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يعيش أزمة خانقة منذ العام الماضي عقب تراجع الطلب على اقتناء السكن 
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التفاصيل في الصفحات 6+5+4

استطلعت «العلم» أراء بعض الفاعلين في مجال العدالة بشأن المحاكمة عن بعد ومدى التقيد بضمانات المحاكمة  العادلة، 
في ظل جائحة كرونا «كوفيد 19»، وذلك على إثر صدور قرار  في الموضوع، وإعطاء اإلنطالقة الرسمية لعملية التقاضي عن بعد 
25  من نفس الشهر   2020، بعدما كانت المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، قد أعلنت في  27 أبريل  صباح يوم 
«المنع المؤقت إلخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على األقل، والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة 
بخصوص عقد الجلسات عن بعد، وذلك في إطار تعزيز الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل عدوى اإلصابة بفيروس كورونا 

المستجد (كوفيد19-) إلى الوسط السجني»، طبقا لبالغ المندوبية.

 «العلم» تستطلع آراء بعض الفاعلين بشأن المحاكمة عن بعد في عالقتها بشروط المحاكمة العادلة:

«كرونا» تبعثر «كرونا» تبعثر األوراق وتسائل مآل مشروع رقمنة الـمحـاكم األوراق وتسائل مآل مشروع رقمنة الـمحـاكم 20202020 
وتنفض الغبار عن وتنفض الغبار عن توصيات ميثاق إصالح العدالةتوصيات ميثاق إصالح العدالة

تجربة المحاكمة عن بعد تعترضها معيقات من شأنها 
المساس بضمانات المحاكمة العادلة ونجاعة الحكم القضائي

العام لحزب االستقالل  شارك األمين 
الدكتور نزار بركة  في اجتماع تشاوري 
الحكومة أمس مع  السيد رئيس  عقده  
في  الممثلة  السياسية  األحــزاب  زعماء 
واقتراحات  أفكار  تعبئة  بهدف  البرلمان 
إنعاش  يخص  فيما  الوطنية  القوى 
المقبلة   المرحلة  في  الوطني  االقتصاد 

ومعالجة تداعيات جائحة .
اللقاء الذي حضره وزير الدولة ووزير 

والمالية  االقتصاد  ووزيــر  الداخلية 
في  محطة  أول  يشكل   اإلدارة  وإصالح 
أعلن  التي  المشاورات  مــبــادرة  ــار  إط
للنقاش  إطالقها،  عن  الحكومة  رئيس 
حول  الــرأي  وتبادل  االقتراحات  وإبــداء 
تدبير تخفيف الحجر الصحي في المرحلة 
االقتصاد  إنعاش  خطة  وبلورة  المقبلة، 
المالية  قانون  مشروع  وإعداد  الوطني، 

التعديلي

العلم : سعيد خطفي

مفتوحة  كانت  التي  البناء  أوراش  مصير  الزال 
مجموعة  تشييد  أجل  من   ،(-19 (كوفيد  جائحة  قبل 
كبيرة من الوحدات السكنية، سواء المتعلقة بالسكن 
نتيجة  معلقا  الراقي،  أو  المتوسط  أو  االقتصادي 
تداخل جملة من العوامل، السيما منها تراجع الطلب 
تزيد  أن  قبل   ،2019 سنة  منذ  السكن  اقتناء  على 
تعميق  حدة  من  المستجد،  «كورونا»  فيروس  أزمة 
جراح قطاع العقار والبناء، الذي سبق أن تضرر بشكل 
تعرض  التي  واالحتيال  النصب  ظاهرة  من  كبير 
حوالي 1200 شخصا من طرف شركة عقارية وهمية، 
العام  الرأي  التي صارت معروفة لدى  الفضيحة  وهي 
الوطني بفضيحة «باب دارنا» التي الزال ملفها أمام 

أنظار القضاء بالدار البيضاء.
من  مجموعة  فيه  شرعت  ــذي  ال الــوقــت  وفــي 
القطاعات اإلنتاجية في استئناف أنشطتها المعتادة 
التي  البارزة  السمة  تبقى  الترقب  حالة  فإن  مؤخرا، 
تسود وسط مهنيي قطاع العقار والبناء، الذي يعتبر 
في  تساهم  التي  الحيوية  القطاعات  أهم  بين  من 
ضخ الماليير من الدراهم في صندوق خزينة الدولة، 
ورقم معامالت ضخم، فضال عن توفير آالف مناصب 
العقاريين،  المنعشين  من  العديد  أن  حيث  الشغل، 
العودة الستئناف  الزالوا مترددين في حسم مسألة 
نشاطهم، والشروع في عرض وتسويق مشاريعهم 
التريث ومعرفة وضعية  العقارية، لكونهم يفضلون 
سوق العقار في ظل تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، 
بحسب ما أكده منعش عقاري بتراب جماعة سيدي 
ال  أنه  أوضح  الذي  برشيد،  بإقليم  الشاطئ  رحال 
أشطر  أشغال  إتمام  مواصلة  في  المغامرة  يمكنه 
في  الشاطئ  من  قريبة  سياحية  شقق  إنجاز  ورش 
الرؤية  اتضاح  عدم  بسبب  وذلك  الحالي،  الوقت 

الناجمة عن مخلفات الركود الذي يعرفه القطاع.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد بوحميد، المنسق 
الصغار  العقاريين  للمنعشين  الوطني  لالتحاد  العام 
العام  االتحاد  لواء  تحت  المنضوي  والمتوسطين، 
والبناء  العقار  قطاع  آفاق  أن  والمهن،  للمقاوالت 
ظل  أنه  اعتبار  على  الغموض،  يشوبها  بالمغرب 
أهميته  من  بالرغم  كبيرة  اختالالت  من  يشكو 
الذي  االتحاد  أن  مؤكدا  واالجتماعية،  االقتصادية 
على  المسؤولين  مختلف  من  طلب  عليه  يشرف 
أوراش البناء، ضرورة احترام جميع الشروط ومعايير 
بفيروس  العمال  إصابة  لتفادي  الصحية،  السالمة 

منهم  قليل  عدد  على  االعتماد  وكــذا  «كــورونــا»، 
أن  قبل  تدريجي،  بشكل  العمل  استئناف  خالل  جدا 
الذي  الوحيد  يعتبر  المذكور  القطاع  أن  على  يشدد 
لم يطلب من الوزارة الوصية، تقديم الدعم له على 

غرار ما قامت به قطاعات أخرى.
القطاع تحمل عبئا كبيرا جدا  وأبرز بوحميد، أن 
خالل أزمة جائحة «كورونا»، موضحا أن هذه األزمة 
وغير  المهيكل  القطاع  بين  الفرق  أهمية  بينت 
في  مؤخرا  شارك  االتحاد  أن  إلى  مشيرا  المهيكل، 
لقاء عن بعد مع الوزيرة المكلفة بالقطاع، وهو اللقاء 
لنشاطه،  القطاع  استئناف  سبل  حول  تمحور  الذي 
وطرح الحلول الممكنة سواء على المدى القريب أو 
المتوسط أو البعيد، مؤكدا على أن القطاع سيواجه 
مجموعة من العراقيل واإلشكاليات بحكم ما يعيشه 

على أرض الواقع.

رئيس احلكومة يف اجتماع تشاوري 
مع زعماء األحزاب السياسية

العلم :عزيز اجهبلي

من  المئات  وضع  عن  مؤلمة  صورة  الصحة  قطاع  من  مهنيون  قدم 
الطابع  وذات  والنادرة،  القليلة  االختصاصات  ذوي  خاصةً  الطبية،  األطر 
عن   يربو  لما  والمرابطين  راحات،  الجِ وأصناف  إنعاش  من  االستعجالي، 
شروط  فيها  تتوفّر  ال  أهلهم،  إقامة  عن  بعيداً  األقاليم،  بمختلف  3أشهر 
العدد  توفير  بشروط  الحراسة  حق  من  االستفادة  عن  بعيداً  اإلنسانية، 
الليل  واصلوا  األطر  هؤالء  أن  موضحين  المتناوبة،  األطر  من  الكافي 

بالنهار، في غياب االستفادة من الراحة البيولوجية الواجبة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ما أزم الوضع أكثر تضييق الحق في التنقّل، 
بعيدة  بمناطق  منهم  الكثير  وأن  المفروض،  الصحي  للحجر  الموازي 
محاوالت  بضع  تسجيل  تم  ذاتها،  المصادر  وحسب  صمت،  في  يئنون 
انتحار متفاوتة، هي قيد التتبع والعالج، ما بفرض كثيرا من الوقاية، قبل 
القطاع  اختالالت  إصالح  عجلة  بتحريك  وذلك  الرأس»  في  الفأس  «وقوع 

الصحي العمومي برمته، عاجــــالً ال آجــــالً.   
وقال المنتظر العلوي،  رئيس النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام ،إن 
الطبيب مجبول على البذل من وقته ومجهوداته ومعلوماته، وفرحه وخوفه 
ألجل صحة ومصلحة المريض إلى أن يشفى، وسهره بحراسته ليال والناس 
24/24ساعة  وديمومته  األعياد،  ومجمل  والعطل  األسبوع  وبنهايات  نيام 
و7/7 أيام، وفي  ظروف عمل صعبة في كثير من األحيان، مع النقص العددي 
الضغط  وتحت  البيوطبية،  والتجهيزات  الطبية  والشبه  الطبية  األطر  في 

النفسي المستمر، والذي أكدته جلّ خالصات الدراسات المختصة.
التبرع بالدعم طواعيةً وقدر  العطاء عبر  المنتظر إلى مزيد من  ودعا 
جهد المستطاع، عن طريق التوجه إلى أقرب مركز لتحاقن الدم، تضامناً 
بالرغم من  المواطنين،  من  دم،  لقطرات  المحتاجة  الصعبة  الحاالت  مع 

االقتطاعات من رواتبهم المتواضعة دون استشارتهم.
إلى  الحكومة  العام  القطاع  ألطباء  المستقلة  النقابة  رئيس  وطالب 
التفاعل إيجابياً مع كل ملف األطباء المطلبي، إسوةً بما أظهره المواطنون 
واألطباء،  والطب  الصحة  قضايا  مع  مشرف  إيجابي  تفاعل  من   ، قاطبةً

واستحضار العدل في كل التحفيزات المرتقبة.
أوتعديل  أي مشاريع  لتمرير  الدعوات  وراء  االنجرار،  إلى عدم  كما دعا 
انهماك أصحاب   الطبية، في غفلة الممارسة  تعتبر من صميم  لقوانين، 
الطرق  كل  سيسلكون  األطباء  أن  مؤكدا  الجائحة،  بمكافحة  الشأن 
للحيلولة من  المعنية،  الجهات  أبواب  المتاحة، وسيطرقون كل  القانونية 

بية. مغبة تقزيم األداء والمهام الطّ
أجل  من  االحتجاج،  ومظاهر  االستقالة  طلبات  جمدوا  بأنهم  وذكر   
توحيد صفوف جيش الدفاع األبيض. وتعهد أنهم لن يتخلوا عن ملفهم 
المطلبي، وسيواصلون النضال من أجله، ملتمسين مستقبالً في ذلك كل 
السبل واألشكال المشروعة، إلى حين تحقيقه واقعاً لكل األطباء والصيادلة 
األمان،  أصبح صمام  الذي  العمومي،  الصحي  بالقطاع  األسنان  وجراحي 
ظرف  فــي  استثناء،  بــدون  الشعب  لعموم  ــدان،  واألب الصحة  لسالمة 

تاريخـــي كلـــــه استثنــــــاء. 

هكذا صور االطباء األوضاع التي عاشو ها ألزيد من ثالثة أشهر:

تسجيل حماوالت انتحار، عدم االستفادة من حق التناوب يف احلراسة وغياب الراحة البيولوجية

الدكتور عالل 
العمراوي يقارب 
الوقاية الصحية 

وتعزيزها في كافة 
السياسات العمومية 

آنيا و مستقبال

الـميزانية الـمخصصة للوقاية اجلماعية 
ال متثل أكثر من 2 يف الـمائة من إمجايل 

اإلنفاق الصحي يف الـمغرب
 التعاطي مع خطر انتقال األوبئة 

وتفشيها بالبالد قضية إستراتيجية 
وطنية والتزام دولي

حديث األسبوع
عبد اهللا البقالي

السؤال احلقيقي 
بقي بدون جواب
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أزمة تداعيات فريوس أزمة تداعيات فريوس 
«كورونا» تلقي بظالهلا «كورونا» تلقي بظالهلا 

على استئناف قطاع العقار على استئناف قطاع العقار 
والبناء لنشاطه املعهود والبناء لنشاطه املعهود 
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نـــــــــــافذة

جداد العلم: عبداهللا

ــات  ــدراس ال مختلف  اكــتــمــال  بعد 
واألشغال األولية وحرصا منه على تجويد 
الخدمات وانجازها وفق الجدول الزمني 
المباشر  اإلشراف  وتحت   ، لها  المحدد 
للسيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة 
الرشيد  ــد  ول حمدي  ــوالي  م العيون 
انطلقت عملية تغليف الطريق الجديدة 
والسوق  الوفاق  مدينة  بين  الرابطة 
تم  ان  بعد  الحام،  بالمغلف  النموذجي 

تثبيت االرصفة وتوسعة الطريق.
وتدخل هذه العملية في إطار األشغال 
الجماعي  المجلس  يباشرها  التي  الجارية 
مستوى  على  بالمدينة  للرقي  للعيون 
جمالية  سيضفي  مما   ، التحتية  البنيات 
على المدينة بالنظر إلى توفره على تأثيث 

حضاري وإنارة عمومية رفيعة المستوى
جــودة  تحسين  مــن  سيمكن  كما 
ومن  الحضري  الــمــدار  ــل  داخ الطرق 
الزمن  وتقليص  السير  حركية  تسهيل 
لها  أصبحت  الذي  السوق  إلى  للوصول 

عدة واجهات  .
االقتصادية  الفعاليات  ثمنت  وقد 
مدينة  ساكنة  عموم  ومعها  والتجارية 
العيون وباألخص ساكنة مدينة الوفاق 
يقودها  التي  الحثيثة  الجهود  عاليا 
السيد رئيس المجلس الجماعي للعيون 
التحتية  بالبنيات  الرقي  سبيل  في 
التعاقدية  بالتزاماته  والوفاء  للمدينة.، 
مع المواطنين والتي تجسد مدى الثقة 
التي يحظى به المنتخبون االستقالليون 

داخل المجتمع.

تحت االشراف المباشر لموالي حمدي ولد الرشيدتحت االشراف المباشر لموالي حمدي ولد الرشيد

تعبيد الطريق اجلديدة الرابطة بني حي الوفاق والسوق اجلديدتعبيد الطريق اجلديدة الرابطة بني حي الوفاق والسوق اجلديد

العيون العلم: مكتب

بهدف الحفاظ علة جمالية ورونق شوارع وأزقة مدينة العيون،وحتى يتم تعميم نموذج 
موحد للوحات االشهارية، قامت فرق الشرطة اإلدارية بحمالت بعدد من المناطق إلزالة 

اللواحات العشوائية بشكل تام يتماشى والقوانين والقرارات الصادرة بهذا الصدد. 
السلطة  ممثلي  بمؤازرة  العيون  لجماعة  التابعة  اإلدارية  الشرطة  فرقة  أشرفت  وقد 
المحلية، القوات المساعدة واألمن الوطني، على إزالة اللوائح اإلشهارية المعلقة بواجهات 
الطرقية،  والمحاور  واألزقة  الشوارع  بجنبات  إطارات  على  أو  التجارية،  والمحالت  المنازل 

والتي ال تحترم شعار السالمة وتؤثر على الرؤية وتسيء إلى جمالية المدينة.
   وأعطى رئيس جماعة العيون تعليمات لتعميم نموذج موحد من اللوحات اإلشهارية وتثبيتها 

بشكل يحترم شروط السالمة وترقى والتنمية التي تعرفها شوارع واحياء مدينة العيون

جماعة العيون تسعى لتطبيق نموذج موحد من اللوحات 
اإلشهارية يحترم شروط السالمة

الشرطة اإلدارية تباشرمحالهتا اهلادفةالشرطة اإلدارية تباشرمحالهتا اهلادفة
إىل احلفاظ على مجالية املدينةإىل احلفاظ على مجالية املدينة

مصلحة  تواصل   ، خضراء  ومدينة  نظيفة  بيئة  اجل  من 
االغراس والمساحات الخضراء التابعة لجماعة المرسى في إطار 
اليومي تواصل أشغال تشذيب االشجار بمختلف شوارع  عملها 
االنشطة  ضمن  المبرمجة  سواء  الحدائق  وتنظيف  المدينة، 
طرف  من  طلبات  شأنها  في  تلقت  التي  أو  للمصلحة  السنوية 

المواطنين وتكتسي اهمية تجعلها تحظى باالولوية.
على  خاص  ورونق  جمالية  إضفاء  تروم  التي  العملية  هذه 

وقد  اليومي،  المصلحة  عمل  إطار  في  تدخل  المرسى،  مدينة 
همت جميع الفضاءات الخضراء بالمدينة

في  تساهم  التي  البادرة  هاته  المواطنون  استحسن  وقد 
تعتمده  رائدا  ومنهجا  أسلوبا  وتعد  الحضرية،  البيئة  حماية 
مما  الخضراء  الفضاءات  على  الحفاظ  في  المرسى  جماعة 
المدينة وتحديثها وفق ماتطبقه جماعة  سيساهم في جمالية 
العيون التي فازت بالعديد من الجوائز العربية في مجال البيئة. 

العلم: الداخلة   

الداخلة  جهة  مجلس  رئيس  أكد 
ينجا  الخطاط  السيد  الذهب  وادي 
كبير  وطني  بعمل  قام  المجلس  ،أن 
المحلية  السلطات  مع  تــام  بتنسيق 
على  اخطاء  او  أي هفوات  دون تسجيل 
، وابرز  التدبير المجالي للجهة  مستوى 
ينجا الخطاط ، أن المجلس يواصل آخر 
بالمؤن  اإلضافي  الدعم  توزيع  عملية 
ساكنة  لفائدة  واإلستهالكية،  الغذائية 
أحياء مدينة الداخلة، حيث إستفادت في 
المراحل السابقة معظم األحياء التابعة 
إلى  بالمدينة،  المقاطعات  لمختلف 
قرى  و  بالبوادي  الخيم  تجمعات  جانب 
الخطوة  بالضواحي،  المتواجدة  الصيد 
الجهوي  المجلس  عليها  يشرف  التي 
سلطات  مع  بتنسيق  الجهة،  بإقليمي 
الداخلة  جهة  بوالية  الترابية  اإلدارة 
العبء  لتخفيف  تسعى  الذهب،  وادي   –
على العائالت المتأثرة من إجراء الحجر 

الصحي.
المهمة،  هــذه  إنــجــاح  أجــل  ومــن 
األطــر  مــن  مجموعة  المجلس  سخر 
بتنسيق  والمتطوعين  والمتعاونين 
ما  العملية  شملت  حتى  السلطات،  مع 
(الوحدة  مثل  الداخلة  أحياء  من  تبقى 
 ،1 المسيرة  النهضة،   ،2 الوحدة   ،1
أكسيكيسات، وغيرها...)، قصد إكمالها 
التي  البادرة  لتختتم  وجــه،  أتم  على 
يشرف عليها مجلس جهة الداخلة وادي 
الذهب لفائدة األسر المستحقة بالجهة 

عموما.
وفعاليات  ساكنة  من  ينجا  وطالب 
والصبر  اليقظة  من  المزيد  الجهة 
المتمثلة  االحترازية  باالجراءات  والتقيد 
كوفيد- كورونا  وباء  من  الوقاية  في 
غير  بانخراطها   الساكنة  19،مهنئا 
بتعليمات  التام  والتزامها  المسبوق 
،وكذلك  الصحة  ووزارة  الداخلية  وزارة 
عملها  نجاعة  على  الطبية  االطقم 
ومعالجة المصابين على مستوى الجهة 
إصابة  أيــة  من  خلوها  ستعلن  التي 
بدور  الجهة  رئيس  أشاد  ،كما  جديدة 
السيد  رأسها  وعلى  المحلية  السلطات 
لمين بنعمر والي الجهة واألمن الوطني 
المساعدة  والقوات  الملكي  ــدرك  وال
المجتمع  وفعاليات  المدنية  والوقاية 

المدني ورجال اإلعالم والصحافة .

العلم: مكتب العيون 

بحماية  يتعلق  ما  في  للمرسى،  الترابية  الجماعة  جهود  تستمر 
المدينة وساكنتها من عدوى فيروس كورونا كوفيد 19، سواء جهود 
النظافة و التعقيم، فضالً عن مراقبة حركة النقل التجاري و البري من 

و إلى مدينة المرسى
الموساوي  بدر  السيد  المرسى  جماعة  رئيس  السيد  حرص  وقد 
جميع  وفر  بحيث  المدينة،  لساكنة  الصحي  األمن  على  الحفاظ  على 
اإلمكانيات اللوجستيكية، و البشرية من أجل إحداث خلية تضم عناصر 
يتمركزون  بالجماعة،  مراقبة  أعوان  و  البلدي  الصحي  للمكتب  تابعة 
عند المدخل الشمالي للمدينة، ويتجلى دورهم في مراقبة الشاحنات 
الوحدات  من  السمك  شحن  أجل  من  المملكة  شمال  من  القادمة 
وعدم  الوحدات،  بــذات  حمولتها  بتفريغ  تقوم  التي  أو  الصناعية 
السماح ألي شاحنة بالبقاء بنفوذ الجماعة، حيث جرى تخصيص محطة 
استثنائية خاصة بالشاحنات خارج أسوار الجماعة عند معمل اإلسمنت، 
و  الحراسة  و  (الكهرباء  من  الوقائية  و  الصحية  الشروط  مراعاة  مع 

المرافق الصحية)، و هو ما استحسنه غالبية السائقين المهنيين.
جماعة  مجلس  رئيس  خصص  تضامنية،  و  إنسانية  بادرة  وفي 
المرسى، تزامنا مع شهر رمضان، وجبات إفطار الصائم لجل سائقي 

الشاحنات، والتي تم استحسانها من طرف ممتهني النقل.

مصاحل مجاعة املرسى تشدد 
إجراءات مراقبة ولوج و مغادرة 

الشاحنات ملدينة املرسى

الداخلة: لحبيب اهويدي

شرعت الوحدة المتنقلة للصحة التابعة للمديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، في 
إجراء التحاليل المخبرية الثانية لعدد من البحارة داخل ميناء الجزيرة بالداخلة.

وأفادت مصادرنا،أن عددا من البحارة العاملين بمركب صيد السردين المدعو «الصويرة»،خضعوا 
للفحوصات الطبية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد بعدما أتبتت التحاليل المخبرية 

األولية التي أجريت في شهر رمضان المنصرم عدم إصابتهم «بكوفيد 19».
بالمياه  الصحي  للحجر  يخضعون  كانوا  مراكب  ثالث  بين  من  المذكور  المركب  ولإلشارة،فأن 
اصابة  تسبب  ماري».وقد  «جون  والثاني  «بتوبقال»  األمر  الذهب،ويتعلق  وادي  بخليج  اإلقليمية 
الحجر  بتطبيق  طالبت  التي  الحقوقية  التنظيمات  من  العديد  احتجاجات  في  كورونا  بوباء  بحارين 
الصحي واجراء التحليالت للبحارة قبل مغادرتهم قوارب الصيد التي بالرغم من ذلك انعشت السوق 

وحركت اليد العاملة. 

إخضاع عدد من البحارة
للكشف عن كورونا مبيناء

 الداخلة يف اطار 
التدابري  االحترازية

اخلطاط ينجا:
 جملس جهة الداخلة وادي الذهب يستأنف 
عملية توزيع املؤن الغذائية على األسر مبا 

تبقى من أحياء مدينة الداخلة

عمل متواصل ملصلحة االغراس من اجل بيئة نظيفة ومساحات خضراء باملرسى
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خضع مؤخرا عدد من أرباب وسائقي سيارات األجرة الكبيرة 
الصلة  ذات  المخبرية  للتحاليل  الرباط  بمدينة  والصغيرة 
مراكز  عدة  الغرض  لهذا  خصصت  حيث   ،19 كوفيد  بكشف 
وبواباتها  محيطها  في  العمومية  السلطات  عناصر  حرصت 
على تفعيل إجراءات السالمة والتباعد لضمان سير العملية في 
ظروف مناسبة، فيما تكلفت طواقم وزارة الصحة بأخذ العينات 

بشكل منتظم ووسط التدابير الوقائية المطلوبة.
شعروا  انهم  العلم  لجريدة  السائقين  من  عدد  اكد  وقد 
عودتهم  اقتراب  عن  تعلن  التي  العملية  هذه  إزاء  باالرتياح 
شهرين،  من  الزيد  توقفت  التي  مهنتهم  واستئناف  للعمل 
لديهم  المتوفرة  المعلومات  حسب  المرتقب  من  انه  وكشفوا 
بدء تامين خدمات النقل للمواطنين انطالقا من السادس من 

يونيو المقبل، أي على بعد أربعة أيام من انتهاء حالة الطوارئ 
المرتقب في 10 يونيو.

وأضاف مهنيون آخرون في تصريحاتهم ان سيارات األجرة 
الصغيرة ستقل راكبين، فيما ستقل سيارات األجرة من الصنف 
حالة  عن  لالفصاح  الفرصة  يفوتوا  ولم  ركــاب،  ثالثة  الكبير 
العمل  عن  توقفهم  جراء  أسابيع  منذ  تراودهم  التي  االستياء 
ووقوع اضرار جسيمة عليهم بسبب التحمالت وااللتزامات التي 
موضوعية  حلول  بإيجاد  مطالبين  السيارات،  بارباب  تربطهم 

تخفف عنهم المعاناة.  
التي تنخرط  الطبية االحترازية  يذكر ان هذه االجراءات 
شملت  الصحي  للحجر  التدريجي  للرفع  االستعداد  ضمن 

كذلك قبل أيام المستخدمين في المتاجر الكبرى. 

سيارات األجرة ستعود للعملسيارات األجرة ستعود للعمل
يف السادس من يونيويف السادس من يونيو

إجراءات وتدابري بطعم االستثناءإجراءات وتدابري بطعم االستثناء
 لتنظيم امتحانات البكالوريا بربشيد لتنظيم امتحانات البكالوريا بربشيد

لحسن بنساسي
يوم  المنعقد  اجتماعها  خالل  الحكومة  صادقت 
المتعلق  القانون  مشروع  على  المنصرم  مارس     19
البث  وشبكات  االجتماعي  التواصل  شبكات  باستعمال 
فراغ  سد  اجل  من  جاء  الذي  المشروع  هذا  المفتوح، 
افرزتها  جديدة  اجتماعية  وضعية  لمعالجة  قانوني 
دستورية  أبعاد  من  تحمله  بما  التكنولوجية،  العولمة 
تتحول  ان  لها  اريد  والتي  وقانونية وحقوقية وكونية؛ 
هذا  في  التنصيص  تم  عندما  للجريمة  فضاء  إلــى 
المشروع على عقوبات ثقيلة، تصل إلى خمس سنوات 

سجنا ومائة ألف درهم. 
فراغ  لسد  بالفعل  جــاء  المشروع  هــذا  كــان  إذا 

تشريعي، فإنه يطرح أكثر من تساؤل:

لماذا جاءت الحكومة بهذا النص التشريعي في هذا 
الوقت بالذات الذي يعتبر وضعا استثنائيا تجتازه البالد 

لمواجهة جائحة كورونا؟ 
الحكومة  عليها  استندت  التي  المرجعيات  ماهي 
لوضع هذا المشروع الذي يؤطر مجال واسعا ال يقتصر 
البعد  ليشمل  يتعداه  بل  فقط،  وطنيا  تطبيقه  نطاق 
دولة  العالم  من  االعالمي  التطور  جعل  بعدما  الدولي 
صغيرة، وبعدما جعل الدستور المغربي من االتفاقيات 
على  تسمو  المغرب،  عليها  ــادق  ص كما  الدولية، 
التشريعات الوطنية التي ينبغي مالءمتها مع ما تتطلبه 

تلك المصادقة؟
لمبدإ  ــداده  ــ إع فــي  الــمــشــروع  ــذا  ه خضع  هــل 
المقاربة  اعمال  خالل  من  التشاركية  الديمقراطية 
النصوص  ــذه  ه مثل  تقتضيها  التي  التشاركية 

التشريعية التي تجسد بحق مرتكزات المواطنة الحقة 
المبنية على التالزم بين الحقوق والواجبات؟

المشروع  هذا  ارفــاق  على  الحكومة  حرصت  هل 
القانون  ذلك  على  ينص  كما  واآلثار  للجدوى  بدراسة 
الحكومة  أشغال  وتسيير  بتنظيم  المتعلق  التنظيمي 

والوضع القانوني ألعضائها؟
الى اي مدى يحترم هذا المشروع منظومة الحقوق 
في  عليها  منصوص  هي  كما  االساسية  والحريات 
هذه  مادامت  دوليا  عليها  متعارف  هي  وكما  الدستور 

المرجعيات هي أسمى من هذا المشروع؟
العدل  وزير  المشروع  هذا  مسؤولية  تحمل  لماذا 
مجال  يهم  الموضوع  ــادام  م االتــصــال  قطاع  بــدل 
القانون  لمشروع  بالنسبة  الشأن  وكذلك  الصحافة؟  
رقم 63.18 يتعلق بمنح بعض الفالحين اراض فالحية 

او قابلة للفالحة، الذي يطرح أكثر من تساؤل من حيث 
خلفياته وابعاده واألهداف المتوخاة منه في ظل هذه 
الظرفية االستثنائية التي تعرفها البالد؛ وكذا مشروع 
مجموعة  وتتميم  بتغيير  يقضي   15  .12 رقم  القانون 
غسل  بمكافحة  المتعلق  والقانون  الجنائي  القانون 
االموال، ومشروع القانون رقم 59.17 يتعلق بالتحكيم 

والوساطة االتفاقية. 
أن  المفروض  الحكومي  التعامل  هــذا  فلماذا    
الجماعية  واالرادة  الشاملة  التعبئة  تعزيز  على  يحرص 
التوافق  البرلمان والحكومة واجواء  التعاون بين  وروح 
داخل المؤسسة التشريعية لمواجهة متطلبات المرحلة 
بأبعادها االقتصادية والمالية واالجتماعية بعيدا عن اي 
انفالت تشريعي من شانه ان يؤثر سلبا على التضامن 

الحكومي والتوافق البرلماني؟ 

االنفالت التشريعي يف ظل الوضع االستثنائي الذي جتتازه البالداالنفالت التشريعي يف ظل الوضع االستثنائي الذي جتتازه البالد

