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إمنا النصر صبر ساعة 

رأى
أبطال اليوم ال 

يحملون مسدسًا ،
 إنهم يرتدون 

بيضاء معاطف 

كورونا كوفيد 19 قضايا عربية ودولية

 ص08

قطاع الصحة من أولويات حزب الوسط االجتماعي 
في برنامجه حملاربة األمراض  واألوبئة وتفعيل 
الرابعة  الحلقة  األنشطة الوقائية واالستشفائية   احلسن مديح 

األمني العام حلزب الوسط االجتماعي 

جاللة  امللك  محمد  السادس  
يطلق  مبادرة  لتوحيد  جهود 

أفريقيا  في  مواجهة  كورونا

ص 10

العفو  في النظام الدستوري 
الحلقة الثالثة  والقانوني  
بقلم :  األستاذ عبد الكبير طبيح

موعد مع التاريخ
إن األمم الكبرى ال تولد إال من األزمات  الكبرى، 
فى  واملؤثرة  الفاعلة  القوية،  السياسية  واألنظمة 
محيطها والتى تغير التاريخ لتصبح عالمة فارقة 
الهزات  م��ن  إال  تنبعث  ال  ال��ق��ادم��ة،  األج��ي��ال  ل��دى 
واألزمات واملعضالت الكبيرة التى يواجهها مجتمع 

ما فى مرحلة عصيبة مفاجئة وغيرمنتظرة.
ونتيجة للكيفية التى يواجه بها الشعب والنظام 
منتصرين  أو  منهزمني  منها  يخرجان  الضائقة 
موحدين من أجل بناء دولة قوية تبسط إشعاعها 

على املستوى اإلقليمى والدولي.
عاملية  بجائحة  كغيرهم  املغاربة  فوجئ  واليوم 
قد  العالم  وق��ادة  لشعوب  امتحانا  وتشكل  شكلت 

تذهب بريش البعض.
والتآخى  بالتضامن  فالفرحة  املغاربة  نحن  أما 
والتأييد  األكبر  والتضامن  تغمرنا،  بيننا  املطلق 
املطلق ملبادرة صاحب اجلاللة امللك محمد السادس 
اتخذها  التى  واالستباقية  اجلريئة  واإلج����راءات 
وجنبت البالد كارثة كبرى خالفا لدول كذبت على 

شعوبها تسترا على أخطائها.
الوطنية  روح  فيهم  بعثت  ف��امل��غ��ارب��ة  وه��ك��ذا 
النظام  وراء  اجلائحة  ووحدتهم  والتآخى  والتآزر 

امللكي الذى سيتزعم قريبا إفريقيا.
واملغرب ليس استثناء، فقد كان فى سبات عميق 
وانقسام قبلي وإثني فاقدا للبوصلة إلى أن طالب  
املغفور له امللك محمد اخلامس باستقالل وانعتاق 
بالرفض  رد  ال��ذي  الفرنسى  املستعمر  عن  البالد 
مسح  فتم  وج��ود،  مسألة  ذللك  عن  نتج  واإلك��ب��ار، 
جميع اخلالفات الداخلية والقبلية وتوحد املغاربة 
واحدة  قضية  أج��ل  م��ن  ملكهم  وراء  واح��د  كرجل 
وذهبت  الوطنية  الوحدة  ولدت  وهكذا  االستقالل، 
لم  ال��ذي  الشيء  رجعة،  غير  إل��ى  واإلثنية  القبلية 
وُولدت  األع��داء  قبل  واألصدقاء  اجليران  به  يرض 

على إثر ذلك دولة املغرب القوية.

سفارة المغرب 
بجنوب إفريقيا 
تدحض مزاعم 
بريتوريا بشأن 
الوحدة الترابية 

للمملكة

حتول أغنى دولة في العالم 
إلى بؤرة موبوءة..

 هل يطيح بترامب؟

وزير الصحة :
 الوضعية الوبائية لفيروس كورونا في 

املغرب متحكم فيها إلى حدود اليوم
لم تعرف الواليات املتحدة في تاريخها ومنذ انتخابات 
1789، أي تأجيل وكانت دائما جترى في مواعيدها املقررة، 
لكن تسارع تفشي وباء كوفيد - 19 في البالد وخاصة في 
أكبر الواليات نيويورك فرض حالة من الشك بشأن مصير 
انتخابات شهر نوفمبر املقبل التي ستشهد مبدئيا منافسة 
حادة بني الرئيس دونالد ترامب ومنافسه احملتمل جو بايدن 
الذي كان يشغل لسنوات خطة نائب للرئيس السابق باراك 

أوباما.

الرباط - قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، 
في  متحكمة  مازالت  اململكة  إن  الثالثاء،  اليوم 
الوضعية الوبائية لفيروس كورونا حلد اآلن، إذ 
ما تزال في املرحلة الثانية من مراحل انتشار 
الوباء، وذلك بفضل اجلهود املبذولة من طرف 
السلطات العمومية الحتواء هذا الوباء واحلد من 

انتشاره.
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 وزير الصحة : الوضعية الوبائية لفيروس كورونا في املغرب متحكم فيها إلى حدود اليوم
خالد  الصحة،  وزير  قال   - الرباط 
آي���ت ال��ط��ال��ب، ال���ي���وم ال���ث���الث���اء، إن 
الوضعية  في  مازالت متحكمة  اململكة 
اآلن،  حلد  كورونا  لفيروس  الوبائية 
من  الثانية  امل��رح��ل��ة  ف��ي  ت���زال  م��ا  إذ 
بفضل  وذل��ك  ال��وب��اء،  انتشار  مراحل 
السلطات  طرف  من  املبذولة  اجلهود 
واحلد  الوباء  هذا  الحتواء  العمومية 

انتشاره. من 
وأك����د ال��س��ي��د آي����ت ال���ط���ال���ب، في 
محوري  س��ؤال  على  ج��واب��ه  م��ع��رض 
حول »تطور فيروس كورونا باملغرب« 
االجراءات  أن  املستشارين،  مبجلس 
بتعليمات  اتخادها  مت  التي  الوقائية 
امللك  م���ن ص��اح��ب اجل���الل���ة  س��ام��ي��ة 
م��ن تفادي  م��ك��ن��ت  ال���س���ادس،  م��ح��م��د 
األسوأ، وجتنب 6000 حالة وفاة كما 
 127 إذ مت تسجيل  الدراسات،  قدرت 

وفاة إلى حدود اليوم.
وأضاف أن املنظمة الوطنية للرصد 

وتتبع  برصد  تقوم  الوبائية  واملراقبة 
الفيروس،  بهذا  املتعلقة  اإلشعارات  جميع 
لالصابات  اإلجمالية  احلصيلة  بلغت  إذ 
م��ن صباح  ال��ع��اش��رة  الساعة  ح���دود   إل��ى 
اليوم، 1838 حالة مؤكدة، منها 126 حالة 
فيما  للشفاء،  متاثلت  حالة  و210  وف���اة، 
حتليل  بعد  املستبعدة  احل���االت  ع��دد  بلغ 
أيضا  ومت  ح��ال��ة،   7771 س��ل��ب��ي  م��خ��ب��ري 
تتبع احلاالت الصحية ملا يزيد عن 11 الف 
و600 مخالط مت التعرف عليهم منذ بداية 
 750 انتشار هذا الوباء، حيث مت اكتشاف 

حالة مؤكدة من ضمنهم.
من جهة أخرى، ذكر املسؤول احلكومي 
ب��ال��ت��س��ل��س��ل ال��زم��ن��ي ل��ظ��ه��ور ال���وب���اء في 
املغرب، حيث مت تسجيل أول حالة اصابة 
2 مارس،  حل��ال��ة واف���دة م��ن أورورب���ا ي��وم 

عن  مارس   10 يوم  الصحة  وزارة  وأعلنت 
مسنة  الم���رأة  ال��ث��ان��ي��ة،  للحالة  وف���اة  أول 
قدمت من الديار االوروبية إلى مدينة الدار  
وتعاني  سنة   89 العمر  من  تبلغ  البيضاء 

من أمراض مزمنة.
ك��م��ا ق��ام��ت ال��س��ل��ط��ات ال��ع��م��وم��ي��ة يوم 
الصحة،  وزي��ر  يتابع  امل��اض��ي،  م��ارس   16
السينما  وقاعات  واملطاعم  املقاهي  بإغالق 
والنوادي   احل��ف��الت  وق��اع��ات  وامل���س���ارح  
وال��ق��اع��ات ال��ري��اض��ي��ة واحل��م��ام��ات ودور 
االل��ع��اب واحل��ض��ان��ة وامل����دارس، ف��ي إطار 
االس����ت����ع����داد واإلج����������راءات االح���ت���رازي���ة 
مارس،   20 ف��ي  االع���الن،  ليتم  والوقائية، 

عن حالة الطوارئ الصحية في املغرب.
ووفق الوزير، فإن التجمعات احلضرية 
الكبرى املتمثلة في جهات الدار البيضاء-

وفاس-مكناس   وم��راك��ش-آس��ف��ي  س��ط��ات 
احلصص  تتصدر  والرباط-سال-القنيطرة 
ال��ك��ب��رى حل���االت اإلص���اب���ة، ح��ي��ث سجلت 
ه����ذه  اجل���ه���ات 75 ب��امل��ائ��ة م���ن احل���االت 
في   29 البيضاء-سطات  )ال���دار  امل��ؤك��دة، 
 19 تناهز  بنسبة  ومراكش-آسفي  املائة، 
في   13 بنسبة  فاس-مكناس  ثم  املائة،  في 
 13 ب  القنيطرة  سال  الرباط  وجهة  املائة 

باملائة(.
وبخصوص احلاالت السريرية للمرضى 
أمس،  ي��وم  ح��دود  إل��ى  بهم  التكفل  أث��ن��اء 
املائة  70 في  أن  الطالب  آيت  السيد  سجل 
بسيطة  أع���راض  لديها  احل���االت  ه��ذه  م��ن 
و16 في املائة منها لم تبد عليها أعراض، 
و14 في املائة في حالة متقدمة أو حرجة، 
العناية  ف��ي  ت��وج��د  ح��ال��ة   80 أن  مضيفا 

املركزة وفي اإلنعاش.
وأشار الوزير إلى أن اململكة عرفت 
في الفترة االخيرة، خاصة بعد االعالن 
وإغالق  الصحية  ال��ط��وارئ  حالة  ع��ن 
إذ  للفيروس  وب��ائ��ي��ا  حت��وال  احل���دود، 
الوافدة  انتقلت اإلصابات من احلاالت 
ال��ت��ي أضحت  إل���ى احل����االت احمل��ل��ي��ة 
تشكل 83 في املائة من حاالت االصابة 

املؤكدة.
تطور  مبراحل  أيضا،  الوزير  وذكر 
الوباء على املستوى الدولي، منذ ظهور 
العدوى في منطقة ووهان بالصني في 
في  وان��ت��ش��اره   ،2019 دج��ن��ب��ر  ن��ه��اي��ة 
إلى  لينتقل  الصينية،  املقاطعات  باقي 
أوروبا  ثم  امل��ج��اورة  اآلسيوية  ال��دول 

وأمريكا.
في  العاملية  الصحة  منظمة  وأعلنت 
أن  الوزير،  يضيف  املاضي،  يناير   30
الطوارئ   حالة  في  يدخل  ال��وب��اء  ه��ذا 
الدولي،  النطاق  على  العامة  للصحة 
األعضاء  ال��دول  املنظمة  أوص��ت  حيث 
ل��رص��د ه���ذا الوباء  ب��إع��داد خ��ط��ة وط��ن��ي��ة 
املنظمة  أعلنت  كما  ملواجهته.  واالستعداد 
11 م���ارس  ال���وب���اء مب��ث��اب��ة ج��ائ��ح��ة ف���ي 

املاضي.
املغرب  أن  إل��ى  ال��وزي��ر  أش��ار  أن  وبعد 
ال��ت��ي استعدت  األول����ى  ال��ب��ل��دان  م��ن  ك���ان 
أن عدد  ال���وب���اء، أض����اف  ل��ه��ذا  ل��ل��ت��ص��دي 
عبر  املستجد  ك��ورن��ا  ب��ف��ي��روس  امل��ص��اب��ني 
العالم بلغ، إلى حدود اليوم، مليون و800 
184 دولة بالقارات اخلمس خالل  ألف في 
إلى  اجلائحة  هذه  أدت  فيما  أشهر،  أربعة 
100 ألف شخصا عبر العالم، أغلبها  وفاة 
والصني  االم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ب��ال��والي��ات 

وفرنسا. وإسبانيا  وايطاليا 

مجلس األمن يدعم املبادرة املغربية »حلل النزاع املفتعل« حول الصحراء املغربية 
امل���وق���ع  أك�����د   - س���ان���ت���ي���اغ���و 
اسييتي«  »إل  الشيلي  اإلخباري 
النزاع  املغربية »حلل  املبادرة  أن 
املغربية  الصحراء  حول  املفتعل« 
حتظى بدعم مجلس األمن التابع 

املتحدة. لألمم 
أن مجلس  املوقع  وأض��اف     
التي  املعايير  جدد  الدولي  األمن 
ح���دده���ا ب���وض���وح ف���ي ق���رارات���ه 
و2494  و2468  و2440   2414
إلى حل نهائي  التوصل  من أجل 
قضية  ح���ول  اإلق��ل��ي��م��ي  ل��ل��ن��زاع 
إحاطته  خالل  املغربية  الصحراء 
09 أبريل  التي انعقدت اخلميس 
وفقا  القضية  ه��ذه  ح��ول   2020
اعتماده  مت  ال��ذي   ،2494 للقرار 

في 30 أكتوبر 2019.
»إل اس��ي��ي��ت��ي«، في     وت��اب��ع 
مقال بعنوان »مجلس األمن يدعم 
النزاع  حل��ل  امل��غ��رب��ي��ة  امل���ب���ادرة 
ح���ول ال��ص��ح��راء«، أن���ه م��ن أجل 
ال��ت��وص��ل إل��ى ه��ذا احل��ل، اعتبر 
أنه  الدولي  األمن  مجلس  أعضاء 
املوائد  ملسلسل  ب��دي��ل  ي��وج��د  ال 
امل���س���ت���دي���رة، ال���ت���ي ض���م���ت في 
في   2019 وم��ارس   2018 دجنبر 
واجلزائر  املغرب  من  كال  جنيف 
و«البوليساريو«،  وم��وري��ت��ان��ي��ا 
وال����ت����ي ات���ف���ق امل����ش����ارك����ون في 
أعقابها على االجتماع مرة أخرى 

نفسها. الصيغة  وفق 

أن���ه ال ميكن  إل���ى  وأش�����ار     
أن  »إال  ال��س��ي��اس��ي  احل����ل  ل��ه��ذا 
ودائما  وع��م��ل��ي��ا  واق��ع��ي��ا  ي��ك��ون 
ال���ت���واف���ق« وهي  ع��ل��ى  وق���ائ���م���ا 
امل���ع���اي���ي���ر احمل��������ددة س���ل���ف���ا في 
والتي حتيل  األخ��ي��رة،  ال��ق��رارات 
املبادرة  على  فيه  لبس  ال  بشكل 
ما  التي  الذاتي،  للحكم  املغربية 
جديتها  على  يؤكد  املجلس  فتئ 

.2007 ومصداقيتها منذ سنة 
   وأك��د امل��وق��ع اإلخ��ب��اري أن 
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
املغرب  الل��ت��زام  دعمه  عن  »أع��رب 
حتركه  تأطير  مبواصلة  الراسخ 
واملضي،  ال���دول���ي���ة  ب��ال��ش��رع��ي��ة 
ب���ط���ري���ق���ة واق����ع����ي����ة، ن���ح���و حل 
سياسي ال ميكن أن يتأتى إال من 
املستديرة  املوائد  مسلسل  خالل 
وض��م��ن اإلط����ار احل��ص��ري لألمم 

املتحدة«.

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يساهم في 
الصندوق اخلاص بتدبير جائحة فيروس كورونا

أعلن   - ال����رب����اط 
للثقافة  امللكي  املعهد 
اليوم  األم���ازي���غ���ي���ة، 
الثالثاء، عن مساهمته 
درهم  مليوني  مببلغ 
في الصندوق اخلاص 
ب����ت����دب����ي����ر ج���ائ���ح���ة 
ف����ي����روس ك����ورون����ا، 
بتعليمات  احمل�����دث 
م���ن صاحب  س��ام��ي��ة 
اجل��الل��ة امل��ل��ك محمد 

السادس.
املعهد،  وأوض�����ح 
في ب��الغ ل��ه، أن��ه قرر، 

التعبئة  في  انخراطه  إط��ار  في 
اململكة  تعيشها  التي  الشاملة 
مل��واج��ه��ات آث���ار ت��داع��ي��ات وباء 
»كوفيد19-«  املستجد  ك��ورون��ا 
الوطني  ل���ل���ص���ن���دوق  ودع����م����ا 
جاللة  م��ن  بتعليمات  احمل����دث 
امللك محمد السادس نصره الله، 
واخلاص بتدبير هذه اجلائحة، 
مليوني  مب��ب��ل��غ  ي���س���اه���م  أن 

باإلضافة  الصندوق،  في  دره��م 
وأطر  م��س��ؤول��ي  مساهمة  إل���ى 
وموظفي املعهد بجزء من راتبهم 

لشهر أبريل 2020.
  وأبرز البالغ أن هذه املبادرة 
املعهد على  لتأكيد حرص  تأتي 
تعزيز اجلهود الوطنية املبذولة 
لترسيخ قيم التضامن والتكافل 
في  امل��غ��ارب��ة  بها  يتحلى  ال��ت��ي 

مواجهة الكوارث واألزمات.
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احلاجة للتقاضي عن بعد بزمن كورونا وسؤال احملكمة الرقمية ..؟
 ذ.شريف الغيام
أستاذ جامعي زائر

ق����������������اض مب����ح����ك����م����ة 
اإلستئناف باحلسيمة

ل����ق����د ف���رض���ت 
التحوالت الصحية 
اجلهات،  متعددة  أزم���ة  بالعالم  احلاصلة 
والتي تراخت معلمها على كل جوانب احلياة 
االجتماعية و االقتصادية و السياسية على 
حني غرة ،مما فرض حتريك عجالت الضغط 

الفكري نحو إيجاد حلول سريعة 
قد  ال��ت��ي  املعضالت  لكل  وفعالة 
تعوق دون حتقيق النتائج املرجوة 
وباء  إنتشار  ضد  ص��دا  للوقوف 
عليه  أطلق  ال��ذي   co 19 كورونا 
العاملية  الصحة  منظمة  قبل  من 
باجلائحة و الذي كان له السبب 

املباشر في تعليق كل مناحي احلياة العادية 
عنه  ال��ذي جنم  الشئ  اجلماعات  و  لألفراد 
املسندة  تعطيل حتصيلهم حلقوقهم  تباعا 
لهم التمتع بها والذي يشكل فيه احلق في 

التقاضي حقا من حقوقها
تدابير  إق����رار  الطبيعي  م��ن  ك���ان  ف���إذا 
بغاية  وحتركاتهم  األف���راد  نشاط  م��ن  حت��د 
بحمايتهم من خالل سن قانون حالة الطوارئ 
الصحية وفتح الباب أمام تعزيزها بتدابير 
احترازية و إجراءات موازية ال تقطع عالقة 

املواطن باإلدارة وفقط بل ترسم له خطوطا 
تعلق  س��واءا  من خدماتها  لالستفادة  آمنة 
األمر بقطاع الصحة أو التعليم أو األمن و 
القضاء و غيرها …من القطاعات احليوية ، 
أنه  نقل  لم  إن  تلك يصعب  التي بطبيعتها 
من املستحيل عدم استفادته منها أو مجرد 
تصور توقفها هذا الذي استدعى في ضرورة 
البحث عن آليات بديلة للتحصيل املادي لهاته 
احلقوق في محاولة استبدال ذلك بوسائل 
حديثة فرضت إعطاء هامش أوسع للوسائل 
املعلوماتية كبديل آمن ميكن االعتماد عليه 
ل��ت��ف��ادي امل��خ��اط��رة بصحة امل��واط��ن��ني عن 

طريق تسهيل ولوجهم اخلدماتي بالرغم من 
االكراهات التي قد تعتري ذلك، لكنها تبقى 
ب��ادرة جد مهمة في باب تقريب اإلدارة من 
التي ما فتئ املغرب يشتغل عليها  املواطن 
ضمن برامج مسطرة سلفا الشئ الذي يطرح 
معه بشدة اليوم و أكثر من أي وقت مضى 
لهاته  اآلن���ي  و  ال��ف��وري  التعجيل  ض���رورة 
حيز  إلى  إخراجها  نحو  والسعي  البرامج 

الوجود بتقليص عامل الزمن .
ف���إذا ك��ان��ت احل��اج��ة أم االخ���ت���راع فإن 

علينا  تفرض  رقمية  لعدالة  اليوم  حاجتنا 
رقمية  محكمة  نحو  مضينا  وتيرة  اس��راع 
أحقية  و  ال���ع���دال���ة  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ت��س��ت��ج��ي��ب 
التقاضي  في  حقهم  في ممارسة  املواطنني 
امللكية  التطلعات  ي��الم��س  بشكل  بعد  ع��ن 
التي جعلت من إصالح  املرسومة  السامية 
قوامه  ال��دوام  على  مفتوحا  ورش��ا  القضاء 

“جعل القضاء في خدمة املواطن ”
والذي نادى بشأنه صاحب اجلاللة امللك 
محمد السادس حفظه الله ورعاه من خالل 
 2019-10-21 ب��ت��اري��خ  السامية  رس��ال��ت��ه 
الثانية  ب��دورت��ه  مبراكش  ال��دول��ي  للمؤمتر 
االستثمار”  و  “العدالة  ح���ول 
بضرورة تبني المادية اإلجراءات 
و للمساطر القضائية و التقاضي 
بانخراط كل مكونات العدالة في 
)مقتطف  الرقمي  التحول  ورش 
السامية  امل��ل��ك��ي��ة  ال��رس��ال��ة  م���ن 
توفره  م���ا  إلس��ت��ث��م��ار  :”ندعو 
لنشر  إمكانيات  من  التكنولوجية  الوسائل 
املعلومة القانونية والقضائية ، وتبني خيار 
تعزيز وتعميم ال مادية اإلجراءات واملساطر 
بعد  عن  التقاضي  والقضائية،و  القانونية 
،باعتبارها وسائل فعالة تسهم في حتقيق 
ال��س��رع��ة و ال��ن��ج��اع��ة ….م���ع احل���رص على 
مكونات  ك��ل  وان��خ��راط   ، قانونيا  تقعيدها 
منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي..” 

انتهى اخلطاب امللكي السامي . (
يتبع 

خارج الحدود توقيف العشرات إثر أعمال شغب في بروكسل وسط احلجر املنزلي

اعداد لحسن اهواوي  و بندريوش  ممدوح 

أنقرة:  سعيد عبد الرازق

أردوغان،  طيب  رج��ب  التركي  الرئيس  رف��ض   
االستقالة التي قدمها وزير داخليته سليمان صويلو، 
بسبب  النتقادات شديدة  الوزير  تعرض  خلفية  على 
قبل ساعتني من دخوله  إعالنه حظر جتول مفاجئ 
حيز التنفيذ، في إطار إجراءات مواجهة وباء فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.
بيانه  وف�������ي 
استقالته،  ح����ول 
قال وزير الداخلية 
إن  ال�������ت�������رك�������ي، 
التي  »امل���ش���اه���د 
بعد  ال��ت��ق��اط��ه��ا  مت 
إع�������الن اإلغ������الق 
مع  ت���ت���ن���اس���ب  ال 
)ال��ع��م��ل��ي��ة امل����دارة 
بشكل مثالي( من 

قبل احلكومة ضد انتشار فيروس كورونا«، بحسب 
وصفه.

وحتمل وزير الداخلية، في بيانه، »املسؤولية عن 
الفوضى«، وطلب »العفو من أمتي العزيزة، التي لم 
أرغب أبًدا في إيذائها، ورئيسي الذي سأكون مخلًصا 

له حتى نهاية حياتي«، بحسب تعبيره.
وقال وزير الداخلية التركي في بيان مكتوب، إن 
»مسؤولية تنفيذ القرار اخلاص بعطلة نهاية األسبوع 

تقع على عاتقي من جميع اجلوانب«.
ورف��ض أردوغ���ان، استقالة وزي��ر داخليته، وفًقا 
لبيان م��ن ال��رئ��اس��ة ال��ت��رك��ي��ة، ق��ال إن »ق���رار تقدمي 
االستقالة يقع على عاتق صاحب املنصب ولكن قبوله 
هو قرار من الرئيس«، وأضاف البيان »لم يتم قبول 

االستقالة وسيواصل الوزير عمله في منصبه«.
وأشاد بيان الرئاسة التركية بأداء وزير اخلارجية 
من  واس��ع��ة  مجموعة  ف��ي  صويلو  سليمان  التركي 
القضايا السياسية، باإلضافة إلى جهوده في مكافحة 

انتشار فيروس كورونا املستجد.

| البرازيل )أ ف ب(

سّجلت والية سيارا البرازيلية، 51 جرمية 
قتل خالل يومني، أي أكثر بخمس مرات من 
املتوسط اليومي، وفق ما أعلنت وكالة األنباء 
الرسمية، في املناطق الشمالية الشرقية، إذ 
العسكرية، عصيانًا  الشرطة  أف��راد من  نفذ 

مطالبني باحلصول على أجور أعلى.
ووق��ع��ت ك��ل ج��رائ��م القتل ف��ي ساعات 
الصباح، وهي تزيد بأكثر من خمس مرات 
عن متوسط جرائم القتل اليومية، وهي ست 
جرائم وفق ما أوضحت وكالة أنباء »أجنسيا 

هذه  في  أمنيني  عن مسؤولني  نقاًل  برازيل« 
الوالية.

جايير  ال����رئ����ي����س،  ح���ك���وم���ة  وق��������ررت 
بولسونارو، إرسال قوات عسكرية واحلرس 

الوطني لتعزيز األمن في »سيارا« اجلمعة.
إذا  أم��ر خطير،  »إن��ه  بولسونارو  وق��ال 
كنا في حالة ح��رب م��دن، وعلينا أن نرسل 

أشخاصًا حلل هذه املشكلة«.
300 شرطي  من  أكثر  حاليا  ويخضع 
التهامهم  ت��أدي��ب��ي��ة  إلج�����راءات  أو  للتحقيق 
الوالية،  في  تخريب  أعمال  في  باملشاركة 

وفقًا ملصادر صحافية.

املوارد الرقمية، كبديل أساسي لضمان االتصاالت بني األفراد
حتصني األمن الرقمي باملغرب، خاصة يف هذه الفترة احلرجة

العاملية  األزم�����ة  ظ���ل  ف���ي 
ال����ن����اج����م����ة ع������ن ف����ي����روس 
دعا   ،COVID-19 ك��ورون��ا 
لألبحاث  امل���غ���رب���ي  امل����رك����ز 
واالبتكار  التقنيات  متعددة 
اجلمعية  ممثل   ،)CMRPI(
اجلرمية  مل��ك��اف��ح��ة  ال���دول���ي���ة 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ب���امل���غ���رب، من 
»مرصد  للكفاءة  قطبه  خ��الل 
واحلماية  السيبراني  األم��ن 
على األنترنيت«، )دعا( جميع 
مستخدمي اإلنترنيت واملسؤولني عن أمن أنظمة املعلومات باملغرب إلى رفع درجة 
احلذر إلى أقصاها عند استخدام اإلنترنيت واألنظمة واملوارد الرقمية خالل هذه 

األزمة الصحية العاملية غير املسبوقة بسبب تفشي وباء فيروس »كورونا«.
وجاء في بالغ توصلت به اجلريدة أنه »في الواقع، باإلضافة إلى الضغط الذي 
تعرفه شبكات اإلنترنيت على املوارد الرقمية، كبديل أساسي لضمان االتصاالت 
بني األف��راد، وكذلك تنفيذ خطط استمرارية املرافق عبر العمل عن بعد، يستغل 
مجرمو اإلنترنيت، كما هي العادة خالل كل األزمات العاملية، من خالل استغالل 
نقاط الضعف والهشاشة في أنظمة املعلومات، خاصة جهل مستخدمي اإلنترنيت 
بقواعد التصفح اآلمن، من أجل مهاجمة الضحايا من جميع األحجام: املؤسسات، 

املنظمات، الشركات وحتى األشخاص«.
وعليه، يضيف البالغ، فإن املركز املغربي لألبحاث متعددة التقنيات واالبتكار 
من موقع مسؤوليته الوطنية، باعتباره جمعية وطنية عاملة مكونة من خبراء في 
املجال الرقمي، وذات هدف غير ربحي، ومنخرطة في نشر الوعي باألمن السيبراني 
ومكافحة اجلرمية السيبرانية، »تتثمن مجهودات السلطات املختصة واجلهات 
الرسمية في حتقيق األمن الرقمي باملغرب، خاصة في هذه الفترة احلرجة، وتدعو 
مستعملي األنترنيت إلى رفع مستوى اليقظة إلى احلد األقصى، من أجل التصدي 

لكل الهجمات اإللكترونية احملتملة في هذه الفترة احلرجة والصعبة«.

