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.. الجدیدةالمعارضة الرقمیة : المغرب 
 المحاوالت األخیرة للوأد 

 
 عبد الغني الراقي -2020فاتح ماي 

 اقتطاع  رفضنا في ك د ش: لملفات تادلة 
 ثالثة أیام من أجور الموظفین 

 
حوار حول تزاید ظاھرة  -

العنف ضد النساء زمن 
 الحجر الصحي

 
 

 
 

 
 

نخوض مرحلة جدیدة في :"محمد مدیحي ربان فارس عین أسردون یصرح -
 ".اإلعداد البدني ومستعدون لكل السیناریوھات المحتملة

استعدادات سریع وادي زم تتواصل على قدم وساق ومدربھ منیر الشبیل  -
 یشرف على التداریب عن بعد 

أندیة الھواة تطالب بإنھاء الموسم الریاضي بشروط وخلق صندوق  -
 .للتضامن معھا

ملیون في صندوق كل من الوداد والرجاء البیضاویین  200الجامعة تضخ  -
 .المشاركین في عصبة األبطال اإلفریقیة

 .عدنان مرشدي العب رجاء بني مالل یتعرض لالعتداء بمدینة تمارة -
 من الشدائد تتعلم األمم -



 440العدد 
 رأي رأي  20ماي  15الى  01 من 

 محمد الحجام: مدیر النشر ورئیس التحریر 
 حسن اسماعیلي : مدیر التحریر 

ishassan@msn.com 
 :المراسل المقیم باألمم المتحدة 

 عبد القادر عبادي
 عـاصیم نزھة: سكرتیرة التحریر 
 محمد اعبودو : المستشار القانوني 

 البروفسور أحمد معتصم،  : ھیئة التحریر  
المصطفى عربوش،   .عبد الواحد شعیر، د . د 

رضوان السعیدي،  . بناصر زیكزي،  د 
 -المصطفى القرواني، بدیعة ایت بن عدي 

 نادیة مصلوح، نعیمة خلفاوي، 
 عبادي صالحة

 القسم االداري 
 الریحاني حاتم 

 عـاصیم نزھة: التصفیف واالخراج 
 موحا أفـرني : رئیس القسم الریاضي 

Frini_m@yahoo.fr 
GSM 0670989474 

 وكیب عبد المجید: تصویر 
labophotoouakib@gmail.com  

 عبد الحق الریحاني : مندوب الرباط 
 GSM 0668471294: الھاتف 
 GSM 0661457700: الھاتف 

 أنفوبرانت: السحب 
 نسخة  15000سحب من ھذا العدد 

 91/3431: ملف الصحافة 
 91/84: اإلیداع القانوني 

 1113013: الترقیم الدولي 
 بني مالل 94صندوق البرید : المراسلة 

 0523484454: التلفاكس 
 :البرید االلكتروني

Email:milafattadla@gmail.com 
 :االدارة والتحریر 

 بني مالل 25رقم 2حي األدارسة الزنقة 
  0661603063: الھاتف 

 06-044/ع.أ.ج: رقم اللجنة الثنائیة 
 
 

 الحساب البنكي 
145090212118033639001802 
 البنك الشعبي وكالة العرصة، بني مالل
جریدة ملفات تادلة تصدر عن مؤسسة 

 ملفات تادلة للتواصل واالشھار

2 

 إلعالناتكم التجاریة واالشھاریة 
 

لنشر جمیع االعالنات التجاریة واالشھاریة والعقاریة والقضائیة 
واالداریة، سواء تعلق االمر بالبیع أو الشراء أو الكراء أو الرھونات 
لكل المواد المنقولة والعینیة والرسوم والعقود، وطلبات العروض 

.المفتوحة، وتأسیس الشركات  
  25رقم    2اتصلوا بنا في مقر الجریدة الكائن بحي االدارسة، الزنقة  

  0661603063: بني مالل، أو االتصال بالھاتف 
: أو البرید االلكتروني  0523484454: أو التلفاكس 

Email:milafattadla@gmail.com 
سلمونا إعالناتكم وسنوصل الخبر والمنتوج إلى الرأي العام 

.الجھوي والوطني عبر الجریدة الورقیة  
 www.milafattadla24.com: اما الجریدة االلكترونیة

  gharib.mohammed@gmail.com: االتصال ب

 حذار من خیارات التلجیم،
 فلن نستبدل الكمامة باللجام 

ى      ھ إل ب ت أن ن ا، ك ورون ي دروس ك لما كنت أفكر ف
ا "  أسطرة" مزالق  م ة، ف تدخالت الحكومة خالل الجائح

ھ،  ن ر م ث قامت بھ یفترض أن تقوم بھ، بل وأن تقوم بأك
ي  ت ما دامت تتحمل مسؤولیة التدبیر، وأنھا المسؤولة عن كل اإلخفاقات ال

 .انفضحت في مواجھة الجائحة
ودات  ھ ج م ا ل س ی خ ب روه ت ب ت اء واع دق ض األص ع لم یعجب ھذا الرأي ب
ن  ی ة ب الق ع ي ال را ف ی الحكومة، وأنھ إنتاج لنظرة تشاؤمیة، وأن ھناك تغ

 .المواطن والدولة
اء  ف ت ي االح ت ف ي الح ت ة، ال الق طبعا لم أنف ھذا التشكل الجدید لھذه الع
ل  ة، ك ح ائ ج ل بتدخالت أبطال الصف األمامي الذین یعملون على التصدي ل

ة .  من موقعھ ق ث ار ال م ث ت ى اس وت إل بل ثمنت عالیا ھذه المبادرات، ودع
 .المستعادة في سبیل كتابة تعاقد جدید بین الدولة والمواطن

م  ی ج ل ت ى ال ل ا ع وح ت ف لكن ھل یفترض أن یكون التعاقد المفترى علیھ، م
وج  ت ن ن م اض م ع والمراقبة والعقاب؟ وأال یصیر لنا الحق في إبداء االمت

 مشبع بالمواد الحافظة؟ أو االحتجاج على زیادة المعقولة في األسعار؟
كل ذلك سیغدو مجرما بقوة القانون القادم إن تم التصدیق علیھ، في صیغتھ 

 .الحالیة
ا  ع ی وس إن التعاقد المرجو، كدرس من دروس كورونا، یفترض أن یكون ت
ة  ی اع م ت ة واالج ادی ص ت وق االق ق ح ل را ل ذی لمجاالت الحریة والتعبیر وتج

 .والثقافیة، ال تراجعا وردة الى الوراء
 .فحذار من خیارات التلجیم، فلن نستبدل الكمامة باللجام

 عبد الرحیم العطري، باحث سوسیولوجي -
 2020إبریل  29عبد الرحیم العطري  األربعاء 

 "عیب علیك السید وزیر الداخلیة" 

 
د  ك السی ی عیب عل

ة ی ل داخ ر ال . وزی
ع  ب م ط ت ق ل ع
ة،  ی الصحف الورق

ن ی ا آم ن ل ق . ف
رت  م ت واس
ات  س ؤس م ال
ل  م ع ة ت ی اف ح الص
خ  دار نس إص ب

ة ی ان . الكترونیة مج
م  ارب رق ق وفیما ی
ف  معامالت الصح
ة،  ح ائ ج ب ال االلكترونیة والورقیة الصفر،بسب
رة  اط خ م ان ال ع ج ا الش ھ یواصل جل صحافیی
ة  بالعمل في المیدان للمساھمة في جھود محارب

 .الفیروس ومحاربة الفایك نیوز
ل   ي، ك ان ع ة ت ی وفیما تحملت مقاوالت صحاف

ن  ام ا تض م ی تكالیف عملھا المجاني بشھامة، ف
م  ھ ات س ع مؤس ل م ب صحافیون ومستخدمون بن

ح االفالس م أن .  التي تصافح كل یوم شب ورغ
ذا  م ھ دع ادرة ل ب ى أي م ل دم ع الحكومة لم تق
ة  ط وس ت م رة وال ی ب ك ھ ال اوالت ق م اع ب ط ق ال
د  ق موع ی والصغیرة، ما عدا اإلعالن عن تسب

ق -دعم عمومي قدیم لقطاع االتصال  ل ذي خ ال
ط  ب رت م م ھ دع أن ام وك ع رأي ال اإلبھام لدى ال
ھ  بالجائحة والواقع أنھ ال عالقة لھ بھا وال أثر ل

ار   -على مخلفاتھا القاسیة ح رار إب م ورغم است
ل  سفن الصحافة في لجاج مخاطر الیوم ومجاھ
رة  ی غ ا الص الغد، ظللنا متحمسین لكتابة ملحمتن

ا .  ضمن معركة الوطن ولیلة رمضان، سیوقظن
ا إن  ن ول ل ق بالغ للسید لفتیت من استیھاماتنا لی
ي  ال ی ي ل ل ف م ع ل روج ل خ من لھم الحق في ال
ات  ام واالذاع ع رمضان ھم صحافیو القطاع ال
ي  الخاصة، وأما أنتم فاشربوا الحریرة وابقوا ف
ي  ام ف ح وراء إم راوی ت ون ال ل م تص ك وت ی ب

 !!التلفزیون 
ب ائ ج ع ة ال ذا .  شكرا یا حكوم ى ھ ل را ع ك ش

االبداع الخارق ، فبغض النظر على أنھ مخالف 
للمواثیق الدولیة وللدستور وأبسط الحقوق، وأن 
ب  ن حس ی ی اف ح ن الص ی حك ب ز مض ی فیھ تمی
ر  ھ ظ ي ال ة ف ن ع مق ط قطاعاتھم، فإنھ في الع
ي  اب ف ن الشب ی ی اف لعشرات المئات من الصح
دوا  ق ن اعت ذی الصحف الورقیة وااللكترونیة ال
ومون  ق رة ی ی غ أنھم في دائرتھم اإلعالمیة الص

 .بعمل بطولي یستحقون علیھ التنویھ
حول  ت ون أن ی ان ق حق وال ال یمكن في دولة ال
ف،  ح ص ل ر ل ری ح س ت ی وزیر الداخلیة إلى رئ
فدور الصحافة ھو مساءلتكم في زمن السلم كما 
ع  ن ل م اء، وك وب ى ال ل رب ع ح ن ال ي زم ف
طوارئ  دعوى ال للصحافیین أو لصنف منھم ب
م  س ج ل ھو اعتداء على حریة الصحافة وإھانة ل

 .الصحافي
ة  ی ل داخ ي ال ن وزارت ی ع ب م ج د ال لقد ولى عھ

 واالعالم والسالم
 نور الدین مفتاح

 السلطة تنفرد بالمجتمع
 
ق   ائ ق ح ل ال ق في ظروف وباء كورونا، ظھر اختالل كبیر في ن

ت  طة أقص ل و ان الس ب ھ ب الجاریة في الساحة للمجتمع، والس
ن  ث ع ح ب ي وال ص ق ت ل الصحافیین من أداء رسالتھم في التنقل ل
ة  ی ھ ف ات الش روای طة وال ل ات الس ط روای الحقیقة الضائعة وس

ن .  المتداولة  ی ل ام ح ن ال ی ی اف في حین كان یتوجب اعتبار الصح
اء  ف ال اإلط ة ورج ی ب ط م ال واق للبطاقة الصحافیة مثلھم مثل الط

 .واألمن وعمال النظافة وغیرھم
ا  ھ ام ھ إن إطالق ید السلطة التي نعرف طبعھا في غیبة عن أعین الصحافة التي حددت م
في كل الدول المتحضرة وفي كل الظروف قد خلق وضعا غیر متوازن ومال الوضع كلھ 
ن أن  ك م ا ال ی ن لصالح الطرف التنفیذي للدولة بدون رقیب وكان بدون حسیبة  أصال ألن

 .نقول اننا نتوفر على برلمان حقیقي 
ات  ھ ج ع ال ان المسؤولیة األولى ملقاة على نقابة الصحافة لمعالجة ھذا الوضع بسرعة م

  .الرسمیة المعنیة كي یستطیع الصحافیون القیام بمھامھم الضروریة للمجتمع
 یزید البركة■  

بعد الضجة التي أحدثھا قرارھا وزارة الداخلیة 
 تسمح للصحفیین المھنیین بالتنقل اللیلي

 
ة  ال رس ى ال ل ة ع ی ة جواب أعلن المجلس الوطني للصحافة أنھ توصل برسال
ة  راجع م ا ب ھ ی ب ف ي طال ت التي بعثھا یونس مجاھد إلى وزیر الداخلیة وال
ل  ل ك شم القرار المتعلق بشأن حاالت االستثناء خالل حظر التنقل اللیلي، لی

 .الصحافیین حاملي بطاقة الصحافة
ھ  ت غ ل ة أب ی ل داخ ھ، أن وزارة ال الغ ل اء ” وأوضح المجلس في ب ن ث ت أن اس

ة من طرف  م ل س م ة، ال اف ح ة الص الصحافیات والصحافیین، حاملي بطاق
احة  ي، جاء إلت ل ی ل ل ال ق ن ت رار حظر ال المجلس الوطني للصحافة، من ق

 .“الفرصة لھم القیام بواجبھم المھني
اوالت  ق م ھ بضرورة وضع ال ت غ ل ة أب ی ل وأضاف المجلس أن وزارة الداخ
ضمن  ت حة ت اإلعالمیة لدى المصالح المختصة في الوالیات والعماالت الئ
ل  ق ن ت رة حظر ال ت أسماء الصحافیات والصحافیین الذین سیشتغلون خالل ف

 .اللیلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة
 -24ملفات تادلة -

المجلس الجھوي لعدول دائرة محكمة االستئناف  
 ببني مالل یعزي في وفاة والدة االستاذ یوسف مزید 

 
ر    ا خب ن بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره تلقی

د  وسف مزی اذ ی وفاة والدة اخینا العدل االست
 التي وافتھا المنیة مغرب یوم الثالثاء

وبھذه المناسبة االلیمة یتقدم المكتب الجھوي 
سھ  ف ن ن ة ع لعدول استئنافیة بني مالل اصال
احر  ة ب ی اف ن ئ اقي عدول االست ن ب ونیابة ع
التعازي واصدق المواساة الى االستاذ یوسف 

 .مزید والى اسرتھ وذویھ
دة  ی ق ف د ال م غ ت سائلین المولى عز وجل ان ی
ا  ھ جاوز عن ت بواسع رحمتھ وان یغفر لھا وی

ا  رھ ب ل ق جع ا، وان ی ھ ل ن اھ را م وان یبدلھا دارا خیرا من دارھا، واھال خی
ھ  زاء، ان روضة من ریاض الجنة، وان یرزق اھلھا وذویھا الصبر وحسن الع

 سمیع مجیب، وانا  وانا الیھ راجعون

 بالغ صحفي 
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة  

 بني مالل ـ خنیفرة تعتمد  مكتب الضبط الرقمي 
 
ا،    تعلن األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة بني مالل ـ خنیفرة إلى علم العموم أنھ

ن  ی وبتنسیق مع وكالة التنمیة الرقمیة،  قد اعتمدت مكتبا رقمیا للضبط ابتداء من یوم اإلثن
 : ، من خالل الرابط التالي2020أبریل  27

https://courrier.gov.ma/virtualbo 
طر    ن خ ة م ی ائ وق ر ال ی داب ت ویأتي ھذااإلجراء، تنفیذا للتوجیھات الوزاریة، وتعزیزا لل

ـ  بمرافق الدولة، من خالل تقلیص تداول وتبادل  19انتشار وباء كورونا المستجد ـ كوفید 
الوثائق الورقیة، واعتماد الحلول االلكترونیة البدیلة، كما یندرج في إطار  تنفیذ مقتضیات 

ارس  16بتاریخ  1/2020منشور السید وزیر االقتصاد والمالیة و إصالح اإلدارة عدد  م
2020. 

وفي ھذا اإلطار، تھیب األكادیمیة الجھویة بالمرتفقین والمرتفقات، وبمختلف المتعاملین   
 .معھا، اعتماد مكتب الضبط الرقمي أعاله في مراسالتھم الموجھة لھا

 2020أبریل  27: بني مالل في   
 مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري



 440العدد  3 مع الحدث مع الحدث
  20ماي  15الى  01 من 

 * عبد الصمد أیت عیشة
استأثرت العالقات بین المواطنین 
والمعلومات باھتمام  العدید من الدراسات في العلوم 
السیاسیة وعلم االجتماع اإلعالمي، حیث درست بشكل 
خاص الطریقة التي یوجھ بھا المركز السیاسي 

جیریت (ممارسات األفراد في مجال المعلومات 
كما اھتمت بأدوار الشبكات )  2006وآخرون ، 

وتز ، (االجتماعیة ووسائل اإلعالم في تشكیل اآلراء 
)  مارتن ، وتأثیر اإلنترنت على المعلومات ... 

السیاسیة، والمصادر المساھمة في تطویر المعرفة 
 1  )2002میلنر ، " (محو األمیة المدنیة"السیاسیة و

غیر أنھ في السنوات األخیرة عرفت القاعدة التقلیدیة 
للمعارضة الكالسیكیة تغیرات جذریة إبّان انفجار 
الثورات واالنتفاضات بدول شمال أفریقیا والشرق 
األوسط، وذلك منذ ھجرة الغالبیة من الشباب إلى 
المنصات االفتراضیة ودخول اإلعالم الكالسیكي 

) أحزاب، نقابات، إعالم، مؤسسات(وأدوات الوساطة 
وبتنا .  2011وبدایة  2010في محك حقیقي أواخر 

نتحدث بعد ذلك عن مواجھة مباشرة بین صناع القرار 
وجیل النقرات، إلى غیر ذلك من األدوار السیاسیة 
البدیلة والمؤثرة للمنصات االجتماعیة منذ محاوالت 

) تھدید(فبرایر آنذاك بعد تصریح  20إغالق قوس 
اد في یولیوز  وزیر الداخلیة المغربي محمد حصّ

2014.  
وفي سیاق رقمنة اإلعالم وحوسبتھ، بات النمط المتقدم 
من االتصال یبدد النماذج المعروفة، ویشكل تھدیدا 
صریحا وتحدیا جدیدا للسلطة السیاسیة باعتباره مجاال 

غیر أن .  حقیقیا للصراع األیدیولوجي والسیاسي
الجھات األمنیة في السنوات القلیلة الماضیة أصبحت 
أكثر اھتماما بالعوامل الجدیدة التي ساھمت في ظھور 
معارضة غیر منسجمة في الویب وتنامي ظھور صناع 
الرأي والمحتوى الرقمي السیاسي والصحافة المواطنة، 
لذلك سعت إلى أسلوب استباقي للحد من تحویل 
الوسائط االجتماعیة اإللكترونیة الى حزب سیاسي غیر 

كحل "  المدونة الرقمیة"تقلیدي ودفعت بمشروع  
باعتقال  2019تشریعي لھذه الظاھرة بینما بدأت في 
 .صناع المحتوى وإصدار أحكام بالسجن

  :، سنة بطعم الرصاص الرقمي2019
ً في  منذ أن بدأ المغرب یقدم نفسھ البلد األكثر تطورا
إفریقیا من حیث اتصاالت االنترنت بعد إطالق شبكات 

4G  4وG   + أتاح من حیث ال 2015في  سنة  ،
یدري ولوجیة أكثر لشكل جدید من المعارضة غیر 

ففي غضون سنوات قلیلة  خلق أكثر  من . المتوقعة
ألف  100ملیون حساب على الفیسبوك وأكثر من   22

على تویتر وانتشرت القنوات الخاصة على یوتوب 
ولعبت . زیارة في الشھر 66بشكل ملحوظ بأكثر من 

ھذه التكنولوجیات دورا بدیال في نقل المعلومات 
وانتشارھا ومنح الفرصة للفئات األكثر تھمیشا للتعبیر 
عن آرائھم عبر الشبكات اإلجتماعیة والتعلیق على 

   .الشأن العام
لقد أضحت  بالفعل ھذه المنصات تستقطب عددا  أكبر 
من المتتبعین والمدونین  بعد انخفاض نسبي  لتكلفة 
اإلنترنت وسیادة ثقافة الجیل الرقمي الجدید في مقابل 
تغیّر نمط السلوك المعلوماتي وانخفاض مقروئیة 
الجرائد الورقیة وتدني نسب متابعة اإلعالم العمومي 

   .لصالح الھاتف والحاسوب
وعلى الرغم من أن العدید من الجرائد الورقیة 
الكالسیكیة اتفقت على ھجرة اإلنتاج التقلیدي للمعلومة 

نحو االنترنیت للحفاظ على حیاتھا في  2011منذ 
، 2مواجھة التطور التكنولوجي والید الطویلة للسلطة 

فإن بعضا منھا احتفظ بأدوات تقلیدیة في النشر الرقمي 
مما  أتاح الفرصة أمام ظھور أشخاص عادیین من 
الھامش  یتبنون األشكال الجدیدة للتواصل باستعمال 

  .في منصة یوتوب وفایسبوك" المباشر"خصائص تقنیة 
صاحب (ولعل محمد بودوح الملقب بمول الحانوت 

خیر مثال على ذلك، إذ  ال ) متجر بمدینة الخمیسات
ألف في الشریط الواحد، وھو  50تنزل مشاھداتھ عن 

مواطن بسیط لم یلج المدرسة بسبب الفقر والتھمیش 
الذي طال أسرتھ، إلى أن اعتقل وأدین بثالث سنوات 
سجنا بسبب انتقاداتھ السیاسیة باللھجة المغربیة على 

“ یوسف مجاھد”قناة یوتوب،  فیما تم اعتقال المدون 
بمنزلھ بالدار البیضاء  “ نحبك یالمغرب”صاحب قناة 

،  على خلفیة إعادة نشر 2019دجنبر  18یوم 
 .المذكور“ صاحب المتجر” فیدیوھات 

لقد فتح ھذا التقدم التقني المجال أمام األفراد، من جمیع 
المستویات واألعمار، إمكانیة تجاوز الوسائط التقلیدیة 
لإلعالم والسیاسة،  غیر أنھ وفي سیاق غیر مسبوق 
وغیر متوقع أیضا، سعت السلطة إلى تحجیم أدوار 

 2015اإلعالم المواطن الذي بدأ یتطور في أعقاب 
بعد محاكمة المعطي منجب وستة صحافیین ومدافعین 

المس بالسالمة الداخلیة "عن حقوق اإلنسان  بتھمة 

على خلفیة تنظیم تداریب اإلعالم المدني منذ "   للدولة
). 2020وما تزال محاكمتھم مستمرة خالل (   2012

بالمغرب على )  2019(وانتھت السنة الماضیة 
إیقاعات الخوف والرقابة ومحاولة إغالق آخر منافذ 

  ."التعبیر"
ولم تكن قضیة اعتقال الصحفي اإلستقصائي عمر 

، على إثر 2019الراضي في األیام األخیرة  من 
تغریدة لھ على تویتر، انتقد فیھا األحكام الصادرة في 

، إال عینة )شمال المغرب(حق معتقلي حراك الریف 
لسنوات الرصاص ''من سیل غزیر من الضحایا الجدد 

حیث باشرت الشرطة المغربیة، خالل ''  الرقمیة
األسابیع األخیرة،  سلسلة من االعتقاالت لحقت أكثر 

على فایسبوك، (  من الناشطین  اإللكترونیین  17من 
تمت  إدانتھم بالسجن النافذ على )   تویتر، ویوتوب

خلفیة نشرھم أو إعادة نشرھم لكلمات وتعابیر وأغاني 
وتغریدات منتقدة في الفضاء اإللكتروني باعتباره آخر 

  .منفذ للھروب
وعلى الرغم من أنھ تمكن مئات ضحایا سنوات 
الرصاص من اإلدالء بشھاداتھم عن عصر التعذیب 
واالختفاء القسري واالعتقال الذي طالھم تحت حكم 

بسبب الرأي  أو )  1999-1961(الحسن الثاني 
التظاھر أو اإلنتماء إلى جمعیات سریة، في محاولة 

، فیما سمي بتجربة "طي صفحة الماضي األلیم''لـ
اإلنصاف والمصالحة، فبدون شك، عادت إلى األذھان 
سنوات الرصاص بطعم جدید على الویب وسرعان ما 
عادت  ممارسات  الماضي بقوة بعد الحكم على  شباب 

سنة  20الریف بسنوات طوال من السجن وصلت إلى  
في حق مجموعة ناصر الزفزافي، باإلضافة إلى 
عشرات المحاكمات بسبب التدوین على االنترنت، بل 
أصبحت المنصات الرقمیة خالل السنة الماضیة العدو 

   .اللدود للسلطة السیاسیة المغربیة
بدایة العصیان اإللكتروني وسحب  2013سنة 

  :مشروع المدونة الرقمیة
في سیاق الثورة التونسیة والمصریة، استوعبت   

الدولة المغربیة خطر اإلعالم الجدید وباشرت سن 
وقبل اندالع حركة .  قوانین لتنظیم المجال االلكتروني

، تم إنشاء مجموعة فایسبوكیة 2011فبرایر سنة  20
لنتحدث مع "من طرف الشباب المغربي، أطلق علیھا 

، ألول مرة في تاریخ الویب المغربي والتي كان "الملك
الھدف منھا مساءلة الملكیة حول أدوارھا التقلیدیة، 

منذ ذلك .  والتي كانت نواة أولى لحراك عشرین فبرایر

الحین بات الوضع یطرح تحدیات جوھریة للنظام 
المغربي الذي لم تعد لھ القدرة التقنیة على ضبط السیل 
الھائل من التدوینات والمشاركات اإللكترونیة وباشر 
عملیة الرقابة  وبث الخوف في الفضاء الرقمي بعد 
اعتقال  أول ضحایا الویب المغربي  وھو تلمیذ یبلغ 

سنة تمت إدانتھ بسنة من السجن النافذ،  19من العمر 
ا  بالشعار الوطني "على خلفیة ما اعتبرتھ المحكمة مسّ

، إذ كتب بعد نھایة الكالسیكو الكروي "للمملكة المغربیة
بین لایر مدرید وبرشلونة، على صفحتھ في الفایسبوك 

هللا، (بدل الشعار المعروف )  هللا الوطن البرصا(
 ). الوطن، الملك

وإلحداث التوازن في الشبكات االجتماعیة، ومھاجمة  
صفحات الشباب المعارض والشخصیات العامة 
واختراق المواقع اإللكترونیة خالل الحراك االجتماعي 

فبرایر  قام الجناح اإللكتروني لحركة الشباب  20لـ
'' قوات الردع اإللكتروني''  الملكي بإنشاء صفحة 

المعادیة ألي محتوى إلكتروني مخالف للروایة 
وما أن أصبح الویب المغربي یشكل تحدیا .  الرسمیة

، حتى سعى النظام المغربي لتنظیم الفضاء 2013سنة 
الرقمي ومراقبتھ على نحو تشریعي وإصدار مشروع 

 ". المدونة الرقمیة"مدونة للرقابة على األنترنت سمیت 
وكان موالي حفیظ العلمي وزیر الصناعة والتجارة 
واالستثمار واالقتصاد الرقمي آنذاك قد ھندس مشروع 
المدونة الرقمیة  للحد من التأثیر السیاسي لمواقع 
التواصل االجتماعي، غیر أنھ سحبھا فیما بعد، بسبب 
الحملة االلكترونیة التي انفجرت على الشبكات 
اإلجتماعیة والمسماة بالعصیان االلكتروني،  على 
خلفیة بعض المواد الفضفاضة، ولما تضمنتھ من مواد 

ومن بین ما تنص .  حبسیة ضد المغردین والمدونین
"  المدونة الرقمیة"من مشروع  73علیھ  مثال المادة 

منع نشر المحتویات "التي تخلت عنھا الحكومة، 
المسیئة التي تظھر صراحة وضمنیا سواء بالصور أو 
بالكلمات مشاھد عنیفة أو مخالفة لألخالق الحمیدة 
والنظام العام أو عناصر یمكن أن تشجع على التعسف 
أو عدم االحتیاط أو االھمال أو یمكن أن تتعارض مع 
الدین االسالمي أو المعتقدات السیاسیة للعموم أو الحیاة 

، فلم یكن الحدیث حینھا على "الخاصة لألفراد
الفایسبوك المغربي سوى عن مشروع قرار المدونة 

الذي كانت الحكومة المغربیة ''الرقمیة الفضفاض، و
تعتزم عرضھ على البرلمان قصد المصادقة والتصویت 

 .''علیھ قبل تنزیلھ على أرض الواقع
 9تتمة  ص  

    

د     ی ل خ ت ة ل ل ام ع ة ال والعدد ماثل للصدور، تستعد الطبق
ي  أت محطة أخرى من عیدھا األممي فاتح ماي، محطة ت
ى وجھ  ل ز ع ی م ت ة، ت ی ائ ن ث روف است ي ظ رة ف ھذه الم
رار  ى غ ل ا، ع الخصوص بفرض الحجر الصحي ببالدن
كل  ا ش العدید من بلدان المعمور، ولعل فاتح ماي تاریخی
ا،  ھ مناسبة للوقوف على أوضاع الطبقة العاملة ومكتسبات
ارت  ومناسبة كذلك لتجدید التأكید على مطالبھا، وقد اخت
ا  ھ س ف ا ن الدن ب ة ب ی اب ق ن ارات ال أو باألحرى وجدت اإلط
امج  رن ة من خالل ب مضطرة لتجسید الذكرى ھذه السن

س "  التباعد الجسدي"رقمي، تطبیقا لمبدإ /افتراضي ، ولی
ي " اإلجتماعي" اق واسع ف ط ى ن ل ھ ع داول كما جرى ت

ل  اف ك ت امن وال ض اآلونة األخیرة، إذ أصبح التقارب والت
ا ھ د عن حة .  اإلجتماعي ضرورة ال محی ائ را ألن ج ظ ن

كورونا التي نرزح تحت وطأتھا في أیامنا ھاتھ كشفت أن 
ا،  واقع الطبقة العاملة كجزء من الجماھیر الشعبیة عموم

ً إن بقي الحال على ما ھو علیھ  . واقع مزر وسیزداد سوء
ي ظل  الحدیث عن أوضاع الطبقة العاملة ببالدنا الیوم ف
ا   وم ا ی ھددھ ت الجائحة یقودنا إلى استحضار  المخاطر التي ت
ال   غ عن یوم، في ظل استمرار العدید من المصانع في االشت
مستجد، ھذا   برغم مخاطر تفشي عدوى فیروس كورونا ال
الفیروس الذي قال عنھ مدیر منظمة الصحة العالمیة تیدرس  

ریسوس   اس  : " أدھانوم غب ن ا ھو عدو ال فیروس كورون
داء  " ھذا شیطان ینبغي أن یقاتلھ الجمیع ... األول  ، واستجابة لن

رب "  ارات  "  الح د من اإلط دی ع الت أصوات ال ع ھذا ، ت
والشخصیات ببالدنا لبذل كل الجھود الممكنة لمحاصرة ھذا  

ومقاتلتھ، ولعل أبرز المقترحات في ھذا  "   الشیطان الخفي " 
ھ،   فشی ت ة ل ل الباب اإلنكباب على  األماكن التي توفر بیئة سھ
وأبرزھا في اآلونة األخیرة، البؤر التي ظھرت في المنشآت  

 . نالصناعیة  والتجاریة والسجو 
ي  ش ف اء ت ض لقد شھد معمل للنسیج بعین السبع بالدار البی
الفیروس في أوساط العامالت، إلى أن بلغ عدد اإلصابات 
ا وزارة  ھ رحت ب ي ص ت المؤكدة، حسب آخر االرقام ال

دة 130الصحة  ة مؤك اب ة إص وم ( حال ى حدود ی  21إل

، كما انفجرت بؤرتان في طنجة بلغ عدد المصابین )أبریل
ل 20إلى حدود یوم ( 42و  55فیھا على التوالي  ، )  أبری

تنضاف إلى ذلك بؤرة بمدینة العرائش بلغ عدد المصابین 
حالة إصابة مؤكدة،  48أبریل الجاري  20فیھا إلى حدود 

 .حاالت في بؤرة بوجدة 6و
ذه  ع ھ ة م رام ى الص جوء إل ل ال ادت ب األصوات التي ن
ى  ل ا ع اظ ا، حف ھ المعامل، حتى لو اقتضى األمر إغالق
ا   ھ ی أرواح العامالت والعمال وأسرھم ومحیطھم، رد عل
اني، من منصة مجلس   م عث رئیس الحكومة سعد الدین ال
اء   ع وم األرب ة، ی المستشارین أثناء الرد على األسئلة الشفوی

اعي :"أبریل، بالقول    21 قطاع الصن ،  !! … منشیطنوش ال
ى اإلجراءات   اظ عل یجب أن یستمر وأن نساعده على الحف

مرار  " الوقائیة، لحمایة المستخدمین  ، ھذا الجواب ھو است
قطاع   ا مع ال ھ لنفس النھج الذي رسمتھ الحكومة في تعاطی
بالغ   ى ال ن ث الصناعي منذ إعالن حالة الطوارئ، منذ أن است
التوضیحي للبالغ الذي حدد خمسین شخصا، كحد أقصى  

 . ةللتجمعات في األماكن العمومیة، األنشطة اإلنتاجی 
الغ  ذي حدده ب ارس  14خمسون شخصا ھو الرقم ال م

الماضي، وھو بالمناسبة نفس الرقم الذي حددتھ الحكومة 
اعة .  الفرنسیة، بضعة أیام قبل ذلك غیر أن وزارة الصن

والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي سرعان ما أعلنت 
 50منع التجمعات العامة التي یزید عدد أفرادھا عن "أن 

خواص  ن ال ی ادی ص ت ن االق ی ل شخصا ال یھم أنشطة الفاع
ما یعني أن الحكومة أصرت على الحفاظ ".  ومستخدمیھم

ة  رك على ھذا النھج برغم ثبوت خطورتھ، بل وأعلنت ش
س  ی ى رئ ف ت ا واك ھ رونو، بشكل فردي، إعادة فتح معامل
الحكومة سعد الدین العثماني بنقل الخبر على حسابھ على 
مواقع التواصل اإلجتماعي، وھو ما یكشف بالملموس أن 
ى  ل اظ ع حف اروا ال الد اخت ب ي شؤون ال ررون ف من یق
ن  جی ت ن م ى صحة ال ق ب ت مصالح أرباب المصانع أوال، ل

 . الفعلیین، بل الصحة العامة المرتبطة بھا في درجة ثانیة
اط  ي األوس ؤر ف ب تفشي الفیروس في المعامل وتشكل ال
ي  العمالیة یوضح أن أرباب المعامل لم یبذلوا الجھد الكاف

لتوفیر مقومات السالمة والصحة للمستخدمین، وأن الدولة 
مل  ح ت م ت ا ل ھ ی ل من خالل أجھزة المراقبة التي تتوفر ع
ال  م ع امالت وال مسؤولیتھا كفایة للحفاظ على أرواح الع

، 2008وعائالتھم ومحیطھم العام، وھو ما یذكرنا بمأساة 
ا  رق ت ح مل روزامور  55عندما توفی ع ي م ة ف ل ام ع

 17بالمنطقة الصناعیة لیساسفة بالدار البیضاء، وأصیب 
ت . من العمال بجروح متفاوتة الخطورة  ان ھذه الكارثة ك

ي  ان ع قد كشفت مرة أخرى عن األوضاع المزریة التي ت
ا،  الدن ب ع ب ان ص م منھا األوساط العمالیة في العدید من ال
وھو واقع اعترف بھ وزیر التشغیل آنذاك جمال أغماني، 
وكان حریا بالدولة أن تستخلص منھا الدروس المطلوبة، 
وتترجم اإلعتراف بالنواقص إلى مراقبة فعلیة وإجراءات 
ة  الزم ة ال زات السالم ی ھ ج صارمة لتوفیر متطلبات وت
ذ  ن للحفاظ على صحة اإلجراء،  لو تم تحمل المسؤولیة م
ة  ی ائ وب ؤر ال ب تلك المحطة ھل كنا سنشھد الیوم ظھور ال

 بھذه  الحدة التي نشھدھا الیوم؟  
نفس األمر ینطبق على السجون، إذ لم یعد یخفى على أحد 
ي  أن األوضاع فیھا كارثیة، وأنھا تشكل بیئة خصبة لتفش
فیروس من ھذا النوع، وھو ما جعل العدید من اإلطارات 
الحقوقیة تدعو إلى التخفیف من اكتظاظھا وإطالق سراح 
ت  رب ت ن اق ار السن، وم العدید من الفئات، خصوصا كب
ن  ی دون م ن وال ی عقوبتھم من اإلنتھاء، والمعتقلین السیاسی
ن ال  ذی ن ال ی اطی ی اء  االحت ذا السجن والصحافیین، ،وك

 . یشكلون خطورة ونفذوا خطط العقوبات البدیلة
ن  رى م ن وأخ ا من طی غیر أن المسؤولین وضعوا أذن

 عجین، وذھبت 
وا "  مطلقي اإلنذارات"تحذیرات  ع اح، ووض ری أدراج ال

حد  ل الئحة للعفو، قیل عنھا الكثیر في حینھ ولم تستجب ل
ن أ األعی ق ف ... األدنى من المطالب المرفوعة، والنتیجة ت

بؤرة كبیرة بسجن ورزازات، حیث أعلنت مندوبیة إدارة 
ا واختطف  62نزیال و 241السجون عن إصابة  موظف

موع  غ مج ل الموت موظفا بسبب الفیروس القاتل، بینما ب
ة  ی ف  314اإلصابات حسب المندوب ل دة خ ة مؤك اب إص

 . القضبان
ة  ن دی م ذه ال وضعیة سجن ورززات حولت حیاة سكان ھ

 428الودیعة إلى كابوس رھیب، آخر األرقام تحدثت عن 
ز  ھ ى مج شف حالة إصابة مؤكدة، مع تسجیل غیاب مست

ى  شف رب مست ث أن أق بأبسط المقومات الضروریة، حی
كلم، وھو ما یزید األمر  300یتواجد بالراشیدیة على بعد 

ن  ی ة ب اب االت إص ھور ح ، سجون أخرى شھدت ظ ً سوء
ارات  داءات اإلط ن الموظفین والسجناء تجعل االستجابة ل

 .الحقوقیة ضرورة ال محید عنھا
المواطنون في ورزازات التزموا بالحجر مثلما لم یلتزم أحد،  

ن   ر م ث االت أك ح اق عدد ال ك ف ع ذل ة     400وم اب إص
وتحولت المدینة الھادئة الى بؤرة خطیرة النتشار  ! بالفیروس  

ا أن  19كوفید   ن كشف ل معن ی ت ھ ب ی ، وھو أمر إن نظرنا إل
ا،   ی اف ً ك الحجر الصحي، على أھمیتھ وضرورتھ، لیس حال
ا   ولن یؤتي النتیجة المرجوة منھ ما لم تتحمل الدولة مسؤولیتھ
كثیف   ي، من خالل ت عمل عداد ال وترفع الجھوزیة واالست
ة،   ی اف ك الكشف اآلني والحمایة والعالج وتوفیر التجھیزات ال
أھیل   عدوى وت ال ال ق ت وتبني استراتیجیة فعالة للتقلیل من ان
معدات   ال ا ب دھ زوی المراكز الصحیة بالمزید من األطر وت
ى   الضروریة الالزمة، وتبني مطالب الساكنة بإنشاء مستشف

 فھل من مستجیب؟  .  میداني 
ارھن   والعامالت في مصنع الدار البیضاء تحدثن عن إجب
ھن وفي   على العمل وتھدیدھن بالطرد وحرمانھن من حقوق
قوم   عمل حافالت ت قل خصص رب ال ن غیاب وسائل ال
اعد   ب ت بإحضارھن من منازلھن وتحدثن عن غیاب شروط ال
ة وال   ب مراق الجسدي في الحافالت كما لم تخضع الحافالت لل
یعلم أحد إن كانت تخضع للتعقیم أم ال، بینما كشفت الجائحة  
ا   ھ ال عم ة كبرى ال تصرح ب واقعا مریرا لمؤسسات إنتاجی

 .وعامالتھا لدى صندوق الضمان االجتماعي 
الوضع كارثي ویفرض تحدید المسؤولیات وتحملھا فعال 
ت  ن ع ت دل ال ان، وب ر األم ى ب إن نحن أردنا الوصول إل
جب  ال، ی م طة ال ل ة وس دول طة ال واالنتصار الدائم لسل

ا   -االھتمام بالمجتمع ألنھ احببنا أم كرھنا یظل  م ی ا ف ن ول
رة ر عب وم خی ی وطن   -نعیشھ ال اذ ال ق مالذ اآلمن إلن ال

حة سوى  ائ ج ة ال ھ واج واقتصاد الوطن، فلم تنفعنا في م
وطن ة ال ای إن .  الطاقات الخالقة لشعبنا التي نھضت لحم

وضع إن  اذ ال ق ان إن ك اإلم د والزال ب ع األوان لم یفت ب
توفرت اإلرادة السیاسیة لدى المسؤولین، ووضعت الدولة 
ى،  مصلحة المجتمع باعتباره عمادا لھا في الدرجة األول
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ان       م وك ت د س ی ف ول دی ق ی

David stockman  .  “   ان ك
اعة،  ق ف ر ال ج ذي ف وس ال دب ط ال ق فیروس كورونا ھو ف

ار  ع اوي األس ھ جة ت ی ت ن ن ي   وسبب في اآلالم للكثیری ف
باالضافة الى االعداد الكبیرة للدیون غیر … اسواق المال

ي  30العاملة، ولتحطیم احالم  ك سنة من االزدھار األمری
اء    دون غط دوالرات ب اعة  ال ى طب الكاذب المعتمد عل

ة  ی ائ ج حقیقي  لتحقیق ازدھار كاذب قد توقف وبطریقة ف
د   .  صادمة وكل ھذا یقودنا إلى االستنتاج ان نظاما  آخر ق

رورات اف“  . أصبح من الض دو ” :  واض ب ان ی ا ك أن م
ھ  وكأنھ اقتصاد مزدھر كان ممزوجا  ل ي داخ ن ف ف ع ال . ب

رت  ج وازدھ ت تغول  االقتصاد المالي على االقتصاد المن
ي  ن ف ی اسی زي والسی المضاربة بتشجیع من البنك المرك

ى   واشنطن  ت ال ری ال وول  ست م فتحول بذلك  شارع ال
ر  ی اھ م ج ن ال ی ارك ون   كازینو قمار  خطر ت دی ال وء ب ن ت

ا   ھ ات ی ان ك اء   .  بتشجیعھا أن تصرف اكثر من إم واآلن ج
 ً ا ی ً وجل فیروس كورونا لتفجیر  ھذا العفن فاصبح واضحا

ا  :  وھنا أقول  “ .للجمیع س واضح ی ر ل لكن یبدو ان االم
س ( لبعض العرب الذین ینطبق علیھم المثل األمریكي  ی ل

ً من الذین ال یریدون ان یبصروا ما  . )ھناك أكثر عَ
انھ قد شھد شاھد من   أوالھما    وھنا علي أن أبین نقطتین،    

س  ی اھلھ فدیفید ستوكمان  ھذا كان احد  أركان إدارة الرئ
ة   ریغان  حیث انطلقت الرأسمالیة المتوحشة باسم الریغانی

وكان ستوكمان یشغل أحد أھم مناصبھا في وزارة المالیة 
ة ی زان ی م ب االدارة وال ت ھ .  وھو مك ب ت ا ك ا ان م ھ ی ان وث

ل  ة   22ستوكمان االسبوع الماضي كان ما كتبتھ قب سن
ة   م ول ع ذر ال وان ن ن ع ھ ب  Theفي اول كتاب اصدرت

globalization gospel  ة زی ی ل ج االن ھ ب راءت ویمكن ق
 .مجانا على االنترنت

ة    ن ت س ن ي      1996ك ة   Mayo Clinicف ن دی ي م ف
ة   روتشستر بالوالیات المتحدة   ی ن ی ات روت فحوص اقوم ب

ة وی وان  .  سن ن ع ا ب اب ت ت ك ری د اشت ت ق ن ل  (    ك ب ق مست
من مكتبة في مطار شیكاغو،   وكان الكاتب ) الرأسمالیة 

عمید كلیة االقتصاد في إحدى أعرق الجامعات األمریكیة 
ذاك  .  MITوھي أم أي تي  ار آن والني كنت كثیر األسف

ران  كنت دوما  اشتري الكتب لقرائتھا أثناء رحالت الطی
اب       جاء في ھذا .  وفي الفنادق الكتاب ما فاجأني عن اسب

 . 1994انھیار االقتصاد المكسیكي سنة 
*** 

 :اسباب االزمة 
اد  ص ت الق ا ل ھ سبب  االزمة  لم یكن من المكسیك وادارت

ة ی ك ری . وإنما كان نتیجة سیاسات صنادیق االستثمار االم
ع  اغم م ن ت ل ا  ل ھ ن فالمكسیك قامت بكل ما ھو مطلوب م

ى . العولمة والسوق الحرة اد ال ص ت وقد أنیطت ادارة االق
اد  ص ت رروا االق ح ن  ف ی ی رجاالت واشنطن من المكسیك
رروا  ة وح م ة وضخ ل ام صة ش ووضعوا خطط خصخ
دعم  االسواق المالیة وألغوا الحواجز التجاریة وقلصوا ال
ى  دوا ال م ا ع م عب ك ش ل ة ل دول الحكومي الذي تقدمھ ال
تخفیف القیود والضوابط على التجارة واالنشطة التجاریة 

ا  ام  NAFTAووقعوا اتفاقیة النافت ة (   1993ع ی اق ف االت
 ) .الخاصة بالتجارة الحرة لدول امیركا الشمالیة

راجع  ي ت وقد ظل مستوى المعیشة بالنسبة للمكسیكیین ف
ات  اس ق سی ی طب ي ظل ت ً ف ا ام ر ع ة عش الث ة ث ل )طی

ة (  واصالحات اف نت صح ل ل واع السوق الحرة تلك ، ب
 .وول ستریب بان المكسیك مثال صالح یحتذى بھ

لما كانت معدالت الفائدة في الوالیات المتحدة متدنیة وفي 
دراء  م المكسیك مرتفعة ، فقد كان في ذلك فرصة ذھبیة ل
راجحة  م ال ال م أع ام ب ی ق صنادیق االموال االمیركیین لل
دة  ح ت م ات ال والی ي ال وال ف ون االم رض ت ق ث ی ی ح

ھجوم .   ویستثمرونھا في المكسیك ذا ال وكان من ثمار ھ
اك  ن على السوق المكسیكیة ان تضاعفت اسعار االسھم ھ

سنوات  وكان ما استخدموه  3-2اربع مرات في غضون 
ادل  ع ك ی %   25في االقتصاد الحقیقي المنتج في المكسی

فقط من كل االموال االستثماریة ، اما النسبة الباقیة وھي 
ات االسواق %    75 ی ل م فقد سخرت للمضاربات وفي ع

 .المالیة
ً من  وعندما رفعت اسعار الفائدة في الوالیات المتحدة بدءا

ات  1994مطلع عام  اطی ی ك من االحت كان لدى المكسی
رة .   ملیار دوالر  25االجنبیة  م مست رة ال ھج ن ال ك ول

ن  ی ی دول ن ال ی ول م ل دة ل ائ ع لرؤوس االموال المضاربة ال
ة  ل م ع رت ال ا خس م ی استنـزفت االحتیاطیات آنفة الذكر ف

من قیمتھا في غضون %    50الوطنیة المكسیكیة حوالي 
ادي أكل .   اسابیع قلیلة  ص ت ار  اق ھ ك انص ونتج عن ذل

ولما تصاعدت االزمة وبلغت ذروتھا . االخضر والیابس 
وقف  1994نھایات عام  كان احد خیارات المكسیك ان تت

ون  ادی ص ت م اق ھ ی من ف رون ب ی ث ك ب ال ت عن الدفع ، وك

ق  ی ً للتطب ً قابال ً جیدا امیركیون بارزون ان ذلك كان خیارا
ھ  ت ن ب ذي ت ار ال خی وربما كان الخیار االفضل من ذلك ال
اعدة من  مس ب ال ل المكسیك أو أجبرت علیھ أال وھو ط

ي  دول د ال ق ن دوق ال ر   . الوالیات المتحدة وصن ذك ا ن ن وھ
ار  خی ذا ال القائمین على األمر في لبنان أو األردن أن ھ
یجب أن یكون مطروحا في أولویات وخطط الخروج من 

ا   م ھ ھ واج ى .  األزمة المالیة التي ت م ا یس ك  ألن م ذل
ن   ی ول م م ل ن  ل ك اذ ول ق بخطط األنقاذ ھي فعال خطط إن
ي  ون ھ م من دی العالمیین لیتمكنوا من سحب ما تبقى لھ

ن ی . في واقعھا جزءٌ یسیر من فوائدھم المركبة  عبر السن
ر    ی ی لكن ھذا لن یحدث إال إذا توفرت إرادة التغییر أي تغ

اد  ب ع الد وال ب ال   المناھج التي أوصلت ال ی ط ل ق مل ف ع ت ل
ق لسداد أصول  ونھارا لسداد فوائد الدیون   دون أي اف

ن   .  الدیون نفسھا ری م ث مست ومن أكثر ما یخشاه ھؤالء ال
 .المضاربین ھو كرة الثلج المتدحرجة 

*** 
 :حقائب االنقاذ النقاذ المضاربین

ة  ون ألی ی ل ع ف دون ال ی ف كان الممولون الدولیون ھم المست
ى من  ق ب ا ت وا م حقیبة انقاذ النھا ستسمح لھم بأن یسحب

ي .   اموالھم من المكسیك م ف ھ االت رج عون ب دف وا ی ان وك
ى خطة  واشنطن وفي امكنة اخرى في العالم للتوصل ال
ة  ی انقاذ وبسرعة كما كانوا یخشون من وقوع كارثة عالم
ة  ی ال م ى االسواق ال ل ً للنتائج الخطیرة والجسیمة ع نظرا

ة . والممولین الدولیین  فقد تراجعت أسواق امیركا الالتینی
 .في غضون شھرین فقط %  38بواقع 

غ   ل ب م اسة ل ار  50جاء في التقدیرات ان الحاجة م ی ل م
زو  ی ب ل ع ل ری م وط ال ب ھ وقف ال ً ل ة –دوالر تقریبا ل م ع ال

ة   -المكسیكیة ب ی ق ت ح ق ي راف ت روط ال ولكن ما ھي الش
 االنقاذ ھذه ؟

ة  ق ل ع ت م ا ال ھ ات اس ضع سی ك ان تخ كسی یجب على الم
بالعرض النقدي ، االنفاق المالي ، االقتراض االجنبي في 
ا  ھ ع ي وض ت روط ال ى الش المستقبل واالئتمان المحلي ال
صندوق النقد الدولي والوالیات المتحدة والتي تم امالؤھا 

 .كجزء من خطة االنقاذ تلك 
یجب على المكسیك ان تبیع افضل ما لدیھا من موجودات 
ات ،  اوی م ی روك ت ب ة ، ال دی حدی كك ال مثل الموانئ ، الس

ویجب . ملیار دوالر  12الخ ، لجمع مبلغ …االتصاالت 
ا اذا  م ر ع نظ رف ال ان تبدأ عملیة البیع على الفور بص
ة  ای غ ل كانت االسعار قد اصبحت في الحضیض ومتدنیة ل

 .جراء االزمة التي مرت بھا البالد 
ي  ب ف ینبغي على المكسیك ان تفتح االبواب لتملك االجان

 .بنوكھا والتي لم یكن یسمح لالجانب بالتملك بھا 
ك  ن دى ب ة ل على المكسیك ان تودع كافة ایراداتھا النفطی

 .االحتیاطي الفیدرالي في نیویورك 
ى  ظن الرئیس المكسیكي ان ھذه الشروط بالغة القسوة ال
حد كبیر الى درجة انھ لو وافق علیھا فستشیر الیھ اصابع 
ا ،  ھ الل ق االتھام وكأنھ قد تخلى عن سیادة المكسیك واست

ة  ی ل بالده الى مستعمرة امیرك ّ رد .   وانھ قد حو ان ال وك
ي  غ ب ن ي ی ت علیھ بمنتھى الفظاظة بأن تلك ھي الشروط ال

ت .   على المكسیك ان توافق علیھا  ل ي ت ت ج ال ائ ت ن اما ال
 :فكانت  1995توقیع ھذه االتفاقیة عام 

 )!االنقاذ ( نتائج تطبیق فرامانات حزمة 
 % . 7تقلص االقتصاد المكسیكي بواقع 
ة  اف ض م  Value Added Taxزیدت ضریبة القیمة ال

(VAT ( 15الى . % 
فیما قفز التضخم %    33تم تخفیض الدخل الحقیقي بواقع 

ع %   40لتلك السنة الى   7بینما حدد سقف الزیادات بواق
 .كحد اقصى % 

ن  %   15ارتفعت اسعار الفائدة في غضون عدة اشھر م
 % . 130إلى 

الد %  30أصبحت نسبة  ب ً من كافة القروض في ال تقریبا
 .ال تسدد في مواعیدھا  –غیر منجزة 

ر  ة عش ی ان م ة من أصل اضخم ث آل الى االنھیار ثمانی
اذ  ق اسة الن ً في البالد واصبحت الحاجة م ً رئیسیا مصرفا

 .الباقي على ید الحكومة 
موع  غ مج ل ا وب ھ اعلنت بعض الشركات الكبرى افالس

 .شركة  8000الشركات التي انھارت ما یزید عن 
 % . 48.5سجلت اسعار الوقود زیادة بنسبة 

 % . 32زیدت اسعار الطاقة الكھربائیة بنسبة 
ن  اصبحت الدولة التي كانت مكونة من صغار المزارعی
ا  دم ة عن ی وكانت من بین الدول التي تصدر المواد الغذائ
كان المزارعون یتلقون الدعم الحكومي ، اصبحت االن 
ة  ی ال م ا الش ھ دولة مستوردة للغذاء معتمدة علیھ من جارت

 .الوالیات المتحدة
ً في معدالتھا ً كبیرا  .سجلت الجریمة تصاعدا

ى موقف  Bancomerوجد بنك بنكومر  اجة ال ح ھ ب ان
ألف سیارة مرھونة لو استولى  75سیارات یتسع لحوالي 

ع  ا عن دف ھ اب وقف اصح ي ت ت ارات ال البنك على السی
 .اقساطھا 
من اجمالي الناتج القومي للمكسیك كفوائد %  10وتم دفع 

 !على الدیون 
ي  كان عمید كلیة االقتصاد المذكور اعاله واضحا جدا ف
ي  دعن كتابھ تعلیقا على اسباب االزمة وطرق معالجتھا ف

 :اقتبسھ كما جاء في كتابھ 
ا ”  ھ ون د دی لو كانت المكسیك قد تخلفت ببساطة عن تسدی

ا  ي أمالھ ت ة ال ی شف وأبت ان تتبنى حقیبة االجراءات التق
ھ من  علیھا صندوق النقد الدولي والوالیات المتحدة ، فإن
دخل  ي ال اض ف خف ي من ان ان ع ت ست الواضح انھا كان
ل  وی م ى ت ل الحقیقي للمواطنین ، وربما لن تكون قادرة ع
العجز في قیم الواردات ، ناھیك عن احتمال تراجعھا مما 

ھ .   یتمخض عنھ تقلیص المداخیل الحقیقیة  ل ولكن ذلك ك
ا  ھ رض ي ف ت روط ال ة الش ل ظ ت م ح ً ت ا دث ایض د ح ق

دة  ح ت م ات ال والی دوق وال ن ك ، .   الص ن ذلـ وأ م وأس
ى  وباالضافة الیھ ، فإن تلك الشروط اجبرت المكسیك عل

زم من   ا ل المرور بركود اقتصادي قاس باالضافة الى م
إن ” :  واضاف “ التخفیض في الواردات حقیقة االمر ، ف

رت  52حقیبة القرض البالغ قدرھا  د وف ار دوالر ق ی ل م
ا  م ر م ث غطاء وحمایة للصنادیق االمیركیة المشتركة اك
وفرت للمكسیك ، بید ان المكسیكیین قد تركوا في الساحة 

 .“ بمفردھم لیسددوا أعباء ھذه الحقیبة وحدھم
ا  ة م ارب ض م وال ال حققت الوالیات المتحدة بوسائل االم
ة او  اسی وم ل دب ل ال ائ وس عجزت عن تحقیقھ باستعمال ال

ي .   القوة الغاشمة  ة ف ی وكانت الشركات النفطیة االمیرك
ام ’ المكسیك قد  ع ممت في ال ُ ة  1939أ رك وأصبحت ش

المالكة والقائمة على   PEMEXالنفط المكسیكیة بیمكس 
ل ، .   ادارة صناعة النفط والغاز منذ ذلك الحین  اب وبالمق

ات  والی ا ال فقد فرضت حقیبة االنقاذ التي حاكت تفاصیلھ
زم  1995المتحدة وصندوق النقد الدولي عام  ت ل ً ت ا رط ش

ا  ھ داع المكسیك بموجبھ برھن كافة االیرادات النفطیة وای
زي  ( كضمان لدى بنك االحتیاطي الفیدرالي رك م ك ال ن الب

ورك  وی ی ي ن ة ).   ف زان خ و وزارة ال ؤول ض مس ورف
االمیركیة كفایة توقیع وزیر المالیة المكسیكي على صك 

 ً زءٌ .   الرھن ، فطلبوا توقیع شركة بیمكس ایضا وكان ج
اذ “  الوصفات العالجیة”من  ق ة االن ب ی التي حفلت بھا حق

ام  ع اع ال ط ق ق ال راف ع م ی آنفة الذكر ان تقوم المكسیك بب
ات  اوی م ی روك ت ب ة ال اع ات صن ع م المكسیكي ومنھا مج

ودع .  والغاز  راق ان ی ع ى ال ل ان ع وبعد أشھر قلیلة ك
ي  ً في بنوك امیركیة ف رصید مبیعات النفط العراقي ایضا
دواء  ذاء وال غ ن ال راق م ع نیویورك لتمویل مشتریات ال

إن .   تحت شروط قاسیة ر ف ذك ولما كان الشيء بالشيء ی
ات  رك م ش ؤم العراق كان أول دولة في الشرق العربي ی

الده  ي ب ة ف ل ام ع ة ال ی رب غ ط ال ف اع .   الن ط ذا است ك وھ
م  ا ل ى م االستعمار الجدید وبأدوات العولمة ان یحقق حت

 .  .یستطع االستعمار القدیم من تحقیقھ 
ي   عند رجوعي من الوالیات المتحدة  ذاك حوال ت أن ن وك

في  الستین  من العمر  قررت أن اكتب كتابا عن العولمة 
اب .باعتبارھا ھي االستعمار الجدید  ت وكان ذلك   أول ك

ي  ال م م    .  اكتبھ  حیث كنت حتى ذلك الحین  متفرغ ألع ت

ج  ی ل خ ن ال ة م ی رب د ع رائ ع ج نشر الكتاب كامال في سب
امال    .وحتى لندن اب ك ت ك ي    ومن الطریف أن ال ر ف نُش

ل  اب ة  ب حلقات  من بعض الصحف ونقیضھا مثل صحیف
ن و عض الصحف   التي كان یدیرھا عدي صدام حسی ب

ان  اب ك ت ك ك الن ال ذاك ، ذل ة آن ی راق ع ارضة ال ع م ال
رات او  موضوعیا یأخذ الطابع العلمي بعیدا عن أي مھات

اب أن  .  نفاق   ت ك ي ال ا ف ھ ت ل ل كانت النتیجة التي توص
العولمة  ھي االستعمار الجدید وال یمكن دیمومتھا   النھا 

ة ( وامبراطوریتھا  ستموت  ادی ان )  بسكتة قلبیة اقتص وك
  . ھذا ھو عنوان احد فصول الكتاب  
دان    ق دءا من ف ي ب أول ھزة في النظام االقتصادي العالم

 2000من قیمتھ السوقیة  سنة  NASDAQ 50%سوق 
ة  تم لفلفة فقاعة ھذه االزمة بفقاعة اكبر منھا انفجرت سن

م   2008 والتي كادت أن تطیح بالنظام المالي العالمي وت
ن   تریلیونات   لفلفة  ھذه الفقاعة ایضا  بضخ  الدوالرات م

ام ( عندھا كتبت كتابي   . الھواء  ظ ة ن ة   –ازم ی ال م راس ال
ة )  والعولمة في مأزق  اب سن ت ا   2009صدر الك م ول

ة  تحقق اكثر ما تم ذكره في كتابي االول نذر العولمة سن
ة  1998 وان  2010كتبت كتابا سن ن ع ام(  ب ظ ة ن / ازم

ن )  سنین  10العولمة بعد  ھ م ی ت ال ل وص ا ت بینت ان م
 .استنتاجات قد تحقق 

 :  لخالصةا
ار  2008ازمة  ی ھ ل ان أجی م ت ا ت م لم یتم حل اسبابھا وان

ى  ا ال ت ی النظام حیث بقي النظام منذ ذلك التاریخ یمشي م
ھ  ع ف ن ن ت اه ول ای ان جائھ فیروس كورونا فكان أول ضح
ل  ة ب ادی ص ت ة واق اسی ة سی مسكنات بل سینتج عنھ انظم

 .واجتماعیة بما فیھا اعادة النظر في ثقافة االستھالك 
رصة  ى ف ا إل ھ ل صدقوني أن أزمة الكورونا یمكن تحوی
ان  ن ب ل ون ك دی ال ة ب ق رھ م دول ال ل ة ل العمر وذلك بالنسب

ات  واألردن  ون دی . لالنتقال الى دول بال عجوزات وال م
ي    ولكن خطوة األلف میل تبدأ بخطوة والخطوة األولى ھ

 .التغییر إرادة 
رورة  الض ھالك ب من نتائج كورونا ومراجعة ثقافة االست

ي ان .سینخفض سعر النفط  دول د ال ق واذا تنبا صندوق الن
رضة  ت ق م دول ال ن ال ح م صب دول الجزیرة العربیة ست

ة  ن ول س ل ح ا  2034ب ورون د ك ع م ب ھ ول ان ا أق أن ف
ا  ل كورون ب ا ق اسة م واستمرارھم في نمط العیش والسی

ة  ل سن ب رضة ق ت ق م دول ال ن ال .   2025سیصبحون م
روب  ح ل ال وی م من وت ی ي ال رب ف ح كون وقف ال وسی

 .بالوكالة من اسباب وضحایا كورونا 
ي وال  لعل هللا سبحانھ وتعالى اراد ان یقول لعباده اخشون
م  ھ ات راطوری ب ھؤالء وام ن ف رسی تخشوا عبادي المتغط
ة ال  ووی ن م ال ھ ل اب وجیوشھم واساطیلھم وصواریخھم وقن
راه  روس ال ت ی ي وھو ف ق ل تستطیع ان تقاوم اضعف خ
اعینھم وكأنھ یقول سبحانھ جاء وقت التغییر فأنا ال اخذل 

 .عبادي الصالحین 
 مستشار ومؤلف وباحث* 

. 

