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ن،    عشری رن ال ق شھدت الصحة العمومیة خالل النصف الثاني من ال
ة  ل ث ي وك ائ وب د ال ھ مش وى ال ت ى مس ل را ع ی ب تحوال إبیدیمیولوجیا ك
ق األرواح  زھ ت ت ان ي ك ت ة ال ی األمراض؛ بحیث إن األمراض الوبائ
وتھدد الصحة العمومیة بأسرھا في العصور القدیمة، كالطاعون والسل 

ر … والكولیرا والمالریا إلخ تراجعت وقضي على الكثیر منھا في الكثی
 .من البلدان

دة  لكن ما یطبع المشھد الوبائي الراھن ھو االنتشار الواسع ألنواع جدی
ي،  روس ی ف من األمراض المزمنة والمعدیة كالسیدا وااللتھاب الكبدي ال
ات  طراب وغیر المعدیة كالسرطان، وأمراض القلب، والسكري، واض

كما أن نمط العیش وأسلوب . إلخ…الدورة الدمویة وأمراض الشیخوخة
ي  ت الحیاة المعتمد من قبل األفراد، قد تعرض إلى جملة من التغیرات ال
ة  دری ص نجم عنھا تغیر في كثلة األمراض ومصدریتھا، لم تعد ھذه الم
طة  ب رت ت م ح ب مرتبطة باألسباب الداخلیة والوراثیة للمرض، بل أص
ة  ادی ص ت ة واق ی اف ق أكثر بأسباب سلوكیة وعوامل خارجیة اجتماعیة وث

 .وبیئیة وسیاسیة
ود  ھ ج وع ال م ا مج ارھ ب ت یمكن التأكید على أن الصحة العمومیة، باع
ن شروط  ی حس ت ع ل م ت السیاسیة واالجتماعیة المنظمة التي یبذلھا المج
الصحة وحمایتھا أو استعادتھا، لم تعد ترتكز على البحث اإلكلینیكي في 
اث  ح ى أب ل ر ع ث اح أك األمراض واألوبئة، بل أصبحت مطالبة باالنفت
وى  ت مس ى ال ل راد ع ن األف ی ك م ى ت ل الوقایة والتشخیص المبكر، وع
ظ  ف ة ح م ن ت الجماعي من أجل إدماجھم في سیرورة حفظ صحتھم وم
ة  ای وق وم ال ھ ف م ر ب ق األم ل ع ت ا ی م صحة المجتمع برمتھ خصوصا ل

 .الجماعیة التي تقتضیھا الجوائح الوبائیة
غیر أن ھذا التغیر الذي طرأ على منھجیة البحث في مفھومي الصحة 
والمرض ظل لزمن طویل حبیس الرؤیة اإلیبدیمیولوجیة للمرض الذي 
و  ھ ھ د ذات ح ترده إلى عوامل الخطر المنتجة لھ، بینما عامل الخطر ب
بناء اجتماعي وسیرورة محكومة بشبكة المعاني والمحددات االجتماعیة 
ن  واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة والنفسیة المرتبطة بذاتیة المریض م
جھة وبمحیطھ االجتماعي من جھة أخرى، كما تبین ذلك مقاربة العلوم 

 .االجتماعیة لظاھرتي المرض والصحة
ا  ھذا ما یمكن أن نلمسھ من خالل التمثالت االجتماعیة لفیروس كورون
وى  ت ى مس ل واقف ع م الت وال ث م ت د منذ ظھوره العدید من ال ّ الذي ول
الخطابات والممارسات في صفوف المغاربة؛ إذ بینت سیرورة التفاعل 
م  ال ع االجتماعي بشبكات التواصل االفتراضي أنھ في مقابل اإلدراك ال
اد  ی ح ال وعة ب ب ط ة م ی وج ول ی م دی ی لھذا الفیروس المستند إلى رؤیة اب

یتمثل :  واالجتھاد، برز إدراك عامي للداء، یمكن التمییز فیھ بین شكلین
الشكل األول في التمثل االجتماعي الموسوم بالرؤیة الجبریة أو القدریة 
اب،  ن مص ؤم م أن ال ا، وب ن التي تؤمن بأنھ ال یصیبنا إال ما كتب هللا ل
ة  ل وبأن الوباء بالء وھلم جر من التمثالت التي تتموقع ذھنیا في المرح
وق  الالھوتیة التي كانت تفسر فیھا جمیع األحداث بردھا إلى قوى ما ف

 .طبیعیة خارقة متعالیة عن العالم وغربیة عن منطق العلم
وتبعا لھذا الشكل من اإلدراك یصبح الحدیث عن الوقایة الجماعیة فاقدا 

د هللا“ و“  الحاضي هللا”لقیمتھ طالما أن  ا هللا “ و“  اآلجال بی اھ غ ي ب ول
إلخ، مما یعسر من …وقضاء هللا ال یرد“ مرحبا بھا معند العبد ما یدیر 

تفعیل سیاسیة الحجر الصحي بشكل فعال وجماعي تجاه جائحة كورونا 
 .ویعصف بجھود الوقایة ویھدد الصحة العامة في الصمیم

ى  ولعل ھذا ما یفسر خروج فئة من المغاربة مؤخرا لیال یتضرعون إل
ارسة .  هللا بالدعاء من أجل أن یرفع عنھم الوباء والبالء م وھذا لیس بم

ات  ی ي أدب ن ف ی ب و م جدیدة، بل ھي قدیمة في المجتمع المغربي كما ھ
ة  ارب غ م ى أن ال ل الكرنتینا التي تحوي العدید من النصوص الشاھدة ع

ا   -وال زال عدد كبیر منھم-كانوا  اب ق ا ع ارھ ینظرون إلى األوبئة باعتب
راءة  ق ا ب وھ ھ د واج إلھیا للكفار ورحمة وشھادة للمؤمنین األتقیاء، وق

 .إلخ…اللطیف وباألدعیة واإلكثار من الصالة والرقیة والحجابات
الم  ومن التفسیرات الدالة على ذلك، ما ذھبت إلیھ بعض جماعات اإلس

ود هللا ا .  السیاسي في المغرب التي فسرت ھذا الداء بأنھ جند من جن أم
م-الشكل الثاني من ھذا اإلدراك ھ ت اص  -الذي یسود عند عامة القوم وخ

ر  اف ك ر ال ی غ ا ال ھ ك ب ینظر إلى ھذا الوباء على أنھ مؤامرة ماسونیة ح
كما یفسر من قبل البعض على أنھ من .  والحاقد ضد اإلسالم والمسلمین

م  ھ ح ال إخراج وصناعة رجال األعمال األمریكیین الذین أصبحت مص
ى  ل ھ ع ت االقتصادیة مھددة أكثر بسبب صعود االقتصاد الصیني وھیمن
ب  ی رت ادة ت االقتصاد العالمي، وبالتالي فالغرض من ھذا الوباء ھو إع

ن .  التوازنات االقتصادیة الدولیة د م دی ع د ال وج ك ت ى ذل باإلضافة إل
التأویالت األخرى المشابھة التي تندرج كلھا في خانة ما یسمى بنظریة 

 .المؤامرة
 

ن  ل م ع إن سیادة مثل ھكذا التمثالت االجتماعیة والدینیة والسیاسیة یج
ي  الحاجة إلى منظور جدید للرعایة الصحیة، ضرورة ال مناص منھا ف

 .المجتمع المغربي لضمان األمن الصحي
ولن یتأتى ذلك دون إیالء الحق في الحیاة وفي الصحة المكانة التي تلیق 

مرض .  بھما بین باقي الحقوق ال ام ب م فقبل التركیز على العالج واالھت
ي  ع ام ج ى ال ینبغي االھتمام بالصحة والوقایة، وقبل االھتمام بالمستشف
ز  مرك ال ي وب ل مح ع ال م ت ج م ال والجھوي واإلقلیمي، ینبغي االھتمام ب
ل  ب ع، وق ب ت ت الصحي األولي، وقبل التدخل یجب االھتمام بالمراقبة وال
ة  ن العالج واالھتمام باألمراض الحادة وجب االھتمام باألمراض المزم
ش  ای ع ت ا وال رھ ی دب ي ت التي یواجھ بسببھا المرضى صعوبات كبیرة ف
معھا، كما یجب االھتمام بالمریض كشخص لھ كرامة أكثر من االھتمام 
ة  ارب ق م ن ال ر م ث ة أك ی ائ وق ة ال بالمرض في ذاتھ، واالھتمام بالمقارب
ة  ی ال ك ي إش ا، ھ وھرھ ي ج العالجیة التدخلیة، ألن إشكالیة الوقایة، ف
ارب  ج رات وت ب الت وخ ث م ارف وت ع سلوكیة ومعرفیة، إنھا مسألة م

ي .  وممارسات ن ھ ولفھم منطق السلوك الفردي والجنسي والغذائي والم
 .إلخ…واالجتماعي والعالجي

ة  ظری اذج ن م دت ن ی ي ش ت ة ال ی اع م ت البد من العودة إلى العلوم االج
ي  ة ف م ك ح ت م ة ال ی ف خ ات ال زم ی ان ومنھجیة عدیدة تسمح بتفكیك المیك
ة والصحة  ای وق وص ال ص م بخ ھ ف واق سلوكات األفراد وتمثالتھم وم
ب  ی ب ط مرض وال ع ال ة م الق ع ومصدریة المرض وطرق العالج وال

 والمؤسسة االستشفائیة

ك  ى ذل ا-ولن یتأت ظرن ي ن الت   -ف ث م ت م ال غ رادی ى ب ودة إل ع دون ال
مرض ن .  االجتماعیة للجسد والصحة وال ارة ع ب رد ع ف إن صحة ال

الل  ت سیرورة دینامیة تتأرجح بشكل دائم بین حالة السواء النسبي واالع
ددات  مح ن ال النسبي أیضا، وتتحدد ھاتھ السیرورة بتداخل مجموعة م
ع  ة، م ی ھ الصح ت ال ح الذاتیة المرتبطة بشعور الفرد وإدراكھ وتقییمھ ل
ة  ادی ص ت ة واالق ی ئ ی ب أخرى موضوعیة ترتبط بالعوامل البیولوجیة وال

 .والسیاسیة والثقافیة واالجتماعیة المحیطة
ال  م فإذا كانت الصحة كما عرفتھا منظمة الصحة العالمیة ھي حالة اكت
السالمة بدنیا وعقلیا واجتماعیا ال مجرد انعدام المرض أو العجز، وإذا 
ى  وغ أرق ل ان ب ان، وإذا ك وق اإلنس ق ن ح كانت أیضا، حقا أساسیا م
مستوى صحي، یعد من األھداف االجتماعیة والتحدیات الراھنة للصحة 
العمومیة على الصعید العالمي، فإن بلوغ ذلك، ال یمكنھ أن یتأتى دون 

 .الوعي بشمولیة الظاھرة الصحیة وتعقدیھا
وعلیھ، فالنھوض بصحة األفراد ومواجھة التحدیات التي باتت تطرحھا 
ة  ی ول م الصحة العمومیة على المجتمعات المعاصرة، یقتضي مقاربة ش
ة  دال ع دأ ال ب ى م ل الصحة وع طة ب ب رت تستند على جمیع الجوانب الم

 .االجتماعیة واالقتصادیة ومبادئ حقوق اإلنسان
ز  فبدون اجتثاث الفقر والھشاشة والعنف والحروب والالمساواة والتمیی
ات  والوصم بوصفھا أسبابا جذریة العتالل الصحة وارتفاع نسب الوفی
في صفوف الفئات الھشة، ال یمكن تحقیق إنصاف صحي یضمن حقوق 
جمیع الفئات بشكل متكافئ ویصون حقھا في الحیاة والكرامة والرعایة، 

ة  الن 1978كما عبر عن ذلك إعالن ألما آتا للرعایة األولیة سن ، وإع
اي 2000في البنغالدیش سنة “ حركة صحة الشعوب” ب وم ، وإعالن م

اعة 2004في الھند سنة  ن م دان ال ق روس ف ، وإعالن الشعوب حول فی
 .2004المكتسب والسیدا في بانكوك سنة 

اع »  Salutogène »ویعد نموذج مسببات الصحة  م ت م االج ال ع ، ل
أن Aron Antonovskyاألمریكي أرون أنتونوفسكي  ا ب ن م ، مثاال یعل

مرض .  االعتراف ھو المصدر األساسي للصحة ال ام ب م ت فعوض االھ
ام  م ت ى االھ ل ظري ع ن وذج ال م ن ذا ال وعالجھ والوقایة منھ، یركز ھ

ص  شخ ل ة ل ی ة الصح الصحة ( بالصحة، بصرف النظر عن الوضعی
 ).الصحة السیئة –الجیدة 

ك  ذل دا ب ع ت ویفتح ھذا التوجھ الطریق نحو بناء فھم موسع للرفاھیة، مب
مرض  ة ال دری ي مص ث ف ح ب ال ة ب م ت ھ ُ م ة ال ی ك ی عن النماذج الكالس

“L’étiologie ” لھذا، فالعتراف بالحق في الصحة للفئات . أو الخطر
ط  المتضررة من الالعدالة االجتماعیة والصحیة، یساعد على تجوید نم
ي  ذات ام ال العیش، ویعزز الثقافة الوقائیة بالمجتمع، ویرسخ مبدأ االھتم
ن  م ع ھ ت ی الل ق ت ز اس لألفراد بتحسین شروط صحتھم، وذلك عبر تعزی
ا  م ة، ك ی ات الصح ؤسس م المنظومة الصحیة وعن التبعیة للطبیب وال
ة  ی یساھم في معالجة قضایا الصحة معالجة شمولیة، تبدأ بمعالجة إشكال

 .الالمساواة االجتماعیة والمجالیة واالقتصادیة
 دابا بریس
صالح الدین لعریني أستاذ باحث في علم االجتماع مختبر 
 السوسیولوجیا والسیكولوجیا

 ..لعریني الباحث في علم االجتماع
 في الحاجة إلى منظور جدید للرعایة الصحیة في المغرب 
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 439العدد  3 مع الحدث مع الحدث
  20ابریل  30الى  16 من 

 كیف تعیشون وضع الحجر المفروض؟.  1 
شخصیا أحجر على نفسي في منزلي وال أخرج للتسوق 
إال مرة في األسبوع وكنت دائما أضع الكمامة أي حتى 

المشكل الذي طرح لي ھو .  قبل أن تفرضھا السلطات
فالریاضة التي دائما مارستھا ھي .  التمارین البدنیة

المشي، بمعدل حوالي ثماني كیلومترات في الیوم إال أیام 
ما العمل في وضعیة الحجر؟ ابتداء من الیوم .  المطر

الثالث من الحجر اھتدیت الى نوع من العقد بیني وبین 
نفسي فال یمكنني أن أخرقھ بأي حال من األحوال اذ 

عددا ال "  الدروج"فرضت على نفسي صعود وھبوط 
 .یحصى من المرات

ثم في الیوم الخامس قررت أن أصعد كل یوم مئة مرة 
جة دون إحصاء  ْ الدروج أي بحصیلة حوالي ألف در

ولحد اآلن فإني منضبط لھذا العقد المعنوي مع .  النزول
ولذا فإني لو لم .  نفسي، رغم ان القراءة تستھویني كثیرا

لقضیت النھار وانا " الجائر"افرض على نفسي ھذا العقد 
 .على السریر أو المكتب أقرأ

كذلك كلما ناداني أحد على الھاتف فرضت على نفسي اال 
اتكلم وانا جالس بل اتحدث للناس وانا امشي داخل 

كانت عندي التزامات واشغال متراكمة تنتظر .  المنزل
والفرصة أتت وھي الحجر ولذا فإني .  فرصة للقیام بھا

 .اعمل حوالي تسع ساعات یومیا
ما ھي قراءتكم للتدابیر التي قامت بھا الدولة في ظل .  2 

 األزمة الناتجة عن تفشي وباء كورونا المستجد؟
التدابیر الرسمیة اتخذت بسرعة وكانت فعالة نسبیا في 

 .الحد من االنتشار الخطیر للوباء
في نظركم إلى أي حد كان المغرب مستعدا لجائحة .  3 

من ھذا النوع، على كل المستویات المرتبطة بتدبیرھا؟ 
 وما الذي كشفتھ ھذه الجائحة؟

المغرب لم یكن طبعا مستعدا لمواجھة وباء كورونا 
إال أن ما زاد الطین بلة ھو الوضعیة . كأغلبیة بلدان العالم

الكارثیة للصحة بالمغرب إذ كانت تعتبرھا الدولة قطاعا 
. اجتماعیا غیر منتج فھمشتھ من حیث التمویل واالھتمام

وھا ھي الجائحة تظھر أن قطاع الصحة منتج ولیس فقط 
فاذا كانت األحوال الصحیة .  اجتماعیا بل كذلك اقتصادیا

ضیة فإن انتاجیتھا تكون ضعیفة ْ ر ُ كما أن .  للساكنة غیر م
الشعور بالتھمیش وبعدم عنایة الدولة بصحة وحیاة الناس 
فإن النتیجة المنطقیة ھي تراجع الحس المدني لھؤالء 
واذن فإن انتاجیتھم االقتصادیة واالجتماعیة تتراجع ألنھم 

یشعرون وكأن الدولة لیست دولتھم بل ھي دولة 
ولكل ھذا نتائج وخیمة على .  المحظوظین وأوالد لفشوش

 .التقدم والنمو العام وحتى على الوطنیة
التسویق اإلعالمي لتحركات /كیف تفسرون التداول.   4 

رجال ونساء السلطة لفرض حظ التجول بعد إعالن حالة 
 الطوارئ الصحیة؟

في الحقیقة ھناك قطاعان اجتماعیان عانیا وتحمال 
المسؤولیة وتحدیا بشجاعة خطر اإلصابة وھما 
الممرضات والممرضین وكذلك رجال الشرطة باألحیاء 
ولھذا فإني أتمنى أن تلتفت الدولة إلى ھذا بالزیادة في 

 .أجورھم أثناء كل أسابیع أو أشھر الحجر
المغرب بعد كورونا لن یكون /البعض یقول إن العالم.  5 

 المغرب قبل كورونا، كیف تنظرون إلى األمر؟/ھو العالم
ى  ل ر ع ی أث رة ت نعم سیكون وال شك لھاتھ الجائحة الخطی

زداد .   مستقبل المغرب وكل دول العالم ھ سی ال شك ان ف
االھتمام باالقتصاد االجتماعي وبالصحة وبالتعلیم كما أنھ 
ة  اجی ت ات اإلن اع ط ق عض ال ب ات ل م ی أم ستتم وال شك ت

 .االستراتیجیة
بالنسبة للمغرب بوجھ التحدید سأجازف بالقول بأنھ قد 

ألن ذلك .  تكون فرصة للمبادرة لمسار دمقرطة حقیقي
الجزء من النخبة المتنفذة الذي كان یقول في الصالونات 
واللقاءات الخاصة أن الدیمقراطیة ال تصلح للمغاربة 
ألنھا ستفتح الباب للفوضى ألن الشعب ال زال غیر ناضج 

فالساكنة في .  وكذا وكذا، سیظھر بطالن ادعاءاتھم
أغلبیتھا الساحقة احترمت اإلجراءات الوقائیة لحفظ 

كما لم نر أي عنف ضد رجال السلطة .  السالمة العامة
أثناء فرض   رغم عدم احترام بعضھم لكرامة الناس

على كل . تطبیق اإلجراءات من لدن المسؤولین اإلداریین
. ھؤالء األخیرین أیضا احترموا القانون في الغالب األعم

إذن لن یبقى ھناك تبریر في تماطل الدولة فیما یخص 
الشعب كما أغلبیة اإلدارة مھیآن : مطلب الدمقرطة الملحة

السلطویة ھي المعیق .  فلماذا التغاضي عن ھذا الواقع؟
األساسي للنمو االقتصادي وللرفاھیة وللتقدم االجتماعي 

بال .  والثقافي وھي حاضن الفساد بل ومشتلھ األساسي
دیمقراطیة ال یمكن بأن نحلم أن المغرب سیصیر بلدا 

 .متقدما ومستقرا حقا
تغطي الجائحات واألوبئة فترات مھمة من تاریخ .   6 

المغرب، إلى أي مدى شكلت ھذه األوبئة تأثیرا على 
 البنیات السیاسیة واالجتماعیة في المغرب؟ 

حیث ضربتھ .  عانى المغرب مع األوبئة الشيء الكثیر
وكان ھناك .  ھاتھ بمعدل ثالثة إلى أربع مرات كل قرن

علماء كعلي ابن ھیدور التادلي من القرن الرابع عشر 
المیالدي الذین كتبوا في موضوع األوبئة وأعطوا تفاسیر 
علمیة لھا كما اقترحوا حلوال واجراءات عقالنیة وال 

لكن ثقافة القضاء والقدر والتفاسیر الخرافیة .  غیبیة لھا
مع .  كانت ھي الغالبة داخل صفوف الشعب كما المخزن

مثال السلطانان سلیمان ومحمد بن عبد .  استثناءات طبعا
هللا اتخذا احترازات معقولة للحد من انتشار الوباء أثناء 

تأثیر األوبئة كان .  حكمھما رغم ضعف بنیة الدولة آنذاك
كبیرا على الصعید السیاسي كان ھناك سالطین بل 
وسالالت تسقط لما یسود الوباء وتتوالى الجوائح 
والمجاعات اذ وحسب العقلیة السحریة یظن الناس أن 

فیثورون "  اصگع"السلطان أو ساللتھ جاذب للشؤم أي 
 .علیھ أو على األقل ال یبدون حماسا في الدفاع عنھ

شكل الملك لجنة إلعداد مشروع النموذج التنموي  7. 
بناء على ذلك وبالنظر لما كشفتھ جائحة .  الجدید

كورونا، ما ھي برأیكم العناوین الرئیسیة التي یجب أن 
تؤطر ھذا النموذج التنموي؟ وھل اللجنة في صیغتھا 

 وصیاغتھا الحالیة یمكن أن تشكل مدخال لتحقیق ذلك؟ 
المغرب أصبح كما كتبت عند تكوین لجنة النموذج 

كما كان األمر في "  اللجان في كل مكان"التنموي بالد 
ولكن . أتمنى لھا النجاح في مھمتھا. لیبیا على عھد القذافي

اللجان لن تحل مشاكل المغرب اذ لن تفتح باب التطور 
ھروب من "  التقنوقراطیة"اللجان .  والتقدم للبالد

ثم كیف نخلق لجنة لدراسة االوضاع .  الدیمقراطیة
االقتصادیة واالجتماعیة واقتراح حلول بینما ھناك 
مؤسسات دستوریة تقوم بذلك كالمجلس االجتماعي 

واذا كانت اللجنة ھي التي ستقرر في . االقتصادي والبیئي
السیاسات العمومیة حول الشغل واالستثمار والقطاعات 
َ تصلح األحزاب وبرامجھا واالنتخابات  االجتماعیة فلم

إن ...  والبرلمان ولجانھ االقتصادیة واالجتماعیة الخ
النظام حین یخلق لجنة مفصولة عن الشعب وتابعة لھ 
وحده وتأتمر بأوامره فھو یرید أن یقول للشعب إن كل 
المؤسسات المسماة دیمقراطیة ال تصلح لشيء وانھا لذر 

 .انھ یفضح نفسھ بنفسھ... الرماد في األعین
غالبا ما تكون األزمات السیاسیة أو االقتصادیة ذرائع . 8 

وقد نبھت .  مناسبة للتملص من االلتزامات الحقوقیة
بعض اإلطارات الحقوقیة والنقابیة والسیاسیة إلى 

إمكانیة استثمار الدولة لوضع الحجر الصحي لتسجیل 
تراجعات على مستوى التشریعات واإلجراءات ھل ھناك 
مؤشرات تنذر باحتمال وقوع مثل ھذه التراجعات 

 بالمغرب وفي أي اتجاه؟
سجلت شخصیا بعض االعتداءات على حریة الرأي خالل  

الحجر الصحي من مثل اعتقال یاسر عبادي ثم متابعتھ 
وكذلك اعتقال أمین الحسناوي وھو  .في حالة سراح 

منتخب محلي بسبب تعبیره عن رأیھ بحریھ والحكم علیھ 
جورا وظلما بشھر سجنا نافذا، إضافة إلى یاسین فالت 
عضو مكتب الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان بخنیفرة 

أشھر سجنا نافذا،  3الذي صدر ضده حكم قضى بالحبس 
ومحمد الزكریطي عضو الجمعیة المغربیة لحقوق 

إن ..  اإلنسان بالقصیبة، الذي حكم بشھرین سجنا نافذا
استغالل ھذا الظرف الخطیر والذي خلق نوعا من الوحدة 
الوطنیة لمواجھة خطر الجائحة لتصفیة الحسابات مع 
بعض اتجاھات الرأي والتشھیر بھا لھو شيء غیر معقول 

وأعبر عن استغرابي كیف یطلق سراح قاتل ذبح . ومدان
امرأتین توفیت إحداھما على الفور، ما یوحي أن من یدفع 
الرشوة یخرج واألبریاء من المناضلین والصحافیین 
یبقون في السجن، إنھا دانیال غیت أخرى أو كورونا 

 .غیت
 .كلمة أخیرة لقراء ملفات تادلة 9. 

ال یمكن إال أن اتذكر صدیقي العزیر محمد الحجام الذي 
أسس ھاتھ الجریدة الرائدة في النضال من أجل الكلمة 

مازال الحزن یعصر .  الحرة والذي غادرنا منذ أسابیع
لقد عانى سي محمد كثیرا وخالل كل . قلبي علیھ الى اآلن

ما یمكن أن أقولھ لقراء .  حیاتھ بسبب أرائھ ونضالیتھ
وصحفیي ملفات تادلة ھي كونوا أوفیاء لمؤسسھا وذلك 

 .بالحفاظ على ملفات تادلة جریدة حیة ومستقلة

سجین  5600خلف العفو الملكي األخیر عن أزید من   
ردود أفعال كثیرة أغلبھا من الحقوقیین والنشطاء، الذین 
استنكروا واستفسروا عن سبب عدم تمتیع معتقلي حراك 
الریف بالعفو األخیر حمایة لھم في زمن جائحة ال ترحم، 
ومن أجل جبر خاطر الریف المكسور، وفتح صفحة 
جدیدة مع ھذه المنطقة التي ما تكاد تندمل جراحھا حتى 

 .تنكأ على طول التاریخ الممتد للمغرب
سؤال استنكاري مشحون باالحساس بالقھر  ’’  كیدرتي لیھا؟ ‘‘

طرحتھ سیدة في بث مباشر عبر موقع فایسبوك، بدموع  
تنھمر، وھي تشھر یدا مبتورة بعد أن فوجئت بالشخص الذي  

 .بتر یدھا یطرق بابھا بعد أن غادر السجن بعفو ملكي 
، على مواقع )ھاشتاغ(السؤال نفسھ أصبح وسما 

التواصل االجتماعي، جلب فیدیو فتاة من إقلیم الجدیدة 
ھي بدورھا تتحدث عن صدمتھا بعد العفو عن شخص 
قتل أمھا وذبح جدتھا ثم مغادرتھ ألسوار السجن بعد 

سنة، ظھرت  15خمس سنوات بعد أن كان محكوما بـ 
الفتاة تغالب دموعھا وتتساءل بدورھا كیف حدث ما 

 حدث؟
ولم یكن الحقوقیون والسیاسیون وأصحاب الرأي وحدھم 
من طرح أو تبنى السؤال االستنكاري أعاله، بل انضم 
مواطنون ال یبدون اھتماما بالسیاسة ومتاعبھا ومالعبھا، 
خصوصا بعد بالغ وزارة العدل الذي افترض كاتبوه أنھ 
یقدم توضیحات مقنعة تبرر أن یفاجأ ضحایا بأشخاص 
قلبوا حیواتھم رأسا على عقب وھم یتجولون بحریة وأمان 
قبل أن یقضوا مدد عقوباتھم وقبل أن یتوصل الضحایا بما 

 .حكمت لھم المحكمة من تعویضات مادیة عن الضرر
المثیر لالھتمام في ھذه الدفعة أكثر من غیرھا ھو أن 
السؤال االستنكاري موجھ مباشرة للملك، السیدة التي 

كیدرتي لیھا ا محمد ‘‘بترت یدھا توجھت إلیھ بالقول 
وھذه ’’ محمد السادس ظلمني‘‘قبل أن تضیف ’’ السادس؟

 .’’الحكرة‘‘جملة قاسیة وجرأة وراءھا إحساس عمیق بـ

ولیس من عادة المواطنین الذین ال یغمسون خبزھم في 
 –أن ینتقدوا الملك  -وال عسلھا  –شاي أو حلیب السیاسة 

لكن أحداثا تمر تنطق صمتھم   –على األقل عالنیة 
وتدفعھم للخروج عن تحفظھم أو حیطتھم، مثل ما حصل 

طفال بمدینة  11في العفو عن دانیال كالفان مغتصب 
 .القنیطرة

، الملك 2013لقد وضع العفو عن كالفان، صیف سنة 
وجھا لوجھ أمام جماھیر غاضبة ورافضة لقراره، ومرت 
أیام عصیبة على القصر استقبل فیھا الملك عائالت 
األطفال الضحایا، وفتح تحقیق في قمع أول مظاھرة 
احتجاجیة على العفو، لم تصدر نتائجھ إلى الیوم، وأعفي 

بالغات حاول من  3مدیر مدیریة السجون، وصدرت 
خاللھا الدیوان الملكي تھدئة الجماھیر الغاضبة 
والمحافظة على رصیده لدى من طفح غیظھم ورغم ذلك 

 .لم یخرجوا للشوارع
ویفترض أن حادثة العفو عن مغتصب أطفال القنیطرة 
فتحت أعین القائمین على األمر إلى حساسیة الموضوع 
وضرورة تجنب زلة كتلك مرة أخرى، لكن ما حدث 
مؤخرا لم یعد إلى األذھان الجرح القدیم فقط، بل  كشف 
أیضا أال شيء تغیر وأكثر من ذلك أثبت أن المشكل في 

 .األصل ھو مشكل مأسسة ممارسة العفو والشفافیة فیھا
، 387  –  57  -1یؤطر العفو الملكي بظھیر شریف رقم 

ویحدد الظھیر من یحق لھ طلبھ والنتائج القانونیة المترتبة 
علیھ، كما أوكل إلى لجنة حدد تركیبتھا برئاسة وزیر 
العدل دراسة ملتمسات العفو وإبداء رأیھا ورفعھا إلى 

 فأین المشكل؟. الدیوان الملكي للبت فیھا
وھو حق متعارف علیھ لكل رؤساء    –یواجھ العفو الملكي  

مشكلین أساسیین، أولھما أن تفاصیل ھذه العملیة    –الدول  
ومساطرھا غامضة غیر محددة المعالم، ال یعرف أسرارھا  
سوى أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد لوائح المقترح استفادتھم  
من العفو، وثانیھما عدم وضوح المعاییر واألھداف التي یتم  

 .اعتمادھا من أجل البت في األمر 
إن وضوح المساطر وشفافیة المعاییر ھي حق للمجتمع الذي  
سیستقبل األشخاص الذین قرر أن یضعھم خلف القضبان  
لخطرھم أو لعدم قدرتھ على ضبط وتقویم سلوكاتھم، ھذا ما  
یفترض أن یحدث في دولة تحترم نفسھا، علیھا أن توضح  
للمجتمع الھدف النبیل من إطالق سراح أشخاص قرر سجنھم  
مددا معینة من أجل تحسین سلوكھم وإعادة تأھیلھم، وھو  
المجتمع الذي من المفترض أن یستقبلھم ویحتضنھم ویفتح  

 .لھم أبواب االندماج والمشاركة 
وكانت حركة أنفاس الدیمقراطیة وجمعیة آفاق 

مشروع قانون للعفو .  ، قد اقترحتا)  كابدیما(للدیمقراطیة 
الملكي یحدد المعاییر المتعلقة بالعفو، من بین أھم ما جاء 
فیھ توسیع الجھات التي یحق لھا طلب العفو لتشمل 
الجمعیات ذات المصلحة العامة وتحدید شروط طلب 

 .والحصول على العفو
واقترح المشروع الحزم في جرائم ال یمنح فیھا العفو وال 
یمكن طلبھ إثرھا كاالنتھاكات الجسیمة للقانون اإلنساني 

عاما،  18الدولي والجرائم المرتكبة ضد قاصر دون سن 
والتي تنطوي على استخدام العنف أو التھدید، أو االعتداء 
الجنسي، أو التي تنطوي على إھمالھ أو اختطافھ، أو تمیل 

 .إلى منع تحدید ھویتھ أو تھدد سالمتھ المعنویة أو البدنیة
كما اقترح المشروع أال یشمل العفو الملكي االحكام مع 
وقف التنفیذ واالحكام المتعلقة بجرائم مرتكبة في حالة 
عود قانوني و االحكام المتعلقة باالعتداءات بالعنف 

من أجل حاجیات ھذا .  مرتكبة في حالة عود قانوني 
القانون، تعتبر كذلك منطویة على اعتداء بالعنف الجرائم 

 .الخارقة لقانون األسلحة والذخائر والمتفجرات
ال أحد ینكر أن الحاالت التي طفح الكیل بضحایاھا، 
وجعلتھم یطلقون دموعھم شاھدة على الغبن والقھر، ال 
تقارن بالكم الھائل من الذین صمت ضحایاھم أو سامحوا 
أو غفروا، لكن ھذا لیس مبررا أن یستمر األمر على ھذا 

النحو، حیث أن الملك بصفتھ رئیس الدولة یفترض أن 
یبقى الممثل األسمى لمطامح الشعب والمدافع عن 

 .مصالحھ
وال ینكر أحد، كذلك، أن كل مكونات المشھد السیاسي 
رغم تباعد وتباین وحتى تناقض مواقعھا ومواقفھا 
وصلت إلى قناعة وإجماع أن استمرار اعتقال نشطاء 
حراك الریف ھو ضرب من القھر الذي ال طائل منھ، بل 
یتجھ لیكون عائقا حقیقیا في القادم من األیام في إضفاء أیة 

 .شرعیة على أیة خطوة قادمة تدعي السیر إلى األمام
لقد عاشت قلوب مئات األمھات في الریف االنكسار على 
مدى ثالث سنوات، وتعلقت أفئدتھم بحبال واھنة لكنھا 
ظلت في كل مناسبة تستنبت األمل، وإن كانت من 
مصلحة للشعب في أي عفو فھي إطالق سراح ھؤالء 
الشباب بشكل عاجل، ألن الشعب ھو من سیدفع كلفة 
التأخیر مثلما دفعھا عن سنوات أعلن فیھا الرصاص 
حكمھ وغلبتھ، وإن كان من ھدف یحقق للمجتمع فھي 
استعادة أبنائھ الذین یفتح ذراعیھ منذ اعتقالھم أمال في 

 .احتضانھم وتضمید جرحھم
في نھایة القرن التاسع عشر، وقف فیكتور ھوغو على 

من (منصة الشیوخ یطرح قانونا للعفو عن الكومونیین 
أیھا السادة، یعتبر ‘‘ومما جاء في خطابھ ) كومونة باریس

وأنا أطالب بالعفو العام، . النسیان في لغة السیاسیة غفرانا
أطالب بھ كامال مكموال، بدون شروط، بإلغاء القیود 
سیكون العفو عفوا ، النسیان وحده یجعل المسامحة 

وللذي یسأل ما ھو قدر . ممكنة، والعفو ال یعطى بجرعات
كم عدد الجرعات :  العفو المطلوب؟، نقول لھ كأنك تسأل

ال بد من الجرعات كاملة، :  الضروریة للتعافي؟ نجیب
 .’’یجب أن تندمل كل الجراح، یجب إطفاء الكراھیة كلھا

.. أیھا السادة، یعتبر النسیان في لغة السیاسیة غفرانا" 
 "وأنا أطالب بالعفو العام

 حالة الطوارئ أثبتت أن الشعب واإلدارة مستعدون للدیمقراطیة ولم یعد ھناك مبرر لتماطل الدولة: المعطي منجب
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أعلنت المدرسة المغربیة لعلوم المھندس، یوم   
، أن طلبتھا تمكنوا من تقدیم ابریل 01 األربعاء

ثالثة اختراعات علمیة طبیة لمواجھة فیروس 
كورونا المستجد، تم اختیارھا من بین أفضل 
عشرة ابتكارات أخرى شاركت في أول ھاكاثون 

 .نظم عن بعد في المغرب
وأوضحت المدرسة، في بالغ لھا، أن ھذه 
االختراعات تجسد انخراط طلبة المدرسة 
المغربیة لعلوم المھندس في الجھود الوطنیة 
المبذولة من أجل التصدي لفیروس كورونا 

، وتداعیاتھ التي جعلت )19كوفید (المستجد 
 .المغرب یواجھ حالیا وضعا صحیا صعبا

وأضافت أن االبتكار األول، الذي قدم في ھذا 
 و (H&P) الھاكاثون المنظم من طرف

(Lafactory) بالتعاون مع الجامعات المغربیة ،
والمدرسة المغربیة لعلوم المھندس نھایة 
األسبوع الماضي، ھو عبارة عن طائرة 

للكشف عن المرض، ویھم نشر “  درون”
طائرات بدون طیار تكون قادرة على المساعدة 
في الكشف عن األمراض، وخاصة فیروس 
كورونا، حیث ستزود الطائرة باألجھزة الالزمة 
للقیام باختبار المسحة األنفیة، التي تعتبر الخطوة 
األكثر خطورة في الكشف، ألن المریض یبدأ 
بالعطس أثناء ھذه العملیة، والتي تتطلب أقصى 

 .قدر من الحمایة للطبیب
وموازاة مع ذلك، تم إحداث تطبیق محمول 
یسمح باالتصال بین األطباء والمرضى، ویسمح 
للمرضى بالتحقق من األعراض التي یعانون 
منھا وملء البیانات الشخصیة التي سیرسلونھا 
إلى الطبیب، لیقرر ما إذا كان ھذا الشخص 

 .بحاجة إلى أخذ ھذه العینة أم ال
باإلضافة إلى ذلك، فبمجرد وصول الطائرة 
بدون طیار إلى المریض، سیسمح التطبیق 
لألخیر أن یكون قادرا على اتباع تعلیمات 
واضحة ودقیقة، خطوة بخطوة، لتنفیذ عملیة أخذ 

 .العینات ھذه
جل ”وستتضمن العبوة التي ستنقلھا الطائرة 

وقفازات، كالھما لالستخدام “  كحولي مائي
الفردي، والتي سیتم التخلص منھا الحقا بعد نقل 
تلك العینة التي ستكون في كیس معقم، 

 .وستخضع الطائرة إلى التعقیم بمجرد عودتھا
نظام التنفس ”أما االبتكار الثاني، فیخص 

، إذ تمكن فریق طلبة المدرسة “الرقمي الذكي
المغربیة لعلوم المھندس من االستجابة لحاجة 
عالمیة الیوم مع ھذه الوضعیة الصحیة الحرجة 
بسبب انتشار فیروس كورونا، من خالل ابتكار 

 .ھذا النظام
ویتوخى الطلبة عبر ھذا االبتكار التمكن من 

توصیل حالة المریض إلى القسم المعني لتجنب 
أي نوع من االتصال المباشر لضمان المتابعة 

، وإقامة نظام تنبیھ في )التدفق والضغط والتردد(
المستشفى خاص بالمواقف الحرجة، مع استخدام 
مواد بالستیكیة معتمدة لتصمیم أدوات الجھاز، 
وبطاقة إلكترونیة إلدارة النظام بما في ذلك 

یھدف إلى تسھیل التحكم من (تنظیم الضغط 
خالل التحكم في التدفق وضغط جھاز التنفس 

، باإلضافة إلى أدوات لمشاركة النظام )الصناعي
 .نفسھ مع العدید من المرضى

الوصفة الطبیة ”في حین یخص االبتكار الثالث 
، وھو عبارة عن تطبیق محمول “االلكترونیة

على شكل منصة قابلة للمشاركة، تسمح للطبیب 
بإنشاء وصفات طبیة والتحقق منھا، حتى یتمكن 

 .المریض من استالم أدویتھ من الصیدلیة
وتعتمد ھذه العملیة على رقمنة الوصفات الطبیة، 
وإرسالھا إلى أي صیدلیة للحصول على األدویة 

 .الموصوفة من قبل الطبیب المعالج
وسیتم تحدید المریض برمز االستجابة السریعة 
السترداد األدویة دون االتصال المباشر، خاصة 

 .في األوبئة والمواقف الحرجة
ویضمن التطبیق بشكل خاص أمن البیانات 
الطبیة والتتبع، باإلضافة إلى تاریخ الوصفات 

 .الطبیة لرصد المرضى
وأشارت المدرسة المغربیة لعلوم المھندس، في 
البالغ ذاتھ، إلى أن ھذا الھاكاثون ھو مبادرة 
لتقدیم بعض الحلول خالل فترة ھذا الوباء، 
ومواجھة انتشار ھذا الفیروس، عبر إیجاد إفكار 
مبتكرة وحلول جدیدة، تتكیف مع ھذه األزمة 

 .الصحیة العالمیة غیر المسبوقة
ومن جھة ثانیة، وبخصوص الدراسة داخل 
المؤسسة، أبرز المدیر العام للمدرسة كمال 
الدیساوي أن جمیع األستاذة والباحثین مجندین 
لتقدیم دروس عن بعد للطلبة، وأیضا االشتغال 
في المختبرات العلمیة التابعة للمدرسة من أجل 
المساھمة في إیجاد حلول علمیة كمساھمة من 
المدرسة في المجھودات الكبیرة التي تقوم بھا 

 .الدولة لوقف انتشار فیروس كورونا
وأضاف الدیساوي، نقال عن البالغ، أن جمیع 
براءات اختراع مختبرات المدرسة المغربیة 
لعلوم المھندس تبقى رھن إشارة الوطن في أي 

 .وقت وحین
وم  ل ع وتجدر اإلشارة إلى أن المدرسة المغربیة ل
د  ی وف ة ك ق اب وع مس ب ذا األس المھندس أطلقت ھ

ا  (Covid’Challenge) شاالنج ھ ن ة م م مساھ
جة  ال ع م كرة ل ت ب ول م ل في جھود البحث عن ح

 .القضایا المتعلقة باألزمة الصحیة الحالیة
  24ملفات تادلة ■   

اختراعات لمواجھة كورونا  3طلبة مغاربة یقدمون 
 بینھا طائرة درون ونظام تنفس رقمي

اء    ة وب ھ واج م ة ل ی رام في سیاق المبادرات التضامنیة ال
ود كل  كورونا، وتداعیاتھ المحلیة التي تستوجب تظافر جھ
الفاعلین، ولمواكبة الجھود المبذولة من طرف أطقم وزارة 

ي" الصحة، قام متطوعو وت ن ی ور كوم م "  أكت ف ی م ص ت ب
 .جھازین طیبین لفائدة مستشفیات إقلیم خریبكة

ة  ای م ى ح ھدف إل ي ی اع واق ن ة ق اب الجھاز األول، ھو بمث
 .الممرضین واألطباء من العدوى أثناء ممارستھم لمھامھم

ن (Y( ما الجھاز الثاني، وھو على شكل موصل كن م م ، ی
مضاعفة قدرة جھاز التنفس االصطناعي، كما یمكن بجھاز 

 تنفس واحد تغطیة حاجیات مریضین
 .من األكسیجین في وقت واحد

دأ  ى، ب شف مست ال وبعد تقدیم النماذج األولیة للفرق الطبیة ب
اعة  طب ة ال ی ن ق ر ت ة عب المتطوعون بإنجاز الكمیة المتطلب
ة  اعی ارات الصن ھ م ز ال رك ا م رھ الثالثیة األبعاد التي وف
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خریبكة یصممون جھازین ) أكت فور كومینوتي(متطوعو 
 طبیین لمستشفیات اإلقلیم

 طلبة المدرسة المغربیة لعلوم المھندس یتوجون بمیدالیتین ذھبیتین في ملتقى دولي لالبتكار): أرشیف(الصورة   

ر     ك ت ھ اب أعلن البروفیسور المغربي عدنان الرمال، أن
ن 2006دواء عام  ، یقضي على البكتیریا المقاومة، ویمك

 .أن یساھم في مقاومة عدوى فیروس كورونا المستجد
ي "الرمال"جاء ذلك مقابلة مع  ، وھو باحث متخصص ف

ة ذات ( فرمكولوجیا "  ی ائ ی م ی ك ات ال ب رك م علم دراسة ال
ة " المضادات الحیویة)  التأثیر العالجي ف ا صحی ، نشرتھ

 .الجمعة) أسبوعیة مستقلة(المحلیة " األیام"
ى : " وقال الرمال ل دواء ع صل ال رض أن یح ت ف ان ی ك

الجاري، ) نیسان(ترخیص من وزارة الصحة بدایة أبریل 
ي )  محلیة( للبدء في تصنیعھ من طرف شركة  رعت ف ش

ة 2010تطویره عام  ی ائ ن ث ، قبل أن تحول الظروف االست
 .، دون تفاصیل أكثر"دون ذلك

وذكر أن الدواء عبارة عن مضاد حیوي فیھ أیضا مادة من 
، مستخرجة من شجر "أوكالیبتول"الزیوت العطریة اسمھا 

، لدیھا القدرة على توجیھ جھاز المناعة في " األكالیبتوس" 
 .االتجاه اإلیجابي وتوقیف االتجاه السلبي

دة  "وأوضح أن   ین عدی مادة أوكالیبتول تباع في ألمانیا منذ سن
انون من   ع ذین ی على شكل كبسوالت توصف لكبار السن ال

 ".أمراض مزمنة في الجھاز التنفسي 
ي : " وتابع قائال ى ف ل ج ت ھ ی رعت السر في الدواء الذي اخت

ح،  اه الصحی ج ي االت اعة ف قدرتھ على توجیھ جھاز المن
 ".وتفادي العاصفة االلتھابیة

ز : "وأردف زی أوكالیبتول یتوفر أیضا على القدرة على تع
ھ  ة أن ل ی فعالیة المضاد الحیوي، فقد أثبتت األبحاث العلم
ادات  ن ومض ی وروك ل ك ة ال أیضا القدرة على تعزیز فعالی

 ".فیروسات أخرى
دواء خاص بعالج المالریا، شرعت عدد "  الكلوروكین"و

عالج  ة ل ری ری ارب س ج من ت من الدول في استخدامھ ض

 .المصابین بفیروس كورونا
ا   57" (الرمال "و  ً عة  ( فائز بجائزة المبتكر األوروبي  )  عام اب ت

ة / للمنظمة األوروبیة لبراءات االختراع  ی ة دول عام  )  حكومی
ز  2017 عزی ت ة ل ق ، بعد رحلة علمیة قادتھ إلى اكتشاف طری

 .فعالیة المضادات الحیویة لتصبح فعالة ضد الجراثیم المقاومة 
ره 2015كما فاز بجائزة االبتكار اإلفریقیة لعام  طوی ت ، ل

ادات  ض م ام ال ق وم م ق وان ت حی مضافات طبیعیة لعلف ال
الحیویة المستعملة كمحفزات للنمو التي تحذر منھا منظمة 

 .الصحة العالمیة
د " ویعمل حالیا أستاذ فرمكولوجیا في جامعة  م دي مح سی

 ).شمال(بمدینة فاس ) حكومیة" (بن هللا
دواء  م ال ل ي ع وراه ف ت دك ادة ال ھ ى ش ل ل ع اص وھو ح
ي  س ف اری ة ب رنسی ف ة ال م اص ع ة ال ع والعقاقیر، من جام

ام 1987 ع م ال ی راث ج م ال ل ي ع ة ف دول ، وعلى دكتوراه ال
 األناضول/ محمد بندریس■ .       من جامعة فاس 1994

 

 : باحث مغربي 
 اخترعت دواء یمكن أن یساھم في مقاومة كورونا

 14البروفیسور عدنان الرمال، قال في مقابلة مع صحیفة محلیة، إن الدواء الذي اخترعھ قبل 
 "توجیھ جھاز المناعة في االتجاه الصحیح وتفادي العاصفة االلتھابیة"عاما قادر على 

ي حصد   ا ف حة كورون ائ ھ ج ی في الوقت الذي تستمر ف
سخة  ن األرواح في مختلف  دول العالم، أتشرف بإنجاز ال

ة " نشراحا" األولى آللة التنفس االصطناعي  ق ك رف ، وذل
ن  ذی فریق من مھندسین من تخصصات مختلفة وأطباء، ال
لوا بیوتھم إلى أوراش عمل منذ بدایة الحجر الصحي،  ّ حو
ى أن  ة إل ی قضوا أیاما ولیالي وأنجزوا عدة اختبارات أول

ة  غ ی ص ل ا ل ن ل وص ت
 .   الحالیة

س "  انشراح"  ف ن ت ل ة ل آل
ة  ول اعي محم االصطن
اء  ن وقابلة لالستعمال  أث

ا   دھ ع جائحة كورونا وب
راض  ألم ة ل ب س ن ال ب
ى  ل ة، تساعد ع التنفسی
اع  ن التنفس عن طریق ق
ام  ى صم والضغط عل
ى  عادي دون الحاجة إل

 .  تدخل شخص آخر
راح"  س "  انش ف ن ت ة ال ر آل ب ت ع ة، ت ط ی س ب ا ال ھ ت ف ل ك ت ب

م  ال ع االصطناعي األقل وزنا في ال
ق  ن ي ع ل ف م ح ُ ا، ت ن م ل حسب ع
ا عن  ھ ی م ف حك ت المریض، ویتم ال
بعد بواسطة الھاتف الذكي،إذ یمكن 

زل ن م ي ال ا ف ھ دام خ ت االت ( اس ح
اء  ن ة أث دم ق ت ر م ی غ ى ال رض م ال

ت ی ب ي ال حجر الصحي ف ع )  ال م
ي  إمكانیة المراقبة عبر اإلنترنت من قبل مھنیي الصحة ف
اذ  ق ات، وإن ی المستشفى، بُغیة تخفیف العبء على المستشف

 .أكبر عدد ممكن من المصابین بفیروس كورونا
ق "  انشراح" تمت ھندسة    ة ووف ق ی ة دق ی بمواصفات طب

ا  ھ المعاییر العلمیة الجاري بھا العمل، كما یمكن استخدام
 .باإلضافة إلى المعدات التنفسیة  األخرى الموجودة سابقا

ذا   راءة  ھ ب ب تجدر اإلشارة إلى أنھ للتو، تم وضع طل
ارة  مصدر رھن إش وح ال ت ف ھ م ذي نضع االختراع، ال

 .المغاربة خالل ھذه الجائحة
ة  م اھ ذه مس ة، ھ ی ان استشعارا لواجبنا نحو الوطن واإلنس
اء  وب ذا ال متواضعة منا، كفریق عمل، لحمایة بلدنا من ھ

