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986 وصلوا إسبانيا رغم الحجر

يوميات المهاجرين 
األفارقة في زمن كورونا هم استدعوا مختبراتهم

لكورونا والمشعوذون عندنا استدعوا الدجل وار
حـ

تاريخ توقف الحج بين األوبئة والسياسة واحتماالت اإللغاء الـ 41 للمناسك

طارت العقول والموت يحصد الخالئق والجنائز 
تمأل البيت الحرام
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نحمد الله على كل حال، وفي الضائقات نحمد الله الذي ال 
رئيس  قاله  ما  نستحضر  وعندما  س��واه.  مكروه  على  يحمد 
الحكومة سعد الدين العثماني في مناسبتين عموميتين من أن 
نكون  فإننا  منه،  الخروج  من  أه��ون  الصحي  الحجر  دخ��ول 
دعاء  يقرأ  اإلق��اع  في  الخوف،  وزاده  الطائرة  في  كالمسافر 
السفر، وفي النزول يعض على النواجد إلى أن يسمع احتكاك 
عجات المطاط مع إسفلت المدرج، فهل هناك قائد طائرة محنك 

في القمرة؟
أمر  االحتياطات  في  والمبالغة  االحترازات  في  التشدد  إن 
مفهوم في باد تعرف إمكانياتها المتواضعة، وتعرف بالمقابل 
انتشار  في  التحكم  عدم  يسببه  أن  يمكن  ال��ذي  الدمار  حجم 
فيروس فتاك، ولكن كلفة إغاق الباد وحجر العباد باهظة جدا. 
لقد كنا بين أمرين أحاهما مر، األول أننا تجنبنا مائتين من 
الوفيات يوميا كما تقول اإلحصائيات الرسمية، وما ال تقوله 
هذه األرقام أننا قبل الوصول إلى هذه المرحلة كانت منظومتنا 
الصحية ستسقط، وسنصل إلى قمة المأساة اإلنسانية عندما 
سيخير اإلنسان بين التضحية بأمه أو أبيه ألن ال مكان لهما 
أن  ه��و  الثاني  وال��م��ر  لإلنعاش!  ف��ي سرير  ال��وق��ت  نفس  ف��ي 
المواطنين اضطروا أن يعيشوا ضغط احتجاز قانوني يكاد 
اليوم يولد االنفجار. فالنفوس ضاقت، واألبدان وهنت والعقول 
رزق  انقطع  وق��د  أنين.  القلب  لحشاشة  أصبح  حتى  ط��ارت 
المايين وحتى المساعدات على هزالتها زلزلت ميزانية الدولة 
الجميع  فيه  ساهم  ال��ذي  التضامن  صندوق  من  الرغم  على 

تقريبا.
لقد اكتشفت الدولة أن أورام الفقر أكثر انتشارا مما كانت 
تتصور، أو ما كانت تنقله األعين والتقارير الملونة وقال وزير 
يسمونه  ال��ذي  الحجر،  من  يوم  كل  ثمن  إن  منكسرا  المالية 
الصحي وهو غير صحي بالمرة، هو 100 مليار سنتيم، وهو 
رقم فلكي يصل خال ثاثة أشهر إلى 9000 مليار، أي خمس 

ميزانية الدولة تقريبا.
لقد أقلعنا مبكرا بالدعاء، وفي الطائرة كانت المطبات أكثر 
من لحظات استقرار المسافرين. إنها طائرة المصير التي تحاول 
اآلن أن تنزل في مطار رفع الطوارئ، وإلى حدود اليوم، يبدو 
أن الفقيه الدكتور العثماني وفّي لتنبئه بأن الخروج سيكون 
أصعب من الدخول، لوضع حد لهذا الهروب الجماعي من كوفيد 

.19
ويؤسفنا أن نسجل بالفعل أن الحزم الذي ميز قيادة الحرب 
على الجائحة في المغرب بكل تفرعاتها، األمنية واالقتصادية 
رافقه من وضوح  ما  البداية، مع  في  واإلعامية والسياسية 
للرؤية وتناغم في اتخاذ القرارات، واحترام للشكليات القانونية 
ونجاح بصفة عامة في التنفيذ، مع بعض االستثناءات، يبدو 
اليوم وقد تحول إلى تراخ يسبح في الضبابية حد إغراق الناس 
في العموميات، وعدم التحكم في تخفيض علو الطيران وعدم 
التي  المعلومات  من  المغربي  الشعب  من  المسافرين  تمكين 
تشرح لهم بالضبط ما الذي ينتظرهم؟ ومن سيخرج؟ ومتى؟ 

وكيف؟ وما الذي عليهم فعله في الفضاء العام؟
بل إن عدم الوضوح كان متعانقا مع التناقض بين المسؤولين 
في نفس الحكومة، ففي الوقت الذي أعلن رئيسها سعد الدين 
العثماني - بشكل قاطع - عن استمرار ليس الحجر فقط، بل 
حالة الطوارئ أيضا، جاء بعده وزير المالية السيد بنشعبون 
ليقول إن على كل الشركات والعاملين في اإلدارات أن يعودوا 
استمرار  فلماذا  مباشرة!  الصغير  العيد  بعد  نشاطهم  إل��ى 

الطوارئ؟
معلوم حسب المنطق، وما نشاهده في دول عديدة أن الرفع 
التدريجي للحجر يكون بعد اإلعان عن الدخول في مرحلة الحقة 
عليه، وآنئذ يتم رفع الطوارئ بشكل تدريجي ومضبوط وواضح 
ليس في أذهان مهندسيه في اإلدارة فحسب، ولكن في أذهان 

الناس وهذا هو األهم.
إن المواطنين محجورون جسديا، ولكنهم أكثر اتصاال من 
كافة  يترك  ال��ذي  االجتماعي  التباعد  بسبب  مضى،  وقت  أي 
المساحات للتقارب عبر التلفزيونات والصحف ومواقع التواصل 
االجتماعي. والناس يتابعون باهتمام ما يجري في إسبانيا 
مثا التي خلفت فيها الجائحة أكثر من 230 ألف مصاب وأكثر 

من27 ألف وفاة، ورغم ذلك بدأ اإلسبان إجراءات تخفيف حجر 
صحي واضحة المعالم حسب الجهات. وكان المواطنون يعرفون 
بين  ما  أن يخرج  له  يمكن  65 سنة مثا  يفوق عمره  أن من 
العاشرة و 12 صباحا، وما بين الخامسة والسابعة مساء، وأن 
أوقات أخرى. وبعدها أصبح  أن يخرجوا في  يمكن  الشباب 
التجوال حرا إال في مناطق محدودة، ووصل األمر إلى حدود 
الترخيص بارتياد الشواطئ لممارسة الرياضة في حاالت، وأخذ 

حمامات شمس في حاالت أخرى.
وأما فرنسا التي تتابعها النخبة المغربية أكثر من غيرها 
في  وماكرون  مساءلة  الحكومة  حرج،  وال  فحدث  البلدان  من 
االمتحان كل يوم، والوزراء يقدمون للفرنسيين التفاصيل المملة 
لكل إجراءاتهم المتعلقة بالرفع التدريجي للحجر في أفق عودة 

الحياة لتدب في شرايين اقتصاد مشلول ومجتمع مغلول.
أما عندنا يا صاحبي، فإن ما يجري أحيانا يقترب من العبث. 
القطاعات  ع���ودة  ه��و:  المكتوب  الحكومي  ال��ق��رار  ك��ان  لقد 
االقتصادية للعمل إال ما كان منها معلقا بقرار إداري! والسؤال 
هو من منع هذه القطاعات من قبل من االشتغال إذا لم تكن 
معلقة بقرار رسمي؟ والسؤال الثاني هو لماذا تقرر رفع قرار 
هنا  ونعطي  سريالي،  بشكل  القطاعات  بعض  على  التعليق 
للتثميل ال الحصر قطاع الصحافة المغبون. فإذا كان تعليقه 
قد تم بقرار ملتبس لقطاع االتصال وقعه الوزير الراحل عبيابة، 
فإن الوزير الشاب عثمان الفردوس أخبرنا أننا لم نعد معلقين 
أخرى  بتدوينة  أردفها  الفيسبوكي،  حائطه  على  تدوينة  في 
يخبرنا فيها بأن األكشاك، وما اعتبره مكتبات لبيع الصحف، 
لم تعد مغلقة بقرار مشترك بينه وبين وزير الداخلية، ودعانا 
للعودة إلى طبع الصحف مباشرة بعد العيد، دون أن يفطن 
لشيء بسيط جعل هذه المبادرة أقرب إلى المزحة منها إلى 
تدبير قطاع حساس، وهو أين هم القراء يا سيدي الذين مازالوا 
محجورين بقوة القانون؟ وأين األماكن المفضلة للقراءة وهي 
المقاهي التي ال تعتبر فقط صالونات بيت للفقراء، بل مكاتب 
ومكتبات من ال إدارة لهم، يطالعون فيها الصحف مجانا؟ ولماذا 
ال يتم التشاور والترتيب لعملية هي أعقد من قرار تعليق غامض 

وتدوينة ليست لها أي حجية قانونية وال إدارية؟
ودون الدخول في التفاصيل اللوجيستيكية والسيكولوجية 
واالقتصادية المدمرة بالنسبة للمقاوالت الصحفية، فيمكن أن 
نشبه هذا الذي تم اإلقدام عليه بمثابة الخروج بقرار أن شركة 
الخطوط الملكية المغربية يمكن أن تطير مباشرة بعد العيد، 

ولكن قرار منع الناس من السفر مايزال ساريا!
إن نفس الشيء يجري اآلن مع أرباب المقاهي والمطاعم الذين 
يراد لهم أن يفتحوا محاتهم والحجر مازال ساريا، في الوقت 
الذي تكسرت شوكة أغلب هذه المحات التي أصبحت لها وظيفة 
اجتماعية في مغرب الفقر، أكثر منها وظيفة ترفيهية. وقد رفض 
هؤالء أن يفتحوا مقاهيهم على المجهول، كما أن ال مطبعة دارت 
وال شاحنة توزيع للصحف تحركت وال جريدة نزلت إلى األكشاك 
أو المكتبات الخاصة بالصحف التي لم نعرف بوجودها في 

المغرب إال من تدوينة الوزير.
اليوم  يعرفون  هل  األرج��ل،  خفة  يا حكومة  الناس  اسألوا 
بوضوح ما هو الممنوع وما هو المسموح؟ واسألوا القطاعات 
االقتصادية كيف تقبلوا مشروع إنقاذ االقتصاد ممثا في برنامج 
إقاع! إنكم تدعون النسيج االقتصادي الوطني إلى االنخراط 
في أكبر حملة استدانة من البنوك في تاريخ المغرب، فهل الحل 

بالقروض حل أم مشكلة اليوم المؤجلة لتصبح كارثة الغد؟
أنا الراكب اآلن في الطائرة مع إخواني جميعهم أسمع صوت 
الدين  سعد  القائد  وس��ادت��ي،  سيداتي  لنا:  يقول  المضيف 
ممتعة،  حجر  رحلة  قضيتم  قد  تكونوا  أن  يتمنى  العثماني 
ويخبركم أننا اقتربنا من مطار نهاية الطوارئ، ويمكن لبعض 
القطاعات وبعض الركاب أن ينزلوا قبل هبوط الطائرة. وسيتم 
فتح الباب في السماء بعد قليل، فضعوا جوازاتكم في جيوبكم 
حتى يتعرفوا على أشاء من لم يخرج سالما منكم بعد  االرتطام 

باألرض.
قد يكون القائد حسن النية، ولكن طريق جهنم مفروش بحسن 

النوايا.
فاللهم إنا ال نسألك رد القدر ولكن نسألك اللطف فيه.

نور الدين مفتاح

miftah002@yahoo.fr
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خفة  خطوط 
للطيران األرجل 



إلى القراء والشركاء األعزاء

األيام عيونكم التي ال تنام

تصفحوا العدد 
األسبوعي على

في هذه الظروف التي 
تخوض فيها بالدنا حربا 
شجاعة على انتشار فيروس 
كورونا، وبعد تعليق نشر 
الصحف المطبوعة امتثاال 
لحالة الطوارئ الصحية، 
تواصل األيام األسبوعية 
القيام بواجبها اإلعالمي 
بالصدور كجريدة pdf على 
المنصات الرقمية، مع 
اتاحتها للقراء بالمجان 
كمساهمة متواضعة في 
الجبهة الوطنية للحد من 
انتشار الجائحة.

www.alayame24.com

#لنبق_في_بيوتنا_في_أمان

صحيفة مغربية مستقلة
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السجنية  ال��م��ؤس��س��ات  أن  ي��ب��دو 
ستكون أول المرافق التي ترفع الحجر 
41 مؤسسة  ع���ودة  ب��ع��د  ال��ص��ح��ي، 
سجنية إلى سيرها العادي منذ أمس 
بنظام  العمل  توقيف  إث��ر  األرب��ع��اء، 
الحجر الصحي للموظفين، في انتظار 
أخرى  35 مؤسسة سجنية  التحاق 
انتهاء  تاريخ   ،2020 10 يونيو  في 

الطوارئ الصحية في الباد.
الطبيعية  الحياة  ورغم استئناف 
المؤسسات  ن��ص��ف  م���ن  أزي����د  ف���ي 
العامة  المندوبية  تركت  السجنية، 
أمام  مشرعا  الباب  السجون  إلدارة 
نظام  تطبيق  إل��ى  ال��ع��ودة  إمكانية 
الحجر الصحي للموظفين أو تمديد 
مدته كلما اقتضت الضرورة ذلك، وفقا 
بمختلف  الوبائية  الوضعية  لتطور 

عماالت وأقاليم المملكة.
وكانت اإلدارة العامة للسجون قد 
»الحجر الصحي« منذ  فرضت نظام 
25 مارس الماضي على 8860 موظفا 
)يشكلون 87 في المائة من مجموع 
الموظفين(، ارتكز على تقسيمهم إلى 
فوجين يعمل كل واحد منهما خال 
أسبوعين كاملين، مع توفير اإلقامة 
لهم بفضاءات مخصصة لهذا الغرض 
ب��ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ي ي��ع��م��ل��ون بها، 
واألغ���راض  ال��وس��ائ��ل  بكل  مجهزة 
الضرورية الضطاعهم بمهامهم على 
إال  يغادرونها  وال  المطلوب،  الوجه 
لفتح  المطلوبة  المدة  انقضاء  بعد 
ال��م��ج��ال أم����ام ال���ف���وج ال��ث��ان��ي من 
قضوا  قد  يكونون  الذين  الموظفين 

الحجر الصحي في منازلهم.
ورغم فرض الحجر الصحي، تمكن 
من  عدد  إلى  التسرب  من  الفيروس 
المؤسسات السجنية، بعدما سجلت 
إل��ى ح��دود 15 م��اي ال��ج��اري، 340 
إصابة مؤكدة في صفوف السجناء، 
ضمنها حالتي وفاة، و110 إصابات 

مؤكدة في صفوف الموظفين تعافى 
منهم 73 موظفا وتوفي موظف واحد، 
وفق   - الموظفون  ه���ؤالء  وينتمي 
إحصاءات رسمية - إلى 14 مؤسسة 
الخسائر سجلت  أكبر  لكن  سجنية، 
في السجن المحلي بورزازات ب� 66 
إصابة مؤكدة، يليه السجن المحلي 

ثم  م��ؤك��دة،  إص��اب��ة  ب�20   1 طنجة 
السجن المحلي األوداية بمراكش ب�6 
القصر  المحلي  فالسجن  إص��اب��ات، 

الكبير ب�4 إصابات مؤكدة.

السجون ترفع الحجر الصحي!
هل تعود طائرات 

»الرام« إلى التحليق من 
جديد يوم 15 يونيو؟

يوم 15 مارس الماضي تم تعليق جميع 
الرحات الداخلية والخارجية للخطوط 
الملكية المغربية، أي 5 أيام قبل إعان 
المملكة حالة الطوارئ الصحية، حيث 

يترقب أن تعود في غضون األيام القليلة 
المقبلة إلى الطيران من جديد، مع نهاية 

الحجر الصحي المرتقب رفعه بشكل 
تدريجي يوم 10 يونيو المقبل.

وحسب مصادر ل�«األيام« فمديرية 
الطيران التابعة للخطوط الملكية 

المغربية وضعت تاريخ 15 يونيو المقبل 
كموعد الستئناف النشاط بشكل تدريجي، 
مع احترام شروط ومعايير السامة، في 

إطار الرؤية التي قدمتها الشركة للسطات 
بخصوص استئنافها ألنشطتها.

غير أن القرار النهائي لن يكون بالتأكيد 
في يد الخطوط الملكية المغربية، ويبقى 
في يد السلطات، وهي التي تقرر تاريخ 
استئناف الرحات الجوية، رغم أن كل 
المؤشرات تؤكد أن المغرب يتجه لفتح 
الحدود الخارجية بشكل متحكم فيه مع 

جميع الدول، مباشرة بعد نهاية فترة 
تمديد حالة الطوارئ الصحية.

السامية  المندوبية  بها  قامت  إحصائية  دراس���ة  كشفت 
للتخطيط أن 90 في المائة من اإلصابات بفيروس »كورونا« تم 
تسجيلها في المدن العتيقة ومدن الصفيح، التي تعرف كثافة 
الجهات  كذلك  اإلصابات همت  معظم  أن  كما  كبيرة،  سكانية 

والمدن األكثر كثافة.

فمن خال المعطيات اإلحصائية ليوم 24 ماي 2020 يتضح 
أنه من بين 7532 شخصا مصابا بفيروس كوفيد19-، 86% 
ينحدرون من الجهات الخمس األكثر كثافة في المغرب، وهو 
ما يقارب تسع حاالت من أصل عشر. ويتعلق األمر بجهات الدار 
البيضاء - سطات )%32،6(، مراكش - آسفي )%17،6(، طنجة 
 13،2%( مكناس   - ف��اس   ،)%  13،8( الحسيمة   - تطوان   -

والرباط - سا - القنيطرة )9،2 %(.
ومن خال الدراسة نفسها، يتضح أن الجهات المذكورة هي 
التي تتميز بتمركز أكبر للساكنة النشيطة المشتغلة في القطاع 
الصناعي )أزيد من %12(. ومن المعلوم أيضا أن هذه األنشطة 
تتركز أساسا في المناطق الحضرية التي تتسم، عاوة على 
أسرع  انتقال  في  يساهم  مما  مرتفعة،  سكانية  بكثافة  ذل��ك، 

للفيروس بسبب كثرة التنقات والتخالط بين األشخاص.
كما يتضح من خال دراسة مندوبية الحليمي أن األقاليم 
األكثر كثافة )أكثر من 4000 نسمة/كم2( هي الدار البيضاء، 
أنكاد، والرباط، ومكناس، ومراكش   – وفاس، وسا، ووجدة 
هي التي سجل فيها أكبر عدد من اإلصابات. وفي المقابل، فإن 
األقاليم األقل كثافة )أقل من 000 1 نسمة/كم2( هي تارودانت، 
وفكيك، والدريوش، وطرفاية، وتاونات، وأسا – زاك، وبنسليمان، 
وال��ص��وي��رة، وط��اط��ا سجلت إص��اب��ات م��ع��دودة على رؤوس 

األصابع.

بالتزامن مع رفع الطوارئ الصحية.. الحاجة لتوفير 
كمامات خاصة باألطفال

بالتزامن مع االستعدادات لرفع الطوارئ الصحية واالقتصار 
على وسائل الوقاية الشخصية للحماية من الفيروس على رأسها 
الكمامة، تطرح تساؤالت حول غياب كمامات خاصة باألطفال، حيث 
اليوم في الصيدليات ال تراعي مقاسات  أن الكمامات المتوفرة 

األطفال ويصعب وضعها على وجوه صغار السن. 
الشريف  علي  موالي  في مستشفى  طبيب  زيزي  محمد  وقال 
بالرشيدية يتولى التنسيق بين الفرق الطبية المتدخلة في حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، أن الكمامة ستصبح بعد رفع 
الطوارئ الصحية الوسيلة الوحيدة للحماية من اإلصابة بالعدوى، 
داعيا في تصريح ل�«األيام«، شركات تصنيع الكمامات الطبية إلى 
بألوان جميلة  لألطفال  مناسبة  ونماذج  أشكال  بإبداع  اإلسراع 
ضرورة  على  م��ش��ددا  وأع��م��اره��م،  تتناسب  مختلفة  وق��ي��اس��ات 

تخصيص حصص للعب األطفال خارج المنزل مما يفرض التوفر 
على كمامات خاصة.

وتجاوز المغرب منذ أيام سقف إنتاج 10 مايين كمامة يوميا، 
وفق ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة موالي حفيظ العلمي، وقرر 
فتح الباب أمام تصدير الكمامات إلى الخارج بعد أن بلغ اإلنتاج 
مستوى يفوق حاجة الباد، وتم وضع مخزون يبلغ 50 مليون 

كمامة لما بعد الحجر الصحي.
بمجلس  الشفوية  لألسئلة  جلسة  في  العلمي  الطالبي  وقال 
النواب مؤخرا، »عندما نحتاج الكمامات بعد التصدير سنوقف 
العلمية مرة أخرى«، معلنا أن ذلك مرتبط بالحاجة الوطنية، وزاد 
موضحا: »في حال توفر احتياجات المغاربة سنصدر، وإذا تأثر 

السوق المغربي سنوقف التصدير«.

90 في المائة من إصابات "كورونا" تتمركز في المدن العتيقة ودور الصفيح

ي��ب��دو أن ال��س��ف��ي��ر ال��م��غ��رب��ي في 
اإلمارات محمد آيت أوعلي، لن يعود 
إلى شغل منصبه في سفارة المملكة 
ب��أب��و ظ��ب��ي، حيث أك���دت م��ص��ادر ل� 
 3 منذ  الرباط  في  مقيم  أنه  »األي��ام« 
الخارجية  وزارة  م��ن  ب��ق��رار  أش��ه��ر، 
تعامل  أن  ق���ررت  ال��ت��ي  ال��م��غ��رب��ي��ة، 
سلطات أبوظبي بالمثل، خاصة وأن 
اإلم��ارات لم تعين أي سفير لها في 
السفير  سحب  ت��م  أن  منذ  المغرب 
السابق علي سالم الكعبي منذ قرابة 

العام.
قرار الخارجية المغربية يعود إلى 
شهر مارس الماضي، بعدما استدعت 
س��ف��ي��ره��ا إض���اف���ة إل����ى اث��ن��ي��ن من 
القناصل، في الوقت الذي تحدثت فيه 
مصادر ل�»األيام« أن الرباط لن تعيد 
الشاغر،  منصبه  شغل  إلى  سفيرها 
وف��ي ح��ال ق��ررت ذل��ك فإنها ستعين 

أوعلي  أيت  أن  علما  جديدا،  سفيرا 
شغل هذا المنصب لسنوات.

أن  »األي���ام«  تستبعد مصادر  ول��م 
ت��ع��رف ال��ع��اق��ات ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن في 
غضون السنة الجارية بعض الحلحلة، 
وأن يقوم كا البلدين بتعيين سفير 
بكل من الرباط وأبوظبي، وطي صفحة 
الخافات التي طالت أكثر من اللزوم، 
والتي بدأت بقرار المغرب االنسحاب 
مع  وتكرست  اليمن  في  الحرب  من 
تصويت دول الخليج ضد ملف ترشيح 
 ،2026 مونديال  الحتضان  المغرب 
وجهات  في  االختاف  إل��ى  وامتدت 
يتعلق  م��ا  ف��ي  البلدين  بين  النظر 
المغرب  ك��ان  حيث  الليبي،  بالملف 
الوطني  االئ���ت���اف  ح��ك��وم��ة  ي��دع��م 
المعروفة ب� »حكومة الصخيرات«، في 
اللواء  ت��دع��م  ظ��ب��ي  أب���و  أن  م��ق��اب��ل 

المتقاعد خليفة حفتر.

هل أنهت الرباط مهام 
سفيرها بأبوظبي؟
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ترامب يحبس 
أنفاس المغاربة !

بث تهديد أطلقه الرئيس األمريكي دونالد 
ت��رام��ب أم��س األرب��ع��اء ال��خ��وف ف��ي نفوس 
التواصل  م��واق��ع  إغ����اق  ب��ش��أن  ال��م��غ��ارب��ة 
االجتماعي، على إثر خاف نشب بينه وبين 
موقع »تويتر«. وأخذ كثيرون تهديد ترامب على 
محمل الجد وهو المعروف باتخاذه قرارات 

وصفت ب�«المجنونة« و«المثيرة للجدل«.
وكان ترامب قد أطلق تهديده عبر تغريدة 
فيها:  ج��اء  إغ��اق��ه،  يريد  ال��ذي  »تويتر«  ف��ي 
»الجمهوريون يشعرون أن منصات التواصل 
االجتماعي تحاول إخراس أصوات المحافظين 
أن  قبل  إغاقها  أو  بتنظيمها  سنقوم   ،)...(
فعله سنة  حاولوا  ما  رأينا  لقد  ذلك،  يحدث 
2016 وفشلوا فيه، ولن نسمح بمحاولة حدوث 

ذلك مرة أخرى وبشكل أكثر تعقيدا«.
وجاء هجوم ترامب على مواقع التواصل 
االجتماعي بعد اعتبار إدارة »تويتر« إحدى 
تغريداته مضللة وغير صحيحة، والتي اعتبر 
فيها الداعين لاقتراع بالبريد في االنتخابات 
للغش  »يسعون  بأنهم  العام  لهذا  األمريكية 

والتزوير«.
وك��ان��ت ال��م��رة األول���ى ال��ت��ي وص��ف فيها 
دونالد  األمريكى  للرئيس  تغريدات  »تويتر« 
ترامب ب�«المضللة« بعدما كتب: »ادعى ترامب 
كذبا أن عمليات االقتراع بالبريد ستؤدي إلى 
مدققو  يقول  ذل��ك،  وم��ع  م���زورة،  انتخابات 
بطاقات  أن  دليل على  ال يوجد  أنه  الحقائق 

االقتراع بالبريد مرتبطة بتزوير الناخبين«.
نشرهما  تغريدتين  إلى  »تويتر«  وأض��اف 
ترامب حول موضوع االقتراع بالبريد عبارة 
»تحققوا من الوقائع«، في سابقة من نوعها 
أراد منها الموقع تحذير رواده من احتمال أن 
أن  بقوله  تضليلهم  ب��ص��دد  ال��رئ��ي��س  ي��ك��ون 
المراسلة ينطوي حتما على  التصويت عبر 

»تزوير«.

فرنسا تمنع استخدام الكلوروكين
 في عالج كورونا وصمت في المغرب

»هيدروكسي  دواء  بشأن  متتالية  تطورات 
كلوروكين« حصلت في الساعات الماضية تضع 
وزارة الصحة على المحك، خاصة بعد تعليق 
منظمة الصحة العالمية للتجارب السريرية التي 
تجريها على الدواء في عدة دول، ومنع فرنسا 
رسميا استخدام الدواء، بعد أشهر من الجدل 

حول مدى فاعليته.
التطورات  إزاء  المغرب  في  صمت  ويسود 
األخيرة، ولم يصدر لحدود الساعة أي موقف 
رسمي بخصوص وقف أو اإلستمرار في اعتماد 
هذا الدواء في عاج مرضى كوفيد19-، والذي 
أصبح معتمدا في بروتوكول عاج المصابين 
في المغرب قبل أسابيع، مباشرة بعد اعتماده 
بفرنسا، ورغم التحذيرات التي أطلقها خبراء 

الصحة في المغرب ودول العالم.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان جاء 
عقب نشر مرسوم بشأن منع الدواء في الجريدة 
التركيبة  ه��ذه  وص��ف  ع��دم  »ينبغي  الرسمية 
للمرضى المصابين بوباء كوفيد19- سواء في 
المرسوم  المستشفى«. ويلغي  أو في  منازلهم 
إمكانية وصف هيدروكسي كلوروكين للعاج، 
غداة  ويأتي  السريرية،  التجارب  إط��ار  خ��ارج 
تقييم سلبي للمجلس األعلى للصحة العامة في 

فرنسا حوله.
وأوصى المجلس الثاثاء، بعد طلب استشارة 
هيدروكسي  اس��ت��خ��دام  »ب��ع��دم  الحكومة،  م��ن 
كلوروكين في عاج مرضى كوفيد19-« خارج 
التجارب السريرية، سواء لوحده أو مع مضاد 

حيوي. وكانت دراسة نشرت األسبوع الماضي 
في مجلة »ذي النسيت« الطبية قد أشارت إلى 
عدم فاعلية هيدروكسي كلوروكين وإلى أخطار 
هذا الدواء على المصابين بفيروس كورونا، ما 
أحيا الجدل في فرنسا حوله، ودفع الحكومة إلى 
للصحة  األعلى  المجلس  على  القضية  إحالة 

العامة.
وكسب هيدروكسي كلوروكين اهتماما عالميا 
غ��ي��ر م��س��ب��وق أواخ�����ر ف��ب��راي��ر ب��ع��دم��ا أعلن 
من  راوول���ت«  »ديدييه  الفرنسي  البروفيسور 
مرسيليا،  في  الجامعي  االستشفائي  المعهد 
استنادا إلى دراسة صينية غير مفصلة، أن مادة 
فوسفات كلوروكين أظهرت مؤشرات إيجابية 

في عاج مرضى كوفيد19-.
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ما زالت تداعيات استقالة 8 أعضاء من المكتب 
النسيج  لصناعة  المغربية  للجمعية  المسير 
واأللبسة بجهة الشمال ترخي بظالها، وسط وجود 
اتهامات بين أعضائها في جهة الشمال ورئيس 
بإخفاء  ل��ه  واتهامهم  ب��وب��وح،  محمد  الجمعية 
والتستر على معلومات متعلقة بصناعة وتسويق 
وتصدير الكمامات الطبية والوقائية، واستغال 
ال��ت��ج��ارة والصناعة  ب��وزي��ر  ال��م��ب��اش��رة  ع��اق��ت��ه 

واالقتصاد األخضر والرقمي حفيظ العلمي.
فيوم 14 ماي الماضي استقال بداية 7 أعضاء 
من الجمعية، وبرروا قرارهم ب� »سوء تدبير عملية 
الخيري  ال��ه��دف  ذات  ال��واق��ي��ة  ال��ك��م��ام��ات  صنع 
من  الكمامات  صنع  عملية  وتحول  والتضامني، 
عملية تضامنية إلى عملية تجارية محضة، دون 
الجهة«،  في  والمنخرطين  المكتب  أعضاء  علم 
المناصب  ب�«استغال  الجمعية  رئيس  متهمين 
المستوى  على  الجمعية  أه��داف  لدفن  والتموقع 

الوطني«.
أرب��ع��ة أي���ام بعد ذل��ك ق��دم ك��ذل��ك ج��م��ال الدين 
الشمال،  ف��ي  الجمعية  ف��رع  رئ��ي��س  الميموني، 
استقالته إلى رئيس الجمعية وطنيا، محمد بوبوح، 
مبررا قراره ب�«أسباب شخصية«، وقد جاءت بعد 
الغضب الكبير الذي انتشر وسط صناع النسيج 
ضمت  عريضة  وتوقيعهم  ال��ش��م��ال،  منطقة  ف��ي 
العشرات من أرباب الشركات، تطالب بإقالة بوبوح، 
وعقد جمع عام استثنائي، مؤيدين استقالة ثمانية 

أعضاء من المكتب المسير.

وفي تفاصيل االتهامات، يقول الغاضبون أنه 
في بداية شهر أبريل الماضي اتصل رئيس جمعية 
على  وحثهم  ب��األع��ض��اء  ب��وب��وح  محمد  النسيج 
االنخراط في مبادرة تضامنية، بتوفير 4 مايين 
كمامة وتوزيعها مجانا في الجهة. علما أن بوبوح 
الرئيس الوطني للجمعية له معامل في طنجة، وقام 
لم  أنه  الكمامات، غير  بإنتاج مايين  ب��دوره  هو 
قام  ب��ل  التضامنية  الخيرية  لألعمال  يوجهها 

بتوجيهها للبيع.
باستغال  كذلك  ب��وب��وح  يتهمون  الغاضبون 
عاقته الشخصية بوزير التجارة والصناعة موالي 
حفيظ العلمي، الذي اتصل به وطلب منه توجيه 
اإلنتاج في مصانع النسيج التي يتوفر عليها إلى 
صناعة الكمامات، وبدل أن يخبر الرئيس أعضاء 
المكتب، بحسب الغاضبين، فضل أن يشتغل وحده 
األعضاء  بقية  أغ��ض��ب  م��ا  م��ن��ه،  مقربين  رف��ق��ة 
والشركات الذين سبق أن طلب منهم صناعة كمامات 

وتوزيعها مجانا في إطار حملة تضامنية.
هذا وحاول محمد بوبوح أن يدافع عن نفسه، 
حيث أصدر بدوره باغا، منتقدا ما وصفه ب�«األخبار 
المغلوطة واألقوال التشهيرية التي تم تداولها في 
بعض وسائل اإلع��ام«، غير أنه في باغه، الذي 
أراده أن يكون بيان حقيقة، لم يتحدث عن االنتقادات 
التي وجهها له زمائه ولم يتحدث عن االستقاالت 
الثمانية ولو باإلشارة. لكنه في مقابل ذلك اعترف 
لصناعة  موجها  قماشا  اس��ت��ي��راده  عملية  ب��أن 
أبريل  في  للغسل  والقابلة  المنسوجة  الكمامات 

الماضي أصبحت »موضع سوء فهم عميق وخطير«، 
موضحا بأن وزارة التجارة والصناعة هي التي 
»التمست« من الجمعية المغربية لصناعة النسيج 
واأللبسة تنسيق إنتاج كمامات منسوجة وقابلة 
للمواطنين  الماسة  الحاجة  لسد  موجهة  للغسل 

المغاربة.

قربلة في الجمعية الوطنية للنسيج بسبب»الكمامات«

مليونا شكاية هو مجموع الشكايات التي تم وضعها 
عبر المنصة اإللكترونية المخصصة لتسجيل طلبات 
االستفادة من الدعم المخصص لألسر العاملة في القطاع 
غير المهيكل، إلى حدود أمس األربعاء، وذلك لعدم توصل 
أصحابها بالدعم، تم قبول 800 ألف طلب منها، ورفض 
400 أل���ف ط��ل��ب آخ����ر، ف��ي��م��ا م���ازال���ت 800 أل���ف قيد 

الدراسة.
تقديم  خدمة  إلى وضع  لجأت  قد  الحكومة  وكانت 
 »tadamoncovid.ma« الشكايات بالمنصة اإللكترونية
بعد توارد معلومات عن رفض غير مفهوم لطلبات آالف 
الدعم  من  االستفادة  ش��روط  فيها  تتوفر  التي  األس��ر 
المخصص للتخفيف من آثار الجائحة، والتي تشتغل 
في القطاع غير المهيكل الذي يشكل 20 في المائة من 

الناتج الداخلي الخام بالمغرب.
وأعلنت لجنة اليقظة االقتصادية في باغ لها، أنه 
المحمولة  الهواتف  على  قصيرة  رسائل  بعث  سيتم 
ألرباب األسر، التي تم قبول ملفاتها، ابتداء من اليوم 
الخميس 28 ماي، لتمكينهم من سحب الدعم المؤقت.

