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تابعنا كجميع املواطنني املغاربة حمالت
التحسيس بمخاطر “فريوس كورونا”
املستجد ،والتي انخرطت فيها املؤسسات
الرسمية والشبه الرسمية؛ خصوصا (رئاسة
الحكومة ،وزارة الصحة ،وزارة الرتبية الوطنية
والقنوات العمومية ).وإذ نشيد بالتعبئة
الحكومية والوعي الجماعي للحد من تأثريات
هذا الوباء العاملي الخطري الذي يهدد حياة
املغاربة والبرشية جمعاء ،إال أننا نسجل مرة
أخرى وباستغراب شديد إقصاء ّ
كل للتواصل
باللغة األمازيغية مع املواطنني واملواطنات،
خصوصا يف املناطق التي ال تزال تحافظ عىل
خصوصياتها اللغوية.
فقد تتبعنا طوال األيام املاضية الحملة
التواصلية التي تقوم بها وزارة الصحة ،واألرقام
واملعطيات التي تُقدمها للرأي العام ،باللغتني
العربية والفرنسية ،وحتى بلغة اإلشارات،
كسابقة يف مجال التواصل يف املغرب ،يف حني
تجاهلت وبشكل تام التواصل باألمازيغية التي
تعترب لغة رسمية لكل املغاربة بقوة أسمي
قانون يف البالد وبقوة كذالك الواقع الذي يعلو
وال يعىل عليه ،يف هذه املرحلة الحرجة التي
تستدعي التواصل مع املغاربة بكل لغاتهم
ولهجاتهم التي يفهمونها.

كما سجلنا استثناء صحافيي
القناة األمازيغية والتواصل
باألمازيغية خالل استضافة
رئيس الحكومة؛ السيد سعد
الدين العثماني يف القنوات
العمومية الرسمية ،وهو
الحوار الذي بث عىل جميع
القنوات العمومية املغربية
بما فيها القناة األمازيغية،
مع تخصيص حوار خاص
له مع القناة االمازيغية مما
ينذر بالتعامل مع االمازيغية
يف كيطوهات خاصة منفصلة
عن روح الوطن وااليمان
بالوطنية الحقة ،كذالك
سجلنا غياب االمازيغية بكل
فروعها يف الحمالت والوصالت
التحسيسية التي تقدمها وزارة
الصحة عرب القنوات العمومية
باللغتني العربية والفرنسية.

الرسمية وإقصائها من
التواصل مع املغاربة حتى
من الحمالت التحسيسية
عرب (الربيح او الرباح) التي
أطلقتها وزارة الداخلية ،باللغة
العربية الفصحى عرب القياد
ورؤساء الدوائر واملقدمني
وهناك فيديوهات من مناطق
مثل تافراوت وقرى أخرى
بالريف واالطلس...شاهدة
عىل ذالك.

وبعد سجلنا هذه املالحظات
يف رسالة مفتوحة إىل السيد
أمينة ابن الشيخ
رئيس الحكومة سعد الدين
العثماني ،حول إقصاء
حمالت
من
األمازيغية
التحسيس بمخاطر فريوس
“كورونا” املستجد .أطلقت
بعض املحاوالت الضئيلة
يف التواصل باألمازيغية من
طرف الحكومة ،إال أنها تبقى
إضافة إىل تغييب التواصل
محاوالت محتشمة وال ترقى
باألمازيغية يف الرقم األخرض
للمستوى املطلوب ،باعتبار
املخصص للتبليغ عن حاالت
األمازيغية لغة رسمية يف الدستور وقانونها
اإلصابة بوباء “كورونا” املستجد.
وإقصاء األمازيغية ومنعها من وظيفتها الرسمي صدر بالجريدة الرسمية ،كما أنها لغة

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

“ابن الشيخ” تراسل “العثماين” حول إقصاء
األمازيغية من محالت التحسيس
مبخاطر فريوس “كورونا”

وجهت أمينة ابن الشيخ ،رئيسة التجمع العاملي
األمازيغي ـ املغرب ـ رسالة مفتوحة إىل رئيس
الحكومة املغربية ،سعد الدين العثماني،حول
إقصاء األمازيغية من حمالت التحسيس
بمخاطر فريوس “كورونا” املستجد.
وسجلت رسالة رئيسة التجمع العاملي
األمازيغي مرة أخرى و «باستغراب شديد إقصاء
ّ
كل للتواصل باللغة األمازيغية مع املواطنني
واملواطنات ،خصوصا يف املناطق التي ال تزال
تحافظ عىل خصوصياتها اللغوية ،من حمالت
التحسيس بمخاطر “فريوس كورونا” املستجد،
والتي انخرطت فيها املؤسسات الرسمية والشبه
رسمية؛ وبالخصوص ( رئاسة الحكومة ،وزارة
الصحة ،وزارة الرتبية الوطنية ..والقنوات
العمومية.)..
وأضافت الرسالة ” تتبعنا طوال األيام املاضية
الحملة التواصلية التي تقوم بها وزارة الصحة،
واألرقام واملعطيات التي تُقدمها للرأي العام،
باللغتني العربية والفرنسية ،يف حني تجاهلت

• املديرة املسؤولة:
أمينة الحاج حماد
أكدورت
ابن الشيخ

وبشكل تام التواصل باألمازيغية باعتبارها لغة
رسمية للدولة ،واللغة األم لألغلبية من املغاربة،
ويف هذه املرحلة الحرجة التي تستدعي التواصل
مع املغاربة بلغاتهم التي يفهمونها”.
وسجلت الرسالةاستثناء صحافيي القناة
األمازيغية والتواصل باألمازيغية خالل
استضافتكم يف القنوات العمومية الرسمية،
وهو الحوار الذي بث عىل جميع القنوات
العمومية املغربية بما فيها القناة األمازيغية».
مضيفة ان نفس اليشء تمت مالحظته «يف
الحمالت والوصالت التحسيسية التي تقدمها
وزارة الصحة عرب القنوات العمومية وباللغتني
العربية والفرنسية وإقصاء األمازيغية».
واعتربت ابن الشيخ “إقصاء األمازيغية ومنعها
من وظيفتها الرسمية وإقصائها من التواصل
مع املغاربة يف هذه الظرفية الحرجة” إجراءا
“مخالفا للقانون والدستور وللمواثيق والقوانني
الدولية التي صادق عليها املغرب”.
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األم لألغلبية من املغاربة،
اال انه امام تملص الحكومة من مسؤوليتها
التواصلية التحسيسية باألمازيغية اال اننا ال بد
أن نشيد بالحمالت التحسيسية والتوعوية التي
انخرطت فيها مختلف الفعاليات األمازيغية،
عرب تسجيل أرشطة مصورة ووصالت صوتية
باللغة األمازيغية ونرشها عرب مواقع التواصل
االجتماعي لتوعية الناطقني باألمازيغية من
مخاطر تفيش وباء فريوس كورونا املستجد
باملغرب والعالم ما يدل عىل ان الزال للغة
االمازيغية قلب نابض بها وشعب ناطق بها.
قديما قال الحكيم االمازيغي:
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البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا
حيصل على رخصة الفئة الرابعة من سلطة ديب
للخدمات املالية

حصل البنك املغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا عىل رخصة الفئة الرابعة من سلطة دبي
للخدمات املالية ،ما سيمكنه من تيسري تعامالت تجارية ومالية تصل اىل  200مليون
دوالر خالل عام واحد.
وقال السيد محمد أكومي  ،املدير العام للبنك ،خالل حفل اقيم مؤخرا بمناسبة افتتاح
فرعه الجديد يف مركز دبي املايل العاملي ،إن البنك الذي يركز عىل تمويل التجارة بني إفريقيا
وآسيا وعىل رأسها الصني ،يهدف من خالل مكتبه الجديد إىل تيسري التعامالت لتمويل
التجارة واالستثمار بقيمة  200مليون دوالر للعام األول ،متوقعا أن يتضاعف هذا املبلغ
خالل الثالث سنوات املقبلة.
وأشار يف بيان إىل أن البنك الذي ينشط يف لندن كذلك منذ  2007يهدف إىل تسهيل وصول
املزيد من البنوك الخليجية واملستثمرين إىل دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتابع السيد أكومي قائال إن االستثمار يف أفريقيا "يزداد أهمية بالنسبة للمستثمرين
الخليجيني ولدينا انتشار يف أكثر من  34دولة و 20مجموعة تابعة يف أفريقيا  ،األمر الذي
يعز ز قدرتنا عىل تسهيل وصول املستثمرين والبنوك يف دول الخليج لألسواق األفريقية"
مربزا أن املكتب الجديد يف دبي "سيعمل تحت مظلة فرعنا يف لندن عىل تمويل التجارة
واملشاريع يف أفريقيا يف جميع القطاعات والتي من بينها قطاعات :الطاقة والبنى التحتية
واملستشفيات وغريها من املشاريع الخدمية التي تعود بالنفع عىل املجتمعات يف أفريقيا".
من جهة أخرى  ،استبعد السيد أكومي حدوث انقطاع يف سالسل توريد التجارة بني الصني
وأفريقيا عىل خلفية انتشار فريوس كورونا املستجد ،متوقعا حدوث بعض التأخري يف
عمليات تسليم البضائع والواردات إىل أفريقيا.
وقال يف هذا السياق "سنكون متساهلني جدا مع عمالئنا من حيث التسهيالت وتأجيل
الدفعات ألننا نعلم صعوبة ما يواجهونه من تحديات يف الوقت الراهن ،وهذا يأتي تأكيدا
من جانبنا عىل أهمية دعم رشكائنا والوقوف معهم وقت األزمات".
ويعترب البنك املغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا واحدا من أكرب بنوك االستثمار العاملة
يف القارة األفريقية حيث تنترش خدماته يف كل من املغرب ونيجرييا وكوت ديفوار وبنني
وغانا وبروكينا فاسو ومايل والسنغال والكونغو برازافيل وبوروندي وإثيوبيا وكينيا
وأوغندا وتانزانيا ورواندا ومدغشقر وتوغو .
amadalamazigh@yahoo.fr
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كوفيد19-
الفيروس الذي
أرهب العالم

أُطلق عىل املرض الناجم عن الفريوس التاجي الجديد الذي ظهر
ألول مرة يف «ووهان» بالصني اسم مرض الفريوس التاجي 2019
(— )COVID-19واالسم اإلنجليزي للمرض مشتق كالتايل”CO“ :
هما أول حرفني من كلمة كورونا ( ،)coronaو “ ”VIهما أول حرفني
من كلمة فريوس ( ،)virusو “ ”Dهو أول حرف من كلمة مرض
باإلنجليزية ( .)diseaseوأُطلق عىل هذا املرض سابقا ً اسم “2019
 ”novel coronavirusأو “ .”2019-nCoVإن فريوس«كوفيد»19-
هو فريوس جديد يرتبط بعائلة الفريوسات نفسها التي ينتمي إليها
الفريوس الذي يتسبب بمرض ‹املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة›
(سارز) وبعض أنواع الزكام العادي.

كيف ينتشر فريوس «كوفيد»19-؟

ينتقل الفريوس عرب االتصال املبارش بالرذاذ التنفيس الصادر عن
شخص مصاب (والذي ينشأ عن السعال أو العطس) ،ومالمسة
األسطح امللوثة بالفريوس .ويمكن لفريوس «كوفيد »19-أن
يعيش عىل األسطح لعدة ساعات ،ولكن يمكن القضاء عليه بمسح
األسطح باملطهرات البسيطة.

ما هي أعراض مرض الفريوس التاجي
( 2019كوفيد)-19؟
يمكن أن تتضمن األعراض الحُ مى والسعال وضيق التنفس .ويف
الحاالت الشديدة ،يمكن للمرض أن يتسبب بالتهاب الرئة أو صعوبة
التنفس ،كما يمكن أن يتسبب بالوفاة يف حاالت أقل.
تتشابه هذه األعراض مع أعراض اإلنفلونزا أو الزكام العادي،
وهما أكثر انتشارا ً بكثري من مرض «كوفيد »19-ولهذا يلزم إجراء
فحوصات للتأكد ما إذا كان الشخص مصابا ً بمرض «كوفيد»19-
ومن املهم أن نتذكر أن إجراءات الوقاية الرئيسية هي نفسها ،غسل
اليدين بصفة متكررة ،والنظافة الصحية التنفسية (احتواء السعال
أو العطس بثني الكوع لتغطية الفم أو بمنديل ورقي ثم إلقاء املنديل
بسلة مهمالت مقفلة).

هل ينبغي علي ارتداء قناع طيب؟

يُنصح باستخدام القناع الطبي إذا ظهرت عليك أعراض مرض
تنفيس (السعال أو العطس) وذلك لحماية اآلخرين .وإذا كنت ال
تعاني من أعراض ،فحينها ال حاجة الرتداء قناع.
ويف حالة استخدام القناع ،فيجب التخلص منه عىل نحو مناسب
والتحقق من فاعليته وتجنبّ زيادة خطر نرش الفريوس.
إن استخدام القناع ليس كافيا ً لوحده ملنع اإلصابة ،ويجب أن يرتافق
مع الغسل املتكرر لليدين ،واحتواء الرذاذ التنفيس من العطس
والسعال ،وتجنب االتصال القريب مع أي شخص تظهر عليه
أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا (السعال ،والعطس ،والحُ مى).

هل يؤثر مرض الفريوس التاجي 2019
(كوفيد)-19على األطفال؟

هذا الفريوس هو فريوس
جديد ،وال تتوفر لنا معرفة
كافية حتى اآلن حول كيفية
تأثريه عىل األطفال أو النساء
الحوامل .ونحن نعرف أنه
من املمكن أن يُصاب األشخاص من جميع األعمار بالفريوس،
ولكن ظهرت لغاية اآلن حاالت قليلة نسبيا ً من مرض «كوفيد»19-
بني األطفال .وهذا الفريوس فتاك يف حاالت نادرة ،ولغاية اآلن كان
معظم ضحاياه من املسنني الذين يعانون أصالً من مشاكل صحية.

ظهرت على طفلي
ماذا ينبغي أن أفعل إذا َ
أعراض مرض الفريوس التاجي 2019
(كوفيد)-19؟

املرض لآلخرين.

اصطحب طفلك للحصول عىل رعاية طبية،
ولكن تذ ّكر أن الوقت الحايل هو موسم اإلنفلونزا
يف النصف الشمايل للكرة األرضية ،وأن أعراض
مرض«كوفيد »-19من قبيل السعال أو الحُ مى
تشبه أعراض اإلنفلونزا أو الزكام العادي —
وهما أكثر انتشارا ً بكثري.
ِ
استمر يف االلتزام باملمارسات الجيدة لنظافة
اليدين والجهاز التنفيس ،من قبيل الغسل املتكرر
لليدين ،وحصول طفلك عىل أحدث اللقاحات
— لحمايته من األنواع األخرى من الفريوسات
والبكترييا التي تسبب األمراض.
وكما هي الحال بخصوص التهابات الجهاز
التنفيس األخرى من قبيل اإلنفلونزا ،توّجه
للحصول عىل رعاية طبية يف مرحلة مبكرة
إذا ظهرت عليك أو عىل طفلك أعراض ،وحاول
تجنّب التواجد يف أماكن عامة (أماكن العمل،
واملدارس ،واملواصالت العامة) ،لتجنب نرش

ظهرت أعراض
ماذا ينبغي أن أفعل إذا َ
مرض على أحد أفراد األسرة؟

يجب عليك التوجّ ه للحصول عىل رعاية طبية يف مرحلة
مبكرة إذا كنت ،أو إذا كان طفلك ،يعاني من الحُ مى أو
السعال أو صعوبة التنفس .وفك ّر يف االتصال مسبقا ً مع
مزود الرعاية الطبية إذا كنت قد سافرت إىل منطقة ظهر
فيها مرض «كوفيد ،»19-أو إذا كنت عىل اتصال قريب
مع شخص سافر من إحدى هذه املناطق وظهرت عليه
أعراض مرض تنفيس.

جار
الخطوة  :1تبليل اليدين بماء ٍ
الخطوة  :2استخدام صابون ٍ
كاف لتغطية اليدين املبللتني
الخطوة  :3فرك كل أسطح اليدين (بما يف ذلك ظهر اليدين وبني
األصابع وتحت األظافر) ملدة ال تقل عن  20ثانية
جار
الخطوة  :4شطف اليدين تماما ً بماء ٍ
الخطوة  :5تجفيف اليدين بمنشفة نظيفة أو منديل ورقي يُستخدم
ملرة واحدة
ّ
التمخط أو
اغسل يديك بصفة متكررة ،خصوصا ً قبل األكل ،وبعد
السعال أو العطس؛ وبعد استخدام الحمام.
إذا لم يتوفر الصابون واملاء بسهولة ،استخدِم مطهر يدين يحتوي
عىل الكحول بنسبة ال تقل عن  .60%واغسل اليدين دائما ً باملاء
والصابون إذا ظهر عليهما اتساخ.

هل ميكن أن تنقل النساء احلوامل مرض
الفريوس التاجي لألطفال غري املولودين؟

ال يتوفر دليل يف الوقت الحايل لتحديد ما إذا كان يمكن للفريوس
االنتقال من األم إىل الطفل أثناء الحمل ،أو دليل عىل التأثري املحتمل
للفريوس عىل الطفل .وتجري اختبارات حاليا ً لتحديد هذا الجانب.
ويجب عىل النساء الحوامل أن يواصلن االلتزام باالحتياطات املالئمة
لحماية أنفسهن من التعرض للفريوس ،وأن يتوجهن للحصول عىل
رعاية طبية يف مرحلة مبكرة إذا ظهرت عليهن أعراض من قبيل
الحُ مى أو السعال أو صعوبة التنفس.

هل ُيعترب إرضاع األم لطفلها آمناً إذا كانت
مصابة بالفريوس التاجي؟

يجب عىل جميع األمهات يف املناطق املعرضة للخطر أو الالتي يعانني
من أعراض كالحُ مى أو السعال أو صعوبة التنفس أن يتوجهن
للحصول عىل رعاية طبية يف مرحلة مبكرة ،وااللتزام بتعليمات
مزود الرعاية الطبية.

هل ينبغي علي إبقاء طفلي خارج
املدرسة؟

إذا كانت تظهر عىل طفلك أعراض مرض ،فتوجّ ه لتوفري
رعاية طبية للطفل والتزم بتوجيهات مزود الرعاية
الطبية .وكما هي الحال بخصوص التهابات الجهاز
التنفيس األخرى من قبيل اإلنفلونزا ،ينبغي عليك إبقاء
طفلك مرتاحا ً يف البيت طاملا ظلت األعراض تظهر عليه،
وتجنب تواجده يف األماكن العامة ملنع انتشار املرض
لآلخرين.
وإذا لم تظهر أي أعراض عىل طفلك من قبيل الحُ مى أو السعال
وطاملا لم يصدر تنبيه بشأن الصحة العامة أو تحذيرات أخرىذات صلة أو نصيحة رسمية تؤثر عىل مدرسة طفلك  -فمن األفضل
إبقاء طفلك يف مدرسته.
وبدال ً من إبقاء األطفال خارج املدرسة ،ينبغي تعليمهم ممارسات
النظافة الصحية الجيدة لليدين والجهاز التنفيس أثناء وجودهم يف
املدرسة وخارجها ،من قبيل الغسل املتكرر لليدين (انظر أدناه)،
واحتواء السعال أو العطس بثني الكوع لتغطية الفم أو بمنديل
ورقي ثم إلقاء املنديل بسلة مهمالت مقفلة ،وعدم ملس العينني أو
الفم أو األنف إذا لم يكونوا قد غسلوا أيديهم عىل نحو سليم.

ما هي أفضل طريقة لغسل اليدين على حنو
سليم؟

ونظرا ً للفوائد املتأتية من الرضاعة الطبيعية والدور الهاميش
للبن األم يف نقل فريوسات الجهاز التنفيس األخرى ،يمكن لألم
مواصلة تقديم الرضاعة الطبيعية بينما تلتزم بجميع االحتياطات
الرضورية.
وبالنسبة لألمهات الالتي تظهر عليهن أعراض ولكنهن يف وضع
جيد بما يكفي ليقدمن الرضاعة الطبيعية ،فهذه االحتياطات
تتضمن ارتداء قناع طبي عند االقرتاب من الطفل (بما يف ذلك أثناء
الرضاعة) ،وغسل اليدين قبل االتصال بالطفل وبعد االتصال به (بما
يف ذلك الرضاعة) ،وتنظيف /تطهري األسطح امللوثة – وهو ما يجب
القيام به يف جميع الحاالت التي يحدث فيها اتصال بني شخص من
ا ُملشتبه ،أو املؤكد ،أنه مصاب بمرض«كوفيد ، »-19وبني أشخاص
آخرين ،بما يف ذلك األطفال.
وإذا كانت األم مريضة بشدة ،فيجب تشجيعها عىل ضخ اللبن
وتقديمه للطفل يف كوب نظيف و/أو ملعقة نظيفة — ويف الوقت
نفسه االلتزام بأساليب الوقاية نفسها.
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كورونا بني السياسي والديين

الحياة يف الواقع وعي ورغبة وإرادة،
وهي قبل أن تكون كذلك طاقة ،والطاقة يف األصل
قدرة عىل الفعل والخلق؛ وإذا كانت القدرة عىل
الفعل والخلق هي نفسها قدرة الطاقة ،فال يمكن
أن ننتظر من الوعي والرغبة واإلرادة أكثر مما
ننتظره من الطاقة التي تحركهم جميعا .لو كان
بإمكاننا أن نفهم هذا التناسب بني الطاقة والقدرة
يف حياة اإلنسان ألمكن لنا أن نفهم الكثري من
الظواهر اإلنسانية وألمكن لنا أن نوفر الكثري من
األحكام املترسعة التي نصدرها كلما تعلق األمر
بسلوك ال نتفق معه.
كل ما يفعله اإلنسان أصيل وطبيعي مهما
تعقدت الصور التي بها يتجىل يف الواقع ،سواء
استوحينا هذه الصور من الدين أو من السياسة
أو حتى من العلم نفسه ،فالفعل اإلنساني يظل يف
أصله فعل بيولوجي غريزي ،وال يصري ثقافيا إال
بعد أن يمأل الخيال اإلبيضاض الذي يخلقه و ََهن
الذاكرة يف العبور من الحياة الغريزية إىل الحياة
الثقافية.
مناسبة هذا الكالم االستنكار الواسع
للمغاربة لخروج العرشات من الناس يف بعض
املدن املغربية ملحاربة وباء كورونا الذي دخل
بالدنا يف تغافل منا .لو بقي هذا االستنكار يف حدود
االستغراب من فعل الخروج نفسه لكان معقوال،
ألنه ال أحد يخرج إىل األزقة والشوارع ملطاردة
األشباح؛ لكن أن يكون سبب االستنكار نوعية
الشعارات املرفوعة خالل هذه املسريات العفوية،
والتي يستقى قاموسها من الدين (التهليل
والتكبري) ،فهذا ما يحتاج منا وقفة تأمل .أما وأن
تجتمع أحزاب األغلبية الستصدار بيان استنكار
لهذا الخروج ،فهذا ما يحتاج منا بالفعل تحليله
وإمعان النظر فيه.
لقد أرشت يف مقدمة هذا املقال إىل التناسب
الحاصل بني الفعل والقدرة ،وقلت إنه ال يمكن
للوعي اإلنساني أن يخلق شيئا يتجاوز طاقته؛
وليس ثمة من حالة يمكن أن نقيس بها قدرة
وعي ما أكثر من األزمات التي يعيشها اإلنسان.
وإذا كان الوعي املغربي قد تفاجأ بأعظم أزمة يف
تاريخه املعارص ،فهل سننتظر من املغاربة رد فعل
تجاه األزمة يتجاوز إمكاناتهم وقدراتهم العقلية؟
من الطبيعي جدا أن يلجأ املغاربة إىل
التهليل والتكبري ملطاردة الفريوسات ،فهم اعتادوا
أن يطردوا “العني” و”النحس” والجن واألرواح
بآيات من الذكر الحكيم ،إذا كان يف بيوتهم من
يجيد القراءة ،وإن تعذر ذلك استبدلوها بحرق
البخور؛ ويف اعتقادهم أن ما ال تبرصه العني ،قد
ّ
يمسه
يدركه الصوت وهو يُتىل يف الهواء ،أو قد
دخان البخور وهو يتطاير يف كل األرجاء .وإذا
سأل سائل ملاذا لم يكتف املغاربة بهذه الطقوس
يف محاربة وباء كورونا؟ فالجواب بسيط؛ الوباء ال
يوجد يف الداخل بل هو موجود يف الخارج ،لذلك البد

أن يرفضوا أمر السلطات بلزوم بيوتهم ،وأن يتحلوا
بالشجاعة ملطاردة كورونا يف األزقة والشوارع،
بالسالح نفسه الذي تطرد به األرواح داخل البيوت.
إىل حدود هذه األسطر فالكالم ال يخص إال
أحزاب األغلبية التي اختارت هي األخرى أن تحارب
كورونا الداخل (املسريات الليلية) باالستنكار بدل
العمل عىل نقل وعي املغاربة من سالح البخور إىل
سالح التجريب واملختربات ،السيما وأنه لم يمض
وقت طويل عىل اجتماعها التهام قادة حراك
الريف باالنفصال بدل االستجابة إىل مطالب رفع
التهميش عن منطقة الريف التي صدحت بها
حناجر املحتجني يف الريف.
انتهى كالمي مع أحزاب األغلبية ،ولنعد
اآلن إن شئتم إىل صلب املوضوع .ملاذا يتشبث الناس
باملعتقد الديني ملواجهة قضايا حياتية طبيعية
ومألوفة؟ ملاذا يفلت هذا املعتقد دائما من كل أزمة
يعيشها اإلنسان؟ بل ملاذا يعود بقوة يف مواجهة كل
أزمة مستعصية عىل الناس؟
الدين يف مجمله مجموعة من األوامر
والنواهي تصدر عن ذات متعالية ،ويتوجب عىل
الناس طاعتها طاعة مطلقة ال تقبل الشك أو
الرتدد؛ بل كثريا ما يرغب املؤمن أن يواري هذا
الشك باالجتهاد أكثر يف اإليمان باإلكثار من التعبد،
وهو ما يسمى عندنا بالسنن والنوافل.
األمر ،مثله مثل النهي ،كما هو معروف
طلب مُلزم ال يملك املأمور أمامه أي خيار غري
الطاعة ،وغياب الرغبة يف االستجابة ترتك يف حلق
املأمور غصة يف الحلق (ملعرفة هذا االستلزام بني
األمر والغصة يرجى العودة إىل كتاب الجماهري
والسلطة ل.)Elias Canetti
تتعاظم هذه الغصة كلما استكثر من
األمر أو كلما كان األمر فوق طاقة اإلنسان .وإذا
كان اإليمان شعورا ال يتوقف إال بانتهاء اإلنسان،
فمعنى ذلك أنه يتوجب عىل املؤمن أن يقيض حياته
يف العبادة ،ال ينتهي من أمر إال بنهي يقطعه ،وال
ينتهي من نهي إال بأمر جديد .بني كل أمر ونهي
ترتاكم الغصات يف الحلق ،وال أمل يف الشفاء منها
إال بوعود اآلخرة ،والتي ليست يف الواقع إال تعويضا
عن ُكلفة اإليمان والتعبد.
يملك اإلنسان من اإلرادة ما يكفيه ليضع
حدّا لكل كلفة ،إذا اكتشف زيف ما يأتمر به أو
ينهى عنه؛ لكن ما ال يملك اإلنسان حيلة أمامه هي
الغصات التي مألت الحلق؛ فال يمكن لإلنسان أن
يتنازل عما كان غصة بشكل مجاني ،بل ال بد له
من تعويض أو انتقام ،وال يشء يعوض الغصة عند
املؤمن غري التمادي يف نكران كل ما ال يتماىش مع
اإليمان الذي كان سبب الغصة ،أو االنقالب الجذري
عىل اإليمان بمعاداته واالنتقام من ُمثُله وأُسسه،
وهو ما نلحظه يف اإلقبال املبالغ فيه عىل كل ما هو
محرم وممنوع لدى جماعة دينية بالنسبة ملن ف ّك
وثاقه منها.