 .والسیر بھا قدما نحو العلم و التصنیع

 مغربي یخترع  آلة للتنفس اإلصطناعي األقل وزنا في العالم
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 ..عزیزي القارئ والكاتب

كل عناصر النص الذي ترید أن تكتبھ أو تقرأه 
العزل، الحجر، الجسد :  متوفرة لك في الواقع 

،العقل، التشاؤم،التفاؤل، االنتظار،الخوف، الكآبة، 
القلق ،الخیال،الحب، 

الوطن،األرض .الترقب،األمل.الزمن،الفقد
الخ یؤطر كل ھذه العناصر وأخرى سؤال ..،الموت

أي مستقبل :  الزمن الراھن في عز األزمة العالمیة
ینتظر ھذا اإلنسان في كل بقاع العالم؟ وكیف السبیل 
لتخطي ھذا االنھیار إلى مستقبل مغایر مختلف 

، وأخرى قد تساعدك "عناصر ومفاھیم"جدید؟ھي 
ال كالنصوص "  نص"على اإلبحار في متاھة كتابة 

،في البحث عن عالم مفارق آخر، عن تجربة 
الشيء مختلق أو تخییلي ..متفلسفة حیة غیر متخیلة ،

اآلن، كل مفھوم تحیاه عن قرب ھو حقیقة وواقع 
فھمت جیدا في ظل ..أصال، لم یعد یبنى أو یفترض

ھذه األزمة الكاسحة ،لماذا وكیف یبدع بعض الكتاب 
ما قد تكون فردیة أو " أزمة"الروائیین حین تداھمھم 

، حین ینعزل ھؤالء الكتاب عن اآلخرین ..مجتمعیة
آالما "عن المجتمع لسبب من األسباب ،أو یعیشون 

ال یتخیلون "  ومعاناة حقیقیة لیست وھمیة
یكتبون عن الذات ومن الذات الى الذات ..والیحلمون

استحضرت للتو .،وھي تسائل نفسھا وتسائل العالم
ذلك الشقي العنید رغم نفیھ "  دیستویفسكي"تجربة 

الى األصقاع ،كیف كان یصف الحراس بطریقتھ 
حین "  أحذیة مخملیة"الذكیة والذین كانوا یرتدون 

وحتى ..یریدون وضع األكل لھ لئال یحدثوا  وقعا
یشعرونھ بأنھ موجود وحیدا على األرض لیصاب 

ومع ذلك لم یستسلم ،وكتب روائعھ ك ..بالجنون
مذكرات العالم السفلي "و"  الجریمة والعقاب"
فھمت جیدا معنى الغربة التي یعیشھا كثیر ...الخ"

" االعتزال اإلرادي أو االضطراري"من الكتاب ،أو 
الذي یختارونھ بأنفسھم حیث ینقص فیھ منسوب 

، ..إللھاماتھم"  قیمة القیم"الحریة ، فتغذو الحریة 
نلمس ذلك في ..ومطلبا عصیا یتحقق أو الیتحقق

كتابات بعض الكتاب المغاربة المغتربین خاصة 
حین یمكثون زمنا طویال في بلدان غیر بلدانھم 

فیحكون عنھا ..یحنون الى الجذور دوما ،الى الھویة
حقا یتنقلون ویلھون .من منظور آخر

في حیاتھم الیومیة في ..ویتسامرون 
المھجر،ویحققون نوعا من الشھرة والتألق في تلك 
البلدان، لكن ترى كیف یوجدون اآلن ؟؟ ما مفھوم 
الكتابة عندھم ؟ من المؤكد أن ثمة تحول 
یعیشونھ؟عالم آخر یتوقون إلیھ ویفكرون فیھ مع 

نلحظ ..أنفسھم بسرد ممتع ذھني وبشوق وأمل منشود
ھذا في عمل الروائي الناقد محمد برادة في نصھ 

أو حین یمرض ".  موت مختلف"السردي اإلبداعي 
أویواجھ كاتب ما سؤال الموت والحیاة على سریره 
، أو یواجھ أسئلة أخرى قلقة ذات طابع وجودي 

تطرح في لحظات فترسم العالقة بین .تتعلق بمصیره
فعل الكتابة والذات والواقع بشكل دراماتیكي 
،وتتشابك تلك الدوائر الثالث؛ فعل الكتابة ،و الكاتب 

لتتقاطع وتتفاعل ویكون ما .والحدث 
نستحضر كتابات ألبیر كامي أیضا عن ..یكون

والكاتب غابریال ماركیز "..الغریب"و"  الطاعون"
والشاعر بابلو نیرودا ،والشاعر األنطولوجي 
الراحل محمود درویش وتجربتھ مع منفاه ومرضھ 

" أجلس وحدي"لنقرأ مثال قصیدتھ الرائعة ..المزمن 
وغیرھا، دون أن ننسى رفیقھ سمیح القاسم في نفس 

أیضا الشاعر العالمي لویس بورخیس ..التجربة 
ال ..وتجربتھ مع العمى الذي أصابھ وألھمھ كثیرا

نقصي آخرین، فقد كتبوا بجمالیة عالیة وسرد ممتع 
،  كتبوا "  القوي الجارح"أخاذ ،دون معاناة بمعناھا 

إلبداع معاني جدیدة ،أي لقوى جدیدة ،للتمكن من 
األشیاء بطرق جدیدة ،ولخلخلة تسلط الدالالت 

قد ینقلون معاناة ..والعمل على مقاومتھ وتغییره ،
لكن ھناك من ..اآلخرین ویتحدثون بلسانھم ودواخلھم

اجتمعت عنده المعاناة بشكلھا القاسي كما 
قلنا،والكتابة كقدرة فنیة عالیة على ترجمة تلك 

نستحضر أعمال الكاتب عبد ..المعاناة والتوثیق لھا

القادر الشاوي الروائیة،ونصھ التقدیمي لروایة 
"لرفیقھ صالح الودیع حین قال "  العریس" ھل : 

مھما بلغ من البیان )  أي نص الودیع(یستطیع النص 
أن یستنطق ما ترجع في الذات من ھوان ؟ وبذلك 
فھو نص یستعصي على التجنیس ویتمرد على 

لكن وأنا أفكر في عالقة الكتابة بنفسیة ...".التصنیف
التي ..كاتبھا الجریحة وفواجعھ وظروفھ االستثنائیة 

تختلف من كاتب آلخر، أفكر أیضا في ظاھرة عدم 
البوح واالعتراف التي نرصدھا عند كثیر من 
المثقفین الذین تسعفھم العبارة وال یوثقون لمعاناتھم 

فقد ال ..؟ یخفونھا ویكتمونھا ویصمتون!وتجاربھم 
 .. یتعاطى الكاتب للكتابة زمن األلم والمكابدة

یحكي فیھ "  نصا قویا"لماذا لم یكتب شكري مثال 
عن معاناتھ مع مرضھ الخبیث في أیامھ األخیرة 
،فقد یتفوق ذلك النص على كل ما كتبھ من مرارة 

الخ؟ ..في الخبز الحافي والسوق الداخلي والخیمة و
كان یذھب وحیدا إلى المستشفى أمال في العالج عبر 

بعیدا عن رفاقھ الذین جمعتھ بھم مغامرات ..القطار
مثیرة؟ ألم یكن راضیا على نفسھ ومساره ومصیره 

والذي یمكن ألي إنسان أن ینتھي ..الذي انتھى إلیھ 
ربما اكتشف أن أحالمھ لم تكن موازیة لحیاتھ .إلیھ

الكاتب في لحظات مرة .وأنھما لم یتعانقا قط.الشقیة
تسكنھ .. وقاسیة یحیا الوجود لوحده بشكل آخر مغایر

الذاتیة ویسكنھا، و تغمره الفردانیة الموغلة  ویتوحد 
 ..ویصبح األلم ألمھ وحده.مع نفسھ

في مثل ھذه الكتابات ،األمر ال یتعلق بالبحث عن 
التعبیر عن العقدة فقط في نصوصھ، ولكن یعثر 
علیھا القارئ في تلك اإلیحاءات والوسائل المجازیة 

یعثر على عقدة جماعیة منعكسة ..  واالستعارات
والقارئ الیقظ النبیھ ال .  ومتفاعلة في ذات فردیة

یقف عند الظاھر، بل ینتبھ لصدق المعاناة العمیق 
وصوت المرارة المتخفي في الكتابات االستعاریة 

التي تنقل لك أحاسیس "  المتألمة االستثنائیة"
ومشاعر نفسیة عمیقة خفیة ؛ومواقف ووضعیات 

لن ..عاشھا الكاتب واقعا وحقیقة ال اختالقا وتصنعا
یستطیع أي كاتب مھما أسعفتھ المخیلة أن ال یغترف 

إن الكتابة إذن لھا ..عملھ من نبع الحیاة وآالمھا
شروط أو حتمیات أو ووضعیات مختلفة ھي التي  
تجعل من أي عمل إبداعي أعمق وأغنى وأكثر 

" وضعیات استثنائیة"  استیعابا للوجود وأسئلتھ ؛
ھناك حب وراءه وجع یشعل نار السفر في الذات 
لتبحر في عوالم وترى غیر مانراه في حیاتنا 
المطمئنة، تفجر كل مشاعرھا لتصل الى القارئ 

ھل یمكن أن :  انتابني سؤال آخر .  حارة صادقة
ولك مثال راقنة "  بصدق وحب ومعاناة "تكتب 

ومكتبة تنیر لك طریق الكتابة ..جمیلة ومكتب فاخر
؟ ونافذة تطل على شارع ..بمراجعھا وقوامیسھا

أي مدینة؟ شارع تؤثث .. طویل عریض في مدینة ما

جنباتھ مقاه أرستقراطیة وصالونات حالقة وتزیین 
،ومتاجر للعطور الخاصة واأللبسة الفاخرة ونواد 

تصدر عنھا لیال قھقھات ..للترفیھ واللھو والعبث
الندامى یتیھون لیال في الشارع وھم یثرثرون 
یتحاجون ویلھون ویركبون سفنھم 

قد ال ..،المأساة الحق لیست مسرحیة..ومراكبھم
.. یوافق البعض أن المعاناة واأللم ھي الدافع للكتابة
.. ھناك من یصر أن الكآبة الخاصة مثال والعبث

عنصران وراء كل عملیة تتوخى اإلبداع 
لكن ومما الشك .والتفلسف،وتلك وجھة نظر أخرى 

فیھ أن الكتابة بالضبط ولیدة أزمات ،وأن العقل في 
ال یمكن أن یكون ..  مستواه التخییلي والمزاجي

فالكاتبة أحالم ..  و..إبداعھ إال نضاال ومقاومة و
یظھر معدن  "  عز األزمة"مستغانمي تعتبر أنھ في 

فاألزمة اختبار إلنسانیة الكاتب وحبھ لوطنھ .البشر
بمعنى أن الكتابة حب ،كما أن الوطن ..  ولآلخرین

حب كذلك،وحبھما ال یكون إال على ھامش 
أعود مجددا أتفحص ما یدونوه األصدقاء في ..الوجع

زمن الجائحة في جداریاتھم وألواحھم اإللكترونیة 
، فأكتشف أن بعضھم تمكن من "  نصوص"من 

تحرر من التربیة ..التحلیق بعیدا في سماء الخیال 
المنظمة المثقلة بالبیداغوجیا واالنضباط للمؤسسة 

اكتشفت أنھ یحمل في أحشائھ قدرة على ..االجتماعیة
" قصصیة أو روائیة"أو "  نصوص شعریة"  إنتاج

كان من قبل صارما في نظرتھ ..مثیرة ھكذا صدفة
یردد ما تضمنتھ ..الى قضایا الوجود ،منطقیا منظما 

من تجارب ..حكایات األدباء والفالسفة والشعراء 
ما نحیاه اآلن ھي مأساة كونیة .. تخصھم وال تخصھ 

إن كنت تھاب الصور التي تنقلھا   -،أفتح المذیاع 
وتسمع ..فإنك لن ترى إال ضحایا  -القنوات الفضائیة

نسب و عدد ضحایا ووفیات الفیروس في أوروبا ؛ 
مھد األنوار والحداثة المعطوبة وفي مناطق أخرى 

وتشرع في طرح ..أخرى من العالم و مجتمعك أیضا
أسئلة عن انھیار مجتمعات متقدمة كانت باألمس 

كنا نعدھا قبل اجتیاح ھذا الفیروس لھا من ..نموذجا
أكثر المجتمعات ضمانا لحقوق الفرد 

وفیات كثیرة تصیب المجتمعات األكثر ..المختلفة
تقدما ،والخطابات السیاسیة فیھا متباعدة عن واقعھا 

فتتساءل عن سر تناسل عقول ..وعن مفھوم اإلنسانیة
وكائنات سیاسیة ال تفكر في األزمة أو الحرب إال 
بمنطق الربح والخسارة بالمنظور االقتصادي الجشع 
؛ حقا ھي اختیارات أثبتت فشلھا وتقاعسھا 

تتردد بین التضحیة بحیاة الناس ..وجشعھا
ھذه .فتختار االقتصاد !!  أوباالقتصاد والسیاسة 

كما سبق   -الحداثة شجبھا األدب األوروبي الحدیث 
أن أشار الى ذلك حین   -لألستاذ عبد هللا العروي

فكل إنتاجات ذلك األدب كلھا من سیرفانطیس : "قال 
الى دیكنز الى دوستویوفسكي ، یمكن اعتبارھا 
وثائق إنسانیة مسجلة ضد النتائج السلبیة للحداثة ، 
األدب األوروبي الحدیث ،في  العمق ، وثیقة شجب 

األدب إذن الذي ترعرع في ".  لعملیة التحدیث
حضن الحداثة وواكب التحدیث  یشجب العملیة 

معنى ھذا أن الكاتب الحداثي لم یتخل عن .  ذاتھا
دوره ، غیر راض عن الحداثة كما ھي في أرض 
الواقع،أي عن مؤسساتھا السیاسیة ،ومنجزاتھا 
التقنیة، وغزواتھا الفلكیة ، واكتساحاتھا 

بمعنى أن ھذا الكاتب ال یرفض الحداثة ..المعرفیة
في ذاتھا كمبدأ؛ بل ھي نفسھا كحركة تاریخیة 
وتطبیقات غیر راضیة عن نفسھا ،غیر راضیة 
للمفھوم الذي أرستھ عن الفرد ، وال للمعنى الذي 

وال للدیمقراطیة ..أعطتھ للحریة ، وال لمفھوم العقل
انھارت التحلیالت واألحالم ..وال للحقوق 

وھل :  وقد تتساءل ..  عمت إذن الخیبة!!  والوعود
ھذا یقتضي حداثة أخرى ؛ أو ما یسمى حداثة 

وتعاین وأنت تتأمل ما یجري أن أشیاء .  الحداثة
وتالحظ .كثیرة تبدو في طریقھا الى التغییر الكلي 

كیف لجأ البعض في مجتمعات أخرى، وفي ھذه 
األجواء المتأزمة الى االنكفاف على الذات 

في المواقف كوسیلة للھروب من "  التطرف"أوإلى
أتفحص مرة أخرى كتابات أصدقاء ..مواجھة الواقع 

وتدویناتھم التي تتساقط في شبكات التواصل 
االجتماعي ، أقرأ أشعارا عمیقة جدا على طریقة 

الیابانیة تقفز  على الھوة بین العقل "  الھایكو"
والحس ،وتنقل لك صورا في غایة الكثافة 
واالختزال،ونصوصا أخرى أیضا سردیة أعثر 
علیھا تتضمن ھمومھم وانتظاراتھم في زمن الجائحة 

بسخریة مریرة جارحة ..وتحتضن أحزانھم
وآخرون أخذت قراءتھم لھذا الواقع ، الذي .واضحة

 -وبشكل فجائي   -سقط على رؤوس الجمیع ،صیغا 
صوفیة، أو خرافیة أو أسطوریة ملحمیة أو انھزامیة 

بدوا فیھا أشبھ بالناسكین ..إلى حد بعید ..نكوصیة
.. العابدین الزاھدین الرافضین دون رؤیة محددة

یلعنون الحداثة والغرب وكل ما یأتي من عنده وكل 
لم أعد قادرا على مواصلة قراءة .شيء عن الحیاة

یقتضي من كل "  البیت"فمغادرة ..كل التدوینات
حصیلة ھائلة من ..امرئ أن یتسلح ویعد العدة

.. تسمعھا في كل نشرة "  النصائح والتوجیھات"
علیك أن تدون في ..وكأنك تخرج لساحة الوغى

وتعلم االنضباط ..ورقة كل ماتحتاجھ من السوق 
والبس كمامتك وال وقت للتنزه أو للقاء ..وااللتزام

ال للتواصل عن قرب ..  عابر عبثي كما كان سابقا
وأكتشف أیضا تصالح القراء .والوقت لم یعد زھیدا

مع مكتباتھم إن كانت ؛وكل ما كانوا قد ھجروه من 
عدت إلى المكتبة علھا ..قبل أو أھملوه في بیوتھم

تسعفني في فھم الماضي وعالقتھ 
واكتشفت قیمة كتب كان ألصحابھا النظر .بالحاضر 

كیف .تعود الى سنوات خلت ..الثاقب وبعد الرؤیة
عثرت على مجالت رائدة كان لھا ..كان لھم بعد نظر

تؤرخ لزمنھا شعرا ..أكبر األثر في نفوس قرائھا
ودراسة وأدبا وسیاسة وتاریخا وبحثا وترسم آفاقا 

الثقافة "عثرت على أعداد من  ..لحیاة أخرى
" الزمان المغربي"و"  الجدل"و"  أقالم"و "  الجدیدة

ومالحق ثقافیة غنیة "..  الطریق"و"  المقدمة"و 
كانت باألمس البعید منبرا للثقافة "  لجرائد وطنیة"

وھي مجلة "  آفاق"عثرت على ..الحیة الملتزمة
وجدت .دوریة كان یصدرھا اتحاد كتاب المغرب

فیھا مقالة لألستاذ محمد برادة  1979السنة  4العدد 
تصریف "مدیرھا في تلك السنة، بعنوان 

!!!األزمة أیضا وفیھا مقالة "الكرمل"، ومجلة " 
مطولة ، عبارة عن حوار مع الراحل ذ 

في مقاالت "..مسار كاتب"الجابري بعنوان .ع.م
الشھیرة التي كانت "  مواقف"أخرى لھ وفي سلسلتھ 

ینتقد فیھا !!  تباع بثمن زھید عشرة دراھم للعدد فقط
بشدة ودون ھوادة  الرأسمالیة المتوحشة واالمبریالیة 

من ..والعولمة المنحرفة ،بل تنبأ بأمراضھا وأوبئتھا
كان یوافقھ ؟؟ الكتابة عنده لم تكن نوعا من الترف ، 

كان یكتب من أجل .أو أنھ یكتب ألجل أن یعترف بھ
الوطن ، ألجل أن یعري واقعا عالمیا رأسمالیا بئیسا 

الى جانب ھذه المجالت الرائدة .في طریقھ الى نھایتھ
وأنا أرتب اوراقا خاصة وجدت كتابا لعبد الكبیر  

 :الخطیبي
  khatibi,A .la blessure du nom 
propre,Denoël,1974,p1 

"لمحت عبارة ھي كاآلتي تتصدر الكتاب النص : 
انعكاسات الكائن وھو یتحول ویمتزج :  البلوري

 .فلنتأملھا" . بتصفح المعنى 
 20/04/13بني مالل في      

 ..ات للنسیـانــيومی

  
یتمیز بالھدوء . عمر عبد القادر حوالي ستون سنة    

ب .  قامتھ متوسطة . والطیبوبة  ا الشی ھ غزاھ ت ی ح ل
ة .  كاملة ن ورأسھ    . عیناه بھما مسحت حزن مزم

مغطاة دائما بقبعة عصریة أكلتھا حرارة الشمس ، 
ي    و ل ا األص ھ ون دت ل ق ف ام ، ف . ھلكھا توالي األی

یمر .  في الحي منذ عدة سنوات   یتعایش الرجل معنا
ا    في األسبوع   یومین ن ھ .  لتنظیف أزقت ل م ع وم ب ق ی

 : مرة سألتھ.   بإخالص وتفان
 ..ھل یؤدي لك السكان واجباتھم آتجاھك ؟

 : إبتسم ، ثم رد
 . لجواد منھم فقط

ع       ی جم ة ت جر عرب ھ ی ت ع قبل عشرین یوما سم
أوراق األشجار و أغلفة ما یشتریھ األطفال ( األزبال 

زل ). من حلویات من دكاكین الحي  . فتحت باب المن
 :بعد تبادل تحیة الصباح ،فاجأتھ بالقول

 ..أراك تعمل أ عبد القادر ، اال تخاف من كورونا ؟
م  ال ،ث قطب حاجبیھ قلیال ،أمال رأسھ نحو الیمین قلی

 :.أجاب
ن  ذی ك ال ئ ى وأول ا حت إذا آنقطعت عن العمل ، ربم

 .یمنحوني بعض المال سیقفلون في وجھي أبوابھم
 : قاطعتھ قبل أن ینھي كالمھ بالقول 

ا ھ وت ی اشرة    إسمع ،الناس في ب ب ك م ت محت ، وأن
ا . بإسفلت األزقة  دم ن اال تعلم أن اإلنسان المصاب ع

روس  ی یعطس ، أو یسعل، أو حتى یبصق ، یترك الف
ھ   وعندما.  على األرض ت ع ا جم ن    تأتي لتجمع م م

ك  ع اب أص تصق ب ل د ی روس ق ی ف نفایات بیدك فإن ال
 . ،تصبح حیاتك مھددة  و آنذاك.فتصاب بالعدوى 

ي . إندھش الرجل من ما قلتھ لھ   ادرن ة ب ن ی ن وبعد ھ
  :بالسؤال

 .وماذا علي أن أفعل؟
 :أجبت

ك  ى .  أمكث في منزل ل ة الشھر مر ع ای ھ ي ن و ف
إنھم لن یبخلوا عنك، .أؤالئك الملتزمون باألداء معك 

 .ألنھم یعرفون ما نحن علیھ من حالة اإلستثناء
ھ .  إبتسم . برقت عیناه      ت ل ا أدی د م ع ي ب شكرن

د .  الواجب ، ثم آنصرف  م أع اء ، ل ق ل ومنذ ذلك ال
 .. أسمع صوت عربتھ بالحي

 صالح الرواضي ■

  من صمـیــم الـــواقــــع
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في ھذا الحوار یدلي المفكر الفرنسي، أالن تورین،   
بدلوه، عبر الھاتف، في قضایا عدة، ویعبر عن أفكار 
عمیقة من بیتھ، حیث یخضع كباقي الفرنسیین للحجر 

على مشارف إتمام .  الصحي بعد إعالن حالة الطوارئ
قرن من العمر، یخلص إلى أن العالم لم یعد كما كان، 

 .حیث إنھ یشعر الیوم بالخوف
 توفیق السلیماني: مارك باسیتس، ترجمة: حاوره

نحن في حرب، وفق ما یقولھ الرئیس الفرنسي،  
إیمانویل ماكرون، ورئیس الحكومة اإلسبانیة، بیدرو 

 ھل ھذا صحیح؟ . سانشیز
الذي یغزو )  أ(تقنیا، تعني الحرب مواجھة بین الجیش 

وفي حالتنا ھذه ینقصنا العنصران، كما ).  ب(تراب البلد 
ما نعیشھ الیوم ھو  .  أن الحرب تحدث بین بني البشر

ال أنتقد  .  مواجھة بین ما ھو إنساني وما ھو ال إنساني 
ُقاتلین  . استعمال لفظ الحرب، لكنھا قد تكون حربا دون م

وفي  .  لیست ھناك استراتیجیة؛ الفیروس لیس رئیس حكومة 
  .الجانب اإلنساني، أعتقد أننا نعیش في عالم دون فاعلین 

 ماذا تقصدون بعالم دون فاعلین؟ 
لم یسبق قط أن تولى رئاسة الوالیات المتحدة األمریكیة 
شخص غریب األطوار مثل الرئیس الحالي دونالد 
ترامب؛ الذي ال یحمل من صفات الرئیس إلى القلیل 

القواعد والمعاییر، بل خارج  إنھ شخصیة خارج .  جدا
وھذا لیس محض صدفة، بل  .  الدور الذي یلعبھ رئیس الدولة 

ھو تحصیل حاصل؛ لقد انسحبت الوالیات المتحدة  
وفي أوروبا، إذا بحثت  .  األمریكیة من لعب دور زعیم العالم 

 .عن أكثر الدول األكثر قوة، فلن تجد أحدا 
 وفي األسفل؟ 

ال وجود لحركة شعبویة، كل ما ھنالك ھو انھیار ما كان 
في المجتمعات الصناعیة یخلق المعنى؛ الحركة العمالیة، 
فلیس لدینا الیوم فاعلون اجتماعیون، وال سیاسیون، وال 

لھذا، كل ما یحدث .  عالمیون، وال وطنیون، وال طبقیون
في جانب، لدینا آلة بیولوجیة، .  ھو كلیا عكس الحرب

وفي الجانب اآلخر، لدینا أشخاص ومجموعات دون 
أفكار، دون قیادة وال وجھة، دون برنامج، دون 

  .إنھ الصمت. استراتیجیة، ودون لغة
بعد كل ھذا العمر والتجارب، ھل تتذكرون فترة في 

 حیاتكم شبیھة بما نعیشھ الیوم؟ 
قد یكون ربما ساد اإلحساس نفسھ إبان األزمة 

: ، لقد ولدت قبلھا ویمكنني القول1929االقتصادیة سنة 
كان قد اختفى كل شيء، ولم یكن ھناك أي فاعل في 

سرعان ما  لكن .  الساحة، ال في الیسار وال في الحكومات
بید أن ما یدھشني الیوم، باعتباري  .  مأل الفراغ السید ھتلر 

عالم اجتماع أو مؤرخ الحاضر، ھو أنني لم أشعر منذ زمن  
في  .  ، مثل اآلن 1929بعید بمثل ذلك الفراغ الذي ساد في  

الحقیقة، ھناك غیاب الفاعلین، وغیاب المعنى، وغیاب  
األفكار، بل حتى االھتمام؛ ما یبدو واضحا اآلن ھو تفضیل  

كما لیس لدینا إلى  .  استھداف كبار السن )  كورونا (الفیروس  
لیس لدینا أي سالح، أیادینا  .  حدود الساعة عالج وال لقاح 

یجب علینا  .  مھجورون ..  فارغة، نحن محبوسون ومنعزلون 
أال نتصل ببعضنا البعض، وفوق ھذا وذاك یجب أن نلزم  

 !ھذه لیست حربا . البیت 
، بدایة 1940كنتم في سن أربعة عشر عاما سنة 
ھل یذكركم .  الحرب الحقیقیة، الحرب العالمیة الثانیة

 الوقت الراھن بذلك اإلبان؟ 
عمري، لم  في تلك الفترة، بالنسبة إلى فتى فرنسي في . ال

. یكن ھناك شيء مبتذل أكثر من الحرب الفرنسیة األلمانیة 
ُرح لدي ذلك مرات عدة  فیما بعد، أثرت فترة  .  بالفعل، ط

لكن ما یحدث الیوم ھو  .  االحتالل األلماني في فترة شبابي 
شيء آخر ال مجال لمقارنتھ بالحرب العالمیة الثانیة؛ نحن  

نحن ال نتكلم، ویجب أال  .  في فراغ، ونُختزل إلى ال شيء 
 .نتحرك، بل أكثر من ذلك نحن ال نفھم ما یجري 

رأى السوسیولوجي أالن تورین النور بمدینة ھیرمانفیل 

إنھ واحد من المثقفین .  1925سورمیر الفرنسیة سنة 
القالئل الذین ینتمون إلى جیل المع رفع شأو العلوم 
االجتماعیة والفكر الغربي منذ منتصف القرن العشرین 

بصفتھ عالم اجتماع،  .  الحادي والعشرین إلى بدایة القرن 
امتد مجال دراساتھ من المصانع التي رفعت البالد بعد  
الحرب إلى مجتمع ما بعد الصناعة، ومن االنشغال  

 .بالحركات االجتماعیة، إلى أزمة الحداثة 
أصبح بحكم خوضھ في الجدل العام، في فرنسا، وفي دول   

أوروبیة أخرى مثل إسبانیا، وفي أمریكا الالتینیة، مرجعا لما  
یطلق علیھ في فرنسا الیسار الثاني، ذا الطابع الدیمقراطي  

كما یعتبر أحد المثقفین  .  االجتماعي والمناھض االستبداد 
ُنحوا جائزة أمیر أستوریاس لالتصاالت   األجانب الذین م

وھي واحدة من أھم  .  2010والعلوم اإلنسانیة في عام  
 .الجوائز في إسبانیا وأوروبا وأمریكا الالتینیة 
 وكیف وصلنا إلى ما وصلنا إلیھ الیوم؟ 

لقد عشنا قرنین رائعین في المجتمع الصناعي، في عالم 
واعتقدنا، وكان .  عام 500ھیمن علیھ الغرب خالل 

الحال كذلك في السنوات الخمسین األخیرة، أننا كنا نعیش 
اآلن، ربما سنعیش ). تھمین فیھ أمریكا(في عالم أمریكي 

في عالم صیني، لكني لست متأكدا على اإلطالق من 
أمریكا تغرق، والصین توجد في وضع متناقض لن . ذلك

ترید الصین ممارسة الشمولیة الماویة .  یستمر إلى األبد
لألسف، ال نوجد في أي .  من أجل تدبیر عالم رأسمالي

منزلة، نحن بصدد انتقال وحشي لم یكن معدا وال مفكرا 
  .فیھ

ھل تتحدثون عن الوقت اآلني، في خضم الحجر 
 الصحي، أم عن ھذه الحقبة بشكل عام؟

أتحدث عن الزمنین معا، لكني أحبذ إبداء وجھة نظر 
أنا شخصیا أجد نفسي في المكان، بما .  شخص محبوس

  .أنني ال أملك حق الخروج إلى الشارع
 ھل أزعجكم ھذا الوضع؟ 

أشعر، بطریقة .  ال، ألن حیاتي اتسمت بالعمل في البیت
ما، بأنني محمي في ظل الشروط نفسھا التي كنت 

  .أعیشھا یومیا حتى في األیام العادیة
 وأین أوروبا من كل ھذا؟ 

ھل سمعت، أنت، الكثیر من الرسائل األوروبیة ھذه 
أنا أوروبي حتى .  األیام؟ شخصیا لم أسمع أي شيء

االتحاد  یجب االعتراف بأن مغادرة بریطانیا .  النخاع
وقل الشيء نفسھ عن  .  األوروبي لیست بالشيء السھل 

مثل ماتیو سالفیني  )  مناھضو اللیبرالیة (صعود الاللیبرالیین  
ونحن ال نعرف كیف وال لماذا جاءت الجائحة  .  في إیطالیا 

من السابق ألوانھ معرفة ما یجب القیام بھ  .  في ھذه الظرفیة 
اقتصادیا، أما سیاسیا، فال یطلب منا شيء آخر غیر مالزمة  

نحن في الالمعنى، وأعتقد أن الكثیر من الناس  .  البیوت 
  .سیصبحون مجانین بسبب غیاب المعنى 

 ھل سیكون ھناك عود إلى القومیة والشعبویة؟ 
الیوم ھناك قراران أساسیان .  ھذا موجود ھنا أصال

أوال، التحرر بواسطة النساء، أي، .  بالنسبة إلى أوروبا
انھیار العقل في مركز الشخصیة، وإعادة تكوین 
األحاسیس حول العقل والتواصل، بمعنى تشیید مجتمع 

وثانیا، استقبال المھاجرین، وھذه  .(care) الرعایة
ُ .  القضیة أعتبرھا مشكلة كبیرة ف ُعرَّ فبلداننا األوروبیة ت

  .الیوم انطالقا من مواقفھا من المھاجرین
ألن یغیر الفیروس كل شيء؟ التداعیات االقتصادیة، 
عادات اجتماعیة جدیدة مع المزید من البعد بین األفراد، 

 وأولویات أخرى؟ 
سیكون من .  ستكون ھناك كوارث أخرى.  ال أعتقد ذلك

المدھش للغایة بالنسبة إلي أال تحدث كوارث إیكولوجیة 
بعد ضیاع  كبیرة في السنوات العشر المقبلة، السیما 

وأنبھ إلى أن األوبئة لیست كل  .  السنوات العشر األخیرة 
أعتقد أننا دخلنا في نوع جدید من المجتمعات؛ مجتمع  .  شيء 

الخدمات، وفق تعبیر االقتصادیین، لكنھ مجتمع الخدمات  
سترفع ھذه األزمة من شأن فئة مقدمي الرعایة؛  .  بین البشر 

. ال یمكن أن یستمر ھؤالء في الحصول على رواتب ھزیلة 
في الوقت ذاتھ، في ظل ھذه األزمات، ھناك احتمال أن  
تؤدي صدمة اقتصادیة إلى ردود فعل أصنفھا في خانة  

ا عن المستقبل، وأفضل،  .  الفاشیة  لكني ال أحبذ الحدیث كثیرً
 .في المقابل، التركیز على الحاضر 

 ھل یحكمنا الفیروس الیوم؟ 
لیس الفیروس، بل عجزنا عن محاربتھ، لكن سیُنتھى إلى 

  .إیجاد لقاح لھ
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 .الیوم

.. فیروس كورونا جعلنا نعیش الالّمعنى في بیوتنا: أالن تورین
 وستكون ھناك كوارث أخرى

ادة       را ج اب مر ع ا ی ورون ك رأیت فیروس ال
حتى إذا تقاطع معي توقف لحظة، ثم . الشانزلیزي

ـلوحا بإشارة فھمت منھا  ُ رمقـنى بنظرة شزراء، م
ى . أنھ یضرب لى موعدا منذ الغد ارتعدت فرائص

ر ؟...  یا:"  وتساءلت  ظة "  أین المف ح ل ى ال وف
والـثـو تذكرت تلك الحكایة التي سمعتھا منذ عھد 

 بعید

وتقول أن أحد خدام اإلمبراطور،كان یتجول فى   
ا  ھ المدینة، وبین ھذا المنعطف وذاك اصطدم وج
ى،  ن ع ظرة ذات م لوجھ بالموت الذى سدد إلیھ ن
ھ  جعلت الذعر یشل أطراف الرجل أوال، ثم یجعل

: " تانیا یھرع جـریا حتى وقف أمام اإلمبراطور 
ذه  ظة ھ ح ل ذ ال ن ي م ان ج حص ـرِّ ُسَ موالي إني أ
د  ق د، ف ن رق م ى س ت الد، ح ألضرب عمیقا فى الب

 ."التقیت الموت وقد ھددنى بسلب روحـى 
ما أن أعطاه اإلمبراطور اإلذن بالسفر حتى خلد  

م ،  رأى  ائ ن جـاللـتھ للقیلولة، فرأى فیما یراه ال
ـضرتھ، ثم رأى  نفسھ وقد استدعى الموت أمام حُ

عاتـبا إیاه  ُ د : "  نفسھ م ددا أح ھ ب م رع ُـ ف ت ی ك
ا ؟  ص ال ر إخ ث ي األك دام وت "  خ م اب ال أج

عفوا حضرة اإلمبراطور،أنا لم أھدد : " مستغربا 
ھ  ی ظرت إل قطعا خادمك المخلص، ولكنى فقط ن
د  مستغربا، متسائال عما یفعلھ ھنا، ولى معھ موع

وم !  غدا فى سمرقند  رة ی ی ا مس ن د ع ع ب ذه ت وھ
 ! "كامل 

ان ؟ "   ط ی ش ل ى ل أھذا المجرم یصلى  أم یُـصل
ى  ت ة ؟ م م متى كان هللا جل جاللھ یُـبارك الجری
م  ظ دل واألع رم واألع ل واألك و األج ان وھ ك

ُبارك الجبن والغدر والخسة والفاحشة  ؟   "یـ
ة  م ری ك ة ال " لماذا یذكرنى كل ھذا باآلیة القرآنی

روج  ى ب م ف ت أینما تكونوا یدرككم الموت ولو كن
ذه"  مشیدة  ا إال ھ ا " ..  أو لیست الكورون ای ن م ال

ُـصب ر .  خبط عشواء من ت م تھ ومن تخطئ یع ِ ُـم ت
 .كما قال شاعرنا القدیم!" فیھرم 

وت م وت .  نعلم یقینا أن لدینا موعدا مع ال ن م ك ل
ر وت آخ ا م ورون ك ى .  ال اه ف ن ع رة وض وال م

ى .  الحسبان ل وت ع إنھ موت بطعم آخر ، إنھ الم
ات  مرض ة وم م ـ ق ـ ع ـ ُ ة م ع ن ة وأقـ م ق عـ ُ أسرة م
عـقمة وأیاد ال  ُ عـقـمات وأطباء بعـیون زجاجیة م ُ م

ا ن حسس ت ة ت م ق ـ ُفـازات مع ا .  تلمسنا ولكنھا قـ أم
ى  ت ا، أو ح ن راب م ت م االق ھ ی ل األھل فممنوع ع

ى !...  رؤیتنا  ف َّر من الموت في المن ھل ھناك أمــ
ان  ودی ؟ ھل ھناك أمـرَّ من سكرات المنون فى ال
ذى  ور، ال ـ غ ن اعر س الش المو حشة ؟ ذكرونى ب

ما أھول : " لخص كل ھذا فى العبارة الرومنسیة 
د  ی ى ال ة ف ئ و "  الرحیل بال ید دافـ ف ول ی وأض

ما أھول الرحیل بال قبلة على الجبـیـن : " متطفال 
ردى  ى دروب ال ة، ف رافـقـ ُ وال ابتسامة حـنون م

..." 
ن وال "   ـ ی ـ ب ج ى ال ل ما أھول الرحیل بال قبلة ع

رافـقـة، فى دروب الردى  ُ  "...ابتسامة حـنون م
داد ح . فى ھذا الجو المشحون بأمواج األھوال وال

ارب  ق ا ع طرن م وم ت ی غ ل ب ق ث م فى ھذا الجو ال
ر  ی غ . فیروسھا الذي حقا ال یمیز بین كبیر أو ص

س "  خبط عشواء"  لكن من قال أنھ یضرب  ی أو ل
وا أم  ان ا ك وخ ی راء، ش ق ف یستحلى أكثر أجساد ال
رضع؟ أو ال یتسرب أكثر بین خبزھم وملحھم أو 

ؤالء س ھ ی ى األرض"  ل ون فـ ذب ـ ع م م "  ال ھ
 المستعـذبون فى األرض ؟

ول  ح ي ت اریس ب عرس ال ث ال ی و ح ج فى ھذا ال
اجر.. حدادا ن ح ت ال غ ل ا ..  ھنا حیث القلوب ب ن ھُـ

رأیت رجال یغادر الصفوف، یدخل أول متجر، ثم 
م  دره ث جر غ ن ذر خ ق ھ ال ف یستل من تحت معط
ى  یغمده فى صدر إمرأة، ثم فى صدر رجل، تم ف

ي إذا ..  ثم ..  ثم.. صدر ولد، ثم فى صدر فتاة ت ح
ارع  ش ل ارتوى خنجره من الدماء البریئة، ھرع ل

ا  ی ل ُص ت !  الكبیر وھناك جـتا على ركبتیھ م ن وك
ى : " أتساءل  ل ص ى  أم یُـ ل مجرم یص أھذا ال

ارك  ب ھ یُـ الل ان هللا جل ج ى ك ت ان ؟ م ط ی للش
الجریمة ؟ متى كان وھو األجل واألكرم واألعدل 

ُبارك الجبن والغدر والخسة والفاحشة   واألعظم یـ
 "؟ 

ا : "  لكني كنت أتساءل  ن ث ل ع ماذا لو كان هللا ب
ا  ی ا آدم روس ی ھذا الرجل حتى یذكرنا بأن ھناك ف
دون ؟  ن ھ مج ن ل ح ذى ن روس ال ی ف ن ال أقبح م

روس .  فیروس التطرف األعمى  ی ا أن ف رن ذك یُـ
وت م ی ھ فـ ل ي أج ھ ت ن د ی ذا .  الكورونا ق ن ھ ك ل

ھ  الفیروس المتطرف شیئ آخر إنھ المقیم بیننا، إن
یعاشرنا صبحا وعشیا، ونحن فى غفلة من أمرنا، 
ى  دسھ ف ی وم ل ال نعرف متى یستل خنجره المسم

 "ظھورنا، أو ظھور نسائنا، أو أوالدنا ؟ 
ار،  نعم لو أصیب بذلك المكروه وھو في ھذه الدی

ار" لكان ھؤالء  ف ـ ُ ك ھ "  ال ل ن أص ھ ع ون أل ال یس
وا  ان م ك ھ ن ك ده، ول ق ت ع ھ أو م ن أوفصلھ، وال دی
اك  ن ى، وھ ف ش ت مس ى ال ن إل ی ـ ف ـ ع س ُ یأخذونھ م
ل  ان وك ف ل ت ك ھ ب داوون ُطعمونھ، یُـ یُنظـفونھ، یـ
م  ھ ات ی ون ح عرض د ی إخالص، وأكثر من ھذا ق

 .للخطر من أجل أن یـحـیا
اء،  ری ؤالء األب ل ھ ت ذى ق ھذا الرجل الجبان، ال

ـفارا " یقول إنھ لم یـقـتل إال  ُ ظة "!  ك ح ھل یعلم ل
م  أنھ لو أصیب بالفیروس أو أي مرض قاتل ، نع
لو أصیب بذلك المكروه وھو في ھذه الدیار، لكان 

ـفار" ھؤالء  ُ ھ، "  الك ل ھ أوفص ال یسألونھ عن أصل
ھ  ذون أخ وا ی ان م ك ھ ن ك ده، ول ق ت ع وال دینھ أو م
ھ،  ون ف ـ ظ ن اك یُ ن ى، وھ ف ش ت سعـفـین إلى المس ُ م
الص،  ل إخ ان وك ف ل ت ك ھ ب ُطعمونھ، یُـداوون یـ
ن  طر م خ ل م ل وأكثر من ھذا قد یعرضون حیاتھ

 .أجل أن یـحـیا
طرح  ادر أن ی غ مجرم الـ ذا ال أما كان حریا بھ

ى : السؤال  ت الد ال ب ھل ھناك شیئ من ھذا في ال
ھر  ق الد ال جاء منھا، بالد االستعباد واالستبداد ب
ى  والفقر؟ أو لیست نفسھا تلك الھیاكل الراسخة ف
أت،  جش ا ت م ل ى ك وحل قناعاتھا الصدئة تلك الت
ي  ت واھرال ظ ذه ال ت ھ ب كلما تمخضت، إال وأنج
ة  ی روس ی ف تـقـذفـنا بھا والتى تلتقى مع الظاھرة ال

ف "  خبط عشواء" فى كونھا تقتل  ل ت خ أو لیست ت
ا ؟  معھا إال فى طاقة العدوى المحدودة فى تنفسھ
را  اف ا وأض من ھنا سُعارھا، من ھنا انتقامھا أنیاب
رون  ھ ق رزت ا أف ل م ال ، أي ك وخناجرا ومناج

 .األسالف الـغـابـرة
اء .  من قال الوباء وباء ؟ وكیف  وھو اآللة الصم

ب  ص ع ت ع ال اخرة راقصة م ك س البكماء تضح
ون "  الجاھل األعمى ؟ من قال أن  ر "  طاع ی ب ال

كامي ھو فیروس خبیث أنجبتھ فـئران المجاري ؟ 
ة أو  ی اش ة أو ف أو لیس إال الصورة المجاز لنازی
ان ؟ أو  ة اإلنس ی ان أصولیة تقتل فى اإلنسان إنس
ا  ھ ت ق ی ق ح ة ب م خ ت م ي ال ا ھ ھ س ف ذه ن ت ھ س ی ل
ن  ع ط ة ت زی رائ غ ا ال ھ ت ی ان ة،وأن دس ق م ال
ة،  ی ة آدم ل ب ن ول ق بالخنجرتارة،وتارة أخرى تتح
ن  ا تش ھ إن لكنھا متى تمكنت من أدوات الدمار، ف
حربا مخزیة، ال تحط أثقالھا حتى ولو ارتوت من 
ت  ق و سح ى ل ت كل الدماء، دماء كل األبریاء، ح
ـل البراعم، براعم كل الشواطئ، وكل األشعار،  ُ ك

 .وكل األناشید، وكل الربیع 
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في البدایة نرید ان تقدمي نفسك للقراء، من ھي 
 ھذه المغربیة التي تشتغل مع البروفیسور راوولت؟

حاصلة على ماستر  1992سارة باللي من موالید 
دولي بالمغرب من كلیة العلوم ابن مسیك بشراكة مع 

ماستر تخصص علوم الصحة :  كلیة الطب بمرسیلیا
وماستر تخصص )  2015المغرب(والتنمیة 

دكتوراه سنة ).  2015   فرنسا(األمراض المعدیة 
، تحت إشراف البروفیسور راوولت، وحالیا 2019

اشتغل كمھندسة بحث علمي، نشتغل على البكتریات 
 .و الفیروسات

 ما ھي بالضبط مھمتك ضمن طاقم المعھد؟
انا ضمن فریق المجھر االلكتروني الماسح قمنا بأخذ 

 .اول صور لفایروس كورونا
لنوضح للقارئ غیر المتخصص، ماذا یشكل على 

 المستوى العلمي أخذ صورة للفایروس؟
نحن بصدد كتابة مقالة علمیة بھذا الشأن حول 

فیروس كورونا، على العموم المجھر یمكن من 
معرفة فصیلة الفیروس بسرعة من خالل الشكل 

وكذلك من خالل المجھر یمكننا معرفة دورة حیاة 
الفیروس في الخلیة وھذا یمكننا من فھم عملیة دخول 

 .الفیروس للخلیة
حسنا لنعد إلى سارة، أین خطت خطواتھا األولى؟ 

 .)الحي، المدرسة، األسرة(
ولدت في حي شعبي بالدار البیضاء، ودرست في 

التعلیم العمومي، االسرة الحمد  في وضعیة 
مریحة، انا كبرى إخوتي، یعني األمور عادیة، 

والوالدین وتشجیعھما تمكنت من الوصراحة بفضل 
 ً  .الوصول، ألن الطریق كانت صعبة جدا

كیف وصلت سارة إلى المركز االستشفائي الجامعي 
 بمارسیلیا؟

كان ذلك عن طریق الماستر الدولي بكلیة العلوم ابن 
ھو تكوین مشترك مع كلیة الطب بفرنسا،   مسیك،

وكنا ندرس نفس دروس المعاھد الفرنسیة، لكن 
بالفیدیو بالمغرب، وكنا خمس طالبات من األوائل 
اختارونا من أجل مشروع الماجستیر، وكانت كل 
واحدة منا بمختبر وانا كنت مع راوولت بالصدفة، 

وكنا نحصل على منحة من   كان االختیار عشوائیا،
 .كلیة الطب بمرسیلیا طول مدة التدریب

وبعد ذلك عندما رآى البروفیسوور راوولت عملي 
)Stage de fin d’étude( الخاص بفترة التدریب 
الدكتوراه تحت إشرافھ،   ، اقترح علي أن أحضر
 .ھذا ما حصل باختصار

 كم عدد المغاربة بالمركز؟
، لكن تخرجت إحدى الطالبات 8كانوا  6حالیا 

طالب (وغادرت المعھد، وفي كل سنة یأتي مغاربة 
عن طریق الماستر الذي تحدثت عنھ )  على االقل

 .بكلیة العلوم ابن مسیك
كیف ھو تعامل البروفیسور راوولت معكم، مع 

 الطاقم العامل والطلبة الباحثین؟
تعاملھ صارم یرید دائما األفضل وھذا ھو سر 

النجاح، نتوفر على كل اإلمكانیات بالمختبر، كل ما 
نحتاجھ یتم إحضاره، ال مجال للتھاون، نحن ھنا 

 .نعمل بجد وصرامة كأننا في مدرسة عسكریة
منذ متى وأنت تشتغلین بالمعھد، وما ھو أھم ما 

 یالحظ على البروفیسور؟
ھو شخص ذكي جدا و ذو علم وخبرة واسعة، تقریبا 

وانا أشتغل مع البروفسور راوولت،  2015منذ 
یعامل كل الباحثین باحترام وال یھتم ال بالجنسیة وال 
بالدیانة، أنا مثال أرتدي الحجاب مع العلم أن فرنسا 
ضد ارتداء الحجاب، ولكن راوولت ال یھتم بلباس 

اآلخرین أو أي شيء بما في ذلك اوقات العمل المھم 
 .ھو النتیجة

كیف كان صدى قرار المغرب استعمال 
لدیكم في المركز؟ وماذا كان تعلیق ’’  الكلوروكین‘‘

 البرفیسور راوولت؟
تحدث عن المغرب بصفة عامة، بأنھ من الدول التي 

  .طبقت البروتوكول
ما ھو رد فعلك عندما سمعت بقرار المغرب 

-استخدام مشتقات الكلوروكین لعالج فیروس كوفید
  في الوقت الذي لم تجزه الحكومة الفرنسیة؟ 19

صراحة لم یسبق لي أن كنت سعیدة ببالدي أكثر من 
المغرب صراحة اعطى درسا لعدة بلدان ...ھذه المرة

حتى فرنسا التي یتواجد فیھا راوولت والبرتوكول، 
انا ....  ولم ترد تطبیق البرتوكول على البلد كلھ

 .اتخذ قرارات صائبة...أفتخر ببلدي المغرب
 كیف تصفین مشوارك إلى حدود اللحظة؟

مشواري لم یكن سھال أبدا، كان مشوارا صعبا جدا، 
توفر لي دعم من والدي وعائلتي، ولكنني قاتلت كي 
أصل، أنا أعرف الكثیر ممن ھم مثلي لكن لم تعطى 
لھم الفرصة، بل منھم من أطروحاتھم متوقفة بسبب 

 .نقص المعدات
  ما الذي یمكنك قولھ عن البحث العلمي بالمغرب؟
البحث العلمي ھو أساس كل دولة ولألسف الدول 

مثل المغرب توفر المیزانیات ألشیاء أقل أھمیة 
الباحثون كانوا مھملین واآلن . وتھمل البحث العلمي

لو كان المغرب یستثمر . مع ازمة كورونا تم تذكرھم
في التعلیم والبحث العلمي كان سیصبح دولة قویة 

ولكن لألسف ال حیاة لمن . تنافس الدول الكبرى
البحث العلمي بالمغرب میت لو كان المغرب . تنادي

یستثمر في البحث العلمي لن تكون ھناك ھجرة 
 .’’بزاف‘‘لألدمغة وھذا شيء مؤلم 

 تقصدین أنھ من الممكن أن تعودي إلى المغرب
فكرت أن أعود إلى المغرب من اجل تطویر بلدي 

