رئيس فريق االتحاد االشتراكي بمجلس النواب شقران أمام:

االتحاد ال يمكن أن يتعافى بتدبير القيادة الحالية

راسي قاصح وال أسمح أن يفرض علي أحد رأيا ولو كان الكاتب األول

صحيفة مغربية مستقلة

منيب واآلخرون :صراع اإلخوة األعداء

داخل يسار حزين

تتويج عالمي
ألعمال
مغربية في
زمن كورونا

«مول الحانوت» :الجندي المجهول

في تدبير جائحة كوفيد 19

أرقام هشاشة

مهولة و 24مليون

مغربي مدوا أيديهم

للدولة وثلثي

الشركات قد تكون

تتملص من الضرائب

هل ينذر الوضع االجتماعي
باالنفجار بعد الجائحة؟
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ونحن نفكر في كيفية مغادرة هذه الصيغة اإللكترونية من "األيام" التي ستبقى شاهدة على ما تقاسمناه في هذه الجائحة من صعود
ونزول ،وسخرية وانفعال ،وعزم وانكسار ،ووصال أسبوعي دافئ يخفف حجرا بارد ًا كمستودع.
ونحن نحسب ألف حساب لهذه العودة الصعبة للذاذة الورقي ورائحة الجريدة وبهاء الكشك القديم ،اسمحوا لي أن أواصل معكم هذا
التمرين االسترجاعي لكلمات كتبت قبل سنوات وأغلب القراء لم تتح لهم فرصة االطالع على بوحها ،فربما تجدني اليوم وكأنني في هذا
األمس البعيد! مرت على هذه اإلفتتاحية الخفيفة  17سنة ،فهل تغير شيء على الضفاف؟ لكم الحكم وقراءة ممتعة.

نور الدين مفتاح
miftah002@yahoo.fr

رحلة إلى الواليات
المتحدة

ال أعرف ما الذي لملم كل الخيوط ألضطر إلى السفر إلى
الواليات المتحدة األمريكية على عجل .وال يمكن لعربي مثلي،
أسود الشعر ،مغاربي اللكنة ،سوي العقل أن يغامر بالذهاب
إل��ى ب�لاد العم س��ام في ه��ذا الوقت العصيب ،فحتى النفس
والعاطفة ال تفي بالدفع إلى اإلمبراطورية الجديدة ،وهي اليوم
لبست معطف المستعمر الجديد.
في رحلة متعبة غير مباشرة من الدار البيضاء إلى باريس،
ومن باريس إلى مطار نيويورك ،كانت كل صور ما جرى مع
الواليات المتحدة تتراقص في ذهني ،بل إن صدري امتأل ،وخالل
الساعات الطوال من الطيران ،لم أجد بجانبي من أفرغ معه
جزءا مما يعتمل بدواخلي ،حيث كان هناك راكبان مجاوران لي
جنسيتهما يابانية ،وأن��ا بالكاد أفهم اإلنجليزية ،فما بالك
اليابانية!
إن هذا الصمت الرهيب لن يكون إال ذلك الهدوء الذي يسبق
العاصفة ،فمباشرة بعد النزول في المطار ،ستحدث هناك هذه
الحكاية التي أردت أن أشرك فيها قراءنا ،ألنها ظاهريا رحلة
شخصية ،ولكن ِع َبرها عامة قد تكون فيها فائدة لمن يبحث عن
حجة للصورة الجديدة إلمبراطورية القرن.
كنت ضمن الركاب أنتظر دوري ألمر على الشرطة ،وعندما
جاء دوري ،تفحصني الشرطي جيدا ،ودعاني لالنتظار ،وبعد
هنيهة نادى علي وبجانبه سيدة ملونة تتحدث بالفرنسية ،وقد
بدأت تترجم لي األسئلة التي يوجهها لي هذا الحارس لحدود
المطار وأنا أجيب:
 من أين أتيت؟ من المغرب. ولماذا مررت على باريس؟ ألن هناك طارئا ،ولم يكن في هذا اليوم خط مباشر يربطالدار البيضاء بمطار نيويورك ،والخط الوحيد كان يمر على
باريس.
 ما هو العنوان الذي تقصده؟ أنا صحفي ،وهذا مثبت على جواز سفري ،وأنا أفضل أنأقطن بفندق سأختاره بعد وصولي إلى وسط المدينة.
 ال ،البد أن تختاره اآلن (!). فليكن ،لنكتب فندق شيراتون.وكتب الشرطي على ورقة معلوماتي اسم الفندق ،وبدل أن
ينتهي كل شيء ،أخذتني المترجمة إلى مكتب منعزل ،ووجدت
ثالثة موظفين أمام كمبيوتراتهم ،أحالتني على واحد ،فأخذ
جواز سفري ،وطلب مني أن أجلس.
هذه الجولة األولى التي كانت عبارة عن جلوس ،دامت زهاء
نصف ساعة ،لم يتكلم معي أحد إلى أن دعاني هذا الموظف،
الذي سأعرف في ما بعد أنه من مصالح الهجرة ،وقال لي عن
طريق المترجمة إنه يستحيل علي الدخول إال إذا أدليت بعنوان
قار .وبطبيعة الحال ،أعاد معي جميع أسئلة الشرطي السابق
وأضاف إليها أسئلة أخرى ،لما قدّمت له رقم هاتف الشخص
الذي كان من المفروض أن ينتظرني في الواليات المتحدة:
 ما هو سبب الزيارة؟ أمر شخصي. ما هو هذا األمر الشخصي؟ هذه خصوصياتي. البد أن تقول لنا ما هو هذا األمر الشخصي! طيب ،إن أحد أفراد عائلتي الصغيرة مريض وسأزوره. من هو؟ فالن الفالني. متى دخل إلى أمريكا؟ في الوقت الفالني. هنا طلب مني الموظف أن أنتظر .فكانت الجولة الثانيةالتي استغرقت نصف ساعة أخرى ،وقد خمنت أنهم ذهبوا
ل��ل��ت��أك��د م���ن ال��ش��خ��ص ال�����ذي أع��ط��ي��ت��ه��م اس���م���ه وت���اري���خ

دخوله إلى أمريكا.
بعد هذا ،بدأ موظف الهجرة في االتصال برقم الهاتف الذي
أعطيته إياه ،ولم يجد إال علبة الرسائل الصوتية .سألني لماذا
ال يرد أحد ،فأجبته بأنني ال أعرف ،فطلب مني بطاقتي المهنية،
وهو ما فعلت ،وسألني ما إذا كانت عندي بطاقة ائتمان «فيزا»،
سجل رقمها طلب مني أن أعود إلى
فأعطيتها إياه ،وبعد أن َّ
رك��ن��ي ،وك��ان��ت الجولة الثالثة التي دام��ت نصف ساعة أو
أكثر.
حاولت بعدما تعبت أن أقترب منه ألستفسر عن األمر ،فنهرني
وأمرني بالجلوس .وسارعت المترجمة إلى تنبيهي أنني إذا
فعلي أن أبقى منضبطا.
أردت أن أدخل إلى الواليات المتحدة
َّ
مرت اآلن ساعتان تقريباِ ،عيل فيهما صبري ،فوقفت محتجا.
وتحول احتجاجي إلى صراخ ،وصراخي إلى هستيريا كنت
أتحدث خاللها بمزيج من الفرنسية والعربية مع القليل من
الكلمات التي أعرف باإلنجليزية ،وبدأت أطلب طلبا واحدا بكل
ما أوتيت من قوة ،وهو أنني أريد أن أرجع إلى بلدي فورا وعلى
أول طائرة.
ذهلت المترجمة الملونة ،ووقف موظفو المكتب ُيخزرجون
وكأنهم مارينز أمام مقاتل عراقي ،وتجمهر قلة من الناس كانوا
بجانب هذا المكان اللعين .وبعد هنيهة جاء رجل بلباس غير
رسمي وطلب مني أن أهدأ ،وهو ما فعلت بعدما عرفت أن الرجل
هو المسؤول عن مكتب الهجرة بالمطار.
علي ذات األسئلة،
وطرح
بدأ معي هذا السيد من البداية،
ّ
فانفجرت ،فحذرني أنه إذا استمر هذا الوضع سيكون مجبرا
على ترحيلي من حيث أتيت! فقلت للمترجمة الملونة أن تترجم
له اآلتي:
«إنني يا سيدي عربي مسلم ،وأنا فخور بهذا .وأوراقي سليمة،
والتأشيرة الموجودة على جواز سفري بها مدة صالحية من
 10سنوات ،وأنا صحفي ،وكل المعلومات الضرورية أعطيتها
لكم ،وإذا أردتم معلومات جديدة غير مكرورة فافعلوا بسرعة
بدل هذه اإلهانات القاتلة وهذا االنتظار الجارح.
إنني سيدي ال أحب أمريكا فيما تقوم به خارج أراضيها،
وهناك مواطنون أمريكيون ال يحبون هذا كذلك .ولكن ،أعتقد
أن أمريكا داخ��ل ح��دوده��ا ه��ي أوال بلد ق��ان��ون ،فلماذا هذا
االستثناء؟ طبقوا القانون أو أرجعوني إلى بلدي ،فقد شارفت
على ثالث ساعات من انتظار الذي قد يأتي أو ال يأتي ،فهل
سأظل مائة ساعة حتى تتكرموا علي بدخول الجنة»؟
ظل الرئيس صامتا ،وطلب مني أن أذهب ألغسل وجهي ثم
أعود ،ففعلت ،ولما عدت وجدت موظفا آخر أصبح مكلفا بملفي،
وقد طلب مني أن أتبعه إلى مكان بداخل المكاتب ،وتجنب أن
يطرح معي األسئلة التي سبق أن أجبت عنها ،إال أنه فتش
حقائبي ،مرة أخرى ،وكانت هذه هي المرة األلف التي تفتش
فيها هذه الحقائب ،وبعدها جاءت مرحلة جديدة.
وعلي أن أقبل
علي أن أترك عندهم بصماتي! مرحبا ،تركناها،
ّ
ّ
أن تؤخذ لي صور .مرحبا ،أخذت الصور ،وبعدها ختم في جواز
سفري مدة سماح باإلقامة تصل إلى ستة أشهر ،وبشكل مفاجئ
تراجع ،وشطب الستة أشهر ليترك مدة إقامة محددة في شهر
واحد.
علي
أنه
إلى
المترجمة
ونبهتني
والحقائب،
الجواز
أخذت
ّ
أن أخضع لتفتيش جديد بالجمارك! فقلت لها مرحبا ،المهم أن
أخرج من هذا المعتقل.
في الجمارك سألوني ،وفتشوني ،وكانت قواي قد خارت،
وخرجت إلى ساحة المطار وأنا أقسم أال أعود إلى هذا البلد
اللعين.
والمضحك في كل هذه الحكاية هو أن مهمتي العامة والخاصة
بهذا البلد لم تكن تتجاوز  48ساعة!
أترك لكم التعليق ،أما أنا فمتعب ألنني أكتب هذه الورقة ُبعيد
عودتي إلى بالدي ،وهي كرامتي.

صحيفة مغربية مستقلة

إلى القراء والشركاء األعزاء
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  pdfعلى
المنصات الرقمية ،مع
اتاحتها للقراء بالمجان
كمساهمة متواضعة في
الجبهة الوطنية للحد من
انتشار الجائحة.

تصفحوا العدد
األسبوعي على

www.alayame24.com

#لنبق_في_بيوتنا_في_أمان

األيام عيونكم التي ال تنام
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الملك محمد السادس َو ِف ٌي لقضاء عطلته بسواحل مدن الشمال

يبدو أن الملك محمد السادس سيكون
هذا العام كذلك َوفِ يا لقضاء جزء من
عطلته ب��ال��م��دن الشمالية للمملكة،
فالعديد من المعطيات تؤكد ذلك ،خاصة
وأن مدنا على غرار تطوان والمضيق
والفنيدق ،تعرف منذ أيام استعدادات
الحتمال استقبال الملك ،الذي دأب على
ال��ح��ل��ول بها م��ن أج��ل ق��ض��اء عطلته
الصيفية في مثل هذه األوقات من كل
سنة ،وهو الذي قرر قبل أسابيع تغيير
إقامته الرئيسية من قصر سال إلى قصر
الصخيرات الصيفي.
ما يعزز هذا الطرح أن سكان المدن
الثالثة المذكورة اعتادوا خالل األيام
القليلة الماضية معاينة الترتيبات التي
تقوم بها السلطات المحلية بمدينة
تطوان ،إضافة إلى تزيين ساحل «تمودة
ب����اي» ب��ع��م��ال��ة ال��م��ض��ي��ق الفنيدق،
وتنظيفها وصباغتها ،وهي االستعدادات
ال��ت��ي ع����ادة م���ا ت��س��ب��ق ق����دوم عاهل
البالد.
وما يؤكد أيضا أن الملك سيقضي
جزءا من عطلته بسواحل الشمال ،وضع

اللوح المائي بالشاطئ الصخري القريب
م��ن المضيق ،ال��ذي دأب الملك على
السباحة فيه وال��وص��ول إليه بيخته
الخاص.
وتشهد مدن الشمال استنفارا كبيرا،
على م��دى األي���ام الماضية م��ن طرف
مصالح اإلدارة الترابية والمجالس
المنتخبة ،ومن المحتمل أيضا أن تمتد
ج���والت ال��م��ل��ك ال��ب��ح��ري��ة إل���ى مدينة
الحسيمة التي تتوفر على واحد من
أجمل شواطئ المملكة.
وفي سياق متصل ،من المرتقب أن
يلقي الملك محمد السادس خطاب عيد
العرش من القصر الملكي بتطوان كما
دأب على ذلك خالل السنوات الماضية،
وفيه أيضا سيترأس مراسيم البيعة
ال��ت��ي س��ي��ك��ون ل��ه��ا ه���ذا ال��ع��ام طعم
مختلف ،حيث توافق الذكرى الـ 21
لتربع الملك على العرش ،التي تحل في
عام عرف فيه المغرب والعالم مجموعة
من التحوالت ،بعد تفشي وباء «كورونا»
الذي غير الكثير من المعطيات وقلب
العديد من الموازين واألولويات.

صدام بين "األحرار" و"األصالة والمعاصرة" يقرب رفاق وهبي من إخوان "البيجيدي"
على بعد سنة واح��دة من موعد االنتخابات
التشريعية والجماعية التي من المقرر أن تجري
في صيف العام المقبل ،يظهر أن العالقة بين
حزبي «األصالة والمعاصرة» و»التجمع الوطني
لألحرار» ليست على ما يرام ،خاصة بعدما أصبح
عبد اللطيف وهبي أمينا عاما لـ»البام» ،ولو أن
هذا التشنج بدأ منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة
حزب الحمامة ،خاصة وأن عالقة األخير في وقت
الحق لم تعد جيدة مع إلياس العماري ،الذي تخلى
عنه الجميع ،ولم يجد من بديل سوى حمل حقائبه
واالستقالة من رئاسة الحزب ورئاسة جهة طنجة
تطوان الحسيمة والرحيل إلى ما وراء البحر
األبيض األبيض المتوسط.
هذه الحرب الخفية بين الحزبين سببها أن حزب
«األصالة والمعاصرة» بدأ يشعر أن حزب «األحرار»
في عهد عزيز أخنوش أصبح هو الحزب المدلل
بالنسبة لبعض دوائر القرار ،وهو الحزب الذي
يمكن للدولة أن تراهن عليه في االنتخابات المقبلة
لوقف زحف اإلسالميين ،كما أن «األحرار» بدأ منذ
فترة ليست بالقصيرة في حملة إفراغ «البام» من
ك�����وادره وال��ت��ن��س��ي��ق م��ع م��ج��م��وع��ة م��ن أعيان
«التراكتور» للترشح برمز «الحمامة» في انتخابات
 2021التشريعية والمحلية ،وهو ما يزعج وهبي،
الذي ال يضيع الفرصة في قصف أخنوش ومن
معه كلما أتيحت له الفرصة.
ال��ح��رب بين الحزبين اش��ت��دت رح��اه��ا خالل
األسبوع الماضي ،بعدما وجه عبد اللطيف وهبي
مدفعيته الثقيلة إلى القيادي التجمعي رشيد
الطالبي العلمي متهما إياه بإنشاء موقع إلكتروني
بمبلغ  250مليون سنتيم ،عندما كان العلمي وزيرا
للشباب والرياضة ،اعتمادا على تقرير لمفتشية
المالية ،وهو ما يتجاوز القيمة الفعلية للموقع

اإللكتروني بعشرة أضعاف ،بحسب عبد اللطيف
وهبي ،ال��ذي أك��د كذلك أن��ه «باشر االتصال مع
رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وسيقوم
بالتواصل مع قيادات عدد من أحزاب المعارضة
من أجل التنسيق ودعم الطلب الذي سيتقدم به
الحزب والمتعلق بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي
الحقائق».
تصريح وهبي المزلزل تبعته حرب طاحنة على
مواقع التواصل االجتماعي ،قادها أعضاء من
شبيبة ح��زب «األح����رار» ممن وج��ه��وا سهامهم
لوهبي ،قبل أن يخرج رشيد الطالبي العلمي
بتصريح مكتوب ،تم تعميمه على بعض وسائل
اإلع�لام ،توصلت «األي��ام» بنسخة منه ،أكد أنه
«مستعد للوقوف أمام أي لجنة كيفما كان نوعها
في كل ما يتعلق بملفات تدبير الشأن العام».
ومما قاله كذلك ...« :لن يرهبني أحد بمجرد
تصريح أو تهديد مادام الخبر زائفا وال يستند
على حجج ،وكفى من هذا السلوك الذي أصبح
ي��ت��اج��ر ب��ال��م��ؤس��س��ات وخ���ص���وص���ا اللجان
االستطالعية ...وأقول لألستاذ وهبي المحامي،
الذي لوح بالمطالبة بتشكيل لجنة استطالعية
حول المنصة اإللكترونية لتدبير برنامج التخييم،
وبصفته م��س��ؤوال سياسيا أي��ض��ا ،أن يتحلى
بالمسؤولية المطلوبة في تقصي الحقائق قبل
اتخاذ المواقف عوض االنصياع وراء األخبار
ال��زائ��ف��ة وال��ت��ي ي��ق��ف وراءه�����ا م��ن��ط��ق تصفية
الحسابات السياسوية».
ه���ذا ال��ت��راش��ق ف��ي ال��ك�لام واالت��ه��ام��ات بين
«األحرار» و»البام» يعزز التحليالت التي تتحدث
عن تطبيع محتمل بين «األصالة والمعاصرة»
و»العدالة والتنمية» ،فالمالحظ أن وهبي المعروف
بقربه من عبد اإلله ابن كيران األمين العام السابق

لـ»البيجيدي» ،ال يمانع في التحالف مع اإلسالميين،
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان إل��ي��اس ال��ع��م��اري وحكيم
بنشماس ق��د اعتبروا ذل��ك ف��ي وق��ت سابق من
المستحيالت.
وما يزكي هذا التقارب كذلك أن جزءا كبيرا من
نواب «البام» في البرلمان أصبحوا متخصصين
في معارضة وانتقاد وزراء حزب «األحرار» أكثر
من غيرهم من باقي األح��زاب المكونة للتحالف

الدفعة الثالثة من دعم كورونا ألسر القطاع
غير المهيكل معلقة !

في الوقت الذي يفترض أن تساعد
الحكومة في تخفيف معاناة األسرة
الفقيرة المتضررة من الجائحة ،تفاجأ
المواطنون من تأخر غير مفهوم في
صرف الدفعة الثالثة من منح الدعم
المالي المؤقت لألسر المتضررة من
جائحة كورونا والعاملة بالقطاع غير
المهيكل ،وذلك بعد قرابة شهرين من
ص���رف ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة .وال تعرف
أس��ب��اب ه��ذا ال��ت��أخ��ر ف��ي ظ��ل غياب

م��ع��ل��وم��ات م��ؤك��دة ع��ن مصير هذه
ال��دف��ع��ة ،علما أن الفئة المفترض
استفادتها من هذا الدعم هي األكثر
فقرا وتضررا من كل الفئات األخرى.
والالفت لالنتباه أن الدفعة الثالثة
كانت مخصصة لشهر يونيو الماضي
وكان يفترض أن تصرف بشكل تلقائي
في الفترة بين  10و 20من الشهر
الماضي قياسا بما حصل في الدفعتين
السابقتين ،وهو ما لم يحصل إلى

اليوم.
وأث���ار ه��ذا التأخر غير المفهوم
مخاوف المواطنين من احتمال إلغائه،
وهو األمر غير الممكن بالنظر إلى أن
لجنة اليقظة المكلفة بتدبير أزمة
جائحة كورونا ،قد كشفت في وقت
سابق عن وجود ثالثة دفعات للدعم
ستخصص لألسر ف��ي القطاع غير
المهيكل ،وأجراء الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي.

الحكومي وعلى رأسهم وزراء «العدالة والتنمية»،
وهو ما يزكي أن الهوة بين «البام» و»األحرار»
أصبحت تتسع ،وتتقلص في االتجاه اآلخر بين
«البام» و»البيجيدي» ،اللذين أصبحا يتبادالن
إش��ارات الغزل وإمكانيات اللقاء بعدما كان كل
واحد منهما يعتبر اآلخر خطا أحمر.

أوروبا تقرر فتح الحدود
مع المغرب ..والرباط تفكر !

في الوقت ال��ذي وافقت دول االتحاد
األوروبي على فتح حدودها مع المغرب
ضمن  15بلدا بات رعاياها مسموحا لهم
بالدخول إلى بلدان االتحاد ،على أساس
تعامل بلدانهم بالمثل ،م��ازال المغرب
يلتزم الصمت ولم يعلن عن أفق واضح
ل��ف��ت��ح م��ط��ارات��ه وم��وان��ئ��ه أم����ام حركة
المسافرين .فبينما كانت توقعات غير
رسمية تشير إلى فتح المغرب حدوده
منتصف يوليوز ،لم تصدر إل��ى حدود
اللحظة أية معلومة رسمية عن استئناف
الرحالت الجوية والبحرية بين المغرب
ودول العالم ،علما أن مؤشرات الوضعية
الوبائية س���اءات منذ دخ���ول المرحلة
الثانية لتخفيف الحجر الصحي.
وتسود حالة من الترقب لدى الكثير من
المهاجرين المغاربة المقيمين بالدول
األوروبية ،إزاء موقف السلطات المغربية
من قرار دول االتحاد األوروبي الذي صنف
المغرب ضمن  14وج��ه��ة آم��ن��ة للسفر
واستقبال مواطنيها في الصيف الجاري،

حيث أن عددا منهم اعتادوا قضاء العطلة
الصيفية في وطنهم األم ومنهم من باتت
لديه التزامات قارة تحتم عليه السفر إلى
المغرب صيف كل سنة.
كما أن ع��ددا من المغاربة المقيمين
بالخارج عالقين بالمغرب بعد أن تزامن
تواجدهم بالبالد مع إغالق الحدود في
مارس الماضي ،ويمنون النفس من أجل
عودتهم إلى بلدان اإلقامة ،خاصة أن عددا
منهم باتوا مهددين بفقدان وظائفهم مع
استمرار غيابهم.
ويبدو أن المغرب يأخذ الوقت الكافي
قبل الحسم في مسألة فتح الحدود من
ع��دم��ه ،لذلك يلتزم الصمت تجاه قرار
االتحاد األوروب��ي ،وذلك بخالف تونس
والجزائر البلدين العربيين اآلخران الذين
شملهما قرار االتحاد األوروبي ،والذين
أعلنا بوضوح موقفهما من هذا اإلجراء،
عندما أعلن األول عن فتح الحدود وقرر
ال��ث��ان��ي االس��ت��م��رار ف��ي إغ�لاق��ه��ا حتى
السيطرة النهائية على الوباء.
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« ...إذا استمعنا لما يقوله األطباء فسنغلق الكرة
األرضية بالكامل» ،هذه الجملة هي التي نطق بها
الرئيس األمريكي دونالد ترامب عند بداية تفشي
فيروس «كورونا» في أمريكا ،عندما كان مقتنعا أن
فكرة الحجر الصحي التي كان يدعو لها األطباء
غير مجدية ،معلال موقفه بأن «األمريكيين إذا فرضت
عليهم الحجر الصحي فسينتحرون» ،قبل أن يتراجع
عن فكرته الحقا ،ويستسلم لتوصيات وضغوطات
األطباء.
في العالم اليوم التجأت أغلب الدول إلى تخفيف
اإلجراءات الصارمة للحجر الصحي ،رغم أن ال دولة
استطاعت حتى اليوم القضاء نهائيا على هذا
الفيروس ،فعاد الموظفون والعمال والمستخدمون
لممارسة أنشطتهم االقتصادية ،وشرعت الحكومات
في توسيع دائ��رة الكشف والفحوصات ،وعادت
العجلة االقتصادية إلى الدوران من جديد ،بعدما

الحياة بشكل سنوي ،ويموت في اليوم الواحد 54
طفال دون سن الخامسة ،أزيد من نصفهم دون إتمام
السنة األولى في الحياة ،كما أن  700امرأة مغربية
تفقدن حياتهن أثناء فترة الحمل.
هذه األرقام التي نشرناها بخصوص المغرب،
وتنطبق على مجموعة من دول العالم يمكن أن
نستنتج منها أن العديد من األطباء والمحللين
واإلعالميين بالغوا بعض الشيء في الحديث عن
خطورة «كورونا» ،خاصة بعدما تبين أن أزيد من
 90في المائة في العالم من حاملي الفيروس ال تظهر
عليهم أي أعراض ،بمعنى أن العدد الحقيقي لمن
أصيبوا بهذا الفيروس في العالم ليس  10.5ماليين
شخص كما أعلنت عن ذلك منظمة الصحة العالمية،
بل الرقم يمكن أن يصل إلى أزيد من مليار شخص.
وق��د ص��دق م��ن ق��ال أن ف��ي��روس «ك���ورون���ا» يدمر
االقتصاد أكثر مما يقتل البشر.

قانون المالية التعديلي أصبح جاهزا وال ينتظر
سوى مصادقة المجلس الوزاري
نهاية األسبوع ،كان من المقرر أن يترأس الملك
محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط ،مجلسا
وزاري���ا يحضره جميع أعضاء الحكومة ،سيكون
محوره األساسي المصادقة على النسخة األولية من
قانون المالية التعديلي ثم إحالتها على البرلمان
للمناقشة ،قبل أن يتم تأجيل االجتماع إل��ى وقت
الحق.
مصادر لـ «األيام» أكدت أن االجتماع كان مقررا أن
ينعقد يوم السبت الماضي ،ليكون بذلك أول نشاط
رسمي يقوم به الملك محمد السادس بعد إجرائه
لعملية جراحية لضبط إيقاع دق��ات القلب ،وهي
العملية التي أجراها يوم  14يونيو الماضي بمصحة
القصر الملكي بالرباط ،غير أن نفس المصادر ال
تستبعد انعقاد المجلس الوزاري هذا األسبوع.
وستكون هذه هي المرة األولى في عهد الملك محمد
السادس الذي تجري فيها عملية تعديل قانون المالية،
والتي فرضتها المتغيرات التي خلفتها أزمة «كورونا»
وتأثيرها على الظرفية االقتصادية واالجتماعية ،حيث
تعود آخر مرة عدل فيه قانون المالية إلى ثالثين سنة
م��ض��ت ،وب��ال��ض��ب��ط ف��ي ب��داي��ة تسعينيات القرن
الماضي.
هذا وارتكزت الخطوط العريضة لقانون المالية
التعديلي على إن���ق���اذ م��ج��م��وع��ة م���ن القطاعات
والمؤسسات ،على غ��رار المكتب الوطني للسكك
الحديدية والمكتب الوطني للمطارات وشركة الخطوط
الملكية المغربية ،التي كانت من كبار المتضررين من
توقف النشاط االقتصادي بالمملكة ،علما أنها كانت
تعاني من مشاكل مالية حتى قبل انتشار الجائحة
وتوقف الحركة االقتصادية.

هذا القانون اعتمد كذلك على سياسة التقشف
بخصوص مجموعة من الوزارات ،التي تم االحتفاظ
فقط بميزانياتها التسييرية التي تتعلق فقط بأجور
الموظفين وبعض المصاريف الثابتة ،في الوقت الذي
سيتم تحويل مجموعة من الميزانيات القطاعية

تصدر عن شركة األيام لإلعالم
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يبدو أن الحراك في الجارة الشرقية للمغرب
أعطى ثماره ،فبعدما تم الحكم على مجموعة من
الجنراالت والمقربين من الرئيس الجزائري األسبق
عبد العزيز بوتفليقة بالسجن النافذ ،يبقى أبرزهم
سعيد بوتفليقة والجنرال خالد نزال وتوفيق مدين
ولويزة حنون وآخرون ،استمر القضاء الجزائري
في توزيع العقوبات السجنية على مجموعة من
الوزراء األولين السابقين ،وصلت إلى  12سنة،
كما أدان والة ورجال أعمال.
رجل األعمال الشهير علي حداد ،الذي اتهمه
القضاء بالحصول على  125صفقة عمومية بطريقة
غير قانونية والحصول على  452قرضا بنكيا،
تمت إدانته بـ  18سنة سجنا نافذا ،مع مصادرة
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أم�لاك��ه ،كما أدان��ت المحكمة في نفس القضية
الوزير األول األسبق ،أويحيى أحمد ،بعقوبة 12
سنة حبسا ،ونفس العقوبة بالنسبة للوزير األول
األسبق ومدير الحمالت االنتخابية لبوتفليقة عبد
المالك سالل.
كما أدين الوزير األسبق عمارة بن يونس بثالث
سنوات سجنا ،وأدي��ن الوزير عمار غول بعشر
س��ن��وات .وبالنسبة ل��ل��وزي��ري��ن األس��ب��ق��ي��ن ،بدة
محجوب ويوسف يوسفي ،فقد تمت إدانتهما
بعقوبة عامين حبسا نافذا .وتم توقيع عقوبة 3
سنوات حبسا نافذا على الوزير األسبق عبد الغاني
زعالن ،و 20سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب
عبد السالم.