ما ينطبق عىل األمر والنهي يف املجال الديني،
ينطبق عليهما أيضا يف املجال العسكري ،وليس
صدفة أن يُنعت املؤمن بجندي الله ،فالجندي كذلك
ال يعيش إال تحت طائلة األمر والنهي ،وال يسمح له
حتى بفضول فهم ومعرفة أسباب وبواعث األمر،
فهذا ليس من اختصاص الجندية بل إن وظيفتها
الوحيدة هي الطاعة واالجتهاد يف التعبري عنها.
الطاعة املطلقة يف مجال الجندية ليست
باألمر املعقول ،فال أحد يملك القدرة وال الطاقة يف
إطاعة كل األوامر ،لذلك اخرتع ما يسمى بالرتقية
يف السلك الوظيفي ،فعن طريق الرتقية ،كما يقر
بذلك إلياس كانتي ضمن مؤلفه السابق ،يمتص
الجندي غصة األمر حني يصري تحته من يوجه إليه
األمر الذي كان يتلقاه من قائده .ولذلك يُمعن هو
اآلخر يف إصدار األوامر وينتظر أن تكون الطاعة
بأكثر مما كان يقدم هو نفسه.
قد يحدث أن يكون مجال الرتقي محدودا
أمام الجندي بحيث يتعذر عىل كل األوامر التي
يوجهها إىل من هم دونه أن تمتص الغصات التي
علقت بحلقه .ويف هذه الحالة ال يملك الجندي إال
أن يحول الطاعة إىل عقيدة كنوع من التقديس
يسبله عىل قائده ،أو إىل انقالب جذري بالرغبة يف
التخلص منه والحلول محله ،وهو ما يحدث عادة
يف االنقالبات العسكرية بني القواد الكبار.
ال يظهر عادة هذا التناقض بني األمر
والغصة إال حني تشتد األزمات باإلنسان ،سواء
يف املجال الديني أو يف املجال العسكري؛ لذلك ال
نستغرب أن يكثر االنسان من الدعاء والخروج
يف مسريات للتهليل والتكبري ضد ظاهرة طبيعية،
ال عالقة لها بإيمان الناس وال بتوجهاتهم وال
رغباتهم؛ كما ال نستغرب صور التنكيل باملواطنني
يف األزقة والشوارع من طرف رجال األمن وهم
يحرصون عىل فرض حالة الطوارئ التي اتخذت
عىل عجل ملواجهة وباء كورونا.
تعرب الحالة األوىل عىل رصاع يعيشه الفرد
املؤمن كلما حُ رش يف محنة كبرية .وهذا ال يقترص
فقط عىل البسطاء من الناس ،بل يشمل حتى
العظماء منهم وليس انعزال النبي محمد عن الناس
بعد تأخر نزول الوحي عليه إال واحدة من هذه
الحاالت ،فهو لم يجتز هذه املحنة إال باستئناف
نزول الوحي يف سورة“ :والضحى ( )1والليل إذا
سجى ( )2ما ودعك ربك وما قىل ( .”)3وإذا كان
الناس قد خرجوا يف مسريات ليلية للتهليل والتكبري
فذلك ليس إال تعبريا عن تناقض االطمئنان الديني
مع قلق الحياة الذي تسبب فيه الهلع من فريوس
كورونا ،وليس من سبيل لرفع هذه املحنة إال املزيد
من التشبث بالدين.
وتعرب الحالة الثانية عن حالة من التشنج
والغضب بسبب كثرة األوامر املوجهة إىل رجال األمن
لتنزيل حالة الطوارئ .ولفهم ذلك ال يجب أن ننظر
إىل هذا الحدث باعتباره مجرد إجراءات يتم تنزيلها

ملواجهة وباء
كورونا ،بل إن
حالة الطوارئ
و ا قعة
سية
سيا
كاملة املعالم،
وهي تسمى يف
معجم الفكر
يوسف أقرقاش
ا لسيا يس
لة
بحا
االستثناء أي الحالة التي تستثني وتنفي كل
الوقائع السياسية األخرى (ملعرفة أكثر عن حقيقة
حالة االستثناء يرجى العودة إىل املفكر األملاني
 Carl Schmittأو إىل إىل كتاب Giorgio Agamben
يحمل العنوان نفسه حالة االستثناء).
توحي السياسة بمعان إيجابية حني تفهم
كحزمة من السبل لتدبري السلطة ،لكن السلطة
ال تفهم إال من خالل أفعال األمر والنهي .وحني
تمارس السلطة مزدحمة بمفاهيم الحق والعدالة
والحرية فهي ال تعود سلطة خالصة .لذلك يحتاج
صاحب السلطة إىل ما يسمى بحالة االستثناء
ليستعيد ما أخذ منه باسم الحقوق والواجبات،
وليمارس سلطة عارية من كل حق ،سلطة ال تقبل
ما يسمى بسيادة القانون وال فصل السلط وال
دولة املؤسسات.
يحرص القادة السياسيون ،حني يتعلق
األمر بحالة الطوارئ ،عىل أن يع ّلموا من تُوجه
إليهم األوامر املعنى الخالص للسلطة ،بتعليق
سلطتي الربملان والقضاء ،وحرص مجال السلطة
يف نطاق العالقة بني القائد ومأموريه (وهي حالة
مستوحاة من الحرب ،حيث يُغيّب الخوف من املوت
والرغبة يف الحياة أي إمكانية للحوار واإلقناع)،
ويجتهد هؤالء يف تنفيذ أوامره كإشارة منهم عىل
استيعاب كل ما تقتضيه حالة الطوارئ ،موجهني
غصاتهم واحتقانهم إىل ضحايا من تشملهم
األوامر ،طاملا أنهم ال يملكون القدرة عىل رد األوامر
أو عصيانها.
ال أعرف إن كنت قد وُفقت يف ردم الهوة
بني الحياة الغريزية والحياة الثقافية ،من خالل
التحليل الذي قدمته لظاهرتي املسريات العفوية
ضد وباء كورونا والتنكيل باملواطنني يف األزقة
والشوارع تنزيال لحالة الطوارئ الصحية ،لكن ما
يهم هو أن ال ننظر دائما إىل األزمة بمعيار إنساني،
أي من خالل تعداد الضحايا ورصد معاناة الباقني
عىل قيد الحياة ،فإذا كانت لألزمة ضحاياها،
فللسلم أيضا مآسيه ،وليس ثمة فرق كبري بني
مصاب عليل طريح الفراش يف زمن األزمة وبني
مرشد معاىف سليم ال سكن يأويه يف وقت السلم
واالستقرار .وإذا كان ثمة أزمة بالفعل فهي أزمة
التمييز بني ضحايا األزمة وضحايا السلم.

تدبري أزمة كورونا مع وقف تنفيذ «املجلس األعلى لألمن»

أمَّ ا بعد امتحان الكورونا؛
سيكون األوان قد آن لتوسيع مفهوم األمن وإخراجه من عباءته
الكالسيكية املنكفئة عىل ُر َهاب َْي اإلرهاب والجريمة املنظمة ،ليشمل
األمن الصحي والغذائي والطاقي وهلم جرا ..ولنا يف جائحة الكورونا
حياة.
الس ْرتَجَ ة والدراسات األمنية قد ي َ
حتى البارعون يف َّ
ُسقط يف يدهم
يق ميدان األمن وتحديد معامله ،كما حصل ذات نونرب
بصدد تَن ْ ِط ِ
من سنة  2011مع تنظيم اليوم الدرايس املخصص للتحديات
اإلسرتاتيجية أمام املجلس األعىل لألمن :عنارص للتفكري ،والذي
أرشف عليه املعهد امللكي للدراسات اإلسرتاتيجية؛ فقد عَ َزبَ عن بال
املنظمني خطر األوبئة واملجاعات ،حني تناولوا بالدرس ما أسموه
باملخاطر التي ال مناص منها ،ووضعوا حرصيا قائمة بتلكم املخاطر
لم تخرج عن املخاطر العسكرية واالقتصادية واضطراب األوضاع
بالساحل والهجمات السيربانية واإلرهاب والجريمة املنظمة.
هل نجد لهذه النزوعات التصنيفية للمخاطر ،تفسريا يف كون
العسكري هو دوما من يُستدعى عندما يتعلق األمر باألمن القومي؟.
ألمر ما سيتصدر األمن القومي هاجس املرشع ،خصوصا مع الرغبة
يف وضع إطار دستوري محكم للمعضلة األمنية ،وهكذا سيتبلور يف
دستور  2011هذا التوجه بالذات بتنصيص الفصل  54منه عىل
إحداث مؤسسة جديدة ألول مرة تعزز مسار بناء السياسات األمنية
ببالدنا .فبمنطوق ذات الفصل ،فأنه « يحدث مجلس أعىل لألمن،
بصفته هيئة للتشاور بشأن إسرتاتجيات األمن الداخل والخارجي
للبالد ،وتدبري حاالت األزمات والسهر أيضا عىل مأسسة ضوابط
الحكامة األمنية الجيدة .ويرأس امللك هذا املجلس ،وله أن يفوض
لرئيس الحكومة صالحية رئاسة اجتماع لهذا املجلس ،عىل أساس
جدول أعمال محدد .كما يضم املجلس األعىل لألمن يف تركيبته،
عالوة عىل رئيس الحكومة ،ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس
املستشارين ،والرئيس املنتدب للسلطة القضائية ،الوزراء املكلفني

بالداخلية والشؤون الخارجية والعدل وإدارة الدفاع الوطني ،وكذا
املسؤولني عن اإلدارات األمنية ،وضباط سامني بالقوات املسلحة
امللكية ،وكل شخصية أخرى يعترب حضورها مفيدا ألشغال املجلس.
ويحدد نظام داخل للمجلس قواعد تنظيمه وتسيريه».
الصيغة املغربية للمجلس األعىل لألمن اسرتشدت بالتجارب الدولية
يف هذا الشأن خصوصا التجربتني األمريكية والفرنسية ،مع فارق
مهم أن املغرب دسرت هذه املؤسسة يف حني أن من بني  193دولة،
نجد عددا قليال منها جعل من مجالس األمن مؤسسة دستورية،
فيما اقترصت دول أخرى عىل إصدار مرسوم رئايس كما هو الشأن
بالنسبة إىل فرنسا.
أهمية النموذج املغربي يف إرساء هذه البنية يتمثل من جهة يف
التنصيص العايل املستوى لرتتيب بيت السياسة األمنية باملغرب ،إ ِْن
عىل املستوى الداخل أوالخارجي ،ومن جهة أخرى ،الداللة املائزة
إلرشاك املدنيني يف املشاورات بصدد الشأن األمني للمغرب وتدبري
حاالت األزمات التي قد تشكل مخاطر عىل أمنه القومي.
وبالرجوع للفصل  54اآلنف الذكر ،فإن العسكريني سيجدون
أنفسهم ألول مرة يدبرون األمن إىل جانب رئيس الحكومة ،ورئييس
مجليس الربملان ،والرئيس املنتدب للسلطة القضائية ،والوزراء
املكلفني بالداخلية والشؤون الخارجية والعدل.
مازال سؤال يفرض نفسه بشأن هذه الرتكيبة ،وهو عدم تمثيلية
وزارة املالية (إدارة الجمارك) ،إسوة بمجلس األمن الداخل يف
الصيغة الفرنسية.
هل سنشهد بالتايل بداية نهاية أسطورة قدسية املجال األمني ،بفتحه
أمام املنتخبني واألحزاب السياسية ،وتعميده ضمن السياسات
العمومية األمنية وتعريضه بالتايل للمحاسبة والرقابة الربملانية؟.
َرجْ ُع صدى هذا السؤال يرضب عميقا يف املشهد السيايس املغربي
ليتصادى مع توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة التي استرشفت
أهمية إنجاز إصالحات قانونية ومؤسساتية كيَّفتها يومئذ

باملستعجلة ،ويف هذا الصدد أوصت
الهيئة بتطوير سياسات عمومية
مبنية عىل إرشاك السياسيني واملدنيني
واملؤسسات الوطنية ذات الخربة يف
ميادين البحث العلمي فضال عن
مختلف الفاعلني ،مع العمل الحثيث
عىل إدراج ترشيد الحكامة األمنية
ضمن مسار إصالحي تدريجي.
الحسني أبليح (*)
اختبار تدبري أزمة كورونا من
الالزم أن ينمي وعينا بأن تعدد
القنوات الناقلة للمخاطر خارجية وداخلية املنشأ endogènes aléas
 exogènes etوتأثرياتها املبارشة عىل املسار التنموي للبالد ،يلزم
بتبني مفهوم واسع لألمن القومي ،وهذا يعني لزوم دمج حزمة
املخاطر أو التهديدات التي من املحتمل أن تعطل الوضع الطبيعي
للدولة ومؤسساتها.
ذات األزمة يجب أن تعيد ترتيب املخاطر واالنشغاالت األمنية للمغرب
برمتها ،دون الحفــــــــول  -بأرثودوكسية غري مربرة -بالوضع
األمني املتدهور بالجزائر تارة ،وباالستهداف الرسمدي للمغرب
لتبوئه موقعا متقدما عىل خارطة شمال إفريقيا تارة أخرى ،أو
حتى بالوضع الليبي املتفاقم ،والذي أفرز جوالن ما يربو عن 50
مليون قطعة سالح تم تهريبها فقط يف السنوات األخرية؛ دونما
تبخيس لهذه املعضالت وغريها ،بل يجب االنكباب عىل اإلجابة –
وباستعجال -عىل التحديات األمنية الرئيسية اليوم؟ ،عىل تأثري هذه
التحديات ذاتها وعىل اختالفها عىل املصالح الحيوية للمغرب؟ ،وعىل
كيفية بناء مقاربة مندمجة إلرساء اسرتاتيجية أمنية بشكل يتم
فيه تحقيق توازن بني مختلف األبعاد األمنية حسب أولويات الدولة.
(*) إعالمي
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التضامن واالنضباط سر النجاح

بعد بضعة أيام من الحجر
الصحي ،أود أن أسجل بعض االرتسامات
حول مسائل تبدو يل ذات داللة قوية وتستحق
التحية والتنويه:
املسألة األوىل :تهم الوحدة الوطنية
التي تحققت ،بفعل التفعيل الحقيقي لواجب
التضامن والتآزر وااللتزام بأساليب الحماية
االجتماعية والوقاية من األوبئة حول واجب
التضامن والتآزر وااللتزام بأساليب الحماية
االجتماعية والوقاية ،ملا تكون البالد مهددة
بمصائب أو تواجه تحديات تقتيض االنضباط
الجدي واملسؤول .ويعد هذا من شيم املغرب
واملغاربة ،الذين يلتحمون فيما بينهم كلما
شعروا بأن هناك تهديد ألمن الوطن وأمن
املواطنني .مما يستدعي التحية و التنويه.
أما املسألة الثانية ،فتتعلق بتحمل
التباعد االجتماعي واستحمال البعد عن
عبد اللطيف أعمو
األصدقاء واألهل ،بحيث تفاعل املواطنون
الجميع
وتقبل
بتلقائية،
للتمارين رسيعة والتأقلم ،بصدر
رحب ،والتفاعل بشكل فعال مع
كل مستجد .وهو يشء ايجابي
علينا أن نحييه كذلك ونسجله.
املسالة الثالثة مرتبطة
بروح اإلبداع والخلق ،بابتكار
القوية لن تزيد الشعب املغربي
على شعلة األمل أن تستمر ،باستمرار
مختلف أشكال التضامن ،عرب
إال إرصارا ومناعة ،ألن الخروج
وسائل التواصل االجتماعي عن التعبئة لربح رهان الصحة العامة ،وخلق تالحم عن اإلجماع وعن روح االنضباط،
بعد ،والتنسيق لنرش التضامن
بدوافع ال تخفى عىل أحد ،هو
تهديد ملصالح البالد.
داخل األحياء ،وإعمال الهواتف أكرب بني أبناء هذا الوطن ،لكي ال يبقى هناك
داخل املنازل ،واستغالل آليات
وأن من يقومون بذلك
التواصل الحديثة إلرسال رسائل مواطن مغربي خارج عن هذا االلتحام واإلمجاع يف موقع العصيان ،هم يضعون
تضامنية والتعبئة وتجنيد القوى
أنفسهم يف موقع التحدي إلرادة
ومساعدة املحتاجني ،والدعوة إىل الوطين ،يف مواجهة الشدائد ،وااللتزام بالبيوت وإرصار شعب بكامله ،عىل اح رتام
التزام البيوت واح رتام التعليمات..
اإلج راءات املرشوعة التي اتخذتها
وهي مبادرات تنم عن حس وطني
الدولة من أجل حماية هذا الشعب.
واالنضباط للتدابري الوقائية واالحرتازية ملنع انتشار
عايل.
وأن كل خروج عن هذه
املسألة ال رابعة ،هي تحية
القاعدة أو التظاهر أو التعبري عن
ملبادرة فنية وتظاهرية خالقة الوباء واحملافظة على التعبئة املدنية املسؤولة تذمر ما ،هو أمر يف غري محله،
من رشفات املنازل ونوافذها ،يف
وخروج عن الصواب واستصغار
حوار وتناغم بني الج ريان ،ولو
للمغاربة الذين عربوا عن التحامهم
وبالخصوص ،األطقم الطبية والشبه الطبية
تباعدوا ،للتعبري عن التضامن ،بإخ راج والتقنية ،ولكل العاملني املتواجدين يف واجهة وتماسكهم يف مواجهة الصعاب والشدائد.
األعالم الوطنية ،وترديد النشيد الوطني ،املعركة ولكل املتدخلني من قوات مسلحة وهو تهديد سافر ألمن وسالمة هذا الوطن
ويف كل هذا رمزية وداللة قوية للرفع من وقوات األمن والدرك والقوات املساعدة العزيز.
املعنويات ،وتوجيه الشكر لكل العاملني من والوقاية ،ولكل املجندين من أجل ضمان
أجل ضمان استم رارية الخدمة العمومية،
وتوفري التزويد بالحاجيات األولية…
فيتم إشعال األضواء وإضاءة أنوار الهواتف
ليال ،وهو يشء مهم للتعبري عن عمق
الوعي بحساسية الظرف ،وتعبري عن نور
األمل ،وعن قرب انجالء الليل وانبعاث األمل
يف الحياة ،وتحدي للقدر ،بحلوه ومره ،من
أجل شحد الهمم والعزائم بهدف تجاوز هذه
األزمة الصحية ،يف ظروف صعبة يطبعها
االلتزام واالنضباط.
وعىل هذه الشعلة أن تستمر،
باستم رار التعبئة لربح رهان الصحة العامة،
وخلق تالحم أكرب بني أبناء هذا الوطن ،لكي
ال يبقى هناك مواطن مغربي خارج عن
هذا االلتحام واإلجماع الوطني ،يف مواجهة
الشدائد ،وااللتزام بالبيوت واالنضباط للتدابري
الوقائية واالح رتازية ملنع انتشار الوباء
واملحافظة عىل التعبئة املدنية املسؤولة ،لكي
ال تضطر الدولة إىل اتخاذ تدابري أكثر رصامة
وقساوة.
وأن الترصفات الطائشة
الذين
املتهورين
لبعض
يستصغرون هذه التعبئة الوطنية

كورونا يكشف بعض احلقائق

سواء كان طبيعيا أو تم صنعه يف املخترب ،و سواء
الصحة قطاعني غري منتجني و قرر التخل عنهما ،و
كان ترسيبه يف إطار خطة حربية بيولوجية بني الصني
همش الجد و االجتهاد و املثابرة يف الفن و اإلبداع و رعى
و الواليات املتحدة األمريكية وبعض دول اإلتحاد
و صان الهزل و اللهو و التخاذل .و بالغ يف االقرتاض من
األروبي أو تسلل سهوا نتيجة خطإ من طرف الباحثني
الهيآت املانحة و البنوك الدولية و رهن بذلك مستقبل
يف املخترب ،فإن فريوس كورونا سيذكره التاريخ و
شعوبه عند هذه املؤسسات ألجيال و أجيال .
سيتحدث عن تداعياته .سيشهد أنه جائحة حصدت،
و سيشهد أنه يف عز األزمة التي تسببها الفريوس و
يف جميع أنحاء العالم ،أرواحا عديدة لم تحص كلها،
الشلل الذي نتج عنها ،نهض األطباء و الطبيبات و
و سيخرب األجيال القادمة ،و يُذ ِّكر من عاش الحجر
املمرضات و املمرضون و نساء و رجال التعليم ،أولئك
الصحي ،أنه َّ
غري مالمح بنية العالم ،و أنه ميَّز بني ما
الذين كانوا إىل عهد قريب يجوبون شوارع العواصم
قبله و ما بعده.
صارخني و منددين بالسياسات املتبعة و بالقرارات
سيكشف أن النظام العاملي السائد قبله كانت مظاهره
املتخذة و تم تعنيفهم و النيل من سمعتهم ال ليشء إال
اقتصادية تقول بالحرية و الحقوق و الكونية بينما
ألنهم نبهوا إىل الخطر الذي يتهدد املجتمعات .نهضوا
أعماقه مالية سلطوية استغاللية بني أطراف غري
بكل عزم و حزم و انطلقوا ،مع األمن جنبا إىل جنب،
متكافئة تهدف من ورائها الدول القوية بكل الوسائل
يف مقدمة الغيورين عىل الوطن وعيا منهم أنه يف حاجة
الغازي لكبري
املتاحة لها إىل تحقيق أهدافها املعلنة و غري املعلنة.
ماسة إليهم ،فوضعوا أنفسهم رهن إشارته تلبية للنداء
و أن العالقات بني الدول و تحالفاتها كانت صورية يف واقع األمر ،ألن من و استجابة لالستغاثة .و تكبدوا ،من أجل ذلك املتاعب و املصاعب و
كان يُمل املواثيق و نصوص االتفاقيات ،هم فاعلون مؤثرون يوجدون تحملوا أكثر من طاقتهم .تخطوا حاجز البنية التحتية الهرئة ،و تسلحوا
خلف الستار يخططون و ينفذون عىل أرض الواقع عربالرشكات عابرات بعزيمتهم و اعتمدوا عىل كفاياتهم و ممتلكاتهم و لم يلتمسوا مدحا و
القارات .و أن التعاون الذي كان الجميع يقول به لم يعْ ُد أن يكون سوى ال ثناء و لم يرتددوا لحظة قياما ملا اعتربوه واجبا .فإذا كان لكل زمان
تداخل املصالح و وحدة املقاصد.
رجاالته  ،فإن لهذه املرحلة بطالت و أبطال ستحتفظ لهم ذاكرة الشعوب
سيحفظ التاريخ أيضا أن الشعوب ،يف الشمال و يف الجنوب و بدرجات بما أبلوا من البالء الحسن.
متفاوتة ،كانت مغلوبة عىل أمرها .يف الظاهر تَختار و تَنتخب ،تَنتقد و ستمر الضائقة و يزول العرس ،و سيصبح الحدث يف سجل التاريخ كما
تَرفض ،لكن واقع األمور ليس كذلك .فما تظنه اختيار هو يف جوهره أمر تمت اإلشارة إىل ذلك سابقا و تستمر الحياة بمن بقي عىل قيدها .لكن،
و ما تحسبه انتخاب هو إلزام و ما تعتقده نقد ما هو إال رشط و ما هل ستستوعب الدول الدرس الكوروني و تعيد ترتيب أولوياتها؟ أم أنها
تعتربه رفض ليس إال تعليماتَ .
نفذَت السلطة إىل عمق املجتمع و صريته ستبقى وفية ألفكارها و خالصة لنهجها و تغري فقط جلدها و تستعيد
آلة طائعة و وضعت له مقودا توجهه أنّا شاءت .و أن األفراد يف العالم عاداتها ؟
لم يكونوا سواسية ال يف الحقوق و ال يف الواجبات داخل الدول التي كانوا هل ستصحو شعوب الجنوب من غفلتها و تدرك حجم الخسائر التي
يشتغلون لصالحها و أنهم لم يحظوا بالتقدير نفسه بني مختلف مكونات تكبدتها ،و الخداع الذي كانت ضحيتها و تكون يف املوعد مع التاريخ؟
كل مجتمع.
هل ستعود الحكومات إىل رشدها و تتعقل و تفهم ،رغم التأخري الحاصل،
سيستثني التاريخ الجنوب و يروي أن بلدانا ْ
نزفت من خرياتها أن أهمية الصحة و التعليم يف املجتمع ال تقاس بأي مقياس و ال تقدر
استُ ِ
الطبيعية و طاقاتها البرشية ،و أن البحر األبيض املتوسط كان قربا بأي ثمن ؟
جماعيا مفتوحا و أن املوؤوذين لم يُسألوا قط بأي ذنب ُهلِكوا.
هل تسطيع أن تستثمر هذه اللحظة و هذه اللحمة اإلجتماعية يف ما يل
سينبئ كيف أنه ( الجنوب) بايعاز من قوى خارجية ،اعترب التعليم و من األيام؟
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فريوس كورونا
بني اخلري والشر

فريوس كورونا موضوع
جديد ،ألنه اكتشف منذ عدة
شهور مضت من سنة 2019
ومن املهم أن نجد مناهج
التفكري فيه ،ونتجرأ عىل
الكتابة عنه ،لنتجاوز الدهشة
والخوف ،ونحارب احتكار
املعرفة عنه ،ولذلك اخرتت
الكتابة عنه يف هذه املقالة
األولية بمقياس الخري والرش،
ومستحرضا قول الفيلسوف
ابن سيناء ” :العالم خري ورش،
وأكثر مافيه رش” ( انظر كتاب
رسالة يف الخري والرش البن
سيناء)ويكون الهدف هو أن
يغلب الخري ،وينترص عىل الرش
رغم كثرته.
أمحد الدغرين
ومن الخري أن هذا الفريوس
الذي كان موجودا يف الطبيعة،
قد تم اكتشافه ،وال ندري متى خلق يف الطبيعة؟ لكنه اكتشف يف الصني،
وهو بلد بقايا الشيوعية التي التخضع ألي رقابة ديموقراطية ،وتجارب
مخترباتها تخضع لسيطرة سلطة الحزب الشيوعي املظلمة ،ولذلك فهو
فريوس يسبب أمراضا ظهرت تحت حكم الشيوعية وانتقلت أو نقلت اىل
العالم الرأسمايل ،فأصبحت بعد الصني تشمل ايران بلد التحكم الشيعي،
وقريب سياسة الصني..
مرض يف بدايته من الدولة الشيوعية اىل الدولة اإلسالمية ،وهما
نموذجان يف الحكم ،مما يحتمل معه أن تكون كورونا مرضا سياسيا
أخذته البلدان األخرى عن أصولها كل حسب نظام حكمه،
ومن الرش أن منهجية تعامل حكام الدول األخرى مع الشعوب التي ظهر
فيها املرض بعد الصني وإيران صارت عىل نفس منهجية صينية خطرية
نقلت مع الفريوس مصادرة حريات الشعوب يف التنقل ،والجوالن ،وعقد
التجمعات العمومية ،وانتقل املرض من حصار الحكام للمرض اىل
حصار مزدوج هو حصار الشعب وحصار املرض معا ،وهي بذلك جعلت
هذا املرض اسلوبا للتحكم السيايس بتحويل منازل الناس اىل سجون،
وتحويل املطارات ووسائل السفر والجوالن اىل حالة تشبه النفي.
واإلقامة الجربية ،ومكنت اجهزة الحكم نفسها حتى يف بعض بلدان
اإلتحاد األوربي من نظام العزل للمدن عن بعضها ،وعزل الدول عن
بعضها مثل إغالق الحدود بني كندا والواليات املتحدة مثال ،ووضعت
سلطة رخصة الخروج من املنازل والجوالن يف املغرب مثال تخضع
لتوقيع” املقدم” وهو أدنى سلطة يف سلم وزارة الداخلية ،واليعني
ذلك احتقارا لهذه السلطة ولكن البد أن نفهم سياسيا درجةالتحكم
السيايس بسبب هذا املرض..
وقد يعني ذلك مجرد خوف املوظفني غري “املقدمني” والرشطة والدرك
خافوا من عدوى املرض وتركوا املقدمني وأجهزة األمن يف مواجهة
الشعب ومرضاهم ،وهم وحدهم غري ملزمني بالبقاء يف منازلهم.
ومن الخري أن املرض يف املغرب مثال جعل بعض األوساط الثرية بسبب
ألجمع بني املال والسلطة تتنازل لصندوق كورونا عن مآت ماليري
السنتيمات ،والزام البريوقراطية الحاكمة ملوظفيها أثريائها عىل التنازل
لهذا الصندوق عن بعض األجور الخيالية التي يتمتعون بها.
فأصبح هذا البالء سيد األمراض ،وسيد السياسة املريضة ،وكلما
استمرت كورونا ازداد فضح أمراض السياسة ،ولن يجد السياسيون
املفسدون بلدا ال توجد به كورونا ليهربوا اليه ،وعليهم اآلن أن يتوقفوا
عن الطغيان ،والظن املغلوط بأنهم سيبقون أحياء بعد موت املظلومني
الذين سجنوهم ،أو حرموهم من حقوقهم.
ومن الرش السيايس تجميداإلنشطة الجمعوية والتجمعات ،وحرية
الرأي ،وفرض حالة الطوارئ ،مما يمكن من اعتبار املرض دكتاتوريا
من الدرجة القصوى التي ال يمكن إن يطبقها أي نظام استبدادي
بدون هذا املرض ،وياترى لو تركت السلطات الحاكمة شأن هذا املرض
حرا؟ وسيعمل الشعب يف ضوء حريته عىل معالجة املوضوع بالحرية
وليس باستبداد الدولة ،ويعرف كيف ترصف أجداد الشعب مع األوبئة
واألمراض املعدية…
وقد استطاع املرض أن يعيد نظرية اإلستغناء عن بعض خدمات الدولة
للشعب بتجميد املدارس ،ومحاكم البلد ،وكثري من املؤسسات التي
تشكل مظهرا لرضورة وجود الدولة كالعدل والسياحة والنقل ،..وقد
يؤدي املرض اذا استمر ملدة طويلة اىل تغيريات سياسية مثل التي وقعت
يف العالم بعد الحرب العاملية الثانية.
وكما مكن املرض الناس من تجميد بعض املقدسات الدينية الكربى،
كالعمرة والحج وصلوات الجمعة مما سيغري نظرتهم اىل ارتباط الدين
بالسياسة الحاكمة سواء يف دولة السعودية أوخارجها من النوع الذي
يوجد فيه دين الدولة.
وقد قلنا يف البداية بأن املرض جديد ،وليس له دواء ،ونتيجة ذلك أن
املرىض سيكونون موضوع فرئان التجربة التي تجريها رشكات بيع
األدوية والطب والصيدلة التي هي أيضاتخدم بأدوية تلك التجارب،
ولذلك يجب وعي املرىض وتكريمهم كموضوع للتجارب ،وليسوا ضيوفا
لتدابري اإل نسانية.
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يف احلاجة إىل الدولة
اإلجتماعية ملواجهة وباء
كورونا

تتعاىل هذه األيام داخل صالونات السياسة
باملغرب ،أصوات تدعو إىل عودة الدولة
اإلجتماعية والتحرر من وصاية ووصايا
صندوق النقد والبنك الدوليني ،كسبيل وحيد
ملواجهة تداعيات وباء كورونا واألزمات
املستقبلية.
فما الذي يحصل ويهندس؟ هل نحن مقبلون
فعال عىل معركة من أجل سيادة ،سياسية
اقتصادية ومالية ،كاملة غري منقوصة؟ وهل
من السهولة تحرير املغرب من إلتزاماته اتجاه
العوملة وأسيادها ؟ وهل تملك بالدنا هوامش
للتحرك من أجل التحرر؟ هل يستبق املغرب
انهيار النظام العاملي الحايل ،املؤسس عىل
نهب ثروات الدول الفقرية وفرض الوصاية
اإلقتصادية واملالية عليها ،بعد ظهوره هشا
ومهزوما أمام تداعيات كورونا؟ هل يستطيع
املغاربة تحويل أزمة تداعيات وباء كورونا إىل
لحظة لتفكيك املكابح الثقافية والسياسية
واإلقتصادية وبناء نموذج مستدام للتنمية؟
ليست لدينا أجوبة نتقاسمها معكم ،لكن لدينا
حكاية مخترصة جدا قد تعني عىل فهم ما
يجري ويدور.