وكانت لجنة اليقظة االقتصادية، قد أعلنت في وقت 
سابق عن قبول 4.3 مايين من التصريحات التي تم 
المهيكل،  القطاع غير  أرباب أسر  تسجيلها من طرف 
سواء تلك المسجلة في خدمة راميد أو غير المنخرطة 
الطوارئ  حالة  ج��راء  مداخيلها  فقدت  وال��ت��ي  فيها، 
الصحية، قبل أن يتم إطاق مسطرة إيداع الشكايات 
بالنسبة لألسر التي تم رفض طلبها وتتوفر على شروط 

االستفادة من الدعم.

مليونا شكاية لغير المستفيدين من دعم القطاع 
المهيكل غير 

الغاضبون يؤكدون أن بوبوح استغل عالقته بالوزير العلمي وأخفى عنهم معلومات مهمة



في الوقت الذي فرض على 
ماليين المغاربة االلتزام بالحجر 
الصحي داخل منازلهم، يخوض 
مغاربة آخرون حربا ضد فيروس 

كورونا، بعد أن جعلتهم 
وظائفهم ومهنهم في الجبهة 

األمامية وحملتهم على أن 
يشاركوا نيابة عن الجميع في 

حرب شرسة ال تبقي وال تذر ضد 
عدو مجهري ال يرى بالعين 

المجردة، لكنه يعبث بالحياة 
العامة ويحشر العالم في نفق ال 

يعرف نهايته. هؤالء المغاربة 
هم األطباء والممرضون وعمال 

النظافة والمسعفون 
والمقدمون والشيوخ وأفراد 

األمن والقوات المساعدة وحراس 
السجون ممن يعرضون حياتهم 

للخطر من أجل منع تفشي 
الوباء.

محمد كريم بوخصاص

Karim88960@hotmail.com

كثيرون وجدوا أنفسهم في خط التماس األول 
مع الجائحة، لكن األطباء الذين يشكلون ما يسمى 
الخط  »أبطال«  لقب  »الجيش األبيض« يستحقون 
األمامي، حيث يخوضون منذ أزيد من شهرين سباقا 
مع الزمن إلنقاذ أرواح المصابين داخل مستشفيات 

ألجل  إال  يغادرونها  ال  بالثكنات،  أشبه  أصبحت 
استراحة محارب بعيدا عن األهل واألحباب قبل 
العودة إليها من جديد لخوض المعركة األصعب 
صحية  بمنظومة  متسلحون  أنهم  يعرفون  وه��م 

معلولة.
غالبية  انخراط  الجائحة  الحرب ضد  وفرضت 
العنصر  يعتبر  تخصصاتهم،  باختاف  األطباء 
الحاسم في تحديدهم كونهم جميعا أطباء عامون 
يمكنهم التعامل مع األمراض الفيروسية المتنقلة 
بحكم خبراتهم السابقة، رغم أن فيروس كورنا جديد 
الطبية  المواعيد  كل  أرجئت  فيما  الجميع،  على 
والعمليات الجراحية غير المستعجلة إلى ما بعد 
الجائحة، وسخرت جل األقسام الطبية للتعامل مع 
المصابين بالفيروس باستثناء أقسام المستعجات 
المرضية  الحاالت  مع  للتعامل  يقظة  بقيت  التي 

األخرى المستعجلة.
ورغم انخراط األطقم الطبية كاملة في الحرب، 
في  الميدانيين  القادة  يعتبرون  أطباء  هناك  فإن 
األمر  يتعلق  تخصصهم،  بحكم  األبيض  الجيش 

التنفسية  األم����راض  ف��ي  المختصين  ب��األط��ب��اء 
الفرق  قيادة  مهمة  إليهم  تناط  الذين  والصدرية 
الطبية داخل المستشفيات، لكون هجمات الفيروس 
تستهدف أساسا الجهاز التنفسي للمريض من خال 
إحداث ما يسمى »الضائقة التنفسية« أو »المتازمة 

استعمال  أحيانا  تفرض  التي  الحادة«  التنفسية 
ساح التنفس االصطناعي، يليهم أطباء اإلنعاش 
والتخدير المعنيون المسؤولون عن استعمال هذا 
الساح والذين يبدأ تدخلهم مع المرضى المحتملين 
ويستمر مع انطاق مسار استشفائهم إلى حين 
تفيد  التي  والخطيرة  الحرجة  بالحاالت  التكفل 
التقديرات أن 15 في المائة من مجموع المصابين 
يكونون في وضعية حرجة و5 في المائة خطيرة.

لكن في بعض الحاالت يؤدي الفيروس إلى خلل 
في أجهزة الجسم األخرى كالكبد والكلي والدورة 
بكل  الطبي  ال��ك��ادر  تدخل  يفرض  مما  ال��دم��وي��ة، 

تخصصاته بمن فيهم أطباء الفحص باألشعة.
وألن للحرب خسائر، فإن أطباء الخط األمامي 
معرضون أكثر من غيرهم لخطر العدوى، وفي غياب 
في صفوفهم  اإلص��اب��ات  ع��دد  إحصاء رسمي عن 
بسبب امتناع وزارة الصحة عن الكشف عنها، تفيد 
طبيبا   30 نحو  إصابة  عن  رسمية  غير  تقديرات 
بالفيروس، منهم من سقط في شباك الفيروس ألنه 
اختار إنقاذ مريضه من الموت، كما حصل مع أربعة 
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أطباء داخليين بالمستشفى الجامعي بفاس غزا 
الفيروس أجسامهم لحظة انخراطهم في إنقاذ حياة 
مريضة قدمت في حالة غيبوبة للمستعجات في 
فترة حراستهم الليلية دون أن يسألوا ما إن كانت 
حاملة للفيروس، ومنهم أيضا من وجد نفسه حاما 
للفيروس ألنه تطوع للمهمة األصعب وهي حمل دم 
المريض أو رذاذ المصاب المحتمل إلجراء التحاليل 

المخبرية.
وت����زداد خ��ط��ورة اإلص��اب��ة ف��ي ص��ف��وف أطباء 
استعمال  لمرحلة  الوصول  عند  خاصة  اإلنعاش 
التنفس االصطناعي، وهي التقنية التي يجب أن 
فم  م��ن  قريبا  الطبيب  وتجعل  دقيق  بشكل  تتم 
المريض بشكل ال يفصله عنه أكثر من 3 سنتمترات 
حالة  في  األح��وال  أحسن  في  سنتمترات   10 أو 

استعمال صندوق شفاف وكاميرا )أشبه بسويكاص 
يستعمل لمنع تطاير الفيروس( عند عملية التنبيب 

االصطناعي.
المثير لانتباه، أن هؤالء األطباء الذين يسطرون 
ال  أج���ورا  يتقاضون  األي���ام  ه��ذه  حقيقية  ملحمة 
تتماشى مع سنوات تكوينهم، ورغم أنهم حاملون 
أجور  نفس  يتقاضون  فإنهم  الدكتوراه  لشهادة 
5( في  )بكالوريا +  للماستر  الحاملين  الموظفين 
باقي القطاعات، حيث ال يتجاوز األجر الشهري الذي 
يتقاضاه الطبيب العام في القطاع العام 8600 رهم، 
فيما يبدأ الطبيب المختص )بكالوريا+ 11 أو12 
سنة( ب�10500 درهما، وهذا أقل من راتب الموظف 
الحامل لشهادة الدكتوراه في كل القطاعات األخرى، 
ولعل ذلك ما يفسر اختيار غالبية خريجي كليات 

ال��خ��اص أو الهجرة  ال��ق��ط��اع  ف��ي  ال��ع��م��ل  ال��ط��ب 
للخارج.

يزكي ذلك اإلحجام عن المباريات التي تعلن عنها 
سنوات عدد  منذ  أص��ب��ح  حيث  ال��ص��ح��ة،  وزارة 
مناصب التوظيف التي ُيعلن عنها أكبر بكثير من 
عدد المرشحين الجتياز المباراة، على الرغم من أن 
قطاع الصحة يعاني من خصاص كبير في الموارد 
الجاري  الشهر  مطلع  حصل  ما  آخرها  البشرية، 
لتوظيف  مباراة  عن  الصحة  وزارة  أعلنت  عندما 
بدا  لكن  الصحة،  وتقنيي  والممرضين  األط��ب��اء 
واضحا نفور »أطباء المستقبل«، إذ لم يتعد عدد 
 158 ب��األط��ب��اء  ال��خ��اص��ة  ل��ل��م��ب��اراة  المترشحين 
مترشحا، بينما بلغ عدد المناصب المتبارى حولها 

299 منصبا.
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رغم أن النص القانوني الخاص بهيئة رجال 
السلطة ال يضع إطار المقدمين ضمن إطارات 
خلفاء  إط��ار  عند  توقف  بعدما  السلطة،  رج��ال 
القواد، ليبقى الشيوخ والمقدمين خارج أي تقنين 
فيما يصنفون ك«أعوان للسلطة«، إال أنهم يشكلون 
عصب الحياة داخل »أم الوزارات«، ويتصدرون 
م��ن خال  الجائحة  ال��ح��رب ض��د  ف��ي  الواجهة 
الخطة  الصحية،  ال��ط��وارئ  تنفيذ  في  دوره��م 
خط  في  المغاربة  الموظفين  لدعم  الرئيسية 

التماس األول مع الفيروس.
ويعتبر جهاز المقدمين والشيوخ الذي يفوق 
عددهم 20 ألفا »عين الدولة« التي ال تنام ومصدر 
المعلومات التي تزيد من فعالية ونجاعة أجهزة 
الطوارئ  إج��راءات  تنزيل  في  الداخلية  وزارة 
الصحية وفرض الحجر الصحي، فهم المطلوبون 
في  الراغبين  المواطنين  ط��رف  من  واح��د  رق��م 
التنقل االستثنائي، وهم الساهرون على إباغ 
المنطقة  داخ���ل  التعليمات  وتنفيذ  األوام����ر 
الجغرافية الخاضعة لنفوذهم، ولعب دور أساسي 
ف��ي إي��ص��ال ال��م��ع��ل��وم��ات ون��ق��ل األخ���ب���ار عن 

كورونا.
بها،  التي يضطلع  الكبيرة  األدوار  لكن رغم 
عن  ففضا  كبيرا،  حيفا  الجهاز  ه��ذا  يعاني 
استفادته من تعويضات وأجور هزيلة لم تكن 
تتجاوز سابقا 1500 درهم قبل أن يجري رفعها 
حاجز  تتجاوز  أن  دون  األخيرة  السنوات  في 

3000 درهم، يشتكي من غياب إطار قانوني منظم، 
حيث ال يدخل ضمن نظام الوظيفة العمومية، وال 
يتمتع بمختلف الضمانات المادية واإلدارية التي 

يقرها قانون الوظيفة العمومية.
وبالنسبة لألجر، فرغم استفادتهم من زيادات 
الزيادة  آخرها  األخيرة،  السنوات  في  متتالية 
العامة التي استفاد منها جميع موظفي الدولة 
التفاق  طبقا  المرتفعة  األج��ور  ذوي  فيهم  بما 
الحوار االجتماعي، الموقع في 25 أبريل 2019، 
في  األكثر دخا  ترتيب  ذيل  في  مازالوا  فإنهم 

المغرب.
ويختلف أجر الشيوخ والمقدمين حسب نطاق 
ثاثة  من  ويتشكل  وق���روي(،  )حضري  عملهم 
تعويضات، يتعلق األول بالتعويض عن المهام 
وهو الذي يعرف زيادة عامة وفق ثاث دفعات 
التعويضين  يهم  فيما  الموظفين،  باقي  مثل 
اآلخرين التعويض عن التمثيل والتجول وهما 
تعويضان لم يعرفا أية زيادة. بالنسبة للشيوخ 
والمقدمون الحضريون يتقاضون حاليا 3244 
بعد  ال��ت��وال��ي،  ع��ل��ى  دره��م��ا  و3035  دره��م��ا 
استفادتهم من زيادتين قيمتها 200 درهم في كل 

من ماي 2019 ويناير 2020.
أما الشيوخ والمقدمون القرويون فيتقاضون 
حاليا 2900 درهم و2400 درهم على التوالي، 
في انتظار ارتفاع أجرهم إلى 3000 درهم و2500 

درهم بحلول 2021.

اعتــراف

يتصدر األطباء الصورة عند الحديث عن ملحمة 
الجيش األبيض، ويغطون عن مجهودهم في الحرب، 
لكن مشاركتهم وزانة وال تقل أهمية عن األطباء، 
الميدانية  العمليات  م��ن��ف��ذو  ال��م��م��رض��ون  إن��ه��م 
فإذا  العاجية.  الوصفات  والساهرون على تنفيذ 
كان الطبيب يطالع المريض بكورونا مرتين واحدة 
في الصباح وأخرى في المساء، فإن الممرض يازم 
المريض ليل نهار ويسهر على راحته وتنزيل كل 

التعليمات الطبية على أرض الواقع.
احتجاجاتهم  علقوا جميع  أنهم  لهم  يحسب 
أعلنوا  عندما  الوباء،  احتواء  حين  إلى  المرتقبة 
انخراطهم التلقائي والفعلي في مكافحة الفيروس 
في الوقت الذي كانوا قد سطروا برنامجا نضاليا 
االشتغال  ظ����روف  واإلض������راب ض��د  ل��اح��ت��ج��اج 

»المتردية«.

ورغ��م أن األط��ب��اء ي��أخ��ذون القسط األوف���ر من 
التصفيق، فإن تاريخ الحرب ضد كورونا يسجل 
الممرضين في خانة »األبطال«، وهم الذين يتكفلون 
حفظ  بمهام  ويضطلعون  الميدانية  بالعمليات 
التكوين  ألنشطة  ويخضعون  العمومية،  الصحة 
بأعمال  ويقومون  المستمر،  والتكوين  األساسي 
البحث والخبرة واالبتكار في مجال علوم التمريض 
في 21 تخصصا )القابلة، الصحة النفسية، التخذير 
الشيخوخة،  صحة  المستعجات،  واإلن���ع���اش، 

والترويض، التغذية...(

خصاص  ظل  في  اشتغالهم  مجهودهم  ويفاقم 
»مهول« يعانيه القطاع، حيث تقدر كثافتهم بما بين 
0.89 و0.97، أي أقل من ممرض واحد لكل 1000 
نسمة و8 ممرضين لكل 10 آالف مواطن، وعددهم 
عن  والتوقف  التقاعد  بفعل  مستمر  تنقاص  في 
العمل، علما أن الملتحقين ال يسدون باب المغادرين 

على غرار األطباء.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن عدد الممرضين ال 
يتجاوز في كل التخصصات 29 ألف ممرض، وهو 
رقم لم يرتفع منذ سنة 1993 إال بحوالي 3 آالف، 
علما أن عدد المستشفيات لم يكن يتجاوز في تلك 
الفترة 82 مستشفى بينما اليوم هناك أزيد من 150 
مستشفى، فضا عن ارتفاع عدد المواطنين، وتطور 
ظهور  ع��ن  فضا  المسنين،  وأع���داد  الحياة  أم��د 

أمراض جديدة.

صفوف  ف��ي  الخصاص  الصحة  وزارة  وت��ق��در 
الممرضين بحوالي 15 ألف ممرض، لكن ال يعرف 
ألف  القطاع  يغادر  وقت  في  تدبيرها  سيتم  كيف 
ممرض سنويا بسبب التقاعد أو أسباب أخرى، فيما 
ال يتجاوز عدد الخريجين 1600 إلى 2000 ممرض 

يفضل عدد كبير منهم العمل في القطاع الخاص.
حاال  أفضل  الممرضين  فإن  لألجرة،  وبالنسبة 
مقارنة باألطباء، حيث يتقاضون أجورا جيدة مقارنة 
بمستوى تكوينهم، ومقارنة بنفس الدرجات والرتب 

في باقي القطاعات الحكومية األخرى.

الممرضون: القوات الناجية
المقدمون والشيوخ: زيادات بال طعم

الطبيب المتعاقد مع المستشفى في الطبيب المختصالطبيب العام

طور التخصص )بدون عقدة عمل 

بالقطاع العام(

طبيب بعقدة عمل بالقطاع العام 

في طور التخصص

طبيب داخلي بالمستشفى 

الجامعي )باك+6 أو7(
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الدرجة الثانية

ممرض مساعد 
من الدرجة 

األولى

ممرض مساعد من 
الدرجة الممتازة

ممرض مساعد 
من الدرجة 
االستثنائية

ممرض مجاز من 
الدولة من الدرجة 

الثانية

ممرض مجاز من 
الدولة من الدرجة 

األولى

ممرض مجاز من 
الدولة من الدرجة 

الممتازة

8084.40 درهم6381.58 درهم5386.87 درهم7829.19 درهم6381.58 درهم5386.87 درهم5127.63 درهم

مقدم قرويمقدم حضريشيخ قرويشيخ حضري

2400 درهم3035 درهم2900 درهم3244 درهم

تفيد تقديرات 
غير رسمية عن 
إصابة نحو 30 

طبيبا بالفيروس، 
منهم من سقط 

في شباك كورونا 
ألنه اختار إنقاذ 

مريضه من 
الموت
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برز نجمهم بشكل كبير في أعقاب الحرب على 
كورونا، بعد أن رصدت الكاميرات تحركاتهم مع 
القياد وأعوان السلطة لتنفيذ »الطوارئ الصحية«، 
»المخازنية«  أو  المساعدة  القوات  أف��راد  إنهم 
و«المرود« كما يسميهم عموم المغاربة، وهم قوات 
شبه عسكرية يبلغ عدد أفرادها 47 ألفا تشتغل 
في أكثر من موضع وتوجد دائما في الصفوف 

األمامية.
فضا عن عملهم في الحدود لمحاربة الهجرة 
السرية والتهريب، وتموقعهم في الخطوط األمامية 

فإنهم  بالصحراء،  األمني  للجدار 
يكونون رهن إشارة رجال السلطة 
في إطار عملهم األمني الوقائي قصد 
بالمهام  ال��ق��ي��ام  ف��ي  م��س��اع��دت��ه��م 
المنوطة بهم في مجالي حفظ النظام 
واألمن العموميين، كما يظهر ذلك 
بشكل بارز في الحمات التي يقودها 

القياد حاليا لتنفيذ الطوارئ الصحية والتي ال 
تتم إال بمشاركة هذه القوات التي تحتك يوميا مع 

المواطنين.
»كاسحة  بمثابة  المساعدة«  »القوات  وتعتبر 
ألغام« كما سماها وزير الداخلية ادريس البصري، 
حيث ال توضع رهن إشارة رجال السلطة فقط، بل 
توضع أيضا رهن إشارة الشرطة والدرك الملكي 
الملكية،  المسلحة  وال��ق��وات  المدنية  والوقاية 
وتوجد في قلب المظاهرات والوقفات االحتجاجية 
لحفظ األمن العام، وتنظيم التجمعات والسهرات، 

حماية  في  وتشارك  الشواطئ  على  تنتشر  كما 
الغابات، وتحتك مباشرة مع المواطنين لتحرير 
من  المشردين  عملية جمع  وتقود  العام،  الملك 
شوارع المدن، وتسهر على حسن سير الماعب 
العامة  السدود والمنشآت  الرياضية، وحراسة 

ومؤسسات الدولة.
المساعدة  للقوات  العامة  المفتشية  وتنقسم 
الجنوب،  وشطر  الشمال،  شطر  إل��ى  جغرافيا 
ويخضع تنظيمها إلى الظهير الشريف بمثابة 
قانون 533�72�1 الصادر في 4 أبريل 1973، الذي 
يتعلق بالنظام األساسي الخاص برجال القوات 
المساعدة الذين يدرجون في رتب: رجال القيادة، 
سلك  والمفتشين،  الممتازين  المفتشين  سلك 

المقدم  من  المكون  الصف  ورج��ال  المساعدين، 
الرئيسي والمقدم والجندي.

األكثر  القوات  هذه  في  الصف  رجال  ويعتبر 
تواجد في الخط األمامي، باعتبارهم أدنى الرتب، 
لكنهم يتلقون أجورا ضعيفة، رغم استفادتهم من 
زيادة هامة في أجورهم نقلتها من 1500 درهم 
إلى 2200 ثم 3500 درهم، وتتفاوت هذه األجور 
حسب الرتب والدرجات، يأتي على رأسهم لمقدم 
والمقدم  درهما   3907 يتقاضى  ال��ذي  الرئيس 

ب3711 درهما والمخزني ب�3524 درهما.

برز نجمهم كعناصر رئيسية في الحرب الشاملة 
ضد الفيروس المجهري، مع إعان اإلدارة العامة 
للسجون قرارات غير مسبوقة لحماية المؤسسات 
السجنية - باعتبارها فضاءات مغلقة وحساسة 
- من خطر تسرب الفيروس، في ظل يقين بأن 
حالة واحدة يمكن أن تجعل 80 ألف سجين تحت 
رحمة الفيروس وهم الذين يخضع جلهم لنظام 

االعتقال الجماعي.
موظف  وم��ائ��ت��ي  آالف  بعشرة  األم���ر  يتعلق 
77 مؤسسة سجنية، يخوضون  يتوزعون على 
معركة طاحنة لتفعيل اإلجراءات المتخذة مركزيا، 
والتي كان من بينها اعتماد نظام »الحجر الصحي« 
ابتداء من 25 مارس الماضي على 8860 موظفا 
ال��م��ائ��ة م��ن مجموع  87 ف��ي  م��ن��ه��م )ي��ش��ك��ل��ون 
الموظفين( من بينهم 691 موظفة موزعين على 
فوجين، ويرتكز هذا النظام على إقامتهم داخل 
تتوفر  مجهزة  بفضاءات  السجنية  المؤسسات 
على جميع المستلزمات الضرورية ألداء مهامهم 
على الوجه المطلوب، والعمل بشكل مس�تمر لمدة 
أس��ب��وع��ي��ن م���ع اع��ت��م��اد م��ب��دأ ال���ت���ن���اوب بين 
الموظفين، وحص�ر عدد الذين يسمح لهم بولوج 
المعقل وضبط حركيتهم والتشديد على إلزامية 
اختاط  االحترازية، ومنع  اإلج���راءات  تطبيق 
الموظفين الخاضعين للحجر الصحي بالموظفين 
من   120 الخارجية، وتعبئة  بالمهام  المكلفين 
الوطني  بالمركز  السجنية  المؤسسات  موظفي 
للتحاليل  وإخضاعهم  بتيفلت  األط��ر  لتكوين 
للتدخل  المعتمدة لضمان جاهزيتهم  المخبرية 
السجنية  بالمؤسسات  ط��ارئ  أي  ح��دوث  عند 
لفرض األمن واالنضباط بها والحفاظ على سامة 

السجناء.
وانضافت هذه اإلج��راءات إلى أخرى فرضت 
»حجرا صحيا« على السجناء أيضا، والتي برز 
على  ال��س��اه��ري��ن  باعتبارهم  ال��م��وظ��ف��ون  فيها 
تنفيذها، من بينها تعليق الزيارات من الخارج، 
وإخضاع السجناء الجدد )القادمين من سراح( 
لفحوصات طبية قبل وضعهم في زنازين انفرادية 
مع  يوما   14 م��دة  السجناء  باقي  ع��ن  لعزلهم 

وضعهم تحت المراقبة الطبية اليومية،
لكن رغم هذه اإلجراءات الصارمة والتي فرضت 
على كل موظف االضطاع بمهام موظفين اثنين، 
المؤسسات  إل��ى  التسرب  من  الفيروس  تمكن 
جعلهم  مما  الماضي،  أبريل   14 في  السجنية 
العام  النظام  لفرض  أكبر  بمجهود  مطالبين 

وحماية السجناء من خطر العدوى.
اإلصابات  عدد  فقد بلغ  رسمية،  أرق��ام  ووفق 
المؤكدة في صفوف السجناء إلى حدود 15 ماي 

الجاري، 340 إصابة مؤكدة، 94 في المائة من 
المحلي  بالسجن  تسجيلها  تم  اإلصابات  هذه 
بورززات، والسجن المحلي بطنجة 1، فيما تماثل 
يشكلون  نهائية  بصفة  سجينا   233 للشفاء 
68.5 في المائة من مجموع اإلصابات، وسجلت 
حالتي وفاة أي بنسبة 0.6 في المائة من مجمع 

حاالت اإلصابة.

ولم تقتصر الخسائر في معركة حماية السجون 
على السجناء فقط، بل امتدت إلى حماة السجون 
)الموظفون( أنفسهم، بعد تسجيل 110 إصابات 
مؤكدة في صفوفهم إلى غاية 15 ماي الجاري، 
واحد،  موظف  وتوفي  موظفا   73 منهم  تعافى 
اإلحصاءات  وف��ق   - الموظفون  ه��ؤالء  وينتمي 
أكبر  لكن  14 مؤسسة سجنية،  إلى  الرسمية - 

الخسائر سجلت في السجن المحلي بورزازات 
ب�66 إصابة مؤكدة، يليه السجن المحلي طنجة 
1 ب�20 إصابة مؤكدة، ثم السجن المحلي األوداية 
بمراكش ب�6 إصابات، فالسجن المحلي القصر 

الكبير ب�4 إصابات مؤكدة.
وم���ع وق���ف ال��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام ال��ح��ج��ر الصحي 
للموظفين بالنسبة ل�41 مؤسسة سجنية، أمس 
من  الثانية  للخطة  الموظفون  ينتقل  األرب��ع��اء، 
الحرب ضد الجائحة، وكل همهم منع أي تسرب 

ج���دي���د ل��ل��ف��ي��روس ب���ه���ذه ال���م���ؤس���س���ات، فيما 
سيواصلون العمل بنفس الخطة األولى بالنسبة 
ل�35 مؤسسة سجنية ستبدأ إجراءات رفع الحجر 

الصحي بها حتى 10 يونيو القادم.
وفي خضم انخراطهم الكبير في الخط األمامي 
للحرب ضد الجائحة، فإن موظفي السجون ليسوا 
ب�«صفر« مشاكل، فهم يطالبون منذ مدة بتحسين 
أوضاعهم المادية من خال »إصاح نظام الترقية 
ورفع مبلغ التعويض عن المخاطر«، إضافة إلى 
السالم  في  الجامعية  الشواهد  »إدماج حاملي 
بقطاعات  أس��وة  الشهادة،  نوع  اإلداري��ة حسب 

العدل والصحة والتعليم«.

القوات المساعدة: ما بين الواجهة وأسفل السلم

المخزنيالمقدمالمقدم الرئيس

3524.69 درهم3711.57 درهم3907.66 درهم

موظفو السجون: ثمن حماية الحديقة الخلفية

مراقب مربيمراقب مربي ممتازضابط مربيضابط مربي ممتازقائد مربيقائد مربي ممتاز

4296 درهم4446.35 درهم5057.75 درهم5394.15 درهم6694.04 درهم9153.48 درهم

110

47

لم تقتصر الخسائر في معركة حماية 
السجون على السجناء فقط، بل امتدت إلى 
حماة السجون )الموظفون( أنفسهم، بعد 
تسجيل 110 إصابات مؤكدة في صفوفهم 

إلى غاية 15 ماي الجاري

هم قوات شبه عسكرية يبلغ عدد 
أفرادها 47 ألفا تشتغل في أكثر من 
موضع وتوجد دائما في الصفوف 

األمامية

ألفا

األجور المقدمة تهم الرتبة األولى في كل درجة وتحديد مكان العمل في مدينة الرباط

اعتــراف
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مقدمة  في  بدورهم  المدنية  الوقاية  رج��ال  يقف 
الجيش الذي يخوض الحرب ضد الجائحة، ذلك أنهم 
ي��ش��ك��ل��ون ال��ط��ائ��ع األول����ى ال��ت��ي ت��ح��ت��ك مباشرة 
بالمصابين المحتملين، عندما يوجهون إلى نقلهم 
إلى المؤسسات االستشفائية المخصصة الستقبال 
فور  المخبرية،  التحاليل  إلج��راء  ك��ورون��ا  مرضى 
الهاتفية، وبذلك يكونون أول  توصلهم بالمكالمات 

المصافحين للفيروس.
ف��ي ك��ل حاالت  ال��م��واط��ن��ي��ن  ك���ان إس��ع��اف  وإذا 
اإلصابات الممكنة يعتبر من صميم مهمتهم، فإن حمل 
مصاب محتمل بكورونا مهمة جديدة تنضاف إلى 
مهامهم االعتيادية وتتطلب اتخاذ احتياطات إضافية 
بمجرد  اإلباغ  موقع  إلى  ينتقلون  ضرورية، حيث 
تلقي غرفة العمليات اإلشارة لحمل مصاب محتمل 
أنفسهم  يخضعوا  أن  بعد  خطأ«،  ب�«صفر  أكثر  أو 
إلجراءات تعقيم غير مسبوقة على وجه السرعة بما 
الوقاية  ب��م��س��ت��ل��زم��ات  ت��س��ل��ح  م���ن  ذل����ك  ي��ش��م��ل 

الشخصية.
وإذا كانت تدخات مصالح الوقاية المدنية التي 
يبلغ تعداد عناصرها وفق أرقام السنة الماضية 8898 
300 مركزا  ب�1836 سيارة ومنتشرين في  مزودين 
لإلغاثة، خال الثمانية أشهر األولى من سنة 2019 
قد بلغت حوالي 270 ألفا و851 تدخا، أي بمعدل 
التدخات  فإن عدد  1129 تدخا،  إلى  يومي يصل 
الشهرين  خ��ال  م��رة  من  أكثر  يتضاعف  أن  يتوقع 
األخيرين، باحتساب عدد التدخات التي همت نقل 
المصابين المحتملين إلى المراكز االستشفائية والتي 

تقدر باآلالف في غياب أرقام رسمية جديدة.
 ورغم استفادة العاملين في الوقاية المدنية من 
زيادات في مبالغ التعويضات المخصصة لهم، بعد 
االنضباط  ل��ق��واع��د  إخ��ض��اع��ه��م  عملية  اس��ت��ك��م��ال 
العسكري، بصدور نظام أساسي جديد سنة 2018، 
بقية  م��ع  مقارنة  ضعيفة  م��ازال��ت  أج��وره��م  أن  إال 

المتدخلين.

عمال النظافة: المنسيون في حاويات األخطار

ال يمكن الحديث عن رجال الحرب ضد كورونا دون الحديث عن عمال النظافة 
الحاضرين في كل مكان، والذين نادرا ما يراهم المواطنون أو ينتبهون لوجودهم، 
على الرغم من اضطاعهم بالمهمة األصعب في زمن كورونا، وهي جمع نفايات 
المواطنين بالشوارع واألزقة، مع احتمال كبير الحتوائها على الفيروس، خاصة 
أنها تضم بالتأكيد الكمامات التي يتصدى بها المواطنون ساعات للعدو المجهري، 
ثم يلقونها بعد استعمالها في أكياس النفايات التي سيجد عمال النظافة أنفسهم 
فيما بعد على احتكاك مباشر معها بحكم الضرورة، مما يفرض مزيدا من الحيطة 
المراعاة من طرف  من  بعملهم، ومزيدا  القيام  أثناء  العادة  من  أكثر  من طرفهم 
المواطنين أثناء رمي نفاياتهم، وخاصة الكمامات التي صدرت عدد من التوجيهات 

لتغليفها في أكياس خاصة قبل رميها.
اإلصابة  ال��دوام خطر  على  تواجه  التي  اليوم هي  الفئة  هذه  تكون  وبالتالي 
باألمراض بسبب تفشي الجراثيم والفطريات حول حاويات القمامة وداخلها، أمام 

عدو جديد يصعب تجنبه فرغم كل االحتياطات ال تدري من أي مدخل يهاجمك.
يشكل عمال النظافة صفا مهما يقف بدوره في خط التماس األول جنبا إلى جنب 
مع كل القطاعات المنخرطة في مواجهة الجائحة، ولكن الكثيرين يغفلون دورهم 

ويتناسون ذكرهم مما يجعلهم بمثابة الجندي المجهول في هذه المعركة.
ورغم كل التدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الوصية لفائدتهم ومن أجل 
حمايتهم، فإن خطر إصابتهم بالفيروس المرعب يبقى قائما في صفوف هذه الفئة 
التي تعتبر من أكثر الفئات االجتماعية هشاشة في المغرب، نظير األجور المتدنية 
التي يتلقونها والتي تفرض عليهم أن يعيشوا طيلة حياتهم تحت عتبة الفقر أو 

يامسون خطه.
ومع ذلك قد يكون عمال النظافة في الخارج، أفضل حاال اليوم من المضطلعين 
النساء،  من  غالبيتهم  في  يتشكلون  والذين  المستشفيات،  داخل  النظافة  بمهام 
ويتولون مهمة تنظيف غرف العزل وكل فضاءات اشتغال األطقم الطبية والتمريضية 
في األقسام المخصصة لمرضى كورونا، مما يجعلهم على اتصال دائم بالفيروس 
على غرار األطباء والممرضين، مع فارق مهم وهو أنهم الحلقة األضعف في سلسلة 
العاملين بالقطاع الصحي، حيث يتقاضون رواتب ال تتجاوز في أفضل األحوال 
الحد األدنى لألجر في المغرب، ويتم التعاقد معهم من خال شركة متخصصة في 

توريد عمال النظافة.

في زمن كورونا لم تعد المهمة الرئيسية المناطة برجال 
األمن هي حفظ األمن، بل انضافت إلى هذه المهمة الثقيلة 
وباء  انتشار  من  للحد  الصحي  الحجر  تطبيق  من  التأكد 
كورونا، مما يجعل من أفراد األمن الوطني والدرك الملكي 

الصف األول على خط التماس 
في الحرب ضد الفيروس، ذلك 
أنه في الوقت الذي يغادر فيه 
للضرورة  منازلهم  المواطنون 
األساسية،  الحاجيات  القتناء 
يبقى رجال األمن مرابطين في 
الرئيسية  والشوارع  المدارات 
واألس���واق وم��داخ��ل ال��م��دن أو 
وعلى  سيارتهم  في  متجولين 
لمراقبة  وال��خ��ي��ول،  ال��دراج��ات 
بالحجر  ال��م��واط��ن��ي��ن  ال���ت���زام 
المخالفين،  وض��ب��ط  الصحي 
فضا عن اضطاعهم بمهمتهم 
الرئيسية التي تستمر في الزمان 
والمكان وال تتوقف بفيروس أو 

غيره.
وعلى مدار24 ساعة، يتناوب 

رجال الشرطة والدرك، بمختلف رتبهم، على 
القانون  بالمدن والقرى إلعمال  بكل ركن نابض  المرابطة 
وتفعيل الطوارئ الصحية وتنفيذ حظر التجول الليلي، في 
ظروف ال تجعلهم بمعزل عن خطر اإلصابة بالفيروس الذي 
ال حيلة لهم أمامه سوى ساح وحيد هو كمامة تغطي الجزء 

األكبر من وجوههم، والتي قد يطول التصاقها بوجوههم 
تحت ح��رارة الشمس المفرطة هذه األي��ام ألكثر من المدة 
الزمنية المطلوبة بفعل متطلبات عملهم، وهو ساح غير 
فعال تماما في حرب من نوع خاص، ذلك أن 39 من رجال 
األمن تلبسهم الفيروس إلى حدود 

15 أبريل، وفق ما أعلن سابقا.
عناصر  دور  مركزية  وازدادت 
األمن في مهمة الضبط مع توالي 
األيام التي جعلت الملل يدب في 
نفوس الخاضعين للحجر الصحي، 
الطوارئ  خ���رق  ح���االت  ف��ك��ث��رت 
ارتفاع  ذل��ك  يؤكد  كما  الصحية 
وتيرة عدد الموقوفين يوميا، ولعل 
المديرية  ل��ج��وء  يفسر  م��ا  ذل���ك 
العامة لألمن الوطني إلى ابتكار 
وإطاق تطبيق إلكتروني، يهدف 
غير  ال��ت��ن��ق��ات  الحد من  إل����ى 
وضبط  للمواطنين،  الضرورية 
حالة  ل��م��ق��ت��ض��ي��ات  ال��م��خ��ال��ف��ي��ن 
يعمل  الصحية والذي  الطوارئ 
ويمكن  المحمول  الهاتف  على 
رجال األمن بمختلف نقاط المراقبة من 
ضبط وتتبع حركة تنقات المواطنين، وذلك بغض النظر 
عن المخاوف الذي أثارها هذا التطبيق المعلوماتي بشأن 
تحركات  ل��ك��ل  وم��راق��ب��ت��ه  الشخصية  ال��م��ع��ط��ي��ات  خ��رق��ه 

المواطنين.