فاكس التحرير0522 44 11 73 :
فاكس اإلدارة التجارية0522 44 13 81 :

red.mabchour@gmail.com

محمد الركراكي

حافظ المغرب على تموقعه الجيد داخل
الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم ،بعدما ضمن
منصب الكاتب العام لـ «الكاف» ،وهو واحد
من أهم المناصب في هذه الهيأة ،بعدما تم
يوم الثالثاء الماضي ،تعيين عبد المنعم باه
سكرتيرا عاما خلفا للمغربي المستقيل معاذ
حاجي.
وظل عبد المنعم ب��اه ،المقرب من أحمد
أحمد والمحسوب على فوزي لقجع النائب
الثاني لرئيس «ال��ك��اف»( ،ظ��ل) يشتغل منذ
مارس الماضي كقائم بأعمال الكاتب العام
المستقيل ،قبل أن يتقرر تثبيته في منصبه
بشكل رسمي.
وسبق لباه أن اشتغل في منصب مدير
التسويق التلفزيوني بالكاف ،منذ يونيو
 ،2018كما تم تعيين مغربي آخر في منصب
مرموق ،وهو علي العيساوي كرئيس للجنة
التسويق ،ليستمر المغاربة في ولوج أهم
المناصب البارزة في الكونفدرالية اإلفريقية
لكرة القدم.
وخ�لال السنوات األخ��ي��رة ظلت األسماء
المغربية تحتكر منصب الكاتب ال��ع��ام لـ
«الكاف» ،فمن أصل أربعة كتاب عامين سابقين
ك��ان من بينهم  3مغاربة ،ففي عهد عيسى
حياتو شغل منصب الكاتب ال��ع��ام هشام
ال��ع��م��ران��ي ل��م��دة  8س��ن��وات ،ق��ب��ل أن يقدم
استقالته من مهامه في مارس  ،2017ليخلفه
المصري عمر فهمي ،وفي أبريل  2019عين
في ذات المنصب المغربي معاذ حاجي ،قبل
أن يقدم استقالته من منصبه مارس الماضي،
ليخلفه مطلع هذا األسبوع مغربي آخر وهو
عبد المنعم باه.

القضاء الجزائري يدين عبد المالك سالل وأحمد
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محمد كريم بوخصاص

المغرب يعزز تموقعه
في «الكاف» بمحافظته
على منصب الكاتب العام

حكم عليهما بـ  12سنة سجنا نافذا في قضايا فساد

alayams75@yahoo.fr

mouf.saad@gmail.com

زينب مركز

إلن��ع��اش االقتصاد الوطني ،وإن��ق��اذ مجموعة من
المؤسسات العمومية والشركات التابعة للدولة من
اإلفالس ،وكذلك القطاع الخاص وخاصة السياحة
التي كانت أكبر المتضررين من تفشي الجائحة.

هذا القانون اعتمد كذلك
على سياسة التقشف
بخصوص مجموعة من
الوزارات ،التي تم
االحتفاظ فقط
بميزانياتها التسييرية
التي تتعلق فقط بأجور
الموظفين وبعض
المصاريف الثابتة ،في
الوقت الذي سيتم تحويل
مجموعة من الميزانيات
القطاعية إلنعاش
االقتصاد الوطني
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هل بالغ األطباء في الحديث عن خطورة «كورونا»؟
تقلصت أعداد الوفيات بشكل كبير ،لكن في مقابل
ذلك أثبتت الفحوصات أن النسبة الساحقة من
الحاالت اإليجابية ال تظهر عليها أية أعراض.
في المغرب يحدث كذلك نفس الشيء ،فبحسب
وزارة الصحة فـ  98في المائة من عدد الحاالت التي
يتم التصريح بها بشكل يومي ال تظهر عليها أي
أعراض ،ونسبة قليلة فقط من الحاالت اإليجابية
تحتاج إلى العالج أو إخضاعها إلى العناية المركزة
أو التنفس االصطناعي ،كما أن عدد الوفيات في
المغرب لم يتجاوز في الثالث أشهر الماضية عتبة
الـ  224وفاة.
فالوفيات التي خلفها فيروس «كورونا» إلى حدود
الساعة ليست بالمخيفة ،فهذا الرقم يمكن أن نسجله
في أقل من شهر في حوادث السير على الطرقات،
علما أن هناك أرقام وفيات مخيفة في المغرب ال
أحد ينتبه لها ،ومنها أن  12ألف رضيع يفارقون

األيـــام

السحب :مطابع ماروك سوار
التوزيع :سابريس

اإلشهار:

MG media

المديرة العامة:

رحيمة گنوني

rguennouni@hotmail.fr

رقم اللجنة الثنائية
للصحافة املكتوبة
أ.ع05-0007/
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متـابعات

مضى أسبوع كامل على الخروج األول للمغاربة،
بعد حجر دام ربع عام سيبقى خالدا في الذاكرة،
لكن تفاصيل ما حصل خالل هذه الفترة تبدو
"مخيفة" بعد عودة الفيروس المرعب إلى التموقع
من جديد ،في ظل ضعف كبير في تنفيذ عملية
"الفر" عكس عملية "الكر" في المرحلة السابقة،
مما يزيد المخاوف بشأن تدبير "المرحلة الثالثة
من تخفيف الحجر الصحي" التي ينتظر أن تبدأ
قريبا.
وإذا كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني
أعلن في وقت سابق أن تدبير الخروج من الحجر
أصعب من الدخول إليه ،فإن التجربة التي عاشها
الجميع هذا األسبوع تظهر أن الحكومة طبقت
أسهل خروج من الحجر ،في وقت اختارت قطاعات
حكومية كانت تتصدر واجهة المعركة االكتفاء
بالمشاهدة ،على رأسها وزارة الصحة التي ناقشت
حتى التخلي عن الحديث الصحافي اليومي الذي
كان رغم سلبياته يشعر المغاربة أن العدو مازال
يتجول بينهم.
محمد كريم بوخصاص
Karim88960@hotmail.com

انتكاسة في المؤشرات الوبائية
أولى المظاهر المخيفة في األسبوع األول بعد رفع
الحجر الصحي «غير النهائي» أو «المرحلة الثانية
من تخفيف الحجر الصحي» كما تسميها الحكومة،
هو تطور الوضعية الوبائية نحو «األسوأ» ،بعد
ارتفاع عدد اإلصابات المسجلة خالل هذه الفترة

اإلجمالي لإلصابات تجاوز سقف توقعات وزارة
الصحة بعد أن استقر في  12533إصابة مؤكدة
إل���ى ح����دود ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة م���ن أول أمس
الثالثاء.
ورغم تقليل البعض من هذه الحصيلة واعتبارها
«ع��ادي��ة» بحكم ع���ودة ال��ح��ي��اة ف��ي مجملها إلى
طبيعتها ،فإن التأمل في مؤشرات الوضعية الوبائية

وال تنحصر المؤشرات المقلقة والمخيفة في اآلن
ذاته في ارتفاع عدد اإلصابات وعدد الحاالت في
طور العالج ،بل امتدت إلى ح��االت الوفاة التي
انتقلت م��ن صفر إل��ى حالتين المسجلة خالل
األسابيع الماضية إلى ثالث أو أربع حاالت خالل
هذا األسبوع ،ليرتفع عدد الوفيات إلى  228حالة،
فيما سجل يوم االثنين رقم أربع حاالت وفاة جديدة

المظاهر الثالثة «المخيفة» لخروج
المغاربة من الحجر
إلى  1626إصابة مؤكدة دون احتساب حصيلة
اليوم السابع (األربعاء) ،وهي أكبر حصيلة مسجلة
خ�لال ستة أي��ام متتالية منذ ب��دء المعركة ضد
الفيروس مطلع م��ارس الماضي ،علما أن العدد

ال تشمل األزمة
العاملين في
القطاع غير
المهيكل فقط ،بل
كل العاملين في
القطاع الخاص
باتوا عرضة
للتوقف عن العمل،
بمن فيهم العاملون
في الشركات
الكبرى

المسجلة خالل هذه الفترة يبعث على للقلق ،أهمها
تسجيل تباطؤ في وتيرة عدد حاالت الشفاء بعدما
سجلت هذا األسبوع أضعف حصيلة شفاء (359
فقط) منذ بدء إجراءات تخفيف الحجر الصحي لم
تغير كثيرا من إجمالي الحاالت المسجلة البالغة
( 8920تشكل  71في المائة من مجموع اإلصابات،
علما أنها كانت ال تقل عن  90في المائة سابقا)
والتي تبقى وتيرتها ضعيفة قاريا وعالميا ،حيث
يحتل المغرب حاليا المرتبة  18من بين أقل الدول
اإلفريقية تسجيال لعدد حاالت الشفاء ،علما أن يوم
األحد  29يونيو سجل أضعف حصيلة لعدد حاالت
الشفاء خالل الـ 24ساعة منذ مدة طويلة بـ 17حالة
شفاء فقط.
ومما يزيد المخاوف ،التزام وزارة الصحة الصمت
وعدم تقديمها تفسيرات للتطورات الجديدة في وقت
تبدو منهكة بمشاكلها الداخلية ،حتى أنها ناقشت
التخلي عن الندوة الصحافية اليومية قبل أن تعلن
استمرارها الحقا.
ثاني المؤشرات المقلقة ارتفاع منحنى الحاالت
النشطة ،الذي واصل االرتفاع وسجل إلى حدود
الثالثاء  3853حالة في طور العالج ،وهو أعلى رقم
مسجل منذ وصول الجائحة إلى البالد ،وذلك راجع
باألساس إلى أن عدد اإلصابات الجديدة يفوق عدد
حاالت الشفاء الجديدة ،ومن شأن استمرار هذا
االرتفاع أن يربك خطة وزارة الصحة باالعتناء
بالمصابين في المؤسستين الصحيتين العسكريتين
بكل من ابن سليمان واب��ن جرير ،وفق طاقتهما
االستيعابية المحدودة ،حيث اضطرت السلطات
الصحية إلى وضع مئات المصابين ببؤرة لالميمونة
في مستشفى ميداني بسيدي يحيى الغرب.
www.alayam24.com

والذي لم يسجل منذ  4ماي الماضي ،علما أن 18
حالة حرجة ترقد في أقسام اإلنعاش.
وفي ظل هذه التطورات المتتالية تطرح تساؤالت
حول استعداد المنظومة الصحية للتعامل مع هذا
الطارئ ،ومواجهة خطر االنتكاسة من خالل موجة
ثانية من انتشار عدوى الفيروس ،كما حصل في
بعض ال��دول ،خاصة بعد إعادة إط�لاق األنشطة
الصحية لتلبية كل احتياجات السكان الصحية،
حيث سجل ارتفاع كبير ه��ذه األي��ام في بوابات
ال��ول��وج ل��ل��ع�لاج ت��زام��ن��ا م��ع ع���ودة المؤسسات
االستشفائية الـ  72التي خصصت في وقت سابق
للتكفل بحاالت اإلصابة بالفيروس للعمل المعتاد،
وضمنها  11كانت مخصصة بالكامل لمرضى
كوفيد ،-19بعد فتح مركزي َت َج ُّمع الحاالت النشطة
لكوفيد -19الذين تم إحداثها مؤخرا بالمؤسستين
الصحيتين العسكريتين بكل من ابن سليمان وابن
جرير.

األزمة االقتصادية ستستمر مع رفع
الحجر
مما الشك فيه أن الحجر الصحي كبد األسر خسائر
فادحة في مداخيلها ،خاصة العاملين في القطاع
غير المهيكل ،ويزكي ذل��ك حجم الخسائر التي
أحصتها وزارة االقتصاد والمالية ج��راء توقف
األنشطة االقتصادية والتي بلغت مليار درهم يوميا،
لكن المؤكد ال��ي��وم بعد تجريب ال��ع��ودة للحياة
الطبيعية خالل الستة أيام الماضية أن المغاربة
ي��ج��دون ص��ع��وب��ة ف��ي إع����ادة إط��ل�اق أنشطتهم
االقتصادية في ظل ركود اقتصادي واضح بسبب
/alayam24

/alayam24

توقف األشهر الثالثة الماضية وضعف مدخرات
األس���ر ،ذل��ك أن ع��ددا م��ن المهنيين ف��ي قطاعات
مختلفة في السياحة والصناعة التقليدية والتجارة
يدقون ناقوس الخطر.
ومما يفاقم المشكل ،طريقة تعاطي الحكومة مع
األضرار التي لحقت جل القطاعات ،ففي الوقت الذي
كانت سخية في تعويض بعض القطاعات تتعامل
بصرامة مفرطة مع أخرى ،مما ينبئ بتأزم الوضع
قريبا وظهور مشاكل عويصة كما هو الحال في
قطاع التعليم الخاص الذي يدرس ما يزيد عن 1.5
مليون تلميذ ،وال��ذي يطالب بالتعويض دون أن
يبادر إلى التخفيف من أعباء األسر بشكل يتطابق
مع طبيعة الخدمة التي قدمها خالل أشهر التوقف
عن الدراسة.
كل ذل��ك يتزامن مع تأخر غير مفهوم في صرف
الدفعة الثالثة من الدعم المؤقت لألسر المتضررة
العاملة في القطاع غير المهكيل ،والتي كان يتم
صرفها في الفترة بين  10و 20من كل شهر ،علما
أن هذه الفئة هي األكثر تضررا من الجائحة بعدما
وجدت عدد من األسر نفسها بدون مداخيل تسد
ب��ه��ا ال���رم���ق ،م��م��ا ي��ط��رح ت���س���اؤالت ع��ن أسباب
إحجام لجنة اليقظة المكلفة بتدبير األزم��ة عن
التفاعل مع كل النداءات التي وجهها المواطنون
جراء تأخر مدهم بالدفعة المالية المستحقة.
وال تشمل األزمة العاملين في القطاع غير المهيكل
فقط ،بل كل العاملين في القطاع الخاص باتوا
عرضة للتوقف عن العمل ،بمن فيهم العاملون في
الشركات الكبرى ،وال أدل على ذلك ما يتم تحضيره
م��ن تسريح لمئات العاملين ف��ي شركة «رونو»
لصناعة السيارات التي أعلنت عن سياسة لتسريح
العاملين في مختلف وحداتها المنتشرة في العالم،
من بينها المغرب ،من أجل توفير ملياري أورو.

ضعف أداء الحكومة في المعركة
ثالث المظاهر التي تعتبر مبعث قلق لكثيرين ضعف
تواصل الحكومة الذي يعكس ارتباكا في تدبير
إج�����راءات ال���خ���روج م��ن ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي .ومن
المؤشرات الرئيسية عن ذلك إحجام وزارة الصحة
ع��ن ال��ت��واص��ل وتفسير ال��ت��ط��ورات المتتالية،
واس��ت��م��رار غياب رئيس الحكومة ع��ن الواجهة
باعتباره «المنسق» المفترض لمعركة القضاء على
الجائحة ،وأيضا انخراط باقي القطاعات في تدبير
«تقني» فقط إلجراءات تخفيف الحجر الصحي بعدما
لوحظ غياب فرض إج��راءات الطوارئ الصحية،
أهمها مراقبة التزام الناس ب��إج��راءات التباعد
االجتماعي ووضع الكمامة في الفضاءات العامة
واح���ت���رام ال��ش��رك��ات وال��م��ص��ان��ع والمؤسسات
لبروتوكول عودة األنشطة االقتصادية.

ﺭﻏﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻄﺒﻊ ،ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ ﺗﺼﺪﺭ ﺭﻗﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ

ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ

ﺭﻗﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﺸﺎﻙ
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ﻟﻘﺎﺡ ﺿﺪ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ
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فجأة انفجر الصراع داخل الحزب االشتراكي
الموحد ،بين األمينة العامة نبيلة منيب
التي توجد على رأس الحزب منذ ما يقارب
عقدا من الزمان ،لكن طموحها بال حدود
في األمانة العامة ،وبين قياديين وأطر
حزبية داخل االشتراكي الموحد بل وحتى
داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي.
المساندون لنبيلة منيب يرون أن رفيقتهم
تتعرض لحملة ممنهجة ،يوجد وراءها
قائد أوركسترا ،فيما منتقدوها منزعجون
من خطابها "الشعبوي" المتزايد ومن
دكتاتورية ناعمة تمارس ضد معارضيها.
المقال التالي هو محاولة لفهم الجلي
والخفي في صراع الحزب االشتراكي
الموحد.
زينب مركز
zaraaa10@hotmail.fr
انفجرت العديد من األلغام هنا وهناك داخل
الحزب االشتراكي الموحد ،مخلفة صراعات تطفو
على السطح ،وتوجد نبيلة منيب كأمينة عامة
للحزب ،في قلب كل هذه األح��داث التي تنفجر
أحيانا كفقاعات صابون وأحيانا أخرى كوقائع
قوية لها إسقاطاتها التنظيمية في الحال أو

االستقبال .وإذا علمنا أن ال��ح��زب االشتراكي
الموحد على عتبة عقد مؤتمره الوطني بعد ستة
أشهر ،وأن الوالية الثانية لنبيلة منيب قد شارفت
على االنتهاء ،وهي المتوقعة في  21يناير ،2021
عرفنا سر التحرك على رقعة الشطرنج ،وهو ما
سيمكننا م��ن ف��ه��م ال��ظ��اه��ر وال��خ��ف��ي ف��ي هذه

يطالبون بالتريث وعدم العجلة حتى مرور فترة
االنتخابات ،ولكل طرف حساباته وحججه التي
تبدو متماسكة وتمتلك حجية اإلقناع ،ثم هناك
اختالف آخ��ر يتمثل في طبيعة المسافة التي
سيتخذها هذا المولود الجديد  /فيدرالية اليسار
الديمقراطي مع الدولة  /المخزن ،هل يتعلق األمر

صراع على الزعامة وتنافس حول االصطفاف التنظيمي بين طموح للقيادة والوالية الدائمة

نبيلة واآلخرون :صراع اإلخوة األعداء
داخل يسار حزين
هناك من يرغب في
تسريع وتيرة االندماج
ليكون جاهزا قبل
االنتخابات وآخرون
يطالبون بالتريث
وعدم العجلة حتى مرور
فترة االنتخابات ،ولكل
طرف حساباته وحججه
التي تبدو متماسكة
وتمتلك حجية اإلقناع

الصراعات التي مازالت آثارها قائمة داخل الحزب
االشتراكي الموحد ،وذات صلة بوتيرة اندماج
األح��زاب الثالثة ،الطليعة والمؤتمر االتحادي
واالشتراكي الموحد.
تجليات صراع الرفاق

اتخذ الصراع الخفي داخل الحزب االشتراكي
الموحد تجليات عديدة ،تحركها رهانات خفية،
في مقدمتها إشكالية اندماج ثالثة أحزاب يسارية
في فدرالية اليسار الديمقراطي وه��ي :الحزب
االشتراكي الموحد ،الطليعة ،والمؤتمر الوطني
االت��ح��ادي ،باإلضافة إل��ى تيارات أخ��رى خارج
المكونات الحزبية البارزة ،والذي بدأ التحضير
له منذ مدة طويلة ووجدت من أجل تحضيره آليات
ول��ج��ان وب��رام��ج لالشتغال خ�لال الستة أشهر
األخيرة .ويبدو أن رفاق نبيلة منيب منقسمون
على أنفسهم ،بين من يريد االندماج وبين من ال
يؤمن به ،والذين يؤمنون به مختلفون حول توقيته
وح��ول من يقوده ،فهناك من يرغب في تسريع
وتيرته ليكون جاهزا قبل االنتخابات وآخرون
www.alayam24.com

بحزب راديكالي متطرف يستنسخ تجربة النهج
الديمقراطي أم بحزب معتدل ،منفتح على نخب
اقتصادية وأطر من الطبقة المتوسطة ،قادر على
إثبات ذاته في الخريطة السياسية والمؤسسات

سياسيا يعيش على هامش الحياة السياسية،
ويحنون إلى زمن ما قبل ميالد حتى منظمة العمل
الديمقراطي الشعبي نفسها .أما التجلي الثالث
لهذا الصراع فيتمثل في طبيعة انفتاح الحزب
الجديد على المجتمع وإلى أي مدى سيتم توسيع
قاعدة ه��ذا االنفتاح ،فالبعض يعطي األولوية
لتأثيث ال��ب��ي��ت ال��داخ��ل��ي ،وإن��ه��اء اإلج����راءات
التنظيمية لفدرالية اليسار كحزب جديد ،ال كأحزاب
ثالثة مندمجة ،فيما يطالب الطرف اآلخر بإيجاد
بنية استقبال تنظيمي إلدماج الملتحقين بالحزب
والذهاب نحو نخب نوعية واالنفتاح عليها بدل
انتظار التحاقها بتنظيمات المولود الجديد ،بدل
البنية الطاردة ال المستقبلة القائمة اليوم ،والتي
تجعل مغادري الحزب أكبر ممن ينشط في بنياته،
والخارجين منه أكثر ممن حافظوا على شعرة
معاوية معه.
إذا علمنا أن الحزب االشتراكي الموحد مقبل
على عقد مؤتمره الوطني السنة المقبلة ،فهمنا
أب��ع��اد ك��ل ال��ص��راع��ات ال��ت��ي تطفو على سطح
األح��داث داخ��ل الحزب اليساري ال��ذي يخوض
مغامرة مريرة لالندماج منذ مدة غير يسيرة في
إط��ار فيدرالية اليسار الديمقراطي ،فهمنا أن
ال��ص��راع ال��م��رك��زي يتحكم فيه أس��اس��ا سؤال
جوهري :من يقود الحزب أو من يقود االندماج
اليساري؟
االتجاه المناصر لنبيلة منيب يرى أن األمينة

الخفي هو :من يقود الحزب
وفيدرالية اليسار؟
التمثيلية؟ وكل طرف يوجه انتقادات الذعة للطرف
اآلخر ،فالراديكاليون يعتبرون المناداة بحزب
معتدل ،أشبه بالدعوة لحزب منبطح وغير مستقل
و»مخزني» حتى ،والمعتدلون يرون في دعاة إنشاء
حزب راديكالي جديد ،تكرارا لتجارب غير ناجحة
وف��ي سياق تاريخي مغاير ،وي��ري��دون «دكانا»
/alayam24
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العامة للحزب االشتراكي الموحد ،تقدم «بروفايل»
جيدا ،الم��رأة لعبت دورا أساسيا في التعريف
بالحزب وبفدرالية اليسار الديمقراطي ،ال كوجه
إعالمي فقط ،ولكن أيضا من حيث تحركها في كافة
أقاليم المملكة وقطعها آالف الكيلومترات لتفقد
الفروع وإع��ادة هيكلتها وإلقاء العروض وعقد
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الندوات .إنها آلة إعالمية طاحنة خلقت للحزب
االشتراكي الموحد ص��ورة مشرقة ولو أنها لم
تترجم ال إلى قوة تنظيمية وازنة للحزب وال إلى
تمثيلية سياسية متجذرة في قلب المؤسسات
المنتخبة ،وه��م يريدونها أمينة عامة للحزب
وقائدة لفدرالية اليسار الديمقراطي ،لكن العائق
األساسي وراء أتباع نبيلة منيب ،التي لها أغلبية
وازنة في المكتب السياسي والمجلس الوطني
للحزب االش��ت��راك��ي ال��م��وح��د ،ه��ي أن القانون
األساسي للحزب يسمح لها بواليتين فقط ستنتهي
األخيرة في  21يناير القادم ،وأن نبيلة منيب

هناك تيار آخر ليس
له أي عداء مع
نبيلة منيب،
ويعترف لها
بأياديها البيضاء
على الحزب برغم
اختالفه مع بعض
سلوكاتها تنظيميا،
ومع العديد من
تصريحاتها المثيرة

نبيلة منيب

اختزلت ثالث واليات في مؤتمرين استنادا إلى
أن القانون التنظيمي يحدد انعقاد المؤتمر
الوطني للحزب االش��ت��راك��ي الموحد ف��ي ثالث
سنوات ونبيلة منيب انتخبت في  2011ولن ينعقد
المؤتمر القادم إال في أفق  ،2021وقد يتأجل
بالطبع إذا ما تزامن مع االستحقاقات االنتخابية،
�ي عنق القانون
وإذن فهل سيتم اللجوء إل��ى ل� ّ
التنظيمي لتأبيد نبيلة منيب؟ األمر صعب أخالقيا
وتنظيميا حتى أمام الرأي العام لحزب يحاول أن
يقدم نفسه نموذجا للممارسة الديمقراطية داخل
صفوفه.
وهناك تيار آخر ليس له أي عداء مع نبيلة
منيب ،ويعترف لها بأياديها البيضاء على الحزب
برغم اختالفه مع بعض سلوكاتها تنظيميا ،ومع
العديد م��ن تصريحاتها المثيرة للجدل التي
تجعلها تبدد في لحظة كل الرأسمال الذي راكمته
كأمينة عامة وكحزب اشتراكي موحد ،هذا التيار
يبحث لنبيلة منيب ،حسب تصريح ألحد قياديي
االشتراكي الموحد لـ»األيام» ،عن خروج مشرف،
وهو أن تحترم القانون األساسي للحزب القاضي
بواليتين ،وتسرع بوتيرة االن��دم��اج وأن تقود
المرحلة االنتقالية لفيدرالية اليسار الديمقراطي،
حتى يشتد ع��ود المولود الجديد ويقف على
قدميه.
لكن االعتراض األكبر على نبيلة منيب ،تقول
مصادرنا ،يأتي من باقي األحزاب األخرى المشاركة
في مسار االندماج وفي مقدمتها ،عبد السالم
العزيز األمين العام للمؤتمر الوطني االتحادي
الذي يساند أن يقود مرشح من االشتراكي الموحد
المرحلة االنتقالية ،لكنه على خالف مع نبيلة
منيب ،ويرى أن من يجب أن يقود االندماج اليوم
يجب أن يكون من الجيل الجديد ،شاب له من
العمر أقل من خمسين سنة ،ويشكل بالنسبة له
عمر بالفريج نموذجا مغريا ،إلشعاعه اإلعالمي

والسياسي وألنه شخصية تحظى بالقبول ليس
فقط داخل الحزب االشتراكي الموحد بل أيضا
داخل حزبي الطليعة والمؤتمر الوطني االتحادي،

الدكتاتورية
الناعمة

لنبيلة منيب أغلبية داخ��ل المكتب السياسي
والمجلس الوطني لليسار االشتراكي الموحد،
وأسدت خدمات جليلة للحزب ،لكن يؤاخذ عليها
معارضوها« ،ثقتها العمياء بذاتها ،واستخدام أنانية
حزبية ات��ج��اه ب��اق��ي م��ك��ون��ات ف��ي��درال��ي��ة اليسار
الديمقراطي ،ثم «نزوعها اإلقصائي» ،كما يصرح
قيادي من االشتراكي الموحد لـ»األيام» .و ُيجمع كل
معارضيها على أن العديد من خرجاتها اإلعالمية
غير المحسوبة تبدد رصيد الحزب ،وتشوش على
الصورة التي حاول الحزب االشتراكي الموحد أن
يقدم بها نفسه للرأي العام ،ويستدلون على ذلك،
بحديثها عن تزوير االنتخابات بعد فشلها في الفوز
بمقعد برلماني ،وهي التي كانت على رأس الالئحة
الوطنية للحزب في االنتخابات السابقة ،ولم تنجح
في كسب ثقة جمهور الناخبين في االنتخابات
الجماعية ،مع وج��ود إجماع وطني حول سالمة
االنتخابات األخيرة من تدخل اإلدارة الترابية،
ف��ب��األح��رى اس��ت��ه��داف ح��زب فتي غير م��ؤث��ر في
التوازنات السياسية الكبرى للمملكة ،ويوجد أثر
نفسي لهذا في تهميش عمر بال فريج الذي نجح
إلى جانب الشناوي في خلق اسم لفدرالية اليسار
في قلب المجلس البلدي للرباط وفي قبة البرلمان
وهو ما لم يتسن لفرق برلمانية وازنة.
ورغم تنبيه رفاقها في الحزب ،استمرت نبيلة
منيب في إطالق مدفعية تصريحاتها النارية حول
تزوير االنتخابات ،آخرها ما قالته حول البرلمانية
وئام ابنة القيادي بحزب «البام» العربي محرشي:
«إننا نأخذ الصفر في أصواتنا وتعود لهاديك
السيدة لي طلعات في وزان وال تعرف شيئا عن
السياسة» ،في إشارة إلى أن الدولة تدخلت وسرقت
أصواتا لنبيلة منيب وحزبها ومنحتها للبرلمانية
وئام محرشي ،مع العلم أن نبيلة منيب ترشحت في
الالئحة الوطنية للنساء ،في حين أن وئام محرشي
حصلت على ثلث األص��وات ،أي حوالي  25ألف
صوت في دائرة انتخابية بوزان ،فكيف تقوم الدولة
بأخذ أصوات من الالئحة الوطنية لصالح مرشحة
في الئحة محلية في دائرة محددة؟
ويضيف معارضو منيب أن األمينة العامة ،تحاول
خلق «بنكيران» يساري ،بشخصية شعبوية تنتشي
باإلعجاب الشخصي ،ال��ذي لم ينعكس على قوة

وهذا هو السر في تباعد نبيلة منيب وعبد السالم
العزيز داخل الفيدرالية لمدة غير يسيرة ،وفي
تعطيل مسار اندماج األحزاب الثالثة.