غیر أنھ إذا بقیت . ومشاركة ما تعلمتھ بفرنسا
األوضاع كما ھي، واستمر البحث العلمي صراحة 

ال أرى أیة إمكانیة للعودة إلى ھناك، ألن األمر 
سیكون بمثابة انتحار علمي، انا ھنا بفرنسا تتوفر لي 

جمیع االمكانیات والظروف التي تشجع على 
وعلى سبیل المثال أنا أتوفر . االستكشاف والبحث

على براءة اختراع مع مختبري واكتشفت بعد 
ال شيء یشجع على العودة، . البكتریات الول مرة

وال وجود للبحث العلمي في المغرب والقول بوجوده 
 .مجرد كذب على أنفسنا

 .حدثینا عن براءة االختراع
اإلختراع ھو محلول وطریقة الحفاظ على 
البكتیریات المعویة وجعلھا في كبسوالت لعالج 

 Clostridium(مرض المطثیة العسیرة 
difficile( ،  ُسبب التي ھي بكتیریا یمكن أن ت

ا تتراوح بین اإلسھال والتھاب القولون  أعراضً
 .المھدد للحیاة

یمكنكم أن تتصوروا أن ھذا 
تقریبا شبھ  » Microbiote digestif « التخصص

بالمغرب، صعب ألنھ ال وجود لإلمكانیات    منعدم
تصرفھ    والمشكل أنھا ال تكلف الكثیر مقارنة مع ما

 .الدولة في أمور اقل أھمیة
ألم تفكري في محاوالت إلقناع أشخاص أو 

مؤسسات في القطاع الخاص لالستثمار في البحث 
 العلمي؟ أال تعتقدین أنھ لھ دورا یمكن أن یلعبھ؟

، إذا كانت ھناك اقتراحات، فھي ’’مكرھتش‘‘
مرحب بھا، سواء تعلق األمر بالقطاع الخاص أو 
العمومي، األھم أن یكون ذلك ذا فائدة كبیرة وأن 

مكینش ‘‘ھناك مشاریع ولكن .  یستفید منھا المغاربة
 .ال آذان صاغیة وال تمویل كاف’’ معامن

ألم تفكري في إعداد مشروع وطرحھ؟ خصوصا 
وأن الجائحة أظھرت أن البحث العلمي ھو السبیل 

 للنجاة؟
. لدي مشاریع ویمكن أن تكون بشراكة مع راوولت

باألمس فقط كنت أتحدث مع طالب مغربي حول 
العلمي، خاصة في    موضوع كیفیة تطویر البحث

المستشفیات والتشخیص السریع في مجال علم 
األحیاء، المغرب متأخر كثیرا في قطاع الصحة 

، ال أذن "مكاینش معامن"ككل، ھناك مشاریع ولكن 
 .صاغیة وال تمویل كافي

 ما ھو أھم ما یجب توفره ؟
ألن البحث العلمي یحتاج أجھزة )  تضحك(الشكارة 

مثال إذا نظرت إلى مختبر راوولت كم .  ومعدات
 .’’غادي تخلع‘‘یصرف شھریا 

القطاع الخاص ھل یمكن أن یلعب دوره؟ مثال 
المعھد الذي تشتغلون فیھ ممول من القطاع 

 .الخاص
 Méditerranée infectionھناك مؤسسة ھي 

تمول المعھد كما أن التمویل یأتي من البحث ومن 
براءات االختراع وغیرھا، والمحافظة كذلك تساھم 

 .في التمویل
 كیف یسیر العالج عندكم؟ وما ھي اخر النتائج؟

فرنسا انقسمت بین مناصر ومؤید، أما بالجنوب 
اقصد مرسسلیا نطبق البروتوكول وعندنا اقل نسبة 

من االختبارات  30% تقریبا قمنا ب.  من الوفیات
على الصعید الفرنسي وھدا ضمن استراتیجیة 
البروفسور راوولت التي تعتمد على فحص اكبر 
عدد ممكن وعزل فقط المصابین وعالجھم وھدا ھو 

مصاب  2401حالیا .  ما یفسر العدد القلیل للوفیات 
منھم توفوا بعد ثالتة  10استفادوا من العالج و فقط 

اخر .  ایام من اخذ العالج وھم اشخاص كبار السن
البروفسور راوولت كانت على    دراسة نشرھا

والتي )  COVID -19(مصاب بكورونا  1061
اظھرت الفعالیة الجیدة للبروتوكول العالجي 

فقط  5ایام وعدد الوفیات كان  10بعد  91,7بنسبة
 .سنة 95و  74عمرھم یتراوح بین 

ھل اطلعتم على البروتوكول المتبع في المغرب؟ ھل 
ھو نفسھ المتبع من طرفكم؟ وما ھي توقعاتك بشأن 

 النتائج؟
ھو نفس البروتوكول الذي نشرتھ وزارة الصحة، 
كنت اطلعت علیھ انا والحظت ارتفاع عدد المتعافین 
في المغرب منذ تطبیق البروتوكول، و لالسف كان 
بإمكاننا إنقاذ عدد اكبر، لو كان المغرب یتوفر على 
اختبارات التشخیص الكافیة لكان باإلمكان إنقاذ 
المرضى في بدایة العدوى، ألنھم لالسف یصلون 
متأخرین ویكون من الصعب إنقادھم ألن 
البروتوكول العالجي فعال فقط في بدایة العدوى 
حیت أنھ یمنع تكاثر الفیروس في ستة ایام وبالتالي 

ونحن نالحظ أن .  المریض ال یحتاج العنایة المركزة
قلة االختبارات تعاني منھا دول متقدمة كذالك ألنھا 
لم تكن مستعدة للوباء، ولكن اذا نظرنا إلى الدول 
التي تقوم بالتشخیص المكثف مثل المانیا وكوریا 

 .الجنوبیة نالحظ أن عندھم اقل عدد من الوفیات
 

 تعمل مع البروفیسور دیدیي راوولت وشاركت في أخذ أول صورة لفیروس كورونا
 الدكتورة سارة باللي في حوار حصري مع ملفات تادلة

غادر رجل وامرأة المركز االستشفائي الجھوي   
أبریل، بعد أن  14ببني مالل، صباح یوم الثالثاء 

أثبتت التحالیل المخبریة تعافیھما التام من فیروس 
 .كورونا المستجد

وأكدت الجھات الصحیة أن مدینة بني مالل، 
أصبحت خالیة من أي حالة إصابة بفیروس كورونا 

سنة المركز  40بعد أن غادر مصاب یبلغ من العمر 
 .االستشفائي الجھوي

وفي تصریح لملفات تادلة، أوضح الشخص المتعافي 
شعرت ‘‘أن رحلة عالجھ دامت أسبوعین، وقال 

بضیق في التنفس مساء اإلثنین وتوجھت إلى 
المستشفى الثالثاء حیث تأكدت إصابتي بفیروس من 

 .’’كورونا
وغادرت في نفس الوقت امرأة من إقلیم الفقیھ 
بنصالح المركز االستشفائي، ووقف الطاقم الطبي 
واإلداري لتودیع المتعافیین الذین خرجا حاملین باقتي 

 – 24ملفات تادلة  –    .ورد

مدینة بني مالل أصبحت خالیة من اإلصابات بفیروس 
 ا للمستشفىمكورونا بعد شفاء حالتین ومغادرتھ
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جد  مست ا ال غادرت أول حالة شفاء من فیروس كورون
اء19كوفید  ع وم األرب ل 08 ، صباح ی ری ز اب رك م ، ال

ا  ھ ائ ف االستشفائي الجھوي لبني مالل، بعد التأكد من ش
 .التام

ت  اف ع دة ت ع سی ودی ت ووقفت الھیئة الصحیة واإلداریة ل
بشكل تام بعد إخضاعھا للتحالیل المخبریة الالزمة التي 

 .اثبتت خلوھا من الفیروس
ادرت  ة ورد وغ اق وقدم المودعون للسیدة التي تعافت ب

 .وسط تصفیقات الجمیع، بعد ثالثة أسابیع من العالج
ن  وتنحدر المتعافیة من دوار اوالد سیدي شنان بالفقیھ ب
صالح قادمة من احدى الدول الموبوءة، ووضعت تحت 

ي  19التكفل الطبي بجناح كوفید  ائ شف ز االست رك م ال ب
ا  الجھوي لبني مالل إثر تأكید إصابتھا بفیروس كورون

 .من مارس الماضي 24المستجد بتاریخ 

ت  ل اث م ي ت ت حاالت ال ى ال ة ال ھذا وتنضاف ھذه الحال
ى  ق ب ث ت للشفاء بمستشفیات جھة بني مالل خنیفرة، حی
ة  ألطر اإلداری ن ول ی ل دخ ت م ثمرة مجھود جبار لكافة ال

 .والطبیة والتمریضیة بھذه الجھة
 24ملفات تادلة  ■

أول متعافیة من فیروس  كورونا تغادر المستشفى : بني مالل
 بعد ثالثة أسابیع من التكفل الطبي

ى   في جو یطبعھ الفرح، ودع الطاقم الطبي المشرف عل
جد  مست ا ال تتبع الحالة الصحیة للمصابین بوباء كورون
بخریبكة، الشاب الثالثیني الذي تماثل للشفاء من فیروس 

أبریل، وترك  09كورونا المستجد، صبیحة یوم الخمیس 
ي  طب م ال اق ط وس ال ف ي ن ي ف اب ج ع إی حدث، وق ھذا ال
ة  ی ع وض ع ال والتمریضي، واإلداري، المشرف على تتب

د ی وف روس ك ی ف ن ب ی اب ي 19-الصحیة للمص اق ذا ب ، وك
ي  م ی ل ى اإلق شف المصابین الذین یتابعون عالجھم بالمست

 . الحسن الثاني بخریبكة
ى  اف ع م وبعینین مغرورتین بدموع الفرحة، قدم الشاب ال
ع  ی م ج ر، ل دی ق من المرض، خالص عبارات الشكر والت
ار، من  ھ ل ن ی ر ل األطر الطبیة والتمریضیة، التي تسھ
ك  ذل ا ب أجل تقدیم العنایة الطبیة لجمیع المصابین، موجھ
إشارة آمل لجمیع المصابین، في مواجھتھم لھذه الجائحة 
ن  ی العالمیة، وداعیا في نفس الوقت المواطنات والمواطن
بضرورة االلتزام بالحرفي بقرار الحجر الصحي، وعدم 
ات  اط ی الخروج إلى للضرورة القصوى مع اتخاذ اإلحت

 . الالزمة، لتجنب نقل العدوى لباقي أفراد األسرة
ة،  ك ب بدوره عبر المندوب اإلقلیمي لوزارة الصحة بخری
ر  ل األط ب ا، من ق ھ ق ی عن إعتزازه بالنتائج التي تم تحق
الطبیة والتمریضیة بخریبكة، والتي ستشكل حافز إیجابي 
ك  ي ذل ا ف م اء، ب وب في نفوس المجندین للتصدي لھذا ال
ي  ة ف سی ف ن م ال ھ ات وی باقي المصابین، الذین سترتفع معن
التغلب على الفیروس، عبر استكمال مراحل العالج دون 

 . خوف
ي  وأضاف المتحدث، ان المستشفى اإلقلیمي الحسن الثان
ي  ل ف ث م ت ة، ت بخریبكة، یتوفر على إمكانیات طبیة مھم

ة  اف اإلض عالج، ب ال اصة ب األجھزة الطبیة واألدویة الخ
 .للطاقم الطبي المدني والعسكري

ة  ئ وتكلف السیارة التابعة لإلتالف المغربي للصحة والبی
ط رأسھ  مسق وحمایة المستھلك، بنقل الشاب المعافى، ل

 . بمدینة وادي زم
ا،  َ ھ ُغشی وشكل ھذا الحادث نقطة الضوء التي كادت أن ت
بعد األخبار التي تم ترویجھا حول قرار منسوب لوزارة 

والقاضي بإغالق كافة المحالت التجاریة وبیع "الداخلیة، 
المواد الغذائیة، إبتداء من یوم الجمعة على الساعة الثانیة 

ن ی ن وم اإلث ى ی ن ".  عشر زواال إل ھ م ی ف م ن ا ت وھو م
ب من  ل ط ت ا ی مجموعة من المصادر الرسمیة، وھو م
ات  ك ر شب اصة عب ن، وخ ی جمیع المواطنات والمواطن

ق ( التواصل اإلجتماعي  المجموعات الفایسبوكیة، وتطبی
ن ) الرسائل الفوریة الواتس اب د م زی م ي ال وخ ى ت ، إل

ة  الحیطة والحذر في طریقة التعامل مع األخبار المتداول
ات  ھ ج ل ال ب بخصوص القرارات التي یتم إتخادھا من ق
ق من  حق ت ر ال المسؤولة عن تدبیر جائحة كورونا، عب
الخبر وعدم نشر المحتویات دون العلم بالعواقب التي قد 

 أشرف لكنیزي ■    .  تسببھا

 أول حالة شفاء تبعث آمل اإلنتصاء على الوباء: خریبكة     

ن     اطة م ری ى ف ل ى ع وال ما تزال الھبات التضامنیة تت
وطن  ن، من داخل ال ادی ی أبنائھا العاملین في مختلف الم

ل  11وخارجھ، إلى حدود یوم السبت  ي 2020أبری ت ، ال
أبى مسؤولھا ومحسنوھا إال أن یقفوا مع ساكنة ھذه القریة 

 .الھادئة في ظل أزمة كورونا
فمنذ بدایة الحجر الصحي، لم تنقطع اإلعانات التضامنیة  

دة  ائ ف ة ل ی ف المتمثلة في مختلف المنتجات الغذائیة والتنظی
وت  م كسب ق ھ ی ل ذر ع ع العائالت المعوزة، وكذا ممن ت

 .یومھم
ت  وم السب ت ی ل وفي إطار القوافل الخیریة المذكورة، ح

 .ثالث شاحنات تم توزیعھا على خمسمائة عائلة محتاجة
ادة    ی د ق ائ یشار؛ إلى أن السلطات المحلیة الممثلة؛ في ق

درك  تاكزیرت، وأعوان السلطة بفریاطة، بمساعدة قائد ال
ات  ب ھ ذه ال ال ھ ى إیص ل ت ع رف ات أش ط ل ي، س ك ل م ال

 . التضامنیة لذویھا

ل  ب را من ق ی ب ا ك اب رح ت ت ی ق ة ل ی ن ام وھي مبادرة تض
وا  ل م المواطنین، كللت بالدعاء لبعض المحسنین الذین تح
المسؤولیة، كما شكرت دور السلطات المحلیة على جدیتھا 
ة  ك ل م م ا ال ھ رعت ي ش ت في تطبیق التعلیمات الصارمة ال

 .المغربیة في ظل جائحة ھذا الوباء
 .البوسعیدي -م■ 

 الحجر الصحي بفریاطة
 ھبات تضامنیة من أبناء البلدة من داخل الوطن وخارجھ

 
ن    ة م ذول ب م ود ال ھ ج ار ال ي إط ف

رة  طرف مجلس جھة بني مالل خنیف
الذي یرأسھ إبراھیم مجاھد، لمحاربة 
جد،  مست ا ال روس كورون ی ي ف تفش
امن  ض ت وانخراطھ التام في عملیة ال
یف  االجتماعي التي تھدف إلى التخف
عن األسر المعوزة، خاصة في العالم 
اجة،  ح ر وال ق ف ار ال القروي، من آث
روس،  ی ف ذا ال ھ ھ ی ب ف ب ذي تس ال
ة  ی وتوفیر المعدات والتجھیزات الطب
راف  إش ك ب ة، وذل ھ بمستشفیات الج

ة  ی والئ ات ال ط ل ع الس ام م وتنسیق ت
رز  ا، أب ھ ة ل وعماالت األقالیم التابع
ة خصص  ھ ج س ال ل مجاھد أن مج

اء  10كدفعة أولى  مالیین درھم القتن
ر  دة ألس ائ ف ة ل ی ذائ غ اعدات ال المس
رض  ررة من ف ض مت المعوزة، وال
حالة الحجر الصحي باألقالیم الخمسة 
دت  ق ي ف ت ر ال ا االس بالجھة، وأیض
مواردھا المادیة، مضیفا أنھ تم كذلك 

غ  ل ب صیص م م  3تخ ن درھ ی مالی
 .القتناء مواد التعقیم

غ  ل ب واسترسل مجاھد أنھ تم اعتماد م
ة  16 ی ان ة ث ل رح ي م ملیون درھم ف

ر  ألس ة ل ی ذائ غ اعدات ال لتقدیم المس
ان  ر رمض ھ ة ش دای ل ب ب المعوزة ق

مالیین  10األبرك، ومبلغ مالي قدره 
ة  15درھم القتناء  جی ری شاحنة صھ

ح  ال لتزوید العالم القروي بالماء الص
ة  ن اك اة س للشرب، للتخفیف من معان
درة  رف ن ع المناطق القرویة، التي ت
رة  ت ي ف اصة ف رب، خ في میاه الش

 .الحجر الصحي
اع  ط ي ق ة ف ذول ب م ود ال ولدعم الجھ
ار  ش ت ن ان حد م الصحة، من أجل ال
ھ أن  دث ذات ح ت م دوى، أورد ال ع ال

ة خصص  ھ ج س ال ن  3مجل ی مالی
واد  ة، وم ی دات طب ع درھم القتناء م
ة  وی ھ ج ة ال ری دی م دة ال ائ ف م ل ی ق التع
للصحة بجھة بني مالل خنیفرة، وكذا 
ة  روری توفیر التجھیزات الطبیة الض

ا،  روس كورون ی لعالج المصابین بف
ملیون  11إضافة إلى مبلغ مالي قدره 

درھم القتناء التجھیزات الطبیة لفائدة 
 .المستشفى الجھوي لبني مالل

ودات  ھ ج م اح ال ج ار إن ي إط وف
ة  ی م ادی رف األك ن ط ة م ذول ب م ال
ن، كشف  وی ك ت ة وال ی رب الجھویة للت
رة  رئیس مجلس جھة بني مالل خنیف
عض  ر ب ی وف ى ت أن المجلس عمد إل

ة  ی ن ق ت دات ال ع م ات ” ال وح ل ال
ة ی رون ت ك م “  الی ال ع ذة ال الم دة ت ائ ف ل

ات  وی ت س م ال ة ب ھ ج ال روي ب ق ال
ع  ب ت ن ت م م اإلشھادیة، وذلك لتمكینھ
ة  ذه األزم دراستھم عن بعد خالل ھ
الصحیة وتوقف الدراسة، مشیرا إلى 
ار  ي إط ل ف دخ ر ت ی داب ت ذه ال أن ھ
ا  ھ وم ب ق ي ی ت المبادرات النوعیة، ال
ھ  ن عل م ج ي ت ت ة، وال ھ ج مجلس ال
وى  مست ى ال نموذجا وطنیا رائدا عل
ة  ی م ن ت ة ال ب واك ي م وي، ف ھ ج ال
دة  ان ة، ومس اعی م االقتصادیة واالجت
ساكنة الجھة في تجاوز اآلثار السلبیة 

     .لجائحة كورونا
 م أوحمي■ 

 

رئیس مجلس جھة بني مالل خنیفرة یستعرض باألرقام    
 جھود المجلس  لمحاربة تفشي فیروس كورونا

اري،  10انطلقت بإقلیم بني مالل، یوم الجمعة  ج أبریل ال
المرحلة الثانیة من توزیع المساعدات الغذائیة على األسر 
المتضررة من إعالن حالة الطوارئ الصحیة التي قررتھا 

 .السلطات لمواجھة انتشار وباء كورونا المستجد
ة  ی ذائ غ اعدات ال مس وواصلت السلطات باإلقلیم توزیع ال

محدود  35000التي تستھدف  دخل ال ر ذات ال من االس
ا  ھ ی ل ی ع والتي أصبحت في وضعیة صعبة بسبب توقف م

 .عن مزاولة أنشطتھم التي تعتبر مورد رزقھم الیومي
وتم تجھیز وسائل لوجستیكیة وموارد بشریة مھمة إلنجاح 
ة  رازی راءات االحت ع اإلج ا م اشی م ك ت ھذه العملیة وذل
ي  اء ف ق ب ان ال ك ى الس ل رض ع والوقائیة المتخذة التي تف

 .منازلھم
ى،  ا األول ھ ت ل رح واستفاد من ھذه العملیة منذ انطالق م

ز  23بتاریخ  اھ ن ا ی رم، م رة  15000مارس المنص اس
م ی ل اإلق ر .  بمختلف الجماعات الترابیة ب ت األس دف ھ واست
 .المتضررة والتي في وضعیة ھشاشة

ادرة  ب م ي ب أت ة ت ی ل م ع ذه ال ى أن ھ ارة إل در اإلش ج وت
رة  ف ی ي مالل خن ن ة ب ھ المؤسسات العمومیة ومجلس ج
والمجلس اإلقلیمي ومجالس الجماعات الترابیة بإقلیم بني 

 .مالل وبمساعدة من المحسنین وجمعیات المجتمع المدني 
 محمد أوحمي■ 

 مواصلة تقدیم مساعدات غذائیة لفائدة األسر ذات الدخل المحدود بإقلیم بني مالل

أبریل، السید مبارك، م،  14صبیحة یوم ثالثاء غادر  
المستشفى اإلقلیمي الحسن الثاني بخریبكة، بعد تماثلھ 
و  ط ج د، ووس ج ت س م ا ال ورون للشفاء من فیروس ك
ي  ب ط م ال اق ط مليء بالتفاؤل والحماس، حیث ودع ال
المدني والعسكري، باإلضافة للممرضین واإلداریین، 
ة  ح ائ ة ج ھ واج ل م ن أج ى م ف ش ت س م ال المجندین ب
ن  ي م ائ ھ ل ن ك ى بش اف ع ت م كورونا، السید مبارك ال
ي  الفیروس، حسب ما أظھرتھ التحلیالت المخبریة الت

 . تم إنجازھا
ي  ت ة ال وبنبرات كلھا شكر وعرفان للمجھودات الطبی
ن  ی اب ص م ع ال ب ت ى ت ل رف ع ش م م ال اق ط ا ال ھ دم ق
ي  ب ط م ال اق ط ل بالمستشفى، وجھ السید مبارك كلمتھ ل

ة  ا  20الذي واكب حالتھ الصحیة، طیل وھ ن ا، م وم ی
ث  ع ب ي ت ت م ال ھ ل بتضحیاتھم الجسام، وطریقة تواص

ة  ن ح اآلمل في التغلب على الفیروس، والتي شكلت ش
اء  ف ش ل ون ل ل إیجابیة لھ، ولباقي المصابین الذین یتماث

 .بشكل إیجابي
ة  ح وزارة الص ي ل م ی ل دوب اإلق ن م أ ال ن دوره ھ ب
ات  ن واط م ع ال ی م ا ج ی ارك، داع ب بخریبكة، السید م
د  ي، واخ ح ر الص ج ح رار ال ق والمواطنین لإللزام ب
ن  ي م ائ ن ث ت روج االس خ د ال االحتیاطات الالزمة عن

 . المنزل عبر وضع الكمامات، واحترام مسافة األمان
اء  ب ة األط وساھمت حالة الشفاء الثانیة، في تعزیز ثق
ن  المدنیین والعسكریین، والممرضات والممرضین م

 . أجل ھزم وباء كورونا المستجد
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ن،    محرری ؤون األسرى وال ة ش ئ ی د رئیس ھ ّ أك
الل  ت ات االح ط ل ر، أن س ك و ب دري أب واء ق ل ال

ة  راب جاز ق ت واصل اح ي ت ل ل  200اإلسرائی طف
الت  ق ت ع ى م ل ن ع ی وزع ر م اص ر” وق وف “ ع

 .“الدامون“و“ مجدو“و
وأشار أبو بكر في بیان صحفي، بمناسبة یوم الطفل 

ل / نیسان 5الفلسطیني الذي یصادف  ن ك ل م ری أب
ن  ى م د األدن ح ل ر ل عام، إلى أن تلك السجون تفتق

ة ی ان ال .  المقومات اإلنس ر أن األسرى األطف وذك
ة بالكرامة  ّ یتعرضون ألسالیب تعذیب ومعاملة حاط

 .ومنافیة للمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان
ي  ال ف ا األطف ھ عرض ل ت ي ی ت وعدَّ االنتھاكات ال

وق ” سجون االحتالل  حق خ ال اری ي ت لم تحصل ف
ن “ واألمم المتحدة ی ب ، مما یشكل وصمة عار في ج

ي  ت ة، ال ی دول ة ال ی وق ھذه المنظمة والمنظمات الحق
ؤالء  ة ھ ای حم ى ل د األدن ح ن ال ی أم عجزت عن ت

 .األطفال، على حد وصفھ
ما ال    2000وأفاد بأن قوات االحتالل اعتقلت منذ عام  

قاصر فلسطیني، تتراوح أعمارھم ما    17000یقل عن  
لت العدید من حاالت  )  18-12( بین   جّ ً، كما سُ عاما

م تتجاوز أعمارھم     10االعتقال واالحتجاز ألطفال ل
 .سنوات 

وأوضح أن نحو ثالثة أرباع األطفال األسرى تعرضوا  
لشكل من أشكال التعذیب الجسدي، فیما تعرّض جمیع  
المعتقلین للتعذیب النفسي خالل مراحل االعتقال المختلفة،  

 .بحسب آخر اإلحصاءات والشھادات الموثقة لھم 

ن  اصری ق ال ال ق ت ة اع وشدد أبو بكر، على أن نسب
م  ھ المقدسیین ھي األعلى، حیث یعتقل العشرات من
ة  ي، إضاف ون ان ً ویتم احتجازھم بشكل غیر ق یومیا
اد عن  لفرض سیاسة الحبس المنزلي بحقھم واإلبع

ى أن .  القدس وفرض غرامات مالیة باھظة ونبھ إل
اسة  ی ن س استھداف األطفال المقدسیین ھي جزء م
االحتالل لعزل القدس المحتلة عن بقیة المحافظات، 
ن  ی ی دس ق م والنھج الذي یسیر علیھ لسلب القدس وال
عب  ّ ھویتھم الفلسطینیة، والسعي لتحطیم مستقبل الش

ره ی ب ع ب، .  الفلسطیني بتحطیم أشبالھ، وفق ت وطال
وق اإلنسان  األمین العام لألمم المتحدة ومجلس حق
وص  ى وجھ الخص ة، وعل وسائر الھیئات الدولی
ع  حرك السری الیونیسف ومنظمة العفو الدولیة، الت
ة،  ی والجاد للضغط على حكومة االحتالل اإلسرائیل
ة األسرى وخاصة  اف ومطالبتھا بإطالق سراح ك
ظروف  ل ً ل األطفال التي باتت حیاتھم مھددة استنادا

 .التي یعیشونھا
الل  ت طات االح ھ سل ولفت النظر إلى أن ما تقوم ب
جاھل  اة وصحة األسرى وت ی ي ح من استھتار ف

ة ی ان ال اإلنس . لمطالبھم البسیطة أعلى مراحل اغتی
یُذكر إلى أن عدد األسرى داخل معتقالت االحتالل 

ل، )  200(أسیر، من بینھم )  5000(یبلغ نحو  طف
رأة، و)  44( و اة وام ت س )  5( ف ل ج م واب ال ن ن م

ا صحافیًا، و) 27(التشریعي، و ً ) 470(أسیرً معتقال
م )  700(إداریًا، باإلضافة لـ  ھ ن ی ر مریض؛ ب أسی

حالة بحاجة إلى تدخل عاجل وتقدیم ) 200(حوالي 
 نیت.غزة اآلن■   .الرعایة الالزمة

 ...في یوم الطفل  
 طفل فلسطیني داخل سجون االحتالل اإلسرائیلي   200 

رب  غ ھ ال ف ة وص ری ح ال ال ط ن أب ره م ی ان غ ھ ش أن ش
دوا , اإلستعماري باإلرھابي حق ن ف ی سط ل ة ف ی قض انتصر ل

ً ,  علیھ تصارا ھ إن ی ف ى ك ھ ووضع روحھ عل ات خاطر بحی
ي  ودان یس الس رئ ھ ال ان ي وخ ن ی سط ل ف لمظلومیة الشعب ال

ة نضال , المخلوع محمد البشیر بدراھم فضة بینما ھو أیقون
 .ال تقدر بمال

ز    ھو ی ز سانش ری ی ّ إلییتش رام ّ العالمي ل الفنزویلي ِ ناض ُ الم
وس” الشھیر بـ  ارل الده ,  “ ك ی د م ی سھ أمضى ع ب ن مح م

ب ,  السبعین وھو مخلص لفلسطین القضیة ات ك ھ ال ن ب ع كت
المناضل زھیر أندراوس ورغبنا في إضاءات اإلضاءة علیھ 

 .فقدمنا لكم
 إضاءات

 :كتب الكاتب الوطني الفلسطیني زھیر أندراوس 
ز  ی ز سانش ّ إلییتش رامیری ّ العالمي ل الفنزویلي ِ ناض ُ ظھر الم

ھ “ كارلوس” الشھیر بـ  ا ل ت ط ق ت ن ال ی ت ث ، في صورتین حدی
ق الـ 70بمناسبة ذكرى میالده الـ  واف ن  12، الذي ی تشری

ل  ٍ ) أكتوبر(األوّ  .من كلّ عام
ي   اة ف ی ح دى ال وأطل كارلوس الذي یقضى حكم السجن م

فرنسا، وھو یرتدي في إحدى الصور، الوشاح األحمر الذي 
دى  یُمیز عناصر الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین، بینما ارت
 ّ ة، إال ی ان ث ٍ طویلةٍ في الصورة ال بلوزة شتویة حمراء بأكمام
 ،ٍ ي إشارة ة ف وم ّھ في كلتا الصورتین رفع قبضتھ المضم أن

 .على ما یبدو، الستمراره في النضال

ع “ كارلوس الثعلب”وظھر من خلف   ی وق ل ت حم ملصق ی
ارة  ب ت ع ب ت ھ ك الجبھة الشعبیة باللغة اإلنجلیزیة، ومن فوق

ل”  وی ط م ال احھ ف ي ك اس “ تحیة لثوار غزة ف ك ع ذا ان ، وھ
ا ً دمة حرب ” :  مستمر لما قالھ سابق أنا ثوري محترف في خ

 .“تحریر فلسطین
ر   حری ت ة ل ی ویعد كارلوس من أبرز مناضلي الجبھة الشعب

ك  ماضي، وذل رن ال فلسطین خالل فترة السبعینیات من الق
ط  ف ة، أشھرھا احتجاز وزراء الن ّ عندما نفذ مھمات قتالیة عد

ا عام “أوبك”للدول األعضاء ضمن منظمة   1975، وتحدیدً
و وخمسة  ُ احتجز خاللھ ھ أثناء اجتماع لھم في فیینا، حیث

ا بینھم  70آخرون  ا للنفط 11شخصً ً واختطافھم تحت   وزیر
 .تھدید السالح ونقلھم إلى الجزائر

ة   یّ ون ی ھ داف الص د األھ ا ض ي أوروب ھ ف اط س نش رّ وك
ة  ی قض ن أجل نصرة ال ك م ا، وذل ھ والمنظمات الداعمة ل
ھ  دائ ھ وع ت ی دة كراھ ا، ولش ھ الفلسطینیة وإلیمانھ العمیق ب
ھ  ات ی ان ك لّ إم ا ك دً ن ج ة، م ی للصھیونیة واإلمبریالیة األمریك
ة  ظم ى بعض األن لضرب القوى الصھیونیة وللضغط عل

 .العربیة التي تطبع مع االحتالل
ذ   ن د م ك  1997ویقضي كارلوس حكما بالسجن المؤب وذل

بعد ثالث سنوات من اعتقالھ في السودان إذ أدین حینھا بقتل 
اریس 1975ثالثة رجال بینھم شرطیان عام  ي ب د .  ف ع وب

ت  ال ً أخرى، ق ة ّ الحكم على كارلوس بالسجن مدى الحیاة مر
ْ یقضي  ّھ ینبغي علیھ أن ا في السجن كحدٍّ  18المحكمة إن ً عام

دم  ْ یتق أدنى، وقد یؤجل ھذا الحكم الموعد الذي یمكنھ فیھ أن
 .بطلب للحصول على إفراج مشروط

حراسة   ة وال ب راق م إلى ھذه اللحظة یقطن كارلوس تحت ال
رة )  لو سانتي(المشددة بسجن  ی ویسمح لھ تحت شروط عس

 ّ مقابلة أھلھ ومشاھدة التلفاز، وقد أعلنت زوجتھ فیما بعد أن
 .كلّ أعمال كارلوس كانت لخدمة القضیة الفلسطینیّة

یر من    ث ك دى ال مرد ل ت ورة وال ث ة ال ون ق وس أی ویُعتبر كارل
اردة   ب الفلسطینیین ومناضلي أقصى الیسار، وخالل الحرب ال
الشرق   حصل كارلوس على دعم من االتحاد السوفیتي ودول ب
ّ ھجماتٍ في جمیع أنحاء أوروبا ألكثر من عقدین   األوسط، وشن

 .1994قبل اعتقالھ في السودان عام  
معروف   ز، وال ی ز سانش ری ی تش رام ّ إلیی جدیرٌ بالذكر أن

رات  خاب م ن وال ّ كارلوس ولقبتھ أجھزة األم باسمھ الحركي
ل  12كارلوس الثعلب من موالید  ّ ر( تشرین األو وب ن )  أكت م

ة 1949العام  ل مرح ، ولد في أسرة فنزویلیة ثریة ودرس ال
ة  ی ب ة الشع ھ ب ج ى ال م إل نض ْ ی الجامعیة في موسكو قبل أن
ن  ی ْ وجد ب لتحریر فلسطین، وأطلق علیھ لقب الثعلب بعد أن

عاش . أمتعتھ نسخة من كتاب فردریك فورسایت یوم الثعلب
ان،  ن ب ى ل ھ إل ال ق ت ل ان ب كارلوس فترة من صباه في لندن ق
ھ  ت ی ّ وقض ي ن ی سط ل ف ا بتعاطفھ الشدید مع الشعب ال مدفوعً
ر  حری ت ة ل یّ ب ة الشع ھ ب ج وف ال ى صف وانضمامھ ھناك إل

 زھیر اندراوس■        .فلسطین

 ، نبذة تعریفیة عنھ"كارلوس"في عید میالد بطل الحریة 

ارة      ن م حقوق اإلنسان، فرع ال ة ل ی قالت الجمعیة المغرب
ا   مراكش، إن االختالالت في المنظومة الصحیة التي تعرفھ
اسات   سی ل یجة ل ت اطق، ن ن م مدینة مراكش، كغیرھا من ال
المعتملة في القطاع، وشح اإلمكانیات والمخصصات المالیة  
ة،   دول ار قطاع الصحة عبئ على ال ب المرصودة، وإعت
مان في   برل ا ال ھ ی ا ف ومساھمة كل المؤسسات الرسمیة بم
ج   إضعاف القطاع العمومي والتخلي عنھ، بإعتباره غیر منت
ل   حسب منظورھم، مقابل تشجیع القطاع الخاص، وتحوی
ة   ی دول یق ال مواث الحق في الصحة إلى سلعة ضدا على ال

 .لحقوق اإلنسان 
وأكدت الجمعیة في رسالة مفتوحة إلى رئیس الحكومة ووزیر  
الصحة والمدیر العام للمركز اإلستشفائي الجامعي محمد  
السادس بمراكش والمدیرة الجھویة للصحة بجھة مراكش  
تي تشھدھا المملكة   آسفي، أن في ھذه الظرفیة الحساسة ال

ترتفع معاناة و وإحتجاجات األطر الصحیة ومطالبتھا بتمكینھا  ”
یام بمھامھا،   لق من الحاجیات والمستلزمات الضروریة ل
ولحمایتھا من إنتشار الوباء في صفوفھا، مما قد یؤدي إلى  

 “االفالس التام للخدمات وإنھیار المستشفیات 
ة “  :  وأضافت الرسالة ی ع جم ل إن فرع المنارة مراكش ل

ة  ی وضع المغربیة لحقوق اإلنسان ، على إطالع كامل ب
ة وزارة  المستشفیات سواء العاملة تحت إشراف مندوبی
ز  مرك ل ة ل ام ع ة اإلدارة ال ی ؤول حت مس الصحة ، أو ت
ت  ل ا أن راس ھ ق ل ب ھ س عي، وأن جام ي ال ائ شف ت اإلس
ام  ع المسؤولین عدة مرات ،كما عقدت لقاء مع المدیر ال
ن  د م للمركز اإلستشفائي الجامعي، وتواصلت مع العدی
األقسام وترافعت بعدة أشكال القانونیة ،إلثارة الوضعیة 
ات  دم خ ل وج ل ول ة ال وب ات ، وصع ی الكارثیة للمستشف
ا  ارھ ق ت ة وإف ی ة األطر الصح ل الصحیة للمرضى ، وق

ظروف  ي ال ا ف ھ ل م ع ام ب ی ق للمتطلبات والمستلزمات لل
ة  ی ال ة وإشك ی ت ح العادیة ، إضافة إلى ضعف البنیات الت
ات  زم ل ت مس ة وال ن األدوی الصیدلیات وإنعدام العدید م
ول  رات ، وط ب ت خ الشبھ الطبیة، وضعف تجھیزات الم
طاع  ق طة ب ب مرت ا ال قضای مدة المواعید وغیرھا من ال
ي  حق ف ن ال إجتماعي حیوي ،من المفروض أن یضم

 .“الصحة والولوج للعالج
د   ھا، عن ت اب إرادة  ” كما توقفت الجمعیة، وفق مراسل غی

ة بمراكش،   ة الصحی سیاسیة حقیقیة لتأھیل البنیات التحتی
ونسوق نموذج مستشفى األمراض النفسیة والعقلیة بالسعادة  

قرن   ات ال ومستشفى إبن زھر الذي یعود بناؤه إلى عشرینی
الماضي، وتجھیز جناح مكون من أربعة طوابق بمستشفى  
ر   ی سی ت إبن طفیل دون فتحھ وإستغاللھ، إضافة إلى سوء ال
ھ   درة إدارت والتدبیر للمركز اإلستشفائي الجامعي، وعدم ق
ة،   ة واالدوی مركزی ة ال ی دل ل الصی جة مشك ال ع ى م عل
ة   ات الجراحی ی عمل واضحة في إجراء ال أخیرات ال ت ال
ن   مكی وتراكمھا خاصة بمستشفى الرازي، وقصورھا في ت
ة ، وعدم إنجازھا   مركز االنكولوجیا باألدویة الضروری

تي    2019صفقة األدویة لسنة   عة، وال ن بمبررات غیر مق

ة وعدم   ة اإلداری یروقراطی ب ة ال ن م ة وھی ی تبین اإلرتجال
 .“إھتمامھا بحاجیات العاملین والمرضى 

ول األشرطة  ق ح ی حق ح ت ت وطالبت الھیئة الحقوقیة بف
ة  ی وضع ق ب ل ع ت ي ت ت طاق واسع وال المنشورة على ن
ال  مریضین یزعمان تعرضھما لسوء والمعاملة واإلھم

ن . أثناء التكفل بھما بالمستشفى وأیضا حول ما یروج م
إدعاءات تخص الزبونیة في إجراء التحلیالت المخبریة 

 .حول كورونا فیروس
ة   ق ل ع ت م ات ال ب متطل كما طالبت باإلستجابة الفوریة لكل ال
كل   ة ب بتوفیر شروط السالمة والصحة لالطر الصحی
ات،   ی شف مست ال ة ب ای وق المستشفیات، والرفع من درجات ال
ن او   ی وإعطاء اھمیة قصوى للعاملین مباشرة مع المصاب

، ثم إعتماد أسالیب الحمایة  Covid19المحتمل اصابتھم ب  
ة في   عامل مستعجالت ال والوقایة خاصة داخل أقسام ال
العالجات والتدخالت الطبیة خارج مجال كورونا، وإعتماد  

 .العزل السریع للمشتبھ فیھم حمل الفیروس 
زة  ھ ج ة م اص ات خ اع ر ق ی وف ى  ت ا إل ت أیض ودع
اء  ن ا أث ھ ن الستراحة االطر الصحیة لتخفیف الضغط ع
كل  ات ب ی شف ت القیام بمھامھا، وتزوید الصیدلیات بالمس
ة  ی المتطلبات والمستلزمات التي تحتاجھا األطر الصح
ة  زی مرك المزوالة لمھامھا، وترشید خدمات الصیدلیة ال
ل  ر ك ی وف ب ت ى جان بالمركز االستشفائي الجامعي، إل
ف  ل ت ي مخ یف ف ظ ن ت م وال ی ق ع ت وسائل ومستلزمات ال

 .المستشفیات والمرافق الصحیة
كذلك نادت بوضع مقاربة محددة ومضبوضة بمساطر 
ى  وض ف ل د ل ع ح وض ة ل وس م ل راءات م ة وإج اص خ
ة  اف واإلرتباك التي یعیشھما القطاع الخاص، وتحدید شف
ذا  لمسؤولیاتھ ومھامھ في ھذه المرحلة اإلستثنائیة ، وم
ة  واجھ ي م مساھمتھ الفعلیة والعملیة بوضع إمكانیاتھ ف

 األول■     .الجائحة

 اختالالت المنظومة الصحیة بالمغرب نتیجة سیاسات إضعاف المستشفیات العمومیة مقابل تشجیع القطاع الخاص: حقوقیون



 439العدد  تأمالت
 10 تأمالت  20ابریل  30الى  16 من 

 في كل ھذا الضجیج،  
، ٍ  أنا اآلن بال شمس

 أتأمل الكرة األرضیة تخطو في الظالمْ 
َّ كما لو أنني  ثم

، ْ  مسكون بروح الحرب
 أغیرُ على ممالك ماضیةٍ،
 :ھناكَ ما ینبغي أن أستعیدهُ 

ُھا في بیت الحاضر  شمسي التي ربیت
، َ  صنارتي التي أصطادُ بھا المستقبل

 .وطریقي
،ِ  أفكرُ في الكرة األرضیة

كَ  ال م َ إلى م ُ الظالم وفي خطواتي تنسف
 آتیةٍ،

 :ھناكَ ما ینبغي أن یكون لي
ُ الغبارُ  اه ّ  وجھي وقد غط

َ ما یوحي ھذا الضجیجْ   ویدي لتكتب

 وطریقي التي في نھایتھا
ّ فیھ طیور ُ شجرة فوقھا عش  .ستنبُت

 أفكرّ في الكرة األرضیةِ 
 ِ  في الظالم

 ُّ  في صدري الذي یھتز
 في الطیور التي ستخرجُ ساخرةً 

 من الصیادِ 
 ومن كالبِ الصیدِ 

ن  ى م ل دُ أع ع ص ت ي س ت ي ال ي روح ف
 ِ  الضجیج

ِ عن الحربِ   وفي فكرتي
 ِ  واألسر
 .والحیاة

 .  أفكر في شجرة الحیاة فحسبْ 
 جمال الموساوي■ 

 أفكر في شجرة الحیاة

 
 للخروج والتنزه عطشنا
للجلوس في المقھى 

منا ِ ر  حُ
بَسنا أنفسنا َ  في المنازل ح
نعنا ُ  الحریة نعمة منھا م

 لكن للقضاء على كورونا
ْھُ بالدنا ت َ ع ضَ َ  ھذا قانون و

 للحریة أحیانا حدود فاسمعونا
ى الوباء تشغل بالدنا َّ م  حُ

َت تجمعاتنا ِع ن ُ  لھذا الغرض م
 الوطن یُحذرنا وینادینا

 ممنوع الخروج، الوباء یتربص بنا
 للفیروس نھایة، فالصبر واجبنا

 ستطل األیام الجمیلة علینا
 فالبقاء في البیت واجب لحیاتنا

ُّ الوطن واجب من الوباء یحمینا ب حُ َ  و
 

 الكبیر أنحال. ذ■ 

ـة َ ـم ِعْ َــة ن ی ِّ ر ُ ـــا..الح َ َّم  إن

م     ال ع ر ال غ وم یص ی ال
عل  ف وینكمش، حتى عاد بال
رة،  ی غ ة ص ری أصغر من ق
ر  ح ن جُ ق م ی ل أض ب

حرٌ ( رجُ ْ ج َ ك  ).  والح ل ذل وقب
ات  اف سعى البشر إلى تقلیص الحجوم والمس
وا،  ك ب وا واشت ك اب ة وتش ن ة واألزم ن واألمك
وا  ع جة، ووض حدود واألسی روا ال ك ن واست
ون  داول ت رون وی یّ ارة یُس ألنفسھم طرقا سی
ات  وم ل ع ا وم ع ل يء، س ل ش ا ك ھ ی ف

ا م ی واب ... وق ح األب ت ح، ف ْ ت ف ى ال ا إل ْ و ودعَ
ا  ھ ارات ا ومط ھ ع اری ى مص ل ات ع وی ھُ وال
دة،  ا جدی م ی ك ق ّعوا لكل ذل وموانیھا، وصن
ز  راك ع وم ان ص م أنتجوھا سلعا وعلبا في ال
الدراسات المعروفة والمجھولة، والویل لمن 

 .یدعي ممانعة أو اختالفا أو مقاومة
ون  ان وم یسود ق ی اس" ال ل " المس ك ، وآن ل

بض  ق ا" دولة أن ت ھ ی ل ج ِ ، وغدا موقف " ر
ى أرواح  رب إل موقف األق النأي بالنفس ال

 .الناس وحیواتھم
دول   دّ ال ق ف ت ة ت ب ی ص ع ام ال ذه األی ي ھ ف
ا" بٍ "  جوانبھ ِ اك من ط ن ان ھ رى إن ك ت ل

ع ن م اجة .  یدفع، أو تعلیم ینفع، أو أمن ی ح ف
ا  ھ ات ن ى بُ ام أشد إل ذه األی الحكومات في ھ
دول، ھؤالء  وم ال ق م ت ھ ن ب ذی الحقیقیین؛ ال
م،  رھ لتفَت دونھم إلى غی ُ ّھم، الم المغموط حق

 .ممن یحاط بالحظوة والتكریم
ن  ى حی ل م، وع ھ ن ب م ل إن الناس الذین یُط
 ٍ در ق ا ب ْ ّو ة، أن یلزموا مساكنھم، وأن یتحل غرّ
ن  ر م ی ب وى ك ت اط، ومس ال من االنضب ع
س ـ  ى أم ُ الناس الذین ـ وحت المسؤولیة، ھم
رة وأسواط  ی ب ات ك رع ى ج رضون إل ع یت
ال  ھ ن غلیظة من التجھیل والتتفیھ والفدامة، ت

ا ھ دی ری ا م ْ ا وغدو وھ د .  علیھم حتى أدمن ق ف
م  ل ن، ف ی ی ق ی ق ح م ال ھ ی م ّ حیل بینھم وبین معل

 .یراعوا لھم قدرا، وال قدّروا لھم شأنا

اءه  ن ع أب م ت ج م ح  ال ال آن األوان أن یُص
ة من  ل ا عن ث الحقیقیین، وأن یطوي كشح

ن (  التافھین  ولعلھ الوصف الذي یلیق بھم م
ا ) غیر شطط ا صخب ی دن ؤوا ال ل ن م ذی ، ال

ادف( ورداءة  ھ ل ال ی م ج ن ال ف ل ى ل رح ). م
ا،  ھ ات بُن ِ وحان الوقت أن تعترف الحكومات ب
رغوب  م ر ال الذین طالما عدّتھم ربائبھا غی

 . فیھم
ا  اءھ ة تتحسس الحكومات أطب ّ فعلى حین غر
ع  دف ا، ت ھ ات ی ف ش تھا ومست ضیھا وأسرّ وممرّ
وط  ط خ ى ال ھ إل ّ ل زل ك م األع اق ط ذا ال ھ ب
األمامیة للمعركة، وتضعھم في مرمى النار 

ر، .  والعدوى ص ن رزوا ال تنتظر منھم أن یُح
م  ھ ع ی ب م وت ھ ن رأ م ب ت ت ت ئ وھي التي ما فت

ر  و اآلخ ل اء (  واحدا ت ث عن األطب حدی ال
ى  ل اس ع ن ة ال العمومیین، الذین آثروا خدم

ت ) متاع دنیوي مفلس ل ، الحكومات التي جع
ن واحد  ی م ّ قس طب اضل" ال ألف ر "  ل واألخ

 ".لألراذل"
ب  ی طب ت ة ال ذوب ار أك ھ ن اء ت في أجواء الوب
وذ  ل ا إفالس، وی م ھ أی ُ ت َ ر َ الفردي، وتفلس أث
ى أحالم  الخاص بالعمومي مزاحما، وتتالش
س  رادی ف أصحاب مالجئ النجاة الفردیة، وال
ا  ھ دون ع ة یُ اطی ی دة االحت دة واألرص ی ع ب ال

ن . ( ویطمئنون إلیھا تحسبا ألي طارئ ك لم ی
ي  ائ ج ف زو ال غ ذا ال لیخطر على بال أحد، ھ

 ).لھذا الوباء
ة،   ی فال منجاة الیوم من المستشفیات العموم

ن  ي، ول وطن ي ال وال مفرّ من التدبیر الصحّ
ى  ل ا ع ھ س تُجدي كل محاولة فردیة توثر أنف

ً المنطق المتخابث  عتنقة ُ ن "  الناس، م ا وم أن
اء وب دي ال ع ة ".  ب ن ی ف دٌ والس د واح س ج ال ف

ون  ل ع ف ا ی اس وم ُرك الن ا ( واحدة، فلو ت وم
م ھ)  یُفعل بھ ل ركب ك م رق ال غ ان . ( ل و ك ل

د  ی ن وب م ث ي ال ال ی ا وخ ن ك م اق م ری ت ال
 !! )...الخواص

 كورونا الدرس الكبیر

عبد الحكیم .ذ
 برنوص

في ذروة االستعداد المغربي لصیاغة نموذجھ التنموي الجدید،   
وانطالق سلسلة اللقاءات الموسعة التي تباشرھا اللجنة المحدثة لھذا 
الغرض، سیخطف األضواء ویتسلل إلى ساحة النقاش العمومي فیروس 

سیتربع على قائمة االنشغاالت الفردیة والجماعیة، الرسمیة .  كورونا
/ وغیر الرسمیة، وسیكشف الستار على مجموعة من المعطیات

والحقائق، المعروفة والمتجاھلة والمنكرة في الواقع المغربي ویعید 
ترتیبھا وفق معاییر فرضتھا واقعیة اللحظة وفجائیتھا بما لم یسمح 