رجال األمن: كلفة فرض االنضباط

الوقاية المدنية: شكرا  ال تكفي

حارس أمنمقدممقدم رئيسضابط أمنضابط أمن ممتاز

5405.01 درهم5799.36 درهم6136.69 درهم7259.36 درهم7769.56 درهم

رقيبرقيب أولمساعدمساعد أولمساعد أول رئيس

4098.91 درهم4316.89 درهم4532.99 درهم5287.84 درهم5709.66 درهم

39
ال حيلة لهم أمام الفيروس سوى سالح وحيد 
هو كمامة تغطي الجزء األكبر من وجوههم 
وهو سالح غير فعال تماما في حرب من نوع 
خاص، ذلك أن 39 من رجال األمن تلبسهم 

الفيروس إلى حدود 15 أبريل

اعتــراف
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طويل، قوي البنية، أنهكه التعب بشكل واضح 
من وقوفه الطويل بأحد مدارات العاصمة، حتى 
أضحى جزءا من تفاصيل المكان، ال يحرك قدميه 
حمراء،  اإلش���ارة  تصبح  عندما  إال  مكانهما  من 
فينسى كل التعب ويركض نحو السيارات المتوقفة 
بابتسامة  يديه  يمد  المشتاق،  بلهفة  قلتها  على 
يرسمها رغم كل األحزان، ويخاطب السائقين عبر 
الزجاج الذي يسارع معظمهم إلغاقه ما أن يلمحوه 
قادما، ولكنه ال يستسلم بل يحييهم بكل احترام 

ويبارك للجميع العيد، أما أن تجود عليه أيادي 
المؤمنين ببعض مما يسد رمقه، بعد أن انقطع 
كل مصدر له للعيش في ظل الجائحة التي أتت 
على األخضر واليابس. وكل ما يتمناه حينئذ أن 
يتوقف الزمن وال تعود اإلشارة الخضراء، ولكنها 

سرعان ما تأتي فتسارع السيارات بالرحيل.
يعود حينها المالي »مامادو« الهثا إلى الرصيف 
من شدة التعب وينحني حتى تامس كفاه ركبتيه 
طلبا لبعض الراحة، مصرا على أال يبرح المكان 
أبدا حتى تتوقف حركة السيارات تماما مع وصول 
موعد حظر التجول الليلي، ألنه يعلم جيدا أنه قد 
ال يتمكن من الوقوف بنفس المكان غدا أو بعد 

غد في ظل إجراءات الطوارئ الصحية.
غير  المهاجرين  آالف  م��ن  واح���د  »م���ام���ادو« 
الشرعيين المنحدرين من دول جنوب الصحراء 
المنتشرين عبر ربوع المملكة، والذين ال يعرف 
مصيرهم اليوم بالتحديد، ويجهل كيف يقضون 
أيامهم وكيف يعيشون الحجر الصحي، وما إذا 
كانوا قادرين على الوصول للطعام والعاج، في 
وقت توقفت فيه عجلة االقتصاد نتيجة انشغال 
المملكة منذ شهرين بحرب با هوادة ضد جائحة 

كورونا.

 الدريهمات بدل الهجرة!
وبعيدا عن أعين األمن، يحاول هؤالء المنسيون 
على هامش قصة الكفاح اليومي لطرد شبح كورونا 
بعيدا عن الباد، أن يتدبروا رزق يومهم في أرض 
بات يصعب فيها حتى على كثير من أبناء الوطن 
هؤالء  وب��ي��ن  ق��وت��ه��م.  لجمع  كعادتهم  ال��ت��ح��رك 
»إسماعيل« مهاجر من الكاميرون يقيم بالقنيطرة 

منذ 2019، كان يجني يوميا ما يكفيه لسد رمقه 
من حمل السلع بسوق الخبازات، لكنه اليوم يواجه 
»الجوع« وحيدا، بعد إغاق السوق أبوابه بفعل 
تدابير الحجر الصحي، رغم بعض الدراهم التي 

خلسة  متفرقة،  أم��اك��ن  ف��ي  تسوله  م��ن  يجمعها 
وبعيدا عن المناطق التي يكثر فيها تواجد عناصر 

األمن الساهرين على تنزيل الطوارئ الصحية.
»إسماعيل« ليس المهاجر الوحيد الذي يكابد 
يعيش  ال��ذي  المغرب  في  العيش  لقمة  أج��ل  من 
استنفارا منذ الجائحة، ففي أزيد من 24 مدينة 
حيث ينتشر من يشاركون »إسماعيل« حلم الوصول 
والتجارب،  القصص  تتعدد  األوروب��ي��ة  للديار 
لحوالي 25 ألف مهاجر كحد أدنى و40 ألفا كحد 
أقصى - وفق آخر إحصاء لوزارة الداخلية يعود 

حالة  تدبير  أج��ل  من  يصارعون   -  2015 لسنة 
االستثناء العامة بعد أن تأجل حلمهم اضطرارا 
غير  أج��ل  إل��ى  العجوز  القارة  في  الرحال  بحط 
مسمى. فالمعطيات التي جمعتها »األيام« تكشف 
عن أن المهاجرين من جنوب الصحراء يعيشون 
فصا جد صعب مختلف تماما عن كل ما عهدوه 
في الفصول السابقة لمغامرتهم الطويلة، فلطالما 
تعودوا على كسب قوتهم من التسول أو ممارسة 
بعض المهن البسيطة، لكن التوقف االضطراري 
لاقتصاد جعل كل أنشطتهم في شلل شبه تام، 
وضيق الخناق عليهم وجعل كل تركيزهم منصبا 

حول الحصول على دراهم معدودة.
الدريهمات هي الهدف الجديد للمهاجرين ممن 
منها  اآلالف  لجمع  ليس  »األي��ام«،  إليهم  تحدثت 
القتناء مقعد في قوارب الموت أو الوصول إلى 

986 منهم وصلوا إلى إسبانيا رغم الحجر الصحي

في عالم تتصدر أخبار كورونا 
كل عناوينه، وتحضر فيه 
األرقام واإلحصاءات بقوة 

لترسم مالمح صراع الدول من 
أجل البقاء والتغلب على 

الجائحة بأقل الخسائر 
الممكنة، يندر الحديث هذه 

األيام عن الماليين الذين رمت 
بهم األقدار بعيدا عن أوطانهم 
األم، بآالف الكيلومترات التي 

قطعوها في الغالب مشيا على 
األقدام شهورا وربما سنوات، 
وتجرعوا خاللها مرارة العذاب 

وتذوقوا كل أنواع األلم 
والمعاناة. ومن ضمن هؤالء 

آالف ينتشرون في أزيد من 24 
مدينة مغربية تكتب كورونا 
حاليا بكل قسوة فصال جديدا 
من فصول حياتهم المحزنة، 
وتؤجل "قسرا" رحلة عبورهم 

إلى الضفة األخرى بعد أن 
تحول شغلهم الشاغل الحصول 

على ما يسد جوعهم في ظل 
تدابير الطوارئ الصحية.

إعداد :  محمد كريم بوخصاص

karim88960@hotmail.com

يوميات مهاجرين أفارقة في المغرب 
على إيقاع كورونا

الدريهمات هي 
الهدف الجديد 

للمهاجرين ممن 
تحدثت إليهم 

"األيام"، ليس لجمع 
اآلالف منها القتناء 

مقعد في قوارب 
الموت أو الوصول 
إلى غابات الناظور 

بل لتوفير الحد 
األدنى من الطعام 

ودفع تكاليف اإليجار 
لمن يكتري مساكن

40
حوالي 25 ألف مهاجر كحد أدنى و40 ألفا 
كحد أقصى يصارعون من أجل تدبير حالة 

االستثناء العامة بعد أن تأجل حلمهم 
اضطرارا بحط الرحال في القارة العجوز إلى 

أجل غير مسمى

ألفا
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غابات الناظور المحاذية لمليلية أو غابة »بليونش« 
المضيق-الفنيدق والواقعة على  لعمالة  التابعة 
بعد 7 كيلومترات عن سبتة، بل لتوفير الحد األدنى 
يكتري  لمن  اإلي��ج��ار  تكاليف  ودف��ع  الطعام  م��ن 
عليها  الحصول  مصادر  أن  خصوصا  مساكن، 
أصبح محصورا في التسول بالطرقات بما في ذلك 
من تمرد على الحجر، أو ما تجود به بعض أيادي 
المغاربة الكريمة، بعد تعليق أنشطة القطاع غير 
من  بالمائة   20 من  أكثر  يشكل  وال��ذي  المنظم، 

الناتج الداخلي الخام للمملكة.
وفي عدد من المدن الكبرى ترك هؤالء الوافدون 
من جنوب الصحراء للمملكة قسرا أماكنهم التي 
ألفهم السكان فيها، فكثيرا ما كانت تلمحهم العيون 
علب  أو  بالتقسيط  للبيع  س��ج��ائ��ر  ي��ع��رض��ون 
يبيعون  أو  صغيرة،  ط���اوالت  على  البسكويت 
المقاهي  على  بها  بالتجول  الهواتف  شواحن 
والطرقات، أو يتخذون مكانا دائما لهم بعدد من 
والحلي  المابس  ليبيعوا  الشعبية  األس���واق 
الدائمين  زب��ائ��ن��ه��م  يستقبلون  أو  اإلف��ري��ق��ي��ة، 
في  يعملون  أو  الطلق،  ال��ه��واء  ف��ي  بصالونات 
حراسة السيارات بالشوارع أو الخدمة في البيوت، 

دون عقود عمل وال ضمان اجتماعي.
هؤالء اآلالف في ربوع المملكة يعيشون معاناتهم 
وحيدين في صمت، في غياب أي إجراءات رسمية 
بعين  تأخذهم  األق��ل  على  أو  تخفف من وطأتها 
االع��ت��ب��ار بين ال��ش��رائ��ح ال��ت��ي ت��ض��ررت م��ن أثر 
الجائحة، رغم مطالبة المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان الحكومة بفسح المجال أمامهم لاستفادة 
المشتغلة في  الممنوح لألسر  المادي  الدعم  من 
القطاع غير المهيكل التي تضررت من الجائحة، 

والذي يتراوح بين 800 و1200 درهم.
مبلغ الدعم الذي قد يبدو قليا بالنسبة لعدد 
»كنز«  بمثابة  يكون  ق��د  المستفيدة،  األس��ر  م��ن 
بالنسبة للمهاجرين، خاصة أوالئك الذين تعلموا 
أن يشتغلوا بمهن تدر دريهمات قليلة في اليوم 
جعلتهم يعرفون صعوبة تحصيل الدرهم الواحد 
على أرض المحطة األخيرة، علما أن الدراهم في 
زمن كورونا تتجه بدرجة أولى لسد جوع البطون، 
كما قالت »أكوا« اإليفوارية: »ال نحتاج سوى لألكل«، 
وقد تأجل حلمهم باإللدورادو األوروبي إلى ما بعد 

الجائحة.
وف���ي ظ��ل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة، ت��ذك��رت بعض 
الجمعيات والنشطاء هؤالء المنسيين من لوائح 
حمات  لفائدتهم  وخصصت  ال��رس��م��ي،  ال��دع��م 
بمدينة  شباب  ثاثة  قادها  التي  كتلك  تطوعية 

تطوان اهتمت بتوفير مواد غذائية أساسية لبعض 
بال  الناشط  ص��رح  كما  بالمنطقة،  المهاجرين 

كريكش.

ولم تقتصر هذه الحمات على الجمعيات غير 
الحكومية، بل امتدت إلى مؤسسات حكومية مثل 
أطلقت  الذي  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  المجلس 
لدعم  واتصاالت  حمات  الجهوية  لجانه  بعض 
كاللجنة  الصحراء،  جنوب  دول  من  المهاجرين 
الجهوية بفاس مكناس، التي قامت بتنسيق مع 
ممثلة جمعية »كريطاس«، بمتابعة وضعية عدد 
من المهاجرين من دول جنوب الصحراء، ممن ال 
يتوفرون على مأوى. وقد توجت بتدخل السلطات 
المحلية بتاريخ 30 مارس الماضي لتوفير المأوى 
الفحص  م��ن  وتمكينهم  المهاجرين  م��ن  ل��ع��دد 

الجهوية  اللجنة  إلى  إضافة  الطبية،  والمتابعة 
بالداخلة وادي الذهب التي أثمرت اتصاالتها مع 
السلطات العمومية تقديم المساعدات لفائدة 322 
االحتياجات  تأمين  عليهم  يتعذر  ممن  مهاجرا 

األساسية في ظل الحجر الصحي. 

مواقع الحظ !
الشرعيين  غير  األف��ارق��ة  المهاجرين  معاناة 
تختلف حسب مكان تموقع كل مجموعة منهم قبل 
تعليق التنقل بين المدن في 20 مارس الماضي، 
فمن حالفهم الحظ بأن يكونوا في المدن الكبرى 
تفعيل  ت��زام��ن  ممن  ح��اال  أحسن  المملكة  وس��ط 
الطوارئ الصحية مع تواجدهم بالغابات وضواحي 
المدن، إذ يواجه هؤالء متاعب إضافية في الوصول 
الغيني  »ديفيد«  يقول  كما  وال��غ��ذاء.  الماء  إل��ى 
المتواجد في مخيم »بويافر« بالناظور، المحاذي 
رفقة  يخوض  والذي  الحدودي لمليلية،  للسياج 
العشرات من رفاقه حلم الوصول إلى الخبز بعد 
أن كان كل تركيزهم قبل شهرين منصبا حول خطة 
اقتحام السياج الحديدي، بسبب التشديد األمني 
بالمنطقة، والذي يحول دون تنقلهم بشكل سلس 
الغذائية حتى  المواد  للوصول إلى محات بيع 

بالنسبة ألولئك الذين يتوفرون على النقود.
يعاني  ال���ذي  ال��وح��ي��د  ليس  »ب��وي��اف��ر«  مخيم 
المختبئون فيه عن العيون األمرين لتوفير ما يسد 
نفس  في  يشتركون  الذين  فالمهاجرون  الرمق، 
المعاناة نتيجة فرض وضعية أشبه ب�«الحصار« 
عليهم، ينتشرون في عشر مخيمات منصوبة بشكل 
مليلية  لمدينة  المتاخمة  الغابات  في  عشوائي 
المحتلة، وتتحدث المصادر الحقوقية بعين المكان 
التنقل  في  المهاجرون  يواجهها  صعوبات  عن 
خارج المخيمات بسبب عدم توفرهم على ورقة 
التنقل االستثنائية التي طلبتها الجمعية المغربية 
لحقوق اإلنسان - فرع الناظور ألجلهم من السلطات 
دون نتيجة، علما أنها إحدى الوثائق األساسية 
التي تتيح التنقل من مكان آلخر القتناء األغراض 

في ظل الحجر الصحي المفروض.
وما يزيد من صعوبة الوضع في المخيمات أن 
لتقديم  إليهم  ال��وص��ول  تستطيع  ال  الجمعيات 
للحجر  الصارمة  اإلجراءات  بسبب  المساعدات، 
الصحي، والتي تمنع تماما كل أنواع االختاط 
وال��ت��ج��م��ع��ات خ��ش��ي��ة ت��ف��ش��ي ال���وب���اء، ع��ل��م��ا أن 
المهاجرين القاطنين خصوصا بهذه المخيمات 
التي تعاني كل أنواع الهشاشة، كانوا يعتمدون 
الجمعيات  دع��م  على  ال��س��اب��ق  ف��ي  كبير  بشكل 
والحمات الطبية التطوعية التي تنظم قريبا من 
خيامهم البسيطة المنصوبة بين األشجار بعيدا 
عن السكان، والمصنوعة من الباستيك والكرتون 
وربما  باألغطية،  المغلفة  الخشب  قطع  وبعض 
يسبب ترك اآلهلين بهذه المساكن البدائية لحالهم 
يعانون الجوع والمرض وصعوبة الوصول حتى 
إلى مياه نظيفة، تفشي أمراض أخطر حتى من 
كورونا مستقبا، بذلك المجتمع اإلفريقي المصغر 
الذي تحضر فيه أغلب الجنسيات من دول جنوب 

الصحراء الكبرى بلغاتهم وأديانهم المختلفة.

رغم إغاق المغرب حدوده مع إسبانيا في 12 
مارس المنصرم، ضمن تدابير منع تفشي فيروس 
كورونا، فإن سباق الوصول إلى إسبانيا ومنها 
إلى باقي البلدان األوروبية لم يتوقف بالنسبة 
فوق  المتمركزين  الصحراء  جنوب  لمهاجري 
 986 وص���ول  تسجيل  بعد  المغربي،  ال��ت��راب 
مهاجرا إلسبانيا بين منتصف مارس و3 ماي 

الجاري، بحسب وزارة الداخلية اإلسبانية.
ورغم أن هذا الرقم أقل مما سجل في الفترة 
نفسها من السنة الماضية )1295 مهاجرا(، لكنه 
يؤكد أن عدد محاوالت الهجرة غير القانونية لم 
يخفت تماما - كما كان متوقعا- منذ بدء األزمة 
الصحية، حتى مع توقف حركية المهاجرين فوق 
األراضي المغربية بسبب منع التنقات بين المدن 
إال في حاالت مرخص لها، ووسط مراقبة صارمة 
منذ تنفيذ قانون الطوارئ الصحية في 20 مارس، 

وتمديده لمرتين.
وتبذل السلطات المغربية جهودا لمنع تدفق 
خفر  تمكن  حيث  الشرعيين،  غير  المهاجرين 
السواحل التابعين للبحرية الملكية، في الفترة 
بين 2 و4 ماي الجاري، من توقيف 157 مرشحا 
ل��ل��ه��ج��رة غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ة ف��ي ال��ب��ح��ر األبيض 
ينحدر  األطلسي.  المحيط  في  كما  المتوسط، 
معظمهم من جنوب الصحراء وبينهم 30 امرأة 
وبضع قاصرين، كانوا على متن قوارب مطاطية 
مهترئة، تلقوا اإلسعافات األولية على متن وحدات 
قبل  الملكية  للبحرية  التابعة  السواحل  خفر 

إعادتهم سالمين إلى أقرب الموانئ للمملكة.
حركة  فإن  رسمية،  إسبانية  معطيات  ووفق 
المحاور  من  تضرب  كورونا  زم��ن  في  الهجرة 
الثاثة المعروفة، برا عبر سبتة ومليلية، وبحرا 
عبر البحر المتوسط انطاقا من مدن الشمال، 

جزر  إل��ى  بالوصول  األطلسي  المحيط  وعبر 
المهاجرين  تدفق  ارتفاع  مع تسجيل  الكناري، 

عبر المحور األخير على غير العادة.
وبخاف اقتحام السياجين الحدوديين، فإن 
باالستعانة  يتم  الموت  ق��وارب  عبر  ال��وص��ول 
بشبكات المهربين التي تفرض مبالغ كبيرة على 
المهاجرين تصل إلى 3000 دوالر )29 ألف درهم( 
مقابل حجز مكان بإحدى رحاتهم التي تمتاز 
بالسرية التامة من المال، وتضمن هذه الشبكات 
للمرشحين للهجرة دليا يقودهم عبر متاهات 
البحر، وتوفر لهم فرصة االختباء بمدن االنطاق 

في انتظار ساعة الصفر.
وكان تقرير للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان 
وضعية  ويهم   ،2019 في  صدر  الناظور،  فرع 
2018، قد نبه إلى بروز شبكات للهجرة تفرض 
على المهاجرين من دول جنوب الصحراء أسعارا 
باهظة تتراوح بين 2000 إلى 5000 أورو )بين 
21 و53 ألف دره��م( لتأمين نقلهم إلى الضفة 

األخرى.
وسجلت الجمعية الحقوقية األكبر في الباد 
المحدودة  »الهجرة  ت��راج��ع  ذات��ه  التقرير  ف��ي 
المجانية اآلمنة« عبر جيبي سبتة ومليلية، مقابل 
بروز الطريق البحري، وذلك رغم الجهود التي 
تبذلها السلطات لماحقة المهربين، مما نتج عنه 
تفكيك 36 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة 
غير الشرعية في الفترة بين يناير وشتنبر 2019، 
السرية  الهجرة  لعمليات  منظم   301 وتوقيف 
وحجز 2026 وثيقة هوية أو سندات سفر مزورة، 
غير  مهاجرا  و747  ألفا   22 توقيف  عن  فضا 
نظامي، بينهم 16 ألف و245 أجنبيا خال الفترة 
لألمن  العامة  المديرية  أرق��ام  وف��ق  المذكورة، 

الوطني.

ما يزيد من 
صعوبة الوضع 

في المخيمات أن 
الجمعيات ال 

تستطيع الوصول 
إليهم لتقديم 
المساعدات، 

بسبب اإلجراءات 
الصارمة للحجر 
الصحي، والتي 
تمنع تماما كل 
أنواع االختالط 

والتجمعات خشية 
تفشي الوباء
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مكان بإحدى رحالتهم التي تمتاز 
بالسرية التامة من المال

ألف درهم

رغم الطوارئ 
وإغالق الحدود 

مع إسبانيا

الهجرة متواصلة !



الجزائر  عبر  المغرب  إل��ى  وصولهم  بمجرد 
للمهاجرين  الرئيسي  ال��ه��دف  يصبح  أس��اس��ا، 
إلى  الوصول  األفارقة من جنوب الصحراء هو 
مدن الشمال حيث يمكنهم العبور إلى إسبانيا 
ومنه إلى باقي البلدان األوروبية، سواء برا عبر 
الشاحنات والحافات وتسلق سياجين حديديين 
شائكين بعلو 6 أمتار يفصان الناظور وتطوان 
عن سبتية ومليلية الخاضعتين لسيطرة إسبانيا، 

أو بحرا عبر تحدي أمواج المتوسط.
وسواء رسا المهاجر على اختيار بين الخيارات 
الغاية  ال��ش��م��ال  ب��ل��وغ  سيظل  ال،  أم  ال��م��ت��اح��ة 

األسمى آلالف المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، 
رغم اختيار القلة ركوب قوارب الموت من الجنوب 

للوصول إلى جزر الكناري.
لكن في ظل حالة الطوارئ الصحية المفروضة 
في الباد، والتي كان من أهم إجراءاتها تعليق 
الحافات  ب��واس��ط��ة  ال��م��دن  بين  حركة التنقل 
التي  المعطيات  تشير  الكبيرة،  والطاكسيات 
إلى  رسمية،  غير  مصادر  من  »األي��ام«  جمعتها 
توقف تحركات المهاجرين فوق التراب الوطني، 
في  ش��ه��ود  رص��ده��ا  قليلة  ت��ح��رك��ات  باستثناء 
وجدة  مدينتي  بين  تحديدا  الشرقية،  المنطقة 

والناظور التي تفصل بينهما 160 كيلومترا.
ونتيجة لتوقف حج المهاجرين إلى مدن الشمال 
للسياجين  المحاذية  أو  المتوسط  على  المطلة 
الحدوديين لنحو شهرين، فإن أعداد المهاجرين 
المنتشرين في هذه المدن انخفض بشكل كبير، 
خاصة في مدينة الناظور التي تصنف على أنها 
أكثر المدن استقباال للمهاجرين غير الشرعيين 
باعتبارها المحطة األخيرة للراغبين في التسلل 
عبر مليلية، البعيدة عنها بأقل من 16 كيلومترا، 
حيث يقول عمر الناجي نائب رئيس فرع الناظور 
عددهم  أن  اإلنسان،  لحقوق  المغربية  للجمعية 

أصبح يقدر بالمئات بعد أن كان باآلالف.
 10 ف��ي  ال��ن��اظ��ور  ف��ي  ال��م��ه��اج��رون  ويستقر 
مخيمات عشوائية بالغابات تفتقد للمواصفات 
المطلوبة، على رأسها مخيم بولينغو المشكل من 
الجنسيات،  ح��س��ب  مصنفة  مخيمات  أرب��ع��ة 
ثم بويافر، والكاريير، وبقيوية، ولخميس أقديم، 
وأفراو وجوطية، ويعيشون حاليا ظروفا صعبة 
بسبب صعوبة وصول الجمعيات إليهم، واستحالة 
تنقلهم في ظل الحجر الصحي، حيث ال تسمح 

السلطات بتواجدهم إال حول المخيمات.
يعيش  الشمال،  نحو  حركيتهم  توقف  وم��ع 
المهاجرون »استراحة اضطرارية« في المدن التي 
توقفوا فيها قبل دخول الطوارئ الصحية حيز 
تعرف  وهكذا  الماضي،  مارس   20 منذ  التنفيذ 
األفارقة  مكثفا للمهاجرين  انتشارا  مدن  ثمانية 
باعتبارها مراكز تجمع رئيسية دائمة، تتوزع بين 
البحر  المملكة وتطل على  أربع مدن في شمال 
الحسيمة  تطوان،  )طنجة،  المتوسط  األبيض 
والناظور(، وثاثة مدن تقع في الوسط )الرباط، 
الدار البيضاء وفاس(، ثم مدينة وجدة الحدودية 
التي تعتبر بوابة المهاجرين للولوج إلى المغرب 
عن طريق تسلل الشعاب الوعرة لحدود مغلقة مع 

الجزائر منذ نحو ربع قرن.
وال يقتصر وجود المهاجرين على المدن سالفة 
الذكر، فهناك مدن أخرى في وسط وجنوب المملكة 
في  رص��ده��م  يمكن  للمهاجرين  ت��واج��دا  تعرف 
وأكادير  تيزنيت  أهمها  الرئيسية،  ال��م��دارات 
وإنزكان ومراكش وآسفي وبني مال وخريبكة 

وبنجرير وقلعة السراغنة.

استقباال  األكثر  المدينة  الناظور  تعتبر   
للمهاجرين األفارقة غير الشرعيين باعتبارها 
المحطة األخيرة للراغبين في التسلل ألوروبا 
عبر مليلية، فكيف يعيش هؤالء المهاجرون 
في ظل التطورات الجديدة المرتبطة بالحرب 

ضد جائحة كورونا؟
ضد  الحرب  النطاق  الماضيين  الشهرين  خ��ال   >
فيروس كوفيد 19 سجلنا مؤشرين اثنين أحدهما إيجابي 
واآلخر سلبي، ويتجلى المؤشر اإليجابي في التوقف التام 
لتدخات السلطات ضد مخيمات المهاجرين من جنوب 
الصحراء لمدة شهر تقريبا، من الفترة ما بين 13 مارس 
و15 أبريل الماضي، علما أن هذه المخيمات كانت في 

السابق هدفا لتدخات شبه يومية.
أما المؤشر السلبي فيتمثل في عودة هذه التدخات 
منذ 15 أبريل الماضي، بشكل أكثر قوة مخلفة وراءها 
اعتقاالت كبيرة في صفوف المهاجرين الذين يتم إيداعهم 

في مركز االحتجاز الموجود في منطقة أركمان.
وإجماال، يمكن تلخيص وضعية المهاجرين الصعبة 
التنقل  وثيقة  تسليمهم  عدم  أولها  مؤشرات،  ثاثة  في 
االستثنائية على غرار المواطنين المغاربة رغم مطالبتنا 
السلطات بذلك، مما جعلهم يواجهون متاعب وصعوبات 
في التنقل القتناء األغراض التي يحتاجونها، وأصبحوا 
معرضين لاعتقال عند مغادرتهم مخيماتهم المنشرة في 
لخميس  بقيوية،  الكاريير،  بولينغو،  )بويافر،  الغابات 

أقديم، أفراو، جوطية(.
ثانيها عدم اتباع السلطات إجراءات الوقاية أثناء وضع 
المهاجرين الموقوفين في المركز االحتجازي، كالتباعد 
االجتماعي وتوفير الكمامات، علما أن منهم من يبقى قيد 
االعتقال لمدة قد تمتد لشهر كامل. وبهذه المناسبة، نجدد 
التأكيد على أن مركز االحتجاز أركمان غير قانوني ألنه 
تابع لوزارة الشبيبة والرياضة، وال يخضع ألي مراقبة 

قضائية.
المهاجرين  وضعية  تفاقم  عن  الثالث  المؤشر  أم��ا 
توزيع  من  الجمعيات  منع  فهو  الناظور،  في  األف��ارق��ة 

المساعدات عليهم، حيث رصدنا منعا تاما لهذه العملية 
التابعة  الهجرة  مندوبية  أساسا  بها  تقوم  كانت  التي 
المساعدات  تقديم  على  دأب��ت  والتي  الناظور  لكنيسة 
للمهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء سواء من مواد 

التغذية أو الباستيك المستعمل في تجهيز الخيام.
  في ظل تشديد المراقبة على المهاجرين، 

كما تقول، كيف يدبرون شؤونهم اليومية؟
من  ع���ددا  ف��إن  عليهم،  ال��م��ف��روض  التشديد  رغ��م   >
المهاجرين يغادرون المخيمات بالغابات إلى بعض محات 
القريبة القتناء الضروريات، ويساعدون  الغذائية  مواد 
بعضهم البعض لتأمين الحد األدنى من الغذاء، بعد توقف 
ك���ل ال���م���س���اع���دات ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ص��ل��ه��م ع���ن طريق 

الجمعيات.
  في ظل الجائحة، هل رصدتم ازدياد أعداد 
المهاجرين في المخيمات القريبة من السياج 

لمليلية؟ الحدودي 
< عدد المهاجرين قليل، فهو بالمئات وليس باآلالف 
كما كان عليه الوضع سابقا، وذلك نظرا لصعوبة الوصول 
لمدينة الناظور من الرباط أو الدار البيضاء أو حتى من 
المدن المحاذية للجزائر، في ظل حالة الطوارئ الصحية 
المفروضة في الباد والتي من بين إجراءاتها منع التنقل 
بين المدن وتوقف حركة وسائل التنقل، لكن مع ذلك رصدنا 
مدن  من  المهاجرين  لبعض  جدا  قليلة  بأعداد  تنقات 

الشرق مشيا على األقدام.
للمهاجرين  ترحيل  عمليات  رصدتم  هل    

نحو مدن الداخل؟
< المعلومات التي نتوفر عليها تؤكد أن المهاجرين 
الموقوفين يتم وضعهم في المركز االحتجازي باستثناء 
النساء واألطفال الذين يتم إخاء سبيلهم، لكن راجت أنباء 
مؤخرا عن حصول تنقيات لبعض المهاجرين للحدود 
الجزائرية، دون أن يتسنى لنا التأكد من صحتها أو التوفر 

على معطيات دقيقة تثبتها.
بفيروس  إصابة  ح��االت  توثيق  تم  هل    
المتواجدين  المهاجرين  صفوف  في  كورونا 

بالمخيمات العشوائية بغابات الناظور؟
ف���ي صفوف  م���ؤك���دة  إص���اب���ة  أي  ت��س��ج��ل  ل���م  ال،   >
المهاجرين، لكن دعني أسرد عليك قصة طريفة حصلت 
مؤخرا، ففي أحد األيام تلقينا في الجمعية اتصاال من 
مهاجرين بمخيم »بويافر« يفيد باحتمال إصابة أحدهم 
بالفيروس، كان يعاني من صعوبات في التنفس، فربطنا 
االتصال على الفور بالوقاية المدنية، التي وجهت سيارة 
إسعاف نقلت المعني باألمر للمستشفى، وتبين الحقا أنه 
الذي  لكن  بالربو فقط،  بالفيروس ومريض  غير مصاب 
حصل أن ساكنة الدواوير القريبة من المخيم بعدما رأوا 
المخيم قطعوا كل أشكال  إلى  وصول سيارة اإلسعاف 
تواصلهم ومخالطتهم للمهاجرين األفارقة، قبل أن نبذل 
م��ج��ه��ودا ك��ب��ي��را إلق��ن��اع��ه��م ب��إع��ادة األم����ور إل���ى سابق 

عهدها.
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تعليق عمليات 
الترحيل الداخلي

المهاجرون  ي��خ��ش��اه  م��ا  أك��ث��ر 
األفارقة غير الشرعيين في المغرب 
هو »الترحيل« من مدن الشمال إلى 
الجنوب، لكن في ظل هذه الوضعية 
الوبائية التي تعرفها الباد، توقفت 
عمليات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ن  ال��س��ل��ط��ات 
في  الموقوفين  حق  في  الترحيل 
أو  المتوسط  على  المطلة  المدن 
ترصد  لم  إذ  الحدوديين،  للسياجين  المتاخمة 
بوضعية  وال��م��ه��ت��م��ة  ال��ح��ق��وق��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ات 
المهاجرين وقوع أي عملية ترحيل لمهاجرين منذ 
دخول الطوارئ الصحية حيز التنفيذ قبل شهرين، 

بمن فيهم الموقوفين بغابات الناظور.
نقل  في  المتمثل  الداخلي  الترحيل  ويعتبر 
ال��م��ه��اج��ري��ن م��ن م���دن إل���ى أخ���رى أب��ع��د، أحد 
اإلجراءات التي تتبعها السلطات ضد المهاجرين 
السنوات األخيرة، وتجر عليها  الموقوفين في 
انتقادات الجمعيات الحقوقية، بما فيها المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان الحكومي، الذي أكدت 
رئيسته آمنة بوعياش في حوار مع »األيام« نشر 
قبل ثاثة أسابيع أن »الوضعية غير القانونية ال 
م���ن منطقة  ل��ل��ت��رح��ي��ل  ت��ك��ون ح��ج��ة  أن  ي��م��ك��ن 

ألخرى«.
وتتذرع السلطات بأن ترحيل المهاجرين من 
منطقة ألخرى فوق التراب المغربي ال يتعارض 
مع القوانين الدولية، ألنه ال يتعلق بترحيل إلى 
القانون  بإعمالها  ذلك  وتبرر  األصلية،  بلدانهم 
الذي يتيح لها »منع أشخاص ال يتوفرون على 
أوراق إقامة من ولوج أماكن معينة«، وأن الهدف 
من ذلك هو إبعادهم عن شبكات االتجار بالبشر، 
لكن منظمة »هيومان رايتش ووتش« اعتبرت في 
تقريرها لعام 2019 أن »اإلجراءات التي تقوم بها 
المهاجرين من جنوب  المغربية ضد  السلطات 
الشروط  ات��ب��اع  دون  ت��ت��م  ال��ك��ب��رى  ال��ص��ح��راء 

القانونية الواجبة«.
ومما يفاقم المشكل، بنظر حقوقيين، أن عمليات 
نقل المهاجرين من مناطق ألخرى يوازيها رفض 
المغرب بشكل مطلق تشييد مراكز إيواء الستقبال 
اإلدارية  السلطات  منع  ذلك  يزكي  المهاجرين، 
بتطوان جمعية »األيادي المتضامنة« قبل أشهر، 
من تنظيم إقامة مؤقتة لمهاجرين في طابق خاص 
جهزته بمقرها رغم دعم الوزارة المكلفة بالجالية 
الهجرة  وش���ؤون  بالخارج  المقيمة  المغربية 

للمبادرة.