اتفقوا على الطحين واختلفوا
على العجين

الحزب في الخريطة السياسية ،ومن ذلك ما قالته
في إحدى لقاءاتها بأنها تعرضت لمحاولة القتل في
وادي الشراط ،أي محاولة خلق بعد استشهادي
يعلي من رمزيتها ،فكما حدث للشهيد بن بركة ،تروي
نبيلة منيب أن مجرد عدم رغبتها في الجلوس إلى
جانب «جالد» ،في نفس الليلة اتخذ قرار بقتلها وهي
تقود لوحدها سيارتها «الفولفو» من بوزنيقة إلى
الدار البيضاء.
خصوم نبيلة منيب يعيبون عليها أيضا افتخارها
بأنها تحصل على ما يفوق ثالثة ماليين معجب
ومتتبع على وسائط التواصل االجتماعي ويقولون
لماذا لم تحول األمينة العامة للحزب
االشتراكي الموحد هذه األرقام إلى
أص������وات ان��ت��خ��اب��ي��ة أو قوة
تنظيمية؟ وأن رغبتها في
والي�����ة دائ���م���ة ع��ل��ى رأس
الحزب االشتراكي الموحد
تجعلها تحارب رفاقها
بنفس ما كانت تتعرض
له باألمس ،حيث وصل
ب��ه��ا األم�����ر أن نعتت
بعض معارضيها عالنية
ب���������ـ»ال���������ص����ل����اك���������ط»
و»ال���م���خ���رب���ي���ن» الذين
ي��ري��دون إف��س��اد الحزب
الذي لم يرد أن يشب عن
الطوق ،لكن لنبيلة منيب
أي������ض������ا ان�����ت�����ق�����ادات
لخصومها ومؤاخذات
على عمر بال فريج وكريم
التازي وباقي األطراف
ال��ت��ي ت��ع��ارض ترشحها
ل��والي��ة ثالثة على رأس
ال��ي��س��ار االشتراكي
ال��م��وح��د ،وه���و ما
سنحاول إبرازه في
الحلقة الثانية من
هذا المقال.
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في مستوى التعاطي مع
الصراعات التي يعرفها
ال����ح����زب االش���ت���راك���ي
ال����م����وح����د ي���ج���ب أن
ن��س��ت��وع��ب مختلف
الطموحات المحركة
لألطراف المتنازعة،
وه���������ي ص������راع������ات
مشروعة فقط يجب أن
تتم بلغة ديمقراطية
وأن يتم الحسم فيها
أمام القواعد الحزبية
وال��رأي العام بشكل
ديمقراطي.
فالمتنافسون
داخ������ل رقعة

/alayam24

الشطرنج الحزبي يرون أن نبيلة منيب
نجحت في تقديم صورة مشرفة للمرأة
المغربية في تكسير هيمنة الذكور على
الزعامة الحزبية ،باعتبارها أول امرأة
تقود حزبا له أتباعه ومعجبوه ،وأنها
بمثابة آلة إعالمية تداوم على الحضور
في وسائط التواصل االجتماعي وتمثل
وجها إعالميا يغري الصحافيين بإبراز
صورتها وأخذ تصريحاتها ،ولكن قرب
المؤتمر ال��ق��ادم للحزب االشتراكي
الموحد ،يجعل كل األطراف المتنازعة
تقرب الجمر من خبزها في الفرن ،إذ
ال��خ��ف��ي ف���ي ال���ص���راع ه���و التموقع
التنظيمي والخالف حول من سيقود
الحزب وفيدرالية اليسار الديمقراطي،
الذي يبرز فيه مترشحان حتى اللحظة،
بعد أن أعلن محمد مجاهد أنه غير
معني بقيادة مرحلة االندماج ،وهو
م��ا يعني س��ح��ب اس��م��ه من
الئحة المتنافسين ،التي
تبقى فيها نبيلة منيب
وعمر بال فريج.
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هو كذلك ينتمي إلى من قيل عنهم
"أبطال بال مجد" ،يقف في زمن
"كورونا" لساعات طويلة من الزمن
خلف "الكونطوار" لخدمة ماليين
المغاربة المحجورين في منازلهم،
مواجها فيروسا قاتال ال يرى بالعين
المجردة ومعرضا نفسه للخطر،
وهو الذي يفرض عليه الواقع
والمنطق أن يكون حاضرا على
الدوام في الحي لتلبية حاجيات
ساكنيه.
هو "مول الحانوت" ،الذي وجد
نفسه مضطرا للمساهمة في تدبير
المرحلة على المستوى االجتماعي
واالقتصادي من خالل "كناش
الكريدي" الذي وضعه رهن إشارة
العديد من األسر للتخفيف من اآلثار
االجتماعية واالقتصادية التي
خلفها انتشار فيروس "كورونا"
وتوقف مختلف األنشطة
االقتصادية ألغلب المغاربة.
رضوان مبشور
zaraaa10@hotmail.fr
بينما تحصي وزارة الصحة عدد المصابين بالفيروس
ومخالطيهم ،ويجول رجال السلطة رفقة عناصر القوات
المساعدة مختلف األزقة والشوارع لمراقبة مدى احترام
ال��ج��م��ي��ع إلج�����راءات ال��س�لام��ة ،وي��ق��ف رج���ال األم���ن في
«الباراجات» لتتبع مدى احترام السائقين لحرية التنقل
المقيدة بشروط صارمة ،ويصل األطباء والممرضون الليل
بالنهار ساهرين على صحة المرضى مضحين بصحتهم
النفسية وعائالتهم وأطفالهم ،ويجد الصحفيون بدورهم
أنفسهم في الصفوف األمامية لمحاربة األخبار الزائفة
ونشر الوعي بين الناس في هذه اللحظة الحساسة التي
تجتازها البشرية ،وينهمك عمال النظافة في تنظيف األزقة
والشوارع بشكل يومي ومستمر ،هناك جنود آخرون ال أحد
انتبه لهم ،وهو القابعون خلف «الكونطوار» من أصحاب
البقالة والتجارة الصغيرة في األحياء واألزقة والدروب،
ممن وجدوا أنفسهم كذلك في الصفوف األمامية لمحاربة
الجائحة خاصة في الشق المتعلق بما هو اقتصادي
واجتماعي ونفسي كذلك.
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وضعوا بدورهم دفاتر على «الكونطوار» تتضمن حسابات
خاصة ،هذه الدفاتر تضاعف حجمها في زمن الجائحة،
بعدما لم يجدوا أي بد من منح زبنائهم ممن أصبحوا
مفلسين أو ش��ب��ه مفلسين ،ف��ي ظ��ل ت��وق��ف أنشطتهم
االقتصادية ،كل ما يحتاجون إليه .وبذلك فهم يلعبون أدوارا
كبيرة في النسيج االقتصادي الوطني ،بفضل الخدمات
التي يقدمونها للمواطنين عن طريق عمليات االقتراض.
وبذلك فـ»مول الحانوت» أبدع بدوره فكرة ذكية ،أو وجد
نفسه مجبرا على اللجوء إليها ،مساهمة منه في ضمان
السلم االجتماعي للبلد ،وتعزيز مبادئ التكافل االجتماعي،
عبر منح السلع للزبناء مع إعطائهم أجال مفتوحا لتسديد
ثمنها دون أن يجمع بينهما أي عقد س��وى «الكارني»،
وأحيانا ال يكون هناك أجل ،فيستمر هذا االتفاق الشفوي
المبني على «الثقة» إلى أجل غير مسمى.
ففي الوقت الذي ظهرت فيه في عز الجائحة مجموعة
من المبادرات اإلنسانية التي حركت الحس التضامني لدى
المغاربة ،كانت م��ن بين تلك ال��م��ب��ادرات «»ك��ارن��ي مول
الحانوت» ،التي أطلقتها مجموعة من الفعاليات الجمعوية
والمبادرات الفردية ،وهي المبادرة التي القت استحسانا
كبيرا من لدن التجار الصغار من أصحاب محالت البقالة،
ذلك أن أصحاب المبادرة ال يقومون فقط بالتعريف بالدول
المدينين
االجتماعي للبقال ،بل يقومون بتسديد د ْين بعض َ
ال��ض��ع��ف��اء ،وه��و م��ا يخفف ال��ع��بء عنهم ،وع��ن البقال
أيضا.
فهذه المبادرات التي كانت موجودة على الدوام وسع
من دائرتها «مول الحانوت» في زمن الجائحة ،وعندما نقوم
بتحليلها على ضوء تفسيرات علم االجتماع ،نجد أنها في
الحقيقة مبادرات ال تهدف إلى إبراز فعل الخير ،بل تؤكد
على تقاليد مغربية مرعية كانت بارزة منذ القدم ،عندما
كانت الثقة وااللتزام سائدين في المجتمع ،غير أننا اليوم

وبالرغم م��ن أن فئات م��ن المغاربة أصبحت تقتني
حاجياتها من المواد الغذائية من المتاجر الكبرى التي
غزت المدن المغربية ،فإن التعامل بـ»الكارني» مع «مول
الحانوت» مازال حاضرا بقوة ،حتى في األحياء الراقية،
ففي األحياء التي يعيش بها من لهم دخل مادي محترم عادة
ما يلجأ رب األسرة الذي يكون في سفر إلى االتصال بـ»مول
الحانوت» ،ويطلب منه أن يمنح أهل بيته ما يريدون إلى
حين ع��ودت��ه ،وه��ي الخدمة التي ال يمكن أن يقوم بها
غيره.

مول الحانوت يلعب
كذلك دور البنك
ويقرض النقود
بالتفصيل في األدوار التي يلعبها التجار الصغار في
الدروب واألزقة ،نجد أن أدوارهم تتخطى ما هو اقتصادي
واجتماعي ،فهم يتجاوزون منح السلع لزبنائهم عن طريق
«الكريدي» إلى درجة أن زبونهم يمكن أن يقترض منهم
النقود كذلك ،فيمكن للزبون أن يقول لمول الحانوت «عطيني
الخبز والسكر والدقيق ..وعطيني  200دره��م» ،وهو ما
يعني أنه يلعب نفس الدور الذي تلعبه األبناك مع اختالف
الفارق والمستويات ،وهو الطرح الذي يذهب إله الدكتور

«مول الحانوت» :نحن كذلك أبطال بال مجد

هكذا ساهم «مول الحانوت» عبر
«كناش الكريدي» في تدبير الجائحة
كناش

الكريدي

لتدبير الجائحة
إذا كانت الدولة المغربية قد أبدعت فكرة ذكية لمواجهة
التداعيات االقتصادية واالجتماعية بإنشائها ،بتعليمات
من الملك محمد السادس ،صندوقا خاصا لتدبير الجائحة،
ساهم فيه المغاربة من أموالهم بما يزيد عن  32مليار درهم،
خصص جزء كبير منها لدعم من توقفت أنشطتهم التجارية
واالقتصادية ،فهناك تجار صغار ينتشرون في كل مكان،

نجد أن هذه القيم تعززت رغم التغيرات الكبيرة التي
حصلت في بنية المجتمع المغربي ،حيث تقلص منسوب
الثقة وظهرت المحالت التجارية الكبرى التي تشتغل بشكل
رقمي وحاصرت األنشطة التجارية الصغرى ،غير أنها لم
تستطع في مقابل ذلك منافستها في األدوار االجتماعية
التي ظل يلعبها التاجر الصغير ،حيث أن الفضاءات
التجارية الكبرى لها بعد ربحي باألساس ،بينما التاجر
الصغير يتجاوز الدور الربحي لينخرط في مجموعة من
األدوار االجتماعية والتكافلية.
وهكذا فـ»مول الحانوت» يمكن اعتباره في زمن الجائحة،
عن طريق «كناش الكريدي» ،عنصرا أساسيا من عناصر
الحماية االجتماعية في المغرب ،ليس فقط بسبب العدد
الكبير من المواطنين المغاربة الذين يمكنهم التعامل
بـ»الكارني» مع «مول الحانوت» ،من توفير حاجياتهم من
المؤونة الغذائية دون أداء مقابلها في الحين ،بل أيضا
لكون هذه المعاملة تعكس ق َيم التعاضد والتكافل والتضامن
بين أفراد المجتمع في األوقات العادية ،وتتعزز بشكل أكبر
في أوقات األزمات ،كالتي نعيشها حاليا.
www.alayam24.com

عمر أمرير ،المهتم بدراسة هذه الفئة االجتماعية ،ومؤلف
كتاب «العصاميون السوسيون في الدار البيضاء».
عمر أمرير وفي حديثه مع «األي��ام» ،يقول إن التجار
الصغار وأغلبهم ينحدرون من مناطق س��وس ع��ادة ما
يتعاملون بمفهوم «الثقة» ،وهي سر تفوقهم في المجال
التجاري .ويتابع ...« :ظهر لي من خالل ما كتبت عن التجار
«السواسة» على وجه الخصوص أن لهم تقاليد أساسها
الثقة ،وخاصة مع الزبناء ،فسواء كان هذا الزبون من دكالة
أو من الشاوية أو من فاس ،فالبقال ال تهمه أصول زبونه
سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا ،فمهما كانت ديانته
يبقى األهم بالنسبة إليه هو إرضاء الزبون وأن يجد فيه
مالذه ،لكن في مجال الماركوتينغ يبدو أن «الثقة» لها بعد
كبير ،وهي الميزة التي يتمتع بها التاجر السوسي ،لذلك
عادة ما يحظى هذا التاجر السوسي بمكانة استثنائية في
المجتمع ،فهو ُي َقدّر و ُي َب ّجل و ُيدعى لحضور الحفالت».
وحول ما إذا كانت الثقة مازالت موجود بين التاجر
الصغير والزبون في ظل التحوالت القيمية والمجتمعية
التي يعرفها المغرب ،يقول الدكتور أمرير ...« :من األكيد
/alayam24
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مجتمـــع

أن الثقة لم تعد موجودة في ظل التطورات الحاصلة ،ما
أفكر فيه اآلن هو أن المؤسسات العلمية المتخصصة يجب
أن تقف على عنصر الثقة كعنصر من عناصر التعامل
االقتصادي ،وحتى إذا انتقلنا من ما هو محلي إلى ما هو
دولي نتساءل مثال كيف تتعامل روسيا تجاريا مع دولة
أخرى ،ونفس الشيء بالنسبة ألمريكا ،حيث نجد بينهم
أيضا عنصر الثقة ،فال تربطهم فقط المصالح التي تتحكم
فيها الضغوطات اإليديولوجية ،فـال يجب أن ننظر اليوم
إلى «الثقة» في مستواها العادي الطوباوي ،بل كوسيلة
من وسائل التبادل الثقافي واالقتصادي والفكري وتقويته
وترويجه».

ال تغطية
صحية وال هم
يحزنون
أمام كل هذه األدوار التي يلعبها «مول الحانوت» ،فهو
يعاني من عدد كبير من اإلكراهات ،فرغم أن الفصل  31من
دستور المملكة المصادق عليه في العام  ،2011الذي يقول:
« ...تعمل الدول والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية،
على تعبئة كل الوسائل المتاحة ،لتسيير أسباب استفادة
المواطنات والمواطنين ،على قدم المساواة في العالج
والعناية الصحية ،وفي الحماية االجتماعية والتغطية
الصحية ،وال��ت��ض��ام��ن ال��ت��ع��اض��دي أو المنظم م��ن لدن
الدولة».
فرغم ق��راب��ة عقد م��ن ال��زم��ن م��ن المصادقة على هذا
الدستور غير أن القوانين التنظيمية لم تخرج إلى حيز
الوجود ولم يتم بعد تفعيلها ،وهكذا يبقى «مول الحانوت»
على غرار مجموعة من الفئات االجتماعية األخرى بدون
رعاية وتغطية صحية رغم األدوار الكبيرة التي يلعبها في
المجتمع.
باإلضافة إلى غياب االستفادة من التغطية الصحية،
فالتجار الصغار يعانون من الكثير من المشاكل واإلكراهات،
والتي يبقى على رأسها ما يسميه بعضهم «المنافسة غير
الشريفة» ،خاصة وأن مجموعة من األس��واق التجارية
المتوسطة أصبحت تنافس التاجر داخل األزقة والدروب،
وه��و م��ا يحتم على التاجر الصغير عصرنة أنشطته
واالستعانة بالتكنولوجيات الحديثة ،خاصة بعدما فرضت
التجارة اإللكترونية نفسها بقوة.

1.5
مليون منصب شغل
بالعودة إلى بعض األرقام التي قدمها الوزير
حفيظ العلمي ،وزير التجارة والصناعة واالقتصاد
الرقمي واألخضر ،في المناظرة الوطنية األخيرة
للجبايات ،التي نظمت بقصر المؤتمرات
بالصخيرات ،فإن التجار الصغار ،أي «مالين
الحوانت» ،يمثلون  81في المائة من الفاعلين
في المجال التجاري بشكل عام ،وهكذا فهذا
المجال يشكل ثاني قطاع مش ّغل في المغرب بعد
القطاع الفالحي ،إذ يوفر  1.5مليون منصب شغل.
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قبل أسابيع ،كشفت دراسة
أنجزتها المندوبية السامية
للتخطيط ،حول تأثير جائحة
كورونا على الوضع
االقتصادي واالجتماعي
والنفسي لألسر المغربية ،عن
أرقام صادمة تفيد أننا
مقبلون على أزمة اقتصادية
واجتماعية كبرى ،حتى أن
ثقل هذه اآلثار جعل العديد
من األصوات ترتفع منادية
بحكومة وحدة وطنية ،فيما
روج آخرون لحكومة
"تكنوقراط" لتخليص األمة
من هذه الغمة.
إعداد  :زينب مركز
zaraaa10@hotmail.fr
مع التخفيف من إج���راءات الحجر الصحي،
واالرتجال الذي ساد العملية في بدايتها ،بدأت
تتضح العديد من المشاكل االجتماعية ،ووطأة
شلل الدورة االقتصادية على المقاوالت وأثرها

الحكومة االقتراض الخارجي من جهة ومن جهة
أخرى إعادة إصدار قانون المالية التعديلي ،لتدارك
الوضع االقتصادي الصعب.
وإذا كانت األرقام ال تمزح فإن دراسة المندوبية
السامية للتخطيط حول أثر جائحة كورونا على
الوضعين االقتصادي واالجتماعي تفصح عن
ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة التي
قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي بالمملكة ،فـ 34
بالمائة من األسر المغربية لم يعد لها أي مصدر
دخل بسبب الحجر الصحي ،و 44بالمائة من األسر
تعاني الفقر و 42بالمائة منها تعيش في سكن
عشوائي ،و 135ألف مقاولة أغلقت أبوابها بشكل
نهائي ،وهو ما نتج عنه التحاق  20ألف أجير
بصفوف البطالة المتضخمة.
األم����ر ي��ب��دو م��ع��ول��م��ا أو ع���ام���ا ،م���ع موجة
االحتجاجات التي لم يكن موت جورج فلويد في
الواليات المتحدة األمريكية سوى ش��رارة لها،

معلومات عن وجود تنسيق بين حركة السترات
الصفراء وحركات من اليسار الجذري واليمين
المتطرف ،للعودة إلى احتالل الشارع العام ،خاصة
وأن مؤشرات اإلنهاك االقتصادي وتفاقم األزمة
االجتماعية تنذر بانفجار اجتماعي أقوى حسب
تقدير بعض الفاعلين السياسيين واإلعالميين
الذين سربوا محتويات التقرير االستخباراتي
الفرنسي.
إن الثقل االجتماعي للهشاشة والفقر والتهميش،
واألضرار االقتصادية التي تسببت فيها جائحة
كورونا التي أوقفت جل األنشطة بالمغرب ،ستكون
لها مضاعفات في مغرب ما بعد كورونا ،حيث أن
مرحلة الدولة الراعية التي توزع «المعونة» على
مواطنيها ،تجد صداها في البنية العميقة للمجتمع
المغربي ولطبيعة نظام السلطة بالمغرب «الراعي
والرعية» ،التي حمت بمبادراتها االستباقية الصحة
العامة للمواطنين ،وبحكم أنها فرضت الحجر

خبراء وباحثون سوسيولوجيون يضعونه تحت المجهر

غليان مغرب ما بعد كورونا

على اآلالف من العمال الذين وجدوا أنفسهم في
أحضان البطالة ،في غياب نظام اجتماعي قوي
للحماية من آثارها ،وهو ما يجعل المملكة على
عتبة ما يصفه البعض بـ»الغليان» أو بارتفاع

بعدما اكتنزه الجسد األمريكي من ظلم وتمايز
واستفراد بالخيرات ،لذلك يتوقع الخبراء أن تنتقل
عدوى هذه االحتجاجات إلى أوروب��ا ،وتحدثت

44
 % 57من المقاوالت أوقفت نشاطها االقتصادي كليا أو جزئيا
 20ألف عاطل انضموا إلى بطالة الماليين

 %من األسر المغربية فقيرة و 42%منها تعيش في مساكن عشوائية

الكلفة االقتصادية واالجتماعية .فقد اجتمعت
الجائحة مع الجفاف ه��ذه السنة ،وه��و ما زاد
الضغط على المالية العمومية التي فرضت على

أوساط إعالمية عن تقرير لالستخبارات الفرنسية
ينذر بعودة االحتجاجات االجتماعية إلى البروز
مع الرفع التدريجي للحجر الصحي ،من خالل
www.alayam24.com

الصحي وحالة الطوارئ ،وتم عزل العديدين عن
مجاالت الكسب واإلنتاج ،فإنها تحولت إلى دولة
مانحة تسهر على رع��اي��اه��ا وتمدهم بـ»الدعم
المباشر» ،إلنجاح بقاء الشرائح االجتماعية الفقيرة
بالعزل المنزلي ،وهي التي ينشط معظم أفرادها
بشكل يومي داخل اقتصاد غير مهيكل.
ورغم انتقاد بعض حاالت االرتجال ،فإن تعميم
استفادة ماليين العائالت الهشة من دعم صندوق
كورونا ،يؤكد قوة الجهاز اإلداري ،للدولة المنتشر
في شرايين المجتمع المغربي .لكن مدة ثالثة أشهر
ال��ت��ي حددتها لجنة اليقظة االق��ت��ص��ادي��ة لدعم
المتضررين من جائحة كورونا ستنتهي خالل هذا
الشهر .ومع بداية رفع الحجر الصحي ،لن يكون
حق الحياة والحفاظ على الصحة العمومية أولوية
على باقي المطالب والحقوق التي اقتنعت الغالبية
م��ن المجتمع المغربي ب��ع��دم أسبقيتها اآلن،
والتضامن االجتماعي الذي فرضه الخوف والقلق
وره���اب ال��م��وت م��ن خ�لال اإلص��اب��ة بالفيروس،
/alayam24
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سيتراجع مع الرفع التدريجي للحجر الصحي،
وستبرز من جديد تلك التفاوتات االجتماعية التي
ّ
غطاها عزل الناس في بيوتهم ،وسيعود العنف
الرمزي والمادي إلى التمظهر من جديد.
ليست جائحة كورونا حدثا يتكرر في الزمان
والمكان مثل باقي األزم��ات ،لكن آث��اره ستبقى
م��رس��وم��ة ع��ل��ى ج��س��د ال��م��ج��ت��م��ع .وث��ق��ل األزمة
االجتماعية واالقتصادية سيبرز تدريجيا مع
استئناف النشاط االق��ت��ص��ادي وع���ودة الحياة
االجتماعية إل��ى نمطها ال��ع��ادي ،ومعه يتوقع
باحثون استئناف الحراك االجتماعي ونشاط
الحركات االحتجاجية تحت ثقل آثار الجائحة على
ال��ف��ئ��ات ال��دن��ي��ا المهمشة ،للمطالبة بالكرامة
والمساواة والعدل ،وإذا لم تلجأ الدولة إلى إعادة
النظر في أولوياتها ،والتوجه إلى خدمة المواطنين
 خاصة الفئات األكثر هشاشة  -والتي زادتجائحة كورونا من فقرها وبؤسها االجتماعي
وإحساسها بالتهميش ،فقد نكون على عتبة انفجار
اجتماعي صعب.

إن الثقل االجتماعي
للهشاشة والفقر
والتهميش،
واألضرار
االقتصادية التي
تسببت فيها جائحة
كورونا التي أوقفت
جل األنشطة
بالمغرب ،ستكون
لها مضاعفات في
مغرب ما بعد
كورونا
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الغالف

يعتبر األستاذ نجيب أقصبي أننا سنعيش لحظة أزمة اقتصادية واجتماعية
عميقة بسبب تداعيات جائحة كورونا ،وبسبب تأجيل عمليات اإلصالح
االقتصادي الجذري ،الذي أوقعنا في االرتجال وسبب مآسي اجتماعية .ويؤمن
المحلل االقتصادي في هذا الحوار مع "األيام" أن هناك حلوال ناجعة لتدبير
إسقاطات األزمة لتالفي االنفجار االجتماعي ،فبرأيه "إذا كانت هناك إرادة
سياسية حقيقية من األعلى ،فسنقوم بقفزة نحو األعلى" .ويجب على الدولة
أن ترفع من المداخيل وتعيد ترتيب أولويات هذه المداخيل كي تلبي
حاجيات الناس.
بحكم تأثيرات ما بعد حالة الطوارئ
والحجر الصحي وشلل الدورة االقتصادية
الذي فرضته جائحة كورونا ،قد نشهد نموا
في االحتجاجات االجتماعية وتصاعد
األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة ب��ال��م��غ��رب ،م��ا هو
تقديركم؟
> هناك أسباب موضوعية لتنامي االحتجاجات في
المجتمع مستقبال ،بل أكثر من هذا بكل صراحة ومن
خالل وقائع موضوعية :هناك غليان في المجتمع ،فماذا
وقع؟ لقد انطلقنا من وباء جعل بلدانا مختلفة تعطي
أجوبة مختلفة ،فعلى الصعيد األوروبي واإلفريقي كان
الجواب هو الحجر الصحي ،والموضوع اآلن ليس هل
هو قرار صائب أم ال ،ولكن المشكل هو أن نفس الجواب
ال يمكن أن يكون له نفس الوقع االجتماعي في مجتمعات
متباينة .ففي أوروبا حيث المستوى المعيشي عالي،
وآليات الضبط االجتماعي متوفرة وتمر عبر ما نسميه
بالدولة الراعية ،كي تضمن للناس الذين توقفوا عن
العمل بسبب الحجر الصحي الحد األدنى من إمكانيات
العيش ،التي تساعدهم على تحمل الحجر بدون أن
تخاطر بحياتهم .في حين أنه في بلد مثل المغرب -
الذي ظهر مع األسف أن مجتمعه واقتصاده يتميزان
بالهشاشة ،أو ما يسمونه بصفة محتشمة «القطاع غير
المهيكل» ،اكتشف المسؤولون بأنه ال يمكن أن تطلب

ال تتعدى  5.5أو  6ماليين كأقصى ح��د ،ه��ذه هي
اإلحصائيات التي ك��ان المسؤولون يصرحون بها
واألوهام اللي كانوا يسوقونها ،لكن اليوم ومع األزمة
ظهر بأن هناك  24مليون مغربي مدوا أيديهم للدولة
لطلب المعاونة ،حيث اضطرت الدولة لنشرها ليتسنى
لنا معرفتها ،ألن األرقام الرسمية لم تكن تصرح بهذه
الحقائق ،واآلن مع هذه الجائحة الحظت الدولة بأن
اإلعانة المباشرة أعطيت كحل اجتماعي ال لسواد عيون
المغاربة ،وإنما لضمان نجاح الحجر الصحي إلى حد
ما ،وإال فالناس سوف يخرجون للبحث عن مورد للرزق.
ولهذا عند اإلعالن عن فتح اللوائح وعندما بدأ الناس
يسجلون بياناتهم ،أبانت األرقام الرسمية بأنه ما بين
 900ألف و 950ألف منخرط في الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي وما بين  2و  2.2مليون منخرط
في نظام الراميد وما بين  2.1و  2.2مليون بدون راميد
وال ضمان اجتماعي ،فوصل العدد إلى حوالي  5.2أو
 5.3مليون عائلة.
ولكن سبق للمندوبية السامية للتخطيط
أن أدلت بأرقام تبدو برأي المختصين أكثر
منطقية وتماسكا..
> دعيني أعود بك إلى إحصائيات السكان األخيرة
الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ،حيث أن كل
عائلة تتوفر على معدل  4.6أشخاص ،وبالتالي إذا قمنا

> نجيب أقصبي
هذا غليان في المجتمع وقد فاقمه التمديد األول والثاني
للحجر الصحي ،والذي لم يكن مفهوما بكل المعايير
وغير مقبول.
ه��ل تتوقع أن ي��ؤدي ذل��ك إل��ى ع��ودة
االحتجاجات بكثافة وه��ل سنكون أمام
انفجار اجتماعي؟
> أتكلم عما يمكن لكل إنسان مالحظته بصفة
موضوعية ،وهو ما سيفضي إلى كثافة االحتجاجات.
ولكن نعرف أن ظاهرة االحتجاجات ليست في المغرب

المحلل االقتصادي نجيب أقصبي يقول إن البالد تعيش أزمة تاريخية

ثلثا الشركات بالمغرب تتملص من الضرائب
والمغرب سيعرف احتجاجات غضب
من الناس االلتزام بمنازلهم دون مزاولة أي نشاط
اقتصادي وتركهم بال مداخيل ،وهذه مسألة إحصائيات.
يجب أال نكذب على أنفسنا ونصدق كذبتنا ،وعند لحظة
الحقيقة مثل هذه األزم��ة ،الجميع يفتح عينيه على
الواقع الحقيقي ،فاإلحصائيات الرسمية تقول إن
الفقراء في المغرب يبلغ عددهم  2.5مليون ،والهشاشة

من غرائب االقتصاد
المغربي أنه حين
ينهار الناتج
الداخلي للفالحة،
ينعكس وقعه على
االقتصاد برمته،
ليس فقط على
الفالحة وعلى
العالم القروي،
وهي أشياء نعرفها
منذ  40سنة

بضرب  5.2مليون عائلة في معدل  4.6أشخاص في
كل عائلة ،فالنتيجة ستكون ما يقارب  24مليون شخص
وبحسب العدد اإلجمالي للسكان والذي يصل  35مليون
مغربي فإن هذا الرقم نسبيا يعني أن ما بين % 60
و % 70من السكان بينت األزم��ة أنهم في وضعية
هشاشة قوية.
المشكل اآلن أنه حتى مع كل األرقام المقدمة بما فيها
التي ذ ّك��رت بها في سؤالك ،ومع الحلول المرتجلة
للحكومة ،هناك ال��ي��وم مناطق أعرفها إض��اف��ة إلى