وھذه فرصة للدول النامیة المرھقة بالدیون   .. سیكون ھناك نظامان اقتصادي وسیاسي جدیدین بعد كورونا  ! وداعًا یا عولمة 
 ولتغییر النتائج نحتاج إلى تغییر المناھج    ..لتحویل األزمة الى فرصة ولكن المطلوب أوال وثانیا وعاشرا ھو إرادة التغییر 

 عبد الحي زلوم. د *  

ى   ل ال في النمسا وال في جارتھا الكبیرة المانیا، ع
ً خالل  ا ت ً الف ازا ج ا ان إعتبار أن الجارتین قد حققت

 .االیام الماضیة في الحرب المفتوحة ضد الوباء
د  ز ، وال أح ورت ً لمیركل او ك ال أحد یقول شكرا

للمرحلة الحرجة، وأقصى *  القیادة الحكیمة*‘یمدح 
ً على  ما یمكن ان یقولھ النمساوي أو األلماني تعلیقا

ت ‘‘: الننائج الجمیلة التي تحققت في البلدین ام لقد ق
  ’’ الحكومة بما علیھا أن تقوم بھ

ت ‘‘ : أو  ان ا ك ذوھ خ ي ات ت یبدو أن االجراءات ال
 .’’صحیحة

 ً ة :  قلت لصدیق نمساوي ھاتفیا ی حرف ي ال ن ت أعجب
ھذا : *العالیة لحكومة كورتز خالل األزمة، فأجاب

 .*دورھا المنتظر وإن لم تحققھ فعلیھا ان ترحل
 ولكنھا حققتھ، اال تستحق الشكر على ذلك ؟: قلت
اء .....!!  ال، ولماذا نشكرھا: * قال ز واعض ورت ك

ل  ث م ً شھریة عالیة للقیام ب حكومتھ یتقاضون رواتبا
داً  دی ح ات ت ذه االزم د ..  ھذا العمل وفي مثل ھ ق ل

م  ط، ھ الضب ذا ب م ألجل ھ ھ اصب ن ي م دوا ف ِ ج ُ و
 .*صدیقي، ھذا شغلھم یعملون على خدمتنا یا

ي الشيء :  قلت ً صغیرة ال تعن أعرف، ولكن شكرا

 .الكثیر
ً : *قال ي أن .... شكرا تعن

ة  دی الحكومة قد قدمت ھ
ر  من عندھا لنا، وھذا غی
ا  اھ رن ك و ش ح، ل ی ح ص

ل  ث ردد م ً ون دا ا غ ھ ام ي أم حن ن الیوم فعلینا أن ن
ون أو ال :  القطیع وم ق ً لكم على كل شيء ت شكرا

 .*تقومون بھ
ً عن الكیفیة التي  عند نھایة ھذه المكالمة كتبت نصا

ادة{ تتم عبرھا صناعة ثقافة العبودیة وتحویل  ق } ال
دة  ً الصغیرة ھذه ھي فاتحة جی الى آلھة، وأن شكرا

 .لكتاب اإلستبداد الكبیر والكریھ
ا ( كاتب فلسطیني :  نائل بلعاوي ا بسوری م ی كان مق

 )قبل الھجرة للنمسا
اء : بس ھ ت د ان ع المقال الذي تحدث على أنھ كتبھ ب

ا  دھ ع المكالمة، لم یكتب لھ أن ینشره، ألنھ توفي ب
ا )  كانت وفاتھ الثالثاء(  ات آخر م لتظل ھذه الكلم

  .نشره علیھ الرحمة
 منقول عن خالد البكاري         

 :لم أسمع في النمسا من یقول
ً للحكومة على ھذا االداء البارع   شكرا
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 أسئلة ملفات تادلة
 كیف تقضون الحجر الصحي؟

 
مثل جل المغاربة، أقضي الحجر الصحي في البیت، مع 
بعض االستثناءات القلیلة، حیث أخرج للتبضع، غیر بعید 

لكن باعتبار مھمتي داخل النقابة ككاتب عام .  عن البیت
للنقابة الوطنیة للتعلیم المنضویة تحت لواء الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة للشغل، وكنائب الكاتب العام لالتحاد المحلي 
للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بالمحمدیة، فإنني أقضي 
وقتا ال بأس في التواصل مع فروع النقابة على الصعید 
الوطني، ومع القطاعات العمالیة المنخرطة بالمحمدیة، 
ألجل تدبیر العدید من الوضعیات المستجدة في إطار ھذه 
األوضاع االستثنائیة التي تعیشھا بالدنا، وأقضي قسطا 

  .آخر في القراءة، ومتابعة أخبار الوطن، وأخبار العالم
في إطار اإلجراءات المرتبطة بالظروف التي فرضتھا 
جائحة كورونا على بالدنا، أصدر رئیس الحكومة منشورا 
أعلن فیھ عزم الحكومة القیام باقتطاع ثالثة أیام على 
امتداد ثالثة أشھر من أجور موظفي القطاع العمومي 
والمستخدمین واالعوان، ردا على ذلك ردت نقابتكم 

التوجھ الدیمقراطي بالتعبیر   -والجامعة الوطنیة للتعلیم 
عن رفض ھذا اإلجراء، وقبل ذلك راجت في أوساط 
الموظفین معلومة تقول أن المركزیات النقابیة دعت إلى 
اتخاذ ھذا اإلجراء إثر اإلجتماع الذي تم عقده مع رئیس 

 ، ما الذي جرى بالضبط؟.الحكومة
الذي جرى بالضبط، أن مركزیتنا الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة للشغل، توصلت، من بعض المركزیات 
النقابیة، بمقترح بیان ألجل اقتطاع ثالثة أیام من أجور 
الموظفین، وذلك بنیة التوقیع علیھ من لدن الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة للشغل، لكن الذي حصل أننا رفضناه، 
باعتباره یتعارض مع الطابع التطوعي للتبرع الذي سبق 
وتبناه المكتب التنفیذي، بل وراسلت القیادة النقابیة 
الكونفدرالیة رئیس الحكومة لتؤكد على رفض المساھمة 

 .اإلجباریة في صندوق تدبیر جائحة كورونا
 للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل،بیان المكتب التنفیذي 

مارس سجل التزام أعضاء المكتب 19الصادر یوم
التنفیذي بالمساھمة بأجرة أسبوع عمل لصالح صندوق 
تدبیر جائحة كورونا، ونفس البیان دعا موظفي القطاع 
العام ومستخدمي الشركات إلى المساھمة المالیة، أال ترون 
أن ھذا البیان قد یكون فتح المجال إلصدار مثل ھذا القرار 

  السالف الذكر ؟
العكس ھو الصحیح، المكتب التنفیذي منسجم مع الموقف 
الكونفدرالي القاضي بأن یساھم المسؤولون النقابیون، 
ویبقى الباب مفتوحا أمام باقي المنخرطین وعموم الشغیلة 
للمساھمة من عدمھا، بالحفاظ على الطابع التطوعي 

، 2020مارس  19وعوض التركیز على بیان .  للمساھمة
ومحاولة استنباط ما ال یمكن استنباطھ منھ، أدعوك للعودة 
لرسالة المكتب التنفیذي لرئیس الحكومة الرافضة 

 .في صندوق تدبیر جائحة كورونا  إلجباریة المساھمة
األسئلة السابقة تقودنا إلى سؤال یطرحھ المتتبعون في 

 اآلونة األخیرة، كیف ھو حال التنسیق النقابي؟
التنسیق على الصعید المركزي، لست مخوال لإلجابة عن 

وبالنسبة .  ھذا السؤال، ولكنني أؤكد لك أنھ متوقف حالیا
للتنسیق القطاعي فھو یختلف من قطاع آلخر، وفي قطاع 
التعلیم حصل فرز طبیعي ومنطقي في الفترة األخیرة، 

/ونحن اآلن في تنسیق ثنائي بین النقابة الوطنیة للتعلیم
CDT  التوجھ الدیمقراطي، وقد –والجامعة الوطنیة للتعلیم

أعلنا عن برنامج نضالي في ندوة صحافیة مشتركة في 
، لكن الظرفیة التي تجتازھا بالدنا 2020شھر مارس  05

والعالم أجمع، اقتضت أننا علقنا تنفیذ البرنامج النضالي 
  .إلى حین

أین وصل مشروع قانون النقابات المھنیة وما ھي 
مالحظاتكم علیھ أو اعتراضاتكم إن كانت ھناك 

 اعتراضات؟
الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل لیست ضد تقنین أي حقل 
من الحقول، وقد ناقشنا المشروع المقدم لنا من لدن 
الحكومة في ندوة علمیة، بمقر النقابة، مع نخبة من 
األساتذة الجامعیین، ذوي االختصاص في مجال القانون 

و الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل ترحب .  االجتماعي
بالمراقبة المحاسباتیة على مالیتھا، لكنھا ترفض شروط 
وصایة السلطة على النقابة، وترفض الشروط التكبیلیة 

، أما في شأن مآل المشروع، ...لحق تأسیس النقابات
     .فالسؤال یجب أن یطرح على الحكومة

في نفس إطار جائحة كورونا وتداعیاتھا، شھدت بالدنا في 
اآلونة األخیرة ظھور بؤر وبائیة في العدید من المصانع، 
ھل لدیكم أرقام ولو تقریبیة عن حجم الكارثة التي أصابت 

  األوساط العمالیة نتیجة لھذه الجائحة؟
أنا ال أملك ھذه األرقام، فأنا لست عضوا بالجھاز 

للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل، لكنني أؤكد لكم    التنفیذي
أن القیادة النقابیة أصدرت مذكرة داخلیة بغرض تجمیع 
المعطیات التي تھم انتشار ھذا الوباء من مختلف األقالیم، 

لكن قد یكون من المفید .  خصوصا ما یھم الطبقة العاملة

اإلشارة إلى مقارنة مھمة قام بھا بعض المناضلین 
التقدمیین في إیطالیا، بحیث قارنوا بین خریطة تركز 
الوباء وخریطة تركز المعامل الصناعیة بالبالد فوقفوا 
على ترابط وتطابق كبیرین، وھذا األمر ینطبق على 
بالدنا بكل كبیر، فخریطة انتشار الوباء تتركز أساسا في 
المدن العمالیة، كالدارالبیضاء وطنجة وفاس 

    ...ومراكش
من بین اإلجراءات التي قامت بھا السلطات العمومیة لمنع 
انتشار الفیروس، منع التجمعات العمومیة وإغالق العدید 
من المنشئات التي تتیح ذلك، من مقاھي وحمامات 

إال أنھا سمحت باستمرار اشتغال ...  وقاعات عمومیة
مؤسسات إنتاجیة أثبتت األحداث األخیرة أنھا االكثر 

 عرضة النتقال العدوى، كیف ترون األمر؟
لیس في المغرب فقط، بل جل دول العالم، فقد ناور أرباب 
العمل لكي ال یتوقف اإلنتاج، ففي شمال إیطالیا أصر 
الرأسمال على أن تظل معمل صناعة األسلحة، مثال، 

وفي المغرب .  مفتوحة، مما فاقم الوضعیة الوبائیة ھناك
كذلك رفض أرباب عمل شركات الكابالج اإلغالق في 
القنیطرة مثال، وفي عدة شركات بالبیضاء وطنجة رغم 
أنھا ال تنتج مواد حیویة لالستھالك في شروط الحجر 

إنھ جشع ...  الصحي للمغاربة، بل منتوجھا موجھ للتصدیر
الرأسمال وطابعھ الالأخالقي الذي ال تھمھ األرواح بقدر 

  .وھذا لیس بجدید. ما تھمھ األرباح
مارس دعا 18بالغ للمكتب التنفیذي للكدش صادر بتاریخ 

أال ...  جمیع المقاوالت إلى تفعیل لجان الصحة والسالمة
یمكن اعتبار ھذا المطلب أشبھ بشیك على بیاض واقرار 
بعدم إمكانیة إغالق ھذه المقاوالت بالرغم من وجود 
مؤشرات بامكانیة انتقال العدوى وسط العمال والعامالت 
فیھا وما یشكلھ ذلك من خطورة علیھم وعلى عائالتھم 

 ؟.ومحیطھم
ال یجب الوقوف عند ویل للمصلین، بالغات المكتب 
التنفیذي، واضحة ومتكاملة، ودعت إلغالق جمیع 
المقاوالت التي ال تنتج مواد حیویة، تفید في صمود 

ولجنة السالمة وحفظ .  في مواجھة وباء كرونا   المغاربة
الصحة المنصوص علیھا قانونا في مدونة الشغل، وھي 
من مكتسبات نضال الطبقة العملة، توجد في جمیع 

الخمسون، ویمثل فیھا    المقاوالت التي یفوق عدد عمالھا
األجراء إلى جانب ممثلي اإلدارة ورب العمل أو من 

وھي إطار قانوني، فیھ .  ینوب عنھ، باإلضافة لطبیب شغل
یتم اتخاذ قرارات توفیر شروط الصحة والسالمة، كما 

والدعوة لتفعیلھ، من .  یمكن فیھ اتخاذ قرار إغالق المقاولة
   .لدننا، معناه الدعوة إلشراك ممثلي العمال في القرار

بعض المصانع بما فیھا تلك التي ظھرت فیھا حاالت 
إصابة بمكناس مثال، طالبت العامالت بالتوقف عن العمل، 
إال أنھن تعرضن للتھدید من قبل أرباب العمل بحرمانھم 

ھل وصل الجشع بالرأسمال إلى حد .  من أجورھن
التضحیة بالعنصر البشري مقابل استمرار الربح؟ وما 
حدود مسؤولیة النقابات من جھة، والسلطات العمومیة من 

 جھة ثانیة في ظل سیادة مثل ھذه الممارسات؟
قد یصل الجشع بالرأسمال إلى أكثر من ذلك، وھذا لیس 
بجدید كما أشرنا لذلك أعاله، في المغرب وفي العالم، في 

األرباح قبل "ظل نظام نیولیبرالي متوحش، عملتھ 
في المقاوالت والضیعات، التي تؤطرھا .  األرواح

الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل، وفي مكناس بالذات، 
تدخلت المكاتب النقابیة لدى المشغلین، وتدخلت القیادة 
النقابیة، لدى السلطات الوصیة محلیا ووطنیا مع وزیر 
الشغل واإلدماج المھني، لفرض توفیر شروط السالمة 
الصحیة سواء داخل مواقع اإلنتاج أو في وسائل النقل 
الجماعي، بالنسبة للمقاوالت التي نحن في حاجة الستمرار 

المواد الغذائیة، األدویة، (اشتغالھا بالنظر لطبیعة منتوجھا
ووجھت الكونفدرالیة ...).  مواد التعقیم والنظافة، الكمامات

الدیمقراطیة للشغل رسالتین لكل من وزیري الداخلیة 
، 2020أبریل  20والشغل واإلدماج المھني، بتاریخ 

لتحمیلھما المسؤولیة في أرواح العمال، أمام تمادي عدد 
 .من أرباب العمل في جشعھم

نعود إلى قطاع التعلیم، من بین االجراءات االحترازیة 
التي قامت بھا وزارة التربیة الوطنیة، توقیف الدراسة 
وبالمقابل اعتماد التعلیم عن بعد، كیف ترون ھذه الخطوة؟ 

  وإلى أي حد تم توفیر مقومات إنجاحھا؟
اعتماد التعلیم عن بعد، أقدمت علیھ الوزارة الوصیة، دون 
تھیئ مسبق للتالمیذ ولألساتذة، ودون توفیر مستلزماتھ 
من حواسیب وھواتف ذكیة ورصید كاف 

الغرض منھ أوال الحفاظ على بقاء التالمیذ في    للتعبئة،
منازلھم، وثانیا السعي لضمان نوع من االستمراریة 
الیبداغوجیة بین التالمیذ وأساتذتھم، وھي عملیة لم تنجح 

تشمل جمیع التالمیذ، خصوصا التالمیذ أبناء    في أن
وھي مناسبة للتنویھ عالیا بالمجھود الذي .  األسر المعوزة

ات /ات ومفتشون/أساتدة(انخرط فیھ رجال ونساء التعلیم
، من أجل ضمان استمرار ...)ات واطر تقنیة/ومدیرون

إنھ ...التواصل مع التالمیذ والتلمیذات، بإمكانیاتھم الخاصة
مجھود ھائل لكنھ مع األسف لم یصل لجمیع التالمیذ، 

ونحن في النقابة الوطنیة    .بسبب ظروفھم االجتماعیة
، نرى أن التعلیم عن بعد، في شروطھ CDT/للتعلیم

الحالیة یعمق الفوارق الطبقیة، ویمارس نوعا خطیرا من 
وال مناص، بعد .  اإلقصاء في حق أبناء الطبقات الفقیرة

الجائحة، من استئناف الدراسة من حیث انتھت في 
وأخیرا التعلیم عن بعد، .  2020منتصف شھر مارس

 .مكمل للتعلیم الحضوري وال یمكنھ أن یعوضھ
إلى جانب ملف التعاقد، ما ھي أبرز الملفات العالقة في 

 قطاع التعلیم؟
الملفات النقابیة للشغیلة التعلیمیة، نصنفھا في الملف 

، إلى شقین، شق CDT/المطلبي للنقابة الوطنیة للتعلیم
مطالبنا دفاعا عن المدرسة العمومیة، وشق مطالبنا دفاعا 

وھو ملف مطلبي، بشقیھ، نعتبره .  عن نساء ورجال التعلیم
فأوال مطالب الدفاع عن المدرسة العمومیة، تبدأ .  كلھ عالقا

بالتعلیم األولي وضرورة إدماجھ بالكامل تحت وصایة 
وتأطیر الوزارة على صعید المناھج والبرامج وعلى 
صعید إدماج األساتذة المؤطرین، ثم توفیر االعتمادات 
الكافیة من مناصب مالیة والقطع مع التوظیف بالعقدة، إلى 
توفیر البنایات والفضاءات الالئقة والكافیة وصوال إلى 

تلمیذا في  30ضرورة تحدید عدد التالمیذ في سقف 
وثانیا مطالب الدفاع عن الشغیلة التعلیمیة بجمیع ...  القسم

مكوناتھا، بدء بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز 
وموحد، یوحد جمیع مكونات الشغیلة التعلیمیة في إطار 
الوظیفة العمومیة، بمن فیھم األساتذة الذین فرض علیھم 
التعاقد، وصوال إلى معالجة مختلف الملفات الفئویة والتي 

ملفا، ووضعناھا لدى  20صنفناھا في ما یزید عن 
الوزارة، ومنھا ما حصل في شأنھ نوع التقدم على األقل 
على مستوى مقترحات الحلول، والعدید منھا لم تتم 

ملف التعاقد، حاملو :  وھذه بعضھا.  مباشرتھ بعد
، المكلفون )إسناد ومسلك(الشھادات، اإلدارة التربویة

خارج سلكھم، المساعدون التقنیون والمساعدون 
اإلداریون، التوجیھ والتخطیط التربوي، المقصیون من 
خارج السلم، الدكاترة، الملحقون التربویون وملحقو 
االقتصاد واإلدارة، المبرزون والمستبرزون، المفتشون، 
العرضیون سابقا، أطر التسییر المالي واإلداري، ضحایا 
المعالجة االنفرادیة لملف ضحایا النظامین بمن فیھم أساتذة 

، المعفیون والمرسبون، 94و93وفوجي  10الزنزانة 
أساتذة اللغة العربیة والثقافة المغربیة بالخارج، أساتذة 
األمازیغیة، المتصرفون وباقي األطر المشتركة، 

   ...المؤطرون بالمراكز الجھویة
في نفس السیاق وھذه المرة مع التعلیم الخصوصي، كشف 
وزیر الشغل أن أرباب المدارس الخاصة قدموا 

ألف أستاذ ومستخدم عن العمل،  42تصریحات بتوقیف 
بالرغم من استمرار العدید من األساتذة في تقدیم دروس 
عن بعد، واستمرار أرباب المقاوالت، بناء على ذلك، في 
استخالص مستحقاتھم من أسر التالمیذ، كیف تنظرون إلي 

  ھذا الوضع؟
للتصحیح، العدد الذي صرح بھ أرباب التعلیم 

وصرحوا بھم متوقفین عن .  ألف 48الخصوصي، ھو 

، والحال أن استخالص 2020العمل بدایة من شھر مارس 
واجبات التمدرس من أولیاء أمور التالمیذ، كانت قد تمت 
في بدایة الشھر، وھو ما ترجم جشعا وتحایال عن الدولة، 

درھم من الصندوق الذي  1000طمعا في استخالص 
ساھم فیھ المغاربة، من أجل دعم المتضررین من جائحة 

وحسب علمنا فقد انتبھت الدولة لذلك، وأفشلت .  كورونا
لكن في نظرنا ھذا التحایل یستلزم أن تدخل النیابة .  العملیة

  .العامة على الخط وترتیب ما یجب ترتیبھ
إلى أي حد تمكنت النقابات من تأطیر األساتذة العاملین في 
القطاع الخاص؟ وماھي في نظركم أسباب نقص التأطیر 
النقابي الملحوظ في ھذا الحقل، والذي یكرس ھشاشة 

  أوضاع العاملین فیھ؟
التأطیر النقابي في قطاع التعلیم الخصوصي ال یستقیم      

بسبب وضع الھشاشة المشار إلیھ في السؤال، ذلك أن 
أرباب المؤسسات الخاصة یعمدون إلى طرد كل من یحلم 
باالنخراط النقابي، ولألمانة ھذا وضع یھم العدید من 
مقاوالت القطاع الخاص، في ظل تواطؤ الدولة التي 
یفترض فیھا حمایة ھذا الحق األساسي، حق االنتماء 

وھو أحد األسباب الرئیسیة في تدني نسبة التنقیب .  النقابي
    .في بالدنا

ما أبرزه تعاطي المستثمرین في التعلیم الخصوصي سواء 
مع األساتذة واألطر و العاملة، أو مع التالمیذ وأسرھم، 
من جشع أال یدعم في نظركم الطرح القائل بضرورة 

 الرھان على المدرسة العمومیة؟
أجل، فالحركة النقابیة المناضلة والقوى الدیمقراطیة 
والتقدمیة ھي صاحبة ھذا الرھان، لكن اختیارات الدولة 
تحددھا جھات أخرى، لھا المصلحة في االستثمار في 
التعلیم الخصوصي من جھة، ومن جھة أخرى فھي ترى 
في التعلیم العمومي عبئا مالیا وتحمالت تسعى للتملص 

 .إنھ موضوع صراع طبقي في العمق. منھا
نشر وزیر الفالحة الصید البحري عزیز أخنوش مؤخرا 
مقاال، یستشرف فیھ ما ینبغي أن یكون علیھ مغرب ما بعد 
كورونا، من وجھة نظره، وركز فیھ أساسا على أن األھم 
ھو الحفاظ على المقاولة، ال على موارد الدولة، في 
المقابل رد علیھ إدریس االزمي االدریسي، الوزیر 
المنتدب السابق لدى وزیر االقتصاد والمالیة، بالقول أن 

خروج المغرب من األزمة بعد كورونا لیس "المغرب 
باللجوء إلى توسیع العجز العمومي وإغراق البالد في 

ولو أن ما نراه في "  التضامن الوطني"  المدیونیة، بل عبر
كیف !!  …الواقع من سیاسة حزبھ ھو المزید من االستدانة

تنظرون إلى ھذه المفاضلة التي تعبر عن برنامجین 
حزبیین سیاسیین لحزبین أحدھما یضم فئة عریضة من 
ممثلي الباطرونا؟ والثاني تغلغل وال یزال في دوالیب 
الدولة ویستعملھا لخلق شریحة تستغني من ضرائب 
المغلوبین عن أمرھم؟ ھذا النقاش في نظركم ھل 
یستحضر المصلحة الفعلیة للموارد البشریة، أي الطبقة 
العاملة، التي تشكل محور العملیة اإلنتاجیة ككل وجوھر 

 وجود الدولة؟
في كلتا الحالتین ھو خطاب انتخابوي مخادع، فكالھما معا 
یتحمالن المسؤولیة في آلت إلیھ أوضاع بالدنا سواء على 
صعید إغراق البالد في المدیونیة ورھن األجیال القادمة 
للمؤسسات المالیة المانحة للقروض، وسواء في المغاالة 
في التوجھ النیولیبرالي المتوحش، من خالل سیاسة رفع 
الید عن الصحة والتعلیم وباقي الخدمات العمومیة، 
وكالھما صوتا ضد مقترح فیدرالیة الیسار الدیمقراطي 

 .للرفع من میزانیتي التعلیم والصحة
مئات مالیین العمال _من الواضح أن الجائحة ستخلف 

. على المستوى العالمي سیجدون أنفسھم بدون عمل
مئات المالیین _  .  ستزداد معدالت الفقر بشكل رھیب _

الطبقات _  من البشر ستكون على عتبات الجوع 
ما العمل لردع _  ....  المسحوقة ھي من سیدفع ثمن األزمة

 الصدع؟
وباء معولم یقتضي مواجھة عالمیة معولمة، فعلى صعید 
األنظمة یظھر أن األمور ال تسیر في ھذا االتجاه، بل 
بعض المؤشرات تنبئ بتفكك حتى االتحادات والتكثالت 

 القائمة، وتنبئ بتقاطبات جدیدة،
/لكن بالنسبة للحركة النقابیة البد من نضال مشترك 

فشعار یا عمال العالم اتحدوا لھ راھیتھ، خصوصا /  معولم
 500(وأن التداعیات ستكون كارثیة على الطبقة العاملة

  ،...)ملیون حسب بعض التقدیرات
ھناك طفرة حاصلة على مستوى الوعي لدى الطبقة 
العاملة وفي المجتمع، في سیاق ھذه الجائحة، فالبد من 
استثمارھا للمرافعة من أجل إعادة بناء اقتصاد متحرر، 
اقتصاد یستثمر في االكتفاء الذاتي، اقتصاد یستثمر في 
العلم والمعرفة، عبر إعطاء األولویة للتعلیم وللبحث 

  العلمي،
فلتكن إذن ھذه الجائحة، فرصة لبناء الدولة االجتماعیة، 
الدولة الحاضنة للمواطن المغربي، عبر ضمان توفیر 
حاجیاتھ األساسیة في الصحة والتعلیم والشغل 

والسكن، وفي مجتمع الحریة والكرامة والعدالة    والغذاء
 5تتمة ص      .االجتماعیة
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 والشھید االتحادي محمد كرینة) یمینا(یوسف غریب 

 
أو أن تمر بھذا الحي ... ال یأتي الحدیث عن قلعة أنزا

العمالي شمال أكادیر دون أن یتبادر إلى ذھنك أسماء 
صامدة وفي احترام كبیر في جدران القلب وصفحات 

ھم اآلن في طریق الخالص حیث البصیرة ...الذاكرة
 تسابق البصر

بقدر ما أرغموا على ...  لم یموتوا موتة عادیة
وبناة ...  إذ أنھم كانوا عشاق الحیاة...  الموت

صنعوا من صورة الحیاة الكلمة التي ال ...  المستقبل
وبعض رثاء ...  ودموع...  تنتھي بمجرد قطعة قماش

 ...تزیین لسطور قصیدة
بل إن الدنیا طریق حیاة ال تعبّد اال بخطوات 

مثل ھذا الشاب ...  السابقون لزمنھم بكثیر...  الشھداء
میالد الحركة )  1959(  الیافع الذي صادف والدتھ 

أنزا  كعادة كل أقرانھ من /االتحادیة بأغسدیس 
سنة  16...  الكتاب القرآني إلى المدرسة النظامیة

كانت كافیة أن یولد في محیط ھذه المدینة شاب یافع 
ومسؤول حصل بجدارة واستحقاق على منحة داخلیة 
لمتابعة الدراسة بثانویة الخوارزمي بالبیضاء شعبة 

 ..الھندسة
ھو شاب أیضا متواضع مشھود لھ باالستقامة وعضو 
نشیط یسعى إلى بناء مستقبل سیاسي جدید یرقى إلى 
تطلعات الشباب المغربي المؤمن بالدیمقراطیة 
والعدالة االجتماعیة والعاشق للحریة إذ تعتبر القضیة 
الفلسطینیة بؤرة ھذا المشروع السیاسي بأفقھ 

لذلك كان الشھید محمد كرینة من األطر ..  القومي
البارزة داخل الشبیبة االتحادیة التي أطرت تظاھرة 

كان آخر .  1979...  مارس 30االحتفال یوم األرض 
لتنطلق یومیة سریعة بدأت باعتقالھ ... یوم لھ بالمیدان

جیئ ...  أبریل بثانویة الخوارزمي بالبیضاء 17یوم 
إلى المحكمة محموال على األكتاف جراء  23بھ یوم 

التعذیب والتي رفضت إحالتھ على المستشفى رغم 
في الیوم الموالي غادرتنا في عز ...  حالتھ الصحیة

 ...عطائھ وفورة شبابھ
 ...سنة ال أحد یتذكر قبر الجالد 40اآلن بعد مرور 

 ...أنا الشھید فھو كاالنسان الذي حلم بھ أفالطون
 ..الذي ضلّ عنھ نیتشھ) السوبیر( أو 

 شھداؤنا... ھم ذاكرتنا
 وفي كل ذكرى نخجل من بطوالتھم وتضحیاتھم

 ...فأشرف الموت
 .موت الشھداء
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 موت الشھداء ... أشرف الموت: تخلیدا لذكرى الشھید محمد كرینة

 
 ادخل بحالك للدار. یا مواطن یا غدار

 الدولة دایرا مجھود جبار
 األطباء مامرتاحین ال باللیل ال بنھار

 وأنت كضور في الدوار
 السلطة عیات أش خصو یدار. فین لكمامة

 المخالطین عمرو سبیطار
 علیك وقف االقتصاد وأنت كضور ھذا عار

 زعما راك مطور یا بشر
 القیامة نایضة وانت ما جایب خبار

 فیروس خطیر العالم حار
 ضور مع راسك یا كدار حتى دخل المرض للدار

 وتولي عائلتك في خطر

 عاونو البالد دخلو للدار. هللا یخلص المواطن الصبار
 راه األبریاء في خطر

 الكبیر أنحال. ذ■ 

واطن المتھور ُ  الم

د  ت من أرق شدی ی ان ماذا تفعلین عزیزتي القارئة إذا ع
اء ثالث  وذھبت عند الطبیب فكتب لك، بعد الفحص أسم

 روایات
ا"   اوي"  السائرون نیام ك د م ام"  و.  لسع ان "  ال أن إلحس

ة"  و . عبد القدوس دری ن ي األسك م "  ال أحد ینام ف ی راھ إلب
راءة .  عبد المجید د ق ع ویقول لك إذا لم تشعري بتحسن ب

ة  مات"  ھذه الروایات، أقرئي روای ائ ن جمیالت ال ل "  ال
رة  ي م ارت زی ي ل أت ل أن ت ب یاسوناري كاوابات مرتین ق

 ؟.أخرى
ت     تصرف إذا أصب ارئ، كیف ت ق زي ال وأنت عزی

ك .. بأنفلوانزا حادة، وأسرعت الى الطبیب  فإذا بھ یكتب ل
وسط"  اسم روایة  ت یف ، "  شرق الم ن ان م رحم د ال ب ع ل

ة  رأ روای حسن إق ت م ت اد ایضا، إذا ل ویقول لك وھو ج
ة  ی رة أخرى"  منیف الثان وسط م ت م م " شرق ال ، وإذا ل

ور ھوغو "  البؤساء"  تشعر بتحسن ، إقرأ روایة  ت ك ل فی
ي   مرة واحدة ، وسیكون الشفاء أت األكید، ولن تحتاج أن ت

 ؟.لزیارتي مرة أخرى
وق    اب وحق ت ك ل ي ل م ال ع وم ال ی ة ال اسب ھذه رسالة بمن

ا ).. 2020أبریل  23(المؤلف ری زك ال ل ق مقتبسة من م
وان  حت عن د ت س " أحم ف ن راض ال ة عالج ألم روای ال
ا ة عدد "( والجسد والروح مع ی اف ق ث ي ال ر  102دب ب ون ن

راض )..  20ص  2013 عالج أم وھذه وصفات قدمت ل
 .الزمن العادي

ا( أما في زمن كورونا، وأنت    كسرھ اء أو ب ت ح ال ت ) بف
م .. ، فاقرأ ما بدا لك"  بقا فدارك" ي،شعار /تطبق " والمھ

ر رغم "...  انتفع مما تقرأ خی وكل عام والكتاب الورقي ب

 ..اإللكتروني" كید" 
ح أو كسر ( أتمنى أن تكون الوصفات قد خلقت لدیك  ت ف ب

رأه   -كما خلقتھا لدي  -الرغبة )  الكاف  ق في قراءة ما لم ن
ال من ... من ھذه الروایات السبع تصبحون على وطن خ

 !الضجیج
 ".قراو، تبراو "   

 محمد الفیزازي. ذ■

  اءة أو جا أو ا أواا)Bibliotherapy( 

ة   على اثر الظروف الصحیة واالقتصادیة واالجتماعی
راء  م من ج ال ع دان ال ل ر ب ائ التي تمر منھا بالدنا كس

المستجد، " 19كوفید "التدعیات السلبیة لجائحة كورونا 
اء  ن وأعض ی اوم ق م اء ال اتخذت المندوبیة السامیة لقدم
ة  ال ار ح ن أث حد م ل جیش التحریر إجراءات سریعة ل
الطوارئ الصحیة التي قررتھا الحكومة المغربیة، حیث 
عض  دة ب ائ ف ة ل ی ال ات م قامت بتسریع صرف مستحق
ر وأرامل  ری ح ت ش ال اء جی ن وأعض ی اوم ق قدماء الم

 .المتوفین منھم وأبنائھم المستفیدین منھا
ة    ی دوب ن م ل ة ل وی ھ ج ة ال وفي ھذا اإلطار، قامت النیاب

ي  السامیة لقدماء المقاومین وأعضاء جیش التحریر ببن
رة  ذاك ي ال ائ الل وفض أزی ي ب ل مح ب ال ت ك مالل والم

ح   ھ بن صال ی ق ف كل من ال التاریخیة للمقاومة والتحریر ب
ع ھذه   توزی ة ب وقصبة تادلة، وبتنسیق مع السلطات المحلی

در    64: المستحقات والبالغ عددھا  ق ي ی ال حوالة بمبلغ إجم
 :درھم موزعة على الشكل التالي   204.000.00: ب 
درھم تتعلق بواجب العزاء    152.000.00حوالة بمبلغ    41*  

 .منحت ألرامل المقاومین المتوفین في اآلونة األخیرة 
در ب 22*   ق ي ی ال م غ إج  22.000.00:  حوالة بمبل

عض  ب درھم تتعلق باإلسعاف وھي مساعدات منحت ل
 .المنتمین الذین یعانون من العسر المادي

ق  30.000.00: حوالة واحدة بمبلغ 01*  ل ع ت م ت درھ

اد  ف ادي است ص ت بالمساعدة من أجل إحداث مشروع اق
ار  ي إط اعدة ف مس ذه ال دخل ھ اوم، وت ق ن م ا اب ھ من
المجھودات المبذولة من طرف المندوبیة السامیة لقدماء 
المقاومین وأعضاء جیش التحریر الھادفة إلى دعم أبناء 
ك  ر ، وذل ری ح ت ش ال اء جی ن وأعض ی اوم ق قدماء الم
بمنحھم إمداد مالي لخلق مشاریع صغرى ومتوسطة في 
إطار التشغیل الذاتي والعمل ألمقاوالتي ، وھذا الورش 
ن  ی اوم ق م اء ال دم ق ة ل ی ام ة الس ی دوب ن انخرطت فیھ الم

 . 2001وأعضاء جیش التحریر منذ سنة 
ھذا، وقد كان لھذه المبادرة اإلنسانیة صدى طیب في     

ر  ری أوساط أسرة المقاومة وجیش التحریر وجیش التح
 . خاصة وأنھا تزامنت مع حلول شھر رمضان المبارك

ي مالل      ن ب موازاة مع ذلك ، عملت النیابة الجھویة ب
ة  خی اری ت والمكتب المحلي بأزیالل وفضائي الذاكرة ال

وقصبة تادلة  للمقاومة والتحریر بكل من الفقیھ بن صالح 
ھذه األسرة   مین ل ت من على إجراء اتصاالت ھاتفیة مع ال
ة ،   المجاھدة لالطمئنان على أوضاعھم وأحوالھم الصحی
ا   ي تفرضھ ت ات ال وتوعیتھم بضرورة االلتزام بالمقتضی
ارھم كذلك   حالة الطوارئ الصحیة، وبذات الناسبة تم إخب
ة   ة السامی ی دوب من ل بان المصالح المركزیة  والالممركة ل
لقدماء المقاومین وأعضاء جیش التحریر ستستمر في تقدیم  
لف وسائل   ى مخت خدماتھا عن بعد لفائدتھم باالعتماد عل
ة   ی ة اإلنسان ات ف ت قیت ھذه االل د ل ة ،وق ث التواصل الحدی
استحسان ھذه اآلسرة نظرا لما لھا من دعم معنوي في ھذه  

 .الظروف االستثنائیة 
ة    ی م أھ ن ب ی م ت ن م س ال كما عملت النیابة على  تحسی

م  دی ق ت واجب االنخراط في مجھود التضامن الوطني، ب
مساھماتھم المالیة وإیداعھا في الصندوق الخاص لتدبیر 

 .مواجھة ھذه الجائحة حسب االستطاعة
 النائب الجھوي للمندوبیة السامیة لقدماء المقاومین
 وأعضاء جیش التحریر ببني مالل

 سعید اھمالة: إمضاء

حول المبادرات واإلجراءات والتدابیر المتخذة لفائدة قدماء المقاومین 
 وأعضاء جیش التحریر وذوي حقوق المتوفین منھم

 التابعین لنیابة بني مالل خالل فترة الحجر الصحي 

رغم اإلعاقة یداوم عبد الفتاح بامو على تعقیم الحي    
الذي یقطن فیھ، مرة كل أسبوع، رغبة منھ في 

 .المساھمة في الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد
وعبد الفتاح بامو بطل مغربي ، وعضو أساسي في 
المنتخب الوطني أللعاب القوى لذوي االحتیاجات 
الخاصة، وصل إلى منصة التتویج في أكثر من مرة 
في ملتقیات وطنیة ودولیة وحصل على عدة میدالیات 

 .ذھبیة
ھذه مبادرة ‘‘قال بامو 24وفي تصریح لملفات تادلة 

شخصیة، أقوم بتعقیم الحي كل أسبوع، لیبقى الحي 
 .‘‘نظیفا وبمنأى عن اإلصابة بالفیروس

ویثبت بامو على ظھره قنینة تحتوي على السائل 
’’ عیاط‘‘المعقم، ویتنقل بكرسیھ المتحرك بین أزقة حي 

لتعقیم كل األبواب والنوافذ وواجھات المحالت 

 .التجاریة، ویسعى أال یصل الفیروس إلى الحي
ویواصل بامو تدریباتھ من أجل الحفاظ على لیاقتھ  

البدنیة في فترة الحجر الصحي واالستعداد للملتقیات 
ألتزم الحجر الصحي بالبیت، ورغم ذلك أنظم ‘‘القادمة 

یقول بامو الذي یلتزم ’’  وقتي وأحرص على التداریب
  24ملفات تادلة   .بحصتي تدریب كل یوم

مبادرة رائعة من البطل الماللي عبد الفتاح بامو .. رغم اإلعاقة 
 لتعقیم حیھ من فیروس كورونا

ت  شرعت السلطات اإلقلیمیة لبني مالل، منذ یوم السب
ة  ی ذائ غ دات ال اع س م ع ال وزی ي ت ان، ف ح رمض ات ف

ذه .  بالوسطین الحضري والقروي باإلقلیم وتخصص ھ
ا األشخاص  المساعدات للفئات األكثر احتیاجا، السیم

 .واألسر الذین یعیشون في وضعیة
ة  21وتأتي ھذه العملیة في إطار  النسخة  ی ل م من ع

د  ا مؤسسة محم ھ ظم رمضان للدعم الغذائي التي تن
آالف  10الخامس للتضامن، وخصصت ما یزید عن 

 .حصة غذائیة إلقلیم بني مالل
واتخذت السلطات االقلیمیة جمیع الترتیبات الضروریة 
ل  ائ وس ل م ل ی ق ع واإلجراءات االحترازیة الوقائیة من ت
ع  ی ر جم ی وف اللوجستیكیة التي سخرت لھذه العملیة وت
ن  شروط النظافة والسالمة الصحیة على مستوى تخزی

  .وتوزیع المواد الغذائیة؟
ان  ة لضم ة الضروری كما تمت تعبئة الموارد البشری
ن  ی واطن إیصال ھذه المساعدات الى محالت سكنى الم
ذا  ا، وھ ھ ی حق مست اشر ل ب م والحرص على تقدیمھا ال
ى  رض عل ف ذي ی تماشیا مع تدابیر الحجر الصحي ال

 .السكان البقاء في منازلھم

ى  ل ھذا وتسھر على ھذه العملیة التي سیتم اجراؤھا ع
ر  ح شھ ات ت ف وم السب ا من ی مدى ثالثة أیام انطالق

ھـ، لجنة إقلیمیة لإلشراف على التتبع  1441رمضان 
ان  ا بضم ھ ی د ال ھ ع والمواكبة بمساعدة لجان محلیة ی
ع  ی جم ة  ب دف ھ مست ى األسر ال إیصال المساعدات ال
ن  وسطی ال رة ب ی ق ف دواویر المناطق الجبلیة واألحیاء ال

  .الحضري والقروي بإقلیم بني مالل
 ملفات تادلة ■

مؤسسة محمد الخامس للتضامن توزع مساعدات ... بني مالل
  غذائیة بمناسبة شھر رمضان
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سبَّب لي عنف !  ھذه المرة كانت األسوأ  
 !زوجي كسرا على مستوى الساق

عندما انتھى من ضربي، انزوى إلى مكانھ 
المعتاد، وارتشف كأس شاي بارد متناوال 

ي(غلیونھ  ِ بْس ِ أبنائي األربعة، تعودوا )...الس
على الشجار الدائم بیننا، لكن ھذه المرة كان 

لم یتجرأ یوما ... عیونھم حزینة وباكیة... عنیفا
 !على تعنیفي بھذا الشكل 

امتزجت .  لقد كان المطبخ مكان العراك
وما ...  األصوات بین البكاء والشتم والصراخ

زاد من ھیجان الوضع وجود ابن أخیھ ذو 
اإلعاقة معنا، كأن المكان یتسع لي وألبنائي 

ربیعا،  14حتى یقطن معنا ھذا الطفل ذو 
ھ إلى ھمومي ُّ كیف لشقة بمساحة . لینضاف ھم

متر مربع مكونة من غرفتین ومطبخ أن  54
 ...تتسع لنا جمیعا؟

العنف یبقى عنفا، لن أغفر لھ ما فعلھ بي ولو 
كما لن ألتمس لنفسي ...  عن طریق الخطأ

األعذار عندما ضربت الطفل ذو اإلعاقة 
الذھنیة الذي یتقاسم الغرفة مع أبنائي الذي 

ھذه المرة، لم أعد .  أصبح جزءا من حیاتنا
 ... أتحمل

منذ أن فرض علینا الحجر الصحي بسبب 
. ، وحالتنا العائلیة أصبحت في تأزم19-كوفید

م ذو .كنت معتادة أن أبقى في البیت رفقة م
اإلعاقة أنتظر قدوم أبنائي من المدرسة وعودة 

على الرغم من ...  زوجي من عملھ في المساء
العوز والحاجة المستمرة لتوفیر المتطلبات 
َّ أني كنت راضیة وأحلم  األساسیة لعائلتي إال
بالغد المشرق عندما یكبر أبنائي ویعوضوني 

ابنتي .  عن كل سنوات العجاف التي أمر بھا
الكبرى، ستحصل على شھادة باكالوریا ھذه 
السنة وسوف تساعدنا على مصروف العائلة 

 !...وتشتري كل ما ینقصنا
شجاري مع زوجي، كان غالبا بسبب  

أنت مبذرة؟ من أین تریدینني ..  المصاریف
إحضار ھذا؟ كرھت حیاتي بسببك؟ لماذا 
فاتورة الكھرباء والماء مرتفعة؟ أنت ال 
م  ّ تعرفین سوى أرید ھذا، أحضر لي ھذا؟ وھل

 ..جرى
كل مرة نسمع صراخ ...  اعتبرتھا حیاة عادیة

في العمارة التي أقطن بھا أو في العمارة 
حتى أننا نعرف ما یتم طبخھ ...  المجاورة

لما ال، ونحن كجیران ال .  یومیا في كل شقة
تفرقنا سوى أسوار وضعت فقط لتعیین حدود 

یكفي أن تطل ...  الشقق، ولیس ألي شيء آخر
من الشرفة أو النافذة لتعلم ما یشاھده جارك 
على القنوات التلفزیونیة أو ما یقوم بھ في 

شقق ندفع ..  المطبخ أو حتى في غرفة النوم
أقساطھا كل شھر ال توفر لك الحد األدنى 

حالتي ھي حالة العدید من ...  للعیش بكرامة
. الناس الذین یقطنون شقق ال تتسع سوى للنوم

الحمد  على كل حال، یجب أال أتدمر فغیري 
 !... ال یجد مأوى

خنق حیاتي، جعلھا  19-لألسف كوفید
لقد تسببت ھذه األزمة في نقص ...  كالجحیم

لیس لنا مدخول قار .  حاد في دخلنا الیومي
كباقي الموظفین أو المستخدمین أو العاملین 

سلعھ . في القطاع الخاص، زوجي بائع متجول
تتغیر بتغیر الفصول والمواسم، نفرح كثیرا 
بقدوم األعیاد وبشھر رمضان ألن مدخول 
زوجي یتضاعف؛ نعیش خاللھا أیام جد 

یمنحني من خاللھا مصروف .  سعیدة
مضاعف،  وأحیانا تكون فرصة للقیام بنزھة 
في إحدى حدائق المدینة أو الذھاب إلى 
الشاطئ، نتناول خاللھا البطاطس المقلیة أو 

وإذا .  الفول السوداني أو الذرة المشویة
ساعدت الظروف  زوجي  وذھب إلى إحدى 
األسواق العمومیة، فإنني أنتھز الفرصة 
ألطلب منھ شراء متطلبات لألوالد بعدما 
یكون قد مرّ علیھا زمن وھم ینتظرون بفارغ 

كم ھي جمیلة . الصبر لتحقیقھا، وكذا متطلباتي
فمدینة الدار البیضاء كبیرة !  تلك األیام

. 19-والرزق متوفر، لكن لیس مع كوفید
اش"فزوجي  . ، یعرض سلعتھ بالمساء"فرّ

ّ في المساء بعد صالة  فالزبائن ال یخرجون إال
ماذا سیكون مصیر أسرتي إذا ما ...  العصر

استمر الوضع؟ ھل 
حتى تمر "  مول الحانوت"سیصبر علینا 

األزمة؟ ھل ستتحول مملكتي الصغیرة إلى 
ساحة حرب، من جھة، بیني وبین زوجي 
ومن جھة أخرى، بین أبنائي حیث الصراع 
یشتد بینھم حول من سیحصل على ھاتفي 

أشھر من  6الذكي؟ ھاتفي الذي اقتنیتھ بعد 
ِت" ار ماذا لو علم زوجي بأني أشتري "!  دَ

ألبنائي بطاقات تعبئة األنترنیت 
؟ إنني أفعل ذلك من أجل "الكریدي"ب

الدروس عن بعد، ھذا ما یخبرنني بھ؟ فأنا 
لست بالمتعلمة حتى أراقبھم وأھیئ الدروس 

 ...معھم خاصة مع ابني الصغیر؟ 
؟ فضحت ھشاشة 19-ماذا فضحت یا كوفید

كنت راضیة بحیاتي التي أعیشھا .  أسرتي
ھا أكثر من  رّ ُ بمرارتھا وبحالوتھا، وربما م

لوھا أرید أن أصرخ بأعلى صوتي، فمن ...  حُ
أنا الممرضة والحاضنة ...  یسمعھ یا ترى؟

أنا األم ...  لطفل ذي إعاقة في شقتي الصغیرة
التي یجب أن توفر وتلبي حاجیات أبنائھا 

أنا الزوجة التي یجب أن تخفف من ...  وبنتھا 
آھات ومعاناة زوجھا وتتفھم ضیقھ 

اإلنسان التي یجب أن -أنا المرأة... االقتصادي
طبعا، حصلنا على ...  تھتم بجمالھا وأناقتھا