إذا كانت احلاجة أم االختراع فإن حاجتنا اليوم لعدالة رقمية تفرض علينا اسراع 
وتيرة مضينا نحو محكمة رقمية تستجيب ملتطلبات العدالة و أحقية املواطنني يف 

ممارسة حقهم يف التقاضي عن بعد بشكل يالمس التطلعات امللكية السامية

أخبار اآلن | بروكسل - بلجيكا )أ ف ب(
 

أوقفت الشرطة البلجيكية 43 شخصًا في العاصمة بروكسل السبت بعد ما اندلعت أعمال شغب إثر 
حادث سير مميت بني سيارة للشرطة وشاب على دراجة نارية، على ما أعلنت السلطات البلجيكية.

وبدأت االضطرابات ليلة اجلمعة عندما حاولت دورية شرطة في حي أندرخلت في بروكسل إيقاف 
شاب عمره 19 عاما يقود دراجة نارية صغيرة.

ومع رفض الشاب التوقف، بدأت الشرطة في مطاردته.
لكن الشاب اصطدم بسيارة شرطة أخرى ما أسفر عن مقتله على الفور.

شرطة  أمضت  اجلمعة،  متفرقة  ح��وادث  وبعد 
م��ك��اف��ح��ة ال��ش��غ��ب ع����دة س���اع���ات ال��س��ب��ت لتفريق 
وسائل  على  دع��وة  بعد  جتمعوا  شباب  متظاهرين 

التواصل االجتماعي للتظاهر.
فابريس كمبس  أندرخلت  بلدية  وص��رح رئيس 
متظاهرين  وسبع  شرطيني  أن  برس  فرانس  لوكالة 

أصيبوا بجروح طفيفة في أحداث السبت.
وأّكد كامبس أّن الوضع »حتت السيطرة بشكل 
واضح« لكن الشرطة أبقت على تعبئتها مترقبة املزيد 

من احلوادث في وقت الحق من ليل السبت األحد.
وقال رئيس البلدية إنه التقى بأسرة الشاب القتيل السبت وأنه يعتقد أن مقتله »ذريعة يستخدمها 
مثيرو الشغب« في وقت تفرض السلطات البلجيكية إغالقا كامال منذ أربعة أسابيع في محاولة لوقف 

انتشار تفشي فيروس كورونا املستجد.

الشرطُة  ص�����ادرت 
قطعَة   638 البلجيكية 
س���الح واع��ت��ق��ل��ت 205 
أش��خ��اص خ��الل عمليٍة 
أنحاء  ش��م��ل��ت  أم��ن��ي��ة 
متفرقة من البالد خالل 

األيام املاضية.
مصادُر  وأوض��ح��ت 
أمنية أن قوات الشرطة 
عملية   280 ن����ف����ذت 

تورطهم  ف��ي  املشتبه  األش��خ��اص  استهدفت  مداهمة 
بعمليات استيراد أسلحة بشكل غير قانوني أو حيازة 
األسلحة  بعض  أن  إلى  مشيرة  مرخصة،  أسلحة غير 
كان  التفتيش،  عمليات  أثناء  مصادرتها  متت  التي 
»موبوج«  منطقة  ف��ي  لألسلحة  م��س��ت��ودع  م��ص��دُره��ا 

الفرنسية.
وبّينت تلك املصادر أن من بني األسلحة التي متت 
نصف  أسلحة  الشغب،  مكافحة  أسلحة  مصادرتها؛ 
آلية، ومسدسات، الفتة إلى أن غالبية تلك األسلحة مت 

شراؤها حتت ستار شهادة الرماية الرياضية.
املداهمية  عمليات  خ��الل  الشرطة  ص���ادرت  كما 
وألقت  امل��خ��درات  م��ن  كيلوغرامات  ع��دة  والتفتيش 
التقارير  ذكرت  ما  وفق  للقنب،  مزارعني  على  القبض 

األمنية.
وي��ش��ار إل��ى أن ام��ت��الك س��الح ن���اري ف��ي بلجيكا 
يتطلب ترخيصًا قانونيًا، واألشخاص الذين يتم ضبط 
يتعّرضون  حوزتهم،  في  مرخصة  غير  نارية  أسلحة 
للسجن مدة تتراوح ما بني سنة وخمس سنوات، أو 
بغرامة مالية تتراوح ما بني 8 مائة يورو و200 ألف 

يورو.
صادرت  البلجيكية  الشرطة  أن  بالذكر  وي��ج��در 
غير  النارية  األسلحة  من  قطعة   5850 املاضي  العام 
القانونية،و من بني األسلحة التي اكتشفتها الشرطة 

أسلحة   ،2018 ع���ام  ف���ي 
الطويلة،  امل���اس���ورة  ذات 
وال�����ب�����ن�����ادق ال����ي����دوي����ة، 
م��س��دس��ات، وك��ان م��ن بني 
سالحًا   90 األسلحة؛  تلك 
آليًا،  مسدسًا  و56  آل��ي��ًا، 
رش���اش���ة،  ب��ن��دق��ي��ة  و34 
غالبية  اس��ت��خ��دام  وي��ت��م 
ف���ي عالم  ت��ل��ك األس��ل��ح��ة 
املخدرات، حسب ما تؤكد 

وسائل اإلعالم احمللية نقاًل عن املصادر األمنية.

للمزيد في »يورونيوز«:

•األسلحة غير املشروعة..جتارة رائجة في أوروبا..
من يقف وراءها؟

•السلطات البلجيكية تتهم مواطنًا بتزويد منفذي 
هجمات باريس بالسالح

لبيع  إلكترونيا  موقعا  تغلق  األملانية  •الشرطة 
املتفجرات

وحسب إحصاءات منظمة العفو الدولية، فإن أكثر 
من  يوميًا  يلقون حتفهم  العالم  في  500 شخص  من 
جراء العنف الذي ُيرتكب باستخدام األسلحة النارية، 
كما أن 44 باملائة من إجمالي عمليات القتل في العالم 

تنطوي على عنف ُيرتكب باستخدام األسلحة النارية.
امل���ّدة ما  ف��إن  ال��دول��ي��ة،  ووف��ق املنظمة احلقوقية 
بني العام 2012 والعام 2016 شهدت مقتل 4 مليون 
شخص جراء استخدام األسلحة النارية على املستوى 
العاملي، مشيرة إلى أن أغلبية الضحايا واجُلناة هم من 
الشباب، بيد أن النساء بشكل خاص هَنّ عرضة خلطر 
أيدي شركاء  النارية على  األسلحة  باستخدام  العنف 
ل  تسِهّ أن  ميكن  ال��ن��اري��ة  األسلحة  أن  كما  حميمني، 

ارتكاب العنف اجلنسي.

أردوغان يرفض استقالة وزير داخليته بعد 
إعالنه املفاجئ حلظر التجول

638 قطعة سالح خالل عملية أمنية في بلجيكا 205 أشخاص ومصادرة  اعتقال 

50 جرمية قتل في يومني بالبرازيل أكثر من 
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لندن: »الشرق األوسط أونالين«

صاحب انتشار فيروس »كورونا املستجد«، ارتفاع كبير 
منفذوها اخلوف  استغل  والتي  به،  املتعلقة  في اجلرائم 

والذعر الذي يعاني منه األشخاص لتنفيذ مخططاتهم.
تزايدت  فقد  ب��رس«،  أنباء »أسوشييتد  وحسب وكالة 
منذ  ملحوظ  بشكل  الكراهية  وجرائم  العنصرية  األفعال 
انتشار الفيروس، جتاه اآلسيويني على وجه اخلصوص، 

وذلك بسبب كون الفيروس نشأ من البداية في الصني.
وأطلق الرئيس األميركي دونالد ترمب على »كورونا« 
اسم »الفيروس الصيني«، ورفض االنتقادات التي قالت إن 

هذا التعبير عنصري وميكن أن يغّذي جرائم الكراهية.
وفي لوس أجنليس، قال صبي آسيوي يبلغ من العمر 
16 عامًا إنه تعرض للتنمر من عدد من زمالئه باملدرسة 

الذين اتهموه بحمل الفيروس.
برش  نيويورك،  األنفاق مبدينة  مترو  في  رجل  وق��ام 
بخاخ »معطر ج��و« ف��ي وج��ه راك��ب آس��ي��وي وأس���اء إليه 

لفظياً.
لوالية  العامة  املدعية  جيمس  ليتيتيا  أن��ش��أت  وق��د 
نيويورك، خطًا ساخنًا لسكان الوالية لإلبالغ عن جرائم 

الكراهية في مركز تفشي املرض في البالد.
وقد اقترح بعض مجموعات الكراهية تلطيخ مقابض 
إصابة  بغرض  بالفيروس،  األخ���رى  واألس��ط��ح  األب���واب 
العاملني في مكتب التحقيقات الفيدرالي وضباط الشرطة 

باملرض، واصفني إياهم ب�»أعدائهم«.
وألقت الشرطة في شيكاغو القبض على شاب بعد أن 
سعل في وجوه ضباط الشرطة، مدعيًا أنه مصاب بفيروس 

»كورونا«.
بارتكاب  وإل��ي��ن��وي  بنسلفانيا  ف��ي  أش��خ��اص  ��ه��م  واُتّ

جرائم مماثلة.
فقد تسبب  اجل��رائ��م،  من  النوع  ه��ذا  إل��ى  وباإلضافة 
ارت��ف��اع معدل السرقات واالح��ت��ي��ال بشكل  ف��ي  »ك��ورون��ا« 

ملحوظ.
ففي بورتالند بوالية أوريغون، متت سرقة مئات أقنعة 
ال��وج��ه وس��ط نقص كبير ف��ي م��ع��دات ال��وق��اي��ة الصحية 

بالوالية.
الوقت  في  األميركية  أريزونا  والي��ة  سلطات  وتبحث 
أك��ث��ر م��ن 20 مجموعة اختبار  احل��ال��ي ع��ن رج��ل س��رق 
فيروس »كورونا« من عيادة صحية، وسط تراجع عددها 

في البالد.
باوي،  مدينة  ف��ي  الشرطة  األث��ن��اء، حتقق  ه��ذه  وف��ي 
قام  ب��أن هناك رج���اًل  تقارير تفيد  ف��ي  م��اري��الن��د،  ب��والي��ة 
بارتداء مالبس رجال الرعاية الصحية وذهب إلى بعض 
منازل املدينة مدعيًا أنه يريد فحص السكان للتأكد من عدم 
ليلوذ  أمره  السكان  يكشف  أن  قبل  بالفيروس،  إصابتهم 

بالفرار.
ويقول املسؤولون إن الهدف من هذا النوع من االحتيال 
الضمان  رق��م  أو  الطبية  الرعاية  رق��م  على  احلصول  هو 

االجتماعي اخلاص بهؤالء السكان لالستفادة به.

مركزيًا  األميركية خطًا ساخنًا  العدل  وزارة  وأنشأت 
بتعيني  األميركيني  احمل��ام��ني  وأم���رت  االح��ت��ي��ال  ملكافحة 

منسقني خاصني ملكافحة االحتيال املتعلق ب�»كورونا«.
وفي مذكرة صدرت أمس )الثالثاء(، قال نائب املدعي 
ورؤساء  العدل  وزارة  ق��ادة  لكبار  روزي���ن  جيفري  العام 
وكاالت إنفاذ القانون إن األشخاص الذين يهددون بنشر 
فيروس »كورونا« قد يواجهون اتهامات جنائية مبوجب 
قوانني اإلرهاب الفيدرالية، مشيرًا إلى أن وزارة العدل ترى 
هذا التهديد »عاماًل بيولوجيًا« مبوجب القانون، مثله في 

ذلك مثل حيازة أو تطوير سالح بيولوجي.
أو محاوالت  »التهديدات  أن  املذكرة  في  روزي��ن  وأك��د 
استخدام )كورونا( كسالح ضد األميركيني لن يتم التسامح 

معها«.
وفي هونغ كونغ سرقت عصابة من اللصوص املسلحني 

أحد  من  املرحاض  ورق  لفائف  من  عبوة   50 بالسكاكني 
عمال خدمة التوصيل للمنازل وسط تكالب املواطنني على 

هذه السلعة على وجه اخلصوص.
األخرى  والسلطات  العاملية  الصحة  منظمة  وتعمل 
العالجات  بشأن  ال��زائ��ف��ة  االدع����اءات  بعض  فضح  على 
بأن  ك��اذب��ة  تأكيدات  تشمل  وال��ت��ي  للفيروس،  احملتملة 
يستخدم  ال��ذي  الكلور  أكسيد  و»ثاني  السائلة«  »الفضة 
تقي  أن  التي ميكن  األشياء  من  وال��ث��وم،  التبييض«  في 

األشخاص من اإلصابة ب�»كورونا«.
وفي أوغندا، أّيدت رئيسة البرملان ريبيكا كاداجا، رجل 
أعمال قال إنه اكتشف مادة كيميائية »تقتل على الفور« 

الفيروس.
وأعلنت كاداجا أن رجل األعمال عرض إنتاج »العالج« 

في أوغندا وأنه سيتم طرحه في السوق قريبًا.
وقد مت االستهزاء بتعليقات كاداجا على نطاق واسع 
ألن املنتج في الواقع هو مجرد مطهر يستخدم للتنظيف 

وال ميكن تناوله.
فينيكس بوالية  ُتوفي رجل في منطقة  وقبل يومني، 
أريزونا األميركية، بينما تخضع زوجته للرعاية الطبية، 
والذي  ال�»كلوروكني«،  فوسفات  الزوجان  تناول  أن  بعد 
اقترحه ترمب كعالج محتمل لفيروس »كورونا املستجّد«.

باإلضافة إلى ذلك، زعم محتالون في جنوب أفريقيا 
أنهم يقومون بجمع األوراق النقدية امللوثة من املواطنني، 
في حني ضبطت الشرطة الكينية عيادة لبيع مجموعات 

اختبار كاذبة للفيروس في البالد.
في  االحتيالية  لالستخبارات  الوطني  املكتب  وتلقى 
اململكة املتحدة أكثر من 100 تقرير عن عمليات احتيال 
تتعلق بالفيروس، مع خسائر يبلغ مجموعها أكثر من 1.1 

مليون دوالر )970.000 جنيه إسترليني(.
الوطني  للمركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ب��ي��غ��ار،  غ���رامي  وق���ال 
»لقد  بيان:  في  املتحدة،  اململكة  في  االقتصادية  للجرائم 
رأينا بالفعل محتالني يستخدمون )كوفيد – 19( خلداع 
األشخاص الذين يتطلعون إلى شراء املستلزمات الطبية 
في  املعزولني  األشخاص  ويستهدفون  اإلن��ت��رن��ت...  عبر 

منازلهم«.

كذب قطاع املياه والغابات محتوى منشورات تظهر فيها عشرات اخلنازير البرية جتتاح بعض 
مدن اململكة، وال سيما مبدينتي إفران والقنيطرة )سيدي بوغابة(.

وأكد القطاع في بالغ، ردا على ما تداولته صور ومقاطع فيديو على شبكات التواصل االجتماعي، 
منذ إعالن حالة الطوارئ الصحية باململكة في 20 مارس املاضي، تدعي حدوث اجتياح كبير 

أن تلك الصور  قام بها أظهرت  التي  التحقيقات  أن  املناطق،  البري في بعض  للخنزير 
ومقاطع الفيديو “مت تصويرها خارج املغرب”.

البرية في شارع  الفيديو األول يظهر قطيعا من اخلنازير  أن  البالغ  وأوض��ح 
بإحدى املدن يدعي ناشره بأن األمر يتعلق مبدينة إفران، “في حني أن الفيديو مت 

تصويره بسويسرا”.
غابوي،  مسلك  جوانب  على  سيارة  سائق  التقطه  ثان  فيديو  وبخصوص 
ويظهر عشرات اخلنازير البرية، فأبرز املصدر أنه، خالفا للتعليقات املصاحبة لهذا 
الفيديو والتي تشير إلى أنها تتعلق باحملمية البيولوجية لسيدي بوغابة )قرب 

مدينة القنيطرة(، تبني بعد التحري أن “هذه الصور مت التقاطها بإسبانيا”.
وأشار قطاع املياه والغابات إلى أنه وجه منذ اإلعالن عن احلجر الصحي، ومن 

أجل مزيد من اليقظة في مراقبة احلياة البرية، مذكرة إلى جميع وحداته امليدانية 
لتتبع احليوانات املتوحشة، وبشكل خاص اخلنازير البرية وذلك من أجل جمع كل 

أنه قام مؤخرا،  العناصر املتعلقة بتقييم مخاطر هذا احليوان على الساكنة وممتلكاتها، مضيفا 
وضمن االستراتيجية املتبعة ملكافحة مخاطر اخلنازير البرية، بتعزيز اإلج��راءات املتخذة لتنظيم 

أعداد هذا الصنف.
ونظرا حلالة الطوارئ الصحية احلالية، يضيف البالغ، ومن أجل االمتثال لإلجراءات 
التي حتددها السلطات العمومية، سيتم استئناف تنظيم اإلحاشات بعد احلجر 
الصحي، مشيرا إلى أنه يتم العمل، ووفًقا ألحكام القرار اجلديد رقم 3.17.19 
أعداد  2019 واملتعلق بتحديد كيفيات تنظيم  05 شتنبر  بتاريخ  الذي نشر 
البرية  أع��داد اخلنازير  التي صارت ض��ارة، على تنظيم  بعض احليوانات 

خالل هذه الفترة من الطوارئ الصحية باستعمال الفخاخ.
وفي هذا الصدد، شرع قطاع املياه والغابات بوضع 20 فخا في األماكن 
التي يرتادها اخلنزير البري بالنقط السوداء بإقليم تزنيت، وفق البالغ 
السوداء  النقط  من  بالعديد  برنامج مماثل  تنفيذ  أنه سيتم  الذي أضاف 

األخرى كدار السالم بالرباط ومنطقة الرميالت بطنجة.
وبعد أن ذكر بأنه “لم يتم تسجيل أي خطر” متعلق باخلنازير البرية، 
أعلن القطاع أنه سيتم اتخاذ تدابير وقائية، بالتشاور مع السلطات احمللية، 

عبر تدخل عاجل لرجال املياه والغابات باملناطق التابعة لنفوذ عملهم.

سرقة واحتيال وعنصرية... »جرائم كورونا« تنتشر حول العالم

تسجيل أول حالة والدة المرأة مصابة
 بفيروس كورونا املستجد 

قطاع املياه والغابات ينفي اجتياح عشرات اخلنازير البرية لبعض مدن اململكة

اجلامعي  االستشفائي  امل��رك��ز  سجل 
محمد السادس بوجدة، اخلميس املاضي، 
مصابة  ح��ام��ل  الم�����رأة  والدة  ح��ال��ة  أول 

بفيروس كورونا املستجد )كوفيد 19-(.
وأوضح املركز االستشفائي اجلامعي، 
في بالغ له، أنه جرى استقبال املرأة احلامل 
في شهرها التاسع بتاريخ 6 أبريل اجلاري 
مبرضى  اخل��اص��ة  املستعجالت  مبصلحة 

فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19(.
التي  امل��ري��ض��ة،  أن  ال��ب��الغ  وأض����اف 
مبدينة  احلسني  املستشفى  م��ن  نقلها  مت 
املساعدة  مصلحة  م��ع  بتنسيق  ال��ن��اظ��ور 
5(، مت  )س���ام���و  االس��ت��ع��ج��ال��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
خاص  بجناح  واس��ت��ش��ف��اؤه��ا  بها  التكفل 
بفيروس  امل���ص���اب���ات  احل���وام���ل  ب��ال��ن��س��اء 
جميع  لها  أجريت  حيث  املستجد،  كورونا 
ال��ف��ح��وص��ات ال���الزم���ة وش��رع��ت ف��ي تلقي 

العالج املعتمد من طرف وزارة الصحة.
وأشار املصدر ذاته إلى أن الوالدة متت 
أبريل   9 بتاريخ  قيصرية  عملية  طريق  عن 
احلوامل  للنساء  خصص  جراحي  مبركب 

فريق  إش��راف  بالفيروس، حتت  املصابات 
طبي و متريضي متكامل، مؤكدا أن العملية 

مرت في ظروف جيدة.
حاليا  تتمتع  األم  أن  ال��ب��الغ  وس��ج��ل 
ب��ح��ال��ة ص��ح��ي��ة م��س��ت��ق��رة وت��ت��اب��ع عالجها 
مبصلحة استشفاء مرضى كورونا، مشيرا 
بحالة جيدة  ينعم  امل��ول��ود اجل��دي��د  أن  إل��ى 
حيث أكدت التحاليل املخبرية عدم إصابته 

بالفيروس.
املركز  إدارة  ذك��رت  أخ���رى،  م��ن جهة 
االستشفائي اجلامعي أنه مت تسطير مسلك 
خ���اص ب��ه��ذه احل����االت ف��ي ت��واف��ق ت���ام مع 
الفرابي  اجلهوي  باملركز  ال��والدة  مصلحة 
الطبية  امل��س��اع��دة  مصلحة  م��ع  وبتنسيق 

االستعجالية.
اجلامعي  االستشفائي  املركز  ويسعى 
محمد السادس بوجدة، بتنسيق مع مختلف 
لهذه  ال��ت��ص��دي  إل���ى  اجل��ه��ة،  مستشفيات 
املصابني  باألشخاص  التكفل  و  اجلائحة 
بفيروس كورونا املستجد، السيما احلاالت 

املستعصية.

ملتهم  سجنا  سنوات   3
ادعى قدرته على 

التدخل حلل قضايا 
القضاء على  معروضة 

اجلنح  غ����رف����ة  ق���ض���ت 
للمحكمة  التابعة  التلبسية 
اليوم،  ب��أك��ادي��ر  االبتدائية 
ب����إدان����ة شخص  اإلث����ن����ني، 
التدخل  على  “قدرته  ادع��ى 
على  معروضة  قضايا  حلل 
القضاء”، حيث حكمت عليه 
بثالث سنوات حبسا نافذا، 
وغرامة مالية بقيمة 5 آالف 

درهم.
قضائي  م���ص���در  وذك�����ر 
 ،) .إ  ب   ( امل���دان  املتهم  أن 
سبق له أن زعم في تسجيل 
صوتي ” قدرته على التدخل 
على  معروضة  قضايا  حلل 
تداول  مت  حيث  القضاء”، 
مواقع  على  التسجيل  ه��ذا 
ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ي، 
وذلك في بداية شهر مارس 

املاضي.
إث���ر ذل���ك فتحت  وع��ل��ى 
محكمة  لدى  العامة  النيابة 
ب��أك��ادي��ر بحثا  االس��ت��ئ��ن��اف 
قضائيا بخصوص ادعاءات 
ه���ذا ال��ش��خ��ص ال���ذي ألقي 
إجراء  وبعد  القبض،  عليه 
خبرة صوتية على التسجيل 
وث���ب���وت ت���ورط���ه ف���ي هذه 
على  إحالته  متت  اجلنحة، 
ألكادير،  االبتدائية  احملكمة 
لكون التهمة املوجهة إليه ال 

ترقى إلى مرتبة جناية.
املدان  املتهم  توبع  وق��د 
من أجل “النصب، والتدخل 
وظيفة  ف����ي  ص���ف���ة  ب���غ���ي���ر 

عامة”.

اعداد  نديم فهيم وعبدالرزاق الزفزافي 

شرطة  رج����ل 
كمامة  يرتدي 
ف�����ي أمل���ان���ي���ا 

)أ.ف.ب(

طائرات بدون طيار بيد 
درك تامنصورت ملراقبة 

خارقي حالة الطوارئ 
لصحية ا

طارق سعود
 

بعد تعالي اصوات نشطاء التواصل 
تامنصورت  مدينة  وسكان  االجتماعي 
احمللية”  وسلطة  الدرك  تزويد  بضرورة 
بدرورن” شوهدت مساء االحد 12 ابريل 
م��ص��ال��ح ال����درك امل��ل��ك��ي ت��وظ��ف طائرة 
الطوارئ  حالة  خارقي  ملراقبة  “درون” 
الصحي بتراب اجلماعة الترابية حربيل 
مع توالي حاالت اخلرق وبروز مجموعة 
من النقط السوداء للتجمعات خصوصا 

وسط االقامات وباالسطح
وجاء العمل بالطائرة بدون طيار من 
وحتديد  املراقبة  مؤشر  من  الرفع  اج��ل 
هوية املتمردين على القرارات االحترازية 
في  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وض��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
ف��ي��روس كورونا  اط��ار احل��د م��ن تفشي 

املستجد.

توقيف أفراد شبكة إجرامية تنشط في 
بالناظور للمخدرات  الدولي  التهريب 

متكنت فرقة الشرطة القضائية باملنطقة اإلقليمية لألمن بالناظور بتنسيق 
مع مصالح املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني، ليلة أمس األحد، من توقيف 
القضائية  السوابق  ذوي  من  وشخص  فتاة  بينهم  من  فيهم،  مشتبه  أربعة 
في  لالشتباه  وذل��ك  مشروعة،  غير  بطريقة  باملغرب  يقيم  إسباني  وم��واط��ن 

ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني أنه مت توقيف املشتبه فيهم خالل 
عملية أم نية بشاطئ بوقانة مبنطقة بني أنصار بضواحي الناظور، متلبسني 
مبحاولة تنفيذ عملية تهريب شحنة من مخدر الشيرا مكونة من 52 رزمة، يبلغ 
وزنها اإلجمالي طن و770 كيلوغرام معبأة وملفوفة بطريقة خاصة لتسهيل 

نقلها عبر املسالك البحرية.
القضية،  ه��ذه  في  املنجزة  التفتيش  عمليات  أن  ذات��ه  املصدر  وأض��اف 
أسفرت عن حجز قاربني تقليديني وخمسة محركات بحرية، فضال عن 42 
برميال للوقود من سعة 40 لترا ومبلغ مالي قدره 74 مليون سنتيم من العملة 
الوطنية، وكذا ثالثة دراجات نارية بدون لوحات ترقيم وأربعة سيارات يشتبه 
البحرية عبارة عن  في كونها مزورة، باإلضافة إلى معدات خاصة باملالحة 
صدريات ومضخات مائية ومعدات صيانة، ومجموعة من قنينات املشروبات 

الكحولية.
االحتفاظ باملشتبه فيهم األربعة حتت تدبير   – حسب البالغ   – وقد مت 
احلراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري حتت إشراف النيابة العامة 
املختصة، وذلك لتحديد باقي املتورطني املفترضني في هذه األنشطة اإلجرامية، 

ورصد امتداداتها احملتملة لها محليا ودوليا.
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إيطاليا - بنعويس عادل 

اإليطالية  ال��ص��ح��اف��ة  ن��وه��ت 
التى  ب��امل��ج��ه��ودات اإلس��ت��ب��اق��ي��ة 
فيروس  حملاصرة  املغرب  أخدها 

كوفيد19
)كوريرى  كتبت صحيفة     .و 
نوتيزيا   ( صحيفة  و   ) أم��ب��ري��ا 
امل��ع��روف��ة  لعدد  ج��وي��ب��ول��ي��ت��ي��ك( 
يوم  5 أبريل فى  صفحة املقاالت 

الدولية حتت عنوان.
م������ل������ك امل���������غ���������رب م���ح���م���د 

السادس  يعفو عن5654
اجلانحة  ظ����ل  ف����ى   س���ج���ني 

العاملية كورونا. 
التدابير  إط���ار  ف��ى  وك��ت��ب��ت    
حل��م��اي��ة ال��س��ج��ن��اء م����ن  خطر 
اإلعتبار  ب��ع��ني  أخ���د  و  ال���ع���دوى 
أساس  ع��ل��ى  الصحية  احل����االت 
موضوعية  و  إنسانية  معايير 
بحتة و طول العقوبة السجنية و 
السلوك اجليد للسجناء  إستفاد 
من  ع��دة سجناء  العفو  ه��ذا  م��ن 

مختلف السجون باملغرب وقالت

السجناء  ع���ن  ي��ع��ف��و  .امل���ل���ك 
إستحسنتها  كذالك  ب��ادرة  وهى 

اجلمعيات احلقوقية أيضا .
ك����م����ا ن�����وه�����ت ب������اإلج������رات 
املغرب  أخ��ده��ا  التى  اإلح��ت��رازي��ة 
ومنها  ال��وف��اء  تفشى  ب��داي��ة  قبل 
إغ���الق احل���دود و ف��رض احلجر 
التجول  الليلى  الصحى وحضر 
و التنقل بني املدن  وتقييد حركة 
دوري�����ات  ال��راج��ل��ي��ني  وتعزيز 
املدارس  األم��ن  وغلق  و  املراقبة 
مساعدات  منح  مع  اجلامعات  و 

للفئات  مالية وغدائية مستعجلة 
الهشة و فاقدى الشغل

لكبح  م��ه��م��ة  ج���د   مسبوقة 
إنتشار الفيروس  تبقى مبادرات

   ف������ى ظ������ل ه�����ات�����ه األزم�������ة 
اإلقتصاد  حسب  العاملية  على 
املغربى الذى عرف  فى السنوات 

األخيرة قفزة نوعية .

