الخازن العام للمملكة  :يجب تدبير المال العام جيدا واحترام إرادة المواطنين
تيلكيل عربي -العدد  - 19من  27شتنبر إلى  3أكتوبر 2019

مدير النشر  :المختار عماري

ar.telquel.ma/

االفتتاحية

تسبب اإلهامل الطبي أخريا يف وفاة سيدة
حامل بالعرائش ،وهي حالة ليست،
بالتأكيد ،معزولة ،فقد فتحت وزارة الصحة،
منذ أشهر ،تحقيقات حول وفيات النساء
الحوامل ،نقدمها بني صفحات هذا العدد،
يف شكل معطيات حرصية حصل عليها
"تيلكيل عريب" من مفتشية وزارة الصحة.
ومنذ األشهر األخرية للعام  ،2018تم
تسجيل  56حالة وفاة أمهات عند
الوالدة ،وتم تقديم بشأنها شكايات
كتابية أو عن طريق نرشها يف الصحافة
ومواقع التواصل االجتامعي ،وعىل خلفية
تلك الشكايات املبارشة أو املنشورة،
قامت مصالح الوزارة بالتقيص بخصوصها
والبحث حول ظروف ومالبسات الوفاة،
ليطرح السؤال ،اآلن ،حول مابعد معاقبة
كل من ثبت يف حقه اإلهامل.
تقول وزارة الصحة إنها تعمل عىل "إرساء
مجانية العالجات الخاصة بالوالدة الطبيعية
والقيرصية ومضاعفات التوليد ،ومجانية
نقل الحاالت االستعجالية للنساء الحوامل
واألطفال حديثي الوالدة ،"....وأنها تعمل
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عىل "تتميم ترميم وبناء عدة مستشفيات،
ورشاء وتوزيع املعدات والتجهيزات الطبية
الخاصة مبستشفيات الوالدة ،دور الوالدة
ومراكز مراقبة الحمل باإلضافة إىل تزويد
جميع األقاليم باألدوية األساسية ووسائل
فحص النساء الحوامل ،وتزويد دور الوالدة

بعد التقصي بخصوص وفيات
نساء حوامل ،يطرح السؤال ،اآلن،
حول مابعد معاقبة كل من ثبت
في حقه اإلهمال.
بسيارات اإلسعاف" ،فضال عن "تعيني أطباء
اختصاصيني يف التوليد عىل صعيد العامالت
واألقاليم مع إعطاء األلوية للعامل القروي،
باإلضافة إىل إدماج قابالت يف الوظيفة
العمومية ،"...لكن متى سيتحقق كل ذلك،
وعىل مجموع الرتاب الوطني؟ وإىل متى
ستبقى الصحة العمومية عىل فراش املرض؟ n

تشريع

سلمت وزارة الشغل واإلدماج املهني مرشوع قانون يتعلق بنقابات العامل
واملنظامت املهنية للمشغلني ،للنقابات من أجل إبداء مالحظاتها حوله ،قبل
اعتامده يف املجلس الحكومي وإحالته عىل الربملان.

الشرقي الحرش

تحيل املذكرة التقدميية ملرشوع القانون،
الذي حصل "تيلكيل عريب" عىل نسخة
منه ،عىل الفصل  8من الدستور الذي
ينص عىل أنه " تساهم املنظامت النقابية
ُ
لألجراء ،والغرف املهنية ،واملنظامت املهنية
للمشغلني ،يف الدفاع عن الحقوق واملصالح
االجتامعية واالقتصادية للفئات التي متثلها،
ويف النهوض بها.
ويتم تأسيسها ومامرسة أنشطتها بحرية ،يف
نطاق احرتام الدستور والقانون" ،كام "يجب
أن تكون هياكل هذه املنظامت وتسيريها
مطابقة للمبادئ الدميقراطية" استثناء حاميل
السالح وحاالت التنايف
ينص مرشوع القانون عىل أنه "ميكن
ملوظفي الدولة والجامعات الرتابية
ومستخدمي املؤسسات العمومية ذات
الطابع اإلداري أن يؤسسوا فيام بينهم بحرية
ودون سابق إذن نقابات من اختيارهم ،لكنه
يستثني جميع األشخاص العاملني يف خدمة
الدولة أو الجامعات الرتابية أو املؤسسىات
العمومية ذات الطابع اإلداري ،الذين يكلفون
بحمل السالح خالل مزاولة عملهم.
ومينع مرشوع القانون تأسيس نقابات
للعامل أو املشغلني عىل أساس ديني أو
لغوي أو عرقي أو جهوي أو عىل أساس
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الجنس .من جهة أخرى ،نص مرشوع القانون
عىل أن ال يكون األشخاص املكلفون بإدارة
وتسيري نقابات العامل من أصول املشغل ،أو
فروعه ،أو إخوته ،أو أصهاره املبارشين ،أو ممن
فوض لهم املشغل أو كلفتهم اإلدارة ببعض
أو كل السلطات املرتبطة بالقرارات املتعلقة
بالعامل املنتمني لتلك النقابات ،وذلك طيلة فرتة
مزاولة هؤالء األشخاص ملهاهم بهذه الصفة.

رئيس الحكومة
سعد الدين
العثماني ،في
لقاء سابق ،للحوار
االجتماعي مع
مسؤولي النقابات.

تكريسالديمقراطية

يف هذا الصدد ،ألزم مرشوع القانون النقابات
بالتنصيص يف أنظمتها األساسية عىل "مدة
والية األعضاء املكلفني باإلدارة والتسيري
داخل األجهزة ،وضامن متثيلية النساء
والشباب يف هياكل النقابات ،ودورات انعقاد
األجهزة".
كام ينص املرشوع عىل أن ال تتجاوز الفرتة
الفاصلة بني املؤمترات العادية لنقابات
العامل أو للمنظامت املهنية للمشغلني
املدة املنصوص عليها يف النظام األسايس فيام
يتعلق بوالية األعضاء املسريين لألجهزة.
ويشدد مرشوع القانون عىل احرتام تجديد
هياكل النقابات داخل اآلجال املقررة يف
أنظمتها األساسية تحت طائلة اعتبارها

تشريع

يف وضعية غري قانونية وانعدام األثر
القانوين ألي ترصف صادر عنها قبل تسوية
وضعيتها.