مساعدة مالیة جراء تبعات الوباء العالمي، 
 ...لكن لمن ستكفي؟

" الحمام الشعبي"كل أسبوع، كنت أذھب إلى 
نجعلھ یوم استحمام .  رفقة ابنتي وجاراتي

وأیضا فرصة للكالم والتحدث في كل شيء 
...)... األزواج، األبناء، المشاریع المستقبلیة(

وأحیانا !...  كم یحلو الكالم في الحمام الشعبي
كنت أستمتع مع جاراتي في المساء للتحدث 
في كل شيء وال شيء رفقة كؤوس الشاي 

لقد كانت .  أفتقد لعاداتي القدیمة...  بالنعناع
تمنحني جرعة أمل وشحنة إیجابیة الستقبال 

ھل فعال ... م.زوجي وأبنائي والعنایة بالطفل م
كنت أعیش حیاتي كما حلمت بھا عندما كنت 
طفلة ؟ أم كنت أتظاھر بأني أعیش وأنتظر 
الغد الذي رسمتھ مشرقا مع زوجي، وحیاة 

زوجي ...  مؤجلة إلى حین أن یكبر األوالد؟
 ً ي، لقد تربینا معا ّ بسیط وحنون، إنھ ابن عم
في إحدى القرى المجاورة لسطات قبل أن 

ضیق الحال یجعلھ ...  نستقر في الدار البیضاء
 ّ غاضب ومنفعل، ال یستطیع تفجیر غضبھ إال
ّ وأحیانا أبناءه؛ ھذا سلوك عادي ألن علیھ  علي
تحمل غلس وتنمر بعض الزبائن وأصحاب 

لكن الیوم انفجرنا معا، لم یستطع "...  الحال"
ضاق صدري ولم ...  أحدنا الصبر لآلخر

أستطع تحمل الحاجیات الخاصة لطفلي ذي 
اإلعاقة وأطفالي الذین یطالبون بالحاسوب 
والھاتف الذكي واالنترنیت؟ ھل أصبحوا 
لوازم مدرسیة؟ وخوف ابنتي وبكاءھا من 
عدم مسایرة الدروس، فھي مقبلة على امتحان 

وماذا سیفعلھ ...  ماذا أفعل؟...  باكالوریا
 ... زوجي؟

، أصبحت مقتنعة بأن حجر 19-مع كوفید
الصحي في عائلتي مختلف عن حجركم  

 ... الصحي
، حجر أبنائي الصحي لیس 19-مع كوفید

كحجر أبنائكم الصحي، فھم ال یملكون 
حاسوب أو شاشة تلفاز ذكیة أو ھواتف 

 ...ذكیة
، أصبحت مقتنعة بأننا ال نسكن 19-مع كوفید 

شقق في عمارات اقتصادیة، بل نحن في 
فلیس في شقتي مسافة كافیة .  جحیم یومي

ّا في زاویتھ ویحظى  لیختفي كل واحد من
لم أعد أطیق نفسي، ... ببعض من الخصوصیة

نھم حولي؟ َ  ... فكیف سأطیق أحبتي، م
ّي وتوكأت على ابنتھا  لت بناظرھا عن ّ حو

"وابنھا الصغیر، وقالت مسرعة اعذریني : 
علي تحضیر الفطور، رمضان كریم 

وتركتني أراقب خطواتھا المشدودة "...  أختي
 ... إلى األرض

 -عائشة العلوي، أستاذة جامعیة■ 
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 ...أقصوصة من وحي المجتمع
ة     ...!!لھذا تم ضربي  ی ع م ج ال س ب ی رئ ة ال ب ائ ي ن األستاذة  نعیمة واھل

المغربیة لحقوق اإلنسان وعضوة بجمعیة إنصات لمناھضة العنف 
ة  ل ضد النساء ببني مالل ،أرید أن أطرح علیك مجموعة من األسئ

 . المتعلقة بظاھرة العنف ضد النساء في ظل جائحة كورونا 
 :السؤال األول 

ر  واث ة ت ى نسب جاب عل ـ ھل للحجر الصحي تأثیر بالسلب أو اإلی
 العنف ضد النساء ؟ 

ة : ج  ادل قبل أن أجیب على ھذا السؤال أود أن أشكر أسرة ملفات ت
ران  ك ة ون ،التي استطاعت أن تستمر في العمل بكل جدیة واحترافی
ھ  م ذي رس ري ال ری الذات ، وأن تواصل السیر في نفس الخط التح

 .فقید الصحافة الوطنیة األستاذ الحجام 
اء ،  س ن ة ال ی بالنسبة لسؤالك حول تأثیر الحجر الصحي على وضع
ة  الجمیع یقر أن العنف بكل أشكالھ وألوانھ تزاید ومس النساء بصف
خاصة لیس فقط على المستوى الوطني وإنما على المستوى العالمي 
ا  وھذا ما أكدتھ العدید  من التقاریر الواردة على األمم المتحدة ، مم

ل  5جعل أمینھا العام  یوجھ نداء یوم  ری ن  2020أب ھ م ی حذر ف ی
اصة  ر خ ی داب اذ ت خ انتشار وتزاید العنف ضد النساء ویدعو إلى ات

م   ال ع اء ال وإن . إلقرار ما سماه ً السالم في المنازل ً في جمیع أنح
دول وحسب  لف حسب ال خت ة ت ھ واج م كانت طرق المعالجة وال

اطق (المناطق  ن م ة، ال ری ض اطق الح ن م ة، ال دول متقدمة ، متخلف
 ...)القرویة ، الجھات المعنفة بكسر النون 

ا  ھ ي ل الكل یعلم أن اإلجراءات االحترازیة، واعتماد الحجر الصح
ة  سی ف ات  ن تبعات اقتصادیة واجتماعیة ، وھذه التبعات لھا انعكاس
على الجمیع ، لكن التأثیر أقوى على النساء ألن ھذه الظروف قوت 
ھشة  ات ال ئ ف ى ال ل التمییز القائم على النوع ، وضاعفت العنف ع
وعلى رأسھا النساء اللواتي یكن دائما الضحایا األوائل في الحروب 

 .والكوارث والجوائح 
ى  ل امالت ع في ظل إغالق بعض المؤسسات الشغلیة، وتسریح الع

عامالت شركة المغرب العربي للصناعة بطنجة  ، :  (سبیل المثال 
واتضح أن الكثیر من ...) عامالت مصنع تصبیر السمك بأیت ملول 

ان  م دوق الض دى صن ھن ل ة ب رح كن مص م ت ات ل رك ذه الش ھ
االجتماعي، وتم حرماھن من التعویضات  كما أن تعطیل العمل في 
ل من  ی ع اء ت س الكثیر من القطاعات غیر المھیكلة، والتي كانت الن

وت ، (خاللھا أسر، جعل الكثیر من النساء دون عمل  ی ب خادمات ال
ي  غالت ف مشت ل ال ث دي، م ی ل ق ت ع ال اب ط العامالت بالمھن ذات ال

وجدت ...)  الحمامات العمومیة ، العامالت في المقاھي والمطاعم 
ادي  م وضع ال أزم ال ت ن ی النساء أنفسھن  في وضعیة صعبة، وحی
رة  ظ ن ل لألسرة تزداد المشاكل وتتعقد، وفي ظل الھشاشة ، ونتیجة ل
الدونیة للمرأة، خصوصا حین تصبح في نظر الزوج غیر منتجة أو 
ا  ھ غیر ذات مردودیة أو مجرد مستھلكة، تفقد مكانتھا ویمارس علی

 .الزوج كل أنواع العنف 
 :السؤال الثاني 

حجر  ماھي أنواع العنف التي تواجھھا النساء والتي لھا عالقة بال
 ؟ ‘ الصحي 

ا :  ج  م ھ اء ل س ن ى ال ل سأقتصر على  نوعین من العنف  المسلط ع
 عالقة بجائحة كورونا 

ـ العنف األول ھو عنف مؤساساتي سبق أن أشرت إلى جانب منھ ، 
وأرید أن أضیف أن المساطر المتبعة لتوفیر الدعم  الخاص بمكافحة 
الوباء لم تأخذ بعین االعتبار مقاربة النوع االجتماعي فقد تم استثناء 
ات،  ق ل مط النساء المتزوجات وإن كن معیالت ألسر، وتم استثناء ال
ي ظل  ة  ف ونحن نعلم أن الكثیر منھن لم  یتوصلن بمستحقات النفق
الشلل الذي تعرفھ المحاكم، واألمھات العازبات، كما أن طریقة تقدیم 
ھن،  ن د م دی ع اول ال ن ت طلب الدعم والتقنیات التواصلیة لیست في م
ال من  ل االتص ائ ى وس ل رن ع أغلبھن یعانین من األمیة  وال یتوف

 .ھواتف وأنترنیت 
ة  وھناك جانب آخر من العنف مورس على العمال والعامالت بصف
خاصة من طرف شركات  صناعیة  وضیعات فالحیة في عدد من 
المدن والقرى ،التي لم تتوقف عن العمل، ولم توفر شروط السالمة 
ي   ھن ف ات من طرف ای الصحیة حمایة لھن، فقد توصلنا بعدد من الشك
ا    ن ق ل ا عن ق الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان ونبھنا إلى المشكل وعبرن
عامالت   ھ ال ذي تتعرض ل في مجموعة من البالغات  اتجاه الخطر ال
ر   ی وف ت ین ب مسؤول والالئي كان لھن وعي  بخطورة الوضع وطالبن ال
ر   شروط السالمة في العمل والتنقل لكن لم یجدن آذانا صاغیة ، وفي كثی
معامل   من األحیان كن یھددن بالطرد، وھذا ما جعل مجموعة من ال
فیروس، مثال سجلت الوحدة   ال ة ب تتحول إلى بؤر النتشار اإلصاب

ن     111الصناعیة لعین السبع بالبیضاء   ی عدوى ب حالة إضافة النتشار ال
األسر والمخالطین ، ووحدة صناعیة بمنطقة زناتة وثالث معامل بطنجة  
تي سجلت مجموعة من   وكذلك وحدة تصبیر السمك في العرائش ال

  ...اإلصابات ووفاة عاملة 
دا  زای رف ت أما النوع الثاني من العنف فھو العنف األسري الذي ع
ة  ع م منذ بدایة الحجر الصحي وخاصة  من طرف األزواج، فالمست
ت  ل في جمعیة إنصات لمناھضة العنف ضد النساء ببني مالل سج

ن  2020ـ  4ـ  20إلى  2020ـ  3ـ  18منذ   40االستماع ألكثر م
رف  حالة تم االستماع إلیھا عبر الھاتف، منھا حالة اغتصاب من ط

حالة تعرضت للعنف الزوجي من ضرب وإھانة وطرد  23محرم و
اوى ضد  ع دع رف من بیت الزوجیة وأغلب ھذه الحاالت توجھت ل
المعنفین وحسب تصریحاتھن لم یلقین االستقبال المطلوب وتعرضن 
ر  حج لعنف نفسي آخر ، وقد استغل الكثیر من األزواج  ظروف ال
ف  عن وعدم توفر النساء على رخصة التنقل ،لممارسة المزید من ال
علیھن ، خصوصا البعیدات عن عائالتھن ولیس لھن ملجأ آخر، كما 

د  عنف شدی ھو الشأن لحالة تقطن بالفقیھ بنصالح والتي تعرضت ل
اسم  دي ق قطن بسی وال یمكنھا مغادرة  بیت الزوجیة ألن عائلتھا ت
ق  ل ع ت االت ت اك ح ن ا،  وھ ی وبعد تدخل إنصات حلت مشكلتھا نسب

 .بالنفقة ، أو بطلب المساعدة للحصول على الدعم المادي
 :السؤال الثالث 

حجر الصحي  ي إطار ظروف ال ي، ف ع مدن كیف یمكنكم كمجتم
ة  ب واك اإلجباري، القیام بمھامكم من توجیھ ومؤازرة ومساعدة وم

 ومراقبة لوضعیة المرأة والطفل ؟؟ 
الجمعیة المغربیة لحقوق :  كمشتغلة في جمعییتین األولى وطنیة: ج 

عنف ضد : اإلنسان، والثانیة جھویة اھضة ال ن م ات ل ة إنص جمعی
 .النساء ببني مالل 

ففي إطار الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان انخرطنا في االشتغال     
ار  ع على وضعیة النساء في ظل ھذه الظروف الصعبة، متبنین الش

حقوق اإلنسان لیست "الذي رفعتھ الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان  
ة  " للحجر  رك مشت وذلك بإصدار البالغات والبیانات الخاصة أو ال

مع تحالف ربیع الكرامة ، وتنظیم ندوة رقمیة في الموضوع والقیام 
رة  مسی ة ال بحملة حول محاربة العنف المنزلي، المشاركة في حمل

 .العالمیة للنساء، كما نشتغل في مشاریع سنعلن عنھا الحقا 
مل رغم إغالق  ع أما بالنسبة لجمعیة إنصات فإننا لم نتوقف عن ال
ام  ی ق د وال ع ھن عن ب المقر في وجھ النساء فقد استمر االستماع إلی
ا  رضن عت ت ت ان ھن وإن ك اعدت مس بالتوجیھ والمؤازرة والتدخل ل

ا  ای ض ق ل ال أجی م  وت اك مح ھ ال .. إكراھات أمام الشلل الذي عرفت
ال  ام االتص ارق ف ب وأصدرنا في ھذا المجال ملصقا إعالنیا للتعری
ال  طفالت وأطف ة ل سب ن ال ادي ب م دعم ال الھاتفیة ، كما واصلنا  ال
ن  دون م ی ف وا یست ان ن  ك ذی األمھات الوحیدات في وضعیة ھشة ال
س  ل رف مج دعم من ط م روع ال خدمات الحضانة في إطار المش
غل اآلن  الجھة، حیث وزعنا على األمھات مساعدات عینیة ، ونشت
ات  ھ ات واألم ف ن ع م اء ال س ن على توزیع مساعدات مادیة لفائدة  ال

ة ب ع ع .  العازبات اللواتي یعشن ظروفا ص غل م سق ونشت ن ا ن م ك
ف  ال ح ة وت رام ك ع ال ی ف رب مجموعة من التحالفات النسائیة كتحال

ة   رك ات مشت ان ی أن ب ذا الش ي ھ ا ف مرصد عیون نسائیة وأصدرن
رب  غ م اء ال س ن ي ل وطن اد ال م . وننسق أیضا مع شبكة االتح دی ق ت ل

 .المساعدة والتوجیھ للنساء المعنفات 
 :السؤال الرابع 

ا  ھ سات الل مؤس ن خ ماھي اإلجراءات التي تطالبون بھا الدولة م
 للحد من ظاھرة العنف خصوصا في ظل ھذه الظروف ؟

 :من بین المطالب األساسیة
ي  ـ إعادة النظر في المعاییر المعتمدة ، حتى یتسنى لجمیع النساء ف
وضعیة ھشاشة االستفادة من الدعم وتمكین المطلقات من استحقاقات 

 .النفقة 
 .ـ إحداث آلیات للتدخل السریع حمایة للنساء ضحایا العنف 

 .ـ إحداث رقم أخضر للتبلیغ عن العنف المنزلي 
ي  ت ن ال ـ إنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصیدلیات باعتبارھا األماك

 .تظل مفتوحة
ـ تجوید الخدمات المقدمة للضحایا في مراكز الشرطة والدرك وفي 
وم  ق جب أن ت ي ی ت ف ال عن اھضة ال المحاكم ، خصوصا خالیا من

 .بمھامھا وتقدم المساعدات للنساء المعنفات 
ة  ـ قیام اإلعالم بواجبھ واعتبار قضیة العنف ال تقل أھمیة عن قضی
ة  وعوی ة ت اری ھ ریق وصالت إش اء ، عن ط وب ن ال ة م ای م ح ال

 .وتحسیسیة وتوجیھیة 
اواة    مس ـ إقرار سیاسات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة تقوم على ال

 ومناھضة التمییز 
 ـ خلق مراكز استقبال النساء المعرضات للعنف 

ة  ای م ح ال ب ب ال ط وبمناسبة فاتح ماي العید األممي للطبقة العاملة ن
القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة لكل العامالت والعمال بما یحقق 
ن  ة م ای م ح ل لھن ولھم الكرامة اإلنسانیة ویوفر الضمانات الكافیة ل

 . العنف واالستغالل 
 كلمة أخیرة لقراء ملفات تادلة :  س 

ن  دا م زی أحیي جمیع قارئات وقراء ملفات تادلة وأقول لھن ولھم م
ا  كسب ره م ب الدعم المادي والمعنوي لھذا المنبر الصحافي الذي نعت
د  ی ق ھ ف ل دم من أج ذي ق كبیرا لجھة بني مالل خنیفرةوللوطن ، وال

الصحافة محمد الحجام الكثیر من التضحیات لیستمرویبقى صامدا ،  
ة  ی ونرید ملفات تادلة أن تظل متألقة ومتجندة لخدمة القضایا اإلنسان

 .وإسماع صوت كل الذین ال یجدون منبرا إلسماع  صوتھم 
 ملفات تادلة■ 

 حوار حول تزاید ظاھرة العنف ضد النساء زمن الحجر الصحي
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ة      ا محكم ھ ت ي احتضن ت دم ال ال رع ب سجلت حملة التب
اء   ع اء واألرب الث ث ومي ال   21،22االستئناف بخریبكة، ی

متبرع ومتبرعة، المنظمة من طرف محكمة    170أبریل ،  
ة   ی ن حس ة ال االستئناف بخریبكة، والمكتب الجھوي للودادی
رة   دائ ال دل ب ع ي ال للقضاة بخریبكة، ومكتب ودادیة موظف

 ".قطرة دم ینبوع حیاة "القضائیة بخریبكة، تحت شعار  
اء  ض ف ل ة، ل ك ب وتوافد عدد مھم من أسرة القضاء بخری
المخصص للتبرع بالدم، یتقدمھم كل من رئیس المكتب 
الجھوي للودادیة الحسنیة للقضاة بخریبكة، األستاذ عبد 
ي  اء ف ض القادر العزابي، الذي إعتبر إنخراط اسرة الق
د  ي، لس ن وط ب ال واج ات ال وی ن أول ة، م ل م ح ھذه ال
ة  ح ائ ار ج ش ت ع إن دم م ك ال الخصاص الذي یعرفھ بن

 . فیروس كورونا المستجد بالمغرب
ة  ی دائ ت ة االب م ك ح م ال ك ب ل م من جھتھ صرح وكیل ال

ي  بخریبكة، إبراھیم زوھیر، ض ت أن المواطنة الحقة تق
ن  ی ن واط ن م انخراط كل مكونات المجتمع المغربي، م
رة  ھ أس دت ا جس و م ة، وھ م ظ ن ومؤسسات وھیئات م
ة  ك القضاء بخریبكة طیلة ایام الحملة، خاصة وأن الممل
روج  خ ا وال ورون تحتاج تعبئة حقیقیة لتجاوز جائحة ك

 .منھا منتصرة
حسن   ى ال شف مست الدكتور حكیم شمیش، مدیر بنك الدم ب
ي   الثاني بخریبكة، تحدث عن سیاق  الحملة التي جاءت ف

ة،   ك ب خری ة ب إطار التنسیق بین المندوبیة والدائرة القضائی
ر   ی وف ي، وت ي اإلنسان ن تضام وذلك للتعبیر عن الحس ال
ر   ا الشك ارك، موجھ ب م احتیاطي مھم لشھر رمضان ال
ة   ل جاح حم للطاقم الطبي والتمریضي، الذي سھر على إن

 .التبرع 
ف  ری ع الش م ج م ال دم ب خ ت دي، مس ی زن د ال عبد الحمی
ي  ان س اإلنس ح ال وه ب للفوسفاط، ومتطوع ببنك الدم، ن
دم،  ك ال ن داء ب ت ن ب ي ل ت اء ال ض ق الوطني، ألسرة ال
وى  ت ى مس ل وساھمت بشكل كبیر في سد الخصاص ع

   .أكیاس الدم
 أشرف لكنیزي ■  

    

 متبرع ومتبرعة في حملة لجمع أكیاس الدم بخریبكة  170

 440العدد  تغطیات اعالمیة تغطیات اعالمیة
  20ماي  15الى  01 من 

ز    زی ع م ت الل ت ي الزی م ی ل س اإلق ل مج ن ال بتمویل م
زل  6مستشفى القرب بدمنات بـ  رف ع  module)غ

d'isolement)  سریرا 12بطاقة استیعابیة تصل إلى. 
ي  ت ة ال ی اق ب ر االست ی داب ت وتأتي ھذه الخطوة في اطار ال
الل  أزی وزارة الصحة ب ة ل ی م ی ل ة اإلق ی دوب تتخذھا المن

 ".كورونا"بتنسیق مع السلطات اإلقلیمیة لمواجھة وباء 
ومعلوم أن المجلس اإلقلیمي ألزیالل انخرط بشكل فعال 

ا   رة كورون اص مح و إیجابي في التدابیر  االستعجالیة ل
Covid 19   صیص تخ ن ب اجی محت وت ال و ضمان ق

 .اعتمادات مالیة للمواد الغذائیة و أخرى للتعقیم
ا  ھ حیث تم توزیع المواد على الدوائر في انتظار  توزیع

 .على المعوزین و المعوزات

س  ل د مج ع ة ب ویأتي المجلس اإلقلیمي في المرتبة الثانی
ادات  م وى  االعت ى مست ل رة  ع ف ی جھة بني مالل خن

 م أوحمي■   . المرصودة لمواجھة كورونا

 لعزللغرف  6المجلس  اإلقلیمي ألزیالل  یعزز مشفى دمنات ب 

رض      ف في إطار اإلجراءات التي تقوم بھا السلطات ل
حالة الحجر الصحي، والمساھمة في التخفیف من حدة 

ة "  كورونا"تداعیات جائحة  ی ل مح ، باشرت السلطات ال
لفئات االجتماعیة لبواویزغت عملیات توزیع المساعدات 

الل  الھشة، انخرط فیھا عدة فرقاء المجلس االقلیمي بازی
ن  ی و جھة بني مالل خنیفرة  وجماعة واویزغت ومحسن

 .ومجتمع مدني
حصة بین ایت شیكر وایت شریبو،  290وتم توزیع      

ا  م وتستمر العملیة لدواویر أخرى بجماعة واویزغت، ك
اعة  120تم توزیع  م راب ج ت ت ب ف ری انص ي ت حصة ف

ة  ی ل مح ات ال ط اسكسي وبجماعة بین الویدان قامت السل
حصة بدوار ایت عال وانكرت، وستواصل  200بتوزیع 

 .العملیة لتشمل جمیع الدواویر أیضا
زغت      واوی وبتنظیم محكم، قامت السلطات المحلیة  ب

حة  ر الئ ص وأعوانھا بتنفیذ كافة العملیات المرتبطة بح

ال  ب إیص ان ى ج وطة، إل المستفیدین وفق معاییر مضب
 م أوحمي■    .القفف إلیھم في دواویرھم

المجلس االقلیمي بازیالل یواصل توزیع مساعدات غذائیة إلى  مئات 
 األسر بواویزغت اسكسي وبین الویدان

 23عقدت المحكمة اإلبتدائیة بخریبكة، یوم خمیس   
أبریل ، أول جلسة محاكمة لھا عن بعد، وذلك مساھمة من 
القضاء، والنیابة العامة وباقي اإلدارات المعنیة في الحد 

 ). 19-كوفید(من انتشار فیروس كورونا المستجد 
وقد تم االستماع ألطراف الدعوى عن بعد، باستخدام 
تقنیات االتصال المرئي والصوتي، والتي تتیح لألطراف 
رؤیة ومتابعة وسماع ما یجري في المحاكمة بصورة 
مباشرة، وذلك من خالل تفعیل نظام المحكمة اإللكتروني 
للمحكمة اإلبتدائیة بخریبكة، والذي یربط االتصال مباشرة 

بخریبكة، حیث یتواجد النزالء  2بالسجن المحلي خریبكة
 .                                                المتابعین في حالة اعتقال

ومرت أولى جلسات المحاكمة عن بعد، في أحسن  
 . الظروف، حیث استوفت جمیع شروط المحاكمة العادلة

عبد القادر العزابي، رئیس المحكمة اإلبتدائیة بخریبكة، 
اعتبر إنطالق إجراءات المحاكمة عن بعد لفائدة المتھمین 
المعتقلین، تنزیال للتوجیھات الصادرة عن السید الرئیس 
المنتدب، والسید رئیس النیابة العامة، والسید وزیر العدل، 
وذلك في إطار التدابیر اإلحترازیة والصحیة والوقائیة، 
الصادرة عن السلطات المختصة والتي تھم بالدرجة 

واضاف .  األولى محاكمة المتھمین المعتقلین عن بعد
المتحدث ان ھذه التدابیر جاءت من أجل حمایة المتھمین، 
وكافة العاملین في مجال العدالة، من قضاة وموظفین، 

 . ومحامین، من خطر إنتشار وباء كورونا المستجد
إبراھیم زھیر، وكیل الملك بالمحكمة االبتدائیة بخریبكة، 
ج قرار تفعیل المحاكمة عن بعد، من قبل اإلدارة  َ ر ْ د َ أ
القضائیة، للظرفیة االستثنائیة التي یمر بھا الوطن، 

والمرجعیة االساسیة ھي الرسالة الدوریة للسید رئیس 
النیابة العامة، التي شملت ثالث مقتضیات اساسیة، أولھا 
بلورة المجھودات التي تبدلھا السلطات الحكومیة للحد من 
إنتشار وباء كورونا المستجد، ثانیھا الحفاظ على استمرار 
مرفق العدالة، وثالثھا الحفاظ على السالمة الصحیة 
لمختلف العاملین بمرفق العدالة، ومن أجل تحقیق ھذه 
المقتضات أعطى رئیس النیابة العامة توجھات، ابرزھا 
تطبیق جلسات المحاكمة عن بعد، وكذا جمیع المعلومات 

 .     التي تخص المواطنین
فیما صرح عبد الواحد الھلوجي، نائب وكیل الملك 
بالمحكمة االبتدائیة بخریبكة، أن الغایة من تفعیل 
المحاكمة عن بعد، ھي توفیر اكبر قدر من الحمایة 
للمعتقلین في إطار التداربیر اإلحترازیة، المتخدة من 
طرف جمیع السلطات المشرفة على تدبیر جائحة 
كورونا، وكذلك حفاظا على السالمة الصحیة لجمیع 
العاملین بالمحكمة، منوھا بنجاح أولى جلسات المحاكمة 
عن بعد حیث احترمت فیھا شروط المحاكمة العادلة 

 .المنصوص علیھا في قانون المسطرة الجنائیة
 أشرف لكنیزي _خریبكة■ 

 المحكمة االبتدائیة بخریبكة تعقد أول جلسة محاكمة عن بعد 

ة    ی ن ام ض ت ا ال ھ مالت ح ة ل م داع ا ال ھ في إطار أنشطت
والخیریة التي دأبت علیھا جمعیة أحمد الحنصالي للتنمیة 
ة  ھ ج دة ب فرع بني مالل، وھي بالمناسبة الجمعیة الوحی
ة  ی ع م ج بني مالل خنیفرة ذات المنفعة العامة، بادرت ال
منذ شھر أكتوبر من السنة الماضیة، بتنسیق مع السلطات 
ة  ی ل م المحلیة والجمعیة الخیریة ببني مالل، إلى تنظیم ع
أوى، فضال  دون م اص ب إیواء وإطعام وتطبیب األشخ
ن  دی ی عن مساعدة المشردین بالمدینة، إذ كان عدد المستف

نزیال بالمركز  30و 26من عملیة اإلیواء یترواح ما بین 
 .السوسیو ثقافي اللة عائشة ببني مالل

اصة  ة خ ای واستمرت عملیة إیواء النزالء الذین لقوا عن
ة  ری من قبل الجمعیة التي حرصت أن تكون بادرتھا خی
ة  اشف ك محضة، بعد أن نأت بنفسھا أن تسلط األضواء ال
على مبادراتھا الخیریة، ألن غایتھا الوحیدة ھي مساعدة 

 .الناس وتقدیم الدعم وال شيء غیر ذلك
، وفي إطار تفعیل 19وللتخفیف من تبعات جائحة كوفید 

ن  اجی محت اعدة ال ھ مس ن ي م غ ت ب مبدأ التضامن الذي ت
ة  والمھمشین، قامت الجمعیة بتنسیق مع السلطات المحلی
بتقدیم مساعدات إنسانیة متمثلة في توفیر حصص غذائیة 

ان )  قفف(  ومواد التنظیف والتطھیر بمناسبة شھر رمض
ات  ع ب المبارك لمئات األسر المعوزة والمتضررة من ت
الحجر الصحي وحالة الطوارئ التي تعیشھا البالد بسبب 
یف من حدة  خف ت ل جد، ل مست جائحة فیروس كورونا ال

وقف  ب ت ر بسب األزمة التي أثرت على العدید من األس
 .أنشطتھا المعیشیة

د   ائ ن ق ا كل م ھ ی ل ر ع ھ وجاءت ھذه المبادرة التي س
الملحقة اإلداریة الثالثة وأعوان السلطة إلى جانب منسق 
ب،  ت ك م اء ال عض أعض الفرع المحلي للجمعیة، رفقة ب

لتؤكد على األھداف النبیلة واإلنسانیة لجمعیة الحنصالي  
ا  دھ ھ التي أبت إال أن تنخرط في التعبئة الشاملة التي تش
ات  ئ ف ل دعم ل ر ال بالدنا، وتساھم بإمكانیاتھا الذاتیة لتوفی
ا األرامل  م ة سی امشی المھمشة والمعوزین باألحیاء الھ
ة  ی واألیتام وذوي االحتیاجات الخاصة واألسر في وضع

 جمعیة الحنصالي■       . صعبة

جمعیة أحمد الحنصالي للتنمیة تقدم مساعدات إنسانیة 
 للمتضررین من جائحة كورونا ببني مالل

ى    ا عل ان ج وة م ھ ق یوزع أصحاب المقاھي ببني مالل ال
ا  م ة، ك ظاف ن ال ال م ة وع ی عناصر الشرطة والسلطة المحل
مؤسسات  ف ال ل یقومون بتوصیل القھوة إلى العاملین بمخت

 .العمومیة بالمدینة
ة ‘‘ وتأتي ھذه المبادرة  ات ف انخراطا من المجتمع المدني والت

ي ر الصح ول ’’  إلى الساھرین على خطوات تنفیذ الحج ق ی
اب  ة ألرب ی ابراھیم ادبرایم، الكاتب اإلقلیمي للجمعیة الوطن
ة  ادل ات ت ف ل م ح ل المقاھي والمطاعم ببني مالل، في تصری

24. 
ذه  ى ھ دمون عل ق طاع ی ق ي ال وأشار ادبرایم إلى أن مھنی
م  ا، رغ حة كورون المبادرة مساھمة منھم في مواجھة جائ

 .اإلكراھات والمشاكل التي یعرفھا القطاع
ا،  وأوضح المتحدث إلى ضرورة التفكیر في ما بعد كورون

ا  ا، ودع ب ع ا ص مشیرا أن أصحاب المقاھي یعیشون وضع
 .  المسؤولین إلى االلتفات إلى العاملین في ھذا القطاع

  24ملفات تادلة ■    

على السلطات وعمال “ القھوة”نوزع : أرباب المقاھي ببني مالل 
 وكورونا تسببت لنا في أزمة كبیرة..النظافة 

 
طالبت جمعیة األمل الجدید لتجار بني مالل،    

-باالستفادة من الصندوق المخصص لجائحة كوفید
، ووجھت نداء للجھات المعنیة لاللتفات لھذه 19

 .الفئة
وأشارت احمادو الشریفة، رئیسة الجمعیة في 
تصریح لملفات تادلة، أن فئة التجار الصغار 
تضرروا بشكل كبیر من حالة الطوارئ الصحیة، 

الشھر األول من اإلغالق كان صعبا علینا ‘‘وقالت 
 .’’وخلف ضررا كبیرا

نواجھ إكراھات، التاجر البسیط ‘‘وأضافت احمادو 
ال یجد من أین یدفع واجب الكراء وال الكھرباء وال 
الماء، فضال عن المعیشة الیومیة بعد أن أغلق باب 

 .’’رزقھ
واعتبرت المتحدثة أن فئة التجار البسطاء تعرضت 

تم ‘‘لإلقصاء من طرف لجنة الیقظة، وقالت 
االلتفات للمؤسسات التعلیمیة الخاصة والمقاوالت 
الكبرى والمستشفیات الخاصة ولكن التاجر البسیط 

 .’’لم یلتفتوا إلیھ
 15وأوضحت احمادو أن القرض الذي منح بقیمة 

ھناك ‘‘ألف درھم بدون فوائد ال یكفي لسد الحاجة، 

’’ أالف درھم واجبا للكراء فقط 10أشخاص یدفعون 
كنا نعیش أزمة قبل الجائحة واآلن نحن ‘‘وقالت 

 .’’نعاني
وطالبت الحكومة ولجنة الیقظة بالتفاتة لھم 
واستفادتھم من صندوق الجائحة، كما وجھت نداء 

نحن ‘‘لغرفة الصناعة والخدمات ببني مالل وقالت 
لسنا موجودین فقط في االنتخابات، أرجوكم التفتوا 

  .’’للتاجر البسیط وأعطوه حقھ
 ملفات تادلة ■    

متنا: جمعیة األمل لتجار بني مالل ّ  ولجنة الیقظة أقصتنا كورونا أز
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وبعد أن خلق ھذا المشروع جدال محتدما  مباشرة بعد  
ظھوره على الموقع اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة 

اضطرت الحكومة ومعھا )  محذوف حالیا(المغربیة 
وزیر الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 

بسعیھ إلى مراجعة بنود ''إلى التصریح لوسائل اإلعالم 
مشروع ال یزال قید "المدونة مع التأكید على أنھا 

وسحبت وزارة موالي حفیظ العلمي مشروع ".  الدراسة
، لكنھا، وعلى ما یبدو، 3القانون تحت الضغط حینھا 

رت الكثیر من المواد إلى مشروع القانون الجنائي  ھجّ
وأصبح مشروع القانون الرقمي .  الذي اعتمد في ما بعد

یطبق في الخفاء وتنزل عقوبات حبسیة وغرامات مالیة 
ضیقت الخناق على النشطاء والصحفیین والمدونین في 

'' إغالق اي نافذة للتعبیر الحر''الفضاء الرقمي، في أفق 
كما أشارت إلى ذلك الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان 

 ). منظمة حقوقیة مستقلة( 
أما في الجانب المظلم من القصة، فقد اتھمت العدید من 

الجمعیات  المدافعة عن حق الخصوصیة على االنترنیت  
(جمعیة الحقوق الرقمیة"ومنھا  لم  یمنح لھا وصل "  

الدولة المغربیة بشراء برامج ) اتھمت(، )اإلیداع القانوني
من شركة إیطالیة للتجسس على المحادثات على الویب، 

ھذه االتھامات .  و اقتحام الحیاة الخاصة للمعارضین
رئیس جمعیة الحقوق الرقمیة ھشام  2015جرت في 
وبعضأعضاء المكتب إلى  ) الملق بھشام المرآة(خریبشي 

التحقیق والمحاكمة بسبب تقریر شاركت فیھ إلى جانب 
منظمات دولیة یتھم المغرب بالتجسس على بعض 

  .الصحفیین والمدونین
 

  الحراك اإللكتروني الذي أرعب رجال األعمال بالمغرب
اتساعا ملفتا لدائرة النقد السیاسي  2019لقد عرفت سنة 

في الفضاء اإللكتروني المغربي، مما ساھم في تضاعف 
 2019المراقبة اإللكترونیة في الشھور األخیرة من سنة 

وأعاد النقاش حول القوة التأثیریة لسلطة المواقع 
وبرزت ھذه القوة خاصة بعد الحملة غیر .  االجتماعیة

المسبوقة ضد غالء األسعار التي قادھا المغاربة عبر 
  2018وسائل التواصل االجتماعي في أواخر أبریل 

ضد منتجات ثالث شركات رئیسیة في مجال 
خلیھ "المحروقات، والماء والحلیب، وانتشر حنیھا وسم 

في التویتر وفایسبوك، في إشارة إلى ) دعھ یفسد" (یریب
سنترال "مقاطعة منتجات أكبر شركة حلیب في المغرب 

   .%60التي تتجاوز حصتھا في السوق المحلیة " دانون
في المئة  20خسرت "ونقلت وكالة رویترز أن سنترال 

ألف كأس حلیب في  200من مبیعات الشركة، ما یعادل 
ملیون درھم في  120الیوم وأن الشركة خسرت 

بینما .  بسبب مواقع التواصل اإلجتماعي"  المبیعات
تعرضت  شركة البنزین في المغرب، التي یقودھا 

الذي یشغل منصب وزیر (  الملیاردیر عزیز أخنوش 
والمصنف حسب  2006الفالحة والصید البحري منذ 

األمیركیة من أغنى أغنیاء المغرب "  فوربس"مجلة 
بلغت    4لخسائر مادیة )  ملیون دوالر   2بثروة تقدر بـ

في المائة في المعدل  31حسب جریدة أخبار الیوم   
ألف  150(ملیون سنتیم یومیا  146العام، بما مجموعھ 

، وبلغ مجموع الخسائر في رقم المعامالت، )دوالر یومیا
.   5منذ  بدایة الحملة، حوالي ملیار ونصف ملیار سنتیم

بالمئة  منذ  5.69وظلت أسھم سنترال دانون منخفضة 
المقاطعة اإللكترونیة في حین فقد   األسبوع  األول من
وكشف استطالع .     6بالمئة 5.97سھم افریقیا غاز 

مستجوب ونشرتھ  3700شمل أكثر من 7  للرأي  
في المئة  سمعوا  74المغربیة أن " لیكونومیست"جریدة 

في المئة یستجیبون لھا، موضحة أن  57عن المقاطعة، و
وھذا بال شك  ".   الطبقة الوسطى ھي من تقود المقاطعة"

من األسباب التي جعلت رجال األعمال وخاصة عبد 
العزیز أخنوش یتوجس من المعارضة الجدیدة الصاعدة 

إلعادة تربیة "على األنترنیت، ویصدر تصریحات 
والتي توجت باعتقاالت واسعة في نھایة "  المغاربة
2019.   

 
 ..معارضة رقمیة جدیدة 

، 1990وبینما بدأ العمل في الصحافة الرقمیة منذ عام 
فقد تغیر وجھ اإلعالم  في السنوات األخیرة مع ما 
صاحبھ من ظھور أشكال جدیدة لإلعالم البدیل وما 

أنتجتھ ھذه الممارسات من نقاشات بین ما یمكن أن  
منتجو  "و )  الصحافة الكالسیكیة" (الحرس القدیم"یسمى 

(المحتوى على اإلنترنت وال تزال ھذه )  شباب الویب" 
المواجھات حول مفاھیم المھنیة واالحتراف والھوایة 
والتدوین موجودة الیوم بین النشطاء والصحافیین، مع 

إال .  ظھور صحافة المواطن ومحرري السلطة الخامسة
أن الصحافیین الكالسكیین استوعبوا أخیرا أدوار الویب 
الجدیدة، ومن بینھم  الصحفي حمید المھدوي الذي یعتبر 
مثاال حیا على ھذا النقاش، فقد انتقل من تحریر مقاالت 

" أشرطة فیدیو"أنفو إلى اعتماد .طویلة على موقع بدیل
تلقائیة ومباشرة على الفایسبوك، كانت تجلب لھ أضعاف 
المتتبعین ودأب على اإلطاللة على متابعیھ من خالل 

سنوات  3قناتھ على یوتوب إلى أن  تم الحكم علیھ بـ
سجنا نافذا بتھمة عدم التبلیغ عن جریمة المس بالسالمة 
الداخلیة للدولة، بعد أن أصبح لھ تأثیر ملموس في تغطیة 
حراك الریف واستقطاب فئات غیر مھتمة بالمحتویات 
المكتوبة وذلك بتقنیة المباشر على صفحتھ الفایسبوكیة، 

  .حمید ال یزال وراء القضبان بسبب ذلك
لقد جعلت الثورة التكنولوجیة اإلنترنت أداة فعالة 
للوصول إلى موارد المعرفة وأخبار الھامش التي لم تكن 
للصحف التقلیدیة قدرة على  تغطیتھا بشكل كاف، 

، إذ 2016ویظھر  ذلك جلیا في بدایة حراك الریف سنة 
دأب  ناصر الزافزافي، أحد قادة الحراك، على مخاطبة 
جمھوره وإیصال المعلومات حول منطقتھ المھمشة، من 
خالل صفحة لھ على الفایسبوك، والتي یتابعھا أكثر من 

ة، والالفت أنھ نجح من خاللھا  في -ألف مواطن 140
إخراج مسیرة  ضخمة في الحسیمة من خالل دعوة 

حظیت بمتابعات غیر   (Live) ''المباشر''تلقائیة  بتقنیة 
وال یستبعد أن یكون .  مسبوقة وصلت آلالف المشاھدات

بما لھ من  2017ذلك ما سرع أیضا في اعتقالھ سنة 
  .تأثیر على التعبئة والحشد في صفحات الویب

حدیث "  میكانیزم"یتمیز إعالم  الثورة وما بعدھا، بكونھ 
یساعد المواطنین والقراء على التغلب على مشاعر "

، و یسیر "االغتراب و الضعف و اإلقصاء  والتھمیش
بھم أكثر للمشاركة في الحیاة العامة في كل مستویاتھا 
ولم یعد یقتصر على مدھم بالمعلومة فقط بل والتعلیق 

إن ھذا النوع  من .  علیھا دون المرور عبر الصحافة
اإلعالم الجدید یتجاوز األدوار التقلیدیة المتمثلة في 

تغطیة األحداث والقضایا، إلى فتح مجال للحوار  
واإلشراك، الذي یتبخر معھ المفھوم الكالسیكي للصحافة 
برمتھ، ویتحول معھ المواطن إلى فاعل یشارك العموم 
في ھذه المشكالت المجتمعیة الحاصلة ویساھم بشكل 
أساسي في الحیاة العامة عبر نقل الصورة ثم تتبعھا من 

وتأسیسا على ذلك، .  خالل طرح اآلراء تجاه الشأن العام
أضحت وسائط االتصال الرقمیة منفذا وحیدا للشباب 
المغربي، وأصبحت أكثر تأثیرا من ذي قبل، مما جعل 

  .السلطة تسعى إلى التحكم فیھ
وبعد وأد تجارب صحافة التحقیق والتحلیل، وإغالق 

شاب خالل  500الفضاءات العامة واعتقال أكثر من 
منع وصوالت (احتجاجات الریف، وتحجیم الجمعیات 

وتلجیم معظم األحزاب، )  اإلیداع ومنع األنشطة المدنیة
وإغالق دور الشباب ومساحات التعبیر العمومیة، بدأت 
بالفعل  المحاوالت الحثیثة  للسلطة في السیطرة على 
الفضاء الرقمي وتلجیم المعارضة اإللكترونیة الجدیدة إذ 
اعتقلت السلطات وأصدرت أحكاما قاسیة بین شھرین 

، “أحمد الشیبي”سنوات في حق المدونین والنشطاء  4و
“  سعید شقور”و“  بنعیسى باباص”و“  أحمد بركوك”و
محمد "  ، و”عبد العالي باحماد”و“  رشید سعید بابا”و

سفیان ”و “  وفؤاد السعیدي"  مول الكاسكیطة-سكاكي 
بسبب تدوینات على الفضاء “   محمد نوحي"و“  النكاد

األزرق، أما صالح بلقدیة، وأنوار أخماموش ومحمد 
الطوبي وفرید بنعلي وأخرون، فقد تم استدعاؤھم إلى 
مقرات الشرطة للتحقیق معھم بسبب آرائھم على 

  .الشبكات اإلجتماعیة
وال شك أن الدینامیة الرقمیة أفرزت أشكاال متعددة  
ومتطورة من التعبیر الرقمي المعارض والرافض لعدد 

وأصبح شباب الویب یؤرق .   من اإلجراءات الرسمیة
السلطة مثال فیما یتعلق بالحكم على الخطب الملكیة 

نلحظ بشكل غیر معتاد أن عددا . المنشورة على الیوتوب
من رواد الیوتوب، یعلقون بشكل سلبي على خطب الملك 

كما ''   عدم اإلعجاب''محمد السادس، ویضعون خاصیة 
 44حدث للخطاب الملكي األخیر بمناسبة الذكرى الـ

، والذي شاھده 2019نونبر  6للمسیرة الخضراء في 
بینما وضع أكثر  557ألف، واعجب بھ فقط   39قرابة  

كما سنشاھد "  عدم اإلعجاب"مشاھد خاصیة  1100من 
. في یوتوب MD1 ذلك عبر  الرابط الرسمي لقناة

وجعل ھذا األسلوب العدید من القنوات تبطل خاصیة 
   .اإلعجاب من على قنواتھا تفادیا لإلحراج

لقد أضحت السلطة تملك یدا واسعة للرقابة على 
. االنترنیت من خالل استعمال مواد من القانون الجنائي

وعلى الرغم من مرور تسع سنوات على موجة الحراك 
، والتي لم تكن كافیة على اإلطالق )2011(االجتماعي 

لدفع  الفضاء اإللكتروني إلى مرحلة النضج الكافي،   
فقد شكلت حریة التعبیر على اإلنترنت مصدر إزعاج 
للسلطة  كما  یبدو من خالل  الحكم الصادر  ضد  التلمیذ 

(حمزة اسباعر" بسبب نشره أغنیة راب )  سنة 17" 
 20على قناتھ في الیوتیوب یوم '   فھمنا''معنونة ب 

تنتقد األوضاع السیاسیة واالقتصادیة  2019أكتوبر 

واالجتماعیة بالبالد لیتم اعتقالھ  یومین بعد لیلة رأس 
من الملعب المحلي بمدینة العیون وصدر في  2019سنة 

حقھ حكم ابتدائي یقضي بسجنھ أربع سنوات نافذة 
وغرامة مالیة، بتھمة اإلساءة لمؤسسات الدولة قبل أن 

وفي السیاق ذاتھ تم .   أشھر نافذة 8تخفف  العقوبة لـ
)  سنة 17(“  أیوب محفوظ”اعتقال ومحاكمة التلمیذ 

دجنبر الماضي بثالث سنوات بتھمة  17وإدانتھ یوم 
إھانة الھیئات الدستوریة وھیئات ینظمھا القانون "

قبل أن یتابع في حالة سراح یوم (،  ''وموظف عمومي
، بسبب تدوینة لھ على حسابھ )2020ینایر 16

الشخصي على الفایسبوك تتضمن كلمات أغنیة عاش 
ملیون مشاھدة خالل شھر واحد  20الشعب والتي فاقت 

بعد أن أطلقھا ثالثة من فناني الراب اعتقل منھم  محمد 
بناء على شكایة من المدیریة “  لكناوي”منیر الملقب ب

العامة لألمن الوطني، بعد بثھ فیدیو مباشرة على صفحتھ 
على تطبیق انستغرام یتضمن ما اعتبرتھ سبا وقذفا في 
حق عناصر الشرطة وإھانة ھیئة منظمة وقد أصدرت 
في حقھ المحكمة االبتدائیة بسال حكما نھائیا  یدینھ  بسنة 
سجنا نافذا فیما زمیاله ظال في حریة مؤقتة إلى الیوم بعد 

 .صدور أحكام غیابیة ضد واحد منھما
 

  اإلنترنت أرض خصبة للعمل السیاسي
إن ما وصل إلیھ اإلعالم المواطن الیوم أمر عادي، منذ 
ظھور الطباعة مرورا بالمذیاع ثم التلفاز وصوال إلى 

إن التغیرات الجذریة .  العالم الرقمي الذي نعیشھ الیوم
التي مست بنیة مجتمع القراء بسبب التطور التكنولوجي 
جعلت أكبر الجمعیات والمنظمات واألحزاب وأكثریة 

وأصبح .  األفراد یستعملون الویب في العمل السیاسي
المجتمع  اإللكتروني فاعال أساسیا في إنتاج الخبر 

وھذا بالضبط ما أصبحت تنظر إلیھ .  والتعلیق علیھ
السلطة بعین الریبة بعد انسداد المساحة العامة في وجھ 

ومما ال شك فیھ أن إنھیار  دور .  العدید من المواطنین
الوساطة  الذي كان یلعبھ الصحفي بسبب التطور 
التكنولوجي، فسح المجال أمام النشطاء الرقمیین لتقدیم 
نقدھم ومقترحاتھم بشكل مباشر على منصات الیوتیوب 
والفیسبوك والتویتر، دون المرور عبر الصحافة 

   .الكالسیكیة
إن الممارسة المعلوماتیة الیوم أصبحت أساس تغییر 
المواقف واآلراء وحتى األحكام، وحسب الدراسة التي 

في  Le Pew Research Center قام بھا معھد
٪ من 60الوالیات المتحدة العام الماضي فإن أكثر من 

مستھلكي معلومات التواصل االجتماعي في كل بلد أن 
ً ما  فایسبوك  ھو منصة التواصل االجتماعي التي غالبا

لقد أتاح الویب .  یلجأون إلیھا للحصول على المعلومات
للجمیع نقل خبر أو رأي من خالل قناة مباشرة، 
فأصبحت الوساطة الصحفیة مجرد قناة من بین أخرى 

 151ففي الوالیات المتحدة مثال ، توقف نشر .  كثیرة
  .بسبب االنترنت 2011صحیفة خالل عام  

وإذا كانت العدید من الدراسات قد اظھرت في 
التسعینیات،  أن معظم الناس كانوا یفضلون الحصول 
على معلومات من أشخاص آخرین، فإنھ خالل العقد 
الماضي، دفع البحث عن المعلومات في محركات البحث 

على اإلنترنت إلى الوصول إلى مستویات جدیدة من 
لھذا .  الجودة التي یشعر معظم الناس بالرضا عنھا

السبب، نالحظ أن معظم الناس تغیر نمط حصولھم على 
المعلومات  ویتلقون ارشاداتھم من على المواقع 
المتخصصة، والنشرات اإلخباریة، و غوغل، 
والمنتدیات، والشبكات االجتماعیة بل یتواصلون أكثر 
عبر البرید االلكتروني والمواقع اإللكترونیة المتخصصة 

  .عبر اإلنترنت
  web 2.0 أضحى  2004بعد الویب الوثائقي حتى 

مشاركة أكبر لمستخدمي اإلنترنت في إنشاء "یتمیز ب 
وبما یتمیز بھ من ".  المحتوى وإثرائھ ووصفھ ونشره

بساطة وسھولة الوصول والمشاركة والتبادل والتفرد 
إن .  وإعادة استخدام المحتوى جعلھ أكثر استقطابا للناس

جعلت  الوصول " "web 2.0" كل ھذه الخصائص الـ
لذلك ، ". إلى المعلومات أسھل في سیاق الحریة واإلبداع

قام اإلنترنت بتحویل السلوك  المعلوماتي ونطاقھ بعمق ، 
حیث كلف الصحفیین بدور إعالمي أكثر تواضعا لكن 

في نفس حركة التحول، فتح اإلنترنت .  بمسؤولیة أكبر
مساحات جدیدة للصحافة، مما سمح لھا بفھم تعقید 

  .الحقائق وتنوع اآلراء بشكل أفضل
ورغم أن األنترنیت یبقى عالما للشك بشكل عام، ویحتاج 
إلى عمل التحقق من المعلومات الواردة،  فقد أصبح 

بال شك مكانا محتمال للتعددیة في المعلومات  2.0الویب 
واآلراء والتوجھات خاصة بعد أن ضمن الولوجیة 
لغالبیة الناس، مما أصبح یشكل  في نظر السلطة خطرا 

وھذا ما یجعل المسؤولین في أغلب األحیان .   داھما
یتخوفون من األصوات الجدیدة المرتفعة في حقل الویب 

 .ویسعون إلى مصادرة حریة التعبیر في فضاءاتھ
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دة -2 ری ل ج ث ة م ی ورق وأد مجموعة من التجارب الصحفیة  ال
د "  لوجرنال" رائ ج مومي وال ع وإحكام القبضة على اإلعالم ال

 الورقیة من طرف الشركات الكبرى المقربة من السلطة
https://ledesk.ma/enclair/que-devoile-lenquete-
du-desk-et-de-rsf-sur-les-medias-marocains/ 

ى " عصیان إلكتروني -3 ل ر ع ش ن ل ا ل ون في المغرب یسقط قان
 االنترنت

   4- https :/ /www.forbes. com/profile/aziz-
akhannouch/  

   5- https://www.alyaoum24.com/1074865.html  
ام األرق ة … ب ع اط ق م زت ال ذا ھ ك ة” ھ ك ل م ي “  م وش ف ن أخ

 خسائر بالمالیین یومیا..أسبوع
  6- https://ara.reuters.com/article/businessNews/

idARAKBN1I236X   شركات مغربیة  3مقاطعة منتجات
 كبرى یكبدھا خسائر ویھبط بأسھمھا

   7- https://www.france24.com/ar/20180526 

أكد نجیب أقصبي الخبیر االقتصادي والعضو القیادي   
ي ظل  وم وف ی ھ ال موحد، أن ي ال في الحزب االشتراك
ا  ی ائ ھ فھوم ن ر م األزمة وتداعیات وباء كورونا، غی
ا  ن ی وم عل ی ھ ال دا أن استیراد مواد تعتبر كمالیة، مؤك
وضع سیاسة في تدبیر الواردات، بغایة ترشید التجارة 
ة  ی حال راھات ال تالءم مع اإلك ا ت ھ ل ع ة وج الخارجی

 .لألزمة
جاء ذلك، في إطار تكوینات الحجر الصحي، التي تنظم 
عن بعد، والتي نظمھا فرع االشتراكي الموحد في لقاء 
ل  دائ ب راءات وال ق مفتوح مع أقصبي، حول، ما ھي ال
ة،  ع للوضع االقتصادي بعد الجائحة، مساء الیوم الجم
د، أن  ع ھ عن ب ت حیث أشار نجیب أقصبي، في مداخل
ا  م ی ی ق كون ت ي ی ك ا، ل م ا مالئ ت الوقت الیوم لیس وق
ا  ا وم ھ ا ل م ة ب ی ج ی رات موضوعیا شامال، لھذه االست
علیھا، لكن استدرك بالقول، إنھ ما یمكن أن یسجل أنھ 
ا  ادرن ا ب ن ا أن ھ ن حة، وم حی ادرات ص ب كانت ھناك م
ة  ی زام حي، وإل جر الص ح ارسة ال م م د ل بسرعة كبل
ن، إجراءات  ی ورك ل ك ال دواء ال م ع امات، واست م ك ال

 .ساھمت في الحد من الوفیات
ك ال  ي، أن ذل ب أقصب جی في نفس السیاق، أوضح ن
ع  ی ر ب ی دب ا ت ھ یعني أنھ ال توجد مشاكل وتعثرات ومن

اة  ع حدود الس ھ ول الكمامات، الذي لم یكن موفقا، وأن
 .مازالت ھناك مشاكل على ھذا المستوى

ن  ھ حی ي أن جل أقصب ي، س بالنسبة لالقتصاد المغرب
نالحظ الیوم أن االختیارات االقتصادیة للمغرب، ومنھا 
اختیاراتھ في مجال الصحة، شكل الوباء صدمة عنیفة 
ب اختالالت  بسب ارات، ف ی وحقیقیة لحقیقة ھذه االخت
ا  حاھ ة وض ن عشی ی ھ ب رر أن ق ة ت المنظومة الصحی
یجري توقیف اإلنتاج وندخل في حجر صحي، وبالتالي 
ج  ات ن ي ال ار ف ی ھ ما ینتج عنھ من انھیار اإلنتاج، وان
ة  ي نسب دن ك من ت الداخلي الخام، وما یعنیھ أیضا ذل
ؤدي  النمو، وما یعنیھ أن استمرار الحجر الصحي سی
د  ی أك ت ال لنتائج على صعید االقتصاد المغربي ستكون ب