باملشاريع  ت��ع��ن��ى   جمعية 
نوهت  exartibusكما  اخليرية   

اجلمعية االيطالية
 وق����ال����ت ع���ب���ر م��وق��ع��ه��ا فى 
اإلنترنيت فى عنوان عريض شكرا 
ملك املغرب شكرا محمد السادس 
على هاته املبادرة  مبادرة إطالق 

سراح السجناء  

على  إيطاليا  توفر  بالرغم  و 
نظام صحى جيد و توفرها على 
مراكز  و  املدنية  احلماية  مراكز 

رصد الكوارث و األوبئة إيال أن
  إس���ت���ه���ت���ار ال���س���ل���ط���ات و 
خطورة  رصد  بعدم  إستخفافهم 
الرئيسى  ال��س��ب��ب  ه���و  ال���وب���اء 
إنتشر  ال�����ذى  ال����وب����اء  ل��ت��ف��ش��ى 
التراب  ك���ل  ف���ى  م��خ��ي��ف  ب��ش��ك��ل 
إيطاليا  حت��ول��ت  ب��ل  االي��ط��ال��ى 
بأوربا. مما  للفيروس  ب��ؤرة  إلى 
مواطن   19.562 عنه  موت  نتج 
إيطالى و اكثر من 100 طبيب و 

ممرض

أخ��رى و فى مؤمتر  من جهة 
أعلن  يوم اجلمعة  صحفى مساء 
رئيس الوزراء اإليطالى جوزيبى 
إحتواء  ت��داب��ي��ر  ك��ون��ت��ى مت��دي��د 
ع��ل��ى املستوى  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة 
ال��وط��ن��ى حتى ال��ث��ال��ث م��ن شهر 
تدابير  إن  .وق�����ال  امل��ق��ب��ل  م����اى 
اإلغالق تشمل كما فى السابق عدا 

األنشطة اإلنتاجية الضرورية.

الصحافة اإليطالية تنوه بجهود املغرب حملاربة كورونا

ت��داع��ي��ات انتشار  ت��ت��وق��ع  ك��ي��ف 
االقتصاد  ع��ل��ى  ك���ورون���ا  ف���ي���روس 

املغربي؟

إلى  أوال،  اإلش�������ارة  م���ن  ب���د  ال 
أن���ه م���ن ال��ص��ع��ب ال��ت��ن��ب��ؤ بتطور 
الوضعية االقتصادية واالجتماعية، 
الوضعية  بتطور  يرتبط  ذل��ك  ألن 
انتشار املرض في  الوبائية، ومدى 
والقطاعات  واسعة  جغرافية  رقعة 
االقتصادية التي ستتضرر. لهذا من 
الصعب اآلن، التكهن بأرقام معينة 
ح��ول آث��ار ه��ذا ال��وض��ع، ألن هناك 
التحكم  ويصعب  تتفاعل  ع��وام��ل 

فيها.
اتخذ املغرب إجراءات استباقية، 
أو  الصحي  امل��س��ت��وي  على  س���واء 
بهدف  االجتماعي  أو  االق��ت��ص��ادي 
واحلفاظ  الداخلي  الطلب  إن��ع��اش 
على القدرة الشرائية للمواطنني من 
وهذا  وحرفيني،  وجت��ار  مأجورين 
سيكون له وقع إيجابي، ومن شأنه 
وعلى  األس��ر  على  الضغط  تخفيف 
املقاوالت، خاصة من جانب تخفيف 
سداد  تأجيل  عبر  السيولة،  ضغط 

القروض لألبناك وتوفير التمويل.
لكن كل هذه اإلج���راءات وضعت ضمن أفق قصير 
فترة  طيلة  التدابير  هذه  تستمر  أن  واملطلوب  امل��دى، 
التي سنستمر  امل��دة  احلجر الصحي، وال أحد يعرف 
إجناح  هي  اآلن  األولوية  ألن  الوضع،  هذا  على  فيها 

احلجر الصحي والسيطرة على الوباء.

هل سيكون على املغرب مراجعة القانون املالي لسنة 
2020؟ وماذا عن دعم االستثمار العمومي؟

كل الفرضيات التي قام عليها القانون املالي أصبحت 
فبخصوص  احل��ال��ي��ة،  الوضعية  ظ��ل  ف��ي  م��ت��ج��اوزة، 
مليار   198 املالي  القانون  توقع  العمومي  االستثمار 
درهم من االستثمارات، وهذا املبلغ ال نحققه حتى في 

تتعدى  ال  ال��ع��ادي��ة، بحيث  ال��س��ن��وات 
نسبة اإلجن���از 50 في امل��ائ��ة، أم��ا في 
تتوقف  حيث  احلالية،  الوضعية  ظل 
احلركة االقتصادية لثالثة أشهر، فإن 
وتيرة اإلجن��از ال شك ستتأثر، ولهذا 
فإن ما يجب التركيز عليه، هو كيفية 
رفع نسبة إجناز االستثمار العمومي، 
ألن����ه ه���و احمل�����رك األس����اس����ي للنمو 

والتشغيل.

هل اللجوء إلى االقتراض أمر ال مفر 
منه؟

يعيشها  ال��ت��ي  الوضعية  ظ��ل  ف��ي 
املغرب يصبح االقتراض أمًرا طبيعًيا، 
ومن اجليد أن احلكومة اتخذت خطوة 
استباقية لتوفير العملة الصعبة. فكما 
أن املغرب يراهن على  يعرف اجلميع 
وعائدات  السياحة  م��ن  العملة  جلب 
حتويالت املغاربة باخلارج والتصدير، 

وهذه املصادر توقفت بسبب األزمة.
ول���ه���ذا، ف��إن��ه م��ن امل��ه��م احلصول 
على مبلغ 30 مليار درهم من صندوق 
إذا  إذن  العملة.  لتوفير  الدولي  النقد 
كان االقتراض هدفه هو حتريك عجلة 

االقتصاد، فإنه سيكون مهما ومفيدا.

لكن كيف ميكن تسريع االستثمار العمومي؟
والتنفيذ وتسريع  البرمجة  أوال، من خالل تسريع 
صرف املوارد العمومية وجتاوز تعقد املساطر، بحيث 
ميكن إجازة الصفقات املباشرة وتوسيع العمل بسندات 
الطلب لتحقيق أهداف استثمارية كبيرة، مع احلرص 

على املراقبة البعدية.
لتعود  املقاولة  دعم  في  االستمرار  من  بد  ال  ثانيا، 
حلياتها الطبيعية، وذلك بإعادة جدولة ديونها، واعتبار 
هذه السنة بيضاء بالنسبة إليها، وضمان استفادتها 

من خط للسيولة
عن الزميلة »اليوم 24«

عبد العالي دومو: يجب تسريع االستثمار العمومي
 ملواجهة تداعيات كورونا

أكادمييون يراسلون احلليمي من 
لتشجيع  املندوبية  بيانات  توفير  أجل 

األبحاث ملواجهة الوباء

انتشار  موجة  مع  تزامنا 
املستجد،  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
اليوم  أك��ادمي��ي��ا،   68 ط��ال��ب 
االثنني، بتوفير االحصائيات، 
توجد  ال���ت���ي  وال���ب���ي���ان���ات، 
السامية  امل��ن��دوب��ي��ة  ب��ح��وزة 
للتخطيط، من أجل متكينهم 
تعزيز  ف���ي  امل��س��اه��م��ة  م���ن 
ال��س��ي��اس��ات ال��ع��م��وم��ي��ة في 

مواجهة الوباء.
ووج���ه األك��ادمي��ي��ون، إلى 
وباحثني،  أط����ب����اء،  ج���ان���ب 
ومحامني، وصحافيني رسالة 
أحمد  إل��ى  ال��ي��وم،  مفتوحة، 
املندوب  العلمي،  احلليمي 
تسائله  للتخطيط،  السامي 
االحصائيات  ت��وف��ي��ر  ع����ن 
والبيانات، التي توجد بحوزة 
املندوبية السامية للتخطيط.

واع��ت��ب��ر امل��وق��ع��ون على 
نشرتها  ال���ت���ي  ال��ع��ري��ض��ة، 
مبادرة “طفرة”، أنهم يريدون 
ال��ع��م��ل ت��ط��وع��ي��ا، م���ن أجل 
إنتاج حلول للتحديات، التي 
البالد، ودعم  تواجهها  باتت 
العمومية،  السلطات  جهود 

مؤكدين  امل��دن��ي،  وامل��ج��ت��م��ع 
قدرات،  على  يتوفرون  أنهم 
وع��زمي��ة، ورغ��ب��ة ف��ي العمل، 
على  ي��ت��وف��رون  ال  أن��ه��م  إال 
األساسية  اخل���ام  املعطيات 

لعملهم.
وأوض�������������ح امل����وق����ع����ون 
الولوج  أن  ال��ع��ري��ض��ة،  على 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ة م����ن احمل������ددات 
األساسية ملبادرات املساهمة 
في جتاوز هذه املرحلة بالبالد، 
املعلومات  ح��ج��ب  أن  ك��م��ا 
للمبادرات،  إض��اف��ي،  ع��ائ��ق 
التي  العمومية،  وللسلطات 
ستحرم من مبادرات مختلف 
احلليمي  مذكرين  الفاعلني، 
االلتزامات  تنزيل  ب��ض��رورة 
الدستورية للبالد، واملرتبطة 

بالولوج للمعلومة.
أن���ه وس���ط جائحة  ي��ذك��ر 
احلكومة  ض��خ��ت  ك���ورون���ا، 
م���ب���ال���غ ج����دي����دة، م����ن أجل 
العلمي،  ال��ب��ح��ث  ت��ش��ج��ي��ع 
العلمية،  احمل�����االت  ك���ل  ف���ي 
واالقتصادية،  واالجتماعية، 

املرتبطة بتدبير اجلائحة

ال بد من اإلشارة 
أوال، إلى أنه من الصعب 
التنبؤ بتطور الوضعية 

االقتصادية واالجتماعية، 
ألن ذلك يرتبط بتطور 

الوضعية الوبائية، ومدى 
انتشار المرض في رقعة 

جغرافية واسعة
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ردا على بعض االقالم التي استغربت منع التصوير إالبترخيص بالنسبة للحجر الصحي
كما  الرقمية  بالصحف  م��ق��االت  ع��دة  ق��رأت 
املديرية  ب��الغ  شرعية  ع��دم  ح��ول  الفايسبوك 
لم  االن  حلد  انني  رغ��م  الوطني  لألمن  العامة 
بالقنوات  مسموعا  او  منشور  البالغ  هذا  ارى 
العامة  للنيابة  ارج��ع  البعض  ،وأن  الرسمية 
املصدر الوحيد لنشر متل هذه البالغات ،وكذا 
في  الوطني  املجلس  أحقية  إلى  البعض  أش��ار 
في  التصوير  ف��ي  ش��ارك��ت  ان��ن��ي  وبحكم  ذل���ك، 
ح��ال��ة ال��ط��وارئ وك���ذا ف��ي ح��ال��ة احل���رب خالل 
ليبيا  على  األمريكية  الغارة  اتناء   1987 سنة 
فإنني اقول للزمالء وكلي يقني حسب معرفتي 
ط���وارئ صحية  ح��ال��ة  نعيش  وجت��رب��ت��ي،ان��ن��ا 
حرب  فعال  ،وه���ي  ح��رب  بحالة  شبيهة  ،وه���ي 
على فيروس خطير ، ستخرج منه بعض الدول 
إما قوية او ضعيفة ،وبالتالي يعتبر هذا شيء 

مصيري بالنسبة القتصادنا 
ب���ل م��ق��وم��ات��ن��ا ووج���ودن���ا 
تاريخ  نعرف  ال  ألننا  كدولة 
او ن��ه��اي��ة ه���ذا ال��وب��اء وقد 
تكون حربا طويلة معه  ،فأنا 
ارى ان من حق مديرية األمن 
ذلك  ،الن  ال��ب��الغ  ت��ص��در  ان 
حرة  وه���ي  بعملها  م��رت��ب��ط 
شخصيا  أنني  ،وتأنيا  فيه 
او  م���راس���ل  زم���ي���ل  اي  او 
م��ص��ور ص��ح��ف��ي ،ول����و قدر 
بالفيروس  وأص��ب��ن��ا  ال��ل��ه 
وحني يستقدمون  اإلسعاف 
إلى  لنقلنا  للبيت  واالم����ن 
من  ف��ت��خ��رج  املستشفى،  

برتل  ال��ب��ي��ت وس��ن��ت��ف��اج��أ  
بالهاتف  املصورين  من  كبير 
الصور  يلتقطون  والكاميرا 
واألبناء  ل��ل��زوج��ة  واالف�����الم 
وال���ك���ل ف���ي ح���ال���ة ذع����ر من 
عبر  ال��ب��وز  يحققوا  ان  اج��ل 
اليوتيوب والفايس بوك ، اال 
يعتبر هذا في رايكم متاجرة 
مبآسي الناس املرضى. ونشر 
ص���وره���م ب����دون ع��ل��م��ه��م في 
سكناهم  وهي  خاصة  أماكن 
رجال  تصوير  يتم  انه  وكما 
أداء  ات��ن��اء  والسلطة  األم���ن 
بالغات  وه���ن���اك  م��ه��ام��ه��م، 

ودوريات في ذلك.

لهذا انه املفروض في حالة الطوارئ او احلرب 
ان يكون هناك مجلسا للدفاع الوطني يتكون من 
اجليش والدرك واالمن ،ووزارة الداخلية ،ممثلة 
األمر،  في  ما  كل  واالعوان.هذا  والقياد  للعمال 
انا  الزمالء،  ايها  وهذه هي احلقيقة صدقوني 
اعرف حماسكم وهو حماسي كذلك حينما كنت 
حتى  والثمانينات  خ��الل  اشتغل  شبابي  ف��ي 
اآلن، كما أهمس في أذنكم ان اكتر من ستون في 
املائة يحملون الكاميرات والهواتف ويصورون 
ألول مرة هذه األحداث أوأحدات أخرى ومنهم 
من يتاجر بالصور واألشرطة، وهدا بعيدا عن 
أن الصحافة ليست فقط  ،كما  املهنة  أخالقيات 
األسلحة  متل  صحفية  أق���الم  فهناك  تصوير 
ممكن  أن تكتبوا مقاالت قوية وهادفة ، وانتم 

في بيوتكم ، واستسمحكم والسالم عليكم .…

ازدهار  في  إال  لذتهم،  يجدون  ال  ال��ن��اس،  بعض  لعل 
املوت، والدفن، حتى يجدوا ضالتهم،

التي من أجلها وج��دوا، أصال، فكأنهم مبعوثون من 
العصيبة،  ال��ظ��روف  ه��ذه  ف��ي  ال��ل��ه، ألداء رس��ال��ة معينة، 
لتنظيم املوت،  البشرية على وجه األرض،  التي تعيشها 
والدفن. فكأن كورونا تفرق بينهم، وبني من يخالفهم في 
أدجلة الدين اإلسالمي. يعتقدون أن الله أعطاهم مناعة، 
التي من  وحصانة، ضد كورونا، حتى ينجزوا مهمتهم، 
أجلها وجدوا. إن أي دولة، كما كل الدول، وفي كل القارات، 
تدرك جيدا، أن وباء كورونا، وباء قاتل، وأن هذا الوباء 
ينتشر بسرعة فائقة، كما تؤكد، ذلك، كل األخبار الواردة، 

من كل اجلهات.
وفرض أي دولة، وغيرها من الدول، مالزمة املواطنات، 
على  احملافظة  أج��ل  من  وبيوتهم،  بيوتهن،  واملواطنني 
الشعب، من إصابة أفراده بوباء كورونا، حتى يتبني: أن 
الشعب سليم.وحملاصرة الوباء، والتغلب عليه، مت إيقاف 
التواصل بني املدن، والقرى، في كل دولة، إلى أجل مسمى، 
أو غير مسمى، حتى تتحكم الدولة، أي دولة، كباقي الدول، 
القضاء عليه، بفضل  أف��ق  ف��ي  ال��وب��اء،  ه��ذا  انتشار  ف��ي 
املجهود الذي تقوم به السلطات املسؤولة، على مستوى 
كل دولة، وفي كل بلد، من البلدان ذات األنظمة التابعة، 
التزام  م��دى  ومراقبة  وح��راس��ة،  املجال،  تنظيم  أج��ل  من 

املواطنات، واملواطنني،
وباء  ان��ت��ش��ار  ش���روط  اقتضتها  ال��ت��ي  بالتعليمات 
األقل.  على  أغلبها،  في  أو  العالم  بلدان  كل  في  كورونا، 
غير أن مؤدجلي الدين اإلسالمي، لهم رأي آخر، مخالف 
ملا استقر عليه رأي العلماء، والباحثني، في كل القارات، 
الذين يغامرون بحياتهم،  لرأي األطباء،  كما هو مخالف 
في إنقاذ املصابني مبرض وباء كورونا.وهؤالء املؤدجلون، 

يعتبرون أن وباء
كورونا، من جند الله، لينتقم إما من الكفار، أو من أجل 
اختبار املسلمني، ومدى تقبلهم لقضاء الله، وقدره. ومنهم 

من اعتبره سالحا، يجب
استخدامه ضد بوليس النظام، وجنوده الذين يحولون 
دون بقائهم في احلكم، أو دون وصولهم إلى احلكم، أو 
وباقي  العربية،  البالد  مجموع  على  نفوذهم  بسط  دون 

بلدان املسلمني، في أفق متكينهم من احلكم، قبل أن يرفع 
الله جنده، املتمثل في وباء كورونا، اجلائحة التي عمت 
كل أرجاء األرض، ال فرق، عندها، ال بني عربي، وعجمي، 

وال بني أبيض،
وأسود، وال بني مومن بهذا الدين، أو ذاك، وال بني هذا 
املذهب، أو ذاك، من نفس الدين، وال بني مؤدلج، ومؤدلج 
مختلف، لنفس الدين، أو ألي دين آخر، وال بني منتم إلى 
الدولة،  تلك، وال بني من يوجد في هذه  أو  الطبقة،  هذه 
مؤدلج  غير  أو  اإلسالمي،  للدين  مؤدلج  تلك، وال بني  أو 
له. وعلى هؤالء املؤدجلني للدين اإلسالمي، أن يدركوا: أن 
الصراع الذي يقودونه ضد األنظمة، مبا فيها نظام مصر، 

أو نظام املغرب،
أو تونس، أو اجلزائر، أو سوريا، إمنا هو صراع ضد 
العقل، وضد اإلنسان، الذي يحمل هذا العقل، ويستخدمه 
من أجل اإلنسانية، ال من أجل نفسه، كما أثبت ذلك العالم 

املكتشف
ل��دواء وب��اء ك��ورون��ا، ال��ذي رف��ض مليار دوالر، الذي 
أجل  من  توصإلليه  ما  أن  واعتبر  ت��رام��ب،  عليه  عرضه 

اإلنسان، أنى كان لونه، أو جنسه،

اتفق مع حكومة بالده،  أو معتقده. وفعال،  لغته،  أو 
على تصنيع الدواء الذي توصل إلى تركيبه، على أن يوزع 
في جميع أنحاء العالم. وهو ما يثبت أن اإلنسان، ليس 
الدين اإلسالمي،  فيفكر، وفي ممارسة مؤدجلي  موجودا 

بقدر ما هو موجود في العلم، وفي
فكرالعلماء، أنى كانوا، ومهما كانوا، وكيفما كان لونهم، 
أو جنسهم، أو معتقدهم، أو أي شيء آخر، وأن الصراع، 
اآلن، على املستوى العاملي، يجري بني التقدم، والتخلف، 
وبني العلم، واجلهل، الذي يدعي املعرفة العلمية املتدكترة، 
البعير، وض��رط احلمير،  ب��ول  ف��ي اخل��راف��ة، وف��ي  ولكن 
وغير ذل��ك، مما ال عالقة له بإعمال العقل، أب��دا، بقدر ما 
ال��ذي ال نهوض منه أب��دا. فإذا  له عالقة بعمق التخلف، 
كان مؤدجلو الدين اإلسالمي، يخوضون حربا شرسة ضد 
العلم، والعلماء، وضد الطب، واألطباء، وضد املمرضات، 
واملمرضني، وضد الباحثات، والباحثني، اللواتي، والذين 
وضد  ك��ورون��ا،  وب��اء  مواجهة  ف��ي  بحياتهم،  يخاطرون 
السلطات املسؤولة، في هذا البلد اإلسالمي، أو ذاك، وضد 
الهدف  أن  على  قدأجمع  فإن اجلميع،  اإلنسانية جمعاء. 
الرئيسي، اآلن، هو حتقيق أمرين رئيسيني: األمر األول: 
احلرص على سالمة شعوب اإلنسانية، من اإلصابة بوباء 

كورونا القاتل،
والذي ال يفرق بني البشر. وهذه املهمة،تتحملها اآلن 
الدول، بقواتها املختلفة، وبقوانينها،وبأجهزتها املختلفة، 
من أجل إلزام الناس باملكوث في بيوتهم، سعيا إلى جناتهم 
من اإلصابة بوباء كورونا، في الوقت الذي يقوم به األطباء، 
واملمرضون بواجبهم، من أجل إنقاذ املصابني بهذا الوباء. 
باإلضافة إلى كل من جتند من أجل إجناح عملية العالج، 
إلى جانب حفظسالمة غير املصابني بالوباء القاتل. واألمر 
الثاني: االنكباب على البحث العلمي، من أجل الوصول 
لقاح ضد  إيجاد  وإل��ى  املرضى،  لعالج  دواء،  إيجاد  إلى 
املخبرية،  التجارب  إجراء  مع  اجلائحة،  كورونا  فيروس 
قبل اإلقبال على التصنيع، والتسويق، إلى جميع أنحاء 
العالم. وفي كل القارات، وفي جميع الدول املتقدمة، طبعا، 
وليس املتخلفة، التي ال جتيد إال االستهالك، والتي ينشط 
فيها هوالء املتخلفون، الذين ال يجيدون إال أدجلة الدين 

اإلسالمي، الذي صار محرفا على أيديهم، لغاية
في نفس يعقوب.

التحصيل  فصول  في  ودرسناه  قرآناه  ما  بني  شتان 
ال��دراس��ي، وم��ا سمعناه وش��اه��دن��اه ف��ي ق��اع��ات السينما 
التاريخ  كتب  لنا  حملته  وم��ا  وثائقية،  وب��رام��ج  أف��الم  م��ن 
أجدادنا  ع��ن  بالسمع  تناقل  وم��ا  والقصص،  وال��رواي��ات 
وآباءنا عن األوبئة واألمراض، التي حلت مبن سبقونا على 
وجه هذه البسيطة. وبني ما نعيشه اليوم ونراه بعني الواقع 
املعاش، في صراعنا مع فيروس كورونا. فليس من سمع 

كمن شهد.
والوقائع  األح����داث  ه��ذه  لسماع  بشغف  نتطلع  كنا 
التاريخية عن اجلائحات واألوبئة التي عصفت باملجتمعات 
اإلنسانية، ونلتقط كل حكاية وحدث وصورة، ملعاناة ضحايا 
لها ركحا في  فننسج  والكوارث الصحية.  األم��راض  هذه 
بسينوغرافيا  األح��داث  تشخيص  إلع��ادة  أذهاننا،  مسرح 
ذاكرتنا  ومرجعية  مخيالتنا  حسب  وإخراجها  امل��اض��ي، 
الغابر،  ال��زم��ن  ف��ي  النبش  محاولني  احل��اض��ر.  ب��إح��االت 
الضحايا.  مأساة  وحتيني  املوبوءة  الشعوب  الستحضار 
حجم  ومالمسة  ومشاعرهم،  أحاسيسهم  إل��ى  ننفذ  علنا 
أو  ال��ط��اع��ون،  يئنون حت��ت وط��أة  آالم��ه��م ومعاناتهم. وه��م 
الكوليرا، أو االنفلوانزا، أو اجلدري، أو غيرها من األوبئة 

التي حصدت أرواح البشرية باملاليني.
جن��س��د ب��داخ��ل��ن��ا ت��ل��ك امل��ش��اه��د ال��ت��اري��خ��ي��ة، القاسية 
الوقائع  تلك  ال سيما  البشرية.  منها  م��رت  التي  وامل��روع��ة 

املوثقة بالصور والفيديو، إبان احلربني العامليتني األولى 
من  يفرون  وه��م  الناس  أح��وال  لنا  نقلت  التي  والثانية. 
مكان آلخر، هربا من جائحة الطاعون وأنفلونزا الطيور، 
البشر،  أرواح  من  مليون   100 من  أكثر  انتزعت  التي 
أجسادهم مضطجعة  وط��رح��ت  رح��م��ة.  أو  ه���وادة  دون 
من  كبساط  متراكمة  والساحات،  واألزق��ة  الشوارع  في 
حصى اخلريف. وترى الناس سكارى وما هم بسكرى، 
من  خوفا  األخ��ر،  يرحم  أح��د  وال  بينهم  فيما  يتوسلون 

انتقال العدوى.
ك��م��ا ص����ورت ت��ل��ك األح�����داث ال��ت��اري��خ��ي��ة واألف����الم 
للرياضية  ومالعب  مستشفيات  والسنيمائية،  الوثائقية 
باملرضى.  آخرها  عن  متكدسة  اخلزائن،  ومستودعات 
يفترشون الترى وأسرة بدون حلاف. بعضهم يلفظ آخر 
يتساقط  ملن  املمتدة  بيده  اإلمساك  يحاول  أنفاسه، وهو 
حوله، عله يشاركه حلظة االحتضار. وآخرون يصيحون 
أملا ووجعا من شدة الوباء، ويذرفون الدموع حسدا على 

من صعدت أرواحهم داعية ربها.
في ذات املشهد والصورة، كانت شعوب في أماكن 
الوبائية، تعيش حروبا  أخرى، مصاحبة لهذه األح��داث 
ومعاركا بالسالح والقنابل. أزهقت أرواح أبرياء ال ذنب 
بغضب  امل��وب��وءة،  الفترة  لتلك  معاصرتهم  س��وى  لهم، 

الطبيعة وشر البشر

مؤد جلو الدين اإلسالمي يتحدون دولهم،من أجل نشر وباء كورونا في كل البلدان... إفريقيا من جوعك !

فلتمدوا أيديكم يامعشر الدول املتخلفة 
تكرموا  ال��ذي  العالم  دول  إفريقيا  دول   ،
أذرعكم وجتهزوا  م��دوا  رقم ثالثة  مبنحه 
أشباه  ينتجها  ل��ق��اح��ات  فرنسا  لتجرب 
أطباء جتردوا من انسانيتهم ومبادئهم، ألن 
أذاكم ال يعنينا وال يهم أن متم أو عشتم أو 
تأملتم ، أو كان للقاح مضاعفات ألن طبيب 
شيء  ال  أو  ح��ش��رات  شبه  ي��راك��م  فرنسا 
حتى تساويتم في عيونه مع الفئران لكن 
مواطنينا هم فئة سامية ال ميكن أن نخاطر 
بأرواحهم ألنهم جنس أرقى منكم ...هذا ما 

يعنيه تصريح الطبيب الفرنسي....
هكذا أنتم يا شعوب إفريقيا في عيون 
األعداء املتبسمني ، ليست هذه االنفجارات 
زالت  آلخ��ر  من حني  تظهر  التي  الكالمية 
لسان وال تلميحات بالبنان ، إنها ما يوجد 
أشبه  ،ف��م��ا  اللسان  ويضمره  القلب  ف��ي 
اليوم باألمس،  ما أشبه ما قاله الطبيب 
مبا فعلته فرنسا باملغاربة عام البون حني 
اجلنود  لعيون  املغرب  خيرات  كل  سلبت 
الفرنسيني ، وكان أجدادنا يرون الفرنسي 
يعيث فسادا في نعم البالد واملغاربة تباد 
ميوت   ، اجل���وع  بسبب  بأكملها  ع��ائ��الت 
وهم  أعينهم  أم��ام  وأطفالهما  واألم  األب 
واملستعمرون  أمل���ا  و  ج��وع��ا  ي��ت��ض��ورون 
وفاكهته  وماشيته  املغرب  زرع  يعبؤون 
وخضره ومنه وسلواه جلنودهم وقادتهم 
بامتصاص  يتلذذون  ثم  يشبعون  الذين 
قطع الشوكوال فوق رؤوس جثث صبياننا 
الذين ماتوا ...هل لنا أن نتخيل ألم اجلوع 
كان  إذا  ألي��ام سيما  عنه  وم���اذا  لساعات 
مصحوبا بالقهر والطغيان ...واليوم األزمة 
ليست جوعا إنها فيروس عابر للقارات ال 
يفرق بني األجناس واألل��وان ، وال يحتاج 
الوضع اآلن طعامنا بل أجسادنا تلقح كي 
يعيش األسياد ...الذين امتألت مختبراتهم 

بباحثينا..
إفريقيا ذات األمجاد...ال أشبع الله من 
رف��ع قدر  م��ن جهلك! وال  ج��وع��ك! وال علم 
أعني  نامت  فال  ....استيقظي  من وضعك! 