متابعة: العلم
وزارة  مع  بتعاون  «أنفوفاك»،  مؤسسة  نظمت 
لألمراض  المغربية  الجمعية  مع  وبشراكة  الصحة 
المغربية  والجمعية  والتطعيم،  األطفال  لدى  التعفنية 
لطب األطفال، وجمعيات أطباء األطفال بكل من الدار 
ومراكش  ومكناس  وطنجة،  وفاس  والرباط  البيضاء 
الجديدة دكالة، ندوة  ثم  وأكادير، ووجدة،  تانسيفت، 
محاور  شملت  الجمهور،  لعموم  موجهة  افتراضية 
األسبوع العالمي للتلقيح، وتدبير الممارسات بعيادات 
 - (كوفيد  محور  ثم  الوباء،  فترة  خالل  األطفال  أطباء 

19) خصوصياته عند األطفال.
فيها  شــارك  التي  ــدوة  ــن ال ــذه  ه تميزت  ــد  وق
مجموعة من األطباء، إلى تشخيص وتحليل المواضيع 
من  مجموعة  على  اإلجابة  خــالل  المطروحة، من 

التساؤالت.
أكد  العلمية،  الندوة  هذه  محاور  خضم  وفي    
تعتبر  األطفال  فئة  أن  عفيف،  سعيد  موالي  الدكتور 
األقل تضررا من اإلصابة بعدوى فيروس «كوفيد19»، 
إذ ال تتجاوز %9 من مجموع اإلصابات في المغرب، كما 
أن األطفال هم أقل نقال لعدوى الفيروس بسبع مرات، 

مقارنة بوضعية اإلصابة عند البالغين.
مداخلة  في  المغرب»،  «أنفوفاك  رئيس   وأوضح 
األطفال  أن  المذكورة،  االفتراضية  الندوة  خالل  له 
لإلصابة  الخطيرة  الصحية  للمضاعفات  عرضة  أقل 
بالفيروس، مما يجعلهم في منأى عن اإلنعاش الطبي 
وال يكونون في حاجة إليه، وهو ما يجب توضيحه من 
من  مخاوفهم  وتبديد  واألمهات،  اآلباء  طمأنة  أجل 
إليهم، وتحسيسهم  التواصل معهم واالستماع  خالل 
%90 من األطفال المصابين  وتوعيتهم به، مبرزا أن 
بالفيروس في المغرب، ال يحملون أعراضا مرضية أو 
نسب  معطيات  تعكسه  ما  وهو  خفيفة،  أعراضا  لهم 
تسجل  لم  أنه  على  مشددا  األطفال،  وسط  الوفيات 
سوى حالة واحدة لطفلة مصابة بالفيروس، تبلغ من 

العمر 17 شهرا، كانت تعاني من قصور كلوي. 
وأكد الدكتور عفيف، أنه لحماية األطفال والرضع 
الحرص  الوالدين  على  يجب  الفتاكة،  األمراض  من 
وتفادي  شهرا،   18 سن  دون  أطفالهم  تلقيح  على 
التلقيح، في  إحجام عن مواصلة عمليات  أو  توقف  أي 
الطبية،  والعيادات  العمومية  الصحية  المستوصفات 
إلى  بالنسبة  المرونة  بعض  اعتماد  إمكانية  مع 
سنوات،  و10   5 بين  ما  أعمارهم  المتراوحة  األطفال 
على  وشهرين  شهر  بين  ما  انتظار  يمكنهم  الذين 
تدابير  مع  موازاة  التلقيحات،  الستئناف  تقدير  أقصى 
الحجر الصحي التي فرضتها جائحة «كورونا»، مشددا 
جميع  توفر  الطبية  والعيادات  المؤسسات  أن  على 
وذلك  واألطــفــال،  للرضع  اآلمــن  االستقبال  ظــروف 
ومعدات  الوقاية  وتدابير  وسائل  ،على  باالعتماد 
واالزدحــام  الجسدي  التباعد  على  والحرص  التعقيم 

ووضع الكمامات.
ضرورة  على  المغرب»  «أنفوفاك  رئيس  وشدد 
المكتسبات  على  للمحافظة  األطفال  تلقيح  وأهمية  
الوطني  البرنامج  خــالل  من  المغرب  حققها  التي 
على  القضاء  من  مكن  الذي  اعتمده،  الذي  للتلقيح 
مجموعة من األمراض، مثل «بوحمرون» و»العواية» 
وأمراضا تنفسية، إلى جانب الشلل الذي لم تسجل منه 
1987، كما حث األسر على تفادي  أية حالة منذ عام 
التبضع بالمراكز  أثناء  أو رضعهم  اصطحاب أطفالهم 
الفيروس،  بعدوى  اإلصابة  من  لحمايتهم  التجارية، 
أمراض مزمنة، مثل  يعانون من  الذين  خاصة منهم 
أن  يجب  التي  الفئة  هذه  وغيرهما،  والسكري  الربو 
تظل على صلة بطبيبها لتفادي أي مضاعفات صحية 
قد  أخــرى  مرضية  لحاالت  خالفا  فيها،  مرغوب  غير 
تكون بسيطة، إذ تكفي االستشارة الطبية مع الطبيب 
إلى  داعيا  مجانا،  تقديمها  يتم  التي  هاتفيا،  المعالج 
بالباراسيتامول،  تفادي مضادات االلتهاب واالستعانة 
مؤكدا على أن هناك تكامال وتنسيقا مع الصيادلة من 
بناء على توجيه  الطبية  أجل إمكانية تغيير الوصفات 

من الطبيب المعالج رفعا لكل مسؤولية.

من جهة أخرى، شدد الدكتور عفيف، على ضرورة 
إيالء اهتمام كبير بمسألة تدبير عمل الوحدات المهنية 
والصناعية والتجارية لتطويق البؤر الوبائية والحيلولة 
للحجر  التدريجي  الرفع  على  والعمل  استمرارها،  دون 
الصحي، متى تأكدت المؤشرات الكفيلة بتحقيق ذلك 
لتفادي أية انتكاسة وبائية، والشروع في تجسيد ذلك 
من  تمكنت  والتي  الوباء،  على  التي قضت  بالمناطق 

ذلك نتيجة لتقيد مواطنيها بإجراءات الحجر الصحي.
مدير  اليوبي،  محمد  الدكتور  أكــد  جهته  من 
المعدية  ــراض  األم ومحاربة  األوبئة  علم  مديرية 
وبائية  موجات  بثالث  مرت  بالدنا  أن  الصحة،  بوزارة 
مهمة، األولى مطلع شهر أبريل والثانية في منتصفه، 
ماي،  من  األول  األسبوع  خالل  والثالثة  األكبر،  وهي 
حالة   6652 تسجيل  تم  ماي   15 غاية  إلى  أنه  مبرزا 
الوبائية،  الجائحة  بداية  منذ  ببالدنا  مؤكدة  إصابة 
14 أقل من  625 طفال  إصابة  بينها تسجيل  تم من 

وهو  واحدة  وفاة  حالة  ضمنها   ،9.40% بنسبة  سنة، 
طفال   315 تعافى  حين  في   ،0.16% نسبة  يشكل  ما 
أن  على  موضحا   ،50.4% نسبة  يمثل  ما  أي  وطفلة، 
ألف طفل،   100 لكل   6.2 بمعدل  اإلصابة هي  نسبة 
وبأن التطور الزماني لمعدل اإلصابة مقارنة مع الكبار 
ال يعرف تغييرا كبيرا، إذ أنه عند تسجيل أية موجة يتم 

تأكيد انتقال العدوى إلى أطفال في اليوم الموالي.
في  اإلصابة  نسب  أعلى  أن  إلى  اليوبي،  وأشــار 
صفوف األطفال تم تسجيلها في جهة درعة تافياللت 
سطات  الدارالبيضاء  بجهة  متبوعة   ،13% بنسبة 
بنسبة  الحسيمة  تطوان  طنجة  بجهة   8.3% بنسبة 
مكناس  فاس  وجهة   ،7.9% أسفي  مراكش  ثم   ،8%
بنسبة %6.9، في حين لم تسجل أية حالة إصابة في 
الساقية  العيون  وجهة  الذهب   وادي  الداخلة  جهة 
الحمراء، مبرزا أن معدل السن تمثل في 7.7 سنوات، 
مؤكدا أن ارتفاع نسبة اإليجابية في االختبارات سجل 
في مارس ثم عاد لالنخفاض في ماي واستقر في 6.5

وبين مدير مديرية األوبئة أنه جرى تسجيل 4 حاالت 
لإلصابة بالفيروس في صفوف المواليد الجدد، مبرزا 
39% و  أعراض،  بدون  كانوا  األطفال  من   57.3% أن 

منهم كانت لديهم أعراض خفيفة، بينما كنت وضعية 
أن  إلى  مشيرا  حــادة،  كانت   0.6% و  متوسطة،   3%
%76 من الذين كانت لديهم أعراض كانوا يسعلون، 
%26 كان لديهم التهاب في  %62 لديهم حمى، و  و 

الحلق إلى جانب أعراض أخرى.
ممثل وزارة الصحة، الذي كان قد استهل مداخلته 
في  الوبائية  الوضعية  تخص  كرونولوجيا  بتقديم 
في  اتخاذها  تم  التي  والتدابير  بدايتها  منذ  العالم 
المغرب، وركائز المخطط الذي تم اعتماده، والتوقعات 
الوبائية التي تم تسطيرها على امتداد 3 مراحل، شدد 
على أننا ال زلنا في المرحلة الثانية من زمن الجائحة، 
R0 مؤكدا على أن معامل انتشار الفيروس المعروف بـ

وصل إلى 1.015، مؤكدا بخصوص سؤال عن تدابير 
مبادئ  وضعت  الصحة  وزارة  أن  الصحي،  الحجر  رفع 
الحجر من عدمه، مشددة على  واقترحت معايير لرفع 
بمعامل  ارتباط  في  والقطاعي  الجغرافي  التدرج  مبدأ 
يمكنها  ال  الــوزارة  أن  على  مشددا  الفيروس،  انتشر 
وضع مخطط لكل قطاع على حدة، مبينا على أن األمر 
يتأسس  تحمالت،  بدفتر  تسمية  يمكن  بما  مرتبط 
على التدرج، خاصة وأن هناك تصور إلمكانية تسجيل 
تجاوز  أال  المؤكدة، لكن يجب  الحاالت  ارتفاع  معاودة 
ن المنظومة الصحية من التحكم  المستوى الذي يمكّ
باعتماد  إليه  ينظر  الحجر  رفع  أن  على  مشددا  فيها، 
الفائدة اجتماعيا واقتصاديا، ومن زاوية احتمال الخطر 

أيضا الذي قد يشكله هذا الرفع.
طب  في  االختصاصي  كوهن،  روبرت  البروفسور 
إغناء  إلى  انضم  الذي  المعدية،  واألمــراض  األطفال 
الفيروس  أنه يجب فهم  أكد على  الندوة من فرنسا، 
كيفية  ومعرفة  الوقاية  وسائل  تعزيز  من  للتمكن 
انتشار  نسبة  لتقليص  الوبائية  الوضعية  مع  التعامل 
التعايش معه  الجميع مجبر على  المرض، خاصة وأن 
ال  بكيفية  وذلك  الزمني،  حجمها  أحد  يعلم  ال  لمدة 
المعرفة  أن  على  مشددا  اليومية،  الحياة  على  تؤثر 

باتباع  تسمح  الفيروس  انتقال  بكيفية  الصحيحة 
وأن  خاصة  وصــارمــة،  مضبوطة  وقائية  خطوات 
معطيات كثيرة تتعلق بكورونا المستجد تتغير بشكل 
عن  فيها  تكلم  التي  مداخلته  موضحا في  يومي، 
انتقال  وكيفية  الحاجزية،  واإلجراءات  الفيروس،  تطور 
وعالقة  التشخيص  جانب  إلى  والمناعة،  العدوى، 
في  الوقاية  سبل  أهمية  على  باألطفال،  الفيروس 
عن  دونا  لوحدها  وسيلة  كل  ليست  ألنه  شموليتها، 
الباقي كافية لمعالجة إشكالية انتقال العدوى، إذ يجب 
مشيرا  برمتها،  والوقائية  الحاجزية  اإلجــراءات  دمج 
كلّي،  بشكل  ناجعة  ليست  ولكنها  فعالة  أنها  إلى 
األيدي  تنظيف  الكمامات،  وضع  جانب  إلى  يجب  إذ 
األسطح،  وتنظيف  بالمعقّمات،  أو  والصابون  بالماء 
عوامل  كلها  والــزي،  والنظارات  القفازات  بأن  علما 
وقائي  شكل  تكوين  في  النسب  ببعض  تساهم  قد 
اللعاب  ينتقل عبر  الذي  الفيروس  كامل، في مواجهة 
بعد العطاس أو السعال، لمسافة ليست بالطويلة، إذ 
األيادي  يأتي دور  أرضا وعلى األسطح، وهنا  يتساقط 
طريق  عن  العدوى  لنقل  رئيسيا  مفتاحا  تعتبر  التي 
اللمس، وهو ما يجب االنتباه إليه بشكل كبير، مبرزا 
كذلك أهمية التهوية والتقليص من التنقالت وغيرها 
من اإلجراءات الوقائية األخرى، مؤكدا على أن تدابير 
الوقاية هي عبارة عن طاولة بأربع ركائز، بحيث يجب 
بتفادي  الفيروس  بسبب  القلق  حالة  عن  االبتعاد 
مخالطة  أن  ومعرفة  للضرورة،  إال  والتباعد  االختالط 
المرضى تتطلب معدال زمنيا تم تقديره في 15 دقيقة، 
الحاجزية  التدابير  وكذا  المخالطين،  عدد  جانب  إلى 

من قبيل الكمامات وغيرها.
وأبرز الدكتور روبرت كوهن، أن الخطورة التي 
يشكلها حامل الفيروس بدون أعراض، الذي يعمل 
على نقل العدوى قبل اتضاح مرضه وظهور أعراض 
األنفلونزا،  لمرضى  خالفا  وغيرها،  الحمى  مثل 
بعد  إال  لغيره  العدوى  المصاب  ينقل  ال  إذ  مثال، 
ومعاينة من طرف  عليه  المرضية  األعراض  ظهور 
المعطيات  من  عــددا  مستعرضا  به،  المحيطين 
الرقمية التي تؤكد أن العدوى تنتقل من الشخص 
يتصوره  قد  كان  لما  خالفا  الطفل،  إلى  الراشد 
البعض، ولما كان يقع في فيروسات أخرى، مستدال 
مبرزا  أسترالية،  وأخرى  فرنسية  بدراسة  ذلك  على 
أنه ليست هناك أعراض نوعية خاصة عند األطفال 
السريري  التشخيص  وبأن  بالفيروس،  المصابين 
يظل  إذ  الحاالت،  من  عدد  في  مساعدا  يكون  ال 
الحاالت،  بعض  في  والسكانير  المرجعي  التحليل 
عدمه،  من  الفيروس  وجــود  من  التأكد  وسيلة 
المستجد  كورونا  فيروس  كلفة  أن  إلى  مشيرا 
عند  أقل  هي  واألطفال،  البالغين  بين  مقارنة  في 
وبألف  مرة،  آالف   10 بـ  الوفيات  حيث  من  الصغار 
تتطلب  التي  المستعصية  للحاالت  بالنسبة  مرة 
االستشفاء،  مستوى  على  مرة   100 وبـ  اإلنعاش، 
من  محذرا  العدوى،  نقل  حيث  من  كذلك  وأقــل 
مغبة عدم احترام مواعيد اللقاحات بالنسبة للرضع 
وتأثير ذلك في عالقة بعدد من األمراض كالسعال 
على  مشددا  وغيرهما،  الرئوي  وااللتهاب  الديكي، 
وقتها  في  لألطفال  تمنح  أن  يجب  اللقاحات  أن 
المحدد، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية، ألن هذه 
واألطفال  للرضع  الموجهة  والفحوصات  اللقاحات 
على  ذاته،  السياق  في  مشددا  ضرورية،  جد  هي 
%95 من حاالت اإلصابة باألطفال تسبب فيها  أن 
اتباع  إلى  داعيا  إليهم،  العدوى  نقلوا  الذين  الكبار 
ارتباطا  المخاطر  تحجيم  في  الهولندي  النموذج 
ــراءات  اإلج واتخاذ  التعليمية،  المؤسسات  بفتح 
العودة  لتحقيق  ذلك  على  المساعدة  والتدابير 
التدريجية للتالميذ، مبرزا أنه جرى تسجيل مجموعة 
من حاالت اإلصابة بمرض كاوزاكي، التي لم تكن 
بها خالل  اإلصابة  وإنما تمت  بالمدارس،  مرتبطة 
المؤسسات  أن  على  يؤكد  ما  وهو  الصحي،  الحجر 
التعليمية ليست مسؤولة عن اإلصابة بأمراض من 
يتطلب  ما  وهو  التخوفات،  لكل  خالفا  القبيل،  هذا 

اعتماد الحيطة والحذر دون الهلع.

األطفال ال ينقلون فريوس كورونااألطفال ال ينقلون فريوس كورونا
للكبار وتلقيحهم ضروريللكبار وتلقيحهم ضروري

عبد الواحد عاويل  
في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي سطرتها المديرية 
دورة  البكالوريا  امتحانات  إلجراء  استعدادا  ببرشيد  اإلقليمية 
افتراضية  لقاءات  حيان  سعيد  االستاذ  عقد   ،2020 يوليوز 
وأطر  تمثيلية،  األكثر  للنقابات  اإلقليميين  الكتاب  مع  بعد  عن 
باإلقليم  والتصحيح  االمتحان  مراكز  ورؤساء  التربوية  المراقبة 
والتشاور  للتقاسم  خصصت  المتدخلين  ومختلف  والمالحظين، 
االجراءات  لمختلف  المعالم  واضحة  رؤيا  على  الحصول  أفق  في 
الوطني  االستحقاق  هذا  في  اعتمادها  يمكن  التي  والتدابير 
هذه  يكتسي  والذي  الوزارة،  سطرته  الذي  البرنامج  مع  تماشيا 
منها  تمر  التي  الصحية  الظرفية  أملته  استثنائيا  طابعا   السنة 

البالد مع جائحة كورونا.
لمصالح  رؤساء  كذلك  حضرها  التي  اللقاءات  هذه  وخالل 
استعرض  لالمتحانات،  اإلقليمي  المركز  ورئيس  بالمديرية 
السيد المدير اإلقليمي مختلف القرارات التي أعلنت عنها الوزارة 
الوصية، وكيفية تنزيلها وأجرأتها بشكل يضمن سالمة وصحة 
المشرفة  والتربوية  اإلدارية  األطر  ومعهم  المترشحين،  كافة 
مذكرا  الفرص،  تكافؤ  لمبدأ  تام  احترام  في  االمتحان  على 
اإلقليم  عامل  بالسيد  قبل  من  جمعه  الذي  التنسيقي  باللقاء 
ومختلف رؤساء بعض  الجماعات المحلية في هذا اإلطار، منوها 
الظروف  توفير  في  التام  وتعاونهم  وطني  بحس  بانخراطهم 
تدليل  إلى  المطالب، وسعيهم  وتجاوبهم مع مختلف  المالئمة، 
الرياضية  المنشآت  كافة  بتسخير  المديرية  أمــام  الصعاب 
النقل  ووسائل  وموادها  التعقيم  وآليات  الكبرى  والفضاءات 
مساعي  إلى  مشيرا  االمتحانات،  مراكز  بمختلف  األمن  وتوفير 
70 عن  يزيد  ما  واقتناء  المعقمات،  توفير  إلى  كذلك  المديرية 

ألف كمامة للمترشحين، ووسائل النظافة وآليات قياس الحرارة 
مع  بتنسيق  طبية  أطر  عليها  يشرف  صحية  فضاءات  وإحداث   ،

المندوبية اإلقليمية للصحة والهالل األحمر المغربي.

أنه  إلى  اإلقليمي  المدير  السيد  أشار  التنظيمي  الشق  وفي 
لتأمين  قاعة  كل  في  مترشحين  عشرة  ــوزارة  ال العتماد  نظرا 
مع  مقارنة  االمتحان  مراكز  عدد  تضاعف  فقد  بينهم،  التباعد 
17) مركزا   40 إلى  مركزا   17 من  انتقل  حيث  الماضية  السنة 
استعمال فضاءات  إلى  بالمديرية  لألحرار) مما دفع  منهم فقط 
ناهيك  الخصاص،  لتغطية  مغطاة  رياضية  قاعات  وثالث  كبرى 
برشيد  من  بكل  االبتدائية  المدارس  ببعض   االستعانة  على 

الدروة والسوالم.
وبلغة األرقام، ولتقريب مراكز االمتحان أكثر إلى المترشحين، 
فقد وزعت هذه المراكز 38 على عشر جماعات محلية، ستضم ما 
مجموعه 4491 مترشح منهم 588 مترشح وافدين من التعليم 
ليصل   2547 األحرار  المترشحين  عدد  بلغ  حيث  الخصوصي، 
قاعة   646 لهم  خصصت  ومترشحة،  مترشح   7038 إلى  العدد 
مع  هذا  بمراقبتهم،  وأستاذة  أستاذ   1600 سيتكلف  امتحان، 
العلم أنه تم تخصيص 5 مراكز للتصحيح ستشتغل بتزامن مع 
إجراء االمتحانات موزعين على كل من برشيد (اثنان) وواحد بكل 

من الكارة السوالم واوالد عبو.
المبادرة  هذه  تثمين  على  المتدخلين  كافة  أجمع  وقد  هذا 
ورغبتهم  استعدادهم  الجميع  ابدى  التشاركي، حيث  البعد  ذات 
األكيدة في االنخراط التام والتعبئة الشاملة من أجل إنجاح هذا 
ومالحظاتهم  مقترحاتهم  تمحورت  حيث  الوطني،  االستحقاق 
البعيدة  النائية  بالمدن  العالقين  األساتذة  تنقل  تأمين  حول 
تأمين  وكيفية  الصحية،  الطوارئ  حالة  أمام  عملهم  مقر  عن 
نقل مواضيع االمتحان إلى مراكزها، وتكثيف األمن داخل وخارج 
مراكز االمتحانات للحيلولة دون تجمهر آباء وأولياء المترشحين 
خدمات  بتقديم  وطالبوا  التجمعات،  من  التالميذ  منع  وكذا 
اإلطعام والمبيت باألقسام الداخلية ودور الطالب، وتسخير النقل 
مراجعة  وضرورة  االكتظاظ،  تجنب  على  الحرص  مع  المدرسي 
االمتحانات  مراحل  لمختلف  المنظم  المساطر  دفتر  مضامين 
ومالءمته مع الظروف الصحية االستثنائية التي تمر منها البالد.



 «العلم» تستطلع آراء بعض الفاعلني بشأن اُملحاكمة عن ُبعد يف عالقتها بشروط املحاكمة العادلة:
4 الجمعة  6 من شوال  1441 الموافق 29  من ماي 2020الـالــــــــمــلــــــــــمــلـــفف

«كرونا» تبعثر األوراق وتسائل مآل مشروع رقمنة املحاكم «كرونا» تبعثر األوراق وتسائل مآل مشروع رقمنة املحاكم 20202020 وتنفض الغبار عن توصيات ميثاق إصالح العدالة وتنفض الغبار عن توصيات ميثاق إصالح العدالة
جتربة املحاكمة عن ُبعد تعترضها ُمعيقات من شأهنا املساس 

بضمانات املحاكمة العادلة وجناعة احلكم القضائي
استطلعت «العلم» أراء بعض الفاعلين في مجال العدالة  بشأن المحاكمة عن بعد ومدى التقيد بضمانات المحاكمة  العادلة، 
في ظل جائحة كرونا «كوفيد 19»، وذلك على إثر صدور قرار  في الموضوع، وإعطاء اإلنطالقة الرسمية لعملية التقاضي عن بعد 
صباح يوم 27 أبريل 2020، بعدما كانت المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، قد أعلنت في 25 من نفس الشهر  
«المنع المؤقت إلخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على األقل، والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة 
المحتملة لنقل عدوى اإلصابة بفيروس  المصادر  للتحكم في  الجهود  الجلسات عن بعد، وذلك في إطار تعزيز  بخصوص عقد 

كورونا المستجد (كوفيد19-) إلى الوسط السجني»، طبقا لبالغ المندوبية.
وقد بعثرت جائحة «كرونا» أوراق محاكمة المتهمين المعتقلين عن طريق وسائل التواصل الحديثة، حيث أثار القرار المتخذ 
عنه  والمعلن   ،2020 المحاكم  سنة  رقمنة  االلتزام بمشروع  التساؤل من جهة عن مدى  وأعاد  إبان صدوره،  متباينة  مواقف 
منذ سنوات، ونحن في منتصف 2020، ومن جهة أخرى تسائل المسؤولين عن تعثر تنفيذ توصيات  إصالح منظومة العدالة، 
التي تعاقب عليها ثالث وزراء لحد األن، حيث تعد المحاكمة عن بعد من مخرجاته، والتي ال تهم فقط المعتقلين، وإنما مختلف 
والفصل في  المستندات،  البت، وحماية  القضائي، وسرعة  باألمن  التمتع  والحق في  التقاضي،  للحق في  أوال  المتقاضين، نظرا 

النزاعات داخل آجال معقولة...إلخ؟.
 وتستطلع جريدة  «العلم» اليوم آراء بعض الفاعلين على ضوء الواقع العملي للتقاضي عن بعد في عالقته بشروط المحاكمة 
تجعل  التي  القضائي،  االجتهاد  قواعد  وبعض  المقارنة  القوانين  خالل  من  الدولية  التجاريب  لبعض  ملخص  وتقديم  العادلة، 
من  الصنف  لهذا  بالنسبة  تشريعيا  فراغا  هناك  اليوم  لحدود  أنه  علما  للمتهمين،  بالنسبة  اختيارية  اإللكترونية  المحاكمات 
التقاضي، حيث تم التأكيد على أن تجربة المحاكمة عن بعد تعترضها معيقات حقيقية من شأنها المس بضمانات المحاكمة 
العادلة، ونجاعة الحكم القضائي، علما أن أي إصالح ال ترصد له اإلمكانيات المادية والبشرية قبل تنزيله يظل كالسراب، الذي 
يحسبه الضمآن ماء، باعتبار أننا تساءلنا في حينه عن كلفة ما سمي «ميثاق إصالح منظومة العدالة» عشية اإلعالن عن نتائج 

أشغاله في «حفل بهيج»، إال أننا لم نظفر بجواب.
واألستاذ  العدل،  لخبراء  الوطني  المجلس  ورئيس  المعلوماتي  الخبير  رواح  إدريس  الدكتور  من  كل  رأي  نقدم  السياق  هذا  في 
خالد المروني، رئيس نقابة المحامين بالمغرب،  واألستاذ بنشيخ محمد الحبيب،  محام---  بهيئة الرباط ورئيس الجمعية الوطنية 
للمحامين الشباب بالمغرب، واألستاذ محمد ألمو، محام بهيئة الرباط وناشط حقوقي، مرفوق بورقتين رسميتين تهمان معطيات 
مرتبطة بموضوع ملفنا،  المتعلق بالمحاكمة عن بعد ومدى التقيد بضمانات المحاكمة  العادلة التي همت خالل فترة الحجر الصحي 
فئة من المعتقلين االحتياطيين، في ظل غياب نص تشريعي يؤطرها، واستعراض بعض النماذج والتجارب لعملية التقاضي عن بعد 
بشكل موجز، وكذا اإلجابة على بعض اإلشكاالت ذات الصلة، التي ال بد من البحث لها عن حلول جذرية، ألنها قائمة ومطروحة منذ 

سنين خلت، وستزداد إلحاحية مع رفع حالة الطوارئ الصحية، بحكم تحديات واقعنا اليومي ومحيطنا العالمي:

وأمنهم  المتقاضين  حقوق  صلب  في  النقابة  بيان 
القضائي وقواعد حسن سير العدالة: 

الصادر  بالمغرب  المحامين  نقابة  بيان  ماذا عن  سؤال: 
في الموضوع يوم 29 أبريل 2020؟

جواب: إن إصدار نقابة المحامين بالمغرب للبيان المؤرخ 
في 29 أبريل 2020، جاء على اثر إعالن وزير العدل ، خالل 
في  البدء  النواب،  بمجلس  والتشريع  العدل  للجنة  اجتماع 
من  للحد  احترازي  كإجراء  ك»  بعد  عن  «التقاضي  عملية 
األعلى  المجلس  مع  بتنسيق  «كورونا»،  فيروس  انتشار 
العامة، وإدارة السجون،  النيابة  للسلطة القضائية، ورئاسة 
ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل 2020، كما يندرج إصدار 
والعمل  ألدوارهــا،  النقابة  ممارسة  سياق  في  البيان  هذا 
األساسي، ومن  المسطرة في نظامها  األهداف  تنزيل  على 
وحرياته  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  إلى  السعي  ضمنها 
وأمنهم  المتقاضين،  حقوق  ص لبها  في  والتي  األساسية، 

القضائي، وقواعد حسن سير العدالة.  

حقوق الدفاع كل ال يتجزأ:

العادلة  المحاكمة  وشــروط  الدفاع  حقوق  هل  ســؤال: 
عن  مثال  اإلعالن  ظل  في  بعد،  عن  المحاكمة  في  متوفرة 
عقد 330 جلسة أدرج فيها 5009 قضية وتم البت في 2009
نازلة، وذلك في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 ماي 2020؟ 

من  باعتبارها  الدفاع  حقوق  عن  الحديث  أن  أعتقد  جواب: 
استحضار  دون  يستقيم  أن  يمكن  ال  العادلة،  المحاكمة  شروط 
ما  بالتزام  المغرب  تعهد  من  الدستور  تصدير  تضمنه  ما  مع 
وتأكيد  وواجبات،  وحقوق  مبادئ  الدولية من  المواثيق  تقتضيه 
التشبث بحقوق اإلنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وما تم 
والحريات  الحقوق  احترام  بشأن  أيضا  متنه  في  عليه  التنصيص 
األساسية  (الفصل 19)، وعدم جواز متابعة أي شخص أو إدانته 
إال طبقا لإلجراءات التي ينص عليها القانون ( الفصل 23)، والحق 
في محاكمة عادلة وضمان حقوق الدفاع (الفصل 120)، وعلنية 

الجلسات (الفصل 123) .
الصلة  ذات  المقتضيات  إغفال  عدم  يجب  السياق  هذا  في 
الدولي  بالعهد  عليها  المنصوص  العادلة،  المحاكمة  بضمانات 
المصادق عليه من طرف  المدنية والسياسية،  بالحقوق  الخاص 

المغرب منذ تاريخ 3 ماي 1979، والمنشور بالجريدة الرسمية.
التنبيه إلى أن الحديث  عن قرار اعتماد المحاكمة  كما وجب 
المحاكم  أمــام  المعتقلين  المتهمين  إحضار  دون  بعد  عن 
الزجرية، يصطدم بمبدإ الشرعية اإلجرائية الجنائية،  باعتباره أحد 
المفاهيم الجوهرية المؤطرة للمحاكمة العادلة، والذي مضمنه 
أن التشريع هو المصدر الوحيد لإلجراءات الجنائية المطبقة خالل 
المحاكمة، مع ما يستتبع ذلك من عدم جواز اتخاذ أي إجراء ضد 
المتهم المعتقل إال بنص صريح في القانون المسطرة الجنائية. 