 دبا بریس■     یتبع      .سلبیة

في ظل األزمة وتداعیات وباء كورونا غیر مفھوم : أقصبي
 نھائیا االستمرار في استیراد مواد كمالیات

 المحاوالت األخیرة للوأد.. المعارضة الرقمیة الجدیدة: المغرب )  تتمة(
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ص      رب ت و ال ل ج ي ظ ف
د  ق ت ف وف، ت خ س وال وج ت وال
ده ـ  ق ت ف ا ت ن م ی ن ب األسر ـ م
ؤالء  أناسي التعلیم، فمن غیر ھ
ن  ال ع ق ا ی ة،  وم م ائ م ق ی ل ع ت ل وم ل ق ن ت ل

ال یعدو أن یكون إجراء "  التعلیم عن بعد'تدبیر
ع  ب ت ت غ ال ی ة من ص غ ی ترمیمیا، أو قل ھو ص
ن  وى م ت ى مس دق عل د تص ي ق ت م، ال دع وال

، ولن ) العلیا منھا خاصة(  المستویات الدراسیة 
ا، ام م وض ت ع وال  ت ن األح ال م أي ح وب

م(المدرسین  ر ) المناضلون منھ طای ت ن ت ذی ، ال
ام  ون أم ف ق م ی ُشارة الطباشیر، وھ من حولھم ن
ي ال  السبورة في فصل من الفصول المنسیة الت

 .یعلم بھا أحد
أي حال، ھي  م ب ّ ل ع م ال فلن یتم استبدال اآللة ب
ا  ھ م،  وب ل ع ل ال ُسھل تحصی عینات وأدوات ت ُ م
ات،  یُربح قدرٌ كبیر من الجھد والوقت والمساف
ذه  ھ أصحاب ھ دل ب ت ك الس ولو كان األمر كذل
اء  وا األب أل ُخترعوھا األوائل، واس عینات وم ُ الم
ة  ق ھ رف دون اب ك واألمھات ھذه األیام، حجم ما یُ

، واسألوھم كیف ینجزون الواجبات "تالمیذھم"
 !.المنزلیة التي تنھال على ھواتفھم انھیاال

واجھ   ا ( إن الوضعیة التعلیمیة السلیمة تت وجھ
ور )  لوجھ حض فیھا األطراف الثالتة، فیكون ال

ا  ی ق ی ي حق ان ك زم ل ( ال حاول وسائ ا ت و م وھ
ة ) التواصل خلقھ ولو افتراضا ال ی دور الس ت ، ف

 ، ٍ ق ل ت ق وم ل ُ ن م التعلیمیة بین ھذه األطراف بی
ا  م ر أدوار كل طرف، ب ی غ وفي كل لحظة تت
ا  م دی ق ال وت دی یسمح بالتدخل اآلني، شرحا وتع

اء ...  وتصحیحا وإضافة  ن ات ب وغیرھا من آلی
ذ .  المعرفة ی الم ت اء ال ی لذلك یعجز كثیر من أول

ر  ی ب ك دور ال ة، ال ل ی ل عن محاكاة ، ولوبنسبة ق
ن ( الذي یقوم بھ محترفو ك م ت د ال ة زائ ) الحرف

ون  ب وع ت م یس ھ ل التعلیم في تفھیم التالمیذ وجع
ّي في . المادة المعرفیة مما یعني أن التعلیم الصف

ھ  ت م ی ى ق ت إل ف صیغتھ المعروفة، یجب أن یُلت
دور  ى ال ُفت إل التي یصعب أن تعوض، كما الت
دان  ی ي م ون ف ل غ ت مش األساس الذي یقوم بھ ال

 .الطب
ر   اص ع م خ ال اری ت ي ال دث ف ح م ی ل ف

م أجمع، )  القریب منھ(  ال ع ت  جائحة بال ّ أن ألم
ل عن (  مثلما تفعل بھ جائحة كورونا  ی ا ق مھم

م  ّى اإلسبانیة في بدایة القرن العشرین رغ الحم
اء  وب عدد الموتى الرھیب ، فإنھا تختلف عن ال

ارات، ). المنتشر الیوم ق ل ٌ ل الجائحة الیوم عابرة
 َ ة ی ٌ اإلنسان ٌ " وھي ( مصیبة ة ب ی م ")  مص ي أھ ف

رابطیْن، ال یستطیع البشر عنھما فكاكا، الھواء 
ان  ُشترك الجماعي، الذي یعوم داخلھ سك أو الم

ون،   واصل األرض وعلیھ یحملون رسائلھم ویت
ات  ن ائ شر ك ب ار ال ثم اللمس والمالمسة، باعتب

 . تتداول األشیاء وتتناقلھا
دّي   الیوم فقط یُفھم معنى العدوى والتع

ة  ُفھم معھا القوة الضارب فھما صحیحا عیانا، وت
ل  ْ ز ع لھذا الفیروس، الذي یفرض على الناس ال
اعي  م ت ّ االرتباط والتباعد االج واالنعزال وفك

ي(  اع م ت ن اج ائ ان ك ي )  واإلنس ان ل اإلنس ب
 ).السیاسة الحمائیة وإغالق الحدود بین الدول (

ة،  ی ة أخالق كما ینطوي أمر الجائحة على قضی
وء  یصعب حصرھا قانونا، عندما یتداول الموب
م،  ال المرض وینشره، عالما بإصابتھ أو غیر ع
ن  فیسوق إلى مخادع العزل واالستشفاء عددا م
ة  ی ف ی م حسب ك ددھ ف ع ل ین، الذین یخت عدَ ُ الم
المخالطة ومدة االحتكاك، وفي حال نجاتھ، فإن 
ین، ال شك تطرح عددا  وفاة ولو واحد من المعدَ

محى ة ال ی ا . ( من األسئل ون وم ی ن ی ان الص ك
ِفامھ  ّون من یرخي ل ھ( یزالون یعد ِمامت ن )  ك م ك

ن ) یشھر سالحھ ی ھ ب ، واألمر نفسھ صحیح قول
م  ی ق الدول، دول معدیة ودول معداة، فكیف یست
ا  ھذا األمر أخالقا، وكیف یصحح تعویضا، وم
فرض  حجم الدیات مقابل األنفس التي ذھبت؟ ب

كشف عن . (  أن الفعلة فعل فاعل لن یعرف یُ
د أن  ع دة، ب دی ود ع د عق ع داء إال ب در ال مص
ة  ی خ اری ق ت ائ ة  وث ری ح األوراق الس ب تص

 ).وربائد
م،  اعھ م ت ى اج اس إل ن ود ال وفي انتظار أن یع

ُحصي الدول  ا" ت اھ ر " ( رعای ی ث دث ك ح ت م ی أل
ع ی ة !)  منھم عن مناعة القط ل دول ق ك ّ ل ع ، وت

ن  ی وئ وب م ن وال ودی ق ف م ل ة ل ی وم ی ورة ال ب الس
ع  طل ت ي ی ت ورة ال ب والمشبوھین والناجین، الس

 .إلیھا الناس خوفا ورعبا

 من الشدائد تتعلم األمم

ما ھي الدروس اإلیجابیة التي یمكن أن نتعلمھا من   -
 الوباء؟

ً  آخر للنسخة   - ً ھائال الدرس األول ھو أننا نواجھ فشال
م من ذلك، .   اللیبرالیة الجدیدة للرأسمالیة ّ إذا لم نتعل

ا في حال تكراره في المستقبل ً  .سیكون األمر أكثر سوء
، أدرك العلماء 2003بعدما انتشر وباء السّارس في عام 

ً، ربما من نوع  ّ أوبئة أخرى یمكن أن تظھر مستقبال أن
ّاجي  .الفیروس الت

ّعامل معھا مثل  كان من الممكن االستعداد لھا والت
 .ولكن لم یتم ذلك. األنفلونزا

ا، لكن سیاسة   تمتلك شركات األدویة موارد غنیة جدً
إنھا .  السّوق ال تعتبر االستعداد لكارثة مستقبلیة ذا فائدة

الحكومات ھي المشكلة ولیس .  مطرقة النیولیبرالیة
 .الحل

في الوالیات المتحدة یعرفون كیف یلومون الجمیع  
 .باستثناء أنفسھم

ٍ وظیفي لدرجة أنھ ال  نحن اآلن في بلد یعاني من خلل
یستطیع حتى تقدیم معلومات عن العدوى لمنظمة 

حة العالمیة  .الصّ
 ما رأیك في إدارة ترامب؟ -
في شباط، بدأ الوباء یفتك فعلیًا، وقد .  إدارة سوریالیة  -

في الشھر ذاتھ، . أدرك ذلك الجمیع في الوالیات المتحدة
أقدم ترامب على تخفیض میزانیات مركز الوقایة من 
األمراض ومكافحتھا واألجزاء األخرى المتعلقة 

حة قام بتخفیضات في ظل جائحة وزاد تمویل .  بالصّ
صناعات الوقود األحفوري واإلنفاق العسكري والجدار 

كل ھذا یخبرك بشيء عن طبیعة الجاموس ...   الشھیر
 .المعتلّ اجتماعیًا الذي یدیر الحكومة

ّوم على جھة ما إنھم .  اآلن یحاولون یائسین إلقاء الل

حة العالمیّة ین ومنظمة الصّ وما فعلوه مع ... یلومون الصّ
حة العالمیة ھو فعل إجرامي؛ التوقف عن  منظمة الصّ
حة العالمیّة  تمویلھا؟ ماذا یعني ذلك؟ تعمل منظمة الصّ
في جمیع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان الفقیرة، في 

قة باإلسھال واألمومة ّ لذا، ماذا یقولون؟ ... القضایا المتعل
" ّ حسنا ، دعونا نقتل الكثیر من الناس في الجنوب ألن

 ".ذلك ربما یثري آفاقنا االنتخابیّة
ّون اجتماعیًا  .إنھ عالم المعتل

بدأ ترامب بإنكار األزمة، حتى أنھ قال إنھا خدعة   -
ھل یمكن أن تكون ھذه ھي المرة األولى ...  دیمقراطیة 

 التي یحاول فیھا ترامب طمس الحقائق؟
ربما یكون ترامب الرجل األكثر ثقة بالنفس على   -

أنا أحبك، أنا "إنھ قادر على حمل الفتة تقول .  اإلطالق
ا ألجلك ً ً ونھار ّني أعمل لیال " مخلص لك، ثق بي ألن

ھكذا یحافظ على .  وبیده الثانیة یطعنك في الظھر
ّظر عما یفعلھ . عالقاتھ مع ناخبیھ الذین یعبدونھ بغض الن

تساعد في تسویقھ مؤسسات إعالمیة مثل فوكس نیوز، 
وھي وسائل اإلعالم الوحیدة ...  راش لیمبو، بریتبارت

 .التي یشاھدھا الجمھوریون
، سیقولون "إنھا إنفلونزا فقط، ال تبالوا"إذا قال ترامب 

إذا قال في الیوم التالي . نعم، إنھا إنفلونزا وعلینا نسیانھا
ّھ أفضل شخص في  ّھا جائحة، فسوف یقولون إن إن

ّاریخ  .الت
باح ویقرر ما   یراقب ترامب قناة فوكس نیوز في الصّ

 .سیقولھ
ّھ ظاھرة مذھلة روبرت مردوخ، روش لیمبو وبعض . إن

المعتلون اجتماعیًا من البیت األبیض یقودون البالد إلى 
 .الخراب

 ھل یمكن لھذا الوباء تغییر عالقتنا مع الطبیعة؟ -

یعتمد ذلك على عنصر الشباب، یعتمد على ردة فعل   -
ا أن یقود إلى ظھور دول .  سكان العالم یمكن أیضً

 .استبدادیة وقمعیة للغایة نیولیبرالیة أكثر من الیوم
ّر ّمویل :  تذك الطبقة الرأسمالیة تطلب المزید من الت

للوقود األحفوري، إنھم یدمرون اللوائح التي توفر 
في ظل الوباء في الوالیات المتحدة ...  بعض الحمایة

تمت إزالة القواعد التي تحد من انبعاثات الزئبق 
یعني قتل المزید من األطفال ...   والملوثات األخرى

وإذا لم تكن . إنھم ال یتوقفون.  األمریكیین وتدمیر البیئة
ة، فھذا ھو العالم الذي ینتظرنا ّ  .ھناك قوى مضاد

كیف ھي خریطة القوة من الناحیة الجیوسیاسیة بعد   -
 الوباء؟

ھناك ما .   ما یحدث على الصعید الدولي صادم للغایة  -
ًا، ".  اتحاد"نسمع كلمة .  یسمونھ االتحاد األوروبي حسن

ا  ...انظر إلى ألمانیا، التي تتعامل مع األزمة جیدً
ھل تتلقى مساعدة من ألمانیا؟  ... في إیطالیا، األزمة حادة

" قوة عظمى"لحسن الحظ، تتلقى إیطالیا المساعدة من 
مثل كوبا، التي ترسل األطباء، أو الصین التي ترسل 
معدات ومساعدات، لكنھم ال یتلقون مساعدة من الدول 

 ...الغنیة في االتحاد األوروبي 
الدولة الوحیدة التي أظھرت أممیة حقیقیة ھي كوبا، التي 
ا،  وبأعجوبة،  ً كانت تحاصرھا الوالیات المتحدة دائم

لكن ال یمكنك قول .  نجت لتظھر للعالم معنى األممیة
ّ ما علیك فعلھ ھو إلقاء  ذلك في الوالیات المتحدة ألن

 .اللوم علیھم النتھاكات حقوق اإلنسان
في الواقع، تقع أسوأ انتھاكات حقوق اإلنسان في جنوب 
شرق كوبا، في مكان یسمى غوانتانامو، والذي اتخذتھ 

.الوالیات المتحدة تحت التھدید بالسالح وترفض إعادتھ
   

من المفترض أن یلوم الشخص المثقف المطیع الصین، 
ویقول إن الصینیین "  الخطر األصفر"ویتذرع بـ 

 .قادمون لتدمیرنا، نحن الرائعون
ّقدمیة أطلقھا بیرني ساندرز  ھناك دعوة إلى األممیة الت

إنھم .   في الوالیات المتحدة أو فاروفاكیس في أوروبا
یجلبون عناصر تقدمیة إلحباط الحركة الرجعیة التي 

أو مع “ وإسرائیل“نشأت بسبب سیاسات البیت األبیض 
أشخاص مثل أوربان  أو سالفیني، الذین یسعدھم فرار 
الناس من وحشیتھم في إفریقیا والبحر األبیض 

 .المتوسط
ً أن حملة ساندرز كانت فاشلة، لكن ھذا   یقال عموما

ا.  خطأ تام ً حیث تمكن من تغییر . لقد أحرز  نجاحا كبیر
 .نطاق المناقشة والسیاسة وأشیاء المھمة للغایة

األغنیاء لم یمولوا الحملة، لم یكن لساندرز أي دعم من 
كان على أجھزة الحزب أن تتالعب ...  وسائل اإلعالم 

 .لمنعھ من الفوز بالترشیح
 ماذا تعتقد سیحدث للعولمة كما نعرفھا؟ -
النیولیبرالیة أثرت األغنیاء، والشركات واالحتكاریة   - 

ا للغایة، قائم على  ً ا ھش تمتلك قوة ھائلة،  أنتجت اقتصادً
نموذج اقتصادي فعال بمنطق یقود إلى االعتقاد بأن 

ینھار ھذا . المستشفیات لیست مربحة، على سبیل المثال
النظام الھش حالیًا، ألنھ ال یستطیع التعامل مع أحداثٍ 

 .طارئة
 .من حائط الصدیقة اللبنانیة المترجمة 

 Lena Elhusseini 

ة أجرتھا وكالة األنباء اإلسبانیة  ّ  مع الفیلسوف الماركسي واللغوي Efeمقتطفات من مقابلة مھم
 :نعوم تشومسكي ، نقلتھا من اإلسبانیة 

ّة حقیقیّة كانت كوبا: "نعوم تشومسكي    "الدولة الحیدة التي أظھرت أممی

عبد الحكیم .ذ
 برنوص

فاتح ماي على األبواب، ومیزتھ ھذه السنة أنھ سیأتي في ظل 
الحجر الصحي، أعلنتم عن برنامج افتراضي أو رقمي إن شئنا 

  القول، ما مدى فعالیة ھذا النوع االحتجاج في ظل ھذه األوضاع؟
فاتح ماي، عید للطبقة العاملة على الصعید العالمي، وھو بذلك 
مكتسب للحركة النقابیة، ولیس منة من الباطرونا أو من الدولة كما 

وھو في المغرب، وبالنسبة .  قد یعتقد البعض عن جھل
للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بالذات، مناسبة لالحتجاج على 
األوضاع السیاسیة واالجتماعیة للطبقة العاملة ولعموم الجماھیر 

وتخلیدنا لھ ھذه السنة، وفق البرنامج االلكتروني .  المسحوقة
المعلن عنھ، فیھ كثیر من اإلبداع العمالي، ألجل التشبث بمكتسب 
عالمي للطبقة العاملة وعدم التفریط فیھ، ولو في سیاق جائحة 

وتحت شعار من صلب المرحلة وأحد أھم متطلباتھا . عالمیة قاھرة
مواصلة النضال من أجل إعادة بناء "ودروسھا، أال وھو شعار

      ".الدولة االجتماعیة لمواجھة أزمات وصدمات المستقبل

 ما تعلیقكم على الصورة المرفقة بالحوار؟
الصورة المرفقة بالحوار تعبر بالذات عن موقف الكونفدرالیة 
الدیمقراطیة للشغل، فیما یتعلق بقرار الدولة االقتطاع من أجور 
جمیع الموظفین وفق منشور رئیس الحكومة، الذي لم یستثن حتى 
العاملین في قطاع الصحة، الذین یخاطرون بأرواحھم في مواجھة 

أرفع القبعة عالیا لھم أوال، ولجمیع .  مباشرة مع وباء كورونا
العمال والموظفین الذین یشتغلون في ظل ھذه الجائحة لتوفیر 

  .الحاجیات الضروریة إلنجاح شروط الحجر المنزلي للمغاربة
 : الراقي عبد الغني

 CDT/الكاتب العام للنقابة الوطنیة للتعلیم
 .2020أبریل  30المحمدیة، في 

 ھل من سؤال كنتم تتوقعون أن نطرحھ ولم نطرحھ؟ 
 .سؤال 19لھال یزید أكثر من. ال

 جریدة ملفات تادلة

 رفضنا : عبد الغني الراقي لملفات تادلة -2020فاتح ماي  ) تتمة( 
 اقتطاع ثالثة أیام من أجور الموظفین   في ك د ش

ة،  وری ات دست ففي ظل تجند جمیع مكونات الوطن، من مؤسس
اع الصحة،  ط ى ق ل ة ع رف مش باإلضافة للعدید من الوزارات ال

ع ....والداخلیة، والفالحة، والصناعة م ، بما في ذلك ھیئات المجت
المدني، من أجل التصدي لجائحة فیروس كورونا المستجد، أطل 
اب  رة أرب م ذه ال اص، ھ خ م ال ی ل ع ت ا ال علینا لوبي آخر بعد مافی
ات  ب ی طب ل المصحات الخاصة في شخص ممثلھم الھیئة الوطنیة ل
دوق  حو الصن ي ن ر اخالق ی م دون ض م ب ھ واألطباء، تسیل لعاب
ي  ر ف اش ب ب م الخاص بتدبیر جائحة كورونا، ومتناسین أنھم سب
تدني مستوى الخدمات بالمستشفیات العمومیة، وكیف ساھموا في 

 . تدمیر قطاع الصحة بالمغرب
ن  موعة م رأ مج ب د ت لكي ال نعمم ونعطي لكل ذي حق حقھ، فق
أن  م ش ھ أن األطباء من بالغ الھیئة الوطنیة للطبیبات واألطباء، ش
ة  ی م رس ا ال ھ ات ح بعض المدارس الخاصة، التي نشرت عبر صف
ع،  بمواقع التواصل اإلجتماعي وھي معدودة على رؤوس االصاب
مؤسسة عن  ھ ال ی ازل ف ن ت ذ، ت ی الم بالغ موجھ ألباء وأولیاء الت

ففي ألزمات فقط . 2020واجبات التمدرس، لشھري أبریل وماي 
یظھر معدن المؤسسات المواطنة، فجائحة كورونا زائلة ال محال، 
وطن  داء ال ى ن ب ھي مسألة وقت فقط، لكن التاریخ سیسجل من ل

 . ومن خان عھده
ذ  ی الم عندما تقوم مؤسسات التعلیم الخاصة بإعفاء أباء وأولیاء الت
من اداء واجبات التمدرس، فھي على علم تام أن االباء یؤدون كل 
درسون  م ال ی ھ ائ ن سنة واجبات شھري شتنبر ویونیو رغم ان اب
خالل ھذه األشھر سوى أیام معدودة، ورغم ذلك یغضون البصر، 
لذلك من الواجب األخالقي خاصة في ھذه المرحلة العصیبة التي 

تمر منھا األسر، أن تظھر ھذه المؤسسات ولو جزء 
ات  صح م أن ال ا ش ھ من المواطنة تجاه األسر، شأن

ي  ك ال الخاصة والتي وجب علیھا اإلقتداء بمبادرة مجموعة من م
المصحات الخاصة، والذین كانوا سباقین لوضع مصحاتھم رھن 

 . إشارة الوطن
فلكل أزمة كیف ما كانت حدتھا، انعكاسات إیجابیة على المجتمع، 
ة  ی ب ال غ مواطن، ف ة وال دول ات ال أولھا ھو عودة الثقة بین مؤسس
دور  دون ب حوا یشی ي أصب اع م المتتبعین لمواقع التواصل اإلجت
اإلعالم العمومي ومصداقیتھ بعدما ذاقوا درعا من الخوف والھلع 
د من  دی ع ات ال من مروجي األخبار الزائفة، فتخلصنا من فیدیوھ
ناشري التفاھة، الذین یحللون جمیع المواضیع ویفقھون في جمیع 
ا عن  ن ات ھ األمراض بما في ذلك الفیروسات واألوبئة، وتخلت أم

ابوھم ,التركیبات العشوائیة التي كانت تجود بھا قنوات أمھم نعیمة 
زل ....فالن ن م ال كوث ب م ، وعلمنا جمیعا أن أحسن دواء ھو ال

ال  ث ت ان، واالم ة األم اف ى مس والخروج للضرورة مع الحفاظ عل
 . لتعلیمات الجھات الوصیة لحین إنتھاء قرار الحجر الصحي

اصة،  خ ال تسمح الظرفیة الیوم بمحاسبة المدارس والمصحات ال
ي  ان ث ي الشوط ال بقدر ما ھي فرصة لمضاعفة الجھود خاصة ف
حدود  ة ل لمواجھتنا لوباء كورونا المستجد، فاإلحصائیات المسجل
اع عدد  ف ي ظل إرت ر واألمل، ف خی كتابة ھذه األسطر تبشر بال
المتعافین وإنخفاض نسبة الوفیات واإلصابات بالمقارنة مع األیام 
ة  ی رب غ م ة ال دول ل الماضیة، وھذا دلیل على المجھودات الجبارة ل
بجمیع مكوناتھا تحت القیادة الرشیدة لصاحب الجاللة الملك محمد 

 أشرف لكنیزي ■    . السادس نصره هللا وأیده

 سننتصر على الوباء حین نتوقف عن تسویق الغباء   
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 ضریبة الثروة
 ضریبة التضامن الوطني

 ضریبة وقف الوباء
 

ة  ری یشكل انتشار جائحة كورونا ، تھدیدا حقیقیا للبش
م  جمعاء ، من مختلف أجناسھم ومعتقداتھم وانتماءاتھ
ت  ب ب د س ة ق ح ائ الجغرافیة والطبقیة، وإذا كانت الج
شبھ انھیار  للمنظومات الصحیة والخدمات العمومیة 
د  دی ھ في دول عدة ، فالمغرب ال یخرج عن دائرة الت
ل  اء بشك وب ع ال وس ، حیث تنذر األرقام  المتتالیة ت
ا  ن ى، وإذا ك ام األول ع األی مرتفع وقیاسي مقارنة م
نسجل بایجابیة واطمئنان انخراط الدولة المغربیة في 
ا   ھ ن نظام یقظة جد متقدم اخذ أشكاال متعددة، سواء م
نظام الیقظة والتتبع الوبائي، ونظام العزلة الصحیة ، 
ح  د  لصال ع م عن ب ی ل وإبداع أشكال جدیدة في التع
ة  خاص ویضات ال ع ت ادرة ال التالمیذ والطالب، ومب
بالمنتسبین لصندوق الضمان االجتماعي، إضافة إلى 
ة  ظ ق ی ة ال ن ج ا ل ھ ی رطت ف خ ي ان ت راءات ال اإلج
د  وج االقتصادیة، إال انھ في مقابل  ھاتھ المبادرات ت
ل ،  ك ی ھ فئات عریضة من المنتمین للقطاع الغیر الم
ر  ی ة  غ اش ر ھش ث واألنشطة الموسمیة والفئات األك
ات  زم ل ت ر ومس حج ف ال ی ال ك قادرین على تحمل ت
اوز  ج ت ة ت ح ائ ج دات ال دی ھ العیش الكریم، كما إن ت
ا  م مقدرات الدولة المالیة واللوجیستیكیة والمادیة،  م
ة  ی ضح ت ا ال ة إم ادم ق ام ال ي األی ا ف سیفرض علیھ
ار  م ث ت الس ة ل وجھ م ة ال ی ال م القصوى بمقدراتھا ال
ة ، أو  ی اع م خصوصا في القطاعات الحیویة واالجت
ر  ب التضحیة بمستقبل االستقرار  المعیشي والمالي ع
د  ة وق ادم ق اللجوء لالقتراض مما سیرھن األجیال ال
وة  ھ ق ال ی م ع ا ت ھ ان یدفع إلى اتخاذ إجراءات من ش

 االجتماعیة وإضعاف القدرة الشرائیة للمواطنین،
ى  ل ي ع رب غ م بناءا على ما سبق اذ نحیي الشعب ال

ر  حج ل اط ل ب ات و االنض انضباطھ وتنفیذه للتوجیھ
ي  ا ف ادی ھ م ن ة م ات واسع ئ ة ف الصحي ، ومساھم
ره  طوی ا وت ورون الصندوق الخاص بتدبیر جائحة ك
ھ  ی ي ووع ن وط ھ ال د حس ؤك ة ت ی ع م لمبادرات مجت
اة  م ح ا ب رن خ ا وف زازن ت دد اع ج التضامني ، و إذ ن
ھ  ات ي ھ ة ف ی ام ات األم ھ الوطن المرابطین في الجب
ي  ب ط الحرب الوبائیة سواء منھم المنتمون للقطاع ال
والشبھ طبي المرابطین في المستشفیات ، والمنتسبین 
رون  ذي یسھ زة ال ف األجھ ل ت لقطاع األمن من مخ
على األمن والطمأنینة وحسن تطبیق الحجر الصحي 
ون  ، والمنتمون لقطاع التربیة و التعلیم الذین یواصل
ا ،   الدن ب ة ب التعلیم عن بعد  وباقي القطاعات الحیوی
ة  رام وإذ ندعو  المواطنین والمواطنات لاللتزام بص

 لقواعد الحجر الصحي ،
 :وإننا إذ نذكر بان العدید من الشركات المغربیة  

ن •   ی ت دار س استفادت من الصفقات العمومیة على م
 سنة 

 من االمتیازات الضریبیة،• 
 من التسھیالت المالیة والجمركیة،• 
 من اإلعفاءات الضریبة،• 
 من السیولة المالیة العمومیة• 

ى  ل ي ع ب ری اء الض ف فإننا نطالب الدولة بإلغاء اإلع
ى  ل اجال ع المساھمات المحولة للصندوق  والعمل ع
ات  رك ة الش ی ال ن م ع م ط ت ق ة ت وی ئ ة م ب تحدید نس
رح  مص واألشخاص الذاتیین وفقا لرقم المعامالت ال
ي  ن زام تضام ت بھا خالل العشر سنوات األخیرة  كال
ة  ح ائ رب ضد ج ح ة ال ف ل لتحمل التبعات المالیة وك

 .كورونا 
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وق   حق ة ل ی رب غ م ة ال ی ع جم ل اطلع المكتب المركزي، ل
الغ الصادر  ب ى ال غراب عل ت ن االس اإلنسان، بكثیر م

وإعادة اإلدماج،  السجون  إلدارة   العامة المندوبیة  عن 
خ  اری ت ، 09/09/2019والذي تداولتھ وسائل اإلعالم ب

ة " ردا على ما اعتبرتھ  اذب وطة وك ل غ ات م ی نشر معط
التي تضمنھا بیان " بخصوص مدد اإلضراب عن الطعام

شتنبر حول أوضاع المعتقلین  7الجمعیة الصادر بتاریخ 
السیاسیین على خلفیة حراك الریف، ونظرا لما تضمنھ، 
ام  ن أحك ھ م ل ھذا البالغ، من ادعاءات خاطئة، وما حم

حات مغرضة، ة  متسرعة وتلمی ی ع جم ام ال ھ غت ات ل ب
بالتھویل وتضلیل الرأي العام، وباستغالل ملف المعتقلین 

ب " أجندات مشبوھة" من أجل خدمة  ت ك م ،  فقد ارتأى ال
ى  المركزي، درءا لكل لبس ورفعا ألي إبھام، أن یبلغ إل

 :الرأي العام ما یلي
ة، وھي  إن األمانة األدبیة كانت تقتضي من ــ ی دوب ن الم

ذي  مرجع ال ر ال تتأھب إلصدار بالغھا أن تدقق في ذك
ان وھي  ی ب وع ال وض ا م ھ ات ی استقت منھ الجمعیة معط
عائالت المعتقلین أنفسھم ومن ھیئة الدفاع التي ال نشك 
ا  ھ ن زم م ل في مصداقیتھا؛ كما أن نفس األمانة كانت تست
أن ال تلجأ إلى أسلوب التحریف والتحویر، لتسویغ ردھا 
ان  ی ي ب ا ورد ف ن م ی ا ب وتمریر ادعاءاتھا؛ إذ شتان م
الجمعیة من حقائق استقتھا الجمعیة من عائالت بعض 

ن  المعتقلین را" وخاصة م اف ة ت ی ع وصل "  جم ت ي ت ت ال
ن  ی ون، وب السج ا ب اءھ ن بالمعطیات التي تھم ظروف أب

ى  " العبارة المخدومة الواردة في الرد، كدلیل اثبات عل
ن  ل، م وی ھ ت ى ال أن الجمعیة المعنیة تسعى بسوء نیة إل
دد  وص م ة بخص اذب وطة وك ل خالل نشر معطیات مغ

 ؛"اإلضراب عن الطعام
د اشعروا   ام، ق طع ن عن ال ی ــ ان المعتقلین المضرب

رأي  عائالتھم وھیئة الدفاع بإضراباتھم، كما اشعروا ال
ا  العام بذلك عبر رسائل مفتوحة تكلف أفراد العائلة بنقلھ
ن  ی ل ق ت ع م الت ال ھ عائ ونشرھا، وھو الوضع الذي أكدت

ر   19خالل الزیارة األخیرة بتاریخ ب ، إذ ال 2019شتن
ي  مرون ف ت الغ مس ب ذا ال ة ھ اب ت دود ك ى ح ون إل یزال

 :إضرابھم المفتوح عن الطعام، حیث أشارت إلى
جاوز   تدھور الحالة الصحیة للمعتقل كریم أمغار الذي ت

ي  ھ ف ول الثالثین یوما من اإلضراب عن الطعام، منذ دخ
ھ 2019غشت  23اإلضراب بتاریخ  غ ضغط دم ل ، وب

ا )  كیلوغراما12انخفض (ووزنھ یزداد انتقاصا  9/6 م ك
 أن معدل السكر في دمھ انخفض الى حده األدنى؛ 

ام  17تجاوز ربیع األبلق  طع یوما من اإلضراب عن ال
وضع الصحي  ل مما ینذر بوقوع كارثة إنسانیھ، نظرا ل

ر ث ھ أك ال ق ت ذ اع ن   257لربیع  الذي خاض من ا م وم ی
اول  ن ا عن ت عضھ اإلضراب عن الطعام امتنع خالل ب

 الماء والسكر؛ 
وحا عن  ت ف ا م ي اضراب یخوض المعتقل سلیمان الفاحل

ن 2019شتنبر  16الطعام منذ  ی ل ق ت ع م ا مع ال ن ، تضام
المضربین عن الطعام ومن أجل تحقیق مطالب المعتقلین 
في الصحة والتعلیم وتحسین ظروف االعتقال وتجمیعھم 

 في سجن قریب للعائالت؛
ا" استمرار وضع المعتقل السیاسي  " المرتضى إعمراش

في الحبس االنفرادي، رغم ترحیلھ مؤخرا لسجن طنجة 

ان 2 ی ، وھو المعتقل الذي سبق لھ أن كذب من خالل ب
ادعاء المندوبیة توصلھا " تافرا"صدر عنھ ونقلتھ جمعیة 

وص " رسالة اعتذار مكتوبة"ب ھ؛ بخص ن عرضھ " م ت
 ؛"للتعذیب والشتم بأقدح الصور من لدن مدیر سجن سال

ون  ان ع ا ی اءھ ن ن ان أب ی تؤكد العدید من عائالت المعتقل
ل  ق ت ع م األمرین لمتابعة أوضاعھم الصحیة، كما حال ال
ى  ھ الصحي عرضھ عل ب وضع المجاوي الذي یتطل
ان بسجن  ذ ك طبیب متخصص وھو ما لم یستفد منھ من
عكاشة، ولم یتم لحدود اآلن  تشخیص وضعیتھ الصحیة، 
ذي  ار ال غ م أم ری وھي نفس الوضعیة بالنسبة للمعتقل ك

 یتطلب وضعھ الصحي مراقبة مستمرة؛
ر  ری ب ــ إن المندوبیة، وھي تبحث عن مبررات واھیة لت
ف  ری ي حراك ال ل ق ت ع ب م ي مع مطال ب ا السل ھ تعامل
ر  مری ت م،  ول ھ الت واستمرار التضییق علیھم وعلى عائ
م  مزاعمھا والتغطیة على ضعف الحجة الموجبة لذلك، ل
ل  وی ھ ت ال ة ب ی ع جم تجد ما تختم بھ بالغھا سوى اتھام ال
وتضلیل الرأي العام، وباستغالل ملف المعتقلین من أجل 

ة "أجندات مشبوھة"خدمة  ی وء ن ى س م عل ن ، وھو ما ی
ھاتھ المؤسسة ویعري فشلھا في التعاطي الجدي مع ملف 
ا،  ھ حق ت ي یس ت معتقلي حراك الریف وإعطائھ األھمیة ال
حق  ة ال ھذا الملف الذي فضح مزاعم الدیمقراطیة ودول
ى  رة عل ی ات خط راجع ى ت ام عل والقانون، وأماط اللث

 مستوى الحقوق والحریات؛
 :والجمعیة إذ تسوق كل ھذه التوضیحات، فإنھا

ا   م اج ب تذكر المندوب العام إلدارة السجون وإعادة االدم
ة  رسم سن ادر عن 2018سجلھ التقریر السنوي ب ، الص

ادحة  ائص ف ق المجلس األعلى للحسابات، والذي كشف ن
ات  ی ن على مستوى الخدمات الطبیة واألدویة والتغذیة والب

العامة في الرد  والذي لم تفلح المندوبیة التحتیة والمعدات،
 . علیھ

تؤكد على أن رد المندوبیة على بیانات وتقاریر الجمعیة 
بھذا الشكل الفج، ووقف التعامل معھا وعدم اإلجابة على 
ا  ھ ن واردة م مراسالتھا أو االستجابة ألي من المطالب ال
ي  ن ث ن ی ا، ل روعھ وى ف ت ى مس ا وعل وی مركزیا وجھ
وق  ات حق اك ھ ت الجمعیة عن القیام بواجبھا في فضح ان
ي  ي ف ون ان ق ا ال ھ السجناء والسجینات وعن التشبث بحق

ة مراسلة ومطالبة اء  المندوبی ن ن أوضاع السج ی حس ت ب
م  ھ وق ة حق ای ن حم ن م والسجینات وبتوفیر كل ما یمك
المكفولة بموجب المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان، مؤكدة 
ن وظروف  ی ل ق ت ع استمرارھا في مراقبة أوضاع كل الم
وء  د لس احتجازھم، والمطالبة بصون كرامتھم وجعل ح

 :المكتب المركزي . تدبیر المؤسسات السجنیة
 2019شتنبر  24الرباط، في 

الجمعیة المغربیة لحقوق االنسان تؤكد على ان رد المندوبیة العامة الدارة السجون 
واعادة االدماج على بیاناتھا وتقاریرھا ووقف التعامل معھا وعدم اإلجابة على 

مراسالتھا؛ لن یثني الجمعیة عن القیام بواجبھا في فضح انتھاكات حقوق السجناء 
 .والسجینات، والمطالبة بصون كرامتھم وجعل حد لسوء تدبیر المؤسسات السجنیة

روس    ی ي ف ش ف في إطار المجھودات المبذولة لمحاربة ت
كورونا المستجد، قامت لجنة برئاسة والي جھة بني مالل 

اء  الث ث وم ال اح ی  28خنیفرة وعامل إقلیم بني مالل صب
م  ذي ت دم ال ة ال ی صف ت ھوي ل ج ابریل، بزیارة للمركز ال
ي  ك ف تجھیزه بالمعدات والتجھیزات الطبیة الالزمة، وذل
خطوة استباقیة تروم تخصیص مركز خاص على مستوى 
وي  ل جھة بني مالل خنیفرة الستقبال مرضى القصور الك

 .-19-المحتمل اصابتھم بمرض كوفید 
م  ذي ت دم ال ة ال ی ویأتي افتتاح ھذا المركز الجھوي لتصف
رة،  ف ی ي مالل خن ن ة ب ھ س ج ل ن مج ی احداثھ بشراكة ب
ة، ووزارة الصحة  ری ش ب ة ال ی م ن ت ل ة ل والمبادرة الوطنی
ات  وجمعیة جھة بني مالل خنیفرة لتصفیة الدم وكذا فعالی
المجتمع المدني، لتوسیع العرض الصحي بالجھة وتعزیز 
البنیات التحتیة الصحیة الجھویة بكل التخصصات خاصة 
توفیر مركز خاص یضمن العالجات الالزمة واالسعافات 
ا أن  ھ أن الضروریة لمرضى القصور الكلوي التي من ش

 .    -19 –تجنبھم كل المخاطر المحیطة بتفشي وباء كوفید 
ة  ن اك ان الس حس ھذا ولقي افتتاح ھذه البنیة الصحیة  است
ا  ھ اح ی رت عن ارت ي عب ت ة ال ھ ج ال ات ب وجمیع الفعالی
ي  فش ة ت ارب مح ة ل ل واص ت وتثمینھا للجھود المبذولة والم
فیروس كورونا المستجد وتوفیر العالجات للمصابین بھذا 

 .الفیروس الخطیر والسریع االنتشار
 ملفات تادلة

افتتاح مركز جدید لتصفیة الدم خاص الستقبال ...بني مالل
 مرضى القصور الكلوي المحتمل اصابتھم بفیروس كورونا

م    بدعوة من منظمة العمل الدولیة ودعم منظمة األم
وم  ة،  28المتحدة، یخلد العالم ی ن ل س ن ك ل م ری أب

ل " الیوم العالمي للصحة والسالمة المھنیة"  ، الذي یح
د" ھذه السنة في ظل تفشي جائحة  ي " 19-كوفی ؛ وھ

ذ  ن ة م ی ان ا اإلنس ھ ھ واج أخطر أزمة صحیة شاملة ت
ة ی ي .  الحرب العالمیة الثان ت دة ال دی ج ة ال ذه األزم ھ

ادي  ص انعكست بشكل سریع وشامل على الواقع االقت
ى  ل واالجتماعي لمجموع بلدان العالم، وأثرت سلبا ع
ى  ل م ع ھ ن ن م ی ادح ك ان وال ك س ل ة ل ی وم ی اة ال الحی

 .الخصوص
ات  ط ل رف الس وإذا كانت اإلجراءات المتخذة من ط
ار  ش ت ق ان وی ط د اآلن، ت المغربیة قد استطاعت، لح
الجائحة بشكل نسبي، فإن الفئات الھشة من السكان قد 
ة  راء األزم ن ج ب م ق ى ع ل ا ع انقلبت حیاتھا رأس
وا  ان ن ك ذی ال ال الجدیدة، وخصوصا العامالت والعم

 :یشتغلون، أصال، في ظروف سیئة تتمیز ب
اوالت  ق م ب ال ــ غیاب شروط الصحة والسالمة بأغل
اء  ن ب ة، وأوراش ال ی ات دم خ ة وال الصناعیة والفالحی

 والصناعة التقلیدیة وباقي مواقع اإلنتاج والتوزیع؛
ل  غ ي تش ت ات ال ــ  غیاب تام ألطباء الشغل بالمؤسس
ا  ھ ون ب ك ي ی ت ك ال ل خمسین أجیرا على األقل، أو ت

 العمال معرضین ألخطار األمراض المھنیة؛
ب  ح ط ال ة ومص الم ة والس ح ان الص ج ــ  غیاب ل
ا  ارھ ق ت رب، أو اف غ م الشغل في أغلب المقاوالت بال

 للوسائل الضروریة للقیام بمھامھا؛
اء  ب ألط ي ل ل ھ ك ب دام ش ع ــ  ندرة مفتشي الشغل وان
وزارة  ة ل ی ل ح م ح ال ال ص م مفتشي الشغل، وافتقار ال
ة  ی ن ق ت ة وال ادی م ة وال ری ش ب ات ال ی ان ك إلم ل ل الشغ
الضروریة لمراقبة ظروف الشغل بمؤسسات اإلنتاج 

 ...والتوزیع
ا؛  ورون روس ك ی ومما زاد الوضع استفحاال انتشار ف
ؤر  ى ب حیث تحولت عدة معامل ومتاجر وضیعات إل
ل  م ع رار ال م ت للوباء، بعدما أصر المشغلون على اس
ت  وق ي ال ة ف روری ر ض ی بھا؛ علما بأن أنشطتھا غ

وا، .  الراھن ل غ ت ل اس م ع اب ال كما أن العدید من أرب
رب  ھ ت كعادتھم، ھذه األزمة للتخلص من العمال أو لل

 .من تمتیعھم بحقوقھم القانونیة
ذي  ل ال زی ھ ض ال وی ع ت إن ال رى ف ة أخ ھ ن ج وم

ل  م ع ن ال خصصتھ الحكومة للعمال، الذین توقفوا ع
ن " 19-كوفید"بسبب جائحة  د م دی ع ھ ال ، سیحرم من

دوق  ن دى الص م ل ھ العاالت والعمال غیر المصرح ب
ف .  الوطني للضمان االجتماعي ی ح ح ال ب وھكذا یص

ا  ھ ل م ح مضاعفا في حق ھؤالء رغم أن المسؤولیة تت
 .الباطرونا المارقة والدولة المتواطئة

وبمناسبة الیوم العالمي للصحة والسالمة المھنیة تثیر 
ل،  غ وادث الش ي ح ام ن ى ت الجمعیة االنتباه مجددا إل
التي تخلف سنویا آالف المعطوبین والعدید من القتلى 
ات  دری ان الس ا ب وص م وخص اج ن م ال ال م ن ع م ض

، وتلفت النظر إلى ...والمعامل وقطاع الصید البحري
ن  تنامي حوادث السیر الجماعیة التي تخلف الكثیر م
ة  ی ل ح م ات ال ط الجرحى والقتلى على مرأى من السل

 .واألمنیة
جدد   وق اإلنسان، إذ ت حق ة ل ی رب لذا، فإن الجمعیة المغ

د " تضامنھا ومواساتھا ألسر المتوفین من جراء   ی وف -ك
دعو  "  19 ة، ت اعی وحوادث الشغل وحوادث السیر الجم
 :إلى 

ب     ال ط ا، وت ھ ن احترام اإلجراءات الوقائیة المعلن ع
ة  الحكومة باإلسراع باتخاذ التدابیر القانونیة واإلداری
ى  ل ل، وع م ع لحمایة صحة وسالمة العمال بأماكن ال

 متن وسائل النقل الجماعي؛
دوق     ن دى الص إلزام المشغلین بالتصریح باألجراء ل

 ...الوطني للضمان االجتماعي
ع  ي م اط ع ت وتطالب، كإجراءات عاجلة یستدعیھا ال

 :، ب"19-كوفید"أزمة 
ة     الزیادة في التعویض االستثنائي، وتعمیمھ على كاف

رط  اء ش غ ن، وإل ی ادح المعطلین والعمال وعموم الك
 التصریح في الضمان االجتماعي؛

م     ة  187إعمال مضمون االتفاقیة رق الم أن الس بش
ي،  ا ف و  14والصحة المھنیتین المصادق علیھ ی ون ی

، 205، وكذا توصیة منظمة العمل الدولیة رقم 2019
اء 2017لسنة  ن ل أث غ رار الش ق ت اس ق ب ل ع ت ، فیما ی

الكوارث وعدم التمییز في العمل والحفاظ على الدخل 
رار  م ت م واس رھ ال وأس م ع ة ال رام ن ك م الذي یض

   ...الدراسة بالنسبة لألطفال
 المكتب المركزي

 2020أبریل  27الرباط، في 

 بیان الجمعیة المغربیة لحقوق االنسان
 الیوم العالمي للصحة والسالمة المھنیة بمناسبة 
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 20قررت السلطات المغربیة إعالن حالة الطوارئ الصحیة منذ   

مارس الماضي، قرار التباعد االجتماعي یبدو أنھ لم یغیر شیئا من نمط 
حیاة سكان القرى، لكنھ جلب قلقا ومتاعب ترتبط بحاجتھم إلى التزود 
بالمؤونة والحصول على أعالف مواشیھم وبیعھا بعد غلق األسواق 

ملفات تادلة تأخذكم في رحلة إلى دوار القریة التابع لجماعة . األسبوعیة
أرفالة دائرة بزو بإقلیم أزیالل لالطالع على كیف تعیش ساكنة ھذه 
.المنطقة فترة الحجر الصحي  

 :سبعة قرون من التاریخ
تم تعبیدھا قبل سنتین، یمكن اآلن الوصول ’’ القریة‘‘الطریق إلى دوار 

إلى الدوار الذي یقع على مرتفعات األطلس المتوسط، بارتفاع یناھز 
رة  بیتا تأوي أسرا كبی 23متر عن سطح البحر، التجمع الذي یضم  700

تفصل  . ومتوسطة، یقع ضمن تجمع من الدواویر المنتشرة في جماعة أرفالة 
كلم عن بلدیة أوالد عیاد التابعة إلقلیم الفقیھ بنصالح، نفس    17ھذا التجمع  

المسافة تفصلھا عن مركز أیت عتاب التابع ألزیالل لكن الطریق إلیھ یمر  
عن مركز بوعزیر، حیث یقع  ’’  القریة ‘‘بمنعرجات ومرتفعات، بینما تبعد  

 .مكل   24مقر جماعة أرفالة، بمسافة  

التاریخ ترك أثر خطاه ھنا، فدوار القریة، جنوب شرق أرفالة، كان 
معروفا كمركز لتحفیظ القرآن ویوجد بھ مسجدان یعود بناؤھما إلى 

بیتا قبل مرحلة  120سبعة قرون خلت، كان تجمعا سكنیا یضم أزید من 
الھجرة الكبرى إبان سنوات الجفاف اوائل الثمانینات، واألسر التي 

 .الزالت ھنا تقاوم الجفاف والظروف واآلن تقاوم في زمن الجائحة
السكون یعم المكان إال من صوت الریاح التي تزمجر وتخفت في ھذه 
المرتفعات، ھنا یمكنك أن تسمع غثاء حمالن من مكان بعید، كما یمكنك 

جل .  أن تسمع نباح الكالب المتأھبة التي قد تفاجئك عند أي منعطف
المساكن بالقریة مبنیة من الحجارة وأسقفھا من قصب وطین وھو 

 .طراز مغربي منتشر منذ القدیم في البوادي المغربیة
 

 :بیوت من حجر وأسقف من قصب
أقرب مدرسة ابتدائیة من التجمع الذي یضم خمسة إلى سبعة دواویر 

كیلمترات یقطعھا األطفال مشیا كل یوم، بینما یتوفر بعض  3تبعد ب 
الحظ لزمالئھم في المستویات الثانویة حیث یستفیدون من النقل 
المدرسي لیصلوا إلى مركز آیت عتاب حیث الثانویتین اإلعدادیة 
والتأھیلیة، أما الطلبة فأغلبھم یتجھون إلى المؤسسات الجامعیة ببني 

 .مالل حسب التخصصات المتوفرة
 

في غرفة سقفھا من الخشب والقصب كباقي منازل الدوار، وإلى مائدة 
سنة، طالبة بشعبة علم  22على األرض، تجلس أمیمة براش، 

االجتماع، بجامعة السلطان موالي سلیمان ببني مالل، تتصفح كتبھا 
تبدأ أمیمة یومھا بالقیام بأشغال البیت قبل أن تفتح .  وھي تتحدث إلینا

األمر ‘‘.  كتبھا لتتابع دروسھا، وتقوم بمجھود لتتابع الدروس عن بعد
تقول أمیمة في حدیثھا لملفات ’’  مختلف تماما عن الدراسة الحضوریة

أن تأخذ المعلومة من األستاذ وتتفاعل معھ ویشرح لك ‘‘تادلة وتوضح 
یختلف عن التعامل مع فیدیو، وفضال عن عائق التكلفة التي ترھق 

كاھل األسر، فإن تحصیل المعلومة عن بعد یختلف عن التفاعل مع 
 .’’األستاذ ومناقشتھ

وتجد أمیمة أن طلبة التعلیم العالي إن توفرت لھم إمكانیات األجھزة 
وخدمة األنترنیت، وضعھم أفضل من تالمیذ المستویات األساسیة 

الطالب معتاد على البحث واإلطالع على المراجع، لكن ‘‘والثانویة، 
التالمیذ متعودون على متابعة أساتذتھم وأخذ المعلومة منھم مباشرة 

تقول أمیمة وتوضح أن مشكل اإلمكانیات وعدم وعي ’’  ویكتفون بذلك
 .أولیاء األمور أھم عائقین یواجھان متابعة أبناء قریتھا للدروس عن بعد

 

 :’’لم یتغیر أي شيء‘‘
جملة رددھا أغلب من التقتھم ملفات تادلة، فالناس تمارس أنشطتھا التي 

الجملة ذاتھا كررھا عبد الرحمن غنیم، .  ھي غالبا أنشطة فردیة ھنا
منذ فرض حالة الطوارئ الصحیة، امتثلت ‘‘ أستاذ متقاعد وھو یوضح 

غنیم ال یغادر بیتھ .  ’’والزمت منزلي، ال أزور أحدا وال یزورني أحد
وال قریتھ إال للتوجھ إلى مدینة أوالد عیاد من أجل سحب راتب التقاعد 

 .من الوكالة البنكیة ھناك
القرب من بلدیة أوالد عیاد وتوفر كل المرافق الضروریة بھا یجعلھا 

من أجل قضاء مصالحھم وبشكل خاص ’’ القریة‘‘وجھة مفضلة لسكان 
في ھذه الظرفیة من أجل سحب مدخراتھم، مثل حال عبد الرحمن 
غنیم، لكن الذھاب إلیھا في ظل حالة الطوارئ لیس محمود العواقب 

توجد ضمن المجال الترابي لجماعة ’’  القریة‘‘ولیس یسیرا، حیث أن 
 .وإقلیم آخرین

 

وجد سكان القریة أنفسھم فجأة ممنوعین من الدخول إلى المدینة التي 
حین تضبط سلطات أوالد عیاد ‘‘تعودوا على قضاء كل مصالحھم بھا 

أحد سكان القریة فإن أھون ما یمكن أن یحصل معھ ھو سحب رخصة 
التنقل التي بحوزتھ، فأقرب مدینة منا ھي أوالد عیاد بل من أجل 
الوصول إلى بزو التي ننتمي إلیھا إداریا نمر من أوالد عیاد وھذا 

’’ وضع العراقیل أمام الناس الذین یرغبون في الوصول إلى مدخراتھم
 .یقول صالح براش

بالنسبة ألحمد غزة أیضا لم یتغیر شيء في نمط حیاتھ سوى توقف 
العمل، یعمل في الزراعة، وفي ھذه الفترة توقف كل شيء، حیث 

الفالح في تمارة ‘‘أصبح على كل شخص أن یقوم باألعمال بمفرده، 
 .یقول أحمد’’ والخدام في تمارة

استغنى السكان عن تجمعاتھم مساء قرب الدكان ’’ القریة‘‘ھنا في دوار 
كالعادة، ھذه التجمعات ھي النشاط االجتماعي الوحید الذي كانوا 
یداومون علیھ، الدكان اآلن یغلق أبوابھ على الساعة السادسة مساء 
امتثاال للتوقیت المعلن عنھ، وجوابا على سؤالنا عن االحتیاطات التي 

ال شيء، كل یذھب بمفرده لجلب ‘‘رد أحمد ’’  القریة‘‘یتخذھا سكان 
 .’’الكأل لماشیتھ ثم یعود إلى بیتھ، ال ألتقي أحدا

 
 :في انتظار التعویضات واألعالف.. القفة 

یقول صالح براش رئیس الجمعیة ) مساعدات غذائیة(’’ توصلنا بالقفة‘‘
سھرنا كمجتمع مدني على توزیعھا على السكان ‘‘الجعفریة للتنمیة 

الذین تقبلوھا بصدر رحب وكانوا في حاجة إلیھا وخففت من آثار 
، لكن قلق سكان القریة لم یتبدد تماما، فھم ینتظرون مساعدات ’’الوضع

 .تھم أعالف الماشیة
زراعة تعتمد على میاه   –الناس ھنا یعتمدون على الفالحة البوریة 

لذلك فالقلق یراودھم بشأن مصدر عیشھم، وفي ظل ندرة   –األمطار 
الكأل في المراعي بسبب ندرة التساقطات المطریة أصبح السكان 

كما تعلمون ‘‘.  یعانون، وزاد من معاناتھم إغالق األسواق األسبوعیة
دخل الناس ھنا یأتي من األسواق األسبوعیة حیث یبیعون ماشیتھم 

یقول براش، ویواصل ’’  ویحضرون األعالف ومؤونتھم األسبوعیة
إغالق األسواق األسبوعیة أثر سلبا على أثمنة المواشي، والبیع في ‘‘

 .’’عین المكان ال ینصف المربي حیث أن األثمان انھارت بشكل كبیر
 

ندرة األمطار وتقلص المراعي وإغالق األسواق األسبوعیة، جعل 
في وضع انتظار مساعدات الدولة فیما یخص ’’  القریة‘‘سكان 

نحن ننتظر المساعدة في تخفیف اآلثار السلبیة خصوصا ‘‘األعالف 
فیما یتعلق بأعالف الماشیة، أبلغتنا السلطات أن عملیة تسلیم األعالف 

 .یقول براش’’ المدعمة في مراحلھا األخیرة ونحن ننتظر
وإلى جانب انتظارھم لألعالف المدعمة، ینتظر سكان القریة 

،  یشكل المسجلون 19-المخصصات المالیة من صندوق جائحة كوفید
في نظام رامید للمساعدة الطبیة أغلبیة، حرص صالح براش وأعضاء 
الجمعیة على مساعدتھم في إرسال بیاناتھم، كما اھتموا بإرسال بیانات 