اجلبناء 

شتان ما بني األمس واليوم

احلاج جنيم عبد االله السباعي

محمد احلنفي

لطيفة جلوي

ذ.عبد الوايف احلراق
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ثقافة ومنوعات 

الصفحة من إعداد : باقر لمسفر 

ي���رى األس���ت���رال���ي امل��خ��ت��ص في 
تايلور((  ))س��ت��ي��ف��ن  ال��ن��ف��س،  ط��ب 
من  واحل��د  األوبئة  في  التحكم  يتم 
انتشارها عندما يتوافق الناس على 
الوقاية  مثل  معينة  بأشياء  القيام 
العدوى  وم��ك��اف��ح��ة  واالح���ت���ي���اط. 
االجتماعية  للمسافة  واالم��ت��ث��ال 

واللمس، 
امل��ه��م وال��غ��اي��ة ف��ي ف��ه��م كيفية 
تهديد  م���ع  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��ت��ع��ام��ل 
نالحظ  وبالفعل  الوبائية،  العدوى 
كرونا  جانحة  في  االشياء  هده  كل 

املستجدة.
فمن الواجب االستعداد ملواجهة 
ل��ك��ن دون خ����وف، ألن  ال���ف���ي���روس، 
الفيروس يخيف االشخاص جلديته، 
اإلن���س���ان رسائل  ي��س��م��ع  وع��ن��دم��ا 
متضاربة حول اخلطر الدي يشكله، 

يجب أن يستعدوا له بجدية،
مخلوقات  البشر  أن  إلى  ويشير 
إلى  يتطلعون  ف��إن��ه��م  اج��ت��م��اع��ي��ة، 
أشارت  الل��ت��ق��اط  البعض  بعضهم 

امن  هو  ما  معرفة  على  تساعدهم 
وما هو خطر، 

الزائدين يولدان  الهلع واخلوف 
ان��ع��ك��اس��ات ن��ف��س��ي��ة ش���دي���دة على 
اصحابها ومن افرازاتها لدى الكثير 

هو كثرة التردد على دورات املياه،
اتباع  بإمكاننا  اجل��ي��د،  اخل��ب��ر 

لتخفيف  البسيطة  النصائح  بعض 
حدة التوتر والقلق واحملافظة على 
الهدوء ومن الواجب اتخاد اجراءات 
مناسبة والواقعية، ومن املهم اتباع 
واالحترازية  التوجيهية  امل��ب��ادئ 
جت��ن��ب��ا م��ن ان��ت��ش��ار ال���ع���دوى بدال 
اسوا  بتخيل  لنفسك  السماح  م��ن 
منها  ف��ائ��دة  ال  التي  سيناريوهات 
كاإلشاعات الفارغة بدون اسس من 

الصحة 
كورونا يؤدي الى تغيير عاداتنا 
املفرطة  واليقظة  واإلجهاد  اليومية 
النفسي  الوضع  تفاقم  شأنها  من 
وتضهراالضطرابات  البشر،  ل��دى 
خالل  م��ن  اإلن��س��ان  ل���دى  النفسية 
عوارض عدة، منها اخلوف وتخيل 
ل��دال��ك وهدا  ب���دون معنى  االش��ي��اء 
اال  بذاكرتنا  االبتعاد  املطلوب  هو 
مالءم  جو  وبخلق  جديد  ام��ل  على 
يقي صحتنا بعيدا عن االكتئاب أو 

االنطواء على النفس

كتبت هذه احللقة بأنفاس متالحقة.. كنت أحاول 
األوبئة  مع  البشر  قصة  من  عام  ألفي  تاريخ  تكديس 
في أقل من عشرين دقيقة.. ومع ذلك كان شائقا للغاية 
االنتقال من عصر إلى عصر، ومن قصة إلى أخرى من 
أجل اإلجابة على سؤال واحد: كيف تصرف البشر مع 

األوبئة التي هاجمتهم في األلفي عام املاضية؟ 
استعد ألن تسافر معي على منت سفينة قمح تقطع 
أول طريق سريعة في العالم »نهر النيل« متجهة إلى 
أنفاسك  وحتبس  احلالية«  »اسطنبول  القسطنطينية 
تنشر  القمح  أج��ول��ة  ف��ي  التي  البراغيث  ت��رى  وأن��ت 
الطاعون في العالم القدمي.. وسترى حلم االمبراطور 
الرومانية  اإلمبراطورية  شطري  جستنيان بتوحيد 

ينهار بسبب بكتيريا..

سمعت لكم من اذاعتنا شاهدت لكم

اجلامعية  واالستاذة  الكاتبة  الصورة  في 
تودع  وه���ي  ب��وك��ا«  »فرانشيسكا  االي��ط��ال��ي��ة 
األصل  السوري  الدقر«  »إي��اد  زوجها  جثمان 
كورونا  بفيروس  إصابته  ج��راء  توفي  ال��ذي 
في  سببا  وك��ان  سنة.   32 يتجاوز  ال  وعمره 
مقبرة  من  جزء  بياتشينسا  بلدية  تخصيص 

املدينة ألموات املسلمني.

  »كورونا وأخواتها  حكاية ألفي عام

صور من اقتراح 
زينب العراقي  

حامية الحيوانات 
االليفة 

يتم التحكم في األوبئة واحلد من 
انتشارها عندما يتوافق الناس

ولقد سألُت الشعَر هل تأتي 
معي؟

لتصيَر في الدنيا كبدٍر ساطِع
فلكم عصاني إن أردُت مساندًا
واليوَم يأتيني خالَف توقعي

ويقوُل لي والنبُض يرسُم 
أحُرفًا

هاؤْم بساتيني وكَلّ مزارعي
فلقد علمُت بأن مدَحك سيدي
يا خيَر خلِق اللِه أعظُم شافِع

كيَف الثنائي عن ِبحاِر شفاعٍة
مدُح احلبيِب يثيُر موج 

مدامعي
أتلوُه أورادًا وذكرًا في فمي

فينيُر وهُج سناُه قلَب 
اخلاشِع

والله ما جاَد الزماُن مبثِلِه 
يبقى فريدًا في مكاٍن أرفِع

هو سيُد الدنيا وكُلّ جماِلها
والنعمُة الكبرَى لذي قلٍب 

يعي
شوقي إلى لقياَك أبكى 

مهجتي
فإذا بوجِه النوِر ٌيجري 

أدمعي
من سيُد األخالِق غيُر محمٍد ؟!

من صاحُب البشرَى بيوٍم 
مفجِع؟!

من فارٌس في احلرِب يقتحُم 
اللظَى؟!

إن صاَل صاَل وإن يكّر ُيَرّوِع
يا رفعًة جاءْت ألحمَد آية

تعلو السماَء وتعلو كَلّ توقِع

راديوا سوا

توقف ليطعم القطط الن 
احلجر حرمهم من االكل 

اقل ما ميكن 
حلمايتهم من طقس 

الشارع 
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الوسط االجتماعي  برنامج حزب  يعتبر 
الفقراء  إي����الء  ال���ى  ق��ب��ل س��ن��وات س��ب��اق��ا 
املساعدة  ال��ه��ش��ة  وال��ط��ب��ق��ة  واحمل��ت��اج��ني 
هدا  ك��ان  التنفيذ،  حيز  وادخ��ال��ه��ا  الطبية 
وادا   ،« الطبي  ميد  »را  ن��ظ��ام  إق���رار  قبل 
االجتماعي  ال��وس��ط  ح��زب  منهجية  ك��ان��ت 
مرتبطة فعال بالسياسة الوطنية الوسطية 
ال هي شرقية او ال هي غربية، فإنها لذلك 
تستمد برامجها من اصالة وتاريخ املغرب 

واملغاربة.
مع  ال��ب��رن��ام��ج  ف��ق��رات  ن��ص  يلي  وفيما 

إضافات حول املساعدة الطبية للضعفاء 

قطاع الصحة من برنامج
 حزب الوسط 

 
تكريسا للمكانة األساسية التي يتبوأها 
االهتمامات  دائ���رة  ف��ي  ال��ص��ح��ي،  ال��ق��ط��اع 
قطعته  ملا  واعتبارا  الوطنية،  االجتماعية 
في اجت��اه حتديث هذا  أش��واط  من  بالدنا 
البشرية وإمكاناته  القطاع، وتنمية قدراته 
االجتماعي  ال��دور  إل��ى  يرقى  امل��ادي��ة حتى 
واإلنساني املنوط به باستمرار، يرى حزب 
إق��رار سياسة  االجتماعي ض��رورة  الوسط 
االستجابة  ف��ي��ه��ا  ت���ت���الءم  ب���ن���اءة  ص��ح��ي��ة 
ملتطلبات املرحلة الراهنة، مع اعتماد رؤية 
واملسؤولية  ب��احل��ري��ة  متسمة  مستقبلية 

املطلوبة في مواجهة حتديات القرن اجلديد، 
وما يتسم به من العوملة.

 
االه��ت��م��ام والرعاية  م��ن  امل��زي��د  إي���الء   -
احلفاظ  إط��ار  في  وذل��ك  املواطنني،  لصحة 

على املكاسب املنجزات .
و حتسني طرق توظيفها و استغاللها و 

االستفادة منها .
 

االستشفائية  امل���ؤس���س���ات  إع���ط���اء   -
لتلبية  ت��س��ه��ي��ال  ال��ت��س��ي��ي��ر  اس��ت��ق��الل��ي��ة 

احلاجيات 
 

لكافة  املستمر  التكوين  ب��رام��ج  دع��م   -
العاملني في القطاع الصحي لتشمل األطباء 
واإلداريني  الطبية واملمرضني  واألطر شبه 

وغيرهم.
 

مع  للضعفاء  الطبية  املساعدة  تفعيل   -
إدخالها حليز التنفيذ .

 
- العمل على محاربة األمراض واألوبئة 
واالستشفائية  الوقائية  األنشطة  وتكثيف 

لها.
 

- االنكباب على بلورة مستوى التغطية 
القروي،  العالم  خاصة  و  عمليا  الصحية 
وتعميم البنيات الالزمة لتشمل كل املناطق

- مساعدة الضعفاء 
ي��ج��ب ع��ل��ى احل��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة إعطاء 

عن  والكف  الصحة  لقطاع  الالزمة  العناية 
مسلسل الزج بصحة املغاربة نحو كماشة 
القطاع  من  ج��زء  والمواطنية  اخلوصصة 
الصحة  على  احل��ف��اظ  أج��ل  فمن  اخل���اص، 
السياسات  ت��غ��ي��ي��ر  م���ن  الب����د  ال��ع��م��وم��ي��ة 
الصحي  القطاع  إلى  النظر  وعدم  املعتمدة 
عبئا  يشكل  أو  منتج  غير  قطاعا  باعتباره 
على ميزانية الدولة. إذ أن العناية بصحة 
وتهم  جهة،  من  األخير  لهذا  حق  امل��واط��ن 
حت��س��ني ظ���روف ع��ي��ش اإلن���س���ان م��ن أجل 
حتقيق التنمية البشرية، التي ال ميكنها أن 

تتحقق مبواطنني أِعاٌلء
ويعاني قطاع الصحة من خلل كبير في 
حتديد املسؤوليات والصالحيات والترسيم 
املسؤوليات  من  فالكثير  للمهام،  القانوني 
واملصالح  ال��وح��دات  مستوى  على  خاصة 
قانوني  إط���ار  وب����دون  تطوعية  ش��ب��ه  ه��ي 
إل��ى ع��زوف جل األطر  ي��ؤدي  ينظمها، مما 
الكثير  وبقاء  املسؤولية  حتمل  عن  الكفأة 
و  م��دراء  ب��دون  املستشفيات واملصالح  من 

مسؤولني
وي��ب��ق��ى أه���م عنصر ف��ي ف��ش��ل ال����وزارة 
ال��وص��ي��ة ع��ل��ى ص��ح��ة امل��غ��ارب��ة م��ا يتعلق 
أسباب  تنقسم  حيث  ال��ب��ش��ري��ة،  ب��امل��وارد 
الفشل إلى موضوعية وذاتية، أوال: األسباب 
امل��وض��وع��ي��ة ت��ه��م م��ج��م��وع��ة م��ن احلقوق 
فهم  الصحة،  بقطاع  للعاملني  املهضومة 
محرومون من مؤسسة لألعمال االجتماعية 
وتساعدهم  االجتماعية  بأمورهم  تنهض 

على حتمل جزء من تكاليف العيش،

قطاع الصحة من أولويات حزب الوسط االجتماعي في برنامجه لمحاربة 
األمراض  واألوبئة وتفعيل األنشطة الوقائية واالستشفائية  - الحلقة4 -

إعداد : جنيم عبد االله السباعي 

من أجل الحفاظ على 
الصحة العمومية البد 
من تغيير السياسات 

المعتمدة وعدم النظر 
إلى القطاع الصحي 
باعتباره قطاعا غير 
منتج أو يشكل عبئا 
على ميزانية الدولة. 

تفعيل املساعدة الطبية للضعفاء مع إدخالها حليز التنفيذ.

رئيس احلكومة يشدد على ان أن األرقام املسجلة حلد اآلن بشأن فيروس كورونا املستجد )كوفيد 
19( تؤكد صوابية التدابير االستباقية واالحترازية التي اتخذها املغرب

سعد  السيد  احلكومة،  رئيس  شدد   - الرباط 
أن  بالرباط، على  االثنني  اليوم  العثماني،  الدين 
األرقام املسجلة حلد اآلن بشأن فيروس كورونا 
التدابير  صوابية  تؤكد   )19 )كوفيد  املستجد 
املغرب  اتخذها  التي  واالح��ت��رازي��ة  االستباقية 
دائرة  اتساع  من  للتقليل  املناسب،  الوقت  في 

العدوى.

جوابه  م��ع��رض  ف��ي  العثماني،  السيد  وق���ال 
الصحية  "التداعيات  حول  محوري  س��ؤال  على 
واالقتصادية واالجتماعية النتشار وباء فيروس 
كورونا )كوفيد19-( واإلجراءات املتخذة ملواجهة 
املتعلقة  الشهرية  اجللسة  خالل  اجلائحة"  هذه 
"تطور  إن  ال��ن��واب،  مبجلس  العامة  بالسياسة 
وذلك   )..( اليوم  حتى  متوسطا  م��ازال  احل��االت 

بفضل اجلهود املبذولة من طرف اجلميع".
اململكة  أن  باملقابل  احلكومة  رئيس  وسجل 

"عرفت في الفترة األخيرة حتوال وبائيا للفيروس، حيث انتقل من احلاالت الوافدة إلى أكثر 
82 باملائة من احل��االت احمللية، كما أن الكثير من البؤر التي مت اكتشافها هي ذات طابع 
عائلي وأسري، وال سيما بسبب بعض املناسبات األسرية مثل األفراح واجلنائز التي لم 

تنضبط لإلجراءات الوقائية واالحترازية".

وبعد أن ذكر بأن احلكومة عملت منذ بداية 
الوباء، وبتوجيهات ملكية سامية،  ظهور هذا 
ع��ل��ى اع��ت��م��اد م��ق��ارب��ة ت��ش��ارك��ي��ة ت���روم تعبئة 
وت��وح��ي��د ال��ص��ف ال��وط��ن��ي، م��ن أج���ل ضمان 
ان��خ��راط وط��ن��ي ف��ي م��واج��ه��ة ه��ذه اجلائحة، 
التزام  على  التأكيد  العثماني  السيد  ج��دد 
جتاه  وال��ص��راح��ة  الشفافية  بنهج  احل��ك��وم��ة 
واإلج���راءات  املعطيات  بخصوص  املواطنني 
فيروس  جائحة  ملواجهة  املتخذة  وال��ق��رارات 
كورونا املستجد، وكذا حول مستجدات الوضع 

الوبائي الوطني.
ملواجهة  امل��ت��خ��ذة  ال��ت��داب��ي��ر  وب��خ��ص��وص 
لفت  الصحي،  املستوى  على  الوبائية  احلالة 
جلاللة  التاريخي  القرار  إلى  احلكومة  رئيس 
امللك بجعل الطب العسكري رديفا وسندا للطب 
الصحية،  الطوارئ  حالة  مواجهة  في  املدني 
التي  اإلمكانيات  وتضافر  تعبئة  من  مكن  مما 
يتوفر عليها كل من الطب العسكري والطب املدني، حفاظا على سالمة وصحة واملواطنني، 
مستوى  على  أو  واليقظة  الرصد  مستوى  على  إن  التدابير  من  جملة  أيضا  مستعرضا 
املصابة  باحلاالت  التكفل  مستوى  على  أو  الوطنية  الصحية  املنظومة  ق��درات  من  الرفع 

بالفيروس.
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جاللة امللك محمد السادس  يطلق مبادرة لتوحيد جهود أفريقيا في مواجهة كورونا

سفارة املغرب بجنوب إفريقيا تدحض مزاعم بريتوريا بشأن الوحدة الترابية للمملكة

م��اك��ي س��ال عن  السنغالي  ال��رئ��ي��س  أع���رب   
السادس  محمد  امل��ل��ك  اجل��الل��ة  لصاحب  ش��ك��ره 
على مبادرة جاللته من أجل »استجابة متضامنة 
ومنسقة » ملواجهة جائحة »كوفيد 19«، معربا عن 

عزمه للعمل من أجل جناح العملية.
وأفاد بالغ للرئاسة السنغالية بأن جاللة امللك 
لتوحيد بعض  الرئيس ماكي سال مببادرة  أبلغ 
رد  لتقدمي  السنغال،  بينها  من  الصديقة،  ال��دول 

متضامن ومنسق ضد جائحة »كوفيد 19«.
عن  عبر  »الرئيس  أن  ذات��ه  امل��ص��در  وأض���اف 
السعيدة،  املبادرة  هذه  على  امللك  جلاللة  شكره 
وأعرب عن عزمه بالعمل من أجل جناح العملية 
بالفيديو  محادثات  قريبا موضوع  التي ستكون 

بني رؤساء دول وحكومات البلدان املعنية«.
السادس،  محمد  امللك  اجلاللة  وك��ان صاحب 
على  هاتفيني،  ات��ص��ال��ني  اإلث��ن��ني،  أم��س  أج���رى 
التوالي، مع فخامة السيد أالسان واتارا، رئيس 
ماكي  السيد  وفخامة  دي��ف��وار،  ك��وت  جمهورية 

سال، رئيس جمهورية السنغال.
وخالل هذه احملادثات، اقترح صاحب اجلاللة 
لرؤساء  م��ب��ادرة  إط���الق  ال��س��ادس،  امل��ل��ك محمد 
الدول اإلفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف 
مراحل  مختلف  ف��ي  اإلفريقية  ال��ب��ل��دان  مواكبة 

تدبيرها للجائحة.
ويتعلق األمر مببادرة واقعية وعملية تسمح 
ملواجهة  اجليدة  واملمارسات  التجارب  بتقاسم 
واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية  التأثيرات 

للجائحة.
مقترح  أن  السنغال  جمهورية  رئيس  وأعلن 
موضوع  ق��ري��ًب��ا  سيكون  ال��س��ادس  محمد  امل��ل��ك 
وحكومات  دول  رؤس����اء  ب��ني  بالفيديو  م��ؤمت��ر 

أصر  املغربي  العاهل  أن  مؤكدا  املعنية،  البلدان 
استجابة  لتقدمي  وسيلة  املبادرة  تكون  أن  على 

أفريقية موحدة.
وقال يوسف العمراني، سفير املغرب بجنوب 
أفريقيا، إن التعبير عن هذه الرؤية يأتي من خالل 
التزامات املغرب الراسخة والثابتة جتاه أفريقيا، 
مضيفا أن طموحنا هو بناء سياسات التضامن 
التحدي  ه��ذا  ملواجهة  مضى  وق��ت  أي  م��ن  أكثر 

العاملي من خالل تقدمي ردود مشتركة.
واعتبر دبلوماسيون أفارقة أن دوال مثل املغرب 
والسنغال وكوت ديفوار قادرة على إجناح مبادرة 
العاهل املغربي وتعميمها على بلدان أخرى ألن 

مواجهة اجلائحة ال تكون بشكل منفرد.

وحت��م��ل امل���ب���ادرة امل��غ��رب��ي��ة رس��ال��ة واضحة 
مفادها أن أفريقيا مطالبة بأن تثق في إمكاناتها 
على  ق��ادرة  لتكون  استراتيجياتها،  توّحد  وأن 
مواجهة الوباء واحلّد من آثاره في ظل انشغال 

الدول الكبرى مبعاركها اخلاصة.
املبادرة  إن  دب��ل��وم��اس��ي��ة  أوس����اط  وق��ال��ت 
ال���س���ادس فرضتها  م��ح��م��د  ل��ل��م��ل��ك  اجل���دي���دة 
وهي  األفريقية،  القارة  املغرب جتاه  التزامات 
موجهة نحو العمل امليداني التضامني، حيث 
واألفريقية  املغربية  اخلبرات  مبشاركة  تسمح 
ف��ي ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات إل���ى ج��ان��ب اإلج�����راءات 
املبتكرة من أجل احلد من التأثيرات الصحية 

واالقتصادية واالجتماعية للفايروس.

للتربية  اإلس��الم��ي  العالم  منظمة  وأعلنت 
تأييدها  ع��ن  )إيسيسكو(  والثقافة  وال��ع��ل��وم 
استعدادها  ع��ن  م��ع��رب��ة  امل��غ��رب��ي��ة،  ل��ل��م��ب��ادرة 
لدعم جميع الدعوات التي من شأنها مساعدة 
وجه  على  منها  واألفريقية  األع��ض��اء،  ال���دول 
احلالية  االنعكاسات  مواجهة  في  اخلصوص، 

واملستقبلية للوباء.
وتتخوف منظمات دولية مختلفة من تأثيرات 
الوباء على القارة بسبب محدودية اإلمكانيات 
وانشغال الدول الكبرى، حيث يشكل أي انتشار 
محتمل للفايروس في القارة تهديدا اجتماعيا 
أفريقيا  بتقويض جهود  ويخاطر  واقتصاديا، 

لتحقيق هدف السالم في القارة.
التنفيذي  الرئيس  األفريقي  االحت��اد  وعني 
جي”  أي  سويس  “كريدي  ملجموعة  السابق 
كمبعوثني  السابقني،  املالية  وزراء  من  وثالثة 
خاصني يعملون على حشد الدعم الدولي للقارة 

من أجل مواجهة تفشي وباء كورونا.
وكان مسؤولون في منظمة الصحة العاملية 
الدول  بعض  أن  من  املاضي  اخلميس  ح��ذروا 
األفريقية قد تشهد ذروة اإلصابات بالفايروس 
خالل األسابيع املقبلة وحثوا على زيادة إجراء 
وجه  على  ال��ف��اي��روس  ع��ن  الكشف  فحوصات 

السرعة في املنطقة.
منظمة  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  ي���او،  ميشيل  وق���ال 
الطوارئ  حلاالت  لالستجابة  العاملية  الصحة 
فقد  “إذا استمر هذا االجت��اه  إنه  أفريقيا،  في 
تواجه بعض الدول ذروة هائلة في وقت قريب 
ق��د تصل في  ال���ذروة  جدا”. وأض���اف أن ه��ذه 
دوال  ي��ذك��ر  ل��م  لكنه  املقبلة  األس��اب��ي��ع  غ��ض��ون 

باالسم.

الرئيس السنغالي يعبر عن شكره لجاللة الملك على مبادرة جاللته »المتضامنة والمنسقة«

بجنوب  املغرب  سفارة  فندت   - جوهانسبورغ 
إفريقيا، اليوم الثالثاء، املزاعم امللفقة التي تروجها 
وزارة العالقات الدولية والتعاون اجلنوب إفريقية 

بشأن الوحدة الترابية للمملكة.
وأك���دت ال��س��ف��ارة، ف��ي ب��ي��ان وزع��ت��ه على وسائل 
اإلع����الم، اس��ت��ن��ادا ال���ى ح��ق��ائ��ق ق��ان��ون��ي��ة وسياسية 
وتاريخية دامغة، األسس واألدلة واحلقائق التي تثبت 

شرعية قضية الوحدة الترابية للمملكة.
االف���ت���راءات  بنقطة  ن��ق��ط��ة  تفنيدها  خ���الل  وم���ن 
اإلثنني  أم��س  عممته  ب��ي��ان  ف��ي  املتضمنة  ال��واه��ي��ة، 
الوزارة اجلنوب إفريقية، ردا على مقال كانت نشرته 
وك��ال��ة امل��غ��رب ال��ع��رب��ي ل��ألن��ب��اء ح��ول م��وق��ف جنوب 
إحاطة  خ��الل  املغربية،  الصحراء  قضية  من  إفريقيا 
القضية،  ه��ذه  ب��ش��أن  املتحدة  ل��ألمم  العامة  لألمانة 
شددت السفارة املغربية على الطابع املجانب للصواب 
إفريقيا  جنوب  به  أدل��ت  ملا  محله  غير  وفي  واملضلل 
حني وصفت الصحراء املغربية ب"آخر مستعمرة في 

إفريقيا".
وسجلت السفارة بأن األمر يتعلق بادعاء يتعارض 
متاما مع حقيقة األمور كما هي على األرض، وفق ما 

أكدته، وعلى مر سنني والى غاية اآلن األمم املتحدة التي 
تدير بشكل حصري ملف نزاع إقليمي مفتعل حول الوحدة الترابية للمغرب .

 70 حوالي  بأن  الدبلوماسية  التمثيلية  ذك��رت  القانوني،  املستوى  فعلى 
العامني لألمم  120 تقريرا ملختلف األمناء  قرارا ملجلس األمن وما ال يقل عن 
املتحدة حول هذه القضية، ال تتضمن أي إشارة إلى كون الصحراء املغربية 
مزاعم  أن  على  مشددة  احتالل"،  "ق��وة  بأنه  املغرب  تعتبر  أو  محتلة"،  "أرض��ا 
الوزارة اجلنوب اإلفريقية بشأن هذه النقطة، متثل بشكل واضح رأيا سياسيا 

وإيديولوجيا يفتقد ألي أساس قانوني.
ال��دوام ج��زءا ال  إل��ى أن األقاليم اجلنوبية ظلت على    وأش��ارت السفارة 
يتجزأ من التراب املغربي قبل احلقبة االستعمارية بكثير، مبرزة أن العديد من 
املعاهدات املوقعة في القرنني الثامن عشر والتاسع عشر تشهد على هذا الواقع 

الذي يبدو أنه يغيب عن أطراف تتعمد إغفال احلقائق.
إفريقية،  اجلنوب  ال���وزارة  بها  استشهدت  التي  الدولية  العدل  فمحكمة 
كانت أكدت، في رأي استشاري صدر في 16 أكتوبر 1975 ، أن جهة الصحراء 
املغربية لم تكن إبان االستعمار اإلسباني عام 1884 "أرضا خالء" ، مشددة على 

وجود روابط بيعة بني ملك املغرب وقبائل املنطقة.
ومن جهة أخرى، أكدت سفارة املغرب ببريتوريا أن التطور السياسي للملف 
دول  غالبية  أن  مضيفة  الوطنية،  قضيته  شرعية  بشأن  املغرب  موقف  يقوي 

العالم أعربت عن دعمها جلهود املغرب لتسوية هذا النزاع 
اإلقليمي، وخاصة من خالل مبادرة احلكم الذاتي حتت السيادة املغربية.

واعتبرت أن أولئك الذين يتجاهلون هذه احلقائق التاريخية والقانونية 
والسياسية للصحراء املغربية يحاولون عبثا إعادة كتابة التاريخ من خالل 

رواية مضللة ال مستقبل لها.
وتابعت السفارة املغربية أن جنوب إفريقيا، باعتبارها عضوا منتخبا 
أن  إلى  إفريقيا، مدعوة  منطقة  املتحدة عن  التابع لألمم  األمن  في مجلس 
للمواقف اإلفريقية، مشددة على أن االنحياز األعمى  تكون وفية في نقلها 
لشرعية  قاصمة  ضربة  ميثل  "البوليساريو"،  وانفصاليي  اجلزائر  ملواقف 

موقف من هذا القبيل.

وسجلت السفارة أن الريادة القارية، في هذه احلالة، 
أن  إلى  مشيرة  ومسؤوليتها،  وحيادها  جوهرها  تفقد 
التدبير احلصري لهذا املسلسل من قبل األمم املتحدة مت 
التأكيد عليه من قبل االحتاد اإلفريقي، وفقا للقرار 693 
الصادر عن قمة االحتاد اإلفريقي التي عقدت في يوليوز 

2018 في نواكشوط.
وبالعودة إلى التصريحات الواهية للوزارة اجلنوب 
قضية  لتسوية  كخيار  االستفتاء  عملية  ح��ول  إفريقية 
املتحدة  األمم  أن  ال��س��ف��ارة  أك��دت  املغربية،  ال��ص��ح��راء 

استبعدت هذا اخليار منذ عام 2001.
وأشارت التمثيلية الدبلوماسية إلى أن األمني العام 
األسبق لألمم املتحدة، كوفي عنان كان خلص، سنة 2000، 
إلى أن هذا اخليار غير قابل للتطبيق، ودعا األطراف إلى 
أن  مضيفة  إل��ى حل سياسي،  التوصل  أج��ل  من  العمل 
مجلس األمن، ومنذ ذلك التاريخ، دعا األطراف إلى العمل 

من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول لديها.
أيا  أن  املغربية  السفارة  الحظت  ذل��ك،  على  وبناء   
االستفتاء  إلى خيار  يشر  لم  األم��ن  ق��رارات مجلس  من 
أن  على  م��ش��ددة  امل��اض��ي��ة،  ال�21  ال��س��ن��وات  م��دى  على 
خالل  من  املقاربة  هذه  زخم  على  حتافظ  املتحدة  األمم 
وموريتانيا  واجل��زائ��ر  املغرب  وحتديدا  األط���راف،  دع��وة 
املوائد  إط���ار  ف��ي  احمل��ادث��ات  م��واص��ل��ة  ال��ى  "ال��ب��ول��ي��س��اري��و"  وانفصاليي 
ودائم  وعملي  واقعي  إلى حل سياسي  التوصل  بهدف  املستديرة جلنيف 

يقوم على روح التوافق.
االجتاه،  هذا  في  اعتمدت  التي  ال��ق��رارات  جميع  أن  السفارة  وتضيف 
أكدت على وجاهة مبادرة احلكم الذاتي التي قدمها املغرب، كمخطط جدي 

وذي مصداقية.
سجلت  املغربية،  الصحراء  ح��ول  األم��ن  مجلس  إح��اط��ة  وبخصوص 
السفارة أن جنوب إفريقيا اقترحت مشروع عناصر على الصحافة ال يعكس 
محتوى املباحثات داخل املجلس، وهو األمر الذي رفضه كافة باقي األعضاء 
اآلخرين داخل الهيئة األممية، مبن فيهم العضوان اإلفريقيان اآلخران داخل 
ما  العزلة،  من  ال��ى حالة  إفريقيا  رم��ى بجنوب  واق��ع  وه��و  األم��ن،  مجلس 

اضطرها الى سحب اقتراحها.
  وخلصت السفارة إلى أنه بالنسبة للشعب املغربي، وإن لم َيُرق ذلك 
ألعداء الوحدة الترابية للمملكة، فإن قضية الصحراء ليست مجرد بند على 
جدول أعمال مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، ولكنها متثل بالتأكيد ظلما 
تاريخيا ارتكب في حقه خالل استرجاع وحدته الترابية. ثم إن لهذه القضية 

ارتباط جوهري بكرامته وسيادته.