الحكاية…
سبق للخبري اإلقتصادي الدكتور نورييل
روبيني –  – Nouriel Roubiniواملعروف
بالدكتور كاطاسطروف – – Dr Catastrophe
أن تنبأ بالعديد من األزمات اإلقتصادية
العاملية األخرية ،والتي كان لها الوقع الكبري
عىل النظام العاملي .فقد كان أول من حذر من
انفجار أزمة الرهون العقارية – La crise des
 – subprimesكما حذر اإلتحاد األوروبي من
تداعيات أزمة الدين اليوناني .يف أول تحليل له
للتداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية املحتملة
لوباء كورونا ،أكد هذا الخبري الدي يستشريه
الساسة بالواليات املتحدة األمريكية والبنوك
املركزية بأوروبا وآسيا ،عىل أنه مخطئ من
يعتقد بأن تلك التداعيات ستكون عىل شاكلة
 Vبمعنى سقوط يليه قيام وانتعاش .كما يؤكد
عىل أن الساسة ال يدرون عن ماذا يتحدثون
وهم يقرتحون التدابري ملواجهة تداعيات الوباء،
ّ
الس َ
اسة بالنسبة له ال يملكون ما يواجهون
به تداعيات الوباء عىل األوضاع اإلقتصادية
واإلجتماعية بالعالم ،لذلك فالبرشية مقبلة عىل
كارثة حقيقية بكل املقاييس ( .حوار مع دير
شبيكل األملانية).
يس ُ
عجز من ُ
وسون ويدبرون شؤون دول العالم
اليوم ،كما يقول الدكتور كاطاسطروف ،يذكرنا
بساسة آخرين احتفظ لهم التاريخ بحنكة
كبرية يف مواجهة أخطر الكوارث اإلقتصادية
واإلجتماعية التي لحقت العالم إبان أزمة
1929؛ أبرزهم الرئيس األمريكي تيودور
روزفلت الذي كان لخص فلسفته يف تدبري
األزمة يف مقولته الدائعة الصيت ” :يف كل مرة
يقع حدث ما ،يمكن أن نتيقن بأنه كان متوقعا
حدوثه بالشكل الذي حدث به”.
اليوم لو قدر للرئيس روزفلت أن يبعث ليدبر
س َ
مع َ
اسة العالم تداعيات وباء كورونا ،لخانه
ذكاؤه ولغاب عنه حدسه؛ فعالم وباء كورونا
ليس عالم أزمة  ،1929لقد تحول العالم يف
العقود الثالث األخرية إىل قرية صغرية ترتبط
عنارصها بعضها ببعض بشكل معقد وفق
منطق سيستيمي – logique systémique
– حيث ال يمكن تفسري األحداث وأسبابها
ونتائجها إال وفق سببية سيستيمية دائرية،
وليس وفق سببية خطية تختزل كل يشء

كما يبدو ذلك جليا يف
مقولة الرئيس األمريكي
روزفلت.
لقد سبق للعديد من
املفكرين أن أثاروا
اإلنتباه إىل هذه املتغريات
يف العالم ،بعضهم أفنى
عمره يف اإلشتغال عىل ما
يسميه املفكر الفرنيس
“إدغار موران” الفكر
املركب – la pensée
 – complexe؛ فالبرشية
اليوم تعيش يف عالم
الالّيقني – le monde
– de l’incertitude
كلما ازدادت الحركية
العابرة للحدود وزادت

عبد اهلل حتوس _ باحث

الجهل والخرافة وكثر
ضجيجها معلنة قدرة
الجهل عىل هزم املجهول.
لقد كانت الكثري من
األوبئة الخطرية التي
لحقت باإلنسانية وراء
العديد من التحوالت
والثورات التي غريت
تاريخ البرشية ،كما يقول
املفكر الفرنيس جاك
أطايل؛ فوباء الطاعون يف

“
البشرية اليوم تعيش في عالم الالّيقين

– – le monde de l’incertitude
كلما ازدادت الحركية العابرة للحدود
وزادت فيه وسائل اإلتصال والتواصل تطورا –
 – l’hyperconnectivitéبين المجتمعات
كلما توسعت دائرة الالّيقين وخطى البشر خطوات
متسارعة نحو المجهول وتقلصت قدرة الخبراء
والسا َسة على استشراف المستقبل
ّ
واستباق الكوارث
فيه وسائل اإلتصال والتواصل تطورا –
 – l’hyperconnectivitéبني املجتمعات ،كلما
توسعت دائرة الالّيقني وخطى البرش خطوات
متسارعة نحو املجهول ،وتقلصت قدرة
ّ
والس َ
اسة عىل استرشاف املستقبل
الخرباء
واستباق الكوارث .فال يمكن تفسري القلق
والهلع الكبريين والكرب الشديد املستبد بالناس
هذه األيام إال من خالل العجز أمام الالّيقني
وتعقيدات ما صنعه اإلنسان بنفسه وببيئته.
ال عجب إذن يف تناسل األخبار عن نهاية العالم
– – l’apocalypseواعتبار وباء كورونا عالمة
من عالمات الساعة من طرف بعض املؤمنني
بالكوارث بما هي انتقام من الله من خلق
الله ،كما ال عجب يف ما نراه من هدم لألحالف
واملعاهدات الدولية وإغالق للحدود بسبب الرعب
من العدوى .هذا غيض من فيض املجهول الذي
برش أفعال بعض من مدبري
دخلته البرشية َ ّ
شؤونها ،مجهول عجز العلم إىل حدود اليوم
يف إيجاد حلول للخروج منه ،فتعالت أصوات

القرن الرابع عرش مثال ،ساهم بشكل كبري يف
التخلص من هيمنة الكنيسة وظهور الدولة
الحديثة ،لقد تخلص األوروبيني من نظام كنيس
لم يستطع حمايتهم من الطاعون ،واستبدلوه
بنظام آخر علقوا عليه اآلمال لحمايتهم.
اليوم تخلص العالم من هوس البورصة ولم
يعد يسري عىل إيقاع أسعار األسهم بها ،كما
لم تعد التوازنات املاكرو اقتصادية تهم أحدا؛
فمواجهة تداعيات وباء كورونا تفرض عودة
الدولة اإلجتماعية والدولة املستثمر كما هو
الحال يف أملانيا التي قررت فيها الدولة رشاء كل
املقاوالت اإلسرتاتيجية إن اقتىض األمر ذلك.
باألمس القريب رفضت كل الدول الصناعية
التخفيض من أنشطتها الصناعية حتى
ينخفض مستوى االنبعاث الحراري من أجل
إنقاذ كوكبنا من مصري مجهول ،رفضت
جميعها القيام بمجهود ولو رمزي من أجل
األرض وأجيال املستقبل .لكن وباء كورونا
أجربها عىل توقيف كل األنشطة الصناعية
تقريبا والكثري من الخدمات ،فتنفس كوكبنا

بشكل غري مسبوق كما تؤكد ذلك بيانات
وكاالت الفضاء الدولية .فهل نحن مقبلون عىل
نهاية نظام عاملي ألغى البيئة من حساباته،
وخدم أقلية قليلة عىل حساب األغلبية الساحقة
كما تؤكد ذلك املعطيات عن الفقر بالعالم؟
بالنسبة لإلقتصادي الفرنيس توماس بيكيتي
–  – Thomas Pikettyال يكفي القول بأنه
يجب تغيري النظام اإلقتصادي الحايل ،بل يجب
تحديد مضامني النموذج البديل سواء تعلق
األمر بنظام امل ْلكيّة  – propriété-أو بموازين
القوى داخل مؤسسات اإلنتاج أو بالتوازنات
املاكرو اقتصادية .كما يؤكد صاحب “رأس املال
واإليديولوجيا” عىل الحاجة إىل تجاوز الناتج
الداخل الخام كمفهوم محوري وتعويضه
بمفاهيم أخرى تركز عىل إعادة توزيع الثروة
بما يضمن القضاء عىل الفقر والهشاشة .ومن
غرائب النتائج األولية لتداعيات وباء كورونا
إستعداد إدارة الرئيس األمريكي ترامب لتقديم
شيك بمبلغ ألف دوالر لكل أمريكي ،ليس بدافع
محاربة الفقر بل ألنقاد اإلقتصاد األمريكي
املتهاوي؛ وقد اعتمدت إدارة الرئيس األمريكي
يف ذلك عىل ما سماه اإلقتصادي األمريكي
ميلتون فريدمان  – – helicopter moneyعلما
بأن فكر فريدمان يتمحور حول قولته الشهرية
” ليس هناك طعام باملجان”.
فالنظام االقتصادي الليربايل املتوحش يتهاوى
لوحده وهو يحاول إنقاذ نفسه من تداعيات
وباء كورونا.

َعودَعلىَبدء..

رصح املندوب السامي للتخطيط يف خرجاته
اإلعالمية األخرية بأن سنة  2020ستكون
أسوأ سنة يعرفها اإلقتصاد املغربي منذ سنة
 ،1999حيث سيؤدي املغرب ثمن هشاشة
نظامه اإلقتصادي وفراغ مضامني اإلمالءات
النيوليربالية لصندوق النقد الدويل من أية قيمة
مضافة تذكر .لذلك فاملندوب السامي للتخطيط
يدعو إىل عودة قوية للدولة اإلجتماعية
والتخلص من وصايا صندوق النقد الدويل ،كما
يدعو إىل استثمار اإلستقرار السيايس بالبالد
من أجل إنجاح املنعرج الذي سيسمح للمغرب
بإرساء دعامات دولة إجتماعية يلتف حولها
الشعب من أجل خدمة مصالحه يف إطار نظام
ديمقراطي.
ما تفضل به املندوب السامي للتخطيط ليس
مستحيال عىل كل حال ،ففي أوروبا فرض
وباء كورونا إعادة ترتيب األولويات وعادت
معه الدولة اإلجتماعية بقوة .لكن أسئلة كثرية
يفرضها السياق املغربي ،وهي التي طرحناها
يف التمهيد أعاله ،واإلجابات املمكنة عليها
تشكل مفاتيح أساسية لتلمس مالمج مغرب
ما بعد كورونا.
يف انتظار ذلك ،يمكن لنا جميعا أن نحلم بمغرب
ال يقيد طموحات الناجحني من أبنائه ،مغرب
بمصعد اجتماعي يتسع لألغلبية من مواطنيه،
دون أن يرتك الفئات األقل حظا عىل هامش
مجتمعه.
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أوضاع اجلالية بإيطاليا يف زمن «كورونا»

بلسان أمينة سلمان القنصل العام للملكة املغربية بفريونا

* ماذا عن األوضاع اليت تعيشها
اجلالية املغربية بإيطاليا ،خاصة
مبنطقة فريونا ،يف ظل انتشار
فريوس كورونا املستجد؟
** بشكل عام ،الجالية املغربية يف إيطاليا
تتعايش بشكل منسجم مع الظروف الحالية
للمجتمع اإليطايل بحيث استطاعات ،تاريخيا،
اإلندماج داخل املجتمع اإليطايل بشكل جدي
وعمل ،خاصة بمنطقة "فريونا" .فاملغاربة
يف هذه الجهة ،مقتنعون بأنهم سواسية مع
باقي املواطنني اإليطاليني .والقانون يوازي بني
الجميع ،ال فرق بني األصل واملقيم ،فما يرسي
عىل املواطنني اإليطاليني يرسي عىل أفراد الجالية
املغربية.
الجالية املغربية يشهد لها بالتزامها وباحرتامها
للقوانني ،خصوصا يف ظل األزمة الصحية التي
تعيشها أيطاليا ،حيث أبان مغاربة املهجر
عن التزام ومسؤولية كبريين يف االنضباط
للتعليمات والقوانني الصارمة التي وضعتها
الدولة اإليطالية ملجابهة هذه الجائحة ،وذلك،
إسوة مع كل اإليطاليني الذين انخرطوا يف تأدية
الواجب الوطني ،للحد من انتشار فريوس كورونا
املستجد.
الكل مدعو اللتزام البيوت ،وعدم مغادرتها إال
للرضورة ،رشيطة التوفر عىل الوثيقة القانونية،
التي تسمح لك بالخروج من املنزل لهدف رضوري
وملح ،إما للعمل أو لقضاء مصلحة مهمة.
* ما هي طبيعة اإلكراهات اليت
يعيشها أفراد اجلالية املغربية
حاليا؟
رصاحة الجالية املغربية بإيطاليا تعيش نفس
األوضاع التي يعيشها املواطنون يف العالم،
وتعاني من نفس املشاكل ولها نفس الهواجس
التي لسكان العالم ،خاصة بعد الشلل الذي أصاب
جل القطاعات واملجاالت .الجميع ممنوع من
السفر والتنقل بني الدول وبني املدن ،الجميع
ملتزم بالبقاء يف املنازل ،وال يسمح بمغادرتها
إىل للرضورة ،طبقا لحظر التجوال الذي فرضه
"كورونا".
يبقى التواصل عرب الوسائل املمكنة ،الوسيلة
حاليا للتقريب بني العائالت املغربية عىل
الخصوص ،وللتخفيف من وطأة العزلة التي

خدمة رضورية ال تقبل التأجيل ،ويف نفس الوقت
يعيشونها يف هذه الظرفية الحرجة.
للمساهمة يف القيام بحمالت توعوية بمخاطر
* كيف تعاطت القنصليات الفريوس وطرق الحماية منه.
والسفارة املغربية بايطاليا جتاه ما أود اإلشارة إليه ،هو أن الخدمات التي تقدمها
اجلالية املغربية ،وما اإلجراءات القنصليات يف الظرف الحايل ،محدودة تهم فقط
الحاالت التي ال تقبل اإلنتظار أو التأجيل ،فبعد
اليت تقوم بها يف هذا الصدد ؟
** جميع القنصليات تقوم بالدور املنوط بها إغالق الحدود بني الدول وتعليق الرحالت الجوية
تجاه الجالية املغربية ،سواء قبل فريوس "كوفيد والربية جل الخدمات املخولة للقنصليا تقلصت
إن لم نقل توقفت إىل إشعار اخر ،وعىل سبيل
 »19أو بعد انتشاره.بالنسبة للقنصلية املغربية بمنطقة فريونا ،املثال خدمات جواز السفر والتأشريات...
* أكيد أن من بني اخلدمات اليت
كانت السباقة إلحداث خلية أزمة مبارشة بعد
تقوم بها القنصليات ،اإلشراف على
اإلخبار عن بداية انتشار الفريوس ،باعتبارها أول
نقل رفاة املتوفون بشكل عادي
منطقة يف إيطاليا تظهر بها حالة مصابة ،وقد
بايطاليا إىل املغرب ،كيف تعاملتم
عانت املنطقة متاعب جراء ذلك .ويف نفس اإلطار
مع هذا االمر يف الظرفية احلالية؟
قمنا بتشكيل خاليا أزمة يف باقي القنصليات
املغربية ،والسفارة عىل صعيد إيطاليا ،وذلك ** بالفعل ،من بني الخدمات التي تقوم بها
القنصليات نقل جثامني من
توفتهم املنية بشكل عادي بإيطاليا
إىل املغرب ،بحيث خلق لنا هذا األمر
قنصلية املغربية مبنطقة فريونا ،كانت
نوعا من اإلرتبارك ،خاصة بعد
السباقة إلحداث خلية أزمة مباشرة بعد
تفيش فريوس كورونا ،الذي أدى إىل
تعليق الرحالت بني إيطاليا واملغرب.
اإلخبار عن بداية انتشار الفريوس
فقبل انتشار الفريوس ،كان األمر
يتم بشكل عادي ،بتنسيق بني
عائلة املتوىف والقنصلية ومندوبية
وزارة الخارجية ،بحيث تتحمل
هناك صعوبة اقناع عائالت املتوفني بقرار
القنصليات مصاريف دفن ونقل
جثامني املغاربة املعوزين إىل
دفنهم بايطاليا وذلك يف ظل الظروف اليت
املغرب.
يعيشها العامل بعد تفشي فريوس كورونا
بعد انشار الفريوس ،واجهنا
بعض املشاكل ،من بينها صعوبة
اقناع عائلة املتوىف بدفنه يف
ايطاليا ،فكان لزاما علينا أن نقوم
للتنسيق بني الهيئات الديبلوماسية املغربية يف باتصاالت مع العائالت واقناعهم برضورة دفن
امليت بالديار اإليطالية ،وتوضيح ان هناك أماكن
الجهات اإليطالية .
ورغم االنتشار الواسع للفريوس بايطاليا ،خاصة باملوتى املسلمني .ولحسن الحظ ،يف فريونا
القنصليات املغربية الزالت مفتوحة وتشتغل نتوفر عىل مقابر إسالمية ،اليش الذي ال يطرح
عىل قدم وساق للتدخل ومواكبة أوضاع الجالية ،إشكال العثور عىل مقابر للدفن ،وانما اإلشكال،
وذلك يف إطار املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا تجاه كما قلت ،يكمن يف صعوبة اقناع العائالت بهذا
املغاربة امليقيمني هنا ،ما يحتم علينا أيضا القرار ،ويف ظل الظروف التي يعيشها العالم،
استقبال املواطنني املغاربة الذين يف حاجة إىل بحكم أن هناك عائالت ترص عىل رضورة نقل

الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج
تؤمن خدماهتا الرقمية ملغاربة العامل

أكدت الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج،
عىل مواصلة تأمني جميع خدماتها الرقمية لفائدة أفراد
الجالية املغربية بالخارج ،وذلك عىل إثر التدابري االحرتازية
واإلجراءات الوقائية املتخذة من قبل الحكومة ،والرامية إىل
الحد من تفيش جائحة فريوس "كورونا" املستجد "كوفيد
 ،"19وتبعا إلعالن حالة الطوارئ الصحية باململكة.
وأوضحت الوزارة املنتدبة يف بالغ لها أن خلية اليقظة والرصد
والتوجيه بها توصلت ،يف هذا اإلطار ،بمئات الرسائل توزعت
ما بني طلب معلومات أو استفسارات ،وذلك بعدما وضعت
الوزارة فريق عمل مداوم يتوىل مهمة الرد ،عرب موقعها
الرسمي وبريدها اإللكرتوني ،وكذا من خالل صفتحتها
الرسمية ب"الفايسبوك" ،عىل مختلف أسئلة مغاربة العالم،
واستفساراتهم اآلنية ،عىل إثر تداعيات جائحة "كورونا"،
وما يتطلبه الوضع من تعبئة وتضامن.
وأبرز البالغ أن نسبة األسئلة املرتبطة بهذه الجائحة بلغت
حوايل  92يف املائة ،مضيفة أن املغاربة املقيمني ببلدان
أوروبية طرحوا أكرب نسبة من هذه األسئلة ،حيث تصدرت
الالئحة عىل التوايل كل من فرنسا ( 21يف املائة) وإسبانيا
( 14يف املائة) و أملانيا ( 6يف املائة) وإيطاليا ( 4يف املائة)
وبلجيكا ( 4يف املائة).
واشار إىل أن نسبة األجوبة عىل الرسائل الواردة عرب الربيد
اإللكرتوني  98يف املائة ،بينما بلغت نسبة األجوبة عىل
الرسائل الواردة عرب صفحة الفايسبوك حوايل  94يف املائة،
وذلك بنسبة أجوبة إجمالية بلغت  95يف املائة.
وأضافت الوزارة املنتدبة أن فريق العمل يقوم بالتنسيق

التام مع مختلف سفارات وقنصليات اململكة املغربية
التي أحدثت عددا من اللجان الخاصة ،ووضعت عددا من
األرقام الهاتفية رهن إشارة املغاربة املقيمني بالخارج .وهو
ما يسمح بالتتبع املستمر للوضع مع مختلف التمثيليات
الدبلوماسية واملراكز القنصلية بمختلف البلدان املعنية.
وقررت الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج،
تبعا إلعالن حالة الطوارئ الصحية باململكة ،تأمني
استمرارية خدمة تلقي ومعالجة شكايات املواطنني املغاربة
املقيمني بالخارج من طرف مصالحها املركزية عن بعد عرب
مجموعة من الوسائل والقنوات املتاحة بما فيها االتصال
عىل األرقام اآلتية- 0661319539 - 0537776564 :
.0661883406
وحسب الوزارة املنتدبة ،فإن هذا اإلجراء يأتي بهدف مواصلة
مواكبة وضعية املغاربة املقيمني بالخارج والتجاوب مع
استفساراتهم املرتبطة بهذه الوضعية املعقدة وما يرتتب
عنها من إشكاالت قانونية واجتماعية تواجهها هذه الفئة.
وخلص البالغ إىل أن الوزارة املنتدبة تجدد التأكيد عىل التعبئة
الشاملة والقوية ألطرها اإلدارية ملواكبة هذا الوضع ،وعىل
أن الهدف من كل هذه اإلجراءات املتخذة هو طمأنة املغاربة
املقيمني بالخارج ومواكبة أوضاعهم ورفع درجة التواصل
معهم خالل هذه الوضعية الخاصة ،وهو ما يفرض رضورة
تفهم الوضع والتضامن والتقيد باإلجراءات املتخذة مهما
كانت صعبة بالنسبة للمغاربة املقيمني بالخارج من أجل
حماية األمن الصحي الجماعي.