فقط ،بل تنتشر حتى في البلدان التي تعيش حياة
ديمقراطية عادية .نحن لسنا بالبلد الديمقراطي ،حيث
يسود الهاجس األمني ،والدليل هو قرار رئيس الحكومة
الذي تخلى عن سلطاته «إذا كانت لديه سلطات» لصالح
وزارة الداخلية ،وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على
ك��ون ال��ه��اج��س األم��ن��ي ه��و المتحكم ف��ي ك��ل شيء.
فالجائحة تمثل لحظة حقيقة ،إذ تعري أشياء أراد
البعض تركها مخفية وتظهرها للعموم ،فرئيس
الحكومة عند انعقاد المجلس الحكومي قال لوزير
الداخلية« :ياله أسيدي دبر راسك أنت هو سيد الموقف،

الجائحة خلخلت األرقام الرسمية
ونحن أمام  24مليون مغربي
يعيشون الهشاشة

تصريحات الحكومة والتي أعلنت منذ حوالي أسبوع
أن هناك مناطق بمعدل  400أو  500عائلة لم تتوصل
ولو بفرنك ،وهذا يعني أن الدولة عندما قررت ملزومة
إعطاء الدعم ،مع األسف وقع ارتجال وعدم ضبط جعل
مئات اآلالف من العائالت تعاني من الفقر ،وما نشاهده
على وسائط التواصل االجتماعي يدمي القلب ،فهناك
أرب��اب عائالت بكوا أم��ام شاشات الكاميرا لضيق
العيش ،ومنهم من قال إنه يفضل الخروج والموت
بسبب كورونا على الموت جوعا أمام أوالده .هو واقعنا
المزري ،وهذا ما أسميه الغليان ،وليس مجرد غضب.
www.alayam24.com

سيد اللحظة» ،ه��ذا يعني أن الجائحة ساهمت في
تقليص أكبر للحريات وحقوق اإلنسان ،وفي ظل هذا
المناخ طبعا ستكون هناك احتجاجات .أنا ال أقوم
بتنبؤات وال أنجم مثل la boule de cristal de
 MmeSoleilبل أقوم بتحليل موضوعي يفضي إلى
أنه ستكون هناك احتجاجات مشروعة سلمية بسبب
الحكرة والغضب والغليان.
وكيف يمكن تنفيس هذه االحتقانات
االجتماعية ،في ظل اآلثار السلبية على
النمو االقتصادي وضعف إمكانات الدولة
/alayam24

/alayam24

أم��ام اتساع دائ��رة الخصاص االجتماعي
بسبب الجائحة ،خاصة مع موجة الجفاف
وتداعياته الكبرى؟
> الواضح اآلن أن الوضع االجتماعي سيء جدا.
ومع األسف الوضع االقتصادي سيذهب نحو األسوأ.
سنة  2020بكل صراحة كما يقولون «خ��رج��ات من
الخيمة مايلة» فالجفاف ظهر قبل الجائحة ،منذ شهر
فبراير ،ومن يفهم قليال في الفالحة ويتابع الشأن
الفالحي ينظر إلى السماء ويفهم أن السنة انطلقت
بجفاف ،وحين نتكلم عن الجفاف نتكلم عن  35إلى 40
في المائة من سكان المغرب الذين يعيشون في العالم
القروي ،وأكثر من  75بالمائة منهم يعيشون من فالحة،
حوالي ثلثيها تقوم على زراعة الحبوب وهي بنسبة
 80إلى  85بالمائة متعلقة باألمطار .ورغم كل الحكايات
الهزيلة التي يحكونها لنا عن سياسة السدود وما
جاورها ،فالواقع يعبر بنفسه 85 ،بالمائة من الفالحة
بالمغرب ما زالت متعلقة بالمطر ،إذا هطلت األمطار
تكون األشياء جيدة إلى حد ما ،أما إذا حل موسم
الجفاف فتكون الكارثة.
ومن غرائب االقتصاد المغربي أنه حين ينهار الناتج
الداخلي للفالحة ،ينعكس وقعه على االقتصاد برمته،
ليس فقط على الفالحة وعلى العالم القروي ،وهي أشياء
نعرفها منذ  40سنة .أنا لدي أرقام استداللية تبين
بوضوح أن هناك ارتباطا وثيقا بين الجفاف والناتج
ال��داخ��ل��ي ال��خ��ام للفالحة وال��ن��ات��ج ال��داخ��ل��ي الخام
لالقتصاد برمته .إذن ه��ذه هي النقطة األول��ى ،قبل
الجائحة كنا نعرف بأن الجفاف سيولد سنة صعبة
على الصعيد االقتصادي ،وحين أتت الجائحة ،هنا
ظهر أن قرار الحجر الصحي يعني بصفة أوتوماتيكية
اإلقرار بانهيار الناتج الداخلي الخام ،وهو ما يعني
انهيار االقتصاد الوطني ،واآلن في إطار هذه األزمة
التي هي أزمة عرض وطلب ،العرض أي أزمة اإلنتاج
الذي انهار ،ولكن أيضا بحكم هشاشة االقتصاد صارت
أيضا أزمة طلب ،أي أن الساكنة ليست لديها إمكانيات
العيش واالستهالك الذي سينخفض بدوره .وفي ظل
هذا الوضع ،من الذي سيقلل من االحتقان على الصعيد
االقتصادي واالجتماعي؟ الدولة .وحدها الدولة يمكن
أن تلعب هذا الدور.
ولكن الدولة لم تختر ال الجفاف وال
جائحة كورونا ،وما يمكن محاسبتها عليه
هو طريقة تدبيرها لألزمة أساسا؟
> منذ  40سنة ونحن نسمع رجال األعمال ومبشري
النيوليبرالية يدعون الدولة كي ترفع يدها عن الصحة
والتعليم «كما قال أحد الوزراء السابقين» ..هؤالء هم
الذين يطلبون اليوم النجدة من الدولة .الجميع يتوجه
للدولة ،والدولة ستتحرك بميزانيتها ،لكن يجب أن
نعرف بأن المداخيل ستتقلص ،ألن  60بالمائة من
الضرائب في المغرب هي غير مباشرة ،أي مدمجة في
أسعار المواد التي نستهلكها ،وبما أن االستهالك
سينخفض ،فمداخيل الضرائب المباشرة أي الضريبة
على الدخل لبعض الشركات ستنخفض .ولكن من جهة
أخرى ،نالحظ  -بما أن الكل يتوجه للدولة  -أن الجميع
يطالب برفع نفقات الدولة أي أن هذه األزمة بينت أن
هناك حاجة للدولة وحاجة للخدمات العمومية .هناك
من يقول إن من بين دروس هذه األزمة أن نهتم بالصحة
وبالتعليم ،وقد الحظنا أن الدولة تعين المقاوالت لكي
تخلق مناصب الشغل ..كل هذه األشياء بيد الدولة ،إذن
نفقات الدولة سترتفع بصفة ملحوظة كي تجيب على
طلب المجتمع واالقتصاد ،وكي تقلص من االحتقان
الذي تتحدثين عنه .هذا ضروري ،ولكن إذا رفعت الدولة
من نفقاتها ولم تغير في نفس الوقت بنيات النفقات
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بإعادة النظر في ترتيب األولويات ،فسوف تستفحل
األزمة أكثر فأكثر.
لكن ما هو مشكل نفقات الدولة اليوم
وكيف يمكن تغيير بنيتها؟
> المشكل أن��ه��ا ال ت��ت��ج��اوب كلها م��ع حاجيات
المواطنين .إذن المطلوب اآلن توجيه نفقات الدولة
لتلبية الحاجيات الملحة ،أي كما قلنا الصحة والتعليم.
الميزانيات التي يجب أن ترتفع ليست نفقات البذخ
والنفقات غير الضرورية ،فنحن في حرب اقتصادية
ولسنا في حرب عسكرية .إذن يجب أن توجه األولويات
وإعادة ترتيبها في اتجاه تلبية حاجيات الناس.
وعلى هذا األس��اس ،إذا تمت إع��ادة ترتيب نفقات
الدولة وتوجيهها للحاجيات الملحة ألغلبية المواطنين،
فسنقلص من االحتقان .فالمطلوب اآلن تغطية اجتماعية
كاملة ،ليس فقط التغطية الصحية بل أيضا التعويض
عن البطالة .وفق نظام حقيقي غير هذا الموجود اآلن،
ونظام التقاعد يجب أن يعمم ...إلخ ،هناك حاجة ملحة
للدولة االجتماعية لنقلص من االحتقان االجتماعي.
كيف بتقديرك ،يمكن اليوم إيجاد حلول
مبتكرة لالحتجاجات المتوقعة بناء على
اعتبار االحتجاج هو رسالة ال تستهدف
بالضرورة االستقرار؟
> هناك عبارة ال تعجبني ألنها أصبحت تستعمل
في كل مكان وزمان حتى لم يعد لها معنى .وهي «نحن
أمام مفترق الطرق» .ولكن اآلن يجب أن نقولها ،ألننا
في أزم��ة حقيقة بكل المعايير ،أزم��ة تاريخية ،وفي
التاريخ لم نر هذا الوباء قط ،بل إن اختيارات الدول
تجعل االقتصاديات تنهار وتدخل في أزمة عميقة.
إذ ًا نحن في مفترق الطرق ،ما الحلول
العملية التي تراها ضرورية للخروج من
األزمة؟
> يجب إعطاء مضمون فعلي ملموس لمغرب ما بعد
كورونا .إذا اتفقنا نظريا على أن مغرب «ما بعد» يجب
أن ي��ك��ون مختلفا ،إذن ف��أن��ا أق��ت��رح بعض األشياء
الملموسة  -إذ ال يمكننا في حوار عابر أن نتكلم عن
كل شيء  -فبالنسبة لي هذا امتحان ويمكن أن يظهر
ذلك حتى من القانون التعديلي للمالية .يجب على الدولة
أن ترفع من النفقات وتعيد ترتيب أولويات هذه النفقات
كي تلبي حاجيات الناس.
وثانيا يجب إعادة ترتيب اإلصالحات المرتقبة حسب
األولويات ،فمثال الدخل المباشر الذي تعود حكايته
إلى  5أو  6سنوات .كان يجب أن نقوم بهذا اإلصالح،
حين كان بنكيران يريد إصالح صندوق المقاصة ،وهو
ك��ان ال ي��راه إال في ارت��ف��اع أسعار ال��م��واد الغذائية،
الجواب الذي قدمناه يومها هو التفكير في الفقراء
والطبقة المتوسطة ،والناس الذين يشترون السكر بـ6
دراه����م وس��ي��ش��ت��رون��ه ب��ع��ده��ا ب��ـ  10أو  15درهما،
والبوطاغاز التي كانت تباع بـ 40درهما وسيصبح
ثمنها  100درهم ،إذن الجواب الذي فرض نفسه مع
األزمة ،هو أنه قبل أن تحرر األسعار يجب أن نحدد من
هم في حاجة للدعم المباشر حين ترتفع األسعار حتى
تكون لديهم اإلمكانية .وحين طرحوا مشكلة اللوائح
قلنا لهم لنعمل بلوائح نظام راميد ..بحيث أن هذه
اللوائح ستتحسن كل سنة ..لو قمنا بهذا اإلصالح قبل
 5سنوات لم يكن ممكنا أن نرى أن  500ألف عائلة «مازال
ما خدات حتى فرانك ..ثم طرحوا مشكل طريقة التوزيع
وقيل لنا من لم يكن يرغب في االصالح أننا أنعطيو
الفلوس للشيخ والمقدم وغادي تكون الرشوة وقلنا لهم
أن طريقة التوزيع ،تمر عبر ارسال رسالة نصية لرب
العائلة وتعطيوه كود ..أي الطريقة التي يستعملونها
اآلن ..هادشي قلناه ف  2015و  2016وهادو لي ما
كانوش بغاو هاد اإلصالح كانوا تيقولو ..« :قلنا أن
التكنولوجيا الرقمية حلت هذا المشكل ،يكون عندنا
رقم رب األس��رة نرسل له رسالة نصية ونعطيه القن
السري ويخرج دعمه المالي من الشباك األوتوماتيكي
دون أن يلتقي ال بمقدم ال بشيخ »..وها نحن جربنا
العملية بنجاح نسبيا ،وكان يمكن أن تكون أكثر فعالية
لو طبقوا ما طالبنا به قبل أربع سنوات.
كيف يمكن تفادي االرتجال الذي وقع
وتدارك النقائص في هذا النظام مستقبال
م��ن خ�لال م��ا تحدثنا عنه ف��ي السجل
االجتماعي؟
> هذا يجب أن يدخل بشكل دائم ومحين في مؤسسة
النظام وفي الدولة االجتماعية لنخرج من منطق الصدقة
و»هذا عطا للصندوق وهذا ما عطاش» .إذا كنا نؤمن
حقيقة بدولة الحق والقانون فالدولة يجب أن تكون من
بين التزاماتها وواجباتها األساسية خدمة المجتمع
والمواطنين ،مادامت تأخذ الضرائب فمن واجبها أن
توجه جزء كبيرا من نفقاتها لتضمن الحد األدنى في
العيش الكريم .ولكن بكل شفافية ،بحكم القانون هناك
لوائح .أنا أسمي هذا األمر دخل الكرامة ،هذا طريق
اإلص�لاح الحقيقي لنعطي مضمونا لمغرب ما بعد
كورونا ،هناك أيضا نظام التغطية الصحية اإلجبارية،
والقانون المؤطر لها ظهر في  2002ولكن تعرض لنوع
من التماطل المتواصل حتى  2009واآلن نحن في 2020
فكم من المغاربة يتوفرون على التغطية الصحية؟
ل��ن ندخل ف��ي ص��راع األرق���ام فهناك م��ن يقول 40
والبعض ي��ق��ول  60بالمائة ،المهم أن ه��ن��اك فئات
اجتماعية إلى يومنا هذا ال تستفيد حتى من التغطية
اإلجبارية .إذن يجب أن تكون هناك برمجة واضحة .في

السنة المقبلة يجب على الحكومة أن تحدد لنفسها
مهلة ،كحد أدنى  12شهرا لكي تصبح التغطية الصحية
شاملة ،ونفس الشيء بالنسبة للتقاعد ،فثلث المغاربة
فقط لديهم تقاعد في أحسن التقديرات .ال بد من إصالح
صناديق التقاعد ،فمنذ  20عاما وهم يتكلمون عن هذا
اإلص�ل�اح ،والحقيقة أنها قنبلة موقوتة ف��ي غياب
اإلص�لاح الجذري وتعميم نظام التقاعد على جميع

المواطنين.
ول��ك��ن ل��ك��ي ت��س��ن ال���دول���ة ك���ل ه��ذه
اإلصالحات يجب أن تكون لها مداخيل .هل
ستلجأ لالقتراض الداخلي أو الخارجي أو
إلى الزيادة في األسعار..؟
> هناك ض���رورة إلص�لاح ضريبي يقر ب��ه حتى
المسؤولون ،إذا عدت للمجلس الضريبي لشهر ماي

الغالف

 2019فالجميع يقولون إن النظام الضريبي غير عادل.
والوزير قال لنا في وقت سابق :في غضون شهر ماي
 2019على األكثر سيخرج قانون تأطيري la loi cadre
وها نحن في نهاية شهر يونيو  2020وال شيء  ..يجب
أن ت��خ��رج الحكومة ق��ان��ون تأطير اإلص�ل�اح لنبدأ
بإصالحات حقيقية ،مضبوطة ومراقبة .يجب إصالح
الضريبة على الدخل في اتجاه توحيد التضريب  -على
األقل  -على كل أصناف المداخيل ،من يؤدي اليوم
الضريبة على الدخل؟ المأجورون والطبقة الوسطى،
إذا كانت لديك مداخيل عقارية أو فالحية مرتفعة
لمستويات ال تتصور ال تؤدي شيئا ،أو تؤدي فقط ما
بين  15إل��ى  20بالمائة ،مع أن��ك إذا كنت مأجورا
وتتعدى  180أل��ف دره��م في السنة تخضع للسعر
الضريبي ال��ذي هو  38بالمائة .ه��ذه أشياء عادية
وليست ثورية ،كيفما كان منبع أجرتك من أرباح أو
ري��ع أو غ��ي��ره��ا ،يجب أن يخضع لنفس الشرائح
الضريبية .ثانيا إذا أردنا أن نتكلم عن التضامن ،يجب
تفعيل تضامن األغنياء بالنسبة للضريبة على الدخل،
وهو ما يعني إعادة النظر في الشرائح الضريبية لتكون
هناك تصاعدية أكبر على المداخيل العليا.
ومن ثم إعادة النظر في الضرائب على الشركات،
ألن هناك شركات ال تؤدي لخزينة الدولة فرنكا واحدا.
ثلثي الشركات تلتجئ لخبراء في التملص الضريبي،
وهناك بيانات توضح أن العديد منها لم تدفع أي
ضريبة .ألن القانون فيه ثغرات ويجب أن يتغير .ومن
الضروري إقرار ضريبة على الثروات الكبرى أيضا،
وضريبة على اإلرث الكبير ال��ذي يتجاوز مستوى
معينا ..هذه بعض الحلول ،وإذا كانت هناك إرادة
سياسية حقيقية م��ن األع��ل��ى فسنقوم بقفزة نحو
األعلى.

المحلل السوسيولوجي أحمد شراك:

االحتجاجات لن تكون نتيجة مباشرة للجائحة
كيف يمكن تفادي االرتجال الذي
هل يمكن توقع أن فترة ما بعد كورونا
ب��ال��م��غ��رب ،ق���د ت��ش��ه��د ن��م��وا في
االحتجاجات االجتماعية بحكم
األثر السلبي على المواطنين بسبب
فيروس كورونا؟
> هذا رأي في المطلق يمكن أن يبدو منطقيا،
ولكن ليست هنالك مؤشرات يمكن من خاللها
أن نبني هذا الرأي .ليست هناك مؤشرات  -اآلن
وهنا  -توحي أن��ه بعد رف��ع الحجر الصحي
وعودة الناس إلى حياتهم العادية ستكون هناك
احتجاجات .أنا شخصيا ال أرى مؤشرات على
ذلك ،ألن تدبير مرحلة كورونا كان تدبيرا إيجابيا
من طرف الدولة ومن طرف المجتمع .ال شك أن
هناك ثغرات وأن هناك بعض األشياء التفصيلية
غير المكتملة ،ولكن في العموم مرحلة تدبير
كورونا بالنسبة للمجتمع المغربي بعمومها
كانت إيجابية ،وحدث فيها تالحم بين الدولة
والشعب ،وال أرى شخصيا أنه ستكون هناك
احتجاجات نتيجة لجائحة كورونا.
االحتجاجات يمكن أن تحدث في ما بعد،
ألسباب موضوعية ولكن أن تكون نتيجة كورونا
فليس لي كباحث أي مؤشرات يمكن أن أبني
عليها هذا االستنتاج ،وإن كان الرأي الذي يقول
ب��أن هناك احتمالية احتجاجات ينطلق من
مجموعة من المقدمات واآلث��ار السلبية على
االقتصاد وم��ا إل��ى ذل��ك ،وم��ن ثم س��وف يدفع
بالناس للخروج إلى الشارع.
يمكن االنطالق من اآلثار السلبية
ع��ل��ى ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي بسبب
الجائحة ،وضعف إمكانات الدولة أمام
اتساع دائرة الخصاص االجتماعي،
خاصة مع موجة الجفاف وتداعياته
الكبرى..
> ليس بالضرورة أن تقود األسباب إلى
نتيجة حتمية ،خاصة بعد زمن كورونا كما قلت،
فانحسار نشاط المقاوالت وارتفاع البطالة،
وربما مشاكل اجتماعية عديدة أخرى ستكون
نتيجة لما ح���دث ،ل��ن ت���ؤدي ب��ال��ض��رورة إلى
احتجاجات وانفجار اجتماعي .ربما  -وهذا
موقفي منذ ما قبل كورونا  -أن االحتجاجات
تستمر في الزمان لكن إذا كانت هناك أسباب
موضوعية لقيامها .وأن���ا اآلن أل��ح على أن
االحتجاجات لن تحدث فليست هناك مؤشرات
قوية تدل على ذلك .ورغم هذه المشاكل التي
تتحدثين عنها فال أعتقد أن زمن كورونا سيأتي > أحمد شراك

رغم المشاكل الناجمة عن
جائحة كورونا في المجال
االقتصادي واالجتماعي ،فإن
الباحث والمحلل السوسيولوجي
أحمد شراك ،ال يعتقد أن زمن
كورونا سيأتي باحتجاجات
بعدية .فحتى توافر نفس
األسباب ال يؤدي بالضرورة إلى
ذات النتائج المرتبطة باالنفجار
االجتماعي.
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باحتجاجات بعدية.
صحيح أننا لسنا أمام بعد الحتمية
التي ترتبط بالعلوم الحقة ،ولكننا
نتحدث عن بعد االحتمالية ،ألننا في
بداية تداعيات جائحة كورونا على
االقتصاد والمجتمع المغربي..
> ينبغي النظر إلى مرحلة كورونا ،باعتبارها
مرحلة توافقية بطريقة غير مباشرة بل مرحلة
تالحمية م��ا ب��ي��ن ال��دول��ة وال��ش��ع��ب ،ف��ل��و أن
االحتجاجات كانت واردة لبدأت منذ اآلن ،فما
الذي يمنعها أن تنفجر هنا أو هناك اليوم؟
ولكن بطبيعة الحال ،مطلوب من الدولة أن
تستعد لمرحلة ما بعد كورونا باتخاذ تدابير
استعجالية أي��ض��ا واستباقية ف��ي الميدان
االج��ت��م��اع��ي .ه��ذا ض���روري م��ن ب��اب التدبير
المابعدي بمعني ما بعد كورونا .أنا ألح فقط
على عدم وجود أي تحليل ميكانيكي يقول أنه
كلما كانت لدينا أسباب وأزمات اجتماعية فإنها
تؤدي بالضرورة إلى انفجارات واحتجاجات،
خاصة بعد كورونا مباشرة .يمكن أن يحدث هذا
بعد سنة أو سنة ونصف .ولكن االحتجاجات
لن تكون النتيجة المباشرة لعصر كورونا.

ينبغي النظر إلى
مرحلة كورونا،
باعتبارها مرحلة
توافقية بطريقة
غير مباشرة بل مرحلة
تالحمية ما بين
الدولة والشعب ،فلو
أن االحتجاجات كانت
واردة لبدأت منذ
اآلن ،فما الذي
يمنعها أن تنفجر هنا
أو هناك اليوم؟
/alayam24
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يرى الباحث السوسيولوجي عبد الرحمان الزكريتي أن االستقرار االجتماعي
يتأسس على مساحة التفاوض المفتوحة دائما بين شركاء الوطن الواحد
بمختلف انتماءاتهم وأحجامهم ومواقعهم الرمزية .وفي سياق تداعيات
جائحة كورونا يؤكد لـ"األيام" أنه ال بد من االنطالق من استعادة المؤسسات
السياسية للدولة المغربية لثقة المواطن ،عبر مبادرات شجاعة لحل إشكاالت
التنمية غير المتوازنة المتبناة سابقا .فالمغرب ،حسب رأيه ،كبلد تابع
ومندمج في النظام الرأسمالي العالمي سيتأثر حتما بأية تداعيات سلبية على
حركة األموال والسلع واألشخاص ،وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نشاط
االحتجاجات ضد التهميش.
يذهب الكثيرون إلى أن فترة ما بعد
كورونا ،قد تشهد نموا في االحتجاجات
االجتماعية بحكم األثر السلبي على
المواطنين بسبب فيروس كورونا ،ما هو
تقديركم؟
> قد يصعب علينا الحديث في الوقت الراهن عن
فترة ما بعد وباء كورونا المستجد ،وإن كنا مقتنعين
بكون فترة الوباء ومخاطره ستكون محدودة في
الزمن ول��ن ت��دوم طويال .خصوصا مع استمرار
المجهود العلمي البيوكيميائي الكتشاف لقاح أو
عالج فعال مضاد للفيروس ،رغم غموض وتباين
الخطاب العلمي عالميا ،لحد اآلن ،حول طبيعة
الوباء وسبل التحكم في انتشاره والقضاء على
مادته .لكن آثار مرحلة الطوارئ الصحية واإلجراءات
المتخذة من قبل الدولة المغربية لمنع الخسائر
الديموغرافية والصحية المتوقعة بسبب احتمال
انتشاره على مساحة البلد كلها ،تبدو واضحة منذ
اآلن ،بحيث يسهل على أي مراقب للوضع االجتماعي
واالقتصادي ،على المستويات المحلية والجهوية
وال��وط��ن��ي��ة ك���اف���ة ،م�لاح��ظ��ة م���ؤش���رات تحوالت
سوسيواقتصادية محتملة بقوة .بحيث أن نسبة

المناطق والقطاعات االقتصادية المرتبطة بالسياحة
الموسمية التي تنشط بقوة خالل فصل الصيف،
بتزامن مع فترة العطل السنوية وعودة المهاجرين
المغاربة ألرض الوطن .وبالتالي فهذا سيصطدم
بمصالح فئات اجتماعية عريضة تعتمد على هذه
الفترة من السنة لتوفير المداخيل والموارد التي
تستعين بها لتحقيق كفاية مادية سنوية.
ال نستبعد ظهور ردود أفعال وأشكال احتجاجية
مباشرة أو غير مباشرة ،في سياق دفاع الفئات
المتضررة ع��ن م���وارد رزق��ه��ا األساسية ف��ي هذا
االتجاه ،والتي تضررت أو يتوقع أن تتضرر جراء
طول فترة الطوارئ الصحية ،ولكن من الصعب توقع
حجم االحتجاجات أو توزيعها المجالي والقطاعي
حاليا ،وال حتى مدى قدرة الجماعات المحتجة على
تنظيم نفسها وتدبير مواردها وقدراتها على التعبير
عن مطالبها الجماعية ،ومن ثم الضغط في اتجاه
تحقيقها.
س��ع��ت ال��دول��ة إل���ى رص���د إع��ان��ات/
تعويضات للفئات األكثر تضررا أو هشاشة،
لمدة ثالثة أشهر من الحجر الصحي ،لكن
مع استمرار انتشار الفيروس وتمديد

> عبد الرحمان الزكريتي
زمنية قصيرة ،وهو ما ينبغي االنتباه لتطويره قصد
حماية أطول لحظوظ العمال الذين فقدوا وظائفهم
دون إمكانيات مفتوحة للبحث عن بدائل لها خالل
الفترة القادمة.
ومع ضعف مبالغ اإلعانات والتعويضات التي
نتحدث عنها ،فالمؤكد أن العدد األكبر من األسر
المتضررة خالل الثالثة أشهر الماضية ،والتي لم
تكن لها موارد احتياطية أو ادخار مالي سابق لجأت
لالقتراض أو االمتناع عن دفع مستحقات الغير

الباحث السوسيولوجي عبد الرحمان الزكريتي

تعميق معاناة وهشاشة فئات كبيرة من
المجتمع يمكن أن ينعكس سلبا على االستقرار
مهمة من المؤسسات واألنشطة االقتصادية قد تأثرت
سلبيا مباشرة،وأخرى قد تلتحق بها إذا استمر
الحجر الصحي وإغالق الحدود ومنع التنقل بين
المدن والمناطق بتقطيعاتها المتجددة لمدة أطول
(آخرها التقطيع الثنائي حسب العماالت بمعيار
نسب انتشار الوباء بكل عمالة) ،وخصوصا تلك

عادة ما تسبب
الكوارث الطبيعية
إرباكا لسيرورة الحياة
االجتماعية
واالقتصادية للمجتمع
ككل ،ألنها تكشف
الجانب الضعيف في
منظوماته السياسية
والثقافية
واالقتصادية
واالجتماعية