محكمة العدل الدولية التي استشهدت 
بها الوزارة الجنوب إفريقية، كانت أكدت، 

في رأي استشاري صدر في 16 أكتوبر 
1975 ، أن جهة الصحراء المغربية لم 

تكن إبان االستعمار اإلسباني عام 1884 
"أرضا خالء" ، مشددة على وجود روابط 
بيعة بين ملك المغرب وقبائل المنطقة.
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الظهير  من  والثاني  األول  الفصل  يحملها  التي  اجلديدة  الثالثة  القواعد 
مبثابة قانون الصادر في 1977/10/10 هي قواعد اتت لتمدد مجال حق العفو 

الى أبعد حدوده.
لكن هل الظهير مبثابة قانون املذكور يشمل العفو حتي على اجلرمية في 
حد ذاتها ، أي يؤدي الى رفع الطابع اجلرمي عن فعل ما. أي هل جمع بني حق 

العفو وبني العفو الشامل معا؟.
مشروعية هذا التساؤل ترجع الى كلمة ” اجلرمية ” التي وردت في الفصل 

الثالث من الظهير مبثابة قانون لسنة 1977 والذي ينص على ما يلي:
” ال يشمل العفو إال اجلرمية والعقوبة التي صدر من أجلها وال يحول بأي 

وجه من الوجوه
” دون متابعة النظر في اجلرائم أو تنفيذ العقوبات األخرى في حالة تعدد 

اجلرائم أو جتمع
” العقوبات املضافة بعضها الى بعض او املمكن أضافة بعضها الى بعض 

كيف ما كان ” نوعها او درجتها او الترتيب الذي صدرت فيه.
تلك الكلمة التي فهم البعض بانها تنصرف على رفع الطابع اجلرمي عن 
اجلرمية، أي يكون للعفو إثر العفو العام او الشامل. ومن جهة أخرى تلغي حكم 

اإلدانة الذي أصدرته السلطة القضائية.
اعتقد ان لهذا الفصل قراءتني او لهذا التساؤل مقاربتني للجواب:

القراءة او املقاربة األولى:
العفو  املؤهلة إلصدار  فارغا دستوريا حول اجلهة  ليسد  أتى  التعديل  إن 
العام أو الشامل أمام عدم وجود أي نص في الدساتير التي عرفها املغرب من 

1962 الى 1996 يحدد اجلهة املختصة في إصدار العفو العام أو الشامل.
في  ال��ص��ادرة  املغرب  عرفها  التي  الدساتير  كل  أن  هو  ذل��ك  يعزز  ما  وإن 
السنوات 1962 و1970 و1972 و1992 و1996 لم يذكر فيها العفو العام أو 
الشامل في الفصول املخصص لتحديد اختصاصات البرملان وهي الفصل 45 
من الدساتير 1962 و1970 1972 والفصول 45 و 46 من دستور 1996. في 
قانون املسطرة اجلنائية  قانون عادي وهو  الشامل  العفو  تناول  الذي  الوقت 
في فصله 4. علما أن قانون املسطرة اجلنائية هو سابق في الوجود على أول 

دستور مغربي.
ومن املعروف أن العفو الذي ينصب على محو اجلرمية يسمى في القانون 
املغربي وفي القانون املقارن، بالعفو الشامل أو العفو العام. وهو العفو الذي 
الفعل  ذلك  على  ويرفع  أصلها  من  اجلرمية  أثر  ليمحي  اجلرمي  للفعل  يتجه 
الدعوى  مورست  او  يصدر  لم  أم  حكم  بشأنه  ص��در  س��واء  اجل��رم��ي.  الطابع 

العمومية بشأنه أم لم تنطلق بعد.
القانون املغربي والقانون املقارن أن العفو الشامل  ومن املعلوم كذلك في 
يدخل في اختصاص في مجال القانون. أي من اختصاص البرملان باعتباره هو 
4 منه  القانون املسطرة اجلنائية في الفصل  السلطة التشريعية. لذا جند أن 

ينص على أن الدعوى العمومية تسقط بالعفو الشامل.
 1977/10/10 في  الصادر  قانون  أدخله ظهير مبثابة  الذي  التعديل  فهل 
أو  ذلك اجلمع هو مطابق  الشامل. وهل  والعفو  العفو  الى اجلمع بني  يؤدي 

مخالف للوضع الدستوري عند صدور ذلك الظهير في سنة 1977.
في  الصادر  الظهير  أن  إلى  االلتفات  يستدعي  األسئلة  هذه  على  اجل��واب 
1977/10/10 ليس ظهيرا عاديا وإمنا صدر باعتباره ظهيرا مبثابة قانون مع 
اإلشارة، لكل غاية مفيدة، أن امللك كان الدستور يؤهله ليمارس اختصاصاته 
املنصوص عليها حصريا في الدستور بواسطة ظهائر. وعندما ميارس السلطة 
فإنه  القانون،  في مجال  تدخل  قانونية  أي عندما يصدر نصوصا  التشريعية 

يقوم بذلك بواسطة ظهير مبثابة قانون.
وال���س���ؤال ال���ذي ي��ب��رز ب��ع��د ه���ذا امل��ع��ط��ى ه��و ه��ل امل��ل��ك مي���ارس السلطة 

التشريعية؟
كان  ما  بني   19 الفصل  عرفه  ال��ذي  التحول  مراجعة  في  واجل��واب جن��ده 
 1970 1962 وما أصبح ينص عليه في الدساتير  ينص عليه في ظل دستور 

.1966-1992--1972
ذلك أنه بالرجوع إلى أصل الفصل 19 املنصوص عليه في دستور 1962 

سنجده ينص على ما يلي:
“امللك أمير املؤمنني رمز وحدة األمة والضامن لدوام الدولة واستمرارها 

وهو حامي حمى
الدين..”.

بينما عندما نعود إلى التعديل الذي أدخله دستور 1970 على الفصل 19 
واستمر في باقي الدساتير إلى دستور 1996، جنده أصبح ينص على ما يلي:

” امللك أمير املؤمنني واملمثل األسمى لألمة …..
ومهمة  للملك صفة  أضاف   1970 دستور  في   19 الفصل  أن  نالحظ  هكذا 

جديدة وهي أنه املمثل األسمى لألمة.
دستور  من   36 والفصل   1962 دستور  من   37 للفصل  نعود  عندما  وإذا 
1970 ودستور 1972 ودستور 1992 ودستور 1996 جندها كلها تصف عضو 
مجلس النواب باعتبار أنه يستمد سلطته من النيابة عن األمة، إذ تنص كل تلك 

الفصول على ما يلي:

“يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من األمة.
وهو ما يعني أن عضو مجلس النواب هو ممثل لألمة وبهذه الصفة ميارس 
اختصاصها اخلاص إصدار  في  يدخل  التي  األمة  على  نيابة  التشريع  سلطة 
القانون امللزم لها بواسطة أعضاء البرملان الذين أهلهم الدستور لتمثيل األمة 

في ذلك البرملان.

مجال  يشمل  العفو  حق  يجعل  أن  أج��ل  من   1977/10/10 فظهير  لهذا 
العفو الشامل كان ضروريا احترام القواعد الدستورية، أي أن مير عبر سلطة 
التشريع، فصدر الظهير 1977 ليس كظهير فقط وإمنا كظهير مبثابة القانون 
في إطار سلطة امللك كممثل أسمى لألمة وفقا للتعديل الذي أدخل على الفصل 

19 كما سبق بيانه.
2011 في  وهذه الصفة، صفة املمثل األسمى لألمة، ال جندها في دستور 

الفصل 42.
يشمل  عفو  إل��ى  بالعقوبة  خ��اص  عفو  من  العفو،  مجال  في  التحول  ه��ذا 
التداخل  هذا  ليرفع   2011 تداخل سيأتي دستور  من  عنه  ينتج  وما  اجلرمية 
وليميز بني حق امللك في العفو، واختصاص السلطة التشريعية في العفو العام 

او الشامل.
الدستور  نفس  م��ن   49 والفصل   2011 دس��ت��ور  م��ن   58 للفصل  فبقراءة 
اخلاص  العفو  بني  التداخل  ذل��ك  رفعوا  الدستور  ذل��ك  مشرعي  أن  ستالحظ 
والعفو العام ليس بالنص على حدوده مجال العفو اخلاص فقط، وإمنا بتحديد 

مصدر كل منهما.
ذلك أنه ألول مرة في الدساتير املغربية منذ أول دستور الصادر في 1962 
مرورا بدستور 1970 و1972 و1992 و1996، لم يتناول املشرع الدستوري ولم 
ينظم ولم ينص على العفو العام. في الوقت الذي نص قانون املسطرة اجلنائية 

منذ 10 فبراير 1959 في فصله الرابع على العفو الشامل. كما سبق بيانه.
غير أن دستور 2011 في فصله 58 سيتناول العفو العام ألول مرة عندما 
تكلم على اختصاصات املجلس الوزاري إذ ورد فيه أن هذا املجلس يتداول في 

مشروع قانون العفو العام.
املذكورة في الفصل 58 ال جندها في الفصل 49 من  تداول”  بينما كلمة ” 
إذ  للملك،  العفو في مجال االختصاص احملفوظ  التي حصنت  الدستور  نفس 

نص ذلك الفصل على ما يلي:

“ميارس امللك حق العفو”
وهو ما يبني بكل وضوح أن دستور 2011 رفع التداخل الذي قد يفهم من 
ظهير مبثابة القانون الصادر في 1977/10/10 باعتباره يدمج في اختصاص 
والذي هو من  العام على اجلرمية.  العفو  العقوبة مع اختصاص  على  العفو 
السلطة  اختصاص  من  وال��ذي هو  العام  أو  الشامل  العفو  اختصاص  صميم 

التشريعية في كل الدساتير.
غير أن الفصل 49 من دستور 2011 لم يرفع فقط سوء الفهم حول تداخل 

بني العفو اخلاص والعفو العام، وإمنا أحدث قواعد دستورية جديدة وهي:
- األولى: هي أن العفو العام هو من اختصاص القانون.

- الثانية: أن مشروع قانون العفو هو الوحيد من كل املشاريع القوانني التي 
يجب التداول فيها في املجلس الوزاري قبل عرضه على البرملان. أي أن العفو 
العام هو يدخل في املجال املشترك بني سلطات امللك واختصاصات احلكومة. 

كما يقول فقهاء القانون الدستوري.
- الثالثة : أن تطبيق الفصل 4 من قانون املسطرة اجلنائية الذي نص على 
أن الدعوى العمومية تسقط بالعفو الشامل يجب أن مير عبر قانون. وهو ما 
يعني أن االختصاص في العفو العام هو في مجال السلطة التشريعية وهو ما 

ينص عليه بكل وضوح الفصل 71 من دستور 2011.

القراءة أو املقاربة الثانية
وهي ان التعديل الذي أتى به الظهير مبثابة قانون الذي صدر في 1977 
على مسطرة العفو، لم يكن ميس بسلطة القضاء وال بحرمة األحكام باإلدانة 

التي يصدرها.
 1977 في  الصادر  قانون  الظهير مبثابة  في  متأنية  بقراءة  فإنه  وبالفعل 
املتابعة  وق��ف  او  العقوبة  الغاء  أو  اإلنقاص  ال��ى  وض��وح  بكل  يتوجه  جن��ده 
باإلدانة ضد  الصادر  القضائية  إلغاء االحكام  لكن ال ينص على  بخصوصها. 

من يستفيد من العفو.
فالظهير مبثابة قانون الصادر في 1977 ليس فيه أي تناقض ال مع الفصل 

58 من الدستور من جهة. وال ميس باحترام املقررات القضائية ألن:
-احلكم باإلدانة يبقى موجودا قانونا ويسجل في السجل العدلي للمستفيد 

من العفو من جهة ويشار إلى ذلك احلكم في نفس السجل العدلي.
-ال يرفع على الفعل املرتكب وصف اجلرمية.

فالعفو في هذه احلاالت سيصدر قبل ان يقول القضاء كلمته باإلدانة أي 

قضائي  حكم  ص��در  ما  وإذا  املتابع.  الشخص  من  موقفه  القضاء  يتخذ  قبل 
االصلية  العقوبة  أن يشمل  الى  فقط،  يتوجه،  فإنه  والعقوبة  باإلدانة  وقضى 
والى بعض العقوبات اإلضافية. خالفا ملا قد يفهم من جملة “ال يشمل العفو 
إال اجلرمية” …. املذكورة في الفصل 3 من التعديل الذي دخل على قانون العفو 

في سنة 1977.
واخلالصة لكل ما سبق:

1 -أن املشرع الدستوري في 2011 أعاد التمييز بني ما هو حق للملك، وبني 
ما هو من اختصاصات السلطة التشريعية. كما هو االمر في أعرق الدساتير 

الدميوقراطية للدول احلديثة اليوم.
 1958/02  /21 في  ال��ص��ادر  ظهير  على  أدخلت  التي  التعديالت  أن   -  2
مبقتضى الظهير مبثابة قانون الصادر في 1977/10/10 ال تعارض فيها مع 
الدستور وال متس بأحكام السلطة القضائية فيما قضت به من إدانة. ألن تلك 

التعديالت تتوجه:
- الى املتابعة املتعلقة بالدعوى العمومية. وليس الى إزالة الطابع اجلرمي 

لألفعال موضوع تلك املتابعة التي تبقى مجرمة من قبل القانون.
- إلى العقوبة إلنقاصها او إلغائها.

- إلى احترام حقوق االغيار.
وبالتالي فإن القراءة التي تذهب للقول بكون الظهير مبثابة قانون الصادر 
في 1977 مس بسلطة القضاء وباحترام املقررات التي يصدرها هي قراءة ال 

توجد في ذلك الظهير مبثابة قانون ما يعززها.
وال  ح��دوده  يحدد  نص  أي  يوجد  ال  العام  أو  الشامل  العفو  وبخصوص 

املجال الذي ميكن يشمله، ألن املشرع الدستور حصنه.
التشريعية أي  للسلطة  للبث فيه  الدستور وإن اسند االختصاص  أن  ذلك 
البرملان، إال أنه الزم احلكومة بأن تعرضه للتداول فيه أمام املجلس الوزاري قبل 
عرضه على البرملان. أي ان الدستور اعتبر العفو العام له من األهمية بجعله 

يدخل في املجال املشترك. كما سبق بيانه.
غير أن املالحظ أن املبادرة الى إصدار القوانني التي تتعلق بالعفو الشامل 
أو العام هي أمر نادر، إذ لم يسبق في املغرب أن صدر أي قانون عام أو شامل 

يتعلق بالعفو يهم جرائم معينة.
إال ما تردد عن قانون تعلق بالزيوت املسمومة صدر في نهاية اخلمسينات 

مباشرة بعد استقالل املغرب، غير انني لم اعثر عليه.
نادر  كذلك  هو  القوانني  هذه  مثل  إص��دار  فإن  املقارن  القانون  في  وحتى 
حسب ما يظهر من بعض املعلومات التي اطلعت عليها، والتي يجب التحقق 

منها واملتمثلة فيما يلي:
-فمثال في أملانيا صدرت 4 قوانني للعفو الشامل أو العفو العام حلد اليوم 

في سنوات
1949 و1954همت حاالت تتعلق باحلرب العاملية الثانية وأخرى صدرت في 

1968و1970 بعد التعديالت التي أدخلت على القانون اجلنائي.
له أن صوت على أي قانون يتعلق  البرملان لم يسبق  -في إيطاليا يظهر أن 
بالعفو العام منذ 1992 وكان أخر عفو عام صدر سنة 1990 عندما كان ذلك يدخل 

في اختصاص رئيس اجلمهورية.
عام  عفو  إص��دار  إمكانية  على  الدستور  من   122 الفصل  ينص  -في هولندا 

بواسطة قانون إال أن البرملان لم يسبق له أن استعمل هذا احلق.
-في البرتغال كان أخر قانون للعفو العام صدر من 1999.

أما بخصوص العفو الذي ميارسه رؤساء الدول فإن كل القوانني أو الدساتير 
جتمع على ضرورة استحضار بعض املعطيات فيمن يستفيد منه:

-أداء نوع من الغرامة املالية.
-وجود احملكوم عليه في وضعية صحية مقلقة.

-التقدم في السن. كما هو حال الدامنارك
-اشتراط تعويض الضحية.

-منع العفو في بعض اجلرائم مثل اإلرهاب أو العنف اجلنسي أو املخدرات. 
كما هو احلال في إيطاليا.

أما في املغرب فمن املفيد الرجوع الى ظهير 1958/2/21 لنقرأ فيه أنه نص 
في الفصل السابع منه على ما يلي:

“ال يلحق العفو في أي حال من األحوال أضرار بحقوق الغير.
وهي نفس الصيغة التي الزال ينص عليها ظهير 1/57/387 املنظم للعفو في 

آخر تعديل دخل عليه في 2011/10/23.
إن هذا الفصل هو املدخل األساسي وقد ال يبقى الوحيد لتحديد احلاالت التي 
مينح فيها العفو. وإن كان تطور اجلرمية اليوم يفرض أن يفهم الضرر فهما يتسع 
لرد االعتبار ليس فقط ما يتعلق بالضرر الذي يحصل للفرد، وإمنا الضرر الذي 

قد يحصل للمجتمع.
لكن لتحديد الضرر الذي يتعني ان ال يلحقه العفو بالغير:

-فهل ينظر إليه من جانب الضرر الذي حلق بضحية الفعل اجلرمي املرتكب.
-أم ينظر إليه من جانب الضرر العام الذي يلحق املجتمع.

-وهل يجب النظر الى اجلرمية أو الى من ارتكبها.
– وهل يجب حصر اجلرائم املعتبرة محدثة للضرر الفردي واجلماعي، التي 
يجب أن يشملها العفو أم من املصلحة أن يبقى املجال مفتوحا على كل اجلرائم. ملا 

قد تكون احلاجة اليه مستقبال.
علما ان العفو املسند لرؤساء الدول في كل بلدان العالم ليس له فقط بعد أو 
حاجة وطنية محصورة في استفادة املواطنني في بلد معني. بل قد يحتاج الى 
التعامل  في  اليه  املستقبل احلاجة  يكشف  وقد  الدولية  العالقات  في  العفو  آلية 
الدولي بني البلدان. كما وقع في قضية املكراحي املسؤول الليبي املشار اليها في 

بداية هذا املقال.
ومع ذلك تبقى تلك األسئلة للتأمل.

العفو  في النظام الدستوري والقانوني
األستاذ احملامي بهيئة الدار البيضاء والفاعل اجلمعوي واحلقوقي والبرملاني السابق له صوالت وجوالت يف املجال القانوني 

والقضائي بحكم مهنته أوال ، وبحكم القضايا الشائكة التي رافع فيها ، ونحن هنا امام بحث قانوني يهم الكثير من الناس سواء 
عاديني او طالب اجلامعة ، او جمعويني أو حقوقيني ، لهذا قررنا نحن كجريدة الوسط االجتماعي أن نتحف القراء بهذا الطبق 
القانوني املتميز ، خاصة أنه يتكلم عن العفو ، ونحن قبل أيام تلقينا نبأ عفو جاللة امللك محمد السادس على أكثر من خمسة 

آالف سجني مغربي  كأول سابقة  تخرج على املألوف الذي هو العفو مبناسبة األعياد واملناسبات الوطنية ، وفق معايير قانونية 
حددتها وزارة العدل.. ونترككم مع األستاد والكاتب واحمللل عبد الكبير طبيح يف حلقات .....

عبد الكبير طبيح
أستاذ محامي بهيئة الدار 

البيضاء وفاعل جمعوي وحقوقي 
وبرملاني سابق 

الحلقة األخيرة  
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إعداد  الدكتور ادريس القرفة 
أخصائي وجراح العيون خريج جامعة روسيا 

مدير برنامج الصحة النفسية بمكتب منظمة الصحة العالمية بتركيا، في مقابلة مع األناضول:

ي��ش��ع��ر األش���خ���اص ال��ذي��ن ال 
منازلهم  م���غ���ادرة  يستطيعون 
انتشار  مكافحة  م��رح��ل��ة  خ���الل 
فيروس كورونا املستجد، بالقلق 
والذعر والعجز، ما يتطلب منهم 
إض��اف��ة إلج����راءات احل��ف��اظ على 
الصحة البدنية، حماية صحتهم 

النفسية.
ولتحقيق ذلك يوصي اخلبراء، 
باالنشغال  األش���خ���اص  ه����ؤالء 
املشاهدة  وجت��ن��ب  مب��واه��ب��ه��م 
واالطالع  الوباء  ألخبار  الدائمة 
ع��ل��ى األخ���ب���ار وامل��ع��ل��وم��ات من 
طوال  ال��ص��ح��ي��ح��ة،  م��ص��ادره��ا 

خالل فترة البقاء في املنزل.
األناضول،  م��ع  مقابلة  وف��ي 
ي��ؤك��د »آق��ف��ر ق���ره أوغ����الن كاهل 

الصحة  برنامج  مدير  أوغ��ول��الري«، 
الصحة  منظمة  مبكتب  النفسية 
العاملية بتركيا، على أهمية حماية 
مواجهة  أث��ن��اء  النفسية  ال��ص��ح��ة 

فيروس كورونا.
وق�����ال ك���اه���ل أوغ�����ول�����الري، إن 
املشاعر  أكثر  هي  والقلق  »اخل��وف 

التي تنتشر خالل تلك الفترة، بسبب 
التحول املفاجئ في احلياة اليومية«.

والقلق  باخلوف  »الشعور  أن  وأض��اف 
بدرجة معينة رد فعل طبيعي للغاية وله تأثير 

في احلفاظ على الصحة إال أن زيادة هذه املشاعر 
عن احلد املطلوب يجعلها تتسبب في تصرفات 

غير منطقية«.
وتابع أنه »لتجنب حدوث ذلك يجب احلصول 
وزارة  مثل  املوثوقة  املصادر  من  املعلومات  على 

الصحة ومنظمة الصحة العاملية«.
في  املبالغة  أن  م��ن  أوغ��ول��الري،  كاهل  وح��ذر 
بالقنوات  املوضوع  عن  السلبية  األخبار  متابعة 
اإلخبارية ومواقع التواصل االجتماعي األمر الذي 

سلبيا  ي��ؤث��ر  أن  ميكن 
النفسية  الصحة  على 
يجب  وأنه  للشخص، 
فترة  ف����ي  ال���ت���ح���ك���م 
اإلخبار  ه��ذه  متابعة 
واالكتفاء مبشاهدتها 

مرتني فقط في اليوم.
تقليل  أن  وأوض���ح 
املدة املخصصة ملشاهدة 
م��ث��ل ه���ذه األخ���ب���ار ميكن 
الشعور  تقليل  في  يساعد  أن 

بالقلق.
وذك�����ر أن����ه مي��ك��ن اس���ت���غ���الل فترة 
العائلة  مع  قضائها  في  باملنزل  البقاء 
أو ممارسة  األص���دق���اء  م��ع  ال��ت��ح��دث  أو 

الهوايات.
اليومية  األع��م��ال  مم��ارس��ة  أهمية  على  وش��دد 
واالهتمام  امل��ن��زل  ف��ي  البقاء  م��دة  خ��الل  املعتادة 
على  واملواظبة  املنتظم  والنوم  السليمة  بالتغذية 

التمارين الرياضية.
مساعدة  ض��رورة  إلى  أوغولالري  كاهل  ولفت 

األط��ف��ال وامل��س��ن��ني وذوي 
على  اخلاصة  االحتياجات 
ات���ب���اع ه����ذه اإلرش�������ادات 
وت��ذك��ي��ره��م ب��ه��ا م��ن وقت 

آلخر.
وت����اب����ع: »ال���ب���ق���اء في 
املنزل سبب تغيرات جذرية 
ومن  اليومية،  احلياة  في 
الطبيعي أن يشعر اإلنسان 
لو  ولكن  أن��ه حتت ضغط، 
هذه  اس��ت��غ��الل  م��ن  متكنا 
الوقت  ل��ت��م��ض��ي��ة  ال��ف��ت��رة 
عائالتنا  أو  أن��ف��س��ن��ا  م��ع 
س���ن���ت���م���ك���ن ح���ي���ن���ه���ا من 
النفسية  اآلث�����ار  حت��ف��ي��ف 

لهذه الفترة«.
باحلجر  يتعلق  وفيما 
»األشخاص  إن  أوغ��ول��الري:  كاهل  ق��ال  الصحي، 
في احلجر الصحي ميكن أن يشعروا مبشاعر مثل 

القلق والغضب والشعور بالعجز واإلنهاك«.
تؤثر  أن  السلبية ميكن  اآلث��ار  »ه��ذه  أن  وذك��ر 
الصحة  على  القادمة  السنوات  أو  األشهر  خ��الل 
النفسية لهؤالء األشخاص، ومن أجل من ذلك يجب 
وباملراحل  احلجر  في  وضعهم  بأسباب  إخبارهم 

التي سيمرون بها خالل تلك الفترة«.
فترة احلجر  اإلب��ق��اء على  أن��ه »يجب  وأض��اف 
لفترة  مدها  وع��دم  اإلم��ك��ان  ق��در  قصيرة  الصحي 
أطول من املتفق عليه مسبقًا ما لم تقتض الضرورة 

ذلك«.
احتياجات  ك��اف��ة  تلبية  ض���رورة  على  وش���دد 
األشخاص في احلجر الصحي والتأكيد لهم على 

أنهم يقومون بتضحية من أجل حماية اآلخرين.
التعامل  عدم  أن  إلى  أوغولالري  كاهل  وأش��ار 
جيدًا مع مشاعر اخلوف والقلق والسيطرة عليهما 

ميكن أن يتسبب في حالة من الهلع.
وأكد أن »قبول املشاعر السلبية أول خطوة في 

احلد من آثارها السلبية«.

مارية الطايفي
 

إلى  حديثة  دراس���ة  توصلت 
يغير  الذكية  الهواتف  إدم��ان  أن 
وحجمه  ال��ب��ش��ري  ال��دم��اغ  شكل 
بطريقة مماثلة ملدمني املخدرات.

وكشفت الصور التي التقطت 
بواسطة ماسح التصوير بالرنني 
املغناطيسي أن أدمغة األشخاص 
الذين يعانون من إدمان الهاتف 
أقل  حجم  لديهم   ،)SPA( الذكي 
م��ن امل����ادة ال��رم��ادي��ة ف��ي بعض 

األجزاء الرئيسية من الدماغ.
انخفاضا  ال��ص��ور  وأظ��ه��رت 
في نشاط أدمغة مدمني الهواتف 
الذكية مقارنة بغير املدمنني، كما 
واجتاهات  أمن��اط  تسجيل  وق��ع 
مماثلة للمادة الرمادية املتضائلة 

في مدمني املخدرات. 
 48 األملان  الباحثون  وفحص 
التصوير  ب��اس��ت��خ��دام  م��ش��ارك��ا 
 22 بينهم  املغناطيسي،  بالرنني 
و26  الذكي،  الهاتف  على  مدمنا 

من غير املدمنني.
الدراسة  في  الباحثون  وق��ال 
 Addictive التي نشرت في مجلة
Behaviors:”مقارنة بالضوابط، 

بإدمان  املصابون  األف��راد  أظهر 
ال����ذك����ي ح��ج��م��ا أقل  ال���ه���ات���ف 
م��ن امل���ادة ال��رم��ادي��ة ف��ي الفص 
اجل�����زي�����ري األي�����س�����ر، واخل�����ط 
والقشرة  ال��س��ف��ل��ي،  ال��ص��دغ��ي 

املجاورة للحصني”.
وتناقصت املادة الرمادية في 
واح���دة م��ن ه��ذه امل��ن��اط��ق، وهي 
ال��ف��ص اجل��زي��ري، وال��ت��ي كانت 
مرتبطة سابقا بإدمان املخدرات.