ألجل ذلك، نستطيع القول إن التركيز على  المقاربة الكمية في 
تدبير المحاكمة عن بعد غير كاف إلجراء تقييم موضوعي يزاوج 
بذكاء بين المقاربة الكمية والكيفية، ويضع شروط إنجاح مشروع 
المحاكمات عن بعد، باعتباره واحدا من المشاريع المندرجة في 
سياق تنزيل ورش الرقمنة، وتحديث آليات العدالة الجنائية بشكل 
له،  القانوني  األساس  توفير  ضرورة  من  به  يرتبط  ما  مع  عام، 

وتطوير الوسائل واألدوات التقنية الالزمة لضمان نجاحه.

ضعف الصبيب وعدم تجهيز قاعات الجلسات وتأخير انعقادها: 

أرض  على  المطروحة  والمعيقات  اإلشكاالت  ماهي   : سؤال 
الواقع بالنسبة للمحاكمة عن بعد؟

من خالل تتبعنا لمسار تنزيل قرار اعتماد المحاكمة عن بعد 
على ضوء مالحظات المحاميات والمحامين الذين آزروا متهمين 
نشرته  ما  على  وبناء  التقنية،  هذه  بمقتضى  حوكموا  معتقلين 
وسائل اإلعالم المختلفة في سياق تغطيتها لبعض جلسات هذه 
المحاكمات، نستطيع القول إن  التجربة تعترضها معيقات حقيقية 
من شأنها المس بضمانات المحاكمة العادلة، والتي نذكر منها :
-  ضعف صبيب االنترنت، الذي تسبب أثناء سير العديد من الجلسات 
لتقرر  المحاكمة،  أطوار  استمرار  معه  تعذر  الذي  األمر  البث،  انقطاع  في 

هيئات الحكم تأجيل النظر في القضية إلى وقت الحق.

واحدة موضوعة  بكاميرا  الجلسات مجهزة  قاعات  -  كون 
المتهم  على  المتعذر  من  يجعل  مما  الجلسة،  رئيس  قبالة 
ومرافعته  دفوعاته  سماع  وحتى  بل  محاميه،  رؤية  المعتقل 
الصوت  ومكبرات  الدفاع،  بمنصة  ميكروفونات  غياب  بسبب 

بقاعة الجلسات.
انعقاد  موعد  تأخير  في  تسبب  التقنية  هذه  إلى  اللجوء 
الجلسات، بسبب انتظار تأمين الربط من جهة، وبسبب تجهيز 
قاعة واحدة بالمؤسسات السجنية لتأمين المحاكمة عن بعد، 
الجلسات  انعقاد  من  االنتهاء  انتظار  من  ذلك  يتطلبه  ما  مع 
أو  الجنايات  قضايا  أو  التحقيق،  بقضايا  المتعلقة  االستئنافية 
القضايا  الشروع في  انتظار  أو في  التلبسية،  الجنحية  القضايا 
المنظورة ابتدائيا أو العكس، أو انتظار انتهاء جلسات محكمة 
بمدينة معينة للبدء في جلسات محكمة بمدينة أخرى، خاصة 
عندما يتعلق األمر بمؤسسات سجنية بها نزالء يحاكمون أمام 

محاكم مدن مختلفة... إلخ. 

شرعية الطعن في اعتماد التقنية عن بعد 
ينسجم مع المادة 751 من ق.م.ج:

هل  بعد،  عن  بالمحاكمة  المرتبطة  اإلشكاليات  سؤال:أمام 
يمكن الحديث عن شرعنة الطعن في المقررات القضائية؟

العتماد  المؤطر  القانوني  األســاس  غياب  أن  األكيد 
المعتقلين  المتهمين  إحضار  دون  بعد  عن  المحاكمة 
الشرعية  بمبدإ  خطيرا  مسا  يشكل  المحاكم،  أمــام 
قانونية  إشكاالت  من  يثيره  عما  الجنائية، فضال  اإلجرائية 
المحاكمة  لشروط  مراعاتها  بمدى  أساسا  تتعلق  وحقوقية 
العلنية،  أهمها:  عدة ضمانات  توافر  تتطلب  والتي  العادلة 
الفقه  أقره  والتواجهية، والشفهية، والحضورية، إضافة لما 
الجنائي من كون المحاكمة عن بعد تؤثر على  حق المتهم 
الجنائي في  للقاضي  المشاعر اإلنسانية  في االستفادة من 

نطاق مبدإ القناعة الوجدانية.
وهو ما يجعل  الحديث عن الطعن في المقررات القضائية 
مع  انسجاما  مشروعا،  التقنية  هذه  باعتماد  صدرت  التي 
751 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على  المادة 
على  إنجازه  يتبت  ولم  القانون  هذا  به  يأمر  إجراء  كل  أن 

الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز. 

 اللجوء إلى تقنية االتصال عن بعد مشروط بموافقة 
المتهم في القانون المقارن:

تمت  إذا  خصوصا  المقارن،  القانون  عن  ماذا   : سؤال 
محاكمة المتهم المعتقل عن بعد بدون موافقته؟

وجبت اإلشارة بداية إلى أن القانون المغربي لم ينظم 
المحاكمة عن بعد دون إحضار المتهمين المعتقلين أمام 
المحاكم الزجرية، سواء بموافقتهم أم من دونها، وقد حاولت 
مشروع  إعداد  خالل  من  النقص  هذا  تفادي  العدل  وزارة 
اإلجــراءات  في  اإللكترونية  الوسائط  باستعمال  يتعلق  قانون 
تنظم  مقتضيات  منه  الثاني  الباب  في  تضمن  الذي  القضائية، 
اللجوء إلى تقنية االتصال عن بعد، لكن هذا المشروع  لم يول 
أي اعتبار لموقف المتهم المعتقل من إجراء المحاكمة، باعتماد 
تقنية االتصال عن بعد، حيث اكتفت المادة 3-193 بالتنصيص 
على أنه يمكن لقاضي التحقيق اللجوء إلى هذه التقنية بعد أخذ 

رأي النيابة العامة فقط دون باقي أطراف الدعوى.
نفس  على  المشروع  نفس  من   347-7 المادة  نصت  كما   
النيابة  رأي  أخد  بعد  القضائية،  للهيئة  سمحت  إذ  المقتضى، 
العامة فقط، باللجوء إلى تقنية االتصال عن بعد، قصد االستماع 

للمتهم، أو استنطاقه، أو أخذ تصريحاته.
من  العديد  عمدت  فقد  التشريعي،  المنحى  هذا  وبخالف 
التشريعات المقارنة إلى جعل  اللجوء إلى تقنية االتصال عن بعد 
مشروط بموافقة المتهم المعتقل، وهو نفس المنحى الذي تبناه 
أبريل   27 بتاريخ  الصادر  المرسوم  بمقتضى  التونسي  المشرع 
نص  الذي  الفرنسي،  للمشرع  بالنسبة  الشأن  وكذلك   ،2020
قانون  71-706 من  المادة  التقنية من خالل  اعتماد هذه  على 
المسطرة الجنائية، التي نصت على أنه يمكن استعمال وسائل 
وجميع  الجمهورية  وكيل  موافقة  شريطة  بعد  عن  االتصال 

األطراف في الدعوى.

األستاذ خالد المروني، 
رئيس نقابة المحامين 

بالمغرب: 

جتربة املحاكمة عن ُبعد تعترضها معيقات 
حقيقية من شأهنا املس بضمانات املحاكمة العادلة

 قرار اعتماد التقاضي عن ُبعد دون إحضار املتهمني
املعتقلني يصطدم مببدإ الشرعية اإلجرائية اجلنائية 

باعتباره أحد املفاهيم اجلوهرية املؤطرة للمحاكمة العادلة 

المقاربة الكمية المقاربة الكمية 
في تدبير  هذه في تدبير  هذه 

العملية غير كاف العملية غير كاف 
إلجراء تقييم إلجراء تقييم 

موضوعيموضوعي

 اللجوء إلى تقنية  اللجوء إلى تقنية 
االتصال عن بعد االتصال عن بعد 
مشروط بموافقة مشروط بموافقة 

المتهم فيالمتهم في
 القانون المقارن  القانون المقارن 



 «العلم» تستطلع آراء بعض الفاعلين بشأن المحاكمة عن بعد في عالقتها بشروط المحاكمة العادلة:

5 الجمعة  6 من شوال  1441 الموافق 29  من ماي 2020

نقدم في الورقة التالية حوارا مع الدكتور إدريس 
الوطني  المجلس  ورئيس  المعلوماتي  الخبير  رواح 
المحكمة  لدى  السابق  الدولي  والخبير  العدل،  لخبراء 
لدى  القضائي  والخبير  بالهاي،  الدولية  الجنائية 
محكمتي  االستئناف بالرباط وفيرساي/فرنسا، وأستاذ 
باريس  بجامعة  المعلومياتي  اإلجرام  مادة  سابق في 
الحديثة  التكنولوجيا  ميدان  في  سابق  ومستشار   ،2
الجمركية  والخبرة  المصالحة  لجنة  لدى  والمتطورة 
بفرنسا، فضال عن كونه محكم ومصالح في البراءات 
والبرامج المعلومياتية لدى المنظمة الدولية للحقوق 
السعافات  وسام  على  وحاصل  جنيف،  في  الذهنية 
األكاديمية من درجة فارس، اعتبارا للخدمات المقدمة 

في التعليم العالي والبحث العلمي:

عن  للمحاكمة  الدولية  التجارب  عن  ماذا  سؤل: 
بعد وفي عالقته بالمحاكمة العادلة؟

جواب: بالفعل  هناك عدة تجارب دولية للمحاكمة 
المحاكمة  تحقيق  في  فعاليتها  عن  برهنت  بعد  عن 

مدخال  ــت  ــان وك ــة  ــادل ــع ال
الرقمية،  للمحاكم  أساسيا 
عند  نقف  أن  يجب  أننا  إال 
ونستخلص  التجارب  هذه 
التي  النجاح  أسباب  منها 
كانت مؤسسة على منهجية 
محكمة تتجلى في التقسيم 
المنطقي لمكونات العدالة، 
والبدء بوضع اللبنات األولى 

قبل الدخول في الشمولية.

 نموذج تجربة محكمة 
االستئناف ب» أونفيرص» 

ببلجيكا:

سبيل  عــلــى  ــر  ــذكـ نـ
به  محكمة  قامت  ما  المثال 
االســتــئــنــاف بــأونــفــيــرص 
بلجيكا حين  (Anvers) في 
منظومة  تدريجيا  اعتمدت 

الرسائل  الستعمال  حدا  ووضعت   ،«e-Deposit»
التي  المحكمة  مع  للتواصل  كوسيلة  اإللكترونية 
النهائية  المذكرات  في  فقط،  االستعمال  حصرت 

والوثائق المرفقة بها، في الملفات المدنية. 
أخرى  وثائق  إضافة  تمت  االختبار  مرحلة  وبعد 
المفوضون  محاضر  أو  الخبراء،  تقارير  مثال  قبيل  من 

القضائيين، إلى غير ذلك من الوثائق. 
وكما تالحظون حدد دور المنصة في صب الوثائق 
التي تعمل على  قناة واحدة ووحيدة  واستقبالها عبر 
ولم  الوثائق،  بتلك  المتعلق  التسليم  وصل  إرسال 
طرف  من   «e-Deposit«منظومة استعمال  يقتصر 
على  أيضا  تعميمها  تم  بل  فقط،  القضاء  مساعدي 
جميع المرتفقين، خاصة المتقاضين شريطة توفرهم 

على بطاقة تعريف إلكترونية. 
وتتجلى ميزة هذه المنظومة في تقليص الضغط 
على جهاز كتابة الضبط، وتوفير الوقت حتى يتسنى 
تقليص  وبالتالي  عالية،  وجودة  بدقة  عمله  إنجاز  له 
ربحا  وذلك  المحاكمة،  تكلفة  وتوفير  التقاضي،  فترة 

للوقت والمال العام. 
الملف   «e-Deposit» منظومة  عن  نتج  وقد 
فقط  ليس  أساسيا  مدخال  يعتبر  الذي  اإللكتروني 
وهو  الرقمية،  للمحكمة  بل  بعد،  عن  للمحاكمة 
تم  ــرى  أخ مكونات  جانب  إلــى  الرئيسي  المكون 
المثال  سبيل  على  منها  نذكر  ذلك،  قبل  تطويرها 
معطيات  قاعدة  وهي   ،«VAJA» منظومة  الحصر  ال 
 «e-Letter» ومنظومة  والقرارات،  لألحكام  رقمية 
التي تتطرق للتواصل اإللكتروني معتمدة على تقنية 

التشفير والتوقيع اإللكتروني.

تجربة جارتنا االسبانية 
في منصة التواصل األلكتروني:

تجربة  هناك  منا  كيلومترات  بعض  بعد  على 
بوضع  وذلــك   ،2004 سنة  انطلقت  التي  إسبانيا 
منصة  «Lexnet» لتبادل المعلومات بين المحامين 
أنه تم إجبار جميع المحامين  إذ  والهيئات القضائية، 

منذ  اســتــخــدامــهــا  عــلــى 
بداية سنة 2016.

 وتتمثل وظائف  المنصة 
اإللكتروني  التواصل  في 
ــع الـــســـادة  الــســريــع مـ
(التبليغات،  المحامين 
طلبات  المذكرات،  تبادل 
المحامون... إلى غير ذلك) 
التوقيع  باستعمال  وذلك 
يتم  حيث  اإللــكــتــرونــي، 
تسجيل وقت العملية بدقة 

. «Datation»
ــن هــذا  ،وقـــد نــتــج ع
من  مزايا  عدة  االستعمال 
القضاء  تحديث  ضمنها 
والــمــهــن الــمــرتــبــطــة 
الدعاوى  واستقبال  بــه، 

24 مــدار  على  والمقاالت  والشكايات  والمذكرات 
ساعة، بما في ذلك أيام السبت واألحد واألعياد، وكذا 
قصد  اإللكتروني  والبريد  النصية،  الرسائل  استعمال 
اإلشعار السريع إلى غير ذلك من الوظائف، مما خفف 
ومصاريف  الوقت  لهم  موفرا  المحامين،  على  العبء 
التي ال مجال لذكرها، وهو نفس  التنقل واإلكراهات 
يخص  فيما  خاصة  الضبط،  كتابة  على  االنعكاس 

مراقبة عملها الذي أصبح أوتوماتيكيا.
تقدما  أخرى،  المنصة، من جهة  كما حققت هذه 
كبيرا في العدالة الرقمية، وفي تحديث هيئة الدفاع، 
جميع  على  العولمة،  جراء  من  انفتاحها،  عن  فضال 

االدارات والمؤسسات داخل وخارج الوطن.    

تجربة محكمة االستئناف «برين» بفرنسا:

في ذات السياق ال يجب أن ننسى  تجربة محكمة 
االستئناف  برين «Rennes» في فرنسا التي انطلقت 
بتجسيد  المدنية  للمساطر  بالنسبة   2009 منذ 
الملفات  برقمنة  البداية  في  قامت  حيث  الالمادية، 
2013 تم  المتدخلين، وفي سنة  وجعلها في متناول 
مع  االلكتروني  وبالتواصل  التحقيق،   ملفات  إلحاق 
الذي   «i-Greffes» منصة  عبر  المحامين  السادة 
يبقى مرتبط بالشبكة الخاصة االفتراضية للمحامين 
إلى  «المحامين»  ولوجهم  تتيح  التي   (RPVA)
منصة»i-Greffes» والتي نتج عنها انعقاد الجلسات 

عن بعد...إلخ.

غياب ربط األنترنيت وعدم االهتمام بالتواصلي
 مع العالم الخارجي والمواقع ليست مؤمنة:

مسألة  الستيعاب  تحية  بنية  لدينا   سؤال:هل 
عجلت  التي  للمعتقلين،  بالنسبة  بعد  عن  التقاضي 
في  «كرونا»  جائحة  بإخراجها 

غياب إطار قانوني؟
 ،2012 سنة  منذ  الحظنا، 
تأهيل  بخصوص  كبيرا  تقدما 
إال  بالمملكة،  المحاكم  بنايات 
الستيعاب  التحتية  أن  البنية 
ما  بعد  عن  التقاضي  مسألة 
زالت فقيرة، إن لم أقل منعدمة 
في العديد من المحاكم، وهذا 
نلمسه من خالل  أن  يمكن  ما 
بقاعة  المتواجدة  التجهيزات 
عن  التقاضي  أن  إذ  الجلسات، 
معلوماتية  شبكة  يتطلب  بعد 
فضاءات  جميع  فــي  مؤمنة 
ــوط ربــط  ــط الــمــحــكــمــة، وخ
وعالية  متخصصة  هــاتــفــي 
الصبيب، ومؤمنة أيضا، ولما ال 
بها األلياف البصرية وتجهيزات 

سمعية بصرية عالية الجودة. 
ولألسف الشديد نالحظ في 
العديد من محاكم المملكة  غياب تام لألنترنيت رغم 
دول  في  كلفته  مع  مقارنة  هزيلة  تبقى  التي  كلفته، 
غياب  نسجل  كما  مثال،  كإسبانيا  منى  قريبة  أوروبية 
االهتمام بالجانب التواصلي مع العالم الخارجي، حيث 

بعض  على  االطــالع  خالل  من  الـــبـــوابـــات نالحظ 
انعدام  بالمحاكم،  الخاصة  االلكترونية 
تحيين المعطيات المتوفرة بها، فضال 
عن عدم تزويدها بالمعطيات المفيدة 

للمرتفقين. 
كما أن  جميع هذه المواقع ليست 
زوارهــا  عدد  فإن  وبالتالي  مؤمنة، 
الشركات ال  أغلبية  يبقى قليال كون 
إلى  الولوج  لمستخدميها  ترخص 

المواقع غير المؤمنة. 

عملية التقاضي عن بعد 
تتطلب تأهيل العنصر البشري 

لجميع صناع القرار القضائي:

عن  عملية  التقاضي  أن  كما 
من  شــروط،  عدة  تتطلب  بعد 
بينها مثال تأهيل كتابة الضبط، 
من  المحامين  السادة  وتأهيل 
معطياتهم  قاعدة  مسك  خالل 

فضال  ومحينة،  دقيقة  بمعلومات 
عن انخراطهم التام في هذه العملية من خالل تأهيل 
التجهيزات  ناحية  من  «المحامين»  مكاتبهم  أيضا 
حتى  وتكوينهم،  الملفات  ورقمنة  المعلوماتية 

يتمكنوا جميعا من تغيير أسلوب أدائهم.
عدة  تخص  بعد  عن  التقاضي  مسألة  وأن  هذا 
جهات يجب إشراكها في هذا المسلسل، مما يعني أن 
عملية تأهيل العنصر البشري تشمل جميع مساعدي 

مرفق العدالة بدون استثناء.

ضرورة تجاوزارتباك ومالئمة القوانين واعتماد آليات 
حديثة للتدبير:

غياب  عــن  النظر  بغض 
أثاره  الــذي  القانوني  اإلطــار 
وبعض  النقباء  السادة  بعض 
القانون  في  المتخصصين 
بعد،  عن  المحاكمة  لقضية 
جائحة  بإخراجها  عجلت  التي 
هذا  جلسات  فإن   ،» «كورونا 
في  تمت  التقاضي  من  النوع 
ارتباك تام، راجع إلى األسباب 
التي أثرناها سابقا، وكان من 
أوال  على  العمل  المفروض 
مالئمة قوانينا واعتماد آليات 
على  وكمثال  للتدبير،  حديثة 
االلكترونية،  األرشفة  ذلــك 
ــي  ــرون ــت ــك ــيــم اإلل ــتــســل وال
المسجل، والطابع اإللكتروني، 
الموقع  على  والمصادقة  اإللكتروني،  واإلمــضــاء 
التي  واألدوات  اآلليات  من  ذلك  غير  إلى  االلكتروني 
عليها  يطلق  التي  الضرورية  الترتيبات  تدخل ضمن 
قصد   «Pré-requis» المسبقة  المتطلبات  اسم 
استيعاب المحاكمة عن بعد، وال نريد أن ندخل في 
التفاصيل والجزئيات المرتبطة بهذا الموضوع، الذي 
هو ليس وليد اللحظة، ألن الحيز ال يسمح، حيث إننا 

أشرنا إلى بعض رؤوس األقالم.

المستقبل للتكنولوجيا المتطورة 
خاصة الرقمنة والذكاء االصطناعي:

العدالة   مساعدي  أغلب  لكون  اعتبارا  ــؤال:  س
معنيون بالتقاضي عن بعد، ماذا عن انخراط االخبراء 

التقاضي  من  النوع  هذا  دينامية  في  القضائيين 
اإللكتروني في عالقته بالمحاكمة العادلة، ألن شروط 
بالسجون  المعتقلين  تعني  ال  العادلة  المحاكمة 
فقط، وإنما مختلف المتقاضين، نظرا أوال للحق في 
التقاضي، والحق في التمتع باألمن القضائي، وسرعة 
البت، وحماية المستندات، والفصل في النزاعات داخل 

آجال معقولة...إلخ؟
معنيون  العدالة  مساعدي  جل  أن  صحيح  جواب: 
بالتقاضي عن بعد لما له من مزايا متعددة، وبالتالي 
المشروع  هذا  في  وإشراكهم  إليهم  اإلصغاء  يجب 
إطار  في  العدالة،  مرفق  بتحديث  المرتبط  الهام 

ترسيخ فعلي للمقاربة التشاركية. 
تمثيليتنا  بواسطة  شاركنا  العدل  كخبراء  ونحن 
المخطط  في  العدل»  لخبراء  الوطني  « المجلس 
في  بدلونا  وأدلينا  العدالة،  لمنظومة  المديري 
موضوع التحديث، وأنتهز الفرصة بالمناسبة للتقدم 
بالشكر إلى وزارة العدل، وخاصة إلى مديرية التحديث 
القضاء،  مساعدي  من  الفئة  هذه  إلى  التفتت  التي 
في  الفضل  لها  يرجع  حيث  هــام،  بــدور  تقوم  التي 
وبالتالي  متشعبة،  أحيانا  تقنية  نزاعات  خيوط  فك 
تساهم بفعالية في صنع القرار القضائي، اعتمادا على 

مقاربتها التشاركية. 
ناقشنا  التحديث  مدير  مع  اجتماعا  عقدنا  كما 
خالله انتظارات السادة الخبراء وما زلنا ننتظر ترجمة 

مطالبنا في هذا الباب على أرض الواقع.
تأسيسه  منذ  العدل،  لخبراء  الوطني  إن  المجلس 
هو  بأن  المستقبل  جهة  من  يؤمن   ،2011 سنة 
الرقمنة  خاصة  والمتطورة،  الجديدة  للتكنولوجيا 
والذكاء االصطناعي، ومن جهة أخرى أن هناك قناعة 
عليهم  يفرض  الخبراء  السادة  عمل  نوعية  أن  تامة 
أدرى  مكة  «أهل  بالمقولة:  عمال  األمور  بزمام  األخذ 

بشعابها».

خارطة طريق مجلسنا تنتهي بالمنصة الرقمية للخبراء:

في هذا اإلطار قمنا كمجلس بوضع خارطة طريق 
عن  عبارة  هي  والتي  منه،  األولى  المرحلة  وأنجزنا 
عدة  تتيح  الخبراء  للسادة  محينة  معطيات  قاعدة 
استعماالت، واعتبرت جل المنابر اإلعالمية والمهتمين 
بأن هذا اإلنجاز هو األول من نوعه منذ بداية الخبرة 
فقد  الثانية  المرحلة  بينما  بالمغرب،  «العصرية» 
للسادة  االلكتروني  للتبليغ  واجهة  وضع  هي  كانت 
الضوء  ننتظر  زلنا  وما  بتجريبها  قمنا  حيث  الخبراء، 
محكمتين  مستوى  على  لتثبيتها  األخضر 
 ، جتين ذ نمو

مـــن 
على  ثانية  تجريب  عملية  أجــل 

هذه  من  الثالثة  المرحلة  أن  حين  في  أوسع،  نطاق 
الخارطة التي سطرها المجلس الوطني لخبراء العدل، 
القضائية  لإلجتهادات  معطيات  قاعدة  وضع  فهي 
150 يفوق  ما  على  حاليا  ونتوفر  بالخبرة،  المتعلقة 

ونوع  المحاكم  حسب  مصنف،  قضائي  اجتهاد 
عن  فضال  التصنيفات،  من  ذلك  غير  إلى  االجتهاد، 

توفرنا على محرك بحث جد متقدم. 
مجلسنا  مخطط  مــن  المقبلة  الــمــراحــل  ــا  أم
كل  الخبراء،  اشتغال  آليات  تطوير  إلى  فسنخصصها 
شتاتها،  جمع  على  سنعمل  والتي  اختصاصه،  حسب 
وذلك قصد تسهيل العمل الذي ينعكس على جودة 
الخبرة، وسنخصصها أيضا لدليل األتعاب، حسب كل 
التواصل  تطوير  إلى  وكذا  الخبرة،  شعب  من  شعبة 
لننتهي  المحاكم،  مع  الخبراء  للسادة  االلكتروني 
بمشروع المجلس الكبير، والذي هو  المنصة الرقمية 
للخبراء، التي ستشمل جميع المكونات السالف ذكرها.

السادة  المناسبة نتأسف عن عدم إشراك  وبهذه 
قانون  خاصة  القوانين  مراجعة  مشروع  في  الخبراء 

المسطرة المدنية ليتضمن مقتضيات الرقمنة. 
أن  يسرني  السؤال  هذا  على  الجواب  ختام  وفي 
أن  والرقمنة  التحديث  بموضوع  المهتمين  أخبر 
5 بتاريخ  سينظم،  العدل  لخبراء  الوطني  المجلس 

يونيو 2020، طاولة مستديرة عن بعد في موضوع: 
خاللها  سنتطرق  الرقمي»  التحول  عصر  في  «الخبرة 
إلى تقديم مشروع المجلس الكبير الرامي إلى رقمنة 
الخبرة القضائية، وبالتالي سيكون السادة الخبراء قد 
ساهموا بفعالية في مشروع اإلصالح الشامل والعميق 

لمنظومة العدالة.

ميثاق اإلصالح لمنظومة العدالة جاء
 بإرادة قوية وبأهداف كبرى:

النظام  في  وتخصصكم  تجربتكم   بحكم  سؤال: 
تجسيد  بعد  للمحاكمة عن  يكمن  المعلوماتي كيف 
من  النوع  هــذا  وأن  خصوصا  المحاكمة،  شــروط 
التقاضي سيفرض نفسه بحكم الواقع، في انتظار، من 
جهة، ملء الفراغ التشريعي للتقاضي عن بعد، ومن 
جهة ثانية نفض الغبار عن توصيات ما سمي «ميثاق 
إصدارها  على  مر  الــذي  العدالة،  منظومة  إصــالح 

سنوات؟ 

ــاإلدارة  بـ النهوض  ــواب:  جـ
وما  شكل  وتحديثها  القضائية 
في  استراتيجيا  خيارا  يشكل  زال 
استجابة منها  العدل  وزارة  برامج 
عبر  ــذي  ال الملك  جاللة  ــر  ألوام
المحطات،  من  العديد  في  عليها 
دورة  افتتاح  في  من خطابه  بدءا 
بالرباط  للقضاء  األعلى  المجلس 
خطاب  وبمناسبة   ،2002 سنة 
وكذا   ،2008 لعام  العرش  عيد 
ــى  األول الـــدورة  افتتاح  خطاب 
والــذي   ،2010 سنة  للبرلمان 
بالتأسيس للمفهوم  تميز 
انطالقا  العدالة،  إلصالح  الجديد 
خدمة  في  قاعدة  «القضاء  من 

المواطن».
الشامل  ــالح  اإلص إن  ميثاق 

والعميق لمنظومة العدالة جاء بإرادة قوية وبأهداف 
من  والــرفــع  الــقــضــاء،  تحديث  بينها  مــن  كــبــرى، 
لتحقيق  أقصى  كأجل   2020 حدد سنة  جودته، حيث 
الالتجسيد المادي للمساطر واإلجراءات أمام المحاكم، 
والحد من استعمال السجالت الورقية، وتمت بعد ذلك 
تغطية حاجيات القضاة جزئيا من الحواسيب المحمولة 
جهاز  وكذلك  األحكام،  وطبع  تحرير  عملية  لتسهيل 

كتابة الضبط ألجل مواكبة هذا التطور.
فيها  بما  المعلوماتية،  البرامج  بعض  إنجاز  وتم 
إلكترونية،  التجاري، ومواقع  والسجل  العدلي،  السجل 
اإلفتراضي  المكتب  ومشروع  محكمة،  بكل  خاصة 
الملفات والقضايا عبر  للمحامي، واإلطالع وتتبع مآل 

موقع الكتروني.
وكما أشرتم إليه في سؤالكم كون المحاكمة عن 
بعد ستفرض نفسها بحكم الواقع، فإنني أؤكد أنها 
ستصبح ال محيد لها، مما يتعين ملء الفراغ التشريعي 
للتقاضي عن بعد، ووضع رهن إشارة السادة القضاة 
أدوات  القضائي،  بالشأن  المعنيين  من  وغيرهم 
الذكاء االصطناعي حتى يتمكنوا  جديدة من ضمنها 

من إعطاء معلومة دقيقة وفي إبانها.
يتم  ومتى   ...  2020 لسنة  الرقمنة  وعود  أين 

نفض الغبار عن الرفوف؟ 
لألسف الشديد نالحظ  أن جل ما جاء به الميثاق 
وأن  الرفوف،  حبيس  مازال  العدالة  إلصالح  الوطني 
كمنظومة  اختالالت،  عدة  شابتها  اإلنجازات  بعض 
وتوفر  االحتياطي،  لالعتقال  الوطني  السجل  تدبير 
ورفض  مشغلة،  غير  تطبيقات  على  المحاكم  بعض 
الورقية،  السجالت  عن  التنازل  المستخدمين  بعض 
على  الحواسب  توزيع  عملية  إتمام  وعدم 
المكتب  ومشروع  القضاة،  السادة 
يلق  لم  الــذي  للمحامي  االفتراضي 
البذلة  أصــحــاب  ــرف  ط مــن  تجاوبا 
التعثرات،  من  ذلك  غير  إلى  السوداء، 
أدى إلى تبخر وعود السيد وزير العدل 
أفقها  حدد  الــذي  الرقمنة  بخصوص 
النقض  محكمة  وأن   ،2020 سنة  في 
إال   ،2017 رقمية سنة  ستصبح محكمة 
منتصف  إلى  وصلنا  قد  اآلن  نحن  أننا 
سنة 2020 ومازلنا  ال نتوفر على محكمة 
إلكترونية، فما بالك بالمحكمة الرقمية. 

