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مدير النشر  :المختار عماري

بنشعبون يقول كل شيء عن..

ar.telquel.ma/

االفتتاحية

الشك أن الخروج من جائحة فريوس
"كورونا" املستجد أصعب من العيش
تحت وطأتها ،فاالقتصاد املغريب عرف
أزمة غري مسبوقة ،ال بد أن تكون لها آثار
متتد عرب سنوات عجاف مقبلة.
التفكري يف ما بعد رفع الحجر الصحي
يتطلب وعيا بخطورة التساهل مع
الجائحة والفريوس رسيع االنتشار ،أوال
وقبل كل يشء من حيث االحرتازات
الصحية يف املؤسسات التعليمية
واإلنتاجية ،لذلك البد من رفع الحجر
الصحي بشكل ال يع ّري املغاربة أمام
الجائحة ،التي بقيت ،إىل اآلن ،مخلفاتها
محدودة نسبيا من حيث عدد اإلصابات
وحاالت الفتك التي تسبب بها الفريوس.
وإذا كان املغرب قد متيز بإجراءاته
االحرتازية واالستباقية ،فإنه ملزم مبزيد
من االحرتاز عند رفع الحجر الصحي حتى
ال تذهب سدى كل جهود وتضحيات
أبنائه ،الذين يوجدون يف الصفوف
األمامية ملواجهة الفريوس الفتاك.
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ومن الناحية االقتصادية ،البد من التفكري
يف حلول خالقة لإلقالع االقتصادي والنظر
يف إمكانية تحويل كل املصائب التي مرت
منها البالد ،كباقي العامل ،إىل "فرص" ،من
قبيل تقديم عروض تنافسية للسياحة
الداخلية ،ألن املغاربة قد يكونون يف

البد من رفع الحجر الصحي بشكل
ال يعرّي المغاربة أمام الجائحة،
التي بقيت ،إلى اآلن ،مخلفاتها
محدودة نسبيا.
أمس الحاجة إىل االستجامم بعد حجر
صحي طال نسبيا .وعىل غرار السياحة،
ميكن تصور حلول اقتصادية أخرى خالقة،
تشجع الطلب الداخيل ،للتخفيف من
اآلثار االقتصادية واالجتامعية الوخيمة
لجائحة "كوفيدn ."19

عدالة

علم "تيلكيل عريب" من مصادر مطلعة
عىل سري التحقيق يف قضية ملف "حمزة
مون بيبي" الذي تتهم فيه النجمة
املطربة دنيا بطمة وشقيقتها ،أن النيابة
العامة رفضت قرار قايض التحقيق يف
ابتدائية مراكش ،بعدم متابعة النجمة دنيا
بطمة بتهمة املشاركة يف النصب ،وشقيقتها
بتهمتي النصب واملشاركة فيه.
عبدالرحيم سموكني

وكان قايض التحقيق خلص إىل غياب أدلة
كافية عىل ارتكاب املتهمة دنيا بطمة جنحة
املشاركة يف النصب وأختها جنحتي النصب
واملشاركة فيه،
لكن يف املقابل ،قرر قايض التحقيق إحالة
املطربة الشهرية عىل املحكمة يف حالة
رساح ،بعد أن أنتج التحقيق أدلة كافية
عىل ارتكاب املتهامت دنيا بطمة وشقيقتها
ابتسام وعائشة عيش وصوفيا شاكريي جنح
املشاركة يف الدخول إىل نظام املعالجة اآللية
للمعطيات عن طريق االحتيال واملشاركة
عمدا يف عرقلة سري هذا النظام وإحداث
اضطراب فيه وتغيري طريقة معالجته ،وبث
وتوزيع عن طريق األنظمة املعلوماتية
أقوال اشخاص وصورهم دون موافقتهم
وبث وقائع كاذبة قصد املساس بالحياة
الخاصة لألشخاص بقصد التشهري بهم
واملشاركة يف ذلك والتهديد .وأمر قايض
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دنيا بطمة إىل جانب شقيقتها ابتسام.

التحقيق مبتابعة املتهامت الثالث وإحالة
املتهامت ابتسام بطمة وعائشة عيش
وصوفيا شكري يف حالة اعتقال واملتهمة
دنيا بطمة يف حالة رساح مؤقت ،مع
استمرار تدابري املراقبة القضائية يف حقها.
وكان قايض التحقيق بابتدائية مراكش ،قد
قرر يوم الجمعة  13مارس  ،2020متابعة
ابتسام شقيقة دنيا باطنة يف حالة اعتقال،
وإيداعها السجن املحيل األوداية ،فيام متت
متابعة شقيقتها دنيا باطمة يف حالة رساح.
وجاء هذا القرار ،بعد التحقيق التفصييل،
مع الشقيقتني ،اللتني كانتا متابعتني ،من
طرف النيابة العامة ،من أجل تهم تتعلق
بالتشهري واإلبتزاز وبث وقائع كاذبة واملس

بالحياة الخاصة لألفراد واملشاركة عىل خلفية
التحقيقات املثرية يف ملف "حمزة مون بيبي
"،كل حسب املنسوب إليها
وتتابع دنيا بطمة وشقيقتها بتهم "املشاركة يف
الدخول إىل نظام املعالجة اآللية للمعطيات
عن طريق االحتيال واملشاركة عمدا يف عرقلة
سري هذا النظام ،وإحداث اضطراب فيه وتغيري
طريقة معالجته" .كام اتهمت النيابة العامة دنيا
وشقيقتها بارتكاب أفعال "بث وتوزيع عن طريق
األنظمة املعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم
من دون موافقتهم ،وبث وقائع كاذبة قصد
املساس بالحياة الخاصة لألشخاص بقصد التشهري
بهم واملشاركة يف ذلك ،واملشاركة يف النصب
والتهديد"n .

اقتصاد

السياحة في زمن الوباء..

كانت السياحة الصدر الرحب الذي تلقى الرضبة القاسمة مقارنة بجميع
القطاعات االقتصادية األخرى ،ونجح تسلل فريوس غري مريئ يف شلها .فقد
حطت الطائرات بعدما أغلقت األجواء فهجرت الفنادق وأفرغت املسابح،
فجف أحد منابع تدفق العملة الصعبة للبالد ،عطل ما يزيد عن نصف مليون
منصب شغل مبارش.
عبدالرحيم سموكني

تساهم السياحة بنسبة تقارب  7يف املائة
من الناتج اإلجاميل للمغرب ،وال يقترص
الشلل عىل فرتة الحجر الصحي ،بل
يتوقع املهنيون أن يستمر الرضر لثالث
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تشجيعالسياحة
الداخلية قد يحد من
خسائر القطاع بعد
رفع الحجر الصحي.

سنوات ،فبني الضبابية التي أنزلها فريوس
"كورونا" عىل مستقبل إقالع كل القطاعات
االقتصادية ،يعود السائح املغريب لدائرة
الضوء بقوة ،ليكون طوق النجاة ،وسندا

لسياحة تعاين يف زمن الجائحة؟ خاصة وأن
السياحة الداخلية تحقق رقام معامالت سنويا
يفوق بقليل  41مليار درهم.

رصد قبل اإلقالع وعيون على
السائح الوطني

كشفت وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتامعي نادية فتاح
العلوي عن إطالق عملية رصد وتقييم لجمع
البيانات ورفع التقارير إىل لجنة اليقظة
االقتصادية ،وأضافت أمام لجنة القطاعات
اإلنتاجية مبجلس النواب يوم االثنني  4ماي ،أن
لجنة اليقظة االقتصادية مدركة لرضورة البدء
يف االشتغال عىل خطط إعادة إحياء النشاط
السياحي والنقل الجوي ،وحسب الوزيرة
فإن هناك رهانا كبريا عىل السياحة الداخلية،
وإطالق حمالت رقمية للصيف ،يف حال رفعت
حالة الطوارئ الصحية.
بالنسبة لعرض الوزيرة ،فإن خطة الحكومة
إلقالع سياحي جديد تعتمد عىل ثالثة محاور؛
أولها تقديم الدعم لتفادي إفالس الرشكات
وإلنقاذ  550ألف منصب شغل مبارش،
وإنعاش السياحة الداخلية ،من خالل إطالق
حمالت ترويجية رقمية ودعم املهنيني من
أجل الولوج إىل الخدمات الرقمية ،ثم رضورة
املساعدة عىل إعادة عودة الحياة إىل النقل
الجوي .وتوقعت الكونفدرالية الوطنية للسياحة
أن يتأثر القطاع السياحي املغريب خالل ثالث
سنوات املقبلة ،بسبب الجائحة التي رضبت
املغرب والعامل ،وقدرت حجم الخسائر بحوايل
 138مليار درهم ،وأن ترتاجع املداخيل بـ 74يف

اقتصاد

املائة خالل العام الجاري ،بينام تشري أرقام
مكتب الرصف إىل أن هناك  200ألف
مغريب يسافرون سنويا إىل الخارج ،وينفقون
ما يزيد عن  23مليار درهم ،مع العلم
أن مداخيل السياحة بلغت العام ،2019
 73,19مليار درهم ،أي بعد خصم إنفاق
املغاربة عىل السياحة يف الخارج بالعملة
الصعبة ،فإن ميزان األسفار ،يستقر يف حدود
 54,33مليار درهم .فكيف ميكن جذب
هؤالء إىل سياحة بلدهم يف زمن الوباء؟

حجر سياحي عن الخارج أم
عطلة بعد الوباء؟

يعترب الخبري االقتصادي واملايل املهدي فقري
أن الصعوبة اليوم تكمن يف الضغط عىل
احتياطي العملة الصعبة ،وبالتايل فإن عىل
هذه الرشيحة أن متارس نوعا من السياحة
الوطنية هذا العام .بالنسبة لفقري ،فإنه يف
حال عودة الحياة إىل النشاط السياحي يف
البالد يف فصل الصيف املقبل ،فإنه لن يكون
مقرونا بفتح األجواء الجوية ،وهو ما سيدفع
كثريين برأيه إىل املنتوج السياحي املحيل.
ويقول الخبري يف اسرتاتيجيات تدبري املخاطر،
لـ"تيلكيل عريب" ،إن الحكومة مجربة عىل
اتخاذ إجراءات نوعية ،وأن االعتامد عىل
السياحة الداخلية ليس الجل الوحيد،
لكنه سيقلل من اآلثار السلبية ،وأن عىل
السياحة املغربية إعادة تدوير منتوجها،
ويضيف "سيلزم وقت طويل لهذا القطاع
حتى يتمكن من العودة إىل سابق عهده.
اليوم عىل الجميع أن يساهم يف إعادة
البنى التحتية للقطاع ،وأن تجري االستفادة
من األخطاء .األهم أيضا أن األزمة رضبت
الجميع ،وليست أزمة محلية فقط ،فمصري
األسواق أن تعود إىل طبيعتها يوما ما".
يف ظرفية اقتصادية واجتامعية يطغى عليها
الوباء والحجر وحظر التجوال واإلغالق
العام ،وتوقف آالف املقاوالت عن العمل،
هل ميكن للمغريب أن يفكر يف السفر
واستهالك منتوج سياحي مغريب؟
يتفق الفقري مع أن القدرة الرشائية للمواطن
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السياحةالداخلية
تسمح بعدم الضغط
عىل العملة الصعبة يف
الفرتة املقبلة.