تلقي الدعم

مينح مرشوع القانون النقابات األكرث متثيلية
حق تلقي دعم سنوي من الدولة يف شكل
عيني أو يف شكل مساهمة مالية سنوية ،من
أجل تغطية كل أو جزء من مصاريف تسيري
املنظمة ومصاريف تنظيم مؤمتراتها الوطنية
العادية ومصاريف األنشطة املرتبطة بالتكوين
النقايب املنظمة لفائدة أعضائها ولتوظيف
خرباء و إجراء دراسات يف القضايا االقتصادية
واالجتامعية والقانونية واإلدارية التي من
شأنها تعزيز قوتها االقرتاحية والتفاوضية.
ويوزع مبلغ املساهمة السنوية املالية للدولة
بني املنظامت النقابية األكرث متثيلية عىل
الصعيد الوطني ،عىل أساس النتائج املحصل
عليها يف انتخابات اللجان اإلدارية املتساوية
األعضاء واالنتخابات املهنية عىل املستوى
الوطني ،وفق الكيفيات التي سيتم تحديدها
بنصتنظيمي.

صفة األكثر تمثيلية

يف هذا الصدد ،وضع مرشوع القانون معيارين
أمام النقابات للحصول عىل صفة األكرث متثيال
عىل املستوى الوطني هام :حصول املنظمة
عىل نسبة  6يف املائة من مجموع عدد ممثيل
املوظفني واملستخدمني يف اللجان اإلدارية
املتساوية األعضاء بالقطاع العام ،ومن عدد
األجراء يف االنتخابات املهنية بالقطاع الخاص
عىل املستوى الوطني ،وأن تكون ممثلة
مبجلس املستشارين .من جهة أخرى ،منع
املرشوع الرتحال النقايب ،وذلك بالتنصيص
عىل فقد مندويب األجراء وممثيل املوظفني
واملستخدمني الذين ترشحوا وفازوا باسم نقابة
معينة يف االنتخابات املهنية عىل مستوى
املقاولة أو املؤسسة أو القطاع الحكومي
أو الجامعة الرتابية صفتهم يف حالة تغيري
انتامئهمالنقايب.

مأسسة الحوار االجتماعي

يعرف مرشوع القانون الحوار االجتامعي
بكونه آلية ثالثية الرتكيب تضم الحكومة
واملركزيات النقابية األكرث متثيال واملنظامت
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ألزم المشروع
النقابات بالتنصيص
على مدة والية
المكلفين باإلدارة
والتسيير ،وضمان
تمثيلية النساء
والشباب.

املهنية للمشغلني األكرث متثيال برئاسة رئيس
الحكومة .ويعمل الحوار االجتامعي الوطني
عىل توسيع التشاور وطنيا وجهويا يف القضايا
الكربى ذات العالقة بالتوجهات والقرارات
االقتصادية واالجتامعية الكربى التي لها تأثري
عىل الطبقة العاملة وعىل املقاولة وعىل
أوضاع املواطنني عامة ،واقرتاح اآلليات الكفيلة
بتطوير العالقات املهنية والوقاية من النزاعات
الجامعية ،ومدارسة القضايا املطلبية املشرتكة
بني مختلف فئات ومكونات الشغيلة من أجل
التوصل إىل اتفاقيات أو ترصيحات مشرتكة
مؤطرة ملرحلة زمنية متوافق عليها.
كام نص مرشوع القانون عىل مأسسة الحوار
االجتامعي عىل أربعة مبادئ:
أن يكون حوارا منتظام ومستداما ،وأن يكون
ثنائيا وثاليث الرتكيب ،وأن يكون له طابع
مركزي يتناول القضايا األفقية املشرتكة وطابع
قطاعي ،وأن يكون له برنامج عمل متوافق
عليه بني الرشكاء االجتامعيني.

المراقبةالمالية

ينص مرشوع القانون عىل إخضاع املنظامت
النقابية للمراقبة املالية ،حيث ألزمها بوضع
أموالها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها،
ومسك نظام محاسبة سنوي ،مع رضورة
االحتفاظ بجميع الوثائق املثبتة ملحاسبة
املنظمة ملدة عرش سنوات تبتدئ من التاريخ
الذي تحمله هذه الوثائق ،كام يلزمها برصف
الدعم الذي تتلقاه يف األغراض التي منح
ألجلها .ويعد كل استخدام كيل أو جزيئ

للدعم املايل املمنوح من طرف الدولة
ألغراض غري التي منح ألجلها اختالسا للامل
العام يعاقب عليه طبقا للقانون .كام سيتوىل
املجلس األعىل للحسابات مراقبة رصف
الدعم السنوي الذي تستفيد منه املنظامت
النقابية األكرث متثيال عىل الصعيد الوطني.
ويلزم مرشوع القانون املنظامت النقابية
األكرث متثيال عىل الصعيد الوطني أن توجه
إىل املجلس األعىل للحسابات ،داخل أجل
أقصاه  31مارس من السنة املوالية للسنة
املالية املنرصمة ،تقريرا مفصال عن أوجه
استعامل هذا الدعم عن السنة املعينة.
ويف حالة عدم توجيه التقرير السنوي داخل
األجل املحدد ،أو إذا كانت املستندات التي
تم اإلدالء بها غري كافية ،أو ال تربر جزئيا
أو كليا استعامل الدعم املحصل عليه يف
الغايات التي منح من أجلها ،يوجه الرئيس
األول للمجلس األعىل للحسابات إنذارا إىل
رئيس النقابة من أجل تسوية وضعيتها
داخل أجل أقصاه  30يوما ،أو إرجاع مبلغ
الدعم إىل الخزينة العامة للمملكة.
ويف حالة عدم استجابة النقابة املعنية
إلنذار الرئيس األول للمجلس األعىل
للحسابات ،فإنها تفقد حقها يف االستفادة
من الدعم السنوي ،كام تفقد حقها يف
الدعم يف حالة عدم عقد مؤمترها الوطني
العادي وفق اآلجال املنصوص عليها يف
نظامها األسايس ،وذلك بعد انرصام أجل
ٌأقصاه ستة أشهر من التاريخ املحدد النعقاد
املؤمترn .