ال يقتصر وجود 
المهاجرين على المدن 

سالفة الذكر، فهناك 
مدن أخرى في وسط 

وجنوب المملكة تعرف 
تواجدا للمهاجرين يمكن 

رصدهم في المدارات 
الرئيسية، أهمها 

تيزنيت وأكادير وإنزكان 
ومراكش وآسفي وبني 
مالل وخريبكة وبنجرير 

وقلعة السراغنة

نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بالناظور عمر الناجي

ثالوث بيرمودا لوضعية المهاجرين األفارقة بالشمال

فوائد كورونا:

< عمر الناجي
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خال األسبوع الماضي ترجل محمد بنشعبون، 
وزير االقتصاد والمالية وإصاح االدارة، عن كرسيه 
إلى  ليصعد  النواب  بمجلس  الفسيحة  القاعة  في 
منصة البرلمان ويلقي كلمة على مسامع البرلمانيين 
ومن خالهم إلى عموم المواطنين، ليبلغ للمغاربة 
الوضعية  ب��خ��ص��وص  ال��ص��ادم��ة  األرق����ام  ببعض 
االقتصادية للمملكة في ظل الحجر الصحي وحالة 
الطوارئ، في الوقت الذي كان فيه بنشعبون نفسه 
على غرار كل وزراء المالية السابقون يستغلون قبة 
البرلمان للتفاخر ب�«منجزاتهم« في التحكم في العجز 

التجاري ونسبة التضخم وأشياء من هذا القبيل.
عنها  كشف  التي  الصادمة  األرق��ام  أق��وى  ولعل 
بنشعبون، قوله أن شهرين فقط من الحجر الصحي 
يتوقع أن يكلفا االقتصاد المغربي ما بين 5 و7 في 
المائة من نمو الناتج الداخلي اإلجمالي، وإذا صرفنا 
هذه المؤشرات إلى أرقام، فبنشعبون يقول أن الدولة 
تخسر مليار درهم )100 مليار سنتيم( عن كل يوم 
حجر، بمعنى أن 110 أيام من الحجر الصحي )من 
20 مارس إلى 10 يونيو( ستكلف الدولة 110 مايير 
درهم، وهو ما يعادل نصف ميزانية مجموع ميزانيات 
جميع الوزارات التي نص عليها قانون المالية لسنة 
2020، الذي حدد ميزانية الدولة هذا العام في 221 

مليار و585 مليون و343 ألف درهم.
هذه األرقام المخيفة والمرعبة التي كشف عنها 
وزير االقتصاد والمالية وإصاح اإلدارة، خلقت بعد 
الحديث عن العودة التدريجية لتدوير عجلة االقتصاد 
من جديد بعد الرفع المرتقب للحجر الصحي يوم 10 
يونيو المقبل، )خلقت( نقاشا جدليا حول كيف يمكن 
أن نواجه االنكماش االقتصادي الذي تعرفه المملكة 
والذي يمكن أن يبقى لفترة طويلة قد تصل إلى 3 
لتطفو    - االقتصاديين  بعض  بحسب   - سنوات 
مجموعة من األسئلة على السطح، أبرزها من أين 
نفقاتها  لتغطية  األم���وال  تجلب  أن  للدولة  يمكن 
والتزاماتها وتدعم االقتصاد؟ خاصة وأن بنشعبون 
بنفسه أكد أنه تم تسجيل تراجع كبير في الصادرات 
من  بالمائة   37.6 مقابل  ب��ال��م��ائ��ة،   61.5 بنسبة 

الواردات، خال األربعة أشهر من سنة 2020. وذكر 
على  تدر  كانت  التي  السيارات  ص��ادرات  أن  كذلك 
الدولة العملة الصعبة تراجعت ب� 96 في المائة في 
المائة،  ف��ي   81 ب���  الطيران  وصناعة  أب��ري��ل  شهر 
واإللكترونيك ب� 93 في المائة، والنسيج واأللبسة ب� 
86 في المائة، كما تراجعت عائدات السياحة برسم 
االنخفاض  معدل  ليبلغ  قياسي،  بشكل  أبريل  شهر 
على مدى األشهر األربعة األولى من السنة الجارية، 
15 في المائة، كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في 
تحويات مغاربة العالم، خال شهر أبريل بحوالي 
األشهر  إل��ى  بالنسبة  بالمائة  و11  المائة،  في   30

األربعة الجارية.
هذه األرقام الصادمة، تعني أن االقتصاد المغربي 
سيسجل هذا العام عجزا »تاريخيا« في نسبة النمو، 
يمكن أن يصل بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي 
ال��م��ائ��ة، وإذا ص��دق��ت توقعات  ف��ي   3 ن��اق��ص  إل��ى 
الصندوق فإننا ال محالة متوجهون نحو المجهول 
لن  المنتجون  فحتى  االقتصادي،  المستوى  على 
في  ح��دث  م��ا  وه��ذا  يبيعوا سلعتهم،  لمن  ي��ج��دوا 
األسابيع األخيرة بالنسبة للقطاع الفاحي، الذي فاق 
فيه بشكل كبير حجم العرض مستوى الطلب، وتم 
إتاف األطنان من الخضر والفواكه، وتضرر الفاحون 
نتيجة الكساد التجاري، ونفس األمر يمكن أن ينطبق 

على مختلف القطاعات بدون استثناء.
لمواجهة مثل هذه األزمات هناك نظريات عديدة 
في االقتصاد، بعضها يقول أن على الدول التي تعيش 

أزمات اقتصادية كالتي نعيشها حاليا أن تفكر في 
النفقات  ف��ي  والتحكم  التجاري  الميزان  م��وازن��ة 
العمومية عبر ترشيدها، كما أن هناك رأيا آخر يقول 
أن البنوك المركزية في الدول يمكنها أن تطبع أمواال 
إضافية خارج المعايير الصارمة المتعارف عليها 
في هذا المجال لضخها في السوق لتجنب اإلفاس، 
وهو إجراء تقوم به جميع الدول في العالم، علما أن 
البنك األوروبي قرر طبع مايير الدوالرات اإلضافية 
الواليات  به  األمر ستقوم  ونفس  الضوابط،  خارج 
صاحبة  ه��ي  األخ��ي��رة  وه��ذه  األمريكية،  المتحدة 
التخصص في هذا المجال، غير أن ذلك ال ينعكس 
ذو  البلد  ه��ذا  ف��ي  التضخم  مستوى  على  كثيرا 
االقتصاد القوي العماق، بحكم أن الدوالر هو من 
يحكم العالم، كما أن العملة األمريكية يمكن بيعها 
لمختلف الدول، عكس عمات العالم الثالث التي ال 
تصلح للتداول عالميا. دون أن ننسى أن مختلف دول 
العالم النامي بدورها تلتجئ إلى هذه االستراتيجية 
في أكثر من مناسبة ومن بينها المغرب الذي يلجأ 
لها بحسب خبراء االقتصاد بشكل عقاني ومتحكم 
من  قريبة  دوال  أن  يتذكر  فالتاريخ  ذل��ك  رغ��م  فيه، 
المغرب تدهورت اقتصادياتها بفعل التضخم، وآخرها 
لبنان التي هوت عملتها السنة الماضية بعجز بلغ 
67 في المائة، والسبب أن كل هذه الدول التي تشبهنا 
التجأت إلى طباعة األموال خارج المعايير المتعارف 
ع��ل��ي��ه��ا، ف��ارت��ف��ع��ت ن��س��ب��ة ال��ت��ض��خ��م وه����وت قيمة 

العملة.

يعيش العالم اليوم وضعا 
استثنائيا يتسم باالنكماش 

االقتصادي وقلة السيولة، سواء 
بالنسبة لمعظم األفراد أو األبناك 

أو الدول، مما سيفرض ال محال 
على مجموعة من الحكومات 
والبنوك المركزية ومن بينها 

المغرب بطبيعة الحال، ضرورة 
طبع مزيد من األوراق النقدية 

خارج الضوابط والمعايير الصارمة 
التي تربط طباعة األموال بحجم 

الذهب الذي تتوفر عليه، وهو 
نفس األمر الذي عادة ما يتم 

اللجوء إليه في مثل هذه األزمات، 
خاصة وأن بعض األرقام الرسمية 
تؤكد أن االقتصاد المغربي يفقد 
يوميا 100 مليار سنتيم، نتيجة 

التوقف الجزئي للنشاط 
االقتصادي، مع ما يحمله هذا 
الرقم من دالالت. فإذا استمرت 

األمور على حالها ألشهر إضافية 
فمن المؤكد أن الحكومة لن تجد 

في الخزينة العامة للمملكة ما 
تسدد به أجور موظفيها. ليبقى 

بذلك السؤال الكبير العريض: هل 
تلتجئ الدولة المغربية لطبع 

الكثير من األموال خارج الضوابط 
لتجنب اإلفالس وإعادة تدوير 

عجلة االقتصاد على غرار ما سيقوم 
به البنك األوروبي والرئيس 

األمريكي ترامب الذي بشر 
األمريكيين بكون اقتصاد بالده 

سيقلع كالصاروخ مباشرة بعد 
جائحة "كورونا"؟

الملف من إعداد : رضوان مبشور

red.mabchour@gmail.com 

العدد : 900 | من 28 ماي إلى 3 يونيو 2020

طبع األوراق المالية وحظوظ 
التعافي

هل تنقذ دار السكة االقتصاد 
المغربي بطبع المزيد من النقود؟
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في العام 2008 ضربت أزمة مالية خانقة العالم 
كله تقريبا، بدأت من األبناك في القطاع الخاص ثم 
انتقلت بعد ذلك لتصبح أزمة دول ثم تنتقل لتصبح 

أزمة لاقتصاد العالمي بأكمله.
حينها أبدع خبراء االقتصاد مجموعة من اآلليات، 
واتخذ السياسيون مجموعة من القرارات وفرضت 
الحكومات على األبناك المركزية طبع المزيد من 
األموال خارج المعايير الصارمة المتعارف عليها 
ومنحها لألبناك حتى تتعافى وتضمن استمرارية 
دوران عجلة االقتصاد، وهذا ما فعله البنك األوروبي 
وأمريكا على سبيل المثال، رغم أن ذلك أدى إلى 
الرفع من التضخم في أكثر من بلد وهدد دوال أخرى 
باإلفاس، من أبرزها إسبانيا واليونان القريبتين 
منا، واللتين تدخل االتحاد األوروبي وصندوق النقد 

الدولي إلنقاذهما من االنحدار نحو الهاوية.
فهل نلتجئ نحو بدورنا في المغرب إلى مثل هذه 
السياسات التي تنهجها أمريكا واالتحاد األوروبي 
وتحدياتنا  واح���د  مصيرنا  وأن  خ��اص��ة  ك��ذل��ك، 

االقتصادية متشابهة؟
لعل هذا من أكثر األسئلة الفضولية التي تخطر 
ببال المواطن العادي، عندما يفكر في النظام المالي 
صاحبة  ه��ي  المغربية  ال��دول��ة  أن  طالما  للدولة 
السيادة والسلطة ولها مطابع أموال، وأكثر من ذلك 
فالمغرب نفسه هو من يتكلف بطبع عمات دول 

أجنبية أخرى في »دار السكة«؟ 
الكثير من السيناريوهات تقول اليوم إن الدولة 
المغربية ستجد نفسها في ظل هذه األزمة مجبرة 
على طباعة األموال خارج الضوابط المتعارف عليها 
القرار  ه��ذا  طريق  وع��ن  االقتصاد،  عجز  لتغطية 
ستستطيع الخزينة العامة للمملكة تسديد أجور 
الموظفين والرفع من مستوى االستثمار العمومي 

وتؤدي ما بذمتها للمقاوالت، وتدعم بشكل سخي 
القطاعات المتضررة من جراء الجائحة.

ففي كل الحاالت فجميع الدول في العالم ومنها 
المغرب ستجد نفسها مجبرة على ضرورة طباعة 
المزيد من األموال خارج المعايير المتعارف عليها 
حتى توفر سيولة كافية للتداول في ظل االنكماش 
الحاصل، غير أن ذلك ال يجب أن يؤدي إلى الرفع 

فخبراء  ج���دا،  كبير  بشكل  التضخم  نسبة  م��ن 
االقتصاد، ممن تحدثت معهم األيام )انظر الحوارات 
أن  الخطورة  من  أنه  يقولون  الملف(  مع  المرفقة 
تتجاوز نسبة التضخم عتبة ال� 3 في المائة، وإذا 
حدث ذلك فأكبر المتضررين سيكونون هم الطبقة 
جميع  أثمنة  وأن  خاصة  المحدود،  الدخل  ذات 

المواد سترتفع، بينما ستبقى األجور نفسها.

رغم ذلك فالتفسير المبسط الذي قدمناه لخطورة 
طبع الكثير من األموال خارج المعايير ليس تفسيرا 
ليبقى  التضخم،  العلمي هو  التفسير  علميا، كون 
بذلك السؤال المطروح: على أي أساس تطبع الدولة 
المال؟ وكيف تحدد الدولة كم يجب أن تطبع وتضخ 

من مال في األسواق؟
طباعة النقود من قبل البنك المركزي عملية فنية 
معقدة اقتصادًيا. فكل وحدة نقدية مطبوعة ال بد أن 
يقابلها رصيد من احتياطي النقد األجنبي أو رصيد 
تم  حقيقية  وخدمات  سلع  أو  الذهب،  سبائك  من 
النقود  تكون  حتى  نفسها،  الدولة  داخل  إنتاجها 
المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد 

أوراق مطبوعة.
وفي حاالت الدول النامية عادة ما يتم تجاوز هذه 
القواعد، وتتم طباعة نقود بمعدالت تفوق المسموح 
به، مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم، ونفس 
األمر نجده كذلك في الدول ذات االقتصادات القوية، 

فجميع دول العالم تقريبا تعاني من التضخم.
غير أن ضخ العمات النقدية في السوق من قبل 
االقتصاد ومع  يتناسب مع حجم  أن  الدولة يجب 
حجم النمو االقتصادي، فإذا تم ضخ عمات نقدية 

أكبر من حجم االقتصاد )السلع والخدمات والعوائد 
الموجودة بالدولة(، ستقل القيمة الشرائية للعملة 
وترتفع األسعار ويرتفع معها التضخم وتصل الدول 
االنهيار  إل��ى  يجرها  ال��ذي  الاستقرار  من  لحالة 
البنية االجتماعية وباقي  االقتصادي وتنهار معه 

القطاعات.
عندما تكون الحالة المالية للدولة في حالة عجز، 
عدة  فهناك  إيراداتها،  من  أكثر  مصاريفها  أن  أي 
حلول للتخلص من العجز، لكن يبقى أخطر الحلول 
هو ما يسمى ب� »التمويل بالعجز«، أي طباعة أموال 
بقيمة العجز وضخها في االقتصاد، فالتضخم يحدث 
وبالتالي  السوق،  في  النقود  كمية  زي��ادة  نتيجة 
تصبح في يد الناس المزيد من األموال كورق لكن 
ليس بنفس القيمة السابقة، وبالتالي يطلب البائعون 
السابقة  القيمة  من  أكثر  كورق  النقود  من  المزيد 
مقابل بيع نفس السلعة، يعني هذا بلغة مبسطة أن 
مبلغ األلف درهم أصبحت تشتري به ما كنت تشتريه 
سابقا ب� 800 درهم، لكن إذا أصبح معدل التضخم 
جنونيا فإنك ستجد نفسك تدفع أكثر، ليس بسبب 
قيمة  انخفاض  بسبب  ولكن  السلعة،  ثمن  ارتفاع 

العملة.

الكثير من السيناريوهات 
تقول اليوم إن الدولة 
المغربية ستجد نفسها 

في ظل هذه األزمة 
مجبرة على طباعة 

األموال خارج الضوابط 
المتعارف عليها لتغطية 

عجز االقتصاد، وعن 
طريق هذا القرار 

ستستطيع الخزينة 
العامة للمملكة تسديد 
أجور الموظفين والرفع 
من مستوى االستثمار 

العمومي وتؤدي ما 
بذمتها للمقاوالت
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على أي أساس تطبع الدولة المال؟ نهاية منطق الربح والخسارة

الحقيقة  المزيد من األموال ليس في  طباعة 
سلوكا سيئا من حيث المبدأ، فبعض الخبراء 
الماليين ينصحون به في بعض الحاالت، وهنا 
يسطرون بالخط األحمر على عبارة »في بعض 
الحاالت«، شريطة أن تكون نسبة التضخم قليلة 

جدا وأقل من 2 في المائة، 
تخلق  أال  أس�����اس  ع��ل��ى 
ستتم  ال����ت����ي  األم���������وال 
نمو  ن��س��ب��ة  ط��ب��اع��ت��ه��ا 
المائة،  ف���ي   3 ت��ت��ج��اوز 
أن تحصل  يمكن  فحينها 

الكارثة.
غير أنه في مقابل ذلك 
الخبراء  ج��م��ي��ع  ي��ج��م��ع 
والمحللين  ال��م��ال��ي��ي��ن 
االقتصاديين بدون استثناء 
األم��وال خارج  أن طباعة 
المعايير المتعارف عليها 
هو سلوك سيء يمكن أن 
اقتصاد  قتل  إل��ى  ي���ؤدي 
ال��دول��ة وال��دف��ع بها نحو 
اإلف��اس. فما الذي يمكن 
سبيل  ع��ل��ى  ن��خ��س��ره  أن 
المثال إذا طبعا الكثير من 

األموال؟
الجواب بسيط ويعرفه 
الجميع، ألن األمر سيؤدي 

بنا إلى التدمير واالنهيار االقتصادي، ولنأخذ 
هذا التفسير كمدخل لنفهم األمور: لماذا نعمل 
ونشتغل في األساس؟ بالتأكيد أن الجواب سيكون 
أننا نشتغل من أجل الحصول على المال، ففي 
نهاية الشهر يتحقق لنا دخل ننفقه على أنفسنا 
الطعام  به  نشتري  وعائاتنا، 
ون��ؤدي به أقساط اإليجار أو 
إلى  به  ونسافر  البنك  أقساط 
حيث نريد، وهذا المال ينفقه 
الجميع مما يساهم في تدوير 

عجلة االقتصاد.
إذا طبعت الدولة الكثير من 
السوق  ف��ي  ال��م��ال وض��خ��ت��ه 
فالجميع سيصبحون »أغنياء«، 
والجميع سيمتلك المال، حينها 
أشغال  في  يعمل  من  نجد  لن 
البناء الشاقة ومختلف األشغال 
ال����ع����م����وم����ي����ة وم��������ن ي������زرع 
الخضراوات وال من ينقلها أو 
من  نجد  ل��ن  كما  لنا،  يبيعها 
يصلح سياراتنا أو يحلق لنا 
ببساطة  الجميع  ألن  شعرنا 
أصبح مليونيرا أو مليارديرا  
ولكن ميليارديرا فقيرا ألن شراء 
سلعة قد يتطلب شاحنة أوراق 
بنكية وبالتالي يمكن أن تتعطل 

الحياة.

إذا طبعت الدولة الكثير 
من المال وضخته في 

السوق فالجميع سيصبحون 
»أغنياء«، والجميع سيمتلك 

المال، حينها لن نجد من 
يعمل في أشغال البناء 

الشاقة ومختلف األشغال 
العمومية ومن يزرع 

الخضراوات وال من ينقلها 
أو يبيعها لنا



قيمة األموال التي 
يصدرها بنك 

المغرب رهينة 
بالحفاظ على قيمة 

أو قوة شرائية أو 
سعر صرف معين، 
حيث أنه ال يطبع 
أقل أو أكثر منه، 
ولذلك فعادة نجد 
أن البنك المركزي 

يقوم بطباعة 
أموال جديدة تحل 

مكان األوراق 
المالية التالفة

قديما كان يفترض على المصرف المركزي الذي 
يدير شؤون العملة أن يحتفظ لديه برصيد كاف 
من الذهب، وبالمقابل يطبع أوراقا مالية تساوي 

قيمتها قيمة الذهب الذي يتوفر لديه، لكن مع مرور 
أن  حيث  ب��ه،  معموال  النظام  ه��ذا  يعد  لم  الوقت 
البنوك المركزية ال تحتفظ بسبائك الذهب فقط بل 
أيضا بالعمات األجنبية والسندات، إضافة إلى 
بعض األمور التي تشكل غطاء ألي إصدار عمات 
رغم أن الدول ال تلتزم بهذا الغطاء بل تتعداه بشكل 
كبير، ويبقى ما يحفظ للعملة قيمتها القانونية هو 
عبر  والعالم  االقتصاد  في  وقوتها  الدولة  هيبة 
كل  في  الحربية  وقواعدها  العسكرية  ترسانتها 

مكان.
فعلى سبيل المثال إذا كان البنك المركزي في 
المغرب يتوفر على ورقة من فئة 200 درهم، فهذا 
ال يعني بمنطق اليوم أن لديه سبيكة ذهب تبلغ 
التي  األم���وال  قيمة  أن  غير  دره��م،   200 قيمتها 
يصدرها بنك المغرب رهينة بالحفاظ على قيمة أو 
قوة شرائية أو سعر صرف معين، حيث أنه ال يطبع 
ف��ع��ادة نجد أن البنك  أق��ل أو أك��ث��ر م��ن��ه، ول��ذل��ك 
مكان  أم��وال جديدة تحل  بطباعة  يقوم  المركزي 
األوراق المالية التالفة، وفي مثل هذه الحالة ال أثر 

تضخمية لها طالما تكون بنفس المقدار تماما.

خطورة طبع األموال خارج القانون يمكن أن نشرحه بمثال آخر وهو عندما انهار 
»المارك« األلماني، ففي أعقاب الحرب العالمية األولى، انهار »المارك« بسبب ظهور 
تضخم مفرط لم يسبق له مثيل نتيجة وقف ألمانيا ربط عملتها بالذهب لتتمكن من 
دفع تكاليف الحرب الكبيرة، حيث كانت الدولة تطبع أمواال بدون موارد اقتصادية 
لدعمها، فكانت النتيجة أن أصبح المواطن في حاجة إلى 48 ورقة من المارك لشراء 
دوالر أمريكي واحد في أواخر عام 1919، بعد أن كان الدوالر يساوي أقل من 4 
ورقات من المارك، ثم زاد تراجع قيمة العملة على نحو ال يصدق إلى أن بلغ معدل 
الصرف 2 تريليون مارك لكل دوالر أمريكي نهاية عام 1923، حتى أن بعض الروايات 
في  النقدية  األوراق  إلى حرق  الفترة  هذه  في  األلمانية  األسر  لجوء  عن  تتحدث 
النقود كانت أرخص من شراء  للتدفئة، ألن تكلفة حرق  الفحم  المدفئات بدال من 

الفحم.
ولم يتراجع هذا التضخم الجامح في ألمانيا إلى أن قامت الحكومة األلمانية 

بإدخال عملة جديدة )الرنتنمارك( الذي يمكن تحويله إلى سند ذي قيمة ذهبية.
نفس السيناريو تماما تكرر في المجر بين سنتي 1945 و1946 حيث سجلت 
أكبر حاالت التضخم الجامح في التاريخ الحديث، عندما بلغ معدل التضخم الشهري 
ما يعادل 207 في المائة يوميا، ووصل األمر إلى حد أن لم يعد للعملة المحلية أي 
قيمة لدرجة أنها كانت تلقى في الشوارع دون أن يهتم لها المارة، بل إنها كانت في 
نظرهم مجرد قمامة يكنسها عمال النظافة، ولم يحل األمر إال بإصدار عملة جديدة 

)الفروينت(.

لإلجابة عن هذا السؤال يمكن البحث في محركات البحث عن مفهوم التضخم الجامح، حينها 
يمكن أن نرى كيف أن األطفال يلعبون باألوراق المالية، وسنرى كيف أن الناس يرمون العملة في 
الطريق، حيث يتم كنسها ألن االحتفاظ بها يكلف أكثر من قيمتها، كما سنقرأ عن دولة زيمبابوي 
التي أصدرت فئات كبيرة من العملة، ألن سعر بيضة واحدة أصبحت قيمته تضاهي المليارات، 
ويمكن أن تحتاج إلى شاحنة من النقود لكي تشتري هذه البيضة، بينما إصدار ورقة نقدية من فئة 

كبيرة جدا سيساعد على التقليل من عدد األوراق.
فزيمبابوي، الدولة اإلفريقية الفقيرة، وصل التضخم فيها أكثر من ستة آالف مليار، وتمت طباعة 
أوراق نقدية قيمة الواحدة منها 100 مليار، حيث قاموا بطباعة عدد ال نهائي من العملة، ووزعوه 
على المواطنين بشكل غير مفهوم، مما أدى بعملتها إلى االنهيار، ولم يتداركوا الموقف سوى في 

العام 2009، حينما تم التوقف عن استخدام عملتهم وبدأوا باستخدام عمات دول أخرى. 

كيف ستبدو الحياة في ظل التضخم الجامح؟

عندما انهار »المارك« وحرق 
األلمان نقودهم للتدفئة

هل مازال حجم الذهب ملتصقا بحجم طباعة األموال؟
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 هل يمكن للدولة أن تطبع الكثير من 
األموال خارج المعايير المتعارف عليها 
في  ضخها  أج��ل  م��ن  المجال  ه��ذا  ف��ي 

السوق وتجنب االنكماش أو اإلفالس؟
< ال أعتقد أن هذا موضوع يستحق أن نطيل 
فيه، ويمكن أن نلخصه في كلمتين فقط، ال أدري 
األكاديمي  جانبه  م��ن  ال��م��وض��وع  نناقش  ه��ل 
النظري، ففي هذا الشق ال أعتقد أن الموضوع 
سيكون مفيدا بالنسبة للصحافة. وهناك شق آخر 
من النقاش، وهو على الصعيد التجريبي، ويمكن 
طبعت  ل��دول  المقارنة  التجارب  بعض  نرى  أن 
األموال خارج المعايير، وبذلك يمكننا أن نتساءل 
عن الشروط التي تفرض أن نتبع سياسة ما يمكن 
 ،»création monétaire« �أن نسميها بالفرنسية ب
ع��ل��ى أس����اس أال ت����ؤدي إل���ى م��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر في 

التضخم.
 بعيدا عن النقاش األكاديمي النظري، 
على المستوى العملي هل يمكن للدولة 
السوق  في  وتضخها  األم��وال  تطبع  أن 

لمحاربة االنكماش االقتصادي؟
< األزمة التي نعيشها حاليا سبقتها أزمة سنة 
2008، عندما يتملك السياسيون والدول وأصحاب 
السياسات العمومية والمنظمات المالية الدولية 
)يتملكون( مثل هاته النظريات، نكون حينها أمام 

خطاب أديولوجي ال أقل وال أكثر.

الدول الغربية تملكت هذا النوع من الخطاب 
لتفرض نظرة تكرس مصالحهم فقط، ومن خال 
ذلك الهيمنة على العالم. منذ الثمانينات كانت 
هناك وصفة »نيوليبرالية«، غير أن هذا الخطاب 
أدينا ثمنه نحن الدول النامية، وأدت ثمنه كذلك 

الدول  في  الشعبية  الطبقات 
الغنية، لكن في مقابل ذلك كان 
ألنه  مستفيد  أكبر  الرأسمال 

كرس هيمنته.
ه��ذا  إن  ت���ق���ول   
الخطاب إديولوجي، 

لماذا؟
< ب��ك��ل ب��س��اط��ة ألن���ه لما 
حانت لحظة الصراحة ووقت 
ال��ح��ق��ي��ق��ة، وأق���ص���د األزم����ة 
لسنة  العالمية  االقتصادية 
2008، ثم األزمة الحالية، وضع 
كل هذا الخطاب جانبا وال أحد 
يتكلم عنه بما فيها المؤسسات 
الدولية ودول الشمال وال أحد 
ي��ت��ك��ل��م ع��ل��ى ال���ح���ف���اظ على 
التوازنات الماكرواقتصادية.

أع�������ود ب�����ك إل������ى األزم������ة 
االقتصادية للعام 2008، هل 
تعرف كيف خرجوا منها، الدول 

أعطت التعليمات لألبناك المركزية لصنع المزيد 
من األموال ومنحها لألبناك دون احترام المعايير، 

وبذلك طغى منظور »المصالح«.
اإلف��الس  األب��ن��اك  جنبوا  لكنهم   

ونجحوا في حماية االقتصاد؟

< صحيح أنهم نجحوا في مد األبناك باألموال، 
بحكم أن أزمة العام 2008 كانت بالدرجة األموال 
متعلقة بالقطاع الخاص ومتعلقة باألبناك، غير 
دول،  أزم��ة  وأصبحت  تحولت  األبناك  أزم��ة  أن 
ديون  إل��ى  دي��ون خاصة  م��ن  ال��دي��ون  وتحولت 

عمومية، وهنا يكمن اإلشكال.
خ��اص��ة ال��ك��ام ه���ذه ه��ي قاعدة 
يحني  األزمة  تحل  عندما  الرأسمال، 
رأسه لتمر العاصفة، وهذا ما يحدث 
اليوم ال أقل وال أكثر، الرأسمال يحني 
رأسه حتى تمر العاصفة، وهكذا على 
اإلنسان أن يكون حريصا، فا يجب 

أن نحلم.
اليوم الرأسمال سيحمي مصالحه، 
وسيقومون بحماية الشركات الكبرى 
والرأسمال الضخم، وهكذا سنرى أن 
األموال  ستخلق  المركزية  األب��ن��اك 
والدول لن تحترم المعايير في طبع 
األوراق النقدية، وبعد ذلك سيعودون 
لترديد خطاب ضرورة احترام المعايير 
والحفاظ على التوازنات والتحكم في 
نسبة التضخم، وهذه األمور يمكن أن 
نفهمها إذا عدنا إلى التاريخ، فالتاريخ 
يتحدث عن نفسه واألحداث تتكلم عن 

نفسها.

هذه مخاطر طبع األموال خارج المعايير والرأسمال أكبر مستفيد

المحلل االقتصادي نجيب أقصبي:

< نجيب أقصبي



 هل يمكن للدولة أن تطبع الكثير من 
األموال خارج المعايير المتعارف عليها 
في  ضخها  أج��ل  م��ن  المجال  ه��ذا  ف��ي 

السوق وتجنب االنكماش أو اإلفالس؟
< هذا سيخلق لنا حالة تضخم، وعندما يصل 
التضخم مثا لنسبة 10 في المائة، فهو بشكل آخر 
50 في  الفقيرة هو  الفئات  يعني أن نسبته لدى 
المائة. عن طريق الرفع من نسبة التضخم يمكن 
أن تجد حلوال للشركات الكبرى، بحكم أن طباعة 
المزيد من األموال يعني أن نسبة االستهاك تزداد، 
الذي  لكن  سلعها،  بيع  من  ستتمكن  والشركات 
الفئات  ه���ي  ال���م���ط���اف  ن��ه��اي��ة  ف���ي  س��ي��ت��ض��رر 

الضعيفة.
التضخم هو في الحقيقة »مصيبة« كبيرة، ألن 
معناه هو تفقير الفقير وإغراقه، فإذا نقصت للفقير 
فكأنك تحكم عليه  أج��ره  المائة من قيمة  50 في 
باإلعدام. ففي الحقيقة يتم الترويج لبعض الكام 
غير الصائب في هذا القبيل، وأنا سمعت بأذنى 
من قال »أن كورونا الحقيقية ليست الفيروس ولكن 
كورونا هي حينما نضع أيدينا في جيوبنا وال نجد 

المال«.
من األمور الخطيرة التي يمكن القيام بها هي 
أن يتم طبع األموال خارج المعايير، وكلنا نتذكر 
أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال قبل 
أيام أنه يفضل طبع األموال عوض االقتراض، وهذا 
يعني أنه ال يفهم أي شيء في االقتصاد كما ال يفهم 
في تدبير الوضع االجتماعي، فعندما نرفع نسبة 
التضخم إلى 5 في المائة مثا، فهذا ال يعني أن 
أن  يمكن  فهي  الجميع،  على  النسبة تسري  هذه 
تعني 25 في المائة من التضخم بالنسبة للفئات 
الفقيرة، فالذي يتقاضى 20 مليون سنتيم شهريا 

ليس هو الذي يتقاضى 2000 درهم شهريا.
ال أدري لماذا البعض يريد أن يتهرب من العادة 
السيئة لتبذير األموال، الذي يجب أن نقوم به ليس 
تغيير نمط استهاك  بل هو  األم��وال  هو طباعة 
الدولة ونمط استهاك الطبقة الغنية ونمط استهاك 
فنمط  الفقيرة  الطبقة  أم��ا  المتوسطة،  الطبقة 
ميغيرو  »معندهم  »الميزيرية«  ه��و  استهاكها 

فيها«. 
الديون  إلى  الكثيرين يلجؤون  أن  نراه هو  ما 
لشراء السيارات وشراء الشقق والمنازل ويدرسون 
أبناءهم في المؤسسات الخاصة رغم عدم توفرهم 
من  الكثير  الحقيقة  في  ون��رى  اإلمكانيات،  على 
ال��ك��ام ألن  ه���ذا  أق���ول  المجتمع.  ف��ي  اإلس����راف 
»أنماط  ف��ي  ناقشتها  ال��دك��ت��وراه  ف��ي  أط��روح��ت��ي 
االستهاك في العالم العربي«، وقلت أن دول المغرب 
العربي في المستقبل تبدأ من النموذج االستهاكي 
أوروبا  بينما في  اإلنتاجي،  النموذج  إلى  لتصل 
إلى  ينتقلوا  أن  قبل  اإلنتاجي  بالنموذج  ب��دؤوا 
النموذج االستهاكي، وها هي اليوم أوروبا نفسها 

تتراجع عن ثقافة المجتمع المستهلك.
المشكل الذي سقطنا فيه هو أننا نمينا القطاعات 
الربحية إلى درجة أن القطاع االجتماعي أصبح 
كالتي  أزم��ة  تقع  وعندما  ربحيا،  قطاعا  ب���دوره 

نعيشها حاليا تتم تعرية الواقع، وها نحن رأينا 
كيف أن أمريكا نفسها لم تستطع صناعة الكمامات 
لشعبها. ولهذا يجب أن نفكر في النموذج الذي 
يمكن أن نجد فيه نوعا من التوازن بين االستثمار 
االقتصادي واالستثمار االجتماعي، فرغم أننا دول 
نامية غير أن االستثمار الذي ننجز كله استثمار 

رأسمالي.
في المغرب »أبدعت« الدولة سياسة همشت فيها 
القطاع العام حتى تقنع الناس باالتجاه لاشتغال 
في القطاع الخاص، وبهذه الطريقة غير المباشرة 
الخاص،  للقطاع  االجتماعي  القطاع  تفوت  فهي 
أكبر متضرر، ولذلك  المجتمع هو  أن  وهنا نجد 
وجدت  عندما  نفسها  فضحت  المغربية  فالدولة 
نفسها مجبرة على مساعدة 25 مليون نسمة في 
ظل هذه الجائحة. والسؤال هو كيف أن هؤالء ال� 
غير  أنفسهم  وج��دوا  المواطنين  من  مليون   25
الحجر  ظل  في  احتياجاتهم  تلبية  على  قادرين 
الصحي لمدة 15 يوما فقط، فهذه كارثة، هذا يعني 
أن المجتمع ليست له أي ضمانة ومهدد بفقدان 

السلم االجتماعي.
 بمعنى أن سياسة طبع األموال خارج 
ليست  عليها  ال��م��ت��ع��ارف  ال��م��ع��اي��ي��ر 

مجدية؟
< هذا يسمى هروبا إلى األم��ام، ألنه إذا كان 
إنتاج الدولة ال يغطي االستهاك، فهذا يعني أنه 
عليك أن تنقص من االستهاك ثم التفكير في كيفية 
ال��زي��ادة في اإلن��ت��اج. وه��ذا يعني أن نتخلى عن 

الكماليات.
الحل هو أن من يتقاضى أجرة قدرها 10 أالف 
استهاكية  ثقافة  يعيش  أن  يجب  شهريا  دره��م 
متعلقة بحجم راتبه، ونفس الشيء بالنسبة لمن 

يتقاضى 5000 أو 2000 درهم. المشكل ليس هو 
أن هاته الثقافة االستهاكية المبالغ فيها سلوك 
الدولة  سلوك  أصبحت  أنها  اإلشكال  بل  ف��ردي، 
نفسها، فالدولة لكي تظهر للناس أنها تشتغل تقوم 
هاته  يستغل  م��ن  ه��ن��اك  أن  علما  ب��االس��ت��ث��م��ار، 
االستثمارات بالزيادة أوال في قيمتها ويحرضون 
الدولة على االستثمار بحكم أن بعض المسؤولين 
- وهنا ال أعمم - يحصلون على تعويضات من 
المقاولين نتيجة تفويت الصفقات، فهذه العقلية 
من  ت��ن��ق��ص  أن  ال���دول���ة  وع��ل��ى  تتغير  أن  ي��ج��ب 
استهاكها الفاسد وغير النافع وغير الراشد، وفي 
مقابل ذلك عليها أن تساعد اإلنسان على اإلنتاج.