هذا العام ،ويفكر يف عدم استهالك العملة
املغريب ال تسعفه عىل السفر أو السياحة،
لكنه يف الوقت ذاته يرى أن ظروف الحجر الصعبة" .ترى مريم العزيزي ،إطار بنيك يف
عقدها الثالث ،أن تفضيل بعض املغاربة
الصحي لشهرين خلق ضغوطا نفسية
لقضاء عطلتهم بالخارج يعود باألساس إىل
كبرية عىل املواطنني وهو ما سيخلق دافعا
التنافسية يف األسعار وجودة الخدمة املقدمة،
لإلقبال عىل السفر يف الصيف إن انتهت
حالة الطوارئ الصحية .ويضيف "اليوم عىل وتقول "أنا من صائدي العروض السياحية
عرب اإلنرتنت ،فبميزانية  8آالف درهم ميكن
الفاعلني السياحيني أن يجتهدوا ويبتكروا
عروضا للمستهلك املحيل ،فأكيد أن الرغبة قضاء أسبوع يف فندق من  4نجوم يف الربتغال
يف الحياة الطبيعية والراحة بعد عيش تجربة أو إيرلندا ،وعندما تقارن مصاريفك فإنك
ستجدها أقل من قضاء أسبوع يف مراكش أو
نفسية واجتامعية غري مسبوقة سيطغى
يف إحدى مدن الشامل".
يف النهاية ،أما بالنسبة ملن ألف السياحة
بالنسبة لعزيزي ،فإن الحديث عن قضاء
يف الخارج ،فعليه أن ميأل الفنادق املغربية
عطلة هذا الصيف يبقى أمرا سابقا ألوانه،
ألنها ليست متيقنة من رفع حالة الطوارئ
الصحية خالل فصل الصيف ،لكنها يف الوقت
قدرت الكونفدرالية الوطنية للسياحة
ذاته ترى أن الحاجة إىل العطلة هذا الصيف
حجم الخسائر بحوالي  138مليار درهم،
تبقى كبرية بالنظر ملا تعيشه اليوم من حجر
وأن تتراجع المداخيل بـ 74في المائة
صحي وتقول إنها تنوي زيارة مدينة الداخلة.
أما بالنسبة أليوب أكوزول ،املهندس يف إحدى
خالل العام الجاري.
رشكات صناعة أجزاء الطريان يف منطقة

اقتصاد

النوارص ،فإن أهم ما يشجع الشباب املغاربة
من متوسطي الدخل عىل السفر إىل الخارج
هي الحرية وانخفاض األسعار.
ويوضح هذا الشاب األعزب ،البالغ من
العمر  29عاما ،أن الحرية يف العيش
واالبتعاد عن املراقبة واألحكام القبلية ،عامل
مهم يف اختيار القبلة ،ويقول "يف املغرب ال
ميكن أن أحصل عىل غرفة يف فندق مغريب
رفقة صديقة أجنبية ،بينام ال يجرب األجانب
عىل اإلدالء بوثيقة الزواج يف فنادقنا ،هذا
التمييز ال نجده يف الفنادق األوروبية.
الكل سواسية ما دام الجميع يدفع فواتريه
يف النهاية ،كام أن سعر الخدمة سواء يف
الفنادق أو يف املطاعم يبقى معقوال ،أما يف
املغرب فاألسعار مبالغ فيها بعض اليشء".

السياحة الداخلية وشيكات
العطل

يدافع وزير السياحة السابق لحسن حداد
عن السياحة الداخلية ويعتربها العامد
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لحسن حداد يدعو إىل
تفعيل تصور لتشجيع
السياحةالداخلية
كان قد وضعه عندما
كان وزيرا وصيا عىل
القطاع.

األسايس ،وأنها يف الدول املتقدمة سياحيا
تعترب املتكأ القوي للسياحة الخارجية ،كام
أنها تسمح لك بوضع انتقائية واختيار مريح
للسياح األجانب ،فهي املنطلق األساس،
وهذا ما مل يستوعبه املغرب يف الوقت
السابق.
بالنسبة لهذا الوزير السابق الذي كان أطلق
مخططا يروم إىل تشجيع السياحة الداخلية
سنة  ،2015فإنه ال خيار للسياحة املغربية
يف هذا الوضع الراهن من غري االعتامد
والتوجه إىل السائح املغريب ،ألن الوضع تغري،
ويلزم العمل لتحقيق إقالع سياحي ما بعد
الوباء ،ويقول "ليس لدى الجميع ،سواء
الحكومة أو الفاعلني السياحيني ،االختيار
سوى االعتامد عىل السوق الداخلية".
ويعترب حداد أنه خالل فرتة توليه حقيبة
السياحة ،كان اقرتح عىل وزير املالية
آنذاك حل "شيكات العطل" ،وهي عبارة
عن وصوالت يساهم فيها املستخدمون
أو املوظفون بنسبة وتساهم رشكاتهم

بنسبة أخرى ،ويكون االقتطاع شهريا ،ويف
نهاية العام يحصل املستخدم عىل شيك
يخول له قضاء عطلته السنوية يف إحدى
املؤسسات السياحية الوطنية ،وأن يجري
هذا األمر باالتفاق مع هذه املؤسسات
بطبيعة الحال ،ويضيف "لقد كنت أعددت
هذا التصور ويكفي تفعيله اليوم ،عىل
الفنادق واملؤسسات الفندقية واألبناك أن
تجتهد أيضا لتقديم عروض مغربية وبأسعار
معقولة".
ويضيف حداد ،لـ"تيلكيل عريب" ،أنه عىل
قطاع النقل الجوي أن يدخل بدوره غامر
االنفتاح عىل املستهلك املغريب ،من خالل
إطالق عروض سفر مغربية ،ومل ال يقلص
األسعار إىل النصف ،وهذا سيسمح له
مبعاودة النشاط ،واالنفتاح عىل جميع
الجهات ،وهو ما سيسمح بخلق دينامية
سياحية متنوعة وموزعة عىل جميع جهات
املغرب.
ويشري وزير السياحة السابق إىل رضورة
االنفتاح عىل الرشائح العمرية واالجتامعية
املتعددة ،والتفكري يف عروض فندقية ابتداء
من  150درهام يف الليلة ،ويوضح "يجب
االشتغال مع أصحاب املطاعم ،فهناك أمثنة
مبالغ فيها لدى البعض تفوق أسعار مطاعم
أوروبية ،ولكن هناك اليوم ظرف خاص ،لذا
فعىل جميع املتدخلني يف املجال السياحي
أن يعوا املسألة ،وأن يسعوا إىل ابتكار حلول
عقالنيةومقبولة".
ويلفت حداد االنتباه إىل ترضر قطاع ثان
مواز للسياحة ،وهو الصناعة التقليدية،
ويضيف "هنا تربز من جديد دعوة كنت
أطلقتها يف وقت سابق ،ومفادها رضورة
قيام رشاكة بني قطاع البناء والصناعة
التقليدية ،إذ عىل كل مرشوع سكني أن
يقتني تجهيزات من الصناعة التقليدية سواء
لألثاث أو للزينة.
ويشدد حداد أيضا عىل رضورة األخذ بعني
االعتبار باملخاطر الصحية ،والرتكيز عىل
النظافة والوقاية ،ألن عرص السياحة ما بعد
"كورونا" غري مفاهيم كثريةn .
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بنشعبون يقول كل شيء عن..

األزمة عميقة وال ميكن التنبؤ بتطوراتها .يف هذا الحوار ،يتحدث وزیر
االقتصاد واملالیة وإصالح اإلدارة محمد بنشعبون ،لـ"تیلكیل عريب"  ،عن
قطاع سياحي متوقف لنسبة  ،100%عن تراجع كل القطاعات التصديرية
(السيارات  -96%والطريان  )-80%عن تراجع تحويالت املغاربة بالخارج
( ،)-30%لكن رغم عمق األزمة ،استطاع املغرب أن ينجح يف تدبريها ،يف
مراحلها األوىل ،لكن األصعب قادم .ويف الحوار أيضا ،يقدم وزير االقتصاد
واملالية تصوره لكيفية الخروج من األزمة بأقل األرضار املمكنة.
أحمد مدياني

نـریـد تـوصیفا لـعمق األزمة التي
نعیشھا الـیوم مـع "كوفید ."19وما ھي
سـیناریـوھات تطور ھذه األزمة يف
املستقبل؟
كـام تـعلمون ،یشھـد الـعالـم أسـوأ
أزمة اقـتصادیة منذ تلك التي عـرفھا
يف ثـالثینیات الـقرن الـاميض ،ومازالـت
امـتداداتھا تـتشعب ،حـیث كـلام طـال
أمدھـا ،أدى ذلـك إلـى ارتـفاع حاالت
اإلفـالس بـین الـمقاوالت والـبطالـة لـدى
األسـر ،وما لذلـك مـن تبعات اجـتامعیة
كـبیرة وضغوط ھائلة عـىل میزانیات
الحكومات الستعادة االستقرار االقـتصادي
واالجـتامعي مـن خالل بـرامج اإلنـقاذ
والدعم املختلفة الـتي تـضطر العـتامدھـا.
ولذلـك ،فـإن درجة عـمق ھذه األزمة
یظل رھينا مبدى االنتشار الـزماين واملكاين
لھذا الوباء ،ومدى فعالـیة التدابیر املتخذة
ملواجھـتھا ،وكذا قدرة الدول عىل تدبیر
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وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة محمد
بنشعبون.

الفرتة التي تيل ھذه األزمة.
وحـیث أن الـمغرب لـیس بـمنأى عـن
ھـذه الـتطورات ،بـالـنظر الرتـباط
اقـتصادهبـالـتحوالتالـتيیـعرفـھا
الـعالـم ،فـیصعب الـتكھن ،فـي ھـذه
الـمرحـلة،بـالتطوراتاملستقبلیة

المتدادات األزمة الـتي تعصف باقـتصادیات
العامل ،بـغض النظر عـن مستوى تقدمھا،
فـي غـیاب رؤیة واضحة والبعد الزمني الذي
تستلزمه ھذه الـظرفـیة السـتعادة ھـذه
القطاعات االقتصادية عـافـیتھا ،غـیر أن بـالدنا
قـد اتخذت سـلسلة مـن اإلجراءات االستباقیة
الحتواء تـداعـیات األزمة عرب توفـیر الشـروط
الرضوریة الستقرار االقتصاد الوطني وضامن
مصادر التمویالت الكافیة له.
ويف ظل التوجيهات امللكية السامية للملك
محمد السادس وحرصه الشديد عىل تتبع هذه
األزمة عن قرب ،ميكن القول بأن الـمغرب قـد
نجح فـي تـدبیر األزمة ،فـي مراحـلھا األولـى.
ولجنة الـیقظة االقـتصادیة منكبة اآلن عـىل
بلورة خـطة إنعاش شمولیة ومتناسـقة لتحقیق
إقالع االقـتصاد الوطني ،مـع توفـیر آليات
الدعـم الكفیلة لبلوغ ذلك .ویشار إلـى أن ھـذه
الخـطة الـشمولـیة ستعتمد عىل مخرجات
خطط اإلنعاش التي یتم إعـدادھا عىل املستوى
الـقطاعي ،والـتي تأخـذ بعین االعتبار الفرتة
الالزمة إلعادة استئناف كــل قـطاع من ھذه
القطاعات لنشاطـه ،حسب خصوصیاته .ھذا
دون إغـفال تـعزیـز آلـیات تـحفیز الـطلب
الـداخـيل مـع إيالء اھـتامم خـاص لتعزیز
املنتوج/املحتوىاملحيل.
قـلتم مؤخرا ،يف حوار مع الزمالء ،فـي "تیلكیل"
(بالفرنسـیة) إن األزمـة عـامـة الـیوم فـي
الـمغرب .مـاھـي الـقطاعـات األكـرث تـرضرا؟
وھـل یـمكن أن نحصل عـىل أرقام جـدیدة
بخصوص القطاعات األكرث ترضرا ،كالسیاحة
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وعائدات مغاربة الخارج والصادرات
املغربیة؟
يف ظل الـتنامي املسـتمر لـتأثیرات انتشار
الـفیروس عـىل اقـتصادات دول الـعالـم،
سـتتأثر اآلفاق االقتصادیة للمغرب
بالتداعـیات السـلبیة النتشار فیروس كورونا
املستجد"كوفـید."19
وھكذا ،ستترضر بعض األنشطة غیر
الفالحیة ،من خالل تعطل سـالسل
التورید التي ستؤثر عىل فروع الـتصدیر
(النسیج ،صناعـة السیارات ،اإللكرتونیات،
صناعـة الطائرات ،إلـخ)؛ وتراجـع قـطاع
السیاحـة واألنشـطة ذات الـصلة (الـفنادق
والـمطاعـم ،الـنقل الجوي) ،وذلك بعد
تعلیق الـرحالت الجویة والبحریة؛ و ترضر
بعض الـقطاعات املحلیة (النقل ،التجارة،
إلـخ) من جراء إعالن حالة الطوارئ الصحية.
حسب االحصائيات األخرية ،والتي تهم
شهر أبريل  ،2020مقارنة مع شهر أبريل
 ،2019فإنها تؤرش عىل توقف شبه تام
لقطاع السياحة وتراجع كل القطاعات
التصديرية ،لعل أهمها السيارات ()%-96
والطريان ( .)%-80نفس املنحى عرفته
تحويالت املغاربة بالخارج (.)%-30
كم تتوقعون أن تكون نسبة النمو لھذه
السنة؟ وما ھي تـوقعاتكم لنسب البطالة
فـي ظل الجائحة؟
جـاءت األزمة الصحیة التي سـببھا فـیروس
كورونا املستجد "كـوفـید "19لتلقي بظاللھا
وعـواقـبھا عىل محیط دويل خیمت علیه يف
األساس مجموعة من الشكوك.
وتظل أي محاولـة لـتقدیر اآلثار الناتـجة
عن ھـذه األزمة مـحصورة يف مقاربات
تقریبیة فقط .حـیث تنجـم ھذه اآلثار عـن
عـدة عـوامل ،منھا مدة األزمة وحجمھا،
وفعالیة التدابـیر املتخـذة ملواجھتھا ،وكذا
قـدرة الدول عىل تـدبیر الفرتة التي تيل
ھذه األزمة .وبذلـك تبقى جمیع نسـب
النمو مفتوحة عىل كل السـیناریوھات.
ونفس اليشء ینطبق عـىل معدالت الـبطالة
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"ستتضرر بعض األنشطة غیر الفالحیة،
من خالل تعطل سـالسل التورید
وتراجـع قـطاع السیاحـة واألنشـطة
ذات الـصلة".