حالة الطوارئ ،فإن وضع الهشاشة سيزداد،
هل يمكن توقع انفجار اجتماعي؟
> إن المشهد الذي تفضلت بوصفه هو مظهر من
مظاهر تفاعل الدولة المغربية مع أزمة اقتصادية
مفاجئة ،وتم التعامل معها منذ البداية كمرحلة
عابرة ،ناجمة عن جائحة كوفيد  19ذات األبعاد
العالمية .فالمغرب كبلد تابع ومندمج بشكل كبير
في النظام الرأسمالي العالمي تأثر وسيتأثر حتما
بأية تداعيات سلبية على حركة األم��وال والسلع
واألشخاص بعد إغالق الحدود بين الدول .فأزمات
الرساميل الكبرى وال��ش��رك��ات ال��ع��اب��رة للحدود
ستنعكس على االقتصاد الوطني وعلى مدى وفرة
مناصب الشغل بمؤسسات التشغيل التابعة للقطاع
الخاص ،خصوصا منه المهيكل والحديث .وبالتالي
فعدم ثبات مناصب الشغل ،أو عدم انتظام وضعف
الموارد االقتصادية سترفع من نسبة البطالة وتعزز
سيرورة التهميش التي تعيد إنتاج الفقر ،لذا سيكون
ال��م��ط��ل��وب ه���و ض��م��ان اس��ت��ق��رار ن��س��ب��ي للعمل
ولمكتسبات العامل/المواطن بما يحقق له نوعا من
ال���ك���رام���ة واس���ت���ق���رار وض���ع���ه ووض�����ع أسرته
السوسيواقتصادي.
أما ما قدمته الدولة من مبالغ مالية ،من صندوق
التبرعات الخاص بالجائحة ،لألسر المتضررة
بسبب ف��رض ح��ال��ة ال��ط��وارئ الصحية ،فمجرد
اعتبارها إعانات يجعل االحتجاج بخصوصها ضد
الدولة ،في حال توقفها ،غير منطقي .ألن األمر قد
أدخل ضمن باب المساعدة واإلحسان الذي يعتبر
بموجبه ال��ط��رف ال��ق��اب��ض غير ذي ح��ق ،ولهذا
فاالحتجاج الممكن في هذا السياق يمكن أن يتجه
للمطالبة بتطوير صندوق التكافل االجتماعي الموجه
لدعم الفئات الفقيرة والهشة من المجتمع .أما
تعويضات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
عن فقدان الشغل فيحكمها قانون محدود بفترة
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عليها ،كواجبات التعليم بالمدارس الخصوصية أو
مستحقات الكراء أو أقساط ديون سابقة أو غيرها،
كما وصل األمر ببعضها للتضحية ببعض مكاسبها
ومشترياتها السابقة ،حسب معطيات محلية اطلعت
عليها شخصيا وال يصح تعميم الحكم بشأنها
طبعا.
فمثل هذه الحاالت وغيرها من ضحايا تباطؤ
االقتصاد الوطني وإفالس عدد كبير من المقاوالت
الصغرى وانحسار سوق العمل المتوقع بعد هذه
الفترة ،سيصعب عليها االستمرار بنفس اإليقاع
التنازلي في حالة تمديد طويل لتدابير وإجراءات
الطوارئ الصحية المعطلة لمجموعة من األنشطة
االقتصادية دون طرح بدائل م��وارده أم��ام األسر
المتضررة .ألن ذلك سيعمق من مستوى معاناة
وهشاشة فئات كبيرة من المجتمع ،وهو ما يمكن
أن ينعكس سلبا على التماسك االجتماعي وعلى
االستقرار والتوازنات السوسيو اقتصادية بمختلف
مستوياتها عامة.
الحظنا أنه خالل العقد الثاني لهذا
القرن ،شهد المغرب موجة شديدة من
االحتجاجات تمحورت خاصة حول
«رف���ض ال��ح��ك��رة» ،الحرية وال��م��س��اواة
االق���ت���ص���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة ،هل
االحتجاجات الممكنة مستقبال ستبقى
ف��ي ح���دود ه���ذا ال��ج��ي��ل ال��ج��دي��د من
المطالب أم أنها ستتوسع؟
> إذا أردنا أن نحلل وضع المستقبل في ضوء
قراءتنا للماضي كامتداد له ،فسننطلق من كون
مفهوم التنمية االقتصادية التي تبناها الفاعل
السياسي بالمغرب لعقود من الزمن أفرزت وضعيات
اجتماعية مختلة مجاليا وفئويا وطبقيا ،وصارت
م��ع ال��زم��ن ذات ع��واق��ب سيئة على أول��ئ��ك الذين
يشغلون قاع هرم توزيع الدخل والعالقة مع وسائل
اإلنتاج ،ليس على مستوى تحقيق الرخاء واستقرار
/alayam24
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العمل فحسب بل على مستوى الفوارق والتفاوتات
ال��ت��ي ك��رس��ت ال�لام��س��اواة وال���ف���وارق الصارخة
وال��م��س��ت��دام��ة ف��ي المجتمع .وأك��ث��ر أن����واع تلك
التفاوتات مرتبطة بالقدرات واإلمكانات كالبنيات
التحتية والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية
والخدماتية وم��دى توزيعها العادل مجاليا على
مساحة المغرب ،ومدى االهتمام بالعالم القروي،
ومستوى التعليم والتأهيل المهني والتقني التي
تفتح آف��اق��ا وحظوظا أكبر ل��ول��وج س��وق الشغل
بالنسبة للشباب والنساء .إضافة للتفاوت المجالي
والفئوي في االستفادة من الموارد المالية والبشرية
والطبيعية المتاحة.
فهذا ما أجج عددا من االحتجاجات التي أخذ
بعضها أشكاال عنيفة ضد اختالالت ترتبط بالتنزيل
غير ال��م��ت��وازن لمقتضيات ال��ع��دال��ة االجتماعية
والمجالية ،ونذكر هنا بالحركات االحتجاجية التي
عرفتها عدد من المناطق المهمشة بالمغرب خالل
هذا العقد األخير ،والتي سلط عليها اإلعالم دوائر
ض��وء متفاوتة ،كسيدي إفني وإميضر وزاكورة
وجرادة… رغم أن حركة عشرين فبراير وحراك الريف
يظالن األكثر بروزا وإحراجا للسلطة السياسية
خالل هذه الفترة .وهي كلها وغيرها من االحتجاجات
المتنقلة بين هوامش الوطن ،والموحدة تحت مطلب
رفض «الحكرة» ،كما جاء في سؤالكم ،وهو رفض
التوزيع غير ال��ع��ادل ل��ث��روات وم���وارد المجتمع،
ورف���ض اإلق��ص��اء االجتماعي بمختلف تجلياته
ومستوياته.
من المعتاد أن يتم إحصاء العشرات من األشكال
االحتجاجية القطاعية والجزئية يوميا بمختلف
مناطق وأقاليم المغرب ،وإذا كنا نتوقع حدوث
احتجاجات في المستقبل القريب ،ناجمة عن فقدان
العمل أو نقص في الموارد االقتصادية أو في فرص
الولوج لالستفادة الفعالة من الخدمات العمومية
كالصحة والتعليم( ،خصوصا عند بداية الموسم
الدراسي المقبل ،إذ يتوقع أن تضطر عدد من األسر
المتضررة اقتصاديا لنقل أبنائها لمتابعة الدراسة
بالمدارس العمومية ،وهذا ما بدأت بوادره تلوح
في األفق بأكثر من مدينة مغربية) ،فإن األشكال
االحتجاجية ستكون متنقلة بين المناطق والقطاعات
اإلنتاجية والفئات االجتماعية بتنوعاتها الكثيرة،
ومرتبطة بمعادالت متغيرة الحدود أساسها مدى
وفرة الظروف المساعدة على إعادة االنطالق من
جهة ومدى القدرة على التكيف مع الواقع المستجد
الذي فرضته الجائحة العالمية من جهة أخرى.وهذا
األمر يستدمج مسؤوليات مشتركة تشغل فيها الدولة
موقعا إلى جانب كل الفاعلين والشركاء اآلخرين،
خصوصا االجتماعيين واالقتصاديين منهم.
ك��ي��ف يمكن تنفيس االحتقانات
االجتماعية ،في ظل اآلثار السلبية على
النمو االقتصادي وضعف إمكانات الدولة
أمام اتساع دائرة الخصاص االجتماعي
بسبب الجائحة ،خاصة مع موجة الجفاف
وتداعياته الكبرى؟
> ع��ادة م��ا تسبب ال��ك��وارث الطبيعية إرباكا
لسيرورة الحياة االجتماعية واالقتصادية للمجتمع
ككل ،ألنها تكشف الجانب الضعيف في منظوماته
السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية.
ويتطلب تدبير الوضعيات المستجدة ومخاطرها
تدخالت وتدابير استثنائية وجماعية ومستمرة،
ومنع تكريس بؤس السكان من قبل تجار األزمات،
وذلك قصد ضمان استقرار األوضاع الداخلية عبر
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االهتمام بأولويات المجتمع والعناية بالمرافق
العامة واالهتمام باإلصالحات الكبرى بما فيها
السياسية والقانونية .لكن هذا يتوقف على استعداد
الجميع الستقبال اللحظة المتوقعة بنفس إيجابي،
وبقدرة على تفعيل القدرات والممكنات التي يتوفر
عليها المجتمع لخلق البدائل ،وبالتالي اعتماد
استراتيجيات تحيين مواكبة للمستجدات المتولدة
باستمرار.
قد نقتنع منذ البداية ب��أن النقاش ح��ول نوع
المشاكل الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد
سيأخذ اتجاهين :األول يتعلق بمتابعة النتائج
المباشرة والتي تتطلب حلوال مستعجلة وعلى
المدى القريب ،والثاني يتعلق بمشاكل تحتاج إلعادة
صياغة للعمل على االستفادة منها على المديين
المتوسط والبعيد ،وستعبر عن رهانات قيمية
اج��ت��م��اع��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة ك��ب��رى ت��ض��م��ن التماسك
االجتماعي مستقبال .قد يكون الرهان لحل المشاكل
المستعجلة على استغالل تنوع العوامل واإلمكانات
البشرية والطبيعية والتقنية المتوفرة بالبلد ،مع
االستفادة من التاريخ والثقافة التضامنية للمجتمع
المغربي ،وكذا على تفعيل التكامل بين الحضري
وال���ق���روي ،ب��اإلض��اف��ة الستثمار ت��ن��وع العالقات
والشراكات الخارجية للدولة ،مع ضبط تدخل الدولة
لخلق التوازنات التي يكشفها ويوجهها تقاطع
العلمي واالقتصادي والثقافي لرسم االختيارات
الكبرى .تلك االختيارات التي تكتسب مشروعيتها
م��ن التمفصل بين البحث العلمي والتخطيط
التنموي ،والتفعيل الواقعي لمبادئ الحكامة في
تدبير ال��م��وارد وتنظيم واش��ت��غ��ال المؤسسات
العمومية والخاصة ،وتقوية الثقة بمؤسسات
المجتمع المدني عبر التواصل مع المجتمعات
المحلية وضبط اشتغالها استنادا لمبادئ الشفافية
والحكامة الجيدة .وربما كان هذا الموضوع محل
اهتمام مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العالقة
بتدبير الشأن العام بالبلد.
لكن إلى جانب الحلول السياسية التي يمكن أن
تبرز كمخططات وبرامج ومشاريع تنموية ،سيكون
واقعيا تفعيل عدد من األنساق التضامنية التي ما
ت��زال حية ضمن التكتالت االجتماعية الفرعية،
كالمساعدات العائلية واستمرار التحويالت المالية
من قبل المهاجرين المغاربة بالخارج لمساعدة
أهاليهم بالمغرب وغيرها.
أما رهانات إنجاز األفضل مستقبال فقد تكون
أقرب الهتمام لجنة النموذج التنموي ،وهو نقاش
ي��ط��رح ت��ط��وي��ر أس��ال��ي��ب وم��ن��اه��ج ال��ب��ح��ث حول
الوضعيات االجتماعية الهشة وتوفير البيانات
الكافية حولها وتجديدها بما يساعد في رسم خريطة
أك��ث��ر م��وض��وع��ي��ة للفقر وال��ه��ش��اش��ة والحركية
االجتماعية ،وما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في
أدوار ومؤسسات التنشئة االجتماعية والتكوين

والبحث العلمي ،وج��ودة الخدمات التي تقدمها
مؤسسات الدولة وفعاليتها االجتماعية ،والعوائق
التي يطرحها التنظيم البيروقراطي وأشكال التدبير
اإلداري الحالي ،وإعادة تنظيم سوق العمل وفق
أولويات وطنية أكثر مرونة وأكثر ارتباطا بالحاجات
واألول���وي���ات االجتماعية المتنوعة والمتجددة
للمجتمع المغربي.
أكثر من ثلث األسر المغربية فقدت
مصدر دخلها ،نصف هذه األسر يعاني
الفقر والنصف اآلخر يعيش في سكن غير
الئ��ق ،وأكثر نصف المقاوالت أوقفت
نشاطها ،كليا أو جزئيا ،وأصبحنا أمام
م���ؤش���رات م��رت��ف��ع��ة للفقر والبطالة
والهشاشة ،وهي كلها عوامل قد تفجر
االس��ت��ق��رار االج��ت��م��اع��ي ،كيف ترسم
خريطة االحتجاجات في مغرب ما بعد
كورونا وتوقع آثارها وإسقاطاتها على
المملكة؟
> هذا صحيح ،لكن دعيني أذكر في البداية بكون

االستقرار االجتماعي يتأسس على مساحة التفاوض
المفتوحة دائما بين شركاء الوطن الواحد بمختلف
ان��ت��م��اءات��ه��م وأح��ج��ام��ه��م وم��واق��ع��ه��م الرمزية
واالعتبارية .وإذا كانت أشكال االحتجاج ومطالب
الحركات االجتماعية تبدو ظاهريا مهددة لالستقرار
االجتماعي ،فإنها في الواقع ليست سوى انعكاسات
لتناقضات المجتمع ومؤسساته،والتي لم تعد تقبل
التأجيل أو اإلهمال .ودون أن نتوقف للتمييز بين
أنواع الحركات االحتجاجية وفق مقاربات نظرية
سوسيولوجية ،فإننا ننطلق من اعتبار االحتجاج
عامة تعبيرا جماعيا واعيا من قبل جماعة ما تجاه
مصدر هيمنة مستفرد بالقرار أو مكرس لخلل في
وظائف اشتغال مؤسساتي .فاالحتجاج هدفه لفت
االنتباه والرغبة في تطوير النظام واألداء الجماعي،
عبر تجاوز الظلم ،واسترداد أو ضمان وتحصين
الحقوق والمكتسبات االقتصادية واالجتماعية
للفئات المتضررة.
وبالتالي فخريطة االحتجاجات ال يمكن رسمها
بشكل سريع بل متسرع ،ألنها تتوقف على مدى وعي

الغالف

جماعة هوياتية م��ا بحقوقها ومعايير العدالة
االجتماعية التي تستند إليها ،وم��دى معرفتها
بخصمها الواقعي والموضوعي ،ومستوى قدرتها
على التعبئة الجماعية للتعبير ع��ن مصالحها
وتطلعاتها المشتركة والنضال من أجل تحقيقها.
وهذا الوعي الجماعي والقدرة على قياسه وحده ما
يسمح برسم تلك الخريطة ،ألن بناء قناعات ثقافية
تكرس نوعا من الرضا بالظلم والتهميش والفقر
كقدر إلهي أو بنيوي ل��دى جماعة ما سيجعلها
ترضى بوضعيتها الهشة والمهمشة ،وأقل طموحا
للتغيير .كما أن رفض االحتجاج من قبل الفئات
المستأثرة بالقرار االقتصادي أو السياسي أحيانا
عبر وسائل العنف والعقاب والتجاهل قد يفرز
وضعيات مرتبكة يصعب التنبؤ بمآالتها ،ولو أنها
ستكون بنتائج سلبية وبتكلفة اجتماعية واقتصادية
أعلى من تكلفة التواصل والحوار االجتماعي لتجديد
التعاقدات وتطوير أو تجديد المعايير وطرق
االشتغال المؤسساتي والجماعي.
كيف بتقديرك يمكن اليوم إيجاد
حلول مبتكرة لالحتجاجات المتوقعة
بناء على اعتبار االحتجاج رسالة ال
تستهدف بالضرورة االستقرار؟
> أصبحت العلوم عامة ،والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية خاصة ،وآليات الحوار االجتماعي من
الوسائل الفعالة والمباشرة التي تستند إليها الدول
ل��ت��ج��اوز أزم��ات��ه��ا ،وذل����ك م��ن خ�ل�ال ب��ن��اء رؤية
استراتيجية لخدمة الحياة االقتصادية واالجتماعية،
ترفع من مستوى التدخل المؤسساتي المحكم لضبط
وتطوير العالقات بين الواقع االجتماعي ورهانات
المستقبل .لهذا نرى أن االستناد للحوار االجتماعي
والبحث العلمي بمختلف تخصصاته سيساعد حتما
في تحقيق العبور اآلمن لهذه المرحلة الصعبة،
انطالقا من تحديد وتشخيص حاجيات وأولويات
المجتمع ،مرورا بالتخطيط لتلبيتها عبر اقتراح
برامج ومشاريع من أجل ذلك.
لكن قبل ذل��ك ،ال بد من االنطالق من استعادة
ال��م��ؤس��س��ات السياسية ل��ل��دول��ة المغربية لثقة
المواطن ،عبر مبادرات شجاعة لحل إشكاالت التنمية
غير المتوازنة المتبناة سابقا ،والبدء بحل مشكل
االعتقاالت السابقة في حق المطالبين برفع «الحكرة»
والتوزيع العادل للسلطة وال��ث��روة على مختلف
المناطق والجهات المهمشة على مستوى كل الوطن،
والتعامل مستقبال مع االحتجاج كدعوة للنقاش
والحوار بصدد مشاكل تهدد المصلحة الجماعية
وليس تهديدا لالستقرار واألمن ،ألن األمن األكثر
قدسية هو أمن المواطن بمختلف أبعاده الصحية
والغذائية والثقافية واإلنسانية والبيئية وأمن
الساحة االجتماعية ،وليس أمن األبراج والكراسي
ومواقع السلطة السياسية والمالية التي ينبغي أن
تستمد مشروعيتها وقوتها من المواطن نفسه.

الباحث في علم االجتماع واألنثربولوجيا عياد أبالل:

الدولة والحكومة هي التي ستحدد طبيعة الحركات االحتجاجية
التعالي االجتماعي للسلطة يشكل عامال مهما في تأجيج االحتجاج
يؤكد الدكتور عياد أبالل ،أن التأثيرات المرتبطة بكورونا ستكون كبيرة جدا ،وسيتحدد حجمها الحقيقي بحجم قدرة
اقتصاديات الدول الغربية التي يوجد المغرب في محورها ،على تجاوز تداعيات األزمة .ويرى الباحث السوسيولوجي
المختص في أنثربولوجيا الثقافة أن حجم التعبئة التي ال تفصل بين السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،سيجعل
الكل منخرطا في األزمة وواعيا بمدى خطورتها ،فكلما كانت سرعة التعاطي اإليجابي مع الحركات االحتجاجية في
مهدها ،كلما حصل االنسجام والتواصل البناء بين الدولة والمجتمع المدني.

> عياد أبالل

يذهب البعض إلى أن فترة ما بعد
كورونا ،قد تشهد نموا في االحتجاجات
االجتماعية بحكم األثر السلبي على
المواطنين بسبب الجائحة؟ ما هو
تقديركم؟
> بكل تأكيد ،ستكون لتداعيات كورونا نتائج
سلبية على كافة المستويات والمجاالت ،خاصة
ع��ل��ى أوس�����اط ال��ف��ق��ر وال��ه��ش��اش��ة اجتماعي ًا
واقتصادي ًا .وه��و ما سيقود إل��ى سلسلة من
االحتجاجات ذات الطابع االجتماعي المحض،
لكن وتيرتها وكثافتها ستتحدد انطالقا من عدد
من المتغيرات ،وعلى رأسها حدة هذه التأثيرات
www.alayam24.com

ليس في المغرب فقط ،بل على مستوى العالم
ك��ك��ل ،وه��و ال��ع��ال��م ال���ذي ب��دأ يشهد ع���ددا من
الحركات االحتجاجية سواء في الواليات المتحدة
األمريكية أو في أوروبا.
وبطبيعة الحال ،ستؤثر هذه الحركات وهذه
التأثيرات على مجموع دول ال��ع��ال��م ،خاصة
بالنسبة إل��ى الفئات الهشة ،لكن طبيعة هذه
الحركات في المغرب ستتحدد أيضا من خالل
تعاطي الحكومة والدولة مع الملفات المطلبية
لما بعد كورونا ،وكذا طبيعة العرض السياسي
الذي سيفرزه النموذج التنموي الجديد في أبعاده
االجتماعية واالقتصادية.
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وهنا تجب اإلشارة إلى أن الحركات االجتماعية
الجديدة في العالم ككل ،بحسب آالن تورين ،بدأت
تتوحد في كونية حقوق اإلنسان ،ومنها حقوق
ال��ذات الفاعلة التي لم تعد ق��ادرة على الحياة
بكرامة في ظل النيوليبرالية .ومن هنا ،فمطالب
العيش الكريم على كافة المستويات ،ومنها
الصحة والتعليم والسكن والشغل ونبذ العنصرية
والعنف ،أصبحت مطالب كونية ،بمعنى أنها
حركات سلمية في جوهرها .لهذا فستكون هذه
الحركات دعوة بشكل ما إلعادة النظر في أولويات
النماذج التنموية في كل بلد على حدة.
وأعتقد أن المغرب يتمتع بذكاء استراتيجي،
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الغالف

بالنظر إلى ارتباط
المغرب اقتصاديا
بمحور أوروبا وخاصة
فرنسا ،والواليات
المتحدة األمريكية،
فإن حجم التأثيرات
المرتبطة بكورونا
ستكون كبيرة،
وحجمها الحقيقي
سيتحدد بحجم قدرة
اقتصاديات هذه
الدول
كونه دعا إلى مراجعة خياراته التنموية بشكل مبكر
 قبل كورونا  -من خالل تكليف ملك البالد للجنةخاصة تسهر على صياغة نموذج تنموي جديد،
وهنا وجب التنبيه إلى كون هذه الدعوة لم تأت من
فراغ ،وليست اعتباطية ،بقدر ما هي دعوة أسست
على دراسات علمية وميدانية ،تجلت في دراسات
المندوبية السامية للتخطيط في الشق المرتبط بما
ه��و اق��ت��ص��ادي واج��ت��م��اع��ي ،ودراس����ات المجلس
االقتصادي واالجتماعي ،وأخيرا دراسات المعهد
الملكي للدراسات االستراتيجية بالرباط ،خاصة من
خالل دراسته للرابط االجتماعي ما بين -2009
 ،2015وال��ذي خلص إلى نتائج مهمة وتوصيات
استراتيجية ،ول��م يغفل المعهد الملكي دراسة
حيثيات ومرجعيات ومآالت الحركات االحتجاجية
الجديدة بالمغرب.
هل الرتباط المغرب في سياق العولمة
ببلدان الغرب يمكن أن تكون له انعكاسات
على مطالب وشكل الحركات االحتجاجية
مستقبال؟
> بالنظر إلى ارتباط المغرب اقتصاديا بمحور
أوروبا وخاصة فرنسا ،والواليات المتحدة األمريكية،
فإن حجم التأثيرات المرتبطة بكورونا ستكون
كبيرة ،وحجمها الحقيقي سيتحدد بحجم قدرة
اقتصاديات هذه الدول على تجاوز تبعات األزمة،
لكن المغرب أيض ًا ومنذ سنوات ب��دأ في تنويع
شراكاته االقتصادية مع دول أخرى من قبيل الدول
اإلفريقية وبعض بلدان آسيا ،ناهيك عن تنويع
وجهات صادراته ووارداته بين مختلف دول أوروبا
وأفريقيا وآسيا ،ولم تعد فقط حكرا على فرنسا
وإسبانيا.
من هنا ،أعتقد أن قدرة المغرب على تجاوز األزمة
تنبع من قدرته على تنويع شركائه ،ومثلما استطاع
المغرب تجاوز أزمة  2008االقتصادية ولم يتضرر
كثيرا منها ،أعتقد سينجح في تجاوز أزمة كورونا.
لكن المطلوب هو تجويد عرضه السياسي وقدرة
ال��ن��م��وذج ال��ت��ن��م��وي ال��ج��دي��د ع��ل��ى تلبية الطلب
االجتماعي من خالل التركيز على تقوية الدولة
الحامية  ،L’Etat providenceالتي ال تنفصل عن
دع��م القطاعات الحيوية الكبرى للبالد :الصحة
والتعليم والسكن والتشغيل عبر تقوية االقتصاد
الوطني وقدرته على التعبئة االجتماعية والسياسية،
وهو ما يمكن أن ينطلق أيديولوجي ًا من تعميق
الوعي واالنتماء الهوياتي عبر إطار «تمغاربيت»،
ألن حجم التعبئة التي ال تفصل بين السياسي
واالجتماعي واالقتصادي ،سيجعل الكل منخرطا
في األزمة وواعيا بمدى خطورتها ،ومن ثم واعيا
ب���أن ح��ج��م مطالبه ي��ج��ب أن ت��ك��ون ف��ي مستوى
التحديات ،في سياق تأسيس وحدة تاريخية ،حيث
تتماهى ال��ح��دود وت��ذوب بين ال��دول��ة والمجتمع
المدني ،وبين الفئات االجتماعية المندمجة سوسيو
اقتصاديا وفئات الفقر والهشاشة ،وهذا ما يقودنا
إلى إعادة النظر في التضامن اآللي المرتبط بالعائلي
وال��دي��ن��ي ،إل���ى ت��ض��ام��ن ع��ض��وي م��رت��ب��ط بكافة
المؤسسات ،خاصة اإلنتاجية منها ف��ي سياق
استمرار صندوق كورونا ،ومنه ضرورة التضريب
على الثروة ،وتجويد الحكامة في مختلف مؤسسات
الدولة.
س��ع��ت ال��دول��ة إل���ى رص���د إع��ان��ات/
تعويضات للفئات األكثر تضررا أو هشاشة،
ل��م��دة ث�لاث��ة أش��ه��ر ،ه��ي م��دة الحجر

الصحي ،لكن مع استمرار انتشار الفيروس
وتمديد حالة الطوارئ ،فإن وضع الهشاشة
س���ي���زداد ،ه���ل ي��م��ك��ن ت��وق��ع ان��ف��ج��ار
اجتماعي؟
> أعتقد أن المغرب والمغاربة قد راكموا تجربة
مهمة في الحركات االحتجاجية ،منذ بداية األلفية
الثالثة ،وطبعا منذ الثمانينيات ،واكتسبوا خبرة
من خالل انفتاحهم على العالم ،وأخذوا العبر من
ويالت الربيع العربي ،خاصة في ما يتعلق ببلدان
مثل سوريا وليبيا واليمن ،مثلما راكمت الدولة
تجربة مهمة في التعاطي مع الحركات االحتجاجية.
لهذا أعتقد أن الحديث عن انفجار اجتماعي مستبعد،
طالما استطاعت الدولة والحكومة تنويع عرضها
السياسي وتنشيط قدرتها على التعبئة ،خاصة وأن
العالم كله يعيش وسيعيش تداعيات أزم��ة وباء
كورونا ،وه��ذا يعني أن المواطنين يعلمون منذ
البداية أن األزمة عامة وأن االقتصاد العالمي كله
يعاني ،ولهذا فطبيعة الملفات المطلبية للحركات
القادمة على المستوى القريب والمتوسط ستكون
في المستوى المقبول ،لهذا فبعرض سياسي جديد
ون��م��وذج تنموي ق��وي ق���ادر على إع���ادة ترتيب
األولويات ،سنتمكن من تفادي أي انفجار اجتماعي
قد يلوح في األفق ،وهو ما يقتضي استمرار تقديم
المساعدات لذوي الهشاشة والفقر من خالل تسريع
السجل الموحد للدعم المباشر وكذا تعميم التغطية
الصحية واالجتماعية على كافة القطاعات ،بما فيها
الحرفيين وناشطي االقتصاد غير المهيكل.
الحظنا أن العقد الثاني لهذا القرن،
ش��ه��د ال��م��غ��رب م���وج���ة ش���دي���دة من
االحتجاجات تمحورت خاصة حول
«رف��ض الحكرة» ،والمطالبة بالحرية
والمساواة االقتصادية واالجتماعية ،فهل
ستبقى االحتجاجات الممكنة مستقبال
ف��ي ح���دود ه���ذا ال��ج��ي��ل ال��ج��دي��د من
المطالب أم أنها ستتوسع؟
> كما قلت سابق ًا ،الحركات االجتماعية الجديدة
عادة ما تنطلق من قضية مركزية ،وبملف مطلبي
محدد ،وتنتقل في ما بعد إلى مطالب أخ��رى ،قد
تبتدئ بملف اجتماعي أو حقوقي واحد ،مثال أن
تقوم حركات ضد «الحكرة» ،أو العنصرية مثلما
يحدث اليوم في أمريكا ،وسرعان ما تتحول إلى
حركات اجتماعية ذات مطلب سياسي ،لتتحول فيما
بعد إلى ثورة ،مثلما حصل في بعض بلدان الربيع
العربي.
وسيرورة هذه الحركات سوسيولوجي ًا تحدد لنا
طبيعة اشتغالها واعتمالها السياسي ،لذلك فما
سيحدد هذه السيرورة ،باإلضافة إلى المتغيرات
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة والسياسية داخليا
www.alayam24.com

وخارجيا ،هو طبيعة تعاطي الدولة والحكومات
معها ،لذلك ،كلما كانت سرعة التعاطي اإليجابي مع
هذه الحركات في مهدها ،كلما حصل االنسجام
والتواصل البناء بين الدولة والمجتمع المدني،
وهذا يقتضي أيض ًا العمل على تقوية مؤسسات
الوساطة إقليميا وجهويا ووطني ًا ،والمثال من
الحركات االحتجاجية في البلدان العربية ،وأيض ًا
ل��ن��ا م��ث��ال واض���ح ف��ي ح���راك ال���والي���ات المتحدة
األم��ري��ك��ي��ة .ف��ل��و ت��م ال��ت��ع��اط��ي ب��س��رع��ة وبداهة
ديموقراطية واستراتيجية مع مقتل فلوريد لما وصل
ه��ذا ال��ح��راك إل��ى م��ا وص��ل إليه اآلن م��ن انفجار
اجتماعي وسياسي واقتصادي خطير .بمعنى أن
المماطلة والتسويف والتعالي االجتماعي للسلطة
ت��ش��ك��ل ع���ام�ل�ا م��ه��م��ا ف����ي ت���أج���ي���ج ال���ح���راك���ات
وتصعيدها.
وتأسيس ًا على ما سبق ،فإن االحتجاجات الممكن
توقعها ،لن تخرج عن الملف االجتماعي في ارتباطه
باألولويات االجتماعية التي تكلمنا عنها سابق ًا.
والتي تدخل عمليا في حكم الممكن تدبيره ،إذا
تغيرت أولويات الحكومة والدولة في سياق إدخال
قطاع الصحة والتعليم والشغل والتغطية الصحية
واالجتماعية في مفهومها لألمن القومي.
وهنا يجب التفكير في التعبئة الوطنية وفق
مفهوم «تمغربيت» الذي أصبح في حاجة لتنشيط
موارده على المستوى األيديولوجي ،حيث يلعب
الجانب الثقافي دور ًا مهما في ذلك ،وهو ما تترتب
عليه إعادة النظر في وظيفة اإلعالم الذي يجب أن
ينشط موارد االنتماء الهوياتي والمواطناتي ،لكن
«تمغربيت» تستدعي فعليا انخراط كل المغاربة
لتجاوز األزمة بتقوية الرابط االجتماعي والقيمي
بتقوية موارده التضامنية.
ك��ي��ف يمكن تنفيس االحتقانات
االجتماعية ،في ظل اآلثار السلبية على
النمو االقتصادي وضعف إمكانات الدولة
أمام اتساع دائرة الخصاص االجتماعي
سبب الجائحة ،خاصة مع موجة الجفاف
وتداعياته الكبرى؟
> عمليا وتشريحا لما سبق ذك��ره ،أعتقد أن
تنفيس االحتقانات يرتبط بالنقط التالية:
س��رع��ة ال��ت��ج��اوب وال��ف��ع��ال��ي��ة وح��س��ن الحوار
والتواصل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني،
تقوية التعبئة الوطنية وتنشيط م��وارد الرابط
االجتماعي ،استمرار الدعم المباشر لألسر الفقيرة
والهشاشة االجتماعية عبر اإلس��راع في إخراج
السجل االجتماعي الموحد للدعم .ثم توسيع مدارات
التغطية الصحية واالجتماعية لكل الحرفيين
والعمال والفالحين وإعادة تقنين وتنظيم االقتصاد
غير المهيكل ،باإلضافة إلى سن هندسة جبائية
/alayam24
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وضريبية ج��دي��دة ت��راع��ي ال��ت��ف��اوت االجتماعي
واالقتصادي بين الفئات االجتماعية والمجاالت
ال��ت��راب��ي��ة وت���راع���ي دع����م ال���م���ق���اوالت الصغرى
والمتوسطة .وتشجيع االقتصاد الوطني إنتاجا
واستهالكا ،عدا عن دعم التعليم والصحة العموميين
بإصالح جذري للقطاعين وفق نموذج تنموي جديد
مبني على العدالة االجتماعية.