على  ت��س��اع��ده  أن  ي��م��ك��ن  ك��ي��ف   
اإلنتاج؟

< عن طريق التعليم والتكوين ومحاربة الفساد، 
هذه هي الحلول الممكن اللجوء إليها، وليس طباعة 
األموال خارج المعايير المتعارف عليها، وإذا فعلوا 
ذلك وارتفعت نسبة التضخم فهذا معناه قتل الطبقة 
الفقيرة، بحكم أن التضخم لن يؤثر على الطبقة 
الفقيرة  ال��ط��ب��ق��ة  ع��ل��ى  ول��ك��ن س��ي��ؤث��ر  ال��غ��ن��ي��ة 

والمتوسطة.
السلم  ف��ق��دان  معناه  الفقيرة  الطبقة  وإع���دام 
االجتماعي مما يعني أنك تفتح الباب أمام الفوضى، 

فتصور معي إذا خرج آالف الناس لاحتجاج في 
الشارع وحرق الحافات والسيارات.

طباعة األموال ليست حا، وهذا الطرح قد يدافع 
فهم  على مصالحهم،  الحفاظ  يريدون  الذين  عنه 
حتى مع ظهور األزمة يقدمون الحلول الفاسدة. 

االقتصاد علم.
هي  ما  اقتصاديا،  خبيرا  باعتبارك   
تقريبا نسبة التضخم التي ال يجب أن 

نتجاوزها؟
< نسبة 2 في المائة من التضخم في الحقيقة 
أننا  أس��اس  على  تضخما،  نعتبرها  أن  يمكن  ال 
نشتغل في االقتصاد الليبرالي، لكن عندما نجد في 
أجورا تضاعف  تتقاضى  فئة  أن هناك  المجتمع 
أجور الطبقة الفقيرة ب� 30 أو 40 مرة حينها فحتى 

نسبة 2 في المائة كتضخم تصبح مشكلة.

سأعطيك مثاال، إذا كان هناك شخص يتقاضى 
الحد األدنى لألجور، وهناك نسبة تضخم في حدود 
2 في المائة، فهذا يعني أن نسبة التضخم بالنسبة 
لهذا الشخص هي 10 في المائة إذا عكسنا ذلك 
جدا.  كبيرا  أج��را  يتقاضى  ال��ذي  الشخص  على 
المجتمع،  حقيقة  ع��ن  تعبر  ال  التضخم  فنسبة 
في  مفهومها  على  تحافظ  ال  والمعدالت  فاألرقام 
المجتمعات التي نجد فيها نسبة كبيرة من الفوارق 
االجتماعية، ولهذا فمعدل التضخم يستغله الخطاب 
استطاعت  ال��ب��اد  ك��ون  إل��ى  للترويج  ال��رس��م��ي 
السيطرة على األزمة، بحيث أنها في مقابل هذا 
التحكم في نسبة التضخم نجد أن صندوق المقاصة 
لم يعد يدعم المواد االستهاكية للفقير. فتعليمات 
صندوق النقد الدولي أوصت الدولة بإلغاء صندوق 
المقاصة ومنح األموال للفقراء، وهذا في الحقيقة 
تفكير غبي، ودليلي على ما أقول هو أن جائحة 
كورونا أظهرت أن 25 مليون مواطن مغربي في 
حاجة إلى الدعم، بينما الدعم االجتماعي كان مقررا 
أن يستفيد منه حوالي 6 مايين من المغاربة، فأين 
الفارق إذن ما بين 25 و6 مايين، بمعنى أن هناك 
19 مليون مواطن سيتضررون من هذا األمر، من 
األساسية  المواد  أثمنة  وأن  خاصة  سيدعمهم؟ 

الطبقة  ع��ل��ى  سنقضي  أن��ن��ا  بمعنى  س��ت��رت��ف��ع، 
الوسطى، وبمعنى أن االقتصاد ككل لن ينمو، بحكم 
الحقيقي  ال��م��ح��رك  ه���ي  ال��وس��ط��ى  ال��ط��ب��ق��ة  أن 

لاقتصاد.
 في األزمات االقتصادية كالتي نعيشها 
حاليا أو التي عشناها في 2008. ما الذي 
بأقل  للخروج  به  القيام  الدولة  على 
من  المزيد  طباعة  م��ادام��ت  األض���رار 

األموال ليست حال؟
< يبدو أنني أجبت عن السؤال من قبل، حيث 
قلت أنه يجب االستثمار في القطاع االجتماعي، 
بحكم أن االستثمار في القطاع االقتصادي المغربي 
التي  السدود  ربحنا  وهكذا  بنجاح،  إنجازه  تم 
ربحنا عن طريقها األمن الغذائي وأصبحنا نتوفر 
بشكل كبير على الخضر والفواكه واللحوم، كما 
ربحنا ميناء طنجة الضخم وربحنا الطرق السيارة 
كما استثمرنا في الطاقات المتجددة، رغم أن هذا 
االستثمار كان له طابع رأسمالي، حيث كان يجب 
أن يكون له طابع اجتماعي، فكان على الدولة مثا 
أن تفرض على جميع العمارات التي يتم بناؤها 
للقطاع  أن تضع لوحات شمسية، وهكذا يمكن 
الخاص أن يستثمر في الطاقات المتجددة عوض 
أن الدولة هي التي تستثمر في هذا القطاع، وهكذا 
يمكن للدولة أن تضع محطات لتوليد الكهرباء 
تبيع الكهرباء لمن لديه خصاص وتشتريه ممن 
الدولة  أن  نجد  ذلك  إلى  باإلضافة  فائض.  لديه 
في  استثمرت  كما  المدن،  تزيين  في  استثمرت 

الفوسفاط.
طابع  لها  ك��ان  ذك��رت  التي  االستثمارات  كل 
رأسمالي، غير أن الدولة كانت ضعيفة بشكل كبير 
في االستثمار في المجال االجتماعي، على غرار 
المستشفيات العمومية، ماعدا مدينة الرباط التي 
تضم ثاث مستشفيات كبيرة أغلبها تم تشييده 
عن طريق تبرعات من دول الخليج. وإضافة إلى 
الصحة فقد فشلت الدولة في التعليم، وراهنت 
في هذا المجال على القطاع الخاص، وهو ما كرس 
الطبقية. كما فشلت الدولة في مجال السكن، وهكذا 
نجد أن السكن االقتصادي باهظ الثمن، والرابح 
األكبر فيه هي الشركات، حيث أن تكلفته 7 أو 8 
مايين سنتيم ويتم بيع الشقة ب� 25 مليون سنتيم، 
وليس  ال��م��ائ��ة  ف��ي   100 رب��ح��ي  ق��ط��اع  إذن  فهو 

اقتصادي كما يتم الترويج له.
ما حصل هو أن الدولة منذ االستقال استطاعت 
أن تكون بورجوازية وقطاع خاص قوي ومقاولين 
كبار يسيرون المقاوالت الكبرى، ما وقع وقع فليس 
من المنطق أن نحرق هذه الشركات اليوم، بحكم 
أنها قوة اقتصادية وتشغل عددا كبيرا من العمال 
المغاربة، وقامت باالستثمار في إفريقيا، كما أن 
هذه الشركات الكبرى مولت صندوق التضامن ضد 
جائحة »كورونا« وهذا شيء جميل، واستطاعت 
جمع أكثر من 3000 مليار سنتيم، لكن رغم ذلك 
نجد أن القطاع االجتماعي والقطاع غير المهيكل 
مازال ينقصه االستثمار، والحل اليوم هو أن على 
الدولة أن تستثمر في القطاع االجتماعي وقطاع 
خارج  األم��وال  طباعة  وليس  والصحة،  التعليم 
نسبة  م��ن  وال��رف��ع  عليها  ال��م��ت��ع��ارف  المعايير 

التضخم.

بدل طبع األموال على الدولة واألغنياء 
أن يقلعوا عن الكثير من العادات

الخبير االقتصادي عمر الكتاني يقول إن الحكومة تفاجأت بـ 25 مليون فقير بدل ستة ماليين

< عمر الكتاني
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استكماال لهذا الملف، يقدم المحلل االقتصادي عمر الكتاني أطروحة متكاملة 
للخروج من هذه األزمة التي يعيشها االقتصاد المغربي نتيجة مضاعفات 

التوقف االقتصادي شبه الكلي الذي ميز فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ، 
ويقول أن طبع األموال خارج المعايير المتعارف عليها ليس حال، أكثر من 
ذلك فهو يمكن أن يدمر االقتصاد ويعدم الطبقة الفقيرة ويزعزع الطبقة 

المتوسطة، ويقول أن الحل يتجلى باألساس في تغيير بعض العادات 
السيئة في نمط االستهالك سواء بالنسبة لألفراد أو بالنسبة للدولة نفسها.
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 هل يمكن للدولة أن تطبع الكثير من 
األموال خارج المعايير المتعارف عليها 
في هذا المجال من أجل ضخها في السوق 

وتجنب االنكماش أو اإلفالس؟
يتم  ق��دي��م،  ج��دي��د  ن��ق��اش  بالمناسبة  ه��ذا   >
الحديث عنه منذ خلقت الحكومات، بمعنى أن هذا 
النوع من النقاش ليس بالجديد اقتصاديا، غير 
أن الجواب عنه ليس قطعيا، فا يمكن أن نجيب 

ب� »نعم« أو ب� »ال«.
اإلجابة تكون بحسب طبيعية الوضعية التي 
نعيشها، فالظروف االقتصادية هي التي تعطي 
هذه اإلمكانية أو تستبعدها. فعن أي دولة نتحدث؟ 
فمثا الواليات المتحدة األمريكية كانت تقوم بهذه 
العملية باستمرار وكانت تطبع الكثير من األموال، 
بحكم أن عملتها هي الدوالر، وهذه العملة مطلوبة 
في جميع أنحاء العالم، غير أن نفس العملية ال 
يمكن أن نقوم بها في دولة أخرى، كما ال يمكن 
القيام بها في الواليات المتحدة األمريكية نفسها 
نسبة  ارتفعت  إذا  خاصة  ال��ظ��روف،  بعض  في 

التضخم.
الجواب العام على تساؤلك هو: أننا يمكن أن 
في  وضعية  كل  بحسب  العكس  أو  بذلك  نقوم 

الزمان والمكان؟
 نأخذ مثال النموذج المغربي، هل يمكن 
في الوضعية التي نعيشها للبنك المركزي 
أن يطبع مزيدا من األموال ويضخها في 
السوق لتجنب أزمة اقتصادية محتملة 
ال��ذي  االق��ت��ص��ادي  االنكماش  نتيجة 
الطوارئ  حالة  بسبب  المملكة  تعرفه 

الصحية؟
< حسب الهدف الذي نريده، فنحن استطعنا 
أن نضمن في المغرب استقالية للبنك المركزي، 
ففي السابق لم يكن هذا البنك مستقا، أما اآلن 
تغيير  بعد  االستقالية،  من  بنوع  يتمتع  فهو 
القانون بداية من العام 1993 ثم تغييره كذلك قبل 
سنة تقريبا، فالمنطق يقول أننا ال يجب أن نترك 

البنك المركزي قريبا من الحكومة، حتى ال تتحكم 
فيه وتطلب منه أن يطبع لها الكثير من األموال.

قلت لي هل الحكومة يمكن أن تطالب بطبع مزيد 
من األموال، هذا معناه أن رئيس الحكومة أو وزير 
المالية يحمل سماعة الهاتف ويقول لوالي البنك 
اطبع لي األموال وقم بضخها في الخزينة العامة، 
وكلنا يتذكر ما حدث في الجزائر في أواخر عهد 
أحمد  حكومة  في  وبالضبط  بوتفليقة،  الرئيس 
المعايير تحل  األم��وال خارج  فطباعة  أويحيى. 
التي  األم��وال  الدولة تجد  أن  غ��رار  مشكا على 
تحتاجها ألداء أجور الموظفين، فطبع النقد يعني 
أن الدولة ال ترغب في الرفع من قيمة الضرائب 
وال ترغب في االستدانة، وبالتالي في هذه الحالة 

تلتجئ لبنك المركزي لطبع النقد.
تريد  ال  ذلك  مقابل  وفي  نفقات  لها  الحكومة 
االستدانة  ف��ي  ترغب  وال  ال��ض��رائ��ب  م��ن  ال��رف��ع 
الداخلية أو الخارجية، حينها تمارس ما يمكن 
لبنك  وتقول  ب�«الغش«  قوسين  بين  نسميه  أن 
المغرب »سلفني«، بمعنى أنها تطلب منه طباعة 
المزيد من األموال لتؤدي أجور الموظفين، وعندما 
يكون البنك المركزي غير مستقل فالحكومة ال ترد 
األم���وال للبنك ال��م��رك��زي، وه���ذا م��ا ي���ؤدي إلى 

التخضم.
التضخم  نسبة  كانت  إذا  م��اذا  لكن   
يمكن  الحالة  ه��ذه  في  فيها.  متحكم 
طرف  من  األم��وال  من  المزيد  طباعة 

البنك المركزي لضخها في السوق؟
< يمكن في هذه الحالة، ففي المغرب مثا إذا 
كانت نسبة التضخم 2 في المائة، فلن يكون هناك 
تأثير إذا ارتفعت هذه النسبة إلى 3 في المائة، 
فحتى هذه النسبة معقولة، لكن إذا ارتفعت هذه 
للبنك  ت��ق��ول  فكأنك  ال��م��ائ��ة  ف��ي   3 إل��ى  النسبة 
المركزي أنه لم تعد له استقالية، فيكون في هذه 
البنك  مدير  على  فرض  قد  المالية  وزير  الحالة 
األم��وال، ويكون  المزيد من  أن يمنحه  المركزي 

بذلك مبدأ االستقالية قد تم المساس به.

أنت  ب��س��ؤال:  األم��ر سأجيبك  لك  لكي أش��رح 
كصحفي هل تسمح لشخص ما أن يتدخل في 
استقاليتك عندما تنجز تحقيقا صحفيا أو تكتب 

مقاال؟
 أبدا !

< كلمة »أبدا« التي قلتها اآلن هي نفسها التي 
س��ي��ق��ول��ه��ا وال����ي ب��ن��ك ال��م��غ��رب ع��ب��د اللطيف 
الجواهري لوزير المالية إذا طلب منه أن يطبع 
المزيد من األموال خارج المعايير، والتي سيقولها 
األبناك  أن  بحكم  م��رك��زي،  بنك  ألي  م��دي��ر  أي 
ل���ل���ح���ف���اظ على  ال���م���رك���زي���ة ت���س���ع���ى دائ����م����ا 

استقاليتها.
الدول  من  مجموعة  هناك  أن  يبدو   
طبقت هذه السياسة وطبعت الكثير من 

األموال خارج المعايير؟
< كلنا شاهد ما حدث في تونس، فوالي البنك 
المركزي في تونس صديق لي وأعرفه بشكل جيد، 
ونفس الشيء بالنسبة للمدير الذي سبقه في نفس 
في  تتحكم  كانت  التونسية  فالحكومة  المهمة، 
الحكومة  رئيس  أن  درجة  إلى  المركزي،  البنك 

يمكنه إقالة مدير البنك المركزي.
 في المغرب ال يمكن أن يحدث ذلك؟

< في المغرب ال يمكن أن يحدث ذلك ألن والي 
بنك المغرب أقوى من وزير المالية.

 قبل سنوات عديد كان هناك نقاش 
من  مجموعة  بين  المغرب  ف��ي  كبير 
نسبة  أن  يقول  من  منهم  االقتصاديين، 
التضخم يجب أن يكون متحكما فيها وأال 
تتجاوز 2 أو 3 في المائة، غير أن البعض 
أننا  ويقول  أخرى  نظر  وجهة  له  كانت 

يمكن أن نرفع هذه النسبة إلى 5 أو 6 في 
االقتصادية  األزمات  أوقات  في  المائة 
وبعد ذلك نعمل على تقليصها بالتحكم 
بشكل أفضل في الميزان التجاري وتدبير 

النفقات؟
< هناك معاهدة »ماستريخت« التي تقول أنه 

ال يجب تجاوز نسبة العجز نسبة معينة. 
 ما الذي يمكن أن يحدث مثال إذا طبعنا 
الكثير من األموال ووصلت نسبة النمو 6 

في المائة؟
< إذا وصلت نسبة التضخم إلى 6 في المائة 
60 في  وكأننا خصمنا من راتبك شهريا نسبة 
المائة. هل يمكنك أن تقبل بذلك؟ أكيد ال، فمن 
إذا  ! لكن يمكن أن تقبلها  الصعب أن تقبلها 
كانت في حدود 2 أو 2.5 أو حتى 3 في المائة. 
لكن يمكن أن يكون الوضع كارثيا إذا ارتفعت 

نسبة التضخم إلى مستويات معينة.
 هذا يعني أننا سنحتاج إلى الكثير من 
كنا  م��ا  ش��يء  ل��ش��راء  المالية  األوراق 
الحاالت  في  قيمته  بنصف  نشتريه 

العادية؟
< تاريخيا هناك دول انتصرت على دول أخرى 
بعدما قامت بطبع أموال دولة أخرى ووزعتها 
على مواطنيها، فإذا أردت أن تقتل دولة معينة 
فما عليك سوى أن تكثر النقد فيها، كما وقع مثا 
في لبنان، فعملة هذا البلد تدهورت بنسبة 67 
في المائة في ظرف سنة ولم تعد لها أية قيمة.
فهناك دول تطبع األوراق المالية لدول أخرى 
واللوبيات،  السياسية  المنظمات  بها  وتمول 

بغرض قتل الدولة وتدميرها.

إذا أردت أن تقتل دولة معينة فما 
عليك سوى أن تكثر النقد فيها

الخبير االقتصادي عبد الخالق التهامي:

في المغرب مثال إذا 
كانت نسبة التضخم 

2 في المائة، فلن 
يكون هناك تأثير 

إذا ارتفعت هذه 
النسبة إلى 3 في 

المائة، فحتى هذه 
النسبة معقولة، 
لكن إذا ارتفعت 

هذه النسبة إلى 3 
في المائة فكأنك 

تقول للبنك 
المركزي أنه لم تعد 

له استقاللية

< عبد الخالق التهامي

< مقر بنك المغرب
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 يتضح من خالل زيارة مرافق دار السكة 
أن عملية صناعة النقود تتم وفق معايير 
دقيقة وعبر مراحل متتالية، هل يمكن 
هذا  في  خطأ«  »صفر  عن  نتحدث  أن 

المسار؟

< قبل اإلجابة عن سؤالكم البد من التأكيد على 
أن دار السكة مديرية تابعة لبنك المغرب، تتمثل 
وظيفتها في صناعة األوراق البنكية وسك النقود 

وإنتاج الوثائق المؤمنة كجواز السفر وغيره، وذلك 
اعتمادا على أحدث التكنولوجيات ووفق إجراءات 

دقيقة تشمل كل مراحل الصناعة.
ورغم أن هامش »صفر خطأ« ال يمكن تحقيقه في 
أي مجال، إال أنه يمكنني القول إننا نسعى دائما 

إلى تحقيق ذلك.
األوراق  صناعة  ف��ي  المتحكم  م��ن   
المسؤولة عن  الجهة  البنكية؟ ومن هي 
النقدية  والقطع  األوراق  عدد  تحديد 

إنتاجها؟ المطلوب 
< دار السكة مركب صناعي مختص في طباعة 
النقدية، تساهم في  القطع  البنكية وسك  األوراق 
تغطية حاجيات االقتصاد الوطني من خال طلبات 

مديرية الشبكة والمصالح المركزية للمعلومات.

والقطع  البنكية  األوراق  ت��وزي��ع  عملية  وتتم 
تتكلف  فيما  المركزي،  البنك  ف��روع  عبر  النقدية 
للمعلومات  المركزية  والمصالح  الشبكة  مديرية 

التابعة لبنك المغرب، التي تعتمد بدورها على شبكة 
فروع بنك المغرب من أجل تزويد االقتصاد باألوراق 
األوراق  جودة  بمراقبة  النقدية،  والقطع  البنكية 
البنكية المتداولة، من خال عملية فرز أوتوماتيكي 
وما  للتداول  منها  الصالح  ومعرفة  األوراق  لكل 

يحتاج إلى إتاف.
بعدد  سنة  كل  مطلع  تتوصلون  هل   
األوراق البنكية والقطع النقدية المطلوب 
تخضع  الطلبات  قائمة  أن  أم  صناعتها 

العتبارات أخرى؟
بالدراسات  مكلف  قسم  المغرب  بنك  ل��دى   >
يشتغل على نموذج إحصائيات، ويستطيع من خال 
المتداولة  وال��ن��ق��ود  األوراق  معطيات  تحليل 
ويتم  مستقبا،  منها  المطلوب  العدد  استشراف 

بين  ما  منتظمة  بطريقة  االستشراف  هذا  تجديد 
السكة  دار  مديرية  وه��ي  المغرب  بنك  مديريات 
ومديرية الشبكة والمصالح المركزية للمعلومات 

وقسم الدراسات.
وعندما نتوصل بقائمة الطلبيات نقوم بتوفير 
المطلوبة  النقدية  والقطع  البنكية  األوراق  ع��دد 
وتسليمها في الوقت المحدد، لذلك ال يمكن أن نقول 
أن هذه العملية تتم بشكل سنوي، بل تخضع أساسا 
إلى الطلبات المرتبطة بالمناسبات، فهناك فترات 
في السنة يحتاج فيها االقتصاد إلى سيولة كبيرة، 
كاألعياد وشهر رمضان والعطلة الصيفية والدخول 

المدرسي وغيرها.
البنكية  األوراق  كمية  أن  تعرفه  أن  يجب  وما 
والقطع النقدية المصنوعة ترتفع وتنزل حسب طلب 

االقتصاد الوطني.
 هل هناك معدل ثابت لإلنتاج؟

البنكية  األوراق  حجم  بين  التمييز  يجب   >
والقطع النقدية المصنوعة وتلك التي توجه للتداول، 
ألن ما تنتجه دار السكة ال يوجه كاما للتداول، بل 
هناك عمل دائم لتوفير مخزون يكفي ألشهر، من 
الوطني  االقتصاد  تزويد  استمرارية  أجل ضمان 
كارثة  أو  أزم��ة  وق��وع  حالة  في  المحلية  بالعملة 
طبيعية مثا - ال قدر الله - تعيق كليا أو جزئيا 

عملية صناعة األوراق وسك النقود.
والبد من اإلشارة إلى أن حجم المخزون يكون 

ثابتا وقادرا على تلبية الطلب لمدة محددة.
 ما سمعته أن دار السكة تتوفر باستمرار 
على مخزون يكفي لستة أشهر، هل هذا 

صحيح؟
< األمر يخضع لقرارات بنك المغرب، إذ يمكن 
أن يكون اليوم 6 أشهر وفي أيام أخرى أكثر من 

ذلك أو أقل بقليل.
 ما هي كلفة إنتاج ورقة بنكية واحدة 

بغض النظر عن قيمتها اإلسمية؟
ولدينا  السكة  دار  عمل  يحكمان  أم���ران   >
بشأنهما توجيهات واضحة من السيد والي بنك 
المغرب، أوال أن تكون منتوجاتنا في مستوى عال 
من الناحية التقنية ومكافحة التزوير، وقد اطلعت 
نتوفر  التي  التكنولوجية  القدرات  على  كثب  عن 
عليها. أما األمر الثاني فهو ضبط تكلفة المنتوج 

من الناحية المالية.
لن أفصح عن تكلفة صناعة األوراق المالية لكن 
أؤكد لك أننا نتجه باستمرار لتخفيضها مع تمتيعها 

بأنجع وسائل التأمين ضد التزوير.
 كيف تؤمنون المواد األولية المطلوبة 

منتوجاتكم؟ لصناعة 
< كل منتجاتنا سواء تعلق األمر بسك النقود 
أو طباعتها أو حتى الوثائق المؤمنة تعتمد على 
عدد من المواد األولية التي يتم استيرادها، ونقدر 
على  اطاعنا  من خال  منها  السنوية  حاجياتنا 
التقني  والمخزون  الوطني  االقتصاد  احتياجات 
ومعدل جودة اإلنتاج، وباالستعانة بكل هذا تتكون 
لدينا فكرة مضبوطة عن الكمية السنوية من المواد 
األولية التي نحتاجها والتوقيت الذي ينبغي أن 

تتوفر فيه.
بالمواد  نتوصل  ال  أننا  إل��ى  اإلش���ارة  وت��ج��در 
والتوصل  فالشراء شيء  واحدة،  دفعة  المطلوبة 
شيء آخر، لذلك نحرص على التدبير الجيد للمخزون 

الذي لدينا منها.
باإلضافة لكل هذا، فنحن نحرص على طلب مواد 

محددات كمية ما نطبعه من األوراق 
النقدية والجهة التي تقدرها

مدير دار السكة محسن الناجي في حوار نادر مع »األيام«:

< مدير دار السكة محسن الناجي

تعتبر فرصة مجالسة مدير أكثر 
المؤسسات العمومية حساسية 

في البالد في غاية األهمية 
كونها نادرة ويصعب أن تتكرر 
للخوض في تفاصيل مختومة 
بتوقيع "سري للغاية" في كل 

البلدان. 
في هذا الملف نعيد نشر حوار 
للسيد محسن الناجي، مدير دار 

السكة، سبق لـ"األيام" أن أجرته 
معه في شهر يونيو الماضي - 

نعيده نظرا ألهميته البالغة 
وعالقته بموضوعنا الرئيسي - 

حيث يجيب السيد محسن الناجي 
عن مختلف األسئلة المتعلقة 

بمنظومة صناعة األوراق 
البنكية وسك القطع النقدية، 
والجهات المسؤولة عن تحديد 
العدد والحجم الموجه للتداول 

والمعايير المتحكمة في كل 
العمليات المعقدة وغير القابلة 

للتداول بحكم حساسية 
الموضوع.
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من  ع��دد  فيها  تتوفر  موردينا  من  الجودة  عالية 
الشروط األساسية التي ال يمكن أن نتنازل عنها، 
ولدينا فريق خاص يتولى مراقبة جودتها ومدى 
توصلنا  بمجرد  المطلوبة  للمواصفات  مطابقتها 

بها.

كما للبنك أيضا سياسة تتعلق بالتأهيل المسبق 
لعدة شركات منتجة للمواد األولية التي نحتاجها، 
مما يوفر لنا تأمين مصادر بديلة للتموين، وذلك 
في إطار مخططنا المتعلق باستمرارية أنشطتنا 

الصناعية.
 من األمور التي فاجأتني أثناء الجولة 
بأروقة دار السكة أنني أحطت علما أنكم 
بل  فقط،  المغرب  عملة  تصنعون  ال 
تصنعون عمالت دول أخرى، ما هي هوية 

هذه الدول؟
< شراكتنا متسمة بالسرية التامة. ولعلمك فإن 
كل األعمال في بنك المغرب تخضع لتصنيف صارم، 
من طرف  عليها  لاطاع  متاحة  معلومات  فهناك 
تبقى  وأخ���رى  ف��ق��ط،  للعاملين  وأخ���رى  ال��ع��م��وم 
محصورة في دائرة ضيقة من المسؤولين، خاصة 

أن بعض المعلومات تكون جد حساسة.
ما يمكنني تأكيده هو أننا مرتبطون بعقود مع 
أن  ونفتخر  أجنبية،  دول  شركاء لصناعة عمات 
منتجين سبقونا في الميدان بمئات السنين وثقوا 

فينا وطلبوا منا العمل معهم في هذا الميدان.
ونحن نتوفر على تنظيم يسمح لنا بالبحث عن 
أسواق أخرى غير مرتبطة بصناعة األم��وال، من 
بينها طبع أوراق مؤمنة، بينها شهادة البكالوريا 
السيارات  تسجيل  وش��ه��ادة  السياقة  ورخ��ص��ة 

إلخ.
 سلسلة األوراق البنكية التي يصدرها 
بنك المغرب ال تخرج عن فئات )20 و50 

و100 و200 درهم(، لماذا؟
< السؤال الذي طرحته نبيه وقليل من يطرحه، 
عمليات  في  المتحكم  أن  تعرفه  أن  يجب  ما  لكن 
إصدار هذه الفئات هو تحقيق الساسة واليسر 

في المعامات التجارية.

التقسيم المعمول به مقصود يتحكم فيه عنصر 
تيسير المعامات المالية للمواطنين، وسأعطيك 
مثاال: تخيل معي لو كنا نصدر فقط ورقة من فئة 
200 رهم وقطعة نقدية من فئة درهم واحد، كيف 
ستكون طبيعة النقود المتداولة وتحمل اللوجستيك 

الخاصة بها من طرف المواطن.
الفئات  اختيار  من خال  المقصود  باختصار، 
المتداولة هو سهولة التعرف على األوراق البنكية 
من طرف المواطنين والتفريق بينها، فتكون بذلك 

عملية الصرف والتبادل سلسة وناجعة للغاية.

 ما هي حدود مسؤولية دار السكة؟
< عندما يتم لف األوراق البنكية على شكل وحدات مكونة من ألف ورقة 
ووضعها في صناديق يسع كل واحد منها لعشرين وحدة، وإلى حدود هذه 
المرحلة تكون كل تلك األوراق المالية التي تم إنتاجها با قيمة، حتى تصبح 
تحت مسؤولية مديرية شبكة األنظمة والمعلومات التي تعطيها قيمتها اإلسمية 

عند اإلصدار.
 إذا طلبنا منك أن تحدد لنا المرفق األهم في دار السكة، فماذا 

يكون؟
< ال يمكن أن أفاضل بين مرافق دار السكة، إذ أن كل مرفق يضطلع بدور 
مهم في سلسلة صناعة النقود، فالمختبر مثا هو المسؤول عن صياغة دفتر 
فيزيائيا  مطابقتها  عن  المسؤول  وهو  األولية،  المواد  الستيراد  التحمات 
وكيميائيا مع دفتر التحمات، وتزداد أهميته ألنه في جميع مراحل اإلنتاج 
يأخذ عينات من المنتوجات للتأكد من مدى احترامها لدفتر التحمات الخاص 
بكل مرحلة، وعندما أحدثك عن المختبر قد يظهر لك كما لو أنه جوهرة دار 

السكة.
أما إذا تحدثت عن مرحلة الطباعة ستجد أن هذا النظام هو أهم ما تتوفر 
عليه دار السكة. نفس األمر إذا قلت لك أن بعض المرافق مجهزة بمئات كاميرات 
للمراقبة عالية الدقة والجودة، وأيضا إذا علمت أن 73 في المائة على األقل 
من الموارد البشرية العاملة مستواها التعليمي »باك زائد سنتين«، ضمنها 
24 في المائة »باك زائد أربع سنوات« في تخصصات دقيقة وأن أربعة موظفين 

حاملين لشهادة دكتوراه الدولة وأن لدينا أزيد من عشرين مهندس دولة.
لكن إذا ألححت علي سأقول لك أن مؤهات الموارد البشرية هي أهم ما 
تتوفر عليه دار السكة، ألن أي شيء يمكن أن نشتريه باألموال إال المؤهات 
البشرية، وسأجدد ما قلته سابقا أن أكثر ما نفتخر به في منظومتنا التي نرى 
أنها متكاملة هم أطرنا ومواردنا البشرية من أبسط عامل إلى أكبر موظف 
ونحن نؤمن أنهم لب الدار وأساسها ولوال عملهم الدؤوب وتفانيهم لما كان 

لنا هذا النجاح.
 هل توجد وثائق حساسة تنتجها دار السكة؟

ألن  ديماغوجية،  ب��دون  ذلك  لك  أق��ول  السكة حساس،  ل��دار  منتوج  أي   >
منتوجاتنا هي صورة البنك المركزي الذي تبقى قيمته واضحة في اقتصاد 

أي بلد.