بنشعبون يعترب أن
املغرب قد نجح يف
تـدبیر األزمة فـي
مراحـلھا األوىل.

املتوقـعة فـي األشھر القادمة.
وال یوجد املغرب مبنأى عـن االضطرابات
الـتي یعرفھا االقـتصاد العالـمي.
فـاالضطرابـات فـي سـالسـل اإلمداد واإلنـتاج
وإغـالق الحدود أدت إىل توقـف مجموعة
من الـقطاعـات ،وأربكت أخرى .وبالتايل،
فھناك تطورات قـطاعـیة آخـذة فـي
الـظھور ،لـكن حجمھا وعمقھا ومداھـا یتغیر
بوترية مـتسارعـة مـام یـزیـد مـن صعوبـة
وتـعقید وضـع سـیناریـوھـات للنمو الـتي
ربـام سـتصبح أكرث وضوحا ارتباطا بتطورات
األزمة خالل الفرتات املقبلة.

وتجدر اإلشارة إىل أنه ،منذ بدایة األزمة ،لـم
یـعرف الـنشاط االقـتصادي توقـفا تاما ،حـیث
مازالـت بـعض الـفروع تزاول أنشـطتھا مثل
الصناعة الغدائية وشقها املصدر ،مع إمكانـیة
الـتدارك الـمتاحـة لـبعض الـقطاعـات بـعد
انـتھاء فـرتة الحجـر الـصحي .وھـكذا ،فـإن
مجموعـة مـن األنشـطة ،نـظرا لطبیعتھا
الـحیویـة من أجل السیر العادي للحیاة
الطبیعیة ،مل تعرف أنشطتھا أي توقف.
أین وصل النقاش حول إعداد قانون مالیة
معدل؟
بـخصوص الـلجوء إلـى قـانـون مـالـیة مـعدل،
ال بد مـن التأكـید عىل أن عدم وضوح الرؤیـة
بخصوص تطور الـوباء فـي الـزمان واملكان
وكذا امتداداتـه االقـتصادیة واالجتامعـیة،
وصعوبة الـتكھن مبسار الرفع الـتدریـجي
للحجر الصحي واملخاطر املرتبطة به ،كلھا
عـنارص تجعل من الصعب اتخاذ قرار بشأن
سـیناریـو ماكـرواقـتصادي واضـح بھـذا
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الـشأن ،ألن ذلـك یسـتلزم إعـادة الـنظر يف
الفرضیات الـتي سیتم اعـتامدھـا والـتي
یـتوجـب أن تأخذ بعین االعتبار كل متغیرات
الظرفیة الدولیة والوطنیة ،عىل حد سواء.
وكام ھـو واضـح أن األزمة الصحیة الـناجمة
عـن "كوفيد "19بسـبب حجـمھا وعـواقـبھا
غـیر املسـبوقة ،أسفرت عـن ظرفیة دولیة
مضطربة ،مع تزاید الشكوك حول عمق
تداعـیاتھا عىل االقـتصاد العاملي عموما
وعـىل االقـتصاد الـوطـني عـىل الـخصوص.
وفـي ھـذا الـصدد ،تجري دراسة الـعدید
مـن السـیناریـوھـات ،مـع تـحیین ورصـد
الـتطورات عـىل املسـتوى الـوطـني بـاعـتامد
فـرضیتین رئیسـیتین بـشأن تـطور الـطلب
الـخارجـي الـموجـه لـلمغرب ،عـىل وجـه
الـخصوص ،مـن طـرف شـركـائنا الـرئیسیین
وكذا تـطور الطلب الداخيل .ویجب الـتمییز
بـین السـیناریـوھـات عـىل مسـتویـین ،فـي
ھـذه الـحالـة؛ األول فـیام یـتعلق بتدبیر رفع
الحجر الصحي ورسعة استئناف القطاعـات
االقـتصادیة لـنشاطھا والتي یمكن أن یتم
وفق آفـاق زمنیة مـختلفة .كام یمكن أيضا
التمییز بین مسار تطور كل قطاع مقارنة
بآخر عىل مستوى كل سیناریو.
الربملان منح الحكومة الضوء األخرض لتجاوز
سقف الـدین الخارجـي ...مـا ھـو الـسقف
الذي تتوقعون أن تصلوا إلیه؟ ألیست
لدیكم تخوفات من االقرتاض؟
أود الـتأكید أوال بأن األمر یـتعلق بـإجراء
استثنائـي متلیه الظرفیة غـیر املسبوقـة التي
تعیشھا بالدنا ،مثلھا مثل سـائر الدول جراء
جائحة فـیروس كورونا ،والھدف منه ھـو
الرتخـیص لـتعبئة مـوارد إضـافـیة خـارجـیة
مـن جـھة ،ألجـل تـوفـیر مسـتوى كـاف مـن
الـعملة الـصعبة یمكن اقـتصادنا من الحفاظ
عىل قدرته عىل تلبیة احتیاجات بالدنا من
مواد مستوردة أساسـیة وغذائـیة وطاقـیة،
إضافة إىل تغطیة التزاماته الخارجیة وأداء
خدمـة الدیـن الخارجـي ،ومـن جھة أخرى،
الـمساھـمة فـي تـمویـل عجـز الـمیزانـیة
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إىل جانب الـتمویل الداخيل .كام أن من
شـأن التمویالت الخارجیة أن متكن مـن
ضخ سـیولـة إضافـیة بالنظام البنيك الشـيء
الذي سیعزز مـن قدرته عىل متويل االقتصاد
الوطني.
والبـد ھـنا من توضـیح مـسألة ھـامة ،وھي
أن تحديد املبالغ الـتي تـتم تـعبئتھا عرب
الـلجوء إىل القروض الخارجیة ،یرتبط بـتقییم
حجم احتیاجات متویل الخزیـنة لھـذه
الـسنة .وبطبیعة الحال ،ھذا له ارتباط بتقییم
حجم آثار الجائحة عىل االقـتصاد الوطـني،
وعىل میزانیة الدولة ،وكل ھذه املعطیات لھا
عالقة مبارشة مبدى تطور جائحة كورونا.

"إلغاء سـقف االقـتراض الخارجي ال
یعني اإلفراط في تعبئة القروض
الخارجیة ألن الموارد الخارجیة الـمتاحة
لیست متوفـرة بصفة متناهیة".
ونحن الـیوم نشتغل عىل عـدة
سـیناریـوھـات ،إال أنه یجب الـتأكید عـىل
أن إلغاء سـقف االقـرتاض الخارجي ال یعني
اإلفراط يف تعبئة القروض الخارجیة وذلك ألن
املوارد الـخارجیة الـمتاحة لیست متوفـرة
بصفة متناھـیة ،خـاصـة فـي الظروف
الحالـیة ،حـیث أن كل الـدول تـتطلع
للحصول عـىل نسـبة مـن ھـذه الـموارد.
كام أن كل الجھات املقرضـة تضع أسقفا
ملقرتضـیھا ال یمكن تجاوزھـا وكـذلـك ألن
اسرتاتیجیة تدبـیر الدین املتبعة من طرف
بالدنا ،منذ عـدة سـنوات ،تعترب املوارد
الداخـلیة أھم مورد متویـل بالنسـبة للخزینة
يف حین أن املوارد الخارجـیة ،رغم أھمیتھا،
ھي موارد مكملة تدخل يف إطار تنویع
مصادر التمویل.
ویضاف إلـى كل ذلـك ،أن وزارة االقـتصاد
والـاملـیة وإصـالح اإلدارة ستتخذ كافـة

االحتیاطـات ،فـیام یـخص تـدبیر املخاطـر
املرتـبطة بالدیـن ،ولن یـؤثر الرفع مـن
سقف القروض الخارجـیة بشكل كبیر
عىل محفظة دین الخزینة والتي ال تتعدى
حـصتھا الـحالـیة  %20مـن مجموع ھذه
املحفظة.
اشـتكت العدید من املقاوالت من صعوبات
يف الوصول إىل قروض الضامن "أوكسجین"،
فیام دافعتم أنتم عنھا .مباذا تربرون ھذا
املوقف؟
لقد ھمت التدابیر التي اتخذتھا لجنة
الیقظة االقـتصادیة لـفائدة املقاوالت،
تفعیل خط ائتامين إضايف للقروض من طرف
صندوق الضامن املركـزي لفائدتھا ،خاصة
التي تدھـورت خـزیـنتھا بسـبب تـراجـع
نـشاطھا ،مبا فـي ذلك املقاوالت العاملة يف
قطاع العقار .وقد عرفـت ھـذه التدابیر إقباال
كبیرا ،سواء من طرف األشخاص الذاتیین أو
من لدن املقاوالت .إىل غایة یوم الجمعة 24
أبریل ،بلغت القروض اإلضافـیة املضمونة من
طرف الدولة ،عـرب ضامن أكـسجین ،والـذي
تـم إحـداثـه لـمسانـدة الـمقاوالت الـتي
ال یـتعدى رقـم مـعامـالتـھا  500مـلیون
درھـم  11000قرض مببلغ إجاميل یفوق
 6مالییر درھم ُرفض منھا 245؛ أي حوايل
.2,2%

ھل تم تجاوز سوء الفھم كام وصفتموه
بین املقاوالت واألبناك؟
أود اإلشارة ،يف البدایة ،إىل أن االتحاد العام
ملقاوالت املغرب واملجموعة املھنیة لألبناك
بـاملغرب یعتربان طرفـان فـاعالن يف لجنة
الیقظة االقتصادیة التي تـم إحداثھا بھدف
اتخاذ التدابیر املالئـمة لدعـم املقاوالت
واألرس يف وضعیة ھـشاشة ومتكینھا من
مواجھة الظروف الصعبة الناتجة عن الحجر
الصحي .ومنذ إحـداثھا ،تـعقد لجنة الیقظة
االقـتصادیة اجتامعات أسبوعیة ،وتلعب
دورا محوریا للتشاور مـع جمیع الـفاعـلین
واملعنیین بإدارة األزمة .فباإلضافة إىل تحدید
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التدابیر الالزمة للتخفیف من آثار األزمة
والحامیـة الفوریة للمقاوالت واملواطـنین،
یويل أعـضاء لجنة اليقظة االقـتصادیة
أھـمیة قـصوى لـجودة ھـذه الـتدابـیر
ومـراقـبة تـنفیذھا حتى یستفید منھا
جمیع املعنیین يف أحسن الـظروف .ولتدارك
أي اختالل أو إكـراه أو ارتـباك مـحتمل،
تـم إجراء تعدیالت الحقة ،خصوصا فی
ما یتعلق باالستحقاق وتأطیر رشوط
االستفادة.
وال یفوتني بھذه الـمناسـبة أن أنوه
باملجھودات وبروح التشاور والعمل
الجامعـي الھادف السائـدة بـین مـختلف
الـفاعـلین ،وخاصة القطاعات الوزاریـة
املعنیة ،والقطاع املالـي ،واالتحاد العام
ملقاوالت املغرب ،وفيدرالية الغرف التجارية
والصناعية والخدمات وفيدرالية غرف
الصناعة التقليدية ،وصندوق الضامن
املركزي ،والصندوق الوطني للضامن
االجـتامعي ،من أجل الـتجاوب والتعاطـي
بكل مسؤولـیة مع ما متلیه ھـذه الـظرفیة
الـصعبة واتـخاذ مـا یلزم من الـتدابیر
ملواجھة آثار ھذه األزمة ،من أجل إنجاحھا
تفعیال للتوجـیھات امللكیة السامیة بھذا
الخصوص.
كیف تراقبون املقاوالت التي تستفید من
الدعم والقروض؟
مـن أجـل تـنظیم ومـراقـبة املساعدات
املالـیة املمنوحـة للمقاوالت وأجرائـھا ،تـم
خـالل املجـلس الـحكومـي الـمنعقد فـي
 9أبـریـل  ،2020املوافقة عـىل القانـون
رقـم  .25.20ومـن بـین أھم ما جـاء
به ھذا القانـون ،خضوع عـملیات منح
املساعـدات من قـبل الصندوق الوطـني
للضامن االجتامعي للمراقـبة املالـیة من
قـبل الھـیئات املختصة ،وذلـك وفـقا
لـلنصوصالتشـریـعیةوالـتنظیمیةالـجاري
بھا العمل ،خصوصا مـن طرف املفتشیة
العامة للاملـیة واملدیـریـة العامة للرضائب.
وقد تم نرش املرسوم رقم 2.20.331
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لجنةالیقظة
االقـتصادیةتلعب
دورا محوریا للتشاور
مـع جمیع الـفاعـلین
واملعنیین بإدارة
األزمة.