جائحة كورونا بعثرت األوراق وال 
يمكن تدارك المشاكل بحلول ترقيعية:

الخدمات  تقريب  لجهود  تعزيزا  سؤال: 
القضائية من المتقاضين في إطار التدابير 
كورونا  وبــاء  لمواجهة  المتخذة  الوطنية 
27 يوم  صباح  رسميا  أُعطيت  المستجد، 
المحكمة االبتدائية بسال  2020 بمقر  أبريل 
يستخدم  كنظام  بعد،  عن  التقاضي  عملية  انطالق 
السجنية  المؤسسات  بين  التواصل  تكنولوجيا 
والقضاة والمحامين في مختلف محاكم المملكة، وهو 
نظام يحترم شروط المحاكمة العادلة ويضمن سالمة 
مختلف األطراف المعنية بالمحاكمة، ويساهم، حسب 
بالع وزارة العدل، في ضمان السير العادي لعدد من 
بالغ  أن  علما  القضاء،  أنظار  على  المعروضة  القضايا 
المجلس  في  العملية  هذه  العدل حصر شركاء  وزارة 

القضائية،  للسلطة  األعلى 
ورئـــاســـة الــنــيــابــة الــعــامــة، 
المملكة  محاكم  ومختلف 
الضبط،  كــتــابــة  ــاة،  ــض ق  )
والمندوبية  ــون...)  ــف ــوظ م
وإعادة  السجون  إلدارة  العامة 
هيئات  وجمعيات  ــاج،  ــ اإلدم
وكافة  بالمغرب  المحامين 
للبالغ  المحامين، طبقا  هيئات 

ذاته المنشور بموقع الوزارة.
من  هناك  الساق  هذا  في 
انطلقت  التي  التجربة  أن  يرى 
رسميا من المحكمة االبتدائية  
«كوفيد  جائحة  زمن  في  بسال 
عبر  إلكترونيا  ابتدأت   ،«19
وزارة  قبل  المعد من  المنصة 

ومن  ورقيا،  وتنتهي  تمر  جهة  من  أنها  إال  العدل، 
جهة أخرى مساطرها معقدة وطويلة، هل تم تدارك 
الرقمنة من  الذي يهدم عملية  والتعثر  االرتباك  هذا 
أساسها، علما أن ما سمي «رقمنة المحاكم» هي من 
منظومة  إصالح  «ميثاق  عليه  اصطلح  ما  مخرجات 
سنوات،  توصياته  إصــدار  على  مر  الــذي  العدالة»، 
يمكن  وكيف  للعدل؟  وزراء  ثالثة  عليهه  وتعاقب 
المتقاضين  كافة  يتمتيع  لكي  التعثرات  هذه  تفادي 
بالحق في التقاضي عن بعد، وفق شروط المحاكمة 
التي تعني أيضا حماية المستندات والوثائق  العادلة 
وتنفيذها  معقولة  آجال  داخل  أحكام  على  والحصول 

لكي ال تظل حبرا على ورق...إلخ؟
جواب: المالحظ أن معظم القطاعات الحيوية من 
أضحت  ذلك  غير  إلى  وإعالم  ومالية  واقتصاد  إدارة 
أن  يمكن  وال  رقمية،  أقل  لم  إن  إلكترونية،  اليوم 

في  القضاء  قطاع  يستمر 
أداء دوره بطريقة تقليدية 

وبإجراءات ورقية. 
 » «كــورونــا  جائحة   إن 
وعجلت  األوراق  بعثرت 
عن  الــتــقــاضــي  بعملية 
بالنسبة  ــط  ــق ف بــعــد 
المحكمة  فتجربة  للسجناء،  
يمكن  ال  بسال  االبتدائية 
رقمية  محاكمة  اعتبارها 
شاملة  إلكترونية  حتى  وال 
إلى  تفتقد  ومكتملة، ألنها 
وبالتالي  الدنيا،  شروطها 
اعتمد  بسيط  إجــراء  فهي 
على  فقط  الــبــدايــة  ــي  ف
تقنية الفيديو (كونفرونس 
 («Vidéoconférence»
ورقــي،  بمنتوج  أيضا  وانتهى  ــي،  ورق ملف  وعلى 
واتسمت طريقته بارتباك وتعثر راجع إلى عدة مشاكل 
المستمر،  والتكوين  التكوين،   قضية  ضمنها  من 
السلكي،  االتصال  الصبيب، وخطوط  وجودة خطوط 

واألمن المعلوماتي...إلخ.

تدارك المشاكل والتعثرات 
يحتاج لمثل هذه اإلجراءات:

المشاكل  هذه  يمكن  تدارك  ال  الشديد  ولألسف 
تعيشها  التي  للظرفية  نظرا  ترقيعية،  بحلول  سوى 
البالد من جراء جائحة «كورونا» وما ترتب عنها من 
المرافق  أغلبية  وتوقف  الصحي  كالحجر  ــراءات،،  إج
هذه  بعد  األمــر  ــدارك  ت يتم  أن  وأتمنى  الحيوية، 
هذا  في  النظر  إعادة  على  الــوزارة  وتعمل  الجائحة، 
المشروع الكبير والهام، الذي نص عليه ميثاق إصالح 
تقنية  تحتية  بنية  بوضع  وذلك  العدالة،  منظومة 
تحترم المعايير وما هو جاري به العمل، بموازاة تأهيل 
الموارد البشرية، من قضاة وكتاب الضبط ومساعدي 
القضاء وكل من له صلة بالتقاضي، وكذا العمل على 
حتى  المملكة  لمحاكم  االلكترونية  البوابات  تحيين 
إضافة  والتواصلي،  اإلعالمي  دورها  أداء  من  تتمكن 
ومالئمتها  التقاضي  مساطر  في  النظر  إعــادة  إلى 
المنظومة  وتأمين  المعلوماتية،  التكنولوجيا  مع 
ومحاوالت  اإللكترونية،  الهجمات  من  المعلوماتية 
االختراق، حسب التوجهات الوطنية والمعايير الدولية، 
 «Serveurs» الخوادم  جمبع  تحصين  عن  فضال 
ومنع  إليها،  الولوج  وحراسة  والروابط  والموزعات 
الموظفين  طرف  من  العنكبوتية  الشبكة  استعمال 

واالقتصار على الشبكة الداخلية فقط في التواصل.
ومعطيات  بيانات  تحيين  على  العمل  يتعين  كما 
المهنية  تمثيلياتهم  وإشــراك  القضاء  مساعدي 
المعطيات  حماية  على  بجدية  واالنكباب  ذلك،  في 
الملفات والتحقيق، والتفكير جديا  الشخصية، وسرية 
بمركز  والبيانات  المعطيات  مركزة  سياسة  في  أيضا 
بيانات «Datacenter» متخصص، وتأمين التخزين 
الورقية  السجالت  جميع  وجــرد  وحصر  االحتياطي، 
رقمية،  سجالت  إلى  وترجمتها  بالمحكمة  المتواجدة 
فضال عن العمل على مالئمة القوانين للرقمنة، ولما 
ال، كما سبق أن اقترحناه في إحدى المنابر اإلعالمية، 
عدة  في  المتناثرة  النصوص  جميع  جمع  على  العمل 
الرقمي  بالقانون  تسميته  يمكن  ما  في  قوانين 

.«Code numérique»

شروط مشروع المحاكم الرقمية 
واستعمال تقنية الذكاء االصطناعي:

وحتى نتمكن من جعل  مشروع المحاكم الرقمية 
متخصصة  تطبيقات  وضع  في  التفكير  يجب  جذابا، 
«Systèmes Experts» رهن إشارة السادة القضاة 
لمساعدتهم على التحليل وأخذ القرار الصائب، وذلك 
يغزو  بدء  الذي  االصطناعي،  الذكاء  تقنية  باستعمال 
وضع  في  جديا  ساهمنا  قد  سنكون  وبهذا  العالم، 
معالم المحكمة الرقمية وتحقيق األهداف المنشودة 
منها، والمتمثلة في انعدام األوراق، وتسهيل الولوج 
األطراف  سيضع  مما  تبادلها،  وفورية  الوثائق  إلى 
باستعمال  وذلك  السرية،  وكذا  المساواة،  قدم  على 
وختم  اإللكترونية،  الشواهد 
العمليات  لتتبع مسار  الوقت 
ظل  في   ،«Traçabilité»
مؤمنة  «ويـــب»  منظومة 
«Sécurisée» تحرص على 
والتواجهي  الفوري  التداول 
والسري للوثائق االلكترونية 
ذوي  مشاركين  طــرف  من 
بمقتضى  مــؤمــنــة  هــويــة 
وضع  مع  إلكترونية،  شواهد 
الوثائق  على  الزمني  الطابع 
من  التأكد  قصد  المتداولة 
عدم تحريف محتواها، فضال 
عن  استعمال بطائق مهنية 
ذات شريحة تستعمل إلثبات 
بالنسبة  المادية  الهوية 
للمحاكم، والهوية اإللكترونية بالنسبة للعالم األزرق، 

والتي تستعمل أيضا في التوقيع اإللكتروني.  
لديناميكية  بداية  هناك  ذكرت،  أن  سبق  وكما 
وثيرة  لتسريع  سياسية  إرادة  وهناك  التحديث، 
التحديث، وهناك موارد مالية مهمة من داخل وخارج 
الوطن لتحقيق المبتغى، وهناك أطر شابة متخصصة، 
التكنولوجية  استيعاب  على  قادرين  شباب  وقضاة 
اختصاصات  ذو  خاص  قطاع  أيضا  وهناك  الجديدة، 
في  إشراكها  يمكن  التكنولوجيات  ميدان  في  دقيقة 
جميع   يهم  الورش  هذا  أن  علما  الكبير،  الورش  هذا 
من  والمتقاضين،  القضائي  الحقل  في  المشتغلين 
وتراجمة،  وعدول،  ومحامين،  الضبط،  وكتاب  خبراء، 
الجانب  معالجة  ذلك  في  بمن  وغيرهم،  وموثقين، 

المتعلق بالمتقاضي، المعني بعملية التقاضي.

 الدكتور إدريس 
رواح الخبير 

المعلوماتي ورئيس 
المجلس الوطني 

لخبراء العدل:

فعاليتها عن برهنت ُبعد عن للمحاكمة دولية جتارب عدة هناك
الرقمية للمحاكم أساسيا مدخال وكانت العادلة املحاكمة حتقيق يف

البنية التحتية 
الستيعاب 

مسألة التقاضي عن 
ُبعد ما زالت فقرية إن 

مل أقل منعدمة يف 
العديد من حماكمنا

جتربة املحكمة االبتدائية 
بسال يف زمن «كرونا» 

تفتقد إىل شروطها 
الدنيا والتعثر راجع لعدة 
مشاكل كالتكوين وجودة 
خطوط االتصال السلكي 

واألمن املعلومايت

جل ما جاء به ميثاق إصالح العدالة 

مازال حبيس الرفوف وبعض 

اإلجنازات شابتها عدة اختالالت 

كمنظومة تدبري السجل الوطين 

لالعتقال االحتياطي وتوفر بعض

املحاكم على تطبيقات غري مشغلة

ما زلنا ال نتوفر على
حمكمة إلكترونية فما 

بالك باملحكمة الرقمية 
يف ظل وعود الرقمنة

لسنة 2020؟

منظومة امللف اإللكتروين 
  «e-Deposit»
التعترب فقط مدخال 

أساسيا للمحاكمة عن ُبعد 
بل للمحكمة الرقمية

الـالــــــــمــلــــــــــمــلـــفف



 «العلم» تستطلع آراء بعض الفاعلين بشأن المحاكمة عن بعد في عالقتها بشروط المحاكمة العادلة:
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اهم  من  الدفاع  حقوق  تعتبر 
في  للحق  األساسية  الضمانات 
وتتجلى  الــعــادلــة،  المحاكمة 
باعتبارها  المركزية  أهميتها 
وحريات  حقوق  لحماية  وسيلة 
الألفراد من كل أنواع االنتهاك، 
والتعسف التي يمكن ان تطالها، 
لحظة  الــحــقــوق  هـــذه  ــدأ  ــب وت
به،  المشتبه  على  القبض  إلقاء 
النظرية،  الحراسة  تحت  ووضعه 
وإخباره بحقه في التزام الصمت، 
بمحام،  ــال  ــص االت فــي  وحــقــه 

وإخباره بالمنسوب إليه....
عبر  الحقوق  ــذه  ه وتمتد 
تشمل  وال  المحاكمة،  أطــوار 
كل  بل  وحــدهــم،   المتهمين 
أهم  ومــن  الخصومة،   ــراف  أط
علنية  هي  الرئيسية  مرتكزاتها 
الوقائع  كل  ومناقشة  الجلسات 
األطراف  إلى  واالستماع  والحجج 
لدى  تتكون  لكي  والــشــهــود 
القاضي قناعة كافية قبل إصدار 
أي حكم، مع األخد بعين االعتبار 
أن أهم مبدإ يحكم حقوق الدفاع 

هو مبدأ أن البراءة هي األصل.
ــد أولــى دســتــور  2011 وق

في  بالغة  أهمية  الحقوق  هذه 
تماشيا  الفصول،  من  العديد 
لحقوق  الدولية  المواثيق  مع 
خاصة  الصلة   ذات  االنــســان 
المدنية  للحقوق  الدولي  العهد 
عليها  صادق  التي  والسياسية،  

بالجريدة  ــشــرت  ون الــمــغــرب 
أصبحت  وبالتالي  الرسمية، 

ملزمة له...
 ويمكن إجمال هذه الفصول 
الدستور،  من   118 الفصل  في 
التقاضي  حــق  فيه  جــاء  ــذي  ال
مضمون لكل شخص للدفاع عن 
يحميها  التي  ومصالحه  حقوقه 
23 الفصل  نص  كما  القانون، 

شخص  كل  إخبار  إلزامية  على 
وبالطريقة  ــورا  ف اعتقاله  ثــم 
اعتقاله،  بدواعي  يفهمها  التي 
الصمت،  التزام  في  وبأحقيته 
كل  حق  على  الدستور  أكد  كما 

شخص في محاكمة عادلة 
الدستورية  الحقوق  هذه  إن 
األخــرى  الحقوق  مــن  كغيرها 
التقييدات  من  مجموعة  عرفت 
الصحية  الطوارئ  حالة  فرضتها 
مرسوم  بمقتضى  نظمت  التي 
قانون عدد 292.20.2  المؤطر 
في  الصحية،  الــطــوارئ  لحالة 
يمكم  دستوري  نص  أي  غياب 
االرتكاز عليه إلعالن حالة طوارئ 
بين  ومن  االن،  عليه  هي  كما 
عن  المحاكمات  التدابير  هذه 
كانت  إن  إجـــراءات  وهــي  بعد 
هي  العتماها  المعلنة  األسباب 
األطراف  لكل  الصحية  السالمة 
متهمين...»  محامين،  «قضاة، 
في  الحق  كــون  على  ــازا  ــاك ارت
التي  الحقوق  أهم  من  الحياة 

تدابير  إال  أن  صيانتها،  يجب 
تتنافى   بعد  عــن  المحاكمة 
الجلسات،  مبدإعلنية  مع  مبدئيا 
على  المتهم  اطــالع  وصعوبة 
ومناقشتها  ــة،  واألدل المحاضر 
دفاعه، مما يمس  ال محالة  مع 

بنجاعة الحكم القضائي. 
أن هــذه  إلـــى  أشــيــر  وهــنــا 
دفعت  الــتــي  هــي  الــتــخــوفــات 
إلى  المحامين  هيئات   مجالس 
المحاكمة  على  الموافقة  ربط 
صريحة  بموافقة  بــعــد  عــن 
وجود  وعــدم  ودفاعه،  للمتهم 
مطالب بالحق المدني والشهود، 
 ألن الحفاظ على حقوق األطراف 
المتهم  إلى  يمتد  أن  يمكن  ال 
كل  يشمل  أن  يجب  بل  وحــده، 
الدعوى  في  المتدخلة  األطراف 

على وجه المساواة.
المستساغ  غير  أنه  من  كما   
والمقبول أن  يتم هذا النوع من 
جنائية،  قضايا  في  المحاكمات 
بطبيعتها  تــعــرف  ــال  أص وهـــي  
المبرر  غير  ومن  اإلجراءات،  طول 
ــوارئ  ــط ــي حــالــة ال إدراجـــهـــا ف
الصحية، مع  األخذ بعين االعتبار 
غياب تكوين عميق لكل الفاعلين 
العدالة  مجالي  في  والمتدخلين 
الوسائل  واستعمال  والرقمنة 
االلــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة، وكــذا 
اللوجيستيكية  التجهيزات  ضعف 
المرتبطة بالمحاكمة عن بعد .  

تدابري 
املحاكمة عن 

ُبعد متس  
بنجاعة احلكم 

القضائي

حماكم اململكة 
عقدت 333

جلسة عن ُبعد 
وبثت يف

2291 قضية

طريق  عن  المملكة  سجون  في  المعتقلين  للمتهمين  بالنسبة  بعد  عن  المحاكمة  إلى  اللجوء 
وسائل التواصل الحديثة، جاء في ظل جائحة كرونا «كوفيد 19» كإجراء احترازي لتفادي ما قد ينجم 

عن عملية نقل السجناء إلى المحاكم من مخاطر حيوية النتشار الفيروس.
وإذا كان هذا التدبير يبدو في ظل هذه الجائحة، التي تمر منها بالدنا، مناسبا الستمرار المرفق 
القضائي بالنسبة لألشخاص المسلوبي الحرية، إال أن الواقع العملي أبان عن عيوب تنقص وتؤثر 
بعد،  عن  المحاكمة  عملية  حاليا  يؤطر  قانوني  نص  غياب  ظل  في  العادلة،  المحاكمة  مسار  على 
علما أن هذا الصنف من التقاضي هو اختياري وليس إجباري، ويجب أن يبقى اختياريا، وفقا لمعايير 
المستقبل  في  تشريعيا  اإللكتوني  التقاضي  من  النوع  هذا  سن  حالة  في  حتى  العادلة،  المحاكمة 
القريب، وذلك انسجاما أيضا مع عدد من القوانين المقارنة، بما فيها القانون الفرنسي، واجتهاداته 

القضائية.
القضايا في زمن «كرونا» يمكن تسجيل  التعاطي مع بعض  ومن خالل تجربتي الشخصية في 
المالحظات التالية بكل إيجاز، من قبيل تأخر انعقاد الجلسات عن موعد انعقادها، وعدم وجود شبكة 

تغطية كافية في الربط بين المحاكم والسجن، مما يؤثر على:
جودتي الصوت والصورة.

انقطاع البث في بعض الحاالت أثناء مرافعة األطراف، األمر الذي يحول دون سماع مرافعة دفاع 
المتهم ومحام الخصم، إن لم يؤد األمر إلى توقف الجلسة.

المحاكمة  يتنافى مع شروط  أن  الذي يمكن  الشيء  وإيجاز،  المحاكمة بسرعة  تقنية هذه  مرور 
العادلة.

غياب شمولها  في  وذلك  والمتهم،  القضائية  الهيئة  رئيس  بين  التواصلية  البث  تمركز شاشة 
لباقي أطراف الدعوى على قدم المساواة، بما في ذلك النيابة العامة ودفاع أطراف الخصومة، وكذا 
عدم نقل أجواء قاعة الجلسة التي يمكن أن يوجد بها أحد أقرباء الظنين، وهي كلها أجواء ال تخلق 
حيث  الرتابة،  بأجواء  تتسم  جلسة  قاعة  في  يجري  ما  يتابع  ال  وأنه  خصوصا  للمتهم،  الطمأنينة 
تصبح تدخالت ومرافعة المحامي صوتية، بخالف دور الدفاع الذي يشكل أيضا نوعا من االطمئنان 
للقاضي  اإلنسانية  المشاعر  المتهم في االستفادة من  باألمان لموكله، فضال عن حق  واإلحساس 
الحضورية  تستلزم  العادلة  المحاكمة  معايير  أن  علما  الوجدانية،  القناعة  مبدإ  نطاق  في  الجنائي 
والتواجهية  والشفاهية، وهي من الشروط واإلجراءات التي تم إقرارها وسنها لصالح المتهم، وال 

يمكن التنازل عنها إال بموافقته إذا كانت ال تضر مصالحه...إلخ.
وهنا أفتح قوسا للتساؤل عن الغاية من تسريع البت في بعض القضايا عن طريق المحاكمة عن 

بعد إلصدار عقوبات تفوق مدة الحجر الصحي المتوقعة.
التي يظهر من  الملفات  أن تنصب على  اإللكترونية يجب  المحاكمة  أن  أعتقد  السياق  في هذا 
معطيات مسارها ووقائعها أن عقوبتها ال تتجاوز مثال 6 أشهر، أو أنها تقتضي البراءة، أو الحكم بما 
قضى المتابع، أو الحبس الموقوف، بعيدا عن «ثقافة» الكم على حساب الكيف، مع مراعاة ضمانات 

المحاكمة العادلة التي ال محيد عنها في جميع الظروف وفي كل الملفات.

األستاذ بنشيخ محمد الحبيب  األستاذ بنشيخ محمد الحبيب  
محام بهيئة الرباط ورئيس محام بهيئة الرباط ورئيس 
الجمعية الوطنية للمحامين الجمعية الوطنية للمحامين 

الشباب بالمغرب:الشباب بالمغرب:

الواقع العملي أبان 
عن عيوب تؤثر على 
مسار املحاكمة العادلة

األعلى  المجلس  أعلن 
أن  القضائية   للسلطة 
استفادوا  معتقل   6001
المحاكمات  عملية  مــن 
تام  حــرص  في  بعد،  عن 
وسالمتهم،  صحتهم  على 
كل  وســالمــة  صحة  ــذا  وك
والمهنيين،  المرتفقين 
حقوق  أحــد  ذلــك  باعتبار 
الواجب  األساسية  اإلنسان 

من  ضــمــانــهــا 
طرف الجميع في 
الظرفية  هــذه 

االستثنائية. 
ونـــــــــــــوه 
في  ــمــجــلــس  ال
بــــــــالغ، يـــوم 
 ،2 0 2 0 /5 /2 6
ــج  ــائـ ــتـ ــنـ ــال ـ بـ
اإليـــجـــابـــيـــة 
ــدة  ــاع ــص ــت ــم ال
ــى امـــتـــداد  ــل ع
األربعة  األسابيع 
مــنــذ انــطــالقــة 
المشروع  هــذا 
أبريل   27 ــوم  ي
رغــم  ا2020، 
اإلكــراهــات،  كل 
توضحه،  ما  وهو 
المجلس،  يبرز 
ــلـــة  ــيـ الـــحـــصـ
الواعدة  المهمة 

بمختلف  تحققت  ــي  ــت ال
للمملكة  القضائية  الدوائر 
من  الممتدة  الفترة  خالل 
الجاري. مــاي   22 إلــى   18

تم  أنه  إلى  المجلس  وأشار 
اإلفراج، ألسباب مختلفة، عن 
عدد مهم من بين الـ6001

من  المستفيدين  معتقل 
عملية المحاكمات عن بعد، 
موضحا أنهم كانوا سيبقون 
ــدار  وإه حــرمــان  حالة  فــي 

هذا  تفعيل  لوال  لحرياتهم 
والحرص  الطموح  البرنامج 

على تطويره.
محاكم  ــدت  ــق ع كــمــا 
ــة، يــضــيــف  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
خــالل  هذه  المصدرذاته، 
عن  جلسة   333 الــفــتــرة 
جلسة   67 بمعدل  بــعــد، 
يوميا أدرجت خاللها 5130

بلغ  يومي  بمعدل  قضية، 

1026 قضية، مشيرا إلى أن 
قضاة المملكة قاموا بالبت 
2291 قضية بمتوسط  في 

يومي وصل إلى 458. 
هذه  أن  المجلس  وأكد 
لتتحقق  كانت  ما  النتائج 
كافة  عنه  عبرت  مــا  ــوال  ل
وكل  والمؤسسات  السلط 
كتابة  أطر  من  الفاعلين، 
من  الدفاع،  وهيئة  الضبط 
متواصل  إيجابي  انخراط 

في  موجها  ــادة،  ج وإرادة 
الشكر  عبارات  السياق،  هذا 
هذه  على  للجميع  والثناء 
والتضحيات  المجهودات 
لتجاوز  المبذولة  الكبرى 
ــات هـــذه األزمـــة  ــي ــداع ت
على  العالمية  الصحية 
وطنية  بكل  العدالة  قطاع 

ومسؤولية.
األعلى  المجلس  وأبـــرز 
لـــلـــســـلـــطـــة 
القضائية على أنه 
كعادته  سيظل 
مواكبا بكل جدية 
هذا  تدابير  لكل 
الورش اإلصالحي 
ــام، وفـــق  ــ ــه ــ ال
تشاركية  مقاربة 
مثمرة  حقيقية 
التوفيق  تخوله 
ــيــن ضــمــانــات  ب
المحاكمة العادلة 
ــن مــبــدأ  ــ ــي ــ وب
صحة  حــمــايــة 
بكل  ــان  ــسـ اإلنـ
وأبعاده  حموالته 

وتجلياته.
ــدد  ــا شـ ــمـ كـ
ــى حــرصــه  ــلـ عـ
مسؤولية  بكل 
ــر  ــوي ــط عـــلـــى ت
اشتغاله  ــات  ــي آل
وفق  مــؤشــراتــه،  وتــحــديــد 
معايير مضبوطة تنسجم مع 
العام  االستراتيجي  مخططه 
منظومة  تطوير  إلى  الهادف 
يتالءم  بما  القضائي،  العمل 
المرحلة  مــتــطــلــبــات  مــع 
إطار  في  وذلك  وأولوياتها، 
الحكامة  مبادئ  تفرضه  ما 
وقيم الشفافية واالنفتاح من 
تطورات  بكل  اإلخبار  ضرورة 
برنامج المحاكمات عن بعد.

استفادة استفادة 60016001 معتقل من عملية المحاكمات  معتقل من عملية المحاكمات 
عن بعد على امتداد األسابيع األربعةعن بعد على امتداد األسابيع األربعة

 تنويه بالنتائج اإلجيابية  تنويه بالنتائج اإلجيابية 
املتصاعدة رغم كل اإلكراهاتاملتصاعدة رغم كل اإلكراهات

أُعطيت اإلنطالقة الرسمية لعملية التقاضي عن بعد صباح يوم 
لما سمي  االبتدائية بسال، وذلك  المحكمة  2020 بمقر  أبريل   27
«تعزيزا لجهود تقريب الخدمات القضائية من المتقاضين في إطار 
وتعزيز  المستجد،  وباء كورونا  لمواجهة  المتخذة  الوطنية  التدابير 
األمن الصحي للسجناء وكافة مكونات أسرة العدالة التي فرضتها 

حالة الطوارئ الصحية ببالدنا «.
وحسب بالغ وزارة العدل فإن هذا النوع من التقاضي عن بعد 
السجنية  المؤسسات  بين  للتواصل  تكنولوجيا  يستخدم  نظام  هو 
شروط  احترمه  مع  المملكة،  محاكم  لمختلف  والمحامين  والقضاة 
المعنية  ــراف  األط مختلف  سالمة  وضمان  العادلة،  المحاكمة 
العادي  السير  ضمان  في  النظام  هذا  مساهمة  وكذا  بالمحاكمة، 

لعدد من القضايا المعروضة على أنظار القضاء.
الشامل  اإلصــالح  ميثاق  مخرجات  من  المشروع  هــذا   ويعد 
لمنظومة العدالة، الذي تعاقب عليه ثالثة وزراء للعدل، والذي يندرج 
في إطار إرساء مقومات المحكمة الرقمية، بما يضمن تقوية البنية 
التحتية التكنولوجية لإلدارة القضائية وتوفير األنظمة المعلوماتية 
آجال  لتأهيل  والمساطر  القضايا  بإدارة  المتعلقة  والبرامج  اآلمنة 

(آلية التنفيذ عدد 187)».
وتتوفر وزارة العدل على نظامها الداخلي الخاص بتقنية السمعي 
نظام  وهو  بعد،  عن  للتواصل   «visio-conférence البصري» 
على  الوزارة  بهذه  الخاصة  المعلوماتية  التحتية  البنية  على  مثبت 
مستوى مركز البيانات المركزي (Datacenter)، حيث إن االتصال 

المنصوص  المعلومياتي  األمــن  معايير  باحترام  يتم  بالنظام 
النظم  أمن  مديرية  في  الوزارة  شركاء  مع  بشأنها  والمتفق  عليها 

المعلومياتية بإدارة الدفاع الوطني.
الغرض  لهذا  معدين  حاسوبين  بين  االتصال  عملية  وتتم 
للوزارة،  الداخلية  الشبكة  األنترنيت، وذلك عبر  ومرتبطين بشبكة 
Serveur de) البصري  السمعي  نظام  بخادم  االتصال  ربط  ثم 

.(Visio-Conférence
أما بخصوص التدابير التقنية المتخذة فقد أنشئ إلى حدود يوم 
27 أبريل 2020،  173 حساب لفائدة المستعملين من أجل الولوج 
95 حساب لفائدة محاكم المملكة، و78 حساب لفائدة  إلى نظام، 
المديريات  مع  التنسيق  تم  حيث  المعنية،  السجنية  المؤسسات 
الفرعية، التي أرسلت الحسابات وتتولى عملية التثبيت على صعيد 

مختلف محاكم المملكة.
يوضح  الفرعية  المديريات  إشارة  رهن  تقني  دليل  وضع  كما 
وتكلفت  البصري،  السمعي  نظام  برنامج  واستعمال  تثبيت  طريقة 
التثبيت  قصد  الجهوية  المندوبيات  مع  بالتنسيق  المديريات  هذه 

وتجريب عملية الربط بين المحاكم والمؤسسات السجنية.
بعد،  عن  «المحاكمة  عملية  شركاء  أن  العدل  وزارة  بالغ  وأكد 
ورئاسة  القضائية،  للسلطة  األعلى  والمجلس   ، العدل  وزارة  هم  
الضبط،  كتابة  قضاة،   ) المملكة  محاكم  ومختلف   ، العامة  النيابة 
 ، اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  والمندوبية  موظفون...)، 

وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب وكافة هيئات المحامين.