اقتصاد

يبدي وايل بنك املغرب ،عبد اللطيف الجواهري نوعا من القلق من الدعوات
التي تحث عىل التوسع يف عجز امليزانية والتضخم واللجوء لالقرتاض من الخارج
من أجل ضخ حيوية أكرث يف االقتصاد الوطني ،حيث يستحرض سنوات التقويم
الهيكيل ،يك يرد عليهم ،داعيا إىل تفادي توفري الرشوط التي تفيض إىل الخضوع
إلمالءات املؤسسات املالية الدولية.
المصطفى أزوكاح

شبح التقويم
يعترب وايل بنك املغرب أنه عندما تسقط يف
يحيل استعامل لفظ "رشوط الخريرات" يف
برنامج التقويم الهيليك يفرض عليك البنك
املغرب عىل مؤمتر "الجزيرة الخرضاء" يف
الدويل "رشوط الخزيرات" ،يف إشارة إىل
الرشوط التعجيزية التي تضعها املؤسسة املالية  ،1906والذي أفىض إىل الحملة االستعامرية
من أجل املواكبة املالية للبلدان التي تعاين من التي استهدفت املغرب ،والتي انتهت
بالحامية.
صعوبات جراء اختالالت توازناتها املالية.
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والي بنك المغرب
عبد اللطيف
الجواهري.

عكس املندوب السامي يف التخطيط أحمد
الحليمي ،يبدو الجواهري مطمئنا لألهداف
املتمثلة يف حرص عجز امليزانية يف حدود
 3يف املائة ،والتضخم يف حدود  2يف املائة،
واملديونية يف حدود  60يف املائة ،ذلك هدف
يتطلع إليه رغم الصعوبات التي يجدها من
أجل بلوغه.
عندما يثري سنوات التقويم الهيكيل ،يستحرض
الجواهري ترصيحات املندوب السامي يف
التخطيط ،أحمد الحليمي ،الذي كان أبرز
مسؤول يدعو إىل التفكري "خارج الصندوق"،
فهو يرى أن ميكن السامح بتجاوز العجز
مستوى  3يف املائة ،والسامح بتضخم ال
يتقيد بسقف  2يف املائة ،علام أن التضخم
لن يتعدى  0,8يف املائة يف العام الحايل ،ما
يعتربه مبثابة "فضيحة" ،فهو يرى أن الدراسة
املقارنة تشري إىل أن العديد من البلدان
تسمح بتضخم يصل إىل  7يف املائة.
ويتصور املندوب السامي أن املغرب يف حاجة
إىل ما سبق له أن سامه بالتضخم "الجيد"،
الذي ميكن أن ينعش االقتصاد ،بل إن ذلك
التضخم سيتيح للدولة الوفاء بالدين الداخيل
للخزينة ،الذي ميثل أكرث من  51يف املائة من
الناتج الداخيل الخام.
ويعتقد الحليمي أن الدين الداخيل ،بالنظر
للمستوى الذي بلغه ،يشكل عامل إزاحة
بالنسبة للقطاع الخاص ،الذي يتعذر عليه
الحصول عىل السيولة ،يف الوقت نفسه
الذي ال يرى أي مانع من االستدانة من
الخارج ،مادام ذلك الدين ال ميثل سوى 13
يف املائة من مديونية الخرينة ،غري أنه يؤكد
عىل رضورة توجيه الدين الخارجي نحو
االستثامر ،الذي ميكن أن يساهم يف إضفاء
حركية جديدة عىل االقتصاد الوطني ،مبا له

اقتصاد

من تداعيات إيجابية عىل مستوى املوارد
الجبائية.
يبدي الجواهري ،الذي كان وزيرا للاملية يف
فرتة التقويم الهيكيل بني  1981و،1986
قلقه من مثل تلك الدعوات ،حيث يشري
إىل أنه ،يف التقرير السنوي الذي رفعه
للملك ،اعترب أن البعض يدعو إىل سياسات
نقدية وموازنة أكرث مرونة ،مشريا إىل أنه
نبه إىل أنه يجب الحذر يف ما يتصل بالدين
العمومي ،الذي يتجاوز  80يف املائة من
الناتج الداخيل الخام.
وشدد عىل أنه ال يجب رهن مستقبل
األجيان القادمة عرب اإلمعان يف االستدانة،
قبل أن يضيف" :لقد عشت برنامج التقويم
الهيليك ،وأمتنى أال يعود املغرب مرة أخرى
إىل التقويم" ،معتربا ،يف الوقت نفسه أنه إذا
تم السامح بارتفاع معدل التضخم ،فإن ذلك
سيرض بالقدرة الرشائية للمواطن ،معتربا أنه
ال يوجد تضخم "جيد" بالنسبة ملن يبذل
املال من جيبه.
وعند تناول أداء املالية العمومية ،أشار إىل
أنه ميكن بلوغ عجز موازين يف  3,7يف املائة
من الناتج الداخيل الخام ،وهو عجز ينتظر
أن يصل إىل  3,5يف املائة ،مشددا عىل
أن وزارة االقتصاد واملالية ملتزمة باحرتام
مقتضيات خط الوقاية والسيولة الذي أبرمه
املغرب مع صندوق النقد الدويل.

"الكاش" ينافس الودائع

أبدى الجواهري انشغاله بتباطؤ وترية منو
الودائع لدى البنوك ،يف مقابل إقبال كبري
عىل "الكاش" ،مؤكدا عىل أنه أثار املوضوع
مع املجموعة املهنية للبنوك باملغرب.
والحظ أن وترية منو الودائع البنكية انتقلت
من  6يف املائة سنويا إىل  3,5يف املائة،
بينام ما فتئت مساحة "الكاش" ،الذي يخرج
من البنوك ،تتسع ،حيث ارتفع من 10
ماليري إىل  17مليارا حاليا.
وأكد عىل أن تراجع وترية منو الودائع
هم املقيمني باملغرب واملغاربة املقيمني
بالخارج ،مؤكدا عىل أنه طلب من
املجموعة املهنية لبنوك املغرب تتبع ذلك يف
ما يتعلق باملغاربة املقيمني بالخارج.
وذهب إىل أن انخفاض الودائع يف البنوك
املغرب ميكن أن يجد تفسريه يف الترشيعات
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واملراقبة ذات الصلة بغسيل األموال
ومحاربة اإلرهاب ،خاصة يف بلدان االستقبال
التي أضحت أكرث تشددا يف اإلجراءات ذات
الصلة مبصدر األموال ووجهتها.
وأكد عىل أن االسرتاتيجية الوطنية لإلدماج
املايل تروم ،يف جزء منها ،تقليص تداول
"الكاش" ،مشريا إىل أن تقدما يحدث عىل
مستوى األداء اإللكرتوين.