موتاها إىل املغرب بحكم ان املتوىف ترك وصية تفيد
برضورة دفنه باملغرب ،أرضه وأرض أجداده.
الحمد لله ،توصلنا معهم يف النهاية إىل املوافقة
عىل دفنهم بإيطاليا ،مع إمكانية نقل رفاة
موتاهم بعد سنة أوسنتني إىل املغرب ،حني تنتهي
أثار هذه اإلزمة الصحية العاملية.
أود ان أشري أيضا ،أننا وبتنسيق مع الوزارة
املنتدبة بالخارجية املغربية ،نتكفل بمصاريف
دفن هؤالء املوتى املعوزين بإيطاليا ،وهذه
سابقة ،يف تاريخ القنصليات املغربية بالخارج،
ألنه يف السابق لم تكن تتكفل إال بمصاريف دفن
ونقل املوتى إىل املغرب وليس الدفن بايطاليا.
* بالنسبة للمغاربة العالقني،
ماهي اإلجراءات اليت تقوم بها
القنصليات والسفارات املغربية
بإيطاليا خاصة بعد تعليق الرحالت
بني البلدين؟
** بالنسبة لنا كقنصليات بجميع الدول ،ال
يمكن أن نسمح بوجود مغربي واحد بالشارع،
بدون مأوى .من بني األلولويات والخدمات التي
نقوم بها توفري مقر لإليواء من مساكن وفنادق
ومأكل ومرشب ،طيلة فرتة تواجدهم بإيطاليا
وإىل حني انتهاء هذه األزمة.
وبمنطقة فريونا بالضبط ،لم نسجل حاالت كثرية
بهذا الخصوص ،فهي ال تتعدى عدد أصابع اليد
الواحدة ،وقد استطعنا حرصها ،ووضعنا الئحة
بأسماء ومعلومات عن هؤالء العالقني ،حتى
نيرس عملية التواصل معهم بشكل يومي.
وكما يعلم الجميع ،فالرحالت تم تعليقها بني
الدول األوروبية واملغرب ،ومنها إيطاليا ،التي
أغلقت حدودها أيضا مع املغرب ،وأصبح الدخول
والخروج ممنوعا .أشري إىل أنه حني يسمح بفتح
الخطوط الجوية بني املغرب وإيطاليا سيكون
هؤالء العالقون اول من يتم نقلهم إىل ديارهم.
* حاورتها رشيدة إمرزيك

سفارة املغرب يف «كانبريا» حتدث
خلية لليقظة لفائدة اجلالية املغربية

أحدثت سفارة املغرب يف أسرتاليا
خلية لليقظة لتتبع ومواكبة الجالية
املغربية املقيمة يف أسرتاليا ونيوزيلندا،
وكذا السياح املغاربة يف هذين البلدين،
وذلك منذ بداية أزمة فريوس كورونا
الجديد (كوفيد.)-19
وأوضحت السفارة أنها تنرش عىل
شبكاتها االجتماعية نرشات منتظمة
حول تطور الوضع الوبائي يف أسرتاليا
ونيوزيلندا والتدابري الوقائية التي
أعلنتها السلطات املحلية ملكافحة
انتشار الوباء ،مضيفة أنها وضعت
رهن إشارة أفراد الجالية املغربية
رقما هاتفيا ()61+ 404 785 404
لتمكينهم من ربط االتصال مع
املصالح املعنية إذا تطلب األمر.
وذكرت السفارة أنه عىل إثر تعليق
السلطات األسرتالية حركة املالحة
الجوية وإلغاء كافة الرحالت القادمة
أو املغادرة للبالد ،عملت عىل تتبع
الوضع عن كثب بهدف مساعدة
املواطنني املغاربة العالقني  .وأشارت
يف هذا الصدد ،إىل أنها تظل عىل تواصل

دائم مع السلطات املحلية املختصة
لتبادل املعلومات وتنسيق اإلجراءات
بشأن هذا املوضوع.
وجدد سفري املغرب لدى أسرتاليا
ونيوزيلندا ،السيد كريم مدرك ،التأكيد
ألفراد الجالية املغربية عىل دعم
السفارة لهم يف مواجهة هذا الوضع،
وحثهم يف نفس الوقت عىل التقيد
الصارم بكافة التدابري الوقائية التي
أوصت بها السلطات املحلية األسرتالية
والنيوزيلندية.
ويوجد حاليا حوايل عرشين زائرا
مغربيا يف أسرتاليا لم يتمكنوا من إيجاد
رحلة للعودة إىل اململكة وهم عالقون يف
هذا البلد القاري ،فيما ال يزال مواطن
مغربي آخر ،عضو يف طاقم سفينة
سياحية "إم إس آرتانيا" عالقا قبالة
السواحل األسرتالية.
وأغلقت أسرتاليا حدودها أمام األجانب
غري املقيمني لوقف تفيش فريوس
كورونا الجديد الذي أودى بحياة 11
شخصا ،وتسبب يف  3039حالة إصابة.
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بعد انتشار فريوس كورونا املستجد ظهرت عدة
نظريات تؤكد عىل نجاعة عقار الكلوروكني يف
معالجة هذا الفريوس الفتاك والذي أودى إىل حد
اآلن بحياة األلف من الناس عرب العالم ،فهل فعل
يمكن أن يشكل عقارا الهيدروكسيكلوروكني
والكلوروكني ،وهما نوعان من االدوية البخسة
الثمن ويعودان إىل عقود خلت ،قارب نجاة من
فريوس كرونا املستجد للماليني من البرش؟
وتؤكد عدة دول انها ستتيح إمكانية الوصول
بسهولة أكرب إىل هذين العقارين املركبان من
الكينني املأخوذ من أشجار الكينا والذي يستخدم
منذ قرون ملعالجة مرض املالريا ،كما يستخدم
الهيدروكسيكلوروكني وهو األقل سمية بينهما،
كمضاد اللتهابات ملعالجة إمراض مثل التهاب
املفاصل الروماتيدي والذئبة.
وقد أظهر العقاران نتائج أولية واعدة يف معالجة
كوفيد -19الناجم عن فريوس كورونا املستجد
يف دراسات تمهيدية يف فرنسا والصني ما دفع
الرئيس األمريكي دونالد ترامب خالل األسبوع
الراهن إىل القول إنهما "هبة من الله" مع أن
خرباء يدعون إىل توخي الحذر بانتظار إجراء
اختبارات أوسع تثبا نجاعتهما.
وقد سبق لصني أن استخدمت الكلوروكني يف
تجربة شملت  134مريضا يف فرباير املايض،
وخلصت إىل أنه فعال يف خفض حدة املرض ،عىل
ما أفاد مسؤولون.
إال أن هذه النتائج لم تنرش بعد .وقال خبري
الجهاز التنفيس الصيني «جانغ نانشان» الذي
يرأس فريق الحكومة الخاص لالستجابة للوباء
يف مؤتمر صحايف يف فرباير املنرصم ،إن البيانات
ستنرش عىل نطاق واسع قريبا.
ويف فرنسا ،كشف فريق بقيادة ديديه راوول
من املعهد االستشفائي الجامعي -مديتريانيه
أنفيكسيون يف مرسيليا ،أنه أجرى دراسة
عىل  36مصابا بكوفيد -19وخلص إىل أن
الهيدروكسيكلوروكني خفض بشكل كبري
الشحنة الفريوسية يف صفوف املجموعة املشمولة
بالعالج.
وكان أثر ذلك واضحا خصوصا لدى األشخاص

الذين حصلوا أيضا عىل عقار أزيرتومايسني وهو
مضاد حيوي معروف يستخدم يف القضاء عىل
التهابات بكتريية ثانوية.
فعالية
ثبوت
ذلك،
إىل
يضاف
الهيدروكسيكلوروكني والكلوروكني يف
مكافحة فريوس سارس يف تجارب مخربية.
وقد رسمت دراسة نرشها فريق صيني
األسبوع املايض يف مجلة "سيل ديسدوفري"
خريطة طريق الستخدام محتمل.
وأوضحت «كارين لو روك» وهي أستاذة
علم األحياء الخلوي يف جامعة كاليفورنيا
أن الهيدروكسيكلوروكني والكلورونني هما
أساسان يساهمان يف رفع درجة الحموضة
يف أجزاء من الخاليا البرشية تسمى العضيات
الخلوية أو الغشائية ،التي لها مرادف يف أعضاء
الحيوانات والتي عادة ما تكون عالية الحمضية.
ويؤثر ذلك بدوره عىل قدرة الفريوس عىل ولوج
الخاليا ويبدو انه يمنعها من التكاثر عندما تنجح
يف الدخول.
لكنها أضافت لوكالة فرانس برس "قد نجح األمر
يف املخترب لكني ال أزال أنتظر رؤية نتائج منشورة
لتجارب رسيرية واسعة النطاق تظهر فعالية
الهيدروكسيكلوروكني يف حاالت فعلية".
إال أن هذه ال تزال مجرد وعود فيما الدراسات
الضيقة النطاق التي جرت حتى اآلن توفر أدلة
"هزيلة" عىل ما يفيد انطوني فاويس رئيس
دائرة األمراض املعدية يف معاهد الصحة الوطنية
األمريكية.
يضاف إىل ذلك أن دراسة صينية ضيقة النطاق
نرشت خالل الشهر الحايل أيضا ،وجدت أن
الهيدروكسيكلوروكني ليس أكثر نجاعة من
العالج املعياري املعتمد راهنا أي معالجة األعراض
من خالل الراحة وتناول السوائل وما عدا ذلك.
والسبيل الوحيد لتأكيد ذلك هو إجراء تجارب
رسيرية عشوائية عىل ما يؤكد علماء .ويعترب هذا
النوع من التجارب العيادية املعيار األسايس يف هذا
املجال لكنها تحتاج إىل أشهر بل سنوات وينبغي
أن تشمل آالف املرىض من مناطق مختلفة من
العالم.

آية فعالية؟
تويف رجل أمريكي يف
والية أريزونا

فيوزع
ا ملر ىض
عىل
عشوائيا
مجموعات تتلقى العالج الذي
ينبغي اختباره وأخرى تحصل عىل عالج
وهمي .وتجرى التجارب من دون أن يعرف
ال املشاركني وال األطباء يف أي مجموعة وضع
املرىض لخفض األحكام املسبقة إىل الحد األدنى.
ويحذر خرباء من أن الرتويج املفرط لعقاقري قد
تنتج عنه عواقب غري مبتغاة.
وأوضح «بيرت بيتس» املسؤول السابق يف وكالة
األغذية والعقاقري األمريكية لوكالة «فرانس
برس» «من هذه العواقب خصوصا نفاد عقار
الكلوروكني فيما يحتاجه أشخاص ملعالجة داء
املفاصل الروماتيدي عىل سبيل املثال».
وقد اعتمدت بعض الدول موقفا حذرا من هذه
املسألة .فأعلنت إسبانيا عىل سبيل املثال أنها
تعطي األولوية ملرىض التهاب املفاصل والذئبة
للحصول عىل هذا الدواء" ،حتى إشعار آخر".
وقال وزير الصحة الفرنيس أوليفييه فريان من
جهته إن هذا العقار يمكن أن يستخدم فقط
ملعالجة أكثر حاالت كوفيد -19خطورة.
ومن املشاكل األخرى املرتبطة بذلك ،محاولة
الكثري من األفراد وصف العالجات ألنفسهم .فقد

املغرب يعقد اآلمل على «الكلوروكني»

رشعت املستشفيات املغربية يف
استخدام دواء «الكلوروكني» يف عالج
املصابني بفريوس كورونا املستجد،
وذلك بعد ان رخص وزير الصحة،
خالد ايت الطالب ،رسميا بذلك يوم
اإلثنني  24مارس الحايل ،وبعد اتفاق
مع اللجنة التقنية والعلمية للربنامج
الوطني للوقاية ومراقبة االنفلونزا
باململكة.
وأكد بالغ لوزارة الصحة أن فاعلية
دواء الكلوروكني «تم اثباتها بعدة
دراسات وطنية وأجنبية ،شجعت
السلطات املغربية عىل الرتخيص
إلستعماله يف معالجة املصابني
بفريوس كورونا».
واستطاعت اللجنة العلمية والتقنية
أن تحسم يف وقت وجيز يف قرار
الرتخيص باستعمال الكلوروكني،
الخاص بعالج املالريا ،والذي يعترب
من بني األدوية املعروفة لدى اإلطباء
واملختصني املغاربة ،حيث يتم
وصفها لكل القادمني من إفريقيا.
ويف هذا الصدد قال رئيس الحكومة
سعد الدين العثماني يف تغريدة
له ،بأن «جميع الحاالت املصابة
بفريوس كورونا يف املغرب تتلقى
العالج باستعمال دواء «بالكنيل
 »PLAQUENILوهو يصنع يف
املغرب ،ويستخدم يف عالج املالريا،
فال حاجة لجلد الذات باستمرار».
وسبق ملدير املركز االستشفائي
الجامعي ابن رشد ،موالي هشام
عفيف ،أن أكد عىل أن الكلوروكني
استعمل عىل نطاق واسع يف العديد
من الدول اليشء الذي اعطى نتائج
واعدة يف عالج كوفيد.19-
وشدد عفيف خالل لقاء صحايف،
يوم األربعاء  25مارس الحايل،
عىل أن «الكلوروكني» هو «دواء
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معروف لدى األطباء ألنه يستعمل
منذ سنوات لعالج أمراض مزمنة
كالتهاب املفاصل واألمراض املناعية
األخرى» مشريا إىل أن استعماله يف
هذه الحاالت يكون ملدة طويلة وتحت
مراقبة طبية متخصصة وصارمة».
وشدد عفيف عىل أن اللجنة العلمية
اتخذت قرار استعمال «الكلوروكني»

الدواء يف املغرب».
ويشار إىل أن أول من أثار النقاش
بخصوص مادة الكلوروكني وقدرتها
عىل عالج مرىض «كوفيد،)19
ديدييه
الفرنيس
الربوفيسور
راؤول ،الخبري يف األمراض املعدية،
والذي تعرض للكثري من السخرية
واالستهزاء ،غري أنه يف النهاية كسب

يف هذا اإلطار «بطريقة سيادية
ومستقلة وآمنة بالنسبة للمرىض».
يف حني قالت مديرة مديرية األدوية
والصيدلة بوزارة الصحة ،برشى
مداح ،أن «املغرب يتوفر حاليا عىل
مخزون من هذا الدواء املصنع محليا
واملستورد» ،والذي «تم توزيعه
عىل املراكز االستشفائية الجامعية
واملستشفيات الجهوية واإلقليمية».
و أشارت إىل أن الوزارة قد أصدرت
يوم  23من مارس الجاري ،دورية
موجهة إىل جميع مهنيي الصحة
بشأن «رشوط وكيفية استعمال هذا
الربوتوكول العالجي من أجل تدبري
وطني ،عقالني ،وآمن ملخزون هذا

الرهان ببالده ،بعدما تم يوم 26
مارس الجاري نرش مرسوم بالجريدة
الرسمية يسمح بوصف الهيدروكيس
كلوروكني( )hydroxychloroquine
للمرىض املصابني بفريوس كورونا
املستجد.
وشكل قرار الربوفيسور راؤول،
مدير املعهد االستشفائي الجامعي
بمارسيليا ،دعما قويا لكل الذين
آمنوا بفعالية دواء ليس بمرتفع
الثمن ،لكنه يمنح األمل يف الشفاء
آلالف األشخاص املصابني بالعدوى،
بعدما فشلت مختربات العالم يف
الوصول إىل عالج لهذا الفريوس.
ر.إمرزيك

بعد ما
تناول نوعا
من الكلوروكني
يف
يستخدم
مكافحة طفيليات

مائية.
وبارشت دول عدة من بينها الواليات املتحدة
تجارب رسيرية ،إحداها يف نيويورك خالل
األسبوع الحايل.
وتجري إيطاليا تجربة عىل ألفي شخص يف حني
ينتظر علماء نتائج تجارب أوسع يف الصني.
لكن مع إتاحة هذه األدوية ليستخدمها العامة
ينبغي اتباع بعض االجراءات الوقائية.
فقد يتعرض  % 1من األفراد الحتمال كبري
لإلصابة باإلغماء ونوبات تشنج ووفاة مباغتة
بسبب توقف القلب عىل ما أكد أخصائي أمراض
القلب الوراثية مايكل اكريمان من مستشفى
مايو كلينيك يف الواليات املتحدة لوكالة فرانس
برس.
وينبغي عىل الطواقم الطبية تاليا إجراء تخطيط
للقلب إلحاطة األشخاص باملخاطر قبل استخدام
هذه األدوية عىل ما شدد الخبري.
* وكاالت -بترصف

الربوفيسور عبد الفتاح شكيب:

وزارة الصحة قررت وصف الكلوروكني جلميع
املرضى وليس فقط للحاالت اخلطرية
قال الربوفيسور عبد الفتاح شكيب،
االختصايص يف األمراض املعدية
باملستشفى الجامعي ابن رشد بالدار
البيضاء ،بأن اللجنة التقنية والعلمية
بوزارة الصحة قررت وصف الكلوروكني
لجميع املرىض ،وليس فقط للحاالت
الخطرية.
وأضاف الربوفسور ،يف حوار مع
وكالة املغرب لألنباء ،أن الدواء يمكنه
عالج أمراض أخرى مثل بعض أنواع
الروماتيزم وأمراض املناعة الذاتية،
فهو عقار أثبت نشاطا مضادا
للفريوسات ،لكنه لألسف لم يستخدم
عىل نطاق واسع يف املايض لعالج العديد
من الفريوسات.
وأكد شكيب عبدالفتاح ،أن هناك دراسة
أوىل ،تم إجراؤها بالصني ،أظهرت
أن الكلوروكني أثبت فعالية يف عالج
(كوفيد .)-19كما أجريت دراسات
أخرى يف فرنسا عىل املستوى األوروبي.
وهناك أيضا فرق استخدمت هذه املادة،
خاصة يف تونس وبلدان أخرى.
وعن اآلثار الجانبية لدواء الكلوروكني
اوضح الربوفيسور للوكالة ،أنه هناك
ما يدعى "متالزمة كيو تي الطويلة"،
وهو اضطراب يف نظم القلب قد يحدث
لدى بعض األشخاص.
وينصح الناس بعدم تناول هذا الدواء إال
إذا وصفه الطبيب .وقبل تناوله ،ينبغي
عىل الطبيب إجراء تخطيط كهربائي
لقلب املريض.
مشريا إىل أن الكلوروكني مثله مثل
األدوية األخرى ،من املحتمل أن تكون له
آثار جانبية طفيفة ،ال سيما عند تناوله
لفرتة قصرية ،مثل تأثريه عىل الجهاز
الهضمي (غثيان ،قيء ،آالم البطن،

ضعف عضل عابر).
واضاف أن هناك اختالف حول استعمال
هذا الدواء ملرىض كوفيد 19-يف العالم،
فهناك موقفان .هناك بعض الفرق التي
وصفت الكلوروكني لجميع املرىض ،كما
هو الحال يف الصني .يف حني لم يعطه
الفرنسيون سوى لألمراض الخطرية.
وبالنظر إىل عدد الحاالت املصابة
بفريوس (كوفيد )-19يف الوقت الراهن،
فإن املخزون كاف إىل حد كبري وقد قامت
وزارة الصحة بحجز كامل املخزون
املتوفر لدى املخترب الذي يصنع هذا
الدواء.
ويشار إىل أن بداية تسويق واستعمال
دواء الكلوروكني ألول مرة كانت يف سنة
 ،1949يف الواليات املتحدة ثم يف أوروبا،
واستعمل لعالج املالريا.
* رشيدة .إ
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LA CrISE dU CoronAvIrUS révèLE EnCorE pLUS LA nATUrE
CrImInELLE dU CApITALISmE ET SA dAngEroSITé poUr LA SErvIE dE
ToUTE L’HUmAnITé
Nous vivons en ces jours une étape critique et décisive
dans l’histoire de l’humanité.
Pour reprendre la formule de Karl Marx »la négation de
la négation« qualifiant le passage d’un vieux monde, en
voie d’extinction, vers un nouveau monde qui se profile
à l’horizon, on assiste durant cette phase de transition à
ce que les restes des structures imposées par la nature de
l’ancien monde résistent et sont toujours présentes, car
ramenées avec lui.
Les caractéristiques de ce nouveau monde après le
Coronavirus se caractérise par une évidence que certains
tenants de l’ancien monde ont toujours niée et combattue
: l’humanité constitue une seule et grande famille,
indépendamment de toute différence de religion, de sexes
de couleurs de la peau, de géographies et de nationalités
car, comme le rappelle Bakounine, elle forme une chaîne
de solidarité entre toutes et tous dans le monde. Cette
solidarité se construit et se renforce avec et en direction
de tous les autres.
L’homme »n’est pas un loup humain«, comme l’affirment
les fondateurs du libéralisme, mais plutôt le résultat
objectif d’un mode de production et d’échange. Dans
le cas du système capitaliste c’est l’exploitation de la
personne humaine et le contrôle par une infime minorité

de prédateurs des principaux moyens de production dans
le monde, à travers notamment l’hégémonie de leurs outils
idéologiques qui formatent les femmes et les hommes, le
plus souvent dès l’enfance, pour reproduire les valeurs
et les stratégies individualistes marquées par l’égoïsme,
l’individualisme, la concurrence sans limites et la course
au profit rapide, aux dépens de tous les autres.
Beaucoup de citoyennes et de citoyens commencent à
découvrir qu’avec la crise du Covid 19, apparaissent au
grand jour la nature et les effets néfastes de l’idéologie
ultralibérale qui domine le Monde depuis les années 80
et accélérée depuis par le biais de ses outils politiques et
idéologiques, ses relais médiatiques et les élites formées
à son image.
Cette idéologie libérale et les politiques qu’elle a mis
en place sous couvert de mondialisation se manifeste
principalement par des dégâts importants sur tout ce qui
constitue le bien commun de l’Humanité. Elle a réussi
à démolir et à fragiliser le secteur publique qu’elle a
toujours considéré comme une charge insupportable et
incompatible avec ses intérêts stratégiques de recherche
effréné du profit, des dividendes et de la domination des
marchés.
Elle s’est attaquée de façon massive et programmée aux

principaux secteurs sociaux
stratégiques comme ceux
de la santé, de la formation
et de l’éducation, des
transports en commun,
de la recherche et de la
Par: Ahmed Bouissan
culture.
Actuellement le monde
s’est réveillé avec horreur
en constatant les dégâts du projet capitaliste et a découvert
que ces secteurs sociaux cibles privilégiées du capitalisme
ultralibérale sont leurs biens communs qui ne devraient
en aucune manière être soumis aux lois inhumaines du
marché. Il s’agit d’une victoire intellectuelle et idéologique
pour les forces progressistes et à leur tête les communistes
qui ont toujours lutté contre les méfaits et les dégâts du
libéralisme.
Il est vrai que le vieux monde ne mourra jamais rapidement,
qu’il résiste, tue et fait encore de nombreuses victimes
mais il creuse sa tombe par lui même à cause notamment
de ses contradictions internes )Karl Marx( et parce que
finalement les valeurs d’humanité, de vie, de liberté et de
solidarité l’emporteront et s’imposeront à toutes et à tous.

Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc:

À
l’ère
de
Coronavirus..
Libérez tous les prisonniers politiques
l’Amazighe
et d’opinion au Maroc
Aujourd’hui, le Maroc comme d’autres pays vit
une situation inédite, rythmée par le COVID-19.
La situation que vivent le Maroc et le monde
entier est d’une gravité sans précèdent. D’autant
plus que la Maroc connait la défaillance de son
système de santé depuis des années.
Si la décision radicale de fermer les frontières
terrestres et aériennes avec une trentaine de
pays permet d’atténuer la propagation du virus, il
serait nécessaire une mobilisation totale de nous
tous, société civile, institutions, secteur public,
secteur privé, associations et individus pour préserver la santé et la vie de nos concitoyens.
L’ASDHOM salut la mobilisation de la société civile, des journalistes et des acteurs associatifs qui
sensibilisent la
population au
respect des mesures préventives adéquates
pour limiter la
propagation du
virus afin de
sauver des vies.
Au vu de la
situation que
traverse notre
pays, l’ASDHOM
alerte
l’opinion nationale et internationale sur le risque sanitaire élevé au sein des
prisons et son impact sur la situation des prisonniers politiques et d’opinion au Maroc.
La répétition des grèves de la faim, souvent longues et dont la derrière vient à peine de se terminer, entamées par les prisonniers politiques, a
fait que leur état de santé se trouve fragilisé et ils
courent donc un haut risque si le virus venait à se
propager à l’intérieur des prisons. L'engorgement
et la promiscuité étant des facteurs aggravants.
L’ASDHOM, qui a toujours demandé la libération
de tous les prisonniers politiques et d’opinion
dont font partie les prisonniers du Hirak du Rif,
considère que le moment difficile que traverse
aujourd’hui l’humanité toute entière et le Maroc
en particulier, peut être celui d'une détente démocratique qui met fin aux violations des droits

humains et ouvre la voie à un Etat démocratique et respectueux des libertés.
La situation actuelle confirme que les revendications du Hirak du Rif pour un hôpital, des écoles
et des infrastructures étaient tout-à-fait légitimes.
Face à ce défi sanitaire, le Maroc a besoin de la
contribution de toutes les régions pour y faire
face. Et la région du Rif constitue notamment une
composante importante dans cet effort.
Les prisonniers du Hirak du Rif, qui ont montré une grande capacité d’encadrement peuvent
jouer un rôle important dans l’effort national
pour faire face à la vague épidémique qui risque
de frapper le Maroc durant les semaines à venir.
P o u r
toutes ces
raisons,
l’ASDHOM demande la
libération
de tous
les prisonniers
politiques
et d’opinion pour
que
le
Maroc
tout entier se mette debout afin de vaincre la pandémie
et contribuer ensemble à la construction d’un
nouveau pays des solidarités, des libertés et de
démocratie.
L'ASDHOM se joint aux recommandations de
toutes les organisations de défense des droits humains au Maroc et notamment celles de l'Observatoire marocain des prisons pour que les autorités marocaines fassent preuve d'intelligence et
de sérieux dans le traitement de ce dossier sans
oublier un geste d'humanité envers nos frères et
sœurs subsaharien-ne-s sur le sol marocain.
Paris, le 22 mars 2020
Le Bureau exécutif

est une priorité

La promulgation de la loi organique N° 26.16 définissant le
processus de mise en œuvre du caractère officiel de l’Amazighe,
ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et
dans les domaines prioritaires de la vie publique, était censée marquer le début de la mise en chantier effective de ce processus, via
la concrétisation des étapes de mise en œuvre du caractère officiel
de l’amazighe, mentionnées notamment dans les articles 31 et 32.
Malheureusement, le délai accordé par ladite loi a expiré sans
réaction aucune des départements ministériels, des collectivités
territoriales, des institutions publiques, des institutions et organes
constitutionnels, en vue d’élaborer des plans d’action incorporant
les modalités et les étapes d’intégration de la langue amazighe, de
manière progressive, dans les domaines qui les concernent.
C’est hors de question que la lutte contre le corona virus s’accomplisse au détriment du chantier de l’amazighité, sachant que celuilà demeure un chantier permanent qui nécessite un travail sans relâche et de longue haleine, une chose qui requiert une mobilisation
de tous et surtout, une interprétation positive et démocratique.
En plus de l’ambiguïté entourant le processus de préparation des
plans d’action à la lumière d’une approche non participative des
secteurs concernés, à l’exception du ministère de la Solidarité, du
Développement social, de l’Égalité, et de la Famille et de quelquesunes des rares collectivités territoriales, l’abus de la présidence du
gouvernement est multiples, signalant que » Saad Eddin al-Othmani « n’a point respecté les directives de l’article 34 de la loi
26.16 susmentionnée, qui définit l’instauration d’un comité ministériel permanent, tout en évoquant la nécessité de publier une loi
organique susceptible de définir la composition de ce comité et les
modalités de son déroulement,
Les plans d’action seront un autre tabou à l’ère de coronavirus,
même avec la circulaire du chef du gouvernement N° 2019/19
dans laquelle il exhorte les secteurs concernés à activer le caractère officiel de l’Amazigh selon les délais spécifiés dans la loi organique.
Il convient de noter que le mouvement amazigh n’a pas cessé d’envoyer des messages en faveur d’une approche droit-de-l’hommiste
dans la préparation des plans sectoriels et remédier aux dommages
causés à l’amazighe en raison de son exclusion systématique des
secteurs gouvernementaux baptisés ghettos anti-amazighes.
Par: Lahoucine OUBLIH )*(
)*(activiste amazighe
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rACHId rAHA dEnonCE dEAvAnT L'UnESCo LE gEnoCIdE
LIngUISTIQUE dE LA LAngUE mATErnELLE AU mAroC
A l’aimable attention de Mme. Audrey AZOULAY Directrice générale de
l'UNESCO,
Objet : Le Maroc et le génocide linguistique de la langue maternelle
Madame la Directrice générale,
A l’occasion de cette journée mondiale de
la langue maternelle, je tiens à vous interpeller de nouveau sur la politique du génocide linguistique affichée de gouvernement
marocain à l’encontre de la langue amazighe, en continuant à ignorer carrément
des recommandations de l’institution onusienne dont vous avez l’honneur de diriger
et qu’est l’UNESCO.
Madame la Directrice générale,
Je vous écris une deuxième fois après que
le ministère de l’Education Nationale rend
public le Guide Pédagogique du Préscolaire, où il révèle qu’il se base sur l’enseignement de la langue arabe classique et
le français, en excluant complètement la
langue amazighe et le darija qui sont les
langues maternelles de la majorité écrasante des citoyennes et citoyens marocains.
Un ministre qui s’obstine à s’accrocher à
une idéologie moribonde, obsolète et importée du lointain Proche Orient, qu’est
» le nationalisme arabo-salafiste «, et qui
voudrait ignorer l’importance capitale de
la langue maternelle dans l’enseignement
primaire et préscolaire, ne mérite pas vraiment être à la tête de ce département ministériel.
Monsieur Said Amzazi ne voudrait pas admettre que l’école marocaine a complétement échoué pour la simple raison qu’elle
n’a jamais respecté les recommandations
formulées déjà en 1962 par votre institution de l’UNESCO, à savoir de préconiser
l’insertion de la langue maternelle dans
l’enseignement primaire dès les premières
années.
Comme le souligne le recteur Ahmed Boukous de l’Institut Royal de la Culture Amazighe )IRCAM( :
1-La langue maternelle assure la conti-

nuité entre l’environnement familial et le
milieu scolaire.
2-La langue maternelle garantit les conditions de succès de l’accès de l’enfant à un
univers sociologique nouveau.
3-La langue maternelle facilite l’acquisition des stratégies d’apprentissage en
général et des habiletés de la lecture et de
l’écriture plus efficacement qu’une langue
seconde ou une langue étrangère.
4-La langue maternelle étant le véhicule
naturel
de la pensée et de
l’expression d’un
peuple,
son emploi
pour l’éducation et
l’alphabétisation
resserre les
contacts
avec
les
sources de
sa culture.
5-L’enseignement
en langue
maternelle
se trouve en outre investi d’une fonction de
facilitation en jouant notamment le rôle de
médiateur entre le référent culturel familial et le référent culturel et social véhiculé
par l’institution scolaire….
Boukous ajoute que selon les experts de
l’UNESCO, les pédagogues et les psychologues de l’enfant, la langue maternelle a des
fondements psychopédagogiques solides,
du fait qu’: » elle joue un rôle décisif dans
son développement cognitif, dans sa relation psychoaffective à son environnement
immédiat, dans sa scolarisation et dans le
processus d’intelligibilité du monde «.
Récemment, le grand linguiste français
Alain BENTOLILA, affirme, dans sa présentation inaugurale du 15 novembre passé, à Paris à la Conférence des ministres des

Etats et gouvernements de la Francophonie, -dont fait parfaitement partie le Maroc-, que les systèmes éducatifs de certains
pays, aussi coûteux qu’ils soient, sont devenus des machines à fabriquer de l’analphabétisme et de l’échec scolaire parce
qu’ils n’ont jamais su )ou voulu( résoudre
la question qui les détruit:
celle du choix de la langue d’enseignement.
Ils conduisent des élèves à des échecs
cruels parce que l’école les a accueillis dans
une langue que leurs mères ne leur ont pas

apprise et c’est pour un enfant une violence
intolérable. M. Bentolila ajoute que : » c’est
sur la base solide de leur langue maternelle
qu’on leur donnera une chance d’accéder à
la lecture et à l’écriture et que l’on pourra
ensuite construire un apprentissage ambitieux des langues officielles. «.
C’est ainsi que le système éducatif marocain continuera à s’engouffrer de crise en
crise, et malheureusement, nous sommes
convaincus que le fond demandé par l’Etat
marocain à la Banque Mondiale d’une
valeur de 500 millions de dollars pour le
préscolaire va connaître le même échec
cuisant que le » programme d’urgence
2009-2012 « sous la responsabilité de l’exministre Ahmed Akhchichene. Comme cet
ancien ministre du Parti Authenticité et
Modernité )PAM(, Amzazi du Mouvement

Populaire )MP( essaie de jouer avec le
sort et l’avenir des petits. Et ces ministres,
et à côté de Rachid Belmokhtar, ne font
que perpétuer la politique de discrimination raciale à l’encontre des Amazighs, en
s’activant sur le terrain à cette politique de
génocide linguistique de la langue maternelle des marocains. Par conséquent, ils ne
font qu’ accélérer le déracinement culturel des petits et à approfondir leur crise
identitaire, en violant par conséquent les
articles 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant )CIDE(, adoptée par l’Assemblée générale des Nations
unies le 20 novembre 1989. Ainsi, M. Said
AMZAZI, a prévu un nombre ridicule d’enseignants de la langue amazighe, soit 180
sur les 15.000 postes budgétaires dans
le budget alloué à son département pour
l’année 2020, qui s’élève à 59,45 milliards
de dirhams. Alors que juste pour enseigner
l'amazigh, -qui est devenu une langue officiel depuis juillet 2011 et dont la loi organique a été adopté en septembre 2019-,
à tous les élèves de la première année du
cycle primaire, il faudrait au moins 5.000
professeurs spécialisés en amazigh, sans
parler du reste des années du primaire et de
l'enseignement préscolaire, qui nécessite
plus de 100.000 professeurs. Selon l’ONU :
» D’après les informations recueillies, seuls
13 % des élèves d’écoles primaires suivent
des cours de langue amazighe et, selon des
estimations, il faudrait environ 100 000
professeurs pour enseigner l’amazighe aux
4,5 millions d’élèves du primaire «.
Afin d’éviter de tomber dans la complicité
de la dite politique marocaine de génocide
linguistique et culturel, nous vous prions de
bien vouloir vous exprimer et interpeller
les responsables éducatifs de Royaume sur
l’importance de la langue maternelle et le
respect scrupuleux des recommandations
de l’UNESCO.
Veuillez agréer, Excellence Madame
AZOULAY, nos salutations les plus distinguées.
Signé : Rachid RAHA,
Président de l’Assemblée Mondiale
Amazighe.