هو  ه��ذا  أن  الفريق  ويضيف 
أول دليل مادي على وجود صلة 
الذكي  ال��ه��ات��ف  ب��ني اس��ت��خ��دام 
على  اجل���س���دي���ة  وال���ت���ع���دي���الت 

الدماغ.
وك����ت����ب م���ؤل���ف���و ال�����دراس�����ة 
“نظرا  م��ن ج��ام��ع��ة ه��اي��دل��ب��رغ: 
واسع،  نطاق  على  الستخدامها 
تتساءل  امل��ت��زاي��دة،  وشعبيتها 
ال����دراس����ة احل���ال���ي���ة ع���ن ضرر 
الهواتف الذكية، على األقل لدى 
األف����راد ال��ذي��ن ه��م أك��ث��ر عرضة 
مدمنة  سلوكيات  تطوير  خلطر 

متعلقة بالهواتف الذكية”.
الذكية  الهواتف  إدم��ان  وُيعد 
العلماء  بني  متزايد  قلق  مصدر 
واملهنيني الطبيني، حيث يقضي 
األط��ف��ال وق��ت��ا أط���ول وأك��ث��ر في 

تصفح الهواتف.
 ووجد تقرير نشر مؤخرا، أن 
معظم األطفال )%53(، ميتلكون 
ه��ات��ف��ا م��ح��م��وال ب��ع��م��ر سبع 
الذي  التقرير  وأش��ار  س��ن��وات، 
دراسة استقصائية  إلى  استند 
شملت 2167 من األطفال الذين 
ت��ت��راوح أع��م��اره��م ب��ني 5 و16 
إلى  املتحدة،  اململكة  في  عاما 
أنه بحلول سن 11 عاما، أصبح 
أطفال   10 ك��ل  م��ن  تسعة  ل��دى 

أجهزة هاتف خاصة بهم.
ووجد التقرير أيضا أن 57% 
من األطفال ينامون مع هواتفهم 
ف��ي أس��ّرت��ه��م، وأن م��ا يقرب من 
طفلني من بني كل خمسة )39%( 
دون  م��ن  العيش  يستطيعان  ال 

الهاتف.
النتائج  إن  الباحثون  وق��ال 
ال��ه��وات��ف في  تظهر م��دى ق���درة 
األطفال”،  حياة  على  “السيطرة 
الدراسة  ف��ي  ال��ب��اح��ث��ون  وح���ذر 
استخدام  أن  م����ن  احل���دي���ث���ة، 
يدعو  أم��ر  املجتمع  ف��ي  الهاتف 
الفيسيولوجية  آث��اره  ألن  للقلق 
مفهومة  غير  تزال  ما  والصحية 

بشكل جيد.

ملكافحة فيروس  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ق���ال 
كورونا إن عدد الوفيات املرتبطة باملرض زاد 

13 لتصل احلصيلة اإلجمالية إلى 76.
لتطوير لقاح  وتسابق روسيا الزمن 
أن  موسكو  أعلنت  حيث  ل��ك��ورون��ا،  م��ض��اد 
لتطبيق جتارب سريرية  مختبراتها جاهزة 

على البشر للقاح جتريبي ضد الفيروس.
مركز  رئيس  ماكسيوتوف  رينات  وأعلن 
والتكنولوجيا  الفيروسات  لعلوم  فيكتور 
احليوية، أحد أكبر مراكز البحث احلكومية 
في روسيا، أن مختبره اقترح مرحلة أولى من 
التجارب السريرية لثالثة لقاحات على 180 

متطوعا بدءا من 29 يونيو.
جاهزية  ع����ن  م���اك���س���ي���وت���وف  وك���ش���ف 
لقاء  خالل  التجارب  هذه  إلج��راء  مختبراته 
مراكز  ورؤس���اء  بوتن  ب��ني  مّت  الفيديو  عبر 

األبحاث الروسية الكبرى.
وقال ماكسيوتوف لبوتن إن »مجموعات 
أن  إل��ى  مشيرا  تشّكلت«،  قد  املتطوعني  من 

الكثيرين أبدوا رغبة باملشاركة.

سباق »روسي- أميركي«.. 
والهدف عقار مضاد لكورونا

وأوضح ماكسيوتوف أن علماء في مجمع 
كولتسوفو  منطقة  في  يقع  سري  مختبرات 
سيبيريا  في  نوفوسيبيرسك  مدينة  خ��ارج 

طّوروا العديد من مناذج اللقاحات األولية.
ولفت الى أن هناك جتارب جتري حاليا 
على ال��ف��ئ��ران واألران����ب وح��ي��وان��ات أخرى 
أفضل  ستعطي  ال��ت��ي  ال��ل��ق��اح��ات  ل��ت��ح��دي��د 
مركز  أن  أبريل، مضيفا   30 بحلول  النتائج 
ف��ي��ك��ت��ور خ��ط��ط إلج�����راء دراس������ات م���ا قبل 
إطالق  قبل  يونيو،   22 بحلول  االختبارات 

مرحلة التجارب على البشر.
لتقنيات  منصة  ل��دي��ه  امل��رك��ز  أن  وب����نّي 
ل��ق��اح��ات خ��اص��ة ب���أم���راض وب��ائ��ي��ة أخرى 
البشر، وميكن  اختبارها على  سبق وأن مت 

استخدامها ضد فيروس كورونا.
وأج�����رى م��رك��ز ف��ي��ك��ت��ور أب��ح��اث��ا سرية 
ألسلحة بيولوجية خالل احلقبة السوفيتية، 
وهو يخّزن في مختبراته فيروسات متعددة 

من إيبوال إلى اجلدري.
وكاالت - أبوظبي

أخبار كورونا  بروسيا 
ومحاوالت إلنتاج  اللقاح

احلجر  يف  األشــخــاص   -
يشعروا  أن  ميكن  الصحي 
مبشاعر مختلفة مثل القلق 
بالعجز  والشعور  والغضب 

واإلنهاك

متابعة  يف  املــبــالــغــة   -
أن  ميكن  السلبية  األخبار 
الصحة  على  سلبيًا  تؤثر 

النفسية

- يجب ممارسة األعمال اليومية املعتادة 
خــالل مــدة الــبــقــاء يف املــنــزل واالهــتــمــام 
بالتغذية السليمة والنوم املنتظم واملواظبة 

على التمارين الرياضية

دراسة تؤكد أن إدمان الهواتف الذكية يغير الدماغ متاما كإدمان املخدرات

 
يؤكد »آقفر 

قره أوغالن كاهل 
أوغولالري«، مدير برنامج 

الصحة النفسية بمكتب منظمة 
الصحة العالمية بتركيا، على 

أهمية حماية الصحة النفسية 
أثناء مواجهة فيروس 

كورونا.
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بيان استنكاري للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق االنسان باملغرب حول معاناة 
البحارة املقصيني من عملية الدعم صندوق جائحة كورونا

اسفي 
 عبد الرحمان السبيوي

في بي�����ان له ، عبر الفرع 
الوطنية  للجمعية  احمللي  
االنسان  حقوق  عن  للدفاع 
ب��امل��غ��رب ع��ن اس��ت��م��اره من 
مسلسل   معاناة  ت��واص��ل 
الساحلي  ال��ص��ي��د  ب��ح��ارة 
املقصيني  آس��ف��ي  مب��دي��ن��ة 
اخلاصة  ال��دع��م  عملية  م��ن 
جائحة  ت��دب��ي��ر  ب��ص��ن��دوق 
وج����دوا  ان  ب��ع��د  ك���ورون���ا 
بهم  م��ص��رح  غ��ي��ر  أنفسهم 
الوطني  ال���ص���ن���دوق  ل����دى 
رغم  اإلج��ت��م��اع��ي  للضمان 
العمل  ف��ي  اس��ت��م��راري��ت��ه��م 
مجموعة  ن��ت��ي��ج��ة  ودل������ك 
والتالعب  اخل���روق���ات  م��ن 
مب����ص����ال����ح ه��������ده ال���ف���ئ���ة 

وتواطئ  ال��ب��اط��رون��ا  جشع  بسبب  املهمشة 
وزارة  تتحمل  و  ال��ق��ط��اع  متثيليات  ب��ع��ض 
ال��ت��اب��ع��ة لها  امل��ص��ال��ح  ال��ب��ح��ري و  ال��ص��ي��د 
اإلقصاء  هدا  عن  الكاملة  املسؤولية  بآسفي 
أمام  االح��ت��ج��اج  ال��ى  دفعهم  امل��ب��رر مم��ا  غير 
مندوبية الصيد البحري غير ما مرة وآخرها 
في   2020 أب��ري��ل   13 اإلت��ن��ني  ي��وم��ه  مسيرة 
ال��دي كان  ال��وق��ت  اجت��اه عمالة آس��ف��ي وف��ي 
ف��ت��ح ح���وار ج���دي و مسؤول  امل��ف��روض  م��ن 
م��ع��ه��م ق��ص��د إي��ج��اد احل��ل��ول امل��ن��اس��ب��ة لهم 
ج��وب��ه��وا ب��امل��م��اط��ل��ة وال��ت��س��وي��ف م��ن طرف 
األمنية  وباملقاربة  جهة  م��ن  املعنية  اإلدارة 
الصيد  ب��ح��ارة  أن  أخ���رى وح��ي��ت  ج��ه��ة  م��ن 
على  ح��رص��ا  أك��ث��ر  آس��ف��ي  مبدينة  الساحلي 
من  اإلق��ص��اء  ل���وال  ال��ص��ح��ي  احل��ج��ر  تطبيق 
الدعم الدي تعرضوا له والدي كان سببا في 
في  نشدد  وإذ  بحقوقهم  للمطالبة  خروجهم 

عن  للدفاع  الوطنية  للجمعية  احمللي  الفرع 
حقوق اإلنسان باملغرب على االلتزام باحلجر 

الصحي .

استغالل  أي  وندين  نستنكر  اننا  اض��اف 
حقوق  على  للتطاول  نية  بسوء  احلجر  لهدا 
أي  أو  اليومي  قوتهم  في  ومسهم  املواطنني 
محاولة للرجوع بنا إلى الوراء في ما يتعلق 
أمامنا  واضعني  اإلنسان  وحقوق  باحلريات 
القوانني  تكفلها  التي  املمكنة  اخليارات  كل 
واملواثيق سواء الوطنية أو العاملية للتصدي 
ألي خرق كيف ما كان نوعه ومصدره وعليه 
الوطنية  للجمعية  بآسفي  الفرع احمللي  يعلن 

للدفاع عن حقوق اإلنسان باملغرب ما يلي :

الصيد  ب���ح���ارة  م���ع  امل��ط��ل��ق  ت��ض��ام��ن��ه   •
االستفادة  م��ن  املقصيني  بآسفي  الساحلي 

جائحة  دعم  صندوق  من 
كورونا

ال����������وزارة  ن���ح���م���ل   •
ومندوبية الصيد البحري 
م��س��ؤول��ي��ة عدم  ب��آس��ف��ي 
ال���ت���ص���ري���ح ب���ه���م ل���دى 
ال�����ص�����ن�����دوق ال���وط���ن���ي 

اإلجتماعي. للضمان 
ألس����ل����وب  ش����ج����ب����ه   •
من  والتسويف  املماطلة 
الصيد  م��ن��دوب��ي��ة  ط���رف 
مطالب  اجت����اه  ال��ب��ح��ري 
الساحلي  الصيد  بحارة 

بآسفي
ج���ش���ع  إدان���������ت���������ه   •
ال���ب���اط���رون���ا م����ن خ���الل 
بهم  ال����ت����ص����ري����ح  ع������دم 
الوطني  ال��ص��ن��دوق  ل��دى 
االجتماعي  ل���ل���ض���م���ان 
من  ب����ع����ض  وت�������واط�������ئ 

القطاع. متثيليات 
األمنية  امل���ق���ارب���ة  أس���ل���وب  اس��ت��ن��ك��اره   •
العمومية  القوات  من طرف  بالقوة  وتفريقهم 
البعض  تعريض  م��ع  اإلت��ن��ني  ي��وم��ه  ب��ت��اري��خ 
التنقل  ش���واه���د  ومت���زي���ق  وال��ش��ت��م  ل��ل��س��ب 
اإلسثتنائية من طرف املسؤول الثاني للقوات 

املساعدة .
الصحي  للحجر  استغالل  أي  م��ن  نحذر   •
في  ومسهم  املواطنني  حقوق  على  للتطاول 
بنا  للرجوع  محاولة  أي  أو  اليومي  قوتهم 
وحقوق  باحلريات  يتعلق  ما  في  ال��وراء  إلى 

اإلنسان
لتحمل  العمومية  السلطات  كافة  دع��وة   •
من  مبجموعة  يتعلق  م��ا  ف��ي  مسؤولياتها 

اخلروقات مند بداية 
احلجر الصحي إثر بعض التدخالت املاسة 

بكرامة املواطنني وحقوقهم اإلنسانية .

اسفي - عبد الرحمان السبيوي

والتنسيق  آسفي  بإقليم  بوكدرة  ثالثاء  دركية  قامت 
حتسيسية  بحملة  العامر  بقيادة  احمللية  السلطات  مع 

لفائدة دواوير كل من جماعة شهادة وجماعة بوكدرة.
وباء  السلطات  مكافحة  إط���ار  ف��ي  احلملة  وت��ن��درج 
كورونا املستجد و احلد من انتشار ه و في اطار تطبيق 

قانون احلجر الصحي و اجراءات الطوارئ الصحية.

مرتيل يشهد اول حالة  لوباء كورونا
املراسل عمر بالفقي

تشهد  مرتيل  ال��ص��ب��اح  ه��ذا  امل��س��ؤول��ني  م��ن  ت��أك��دن��ا  بعد 
بأحد  تقطن  للسيدة  ك��ورون��ا  بالفيروس  م��ؤك��دة  حالة  اول 
احلجري  األسرة حتت  أفراد  وضع  ومت  السكنية  التجمعات 
طيلة  منزلها  تغادر  لم  السيدة  األمر  في  والغريب  الصحي 
بيتها  تغادر  لم  شهر  تقريبا  الصحي  الطوارئ  حالة  فترة 
ومن املرجح أن بعض أفراد أسرتها نقل إليها الفيروس من 

القريبة املوبؤة  املدن 

بآسفي حملة حتسيسية للسلطات احمللية 
بقيادة العامر من أجل احلد من انتشار 

وباء كورونا املستجد.

اسفي : توقيف شخص بجماعة ملراسلة لتورطه في نشر فيديو 
اإلجتماعي يحرض فيه الساكنة عن عدم االلتزام بقانون احلجر الصحي الوسط  حل��زب  كمنسق  محمد  املاسي 

البرنوصي وفاعل جمعوي بعمالة مقاطعات سيدي 

اإلقليمي  و  امل��س��ت��وى احمل��ل��ي  امل��س��ؤول��ني على  م��ن  أط��ل��ب   
التعليم  أس���ات���ذة  ل��ب��ع��ض  ح��ل��ول  إلي���ج���اد  ال��ع��اج��ل  ال��ت��دخ��ل 
يتوصلوا  ل��م  ال��ذي��ن  البرنوصي  مومن  بسيدي  اخلصوصي 
للضمان  الوطني  الصندوق  من  وال  مشغليهم  من  بأجورهم 
جائحة  ص��ن��دوق  م��ن  اإلس��ت��ف��ادة  ح��ق  لهم  وليس  االجتماعي 
محمد  األخ  م��ع  منهم  البعض  ت��واص��ل  كما  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
وحقوق  للحريات  الوطني  للمنتدى  التنفيذي  الرئيس  كورتي 
لتلبية  التدخل حتى يتوصلوا مبستحقاتهم  أجل  اإلنسان من 

احتياجاهم اليومية خصوصا في زمن كورونا .

اسفي عبد الرحمان السبيوي

افادت مصادر مطلعة جلريدة العالم 24،  
(بدوار  ن   . )ح  عشريني  شاب  اعتقال  عن 
ال��ص��والت ج��م��اع��ة مل��راس��ل��ة ق��ي��ادة سيدي 
تورطه  بعد  بوكدرة  درك  ط��رف  من  تيجي 
ف��ي��دي��و ع��ب��ر ص��ف��ح��ات تواصل  ن��ش��ر  ف���ي 
احلجر  فترة  بشدة  فيه  يدين  االجتماعي 
الصحي ويحرض من خالله الساكنة بعدم 
االل���ت���زام ب��ق��ان��ون احل��ج��ر ال��ص��ح��ي الذي 

السلطات من اجل احلد من تفشي  تفرضه 
وباء كورونا املستجد .

املوقوف  الشخص  أن  ذات��ه��ا،  واض��اف��ت 
عبر  لفيديو  بثه  خالل  من  بالتحريض  قام 
من  يشكو  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل  م��واق��ع 
خالله  فترة احلجر الصحي،  وفور علمها 
باخلبر متكنت سرية الدرك امللكي ببوكدرة 
اق��ل��ي��م اس��ف��ي م��ن ت��وق��ي��ف��ه وت��ق��دمي��ه امام 
بابتدائية  املختصة  العامة  النيابة  انظار 

اسفي .

إعداد أيت فتاح علي

وض����ع ع���ام���ل إق��ل��ي��م زاك�������ورة، ف���ؤاد 
زاكورة  مدينة  صفحة  )نقالعن  حجي، 
بفيسبوك(شروطا صارمة على مزارعي 

بزاكورة. البطيخ األحمر  فاكهة 
االجتماع،  ح��ض��ر  م��ص��در  وح��س��ب 
احللول  ع��ن  للبحث  خصص  فاللقاء 
تام  انسجام  في  الدالح،  منتوج  ألزمة 
الطوارئ  حالة  واج��راءات  تدابير  مع 
اإلقليم،  ع��ام��ل  ش��دد  حيث  الصحية، 
يهمه  م��ا  أن  على  ال��ل��ق��اء،  ب��داي��ة  منذ 
املواطنني،  أرواح  هو  األولى  بالدرجة 
ظل  في  والتسويق  اإلنتاج  بعدها  ثم 
ج��ائ��ح��ة وب����اء ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د، و 
والتدابير  الشروط  من  مجموعة  حدد 
اجلني  ع��م��ل��ي��ت��ي  ه��م��ت  االح���ت���رازي���ة 
والشحن. فالنسبة لألولى: مينع منعا 
عامل  أو  مستخدم  أي  تشغيل  كليا 
اإلقليم؛ ونفس اإلجراء يهم  من خارج 
جتار الدالح من خارج املجال الترابي 

االقليمي الذين منعهم أمر 
اإلقليم  دخ��ول  من  العامل 
كانت.كما  ط��ري��ق��ة  ب����أي 
يتعني على كل فالح، وقبل 
الشروع في عملية اجلني، 
لوائح  ب��وض��ع  م��ل��زم  فهو 
مهيأة بدقة لدى السلطات 
احمل���ل���ي���ة واالق���ل���ي���م���ي���ة، 
ت���ت���ض���م���ن م���ع���ل���وم���ات���ه 
ال����ش����خ����ص����ي����ة وم�����ك�����ان 
ت���واج���د ال��ض��ي��ع��ة وع���دد 
باجلني  املكلفني  ال��ع��م��ال 
بشاحنة  املكلف  والوسيط 
مع  اإلق��ل��ي��م،  خ��ارج  النقل 
العمال  ب��ن��ق��ل  االل����ت����زام 
االحترازية  التدابير  وفق 
املطبقة في حالة الطوارئ 
الصحية. كما ألزم العمال 
وك���اف���ة امل��س��ت��خ��دم��ني في 
باإلقامة  ال�������دالح  ج���ن���ي 
مبنطقة  “اإلجبارية” 

مغادرتها،  دون  اإلن��ت��اج، 
السلطات  م���ن  ب����إذن  إال 

احمللية،
مسألة  بخصوص  أم��ا 
ال��ش��ح��ن، ف��ق��د وض���ع لها 
صارمة  ش��روط��ا  ال��ع��ام��ل 
مصدرنا،  يقول  ومحددة، 
وه���ي: ع���دم م���غ���ادرة أية 
مبنتوج  محملة  ش��اح��ن��ة 
الترابي  امل��ج��ال  ال����دالح، 
بعد  إال  زاك������ورة  إلق��ل��ي��م 
يسلم  إذن  على  حصولها 
السلطات  ط��رف  م��ن  ل��ه��ا 
تتواجد  ال���ت���ي  احمل��ل��ي��ة 
مع  اإلن��ت��اج؛  ضيعة  ب��ه��ا 
ال��ت��ش��دي��د ع��ل��ى م��ن��ع أية 
خارج  م��ن  ق��ادم��ة  شاحنة 
ب���ال���ت���وق���ف أو  اإلق���ل���ي���م 
زاكورة  مبدينة  ال��وق��وف 
ما  آخ����ر،  م��ك��ان  ب���أي  أو 
ع�������دا ض���ي���ع���ة اإلن����ت����اج 

منتجي  مع  لقاءه  االقليم  عامل  وختم 
الدالح بزاكورة، بكون هذه اإلجراءات 
س��ي��ش��رع ال��ع��م��ل ب��ه��ا اب��ت��داء م��ن يوم 
قابلة  وهي  2020؛  أبريل   10 اجلمعة 
التعديل  ف��ي��ه��ا  مب��ا  االح��ت��م��االت  ل��ك��ل 
احملصل  النتائج  حسب  اإلل��غ��اء،  أو 

. عليها
محاضر  ح���ررت  ال��ع��ام��ة  -ال��ن��ي��اب��ة 
174 ش��خ��ص��ا ل��ع��دم ارت���داء  ف��ي ح��ق 

الواقية«. صحيح »الكمامات 
شرعت  الوطني  التعاون  -مؤسسة 
املالي  ال����دع����م  حت���وي���ل  ع��م��ل��ي��ة  ف����ي 
لها، وذلك في ظل  الشريكة  للجمعيات 
بها  مت��ر  ال��ت��ي  االستثنائية  الظرفية 

صحيح اململكة. 
يسخر  للمغرب  الفالحي  -ال��ق��رض 
توزيع  أج����ل  م���ن  امل��ت��ن��ق��ل��ة  وك���االت���ه 
متنحها  ال���ت���ي  امل���ال���ي���ة  امل���س���اع���دات 
الوسط  ف��ي  املقيمة  للساكنة  ال��دول��ة 
)كوفيد  أزم���ة  م��ن  امل��ت��ض��ررة  ال��ق��روي 

19(. صحيح

شروط صارمة لتسويق بطيخ زاكورة في ظل أزمة كورونا

نداء من معلمي واساتدة التعليم اخلاص بالبرنوصي
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اجتماع مكتب مجلس النواب بتاريخ 13 أبريل 2020
تأهيل املنظومة القانونية التي تؤطر عمل املجلس

مكتب مجلس النواب يعقد  اجتماعه األسبوعي برئاسة
 رئيس املجلس السيد احلبيب املالكي،

مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية اجلديدة السيد رئيس مجلس النواب يشيد بقيادة صاحب اجلاللة امللك محمد 
السادس جلهود التصدي للوباء;  واحلد من تداعياته الصحية واالجتماعية واالقتصادية

اإلج��راء دعا  بلورة هذا  أفق  وفي 
جماعي  تفكير  إل���ى  امل��ج��ل��س  مكتب 
اس��ت��ش��راف��ي م��ع احل��ك��وم��ة ومختلف 
شكل  في  والفاعلني  املجلس  أجهزة 
أي���ام دراس��ي��ة وت��واص��ل��ي��ة، ك��م��ا قرر 
خاصة  جلنة  تشكيل  املجلس  مكتب 

لإلعداد لهذا الورش الهام.
املنظومة  ت��أه��ي��ل  م��وض��وع  وف���ي 
املجلس  عمل  تؤطر  التي  القانونية 
أكد السيد رئيس املجلس والسيدات 
والسادة أعضاء املكتب على األهمية 
التي أضحى يكتسيها موضوع النظام 
مقتضياته  بعض  وتعديل  الداخلي 
بناء  وذل��ك  ج��دي��دة  مقتضيات  وس��ن 
على املستجدات القانونية واملسطرية 
في  االستثنايية  احلالة  أملتها  التي 
عبر  وذل���ك  املجلس  على  تداعياتها 

تشكيل جلنة في املوضوع.
النصوص  دراس������ة  إط�����ار  وف����ي 
وأحال  املكتب  اط��ل��ع  عليه:  احمل��ال��ة 
على جلنة العدل والتشريع مشروعي 
األول مبكافحة غسل  يتعلق  قانونني 

األموال
والوساطة  بالتحكيم  وال��ث��ان��ي 
االت��ف��اق��ي��ة، ف��ي��م��ا أح����ال ع��ل��ى جلنة 
قانون  مشروع  اإلنتاجية  القطاعات 
ودعائم  امل��خ��ص��ب��ة  ب���امل���واد  ي��ت��ع��ل��ق 

النباتات.
النيابية:  امل���ب���ادرة  وب��خ��ص��وص 
سجل مكتب املجلس أهمية املقترحات 
احمل��ال��ة ع��ل��ي��ه خ���الل ش��ه��ري مارس 
إح��دى عشر  ع��دده��ا  والبالغ  وأب��ري��ل 
اجتماعية  ج��وان��ب  ت��خ��ص  مقترحا 

واقتصادية ومالية وبيئية.
كما أحال املكتب مقترحي قانونني 
الثامنة  امل��ادة  بتعديل  األول  يتعلق 
من القانون رقم 49.16 املتعلق بكراء 
املخصصة  احمل����الت  أو  ال���ع���ق���ارات 
لالستعمال التجاري أو الصناعي أو 

احلرفي، والثاني يرمي إلى تعديل
املتعلق   67.12 رق����م  ال���ق���ان���ون 
بتنظيم العالقات التعاقدية بني املكري 
واملكتري للمحالت املعدة للسكنى أو 
العدل  جلنة  على  املهني  االستعمال 

والتشريع وحقوق اإلنسان.

العمل  ت����دب����ي����ر  وب����خ����ص����وص 
ال��ت��ش��ري��ع��ي، ف��ي س��ي��اق اإلج�����راءات 
مكتب  جدد  بها،  املعمول  االحترازية 
املجلس التأكيد على التطبيق السليم 
إقرار  الدستور بخصوص  ملقتضيات 
املعروضة  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة  ال��ن��ص��وص 

للمناقشة والتصويت.
ك���م���ا ع���ب���ر م��ك��ت��ب امل���ج���ل���س عن 
استعداد كافة مكونات املجلس إلقرار 
ذات  التشريعية  النصوص  وإغ��ن��اء 
اجتماعيا  امل��رح��ل��ة  بسياق  ال��ع��الق��ة 

واقتصاديا وأمنيا.
العمل  م����راق����ب����ة  وب����خ����ص����وص 
احلكومي: حدد مكتب املجلس، باتفاق 
مع احلكومة، جدولة زمنية للقطاعات 
األسبوعية،  اجللسات  في  ال��وزاري��ة 
الصحة،  ب��ق��ط��اع��ات:  األم���ر  ويتعلق 

الشغل واإلدماج املهني، االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة، الصناعة 
والتجارة واالقتصاد األخضر، التربية 
والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية 
الداخلية  العلمي،  والبحث  العالي 
والتنمية  البحري  والصيد  والفالحة 

القروية واملياه والغابات.
وب��خ��ص��وص ع��م��ل ال��ل��ج��ن، ثمن 
عبرت  التي  امل��واق��ف  املجلس  مكتب 
في  املجلس  مكونات  مختلف  عنها 
العالقة  ذات  بقوانني  مراسيم  إق��رار 

باملرحلة

والفاعلية  الفورية  واستجابتها 
ل��س��د احل��اج��ي��ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ذات 
الصبغة االستعجالية، كما أكد مكتب 
تكتسيها  التي  األهمية  على  املجلس 
النيابية  واملجموعة  ال��ف��رق  طلبات 
اخلاصة  االج��ت��م��اع��ات  ب��ع��ض  لعقد 
احلكومة  داعيا  الراهنة،  بالوضعية 
إل����ى ال���ت���ج���اوب ال����ف����وري م���ن أجل 

انعقادها.
وف���ي إط���ار ال��ع��م��ل ال��رق��اب��ي جدد 
األهمية  على  التأكيد  املجلس  مكتب 
الكتابية  األس��ئ��ل��ة  تكتسيها  ال��ت��ي 
املقدمة من قبل أعضاء املجلس مجددا 
التجاوب  أج��ل  م��ن  للحكومة  دع��وت��ه 

معها في أقرب اآلجال.

من  وال��س��ت��ني  اخل��ام��س  ال��ف��ص��ل  ملقتضيات  ط��ب��ق��ا 
مجلس  رئيس  املالكي  احلبيب  السيد  ترأس  الدستور، 

النواب،
اليوم اجلمعة 10 أبريل 2020 مبقر املجلس، افتتاح 

الدورة الثانية من السنة التشريعية 2020-2019،
بحضور عدد محدود من السيدات والسادة النواب 

أخذا بعني االعتبار اإلجراءات الوقائية واالحترازية
الظروف  ظل  في  املجلس  أجهزة  ط��رف  من  املتخذة 

الصحية احلالية التي متر بها بالدنا.
النواب  مجلس  رئ��ي��س  السيد  أش���اد  وب��امل��ن��اس��ب��ة، 
بقيادة صاحب اجلاللة امللك محمد السادس حفظه الله، 

جلهود
التصدي لوباء كورونا املستجد واحلد من تداعياته 
الصحية واالجتماعية واالقتصادية. وأكد أن اإلجراءات 
فيما  باتخاذها سواء  امللك  أمر جاللة  التي  االستباقية 

يتعلق بإقرار حالة الطوارئ الصحية في البالد درًء
أو  الطبية،  املستلزمات  توفير  أو  ال��وب��اء،  لتفشي 
املستلزمات املالية واالقتصادية واالجتماعية الضرورية

الظروف  الحتواء  والالزمة  الصحية،  الطوارئ  حلالة  املواِكبة 
االقتصادية اخلاصة التي مير منها االقتصاد

في  التاريخية  املسؤولية  ملنطق  جتسيدا  -تعتبر-  الوطني، 
اللحظات العصيبة.