اإلنطالقة الرمسية للتقاضي عن ُبعد

األستاذ محمد ألمو، محام األستاذ محمد ألمو، محام 
وناشط حقوقي:وناشط حقوقي:

الـالــــــــمــلــــــــــمــلـــفف
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اجتناب حدوث المرض
بدالً من معالجته

الذي طرحه  السؤال  الصحة؟ هذا  أغلى من  هل هناك 
الذي  بالذات  الوقت  هذا  في  بقوة  نفسه  يطرح  سقراط 
يعرف فيه العالم انتشار وباء كورونا المستجد. فمرة أخرى 
إنسانية مع تداعياتها الصحية على  أزمة  علينا أن نعيش 
الفرد والمجتمع ، مع تأثيرها على حياتنا اليومية ، ونوعيتها 
مدى  إلدراك   ، وأحالمنا  مشاريعنا  تحقيق  على  وقدرتنا   ،
اعتبارها  ينبغي  ال  والعقلية،التي  الجسدية  الصحة  أهمية 

مكتسبا محسوما. 
والمجتمع،  الناس  لتنمية  أساسي  مورد  الصحة  إن 
لديناميكيته وازدهاره، ورأس مال شخصي, فردي وجماعي 
خالل  من  به،  واالعتناء  عليه  الحفاظ  يجب  األهمية،  بالغ 
جميع  في  أساسا،  الوقائية  الصحة،  تعزيز  سياسة  إرساء 

الظروف وطوال الحياة.
 وقد أظهرت العديد من الدراسات مرارا أن استثمار أي 
مبلغ مالي  في الوقاية ،يضمن اقتصاد مخصصات مالية 
واالجتماعية.  الصحية  التكاليف  خفض  خالل  من   ، أخرى 
وهذا ما خلص إليه جميع المحللين حين اعتبروا االستثمار 
في الوقاية عملية مربحة للغاية، وأنه من األفضل دائما 
للمقولة  تبعا  معالجته،  من  بدالً  المرض  حدوث  اجتناب 

«الوقاية خير من العالج».

حماية الصحة مسؤولية
 الدولة والمجتمع

عن  األساسية  المسؤولية  تقع  العالم  دول  جميع  في 
السياق  هذا  وفي  الدولة،  على  العامة  الصحة  حماية 
بشأن   09-34 اإلطاري  القانون  من  األولى  المادة  تؤكد 
المنظومة الصحية وعرض العالجات بالمغرب، بوضوح أن 
«الحق في حماية الصحة هو مسؤولية الدولة والمجتمع».
المفاهيم  بعض  أذكر  أن  الضروري  من  أنه  لي  ويبدو 
الصحة  لتعزيز  أوتاوا  الصحة،فميثاق  مجال  في  األساسية 
منذ عام 1986  ينص على منح األفراد مزيدا من السيطرة 
على صحتهم وعواملها الحاسمة، بما يترتب عليه تحسين 
الوسيلة  أن  منها,على  الرفع  إمكانية  وتوفير  صحتهم 
السياسات  تطوير  في  تتجلى  الصحة،  لتعزيز  الرئيسية 
العامة الصحية التي من شأنها تناول المتطلبات األساسية 

للصحة مثل الدخل، واإلسكان، واألمن الغذائي، والعمالة، 
ونوعية ظروف العمل, و ليس التركيز فقط على العالج.

إن المحددات االجتماعية للصحة هي الظروف التي يولد 
فيها الناس إلى أن يبلغوا سنا متقدما،وظروف عيشهم و 
عملهم،باإلضافة إلى األنظمة التي يتم إنشاؤها لمحاربة 
السياسية  الخيارات  تعكس  التي  الظروف  األمراض،وكل 
في توزيع السلطة والمال والموارد على جميع المستويات، 
األسباب  من  واحدة  وهي   ، والمحلية  والوطنية  الدولية 
الرئيسية لعدم توفر المساواة في التعاطي مع الصحة اذا 

ما تم تسجيل أي خلل ما في هذا المنحى.

العولمة والتهديدات الصحية 
الجديدة والمتجددة

فعل  «أي  ب  الوقاية  العالمية  الصحة  منظمة   وتعرف 
يهدف إلى تجنب الظواهر المتوقعة، وينتج عن ذلك ثالثة 
التي  األولية،  الوقاية  العامة،أولها  السياسات  من  أنواع 
المثال  سبيل  (على  المرض  حدوث  من  الحد  إلى  تهدف 
التغذية  أو  الفم  تعزيز نظافة  أو حمالت  التطعيم  حمالت 
تقليل  إلى  تهدف  التي  الثانوية،  الوقاية  السليمة)،ثم 
(على  الكشف عنه  المرض بمجرد  انعكاسات و مضاعفات 
سبيل المثال حمالت الفحص المبكر لسرطان الثدي)،وبعد 
ذلك الوقاية من الدرجة الثالثة، والتي تهدف إلى الحد من 
اآلثار السلبية لألمراض المزمنة (على سبيل المثال الدعم 

الغذائي لمرضى السكر للحد من خطر اإلعاقة).
في  نجاحاته  أفضل  االستقالل  بدايات  في  المغرب  سجل  و 
على  آنذاك  ركزت  التي  صحية  سياسة  بفضل  الصحي  المجال 
الوقاية وتعزيز الصحة،و بإمكانيات بسيطة, على سبيل المثال 
تنظيم  وبرنامج  (التلقيح)  الوطني  التطعيم  برنامج  الحصر  ال 
بشكل  مؤخرا  بالدنا  قامت  أخرى.كما  برامج  بين  من  األسرة 
تدريجي ببناء سياستها الصحية العامة على كل ما هو عالجي 
في األساس ، مع التركيز على طب متقدم تقنيا و طبعا ذو كلفة 
عالية ، كتلك الموجودة في البلدان األكثر تقدما في الشمال ، 

والتي تمتلك إمكانيات بشرية ومادية هامة.
التجارة  عولمة  على  كالمغرب  المنفتحة  ــدول  ال وتبقى 
والهجرة،أكثر عرضة للمخاطر المستقبلية كالتهديدات الصحية 
إلى  بلد  من  كبيرة  بسرعة  تنتشر  والمتجددة،والتي  الجديدة 

آخر،بما يؤثر على المواطن واالقتصاد والمجتمع .
تداعياتها  مع   ، حاليا  نشهدها  التي  الوبائية  الحالة  إن 
المدمرة على األنظمة التي كانت تبدو محصنة و قوية، تعطينا 
أخرى  مرة  تبقى  الصحة  موضوع  في  الوقاية  أن  على  الدليل 
التحدي األساسي ألي سياسة صحية, و التي أصبحت تركز كما 

قلت في السنوات األخيرة على العالج.

ما نعيشه اليوم سيناريو لم يكن 
في الحسبان

  
لم تكن أبدا نسبة اإلنفاق المخصص إلجراءات الوقاية 
في السنوات األخيرة على اإلطالق في مستوى االنتظارات، 
بحيث أن الميزانية المخصصة للوقاية الجماعية ال تمثل 
المغرب،  في  الصحي  اإلنفاق  إجمالي  من   2٪ من  أكثر 
باإلضافة إلى أوجه الوقاية التي تقدم على مستوى الرعاية 
نفقات  نصف  فيه  ذهبت  الذي  الوقت  في  األولية،  الصحية 
التأمين اإلجباري على المرض « AMO» لتغطية نفقات عالج 
إنهم  حين  في   ،  (ALD) األمد  طويلة  و  المزمنة  األمراض 

يمثلون فقط ٪3.3 من إجمالي عدد المرضى بالمغرب.
و لم يكن أحد يتوقع السيناريو الذي نعيشه اليوم، بكل 

تفاصيله المؤسفة ، مع العلم أن تقارير الوكالة المركزية 
للمخابرات األمريكية في عام 2009 ، ثم «بيل جيتس» في 
عام 2015 ،لم يكونا الوحيدين اللذين عبرا عن مخاوفهما 
من  مزيد  اتخاذ  على  المحتملة،واإلصرار  األوبئة  بشأن 
اإلجراءات قبل جائحة هذا الفيروس المستجد, في الواقع ، 
بل برزت إلى جانبهما مخاوف العديد من العلماء وأخصائيي 
الصحة العامة في مجال األمراض المعدية،اذا ما لم تكن 
هناك مراجعة عميقة للمنظور الحالي للصحة العامة، الذي 
فأكثر،وتتغلغل  أكثر  السوق  اقتصاد  فيه  يتحكم  أصبح 
 ، األدوية  مثل صناعة  استهالكية  مقاربات  و  لوبيات  فيه 
والمؤسسات الصحية الخاصة ، أو مؤسسات التأمين التي 
تميل إلى تحويل الصحة إلى بضاعة مدرة ألرباح مالية.أما 
فيما يخص البحث العلمي،فيقدر مجلس البحث والتطوير 
لمنظمة  شريكة  مؤسسة  وهي   ،  (COHRED) الصحي 

مليار   130 90 ٪ من  يقرب من  ما  أن   ، العالمية  الصحة 
دوالر مخصصة للبحوث العلمية في عالم الصحة بالنسبة 
لعام 2009،تم توجيهها إلى أمراض مسؤولة عن 10 في 

المائة من الوفيات العالمية.
وتعزيز  الوقاية  تعود سياسات   ، لفترة طويلة  إهمالها  بعد 
في  أيضا  ولكن   ... الصحي  المجال  في  الواجهة  إلى  الصحة 
األمراض  تكاثر  بعد  سيما  ال  األخــرى،  القطاعات  من  العديد 
المزمنة المرتبطة بالتغييرات في أنماط الحياة ، والتي أضيفت 
عالمية  صحية  تهديدات  مضى  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  إليها 
مثل جائحة فيروس كورونا المستجد.وهو ما يحتم جعل  الوقاية 
وتعزيز الصحة في مقدمة أي سياسة صحية عالمية جديدة، مع 
لضعف  حلول  اليجاد  الوزارات   و  القطاعات  كل  إشراك  ضرورة 
الحكامة و قلة االلتقائية  بين الفاعلين، و الرفع من الميزانيات 
المخصص للوقاية مع التمييز الواضح بين العالج والوقاية, ألن 
بالصحة،  خاصا  مجاال  ليست  الصحية  الوقاية  أن  يؤكد  الواقع 
(اإلسكان  العامة  السياسات  جميع  عام  بشكل  تشمل  ولكنها 

والتعليم والشغل، واألسرة, و البيئة وما إلى ذلك). 
و  االتساع،  في  الصحة  وتعزيز  الوقاية  محاور  استمرار  إن 
التي تثير  التركيز على المجاالت  اليوم، يدفعني إلى  ما نعيشه 
اليوم عدة تساؤالت و انتقادات، أمام هذا التمرين الذي تعيشه 

بالدنا مثل بقية دول العالم.

المراقبة الصحية بالحدود
وتحقيق األمن الصحي

 أصبح التعاطي مع خطر انتقال األوبئة و تفشيها بالبالد 
، وجب على كل  التزاما دوليا  قضية إستراتيجية وطنية و 
دولة وضع كل اإلمكانيات و القدرات التي تمكن من مراقبة 
فعالة ودائمة ، مع يقظة مستمرة ضد األمراض التي يحتمل 
طوارئ  إحدى  تشكل  أن  يمكن  التي  أو  وبائية،  تكون  أن 
يشمل  ان  يجب  و  الدولي(،  االهتمام  محل  العامة  الصحة 
 ، الوطنية  بالحدود  الصحة  المراقبة  خدمات  تعزيز  ذلك 
التنقل  و  النقل  مراقبة  و  اليقظة  من  أساسي  جانب  وهذا 
تنقل  بحرية  مرتبطة  وانتشارها  األوبئة  الدوليين,فنشاط 
األشخاص و البضائع،لذلك وجب إعادة تقييم هذه المهمة 
و إعطائها المكانة التي تتطلبها على غرار المهمات األمنية 

األخرى مع مراعاة خصوصيات كل نقطة دخول.
لتنفيذ تدابير  التي تستعد فيها بالدنا  الفترة  وفي هذه 
رفع الحجز الصحي و جعله أكثر مرونة ، والحاجة إلى استئناف 
الرئيسي  التحدي  يبقى   ، واالقتصادية  االجتماعية  األنشطة 
متمثل في تجنب حركية انتقال الفيروس قدر اإلمكان داخل 
لتحسين  تامة  مراجعة  إلى  الحاجة  وبالتالي  العمل،  أماكن 
عن  نتساءل  أن  الضروري  فمن  لهذا   ، العمل  وظروف  بيئة 
مكانة طب الشغل و الصحة المهنية في نسيجنا االقتصادي 
التحليالت  ضوء  «في  عــام.  بشكل  الصحية  منظومتنا  و 
واإلحصاءات (التي ال تتوفر إال نادراً)، تبقى الصحة والسالمة 
في العمل في المغرب غير محسوسة ومقلقة للغاية، خاصة 
االمر  العمومية»، وهو  واألشغال  البناء  في قطاعات كقطاع 
بالمغرب  للمقاوالت  العامة  الكونفدرالية  إليه  الذي خلصت 

CGEM بخصوص الوضع في 2018. 
يبقى  الوقاية  من  والحيوي  المهم  الجانب  هــذا 
مهمال، لذلك وجب تطوير مسألة الصحة والسالمة في 
العمل، بطريقة عاجلة، في بلدنا بتصور شمولي للصحة 
الفاعلة  الجهات  كل  بين  التنسيق  تحسين  خالل  من 
والمتداخلة، ودمج خدمات الصحة المهنية بشكل أفضل 
في المنظومة الصحية،وتعزيز التكوين والتحسيس ومن 
المخاطر المهنية لدى المهنيين أو العمال أو الحرفيين 

و عامة المقاولين. 

نظافة البيئة عنصر أساسي للوقاية
الوقت  في  راهنيته  يجد  آخــر  رئيسي  صحي  جانب 
البيئة  بتحسين  المرتبطة  العوامل  بكل  يتعلق  الحاضر،و 
التي يعيش فيها المواطن ،و خلق بيئة مواتية للصحة و 

محاربة األمراض ذات االرتباط بالبيئة العامة. 
الجماعية  الصحة  مكتب  مفهوم  المغرب  عرف  وقد 
سنة 1941 ، ثم في سنة 1976 ،و في سنة 2006  أسند 
مسؤولية  الجماعي  المجلس  لرئيس  الجماعي  الميثاق 
المواطن  التي يعيش فيها  العامة   البيئية  النظافة  تدبير 
في حدود تراب الجماعة،و يجب على المجلس البلدي من 

المؤسسات  نظافة  على  والرقابة  اإلشــراف  المبدأ  حيث 
البناء  مواقع  وفي  العمل،  أوراش  و  والحرفية  الصناعية 
والمراقبة   ، هناك  للعاملين  الصحية  الظروف  وكذلك 
العمومية  والمنشآت  األماكن  والصرف في  النظافة  وتتبع 
الشواطئ،  المطاعم،  المقاهي،  الــمــدارس،  (الفنادق، 
 ،(... الخضراء  المساحات  الصيفية،  المخيمات  العيادات، 
والنقل  العمومي  النقل  وسائل  نظافة  على  والسهر 
هذه  في  للعاملين  الصحية  المراقبة  وكذلك  الطبي، 
والتوابل  والمشروبات  األغذية  جودة  القطاعات،ومراقبة 
أماكن  أيضا  المراقبة  هذه  وتشمل  لالستهالك،  المعدة 
بيعها  وأماكن  المنتجات،  هذه  نقل  ووسائل  التخزين، 
وكذلك العاملين فيها، مع العلم أن تزويد المواد الغذائية 
السلسلة  مراقبة  يتطلب  البشري  لالستهالك  المناسبة 
(المطاعم  المستهلك  إلى  اإلنتاج  مكان  من  الغذائية 
ومراكز التسوق واألفران واألسواق األسبوعية ...) والسهر 
والقرى،  للمدن  الحضاري  الشوارع،والتخطيط  على نظافة 
 ، المياه  ونقاط  ومجاري  الصحي،  الصرف  ورصد  ومراقبة 
وكذلك تدبير النفايات السائلة والصلبة ،و مكافحة ناقالت 
األمراض،و ممارسة الطب الشرعي و شرطة الجنائز(شواهد 
الوفاة و طبيعتها الوفاة التي يمكن أن تكون طبيعية أو ال 

، تصريح بالدفن ...)

المتنوعة  ــة,  واألســاســي المهمة  األنــشــطــة  ــذه  ه
ترتبط  والتي  القطاعات  والمتعددة  والمتغيرة  للغاية 
والجغرافية  واالقتصادية  االجتماعية  بالخصوصيات 
لإلقليم، و التي لها تأثير مباشر وخطير على الصحة الفردية 
و الجماعية،تسائلنا عن الوقاية وتعزيز الصحة كمجتمع و 
كفاعلين، حول مستوى الوعي واالنخراط الفعال لمنتخبينا 

في هذا الميدان.

الصحة المدرسية و الجامعية 
مستقبل التنمية البشرية

إن وضعنا لسياسة تعزيز الصحة ، بما في ذلك الوقاية 
المدرسية  الصحة  عن  الحديث  إلى  يقودنا   ، الحياة  مدى 
سياستنا  في  فعال  بموقع  تتمتع  كانت  التي   ، والجامعية 
بذكريات  يحتفظ  جيل  إلى  شخصيا  أنتمي  ،فأن  الصحية 
راسخة حول أنشطة الصحة المدرسية ،والتي كانت عبارة 

عن إجراءات متواضعة بالتأكيد ولكنها كانت فعالة .
في  والطلبة  التالميذ  تستقبل  أن  يجب  المدرسة  إن 
وتمكنهم  والرفاهية,  والنظافة  السالمة  ظروف  أفضل 
من تحصيل علمي شامل يؤهلهم لتبني سلوكيات صحية 
ناجعة. باإلضافة إلى التحدي الذي مازلنا نعيشه و المتمثل 
في تعزيز قواعد النظافة الفردية والجماعية,التي تبدأ من 
غسل اليدين إلى نظافة المباني.كما أن هناك حاجة ماسة 
إلى تعزيز أنماط الحياة الجيدة، مع التركيز بشكل خاص 
الكحول   ، (التبغ  اإلدمان  ممارسات  انتشار  من  الحد  على 
إلخ) وعواقبها   ، اإلدمان بدون مواد   ، العقلية  المؤثرات   ،

الخطيرة.
وقد خلقت التحوالت الديموغرافية والصحية واالجتماعية 
تجهد  جديدة  تحديات  المغرب  بها  مر  التي  واالقتصادية 
في  كبيرا  تغيرا  يشهد  الوطني.فبلدنا  الصحي  النظام 
السارية  بارتفاع عبء األمراض غير  الوبائية، يتميز  محدداته 
، والتي تمثل حاليا 75 في المائة من جميع الوفيات في البلد 
(األسباب الثالثة الرئيسية للوفاة بالمغرب هي: أمراض القلب 
والشرايين 34 في المائة,و السكري 12 في المائة, السرطان 

11 في المائة).
المواتية  السلوكيات  وتعزيز  الوقاية  على  التركيز  يجب 
للصحة في جميع البيئات المعيشية،و في جميع مراحل الحياة، 
المزمنة وعالجها،  األمراض  المبكر على  الكشف  مما يضمن 
الصحية  الخدمات  فإن  تفاقمها،وعليه  وتجنب  يجعل  مما 
والسياسات  للمنظومة  األساسية  الحلقة  تشكل  األولية، 

الصحية.

مكافحة التفاوتات
االجتماعية والترابية

وهناك محاور أخرى ال تقل أهمية عن بعضها البعض 
ومترابطة بشكل كبير، مثل مكافحة التفاوتات االجتماعية 
الصحي،  التاطير  الصحة،وإلى  إلى  الولوج  في  والترابية 
لصحتهم  مواتية  خيارات  اتخاذ  على  األفراد  يساعد  مما 
،والديمقراطية الصحية التي أصبحت رافعة مهمة و حلقة 
غذائي  لنظام  الترويج  صحية،و  سياسة  أي  لنجاح  رئيسية 
صحي ،والحد من تعرض السكان ألخطار التلوث والمواد 
الضارة بالصحة (تلوث الغالف الجوي ، والمواد المسرطنة 
والسموم،   ، الثقيلة  والمعادن   ، الحشرية  والمبيدات   ،
من  والحد   ، ــك)  ذل إلــى  ومــا  بالغدد،  المخلة  والــمــواد 
البدني  النشاط  اإلعاقة،وتشجيع  ،ومحاربة  السير  حوادث 

المنتظم،والتعليم والصحة الجنسية ...
المعلوماتية  التقنيات  استخدام  االقول، سيعرف  وخالصة 
الصحية،  الخدمات  و  الرعاية  وجودة  مالئمة  تحسين  الحديثة 
الصحة,  على  اإلنفاق  في  المستدام  التحكم  في  تساهم  وقد 
االصطناعي  والذكاء  المعلوماتية  األنظمة  تطوير  سيسمح  و 
وال  الجميع  التطور  هذا  يفيد  لكي  و  المدى.  بعيدة  بتحوالت 
يزيد من التفاوتات االجتماعية في الصحة، يجب تعزيز التوصل 
وأخالقي  قانوني  إطار  وضع  و  الجديدة  التقنيات  إلى  الفعال 

يتكيف مع تطبيقاتهم.
المثلى  التنمية  لضمان  ناجعا  خيارا  الوقاية   وتمثل 
بل  إنفاقا  يمثل  ال  فهو  وبذلك  ككل,  والمجتمع  للمواطنين 
استثمارا لصالح األجيال الحالية والمستقبلية.و يجب أن نجعل 
السياسة الوقاية الصحية في قلب جميع السياسات العمومية؛ 
وبالتالي فإن الرافعات موجودة لتنفيذ سياسة وقاية أكثر فعالية 

مع حكامة أفضل.
ومن الواضح أن أي سياسة صحية ستبقى محدودة في تحقيق 
وتنفيذها،  تصميمها  في  االعتبار  بعين  تأخذ  لم  إذا  أهدافها 
منها  وخاصة  بالصحة،  المرتبطة  المحددات  مثل   عناصر 
االجتماعية،وتطوير البحث العلمي في مجال السياسات الصحية،و 
وإقليمية  (وطنية  مختلفة  بمستويات  للمواطن,  فعلي  انخراط 
ومحلية) ، وبالتالي أهمية المستوى الترابي و المقاربة التشاركية.

الدكتور عالل العمراوي يقارب الوقاية الصحية وتعزيزها 
في كافة السياسات العمومية آنيا و مستقبال

الـميزانية الـمخصصة للوقاية اجلماعية الـميزانية الـمخصصة للوقاية اجلماعية 
ال متثلال متثل أكثر من  أكثر من 22 يف الـمائة من إمجايل  يف الـمائة من إمجايل 

اإلنفاق الصحي يفاإلنفاق الصحي يف الـمغرب الـمغرب
 التعاطي مع خطر 

انتقال األوبئة 
وتفشيها بالبالد 

قضية
إستراتيجية 

وطنية
 والتزام دولي

الدكتور عالل العمراوي- طبيب جراح،رئيس 
المركز المغربي للدراسة و األبحاث في 

السياسات الصحية-نائب برلماني

تدابير رفع الحجز 
الصحي و جعله أكثر 

مرونة يتطلب مراجعة 
تامة لتحسين بيئة 

وظروف العمل

الوقاية خيار ناجع 
و ال يمثل إنفاقا 

بل استثمارا لصالح 
األجيال الحالية 

والمستقبلية

المشمولون بتغطية نفقات 
عالج األمراض المزمنة 

وطويلة األمد  يمثلون فقط 
3.3 في المائة من إجمالي 

المرضى بالمغرب
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 دعوة أكبرحزب إسالمي في الجزائرإلى تجريم استخدام 
للواجهة  أعادت  الرسمية،  بالمؤسسات والوثائق  الفرنسية 
الهوية  وجدل  الرسمية،  العربية  اللغة  تهميش  قضية 

بالمجتمع.  
لتضمينه  السلم«  »مجتمع  حركة  به  تقدمت  مقترح 
أن »تجريم  واعتبرمؤيدوه  المقبل،  الدستوري  التعديل  في 
اللغة الفرنسية مقابل تعميم اللغة العربية في المؤسسات 
الثقافية  التبعية  من  نهائي  خالص  الرسمية«،  والوثائق 

والسياسية لفرنسا بصفتها المستعمرالقديم.   
للنخبة  استهدافا  الــدعــوة  فــي  آخـــرون  رأى  بينما 
الفرانكفونية )الناطقة بالفرنسية( في البالد، منتقدين طرح 
باللغة  الطب  درس  الذي  مقري  الرزاق  عبد  الحركة  رئيس 

الفرنسية ويحمل »أفكارا مستوردة«.  
وشددت الحركة، في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، 
في  تداول  كلغة  الفرنسية  استعمال  »تجريم  ضرورة  على 
المؤسسات الرسمية، وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية«.  
واعتبرت الحركة اللغتين العربية واألمازيغية »شقيقتين 
في  واحد  حضاري  بعد  إلى  الزمن  من  قرون  عبر  تنتميان 

ديباجة الدستور«.  
وينص التعديل الدستوري المطروح للنقاش حاليا على 
أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية األولى، كما 

أن اللغة األمازيغية لغة رسمية   ثانية.  

األمازيغية شقيقة وليست »ضرة«
»مجتمع  حركة  مقترح  على  المعلقين  الكثيرمن 
السلم« اعتبروا أنه تصويب للنقاش المفتعل بين اللغتين 
هي  الصراع  »حقيقة  ألن  واألمازيغية،  العربية  الرسميتين 

الدفاع عن الفرنسية«، على حد قولهم.  
وقال األستاذ الجامعي سعيد يحياوي، عبر صفحته على 
الفرنسية  تجريم  بشأن  مقري  تصريحات  إن  »فيسبوك«، 

أعادت نقاش الهوية إلى حقيقته 
أذنــاب  مواجهة  في  مستقل  بلد  »لغة  أن  وأضــاف 

مستعمريفرضون سيطرة لغته ويحمون مصالحه.. تمازيغت 
)األمازيغية( ليست ضرة العربية«.  

وكتب اإلعالمي الجزائري المقيم بقطرأبوطالب شبوب، 
»بالد  ألنها  غيرطبيعي  وضعا  الجزائرتعيش  إن  يقول 
وثائقها  ولكن  واألمازيغية(  )العربية  رسميتان  لغتان  فيها 
كتابتها  تمت  الرسمية  مراسالتها  وكثيرمن  األساسية 

بغيراللغتين الرسميتين«. 
»مجتمع  حركة  اعتبررئيس  تغريدات،  سلسلة  وفي 
السلم«، أن االنتقادات التي طالته بعد مقترح حزبه بشأن 

بينت  وأنها  فرنسا«،  »أبناء  عن  صادرة  الفرنسية  تجريم 
وإنما  األمازيغية  ليست  العربية  للغة  الحقيقية  »الضرة  أن 

الفرنسية«.   
الحركة  »بيان  بـ«تويتر«:  صفحته  على  مقري  وكتب 
)أبناء(  أوالد  وحقيقتها.  نصابها  إلى  المعركة  األخيرأرجع 
اللغة  استعمال  تجريم  بخصوص  باأللم  شعروا  فرنسا 
الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية، ألن قضيتهم 
المصالح  وعــن  الفرنسية  عــن  الــدفــاع  هــي  الحقيقية 

الفرنسية«.  

هي  العربية  تزاحم  التي  الحقيقية  »الضرة  ــال:  وق
للفرنسية  ليمكنوا  صراعاتنا  يستعملون  هم  الفرنسية، 
والثقافة الفرنسية والمصالح الفرنسية، هم لوبيات تشتغل 

لصالح دولة أجنبية، وليس لشيء آخر«.  
إذ  بالفرنسية،  الناطقة  أكثرالدول  إحدى  هي  والجزائر 
الدولية  للمنظمة  التابع  الفرنسية«،  اللغة  »مرصد  أفاد 
المتحدثين  عــدد  أن  الماضي،  العام  للفرانكوفونية، 
مليونًا   13 بينهم  مليون،   300 بلغ  العالم  في  بالفرنسية 
و800 ألف جزائري، أي ثلث مواطني البلد العربي البالغ عدد 

سكانه قرابة 42 مليون نسمة.  
وعادة ما تشهد الجزائرجداًل بشأن مكانة الفرنسية في 
معارضون،  يحتج  حيث  األولى،  بالدرجة  الرسمية  األوساط 
وخاصة من المحافظين واإلسالميين، على خطابات رسمية 
بالفرنسية، وكذا تداول وثائق في اإلدارات الحكومية بهذه 

اللغة األجنبية.  

أزمة صامتة
وتعرف العالقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق، 
الجزائرية  الخارجية  الماضي، تجلى في استدعاء  العام  منذ 
السفيرالفرنسي في البالد عدة مرات في األسابيع الماضية، 

لتبليغه احتجاجات بشأن عدة ملفات.  
لالنفتاح  دعمها  أيام،  قبل  الجزائرية،  الحكومة  وأعلنت 

على اللغات األجنبية خاصة االنجليزية والصينية.  
يذكرأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعمل منذ 
اإلنجليزية  باللغة  التدريس  تعميم  إرساء  على  سنة  قرابة 

وإدراجها في ملخصات الدراسات العلمية كمرحلة أولى.   
في  الفرنسية  انتشاراللغة  إن  ومؤرخون  خبراء  ويقول 
بين  االستعمارية  الحقبة  خالل  فرضها  إلى  الجزائريعود 
للغة  الفرنسي  االحتالل  ومحاربة  و1962   1830 عامي 
اإلدارة  لتعريب  قوانين  تطبيق  تأخر  عن  فضاًل  العربية، 

والتعليم بعد االستقالل.