كشفت اللحظة عما یمكن .بتجمیل ھذه المعطیات، وتلمیع تلك الحقائق
بعیدا عن كل األثواب الفاخرةأو الرثة التي "  المغرب العاري"تسمیتھ 

 . یحاول كل طرف التقاط صور لھمتدثرا بھا
عن عورات المجتمع والدولة المغربیین، "  المغرب العاري"كشف ھذا 

في لحظة من الصدق القسري في التعبیر عن ذواتھما، وبالتالي في 
لحظة شاردة، تم الكشف عن الھوة السحیقة بین المغرب القائم 

المغرب الممكن، والشرخ الكبیر الذي یقسم /والمغرب الذي نرید
المغربمغربین یمضیان في تعایش مزعوم بسرعتین مختلفتین، ألنھما 

وبھذا الصدد لم یكن من الممكن غض الطرف .ال یركبان نفس القطار
عن مجموعة من الظواھر التي ندعي أن على صانع القرار السیاسي 
الیوم أن ینتبھ إلیھا بقوة، وعلى مھندس النموذج التنموي المغربي 

 .للعشریة الثالثة من األلفیة الثالثة أن یجعلھا محور اھتمامھ
 خروم الثقة في الدولة: الظاھرة األولى

منذ بدایة الحدیث عن االنتشار العالمي للفیروس، وعدم اإلعالن عن 
بإصابات ھنا وھناك، "  المزیفة"  إصابات في المغرب، تناثرت األخبار

واالدعاء بتكتم الدولة على األمر، مفصحة عن أزمة ثقة في الدولة بكل 
وتوفر وسائط التواصل االجتماعي، باعتبارھا القسمة األكثر .  مكوناتھا

عدال بین المغاربة من أجل التعبیر، مادة زاخرة من أوجھ التشكیك 
واالرتیاب من المعلومة الرسمیة المتداولة؛ ما تعلق منھا بمعاییر 
االحتراز في نقاط العبور البریة والجویة، أو في إعالن اإلصابات، بل 

 . ستمتد إلى ما بعد اعتماد إجراءات الحجر الصحي
وتعود أزمة الثقة ھذه إلى تراكمات العقود الماضیة، حیث حجب 
المعلومة وتزییفھا، وتعبئة الوسائل لتضلیلھا، كما تدین بنسبة كبیرة 
للطبقة السیاسیة التي احترفت الوعود الكاذبة، بما جعل منسوب الثقة 
فیھا یتراجع، ویتكرس مع االختالالت المرافقة لتنزیل العدید من 
البرامج والمبادرات االجتماعیة بفعل إعمال آلیات الزبونیة والرشوة 

 .وغیرھا من مظاھر الفساد في الحیاة العامة
 الظاھرة الثانیة االنقالب القیمي 

مارس، عرفت األسواق  16مع إعالن توقیف الدراسة ابتداء من  
التجاریة، صغیرھا كبیرھا، إقباال ھستیریا، إذ خرج مارد المستھلك من 
قمقمھ، وطفا على السطح إشكال القدرة على التزود بأقصى ما یمكن 

مواجھة الوباء عبر توفیر الغذاء والدواء،فبدت رفوف "  أسلحة"من 
الكثیر من المتاجر خاویة ونفذت العدید من معروضات الصیدلیات، 
وغدت التفاوتات الطبقیة الفتة بین من لم یستطع توفیر الحد األدنى من 

. ، وبین من استفاض في تأمین حاجاتھ ومتطلبات ترفھ"أمنھ الغذائي"
بدا الجیل ".  أین الثروة؟"تمت استعادة ذات سؤال طرح یوما حول 

الذي تشبع بقیم العمل من خالل قصة الصرصار والنملة في حالة 
شرود، فال عاد عمل النملة یقتدى بھ، وال عاد عمل الصرصار یعاب 
علیھ، بل انقلبت اآلیة؛ كان الفریق الثاني أكثر راحة في ھذه الفترة 
بفعل سنوات تم فیھا صناعة النموذج بشكل مقلوب حیث تصدر المشھد 
اإلعالمي نماذج نجاحات وھمیة لكنھا مدرة لمداخیل مھمة أعادت 
ترتیب الطبقات االجتماعیة، وتم التطبیع مع التسلقات الطبقیة غیر 
المبررة وغیر المساءلة في اآلن ذاتھ، وتقوى عود الریع بمختلف 

أما الفریق األول العامل .  تجلیاتھ لیتعزز الثراء المقرون بعدم اإلنتاج
على طریقة النملة فانقسم قسمین، أحدھما وجد نفسھ في الصفوف 
األمامیة لمواجھة الوباء بإمكانیات محدودة، ومطالب تفوق طاقتھ، 
یتكون عموما مما دأبنا على تسمیتھ طبقة وسطى، عمودھا الفقري أطر 
التعلیم والصحة واألمن، والقسم الثاني عماده المھمشون في النظام 
االقتصادي الوطني العاملون دونما ضمانات كرامة، في ظالل اقتصاد 

سمي "  بیات شتوي"غیر مھیكل، ال تحتمل إمكاناتھم االقتصادیة فترات 
حجرا صحیا، لذلك كانوا أكثر المعنیین باالنفالت للضبط والتحدید، 

 .واالنضباط أیضا
 الشرعیة الدینیة المتنازع علیھا: الظاھرة الثالثة

كان قرار تعلیق الصالة في المساجد، كأحد المقتضیات االحترازیة ضد 
انتشار الوباء، حدثا خاصا، تناثرت التعبیرات الباكیةالحدث، والمتألمة 
بشأنھ على وسائل التواصل االجتماعي بقوة، وبلغت درجة من العنف 
في بعض األحیان وصل حد تكفیر الدولة والمجتمع، وإعالن البالد دار 

وبعیدا عن عالم اإلطاللة الرقمیة، خرجت في شوارع مدن مغربیة .كفر
مظاھرات تجھر بحموالت دینیة من المؤكد أنھ لم تكن ترید إیصال 

صوتھا إلى الفیروس، وال إلى هللا، بقدر ما كانت ترید إیصال صوتھا 
انقسم الرأي العام ".  عصیان"إلى الجھة المحتج ضدھا، تعبر عن حالة 

الرقمي بشأنھا، بین مندد حد االنفالت، ومكرس للفكرة عبر تدوینات 
 .عامة یرتفع فیھا منسوب التدین لحد االعتقاد بمدینة المالئكة

، ألن اإلنسان عندما یستشعر  من المقبول أن یرتبط البالء بالتضرع 
خوار قوتھ وضعف حیلتھ یستنجد باألقوى الذي ال قوة بعده، وھو دأب 
المغاربة جمیعا، لكن ھذا الفعل في عمقھ مرتبط بالفرد في عالقتھ 
بخالقھ، وحتى عندما یكون البالء جماعیا وعاما، فللتضرع الجماعي 

تتعزز الفرضیة مع .  إطاره المؤسساتي الذي تواضع علیھ المغاربة
ظاھرة التكبیر الجماعي من النوافذ والشرفات في بعض التجمعات 
السكنیة كرد على تردید النشید الوطني على نفس الشاكلة في تجمعات 

النشید الوطني وعبارات التكبیر؟ ھل : ھل یتعلق األمر بنقیضین. أخرى
یلیق ھذا االستقطاب؟ ھل تتم المفاضلة بین عنصرین یعتبرھما الدستور 
من ثوابت المملكة؟ یبدو نزال القوة في أشد اللحظات حساسیة التي تمر 
منھا البالد في أقسى صوره، ویبدو الدین رھینة تحتاج إلى إرادة فعلیة 

 .لتحریرھا، ألنھا في لحظة تعبئ، وفي لحظة تنسف بناءات مكلفة
 ارتفاع الطلب على الدولة العنفیة: الظاھرة الرابعة

بدت ھیبة الدولة على المحك وأجھزتھا تحاول تنزیل الحظر على 
أرض الواقع، وفي غمرة االستجابة والترحیبین الواسعین باإلجراءات 
الرسمیة المتخذة من السلطات، ظھرت ممانعات لالنضباط لھا بحكم 
جدة الموقف وفجائیتھ من جھة، وإكراھات الواقع من جھة أخرى، 

تجاه مقتضیات الحجر "  الحزم"فارتفعت األصوات المنادیة بمزید من 
 .الصحي على اعتبار ھذه الخروقات تعتبر مسا بالنظام العام

شكلت الحالة الوبائیة الحالیة لحظة مستجدة تكاد تغیب عن الذاكرة 
الجمعیة ألجیال من المغاربة، سواء من حیث التعامل مع األوبئة أو من 
حیث تمثل الدولة في ارتباطھا بالمفھوم الفیبري الملخص في ممارسة 
العنف المشروع، والذي تتحدد تخوم مشروعیتھ بحسابات النظام 
السیاسي، وھي التخوم التي خاضت قوى سیاسیة نضاالت مریرة 

من المؤكد أن .  لجعلھا في الحدود الحامیة لكرامة المواطن والمواطنة
بناء دولة الحق والقانون الذي الزال یبحث لھ في بالدنا عن مرفأ أمان، 
َنة وواجباتھا على حد سواء، وأن مقتضى  یقتضي احترام حقوق المواط
األزمات قد یفترض تعلیقا للحقوق وتبئیرا للواجبات، وأن ما تشھده 
بعض شوارع البلد وأزقتھا من خروقات یعكس التمثالت غیر 
السلیمةالتي تم تكریسھا إن لمفھوم الحریة أو الحقوق، كما یعكس تلك 
العالقة الملتبسة والمرتابة بین المواطن والدولة بما یصبح معھ مطلب 

ھو مفھوم تستبطنھ .  الدولة العنیفة مستساغا في مثل ھذه اللحظات
الذاكرة المغربیة كأسلوب لتدبیر األزمات بالضربة القاضیة، لكن ھل 

 یجدي في سیاق األلفیة الثالثة؟
صحیح أن انغالق دول العالم على ذاتھا،بمناسبة الوباء، قد أحال على 

حیث الید الطولى للدولة في شؤونھا الداخلیة وفي "  القویة"زمن الدولة 
معاملتھا لألفراد، وأن حالة الھلع ومواجھة الموت تؤثر على ردود 

حالة "أفعالنا،فاألمر یتعلق بما وصفھ الرئیس الفرنسي، بتركیز شدید،
، لكن حتى في ھذه الحالة، ھناك قواعد تحترم، ھي تلك التي "الحرب

تفرضھا المعاملة اإلنسانیة حتى ألسرى الحرب، فال یقبل بأي وجھ 
وتحت أي ضغط الحط من كرامة المغربي والمغربیة حتى في حالة 

نموذج "  إنتاج"المخالفة ألننا الیوم ندفع ثمن فشلنا كدولة ومجتمع في 
اإلنسان المغربي المعتد بمغربیتھ والقادر على ممارسة حریتھ في إطار 
المسؤولیة، ھو فشل وسائط التنشئة االجتماعیة التقلیدیة والحدیثة في 

، وھذا الفشل ھو الذي جعل ھیبة الدولة الیوم على "النموذج"صنع 
المحك، وقد تصبح في وضع أعسر إذا ما ھي استنجدت بآلیات القرن 

الدولة الیوم مطالبة لیس فقط بتوفیر عالج للوباء، بل بإنتاج ! الماضي
 .تریاق للرفع من منسوب المواطنة عند المغاربة

منسوب المواطنة في عالقتھ بدولة الرعایة :  الظاھرة الخامسة
 االجتماعیة

بدخول تدابیر الحجر الصحي أسبوعھا الثالث، وتجاوز عدد الحاالت 
المؤكد إصابتھا حاجز األربعمائة، بدأت تتناسل الفیدیوھات المستنكرة 

وبإلغاء العطلة المدرسیة الربیعیة، بدأت .  لألوضاع في المستشفیات
الھمھمات حول الظروف غیر المنصفة لتلقي التلمیذالمغربي للمعارف، 
واستعید على جدارات العدید من ساكنة الفضاء األزرق لعنات لمن قال 

". حان الوقت لترفع الدولة یدھا عن التعلیم والصحة"ذات یوم أن 
توخز الذاكرة بواقع التعلیم والصحة في بالدنا، ویستحضر كل مواطن 
تجربتھ مع ھذین القطاعین االستراتیجیین، بین مطرقة قطاع عام 
متھالك یسائل وضعھ مآل الضرائب التي تجثم على صدور الملزمین 
المغاربة الذین یتحولون إلى متسولین للخدمات الطبیة في مستشفیاتنا 
الحكومیة، وسندان قطاع خاص یمتح من ثقافة السوق ویدھا الخفیة، 

 .لكن، ال یكاد یرقى لدیھ طالب الخدمة إلى مرتبة زبون إال عند اآلداء
وعند الحدیث عن ظروف التلقي وتكافؤ الفرص بین أبناء المغاربة وھم 
یباشرون حقا من حقوقھم، تحضر جملة مسؤول حكومي تحت قبة 

اللي "(من أراد البنھ أن یدرس، فلیستعد لآلداء "البرلمان قائال ما مفاده 
، وھذا یحیل منطقیا إلى أن من لیس مستعدا )بغا ولدو یقرا یحك جیبو

وعلما أن المدرسة ھي أھم .  لآلداء، فلیصرف نظره على تدریس ابنھ
مؤسسات التنشئة االجتماعیة، وأن إعالن إفالس مشاریع اإلصالح التي 
طالت المنظومة التربویة أصبح من الوقائع، فھال كانت ھذه األزمة 
مناسبة إلعادة النظر في ما نریده من نظامنا التعلیمي، في نموذج 
المغربي الذي نرید إعداده لألزمات المقبلة ألنھا من المؤكد قادمة، 
وستتطلب تظافر الجھود، وتوحید األیادي لحمایة الوطن، وھو ما ال 
یمكن تحقیقھ إال ببناء الذات المواطنة التي تحتاج لحضن دولة الرعایة 

 ./.االجتماعیة ألن السوق ال حضن لھا
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تستند شادیة بمرفقھا إلى سیارة متوقفة، تدقق مجموعة 
من اللوائح، تضع عالمة أمام بعض األسماء وتظلل 
أخرى ثم تعود مسرعة إلى فریقھا لتنطلق في جولة 
یوزعون خاللھا المؤن على من ھم بحاجة إلیھا بمدینة 

 .أوالد عیاد
محرك عملیة التوزیع، ’’  دینامو‘‘یصفھا زمالؤھا بـ

سنة، طالبة بمعھد التكوین المھني،  22شادیة عیاد، 
تعمل ضمن فریق من المتطوعین یسھر على توصیل 
المؤن الغذائیة إلى األسر التي تضررت من إعالن 
حالة الطوارئ الصحیة وفرض الحجر الصحي في 

 .المغرب
تتنقل شادیة وزمالؤھا في الفریق باستعمال دراجات 

مشاركتي في حملة  ‘‘ثالثیة العجالت محملة بالمؤن، 
التحسیس و في عملیة توزیع المساعدات الغذائیة 
تشعرني بسعادة ومتعة كبیرتین، إنني أشعر بوجودي 

تقول شادیة ’’    كإنسان و كإمرأة تقدم خدمات تطوعیة

التي تستطیع التعرف على عناوین األسر التي ھي 
بحاجة إلى المساعدة، وتعرف العائالت وتحظى بتقدیر 

 .كبیر
ھي الفتاة الوحیدة ضمن فریق المتطوعین وتلعب دورا 
أساسیا في عملیة التحسیس بضرورة االلتزام بالحجر 

أشعر بالفخر ألنني أقدم خدمة جلیلة لوطني ‘‘الصحي، 
وألھلي، وكوني فتاة تشتغل مع الشباب لم یطرح أي 
مشكل، بالعكس ساكنة المدینة تشجعني وتثمن ما أقوم 

تقول شادیة وھي منشغلة بترتیب اللوائح داخل ’’  بھ
ورشة إلصالح العجالت تطوع صاحبھا لتكون مركزا 

 .للفریق
أمل في تغییر أنماط التفكیر :  ورشة المتطوعین

 التقلیدیة والسیاسیات العمومیة
المكان أشبھ بخلیة نحل، تحولت ورشة والد نور الدین 
السعدي، عضو النادي، إلى غرفة عملیات للفریق 

من المتطوعین، أغلبھم أعضاء نادي  24المكون من 

أقدام األمل للریاضات الجبلیة بأوالد عیاد، الذین كانوا 
یحضرون لتظاھرة ریاضیة، إال أن إعالن حالة 
الطوارئ جعلتھم یلغون جمیع األنشطة المبرمجة، 
وحولوا مجھوداتھم واستعدادھم إلى خدمة سكان 

 .المدینة
ثبت المتطوعون سبورة على الجدار تتضمن بطاقات 
علیھا أسماء أحیاء المدینة، ویحمل كل مجموعة من 

نعتمد على ‘‘الفریق لوائح بأسماء األسر المستھدفة، 
لوائح تسلمھا السلطات ونضیف األسر التي یرصدھا 
المتطوعون المكلفون بالتوزیع أو المواطنین الذین 

 .یقول نور الدین السعدي’’ یتصلون بالمركز
وتمكن نادي أقدام األمل من توزیع ألف قفة من 
مجموع ألفي قفة وزعتھا جمعیات المجتمع المدني، تم 
تخصیصھا من طرف مجلس جھة بني مالل خنیفرة 
والجمعیة اإلقلیمیة للتنمیة الثقافیة والریاضیة بالفقیھ 

 .بنصالح، كما ساھم محسنون في ھذه العملیة
وأشاد صالح حنین، رئیس المجلس الجماعي، بمساھمة 
المجتمع المدني في توزیع المساعدات على األسر 

لم نجد أیة ‘‘المتضررة، وقال في تصریح لملفات تادلة 
مشكلة في عملیة توزیع القفة التي نظمتھا الجمعیات 
بطریقة محكمة، ووتیرة تغار منا بشأنھا جھات 

 .’’أخرى
عزیز البرنوصي عضو نادي أقدام األمل الذي یسھر 
على تنسیق عملیات التوزیع اعتبر انخراطھم في حملة 

ال یمكن أن نبقى ‘‘  مواجھة فیروس وواجبا وطنیا، 
مكتوفي األیدي ألننا نعتبر النادي مؤسسة تربویة 

، یقول عزیز وھو ’’  ویعتبر التطوع من أھم مبادئھ
زمنا للحسم ‘‘یأمل أن یكون زمن ما بعد الجائحة 

والتغییر سواء في األنماط الفكریة التقلیدیة وفي 
 . ’’السیاسات العمومیة

من أصحاب دراجات نقل السلع ثالثیة  5وتطوع 
العجالت إلیصال المؤن والمتطوعین، حسب جداول 
زمنیة محددة وتوزیع یراعي الوصول إلى كل األحیاء، 
وتتنقل الدراجات عبر الشوارع الفارغة واألزقة  التي 

 .تعرف إغالقا تاما
  :’’ممنوع الدخول‘‘

تعیش مدینة أوالد عیاد حالة شبھ إغالق تام منذ 
اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحیة بالمغرب، عند 
مدخل المدینة من الجھة الشمالیة للمدینة نصب الدرك 
حاجزا دائما للتدقیق في من یدخل ومن یخرج وفحص 

أغلقت السلطات كل المنافذ .  رخص التنقل االستثنائیة
المؤدیة إلى المدینة والمداخل الرئیسیة وأبقت على 

 .مدخل وحید فقط للتحكم في حركة الدخول والخروج
مباشرة بعد اغالق الحدود والمعابر البحریة واغالق 
المجال الجوي، قامت السلطات بحصر االشخاص 
الوافدین من الخارج وحسب مصادر ملفات تادلة، فقد 

شخصا قادمین من إیطالیا،  11تم الوصول إلى 
شخصین من فرنسا، شخصین من اسبانیا إضافة إلى 
شخص من الوالیات المتحدة األمریكیة وآخر من 

 .السعودیة
وبالتنسیق مع مندوبیة الصحة تم إخضاع الوافدین من 

والتي جاءت  19ھذه الدول للتحالیل الخاصة بكوفید 
نتیجتھا كلھا سلبیة، وتم إلزامھم بالحجر الصحي 

كما تم .  ببیوتھم وتتبع حاالتھم من طرف السلطات
اخضاع عدد من األجانب العاملین بمعمل السكر 
والمقیمین بالمدینة للتحلیل الطبیة والحجر الصحي لمدة 

 .أسبوعین
 :نضحي ونواجھ جمیعا لنھزم الوباء

مارس المنصرم، أصدر المجلس الجماعي  22بتاریخ 
مؤقتا یقضي بتحدید أوقات فتح  ألوالد عیاد قرارا 

وإغالق المحالت التجاریة، حیث حدد التوقیت من الساعة  
الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، وحدد المحالت  
المسموح لھا بفتح أبوابھا والمرتبطة بالمواد االستھالكیة  

حرصنا على اتخاذ إجراءات سریعة من أجل  ‘‘والغذائیة،  
یقول رئیس  ’’  تجنیب مدینتنا أیة تطورات ال تحمد عقباھا 

 .المجلس الجماعي 
ووقعت السلطات محضر اجتماع مع أرباب سیارات 

 3األجرة والحافالت خلص إلى تحدید عدد الركاب في 
راكبا بالنسبة  24بالنسبة لسیارات األجرة الكبیرة و

القرار صعب على أصحاب الطاكسیات ‘‘للحافالت، 
لكن علینا أن نضحي ونواجھ جمیعا ھذا الفیروس 

یقول سعید سائق سیارة أجرة تعلیقا ’’  لننتصر علیھ
كما تم توقیع محضر اجتماع مع .  على المحضر

الصیدالنیین یقضي بتحدید توقیت العمل مع إلزام 
الدكاترة الصیدالنیین بالتواجد في الصیدلیات طیلة فترة 

 .العمل
وباشر عمال النظافة عملیات التعقیم باستخدام المعدات 
المخصصة لذلك، شملت جمیع المؤسسات العمومیة 
والخاصة، ووضع برنامج یومي لذلك، كما باشروا 
تعقیم الشوارع مرة كل یومین، وساھم عدد من 

طلبنا من الفالحین ‘‘المواطنین بآلیاتھم في ھذه العملیة 
تزویدنا بالجرارات وبآلیاتھم من أجل المساھمة معنا 

 .’’في إنجاح عملیات التعقیم
ولم تكن المدینة استثناء من حالة الھلع التي عرفت عدد 

إقباال كثیفا من ’’  السویقة‘‘من المدن، حیث شھدت 

طرف المتبضعین الذین تھافتوا على اقتناء السلع 
والمواد الغذائیة، واضطرت السلطات لوضع حواجز 
عند مداخلھا وتسییر دوریات من القوات المساعدة 

 .والدرك لضبط الوضع
وتعرف المدینة حمالت دوریة لمراقبة األسعار وجودة 
المواد الغذائیة، من طرف لجنة مشتركة من مختلف 
المصالح، وعاینت ملفات تادلة إتالف عدد من المواد 

ھذه العملیة تدخل في إطار جودة ‘‘المنتھیة صالحیتھا، 
یقول ’’  المواد الغذائیة من طرف اللجنة اإلقلیمیة

 .مصطفى بورحیم تقني بمكتب حفظ الصحة
 :’’صفر حالة‘‘حرص وتعبئة للحفاظ على 

وال یبدو أن السلطات تواجھ مشكلة من طرف الساكنة 
في االلتزام بالحجر الصحي، حسب ما عاینت ملفات 
تادلة، ویبدو أن الحمالت التحسیسیة أعطت أكلھا، كما 
یمكن مالحظة تجاوب المتبضعین، والذین یغادرون 
منازلھم مصحوبین بوثیقة التنقل االستثنائیة، مع 

توجیھات الدوریات التي یجري تسییرھا بوجود باشا 
 .المدینة و القائد مرفوقین بعناصر القوات المساعدة

لم یتقبل الناس الحجر الصحي، أو لنقل لم یستوعبوا ‘‘
في البدایة لكنھم في وقت قصیر تجاوبوا مع نداءاتنا 

’’ ومع حمالت التوعیة التي نظمتھا الجھات المختصة
یقول عزیز، عضو نادي أكتیزم، وھو یظھر ملصقا 
قام النادي بإعداده یدعو المواطنین اللتزام منازلھم 

 .ضمن حملة للتوعیة والتحسیس
وحسب مصدر مقرب من السلطات بأوالد عیاد لم 
یتجاوز عدد المخالفین للحجر الصحي الذین تم ضبطھم 

شخصا منذ اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحیة  20
فقط في حالة  3مارس المنصرم، بینما توبع  20یوم 

اعتقال في تھم أخرى، ویرى المصدر أن ھذا الرقم 
یؤشر على انضباط الساكنة خصوصا أن أغلب 

 .المخالفات تم ضبطھا في أول أیام حالة الطوارئ
ویحرص سكان أوالد عیاد والمتطوعون والسلطات 
على إبقاء مدینتھم بمنأى عن أیة إصابة، وأن تعبر 
فترة الحجر الصحي بدون تسجیل أیة حالة إصابة، 
حیث أن المتطوعین حریصون على مواصلة التوعیة 
والتحسیس ومساعدة الساكنة بحماس، بینما دعا رئیس 

وضع ید في ید لیس عن قرب ‘‘المجلس الجماعي إلى 
، یقول ’’’بل بالتباعد االجتماعي في ھذه المرحلة

غیرنا یغار منا على صفر حالة، ‘‘الرئیس، ویضیف 
وعلینا أن نحافظ علیھا ألننا نرید أن نتقابل بعد أن 

  .’’ینتھي كل ھذا، ونرید أن نعیش سویا
 ملفات تادلة -       

 شابة تتوسط فریقا من المتطوعین لمواجھة فیروس كورونا: أوالد عیاد



 439العدد 
 12 حوار حوار  20ابریل  30الى  16 من 

أجدد بدء العزاء لجریدة ملفات تادلة وطاقمھا في وفاة   
مؤسسھا ومدیر نشرھا األستاذ والمثقف والمناضل سي 
محمد نجیب الحجام تغمده هللا برحمتھ الواسعة مع 
التعبیر الصادق لكم عن متمنیاتنا لھذه المنارة 

 . االعالمیة المتمیزة باالستمرار والدوام
 

ھل بإمكان التعلیم عن بعد أن یؤمن االستمراریة : س 
 البیداغوجیة ویعوض التعلیم الحضوري ؟

إن المفروض في التعلیم الرسمي  سواء كان حضوریا 
أو عن بعد  تحقیق كل الكفایات المعلن عنھا وكل 
األھداف التي تمت برمجتھا سواء في التعاقدات المھنیة 
القائمة بین وزارة التربیة الوطنیة وأطرھا  باعتبارھا 
التزامات مھنیة  ینبغي الوفاء بھا، أو في التعاقدات 
الدیداكتیكیة التي تمت بین السادة  األساتذة وتالمذتھم 

وبالتالي فالجواب عن .في بدایة الموسم الدراسي 
إمكانیة ضمان التعلیم عن بعد لالستمراریة 
البیداغوجیة المطلوبة یستدعي استحضار السیاق 
الوطني والدولي الذي  استوجب إغالق المؤسسات 
التعلیمیة في إطار االجراءات االحترازیة المتخذة 
للوقایة من التفشي الخطیر والمتسارع  لفیروس كوفید 

19. 
في بالدنا  لم یكن  قد اتخذ بعد "فالتعلیم عن بعد "

الطابع المؤسساتي المأمول  ولم یتم  تنزیلھ بسالسة  
وإنما كان تدبیرا وقتیا جاء ضمانا  لحق .  وتدرج  

فحالة .  التلمیذ في التمدرس في زمن جائحة كورونا 
الطوارئ الصحیة ألقت بظاللھا على مختلف مجاالت  
الحیاة مما جعل وزارة التربیة الوطنیة تقرر إغالق 

كخطة "  التعلیم عن بعد"المؤسسات التعلیمیة واعتماد 
ضامنة لالستمراریة البیداغوجیة  وكخیار واستراتیجیة 

الستیفاء ما تبقى من البرامج والمقررات  الدراسیة  
تأمینا للزمن المدرسي، وحفاظا على التفاعالت  
البیداغوجیة والعادات الصفیة للتالمیذ المتعلقة ببناء 
المعارف وتوظیفھا  واكتساب القدرات والمھارات و 
تثبیت القیم  وأیضا وفاء بمقتضیات التعاقدات 
الدیداكتیكیة  التي یفترض أن تتوج بنتائج آخر السنة 

" التعلیم  عن بعد "  وطبعا تم إ قرار .  الدراسیة
التزامني منھ أو غیر التزامني في أوقات و فضاءات  
مغایرة للمألوف الرسمي  في البیوت ووسط أفراد 

 . العائلة  حیث الجمیع في فترة حجر صحي
وقد استدعى الطابع االستثنائي  لھذا الخیار اتخاذ  

جملة من التراتیب لضمان ھذه  االستمراریة 
البیداغوجیة وإنجاح الدروس عن بعد  حیث  تم تكثیف 
االتصال بین مختلف  الفاعلین في القطاع  وعقد ت 
سلسلة من االجتماعات على المستوى المركزي 
والجھوي واإلقلیمي، ونظمت دورات تكوینیة  ولقاءات 

التعلم عن بعد "تربویة عن بعد خاصة بموضوع 
ضمانا النخراط الممارسین  في ھذه العملیة  بدءا "

بتقییم وتثمین الموارد  والسیناریوھات الرقمیة التي تم 
إنتاجھا في أوقات سابقة واالسھام الفعلي في انتاج 
المضامین الرقمیة الخاصة  بالدروس المفترض 
إنجازھا في األسابیع الثمانیة  الفاصلة بین  تاریخ 

توقیف الدراسة و نھایة الموسم الدراسي الحالي   
مرورا بإنشاء األقسام االفتراضیة وإنشاء و تفعیل 
المواقع االكترونیة  الخاصة بالمؤسسات  التعلیمیة 
حیث  أدمجت فیھا المضامین الرقمیة الخاصة 
بالمستویات واألسالك التي تحتضنھا وتم خلق 
جماعات تواصلیة عبر مختلف التطبیقات االلكترونیة 

 ."... الفایس بوك ، الواتساب ، زوم" المتاحة 
وإلنجاح العملیة  تم إعداد وصالت اشھاریة موجھة  

إلى التالمیذ واألسر لتحسیسھم بأھمیة العملیة و بیان 
أن األمر ال یتعلق بعطلة  مدرسیة وإنما بتعطیل  
مؤقت للتدریس الحضوري  مع استمراره عن بعد  مع 

 -تلمیذ"تقدیم عناوین وروابط المواقع االلكترونیة  
الخاصة بھذه العملیة وإخبارھم بمواعید "  تیس

ومواقیت تقدیم الدروس على القناة الرابعة والقناة 
الریاضیة وقناة العیون ھذه القنوات التي تقدم ما یقارب 

 . درسا یومیا 56
مبدأ "   التعلیم عن بعد"إلى أي حد یضمن :   س 

 الحق والمساواة ویكفلھ؟
وإلى أي حد یضمن التعلیم الحضوري ذاتھ ھذه 
المبادئ ؟؟ إن التكافؤ والمساواة  في األصل  لیست 
رقمیة وال ورقیة فھي مساواة مادیة واجتماعیة أوال 
وأخیرا ، وإن كان التعلیم عن بعد كما یقول فیلیب 

" فال یمكن .میریو یعمق الالتكافؤ  والالمساواة  
إذ "  الحاضر القریب "أن یحقق ما لم یحققھ "  للبعید

أن یضمن تكافؤا في "التعلم عن بعد "كیف بإمكان 
فرص یعجز الواقع االجتماعي واالقتصادي عن 

 .تحقیقھا  بل تزداد معھ الھوة والشرخ اتساعا
فأسر كثیرة  معوزة في مناطق نائیة  مقصیة من 

مسلسل االنتاج المادي والرمزي ،تعیش الھشاشة  
بمفھومھا الفعلي حیث الطرق وال مسالك  وال ماء  وال 

فكیف بإمكان ...   كھرباء  وال شبكات  اتصال وال وال 
أبناء ھذه الفئات أن یتوفروا على حواسیب أو ھواتف 
ذكیة أو قدرة شرائیة تمكنھم من اقتناء خدمات صبیب 
االنترنیت، وحتى داخل الحواضر ذاتھا فال یمكن 
المقارنة بین الفئات الھشة التي بالكاد توفر قوت یومھا 
،وفئات میسورة تحولت المعدات االلكترونیة عندھا 

فالكثیر من األسر المغربیة، اضطرت .  الى فضالت
اضطرارا في عز ھذه األزمة االقتصادیة واالجتماعیة 
الخانقة  التي فرضھا الوباء  إلى شراء وسائل 
الكترونیة وتوفیر ثمن الربط بشبكة االنترنیت حتى 
تمكن أبنائھا من متابعة دراستھم رغم الكلفة الباھضة 

 .التي أثقلت كواھلھا
وقد تم توجیھ  دعوات وملتمسات في ھذا السیاق إلى 
الجھات المعنیة  لتمكین التالمیذ في العالم القروي 
وأبناء الفئات الھشة من األجھزة والمعدات االلكترونیة 

التي تمكنھم من تتبع  الدروس عن بعد، في ظل  
بل ".  كورونا"األوضاع الصعبة التي یفرضھا وباء 

طالب البعض بتحویل  قیمة المنحة التي كانت 
مخصصة لألقسام الداخلیة لشراء لوحات الكترونیة لھم 

وقد استجابت لھذه .  لتیسیر استكمال الدراسة عن بعد
الدعوة مجالس إقلیمیة وجھویة قررت توفیر  لوحات 
الكترونیة للتالمیذ بالجماعات القرویة كما ھو الشأن 

 . بالنسبة لمجلس جھة بني مالل خنیفرة
ما ھي ظروف اشتغال رجال ونساء التعلیم  في :  س 

التعلیم عن بعد ؟ أو باألحرى ھل وفرت لھم الظروف 
 المواتیة لالشتغال في اوضاع مماثلة ؟

كنا نتمى أن  یكون أداؤنا الرقمي في الشق البیداغوجي 
أحسن أداء وأكثر استجابة لحاجیات المتعلمین خاصة 
في ھذه الظروف، لكن رغم ما تم رصده من أموال من 
أجل تحقیق اإلدماج الفعلي لتكنولوجیا المعلومیات 

 والتواصل في  التدریس
فانھ  لألسف  وحتى في تعلیمنا   genie عبر  برنامج

الحضوري لم ننتقل بعد الى استدماج ھذه الوسائل 
التكنولوجیة في تدریسیاتنا  فھناك نقائص وإكراھات 
كثیرة  تحول دون تحقیق األھداف المأمولة وتحول 

التعلیم عن بعد "دون  تجوید  الخبرات المتعلقة  بتدبیر 
فھناك حاجة ماسة الى التكوین و التكوین  المستمر "

التعلیم عن "في ھذا الباب فھناك من یخوض مغامرة 
ألول مرة في حیاتھ المھنیة  برصید تكنولوجي "  بعد

الیمكنھ من  التحكم  الفعلي في األنظمة المعلوماتیة في 
إن ما یتمتع بھ االستاذ  في منظومتنا  .  حدودھا الدنیا 

من  دربة و كفاءات  وخبرات  ومھارات  راقیة  تتعلق 
في غالبھا بالتعلیم الحضوري  و بالتالي فالتعلیم عن 

 .بعد  في حاجة الى تكییف  تدریجي لكل العناصر
ھذا فضال عن عدم تزوید الفاعلین التربویین بالعدة  

الدیداكتیكیة الالزمة لھذا االشتغال الرقمي من حواسیب 
وبرانم وتطبیقات الكترونیة  وربط بشبكة 

فاإلنتاج الرقمي  في حاجة الى إعداد  أدبي ...االنترنت 
وعلمي وإعداد تقني ومادي  مما جعل السادة األساتذة 

 . یشتغلون بأدواتھم الخاصة وعلى نفقتھم الخاصة
وإن كنا  كفاعلین في الحقل التربوي  نتجنب الحدیث  
في الشق البیداغوجي عن اإلكراھات والنقائص حتى 
ال نحبط ھممنا ونبخس جھودنا للقیام  بما ھو ممكن في 

على أن توفیر شروط .  ھذه الظروف االستثنائیة 
النجاح یظل مطلبا ملحا  یرتبط في شمولیتھ بالحاجة 
الى بناء مشروع مجتمعي یلزم كل مواطن بشكل 
شفاف بواجباتھ ویحفظ لھ حقوقھ و كرامتھ في حدودھا 
الدنیا كما ھو متعارف علیھا في شرائع السماء 

 . واالرض
ما مدى انخراط نساء ورجال التعلیم  رغم :  س 

الصعوبات في إنجاح ھذه العملیة؟ ھل وفرت الوزارة 
 االمكانیات لذلك ؟    

رغم االكراھات فقد نجح  السادة األساتذة  في اعتماد 
وسائل التواصل االجتماعي  األكثر استعماال من 
طرف التالمیذ  وأبدعوا في استثمارھا  لما تتیحھ من 
إمكانات تواصلیة تحفزھم في ذلك وطنیتھم العالیة 
الصبیب في ھذه الظروف العصیبة إیمانا منھم بأنھم 
في خندق قتال ضد عدو غاشم  ھو الجھل والوباء، 
حیث تم إ نشاء مجموعات عبر الواتساب والفایس بوك 

وتم إنشاء األقسام االفتراضیة  وبدأت ...  وزوم 
التعاقدات الدیداكتیكیة  الخاصة عن بعد  رغم أننا على 
مشارف نھایة السنة الدراسیة، وبدأت الشروح التقنیة 
المتعلقة بالموارد الرقمیة والتطبیقات الخاصة التي 

 . تمكن التالمیذ  من مقروئیتھا صوتا وصورة
ولحسن الحظ  ومما خفف عن السادة األساتذة الضغط 
ھو تقدمھم  بحكم الدربة  وما ركموه من خبرة في 
إنجاز البرامج والمقررات وخاصة في المستویات 
اإلشھادیة  بحیث لم تبقى لھم إال دروس معدودة  إلتمام 
المقرر لالنتقال الى إنجاز مشاریع الدعم  وتمھیر 
التالمیذ على أداء أفضل في االمتحانات اإلشھادیة من 
خالل إنجاز تمارین أو إعداد امتحانات تجریبیة 

  . واالستئناس بامتحانات وطنیة وجھویة سابقة
فالبد إذا من تثمین  وتقدیر ھذه المجھودات التي أمنت 

االستمراریة البیداغوجیة بعد تعذر الدراسة الحضوریة  
من خالل -بسب الوباء،  والجمیل في األمر أن غالبھم 

بوصالت "عن بعد "مھدوا لدروسھم   -ما اطلعنا علیھ 
ودعوات توعیة للمتعلمین براھنیة الوضع وخطورتھ 
حیث تم حث التالمیذ على االلتزام بالحجر الصحي 
واتباع التوجیھات المقدمة  من طرف السلطات 
المختصة وتمت مواكبتھم ودعمھم نفسیا بطمأنتھم 
وتھدئتھم والتخفیف من روعھم، إعدادا لھذه 
االستمراریة البیداغوجیة وإنجاحا لھا وتأمینا لزمنھم 

 . المدرسي
وفي واقع األمر فقد سمعنا وصالت صوتیة موجھة من 
أساتذة إلى تالمیذھم تفیض عطفا  وحنانا وخوفا وأمال 
وشوقا وعلما ومعرفة ووطنیة  ذات حموالت وجدانیة 
وتربویة عز نظیرھا  أنا موقن أنھا ستتحول فیما بعد 

 . إلى وثائق تاریخیة
ماذا عن تنشیط المجموعات والتفاعل عن بعد، :س  

 االمكانات االكراھات الرھانات ؟ 
والحدود ؟خاصة في جھة بني مالل خنیفرة المتفردة 

 بمشاكلھا ؟

بمناسبة اإلجابة عن ھذا  
السؤال البد من تجدید التحیة 

كل التحیة والشكر كل الشكر للسادة األساتذة المنتسبین 
ألكادیمیة بني مالل خنیفرة الذین انخرطوا في مسلسل 
االنتاج الرقمي  وتمكنوا في ظرف قیاسي من إنتاج 
مضامین رقمیة  وافرة ومحكمة البناء لم یتم تداولھا اال 
بعد المصادقة علیھا من طرف ھیئآت التأطیر التربوي 
واحترامھا واستیفائھا للشروط المنصوص علیھا قیمیا 
وعلمیا ومراعاتھا األطر المرجعیة في المستویات 

 . االشھادیة
لقد تحولت ملحقة األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین 
بني مالل خنیفرة وعدة مؤسسات تعلیمیة  تابعة 
لمدیریاتھا إلى استودیھات لتصویر األفالم التربویة 
وإنتاج المضامین الرقمیة  حیث كان السادة األساتذة 
والمفتشون واالداریون والتقنیون یشتغلون بتفان 
واسترسال یمضون ساعات طوال في إعداد المضامین 
الرقمیة والمصادقة علیھا تحت ھاجس تمكین المتعلمین 

فصار األساتذة والمشرفون .  منھا في أقرب األوقات 
التربویون  حقا مخرجون لسیناریوھات بیداغوجیة 
ذات مضامین راقیة  بدءا بحبك السیناریو لغویا وعلمیا 

وضبط إشارت ..  وتھیئة الخرائط والرسوم ...وأدبیا
اإلخراج وضبط الموجات الصوتیة لأل ستاذ المقدم 

على غرار القراءة االیطالیة في (للمنتوج الرقمي
وموضعة المیكروفونات و )  االخراج المسرحي

الكامیرا ت ومصابیح االضاءة الى غیر ذلك من 
الحاجیات و المحسنات التقنیة التي بدون حس فني قد 
تجعل المنتوج الرقمي رغم قیمتھ العلمیة الراقیة غیر 

 . مقبول من طرف المتعلم
انخراط األسر على األقل على المستوى التربوي :س 

 والذي یمكن أن یساھم في تثمین التعلمات ؟ 
یمكن أن نقدر أن  ھناك تفاوتات في متابعة األسر لتعلم 
ابنائھا عن بعد  على أن االجابة الموضوعیة عن ھذا 
السؤال تستدعي اطالعا فعلیا  عما یجري في البیوت 

. ووراء الكوالیس  وھذا غیر ممكن في الظرف الحالي 
وما یتم بثھ عبر مواقع التواصل االجتماعي لتبخیس ما 

بذل من جھود فیھ الكثیر من المزایدات والمغالطات  
لذا البد من التأني واتاحة الفرصة كاملة من أجل تقویم 

التعلیم "موضوعي  لمدى انخراط األسر في إنجاح  
في الشق البیداغوجي خاصة وأن األسر "   عن بعد

عملت جاھدة و تكلفت مادیا مشقة توفیر لوحات 
 .الكترونیة ألبنائھا حرصا على تعلمھم  

ما ھو الدرس الذي یجب استخالصھ من ھذه :  س
 ؟) وضعیة الجائحة(الوضعیة 

الینبغي أن یكون تدبیرا وقتیا "  التعلیم عن بعد "  إن 
متعلقا بطارئ أو ظروف استثنائیة بل ینبغي أن یتحول 
إلى تدبیر استراتیجي مؤسس على قواعد واضحة  فقد 
تبین اآلن أن ھناك قابلیة كبیرة لالنتقال الى العصر 

 . الرقمي متى صدقت العزائم
فرصة سانحة إلعادة النظر في ''  جائحة كورونا''إن 

العدید من القضایا التي تھم منظومتنا التربویة فقد تبین 
بالملموس أن المدرسة روح األمم  وأنھا السبیل الوحید 
للخروج من حال التخلف وتحقیق التقدم إذ  بدونھا 
یستحیل البناء العلمي والتقني والقیمي والثقافي 
والروحي  للمجتمعات  فالجھل والجھالة أخطر علینا 
من كورونا  فال یمكن أن نفھم سلوكات مراھقین 
خرجوا للشارع  متمردین على قرار الحجرالصحي 
یكبرون ویھللون معتقدین أن كورونا عدو صلیبي 
أغلق المساجد  ویھدد الناس في دینھم، واعتقدھا 
آخرون  مجرد تضلیل اعالمي  وآخرون أرباع علماء 
وأنصاف مثقفین نصبوا أنفسھم خبراء مستثمرین 
وسائل التواصل االجتماعي  لبث الجزع بین الناس 
تارة  وللتبشیر بفتوحات اكتشاف  دواء الكورنا 

ممارسات تساؤل المدرسة  في قیامھا ...   طورا 
بواجبھا في التوعیة الصحیة  والعلمیة والقانونیة  

 .والوطنیة والدینیة
بینت لنا جائحة كورونا أننا في موقع المفعولیة  نراقب 
األخبار ونتتبع أنباء الدول المتقدمة علھا تبتكر 
لمواطنیھا  لقاحا  نستعیره  منھا الحقا في إطار 

لیمنحنا إكسیر الحیاة ویبقینا أحیاء " دبلوماسیة كورونا"
حتى نتمكن من العودة إلى  مھاتراتنا السیاسیة والثقافیة 
البائرة وعاداتنا وتقالیدنا الفاسدة وضجیجنا الذي نسخر 

 .فیھ من  معلم ومدرسة تحیینا

 حوار ملفات تادلة في الموضوع  مع  السید الغزواني سیربو: التعلیم عن بعد
 الكاتب الجھوي لجمعیة مفتشي التعلیم الثانوي بجھة بني مالل خنیفرة
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 :أسر متوترة
السالم علیكم، هللا یجازیكم بخیر، أستاذة اللغة الفرنسیة ‘‘

واإلنجلیزیة وجمیع المواد، مبقیتوش تسیفطو لیا شي حاجة لـ 
مسحوه من ھاد الجروب، )  م.أ(في ھذا الكونط، )  م.أ(

غنصدق مرتكبة جریمة قاتلة ولدي، ھاد القرایة عن بعد أنا 
 .’’مبقیتش ولدي بغیتو یقرا فیھا

ھذا مضمون تسجیل صوتي تم تداولھ بشكل واسع عبر 
مواقع وتطبیقات التواصل االجتماعي في المغرب، التسجیل 
ألم تتحدث بنبرة ھیستیریة وتوجھ كالمھا إلى أساتذة ابنھا 
تطلب منھم عدم إرسال أي مادة تفادیا الرتكاب جریمة قتل 
في حق ابنھا، التسجیل یلخص التوتر الذي نشأ داخل األسر 

بعد قرار توقیف الدراسة   –أسرة ھذه السیدة على األقل   –
في المؤسسات التعلیمیة واستئنافھا عن بعد في المغرب في 

 .إطار مواجھة انتشار فیروس كورونا
التوتر عنوان عدد من التسجیالت التي تم تداولھا بكثافة 

ما باقیش نسمع شي زفت دیال شي أم ھضرات ھنا ‘‘أیضا، 
أو تدخالت ھنا، التالمیذ فقط، ما نسمع تا شي أم تدخالت أو 

ھذا نموذج تسجیل أستاذة ترد بنبرة ’’  كتبات شي حرف
متوترة أیضا على ما یبدو أنھ إغراق للمحادثة على تطیبق 

 .واتساب بتدخالت األمھات
تسجیالت أخرى تم تداولھا لتالمیذ یطلبون من األساتذة عدم 
إرسال تمارین كثیرة ویشتكون من عدم قدرتھم على 
المتابعة، وإن كان تداول أغلبھا یتم بدافع التندر لكنھا تعطي 
صورة عن االرتباك والتوتر لدى أطراف العملیة التعلیمیة 

 . بعد قرار توقیف الدراسة حضوریا واستئنافھا عن بعد
التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم قررت وزارة 

توقیف الدراسة بجمیع األقسام ، العالي والبحث العلمي
حتى  2020 مارس 16 والفصول انطالقا من یوم االثنین
في إطار التدابیر االحترازیة الرامیة إلى الحد  ،اشعار آخر

 ).19 كوفید( ”وباء كورونا“ من انتشار
قرار الوزارة خلف ردود أفعال كثیر منھا طرح نقاشا 
واسعا، وردود أفعال اعتبرت أن التعلیم عن بعد بصیغتھ 
الحالیة یشكل إقصاء لشرائح واسعة من التالمیذ والطلبة 
وسیخلف تفاوتا وحتى تمییزا طبقیا بین المتعلمین بالنظر إلى 
غیاب اإلمكانات لدى األسر، كما طرح أساتذة وفاعلون في 

 .میدان التعلیم إشكاالت بیداغوجیة عمیقة
 :وردیة.. صورة الوزارة 

وفي تقییم أولي لعملیة التعلیم عن بعد تحدث سعید أمزازي، 
وزیر التربیة الوطنیة، عن مستویین، ما تم إنجازه من طرف 
الوزارة كمضمون رقمي ودروس مصورة، ثم استفادة 

وقال أمزازي في لقاء على القناة .  التالمیذ من ھذه الموارد
" تلمیذ تیس"الثانیة، أن عدد المستفیدین من المنصة الرقمیة 

 90تم إنشاء ’’ تیمز‘‘ألف تلمیذ یومیا، بینما تطبیق  600بلغ 
 .في المائة من األقسام االفتراضیة

’’ تیمز‘‘وأوضح الوزیر في نفس اللقاء أن استخدام تطبیق 
الذي ھو تطبیق تفاعلي، ال یعرف إقباال من طرف التالمیذ، 
وأرجع سبب عدم اإلقبال على التطبیق المذكور إلى أن 
الوزارة لم تفرض إجباریة استخدامھ وتركت الحریة للتالمیذ 

 .واألساتذة في استخدامھ
وأشار الوزیر في حدیثھ، إلى النواقص التي وقفت علیھا 
الوزارة في إطار التقییم األولي، حیث أشار أنھ أخذا بعین 
االعتبار التالمیذ الذین ال یتوفرون على حواسیب أو یفتقرون 
إلى خدمة األنترنیت أو غیاب التغطیة في العالم القروي، فإن 
الوزارة لجأت إلى بث الدروس على قنوات تابعة للشركة 
الوطنیة لإلذاعة والتلفزة، ولفت الوزیر االنتباه إلى معطیات 
المندوبیة السامیة للتخطیط بشأن توفر األسر على جھاز 
التلفاز، كما دعا األسر التي استفاد أبناؤھا من برنامج ملیون 
محفظة إلى فتح المقررات الدراسیة والشروع في تدریس 

 .أبنائھا
حدیث ومعطیات الوزیر یرسمان صورة وردیة عن التعلیم، 
لكن التفاؤل واإلیجابیة اللذان یطبعان تصریحاتھ ال یقدمان 
إجابات لألسئلة والمشاكل التي یواجھھا التالمیذ منذ انطالق 
التعلیم عن بعد، فحسب اآلراء التي استطلعتھا ملفات تادلة 

 .الوضع على األرض مختلف تماما

 :قاتمة.. صورة التالمیذ
أم تلمیذ بالقسم االبتدائي بمجموعة )  اسم مستعار(فاطمة 

مدارس الرواجح جماعة اوالد بورحمون بإقلیم الفقیھ 
بنصالح، تحدثت األم عن عدم قدرتھا على توفیر خدمة 
األنترنیت، وبالمقابل ابنھا ال یستفید شیئا من الدروس عبر 