L’HUmAnITé éBrAnLéE ET LA SoCIéTé EFFondréE
pAr Un pETIT mACHIn

Soudain, on observe dans le monde occidental le carburant
a baissé, la pollution a baissé, les gens ont commencé à
avoir du temps, tellement de temps qu’ils ne savent même
pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs
enfants, les enfants apprennent à rester en famille, le travail n’est plus une priorité, les voyages et les loisirs ne sont
plus la norme d’une vie réussie.
Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes
et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité.
Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués
dans le même bateau, riches et pauvres. Nous réalisons
que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins et constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins et
que l’argent n’a aucune importance. Que nous avons tous la
même identité humaine face au coronavirus.
Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de
gamme sont arrêtées juste parce que personne ne peut
sortir.
Quelques jours seulement ont suffi à l’univers pour établir
l’égalité sociale qui était impossible à imaginer.
La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp.

Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les
riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur
humanité et leur a révélé leur humanisme.
Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des
êtres humains qui cherchent à aller habiter sur
la planète mars et qui se croient forts pour cloner
des êtres humains pour espérer vivre éternellement.
Puisse cela servir à réaliser la limite de l’intelligence humaine face à la force du ciel.
Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne
faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et
concertation.
Il a suffi de quelques jours pour que l’Afrique
devienne un continent sûr. Que le songe devienne mensonge.
Il a suffi de quelques jours pour que l’humanité
prenne conscience qu’elle n’est que souffle et
poussière.
Interrogeons notre » humanité « dans cette » mondialité «
à l’épreuve du coronavirus.

Restons chez nous et méditons sur cette pandémie.
Aimons-nous vivants !

Par: Moustapha Dahleb
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tiⵖri dg ufilm arifi "xamis-84"
ittwafsr
wass
n
04/03/2020 dg tdala n ssinima n rruksi di ⵟanja,
afilm arifi xamis 84, x
uVzdis n unmuggar anamur n
ufilm, tawala wiss 21.
Xamis 84, yura t umarir
nnV amqqran amVar n ssinima
di arif muPmmd buzggu, u
ntta id as iggin assufV.
Swizan days aⵟⵟaⵚ n itarrasn zmmar ad nini izaykutn
i iⵕⵥmn tawwaⵕt ⵖr
umaⴹal n ssinima di arif,
amknaw :
-mimun zanun
-muⵃmmd bnsⵄid (kiluⵟ)
-cayma ⵄllawi
-samira mⵚluⵃi
-rafiq brrijal
-racid amⵄuk
-bnⵄisa lmstiri
issawal ufilm x ict n
txⵕaⵕt tamzruyt ddarn
tt aⵟⵟaⵚ n iwdan di arrif
u ⵄad ssawaln xafs, wi ⵖa
yttun ussan n 1984, wi ⵖa
yttun tagrawla n wⵖrum,
wi ⵖa yttun imⴹlan imunn i
ittwaggn i irifiyyn dg
wakud nni, buzggu ur ittu
ci manaya maⵕⵕa, ur ittu
waxxa d ass nni n lxmis mig
iⴹⴹuqqⵥ uqaⵕⵟaⵚ, irnu
iwwi anⵖd timsarin a dg
ijj n lqalb d anaⵥuⵕ s twlafin tnhizzant jar xamis
umi immut ubrur d lmxzn
i xafs d yudfn ⵖr taddart dg wass nni mindi t
id isnkkr, tbbarkn xafs

tudrt, zhmn xafs wussan, ikmml xafs lmxzn s
inxriⵄn d uqaⵕⵟaⵚ, ar ami
yudf dg ict n tnuqart idwl
itxmmam mⵖa dg ubrur ins
mlmi d ⵖa ykkr ⵄawd.
Dg uⵖzdis nniⴹn nttaf timsarin ttazzlnt jar sin n
imⴹⵃaⵕn zi twacunt n xamis
(rafiq d cayma). Lⵄⵚkⵕ
zi wwtin amⵃⴹar rafiq di
tazzliwin n baⵕⵕa ⵖr txna,
snuqqbn as lbula, ⵕⵕⵥin as
tirja nns ira iturja akd nnuviyyat ins.
Zg ijj n wudm nnⵖni issmmal anⵖd buzggu faⵕⵟuna d
ⵖzzu i ggin lⵄⵚkⵕ, wami
issidf ijj n uⵄⵚkⵕi
nuviya n (rafiq) zdat i
tiⵟⵟawin n maⵕⵕa tawacunt
iⴹⴹiyyⵄ itt qibar asn.
waxxa ira tggn as asafar,
waxxa wwin as d amssgnaf
racid, ur xafsn iⵄqil
umxazni nni.
dg uzyn n ufilm, ittwagg
ijj n umsawal imⵖar jar
uⵄⵚkri nni i iqqimn innuⵖ
di taddart n xamis jar
imⵃⴹaⵕn cayma d rafiq,
amsawal a ur das ufin
ufuⵖmaⵕⵕa idsn, ar ami
dwln maⵕⵕa xsn ad mmtn,
maca mku ijj zzaysn iggama ad izⵄm ad inⵖ wnnⴹni
.. maⵕⵕa idsn ukan blli
ittwabzzz xafsn ad uⴹan
dg ict n txcbt ur days
tirsn walu.
Ar unggaru n ufilm zi iqⴹⵄ

layas rafiq zi taⵕwa
d tudrt, ixzr di tmdduklt ins ig ittnfqasn s
imⵟⵟawn wami xafs ikkarfs uⵄⵚkⵕi nni di bitlma, ixzr gis aⵟⵟaⵚ u nttat ttnⵥbar`ⵕ s imⵟⵟawn
tttar laxart ura tudart
nni mindi tlla, iksi d
tarccact nni uxa ifaⵕⵕⵖ
daysn aqaⵕⵟaⵚs s tnayn
idsn, iffⵖ d ⵖar rmraⵃ
ittnⵄgar iⵃbbu, ixzar
di xamis d tmⵖart ins
ittnfqasn s imⵟⵟawn zi
das nⵖin mmmis amⵥⵥyan
s uqaⵕⵟas ⵖr uzllif,
isbdd tarccact nni mliⵃ
x yili uxa inⵖa ixf ins.
Xamis, zgi yufa mmmis
d (rafiq) d (cayma) mmutn
qivar as, u zgi iⵥⵕa
tamⵖart ins tⵟⵟs as
ag lmqddm n dcar, iksi
timkⵕaⴹ iⵕaⵃ ⵖr ijj n
udaddar uxa iqss abrur
ins .(minzi ntta tuⵖa lhmm
ins d wnni ins waha ur yuki
s min immjⵕan maⵕⵕa
qiⵖar as ).
Da ig infarar ufilm, maca
tawacunt n xamis qa d ijj
n twacunt zi waⵟⵟaⵚ n twacunin zmmar ad yili ddrnt
min iddr xamis niⵖ kⵟaⵕ .
ayyuz i tawmat buzggu,
ayyuz i maⵕⵕa wi iswizan
dg ufilm a maⵃnd ad iffⵖ
amya x tbridt a .
* s uⵖanib n :ⵄaziz ttu-

إبداع

tirra

6

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ
ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ
ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ "covid19.cnss.ma"
ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ (cnss)
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵥⴹⵉⵕⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ
ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ "ⴹⴰⵎⴰⵏⴽⵓⵎ" ⴰⴷ ⵣⵎⴻⵎⵎⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ
ⵥⴹⵉⵕⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵉⵔⵔⴰⵣⵏ ⵉⵊⵓⵣⴰⴼⵉⵏ
ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ.
ⵜⵙⵎⵏⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴳ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴷ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵜⵓⵎⵓⵢⵜ
ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵜ ⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵏ (https://youtu.be/30av-9
LHK-A), ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵉⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⴹⴼⵕⵏⵜ
ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ
ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵙⴳⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷⵏ
ⵜⵡⵓⵔⵉ.
ⵜⵙⴳⵓⵔⴰ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ
ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ
ⵜⵓⵜⵜⵔⴰⵢⵉⵏ ⵉⵙⴱⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵔⵔⴰⵣ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ 15
ⵎⴰⵕⵚ ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020, ⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ
ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉ ⵡⴼⵉⵔⵓⵙ "ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ"
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.

ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ "ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ" : ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎⵏ 18 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ
ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⴰⵔ 574 ⵓⵎⴷⵢⴰ
ⵜⵙⴳⵓⵔⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵅⴼ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ 18 ⵓⵎⴷⵢⴰ
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ "ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ" ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵔ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ
08:00 ⵏ ⵜⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⵖⵍⵉⵏ
ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ "ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ" ⴳ
ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵔ 574.
ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ
ⵙ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ "www.covidmaroc.ma" ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴷⵢⴰⵡⵏ
ⵢⵓⵜⵜⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ
ⵉⵣⴷⵉⵔⵏ ⵍⴽⵎⵏ 2227 ⵓⵎⴷⵢⴰ.
ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ,
ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, 15 ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ
ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 33 ⵓⵎⴷⵢⴰ.
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COURS DE TAMAZIGHT
Chaque mois,
"le
Monde
Amazigh"
vous livre des
cours de langue
amazighe que
le ministre de
l'éducation
nationale
avez élaboré,
comme outils
pédagogiques
sous
forme
d'un manuel
intitulé

"tamazight

inu".

tamazivt inu
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ⵜⵉⵏⴰⴼⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵜⵜⵢⴰⵍⵣⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵎⴻⴷⵍⵓ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ

ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⴻⵕⵕⴻⵃⵎⴰ ⵉⵔⵓⴷⵙⵉⵙⵏ,
ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵣⵔ ⴰⵀⴻⵏⴷⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ
ⵉⵜⵜⴻⵅⴻⵎⵎⴰⵎⵏ ⵅⴰⵙ ⴳ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ.ⴰⵔ ⴰⵙ
ⵇⵇⴰⵕⵏ ⴰⴱⵓⴱⴱⴰⵥ-ⴰⵙⴳⴰⵏⴹⴰⵕ.ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ,
ⴰⵔ ⵉⵜⴻⵜⵜⴻⵔ ⵉ ⵉⵎⴻⴽⵏⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⵯⵎⴻⵔⵏ
ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⴳⵟⵟⴰⵢⵉⵏ ⵏ
ⵉⵊⵊⵯⵉⵊⵯ ⴷ ⵉⵃⵔⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⵯⵍⵉⵎ.ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵡⴻⵃⵍⵏ
,ⵓⵔ ⵍⵉⵏ ⵉⵎⴻⴽⵏⴰⵙⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵏⵏⴻⵍⵖⵎⵏ ⵙ
ⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏ ⴰⵙⵓⵏ.
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ,ⴱⵓⵎⴰ-ⴰⵙⴱⴰⵊⵊⴰⴳ ,ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴻⴽⵏⴰⵙ
ⵓⵣⵍⵉⵢ,ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴰⵊⵊⴻⵢⴰⵍⵜ
ⴷ ⵜⵓⵍⴽⵉⴱⵜ :
-ⴰⵢⵜ ⵎⴰⵜ ⵏⵏⴻⵖ ,ⵉⵊⵊⵯⵉⵊⵯⵏ -ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ
ⴽⵔⵓⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵏⵏⴻⵇⵇⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵙ
ⵓⵏⴻⵙⴳⴰⴼⴰ.ⴷⵖⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵔⵏ.ⵢⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴷ
ⵏⴱⴻⴷⴷ ,ⵉⴷ ⵓⵀⵓ ⴷⴷⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⴰⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴷ
ⵙⴼⵓⵔⵛⵓⵏ ⴰⴳⴻⵍⵣⵉⵎ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵙ :

ⵢⵓⵣⴹ ⴰⵙ ⵓⵎⴻⴷⵍⵓ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵜⴰⴼ
ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⴻⴽ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵖ.ⵉⴷⴷⵓ-ⴷ ⵉⴳⵉⴷⵔ
ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵓⵔⴽⵣ ,ⴷⴰⵢ ⵉⵙⴽⵓⵍⵍⴻⵄ.ⵢⵓⵣⵣⴻⵍⴰ
ⵓⵎⴻⴷⵍⵓ-ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵙ ⵓⵥⴰⵖⴰⵕ .ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵡⵔⵓⵜ ⵓⵣⴻⴳⴹⴰⵕⴰⵙ ⴰⵀⴰ
ⵉⵙⵀⵉⵏⵏⴻⴱ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵙⵙⵉⵔⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⴳⴻⵔ ⵉⵎⵊⵊⴰⵏ ⴷⴰⵢ ⵉⵊⵏⵏⴻⴹ ⵖⵉⴼ ⵓⵄⴻⵕⵎⵓⵎ
ⵏⵏⴻⵙ,ⴰⵜⵔ ⵉⵟⵟⴻⵚⵚⴰ ⵉ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ .
ⵖ ⵉⵡⵔⵔⵉ ⵏⵏⴻⵙ ,ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵊⵊⵯⵉⵊⵯ
ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴼⴻⴽ .ⵉⵣⵏⵏⴻⵔ ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥⴰⵙⴳⴰⵏⴹⴰⵕ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵏⵏⴻⵔ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ :
-ⴰ ⴰⵜⴻⵔⵎⵓⵏ ⴰⵎⵅⵉⴱ !ⴷⴷⴰⵏ ⵉⵡⴻⵟⴼⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵛ
ⵙⵙⴻⵍⵎⴷⵏ ⴰⵙⴳⴰⴷ .

ⵉⵏⴷⴷⴻⵔ ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥ -ⴰⵙⴳⴰⵏⴹⴰⵕ :
- ⵜⴻⵙⵙⴻⵔⵇⴱⴷ
ⴰⴷ ⵜⴻⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡⴷ
ⴰⵇⴰⵔⵉⴷ ⵉⵏⵓ ,ⴰ ⴱⵓⵎⴰ ⴰⵙⴱⴰⵊⵊⴰⴳ .ⵎⴰⵔⴰⴷ
ⵛ ⵉ ⴱⴻⵔⵎⴻⴷⵖ ,ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵛⵔⵎⴷ ⵙ
ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ, ⵖⵉⴼ ⵜⴻⵡⵔⵉⵔⵜ,ⵙ ⵜⴰⵎⵎⴻⵏⵜ
ⴷⴷⴰⵡ ⵉⵖⵉⵍ !
ⵉⵏⵜⵢ ⵓⴱⴻⵔⵎⴷ .ⴷⴷⴰⵏ-ⴷ ⵉⵡⴻⵟⴼⴰⵏ ⴰⵔ
ⵜⴳⴻⵍⴳⴰⴹⵏ
ⴱⵓⵎⴰ-ⴰⵙⴱⴰⵊⵊⴰⴳ
.ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ
ⵉⵙⵎⵓⵖⵓⵢⵏ ⵓⵍ !
ⵉⵟⵚⴰ ⵜ ⴳ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ
ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴻⵛⵜⵢ !
ⴳ ⵏⵏⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⴰ ,ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥⴰⵙⴳⴰⵏⴹⴰⵕ ⴰⵎⴻⴷⵍⵓ -ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ,ⵢⴰⵏ
ⵓⵜⴻⵔⵎⵓⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ.
ⵉⵏⵣⴹ ⵜ :
- ⵙⵙⵉⵔⴷ ⵉ ⵉⴹⴰⵕⵏ !
ⵢⵓⵙⵢ ⵓⵎⴻⴷⵍⵓ -ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴻⴹⵍⵉⵢⵜ
ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⵉⵔⴷ ⵜⵉⴼⴻⴷⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵣⵔ.
ⴷⴰⵢ ⵉⴱⴻⴷⴷ :
ⵉⵙⴻⵇⵙⴰ ⵜ ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥ-ⴰⵙⴳⴰⵏⴹⴰⵕ :
-ⵎⴰ ⵖⴻⵕ ⵜⴻⴷⴷⵉⴷ ?
-ⴰⴷ ⵉⵥⵉⵕⵖ ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ .ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵃⵎⵉⵍⵖ
ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵖ ⵉ ⵉⵊⴹⴰⴹ ⴷ ⴰⴷ ⴰⵣⵣⴻⵍⵖ ⴷ
ⵓⵣⴻⴳⴹⴰⵕⴰⵙ .
ⵉⵙⵓⵇⵔⴼ ⵓⵎⵓⵣⵔ :
-ⴰⵅⵅⵉⴷ ⵜⵉⵃⵉⵟ !ⴳⵯⵎⵔ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵉⴷⵔ.
ⵓⵙⵔⵖ ⵉⵊⵊⵯⵉⵊⵯⵏ ⵉ ⵜⴳⴻⵟⵟⴰⵢⵜ ⵉⵏⵓ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ!
ⵉⴷⴷⴰ ⵓⵎⴻⴷⵍⵓ-ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵙ ⵓⵢⵢⵉⵙ
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ignorée. Pourquoi est-ce moins
important pour les acteurs clés ?
Sont-ils les fils et les filles d'un Dieu inférieur ? Hélas ! Avons-nous un plan de fond
pour relever ces défis immédiats, par l'intermédiaire des Nations unies et d'autres
organismes connexes qui ont introduit les
objectifs de développement durable à atteindre ?
Faim mondiale
La situation de notre trajectoire est beaucoup plus profonde que nous le pensons.
La population mondiale pourrait être
trop importante pour se nourrir dans 30
ans. Selon Edward Wilson, sociobiologiste à l'université de Harvard, "si tout le

Esclavage et esclavage
Il y a 152 millions d'enfants âgés de 5 à
17 ans qui travaillent comme enfants travailleurs. Les rapports suggèrent que "les

objectifs de développement durable des
Nations unies incluent l'élimination du
travail des enfants sous toutes ses formes
d'ici 2025". Mais l'objectif est en train de
glisser. Selon le rapport de l'Organisation
internationale du travail )OIT(, "Ending
child labour by 2025", "le maintien
du rythme actuel de progrès laisserait 121

sont des enfants.

véritables crises

Monde de dechets

En fin de compte, nous sommes à court de
tout, mais nous accordons toujours moins
d'attention aux véritables crises. Nos décideurs politiques et nos principaux acteurs
continuent d'aboyer les mauvais arbres.
Nos motivations égoïstes ne donneront
aucune chance aux générations futures de
vivre heureuses mais souffriront de scénarios imprévisibles. Le monde a besoin
d'une action disciplinaire globale
pour prévenir le danger qui se profile à
l'horizon. Mais, qui
s'en soucie ? Aujourd'hui, le monde
entier est attentif à
COVID-19, qui représente un danger
moindre que de nombreux problèmes qui
se posent chez nous.
Certes, COVID-19
n'est pas une chose
de peu de sérieux,
mais il est toujours
possible de le suivre
et d'y remédier dans
le cadre d'un effort
collectif fondé sur
des actions scientifiques en laissant
aux experts le soin de
prendre les mesures
nécessaires.
Malheureusement,
la
panique inutile et le
doute déraisonnable
sont monnaie courante. Il s'agit maintenant d'une bataille
entre COVID-19 et
Panique-2020.
La Panique-2020 est
plus dangereuse et plus vicieuse que la
COVID-19. Est-ce ainsi que nous allons
en finir avec le monde ?

Nous mettons fin à nos ressources et les
remplaçons par des déchets. "Chaque

année, nous déversons 2,12 milliards de
tonnes de déchets. Si tous ces déchets
étaient mis dans des camions, ils feraient
le tour du monde 24 fois". Cinq plaques
d'ordures en plastique sont en train de

monde acceptait de devenir végétarien,
en laissant peu ou rien pour le bétail, les
1,4 milliard d'hectares de terres arables
actuels permettraient de faire vivre environ 10 milliards de personnes". La crise
alimentaire arrive beaucoup plus vite que
le changement climatique, a-t-il prévenu
dans son livre "The Coming Famine".
Nous n'avons pas assez de fruits de mer
pour approvisionner le marché dans 28
ans. "Les océans du monde pourraient
être virtuellement vidés de leurs poissons
d'ici 2048. Une étude montre que si rien
ne change, nous manquerons de fruits de
mer en 2048. Si nous voulons préserver les
écosystèmes de la mer, un changement est
nécessaire".

Soif globale
L'eau potable est un autre défi majeur auquel nous sommes confrontés. La plupart
des pays sont déjà victimes d'une grave
crise de l'eau potable, mais malheureusement, la plupart des gens continuent à
discuter des causes des dommages causés
à l'eau potable. Si cela continue, la planète
n'aura plus d'eau potable dans 20 ans.
Nous n'avons pas de plan constructif avec
des actions décisives pour protéger nos
forêts tropicales. Dans 80 ans, les forêts
tropicales restantes de la planète seront
anéanties. "En l'an 2000, la moitié de la

forêt tropicale humide du monde avait été
anéantie. Si nous poursuivons le rythme de
destruction, les forêts tropicales disparaitront à la fin du siècle", selon la NASA.

millions d'enfants encore engagés dans le
travail des enfants en 2025".
Savez-vous qu'il y a plus de personnes en
esclavage aujourd'hui qu'à aucun autre
moment de l'histoire de l'humanité ? Les
rapports suggèrent l'horrible réalité de
l'esclavage en notant que "40 millions de
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personnes vivent en esclavage en ce moment". Sur ces 40 millions, 10 millions
En fin de compte, on ignore les

s'accumuler dans les océans du monde.
Dans quelques années, il n'y aura plus de
poissons dans les océans. "L'ONU estime

que 51 milliards de particules micro plastiques sont présentes dans les océans. C'est
500 fois plus que le nombre total d'étoiles
dans notre galaxie".

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed CHTATOU sur Twitter : @Ayurinu

« mHAmEd BIHmEdn » :
LE poST-CoronAvIrUS SE prépArE dèS mAInTEnAnT
C'est la première fois que je me retrouve au
beau milieu des montagnes d'Ammelne en prenant
conscience de ce qu'elles représentent à mes yeux.
Cette période de confinement forcé me montre à quel
point il est préférable de les voir debout en étant en
bonne santé plutôt que couché sur un lit d'hôpital.
Je ne sais pas si nos habitudes sociales héritées de
nos ancêtres reprendront de sitôt sur nos terres.
Pourrons-nous encore remplir nos mosquées ? Pourrons-nous encore nous agglutiner pour assister aux
ahwach ? Pourrons-nous encore nous embrasser et
nous saluer comme auparavant ? Le souk de mercredi à Tafraout aura-t-il toujours lieu ? Pourrons-nous
encore assister aux matchs de football ? Allons-nous
encore connaître des étés intenses et familiaux ?
Seule notre compréhension du problème nous sauvera de ce questionnement. Aucun pays au monde n’a
suffisamment d’hôpitaux et de place pour accueillir
en même temps un si grand nombre de malades que
celui envoyé par une pandémie. Inutile de juger donc
nos hôpitaux et notre système de santé car il s’agit
d’adopter des comportements qui évitent de tomber
malade en grand nombre car bien que nos médecins
soient capables de soigner, ils ne seront jamais assez nombreux pour nous prendre tous en charge en

les charlatans et les vendeurs de miracles. Ils
n'ont rien pu faire avant, ils ne feront rien maintenant ni après.

même temps.
Par conséquent, nous devons maintenant accorder la
plus haute priorité à tout ce que nous pouvons faire
pour protéger la vie. Prier et œuvrer pour la justice
et la paix dans notre pays inclut également de prier
pour la santé. Cela est devenu tout à fait concret ces
derniers jours. Nous pouvons et nous devons rompre
la chaîne de transmission du virus. Aujourd’hui, cela
signifie observer strictement les mesures, les restrictions et les conseils édictés par les autorités sanitaires qui sont guidées par toutes les connaissances
scientifiques fiables et disponibles. Ne suivons pas

Certains d’entre vous ont déjà été très profondément
affectés.
Beaucoup d’entre nous seront infectés par le virus.
Et il peut mettre en péril la vie des personnes les
plus vulnérables. Les données disponibles à ce jour
montrent que parmi les plus démunis et les plus fragiles se trouvent notamment les personnes âgées
et celles qui souffrent de certaines maladies chroniques.
La perte de vies précieuses dans nos familles pourrait
dépasser ce que nous sommes actuellement prêts à
envisager ou à supporter. Nous prions pour tous ceux
qui ont perdu ou vont perdre des êtres chers à cause
de cette maladie. Nous leur adressons des prières de
consolation et de réconfort.
Que Dieu protège notre patrie et ses citoyens.
* Azrowadôme TAFRAOUT
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QUEL AvEnIr poUr LA pLAnèTE TErrE ?