بتنفیذ ھذا القانون يف  27أبریل .2020
فضال عـن ذلك ،أحـدثت لـجنة الـیقظة
االقـتصادیة لجنة مكلفة بـالـبت فـي
مـلفات الـمقاوالت الـتي أعـلنت عـن
تـوقـف أكـرث مـن  500أجـیر عـن
الـعمل بـشكل مـؤقـت أو تلك الـتي
سجلت انـخفاضا فـي رقـم مـعامـالتـھا
یـرتاوح مـا بـین  %25و .%50وتـجتمع
ھـذه الـلجنة ،الـتي تـتكون مـن مـمثلین
عـن وزارة االقـتصاد والـاملـیة والـشغل
والـقطاعـات الـمعنیة واالتحاد العام
ملقاوالت الـمغرب ،كـل یـوم فـي الـساعـة
الـثانـیة بـعد الـزوال ،بـام فـي ذلـك أیـام
نـھایـة األسـبوع ،وذلـك للبت فـي امللفات
الـموضوعـة خالل الیوم السابـق عـىل
مستوى البوابة اإللكرتونـیة للصندوق
الوطـني للضامن االجتامعي املخصصة لھذا
الغرض.

ما ھي نتائج دعوتكم إىل أداء مستحقات
املقاوالت لضامن استمرار مناصب الشغل؟
عالوة عـىل الدعـم املوجـه إلـى مأجـوري
بـعض الـمقاوالت ،اتخـذت الـحكومـة
تـدابـیر أخـرى لـفائـدة املقاوالت ھمت،
عىل الخصوص ،العمل عـىل تسـریـع وتـیرة
أداء مسـتحقات املقاوالت مـن أجل تـخفیف
الـضغط عىل خزینتھا.
ويف ھـذا الصدد ،تم تـوجـیه مـنشور وزاري
لـحث الـقطاعـات الوزاریة واملؤسـسات
واملقاوالت العمومـیة عىل اتخاذ ما یلزم
من إجراءات لترسیع رصف مستحقات
املقاوالت .وتـم التشدید عىل رضورة الحزم يف
تفعیل مضامین ھذا املنشور وعـىل أن ھـذا
الترسیع یـجب أن یھم ،خاصة املقاوالت
الصغیرة جدا والصغرى واملتوسطة ،ومتكینھا
من الوفـاء بالتزاماتھا املالـیة والحفاظ عـىل
مناصب الشغل ،وبالتايل التخفیف من
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التداعـیات االجتامعـیة لجائـحة فـیروس
"كورونا" عـىل االقـتصاد الوطـني ،ألن
أي تأخـیر قـد یؤدي إىل اإلفالس ،وبالتايل
فقدان العدید من مناصب الشغل .كام
متت دعـوة كافـة مـسؤويل القطاعـات
الوزاریـة واملؤسـسات العمومـیة إلعـطاء
تعلیامت للمصالـح املختصة قـصد الحـرص
عـىل الوفاء بااللـتزامات املالية تجاه جـمیع
الرشكاء واملوردین للطلبیات العمومیة ،من
مقاوالت ومكاتب دراسات ومراقبة ومكاتب
مھندسین.
كم رصف من صندوق مواجھة جائحة
"كورونا"؟ بالنظر إىل حجم املصارف ،أال
تعتقدون أن ھناك حاجة إىل دعوة جدیدة
من أجل اإلسھام يف الصندوق؟
حرصا مـن جاللة امللك عـىل تـوفـیر
اإلمكانـیات املالـیة الرضوریة ملواجـھة ھذه
األزمـة عـىل املسـتوى الـصحي والحـد مـن
آثـارھـا عـىل الـمقاولـة الـوطـنیة وعـىل
الـقدرة الشـرائـیة ألرباب األسـر املغربـیة
الذیـن توقـفوا عـن العمل بفعل ھـذه
األزمـة ،أعـطى جـاللـته تـعلیامتـه الـسامـیة
بـإحـداث صـندوق خـاص لـتدبـیر
ومـواجـھة جـائـحة فـیروس "كورونا" .وقـد
حظي ھـذا الصندوق الـذيُ خـصصت
لـ 10مـالیـیر درھـم مـن املیزانـیة العامـة
للدولـة وسـاھـمت فـیھا الـجھات بـ1,5
مـلیار درھـم ،بـانخـراط كـبیر لـكل فـئات
وشـرائـح املجتمع املغربـي سـواء تعلق
األمر بالفاعلین املؤسساتیین أو القطاع
الخاص أو املواطنین.
وقـد بـلغ مجـموع مـوارد ھذا الصندوق،
إلـى حدود یوم الجمعة  24أبریل ،مـا
مجـموعـه  32,4ملیار درھـم ،تـغطي
إلـى حـد الـساعـة مجـموع نـفقاتـه الـتي
بـلغت مـا مجـموعـه  7,2ملیار درھـم،
ُخصصت مــنھا ملياري درھم لوزارة
الــصحة القـتناء املعدات واملستلزمات
الطبیة الرضوریة ملواجـھة الجائحة .كام
مكن ھـذا الصندوق مـن تـقدیـم الدعـم
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الـالزم للمقاوالت المـتصاص الصدمـات
السـلبیة الـتي سـ ّببھا ھـذا الـوبـاء ،وكـذا
لـفائـدة األجـراء الـذي یـفوق عـددھـم
 800.000أجـیر ومسـتخدم مـتوقـف
مـؤقـتاً عـن الـعمل .و ُیتوقـع أن یـرصف
الـصندوق الـخاص بتدبیر جائحة "كورونا"
حوايل ملياري درھم شھریاً .ھذا بـاإلضافـة
إىل دعـم أربـاب األسـر التي تشـتغل فـي
القطاع غـیر املھـیكل واملترضریـن مـن
تـداعـیات الحجـر الـصحي الـمطبق،
بـتعویـض یرتاوح بـین  800درھـم
و 1200درھـم وذلـك حسـب عـدد أفـراد
األسـرة .وقـد مـكنت ھـذه الـعملیة مـن
اسـتفادة  4مـاليني و 300ألـف أسـرة
تعمل يف القطاع غیر املھیكل من دعم ھذا
الصندوق.

"بلغ مجـموع مـوارد صندوق تدبير
جائحة كورونا ،إلـى حدود یوم
الجمعة  24أبریل ،مـا مجـموعـه
 32,4ملیار درهـم".
قـطاعـات عـدیـدة خـرجـت تشـتيك مـن
عـدم االلـتفات إلـیھا فـي ظـل األزمة:
أصـحاب الـمقاھـي واملطاعم ،قطاع
اإلعالم ،التعلیم الخاص .كیف متت معالجة
ھذا األمر؟
فــي إطار وضع خطة مــتكاملة ومتناسقة
إلنعاش االقتصاد ،أطلقت لجنة الیقظة
االقـتصاديةمجموعـاتعـملقـطاعـیة
مـسؤولة عـن تنسـیق االسـتجابـات
الـقطاعـیة الـتي سـیتم إعـدادھـا وفـق
إطـار مـوحـد ،مـع ضـامن تأطـیر وإشـراف
قـبيل مـن لـدن الـوزارة املرشفة .وتتمثل
املھمة الـرئیسـیة ملجموعـات العمل ھـاتـه
فـي اقـرتاح مجـموعـة مـن الـتدابـیر
الـقطاعـیة،تـراعـيخـصوصـیاتكـل

قـطاع وطـبیعة الـمقاوالت الـمعنیة .كـام
ستعمل ھذه املجـموعـات عـىل وضـع
نـظام یـقظة قـطاعـي عـىل املسـتوى
الـوطـنيوالـدولـي،وتھـیئالـفاعـلین
الـقطاعـیینلـلتدابـیرالــصحیةفــيأفــق
رفــع الحجــر الــصحي .ویــنبغي أیــضا
أن تقرتح كذلك مخططا لحامیة املقاوالت
العمومـیة العاملة فـي كـل قـطاع مـن
الـقطاعـاتالـمعنیةومخـططاقـطاعـیا
لـتحفیز الـطلب .ویـجب أن تسـلط الـضوء
عـىل االسـتثامرات االسرتاتیجیة الـتي یـجب
ترسیعھا ،مع تحدیـد تـأثـیراتها املحتملة
عـىل میزان األداءات .كام أنھا مدعوة
للرشوع يف التفكیر يف ظروف اندماج املغرب
يف املشھد العاملي ملا بعد "كوفید."19
ويعترب قطاع التجارة والخدمـات واحـدا مـن
القطاعـات املعنیة بإعـداد تصور قطاعـي
شـامل ومندمـج یأخـذ بـعین االعـتبار
خصوصیات ھذا القطاع ویقدم حلوال
ناجعة من شأنھا النھوض بالقطاع يف اتجاه
تحقیق منو قوي ومستدام.
ھـناك الـیوم حـیرة عـند أصـحاب الـقرار
فـي الـعالـم تـجاه االسـتمرار فـي الحجـر
والـطوارئ لـمحاصـرة الـجائـحة ،لـكن
الـثمن االقـتصادي لذلك یـرتفع بـشكل
رھـیب .ھـل لـدیـكم نـفس الھواجس؟
فـي ظـل الـتنامـي املسـتمر لـتأثـیرات
انـتشار الـفیروس عـىل اقـتصاديات دول
الـعالـم ،وعـىل غـرار كـل اقـتصادیـات
الـعالـم،سـتتأثـراآلفـاقاالقـتصادیـة
لـلمغرببـالـتداعـیاتالسـلبیةالنـتشار
فـیروس كـورونـا املسـتجد "كـوفـید."19
ویـصعب الـتكھن فـي ھـذه الـمرحـلة
بـالـتطورات املسـتقبلیة المـتدادات األزمة
الـتي تعصف باقـتصادیـات الـعالـم ،بـغض
الـنظر عـن مسـتوى تـقدمـھا ،فـي غـیاب
رؤیـة واضحة والـبعد الـزمـني الـذي
تسـتلزمـه ھـذه الـظرفـیة السـتعادة ھـذه
االقـتصادیـات عـافـیتھا ،مـام یـغذي الـشكوك
حـول تـكلفة الخـروج مـن ھذه األزمـة الـتي
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تـظل عـالـمیة والتـقترص تـباعـاتـھا عـىل
اقـتصاد دون آخـر ،غـیر أن األمـر یـتوقـف
عـىل مـدى فـعالـیة الـتدابـیر وتـوقـیتھا
والـتي اتخـذھـا كل بلد ملواجھة ھذه
الجائحة.
ھـل أعـددتم خـطة إلعـادة تـدویر
االقتصاد؟ ومتى تتوقعون أن تبدأ؟ وماھـي
اإلمكانیات املالیة التي ستتطلبھا؟
إدراكـا منھا بأھـمیة اإلجـراءات االسـتباقـیة
ملا بعد األزمة ،تعمل الحكومة ،تحت الـقیادة
الـرشـیدة لصاحب الجاللـة ،عىل وضـع خـطة
طـموحة إلنعاش االقـتصاد الـوطـني .وسـوف
تـشكل ھـذه الخـطة رافـعة مـھمة مـن
أجـل تسـریـع اسـتئناف الـنشاط االقـتصادي
الـوطـني وتـعزیـز قـدرتـه عىل استرشاف
معامل ما بعد أزمة "كورونا" التي تلوح يف
األفق .وتـعترب املقاربـة املعتمدة لـبلورة
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بنشعبون حاول وضع
الربملان يف صورة ما
يجري يف تدبري اآلثار
االقتصاديةجائحة
"كورونا".