شراكتنا متسمة 
بالسرية التامة. كل 

األعمال في بنك 
المغرب تخضع 

لتصنيف صارم، 
فهناك معلومات 

متاحة لالطالع عليها 
من طرف العموم 

وأخرى للعاملين فقط، 
وأخرى تبقى محصورة 

في دائرة ضيقة من 
المسؤولين، خاصة أن 

بعض المعلومات 
تكون جد حساسة

الماليير في الصناديق: الوجهة األخيرة
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تحدي  الكريم  القرآن  واجه  أن  بعد   
البالغة العربية والشعر القديم، وانصب 
البحث في اإلعجاز البالغي للقرآن. ها 
تحديا  يواجهون  اليوم  المسلمون  هم 
علميا، تم التوجه إثره نحو إبراز جوانب 
علمية كلما تم اكتشافها قيل إنها موجودة 
الكريم  القرآن  أن  العلم  مع  القرآن،  في 

ليس كتاب علم، بل هو روح عقيدة. فما 
منزلقاته  وما  الدين  على  ذلك  مخاطر 

على التفكير العلمي؟
< بالطبع هناك مخاطر عديدة ناتجة عن انحراف 
التفاسير نحو ربط بعض نتائج العلم بمعاني أو 
وأكدتها  بّينتها  الكريمة،  اآلي���ات  بعض  دالالت 
وذات  الجادة  وال��دراس��ات  األبحاث  من  مجموعة 

المصداقية العلمية، فهذا النوع من التفكير يخلط 
بين الدين والعلم، ويشكل خطرا على جوهر الدين 
وعائقا حقيقيا للحركة العلمية والتعليمية، ويمكن 
رصد فكرة اإلعجاز العلمي وتطورها تاريخيا عبر 

مراحل:
مرحلة استنبطت فيها الفكرة من أقوال عامة في 
القرآن  حكمها كقول اإلمام أبو حامد الغزالي أن 
الكريم يضم »مجتمع علم األولين واآلخرين« وهو 
البحر المحيط، وقد وقع الخلط في فهم الغزالي من 
طرف األتباع، حيث كان مقصد الغزالي التعرف على 
الله تعالى، وقد كان جهده أن جميع العلوم داخلة 
في  مذكورة  أنها  وليس  وصفاته،  الله  أفعال  في 
القرآن الكريم. وقد قام الرازي بتطبيق الفكرة أي 
كشف أسرار القرآن من خال ربطها بالعلم، إال أن 
الرازي كان عاقا فلم يسم ذلك إعجازا وال تفسيرا 
وإنما كانت محاولة توظيف اختصاصه في فهم 
بعض مرامي وغايات القرآن الكريم في دفع اإلنسان 

إلى التدبر والتأمل واالستقامة.
ولم تظهر كلمة اإلعجاز العلمي إال كمرحلة تالية، 
بين  جدا  واسعة  المعرفية  الهوة  أصبحت  حين 
وبين  ال��غ��رب،  وصلها  التي  والعلوم  الحضارة 
االنحطاط والتخلف الذي غرق فيه الشرق، وكانت 
بالذات  الثقة  استعادة  منها  كثيرة  لذلك  الدوافع 
والتعويض واالستدراك على ما وقع، وبدل أن يكون 

ذلك بالتعلم والتحصيل كما وقع في تجربة األندلس، 
حين انتشرت علومها في كل أنحاء أوروبا، وبدأ 
نسخ الكتب والمعارف والعلوم بقواعدها النظرية 
والتجريبية. ومن هنا قام »طنطاوي جوهري« 1940 
بتأليف كتاب تسكنه فكرة اإلعجاز العلمي وقد عنى 
من ذلك تشجيع الشباب على الثقة في القرآن الكريم، 
ومن هنا كان عمله ليس نتيجة جهد أكاديمي علمي 

حماية  وهي  محضة  إيديولوجية  ألسباب  وإنما 
الهوية الدينية والثقافية وشكل من أشكال مواجهة 
والعلماء  المفكرين  من  العديد  انتبه  وقد  الغرب، 

والمثقفين إلى ذلك.
أما المرحلة الرابعة فقد وضعت قاعدة لحماية 
نفسها من النقد وتتلخص هذه القاعدة في التقيد 
بالحقائق العلمية القاطعة التي على حد زعمهم ال 
رجعة فيها، وقالوا ما كان قطعا اعتبر إعجازا، وما 

كان محل نقاش اعتبر تفسيرا، ولقد القى التفسير 
واإلعجاز العلمي رواجا وسوقا واستثمارا في مجال 
ذلك  في  وس��اع��دت  الشباب،  واستقطاب  ال��دع��وة 
ودوافعها  غاياتها  اختلفت  وق��ن��وات  فضائيات 
من  ه��ذا،  كل  ما صاحب  ذل��ك  على  زد  ومواقعها، 

جوائز وأسفار ومؤتمرات وتعويضات، ورافق ذلك 
عملية تستخف بالعقول والنفوس تجلت في األموال 
التي رافقت العملية واإلخراج الذي قامت به دول 
الشرق وخاصة الخليج، وتبين بعد ذلك أن عملية 
العواقب،  محمودة  غير  مغامرة  العلمي  اإلعجاز 
سواء في آثارها المنحرفة على مستوى المعاني 
والتجليات الروحية للقرآن الكريم، أو ما رافق ذلك 
من كذب في االستشهاد بالنصوص واإلحاالت التي 
ال تحترم القواعد األدنى في النشر العلمي، ثم نوع 
اإلسام  إلى  الدخول  االستغال في مسرحية  من 
بسبب آية هنا أو هناك مع ما لذلك من إخراج يكاد 
يكون هوليوديا، وأخيرا اكتشاف الشباب مع تقدم 
العمر واكتمال النضج المعرفي سخافة هذا الربط 

وعجزه. 
 بعد أن واجه القرآن الكريم تحدي ما 
وصفته  م��ا  يصاحب  ال���ذي  األث���ر  ه��و 
النص  على  العلمي  اإلع��ج��از  بخرافة 

الديني المقدس ذاته؟
< أوال المبالغة في التأويل إلى حد أنه يمكن 
حمل النص على أي وجه كان وبالتالي لم تعد أي 
قاعدة من التفسير ملزمة! وثانيا ربط نظريات علمية 
الكريم  بالقرآن  اكتمال  وع��دم  مخاض  مرحلة  في 
معناه ربطها بالتقلبات والتغيرات والمراجعات، 
عند  أثر  له  وتصحيحها  فيها  فالطعن  وبالتالي 
إسقاط نتائجها على القرآن الكريم، وقد رفض من 
العلمي  التفسير  مشروعية  خطورة  استشعروا 
للقرآن الكريم القبول بكون هذه التفسيرات ظاهرها 
الصراع  تستبطن  إيديولوجي  وباطنها  علمي 
والدعوة بمعنى قهر اآلخر على االعتقاد بل اإلكراه 

في الدين. 
تحدي  الكريم  القرآن  واجه  أن  بعد   
القرآن صادر عن وحي، عن عقل مطلق، 
ويخاطب العقل كما الوجدان، فيما العلم 

نسبي، صادر عن عقل إنساني، والحقائق 
العلمية تحمل في طياتها سبب نقصانها، 
غاستون  عنه  تحدث  ما  في  وتغيرها، 
ما  اإلبستيمولوجية.  بالقطائع  باشالر 
لنتائج  مطلق  نص  إخضاع  منزلقات  هي 

أستاذ الرياضيات والباحث في الشؤون الدينية الدكتور محمد الخمسي:

لم تظهر كلمة 
اإلعجاز العلمي إال 

كمرحلة تالية، حين 
أصبحت الهوة 

المعرفية واسعة جدا 
بين الحضارة والعلوم 

التي وصلها الغرب، 
وبين االنحطاط 

والتخلف الذي غرق 
فيه الشرق

دول استدعت مختبراتها لمحاربة الجائحة 
والمشعوذون عندنا استدعوا الدجل باسم الدين

العدد : 900 | من 28 ماي إلى 3 يونيو 2020

إذا كانت جائحة كورونا قد فرضت على 
األمم المتقدمة والدول المتحضرة استدعاء 

مختبراتها وحشد إمكاناتها العلمية، 
ومناداة علمائها وعقولها المفكرة للبحث 

عن عالج للوباء، فإن البعض استدعى 
الخرافات والشعوذة أو الدجل باسم الدين. 

وبالنسبة للدكتور محمد الخمسي الذي يجمع 
بين تدريس العلوم الرياضية والبحث 

اإلسالمي، فإن ربط القرآن الكريم بالتقلبات 
التي تعرفها النظريات العلمية يحمل 
مخاطر ومفاسد عقلية وإيمانية. حيث 

ينقض األستاذ الباحث في هذا الحوار ما 
أسماه "خرافة اإلعجاز العلمي" التي تنتظر 
حتى يكتشف اختراع أو مبحث علمي جديد 
للقول أن القرآن قد نص عليه منذ قرون، 

ويبين مخاطر ذلك على القرآن الكريم نفسه 
وعلى البحث العلمي.

حاورته : زينب مركز
zaraaa10@hotmail.fr

صنعنا تدينا يفيض باألساطير 
واالفتراء على اهلل ورسوله

الـــحوار
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عقل نسبي، حين تتغير الحقائق العلمية 
المكتشفة اليوم ويثبت بطالنها، أال يؤثر 

ذلك على ما أسندناه للقرآن؟
< الجواب عن هذا السؤال محوري في فهم قصة 
أساسيين:  بأمرين  الوعي  يقتضي  ألنه  اإلعجاز 
طبيعة العلم والبيان الذي تعلمه اإلنسان حسب 

تعبير القرآن الكريم »علمه البيان« ثم إدراك ماهية 
القرآن  في  فالتحدي  موضوعه،  وجوهر  الوحي 
الكريم أو إعجازه هو أن يؤتى بمثله، أو بعضه أو 
إظهار النقص فيه، وتحدي الشيء معناه معاينته 
أو مباشرة بناء ما يقابله، ولذا فمعنى التحدي بما 
هو موجود من علم في القرآن على افتراض وجوده 

هو أمر مجهول بالنسبة للمخاطب، وبالتالي فوجه 
التحدي غير وارد عقا، وغير مؤكد شرعا، ولذا كان 
علماء اإلسام يعتبرون التأمل والتدبر في القرآن 
إنسانيته  اإلنسان واكتمال  فهم تازمية  باب  من 
وآياته،  الكون  تدبره في  اإليمان واكتمال  وتازم 
ليتم الربط بين منزل الكتاب وموجد الموجودات، 
على أنه إله واحد واستحالة التعدد أو النفي، أي 
واليقين  العقلي  بالمدرك  التوحيد  كمال  حصول 
العقل ونتائجه  الوجداني وليس بجعل  اإليماني 

طريق اإليمان.
لقد وقع خلط كبير بين دعوة القرآن إلى التدبر 
والعلم والتفكر، من باب اكتمال اإلنسان وأهليته 
لذلك، واآليات كثيرة التي تنص نصا صريحا على 
واألنفس  ال��ك��ون،  واك��ت��ش��اف  العلم  طلب  واج���ب 
الموجودات  ليشمل  العلم  سؤال  وامتد  والخلق، 
ه��داي��ة، وأخاق  ن��ص  ال��ق��رآن  ن��ص  كلها، وجعل 
وسلوك وبالتالي رفع أشواق النفس وروح اإلنسان 
)النفس غير الروح واألمر يتطلب حديثا آخر( إلى 
مراتب التكريم، ودعوة اإلنسان إلى حسن العمل 
والنظر، حيث اختلط هذا الحق بمحاولة بناء خطاب 
»إسامي« دعوي تقليدي عجز عن اجتذاب الناس 
فذهب يتكئ على عصى اإلعجاز، ليخرج موضوع 
ال��ق��رآن م��ن مجال ه��داي��ة ال��ن��اس وب��ن��اء سلوكهم 
وتزكيتهم ورفع األغال من شرك ووثنية، أو إغاق 
الحياة من جهل وعدم اليقين في رحمة الله بعباده، 
العلم  يعتمد  عقاني  أنه  يدعي  خطاب  بناء  إلى 
ويستعمل في ذلك طرقا ال تملك من العلم وأدواته 
شيئا، معتمدين اإلسقاط والتأويل مستغلين ثورة 
المعلومات للتغليف l’emballage والتسويق إلى 
درجة اعتبار اإلعجاز أصا من أصول الدين وقد 

نادى بعضهم بتدريسه في الجامعات.

 بعد أن واجه القرآن الكريم تحدي لكن 
ما هي مخاطر ذلك على الحقيقة العلمية 

المطلقة؟ الدينية  النسبية والحقيقة 
< إن ربط القرآن الكريم بالتقلبات التي تعرفها 
ومفاسد  مخاطر  أربعة  يحمل  العلمية  النظريات 

عقلية وإيمانية، منها:

- ربط المطلق المتعالي والمتسامي بالنسبي 
الحامل لبذرتي الشك والمراجعة من جهة والنقصان 
والسعي للتطوير من جهة أخرى. وشغل الناس في 
في  البحث  فبدل  صحيح،  أو  منطقي  غير  اتجاه 
الكون عن قوانينه نبحث في القرآن الذي يخبرنا 

بالعودة إلى هذا الكون واكتشافه.

- بناء منهجية ال تتوفر فيها الشروط العلمية 
تتوصل  حين  بحيث  العلمي،  للتفكير  معيقة  بل 
اإلنسانية إلى نتائج علمية، نكتفي نحن باإلسقاط، 
ولم يثبت في تاريخ اإلنسان أن وقع العكس، بمعنى 
أن حقيقة استوعبناها قرآنا، ثم بحثنا عنها علميا 
وواقعيا، باستثناء بعض المحاوالت الجد متواضعة 

ولم تكن بالمتفق عليها في الصرامة العلمية.
العلوم  مع  المقدس  الكتاب  تجربة  انتكاسة   �
الفضاء  في  إنتاجها  إع��ادة  ومحاولة  اليونانية 
اإلسامي وما أوقعته في عصور األنوار الغربية 

من استهزاء بالكتاب المقدس ومقرراته العلمية، 
في أصل وتاريخ اإلنسان، وشكل األرض وخرافات 
أخرى أخذت من فكر اليونان وتبنتها الكنيسة التي 

دفعت ثمنا غاليا لذلك.
وغير  ث��ان��وي��ة  بقضايا  ال��ش��ب��اب  عقل  شغل   -
القيم  على  منصبا  الجهد  ك��ان  فلو  موضوعية، 
اإلن��س��ان��ي��ة وم��ن��اح��ي ال��س��ل��وك وخ��ط��اب العمل 
لكانت  الذاتية  المحاسبة  ومنطق  واالستقامة، 
االجتماعي  واق��ع��ن��ا  ي��ع��رف��ه  م��ا  ع��ك��س  النتيجة 

واإلنساني عموما.

تحدي  الكريم  القرآن  واجه  أن  بعد   
أبرزت جائحة كورونا، عجز العقل العلمي، 
إذ أصبحنا مجردين من أي سالح للقضاء 
على الفيروس القاتل، وهو ما سمح بعودة 
للغيبيات  والمنتصرين  ال��دج��ال��ي��ن 
والمشعوذين وأنصار الخرافة خاصة في 
السبيل  فما  المتخلفة،  مجتمعاتنا 
االعتبار  إلع��ادة  هذا  كل  من  للتخلص 
اإليماني  بالبعد  اإلخ��الل  دون  للعقل 

الحقيقي؟
< نحن كمجتمعات في العالم اإلسامي ومنها 
المجتمع المغربي، ما زلنا نعاني من معركة رباعية 
األضاع: لم نفهم ونستوعب الواقع، وخاصة واقعنا 
الذي يتفاعل مع واقع العالم وبالتالي فالكثير من 
علم  أن  والسبب  العجز،  هذا  مصدرها  المشاكل 
االجتماع وعلم النفس والعلوم السياسية لم تستغل 
بالشكل المطلوب. التمكين من تحديد خصوصيات 
هذا الواقع واكتشاف مفاتيح الولوج إليه وتفكيكه 
تهميش  بسبب  نقدي  عقل  غياب  م��ع  ودراس��ت��ه، 
لقد  المستقل،  التفكير  أن���واع  ك��ل  أو  الفلسفة 
استطاعت كثير من الدول المتقدمة أن تفهم واقع 
واألدوات ومن  العلوم  من  العالم من خال جملة 
خالها تمكنت من إيجاد حلول لتحسين واقعها، 

إدارته  ثم  وم��ن  الواقع  فهم  س��وء  اعتبار  ويمكن 
وتحريكه ناجما عن مجتمع عقله يعاني من سوء 
التاريخية  ذاكرتنا  من  نستفد  لم  فنحن  التنظيم، 
المغربية في كثير من المعارف والعلوم، في باد 
اب��ن طفيل واب��ن رش��د واب��ن خلدون واب��ن البناء 
الفقيه  إل��ى  أن نصل  إل��ى  وغ��ي��ره��م،  ال��م��راك��ش��ي 
الحجوي وموالي بن العربي العلوي وعال الفاسي 
ومحمد الحبابي. فلم نراكم على أعمالهم، ثم إننا 
العلوم  ج��ان��ب  إل��ى  والمنطق  الفلك  ن���درس  كنا 
اإلسامية فكانت في وقتها متناسبة منسجمة مع 

المناهج  تطوير  عن  توقفنا  وبالتالي  عصرها، 
وتحديثها، وحتى سؤال الحداثة تناولناه بسطحية 
فجة تختصره في جملة من المظاهر والمشاهد. 
وباختصار فقد أضيف الجهل بالواقع إلى عقل غير 
منظم وغير مستوعب لروح العصر وتجربة وذاكرة 
الماضي، األمر الذي ترتب عنه عجز في إدارة هذا 

الواقع الذي تعيشه األمم والشعوب.
م��ع ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا اس��ت��دع��ت األم���م وال���دول 
مختبراتها وإمكاناتها ونادت على عقولها، بينما 
استدعى  المجتمع  م��ن  الكبير  الجسم  ف��ي  نحن 

الخرافات والشعوذة أو الدجل باسم الدين، وهو 
تدين أنتجت جذوره في عصور االنحطاط والتخلف 
واالنسحاب من مشهد صناعة الحضارة والمساهمة 
فيها، وكان من نتائج ذلك أننا صنعنا تدينا مملوءا 
وشروح  ورسوله،  الله  على  واالفتراء  باألساطير 
ومفاهيم تتناقض مع روح النص القرآني والسنة 
الصحيحة، بمعنى آخر، أنتجنا تدينا فيه استغال 
للعامة اجتماعيا واقتصاديا، ومن المعلوم أنه في 
زمن الخوف والحيرة والعجز والجهل يكثر تجار 
الدين وبائعو الوهم، وحين نعود لتاريخ األوبئة 
نجد مثل هذا السلوك حاضرا جدا. إن المناعة ضد 
تعليم  إال  يحققها  ال  والشعوذة  والجهل  الخرافة 
شرطان  وهما  واع،  ذكي  وإع��ام  متنور  مستنير 
المحنة  للخروج من  كافيين  ضروريان ولكن غير 

والمأزق.
تحدي  الكريم  القرآن  واجه  أن  بعد   
الذين  اليوتيوب  نجوم  بعض  هناك 
تحولوا إلى مشاهير أصبحوا يتحدثون 
عن اإلعجاز العلمي وعن الطب النبوي، 
وأعطي المثال بمحمد الفايد، الذي له 
والقرنفل  القرفة  عن  ويتحدث  أنصاره، 
جهة  أي  من  كورونا.  لفيروس  وعالجها 

جاء هذا الخلل؟
استغال  تعتمد  تجارة  أي  إن  القول  يمكن   >
ال��ب��س��ط��اء، ب��ل وأح��ي��ان��ا طبقة ال ب���أس ب��ه��ا من 
موضوعية  اجتماعية  شروط  تسبقها  المتعلمين 

مساعدة على التفسير ومنها:
له،  وتعظيمهم  للدين  وحبهم  المغاربة  فطرة 
ديني  خطاب  ألي  ينصتون  حين  فهم  وبالتالي 
هنا  ومن  للخير  االستجابة  من  حالة  يستنبطون 
الحقيقة  ه��ذه  يعلم  الخطاب  ه��ذا  مثل  فصاحب 
ويستغلها على أبشع وجه وأقصى مدى، بمعنى 
أنه يستثمر في حب الناس للدين ليبيع تجارته أو 
مواعظه أو نصائحه، وقد يستدل بآيات وأحاديث 
عشر  ثاثة  عن  الكريم  القرآن  تحدث  وقد  نبوية. 
البقرة،  أول سورة  في  النفاق  خصلة من خصال 
بمعنى أنها بنية نفسية ليس من السهل اكتشافها 
أو معرفتها أو رصدها. ماذا نقترح على مريض 
التكاليف  مرتفعة  بأجهزة  فحصا  عاجه  يتطلب 
وأدوية ومصحة وظروف للعاج؟ بينما اآلخر يقترح 
عليه وصفة أو وجبة أو عشبة بدراهم معدودة! إنها 
طريقة لبيع الوهم في شكل أمل ودواء وشفاء. وزاد 
من األمر وجود وسائل تقنية تساعد على انتشار 
مثل هذه األعمال واألفعال المجرمة ضميرا وأخاقا. 
وال ننسى أيضا الفراغ الذي أحدثه ضعف البنية 
التحية لقطاع الصحة والتوعية اإلعامية من جهة 
أخرى، من هنا وجب أخذ هذا الموضوع على محمل 
العامة  تحمي  برامج  ووضع  قوانين  وسن  الجد 

والخاصة من مثل هذه االنحرافات.
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خطورة التفسير العلمي للقرآن الكريم 
أن ظاهره علمي وباطنه أيديولوجي

التحدي في القرآن الكريم أو إعجازه هو أن 
يؤتى بمثله أو بعضه أو إظهار النقص فيه

الـــحوار

في جائحة كورونا 
استدعت األمم والدول 
مختبراتها وإمكاناتها 

ونادت على عقولها، 
بينما نحن في الجسم 

الكبير من المجتمع 
استدعى الخرافات 

والشعوذة أو الدجل 
باسم الدين، وهو 

تدين أنتجت جذوره 
في عصور االنحطاط 
والتخلف واالنسحاب 

من مشهد صناعة 
الحضارة والمساهمة 

فيها
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إلغاء الحج خبر من المنتظر 
أن يتلقاه أزيد من مليار 

ونصف المليار مسلم عبر 
العالم في األيام القليلة 
المقبلة، والذي سيحدث 

ألول مرة في تاريخ مملكة 
آل سعود، بل للمرة األولى 

منذ أزيد من قرنين، 
وسيكون له بالتأكيد 

تأثيره سواء على المستوى 
العالمي أو المحلي. فالحجاج 

المغاربة مازالوا بدورهم 
يجهلون إلى اليوم 

اإلجراءات التي ستتخذها 
الدولة في حال تأكد األمر، 

ولن تسلم السعودية نفسها 
من تداعيات هذه الخطوة 
سواء سياسيا أو اقتصاديا.

"األيام" تحاول عبر هذه 
النافذة صياغة أهم 

السيناريوهات المتوقعة 
بإلغاء أكبر تجمع للمسلمين 

في العالم، ببعده الرمزي 
والروحي والسياسي.

محمد كريم بوخصاص

Karim88960@hotmail.com

قرابة شهر  قد مضت  تكون  الخميس،  اليوم 
ونصف على دعوة وزير الحج والعمرة السعودي، 
دول العالم اإلسامي للتريث في إبرام عقود الحج 
الحرب  في ظل  الرؤية  تتضح  العام حتى  لهذا 
الكونية ضد الجائحة. ورغم ذلك مازال مستقبل 
الحج هذه السنة غامضا على بعد شهرين فقط 
من انطاق موسمه، حيث أن باد الحرمين تلتزم 
»الصمت« إلى اليوم دون أن تحسم في اإللغاء من 
عدمه، بينما تقف الدول اإلسامية وبينها المغرب 
عاجزة عن التصرف في انتظار قرار السعودية 

الرسمي.
المؤكد في خضم ذلك، أن الجائحة مستمرة ال 
تتوقف وال تستثني تداعياتها الحياة الدينية، 
بعد أن أصبحت القيود المفروضة على الحياة 
العامة في أزيد من مائتي بلد حول العالم تشمل 
الجماعة  صاة  مثل  الدينية،  التجمعات  أيضا 

والقداسات والجنائز.
وثاثين  األربعة  خاصة  للمغاربة،  وبالنسبة 
لهذا  الحج  قرعة  في  الحظ  حالفهم  الذين  ألفا 
العام، فإن السؤال المطروح بإلحاح من جانبهم 
وتحت  ال��س��ن��ة،  ه��ذه  شعيرتهم  مصير  م��ا  ه��و 
يؤدي  أن  يمكن  هل  أه��م:  س��ؤال  يبرز  السطور 
تفشي وباء كورونا إلى اتخاذ قرار إلغاء الحج 

ألول مرة في تاريخ مملكة السعودية؟
قبل الجواب عن هذين السؤالين، تبدو األرقام 
المعلنة حول خسائر كورونا غير مطمئنة على 
اإلطاق، فعدد اإلصابات في السعودية بلغ إلى 
حدود مساء األربعاء ما مجموعه 43 ألف إصابة 
مؤكدة، ضمنها 264 حالة وفاة. كما أن دول آسيا 
التي تشكل حصتها 61 في المائة من إجمالي 
الحجاج القادمين من الخارج كلها تعرف إصابات 
باآلالف وبعضها أكثر من السعودية نفسها، مما 
يجعل هذه األخيرة قاب قوسين أو أقرب من اتخاذ 
الحج  إلغاء  تاريخها، وهو  في  القرار األصعب 
ألول مرة منذ مياد مملكة آل سعود عام 1932.

ومما يرفع من احتمال ذلك هو تعليق العمرة 
منذ مطلع شهر مارس الماضي وحتى إشعار آخر 
ضمن اإلج��راءات االحترازية للتصدي لفيروس 
للمسلمين من  ذلك من منع  بما يشمل  كورونا، 
دخول الباد ألداء العمرة التي يمكن أداؤها على 
مدار العام، وما تاه من إغاق للحرمين الشريفين 
)مسجد الحرم المكي في مكة والمسجد النبوي 
في المدينة المنورة( اللذين يعتبران أهم بيتين 
من بيوت الله في اإلسام، ومنهما يستمد ملك 

السعودية لقبه »خادم الحرمين الشريفين«.
 

مصير الحجاج المغاربة
وبالعودة إلى ما صدر عن وزير الحج والعمرة 
السعودي محمد صالح بن طاهر بنتي، والذي لم 
يكن محل باغ رسمي، وإنما عبارة عن تصريح 
لقناة »اإلخبارية« السعودية الرسمية، نجد في 
لم  الحج وإن  إلغاء موسم  ملمحه توجها نحو 
يعلن ذلك رسميا بعد، بعدما دعا دول العالم إلى 
التريث في حجز الرحات المتعلقة بأداء الفريضة 
اإلسامية الخامسة، مما يشير إلى أن اإلعان 
ال��رس��م��ي ب��ش��أن إل���غ���اء م��وس��م ال��ح��ج أصبح 

وشيكا.
ب���دأت تظهر  ال��وش��ي��ك للحج وال���ذي  اإلل��غ��اء 
الوزير  تصريح  )تاريخ  شعبان   2 منذ  مامحه 
السعودي( جاء متأخرا بالنسبة للمغرب، وذلك 
بعد أن قطعت وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية 
الحجاج  تنظيم  إج���راءات  ف��ي  كبيرة  أش��واط��ا 

المغاربة.
فوفق المعطيات التي توصلت إليها »األيام«، 
فإن 32 ألفا المسجلين في قائمة الحجاج المغاربة 
لهذا العام أدوا مصاريف الحج كاملة قبل منتصف 
مارس الماضي بمكاتب البريد بمختلف عماالت 
وأقاليم المملكة، وذلك داخل اآلجال )الفترة ما 
بين 2 و13 مارس( التي حددتها اللجنة الملكية 
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اإللغاء الوشيك 
للحج والذي بدأت 

تظهر مالمحه منذ 
2 شعبان )تاريخ 

تصريح الوزير 
السعودي( جاء 
متأخرا بالنسبة 

للمغرب، وذلك بعد 
أن قطعت وزارة 

األوقاف والشؤون 
اإلسالمية أشواطا 
كبيرة في إجراءات 

تنظيم الحجاج 
المغاربة

الملف



للحج والتي عقدت آخر اجتماع لها في 17 فبراير 
الماضي )قبل شهر من إقرار الطوارئ الصحية(، 
كما تم تحديد أسماء الحجاج في الئحة االنتظار 
حاج  بألفي  العام  هذا  المغرب  رفع حصة  بعد 
ليرتفع العدد اإلجمالي للحجاج المفترضين إلى 

34 ألفا.
وفي ظل حالة االرتباك الحاصلة، ال تعرف لحد 
اآلن الطريقة التي سيتم التعامل بها مع الحجاج 
المغاربة السترجاع مصاريف الحج المحددة هذا 
العام في 50445.55 درهما غير شاملة لمصاريف 
الجيب، التي تترك إمكانية الحصول عليها بالريال 
ال��س��ع��ودي للحجاج ع��ن ط��ري��ق االس��ت��ف��ادة من 
الحصة الخاصة بالحج والمحددة من طرف مكتب 
الحصة  دره��م، وكذلك من  ألف   15 في  الصرف 
السياحية المحددة في 45 ألف درهم، علما أن 
الحجاج كانوا محظوظين بعدم الزيادة في سعر 
تذكر السفر بالطائرة - بناء على تعليمات ملكية 
- واإلبقاء على سعر العام الماضي المحدد في 

11 ألف درهم.
وح���اول���ت »األي�����ام« م��ع��رف��ة ال��خ��ط��وات التي 
اإلسامية  والشؤون  األوق��اف  وزارة  ستتخذها 
للتعامل مع أي تطور بشأن إلغاء الحج من الجانب 
السعودي، وكيفية التعامل مع المواطنين المبرمج 
تلقت  وه��ل  ال��ع��ام،  لهذا  الحج  مناسك  أداؤه���م 
الوزارة خطابا من وزارة الحج السعودية بشأن 
ما سيحدث، غير أنها لم تنجح في الحصول على 
تصريحات رسمية، رغم توجيه رسالة إلى مسؤول 

التواصل بالوزارة.
وف���ي ظ��ل إح��ج��ام ال�����وزارة ع��ن ال��ت��ف��اع��ل مع 

الموقف،  سيدة  االفتراضات  تبقى  الموضوع، 
فالمرجح غالبا هو أنه سيكون على حجاج هذه 
حينئذ  وسيتم  القادم  للموسم  االنتظار  السنة 
استكمال بقية اإلجراءات التي توقفت هذه السنة 
القادمة  السنة  ح��ج��اج  أم��ا  ال��ج��ائ��ح��ة،  بسبب 
فسيكون عليهم بدورهم انتظار التي بعدها رغم 
إق��ب��ال على عملية  ت��م أي  إن  م��ا  ي��ع��رف  أن��ه ال 
)العام   1442 حج  لموسم  بالنسبة  التسجيل 
اللجنة  أجله  ح��ددت  أن  سبق  وال��ذي  المقبل(، 
الملكية للحج برئاسة وزير األوقاف أحمد التوفيق 

في الفترة بين 13 و24 أبريل الماضي.
 

القرارات الوشيكة واألصعب 
بعيدا عن أجواء انتظار قرار في المغرب وغيره 
من الدول التي تنظم عملية سفر الحجاج، فإن 
األخبار القادمة من السعودية توحي بأن اإللغاء 
ال محيد عنه وأنها مسألة وقت فقط، إذ يظهر من 
خال تصفح موقع وزارة الحج والعمرة أن آخر 
منشور متعلق بالحج هو تصريح الوزير الذي 
يدعو الدول للتريث، كما يظهر من خال معطيات 
استقتها »األيام« من مصادر سعودية غير رسمية، 
أن وزارة الحج أوقفت كل اإلج��راءات المتعلقة 
بالحجاج، فبعد توقيع اتفاقيات ترتيبات موسم 
الحج بين وفود الدول والوزارة، والتي تتضمن 
العديد من الشروط والضوابط وتحديد الحقوق 
والواجبات لكل جهة، مازالت تتريث - بانتظار 
القرار السيادي باإللغاء - في تجهيز نظام المسار 
وتسجيل  لتأهيل  الخارج،  لحجاج  اإللكتروني 

مزودي الخدمات )السكن، النقل، التغذية، خدما 
حجاج  أن  علما  ال��ط��وائ��ف(،  أرب���اب  مؤسسات 
الخارج يشكلون النسبة األكبر من الحجاج، وقد 
بلغت العام الماضي مليون و855 ألفا من أصل 

مليونين و489 ألف حاج.
إلغاء  خطوة  فإن  الوشيك  القرار  يكون  وأي��ا 
الحج لهذا العام ليست بالخطوة السهلة كما قد 
يعتقد البعض، وليس لذلك عاقة بدافع فقهي، 
فالعلماء يجمعون في الوقت الراهن على أولوية 
الجانب الصحي، أو ألن الحج لم يمنع من قبل، 
فالحج ألغي عدة مرات على مر القرون، لكن األمر 
متعلق بأمرين هامين، يقول مصدر مهتم بالشأن 
إلغاء  تقرر  أن  لم يحدث  أنه  أولهما  السعودي، 
عام  في  السعودية  المملكة  تأسيس  منذ  الحج 
1932، حتى خال وباء اإلنفلوانزا اإلسبانية التي 
اجتاحت العالم عام 1918 وأودت بحياة أزيد من 
خمسين مليونا في جميع أنحاء العالم، وال حتى 
لما ضرب فيروس ميرس منطقة الخليج عام 2013 
وأودى بحياة المئات في السعودية، لذلك سيكون 

القرار صعبا من الناحية النفسية.
برأي مصدرنا   - األهم  وهو  الثاني  االعتبار 
- هو تراجع نفوذ مكانة باد الحرمين في العالم 
اإلسامي، ذلك أن سياسية اإللغاء التي شملت 
تعليق العمرة وقد تشمل إلغاء الحج هذا العام 
ستكلفها ثمنا باهظا على الصعيد السياسي من 
اإلسامي،  العالم  في  الباد  نفوذ  تراجع  خال 
فضا عن الكلفة االقتصادية التي يرجح أن تصل 
إلى 12 مليار دوالر وهي عائدات الحج والعمرة 

على الباد سنويا، وفق تقديرات غير رسمية.

لم يكن الحج يسير دائما في كل عام من 
الصراعات  أدت  ما  فكثيرا  مشكات،  دون 
الخلفاء  بين  الحروب  وأحيانا  السياسية 
المتنافسين والجماعات اإلسامية األخرى 
إلى إلغاء الحج خاصة في العصر اإلسامي 

األول، لفترات استمرت أحيانا عدة أعوام.
وتعود آخر مرة تم تعليق الحج فيها إلى 
بونابرت  نابليون  لغزو  نتيجة   1798 عام 
بقيادة  الفرنسية  الحملة  إذ جعلت  لمصر، 
الجنرال األشهر على مصر السفر بأمان إلى 

مكة والمدينة أمرا مستحيا.
وبحسب الموقع الرسمي لدارة الملك عبد 
التاريخ  ف��ق��د س��ج��ل  ال��س��ع��ودي��ة،  ال��ع��زي��ز 
اإلسامي تعطل موسم الحج 40 مرة، »بسبب 
منها :    )..( أحداث وكوارث الزمت مواسمه 
واالضطرابات  واألوبئة ،  األم��راض  انتشار 
السياسية  وعدم االستقرار األمني، والغاء 
الشديد واالضطراب االقتصادي،  إلى جانب  

فساد الطرق  من قبل اللصوص والقطاع«.
واليوم قد تكون كورونا السبب في تعطيل 
الحادية واألربعين، خصوصا  للمرة  الحج 

أن أعداد الحجاج ازدادت من نحو ستين 
ألف حاج إلى أكثر من مليونين، وال يمكن 
معها القيام بأي إجراءات احترازية لمنع 
ت��ف��ش��ي ال���وب���اء ب��ي��ن ال��ح��ج��اج، ع��ل��م��ا أن 
السلطات السعودية لم تلغ موسم الحج سنة 
2013 الذي واجهت فيها وباء ميرس، وهو 
به  مرض خطير يصيب الجهاز التنفسي ُتسِبّ

أيًضا فيروسات كورونا.
لكن اليوم يبدو الوضع مختلفا، في ظل 
أنباء عن استفحال الوضع في التجمعات 
أع��داد كبيرة من  لما فيها من تقارب بين 
المؤدين للشعائر الدينية، ففي إيران، البلد 
األكثر تضررا من جائحة كورونا في الشرق 
فيروس  أن  اآلن  الخبراء  يعتقد  األوس��ط، 
الباد  ف��ي  انتشر  ق��د  المستجد  ك��ورون��ا 
انطاًقا من مدينة »قم« التي يسافر إليها 

كل عام مايين الزوار الشيعة.
ولذلك فمن المتوقع أن تعلن السعودية 
في  للمسلمين  المقبلة  القليلة  األي��ام  في 
جميع بقاع العالم عن تعليق موسم الحج 

لهذا العام.
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إلغاء الحج ال يقتصر 
على المسلمين

إلغاء الحج ال يقتصر 
المسلمين،  ع��ل��ى  ف��ق��ط 
حرمهم  ال��ي��ه��ود  فحتى 
فيروس كورونا من حجهم 
كنيس  إل�����ى  ال���س���ن���وي 
تونس،  ف��ي  »ال��غ��ري��ب��ة« 
المقرر من 7 إلى 13 ماي 

ال��ج��اري، وال��ذي ك��ان يحج إليه اآلالف من 
هذا  خال  العالم  أنحاء  جميع  من  اليهود 

الموسم.
ومازال الكنيس الواقع في جزيرة جربة 
التونسية والذي يعتبر األقدم في إفريقيا، 
ملتزما بإغاق أبوابه منذ ظهور وباء كوفيد-
19 في باد ثورة الياسمين رغم أنها بدأت 
تتعافى بعد تسجيلها »صفر« حالة إصابة 

في اليومين الماضيين.
وكان القائمون على الكنيس اليهودي قد 
أكدوا أنه لن تتم إعادة فتحه مجددا إال بعد 
زوال خطر الفيروس، وبالتزامن مع إعادة 
العبادة األخرى في  المساجد وأماكن  فتح 

تونس.
يشار إلى أن اليهود التونسيين يحجون 
عددهم  ويقدر  سنويا،  الغريبة  كنيس  إلى 
جربة  جزيرة  سكان  من  غالبيتهم  ب�1200 
مئة  يناهز  العاصمة وكان عددهم  وتونس 

ألف قبل استقال تونس عام 1956.