مقترح لـ»جترمي« استخدام الفرنسيةفي الجزائر:
يف الـمؤسسات والوثائق الرمسية

لدى  العربية  اللغة  حبّ  غرس  قضية  في  يحتارالناس 
وجدوا  إال  أووجهة  حل  إلى  اآلباء  توجه  فكلما  أبنائهم، 
للقراءة بها  أنفسهم وأطفالهم في معاناة مستمرة سواء 

أو االستماع إليها والمشاهدة بها أواستعمالها.  
أطفال  لقصص  غيابا  وجــدوا  الكتب  إلى  توجهوا  فإذا 
عربية ذات معنى ومبنى رشيقين، وإذا جلسوا أمام شاشات 
مالمح  ذات  كرتونية  ورسوما  أفالما  تابعوا  الفضائيات 
وجوهرغربيين، وإذا ذهبوا إلى السينما وجدوا أفالما غربية 
فقط، وحتى لو تجولوا في عالم اإلنترنت جدوا الحال نفسها 

تتكرر .  
كل أب عربي قد يحكي نفس معاناته في كيفية غرس 
المكتبة  من  بدءا  أبنائه،  لدى  العربية  باللغة  القراءة  حبّ 
حيث ال يجد إال القليل من القصص التي يراها وأبناءه دسمة 
القراءة حيث  انتهاء بوقت  األحداث، وليس  المادة ومشوقة 
المباشرة  اللغة  الضجرمن  بإنفلونزا  االبن  قبل  األب  يصاب 

والجافة التي تطفح من تلك القصص.  
هذه المعاناة تشتدّ عندما نتذكرتلك الدراسات العلمية 
التي تؤكد أن أفضل طريقة لغرس حب القراءة لدى األطفال 
األهل  على  وأن  النوم،  قبل  عليهم  القصص  قــراءة  هي 
توفيرما يحبه األطفال من القصص التي فيها متعة وفائدة 
لهم، خاصة وأن لألطفال ذوقهم الخاص، وإذا حافظ الطفل 
بمرور  يكتسب  فإنه  الطريقة  وساربهذه  العادة  هذه  على 
سنوات قليلة ثالثين مليون كلمة، لكن أنّى لآلباء أن يقوموا 
بهذه المسؤولية في ظل ضعف اإلنتاج والمحتوى في أدب 

األطفال؟
وسط  العربية  اإللكترونية  القصص  عن  بحثت  وإذا 
طوفان من القصص اإللكترونية الغربية تجد المشهد نفسه 
يتكرر. اختالف البيئة والوسيلة عندنا ال يعني اختالف المواد 

المعروضة لألطفال.  
تحتل  القراءة  فإن  أخيراا  صدر  تقريرلليونسكو  فحسب 
المرتبة األخيرة بالنسبة الهتمامات المواطن العربي، حيث 
أوروبا  في  للفرد  ساعة   200 مقابل  سنويا  دقائق   6 يقرأ 

وأميركا، أما الطفل العربي فيتفوق على الكباربدقيقة واحدة 
هواآلخرمتأخرعن  لكنه  السنة،  في  دقائق   7 يقرأ  أنه  أي 
نظرائه الغربيين حيث يقرأ الطفل األميركي –مثال- 6 دقائق 

في اليوم.  
ألف   12 لكل  سنويا  فقط  واحد  يصدركتاب  كان  وإذا 
كتاب  و900  إنجليزي  كتاب   500 مقابل  في  عربي،  مواطن 
ألماني، فال داعي للسؤال المحرج عن عدد الكتب للموجهة 
أشهرعشر  عن  غوغل  البحث  محرك  إذا سألت  أما  لألطفال! 
قصص أطفال عربية، فستكتشف إجابات صادمة، وأترك لك 
الفرصة لالطالع على النتيجة بنفسك، وذلك على عكس ما 

لوبحثت عن قصص غربية.  
متميزة  عربية  ومــواد  جميلة  قصص  حق  أبخس  لم 
البلد  أوهناك، في هذا  هنا  تقدمها جهات حكومية وخاصة 
أوذاك، بهذا الشكل التقليدي أوذاك الرقمي، لكنها إما أنها 
عليها  محكوم  الواحد،  البلد  في  متفرقة  فردية،  مبادرات 
تقدم  أنها  وإما  أوباإلقصاء،  أوبالتجاهل  الفردي  بالجهد 
منتوجا ذا لغة عالية تناسب أعمارا دون أخرى بين األطفال، 
دون أن ننسى الذوق العام المتدني الذي أصاب أبناء اللغة 
واإلعالن  الدعم  قلة  تعاني  أنها  وإما  ومجتمعاتها،  العربية 
أطفالنا  بين  العربية  وضع  فيزداد   .. البناء  والتوجيه  والنقد 

معاناة وتعقيدا.  
إلى  وتوجهنا  العميق  وتأثيره  القراءة  فعل  تغافلنا  وإذا 
مترجمة  متحركة  رسوما  الغالب  في  نجد  الفضائية  القنوات 
إلى العربية، وأغاني وأناشيد بلهجات محلية، وفي اإلنترنت 
تعج المواقع اإللكترونية بأشرطة مصورة لكنها مكررة عما 
-مثال-  يوتيوب  موقع  يشهد  وبينما  القنوات..  تلك  تبثه 
منافسة محمومة من قبل »اآلخر« على إنتاج متواصل للمواد 
والمواضيع الموجهة للطفل بأشكال وإخراج جديدين، نجد 
في  األجود  هوأن  العربي  المنتج  في  المشترك  القاسم  أن 
الشكل والتقنيات وغيرهما يقدمه شخوص أجنبية في بيئة 

غربية لكن بلغة عربية.  
األفــالم  نفسه،  المشهد  يــرى  يزوردورالسينما،  من 

الموجهة لألطفال كلها غربية وذات شخوص ومحتوى غربي، 
لكنها تقدم محتواها بخطاب عاطفي إنساني يخاطب أعماق 
لتقديم  والرقمية  السينمائية  التقنيات  وتستغل  الطفل، 
مشاهد أكثر جذبا للصغاروالكبار معا. المعاناة هنا مضاعفة، 
ففي كل أسبوع تقريبا تطرح السينما فيلميْن لألطفال على 
األقل، ولن تجد ولوفيلما عربيا واحدا موجها للطفل العربي 
وشخوص  ومشاهد  وبيئة  عربية  وقضايا  عربية  خلفية  من 

عربية وذلك طوال السنة وليس لمدة أسبوع.  
هكذا يعيش الطفل العربي مغتربا في بيئته من أكثرمن 
التي تحملها تلك األفالم وهي غالبا  اللغة  جهة، من ناحية 
يستطيع  ال  بالعربية  مكتوبة  ترجمة  وجود  مع  اإلنجليزية، 
ورؤية  لثقافة  حاملة  اللغة  أن  كما  الكبارمواكبتها،  حتى 
خاصتين بمن يتكلم بها وليس بمن ينتج تلك األفالم فقط، 
قيمنا  تخالف  التي  السلوكيات  بعض  عن  نتحدث  أن  دون 
وهي  الشخصيات  ناحية  ومن  اإلسالمية.  العربية  وبيئتنا 
من  حق  من  وهذا  الغربية،  القيم  وتعبّرعن  بامتياز  غربية 

ينتجها، بل وواجبهم الوطني والقومي أيضا . 
وحتى نخرج من دوامة معاناة األطفال واآلباء المتواصلة 
مع اللغة العربية، فالبد من تضافرالجهود وتنويع مداخل 
لقصص  بوكرسنوية  جائزة  إقامة  أبرزها  ولعل  الحلول، 
األطفال تكون شبيهة بجائزة بوكرللرواية العربية، تشرف 
أجل  من  وذلك  أوخاصة،  حكومية  عربية  مؤسسة  عليها 
للكتابة  العرب  واألدبــاء  الكتاب  بين  التنافس  باب  فتح 
ومعنى  لغة  وأجملها  القصص  أجــود  وصياغة  للطفل، 
مهرجان  الطفل،  لسينما  مهرجان  إقامة  وكذلك  وشكال. 
يفتح األبواب على مصراعيه لإلبداع سينمائيا للطفل أيضا 
المجال،  هذا  في  الغربية  الدول  خبرات  من  واالستفادة 
من  األخرى  المجاالت  في  نفسه  بالعمل  القيام  ويمكن 
خالل  من  لألطفال  موجهة  أوفيديوهات  كرتون  أفالم 
والحديثة  النشرالتقليدية  أشكال  من  وغيرها  اإلنترنت 
التي تساهم في محاصرة معاناة اللغة العربية في أوطانها 

وبين أبنائها. 

للمؤلفين  القطري  الملتقى  أعضاء  من  مجموعة  قدم 
هذه  ضمت  حيث  للحجرالمنزلي،  دعمًا  جديدة،  مبادرات 
المبادرات أنشطة ثقافية الستثمارالوقت في القراءة واإلنتاج 
مالزمة  على  بالثقافة  المهتمين  وتشجيع  الهادف  الثقافي 
المنزل. وتقام كل هذه األنشطة عن بعد، وجاءت استمرارًا 

ألنشطة سابقة أقامها الملتقى منذ تداعيات أزمة كورونا.  
إلى  »الخطابة«  روايته  بتحويل  السيد  هاشم  د.  وقام 
في  وتقع  دارالوتد  عن  صادرة  رواية  وهي  صوتية،  نسخة 
»هذه  السيد  د.  وقال  المتوسط.  الحجم  من  صفحة   156

ليست المرة األولى 
بتحويل  أقوم  التي 
إلى  مؤلفاتي  أحد 
الصوتي،  النظام 
ــقــد ســبــقــت لي  ف
ــة أخــــرى  ــربـ ــجـ تـ
وهــــي »مــلــحــمــة 
قمت  التي  صخرة« 
ــى  بــتــحــويــلــهــا إل
المسموع  النظام 
ببعض  ــًا  ــم ــدع م
تساعد  الصورالتي 
على  ــد  ــاه ــش ــم ال
وتعمق  المتابعة 

لديه األفكار«.  
هذه  وحــصــدت 
أكثرمن  التجربة 
مشاهدة  ألف   150
الفتا  اآلن،  حــتــى 

من  حققته  الذي  النجاح  وبعد  »الخطابة«  روايته  أن  إلى 
خالل النشرالورقي فقد عمل على تحويلها أيضا إلى النظام 
بال  »عائلتنا  روايته  مع  حاليًا  يتم  ما  وهونفس  المسموع، 

وريث«.  
الملتقى  عضو  الشبراوي  محمد  األستاذ  يواصل  كما 
مبادرة »ُكنَّاشَة« التي تهتم باللغة العربية والتراث األدبي، 
وتراثهم  اليوم  شباب  بين  جسرتواصل  بناء  وتركزعلى 
األدب  في  ومحاضرة  ندوة   80 نحو  المبادرة  قدمت  الخالد. 
العربي منذ انطالقها، فضاًل عن عدد من الورش التدريبية 
والخطابة  والمنطق  والبالغة  النحوالعربي  في  المجانية 

والكتابة الصحفية واإلبداعية ومهارات الصوت. 

مبادرات لتعزيز مبادرات لتعزيز 
اللغة العربية  اللغة العربية  

الطفل 
واللغة 
العربية.. 
معاناة 
متواصلة

الطباطبائي  العالمة  جامعة  ــدرت  أص
جديدة  ترجمة  طهران  اإليرانية  بالعاصمة 
لديوان حافظ الشيرازي إلى اللغة العربية.  

شعرًا(  بالعربّیة  حافظ  )دیوان  وكتاب 
أستاذ  طهراني  د.نادرنظام  ترجمة  من 
العالمة  العربي بجامعة  اللغة واألدب  قسم 
أستاذ  واعــظ  سعيد  ونقحه  الطباطبائي، 
ويقع  بالجامعة،  الفارسي  واألدب  اللغة 

الكتاب في 1040 صفحة . 
وبدأ نظام طهراني بترجمة ديوان غزل 
جامعة  تقاعده من  بعد  العربية  إلى  حافظ 
العالمة الطباطبائي )كأستاذ في قسم األدب 
الشعري  الذوق  ذلك  في  وساعده  العربي( 
أعمال  وبتقديم  حافظ،  بقصائد  واالهتمام 
قيمة من اللغة الفارسية إلى العالم العربي.  
وسبب جاذبية هذه الترجمة هوأنه أمام 
ترجمة  هناك  فارسي،  شعرغزل  بيت  كل 

لنفس البيت إلى الشعر العربي.  
والمعنى  الــشــكــل  مــالحــظــة  وتــمــت 
جميع  في  المساواة  قدم  على  والقوافي 

األبيات في الترجمة إلى العربي شعرا . 
عام  طهراني  د.نادرنظام  وولــد  هــذا 
أسرة  في  بدمشق  األمين  حي  في   1933
الحسينيين،  ــراف  أش إلى  تنتهي  إيرانية 
في  واالعدادية  االبتدائية  الدراسة  وأكمل 
شهادة  بعدها  ونال  المحسنية،  المدرسة 
الدراسة الثانوية من ثانوية أسعد عبد اهلل 

عام   1952 . 
حصل على درجة الليسانس من الجامعة 
في  واشتغل   ،1958 في  بدمشق  السورية 
في  والمتوسط  الثانوي  التدريس  حقل 

سوريا، وكذلك في اإلذاعة والتلفزيون.  
ودخل   1963 عام  طهران  إلى  إنتقل 
درجة  على  وحصل   1964 سنة  الجامعة 
من  وآدابها  العربية  اللغة  في  الدكتوراه 

كلية اإللهيات بطهران سنة 1967  .
»إطالعات« كمعاونٍ  في مؤسسة  عمل 
بعدها  وانتقل  اإلخاء  تحريرمجلة  لرئیس 
مترجما  بدأ  حيث  والتلفزيون  اإلذاعة  إلى 
وتدرج في مختلف األعمال كمسؤول إلذاعة 

البرامج  تنسيق  للجنة  ورئيس  البرامج 
في  والتلفزيون  لإلذاعة  ومديرعام  العربية 
محافظة خوزستان، ثم أسس وترأس قسم 
شابورفي  جندي  جامعة  في  العربية  اللغة 

مدينة أهواز.  
واللغات  الفارسي  األدب  كلية  في  درس 
كعضو  وعمل  طهران  بجامعة  األجنبية 
الدراسات  مؤسسة  في  العلمية  للهيئة 

والبحوث الثقافية . 
في  قصائده  أول  طهراني  ونشرنظام 
السابعة  في  كان  عندما  دمشق  صحف 
األولى  واصدرالمجموعة  عمره،  من  عشر 
من قصائده في العام 1961 في دمشق، 
وأصدرديوان  الخالد«،  »اللحن  اسم  تحت 
بعنوان   2007 الــعــام  آخــرفــي  قصائد 

»نفحات شعرية ». 
عشرات  طهراني  وللشاعرنادرنظام 
المؤلفات باللغة العربية في نصوص الشعر 
والنقد  العربي،  األدب  وتاريخ  والنثرالعربي، 

العربي وتاريخ األدب الفارسي.  

إصدار ترمجة شعرية لديوانإصدار ترمجة شعرية لديوان
حافظ الشريازي إىل اللغة العربيةحافظ الشريازي إىل اللغة العربية
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اإلبقاء  ورقة  تلعب  بوليساريو  ظلت  لقد 
أن  يمكن  التي  الستاتيكو   وضع  على 
تحافظ على استدامة المشكل واستفادة 
قيادتها من مردودية الصراع المغربي-

من  الــعــديــد  ــرأي  بـ لكن  ــري،  ــزائ ــج ال
الذي  هو  الستاتيكو  فوضع  المحللين، 
الوضع  على  التناقضات  من  الكثير   جر
بدأت  فقد  تيندوف،  بمخيمات  الداخلي 
القيادة  أن   يعتبرون  األطر  من  العديد 
المغرب  قد تنازلت عن كل شيء لصالح 
ويدعون في شبه يأس إلى حمل السالح 
العدو وآخرون يشككون كليا في  إلركاع 
بحكم وضعها  وتبعيتها  القيادة  نزوعات 
كل مفاتيح القضية بيد الحكم الجزائري، 
ومنها من يعارض كليا وضعية الالسلم 
29 سنة على وقف  مرور  بعد  والالحرب، 
الفشل  ينتقد  من  ومنها  النار،  إطــالق 
وفي  للقيادة،  والعسكري  الدبلوماسي 
الوضع  ضد  بعضهم  يقف  الذي  الوقت 
التفاوض  بعد  يزكي  من  هناك  الجامد، 
السلمي مع المغرب الذي بدأت هوامشه 
السكان  واستقرار  تتسع،  الديمقراطية 
الكثيرين  يغري  الجنوبية  باألقاليم 
ذويهم  واعتناق  الوطنية  بالمصالحة 
مجتمع  أمام  فنحن  بالصحراء،  وأسرهم 
من  أكبر  فيه  والــدم  القبيلة  صحراوي، 

الحسابات السياسية الضيقة.
داخل  المتجانس  غير  المركب  هذا 
جدار  في  كثيرة  فجوات  فتح  بوليساريو 
قيادة  لسنوات  كتمته  ــذي  ال الصمت 
الجبهة والذي بدأ اتساع كواته وفجواته 
حبات  مثل  بوليساريو  بتداعي  يسمح 
األخرى،  تلو  الواحدة  تكر  حين  السبحة 
مكبوتات  بتداعي  سمح  األفــق  فغياب 
في  زخمة  تيارات  مثل  تتدافع  أخــذت 
الراديكالية  من  متناقضة  اتجاهات 
اإلسالمية القريبة على المدى المتوسط 
داعش،  وتنظيم  القاعدة  رهانات  من 
االستقرار  األطر  من  الكثير  تفضيل  إلى 
سبيال،  ذلك  إلى  وجد  لمن  أوربا  ببلدان 
لجبهة  مؤسسة  قوية  رموز  نزوح  ومع 
بوليساريو تتمتع بالكثير من المصداقية 
سكان  فئات  ومختلف  األطر  لدى  والثقة 
القيادة  أخذت  المغرب،  إلى  المخيمات 
هؤالء  عودة  مع  إذ  النزيف،  بقوة  تشعر 
أكثر  المخيمات في  انتفاضة سكان  ومع 
و2005  1988 سنة  خاصة  محطة  من 
الشهيد  خط  خروج  أو  أوسرد  بمخيمات 
عن الجبهة، بدأ يطرح السؤال حول من 

يمثل من؟ 
بوليساريو،  جبهة  حال  بأية  تعد،  لم 
ل»الشعب  والشرعي  الوحيد  الممثل 
الصحراوي» كما يتردد األمر في أدبياتها 
التي  المكرورة  النسخ  التي أصبحت مثل 
وتقفز  الــواقــع،  معطيات  عن  تتغاضى 
على حقائق التاريخ، ضداً على المصالحة 

أنه  بدا  الذي  الوطن  واستقرار  الوطنية 
مع  حقيقية  مصالحة  تحقيق  على  عازم 
ماضيه وحاضره من أجل مستقبل أفضل.

حركة  تجربة  لتحول  آخــر  ملمح 
بوليساريو من الحلم إلى الغبار -أستعير 
عبد  المبدع  للصديق  كتاب  عنوان  هنا 
القادر الشاوي حول تجربة اليسار الجديد 
بالمغرب - ويتمثل في التجاذبات القبلية 
أطر  بين  اجتماعية  تمايزات  وظهور 
النقمة،  سكان  وعموم  القليلة،  النعمة 
وهو البعد الذي لم تلتفت إليه الكثير من 
الدراسات، ربما بحكم الجهل الموضوعي 
خصبة  وثقافة  صحراوي  واقع  بمعطيات 
يفهمها  لــم  التي  خصوصياتها  لها 
سواء دعاة اإللحاق القسري أو االنفصال 
التعسفي، وهذه الحالة وحدها تبرز نوعا 
في  حتى  القصور  أو  الفكري  الكسل  من 
مجال اجتهاد القانون الدولي في معالجة 
تعبر عن  الخصوصية ألنها  بالغة  ضيقة 
االختزالية  المفاهيم  خارج  متميزة  هوية 
والتسطيحية  التبسيطية  ــة  ــرؤي وال
و»الشعب  المصير  تقرير  حق  لمفهوم 
قبيلة  عشرين  أصل  فمن  الصحراوي»، 
قبيلتي  بين  تحالف  إنجاز  تم  صحراوية 
قادة  تركيبة  في  ادليم  وأوالد  الركيبات 
جبهة بوليساريو، وهو ما كان يعني حرباً 
الكبرى  بالتمثيلية  باإلقرار  حتى  إثنية 
لهاتين القبيلتين ونفوذهما الكبير بين 
القبائل الصحراوية، وهو ما يعني صعوبة 

وانعكاساتها في  القبلية  المعادلة  تجاوز 
التمثيلية الرمزية في قيادة بوليساريو.

بوليساريو  جبهة  بأن  الجزم  يمكن   
بدهاء  التأسيس-  لحظة   - تعاملت  قد 
إذ رفعت  القبلي،  البعد  سياسي كبير مع 
محاولة  فــي  كبرى  تحررية  شــعــارات 
خوفا  القبلية  النعرة  وطأة  من  للتخفيف 
وحــدة  على  السياسية  تكلفتها  مــن 
التنظيم، لكن بسبب غياب الديمقراطية 
بدا  القرار،  لسلطة  المفرطة  والمركزة 
القبيلة  إحــالل  إلــى  سعت  القيادة  أن 
الطبيعية  القبيلة  محل  السياسية 
هذا  إلى  لالنتماء  ميسما  تشكل  والتي 
يقول  الصحراوي  الجغرافي  االمــتــداد 
بوليساريو  لــشــؤون  المتتبعين  أحــد 
والمتعاطفين معها: «يحسب لبوليساريو 
في بداية مشوارها، القضاء على القبلية 
أن  غير  النعوت،  بأبشع  معتنقيها  ونعت 
عادت  ما  فسرعان  طويال،  يدم  لم  األمر 
الممارسات القبلية إلى الواجهة، وتفشت 
النعرات، نفس كادر بوليساريو الذي وأد 
القبلية هو نفسه الذي استدعاها في كل 
المحطات الحاسمة، لقد تغولت القبيلة.. 
بوليساريو  حاربتها  التي  القبلية  كانت 
مجرد عصبية بدائية، لكنها أنتجت أخرى 
السياسية،  القبلية  مرة  ألف  منها  أخطر 
لقد تم تسييس االنتماء القبلي وقبلنة 
المواطنة، ومكمن الخطورة أن العصبية 
خبيثة  والثانية  وطبيعية  ساذجة  األولى 

خبث السرطان، ما أن يتمكن من جسم 
حتى يفتك به». 

الكوادر  من  العديد  عودة  كانت  إذا 
المغرب  إلــى  لبويساريو  المؤسسة 
وضعها  ــى  إل ــور  األمـ ــادة  إعـ بمثابة 
الشهيد  خط  ــروج  خ فــإن  الطبيعي، 
تيارات  السالك وبروز  المحجوب  بقيادة 
من   2009 فبراير  منتصف  في  أخــرى 
الصحراوي  التكتل  مثل  الجبهة،  داخل 
المستقل بزعامة عبد العزيز ولد محمد 
الحكم  بمقترح  رحــب  ــذي  ال المامي 
الذاتي الذي وضعه المغرب، ومع النزوح 
الجماعي لقبائل بكاملها كما حدث مع 
لكجيجمات في 26 فبراير 2008، حوالي 
الحدود  على  يتجمعون  100صحراوي 
على  فعل  كرد  الموريتانية  الجزائرية 
بتيفاريتي...  للبوليساريو   12 المؤتمر 
من  مع  التمثيلية،  مسألة  يطرح  أصبح 
الرسمي  الممثل  ومن  التفاوض؟  يجب 
سكان  باسم  التحدث  له  يحق  الــذي 

مخيمات تندوف؟
جبهة  نــعــش  ــي  ف مــســمــار  ــر  ــب أك
بوليساريو يتمثل في إعالء المغرب من 
سقف مقترحاته األممية للخروج من نفق 
أزمة عمرت أكثر من الالزم، وكانت على 
الوطن وتقدم مؤسساته  تنمية  حساب 
وتأهيل  الديمقراطية  الممارسة  في 
السياسية  ومشاركته  المغربي  اإلنسان 
األمر  يتعلق  أموره،  تسيير  في  الفاعلة 
أعادت  التي   ، الذاتي  الحكم  بمبادرة 
وخصائص  الصحراء  لسكان  االعتبار 
الوطنية  المصالحة  من  كجزء  المنطقة 
الضرر،  وجبر  المغرب  دشنها  التي 
وضع  تم  لقد  والمجال،  اإلنسان  تصالح 
مفهوم تقرير المصير الذي ظل المغرب 
لتصفية  الدولي  المنتظم  به  يطالب 
 ،1964 منذ  للصحراء  اإلسباني  االحتالل 
حق  في  المتمثل  الحقيقي،  سياقه  في 
السكان الصحراويين في تسيير شؤونهم 
إرث  مع  تام  تصالح  ظل  في  بأنفسهم 
التاريخ وامتداد الجغرافيا، في ظل سيادة 
مستقلة  بوليساريو  كانت  ولو  مغربية، 
في قرارها، لفهمت بحكم منطق األشياء 
لقضية  اإلنساني  الطابع  تغليب  ضرورة 
السياسية  الحسابات  على  الصحراء، 
الضيقة،  األنانية  والمصالح  المتحولة 
بالضرورة  يعني  ال  المصير  تقرير  ألن 
القانون  أدبــيــات  فــي  حتى  االنفصال 
االستفتاء  تنظيم  استحالة  إن  الدولي، 
إلى  التسوية  مخطط  وصول  خالل  من 
الدول  عواصم  واعتراف  المسدود،  الباب 
الحكم  مقترح  وجدية  بواقعية  الكبرى 
وإقرار  المغرب،  به  تقدم  الذي  الذاتي 
بيريز  خافيير  من  المتحدة  األمم  خبراء 
انفصال  أن  فالسوم  فان  إلى  ديكويالر 
األقاليم الصحراوية خيار غير واقعي وغير 
ممكن كحل للصراع بالمنطقة.. كل هذا 
لبوليساريو  التدريجي  النزيف  يعني  كان 
التي وقفت عند حدود جدار برلين، وكان 
وحركات  االنفصالية  الجبهات  لنموذج 

يكون  أن  األمريكية  التجربة  في  التحرر 
الخيارات  في  لبوليساريو  مفيداً  درســا 
الوطنية،  للمصالحة  الديمقراطية 
في  واندمجت  أسلحتها  وضعت  حين 
مدنية  منظمات  أو  شرعية  أحزاب  شكل 
التسيير  من  نوعاً  حــازت  أو  معارضة، 
على  األم،  الدولة  في ظل سيادة  الذاتي 
قاعدة ال غالب وال مغلوب.. زد على ذلك 
ديمقراطية  أوربية  لدول  الكبير  التصدي 
أوطانها،  داخل  من  االنفصال  لمطالب 
نفسها  تجد  التي  إسبانيا  شأن  هو  كما 
في وضع ميلودرامي بين دعم االنفصال 
مستعمراتها  في  حدودها  دائــرة  خــارج 

القديمة ورفضه في حدود وطنها!  
المستقبل،  نحو  التوجه  أضحى  لقد 
لقضية  اإلنساني  الوجه  في  والتفكير 
أطــراف  جميع  على  ملحا  ــراً  أم الصحراء 
النزاع، علينا أن نفهم جيدا نداء «الوطن 
المشوبة  األخوية  والنظرة  رحيم»  غفور 
قدم  التي  الضرورية  المصالحة  بطعم 
للشؤون  االستشاري  المجلس  رئيس  بها 
لزعيم  عــرضــه  كــوركــاس  الــصــحــراويــة 
معتبراً  الماضي،  صفحة  لطي  بوليساريو 
مستعد  وأنه  قبله،  ما   يجب اإلسالم  أن 
لمساعدته على تولي رئاسة الحكم الذاتي 

في إطار السيادة المغربية.
النائب  كان  الذي  نفسه  الخيار  وهو 
األوروبي  البرلمان  في  السابق  اإلسباني 
يستحضر  ــو  وه قــدمــه،  قــد  أبــيــولــس 
اقترح  حين  التينية،  األمريكو  التجربة 
المسلح  الخيار  بوليساريو  تلغي  أن 
مفاوضات  بمقتضى  بالصحراء  وتلتحق 
الثقة  الستعادة  المغربية  المملكة  مع 
مندمجة  سياسية  قــوة  إلــى  وتحولها 
الشرعية  داخــل  السياسية  الحياة  في 

المغربية.
في اإلشكاليات القانونية التي ترتدي 
تقرير  تــعــارض  إذا  سياسية،  أبــعــادا 
فإن  الــدولــة،  وحــدة  ومفهوم  المصير 
يصبح  ال  كي  للوحدة،  تعطى  األسبقية 
االنفصال  لتشجيع  المفهوم مدعاة  ذلك 
ذلك  إلى  ينضاف  الدول،  وحدة  وتمزيق 
التعبير عنه ال تخضع لمعايير  أن أشكال 
وطبيعة  تتماشى  ألشكال  وإنما  واحدة، 
التاريخية  والخلفيات  اإلقليمية  النزاعات 
منظمة  حق  من  كان  وإال  والقانونية، 
عبر  مصيرها  تقرر  أن  اإلسبانية  الباسك 
تجاهر  مادامت  إسبانيا،  عن  االنفصال 
كذلك  أجله،  من  السالح  وحملت  بذلك 
يصبح من حق أي تنظيم مسلح يمارس 
العصيان أن يطالب بتقرير المصير ألنه 
وقد  المركزية..  السلطة  مع  خالف  على 
رأى العالم الطريقة العنيفة التي واجهت 
بها القوات العمومية اإلسبانية منظمي 
كطالونيا  إقليم  انفصال  حول  االستفتاء 
عن المملكة اإلسبانية، لقد توقفت دولة 
سيادة  قرار  ضد  لبرهة،  اإلنسان  حقوق 

الدولة على أراضيها!

  

 رؤية مغايرة رؤية مغايرة

جبهة بوليساريو.. من حلم 
التحرر إىل أوهام االنفصال

عبد العزيز كوكاسعبد العزيز كوكاس
gougas61@hotmail.comgougas61@hotmail.com
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االيداع القانوني: 3 ـ 1946 

التحرير :   شارع الحسن الثاني  » طريق الدار البيضاء « الرباط 
المراسالت : ص. ب  : 141 الرباط 

الهاتف : 0537.29.26.42 - 0537.29.23.52 

6 شارع   محمد الخامس    الفاكس : 0537294832    
 اإلشهار: 

الهاتف :  23 33 20 0522
الهاتف:  73 73 35 67 06

21 زنقة طارق بن زياد شقة 
10 جليز

الهاتف : 10 75 43 0524 
الهاتف:  73 73 35 67 06

 شارع الحسن الثاني 
عمارة البونعماني 

 الهاتف : 47 14 84 0528
 الهاتف: 73 73 35 67 06

80 شارع الحرية رقم 14
الهاتف:   151385 62 06

االشتراكات:
يـــرجى االتـــصـال 

بـقسم التوزيع بالجريدة 
 

 شارع الحسن الثاني  » طريق الدار البيضاء« الرباط  
الهاتف : 0667357373 - الفاكس : 0537294832

11 شارع عالل بن عبد اهلل، 
الرباط 

الهاتف: 0667357373
الهاتف: 12 78 72 37 05

 الدارالبيضاء: طنجة:الرباط: مراكش: أكادير:

اإلعالنات الرباط : 

www.alalam.ma

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

والية جهة العيون
الساقية الحمراء
جماعة العيون

إعالن عن طلب عروض مفتوحة 
رقم : 78/2020

على   29/06/2020 ي��وم:  ف��ي  
بمكتب  سيتم   10:30 الساعة 
لجماعة  الصفقات  لجنة  رئيس 
بشارع  البلدية  بالملحقة  العيون 
األمير موالي عبد اهلل فتح األظرف 
أثمان  ع��روض  بطلب  المتعلقة 

مفتوحة ألجل: 
القرب   لباعة  فضاء  بناء  اشغال 
الثالثة  الحصة  العيون:  بجماعة 
في  )مفتاح  مغطاة   منصة  بناء 

اليد( 
و قد حدد مبلغ الضمانة المؤقت 
)ثالث  درهم   300  000.00 في 

مائة ألف درهم (
من  ال��م��ش��روع  تكلفة  وت��ق��در 
ط���رف ص��اح��ب ال��م��ش��روع في 
درهم    28  798  298.40 مبلغ: 
و  )ثمانية  الرسوم  احتساب  مع 
و  سبعمائة  و  مليون  عشرون 
ثمانية و تسعون ألف و مائتان و 
ثمانية و تسعون درهم و أربعون 

سنتم(
يمكن سحب ملف طلب العروض 
ببلدية  الصفقات  مكتب  م��ن 
القوات  بشارع  الكائنة  العيون، 
المسلحة الملكية  الحي الحسني 
إلكترونيا  تحميله  يمكن  و 
العمومية  الصفقات  بوابة  من 
ال��ب��واب��ة  م���ن   نقله  يمكن  و 
  : الدولة  لصفقات  االلكترونية 
www.marches publics.gov.ma.