ھـذه الخـطة شـاـلة ومـتكاملة ،تـعتمد
عـىل آلـیات أفقیة تراعـي خصوصیات كل
قطاع عىل حدة ،كام وردت يف املخططات
القطاعیة .وسـیكون مـن بـین التحدیات
الـرئیسـیة ،يف ھذا الـصدد ،الـتفكیر فـي
آلیات الـتمویل الـتي سـیتم تـعبئتھا لـضامن
تـوفـیر الـرسامیل الـالزمـة رھـن إشـارة
الـمقاوالت الـكربى والـمقاوالت الـصغرى
واملتوسطة من أجل استئناف أنشطتھا ،وكذا
يف إمكانیة الدولة لضامن ھذه اآللیات.
كـام یسـتوجـب األمـر أیـضا الـتفكیر فـي
كـیفیةاسـتخدامالـطلبیاتالـعمومـیة
كـوسـیلة إلنـعاش االقـتصاد الـوطـني ،وذلـك
مـن خـالل مـراجـعة أسـالـیبھا وأولـویـاتـھا،
مـن أجـل دعـم اإلنـتاج واالستھالك املحلیین.
وھـناك تـوجـه آخـر ،تـم إقـراره خـالل
آخـر اجـتامع لـلجنة الـیقظة االقـتصادیـة،
وھـو ضـرورة االسـتفادة مـن األزمـة لحل

بعض اإلشـكالیات الھـیكلیة الـتي كـشفت
عـنھا ھـذه األزمة ،كـإشـكالـات الـقطاع غـیر
املھـیكل والحامیـة االجـتامعـیة ،وذلـك مـن
خـالل االسـتفادة مـن التجـربة الـناجـحة
لـنظامالـتعویضاتالـاملـیةالـممنوحـة
مـن طـرف الـصندوق الـخاص بـتدبـیر
جـائـحة فـیروس "كورونا" .كـام یـتوجـب
أیـضاً عـىل الـمغرب أن یسـتعد لـعالـم مـا
بـعد "كوفيد ،"19من خـالل زیـادة حجـم
االسـتثامرفـيالـقطاعـاتاالسـرتاتـیجیة
الـواعـدة ،مـن قـبیل الـصحة والـتعلیم
والـطاقـة الـخرضاء والـرقـمنة .أمـا عـىل
املسـتوى الـدولـي ،فسـیتحتم تھـیئ الـمغرب
لـلتكیف مـع الـتشكیل الجـدیـد لسـالسـل
الـقیمة الـعالـمیة ،مـن خـالل جـذب
اسـتثامرات دولـیة ،عـىل نـطاق واسـع ،والتي
ھي يف صدد البحث عن مراكز إنتاج جدیدة
بالقرب من األسواق األوروبیةn .

صحة

البروفيسور االدريسي:

يف هذا الحوار يتحدث
الربوفيسور عبد السالم
االدرييس ،األستاذ الباحث
باملدينةالجامعيةبنيويورك
عن الدراسة العلمية التي
يرشف عليها رفقة طبيبني
مغربيني ،والتي ترصد تأثريات
فريوس كورونا املستجد عىل
الدماغ .كام يجيب عن أسئلة
"تيلكيل عريب" بشأن إمكانية
إيجاد لقاح ضد الفريوس،
ومدى إمكانية نجاح نظرية
مناعة القطيع التي تحدثت
عنها بعض الدول يف بداية
انتشار الوباء.
الشرقي لحرش

هل ميكن أن تقربنا أكرث من خالصات
الدراسة التي قمتم بشأن تأثري فريوس
كورونا املستجد عىل الدماغ؟
هذه الدراسة التي أنجزتها رفقة الربوفيسور
آيت بنعيل ،هو طبيب تخصص جراحة
الدماغ يف املستشفى الجامعي مبراكش
والدكتور ياسني ياشو ،طبيب تخصص
جراحة الدماغ يف روسيا ،تتناول العالقة
بني فريوس كورونا املستجد والتهاب
الجهاز العصبي املركزي .نعرف أن فريوس
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الربوفيسور
عبد السالم
االدرييس.

"كوفيد "19يدخل للخاليا البرشية
باستعامله بروتني يسمى "ايس سبيك"
عرب مستقبل يسمى "األنزيم املحول
لألنجيوتنسني" ،وهذا األنزيم يلعب دورا
كبريا يف ضبط الضغط الدموي.
ما هي أهمية هذه الدراسة يف هذه الفرتة؟
كام قلت لك هذا الفريوس جديد ،ونحن
نكتشف تأثرياته عىل أعضاء الجسم شيئا
فشيئا ،ومن املؤكد أن هذه االلتهابات
التي يسببها عىل مستوى الجهاز املركزي
العصبي ال تظهر برسعة ،لكن إذا ما ظهرت
هذه االلتهابات ،فيجب معالجة املريض
عىل الفور باألدوية املضادة لاللتهاب،
علام أن هذا األمر محصور عند املرىض

الذين يفقدون حاستي الشم والتذوق ،والذين
يحتاجون عناية مركزة من أجل تفادي املشاكل
البعيدة املدى.
إىل أي حد ميكن تفادي تأثري فريوس كورونا عىل
الدماغ؟
كام ذكرت سابقا ،هناك مرىض يفقدون حاستي
الشم والذوق ،وهذا يعني أن الفريوس قد غزى
الجهاز العصبي املركزي ،سواء عرب األنف أو
العصب املبهم املوجود بالرئة ،مام يتسبب يف
التهاب بسبب السيتوكينز التي يفرزها جهاز
املناعة ،وهذه االلتهابات قد ال تظهر أثناء
استشفاء املريض من فريوس كورونا ،لكنها قد
تتسبب يف مشاكل كثرية عىل املدى البعيد مثل
التصلب املتعدد والزهامير.

صحة

إن هذه الدراسة ،التي طلبنا متويلها من
وزارة الصحة األمريكية ،تقوم عىل تتبع
تأثري الفريوس عىل الجهاز العصبي املركزي،
حيث سيقوم الربوفيسور سعيد آيت بنعيل
بتتبع حالة عدد من املرىض ملدة عامني
لرصد ومراقبة التغريات التي تحدث جراء
هذا االلتهاب ،فيام سنقوم نحن يف الواليات
املتحدة األمريكية بحقن الفريوس للفرئان
ونالحظ مدى تأثريه عىل الجهاز العصبي
املركزي.
بعض الدول اعتمدت دواء الكلوروكني
لعالج مرىض فريوس "كورونا" .يف نظركم،
هل ما أنجز من دراسات حول فعالية هذا
الدواء كاف العتامده؟
كام قلنا سابقا ،ال يوجد اآلن أي دواء فعال
ضد هذا الفريوس ،لكن هناك أبحاث عديدة
يتم إجراؤها من أجل العثور عىل استعامل
جديد لدواء قديم .وبالنسبة للكلوروكني
والهيدروكيس كلوروكني املستعملة سابقا
للمالريا له تأثري مضاد للفريوسات حيت
تزيد من درجة الحموضة يف أجزاء من
الخاليا البرشية مام يؤدي إىل ضعف
ولوج الفريوس إليها .من جهة أخرى ،فإن
الكلوروكني يعطى للمرىض مع الزنك ،حيث
يسمح له بدخول الخلية مام يحد من تأثري
الفريوس وإنقاص تضاعفه ،لكن املشكل
املطروح بالنسبة للكلوروكني هو عدم
إمكانية إعطائه للمرىض الذين يعانون من
مشاكل يف القلب ،نظرا لتأثرياته الجانبية التي
قد تؤدي إىل املوت.
وإضافة إىل الكلوروكني ،يتم حاليا العالج
باملضادات الحيوية ،خاصة "األزيرثوميسني".
وعموما ،فإن الكلوروكني له تأثريات سلبية
خطرية عىل مرىض القلب قد تؤدي إىل
الوفاة ،مام يستدعي الحذر من وصفه.
ما الذي يعيق إيجاد لقاح ضد فريوس
كورونا؟
هناك دراسات كثرية اليوم يتم إجراؤها
من أجل إيجاد لقاح ضد فريوس "كورونا"
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الباحث املغريب

يتحدث عن 120

مرشوعا للقاحات
"كورونا" ،حصل
خمسة منها عىل
ترخيص إجراء التجارب
الرسيرية.

املستجد .هذا اللقاح سيدرب الجهاز املناعي
من أجل التعرف عىل فريوس "كوفيد"19
ومهاجمته عند حدوث العدوى .عموما،
هناك  120مرشوعا حول العامل ،حصل
خمسة منها عىل ترخيص إجراء التجارب
الرسيرية ،علام أن التجارب الرسيرية متر من
أربعة مراحل ،حيث يتم يف املرحلة األوىل
إجراء التجارب عىل عدد قليل من املتطوعني
األصحاء واملرىض ،ثم يتم رفع العدد يف
املرحلة الثانية ،ثم املرحلة الثالثة التي يتم
فيها إعطاء التلقيح لـ 3000شخص من
املرىض وغري املرىض .أما يف املرحلة الرابعة،
فيتم إعطاء الدواء للناس ومراقبة ما إذا كان
سيتسبب يف أثار جانبية عىل املدى البعيد.
من خالل خربتكم ما هي املدة املمكنة ليك
يكون اللقاح يف متناول جميع بلدان العامل؟
بحسب الخرباء ،وخاصة الدكتور أنتوين
فاوتيش ،مدير املعهد الوطني األمرييك

"الدراسة ،التي طلبنا تمويلها من
وزارة الصحة األمريكية ،تقوم على تتبع
تأثير الفيروس على الجهاز العصبي
المركزي".

للحساسية واألمراض املعدية ،فإنه من املرتقب
إيجاد لقاح يف غضون  12أو  18شهرا ،وكام
قلت هناك خمسة مشاريع حصلت عىل
الرتخيص من أجل إجراء التجارب الرسيرية
وبدأوا تجريب اللقاح عىل  200من
املتطوعني ،لكن ليس هناك ضامنات عىل أن
هذه اللقاحات ستكون فعالة ،ورغم ذلك
هناك تفاؤل كبري يف األوساط العلمية.
بعض الدول تحدثت يف بداية الوباء عام
يسمى بنظرية "مناعة القطيع" هل هذا
الخيار الزال مطروحا واىل أي حد ميكن أن
ينجح؟
ال ميكن الحديث عن فعالية "مناعة القطيع"
يف ظل عدم وجود لقاح ،فمناعة القطيع هي
مفهوم وبايئ يصف الحالة التي يكون فيها
السكان محصنني مبا فيه الكفاية من مرض ما
حتى ال تنترش العدوى داخل املجتمع.
ولتقريب املوضوع أكرث سأعطي مثاال مبرض
النكاف ،الذي يعترب مرضا معديا للغاية ،لكن
بفضل اللقاح أصبح شبه منعدم يف الوقت
الحايل .ومعروف أن معدل انتشار فريوس
النكاف يرتاوح ما بني  10و12؛ أي أن كل
مصاب ميكن أن ينقله لـ 10أو  12شخص آخر،
وهذا يعني أن  5يف املائة من املجتمع فقط مل
تنتقل لهم العدوى ،وميكننا زيادة هذا العدد
عن طريق التطعيم ،الذي يحمي األصحاء

صحة

من العدوى ومينع نقله من املرىض .إن مناعة
القطيع فيام يخص النكاف تستدعي تحصني
 92يف املائة من السكان ضد الفريوس إليقاف
انتشاره ،وهذا ما يسمى بعتبة القطيع.
ومن حسن الحظ أن معدل انتشار فريوس
كورونا املستجد يرتاوح ما بني  3و ،3,5وهذا
يعني أن حوايل  70يف املائة من السكان يجب
أن يصابوا بـ"كوفيد "19ويطوروا املناعة ضده،
وهذا سيناريو كاريث ،إذ سيؤدي إىل موت
الكثريين ،خاصة كبار السن .وشخصيا ال أظن
أن مناعة القطيع حال واقعيا ،ما مل يتم إيجاد
لقاح .ولحسن الحظ ،فإن الحجر الصحي فعال
ضد انتشار الفريوس ،لذلك يجب أن يبقى
الناس يف بيوتهم قدر اإلمكان.
أال يتخوف العلامء من حدوث طفرات جينية
للفريوس؟
يجب التأكيد أن كل الفريوسات ميكن
أن تطرأ عليها تغيريات جينية ،وبالنسبة
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االدرييس يحذر من
تأثريات سلبية خطرية
للكلوروكني عىل مرىض
القلب قد تؤدي إىل
الوفاة.