 .غیر المسجلین، لكنھم لحد الساعة لم یتوصلوا بشيء
وبي، ’’  منعنا من السوق، كل شيء كان ثمنھ مناسبا‘‘ یقول محفوظ عرّ

وھو عامل في أحد مستودعات اآلجر، توقف عن العمل بسبب حالة 
منعنا من الذھاب إلى المدینة التي كنا نجلب منھا ‘‘الطوارئ، ویضیف 

واآلن كل شيء نقتنیھ بثمن مرتفع  –یقصد أوالد عیاد  –كل ما نحتاجھ 
 -یقصد الخضر والسلع التي أصبح یجلبھا أصحاب الدكاكین  –من ھنا 

’’. 
مصطفى الحالق، مربي نحل تقلیدي، وجد نفسھ بعد غلق األسواق 
ومنع التنقل بدون مورد رزق، یتفقد مصطفى الخالیا التي ھجرھا 

كنا نبیع عسل ‘‘.  النحل ، وبضعة خالیا تطوف حولھا أعداد قلیلة
في األسواق، اآلن أغلقت األسواق وندرة المطر   –الجرة   –الخدیمة 

یقول مصطفى في حدیثھ ’’  أثرت علینا، فالنحل ال یجد ما یقتات علیھ
 . إلینا

لترا من العسل  20إلى  15مصطفى كان یبیع حسب ما صرح بھ لنا 
كل سنة، وھو ما كان یساعده في تغطیة نفقات البیت، لكن اآلن بعد 
اإلغالق یجد نفسھ بدون أي مدخول، وضع دفعھ لتقدیم طلب االستفادة 

أرسلت طلبي ‘‘من التعویضات المخصصة من صندوق الجائحة 
وبیاناتي والزلت أنتظر، ربما توصل شخصان من الدوار بعویضات 

 .یوضح مصطفى الحالق’’ مالیة لكننا لم نتوصل بشيء
أنا لست مسجال في رامید، وأرسلت بیاناتي وتوصلت برسالة تفید ‘‘

یقول أحمد غزة، في تصریحھ لملفات تادلة ’’  قبول طلبي وأنا أنتظر
ثم لكز ’’  إذا أعطوني شیئا مرحبا وإذا لم یعطوني مرحبا‘‘ویضیف 

 .دابتھ وواصل طریقھ
 ملفات تادلة■ 

  

 : في زمن كورونا" القریة"
 تنتظـر التعـويضــات واألعــالف" أرفــالـة"

مكتب الفرع المحلي للحزب االشتراكي 
الموحد بایت محمد یعزي في وفاة الرفیق 

 صابر حدو وعلي بن یدیر
 

و    اضل ن ى م ق ل ببالغ الحزن واالسى ت
د،  الحزب االشتراكي الموحد بایت امحم
ر  ق صاب ی رف اة ال ر وف اقلیم ازیالل خب

ر  دی وك( حدوا وعلي بن ی ل ت وام ، ) ای
اء  الث ث وم ال  21/04/2020ی

بالمستشفى االقلیمي بازیالل، عن سن 
رحوم  74 م ق ال ی رف ان ال سنة، وقد ك

ط  ري والضغ ى السك ن مرض یعاني م
 .الدموي

دم    ق ت ل، ت وبمناسبة ھذا المصاب الجل
ل  اسرة ملفات تادلة ومكتب الفرع المحلي للحزب باسمھ ونیابة عن ك
ھ  رحوم، زوجت م واساة السرة ال االعضاء باحر التعازي واصدق الم

 .واوالده وبناتھ، وكل االھل واالقارب
وا  ل حم ن ت ذی اق ال رف ن ال ی ن ب ان م ي ك الرفیق المرحوم حدوا وعل
راطي  ق م دی ل ال م ع ة ال مسؤولیة العضویة في اول لجنة محلیة لمنظم

 .1996الشعبي بایت امحمد سنة 
ر  ھ الصب ارب ھ واق ل دو، والھ رحوم ح م ق ال ی رف الرحمة والمغفرة لل

 .وانا  وانا الیھ راجعون. والسلوان
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ارا  تداول نشطاء مواقع التواصل االجتماعي صورا وأخب
من جماعة دار ولد زیدوح، التابعة إداریا إلقلیم الفقیھ بن 
ة  ن م د أث وحی یض وت خف ن ت زاری صالح، حول قرار الج
اء  ط ش ن ل ال ع ت ردود ف راوح راء، وت م ح وم ال ح ل ال
والمواطنین بین المؤید لھذا القرار والمطالبة بتعمیمھ على 
ي  ت روف ال ذه الظ ي ھ ن ف ی واطن م ال باقي المدن رأفة ب
را  ب ت ع ة، م ی تجتازھا بالدنا، وبین المشكك في نوایا العمل
اري  ج ت ود ال رك ج ال ائ أنھا ظرفیة وإجابة مرحلیة عن نت

اد 19 -التي خلفتھا جائحة كوفید ، والتي أثرت على اقتص
ة  ی رائ درة الش ق ى ال ل ا ع المنطقة برمتھا، كما أثرت سلب

 .للمواطنین
ذا  ات ھ ی ث في ھذا الربورتاج، تقربكم ملفات تادلة من حی
ن  ی ی رف ح ا وسط ال ھ ف ل ي خ ت ال ال ع اإلجراء وردود األف

 .والكسابة والمواطنین
 الئحة أثمان اللحوم الحمراء معلقة بباب محل الجزارة

 
 درھم   60درھم للكیلوغرامالغنمي والبقري بدل    50 

ا  ھ ع ي تض ت ز ال حواج رغم مظاھر الحجر الصحي، وال
داخل  م ال ي ب ك ل م درك ال ر ال اص السلطات المحلیة وعن
ة  ادی ة ع رك ح دو ال ب ا، ت ھ اعة وشوارع م ج ل الرئیسیة ل
بالسویقة المتواجدة بالشارع الرئیسي، فھي قلبھا النابض، 
ن  ائ زب ضع، ال ب ت د ال ری ومركزھا الذي یقصده كل من ی
عون  ض ب ت ار، ی م ف األع ل رجال ونساء،وحتى من مخت

ة،    ل ض مف ھ ال ت ھ حدد وج ویتبادلون الحدیث، كل زبون ی
ودكانھ المعتاد القتناء ما تیسر من الخضر أو اللحوم، ال 
خذه  ذي ات رار ال ق ة، سوى عن ال حدیث ھنا في السویق
حوم  ل ن ال م د ث وحی حرفیو الجزارة،والقاضي بتخفیضوت

واحدعوض  50الحمراء في  رام ال وغ ل ی ك ل  60درھما ل

 .درھما
دار "  یقول الجزارون في إعالنھم  نحن حرفیو الجزارة ب

ة  ی ب ل راء ت م ح حوم ال ل ن ال م د ث ولد زیدوح قررنا توحی
ذه  ي ھ رام ف لمطالب الساكنة وتضامنا منا مع زبنائنا الك
ا  د حددن ي،وق ال غ المرحلة الصعبة التي یمر بھا وطننا ال

 ".درھم للحم الغنم ولحم البقر 50الثمن في 
ة   ن مدی ة ال سعید الواحدي، قصاب، شاب معروف لدى ساكن
وقت أمین   بلباقتھوحسن تعاملھ مع الزبناء وھو في نفس ال
ان   ذي ك ي ال رب ع ھ ال ی ة عن أب ن ھ م ن،ورث ال زاری ج ال

إن القرار  "  أمیناللجزارین بدار ولد زیدوح، قال لملفات تادلة  
واجدین   مت ي الجزارة ال ی اتخذ باإلجماع من طرف حرف

لحوم الحمراء  اء ال ن ت ى اق ،  " بالسویقة، لتشجیع الزبائن عل
ر   ی مضیفا أن القدرة الشرائیة للمواطنین تضررت بشكل كب

 .جراء تطبیق الحجر الصحي لمواجھة تفشي وباء كورونا 
ي  اق ب د ك ی ع ق س ل زارة، ع ج بالواجھة األمامیة لمحل ال
ان  م زمالئھ یافطة كتبت بخط بارز، تشیر إلى الئحة األث
ا  الجدیدة التي تم االتفاق علیھا بموجب عریضة وقع علیھ

العریضة، -حصلت علیھا ملفات تادلة-جزارا 12أزید من 
في " الغنمي والبكري" حدد بموجبھا ثمن الكیلوغرام من 

من 50 ا حدد ث م ن ی ا ب م ة"  درھ ت ف ك ي " ال ا  70ف م درھ
 .للكیلوغرام الواحد

ذي " وأضاف  د ال جدی وضع ال ع ال كان علینا التكیف م
فرضھ وباء كورونا والتضامنمعالزبناء، خاصة وأن شھر 
ة  ی رمضان على األبواب، والذي یتطلب مصاریف إضاف
لألسر المغربیة، سعید أكد على أن ھامش الربح انخفض 
ر  حج بشكل كبیر مقارنة مع األیام السابقة، قبل دخول ال

 .الصحي حیز التنفیذ
ة "  الناجي دحمان"أما  ھ ج ال ھ ب الذي یتواجد محل جزارت

المقابلة لمحل سعید بنفس الشارع، فاعتبر أن قرار توحید 
ة دار  أثمنة اللحوم الحمراء یھدف إلى التضامن مع ساكن
م  ي، ل اج ن ي، ال ولد زیدوح المتضررة من الحجر الصح
ي  ارة ف یكلف نفسھ عناء اإلجابة عن سؤال الربح والخس

 .ھذا القرار الذي تلقتھ ساكنة المدینة بارتیاح
 مواطنون یرحبون

واحد من سكان دار  50رجل في عقده " مصطفى بلخال"
ھ  ات اجی ولد زیدوح الذي یتردد على محل سعید القتناء ح

ة  ادل ات ت ف ل م ح ل ری ي تص رار "  من اللحوم،قال ف إن ق
ھ  ھ، ألن ق ل تخفیض اللحوم الحمراء قرار مناسب ویصف
ذه  ي ھ ة ف ن دی م ال ن ب ی واطن م ل ة ل یراعي القدرة الشرائی

 ". الظروف الصعبة
مصطفى طالب حرفیي الجزارة بدار ولد زیدوح بالحفاظ 

 .على ھذه األثمنة التي تبقى في متناول المواطنین
طلب منا (نفس الموقف تقاسمھ مع مصطفى، عون سلطة 

 .كان یتبضع من السویقة) عدم ذكر اسمھ
راء  ي لش اج ن ان ال أما ملیكة، وھي زبونة تتردد على دك

اسب " حاجیاتھا من اللحوم، فقالت لنا  ن من جد م ث إن ال
خفض "  وزادت " ویراعي مدخول المواطنین  نأمل أن ت

 ".أثمان الخضر كذلك
 تضامن أم تقلبات السوق

یض  كثیر من المراقبین والمتتبعین اعتبروا أن قرار تخف
وتحدید أثمنة اللحوم في ھذه الظرفیة یطرح مجموعة من 
ة من  ئ ف ذه ال ھ ھ ی األسئلة،تتعلق بھامش الربح الذي تجن
ة  وعی د إغالق األسواق األسب عملھا الیومي، خاصة بع
ان  م األث ا ب ھ ع ی بالمنطقة، ومدى تطابق اللحوم التي یتم ب

ة -وفق ما تم االتفاق علیھ-المحددة ر الصحی ی ای ع م مع ال
 .المعمول بھا، وكذا خلفیات القرار غیر المعلن عنھا

ذي  راء ال ذا اإلج تخوفات وتساؤالت مشروعة في ظل ھ
ن  ی ى أم ا إل اھ ن ل م دوح، ح قام بھ الجزارون بدار ولد زی

 .الجزارین السابق، ومھنیین أخرین فكان جوابھم
وھو في نفس  " للجزارین " العربي الواحدي، األمین السابق 

ھ رأي   ان ل د زیدوح، ك الوقت مستشار بجماعة دار ول
مخالف،وأسر لنا بأن قرار تخفیض وتوحید األثمان ال یرتبط  
بتضامن الجزارین مع الساكنة كما یشاع، ولكن أملتھ ظروف  

الدواجن التي  المنافسة بین القصابین وانصراف الناس القتناء  
ى إغالق   ة إل اإلضاف اضا ملحوظا، ب عرفت أثمانھا انخف
ا   ا مھم انت موردا اقتصادی ي ك ت ة ال األسواق األسبوعی

ة "  كساب ة  "  للحرایفیةوال فشی مت ة ال بطال ا،فضال عن ال مع
 ".الحركة واقفة " بالمنطقة، وبتعبیره أصبحت  

وتوقع العربي المزید من انھیار األسعار وأثمان اللحوم الحمراء  
في ظل ظروف الحجر الصحي، نتیجة ضعف القدرة الشرائیة  
للمواطنین وغالء المواد العلفیة والجفاف الذي أثر بشكل كبیر  

 .صعلى مستوى عیش الفالحین الصغار بالخصو 
ھ  "العربي قال في تصریحھ لنا   ی إن أول شيء سیحرص عل

ا مع   ھ ق الجزارین بدار ولد زیدوح، ھو جودة اللحوم وتطاب
 ". المعاییر الصحیة مراعاة للسالمة الصحیة للمواطنین 

ح   رب تحفظات الجزارین كانت واضحة حول سؤال ھامش ال
الذي تجنیھ ھذه الفئة من خالل عملھا الیومي، والتي استفادت  
ة في ھذه   كساب بشكل كبیر من حاجة الفالحین الصغاروال
الظرفیة االستثنائیة، ومن إغالق األسواق أیضا، حیث غابت  

اح،حیث  "  الشناقة "فئة الوسطاء أو   التي كانت تقاسمھم األرب
اشرة من   م مب ت ار ت ق ام واألب " أصبحت عملیة شراء األغن

 .وبدون تدخل للشناقة " الكوري 
ى "حسن خبازة" ل ن ع ی ع وق م ن ال زاری ج ، واحد من ال

ى  ل اء ع ن ھ ب ة،أن ادل العریضة، أكد في تصریح لملفات ت
إن  ة، ف ق اب ة الس ن م األث الثمن الذي حدده زمالؤه مقارنة ب
ا  ن، م اری ط ن زن ق ذي ی الجزار سیخسر بالنسبةللعجل ال

ا  2000مجموعھ ھ م اس ق درھم، مشیرا إلى أن الخسارة یت
ھ  " الجزار والكساب معا، معترفا بربح ال یتجاوز بحسب

 ".شي بركة قلیلة
د  ذي قضوا أزی ن ال زاری ج لكن الشرقاوي، وھو من ال

سنة بمجزرة سوق السبت كان لھ رأي أخر، وقال  30من
إن ھامش الربح لدى فئة الجزارین في ھذه الظرفیةسوف 
ر  لن یتغیر أو سیزید، ألنھم أصبحوا یشترون بشكل مباش
ة  من الكسابة وبأثمان جد منخفضة، نظرا للظرفیة الصعب
ب إغالق األسواق  ةبسب اب كس ب ال ل ا أغ ھ ن التي یمر م

 .األسبوعیة التي كانت تنشط الدورة االقتصادیة بالمنطقة
ر  ق د تست ویضیف الشرقاوي، أن أثمان اللحوم الحمراء ق

دود  ي ح ام ف ن األی ادم م ق ي ال ى  50ف م  55إل درھ
رض  ع للكیلوغرام الواحد حسب الجودة، وحسب قانون ال
والطلب الذي قد یتأثر بمعطیات أخرى كالجفاف وظروف 

 .الحجر الصحي
دار   ملفات تادلة، دقت أیضا باب رئیس المجلس الجماعي ل
لحوم   ان ال م د أث رار تحدی ولد زیدوح لمعرفة رأیھ حول ق
الجماعة، وكذا   و الجزارة ب ی ذي اتخذه حرف الحمراء ال
اإلجراءات المتخذة من طرف مكتب حفظ الصحة بالجماعة  
ین،   مواطن في ھذه الظرفیة، من أجل حفظ وسالمة صحة ال
امة   غیر أن رئیس المجلس الجماعي المنتمي لحزب الحم

 .رفض استقبال الجریدة رغم تواجده بمكتبھ 
ن  ادر م وحول موضوع الغش في اللحوم استبعدت مص
السلطة المحلیة،أن تنتشر مظاھر الغش أو الذبیحة السریة 
في ھذه الظرفیة، نظرا لیقظة السلطات المحلیة والمصالح 

البیطریة، مشیرة إلى أن أثمان المواشي جد منخفضة، مما 
ة  سی ی دل ت رق ال قد ال یشجع على اللجوء إلى مثل ھذه الط

 .لتحقیق الربح على حساب صحة المواطنین
 جزار بمدینة سوق السبت

 رأي آخر
رف  راء من ط م ح قرار تخفیض وتحدید أثمان اللحوم ال
دى  ة ل وی ال ق ع ف ردود أف ل جزاري دار ولد زیدوح، خ
ت حد  ل ال وص ع ت، ردود أف زمالئھم بمدینة سوق السب
ة  االتھام والتشكیك في جودة اللحومومصادرھا، والمطالب
بتدخل السلطات للضرب بید من حدید على كل المتالعبین 

 .بصحة المواطنین
ن  ھ ت م خ ی اری ت ادة ال ي م از ف عطل مج زھیر مسیر، م
ح  ری ي تص ط ف ة، رب ع ام ج ن ال الجزارة منذ تخرجھ م

جودة  60لملفات تادلة، ثمن  واحد ب رام ال وغ درھم للكیل
ى أن  را إل اري، مشی ج اللحوم، وكذا بضعف الرواج الت
ح  ن أصب ی وم ي ی كمیة اللحوم التي كان یبیعھا الجزار ف

 .یبیعھا في أربعة أو خمسةأیام
زان أو ( وأقر زھیر باحتمال حصولتالعبات إما في  ی م ال

 50درھم أو  45من وراء األثمان المحدد في ...) الجودة
ى  60درھم، بالنسبة لھ ثمن  ق ب درھم للكیلوغرام الواحد ی

 .ثمنا مناسبا للجزار والمستھلك معا
ذه  ى ھ زھیر، دعا الجھات المسؤولة إلى تفعیل المراقبة عل
حق  اللحوم لمعرفة مدى جودتھا ومصدرھا، وإن كانت تست

 .ھذه األثمان،حرصا على سالمة المستھلكین
ر،  "  حسن شاكیر " أما   جوار محل زھی ھ ب واجد محل الذي یت

ن ال یخرج عن نطاق   فاعتبر أن ما یروج حالیا بین الجزاری
كان ب  "  المنافسة، وقال   حنا تنشریو الملیح وتنشریو بالثمن، ل

ى  "  درھم غادي تكون حاجة أخرى من وراه   50 في إشارة إل
 .ما قد یرافق ذلك من غش وذبیحة سریة 
كاش    50" حسن قال في تصریح لملفات تادلة إن   درھم مامسل

ن  " للجزار  جزاری ى ال بة عل مراق ودعا ھو اآلخر إلى تشدید ال
 .الذي عملوا على تخفیض ثمن اللحوم الحمراء 

د"  دة خال ی وب ده " ح ق ي ع ت، ف وق السب ة س ن دی م جزار ب
وم  ح ل ان ال م د أث دی ح یض وت الثالثین، اعتبر أن قرار تخف

ا  50الحمراء في  ئ اج ف ان م د، ك واح وغرام ال ل ی درھم للك
ة  ر عادی ان غی م ذه األث بالنسبة للجزارین بالمدینة، ألن ھ

 . یقول خالد
جاوز  ت ھ ت ام  53وأشار إلى أن تكلفة اللحوم المعروضة أم

ل  ن أق م ث درھم للكیلوغرام، متسائال كیف یمكنني أن أبیع ب
ھ؟؟  ت ب ری ذي اشت ن ال عت ب "  من الثم م  50ال ب درھ

 ".مغادیش یسلكني
ودة  60بدوره، خالد ربط ثمن  ج درھم للكیلوغرام الواحد ب

وم ب  ح ل م  50اللحوم، بالنسبة لھ المتضرر من بیع ال درھ
ة  ی ھو الجزار،وشدد على ضرورة بیع لحوم ذات جودة عال

 .للمستھلكین حفاظا على صحتھم
دى  نفس الموقف عبر عنھ عبد الرحمان جزار معروف ل
ھ  ی ت إل زمالئھ بالصرامة والجدیة، تحدث لنا بحرقة عما آل
رك  ح رورة ت ى ض ل ددا ع اع، مش ط ق ذا ال ھ األوضاع ب
ي  ت ة ال ب السلطات لمراقبة الجزارین في ھذه الظرفیة الصع

 .تمر منھا البالد
دي رد  واح د ال ی دوح سع د زی لكن أمین الجزارین بدار ول
وم  على ھذه االتھامات،وأكد على أن التشكیك في جودة اللح
ودة  ج ة ب ة معروف ق ط أمر غیر معقول، مشیرا إلى أن المن
ي  ت ات ال ھ وجی ت ة ال اف ون ك اللحوم، وأن الجزارین یحترم

 .تقدمھالھم المصالح البیطریة

ر أن  ب ت دوح، واع د زی دار ول ن ب ی ك ل ھ سعید طمأن المست
ن  ی دات ب زای م طاق ال ن ن الحدیث عن الجودة ال یخرج ع
ن  ی واطن م الجزارین،مشددا على أن الحرص على صحة ال

 . أمر ال نقاش فیھ
ة  الم س ل ي ل وطن بدوره محمد جواري، تقني عن المكتب ال

ع )  ONSSA(الصحیة للمنتجات الغذائیة ب المشرف على تت
ل  ى أن ك ة عل ادل ات ت ف ل م ومراقبة اللحوم بالمنطقة، أكد ل
ح  ال ص م ة ال ب راق ت م ح م ت ت اع ت ب ي ت ت وم ال ح ل ال
واشي  م ي ال رة ف البیطریة،وتتمیز بالجودة نظرا لوجود وف

 .وبأثمان منخفضة
ة    ONSSAوأشار جواري إلى أن   ب مراق ى ال حریصة عل

ك،   الصحیة للحوم على مستوى المجازر حتى وصولھا للمستھل
ح مادام   مشددا على أن ربط خفض األثمان بالجودة غیر صحی

 .أن اللحوم بالمنطقة ككل تتمیز بجودة عالیة 
 الكسابة الحلقة األضعف 

ة   كساب یعاني الكسابة بمنطقة بني موسى الغربیة، كغیرھم من ال
جفاف وما   عات ال ب بمختلف مناطق المغرب، ھذه السنة من ت

ة   ی فاصا ( رافقھا من غالء للمواد العلف ن، ال ب ت ر، ال ...). الشعی
حجر   د أكثر مع فرض المغرب إلجراءات ال ق ع وضع، ت
جد، وإغالق   مست ا ال الصحي للحد من تفشي فیروس كورون
فس   ن مت تي كانت تشكل ال األسواق األسبوعیة بالمنطقة،وال
ة إلى غیاب دعم   الوحید ألغلبیة الفالحین الصغار، باإلضاف
ل   ق م ن الدولة لھذه الفئة التي وصلت إلى وضع جد صعب إن ل

 .إنھا وصلت إلى حافة اإلفالس 
ى  أمام ھذا الوضع، وجد أغلبیة الكسابة أنفسھم مجبرین عل
ان  م أث ح ب ذب ل صة ل ص خ ول م ج بیع مواشیھم، أغنام أو ع

د "  للحرایفیة"منخفضة  زی م ألن االحتفاظ بھا سیؤدي إلى ال
ة  ی ف ل ع واد ال م ان ال م اع أث ف ل ارت ع من الخسائر للكسابة بف
ن  ھ م ل حم د ی ا ق واألدویة البیطریة وضبابیة المستقبل، وم

 .مفاجأت لھذه الفئة التي تعاني في صمت
اعة أوالد "  الرابح"  جم ة ل ع فالح من منطقة الخاللطة التاب

ة،  ق ط ن م الحي ال سان حال ف ناصر تحدث لملفات تادلة بل
اف  ف ج م جراء ال ھ ھ وضع ی ا آل إل ن م سرة ع وعبر بح

ة  ی ف ل ع واد ال م در (  وإغالق األسواق وغالء ال ن ل الشم ف ت

 ...).والشعیر والتبن
 قطیع أغنام 

 الكسابة ھم المتضررون من ھذا الوضع، فھم " وقال إن 
ن  جزاری ل ول ل ج ع ام وال ن ع األغ ی اش " "  مضطرون لب ب
دوا ف وال ل ع ف ال اری م مص ھ ی ل زادش ع ت ة :  م األدوی

ة، "البیطریة ی وم ی اة ال ی ح ،من أجل مواجھة باقي تكالیف ال
 .وما تتطلبھ من مصاریف إضافیة

ة  ن ن الس ر م ب ون ر ن ة شھ ای ى غ ھ إل ح أن راب وأضاف ال
ل  ب ك ل ق الماضیة، ظلت األثمان لصالح الكساب، إلى أن ان
جر  ح ا، وفرض ال ورون اء ك شار وب ت شيء ضده بفعل ان

 .الصحي وإغالق األسواق
أما إبراھیم فالح من منطقة أوالد أیلول، فعبر عن أسفھ من 
ن  الحالة التي أصبح علیھا الفالحون الصغار بالمنطقة،والذی
ة  دول تضرروا كثیرا بھذه الجائحة، متسائاللماذا لم تتدخل ال

 لتقییم الخسائر وجبر األضرار التي لحقت بھذه الفئة؟؟
ار "  ن الصغ الحی ف ن ال اة ع نرید تدخل الدولة لرفع المعان

دان  ن سن ی ر وب م ع ال واق الذین أصبحوا بین مطرقة ھذا ال
م ھ ت ى ذم ا "  الدیون المتراكمة عل ن ع م م ت ارة خ ب ع ذه ال ھ ب

ع إبراھیم حدیثھ وھو یلوح اتجاه قطیع من الحولي یعده  ی للب
 .بمناسبة عید األضحى المقبل

 ملفات تادلة■ 
 

 أول " ا"أر ا ااء  اب  اار و

 جزار بدار ولد زیدوح

 مقر جماعة دار ولد زیدوح



 440العدد 
 اسئلة كورونا  14 اسئلة كورونا   20ماي  15الى  01 من 

اجي    ت د” آو ( وأنا أتابع تطور كارثة الفیروس ال ی وف -ك
ار ) “ 19 ، أثار انتباھي نجاح الصین الشیوعیة في االنتص

ي  على أخطر وباء عرفتھ البشریة في القرون األخیرة، ف
ي وقت توجد فیھ الوالیات المتحدة وبلدان االتحاد األوروب

دان   –وھم رأس حربة االمبریالیة العالمیة   - ل ب ن ال م ض
 .األكثر تضررا من ھذه الجائحة العالمیة

ة   م ظ ة األن الق ھذه المالحظة دفعتني إلى التساؤل عن ع
ا؟  ھ دي ل ص ت رق ال االقتصادیة والسیاسیة باألزمات وط
س  ارك ارل م ي ك ان م وفي ھذا المجال، یعتبر المفكر األل
ن  ی رن ن ق ر م ث مرجعا ال غني عنھ بالرغم من مرور أك

 .على میالده
وزراء  إن االستنارة بكارل ماركس الذي اعتبره رئیس ال

راكي  –الفرنسي األسبق  ت راطي -االش ق م دی ل ” ال ی ش ی م
ا، …“  روكار ھ ات اقض ن ة وت ی ال م رأس ل ال ل أحسن من ح

ق  ل ع ت ات ت اج ت ن ت یساعد على استخالص العدید من االس
د”أساسا باألثر االقتصادي لجائحة الفیروس التاجي  ی كوف

 .، وتعامل األنظمة السیاسیة مع تداعیاتھا”19-
ة  ع ائ بالنسبة للمستوى األول وخالفا للتحالیل التقلیدیة الش
التي تفسر أزمات الرأسمالیة بعوامل خارجیة، كالكوارث 
ة  ی الطبیعیة أو الحروب التجاریة، تتمیز المقاربة الماركس
اج  ت ط اإلن م ن ة ل ی ل داخ ات ال اقض ن ت ى ال ل ا ع زھ ی بترك
ھ ة ل الزم رة م اھ . الرأسمالي التي تجعل من األزمات ظ

ى  اج” فھذا النمط من اإلنتاج یؤدي إل ت ي اإلن ائض ف “ ف
م  ی ظ ع نتیجة  فوضى السوق والمنافسة العمیاء من أجل ت
ي  الربح ألصحاب الرأسمال ، كما یؤدي إلى میل نحو تدن
ي  ال م رأس م ال راك ت ي ال ائض ف ة ف ج ی ت معدل الربحیة ن

ي ) … المصانع، البنیات التحتیة(  ، مما ینجم عنھ تراجع ف
ة  ادی ص ت ة اق ى أزم االستثمار یؤدي في نھایة المطاف إل

 .واجتماعیة، بل حتى سیاسیة
ة  ادی ص ت من ھذه الزاویة، یالحظ بأن األزمة المالیة واالق

ات 2008العالمیة لسنة  اس ی ي الس ن ، والتي نجمت عن تب
الل  ن خ ر م ی ب ك ال ال م رأس ة ال دم خ ة ل ی رال ب ی ول ی ن ال

ود ( الخصخصة والتحریر االقتصادي  ی ق ع ال ة رف اص خ
كي ى األجور، ) علي القطاع المالي والبن ل ط ع غ ، والض

ال  م رأس ل ازات ل ی ت ة واالم ی مقابل إغداق الھدایا الضریب
ة . الكبیر، لم یتم تجاوزھا إلى اآلن ری ش ع ت ال م فقد  اتس

ذ ( الثانیة من ھذا القرن  ن ر  2011بالتحدید م ى أواخ وإل
ة ) 2019 ی ف باعتماد بلدان االتحاد األوروبي سیاسات تقش

ات،  دم خ ع وال ل صارمة أدت إلى تراجع الطلب على الس
ادي، وأزم  ص ت و االق م ن ة ال ب ى نس ل مما انعكس سلبا ع

زي .  األوضاع االجتماعیة رك م ك ال ن ب خ ال ل، ض بالمقاب
ذي  ي ال ال م األمریكي سیولة وافرة في القطاع البنكي وال
اد  وظفھا ھذا األخیر في تمویل أنشطة ال تمت إلى االقتص

ة( الحقیقي بصلة  ی ال م ، ) خاصة المضاربة في األسواق ال
رة  ی ن األخ وھذا ما أدى إلى ظھور فقعات مالیة في السنی
ة  ی اس ی بلغت خاللھا مؤشرات األسواق المالیة مستویات ق
ي  اد ف ص ت اع االق ح وأوض رب ال تمت بصلة إلى معدل ال
مي  ال ع دول األقطاب الثالث التي تھیمن على االقتصاد ال

 ).الوالیات المتحدة، االتحاد األوروبي، والیابان(
ة  19-من ھذه الزاویة، یتبین بأن جائحة كوفید كانت بمثاب

م  س ج ل ال ل داخ الفتیل الذي فجر األزمة التي كانت تعتم
رات  ت موش ل ج ث س ی ة، ح ی المریض للرأسمالیة العالم

وظھرت . البورصات العالمیة تراجعا كبیرا في مستویاتھا
ث  ی ي، ح ال م بوادر استفحال األزمة البنیویة للنظام الرأس
ر  م ت د یس ادا ق مي كس ال ع اد ال ص ت ینتظر أن یسجل االق
ات  راب ط لسنوات مع ما قد یصاحبھ من بطالة وفقر واض

 .اجتماعیة وسیاسیة
ج  ھ ن م ة ال وی ی ة وح ی أما المستوي الثاني الذي یبین راھن
ة ذات  ی اس ی ة الس م ظ ل األن ام ع الماركسي، فیكمن في ت
التوجھ االشتراكي مع األزمة الصحیة الناجمة عن جائحة 

 .كورونا مقارنة مع نظیرتھا المتبنیة للرأسمالیة
ة  ح ائ ى ج ل ل ع ام ك ھ ال ب إن تفوق الصین في القضاء ش

ة “  19-كوفید” وی اء األول ط یكمن بصفة جوھریة في إع
ارات  ب ت ى االع ل ھ ع ت ح ب وص لمصالح وحاجیات الشع

ا ھ ع ازم م ح ل ال ام ع م .  االقتصادیة الصرفة والت ذا ت ك ھ
ا ھ م ن أھ راءات م : االعتماد المبكر على العدید من اإلج

الحجر الصحي الصارم، توفیر الكشف والعالج بالمجان، 
ر  ی وف ت ي ل ن وط وى ال ت تعبئة اإلعالم، التنسیق علي المس

وءة، “  ووھان”األدویة والمستلزمات الطبیة لمنطقة  الموب
ا  ھ ن زی خ ة ت ارب ح ن وم ی ن واط توفیر المواد األساسیة للم
والمضاربة فیھا، اتخاذ إجراءات مصاحبة لتخفیف التأثیر 
ر  ب ع ع ض ب ت اد ال م ت ن، اع ی ن واط على الحیاة العادیة للم

ة  ی ل ح م ا ال االنترنیت، التعبئة المجتمعیة من خالل الخالی
للحزب الشیوعي الصیني والتنسیق مع السلطات اإلقلیمیة 
زات  ی ھ ج ت ة وال ،توفر االكتفاء الذاتي فیما یخص األدوی
اء  ذك ة وال ث دی ح ات ال ی وج ول ن ك ت ال ال م ع ت ة، اس ی ب الط

اعي  ن ى ( االصط ل ة ع ی ذائ غ ات ال ب وج ع ال وزی ال ت ث م
، التقدم في مجال البحث ) “ الروبوتات” المرضي بواسطة 

ر ل ك ب م اف ال ش وم“ العلمي الذي ساعد على االكت ن ی “ ج
 .”19-كوفید”فیروس 

ر  بالمقابل، اتسمت مواقف الدول الرأسمالیة في بادئ األم
د” بالتلكؤ والمماطلة والتھوین من خطورة الفیروس  كوفی

ادة “  19- ات  ق اب ط على صحة البشر، بل طغت على خ
ة  ری ص ن ع ة ال ھذه  البلدان ووسائل اإلعالم الغربیة صبغ

روس (  ی ف ن ال ني” الحدیث ع ی ن  “  الص ورد وع ت س م ال
الحریة التي “ قیم”التي تتعارض مع “ الشمولیة”األنظمة 

ل ).  الغربیة“ الدیمقراطیات”تمیز  والحال أن ھناك عوام
س” أكثر جدیة كانت وراء  اع ق ة “  ت ی ال م رأس دان ال ل ب ال

ى  ل اظ ع ف ح ل ة ل وی اء األول ط ا، إع ھ م المھیمنة، من أھ
ى ( “  دوران العجلة االقتصادیة”  ل اظ ع ف أي ضرورة الح

ال م رأس ح ال ال اة )  مص ی ة وح ح اب ص ى حس ل و ع ول
س . المواطنین ی رئ رر ال ال، ق ث دة م ح ت م ففي الوالیات ال

ة “  ترامب”  ح ائ ج دي ل ص د” عدم الت ی وف ال ″  19-ك م ع
حتى ال یثیر “  جارید كوشنر”بنصیحة مستشاره وصھره 

 !“ فزع األسواق المالیة”
دول  ذه ال داد ھ ع ت دم اس ي ع ن ف أما العامل الثاني، فیكم

م  ج ح ة ب ی م ال ة ع ح ائ د” لمواجھة ج ی وف را “  19-ك ظ ن
ى  ل لتھمیشھم للقطاعات االجتماعیة األساسیة واالعتماد ع
ر  ی وف ت ع  ل ری ح الس رب ى ال ادف إل ھ اص ال خ القطاع ال

ق أدى .  الخدمات األساسیة ط ن م ذا ال ة ھ والحال أن ھیمن
ى  ة إل ی ة واألوروب ی ك بالشركات المتعددة الجنسیة األمری
دان  ل ي ب ة ف ی اس إعادة توطین إنتاج العدید من السلع األس

ل ). “العالم الثالث”أي ما كان یسمي (الجنوب  ی ب فعلى س
دة  ح ت م ات ال والی ن 90المثال ال الحصر،تستورد ال ٪ م

من جھة أخرى، . األدویة والمستلزمات الطبیة من الصین
ى أي  34یالحظ بآن  ل رون ع وف ت كي ال ی ری ون أم ملی

ات ).  تغطیة صحیة اس ی ن الس م ع أما في أوروبا، فقد نج
ة  ب االزم التقشفیة التي تم تبنیھا من طرف حكوماتھا عق

ة  2008المالیة لسنة  ص ص خ م ات ال إلى تقلیص المیزانی
ة” للصحة وإخضاع تدبیر المستشفیات لھاجس  اع ج ن “ ال

دد “ المردودیة“ و ي ع د ف دی اض ش ف خ ى ان ، مما أدى إل
ة  المتوفرة فیھا رَّ ِ ر، .  األس ص ح ال ال ال ث م ل ال ی فعلى سب

ل  ك ا ل ی ان ط ری ة المتوفرة في ب رَّ ِ  1000تراجع عدد األس
، وفي 2013سنة  2،3إلى  1960سنة  10،6مواطن من 

ن  46500إیطالیا، تم حذف  ی ل ب غ و  2009منصب ش
ت“ و 2017 ف ت أة “  اخ ج ن  70000ف ر م ری ف س أل

 .المستشفیات
دول  ة ال اس ی زت س ی م د ت ق ي، ف دول أما على المستوي ال
اون  االشتراكیة، كالصین وكوبا باعتمادھما على مبدأ التع
ة  ی ب ط األممي بإرسالھما آالف األطنان من المستلزمات ال
دان  ل ب واألطقم الطبیة إلى مختلف أرجاء العالم، بما فیھا ال

ى . “المتقدمة”الرأسمالیة  ل ة ع ی ان بالمقابل، استأثرت األن
ى دول  ى إل ت الدول األوروبیة التي لم تمد ید المساعدة ح

 !.“االتحاد األوروبي”مجاورة لھا وتنتمي إلى 
ج  ھ ن م ة ال ی ن ة وراھ وی في الخالصة، یتبین مما سبق حی
ة  ط الماركسي لتحلیل األزمة الصحیة واالقتصادیة المرتب

ة ″19-كوفید”بجائحة  ارث ك ذه ال أن ھ ا ب ن ، حیث استنتج
ي  ت ة ال وی ی ن ب ة ال اإلنسانیة شكلت الفتیل الذي فجر األزم

ن .  2008كانت تعاني منھا الرأسمالیة العالمیة منذ  كما بی
ة  ح ائ ي ج التحلیل نجاح األنظمة االشتراكیة في التحكم ف

ل “ 19-كوفید” ام ع ت مقابل فشل األنظمة الرأسمالیة في ال
ح  ال ن مص م ی ھ معھا بالنظر إلى طبیعتھا الطبقیة، حیث ت

ة ” أو ( ٪ من النخبة الرأسمالیة الثریة 1 ی راط وق ) ” البلوت
ة لـ  ح ل م ة وال ی اس ن 99علي حساب الحاجات األس ٪ م

ام .  المواطنین ظ ن ى ال د إل ق ن ام ال لھذا وجب تصویب سھ
ة  ع ی ب ط ال حي ب ي تض ت ھ ال ات الرأسمالي، وفضح تناقض
والبشر، والنضال من أجل مجتمع ما بعد الرأسمالیة الذي 
ى  ل دا ع م ت ع یضع مصالح البشریة في صلب اھتماماتھ م

 .التعاون والتآزر الحر بین المنتجین الحقیقیین للثروة
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 كارل ماركس في زمن كورونا

ة    ّ لقد جاء فیروس كورونا المستجد على حین غر
وبدون سابق إنذار، أو لعل اإلنذار لم یكن واضحا 
بما یكفي لكي یثیر انتباه الكثیرین، ورغم أنھ جاء 
من خارج المجتمع البشري إال أنھ لم یأت من خارج 
الطبیعة، فھو مثل كثیر من الفیروسات األخرى جاء 
ة  ّ إلینا قادما من عالم الحیوانات ألجل تنبیھنا مر
أخرى إلى أن صحة الحیوان ینبغي أن تعنینا ضمن 
سیاساتنا الصحیة واألمنیة، بید أن الفیروس إیاه لم 
یأت لكي یلقننا الدرس ثم یرجع إلى حال سبیلھ، بل 

 .جاء لكي یبقى معنا بصفة دائمة
سیكون ضیفا ثقیال بال شك، غیر مرغوب فیھ بكل 
تأكید، بید أن القضاء علیھ نھائیا غیر ممكن، فقد 
جاء لكي یمكث في ھوائنا إلى أجل غیر مسمى، قد 
یفتر حینا لكي ینشط أحیانا، قد یخمد لحظة قبل 
یشتعل لعدة لحظات، قد ینحسر لعوامل معینة قبل أن 
یعاود االنتشار، لكن ال یمكن القضاء علیھ بنحو 

 .نھائي
قد نجح في إسقاط  19بھذا المعنى یكون كوفید 

التي تبنتھا كثیر من “  الحل النھائي”نظریة 
اإلیدیولوجیات الخالصیة، وكانت لھا نتائج مدمرة 

الحل ”علما بأن الرھان على .  في آخر األحوال
ال یمثل سوى إحدى مظاھر الرؤیة “  النھائي

أما داخل مجال العلم فال یوجد شيء . السحریة للعالم
؛ ذلك أن الطرق في مجال العلم “الحل النھائي”اسمھ 

ال تنتھي، والتحدیات ال تتوقف، والمشاریع ال 
 .تكتمل

لذلك یبقى الھدف الطبي الذي یمكن العمل على 
لكن، ما الذي یعنیھ التلقیح؟ إنھ .  تحقیقھ ھو التلقیح

یعني ببساطة تحسین القدرة على التعایش مع 
لذلك .  فیروس ال یمكننا إبادتھ بأي حال من األحوال

ستستمر على األرجح إجراءات الحد من التجمھر 
الجسدي لزمن طویل، وسیستمر الوضع على ذلك 
الحال حتى بعد الوصول إلى التلقیح الفعال والذي 
سیحتاج بدوره إلى زمن طویل ألجل اختبار فعالیتھ 
على البشر في مختلف الظروف واألعمار، وقد 
تحتاج الفعالیة بدورھا إلى تحسین تدریجي، ذلك أن 

الرھان األكبر ھو تفادي موجات تالیة من الوباء قد 
تندلع مرة أخرى في أي مكان من العالم، ال سیما 
بعد نھایة فصل الصیف القادم، فضال عن الحاجة 
ط الدائم من أي فیروس تنفسي قاتل قد  ّ إلى التحو
یباغت الجمیع في أي لحظة، وقد ال یقلّ شراسة، 
وھي االحتیاطات التي ستزید من تعقید إجراءات 
السفر بین الدول ال محالة، فضال عن إجراء 

 .تعدیالت دائمة في طبیعة األنشطة الریاضیة والفنیة
في ھذه الظروف یكون أمام األدیان تحد غیر بسیط 
وغیر مسبوق كذلك، ذلك أن التجمھر والحضور 

داخل معظم الدیانات “  جوھریان”الجسدي معطیان 
بالعالم، غیر أن إجراءات التباعد، ولو في حدود 
معینة، ستظل قائمة لوقت قد یطول، وھو ما یفرض 
على الدیانات الدخول إلى عصر جدید من اإلصالح 
الدیني، قائم ھذه المرة على كل من الطابع الفرداني 

 .والطابع الروحاني
مقصود القول إن مستقبل األدیان كافة مرھون 
بقدرتھا على االنتقال إلى مرحلة التدیّن الفرداني 

وحاني التدیّن الفرداني باعتباره بدیال عن :  والرّ
وحاني باعتباره بدیال  التدیّن التجمھري، والتدین الرّ

وبالفعل، ھناك نقاشات قائمة . عن الحضور الجسدي
داخل مختلف األدیان، بید أنھا ال تزال خجولة أیضا، 
بصدد شرعیة إنجاز بعض الطقوس الدینیة عن بعد، 
من قبیل الصالة األسبوعیة والحج السنوي وما إلى 
ذلك، أو أحیانا مع قدر معقول من التباعد الجسدي، 
وذلك باستعمال شبكات التواصل واالتصال وأجھزة 
التصویر والتلفاز وما إلى ذلك، أو باللجوء إلى 

فھل سنشھد عصر .  التعبد الروحاني الخالص
 إصالح دیني جدید؟

ذا  ھ ا ل ظری ة ن ل المؤكد أن بعض الدیانات تبدو مؤھ
وف  ن صف ی ات ب ی ل ق االستحقاق، غیر أن تحجر الع
ل أن  اب ق م ي ال ممثلیھا قد یعیق المھمة، والمالحظ ف
ا  ظری ة ن ل دو مؤھ ب بعض الدیانات األخرى قد ال ت
وف  لالستحقاق، غیر إن دینامیة العقلیات داخل صف

 .وھذا الفارق حاسم. ممثلیھا قد تمنحھا االمتیاز
 كاتب وباحث مغربي/ سعید ناشید ■ 

ّد في ظل التباعد  :التعب
 األديان على المحك 

على المثقفین استقراء التحوالت التاریخیة قبل ان    
 تفرض علیھم دروسا واسقاطات قبلیة

من كان یظن قبل , كورونا " قبل التطرق إلى دروس 
شھور، أن أفالم الخیال العلمي العالمیة ستتحول إلى 
ل  اث م ا ی ى م وقائع، مثلما سیتحول الواقع البشري إل
م  ع ت واق ال وال الخیال العلمي، ھذا الفاصل بین الخی

اء  ي وب ش ف ك ت ا' تخطیھ كما یكشف عن ذل ' كورون
ي  ن كشف عن تطور جی ي ی تخط ذا ال عالمیا، فھ
ال  ك زن أش خ ة ت وی بیولوجي رھیب لكائنات حیة ثان

 .الدفاع والھجوم عبر عقود 
ھذا التفشي یعبر على أن العلم التقني البشري أصبح 
ى  ل مغرورا بنفسھ، فقد قضى ولو بعد جھد ومدى ع
ھ  الجوائح البیولوجیة السابقة فتولدت لدیھ قناعات بأن
ھجم  ب ی في مأمن من أي خطر، وإذا بفیروس رھی
جماعیا على الكائن البشري في كل بقاع األرض في 
ى  ل رى ع حالة تشبھ حاالت ھجوم سكان كواكب أخ
ذه  ھ ي، ف م ل ع األرض كما تصور لنا أفالم الخیال ال
ري،  ش ب س ال جن ل ري ول ش ب صدمة كبرى للوعي ال
صدمة من نوع الصدمات الكبرى التي تلقاھا الوعي 
ة  دم ي الص د ف روی ا ف زھ وج ي ی ت ري وال ش ب ال
الكوسمولوجیة مع كوبرنیكوس والصدمة البیولوجیة 
ة  التي تلقتھا البشریة مع داروین مضیفا إلیھا الصدم

 .السیكولوجیة التي أحدثھا التحلیل النفسي 
رب  ح لیس صحیا القول إن البشریة لم تعرف منذ ال
رب  حجم، ألن ح ذا ال ھ حد ب ة أي ت ی العالمیة الثان
ن  ری ك عس ن م ی ت ب ان ن ك ری عش أربعینات القرن ال
متحالفین، كما أنھا لم تكن تشمل األرض كلھا، لذلك 
فھي تحد أو صدمة جزئیة للكائن البشري، أما صدمة 

م '  الكورونا' فھي صدمة كوكبیة؛ إذ ال توجد منطقة ل
مل  ة تش ی ل روس ك ی ف ة ال یصل إلیھا، كما أن صدم
ى  المواصالت التقنیة والتجارة واالقتصاد، إضافة إل
ي  جن ي ت ھ ا، ف ھ ت ی سرعة انتشارھا وحدتھا وعدوان
ز  مئات اآلالف من األرواح وتوقع البشریة في العج
ى  رب إل حة أق ائ ج والشلل وھذا ھو ما یجعل ھذه ال
ا  ھ ت ق ل ي ت ت رى ال ب ك ات ال سلسة التحدیات والصدم
ا  ھ ت ی ول م ث ش البشریة في القرون األخرى، من حی
الجغرافیة وكلیتھا في إصابة كل القطاعات البشریة، 

ا،  ارھ ش ت رعة ان ا وس وفجائیتھ
ى  ل وفرض الحمیمیة والعزل ع

ر ش ب ن ال ن م ارة .  المالیی ب ع وب
موجزة إعالن انتصارھا على اإلنسان وإرغامھ على 

 .إیقاف كل أنشطتھ، بل كل مظاھر الحیاة 
تلك السمات ھي ما یجعل ھذه الصدمة راھنة للوعي 
ھ  درات ي ق ھ ف ك ی ك ي وتش م ل ع ي ال وع ل البشري، ول

ري ش ب ي ال . وتقنیاتھ، إنھا صدمة رابعة راھنة للوع
رعة  ة وس ی ائ ج ف ة وال ی ل ك كما أن ھذه الشمولیة وال
االنتقال  تسببت في ارتباك النظرة إلى الجائحة، ھل 
ات  ن ائ ك ل ي ل ن جی تطور ال ھي طبیعیة ناتجة عن ال
ا  ھ ع ی م تصن ة ت وجی ول ی المجھریة، أم ھي أسلحة ب
ي  ري، ھل ھ ش ب وتسخیرھا، ھل ھي نھایة النوع ال

ددت ? عقاب رباني، ھل ھي مؤامرة كونیة  ،وھنا تع
زء  ا ج ھ ن المنظورات لھذه الظاھرة واقتطعت كل م
ى  ل جدوى، سواء ع ا من ال من المشروعیة وحظھ
ادي،  ص ت صعید المنظور العلمي البیولوجي، أو االق
أو المنظور الجیوستراتیجي، أو المنظورات الفلسفیة 
والمیتافیزیقیة والدینیة التي ترى في ھذا الحدث قدرا 
ھ  ی م ا یس م را ل ھ ا، ومظ حدی الء أو ت أو محنة أو ب

 .ھایدغر بشراسة الكینونة 
ولعل تعدد المنظورات ومشروعیة كل منظور ومدى 
داخل  جة عن ت ات ات ن اس ب ت خذت ال د ات ھ ق جدارت
ع  اب ت المكونات والمنظورات وھو ما یطرح على الم
رف  رارة الظ الحصیف أن یتمیز على الرغم من ح
ي  ي ف وج ول م ی ت ذر  اإلبس ح ن ال در م ق ھ ب دت وح
م،  ھ ف وى ال ى مست ل التشخیص والتفسیر والتأویل ع
اف  ط ت ى االق راع إل ن اإلس ا م وجی ول دی وحذرا إی
ول  ق ل ال ث المتعجل لنتوءات وقطوف الحدث، من م
بالتفوق النھائي للحضارة الشرقیة وسقوط الحضارة 
الغربیة وتفكك االتحاد األوروبي وعودة المنظورات 
ر  ب ة منظورات أك ن م ی ة وھ ی ة والصوف الالعقالنی

ة ی ون ك ة ال آب ك أس وال ی . وأعظم للعدمیة ومشاعر ال
وبعبارة أخرى، فالمطلوب من الفئات المثقفة ھو أن 
رج  خ ت س ت ة ل ی خ اری ت والت ال ح ت ذه ال رئ ھ ق تست
خالصاتھا وتقرأ داللتھا قبل أن تفرض علیھا دروسا 

 محمد سبیال■      وإسقاطات قبلیة

 ورونــاـــدروس ك    
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ات"    رك ارة " لن تبدأ البطولة إال بعد تحویل أندیة كرة القدم إلى ش ب ع ،ال

الق  ط جاءت على لسان رئیس الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم قبل ان
ن . الدوري الحالي ی ح ب م ا نس ن بعد ھذه الضجة التي كثر علیھا الحدیث ك

ي  ھ،وف ت الفینة وأخرى أن نادیا معینا قد كسب الرھان بعدما تم قبول شرك
اه ج ذا . الیوم الموالي نسمع نادیا آخر قد خطا خطوة إیجابیة في ھذا االت ھ

ن  ن م ری ی ث ك دى ال كس ل ما حصل ویحصل فقط على الورق،فقد تبث الع
ات . األندیة الوطنیة في قسمیھا األول والثاني بدلیل أن جلھا ال تؤد مستحق

ا  را م ی العبیھا وأطرھا التقنیة والعاملین بداخلھا في الوقت المناسب،وكث
ل  وص ت ة وال ری ھ م الش ورھ رف أج رون ص ظ ت ن كنا نسمح عن العبین ی
زال  ن ال ی اك م ن ھ بالشطر األول من منحة التوقیع، بل األكثر من ذلك، ف

 .ینتظر توصلھ بالدیون العالقة بذمة فریقھ منذ الموسم الریاضي السابق
كیف یمكن لنا أن نتحدث عن شركات تحتاج إلى رأسمال حقیقي بعیدا عما 

دة " الضمانانت" أسموه ب ع ا ل ھ ی ،وفرق غارقة في الدیون المتراكمة عل
ا  ورھ ر أم ی دب ن ت زت ع ج ا ع دم ع الس ب ى اإلف ل ك ع وش سنوات؟بل ت
ا  ھ أت ش ن م ز ب ی م ت رة ت ی ب دن ك م ي ل م ت ن ا ت المالیة،علما أن البعض منھ

ازات ... االقتصادیة والسیاحیة والریاضیة ی ت ن االم د م وتحصل على العدی
دة  ی ع الواردة من المال العام؟ كیف یمكن لنا أن نتجرأ للحدیث عن أمور ب
ض  ع كل البعد عن واقعنا المعاش في ظل األزمة المالیة التي تنخر جسد ب

اد ). الكبیرة وبالعریقة(األندیة التي یصنفھا البعض ب ح الحدیث ھنا عن ات
ن دوري  ب م ق طنجة وجاره المغرب التطواني،وكالھما فاز على األقل بل
ي  راكش م المحترفین في نسختھ الحالیة،والحدیث ھنا أیضا عن الكوكب ال
ن  ل حی ث م والنھضة السطاتیة واالتحاد القاسمي الذین كان یضرب بھم ال

رق .. كانوا یعتمدون على شخصیات نافذة  ف ي ال ر ھ ی ث ك قس على ذلك ف
رارات،  ق اب ال ح التي وجدت نفسھا الیوم بعیدة كل البعد عما یحلم بھ أص
ن أداء  ة م ی ف ع ر م والحال أن كل األندیة التي تصرف المالیین بل المالیی

 .الضرائب طیلة سنوات خلت
ي  ت ا ال ھ ات ی زان ی ة م ب راق وفي الوقت الذي ال یتم فیھ محاسبة األندیة وم
وع  م ج الل ال ادي خ تصرف بشكل أو بأخر معتمدة في ذلك على رفع األی
ر  م ة ع ال دف إط ھ ة،ب ی ال م ر ال اری ق ت ى ال العامة، والتصفیق بحرارة عل
القائمین على شؤون الفرق، فاألمور ستستمر على حالھا لسنوات إضافیة 
ھ  ی نحن في أمس الحاجة لعدم إضاعتھا، وربما قد تسوء أكثر مما ھي عل
ت ال  ع وق الیوم،وربما قد تعرف تحسنا وقد تطول مدة اإلصالح بعد تضیی

ل . یستھان بھ،وھذا في أحسن األحوال لقد آن األوان أن تغیر الجامعة بشك
خاص والدولة بشكل عام طریقة تعاملھا مع األندیة، وذلك بإعطاء الضوء 
ة  دی ض األن ع ل ب داخ أوال للجنة التي یرأسھا إدریس جطو كي تعري ما ب
ى  ل ة ع ی ق ی ق ح الرافضة االنخراط في أي إصالح، وتكشف عن أرقامھا ال
ن  د م غرار ما تقوم بھ تجاه بعض المجالس المنتخبة،وبالتالي الضرب بی
ام  ال أم ج م ح ال ة،وفس دول حدید من سولت لھ نفسھ االستھتار بأموال ال