سيولة رهن إشارة األبناك

يشدد والي بنك
المغرب على أنه ال
يجب رهن مستقبل
األجيال القادمة
عبر اإلمعان في
االستدانة.

مل يتخذ مجلس البنك املركزي ،الثالثاء املايض،
قرارا بخفض سعر الفائدة الرئييس ،غري أنه
ارتأى اتخاذ تدبري يساعد عىل ضخ سيولة
دامئة تفوق بقليل  11مليار درهم يف البنوك.
واعترب املجلس أن سعر الفائدة الرئييس،
املحدد يف  2,25يف املائة ،ال يزال مالمئا
وقرر إبقاءه دون تغيري،غري أن املجلس ارتأى،
بالنظر الستمرار املستوى املرتفع لحاجيات
السيولة البنكية ،تقليص نسبة االحتياطي
اإللزامي من  4يف املائة إىل  2يف املائة ،ما
سيمكن ،حسب بالغ للبنك ،من ضخ سيولة
دامئة تقوق بقليل  11مليار درهم.

وقد أشار الجواهري إىل أن البنك املركزي
يقوم ببحوث حول الطلب عىل القروض،
مشريا إىل أنه يجرى التعرف عىل مستوى
العرض والطلب ،غري أنه أكد عىل أنه عندما
جرى خفض معدل الفائدة الرئييس إىل
 2,25يف املائة ،مل ترتفع القروض.
وذهب إىل أنه عندما يجري خفض معدل
الفائدة الرئييس ،تعمد البنوك إىل خفض
معدالت الفائدة املطبقة عىل الودائع،
بينام ترتيث قبل عكس ذلك الخفض
عىل معدالت الفائدة املدينة ،وهذا يرض
باملدخرين.
وقال "مساهامتنا ال تنحرص يف معدل
الفائدة الرئييس ،نحن مستعدون لتوفري كل
السيولة الالزمة التي تحتاجها البنوك من
أجل متويل االقتصاد" ،وأضاف أنه ،يف حال
ارتفاع الطلب عىل القروض بنسبة  10يف
املائة مثال ،وعدم اتخاذ منو الودائع املنحى
ذاته ،فإن البنك املركزي سيضع السيولة
الالزمة رهن إشارة البنوك ،مشددا عىل
أن املركزي املغريب يتوفر عىل العديد من
وسائل التدخلn .

الملف

وفيات النساء الحوامل في المغرب..

تسبب اإلهامل الطبي كام أقرت بذلك وزارة الصحة يف وفاة سيدة حامل مبدينة
العرائش نهاية األسبوع املايض ،حالة من عرشات الحاالت التزال تجعل من الحمل
مغامرة قد تخطف الحياة ،خاصة يف القرى واملناطق املهمشة.
أحمد مدياني
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الملف

اختارت وزارة الصحة ،منذ أشهر ،اإلعالن عن
فتح تحقيقات وفيات النساء الحوامل ،فام
مصري هذه التحقيقات؟ وما هي املساطر
املتبعة لتحديد املسؤوليات التي ترتتب عن
حاالت اإلهامل إذا ثبت؟ وكم هو معدل
وفيات الحوامل يف املغرب بالنظر إىل كل
الربامج التي وعدت وتعد بالحد من وفيات
النساء الحوامل ؟
معطيات حرصية حصل عليها "تيلكيل عريب"
من مفتشية وزارة الصحة ،وهي الجهة التي
يخول لها القانون التحقيق اإلداري لتحديد
املسؤوليات عندما تقع حاالت وفاة وسط
النساء الحوامل.

القصة الكاملة لمأساة العرائش

يف انتظار قرار القضاء الذي ينظر يف القضية،
انتهى التحقيق الذي فتحته مفتشية وزارة
الصحة يف ظروف ومالبسات وفاة أم حامل
وجنينها يف مدينة العرائش ،باتخاذ قرارات
إدارية يف حق طبيب متخصص يف توليد
النساء ومولدتني كانتا حينها داخل املستشفى
حيث لجأت الراحلة للوضع ،إذ قررت توقيف
الثالثة عن العمل.
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تم تسجيل  56حالة
وفاة أمهات عند
الوالدة في 2018
تم تقديم شكايات
بشأنها.

وعن تفاصيل ما وقع ،يروي مصدر مسؤول
رفيع يف وزارة الصحة لـ"تيلكيل عريب" ،أن
الراحلة شعرت بآالم املخاض يوم األربعاء
 18شتنرب الجاري ،ليقرر زوجها نقلها إىل
املستشفى املحيل بالقرص الكبري من أجل
الوالدة ،لكن حالتها املستعصية فرضت نقلها
عىل وجه الرسعة إىل املستشفى اإلقليمي
بالعرائش ،قبل أن تفارق الحياة صبيحة يوم
الخميس  19شتنرب.
ويقول املصدر ذاته ،نقال عن نتائج التحقيق
الذي فتحته وزارة الصحة" :مسؤولية الطبيب
واملولدتني ثابتة وال ميكن إنكارها" ،لكن
ماذا وقع بالضبط للسيدة؟ الجواب ،يوضح
مصدر "تيلكيل عريب" ،هو أن "الطبيب مل
يكلف نفسه عناء التنقل إىل املستشفى بعد

يقدر عدد وفيات النساء سنويا
لكل  100ألف والدة حية بـ72,6
حالة وفاة.

ما تم االتصال به ،وإخباره بأن حالة السيدة
ال ميكن أن تتكلف بها املولدتان ،وعملية
الوضع تستلزم تدخله .ظل الطبيب املولد
يتابع الحالة عرب الهاتف فقط ،بينام كان من
املفروض أن ينتقل عىل عجل إىل املستشفى
ويجري للسيدة عملية قيرصية ،لقد أخطأ
حني أجل عملية الوضع إىل صبيحة يوم
الخميس".
وعن املربرات التي ساقها الطبيب املولد
خالل التحقيق معه ،قال مصدر "تيلكيل
عريب" ،إنه تحدث عن "قيامه بعملية قيرصية
قبل وصول الراحلة إىل املستشفى ،وأنه
كان يشعر بالتعب وال ميكن أن يتدخل
يف الحالة" ،واعترب املسؤول الرفيع يف وزارة
الصحة أن مربرات الطبيب "غري مقبولة".
وبخصوص املولدتني ،نقل املصدر ذاته،
أنهام تركتا السيدة لوحدها يف الغرفة حيث
وضعت" ،مل تقم املولدتان مبا هو مفروض،
لقد تركتا الراحلة لوحدها دون عناية
أو مراقبة ،لتكتشف وفاتها صبيحة يوم
الخميس".