لـ"كوفيد "19فهو يتحول مبتوسط طفرتني
التي اتخذها املغرب ،سواء من خالل فرض
الحجر الصحي ،أو من خالل إنشاء صندوق
يف الشهر ،وهو معدل بطيء مقارنة مع
تدبري جائحة فريوس "كورونا" لدعم قطاع
فريوسات أخرى كاألنفلونزا .ومبجرد ما
يكتسب الشخص مناعة فريوس كورونا أو عن الصحة واملقاوالت والفئات الهشة كلها
طريق اللقاح فمن املحتمل أن يكون محميا جعلت منه بلدا متفردا يف التعامل مع هذه
األزمة.
ضد السالالت املتداولة للفريوس.
ما رأيك يف اإلجراءات التي اتخذها املغرب
ملواجهة فريوس "كورونا"؟
من حسن الحظ أن املغرب اختار صحة
مواطنيه قبل االقتصاد ،وذلك من خالل فرض
الحجر الصحي بغض النظر عن كلفته.
ويتضح أن تجربة املغرب تقوم عىل خمسة
مبادئ هي :االستباقية والتضامن والوقاية
واملقاربة الشاملة وإعطاء األولوية للمواطنني
األكرث هشاشة .إن املغرب اختار حامية صحة
املجتمع مام جنبه السيناريو األسوأ ،ففي
أمريكا مثال فاق عدد املوىت  70ألف ،فضال
عن أزيد من مليون مصاب .إن اإلجراءات

ما الذي يجب القيام به قبل رفع الحجر
الصحي؟
الحكومة املغربية ،بقيادة جاللة امللك،
اختارت صحة املواطنني عىل االقتصاد ،مام
مكن من الحد من انتشار الفريوس ،لكن ال
ميكن أن يتم رفع الحجر الصحي بدون تدابري
احرتازية .وميكن إعادة عجلة اإلنتاج تدريجيا،
مع اتخاذ االحتياطات الرضورية من قبيل
النظافة الشخصية ووضع الكاممة واحرتام
مسافة األمان ،أما األماكن التي يتجمع فيها
الناس بكرثة كاملدارس والجامعات واملقاهي
فيجب أن تكون آخر ما يتم فتحهn .

إعالم

ترك الخبري الدويل يف اإلعالم والسياسات العمومية نوفل الرغاي املغرب قبل
سنوات مستقرا بالواليات املتحدة األمريكية ،وتحديدا يف العاصمة واشنطن،
بعد أن كان أول مدير ديوان ألول رئيس للهيئة العليا للسمعي البرصي أحمد
الغزايل ،ثم مديرا عاما للهيئة بعدها ،كام أنه شغل منصب األمني العام للجنة
الوطنية ملراقبة حامية املعطيات الشخصية.
عبدالرحيم سموكني

يف هذا الحوار يجيب الخبري واملستشار
الدويل يف اإلعالم والسياسات العمومية ،عن
تفاصيل عودته للشأن اإلعالمي والسيايس
باملغرب ،ولو عن بعد ،ليفصل يف مسألة
ضبط أو تقنني الشبكات االجتامعية
ويتحدث عن تجارب عاملية حاولت تقنني
الدعوة إىل املقاطعات ،كام يثري االنتباه إىل
مرشوع قانون ثان مل ينل االهتامم الكامل،
الذي حظي به مرشوع قانون ،22.20
ويتعلق األمر بقانون حقوق امللكية
الفكرية ،إذ يرى أنه قانون سيكون مرضا
أكرث منه نافعا.
هل أزعجك مرشوع قانون  22.20إىل
الحد الذي دفعك إىل كتابة مقال من ألفي
كلمةتقريبا؟
مرشوع القانون مل يزعجني ،فعندما أنزعج
تكون إجابايت مقتضبة! لكنه أثار عندي
تخوفات عديدة ...يف الواقع ،خفت التزامايت
املهنية يف الظروف الراهنة بحكم الحجر
الصحي وإغالق الحدود واملطارات ،فقررت
أن أنضبط لطريقة عيش يومية تحاول
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الخبريواملستشار
الدويل نوفل الرغاي.

خلق توازن بني املجهود الفكري والجسدي
والحياة األرسية ،ويف األيام األخرية حيايت
الروحية الرمضانية .إال أنني أتابع دوما
أخبار بالدي ،من تطور الوضعية الصحية
طبعا ،وكذلك كل األمور األخرى.
حني علمت ،من خالل الشبكات
االجتامعية ،مبرشوع القانون هذا ومل يكن

األمر يف البداية سوى الصورة الربتقالية للمواد
 14و 15و 18منه التي أضحى الجميع يعرفها،
ِأصبت بنوع من الحرية .ومل مير وقت طويل
حتى توصلت عىل تطبيق "واتساب" بنسخة من
رأي وزارة حقوق اإلنسان ،وبعده بالنص الكامل
ملرشوع  22.20مع مذكرته التقدميية.
عند قراءة هذه الوثائق ،غلبت النزعة املهنية
ووجدت نفيس منهمكا يف دراسة مرشوع
القانون ،مع تدوين مالحظات عليه والقيام
بأبحاث إضافية ...ولدى تصفحي للمقاالت
الصحفية املخصصة للمسألة ،الحظت بأن مبادرة
من هذا القبيل ميكن أن تساهم يف إغناء النقاش
الجاري .ثم إنها فرصة ألساهم إيجابيا ،وإن عن
بعد وحسب إمكانيايت ،يف النقاش العام والحيوي
ببلدي .وقد أقنعتني ردود الفعل التي تلقيتها
بعد هذا املقال بجدوى هذا العمل ،وبالتايل
أنوي إعادة القيام به كلام سنحت الفرصة أو
دعت الرضورة.
هل هناك موضوع جاهز يف الذهن؟
أكيد .بل أكرث من ذلك ،أنا اآلن أشتغل عىل
موضوع يبدو يل من األهمية مبكان بالنسبة
للحياة الثقافية والفنية ببالدنا .فأثناء أبحايث
الوثائقية تحضريا ملقالتي حول مرشوع قانون
 ،22.20وبتواتر أحداث وصدف يطول
الحديث عنها هنا ،وقعت عىل مرشوع قانون
 25.19املتعلق باملكتب املغريب لحقوق املؤلف
والحقوق املجاورة .ويعترب املوقع االلكرتوين
لألمانة العامة للحكومة وللربملان والشبكات
االجتامعية منجام مثينا للمعلومات لكل من يود
املساهمة يف النقاش العام والهادف لبالده.

إعالم

أول ما أثار انتباهي هو وجه شبه بني هذا
النص ومرشوع قانون  ،22.20إذ مل أجد
له أثرا عىل موقع األمانة العامة للحكومة،
يف حني أن بيان اجتامع الحكومة املؤرخ يف
 14نونرب  2019يشري إىل أنه متت املصادقة
عليه مع األخذ بعني االعتبار املالحظات املثارة
بشأنه بعد دراستها والبت فيها .لذلك ،مل
يتسن االطالع عىل نسخة منه إال بعد إحالته
عىل الربملان يف فرباير  2020حني نرش عىل
موقعه االلكرتوين .إضافة إىل أن هذا املوضوع
يهمني بحكم تخصيص ،أثار هذا التشابه
فضويل .وحني أمعنت النظر يف هذا النص،
الحظت أننا بهذا املرشوع قد نزيد يف اإلرضار
بهذا القطاع االسرتاتيجي عىل مدى السنوات
القادمة.
حاليا ،أقوم بدراسة هذا النص ويف نيتي أن
أنرش الحقا خالصة تفكريي بهذا الخصوص،
ألن هذا النص سيربمج قريبا للنقاش يف
الربملان ،وعىل رأس القطاع اليوم وزير جديد
شاب مل يكن له دور يف إعداد هذه املسودة.
يبدو يل إذن أنه باإلمكان املساهمة بجد يف
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يعترب الخبري أن
استشارة "الهاكا" كانت
ستسمح ملحرري
املرشوع باستيعاب
الفرق بني البعد
اإلداري والشق الجنايئ.

إغناء النقاش املقبل ،قبل أن تدشن اللجنة
املعنية بالغرفة األوىل تدارس هذا النص.
هل ميكن إعطاؤنا نبذة عن مالحظاتكم؟
دون الدخول يف الكثري من التفاصيل ،يجب
معرفة أن غالبية الدول حررت نشاط تدبري
حقوق املؤلف ،مبا أن رشكات تحصيل وتوزيع
الحقوق تتشكل من جمعيات ،شبيهة يف
تنظيمها وحكامتها بتعاونيات متارس نشاطها
تحت رقابة الحكومة .واملثال البديهي هنا هو
"جمعية كتاب ومؤلفي ونارشي املوسيقى"
( )SACEMبفرنسا .يف مناذج أخرى ،من
قبيل منوذج املغرب ،تحتكر مؤسسة عمومية
هذا االختصاص ...للنموذجني ،يف حد ذاتهام،
مزايا ونواقص .ويبقى األهم ،مهام كان
النموذج املتبنى ،هو السهر عىل أن يقرر ذوو
الحقوق يف مصريهم ويف قواعد تدبري املال
الذي يستخلصونه من نشاطهم الخاص ،بغض
النظر عن السياسات العمومية التي تتخذها
الحكومات املتعاقبة وفقاًأليديولوجياتها
واسرتاتيجياتها.

غري أن مرشوع قانون  25.19يقلل ،دون
مربر معقول حسب رأيي ،من دور ذوي
الحقوق يف الهيئات التقريرية للمكتب املغريب
لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،مقابل
تضخيم دور اإلدارة .حيث أن ال متثيلية لذوي
الحقوق داخل مجلس اإلدارة ،حسب هذا
النص ،إال عرب انتخاب غري مبارش ،يف حني أن
اإلدارة تعني الثلثني ،مبا فيهم الرئاسة.
إضافة إىل ذلك ،يجب االنتباه إىل أن هذا
النص ال يهم املوسيقيني ومهنيي الفنون
الدرامية األخرى (السينام ،السمعي البرصي،
املرسح ،الرقص )...فقط .بل هو بالغ األهمية
اسرتاتيجيا ألنه يهم اليوم العامل الرقمي يف
املقام األول ،حيث ميكن أن يضم بشكل
من األشكال املدونني وأصحاب قنوات عىل
"يوتوب" وكل مبدع ملضامني أصلية عىل
الشبكات االجتامعية مثال ،مام يشكل تقاطعا
طريفا مع القانون رقم .22.20
يف رأيي ،ينبغي عىل األقل إعادة النظر يف
منوذج حكامة وإدارة املكتب املغريب لحقوق
املؤلف والحقوق املجاورة كام هي مقرتَحة يف
تلك املسودة ،حتى تتامىش مع روح العرص
ومع التحديات الحقيقية للقطاع ،وحتى نكف
عن "إساءة الظن" مسبقا بالفاعلني املعنيني
عرب افرتاض عدم نضجهم ،مثلام حصل يف
نازلة القانون رقم ...22.20
لنعد إذن إىل قانون  ،22.20كيف تفرسون
أن استشارة قبلية للهيئة العليا لالتصال
السمعي البرصي كانت ستجنب الحكومة
"لبسا جليا" ،كام أرشتم يف بداية مقالكم؟
أوال ،البد من توضيح نقطة مهمة :لست
مؤهال اليوم للتكلم باسم الهيئة العليا لالتصال
السمعي البرصي بأي حال من األحوال.
تحدثت عنها من جهة ألن ظهري إحداثها
ينص عىل مراسلة الحكومة للمجلس األعىل
لالتصال السمعي البرصي قصد إبداء الرأي
يف مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة
باالتصال السمعي البرصي ،ومن جهة ثانية
ألين أمضيت فيها سنوات عدة سواء كمدير
ديوان الرئيس أحمد غزيل منذ إحداث