 .الطاقات الشابة الواعدة كي تحدث ثورة حقیقیة داخل أندیتنا الوطنیة
ا  ن ت دی الیوم، وبعد أن عرت جائحة كورونا عن العدید من األشیاء داخل أن
ة  ع ام ج رف ال الوطنیة وخاصة الجانب المالي منھا،فقد آن األوان أن تش
ا  ھ ق ي ح الوصیة وبشكل صحیح على ترتیب بیوت جل األندیة التي تبث ف

 . أنھا ال ترغب في اإلصالح الذي ال  یستقیم مع عقلیة مسیریھا

 آخـــر ورقـــة

 یكتبھا موحا افرني
Frini_m@yahoo.fr 
GSM 0670989474 
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 اإلطار الوطني محمد مدیحي ربان فارس عین أسردون
  نخوض مرحلة جدیدة في اإلعداد البدني ومستعدون لكل السیناریوھات المحتملة

عن أية شركات      

تتحدثون؟   

ة       ی وم ی ھ ال ب داری یواصل رجاء بني مالل على غرار أندیة قسمھ ت
ول شھر رمضان  د حل ع اشرة ب ب ا م ھ ت ی وق بشكل عادي بعدما غیر ت

د . األبرك ق محم ری ف ي ومدرب ال وطن ار ال في ھذا الحوار یجیب اإلط
ھ وخاصة  ق ری د ف مدیحي عن أسئلة الساعة التي تستدعي معرفة جدی
ذي  دور ال ن ال ا،وع ھ ة إجرائ الجانب المتعلق بالتداریب الیومیة وكیفی
ى  ة إل اإلضاف ق ، ب ری ف تقوم بھ اللجنة المؤقتة التي تدبر حالیا أمور ال
السیناریو الذي یمكن اللجوء إلیھ في حال انتھاء فترة الحجر الصحي 

 .في الوقت المحدد لھا،أو في حال تمدیدھا لقدر هللا لفترة إضافیة أخرى
بعد تجاوز المرحلتین األولیین من  -

اإلعداد،دخل الفریق على غرار فرق قسمھ 
مرحلة أخرى یمیزھا شھر رمضان األبرك، 

ھل ھناك من تغییر في البرنامج الیومي 
 للتداریب؟

ة ال  - ب ي مرت ي ف الل م ق ال ری بالرغم من تواجد الف
ر  یحسد علیھا، فھذا لم ولن یمنعھ من مواصلة السی

ن أداؤه . بكل عزیمة وإرادة قویة س وكما تعلم فقد تح
ذي  ة،الشيء ال طول ب ف ال وق ل ت ب بشھادة الجمیع ق
ام  جعلھ یحصل إثرھا على نتائج مشرفة، كالتعادل أم
ن  ة م ن ی م ة ث ط ق ن ودة ب ع ي وال اض ری اء ال رج ال
ا  ن ي،وك تطوان،والفوز بوادي زم على السریع المحل
دان  ی م على وشك إجراء مباراة ضد الفتح الرباطي ب

بعد توقف البطولة ھیأنھا برنامجا خاصا . ھذا األخیر
الل رة . للتداریب الیومیة ببني م ت ن ف ن ع ا أعل م ول

امج  رن ة وب ق ا طری رن ى، غی الحجر الصحي األول
م ھ ازل ن م وا ب ق ح م . التداریب ألن الالعبین الت ا ت م ول

ن  ن م شری ع ة ال ای تمدید فترة الحجر الصحي إلى غ
الشھر القادم، لم نغیر أي شيء في طریقة العمل عن 

ا .بعد،إال مع بدایة حلول شھر رمضان األبرك ن ذلك أن
ل  ب ا ق ا موعدھ غیرنا فترة التداریب الیومیة وحددن
ن  ی العب ن ال ساعة من وقت اإلفطار،ولمن یرغب م
ھ  ھذا شأن شاء ف ع الة ال عد ص ة حصة ب في إضاف
وسیكون ذلك مفیدا لھ،علما أننا نبھنا جمیع الالعبین 
ة  ذی غ ام ت بضرورة احترام موعد التداریب وإتباع نظ

ولن أخفي عنك أنھ بعد إجراء . صحي سلیم ومتوازن
زام  ت د ال ی ف ا ی م بعض الحصص،ال نتوصل لألسف ب

ة زول أضف . بعض الالعبین بھا وھذه حاالت جد مع
ن  ي م دن ب يء ال ھی ت إلى ذلك ففي كل لیلة یتوصل الالعبون ببرنامج ال
ى  طرف المعد البدني محمد بن جادي الذي أنسق معھ في كل شيء،عل

 . أساس أن یتم تنفیذ البرنامج من طرف الالعبین في الیوم الموالي
ھل التزمت اللجنة المؤقتة بوعودھا تجاه الالعبین واألطر  -

 التقنیة فیما یتعلق بالمستحقات المالیة؟
ل   - ن عم ھ م وم ب ق ا ت بطبیعة الحال، ونشكرھا من ھذا المنبر على م

ن  م ة ل جن ل اج ھذه ال حت ا، إذ ال ت یدخل بطبیعة الحال في إطار واجبھ
ل . یرشھا بالورد ففي ظل الظروف العصیبة التي یمر منھا المغرب بشك

ي  عام، وفریقنا بشكل خاص،فرئیس اللجة المؤقتة الدكتور طارق جارت
د عمدت .وبقیة أعضائھا في اتصال یومي مع جمیع مكونات الفریق وق

ة  ی ن ق ت دة األطر ال ائ أول أمس الثالثاء على صرف راتب شھر أبریل لف
ادل  ع ت ي ال حت ر من ق غی والالعبین بدون استثناء،ولم یبق بذمة الفری

ع 18بتطوان أمام المغرب التطواني برسم الدورة  ى سری وز عل ف ، وال
ا . وادي زم لحساب الدورة الموالیة ھ ن مر م نحن نتفھم الوضعیة التي ی

ات  الفریق، واللجنة المسیرة ال تقصر من جھودھا من أجل تلبیة حاجی
 .الالعبین واألطر التقنیة وخاصة المادیة منھا

ما ھو جدید الالعبین األجنبیین اللذین یلعبان في صفوف  -
 الفریق خالل الموسم الریاضي الجاري؟

اء   - رج ان ل ب ع ل بالنسبة لالعبین األجنبیین اللذین ی
اردو  ن بني مالل، فالمھاجم غونازو بي طوماس ری
ار  امھ أي خی ن أم ك م ی ھ ل لم یغادر بني مالل، ألن
ة  ھ ومواصل ن ن عری ة م رب ق ى م ماعدا البقاء عل
ي  ھ ف الئ ى غرار زم ل ادي ع ل ع ك ب بش داری ت ال

دول . الفریق رو عب ھ غی ل ی بالمقابل فلما توصل زم
ى  ر إل ف عباس بخبر وفاة والده ،فقد اضطر إلى الس
ق  ح ت ث ال افسو حی ن ی ورك ب ط رأسھ ب بلده  ومسق
بأسرتھ، لیرغم بعد ذلك على البقاء ھناك بسبب عدم 
ھو  ك ف ع ذل مغرب، وم توفر ظروف العودة إلى ال
ة،  ملتزم مع الفریق في تنفیذ برامج التداریب الیومی
اب  وات س ة ال ی ن ق ر ت ب اك ع ن ن ھ ا م ن ی واف وی
ب  داری ت ل بالفیدیوھات الالزمة لتأكید مدى احترامھ ل

 .الیومیة
كیف تتوقعون سیناریو ما بعد تجاوز  -

 أزمة الجائحة؟
ن - راھ ت ال وق ل . ال أحد بیده القرار في ال ب ق ست فم

ى  ا عل الموسم الریاضي متوقف على القضاء نھائی
الحمد  لمسنا . ھذه الجائحة التي أضرت بكل شيء

ا  م ی ا ف ا واضح راجع ة ت خالل األیام القلیلة الماضی
ص عدد  یتعلق باإلصابات،وأرقاما مطمئنة فیما یخ
ا  اء، وھذا م األشخاص الذین یتعافون من ھذا الوب
یؤكد بالملموس أن ھناك عمل في العمق ومجھود 

أعود لسؤالك ألقول .كبیر یبدل من أجل القضاء علیھ
 20لك بأن تمدید فترة الحجر الصحي إلى غایة یوم 

ماي القادم كفیل بأن یعطي لنا إشارات واضحة فیما 
ي أن .یتعلق بمستقبل البطولة ب ل ل ق ن ك ى م من وأت

محدد  خ ال اری یتجاوز بلدنا ھذه الجائحة قبل ھذا الت
فإذا نجحنا في ذلك فیلزم الفرق مدة أربعة . من طرف الجھات المسؤولة

موسم  ر ال ن عم قى م ب ا ت م د ل أسابیع على األقل للتھیيء بشكل جی
لكن بالمقابل وھذا ما ال یتمناه أي مغربي في حالة إذا اضطر . الریاضي

ن  ون م ك ك سی ذل المغرب إلضافة فترة أخرى من الحجر الصحي، آن
الصعب جدا على الجھات المسؤولة اتخاذ قرار استئناف البطولة، علما 
ا إجراء  ھ ام ون أم أن الفرق المشاركة في االستحقاقات اإلفریقیة،ستك
رجاء  ة ال مباریات وفق الجدولة الجدیدة للكاف، أضف إلى ذلك مشارك
ال  ف طال،دون إغ عرب األب الریاضي في كأس محمد السادس لألندیة ال
د أن  ق أعت ة، ف طول ب ن ال إقصائیات كأس العرش والدورات المتبقیة م

 . الرھان سیكون صعب، بل صعب للغایة

ل     ن أج ة م دول في إطار المجھودات المب
جر  ح ل ال ي ظ وزة ف ع م مساعدة األسر ال

وم  ة ی ای  20الصحي الذي تم تمدیده إلى غ
ان  ماي القادم، وبمناسبة حلول شھر رمض
ع  وزی ت الل ب ي م ن األبرك، قام نادي رجاء ب

قفة بمساعدة السلطات المحلیة لمدینة  200
ة  15بني مالل،منھا  ی ع م ا ج ھ قفة تكلفت ب

ق  اب رف الس ت قدماء رجاء بني مالل لكرة القدم التي یرأسھا الدولي والمح
ق ". أحمد نجاح"  ری ف ل ن ل وشملت الحصة األخیرة بعض الالعبین السابقی

 :الماللي الذین یصنفون حالیا ضمن الفئات الھشة، ویتعلق األمر بكل من
ر   –رشید بوعمیرة   –)  الرشام( مصطفى نجیب   - ی د بص ی ع ف    –س وس ی

ور   –سعید العفاري   –التربي  ك وري   –العربي مش اك د م م ح د   –م م ح م
ي  –صالح القلعي  –محمد شوبان  –مودني  ران ام   –أحمد كب رط د   –ب ب ع

ى  –أحمد ناھض  -اللطیف نحیالت  س ی ت ع ت . أحمد آی ام ة ق ب اس ن م ال وب
ن،و 300الجمعیة المذكورة بتسلیم مبلغ  ی ب الع ن ال ة م ی ان  200درھم لثم

 .درھم للباقي منھم

قفة على األسر المعوزة 200رجاء بني مالل یوزع   
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ا    ھ ن ة م نزل قرار توقف جل المنافسات الریاضیة، الجماعی
د . مارس األخیر، بسبب فیروس كورونا 14والفردیة، یوم  لق

ور  ھ م كان القرار في البدایة یقضي بإجراء اللقاءات بدون ج
ادي  ،وھو ما عرفھ آخر نزال جمع سریع وادي زم و ضیفھ ن

من برنامج البطولة الوطنیة  21نھضة الزمامرة برسم الدورة 
ان .  االحترافیة رك إن مشاركة أندیة الوداد والرجاء ونھضة ب

ت  رك ة ت ی ات دول ق وحسنیة أكادر و أولمبیك أسفي في مساب
ن  ورة م ت ب ا األول م ھ م ي قس البطولة الوطنیة االحترافیة ف

وكان الجمیع یأمل .  مجموعة من اللقاءات المؤجلة
ع  في استئناف األنشطة الریاضیة في غضون أسابی
ق  ی ل قلیلة ألن ال أحد من المھتمین كان یضن أن تع

دد ج ت م ا ال ورون . البطولة سیطول بسبب فیروس ك
ذا  ة ھ ح لص ة ل ی م ال ع ة ال م ظ ن لكن مع إعالن الم

ي  »جائحة عالمیة«الفیروس  ع ب ت ت بدأ العدید من م
ف  ل خت ر م ن مصی ون ع اءل س الشأن الریاضي یت
ق  ری ف ة ال ارك ش م ة ك ی ن وط المنافسات الدولیة وال
ة  ل ؤھ م والت ال ج ن ال الوطني األول في ما تبقى م

الل  لنھائیات كأس إفریقیا لألمم التي ستحتضنھا الكامرون خ
و منھا أیضا اللقاء الذي كان مبرمجا یوم الجمعة  2021سنة 
د  27 اط ض رب ال د هللا ب مارس بالمركب الریاضي موالي عب

ي  اق ب ع ل ا وق م ھ ك ل ی أج منتخب إفریقیا الوسطى والذي تم ت
ا .  ’’الكان’‘المباریات االقصائیة لكأس اری اؤل ج س والزال الت

ن  ی ی ل ح م ن ال ی العب ي ل وطن كذلك عن استعدادات الفریق ال
المؤھل للدفاع على لقبھ خالل نھائیات الدورة السادسة لكأس  

ة  »الشان « اری ج ة ال ع السن ل ط ا م ھ التي كان مقررا إجرائ
م  بالكامرون و التي تم تأجیلھا إلى تاریخ آخر ، وبالمناسبة ت
إلغاء تربص كان الحسین عموتة قد استدعى لھ مجموعة من 

ة .  خیرة الالعبین المحلیین  ول ط ب ھذا عالوة  على  مصیر ال
ة  ی دول ة وال ی الوطنیة االحترافیة وعن باقي المنافسات الوطن
ومنھا إقصائیات كأس العرش  وكأس محمد السادس  لألندیة 
األبطال العرب و االصطدام بین حسنیة اكادیر و نھضة بركان 

أس   اف«برسم ذھاب وإیاب نصف ك ك ا دوري   »ال ت م و ق
اء و  رج النصف النھائي  لدوري أبطال إفریقیا بین  فریقي ال

ان .  الزمالك من جھة  والوداد واألھلي من جھة أخرى ق َ اب ط
غرب  م اءات ال ق ره ل ی ث ا ت م ِران بالمتابعة نظرا ل د َ یان ج ٍ كُرو
س  ومصر من حماس وما تحظى بھ  من متابعة جماھیریة لی
ي  دول اري وال ق د ال ی ع ى الص ل فقط بالمغرب ومصر ولكن ع

ن أن .  أیضا  ك م جل المھتمین یرون بأن ھذه المنافسات ال ی
تعود للدوران إال بعد التغلب على ھذا الوباء الفتاك الذي الزال 
ھ  الج یحصد األرواح في مختلف ربوع العالم و الذي الزال ع
یحیر مختلف المنظمات الدولیة وأكبر المخابر الطبیة العالمیة 

ب .  التي تتسابق إلیجاد لقاح مضاد لھ  انھ موسم كروي غری
ات  افس ن م ي ال اق ات وب افس ن م ذه ال ة ھ ج رم األطوار ألن ب
ة و  ح ائ ج ذه ال ى ھ ل اء ع الریاضیة األخرى مرتبطة بالقض
رازي  ي االحت طب جر ال ح دة ال اء م ھ بتاریخ إصدار قرار إن

ن  ی ي .  المفروض من طرف الحكومة لحمایة المواطن ا ف م ك
ب  اع ت ق م ل خ ا ست باقي دول العالم ، جائحة فیروس كورون
عویصة للساھرین عن تدبیر وإدارة شؤون الریاضة بالمغرب 

ف  ل خت م وعلى رأسھم الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم ب
مدیریاتھا وأقسامھا التي ستجد نفسھا أمام معضلة عسیرة لم 

ل ب ن ذي ق ة .  یعرفھا تاریخ الریاضة بالمغرب م ع ام ج إن ال
مجبرة اآلن على اتخاذ قرارات حاسمة ،منھا ھویة البطل في 
ن  مختلف األقسام و من ھو وصیف البطل و من المتأھل و م
ا  ھ طرح د أن ی ل الب اك ش الھابط ؟ إضافة إلى إیجاد حلول لم
ة  ع اب ت ة ال ی ف ی وظ ن ال ج ل اء ال المكتب المدیري وباقي أعض
عض  ن طرف ب ة أو م دی اء األن للجامعة أو من طرف رؤس

ون . الالعبین ك ا ست اذھ خ القرارات التي سیتم ات
طبعا بتنسیق مع الكونفدرالیة اإلفریقیة لكرة القدم 
راء  خ إج واری د ت دی ح ا ت دورھ ا ب ھ ی ل ي ع ت ال
ب  ة حس د الحق ُرجئت إلى مواع المباریات التي أ

ھذا إن لم .  بالغ لھا تم إصداره یوم السبت األخیر
األورو ‘‘تحدو حدوا االتحاد األوروبي الذي ألغى 

رر  ‘‘ ذي ق دم ال ق واتحاد أمریكا الجنوبیة لكرة ال
علما أنھ تم رسمیا تأجیل  ’‘الكوبا امیریكا ’‘إلغاء 

ف 2020أولمبیاد طوكیو  ى صی ذا .    2021ال ھ
ي  19التوقف الناتج عن جائحة كوفید  ا ف اش ق ك ن ذل ق ك خل

ة  ی ال ول م أوساط كل الفرق الوطنیة على اختالف أقسامھا ح
ى  ل ة ع الفرق التي  بدأت تشعر بزحف أزمات ستؤثر ال محال

اد . میزانیتھا  ج إن جل الفرق بدأت تستنجد بالمانحین قصد إی
د  وائ المزید من الدعم خاصة بعد توقف مداخل المالعب و ع
ي  ال م ھ ال ج النقل التلفزي وغیرھا ما سیؤثر سلبا على برنام

رة .  السنوي ك ة ل ی رب غ م تجدر اإلشارة أن الجامعة الملكیة ال
ة  خصص م ح ال ن م القدم صرفت الشطر الثالث واألخیر من ال
ة  ن األزم ا م ی لألندیة الوطنیة وھي المنح التي ستخفف نسب

ویبقى السؤال العریض . المالیة التي تتخبط فیھا بعض الفرق 
ھو ھل سیتم تأجیل ما تبقى من الدورات والمقابالت المؤجلة 
ة  دول ا وج ھ جت رم م ب ت من البطولة إلى وقت الحق ؟ ھل ست
الق  ط م ان ت ل سی ف ؟ ھ اقصائیات كأس العرش خالل الصی
ا  الموسم المقبل مباشرة بعد إنھاء الموسم الحالي ؟ ھذا أیض
سیدفع لجنة البرمجة لوضع جدول مزدحم ستكون لھ عواقب 
سنرى كیف سیتم التعامل معھا من طرف فرق ستكون مجبرة 

أي  2020یونیو 30إما بتسریح العبین ستنتھي عقودھم في 
دد  ن ج ی نھایة الموسم الحالي أو البحت عن التعاقد مع العب
ل  ا أن ك م ل ي ، ع وال م لتعزیز صفوفھا  استعدادا للموسم ال
د  ب ك ت دودة ،ست ح الفرق ، الغنیة منھا أو صاحبة میزانیات م
ھ  رضت ذي ف رازي ال ف االحت خسائر فادحة نتیجة ھذا التوق

و من المتوقع أن تعرف .  جائحة كورونا على الفرق الوطنیة 
ن  ی د ب ع ن ب األسابیع القلیلة المقبلة اجتماعات مكثفة ولو ع
ة  دی ب األن ات ك اء م ن أعض ی ن و ب أعضاء المدیریات واللج
للتدارس في المشاكل التي ستؤثر على األندیة مستقبال ومنھا 
ي  ق ل ي ت ت ل ال اك ش م المشكل المادي خاصة ألنھ واحد من ال
ا  م ي و رب ال ح بظاللھا على المشھد الكروي خالل الموسم ال
ة  ی ن وط ة ال ول ط ب اء ال غ م إل ا ت رة إذا م ی ستكون األزمة كب
ل  ع االحترافیة و بطولة الھواة بسبب فیروس كورونا ما سیج

                   . المشھد الكروي بالمغرب یعیش واقعا جدیدا 
 الحسین دحــو                                             

 االلتزام بالحجر الصحي 
في حدیث للجریدة ، صرح األستاذ  داودي سونیني،   

الكاتب العام للفریق بأن كل مكونات سریع وادي زم 
ملتزمة بالحجر وبكل اإلجراءات االحترازیة وبأن 

وتابع بأن الالعبین . استعدادات الفریق تجري عن بعد 
في تواصل دائم بكل من المعد البدني ومدرب الحراس 
و ذلك بتقنیة الفیدیو و یتم ھذا تحت إشراف مدرب 

و أضاف السید الداودي بان  كل األطقم . الفریق
بتنسیق مع  المكتب المدیري  تبدل قصارى جھودھا 
للبقاء في تواصل مستمر بكل الالعبین و بجمیع 

 .مكونات الفریق
 منیر الشبیل یشرف على التداریب عن بعد 

قال  مدرب الفریق بأنھ متواجد  
بالمملكة المغربیة، وككل مواطن یطبق 
الحجر الصحي والالعبون بدورھم  ھم 
ایضا ،من داخل بیوتھم، یقومون 

إنھم یتوصلون  .  بالتمارین الیومیة 
أسبوعیا ببرنامج عمل یطبقونھ مع 

" المعد البدني  الالعبون یطبقون . 
تعلیماتنا ویشتغلون طبقا للثقة المتبادلة 

إننا نتوصل یومیا بتداریبھم عبر . بیننا
 ."الواتساب التي  نتابعھا وندقق  فیھا

 اإلدارة التقنیة راضیة 
وقد أكد لنا السید إبراھیم المنفلوطي، المعد البدني   

الذي سبق واتصلنا بھ في ذات الموضوع بأن اإلدارة 
التقنیة للفریق جد راضیة على عطاء الالعبین خالل 

فمن خالل تقییمھ وتتبعھ فإن جمیع . ھذه المدة 
الالعبین یستجیبون للتعلیمات ویقومون بتدریباتھم 
المنزلیة و یحافظون على المخزون البدني و على 
الوزن كذلك بحیث یتم مد اإلدارة والطاقم الطبي بوزن 

 . كل العب مرتین في األسبوع 
 المعد البدني ، حفاز یقوم بدور كبیر

بعد المرحلة األولى التي كان الالعبون یتوصلون    
خاللھا ببرنامج  تدریب یومي عبر حصص مشاھد 
مصورة، قال المعد البدني ،فیما یخص التدریبات ، بان 
عملھ یرتكز في المرحلة الثانیة على إرسال الحصة 

وبعدھا ،في . الیومیة مصحوبة بالصحوة الریاضیة 
الیوم الموالي ، یتم تنظیم لقاء تواصلي ،عبر الفیدیو ، 
بمشاركة جمیع الالعبین لیس فقط للتداول في ما یھم 
الفریق بل أیضا لتثمین أواصر الزمالة و اإلخاء فیما 
بین الالعبین من جھة ومن جھة أخرى فیما بین 

كل ذلك . الالعبین واألطقم الساھرة على تسییر النادي 
للحفاظ "حسب دادي سونیني ،الكاتب العام للفریق، 

على العالقة األخویة والثقة الكبیرة التي تربط بین كل 
مكونات الفریق الن المكتب یعول على استمرار ھذه 

وأردف إبراھیم " العالقة  لبلوغ االھداف المسطرة
التخفیف من ما "المنفلوطي بان ھذا یدخل أیضا في 

للحجز المنزلي من عبء وتأثیر  على نفسیة الالعبین 
و أعضاء مختلف األطقم ومساعدتھم على التغلب على 

وتجدر اإلشارة بأن اإلدارة قد زودت  " . الخوف والقلق
بعض الالعبین بالمعدات الضروریة والالزمة التي 
یحتاجونھا أثناء اشتغالھم كما أن البعض، وخاصة 
القاطنین خارج المدینة ،قد اقتنوا معدات تكمیلیة 

 .لتحسین مردودھم البدني
 الطاقم الطبي على خط المعد البدني 

یوما على الحجر الصحي والالعبون  29مضت   
الالعبون األجانب، ھم . یتدربون ویثابرون في عملھم

الطاقم الطبي  ،كما . بدورھم، یتدربون كباقي زمالئھم
جاء في تصرح الكوتش منیر الشبیل ، یتابعھم ویقف 

عن كل كبیرة وصغیرة فمن خالل تقییم المعد البدني  
ومدرب الحراس فإن جمیع الالعبین یستجیبون 
للتعلیمات ویقومون بتدریباتھم المنزلیة و یحافظون 
على المخزون البدني و على الوزن الخاص بكل العب 
بحیث یتم مد اإلدارة والطاقم الطبي بالوزن مرتین في 

 . األسبوع على األقل
 تسدید المستحقات

إذا كان الالعبون یقوم بواجبھم و یمتثلون لألوامر   
فإن إدارة الفریق  تقوم، ھي كذلك، بواجبھا وقد اثني 

كما أكد لنا .علیھا المدرب ونوه بالعمل الذي تقوم بھ 
بأنھا سددت كل الرواتب بما فیھا راتب شھر مارس 

وقد استغل اإلطار . لالعبین باإلضافة إلى منحتین  
التونسي المناسبة لیشید بما تقوم بھ إدارة 
النادي من مجھود إلرضاء الالعبین 

واألطقم التي تسھر على الفریق  
ومشروعھا المستقبلي للنھوض بلعبة كرة 

وبعدھا تطرق المدرب إلى .القدم بالمدینة 
صحة الرئیس والى الوعكة الصحیة التي 

 . ألمت بھ
 صحة الرئیس ال تدعو للقلق 

بالنسبة لرئیس الفریق السید الدكتور منیر 
، فھو في صحة جیدة وما  نوارة ، الحمد 

وقد جاءت .  راج حول صحتھ فھو من باب اإلشاعة 
التحالیل سلبیة أنھا نزلة برد، زكام عاد جدا وال داعي 
للتخوف و قال مدرب الفریق بأن الرئیس في اتصال 

 .مع اإلدارة التقنیة ومع الالعبین
 االمتثال للقرارات  

وأكد لنا الالعب یوسف اوشویة ، الظھیر األیمن   
للفریق،بان االمتثال للقرارات وتطبیق الحجر الصحي 
ھو واجب وطني وضروري لما فیھ سالمة األفراد 
والجماعات وانھ ككل زمالئھ في الفریق یقومون 

ھناك " بواجبھم ویتدربون بشكل انفرادي  وتابع 
تواصل یومي ومستمر مع اإلدارة التقنیة ومع المعد 

شكر ھو اآلخر المكتب " . البدني وبین الالعبین أیضا
المسیر في شخص كاتبھ العام على ما یقوم بھ من 
عمل وعنایة بالالعبین و ھو الذي ال یبخل بتوصیاتھ 
ونصائحھ لالعبین وختم اتصالھ بمتمنیاتھ بالتغلب على 
ھذا الفیروس لتعود الحیاة ألجوائھا الطبیعیة حتى تعود 
البطولة للدوران وتعود الفرق للتنافس لملقاة الجماھیر 

 .و دفء المالعب
 تقییم شھر من الحجر الصحي 

ال یمكن أن نقیم اشتغال شھر من العمل ونحن  نتمرن   
فمادام الحجر المنزلي . عن بعد وداخل فضاء ضیق 

قائما فإننا  لن  نستطیع تقییم أدائنا إال بعد عودة 
المجموعة للمیدان لقیاس مدى جاھزیة كل العب، 

ألنھا وحدھا االختبارات "وأردف المعد البدني  
المیدانیة ھي المعیار الحقیقي الذي سیعطینا الوضعیة 

 ."  الصحیحة عن كل العب وعن الفریق ككل
 جاھزیة الفریق   

"  الفریق حسب المدرب الشبیل  سیكون جاھزا     
نحن في انتظار الضوء األخضر الستئناف البطولة 

عندما تعلن الجامعة الملكیة عن انطالق باقي .إنشاء هللا
فخالل .  الدورات سنقوم طبعا بتداریب جماعیة 

األسبوع األول سنبرمج یومیا حصتان على األقل و في 
األسبوع الموالي سنركز على اللیاقة البدنیة و بعدھا 
سنغص في األمور الفنیة  ونشتغل إلتمام التسع جوالت 

لحد الساعة فإن األمور تسیر . المتبقیة في البطولة 
     ."      على أحسن ما یرام

 الحسین دحـــو                                      

 فھل من حل یا أصحاب القرار؟؟ ..موسم ریاضي غریب األطوار استعدادات سریع وادي زم تتواصل على قدم وساق

ان    العب عدن ھ ال ی في الوقت الذي كان ف
مرشدي مدافع رجاء بني مالل یجري إحدى 
ة  ن دی م ة مجاورة ل اب غ ة ب حصصھ التدریبی
ھ  ان رغم تمارة مقر سكناه،فوجيء بشابین ی
ان  ذي ك ال ال ق ن ھ ال ف ات ا ھ مھم على تسلی
ة  ی یستعملھ من أجل تصویر حصصھ التدریب
وات ساب  ة ال وإرسالھا فیما بعد عبر  تقنی

حي داء . لمدرب الفریق محمد مدی ودون إب
الن  حم ا ی ھم أیة مقاومة ردخ لمطلبھما ألن

و  ھ معھما السالح األبیض من جھة، ومن جھة ثانیة ف

ن  قط یعرف ھویة أحدھما وكدا الحي الذي ی
ھ . فیھ اق حی رف ھ اتصل ب ت وعند عودتھ لبی

وأطلعھم على واقعتھ، فما كان على أحدھم 
ح  وان الصحی ن ع ى ال إال التوجھ مباشرة إل
اء ودون  لیتسلم من ھناك الھاتف دون عن

ة ی ن ح األم ان . إشعار المصال ر أن عدن ذك ی
رة  مرشدي قد التحق بفریقھ الحالي خالل فت
ن  ھ م ی ا إل ادم االنتقاالت الشتویة األخیرة ق
ا  ھ العب ھ مدرب ی ل شباب بنجریر،ویعتمد ع

 .أساسیا

   عدنان مرشدي العب رجاء بني مالل یتعرض لالعتداء بتمارة
ھ ...كان إنسانا رائعا...في كلمة       ال دائم االبتسامة حتى تخ

ا .  إنسانا معصوما من اآلالم واآلھات م ي دائ ق في كل مرة نلت
 .بسخاء...تجد ابتسامة عریضة على محیاه وعناق حار

ة ل س ل روع س ت مش دم ا ق دم ن راج، ع د اإلح دوم ح  خ
Booksport  ال ج م ال ي ب م ل ع ث ال ح ب ي ال ة ف المتخصص

الل  ي خ ال ل اء، ق ض ی ب دار ال ة ال الریاضي بأحد فنادق مدین
ة "  سعید بنمنصور"مرحلة اإلعداد تحت أنظار  ی ع م رئیس ج

ى ... كن ھاني خویا"صداقة وریاضة  ل دوز ع ادي ی الحفل غ
 ."أنا معاك...خیر

" أكادیر"و" تطوان"و" وزان"سافرنا سویا في رحالت إلى 
ر ... و ع ھ أو تش ن ل م م ن أن ت ك ، وطیلة مسار الرحلة ال یم

ى  ل ة ع ال ل رس م ح ن ی اس م بالضجر، یشتغل بعمق وبإحس
 .عاتقھ

دوة  ار ن ي إط ي ف اض م آخر لقاء لي معھ كان شھر مارس ال
ود  ع ت ي ف ھ ورة ف ا الص حول الجھویة والریاضة بأكادیر، أم
ز  زی ع ل ارة ل ة زی اسب ن م لشھر ینایر الماضي بالدارالبیضاء ب

دث "  عبد اللطیف الطاطبي"  ح ت ال دت ب بالمستشفى، وكم سع
ا  معھ وكُتب لي حینھا أن ألتقط صورة جماعیة إلى جانبھ، كم

ى .. لو أنھا الوداع األخیر شف قبل أن نجتمع بعد مغادرة المست
 ."أكادیر"لعقد اجتماع بالمقھى لإلعداد لندوة 

، خصوصا "صداقة وریاضة"تعازینا الحارة ألسرتھ ولجمعیة 
 .الذي سیفتقد رجال صعب التعویض" سعید بنمنصور"األخ 
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في ظل انتشار فیروس كورونا المتجدد ،وككل الفرق، لجأ فریق سریع وادي زم إلى تطبیق   
برنامج تدریبي فردي خاص بالالعبین داخل مقرات سكناھم . و لمعرفة األجواء وكیفیة استعداد 
الفریق بعد شھر، بالتمام والكمال ، عن توقف المنافسات الریاضیة  كان للجریدة اتصال بإدارة 
 الفریق نستخلص منھ:
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وفق البرمجة المحددة سلفا من طرف العصبة الوطنیة لكرة القدم ھواة،فقد كان      
 19مقررا إنھاء البطولة بمختلف أقسامھا في نھایة األسبوع األخیر وتحدیدا یوم 

المستجد غیرت كل شيء في العالم  19، غیر أن جائحة كورونا كوفید 2020أبریل 
مع بدایة الفترة األولى من الحجر الصحي وتحدید نھایتھ .وما بالك بمنافسات الھواة

من شھر أبریل الجاري، كانت ألندیة الھواة تصورات متباینة فیما یتعلق  20في یرم 
،غیر أن اإلعالن عن الفترة 2020  –  2019بمستقبل بطولة الموسم الریاضي 

ماي القادم،دفع بالعدید من األندیة إلى تغییر  20الثانیة من الحجر حتى غایة یوم 
أرائھا فیما یتعلق بمستقبل بطولة الھواة خالل الموسم الحالي، وبالتالي فقد وجد من 
كان ینادي بإنھاء البطولة نفسھ یصطف إلى جانب األندیة المطالبة باإلعالن 

 .الرسمي عن توقیف البطولة،لكن بشروط تختلف من ناد ألخر
وإذا كانت جائحة كورونا قد أضرت بمصالح كرة القدم الوطنیة بشكل عام والھاویة 

منھا بشكل خاص،فإنھ تمة من یرى بأنھا قد تكون لھا تداعیات إیجابیة بالنسبة 
ألندیة أقسام الھواة التي تضم شریحة واسعة من الالعبین واألطر التقنیة واإلداریة 
والشغیلة التي تكسب قوتھا الیومیة من المنح التي ترد على أندیة الھواة، وذلك في 
غیاب مداخیل قارة ومداخیل المباریات واإلشھار وعائدات النقل التلفزي،وغیاب 

وتحدث البعض عن المعادلة الصعبة في ...التسویق وقلة الحوافز والمكافآت المالیة 
تعامل أندیة كرة القدم، وفي مقدمتھا أندیة الھواة مع األزمة التي خلفتھا الجائحة في 

وعلى ما یبدو فإن أزمة الھواة .ظل الحجر الصحي الذي تم تمدیده ألسابیع أخرى
ستتعمق أكثر من أي وقت مضى بعدما رفضت جل الجماعات المحلیة صرف منح 
الفرق الریاضیة واعتبارھا غیر ضروریة في الوقت الحالي استنادا إلى دوریة 

بالمقابل یرى البعض اآلخر بأن األندیة التي .  وزارة الداخلیة التي صدرت مؤخرا
تستطیع تدبیر أزمتھا مع الوباء في الوقت الراھن وبشكل عقالني، ستكون أقوى 

 .مما كانت علیھ قبل انتشار الفیروس
في ھذا الملف المخصص حول مستقبل بطولة الھواة في ظل األزمة الحالیة،طرحت 
من خاللھ إشكالیة مستقبل ھذه المنافسة بعد تمدید فترة الحجر الصحي،آخذة بعین 
االعتبار أراء ذوي االختصاص على مستوى األندیة،كما طرحت علیھم فكرة خلق 
صندوق للتضامن مع أندیة الھواة وكیفیة تدبیر موارده المالیة، استناد في ذلك إلى 
تجربة بعض الدوریات األوروبیة وفي مقدمتھا الدوري الفرنسي الذي اقترحت 
رابطتھ بخلق صندوق ائتمان مجتمعي لمساعدة األندیة المتضررة لتخطي الصعوبات 
المالیة بسبب تفشي وباء كورونا،وكدا التجربة المصریة بعدما لجأ رئیس أحد أندیة 
القسم الممتاز إلى أداء راتب شھرین لالعبي وأطر تقنیة عاملة بأربعة فرق تنتمي 

 .للھواة

 جل أندیة الھواة تقترح عدم إتمام البطولة بصعود فرق الصدارة وعدم إنزال أي فریق للقسم الموالي
  إجماع على خلق صندوق للتضامن مع أندیة الھواة وإجباریة المساھمة في صندوق الضمان االجتماعي

ھ      د أن أؤك بخصوص نقطة استئناف البطولة أو توقفھا، ف
جر  ح ف ال وق د ت ع ة ب ول ط ب اف ال ن ئ دا است ب ج من الصع

ت .الصحي وق ي ال جر ف ح ذا ال ى ھ ھ ت وإذا كنا متفائلین وان
ال  20المحدد لھ یوم  ف ت د االح ماي القادم،فسیلي ھذا الموفع

ى  بلیلة القدر، وبعدھا بعید الفطر السعید، وھذا ما یفرض عل
د  ة ق ول ط ب ون ال البطولة استئنافھا أواخر شھر ماي، وستك

ر ھ ف الش ن ونس ھری ع أن . توقفت آنذاك أزید من ش واق وال
الالعب المغربي بعد قضاءه ھذه الفترة الطویلة دون تداریب 
ھر  ودون ممارسة،فسیتطلب منھ فترة تھیيء لن تقل عن ش
اه  ن ع ب،م واحد لتفادي كل ما من شأنھ أن یضر بصحة الالع
أن استئناف البطولة لن یتم إال في بدایة شھر یولیوز القادم، 
ف  ل الصی وھذا أمر صعب للغایة ألن الفترة تتزامن مع فص

ا . الذي یعرف حرارة شدیدة ن ی باإلضافة إلى ذاك فال یجب عل
ة  ول اب السی أن نغفل العنصر األساسي والذي یتجلى في غی
ي  ت دة ال المالیة الكفیلة بتوفیر الضروریات المتعلقة بھذه الم

ل . قد تبلغ نصف الموسم الریاضي والح
رق  ف ان ال دم حرم في نظري فیجب ع
ام  ألقس ود ل ع ن الص درة م ص ت م ال
ي  العلیا،وعدم إنزال الفرق المتواجدة ف

ومع . الرتب األخیرة إلى األقسام السفلى
ذلك فلدینا الثقة الكاملة في المسؤولین 

 .التخاذ القرارات المناسبة في مثل ھذه الظروف االستثنائیة
ع  ن م ام بالنسبة للنقطة الثانیة المتعلقة بخلق صندوق للتض
ر  ب ت ع فرق الھواة،فأعتبر الفكرة محمودة ألن أقسام الھواة ت
ى  ل ة،ع ی ن وط دم ال ق رة ال ك بحق وحقیق القاعدة األساسیة ل
ن  ی العب ة ب رف ت ح م رق ال ف ا ال وی ن زود س ا ت ھ ار أن ب ت اع

ة .متمیزین ال ح وأطن أنھ في بلورة ھذه الفكرة ستساھم ال م
 .في النھوض بكرة القدم الوطنیة للمستوى الالئق بھا 

 

 سمیر المراكشي رئیس الوفاء الریاضي الفاسي

ي        ا،ف ھ فیما یخص البطولة ومستقبل
جر  ح اوز ال ج ال ت ي ح ھ ف ادي أن ق اعت
ن  الصحي شھر یونیو القادم، فسیصبح م
ودة  ة، ألن ع ول ط ب ام ال م ب إت ع الص
رات  الالعبین إلى فرقھم وإجراء التحضی
ن  ی العب یلزمھا وقت طویل حتى یتسنى ل
بالخصوص إلى استرجاع ولو جزء مھم من طراوتھم البدنیة، 
ي  ت،وھ وز وغش ی ول آنذاك ماذا سیبقى أمامنا غیر شھري ی

ات اری ب ام . فترة غیر مناسبة لخوض الم م دم إت ع ل ف اب ق م ال ب
ز  راك م ل ة ل ل ت ح م رق ال ف ل ود ل ع ر الص ذاك ح ت ن البطولة وم
ر  األمامیة،مع إنزال الفرق المحتلة للصفوف األخیرة ،فھذا أم

م .غیر ممكن س ق ال ط ب ب رت لماذا،ألن القسم الذي نتواجد فیھ م
وة م الصف س ق ي . الوطني الثاني،وھذا األخیر مرتبط بدوره ب ف

اعتقادي عدم إتمام البطولة ال یمكن اتخاذ أي قرار فیما یتعلق 
 .بالفرق الصاعدة أو النازلة

بالنسبة للنقطة الثانیة المتعلقة بإحداث صندوق التضامن،فإن 
بطولتنا غیر مھیكلة وال تتحكم فیھا قوانین،ألننا نجري موسما 

بموسم،یصعب علینا تحقیق ھذا المطمح، إال إذا كانت الجامعة 
ستتكفل بإخراج ھذا الصندوق إلى حیز الوجود، وذلك بإجراء 
ة  دی ا ألن وی ا سن ھ خصص بعض االقتطاعات من المنح التي ت
ذا  ق ھ ی حق واة ت ھ ة ال دی الھواة، ماعدا ذلك فیصعب على أن
ى،  ة األول درج ال ة ب دف ھ ون مست ك ي ست الھدف ألن ھي الت
ن  ك مادامت تدبر أمورھا المالیة الیومیة في ظروف أقل ما یم
أن یقال عنھا أنھا صعبة، وخاصة في ھذا الظرف التي وجدت 
ة  م راك ت م ون ال دی د ال دی ل تس ن أج ة م غ ال ة ب وب ع ھ ص ی ف
ة  ح ن م ن ال علیھا،وذلك بالرغم من توصلھا بالشطر الثالث م
ن  ی ل الجامعیة،لكونھا لبت رغبة العبیھ وأطرھا التقنیة والعام
ت  ى وق ون إل دی ن ال ا م ھ بھا أوال،وأرجأت تسدید ما تبقى ل
ذه  ل ھ وی م ي ت م ف اھ ا أن تس ھ ن ل ك م ف ی ی الحق، إذان ك

ة . الصندوق ول وك ودة م م ح م ة ال م في اعتقادي أن ھذه المھ
ة  ط ب رت بالدرجة األولى للجامعة الوصیة ولقطاعات أخرى م

 . بھذا الجھاز الوصي على كرة القدم المغربیة

 محمد الرمضاني رئیس فتح الناظور 

د     دی ح ن ت اجزا ع ي ع س ف د ن إنني أج
ة  وع م إجابتي بشكل قاطع، ولكن لدي مج
من المالحظات أتمنى أن تصب في االتجاه 
اف  ن ئ است م،ف ك ؤال ل س ی ل ي غ الذي یشف
ي  ح جر الص ح د ال ع ھ ب البطولة من عدم
د  دی ح ن ت م م رغ ال وجب علینا أوال معرفة مدة ھذا الحجر،فب

د 2020ماي  20موعده في یوم  ا وق ی ،إال أن األمر لیس قطع
ب . یستمر ألیام أخرى وهللا أعلم الع إن ال ك ف باإلضافة إلى ذل

ة  دول ق ج الھاوي لیس ذاك المحترف الذي یقوم بتمارینھ وف
و  محددة من طرف األطقم التقنیة للنادي،ألنھ ھاو بطبعھ، وھ
ا  م وب،ف ل الذي تعود في وسط الموسم أال یتدرب بالشكل المط
بالك وھو بعید عن النادي ،زد على ھذه الوجبات الغذائیة التي 

فكما تعلم فإن التغذیة السلیمة والمتوازنة تلعب .یتناولھا یومیا
ي  دورا مھما لدى أي ریاضي كان، باإلضافة إلى العامل النفس
ذه  ل ھ ن،وك ی الذي یلعب بدوره دورا أساسیا في تركیز الالعب
ل  األشیاء سوف تفرض على األندیة جمیعا أیاما كثیرة من أج

ع  ی اب ل أس االستعداد  بعد انتھاء مدة الحجر الصحي، إن لم أق
ب  ع ذا األمر یص ادي،وھ ی ت كي تدور عجلة البطولة بشكل اع
خص  ا ی ي م ة ف وب ع التكھن بھ، لدا أجد األمر في غایة الص
ى  ل استئناف البطولة من عدمھا، ناھیك عن الجانب المالي ع
ا  ھ ی ل ب ع ع ا ویص ادی ة م ؤزم واة م ھ اعتبار أن جل فرق ال

دارة ،دون . استئناف البطولة رق الص ود ف من ھنا أقترح صع
 .إنزال أي فریق إلى األولى ھواة

ع  ن م بالنسبة للنقطة الثانیة المتعلقة بإحداث صندوق التضام
اب  ق شب ری ل ف داخ ة ب ی ؤول س م ع ال أندیة الھواة، فمن موق
ت  ل أي وق ب ال وذاك ق ج ھوارة،أرى أن األمر یتطلب االستع

وبما .مضى،ألن شریحة واسعة  تستمد قوتھا في بطولة الھواة
ن  ی ی راف ن االحت ی دوری ة ال أن ھذه األخیرة أصبحت قبلة ألندی
ا  ھ ام ب م ت ة االھ دی ذه األن ى ھ ل األول والثاني،فالمفروض ع

 .بطریقة أو بأخرى
  

 

  حمید البھجة رئیس نادي شباب ھوارة

ة      بالنسبة للسؤال األول فأنا مع فكرة توقف البطولة بصف
جر  ح ن ال ى م رسمیة وذلك لعدة اعتبارات، ألن الفترة األول
ي  ح جر الص ح الصحي قد انتھت،وبدأت مرحلة أخرى من ال

دة  20التي ستمتد إلى غایة یوم  ى أن م ن ع م ادم،ب ق اي ال م
ن  ف م ن ونص ری ھ ن أو ش ری ھ ل لش ص ت ف س وق ت ال
د  دی م رار ت م إق ت ا إذا سی م ظر ع ت ن ا سن دھ ع ف،وب وق ت ال

وبالنظر لھذه االعتبارات كلھا،فال أحد بإمكانھ التكھن بما .أخر
ا أن  م ل ة،ع ی ان ث ة ال ل قد تحملھ األیام التي ستأتي بعد المرح
ى  ل ع ع ی أسبوعا من بعد نھایة المرحلة الثانیة سیكون الجم

ا أن . موعد مع االحتفال بعید الفطر السعید رضن وحتى لو افت
ة  الث البطولة ستستأنف فیما بعد،فیلزم منح الفرق شھرا أو ث
ا،  مرھ ن ع ى م ق أسابیع على األقل من أجل التحضیر لما تب
ع  ن م زام ت ة ست ادم وھذا صعب للغایة والحال أن الفترة الق

ا . فصل الصیف الذي تشتد فیھ الحرارة دم ع ادي وب ق في اعت
ي  س ف اتضحت معالم الصعود بالنسبة لمنافسات الھواة،أجد ن
مصطفا إلى جوار كل من یقترح إنھاء البطولة،مع منح تذاكر 

الصعود للفرق التي تحتل الصدارة،دون 
م  س ق ل ق ل ری زال أي ف أن
ة  ول ط ات ب افس ن الموالي،وسنخوض م

و  16الموسم القادم ب  ا ھ م ا ك ق ری ف
 .معتاد

ة  ق ل ع ت م ة ال ی ان ث ة ال ط ق ن ل ة ل بالنسب
ال  واة،ف بصندوق التضامن من فرق الھ

ذي  اوي ال ھ ب ال الع ون ال ان بد من التذكیر بأن مشروع ق
ون  ان ة ق جن دى ل د ل واج وضعتھ عصبة الھواة منذ فترة،یت

ومن ھذا المنبر .الالعب بالجامعة التي یرأسھا حسن الفیاللي
ن  أقترح التسریع بإخراج ھذا القانون إلى حیز الوجود بدء م

دا ا . الموسم القادم، ویتخذ قرار حاسما بشأنھ ألنھ مفید ج وم
ب  الع علینا إال انتظار المصادقة علیھ، ألننا حالیا ال نعرف ال

ن .الذي یمارس في الھواة عما إذا كان محترفا أو ھاویا وحی
ر  ك ف یتم البث في ھذا الموضوع الشائك والحساس آنذاك سن

 .في صیغة أخرى

 مصطفى حمراوي رئیس نادي شباب مریرت 

من وجھة نظري أرى أنھ من األجدر أن   
ا  ورون اء ك تتوقف البطولة، بحیث أن وب

ا  19كوفید  ن ی ل ذي فرض ع د ال المستج
ظر  ح جمیعا االلتزام بالحجر الصحي، وال
ي،  وطن وى ال ست م العام المطبق على ال
ن  ى م ق ب ا ت ارة م أصبح الالعب غیر جاھز بدنیا وذھنیا لمج
ك  ل عمر البطولة،وخاصة تلك  الفرق التي تطمح للصعود أو ت

ى م األدن س ق ل . التي تحاول تجنب االنحدار لل ام ع د أن ال ی األك
دل  النفسي سیؤتر سلباعلى نفسیة الالعبین،والحیلولة دون ب

ة ول ط ب ن ال ة م ی ق ي . مجھودات كبیرة خالل الدورات المتب وف
اعتقادي أرى أیضا أنھ من الواجب أن تكون ھذه السنة بیضاء 
ة،  ی ات األوروب دوری على غرار القرار الذي اتخذ في بعض ال
مع تخصیص منح خاصة للفرق التي احتلت المراتب المتقدمة 
ودات  ھ ج ن م في سلم الترتیب العام،تعویضا لھا عما بدلتھ م

 . قبل توقف المنافسة

فیما بتعلق بالصندوق المقترح للتضامن مع أندیة الھواة،فھذا 
ك  ود وذل وج حق مشروع یستلزم إحداثھ وإخراجھ إلى حیز ال
ي اتضح  ت في أسرع وقت ممكن،وخصوصا في ھذه الفترة ال
ن  ی العب ة ل ادی م ات ال فیھا أن ھناك خلل في تغطیة المستحق
رق  ف ل ال ة ج ال واألطر التقنیة بسبب توقف البطولة ، واستح
على توفیرھا،علما أن المكاتب المسیرة تعرف عجزا مالیا في 

ة . مواردھا المالیة، ع ام ج ن ال ب م ل ط ت وإلنجاح ھذه الفكرة ی
ة  م اھ ع مس الوصیة أن تخصص لھذا الصندوق دعما مالیا م
دم  ق رة ال ك ي ب رق ي ال ب ف رمزیة ألندیة الھواة،إن نحن نرغ

ا ھ ق ب الئ ذا . الوطنیة إلى المستوى ال ق ھ ل ع خ وازاة  م وم
الصندوق فاألمر یقتضي أیضا التعجیل بإقرار التغطیة الصحیة 
رق  ي ف ل ف م ع ي ت ت ة ال ل لالعبین واألطر التقنیة وكدا الشغی

ل . الھواة اف ك باإلضافة إلى ذلك أرى أنھ من باب التضامن والت
ذا  ي ھ خراط ف ة االن ی راف االجتماعي،یجب على األندیة االحت
ل  ك ة بش ی ن المشروع الذي سیعود بالنفع على كرة القدم الوط

 .خاص ،والریاضة بشكل عام

 طارق الساقي رئیس اللجنة المؤقتة لتسییر شباب قصبة تادلة
دا     ب ج ع ن الص ھ م د أن ق أعت ى، ف ة األول ط بالنسبة للنق

جر  ح ب ال ن بسب ھری ف دام ش وق د ت ع استئناف البطولة ب
ة  ی ان الصحي،وال أحد یتكھن حالیا بما سیحصل بعد الفترة الث

خ . ماي   20المحددة في یوم  اری ت ذا ال د ھ ع ولنفرض أن ب
ر  سیتم الرفع عن الحجر الصحي،وھذا ما نتمناه جمیعا،فاألم
ا إذا  ال م یتطلب وقتا آخر إلجراء التحضیرات الالزمة في ح

ل . قررت الجامعة استكمال ما تبقى من عمر البطولة اب ق م ال ب
ي ح ي . فقد یستمر التوقف في حال تمدید فترة الحجر الص وف

ب  ل حال تقرر عودة عجلة المنافسة إلى الدوران، فاألمر یتط
ب  ع ذا أمر ص د، وھ إجراء مباراتین اثنتین في أسبوع واح
ن  جدا بالنسبة ألندیة الھواة بسبب بعد المسافة بین الفرق م
ا  ی دن اوي ب ھ ب ال الع جھة، ومن جھة ثانیة عدم استعداد ال
ى  ارة إل ع اإلش ة، م ادی ع ظروف ال ي ال ونفسیا لذلك ولو ف

ارات، أرى .  تأجیل إقصائیات كأس العرش ب ت ذه االع ولكل ھ
ف  ی وق ت ي ب قض رار ی اذ ق خ ى ات ل أنھ من الواجب العمل ع
زال أي  ام ، دون إن ع ب ال ی رت ت در ال البطولة وصعود متص

 .فریق للقسم الثاني ھواة
ظروف  ال ة،ف ی ان ث ة ال ط وفیما یتعلق بالنق
ام  ل ع ك التي عاشھا ویعیشھا المغرب بش
ي  ت ظروف ال ي،وال ح جر الص ح الل ال خ
ف  ل ت خ م واة ب ھ ة ال دی ا أن ھ ن رت م م

ل  ب أقسامھا،فعبد ربھ یضم صوتھ لكل من یھتم بأمور ومستق
ذه  ع ھ ن م ام ض ت دوق ال فرق الھواة، وذلك بتخصیص صن
ن  ی األندیة التي تعتبر مشتال حقیقیا ألندیة الدوریین االحترافی
ات  ق ن صف األول والثاني،وذلك بتحویل مبالغ محددة سلفا م
دوري  ى ال واة إل ھ ن ال ون م ل ق ت ن ی ن س ذی ن ال ی ب الع ال
ذا  ى ھ ة إل ی ال م ات ال اع ط ت ع االق ی م ل ج االحترافي،وتحوی
رق  ف ح ال ال دم مص خ اف سی ط م الصندوق، ألنھ في آخر ال
ي  ت ي ال ف ال وھ الكبرى حین تنتعش خزینة فرق الھواة،كی

ك . تلجأ إلى أندیة الھواة بغیة انتداب العبین جدد ى ذل ل زد ع
 .وجب من الیوم التفكیر في موضوع الضمان االجتماعي

 حمید ریاض رئیس الجمعیة الریاضیة المنصوریة

ذا      ي ھ ة ف ول ط ب اف ال بصفتي ومن موقعي كرئیس لفریق ینتمي لألولى ھواة،أعتقد أنھ من الصعب استئن
ماي القادم، علما أن ما تبقى من البطولة یفرض  20الذرف، بحكم أن مدة الحجر الصحي ستمتد إلى غایة یوم 

ى  ل ن ع على األندیة إجراء ثماني دورات في عز فصل الصیف،األمر الذي یستجوب إجراءھا في ظرف شھری
وم . األقل ة ی وأؤكد بأنھ غیر مناسب تماما استئناف المنافسة،مع العلم أن جل عقود الالعبین ستنتھي في نھای
ى . 2020یونیو  30 أظم صوتي لكل من یقترح توقف البطولة بشكل نھائي خالل الموسم الحالي، مع العمل عل

منح بطاقة الصعود للمحتل للصف األول في كل مجموعة من مجموعتي القسم األول ھواة، دون إنزال أي فریق 

 .وأعتقد أن ھذا االقتراح سیحظى بثقة نسبة كبیرة من األندیة.إلى القسم الثاني
ن  د م دی ع ا ال ن ت م ل ا ع بالنسبة لالقتراح الثاني الخاص بإنشاء صندوق التضامن مع أندیة الھواة،فمن محاسن ھذه الجائحة أنھ