أعتقد أن الحديث عن
انفجار اجتماعي
مستبعد ،طالما
استطاعت الدولة
والحكومة تنويع
عرضها السياسي
وتنشيط قدرتها على
التعبئة ،خاصة وأن
العالم كله يعيش
وسيعيش تداعيات
أزمة وباء كورونا،
وهذا يعني أن
المواطنين يعلمون
منذ البداية أن األزمة
عامة وأن االقتصاد
العالمي كله يعاني
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لم نبرمج أن يكون الحوار مع
البرلماني الشاب "شقران أمام"
الذي يتولى رئاسة الفريق
االشتراكي ،في واقعة نادرة
الوقوع في األوساط الحزبية
بالمغرب ،مطوال ،لكن تفاصيل
األجوبة جعلت الحوار الذي كان
تفاعليا وجرى في مكتبه
بالطابق الثالث بمجلس النواب
يمتد ألزيد من ساعة من الزمن،
انطلق بالتعقيب على تطورات
حرب المملكة ضد الجائحة،
وعرج على تفاصيل مرتبطة
بالوضع التشريعي ،وانتهى
بالبيت الداخلي لحزب الوردة
الذابلة الذي يعيش على إيقاع
ساخن منذ تورط بنعبد القادر
في مشروع قانون "تكميم
األفواه" ،وتناقضات إدريس
لشكر في التعامل مع
الموضوع ،والذي حاولنا
االتصال به إلجراء حوار معه
لكنه يختار التفاعل بين الفينة
واألخرى مع اتصال "األيام"
بالزمة" :معذرة أنا في اجتماع".
وننوه إلى أن شقران الذي
يقود فريقا برلمانيا يضم أقدم
برلماني في العالم ،ونوابا
برلمانيين مخضرمين أتم سنته
الحادية واألربعين ،ويبدو من
خالل مواقفه المعلنة في هذا
الحوار مختلفا عن كثير من
االتحاديين ،وهو خريج
الشبيبة االتحادية ،وابن عائلة
اتحادية عريقة مازال منزلها
بوزان "غرسة السلطان" شاهدا
على عرض سياسي نادر قدمه
بنبركة نهاية الخمسينيات.
حاوره  :محمد كريم بوخصاص
Karim88960@hotmail.com
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الحــوار

> شقران أمام

شقران أمــام رئيس الفريق االشتراكي بمجلس النواب

االتحاد لن يتعافى بتدبير القيادة
الحالية والمطلوب إنقاذه

رفع المغرب منذ أيام الحجر الصحي
وإن كان ذلك بشكل غير نهائي ،لكن ما
ي�لاح��ظ��ه ك��ث��ي��رون أن ت��دب��ي��ر ه��ذه
المرحلة يتسم بالعشوائية عكس
المراحل السابقة ،ما رأيك؟
> العنصر األساسي الذي ميز القرارات الهامة
التي اتخذها المغرب في فترة صعبة عاشها العالم
أجمع هو االستباقية ،حيث اختار منذ البداية
أول���وي���ة ص��ح��ة ال��م��واط��ن��ي��ن ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن
االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية المصاحبة،
كما عكسه عدم تردده في إغالق الحدود وفرض
الحجر الصحي رغ��م وق��ع ه��ذه اإلج���راءات على
المواطنين ،والتي تبينت الحقا نجاعتها ودورها
في تجنيب البالد خسائر فادحة في األرواح مثل
ما وقع في دول أخرى.
هذه المقاربة المبنية على الجانب الصحي
كأولوية ينبغي أن تستمر ،لذلك المطلوب اليوم
م��ن الحكومة وه��ي ترفع الحجر الصحي بذل
مجهودات أكبر في ما يتعلق بتوعية المواطنين
بضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائية ،خاصة أن
الواقع يؤكد عودة المواطنين إلى الحياة الطبيعية
بشكل ال يتماشى مع االنتقال التدريجي الذي كان
يفترض أن تأخذه عودة الحياة لسابق عهدها.
منذ انطالق المعركة ضد الجائحة،
وجهت انتقادات الستفراد قطاع حكومي
معين بتدبير تفاصيلها ،هل تتفق مع
هذا الرأي؟
> في أوقات الشدة تفرض بعض األمور نفسها،
فعلى المستوى التشريعي  -مثال  -تمت المصادقة
باإلجماع على كل القوانين المؤطرة لهذه المرحلة
كقانون أحكام الطوارئ الصحية وقانون إنشاء
صندوق مكافحة كورونا وسقف االقتراض وغيرها،
www.alayam24.com

وذل��ك م��ن منطلق أننا ف��ي لحظة وطنية فارقة
واستثنائية تتطلب إذابة كل الخالفات والحسابات
واالنخراط في مجهود وطني كبير يرمي لمواجهة
الجائحة.
هو نفس المنطق الذي تحكم في عمل عدد من
القطاعات ،ومنها باألساس الصحة و  ،وهو أمر
عادي ،لكن هذا ال يعني أننا لم نسجل مالحظات
سلبية .كل ما في األمر أنه في الفترات االستثنائية
ي��ف��ض��ل ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ه��دف األس���اس���ي وهو
المساهمة ف��ي ت��ج��اوز المرحلة الدقيقة بأقل
الخسائر ،في انتظار موعد التقييم فيما بعد،
ونحن في الفريق االشتراكي سجلنا مجموعة من
المالحظات في تعاطي الحكومة مع الجائحة من
قبيل عدد قليل من التجاوزات المرتكبة في تعامل
بعض رجال السلطة  مع المواطنات والمواطنين
في فرض الطوارئ الصحية والتي تم أخذها بعين
االعتبار وتداركها الحقا.
وج��ه البعض ان��ت��ق��ادات لتغييب
المؤسسة التشريعية عن صناعة القرار
في هذه المحطة الدقيقة ،هل هذا
صحيح؟
> في هذا الموضوع يجب استحضار جانبين:
األول يرتبط بطريقة تدبير المؤسسة التشريعية
ألشغالها واالستمرار في أداء وظائفها الدستورية،
أما الثاني فيتعلق بالجانب التشريعي والرقابي
في عالقة بالجائحة وما يرتبط بها .وهنا يمكن
أن أؤك���د ل��ك أن ع�لاق��ة ال��ت��ع��اون والتكامل بين
الحكومة والمؤسسة التشريعية كل من موقعه
وصالحياته اتسمت بكثير من المسؤولية في وضع
الصالح العام كأولوية من قبل الجميع ،وربما
النقطة الوحيدة التي نؤاخذ عليها الحكومة هي
عدم تفاعلها لحدود اليوم مع مقترحات القوانين
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التي تقدمت بها الفرق والتي تقدم أجوبة عن
إشكاالت مرتبطة بالظرفية التي نعيشها ،من قبيل
مقترحي القانون المتعلقين بالكراء ،سواء منه
التجاري أو المخصص للسكن أو غيره الذين تقدم
بهما الفريق االشتراكي.
لقد كان أولى بالحكومة أن تتفاعل مع مقترحات
القوانين بإيجابية تماما كما تفاعلت الفرق مع

كان أولى بالحكومة أن
تتفاعل مع مقترحات
القوانين بإيجابية تماما
كما تفاعلت الفرق مع
مشاريع القوانين التي
تمت إحالتها على
البرلمان ،خصوصا أن
عددا من المقترحات
تعتبر أجوبة آنية عن
عدد من اإلشكاليات
التي سنعيشها في
المحاكم بعد نهاية حالة
الطوارئ الصحية
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المهني والشخصي ،وال��ك��راء التجاري اللذان
يقدمان جوابا عن إشكالية تتهدد المواطنين الذين
سيعجزون عن أداء السومة الكرائية ،حيث أن
توصلهم باإلنذار وعدم األداء سيفضي إلى اإلفراغ،
لذلك ن��رى ف��ي مقترحي ال��ق��ان��ون جعل المبالغ
المتراكمة في فترة الطوارئ الصحية دينا عاديا
يجب أن يؤديه المعني باألمر لكن دون أن يكون
سببا في إفراغه ،ألن السماح بذلك سيكون سببا
في تشريد آالف األسر وفقدان عدد من أصحاب
المهن األصل التجاري الذي بنوه منذ سنوات.
إلى ماذا يعزى عدم تفاعل الحكومة
مع هذين المقترحين خصوصا أن وزيرا
من حزبكم هو من يقود القطاع المعني
بهما؟
> ك��ان يفترض أن يبرمج ه��ذان المقترحان
للنقاش يوم غد ،لكن نظرا للتطورات المرتبطة
بإعداد قانون المالية التعديلي تم تأجيل الموضوع
إلى األسبوع المقبل ،ونحن قيد االنتظار.
من ضمن اإلجراءات التي اتخذتها
الحكومة لتدبير ال��ط��وارئ الصحية
وأثارت جدال قانونيا وسياسيا ،فرض
«حجر كامل» على المنتخبين لم يرفع
إال قبل أيام ،كيف تعلق على منع عقد
دورات المجالس المنتخبة؟
> حضور المنتخبين والفاعلين السياسيين
كان حضورا عمليا..
(مقاطعا) ما شكل ه��ذا الحضور
العملي؟
> رؤساء الجماعات وباقي المنتخبين كانوا
يشتغلون إلى جانب السلطات المحلية واإلقليمية،
وكانوا ينزلون بأنفسهم من أجل تهييئ مجموعة
من األمور المرتبطة بالجانب الوقائي ،ألن هذه
الفترة استثنائية استدعت  -شئنا أم أبينا -

> شقران وعبد الواحد الراضي
مشاريع القوانين التي تمت إحالتها على البرلمان،
خصوصا أن عددا من المقترحات تعتبر أجوبة
آنية عن عدد من اإلشكاليات التي سنعيشها في
المحاكم بعد نهاية حالة الطوارئ الصحية.

ما هي مقترحات القوانين التي تقدم
بها الفريق االشتراكي وتعتبر أن إقرارها
ضروريا في هذه المرحلة؟
> مقترحا ق��ان��ون ال��ك��راء ،المتعلق بالسكن
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تكامال وذوب��ان��ا بين مجموعة من المؤسسات،
وحتى الحسابات المرتبطة بالصالحيات ذابت في
مجهود واحد وهو كيفية الخروج من هذه الجائحة
والحد من آثارها.
م��ع ذل���ك ،ال يمكن أن نخفي أن��ه ك��ان��ت لدينا
مالحظات بشأن منع انعقاد دورات المجالس
الجماعية واإلقليمية ،وكنا نعتبر أنه يمكن عقدها
ولو بجدول أعمال استثنائي.
ال أدري الشكل ال��ذي تقصد به
حضور المنتخبين في الميدان ،لكن ما
رآه المغاربة في الفترة السابقة هو صور
القياد والقايدات يتحركون في الشوارع
واألزقة لتنفيذ الطوارئ الصحية ،أما
المنتخبين فلم يظهر لهم أثر ولم يتم
فرضهم حتى في لجان اليقظة والتتبع
الموكول إليها مراقبة تنفيذ إجراءات
تخفيف الحجر الصحي؟
> لجان اليقظة على المستوى الجهوي فيها
ممثلي المنتخبين .لكن بعيدا عن التمثيلية نحن
نتحدث عن سياق عام ينخرط فيه الجميع ملكا
وحكومة ومجتمعا مدنيا وأحزابا ونقابات ،كل
يقوم بدوره وفق اإلمكانات القانونية والواقعية
المتاحة له.
ربما اإلعالم سلط الضوء أكثر على عمل القياد
ألن��ه ف��ي مرحلة م��ا ك��ان يجب ف��رض الطوارئ
الصحية وحث المواطنين على االلتزام بالحجر
الصحي ،لهذا تم التركيز على السلطات الموكول
إليها الصالحيات القانونية من أجل فرض الحجر
الصحي ،كما تم التركيز كثيرا على قطاع الصحة
باعتبار انخراطه الرئيسي في منع تفشي الوباء،
وفي فترة ما على قطاع الصناعة والتجارة وغير
ذلك من القطاعات التي ال شك قامت بدورها ولو
بدون تسليط الضوء عليها.

بنعبد القادر أخطأ ولشكر يتحمل المسؤولية ولن نصوت على النص كما سرب

تفاصيل البيان الذي سقطت منه الدعوة لسحب مشروع "تكميم األفواه"
من ضمن النقط السوداء التي ميزت
تدبير الحكومة للطوارئ الصحية  -برأي
كثيرين  -مصادقتها على مشروع قانون
«تكميم األفواه» الذي أعده وزير ينتمي
إلى حزبكم وأثار زوبعة كبيرة انتهت بإرجاء
مناقشته إلى ما بعد الجائحة .بالعودة إلى
النقاش الذي رافق هذا المشروع وأنتم كنتم
عبرتم عن موقف رافض له في حينه ،هل
مازلتم عند رأيكم اليوم؟
> أوال ،وحتى نتحدث بشكل مؤسساتي مسؤول،
مشروع القانون  22.20هو مشروع حكومة وليس
مشروع وزير .ثانيا ،وبكل وضوح ،األخ بنعبد القادر،
وزير العدل ،أخطأ حين قبل بأن يقدم المشروع ألنه
بحسه وخلفيته الثقافية والفكرية ومرجعيته الحزبية
ب��اع��ت��ب��اره ق��ي��ادي��ا ب��ح��زب اش��ت��راك��ي ح��داث��ي تقدمي
وديمقراطي كان يجب أن يلتقط تلك القنابل الملغومة
في ذلك النص وأن يعدل ما يجب تعديله ،ألن المفروض
عند المعالجة القانونية ألي ملف يفرضه الواقع أن تتم
انطالقا من خلفيتك ومرجعيتك وما تؤمن به من قيم
وم��ب��ادئ ،وبالتالي فالوزير أخطأ وع��ب��رت ع��ن ذلك
صراحة ،عندما قلت إن��ه ما ك��ان يجب أن يقدم هذا
النص.
لكن هناك نقطة أخرى ينبغي الوقوف عندها وال تقل
أهمية عن ما قيل سابقا ،وهي طريقة تسريب النص
التي بينت أن البعض ينظر فقط لمصالح فئوية أو
حزبية ضيقة ،ففي الوقت الذي كان يفترض أن تنصب
كل الجهود على الجائحة تم تسريب النص بنية مبيتة
وهو لم يكن جاهزا بعد ،وذلك إن دل على شيء فإنه
يدل على أن البعض يشتغل بمنطق سياسوي ينظر فقط
إل��ى االنتخابات ،وه��و م��ا يعيق مسار التحول في
بالدنا.
لماذا تحميل المسؤولية للتسريب
م��ادام حقق الغاية األه��م وه��ي ممارسة
ضغط على الحكومة إلرج���اء مناقشة
مشروع القانون؟ وه��ل تنكر أن��ه بفضل
التسريب تم تسليط الضوء على «الكارثة»
التي كانت تهيئها الحكومة للمغاربة في
غفلة منهم؟
> حتى نكون واقعيين ،النص ما كان ليمر بالشكل الذي
سرب به لو أحيل على البرلمان.
وما أدراك بذلك؟
> على أي ،بالنسبة إلينا في الفريق االشتراكي ما كنا
لنصوت على هذا النص ولن نصوت عليه مستقبال إذا
أحيل بنفس الصيغة ،وهذه المسألة محسومة بالنسبة
إلينا.

وماذا لو جاءك قرار بضرورة المصادقة
من الكاتب األول للحزب إدريس لشكر؟
> ليس الكاتب األول من يقرر في هذه األشياء ،نحن
نحتكم لمرجعيات وقيم ومبادئ الحزب أوال ،ثم لمقررات
مؤتمره ثانيا ،ولمقررات مجلسه الوطني ثالثا .األمور
تدبر بمنطق واضح ،واألجهزة التقريرية هي صاحبة
القرار.
ل��ك��ن م��وق��ف ال��ح��زب ك���ان متباينا
ومتأرجحا بين قبول النص وعدم قبوله،
لذلك يفترض أن ينضبط الفريق لقرار
الكاتب األول؟
> االتحاديات واالتحاديون عبروا مثل جميع المواطنين
والمواطنات عن رفضهم المطلق لهذا النص ،ونحن في
المكتب السياسي طالبنا بسحبه واعتبرناه نصا
مرفوضا ال يمكن القبول به ،انطالقا من مبادئنا وقيمنا
باعتبارنا حزبا يدافع عن الحريات ،وه��ذه النقطة
محسومة بالنسبة إلينا وليس لدينا فيها إشكال.
اإلشكال الذي طرح مع األسف الشديد ،أن القطاع يشرف
عليه أخ لنا ونحن حملناه المسؤولية ،وبيان المكتب
السياسي أشار إلى ذلك وعبر بوضوح عن موقف رافض
للنص وإن لم يكن بالصيغة التي عبر عنها عدد من
عضوات وأعضاء المكتب السياسي.
بالحديث عن الصيغة التي جاء بها
بيان المكتب السياسي ،هل لك أن توضح
لنا أكثر كيف جاءت صيغته مخالفة لما
اتفق عليه؟ وهل يتحمل إدري��س لشكر
مسؤولية ما حصل؟
> بكل موضوعية ،نحن تناقشنا حول مجموعة من
المواضيع ،من بينها مشروع القانون  22.20واألخ
الكاتب األول قدم في األخير مجموعة من الخالصات
التي تم االتفاق عليها جميعها ،وحين عرض علينا
مسودة البيان وبينما نحن بصدد إبداء المالحظات
بشأنه صدر البيان قبل أن نحسم فيه بشكل نهائي ،وقد
سبق وعبرت ،كتابة ،أنه من غير المقبول وليس من
أخالقنا كاتحاديات واتحاديين أن يضعنا أي كان أمام
سياسة األمر الواقع.
بيان المكتب السياسي يعكس جزءا من النقاش العام
والخالصات التي كانت فيه لكنه لم يترجم بشفافية
وبمسؤولية كل الخالصات التي تم االتفاق بشأنها،
ومن بينها ما يتعلق بمشروع القانون  22.20الذي أكدنا
بشأنه على ض��رورة اإلش��ارة إلى القانون حرفيا مع
التأكيد على رفضه وضرورة سحبه ،لكن البيان لم يأت
بهذه الصيغة المتفق بشأنها ،إضافة إلى مالحظات
أخرى.
قد يفسر البعض ما حصل بكون قيادات
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وازنة في المكتب السياسي تتفق مع النص
أو على األقل ال ترى ضرورة سحبه؟
> ليس بهذا الشكل ،لكن األساسي أنه كان يمكن في
تلك اللحظة أن نحتكم للقواعد الديمقراطية طبقا للنظام
الداخلي وأن يعبر كل عن موقفه.
البعض قال إن من طالبوا بسحب مشروع
القانون داخل المكتب السياسي هم أقلية
فقط؟
> من قال بذلك فهو يكذب ،ألنه في موضوع مشروع
القانون  22.20سار السواد األعظم من المكتب السياسي
في هذا االتجاه ،وحتى الخالصات التي تقدم بها الكاتب

الحزب ،ونحن في النهاية لسنا قالب سكر ،بل هناك
اختالف في الرؤى في مجموعة من القضايا ،لكن هذا
االخ��ت�لاف يقتضي ال��ب��ح��ث ع��ن آل��ي��ات ديمقراطية
لتدبيره.
هناك قراءة قد تبدو صائبة ،وهي أن
خروج البيان بتلك الصيغة يحافظ على
ماء وجه الحزب والوزير الممثل له في
الحكومة ،باعتبار أن المطالبة بسحب
المشروع نهائيا سيكرس صورة سلبية عن
الحزب لدى األوساط الشعبية ،ما رأيك؟
> بالعكس .المفروض إذا ما ارتكب أي فاعل سياسي

> بنعبد القادر والشامي ولشكر
األول سارت في نفس االتجاه ،لكن البيان لم يعكس ذلك
بالشكل المطلوب.
من يتحمل مسؤولية إصدار البيان بتلك
الصيغة؟
> من أعطى األوامر بنشره قبل االتفاق عليه.
من يكون تحديدا؟
> الكاتب األول هو من يتحمل المسؤولية وما هكذا
تدبر األمور.
لماذا لم تمارسوا ضغطا على إدريس
لشكر إلخراج الصيغة المتفق حولها؟
> لقد عبرت في تدوينة منشورة أنه ال يمكن القبول
مطلقا بأن يفرض علينا أحد سياسة األمر الواقع ،وهناك
ضوابط لتدبير االختالف ،وأنا كاتحادي أؤمن إيمانا
راسخا أن االختالف ضروري ،وإذا غاب داخل الحزب
فرحمة الله عليه ،ألن االختالف هو ملح الممارسة داخل
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خطأ أو لم يقدر األمور حسن تقديرها أن يتم توجيهه
وتنبيهه الختيار الموقف الصحيح ،ألن األمر ال يتعلق
برغبة شخص بل برغبة حزب ضحى من أجل الكثير
وله مواقف معروفة ،وال يمكن أن يطلب منا غدا أن
نصوت على شيء ال يتماشي مع قناعاتنا الحزبية.
هناك ضوابط وخطوط حمراء يجب عدم تجاوزها.
بوصفك رئيسا للفريق االشتراكي
بمجلس النواب ،هل تؤكد أنكم ستعارضون
مشروع القانون إذا أحالته الحكومة على
المجلس؟
> عندما سيحال النص علينا ،سنطلع عليه أوال ونتخذ
بشأنه القرار المناسب ،لكن إذا كان النص بالشكل الذي
سرب فموقفنا الرافض له عبرنا عنه ،كما عبر عنه جميع
االتحاديات واالتحاديين ،قيادة وقواعد ،وأعتبر ،في
هذا الباب أن الحرج مرفوع عنا.
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بلوكاج مشروع تعديل القانون الجنائي

مسؤولية فريق البيجيدي

يتهم البعض فريقكم بأنه وراء «بلوكاج»
مناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل
القانون الجنائي الذي أحيل على مجلس
النواب منذ 2016؟
> هذا أمر غير صحيح مطلقا .الصحيح أنه تم
االتفاق بين فرق األغلبية على وضع تعديالت مشتركة
على مشروع القانون ،وكنا الفريق الذي قدم أكبر
قدر من التنازالت سواء في ما يتعلق باإلجهاض أو
اإلثراء غير المشروع أو قضايا أخرى ،لكن فريق
العدالة والتنمية خرج من االتفاق الذي وقع عليه
وسحب التعديل المتعلق باإلثراء غير المشروع،
فتقدمنا بطلب إلى رئيس لجنة العدل والتشريع من
أجل سحب تعديالتنا وتمكيننا من مهلة زمنية لإلدالء
بتعديالتنا كفريق كما طرحناها في األول.
إذن ستقدمون تعديالتكم من خارج
األغلبية؟
> في البداية اتفقنا كأغلبية ووضعنا تعديالت
مشتركة ،لكن فريق العدالة والتنمية أراد أن يمارس
السياسوية وسحب التعديل المتعلق باإلثراء غير
المشروع ،ونحن ال نمارس السياسوية ،بل نتعاطى
بمسؤولية والتزام ووضوح مع كافة القضايا التي
تهم بالدنا ،وأصعب شيء يمكن أن تتعرض إليه هو
أن تقدم تنازالت كبيرة من أجل الوصول التفاق
ويأتي اآلخر ليصور نفسه أمام الرأي العام الوطني
كأنه هو من يحارب الفساد ويريد اإلصالح.
لكن قبل أشهر قليلة قال وزير العدل
في حوار أجريته معه أن مناقشة تعديل
القانون الجنائي يجب أن تشمل كل مواده
وليس المواد التي كانت موضوع تعديل في
الحكومة السابقة ،وهو ما ُفسر على أن
االتحاد االشتراكي ضد مناقشة مشروع
القانون المعروض حاليا بلجنة العدل
والتشريع ،وأنكم كفريق تتكلفون بتنزيل
هذه الرؤية ،بماذا ترد؟
> يجب أن ننظر إل��ى الموضوع من الناحية
العملية ،فالحاصل اليوم أن فرق األغلبية قدمت
ت��ع��دي�لات مشتركة قبل أن ي��ق��وم أح��ده��ا بسحب
تعديالته ،األم��ر ال��ذي يجعلنا في وضع آخ��ر ،أما

مسؤولية تدبير الشأن العام فقط ،بل كل من ثبت أنه
حقق ثراء غير مشروع ،وذلك في إطار مبدأ المساواة
أمام القانون ،ألنه عندما تخصص قانونا لفئة معينة
فإنك تتهمها ضمنيا بأنها هي الفساد ،في حين
الفساد ال يرتبط بفئة معينة بقدر ما هو مسألة ترتبط
بالشخص و سلوكه  ،فالشخص يكون فاسدا وليس
المؤسسة.

> ما قام به فريق العدالة والتنمية من سحب
تعديله المتعلق بمادة وحيدة اعتبرته في حينه
تصرفا غير مسؤوال ،ألنه كان يمكنه أن يطلب اجتماع
فرق األغلبية ويقدم معطياته الجديدة بشأن المادة،
أما أن يتصرف من جانب واحد فهذا أمر مرفوض،
ويجعلنا نتساءل عما حصل بين تاريخ توقيعه على
التعديل وتاريخ سحبه.
إن تصرف فريق العدالة والتنمية يضرب في

أنا ضد وضع رجل في األغلبية ورجل
في المعارضة
هل سبق أن مارس عليك الكاتب األول ضغوطا من أجل تمرير مشاريع قوانين؟
> لم يحدث ذلك ،وبصدق ،ال تتصور حدوثه ،دون مزيد من التوضيح .هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى الفريق االشتراكي هو الواجهة البرلمانية لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية،
بالتالي نحن نشتغل في جو من المسؤولية وااللتزام والوضوح ،حيث نتذاكر في القضايا التي
تستدعي النقاش والمشاورة أو التعبير عن الموقف السياسي للحزب ،أما األمور المرتبطة
بالتدبير اليومي والعمل الرقابي فإننا نتخذ بشأنها القرارات المناسبة .ويمكن أن أؤكد لك أننا
كفريق نشتغل بمنطق التواصل واالنفتاح سواء على مستوى القيادة الوطنية للحزب ،أو األجهزة
المحلية واإلقليمية ،أو ما يتعلق بالفاعلين المجتمعيين اآلخرين ،وكل من يطلب منا لقاءا نلتقي
به ،ونستمع إليه ونقدم إجابات سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي ،لذلك لم يحصل
لحد اآلن أي شيء استدعى عند اتخاذ موقف ما احتكاكا مع قيادة الحزب ،كما أن المواقف التي
عبرنا عنها انطالقا من موقعنا في األغلبية لم تكن موضوع مالحظات إلى اليوم.
من خالل السلوكات والمواقف التي يعبر عنها ،يظهر االتحاد االشتراكي كما لو أنه يضع
رجال في األغلبية وأخرى في المعارضة ،أال تتأثرون كفريق بهذه الوضعية؟
> إذا عدتم إلى مداخالت الفريق وطبيعة األسئلة التي يطرحها أعضاؤه وطبيعة تفاعلهم
داخل اللجان ستجدون أننا فريق يتعاطى بكثير من المسؤولية وبنوع من التجرد بما يعلي
من الصالح العام .صحيح أنه يمكن أن نبدي مالحظات في عدد من القضايا لكن ليس بمنطق
المعارضة بل بمنطق تسجيل الموقف الذي يجب أن يسجل .وشخصيا أنا ضد الممارسة
السياسية المبنية على وضع رجل في األغلبية ورجل في المعارضة ،لذلك أعتبر أن الفريق
االشتراكي مكون من مكونات األغلبية الحكومية ويجب أن يتحمل مسؤولية ذلك ،وذلك ال يمنع
بطبيعة الحال من تقويم أي اعوجاج ظهر في ممارسة الحكومة للمنوط بها دستوريا.
إذن أنت تستنكر ما ينسب إلى فريقكم بأنه يمارس المعارضة وتؤكد أنكم تتعاملون كفريق
لحزب في األغلبية الحكومية؟
> بطبيعة الحال ،نحن مكون من مكونات األغلبية والتعديالت حول مشاريع القوانين تطرح
جلها في إطار األغلبية ،وعندما تظهر الخالفات يتم عقد اجتماع األغلبية وتقريب وجهات النظر
من أجل التوصل إلى تعديالت متفق عليها ،وتحصل في النهاية تنازالت متبادلة.
الجوانب األخ��رى في عالقة بالسيد وزي��ر العدل
ورؤيته لإلصالح المتعلق بالقانون الجنائي فستظهر
فيما بعد.
فريق البيجيدي يفسر سحبه التعديل
بأنه أفقد مادة اإلثراء غير المشروع من
محتواها ،أليس هذا مبررا في نظرك؟

العمق مبدئين أساسيين يحكمان العالقة بين فرق
األغلبية وهما :التنسيق والتشاور من أجل الوصول
إلى نتائج متفق حولها ،لذلك أخطأ عندما لم يفتح
معنا النقاش من جديد بحثا عن صيغ للوصول إلى
تفاهمات.
www.alayam24.com