إعالم

الهيئة ،أو كمدير عام بعد ذلك .بهاتني
الصفتني ،تعرفت بدقة عىل الكفاءات املكونة
لتلك املؤسسة .كام أعرف ميزة األشخاص
املتواجدين عىل رأسها اليوم وكذا جزءا كبريا
من أعضاء مجلسها .بعد هذا التوضيح،
كمالحظ
ولإلجابة عىل سؤالكم ،فإين ِ
عن بعد أعتقد جازما بأن استشارة قبلية
لـ"الهاكا" كانت ستسمح ملحرري مرشوع
 22.20باستيعاب الفرق بني البعد اإلداري
(الضبط/الضبط املشرتك من خالل التعاقد
والعقوبات اإلدارية) من جهة ،والشق
الجنايئ (القضاء) من جهة أخرى ،وتجنب
اإلحالة عىل اتفاقية بودابيست ،وفهم مدى
صعوبة الضبط املشرتك مع عاملقة العامل
االفرتايض ،وباألحرى حلم إخضاعهم لضبط
حكومة وطنية .كام أنهم كانوا سيتنبهون إىل
مسألة الفصل بني الصحافيني واملؤثرين من
ناحية نظام املسؤولية التحريرية ،والذي هو
خطأ ألنه يخلق تحريفا ملبدأ املساواة أمام
القانون ويضعف النظام برمته نظرا لالمنحاء
التدريجي للحدود بني هاتني الصفتني يف عامل
رقمي متحول باستمرار .أخريا ،أكيد أن مثل
هذه االستشارة كانت ستمكن محرري ذلك
النص من اإلحاطة مبسألة حرية التعبري يف
إطار املسؤولية ،وهو مبدأ ذو قيمة دستورية
يوجد يف قلب معادلة الضبط والتقنني
السمعيني البرصيني .عىل األرجح ،كانت
أشغال مصالح املديرية العامة ومداوالت
املجلس األعىل لالتصال السمعي البرصي
ستقدم أيضا إضاءات ملحرري النص بشأن
عنارص أخرى رمبا رأت من املجدي تناولها.
يف نظركم ،ما هي جوانب نشاط الشبكات
االجتامعية التي كان ممكنا للنص أن يتطرق
إليها لسد الفراغ أو الفراغات القانونية
باملغرب؟
كام متت اإلشارة ،مل يكن مفرتضا يف النص أن
يتناول جوانب خاصة جدا لنشاط الشبكات
االجتامعية ،وال أن يقترص عىل هذه الجوانب
لوحدها .كام مل يكن ينبغي فيه يف نظري
الخلط بني الضبط اإلداري واملقتضيات
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يؤكد الرغاي أن
الدعوة إىل املقاطعة
تدخل يف باب الحق يف
حرية التعبري.

املقاربة ،وأن ينظر يف األدوار والوظائف التي
الجنائية .حيث إن الفراغ القانوين يف هذا
املجال هو فكرة ال تستند بالرضورة إىل واقع ،ميكن للمجتمع املدين أن يضطلع بها ...يتعلق
ألن قانون الصحافة والنرش والقانون الجنايئ األمر أيضا بالتفكري مث ًال يف وسائل العمل عىل
أبانا عن قدرتهام معا عىل تغطية أغلب هذه خلق آلية إقليمية للضبط ،واالنخراط فيها
الجوانب .وإذا كان الغرض هو تطوير الرتسانة (عىل مستوى أوروبا وإفريقيا مث ًال) ،من شأنها
القانونية يف هذا الباب ،كان من األجدر القيام التنسيق بني هيئات الضبط الوطنية ضمن
بدراسة جادة أو باستشارة واسعة ،بل مبناظرة جهاز وازن بشكل يسمح بالتحاور ال ِندِّي مع
الشبكات االجتامعية الكربى ،ويف نفس الوقت
وطنية مخصصة ملسألة ضبط املضامني
ميكن من كبح جموح هيئات الضبط الوطنية
عىل اإلنرتنيت ،من أجل تحديد اإلشكاليات
يف حالة نزوع أو جنوح نحو السلطوية.
الحقيقية الواجب معالجتها ،وليس فقط
األعراض الظاهرة ،وتحصيل توافقات متكن
جميع األطراف املعنية من تبني آليات عامة إن املقاطعة هي اإلشكالية األكرث إثارة للجدل
داخل مرشوع القانون .إذ يرى الكثريون فيها
قابلة للتطبيق عىل مجموع سلسلة القيم
انتقاما من الذين بادروا إىل تجربة مقاطعة
الرقمية الوطنية ،تحدد من خاللها بشكل
واضح أدوار ومسؤوليات الفاعلني (من رواد  2018يف املغرب .كيف ينظر إىل مثل هذه
إنرتنيت ومقدمي خدمات ولوج إىل اإلنرتنيت املامرسة من الناحية القانونية عىل املستوى
الدويل؟
والدولة).
يتعلق سؤالكم تحديدا بحمالت التواصل
مبا أن مسألة الضبط اإلداري تحتاج ،عىل ما
َّ
املنظمة للتأثري باألخص عىل االختيارات
يبدو ،إىل مزيد من الدراسة ،يكون من املحبذ
بهذه املناسبة أن تستعرض التجارب الدولية ،االستهالكية للجمهور .يف هذه الحالة ،ميكن
أن ندرك بالفعل أن هذا يخلق تضاربا ،من
األوروبية عىل الخصوص ،خالل السنني
جهة ،بني حرية تعبري منظمي املقاطعة إلقناع
العرش األخرية ،بنجاحاتها وإخفاقاتها ،وأن
يعمق التفكري يف اإلمكانية التقنية والقانونية الجمهور باالنضامم إليهم ،ومن جهة أخرى،
القوانني املؤطرة للتجارة الرامية إىل منع
لتدبري مضامني الشبكات االجتامعية عىل
الصعيد الوطني ،ويف إكراهات وحدود هذه التالعبات االقتصادية التي متس بحرية التجارة.

إعالم

وما هذا إال دليل عىل أن هذه القضية هي
أكرث تعقيدا مام يبدو .اآلن ،وحسب الدول،
إذا أضفنا إىل هذا كله قوانني االستهالك التي
تكرس حق املستهلك يف املعلومة وتؤطر
وتحمي أنشطة جمعيات حامية املستهلك،
سريتفع تعقيد املسألة درجات .مع ذلك،
فالجواب األبسط واألقرص ،فيام يتعلق
باالجتهاد القضايئ يف هذا الباب ،والذي يبدو
يل مشرتكا بني هذه الدول ،هو أن الدعوة
السلمية إىل املقاطعة تدخل يف باب الحق يف
حرية التعبري ما دامت وسائل الدعوة السلمية
إىل املقاطعة وغاياتها ال تعتمد التمييز بسبب
األصل أو االنتامء (أو عدمه) إىل عرق أو
قبيلة أو أمة أو دين ما أو غري ذلك ...غري أن
تقبل هذه القاعدة البسيطة يف الظاهر ليس
بديهيا ،مبا أن مفهوم التمييز يخضع بدوره
لتأويالت شتى حسب كل حالة ،يتداخل فيها
االقتصادي بالسيايس .فآالف الكتب واملقاالت
األكادميية وقرارات املحاكم واملحاكم العليا
خصصت لهذه املسألة.
إذن فاألمر يتوقف عىل الثقافة القانونية لكل
بلد عىل حدة...
يف الواليات املتحدة األمريكية ،عىل سبيل
املثال ،أصدرت املحكمة العليا بتاريخ 2
يوليوز  1982حكام (رقم  )18.202بشأن
حملة مقاطعة املحالت التجارية التي ميلكها
البيض ،والتي أطلقت سنة  1966يف والية
مسيسيبي من قبل الجمعية الوطنية للنهوض
بحقوق األشخاص امللونني ( .)NAACPكانت
تلك الحملة تهدف إىل إجبار أرباب هذه
املحالت التجارية عىل تبني قواعد املساواة يف
التعامل مع األشخاص ،مهام كان لون برشتهم.
قرار املحكمة العليا هذا يقر بأن أصحاب
هذه الحملة السلمية للمقاطعة يتمتعون
بحامية التعديل األول (أي املادة األوىل) من
الدستور األمرييك الذي يكرس حريات التعبري
واالجتامع والتجمع وإصدار العرائض ،وال
ميكن تحميلهم املسؤولية املدنية عن األرضار
الناجمة عن حملتهم .لكن املعركة القضائية
استمرت  16سنة ،مام يثبت تعقد معالجة
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مثل هذه القضايا .خالصة القول أنه ال يشء
ممنهج يف هذه املسألة! فالنقاشات الكربى
يف هذا البلد حول الدعوات إىل املقاطعة
ترتبط أكرث بالتجارة الخارجية والسياسات
الدولية للواليات للمتحدة ،حيث مثة قوانني
لتشجيع املقاوالت األمريكية ،وأحيانا إرغامها
عىل رفض املشاركة يف مقاطعة دول أجنبية
تخضعها الواليات املتحدة لعقوبات ،بغية
ال ِ
كبح محاوالت توظيف املقاوالت األمريكية
يف تنفيذ السياسات الخارجية لدول أخرى.
وقد تم تبني هذه املقتضيات ابتدا ًء من
 1976ملواجهة آثار مقاطعة إرسائيل من
طرف جامعة الدول العربية.

”كان من األجدر القيام بدراسة جادة
أو باستشارة واسعة ،بل بمناظرة
وطنية مخصصة لمسألة ضبط
المضامين على اإلنترنيت“.
حديثاً ،يف يوليوز  ،2019صادقت الغرفة
األوىل للربملان األمرييك عىل إجراء يجرم
حركة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض
العقوبات ( ،)BDSيف إطار مرشوع قانون
أشمل يحدد السياسة األمريكية يف الرشق
األوسط .فحركة " "BDSهي حركة دولية
تستهدف وضع حد لالحتالل اإلرسائييل
لألرايض الفلسطينية عرب الخطوات الثالثة
املكونة السم الحركة .إال أنه يف مناقشة هذا
القانون والتصويت عليه رفضت الغرفة
األوىل ذات األغلبية الدميقراطية ،باسم
الحق يف حرية التعبري ،املصادقة عىل بند
سبق أن صادق عليه مجلس الشيوخ الذي
يسريه الجمهوريون ،والذي كان يهدف
إىل السامح لحكومات مختلف الواليات
األمريكية بفسخ روابطها مع املقاوالت
املشاركة يف حركة مقاطعة التعامل مع
إرسائيل.

ماذا عن أوروبا؟
يف فرنسا ،حيث تتم مقاربة "املقاطعة" ضمن
القانون الجنايئ من خالل وسائل تطبيقها
وما ينجم عنها من عواقب ،تم رفع دعوى
من هذا القبيل ضد مناضيل حملة ""BDS
الذين يدعون يف فرنسا إىل مقاطعة البضائع
اإلرسائيلية .وكانت املتابعات الجنائية تستند
إىل الفقرة  8من املادة  24من قانون 1881
حول حرية الصحافة ،والتي تحيل عىل التمييز
كام نوقش آنفاً .والنتيجة هي أن املسطرة ال
تزال جارية أمام املحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان ،منذ  ،2016قصد البت يف مسألة
حرية التعبري والحق يف الدعوة إىل املقاطعة
احتجاجاً عىل سياسة دولة أخرى.
أخريا ،يف بريطانيا ،كان عىل محكمة استئناف
إنجلرتا وبالد الغال البت يف دعوى رفعتها
جمعية رصد حقوق اإلنسان اليهودية
()Jewish Human Right Watch
ضد بلدية ليسسرت التي تبنت قرارا يدعو إىل
مقاطعة كل بضاعة قادمة من املستعمرات
اإلرسائيلية غري الرشعية يف الضفة الغربية.
فجاء القرار الصادر عن محكمة االستئناف
بتاريخ  3يوليوز  2018ليؤكد أن الدعوة
إىل مقاطعة منتجات املستعمرات اإلرسائيلية
هي من حرية التعبري السيايس وليس فيها
أي تحريض عىل التمييز العرقي ،خصوصا
وأن املجلس البلدي ملدينة ليسسرت يعرتف،
يف قراره الذي قاضته جمعية رصد حقوق
اإلنسان اليهودية" ،بحق دولة إرسائيل يف
العيش بسالم ويف مأمن من أي إغارة" لكن
"تندد بحكومة إرسائيل الحتاللها غري الرشعي
املستمر لجزء من القدس الرشقية والضفة
الغربية ،والستمرارها يف مقاطعة قطاع غزة،
ولتملكها غري القانوين لألرايض يف الضفة
الغربية" .إذن ،فهذه النامذج التي ُس ْقتها ،عىل
سبيل املثال وليس عىل سبيل الحرص ،تسمح
بفهم مدى تعقيد هذا النوع من القضايا،
التي ُيبت فيها حالة بحالة ،ولكن كذلك
بالتأكيد عىل أنها لن تجد حال جذريا وممنهجا
يف مادة من سطرين ضمن قانون يطمح إىل
ضبط استخدام الشبكات االجتامعيةn .