كورونا قد تكون وراء اإللغاء الـ 41 للحج



لطالما نقل الرواة والرحالة وكتاب السير، محطات من تاريخ 
الحج واألحداث المحيطة به، حيث ارتبط ذلك بالكثير من األحداث 
التي شهدتها مكة � ومن خالها الكعبة � التي تعرضت للعديد 

من األخطار البشرية والطبيعية، بدءا من السيول التي غمرتها 
بخمس  والسام  الصاة  عليه  محمد  على  الوحي  ن��زول  قبل 
سنوات، مما دعا إلى إعادة بنائها ألول مرة، قبل أن تتعرض 

للسيول عدة مرات أخرى، منها ما شاهده بعض الرحالة ووصفوه 
بأن البعض كان يطوف حول البيت سباحة )مما أثار فتاوى حول 
صحة هذا الطواف من عدمها( وذلك خال الفيضان الذي كاد 

يغرق المسجد الحرام ويوقف أداء مناسك الحج في وقتها.
لكن الكثير من األحداث السياسية كانت وراء محاولة تهديم 
الكعبة، ولعل أبرزها محاولة أبرهة الحبشي التي قاد الهجوم 
عليها وهو يمتطي فيا، وذلك بعد أن فشل في تحويل وجهة 
الحجاج نحو الكنيسة العظيمة التي بناها في صنعاء خصيصا 
لهذا الهدف، حيث بعث أبرهة إلى النجاشي رسالة يقول فيها 
»بنيت لك بصنعاء بيتا لم تبن العرب وال العجم مثله ولن أنتهي 
حتى أصرف حجاج العرب إليه فيتركوا الحج إلى بيتهم«. وقد 
وصف المسعودي مصير الجيش فقال: فأرسل الله عليهم الطير 
األبابيل أشباه اليعاسيب ترميهم بحجارة من سجيل، وهو طين 
أحجار،  ثاثة  طير  كل  مع  البحر،  من  خرجت  بحجارة  خلط 
فأهلكهم الله عز وجل. فيما يروي بعض المؤرخين أن الطير 
األبابيل وحجارة السجيل هي كناية عن وباء اجتاح الجيش 
الحبشي، ويذكر ابن اسحاق أن أول ما عرفت الحصبة والجدري 

كان في ذلك العام«.
كما لم تسلم الكعبة من تعرضها للهدم عدة مرات ثم إعادة 
بنائها، إما بسبب محاولة طمس أثر الخصم السابق عليها أو 
بسبب تعرضها للقصف كما حدث مع الحجاج بن يوسف الذي 
رماها بالمجانيق في موسم الحج عندما تحصن بها عبد الله 
بن الزبير، وذلك قبل فترة من تعرضها للحريق الذي شب في 

ستائرها واختلفت حول أسبابه الروايات.
وكان الرسول )ص( نفسه قد منع من أداء العمرة، في السنة 
كبير من  ع��دد  قد خ��رج ألدائ��ه��ا مع  وك��ان   ، للهجرة  السادسة 
المهاجرين واألنصار، وكان معهم هدي كبير يسوقونه لفقراء 
مكة، وأخبر أهل مكة أنه يريد أن يدخل البيت معتمرا ال غازيا 
ليعلن للعرب أن دينه اإلسام يحترم الكعبة كما يحترمونها، لكن 
أهل مكة أصابهم الخوف، فصدوه عن المسجد الحرام، فجاء 
صلح الحديبية الذي كان من بين ما اتفق فيه أن يرجع الرسول 
عليه السام ذلك العام دون أن يؤدي العمرة، على أن يعود العام 
القادم فيدخل مكة بعد أن تخرج منها قريش وليس معه إال ساح 

المسافر، كما تحدث عن ذلك كتاب »تاريخ الكعبة«. 
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تاريخ توقف الحج بين األوبئة 
والسياسة

بعد أن أفتى بذلك العلماء

عندما منع المولى عبد العزيز المغاربة 
من أداء فريضة الحج

 »رحلة الرحات لمكة في مائة رحلة ورحلة« 
الكتاب الذي حاول فيه الدكتور عبد الهادي 
التازي أن يلخص فيه ألكثر من مائة رحلة 
وسمعوه  عاشوه  ما  أصحابها  فيها  دون 
وعانوا منه أيضًا في طريقهم لحج بيت الله 
الحرام، أشار إلى أن الرحلة المغربية اهتمت 
تفتك  كانت  التي  األوب��ئ��ة  ت��واري��خ  بضبط 
بالحجاج على شكل فظيع، فيتحدثون عنها 
وعن ضحاياها وكيف كانت الهيأة الحاكمة 
تعمل على ضبط أسماء األموات، فكانت ال 

تسمح بدفن أحد إال بعد التأكد من اسمه.
بن  محمد  رحلة  الرحات  هذه  بين  ومن 
جعفر الكتاني إلى الحجاز، التي ذكر فيها 
السلطان  توافق  نتيجة  كانت  التي  فتواه 
موالي عبد العزيز مع فقهاء فاس ومراكش 
في سنة 1896 حول المنع من سفر الحجاج 
األجنبية.  والمضايقات  ال��وب��اء  من  وقاية 
ويشير عبد الهادي التازي في تعليقه على 
ذكر هذه الحدث بأنه ما كان ليذكر رحلة محمد 
الكتاني دون أن يتوقف عند أسباب  جعفر 
هذه الفتوى، مبينا أن من أخطر القضايا التي 

واجهتها الدولة المغربية في القرن التاسع 
عشر الميادي، كانت إنشاء المجلس الصحي 
الدولي بطنجة، بحجة الحفاظ على الصحة، 
لكن  للمغرب،  الديبلوماسية  العاصمة  في 
المجلس لم يلبث أن أخذ يستصدر القرارات 
ضد السفن العائدة بالحجاج، وقد أثارت هذه 
القرارات قلق المغرب لعلمه بشدة وقعها على 
الرأي العام المحافظ. وتجدر اإلشارة إلى أن 
هذا المجلس قرر تكثيف إجراءاته الوقائية 
بعد وباء الكوليرا الذي تسرب إلى المغرب 
عن طريق الحجاز في سنة 1895 حيث اتجه 
تفكير المجلس الصحي إلى جعل الصويرة 
الوزير  يلبث  بالمغرب. ولم  محجرا صحيا 
األول المغربي باحماد أن قام بإباغ الممثل 
البريطاني نيكلسون خال سفارته في مراكش 
في سنة 1896 بعزم الحكومة المغربية إشعار 
ن��ق��ل الحجاج  ب��ع��دم  ال��م��اح��ي��ة  ال��ش��رك��ات 
المغاربة إلى الديار الحجازية، وأمام مواصلة 
المغربي  العاهل  ق��ام  لمطالبه،  المجلس 
باستصدار فتوى من العلماء حول الموضوع، 
الشيخ  فتوى  الفتاوى  هذه  في صدر  وكان 

محمد بن جعفر التي دونها في كتابه »سلوة 
األنفاس ومحادثة األكياس في من أقبر من 
العلماء والصلحاء بفاس«، حيث اتفق العلماء 
على أن »الناس موكولون في هذه العبادة إلى 
ما حملوا من هذه األمانة، ويردون في فعلها 
أو تركها إلى ما عندهم من اليقين والديانة، 
والله  جهلوا  م��ا  منها  يعملون  أن��ه��م  بيد 
حسيبهم في ذلك فيما عملوا إال إذا تمالكوا 
وم��ن سائر  األق��ط��ار،  في جميع  الترك  على 
النواحي واألمصار، فعلى اإلمام أو غيره من 
ج��م��اع��ة ال��م��س��ل��م��ي��ن ت��ع��ي��ي��ن ط��ائ��ف��ة من 
المحتسبين، إلى ذلك المقام إلقامة الموسم 
في كل عام، وإذا تحقق أو غلب على الظن أنه 
أو  شديد،  مكروه  إليها  بالسفر  سيلحقهم 
يقعون بسببه في وبال عظيم ونكال شديد، 
العام  في  منها،  يمنعهم  أن  حينئذ  فلإلمام 
ال���ذي يظن ح��ص��ول ذل��ك ف��ي��ه. ب��ل ذل��ك من 
النصيحة الواجبة عليه هنالك كما ذكر سيدنا 
حفظه الله في ما أخبر به نائبه في طنجة 
البأس  م��ن  ف��ي��ه  وم���ا يحصل  ال���ع���ام،  ه���ذا 

العظيم«.

الكعبة 
المشرفة 
في محطات 
من األهوال

الملف

لم تسلم الكعبة من تعرضها 
للهدم عدة مرات ثم إعادة 
بنائها، إما بسبب محاولة 
طمس أثر  الخصم السابق 

عليها أو بسبب تعرضها 
للقصف كما حدث مع الحجاج بن 

يوسف الذي رماها بالمجانيق

إعداد : نجاة أبو الحبيب

n.aboualhabib@gmail.com 



تحدثت عن ذلك وثائق ديبلوماسية 

كما دونها مؤلف كتاب »مصور في الحج«
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هكذا منع الجزائريون والمصريون مرتين من الذهاب إلى الحج

المعاملة المهينة لتعقيم الحجاج في الحجر الصحي 

تضمن كتاب »مكة المكرمة والكعبة المشرفة في 
كتب الرحالة المسلمين ما بين سنتي 1900-1517« 
لمؤلفه الدكتور علي الشنوفي، مجموعة من تقارير 
في  جاء  ما  ومنها  ج��دة،  في  فرنسا  قنصلية  إدارة 
مراسلة مرفوعة من قنصلية فرنسا إلى وزير الخارجية 
بباريس في 20 دجنبر 1865 الموافق لفاتح شعبان 
1282 تكشف عن أجواء الحج في ظل األوبئة، وعن 
س��ب��ب غ��ي��اب ال��ج��زائ��ر وم��ص��ر ع��ن ال��ح��ج. ويشير 
مضمونها أن األمراض المتفشية في مكة أهلكت عددا 
المتفشي  التيفوس  إلى جانب مرض  الحجيج،  من 
الكوليرا  ابتدأ ظهور  أيضا في مرفأ الحديدة. وقد 
بمرفأ مكا شرقي عدن، وصعدت العدوى عبر القوارب 
لم  حيث  ج��دة،  وصلت  أن  إل��ى  البحرية  والمراكب 
يستفحل مرض الكوليرا إال بعد انتهاء احتفاالت منى 
)تقديم األضحية بذبح الضأن(، وبالفعل فإن أكثر من 
200 ألف شخص نال منهم المرض واإلعياء ما لبثوا 
عند افتراقهم أن حملوا معهم ما استنشقوه مدة 48 
ساعة من جراثيم انتشرت على 300 ألف من جثث 
الضأن لوثت الهواء بنتنها، فمن هذا االحتفال بمنى 
بأن  الشرف  الفعلي، ولذا فلي  الكوليرا  شب مرض 
الجيف  ت��وارى  أن  الخطر  ه��ذا  تافي  قصد  أقترح 

التراب عقب األضحية.« 
 كما يضيف التقرير أنه من الضروري أساسا أن 
يتم منع الحجيج المصابين بمرض معد من الدخول 
إلى مكة، ومهما كان مأتى الحجيج، فإن جميع من 
ظهر عليهم مرض معد، يتم اإلعام بهم في المندوبيات 

الصحية بغية إرجاعهم إلى بلدانهم.
بجدة  الفرنسية  للقنصلية  آخر  تقرير  يشير  كما 
مرفوع لوزارة الخارجية في تاريخ يونيو 1875 أن 
700 ألف حاج، وهو عدد  عدد الحجاج لم يتجاوز 
قليل نسبيا، وبالفعل فإنه لم يقدم هذه السنة إلى 
هذا  سبب  ويشرح  مصري«  أو  ج��زائ��ري  أي  الحج 

الغياب بالقول: »ومما ال يجهله أحد أن خديوي مصر 
يسعى أن يمحو من واليته أثر حركة الحج، التي ال 
الصحية  الناحية  من  قلبه  في  الرعب  دوم��ا  تلقي 
إلى  بالنظر  ثقيلة  كلفة  تحمله  كذلك  ولكن  فحسب، 
لتلك  من مشموالته  التي هي  المتعددة  المصاريف 
المناسبة، أما الحجيج الجزائريون، فلعله من المبالغة 
القول أننا لم نر أي أحد منهم هذه السنة، ألن عددا 
قليا منهم يندسون ضمن الحجيج التونسيين أو 

المغاربة، باستعمال الوسيلة التالية: أنهم يحصلون 
في الجزائر على جواز سفر إلى تونس مثا، ثم في 
تونس يحصلون على تذكرة عربية للذهاب إلى مكة، 
السلطات  ح��راس��ة  م��ن  يتخلصون  الكيفية  وب��ه��ذه 
الفرنسية ومراقبتها. إن هذه الذريعة ستتفشى دون 
شك إذا حصل التمادي على التحجير بالنسبة لهذا 
حتى  ذل��ك  ذك��ر  المفيد  وم��ن  الحجيج،  من  الصنف 

يتسنى عند االقتضاء تافي هذا المانع«. 

 في يومياته، نقل محمد علي أفندي السعودي 
في كتابه »مصور في الحج« تاريخا مصورا ومكتوبا 
لرحلة الحج التي قامت بها الحملة المصرية إلى 
مكة المكرمة والمدينة، في مطلع القرن العشرين، 
خال حكم االمبراطورية العثمانية، والتي عرفت 
رحلته الثانية التي قام بها رفقة أمير الحج إبراهيم 
المصرية  الحج  قافلة  عن  المسؤول  باشا  رفعت 
المخاطر الصحية في  آن��ذاك، حيث نقل تفاصيل 
تسعة  عمره  وك��ان  و1908   1904 بين  م��ا  فترة 
وثاثين عاما داخل قافلة كانت تضم ألفا وثمانمائة 

حاج يحرسها ما يقرب من خمسمائة جندي.
كانوا يتوقفون خال عودتهم مدة أربعة أيام لمنع 
»السلطات  أن  ي���روي  ح��ي��ث  ال��ك��ول��ي��را،  ان��ت��ش��ار 
الوباء بسبب  انتشار  منع  إلى  البريطانية سعت 
الحجاج المسلمين القادمين من الهند، وقد ظهر 
نوع جديد من البكتيريا المسببة للكوليرا في إحدى 
محطات محمل قافلة الحج في »الطور« على ساحل 
سينا، واكتشف وجودها مجموعة من األطباء، الذين 
قاموا بفحص الحجاج القادمين من الديار المقدسة، 
ومازالت تلك الكوليرا تعرف بكوليرا الطور. كما 
اتخذتها  التي  االحترازية  االحتياطات  أن  الحظ 
إذ  المرض،  انتشار  لمنع  كافية  الدولة كانت غير 
كانت الوفاة بسببه من أخطر المشاكل التي واجهها 

الحجاج. 
 ويصف المصور الطريقة المتبعة في التعقيم، 
والمعاملة المهينة التي يعامل بها الحجاج بقوله: 
عن  بعيدا  المينا،  باتجاه ساحل  السفينة  »رست 
تلك  كانت  الطور،  ميناء  في  الموجودة  الصخور 
المحطة التي يوجد فيها المحجر الصحي، حيث 
أجبر جميع الحجاج المسافرين بحرا على التوقف 
خال رحلتي الذهاب والعودة، لقد أجبرت المخاطر 
المهددة للصحة والمصاحبة لرحلة الحج، وال سيما 
على  السلطات  والفتاك،  المعدي  الكوليرا  مرض 
فرض إجراءات لمنع العدوى والتلوث، كانت فترة 
الحجر الصحي مهمة على وجه الخصوص، خال 

بفعل  المحتملة،  ال��ع��دوى  بسبب  ال��ع��ودة  رحلة 
الهندية، حيث  القارة  القادمين من شبه  الحجاج 
الحكومة  وخشيت  ع��ادة،  بينهم  الكوليرا  تنتشر 
البريطانية من أن تؤدي اإلجراءات غير اآلمنة إلى 

انتشار المرض غربا باتجاه أوربا.
محطة  مدير  بيك  دي��س  زك��ري��ا  الطبيب  توجه 
المحجر الصحي إلى سطح السفينة قبل مغادرة 
الحجاج لها، حتى يرحب باألمير، ولحظة وصول 
محمد أفندي السعودي إلى اليابسة كان يتفحص 
أدوات التصوير الخاصة به، بلهفة شديدة خوفا 
من تعرضها للتلف عندما تم تعقيم أمتعة المسافرين 
بآلية التدخين، انضم الطبيب سليمان بك حمادة، 
ثم  األمير،  حاشية  إل��ى  اإلقليمي  الصحة  مفتش 
اجتمع األعضاء األعلى مقاما في البعثة المصرية 
ألقى  ال���ذي  ال��ط��ور  محطة  م��دي��ر  إل��ى  لاستماع 
مدير  أصر  حيث  الكوليرا،  مخاطر  عن  محاضرة 
المحطة أن على األمير أن يحذر الحجاج من إحضار 
عبوات ماء زمزم من مكة، أو ما يؤكل مثل التمر من 
المدينة المنورة، وأضاف محذرا بحدة أنه سيتم 
مصادرة وإتاف هذه األشياء، مشيرا إلى أنه: »وإن 
هذه  على  أم��وال��ه��م  إن��ف��اق  على  ال��ح��ج��اج  امتنع 
إجراءات  إنفاقها على  البضائع، فسيتمكنون من 

وقائية مثل غلي الماء«.
»بدأت عملية التعقيم لركاب الدرجة الثالثة في 
السفينة، الذين تم توجيههم إلى السقيفة الخشبية، 
حيث منح كل واحد منهم جابية، دافئة من صوف 
ثاثة  كل  مابس  وضعت  ثم  الرتدائها،  الفانيا 
أش��خ��اص داخ���ل أك��ي��اس ح��ش��رت ب��دوره��ا داخل 
أسطوانات معدنية، وعند االنتهاء من هذه العملية 
خال  من  عمقت  ثم  بإحكام،  األسطوانات  أغلقت 
استحم  األثناء  تلك  في  الكبريت.  ببخار  حقنها 
انتظروا  ثم  مطهر،  صابون  باستخدام  الحجاج، 
تحت ضوء ما، وكانت أعدادهم كبيرة بانتظار أن 
يتم إرجاع مابسهم إليهم، وعند انتهاء العملية 
بأكملها عاد الحجاج إلى قواربهم، حيث كتب محمد 

أفندي السعودي: في الماضي عومل الحجاج بقسوة 
إذ تم تعقيم مابسهم، بطريقة فوضوية غير منظمة، 
وترك الحجاج ليتجمدوا من البرد بعد أن قاموا 
باالستحمام ومن تم التقطوا العديد من األمراض 

المعدية التي رافقتهم في سفرهم«.
استرجع السعودي تجربته السابقة عندما أصيب 
العديد من الحجاج بالديزنتاريا وعدد من األمراض 
في محطة  القاسية  المعاملة  نتيجة هذه  األخرى 
قام  التي  التعقيم  ظ��روف  تكن  لم  بحيث  ال��ط��ور. 
الحرفي  بالمعنى  مثالية  بتطويرها  المسؤولون 
الثالثة  ال��درج��ة  من حجاج  ع��دد  ق��ام  فقد  للكلمة، 
لم يستطيعوا  التعقيم، ألنهم  بالتهرب من عملية 
تحمل الحجر الصحي الذي فرضته المحطة. رست 
المرفأ للسفينتين  السفينة قرب جدة، ولم يتسع 
اللتين تنقان الحجاج، لذلك استخدمت القوارب 
في حملهم للوصول إلى رصيف ميناء جدة حيث 
يوجد المحجر الصحي، وقبل ذلك صعد إلى ظهر 
السفينة المراقب ومساعدوه ولم يبدوا أي اهتمام 
بصحة الركاب، بل كان جل اهتمامهم جمع جوازات 
سفرهم، ورسوم المحجر الصحي، وبقي المسافرون 

طول الليل بالسفينة.
الحظها  للتعقيم  أخرى  طريقة  الكاتب  ويصف 
كي  مكة  س��رادق شريف  إل��ى  األمير  راف��ق  عندما 
االمبراطوري  القانون(  )أي  الفرمان  إلى  يستمعا 
الصادر عن السلطان العثماني والخاص بالحج، 
حيث كان حشد عظيم قد تجمع في الخارج، فراقب 
مسؤولو الصحة كل من يدخل خيمة شريف مكة 
إجسادهم  بدهن  قاموا  أنهم  من  للتأكد  المهيبة 
وقد  الكوليرا،  انتشار  لمنع  السليماني«  ب�«مرهم 
ساهم القلق حيال انتشار وباء الكوليرا في تخفيض 
مستوى االحتفال. ومن الطرائف التي نقلها خال 
رمي الجمرات »أن بعض المصريين اختاروا البصق 
لردع  وذل��ك  الصغرى  الجمرات  رمي  ج��دران  على 

الشيطان«. 
وعند العودة يحكي صاحب الكتاب كيف شعر 

بالتوتر بسبب الرحلة باتجاه محجر محطة الطور 
الصحي، حيث أيقن أن أربعة أيام أخرى سيقضيها 
الحجاج في عملية تعقيم طويلة، كانت في الواقع 
وكان  الكوليرا،  لعدوى  التقاطهم  لعدم  ضرورية 
يخشى أن تتعرض أدواته الفوتوغرافية للتبخير 
بالكبريت، فطلب تدخل األمير والطبيب، مما جعله 
يحظى بمعاملة خاصة، باإلضافة إلى وضع إحدى 
حجرات المستشفى التي تتوفر على كل الضروريات 

تحت تصرفه. 

األمراض 
المتفشية في 

مكة أهلكت عددا 
من الحجيج، إلى 

جانب مرض 
التيفوس 

المتفشي أيضا 
في مرفأ الحديدة. 
وقد ابتدأ ظهور 

الكوليرا بمرفأ 
مكال شرقي عدن
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السلطات 
البريطانية سعت 

إلى منع انتشار 
الوباء بسبب الحجاج 
المسلمين القادمين 
من الهند، وقد ظهر 

نوع جديد من 
البكتيريا المسببة 
للكوليرا في إحدى 

محطات محمل 
قافلة الحج في 

»الطور« على ساحل 
سينا
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طارت العقول والموت يحصد الخالئق والجنائز تمأل البيت الحرام

 مشاهدات بريطاني مسيحي أدى مناسك الحج 
متنكرا بهيأة عربية

يصف محمد الحنفي ابن أبي بكر الحيوني خطورة 
الوباء الذي صادفه في رحلته إلى الحج في سنة 1846م 
قائا: »ترى الرجل على جمله، فا تشعر به حتى يسقط 
من فوقه. مات األول والثاني، فطارت العقول، ويبس 
الريق في أفواه الرجال، وكان في إزائي بالمطرح رجل 
ماتت بنته وزوجته، ومات الرجل الذي اكترى لهم اإلبل، 
اليوم  وفي  الوفاة،  ليعلن  الركب  شيخ  طبل  دق  وقد 
القلوب،  رجفت  الموت  كثر  ولما  آخر،  الموالي سقط 
واشتد الهول، وأخبروا أن الطاعون منتشر بمكة وهم 
في طريقهم إليها، األمر الذي شوشهم، وكان الرجال 
إلى  اإلب��ل حتى وصلوا  ظهور  على  بالحبال  ُيشدون 
»ينبع«. مات ثلث الركب، ومات ثاثون ما بين الرجال 
والنساء، ووقعت الفتنة بين الناس، وسارت الركبان 
والموت يطلب آثارهم إلى أن وصلوا مكة. فقام الموت 
الجنائز  إال  الشعير، ال ترى  الخائق محصد  يحصد 
عليها  فيصلون  ال��ح��رام،  البيت  إل��ى  بها  يأتى  التي 
ويأخذوهنا للمقابر، بعد أن يأذن الشريف كتابة بدفنها، 
فعلى أي مقبرة مررت إال وتنظر الحفارين فيها منشغلين 
وخلفا  أماما  بصرك  يقع  فا  بالدفن  وآخرين  بالحفر 
ويمينا وشماال أو سائرا إال على الجنائز، وال يقدر أحد 
أن يخطو خطوة إال مع صاحبه خوفا من أن يصاب 
فيسقط في الطريق«. ولم يسلم محمد الحنفي الحيوني 
هو اآلخر من أعراض هذا المرض كما جاء في  كتاب 
»رحلة الرحات، مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة«، كما 
رحلة  مائة  في  مكة  الرحات،  »رحلة  في  كتاب  جاء 

مغربية ورحلة«. 
أما أبو العاء إدريس الذي كان يعمل كاتبا في باط 
السلطان أبي زيد بن عبد الرحمان، فيتحدث في رحلته 
عن الوباء العظيم الذي شهدته مكة سنة 1246، حيث 
مات خلق كثير بقوله: »هذا الوباء هو ريح ما رأى الناس 
مثله، وال سمعوا به، وهو قاتل في حينه، ويسمونه 
عندنا في المغرب بأسماء: »الكوليرا«، و»الريح األصفر«، 
و«بوقليب«. ويسميه أهل الحجاز ب�»اللطف« و»الشوطة«، 
إذا أصاب الرجل تغير لونه، واسود جفن عينيه، وجعل 
من  الناس  وم��ن  أسفل،  من  ويسيل  أعلى،  من  يتقيأ 
يشتكي إضافة لما ذكر من وجع في رجليه، ويموت في 

الحين. وقد حدث عندنا في فاس سنة 1250«.
ويشير إلى ما صادفه أيضا في رحلته الثالثة إلى 
الحج حول الوباء: »تأخر الوقوف بعرفة، كان الموت 
النشغالهم  ب��ه  يشعروا  ل��م  ولكنهم  ال��ن��اس  ف��ي  ي��دب 
بالوقوف، فلما حلوا ب� »منى« شاع الموت فيهم شيوعا 

كثيرا واختل النظام، وكانوا يتخوفون من الخروج لرمي 
الجمرات، ومكث الناس يوم النحر وثانيه، وكان يوم 
جمعة، والناس يموتون في طرق منى وال يجدون من 

يواريهم«. 
ثامن  في  الحج  إل��ى  رحلته  فيروي  الغيغائي  أم��ا 
رمضان الموافق ألبريل 1858 والتي صادفت إرسال 
ألداء  األربعة  ألبنائه  الرحمان  عبد  م��والي  السلطان 
لوباء  تعرضت  ق��د  مكة  ك��ان��ت  حيث  ال��ح��ج،  مناسك 
الكوليرا، الذي كان سببا في موت العديد من الحجاج، 
ومن بينهم أعضاء من الوفد المغربي، ومات من أبناء 
العاهل المغربي اثنان، حيث توفي المولى إبراهيم في 

مكة، والمولى جعفر في المدينة ودفن بالبقيع. 
ومن فواجع الحج التي عرفها تاريخ المغاربة، ابتاع 
البحر على عهد السلطان موالي عبد الله زهاء أربعمائة 
من الحجاج المغاربة عندما تعرضت السفينة التي كانت 
تقلهم للغرق، فقد ورد في أحداث شهر 1167م عند ابن 
الطيب القادري في »نشر المثاني« أن خبرا ورد من فاس 
بأن سفينة مملوءة بالحجاج سافرت من اإلسكندرية 

نحو باد المغرب عبر تونس وفيها نحو أربعمائة من 
الحجاج المغاربة من فاس وغيرهم، غرق جميع من فيها 
ونجا بعض األفراد على بعض األلواح أو البراميل التي 
كانت عندهم لحمل الماء الحلو، وقد غرقت السفينة بما 
فيها من األمتعة واألم��وال. ومن جملة من غرق فيها 
اثنان من السادة العراقيين وهما سيدي عبد السام 
العاء  أبي  الشريف  ابنا  القادر  عبد  سيدي  وشقيقه 
سيدي إدريس بن محمد العراقي الحسيني، وقد تحدث 
ابن زيدان أيضًا عن هذا الحادث مشيرا أنه كان بين 
ال��ق��ائ��د أحمد  آن���ذاك  ال��رب��اط  ض��ح��اي��اه وال���ي مدينة 

الولتيتي.
كما  للمغرب،  الديبلوماسي  التاريخ  طرائف  ومن 
المناسبة بعث  بهذه  أنه  التازي  الهادي  سجلها عبد 
شريف مكة مساعد بن سعيد بوفد لتقديم العزاء إلى 
السلطان موالي عبد الله، فخرج بنفسه للترحيب به، 
وقد استقبله العاهل المغربي في قصره بدار ادبيبغ 
بفاس على ما يذكره األسير السويدي ماركوس بيرك 

الذي كان يعيش آنذاك في القصر الملكي.

آرثر جون واڤيل، الرحالة البريطاني الذي اشتهر بحبه 
لاستكشاف والمغامرات منذ أن غادر الجيش البريطاني، 
قرر أن يدخل األرض المحرمة على األجانب في موسم 
وباسم  الحج،  مناسك  ألداء  مزيفة  ذريعة  تحت  الحج، 
مزيف أيضا: علي الزنجباري، نسبة إلى زنجبار، االسم 
1908 والتي دونها  الذي ستشتهر به رحلته في سنة 
ريم  وترجمتها  م��ع��اص��ر«  ح��اج  »رح��ل��ة  ع��ن��وان:  تحت 

بوزين.
دون سن  م��ات  ال��ذي  مؤلفها  فيها  وق��ف  رحلة  إنها 
الرابعة والثاثين عند تفاصيل مشاهداته، حيث استطاع 
أن يعبر جميع مراحلها دون أن ينكشف أمره بمساعدة 
صديقين أحدهما من زنجبار واآلخر من حلب، ومن بين 
ما يرويه في رحلته هاته التي كانت من أخطر الرحات 
التي قام بها لكونه كان يجرب أداء مناسك الحج وهو 
تعقيم  به  يتم  كان  ال��ذي  المهين  األسلوب  مسلم،  غير 
الركاب في السفينة في إطار عملية الوقاية من الوباء: 
»باعتبارنا وصلنا إلى األراضي التركية، فقد وجب علينا 
الحجر مرة أخرى، حملت آلة التبخير المطهرة إلى متن 
يتم  حتى  ثيابنا  من  نتجرد  أن  منا  وطلب  السفينة، 
تطهيرها ويتم فحصنا، فرفضت هذا األمر وقمت بإرشاء 
أحد الموظفين بدوالر واحد حتى يتم إطاق سراحنا، 
أخذ الموظف المال بطيب خاطر، مما دعاني لاعتقاد 
أنني غاليت في هذا المبلغ، وحصلنا بذلك على بطاقة 
تشهد لنا بأننا مررنا من التعقيم، وشققنا طريقنا إلى 
الطبيب الذي كان في ردهة الطرف اآلخر من السفينة. 
سنحت لنا الفرصة لمشاهدة تبخير بقية الركاب الذين 

كنا سنكون من بينهم لو انتظرنا دورنا، وكنا نستمع 
إلى احتجاجهم حينما كانت ترد إليهم ثيابهم مبللة وقد 
اختلطت ألوانها. وحين تم االنتهاء من »إتاف« مابس 
المسافرين، تم رش بقية سائل التطهير على السفينة 
المسافرين،  بعض  حفيظة  أث��ار  مما  عشوائي،  بشكل 
فانهالوا بالشتائم على كل شيء وهم يستقبلون الرذاذ 
في أعينهم، وعندما تم االنتهاء من التسبب بأكبر قدر 
وأخلي  الصحي،  الحجر  فريق  انسحب  االنزعاج،  من 

سبيلنا«. 
ما يشغل بال الجميع قبل الحج هو المرض، مثل وباء 
الطاعون والكوليرا، وفي هذا الموسم بالذات كان الخطر 
مهيمنا أكثر من العادة، قياسا لما حصل في الموسم 
السابق، إذ يبدو أن الوباء بدأ قبل شهر من الخروج من 
اتخذ  حين  عرفة  يوم  إلى  تدريجيا  أم��ره  واشتد  مكة، 
جدا،  خبيثا  أصبح  حينئذ  فعلي،  وب��اء  صفة  المرض 
وحصد في منى خال أسبوع ألف شخص. وكان الخطر 
الدوري لألوبئة الفتاكة وحصيلة الوفيات توجه بقوانين 

صارمة تمنع الناس الخروج إلى مكة دون وقاية. 
الرحالة خال تواجده بمكة في  ما ذكره  بين   ومن 
موسم الحج، هو ذهابه إلى سوق النخاسة: »قمنا بزيارة 
النخاسة عدة م��رات، وأعتقد أن مكة هي إحدى  سوق 
األمكنة القليلة التي مازالت تمارس النخاسة في العلن، 
حيث يصطف العبيد الذين يوضعون في غرف عرض 
خاصة، على مقعد فوق مصطبة مرتفعة، وهم جميعهم 
نساء، ويمكن شراء العبيد الرجال والخصيان باتفاقات 
خاصة. يقاد الشاري من قبل المالك إلى كل غرفة حيث 

يسهب في شرح مزايا »بضائعه«، والثمن البخس الذي 
يطلبه بالمقابل، وباستطاعة أحد إن شاء أن ينخزهن 
حول  يرضيه  عمل  بأي  يقوم  أو  أسنانهن،  ويتفحص 
صحتهن وعقلهن. وإلتمام الشراء على المشتري أن يقبل 
بالثمن المطلوب، وثمن الجواري النساء، يتراوح بين 
عشرين جنيهًا إلى مائة جنيه، ويزداد المبلغ في حالة 
بيع نساء كرجيات )من جورجيا(، أو شركسيات والاتي 
يملكن مفاتن خاصة وقدرات علمية، وقد أخبرت بعدم 
وجودهن هذه السنة، بسبب تفشي وباء الكوليرا بينهن 
في السنة الماضية، وقد عرض علي كل التجار تأمين 
وجود  بكفالة  األم���ر،  بهذا  طلبا  تركت  إن  ل��ي  واح���دة 
أقوم  أن  أرغ��ب  لم  لكني  فيها،  المطلوبة  المواصفات 

بالشراء بهذه الشروط«. 
ويضيف الكاتب »ال يشجع اإلسام الرق بأي حال من 
األحوال، وهو معرض للكساد ويتم تحت شروط قاسية 
جدا، فإذا كان لدى عبد أية شكوى من إساءة فإن القاضي 
سرعان ما يصلح األمر، وفي قضايا اإلساءة الفظة، قد 
تعطى الحرية للعبد المساء إليه من قبل مالكه. إن القانون 
يرعى الرقيق أفضل من باد القوانين األخرى المتعلقة 

بالخدم االعتيادي«.
وحرص الرحالة البريطاني في ختام كتابه أن يعترف 
أن نجاحه في عدم انكشاف أمره في رحلته التي استمرت 
أربعة أشهر بين سكان المدن المقدسة لم يكن بفضل أنه 
خبير في فن التنكر، أو بسبب عدم دقتهم في الماحظة 
وإنما بسبب جهلهم بالعالم الخارجي، وعدم االهتمام 

به، أو حتى االهتمام بالبلدان التي تدين باإلسام. 
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هكذا منع عبد 
الملك أهل الشام 

من الحج إلى الكعبة
»تاريخ  ك��ت��اب  ي��ش��ي��ر   
الدكتور  لمؤلفه  الكعبة« 
علي حسني الخربوطي أن 
عبد الملك بن مروان شعر 
بخطورة إقامة عبد الله بن 
الزبير في مكة إلى جانب 
الكعبة، وحاول أن يصرف 
المسلمين عن الرحيل إلى مكة، كي ال يلتقوا 
أن  على  ق��ادرا  يكن  لم  ولكنه  الزبير،  بابن 
ينهاهم عن أداء فريضة الحج التي هي ركن 
من أركان اإلسام، وأخذ يبحث عن حل آخر، 
القبة.  بناء صخرة  فكرة  إلى  توصل  حتى 
المقدس ودعا  قبة الصخرة في بيت  فبنى 
المسلمين إلى الحج إليها، وروى اليعقوبي 
تاريخ هذا الحدث فقال: منع عبد الملك بن 
ابن  أن  الشام من الحج، وذلك  م��روان أهل 
الزبير كان يأخذهم إذا حجوا بالبيعة، فلما 
رأى عبد الملك ذلك، منعهم من الخروج إلى 
مكة، فضج الناس وقالوا: أتمنعنا من حج 
بيت الله الحرام وهو فرض من الله علينا، 
فقال لهم: هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن 
رسول الله، قال ال تشد الرحال إال إلى ثاثة 
مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد 
بيت المقدس، وهو يقوم لكم مكان المسجد 
الحرام. وهذه الصخرة التي يروى أن رسول 
الله وضع قدمه عليها لما صعد إلى السماء، 
تقوم لكم مقام الكعبة. فبنى عبد الملك على 
الصخرة قبة، وعلق عليها ستائر الديباج، 
وأقام لها سدنة، وأخذ الناس يطوفون حولها 
كما يطوفون حول الكعبة. وأقام بذلك أيام 

بني أمية«. 