أم��ا القول ب��أن التعديل المتعلق ب��اإلث��راء غير
المشروع أف��رغ المادة من محتواها فهو مجانب
للصواب ،ويمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى مواقف
كل فريق ،فنحن جئنا منذ البداية بفكرة أن تكون
خمس أو ست مواد متعلقة باإلثراء غير المشروع،
علما أن مجموعة من الدول تخصص لهذه المسألة
قانونا خاصا وليس مادة فريدة في القانون الجنائي،
كما طالبنا بأن ال يكون المعني بها هو من يتحمل
ع��ن��دم��ا ت��ط��ال��ب��ون ف���ي ال��ف��ري��ق
االشتراكي بتوسيع المستهدفين من
مادة اإلثراء غير المشروع ،أليس معنى
ذل���ك أن��ك��م ت���داف���ع���ون ع���ن م��ص��ال��ح
المنتخبين ومن يدبرون الشأن العام
علما أننا نسجل بين الفينة واألخرى
ح����االت ت���ورط���ت ف���ي اإلث�����راء غير
المشروع؟
> كل من ثبت في حقه أنه حقق الثراء بشكل غير
مشروع يجب أن يحاسب ،أيا كان موقعه ،هذا ما
يحقق مبدأ المساواة أمام القانون ،وإذا كنا نريد
محاربة الفساد  -فعال  -فيجب أن نتعاطى بتجرد
في ممارستنا ألدوارن��ا التشريعية ،إذ ال يجب أن
نشرع القانون الجنائي وغيره بحسابات انتخابية
وسياسوية .وبالنسبة للفريق االشتراكي فإنه عندما
يقارب هذا الموضوع فإنه يستحضر قواعد دستورية
وق��ان��ون��ي��ة واض��ح��ة مثل
ق��ري��ن��ة ال���ب���راءة وواج���ب
اإلث���ب���ات وال���ت���ي تفرض
نقاشا هادئا ،وذلك كي ال
نخرج بقانون يشبه إلى
حد ما «كل ما من شأنه»..
ل���ك���ن���ك���م
م��ت��ه��م��ون م��ن
ط�����رف ف��ري��ق
ال������ع������دال������ة
وال���ت���ن���م���ي���ة
بأنكم...
> (مقاطعا) نحن لسنا
متهمين من أي ك��ان ،بل
نحن من نؤاخذ على العدالة والتنمية إدخال عدد
من التشريعات في خندق الحسابات السياسوية
والهروب بالنقاش من جانبه القانوني والتشريعي
الصرف إلى المزايدات السياسوية .نحن نعتبر أن
المسؤولية تقتضي اليوم سواء من داخل الحكومة
أو البرلمان أو غيرهما تغليب الصالح العام من أجل
تحقيق التقدم والتطور لبالدنا ،وكي ال ندور في
حلقة مفرغة ،فالفوز باالنتخابات ليس هو األهم،
ف��األه��م ه��و م��ا بعد ال��ف��وز وم��ا تستطيع تقديمه
للوطن.
كما أن رفع الشعارات وممارسة التضليل وإبعاد
المواطنين والمواطنات عن الحقيقة من أجل كسب
أص��وات انتخابية خيار سهل لدى البعض ،لكن

إن تصرف فريق
العدالة والتنمية
يضرب في العمق
مبدئين أساسيين
يحكمان العالقة بين
فرق األغلبية وهما:
التنسيق والتشاور من
أجل الوصول إلى نتائج
متفق حولها ،لذلك
أخطأ عندما لم يفتح
معنا النقاش من جديد
بحثا عن صيغ للوصول
إلى تفاهمات

التحدي هو تدبير مرحلة ما بعد كسب أصوات
الناخبين.
لألسف الشديد ،العديد يستثمرون وضعا مازال
فيه التصويت في المغرب يتم بمنطق بعيد عما
تقدمه األحزاب من برامج ونتائج لعملها ،ويؤثر فيه
الجانب العاطفي واستغالل الدين واستثمار األموال
ومجموعة من الشوائب التي تعيق نصوع العملية
االنتخابية ،لكن ستأتي بالتأكيد لحظة يصبح فيها
حكم المواطن مبنيا على ما حصلته األحزاب ال ما
تجهر به من شعارات ،فالشعارات تنتهي مع سلطة
الواقع.
على أي ،هذه األمور التي قلت إنها
ترخي بظاللها على العملية االنتخابية
ه��ي نفسها كانت ح��اض��رة لما تصدر
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
االنتخابات مرتين قبل تصدر العدالة
والتنمية .لكن بعيدا
ع���ن ه����ذا ال��ن��ق��اش
وبالعودة إلى ما كنت
س��أس��أل��ك ع��ن��ه في
السؤال السابق قبل
أن تقاطعني ،ما هو
مضمون التعديالت
التي ستتقدمون بها
منفردين ف��ي م��ادة
اإلث��������������راء غ���ي���ر
المشروع؟
> تجربة التناوب
بقيادة الفقيد الكبير
س����ي ع���ب���د الرحمن
اليوسفي ال شك فارقة في تاريخ البالد .وبخصوص
سؤالكم أوال تجريم اإلث��راء غير المشروع مسألة
مبدئية ،ثانيا يجب أن يكون النص واضحا بالشكل
الذي ال يحتمل قراءتين ،ثالثا توسيع المعنيين
باإلثراء غير المشروع ،رابعا التوازن بين اإلثبات
وقرينة البراءة حتى ال يقع تعسف في استعمال
النص.
ودعني أشدد على مسألة أساسية تتعلق بالفعل
غير المشروع ال��ذي ك��ان اإلث��راء بسببه .هل هو
االختالس؟ الرشوة؟ االتجار في المخدرات؟ استغالل
النفوذ؟ التهرب الضريبي؟ وجب تحصين النص بما
يحقق المراد منه وفي نفس الوقت حماية الحقوق
والحريات.

قناعتنا في
مادة اإلثراء غير
المشروع
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الحــوار

حول انتخاب المالكي رئيسا للنواب ..العبرة ليست بالعدد
يعتبر الفريق االشتراكي ضمن أصغر
ال��ف��رق البرلمانية ،لكن ه��ذا الفريق
الصغير يمارس منذ البداية  -برأي
البعض  -أدوارا أكبر من حجمه ،تجلى
ذلك عندما تحصل بشكل غريب على
رئ��اس��ة مجلس ال���ن���واب ،ك��ي��ف تفسر
ذلك؟
> ال��ف��ري��ق ال��ب��رل��م��ان��ي ه��و واج��ه��ة لألحزاب
السياسية ،ويمكن أن أقول لك بكل صدق إن العبرة
ليست بالعدد ،فهذا األخير ينفع في لحظة التصويت
فقط ،أما على مستوى االشتغال فيمكن للمرء أن
يجري مقارنة بين الفرق حول عدد ونوعية مقترحات
القوانين المقدمة واألسئلة الشفوية والكتابية
والحضور في اللجان والمهام االستطالعية واأليام
الدراسية كي يتأكد من قوة الفريق وانفتاحه على
المجتمع ،وأجدد التأكيد على أن الحجم يقاس بما
يقدمه الفريق من مبادرات واجتهادات وإبداعات
وليس بعدد النواب.
نحن في الفريق االشتراكي أخذنا مبدأ االلتزام
والوضوح والمسؤولية ،ونقوم بواجبنا في المجال
التشريعي أو الرقابي انطالقا من القيم والمبادئ

> الحبيب المالكي

راسي قاصح وال أسمح أن يفرض

علي أحد رأيه ولو كان الكاتب األول
كونكم رئيسا شابا لفريق يجر خلفه
تاريخا كبيرا في الممارسة السياسية،
أل��م يكن ذل��ك عائقا أم��ام اضطالعكم
بمهامكم كاملة ف��ي فريق ج��ل نوابه
مخضرمون؟
> ربما كنت محظوظا لتحملي مسؤولية رئاسة
الفريق كشاب وبجانبي أطر ونواب مخضرمين أمثال
سي عبد الواحد الراضي والحبيب المالكي وغيرهما.
ال يمكن إخفاء أن تحملي للمسؤولية لم يكن باألمر
السهل ،كما أن الطريق لم تكن مفروشة كلها بالورود،
وأعتقد أن دعم اإلخوة واألخوات داخل الفريق جعل
األمور تتحسن مع مرور األسابيع وليس الشهور
من تحملي المسؤولية ،خاصة أنني اتخذت قرارا
في لحظة ما  -حتى أكون واضحا  -على أن أشتغل
برؤية تنهل فقط من قيم ومبادئ الحزب ،وأعتبر
هذه المسؤولية أمانة في عنقي تفرض علي تقديم
صورة إيجابية عن ابن مدرسة الحزب والشبيبة
االتحادية ،لذلك هناك من يعتبر أن «راسي قاصح»،
كما أنني بقدر ما أتعاطى بليونة وأريحية وسعة
صدر مع مجمل المالحظات التي أتوصل بها ،فإن
لدي خطوطا حمراء ال أسمح ألي كان بتجاوزها.
بمن فيهم الكاتب األول للحزب إدريس
لشكر؟
> ال أسمح ألي كان أن يتجاوز معي خطوطا
حمراء هي في صلب تربيتي وقناعاتي السياسية
واألخالقية .وبالمقابل ،أضطلع بمسؤوليتي كاملة
وأنفتح على كل المالحظات التي أتلقاها سواء داخل
الفريق أو من قيادة الحزب ،أو من مناضلين ومن
محيطي وأحيانا حتى من مناضلي أحزاب أخرى.
كل المالحظات أتلقاها بصدر رحب.
وحتى أك��ون صريحا معك ،ال أخفيك أن��ه منذ
البداية كان هناك من يعمل على محاولة هدم هذه
التجربة بكل السبل س��واء من داخ��ل الحزب أو
خارجه ،لكني أق��ول لهؤالء مثل ما قاله سي عبد
الرحمان اليوسفي  -رحمه الله  -أن النقد الذي
يكون مبنيا على اإلساءة والسب والقذف هو تعبير
عن حالة مرضية ال ينتبه إليها المرء ،أما النقد الذي
يصدر عن أن��اس مسؤولين ويكون واقعيا فإني
أنصت إليه جيدا ،وأنا بطبعي أتشاور مع من لديهم
تجربة ،وأنا محظوظ ألني أجالس أسبوعيا األستاذ
عبد الواحد الراضي الذي ال أتردد في استشارته
أثناء الجلسة كلما دعت الضرورة.
لكنك ال ت��ت��ش��اور م��ع رئ��ي��س��ك في
الحزب؟
> بالعكس ،نحن نتناقش في مجموعة من األمور،
أحيانا نتفق حولها وأحيانا نختلف في بعض
جزئياتها ،ويمكن أن تسأل الكاتب األول عن ذلك،
والحمد لله أعتبر أنه لم يكن هناك أي خطأ في
التقدير السياسي طيلة الفترة السابقة.
إلى أي حد أنت لست على وفاق مع
الكاتب األول للحزب؟
> سأكون واضحا معك.

التي نؤمن بها لكن بمنظور أساسي وهو مصلحة
البالد فوق كل اعتبار.
لكن المقارنة بين التزام أعضاء الفرق
بالحضور في الجلسات العامة وأثناء
ان��ع��ق��اد ال��ل��ج��ان ال تعطي األفضلية
لفريقكم ،وه��ذا يعتبر أح��د مؤشرات
الفاعلية ،أليس كذلك؟
> بالعكس ،معدل حضور أعضاء الفريق داخل
بعض اللجان هو مائة في المائة ،وفي الجلسات
العامة ال ننزل عن معدل  70في المائة ،وكل حاالت
الغياب المسجلة تكون إما بعذر صحي أو لاللتزام
اإلخوان بمسؤوليتهم في الجهات.
وشيء آخر أود اإلشارة إليه وهو أن عالقتنا مع
باقي الفرق هي عالقة احترام متبادل ،حيث نؤسس
لطريقة جديدة في التفاعل مع قضايا البالد والتعاطي
مع اآلخر .أنا كرئيس شاب أؤمن بضرورة العمل من
أجل التخلص من المناوشات الجانبية التي قد يراها
البعض ملحا للممارسة السياسية ،فأنا أفضل اللعب
بمنطق لعبة «ال��ش��ط��رن��ج» ول��ي��س بمنطق لعبة
«الضامة» ،أي البد من االمتثال لقواعد ونبل الممارسة
السياسية .أتمنى أن تكون قد فهمت قصدي.

(مقاطعا) أريدك أكثر وضوحا.
> هناك قضايا يكون فيها نقاش مع قيادة الحزب،
لكني ال أقبل أن يفرض علي أحد رأيا أو أمرا ،وذلك
ال يلغي الجانب اإلنساني ال��ذي يجمعني باألخ
الكاتب األول الذي أكن له كل االحترام.
بالتالي ،فإن العالقة بين رئيس الفريق وقيادة
الحزب موسومة بالتشاور في األمور التي يجب
التشاور فيها ،أحيانا تكون هناك قضايا تتطلب
موقفا سياسيا للحزب ،أو مشاريع قوانين تحتاج
العودة للحزب للحسم في أمر ما ،كما حصل في
ق��ان��ون اإلط���ار واللغة األمازيغية وغيرهما ،أما
الجوانب األخرى المرتبطة بالتدبير اليومي فإننا
ندبره دون تشاور.
وهناك جانب آخر مرتبط بموقعي بالحزب وال
عالقة له بكوني رئيس الفريق ،إذ لدي مواقف معينة
تجاه م��ا يقع داخ��ل ال��ح��زب ووضعيته الحالية
وأختلف بشأنها مع الكاتب األول.

موطئ قدم
للشباب
بوصفك رئيسا شابا لفريق
برلماني لحزب بدأ مساره النضالي
قبل ميالدك بعقود ،هل يستطيع
الشباب أن يجدوا موطئ قدم في
المسؤوليات داخل األحزاب؟
> هو أمر أكيد متى توفرت اإلرادة والجدية
وااللتزام ،خاصة إذا ما كان هناك دعم من
األجيال السابقة التي يجب عليها تشجيع
الشباب ألنه هو المستقبل .فالشباب اليوم
لديه تجربة في الحياة واحتكاك بحكم تطورات
الواقع ،ومواقع التواصل االجتماعي تجعله
منفتحا على كل القضايا ،لذلك يجب أن تمنح
له الفرصة من أجل إظهار كفاءته ،خاصة أن
المسؤولية مدرسة في حد ذاتها ،وفي هذا
اإلطار ،يلزم عمل كبير على مستوى مراجعة
القوانين االنتخابية ومنع تعدد المهام لدى
الشخص ال��واح��د ك��ي تتسع دائ���رة تحمل
المسؤولية ،ف��إذا كانت في المغرب 5000
مسؤولية على سبيل المثال ،فإنه يلزم 4000
مسؤول على األقل ،ولن يتأتى ذلك إال بتوسيع
دائ��رة ح��االت التنافي ،مما سيسمح بفتح
المجال أمام االستفادة من الطاقات الشابة،
ألنه مع كامل األسف لدينا طاقات هائلة في
مجاالت متعددة لكنها تظل معطلة رغم ما
يمكن أن تقدمه للبالد.
www.alayam24.com

التدبير الحالي ال يمكن أن يؤدي
إلى تعافي الحزب
إذن كيف تقيم وضعية الحزب اليوم
تحت قيادة إدريس لشكر؟
> أعتبر أن وضعية ال��ح��زب بتدبير القيادة
الحالية ،وأقول القيادة بشكل عام ،تسير في منحى
تنازلي ،والتدبير الحالي ال يمكن أن يتعافى به
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،لذلك فالمطلوب
بشكل مستعجل إنقاذه ،وقبل أي��ام فقط كتبت أن
أفضل هدية يمكن أن نقدمها للوطن اآلن ونحن
نتحدث ع��ن المصلحة العليا للبالد ه��و اتحاد
اشتراكي معافى ،ألن الحزب اليوم ليس على ما يرام،
والخلل الكبير عندما يصبح االختالف داخل الحزب
جريمة يهاجم من أجلها المناضل أو عضو المكتب
السياسي وتكال له مجموعة من االتهامات من قبل
جوقة مصالح.
أنا أعتبر أن ال أحد يمتلك الحقيقة ،لذلك يجب
البحث عن سبل المضي قدما نحو المؤتمر الوطني
المقبل الذي يفترض عقده قبل ربيع العام المقبل،
وي��ج��ب االن��ك��ب��اب ف��ي ه���ذا اإلط����ار ع��ل��ى اإلع����داد
والتحضير لهذه المحطة بما يخلصنا من أمراض
نجترها معنا منذ ما بعد حكومة التناوب ،تحديدا
منذ العام  2007عندما صدر تقرير تركيبي رصد
مجموعة من األمراض دون أن تتم معالجتها.
وأعتقد أننا مطالبون بالعمل على واجهتين
استعدادا للمؤتمر ،أولها أن يكون المؤتمر الوطني
تتويجا لمسار مصالحة بما تعنيه الكلمة من معنى،
أي مصالحة االنفتاح على كل االتحاديين واالتحاديات
الذين غادروا الحزب ،وهنا أسجل مالحظتي كشاب
عاش في الحزب منذ  ،1994فإن من أكبر المشاكل
التي عرفها هي أنه لم يحسن اإلنصات لمن غادروا،
لكن في نفس الوقت أعتبر أن هؤالء أخطؤوا في حق
أنفسهم وحق الحزب ألنه ما كان يجب أن يغادروا،

> شقران رفقة الراحل عبد الرحمان اليوسفي
/alayam24

/alayam24

بل كان يجب أن يناضلوا من داخل الحزب إلصالح
ما يمكن إصالحه حتى نتقدم لألمام.
أعتبر أن العمود الفقري للمصالحة هو أن نضع
األمور كلها موضع نقاش بنقد ذاتي بناء وال أحد
يمتلك الحقيقة ،كما قال سي عبد الرحمان اليوسفي
لما انسحب نوبير األم���وي ورف��اق��ه م��ن المؤتمر
الوطني السادس« :هناك في الجهة األخرى مالئكة
وشياطين كما هنا مالئكة وشياطين» .أعتقد أنه يجب
أن نتعامل بهذا المنطق على أساس أن ال أحد يمتلك
الحقيقة.
األمر الثاني الذي يفرض نفسه بقوة اليوم هو
دراسة جدوى االنفتاح ،بل وتحديد مقصده ،هل نترك
الباب مشرعا في وجه من هب ودب حتى يلتحق من
ال يحمل معه حتى  2في المائة من قيم الحزب أم أن
يكون االنفتاح مبنيا ومؤسسا على مجموعة من
الضوابط التي يجب أن ينضبط لها الجميع ،ألنه
في لحظة معينة تجد في فرع  700عضو لكن النتيجة
المحصلة في االنتخابات ال تتجاوز  300صوت،
وهذا يطرح عالمات استفهام كبيرة .هناك من يتذرع
بالفوز باالنتخابات ،لكني أتساءل معهم :ما معنى
أن نحصل على  100برلماني ال يحملون قيم االتحاد
وال يؤمنون بمبادئه؟
الضروري اليوم هو أن يتعافى االتحاد االشتراكي،
ولن يتأتى ذلك إال بالتحضير الجدي للمؤتمر المقبل
دون أن يفرض أحد على االتحاديين المسار الذي
يجب أن يسلكوه ،ويمكن أن تكون البداية باللجنة
التحضيرية للمؤتمر التي يجب أن تكون قطيعة مع
واقع يتألم بسببه كثيرون في صمت ،واالنفتاح على
األط��ر االتحادية التي غ��ادرت لسبب من األسباب
واتجاه الجميع نحو المستقبل .وفي ذلك أنا جد
متفائل.
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أعمال مغربية أدبية وفنية استحقت جوائز عالمية قيمة ،تم اإلعالن عن فوز
أصحابها بها ،تزامن ًا مع دخولهم تجربة الحياة داخل الحجر الصحي لمدة ثالثة أشهر
تقريبا ،نزوال عند حالة الطوارئ التي فرضها وباء "كوفيد  ،"19كان آخرها فوز
الفيلم القصير "الوشم" لمخرجته فاطمة أكالز بجائزة أفضل فيلم ،وتتويج الفيلم
الطويل "ولولة الروح" لمخرجه عبد اإلله الجوهري بجائزة أفضل إخراج ،في مهرجان
مينا السينمائي الدولي بالهاي في هولندا شهر يونيو الماضي.

إعداد  :نجاة أبو الحبيب
n.aboualhabib@gmail.com

في عز كورونا
تتويج عالمي ألعمال مغربية خالل الحجر الصحي
عمل ضمن لماحي بنبين جائزة البحر األبيض المتوسط لألدب

رواية «زنقة العفو» وحكاية واقعية من حياة فنانة شعبية
تعود الفنان التشكيلي والروائي ماحي بنبين
على ف��وز أعماله األدبية بجوائز قيمة ،لكن
جائزة البحر األبيض المتوسط لألدب لسنة
 2020التي فازت بها روايته زنقة العفو «la rue
 »du pardonلها طعمها الخاص في مسار
الكاتب الشهير ،أوال لقيمتها التي تحمل اسم
أحد أزقة مراكش الحمراء ،وتستمد أحداثها
من الواقع ،خاصة بطلتها المغنية الشعبية
التي يروي الكاتب قصتها على لسانها ،لكن
تبين بعد صدور الرواية أن قصة بطلتها التي
تحمل اسم «حياة» ،مستوحاة من حياة الفنانة
الشعبية إيمان المعروفة في الوسط الغنائي
بلقب «تسونامي» ،وثانيا لكون هذا الفوز جاء
ف��ي زم��ن الحجر الصحي ال��ذي ك��ان يعيشه
الكاتب في منزله بالمدينة الحمراء التي تدور
أحداث «زنقة العفو» بها.
عرف عن ماحي بنبين إصداره لعمل أدبي
جديد كل سنتين تقريبا ،منذ خروج أول كتبه
سنة  ،1992لكن يبدو أن أستاذ الرياضيات
السابق سيكسر ألول مرة هذه القاعدة ،إذ من
المنتظر أن تصدر له قريبا روايته الجديدة
بمالمح من شخصيته والتي أنهاها خالل العزل
المنزلي ،فمن المنتظر أن تخرج للوجود بعد
مرور سنة فقط على صدور روايته «زنقة العفو»
الصادرة في ماي  ،2019حيث سيتسلم الجائزة

> ماحي بينبين

التي حصلت عليها في ثالث أكتوبر القادم
بفرنسا.
لم تكن رواية «زنقة العفو» الوحيدة التي
انطلق فيها مؤلفها من أح��داث واقعية ،فقد
سجلت أعماله السابقة بصمة اشتغاله أدبيا
على الواقع ،ومن ذلك مثال روايته «نجوم سيدي
مومن» التي صدرت بعد مرور ست سنوات على
األحداث اإلرهابية التي عاشتها الدار البيضاء
في سنة  ،2003حيث وقع المخرج نبيل عيوش
في غرام الرواية بعد االطالع على مسودتها،
ليحولها في سنة  2012إلى فيلم سينمائي
بعنوان «يا خيل الله» سيعرض في نفس السنة
بمهرجان «ك��ان» السينمائي ويفوز بجائزة
فرانسوا شالي المنظمة على هامش المهرجان.
وكانت رواية «نجوم سيدي مومن» قد حصلت
على جائزة المامونية في أول دورة لها.
رواية «زنقة العفو» صدرت بعد سنتين من
كتاب ماحي بنبين «مجنون الملك» في إحالة
إلى عالقة والده الفقيه بنبين الذي كان مؤنسا
للملك الراحل الحسن الثاني وأحد المقربين
منه ،لدرجة أنه تبرأ من ابنه عزيز الذي كان
واحدا من الضباط الذين تمت محاكمتهم بعد
المحاولة االنقالبية بقصر الصخيرات في عيد
ميالد الملك السادس واألربعين سنة ،1971
حيث كان الكاتب الطاهر بنجلون قد استوحى

منذ عشرين سنة روايته بعنوان «هذه العتمة
المبهرة» بطريقة غير مباشرة من تجربة عزيز
بنبين بتازمامارت.
وبروايته «زنقة العفو» يكون ماحي بنبين
أول كاتب مغربي يكرم «الشيخة» بمفهومها
الفني الشعبي ،وبمعاناة تكاد تشترك فيها
فنانات هذا النوع من الغناء الذي سبق وأن
التفتت إليه أعمال تلفزيونية وسينمائية منها
الفيلم السينمائي «خربوشة» عن أشهر مغنية
عيطة تحولت إلى أسطورة من زمن المقاومة،
والذي أخرجه حميد الزوغي في  ،2008وكذلك
الفيلم التلفزيوني «الصالحة» في سنة 2009
من إخراج كمال كمال.
رواية «زنقة العفو» تحمل كل التوابل التي
تجعل منها سيناريو جيد لفيلم ناجح ،قد
تحمله رياح السينما في القادم من السنوات.
لقد كانت بطلة القصة محظوظة بالتفاتة
إبداعية مستوحاة من معاناتها التي كانت
تقاومها حبا للحياة .فقد سبق أن كتبت
الفنانتان الشعبيتان نجاة اعتابو وزينة
الداودية شفاهيا حكايتيهما بالتفصيل ،في
ب��وح معاناة البداية المثير للمنشط عادل
بلحجام في أحد برامجه التلفزيونية ،وهما
قصتان تستحقان التوثيق في كتاب أو عمل
درامي.

يوسف أمين العلمي وفوز بجائزة أورانج للكتاب في إفريقيا

رواية
«الحرب
جميلة» بين
اإلخوة

مرة أخرى ،كان الروائي يوسف أمين
العلمي على موعد مع تتويج آخر ،وهذه
المرة يتعلق األمر بحصد كتابه الحرب
جميلة  c‘est beau la guerreلجائزة
مؤسسة «أورانج» الخاصة بالكتاب في
أفريقيا ،والتي تبلغ قيمتها عشرة آالف
أورو ،بعد منافسة شرسة بين مجموعة
من المؤلفات صدرت عن دور نشر أفريقية
لكتاب من أربعة عشر بلدا .حيث تتحدث
الرواية عن لجوء ممثل لركوب الهجرة
هربا من حرب بين اإلخوة في بالده ،لكنه
سيعيش داخل أحد مخيمات الالجئين
مغامرات مفاجئة ،سيلجأ فيها إلى فنه
للتغلب على طبيعة حياته اليومية في
هذا الفضاء الذي لم يكن يتوقع أن يكون
المنفى الذي كان ينشده.
لم يكف الروائي المغربي يوسف أمين
العلمي عن إبهار قرائه وحصد جوائز

مهمة ،منذ أن أصدر كتابه األول «مغربي
في نيويورك» في سنة  ،1998بأسلوب
ال يخلو أحيانا م��ن السخرية ضمنه
الكاتب مشاهداته وحياته في نيويورك
عندما كان طالبا بأمريكا .وهي الرواية
ال��ت��ي منحته أول ج��ائ��زة ف��ي مساره
كأفضل كتاب رحلة ،ولم تكن األخيرة في
مسار يوسف أمين بعد عودته للمغرب
وامتهانه التدريس بالجامعة .وإلى جانب
ع��دد م��ن ال��ج��وائ��ز ال��ت��ي حصل عليها
المؤلف ،ومنها جائزة أطلس للكتاب،
تألق هذا اإلصدار الذي وجد صدى كبيرا
ف��ي ال��وس��ط ال��ث��ق��اف��ي وت��رج��م كأغلب
إصداراته إلى لغات أخرى ،مع أن يوسف
أمين العلمي يكتب باللغات االنجليزية
والفرنسية وال��ع��رب��ي��ة ،ويهتم كثيرا
بالجانب المجتمعي في مؤلفاته ،ومنها
كتابه ح��ول ضحايا الهجرة السرية
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بعنوان «شاربو مياه البحر» ،كما كان
لروايته «كأنه لم يمت» صدى إبداعي
مميز ،حيث عاد فيها لذكرى والده الذي
رحل منذ أكثر من عشرين سنة.