مسؤولية من؟

منذ األشهر األخرية للعام  2018وعىل
امتداد العام الجاري ،تم تسجيل  56حالة
وفاة أمهات عند الوالدة ،وتم تقديم بشأنها
شكايات كتابية أو عن طريق نرشها يف
الصحافة ومواقع التواصل االجتامعي ،وعىل
خلفية هذه الشكايات املبارشة أو املنشورة،
قامت مصالح الوزارة بالتقيص بخصوصها
والبحث حول ظروف ومالبسات الوفاة،
حسب املعطيات التي حصل عليها "تيلكيل
عريب" .وتشري املعطيات ذاتها إىل أن األبحاث
التي بارشتها وزارة الصحة بخصوص الـ56
حالة مسجلة خالل الفرتة املذكورة ،أثبتت
مسؤولية  9مهنيني يف الوزارة ،تم اتخاذ
إجراءات إدارية وتأديبية يف حقهم.
مصدر "تيلكيل عريب" الرفيع بوزارة الصحة
أوضح أن "أسباب وفيات النساء الحوامل
بسبب مسؤولية األطر الصحية ،تكون
مرتبطة أساساً باإلهامل الطبي ،أو التقصري
يف تقييم الوضع الصحي للحامل ،أو التدخل
املستعجل كام وقع يف حالة السيدة الراحلة
بالعرائش".

الملف

ويربط املسؤول ذاته ،هذه األسباب بضعف
املوارد البرشية يف وزارة الصحة ،ويرشح
ذلك بالقول" :يف املستشفيات من الصنف
الثاين وهي املراكز الصحية التي توجد بالعامل
القروي أو ضواحي املدن والتي تتوفر عىل
دار للوالدة ،يجب أن نوفر لها عىل األقل
أربعة أطباء متخصصني يف التوليد ومولدتني،
يشتغلون بنظام املداومة ،أي أن ثالثة أطباء
يتناوبون عىل ساعات العمل ،وطبيب
آخر يقوم باملداومة للتدخل يف الحاالت
املستعجلة".
لكن واقع الوضع الصحي يف املغرب ،وما
توفر له من موارد برشية ،يضيف املسؤول
ذاته ،يفرض ،يف عدد من املراكز الصحية،
"االشتغال بطبيب واحد أو طبيبني ،وتفرض
عىل األطر الصحية االشتغال بنظام املداومة
وإن مل يكونوا متواجدين باملستشفى؛ أي أنه
يرتكون هواتفهم مشتغلة للرد عىل أي اتصال
عاجل للتدخل يف حاالت الوالدة خاصة
املستعصيةمنها".
ويقدم مصدر "تيلكيل عريب" أسبابا أخرى
مرتبطة بالرعاية الصحية للنساء الحوامل
يف املغرب ،وتتمثل حسب ما قدمه من
معطيات يف "ضعف مراقبة الحمل ومعرفة
النساء الحوامل خاصة يف املناطق القروية
والنائية باألمراض التي يعانني منها ،فضال
عن عدم القيام بفحوصات مبكرة ملعرفة
مستوى ضغط الدم الذي يعد ارتفاعه خالل
الوضع خطريا عىل حياة األم ،باإلضافة إىل
جهل الوضعية التي يوجد عليها الجنني داخل
املشيمة ،وهذه األسباب تقود غالبا إىل وفاة
األم إما داخل املنزل خالل محاولة التوليد
أو يف الطريق إىل املستشفى أو داخله إذا
وصلت وهي يف حالة ال ميكن معها التدخل
إلنقاذ حياتها وحياة الجنني".
وماذا عن البنى التحتية والوسائل
اللوجسيتيكية التي يجب أن توفرها وزارة
الصحة لتفادي وفاة النساء الحوامل؟
الجواب دامئا عىل لسان املسؤول الرفيع يف
وزارة الصحة ،وجاء فيه أن "هناك جهوداً
لبناء وتجهيز املراكز الصحية واملشتفيات
ودور الوالدة يف كافة مناطق املغرب ،لكن
هناك مسؤولية ال ميكن أن نتملص منها،
مسؤولية توفري املوارد البرشية وأشدد عىل
أنها إكراه حقيقي لدى الوزارة ،كام يجب أن
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وفيات النساء الحوامل بسبب
مسؤولية األطر الصحية مرتبطة
أساساً باإلهمال الطبي.
نقوي جانب التحسيس مبخاطر الحمل دون
إجراء فحوصات دورية ودون مراقبة ،فضال
عن تكثيف الجهود لحث النساء الحوامل
عىل عدم تجريب الوضع داخل املنزل .هناك
حاالت كثرية بعد التحقيق يف ظروف الوفاة،
تعرتف األرسة بأنهم حاولوا لساعات طويلة
توليد السيدة بطرق تقليدية ،وعندما تسوء
حالتها يقررون نقلها إىل املستشفى وهنا قد
تقع الكارثة".
ويشدد مصدر "تيلكيل عريب" عىل أن توفري
البنى التحتية وسيارات اإلسعاف مسؤولية
مشرتكة بني مجموعة من املتدخلني ،بدء من
الجامعات املحلية ووصال إىل وزارة الصحة.

مسار البحث والتحقيق

وزارة الصحة حققت
في حاالت وفيات
أمهات عند الوالدة
واستخلصت النتائج.