ال یفھم الدرس وال یستطیع الكتابة ألن ‘‘قناة التلفزیون، 
الشرح یمر بسرعة وال یعطي التالمیذ فرصة كتابة 

، عدد من األمھات یدرس أبناؤھن بنفس المدرسة ’’الدروس
یجزمن بأن أبناءھن ال یدرسون وعبرن عن قلقھن من 

 .مصیر أبنائھن
ادریس تلمیذ بالمستوى  السادس أساسي بمدرسة الرشاد 
بسوق السبت، تحدث لملفات تادلة عن متابعة الدروس عبر 

في األسبوع الثاني بدأوا یكررون ‘‘القناة المخصصة لذلك 
الدروس السابقة، ولكن رغم ذلك من الصعب المتابعة، 
فالخط غیر واضح واألستاذ الذي یشرح ال أفھم منھ شیئا، 

 .یقول إدریس’’ كما أنني ال استطیع مسایرتھ وكتابة الدرس
لمیاء شقیقة إدریس، أولى علوم تجریبیة، بدأت حدیثھا 
لملفات تادلة بالتأكید على أن التالمیذ ھم عملیا في عطلة، 

مواقع التدریس بالنسبة لنا مجرد إشاعات، نعم الدخول إلى ‘‘
المسطحات مجاني لكنك ال تحصل سوى على عناوین 
الدروس، المشكلة أن االنترنیت لیس متوفرا والمسطحات 

’’ كلھا تحیل على موقع یوتیوب وھو یحتاج الدفع للمشاھدة
بین الفینة واألخرى اتمكن من التعبئة لكنھ ‘‘وتضیف لمیاء 

وأوضحت أن ولوجھا إلى المسطحة .’’أمر نادر ألنھ مكلف
التي خصصتھا وزارة التعلیم یتوقف عند الدخول فقط الذي 
ھو مجاني دون أن تتمكن من مشاھدة الدروس التي تتطلب 
الدفع، وھذا ما یفسر ارتفاع عدد التالمیذ الذین یلجون إلى 
المسطحة حسب تصریح الوزیر أمزازي مع عدم اإلقبال 

 .الذي یتطلب خدمة مدفوعة’’ تیمز‘‘على تطبیق 
وأوضحت لمیاء التي تدرس بثانویة الخووارزمي بسوق 
السبت أن بعض األساتذة یقدمون دروسا عبر تطبیقات 

استاذ ‘‘للتعلیم عن بعد، لكن بظل المشكل دائما ھو االنترنیت 
لكنني لم "  زووم"العلوم الطبیعیة یقدم دروسا عبر تطبیق 

أحضر أیا من دروسھ ألن األمر یستھلك كمیة ھائلة من 
 . ’’البیانات وھو ما ال یمكنني توفیره

 :غیاب التفاعل یحول دون اكتساب المھارات

وبسؤالھا عن الدروس على القنوات التلفزیة أوضحت لمیاء 
أنھا تابعت األسبوع األول لكن بعد ذلك بدأ تكرار الدروس، 

ھناك فائدة نسبیة لكنھا غیر كافیة، فھناك ‘‘وقالت بھذا الشأن 
بعض الدروس تحتاج شرحا أكثر، مع العلم أننا داخل القسم 

 .’’كنا نحتاج لوقت وتركیز وتفاعل مع االستاذ لنفھم
التفاعل ھو ما تحدث عنھ أسامة، تلمیذ بالسنة الثانیة باكلوریا 
علوم الحیاة واألرض بثانویة الحسن الثاني ببني مالل، یتوفر 

أنا ‘‘لدى أسامة األنترنیت بالمنزل وھو یعتبره مجرد حظ 
محظوظ ألن بیتنا یتوفر على اشتراك باألنترنیت، أفكر في 

لكن رغم ذلك یواجھ ’’زمالئي الذین ال یملكون ھذا الحظ
الدروس التي نتابعھا اآلن كانت مجرد ‘‘بعض الصعوبات 

 .’’دروس تكمیلیة لتعمیق الفھم وتوضیح بعض النقاط فقط
في السابق كنت ألجأ للشروحات على موقع ‘‘ویوضح أسامة 

یوتیوب بعد أن أكون تابعت الدرس مع األستاذ في القسم 
وفھمت الجزء األكبر منھ، وكان دور ھذه الشروحات تكمیلیا 

فقط، لكن اآلن كل الشرح المتوفر ھو الذي كنت ألجأ إلیھ بعد 
 .’’أن استوفي الشرح مع األستاذ داخل القسم

نفس المضمون جاء في تعلیق ألحد التالمیذ على الصفحة 
نحن ال نستطیع ‘‘الرسمیة للوزارة على موقع فایسبوك 

الدراسة في التلفزیون النھ ھناك بعض األسر لیس لدیھا 
تلفاز او لدیھا تلفاز واحد و في العائلة تجد ثالثة أو أربعة 
أشخاص یدرسون و ذلك یخص حتى االنترنت فأرید من 

 .’’وزیر التربیة أن یأخذ قرار جید و یغیر ھذا القرار
من ھذه الزاویة تحدث إلینا األستاذ عبد اإللھ أستاذ التعلیم 
اإلبتدائي، بالنسبة إلیھ إضافة إلى مشكل عدم توفر 

حتى لو  ‘‘اإلمكانیات، یبقى مشكل عدم التفاعل عائقا، 
توفرت ھذه االمكانیة فالمنصات والقنوات غیر كافیة ألنھا 
تفتقد لعنصر التفاعل الشيء الذي یوثر على الوصول 

العملیة التعلیمیة تعتمد ‘‘یقول عبد اإللھ، ویوضح ’’  للھدف
بشكل كبیر على الوجدان واالحاسیس وھو ما یغیب في 
التواصل عن بعد إضافة إلى عدم معرفة مدى انصات وتتبع 

لیخلص إلى استحالة بناء الدرس ’’  ما یقدمھ االستاذ للتلمیذ
 .وفق المناھج والطرائق البیداغوجیة التربویة المعمول بھا

‘‘ نفس الموقف ذھب إلیھ األستاذ عادل، أستاذ مادة الفلسفة 
الدروس التي تقدم في القنوات العمومیة والمنصات 
الموضوعة من طرف الوزارة غیر كافیة، على أھمیتھا في 
الشرح واكتساب المعلومات، ألن األمر یقتضي التفاعل بین 
المدرس والتالمیذ وبین التالمیذ فیما بینھم داخل جماعة 

غیاب التفاعل البیداغوجي بین التالمیذ داخل حجرة .  الفصل
الفصل یحول دون اكتساب المھارات والمعارف بشكل 

 .’’جید
بالنسبة لخدیجة كنون استاذة فلسفة، الدروس التي تقدم في 

اال ان االمر ال یخلو من ‘‘ القنوات العمومیة ایجابیة نوعا ما 
النواقص، لكونھا ال تحترم البیداغوجیا الفارقیة للمتعلمین في 

فیما اعتبرت إیمان، أستاذة علوم ’’  فھم واكتساب التعلمات
الحیاة واألرض، أن الدروس المقدمة في القنوات و 
المنصات صممت باعتماد طریقة الملخصات و ما ھي إال 
محتویات معرفیة محضة تكمیلیة ال یمكن االعتماد علیھا 

تعتمد العملیة التعلیمیة التعلمیة ‘‘وقالت .  بشكل أساسي
باألساس على التفاعل المعرفي و الحسي الحركي المستمر 
بین المتعلمین أنفسھم و المتعلمین و المعلم وھذا ما ال یوفره 

وتحدثت إیمان عن إكراھات أخرى مرتبطة ’’ التعلیم عن بعد
بعدم وجود مساحة خاصة بالمتعلم في جو ھادئ یتیح لھ 

 .التعلم و غیاب جاھزیة األسر لمثل ھذا النمط من التعلم
ابتسام یعیش، أستاذة اللغة العربیة، ترى أن ھذه العملیة 
ستبقى مجرد خیط رقیق یربط المتعلم باسم المدرسة فقط، 
بعیدا عن حقیقتھا الفعلیة وھي الفھم واإلدراك والمشاركة، 
واعتبرت أنھا ال تحقق األھداف المعرفیة والبیداغوجیة ألن 

تقدیم ‘‘المتعلم لیس مؤھال بعد لھذا النوع من التعلیم، وقالت 
الدرس في القسم لیس ھو تقدیمھ افتراضیا، التعلیم 

فأین ھو إذا التدریس  !  االفتراضي ھو مجرد تلقین
 .’’؟!بالكفایات

أما األستاذ طارق یاسیني، أستاذ مادة اإلعالمیات، اعتبر، 
في حدیثھ لملفات تادلة، أن التعلیم عن بعد مؤھل لتحقیق 
الكفایات المطلوبة وفق البیداغوجیة الفارقیة، لكن ھذا األمر 
إضافة إلى إشكاالت ترتبط بقرارات الوزارة واألكادیمیات 

یواجھ معیقات تتمثل في عدم توفر التالمیذ على ‘‘الجھویة 
األجھزة المطلوبة، وھذا مشكل مجتمع بأكملھ، وغیاب 
اإلرادة داخل األسرة بالنسبة لمراقبة التلمیذ، إضافة إلى 

 ’’جودة خدمات االتصاالت وصبیب األنترنیت
السلبیة األساسیة ھي التعامل "وإلى ذلك یرى یاسیني أن 

الحقیقي مع العالم الحقیقي، كیف نتعامل أثناء حضور 
اآلخرین الفعلي في المؤسسة، ھناك قیم نستطیع إیصالھا 
للتلمیذ، من خالل سلوكاتھ في المؤسسة، سلوكاتھ مع 
زمالئھ، سلوكاتھ باقي المجموعة والقیم ومحیط المؤسسة، 
وكیفیة التعامل المباشر الحقیقي مع اآلخر، ھذه سلبیة في 
التعلم عن بعد، ال یكون ھناك اتصال مباشر حقیقي، وھو 
الشيء الذي ال یمكننا بأي حال من األحوال أن ندمجھ في 

 "منصات التعلم عن بعد
 :اإلقصاء وعدم تكافؤ الفرص

نشرت عدد من القنوات على موقع یوتیوب تصریحات لطلبة 
وتالمیذ من مناطق نائیة یتحدثون فیھا عن غیاب اإلمكانیات 
لمتابعة دروسھم، وطالبوا بالنظر في ھذا األمر قبل اتخاذ 

ھذا الشأن بالنسبة .  قرارات تؤثر على مستقبلھم الدراسي
لمجموعة تالمیذ من إقلیم أزیالل، حیث أجمع كل من ظھروا 
في الفیدیوھات إلى عدم توفرھم على الحواسیب وخدمة 
األنترنیت، أسامة تلمیذ في المستوى السادس أساسي طالب 

نطلب من الجھات ‘‘الوزارة بإیجاد حل وقال في فیدیو 
المسؤولة بضرورة إیجاد حل لتالمذة العالم القري ولضمان 

 .تعلیم الجمیع وعمال بمبدأ تكافؤ الفرص
. تكافؤ الفرص تعبیر تردد كثیرا على لسان من استجوبناھم

بالنسبة لھاجر، طالبة بشعبة االقتصاد والتسییر بجامعة 
السلطان موالي سلیمان ببني مالل، فإن الطلبة واجھوا عددا 

شخصیا واجھت صعوبة في توفیر ‘‘كبیرا من العراقیل 
وأكدت ھاجر ’’   األنترنیت، وھذا ما یمنعني من المواكبة

ال یستفید الجمیع نعم ھناك من یستفید من الدروس، ‘‘بالقول 
یعني ‘‘لتخلص بالقول ’’  .  ’’لكن عددا كبیرا جدا ال یستفید

 .’’ھناك انتفاء لتكافؤ الفرص
أما نورة، طالبة بشعبة االقتصاد والتسییر بجامعة السلطان 
موالي سلیمان ببني مالل، فتجمل المعیقات في الحصول 

بالنسبة لنا نحن ‘‘على األنترنیت وجودة الشبكة، تقول نورة 
فالمشكل ھو  Theamsالذین نتابع الدروس عبر تطبیق 

دراھم قد تغطي یوما واحدا أو في  10تكلفة األنترنیت، مثال 

األحسن األحوال یومین إن كنت حریصا على عدم متابعة 
إجماال المشكل بالنسبة ‘‘وتضیف ’’  الدروس المباشرة كلھا

 .’’لي ھو تكلفة األنترنیت وضعف الشبكة في بعض المناطق
دعاء طالبة بنفس الشعبة أشارت إلى أن المشكلة الكبرى ھي 

ربما من یتوفرون على اشتراك بخط ‘‘تكلفة األنترنیت، 
adsl  یستفیدون من ھذه الدروس أما بالنسبة " الویفي"بخدمة

لنا نحن الذین نستخدم البطاقات المسبقة الدفع فاألمر مكلف 
دعاء أشارت بدورھا إلى زمالئھا ’’  جدا وال یمكننا توفیره

أفكر أیضا ‘‘في المناطق النائیة ومشكل الشبكة، حیث قالت 
فحتى وإن توفرت الخدمة "  الجبل"بالذین یسكنون في 

 . ’’بالمجان لن یكون بإمكانھم االستفادة منھا
فتیحة طالبة بالسنة الثانیة بشعبة االقتصاد والتسییر بجامعة 
السلطان موالي سلیمان ببني مالل، أكدت بدورھا على 
مشكل كلفة األنترنیت وأضافت إلى ذلك مشكل جودة 

أنا من الطلبة ‘‘الفیدیوھات المباشرة، تقول فتیحة 
المتضررین من الدراسة عن بعد حیث أن الظروف المادیة 
ال تسمح لي بالتعبئة كل یوم ألن الدروس المباشرة تستھلك 
كمیات ھائلة من البیانات، ولكن إضافة إلى ذلك فجودة 
الفیدیوھات سیئة تفقدنا التركیز وأحیانا ال نسمع ماذا یقول 

 .’’األستاذ
عدم استفادة الجمیع، بل األغلبیة ھو ما تحدثت عنھ األستاذة 

بالنسبة لتجربتي مع التعلیم عن بعد، أدرس خمسة ‘‘یعیش 
في كل   -تقریبا-أقسام توصلت لحدود اآلن إلى عشرة تالمیذ 

تنقص .  تلمیذا 40قسم، مع العلم أن في كل قسم ما یقارب 
العدة الدیداكتیكیة للمتعلم، فھناك الكثیر من المتعلمین خاصة 
بالعالم القروي ال یتوفرون على األجھزة اإللكترونیة لكي 

 .’’یواصلوا دراستھم االفتراضیة
أما األستاذ عادل فیرى أن األمر ھو مظھر من مظاھر 
الفوارق الطبقیة لكن االستمرار فیھ على ھذا النحو وعدم 
إیجاد إجابات ناجعة سیكون تكریسا لھا بشكل سیكون لھ 
انعكاس على نفسیة التالمیذ وأدائھم في المستقبل رغم تجاوز 

 .الوضع الذي نعیشھ اآلن
مبدأ الحق   "التعلیم عن بعد"وفي سؤال عن مدى ضمان 

الكاتب  السید الغزواني سیربو، تساءل األستاذ والمساواة
الجھوي لجمعیة مفتشي التعلیم الثانوي بجھة بني مالل 

وإلى أي حد یضمن التعلیم الحضوري ذاتھ ھذه ، خنیفرة
إن ‘‘وقال المتحدث في حوار مع ملفات تادلة  المبادئ ؟؟

التكافؤ والمساواة  في األصل  لیست رقمیة وال ورقیة فھي 
مساواة مادیة واجتماعیة أوال وأخیرا ، وإن كان التعلیم عن 
فال .  بعد كما یقول فیلیب میریو یعمق الالتكافؤ  والالمساواة
إذ  " الحاضر القریب" أن یحقق ما لم یحققھ "للبعید " یمكن
أن یضمن تكافؤا في فرص " التعلم عن بعد" كیف بإمكان
یعجز الواقع االجتماعي واالقتصادي عن تحقیقھا  بل تزداد 

 .’’معھ الھوة والشرخ اتساعا
 :الصدمة 

في سیاق إعالن حالة الطوارئ الصحیة أعلنت عدة جامعات 
مغربیة إطالق خالیا لالستماع والدعم النفسي والتربوي عن 
بعد، في مبادرة تھدف  إلى تقدیم اإلرشادات والتوجیھات 
الضروریة التي تساعد المتعلمین وأولیاء األمور على فھم 
الوضع وإنتاج آلیات التجاوز، وسبل تحقیق المنفعة والتمیز 

 .سواء الدراسي أو التوافق الداخلي األسري
من بین ھذه الجامعات جامعة محمد الخامس بالرباط، 
وجامعة ابن طفیل بالقنیطرة، وجامعة القاضي عیاض 
بمراكش وجامعة محمد بن عبد هللا بفاس، بإشراف من 

 .أساتذة ومشاركة طلبة ماستر علم النفس بھذه الجامعات
األسر تمر بفترة صدمة بعد قرار إعالن حالة الطوارئ ‘‘

وفرض الحجر الصحي، وھذا وضع لم یتعود علیھ المغاربة، 
لذلك من الطبیعي أن یؤثر ذلك على سلوكات وانفعاالت 

تقول إحدى طالبات الماستر التي ’’  التالمیذ وأولیاء أمورھم
 .تعمل في خلیة االستماع التابعة لھذه الجامعات

وحسب مالحظة نفس المصدر تعرف األسر مجموعة من 
االنفعاالت والسلوكات عنوانھا التوتر نتیجة للضغط النفسي، 

وبسبب أن أولیاء األمور والتالمیذ لیسوا متعودین على ‘‘
وضع كھذا، فالناس لم یتعودوا على الحد من حریتھم 
ویواجھون صعوبة في التأقلم مع ھذا القرار، وھذه األمور 
تتفاقم حین یكون أولیاء أمور التالمیذ غیر ممدرسین أو 
تعلیمھم ال یؤھلھم لمواكبة أبنائھم، كما أن التالمیذ األصغر 
سنا یجدون أنفسھم محرومین من اللعب الذي نعلم جیدا دوره 

 .’’األساسي في بناء نفسیة ومعارف الطفل
وسجلت خالیا االستماع حاالت اكتئاب وحتى محاوالت 
انتحار بین التالمیذ الذین وجدوا أنفسھم تحت ضغط نفسي 
إما بسبب عدم تكیفھم مع الحجر الصحي أو عدم قدرتھم 
على مواكبة التعلم عن بعد، كما رصدت حاالت عنف داخل 

 .المنزل
وفي ظل التوتر الذي یخیم على األسر جراء الصدمة النفسیة 
التي خلفھا قرار الحجر الصحي، وعدم وضوح ما یمكن أن 
ینتجھ المستقبل بناء على تطور الحالة الوبائیة، تتشبث 
الوزارة بإتمام السنة الدراسیة محكومة بھاجس البرمجة 
والتخطیط، وال ینفك وزیر التربیة الوطنیة والتكوین المھني 
والتعلیم العالي والبحث العلمي، یؤكد في كل فرصة إعالمیة 
تتاح لھ أن الدراسة مستمرة وأنھ ال مجال إلعالن سنة 
بیضاء ردا على شرائح واسعة من التالمیذ التي تطالب بذلك 
سواء بسبب عدم توفر إمكانیات مواكبة التعلم أو بسبب 

 .التأثیر النفسي للوضع الذي تمر منھ البالد
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ر     ن” كتب الفیلسوف اإلیطالي الشھی ی ب و أغام ورجی “ ج
ا / مقالة قصیرة آواخر شھر شباط ھ ی فبرایر الماضي، ینتقد ف

روس  ی شار ف ت ة ان واجھ اجراءات الحكومة اإلیطالیة في م
اء“ ، ویرى أنھا تعمیم لـ“كورونا” ن ث ح “ حالة االست صب ت ، ل

ھ  سب ّ من حریات وحقوق البشر، وھو بح ً یحد ً طبیعیا وضعا
 .میل واضح لدى السلطات في عصرنا

ات  داعی مقالة أغامبین جاءت في وقت مبكر، قبل ظھور الت
ن  ً م را ی ث ارت ك ا، وأث ی طال ي إی اء ف وب شي ال الكارثیة لتف
ا  م ھ ب ت ان ك ت ال ق ة م ی م ا أھ رھ الردود واالنتقادات، لعل أكث

ك” المفكر السلوفیني  ل “ سالفوي جیجی ی ا م م ھ ی د ف ق ت ن ، ی
ى  سار إل ی ن ال ي” جانب م زال وذج اخت م ل “ ن ر ك ب ت ع ، ی

ع،  وی ط ت ً بتقنیات السلطة وال ً مرتبطا ً اجتماعیا الظواھر بناء
ل  ض ف ات، ب ً منذ آواخر الستینی وھو نموذج تم تعمیمھ فكریا

ن “میشیل فوكو”كتابات المفكر الفرنسي  ی ب ر أغام ب ت ، ویُع
ور .  أبرز ممثلیھ المعاصرین ظ ن م ذا ال ك أن ھ جی یؤكد جی

ل  ي عم ة ف ق ی دق زات ال عاجز عن تحدید الفروقات والتمای
ن “  كورونا” . وتدخالت السلطة دة م دی ال ج ى أشك أدى إل

م  حك ت ة ال التضامن االجتماعي والدولي، كما طرح  مسأل
ة ث دی ح دول ال سب .  بفائض القوة التي تملكھا ال ح م، ب ال ع ال

ب  ة بسب جیجیك، قد یكون على أعتاب ثورة فكریة وسیاسی
اء وب ا ال ھ رض ي ف ت رات ال ی غ ت ع .  ال ی ط ت ن یس ا ل و م وھ

 .المتمسكون بالنماذج الیساریة التقلیدیة إدراكھ
ر  ل غی ا بشك ھ ی ة، رد ف ی أغامبین من جھتھ كتب مقالة ثان
ى  ا إل ن ّ رد طة ب ام السل ی ن ق ً ع مباشر على منتقدیھ، متحدثا

ة” ، وإلغاء “ الحیاة العاریة”وضعیة  ی ن “ جیرتنا اإلنسان ، ع
الق حظر واإلغ عزل وال ن .  طریق إجراءات ال ر م ّ ذ وح

حروب  ت ال ف ّ ل ا خ تطبیع ھذه االجراءات االستثنائیة، فمثلم
ن  تقنیات سلطویة ثقیلة، ظلت مستمرة في أوقات السلم، یمك

شار “  االستثناء” أن یستمر  ت ھ ان ی ذي أدى إل ا” ال ورون “ ك
 .حتى بعد انتھاء حالة الطوارئ الصحیة

ن “  اتخاذ مسافة” ردود جیجیك لم تتوقف، أعلن من جدید  م
رار  م است ون ب ك آراء أغامبین، فالتضامن الیوم بحسبھ ال ی

د “ الجیرة اإلنسانیة” اع ب ت ان ال ا ك م ل رب ا، ب ھ رف ع ا ن م ك
ل  م، الشك ن أل ھ م ب واالنفصال بین البشر، رغم كل ما یسب

ماعي د االجت ً للتعاض ن .  األسمى واألكثر رقیا دّث ع ح وت
ة”نمط ما من  م “ االشتراكیة االضطراری ي ل ت یستطع  ، ال

ترح   د اق ق ھا، ف ب ّ جن د ترامب ت ال حتى الرئیس األمریكي دون
خاص ” األخیر مشروع قانون   “ تولي مسؤولیة إدارة القطاع ال

ة  ھا االقتصادی ھذه االجراءات، كما  .  لمواجھة األزمة وتبعات
ھ   میة، وھي تشب ح حت د تصب ك، ق جی ة  ” یرى جی وعی شی

م االقتصادي  “ الحرب  نظی ت ، أي النمط االضطراري من ال
ة   ی شف ل ب ورة ال ث رة ال ت ا في ف واالجتماعي الذي عرفتھ روسی

ة  ی حة من ستكون ھذه  :  السؤال اآلن .  والحرب األھل لمصل
ة عام  “ االشتراكیة ”  ی ، الفئات األغنى كما حدث في األزمة المال

دة  2008 مسان ة ل حكومی اذ ال ق دما صیغت خطط االن ، عن
دفع   ذي سی مع، ال مجت المؤسسات المالیة الكبرى، أم عموم ال

 ؟الثمن األكبر في مواجھة الوباء 
ة  ی اس ی یبدو أن الوباء ستكون لھ آثار كبیرة على الفلسفة الس
ار  ب ت ام اخ ا أم ھ ات ظری ن ن ً م را ی ث المعاصرة، فھو یضع ك

طة :  عملي ل السل ن عم ظري ع ن وذج ال م ن ح ال ھل أصب
ك؟ أم أن  جی رى جی ً كما ی ً فعال تجاوزا ُ ورة ” الحیویة م ث ال

ع “ الفلسفیة ا م ن ت الق ا، وع ن ذوات ر بھا في وعینا ل ّ ، التي یبش
ور  ن تص ر م ث ست أك ی ة، ل اعی م ا االجت ن ا وظروف ن بیئت
ة  ی وع وض م طوباوي؟ إلى أي مدى یُغفل أغامبین الوقائع ال
ج  ھ ن م و ال ر، وھ ی ك ف ت ي ال بإصراره على المنھج البنائي ف

ً ” الذي یعتبر ما یحسبھ البعض  ة “  طبیعیا ی اع م اءات اجت ن ب
ر  ا األشھ ن طی ع د ت ة؟ ق رف ع م طة وال ات السل متعلقة بتقنی
ون  ك د ست ی أك ت ال والسنوات القادمة بعض األجوبة، ولكنھا ب
دل،  ج ن ال د م زی م ً ل جاال ح م ت أجوبة قابلة للتأویل، ما سیف

 .وتعدیل النماذج الفكریة القائمة
ي  ت ة، ال ی ان ث ن ال ی ب و أغام ورجی فیما یلي ترجمة لمقالة ج

دة ي جری ة ف ی ُشرت ترجمتھا األلمان ة،  NZZ ن ویسری الس
ي  ً ف ؤخرا ورة م ش ن م تلیھا ترجمة مقالة سالفوي جیجیك ال

 .األلمانیة Die Welt صحیفة
 لسنا أكثر من حیاة عاریة: جورجیو أغامبین

دّ  ت م ا ی م راد فحسب، وإن ة األف الیكتفي الفیروس بإصاب
ة طوارئ .  لیصیب كامل المجتمع ھا نحن نعتاد على حال

 فما الذي سیترتب على ذلك؟. ال نھایة قریبة لھا
ً من األمور  را ی ث الخوف مستشار سيء، إال أنھ یكشف ك

ر . التي یود المرء تجاھلھا عادةً  أول ما كشفتھ موجة الذع
ؤمن  د ی ع التي أصابت إیطالیا بالشلل ھو أن مجتمعنا لم ی

ً اللتقاط .  إال بالحیاة العاریة ً أن اإلیطالیین تفادیا وبات جلیا
يء كل ش ة ب ً للتضحی روف :  العدوى، مستعدون عملیا ظ

ى  مل، وحت ع ة وال اعی م الحیاة الطبیعیة، العالقات االجت
لیست .  الصداقات والعواطف والقناعات الدینیة والسیاسیة

ر  ش ب د ال وحّ ً ی را الحیاة العاریة، والخوف من فقدانھا، أم
ق بینھم ویصیبھم بالعمى  .ویجمعھم، بل یفرّ

 البقاء: القیمة الوحیدة 
ون” كما الحال في روایة ألساندرو مانزوني  ، “ المخطوب

الن،  ة می ن دی اب م التي تصف الطاعون الكبیر الذي أص
ن  ی ل َ م تَ ح ُ ن م ری د ناش یُنظر فجأة لآلخرین على أنھم مجرّ
ة  اف م مس ھ ّبھم بأي ثمن، واالبتعاد عن للفیروس، یجب تجن

ي .  أمان ال تقلّ عن متر حق ف ا، ال ان وت َ ى، م ولیس للموت
ا ن اب ث أحب جث . جنازة، ومن غیر الواضح بعد ماسیحل ب

سة  ی ن ك َت الجیرة اإلنسانیة، ومن الغریب أن تلتزم ال ُحی م
 .الصمت حیال ذلك

ذه  ھ ُّ بالعالقات اإلنسانیة، في بلد اعتاد العیش ب ماذا سیحل
ع  م مجت الطریقة لفترة ال أحد یعرف لھا نھایة؟ وماھذا ال

د من كل القیم عدا محاولتھ البقاء؟  المتجرّ
لق ق ل ارة ل ل إث ة :  یكشف الوباء حقیقة ثانیة لیست أق ال ح

االستثناء، التي حرصت الحكومات أن نعتادھا منذ بعض 
د جدی ي ال ع ی طب ً إلى الوضع ال لت فعال ّ د .  الوقت، تحو ق ل

م  ً ل كن أحدا انتشرت أوبئة أكثر خطورة في الماضي، ول
ا  دھ ھ ي نش ت ل ال ث یفكر وقتھا في إعالن حالة طوارئ، م

 .الیوم، تعیقنا حتى عن التحرك بحریة
 إنھا الحرب

طوارئ  ة ال ال ة وح اعتاد الناس العیش تحت وطأة األزم
ى .  الدائمة ت إل زل م اخت ھ ات وال یبدو أنھم الحظوا أن حی

ا  دھ ع س ب ی ك ل ذل رت ب ط، وخس ق ة ف وظیفتھا البیولوجی
ي  االجتماعي أو السیاسي فحسب، وإنما اإلنساني والعاطف

 ً ال یمكن لمجتمع یعیش حالة استثناء دائمة أن یكون . أیضا
 ً ً حرا ة .  مجتمعا ری ى بالح ً في مجتمع ضحّ نحن نعیش فعال

ٍ أمنیة” في سبیل مایسمى  سھ “ دواع ف ى ن ، وحكم بذلك عل
 .بالحیاة في ظل حالة دائمة من الخوف وانعدام األمن

ر  ق األم ل ع ت ا ی دم ً أن یذكر المرء الحرب عن لیس غریبا
بالفیروس، تجبرنا تدابیر الطوارئ في الواقع على العیش 

ً مع عدو المرئي، .  تحت قوانین حظر التجول إال أن حربا
ّا، ھي األكثر عبثیة بین  ٍّ من عدو یمكنھ أن یعشش داخل كل

العدو لیس في .  كل الحروب، إنھا في الحقیقة حرب أھلیة
 .الخارج وإنما یكمن داخلنا

س  ی ى، أو ل درجة األول ال ر ب اض ح ما یُثیر القلق لیس ال
ل ب ق مست ُ .  الحاضر فقط، وإنما ما یحملھ ال ف ِّ ل َ خ ُ ا ت م ل ث م

الحروب ألوقات السلم سلسة من التقنیات المشؤومة، فمن 
ً استمرار التجارب واإلجراءات الناتجة عن  المرجح أیضا
األزمة الصحیة الطارئة، والتي لم تكن الحكومات من قبل 

ا ھ ً على فرض ات .  قادرة ع ام ج إغالق ال ت ب ل ث م سواء ت
ً عن  را والمدارس، وإعطاء المحاضرات والدروس حص
عات واللقاءات لنقاش أي  ّ طریق االنترنت، أو حظر التجم
ل  ائ رس ال ا ب ن زام ً، أو إل ا ی اف ق ً كان أم ث موضوع، سیاسیا
ة  عل اآلل االلكترونیة وسیلة تواصل وحیدة فیما بیننا، وج

ً لكل لقاء  .عدوى بین الناس-بدیال

 بربریة بوجھ إنساني: سالفوي جیجیك 
ص  ّ ل خ أت ً باإلصابة بالفیروس، س ً راغبا أجد نفسي مؤخرا

ا . وقتھا على األقل من حالة االرتیاب المنھكة التي أعیشھ
ى  ل ة واضحة ع ّل ھي األخرى عالم عالقتي بالنوم تشك

اء .  قلقي المتزاید مس ر ال ظ ت ت ان ن قبل حوالي أسبوع، ك
ً : بلھفة رك !   وأخیرا م األحالم وت ال یمكنني الھرب إلى ع

ي ف س .  كل مخاوف حیاتي الیومیة خل ك ع ى ال ل واآلن، ع
ي  وقظن ً وت ً، أخشى النوم ألن الكوابیس تالحقني لیال تماما

ً، كوابیس عن الواقع الذي ینتظرني  .مذعورا
ا  ن اجت ام عن ح ذه األی ً ھ عن أي واقع أتكلم؟ نسمع كثیرا
 ً ا ق ا ح ال أردن الماسة لتغیّرات اجتماعیة رادیكالیة، في ح

جون ( التعامل مع تبعات الوباء الحالي  ّ رو وأنا من الذین ی
عل) لھذا ف ال حدث ب ة ت ا .  ، إال أن تغییرات جذری ن ھ واج ی

الً “  كورونا”فیروس  حی ن :  الیوم بما اعتبرناه مست ك م ن ل
ً ھذا االنقالب الذي شھدتھ حیاتنا الیومیة  .لنتخیل أبدا

ا  ھ ل م أك دان ب ل دوران، ب توقف العالم الذي عرفناه عن ال
ّا محتجزون في منازلھم  عدا (مغلقة بالكامل، وكثیرون من

ى من  حد األدن ذا ال ى من ھ ن حت عن أولئك المحرومی
ى ). الوقایة امض، وحت نجد أنفسنا في مواجھة مستقبل غ

ة  ل ائ ھ في حال نجاة معظمنا، ستبقى األزمة االقتصادیة ال
 .تلوح في األفق

مستحیل ھو   ا یجب أن یحقق ال كل ھذا یعني أن رد فعلن
مي  :  اآلخر  ال ع نظام ال ما یبدو غیر ممكن ضمن إحداثیات ال
 .الحالي 

دوران،  وقف عن ال المستحیل قد حدث بالفعل، وعالمنا ت
ا :  والمستحیل ھو بالضبط ماعلینا تحقیقھ لتفادي األسوأ م

 ھو األسوأ؟
ة  ری رب ى ب اسة إل ك ت ان ال أعتقد أن التھدید األكبر یتمثل ب
ھ من  ق راف ا ی م اءـ ب صریحة أو صراع وحشي على البق
خ  ة مذعورة، إل ی دان ی ات م ة، وإعدام ام اضطرابات ع

ار (  ی ھ ال ان ي ح بالرغم من امكانیة حصول شيء شبیھ ف
ة ام ع ات ال اه ).  النظام الصحي وغیره من الخدم ا أخش م

ي ان وجھ إنس : أكثر من الوحشیة الصریحة ھو البربریة ب
يء من األسف  ق بش طبّ ُ اء، ت ق إجراءات قاسیة لحفظ الب
ا من آراء  ھ ت رعی د ش م ا تست ھ ن ك اطف، ول ع ت وحتى ال

 .الخبراء
ي  م ف یمكن لمراقب یقظ أن یلحظ بسھولة تبدّل نبرة من ھ

ال یحاولون فقط إظھار الھدوء : السلطة أثناء مخاطبتھم لنا
ة رعب ؤات م ب ن ت رار ب ھون باستم ّ ن :  والثقة، وإنما یتفو م

روس  الوارد استمرار أزمة الوباء لعامین، وسیصیب الفی
كوكب،  70إلى  60في المحصلة من  بالمئة من سكان ال

ً مالیین األرواح  .حاصدا
یص  ل ق ر وت ت ي وجوب ب باختصار، رسالتھم الحقیقیة ھ

ن :  الفرضیة األساسیة ألخالقنا االجتماعیة ی مسن رعایة ال
ان (والضعفاء  رم ة ح ی ان ك ً عن إم عال ا ف ی ال ط أعلنت إی

اوزوا  ج ن ت ذی ن ال ی مسن المصابین بأمراض عضال، وال
وضع، أي  الثمانین، من الرعایة الصحیة في حال تفاقم ال

 .(سیُتركون ببساطة للموت
ألقوى” یمكننا مالحظة كیف ینتھك قبول منطق  اء ل “ البق

 ، ّ نص ي ت ت ة، وال المذكور أبسط مبادئ األخالق العسكری
روح  ج ن ب ی اب ص م جة ال بعد المعركة، على وجوب معال

ة  ً، حتى لو كانت فرص نجاتھم ضئیل إال أن ( خطیرة أوال
فت المستشفیات  ّص المفاجأة، فلطالما تصرّ نظرة أقرب تقل

 .(بذات الطریقة مع مرضى السرطان
ى  ً ھنا، یجب برأیي حت ّب سوء الفھم، أنا واقعي تماما لتجن
تأمین أدویة تساعد على موتٍ دون ألم للمرضى المیؤوس 

ة روری ر الض اة غی ان ع م ن .  من شفائھم، لتجنیبھم ال ك ول
ا  ن دف كون ھ جب أن ی اد، ی ص ت ً عن التوفیر واالق عوضا
ان  م األول تقدیم المساعدة غیر المشروطة للمحتاجین لض

 .نجاتھم، وبغض النظر عن التكالیف
لذا اختلف، بكل احترام، مع جورجیو أغامبین، الذي یرى 

ً على أن د « :  في األزمة الجاریة عالمة ع م ی ا ل ن ع م مجت
ً .  یؤمن إال بالحیاة العاریة ا ً أن اإلیطالیین، تفادی وبات جلیا

يء كل ش ة ب ضحی ت ً لل : إللتقاط العدوى، مستعدون عملیا
مل،  ع ظروف الحیاة الطبیعیة، والعالقات االجتماعیة وال

. وحتى الصداقات والعواطف والقناعات الدینیة والسیاسیة
د  وحّ ً ی را ا ـ أم لیست الحیاة العاریة، والخوف من فقدانھ

ى م ق بینھم ویصیبھم بالع ً یفرّ . » البشر ویجمعھم، بل أمرا
ً بكثیر م :  إال أن الوضع أكثر غموضا دھ وحی ت وم ب إنھا تق

 ً وعٌ !  أیضا ً ن ا ترك مسافة أمان، والبُعد الجسدي، ھو أیض
 ً امال ي ح فس ا ن من ابداء االحترام لآلخرین، فقد أكون أن

ا .  للفیروس م ھ ت خشی ام، ل ذه األی ي ھ ائ ق ديَّ ل ّب ول یتجن
ا ( إصابتي بالعدوى  م ھ ت ال ي ح ً ف المرض قد یكون عابرا
ً في حالتي  .(وممیتا

ا مسؤولٌ  ن رد م لّ ف ً أن ك رارا ك ً وت ً مرارا نسمع مؤخرا
دة ً، ویتوجب علیھ التقیّد بالقوانین والقواعد الجدی . شخصیا

ف،  رّ ص وتعجّ وسائل اإلعالم بأخبار عن أناس أساءوا الت
ر  خط ل ن ل ری م واآلخ ضوا أنفسھ ى ( وعرّ دخل رجل إل
ا ).  سوبرماركت وبدأ بالسعال، وما إلى ذلك ن ة ھ ل ك المش

ار  ظ ن ة من م ی شبیھة بتناول وسائل اإلعالم للقضایا البیئ
َ بإعادة تدویر جمیع الصحف ( المسؤولیة الفردیة  ھل قمت

خ ة؟ ال م دی ق ة ).  والمجالت ال ی مسؤول ى ال ل ز ع ی رك ت ال
د أن  ل ألیدیولوجیا بمجرّ ّ الفردیة، بالرغم من أھمیتھ، یتحو
ر  ی ب ك ً عن السؤال ال یشرع بالتعتیم وتوجیھ االھتمام بعیدا

ال یمكن . حول كیفیة تغییر النظام االقتصادي واالجتماعي
ال ضد  ض ً بید مع الن خوض المعركة ضد كورونا إال یدا
ً ال  زءا التھویمات األیدیولوجیة، وباعتبار ھذه المعركة ج

ا. یتجزأ من النضال البیئي األوسع ز“  تخبرن ت جون “ كی
أن انتقال األمراض من الحیوانات البریة إلى اإلنسان ھو 

رة .  الثمن الخفي للتنمیة االقتصادیة البشریة« ی ب أعدادنا ك
ر  ا غی ى حد م ت إل ان اع ك ق ي ب في كل مكان، ننتشر ف

طربة، ونعرّض نفسنا للخطر أكثر وأكثر نقوم بخلق .  مضّ
اب  مواطن مالئمة النتقال سلس للفیروسات، ومن ثم نص

 .«بالذھول عندما تنشأ فیروسات جدیدة
لذا ال یكفي تنظیم نوع ما من الرعایة الصحیة العالمیة للبشر،  

ار  ب عین االعت روسات  :  بل یجب أخذ الطبیعة ب فی ھاجم ال ت
ا، مثل   ن یسي ل رئ ّل مورد الغذاء ال ً، التي تشك النباتات أیضا

رة  .  البطاطا والقمح والزیتون  ی كب الصورة ال ر ب كی ف علینا الت
 .لعالمنا، بكل ماتحتویھ من مفارقات وتناقضات 

من المھم، على سبیل المثال، معرفة أن اإلغالق العام في 
ً أكثر من عدد  اء فیروس كورونا، أنقذ أرواحا ّ الصین، جر

ات ( ضحایا الفیروس نفسھ  ی ائ ا اإلحص ن ق ال صدّ ي ح ف
ا ای دد الضح ع ة ل ی م رس ول ):  ال ق ھ” ی ورك ال ب ارش ، “ م

ن  ی دة ب ة مؤك اك عالق ن ة، إن ھ اقتصادي الموارد البیئی
ذا  ھ رض ل ع ت جة ال ی ت رة ن ك ب م ث الھواء والوفیات ال ّ تلو

ث ّ ن «. التلو م ار، ف ب ن االعت ی ع امل ب ع ذا ال د أخذ ھ عن
ا إذا  اءل م الطبیعي، مع االعتراف بغرابة األمر، أن نتس
د  ع وث، ب ل ت كانت األرواح التي ینقذھا ھبوط مستویات ال

ا 19-عرقلة االقتصاد جراء كوفید ای ،  تتجاوز عدد ضح
ة،  ای غ ل الفیروس نفسھ؟ حتى في ظل فرضیات محافظة ل

یة“  نعم”أعتقد أن الجواب ھو  ّ ط، .  » مدو ق خالل شھرین ف
ة  ع اة أرب یجزم بوركھ أن ھبوط مستویات التلوث أنقذ حی
ف  ن أل ی ع آالف طفل دون سن الخامسة، وحیاة ثالثة وسب

 .مسن، فوق عمر السبعین، في الصین وحدھا
اد ع ة األب ی الث ة ث ي :  نجد أنفسنا في مواجھة أزم دٌ طب ع بُ

زل ) انتشار الوباء(  ع م ة ب اسی ات ق ، بُعدٌ اقتصادي لھ تبع
ا عدم  ن ی ل ً ألزمة صحة عقلیة ع عن نتیجة الوباء، إضافة

وات .  االستھانة بھا تتفكك اإلحداثیات األساسیة لعالم وحی
يء،  ى كل ش ل ھ ع المالیین من الناس، وسیرمي ھذا بثقل
من الطیران في اإلجازات والعطل إلى تواصلنا الجسدي 

م .  الیومي ھ ات سوق األس ی ارج إحداث ر خ ی ك ف ت علینا ال
وارد  م م ال سی ق اج وت ت رى إلن والربح، وإیجاد طریقة أخ

أن .  الالزمة في حال درایة السلطات، على سبیل المثال، ب
رة  ً ما تقوم بحجز المالیین من األقنعة الطبیة، منتظ شركة
اللحظة المناسبة لبیعھا، یجب أال یتم التفاوض مع الشركة 

 .المذكورة، یجب ببساطة مصادرة األقنعة
ار  ی ل ً بقیمة م أفادت وسائل اإلعالم أن ترامب قدّم عرضا

ة ی ان م ة األل وی حی ة ال ة األدوی رك ي لش ك ری  ”دوالر أم
CureVac” حدة ت م ات ال والی ل اح ل ق ، بغرض تطویر الل

ري ل حص ك ة .  بش ح ر الص ان، وزی ب س ش ن ح ی رّ ص
ر  ة أم رك ار الش ك األلماني، أن محاولة إدارة ترامب احت

اش ق ن ل ل ل اب ر ق ً وغی ا ی ل  ”CureVac”» :مرفوضٌ ك
دان  ل ب س ل ی م، ول ال ستستمر بمحاولة تطویر لقاح لكل الع

ً عن الصراع . »بعینھا دون غیرھا ً نموذجیا نرى ھنا مثاال
 .بین البربریة والحضارة

اج ” إال أن ترامب ذاتھ اضطر إلى االستعانة بقانون  ت اإلن
اع “ الدفاعي ط ق ة ال ، الذي سیتیح للحكومة ضمان استجاب

ات  ی م ك ال ة ب ارئ ط ة ال ی طب دات ال ع م اج ال ت الخاص إلن
أعلن دونالد ترامب عن اقتراح قانون لتولي «: الضروریة

ى .  القطاع الخاص ح بأنھ سیلجأ إل الرئیس األمریكي صرّ
اص  خ اع ال ط ق م ال بند فیدرالي یتیح للحكومة قیادة وتنظی

د ” حسب تقریر وكالة  » استجابة لألزمة الوبائیة أسوسشیت
حھ « ،و“  برس ن م ح ترامب بأنھ سیوقع على قانون ی صرّ

ي  ھ، ف ھ وجی ي وت ل سلطة التحكم باإلنتاج الصناعي المح
 .«حال استلزم األمر

ُ مصطلح  ة” عندما استخدمت ع، “  شیوعی ی اب ل عدة أس ب ق
ن  ِ ل ع رامب یُ اھو ت كن، ھ ُ للسخریة، ول ضت عن « تعرّ

ان » اقتراح قانون لتولي القطاع الخاص ك إم ان ب ، ھل ك
ا ھذه سوى  ط؟ وم ق وع ف ٍ كھذا قبل أسب أحد تخیل عنوان
ة  ھ البدایة، سیتوجب علینا اتخاذ المزید من التدابیر المشاب

ً لما سبق، یجب التنبیھ لضرورة .  في الفترة القادمة أضافة
التنظیم الذاتي المحلي للمجتمعات، في حال تعرّض النظام 

 .الصحي العام لضغط شدید
اوالت  جح مح ن ي ت ً، ك ا ی اف لیس االنعزال ألجل النجاة ك
ة  ام ع ات ال خدم دادات وال مل اإلم ع جب أن ت زل ی ع ال

ا ( الكھرباء، الغذاء واألدویة :  األساسیة بنجاح ّ سنحتاج عم
ة  ت ؤق و م اعة ول ن لوا م ّ قریب لقائمة بالمتعافین، الذین شك

 .(ضد الفیروس، بغرض حشدھم للعمل العام العاجل
ا عن  م ة، وإن ی ال ث ة م وعی ھذه لیست تصورات عن شی

إنھا لألسف، . شیوعیة تفرضھا ضرورات البقاء العاري
ي  1998نسخة مما كان یُعرف عام  ت ی ی في اإلتحاد السوف

 .”شیوعیة الحرب“السابق بـ
ون» ی راك ا اشت ر  » في األزمات كلن ّ ك ف رامب ی ى ت ، حت

روط مش ر ال ي غی ك :  بتطبیق نوع من الدخل األساس شی
 .بمبلغ ألف دوالر لكل مواطن بالغ

سیتم إنفاق تریلیونات الدوالرات، في انتھاك صریح لكل قوانین  
 كیف؟ من أین؟ ولمصلحة من؟ : السوق، والسؤال الملح 

 ً ة ی راك ة اشت راری ة االضط ی راك ذه االشت ھل ستكون ھ
ة ( لألغنیاء؟  ی ال م ة ال ي األزم لنتذكر خطة إنقاذ البنوك ف

م 2008عام  ھ رات دّخ اس م ن ن ال ی ر مالی ن خس ، في حی
ُختَزل موجة الوباء ھذه إلى فصل جدید )الصغیرة ، ھل ست

ن”في الروایة الطویلة التي أطلقت علیھا  ي كالی “ ناعوم
ي » رأسمالیة الكوارث«مصطلح  م ال ام ع ظ أ ن ؟ أم سینش

ً؟ ً ربما، ولكن أكثر توازنا  جدید، أكثر تواضعا
 سوالرا شیحا: ترجمة■ 

 محمد سامي الكیال: إعداد وتقدیم

 بین أغامبین وجیجیك“ كورونا”جدل : حیاة عاریة وبربریة بوجھ إنساني
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ھن      یتساءل الكثیرون عن مصیر البطولة الوطنیة،فھناك من یتك
اضي  ری  -  2019بتوقیف البطولة بشكل نھائي واعتبار الموسم ال

ف  2020 أن ت ن تس ا ل ھ ى أن ل زم ع ح موسما أبیض، وھناك من ی
ادا  19"  كوفید" مادامت جائحة كورنا  م ت ر اع ث المستجد تتفشى أك

على األرقام التي تصدر یومیا من وزارة الصحة،واعتبار المتصدر 
في كل قسم وفي كل مجموعة أبطاال،وسیتم الرفع من عدد أندیة كل 

زال أي  2021  -  2020قسم خالل الموسم الریاضي القادم  دون إن
ا  ام م م ف إلت فریق إلى القسم األدنى،وھناك من یرى بأنھا ستستأن
ي  ر ف تبقى من دوراتھا اعتمادا في ذلك على برمجة دورتین أو أكث

وبما أن حالة الطوارئ الصحیة المعلن عنھا من .ظرف أسبوع واحد
ھن  20قبل قد حددت مدتھا في یوم  أبریل الجاري،فمن الصعب التك

ر  ی اء غ وب ذا ال راء ھ ادرة ج ام الص ا ألن األرق ی ال ا ح رھ ی ص م ب
ح . مطمئنة وفي حال ما إذا تقرر استئناف البطولة،فاألمر یستلزم من

ل  3جمیع الفرق مدة  يء بشك ی ھ ت داد وال أسابیع على األقل لالستع
ل  رت وبشك د أث جید لما تبقى من عمر البطولة،ألن فترة التوقف ق
ار أن  ب ت كبیر على اللیاقة البدنیة لالعبین وعلى جاھزیتھم،على اع

 . الحجر الصحي قد فرض علیھم البقاء في منازلھم
ات  ی وإذا كانت أندیة الدوري االحترافي األول التي تتوفر على إمكان
ة  ق ری ط ة وب ی وم ی ب ال دری ت التواصل مع العبیھا،ومدھم برامج ال
ات  افس ن م ي ال استثنائیة لم یتعود علیھا الالعبون المغاربة،فإن باق
رة  ام ك ف أقس ل ت األخرى غیر ذلك،وخاصة في أقسام الھواة، ومخ

والغریب في األمر أن تصریحات جمیع المدربین تبدو .القدم النسویة
، إذ تجمع على أن األمور ال تزال على ) copier- coller(متشابھة