في  صندوق  إح��داث  امللك  جاللة  م��ب��ادرة  املالكي  السيد  وثمن 
بحجم  منوها  ك��ورون��ا،  جائحة  ملواجهة  خصوصي  حساب  شكل 
املساهمات في هذا احلساب واحلماس الوطني اإلرادي لدعمه من 
جانب املؤسسات واألشخاص والرأسمال الوطني، وبتشبث الشعب 

املغربي بقيم التضامن والتكافل والتضحية.
وسجل السيد رئيس مجلس النواب أن اإلجراءات التي اتخذتها 
بتعليمات  عمومية،  ومؤسسات  حكومة  من  العمومية  السلطات 

ملكية، وانخرطت فيها املؤسسات املالية الوطنية وهيئات الضمان، 
حالة  من  املتضررة  الفئات  مختلف  مداخيل  على  احلفاظ  أجل  من 

الطوارئ الصحية، جتدر قيم التضامن والتكافل وإعمال
منطق املسؤولية بعدم التخلي عن أي كان من أبناء هذا الوطن 

في الظروف العصيبة.
الثناء والتقدير لتضحيات  وأعرب السيد املالكي في كلمته عن 
وموظفي  والعسكرية،  املدنية  الطبية،  وشبه  الطبية  األطر  وجهود 
السلطة،  ونساء  ورجال  امللكية،  املسلحة  والقوات  املدنية،  الوقاية 
ونساء  ورجال  املساعدة،  والقوات  امللكي،  والدرك  الوطني،  واألمن 
في  العاملني  والرجال  والنساء  والفالحني،  التجار  وفئة  التعليم، 
في معركة  التي تساهم  املغربي  الشعب  فئات  وكل  النظافة،  مجال 
التصدي لهذا الوباء. وشدد السيد رئيس مجلس النواب، على أنه 

بالرغم من السياق الصعب، يجب أن تستمر املؤسسات في

حسب  اختصاصاتها،  ومم��ارس��ة  َأْدَواِره�����ا  أداء 
م��ت��ط��ل��ب��ات امل��رح��ل��ة. واس��ت��ع��رض ف��ي ه���ذا الصدد، 
حيث  النيابية،  ال��ل��ج��ان  عقدتها  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ات 
صادقت جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والسكنى 
وس��ي��اس��ة امل��دي��ن��ة ي���وم ال��ث��الث��اء 23 م����ارس 2020 
ِبَسِنّ  يتعلق  بقانون  مرسوم  مشروع  على  باإلجماع 
أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وعقدت جلنة 
املالية والتنمية االقتصادية اجتماعًا خصص لتقدمي 
م��ش��روع م��رس��وم ب��إح��داث احل��س��اب املُ���ْرَص���د ألمور 
وتعليمات جاللة  بتوجيهات  أحدث  الذي  خصوصية 

امللك محمد السادس ملواجهة
ت��داع��ي��ات وان��ع��ك��اس��ات ه���ذه اجل��ائ��ح��ة صحيا 
واجتماعيا واقتصاديا وماليا. كما عقدت نفس اللجنة 
مرسوم  لعرض  ابريل خصص   7 ي��وم  آخ��ر  اجتماعا 
اخلارجية.  التمويالت  سقف  بتجاوز  يتعلق  بقانون 
االجتماعية  ال��ق��ط��اع��ات  جل��ن��ة  ع��ق��دت  جهتها،  وم���ن 
خالله  ق��دم  الصحة  وزي���ر  السيد  بحضور  اجتماعا 
عرضا حول اإلجراءات الصحية االحترازية والتدابير التي كانت قد 

ِخَذِت ملواجهة الوباء. ِاُتّ
وأكد السيد رئيس مجلس النواب حرص جميع مكونات املجلس 
على أن تواصل املؤسسة اشتغالها في الواجهات الرقابية والتشريعية 
وفي مجال تقييم السياسات العمومية إعماال للدستور ولتكون جزء 
من كافة املؤسسات في مواجهة الوباء وتداعياته بتقدمي االقتراحات 
واحللول وباإلسناد السياسي واملؤسساتي لباقي السلطات. وشدد 
على أن املرحلة تقتضي املزيد من االلتفاف وراء جاللة امللك حفظه 
الله واملزيد من اليقظة واالنضباط والتضامن والتماسك االجتماعي 

والوحدة الوطنية واحترام قرارات وإجراءات السلطات
العمومية التي تتوخى حماية املجتمع واحلد من انتشار الوباء 

واحتواء عواقبه.

مجلس  م���ك���ت���ب  ع����ق����د 
األسبوعي  اجتماعه  النواب 

برئاسة رئيس املجلس
املالكي،  احلبيب  السيد 
13 أبريل  وذلك يوم اإلثنني 
لتحديد  خ��ص��ص   ،2020
ب��رن��ام��ج ع��م��ل امل��ج��ل��س في 
مبراعاة  واملراقبة  التشريع 
خل����ص����وص����ي����ة ال���ظ���رف���ي���ة 

احلالية.
االجتماع  ب����داي����ة  ف����ي 
وأعضاء  رئيس  استحضر 
املفعمة  األج�������واء  امل��ك��ت��ب 

الدورة  افتتاح  جلسة  خاللها  انعقدت  التي  العالية  الوطنية  بالروح 
عن  احل��زب��ي��ة،  مواقعهم  مختلف  م��ن  معبرين  ال��ث��ان��ي��ة،  التشريعية 
اعتزازهم باخلطوات املوفقة التي يقوم بها املغرب بقيادة جاللة امللك 

محمد السادس حفظه
إضافية  جهودا  تستوجب  التي  املرحلة  دق��ة  ومستشعرين  الله، 

للمؤسسة
التشريعية من خالل اإلسهام في اجلهد الوطني املطبوع بالتضامن 

ودعم الفئات االجتماعية املتضررة.
التشريع:  م���وض���وع  وب��خ��ص��وص 
املكتب  وأع����ض����اء  رئ���ي���س  اس��ت��ح��ض��ر 
يؤطر  ال��ذي  التشريعي  اإلط��ار  موضوع 
ما  خ��اص��ة  ببالدنا  الصحية  املنظومة 
ومختلف  اإلط���ار  بالقانون  منها  تعلق 

النصوص ذات العالقة مبمارسة
املهنة والتغطية الصحية واملؤسسات 

العمومية والهيئات املهنية.
وبعد نقاش خلص السيدات والسادة 

أعضاء املكتب إلى التأكيد على أهمية
ال����ذي يزخر  ال��ت��ش��ري��ع��ي  ال��رص��ي��د 
استعدادهم  ع��ن  م��ع��ب��ري��ن  امل���غ���رب،  ب��ه 
وجاهزية كافة مكونات املجلس للتفاعل واتخاذ املبادرات الالزمة، في 
مالءمة  تتم  حتى  وذل��ك  قوانني،  من  الصحي  القطاع  يحتاجه  ما  كل 

التشريع
املغربي مع احلاجيات املتنامية ويستجيب لإلجماع احلاصل حول 

أهمية
وصدارة هذا القطاع احليوي ببالدنا.

التأكيد على أهمية الرصيد التشريعي الذي يزخر به المغرب

تلقت أسرة المحاماة بالدارالبيضاء ، بأسى عميق نبأ وفاة 
األستاذ عبد اهلل جعفر  المنتمي لهيئة الدفاع بالدارالبيضاء ، 
وبهذه المناسبة األليمة يتقدم االستاذ الحسن مديح المحامي 
االجتماعي  الوسط  لحزب  العام  واألمين  الدارالبيضاء  بهيئة 
أفراد  كافة  إلى  التعازي  بأحر   ، أوال  الوطن  تحالف  ومنسق 
أسرته وأقاربه ، راجيا من اهلل أن يتغمد اهلل  الفقيد برحمته 

، وأن يدخله فسيح جنانه
 وانا هلل وإنا اليه راجعون
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أبطال اليوم ال يحملون مسدسًا ،
 إنهم يرتدون معاطف بيضاء

أصغر بكثير من جناح الفراشة أنا أهز عاملك. عاجلني بجميع 
األسماء ، كورونا ، covid-19 ، الطاعون ،و اتهمني بكل الشرور 
الفيروسية في حياتك وعلى شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة 
مرئي  غير  ان��ا  السجن.  إل��ى  إنسان  مليار   3 من  أكثر  دفعت   ، بك 
بالعني املجردة ، أصبحت بالنسبة لك مشكلة كبيرة ، عمالقة ، كارثة 
كبيرة ولكن أيًضا مرآة مكبرة لضعفك ، نقاط قوتك واختاللك. لم 
تكن مستعًدا ، ورمبا أيًضا غير كفؤ أو متغطرس. لم تتوقع؟ تأخرت 
أسابيع قليلة فقط في مشاهدة الصينيني واإليرانيني واإليطاليني 
وهم يناضلون ، لكنكم رأيتموني قادًما من بعيد ، األمر ليس كما هو 
لو أنني لم أتلق األخبار منذ شهرين ، تتحدثون فقط عني! اآلن فات 
األوان ، أنا مستقر جيًدا ، أنا فقط أريدك أن تتجول لذا سأبقى على 
، عندما أسافر حول العالم  بعد أكثر من متر عن بعضنا البعض 

يتوقف كل شئ..
في اخلارج ، هناك فقط أولئك الذين يركضون ، والذين يركضون 
مبفردهم أو بدونك ، لقد قمت بالتأكيد وسوف أغير حياتك ، حرمتك 
من النوم باحلرية ، أعطيت مدنك جانًبا سريالًيا ، لقد أغلقت أسواقك 
، وخففت قواعد عجز ميزانيتك ، وفك أسواق األسهم اخلاصة بك ، 
وتسببت في حالة من الذعر ، وقد كشفت أن العديد منكم يعاني من 
مشاكل عبور معوية بشكل واضح. حتى أنني أصاب باحلمى ألولئك 
الذين ال ميلكونها ، أجعل القوي يرجتف من اخلوف ، واهز النظام ، 
واختبر حميتك الغذائية وأقتل. انظر إلي كمرآة تعكس وجه واقعك 
هذه  في   ، منها  كل  لسلوك  وفًقا  نفسي  أق��وي  أو  ألنني أضعف   ،
احملنة أجبرك ؛ كواحد من اإلنسانية أن تعتقد أنك توحدت ضد عدو 
مشترك ، وكلها ضد واحد ، إللقاء كل قوتك في املعركة. من املؤكد 
أن أبطال اليوم ال يحملون مسدسًا ، إنهم يرتدون معاطف بيضاء 

يشفون ، ويبحثون عن لقاحات وأسلحة حملاربتي وإبطائي
سننشر الترجمة كاملة في العدد القادم 

رسالة مفتوحة 
من كوفيد 19

قصة قصيرة : دكان كورونا
الصويرة:   محمد احلرشي 

استيقظت هذا الصباح كعادتي لشراء ما يستهلك 
ف��ي وج��ب��ة ال��ف��ط��ور.. وج���دت ب��ع��ض ال��ن��اس يقفون 
بني  يصل  بالستيكي  شريط  بينهم..  فيما  متباعدين 
دف��ت��ي ب��اب ال���دك���ان.. ه��ن��اك اع���الن م��ك��ت��وب عليه :ال 
فيما  متر  مسافة  اتركوا  فضلكم،  من  كثيرا  تقتربوا 
بفخر  التعليمات  نفس  يكرر  الدكان  صاحب  بينكم.. 
ينتظر  كان  الذي  وهو  جديد،  وافد  كل  على  واعتزاز 

الزبناء لعدة ساعات لبيعهم بعض سلعه.
سيد  هو  االمتثال  يتكلم،  وال  الصمت  يلتزم  الكل 

العيون  والسلطة..  الطب  وراءه  النصائح  وتنفيذ  امل��وق��ف، 
تراقب بحذر كل قادم جديد.. احلرج والضجر والقلق واخلوف 
بالعني  ت��رى  وال  مكان  كل  في  ك��ورون��ا  ال��وج��وه..  على  بادية 
املجردة .. أهي بروتني او بكتيريا؟ ال نعرف نحن كذلك! طبيعة 

وأصل العدوى مثل كل املختصني واالطباء والسياسيني!!. 
امام الدكان كل واحد يسمع 
م���ا ي���ري���ده اآلخ������ر.. األس����رار 
ت��ك��س��رت حت��ت ع��ام��ل احلجر 
اجليوب  ف���ي  م���ا  ال���ص���ح���ي.. 
م����ن ش���خ���ص آلخر  ي��خ��ت��ل��ف 
صاحب  تعامل  يتوقف  وعليه 
في  فقط  االبتسامة  ال��دك��ان.. 
القار  ال��دخ��ل  وج���ه أص��ح��اب 

وأصحاب السلطة واجلاه.
تذابير  ف��رض��ت  احل��ك��وم��ة 
وعلى  كورونا  ضد  احترازية 
السكان احترامها درءا النتقال 
العدوى.. تغيير العادات دفعة 

واحدة صعب جدا..
تاريخ  م�����ارس   20 ق��ب��ل   
ق���ان���ون ال���ط���وارئ ال��ص��ح��ي ، 

الكل   .. التجارة  أمام محالت  القهقهات  بعيد  من  كنت تسمع 
يسلم على الكل والرذاذ يتطاير من االفواه والعناق واللمس 
وال مشكل  الوجوه مبتسمة منسجمة مع عادات  املغربي في 

االكتظاظ أثناء التبضع.
أمام الدكان كل واحد يعرف دوره والسلطة حددت اوقات 
الصغار ومع  البيوت في صراع مع  الفتح واالغ��الق، ورب��ات 
تعودوا  األطفال  واح��دة..  دفعة  أولوياته  تغيرت  الذي  الوقت 
على الذهاب إلى املدرسة وفيها راحة األمهات لعدة ساعات.. 
اآلن كل االختصاصات تطبق في البيت :وقاية، رياضة، عالج، 
ترفيه، ق��ض��اء، زج��ر ،ب��ك��اء وع��وي��ل .. ك��ل ش��يء داخ��ل املنزل 
واحملافظة على نفسية الصغار قبل الكبار ألسابيع او شهور 

امر في غاية الصعوبة.
 فجأة تقف امرأة للتبضع.. تتغير املواقع 
كما  الشدة  لها في وقت  والنظرات.. االسبقية 
في  لوحدهم  أطفالها  تركت  الرخاء  وق��ت  في 
باملستشفى  يعمل ممرضا  الذي  زوجها  غياب 
املركزي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، 
تضحيات أطر وزارة الصحة واضحة من أجل 

الوطن ..
داخلها  قابعون  البيوت،  في  آخ��رون  آباء   
ت��ع��ذر عليهم   ، أن��ف��س��ه��م  رغ���م  او  ق��ن��اع��ة  ع��ن 
األصدقاء  مع  واجللوس  املقاهي  إلى  الذهاب 
وشرب الشاي او ارتشاف كوب من القهوة، ثم انتظار مقابالت 
مباريات  او  الفرنسي  او  االجنليزي  او  االسباني  ال���دوري 

النخبة في الدوري املمتاز املغربي.
الكرة  مثل  فهم  ال��ك��ادح��ة  الطبقة  م��ن  ال��رج��ال  اغ��ل��ب  ام��ا 
في  وهم  الطوارئ  وحالة  اجليب  وفقر  كورونا  تاج  يتقادفها 
حيرة من أمرهم لضمان قوت يومهم وعدم العصيان والسقوط 

في احملظور. 
على  ال���ض���غ���ط  ازداد 
الساعة  ال���دك���ان..  ص��اح��ب 
ال��ث��ان��ي��ة زواال  إل���ى  ت��ش��ي��ر 
بعدها،  الثالثة  واالغ����الق 
بيده  الطلبات  تلبية  وعليه 
الذين  زب��ن��اءه  ب��ي��د  ول��ي��س 
ينعتون ويطلبون ويدفعون 
ينصرفون  ث����م  ال����ن����ق����ود 

تباعا. 
تكون  ان  ممكن  النقود 
م��ل��وث��ة ب��ال��ف��ي��روس.. ليس 
بعد  ي��دي��ه  تعقيم  بإمكانه 
عدد  تزايد  بيع..  عملية  كل 
سيارة  م��رور  مع  الوافدين 
الراهن..  الوقت  في  مقبول  غير  جتمع  انه  العمومي..  األم��ن 
ماذا  األرواح،  ويحمي  القانون  ليطبق  األم��ن  موظف  ينزل 
تفعلون يا ناس ؟ انكم تلقون بأنفسكم الى التهلكة!! التباعد 

االجتماعي ضروري اآلن وانتم مجتمعني هنا!!
صمت الكل وفي االعماق قناعة وحسرة وتفسيرات متباينة 

وتبريرات متناقضة.
ويدرك  ي��دور  م��ا  يتابع بصمت  ب���دوره،  ال��دك��ان،  ص��اح��ب 
رزقه  من  وال��ى  العمومي  املوظف  ال��ى  ينظر  منه..  املطلوب 
إغ��الق محله  ب��ال��ذات.. فال يجد س��وى  الوقت  ه��ذه  في  معهم 

واالنصراف فأوامر احلكومة وآفة كورونا ال نقاش فيها.

عبدالرزاق الزفزايف/ الدروة

 قبل إنتشار فيروس  كورونا  
الكبري  لألسواق  تيجري  كلشي 
ي��خ��ل��ص و خ��ال مول  ي��ش��ري و 
احلانوت لي حداه و دميا معاه 

ف��ي احل��ل��وة و احل���ارة خالوها 
ناس زمان. 

عنده  ستجد  غالبا  البقال   
الكريدي  بدفتر   املسمى  كناش 
ي��ت��ع��ام��ل م���ع س���ك���ان احل����ي و 
يعرف جميع أفراده و يتصرف 
األحيان  غالب  في  ولكن  معهم 
بعض  أو  املتقفني  بعض  جت��د 
البقال  ي���ن���س���ون  االش����خ����اص 
املطعم  و  ال��ش��ع��ب��ي  احل��م��ام  و 
و  احلافلة  ينسون  و  الشعبي 
الطوبيس ولكن كورونا أضهرت 

احلقيقة. 
 البقال إنسان بسيط و لكن 

عمله كبير جدا وغالبية األمهات  تقول ألطفاها سير عند 
مول حلانوت قوليه بكية سكر تايجي بابا سير قل ليه 
ف��ورص تايجي خ��وك وزي��د وزي��د خلي عندك هاد  كيلو 
البقال  ه��و  عليه  متهظرو  ماماآخر  جت��ي  حتا  س���اروت 
الشهر  رأس  وتيتسنا  كيكريدي  اجلميع  دي��ال  األب  راه 

تيتخلص األب ديال األسرة.
إال  أبوابه  أغلق  الكل 
العادة،  هي   كما  البقال 
الكمامات  ب��ي��ع  وح��ت��ى 
ص������رح م���ج���م���وع���ة من 
ب60  ثمنها  أن  البقالة 
بنفس  ن��ب��ي��ع��وه��ا  ف��رن��ك 
ال��ث��م��ن وال��ب��ع��ض اآلخر 
نعطيها  مستعد  أنا  قال 
إلى  ديالوا  للحي  فابور 
ماعندوش  اإلنسان  كان 

باش يخلص...
البقال ركن من أركان 
الفقري  العمود  ال��دول��ة 

لالقتصاد الوطني .
                              

كمم وجهك تحمي نفسك وغيرك.مول احلانوت في زمن كورونا الكمامات وقلتها في األسواق

اعداد املهدي مديح 

محمد احلرشي 

كان  ما  هو  املقال  ه��ذا  عنوان 
الصحة  وزارة  ت��رف��ع��ه  أن  ي��ج��ب 
املغربية كشعار منذ بداية انتشار 
اقاليم  ب���ع���دة  ك����وررن����ا  ف���ي���روس 

معدودة.
ادراكها  اق��ت��ص��ر  ال��ب��داي��ة  ف��ي 
ل��ط��ب��ي��ع��ة ال����ف����ي����روس  ع���ل���ى ان 
وباقي  واملمرضني  األط��ب��اء  يضع 
العاملني  في املراكز واملستشفيات 

وحدهم الكمامات.
االصابات،  ت��زاي��د  م��ع  واآلن 
غيرت الوزارة مقاربتها للموضوع 

بضرورة  كله  امل��غ��رب��ي  املجتمع  م��ن  وطلبت 
العمل  إلى  اخلروج  أثناء  الكمامات  استعمال 

أو التسوق.
وفي هذا االطار،ميكن أن ناخذ العبرة من 
الصني الشعبية فهي  منذ الوهلة األولى أدركت 
اجلميع  طرف  من  الكمامات  استعمال  أهمية 

حيث اوص��ت  بها في األماكن العمومية  مع 
ترك مسافة املترين الوقائية بني فرد وآخر ،مع 
في  الصحي  باحلجر  االل��ت��زام 

املنازل. 
ون��ح��ن ف��ي امل���غ���رب، جنهل 
ال���دول  حل���د اآلن ك��غ��ي��رن��ا م���ن 
الفيروس  ه��وي��ة  وال���ش���ع���وب  
 ، املختلفة  وح��وام��ل��ه  ومنشأه 

وهل يتنقل عبر الهواء ام ال!؟
هذا الغموض ، يحتم علينا 
وضع الكمامة وجعلها من أولى 
األولويات في حماية األفراد من 

انتشار العدوى.
هناك  ال����ق����ول  وخ����الص����ة   
ت��س��اع��د فيروس  أخ����رى  ع��وام��ل 
كورونا على االنتشار  وليس  فقط  اللمس او 
الرذاذ ،وممكن ان يكون الهواء  او اجلو كعامل 

آخر ستكشف عنه األحداث املقبلة.
األداة  تبقى  الكمامة  ان  نستنتج  واخيرا 

األكثر مالئمة حلماية املجتمع من العدوى.

`اسبوع بالتمام والكمال مر يومه األحد 
22 مارس .2020 على إعالن الدولة املغربية 
إجراءات استثنائية من أجل احلد من وباء 
…توقيف  كوفيد19  أو  ك��ورون��ا  جائحة  أو 
احلد  التعليم…  اس��الك  جميع  في  الدراسة 
الدولة  مصالح  ك��ل  ف��ي  العمل  وث��ي��رة  م��ن 
الدولة  ع��زل   … أغلبها  في  العمل  وتوقيف 
شبه كلي عن العالم اخلارجي … ال طائرات 
وال بواخر وال حافالت تدخل إلى املغرب إال 
تلك التي تقل الضروريات اما الكماليات فال 
امس  اول  األم��ر  ليصل   .… فيها  يفكر  أح��د 
اجلمعة إلى إعالن احلجر الصحي على كل 

منازلهم  في  البقاء  على  وارغامهم  املغاربة 
ليصل األمر يومه األحد إلى عزل كل مدينة 
عن باقي املدن االخرى ليصدر اليوم مرسوما 
يجرم كل من يعصي أوامر السلطات العليا 

في خرف احلجر الصحى ….
لتعليمات  مي��ت��ث��ل��وا  أن  امل��غ��ارب��ة  ع��ل��ى 
السلطات العليا وذلك للحفاظ على أرواحهم 
النغربي…. املجتمع  وأرواح  وأرواح ذويهم 

أن كل عصيان ألوامر السلطان العليا يجب 
الدولة  وان تضرب  القانون  عليه  انةيعاقب 
بيد من حديد لكل من خولت له نفسه التمرد 

على التعليمات….

أمام هذا الوضع االستثنائي ال منلك إال 
الرضى بقضاء الله وقدره خيره وشره نرفع 
وتعالت  ق��درت��ه  جبت  ل��ه  متضرعني  ايدينا 
عظمته أن يحفظنا واهلينا واألمة اإلسالمية 
والبشرية جمعاء من سوء احلال وان يحد 
من هذا الوباء ويظهر شفاء لهذه اجلائحة 
البشرية  علماء  ف��ي  ال��ل��ه  بعد  أم��ال��ن��ا  وك��ل 
فبالعلم تستطيع البشرية االنتصار على كل 
االفات فما انزل الله من داء إال أنزل له دواء 

.…
22 مارس  وحرر برباط الفتح في مساء 

2020

ايام  مذكرات 
أو  ك�����ورون�����ا 

كوفيد 19
عبداهلل حافيظي 

السباعي
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إعــــــــــــداد: إعــــــــــــداد: إعــــــــــــداد: إعــــــــــــداد: 

سفيان الطوزي
املغربية  امللكية  اجلامعة  أعلنت   
املواي  بوكسينغ،  الكيك  لرياضات 
طاي، الصافات والرياضات املماثلة، 
ع���ن إط�����الق ع��م��ل��ي��ة ت��ض��ام��ن��ي��ة مع 
األساليب  ميارسون  الذين  املدربني 

كوفيد-19.. اجلامعة امللكية املغربية للكيك بوكسينغ تتضامن مع املدربني

الكاتب  ق�����ال   – ال����ق����اه����رة 
اإلفريقية  للكونفدرالية  ال��ع��ام 
بالنيابة،  )ك����اف(  ال���ق���دم،  ل��ك��رة 
املغربي عبد املنعم باه، إن هناك 
الستكمال  س��ي��ن��اري��وه��ات  ث���الث 
وكأس  األبطال  دوري  منافسات 

الكونفدرالية.
وأض���اف ب��اه ف��ي تصريحات 
إعالم  وسائل  أوردتها  صحفية، 
مصرية، اليوم اإلثنني، “احلقيقة 
أننا محظوظون في ظل االقتراب 
والوصول  املسابقتني،  إنهاء  من 
للدور نصف النهائي، فحتى اآلن 
بالنسبة  مالية  خسائر  توجد  ال 
أغلبها  ألن  اإلفريقية،  للبطوالت 

مت تأجيله”.
وأردف قائال “لتدارك األمر قمنا بإعداد ثالث 
سيناريوهات الستكمال املنافسات، وهي إما في 
في  أو  يوليوز   في  أو  املقبل،  يونيو  منتصف 
هو  الثالث  السيناريو  أن  مبرزا  القادم”،  غشت 

“األسوأ” برأيه.
تفكير، في  “ال يوجد أي  أنه  باه على  وشدد 
مبرزا  املوسم”،  ه��ذا  ال��ق��اري��ة  ال��ب��ط��والت  إل��غ��اء 
على  أساسا  قائم  حاليا  الكونفدرالية  ره��ان  أن 
اإلفريقية،  ال��ق��ارة  ف��ي  الصحية  احل��ال��ة  حتسن 
تنسيق  ظ��ل  ف��ي  “كورونا”،  ف��ي��روس  وانحسار 

كامل مع منظمة الصحة العاملية.
األندية  س��ي��س��اع��د  ال���ك���اف  أن  إل���ى  وأش�����ار 

أزمة  م��ن  ت��ض��ررت  التي  الوطنية،  واالحت����ادات 
“كورونا” وألغت مسابقاتها، خاصة وأن االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( يفكر في نفس االجتاه، 
ال سيما في الدوريات الصغيرة، وهناك تنسيق 

كامل معه.
احتاد  أي  جنبر  “لن  ب��اه  املنعم  عبد  وتابع 
وبالطبع  الرياضي،  النشاط  إلغاء  على  محلي 
األفضل أن تستكمل البطوالت، وسندعم ذلك، كما 
بخصوص  الفيفا،  عن  الصادرة  القرارات  نؤيد 

عقود الالعبني وفترات االنتقاالت”.
القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  وأعلنت 
أول أمس عن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري 
األبطال وكأس الكونفدرالية إلى أجل غير مسمى، 

بسبب تفشي فيروس “كورونا”.
قد  الكاف  في  الطوارئ  وكانت جلنة 
وافقت يوم 3 مارس املاضي، على تعيني 
للهيئة  ال��ع��ام  ال��ك��ات��ب  منصب  ف��ي  ب���اه 
ق��ب��ول استقالة  ب��ع��د  ال��ق��اري��ة،  ال��ك��روي��ة 
ال��ك��ات��ب ال��ع��ام ال��س��اب��ق، امل��غ��رب��ي معاذ 

حجي.
     وتولى عبد املنعم باه، منذ يونيو 
والبث  التسويق  م��دي��ر  منصب   ،2018

التليفزيوني في الكاف.
مدير  منصب  سابقا  تولى  كما       
فرنسية  شركة  في  التلفزيوني  اإلن��ت��اج 
ل��ل��ب��ث وال��ت��س��وي��ق ال��ري��اض��ي، ق��ب��ل أن 
ذاتها.  الشركة  ف��ي  للبث  م��دي��را  يصبح 
وأش�����رف ع��ل��ى ال��ب��ث ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي في 
بصناعة  مختصة  أخ��رى  فرنسية  شركة 

الوسائط الرقمية.
تذكير  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  االق���ت���ص���ادي���ة  احل����اض����رة 
للتعليمات  االمتثال  بأهمية  الكبيرة  اجلماهير 
السلطات  أصدرتها  التي  الوقائية  والتوجيهات 

املختصة في التعاطي مع هذه اجلائحة .
قاعدة جماهيرية  من  به  يتمتعان  ما  وبحكم 
ناديا   ، املغربية  القدم  ك��رة  قطبا  ،ك��ان  عريضة 
الرجاء و الوداد البيضاويني سباقني لالنخراط 
طرق  حول  والتوعوية  التحسيسية  احلملة  في 
الوقاية والتصدي لفيروس » كورونا « املستجد 
وأمن  سالمة  على  حرصا  وذل��ك   ، )كوفيد19-( 

املواطنني املغاربة.