يف ما يخص مراقبة حاالت وفيات األمهات
املرصح بها ،تقوم وزارة الصحة ،عن طريق
مصالح الصحة العمومية بالجهات ،بإجراء

بحث يخص كل حالة وفاة لدى األمهات يف
سن اإلنجاب من خالل:
الترشيح الشفوي ()autopsie verbaleويهم كل حالة وفاة خارج مؤسسة صحية
لكل امرأة يف سن اإلنجاب للبحث حول
ما إذا كانت الوفاة لها عالقة مع الحمل أو
الوالدة،
التدقيق الرسي ()audit confidentielيف حالة وفاة نتيجة الحمل أو الوالدة داخل
مؤسسةاستشفائية.
وبالنسبة للشكايات املتعلقة بهذه الوفيات،
سواء منها الشكايات الواردة عىل مصالح
الوزارة أو حاالت وفيات األمهات التي تثار يف
الصحافة أو وسائل التواصل االجتامعي ،فإن
الوزارة تقوم بعمليات البحث حول مالبسات
وأسباب هذه الوفيات واتخاذ اإلجراءات
التأديبية يف حق كل من ثبت يف حقه تقصري
أو إهامل.
ويتم التحقيق يف الوفيات من قبل لجنة
تضم مسؤوال عن مفتشية الوزارة وممث ًال
للهيئة العليا لألطباء ،هذه األخرية إذا ما ثبتت
مسؤولية األطر الصحية يف الوزارة تجاه وفاة
الحامل ،تخرب بالقرارات اإلدارية أو التأديبية
التي سوف تتخذ يف حقهم.
وبالنسبة للملفات التي يتجه املشتكون فيها
إىل القضاء مبارشة ،يكشف املسؤول الرفيع

الملف

يف وزارة الصحة أن األخرية قررت إعالن
فتح التحقيق ونرش نتائجه ،عكس ما كانت
تقوم به يف السابق ،ويرشح ذلك بالقول:
"يف السابق كنا ننتظر صدور قرار املحكمة
من منطلق مبدأ عدم التشويش عىل مسار
القضية ،وكان هناك تخوف من إدانة األطر
الطبية التي تشتيك من إدانتها ثالث مرات،
أي من طرف الوزارة ومن طرف املحكمة
وخالل نرش نتائج التحقيق للرأي العام ،لكن
هذا املنطق أصبح متجاوزاً".
ويضيف يف السياق ذاته" :الوزارة قررت
بأن تبارش التحقيق وتعلنه يف أي حالة وفاة
للنساء الحوامل ،وإذا توصلت لنتائج تفيد
بشكل قاطع مسؤولية أطرها سوف تعاقبهم
وتعلن ذلك للرأي العام ،هذه حياة برش
يجب عىل من يتحمل مسؤولية الحفاظ
عليها أن يتحمل عواقب التقصري كيف ما
كانت".
تحدي 2030
خالل السنوات األخرية وحسب آخر
إحصائيات مفتشية وزارة الصحة التي حصل
"تيلكيل عريب" عليه ،يقدر عدد وفيات النساء
سنويا لكل  100ألف والدة حية بـ72,6
حالة وفاة .وتشري املعطيات ذاتها إىل أن
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يتم التحقيق في
الوفيات من قبل
لجنة تضم مسؤوال
عن مفتشية وزارة
الصحة وممثال
للهيئة العليا لألطباء.

معدل وفيات النساء الحوامل انخفض من
 332حالة وفاة لكل  100ألف والدة حية
سنة  1992إىل  227لكل  100ألف والدة
حية سنة  2004ثم إىل  112لكل  100ألف
والدة حية سنة  2011لتنخفض سنة 2017
إىل  72,6حالة وفاة ،وبالتايل فقد بلغت
نسبة انخفاض معدل وفيات األمهات ما بني
 2011و 2017نسبة  35يف املائة.
ومن خالل هذه املؤرشات ومقارنة مع
أهداف التنمية املستدامة (الهدف ،)3
التي حثت جميع الدول عىل تقليص نسبة
الوفيات إىل أقل من  70حالة وفاة لكل
 100ألف والدة حية ،يتجه املغرب نحو
االقرتاب من هذا الهدف منذ سنة 2017؛
أي  13سنة قبل األفق املحدد يف أهداف
التنمية املستدامة ( ،)2030حسب ما ورد
يف إحصائيات مفتشية وزارة الصحة.
ولضامن بلوغ التزامات املغرب تجاه صحة
النساء الحوامل وأجنتهن ،حسب برنامج
وزارة الصحة  ،فإن األخرية تعمل عىل "إرساء
مجانية العالجات الخاصة بالوالدة الطبيعية
والقيرصية ومضاعفات التوليد ،ومجانية نقل
الحاالت االستعجالية للنساء الحوامل واألطفال
حديثي الوالدة ،خصوصا أثناء الوالدة من دور
الوالدة إىل املستشفى املرجعي وعالجات

األطفال حديثي الوالدة".
كام التزمت الوزارة حسب املصدر ذاته،
بـ"تتميم ترميم وبناء عدة مستشفيات ،ورشاء
وتوزيع املعدات والتجهيزات الطبية الخاصة
مبستشفيات الوالدة ،دور الوالدة ومراكز
مراقبة الحمل باإلضافة إىل تزويد جميع
األقاليم باألدوية األساسية ووسائل فحص
النساء الحوامل ،وتزويد دور الوالدة بسيارات
اإلسعاف".
وملواجهة الخصاص يف املوارد البرشية ،قررت
وزارة الصحة "تعيني أطباء اختصاصيني يف
التوليد عىل صعيد العامالت واألقاليم مع
إعطاء األلوية للعامل القروي ،باإلضافة إىل
إدماج قابالت يف الوظيفة العمومية وتعيينهم
باألقاليم والعامالت".
ويف الجوانب املرتبطة بالتحسيس ،خاصة وأن
ضعفه يف مجموعة من املناطق قد يؤدي إىل
وقوع وفايات للنساء الحوامل ،دشنت وزارة
الصحة منذ فرتة "قوافل عرب الرتاب املغريب
للتحسيس حول األمومة السليمة لتوعية
السكان يف إطار برنامج رعاية ،كذا العمل
مع القطاعات غري الصحية يف مجال األمومة
السليمة ،تكوين عدة أطر إقليمية بجمعية
االتحاد النسايئ املغريب يف مجال األمومة
السليمة والصحة اإلنجابية"n .