ل العب  ات ك وم ل ع ردي،وم ل ف حالھا وأن التداریب مستمرة بشك
ة  دی ل األن ع ج ر أن واق ی ي، غ متوفرة لدى مدربھ وكدا معده البدن
وخاصة في األقسام الھاویة ال یسیر في نفس االتجاه، أما ما یجري 

 .في األقسام الشرفیة،فنجزم بأن كل شيء متوقف حتى إشعار آخر
ل  ل ك م أق ل إن ل ة ألن ج ب داریب جد صع ت روف ال صحیح أن ظ
وة ال  ي قسم الصف ون ف ارس م ن ی ذی الالعبین المغاربة وخاصة ال
ة  وی ق ب وت دری ت ال ة ب اص ل خ ائ وس یتوفرون على غرف مجھزة ب
ذا  العضالت على غرار ما یتوفر علیھ نظراؤھم األوروبیون، لكن ھ
ك  ئ ة أول لن یمنعھم من استغالل بعض الغرف لھذا الغرض، وخاص

 .الذین تتوفر بیوتھم على الغرف الكافیة
رب  ي أق ك ف الكل یتمنى أن تعود الحیاة كما كانت علیھ من قبل وذل
ي  اء ف ق ب ع ال ی م ج مس من ال ت ل ك ن ار ذل ظ ت ي ان وقت ممكن،وف
اص،  ل خ م بشك ھ ة ذوی بیوتھم،حفاظا على سالمتھم وعلى سالم

 .وعلى سالمة ھذا الوطن بشكل عام

 آخـــر ورقـــة

 یكتبھا موحا افرني
Frini_m@yahoo.fr 
GSM 0670989474 
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 بعد توقف األنشطة الریاضیة وجھل مصیر الدوري االحترافي األول
  ھل تكون مصائب فیروس كورونا المستجد عند رجاء بني مالل فوائد؟؟

مصیر البطولة 
 الوطنیة

ة     اضی ری ع األنشطة ال قبیل إصدار قرار یقضي بتوقیف جمی
ان  وفي مقدمتھا مباریات الدوري االحترافي األول لكرة القدم، ك
ة  رجاء بني مالل متدیل الترتیب العام قد انتزع فوزا على أرضی
ى  ن عل شری ع الملعب البلدي بوادي زم برسم الدورة الثانیة وال
سمھ  حساب الفریق المحلي،وھو األول من نوعھ منذ عودتھ لق

ة . الحالي ب اراة صع ب وفي الوقت الذي كان یستعد فیھ لخوض م
ة  ث ال ث دورة ال ساب ال ح ي ل محل ح ال ت ف ة ال اف بالرباط في ضی
والعشرین،توقف كل شيء وبشكل مفاجئ بسبب جائحة فیروس 
ل  المة ك ى س ا عل اظ ف ار ح ى إشع ك حت كورنا المستجد وذل
ن  ری ة ومسی ی ن ق م ت ق المتداخلین في المباریات من العبین وأط

 ...وحكام جمھور و
ون  ك ن ی وحتى كتابة ھذه السطور ال تزال األمور على حالھا،ول
موسم  ل ال ھناك أي نقاش في الوقت الراھن فیما یتعلق بمستقب
ن أي وقت  ر م ث ا وأك ی ال ة ح الریاضي،حیث كل الجھود منصب

ى " 19كودفید "مضى لمواجھة جائحة كورونا م مت ،وال أحد یعل
د وإذا . سیتم العودة لطاولة النقاش، وبالتالي استصدار قرار جدی

رشحون  ن أسردون ی ارس عی و ف كان الجمیع بمن فیھم محب
م موسم  فریقھم وباإلجماع للعودة سریعا من حیث صعد قبل مت
واحد فقط،على اعتبار أنھ یحتل المرتبة األخیرة بفارق كبیر عن 

مادام صاحب المركز ما قبل األخیر سینزل ھو األخر  14صاحب المركز 
ده  ع ق ى م ا عل ظ اف للدرجة الثانیة،فقد یخرج الفریق الماللي سالما مح
وذلك في جل الحاالت المحتملة،إن لم یتقرر استئناف البطولة وإتمام ما 

ة . تبقى من عمرھا دی ى األن ق أیضا عل األمر ینطب
ى األقسام  زول إل ن ال مھددة ب ب ال التي تحتل الرت
ة، وخاصة  ی وطن افسات ال ن السفلى في جمیع الم
األندیة التي فقدت وبنسب مائویة كبیرة في الحفاظ 

ر . على مكانتھا ث ي األك الل م ق ال ری ف ون ال ك وقد ی
استفادة من فیروز كورونا مقارنة مع جمیع الفرق 
ي  واجد ف ت ھ ی ار أن ب المرشحة باالنحدار على اعت
قسم الصفوة وكان أول فریق مغربي مرشح وبقوة 

طمح /  فھل یتحقق الحلم.بفقدان مقعده العتبارات عدة ذي ت المعجزة ال

ار  ى إشع إلیھ كل مكونات فارس عین أسردون؟سؤال سیبقى معلقا حت
 .آخر

د عرف عدة تصدعات  الل ق ي م ن جدیر باإلشارة إلى أن بیت رجاء ب
م  س ق ھ ب دة ل دی ة ج جرب ي ت ة ف ی ال ت ت وھزات م
ة  ی ن ق ت ھ ال األضواء،الشيء الذي جعلھ یغیر إدارت
ن  ی العب ن ال ر عدد م ب ع أك ثالث مرات،ویخض
ة  للتجربة دون أن یتمكن من الحصول على تشكیل
ھ خارج  ات اری ب ك إجراء م نموذجیة،ضف إلى ذل
ق  ح وا ب ان ن ك ذی ن أنصاره ال دا ع ی قواعده وبع

ود ومؤخرا . وحقیق أكبر سند لھ في موسم الصع
ام  ع ھ ال ع د جم ق ن ع لبس جلباب المؤقت إلى حی

 .  السنوي صیف ھذا العام

ى          ة إل ی في إطار الجھود الرام
ة  اعی م ات االجت التخفیف من التداعی

ا د " لجائحة فیروس كورون ی وف  19ك
ة "  واطن م م ال المستجد،وتجسیدا لقی

ف  وروح التضامن والتكافل بین مختل
ي  ت ي،وال رب مغ ع ال م مجت مكونات ال
ك محمد  ل م ة ال أرسى دعائمھا جالل
ن  ل ع ده،ی ره هللا وأی ادس نص الس

ة "  طارق جارتي"  الدكتور  اری ج رئیس اللجنة المؤقتة بتصریف األمور ال
غ  ل ب ص م رر تخصی للنادي، باسمھ ونیابة عن باقي أعضاء اللجنة، أنھ تق
ر  ذك ة ال ف ة السال مالي خاص رمزي استخلص من مساھمات أعضاء اللجن
ي  اق ة وب ی طب ة وال ة واإلداری ی ن ق ت م ال ق والعبي الفریق األول وجمیع األط
ى  ار حت ب ك ن ال ة م عمری ات ال ئ ف ع ال ی جم ن ل می ت ن م ادي ال ن العاملین بال

فة 200(الصغار،وذلك لتوفیر مائتي قفة دة )  ق ائ ف ة ل واد األساسی م ن ال م
 .األسر المعوزة والفئات  الھشة

ام  وسیتم توزیع ھذه المساعدات االجتماعیة لفائدة األسر المستھدفة في األی
الل  ي م  –القلیلة القادمة بتنسیق مع سلطات اإلدارة الترابیة لوالیة جھة بن

 .خنیفرة،وعمالة إقلیم بني مالل حتى تتم ھذه العملیة في أحسن الظروف
رة  ك الل ل ي م ن اء ب ادي رج ة ن ئ ب ع اق ت ی ة في س ی ل م ع درج ھذه ال ن وت
ا  ورون روس ك ی اء ف وب ة ل ی ب ار السل آلث القدم،وتجنده المتواصل للتصدي ل

ي "  19كوفید " ت ات ال زم ل ست م المستجد،وذلك بتوفیر المواد األساسیة وال
ى  تتطلبھا الظروف االستثنائیة التي تمر بھا بالدنا بسبب  ھذه الجائحة، حت
ت  ان ي ك ت ة وال یساھم في التخفیف من معاناة األسر والفئات الھشة بالمدین

 .دوما مناصرة ومساھمة ومشجعة للفریق أینما حل وارتحل
خراط  الن ي ل ائ ق ل ت داد ال ع ھ واالست ات ون كما یعرب عن التجند الدائم لكل مك
ا  ھ وااللتزام بالمبادرات واإلجراءات االحترازیة والتدابیر الوقائیة المعلن عن

 .من طرف السلطات العمومیة الرامیة إلى الحمایة من تفشي ھذه الوباء
جھود  ف ال ل مخت ھ واإلشادة ب وی ن ت ل فرصة ل كما تغتنم مكونات النادي ال
ى  ة إل المبذولة من قبل مختلف المتدخلین على صعید مدینة بني مالل الرامی
ة  ی والئ طات ال م السل ھ دمت ق ي م ة،وف ھذه اآلف ة ل ی ب ار السل التصدي لآلث

ة  ة واألطر الصحی ی ل مح والسلطات ال
كي  ل ومصالح األمن الوطني والدرك الم
ة  ی رب ت ر ال دة وأط اع س م وات ال ق وال
ة  اف ة وك اف ظ والتعلیم ورجال وعمال الن

 .المتدخلین
اء وأدام  وب ن ھذا ال ا م الدن حفظ هللا ب
ن  المة واألم علیھا نعمة الصحة والس
دة  ی رش ادة ال ی ق ت ال ح رار ت ق ت واالس
د السادس نصره  لصاحب الجاللة محم

 .هللا وأیده
  

 2020أبریل  9حرر ببني مالل یوم الخمیس           
اللجنة المكلفة بتصریف األمور الجاریة لنادي رجاء بني مالل  

 فرع كرة القدم

المستجد" 19كوفید "في إطار الجھود المبذولة لمواجھة جائحة كورونا   
 رجاء بني مالل بكل مكوناتھ یخصص مواد أساسیة لألسر المعوزة والفئات الھشة

 طارق جارتي

 مجموعة رجاء بني مالل المنھزمة أمام سریع وادي زم
غریب: برسم مرحلة الذھاب       عدسة) 1 – 3(   

استأنفت األشغال مجددا بالمركب الریاضي لبني مالل،بعد توقف    
مؤقت دام لبضعة أیام امتد خالل بدایة فرض الحجر الصحي التي 
تزامنت أیضا والتساقطات المطریة المھمة التي عرفتھا منطقة 

وحفاظا على سالمة العمال وممن یشرفون علیھم،فقد تم التقلیص .تادلة
من عدد العمال مع فرض نوع من االحتیاطات الواجب إتباعھا یومیا              

من قبیل وضع مسافة بین  عامل 
ومن خالل المعلومات المتوفرة لدى .وآخر

الجریدة، فإن نسبة األشغال الخاصة ببناء 
المدرجات قد تجاوزت الثمانین 
بالمائة،علما أنھا شملت كل الجنبات 
المحیطة بالملعب، باستثناء المنصة 

ومن .الشرفیة التي بقیت على حالھا
المنتظر أن تتواصل األشغال بوثیرة أقل 
مما كانت علیھ قبل توقفھا، وذلك طبقا 
للتدابیر االحترازیة المتبعة من أجل حمایة 

 19العمال من جائحة كورونا كوفید 
المستجد،سیما وأن مدینة بني مالل قد 
عرفت بدورھا بعض حاالت اإلصابة بھذه 

 .الجائحة
من  2020  –  2019ومعلوم أن الجمھور الماللي قد حرم خالل موسم 

متابعة مباریات فریق الرجاء على أرضیة المركب الریاضي لبني 
مالل،علما أنھ كان وال یزال یلعب دورا كبیرا في حصول فارس عین 
أسردون على النتائج اإلیجابیة،على اعتبار أنھ محتضنھ الرسمي 

 .والوحید بدون قید أو شرط

  األشغال تستأنف مجددا بالمركب الریاضي لبني مالل وذلك بتقلیص عدد العمال



439العدد   
 16 متابعات خلیك فدارك  20أبریل  30إلى  16من 

   

 .الحمد     
بعدما أصبت بنزلة برد اتصلت بالخلیة الطبیة للیقظة   

وي و  دی ز ق بمدینة وادي زم في شخص الدكاترة عزی
فحوصات و  ض ال ع د إجراء ب ع ث  وب أیوب انحری
ى إجراء  اق عل ف م االت ة ت ی م ی ل استشارة الخلیة اإلق
ى  التحالیل المخبریة للتأكد من عدم اإلصابة حفاظا عل

ن طی ال مخ و .  صحتي و على صحة العاملین معي و ال
 .الحمد  كانت النتیجة سلبیة

ھ  وصل د ت ر عن أث ن ت ل م ر ك وھذه مناسبة لكي أشك
ن دعى  بالمعلومة و كل من طالب بالدعاء لي و كل م

ر دی ق ي ال ر و .  لي بالشفاء و الحفظ من هللا العل الشك
ر  ة عب ال التقدیر لزوجتي العزیزة التي كانت تتابع الح
جة  ی ت ل أي ن ب ق ت سي ل ف ن الھاتف و تقدم لي الدعم ال
ل  للتحالیل، الشكر و التقدیر لألصدقاء و األحباب و لك

م . من سأل على حالتي الصحیة لإلطمئنان الشكر للطاق
الطبي لالحترافیة التي یتدبر بھا الحاالت المشكوك في 

ي د ز .  إصابتھا من األطباء العسكریین و أصدقائ عزی
اف و د.  قدیوي و د وضی . أیوب انحریث و د محمد ب

د  لطفي و الممرضات واألطقم العاملة بمستشفى محم
الخامس بوادي زم و مستشفى الحسن الثاني بخریبكة 

 . و لرجال الوقایة المدنیة الذین یتكلفون بنقل الحاالت
ر  ی داب ت ال ا األخذ ب ن ل ا ك ن ونصیحتي الیوم ھي أن علی

ألن لیس  19الالزمة الجتناب اإلصابة بفیروس كوفید 
حجر  ال زام ب ھناك أي معیار لإلصابة من عدمھا  االلت
امة  الصحي  ھو أول أمر یجب القیام بھ و ارتداء الكم

 .  إذا كنا مجبرین للخروج من المنزل
 شكرا لكم جمیعا و التزموا بالحجر الصحي

 أمین نوارة رئیس المكتب المدیري لسریع وادي زم یعود لبیتھ
 ثبوت سلبیة نتائج فحصھ من اإلصابة من فیروس كورونا المستجد

كما أتابعھا" السخافة"و...الصحافة كما عشتھا  
الجاللة"أو الرقص على جثة ما تبقى من صاحبة  " 

دم    ق رة ال ك ع وادي زم ل ری ري لس دی م ب ال ت ك م بعد خضوع الدكتور أمین نوارة رئیس ال
ة  ری ب مخ ل ال ی ال ح ت اءت ال ا، ج ورون روس ك ی ف ھ ب للفحوصات الضروریة للتأكد من إصابت

وفور عودتھ إلى بیتھ بین أحضان أسرتھ الصغیرة،وجھ رسالة لكل من یسأل عن جدید .سلبیة
 .صحتھ،وفضل أن یضمنھا بعبارات تكتشفونھا بعد تناولھا من أولھا حتى آخرھا

 "ملفات تادلة"القسم الریاضي لجریدة 

ى    دم عل ق رة ال ك ة ل ی رب مغ ة ال ی أقدمت الجامعة الملك
ا  وی ن ا س تحویل الشطر الثالث من المنحة التي تخصصھ
ن  ی دوری رق ال ا ف ھ ن ی ن ب ة م ی ن وط لمختلف األقسام ال

ة  دی االحترافیین األول والثاني، باإلضافة إلى أن
رق . الھواة بأقسامھا الثالثة وباستثناء خمسة ف

ت  وصل ي ت ت تنتمي للدوري االحترافي األول ال
ا  ھ ن ی ن ب ة،م قوص بمستحقاتھا كاملة وغیر من
ي  اط رب ح ال ت ف اد ال ح اوي وات ض ی ب وداد ال ال
دي  دی ج ي ال ن حس اع ال دف ي وال والجیش الملك
د  ق رق األخرى ف ف ي ال اق وأولمبیك خریبكة،فب
ي  ت ام ال ب اإلحك ح ا س ھ ت ح ن شمل االقتطاع م
اف  ن ئ ت ة االس ن ج أصدرتھا لجنة النزاعات أو ل
دم  ق رة ال ك ة ل ی رب التابعة للجامعة الملكیة المغ

ن  ا م ھ ت ذم ا ب أداء م ة ب دی ذه األن زام ھ ت بسبب عدم ال
ة  ی ن ق مستحقات عالقة تقدم على إثرھا العبون أو أطر ت

 .في وقت سابق من أجل الحصول علیھا
ي  ت وكالعادة یتواجد رجاء بني مالل ضمن ھذه األندیة ال

ت  ث حصل ی لم تتمكن من الحصول على المنحة كاملة،ح
ا ھ ن ى جزء م ط عل ق اء . ف رج وصل ال ت م ی ل ل اب ق م ال ب

اب  ب ة وش ج ن حاد ط ي وات طوان ت الریاضي والمغرب ال
أي  مراكشي ب ب ال وك ك مي وال ی الریف الحس
ون  سنتیم من المنحة، على اعتبار أن لدیھا دی

ث ال ن . تفوق مبلغ منحة الشطر الث رغم م ال وب
مطالبة العدید من األندیة المعنیة باالقتطاع من 
ة  أجل عدم اتخاذ أي إجراء في شأن ھذه المنح
ة  ح ا جائ ھ ت ف ي خل ت ة ال ة األزم بغیة مواجھ
ق، إال  ت الح ى وق كورونا،وإرجاء االقتطاع إل
ى  ا رأي آخر عل ھ ان ل ة ك ی وص أن الجھة ال
ا  فسھ ة ن ی اعتبار أن الدائنین یعیشون الوضع

 .   ویلتزمون حالیا بالحجر الصحي
ة  ح ن م ن ال ث م ال ث جدیر باإلشارة إلى أن مبلغ الشطر ال
ي  دد ف د ح ي األول ق راف ت دوري االح ة ال الخاصة بأندی

ة  120ملیون سنتیم، و 200 دی ة ألن ملیون سنتیم بالنسب
 .القسم الوطني الثاني

 إعفاء خمسة أندیة من اقتطاعات الشطر الثالث من منحة الجامعة 

كنت أحرص على حمل بطاقتي ... عندما كنت صحافیا  
از  جھ مي ل ت ي أن المھنیة لإلدالء بھا والتدلیل على أن

ا ...إعالمي ھ وأن ي ل ل ن حم وكانت أول شيء أتأكد م
وضح ... أغادر منزلي صباحا ولم یكن یضیرني أن یست

عشرة من رجال األمن ھویتي قبل الوصول إلى منصة 
ولم أؤمن یوما أن .. الصحافة أو إلى مقر ندوة صحفیة

ام ... الصحافي فوق القانون ح ت اس واق ن أو أن قذف ال
  .فرع من فروع حق التعبیر  خصوصیاتھم ھو

ادىء ... لیس ذلك إبداعا مني ب م ا ب زام ت بقدر ما ھو ال
دراسي دان ... تلقفتھا في الفصل ال ی م ي ال ا ف دھ ع وب

 .االعالمي
ا  د وأن جرائ ض ال ع ب ي ل ت ن قبل ذلك كنت مراسال بمدی

دة ...تلمیذ في االعدادي مراسل جری مي ب ت أحت ن وك
ن  ر م خی ال المنتخب األستاذ موحا أفرني هللا یجازیھ ب
ي  ا أن م اجل ولوج الملعب او حضور الجموع العامة ب

ي .... لم أكن بعد قد توصلت ببطاقة المراسل ورغم أن
ا ھ ن ی االت ح ق دة م رت ع روف ... نش ع ي م م واس

ع .. بالمدینة ط ن ى أحد او أت ر عل ت ن ع ن أت م أك فإني ل
ن  ی مراسل ض ال ع ھ ب ی ان ف بصفتي في الوقت الذي ك
ض  یتواصلون مباشرة مع العامل او الباشا لقضاء بع

دخول ... أغراضھم ات ال اسب ن بل اضطررت في عدة م

ة  ل ی ل ي ال ة ف وب ت ك اراة م ب م ل ال ق ن وسط الجمھور ل
 .وبعثھا من خالل إرسالیة عبر الساتیام..ذاتھا

ة  ح ف ى ص ل رة ع ي ألول م م در إس ا ص دم ن ا ع ام
ي ...فقد كان حدثا في الحي واإلعدادیة...جریدة والزمن

ال یصدر ممھورا  ق اھتزاز داخلي في كل مرة كان م
 .وتلك حكایة أخرى....بإسمي

وجدت ان ھناك اجیاال سبقونا ... بعد احترافي للصحافة
ن... لالعالم أمری رام ... وكان جیلي یحتمي ب ا االحت إم

ة ة صادق المی أي ... الواجب اتجاه مرجعیات اع ن او ال
ة ل ... بالنفس عن دخول في صراعات مجانی ى االق عل

ا ...أتحدث عن نفسي وبعض زمالئي المقربون ان أحی ف
كنا نتابع غارات تنتقل بین صفحات الجرائد بین الفینة 

 .واألخرى
ھ .  كان نشر مقالة بمثابة مخاض عسیر الل تحرص خ

مدخل م ... على النقطة والفاصلة وال " الشیت" واألھ
ادة .. بلغة الصحافیین ك إلع ل ی قبل ان تمرر مقالتك لزم

في انتظار المرور من فرن سكرتیر التحریر ... قراءتھا
مر األمور ... او سكانیر رئیس التحریر واألدھى أن ت

ي  ت بسالم في الیوم الموالي مع قرائك او مع الجھة ال
 .كتبت عنھا خبرا

أتذكر جیدا كم مرة اضطررت فیھا إلى تنبیھ الشخص   
إما لعدم ...المحاور بأنھ ال یدرك خطورة ما صرح بھ
ولم اسع ...ضبطھ لبعض الكلمات او تبعات ما صرح بھ

یوما لنبش حفرة ألحد من المستجوبین من اجل االنفراد 
إلى درجة ان الرابط مع بعض ...بالسكوب او السبق

إلى ما ھو ..المستجوبین تجاوز حدود العالقة المھنیة
 .إنساني

كان الھم االول ھو ان تكون سباقا  
والحفاظ على مكانتك ...لالخبار الطریة

وكان العمل ...وسط جمھور القراء
كلمة في  4000یتطلب منا أحیانا كتابة 

وأتذكر ان تغطیتي لتظاھرة دولیة ...الیوم
تطلبت مني إعداد صفحة بشكل یومي 
إلى جانب مقالة في الصفحة االولى او 

إلى جانب تدبر أمر ...االخیرة
كل ذلك بحس ال ...الصور
وبمتعة أشتاق إلیھا بین الفینة ...یوصف

 .واألخرى
أتذكر أني التقیت مع زمیل لي بالرباط 
وقد انتھیت من إجرائي لحوار مع نزھة 

وأخبرني أنھ ...بیدوان بمنزلھا بالرباط
ذاھب إلى منزلھا بدوره إلجراء 

وال أتذكر مناسبة مسارعتنا ...حوار
لكن أتذكر جیدا أني ...إلجراء حوار معھا

لم انم تلك اللیلة إال بعد أن فرغت الحوار 
وأعددتھ للنشر ضمن صفحة حوار 

وقعدت بالقرب من مقھى ...الجمعة
إكسیلسیور بالدارالبیضاء أترقب وصول 

وكم ...الجریدة التي یعمل فیھا زمیلي
.  ارتحت وأنا اكتشف انھ لم ینشر الحوار في الیوم ذاتھ

سارعت متصال بالزمیل العزیز المختص في العناوین 
المختصرة والمؤثرة یونس خراشي ألخبره أن السبق ھو 

قبل ان أستقل طاكسي أبیض كبیر مزھوا ...لجریدتنا
وقبل النوم یتصل زمیلي من الجریدة االخرى ...بإنجازي

وھو یستغرب كیف فرغت حوارا مطوال في وقت 
وانا الذي عدت من الرباط مساء الیةم ...وجیز

لیزیدني االمر متعة...ذاتھ . 
اآلن أتابع أشخاصا یحملون ھاتفا محموال على 

وراء رجال السلطة بدعوى أنھم یملكون قناة على ...عصا
او ...علما أنھ حتى طفل او جدة لھا اآلن قناة...الیوتیوب

ویزید ...ینتمون لجریدة إلكترونیة في احسن األحوال
األمر سوء وھم یدفعون من أمامھم بدعوى أنھم 

ویردون بتنطع على رجل األمن بأنھم ...صحافیون
في الوقت الذي كانت ... كل ذلك بكل سھولة...صحافیون

ما علینا، یبدأ الرفس . ھذه الكلمة لھا ثقلھا ووقعھا
لینتھي األمر بحفلة رقص ...والركل في األسئلة والتصویر

على جثة الصحافة بمنتوج ینتظره معطوبو ھذا 
ویتلذذ بھا مقترفو الجرائم في حق من كانت ...الوطن

 .تسمى یوما صاحبة الجاللة
یطبعون ورقة علیھا خطا احمر وأخضر ویبصمون فوقھا  

باللغتین ویضعونھا على واجھة السیارة " صحافة"كلمة 
لترھیب حراس السیارات واستعراض العضالت امام 
 .بعض رجاالت السلطة

وكم ألمني عندما قال لنا أستاذي في قانون الصحافة 
محمد الصالیح أن وصف الصحافة بالسلطة الرابعة ھو 

وال یخول لكم سوى ممارسة ...معنى مجازي وغیر موثق
ولیس ...مھنتكم في الحدود التي یسمح بھا القانون

لكن ذلك كان لي ...التطاول علیھ بدعوى لقب صحافي
شخصیا درسا علمني أن الصحافة مثلھا مثل باقي 

ودال بتوجب استغاللھا في االبتزاز المادي ...المھن

او ممارسة االستعالء واالستجداء...والمعنوي . 
كنا ...عندما كنا نسافر في مھمة داخلیة أو خارجیة

لیس لعرضھ ...نحرص اوال على الحصول على البادج
بل لتسھیل المھمة على ....بزھو على صفحات الفایسبوك

واالحتفاظ بھ ذكرى حدث ربما لم یكتب ...المنظمین
 .لآلخرین حضوره
خالل سفري إلى موندیال روسیا قبل حوالي سنتین في 
رحلة خاصة مع افراد من عائلتي 

فرحت بلقاء عدة ...وبعض أصدقائي
صحافیین في مطار محمد الخامس 

ورغم ... سنة 15عاصرتھم قبل حوالي 
إلحاح أحدھم رفضت التقاط صورة 
جماعیة برفقتھم قرب الطائرة تفادیا 
 .لحمل او تحمیلي صفة لم أعد أحملھا

رغم أني عضو مؤسس للرابطة 
المغربیة للصحافیین الریاضیین قبل 

لم أطلب بعد رحیلي عن ...سنة 20
المجال االعالمي بطاقة شرفیة تخول 

بل أقتني ..لي ولوج المالعب بالمجان
تذاكري رفقة أبنائي بدون اقتحام 

بحثا ...منصة صحفیة أراقبھا عن بعد
عن وجوه تذكرني بذكریات جمیلة 
 .مضت

عندما أرى عناوین مقاالت وفیدیوھات 
في قنوات الیوتیوب او حتى على 
مواقع الكترونیة معترف بھا أو غیر 

یصیبني الدوار وأنا أتذكر ...معترف بھا
التقریع الذي كنا نالقیھ من أساتذة 

وبعدھا من ...معھد الصحافة اوال
بدایة من عدد ...إعالمیین اشتغلنا إلى جانبھم بكل حب

كلمات العنوان مرورا بمضمون العنوان وصوال إلى 
وشتان اآلن ...اختیار كلمات دقیقة تفادیا لتغلیط القارئ

بین بوابة المقال او الفیدیو وما یحمالنھ من تشققات 
وتصدعات تجعلنا نذرف الكلمات على ھذا الوضع 
 .الھجین

االعالمي في نظر البعض ھو فتح جھاز الھاتف او حمل 
وتصویر لساعات بحثا عن مقطع ...كامیرا لنقل ما وقع

 .یقتطع من سیاقھ لخلق الحدث بعنوان یدعو إلى الغثیان
كما كشفت لنا اشیاء جمیلة في ھذا ..ربما كورونا

قد تكون سببا في فضح ممتھني مھنة مثخنة ...الوطن
والبدایة بإعطاء تعلیمات لرجال السلطة بعدم . بالجراح

او على ...السماح ألي كان بتصویرھم خالل اداء مھامھم
األقل التنسیق االولي مع جھاز او أجھزة معتمدة لمواكبة 

ولیس قنوات یوتوبیة ...رجال األمن كنوع من اإلخبار
فكم كانت تروقنا روبورتاجات معدة بعنایة من ...عشوائیة

خالل مصاحبة اطباء المستعجالت او رجال الشرطة في 
بكل االعداد والتدقیق والتقریر المصاحب ...رأس السنة
ولیس نقل لمشاھد جافة یصبح فیھا رجل ...للروبورتاج

 .السلطة ھو الصحافي والموضوع في اآلن ذاتھ
األمر اآلخر ھو ان یقتنع المواطنون أن لھم حق 

أي ان ال احد لھ الحق في تصویرھم بدون ..الخصوصیة
وأن لھم الحق في متابعتھ ..موافقتھم في فیدیوھات بئیسة

بل حتى لو قبلوا تصویر انفسھم فلھم الحق في ...قانونیا
متابعة صاحب الفیدیو او القناة او الموقع في حالة 
 .التوظیف السيء لتصریحاتھم او لحالتھم

واعذروني إن لم تكن ...ھي خربشات عفویة حضرتني
طاب یومكم...أفكاري مرتبة . 

 
الدكتور منصف الیازغي الباحث :بقلم

 المغربي المتخصص في السیاسة الریاضیة

في الوقت الذي تصدر     
رى  ة وأخ ن ی ف ن ال ی فیھ ب
رة  ی بیانات من األندیة الكب
ا  ھ ن ة م ی وخاصة األوروب
ب  ض روات تعلن فیھا خف
ن  ی اق ب ف العبیھا، إما من جانب واحد أو بعد حصول ات
األطراف المعنیة،یتخوف الالعبون المغاربة من إصدار 
ف  ل مخت ة ب ی وطن ة ال دی رف األن قرارات مماثلة من ط

ة . أقسامھا وإذا كانت األندیة لم تبد أي ردة فعل في نھای
ر ( شھر مارس األخیر ربما تكون بعض االستثناءات غی

ا ھ ن عن ل ھن ) المع ك ت إن عدم ال ،ف
ة، وعدم  ی وطن بمصیر البطوالت ال
راھن  ت ال وق ي ال رار ف اتخاذ أي ق
ة  ی من طرف الجامعة الملكیة المغرب
ة  دی ض األن ع ب لكرة القدم،قد یدفع ب
ى  ة إل ق ان ة خ التي تعیش أزمة مالی
اه  ش خ ا ی ذا م ا،وھ ھ ر رأی ی ی غ ت

 .الالعبون وكدا األطر التقنیة دون إغفال األطر اإلداریة
 

 بعد توقف الدوري المغربي لكرة القدم حتى إشعار آخر
 ھل تلجأ األندیة إلى خفض أجور العبیھا وأطرھا التقنیة واإلداریة؟؟
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ة،      ك ب ك خری ی نشرت الصفحة الرسمیة لفریق أولمب
ل  وك، تسجی ایسب ف اعي ال عبر موقع التواصل اإلجتم

ور  3فیدیو مدتھ تقارب  ت دك ق ال ری ف یس ال دقائق، لرئ
اني" الصیدالني  ت ، " نزار السك

ل  ھ عدة رسائ الل یوجھ من خ
ن  ی ن واط م ات وال ن واط م ل ل
ر  اھی جم ة عامة، وال ارب المغ
ا  رزھ ن أب ة خاصة، م روی الك
ي  كي، ف ب انخراط النادي الخری
ا  ودھ ق ي ی المبادرة الوطنیة الت
د  ك محم ل م ة ال الل صاحب الج
مواجھة  السادس نصره هللا، ل
ة  س ؤس م ا ك ورون ة ك ح ائ ج
ن  یس م ة، ول واطن ریاضیة م

 . باب التسویق اإلعالمي
ارة  جب مجھودات ال ال منوھا ب
ة  ی التي تقوم بھا السطات المعن
ة  دای بالتصدي لوباء كورونا، ب
ة  ئ ی ھ مة ال رح ة ال ك الئ ن م م
ة،  ری سك ع ة وال ی دن م ة ال الطبی
ن،  وكذا الممرضات والممرضی
ة  ی رب غ م طات ال باإلضافة للسل
ن  ن ام ا، م ھ ف أجھزت ل بمخت
درك  ال ال ي، ورج ن وط
ساعدة،  م وات ال ق كي،وال ل الم
م  ھ ات ی ون ح رض ع ن ی ذی وال
ة  ای ل رع ن أج ر م ط خ ل ل

ا  المواطنات والمواطنین، وحمایتھم من فیروس كورون
ود،  جن المستجد، مطالبا الجمیع بتقدیم الشكر لھؤالء ال
خروج إال  عبر اإللتزام بقرار الحجر الصحي وعدم ال
الزمة  للضرورة القصوى، مع أخذ جمیع االحتیاطات ال

 .لتجنب تفشي الوباء
ب  ت ك م ر ألعضاء ال الشك ق ب ری ف یس ال كما توجھ رئ
ى  وا عل دم المدیري لفریق أولمبیك خریبكة، والذین أق
ادرات  ب م ن ال ة م وع م ج م
ر  ب الل ع ن خ ة م ی ن ام ض ت ال
ة  ردی ف ال ال ن األعم د م دی ع ال
م  دی ق ت ت م ة، ھ ی اع م ج وال
مجموعة  مساعدات مختلفة ل
ن  من األسر المتضررة مادیا م
ا  وھ قرار الحجر الصحي، ومن
ق  ری ف ي ال ادرة العب كذلك بمب
ادي  م دعم م الذي قاموا بتقدی
ارات  لمجموعة من سائقي سی
م  ھ وقف دخل ا ت دم ع األجرة ب
ق  ری ف ي ال الیومي، داعیا العب
أداء  زام ب ت ة االل ل واص م ب
ج  ام رن ب ق ال ب وف داری ت ال
ي  ن ق ت م ال اق ط ن ال المسطر م

 . والطبي للفریق
ق  ری ارة ان ف در اإلش ج وت
ق  ی ل أولمبیك خریبكة، وفور تع
ة، أصدر  اضی ری المنافسات ال

خ  اری ت ام ب ع  15بیان للرأي ال
ھ  الل ن خ ن م ل ع ارس، ی م
ي  ي ف ل ع ف ادي ال ن راط ال خ ان
اء  حملة الوقایة من انتشار وب
ع  ر وض كورونا المستجد، عب
ن  وی ك ت ز ال ك مرك ذل طاقمھ الطبي بالكامل وأطره، وك

 . رھن إشارة المصالح الصحیة المختصة
 أشرف لكنیزي :خریبكة

رئیس أولمبیك خریبكة لكرة القدم" نزار السكتاني" الدكتور الصیدالني  
كمؤسسة ریاضیة مواطنة ولیس من  19-مواجھة لوصیكا لكوفید 

 باب التسویق اإلعالمي
رة      ة األخی ل توصل رجاء بني مالل خالل األیام القلی

رة  ك ة ل بمنحتین صادرتین عن الجامعة الملكیة المغربی
ة . القدم ادل ات ت ف ل دة م ت جری ار  اتصل وفي ھذا اإلط

ة  بالدكتور طارق جارتي رئیس اللجن
ة  اری ج ف األمور ال تصری المكلفة ب
بنادي عین أسردون لتوضیح حیثیات 

 .ھاتین المنحتین
ة  - ادل ات ت ف ل غ :  م ل ب م ن ال اذا ع م

ذي  68المحدد في حوالي  ون ال ی ل م
 توصل بھ رجاء بني مالل؟

ي  - ارت ارق ج ي :  ط وال ل ح ب ق
ي 10 ن اء ل ادي رج عشرة أیام كان ن

مالل قد توصل بمؤخرات عن الشطر 
ا  ي تخصصھ ت الثاني من المنحة ال
دم  ق الجامعة الملكیة المغربیة لكرة ال

ي  وال ي ح ددة ف ح م  678000وال
ع  ی ى جم عت عل ا اطل دم ع درھم، ب
الملفات والمستجدات المتعلقة بدیون 
راف  ع أط ق م ری ف ات ال زاع ن

ن . أخرى ب م ال وبما أن الفریق قد ط
ة  ع جام دركت ال د است ق ات،ف ف ل م ة ھذه ال قبل مراجع

 .وما ضاع حق وراءه طالب.ذلك
ون  37لماذا تم اقتطاع مبلغ حوالي :ملفات تادلة - ی ل م

 سنتیم من المنحة الثانیة؟
ل :  طارق جارتي  - وص ر ت ی وع األخ حر األسب ي ب ف

ر  الفریق على غرار أندیة قسمھ بالشطر الثالث واألخی
ة  دی دة األن ائ ف ة ل ع جام ا ال من المنحة التي تخصصھ

ملیون سنتیم،وقد تم خصم  200الوطنیة والبالغ قیمتھا 
ور  37مبلغ یقدر بحوالي  مذك غ ال ل ب م ن ال ون م ی ل م

ي األول راف ا . المحدد ألندیة الدوري االحت ن ي اتصال وف
 :بالجامعة توصلنا بالتوضیحات التالیة

ق  155000مبلغ  - درھم تحول لحساب الالعب الساب
ذي  ي ال ال م ر ال ری ق ت وسام البركة،وسبق وأن أشار ال

أعده المكتب السابق قبل تقدیم استقالتھ في الجمع العام 
ومن واجبي أن أوضح ھذه .غیر العادي إلى ھذه النقطة

 .النقطة بالذات
المبلغ المقتطع الثاني والمحدد في   -

ي  وال دة  117000ح ائ ف م ل درھ
د  م د الص ب ق ع اب ب الس الع ال
ة  ع جام نیاني،فھذا خطأ وقد ابلغنا ال
د  العب ق بذلك في حینھ، ألن ھذا ال
وصل  ا ت حصل على مستحقاتھ بعدم
إلى اتفاق مع المكتب المسیر السابق 
الل  ي م ن ب رة ل ی ھ األخ ارت اء زی ن أث
ق،  ب الساب لتسویة أموره مع المكت

ك ون . ولدینا ما یبثث ذل ق ن واث ح ون
حول  بأن الجامعة ستستدرك ذلك،وت
ق  ری ف ساب ال ح ور ل مذك غ ال ل ب الم
د  د الصم عوض حساب الالعب عب

 .نیاني
ج   - ات ع ن ط ما تبقى من المبلغ المقت

ق  ری ف عن العقوبات المتخذة ضد ال
ا  ھ ی ل ي حصل ع جراء اإلنذارات الت
ات  اری ب ي إحدى م وحاالت الطرد،وتصرف الجمھور ف

 .الفریق بالملعب البلدي بوادي زم
ن واألطر :  ملفات تادلة  - ی العب ات ال ق ماذا عن مستح

 التقنیة واإلداریة؟
بالنسبة لراتب شھر مارس األخیر فقد : طارق جارتي -

ة  ة واإلداری ی ن ق ت قامت اللجنة بأدائھ لالعبین واألطر ال
وكدا المستخدمین،ولم یبق بذمة الفریق إال منحة تعادل 
الفریق أمام المغرب التطواني،ومنحة الفوز على سریع 

ة . وادي زم سوی ت ة ب جن ل وم ال وقریبا إن شاء هللا ستق
ذمة  ة ب ق ال ع ة ال ی ال م ات ال ق ح ست م ن ال ر م جزء كبی
ى  الفریق،وھذه من بین األولویات التي تعمل اللجنة عل

 .تدبیرھا بالشكل المعقلن

 بعد توصل رجاء بني مالل بالشطر الثالث من منحة جامعة كرة القدم

  طارق جارتي رئیس اللجنة المؤقتة یوضح یرفع اللبس عن بعض األرقام

ة "  محمد سالك"أقدم     عضو المكتب المدیري للعصب
ادي أطلس   05الوطنیة لكرة القدم النسویة ورئیس ن

م  الفقیھ بنصالح المنتمي للقسم الوطني األول على تعقی
ھ  ی ق ف ة ال ن دی م ھ ب ی ن ف ط ق ذي ی جمیع أبواب الحي ال
ل  ام مرة ك بنصالح، ودأب على القیام بھذا العمل بانتظ
ة  ي مواجھ المشروط ف خراطھ ال دا ان ؤك ن، م ومی ی

ى أو . فیروس كورنا المستجد ھذه المبادرة لم تكن األول
األخیرة التي سجل فیھا محمد سالك نفسھ بدون قید أو 

 شرط، األمر
فس  ن ام ب ی ق ى ال الذي دفع بالعدید من شباب المدینة إل
ر  ی ي عم ن العمل الذي لقي استحسان ساكنة عاصمة ب
حمس  مت ا ال ھ اب والمناطق المجاورة لھا وخاصة شب
ة  ب ظروف الصع ألداء الواجب الوطني في مثل ھذه ال

زام .التي تعیشھا بالدنا ت ن ال ی واطن م وحین طلب من ال
اء  ق ب ال الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحیة وذلك ب
ھ  ي حی واطن في منازلھم،قام في الیوم األول بتوعیة م
ت  ی رن ت ر االن باستعمال المكبر الصوتي ونشر فیدیو عب
ع  ی اذ جم خ ى ات ھ عل ی م ف ھ حث موجھا لكل المغاربة ی
ة  سؤول م ات ال جھ ات ال م التدابیر الوقائیة واتباع تعلی

م ھ واصل .  للحفاظ على سالمت ت اق ی فس السی ي ن وف
ن  05رئیس أطلس  مع جمیع العبات فریقھ،ویلح علیھ

ن  ھ ازل ن ي م ھ ف بتتبع برنامج التدریب الواجب القیام ب

 .للحفاظ على أوزانھن وجاھزیتھن
ب "  محمد سالك"لإلشارة فإن  ائ یشغل حالیا منصب ن

رئیسة العصبة في أول والیة بعد إنشائھا بدایة الموسم 
 .2020 – 2019الریاضي 

الفقیھ بنصالح  05رئیس نادي أطلس " محمد سالك"خطوات   
 وعضو المكتب المدیري للعصبة الوطنیة لكرة القدم النسویة

خالل ھذه الظروف العصیبة التي یمر منھا بلدنا المغرب، وجمیع     
المستجد، نحن "  19كوفید "بلدان العالم نتیجة انتشار فیروس كورونا 

كفریق االتحاد الریاضي ألبي الجعد المنتمي للقسم الثاني ھواة،وكطاقم 
تقني وكالعبین سطرنا برنامجا خاصا بالتداریب مرفوقا ببعض 

نتواصل باستمرار "  الوات ساب"  الفیدیوھات، ومن خالل تقنیات
جمیع الالعبین ملتزمون بھذه التداریب الیومیة، حیث یقومون .معھم

بموافاتنا بین الفینة وأخرى ببعض الفیدیوھات، ونحن بالمقابل نقوم 
بتصحیح ما یمكن تصحیحھ لبعض الالعبین،وأشكرھم  جمیعا على مدى 

 .التزامھم
وبالمناسبة أتقدم بالشكر الجزیل للعصبة الوطنیة لكرة القدم التي قامت 
مؤخرا بصرف مستحقات األندیة لتابعة لھا، كما أشكر أیضا المكتب 
المسیر لنادي االتحاد الریاضي ألبي الجعد الذي قام بدوره بصرف كل 

وال تفوتني الفرصة بالمناسبة كي .مستحقات أطره التقنیة وكدا الالعبین
أنوه بالعمل الذي تقوم بھ جمیع السلطات المسؤولة في بلدنا الحبیب من 

بدوري كإطار وطني غیور على بلده ".كورونا"أجل القضاء على جائحة 
أطلب من  جمیع المواطنین المغاربة االلتزام بالحجر الصحي الذي أقرتھ 

وبحمد هللا وقوتھ سنتمكن جمیعا .الدولة لحمایتنا من ھذا الوباء الفتاك
 .   من القضاء على ھذه الجائحة وذلك بتظافر مجھودات الجمیع

مدرب اتحاد أبي الجعد المنتمي للقسم الثاني ھواة" سعید میمي"  
 أطلب من جمیع المواطنین المغاربة االلتزام بالحجر الصحي

ة" برشلونة"تمكن نادي     ی رب غ م " اإلسباني من الحفاظ على جوھرتھ ال
ن " إلیاس أخوماش ،وذلك بتجدید عقده بعد إشادة كبیرة من المسؤولین ع

ت . المستقبل"  میسي"  ،والذین وصفوه ب"ال ماسیا"أكادیمیة  ارع وقد س
ام "  البالوغرانا" إدارة  م ت ار اھ ا أث دم ع إلى تمدید عقد الالعب المذكور،ب

ا  ھ ت دم ق ر " العدید من األندیة العمالقة في القارة األوروبیة،وفي م انشت م
 .الفرنسیین" موناكو" و" باریس سان جرمان" اإلنجلیزي و" سیتي

ط،  15الذي یبلغ من العمر "  إلیاس أخوماش" الموھبة المغربیة ق ة ف سن
یتوفر على مؤھالت كرویة جیدة، ستجعل منھ نجما كبیرا في المستقبل، إن 

 .ھو حافظ على أدائھ التقني المتمیز

" إلیاس أخوماش" المغربي" میسي"  
 یمدد عقده مع برشلونة اإلسباني
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خالل فترات الحجر الصحي "لوصیكا"البرامج التدبیریة والریاضیة  ل       

ي     ق ری اد اإلف ح رر االت ظرا ق ت كما كان من
ي  ائ ھ ات نصف ن اری ب ل م أجی لكرة القدم ت
عصبة األبطال اإلفریقیة وكأس الكونفدرالیة 
ت  ان ا ك دم ع ق،ب ى موعد الح ة إل ی ق ری اإلف
اي  مبرمجة خالل األسبوع األول من شھر م

 .القادم
حة  ائ شي ج ف د ت ع ك ب ا" جاء ذل ورون " ك

ات  اری ب م بمختلف الدول،واستحالة إجراء ال
على بعد أسبوعین  من اآلن في ظل الوضع 

 .غیر المستقر الذي یعرفھ العالم

وكان مقررا أن یواجھ الوداد المغربي نظیره 
ي  اض ری اء ال رج ري، وال ص م ي ال ل األھ
ي  ائ ھ المغربي الزمالك المصري في نصف ن
ة  ی واجھ حسن دوري عصبة األبطال، فیما ی
ي  ي محل رب ي دی أكادیر  النھضة البركانیةف
ي  مغرب ف ل ال ث م ذي سی سیفرز الفریق ال

ا" نھایة ھذه المنافسة  اإلفریقیة ،و " أوروی
ھ  واج ي ی ن ی غ ري ال اك ون دز" ك ی رام ی " ب

المصري في كأس الكاف، قبل أن یتم إرجاء 
ة  ل مرح جاوز ال د ت ع ذلك إلى موعد الحق ب

 .الحالیة

"الكاف"الكاف یؤجل مباریات نصف نھائي عصبة األبطال وكأس   

اء      ب أفادت  بعض المصادر اإلعالمیة  والمواقع اإللكترونیة   أن
ھحوم   ب ال ل ة   ق مراری ت بخصوص ریط الشك بالیقین  حول اس
ده  ھاء عق ت د  ان ع ة ب ی رضى الھجھوج   مع التشكیلة الفوسفاط

ة   ی جاب ة اإلی مردودی د ال ع ي،  وب باختتام الموسم الریاضي الحال
التي أبان عنھا مع التشكیلة الفوسفاطیة خالل البطولة اإلحترافیة 

 .الحالیة 
التألق  والنجومیة  التي میزت قلب ھجوم لوصیكا     

اضي  رضى الھجھوج  ،منتوج  مدرسة الوداد  الری
ة  ظ ی ف اب  و ح ع ت ل ال ارأ،اس ب ذه األخ ،حسب ھ
م  ة  لض ی ة  واألروب ب ن وط ة ال مجموعة من األندی

كروي   م ال موس ھا خالل ال ت ل ی الالعب لتعزیز تشك
محطات  المقبل، فبعد  األخبار التي حملتھا بعض ال

ة   ی ة األوروب دی عت أحد األن ة،س ی اإلعالمیة  الرقم
ة  ی ال غ رت ب ة ال بطول ل از ل ت م م الممارسة  بالقسم ال

ة  "  ریو أف"، مردودی ھ   ب ی اع مسؤول ن ت د اق ع ب
ة  ی ن ك  وحس ی ب م الول اراة ال ب د  م ع ب  ب الع ال
اط  وسف ف ب ال ة مرك ی أكادیر،التي احتضنتھا  ارض

ي   راف ت دوري األح برسم الدورة الثانیة ذھاب من ال
ل  ی التصاالت المغرب ،والتي الت نتیجتھا الى التعادل ،بدون تسج
ن  ی ة  ب وی ق أي ھدف ،تجادبت  بعض المصادر ا عن المنافسة ال
وداد  ي ال ھ االصل ق ری مجموعة من األتدیة  الوطنیة  من بینھا  ف

ي  ... البیضاوي، وجمعیة الجیش الملكي تصدر ھداف الخ ، لضم م
البطولة االحترافیة الى صفوف تشكیلتھا ،خالل االنتدابات المقبلة 
ة  ای ھ م مع ن ت ت أي بعد انتھاء مدة عقده مع لوصیكا  والذي سیخ

خ  مدرب  30/06/2020الموسم بتاری رى ادارة ال ن ت ی ،في ح
ة  م ی د ق ع ذي ی ھجھوج ال التونسي ضرورة  تمسكھا  برضى ال

 .مضافة بالنسبة لتشكیلتھ 

ا، من 25ویعد المھاجم الفوسفاطي رضى الھجھوج  ذو   ع ی رب
ي اذ  عجالن د ال م ونسي  أح الركائز األساسیة لتشكیلة اإلطار الت
ة  بطول ي ال ث ل ة  خالل ث ی ن وط ة ال بطول ي ال تصدر قائمة ھداف

من أصل (  االحترافیة  الحالیة إلتصاالت المغرب ، بعشرة أھداف 
ة20ھدفا مسجال خالل اجراءلوصیكا ل  18 ل اب اء )  مق ن ا اث ھ ع وق

اراة     19دقیقة   أي خالل خوضھ ل1574لعبھ ل ب م
ادي .برسم الدوري اإلحترافي، ن ساھمت في ترقي ال
من الترتیب العام ،  ب  12الفوسفاطي  إلى  المرتبة