Les marchés boursiers mondiaux s'effondrent. Des interdictions de voyager arbitraires sont imposées. Les files
d'attente devant les supermarchés sont énormes et quotidiennes. La plupart des aéroports sont vides. L'avenir des
compagnies aériennes est dans l'impasse. Le scepticisme
du grand public est plus fort que jamais. La science a
été remplacée par la panique. On se demande si nous
ne sommes pas en train de nous diriger vers une autre
Grande Dépression.
Grâce aux médias sociaux, les propriétaires et les ingénieurs de l'information de dernière heure font des bénéfices en vendant la vie privée et l'espace de liberté individuelle de plus en plus restreint de chaque homme et
femme sur la planète. Ils ont fabriqué un nouvel
ordre social de contrôle basé sur la panique.
Dans ce nouvel ordre social, il n'existe aucun mécanisme
permettant de tenir pour responsables et de responsabiliser ceux qui conçoivent leurs propres idées comme des
nouvelles. Par conséquent, l'action d'un utilisateur de
médias sociaux peut causer un maximum de dégâts, malgré la distance à laquelle il réside.
La vérité des statistiques est autre
Le drame sur le nouveau coronavirus, qui est maintenant
officiellement nommé SRAS-CoV-2 et la maladie est
maintenant appelée COVID-19, est une autre étude de
cas pour comprendre la réalité sociale pitoyable dans laquelle nous sommes obligés de vivre. Ce qui est triste dans
ce nouvel ordre social, c'est qu'il a été ignoré et mis de
côté pour les raisons mêmes dont
nous devrions avoir peur. Dévoilons quelques-unes d'entre elles.
Chaque année, on estime qu'il y a
un milliard de cas de grippe dans
le monde, entraînant environ
650000 décès, alors qu'à ce jour,
il n'y a qu'environ 134 000 cas
confirmés de COVID-19 dans le
monde. Le taux de mortalité de
la COVID-19, selon les experts
du sujet, est d'environ 3 à 4 %.
Nous sommes beaucoup plus susceptibles de contacter la grippe
que le nouveau coronavirus.
L'histoire ne s'arrête pas là. Permettez-moi de mettre de côté le
coût humain du terrorisme et de
l'extrémisme ainsi que les menaces nucléaires pour le moment.
Voici quelques-uns des faits
compilés à partir des rapports
des Nations unies et de ses organes connexes sur les défis mondiaux dus à notre mode de vie fondé sur
l'ignorance délibérée et la manipulation cynique.

Défis mondiaux dus à notre mode de vie
Il y a plus d'un milliard de personnes qui souffrent de
la faim. Qu'est-ce que cela signifie ? Une personne sur
sept sur cette planète ne reçoit pas assez de nourriture.
Au cours des derniers mois de cette année, le nombre de
décès dus à la faim s'élève à plus de 1,7 million. Les statistiques montrent qu'environ 9 millions de personnes
meurent chaque année de faim. Sur le nombre total de
décès, 6 millions d'enfants meurent chaque année de faim
dans le monde.
Selon les statistiques de l'OMS, "environ 7 millions de

personnes meurent chaque année d'une exposition à de
fines particules dans l'air pollué qui provoquent des maladies telles que des accidents vasculaires cérébraux, des
maladies cardiaques, des cancers du poumon, des maladies pulmonaires obstructives chroniques et des infections respiratoires, notamment la pneumonie". 91% de
la population totale vit dans un air pollué. Plus de 3,5
millions de personnes meurent chaque année de maladies
liées à l'eau. La douloureuse réalité de ce chiffre est que
plus de 2,2 millions de ces décès sont des enfants.

Il y a environ 800 000
personnes qui se suicident chaque année sur
cette planète. Cela signifie, selon les données de
l'OMS, qu'une personne
se suicide toutes les 40
secondes. Selon l'OMS,

"le suicide se produit
tout au long de la vie et
est la deuxième cause de
décès chez les 15-29 ans
dans le monde". Chaque
DR MOHAMED CHTATOU*
année, les catastrophes
naturelles tuent environ
90000 personnes et touchent près de 160 millions de personnes dans le monde.
Les catastrophes naturelles comprennent les tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques,
les glissements de terrain, les ouragans, les inondations,
les incendies, les vagues de chaleur et les sécheresses.
Environ 1,35 million de personnes meurent chaque année
des suites d'accidents de la route. 93 % des décès sur les
routes du monde se produisent dans les pays à faible et
moyen revenu, même si ces pays possèdent environ 60 %
des véhicules du monde. Les accidents de la route sont la
principale cause de décès chez les enfants et les jeunes
adultes âgés de 5 à 29 ans.
Consommation nocive
La consommation nocive d'alcool
est à l'origine de 3,3 millions de
décès chaque année. Quelque 31
millions de personnes souffrent
de troubles liés à la consommation de drogues. Près de 11 millions de personnes s'injectent
des drogues, dont 1,3 million
vivent avec le VIH, 5,5 millions
avec l'hépatite C et 1 million
avec le VIH et l'hépatite C. Une
nouvelle étude de l'Office des
Nations unies contre la drogue et
le crime )ONUDC( a révélé que
quelque 464 000 personnes dans
le monde ont été tuées dans des
homicides en 2017, dépassant de
loin les 89 000 personnes tuées
dans des conflits armés au cours
de la même période. L'étude
montre que le nombre
total de personnes ayant
subi une mort violente à la suite d'un homicide
a augmenté au cours du dernier quart de siècle,
passant de 395542 en 1992 à 464000 en 2017.
Violence, violence, violence…
Les études ont révélé que 35 % des femmes dans le monde
ont été confrontées à une forme ou une autre de harcèlement sexuel au cours de leur vie. Seules 10 % de ces
victimes demanderont de l'aide aux forces de l'ordre.
ONU Femmes a fait la lumière sur la situation épouvantable des femmes dans ses rapports. "On estime que sur

les 87 000 femmes qui ont été tuées intentionnellement
dans le monde en 2017, plus de la moitié )50 000 à 58
%( l'ont été par des partenaires intimes ou des membres
de leur famille, ce qui signifie que 137 femmes dans le
monde sont tuées chaque jour par un membre de leur
propre famille. Plus d'un tiers )30 000( des femmes tuées
intentionnellement en 2017 ont été tuées par leur partenaire intime actuel ou précédent". Malheureusement,
les harcèlements sexuels dont sont victimes les hommes
n'ont pas été officiellement combattus, mais des articles
de journaux quotidiens font la lumière sur la situation
sombre de cet acte criminel putride.
La liste est longue. La question est de savoir pourquoi les
pauvres souffrent et pourquoi leur crise urgente est

←

LE groUpEmEnT proFESSIonnEL
dES BAnQUES dU mAroC AnnonCE
dES mESUrES poUr LE SoUTIEn dES
ménAgES ET dES EnTrEprISES ToUCHéS
pAr LES ConSéQUEnCES dU CovId19-

Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc
annonce l’opérationnalisation dès lundi 30 mars 2020
des mesures prises par les banques dans le cadre du Comité de Veille Économique pour le soutien et l’appui aux
ménages et aux entreprises directement touchés par les
conséquences du Covid-19:
1. Report, sur demande, des échéances des crédits amortissables et de leasing jusqu’au 30 juin 2020 Pour les
ménages et les entreprises directement impactés par le
Covid-19 : Report, sur demande, des échéances des crédits amortissables et de leasing de mars au 30 juin 2020
sans frais ni pénalités de retard.
2. Lignes de crédit additionnelles de fonctionnement
pour les entreprises touchées par le Covid-19 Afin de
permettre aux entreprises de disposer de la trésorerie
nécessaire pour notamment faire face aux versements
des salaires de leurs employés et payer leurs fournisseurs, elles peuvent bénéficier de lignes de crédit additionnelles de fonctionnement couvrant jusqu’à 3 mois
de dépenses courantes et dans les conditions du produit
Damane Oxygène garanti par la CCG. Les réseaux bancaires tiennent à la disposition des entreprises les détails
relatifs à ce produit Damane Oxygène.
Ces lignes de crédit additionnelles de fonctionnement
sont remboursables, in fine, et ce au plus tard le 31 décembre 2020.
Le taux d’intérêt calculé sur ces lignes de crédit additionnelles de fonctionnement est fixé au taux de refinancement de Bank Al-Maghrib majoré de 200 points
de base.
Pour les entreprises touchées par le Covid-19 ne pouvant pas rembourser leurs lignes de crédit additionnelles
de fonctionnement à l’échéance de décembre 2020, les
banques peuvent leur accorder des crédits à moyen
terme pouvant aller jusqu’à 5 ans pour les amortir.
Par ces mesures, les banques entendent répondre aux
attentes et besoins des ménages et des entreprises afin
de leur permettre de surmonter les conséquences de la
pandémie Covid-19 et de préserver en même temps le
tissu productif pour pouvoir relancer rapidement après
cette situation leurs activités et contribuer à la création
des richesses et de l’emploi au service du développement
économique et social de notre pays.
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صندوق مواجهة وباء فريوس “كورونا” املستجد باملغرب
عثمان بنجلون يساهم بأرباح “البنك
امللك حممد السادس
املغريب للتجارة اخلارجية” للثالثة أشهر
يساهم ب 200مليار سنتيم
األوىل من  2020لـ“صندوق كورنا”
يف الصندوق

ساهم العاهل املغربي ،امللك محمد
السادس ،بمبلغ ملياري درهم (200
مليار سنتيم) ،يف الصندوق الخاص
بتدبري ومواجهة وباء فريوس
“كورونا” املستجد باملغرب.
وأكد بالغ بأن امللك محمد السادس
تربع بمبلغ ملياري درهم ( 200مليار
سنتيم) مساهمة يف الصندوق الخاص
لتدبري “وباء كورونا” ،وذلك لدعم
النفقات الصحية االستثنئاية ودعم
القطاعات املترضرة من األزمة.

أخنوش يساهم ب 100مليار
سنتيم يف «صندوق كورنا»

ق ّررت رشكة “إفريقيا” التابعة
لرئيس التجمع الوطني لألحرار،
عزيز أخنوش تخصيص مساهمة
ب 100مليار سنتيم،
يف الصندوق الخاص
بتدبري ومواجهة وباء
“كورونا”
فريوس
املستجد باملغرب.
وأكدت مصادر خاصة
أن عزيز أخنوش،
الفالحة
وزير
البحري
والصيد
القروية
والتنمية
واملياه والغابات ،قرر
املساهمة يف الصندوق
الذي أعطى العاهل
املغربي ،امللك محمد السادس
تعليماته للحكومة قبل أيام
إلنشائه ،وصدور املرسوم الخاص
به يف الجريدة الرسمية عدد 6865
اليوم الثالثاء  18مارس ،باعتمادات
تصل إىل  100مليار سنتيم.
وأوضح ذات املصدر أن رشكة
إفريقيا التي تعد فاعل اقتصادي
وطني انخرطت يف املساهمة يف
جهود التضامن املتعلقة بالحد من
انتشار وتفيش “فريوس كورونا”.
وأعطى العاهل املغربي ،امللك محمد
السادس ،تعليماته للحكومة ،قصد
“اإلحداث الفوري لصندوق خاص
لتدبري ومواجهة وباء فريوس

كورونا”
وذكر بالغ للديوان امللكي أن هذا
الصندوق ،الذي ستوفر له اعتمادات
بمبلغ عرشة
يري
مال
د ر هم ،
سيخصص
من جهة،
للتكفل
با لنفقا ت
ملتعلقة
ا
هيل
بتأ
ا آل ليا ت
و ا لو سا ئل
ا لصحية ،
سواء فيما
يتعلق بتوفري البنيات التحتية
املالئمة أو املعدات والوسائل التي
يتعني اقتناؤها بكل استعجال.
ومن جهة أخرى ،يضيف البالغ،
سيتم رصد الجزء الثاني من
لهذا
املخصصة
االعتمادات
الصندوق ،لدعم االقتصاد الوطني،
من خالل مجموعة من التدابري التي
ستقرتحها الحكومة ،السيما فيما
يخص مواكبة القطاعات األكثر
تأثرا بفعل انتشار فريوس كورونا،
كالسياحة وكذا يف مجال الحفاظ
عىل مناصب الشغل والتخفيف
من التداعيات االجتماعية لهذه
األزمة”.

ساهم الرئيس املدير العام للبنك املغربي
للتجارة الخارجية إلفريقيا ،عثمان
بنجلون يف “الصندوق الخاص بتدبري
ومواجهة وباء فريوس “كورونا” املستجد
باملغرب ،الذي أعطى العاهل املغربي ،امللك
محمد السادس تعليماته للحكومة قبل
أيام إلنشائه ،ملواجهة تداعيات تفيش
فريوس “كورونا”.
وذكرت مصادر مطلعة أن امللياردير
بنجلون ،قرر يوم الثالثاء  17مارس،
تقديم مساهمة مالية مهمة “للصندوق”
ملواجهةتفيش “الوباء” باملغرب ،بعد صدور
قانونه بالجريدة الرسمية.
“ليكونوميست
صحيفة
وقالت
االقتصادية” أنه بعد مشاوراته مع
املساهمني الرئيسيني للبنك ،فقد قرر
تخصيص األرباح املوحدة للبنك للربع األول
من العام الحايل ،قبل الخصم الرضيبي،
للصندوق الذي تم إنشاؤه لدعم الرشكات.
وأكدت ذات املصادر أن عثمان بنجلون،
أعلن عن تخصيص كل أرباح البنك
للثالثة أشهر األوىل من هذه السنة لفائدة
الصندوق الخاص بتدبري ومواجهة وباء
فريوس “كورونا” املستجد باملغرب.

املجلس االقليمي لتيزنيت يرصد ازيد من  2مليون درهم لدعم القطاع
الصحي والساكنة املتضررة من كورونا

يف إطار التفاعل مع تطورات انتشار جائحة فريوس كورونا كوفيد
 ،19رصد املجلس االقليمي لتيزنيت مجموعة من االعتمادات الالزمة
لتقديم الدعم لساكنة االقليم املترضرة وتقوية للمجهودات التي تبذل
من طرف القطاع الصحي ليكون يف مستوى املرحلة.
وفيما يل بالغ املجلس االقليمي لتيزنيت .
يف إطار استمرار تفاعل املجلس اإلقليمي مع تداعيات جائحة كورونا
عىل مستوى اقليم تيزنيت ،ورشوعا ً يف أجرأة ما أعلن عنه يف البالغ
املؤرخ يف 25مارس ،2020ينهي رئيس املجلس إىل علم ساكنة اإلقليم
وفعالياته أنه سيعبئ ماهو متاح آنيا ً من االعتمادات للمساهمة يف
مواجهة الوباء و تداعياته املحلية التي تستوجب تظافر جهود كل
الفاعلني.
وعىل وجه االستعجال ،يتم إجراء بعض التحويالت يف ميزانية التسيري
انطالقا ً من بعض الفصول(املحروقات  ،التنقالت  ،األنشطة الثقافية
والفنية ،دعم الجمعيات …)لتعبئة غالف مايل أويل قدره مليوني درهم
(2000000,00درهم) يتم توجيهه وإعادة برمجته أساسا ً وفق ما يل:
• مليون درهم (1000000,00درهم)  :دعم الخدمات االستشفائية و
الوقاية الصحية و ما يرتبط بها من الحاجيات غري املتوفرة لدى القطاع
الويص.
• مليون درهم( 1000000,00درهم) :توفري دعم تكميل للمبادرات

التضامنية التي يقودها املجتمع املدني يف العالم القروي (التحسيس
والتوعية ،التعليم عن بعد ،التضامن و التكافل مع الفئات املترضرة
بصفة مبارشة أو غري مبارشة من أوضاع الطوارئ الصحية…).
وبتنسيق مع السلطات اإلقليمية والقطاعات املعنية ( خاصة قطاعي
الصحة والتعليم ) ،سيتم ضبط الحاجيات و تأطري كافة التدخالت مع
اعتماد طلب اقرتاح مشاريع موجه للجمعيات املحلية بخصوص الدعم
التكميل للمبادرات التضامنية ،سيكون بشأنه تلقي طلبات تمويل
املشاريع و معالجتها إلكرتونيًا و يف آجال جد مخترصة حتى يتسنى
التفاعل مع تلك املبادرات يف أم ٍد معقول .
وإذ نجدد ثقتنا و تثميننا لحزمة اإلجراءات التي تم اتخاذها بتوجيه
من ملك البالد ،فإننا نعيد التأكيد عىل أن املجلس اإلقليمي لتيزنيت
بمنتخبيه وأطره وأعوانه وكافة إمكانياته املالية واللوجستية (بنايات،
سيارات ،شاحنات ،حافالت وآليات  )..يظل تحت ترصف ورهن إشارة
السلطات واملواطنني يف كل ما له عالقة بمواجهة مخاطر وتداعيات
هذه الجائحة .كما نجدد الدعوة لعموم املواطنني ولكافة فعالياته
املؤسساتية واملدنية إىل املزيد من التعبئة إلنجاح مختلف التدابري
واالجراءات التي تعتمدها الدولة للحد من انتشار هذا الوباء الخطري.
ابراهيم فاضل

املجلس االقليمي ألشتوكة أيت باها يساهم بتعويضات شهر مارس لفائدة صندوق مواجهة كورونا
قرر رئيس وأعضاء مكتب املجلس اإلقليمي
لشتوكة ايت باها ،ورؤساء اللجن التابعة
للمجلس ونوابهم املساهمة بتعويضاتهم عن
املهام برسم شهر مارس لفائدة الصندوق
الخاص بمواجهة فريوس كورونا.
وأعلن املجلس عن وضع كل وسائله املادية
واللوجستيكة رهن اشارة املصالح االدارية
والصحية خالل هذه املرحلة تجسيدا ملبدإ

التضامن يف مواجهة الكوارث واالخطار،
وانسجاما مع قيم التآزر التي جبل عليها
املغاربة. .
وموازاة مع ذلك ،يتواصل العمل امليداني
بمختلف الجماعات الرتابية التابعة لإلقليم
للتصدي النتشار هذا الوباء ،وذلك من خالل
االجتماعات املتتالية للجنة اإلقليمية لليقظة،
واللجن املحلية ،وذلك قصد مواصلة العمل

التحسييس يف صفوف الساكنة برضورة
التزام الجميع بالبقاء يف املنازل ،واتباع
النصائح الطبية واإلدارية ،فضال عن مواصلة
عمليات النظافة والتعقيم والتي يشارك فيها
إىل جانب السلطات املحلية والجماعات الرتابية
النسيج الجمعوي املحل  ،والقطاع الخاص
باإلقليم

 450مليون يورو قيمة دعم اإلحتاد األورويب للمغرب ملواجهة جائحة كورونا

أعلن بالغ مشرتك بني اململكة املغربية واالتحاد االوروبي ،أن االتحاد
سيدعم ميزانية املغرب من خالل إعادة تخصيص ل 150مليون أورو،
بشكل فوري ،موجهة بشكل خاص لتلبية حاجيات الصندوق الخاص
بتدبري جائحة فريوس كورونا املستجد الذي تم إحداثه بمبادرة من
امللك محمد السادس.
كما سيعمل االتحاد األوروبي عىل إعادة تخصيص  300مليون أورو
من االعتمادات املالية املخصصة للمغرب ملواجهة الجائحة عرب ترسيع
تعبئتها لالستجابة للحاجيات املالية االستثنائية للمملكة.

وصدر هذا البالغ املشرتك عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الشؤون
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج ،السيد نارص
بوريطة ،مع املفوض األوروبي املكلف بسياسة الجوار ومفاوضات
التوسع ،أوليفر فاريل.
وأشار البالغ إىل أن هذا االتصال الهاتفي الذي يندرج يف إطار الرشاكة
متعددة األبعاد والتبادالت الدائمة بني اململكة املغربية واالتحاد
األوروبي ،هم تطور جائحة كوفيد -19والتدابري التي تم القيام بها عىل

املستوى الوطني واإلقليمي والدويل ملواجهتها.
وأكد البالغ أن املفوض األوروبي املكلف بسياسة الجوار ومفاوضات
التوسع ،أعرب يف هذا الصدد ،عن ارتياحه للتدابري القوية والرضورية
التي اعتمدتها اململكة املغربية عىل وجه الرسعة ملواجهة انتشار هذا
الفريوس وتأثرياته ،مشريا إىل أن االتحاد األوروبي سيبقى عىل استعداد
ملواكبة املغرب يف جهوده الصحية واالقتصادية واالجتماعية عرب العديد
من اإلجراءات
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األمازيغية يف زمن «الكورونا»
رغم توصيات “اهلاكا” وغضب الفعاليات األمازيغية  ..القنوات
العمومية تتجاهل األمازيغية يف احلمالت التحسيسية ضد “كورونا”
العثماني “إقصاء األمازيغية
ومنعها من وظيفتها الرسمية
وإقصائها من التواصل مع
املغاربة يف هذه الظرفية الحرجة،
إجراءا مخالفا للقانون والدستور
وللمواثيق والقوانني الدولية التي
صادق عليها املغرب”.

رغم أن املجلس األعىل
لالتصال السمعي البرصي
“الهاكا” أوىص بأن تبث
التحسيسية
الوصالت
بفريوس
املتعلقة
“كورونا”املستجد باملغرب،
عىل كل القنوات العمومية
باللغتني الرسميتني العربية
واألمازيغية ،وبلغة اإلشارة
بالنسبة للخدمات التلفزية،
إال أنها (القنوات العمومية)
استمرت يف تجاهل اللغة
األمازيغية يف الحمالت
التحسيسية التي تُقدمها.
وتمادت القنوات العمومية يف رضب
حق املواطنني الناطقني باألمازيغية
يف اإلعالم الرسمي ،عرب تجاهلها
املستمر يف التواصل والتحسيس
بفريوس “كورونا” ،وتقديم نصائح
بخصوص الوقاية منه ،باللغة
األمازيغية التي تعد لغة رسمية
يف الدستور والقانون واللغة األم
لألغلبية من املغاربة.
املؤسسات الحكومية لم تكن أحسن
حاال من القنوات العمومية ،إذ
استمرت بدورها يف تجاهل املراسالت
والبيانات لعدد من الفعاليات
األمازيغية ،وتوصيات “الهاكا”،
واستمرت يف تجاهل تقديم املعطيات
واملعلومات والنصائح واإلرشادات
حول وباء فريوس كورونا ،باللغة
األمازيغية.

وسجلت رئيسة التجمع العاملي
األمازيغي ،أمينة ابن الشيخ
“باستغراب شديد إقصاء ّ
كل للتواصل
باللغة األمازيغية مع املواطنني
واملواطنات ،خصوصا يف املناطق التي
ال تزال تحافظ عىل خصوصياتها
اللغوية”.
األمازيغية
الفاعلة
وأضافت
“تتبعنا طوال األيام املاضية الحملة
التواصلية التي تقوم بها وزارة
الصحة ،واألرقام واملعطيات التي
تُقدمها للرأي العام ،باللغتني العربية
والفرنسية ،يف حني تجاهلت وبشكل
تام التواصل باألمازيغية باعتبارها
لغة رسمية للدولة ،واللغة األم
لألغلبية من املغاربة ،ويف هذه املرحلة
الحرجة التي تستدعي التواصل مع
املغاربة بلغاتهم التي يفهمونها”.
واعتربت ابن الشيخ يف رسالة وجهتها
إىل رئيس الحكومة ،سعد الدين

وقالت ابن الشيخ يف ترصيح لـ
«العالم األمازيغي» حتى “الرباح”
الذي يقوم بحملة تحسيسية يف
األزقة والشوارع وحتى يف البلدات
والقرى ،يقوم بها باللغة العربية
الفصحى يف كثري من األحيان ،عوض
الدارجة و األمازيغية” .مشرية إىل
أن “الوصالت التحسيسية بالعربية
يقومون بها مستغلني آليات الدولة
من مكربات الصوت و سيارات
الرشطة والدرك وسيارات اإلسعاف…
يف تجاهل تام لالمازيغية”.
بدورها ،اعتربت منظمة “تاماينوت”
تجاهل التواصل باألمازيغية يف
هذه الظرفية “استمرارا لسياسة
التمييز والعنرصية اتجاه األمازيغ
واألمازيغية باملغرب”.
ووصفت “تاماينوت” اإلجراءات
التواصلية للحكومة ب”املخالفة
للدستور والقانون ومنافية للواقع
عىل اعتبار أنها تعرقل الحق يف
وتوفريها،
للمعلومة
الوصول
خصوصا حني يتعلق األمر بمعلومات
رضورية مرتبطة بالنجاة والحياة”.

“تاماينوت” :استثناء املؤسسات الرمسية لألمازيغية من
التواصل حول “كورونا” استمرار لسياسة “التمييز والعنصرية
اجتاه األمازيغ واألمازيغية”
قالت منظمة “تاماينوت”
إن تواصل املؤسسات الرسمية
وزارة
الصحة،
(وزارة
الرتبية الوطنية ورئاسة
الحكومة…) باللغتني العربية
والفرنسية فقط ،خصوصا يف
هذه الظرفية ،هو “استمرار
لسياسة التمييز والعنرصية
اتجاه األمازيغ واألمازيغية
باملغرب”.

وأوضحت الهيئة األمازيغية
يف بيان لها ،اليوم ،ونحن أمام
أزمة صحية عاملية تتعلق
بانتشار فريوس Covid-19
كورونا ،فـ”األمازيغ يف
بلدهم املغرب ال يعانون
فقط من التداعيات الصحية
للوباء الجديد كما هو الحال
بالنسبة لسكان العالم ،بل
يضاف إىل ذلك انعدام التواصل
بلغتهم األم األمازيغية من
طرف املسؤولني والجهات
واملؤسسات الرسمية يف هذه
اللحظات الحرجة التي تتسم
بالحساسية وتستدعي الدقة
والتواصل السليم”.
وأشارت إىل أن “اإلجراءات
التواصلية للحكومة املغربية
مخالفة للدستور والقانون

ومنافية للواقع عىل اعتبار
أنها تعرقل الحق يف الوصول
للمعلومة وتوفريها ،خصوصا
حني يتعلق األمر بمعلومات
رضورية مرتبطة بالنجاة
والحياة” .مضيفة أن “الخطة
التواصلية بهذه التجاوزات
تبقى ضعيفة جدا وال تحرتم
االلتزامات الدولية خصوصا
مع منظمة الصحة العاملية،
التي تركز عىل “إمكانية
املعلومات”
إىل
الوصول
كعنرص مهم يشمل الحق
يف الصحة إىل جانب عنارص
التوافر واملقبولية والجودة.
كما أنه ال يسجل يف ذلك أي نية
الحرتام اعالن األمم املتحدة
حول حقوق الشعوب األصلية
يف مواده  2و 7و 16التي
تتحدث عن منع التمييز عىل
أساس الهوية األصلية والحق
ّ
سليمة.
يف حياة
وسجل املصدر ذاته “املجهودات
الفردية لبعض املنابر االعالمية
وبعض الصحفيني ،والفعاليات
األمازيغية
والتنظيمات
والقوى الحية التي تساهم يف
توفري املعلومات باألمازيغية
وهي بذلك تساهم يف نرش

ثقافة التضامن والحياة”.

ودعت الهيئة األمازيغية
إىل
املغربية
الحكومة
التواصل باللغة االمازيغية
وتوفري كبسوالت تحسيسية
وتوعوية وإدراجها ضمن
الخطة الوطنية للتواصل،
كما نؤكد عزمنا عىل التواصل
مع منظمة الصحة العاملية
واملساطر الخاصة لألمم
املتحدة التي تتمثل يف املقررين
الخاصني يف حال استمرار
إقصاء األمازيغية يف التواصل
اليومي”.
وأهاب املكتب الفيدرايل ملنظمة
“تاماينوت” بكل املواطنات
االلتزام
إىل
واملواطنني
باإلسرتاتيجية الوطنية ضد
الوباء والتحل بقيم تيويزي
– التضامن التي تعترب رصيدا
مشرتكا لكل الشعوب األصلية
عرب العالم” .مشيدة بـ” كل
املبادرات الفردية التي تقوم
بها جهات غري حكومية يف
التواصل وتبسيط املعلومات
واملواطنني
للمواطنات
باألمازيغية”.