حوار

الخازن العام للمملكة:

يلح نورالدين بنسودة ،مدير عام الخزينة العامة للمملكة ،يف هذا
الحوار ،عىل رضورة عقلنة النفقة العمومية يف الجامعات الرتابية
وحسن تدبريها ،حيث يف ظل االرتهان للتحويالت اآلتية من الدولة،
مشددا عىل الشفافية يف الصفقات العمومية وتساوي الفرص وقيمة
تقديم الحساب التي يكرسها الدستور.
المصطفى أزوكاح

اهتمت الطبعة الثالثة عرش الدولية
املنظمة يومي الجمعة والسبت  20و21
شتنرب باملالية املحلية ،ما الذي فرض ذلك
املوضوع؟
سبق لنا أن نظمنا يف الخزينة العامة
للمملكة ،خاصة عىل مستوى وزارة االقتصاد
واملالية ،ندوات دولية حول املالية العمومية،
منذ  ،2007عالجنا خاللها مواضيع
الشفافية والقيادة واإلصالحات والدولة
الرتابية والسيادة واملالية العمومية والسلطة
واملالية العمومية والعدالة االجتامعية واملالية
العمومية .وارتأينا ،هذا العام مع رشكائنا
املمثلة يف املؤسسة الدولية للاملية العمومية
واملجلة للاملية العمومية التي تتمتع بإشعاع
دويل ،معالجة مسألة املالية املحلية باملغرب
وفرنسا يف عامل يتحول.
عىل الصعيد الدويل ،كام تعلمون ،إن العوملة
والتجارة اإللكرتونية والقرارات التي تتخذها
الرشكات املتعددة الجنسيات يك تستقر يف
بلد أوعدم االستقرار به ،وقضايا املنافسة
الجبائية ،ميكن أن تؤثر عىل املالية العمومية
باملغرب ،وبالنتيجة املالية املحلية ،ألن هذه
 11تيلكيل عربي من  27شتنبر إلى  3أكتوبر 2019

األخرية ترتهن ملالية الدولة ،ألن  88يف املائة
من املوارد الجبائية للجامعات الرتابية تأيت
من املوارد الجبائية للدولة ،خاصة عرب تحويل
 30يف املائة من إيرادات الرضيبة عىل القيمة
املضافة و 5يف املائة من إيرادات الرضيبة
عىل الرشكات و 5من الرضيبة.
من هنا يتجىل االرتباط القوي بني مالية
الدولة والجامعات الرتابية ،لذلك يجب
الحذر وتدبري املال العام جيدا عىل مستوى

مدير عام الخزينة
العامة للمملكة
نور الدين بنسودة.

املوارد والنفقات عىل حد سواء .وهذا
يستدعي التوفر عىل الحكامة ،التي تعني
البحث عن األداء ()Performance
الجيد وتقديم الحساب ،وهي مبادىء
دستورية يجب تجسيدها يف املامرسة عىل
صعيد الجامعات الرتابية.
ما الدور الذي تضطلع به الخزينة العامة
للمملكة عىل هذا املستوى؟
الخزينة تقوم بدور مهم عىل هذا املستوى،
فامدامت تتوىل القيام بتحليل التدبري عىل
الصعيد املحيل ،تساعد عىل تحسني األداء،
وبالنظر لتواجد الخزينة العامة عىل الصعيد
الوطني وعالقاتها مع الوزارات عىل الصعيد
املركزي أو املحيل ،فإنها تقدم الدعم ،خاصة
عىل مستوى النفقة العمومية واإليرادات
العمومية بشكل عام ،وأتصور أن أنظمتنا
املعلوماتية تتيح تقديم قيمة مضافة عىل
مستوى الحكامة ،باملوازاة مع توفري تقارير
للدولة والجامعات املحلية ،فنحن ننرش نرشة
شهرية حول املالية العمومية للدولة ،ونرشة
حول املالية املحلية ،ونرشة حول التنمية
البرشية .وهذا مهم بالنسبة لتدبري الدولة.
بالنظر للتقارير التي توفرونها ،وتلك التي
يصدرها مجلس الحسابات حول االختالالت
يف الجامعات املحلية ،ما هي اإلصالحات
التي يتوجب القيام بها ،خاصة أنه يجري
الحديث عن تعدد الرسوم والرضائب مثال؟
هناك تقرير ملجلس الحسابات الذي تحدث
عن تطوير الجباية املحلية ،وهناك تقرير
للمجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئة،

حوار

الذي تناول هذا الجانب .وهناك عمل قام
به الربوفيسور مشيل بوفيي (خبري املالية
العمومية الفرنيس ورئيس املؤسسة الدولية
للاملية العمومية) ،الذي عمل لفائدة مديرية
الجامعات املحلية بوزارة الداخلية ،واملهم
هو التوفر عىل تنظيم جيد للجباية املحلية
واالنتباه للضغط الجبايئ ،ألن املهم هو
املواطن ،ما يقتيض خلق نوع من التناغم
بني األوعية الجبائية وتفادي عدم االنسجام،
وترسيخ نوع من التوزيع الجيد بني ما
تقتطعه الدولة وما تقتطعه الجامعات
الرتابية.
تحدثتم ،يف وقت سابق ،عن عقلنة نفقات
الدولة يف ظل ندرة املوارد املالية ،ما
تقييمكملذلك؟
العقلنة تهم مستوى النفقة العمومية،
وتحديدا الصفقات العمومية؛ أي ضامن
قواعد الشفافية وتساوي الفرص واحرتام
املنافسة بني جميع املتدخلني ،يف نفس
الوقت ،ال يجب الرتكيز عىل من يقدم عرضا
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األنظمة المعلوماتية
للخزينة العامة
تتيح تقديم قيمة
مضافة على مستوى
الحكامة.

أقل عىل الصعيد املايل ،بل عىل ما سينجزه
وبالسعر املناسب .وأتصور أن األدوات تتطور،
ووجود مراقبة يقوم بها ممثلو الخزينة عىل
الصعيد الوطني بتنسيق مع وزارة الداخلية،
يتيح تحسني تدبري الصفقات العمومية
وتقليص آجال االداء.
ما هو تحليلكم ألداء املالية العمومية ،بالنظر
ملا تنرشونه من بيانات شهرية حولها؟
املالية العمومية تتأثر مبا يحدث عىل الصعيد
الدويل والوطني إيجابا أو سلبا ،غري أن املهم
هو أن نكون جاهزين ومركزين ومنظمني
أكرث من أجل تنفيذ ميزانية الدولة وامليزانيات
املحلية .أتصور أن اإلرادة موجودة واملوارد

ال يجب التركيز على من يقدم
عرضا أقل على الصعيد المالي ،بل
على ما سينجزه وبالسعر المناسب.

البرشية متوفرة ،واألهداف محددة ،يجب
امليض يف العقلنة من أجل احرتام إرادة
املواطنني.
لوحظ ارتفاع ملحوظ للدين الداخيل ،هل
حان الوقت للخروج للسوق الدولية من
أجل االقرتاض ،خاصة أن الحكومة تتوقع
الحصول عىل  10ماليري دوالر من تلك
السوق هذا العام؟
هذا يدخل ضمن مجال السيد وزير االقتصاد
واملالية ،محمد بنشعبون ،الذي يدبر بطريقة
أكرث فعالية الوزارة واملالية العمومية بتنسيق
مع جميع الوزارات ،ونحن ندعم هذه
السياسة للتعاون مع جميع األطراف.
هناك انخفاض للموارد غري الجباية مثل
الهبات وأنبوب الغاز .كيف تحللون ذلك؟
هذه تطورات عادية ،وكام يف كل مقاولة،
يقتيض التدبري العمومي بعض التحكيامت
ويستدعي تدبريا جيدا ،ونبقى متفائلني يك
تتطور األمور يف أفق نهاية العام الجاريn .