ي 23 ان م تصارات،وث مس ان نقطة جلبھا   من خ
 .تعادالت وسبع ھزائم

وج خالص   ت ن المھاجم المتقدم  رضى الھجھوج  م
ب  ع ھ أن ل بق ل یضاوي،إذ س ب وداد ال ة ال لمدرس
د  ع ب ة ،ف ی ن وط ة وال ی رب ع لمجموعة من األتدیة  ال
وداد  ار ال ب انطالق مسیرتھ الكرویة داخل تشكیلة ك

ل  2014الریاضي مع فاتح یولیوز  ی ،انتقل على سب
ان   م ادي عج ى ن ة أشھر ال ت دة س م اإلعارة  ول
وداد  ي ال بالخلیج العربي لیعود بعدھا لفریقھ األصل
ات  داب ت البیضاوي لمدة ستة أشھر أي الى غایة االن

ي   ل ف ر 14الشتویة ،حیث انتق ای ن حاد  2018ی ادي االت ى ن إل
الریاضي للمدینة  بالجزائر الذي جاوره الى أخر الموسم  الكروي  

وم  ن ی ی م موس وز 11، بعدھا انضم بموجب عقد ل ی ول ،  2008ی
اع ,  لتشكیلة لوصیكا ن ا من اق ك ی وص و ل ع مسؤول ی فھل سیستط

ة  المھاجم  رضى الھجھوج بتمدید عقده  مع نادي أولمبیك خریبك
ة  بطول ام دوارات ال ت ت د خ ع ھ،  ب ی ؟سؤال ستتضح األجوبة عل

                 . االحترافیة إلتصاالت المغرب
 ع اللطیف سعدي/ خریبكة                                 

محط اھتمام  أندیة وطنیة  وأوروبیة"  لوصیكا" ھداف"الھجھوج"  

ي   رب غ م ي ال دول ح ال ب أص
ل درار"  ی ب ب "  ن أول الع

ھ  ب ض رات ف ى خ یوافق عل
ھ  ادی ن ة" ب ش خ ارب ن " ف

ھ  ت التركي، بعدما منح موافق
ن  ة ع احث ب إلدارة النادي ال
ن األزمة  خروج م صیغة لل
ا  ھ االقتصادیة التي تسبب فی

روس  ی ا" تفشي ف ورون " ك
ل  19كوفید  أق جد ب ست م ال

رار  .األض
د  ق وحسب مصادر تركیة، ف

إلى تلبیة اقتراح إدارة "  درار"سارع المدافع المغربي 
ف  وق د ت نادیھ بتخفیض راتبھ رفقة بعض الالعبین، بع
جمیع األنشطة الریاضیة، سواء ببالد األناضول أو عبر 

ة  ح ائ ي ج ش ف راء ت م، ج ال ع ا" ال ورون  ." ك
وأعطى النجم المغربي درسا لبقیة الالعبین وكان قدوة 
ة،  ی رك ت لزمالئھ ولعدد كبیر من الالعبین في البطولة ال

ھ  وھو ما ینطبق على مواطن
دة"  ن ھ ل س ب ون م " ی ج ، ن
راي"  ة س ط ل ذي " غ ، ال

ض  فی خ ى ت وافق بدوره عل
ت  ي وق ري ف ھ ھ الش ب رات
جوم  تحفظ فیھ العدید من الن
ن  رغم م ى ال ك عل على ذل

ات دوری ف ال وق  .ت
ن  غ م ال ب ى أن ال ار إل یش

دد  34العمر  سنة سبق أن م
ة  اضی م عقده في األشھر ال
ر  ل أج اب ق ن م ی ام دة ع م ل
ورو،  ي ی ون ی سنوي یبلغ مل

دة" بینما یتلقى  ھن ل  3.5"  ب
ت  وق ي ال ورو، ف ن ی ی الی م
ق  الذي تتجھ فیھ إدارة الفری
ة  1.5إلى تحدید سقف الرواتب في  دای ورو ب ون ی ی مل

  .من الموسم المقبل

 في ظل األزمة التي خلفتھا جائحة كورونا المستجد بمالیة األندیة
یوافقان على خفض راتبھما الشھري" یونس بلھندة"و" نبیل درار"  

ك :" باسم هللا الرحمان الرحیم  ى رب ي إل ة ، ارجع ن ئ م یاأیتھا النفس المط
ك " ولد مو" الملقب ب" حمید بوخرواعة"لى جوار ربھ المسمى قید حیاتھ’انتقل إ   .صدق هللا العظیم".راضیة مرضیة، فادخلي في عبادي ، وادخلي جنتي وذل

 .بعد مرض عضال ألم بھ مؤخرا دون أن ینفع معھ عالج
رن  ق وسبق للراحل أن لعب في صفوف رجاء بني مالل فئة الشبان بدایة عقد سبعینیات ال
ن  ل م ك ق األمر ب ل ع ت ن ، وی ری ی ب الماضي،واحتیاطیا لفئة الكبار في ظل تواجد ھرمین ك

،قبل أن ینتقل لنادي معمل تكریر السكر لتادلة "خلیفة باعریب"و" 2الحبیب "المرحومین 
ق  ی ق بمدینة سوق السبت المنتمي آنذاك للقسم الشرفي التابع لعصبة تادلة، وكان بحق وح

 .من أعتد أندیة قسمھ في تلك الفترة إلى جانب فریق انبعاث بني مالل
ازي  ع وبھذه المناسبة األلیمة تتقدم جمعیة قدماء العبي رجاء بني مالل، ومعھا أسرة جریدة ملفات تادلة، بأحر الت
راحل  والمواساة لعائلة الفقید ولكل مكونات رجاء بني مالل وألصدقائھ ودویھ، راجین من العلي القدیر أن یتغمد ال
رة  ی رة والصغ ی ب ك ھ ال بواسع رحمتھ ویسكنھ فسیح جنانھ إلى جوار الصدیقین والشھداء والصالحین،ویلھم أسرت

 إنا  وإنا إلیھ راجعون . ببني مالل الصبر والسلوان

الحارس السابق لنادي معمل السكر بسوق السبت" حمید بوخرواعة"  

لكرة القدم وشباب رجاء بني مالل في ذمة هللا   

 الملعب البلدي ببني مالل ببني مالل -
 -1الولد  –حمدي بالبشیر  –أحمد نجاح  -محمد مازي  -موالي عبد هللا العلمي -: الواقفون من الیمین إلى الیسار

 )ولد مو(المرحوم حمید بوخرواعة -المرحوم عبد الوھاب المسفیوي -)الحبیب(محمد سلیم 
المرحوم   -)2الولد (محمد عیاش –المعطي الخیراوي  -بوزبوز –إدریس علیبو  -:  الجالسون من الیمین إلى الیسار

 بناصر دالل: المدرب.  محمد بالحلبة –محمد زھیر
 یاسین العربي: من أرشیف الزمیل
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ي     ح جعلت مكونات أولمبیك خریبكة من فترة الحجر الص
،فترة تحدیات وتحفیز "19كوفید "الناتج عن جائحة كورونا 

م  ا  ل ھ وتواصل مع محیطھا  الریاضي واإلجتماعي ، إذ أن
ان  ى شری سرب ال ت تطلق العنان و لم تترك الفراغ القاتل ی
ري ،  دی ب م ت ك نسقھا  الریاضي واإلداري  ،المتكون من م

ة   ری ی اھ م ات ج ی ال ع أطر تقنیة وطبیة ،العبین، محبین و ف
ة  ل مرح دي ال ح ت آزر و ل ت ،واضعة بذلك  عناوین كبیرة  لل
ال  ال اإلتص ب ة ح ط م ،وراب ك ح ر م ی دب الراھنة  بعقالنیة وت
والتواصل بین جمیع أفرادھا وعناصرھا ومحیطھا ، مكسرة 
خر  ن ن أن ت ك م ي ی جملة اإلشاعات واإلفتراءات الكاذبة الت
جسمھا الریاضي ،ومساھمة عن بعد  بمجموعة من األنشطة 
ادي  أن ن ت ب ان التحسیسیة، اإلجتماعیة  والریاضیة التي أب
ھ  خ اری أولمبیك خریبكة  لكرة القدم ،نادي متكامل البنیان  بت
الریاضي العریق وحاضره المتمیز ،بكل ماتحملھ العبارة من 

 .                                                                    معاني ودالالت إنسانیة نبیلة و مسیرة ریاضیة راقیة
ي  ري، ف دی م ب ال ت ك م ھ ال ي،وج فیما یخص الشق التواصل
ي  حب ى م و ،إل دی ی ة  ف ال شخص رئیسھ نزار سكتاني، رس
ر  ی داب ت ن ال ة م ل م ت ج وجماھیر النادي الفوسفاطي،تضمن

واإلجراءات اإلحترازیة  المبرمجة من قبل إدارتھ خالل فترة 
ة  ل س ل ة و س ل ام ك الحجر الصحي  والتي تضمنت برامج مت

ق   ری ف ات ال ون ك تواصلیة مستمرة ودائمة ،منسقة بین كل م
ة  ع اب ت م س ال ى أس ل وأطقمھ  و عناصرتشكیلتھ ، ،مبنیة ع
ن  ة م ق ل ط اآلنیة والمراقبة الدقیقة لكل صغیرة وكبیرة ،ومن
معاینة حصص التداریب الیومیة اإلنفرادیة،  لكل العب  التي 
تتم بالتواصل مع المدرب  التونسي أحمد العجالني  الممضي 
ت إشراف  ح ي ،  وت ل ده األص ل ب ي ب ح جر الص لفترة الح
ى  ل مساعدیھ المعد البدني رشید نصري والمشرف العام  ع
خصیص  الفئات العمریة الصغرى نابي مناف ، ناھیك عن ت

مسابقة (مسابقات متضمنة النشطة ریاضیة انفرادیة تحفیزیة
ي تشرف )   اطول مدة للكیناج بالنسبة لالعبي لوصیكا ت وال

علیھا نفس األطر الفنیة ، ھذه األنشطة التي یبدو أنھا تھدف 
 إماطة سبل الملل عن الالعبین  ومنحھم 

ة  رشاقة وحیویة  ولیاقة بدنیة عالیة ، وجعلھم  أكثر جاھزی
واستعدادا وتشویقا لتحدي ھذه الفترة الحرجة التي اتت على 
ي  األخضر والیابس من ارواح األبریاء وابانت عن قدرتھا ف

 .تجمید األنشطة بكل اشكالھا وأنواعھا 

د     م ي أح ونس ت ا ال ك ی وص درب ل م
ت  ال العجالني ،الذي یقضي أسبوعھ الث
رازي واألول مع  بالحجر الصحي اإلحت
ھ  ان عائلتھ بتونس،تضرع الى هللا سبح
ة  ی ان وتعالى برفع ھذا البالء عن اإلنس
ة  ، حتى تعود الحیاة الى طبیعتھا العادی
ل  ة داخ ی اض ری روح ال زرع  ال ، وت
ھ  وق ھ وش اس م ا ح دی ب ن ،م ادی ی م ال

ام    م العب ،واإلنض م لمعانقة أجواء ال
ھ  ى ل سن ت ي ی ن قرب،ك لتشكیلتھ ولجماھیر الفریق الفوسفاطي  ع
م مع  دائ ھ ال مزاولة  مھامھ التقنیة في ظروف طبیعیة ،مقرا بتواصل
ة  ل واص ت ة وم ی ة ان ق طری ده ب م ي ت ت ق ال مساعدیھ ومع ادارة الفری
اصر  ل عن ك اشرة ،ل ب م ببرامج ، وممارسات التداریب  اإلنفرادیة  ال

 .تشكیلتھ 
عض  ھ ب ادي االخضر  ،إذ وج ن وغیر بعید عن مبادرات  مكونات ال
ع  وق م ات ال ح ف ر ص ة ،عب اری ات حض ح ي تصری ا ف العبي لوصیك
ات  واطن اإللكتروني ، جملة من النداءات،والصیحات  التحسیسیة  للم
وللمواطنین بالبقاء في منازلھم واإللتزام بتعلیمات الجھات الوصیة ، 
د  ی ي ال د ف ی وضع ال حتى  یتمكن كل من بیتھ ، وبفضل تآزرالجمیع ب

 .                لتفادي ھذه الفترة الصعبة  والعسیرة التي تجتازھا بالدنا

خ    اری وفي أول خطوة  افتراضیة في ت
ري  مدی ب ال ت ك م النادي،  خصص ال
غ   ل ب ھ م س ی ن رئ أمر م للوصیكا  وب
ل  ك ة ، ل زی ی خمس دراھم ،كقیمة تحف
ازر  ى  ت ل نص ع مشاركة لمنشور  ی
الجمیع  ضد فیروس كورنا  المستجد، 
ادي األخضر   ن ة ال ح ف ى  ص ل نشر ع
د  اب جدی ح  إعج ن وك، أوم بالفایسب
ي   ال ح وع ال ب الل  االس ة خ ح ف ص ل ل

ات   ارك مش غ  ھذه ال ال ب ودع م اج" بحیث ت ارط ب ات "  ال اب واإلعج
ن  متضررة م ة وال ك الجدیدة لدعم بعض األسر المعوزة بمدینة خریب
زا  زی ع دعم  ت د ھذا ال ع حجر الصحي،وی ب ال توقف أنشطتھا بسب
ة  مراری ادي  واست ن ات ال ون ك ن م ة  صدرت م ق اب ادرات  س ب م ل
ة  دای ذ ب للمساھمات في االعمال الخیریة وفي األعمال االجتماعیة  من

 .                                                                                انتشار وباء كورونا المستجد،وفرض الحجر الصحي 
اد  ة ، ن ك ب ك خری ھذا إن دل على شئ فإنما یدل على أن نادي أولمبی
رى  ب ك متكامل األركان  یمتلك مواصفات األندیة الریاضیة  الوطنیة  ال
اضي  ری رغم أزمات  النتائج السلبیة  التي الحقتھ مع بدایة الموسم ال

 . الحالي
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ى    ن األول ی ت درج و دوري ال ب و والع ؤول ق مس واف
ض  ف خ اق ب ف ى ات دم إل ق رة ال ي ك والثانیة الفرنسیة ف

ى " مؤقت" اظ عل للرواتب من أجل الحف
ة  ة األزم ھ واج ي م ة ف دی ة األن ی زان ی م
ة  اب ق دى ن م ل ل ا ع ب م س ة بح ی الصح

اء الث ث س ال ن أم ی ب الع  .ال
ات" وأكد رئیس النقابة  ی ب ب ی ل ی ي "  ف ف

صادقنا " "فرانس برس"تصریح لوكالة 
رة ھي أن " ،مضیفا "على التوصیة ك الف

ن  الم جزء م یقوم الالعبون بتأجیل است
ة  دی ألن اح ل م س ل ل ل ری ي أب م ف ھ ب روات

ة ن األزم روج م خ ل "ل . 
ي مواجھة "  جھد مؤقت" ودعا إلى  ف

اوي"  أس م ي ال ع الصح وض ب "  ال ب بس
د ج ت س م ا ال ورون روس ك ی ة ف ح ائ  .ج

اح  وأوضح بیات أنھ بعد اجتماع مع وزارة االقتصاد صب
الثالثاء ما قبل األخیر لتسویة التفاصیل النھائیة، توصل 

ل "  توصیة"ممثلو األندیة والالعبین إلى  ب ق ة ی رك مشت
ي  ت ب، ال روات ل ت ل ؤق ض م ی ف خ ت ون ب ب الع ا ال ھ ی ف
ي،  ون زی ف ل ت ل ال ق ن وق ال ق ع ح حظة دف سیستلمونھا ل

بي إن " و"  كنال بلوس"المجمدة حالیا من قبل الناقلین 
ورت ب ا " س ھ ی ارت إل ي أش ت ات ال وم ل ع م دا ال ؤك ، م

ان ت ی رنس ان ف ت ی وم ی ان ل ت ف ی ح  .ص
ى  ذي یضاف إل ت ال مؤق ض ال فی خ ت وتابع أن ھذا ال
ل  المدخرات التي تم الحصول علیھا بالفع
ھ  بفضل نظام النشاط الجزئي الذي أنشأت
ن  د م دی ع ھ ال ل ی ع ف ت امت ب ومة وق الحك
األندیة، سیتم حسابھ على أساس جدول 
وى  ب مست ط حس سی ق ت ال جي، وب دری ت

م ل ت س م ب ال رات "ال . 
ولن یكون الالعبون الذین یحصلون على 

شاط  10أقل من  ن آالف یورو في إطار ال
ي، أي  جزئ ي  70ال ال ن إجم ة م ئ م ال ب

ام ظ ن ذا ال ھ ن ب ی ی ن  .راتبھم الشھري، مع
في أبریل % 20وسیتم خفض على األقل 

آالف  10لالعبین الذین یتقاضون ما بین 
 20لمن تتراوح رواتبھم بین %  30ألف یورو، و 20و
 50لمن تتراوح أجورھم بین %  40ألف یورو، و 50و
ى % 50ألف یورو، وأقل من  100و لمن یحصلون عل

ن  ر م ث 1أك 0 ا 0 ری ھ ف ش  .أل
ا  ق ة طب وصی مجرد ت ق ب ل ع ت وأوضح بیات أن األمر ی

ى " لقانون العمل، وقال  ص عل ال یمكننا إجبار أي شخ
ا ھ ق ی ى أن " تطب را إل ن " ، مشی عظمى ل ة ال ی ب ال غ ال

 .ھذا االتفاق" تعارض

  أندیة والعبو الدوري الفرنسي یوافقون على تخفیض الرواتب

، وكیل أعمال الدولي المغربي "ألیخاندرو كامانیو"أماط  
، اللثام عن قضیة انضمام ھذا األخیر "أشرف حكیمي"

في الموسم المقبل، " بایرن میونیخ"إلى العمالق األلماني 
في تصریحات خص بھا خص بھا إحدى الصحف، حیث 

لم یتلق أي اتصال من النادي "  حكیمي"قال إن 
، مؤكدا أنھم لم یتلقوا أي اتصال من ممثلین “البافاري”

ویبقى األھم في الوقت الراھن، ھو أن موكلي یتابع ”عنھ، 
“ بتركیز وجدیة كبیرین" بروسیا دورتموند"مشواره مع 
 .یقول الوكیل

األلماني أي خطوات فعلیة "  دورتموند"ولم تبد إدارة 
نھائیا، وھو ما أطلق اإلشاعات حول "  حكیمي"لضم 

لضمان خدمات الالعب "  بایرن میونخ"دخول الغریم 
 .تحسبا للموسم المقبل

ألیخاندرو "أفادت إحدى المجالت الریاضیة الفرنسیة، أن 
" أشرف حكیمي"وكیل أعمال الدولي المغربي   "  كامانو

األلماني لكرة القدم، "  بوروسیا دورتموند"العب نادي 
 .نفى الخبر حول تجدید عقد الالعب مع النادي الملكي

إلحدى الصحف "  كامانو"وأورد المصدر تصریح وكیل 
ھذا الخبر ال أساس لھ من الصحة، عقده "األلمانیة، 

ویمتد  2017مازال ھو نفسھ الذي تم التفاوض علیھ في 
، جمیع المفاوضات تم إیقافھا خالل أزمة 2022حتى 

، علینا ان ننتظر حتى ینتھي كل ھذا "كورونا"فیروس 
ونحدد " دورتموند"و" لایر مدرید"من اجل الجلوس مع 

 ".مطالبنا واتخاذ القرار الصحیح والصائب
یشار إلى حكیمي یلعب مع فریقھ الحالي معارا من الریال 

 .، بعقد یمتد لسنتین2018منذ صیف 

ینفي خبر تجدید العقد مع الریال" أشرف حكیمي" وكیل أعمال   

ي     ل رازی ب خب ال ت ن تأكد خبر مغادرة النجم السابق للم
الن" و"  برشلونة"و  لكرة القدم و" " المی ی ن دی ال " رون

ي  ون دوالر  1.6السجن بعد دفع كفالة مالیة حوال ی ل م
 .وقضائھ لشھر تقریبا في إحدى سجون الباراغواي

سي"وحسب بعض المواقع األرجنتینیة فإن  " لیونل می
ھ "  البرصا" نجم  ن دات م ی أك ھو من دفع الكفالة دون ت

ي " رونالدینیو" أو ة ف ری جب الذي سیبقى قید اإلقامة ال
واي اراغ ب ي ال زل ف . ن   

د  إن الشرطة ق وحسب ما أوردتھ صحافة البراغواي،ف
و" ألقت القبض على البرازیلى ادى " رونالدینی جم ن ، ن

ھمة دخول "  برشلونة" ت ھ ب ق اإلسبانى السابق، وشقی
م  ج ن ا أن ال رت أیض زور، وذك ر م ف جواز س الد ب ب ال
البرازیلى قد تم حجزه رفقة شقیقھ فى فندق فخم، لحین 
ا حول  ھم ادت عرضھما على المدعى العام، لإلدالء بشھ

 .واقعة التزویر
وشقیقھ أبلغا أجھزة الشرطة " رونالدینیو"وأضافت أن 

ى  واي" ف راغ ب ة "  ال م اص ع ى ال ا إل ب ا ذھ م ھ أن

حضور "أسانسیو" ال، ل ن بدعوة من أحد رجال األعم
و" حفل خیرى وحفل توقیع كتاب، كما أن  ی ن دی ال " رون

خاصة  ة ال ی زعم نیتھ تقدیم مساعدة ألحد البرامج الطب
 ."الباراغواي"باألطفال فى 

خدام "  رونالدینیو"وأوضحت أن  ى است قرر اللجوء إل
ى  ة ف ی ون ان الت ق ن مشك ھ م ات جوار سفر مزور لمعان

 .البرازیل تمنعھ من مغادرة بلده
سحب  2019یذكر أن البرازیل قررت فى یولیو الماضى

ى  ل رازی و" جواز السفر الخاص بالنجم الب ی ن دی ال " رون
ا  ھم ت ا وشرك م الصادر ضدھم حك وبشقیقھ، بسبب ال

 .2015العقاریة نتیجة مخالفة فى اإلنشاءات عام 
ى  ة أن أفضل العب ف ی ل رازی وذكرت تقاریر صحفیة ب
ة  العالم سابقا، والذى سبق لھ الدفاع عن ألوان برشلون
رنسى ال  ف ان ال رم ومیالن اإلیطالى وباریس سان جی
یمكنھ السفر خارج البرازیل بعد سحب جواز سفره بناء 
غ  ل ب ة ت ی ال على حكم قضائى نظرا لعدم سداد غرامة م

 .قیمتھا نحو ملیونى یورو

عاصمة الراغواي" أسانسیو"یغادر سجن " روانالدینیو"النجم البرازیلي   

، بعد إصابتھا "بیب جوسیب غواردیوال"المدرب اإلسباني  توفیت والدة  
ي  ت ر سی ست انش ادي م ن ن ل ا أع م د ، حسب ج ست بفیروس كورونا الم

 .أبریل الجاري 6االنجلیزي لكرة القدم الیوم اإلثنین 
ر ": بیان للنادي، الذي یدربھ غواردیوال وجاء في ست انش ادي م رة ن أس

ب  ی دة ب و، وال اری اال ك ورس س سیتي حزینة لإلبالغ عن خبر وفاة دول
ز  اھ ن ر ی م اً  82غواردیوال في منطقة مانریسا في برشلونة عن ع ام ع

تعاطفھ التام في " وأعرب النادي عن ".  بسبب إصابتھا بفیروس كورونا
 .مع مدربھ وعائلتھ" ھذا الوقت العصیب

ب  ی ي ب ان وتجدر اإلشارة إلى أنھ في الشھر الماضي تبرع المدرب اإلسب
م  ی ل ي إق ا ف ورون روس ك ی ة ف ح اف ك م ورو ل ون ی غواردیوال بمبلغ ملی
اة  وف دة ب دی ة ش ع اج ف كاتالونیا، والیوم تعرض مدرب مانشستر سیتي ل

 .والدتھ، بسبب عدوى الفیروس المستجد

  فریرس كورونا یتسبب في وفاة والدة المدرب بیب غواردیوال

اضة    ری اختارت الصحیفة الفرنسیة المتخصصة في ال
د، العب  ی حم د ال ونس عب اد " الدولي المغربي ی ست

" 1اللیغ " الفرنسي، أفضل مدافع مركزي في "  ریمس
ب  ھ بسب ف وق ل ت ب ي ق ال ح موسم ال خالل ال
ة  رنسی ف اإلجراءات التي فرضتھا الحكومة ال
ا  ورون روس ك ی ي ف ش ف ن ت د م ح ة ال ی غ ب
ن  المستجد، على غرار ما حصل في العدید م

ة ی دول األوروب  .ال
ر  ری ق ي ت واستعرضت الصحیفة المذكورة، ف

ن  10لھا، قائمة تضم أفضل  ی مدافعین مركزی
موسم،  في مسابقة الدوري الفرنسي ھذا ال

ي رب مغ ونس "  جاء على رأسھم المدافع ال ی
ذي بصم "  عبد الحمید ر ال ی ب عقب األداء الك

علیھ في الخط الخلفي لنادیھ، سواء بالموسم 
رم ص ن م ي أو ال ال ح  .. ال

ي  رب مغ ت إن ال ة الصی وقالت الصحیفة الفرنسیة ذائع
قلب الدفاع ساھم في بقاء نادیھ بالقسم الممتاز الموسم 

ة  دای الماضي، ویشكل جدارا صلبا یصعب اختراقھ منذ ب
حصول  ھ ال ا خول ل منافسات الموسم الحالي، وھو م

غ " نقطة كأفضل مدافع مركزي في  5.71على  " 1اللی
وم ج ن ن ال د م دی ع ى ال ل ا ع وق ف ت  .م

ي  ل رازی ب ع ال داف وجاء في المركز الثاني الم
ى " غابرییل"  ا حصل عل دم ، العب لیل، بع

ي  5.57 وة ف ق ا ب وب ل ات مط ذي ب نقطة، ال
زه ی م ل ت ض ف زي ب ی ل ج دوري اإلن  .ال

ع  ی یذكر أن الالعب المغربي شارك في جم
سم  ق ى ال المباریات مع نادیھ منذ صعوده إل

ن 2018الممتاز في  ی ، التي بلغت ستة وست
ى،  درجة األول ي دوري ال ة ف ی مباراة متتال

ن خاضوا  3لینضم بذلك إلى أفضل  ی العب
رنسي  ف دوري ال ي ال ة ف ی ال المباریات المتت

الل  عرف احت ي "  ریمس" الذي ی خامس ف ز ال رك ل ل
تصارات و 10( نقطة  41التصنیف العام برصید   11ان

  .ھزائم 7تعادل و

أفضل مدافع مركزي" یونس عبد الحكیم"الفرنسیة تختار المغربي " لیكبیب"   

رت إدارة نادي    ّ دم " توتنھام"حذ ق رة ال ك اإلنجلیزي ل
ي  ال و" المدرب البرتغ ی ن ن "  جوزي موری د م دی ع وال

ام  ت زل ال ع ن ال ی العبیھ من خرق قوان
شي  ف ب ت حدة، بسب مت في المملكة ال

روس  ی ا" ف ورون د"  ك ج ت س م  .ال
ى  ي عل دن ن ل وأقدم مسؤولو الفریق ال
درب  م ى ال م إل ھ ت ال ھ رس ی وج ت

ي "  مورینیو"  والعبیھ بعدما ظھروا ف
ة  ق حدی ون ب درب ت م ی صور حدیثة وھ

ون"  وم ي ك ادل ادات " ھ م إرش ، رغ
ازل  ن م ي ال اء ف ق ب الحكومة للناس بال

روس  ی حة ف ائ ا" بسبب ج ورون  ." ك
ق  ری ف ل ر ل ی س م ب ال ت ك م ال ال وق
اإلنجلیزي، إنھ طلب من العبیھ احترام 

د  ع اعي، ب م إرشادات الحكومة الخاصة بالتباعد االجت
ون  درب ت م ی ق وھ ری ف ي ال ب ن الع دد م ر ع وی تص

ة ق دی ح ي ال ا ف ع ون م ركض  .وی
ة "  توتنھام" وأبلغ متحدث باسم  ی ان وسائل إعالم بریط

اعي "  م اعد االجت ب لقد تم تذكیر كل العبینا باحترام الت

ة رسال ى ھذه ال د عل ی أك ت  ."في المران، سنواصل ال
بأن ما قام " جوزي مورینیو"من جانبھ، أقر البرتغالي 

ات  م بھ، مؤخرا، لم یكن یتناسب مع تعلی
رح  ا ص دم ع ة، ب ی ان ط ری ب ة ال وم ك ح ال

م : " لوسائل اإلعالم أتقبل أن أفعالي لم ت
ول  وك روت ع ب خط م فس ال ى ن تكن عل
ط  الحكومة، وأنھ یجب علینا التواصل فق

زل من ي ال م ف ھ واجد مع ت ن ن ع م  ".م
مدرب ن الضروري أن : " وأضاف ال م

ات  م ی ل ع ع ت ب یلعب كل منا دوره، وأن نت
ي  ا ف ن ال ط ن أجل دعم أب ومة؛ م حك ال
اذ  ق ل إن ن أج ة، وم ی ح ات الص ئ ی ھ ال

ا ن ات ی "ح . 
دوري  ات ال افس ن ى أن م ار إل یش
ب  ماضي بسب اإلنجلیزي الممتاز قد توقفت الشھر ال
الجائحة، وطلبت الحكومة من الناس البقاء في المنازل 

الذي یواصل  19للمساعدة في التقلیل من تفشي كوفید 
  .حصد المزید من األرواح عبر العالم بمختلف القارات

 في بریطانیا"الحجر الصحي"یعتذر بعد خرق قانون " مورینھو"المدرب 
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تحدث نعوم تشومسكي المفكر وعالم األلسنیة عما ینتظر 
في إطاللة استثنائیة "  الكورونا"البشریة أثناء وما بعد 

وحذر من  DiEM25 TVضمن حلقة خاصة في 
السباق إلى حافة الكارثة المرعبة التي یجري إلیھا 
العالم، والمضاعفات االقتصادیة واالجتماعیة التي 

وما .  یتسبب بھا الوباء على مستوى البشریة بأكملھا
یتھدد البشر من خطرین وجودیین وشیكین، أولھما تزاید 
تھدیدات الحرب النوویة، وثانیھا تزاید مخاطر االحتباس 
الحراري الذي سیتسبب بكوارث بیئیة على مستوى 

 .الكوكب
تشومسكي الذي یعیش في عزلة ذاتیة في منزلھ في 
توكسن بوالیة أریزونا، شأنھ شأن ملیاري إنسان على 

والذي "  فیروس كورونا"األقل، لالحتماء من عدوى 
ً وینتمي إلى أكثر الفئات  یبلغ الواحد والتسعین عاما
العمریة التي یتھددھا الوباء الفتاك، لدیھ الیوم الوقت 
الكامل للتفكر والتأمل بما یحدث أو سیحدث مع ھذه 
 ً الجائحة التي أدت إلى إجراءات العزل المنزلي فضال
عن الحجر الصحي ومنع التجول، ونزول الجیوش إلى 
الشوارع في العدید من بلدان العالم، وإغالق الحدود بین 
مدن البلد الواحد وبین الكثیر من دول العالم في أكثر 

 .عملیة عزل قسري وحصار طوعي على مر التاریخ
نھایة الحرب العالمي األولى  1928ولد تشومسكي عام 

ونجا من الحرب .  وعایش الكثیر من األحداث التاریخیة
العالمیة الثانیة، كتب أول مقالة لھ في العاشرة من عمره 
عن الحرب األھلیة اإلسبانیة بعد سقوط برشلونة عام 

، وتحدث فیھا بشكل خاص حول ما یشھده الناس 1938
في جمیع أنحاء "  الطاعون الفاشي"من انتشار ال یرحم ل

ً إلى أین سیفضي ھذا الوباء یقول في .  أوروبا محلال
ً، بعدما تم : "معرض حدیثھ عن ھذه المقالة اكتشفت الحقا

تحریر الوثائق الداخلیة أن محلل حكومة الوالیات 
المتحدة في ذلك الوقت توقع أن تنتھي الحرب بانقسام 
العالم إلى الھواء الذي تھیمن علیھ الوالیات المتحدة 
والمناطق التي تسیطر علیھا، ومنطقة أخرى تسیطر 

وتبین لي أن مخاوف طفولتي .  علیھا ألمانیا في أوروبا
 ".كانت في محلھا

 )امازون(غالف احد كتبھ 
 

أتذكر خطابات .  ھذه الذكریات تعود إلي اآلن:"ویضیف
ھتلر في الرادیو، لم أستطع فھم الكلمات حینھا، لكن كان 
من السھولة أن أفھم المزاج العام وأشعر بالتھدید الذي 

وھنا یجب أن أقول إنني أشعر .  تحملھ صدى الكلمات
بالشيء ذاتھ عندما أستمع إلى خطابات ترمب الیوم، 

لیس األمر أنني أشعر بأنھ .  التي یتردد صداھا في نفسي
فاشي، فھو لیس كذلك، فالفاشیة لدیھا الكثیر من 

" معتل اجتماعي"اإلیدیولوجیا، لكني أرى فیھ مجرد 
مھرج ال یھتم سوى بنفسھ، لكن المزاج والمخاوف التي 

وفكرة أن مصیر . تثیرھا كلماتھ متشابھة مع أیام طفولتي
البالد والعالم في أیدي مھرج ومعتل اجتماعي مثل 

 .دونالد ترمب ھو شيء مروع
 حافة الكارثة

إن فیروس كورونا التاجي خطیر بما فیھ الكفایة، لكن 
من الجدیر بالذكر أننا نقترب من الرعب األعظم، وھو 
السباق إلى حافة الكارثة، وھو حدث أسوأ بكثیر من أي 

ترمب وأتباعھ ھم في .  شيء حدث لإلنسان عبر التاریخ
الھاویة التي تتمثل في .  صدارة ھذا السباق نحو الھاویة
األول، التھدید المتزاید .  الواقع بتھدیدین ھائلین وجودیین

الندالع حرب نوویة، واآلخر، ھو التھدید المتزاید 

یمكن التعامل مع التھدیدین لكن ال .  لالحتباس الحراري
الفیروس التاجي .  یوجد الكثیر من الوقت لتداركھما

ال یمكن .  یمكن أن تكون لھ عواقب مرعبة"  كورونا"
بعدھا العودة إلى الوراء، حتى لو تم التعافي وحدث 

ھكذا تأتي ذكریات الطفولة لتعود وتطاردني، .  االنتعاش
 ".ولكن ببعد مختلف

ّ منذ انتخاب ترمب، یمكن رؤیة   ویقول تشومسكي أن
تھدید الحرب النوویة، وتھدید االحتباس :  ثالثة أشیاء

ومع أن الدیمقراطیة .  الحراري، وتدھور الدیمقراطیة
ھي السبیل الوحید للتغلب على األزمة إذا سعى الجمھور 
إلى السیطرة على مصیره، وإذا لم یحدث ذلك، وتركنا 

ھذا الخطر .  سننتھي"  المعتل االجتماعي"مصیرنا لھذا 
یقترب، وترمب ھو األسوأ بسبب قوة الوالیات المتحدة 

فھي الدولة الوحیدة القادرة على .  الساحقة التي یترأسھا
. فرض عقوبات مدمرة والقتل وعلى الجمیع أن یتبعوھا

قد ال تحب أوروبا في الواقع أعمال .  حتى أوروبا
الكراھیة وفرض العقوبات ضد إیران، لكن علیھم أن 

، ومن ال یمتثل لھ یطرد من النظام "المعلم"یتبعوا 
بل .  ھذا لیس قانون الطبیعة.  الدولي المالي واالقتصادي

في "  المعلم السید"ھو قرار أوروبا أن تبقى تابعة ل
لیس لدیھا خیار .  ھي وبلدان أخرى كثیرة.  واشنطن

 .حتى
وبالعودة إلى فیروس كورونا التاجي یرى تشومسكي  

ومن الجوانب القاسیة .  أنھ أحد أشد الصدمات العصر
ألزمة كورونا مواصلة استخدام العقوبات لزیادة األلم 

 .بوعي تام، ولجعل المعاناة أشد مرارة
 كوبا تساعد أوروبا

ً مثل كوبا تعاني من العقوبات، منذ اللحظة  "ویرى أن    بالدا
التي اكتسبت فیھا االستقالل، من المذھل أنھا نجت واستطاع  

ً من أكثر األمور سخریة  .  الكوبیون البقاء أحیاء  لكن واحدا
ھذا شيء  .  اآلن ھو أن كوبا عرضت المساعدة على أوروبا 

ففي حین أن ألمانیا تتمنع عن مساعدة  .  صادم ومثیر للدھشة 
الیونان، نجد كوبا تقدم المساعدة إلى أوروبا في محنتھا  

 .لمواجھة الفیروس التاجي كورونا 
إذا توقفت عن التفكیر ماذا یعني ذلك؟ ال توجد كلمات  

كما ال توجد كلمات تصف ما یحدث في الشرق  .  تصف ذلك 
األوسط، حین ترى آالف األشخاص فارین من مناطق  

ً وراء عقود  األزمة  .  مدمرة، ویتم إرسالھم إلى الموت، عقودا
تعیدني ھذه  .  الغرب في ھذه المرحلة مدمر .  أزمة حضاریة 

األحداث إلى ذكریات الطفولة واالستماع إلى ھتلر عبر  
 ...".الرادیو وھو یھتف في الحشود الصاخبة 

وفي نظر تشومسكي أن اإلجراءات االستثنائیة التي  
تطبقھا الحكومات من إغالق للحدود الداخلیة 
والخارجیة، وحظر التجوال في بعضھا، واستخدام 
الجیش في تطبیق إجراءات العزل، كما حدث أو یحدث 
في فرنسا وإسبانیا وإیطالیا ودول أخرى عدیدة قد تتسبب 
بتدھور الدیمقراطیة والنزوع إلى االستبداد في كثیر من 
مناطق العالم، یضاف إلیھا انھیار األسواق والنظام 

" الحرب"االقتصادي العالمي، واستخدام ترمب خطاب 
ً والعدید من السیاسیین األوروبیین  وماكرون أیضا
والدول والتحدث عن األطباء بوصفھم جنود الجبھة 

". الفیروس"غیر المرئي "  العدو"األمامیة بمواجھة 
الخطاب ذاتھ یجري استخدامھ في وسائل اإلعالم كافة 
ً عن أثر ھذا الخطاب في  حول العالم، مما یطرح تساؤال

ھل یرى تشومسكي أن تقدیم :  فرض حالة من االستبداد
حالة "كعدو ھو فقط إلضفاء الشرعیة على "  الفیروس"

 أم ثمة ما ھو أعمق في ھذا الخطاب؟" االستثناء الجدیدة
 تعبئة حربیة

أن التعامل مع أزمة الفیروس یتطلب "یعتبر تشومسكي 
وھذا .  التحرك بما یشبھ التعبئة العامة في زمن الحرب

ففي بلد غني كالوالیات المتحدة لدیھ .  أمر غیر مبالغ فیھ
الموارد للتغلب على المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة 
الفوریة التي یتسبب بھا التعامل مع الفیروس، كما حدث 
في الحرب العالمیة الثانیة حین أعلنت الوالیات المتحدة 
التعبئة العامة وقادت البالد إلى دین كبیر وأكبر مما ھو 
 ً متصور الیوم، لكنھا كانت تعبئة ناجحة للغایة، عملیا
تضاعف حینھا التصنیع أربع مرات وتم إنھاض الكساد 

 .واستعادت البالد القدرة على النمو
الیوم نحتاج إلى أقل من ذلك للتعامل مع الوباء، نحتاج 

عقلیة الحركة االجتماعیة .  إلى عقلیة الحركة االجتماعیة
على أزمة   -وعلى المدى القصیر  –من أجل التغلب 

بر عن فشل ذریع للنیولیبرالیة، واقتصاد السوق  شدیدة تعّ
ویمكن ھنا أن نتذكر كیف تم التعامل . ال یكف عن التزاید

، وتعافى مئات اآلالف 2009مع إنفلونزا الخنازیر عام 
من الناس من األسوأ، وتم إیجاد لقاح للقضاء على الوباء 

 ".حین تحركنا بسرعة

"ویضیف ھذا لم یحدث الیوم، على الرغم من توفر : 
، عن 2019)  كانون األول(المعلومات منذ دیسمبر 

أعراض وباء فتاك غیر معروف مسبباتھ، والتي قدمتھا 
الصین إلى منظمة الصحة العالمیة حین تفشى الوباء في 

كان تحرك .  وتم تعمیمھا في العالم أجمع"  ووھان"
ً وغیر مسؤول ذلك لحسابات .  ترمب وقادة أوروبا بطیئا

تجاریة واقتصادیة للنیولیبرالیة التي تحكم العالم خشیة 
الخسائر التي سیتسبب بھا العزل االجتماعي، وإغالق 
المؤسسات والشركات وتعطیل الحیاة العامة ولمنفعة 

وبسبب عقلیة اقتصاد السوق، فضلت .  ھؤالء األثریاء
شركات األدویة تصنیع كریمات البشرة على إیجاد لقاح 

 ً ھم كانوا .  أو عالجات لألوبئة المحتملة ألنھا أكثر ربحا
یعرفون منذ تفشي فیروس السارس بوباء كورونا 

فقد تم القیام بأبحاث منذ فیروس السارس وتم .  المحتمل

تحدید التسلسل الجیني لساللة سارس والتي ینتمي إلیھا 
فیروس كورونا كتطور جیني محتمل للساللة تم التأكد 

ماذا حدث؟ لم تعمد الحكومات وشركات األدویة .  منھ
العمالقة على االنكباب لتصنیع العالجات أو اللقاحات 

 ".لحمایة الناس
 شركات االدویة

حین سلمنا مصیرنا لالستبداد الخاص لشركات األدویة " 
التي ال تخضع لمساءلة الجمھور، یقول تشومسكي، 
ولمصلحة نفعیة للنیولیبرالیة المتوحشة التي تتحكم 
باقتصاد السوق وفلسفة العرض والطلب على مستوى 
العالم ولیس في الوالیات المتحدة فقط، حیث الطاعون 

لقد .  الجدید المتمثل في النیولیبرالیة یقودنا إلى الھالك
تمت خیانتنا من النظم السیاسیة التي تتحكم بھا 
النیولیبرالیة ویدیرھا األغنیاء وال خیار لنا سوى 

للتعامل مع "  الخروج من الطاعون النیولیبرالي"
فالھند .  األخطار المقبلة التي تلوح في األفق في العالم

ً حیث یقبع أكثر من ملیار في العزلة االجتماعیة،  مثال
من الید إلى "ماذا سیحدث للذین یعیشون كل یوم بیومھ 

ً "الفم ً ویموت المعزول وحیدا  ".؟ سیتضورون جوعا
ماذا عن االحتباس الحراري في جنوب آسیا، :"ویضیف 

حین تواصل حرارة المناخ باالرتفاع،  ومع ازدیاد 
مخاطر الجفاف وشح المیاه ونشوء نزاعات متعددة في 
العالم حول المیاه، ھناك بلدان مثل جنوب آسیا قد تصبح 

 ".مناطق غیر قابلة للعیش لعقود
وإذ یتساءل حول مصیر البشریة بعد كورونا، یعتبر  

تشومسكي أن الفیروس التاجي حمل معھ أشیاء إیجابیة 
ھي إشارات تحذیریة لنا من الخطر الداھم الذي یلوح في 

بخاصة .  المستقبل القریب لیحثنا على التحرك واالستعداد
أن الدیمقراطیة في خطر بسبب حالة االستثناء التي 

". قلة قلیلة ھم أسیاد النیولیبرالیة"یتحكم فیھا 
وسیواصلون التحكم برأیھ إن لم تتم اإلجابة عن سؤال 
وجودي یطرحھ تشومسكي بإلحاح اآلن تحت السحابة 

 أي عالم نرید أن نعیش فیھ؟: السوداء لھذه األزمة وھو
بین "أن أمامنا خیارات عدیدة تتراوح "یرى تشومسكي 

في العالم تتحول فیھ الدول إلى "  تركیب استبدادي للغایة
أكثر وحشیة، أو خیار الرادیكالیة وإعادة إعمار 
المجتمع، أو خیارات أخرى كالعودة إلى المصطلحات 
اإلنسانیة المعنیة باالحتیاجات البشریة وعدم تغلیب 
الصوت االقتصادي لمنفعة النیولیبرالیة، التي سیسعدھا 

التضخم الھائل لعنف الدولة الذي بدأت ربما تجلیاتھ 
تظھر تحت ذریعة التعامل مع أزمة فیروس كورونا، ال 

 .سیما إن طالت األزمة
وه " ّ الصوت االقتصادي "إن االستماع إلى ما سم

للیبرالیة الجدیدة في عشرینیات القرن الماضي، یقول 
تشومسكي، أسعد الفاشیة البدائیة في فیینا وقامت الدولة 
النمساویة بتحطیم النقابات العمالیة وحطمت 

وھو ما حدث في تشیلي على ید بینوشیھ .  الدیمقراطیة
الذي قام بتركیب قاتل لدیكتاتوریة وحشیة بحجة حمایة 

أن یتصرف   -باعتقاده   -لذا من المتوقع".  االقتصاد
النظام النیولیبرالي العالمي بھمجیة مفرطة عبر دول 

 .قویة عنیفة استبدادیة
 كابوس رھیب

أزمة كورونا، باعتقاد تشومسكي، ھي مجرد جزء واحد من  
كابوس رھیب مقبل، وإن لم یشرع الناس على الفور في  
تنظیم أنفسھم ویتضامنوا في ما بینھم لتحقیق عالم أفضل  
بكثیر من العالم الذي یعیشون فیھ، فھم سیواجھون مصاعب  
ھائلة لطالما أعاقت طریق الحق والعدالة، كما االستعداد  
للتعامل مع الخطرین الوجودیین للحرب النوویة والتغیرات  
المناخیة والكوارث التي سیتسبب بھا االحتباس الحراري،  

لن نتعافى منھا ما لم نكن حازمین في مواجھتھا حین  "والتي  
 ".نصل إلى تلك المرحلة، وھي باتت وشیكة الحدوث 

. یشدد تشومسكي على لحظة تاریخیة حاسمة لإلنسان
لیس فقط بسبب فیروس كورونا بل ألن الفیروس 

. یحضرنا للوعي بالعیوب العمیقة التي تواجھھا البشریة
ً بما فیھ الكفایة للتخلص من " فالعالم معیب ولیس قویا

الخصائص العمیقة المختلة في النظام االقتصادي 
واالجتماعي العالمي كلھ، واستبدالھ بنظام عالمي إنساني 

 ".كي یكون ھناك مستقبل للبشریة قابل للبقاء
عالمة تحذیر "ویعتقد تشومسكي أن فیروس كورونا 

ودرس للبشریة، وعلینا أن نبحث في الجذور التي تؤدي 
إلى األزمات، التي ربما تكون أسوأ مما نواجھھ الیوم، 

 "!التعامل معھا ومنعھا من االنفجار"والتحضیر لكیفیة 
"ویسأل تشومسكي  في الوقت الذي تزداد فیھ المسافة : 

االجتماعیة في إجراءات العزل المنزلي والحجر 
الصحي والتباعد االجتماعي بین مالیین البشر في البلد 
الواحد، أو بین ملیارات األشخاص عبر العالم، كیف 
یمكن الحدیث عن خلق حركة اجتماعیة نشطة لتواجھ ما 
ً من تھدیدات  نعیشھ الیوم أو ما ھو مقبل وقریب جدا
وجودیة؟ قد یبدو ھذا الحدیث غیر واقعي، وقد یتصور 
البعض أن عصر اإلنترنت كفیل بتسھیل األمور، بل قد 
یرى أن العزلة االجتماعیة بدأت قبل كورونا بكثیر وقد 
تسبب بھا االستخدام المفرط للھواتف الذكیة المرتبطة 
باإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي وكل تكنولوجیا 
المعلومات ال سیما بین أوساط الشباب، لكنھا قد تكون 
ھي المخرج والوسیلة إذا أحسن استخدامھا لتنظیم 
الصفوف والتضامن االجتماعي لخلق حركة اجتماعیة 
واسعة النطاق، إن تمكن الناس من استخدام ھذه التقنیات 
ً في زمن العزل المنزلي والتباعد  ً جیدا استخداما
االجتماعي، لالنضمام واالستقطاب والتعاون والتنسیق 
والتشاور المتعمد، على الرغم من العوائق التي سیتسبب 

 .بھا توقف اإلنترنت لفترة من الوقت
لكن تشومسكي یؤمن أن الناس سیجدون طریقھم 
وسیعثرون على وسائل أخرى لالستمرار وتوسیع 
األنشطة وتعمیقھا وترمیم انكساراتھا ولملمة جروحھا، 

ً للعیش فیھ ً قابال ً جدیدا یكفي أن نمتلك .  لیبنوا عالما
 ". یكفي أال نفقد األمل! اإلرادة والعزم والتصمیم

 أندبندنت–سامیة عیسى ■ 

 ما بعد كورونا أخطر من الوضع الراھن: عوم تشومسكين
 )غیتي( نعم تشومسكي یعیش في عزلة للوقایة من فیروس كورونا

 )یوتیوب(آحدث صورة لنعوم تشومسكي 
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  Chacun d’entre nous possède normalement deux reins qui assurent (ou 
participent à) plusieurs fonctions vitales pour l'organisme : 
▪ Filtration / épuration du sang : Les reins filtrent les substances 
toxiques et indésirables de la circulation sanguine afin que le corps les 
élimine via l’urine. 
▪ Régulation de la pression artérielle : Les reins produisent des 
hormones (rénine et bradykinine) qui permettent soit une 
vasoconstriction, soit une vasodilatation pour réguler la pression 
artérielle. Ils aident aussi à contrôler la bonne quantité d’eau et de 
sodium dans l’organisme (ce qui agit également sur la tension artérielle) 
▪ Maintien de l’équilibre des minéraux : Le rein permet de maintenir un 
bon équilibre du sodium et du potassium au sein de l’organisme, grâce 
à un système d’absorption et de sécrétion au niveau des petits 
vaisseaux. 
▪ Maintien de l’équilibre acido-basique : Lorsque le pH est trop acide 
ou basique, le rein s’occupe d’éliminer l’excès pour maintenir une 
composition sanguine idéale pour le bon fonctionnement de 
l’organisme 
▪ Production d’hormones : Ils produisent d’autres hormones que celles 
servant à la régulation de la tension. Ils synthétisent ainsi de 
l’érythropoïétine (EPO) essentielle à la fabrication des globules rouges 
pour véhiculer l’oxygène dans l’organisme. 
Ils synthétisent également le calcitriol, une forme active de la vitamine 
D, qui permet l’absorption du calcium dans l’intestin ainsi que sa 
fixation sur les os. 
Qu’est-ce que l’insuffisance rénale ?: L’insuffisance rénale 
correspond à un dysfonctionnement des reins qui ne répondent alors 
plus à leurs fonctions de bases. En conséquence, le sang ne sera plus 
(ou très mal) filtré, ce qui engendre des déséquilibres pouvant entraîner 
des complications sévères. 
Il y a deux types d'insuffisancerénale : l'insuffisance rénale 
chronique qui évolue pendant de nombreux mois ou années 
et l'insuffisance rénale aiguë qui peut être réversible. Mais c'est la 
première qui pose réellement problème en terme de santé publique : 
son incidence augmente et elle se complique d'une forte morbidité. 
L’Insuffisance rénale chronique : L'insuffisance rénale chronique se 
définit comme la dysfonction des reins pendant au moins trois mois, 
caractérisée par un DFG (débit defiltrationglomérulaire) inférieur à 
60 ml/min rapporté à la surface corporelle. Dans cette pathologie, le 
rein devient progressivement fibreux. En fonction du DFG, 
l'insuffisance peut être qualifiée de débutante (légère), modérée, sévère 
ou terminale.  
L’Insuffisance rénale aiguë : L'insuffisance rénale aiguë survient quant 
à elle sur un rein sain. Il s'agit d'un phénomène réversible lié à un 
accident, comme une déshydratation sévère, un état de choc et une 
prise médicamenteuse comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens". 
Les symptômes : Comment repérer précocement une maladie dont 
les symptômes ne se déclarent qu'à un stade avancé ? Tel est le casse-
tête de la prise en charge des maladies rénales. "Les maladies rénales 
chroniques sont silencieuses. On peutvivre sans savoir quenos reins 
ne fonctionnent pas à 100% de leur capacité", informe Brigitte 
Lantz1, secrétaire générale de la Fondation du Rein et néphrologue-
dialyse adultes à l'hôpital Necker de Paris. Elle cite en contre-exemple 

les calculs rénaux : "la colique néphrétique est l'une des seules 
atteinte rénale douloureuse". 
Cependant, les patients peuvent ressentir quelques signes avant-
coureurs bien qu'aucun ne soit spécifique des troubles des 
reins :Besoin fréquent d'uriner ;Urines foncées, troubles, mousseuses et 
peu abondantes ;Mauvais goût dans la bouche ; Mauvaise haleine ; 
Perte d'appétit; Nausées ; Vomissements ; Essoufflement ; 
Démangeaisons persistantes ;  
Crampes nocturnes ; Gonflement des paupières et/ou des chevilles… 
Prise en charge : quelques dates-clés : L’année 1986 a connu deux 
événements importants. Primo, la mise en place de lois (loi n°1698 du 
25 août 1999), de procédures et d’instances officielles pour la 
réglementation de cette thérapeutique. 
Secundo un programme de redynamisation de l’activité de greffe rénale 
dans les CHU de Casablanca et de Rabat avec le soutien de l’Agence 
Biométal (ABM), anciennement Etablissement français de greffe 
(EFG). En mars 2003, un conseil consultatif des greffes d’organes a été 
mis en place pour la promotion de l’activité de prélèvement et de 
greffes. 
En 2004, la direction des Hôpitaux et des soins ambulatoires (DHSA) 
du ministère de la Santé a initié le projet d’un registre national de 
l’insuffisance rénale chronique terminale. Ce registre, baptisé 
«Magredial» (acronyme de Maroc-Greffe-Dialyse) a bénéficié 
del’appui  technique de l’Agence Biométal. Sa conception et sa mise en 
place a été réalisée en partenariat avec la communauté néphrologique 
marocaine à travers la Société marocaine de néphrologie (SMN) et son 
groupement professionnel, l’Association des néphrologues du Maroc 
(ANM). La mise en place de Magredial va permettre le recueil 
d’informations sur l’ensemble des malades atteints d’IRCT, de suivre 
leur devenir en terme d’accès aux soins, de survie et de modalités de 
prise en charge. Il permettra aussi d’évaluer les besoins et le coût selon 
les différentes méthodes de traitement en vue d’adapter la stratégie 
sanitaire aux contraintes économiques et de favoriser la recherche 
clinique et épidémiologique. 
Le Maroc comptait, en 2005, 114 centres d’hémodialyse, dont 2 
universitaires, 37 publics, 10 mutualistes, 64 privés et 1 militaire 
technique de l’Agence Biométal. Sa conception et sa mise en place a 
été réalisée en partenariat avec la communauté néphrologique 
marocaine à travers la Société marocaine de néphrologie (SMN) et son 
groupement professionnel, l’Association des néphrologues du Maroc 
(ANM). La mise en place de Magredial va permettre le recueil 
d’informations sur l’ensemble des malades atteints d’IRCT, de suivre 
leur devenir en termes d’accès aux soins, de survie et de modalités de 
prise en charge. Il permettra aussi d’évaluer les besoins et le coût selon 
les différentes méthodes de traitement en vue d’adapter la stratégie 
sanitaire aux contraintes économiques et de favoriser la recherche 
clinique et épidémiologique.Le Maroc comptait, en 2005, 114 centres 
d’hémodialyse, dont 2 universitaires, 37 publics, 10 mutualistes, 64 
privés et 1 militaire. 
 
www.who.fr 
https://www.lanutrition.fr/insuffisance-renale 
 
 

L’insuffisance rénale : attention,  les symptômes ne se 
déclarent qu'à un stade avancé. 