اهلاكا توصي ببث الوصالت
التحسيسية مبخاطر ”كورونا” على
القنوات العمومية بالعربية واألمازيغية
ولغة اإلشارة

أوىص املجلس األعىل لالتصال
السمعي البرصي “الهاكا” خالل
جلسته العامة املنعقدة يوم 17
مارس  ،2020بأن يتسم املجهود
التواصل العمومي املعتمد ملحاربة
انتشار فريوس كورونا باشتمالية
أكرب ،وبأن يكون الولوج إىل الرسائل
املبثوثة متاحا لكل املواطنني.
وسجل املجلس األعىل يف بيان
له؛ املجهود االستثنائي للتواصل
والتحسيس بفريوس كورونا الذي
تبذله املحطات اإلذاعية والقنوات
التلفزية املغربية ،وبعد معاينته
للوصلة التحسيسية التي تعرف
بفريوس كورونا املستجد وتقدم
نصائح بخصوص الوقاية منه،
وكذا الوصلة التي تهم تعليق
الدراسة وتمكني التالميذ والطلبة
واملتدربني من متابعة دراستهم
عن بعد ،فإنه يويص استنادا لحق
كل مواطن يف اإلعالم ،بأن تبث
الوصالت التحسيسية املتعلقة
بفريوس كورونا عىل كل القنوات
العمومية باللغتني الوطنيتني،
العربية واألمازيغية ،وبلغة اإلشارة
بالنسبة للخدمات التلفزية.
وأشاد املجلس األعىل خالل االجتماع

ذاته ،باإلسهام الهام لإلذاعات
والقنوات التلفزية العمومية
والخاصة يف مجهود التواصل
والتحسيس املبذول من طرف
املؤسسات والسلطات املغربية للحد
من انتشار الفريوس وحماية صحة
املواطنني.
واعترب املجلس أنه من املجدي أال
تقترص هذه املساهمة عىل البث
السمعي البرصي لربامج اإلخبار
والوصالت التحسيسية ،وأن تأخذ،
عىل غرار مبادرات بعض املتعهدين،
شكل تعبئة ديناميكية عىل شبكات
التواصل االجتماعي بغاية نرش
املعلومات واإلرشادات عىل نطاق
واسع وإشاعة السلوك الوقائي لدى
مختلف فئات الجمهور خصوصا
الشباب.

من جهة أخرى ،اعترب املجلس بأن
بذل مجهود إخباري دقيق ونزيه
وكذا نهج مقاربة تحسيسية
كفيالن
ومسؤولة،
عقالنية
بتحقيق نتائج ناجعة يف بناء يقظة
جماعية فاعلة ومحاربة ترويج
األخبار الزائفة والتضليلية املتعلقة
بفريوس كورونا وبطرق الوقاية
منها جماعيا وفرديا.

املخططات القطاعية لألمازيغية
يف زمن كورونا

انتهت املهلة التي منحها
القانون التنظيمي رقم 26.16
املتعلق بتحديد مراحل تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية
وكيفيات إدماجها يف مجال
التعليم ومختلف مجاالت الحياة
العامة ،للقطاعات الوزارية
والجماعات الرتابية واملؤسسات
واملنشئات العمومية واملؤسسات
والهيئات الدستورية ،قصد
وضع مخططات عمل تتضمن
كيفيات ومراحل إدماج اللغة
األمازيغية ،بكيفية تدريجية ،يف
امليادين التي تخصها.

حسب مقتضيات املادة 34
من القانون  26.16السالف
الذكر ،مع تنصيص ذات املادة
عىل لزوم صدور قانون تنظيمي
يحدد تأليف هذه اللجنة
وكيفيات سريها ،وهو األمر
الذي بقي حربا عىل ورق.

«العثماني» الذي ن َ َّ
ط عىل
مقتضيات املادة  34بإصداره
ملنشوره عدد  19/2019الذي
يحث فيه القطاعات املعنية
الحسني أبليح
الرسمي
الطابع
بتفعيل
لألمازيغية عىل موافاته بتلكم
املخططات حسب اآلجال املحددة يف القانون
التنظيمي ،وقع يف تجزيئية غري مربرة عندما
ستة أشهر من الرتقب واالنتظار ،يف أول
استثنى مؤسسات الحكامة واكتفى بتوجيه
اختبار للقانون التنظيمي املومإ إليه آنفا،
املنشور اسميا إىل وزير الدولة والوزراء
دونما إشارة تذكر تيش بجدية هذا القطاع
والوزراء املنتدبني ،مما يعطي مبدئيا
أو ذاك لحلحلة وضع الالحراك الذي عاشته
الصورة األوىل ملعالم املخططات املرجوة
األمازيغية عىل األقل يف ظل دستور .2011
والتي ستكون بال شك بعيدة عن الشمولية
فعالوة عىل الغموض الذي يلف عملية إعداد
املأمولة يف هذه املخططات ألن املفروض
املخططات يف ظل مقاربة التشاركية من
أن الحكومة بصدد إرساء مخطط قانون
القطاعات املعنية اللهم إال وزارة التضامن
تنظيمي يف شموليته بعيدا عن التجزيئية
والتنمية االجتماعية واملساواة واألرسة
التي ستفرغه من محتواه.
وبعض الجماعات الرتابية املعدودة ،فإن
تعاطي رئاسة الحكومة مع موضوع تفعيل
وجدير بالذكر ،أن الحركة االمازيغية ما
الطابع الرسمي لألمازيغية يشوبه الكيل
فتئت ترسل رسائل يف اتجاه نهج مقاربة
بمكيالني من جانبها ،يف وقت كان فيه األجدر
حقوقية يف إعداد املخططات القطاعية وجرب
بسعد الدين العثماني أن يبادر بإعطاء القدوة
الرضر الذي لحق االمازيغية جراء إقصائها
لفريقه الحكومي وللمؤسسات التي يرشف
املمنهج من قطاعات حكومية ضلت ردحا
عليها بمقتىض الفصل  89من الدستور،
من الزمن غيتوهات مضادة لألمازيغية.
بالعمل عىل تأسيس اللجنة الوزارية الدائمة
التي يعهد إليها حرصيا تتبع مهام وتقييم
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،وذلك
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يف خضم انتشار جائحة فريوس كورونا  ...دعوات إلطالق سراح املعتقلني
بسبب “كورونا”..
برملانيتان هوالنديتان تراسالن
وزير العدل املغريب إلطالق معتقلي
“حراك الريف”

الربملانيتان
وجهت
الهوالنديتان كاتي بريي ،و
ليليان بوملان رسالة إىل وزير
العدل املغربي ،محمد بن
عبد القادر تتعلق باملطالبة
بإطالق رساح املعتقلني عىل
خلفية الحراك الشعبي الذي
عرفته منطقة الريف.
مع ظهور حالة الطوارئ
العاملية الناجمة عن تفيش
مرض  .COVID-19قالت
“كاتي” و”ليليان” ،إننا
“نشعر بالقلق جميعً ا
بشأن سالمة مواطنينا،
ويف ظل هذه الظروف
الصعبة نطالب بإطالق
رساح املعتقلني عىل خلفية
مظاهرات حراك الريف
يف شمال املغرب ،إنهم ال
يشكلون تهديدًا لألمن
العام” .تورد الرسالة.
وأضافت الرسالة ”:كما
من
العديد
تعلمون،
الهولنديني لديهم عائالت
املغرب،
يف
وأصدقاء
وخاصة يف منطقة الريف.
يف ظل الظروف الحالية،
من املفهوم أنهم قلقون
أكثر بشأن سالمة معتقل
الحراك الذين هم يف
سجون مغلقة و مكتظة
ويفتقرون إىل الرعاية

الصحية الكافية”.
باإلضافة إىل ذلك ،تضيف
الرسالة املوجهة لوزير
العدل” فإن الحالة الصحية
للعديد من هؤالء املعتقلني
ضعفت بشدة بسبب
اإلرضابات املتقطعة عن
الطعام”.
وزاد ذات املصدر ”:إن
تفيش وباء فريوس كورونا
 COVID-19شديد العدوى
يعرض جميع هؤالء
املعتقلني لخطر كبري
باإلصابة بفريوس كورونا
املستجد.
ودعت الرسالة املوجهة
لوزير العدل “الحكومة
املغربية بإعطاء األولوية
لالعتبارات اإلنسانية يف هذه
األزمة العاملية من خالل
ضمان اإلفراج عن املعتقلني
السياسيني للحراك” مشرية
إىل أنهم “يف خطر كبري
بسبب العواقب الوخيمة
لفريوس كورونا”.
وأشار ذات املصدر”يف
األيام األخرية  ،وجدنا
أن بعض البلدان األخرى
اتبعت نصيحة خرباء األمم
املتحدة وقامت باإلفراج عن
السجناء”.

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تطلق نداء حلماية السجناء
وإطالق سراح املعتقلني األكثر ضعفا

أطلقت مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان نداء لحماية السجناء وإطالق رساح
املعتقلني األكثر ضعفا.
ودعت مفوضة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه إىل حماية السجناء القابعني
يف زنزانات مكتظة أو يف مرافق مغلقة من تفيش الوباء عرب إطالق رساح املعتقلني األكثر
ضعفا.
وقالت باشليه إن «كوفيد -19بدأ يطال السجون ،والزنزانات ومراكز احتجاز املهاجرين
كما دور رعاية املسن ين ومستشفيات األمراض النفسية ،وقد يجتاح مؤسسات إيواء
األشخاص األكثر ضعفا».
وأشارت باشليه إىل أن مراكز االعتقال يف كثري من الدول شديدة االكتظاظ ما يعر ض
املعتقلني والحراس لإلصابة بالفريوس.
ويف معرض حديثها عن السجناء واملعتقلني قالت باشليه إنهم «غالبا محتجزون يف ظروف
ال تراعي رشوط النظافة ،كما أن الرعاية الصحية غري كافية وأحيانا غري متوافرة» .وأكدت
أنه «من املستحيل عمليا يف تلك الظروف عدم االختالط أو االنعزال».

”  :”AMDHالظروف احلالية تستوجب “االنفراج السياسي” وإطالق
“املعتقلني السياسيني” خطوة مهمة لتظافر اجلهود ورفع التحديات

قالت الجمعية املغربية لحقوق
اإلنسان إن “مبادرة اإلفراج عن
معتقل الرأي واملعتقلني السياسيني
عىل خلفية االحتجاجات الشعبية
السلمية التي عرفتها منطقة الريف،
وغريهم من املعتقلني السياسيني،
ستشكل خطوة مهمة نحو خلق أجواء
تشجع عىل تظافر جهود الجميع لرفع
التحديات الخطرية التي تواجه بالدنا
يف الوقت الراهن خاصة أن للعديد
منهم القدرة عىل القيام بدور كبري يف
مناطقهم يف تأطري املواطنني مساهمة
يف املجهود الوطني ملواجهة التحدي
الذي ينتصب أمامنا جميعا”.
وأضافت الهيئة الحقوقية يف بيان لها ،أن “الظروف التي تمر منها بالدنا،
تستوجب االنفراج السيايس ،وتتطلب تدابري تخفف من أوضاع االحتقان
واالستياء العام التي تسود منذ اعتقالهم خاصة يف مناطقهم؛ وبحكم ما
تحتاجه بالدنا من تعبئة شعبية لرفع تحدي إنقاد البلد من خطر محدق؛
ويف ظل ما تعرفه السجون املغربية من اكتضاظ وخصاص يف املعدات
والتجهيزات و نقص يف رشوط السالمة والوقاية الصحية”.
وأوضحت ال ،AMDHأن “معتقل الرأي واملعتقلني السياسيني عىل خلفية
االحتجاجات الشعبية السلمية التي عرفتها منطقة الريف ،وغريهم من
املعتقلني السياسيني ،لم يرتكبوا جرائم قد تهدد أمن وسالمة املواطنني
وإنما اعتقلوا بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية وأنشطتهم النضالية
وكانوا ضحايا محاكمات غري عادلة” .وفق تعبريها.
ووقف املكتب املركزي للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان ،حسب بيانه عىل
“ما قد تكون عليه الحالة يف القادم من األيام من مضاعفات أسوأ ،إذا
لم نقم بواجبنا كل حسب موقعه ومسؤوليته ،مجتمعا مدنيا ،أشخاصا
ومؤسسات ،قطاعا عموميا أو قطاعا خصوصيا ،وإذا لم نلتزم بالقيم
اإلنسانية النبيلة التي ترتكز عىل مبادئ العدل واملساواة وحفظ الكرامة

لكل املواطنني واملواطنات
وضمان الحق يف الصحة والحق يف
الحياة للجميع”.
وسجل مكتب الجمعية الحقوقية
“بإيجابية” انخراط املجتمع املدني
ونشطاء اإلعالم البديل يف التحسيس
والتوعية من أجل الحد من انتشار
الوباء” .وثمن ما “دعت له دورية
رئاسة النيابة العامة حول البحث يف
إمكانية تسليم األحداث املودعني يف
مراكز حماية الطفولة ألرسهم بما فيه
املصلحة الفضىل لألطفال ،والتدابري
املقرتح اتخاذها اتجاه السجناء التي
جاءت مفصلة يف بيان املرصد املغربي
للسجون الصادر بخصوص جائحة فريوس كورونا املستجد”.
إال أنه يف املقابل ،يضيف بيان املكتب املركزي للجمعية املغربية لحقوق
اإلنسان “يستحرض ،كالعديد من املنظمات الحقوقية الوطنية والدولية،
وضعية سجناء الرأي واملعتقلني السياسيني ومعاناة أرسهم وذويهم
إضافة إىل ما يتهدد حقهم يف الحياة ،يف حال تعرضهم للمرض املستجد
وانتشاره داخل السجون ،خاصة أن أوضاعهم الصحية متدهورة ،من
جراء اإلرضابات املتكررة والطويلة عن الطعام التي خاضها العديد منهم،
وبعضهم لم يتوقف عن اإلرضاب إال يف األيام القليلة املاضية ،كما يستحرض
وضعية أرسهم املضطرة ملواصلة تنقالتها بني املدن لزيارة أبنائها يف هذه
الظروف التي تتطلب التزام البيوت والتقليل من التنقالت ،مما يعرضها
أيضا للمخاطر”.وفق ما جاء يف البيان.
وطالب بجعل حد “ملعاناة املعتقلني السياسيني ومعتقل الرأي ،ومعاناة
أرسهم باإلفراج الفوري عنهم” ،داعيا “كافة الهيئات الحقوقية والنقابية
والسياسية والشبيبية والنسائية والجمعوية األخرى ،إىل تكثيف الجهود
من أجل العمل عىل إطالق رساح كافة املعتقلني السياسيني ومعتقل
الرأي”.

األمم املتحدة تطلق خطة إنسانية للتصدي لكوفيد -19مؤكدة أن «البشرية مجعاء» مهددة

أكد األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش األربعاء 25
مارس  2020أن كوفيد" -19يهدد البرشية جمعاء" ،وذلك خالل
إطالقه "خطة استجابة انسانية عاملية" تستمر حتى ديسمرب
مرفقة بحملة تمويل لجهود التصدي للفريوس بقيمة ملياري
دوالر.
وقال غوترييش خالل عرض الخطة األممية عرب الفيديو "يجب عىل
البرشية جمعاء العمل من أجل القضاء عىل" كوفيد ،-19معتربا أن
"الجهود التي تبذلها البلدان يف شكل منفرد من أجل التصدي له لن
تكون كافية".
وكان غوترييش قد وجه األسبوع املايض نداء للتضامن مع الدول
الفقرية والضعيفة تفاديا لسقوط "ماليني" الضحايا.
وتهدف الخطة إىل مكافحة الفريوس يف "أفقر بلدان العالم"
و"مساعدة الفئات الضعيفة للغاية" ،والنساء واألطفال و"كبار
السن واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة واألشخاص
ذوي اإلعاقة".
وأوقعت الجائحة  19,246وفاة يف العالم منذ أول ظهور لفريوس
كورونا املستجد يف دجنرب وفق تعداد لوكالة فرانس برس وقد
تخطى عدد اإلصابات املؤكدة بالفريوس  533.312ألفا.
وبات الفريوس يهدد دوال تعاني من أزمات إنسانية بسبب الحروب
والكوارث الطبيعية والتغري املناخي.
وقال غوترييش "إننا نبذل قصارى جهدنا لوضع خطط االنتعاش
املبكر واالستجابة يف جميع بلدان العالم األشد ترضرا حتى نحقق

اقتصادا جديدا مستداما وشامال للجميع ال يرتك أحدا خلف الركب".
وكشف األمني العام لألمم املتحدة أنه "طلب من منسقي األمم
املتحدة املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطرية دعم البلدان يف
جميع أنحاء العالم يف جهودها الرامية إىل معالجة التداعيات
االجتماعية واالقتصادية لهذه الجائحة ،األمر الذي سيتطلب إنشاء
آلية مناسبة للتمويل".
وتبدو الخطة التي أطلقتها األمم املتحدة متواضعة مقابل رصد
الواليات املتحدة خطة بألفي مليار دوالر لتحفيز اقتصادها .علما
أن الخطة األممية ستغطي الفرتة املمتدة من أبريل إىل دجنرب ر
 ،2020ما يعزز املخاوف من أن هذه الفرتة ستشهد أزمة كربى.

وتنضوي تحت الخطة املشرتكة بني الوكاالت ،التي يتوىل تنسيقها
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "جميع النداءات
الراهنة املوجهة من منظمة الصحة العاملية وغريها من رشكاء
األمم املتحدة".
وترصد الخطة  450مليون دوالر ملنظمة الصحة العاملية ،و405
ماليني دوالر ملنظمة اليونيسف ،و 350مليون دوالر لربنامج
األغذية العاملي.
ودعا غوترييش إىل "مواصلة دعم خطط االستجابة اإلنسانية
القائمة التي يعول عليها مئة مليون شخص".
وقال األمني العام "إذا تم تحويل مسار هذا التمويل ،فإن العواقب
قد تكون كارثية وستشمل زيادة انتشار وباء الكولريا والحصبة

والتهاب السحايا ،وارتفاع مستويات سوء تغذية األطفال،
وتقويض قدرة تلك البلدان عىل مكافحة الفريوس".
وأوضح غوترييش أن الخطة األممية الواقعة يف  80صفحة ،تلحظ
رشاء تجهيزات طبية إلجراء الفحوص املخربية ومعالجة املرىض
وإقامة نقاط لغسل اليدين يف مخيمات الالجئني وإطالق حمالت
توعية وإقامة جسور جوية إنسانية مع إفريقيا وآسيا وأمريكا
الالتينية.
وتشري الخطة إىل مواصلة تقييم حاجات عدد كبري من الدول،
لكن ها تعطي األولوية يف االستفادة من املساعدات لنحو عرشين
دولة بينها أفغانستان وليبيا وسوريا وإفريقيا الوسطى وجنوب
السودان واليمن وفنزويال وأوكرانيا ،بينما تضع دوال أخرى قيد
الدرس عىل غرار إيران وكوريا الشمالية.
ويف إطار التأكيد عىل صعوبة توقع كيفية تطور الجائحة ،تتحدث
األمم املتحدة عن احتمالني:
االحتمال األول :هو السيطرة رسيعا عىل كوفيد -19عرب إبطاء
تفشيه خالل "ثالثة أو أربعة أشهر" ما من شأنه ان يسمح
بـ"تعاف رسيع نسبيا" عىل صعيد قطاعات الصحة العامة
واألوضاع االقتصادية.
أما االحتمال الثاني :فيشمل "تفشيا رسيعا للجائحة" يف "أكثر
البلدان هشاشة" بخاصة يف إفريقيا وآسيا وبعض دول أمريكا
الالتينية ،ما سيعني إغالقا مطوال للحدود ومواصلة فرض القيود
عىل التنقل "ما سيفاقم التباطؤ العاملي الذي نشهده حاليا".
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أطباء تونسيون يشرعون يف
استخدام دواء «الكلوروكني» ضمن
جتارب سريرية لعالج املصابني
بفريوس «كورونا» يف تونس

رشع أطباء تونسيون يف
استخدام دواء «الكلوروكني»
الخاص بعالج املالريا مع أدوية
أخرى يف اطار تجارب رسيرية
لعالج املصابني بوباء «كورونا»
املستجد يف تونس ،وفق ما أعلنه
املدير العام للرعاية الصحية
األساسية شكري حمودة.
وأفاد حمودة يف ترصيح لوكالة
تونس افريقيا لألنباء ،يوم
الثالثاء  24مارس  ،2020ان
مجموعة من العلماء والباحثني يف
تونس ضبطوا طريقة استخدام
«الكلوروكني» مع اضافة أدوية
أخرى له يف اطار عالج مرىض
وباء فريوس «كورونا» املستجد،
مالحظا أن اجراء أول التجارب
الرسيرية يف تونس ينطبق مع ما
قامت به بلدان متقدمة يف اطار
مكافحة وباء «كوفيد .»19
ويتم اجراء هذه التجارب
الرسيرية بالتنسيق مع املخرب
الوطني ملراقبة األدوية واملركز
الوطني لليقظة الدوائية والهيئة
والجودة
للتقييم
الوطنية
واالعتماد بوزارة الصحة ،وفق ما
رصح به ذات املسؤول مشريا اىل
أن االدارة العامة للرعاية الصحية
األساسية اقتنت الكميات الالزمة
من دواء «الكلوروكني» بفضل
الدعم الكامل التي تم توفريه من
قبل كل من الصيدلية املركزية
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والبنك املركزي.
وكان شكري حمودة أفاد يف
ترصيح سابق أنه سيقع اعتماد
دواء «الكلوروكني» الذي يعالج
يف األصل مرض املاالريا يف إطار
تجارب بحثية وعالجية يقوم
بها أطباء مختصون بتونس
ملعالجة مرىض «كورونا» ،مؤكدا
أن تقديم هذا الدواء إىل املرىض
ال يتم إال عن طريق وصفات
طبية يقدمها األطباء املختصون
املشاركون يف التجارب البحثية
الرسيرية وال يمكن لألطباء
العاديني تقديمه تفاديا ألية
مضاعفات جانبية.
ويأتي اطالق عدد من األطباء
التونسيني تجارب رسيرية
باستعمال دواء الكلوروكني ،بعد
أيام قليلة من اعالن وزير الصحة
عبد اللطيف املكي ،قرار عدد
من األقسام الطبية يف تونس،
استخدام هذا الدواء الخاص
بعالج املالريا يف عالج مرىض
فريوس «كورونا» املستجد.
وأفاد املكي بأن وزارتي الصحة
والتعليم العايل والبحث العلمي
رصدتا اعتمادات مالية بقيمة
5ر 2مليون دينار لتمويل
دراسات وبحوث الختبارات حول
استعمال الكلوروكني يف عالج
مرىض فريوس «كورونا».

ليبيا :حكومة الوفاق تفرج عن  466سجينا
ملنع تفشي فريوس «كورونا»
أعلنت وزارة العدل يف حكومة "الوفاق الوطني" الليبية
املدعومة دوليا ،اليوم السبت  28مارس  2020اإلفراج عن
 466سجينا ضمن خطتها ملواجهة خطر تفيش فريوس
كورونا املستجد (كوفيد.)-19
وأفادت الوزارة ،يف بيان نرشته عرب صفحتها الرسمية عىل
فيسبوك ،بأن "النيابة العامة أصدرت قرارا باإلفراج عن
 466نزيال من داخل مؤسسات اإلصالح والتأهيل بنطاق
طرابلس".
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي "يف إطار خطة االستجابة
للتعامل مع كورونا وتنفيذا لتوصيات املجلس األعىل للقضاء
برضورة التخفيف من اكتظاظ السجون ،واستعمال بدائل
الحبس االحتياطي واإلفراج الرشطي".
ويشمل هذا العدد "موقوفني احتياطيا عىل ذمة التحقيق
وكذلك من تنطبق عليهم قواعد اإلفراج الرشطي ،الذين
استفادوا من قرارات اإلفراج منذ بداية األزمة وحتى  27من
شهر مارس الجاري".
ومن بني املفرج عنهم ليبيون وعرب وأجانب ،وفقا للبيان.
وأشارت وزارة العدل إىل عزم املجلس األعىل للقضاء العفو
عن املحكومني الذين أمضوا أكثر من نصف املدة وكبار السن
وذوي االعتبارات الصحية الخاصة.

وسجلت ليبيا أول حالة إصابة بفريوس كورونا املستجد
األسبوع املايض ،وهي ملواطن ليبي عاد من السعودية
مؤخرا .وأعلنت حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا
لها والسلطات يف رشق البالد ،عن اتخاذ حزمة من التدابري
الوقائية ملواجهة خطر تفيش فريوس كورونا املستجد ،من
بينها إغالق الحدود الربية والجوية ملدة ثالثة أسابيع وفرض
حظر التجول ملدة  12ساعة.

عالج فريوس كورونا :السيد بن بوزيد يدافع عن
اختيار اجلزائر اعتماد الكلوروكني
دافع وزير الصحة والسكان واصالح
املستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد
يوم الخميس  26مارس  2020عن
االختيار الذي قامت به اللجنة العلمية
ملتابعة تفيش فريوس كورونا و املتعلق
باستعمال الكلوروكني لعالج املرىض
املصابني بفريوس كورونا ،معتربا ان
الجزائر "ليس لديها خيارا آخرا".
ورصح الوزير للصحافة عىل هامش
ندوة عن بعد نشطها مع خبري من
وزارة الصحة الصينية قائال "لسنا
مخطئني و بروتوكول العالج الذي
اعتمدته الجزائر حظي بموافقة
اللجنة العلمية" التي انشأها رئيس
الجمهورية عبد املجيد تبون.
واسرتسل الوزير يقول ان "اختيار هذا
العالج املضاد للمالريا لعالج املرىض
املصابني بفريوس كوفيد -19تم بالنظر
اىل التجارب التي اجريت يف بلدان أخرى
تمتلك نظام صحة ذو نوعية" ,مشريا
يف هذا السياق اىل حالة الصني التي يبدو
انها نجحت يف التحكم يف الوباء.
و لدى تطرقه اىل النقاش القائم حاليا
حول دواء الكلوروكني ,اكد الوزير

ان العلماء ما زالوا مختلفني حول
القدرة الحقيقية لهذه الجزيئة ,معتربا
اننا "عندما نكون امام وضع كارثي
وخطري كهذا فإننا نحتاج للتوجيه و
لتقاسم التجارب" ,موضحا انه "اذا
لم يعطي العالج عىل اساس كلوروكني
نتائجا مرضية فانه لن يرض".
ومن جهته أكد األستاذ إسماعيل
مصباح ،وهو عضو يف اللجنة
العلمية الوطنية لإلنذار واملتابعة
واالعالم بخصوص فريوس كورونا ان
"بروتوكول العالج الذي قدمه اليوم
الصينيون تبني انه نفس الربوتوكول
الذي تبنته الجزائر" ,مضيفا يف هذا
السياق ان هذا العالج سيخضع "ملراقبة
طبية صارمة" و "لتقييم".
وذكر االستاذ مصباح ان "هذا
الربوتوكول العالجي الذي تم وضعه
موجه حاليا لألشخاص األكثر عرضة
للخطر والذين لديهم امراض أخرى
مزمنة جانبية مهما كان شكلها.
وهو موجه أيضا للمرىض الذين لديهم
اشكال مرضية معقدة او حادة".
ويف هذا السياق قال األستاذ مصباح

ان هذا العالج "م ؤطر يف الوسط
االستشفائي من طرف اخصائيني
يف املصالح التي تتكفل باألشخاص
املصابني بكوفيد ," -19مضيفا ان
اللجنة العلمية تقوم أيضا بتقييم هذا
الربوتوكول لتقدير "تأثرياته عىل صعيد
الفعالية".
وأضاف ان "بعض الدراسات تمت يف
بلدان أخرى أظهرت فعاليته .وستمكننا
التجربة الجزائرية من خالل متابعة
وتقييم هذا الربوتوكول من تقديم
مساهمتنا يف املعرفة يف هذا املجال".
ومن جهته ألح الخبري الصيني عىل
رضورة "عزل" الحاالت املؤكدة
لفريوس كورونا وعىل "االحرتام
الصارم" لإلجراءات الوقائية ال سيما
البقاء يف املنازل وقواعد النظافة التي
اعتربها "أساسية" ملكافحة انتشار
الفريوس.
ونصح هذا الخبري أيضا باستعمال
الكلوروكني الذي يمكن مرافقته
بمضاد حيوي يف بعض الحاالت ،لعالج
املرىض املصابني بكوفيد.19-

تشديد عقوبة السجن ألحد رموز احلراك اجلزائري

قضت محكمة االستئناف بالجزائر العاصمة بالسجن سنة مع
النفاذ بحق املعارض وأحد رموز الحراك كريم طابو ،املوجود يف
السجن منذ ستة أشهر ،يف خضم انتشار وباء كورونا املستجد،
بحسب محاميه ومنظمة حقوقية.
وقال املحامي امني سيدهم «قايض االستئناف نطق بحكم عام
نافذ ،بدون مرافعة وبدون سماع املتهم ،يف محاكمة تمت برمجتها
هذا الصباح بدون علمنا» مشريا إىل ان عدد محامي الدفاع فاق
الثالثني.
وكانت املحكمة االبتدائية قضت يف  11مارس بادانة طابو (46
عاما ) بالسجن سنة ،منها ستة أشهر نافذة ،وذلك بتهمة «املساس
بسالمة وحدة الوطن».
وكان يفرتض ان يغادر طابو ،الذي اعتقل يف  12شتنرب ،السجن
يف  26مارس « ،لكن بعد تشديد عقوبته سيبقى يف السجن» كما
أوضح سيدهم.
وتحو ل طابو الذي شارك يف كل تظاهرات الحراك منذ  22فرباير
قبل توقيفه ،إىل إحدى الشخصيات البارزة ،وربما األكثر شعبية،
ضمن الحركة االحتجاجية املناهضة للنظام.
وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن
حقوق االنسان لوكالة فرنس برس «لقد أذهلنا ما حدث ،ليس

فقط لكريم طابو ولكن للعدالة الجزائرية .هذا يتجاوز العقل .لقد
صدمنا».
وروى املحامي سيدهم أنه «بمجرد ابالغنا باملحاكمة جئنا
مرسعني وفوجئنا ان القايض افتتح الجلسة متجاهال طلب املتهم
بحضور محاميه ،وأصيب بصدمة تسببت يف ارتفاع ضغطه فاقتيد
اىل عيادة املحكمة».
وتابع «القايض تجاهل كل ما يحدث وبارش املحاكمة بدون سماع
املتهم وبدون ان نرافع .ثم أوقف الجلسة للمداولة لينطق بالحكم:
تأييد الحكم االول مع تحويل السجن غري النافذ اىل حكم نافذ».
واعتربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق االنسان يف بيان
أن «كل املحاكمة يف االستئناف كان الغرض منها منع (طابو)
من مغادرة السجن بعد نهاية عقوبة ستة أشهر» مشرية إىل ان
«املحاكمة تمت برمجتها يف الخفاء بدون ابالغ املحامني».