ش . األشیاء الحمیدة واإلیجابیة ومن أھمھا وأبرزھا التضامن، واألمثلة كثیرة في ھذا الباب ی ع وبما أن كل مكونات أندیة الھواة ت
ة  حالیا ظروفا جد صعبة،مادام القوت والمعیش الیومي لألطر التقنیة والالعبین والمستخدمین یرتكز أساسا على األجور الشھری
ذا  اء ھ ومنح المباریات ومنح التوقیع، ومثل ھذا التوقف االضطراري یضعھم في خانة العطالة، أضم صوتي لكل من یقترح إنش
ى  ل ر ع وف ت ي ال ت ت الصندوق لمواجھة ھذه الجائحة من جھة،ومن جھة ثانیة فقد تساعد ھذه الفكرة على تقویة أندیة الھواة ال

ي . مداخیل قارة ا ف ھ ح یبقى كیفیة إیجاد موارد ھذا الصندوق،فأظن أن األندیة المحترفة معنیة بھذا المشروع الذي سیخدم مصال
الل  ك خ ى ذل ل آخر المطاف،مادامت تلجأ موسما تلو اآلخر إلى جلب الالعبین المتمیزین من بطولة الھواة،وھي التي تعودت ع

 .السنوات األخیرة واألمثلة كثیرة في ھذا الباب

 محمد ماكوري رئیس أمل سوق السبت 



440العدد   
 18 مستجدات خلیك فدارك  20ماي  15إلى  01من 

، حارس فریق النجم الریاضي "حاتم البقالي"أعلن    
البیضاوي الممارس بالقسم ھواة مجموعة الشمال، عن 

المستجد، وبذلك  19إصابتھ بفیروس كورونا كوفید 
یسجل اسمھ كأول العب مغربي لكرة القدم، یصاب بھذا 
الوباء الذي ظھرت حالتھ األولى في بالدنا مطلع شھر 

 . مارس األخیر وتحدیدا في الیوم الثاني منھ
وسارع الالعب المذكور إلى نشر خبر إصابتھ في حینھ 
عن طریق تدوینة لھ عبر حسابھ الرسمي بموقع 

قدر هللا وما “ :قائال“  فایسبوك”التواصل اإلجتماعي 
شاء فعل، الحمد  على كل حال، كنتمناو تدعیوا معانا 

 .“ یحفظكم اخوتي من ھاد الوباء مرض كورونا
حارس "  حاتم البقالي"وحسب مصادر محلیة، فإن 

مرمى فریق نجم الشباب،قد ظھرت علیھ بعض 
األعراض، وبعد خضوعھ لفحوصات طبیة دقیقة، تأكدت 

إصابتھ  بالفعل بالفیروس،ویخضع حالیا للعالج والمراقبة الطبیة الالزمة بمسقط رأسھ بمدینة 
 ..طنجة،حیث التحق بھذه المدینة مباشرة بعد تعلیق منافسات البطولة في وقت سابق

سنة،قد استقدمھ مدرب نجم  25جدیر باإلشارة إلى أن الحارس المصاب بالداء البالغ من العمر حوالي 
خالل فترة االنتقاالت الشتویة األخیرة قادما من فریق مولودیة الجرف المنتمي " ھشام بوصوف"الشباب 

للقسم الثاني ھواة مجموعة الجنوب،ویتواجد حالیا بإحدى المصحات االستشفائیة بمدیتة طنجة رفقة 
 .والدیھ وشقیقیھ

دم مؤخرا    ق رة ال ك ضخت الجامعة الملكیة المغربیة ل
وداد  200مبلغ  ن ال ل م دوق ك م في صن ملیون سنتی

ي  ائ والرجاء البیضاویین نتیجة تأھلھما لدور نصف نھ
ل  حوی ررت أیضا ت من عصبة األبطال اإلفریقیة،كما ق

لصندوق كل )  ملیون سنتیم 100(نصف المبلغ المذكور
ا  دورھ ا ب غ ل ن ب من حسنیة أكادیر ونھضة بركان اللذی
رة  ك ة ل ی ق ری ة اإلف ی درال ف ون ك أس ال نفس الدور من ك

وبإجراء عملیة بسیطة فیما یتعلق بمجموع المنح .القدم
ي  افست ن ي م ة ف شارك م التي تلقتھا األندیة المغربیة ال

 600الدوري والكأس على المستوى اإلفریقي،فقد بلغ 
ة  دی ھ األن ت ب وصل ا ت ملیون سنتیم،وھو رقم یفوق م
ث ال  دم حی ق رة ال ك ي ل ق ری اد اإلف ح المذكورة من االت

 .ملیون سنتیم 500یتجاوز 
اسب  ة جاءت في ظرف من وصی ة ال ع مبادرة الجام
ا  ورون حة ك ائ ا ج ھ ت ف ل ي خ ت للتخفیف من المتاعب ال

عرضت  19كوفید  ي ت ت المستجد،ومواجھة األضرار ال
 .إلیھا وخصوصا بعد توقف البطولة

ة، م   وفي موضوع ذي صل ل ع
ي  مغرب ف ي ال ل من بیت ممث
الدوري اإلفریقي أن مسؤولیھ 
ل نصف  أجی ن ت متخوفون م
ر  وب ت ة أك ای ى غ ي إل ائ ھ ن ال
م  ھ حرم ك سی المقبل، ألن ذل
ن  ذی ن ال ی العب ات ال من خدم
و  ی ون ي ی ودھم ف ق ھي ع ت تن

ن ورغم .  القادم، وكذا المعاری
أن الجامعة الدولیة لكرة القدم

ي )  فیفا( ودھم ف ق ھي ع ت ن ن ت قد رخص لالعبین الذی
ة  ای ھ ة ن ای ى غ م إل ھ یونیو المقبل باالستمرار مع فرق
وا خوض نصف  ع طی الموسم الحالي، إال أنھم لن یست
النھائي في حالة تأجیلھ إلى أكتوبر المقبل، ألن الموسم 

ادم ق ر في غشت ال دی ق د ت ع . الكروي سینتھي على أب
ي  یضاوي ف ب وتنتھي عقود ثالثة العبین من الوداد ال

 .یونیو القادم،والعبین اثنین من الرجاء في الشھر ذاتھ

ملیون سنتیم في صندوق الرجاء والوداد 200الجامعة تضخ   

ملیون صنتیم في صندوق نھضة بركان وحسنیة أكادیر 100و   
  حارس مرمى نجم الشباب أول العب مغربي یصاب بفیروس كورونا

دد        س ع ف ت ن اض د خ رق ق ف ع ال ی م ا أن ج م ب
ى  ك إل ل مجموعة وذل ي ك المباریات في كل قسم وف

التي توقفت فیھا البطولة، فإن الفرق  23حدود الدورة 
راحات  ت المدرجة أسفلھ ھي المعنیة بالصعود حسب اق
جل مسیري أندیة الھواة بمختلف أقسامھا، اعتمادا في 

ى .ذلك على الترتیب األخیر ة عل مصادق ط ال ق ویبقى ف
مختصة  ة ال جن ل نتائج المباریات األخیرة من طرف ال

 . التابعة للعصبة الوطنیة لكرة القدم ھواة
دوري -  ى ال واة إل ي ھ ن وط م ال س ق ن ال م

 )نادیان(االحترافي الثاني 
 )ن 47(سطاد المغربي  -1
 )ن 43(االتحاد الریاضي التوركي  -2

 )نادیان(من األولى ھواة إلى القسم الوطني ھواة- 
 )ن 51(الجمعیة الریاضیة المنصوریة -1:مجموعة الشمال
 )ن 47(نادي ھالل تراست إنزكان -1:مجموعة الجنوب

 )أندیة 4(من القسم الثاني ھواة إلى األولى ھواة- 

 )ن50(دفاع حمریة الخنیفري -1:مجموعة الشمال الشرقي
 )ن 46(عمل بلقصیري -1:مجموعة الشمال الغربي

 )ن 41(االتفاق المراكشي -1:مجموعة الجنوب
 ن 29(شباب الجنوب بوجدور -1:مجموعة الصحراء

 من القسم الشرفي إلى القسم الثاني - 
 )فریقا 11(ھواة

 فریق واحد:عصبة الشمال
 فریق واحد: عصبة الوسط الشمالي

 فریق واحد: عصبة الغرب
 فریق واحد: عصبة الشرق

 فریق واحد: عصبة مكناس تافیاللت
 فریق واحد: عصبة الدار البیضاء الكبرى

 فریق واحد: عصبة تادلة
 فریق واحد: عصبة دكالة عبدة

 فریق واحد: عصبة الجنوب
 فریق واحد: عصبة سوس

 فریق واحد: عصبة الصحراء

 الفرق المتصدرة للترتیب العام في كل قسم من أقسام الھواة

 

  حدیث الصورة     اتحاد الفقیھ بنصالح.. ألول مرة بالقسم الثاني

ھ "  ملفات تادلة"  تلقت جریدة    ات ی د ح ی ى ق م نبأ وفاة المس
ق "  محمد حدیود"  اب ود" أخ الالعب الدولي الس راد حدی " م

ة  19اثر إصابتھ بفیروس كورونا كوفید م اص ع ال جد ب ت المس
ز  اھ ن ر ی م ك عن ع ة 49اإلنجلیزیة لندن، وذل ن ذه .  س ھ وب

رة  ى أس اة إل واس م المناسبة األلیمة، نتقدم بأحر التعازي وال
ة  م رح ال د ب ی ق ف د ال م غ ت المرحوم، سائلین هللا عز وجل أن ی
ن  ی ق دی وار الص ى ج ھ إل ات ن ح ج ی ھ فس ن ك ران، ویس ف غ وال
ھ  م ذوی ھ ل ا، وی ق ی ك رف ئ والشھداء والصالحین، وحسن أول

 .نا  وإنا إلیھ راجعونإ .وأقربائھ وأصدقائھ الصبر والسلوان

فیروس كورونا یودي بحیاة شقیق 
" مراد حدیود"الدولي السابق 

 الراحل محمد إلى یمین الصورة رفقة شقیقھ مراد 

ة    في انتظار ما ستقرره الجامع
ي  دم ف ق الملكیة المغربیة لكرة ال
واة  ھ ة ال طول ل ب ب ق شأن مست
ة، وجھت  جل  بأقسامھا الثالث
ة  ع جام ل سا ل م ت ل فرق الھواة م
ف  ی وق ت ا ب ھ ی الوصیة تطالبھا ف
ق  ل ع ت م رار ال ق ل ا ل ع البطولة تب
ده  دی م بتدابیر الحجر الصحي وت

ادم،  20إلى غایة یوم  ق اي ال م
ة حسب  ی وذلك لالعتبارات التال
ذي  س ال م ت ل م ي ال اء ف ا ج م

 :توصلت جریدة المنتخب بنسخة منھ
ذ   - ن ارس  14إن توقف التداریب ومعھ المباریات م م

ذي  حجر الصحي ال ة ال ای ھ األخیر، وذاك إلى غایة ن
رق إجراء  ف ى ال یتزامن مع عطلة عید الفطر تحتم عل

أسابیع، وذلك  5أو  4استعدادات ستمتد على األقل مدة 
قصد استرجاع اللیاقة البدنیة لالعبین وتفادي إصابتھم 

 .،وكدا حفاظا على مصالحھم ومصالح أندیتھم
ب   - إن الوضع المالي الحالي لألندیة صعب جدا بسب

تأخر الجماعات المحلیة والمجالس المنتخبة في صرف 
ھ  ع ج م ت ن المنح  السنویة المخصصة لألندیة،وھو ما ی
ة  ى نسب صعوبة توفیر مصاریف إضافیة التي تصل إل

ال  40 م ك في المائة من المیزانیة السنویة من أجل است
 .الموسم الریاضي إلى غایة شھر غشت القادم

ي ھذه   - ھواة ف ال ن ب التزام أغلب الالعبین الممارسی
ات  ان ح از االمت ی داد الجت ع االست ة ب ن السن رة م ت ف ال

 .الدراسیة ، وھو ما یستلزم توفیر ظروف التركیز
ب  ا أغل ھ وفي ھذا اإلطار وعمال بالقرارات التي اتخذت
ا  ادی الدول األوروبیة بإعالن نھایة الموسم الریاضي تف
ة  اضی ى مواسم ری ات ھذه األزمة إل ف ل الجترار مخ
د  ی ى صع قادمة،وبالتالي تدھور مستوى كرة القدم عل
یس  ن رئ الھواة،ولھذه األسباب تلتمس أندیة الھواة م

ال  مج ي وفسح ال ائ ھ الجامعة توقیف البطولة بشكل ن
ي  ل قسم وف أمام الفرق المتصدرة للترتیب العام في ك
م  ال ع ادامت م ى م سم األعل ق ل كل مجموعة الصعود ل
ب  ل ي أغ دة دورات ف ذ ع ن ت م ح د اتض ود ق ع الص
األقسام،وعدم إنزال أي فریق من الفرق المتدیلة ألسفل 
حاق الضرر  الترتیب إلى القسم األدنى وذلك لتفادي إل

 .بأي ناد
ة  ع من جھة ثانیة تلتمس أندیة الھواة من رئیس الجام
ة  ی ظرف ي ال خلق صندوق لدعم أندیة الھواة وخاصة ف
ة  الحالیة التي تعیشھا الفرق المشكلة للقاعدة األساسی
ھذه  لكرة القدم الوطنیة،حفاظا على التوازنات المالیة ل
األندبة وحتى یتسنى لھا كذلك  الوفاء بالتزاماتھا اتجاه 
ذه  ھ ن ب ی ل ام ع ل ال ة وك ی ن ق ت ر ال ن واألط ی ب الع ال
موسم  ل ة ل ی اف ك دادات ال ع ة إجراء االست ی األقسام،بغ

ادم  ق ي ال اض ری ر . 2021  –  2020ال ی وم یش ل ع وم
الملتمس أن كل أندیة الھواة تتلقى الدعم من المقاوالت 
ة جد  ی الصغرى والمتوسطة التي توجد الیوم في وضع
ن  ة م وی ن ح الس ن م الص ال خ ا أن است م ة ، ك ب صع
الجماعات المحلیة والمجالس المنتخبة أصبح أمد معقد 
ة  ارب دوق مح ادات لصن م ب االعت في ظل توجیھ أغل

 . المستجد 19فیروس كورون كوفید 
ذھب  في خطوة إنسانیة،بادرت عصبة الداخلة وادي ال
ي  زة،وف زی ع التي أحدثت مؤخرا في األقالیم الجنوبیة ال
ظل الحجر الصحي الذي تعرفھ المملكة من شمالھا إلى 
ول شھر  ة حل اسب ن م ا،وب ھ جنوبھا وشرقھا إلى غرب

ص  الل  700رمضان األبرك إلى تخصی ة،قمت خ ف ق
وزة  72األیام القلیلة الماضیة بتوزیعھا على  أسرة مع

ت . تنتمي جمیعھا لألندیة المنضویة تحت لوائھا وقد لقی
ا  ھ ا وأن م ن طرف،سی ھذه المبادرة استحسانا كبیرا م
ة  ھدف جاءت في ظرف عصیب،والحال أن األسر المست

 .من الفئة الھشة

 أندیة الھواة تراسل الجامعة الوصیة في شأن توقیف البطولة
 وخلق صندوق التضامن على غرار ما ھو معمول بھ في بعض البلدان 

الصعود ألول مرة لحظیرة القسم الثاني     
 1970 – 1969موسم 

 1970 –ماي  – 23: التاریخ
 الملعب البلدي بأسفي 

 )المسیرة الخضراء حالیا(
فریق  –اتحاد الفقیھ بنصالح :مباراة السد

 0 – 1:األشغال العمومیة مراكش
 صالح الھیاللي: مسجل الھدف

 )بضربة رأسیة(

 :الواقفون من الیمین إلى الیسار
 –قویدر  –رحال القوري  –موجود  –باكریم  -

 –ھشام عباس  -المرحوم عمر محسن –المنفلوطي 
المرحوم عبد  –العثماني  –المرحوم مصطفى الشیادي 

 )مدرب ابن مدینة سبتة(السالم التھامي 
 :الجالسون من الیمین إلى الیسار

 –محمد جوھري  –شریفي  –المرحوم خلیفة الزیتوني  -
 الزوین  -صالح الھاللي  –نجیب كاسم 
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اً "  ذا صن" أعدت صحیفة      ت ف ل راً م ری ق البریطانیة ت
غ  ان ی ذكرت بھ تشكیلة مرعبة لفریق یضم میسي وأوبام

 .وبوغبا وراموس وغیرھم من نجوم الكرة

دة  ق ع م ات ال ادث مع انتشار فیروس كورونا تستمر المح
ط  ق مع الالعبین بشأن تجدید عقودھم، األمر ال یتوقف ف
موسم أو  ة ال ای ھ ھ ن ق ری ف اطھ ب ب ھي ارت على من ینت
ن  ة م ب وك ى ك د إل ت م ل ی باالنتقاالت الشتویة المقبلة، ب

 .2021األساطیر تنتھي عقودھم صیف 
ت  وأعدت صحیفة ذا صن البریطانیة تقریراً موسعاً شكل

ة  11من خاللھ فریقاً یضم  ة أساسی ل ی ي تشك اً ف العب
تتمنى أكبر أندیة العالم الحصول على خدمات أي العب 

ا ھ ن م  م ھ ب أن ری غ ن ال ك ول، ل ق ع ادي م ل م اب ق م ب
فت  متوفرین وق ث ت ل، حی مجاناً بدءاً من الصیف المقب

 .معظم مفاوضاتھم حالیاً بسبب فیروس كورونا
ا  ورون روس ك ی د( وأدى انتشار ف ی وف اعد )  19-ك ب ت ل ل

اء  ق ت االجتماعي في معظم دول أوروبا مما یعني عدم ال

ة  ادی ا فرض شروط م م مسؤولي األندیة بالالعبین، ك
جدیدة عقب خسائر الفرق الفادحة جراء توقف األنشطة 

 .الریاضیة في األسابیع الفائتة
خطة  ي  2  –  5  –  3وجاءت التشكیلة التي ستلعب ب ف

ي حو اآلت ن ى ال ق واحد عل ری ف م ب ھ  :حال تخیل جمع
ى رم م ة ال راس ا :  ح اروم ي دون ال ط الن( اإلی ی  )م

اني( الفرنسي أوبامیكانو :  خط الدفاع م غ األل زی  –)  الیب
د( اإلسباني سیرجیو راموس  ساوي ) لایر مدری م ن ، ال

ا  ي( أالب ان م خ األل ی ون ی رن م ای .ب ( 
ط وس ا :  خط ال وغب ي ب رنس ف د ( ال ت ای ون ر ی ست انش م

یخ( ، اإلسباني تیاغو ألكانتارا )اإلنكلیزي ون ، ) بایرن می
ھ ) برشلونة( األرجنتیني لیونیل میسي  ی ي سان ان م ، األل

یزي(  ل ك ي اإلن ت ي خامیس ) مانشستر سی ومب ول ك ، ال
 ).لایر مدرید(رودریغیز 

یزي( الغابوني أوبامیانغ :  خط الھجوم ل ك ال اإلن ، ) أرسن
 ).مانشستر سیتي(األرجنتیني أغویرو 

 

 لیست مباراة خیریة تجمع نجوع العالم في كرة القدم
 میسي وأوبامیانغ وبوغبا وراموس یمكن أن یلعبوا في فریق واحد

اد   ح دد االت ج
دم  ق رة ال األوروبي لك

ا(  ف ھ )  وی ات ی وص ت
ة  ی ن وط ادات ال ح الت ل
ال  م ك ت اس األعضاء ب
ة  ی ل ح م ات ال دوری ال
ة  م أزم اق ف ط ت وس
ا  ورون روس ك ی ف
دو  ب ن ی ك المستجد، ل
اء  غ ة إل ی ان ك أن االتحاد القاري أیضا مستعد لدراسة إم

ة ن ی ع روف م ي ظ ات ف ق اب س م ذه ال  .ھ
ة ) ویفا(وعقد  ق ل غ ة م ی ون زی ف ل رة ت ر دائ اجتماعا عب

ادات )  فیدیو كونفرنس( ح ع االت ماضي  م وع ال األسب
ارات 55األعضاء ال  ، وأعلن بعدھا أنھ جرى تقدیم خی

طوالت  غطي ب ي ت ت د ال واعی م ص ال ا یخ م متعددة فی
ة دی ة واألن ی ن وط ات ال ب خ ت ن م  .ال

ح  ا” وأوض ف اء “  وی ھ ة إلن وی ات ق ی وص اك ت ن أن ھ
ن  ك كؤوس، ول ات ال الدوریات المحلیة الكبرى ومسابق
ر  طوی سیتم االستماع لبعض الحاالت الخاصة بمجرد ت
طوالت  ب ي ال ة ف شارك القواعد اإلرشادیة المتعلقة بالم

ي ل ح م دوري ال اء ال غ ة إل ال ي ح ة ف ی  .األوروب

ى  را إل ل، مشی ولم یكشف البیان عن مزید من التفاصی
م  ت ع سی مواضی ھذه ال ق ب ل ع ت أن أي القرارات التي ت

وم ی ة ال ذی ی ف ن ت ة ال جن ل  .اإلعالن عنھا عقب اجتماع ال
ت  ویتجھ الدوري البلجیكي الممتاز نحو اإللغاء في الوق

ن" الذي قال فیھ  ری ی ف یس "  الكسندر س ا" رئ ف وی " ال
ة  دی ة األن ھدد مشارك د ت مؤخرا أن مثل ھذه الخطوة ق
ة،  ی البلجیكیة في النسخة المقبلة من البطوالت األوروب
لكن بلجیكا بعد ھذه التھدیدات أرجأت القرار النھائي في 

ل ب ق م وع ال ب ى األس أن إل ذا الش  .ھ
دوري  اعدا ال ة م ی وجرى إیقاف كل الدوریات األوروب
ة  ی ان ك ل إزاء إم ن األم ص م البیالروسي، وسط بصی

وز ج ع ارة ال ق ي ال م ف وس م ال ال م ك ت  .اس
ي  2020وتأجلت بطولة أمم أوروبا  ل ف ب إلى العام المق

الوقت الذي تأجلت فیھ بطولتي دوري األبطال والدوري 
ة  وی ح األول ن أجل من ر مسمى م األوروبي ألجل غی

أن یتم استكمال "  الویفا"للدوریات المحلیة، حیث یأمل 
ف ی ر الص ي أواخ ات ف دوری ذه ال  .ھ

ا" وأكد البیان أن  ف وال "  الوی ع األم دف ا ب زم ت ل ظل م ی
ا ھو  م المتفق علیھا إلى االتحادات الوطنیة األعضاء ك

 ..مقرر من قبل

یصدر  توصیات قویة إلنھاء الدوریات األوروبیة" الویفا"  

ط   دأ وس دان ب ی ادي م ي" ن ی ل ب ون " م
ا" الفرنسي  ی ب ت "  جونیور سام وم السب ی

ذ  ن ھ م د دخول ع ة ب اق ف األخیر عملیة االست
ة  اعی ة اصطن وب الخمیس الماضي في غیب

د  ی وف ا ك ورون روس ك ی ف ھ ب ت اب  19إلص
ھ  ال المستجد، وذلك حسبما أعلن وكیل أعم

 ".فریدریك جیرا"
موھوب صاحب الـ   23ودخل الالعب ال

ماضي  ل ال ب ا ق عاما المستشفى الثالثاء م
د  ع دة، وب ع م ي ال اد ف اب ح ھ ت ب ال ب بس
خضوعھ ألول اختبار للكشف عن الفیروس 
جة  ی ت ن رازي جاءت ال التاجي كإجراء احت

م  ا وت ع سلبیة، إال أن حالتھ تدھورت سری
ي  ھ ف فس ودخول ن ت از ال وضعھ على جھ

 .حالة غیبوبة اصطناعیة الخمیس الماضي
ي " جیرا"وأشار  العب ف ال ال وكیل أعم

كیب" تصریحات لصحیفة  ی ة "  ل اضی ری ال
ة  ی وم ی د " ال اع ب ت د ال واع رم ق ت د اح ق ل
ض . االجتماعي لقد كان یخرج بمفرده للرك

أو للتسوق بجانب منزلھ حیث ال یوجد عدد 
 ".كبیر من الناس

ذي  ي ال ان ث ار ال ب وأضاف الوكیل أن االخت
ا  م ن ی أجراه الالعب أثبت إصابتھ بالعدوى ب
دى  أكد أن حالة الالعب الشاب مستقرة وأب

 .ثقتھ في أنھ سیتحسن تدریجیا

یتماثل للشفاء" جونیور سامبیا"الفرنسي " مونبلیي"نادي میدان وسط   

اد      ال" أع ن " أرس
ب  ع ل ح م ت زي ف ی ل ج االن
ي  ن ول دن ك ن ھ ل ات ب دری ت
راء  ق األول إلج ری ف ل ل
ن  ی تدریبات فردیة یوم االثن
ادي  ن األخیر مع استمرار ال
زل  ع اع إجراءات ال في إتب
اء  ب وب ب ي بس اع م ت االج

اجم  .19كوفید  وشوھد مھ
" الكسندر الكازیت" فرنسا 

ل  رازی ب ع ال د " ومداف ی ف دی
ز وی ط "  ل ب وس والع

" غرانیت تشاكا" سویسرا 
ب ع ل م ل ول ل وص الل ال  .خ

و  ال" وتدرب العب " أرسن
ر مسمى، .  بشكل منفصل مع الحفاظ على مسافة بین كل العب داخل الملعب وتوقفت كرة القدم في انجلترا ألجل غی

ي "  أرسنال"مدرب " میكیل أرتیتا"ولم تتدرب الفرق منذ إصابة  ماضي  12بفیروس كورونا المستجد ف ارس ال م
  .ولم تلعب أي مباراة منذ ذلك الحین

أبریل على األقل، بینما تستمر إجراءات العزل العام في بریطانیا حتى السابع  30وتوقف بطولة الدرجة الممتازة حتى 
ل .  من ماي القادم، حیث من المنتظر أن تراجع الحكومة القیود الحالیة ام ومن المتوقع عودة الفرق للتدریب بشكل ك

ع " سكاي سبورتس"الشھر المقبل بینما قالت محطة  إن البطولة تتطلع الستئناف اللعب في جوان المقبل إلنھاء تس
ر ی اھ م ج ور ال ة دون حض ی ل وی ي ج ة ف ی ق ب ت والت م  .ج

ة  ع جم وم ال ة ی ق ل غ ة م ی وستناقش كل أندیة الدرجة الممتازة العشرین ھذه المسألة خالل اتصال عبر دائرة تلفزیون
 .المقبل

اإلنجلیزي استأنف تداریبھ بدایة األسبوع " أرسنال" نادي 

رئیس رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم، عودة "  خافییر تیباس"توقع    
كافة المسابقات األوروبیة بما فیھا دوري أبطال أوروبا، مجددا بحلول منتصف 
شھر ماي المقبل، وذلك بعد فترة من التوقف اإلجباري بسبب فیروس كورونا 

 .19-كوفید
بحلول منتصف شھر ماي المقبل، یجب أن نكون قادرین على ": تیباس"وقال 

 .العودة مرة أخرى إلى جانب باقي البطوالت األوروبیة الكبرى
ربما تكون العودة قبل ذلك، لكن ذلك ھو الموعد الذي نضعھ في أذھاننا : وتابع

 .لنكون قادرین على استئناف المسابقة
یورو (بتأجیل )  ویفا(إن قرار االتحاد األوروبي :"  وفي تصریحھ أضاف قائال

كان موفقا، مشیرا إلى أن ذلك یمنح كافة االتحادات وروابط مسابقات )  2020
 ."الدوري فرصة إنھاء الموسم الحالي

 .، بسبب تفشي فیروس كورونا2021إلى صیف العام المقبل  2020قرر تأجیل كأس أمم أوروبا ) ویفا(وكان 

رئیس رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم"خافییر تیباس"توقعات    

أعلن وزیر إیطالي   
ل  ب ا ق اء م ع األرب
طات  األخیر أن السل
الد  ب ي ال ة ف ی ن ع م ال
ام  الل األی خذ خ ستت

ة ل ب ق م رارات  ال ق
بشأن السماح ألندیة 
اف  ن كرة القدم باستئ

 .التمارین

ر  ث ذ أك ن اضي م یأتي ذلك بعد توقف كامل النشاط الری
 .من شھر بسبب فیروس كورونا المستجد

ورا"وقال وزیر الریاضة  ان "  فینتشنزو سباداف ی ي ب ف

ة، " ف ل مخت استمعت بكثیر من االھتمام إلى المواقف ال
ر الصحة  ع وزی شاور م وخالل األیام المقبلة، بعد الت
واللجنة التقنیة العلمیة، سنقرر إجراءات محدثة بشأن 

 ."إمكانیة وسبل معاودة التمارین
ق  ی ل ع وأعلنت إیطالیا في التاسع من مارس الماضي ت
ر  ث ن األك حت م ي أصب ت النشاط الریاضي في البالد ال

اء  وب ً ب ا ی م ال ً ع را أث د" ت ی وف ن " 19-ك ك ضم ، وذل
ن  حد م ن أجل ال طاق م ن ة ال ال واسع ف إجراءات إق

اي .  تفشیھ ع شھر م طات مطل ویتوقع أن تبدأ السل
جي من حدة ھذه  دری ل ت ف بشك ی خف ت ال ل، ب ب ق م ال

 .اإلجراءات

  قرار عودة التدریبات قریباً  ستحسم السلطات اإلیطالیة

غر"  سیتكفل المدافع األلماني الدولي   و رودی ی " انتون
ن  بنفقات طعام الممرضات والممرضی
ى  ف ش لثالثة أشھر على األقل، في مست
ة  م اص ع ي ال ور ف ن ھ ال ی ر ف أبص

ن"  ی رل ھ" ب ادی ر ن ا ذك سب م " ، بح
ل "  تشیلسي ب ا ق اء م اإلنكلیزي األربع
   .الماضي

روس  ی شي ف ف ا" وفي ظل ت ورون " ك
غ  ال ب ع ال داف م  27المستجد، رغب ال

ى  ن " عاما، في مساعدة مستشف ی رل ب
ھ ی ت ات "  شاری ق ف ل ن حم الل ت ن خ م

ة  الث ث الطعام للممرضین والممرضات ل
 .أشھر
ى " رودیغر " وقال  ف ش ست م ت ب اتصل

ن " شاریتیھ" مك ف ی ھم كی ت فصح وسأل د ال قبل عی
ام .  المساعدة طع م ال ظی أبلغوني أنھ من الصعب جدا تن

م  مطع ال ال ف لجھاز الممرضین في ھذا الوقت نظرا إلق
ة ن ا .  وكل المطاعم في المدی ررت أن ق

ة  الث ث ام ل طع وعائلتي تحمل نفقات ال
 ."أشھر على األقل

" شتوتغارت"وتابع الالعب السابق ل
ي و ان م ا" األل طالي"  روم ا : " اإلی أن

ن" ممتن لكل ما قدمتھ لي  ی ي "  برل ف
الیوم أنا قادر على رد القلیل، . صغري

ت  ي وق ن األمور ف وأتمنى أن تتحس
 ."قریب

ألف  150وعلى رغم تسجیل أزید من 
روس  ی ف د" إصابة ب ی وف ي "  19-ك ف

حو  غ ن ل ات ب ی وف ألمانیا، لكن عدد ال
ة  ل ص، وھي حصی خمسة آالف شخ
ل  ة أخرى مث ی ع دول أوروب منخفضة نسبیا مقارنة م

  .إسبانیا وإیطالیا وفرنسا

اإلنجلیزي یتكفل بنفقات طعام الممرضین" تشیلسي  

)برشلون(میسي  )أرسنال(وبامیانغ أ   مانشستیر (بوغبا  
)یونایتید   

لایر (راموس
)مدرید   



SANTÉ            SANTÉ 440 
01-15 mai 20 

 20 

 

C auses : La bactérie Helicobacter pylori (H. Pylori), une 
bactérie qui survit à l’acidité, est la principale cause 
d’ulcères : elle causerait approximativement de 60 % à 80 

% des ulcères del’estomac et de 80 % à 85 % des ulcères 
duodénaux. Ces bactéries envahissent la couche de mucus qui 
protège normalement l’estomac et l’intestin grêle de l’acidité, et 
perturberaient ce mécanisme protecteur chez certaines personnes. 
Dans les pays industrialisés, 20 % des personnes de 40 ans et 
moins possèdent cette bactérie dans leur tube digestif. Une 
proportion qui atteint 50 % chez les plus de 60 ans. Environ 20 % 
des porteurs de la bactérie souffriront d’un ulcère au cours de leur 
vie. 
La prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS (par 
exemple, l’aspirine, l’Advil® et le Motrin®), est la seconde cause 
la plus fréquente d’ulcère au tube digestif. La combinaison d’une 
infection avec la bactérie H. Pylori et la prise d’anti-
inflammatoires augmente le risque d’ulcère de manière 
synergique. Le risque est alors 60 fois plus grand. 
Voici d’autres causes : 
▪ Une production excessive d’acide par l’estomac (hyperacidité 
gastrique), attribuable au tabagisme, à une consommation 
excessive d’alcool, à un stress important, à une prédisposition 
héréditaire, etc. Il pourrait toutefois s’agir de facteurs aggravants 
plutôt que de véritables causes d’ulcères. 
▪ Une brûlure grave, des blessures importantes ou encore le stress 
physique lié à une maladie grave. Il se crée alors des « ulcères de 
contrainte », qui sont souvent multiples et se situent le plus 
souvent dans l’estomac, parfois au tout début de l’intestin grêle 
(au duodénum proximal). 
▪ Plus rarement, un ulcère de l’estomac peut se révéler être un 
cancer de l’estomac qui s’est ulcéré. 
Dans la paroi de l’estomac, des glandes sécrètent des sucs 
gastriques qui contribuent à la digestion : 
des enzymesdigestifs, comme la pepsine, qui fragmentent les 
protéines en molécules plus petites, les peptides; 
de l’acide chlorhydrique (HCL), un acide fort qui permet aux 
enzymes digestifs d’être actifs et détruit la plupart des microbes 
(parasites, virus, bactéries, champignons) qui se seraient 
introduits dans l’estomac. 
Le contenu de l’estomac est toujours acide. Son pH varie de 1,5 à 
5, selon la nourriture ingérée et aussi selon les individus. 
D’autres glandes sécrètent un mucus destiné à protéger les parois 
internes de l’estomac : 
ce mucus empêche les enzymes digestifs et l’acide chlorhydrique 
de détruire la paroi de l’estomac en formant un film protecteur. 
La paroi de l’intestin grêle est également recouverte d’une couche 
de mucus qui la protège de l’acidité du chyme, nom donné à la « 
bouillie alimentaire » qui provient de l’estomac. 
Évolution : Habituellement, un ulcère apparaît progressivement 
en quelques semaines. Il peut aussi se manifester rapidement, 
après quelques jours de prise d’anti-inflammatoires non 
stéroïdiens, par exemple, mais cette situation n’est pas très 
fréquente. 
Le taux de cicatrisation spontanée pourrait avoisiner les 40 % (sur 
une période de 1 mois), particulièrement si l’ulcère était causé par 
la prise d’AINS et qu’on a cessé de les prendre. La guérison 
définitive spontanée, sans rechute, est toutefois rare. Les fumeurs 
ont plus tendance à faire des rechutes que les non-fumeurs. 
Si l’ulcère n’est pas traité ou que la cause n’est pas enrayée, il y a 
de fortes possibilités que les ulcères réapparaissent dans l’année 
qui suit. Mais même avec un bon traitement, il y a récidive dans 
20-30% des cas. 
Complications possibles : les complications sont relativement 
rares. L’ulcère peut causer une hémorragie : le sang s’écoule alors 
à l’intérieur du tube digestif. L’hémorragie est parfois massive, 
avec vomissements de sang rouge ou qui s’apparente à des grains 
de café, avec du sang dans les selles qui peut être rouge ou noir. 
Le saignement peut aussi être à bas bruit et relativement lent. On 
remarquera ou pas que les selles deviennent noires. En effet, sous 
l’influence des sucs digestifs, le sang devient noir. Les 
saignements peuvent causer une anémie avec le temps, s’ils ne 
sont pas détectés. Il se peut que le premier symptôme de l’ulcère 
soit l’hémorragie, sans qu’il y ait eu des douleurs auparavant, 
surtout chez les sujets plus âgés. Il faut consulter un médecin sans 
tarder. 
Une autre complication, beaucoup moins fréquente que 
l’hémorragie, est la perforation complète de la paroi du tube 
digestif. Cette situation engendre de violentes douleurs 
abdominales, qui s’aggravent rapidement en péritonite. Il s’agit 
d’une urgence médicale et chirurgicale. 
Symptômes généraux : 
▪ Une sensation récurrente de brûlure dans la partie supérieure de 
l’abdomen. 
En cas d’ulcère de l’estomac, la douleur est aggravée par le fait de 
manger ou de boire. 
En cas d’ulcère duodénal, la douleur s’apaise au moment des 
repas, mais s’accentue de 1 h à 3 h après avoir mangé et lorsque 
l’estomac est vide (durant la nuit, par exemple). 
▪ La sensation d’être vite rassasié. 

▪ Des éructations et des ballonnements. 
▪ Il n’y a parfois pas de symptôme avant la survenue d’une 
hémorragie. 
Signes d’aggravation : 
▪ Des nausées et des vomissements. 
▪ Du sang dans les vomissements (de couleur café) ou les selles 
(de couleur noire). 
▪ De la fatigue. 
▪ Une perte de poids. 
Chez les femmes enceintes qui souffrent d’ulcères, les symptômes 
ont tendance à disparaître durant la grossesse, car l’estomac est 
moins acide. Toutefois, des sensations de brûlure, denausée et de 
vomissements peuvent survenir vers la fin de la grossesse en 
raison de la pression qu’exerce le fœtus sur l’estomac. À ce sujet, 
voir notre fiche Reflux gastro-œsophagien. 
Personnes à risque : 
▪ Les femmes âgées de 55 ans et plus, pour les ulcères d’estomac. 
▪ Les hommes âgés de 40 ans et plus, pour les ulcères duodénaux. 
▪ Certaines personnes pourraient avoir une prédisposition 
héréditaire aux ulcères gastroduodénaux. 
Facteurs de risque : Certains facteurs peuvent aggraver ou 
retarder la guérison des ulcères en rendant l’estomac plus acide : 
▪ le tabagisme ; 
▪ la consommation excessive d’alcool ; 
▪ le stress ; 
▪ le café ne semble pas être en cause, selon une étude réalisée au 
Japon en 201322. 
▪ chez certaines personnes, l’alimentation peut aggraver les 
symptômes1 : 
- boissons : le thé, le lait, les boissons à base de cola; 
- aliments : les aliments gras, dont le chocolat et les concentrés de 
viande; 
- épices : le poivre noir, les graines de moutarde et la muscade. 
▪ Certains médicaments comme les anti-inflammatoires, la 
cortisone, les biphosphonates (utilisés pour l’ostéoporose), le 
chlorure de potassium. 
 
Le piment fort : à bannir ? :On a longtemps recommandé aux 
personnes atteintes d’un ulcère d’estomac ou du duodénum de ne 
pas consommer de piments forts à cause de leur effet piquant et « 
brûlant », qui pourrait exacerber leur douleur. 
Or, les études semblent démontrer que les piments forts 
n’entraînent pas de dommages supplémentaires au tube digestif. 
Ils pourraient même avoir un effet protecteur. En outre, utiliser le 
poivre de Cayenne en épice, même en grande quantité, 
n’aggraverait pas les ulcères. Cependant, la prudence est de mise 
à l’égard des capsules de capsaïcine (la substance qui confère au 
piment son goût piquant) et autres concentrés, qui peuvent 
contenir des quantités beaucoup plus élevées de capsaïcine que 
l’aliment. 
 
 Mesures pour prévenir les ulcères :  
Il est important d’utiliser adéquatement les médicaments anti-
inflammatoires non stéroïdiens ou AINS (aspirine, Advil®, 
Motrin®, etc.). Sinon, ils risquent de causer des brûlures 
d’estomac, ou même un ulcère gastroduodénal dont le premier 
symptôme peut être une hémorragie. La sensibilité à ces 
médicaments varie d’une personne à l’autre, entre autres selon 
l’âge, la dose et la durée d’utilisation. 
Voici quelques renseignements utiles. Pour en savoir plus, 
demandez conseil à votre médecin ou à un pharmacien. 
▪ Parfois, pour soulager une douleur (mal de tête, douleur 
musculaire, douleur articulaire, etc.), mieux vaut consommer de 
l’acétaminophène (Tylénol®) ou un autre médicament que votre 
médecin vous suggérera. 
▪ Si vous devez prendre des anti-inflammatoires, respectez la 

posologie et la durée recommandées du traitement. On ne devrait 
pas consommer les AINS durant plusieurs semaines sans une 
ordonnance médicale claire. 
▪ Il peut être avisé d’utiliser les anti-inflammatoires conjointement 
avec un médicament antiacide, qui prévient les brûlures 
d’estomac, ou avec un cytoprotecteur, comme le misoprostol 
(Cytotec®). Ce dernier est toutefois contre-indiqué durant la 
grossesse. 
▪ Les anti-inflammatoires se divisent en 2 grandes catégories : les 
classiques (Advil®, Motrin®, Naproxen®...) et les coxibs 
(Celebrex®, Mobicox®). Ces derniers ont une action plus 
spécifique et comportent moins de risque d’effets indésirables sur 
l’estomac. 
▪ Attention à la prise d’Alka-Seltzer (contenant de l’aspirine) et de 
Pepto-Bismol (contenant du sous-salicylate de bismuth) pour 
soulager les symptômes de l’ulcère et qui peuvent parfois les 
aggraver, chez certains individus. 
▪ Les biphosphonates (tels Actonel®, Fosamax®), médicaments 
pour traiter l’ostéoporose, peuvent parfois provoquer des ulcères. 
Notez qu’actuellement, il n’existe aucun moyen de prévenir 
l’infection à la bactérie Helicobacter pylori. 
Mesures pour diminuer les symptômes 
▪ Prenez plusieurs petits repas à intervalles réguliers, mangez 
lentement et mastiquez bien chaque bouchée. Ne pas laisser 
l’estomac vide pour une longue période aide à réduire les 
symptômes. 
▪ Évitez de boire en mangeant. 
▪ Évitez de manger avant d’aller au lit. 
▪ Il est important de ne pas fumer, car l’usage du tabac retarde et 
peut même empêcher la guérison des lésions de la muqueuse 
gastrique. 
▪ S’il y a lieu, veillez à réduire votre niveau de stress en en 
comprenant bien l’origine et en faisant les changements opportuns 
à votre vie (le travail, une situation précise, une relation, etc.). 
Bien que le stress ne cause pas d’ulcère, on croit qu’il s’agirait 
d’un facteur aggravant important. Consultez notre dossier Le 
stress et l’anxiété. 
▪ Soyez attentifs aux aliments et aux boissons qui aggravent vos 
symptômes. L’alcool, le thé, le lait et les produits laitiers, le 
chocolat, les boissons à base de cola, certaines épices (poivre noir, 
graines de moutarde, muscade), de même que les aliments riches 
en gras causent des douleurs chez plusieurs personnes. Évitez-les 
ou consommez-en une petite quantité avec d’autres aliments. 
▪ La consommation de yogourt et de miel contribue à la guérison 
des ulcères gastroduodénaux. 
▪ Avant de consommer un produit de santé naturel par voie orale, 
assurez-vous qu’il ne risque pas d’aggraver votre ulcère. La griffe 
du diable, par exemple, est contre-indiquée en cas d’ulcère 
gastrique. 
La chirurgie est utilisée dans certaines complications : 
• La gastrectomie des 2/3 enlève l'ulcère et une grande partie de 
l'antre gastrique où est sécrétée la gastrine qui est le stimulus 
hormonal de la sécrétion gastrique. Le rétablissement de la 
continuité digestive se fait par anastomose gastroduodénale (type 
Billroth I ou Péan) ou gastro-jéjunale (Billroth III ou Polya, 
Billroth II ou Finsterer). 
• La vagotomie supprime la sécrétion gastrique d'origine 
nerveuse par section du nerf pneumogastrique mais a comme 
inconvénient de paralyser la motricité de l'estomac qui ne peut 
plus se vidanger : il y a en effet un spasme du pylore. Il faut donc 
obligatoirement assurer la vidange de l'estomac paralysé par une 
pyloroplastie ou une gastro-entérostomie. 
• La vagotomie sélective ne sectionne que les filets nerveux 
destinés à l'estomac et limite les conséquences fâcheuses au 
niveau du foie et de la vésicule biliaire de la section des nerfs 
pneumogastriques. Les rameaux nerveux destinés aux autres 
organes de voisinage sont respectés. Un geste de drainage de 
l'estomac est également nécessaire (pyloroplastie ou gastro-
entérostomie). 
• La vagotomie hypersélective a remplacé progressivement ces 
techniques : le chirurgien ne sectionne que les seuls filets des 
nerfs pneumogastriques destinés à la commande nerveuse de la 
sécrétion acide. Cette intervention respecte les nerfs qui assurent 
la motricité de l'estomac et l'intervention de vidange gastrique est 
devenue inutile. Les séquelles sont minimes, la mortalité très 
faible (0,3%). Le taux de récidive est de 10. 
Réf : https://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/
sa_1175_ulc_gastroduo.htm# 
https://www.sante.fr 
 

L’ulcère gastroduodénal : 
 le stress, certains médicaments, des comportements à risques… facteurs qui aggravent cette affection.. 

    L'ulcère gastroduodénal, aussi appelé ulcère gastrique s'il est situé 
dans l'estomac et qui se nomme ulcère duodénal lorsqu'il se forme dans 
le duodénum (première partie de l'intestin grêle), sont en quelque sorte 
des plaies forme d’une érosion qui pénètre profondément dans la paroi 
du tube digestif. 
Ces plaies sont souvent douloureuses : elles entrent directement en 
contact avec l’acide présent dans le tube digestif. Une situation 

comparable à l’application d’un tampon d’alcool sur une éraflure. 
L’expression « ulcère gastroduodénal » englobe, en raison de la similitude de leurs manifestations, 
l’ulcère gastrique et l’ulcère duodénal 
On estime qu’environ 10 % de la population des pays industrialisés est susceptible de souffrir un 
jour ou l’autre d’un ulcère. Les personnes âgées de 40 ans et plus sont les plus touchées. Les 
ulcères du duodénum sont 10 fois plus fréquents que les ulcères de l’estomac. 

Préparé Par : B. ZIGZI  



 .  Dans cette ère d'abondance d'informations médiatiques 
relatives au Coronavirus, abordant sa définition, ses symptômes, 
les gestes barrières à adopter pour s'en prévenir, le nombre de cas 
confirmés et de décès, le diagnostic de son évolution que ce soit 
au niveau national ou mondial et finalement les différentes leçons 
à en tirer, j'étais vivement interpellé par une vidéo intitulée 
"Apprécie ce moment à sa juste valeur". Cet appel à porter notre 
attention sur les choses qui importent vraiment, telle la famille, et 
à se focaliser sur les leçons déduites de cette expérien ce amère, 
de cette pandémie et de ce confinement. La vie continue en dépit 
de tout. 
Dans ce sens, j'ai veillé à transcrire le contenu de cette vidéo et le 
publier sur "Milafat Tadla" dans l'espoir de participer, avec cette 
simple contribution, dans la diffusion de ce message important et 
par suite la réalisation de son objectif ultime. 
”Toutes mes condoléances les plus sincères aux familles qui 
ont perdu un être cher, une pensée très spéciale aux personnes 
en convalescence et toute ma gratitude aux personnes qui 
travaillent dur pour prendre soin de nous durant cette période. 
Ce message est pour répondre à mes amis qui se reconnaîtront, 
qui m'appellent pour se plaindre du confinement. 
La première des choses que j'aimerais vous dire c'est que : ça 
va passer .. la vie est faite ainsi, tout passe ... 
La deuxième des choses que j'aimerais vous dire c'est que 
tout ce que tu n'acceptes pas fait mal. Un simple verre d'eau 
si tu n'en veux pas et je te force à le boire ça fait mal .. Si tu 
l'acceptes ça peut être un plaisir. Le plus tôt tu acceptes la 
situation que nous sommes en train de vivre, le plus tôt tu vas 
t'apercevoir que c'est peut-être un cadeau ! Mais tu ne vas 
pas le voir si tu vis dans le futur impatient que ça se finisse, tu 
ne vas pas le voir non plus si tu est obnubilé par les réseaux 
sociaux ou si tu es pris dans les filets de la peur des médias : 
les morts, les virus, la crise .. C'est un moment unique que 
nous sommes en train de vivre, toute la planète ralentie .. 

Je ne comprends pas ton impatience, c'est le 
métro ou les embouteillages qui te 
manquent ? Apprécie ce moment à sa juste 
valeur, cette opportunité ne se représentera 
peut-être plus jamais ... Et c'est le moment de donner de 
l'importance aux choses qui sont véritablement 
importantes. Je peux te dire ce qui est le plus important dans 
ta vie c'est les personnes que tu as autour, et tu vis comme 
si elles allaient toujours être là .. Tu vis comme si TU allais 
toujours être là… ce n'est pas vrai !  
On sait tous qu'un jour on va mourir. On sait tous que les 
personnes qu'on aime le plus dans ce monde, tes parents que 
tu adores, tes frères et soeurs, ta femme, ton mari, tes enfants 
un jour ils vont mourir, un jour ils ne seront plus là. Et si tu 
l'as déjà vécu, tu sais de quoi je parle. Sinon le jour où tu vas 
enterrer un être cher, c'est là que tu vas comprendre ce je dis 
et malheureusement ce jour arrive très vite, parce que la vie 
passe très vite. Et ce jour tu vas rentrer à la maison, tu vas être 
seul et c'est là que tu vas prendre conscience de ce qui 
compte vraiment dans la vie. 
Ces prochains jours accueille ce confinement comme une 
opportunité, comme un cadeau. Fais en sorte que cette période 
soit magique. Rapproche toi de toi, rapproche toi des tiens… 
Fais des câlins qui durent, aies des conversations profondes, dis 
aux personnes qui te sont chers combien tu les aimes. Quand tout 
ça va passer, parce que ça va passer, encore une fois tout passe 
dans la vie. Dans un an, 3 ans, 5 ans 10 ans quand tu auras repris 
ton rythme frénétique, ou pas .. et que tu repenseras au 
confinement, quels souvenirs tu veux garder ?  
C'est maintenant que tu sèmes les souvenirs que tu vas 
cueillir plus tard. Apprécie ce moment à sa juste valeur ! 
Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire.” 

  Proposé et transcrit par : ADDIF Nabil 

Apprécie ce moment à sa juste valeur ! 