  Chaque minute, les reins filtrent 
environ 1 litre de sang, soit un 
cinquième de la quantité pompée par 
le cœur. L’insuffisance rénale 
chronique est une maladie grave qui 
entraîne une détérioration graduelle 
et irréversible de la capacité des 
reins à filtrer le sang et à excréter 
certaines hormones. Les produits du 

métabolisme et l’eau en excès passent de moins en moins dans 
l’urine et s’accumulent dans l'organisme. 
L’insuffisance rénale chronique résulte des complications du 
diabète, de l’hypertension ou d’autres maladies. L’insuffisance 
rénale aiguë, quant à elle, survient soudainement. Elle se produit 
souvent à la suite d’une diminution réversible du flot sanguin rénal. 
Les causes sont multiples, comme la déshydratation, les infections 

sévères, une obstruction comme dans l’hypertrophie de la prostate, 
ou 7l’exposition à des substances qui sont toxiques pour les reins 
comme les produits de contraste utilisés en radiologie. Un taux 
trop élevé d'acide urique est également un symptôme d'insuffisance. 
Il faut comprendre qu’actuellement il y a au Maroc entre 1,5 et 2 
millions de personnes touchées par la MRC, et qui ne le savent 
même pas. La maladie ne s’exprimera d’une manière évidente que 
lorsqu’elle aura atteint le cinquième stade. Donc il faut faire le 
dépistage avant pour opposer un traitement efficace à la maladie. 
Combien sont-ils au Maroc au 5e stade (reins morts) ? 30 000 
personnes ! Chaque année, on compte au Maroc entre 3 000 et 4 
500 nouveaux cas de malades au stade final. Sans greffe du rein ou 
dialyse, ces personnes sont vouées à une mort certaine. Or, 
seulement moins de 20% de ces patients arrivent à accéder à une 
thérapie de suppléance rénale. 

Préparé Par : B. ZIGZI  

Pour conjurer ses craintes et 
assumer ses espoirs, elle écrit 

un superbe poème sur le 
confinement 

 
La façon dont chacun vit aujourd'hui le 
confinement pourrait, au final, avoir un 

impact sur l'après-pandémie. Un poème plein 
d'espoir. 

 
Chacun vit le confinement à sa façon, selon ses 
contraintes, son caractère et sa situation. Il n’existe 
aucun modèle à suivre. 
 
Mais, pour l’après, il y a peut-être des rêves à 
partager…  
Par Axel Leclercq- 31 mars 2020 
  Le coronavirus et le confinement imposé par la 
pandémie pourraient avoir un réel impact sur l’avenir 
et le fonctionnement de l’humanité. Du moins, 
beaucoup l’espèrent et l’expriment à leur façon. 

Exemple avec une certaine Kitty O’Meara, qui, pour 
exorciser ses peurs, a décidé de souligner ses espoirs 
dans un poème. Depuis, son texte fait le tour du 
monde. 
 
« Je devenais un peu triste. Je ne pouvais rien 
faire. Je ne pouvais pas aider mes amis. J’étais 
très inquiète pour eux. Mon mari a dit :  » Écris. 
Écris encore. » » 
 
Alors elle a écrit… et donné naissance à ce superbe 
poème (traduction ci-dessous) : 
« Et les gens restèrent à la maison. 
  Ils lurent des livres, écoutèrent, se reposèrent, firent 
de l’exercice, firent de l’art, jouèrent à des jeux et 
apprirent de nouvelles façons d’être. 
Et ils écoutèrent davantage. 
Certains méditaient, d’autres priaient, d’autres 
encore dansaient. 
D’autres rencontrèrent leurs ombres. 
Et les gens se mirent à penser différemment. 
Et le peuple guérit. 
Et, en l’absence de personnes vivant de manière 
ignorante, dangereuse, insensée et sans cœur, la 
Terre commença à guérir elle aussi. 
Et quand le danger fut passé, et que les gens se 
rassemblèrent à nouveau, ils pleurèrent leurs morts, 
firent de nouveaux choix, rêvèrent à de projets 
nouveaux et créèrent de nouvelles façons de vivre et 
de guérir la Terre pleinement, comme ils furent 
guéris. 
– Kitty O’Meara ». 
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Propos recueillis par Nicolas Journet 
Avril 2020 
 
Que peut-on reprocher aux droits de l’homme ? 
De faire le lit de l’individualisme ? D’être partie 
prenante du néolibéralisme ? Reste que sans eux, 
aucune démocratie n’est possible. 

  Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère Professeurs de 
science et philosophie politiques à l’Université libre de 
Bruxelles, auteurs de Les droits de l’homme rendent-ils 

idiot ?, Seuil, 2019. 
 
Votre livre s’intitule Les droits de l’homme 
rendent-ils idiot ? Pourquoi poser une telle 
question ? 
Justine Lacroix - Parce que les droits de l’homme 
sont accusés d’être responsables d’un certain nombre 
de maux. La critique conservatrice leur reproche de 
conduire à une perte du sens du collectif et de nourrir 
l’individualisme. Une autre critique, plutôt de 
gauche, estime que les droits individuels sont 
indissociables de la domination du capitalisme 
néolibéral et des injustices que celui-ci génère. 
Jean-Yves Pranchère - De manière contradictoire, 
on leur reproche à la fois d’être impuissants, c’est-à-
dire de ne pas garantir l’égalité des citoyens, de 
favoriser un individualisme sans limite, mais aussi 
d’être tout-puissants et de produire un consensus 
étouffant les particularités nationales. 
Quelle filiation est établie entre le capitalisme 
néolibéral et les droits de l’homme ? 
J.Y. P. - Libéralisme politique, capitalisme et droits 
de l’homme ne se confondent pas malgré leurs liens. 
L’idée des droits inconditionnels qui ont alimenté le 
processus de la Révolution française était plus 
radicale et plus sociale que l’est le libéralisme d’un 
penseur comme Benjamin Constant, qui préfère 
parler de « liberté des modernes ». La récupération 
des Droits de l’homme par le libéralisme politique a 
pris un certain temps. Quant au néolibéralisme, ce qui 
le caractérise est de vouloir que le marché donne sa 
forme à l’ensemble de la société. Or, la politique des 
droits de l’homme peut admettre des mesures très 
fortes d’encadrement du marché. C’est ce que 
refusent Milton Friedman et Friedrich Hayek, qui 
considèrent les Droits de l’homme comme des 
contraintes d’ordre socialiste faussant la liberté du 
marché. 
J. L. - Les néolibéraux ne sont pas des partisans 
inconditionnels de la démocratie. Entre un régime 
démocratique mais socialiste et un régime dictatorial 
pratiquant le libre marché, Hayek a choisi : il a 
soutenu les généraux chiliens en 1973. Il est faux 
d’accuser les droits de l’homme de faire le lit du 
capitalisme néolibéral. 
Les droits de l’homme sont-ils impuissants à 
assurer la justice sociale ? 
J. L. - L’argument remonte à Karl Marx, qui critique 
la Déclaration de 1789. Ses successeurs accuseront 
les droits de l’homme d’être « formels », c’est-à-dire 
de ne pas garantir l’égalité réelle des citoyens. Selon 
eux, ils consacrent un certain type de citoyen, 

propriétaire, libre de s’enrichir comme il l’entend, 
sans obligation à l’égard de la société qui l’entoure. 
Pourtant, dans la Déclaration de 1789, l’exigence de 
liberté et celle d’égalité sont indissociables. C’est 
pourquoi Étienne Balibar a forgé le concept d’« 
égaliberté ». 
J.-Y. P. - Les droits de l’homme n’ont pas vocation à 
dicter le détail d’une politique de justice sociale. Le 
leur reprocher est comme accuser le vélo de ne pas 
être un bon moyen de transport parce qu’il ne monte 
pas les escaliers. Mais les droits de l’homme 
énoncent les conditions de toute justice sociale : la 
liberté et de l’égalité des droits. 
Ont-ils pour fonction de défendre l’individu 
contre le pouvoir des États ? 
J. L. - C’est une interprétation réductrice. Leur 
vocation est beaucoup plus large que cela : ils sont la 
condition d’existence d’un espace public. Ils ne 
concernent pas seulement la défense des individus. Ils 
garantissent le droit de s’associer, de communiquer, 
de s’exprimer. De ce point de vue, ils sont la 
condition même de la démocratie. 
J.-Y. P - D’ailleurs, historiquement, la Déclaration de 
1789 n’a pas entraîné de diminution des pouvoirs de 
l’État. C’est la raison pour laquelle les libéraux 
britanniques étaient souvent hostiles à cette 
déclaration. Bien sûr, les droits de l’homme 
constituent une protection de l’individu contre les 
empiétements de l’État, mais ils ne visent pas à 
diminuer son pouvoir, ni ses attributions. 
Peuvent-ils justifier de limiter certains 
particularismes culturels ou religieux ? 
J. L. - Il me semble difficile de s’opposer, au nom 
des droits humains, à ce qu’une femme musulmane 
porte un foulard sur la tête. En revanche, dès que la 
dignité des personnes est mise en cause, comme avec 
le port du niqab, qui masque le visage des femmes, ils 
peuvent être invoqués pour condamner cette pratique. 
Mais en réalité, les droits humains n’ont pas vocation 
à régler directement ces questions de façon 
automatique, mais ils permettent qu’un débat 
démocratique ait lieu sur ces sujets. Certains États, 
comme la France, bannissent le port du voile dans des 
lieux comme l’école, d’autres ne le font pas. La 
Convention européenne des droits de l’homme ne 
donne pas de réponse clé en main. De même, certains 
plaignants ont essayé d’en appeler à la Cour 
européenne des droits de l’homme pour dénoncer le 
refus du mariage homosexuel dans leur pays. La Cour 
a toujours renvoyé cette décision aux États eux-
mêmes, jugeant que c’était à eux de décider comment 
assurer le vivre-ensemble ou comment définir 
l’institution du mariage. 
Les droits de l’homme feraient-ils le lit de 
l’individualisme, d’où l’inflation du recours au 
droit en matière familiale, de mœurs et de 
reproduction ? 
J. L. - Il y a un élément vrai : c’est l’augmentation de 
la logique contentieuse, c’est-à-dire le fait que nous 
nous positionnons en détenteurs de droits dans 
l’espace social. D’où l’inflation du recours à la 
justice. En même temps, peut-on vraiment parler 
d’une inflation de droits ? Les domaines dans 
lesquels il y a eu des avancées sont les droits des 
femmes, des enfants et des homosexuels. À propos du 
mariage pour tous, j’ai du mal à concevoir que 
l’accès à une institution qui impose essentiellement 
des devoirs peut être dénoncé comme un excès 
d’individualisme. 
J.-Y. P. - Certains des problèmes que vous évoquez 
ne sont pas tant liés à un développement de la liberté 
des individus à réclamer des droits qu’à l’avancée des 
techniques et des savoirs, en matière de procréation 
par exemple. Ce sont ces savoirs qui posent des 
problèmes juridiques, et il n’y a pas à les imputer 
pour autant au développement d’un individualisme 
abusif. 

Les droits de l'homme : entre excès et insuffisances 

  1. Les États-Unis cessent d'être le pays leader de la 
planète. 
2. La Chine a remporté la 3ème guerre mondiale sans 
tirer un seul coup de feu et personne ne s'en est rendu 
compte. C'est la doctrine de leur ancêtre Confucius. 
3. Vladimir Poutine est un visionnaire très subtil, le 
meilleur Politicien de la planète. 
4. Aux mauvaises choses, on peut faire beaucoup 
pour la planète et l'humanité. 
5. Le personnel de santé vaut plus qu'un footballeur 
et 1000 fois plus qu'un politicien. 
6. Le pétrole, l'or et le diamant  ne valent rien dans 
une société sans consommation. 
7. La prévention sauve plus de vies que d'agir à la 
dernière minute pour guérir. 
8. Les Enfants occupent une place privilégiée pour la 
Nature. 
9. La Mort ne distingue ni race, ni espèce, ni strate 
sociale. 
10. Nous les humains, nous ne sommes qu'un petit 
élément de la nature et nous ne sommes pas 
indispensables. L'air, la terre, l'eau, le feu, les 
minéraux, les végétaux et les animaux,  sans nous 
vont bien. Et même mieux. 

11. Nous ne sommes pas prêts pour une pandémie 
malgré les millions de médecins et pharmaciens. 
12. L'être humain est opportuniste et méprisable, peu 
importe sa position économique ou sociale en 
augmentant les prix des choses de base et 
nécessaires. 
13. Les Enfants de maintenant ne savent pas jouer 
sans Internet ou TV. 
14. Les réseaux sociaux nous rapprochent, mais ils 
sont aussi le moyen de couper la vraie 
communication entre les humains. 
15. Le papier toilette est plus important que la 
nourriture, pour ceux qui ne savent pas utiliser l'eau. 
16. La planète se régénère rapidement sans humains, 
sans avions et sans business. 
17. Les humains sont donc le vrai VIRUS de la 
planète. 
18. Nous avons déjà appris à connaître ce que les 
animaux ressentent dans les zoo. 
19. Nous commençons à apprécier le grand geste de 
confiance que signifie donner une poignée de main. 
20. Et les animaux sans humains commencent à 
récupérer leur espace. 

LA PANDÉMIE A MIS EN ÉVIDENCE 20 CHOSES  

  Appel à l'allègement de la dette pendant la 
crise du coronavirus: 
Une pétition vient d'être lancée sur Avaaz.org 
aux dirigeants du G20, du FMI et de la Banque 
mondiale: 
"Nous sommes, dit la pétition, profondément 
préoccupés par les pays les plus pauvres du 
monde qui n'ont pas les moyens de contenir le 
coronavirus. Nous vous demandons de sauver 
des vies en annulant leur dette, à commencer 
par une suspension immédiate des paiements. 
Nous vous enjoignons d'offrir des 
financements additionnels afin que tous les 
gouvernements puissent investir rapidement 
pour contenir le virus, renforcer leur système 
de santé et permettre à leur population de 
rester confinée." 
Nous vivons des heures terrifiantes et la 
situation risque encore d'empirer. 
Si le coronavirus déferle sur certains pays 
parmi les plus pauvres du monde, des 

MILLIONS de personnes pourraient mourir en 
Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. 
Des femmes et des hommes entassés dans des 
bidonvilles, des hôpitaux bondés, aucune aide 
pour les plus pauvres... Dans beaucoup de 
pays, les gens ne peuvent tout simplement pas 
se permettre de rester chez eux ou de payer les 
soins essentiels dont ils auraient besoin! 
 les principaux gouvernements se réunissent 
dans quelques jours pour trouver une solution 
internationale à cette crise. Les experts leur 
demandent de soulager la dette des pays les 
plus pauvres du monde, leur permettant ainsi 
d'utiliser ces ressources précieuses pour sauver 
des vies. Voilà exactement ce qu'il faut faire et 
les dirigeants doivent prendre cette décision! 
A près  cet appel mondial pour contenir la 
catastrophe du coronavirus -- les pétitionnaires 
comptent faire faire paraître leur appel dans les 
plus grands journaux quand ils auront atteints 
un million de signatures..      2020 Avaaz.org 

G20:  ALLÉGEZ LA DETTE POUR  LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS 

   Aussi les autorités veillent-elles 
scrupuleusement sur ce lieu politiquement 
sensible. C’est tout un ministère « bien pourvu 
» qui le gère, qui en nomme les imams et en 
rédige les prêches. La mosquée est un espace 
surveillé, de crainte que les islamistes ne 
l’utilisent pour répandre leur discours et 
embrigader les croyants contre l’autorité. 
  Ce lieu « explosif » est donc un enjeu auquel 
les acteurs politiques prêtent la plus grande 
attention et que le pouvoir en place doit 
administrer avec précaution. Tout décret le 
concernant devrait se faire après consultation 
des théologiens musulmans familiers de la 
tradition islamique et l’intervention d’une 
fatwa ou décret respectueux du sacré. 
La mosquée est la maison de Dieu, bayt Allah, 
elle est ouverte aux croyants qui viennent le 
prier et le solliciter. Elle est donc faite pour 
être ouverte et non fermée, et plus encore dans 
les moments difficiles 
  La place du religieux remise en cause 
  Et voilà qu’avec le Covid-19, le pouvoir 
décrète la fermeture des mosquées et 
l’interdiction des prières collectives comme 
dans d’autres pays musulmans. L’interdiction 
n’a pas fait grand débat au Maroc. Il y a eu 
d’abord une résistance passive, des fidèles se 
sont regroupés devant des mosquées fermées 
pour faire leur prière, mais, très vite, les forces 
de l’ordre y ont mis un terme. Il y a eu une 
condamnation fracassante de la décision par un 
salafiste notoire, ce qui lui a valu d’être mis en 
garde à vue pour être jugé. Puis il y a eu 
quelques manifestations nocturnes dans 
certaines villes, organisées par des groupes 
désignés par la rumeur comme daéchiens, qui 
appelaient à Dieu pour guérir le pays du mal. 
Les choses se sont arrêtées là. La décision a 
été, en fin de compte, dûment acceptée par la 
majorité de la population qui en a compris la 

portée et le bénéfice à en tirer face à 
l’épidémie. 
Malgré le recours classique à l’autorité des 
théologiens, les oulémas, en vue d’une fatwa 
pour justifier « religieusement » la fermeture 
des mosquées, la décision, due à l’intervention 
du politique, ne porte pas moins une charge 
laïque. Celle-ci relève évidemment du non-dit, 
consciemment ou inconsciemment. Le 
religieux en sort bousculé, remis en cause 
quant à sa domination dans les décisions se 
rapportant au sacré et à la charia. 
En effet, jusque-là, dans les représentations 
comme dans le discours des oulémas, le 
recours à Allah, notamment dans les prières 
collectives, était le remède incontournable 
contre le mal. Le mal, dans ces 
représentations, trouvait son origine dans les 
péchés commis par les hommes sous la 
baguette de Satan. La présente épidémie serait 
ainsi une punition des dérives et des vices qui 
auraient envahi la société musulmane, telles la 
prostitution et l’homosexualité, comme 
l’affirment encore quelques salafistes 
radicaux. La prière ne peut conforter le mal, 
elle permet d’en guérir ! 
La décision de fermer les mosquées apparaît 
donc, indirectement, comme une 
reconnaissance du fait que le religieux ne peut 
plus être revendiqué comme l’outil approprié 
de la lutte contre les fléaux qui ne seraient pas 
dus à la colère divine. Le rôle dominant du 
religieux s’expliquait jadis par la place réduite 
qui revenait à l’instance économique, et à une 
culture réduite au culte. Le danger que 
représente le Covid-19 à différents égards, 
notamment par ses répercussions sur 
l’économie nationale et sur l’emploi, a fait 
sauter la crainte de fermer les lieux de culte. Et 
ainsi, il fait passer le religieux au second plan. 
Mohammed Ennaji (historien et sociologue) 

(suite) « Au Maroc, le Covid-19 a fait sauter la crainte 
de faire passer le religieux au second plan » 

     Le gouvernement s’est, enfin, mis d’accord 
sur les procédures d’aide aux familles. 
Mustapha Khalfi, ex-ministre, les chiffre à 4 
millions, cela fait donc 4 milliards de DH à 
décaisser. 
L’opération étant prévue sur 3 mois, cela fera 12 
milliards de DH au bas mot. C’est le prix à payer 
pour que le mot solidarité nationale prenne tout 
son sens. Ceux qui ergotent sur telle démarche 
ou telle autre n’ont rien compris au film. Nous ne 
sommes pas face à un concours Lépine de la 
meilleure idée pour un dispositif optimal mais 
face à une urgence. Et force  est de constater, que 
malgré quelques ratés au niveau de la 
communication, sur les masques ou les concours 
par exemple, le gouvernement assume et fait le 
travail. Ce n’est pas le moment de faire preuve 
de sectarisme, c’est même complètement idiot, 
parce que c’est une déperdition d’énergie inutile 
et même nuisible. 
La société a choisi son camp, celui de la 
solidarité. Dans les quartiers, des jeunes se 
proposent pour faire les courses, désinfecter 
les rues, les ascenseurs, les escaliers. Des 
footballeurs prennent en charge des familles 
de leur entourage, des ONG unissent leurs 
efforts pour en faire de même. Des praticiens 

ont mis en place une plateforme pour répondre 
aux angoisses, car le risque c’est que le 
confinement aboutisse à des milliers de 
dépressions. C’est une société unie et solidaire 
qui se révèle. Et nous aurons besoin de cet état 
d’esprit à la sortie de la crise. 
L’Economie sera par terre, c’est une certitude. 
Nous perdrons des centaines de milliers 
d’emplois et il n’est plus question de croire 
que les recettes du FMI nous sortirons de la 
naissance. 
C’est une crise sanitaire qui nous oblige à 
réinventer notre modèle de développement. 
Nous devons faire un virage à 180 degrés, 
nous le savons tous. Décréter une politique 
d’austérité est suicidaire pour la stabilité du 
pays et inefficace même à terme. 
Ces débats là il faudra les avoir même s’ils sont 
clivants. Pour le moment, savourons l’élan 
solidaire de la société et ce patriotisme réel, 
d’une grande majorité de notre jeunesse. 
Toutes les initiatives allant dans ce sens, doivent 
être saluées. Il n’y a toujours pas de remède 
contre le virus, mais il y en a un contre l’angoisse 
il s’appelle l’espoir. Il y aura des jours meilleurs, 
c’est une conviction à partager parce qu’elle agit 
comme un vaccin.        Jamal BRRAOUI 

Coronavirus : le Maroc peut en sortir plus fort 
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  Ahmed Hafdi  
 
Jour 1 / Vendredi 20 mars 2020 
 
Je n’ai jamais eu les mains aussi propres. Ce rituel 
qui s’impose par les temps qui courent est devenue 
une obsession. Tout objet ou obstacle qu’on touche 
est suspect jusqu’a preuve du contraire : clés, 
poignets, monnaie…  je me dis, en guise de 
consolation, après le confinement, je me salirai les 
mains.  Évidemment, si je reste en vie, parce que je 
suis du genre dont raffole ce « covidus 
coroanricus ». Il raffole des vieux. Mais pourquoi 
cela n’arrive qu’aux vieux ? 

 
 J’ai suivi l’information la veille. Une pensée à mes 
enfants en Italie où le virus continue à sévir à 
outrance.  J’apprends que 14 médecins sont 

décédés. L’hôte indésirable est arrivé au pays. 
Fermeture des écoles, des cafés, ensuite des 
mosquées. Confinement. Rester chez soi. Hier, j’ai 
marché quand même le matin une heure durant. Je 
ne sais pas ce que je ressens. Les vieux ne verront 
pas l’été,  peut-être ! De retour à la maison, quelle 
ne fut ma surprise de voir un étrange spectacle 
devant une grande surface. Des hommes, des 
femmes poussent des chariots archipleins de 
provisions. Appels, cris, panique totale ! Qu’est-ce 
qui s’est passé ? Qu’est-ce qui se passe dans la tête 
des gens ? À la maison, tant de questions : où étais-
tu ? As-tu rencontré quelqu’un ? As-tu salué des 
amis ? As-tu touché des objets ?.... Vas, vas 
d’abord te laver les mains ? Désormais n’utilise 
que tes serviettes, elles sont dans le placard à 
gauche ? Laisse tes chaussures dans le jardin ?  
T’as oublié que t’as une famille ? Les gens sont 
allés s’approvisionner tandis que toi ça te dis rien, 
tu ne fais que marcher chaque matin ! J’ai préféré 
le silence car j’aurai à les supporter sans doute pour 
longtemps ! A dire vrai, au début du moins, ce 
confinement me va très bien ; il me ramène à 
l’écriture. Réconciliation avec les miens. Je 
découvre qu’ils sont sympathiques. Ensemble, nous 
faisons le ménage, nous désinfectons la maison, les 
portes, les poignets, et même le clavier de mon 
ordi ! Nous pensons déjà au programme de demain. 
Laver les couvertures, les draps, les tapis…. Je 
pense aussi à mettre de l’ordre dans ma 
bibliothèque, la dépoussiérer, me réconcilier enfin 
avec mes livres. Depuis quelque temps, je ne fais 
qu’en acquérir, les entasser sans plus !  
Jour 2/ Samedi 21 mars 2020 
J’ai oublié, hier c’était la fête des mères. J’ai eu 
une pensée à ma mère, à toutes les mères.  
Aujourd’hui, pour sortir faire des courses, j’ai 
hésité, le Moqadem ne m’a encore donné 
l’attestation de circulation dérogatoire, juste pour 
acheter du pain et du lait. Manger, s’allonger, 
dormir, se laver les mains, autant de 
comportements collectifs par les temps qui courent.  
Ah ! Le Smartphone, l’unique moyen de 
communiquer avec les amis et le reste du monde. 
Des questions existentielles surgissent : que s’est-il 
passé au juste ? Qu’est-ce qui nous arrive ?  Je suis 
convaincu d’une chose : le confinement me permet 
de quitter un monde qui m’écrase ! 
Jour 3/ Dimanche 22 mars 2020 
Le chiffre  des personnes atteintes par le virus 
augmente, hier 96, aujourd’hui 104. A raison de 
dix personnes par jour, et pourtant 10 est un chiffre 
parfait dit-on ! Aujourd’hui, nous avons décidé de 
briser ce confinement ; nous avons mangé dans le 
petit jardin de la maison. C’est notre fille qui a mis 
la table dans le jardin, nous disant : « je vous invite 
aujourd’hui à manger en dehors de la maison, il 
faut changer un peu pour ne pas s’ennuyer ! » elle 
enchaine en précisant : « je n’ai pas voulu vous 
déranger, sinon je vous aurais demandé d’aller 
changer vos habits ! »  
Vers 17 heures, à ma grande surprise, j’entends des 
voix dans la rue, je me suis dis si les gens n’ont pas 
respecté le mot d’ordre : rester à la maison. Je 
réalise après coup que ce sont les habitants du 
quartier qui ont mis à fond de la musique 
populaire ; de leur balcon ou fenêtre, des femmes 
échangent des propos avec leurs voisines. Moments 
de divertissement et d’escapade. En réalité, les 

gens s’organisent pour tuer le temps, s’occuper. Je 
consacre 3 à 4 heures par jour à ma bibliothèque : 
dépoussiérer, ranger, classer… Je découvre des 
ouvrages intéressants que j’ai perdus de vue depuis 
belle lurette. Cela prouve que je suis mal organisé. 
Le reste de mon temps, je le consacre à la lecture et 
à l’écriture. Evidemment, je donne un coup de 
main aux travaux de la maison. 
Je me suis rappelé une créature qui mène sa vie 
paisiblement, et qui malgré le confinement se 
déplace librement. Mais cette créature a quelque 
chose de particulier, sa maison robuste ! Vous avez 
deviné sans doute ! C’est la tortue qui porte sa 
maison sur son dos ; elle est née confinée, au 
commencement.  
J’ai pensé aussi aux détenus, aux prisonniers, à la 
promiscuité, mais ils sont totalement confinés, le 
virus ne peut pas avoir accès a cet univers 
carcéral ! Je n’en sais rien !  
Jour 4/ Lundi 23 mars 2020 
J’ai oublié de mentionner que le printemps est 
parmi nous  le 20 mars, date qui correspond au 
début du confinement. La date habituelle est le 21 
mars, du moins celle de notre imaginaire collectif ; 
il arrive que ça tombe le 20 mars. Explication à 
chercher du côté des astronomes… le printemps est 
arrivé à pas furtifs sans qu’on s’en aperçoive. Là-
bas, dans ces collines oubliées bercées par la brise 
du soir. Pulsations invisibles. Craquement. 
Bruissement. Bourdonnement. La terre se 
débarrasse de ses vieilles loques d’hiver et  
s’enroule dans un tapis verdoyant. L’éternel chant 
de la terre. Je vois, j’entends ce silence profond des 
collines. Silence d’où viens-tu ? Des collines 
oubliées ou du lointain firmament ? Du fond des 
océans ou des cimes des monts. C’est dans le 
parfum de tes limbes que vagabonde la triste 
clameur de la ville… Sous la nuée grise, on guette, 
on attend, on questionne le silence…Je les vois, ils 
s’embrassent au coucher du soleil. C’est juste le 
printemps qui arrive. L’éternel premier temps. Il 
marche sur des collines poussiéreuses. Ces chemins 
qui montent. J’entends ses pas furtifs. Palpitations 
effrénées cognant légèrement l’écorce de la terre… 
Jour 5/Mardi 24 mars 2020 
Nous sommes au 5ème jour, du premier mois de l’an 
I coronien. La ville est devenue plus propre que 
d’habitude. Je réalise que c’est nous qui la 
salissons. Elle se repose. Elle respire. Elle se lave 
la figure de la crasse du vertical. Et la pluie 
s’occupe du reste. Bientôt des marguerites, des 
coquelicots, pousseront sur la colline voisine. En ce 
mois de mars, correspondant au premier mois 
coronien, on fête traditionnellement la fête de la 
femme, du père de la mère, du théâtre, de la poésie, 
de l’eau, du bonheur… 
Jour 6/ Mercredi 25 mars 2020 
Je me suis réveillé à six heures du matin. Toute la 
nuit, j’ai rêvé. Je n’arrive pas à déchiffrer mes 
rêves.  Un sentiment de légèreté. C’est fini, on peut 
sortir. Je suis resté figé dans mon lit. Sensation de 
liberté. Ma première pensée est allée vers les gens, 
les autres…chaque nuit je fais un rêve, une 
escapade. La maison, espace clos, chez nous, chez 
soi…des murs une fenêtre, une porte, une cuisine, 
un lit. Qu’arrivera-t-il au bout du confinement. La 
tribu humaine rêvant le même rêve, peut-être… 
autant de questions surgissent au grand jour. Il 
parait que les gens ne vivent pas, ils se contentent 
de contempler... une espèce de vie par procuration ; 
dans une société de non communication, en dépit 
de tous les moyens de communication dont on 
dispose ! Aliénation consentie... la satisfaction du 
rôle bien rempli dans la vie quotidienne 
(automobiliste, employé, client, téléspectateur, 
époux, père...)...L’humain est piégé dans un 
engrenage malicieux : abondance de biens de 
consommation, société de loisirs, publicité-
propagande. Mais comment créer des effets de 
distanciation afin que les gens cessent de 
considérer tout comme allant de soi ? Comment 
amener les individus à sortir de leurs rôles, à 
réaliser l'importance du désir contre le besoin 
fabriqué par l'industrie ? Comment changer de 
paradigme, sortir du système, prendre conscience 
de désirs communs, inventer d'autres rapports 
sociaux ?  
Les épidémies changent-elles le cours de 
l’histoire ? Elles l’accélèrent, peut-être ! 
Aujourd’hui, cette pandémie fait voir à tous la 
fragilité de notre économie mondialisée, 
dépendante d’un système de flux tendus inadapté 
aux besoins d’une crise. Cette pandémie  met à nu 
les tares d’une politique publique en termes de 
santé, d’éducation… On peut penser que 
l’épidémie provoquera une prise de conscience 
chez beaucoup ; qu’elle entraîne une inflexion, en 
bien ou en mal dans la marche de l’histoire, cela est 
moins certain : car cela ne dépendra que des 
hommes et des femmes qui sauront agir… 
 

A suivre 
 

Chronique d’un confiné 

Texte de présentation : 
 
 "L'avenir n'est pas dans la croissance ( du PIB) 
mais à la décroissance heureuse comme disait A 
Jacquard....et à la croissance d'autres indicateurs 
beaucoup plus pertinent  comme les loisirs, la 
pollution, le taux de renouvellement du biotop, la 
diminution des inégalités, le tau de scolarité ( des 
femmes en particulier) , le niveau moyen 
d'instruction etc etc ...et certainement dans ce PIB 
qui est en train de détruire la Terre ..."  Jean 
Louis CAHEN 
 
L A CRO ISS ANCE A CRÉ É DES 
D YS FO NC TIO N NE ME N TS E T D E S 
D É S É Q U I L I B R E S  S T R U C T U R E L S 
FLAGRANTS DANS LE MONDE  : C'EST LA 
PREMIÈRE LEÇON QUE JE TIRE DE CETTE 
PANDÉMIE QUI NOUS POUSSE A NOUS 
POSER CETTE QUESTION CRUCIALE : OU 
ALLONS NOUS DEMAIN ? 
La course effrénée pour réaliser des croissances 
soutenues dans tous les domaines en vue de 
produire toujours plus, vient de nous montrer que 
nous avons atteint les limites de l'asymptote de 
cette croissance et qu'il faudra mettre de l'ordre 
dans  l'organisation socioéconomique mondiale . 
Cette pandémie  doit nous pousser à nous poser 
des questions capitales pour notre avenir commun,  

nous les humains.Nos sociétés ont cherché à créer 
des États puissants au détriment d'autres pays 
moins développés au lieu de créer des societes 
humaines plus solidaires et plus heureuses  de 
vivre en symbiose avec leur mère nourricière , la 
Terre d' ou des déséquilibres flagrants : plus de 
riches avec de plus en plus de pauvres , plus 
d'armes de destruction massives menaçant et 
écrasant l'homme dans son cycle de vie et dans 
son milieu naturel , une démographie humaine 
incontrôlable et galopante toujours en expansion , 
et qui écrase les autres États par rapport aux 
asiatiques  avec pres de 50% de la population 
mondiale ainsi que l'extinction des ressources 
énergétiques et les limites de sa production avec 
surtout plus de pollution. 
 
Je me pose une vraie question : cette pandémie est 
elle une réponse concertée et préméditée entre les 
3 grandes puissances USA-RUSSIE-CHINE qui 
se rendent compte que leur course a l'armement et 
a plus de puissance économique pourrait les 
anéantir en premier ainsi que toute l'humanité, 
donc cette course devrait s'arrêter avant d'atteindre 
son point de non retour ! 
A suivre prochainement ! 

Mohammed ALOUAH 
Le 01 Avril 2020 

LA CROISSANCE, TOUJOURS  

Le confinement met l’école, espace du collectif, 
à l’épreuve. Comment surmonter cette 
épreuve ? 
On ne va pas seulement à l’école pour apprendre 
mais pour apprendre ensemble. Cet apprentissage 
de la socialité est essentiel : il permet d’accéder au 
commun, de lutter contre les inégalités, et il 
constitue un projet politique de formation à la 
démocratie à travers la rencontre des autres et 
l’apprentissage du débat et de la coopération. 
S’ils permettent de maintenir une continuité 
pédagogique minimale, les dispositifs individuels 
développés avec le confinement ne remplaceront 
pas l’école. Il est illusoire de le croire. Mais dans 
ce moment où l’enseignement se fait à distance, il 
faut savoir construire du commun, à travers des 
visioconférences par exemple, ou des activités 
communes. Les enseignants, dont la mobilisation 
et la créativité sont remarquables, développent des 
prises en charge collectives à distance qui 
permettent de reconstituer, de manière symbolique 
certes, l’espace de la classe. C’est essentiel. 
Cette crise révèle des inégalités très fortes, 
notamment en termes scolaires.  
Cette école à distance met à distance un certain 
nombre d’enfants par rapport à l’enseignement. Le 
confinement, dans des circonstances parfois 
difficiles, risque de faire exploser les inégalités. 
Pour les enseignants, l’enjeu premier, par rapport 
aux familles les plus éloignées de la culture 
scolaire, les plus défavorisées, est bien de se 
recentrer sur le fait de garder un contact régulier, 
de proposer des activités accessibles à tous. 
Comment face à ce constat, penser la reprise 
des cours ? 
Beaucoup d’enseignants sont en train de découvrir 
qu’on ne peut pas avoir une progression identique 
à celle qu’on aurait dans une classe. Le moment 
du retour à l’école sera un moment d’adaptation, 
nécessaire, qui devra tenir compte des inégalités. 
Nous allons avoir des situations très hétérogènes. 
Cela nécessitera de la part des enseignants de 
l’imagination, de la pédagogie différenciée, et, 
j’insiste sur ce point, une pédagogie de l’entraide 
entre les élèves. 
Le moment de la reprise de la classe nécessitera 
de la part des enseignants de l’imagination, de 
la pédagogie différenciée, et, j’insiste sur ce 

point, une pédagogie de l’entraide entre les 
élèves. 
 
Quel est le rôle des parents dans le travail à la 
maison ? 
Il n’est pas de remplacer l’enseignant, mais 
d’assurer un soutien psychologique minimal qui 
permette à l’enfant de travailler scolairement de la 
manière la plus sereine et attentive possible, de 
l’aider à s’organiser, à se centrer sur ce qu’il faut 
avoir compris. 
Si je devais donner des conseils, je dirais qu’il ne 
faut ni abandonner les enfants ni être dans leur dos 
plusieurs heures par jour pour vérifier qu’ils font 
leur travail, parce que cela viendrait accroître leur 
dépendance. L’idée est de prendre un quart 
d’heure ou deux dans la journée pour faire le 
point, demander à l’enfant ce qu’il a fait, ce qu’il a 
trouvé facile, difficile, comment il a procédé, 
d’engager un dialogue. Ce qui compte également 
est de proposer des activités éducatives qui 
cotribuent à maintenir l’intelligence de l’enfant en 
éveil, de la cuisine à la lecture commune d’un 
livre. 
Est-ce que nous en sortirons avec un 
numérique toujours plus individuel, centré sur 
la consommation, sur la rapidité de réaction, ou 
est-ce que nous irons vers un numérique plus 
raisonné, plus coopératif, plus centré sur les 
échanges entre personnes, permettant de sortir 
de sa solitude plutôt que de s’y enfermer ? 
Philippe Meirieu 
Pendant cette période, les écrans occupent une 
place grandissante. Faut-il leur résister ? 
Plus que le temps passé devant les écrans, ce qui 
importe est la manière de les utiliser. Soit comme 
source de fascination qui tétanise l’intelligence, 
soit comme un outil d’échange, de 
communication, de réflexion. Je suis très attentif 
aux initiatives pédagogiques qui permettent 
d’avoir un usage contributif et coopératif du 
numérique. C’est un des enjeux de cette crise : est-
ce que nous en sortirons avec un numérique 
toujours plus individuel, centré sur la 
consommation, sur la rapidité de réaction, ou est-
ce que nous irons vers un numérique plus 
raisonné, plus coopératif, plus centré sur les 
échanges entre personnes, permettant de sortir de 
sa solitude plutôt que de s’y enfermer ? 
Comment faire en sorte que les vacances de 
printemps, inédites dans leur forme, ne 
constituent pas une rupture ? 
Ces vacances doivent permettre de marquer une 
pause dans le travail scolaire et dans le suivi des 
élèves par l’école. Mais cette pause n’est pas 
nécessairement une pause en matière éducative. 
Le scolaire va s’arrêter, mais il reste à avoir une 
présence éducative auprès des enfants à travers la 
régulation de l’usage des écrans, l’organisation 
d’activités stimulantes, la capacité à donner du 
sens à la lecture. Pour maintenir une vigilance 
éducative, il faut parvenir à ne pas relâcher 
complètement la gestion du temps, à conserver des 
moments ritualisés dans la journée, à alterner 
activités collectives et temps individuels.  
 

Propos recueillis par Valérie Mazerolle 

Pour Philippe Meirieu, spécialiste des sciences de 
l'éducation : « L’école à distance doit rester collective » 
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E lle était née le 10 avril 1979. 
Militante des droits de 
l'Homme, elle fut écrasée par un 

bulldozer de l'armée d'occupation 
israélienne, à Gaza, le 16 mars 2003, 
en tentant de s'opposer à des 
destructions de maisons palestiniennes. 
Pensées à ses parents et à ses proches 
en ce jour. 

Anniversaire de 
Rachel Corrie    

TRIBUNE 
 

M ohammed Ennaji, 
historien et sociologue, 
analyse pour « l’Obs » 

l’impact du coronavirus dans le 
pays, où il s’est traduit, fait inédit 
et historique, par la fermeture des 
mosquées. 
 
Par Mohammed Ennaji (historien 
et sociologue) 

Devant une mosquée fermée à 
Rabat, fin mars, après 

l’instauration du confinement et 
de l’état d’urgence sanitaire par 

les autorités marocaines pour 
lutter contre la propagation du 

coronavirus. (Mosa'ab Elshamy/
AP/SIPA) 

 
  Les mosquées fermées ! Depuis 
l’instauration du confinement et 
de l’état de siège sanitaire, le 
Maroc a vu ses mosquées non 
seulement vides mais fermées 
d’autorité. C’est un événement 
inédit, historique. 
Sous l’angle de la modernité, on 
pourrait dire, quitte à être un peu 
provoquant, qu’au Maroc le 
Covid-19 n’a pas eu que des 
aspects négatifs. Comme une 
sorte de suspension du temps 
religieux, provisoire certes, mais 
peut-être porteuse de la promesse 
d’un Etat laïque… 
La prière et l’épidémie 
Il faut remonter un peu dans notre 
histoire pour comprendre la 
portée de cette décision 
historique. Comme d’autres pays 
arabes, le Maroc a connu avant le 
XXe siècle des périodes très dures 
de famine et d’épidémie, qui ont 
profondément marqué le paysage 
et les mentalités. Affamées et 
malades, les populations, dont 
une partie agonisait et mourait, 
n’avaient d’autre recours face à la 
pénurie chronique, à l’absence de 

médecine et à l’extrême faiblesse 
de l’Etat, que de prier le ciel à 
genoux. Le territoire était jalonné 
de sanctuaires, il revenait aux 
saints d’intercéder auprès d’Allah 
pour la sauvegarde des personnes 
et de leurs âmes le jour du 
jugement dernier. Cet état de 
choses s’est prolongé tard dans 
les représentations, on en retrouve 
des vestiges de nos jours. C’est 
ainsi que lors des grandes 
sécheresses, on supplie Allah 
comme jadis, avec des prières 
rogatoires conduites au nom du 
Commandeur des croyants, le 
Roi. 
Ainsi la prière n’est pas 
seulement une recherche de la 
paix dans l’exercice de la foi, elle 
est aussi un rouage capital dans la 
gestion de la société face aux 
crises. En dehors de celles-ci, et 
dans la durée, la prière est un 
élément fondamental du lien 
social. Lieu de rencontre, de 
proximité, de partage, de 
régulation, la mosquée réunit les 
croyants quel que soit leur niveau 
de fortune, elle les convainc de 
leur égalité dans la foi. Elle joue 
ainsi le rôle de tampon, 
d’amortisseur social, 
horizontalement et verticalement. 
Elle est un nœud d’unification du 
territoire et de la société. Chaque 
quartier a sa mosquée, chaque 
ville en a plusieurs pour regrouper 
les fidèles, plus massivement 
encore les vendredis et les jours 
des fêtes religieuses. 
La mosquée est aussi un espace 
privilégié d’exercice du pouvoir, 
et de consolidation de sa relation 
avec la société. Le prêche vante 
l’action du Prince et fait sa 
louange. La mosquée est un 
espace d’allégeance 
ininterrompue où la nature divine 
de la monarchie est réaffirmée. 

. Suite p : 22 

« Au Maroc, le Covid-19 a fait 
sauter la crainte de faire passer 

le religieux au second plan » 
Accrédité par l’ONU 

Prix 
4 DH 

Adieu  
Pr. Ahmed BOURRA 

 

À  toutes et tous ceux qui l'ont 
connu et estimé, nous avons la 
profonde tristesse de vous faire 

part la perte inestimable du Pr Ahmed 
BOURRA. 
A près plus d'une quarantaine d'années 
d'expérience en dermatologie, il devient 
Président fondateur de l'association 
Dermastic en 1985, contribue au 
développement de sa spécialité en 
adhérant à des sociétés savantes 
internationales et fut choisi en 2008 
comme « Homme de l'année » par 

l'Institut international de recherches 
pour l'ensemble de ses travaux. 
 Après avoir obtenu son diplôme d'études 
spécialisées en dermatologie en France, 
Ahmed BOURRA était revenu au pays où 
la pratique peinait sur la dermatologie 
générale dont les résultats en matiére de 
soins étaint loin d'être satisfaisants en 
l'absence de compétences de l'industrie 
pharmaceutique et partant de la 
cosmétologie. 
 Parce que l'aspect esthétique de la 
dermatologie, contrairement à ce qui se 
passait ailleurs, était de loin un centre 
d'intérêt dans la pratique locale, le Pr 
BOURRA s'était fixé comme but de 
faire prof iter les pat ients des 
technologies et des traitements 

innovants pour une meilleure prise en 
charge des affections dermatologiques 
( tels que les cicatrices de l'acné, le 
mélasma, l'influence des lasers au 
niveau de la peau, utilisation du laser 
pour  l'épilation et la supprion des 
tatouages, rajeunissement du visage 
grâce au comblement des rides avec le 
Botox et des sillons nasogéniens à l'aide 
de l'acide hyaluronique, la technique 
des peelings, le traitement des varices 
par laser…). 
 Peu à peu, gràce aux efforts du 
professeur et de son association, cet 
aspect de la dermatologie qui consiste à 
entretenir sa peau, s'est instauré comme 
besoin au profit de la dermatologie, des 
dermatologues, de l'esthétique et de 

l'industrie cosmétique. 
Dermastic organisera alors un congrès 
annuel et représentera le Maroc lors de 
congrès internationaux en tant que 
membre de sociétés internationales.  
Le Pr BOURRA présidera , l'Union 
internationale de la médecine esthétique 
entre 1995 et 1997 et fut aussi 
secrétaire général de cette instance pour 
l'Afrique et le moyen orient. 
Il s'était battu pendant plus de dix ans 
pour rétablir le principe des élections au 
sein du Conseil national et des conseils 
régionaux de l'Ordre des médecins.  
 Une grande perte pour le pays, pour les 
siens mais aussi pour nous dans Milafat 
Tadla, c'etait l'un de nos précieux 
collaborateurs en effet.  