وكان وزير العدل اعلن يف  16مارس تعليق كل املحاكمات حتى
تاريخ  31من الشهر نفسه ،ما عدا تلك املقررة والخاصة بأشخاص
رهن الحبس ،بسبب انتشار وباء كورونا املستجد الذي تسبب يف
وفاة  19شخصا يف الجزائر و 264حالة مؤكدة.

وطابو ( 46عاما ) هو منسق حزب االتحاد الديموقراطي
االجتماعي قيد التأسيس وقد أخل سبيله يف  25شتنرب ثم أعيد
اعتقاله يف اليوم التايل ،وأحيل للمحاكمة بتهمتي «التحريض عىل
أعمال العنف» و «املساس بسالمة وحدة الوطن».
وخالل محاكمة  11مارس ،طالب اإلدعاء بعقوبة السجن أربع
سنوات ،بينما نفى طابو كل التهم املوجهة اليه.
وبرأته املحكمة من تهمة «التحريض عىل العنف» وأدانته فقط
بتهمة املساس بوحدة الوطن».
وقبل تأسيس حزبه ،كان طابو بني  2007و 2011السكرتري األول
لجبهة القوى االشرتاكية ،أقدم حزب جزائري معارض.
وقد سبق أن مثل طابو أمام املحكمة يف قضية أخرى بتهمة
«املساس بالروح املعنوية للجيش» وتم تأجيلها بطلب من محاميه
اىل السادس أبريل ،بدون أن يعرفوا انه سيحاكم يوم الثالثاء24
مارس الحايل.
وطلب ممثل االدعاء العام بالسجن سنتني يف إطار املحاكمة التي
جرت يوم االثنني  23مارس ،يف غياب املواطنني يف محكمة سيدي
امحمد بوسط العاصمة ،بسبب كورونا املستجد.
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كوفيد ..19-تعبئة مكثفة لالحتاد الوطين لنساء املغرب عرب منصة «كلنا معك»

أعلن االتحاد الوطني لنساء املغرب ،يوم الجمعة  27مارس ،2020
أنه سيتعبأ بشكل مكثف خالل هذه الفرتة من الحجر الصحي من
أجل التحسيس بشكل أكثر بخصوص منصة االستماع والدعم
والتوجيه «كلنا معك».
وذكر االتحاد ،يف بالغ ،أن هذه املنصة املخصصة لالستماع والدعم
والتوجية ،واملوجهة أساسا لفائدة النساء والفتيات يف وضعية
هشة ،تلتزم ،طيلة هذه الفرتة من الحجر الصحي وعىل مدى
كل أيام األسبوع ،بتقديم املساعدة الكاملة والدعم الالزم للنساء
والفتيات ضحايا العنف ،وذلك عرب خط الهاتف املبارش « »8350أو
عرب التطبيق املحمول.
وتهدف هذه املنصة ،التي تم إحداثها تنفيذا للتوجيهات السامية
لصاحبة السمو امللكي األمرية لالمريم ،رئيسة االتحاد الوطني

رابطة كاتبات املغرب تطالب
بضرورة التصدي لألخبار الزائفة
اليت تؤدي إىل تأجيج الرعب يف
نفوس املواطنني

اعلنت رابطة كاتبات املغرب عن انخراطها
الالمرشوط وتجندها كهيئة ثقافية نشيطة
عىل املستوى الوطني والجهوي وعىل مستوى
مغربيات العالم ،للتحسيس ونرش الوعي
لتاليف مخاطر هذا الوباء وتجنب تفشيه عىل
نطاق واسع يف بالدنا ،انطالقا من مسؤوليتها
املجتمعية ،وكذا يف إطار مبادرات املجتمع املدني
ملواجهة هذا الوباء بوعي وضمري.
وأكدت الرابطة يف بالغ توصلنا بنسخة منه،
أنها تفاعالت مع التطورات املقلقة التي
يشهدها العالم بسبب فريوس كورونا املستجد
 ،COVID-19والتي سجلت العديد من حاالت
اإلصابة يف املغرب.
ودعت رابطة كاتبات املغرب ،جميع املنخرطات
ومجلس الحكيمات واملكتب التنفيذي واملجلس
اإلداري إىل رضورة تكثيف الجهود عرب وسائل
التواصل االجتماعي من أجل تعبئة شاملة
للمواطنني ومرافقتهم لتخفيف الضغط عنهم؛
وذلك بناء عىل التوصيات الصادرة عن جميع
السلطات العمومية املعنية بخصوص التدابري
االحرتازية املتخذة ملنع انتشار هذا الفريوس
كورونا.
وطالبت من املواطنات واملواطنني لاللتزام الجاد
والتقيد بالتدابري الوقائية الصادرة عن السلطات
املختصة من أجل حماية بالدنا والحد من انتشار
الوباء؛
وشددت يف ذات البالغ ،عىل رضورة التصدي
لألخبار الزائفة التي تؤدي إىل تأجيج الرعب
والدفع باملواطنني للقيام بأفعال وترصفات غري
محسوبة العواقب مثل ارتياد األسواق والتخزين
املفرط للمواد الغذائية وبشكل يثري الفتنة.
وأعلنت رابطة كاتبات املغرب يف بالغها ،انها
قامت بتأجيل التي االحتفال بيومها الوطني الذي
يصادف التاسع من مارس من كل سنة وألغت
جميع أنشطتها وأنشطة فروعها عىل جميع
املستويات ،وذلك يف إطار ما يحتمه عليها الواجب
الوطني.
وتعلن أنها يف استعداد تام لخدمة الوطن
َ
ورهن إشارة السلطات املختصة للقيام
الحبيب
بواجبها يف بناء مجتمع مدني مثقف بكل وطنية
ومسؤولية.

لنساء املغرب ،إىل اإلبالغ عن أي اعتداء أو عنف قد تكون النساء
والفتيات ضحيته ،وإرشادهن وتوجيههن إىل املصالح املعنية.
كما أنها أداة تمكن النساء من التعامل مع الوضعيات الهشة
التي يواجهنها وتزويدهن باملعلومات والنصائح للحد من حالة
الهشاشة التي يعانون منها.
وتقدم هذه املنصة خدمة للمساعدة ،واالستماع والتوجيه مفتوحة
عىل مدار  24ساعة طوال األسبوع ،عرب خط هاتفي مبارش،
وكذا تطبيق ذكي يتم تحميله مجانا عىل الهاتف املحمول عرب
« »AppStoreأول « ،»PlayStoreمما يتيح تحديد موقع هاتف
الضحية ملدها باملساعدة الالزمة ،وتوجيهها إىل منصة االستماع.

منظمة النساء الدميقراطيات تدعو وزارة الداخلية إىل وضع العنف ضد
املرأة خالل احلجر الصحي الشامل ضمن أولوياهتا

النساء
منظمة
رئيسة
دعت
الديمقراطيات ،يرسى فراوس ،وزير
الداخلية إىل إعطاء تعليماته إىل أعوان
الرشطة والحرس الوطني ملساعدة وإرشاد
النساء ضحايا العنف ،يف ظل تأكيداتها
بارتفاع حاالت العنف ضدهن خالل فرتة
الحجر الصحي الشامل.
وأكدت يف ترصيح لـوكالة األنباء التونسية
يوم الخميس  26مارس الحايل ،أن املنظمة
تلقت تشكيات من نساء ضحايا عنف زوجي
بفرتة الحجر الصحي «لم يحظني بمساعدة
من أعوان بمراكز أمن وحرس وطني»،
مربزة أنه تم التعامل معهن بالمباالة بتعلة
عدم اهتماماهم بهذه القضايا حاليا.
وقالت فراوس «يجب أن يتم التعامل مع
النساء ضحايا العنف خالل فرتة الحجر
الصحي الشامل بجدية أكرب داخل مراكز
األمن والحرس الوطني حتى يقدموا لهن
اإلرشاد واملساعدة وإحالتهن عىل الوحدات
املختصة بالبحث يف جرائم العنف ضد املرأة».
وبينت أن عديد النساء ال يعرفن كيفية
االتصال بالوحدات املختصة التي أحدثها
قانون القضاء عىل العنف ضد املرأة ،مشرية
إىل أن بعضا منهن اتصلن بمراكز أمن وحرس
وطني لكن لم يتم توجيههن إىل الوحدات

املختصة يف تلك القضايا.
واضافت بالقول «هذا مشكل حقيقي
تواجهه بعض النساء السيما مع ارتفاع حدة
التوتر يف فرتة الحجر الصحي ،وبالتايل نوجه
رسالة لوزير الداخلية كي يعطي تعليماته
حتى يضع أعوان األمن والحرس قضايا
العنف ضد املرأة صلب أوىل اهتماماتهم».
وحذرت من ارتفاع منسوب العنف الزوجي
ضد املرأة خالل هذا الظرف ،كاشفة بأن
مركز االستماع والدعم والتوجيه بتونس
التابع للمنظمة تلقى منذ أسبوع  13شكاية
من نساء معنفات .وتوجد للمنظمة  4مراكز
يف تونس وصفاقس والقريوان وسوسة.
وتوقعت فراوس بأن يتزايد خطر ارتفاع
مستوى العنف الزوجي والعائل ضد النساء
يف ظل تدابري الحجر الصحي املتخذة للتوقي
من عدوى فريوس كورونا ،وذلك «بسبب
وجود هؤالء نساء يف فضاءات مغلقة عىل
مدار  24ساعة مع أزواجهم العنيفني».
كما الحظت تقاسم رسائل تحمل مضامني
عنيفة ضد املرأة من قبل مستخدمي منصات
التواصل االجتماعي منذ دخول البالد يف
الحجر الصحي ،مشرية إىل أن بعضا من تلك
الرسائل مهدت لتسليط العنف ضد املرأة
بتعلة توقف السري العادي لنشاط املحاكم.

لكنها أكدت بأن التدابري الحمائية التي
وضعها قانون  58لسنة  2017واملتعلق
بالقضاء عىل العنف ضد املرأة لم تتوقف
السيما يف ظل الحجر الصحي ،مشرية إىل أن
الوحدات املختصة تعمل دون توقف للقبول
تشكيات النساء املعفنات والتدخل لفائدتهن.
ودعت النساء ضحايا العنف لالتصال
بالوحدات املختصة بالبحث يف قضايا العنف
ضد املرأة (وعددها  128وحدة) والتي يمكنها
أن تقرر إبعاد املعتدي بعد استشارة النيابة
العمومية من محل الزوجية أو نقل الضحية
إىل مأوى خاص أو نقلها لتلقي العالج.
وقالت إن وزارة املرأة وضعت عديد املأوى
الخاصة بحاالت العنف ضد املرأة عالوة
عن مأوى خصصتها منظمات من املجتمع
املدني ،مشيدة بتوفري بعض والوحدات
املختصة السيما بوالية بنزرت بالتعاقد مع
بعض النزل إليواء نساء ضحايا العنف.
وأكدت بأن هذه التدبري هدفها حماية النساء
من العنف وذلك بالتوازي مع السري العادي
للشكاية املقدمة ضد املعتدين وما يتم
من تساخري طبية لتحديد أدلة االعتداءات
الجنسية أو املادية يف انتظار أن تستعيد
املحاكم سالف نشاطها الطبيعي للبت يف
القضايا.

يف زمن كورونا  ..إيطاليات يكتشفن من جديد عادات اجلدات

يف ظل املكوث القرسي يف البيوت الذي
فرضته جائحة كورونا عىل العديد من األرس
يف مختلف دول العالم ،وجدت األرس اإليطالية
نفسها أمام نمط عيش غري معتاد ،يحتم
عليها العودة إىل عادات الجدات يف كيفية الطبخ
وتحضري الخبز.
فأمام تدبري الحجر الصحي والعزل االجتماعي
الذي لجأت إليه العديد من دول العالم للحيلولة
دون تفيش فريوس كورونا  ،لم تجد النساء
اإليطاليات بدا من دخول املطبخ إلعداد
الخبز الذي ال تخلو منه املائدة اإليطالية
بعد أن اختفى من رفوف محالت بيع املواد
الغذائية.
ففي زمن الجائحة أصبح لزاما عىل النساء
اإليطاليات  ،من مختلف الفئات واألعمار،
التشمري عن سواعدهن وإعداد مخبوزات
وأطباق ألفراد العائلة الذين يلزمون البيت
اضطرارا ويقبلون عىل أطباق الجدات،
خاصة وأنهم يعتقدون أن لها قدرة عىل
تعزيز املناعة التي تساعد عىل مقاومة
فريوس كورونا املستجد (كوفيد.)-19
وتأقلمت العديد من النساء اإليطاليات مع
ظروف العمل من املنزل  ،لكن لم يخطر
ببالهن يوما أن يعود بهن التاريخ إىل فرتة ما
بعد الحرب العاملية الثانية حيث كانت النساء
يقمن بإعداد مخبوزات تخمر ملدة  24ساعة ثم
يتم طهيها مع أطباق من قبيل "األجنولوتيو
الرافيوليو" وهي املعكرونة الطازجة التي
تحرض يدويا وتتطلب مهارات خاصة.
وبالرغم من كل مظاهر الحداثة يبقى املطبخ
اإليطايل  ،الذي يتميز بنكهة خاصة حافظ
عليها ألجيال متتالية  ،وفيا ألنواع من الخبز
و"الباستا" التي ال غنى عنها يف مختلف
الوجبات اليومية  ،غري أن ما يزعج بعض
النساء هو أنهن كن  ،قبل الحجر الصحي،

يشرتين أنواعا من املخبوزات و املعكرونة
الطازجة من محالت مختصة ،أما اآلن فهذه
املحالت مغلقة حتى إشعار آخر.
وحتى اللواتي كن يربرن عدم قدرتهن عىل
تحضري الخبز أو أطباق عريقة ،بكثرة
انشغاالتهن املهنية أو الدراسية  ،أصبحن اليوم،
بعد أن لزمن البيوت ،أمام واقع ال مفر منه  :إما
الطهي ألفراد عائلتهن أواالقتصار عىل بعض
املعلبات بدون الخبز الذي ال بديل عنه.

هذا الواقع جعل الكثري من النساء يكتشفن من
جديد عادات الجدات يف املطبخ  ،وخاصة من
خالل البحث عن وصفاتهن يف االنرتنت  ،لعل
ذلك يجنبهن مشاكل صحية هن يف غنى عنها ،
ويرفع عنهن الحرج أمام أفراد أرسهن.
وتقر مارتسيا ،وهي أم يف العقد الرابع من
عمرها ،بأنها وجدت صعوبة يف التأقلم مع
الوضع الجديد الذي غري روتينها اليومي،
وأكدت أن عدم معرفتها بكيفية تحضري الخبز
دفعها إىل االتصال بجدتها عرب الفيديو وطلبت
منها تحضري وطهي العجني أمامها.
وبنربة مازحة تقول مارتسيا "بعد يومني

أصبحت أتباهى أمام أفرد عائلتي بتفنني
يف إعداد مخبوزات جدتي مع إدخال بعض
التحسينات عليها وإضافة العديد من املكونات
وأصناف الفواكه الجافة مثل الجوز واللوز
والفستق والبندق ،فضال عن إدخال تنويعات
عىل طريقة تقديمها".
ووعيا منهن بأهمية تناول أكل صحي ،
وكنوع من التضامن مع األرس التي ليس لدى
أفرادها إملام بالطبخ يف هذه الظروف العصيبة،
تعرض نساء من أعمار مختلفة
خربتهن يف الطبخ سواء من خالل صور
فوتوغرافية ،أو مقاطع فيديو يجري
نرشها عرب مواقع التواصل االجتماعي ،
ترشحن فيها مكونات ومختلف مراحل
إعداد الخبز الذي يكاد ال يغيب عن
متخلف الوجبات بطعمه اللذيذ،وكذلك
طريقة تحضري العجني وتركه يف مكان
دافئ ملدة يوم كامل ليختمر ثم يتم
طهيه ،إضافة إىل بعض أطباق الجدات
اإليطاليات ،خاصة منها تلك التي يعتقد
بأنها تقوي مناعة الجسم.
وتختلف أحيانا طرق إعداد خبز "
فوكاتشيا والشباتا والتارايل" ،لكن
القاسم املشرتك فيه هو مكوناته املتمثلة يف
زيت الزيتون واألعشاب الطازجة ،وملح البحر،
وقد تضاف إليه  ،حسب الذوق  ،بعض الخرض
الطرية.
وبالرغم من أن جميع سكان العالم يف وضع ال
يحسدون عليه يف زمن كورونا  ،غري أن البعض
يرون أن هذا الزمن ال يخلو من فرص  ،منها
بدء أسلوب حياة صحية ،وأساسا باالبتعاد عن
املأكوالت الرسيعة وتعلم إعداد وجبات الجدات
الغنية والشهية.
سهام توفيقي -روما
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وزارة الثقافة
تدعو إىل تعليق إصدار الطبعات
الورقية حىت إشعار آخر
دعت وزارة الثقافة املستجد (كوفيد .)19
والشباب والرياضة جميع
نارشي الصحف والجرائد وأضاف املصدر ذاته أنه،
“واعتبارا لألدوار

الورقية إىل تعليق إصدار
ونرش وتوزيع الطبعات
الورقية ،وذلك ابتداء من
يومه األحد  22مارس
 ،2020وحتى إشعار آخر.
وأوضح بالغ للوزارة أن هذه
الدعوة تأتي يف إطار حالة
الطوارئ الصحية املعلنة يف
اململكة ،وتفعيال لإلجراءات
املتخذة من أجل مواجهة
انتشار فريوس كورونا

الهامة والحيوية التي
تقوم بها الصحافة املغربية،
تهيب الوزارة بجميع
املؤسسات الصحفية املعنية،
االستمرار يف توفري خدمة
إعالمية يف صيغ بديلة يف
الظروف الحالية ،واملساهمة
إىل جانب باقي مكونات
اإلعالم الوطني ،يف جهود
اإلخبار والتحسيس والتوعية
املوجهة للمواطنني”.
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المعهد الملكي للثقافة األمازيغية
أعلن عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
السيد أحمد بوكوس ،يوم األربعاء  11مارس
 ،2020عن إرجاء جميع األنشطة الثقافية
والعلمية التي كان املعهد يعتزم تنظيمها إشعار
أخر.
وأوضح بالغ للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
توصلنا بنسخة منه ،أن هذا القرار يأتي
«بناء عىل القرارات الحكومية ذات الصبغة
االستعجالية ملواجهة الوضع االستثنائي املتعلق
بخطر تفيش فريوس (كوفيد .»)19

تأجيل مهرجان تيميتار
أعلنت جمعية تيميتار عن إلغاء الدورة الـ17
من مهرجان تيميتار ،والذي كان من املرتقب
تنظيمه من  3إىل  6يوليوز املقبل بمدينة أكادير.
وأوضحت الجمعية يف بالغ لها أن هذا القرار يأتي
يف إطار تدابري السالمة املتعلقة بوباء فريوس
كورونا ،التي تويص بالحد من التظاهرات
الكربى والتجمعات الحاشدة وحفاظا عىل
سالمة املواطنني.
تأجيل مهرجان اللوز بتافراوت

مهرجان تافسوت للسينما األمازيغية قامت إدارة مهرجان اللوز الذي يقام بمنطقة
تافراوت بإقليم تيزنيت باإلعالن عن تأجيل
المغاربية
الدورة العارشة للمهرجان الذي كان سيقام أيام
أعلنت جمعية “أناروز للتنمية والتواصل 5و  6و 7و 8مارس الجاري بتافراوت.
الثقايف” بتافراوت ،عن تأجيل الدورة الرابعة من
تأجيل مهرجان أماناي الدولي
مهرجان تافسوت للسينما األمازيغية املغاربية،
للمسرح بورزازات
التي كان من املنتظر تنظيمها ما بني  05و08
أبريل  ،2020إىل موعد الحق سيتم اإلعالن عنه
أعلنت اإلدارة الفنية ملهرجان أماناي الدويل
يف حينه.
للمرسح بورزازات عن تأجيل فعاليات الدورة
بناء
يأتي
التأجيل
أن
لها،
بالغ
يف
الجمعية
وذكرت
( )12للمهرجان ،املزمع تنظيمه خالل الفرتة
عىل البالغ الصادر عن وزارة الداخلية ،بتاريخ املمتدة ما بني  25و  29مارس إىل تاريخ الحق،
 14مارس  ، 2020وتماشيا مع توجيهات الدولة بعد أن قطعت إدارة املهرجان أشواط كبرية
االحرتازية ،املتعلقة باإلجراءات الواجب اتخاذها يف تنظيم املهرجان وحجز فضاءات استقبال
الوفود املرسحية  ،وتلقي دعوات الفرق الفنية
لتفادي انتشار جائحة كورونا.
للمشاركة عىل املستوى القاري ( إفريقيا ـ
أسيا ـ أوربا ) .

“ ”Tamghra n uganiعرس االنتظار جمموعة شعرية للروائي حممد اكوناض

أغنى الكاتب األمازيغي محمد اكوناض رفوف
املكتبة املغربية بكتاب جديد ،من جنس أدبي
مغاير لألجناس الرسدية التي عهدناه يؤلف
فيها منذ عقود ،فبعد الرواية والقصة هاهو يلج
مجال الكتابة الشعرية فألف مجموعته الشعرية
األوىل تحت عنوان ” تامغرا نو َكاني /عرس
االنتظار ” والصادرة أواخر سنة  2019بمطبعة
سونرت امربيموري ايت ملول ،ضمن منشورات
رابطة تريا للكتاب باالمازيغية وبدعم من وزارة
الثقافة.
“تامغرا ن وكاني  / Tamvra n uganiعرس
االنتظار” مجموعة شعرية من الحجم املتوسط
تضم حوايل  13ثالثة عرش قصيدة كتبت
بالحرفني الالتيني واألمازيغي تيفناغ وزعت عىل
مائة وأربع وثالثني صفحة.
انتقى الشاعر لديوانه عنوان “تامغرا ن وكاني/
عرس االنتظار” تقابل بني كلمتي العرس/
االنتظار ،فالعرس يدل عىل الفرحة واالبتهاج
االنتظار يدل عىل الصرب والتحمل واألمل.
الغالف الخارجي من تصميم محمد اهضان أختار
له اللون األسود خطت عليه الكلمات والحروف
باللون األبيض زين بلوحة تشكيلية أبدع الفنان
الحسني ادرييس يف نسجها وهي عبارة عن
لوحة سوريالية امتزجت فيها األلوان باألشكال
الهندسية والحرف االمازيغي  ،فالواجهة األوىل
للغالف عبارة عن رشيطني طوليان أول باللون
األسود كتب أعاله اسم الشاعر ووسطه عنوان
الديوان أسفله جنس اإلبداع ثم هيئة اإلصدار
وشعارها .ويف الجزء الثاني للرشيط نصف
اللوحة التشكيلية والنصف الثاني فالواجهة
األخرية للغالف إىل جانب مقاطع من قصيدة
“يوتا” بالديوان.
يضم الديوان مجموعة من النصوص الشعرية
املختلفة يف الطول ،املنسجمة روحا وعمقا،

واملنفتحة عىل أبعاد مختلفة ومتنوعة ،كتبت
بلغة سليمة سلسة قادرة عىل مالمسة مختلف
الرشائح واألذواق.

وهي قصائد شعرية حديثة مستقاة من الواقع
املجتمعي املعيش تناقش يف مجملها عدة قضايا
مجتمعية .كما يتضح من خالل عناوينها:
Iwtta – nzant – nkki – iwdak – ass lli trit
– – taddwarit – talalit n usirm – nddr sis
tukkRDa nnun – akud n fiss – amarg nnun
– igwnan – ajjig amllal
ولتذوق حالوة الشعر عند الشاعر محمد اكناض
اقتطفنا لكم من باقته الشعرية مقطعا من
قصيدة ” يوتا  /الحدود” والتي افتتح به ديوانه
وهي قصيدة مطولة تضم  106بيتا شعرية
ص 3/12حيث يقول:

Iwtta krfn ak tudrt
Kwfisn tillas
Akud kra sar ttazzaln
Ar ttrfufunt
Ass ad yufa ak t iDgam
Askka ar allan
Kuyan yusi aggas
Ar issntal
الكاتب والروائي والشاعر محمد اكوناض عميد
األدب األمازيغي ورئيس رابطة تريا للكتاب
باألمازيغية و عضو مؤسس للجامعة الصيفية

بأكادير وملنظمة تامينوت فرع أكادير وكذلك
إعالمي باإلذاعة الوطنية واملهتم باللغة والتفافة
االمازيغية منذ ثمانينيات القرن املايض فألف
بها العديد من املؤلفات منها يف بداية مشواره
األدبي اهتم بأدب األطفال والشباب فرتجم إىل
االمازيغية قصصا خيالية من األدب الرويس :
Vasiliya Tafalkayt -Tiddukla -Umiyy nilli -s n ugllid -Gar tagmat -Timilla ifresn
ثم واصل مشواره األدبي بكتابة ونرش الرواية،
فاصدر ثالث روايات متتالية نالت إعجاب القراء
االمازيغ .والتي تعترب بمثابة مراجع أساسية يف
األدب األمازيغي الحديث وهيTawargit d– :
 imikسنة  2004ـ  Ijjigen n tidi-سنة – 2006
 Tamurt n ilfawnسنة  2012كما حاول الكتابة
يف القصة القصرية كما هو الحال يف مؤلفه
األخري Taghufi n umiyn– :سنة .2015
وتجدر اإلشارة إىل أن الكاتب محمد اكوناض لم
ينىس اهتمامه وشغفه األول أال وهو الرتجمة

من واىل االمازيغية ،حيث اصدر له املعهد امللكي
للثقافة االمازيغية ضمن منشوراته الرتجمة
الرائعة ملؤلف ابوليوس “الحمار الذهبي” والذي
ألفه برشاكة مع األستاذ محمد أسوس.
كما نال عدة جوائز تقديرية منها:
ـ الجائزة الوطنية للثقافة األمازيغية برسم سنة
 – 2005صنف الرتجمة عن ترجمة كتاب ”
حكاية أمرية”.
ـ جائزة عل ازيكو األوىل التي تمنحها الجمعية
االمازيغية الكندية  Tireggwaبرسم سنة .2016
*بقلم :محمد ارجدال