رياضة

عودة البطولة قرار بين يدي الحكومة..

مازال مصري البطولة الوطنية
معلقاً ،بعد متديد فرتة
حالة الطوارئ الصحية
باململكة إىل  20ماي
الجاري ،ورفض الجامعة
امللكية املغربية الكشف
عن أي سيناريوهات تتعلق
مبستقبل اللعبة األكرث شعبية
يف املغرب ،إىل حني التوصل
بالكلمة األخرية من طرف
الجهات الحكومية ،ممثلة
بكل من وزارة الداخلية
والصحة.

أمينة مودن

بالرغم من أن عائلة كرة القدم املغربية
التأمت ،يوم الخميس  07ماي يف اجتامع
عرب "الفيديو" ،كان األول من نوعه،
منذ تجميد أنشطة املستديرة بسبب
"كوفيد "19قبل شهرين ،إال أن الجهاز
الكروي املرشف عىل اللعبة ،وبتنسيق
رئيسه فوزي لقجع ،مل يتخذ أي قرار
يشفي غليل أزيد من  800العب ينتمون
للقسمني الوطنيني األول والثاين ،ينتظرون
الكلمة األخرية بشأن استئناف املسابقات
أو إلغاء املوسم بسبب الظروف االستثنائية
التي مير منها البلد والعامل.
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املالعب الرياضية
تنتظر عودة املنافسة
الرياضية بعد رفع
الحجر الصحي.

فهل يكون اإلعالن عن تكوين لجنة ،لدراسة
املقرتحات التي تهم الربوتوكول املتبع يف
حال عودة الحياة إىل املالعب الكروية،
إشارة إيجابية إلمكانية استئناف البطولة؟
أم أن مخاوف متدد الوباء ستضع نقطة
نهاية املسابقة املحلية ،قبل  10جوالت من
موعدها الرسمي؟

الناصيري :ال يمكن إتباع
التجربةالفرنسية

سعيد الناصريي ،رئيس نادي الوداد
الريايض والعصبة االحرتافية لكرة القدم،

ويف حديثه لـ"تيلكيل عريب" ،شدد عىل أن
املغرب دولة لها سيادتها ،وستتعامل بواقعية
مع إمكانية عودة األنشطة الكروية من عدمها،
مستبعدا إمكانية تنزيل التجربة الفرنسية
بالنسبةللبطولةالوطنية.
وتابع" :ال ميكن الحديث عن معطيات بعيدة
عن الواقع .بالنسبة يل ،أرى أن فرنسا لديها
حاالت إصابة أكرث من املغرب بفريوس كورونا،
ولهذا تم إتخاذ قرار إنهاء الدوري واختيار
املتوج واألندية التي ستغادر القسم واألول
والصاعدة إليه بشكل مبكر".
ويف الوقت ذاته ،شدد املسؤول الكروي عىل

رياضة

أن "األولوية اآلن ستكون لصحة الالعبني
وعموم املغاربة ،وال يشء أهم منهام،
ألن املغرب اتخذ قرارات هامة ،وضحى
باقتصاده حفاظا عىل سالمة املواطنني،
وتقليص انتشار الوباء".
أما يف ما يخص النادي البيضاوي
واالسرتاتيجية التي اتبعها خالل فرتة
الطوارئ الصحية ،فأكد الرئيس بأن اإلدارة
رسحت العنارص الكروية الستئناف تداريبها
من املنزل ،وتم وضع برنامج خاص أعده
املدرب خوان كارلوس غاريدو وطاقمه
التقني ،عىل أن يتم نقل أي مستجدات إىل
الالعبني بشأن مستقبل البطولة املحلية،
ودوري أبطال إفريقيا ،الذي تم تعليق
منافساته مبرحلة نصف النهايئ.
وفضل الناصريي عدم الخوض يف
السيناريوهات املحتملة ،مشدداً عىل أن
الوضع الوبايئ واملعطيات الدقيقة عن
انتشار الفريوس يف املغرب وحدها تتحكم
مبستقبل األنشطة الرياضية ،منوهاً بالجهود
املبذولة والقرارات االستباقية التي تم
اإلعالن عليها طيلة الشهرين األخريين،
لعودة الحياة تدريجيا إىل طبيعتها بالفرتة
املقبلة.

الطوارئ الصحية تُأخر الرد على
"الكاف"

اكتفت الجامعة امللكية املغربية لكرة
القدم بتقديم معلومات عن جدول ترتيب
البطولة الوطنية واملباريات املتبقية من
املوسم ،إضافة للمؤجالت ،يف ردها عىل
االتحاد اإلفريقي للعبة ،بشأن موقف الجهاز
الكروي من إمتام املوسم أو اإلعالن عن
نهايته ،بسبب تداعيات فريوس "كورونا".
واعتذرت الجامعة عن تقديم موقفها النهايئ
بخصوص سيناريوهات البطولة ،بسبب
متديد فرتة الطوارئ الصحية يف اململكة إىل
غاية  20ماي الجاري ،واستحالة اتخاذ أي
قرار دون العودة إىل الجهات الحكومية،
ممثلة يف وزاريت الداخلية والصحة ،التي
تواكب عن كثب مستجدات الوضع الوبايئ.
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الناصيري" :فرنسا لديها حاالت
إصابة أكثر من المغرب بفيروس
كورونا ،ولهذا تم اتخاذ قرار
إنهاء الدوري".

من املتوقع عدم منح
البطولة للوداد قبل
استئنافاملنافسات.

االتحاد اإلفريقي لكرة القدم الذي وجد
نفسه مكبل األيدي بعد توقيف املسابقات
الكروية املرشف عليها ،طالب من
االتحادات تحديد موقفها ومقرتحاتها إن
كانت تريد إمتام باقي املباريات ،من أجل
املساعدة يف اإلعداد للتوجه الخاص بقادم
التواريخ اإلفريقية ،من بينها نهائيات كأس
إفريقيا لألمم  ،2021و"الشان" ،ومرحلة
نصف نهايئ ونهايئ دوري األبطال وكأس
الكونفدرالية.
متحدث باسم االتحاد اإلفريقي لكرة القدم
"الكاف" فرس ،لـ"تيلكيل عريب" ،أن التحدي

الذي واجهه الجهاز الكروي منذ وصول
فريوس "كورونا" للقارة السمراء كان التباين
بشأن املعطيات الخاصة بالوضع الوبايئ لكل
بلد ،وصعوبة توحيد تواريخ تهم املسابقات
التي تم تجميدها من بينها "شان ،"2020
الذي يعرف مشاركة  16منتخبا.
وتابع " :األولوية حاليا هي استئناف املسابقات
املحلية التي ترضرت من انتشار الفريوس وتم
تعليقها إىل تاريخ غري محدد ،وال ميكننا حاليا
تقديم وعود أو تاريخ نهايئ للمسابقات .نحن
ال نعلم مصري كرة القدم بالقارة ،ولهذا عممنا
مراسالت عىل االتحادات الكروية ،الستفسارها
بخصوص األوضاع ،وجمع تصوراتها بشأن
عودة الحياة إىل املالعب باألسابيع املقبلة،
باإلضافة إىل موقفها بشأن إمكانية إلغاء
املوسم ،ما سيمنحنا فكرة واضحة لنبدأ عملنا".

بروتوكول صحي قيد اإلعداد

حتى وإن مل يتم الفصل يف استئناف الدوري
أو إعالن نهاية املوسم الكروي رسميا ،إال أن

رياضة

الجامعة امللكية املغربية للعبة كلفت حمزة
الحجوي ،نائب فوزي لقجع و رئيس نادي
الفتح الريايض ،بتكوين لجنة ستبدأ العمل
عىل وضع تصورات وحلول ،يف حال عادت
عجلة الساحرة املستديرة للدوران.
اللجنة سيكون عملها بداية مرتكزاً عىل
وضع تصور دقيق للربوتوكول الصحي الذي
يتضمن التدابري الوقائية التي يجب اتباعها،
قبل التفكري يف عودة املنافسات ،ويستلزم
موافقة أولية من جامعة الكرة ،ثم املصادقة
عليه من طرف الحكومة ،كخطوة ثانية.
ويساهم كل من رئيس العصبة االحرتافية
لكرة القدم ،سعيد الناصريي ،باإلضافة
إىل جامل السنويس ،رئيس عصبة الهواة،
وممثيل اللجان الطبية ،يف صياغة مقرتحات
الربوتوكول الني سيتم مناقشتها الحقا ،يف
حال التوصل بإشارة من الجهات الحكومية،
الستئنافالبطولة.
وتم طرق أبواب أربعة من األطباء املنتمني
إىل الجسم الكروي ،من بينهم عبد الرزاق
هيفتي الذي اشتغل سنوات مع املنتخب
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اعتذرت جامعة الكرة
عن تقديم موقفها
النهايئ بخصوص
سيناريوهاتالبطولة.

وستبدأ العصبة االحرتافية بتنسيق مع
الوطني األول ،وحاليا يرشف عىل املحليني،
ملساعدة املسؤولني عىل صياغة املقرتحات ،املدير املايل لجامعة الكرة ،وممثل الالعبني
التي ميكن اعتامدها لعودة آمنة للمنافسات ،املحرتفني ،مصطفى الحداوي ،باإلضافة إىل
عبد الحق رزق ،رئيس ودادية املدربني،
وضامن السالمة الصحية للعنارص الكروية.
مشاوراتها بخصوص طريقة خفض الرواتب
واملنح ،والنسب التي ال ميكن تجاوزها،
خفض رواتب الالعبين تحول
لضرورة
لضامن مدخول محرتم ،بالفرتة املقبلة،
للعنارص الكروية واألطر التقنية.
بسبب توقف جزء كبري من مداخيل
األندية الوطنية ،تدخل فوزي لقجع ،رئيس وسبق لـ"الفيفا" تعميم مراسلة عىل
جامعة الكرة ،لتفعيل املشاورات بني ممثيل االتحادات الكروية ،تطلب منها اإلبقاء
عىل الحل التوافقي بني الالعبني واألندية،
الالعبني-املدربني واألندية ،تحت إرشاف
بخصوص مسألة الرواتب وعدم تجاوز
العصبة االحرتافية لكرة القدم ،بخصوص
االقتطاع نصف الراتب ،مع رضورة إثبات
مسألة تخفيض الرواتب ،يف ظل جائحة
الرضر املايل بفرتة "كورونا".
"كورونا" .وبالرغم من أن القرار كان
مستبعدا طيلة الشهرين األخريين من طرف
أندية البطولة ،التي ألزم البعض منها بأداء
"كوفيد "19يرعب المدربين
رواتب عنارصه وأيضا جزءا من منح التوقيع حتى وإن كانوا أشد الحريصني عىل عدم
كاملة ،إال أن فتح امللف يف اجتامع املكتب توقف التداريب املنزلية ،خالل فرتة الحجر
املديري ،أعطى الضوء األخرض للفرق التي
الصحي ،إال أن عددا من األطر الوطنية
ترضرت ماليا من تجميد الدوري ،ملناقشة
متخوفة من رسعة عودة املنافسات الكروية،
األمر ،خالل األيام القادمة.
يف ظل متدد فريوس "كورونا" ،وتسجيل لعدد
كبري من اإلصابات تجاوزت عتبة الـ 5آالف
باملغرب .محمد مديحي ،مدرب رجاء بني
مالل ،واحد من أبرز األندية التي تواجه
شبح الهبوط إىل القسم الوطني الثاين ،ويف
حديثه لـ"تيلكيل عريب" ،مل يخف مخاوفه من
خطر "كورونا" ،إن تم تفعيل عودة رسيعة
للمنافسات ،كام قررت مجموعة الروابط،
كأملانيا ودوريات أوروبا الرشقية.
اإلطار الوطني يرى بأن سالمة الالعبني فوق
كل يشء ،ويجب أخذ الوقت الكايف قبل
اتخاذ قرار يهم مستقبل الدوري واملئات من
املنتسبني إليه ،من العبني ،ومدرب ،وعاملني
يف القطاع الكروي .واعترب املدرب أن التداريب
يجب أن تستمر عن بعد ومن املنازل ،ليكون
الجميع جاهزا للقرار األخري والحاسم الذي
تبث فيه السلطات املغربية مستقب ًال ،ويف
حال تحديد تاريخ استئنافها ،سيبدأ الجزء
الثاين من عمل األطر التقنية ،بعد فرتة ركزت
خاللها الربامج املقدمة لالعبني ،عىل الجانب
البدين بعيدا عن التكتيكn .