يجب أن يكون كل من محتوى و 
تقديم و إيداع ملفات المتنافسين 
ال��م��واد  لمقتضيات  م��ط��اب��ق 
المرسوم  من   31 و   29 و   27
2.12.349 الصادر في 8 جمادى 
)20 مارس 2013(  األولى 1434 

المتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:

طريق  عن  أظرفتهم  إرس��ال  إما 
ال��ب��ري��د ال��م��ض��م��ون ب��إف��ادة 

باالستالم إلى المكتب المذكور.
إما إيداعها ، مقابل وصل ،بمكتب 
الصفقات بمقر الجماعة الحضرية 
الملكي  الجيش  بشارع  للعيون 

الحي الحسني، 
وفق  إلكترونيا  إرسالها  إم��ا 
و  اإلقتصاد  وزير  السيد  مرسوم 
 4 بتاريخ   20-14 رق��م  المالية 

شتنبر 2014
إما تسلميها مباشرة لرئيس لجنة 
طلب العروض عند بداية الجلسة 

أوقبل فتح األظرفة.
أو  اج��ت��م��اع  عقد  ت��ق��رر  لقد  و 
يوم    الموقع  إلى  بزيارة  القيام 
الساعة  على    2020/06/19

10:00 صباحا.
الواجب  المثبتة  ال��وث��ائ��ق  أن 
المنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 المادة  في  عليها 

االستشارة.
104715

-----------------
المملكة المغربية

وزارة الداخلية
والية جهة العيون
الساقية الحمراء
جماعة العيون

إعالن عن طلب عروض مفتوحة 
رقم : 80/2020

على   2020/06/ ي��وم:29  ف��ي  
سيتم  صباحا.   11 :00 الساعة 
الصفقات  لجنة  رئيس  بمكتب 
لجماعة العيون بالملحقة البلدية 
بشارع األمير موالي عبد اهلل فتح 
عروض  بطلب  المتعلقة  األظرف 

أثمان مفتوحة ألجل:
األث��اث  لصيانة  الخشب  ش��راء 
العمومية  الساحات  في  الحضري 

بمدينة العيون.
و قد حدد مبلغ الضمانة المؤقت 
)عشرة  دره��م   10  000.00 في 

آالف درهم (
المشروع من طرف  وتقدر تكلفة 
مبلغ:  ف��ي  ال��م��ش��روع  ص��اح��ب 
000.00 666 درهم مع احتساب 
ستون  و  ستة  و  الرسوم)ستمائة 

ألف درهم(.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
ببلدية  الصفقات  مكتب  م��ن 
القوات  بشارع  الكائنة  العيون، 
المسلحة الملكية  الحي الحسني 
إلكترونيا  تحميله  يمكن  و 
العمومية  الصفقات  بوابة  من 
ال��ب��واب��ة  م���ن   نقله  يمكن  و 
  : الدولة  لصفقات  االلكترونية 
www.marches publics.gov.ma.

يجب أن يكون كل من محتوى و 
تقديم و إيداع ملفات المتنافسين 
ال��م��واد  لمقتضيات  م��ط��اب��ق 
المرسوم  من   31 و   29 و   27
2.12.349 الصادر في 8 جمادى 
)20 مارس 2013(  األولى 1434 

المتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:

أظ��رف��ت��ه��م عن  إرس����ال  إم���ا   *
بإفادة  المضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى المكتب المذكور.
وصل  مقابل   ، إي��داع��ه��ا  *إم���ا 
الجماعة  بمقر  الصفقات  ،بمكتب 
الجيش  بشارع  للعيون  الحضرية 

الملكي الحي الحسني،  
وفق  إلكترونيا  إرسالها  إم��ا   *
و  اإلقتصاد  وزير  السيد  مرسوم 
 4 بتاريخ   20-14 رق��م  المالية 

شتنبر 2014
لرئيس  مباشرة  تسلميها  إما   *  
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة أو قبل فتح األظرفة.
الواجب  المثبتة  ال��وث��ائ��ق  أن 

المنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   6 المادة  في  عليها 

االستشارة.
104719   

-----------------
المملكة المغربية

وزارة الداخلية
والية جهة العيون
الساقية الحمراء
جماعة العيون

إعالن عن طلب عروض مفتوحة 
رقم :81/2020

على   2020/06/29 ي��وم:  ف��ي  
سيتم  صباحا.   11 :15 الساعة 
الصفقات  لجنة  رئيس  بمكتب 
لجماعة العيون بالملحقة البلدية 
بشارع األمير موالي عبد اهلل فتح 
عروض  بطلب  المتعلقة  األظرف 

أثمان مفتوحة ألجل:
جماعة  لصالح  البناء  مواد  شراء 

العيون.
و قد حدد مبلغ الضمانة المؤقت 
)عشرة  دره��م   10  000.00 في 

آالف درهم (
المشروع من طرف  وتقدر تكلفة 
مبلغ:  ف��ي  ال��م��ش��روع  ص��اح��ب 
مع  دره���م   1  001  510.40
ألف  و  الرسوم)مليون  احتساب 
درهم و خمسمائة و عشرة دراهم 

و أربعون سنت(.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
ببلدية  الصفقات  مكتب  م��ن 
القوات  بشارع  الكائنة  العيون، 
المسلحة الملكية  الحي الحسني 
إلكترونيا  تحميله  يمكن  و 
العمومية  الصفقات  بوابة  من 
ال��ب��واب��ة  م���ن   نقله  يمكن  و 
  : الدولة  لصفقات  االلكترونية 
www.marches publics.gov.ma.

يجب أن يكون كل من محتوى و 
تقديم و إيداع ملفات المتنافسين 
ال��م��واد  لمقتضيات  م��ط��اب��ق 
المرسوم  من   31 و   29 و   27
2.12.349 الصادر في 8 جمادى 
)20 مارس 2013(  األولى 1434 

المتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:

أظ��رف��ت��ه��م عن  إرس����ال  إم���ا   *
بإفادة  المضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى المكتب المذكور.
وصل  مقابل   ، إي��داع��ه��ا  *إم���ا 
الجماعة  بمقر  الصفقات  ،بمكتب 
الجيش  بشارع  للعيون  الحضرية 

الملكي الحي الحسني،  
وفق  إلكترونيا  إرسالها  إم��ا   *
و  اإلقتصاد  وزير  السيد  مرسوم 
 4 بتاريخ   20-14 رق��م  المالية 

شتنبر 2014
لرئيس  مباشرة  تسلميها  إما   *  
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة أو قبل فتح األظرفة.
الواجب  المثبتة  ال��وث��ائ��ق  أن 
المنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   6 المادة  في  عليها 

االستشارة.
104723   

-----------------
المملكة المغربية

وزارة الداخلية
والية جهة العيون

10 الجمعة  6  من شوال  1441 الموافق 29 من ماي 2020 إعالنات

أرقام تهمك

الساقية الحمراء
جماعة العيون إعالن عن طلب 
عروض مفتوحة رقم 83/ 2020

على   2020/06/29 ي��وم  ف��ي  
بمكتب  سيتم   .12 :00 الساعة 
لجماعة  الصفقات  لجنة  رئيس 
بشارع  البلدية  بالملحقة  العيون 
األمير موالي عبد اهلل فتح األظرف 
أثمان  ع��روض  بطلب  المتعلقة 

مفتوحة ألجل:
 ش���راء م��ب��ي��دات ال��ح��ش��رات و 
مكتب  لفائدة  النواقل  مضادات 

حفظ الصحة لجماعة العيون
و قد حدد مبلغ الضمانة المؤقت 
و  درهم)خمسة   35000.00 في 

ثالثون ألف درهم(
المشروع من طرف  وتقدر تكلفة 
مبلغ:  ف��ي  ال��م��ش��روع  ص��اح��ب 
)مليون  درهم   1.185.600.00
و مائة و خمسة و ثمانون الف و 

ست مائة درهم(
يمكن سحب ملف طلب العروض 
ببلدية  الصفقات  مكتب  م��ن 
القوات  بشارع  الكائنة  العيون، 
المسلحة الملكية  الحي الحسني 
إلكترونيا  تحميله  يمكن  و 
العمومية  الصفقات  بوابة  من 
ال��ب��واب��ة  م���ن   نقله  يمكن  و 
  : الدولة  لصفقات  االلكترونية 
www.marches publics.gov.ma.

يجب أن يكون كل من محتوى و 
تقديم و إيداع ملفات المتنافسين 
ال��م��واد  لمقتضيات  م��ط��اب��ق 
المرسوم  من   31 و   29 و   27
2.12.349 الصادر في 8 جمادى 
)20 مارس 2013(  األولى 1434 

المتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:

أظ��رف��ت��ه��م عن  إرس����ال  إم���ا   *
بإفادة  المضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى المكتب المذكور.
وصل  مقابل   ، إي��داع��ه��ا  *إم���ا 
الجماعة  بمقر  الصفقات  ،بمكتب 
الجيش  بشارع  للعيون  الحضرية 

الملكي الحي الحسني، 
وفق  إلكترونيا  إرسالها  إم��ا   *
و  اإلقتصاد  وزير  السيد  مرسوم 
 4 بتاريخ   20-14 رق��م  المالية 

شتنبر 2014
لرئيس  مباشرة  تسلميها  إما   *  
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة أوقبل فتح األظرفة..
أن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء 
عليها  المنصوص  تلك  هي  بها 
في المادة 6من نظام االستشارة.
104731   

-----------------
المملكة المغربية

وزارة الداخلية
والية جهة العيون
الساقية الحمراء
جماعة العيون

إعالن عن طلب عروض مفتوحة 
رقم 82/ 2020

على   2020/06/29 ي��وم  ف��ي  
بمكتب  سيتم   .30: 11 الساعة 
لجماعة  الصفقات  لجنة  رئيس 
بشارع  البلدية  بالملحقة  العيون 
األمير موالي عبد اهلل فتح األظرف 

أثمان  ع��روض  بطلب  المتعلقة 
مفتوحة ألجل: 

صيانة وتجهيز وزراعة المساحات 
السوق  منطقة  ف��ي  ال��خ��ض��راء 

الكبير بالحزام بمدينة العيون.
و قد حدد مبلغ الضمانة المؤقت 
درهم)عشرون   20  000.00 في 

ألف درهم (
المشروع من طرف  وتقدر تكلفة 
مبلغ:  ف��ي  ال��م��ش��روع  ص��اح��ب 
775.800.00 درهم مع احتساب 
وخمسة  )سبعمئة  ال���رس���وم 

وسبعون الف وثمانمائة درهم(
يمكن سحب ملف طلب العروض 
ببلدية  الصفقات  مكتب  م��ن 
القوات  بشارع  الكائنة  العيون، 
المسلحة الملكية  الحي الحسني 
إلكترونيا  تحميله  يمكن  و 
العمومية  الصفقات  بوابة  من 
ال��ب��واب��ة  م���ن   نقله  يمكن  و 
  : الدولة  لصفقات  االلكترونية 
www.marches publics.gov.ma.

يجب أن يكون كل من محتوى و 
تقديم و إيداع ملفات المتنافسين 
ال��م��واد  لمقتضيات  م��ط��اب��ق 
المرسوم  من   31 و   29 و   27
2.12.349 الصادر في 8 جمادى 
)20 مارس 2013(  األولى 1434 

المتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:

أظ��رف��ت��ه��م عن  إرس����ال  إم���ا   *
بإفادة  المضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى المكتب المذكور.
وصل  مقابل   ، إي��داع��ه��ا  *إم���ا 
الجماعة  بمقر  الصفقات  ،بمكتب 
الجيش  بشارع  للعيون  الحضرية 

الملكي الحي الحسني، 
وفق  إلكترونيا  إرسالها  إم��ا   *
و  اإلقتصاد  وزير  السيد  مرسوم 
 4 بتاريخ   20-14 رق��م  المالية 

شتنبر 2014
لرئيس  مباشرة  تسلميها  إما   *  
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة أوقبل فتح األظرفة.
و لقد تقرر عقد اجتماع أو القيام 
 /06/19 يوم  الموقع  إلى  بزيارة 

2020 على الساعة 11 صباحا.
الواجب  المثبتة  ال��وث��ائ��ق  أن 
المنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   4 المادة  في  عليها 

االستشارة.
104727   

-----------------
المملكة المغربية

وزارة الداخلية
والية  جهة الداخلة واد الذهب

 عمالة إقليم واد الذهب
الكتابة العامة

قسم الشؤون القروية
ملخص قرار عاملي رقم   21الصادر 
شأن  في   2020 ماي    04 بتاريخ 
المتعلق       العمومي     البحث  فتح 
ب��م��ش��روع    اس��ت��غ��الل     مقلع     
  CARRIERE«                 للحجارة
ل��دراس��ات  الخاضع   »PLMAX
جماعة  ال��ب��ي��ئ��ة   ع��ل��ى  ال��ت��أث��ي��ر 
العرقوب, إقليم واد الذهب, والية 
والذي  الذهب  واد  الداخلة  جهة 

تقدم به شركة

-----------------
المملكة المغربية
وزارة ال�داخل��ي���ة

والية جهة الرباط سال القنيطرة
إقليم القنيطرة

   جماعة مهدية
إع�الن ع�ن طل�ب ع�روض 

مفت�وح 
رقم :05 /2020 ج.م

 25/06/2020 الخميس  يوم  في 
عشرة  ال��ح��ادي��ة  ال��س��اع��ة  على 
رئيس  بمكتب  سيتم  صباحا، 
فتح  لمهدية   الجماعي  المجلس 
عروض  بطلب  المتعلقة  األظرفة 
أثمان مفتوح  ألجل :  شراء المواد 

الغدائية لفائدة المعوزين
يمكن سحب ملف طلب العروض 
من مصلحة الصفقات بالجماعة و 
من  الكترونيا  نقله  كذلك  يمكن 

بوابة صفقات الدولة   : 
  www.marchespublics.gov.ma 
يمكن إرسال ملف طلب العروض 
منهم  بطلب  المتنافسين،  إلى 
ط��ب��ق ال��ش��روط ال�����واردة في 
رقم  المرسوم  من   19 ال��م��ادة 
2.12.349 الصادر في 8 جمادى 
 2013 مارس   20  (1434 االولى 
إبرام  أشكال  و  شروط  بتحديد   )
بعض  ك��ذا  و  ال��دول��ة  صفقات 
و  بتدبيرها  المتعلقة  القواعد 

مراقبتها.
حدد مبلغ الضمان المؤقت في :  
ألف   20000.00  درهم )عشرون 

درهم( .
من  التقديرية  الكلفة  ح��ددت 
ط��رف ص��اح��ب ال��م��ش��روع ف��ي : 
مائة  )خمس  دره��م    597532
و خمسة  ألف  تسعون  و  و سبعة 

مائة واثنان وتالنون درهم(.
يج�ب أن يك�ون ك�ل م�ن محت�وى ، 
تقديم و إيداع ملفات المتنافسين 
ال��م��واد  لمقتضيات   مطابقة 
 27 ، 29 و 31 من المرسوم رقم 

2.12.349 السالف الذكر.
يمكن للمتنافسين :

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما 
بمكتب الضبط.

طريق  عن  األظرفة  إرس��ال  إم��ا 
العنوان  إلى  المضمون  البريد 
باالستالم  مهدية  :جماعة  اآلتي 

إلى المكتب المذكور.
إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة 
طلب العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.
الكترونيا  المشاركة  يمكن  كما 
الدولة    صفقات  بوابة  طريق  عن 
www.marchespublics.gov.   :

  ma
يستوجبها  ال��ت��ي  العينات  إن 
إيداعها  يجب   ، العروض  ملف 
يوم  مهدية   جماعة  بمستودع 
على    24/06/2020 األرب��ع��اء 
الزوال كآخر  بعد  الثانية   الساعة 

اجل لإليداع.
الواجب  اإلثباتية  الوثائق  إن 
المقررة  تلك  ه��ي  بها  اإلدالء 
9 من نظام  ال��م��ادة رق��م  ف��ي   

االستشارة الخاص بالصفقة. 
104741

   » PLMAX - SARL –
Laayoune «   

بموجب قرار عاملي أصدره السيد 
و  الذهب  واد  الداخلة  جهة  والي 
عامل عمالة إقليم واد الذهب رقم 
21 الصادر بتاريخ 04 ماي 2020  
االثنين  يوم  ابتداء من   ، سيفتح 
إل���ى   يوم     2020 15ي��ون��ي��و  
بمقر   2020 يوليوز  السبت04  
إقليم  عمالة   ، العرقوب  ج��م�اع�ة 
طيلة  عمومي  بحث   ، الذهب  واد 
20 يوما، يتعلق بالمشروع الخاضع 
لدراسات التأثير على البيئة والذي 
مقلع  استغالل  م��ش��روع  يخص 
 CARRIERE « ل��ل��ح��ج��ارة     
PLMAX  «   »  بجماعة العرقوب 
جهة  والية  الذهب,  واد  إقليم   ،

الداخلة واد الذهب.
العمومي  البحث  ملف  ويوجد     
المشار  العرقوب  ج��م�اع�ة  بمقر 

إليها أعاله
العمومي  البحث  ملف  يوجد  و 
المشار  الداخلة  ج��م�اع�ة  بمقر 

إليها أعاله.
104733/1

-----------------
المملكة المغربية

وزارة الداخلية
والية جهة الداخلة واد الذهب

عمالة إقليم واد الذهب
الكتابة العامة

قسم الشؤون القروية
 22 رق��م  عاملي  ق���رار  ملخص 
الصادر بتاريخ 04 ماي 2020 في 

شأن فتح
البحث العمومي المتعلق بمشروع 

استغالل مقلع للحجارة
 »  ULTRA CARRIER«
على  التأثير  ل��دراس��ات  الخاضع 

البيئة جماعة
العرقوب, إقليم واد الذهب, والية 
والذي  الذهب  واد  الداخلة  جهة 

تقدم به شركة
   » ULTRA CARRIER -

SARL- Laayoune «
بموجب قرار عاملي أصدره السيد 
و  الذهب  واد  الداخلة  جهة  والي 

عامل عمالة
الصادر  رقم22  الذهب  واد  إقليم 
سيفتح   ،  2020 ماي   04 بتاريخ 

ابتداء من يوم
االثنين 15 يونيو 2020 إلى يوم 
بمقر   2020 يوليوز  السبت04 

ج��م�اع�ة
العرقوب ، عمالة إقليم واد الذهب 
يوما،   20 طيلة  عمومي  بحث   ،

يتعلق
ل��دراس��ات  الخاضع  بالمشروع 
يخص  والذي  البيئة  على  التأثير 

مشروع استغالل
 » ULTRA ل��ل��ح��ج��ارة   مقلع 

    CARRIER  «
بجماعة العرقوب ، إقليم واد

واد  الداخلة  جهة  والية  الذهب, 
الذهب.

ويوجد ملف البحث العمومي بمقر 
إليها  المشار  العرقوب  ج��م�اع�ة 

أعاله
2/104733

الأمن:
)24�ساعة/24  املدنية  الوقاية 

7اأيام/7(
الهاتف: 15 

ال�سرطة )24�ساعة/24 7اأيام/7(
الهاتف: 19 / 112

خطوط مبا�سرة:
الدار البي�ساء الهاتف: 

0522.36.95.87
مراك�ش      الهاتف:

 0524.43.00.89 
امل�ست�سفيات وامل�ستعجالت:

الدار البي�ساء  الهاتف:
0522.98.98.98 

مراك�ش الهاتف:
0524.43.93.95 

اأكادير الهاتف: 0528.84.14.77
 و�سائل النقاذ:

اأكادير    الهاتف:
0666.15.14.20 

مراك�ش مراك�ش  الهاتف:
0661.43.24.61 

الدار البي�ساء الهاتف:
0522.30.80.97 

احلديدية  لل�سكك  الوطني  املكتب 
)لال�ستعالم(:

      08.90.20.30.40 الت�سال:    مركز 
TTC/درهم للدقيقة  2.88

املطارات:
مطار امل�سرية )للحجز وال�ستعالم(

 /  028.83.91.02 الهاتف:  اأكادير 
05.28.83.91.22

)للحجز  املنارة   مراك�ش  مطار 
وال�ستعالم(

مراك�ش   الهاتف:
0524.44.79.10 

)للحجز  اخلام�ش  حممد  مطار 
وال�ستعالم(

الدار البي�ساء الهاتف:
0522.53.90.40 

النقل باحلافالت:
)للحجز  للحافالت   CTM �سركة 

وال�ستعالم(
الدار البي�ساء   الهاتف:

0522.99.10.43 
مراك�ش الهاتف:

0524.82.53.41 
اأكادير الهاتف: 

0528.44.83.28
للحافالت   SuperTour �سركة 

)للحجز وال�ستعالم(
الدار البي�ساء   الهاتف:

0522.27.71.60 
مراك�ش         الهاتف: 

0524.43.32.21
اأكادير          الهاتف:
0528.82.80.58 

الوزارات :
الأمانة العامة للحكومة

امل�سور الق�سر امللكي ـ الرباط
الهاتف:49 08 76 0537

الفاك�ش: 62 10 76 0537
الوزارة الأوىل

الق�سر الوزاري ,تواركة.
الهاتف:00 94 21 0537 
فاك�ش: 10 10 73 0537

والتنمية  والتعمري  الإ�سكان  الوزارة 
املجالية

الريا�ش,  حي  ميز,  اجلو  و  احلوز  زنقة 
قطاع 16, �ش.ب 10000 الرباط

الهاتف:00 05 77 0537
الفاك�ش: 73 73 57 0537

الوزارة املكلفة با لعالقات مع الربملان
احلي الإداري , اأكدال

الهاتف: 70/24 51 77 0537
الفاك�ش: 75 88 68 0537

املغربية  باجلالية  املكلفة  الوزارة 
املقيمة باخلارج

رقم 59, زنقة ملوية , اأكدال - الرباط.
الهاتف :  03/60 72 77 0537

الفاك�ش :  81 72 77 0537
الوزارة املنتدبة بالداخلية

احلي الإداري,الرباط
الهاتف:18 47 76 0537 

0537  76  42  43
0537  76  03  01

الفاك�ش: 56 20 76 0537
الأول  الوزير  لدى  املنتدبة  الوزارة 

املكلفة بال�سوؤون القت�سادية والعامة
 .412 �ش.ب  الإداري,  احلي 

اأكدال,الرباط
الهاتف:46 13 77 0537

0537  68  73  00
الفاك�ش: 76 47 77 0537

الأول  الوزير  لدى  املنتدبة  الوزارة 
املكلفة باإدارة الدفاع الوطني

�سارع مولي يو�سف
الهاتف:31/32 27 76 0537

الفاك�ش: 20 27 76 0537
ال�سوؤون  وزير  لدى  املنتدبة  الوزارة 

اخلارجية والتعاون
�سارع روزفلت, الرباط

الهاتف:46/78 01 66 0537
الفاك�ش: 08 55 76 0537

الإ�سكان  وزير  لدى  الدولة  كاتب 
املكلف  املجالية,  والتنمية  والتعمري 

بالتنمية الرتابية
زنقة ح�سن بن�سقرون, اأكدال,الرباط

الهاتف:27 87 77 0537
الفاك�ش: 96 86 77 0537

الرتبية  وزير  لدى  الدولة  كتابة 
الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر 
والبحث العلمي املكلفة مبحاربة الأمية 

وبالرتبية غري النظامية
 , اأكدال  فا�ش,  واد  الأبطال,زنقة  �سارع 

الرباط
الهاتف:20/57 49 77 037

الفاك�ش: 01 05 77 037
الرتبية  وزير  لدى  الدولة  كتابة 
الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر 
والبحث العلمي, املكلفة بالتعليم املدر�سي

�سارع الن�سر, باب الرواح, الرباط
0537  77  18 الهاتف:22/30 

الفاك�ش: 42 20 77 0537
الت�سغيل  وزير  لدى  الدولة  كتابة 

والتكوين املهني املكلفة بالتكوين املهني
طريق عكرا�ش

حي النه�سة 2, التقدم, �ش.ب 5015
الرباط ال�سوي�سي

الهاتف:66/96/97 02 75 037
الفاك�ش: 40 02 92/75 01 75 037

التنمية  وزير  لدى  الدولة  كتابة 
املكلفة  الجتماعية والأ�سرة والت�سامن 

بالأ�سرة و الأ�سخا�ش املعاقني
�سارع الأبطال,31, اأكدال

الهاتف: 86 16 77 037
الفاك�ش: 97 21 77 037

الفالحة  وزير  لدى  الدولة  كتابة 
البحري  وال�سيد  القروية  والتنمية 

املكلفة بالتنمية القروية
607,�سالة,  �ش.ب  الإداري,  احلي 

الرباط
الهاتف: 41 83 40/66 83 66 037

الفاك�ش: 62 83 66 037

وزارة حتديث القطاعات العامة
�ش.ب   , ال�سرقاوي  اأحمد  زنقة 

الإداري,اأكدال. 1076,احلي 
 67  99  00/67  98  00 الهاتف: 

0537
واملاء  الوطني  الرتاب  اإعداد  وزارة 

والبيئة
الرباط  ـ  الوزاري  ورززات-احلي  زنقة 

�سالة
الهاتف:42/89 12 76 0537

الفاك�ش: 03 17 88/66 14 66 0537
واملاء  الوطني  الرتاب  اإعداد  وزارة 

والبيئة: قطاع البيئة
الأبطال,الرباط 36,�سارع 

الهاتف: 42/89 12 76 0537
الفاك�ش: 03 17 88/66 14 66 0537

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية
امل�سور ال�سعيد تواركة,الرباط

الهاتف:12/51 68 01/76 68 76 0537
الفاك�ش: 57 52 76 0537

وزارة الإقت�ساد واملالية
اخلام�ش,احلي  حممد  �سارع 

الالإداري,�سالة,الرباط
 67  72 الهاتف:00/01/02/03/04 

0537
وزارة الت�سال

�سارع عالل الفا�سي,
مدينة العرفان - الرباط

الهاتف: 15 81 67 0537
الفاك�ش: 81 01 68 0537

وزارة التجارة اخلارجية
�سارع مولي يو�سف ,63

الرباط
الهاتف:49 62 70 0537
الفاك�ش:43 51 73 0537

وزارة التجهيز والنقل- قطاع التجهيز

احلي الإداري,�سالة,الرباط
الهاتف:11 28 76 0537

الفاك�ش: 33 66 76 0537
وزارة التجهيز والنقل:قطاع النقل

�سارع ماء العينني, �ش.ب 759
الهاتف:04/06 91 67 0537

الفاك�ش: 25 95 77 0537
وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين الطر والبحث العلمي
بوركراك,�ش.ب  �سارع 

4500,ح�سان,الرباط
الهاتف:92 61 70 0537

 0537  70  71  98
الفاك�ش: 36 72 73 0537

وزارة الت�سغيل والتكوين املهني
احلي الإداري ,�سالة الرباط,ح�سان

الهاتف:21 05 76 0537
الفاك�ش: 90 21 76 0537

والأ�سرة  الجتماعية  التنمية  وزارة 
والت�سامن

�سارع ابن �سينا, اأكدال, الرباط
الهاتف: 60 40 68 0537
الفاك�ش: 67 19 67 0537

وزارة الثقافة
غاندي - الرباط زنقة   ,1

الهاتف:94 94 20 0537
الفاك�ش: 17 84 70 0537

وزارة الداخلية
احلي الوزاري- الرباط 

 76  42  43/  76  44 الهاتف:43 
0537

الفاك�ش: 56 20 76 0537 
 - التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة  وزارة 

قطاع ال�سناعة التقليدية
�ش.ب 6435

جممع اأكدال 10101, الرباط

الهاتف:77 68 77 0537
الفاك�ش: 53 71 77 0537

وزارة ال�سياحة وال�سناعة التقليدية: 
قطاع ال�سياحة

حي الريا�ش, الرباط
الهاتف: 29 37 56 0537

0537  71  69  47
0537  71  67  76

الفاك�ش: 24 74 71 0537
وزارة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون
زنقة روزفيلت - الرباط - املغرب

الهاتف:83 15 79/76 23 46 76 0537
الفاك�ش: 08 55 79/76 46 76 0537

وزارة ال�سباب و الريا�سة
�سارع ابن �سينا, اأكدال, الرباط

الهاتف:28/45 00 68 0537
الفاك�ش: 72 09 68 0537

وزارة ال�سحة
�سارع حممد اخلام�ش, 335, الرباط

الهاتف:25 10 21/76 11 76 0537
الفاك�ش: 03 14 95/76 38 76 0537

وزارة ال�سناعة والتجارة والتكنولوجيات 
احلديثة

�سالة,   ,609 �ش.ب  الإداري,  احلي 
الرباط

الهاتف:98 66 76 0537
0537  76  29  35
0537  76  52  27

الفاك�ش:33 89 76 0537
0537  70  56  41
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حمزة الحجويحمزة الحجوي
 رئيس فريق  الفتح  رئيس فريق  الفتح 

لكرة القدم:لكرة القدم:

عندما تتضح الرؤية سنتخذ اإلجراءاتعندما تتضح الرؤية سنتخذ اإلجراءات
 الالزمة خلفض كتلة األجور الالزمة خلفض كتلة األجور

يتخذون  الرؤية سوف  تتضح  عندما  إنه  الحجوي  حمزة  قال 
الالعبين، مضيفا أن هذا يتوقف على  أجور  قرار تخفيض كتلة 

مدى استئناف منافسات البطولة االحترافية، من عدمه.
وأشار في تصريح ل «العلم» إلى أنه ال يمكن االستمرار في 
أداء رواتب الالعبين في ظل هذه الجائحة التي أدت إلى تعليق 
األنشطة الرياضية منذ ثالثة أشهر مضت، مؤكدا أن الالعبين 
حاليا يتدربون مرتين في األسبوع عكس ما كان عليه األمر في 
األيام العادية، حيث كانت التداريب طيلة أيام األسبوع مع إجراء 

المباريات الرسمية.
وتابع المتحدث، «رغم جائحة كورونا فإننا لم نخفض رواتب 

الالعبين، العتبارات إنسانية».
وقال إن الالعب داخل الفتح لديه ثالثة رواتب في مقدمتها 
منح  إلى  إضافة  والمردودية  التوقيع  ومنح  الشهري  األجــر 
تأثيرات  له  كانت  كورونا  وباء  أن  على  مشددا  المباريات.  
يمكن  وال  الرياضي،  القطاع  ضمنها  القطاعات  جميع  على 
الظرفية،وفي  هذه  في  الالعبين  رواتــب  أداء  في  االستمرار 
الفتح  فريق  يتخذ  سوف  الرياضي  الموسم  بنهاية  اإلقرار  حال 
اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن، من خالل مناقشة منح التوقيع 
والمردودية. مستطردا أن الوضعية الراهنة صعبة تتوجب على 
الجميع التضامن والتضحية ، لكن، حسب تعبيره، هناك بعض 
لالعب  االجتماعي  الوضع  قبيل  بها من  األخذ  يجب  االعتبارات 

من أجل الخروج بصيغة توافقية.
الرؤية  له  تتضح  عندما  أنه  الرياضي،  الفتح  رئيس  وأكد 
من  المدرب  فيهم  بمن  التقني  الطاقم  مع  جلسة  له  ستكون 

أجل اتخاذ اإلجراءات التي تتالءم والوضعية الحالية. 