إذا كانت بوادر تطور ملحوظ قد رافقت األعمال 
الرمضانية الدرامية خاصة في السنتين الماضيتين، 
من خال بعض األعمال التي ظلت حاضرة في ذاكرة 
المغاربة، فإن رمضان الذي ودعناه ال شك سيتذكره 
كثيرا عشاق األعمال الدرامية المغربية التي خلقت 
التميز في زمن كورونا، وصورت بعض حلقاتها 
األخيرة تزامنًا مع اإلعان عن تسجيل أول إصابة 
لهذا الوباء بالمغرب. هذا في الوقت الذي ظلت فيه 
الكوميديا ال تبارح مستواها المتواضع الذي تطل 
به كل سنة على مشاهديها، رغم ما يرافقها دائمًا 
من انتقادات حد المطالبة برمضان بدون فكاهة، 
مع االستثناءات التي ظل الفنان حسن الفذ يمثلها 
على مدى سنوات بأسلوبه المتجدد في »الضحك«، 
على  لاشتعال  يعود  أن  السنة  هذه  اختار  حيث 
الباروديا من جديد، بعد سلسات »الكوبل« و» كبور 
والحبيب« التي حققت نجاحا باهرا ظل قائما بدون 

أي منازع.
هذه  رمضان  رافقت  التي  األع��م��ال  كانت  ف��إذا 
السنة، قد عرفت غياب بعض األسماء التي تعودنا 
العديد منها قدمت  على حضورها المستمر، فإن 
وجوها جديدة شابة في أدوار جعلتهم في مقدمة 
اهتمام الجمهور الواسع الذي تجاوب مع أدائهم 
بشكل كبير، وبرزت طاقتهم في التشخيص وتقمص 
أدوار صعبة، كما حدث مثا مع الممثل الصاعد 
سعد موفق في مسلسل »ياقوت وعنبر«، العمل الذي 
الفنانين  لجميع  ال��ب��ط��ول��ة  يمنح  أن  اس��ت��ط��اع 

والذين  الشباب،  أو  ال��رواد  المشاركين سواء من 
أداء  تجربة  يعيشون  السلسلة  أح��داث  جعلتهم 
مختلفة تمامًا عن بقية األدوار التي شخصوها في 
مسارهم، كالدور الصعب الذي سيظل عامة فنية 
مميزة في حياة الفنان المهدي فوالن، والذي سيكون 
انطاقته الفعلية رغم أن المهدي دخل المجال منذ 
بعضها  األعمال  من  العديد  في  وش��ارك  سنوات، 

كوميدي رفقة والده حسن فوالن.

لم  السنة  هذه  حملتها  التي  الكبيرة  اإلضافة 
تنافسية  درام��ي��ة  أعمال  تقديم  عند  فقط  تتوقف 
من  ال��رواد  من  فنانين  تمكين  عند  ولكن  مميزة، 
بينهم  م��ن  م��رة،  ألول  يؤدونها  أدوار  تشخيص 
الممثلة هدى صدقي التي تخوفت في البداية من 
وياقوت  عنبر  سلسلة  قصة  لكن  »ال����دادة«،  دور 
أقنعتها بقبول الدور الذي أبدعت في أدائه، وأعادت 
من خاله المكانة الكبيرة التي كانت تتمتع بها هذه 
الفئة من المربيات والمساعدات داخل األسر، ولم 
يكن هذا العمل وحده الذي أبرز هذا الجانب، بل 
الفنانة  دور  خ��ال  م��ن  »ال��غ��ري��ب��ة«  سلسلة  ك��ذل��ك 
المقتدرة جميلة الهوني في دور »رحمة«، الخادمة 
بطلة  بناصر  ال��زه��راء  فاطمة  منها  جعلت  التي 
السلسلة أقرب الناس إليها وكاتمة أسرارها، كما 
حدث تمامًا مع دور والدتها كذلك، والذي أدته نعيمة 
المنزلية  مساعدتها  في  وج��دت  حيث  المشرقي، 
الشابة سندا بعد أن وجدت نفسها وحيدة في البيت 

عندما تزوجت كل بناتها.
السنة  التي حملتها هذه  القيمة  من اإلضافات 
بعض األعمال التي عرضت في رمضان، االلتفاتة 
إلى عالم الكتاب والنشر، حيث استطاعت سلسلة 
المقتبسة من قصة واقعية، أن تتناول  »الغريبة« 
جانبا من واقع عالم النشر، وكواليسه، واختاف 
وجهات النظر في أسلوب التعامل مع الكتاب كإبداع 
التلفزيوني  الفيلم  كشف  فيما  للربح،  ووسيلة 
»التكريم« عن مدى استغال اسم الكاتب من أجل 
وقيمته  كرامته  حساب  على  شخصية،  مصالح 
األدبية، خاصة في الطريقة التي يتم بها تكريمه، 
والتي حاول الفيلم أن يقربنا منها فعا على أرض 
الواقع، والتي تذكر بتكريمات عاشها فنانون وأدباء، 
خاصة من حيث نوع الهدايا التي تقدم لهم خال 
تكريمهم، حيث شخص الفنان محمد خيي هذا الدور 

بتميز كبير، وهو يعد رابع مشاركة له في رمضان 
و»قضية  »مرجانة«  سلسلة  جانب  إلى  الماضي، 
العمر« ثم سلسلة »أبو البنات« التي نافست سلسلة 
»ياقوت وعنبر« في مختلف جوانبها، سواء من حيث 
قوة تقمص الشخصية المختلفة في دور األب، كما 
هو األمر بالنسبة لعزيز حطاب رب العائلة، ومحمد 
خيي، أو بالنسبة إلبراز طاقات شابة بعضها خريج 
المعهد العالي للتنشيط والتكوين المسرحي كما 

هو الشأن بالنسبة ل�«بنات عنبر وياقوت«، وبعضها 
لم يسبق أن تلقى تكوينا في التمثيل، لكن العمل 
أخرج منه طاقات دفينة قادرة على العطاء، وقد ظهر 
الواعدة  كالشابة  البنات«،  »أب��و  سلسلة  في  هذا 
مختلفين  دوري��ن  في  التي ظهرت  ك��داري  جيهان 
تمامًا: دور تورية االبنة البكر الهادئة والحكيمة في 
السلسلة  في  الشريرة  دور  ثم في  السلسلة،  هذه 
التاريخية »زهر الباتول« التي أدت فيها دور البطولة 
الفنانة سلمى رشيد في ثاني تجربة لها في التمثيل، 
بعد أول مشاركة لها في رمضان ما قبل الماضي 
في الفيلم التلفزيوني«قلبي بغاه« والذي كانت قد 

شاركت فيه جيهان كداري.
وباإلضافة إلى الدور الشرير لجيهان كيداري في 
سلسلة »زهر الباتول« ظهر مجموعة من الممثلين 
في دور أشرار، من بينهم الممثلة القديرة بشرى 
هشام  الوزاني،  المهدي  فوالن،  المهدي  أهريش، 
الوالي، الصديق مكوار، هشام بهلول، وكذلك أحام 
»عنبر  في  الثانية  ال��زوج��ة  دور  في  الدين  ش��رف 
وياقوت« والتي أدت ألول مرة هذا النوع من األدوار، 
خافا ألدوارها السابقة التي كان يسند لها فيها 
سيناريوهات  التقت  فيما  المسالمة.  الشابة  دور 
التحرش  جانب  على  تركيزها  في  األعمال  بعض 
الجنسي في العمل، واإلدمان، وتشابهت في أحيان 
في حكاياتها كما حدث مع »ياقوت وعنبر« و»شهادة 

مياد« من حيث الخط الدرامي الرئيسي. 
وإذا كانت بعض األسماء قد أبدعت بشكل الفت 
في أدوارها الدرامية، فإنها خفتت على العكس من 
كعزيز  كوميدية،  أع��م��ال  ف��ي  مشاركتها  ف��ي  ذل��ك 
التي  »الكوبيراتيف«  الهوني  وجميلة  الحطاب 
احتفت مرة أخرى بمنطقة بني مال بعد سلسلة 
»ل��وب��ي��رج« منذ ث��اث س��ن��وات، وع��زي��ز دادس في 
سلسلة »السربة«. مما يعكس أن الممثل يبقى عطاؤه 
اإلبداعي رهينا بسيناريو مكتوب بمستوى جيد، 
ال يمارس تأثيره فقط على الجمهور فحسب، بل 
على الممثل نفسه والدليل على ذلك ما حدث مثا 
خال تصوير مسلسلي »ياقوت وعنبر« و»سلمات 
أدوارهم  مع  الممثلون  اندمج  البنات«، حيث  أبو 

بشكل كبير، وتأثروا بها في كواليس التصوير حد 
البكاء.

لكن الجميل أن أغلب الشباب المشاركين في هذه 
األعمال استمروا موازاة مع ظهورهم في أدوارهم، 
»الي��ف��ات« تحكي  م��ع بعضهم عبر  ال��ت��واص��ل  ف��ي 
التجربة، ومنها مثا »اليف« جمع فاطمة الزهراء 
قنبوع التي أدت دور »ياقوت« بنورا الصقلي التي 
جسدت دور »عنبر«، وكذلك »اليف« بين سلمى رشيد 
وجيهان كداري، يستعيدان فيه دوريهما في سلسلة 
»زهر الباتول«، كما استعادت سلمى صاح الدين 
وجيهان كيداري في »اليف« دور األختين في »عنبر 

وياقوت«.
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أعمال تساوى فيها الرواد مع المواهب 
الصاعدة على خشبة اإلبداع

ميزت أول رمضان مرّ في زمن كورونا 

ألول مرة في تاريخ الدراما الرمضانية، تنجح بعض األعمال في وضع ممثلين رواد وطاقات شابة صاعدة في نفس الكفة من حيث جودة 
األداء، مما يعد قيمة إضافية في هذا المجال، الذي أبان عن تحسن في مستوى كتابة السيناريو، حيث ظهر جليا من خالل األعمال المميزة 

التي شدت المشاهد طيلة شهر الصيام، أن الفنان المغربي يتحول إلى العب مبدع حينما يجد في السيناريو مساحة إبداع أكبر. 

إذا كانت األعمال التي 
رافقت رمضان هذه 

السنة، قد عرفت غياب 
بعض األسماء التي 

تعودنا على حضورها 
المستمر، فإن العديد 

منها قدمت وجوها 
جديدة شابة في أدوار 

جعلتهم في مقدمة 
اهتمام الجمهور الواسع 

الذي تجاوب مع 
أدائهم بشكل كبير
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نجاة أبو الحبيب

n.aboualhabib@gmail.com 

< سعد موفق في دور 
"حمودة" في "عنبر وياقوت"



ال تدعي هذه الصفحات نقدًا أدبيا أو محاورات فكرية مع مضامين كتب تصدر هنا 
وهناك، ولكنها نافذة مفتوحة على المكتبات واإلصدارات نقطف منها ما نراه 

مناسبا لقارئ سريع قد يجد في المختصر ما يفيد أو ما يفتح شهيته للجلوس لخير 
جليس، وهو الكتاب.

إنها مساهمة في الدفاع عن قراءة الكتاب في زمن التحول الرقمي الرهيب نتمنى 
أن تكون على بساطتها ذات معنى.
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إعداد : نجاة أبو الحبيب

n.aboualhabib@gmail.com 

حينما اقتفى بودلير أثر جلسات أدباء 
في »نادي الحشاشين« السري 

 في كتابه »الفراديس المصطنعة«

في كتاب »بريد الذكريات«

»الفراديس  كتابه  ف��ي  بودلير  ش���ارل  ي���روي 
المصطنعة« تجربة قادته ألن يخصص وقتا طويا 
في دراسة عاقة اإلبداع بالحشيش، وذلك عندما 
قادته الصدفة ذات يوم لاطاع على مكان كان 
يلتقي فيه أدباء ومفكرون سرا، ذلك أنه في إحدى 
مساءات صيف 1849 جلس »تيوفيل غوتيي« في 
بهو نزل لوزون المطل على نهر سانت لويس في 
باريس منتظرا صديقه فيرناند بواسار الذي تعود 
على لقائه هناك في »نادي الحشاشين« السري 
صحبة ألكساندر دوماس والطبيب جاك جوزيف 
مورو، حينما دخل »بواسار« مصطحبا معه ضيفا 
جديدا، على حلقتهم التي لطالما حرصوا على 
»غوتيي«  وق��ف  كبير.  بحذر  عناصرها  اختيار 
وصافح صديقه، مسترقا النظر إلى الرجل الذي 
يرافقه: مامح صارمة، عينان حادتان، وأنف بارز 
مثل أصبع اتهام، ابتسامة هادئة ويد تمتد إليه 
وأنا  بودلير.  بيير  ش��ارل  أن��ا  صاحبها:  تقدم 
غوتيي. رد تيوفيل غوتيي على تحيته يشير ناظم 
ابن ابراهيم في ترجمته العربية لكتاب بودلير.

تبادال التحية، ودون أن يضيعا وقتا كبيرا في 
في  السري،  ببهوهم  الثاثة  التحق  التعارف، 
النزل، ولم يكن هذا النزل مجرد مكان يلتقي فيه 
األدباء الستهاك مواد مخدرة، بل كان مختبرا 
التي  وللنقاشات  األدب��ي��ة،  لتجربتهم  حقيقيا 
يجرونها حول نصوصهم في الكتابة أيضا. ربما 
هو  التي  اللعبة  بخطورة  واع��ي��ا  بودلير  ك��ان 
بصددها، األمر الذي سيدفعه شيئا فشيئا، إلى 
هذا  م��ن  سيحققها  ال��ت��ي  المكتسبات  تطوير 
للماحظة  ومنطلقا  فضاء  باعتباره  المختبر، 
المباشرة المتعلقة بما يمكن أن يكون للحشيش 
واألفيون من عاقات قد تربطهما بالكتابة األدبية 
طويلة  رحلة  في  سيقوده  ما  وهو  واإلبداعية، 
قضاها وهو يؤلف هذا الكتاب. وال تخفي المصادر 
التي اهتمت بالتأريخ للحركة األدبية الفرنسية 
في القرن التاسع عشر الميادي، حرص شارل 

بودلير، على لعب دور الماحظ عندما يتعلق األمر 
بالحشيش أو األفيون. وقد يرتبط هذا الحرص 
بتعات أخاقية أو صحية حاول التأكيد عليها 
الكتاب -  يضيف  في أكثر من موضع في هذا 
المترجم - غير أن هذا الحرص - وإن كان ال ينفي 
حقيقة استهاكه لهذه المواد المخدرة وتجربته 
لها - متصل بنزوعه للتأكيد على كونه مثله مثل 
الحشيش  التي كونت حلقات  الفرنسية  النخب 
السرية. لم يكن مجرد مستهلك عادي، بقدر ما 
تناول  رب��ط  وبحوثه  تأماته  مجمل  في  ح��اول 
بالكتابة  المنبهات  أن��واع  ومختلف  الحشيش 
والخلق اإلبداعي بطريقة تقلب الفهم الذي يمكن 

أن يحصل في ذهن القارئ عند مصافحته عنوان 
هذا الكتاب »الفراديس المصطنعة«، فالهدف منه 
التشريع  وال  األف��ي��ون،  وال  الحشيش  يكن  ل��م 
لتناولهما، وإنما تمثل العملية اإلبداعية وتتبعها 
في ضوئهما، ولم يكن هذا التمثل ممكنا لوال هذا 
يتتبع  وه��و  ب��ه  ق��ام  ال���ذي  المعرفي  المجهود 
مواضيع بحثه سواء تعلق األمر بما هو معرفي 
وواقعي  حسي  هو  بما  أو  وثقافي،  ولساني، 

وتجريبي. 
ترجم بودلير في هذا الكتاب مقاطع طويلة من 
دوكوينسي  توماس  اإلنجليزي  الروائي  كتاب 
»اعترافات آكل أفيون إنجليزي«، الذي قدم ترجمته 
ألول مرة للفرنسيين آنذاك. وهو كتاب يقول عنه 
بودلير: »كتاب فريد لم يترجم كاما في فرنسا، 
ألفه رحالة ذو خيال واسع، وشفاف، انسحب اآلن 
م��ن ال��ح��ي��اة إل��ى ال��ص��م��ت، وت��ج��رأ فيه ببراءة 
التي  وال��ع��ذاب��ات  المتع  قصة  على  م��أس��اوي��ة، 
للجزء  ويعد  األف��ي��ون،  في  مضى  فيما  أوجدها 
األكثر درامية الذي سيتحدث فيه عن المجهود 
الجبار الذي كان عليه بذله كي يتخلص من العذاب 

الذي ألحقه تهوره بنفسه«. 
فقد قام بودلير بدراسة هذه الرواية لتوافقها 
ألحد  حية  شهادة  لكونها  بحثه،  موضوع  مع 
ال��ك��ت��اب ال��ك��ب��ار ال��ذي��ن ق��ض��وا ف��ت��رة كبيرة في 
استعمال األفيون، وكان لهم من الجرأة والوعي 
اإلنسانية  تجربتهم  تفاصيل  ليقدموا  يكفي  ما 
واإلبداعية مع هذا المخدر. »كيف يسقط اإلنسان 
نفسها  تبيع  روح  إنها  طبيعته،  من  أدن��ى  إلى 
بالتفصيل«، مشيرا أن »بلزاك« دون شك يرى أنه 
عارا  أكبر  اإلنسان شيء  إلى  بالنسبة  ال يوجد 
وأكثر إياما من التنازل عن إرادته. لقد رأيته مرة 
- يقول بودلير - في لقاء خصص لمناقشة آثار 
بانتباه  كان ينصت ويسأل  المذهلة،  الحشيش 
يهتم  أن��ه  يعرفونه  من  فخمن  مرحة،  وحيوية 
باألمر، لكن فكرة التفكير في ذلك رغم أنفه صدمته 
كثيرا. قدموا له »الدواميسك« فتفحصه، وتشممه، 
أن يلمسه، خانته مامح وجهه،  أعاده دون  ثم 
الطفولي،  بين فضوله شبه  الصراع  وبدا عليه 
ورفضه للتنازل واضحا بطريقة مثيرة لانتباه، 
وانتصر حبه للحفاظ على كرامته. في الحقيقة 
من الصعب تخيل ذاك الذي هندس هذه اإلرادة، 
»لويس  عنه  يتحدث  ال��ذي  الروحي  التوأم  هذا 
وال��ذي يسمح بتضييع قطعة من هذه  المبرت« 

المادة الثمينة«.
إذا اعترفنا لحظة أن الحشيش يعطي أو على 
األقل يزيد من العبقرية - يشير بودلير -فإنهم 
ينسون أنه من طبيعة الحشيش أنه يقلص من 
اإلرادة، وبالتالي فهو يمنح من جهة ما يأخذه 
من الجهة األخرى، أي الخيال دون التمكن من 
االستفادة منه، وفي األخير علينا أن نتدبر األمر 
مفترضين أن رجا ماهرا بما فيه الكفاية، وقويا 
بما فيه الكفاية، يتمكن ليخرج من هذه المعادلة، 
ذاك  وم��روع، وهو  قاتل  في خطر جديد  ليدخل 
إلى  س��ي��ت��ح��ول  ش���يء  ك��ل  ب��ال��ت��ع��ود،  المتعلق 
ضروريات، وذاك الذي لجأ للسم كي يفكر، سيجد 
نفسه قريبا غير قادر على التفكير با سم، فهل 
يمكننا تخيل المصير المخيف لشخص لم يعد 
خياله المشلول يعمل دون مساعدة الحشيش أو 
األفيون؟ كما يشير المترجم  ناظم ابن ابراهيم.

 لم يكن األديب الفرنسي شارل بودلير يتصور أن الصدفة التي قادته ذات يوم إلى "نادي الحشاشين" السري الذي كان يرتاده مجموعة من 
األدباء، سيتحول إلى مشروع بحث حول عالقة تعاطي الحشيش مع اإلبداع عند العديد من األدباء، ضمنه كتابه الصادر تحت عنوان 
"الفراديس المصطنعة"، وعمد فيه أيضا إلى ترجمة مقاطع من كتاب "اعترافات آكل أفيون إنجليزي" لتوافقها مع موضوع بحثه.

حياة الرسامة إيما 
رييس من خالل 
رسائلها 
»إن وجود هذا الكتاب في حد ذاته أمر 
استثنائي، وكل ما يتعلق به أمر مذهل، 
إلى  وص��وال  المؤلفة،  خلفية  من  اب��ت��داء 
مقدرتها على كتابة هذه الرسائل البديعة 
المؤثرة، وعلى فراستها طوال عقود، وهي 
التي لم تتلق أي تعليم رسمي، فضا عن نجاة 
سنة  ف��ي  كولومبيا  ف��ي  ون��ش��ره  ال��م��خ��ط��وط 

.»2012
هكذا يصف الروائي دانييل أرالكون، رسائل 
الفنانة إيما رييس، التي ولدت في العاصمة 
فيها  تحكي  والتي   1919 سنة  الكولومبية، 
ذكريات الطفولة منذ فتحت عينيها، فوجدت 
نفسها تعيش في فقر طاحن، مع امرأة ال تعرف 
أي صلة تجمعها بها على وجه التحديد، في 
حجرة رثة، خالية من النوافذ، مرورا برحلتها 
اشتغالها  ثم  الكولومبية،  القرى  بعض  في 
راهبات، وانتهاء  لدير  تابع  للتطريز،  بمعمل 
برحيلها عنه في سن الثامنة عشرة، وهي ال 
تجيد القراءة وال الكتابة. فبدأت رحلة عبر شتى 
على  سيرا  قطعتها  الجنوبية،  أمريكا  بلدان 
القدمين، أو بالحافلة والقطار حتى وصلت إلى 

األرجنتين، سنة 1943، حيث بدأت ترسم.
حصلت على منحة دولية للدراسة في باريس، 
غير أنها لم تقدر على تحمل تكاليف الرحلة، 
السفينة، وهي في  أن تزين ج��دران  فعرضت 
مقابل  األطلسي  المحيط  ع��رض  في  طريقها 
ب��اري��س، سطع نجمها  ال��س��ف��ر. وف��ي  ت��ذك��رة 
الصيت،  ذائ��ع��ة  تشكيلية  ف��ن��ان��ة  وص����ارت 
وأصبحت على اتصال بنخبة من المثقفين، من 
أمثال الفيلسوف جون بول سارتر، والكاتب 
ألبيرتو مورافيا، والمخرج والشاعر بيير باولو 
»األم  لقب  بها  اقترن  كما  وغيرهم.  بازوليني 
الفنانون  ع��ل��ي��ه��ا  أط��ل��ق��ه  ال�����ذي  ال��ك��ب��ي��رة« 
الكولومبيون ممن شملتهم برعايتها، ودعمها 
حتى رحيلها في سنة 2003، في مدينة بوردو، 
»بريد  كتاب  مترجم  جمال  م��ارك  يشير  كما 
في  العربية  إل��ى  اإلسبانية  م��ن  ال��ذك��ري��ات« 

تقديمه.
الحكايات  س��رد  في  ببراعتها  إيما  عرفت 
المدهشة، وال سيما عن طفولتها، فألح عليها 
الكثيرون أن تكتب مذكراتها، ومن بينهم الناقد 
والمؤرخ الكولومبي خيرمان أستينيغاس الذي 
توفي سنة 1999 في عمر المائة، والذي كانت 
تجمعه بها صداقة وثيقة، وأمام إصرارها على 
الرفض، اقترح عليها أن تروي له طفولتها عبر 
 ،1967 سنة  منذ  مراسلتهما  لتبدأ  الرسائل، 
حيث افتتن خيرمان برسائلها لدرجة جعلته 
فحواها  على  ماركيز  كارسيا  غابرييل  يطلع 
خال لقائه مع األديب الكولومبي الشهير في 
السبعينيات، فانبهر بها، مما دفع هذا األخير 
لمهاتفة إيما مبديا إعجابه بكتاباتها، لكنها 
غ��ض��ب��ت م��ن خ��ي��رم��ان، ل��ك��ون��ه خ���رق اتفاق 
الخصوصية الضمني القائم بينهما، وقطعت 
عنه رسائلها لمدة عشرين عاما، قبل أن يقنعها 
بالعودة لمواصلة حكيها المكتوب. وتمكن من 
إقناعها بالسماح له بنشر رسائلها في كتاب 
بعد وفاتها، فوافقت، وأوصت برصد عائدات 
هذا الكتاب - الذي صدر بعد مرور تسع سنوات 
على وفاتها - لدار أيتام كولومبية تدعى سان 

ماوريسيو. 
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< شارل بودلير



قرأنا لكم

 الحياة تلوذ بالفرار وتتسرب من بين أيدينا 

رسائل كتاب »الخريف« في إصدار »خزانة الكتب الجميلة« 

في ترجمة عربية 

 كما وصفه بتفصيل في سيرته الذاتية

كتاب لسوكي وإليزابيت نوفوكراتس

عبر جولة  في »خزانة الكتب الجميلة« التي انتقى 
فيها مؤلفها أحمد الزناتي مجموعة من الكتب القيمة، 
نجد كتاب »الخريف« الذي ضم ثاثة وستين رسالة 
كارل  السويد  في  المقيم  النرويجي  الروائي  وجهها 
أوفي كناوسجارد، إلى ابنته الرابعة التي لم تولد بعد، 
البنته  تقديمها  بهدف  للعالم  رؤيته  فيها  صاغ  وقد 
القادمة إلى هذه الدنيا، وكان هذا الكاتب الذي يعد أكثر 

شهرة في الدول اإلسكندنافية قد 
األشياء  الكتاب  هذا  في  التقط 
في  حولنا  المتناثرة  البسيطة 
منها جماال  الحياة، مستخرجا 

بكرا غائبا عن األنظار.
ف��ف��ي ال��ش��ه��ور ال��س��اب��ق��ة عن 
أحمد  الكاتب  يشير   - مولدها 
الزناتي - تناول الكاتب كل يوم 
موضوعا أو فكرة، بداية من فان 
غ����وغ، وف��ل��وب��ي��ر، وص����وال إلى 
موضوعات شديدة البساطة، مثل 
الباستيكية،  التسوق  حقائب 
من  محاوال  وغيرها،  والوحدة، 
خال وصف األشياء البنته، ومن 
باألشياء  لعاقته  وصفه  خال 
الجمال  اكتشاف مواطن  ذاتها، 
األشياء  ت��ل��ك  داخ����ل  ال��ك��ام��ن��ة 
في  الموغلة  العادية  الضئيلة 
نراها  التي  األشياء  البساطة، 

ونستعملها يوميا، دون أن ننتبه 
إلى الرسائل التي تحاول أن تبعث لنا بها: »أعرف أنك 
سوف تأتين إلى هذا العالم وستختبرين هذه الحياة 
بنفسك، كما أعرف كذلك وأنا أصف لك ذلك العالم، أنني 
إنما أصفه لنفسي أيضا«، ويضيف في رسالة صغيرة 

الفتة متسائا: »هل الحياة جديرة بأن تعاش«؟
 ويضيف مؤلف الكتاب أن صاحب »الخريف« تسلل 
بذكاء الروائي وبمشاعر األب، إلى عقلية األطفال وهم 
يفكرون في الحياة كي يجيب عن هذا السؤال، يقول 

أنه ال يوجد طفل في العالم قد 
جال في خاطره طرح مثل هذا 
السؤال: »ما جدوى االستمرار 
في الحياة؟« مضيفا أن الحياة 
يستدل بها ال عليها، الحياة 
ُتسأل عما تفعل،  تعاش، وال 
وهم ُيسألون. فالطفل ال يرى 
فرقا إن كانت حياته تعيسة أم 
في  يعنيه  ال  فاألمر  سعيدة، 
شيء ألن الطفل يعيش الحياة، 
لها  ي��ق��ف  ال  ل��ك��ن��ه  ي����راه����ا، 
ف��ال��ط��ف��ل بحكم  ب��ال��م��رص��اد، 
طبيعته منغمس بكل حواسه 
الحياة  مسار  داخ��ل  وطاقته 
انغماسا يصل لدرجة التماهي 
الكامل، ويستمر هذا االنغماس 
ح��ت��ى م��رح��ل��ة م��ع��ي��ن��ة، حين 
يحدث االنفصال المحتوم بينه 
وبين الحياة، أي حينما يدرك 
الفرق بين ما تريده ذاته وما 

تريده الحياة. 
ويضيف الكاتب في رسالة أخرى في كتابه الموجه 
البنته: »لعالم/ الحياة تعبر عن وجودها أمام أبصارنا، 
إال أننا ال ننصت إلى رسائلها، ألننا غير منغمسين في 
تيار الحياة، بالمعنى الحقيقي لانغماس، أي اعتبار 
الحياة جزءا من أنفسنا، من ذواتنا، وحين ال ننصت 
بين  من  وتتسرب  بالفرار،  تلوذ  فإنها  رسائلها،  إلى 

أيدينا، وتهرب منا«.

يتحدث المفكر الراحل محمد عابد 
الجابري في سيرته الذاتية »حفريات 
كتبها  ال��ت��ي  بعيد«  م��ن  ال��ذاك��رة  ف��ي 
فيها  وأطلق  الغائب،  ضمير  بصيغة 
وباء  عن  »صاحبنا«  لقب  نفسه  على 
في  في طفولته  الذي عاشه  الطاعون 
مسقط رأسه بفجيج، ويصف ما شاهده 
حينها وهو في الثامنة من العمر: »يذكر 
»صاحبنا« أنه كان قد مرض وكان في 
الثامنة من عمره، مرض لم ينتبه إلى 
خطورته إال في مرحلة متأخرة جدا، 
حين علم من بعض أصدقائه من الجيل 
السابق له، أن مرضه ذاك كان يندرج 
ضمن وباء عام، لعله الطاعون. كان قد 
أصاب فجيج في أوائل األربعينيات من 
هذا القرن، مقارنة مع مرض الطاعون 
ال����ذي ك���ان ق��د أص����اب ب��ع��ض المدن 
وخلده  نفسه،  الوقت  في  الجزائرية 
الكاتب الفرنسي ألبير كامي في روايته 

الشهيرة »الطاعون«.
مشهدان تحتفظ بهما ذاكرته عن هذا 
المرض، األول هو كثرة الموتى، حيث 
»أصبح الموت في تلك األي��ام، وربما 
عناصر  م��ن  ع��ادي��ا  عنصرا  ال��ش��ه��ور 
الحياة اليومية، يدخل ضمن الكائنات 

التي تعمر المكان والزمان مع كل ما 
رتابة  من  البلد  ذلك  في  الحياة  يسم 
يتحدثون عن  الناس  يكن  لم  وتكرار، 
الموت آنذاك، كما يتحدثون عن الغائب 
أو النادر أو المخيف، بل كانوا يعيشون 
الموت في كل لحظة، لم تكن الحاجة 
إلى مآتم قائمة، فالبلد كله مأتم، مأتم 
رتيب صار جزءا من الحياة المألوفة، 

في كل يوم، وفي كل حي، وفي كل زقاق. 
م��غ��س��ل، وك��ف��ن، ون��ع��ش ع��ل��ى أكتاف 
يعودون،  ثم  المقبرة  إلى  به  يذهبون 

للمساهمة في نقل نعش آخر.
يتذكر كيف كانت هذه النعوش تمر 
مع  فيها  يلعب  ك��ان  التي  األزق���ة  ف��ي 
أصدقائه، وكيف أنها لم تكن تثير فيهم 
إلى  ال��ح��اج��ة  ح��ت��ى  وال  خ����وف،  أي 
اصطناع التأثر، فقد كانت من الكثرة 
الذي  الوحيد  الشعور  أن  درج��ة  إل��ى 
كانت تثيره هو االمتعاض من كونها 
كانت تضايقهم في ألعابهم، إذ كانوا 
يضطرون لفسح المجال لها، المرة تلو 

المرة وبدون انقطاع. 
وما هي إال أيام حتى سقط صاحبنا 
يرى  وهو  الفراش،  طريح  )الجابري( 
نفسه اآلن - وهذا هو المشهد الثاني 
- جسما صغيرا ممدودا على األرض، 
ب��إزار أبيض، ومن حين آلخر  مغطى 
تهجم عليه موجات الحمى، فيغيب عن 
رشده، حتى إذا خفت، وفتح عينيه على 
السماء، رأى قطع السحاب على خيول 
فيعود  تتسابق،  أو  تتحرك  وج��م��ال 
ليغمض عينيه و«ينام«. لقد اختار له 
أهله من أبيه، أن يقيم أثناء النهار في 

ذلك المكان الذي يقع على جانب الجدار 
الذي يصل باب الدار بالصحن، المفتوح 
على السماء، عند نهاية باب السقيفة 
خاصة،  القيلولة  أوق��ات  في  المظلمة 

هروبا من لظى القيظ«. 

الرجل الذي يحدق في السماء

 هكذا عاش الجابري وباء »الطاعون« في طفولته

اجلس وتأمل

 عبر 112 تسافر رواية »الرجل الذي يحدق في السماء« لمؤلفها 
إيرنان ريبيرا ليتيليير  وترجم محمد مصطفى،  بالقارئ إلى 
ذاكرة الوجدان واألمكنة والمواقف، حيث كانت عند صدورها 

من أكثر الروايات مبيعا في تاريخ األدب الشيلي.  

»اجلس وتأمل« كتاب مشترك ألفته كل من الباحثة في علم 
سوكي  واالنتروبولوجيا  الموسيقى  وأستاذة  األعصاب، 
نوفوكراتس، وشقيقة زوجها إليزابيث التي تتقاسم معها 
جلسات فن التأمل منذ عشر سنوات. الكتاب دعوة  الكتشاف 

ممارسة التأمل. 

األيـــام األسبوعية29

/alayam24 /alayam24 www.alayam24.com

< محمد عابد 
الجابري

العدد : 900 | من 28 ماي إلى 3 يونيو 2020