- Jacques Attali 
 
Aujourd’hui, rien n’est plus urgent que 
de maîtriser les deux tsunami, sanitaire 
et économique, qui s’abattent sur le 
monde. Il n’est pas assuré qu’on y 
parvienne. Si on échoue, des années 
très sombres nous attendent. Le pire 

n’est pas certain. Et pour l’écarter, il faut regarder 
loin, en arrière et devant, pour comprendre ce qui se 
joue ici : 
Chaque épidémie majeure, depuis mille ans, a 
conduit à des changements essentiels dans 
l’organisation politique des nations, et dans la 
culture qui sous-tendait cette organisation. Par 
exemple, (et sans vouloir réduire à néant la 
complexité de l’Histoire), on peut dire que la Grande 
Peste du 14ème siècle, (dont on sait qu’elle réduisit 
d’un tiers la population de l’Europe) a participé à la 
remise en cause radicale, sur le vieux continent, de 
la place politique du religieux, et à l’instauration de 
la police, comme seule forme efficace de protection 

de la vie des gens. L’Etat moderne, comme l’esprit 
scientifique, y naissent alors comme des 
conséquences, des ondes de choc, de cette immense 
tragédie sanitaire. L’un et l’autre renvoient en fait à 
la même source : la remise en cause de l’autorité 
religieuse et politique de l’Eglise, incapable de 
sauver des vies, et même de donner un sens à la 
mort. Le policier remplaça le prêtre. 
Il en alla de même à la fin du 18ème siècle, quand le 
médecin remplaça le policier comme le meilleur 
rempart contre la mort. 
On est donc passé en quelques siècles d’une autorité 
fondée sur la foi, à une autorité fondée sur le respect 
de la force, puis à une autorité plus efficace, fondé 
sur le respect de l’Etat de droit. 
On pourrait prendre encore d’autres exemples et on 
verrait que, à chaque fois qu’une pandémie ravage un 
continent, elle discrédite le système de croyances et de 
contrôle, qui n’a su empêcher que meurent 
d’innombrables gens ; et les survivants se vengent sur 
leurs maîtres, en bouleversant le rapport à l’autorité. 
Aujourd’hui encore, si les pouvoirs en place en 
Occident se révélaient incapables de maîtriser la 
tragédie qui commence, c’est tout le système de 
pouvoir, tous les fondements idéologiques de 

l’autorité qui seraient remis en cause, pour être 
remplacés, après une période sombre, par un 
nouveau modèle fondé sur une autre autorité, et la 
confiance en un autre système de valeur. 
Autrement dit, le système d’autorité fondé sur la 
protection des droits individuels peut s’effondrer. Et 
avec lui, les deux mécanismes qu’il a mis en place : 
le marché et la démocratie, l’un et l’autre des façons 
de gérer le partage des ressources rares, dans le 
respect des droits des individus. 
Si les systèmes occidentaux échouent, on pourrait 
voir se mettre en place non seulement des régimes 
autoritaires de surveillance utilisant très 
efficacement les technologies de l’intelligence 
artificielle, mais aussi des régimes autoritaires de 
répartition des ressources. (Cela commence 
d’ailleurs dans les lieux les moins préparés et les 
plus insoupçonnés : A Manhattan, nul, hier n’avait 
le droit d’acheter plus que deux paquets de riz). 
Heureusement, une autre leçon de ces crises, est que le 
désir de vivre est toujours le plus fort ; et que, à la fin, 
les humains renversent tout ce qui les empêche de jouir 
des rares moments de leur passage sur la terre. 
Aussi, quand l’épidémie s’éloignera, verra-t-on 
naître, (après un moment de remise en cause très 

profonde de l’autorité, une phase de régression 
autoritaire pour tenter de maintenir les chaînes de 
pouvoir en place, et une phase de lâche 
soulagement), une nouvelle légitimité de l’autorité ; 
elle ne sera fondée ni sur la foi, ni sur la force, ni sur la 
raison (pas non plus, sans doute, sur l’argent, avatar 
ultime de la raison). Le pouvoir politique appartiendra 
à ceux qui sauront démontrer le plus d’empathie pour 
les autres. Les secteurs économiques dominants seront 
d’ailleurs aussi ceux de l’empathie : la santé, 
l’hospitalité, l’alimentation, l’éducation, l’écologie. En 
s’appuyant, bien sûr, sur les grands réseaux de 
production et de circulation de l’énergie et de 
l’information, nécessaires dans toute hypothèse. 
On cessera d’acheter de façon frénétique des choses 
inutiles et en reviendra à l’essentiel, qui est de faire 
le meilleur usage de son temps sur cette planète, 
qu’on aura appris à reconnaître comme rare et 
précieux. Notre rôle est de faire en sorte que cette 
transition soit la plus douce possible, et non un 
champ de ruines. Plus vite on mettra en œuvre cette 
stratégie, plus vite on sortira de cette pandémie, et 
de la terrible crise économique qui s’en suivra. 
j@attali.com 
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Dans cette chambre de 
quatre murs 

Je ressens des émotions 
pures 

Dégoût, joie, peur et soupires 
 

Dans cette chambre de quatre murs 
Je passe mon confinement avec des 

mesures 
Hygiène, vigilance et des règles à obéir 
Engagement pour le meilleur et pour le 

pire 
 

Dans cette chambre de quatre murs 
Je fais des écris et des lectures 
Romans d'action et aventures 
Livres de sciences et cultures 

 
Dans cette chambre de quatre murs 

Je me rappelle de plusieurs souvenirs 
Réalisations, célébrations qui me font réjouir 

Pertes, erreurs qui me poussent à se 
repentir 

Rencontres, débats  qui m'incitent à 
s'enquérir 

 
Dans cette chambre de quatre murs 
Des pensées sur le passé et l'avenir 

Des questions infinies sur notre devenir 
des constats qui donnent à réflichir 

 
Dans cette chambre de quatre murs 
une certitude que le meilleur reste à 

venir 
Et que la vie continue avec ses brisures 

et ses plaisirs 
■ Ourrache chaymaa 

Soixante ans après les faits, le président allemand 
Roman Herzog devait présenter les excuses de son 
pays aux victimes espagnoles du bombardement 
nazi. L’Allemagne reconnaissait pour la première 
fois « l’implication coupable de pilotes allemands ». 
Un « symbole de l’architecture de paix que les États 
d’Europe de l’Ouest s’emploient patiemment à bâtir 
depuis quarante ans », commentait Guillaume 
Goubert, journaliste à la Croix, dans un article paru 
le 28 avril 1997. 
ARCHIVES 
Affreux et inutile bombardement de Guernica, 
berceau des Basques 
)La Croix du 29 avril 1937) 
La guerre civile en Espagne, guerre horrible par elle-
même puisqu’elle fait se combattre à mort les uns 
contre les autres les citoyens d’un même pays, prend 
par moments l’aspect d’une affreuse barbarie qui 
montre, malheureusement, l’intensité des haines qui, 
au-delà des questions de politique pure, animent les 
partis en lutte. 
Il en est ainsi notamment des bombardements des 
villes si souvent inutiles ou ne correspondant à 
aucune nécessité stratégique, et qui sont d’autant 
plus répréhensibles lorsque, quels qu’en soient les 
auteurs, ils frappent des cités ouvertes, loin à 
l’arrière des fronts. 
Aussi ne peut-on que condamner énergiquement les 
opérations aériennes qui ont été conduites hier sur la 
ville de Guernica, située à plus de 30 kilomètres au 
sud-ouest d’Eibar. 
Un communiqué de Bilbao dit que ce bombardement 
a été effectué par 120 avions insurgés volant très 
bas. Il a été exécuté méthodiquement, dans une 
volonté évidente, il semble, à la fois, de terroriser la 

population et de frapper le nationalisme basque en 
l’atteignant à la source de ses traditions. 
Guernica est en effet la ville sacrée d’Euzkadi, 
berceau de la race. Et, en outre, le jour choisi pour 
ce bombardement, qui a duré plusieurs heures, était 
un jour de marché, qui avait donc amené dans la cité 
un grand nombre de personnes de la campagne. 
Les communiqués de Bilbao précisent que les avions 
incendiaires et massacreurs sont des appareils 
allemands qui ont lancé un millier de bombes jusque 
sur les gens qui s’enfuyaient. 
Les nationalistes sentant toute la terrible 
responsabilité morale que font peser sur eux de tels 
faits, la gravité de la tâche portée à leur propre 
blason, s’efforcent de récuser ces accusations. 
Ils affirment, par la voix du général Queipo de 
Llano, que leurs avions ne sont pas sortis et que ce 
sont, dès lors, les rouges eux-mêmes qui ont 
incendié Guernica. comme ils avaient, la veille, 
brûlé volontairement Eibar. 
Cependant les témoignages sont formels qui soulignent 
que cette opération détestable a été menée par des 
avions correspondant à trois types allemands, et que la 
destruction, à peu près totale de Guernica, s’est 
poursuivie suivant un plan bien défini. 
Le nombre des morts serait de plusieurs centaines, et 
il s’agirait surtout de femmes et d’enfants. 
En ce qui concerne les opérations proprement dites, 
les nationalistes n’ont pas encore pris Durango, 
qu’ils encadrent cependant. 
Au nord d’Eibar, les colonnes franquistes ont atteint 
Marquina vers Lequeitio et la côte basque. 
Le gouvernement de Bilbao assure pour sa part 
qu’une offensive insurgée a été repoussée autour de 
Durango. Il ajoute que dans le secteur d’Eibar les 

républicains contiennent énergiquement les 
adversaires auxquels ils font payer chèrement 
chaque pouce de terrain, ce qui est reconnaître, 
néanmoins, la progression des nationaux. 
La destruction de Guernica par des avions 
allemands – Le rôle admirable du clergé 
D’après des informations de Bilbao, le 
bombardement à Guernica dura exactement trois 
heures quinze minutes. Il fut effectué par des 
appareils allemands de bombardement Junker 51 et 
Heinkel 111 et des avions de combat Heinkel 51. 
D’après le correspondant du Times à Bilbao, qui 
s’est rendu aussitôt sur les lieux, il était 16 h 30 
lorsque la cloche de l’église sonna l’alarme pour 
signaler l’approche des avions. Les gens se 
réfugièrent aussitôt dans les caves et dans les abris 
préparés depuis le bombardement de Durango par 
les escadrilles du général Mola, le 31 mars. Un 
prêtre prit la direction des opérations et tout se passa 
avec ordre. 
Un avion de bombardement allemand apparut, lança 
six grosses bombes. Cinq minutes après, un second 
avion survint et laissa tomber un nombre égal de 
bombes. Un quart d’heure, puis trois Junker vinrent 
continuer l’œuvre de destruction. À partir de ce 
moment, le bombardement augmenta d’intensité et 
fut continu. Il ne cessa qu’à 19 h 45. 
La ville de 7 000 habitants, auxquels il faut ajouter 3 
000 réfugiés, avait été lentement, systématiquement 
détruite, et dans un rayon de huit kilomètres d’autres 
avions incendiaient l’une après l’autre les fermes de 
la région. 
Le système employé par les appareils de 
bombardement allemands ajoute le correspondant du 
Times, peut intéresser ceux qui étudient la nouvelle 
science militaire. Tout d’abord, de petits groupes 
d’avions lancèrent de lourdes bombes et des 
grenades à main sur toute la ville, en attaquant un 

quartier après l’autre, suivant un plan bien ordonné. 
Puis des avions de combat volèrent très bas, à moins 
de 150 mètres, et fauchèrent à la mitrailleuse les 
gens que la panique avait fait sortir de leurs abris, 
dont certains d’ailleurs avaient été percés jusqu’à 
des profondeurs de 7 à 8 mètres par des obus d’une 
demi-tonne. Nombre de ces malheureux furent tués, 
comme le furent aussi les moutons qui avaient été 
amenés au marché. 
Le processus du bombardement d’une ville ouverte 
était logique. Il s’agissait d’abord d’employer des 
grenades à main et d’énormes bombes pour semer la 
panique parmi la population, puis de mitrailler les 
gens pour les obliger à se réfugier sous terre, et enfin 
de déverser de grosses bombes et des bombes 
incendiaires pour démolir les maisons et les brûler. 
Les seules contre-mesures que pouvaient employer 
les Basques, en l’occurrence, furent celles que 
trouva l’héroïsme du clergé local. Les prêtres 
récitèrent des prières et ils bénirent dans les abris 
détruits les foules agenouillées, qui comprenaient 
des socialistes, des anarchistes et des communistes 
aussi bien que des fidèles déclarés. 
Le correspondant du Times signale que tout 
Guernica a été la proie des flammes, à l’exception de 
l’historique Casa de Juntas, où se trouvent les 
précieuses archives de la race basque et où siégeait 
l’ancien Parlement provincial. Le fameux chêne de 
Guernica, au tronc desséché, vieux de six cents ans, 
près duquel les rois d’Espagne juraient de respecter 
les droits démocratiques des Basques, dont, en 
retour, ils recevaient l’allégeance et l’église, de 
Santa-Maria ont seuls été épargnés. 
L’effet causé par le bombardement de Guernica, 
ville sainte des Basques, a été profond, et le 
président Iguirre a flétri, dans un communiqué, le 
massacre perpétré par les aviateurs allemands au 
service des nationalistes espagnols. 

(suite) 26 avril 1937, le bombardement de Guernica par la légion Condor 

 Confinement et espoir 

Avis important  
À mes chers /chères élèves  
  
Pendant cette période de Confinement : 
Lisez Le Coran  
Révisez Vos leçons  
Faites Vos exercices  
Enrichissez Votre Vocabulaire en 
consultant le dictionnaire  
Pensez positivement  
Aidez Vos parents  
Lisez le maximum possible  

Rappel  
Lire, C'est élire.  
Qui Voit la Vie en rose dépasse tout et 
qui voit la vie en noir tout le dépasse.  
Appel et invocation  
Qu'ALLAH nous protège partout dans 
le monde. Amen  
Vive L'humanité  
Vive la solidarité  
Restez à la maison, la famille est un 
trésor et le Maroc vaut mieux que l'or   

 ■  Nezha Ait Brahim  
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  Le ministre israélien de la Défense Naftali Bennett, 
à gauche, avec l’ambassadeur Emanuele Giaufret, 
espère maintenant que d’autres pays achèteront un 

système de repérage du coronavirus fabriqué par une 
entreprise d’espionnage impliquée dans l’assassinat 

du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. (via 
Twitter) 

 
  
 La pandémie du coronavirus est une opportunité 
considérable pour les gouvernements et les 
entreprises d’espionnage d’étendre leur portée, y 
compris dans la vie privée des individus. 
 
 Les autorités de santé publique affirment qu’un 
tracking efficace sera essentiel pour mettre fin à de 
longs confinements et mettre rapidement un stop à 
de nouveaux rebonds du virus, au moins jusqu’à ce 
qu’un vaccin soit développé. 
Cela signifie que les technologies de surveillance 
qui promettent d’identifier rapidement quiconque 
est exposé au virus peuvent certainement trouver 
un marché mondial. Le danger étant que ce genre 
de surveillance intrusive devienne permanent. 
Le célèbre NSO Group est l’une des entreprises 
qui cherche à tirer parti de cette opportunité. 
C’est la société qui produit le logiciel malveillant 
appelé Pegasus qui peut discrètement s’insérer 
dans le téléphone portable d’une cible. 
Il peut ensuite être utilisé pour renvoyer presque 
toutes les informations privées à ceux qui 
espionnent, y compris les enregistrements, les 
captures d’écran, les mots de passe, mails et textes. 
L’industrie technologique tant vantée d’Israël a des 
liens profond avec l’appareil militaire et 
d’espionnage du pays, qui utilise les Palestiniens 
sous occupation armée comme d’involontaires 
cobayes pour des systèmes qui sont maintenant mis 
en vente pour d’autres pays. 
Et on découvre maintenant que les gouvernements 
européens sont prêts à profiter de cette structure 
abusive et oppressive, au prétexte de combattre la 
pandémie. 
Pegasus du Groupe NSO, qui n’est vendu qu’à des 
gouvernements, a été abusivement utilisé contre 
des journalistes et des militants des droits de 
l’Homme dans des dizaines de pays. Parmi les 
utilisateurs suspectés, il y a le Maroc, le Mexique, 
les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn et le 
Kazakhstan. 
Pegasus a également été impliqué dans l’assassinat 
de Jamal Kashoggi, le journaliste saoudien attiré 
dans le consulat de son pays en 2018 à Istanbul et 
sauvagement assassiné et dépecé. 
Amnesty International, dont l’équipe a été ciblée 
grâce au logiciel malveillant du Groupe NSO, 
poursuit la société en justice pour faire stopper son 
rôle dans la surveillance abusive. 
Facebook intente également un procès à NSO 
Group pour avoir compromis sa plate-forme de 
messagerie WhatsApp afin d’aider des 
gouvernements à espionner environ 1.400 
personnes. 
« Tentative cynique » 

Aujourd’hui, les experts de la vie privée et pour les 
droits humains s’inquiètent du fait que NSO Group 
soit à la pointe d’un effort de surveillance du 
coronavirus sponsorisé par le gouvernement 
israélien qui pourrait être adopté dans d’autres 
pays. 
Le ministre israélien de la Défense Naftali Bennett 
s’est vanté le mois dernier que son ministère et 
l’armée israélienne aient travaillé avec NSO Group 
au développement d’un système qui permette de 
donner aux Israéliens une évaluation de la 
probabilité qu’ils avaient d’être infectés par le 
nouveau coronavirus. 
D’après le journal financier israélien Globes, « ce 
système collectera des informations sur les 
Israéliens, les mettra à jour en temps réel et 
attribuera à chaque Israélien un ‘taux d’infection’ 
sur une échelle de un à 10 ». 
Vice.com a fait des recherches sur la technologie 
de NSO Group. 
Le site décrit le système fabriqué par NSO Group, 
et un système semblable développé par l’entreprise 
italienne Cy4Gate, comme « essentiellement des 
outils de surveillance de masse qui aideraient les 
gouvernements et les autorités de santé à garder la 
trace des mouvements de chaque citoyen et à rester 
en contact avec eux ». 
Dans ce but, selon Vice.com, NSO Group a « 
adapté l’interface utilisateur et l’outil analytique 
qu’il avait déjà développés pour pouvoir l’utiliser 
parallèlement à son puissant logiciel malveillant 
connu sous le nom de Pegasus, qui peut pirater les 
téléphones portables et en extraire des données 
comme les photos, les messages et les appels 
téléphoniques ». 
Ce nouveau système, appelé Fleming, « permet 
aux analystes de dépister où vont les gens, qui ils 
rencontrent, combien de temps, et où ». 
Les individus sont censés se voir attribuer un 
numéro d’identification secret pour protéger leur 
vie privée, mais une source de NSO Group a 
affirmé à Vice.com que le gouvernement peut 
enlever l’anonymat « lorsque nécessaire ». 
En réalité, c’est du piratage en temps réel. 
« Il s’agit d’une tentative extrêmement cynique de 
la part d’une célèbre entreprise de logiciels espions 
pour se lancer dans la surveillance de masse », a 
affirmé John Scott-Railton, chercheur à Citizen 
Lab de l’université de Toronto, à Vice. 
Citizen Lab a joué un rôle juridique essentiel en 
dévoilant comment le logiciel malveillant de NSO 
Group a été détourné de son usage à travers le 
monde. 
« Chaque citoyen dans le monde veut revenir à la 
normale dès que possible. La ruée vers l’or de la 
technologie de surveillance pourrait facilement 
signifier qu’il y a une attente normale de vie privée 
à laquelle il nous sera très difficile de revenir », a 
ajouté Scott-Railton. 
Comme le fait remarquer Vice, les détenteurs de 
mobiles dans des pays comme l’Italie, 
l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la France, la 
Belgique et le Royaume Uni « partagent déjà 
l’emplacement de leurs courses avec leurs 
gouvernements respectifs dans un effort pour 
dépister l’expansion du virus ». 
Enthousiasme européen 
Alors qu’il n’y a aucun rapport fait par ces 
gouvernements qui utilisent les systèmes du NSO 
Group, il existe des signes troublants selon 
lesquels l’Union Européenne et ses membres 
cherchent à adopter la technologie de surveillance 
de masse sous couvert de lutte contre le COVID-
19. 
Lundi, l’ambassade des Pays Bas à Tel Aviv a 
déclaré dans un tweet qu’elle « cherchait des 
sociétés hollandaises qui voudraient s’associer à un 
partenaire israélien afin de soumissionner pour une 
offre unique de solutions numériques intelligentes 
au Corona par le ministère de la Santé des Pays 
Bas. 

L’UE et la pandémie vont-elles ouvrir la voie à 
une surveillance mondiale israélienne ?    

Écrit par : S. Es-siari 
16 avril 2020 
 
La pandémie Covid-19 a dévoilé au grand jour les 
inégalités sociales trop flagrantes entre les 
différentes tranches de la population. Elle a mis à nu 
l’iniquité fiscale pendant longtemps décriée. 
La crise sanitaire Covid-19 a fait ressurgir un point 
essentiel qui jadis était sujet à débat :  les citoyens 
ont besoin d’un Etat fort à même de les protéger 
aussi bien sur le plan économique que social. C’est 
ainsi que nous assistons de par le monde au retour 
en force de l’Etat Providence pourtant si décrié au 
cours des trente dernières années. 
Dans ces conditions des plus difficiles, d’une main 
de maître, l’Etat marocain a été au rendez-vous et a 
su gérer les effets dévastateurs de cette pandémie en 
évitant toutes sortes de violences et dérapages. Cela 
lui a valu certes des félicitations à l’échelle 
internationale, mais il ne faut surtout pas perdre de 
vue que la pandémie Covid-19 doit nous amener à 
définir de nouveaux critères de prises de décision. 
Les inégalités mises à nu 
Inutile de rappeler que cette pandémie Covid-19 a 
dévoilé au grand jour les inégalités sociales trop 
criardes entre les différentes tranches de la 
population. Elle a mis à nu la pauvreté stridente 
dans laquelle se débat chaque jour une frange 
importante de nos concitoyens. Ce sont près de 12 
millions de personnes qui sont inactives ou au 
chômage. 11 millions d’actifs occupent selon le 
HCP des emplois précaires. Des chiffres qui en 
disent long sur la vulnérabilité de cette population. 
C’est pour dire que de cette crise, les pouvoirs 
publics doivent tirer les enseignements nécessaires 
et sortir avec des résolutions importantes, d’autant 
plus que le Maroc est en quête de revoir son modèle 
de développement. Des résolutions, il y en a 
plusieurs devant se rapporter à l’absence de 
l’autonomie, à la défaillance du système sanitaire, 
aux dysfonctionnements dont pâtit l’éducation… 
qui, faut-il reconnaître, ont duré et perduré dans le 
temps. 
La LF 2020 maigre en dispositions 
Toutefois, il y aussi un autre volet qui mérite une 
attention particulière notamment celui de la justice 
fiscale. Les dernières Assises de la fiscalité étaient 
un moment fort pour prendre les dispositions 
nécessaires à même d’assurer une équité fiscale 
entre les différents agents économiques. Les dix 
principales recommandations ayant émané se 
traduisent par la loi cadre 2020-2024. 
2020 est la première année de la loi cadre, devant 
être une année charnière marquée par l’application 
des premières mesures en faveur de l’équité dans la 
Loi de Finances. Or, dans la LF 2020, aucune 
mesure n’est à relever sauf celle de la normalisation 
des régimes préférentiels appliqués à l’export aux 
ZFE et à la CFC. Une disposition qui répond aux 
diktats de l’OCDE (sortir de la zone grise) et pour 
redorer  notre blason à l’étranger. Mais à quel prix ? 

Pour une justice fiscale 
A notre sens, cette pandémie Covid-19 doit 
conduire à des changements substantiels voire 
profonds dans notre politique économique voire 
fiscale. Comme l’a si bien expliqué Tarik El Malki  
dans son dernier ouvrage où il préconise une 
véritable réforme fiscale, un «  choc fiscal » fort 
avec comme objectif de financer d’un coté, 
l’augmentation des dépenses dans des secteurs 
sociaux clés (éducation et santé notamment) et de 
l’autre, financer la protection et la couverture 
sociales pour les plus démunis à travers de 
nouveaux instruments financiers. Il appelle même à 
une vraie progressivité fiscale sur les hauts revenus, 
sur le patrimoine et sur l’héritage, afin qu’il n’y ait 
plus ce sentiment d’impunité et d’iniquité fiscales, 
et que chacun participe à l’effort fiscal national en 
fonction de ses revenus réels et ce dans le strict 
respect de la constitution de 2011. Un impôt sur la 
fortune est dans ce contexte à méditer. Sous d’autres 
cieux, on parle même d’un impôt de guerre. 
Qu’on veuille l’admettre ou non, le  Maroc reste le 
pays le plus inégalitaire du Nord de l’Afrique et 
dans la moitié la plus inégalitaire des pays de la 
planète. « En 2018, trois milliardaires marocains les 
plus riches détenaient à eux seuls 4,5 milliards de 
dollars, soit 44 milliards de dirhams. 
L’augmentation de leur fortune en un an représente 
autant que la consommation de 375.000 
Marocain·e·s parmi les plus pauvres sur la même 
période », alerte Oxfam dans son dernier rapport. 
La réforme fiscale doit être l’une des réponses aux 
questionnements du modèle de développement 
actuel en ce sens qu’elle deviendra un véritable 
instrument de justice sociale et de répartition 
équitable des richesses. « Cette réforme globale et 
ambitieuse doit avoir comme objectifs de défendre 
le pouvoir d’achat des ménages et des classes 
moyennes qui ont été laminées ces dernières années, 
de soutenir également la compétitivité des TPE et 
PME, et de financer la généralisation de la 
protection sociale pour tous », explique T. El Malki. 
Selon certaines estimations, ce sont plusieurs 
dizaines de milliards de DH supplémentaires qui 
peuvent être injectées dans les caisses de l’Etat 
annuellement. Il s’agit d’une manne financière 
substantielle. Il reviendra à l’Etat d’en faire une 
bonne allocation. 
Faute de prendre le taureau par les cornes et adopter 
des mesures à même de réduire les inégalités, celles
-ci ne pourraient que s’accroître davantage suite à 
cette pandémie. Très souvent, les hauts patrimoines 
voient leur richesse se reconstruire vite. C’est le cas 
notamment au lendemain de la crise de 2008. Les 
pauvres, après la crise Covid-19, le seront encore 
plus sans oublier la classe moyenne qui risque de 
basculer dans la pauvreté. A ce titre, l’Etat est 
appelé à mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs 
en faveur de l’inclusion sociale (crowfunding ou 
financement collaboratif, programme Intelaka, 
protection sociale…). Et cela n’arrivera pas avec 
des décisions timides mais fortes et audacieuses. 

Covid-19 : La Justice Fiscale Rappelée Par La Pandémie 

 
Le risque Zéro n'existe pas car même avec le 
confinement il y a beaucoup de décès å travers le 
monde..Il y a donc un équilibre à trouver dans 
toute recherche de solution à cette pandémie.  
Nous aussi, nous avons le droit de nous exprimer 
sur ce sujet qui met  d'abord nos propres vies en 
danger et détruit à petits feux, tout notre système 
socioéconomique construit depuis des décennies 
avec beaucoup de sacrifices. 
Avec cette pandémie, nous risquons la perte de 
millions d'emplois et la mise en faillite de  
dizaines de milliers d'entreprises commerciales et 
industrielles sans parler du secteur informel. 
Nous n'avons pas le droit de mettre en danger 
notre  tissu social et notre avenir au nom de la 
lutte contre la pandémie.  
Toute recherche d un nouveau mode de 
développement social doit se faire au moyen de 
réformes progressives  et non à la va vite  sous la 
pression de la pandémie.  
La pandémie est certes un ennemi invisible , 
l'État a le droit d'instaurer l'état d'urgence 
sanitaire et de nous aider à surmonter les effets 
devastateurs de cette pandémie mais pas de 
continuer à nous confiner au delà  de fin mai car 
beaucoup de nos citoyens n'ont pas les moyens 
financiers pour résister à un confinement de plus 
de 2 mois, sans parler des effets psychologiques 
qu'un tel confinement entraînerait.Nous risquons 

a la longue , une autre pandémie plus dangereuse  
celle de la famine, que Dieu nous en préserve!
Beaucoup de spécialistes  de la FAO ont lancé  
des alertes à la famine en Afrique  d'autant plus 
que l'Afrique du nord et occidentale ne sont pas à 
l'abri de l'invasion des criquets pèlerins en juin et 
qui font des dégâts en Afrique de l'Est 
actuellement. Nous devons être vigilants ! 
Les mesures d'aide diligentées par notre 
gouvernement sont louables mais 
malheureusement insuffisantes . 
Deux mois suffisent en  principe  pour prendre 
les dispositions d'urgence ( augmenter les lits de 
soins intensifs, les tests de depistage , le 
règlement de la circulation avec la distanciation 
etc...), c'est à dire instaurer des mesures 
exceptionnelles  mais pas des mesures 
d'exception, pour lutter contre la pandémie du 
Covid-19. 
Il  ne faut pas que l'état d'urgence devienne 
permanent ou s'éternise car  il risque de  produire 
un cataclysme social plus dangereux que celui 
créé par la pandemie sanitaire elle même.  
Et cela, serait insupportable , inacceptable et dont 
les conséquences seraient incommensurables. 
C'est mon point de vue du jour! Je pose le 
problème comme je le vois, ai-je raison de 
m'inquiéter ou pas ? Seul l'avenir nous le dira ! 
Personne n'est devin ici bas ! 

Mohammed ALOUAH  

COMME LE PORT DU MASQUE EST DEVENU OBLIGATOIRE, LA VENTE EN PHARMACIE 
DE L.HYDROXYCHLOROQUINE  DOIT ÊTRE  LIBRE A PARTIR DU MOMENT OU SON 

TAUX DE GUÉRISON EST SUPERIEUR A 50% MÊME AVEC SES RESTRICTIONS 
D'UTILISATION  ET CE, EN ATTENDANT LE VACCIN ! CHAQUE INDIVIDU A LE DROIT 

DE VEILLER SUR SA PROPRE SANTÉ ! L'ETAT NE PEUT TOUT FAIRE ! 

 
    A la veille du mois de Ramadan 
qui s’annonce cette année de 
manière particulière, puisque le 
recueillement sera d’autant plus 
important et plus intense par un 
autre mois de confinement, je 
voudrais que nous ayons une pensée 
particulière pour ces femmes et  ces 
hommes, qui ont été, qui resteront 
en première lignepour lutter contre 
la propagation de cette nouvelle 
maladie qui menace l’humanité. 
Ces personnes que je ne voudrais 
pas catégoriser de peur d'être 

partial, mais qui se 
reconnaîtront dans ces 
lignes. 
Vous resterez dans nos pensées et 
dans nos cœurs, et nous sommes et 
resterons solidaires avec vous. 
Pour celles et ceux qui ont contracté 
la maladie, nous leur souhaitons  un 
bon et prompt rétablissement, pour 
celles et ceux qui sont décédés, puisse 
Dieu  les accueillir auprès de lui et les 
récompenser pour leur sacrifices. 
Restons patients et humbles. 
 

De Mustapha Marouane 
Béni Mellal le 24/04/2020 

Ces femmes et ces hommes  
en première ligne 
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Jour 7/ Jeudi 26 mars 
Aujourd’hui, je m’occupe de mon petit fils, ou plutôt, 
j’essaie de l’occuper ! Cette situation inédite 
bouleverse nos habitudes et notre train de vie. Yahia 
vient d’avoir juste cinq ans, hyperactif, curieux mais 
adorable ! Je lui ménage un petit coin dans sa 
chambre : jeux, matériel de peinture, contes, petites 
histoires en plus des envois quotidiens de sa 
maitresse. 

 Je dois ressortir tout mon arsenal 
psychopédagogique, didactique d’enseignant, 
d’encadreur et de chercheur.  Quoi de plus difficile et 
de délicat que de répondre aux questions d’un 
enfant ? Yahia excelle dans ce domaine. Il n’hésite 
pas face une réponse de rétorquer « non, ce n’est pas 
vrai ! » ou « ce n’est pas possible !» Tandis que je 
prépare sa chambre, son atelier si je puis dire, il me 
lança d’un ton ferme : « papi ! Pourquoi je ne vais 
plus à l’école ? » Lui dire qu’il est en vacances, il sait 
fort bien qu’elle ne commence que le 29 mars ! 
D’ailleurs, j’ai vu le calendrier des vacances dans son 
cahier journal. Parler de confinement à un enfant de 
cinq ans serait une bavure ? Je lui dis, choisissant des 
mots simples et précis, que la direction a décidé de 
laver l’école, parce qu’elle est trop sale ! J’en étais 
sûr, voilà qu’il me dit en pleine figure : « Mais ce 
n’est pas possible, il ya toujours des femmes de 
ménage dans notre école ! ». Je lui explique que cette 
fois-ci il s’agit d’une saleté particulière et qu’il faut 
beaucoup de temps pour l’enlever. J’ai toujours 
présent à l’esprit l’idée suivante : il doit quand même 
savoir ce qui se passe ! Comment ? De quelle façon 
s’y prendre ? Question que j’essaie de remettre à plus 
tard ! Quand ? Je n’en sais rien, du moins pour 
l’instant ! Ne pas le brusquer, lui parler dans son 
langage à lui ! Et pour le distraire, je lui fais entendre 
des cantines d’enfants « frères jacques, dormez-
vous… ». Réussite pour l’instant, il s’est mis à 
chanter, à sautiller me rappelant qu’il en connait 
d’autres ! Je réalise que dans son école on ne fait que 
chanter ! Une bonne piste, me semble-t-il pour les 
petits. Après cette entrée en scène, nous nous 
installons devant un petit trépied, dressé à l’occasion, 
avec une petite toile. Je lui dis de dessiner n’importe 
quoi, un objet, un arbre, un oiseau… j’évite de lui 
imposer quoi que ce soit, lui laissant le loisir et le 
plaisir de suivre sa pente, son penchant. Evidemment, 
je voudrais le ramener sur son terrain préféré.  J’ai le 
pressentiment qu’il va dessiner le système solaire ! 
Pour la petite histoire, je lui ai  offert pour son 
anniversaire, l’an dernier, un petit  album illustré sur 
le système solaire. En quelques minutes, il dessine un 
grand cercle sur lequel il commence à disposer des 
planètes, et puis m’interpellant : « papi, ça c’est le 
soleil, ça c’est la terre, ça c’est Mars, ça Jupiter… ». 
Je dois signaler qu’au tout début de sa scolarité, il 
voulait être enseignant. Et depuis l’histoire de 
l’album, il a changé d’avis, il veut être astronaute ! 
Sachant qu’il ne faut aucunement lui imposer telle ou 
telle activité ; toujours suivre sa pente et puis le 
convaincre. Il faudrait prendre avec beaucoup de 
réserve l’expression : « l’enfant est une pâte à 
modeler ». Les enfants ont quand même une certaine 
personnalité, en construction bien évidemment. 
Quant à Yahia, il a une forte personnalité, il ose dire 
« non ». Il adhère ou il vous envoie balader ! Je le 
laisse dans sa chambre, voire comment il va réagir. 
Quelques minutes plus tard, il arrive en 
courant : « papi, papi, vient voir ? ». Je reste 
complètement émerveillé ! Il a rajouté des couleurs ; 
le soleil en jaune, mars en rouge… et puis il a écrit 
en dessous de chaque planète son nom. Pas une faute 
d’orthographe ! Je vois quand même sur son petit 
bureau le fameux album ouvert à la page indiquant le 
système solaire ! Je lui promets un joli cadeau quand 
je me déconfinerai pour faire les courses. Je crois que 
cela suffit pour cette matinée. Il prend son ballon 
pour aller jour au jardin. Je sais que l’après midi sera 
longue, je dois imprimer les activités envoyées par sa 
maîtresse…    
Jour 8/ Vendredi 27 mars 
La peur s’installe de plus en plus par les temps qui 
courent. D’aucuns diraient que la peur a toujours 
existé avant le coronavirus ; une peur latente, diffuse, 
une sorte d’angoisse qui était partagée par un grand 
nombre de personnes dans le monde. Ces peurs 
étaient flottantes, c’est-à-dire sans objet précis, sans 
cause parfaitement établie, mais éparpillées sur 
diverses inquiétudes qui se succédaient. Peur du 
terrorisme, peur du chômage et d’une crise 
économique, peur de la pollution et du réchauffement 
climatique, peur des nouvelles technologies, peur du 
présent, du futur etc.… Or rien n’est pire qu’un stress 

chronique qui épuise l’organisme, qui fait effondrer 
les défenses immunitaires et qui fragilise notre 
psychisme. Une peur qui fait partie du quotidien, 
accentuée par des gestes répétitifs… ! Et cela 
complique la vie de certaines personnes tournant en 
rond et broyant le noir. Difficile de voir le bout du 
tunnel, notamment quand on ne dispose guère de 
moyens favorisant des escapades, du moins 
virtuelles !  Par ailleurs, et au fil de l’actualité, on 
réalise que ce libéralisme sauvage avec son pendant 
de mondialisation, a donné naissance à des sociétés 
malades ! Même si nous n’en sommes pas toujours 
conscients, nous sentons bien, intuitivement, 
qu’effectivement nos sociétés sont vulnérables. Nous 
ressentons un vide d’être qui n’est pas comblé par 
son substitut, le paraitre. C’est ce vide intérieur qui 
nous angoisse, ce manque de sens, ce sentiment du 
néant, d’absurdité, de manque d’éthique, de 
repères… 
La mondialisation est vécue comme une menace 
permanente, avec la peur d’être envahi, de perdre sa 
culture, ses valeurs fondamentales, son patrimoine. 
De même, les nouvelles technologies bouleversent 
les fondements de nos savoir-faire et nous nous 
sentons parfois déclassés, inutiles, obsolètes. 
Tout va trop vite et notre psychisme parvient 
difficilement à s’adapter aux nouveaux paradigmes. 
Les algorithmes et l’intelligence artificielle nous 
donnent le vertige car ils sont entourés de magie, 
d’incertitude et de mystère. Depuis un demi siècle 
déjà, nous déclinons jusqu’à l’ivresse nos libertés 
nouvelles, mais nous découvrons soudain que nous 
ne sommes que des électrons libres, perdus dans 
l’immensité de la globalisation, dans un monde 
hédoniste mais menaçant. Nous sommes à la fois 
plus libres et plus vulnérables. 
En attendant, nous avons trouvé un exutoire à ces 
peurs, nous y mettons un nom, nous croyons en tenir 
la cause. Toutes nos peurs diffuses et accumulées 
vont enfin pouvoir se focaliser sur une cause 
identifiée. C’est en ce sens que le coronavirus est à la 
fois le fruit de nos peurs et leur expression. Nos 
peurs sont enfin justifiées et nous avons bien raison 
d’avoir peur, il faut avoir peur, cela serait 
irresponsable de ne pas avoir peur ! 
Jour 9/ Samedi 28 mars 
Au fil de l’actualité on réalise que la société 
internationale est si complexe. L’impact de cette 
pandémie est sans contexte visible et prévisible. Un 
paysage  chaotique s’installe et se manifeste à tous 
les niveaux. Autant de questions qui nous interpellent 
sur l’avenir et le devenir du monde ; où va le 
monde ? Quelles sont les enseignements et les leçons 
à tirer ? Quelle géopolitique pour demain ? …. Ce 
qui frappe de prime abord, comment expliquer que 
les nations dont l’assiette économique est importante 
sont les plus touchées, contrairement aux nations 
démunis ? Sachant que les premières disposent d’une 
infrastructure sanitaire importante, c’est le moins 
qu’on puisse dire ! En revanche, on constate que les 
« démocraties occidentales » sont dans une situation 
d’échec face aux besoins et aux aspirations de leurs 
citoyens. 
On constate aussi dans ces vieilles « démocraties » 
que les politiciens sont déboussolés au regard des 
déséquilibres et disfonctionnements mis au grand 
jour par cette pandémie. Le système de la démocratie 
représentative ne fonctionne plus, pris en otage par 
l’esprit partisan. Le libéralisme sauvage à visée 
impérialiste prônant « la construction du capital par 
la destruction du capital » continue à impacter 
négativement la société internationale. Depuis la 
division internationale du travail, on ne fait 
qu’accentuer les disparités, les fractures entre le Nord 
et le Sud, entre riches et démunis et au sein de leurs 
sociétés mêmes dites modernes ! il est temps de 
s’interroger sur la fiabilité d’une croissance 
économique au détriment des libertés et droits des 
individus, de l’environnement, en somme de la vie.  
Ce chaos qui s’annonce et qui attend l’humanité peut 
être une occasion unique de repenser le monde. 
Après avoir pris conscience de notre fragilité 
individuelle, nous prenons conscience de la fragilité 
fondamentale de nos sociétés. Les évènements à 
venir peuvent nous permettre, sous la contrainte, de 
réaliser des changements globaux qu’aucune instance 
politique n’aurait pu imposer. La fragilité et la 
vulnérabilité de nos sociétés se manifestent par 
autant d’inégalités que d’injustices.   
Encore une fois, et au fil de l’actualité, nous 
observons que les Etats africains, notamment sub-
sahariens et pays du Sahel, déjà affaiblis par le 
terrorisme, pourraient l’être encore plus avec le 
nouveau coronavirus. Les groupes djihadistes 
pourraient alors profiter de cette faiblesse pour 
conduire de nouvelles offensives Le nombre de 
personnes infectées au coronavirus en Afrique est 
faible comparativement aux autres continents mais 
des dizaines de nouveaux cas sont dénombrés 
quotidiennement. La plupart des pays touchés par 
l’insécurité en Afrique, font face à l'épidémie de 
coronavirus. Or, leurs systèmes politiques et sociaux 
sont déjà affaiblis par les attaques terroristes. Avec 
l’aggravation de l’épidémie, ces systèmes pourraient 
s’effondrer. Une aubaine pour les djihadistes ou 
d'autres groupes armés qui pourraient en profiter 
pour développer leurs activités…        Ahmed Hafdi  

Chronique d’un confiné 
Comment expliquer le confinement sanitaire à mon petit-fils ?   Bonjour, 

 
  Depuis un moment, le mot “confinement” 
m’agace franchement. Rien que de très normal, me 
direz-vous : rabâchées jusqu’à l’écœurement dans 
les médias, ses quatre syllabes nous encerclent 
désormais d’un mur imperceptible qui s’ajoute aux 
maçonneries palpables du chez-soi. Mais il y a 
plus : ce mot, “confinement”, projette son ombre 
contagieuse sur un autre, que j’aime tout 
particulièrement, et dont il est, en quelque sorte, le 
rejeton ingrat : “confins”. Les dictionnaires, en 
effet, sont formels : “confinement”, dans le sens 
d’enfermement, est une invention relativement 
récente, remontant au XVIIe siècle, qui substitue 
l’image de la réclusion dans la réalité prosaïque 
aux rêveries poétiques des confins dont le langage 
parle depuis longtemps. Peut-on imaginer un 
parricide plus abouti ? 
Un autre mot, aux allures de Janus bifrons, porte la 
marque de cette ambiguïté et s’intercale, 
étymologiquement, entre les deux : “confiner”. 
Dans son emploi transitif – lorsqu’il s’agit de 
confiner quelqu’un –, le verbe évoque 
l’enfermement, dont il veut accabler son 
complément d’objet direct. Cependant, lorsqu’il 
s’agit de confiner à quelque chose, lorsque 
“confiner” emprunte les chemins de traverse 
indirects de la préposition, tout l’onirisme des 
marges se réveille. 
“Confins”, cum finis, désigne, littéralement, l’espace 
où un monde finit et un autre commence – ou, plus 
précisément, la dimension où l’un et son au-delà, 
ensemble, s’achèvent, se rejoignent, s’effleurent. 
S’agit-il pour autant, d’une frontière ? Rien n’est 
moins certain, car, de part et d’autre de la frontière, le 
même et son autre se font face, s’observent, se 
reconnaissent, se dévisagent, et, peut-être, 
s’inquiètent. Un peu comme chacun d’entre nous, 
désormais recroquevillés dans un espace clairement 
délimité et mitoyen de celui d’autrui.  
Au contraire, Jacques Derrida souligne que 
“‘confins’ (idiome français) s’écrit […] au pluriel”, 
car les confins sont “flous” ; ils “définissent et 
indéfinissent”. Aux confins des terres, comme le 
décrit à merveille Julien Gracq dans Le Rivage des 
Syrtes, l’autre semble s’être retiré dans son 
mystère. Il n’est pas là mais subsiste par son 
absence. Le temps des confins ne peut, alors, être 

que l’attente d’un surgissement 
inattendu venu de l’autre côté. Et 
son image par excellence, celle de 
la province côtière, séparée de son 
au-delà par l’étendue de la mer sur laquelle aucune 
frontière ne peut être tracée. Plutôt que la ligne 
bidimensionnelle, l’interstice indéterminé où l’un 
et l’autre mêlent leurs absences. 
Les confins évoquent ainsi, inévitablement, le 
mystère de ce qui se trame par delà la sphère du 
monde familier. Le mystère de l’autre, de ce qui 
est vraiment autre, en quelque sorte – non pas cet 
autre qui, de l’autre côté de la cloison, tousse, 
chante ou rit, car confinés ou pas, nous sommes 
dans le même bateau et projetons notre existence 
au sein d’un même horizon. L’horizon est toujours 
tributaire d’un regard ; les confins, au contraire, 
installés à la limite de l’horizon, nous enveloppent 
même lorsque nous n’y prêtons pas attention. Ils 
“sont aussi dans notre dos”, écrit Derrida dans son 
style énigmatique. 
Peut-être est-il essentiel de ne jamais nous y rendre 
– ou bien en de rares occasions – pour préserver 
leur onirisme. De la province des Syrtes, “perdue 
aux confins du sud”, Julien Gracq dit d’ailleurs que 
“des routes rares et mal entretenues la relient à la 
capitale, au travers d'une région à demi 
désertique”. À la limite du monde, les confins 
semblent abandonnés à eux-mêmes. Nul ne s’en 
soucie vraiment. 
Que le secret de leur au-delà puisse nourrir la 
crainte et le repli dont le mot “confinement” porte 
en quelque sorte la trace, c’est certain. Mais les 
confins disent aussi la soif de l’ailleurs dont la 
rêverie fait son étoffe et la pensée son souci. Or, de 
ce vertige des confins, nous pouvons sans doute 
faire l’épreuve sans déroger aux règles du 
confinement. Qui sait ce que nous pourrions y 
découvrir ? 
La question de l’altérité, qui va de pair avec la 
rêverie des confins, pose inévitablement celle du 
“nous”. Comment se transforme cet “être-
ensemble” à l’heure du Covid-19 ? C’est la 
question dont s’empare, aujourd’hui, le philosophe 
Tristan Garcia. Quant à ce week-end, c’est l’image 
hégélienne du “dimanche de la vie” qui sera au 
centre de l’attention. 

Octave Larmagnac-Matheron 

     La lettre de Philosophie magazine 

   Les Associations et Réseaux de Défense des 
Droits humains demandent le rapatriement urgent 
des Marocain-e-s bloqué-e-s à l'étranger suite à la 
crise sanitaire et la fermeture des frontières. 
Plusieurs centaines de marocain-e-s se sont 
retrouvé-e-s bloqué-e-s dans plusieurs pays suite à 
la décision de l’Etat marocain de fermer ses 
frontières depuis le 12 mars dernier en raison de la 
propagation de la pandémie de Covid-19. Cette 
décision a été prise sans communication préalable 
et sans prise en charge de la plupart des citoyen-e-s 
bloqué-e-s à l’étranger. Par conséquent, ces 
personnes se sont aujourd’hui dans une situation de 
vulnérabilité extrême. 
Aujourd’hui, après la décision du Maroc de 
prolonger de 30 jours l'Etat d'urgence sanitaire, ces 
personnes sont toujours bloqué-e-s et se trouvent 
dans un état de désespoir total. Parmi elles/eux des 
femmes qui faisaient les passages quotidiens entre 
les villes du nord et Ceuta et Melilla, des jeunes et 
des personnes âgées qui étaient en déplacements 
pour rendre visite à leurs proches ou pour se 
soigner, des étudiants dans certains pays européens 
notamment l'Espagne, la France et l'Italie qui se 
retrouvent aujourd’hui sans ressources, des 
ouvriers en Algérie, des médecins qui ont assisté à 
des rencontres professionnelles à l’étranger ...etc. 
Ces personnes, dont la majorité des cas n’ont pas 
beaucoup de moyens, sans logement, sans 
ressources, démunies, loin de leurs familles et 
exposées au risque de propagation du virus, sans 
pouvoir être assistées durant cette période de 
confinement. 
Ces personnes ont frappé à toutes les portes. 
Plusieurs d’entre elles ont fait des appels à l’aide 
destinés aux autorités concernées, ont contacté les 
organisations de défense des droits humains, et se 
sont exprimé dans la presse et les réseaux sociaux 
avec des témoignages écrits et audiovisuels 
montrant la précarité de leurs conditions et 
exigeant leur le retour au pays. Quelques-un-e-s 

ont même organisé des actions de protestation, tels 
que des sit-in devant le consulat marocain, 
notamment à Istanbul et devant l’ambassade du 
Maroc à Paris ou encore une grève de la faim de 
trois jours menée par M. Moncef Essaid, avocat au 
barreau de Rabat bloqué à Ceuta, qui revendique 
son rapatriement. 
Après plusieurs appels lancés par la société civile 
pour interpeller l'Etat et lui rappeler ses obligations 
envers ses concitoyen-e-s, les déclarations de la 
Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires 
Etrangères et de la Coopération Africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger et des Affaires 
d'Immigration étaient surprenantes pour le moins 
qu'on puisse dire. Non seulement elle n'a pas 
proposé de solutions pour rapatrier ces personnes, 
mais elle a osé demander à ces personnes d'être 
responsables ! D’autant plus, elle a avancée qu'il 
n’y a pas d'interlocuteurs officiels dans les pays 
européens pour trouver une solution. Or, le 
gouvernement a coopéré avec plusieurs pays pour 
faciliter le rapatriement de leurs citoyen-e-s qui 
étaient bloqué-e-s sur son sol, notamment des 
Français-e-s et des Américain-e-s. 
Nous, Associations et Réseaux de Défense des 
droits humains, rappelant aux autorités marocaines 
leurs engagements envers leurs citoyen-e-s, nous 
exigeons à ce que : 
Des cellules de crise soient mises en place par le 
ministère des affaires étrangères et les 
ambassades pour gérer cette situation, rassurer 
ces marocain-e-s en les contactant 
immédiatement et en leur fournissant toutes les 
aides et l’assistance dont ils/elles ont besoin. 
Ces citoyen-e-s marocain-e-s bloqué-e-s soient 
rapatrié-e-s d'urgence dans les meilleures 
conditions, tout en respectant les mesures 
sanitaires nécessaires à leur protection et à celle 
de leurs familles, comme cela a été faite lors de 
rapatriement des étudiant-e-s marocain-e-s de 
Wuhan.  Rabat le 20 avril 2020 
 
Signatures : 
Association Marocaine des Droits Humains, Ligue Marocaine 
pour la défense des Droits Humains, Coalition Marocaine des 
Instances des Droits Humains, EuroMed Droits 
La Coordination Maghrébine des Organisations des Droits 
Humains, Association ADALA, ALARM PHONE 
Association Marocaine des Femmes Progressistes  
Association Bougies pour l’Egalité 
Forum de Femmes au Rif 
 

LETTRE OUVERTE à Messieurs Le Chef du gouvernement, 
Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération 

Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger 
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L ors de son allocution du lundi 13 
avril, Macron a plaidé pour une 
annulation de la dette africaine. Si 

les prétentions « humanistes » affichées 
par le président lors de son discours 
relèvent du pharisaïsme le plus éhonté, 
qu’en est-il des intentions réelles 
dernière cette annonce ? Il est clair que 
les économies africaines pourraient ne 
pas se relever après le passage du virus, 
une annulation de la dette permettrait 
donc de leur accorder un sursis. 
Toutefois, rien ne se ferait sans 
contreparties et les leviers du capitalisme 
occidental sont légions pour approfondir 
par la suite sa domination. 
Rien de concret 
La première chose à dire à propos de 
cette annonce c’est qu’en l’état, elle n’est 
pour l’instant qu’une annonce. Rien ne 
garantit pour l’heure qu’une annulation 
effective de la dette africaine sera la voie 
choisie. Et même si une annulation était 
envisagée, aucun détail sur son 
application concrète n’a été révélé. La 
suspension et le rééchelonnement des 
dettes sont les options plus souvent 
envisagées par le FMI et le Club de Paris 
(institution informelle regroupant les 
pays créanciers et présidée par la 
France). 
En effet, selon l’économiste Sénégalais 
Ndongo Samba Sylla, dont les propos 
sont rapportés par Le Monde, « les 
créanciers privés [n’auraient] aucun 
intérêt » à procéder à une telle 
annulation, plus favorables selon lui « au 
principe d’un moratoire pour retarder son 
paiement ». De plus, le contexte actuel 
est celui d’un déclin relatif de 
l’importance du Club de Paris (limité à 
ses membres officiels) au profit de la 
Chine qui détient une partie grandissante 
de la dette africaine. L’appel de Macron 
a donc de fortes chances de ne demeurer 
qu’un appel. 
Une annulation sans contreparties ? 
Quoiqu’il en soit des calculs politiques 
de l’heure, une annulation au moins 
partielle des dettes africaines reste une 
option possible. La faillite économique 
totale des pays africains face à une 
pandémie dont le dénouement reste très 
incertain encore serait une perspective 
qui compliquerait la situation davantage 
encore auprès des créanciers qui 
perçoivent les nuages noirs qui 
s’accumulent à l’horizon de la situation 
économique internationale. 
Des aménagements de dettes, désignés 
sous l’appellation « d’initiative vers les 
pays pauvres très endettés (PPTE) » ont 
été, sous la gouverne du FMI et de la 
Banque Mondiale, déjà menés à la fin 
des années 1990 et durant les années 

2000. Pour autant, la dépendance 
structurelle des économies africaines à 
l’égard du capital occidental offre à ce 
dernier des leviers colossaux pour 
amorcer à nouveau un cycle de dettes 
insoutenables. De 2010 à 2018 la dette 
continentale est passée de 35% du PIB à 
60%. 
Concernant spécifiquement la France, 
elle possède de puissants instruments 
d’assujettissement des économies de ses 
anciennes colonies notamment à travers 
le contrôle de leurs monnaies via le 
Franc CFA. A cela on peut ajouter tout 
un ensemble de multinationales qui 
agissent dans ces anciennes colonies et 
qui y règnent toujours en maître, 
soutenant ou faisant tomber des 
gouvernements. 
Derrière le discours faussement solidaire 
du président se cache donc la voracité du 
capital occidental qui fait de ses 
investissements des moyens pour 
contrôler des régions stratégiques et de 
pillage des matières premières des pays 
concernés. A titre d’exemple, le Nigéria, 
premier PIB d’Afrique et 20e au niveau 
mondial se situe pourtant au 157e rang 
selon l’indice de développement humain, 
concentrant une partie importante de la 
pauvreté qui ravage le continent, étant 
aussi le plus peuplé d’Afrique. 
Le danger de révoltes en Afrique 
Pour le capital occidental et notamment 
la France, des faillites et banqueroutes 
nationales pourraient avoir des 
conséquences graves. Mais face à un 
virus qui pourrait tuer des milliers de 
personnes dans des États complètement 
impréparés pour y faire face, de 
multiples explosions sociales pourraient 
menacer les intérêts français en balayant 
les régimes qui lui sont inféodés et qui 
défendent ses intérêts. 
L’annulation de la dette pourrait dans un 
tel contexte s’avérer un choix judicieux 
pour éviter dans l’immédiat de telles 
contestations et permettre de subjuguer, à 
plus long terme, encore davantage des 
économies fortement dépendantes. 
L’annulation totale et sans conditions de 
la dette des pays africains est une mesure 
urgente et élémentaire non seulement 
pour faire face au Covid-19 mais pour 
permettre aux pays de ce continent de 
sortir du sous-développement qui conduit 
à la mort des milliers de personnes 
chaque année. Cependant, cette mesure 
n’est nullement suffisante dans un 
contexte d’un monde dominé par une 
poignée de puissances impérialistes qui 
asservissent le continent par des milliers 
de moyens économiques, militaires et 
politiques. Les peuples africains doivent 
en ce sens lutter pour se débarrasser des 
politiciens corrompus, de vraies 
marionnettes des puissances 
occidentales, mais aussi pour se libérer 
de la domination des impérialistes 
prenant le contrôle de leurs ressources 
naturelles et de leurs richesses 
nationales. Les travailleurs et 
travailleuses dans les pays impérialistes 
ont en ce sens un rôle central à jouer en 
exprimant toute leur solidarité, mais 
aussi en luttant contre leurs 
gouvernants,comme Macron, dans leurs 

Annulation de la dette africaine. Qu'y a-t-il 
derrière l'annonce de Macron ? 

Omar Radi 
    Il y a un an, Abdellah Hajili a 
succombé à ses blessures suite aux 
violences policières à l'encontre des 
enseignants contractuels qui 
mani fes taient à Rabat.  Il 
accompagnait le groupe de sa fille, 
enseignante. Qu'il repose en paix. 
Ni oubli ni pardon. 
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Par L'Economiste| Le 25/04/2020  

L es pays qui adoptent le vaccin contre la 
tuberculeuse (BCG) ont enregistré un taux de 
mortalité moins important parmi les personnes 

infectées par le Covid-19, en comparaison avec les autres 
pays qui n'adoptent pas ce vaccin dans leur politique 

sanitaire, a estimé Ahmed Aziz Bousfiha, professeur en 
pédiatrie. 
Bousfiha, qui enseigne à la Faculté de médecine et de 
pharmacie à Casablanca, a fait observer que les premiers 
résultats des études menées en la matière font état d'une 
baisse dans le nombre de décès dans les rangs des 
personnes infectées par le virus, qui ont reçu un vaccin 
contre la tuberculeuse. Il a, toutefois, relevé que ces 
résultats préliminaires ne peuvent pas prouver l'existence 
d'une relation de cause à effet confirmée entre la 
vaccination au BCG et l’augmentation ou la baisse des 
décès dus au coronavirus. 
Le professeur a en outre indiqué que des essais cliniques 
sont en cours dans des pays comme l'Australie, les Pays-
Bas et la France, et dont les résultats sont attendus dans 
quatre mois. 
Il est à rappeler que le vaccin antituberculeux est 
obligatoire au Maroc, dès le premier mois après la 

Le BCG est-il efficace contre le Covid-19 ? 
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La Croix le 26/04/2017  
 

 [CE JOUR-LÀ] Le 26 avril 1937, 
Guernica, ville sainte basque, était 
rasée par l’aviation allemande qui 
intervenait en soutien aux troupes 
espagnoles du général Franco. 
Soixante ans plus tard, l’Allemagne 
reconnaissait officiellement son 
implication dans ce bombardement. 

CONTEXTE 
Ce fut la première fois dans l’histoire 
qu’un bombardement massif fut dirigé 
sciemment contre des civils. Le 26 
avril 1937, des escadrilles allemandes 
de la Légion Condor bombardaient 
Guernica, ville sainte des Basques, 
pour soutenir le général Franco dans 
s o n  s o u lè v e m e n t  c o n t r e  l e 
gouvernement de Front populaire. 
Un  b omb a rd emen t  exé cuté  « 
méthodiquement, dans une volonté 
évidente, à la fois, de terroriser la 
p op u la t ion  et  d e fr a p p er  l e 
nationalisme basque en l’atteignant à la 
source de ses traditions » relatait La 
Croix dans son édition du 29 avril 
1937. 
Si le nombre de morts reste un mystère 
– variant, selon les estimations entre 
200 et 1 700 – tous les historiens 

reconnaissent que Guernica fut la 
première ville dans le monde à être 
t o t a l e m e n t  d é t r u i t e  p a r  u n 
bombardement aérien. « La ville de 7 
000 habitants, auxquels il faut ajouter 3 
000 réfugiés, avait été lentement, 
systématiquement détruite, et dans un 
rayon de huit kilomètres d’autres 
avions incendiaient l’une après l’autre 
les fermes de la région », détaillait la 
Croix en 1937.     
Les nationalistes espagnols, sentant « 
toute la terrible responsabilité morale 
que font peser sur eux de tels faits », 
s’efforcèrent  de récuser toute 
implication, jusqu’à accuser « les 
rouges » d’avoir eux-mêmes incendié 
Guernica. Mais rapidement, les 
témoignages indiquèrent que cette 
opération avait été menée par des 
avions allemands.       Suite p: 21 
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