> يوسف أمين العلمي
/alayam24
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فيلم من وحي قصة حقيقية

في مهرجان دولي للسينما نظم بطريقة افتراضية

"آدم" يتوج مخرجته بجائزة مهرجان
"أشالند" السينمائي

نال فيلم «آدم» جائزته الخاصة بالجمهور في مهرجان «أشالند» السينمائي الدولي
الذي نظم دورته في عز الحجر الصحي ،حيث كانت المخرجة وكاتبة السيناريو مريم
التوزاني تسير على خطى زوجها نبيل عيوش ،وتدخل ألول مرة
تجربة االشتغال على الفيلم المطول ،وذلك بعد إخراجها ألفالم
قصيرة في بداية مشوارها الفني.
ومريم التوزاني التي سبق لها أن اشتغلت في أفالمها
القصيرة بالخصوص على الجانب المجتمعي خاصة ،لم
تخرج عن هذا االختيار في أول أفالمها الطويلة ،حيث
استوحت أحداثه من قصة أم عازبة عرفتها عن قرب،
فحولتها إل��ى السينما من خ�لال كتابتها للسيناريو،
واختيار اسم طفل األم العازبة عنوانا لفيلمها.
«آدم» شارك في فقرة «نظرة ما» في ال��دورة السابقة
لمهرجان «كان» ،وتم ترشيحه مؤخرا لنيل ثالث جوائز
لنقاد السينما التي ينظمها مركز السينما العربية ،بعد
فوزه بأكثر من ستة عشر جائزة خالل مشاركته في العديد
من المهرجانات في العالم.
وك��ان الجمهور قد تعرف على فيلم «آدم» في
المهرجان الدولي للسينما بمراكش ،والمهرجان
الوطني للفيلم بطنجة في دورتيهما األخيرتين،
قبل خروجه للقاعات السينمائية الوطنية ،وبعد
توزيعه في أكثر من خمسة عشر بلدا.
> مريم التوزاني

ثالث جوائز لفيلم سناء عكرود
بكندا

بعد سنوات من هجرتها إلى كندا ،رفقة زوجها
الفنان محمد مروازي ،لم تكن الممثلة والمخرجة
المغربية تتوقع أن يخلق أول فيلم سينمائي
قامت بكتابته وإخراجه تحت
عنوان «قصر نظر»،
أن يخلق الحدث،
م���ن خ�ل�ال فوزه
بثالث جوائز في
المهرجان الدولي
ل��ل��س��ي��ن��م��ا «رؤى
أفريقية» بكندا في
دورت�����������ه ال���ث���ال���ث���ة
وال��ث�لاث��ي��ن ،والتي
ن����ظ����م����ت ب���ط���ري���ق���ة
اف���ت���راض���ي���ة بسبب
الحجر الصحي ،حيث
توج هذا العمل بجائزة
أفضل فيلم ،وجائزة لجنة
التحكيم ،وجائزة التنويه
لسناء عكرود عن دورها
في الفيلم ،الذي لم تكتف
فيه بالوقوف خلف الكاميرا،
بل وقفت أمامها من خالل
م��ش��ارك��ت��ه��ا ف��ي��ه ك��ذل��ك إلى

جانب مجموعة من الممثلين المغاربة.
وكانت الفنانة سناء عكرود قد اتجهت
نحو اإلخراج منذ تسع سنوات ،وذلك
بعد إخراجها ألول أفالمها التلفزيونية
«الفصول الخمسة» الذي كتبت أيض ًا
السيناريو الخاص به ،حيث كان هذا
العمل ق��د حصد ع��دة ج��وائ��ز في
مهرجان اإلذاعة والتلفزيون ،وذلك
بعد مسار اشتهرت فيه كممثلة في
العديد من األعمال التلفزيونية،
وخ��اص��ة ال��ت��راث��ي��ة منها التي
تحولت إلى بطلتها بامتياز ،مع
المخرجة فاطمة بوبكدي في
ال����ع����دي����د م�����ن سلسالتها
التلفزيونية ،كما يحفظ لها
مسارها مشاركة متميزة في
الفيلم المصري «اح��ك��ي يا
ش��ه��رزاد» لمخرجه يسري
نصر الله في دور البطولة
ال����ت����ي ت���ق���اس���م���ت���ه���ا مع
ال��ن��ج��م��ت��ي��ن م���ن���ى زك���ي
وسوسن ب��در إل��ى جانب
النجم محمود حميدة في
سنة .2009

> سناء عكرود

في مزاد علني تشكيلي في عز كورونا

لوحتان لبلكاهية والمليحي تخلقان الحدث

> محمد المليحي في مرسمه
كثيرا ما بلغت أثمنة لوحات تشكيليين
مغاربة في مزادات علنية درجات عليا ،لكن
مع بداية أول أسبوع للحجر الصحي الذي
ف��رض��ت��ه ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ف���ي المغرب،

الثقافيـــة

استطاعت لوحة لمحمد المليحي أن تخلق
الحدث ،إذ بيعت لوحة الفنان التشكيلي
المغربي الكبير بخمسة ماليين درهم ،وهو
رقم قياسي بدار المزادات العلنية الشهيرة

«ساوتبيتز» بلندن ،وذل��ك في م��زاد خاص
بالفن الحديث والمعاصر ألفريقيا والشرق
واألوسط كان قد نظم افتراضيا في السابع
والعشرين من مارس الماضي.
وكانت هذه اللوحة التي تحمل عنوان
«أسود» كما تعكس ذلك صباغتها كلها بهذا
اللون ،قد رسمت بريشة محمد المليحي قبل
سبعة وخمسين سنة ،وذلك حينما كان مقيما
لسنوات في الواليات المتحدة األمريكية.
هذه اللوحة التي بيعت بثمن ضاعف سبع
مرات الثمن الذي تم بيعها به من قبل ،أثارت
مزايدات تنافسية أوصلت ثمنها إلى رقم
يعد قياسيا في تاريخ المزادات التي تنظمها
هذه الدار .قبل أن تتمكن لوحة فنان مغربي
آخ��ر أن تفرض وج��وده��ا وتحتل المرتبة
الثالثة في هذا المزاد الذي تربع المليحي
على عرشه ،ولم يكن سوى فريد بلكاهية.
لكن لم تمر على هذا الحدث سوى ثالثة
أشهر ،حتى كان الفنان التشكيلي الراحل
فريد بلكاهية على موعد مع حدث آخر ال يقل
أه��م��ي��ة ع��ن األول ،ع��ن��دم��ا اح��ت��ل��ت لوحة
التشكيلي الكبير قمة أعلى المبيعات في
مزاد آخر ،حيث يظل المليحي وبلكاهية من
الفنانين المغاربة الذين تحظى أعمالهم
بالطلب في المزادات العلنية.
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> فريد بلكاهية في مرسمه
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الثقافية

بعد ثالثة أشهر في الحجر الصحي

أعمال فنية علقتها كورونا تنتظر مواصلة تصويرها
بعضها كان في مراحله األخيرة من التصوير ويستعد لمنافسة ما سيقدم من أعمال في رمضان ،وأخرى كانت أماكن تصويرها تستعد الستقبال
فريق العمل قبل أن تدخل جائحة كورونا على الخط ،وتقلب كل األجندات التي أصبحت مفتوحة على المجهول .أعمال فنية تنتظر الضوء األخضر
ليفسح لها المجال للمرور إلى مرحلة استكمال تصويرها بعد أن أوقفتها إشارة الوباء الحمراء لمدة ثالثة أشهر داخل الحجر الصحي.

نجاة أبو الحبيب
n.aboualhabib@gmail.com

في الوقت ال��ذي تمكنت فيه بعض األعمال
الدرامية والفكاهية من الخضوع آلخر اللمسات
التصويرية تزامن ًا مع اإلع�لان عن أول إصابة
بكورونا في المغرب شهر مارس الماضي ،ومن
بينها سلسلة «ي��اق��وت وعنبر» وسلسلة «أبو
البنات» ،العمالن اللذان تربعا على عرش أعلى
نسب المشاهدة في رمضان الماضي ،فإن أعماال
أخ���رى ل��م تستطع أن تفلت م��ن ق���رار توقيف
تصويرها ،رغم أن بعضها لم تكن تفصله عن
إتمام التصوير إال مدة قصيرة ،لكن سلسالت
كوميدية أخرى وجدت نفسها تسابق الزمن من
أجل إنهاء حلقاتها القليلة المتبقية ،كما هو
الشأن بالنسبة لسلسلة «الكوبيراتيف» التي أتمت
تصوير حلقاتها األخيرة مع بداية اإلعالن عن
اإلصابات األولى بكورونا ،بحيث لم تفوت بعض
مشاهدها اإلشارة إلى هذا الوباء.
قرار توقيف التصوير كانت له آثاره الكبيرة
طبعا على جميع المنتمين لهذا القطاع ،خاصة
بعد أن امتدت الفترة إلى ثالثة أشهر ،في حين
كان يعتقد أن التصوير سيتواصل بعد مرور
أسابيع فقط .غير أن بعض المخرجين حاولوا
استغالل هذه الفترة لالشتغال على أعمال بعضها
يوثق للحجر الصحي ،ومنها أفالم قصيرة جدا
من إنجاز مخرجين كمحمد أشاور ومحمد مفتكر
وهشام العسري ،فيما وجد آخرون في هذه الفترة
محفزا على االنكباب على كتابة سيناريوهات
أعمال سينمائية ومسرحية قادمة ،كما هو األمر
بالنسبة للفنان المسرحي أنور الجندي والممثل
عبد الكبير الركاكنة.
وبعد انتظار ألشهر ،ستتمكن بعض األعمال
من استئناف تصويرها ،ومنها العمل الفكاهي
المعروف عن شخصية «كبور» السلسلة التي تعود
المشاهد على إطاللتها بنفس جديد كل رمضان،
بحيث لم يتمكن الفنان حسن الفذ من تصويرها
بسبب الظروف التي فرضها الوباء ،بحيث اقتصر

ومن األعمال التي من المنتظر أن يستأنف
تصويرها مسلسل «باب البحر» الذي يتكون من
ثالثين حلقة ،وكان من األعمال التي ستعرض
على القناة الثانية في رمضان الماضي لوال توقف
التصوير ،والذي سيجمع مرة أخرى الفنانين
رشيد الوالي وسامية أقريو التي شاركت في كتابة
هذا العمل إلى جانب نورا الصقلي ،حيث سبق
أن حققت ب��ط��ول��ة أق��ري��و وال���وال���ي للمسلسل

ح��ض��وره ف��ي رم��ض��ان ال��م��اض��ي ع��ل��ى سلسلة
«التوندانس» التي أعادته إلى االشتغال من جديد
على أسلوب الباروديا الذي اتسمت به العديد من
أعماله التي سبقت سلسلة «الكوبل».

التلفزيوني «الصافية والحسين» ال��ذي ألفه
وأخرجه محمد عبد الرحمان التازي شهرة واسعة
منذ عشر سنوات ،ال يوازيها سوى النجاح الذي
لقيته مشاركتهما في الفيلم السينمائي «كيد
www.alayam24.com

النسا» منذ واحد وعشرين سنة ،من إخراج فريدة
بليزيد.
وإذا ك��ان فيلم محمد عبد الرحمان التازي
التلفزيوني «الدار المشروكة» من أعمال رمضان
الماضي الناجية من رقابة جانحة كورونا ،فإن
هذا الوباء حال دون بدء تصويره لفيلمه «فاطمة»
الذي اشتغل عليه لمدة سنة ونصف ،وأراد من
خالله مخرج «البحث عن زوجة امرأتي» أن يكرم
الكاتبة والباحثة االجتماعية فاطمة المرنيسي
التي رحلت منذ خمس سنوات ،حيث اختار مدينة
زاكورة التي تربطها عالقة خاصة بالكاتبة الراحلة
فضاء لتصوير عمله الذي يعرف مشاركة رشيد
الوالي ومريم الزعيمي ونسرين الراضي إلى
جانب أسماء أخرى من بينها الفنانة المقتدرة
مليكة العماري.
مسلسل آخر له عالقة بالبحر توقف تصويره،
وكان ضمن السلسالت التي كانت مهيأة لعرضها
في رمضان الماضي ،ويتعلق األمر بسلسلة «أوالد
المرسى» الذي تشرف على إنتاجه نفس الشركة
المنتجة لسلسلتي «سلمات أبو البنات» الذي من
المنتظر أن يعود في رمضان المقبل في جزء ثان،
ثم مسلسل «شهادة ميالد» الذي خلق جدال كبيرا
لتشابه أحداثه مع مسلسل «ياقوت وعنبر» الذي
كان سيعرض تحت عنوان «بنت التاجر» لو لم
يتم رفضه م��ن ط��رف اللجنة المكلفة بدراسة
المشاريع في سنة  ،2017قبل أن يخرج للجمهور
في رمضان الماضي ويحطم رقما قياسيا في
المشاهدة يعد سابقة في تاريخ األعمال الدرامية
المغربية ،ولم ينافسه في ذلك سوى مسلسل
«سلمات أبو البنات»من بطولة محمد خيي .بحيث
خطف هذان العمالن األضواء من سلسالت أخرى
رغم تميزها ومحاولتها معالجة قضايا اجتماعية
مختلفة ،خاصة في ما يخص ببعض جوانب
الواقع الثقافي ومن ذلك مثال مسلسل «الغريبة»
وفيلم «التكريم».
هي أعمال كثيرة لم تتمكن بفعل االحترازات
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من تفشي وباء كورونا من الوصول إلى الجمهور
ف��ي رم��ض��ان ال��م��اض��ي ،كالمسلسل األمازيغي
«الحليب األس��ود» الذي كان على وشك اختتام
تصويره حينما تقرر توقيفه في األسبوع األخير
من مارس الماضي في وقت لم يكن يفصلنا عن
موعد رمضان سوى شهر واحد ،مما يطرح مرة
أخرى إشكالية إخضاع بعض األعمال الرمضانية
لعملية التصوير الماراثوني مع اقتراب موعد
الشهر الفضيل ،ومدى تأثير ذلك على مستوى ما
يقدم للجمهور.

أعمال كثيرة لم تتمكن
بفعل االحترازات من
تفشي وباء كورونا من
الوصول إلى الجمهور في
رمضان الماضي،
كالمسلسل األمازيغي
"الحليب األسود" الذي
كان على وشك اختتام
تصويره حينما تقرر
توقيفه في األسبوع
األخير من مارس الماضي
في وقت لم يكن يفصلنا
عن موعد رمضان سوى
شهر واحد
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ال تدعي هذه الصفحات نقد ًا 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.

إعداد  :نجاة أبو الحبيب

في كتاب تناول سيرة المخرج واألديب السينغالي

n.aboualhabib@gmail.com

عثمان سامبين أب السينما اإلفريقية
الذي عمل حماال في مارسيليا

"سامبين روائيا وسينمائيا إفريقيا" كتاب شامل ال يتوقف فيه مؤلفه فحسب عند مسار استثنائي للمخرج والروائي السينغالي
الراحل عثمان سامبين ،ولكنه أيضا يحلل مجموعة من أعماله التي طبعت مسيرته الشخصية واألدبية والفنية ،التي أثرت على
مدى ستة عقود في الساحة الثقافية اإلفريقية ،خاصة عالقة السينما واألدب ومدى حضورهما في إبداعات سامبين أب السينما
اإلفريقية الذي حظي بأكثر من مائة تكريم في محافل سينمائية وأدبية في العالم.
حاول المؤلف الدكتور وجدي كامل صالح من
خالل كتابه «سامبين روائيا وسينمائيا إفريقيا»
أن يبرز أهم المحطات التي أثرت في شخصية
المخرج واألدي��ب السينغالي عثمان سامبين،
مشيرا إلى أن المخرج الراحل كان قد دخل عالم
األدب وب��ع��ده إل��ى ع��ال��م السينما ف��ي الحقبة
التاريخية التي خرجت فيها جيوش االحتالل
ال��غ��رب��ي م��ن إف��ري��ق��ي��ا ،حينما ع��اش��ت الثقافة
اإلفريقية أحرج أوقاتها ،مما جعل أعماله األدبية
والسينمائية المرآة التي عكست عمليات التغيير
والتحويل ليس بالسنغال وحدها ولكن ببلدان
إفريقية عديدة.
يرى الكاتب أن السينما واألدب ارتبطا بإبداع
سامبين بنحو يصعب فيه الفصل بينهما ،فحينما
ب���دأت ال��ع�لاق��ة العملية ب��ي��ن سامبين والفن
السينمائي ،كانت إنتاجاته في الرواية والقصة
القصيرة ،قد حققت له من االنتشار والشهرة ما
جعله يحتل موقعا متقدما ليس في تاريخ الثقافة
بأفريقيا فحسب ،وإنما في الثقافة العالمية.
لقد كانت كتابات المخرج السنغالي البارز
الذي رحل عن هذا العالم في سنة  2007عن عمر
الرابعة والثمانين ،تحمل كل عناصر العمل
السينمائي ،لدرجة أن النصوص األدبية لسامبين
مشحونة بأفعال الحركة كما الصور الكثيفة،
الشيء ال��ذي يشعر القارئ أثناء قراءته لتلك
األعمال بحقيقة رؤيتها سينمائيا قبل لحظة
الكتابة ،أو كأنما قام سامبين بكتابتها أصال
بغرض تحويلها أصال إلى عروض سينمائية،
كما وصف ذلك مؤلف الكتاب الذي سبق أن كانت
له لقاءات كثيرة مع عثمان سمبين الذي أصبح
يحظى بمكانة كبيرة ف��ي األوس����اط الثقافية
والسينمائية ،باعتباره قامة أدبية ومدرسة
سينمائية أثرت تجربتها السينما اإلفريقية.
ويشير الكاتب إلى أن عالقة األدب والسينما
في حياة سامبين ،جعلت الروائي الشهير ،وكان
حينها قد تجاوز سن األربعين يسافر إلى موسكو

لدراسة المبادئ األساسية لإلخراج باستوديو
غوركي تحت إشراف المخرج الروسي المعروف
م���ارك دون��س��ك��وي وم��س��اع��ده آن����ذاك المخرج
السينمائي والمنظر سيرغي غيراسيموف .حيث
قضى فترة ما بين  1962و ،1963ليعود بعد ذلك
إلى إفريقيا ،وقد امتلك باإلضافة إلى دراسته
اإلخراج ،المعرفة بمختلف المهن المتعلقة بإنتاج
وصناعة الفيلم .حيث سيخرج أول فيلم له
مباشرة بعد عودته إلى السينغال رغم صعوبة
اإلنتاج ،ليدشن بذلك مسارا سينمائيا طويال
ساهم في تطوير السينما اإلفريقية ،وسيحمل
اسمه إلى العالمية.
استفاد سامبين كثيرا من تجاربه الحياتية
وخ��اص��ة تلك التي عاشها ف��ي مرحلة شبابه

> السينغالي عثمان سامبين
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بصعوبة جيل خبر معاناة العطالة والعوز
ومجابهة االستعمار .فقد تمت دعوة سامبين إلى
الخدمة بالجيش العسكري الفرنسي وهو حينها
في سن العشرين ،وبعد عودته  -وق��د غيرت
تجربة الحرب الكثير في شخصيته  -سيغادر
سامبين إل��ى مارسيليا في سنة  ،1948حيث
سيعمل حماال ،ليجد نفسه يعيش تجربة أخرى
ستعمق أكثر تجربته الحياتية ،وذل��ك حينما
سيندمج مع مجاميع من األفارقة الذين دفعت بهم
أسباب البطالة ببلدانهم إل��ى فرنسا  -يشير
الكاتب  -وأدت مالحظات سامبين حول العمل
المجهد وال��روات��ب غير المجزية ،والمشاهد
البائسة للعمال األفارقة المقيمين في المهجر
على الكفاف إل��ى دفعه للمشاركة في النشاط
النقابي دفاعا عن حقوق العمال.
كان الشاعر ليبولد سينغور والمارتيني إيمي
سيريز  -يضيف الكتاب  -من أبرز دعاة حركة
«الزنوجة» التي تكونت في نهاية الثالثينات
وكانت ذات تأثير فكري عام على المرحلة .لكن
عثمان سامبين عارض بشدة دعوة «الزنوجة»
حيث رأى أن الموضوع الحيوي لألفارقة ليس
ه��و ال��ع��ودة إل��ى المنابع ف��ق��ط ،وإن��م��ا الوعي
واالستزادة منها في مواجهة القضايا المصيرية
التي تواجه حاضرهم ومعركتهم من أجل التحرر
واإلنصاف.
لقد شرع سامبين في عقد الخمسينيات في
كتابة الشعر وممارسة الرسم ،والمشاركة في
الليالي الشعرية للطالب األفارقة الذين يدرسون
في مارسيليا وبقية المدن الفرنسية .حيث يرى
الكاتب أن االنتقال الفاصل في السيرة اإلبداعية
لعثمان سامبين يمكن تأريخها بعام 1956وذلك
عندما خرج من المطبعة أول إصدار روائي له
بعنوان «عامل الميناء األسود» الذي جاء بدرجة
كبيرة على غرار روايات السيرة الذاتية .ويعتمد
مضمون هذه الرواية على المالحظات الخاصة
لسامبين على حياة األفارقة بمارسيليا ،إذ تتمثل
أشد الخصائص وضوحا لهذه الرواية في القيمة
الوثائقية ،كما ال��ق��درة على تصوير الحياة
المأساوية لسكان مارسيليا من السود ،ويمكن
تعميم الرواية كخطاب صريح وجامح يكشف
االضطهاد والتفرقة العنصرية ،وهامشية وجود
السود الذين قدموا مفعمين بتصور وجودهم في
أرض الخالص.
ومما ظل عالقا في ذاكرة المؤلف ويرويها في
كتابه «سامبين روائيا وسينمائيا إفريقيا» أنه
خالل دورة مهرجان واغادوغو المنظمة في سنة
 ،1991سأل أحد الحضور عثمان سامبين عن رأيه
في فيلم ألحد المخرجين الشباب الجدد ،كان قد
عرض في البرنامج الصباحي ،فأجابه سامبين:
«ال رأي لي ،أنا أقول رأيي للمخرج في أذنه ،وهذا
يسعدني» ،مضيفا أن المخرجين الشباب كانوا
يطلقون على عثمان سامبين لقب «البابا يوحنا
للسينما اإلفريقية» .إذ يعتبر عند العديد من
المخرجين العالميين زعيما للفنانين األفارقة،
وق��د حظي بأكثر من مائة تكريم ،كما حظيت
أع��م��ال��ه ب��ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��ح��وث وال���دراس���ات
بالجامعات األوروبية واألمريكية.
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في كتاب مثير عن
الفراعنة

عندما كانت
المدرسة تسمى
«بيت الحياة»
كان الفراعنة يتعلمون في مكان عرف
عند المصري القديم بـ«البر غنج» أي «بيت
الحياة» ،يتلقى فيها الطالب كل علوم الحياة،
وهي تشبه الجامعات والمكتبات الحالية ،كما
جاء في كتاب «مائة حقيقة مثيرة عن الفراعنة»
الذي يتحدث مؤلفه زاهي حواس عن التعليم
في عهد الفراعنة .كان الطالب يمر منذ طفولته
من مراحل أخرى قبل أن يصل إلى «بيت الحياة»،
تبدأ بدراسة بسيطة يتعلم فيها مبادئ القراءة
والكتابة في مكان يشبه الكتاتيب ،ثم ينتقل إلى
مرحلة دراسية أعلى يلتحق بها المتميزون من
التالميذ ،وكانت بيوت الحياة تخدم نواحي
متعددة من مجاالت الحياة في مصر القديمة من
أهمها الحياة الدينية وما تحمله من طقوس
ومعتقدات .ففيها كانت تكتب البرديات التي
تحكي عن احتفاالت اآللهة وأعيادها ،وكان من
أهم األعمال التي تؤدى في دور الحياة :تأليف
األناشيد الخاصة بالملوك ونسخها وتوزيعها
ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف ال��م��ع��اب��د ف���ي أرج�����اء البالد
المختلفة.
اهتم الفراعنة بالتعليم وكانوا يقدرونه تقديرا
كبيرا ،فقد كان األب هو المسؤول عن تربية
وتعليم ابنه ،وكان يكتب ذلك في نصائح يوجه
فيها األب خالصة تجاربه البنه .كان التعليم
مقتصرا على فئة معينة فقط ،فمعظم األطفال
المصريين لم يذهبوا إلى المدرسة ،ومن يذهب
منهم يصبح كاتبا ،ليبدأ بذلك أول درجة في
سلم الوظيفة ،ث��م يبدأ بعد ذل��ك ال��ت��درج في
مناصب الدولة ،وكان يعفى من جميع األعمال
البدنية والمتاعب الشاقة ،فيما كانت الفتيات
محرومات من التعليم.
كان الكتبة هم من يتولون مهمة التدريس.
يبدأ األطفال بالتعلم في سن التاسعة ولمدة
خمس سنوات ،وكانوا يدرسون بجد ويعاقب
كل من يتهاون في الدراسة ،والكاتب كان هو
الوحيد الذي يقرأ ويكتب .وكان وقت الدراسة
يستغرق نصف يوم يتم فيه إتقان أسرار الكتابة.
وقد ظهر الكاتب المصري القديم في تماثيل
دائما في هيئة مثالية كدليل على احترامه وعلو
مكانته في المجتمع الفرعوني ،حيث يبدو في
جلسة مميزة ،يضع فيها ورق ال��ب��ردي على
ركبتيه ،يمسك طرف الورقة بيد والقلم باليد
األخرى.
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ياسوناري كاواباتا

صدر ألدونيس

قرأنا لكم

أوسمانتوس

حي أساكوسا

صدر حديث ًا ديوان شعري بعنوان «أوسمانتوس» للشاعر أدونيس،
يقع في  176صفحة ،عن دار الساقي للنشر ،الدار التي سبق لها أن
نشرت بعض إصدارات الشاعر السوري منها «الثابت والمتحول»
و«ديوان النثر العربي» ،و«ديوان الشعر العربي.

«حي أساكوسا» رواية صدرت في ترجمة عربية لجوالن حاجي ،يأخذ
مؤلفها الياباني الراحل ياسوناري كاواباتا القارئ إلى أجواء حي
أساكوسا القديم في طوكيو خالل عشرينيات القرن العشرين .الرواية
تعد من أهم الكتب في األدب الياباني الحديث .وقد نال صاحبها جائزة
نوبل لآلداب في سنة .1968

الرواية التي تحولت إلى فيلم سينمائي

«عداء الطائرة الورقية» تتصدر قائمة المبيعات
رواية مثيرة كانت األولى لمؤلفها خالد
حسيني ،الكاتب والطبيب األمريكي من
أصل أفغاني الذي يعيش في كاليفورنيا

منذ أن هاجر إليها رفقة أسرته كالجئين
بعد الغزو السوفياتي ألفغانستان .وقد
استطاعت هذه الرواية بعد صدورها أن

تتربع على قائمة أكثر الكتب مبيعا ،قبل
أن تلتقطها بسرعة عين الكاميرا وتحولها
إلى فيلم سينمائي خرج إلى القاعات في
سنة  ،2007تحت نفس االسم ،ولقي نجاحا
بفضل ش��ه��رة ال��رواي��ة واح��ت��ف��اء النقاد
واألدب�����اء ب��ه��ا .وه���ي ن��ف��س ال��س��ن��ة التي
ستصدر فيها روايته الثانية «ألف شمس
ساطعة» التي ستحظى هي األخرى باهتمام
كبير ويتم اقتباس أحداثها التي تدور حول

> لقطة من فيلم «عداء الطائرة الورقية»

مجلة "اقرأ" في عددها الثالث
أطفال يكتبون عن كورونا وتجربة الحجر الصحي
ص��در ال��ع��دد ال��ث��ال��ث لشهري ماي
ويونيو من مجلة األطفال «اقرأ»التي
ت��ص��دره��ا وزارة ال��ث��ق��اف��ة والشباب
والرياضة المغربية  -قطاع الثقافة،
ومن مواد العدد نصوص شعرية لكل
من الشاعرين الطاهر الكنيزي وأمينة
ال���م���ري���ن���ي ،ون����ص����وص قصصية
للقصاصين ألحمد بنسعيد وجمال
ب��وط��ي��ب وع��ب��د ال��ل��ه ج��دع��ان وزهير
قاسيمي .كما حافظت المجلة على
أبوابها الثابتة :رجاالت المغرب «عبد
الله كنون» وباب التاريخ «استكمال
ال��وح��دة ال��ت��راب��ي��ة» ون��س��اء خالدات
«ه��ي��ل��ي��ن ك��ي��ل��ي��ر» وأع��ل�ام ع���رب «ابن
خ��ل��دون» واالس��ت��ط�لاع��ات ع��ن المدن
والمتاحف «متحف محمد السادس»
وأركان الترفيه والتسلية والمسابقات
باإلضافة إل��ى «رواق اق���رأ» الخاص
برسومات األطفال ،والذي تشرف عليه
المبدعة إيمان الغالي ،وضم لوحات
ألط��ف��ال م��ن ال��م��غ��رب وق��ط��ر والهند
والجزائر وأمريكا.
وتميز العدد أيضا بأبواب ثابتة
أخرى مثل «علوم وتقنيات» و»لوحة

وفنان» و»عالم األنترنيت» و»مدرسة
اق����رأ» و»م��ك��ت��ب��ة اق����رأ» و»الصحفي
الصغير» ،وهي األب��واب التي ساهم
فيها كل من عبد الرحمان النوايتي
وف��اط��م��ة ال��زه��راء ال��زوالت��ي وسعيد

ساسيوي ونوفل زهير الودغيري وعبد
ال��غ��ن��ي ال��خ��ال��دي وم��ع��اذ الوارثي،
باإلضافة إل��ى أرك��ان أخ��رى بالمجلة
مثل« :هل تعلم» و»ذهني أقوى» و»مطبخ
اقرأ».
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال��ع��دد خصص
مجموعة م��ن ال��م��واد والمساهمات
حررها أطفال المجلة وكتابها حول
جائحة كورونا والحجر الصحي ،وما
يرتبط بهما من سلوكيات واحترازات
وإرشادات.
وقد صدرت مع العدد هدية بعنوان
«أك��ل في المكتبة» من تأليف ورسم
الفنان المغربي أحمد البهلولي ،بينما
أن��ج��ز غ�لاف ال��ع��دد الفنان عبد الله
درقاوي وأتاحته وزارة الثقافة والشباب
والرياضة على موقعها اإللكتروني في
صيغة رقمية مرفقة بالهدية.
لإلشارة فالمجلة تصدر عن وزارة
الثقافة والشباب والرياضة المغربية
 ق��ط��اع ال��ث��ق��اف��ة ،وي��دي��ره��ا الكاتبوالجامعي المغربي جمال بوطيب
وتهتم بالكتابات الموجهة لألطفال
هادفة إلى تثمين روح المبادرة واإلبداع
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لدى األطفال المغاربة مع الحرص على
ترسيخ قيم المواطنة للنهوض بأوضاع
ال��ط��ف��ول��ة واالن���خ���راط ف��ي شؤونها
بدينامية تربوية وثقافية متجددة.
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ال��ت��ط��ورات السياسية ال��ت��ي ستعيشها
أفغانستان في عمل سينمائي.
ورواي��ة «ع��داء الطائرة الورقية» التي
ترجمها إلى اللغة العربية منار فخر الدين
فياض ،تدور أحداثها في أفغانستان موطن
الكاتب في فترة ما قبل انهيار طالبان
وبعدها ،وتحكي عن صداقة كانت استثنائية
لطفلين ،قبل أن تعصف بحياتهما أقدار
الحرب ،وتتفرق بهما السبل ،كل في طريق
مختلف عن اآلخر.
«قلة هي الكتب التي تستطيع أن تحاكي
رواي����ة «ع����داء ال��ط��ائ��رة ال��ورق��ي��ة» لخالد
حسيني ،فالكاتب أعاد الحياة لبلده األصلي
بحس رائ���ع ،ووص���ف بسخاء العادات
والتقاليد األفغانية ،فقد خلق كتابا مليئا
بالفكر والحكمة» .هكذا وصفت يومية
هيوستن كرونكل روايته التي ستفوز بعدة
ج��وائ��ز« .عندما كنا صغيرين ،كنت أنا
وح���س���ان ن��ح��ب ت��س��ل��ق أش���ج���ار الجور
المزروعة على جانبي الممر في بيت أبي،
وإزعاج الجيران حينما كنا نقوم بعكس
ضوء الشمس على بيوتهم بكسرات حادة
من المرآة ،كنا نجلس قبالة بعضنا البعض
على زوج م��ن ال��ج��ذوع العالية ،أقدامنا
حافية متدلية ،وجيوبنا مألى بالتوت البري
والبندق» .هكذا كتبت ذاكرة الكاتب أول
الحكاية ،حكاية صداقة طفلين ممتدة عبر
السنين داخل الوجدان.