الكونفدرالية وكأس  األبطال  لدوري  سيناريوهات   3 “الكاف” يحدد 

خطة إيطاليا تُلهم اإلجنليز ملعاودة النشاط

كورونا يوّحد جنوم الكرة العربية

إعــــــــــــداد: 
عليها،  ت��ش��رف  ال��ت��ي  ال��ري��اض��ي��ة 
األساسي  دخلهم  يقتصر  وال��ذي��ن 
مدربني  باعتبارهم  مهنتهم  على 
مهنة  أي��ة  لهم  وليست  ري��اض��ي��ني 
أخرى، وذلك في ملواجهة تداعيات 
املستجد  كورونا  فيروس  جائحة 

)كوفيد19-(.
وأوض��ح��ت اجل��ام��ع��ة ف��ي بالغ 
بالنظر  أنها،  اإلث��ن��ني،  اليوم  لها، 
توقف  خلفها  ال��ت��ي  “اآلثار  إل���ى 
تفشي  بسبب  ال��ري��اض��ي  ال��ن��ش��اط 
من  العديد  على  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
مع  تتضامن  أن  ارت��أت  مدربيها، 
هذه الفئة وفقا لإلمكانيات املتاحة 
مبوجب  ب��ه  املسموح  وضمن  لها 
القانون، وذلك على شكل مساهمات 

لفائدتهم”. رمزية  مادية 

املعنيني  امل��درب��ني  أن  وأض��اف��ت 
ب��ه��ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ض��ام��ن��ي��ة هم 
الرياضية  لألساليب  امل��م��ارس��ون 
دون  اجلامعة  عليها  تشرف  التي 
غ��ي��ره��ا م��ن ال��ري��اض��ات األخ����رى، 
والعصبة  باجلامعة  واملنخرطون 

إليها. ينتمون  التي  اجلهوية 
لكي  أنه  ذات��ه،  وأوض��ح املصدر 
التضامنية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه����ذه  مت���ر 
ال���ت���ي وضعت  ال��ت��رت��ي��ب��ات  وف����ق 
العصب  رؤس���اء  ك��ل  سيعمل  ل��ه��ا، 
اجلامعة  م��واف��اة  ع��ل��ى  اجل��ه��وي��ة 
املدربني  ياسماء  مفصلة  بالئحة 
امل��ع��ن��ي��ني، وذل���ك ق��ص��د إع����داد كل 
هذه  لتفغيل  التنفيذية  اإلج��راءات 

املبادرة.

اإلنسانية  واللحظات  احلرجة  الوضعيات  هذه  مثل  في   
كالتي  عتمة  وفي  احلقيقي،  معدنهم  البشر  يظهر  احلاسمة، 
أحدثها كورونا في األشهر األخيرة، قدم كثير من العبي كرة 
القدم أمثلة واقعية للتكاتف والدعم ملجتمعاتهم في ظل هذه 

الصعبة. الظروف 
وفي تونس واجلزائر، كما في غيرهما من بلدان العالم، 
سارعوا  الذين  لالعبني  اآلخ��ر  الوجه  كورونا  أزم��ة  أظهرت 
في االنخراط ضمن حمالت التوعية واملد املالي للمؤسسات 
أضرار  م��ن  للتخفيف  ال��دول��ة،  ف��ي  واالجتماعية  الصحية 

الوباء قدر اإلمكان.
اجلزائريني  الالعبني  تالحم  في  كورونا  أزمة  وساهمت 
واحد،  هدف  وتراص صفوفهم خلف  وجه اخلصوص،  على 
هو مساعدة السلطات الصحية، والعائالت املعوزة والفقيرة 
مبادرات  األخيرة  اآلون��ة  في  وكثرت  األزم��ة.  مواجهة  على 
في  للمساهمة  التطوعية  وحمالتهم  اجلزائرية  الكرة  جنوم 

الفوز مبعركة كورونا.

أول مبادرة
يعتبر جنم منتخب احملاربني السابق، رفيق صايفي، أول 
الالعبني اجلزائريني والعبي  لتحفيز  بادر بإطالق حملة  من 

املتضررة. العائالت  السابقني على مساعدة  املنتخب 
خطاه،  على  السير  إل��ى  املنتخب  العبي  صايفي  ودع��ا 
وال��ت��ب��رع ب��امل��ال إلح���دى اجل��م��ع��ي��ات اخل��ي��ري��ة ال��ت��ي تكفلت 
وباء  ب��ؤرة  البليدة  والي��ة  سكان  على  امل��س��اع��دات  بتوزيع 
كورونا. والقت مبادرة صايفي جتاوبا كبيرا من قبل زمالئه 
القائد كارل مجاني والعب  املنتخب على غرار  السابقني في 

التركي سفيان فيغولي. قلعة سراي 
رفيق صايفي أول من بادر بإطالق حملة لتحفيز الالعبني 

العائالت املتضررة. اجلزائريني على مساعدة 
رفيق صايفي أول من بادر بإطالق حملة لتحفيز الالعبني 

العائالت املتضررة اجلزائريني على مساعدة 
جابو  عبداملؤمن  اجلزائر  مولودية  نادي  ألعاب  وصانع 
أطلقوا حتديا  الذين  األوائل  احملليني  الالعبني  بني  من  كان 
خاصا، للتكفل بالعائالت املعوزة في والية سطيف واملناطق 
املجاورة لها. ورفع العب وفاق سطيف السابق راية التحدي 
حجم  عن  للكشف  والرياضيني  الالعبني  من  أصدقائه  لكافة 
على  املنافسة  سياق  في  املتضررة،  للعائالت  مساعداتهم 
احلدث  جابو  مبادرة  وصنعت  الغير.  وحتفيز  اخلير  فعل 
النجوم  من  العديد  لبى  حيث  والرياضيني،  الالعبني  وسط 
وأمير  جحنيط  وأك��رم  بكاكشي  إبراهيم  غ��رار  على  ال��ن��داء 

قراوي وسعدي رضواني.

الثالثاء  تقارير صحافية  كشفت   - لندن 
القدم  كرة  مسؤولو  أقّرها  التي  اخلطة  أن 
تؤتي  ب��دأت  النشاط  مل��ع��اودة  إيطاليا  ف��ي 
أوروب����ا، وحتديدا  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ث��م��اره��ا 
اإلجنليزي  احت��اد  ينكب  أي��ن  إجنلترا،  في 
ع��ل��ى دراس����ة ك��ل ج��وان��ب ه���ذه اخل��ط��ة من 
من  احلالي  املوسم  مباريات  استكمال  أجل 

البرمييرليغ.
فإن  البريطانية،  ميرور  لصحيفة  ووفقا 
كشفت  إيطاليا  في  مسّربة  حكومية  وثيقة 
دون جمهور  تعود  قد  ال��دوري  مباريات  أّن 

املقبل. العام  حتى 
وأشارت الوثيقة إلى أن االحتاد اإليطالي 
فايروس  الختبارات  الالعبني  كل  سيخضع 
كورونا في بداية الشهر املقبل على أن تعود 
في  املوسم  وينتهي  مايو   31 في  املباريات 

أغسطس. شهر 
وأوضحت أن االحتاد اإلجنليزي يدرس 
اللعب  واستمرار  اخلطة  هذه  نفس  تطبيق 
وحتى  املقبل  املوسم  في  فارغة  مبدرجات 

.2021 شتاء 
إتاحة ملعب  وعرض االحتاد اإلجنليزي 
بارك”،  جيمس  “سانت  وم��رك��ز  “وميبلي” 
استكمال  في  للمساعدة  محايدين  كموقعني 

لهذا  املمتاز  اإلجنليزي  ال��دوري  منافسات 
املوسم.

أن  البريطانية  تاميز  ذا  صحيفة  وذكرت 
ف��ي استكمال  ف��ي امل��س��اع��دة  ي��رغ��ب  االحت���اد 
حضور  دون  س��ت��ق��ام  وال���ت���ي  امل���ب���اري���ات، 
اجلماهير، في حالة اتخاذ القرار باستئناف 
املنافسات املتوقفة حاليا. وأضافت صحيفة 
ذا تاميز أن االحتاد يسعى إلى املساهمة في 
الدوري،  املبذولة الستكمال مسابقة  اجلهود 
استضافة  وكذلك  وميبلي  ملعب  إتاحة  عبر 

باملنتخبات  اخل���اص  امل��ع��س��ك��ر  ف��ي  ال��ف��رق 
الالعبني  ان��ت��ق��االت  تقليل  على  للمساعدة 

واملسؤولني وممثلي وسائل اإلعالم.
اإلجنليزي  ال���دوري  منافسات  وتوقفت 
م��ن��ذ أوائ����ل م���ارس امل���اض���ي، ب��س��ب��ب أزمة 

فايروس كورونا املستجد. تفشي 
االحتاد  رئيس  غرافينا  غابرييلي  وربط 
استئناف  م��س��أل��ة  ال���ق���دم  ل��ك��رة  اإلي��ط��ال��ي 
يعاود  أن  إلم��ك��ان��ي��ة  اس��ت��ع��دادا  ال��ت��م��اري��ن 
ال����دوري احمل��ل��ي ن��ش��اط��ه، ب��خ��ض��وع جميع 
فايروس  ع���ن  ال��ك��ش��ف  ل��ف��ح��ص  ال��الع��ب��ني 

املستجد. كورونا 
أسابيع  منذ  اإليطالية  األندية  وتتخبط 
القدم،  ك��رة  منافسات  استئناف  مبعضلة 
 19  – كوفيد  تفشي  استمرار  ظل  في  وذل��ك 
الكامل  ال��ع��زل  اإليطاليني  على  ف��رض  ال��ذي 

بعد اخلسائر الكبيرة في األرواح.
ول���ف���ت���رة ط���وي���ل���ة، ك����ان م��ع��س��ك��ر رفض 
االس��ت��ئ��ن��اف م��س��ي��ط��را ف��ي إي��ط��ال��ي��ا، إحدى 
أك��ث��ر ال���دول ت��أث��را ب��ال��ف��اي��روس جل��ه��ة عدد 
رئيس  تشيلينو  ماسيمو  واعتبر  الوفيات. 
“املوسم  أن  امل��اض��ي،  الشهر  بريشيا  ن��ادي 
إلى  ي��ؤج��ل  أن  ي��ج��ب  ش���يء  و”كل  انتهى” 

املقبل”. املوسم 

 عبد املنعم باه: رهان الكونفدرالية حاليا قائم أساسا على حتسن احلالة الصحية يف القارة 
»كورونا« فيروس  وانحسار  اإلفريقية، 
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جريدة يومية
 تصدر أسبوعيا  مؤقتا

قضايا دولية  وعربية

 لم تعرف الواليات املتحدة في تاريخها 
ومنذ انتخابات 1789، أي تأجيل وكانت 
لكن  امل��ق��ررة،  في مواعيدها  دائما جت��رى 
تسارع تفشي وباء كوفيد - 19 في البالد 
وخاصة في أكبر الواليات نيويورك فرض 
انتخابات  مصير  بشأن  الشك  م��ن  حالة 
شهر نوفمبر املقبل التي ستشهد مبدئيا 
منافسة حادة بني الرئيس دونالد ترامب 
كان  ال��ذي  ب��اي��دن  ج��و  ومنافسه احملتمل 
للرئيس  ن��ائ��ب  ل��س��ن��وات خ��ط��ة  ي��ش��غ��ل 

السابق باراك أوباما.
الكثير من  ك��ورون��ا  ان��ت��ش��ار  وف���رض 
التساؤالت ال فقط بشأن إجراء االنتخابات 
م��ن ع��دم��ه��ا، ب��ل أي��ض��ا ح��ول التداعيات 
املرتقبة لالنعكاسات الكارثية لكوفيد- 19 
خاصة  مستقبال  االنتخابات  نتائج  على 
كل  يّحمل  بات  الدميقراطي  املعسكر  وأن 

ما يحصل إلدارة الرئيس ترامب.

حالة شك
ت���ع���ززت ح���ال���ة ال���ش���ك بعد 

الدميقراطي  احل��زب  تأجيل 
أميركية  في عدة والي��ات 

التمهيدية،  النتخاباته 
الفعاليات  ألغيت  كما 
كان  التي  االنتخابية 
يشارك  أن  امل��ق��رر  م��ن 
ف���ي���ه���ا امل����رش����ح����ون 
ل���ل���رئ���اس���ة، وه�����و ما 

التقليدي  امل��س��ار  ه���دد 
م��رش��ح احلزب  الخ��ت��ي��ار 

الدميقراطي ملنافسة الرئيس 
دونالد ترامب.

 ويعتقد كثير من األميركيني أن ترامب 
انتخابات  إلغاء  أو  تأجيل  على  ُيقدم  قد 
الرئاسة القادمة، بسبب تداعيات انتشار 

حالة  يستغل  وأن  ال���وب���اء 
في  الفيدرالية  ال��ط��وارئ 

سبيل حتقيق ذلك.
خصوم  وي���ن���ط���ل���ق 
رأسهم  وع��ل��ى  ت���رام���ب 
جو بايدن لدى مهاجمة 
السؤال  ب��ط��رح  ت��رام��ب 
كيف أصبحت أغنى دولة 
موبوءة  ب���ؤرة  العالم  ف��ي 
قّدر  بعدما  جنونية  بطريقة 
أن شخصا مي��وت كل  اخل��ب��راء 
امل��ت��ح��دة بسبب  ال��والي��ات  ف��ي  47 ثانية 
الكالمية  احل����روب  وت��أج��ج��ت  ك���ورون���ا. 
خاصة  واجلمهوريني  الدميقراطيني  بني 
بعدما أعلن السيناتور الدميقراطي بيرني 

االنتخابية  حملته  تعليق  ع��ن  س��ان��درز 
ليعلن تأييده لبايدن.

وأّي����د ب��ي��رن��ي س���ان���درز، االث��ن��ني، جو 
بايدن، في السباق نحو الرئاسة األميركية، 
وتعهد سيناتور والية فيرمونت، واملرشح 
احلزب  انتخابات  في  السابق  الرئاسي 
بايدن  مبساعدة  التمهيدية،  الدميقراطي 
العامة  االنتخابات  في  ترامب  في هزمية 
التي تشهدها الواليات املتحدة في نوفمبر 
املقبل. وقال ساندرز لبايدن “نحن بحاجة 
ما  ك��ل  األب��ي��ض. سأفعل  البيت  ف��ي  إليك 

بوسعي لرؤية ذلك يحدث يا جو”.
وإلى حدود االثنني وصل عدد الوفيات 
بسبب كورونا في والية نيويورك لوحدها 
أندرو  أف��اد احلاكم  ما  ب�10 آالف بحسب 

في حال  كومو الذي أكد أن “األسوأ مّر” 
مت االستمرار في اتباع تدابير احلجر، لكن 
“اذا فعلنا أمرًا غبّيًا، سترون هذه األرقام 

ترتفع منذ الغد”.
ل في الواليات املتحدة ما يقرب  وُسِجّ
أل��ف حالة وف��اة بسبب كوفيد -   23 م��ن 
للحاالت  العدد اجلملي  فيما جت��اوز   ،19
في  مليون  نصف  ب��ال��ف��اي��روس  امل��ص��اب��ة 
إجمالي  ليتجاوز  البالد،  أرج��اء  مختلف 
عدد اإلصابات في كل من إيطاليا وإسبانيا 
فإن  احل��ال،  وبطبيعة  مجتمعة.  وفرنسا 
من  بكثير  أعلى  للعدوى  احلقيقي  املعدل 
ذلك، وذلك بسبب النقص احلاد في إجراء 

االختبارات.
توظيف  على  ترامب  خصوم  ويراهن 
األزمة سياسيا خاصة بعدما قالت وزارة 
مليون   6.6 من  أكثر  إن  األميركية  العمل 
موا طلبات للحصول على إعانة  أمريكي قَدّ
البطالة خالل األسبوع املاضي، ومن املقرر 
الواليات  في  الوظائف  فقدان  ينافس  أن 
املتحدة خ��الل األزم���ة ال��راه��ن��ة م��ن حيث 
السرعة والنطاق، ما شهدته البالد خالل 

فترة الكساد الكبير.

السياسية  امل��ن��اف��س��ة  ه����ذه  وح�����ول 
عالم  تشومسكي،  نعوم  يقول  ال��راه��ن��ة، 
السياسي  واملنظر  األميركي،  اللغوّيات 
واملثقفني  الفالسفة  أب��رز  أح��د  ُيعد  ال��ذي 
ف��ي العصر احل��دي��ث ف��ي ح���وار أدل���ى به 
األميركي  ناو”  “دميوكراسي  موقع  إل��ى 
“إذا انتِخب ترامب مرة أخ��رى، فسيكون 
عن  اللسان  يعجز  كارثة  مبثابة  جناحه 
وصفها. وسيعني هذا أن السياسات التي 
املاضية،  األرب��ع  السنوات  خ��الل  اتبعها 
امة للغاية بالنسبة للشعب  والتي كانت هَدّ
األميركي والعالم ستستمر، ورمبا تتسارع 

وتيرتها”.

ويعتقد 
كثير من األميركيين 

أن ترامب قد ُيقدم على 
تأجيل أو إلغاء انتخابات 
الرئاسة القادمة، بسبب

 تداعيات انتشار الوباء وأن 
يستغل حالة الطوارئ 
الفيدرالية في سبيل

 تحقيق ذلك.

حتول أغنى دولة في العالم إلى بؤرة موبوءة.. هل يطيح بترامب
ahmedchamine@gmail.com

ف��ي م��وض��وع��ن��ا ه���ذا ال نبحث 
عن مصدر مقولة إمنا النصر صبر 
ساعة، بل في احلكمة التي حتملها 
ف���ي ط��ي��ات��ه��ا، ح��ي��ث ك��ان��ت حافزا 
األرض  ف��ي  املستضعفة  للبشرية 
املتسلطة  األنظمة  قبل  م��ن  س���واء 
عبر  الشعوب  رق��اب  في  واملتحكمة 
الكوارث  قبل  من  أو  خلت،  عصور 
الطبيعية واألوبئة، فكانت املواجهة 
دائما غير متكافئة سواء في احلروب 
حيث  من  االجتماعية  ال��ث��ورات  أو 
العدد البشري أو العتاد العسكري، 
للكوارث  بالنسبة  ال��ش��يء  ون��ف��س 
الطبيعية واألوبئة التي كانت حتط 
الرحال بشكل مفاجئ وبدون سابق 
ت��ام لإلمكانيات  أم��ام غياب  إن��دار، 
إذا  خاصة  واللوجيستيكية  املادية 
كانت اآلفة مستجدة وغير معروفة 
، حيث كانت تزهق اآلالف  من قبل 
األرواح، وحتى تستمر احلياة  من 
مبقولة  تستعني  ال��ب��ش��ري��ة   ك��ان��ت 
فتستمر   ، النصر صبر ساعة  إمنا 
النهائية  النتيجة  لتكون  املواجهة، 
وهي النصر واخلالص التام  إنقاذ 

البشرية من الهالك.
القول هو  هذا  إلى  يجرنا  وما 
البالء الذي  اصطلح على تسميته 
مختصني  وأط��ب��اء  علماء  قبل  م��ن 
بفيروس  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ع��ل��م  ف���ي 
نزل  وال���ذي   )19  � )كوفيد  ك��ورون��ا 
املعمور  دول  ع��ب��ر  ال��ب��ش��ري��ة  ع��ل��ى 
من  اآلالف  ف��ح��ص��د  ك��ال��ص��اع��ق��ة، 
األوراح بسرعة فائقة، وأمام صعوبة 
الكشف عن لقاح فعال ملواجهة هذه 
اجلائحة، كان لزاما على املسؤولني 
ق���رار احل��ج��ر الصحي  اس��ت��ص��دار 
كوسيلة حلماية احلياة ومحاصرة 
ال��وب��اء، غير أننا ف��ي امل��غ��رب جند 
ت��ف��اوت��ا ك��ب��ي��را ف���ي ال��ت��ج��اوب مع 
من حيث  العمومية  السلطات  قرار 
ملسناه  م��ا  وه���ذا  ال���ق���رار،  تطبيق 
ونحن جنوب شوارع وأزقة األحياء 
الشعبية،  منها  خ��اص��ة  السكنية 
ظواهر  ع���دة  ب��ه��ا  سجلنا  وال��ت��ي 
النبيلة  وقيامنا  لعاداتنا  مت��ث  ال 
جتمعات  ع��دة  عاينا  حيث  بشيء، 
استهالك  ف���ي  م��ن��ه��م��ك��ني  ل��ش��ب��اب 
املخدرات بل لعب كرة القدم وأشياء 
ال��دوري��ات التي التي  أخ���رى، رغ��م 
للسهر  احمللية  السلطات  بها  تقوم 
غير  الصحي،  احلجر  تطبيق  على 
غير  السلوك  هذا  بخطورة  مبالني 

املسؤول .
املدونني  ببعض  دفع  ما  وهذا 
بنعتهم  االجتماعية  املنصات  عبر 
لذكرها  داع��ي  ال  الصفات،  بأقبح 

احتراما ملشاعر اجلميع. 
وأعود من حيث كانت البداية، 
ساعة،  النصر صبر  وإمنا  وأعني 
نخوض  اآلن  إننا  للجميع  ألق��ول 
حربا ضروسا مع عدو غير مرئي، 
والتغلب  واح��د،  خندق  في  وأننا 
إذا  املستحيل،  ب��األم��ر  ليس  عليه 
لتعليمات  وانضبطنا  امتثلنا  ما 
مواجهة  ف��ي  املختصة  امل��ص��ال��ح 
جائحة كورونا، وتسلحنا بالصبر، 

ألن النصر صبر ساعة . 

تحت المجهر 

إذا تمت مقاضاة الصين بشأن 
بشأن  أميركا  مقاضاة  تجب  الوباء، 

العراق

استخباراتي  ت��ق��ري��ر  ع���ن  أن���ب���اء  ن��ق��ل��ت 
أميركي حديث قوله إن الصني افتعلت أزمة تفشي 
فايروس كورونا. رغم ارتباطه باألزمة، إال أن تاريخ 
صدور التقرير  لم يكن مناسبا. فقد تصادف مع 

الذكرى 17 لالحتالل األميركي للعراق.
إن االدع��اء القائل بأن الصني أخفت عمدا 
ن��ط��اق تفشي امل���رض ي��ه��دف ب��وض��وح إل��ى دعم 
قضية  إلثبات  األميركيني  السياسيني  م��ح��اوالت 
إح��داث اخلراب.  في  تتسبب  بكني  ب��أن  أخالقية 
لكن، ماذا عن الغزو الذي قادته الواليات املتحدة 

على العراق.
تبريرها  على  املتحدة  الواليات  اسب  حتحُ لم 
ال��ع��ل��ن��ي ال���ك���اذب ل��غ��زو دول����ة ذات س��ي��ادة دون 
عن  األخالقية  باملسؤولية  تعترف  ول��م  استفزاز. 
ماليني الضحايا التي حلقت باحلرب، والصراع 
املدني الطائفي الدموي الذي نشأ بعد ذلك وتدمير 
تعوض  لم  ال��ب��الد.  في  األساسية  التحتية  البنية 
من  عقود  عن  العراقي  الشعب  املتحدة  الواليات 

الدماء والفوضى واملأساة.

متت  إذا  ح������ال،  أي  ع��ل��ى 
جائحة  بسبب  ال��ص��ني  م��ق��اض��اة 
ف��اي��روس ك��ورون��ا، فيجب مقاضاة 
العراق،  ب��ش��أن  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
وستكون القضية ضد الواليات املتحدة 

هي األقوى.
احلصانة  مببدأ  محمية  الصينية  احلكومة 
األيام  ف��ي  ب��ه  قامت  ال��ذي  والتشويش  السيادية 
األول��ى لتفشي الفايروس ال يشكل أسبابا كافية 
حددتها  التي  القانونية  السوابق  لكن  للتنازل. 
الثانية  العاملية  احل��رب  بعد  نورمبرغ  محاكمات 
قوية. فخالل احملكمتني، جادل املّدعون بنجاح بأن 
القيادة النازية كانت مسؤولة عن جرائم العدوان 
واجلرائم ضد اإلنسانية من خالل غزو الدول ذات 

السيادة دون استفزاز.
في عام 2004، وصف األمني العام السابق 
لألمم املتحدة، كوفي عنان، غزو العراق بأنه “غير 
قانوني”. وفي عام 2009، كتب بنيامني فيرينز، 
أحد املدعني األميركيني في نورمبرغ، أنه “ميكن 
األميركي  ال��غ��زو  أن  مفادها  ج��ي��دة  حجة  ت��ق��دمي 

للعراق كان غير قانوني”. 

عالم كورونا الكافكاوي

 اإلش���اع���ات ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م��ن موضوع 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا )ك��وف��ي��د 19( أك��ث��ر م���ن أن 
صى. منها ما تظهر في هيئة علمية، ومنها ما  حتحُ
تأتي في صيغة نظريات املؤامرة، والقوى اخلفية 
إلى  تستند  ما  ومنها  العالم؛  في  تتحّكم  التي 

املظلوميات، وغيرها كثير. .. واإلشاعة عادة تنتشر 
بفعل توّفر عاملني أساسيني، ووجود التربة اخلصبة القابلة 
بها، أو املساعدة على انتشارها. يتمثل األول في الغموض 
الذي يحيط باملوضوع الذي تتمحور حوله اإلشاعة. ويتجّسد 
الثاني في أهمية املوضوع بالنسبة إلى البيئة التي تنتشر 
فيها اإلشاعات. وتتوقف مساحة دائرة اإلشاعة على نوعية 
الوسط االجتماعي الذي يتفاعل معها، ويساهم في إطالقها، 
فهناك إشاعات على مستوى املجتمع احمللي، وأخرى على 
املستوى الوطني أو اإلقليمي، وهناك إشاعات على املستوى 
الكوني؛ وهي سمٌة يتميز بها عصرنا الراهن نتيجة العوملة، 
وتطّور وسائط التواصل االجتماعي ووسائل النقل، وسهولة 
السفر. ومع ذلك، تبقى األولوية لعاملي األهمية والغموض، 
فطاملا أن املوضوع الذي تتناوله اإلشاعة هو على قدر كبير 
من األهمية لوسط اجتماعي معني؛ وما دام الغموض يحيط 
باملوضوع في الوقت ذاته، فإن اإلشاعات ستنتشر، نتيجة 
وجود استعداد لتقّبل تلك اإلشاعات، والتعامل معها بوصفها 

تفسيراٍت للقضايا الهامة الغامضة.
أن  وجدنا  البشري،  التاريخ  بدايات  إل��ى  عدنا  وإذا 

ال��رغ��ب��ة ف��ي ال��وص��ول إل���ى ت��ف��س��ي��راٍت مقنعٍة 
بخصوص الظواهر الطبيعية املجهولة السبب 
هذا  األول��ى؛  اإلنسانية  التجّمعات  منظور  في 

إلى  
»اإلش�����اع�����ات ت��ن��ت��ش��ر، ن��ت��ي��ج��ة وج����ود 
بوصفها  معها  والتعامل  لتقّبلها،  اس��ت��ع��داد 
جانب  الغامضة«  الهامة  للقضايا  تفسيراٍت 
إلى  ت��ؤّدي  أهميتها القصوى في حياتها، كانت 
انتشار اخلرافات واألساطير التي كانت تلّبي النزوع املعرفي 
لدى اإلنسان في ذلك احلني، وهو النزوع املمتزج باحلاجة 
القصر  السلطة،  والعجز. وقد أسهمت مؤسستا  واخل��وف 
واملعبد، باستمرار في توظيف اإلشاعات، بل وفي صناعتها 
وتسويقها، وذلك في إطار جهودها للسيطرة على الداخل، 
املنافسة  األخ��رى  القوى  التي متثلها  املخاطر  للحّد من  أو 

الطامعة، احملاذية لها في اجلوار اجلغرافي.
وف����ي ال���ع���ص���ور احل���دي���ث���ة، ب����ات اإلع������الم السالح 
األمضى بيد السلطة السياسية التي استخدمته للتأثير في 
توجهات الناس وقناعاتهم، معتمدًة في ذلك على اإلشاعات 
التي تضفي عادة كل الصفات اإليجابية على  والسرديات 
الوقت  في  وتقّدم،  وتوجهاتها،  السياسية  السلطة  مشاريع 
ذاته، صورًة بغيضًة قامتة للمعسكر اآلخر املناوئ، اخلصم. 
وموضوع كورونا في يومنا الراهن هو موضوع الساعة على 
والعاملية،  واإلقليمية  والوطنية  احمللية  املستويات،  جميع 
فهو مهم جلميع الناس الذين ينظرون إليه بوصفه قضية 

حياة أو موت باملعنى احلرفي للكلمة.

عبد الباسط سيدا - كاتب سوريرشمي روشان الل   كاتبة 

إمنا النصر 
صبر ساعة 

نعوم تشومسكي: إذا انتخِب ترامب مجددا سيكون نجاحه بمثابة كارثة.
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