 رزق اهللا الملقب رزق اهللا الملقب
 «بماندوزا» «بماندوزا»

 رئيس فريق الرسينغ  رئيس فريق الرسينغ 
البيضاوي:البيضاوي:

ختفيض الرواتب جيب أن يكون بتوافق ختفيض الرواتب جيب أن يكون بتوافق 
بني النادي والالعببني النادي والالعب

المنتمي  البيضاوي،  الرسينغ  فريق  رئيس  ماندوزا،  قال 
يجب  الالعبين  رواتب  تلقيص  إن  الثانية  االحترافية  للبطولة 
ل  تصريح  في  مضيفا  والالعب،  النادي  بين  بتوافق  يكون  أن 
بجميع  مست  المغرب،  ضربت  التي  الجائحة  هذه  أن  «العلم» 
القطاعات بما فيها الرياضة، وتتطلب التضحية من الجميع  على 

اعتبار أنها قضية وطنية.
وتابع المتحدث ذاته، أن الالعبين مطالبون بالتضحية من 
الشهرية لمساعدة فرقهم  أجورهم  التنازل عن جزء من  خالل 
تبقى  الرواتب  تخفيض  أن مسألة  إلى  األزمة. مشيرا  في هذه 
ومدى  الالعب،  مع  النادي  مسير  تفاوض  بطريقة  مرتبطة 

توافقهما.

 إسماعيل الزيتوني  إسماعيل الزيتوني 
الرئيس المنتدبالرئيس المنتدب
 لفريق أولمبيك  لفريق أولمبيك 

الدشيرة:الدشيرة:

احلديث عن احلديث عن ختفيض رواتب الالعبني ختفيض رواتب الالعبني 
سابق ألوانه  طاملا مل نتوصل برسالة سابق ألوانه  طاملا مل نتوصل برسالة 

من اجلامعة يف هذا الشأنمن اجلامعة يف هذا الشأن
كتابة  لحد  يتوصل  لم  فريقه  أن  الزيتوني،  إسماعيل  أكد 
لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  من  رسالة  بأي  األسطر  هذه 
القدم تخص تخفيض أجور الالعبين خالل أزمة كورونا، مشيرا 
رواتب  تقليص  بعدم  األندية  رؤساء  بعض  تصريحات  أن  إلى 
العبيهم تؤثر سلبا على نفسية العبي فرق أخرى ال تتوفر لديها 

اإلمكانيات المالية الكافية.
لهذا  يتطرق  لم  الدشيرة  أولمبيك  فريق  داخل  أنه  وأضاف 
الموضوع مع الالعبين، مراعاة منه لظروفهم االجتماعية، قائال « 
الالعبون مرتبطون بالنادي بعقود يجب احترامها، وعندما تطلب 
يرفض،  ربما  وآخر  يقبل  من  هناك  راتبه  تخفيض  أي العب  من 

خصوصا الذي سينتهي عقده متم الموسم الرياضي الحالي».
واعتبر الرئيس المنتدب لفريق أولمبيك الدشيرة، أن الحالة 
إيجاد  علينا  تتوجب  استثنائية،  تبقى  المغرب  يعيشها  التي 
الحلول، مطالبا في الوقت ذاته وزارة الداخلية بالتدخل من أجل 
لتدبير  الوطنية  للفرق  المنح  بصرف  الجماعية  المجالس  حث 

أمورها خالل هذه الجائحة.
تخفيض  فكرة  يحبد  ال  أنه  وأكــد 
التي  الحساسة  الظرفية  رغم  الرواتب 
الوضعية  اعتبار  على  البالد،  بها  تمر 

االجتماعية لالعبين. 

 المهدي النغمي المهدي النغمي
 العب فريق مولودية  العب فريق مولودية 

وجدة لكرة القدم:وجدة لكرة القدم:

توصلنا بنصف الراتب ومجيع الالعبني توصلنا بنصف الراتب ومجيع الالعبني 
يرفضون تلقيص األجوريرفضون تلقيص األجور

مرتبط  الالعبين  أجور  تقليص  أن  النغمي،  المهدي  أكد 
بمدى توافق الالعب مع ناديه، وقال في تصريح ل «العلم» إن 
المكتب المسير لفريقه أقدم على تقليص الرواتب إلى النصف 

دون األخذ بعين االعتبار موافقة جميع العناصر.
مارس  شهري  أجــرة  بنصف  فقط  توصلوا  أنهم  وأضــاف 
بأنه مجرد تسبيق،  لهم  قيل  لألمر  استفسارهم  وأبريل، وعند 
مشددا على أن الالعبين مستاؤون من هذه الخطوة ويرفضون 

المساس برواتبهم.
وأشار مهاجم مولودية وجدة، إلى أن الالعبين عبروا خالل 
التام  رفضهم  عن  الواتساب  تطبيق  عبر  بعد  عن  اجتماعهم 
أمس  في  وهي  يعيلونها  أسر  لديهم  ألن  أجورهم،  لتقليص 
الحاجة إليها. مشددا على أن جميع العناصر ملتزمون بخوض 
التداريب وينتظرون راتب شهر ماي التخاذ القرار الذي سيخدم 

مصالهم بالدرجة األولى.
وفي الختام تساءل النغمي، كيف أنه 
يكتري شقة بمبلغ 5000 درهم، ويتم 
اقتطاع النصف من راتبه، ماذا سيتبقى 

له من أجل إعالة أسرته. 

ربيع حريمات ربيع حريمات 
العب النادي القنيطري:العب النادي القنيطري:

مل أتوصل براتيب منذ يناير املاضيمل أتوصل براتيب منذ يناير املاضي
الممارس  القنيطري  النادي  العب  حريمات  ربيع  يخف  لم 
ضمن القسم االحترافي الثاني حسرته وهو يتحدث ل «العلم» 
إن  وقال  الماضي،  يناير  منذ  الشهري  براتبه  توصله  عن عدم 
جميع الالعبين امتنعوا عن التداريب في الحجر الصحي ألنهم 

لم يتلقوا مستحقاتهم المالية. 
وأضاف أن المكتب المسير للفريق لم يفتح باب التفاوض مع 
الالعبين بشأن تقليص رواتبهم، ألنه  يعلم أنهم لم يتوصلوا 
بها منذ ثالثة أشهر. مشيرا إلى أن جميع العناصر توقفوا عن 

التداريب إلى حين تسوية وضعيتهم المالية.

وقعها  سيكون  البالد  فيها  تتخبط  التي  كورونا  جائحة  أن  وقعها يبدو  سيكون  البالد  فيها  تتخبط  التي  كورونا  جائحة  أن  يبدو 
بعدما  الوطنية، خصوصا  البطولة  نقل كارثيا على العبي  لم  إن  بعدما سلبيا  الوطنية، خصوصا  البطولة  نقل كارثيا على العبي  لم  إن  سلبيا 
لجميع  األخضر  الضوء  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  لجميع أعطت  األخضر  الضوء  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  أعطت 
الفرق لخفض رواتب العبيها بسبب األزمة على غرار ما تم تطبيقه في الفرق لخفض رواتب العبيها بسبب األزمة على غرار ما تم تطبيقه في 

الدوريات األوروبية.الدوريات األوروبية.
رواتب  خفض  عن  باإلعالن  النموذج  أعطت  قد  الكرة  جامعة  رواتب وكانت  خفض  عن  باإلعالن  النموذج  أعطت  قد  الكرة  جامعة  وكانت 
%20%20 و و%50%50. كما أحدثت . كما أحدثت  بين  بنسبة تتراوح ما  التقنية  بإدارتها  بين األطر  بنسبة تتراوح ما  التقنية  بإدارتها  األطر 
وودادية  الالعبين  واتحاد  االحترافية،  العصبة  عن  ممثلين  تضم  وودادية لجنة  الالعبين  واتحاد  االحترافية،  العصبة  عن  ممثلين  تضم  لجنة 
بالحسابات لمساعدة أعضائها على وضع  بالحسابات لمساعدة أعضائها على وضع المدربين، باإلضافة إلى خبراء  المدربين، باإلضافة إلى خبراء 
تصور وتحديد نسبة تقليص كتلة األجور بما فيها منح توقيع الالعبين، تصور وتحديد نسبة تقليص كتلة األجور بما فيها منح توقيع الالعبين، 

بعد تمديد فترة الطوارئ الصحية إلى بعد تمديد فترة الطوارئ الصحية إلى 1010 يونيو الجاري. يونيو الجاري.
الفكرة أحدثت انقسامات داخل فرق كثيرة، فهناك من ال يحبد الفكرة الفكرة أحدثت انقسامات داخل فرق كثيرة، فهناك من ال يحبد الفكرة 
ذلك، وآخرون  الجامعة تؤكد  برسالة من  لم يتوصل  ذلك، وآخرون باألساس، طالما  الجامعة تؤكد  برسالة من  لم يتوصل  باألساس، طالما 
رفضوا تخفيض رواتب الالعبين مراعاة لوضعيتهم االجتماعية، بينما رفضوا تخفيض رواتب الالعبين مراعاة لوضعيتهم االجتماعية، بينما 
إليها خصوصا أن استئناف  بالنسبة  الرؤية  إليها خصوصا أن استئناف فئة أخرى مازالت لم تتضح  بالنسبة  الرؤية  فئة أخرى مازالت لم تتضح 
البطولة من عدمه يبقى غامضا، في حين أن هناك العبين لم يتوصلوا البطولة من عدمه يبقى غامضا، في حين أن هناك العبين لم يتوصلوا 
إجراء  طبقت  أندية  أن  علما  أشهر،  ثالثة  لمدة  الشهرية  إجراء بأجورهم  طبقت  أندية  أن  علما  أشهر،  ثالثة  لمدة  الشهرية  بأجورهم 

تخفيض رواتب العبيها إلى النصف منذ مارس الماضي. تخفيض رواتب العبيها إلى النصف منذ مارس الماضي. 
في  ستحسم  الجامعة  كونتها  التي  اللجنة  هل  المطروح  في والسؤال  ستحسم  الجامعة  كونتها  التي  اللجنة  هل  المطروح  والسؤال 
نسب االقتطاعات التي يمكن لألندية تطبيقها في فترة األزمة، قبل نسب االقتطاعات التي يمكن لألندية تطبيقها في فترة األزمة، قبل 
بيد  أصبح  الذي  االحترافية،  الوطنية  البطولة  مستقبل  عن  بيد الكشف  أصبح  الذي  االحترافية،  الوطنية  البطولة  مستقبل  عن  الكشف 

الحكومة.الحكومة.

رؤساءرؤساء أندية والعبون يتحدثون عن قضية تخفيض رواتب العبي البطولة  أندية والعبون يتحدثون عن قضية تخفيض رواتب العبي البطولة الوطنية:الوطنية:

عبداإلاله شهبون

البعض ال حيبذ الفكرة البعض ال حيبذ الفكرة 
وآخرون مل تتضح لديهم وآخرون مل تتضح لديهم 

الرؤية وفرق قلصت األجور الرؤية وفرق قلصت األجور 
دون موافقة العبيها دون موافقة العبيها 

أنه  األربــعــاء  أمــس  أول  القدم  لكرة  التونسي  االتحاد  أكــد 
توقفه  بعد  القادم  المحلي في غشت  الدوري  منافسات  سيستأنف 
الفائت. مارس  مطلع  المستجد  كورونا  فيروس  وباء  انتشار  جراء 
أن  برس»  «فرانس  لوكالة  االتحاد  في  االعالمي  المكتب  وأكد 
التدريبات ستنطلق بداية من شهر يونيو القادم على ان تستأنف 
المباريات خلف أبواب موصدة في غشت دون تحديد موعد أكيد.
وزارة  مــع  أعـــده  صحيا  بــروتــوكــوال  الــثــالثــاء  ــاد  ــح االت ونــشــر 
التدريبات  خــالل  صحية  تدابير  بتطبيق  الفرق  يلزم  الصحة، 
محدود  عــدد  على  واالقتصار  التجمعات  وتجنب  والمباريات 
الطلق. الــهــواء  ــي  ف الــتــمــاريــن  ــكــون  ت وان  األفــــراد  ــن  م
ــي (قــيــاس  ــن ــي ويــخــضــع كــل الــالعــبــيــن لــفــحــص طــبــي روت
ــات، كــمــا سيطلب  ــب ــدري ــت ال ــالق  ــط ان قــبــل  يــومــي  ــرارة)  ــحـ الـ
الوقائية. التدابير  بكل  بالتزامه  اقـــرار  على  التوقيع  منه 
وحدد االتحاد تاريخ 31 أكتوبر لبداية الموسم القادم 2021-2020.

استئناف استئناف 
الدوري الدوري 

التونسي في التونسي في 
غشت خلف غشت خلف 
أبواب موصدةأبواب موصدة

لرابطة  القدم دعما جديدا  لكرة  اإلسباني  االتحاد  قدم 
الدوري اإلسباني لكرة القدم عبر منحه الضوء األخضر للعب 
من  فقط  ساعات  بعد  واإلثنين  الجمعة  يومي  المباريات 
ربحه دعوى قضائية بشكل نهائي تمنحه الحق في منعها 

أو الحصول على مبالغ مالية مقابل موافقته.
وجاء في بيان لالتحاد اإلسباني بعد ساعات من فوزه في 
اإلسباني  «االتحاد  تجارية:  أمام محكمة  القضائية  الدعوى 
نواياه بوضوح ومن خالل تسهيل  يرغب في إظهار حسن 
إنهاء الموسم الحالي دون مشاكل ومن أجل روح االنسجام 
المعبر عنها في االجتماع األخير مع رابطة الدوري والمجلس 

األعلى للرياضة».
وأضاف البيان: «ولهذا السبب يقترح على رابطة الدوري، 
ودون إلزامها، بمفاوضات أن تقام المباريات المدرجة يومي 
الجمعة واإلثنين بداية من استئناف الدوري وحتى نهايته 

ودون مقابل».
حكما  أصــدرت  قد  مدريد  في  تجارية  محكمة  وكانت 
نهائيا يعطي الحق لالتحاد اإلسباني لكرة القدم بمنع إجراء 
الجمعة  يومي  األولى  الدرجة  اإلسباني  الــدوري  مباريات 

واإلثنين دون موافقته ودون دفع مقابل مالي، .

االتحاداالتحاد اإلسباني  اإلسباني 
يمنح رابطة الليغا يمنح رابطة الليغا 

الضوء األخضر للعب الضوء األخضر للعب 
مباريات يومي مباريات يومي اإلثنين اإلثنين 

والجمعة دون مقابلوالجمعة دون مقابل

ذكرت بعض التقارير أن مازيمبي الكونغولي لجأ إلى االستئناف على قرار تعويضه بنحو 280 ألف دوالر، في قصة 
صراعه مع الرجاء البيضاوي، بسبب العبه السابق بين ماالنغو.

وترك ماالنغو، صفوف مازيمبي، واختار التوقيع في صفقة انتقال حر بكشوفات الرجاء، قبل إلزام الفريق المغربي 
بسداد 280 ألف دوالر لمازيمبي، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد الالعب مع مازيمبي.

وقرر مويس كاتومبي رئيس مازيمبي، استخدام ورقة جديدة الستئناف الحكم السابق، تتمثل في إرسال تصريح 
بالفيديو لرئيس الرجاء، جواد الزيات، كشف من خالله، سعادته بالحكم الصادر ألن قيمة الالعب الحقيقية تتراوح بين 

مليوني و3 ماليين يورو حاليا.
وبحسب التقارير، فإن مازيمبي كان يطالب بهذا التعويض في شكواه السابقة، ويستند العتراف الزيات األخير، من 

أجل مراجعة القرار السابق.
وكان ماالنغو قد فجر جدالً واسعا بصفقة انتقاله للرجاء، واعترض عليها الوداد، بالتأكيد على أن الالعب ال يتوفر 

على شرط 10 مباريات دولية رفقة منتخب بالده.

مازمييب الكونغويل  يستغل تصريح الزيات يف قصة ماالنغومازمييب الكونغويل  يستغل تصريح الزيات يف قصة ماالنغو

وجود  حقيقة  التطواني  المغرب  رئيس  الغازي،  رضــوان  كشف 
مستحقات مالية للمدرب أنخيل بياديرو، الذي أقاله النادي هذا الموسم، 

بسبب النتائج السلبية.
يربطنا  الذي  «العقد  مارس:  لراديو  تصريحات  في  الغازي  وأكد 
رواتبه  يتقاضى  حيث  التعاقد،  مكافأة  يتضمن  ال  بياديرو  بالمدرب 

الشهرية.»
وتابع: «بياديرو حصل على راتب شهري مايو ويونيو، وما زال في 

ذمة النادي، راتب شهرين آخرين فقط».
وأشار: «بياديرو يطالب بصرف مكافأة احتالل أحد المراكز المتقدمة 
بعد،  تنته  لم  مازالت  المنافسة  أن  رغم  الوطنية،  البطولة  ترتيب  في 

لذلك أريد التأكيد أن سبب هذه المشكلة هو وكيل أعماله.»

رئيس املغرب التطواين  يكشف رئيس املغرب التطواين  يكشف 
حقيقة مستحقات بياديروحقيقة مستحقات بياديرو
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للمراسلة : األخیرة
نا  بني الصدمة واخلوف يعيش العالم حالة احلجر، كيف يعيش كل مِ

رَ اإلجباري؟ ما الذي نفتقده أكثر حتْت احلجر؟ احلجْ
رُ  احلَجْ لُ  يُخلْخِ هل  لَنا؟  وحوْ فينا  العالَم  معالمِ  اجلائحة  تغير  هل 
أسئلة الوجود ؟ سنتابع في املشاركات التالية تقاسمات كورونية مع 
مبدعني مختلفني من هنا وهناك. لهذا جاء احلوار مع الكاتب والباحث 

اجلزائري سعيد هادف املقيم باملغرب. لِنُتابع..
رحموني سوزان إجناز: عزيزة

bakkali_alam@hotmail.com

ححديثديث األاألسبوع

السؤال احلقيقي بقي بدون جواب
بقلم: عبد اهللا البقالي

والخوف  الصدمة  -بين 
الحجر،  حالة  العالم  يعيش 
اإلجباري؟   رالحج تعيش  كيف 
تحت  أكثر  نفتقده  الــذي  ما 

الحجر؟
-بصراحة يصعب أن أجيب 
بدقة متناهية عن سؤال كهذا، 
وظللت أتهرب منه بالرغم من 
العالم  وضع  عن  كتبت  أني 
في ظل الوباء أكثر من مقال. 
أن كل  أعتقد  ال  أسباب،  لعدة 
الصدمة  ذات  عاشوا  الناس 
الجائحة؛  جــراء  الخوف  وذات 
رزقــه  سبل  انقطعت  فمن 
ليس  ومفاجئ  ــاد  ح بشكل 
خصاص  من  يعاني  ال  كمن 
مثلي،  ــدا  واح إن  ثم  ــادي.  م
وموضوعية  ذاتية  وألسباب 
أغلبها خارج عن إرادتي، أصبح 
البيت منذ حوالي سبعة أعوام، 
فضائي المفضل، والسيما منذ 
استثمارا  أنشطتي   قلّصت
والقراءة  البحث  في  للوقت 
لدي  كان  إذا  وحتى  والكتابة؛ 
مني  يتطلب  فال  لإلنجاز  عمل 

ذلك الخروج؛ بشكل من األشكال يمكن القول إني تمرنت على 
الحجر المنزلي منذ أن أجبرتني الظروف على إحداث إصالحات 
أزعج  التاجي،  الفيروس  جاء  واختياراتي؛  أولوياتي  في  جذرية 
ولم  البشرية  الحياة  بإيقاع  عصف  بالبعض،   وأضر البعض 
ينلْ مني، باختصار، ومع أن األمر قد يبدو غريبا، ال أفتقد شيئا.

-هل تغير الجائحة معالمِ العالَم فينا 
وحولَنا؟

ليس سلبيا  التغيير  أن  غير  - طبعا، 
لدى  مؤلما  يكون  قد  قطعي،  بشكل 
وبالمقابل  جهات،  أو  أفــرادا  البعض، 
يستفيدون  كيف  المتعقلون  سيعرف 
آثار  يجني  الكوكب  بدأ  شك  وبال  منه، 
معدل  تقلص  لقد  اإليجابي،  التغيير 
التلوث في الجو وعاد الصفاء للبحيرات 
الصناعات  سممتها  التي  ــهــار  واألن
األيكولوجي  النسق  واستعاد  الجشعة، 
يراجع  الــذي  الصنف  من  تــوازنــه.  أنــا 
وأتطهر  باطني  أجدد  باستمرار،  نفسه 
من الطقوس الملوثة، أفعل ذلك حتى 
وال  بالحياة  االستمتاع  مشاعر  أفقد  ال 
أن  طبيعي  بالتلف.  إنسانيتي  تصاب 
هذه  بسبب  الناس  األفضل  إلى  يتغير 
الجائحة، لكن هناك من سيزداد سوءا، 
فهناك فصيلة من البشر ال تتوفر على 

قابلية التحسن. 
 -هل يخلْخلُ الحجر أسئلة الوجود 

؟ 
الظروف  هذه  مثل  في  طبيعي،   -
االعــتــقــادات غير  ــاب  ــح أص يــعــانــي 
الضعيفة.  والقناعات  المحسومة، 
متخيال،  أو  واقعيا  خطرا  بوصفه  الوباء  في  ليس  المشكل 
مثل  في  يعانون  الذين  عنه.  تترتب  التي  الجزع  حالة  في  بل 
المشاعر  الخوف:  الظروف هم من تطغى عليهم مشاعر  هذه 
الغامضة، الخوف من المجهول، وهو خوف متولد من صميم 

الثقافة المثقلة بقصص األهوال والعذاب...

  أجدد باطين وأتطهر من الطقوس امللوثة آراؤهم نسجلها للتاريخ عن زمن كورونا
كي ال تصاب إنسانييت بالتلف   

بوح للتاريخ في زمن كورونابوح للتاريخ في زمن كورونا

  مع الكاتب والباحث الجزائري سعيد هادف المقيم بالمغرب   مع الكاتب والباحث الجزائري سعيد هادف المقيم بالمغرب 
 ( ( الفاو  الوصفة العالجية التي عرضتها منظمة األغذية والزراعة 
التابعة لألمم المتحدة لمواجهة خطر نقص الغذاء في منطقة الشرق 
 ،19 كوفيد  فيروس  انتشار  تداعيات  بسبب  إفريقيا  وشمال  األوسط 
اقتصرت  ألنها  عام،  تخصص  طبيب  عن  صادرة  وصفة  وكأنها  تبدو 
ذلك  في  بما  جهة،  أية  عن  تصدر  أن  يمكن  عامة  توصيات  على 

األشخاص المتابعون من بعيد لما يحدث .
قبل  صدر  حديث  تقرير  في  توصي  والزراعة  األغذية  فمنظمة 
األمن  على  آثاره  و   19 كوفيد   ) عنوان  له  اختارت  و  اليوم،  من  أيام 
تكون  كيف  إفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في  الغذائي 
االستجابة ؟ ) بضرورة االعتماد على ما سمتها ستة مجاالت عمل يجب 
الغذائي وتنفيذها،  التركيز عليها لوضع خطط األمن  الحكومات  على 

وحددتها فيما يلي :
1 - ضمان استمرارية سلسلة اإلمدادات الغذائية العالمية .

-2 ضمان التنسيق والتشاور المؤسسي مع جميع الجهات الفاعلة 
انتشار  التدابير الصحية لوقف  الغذائية، مع تنفيذ  القيمة  في سلسلة 

كوفيد 19 .
-3 حماية األشخاص الذين فقدوا وظائفهم والفئات الضعيفة بما 

في ذلك المزارعون .
-4 دعم صغار المنتجين والشباب الريفيين و تشجيع االبتكار .

-5 تعزيز النظم الغذائية الصحية أثناء الجائحة وبعدها .
-6 دعم العمل الجامعي اإلقليمي لحماية المتضررين من األزمات 

في المنطقة .
هذه  كل  لمحاصرة  كبير  جهد  إلى  نحتاج  ال  بأنه  القول  طبيعي 
المتعلقة بفعاليتها ومصداقيتها  التوصيات برزمة كبيرة من األسئلة 
وبقوتها على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة قبل 
، والتي زادتها هذه األخيرة حدة و قوة، ذلك أن اإلشكاليات  الجائحة 
ال  المنطقة  تجتازها  التي  الصعبة  الظروف  تطرحها  التي  الحقيقية 
منظمة  إليه وصفة  ذهبت  بما  أساسا،  ترتبط  ال  تكن  لم  إن  تقتصر، 
فقط  تصلح  فضفاضة  وتوصيات  عموميات  من  والزراعة،  األغذية 
اإلشكاليات  إن  بل   ، الرفوف  مصيرها  يكون  التقاريرالتي  لصياغة 
العمل  وسبل  مناهج  باألساس  تهم  الشأن  بهذا  المرتبطة  الفعلية 
لتحقيق هذه األهداف والغايات .ولذلك ليس مهما القول مثال بحماية 
األشخاص الذين فقدوا وظائفهم واالهتمام بالفئات الضعيفة والهشة 
النظم  بتعزيز  وال   ، القرويين  والشباب  المنتجين  صغار  بدعم  وال   ،
المنطقة  في  األزمات  المتضررين من  بحماية  وال   ، الصحية  الغذائية 
، ألن كل هذه التوصيات مجرد تعابير عامة يمكن ألي طالب جامعي 
أوأقل منه ، أن يستفيض في سرد أمثلة كثيرة لها ، بل األكثر أهمية 
مكلفة  عالمية  منظمة  أهم  تقرير  يتضمن  أن  هو  وغيره  ذلك  من 
بقضايا الغذاء والزراعة وصفة عالجية فاعلة ودقيقة لألمراض المزمنة 
المتعلقة بأوضاع الغذاء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، أي 
أن ترسم هذه المنظمة خارطة طريق واضحة المعالم تضمن تجسيد 
الصريح  بالجواب  مطالبة  أنها  أي   ، التوصيات  لهذه  حقيقي  تنفيذ 
إلى  التنظير  من  الجذابة  التوصيات  هذه  إخراج  كيفية  عن  والواضح 

أرض الواقع المعيش .
الذين  أعداد  أن  غيرها  قبل  تعلم  والزراعة  األغذية  منظمة  ولعل 

من  فردا  مليون   55 يقارب  المنطقة  هذه  في  المجاعة  من  يعانون 
أن  يعني  وهذا   ، نسمة  مليون   660 حوالي  إلى  مجموع سكان يصل 
إفريقيا  و شمال  األوسط  الشرق  بالمائة من سكان منطقة   8 حوالي 
يعانون من المجاعة ، وإذا كانت النزاعات الحادة والمسلحة في بعض 
هذا  في  األهم  أن  إال   ، الظاهرة  هذه  انتشار  تفسر  المنطقة  بلدان 
الصدد يكمن في أن 14 مليون شخص جائع في هذه المنطقة ، يوجد 
خارج الدول التي تعيش النزاعات . وتضاف إلى أعداد الجائعين في هذه 
المنطقة حشود أخرى من األفراد الذين يواجهون خطر نقص التغذية 

والتي تقدرأوساط رسمية أعدادهم بأكثر من 31 مليون شخص .
إن هذه المعطيات والحقائق تكشف عن وجود اختالالت عميقة جدا 
في منظومة األمن الغذائي في هذه المنطقة، دون أن تكون جائحة 
كوفيد 19 مسؤولة عن ذلك ، بل إن هذه االختالالت تعود باألساس 
إلى أسباب ترتبط بنظم الحكم ، وبطبيعة عالقات التعاون القائمة بين 
حكومات الدول العربية ، وإلى سالسل اإلنتاج واإلمداد المعمول بها 
المعتمدة من قبل هذه  ، و أساسا إلى طبيعة االختيارات االقتصادية 
الوطني مرتبطا أشد  السيادي  االقتصادي  القرار  والتي تجعل   ، الدول 
وأقوى االرتباط  بالقرار الخارجي ، اختيارات تفرض اإلبقاء على الميزان 
التجاري في الدول العربية في حالة ميل كبير لفائدة القوى االقتصادية 

الخارجية .
السؤال المحوري الذي كان يجب على تقرير هذه المنظمة الدولية 
أن جميع دول  يتمثل في  عليه،  مقنع  يساعدنا على صياغة جواب  أن 
كورونا  وباء  النتشار  المذهلة  السرعة  مواجهة  إلى  سارعت  المنطقة 
باتخاذ تدابير استباقية واحترازية مهمة في الجزء الغالب منها ، حيث 
التقليل جهد  ، و  الوباء  انتشار هذا  إلى حد بعيد في محاصرة  نجحت 
، و تفطنت كثير من هذه التدابير إلى  اإلمكان من الخسائر البشرية 
في  واتخذت   ، الوباء  هذا  النتشار  واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات 
و   ، دعم  خلق صناديق  قبيل  من  هامة  مساندة  إجراءات  الصدد  هذا 
باتخاذ  كانت مطالبة  ما  بقدر  الحكومات  ، ألن هذه  المقاوالت  إسناد 
تدابير لمواجهة انتشار الوباء ، كانت مجبرة أيضا على اتخاذ إجراءات 
موازية تقلل وتضعف الغضب الشعبي الذي كان سيترتب عن األضرار 
، وانقطعت  التي فقدت وظائفها   ، الهشة  الفئات  التي طالت  الكبيرة 
غير  القطاعات  من  كثير  في  عملها  من  تحصلها  كانت  التي  أرزاقها 
المهيكلة، ومما يمكن أن نسميها بمصادر رزق المحصل من الهامش 
و من العشوائيات ، والسؤال المحوري الذي يتطلب جوابا عاجال، وكنا 
نأمل من منظمة دولية في حجم ( الفاو ) أن تسعفنا في صياغة جواب 
شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  دول  حكومات  لجميع  هل  هو   ، له 
إفريقيا القدرة على اإلبقاء عن هذه التدابير االجتماعية لفترات طويلة 
جدا مما يساعد على تجاوز هذه المرحلة الكثيرة االضطراب والمخاطر 
؟ أم أن مخزون التحمل لن يتجاوز أشهرا قليلة ، إن لم تقتصر المدة 
المجهول  المصير  عن  الحديث  فإن  ثمة  ومن  أسابيع،  مجرد  على 

سيصير مشروعا ؟
ليست  كورونا  وباء  انتشار  تداعيات  أن  اآلن،  لحد  مؤكد  هو  فما 
محددة في المدى الزمني ، وبذلك فإن المخاطر الحقيقية قد تكون ال 
تزال في مرحلة الحمل والتبلور، وهو ما ال يمكن لحد اآلن من الرؤية 

الواضحة للزمن القادم .
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