سينما

بعد صيام عن اإلخراج دام
ألزيد من  17سنة ،عاد املخرج
املغريب سهيل بنربكة ليطلق
فيلمه الجديد عرب العودة
إىل مغرب بداية القرن ،19
وتحديدا فرتة حكم السلطان
العلوي املوىل سليامن.
عبد الرحيم سموكني

قدم يوم األربعاء  25شتنرب العرض ما
قبل األول لفيلم "من رمل ونار ..الحلم
املستحيل" ،وهو عمل سيناميئ ضخم
من إنتاج مغريب إيطايل ،ويلعب دور
البطولة فيه النجم اإلسباين رودولفو سانشو
والنجمة اإليطالية كارولينا كريسينتني.

جاسوس في قصر السلطان

اختار سهيل بنربكة الغوص يف التاريخ،
عرب العودة إىل قصة جاسوس إسباين كلفه
رئيس وزراء بالده مبهمة اخرتاق محيط
السلطان املغريب وكسب ثقته ،من أجل
إضعاف إمرباطوريته ،وتسهيل احتالل
اإلسبان للمغرب.
كان رفض املغرب بيع إسبانيا القمح أحد
األسباب الرئيسية لتجنيد دومينغو باديا،
خاصة وأن املوىل سليامن كان يقايض
قمحه بالسالح الربيطاين استعدادا منه
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لتجهيز جيشه الستعادة األندلس.
يتعدى الفيلم عرض قصة رصاع سيايس بني
املغرب وإسبانيا يف مطلع القرن التاسع عرش،
بل يتطرق أيضا إىل مسألة األصولية الدينية،
التي تأيت من أوروبا لتجد موطئ قدم لها
يف بلدان املرشق ،وكيف أن استغالل الدين
يف تحقيق طموحات فردية ،مل يكن حكرا
عىل العرب واملسلمني ،بل إن هناك أوربيني

يتعدى الفيلم
عرض قصة
الصراع السياسي
بين المغرب
وإسبانيا ،ليتطرق
إلى األصولية
الدينية.

استغلوا الجهل وارتباط املشارقة بالدين
لتحقيق مجد فردي.
يقول سهيل بنربكة يف ترصيح لـ"تيلكيل عريب"
إن الفيلم تطلب منه  8سنوات من االشتغال،
وأنه توصل بكتاب "رحالت عرب املغرب"
لباديا ،كهدية من أحد أصدقائه اإلسبان ،فكان
املحرض األول عىل إخراج "من رمل ونار".
يسلط فيلم بنربكة الضوء عىل جانب غري

سينما

معروف يف التاريخ املغريب ،خاصة كيف
استطاع الجاسوس اإلسباين ،الذي استعان
باألنسة هيسرت ستانهوب ،نجلة رئيس
الوزراء اإلنجليزي ويليام بيت ،لعبت دورها
النجمةاإليطاليةكاروليناكريسينتيني،
وذلك خالل مهمة يف لندن ،بعدما قدم
نفسه لها عىل أنه أمري عريب.
ستمنح هيسرت لعيل باي العبايس كتابا
نادرا لعمر الخيام ،حتى يتمكن من إهدائه
للسلطان املغريب ،غري أن املكر االستخبارايت
للجاسوس اإلسباين دفعه إىل تقديم الكتاب
عىل أنه مؤلف نادر البن عريب ،مستغال
إعجاب موالي سليامن باملفكر األندليس.
مل يكشف باديا عىل هويته الحقيقية حتى
بالنسبة لآلنسة هيسرت ،رغم نشوء عالقة
حب كبرية ستدوم ألربعة عرش عاما ،إذ
اهتدى اإلسبان إىل خلق شخصية عربية،
تدعي تحدرها من آل البيت.
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الفيلم تطلب من بنبركة  8سنوات
من االشتغال ،بعد توصله بكتاب
هدية من أحد أصدقائه اإلسبان.
تفتقت عبقرية اإلسبان ،الذين استعانوا
بالفرنسيني ،خصوصا وزير خارجية نابليون،
لخلق هوية عربية للضابط اإلسباين ،ليقع
االختيار عىل اسم عيل باي العبايس ،الذي
قدم للسلطان املغريب عىل أنه نجل أمري
عريب اغتيل بدمشق عىل يد األتراك.

الختان ينقذ السلطان
يعتمد الفيلم على
قصة تاريخية حقيقة
لكنها غير معروفة
في المغرب.

استغل الجاسوس اإلسباين إتقانه للغة
العربية ،وحفظه للقرآن ،ومعرفته بعلوم
الفلك ،ليكسب ثقة السلطان املغريب ،خاصة

وأنه قدم نفسه عىل أنه شخص عميل
ومسلم منفتح ،مل يجد حرجا يف انتقاد
العبودية والتضييق عىل اليهود وجهل
عامة الناس من املغاربة ،وسلطة العلامء
املحافظني ،وهي االنتقادات التي مل يجد
حرجا يف عرضها عىل السلطان املغريب ،التي
تلقاها بصدر رحب.
أصبح عيل باي شخصا ذو نفوذ يف مملكة
السلطان ،ورجل الثقة األول ،لدرجة تكليفه
بالتفاوض مع القبائل املتمردة يف الجنوب
املغريب ،وهو ما نجح فيه ،مام كرس ثقة
السلطان فيه .ستكرب طموحات الجاسوس
عيل باي لتتعدى أهداف مدريد ،بعد أن
رأى دعم قبائل الشامل ،الذين كان يف
مهمة للتفاوض معهم باسم السلطان ،غري
أن عرض املتمردين كان مغريا ،إذ طلبوا
منه توفري  5أالف بندقية وأن داي الجزائر
سيوفر لهم الجنود لإلطاحة بالسلطان

الملف

سليامن ،عىل أن يكون عيل باي باملقابل
خليفة للسلطان بعد التخلص منه.
ستصل األنباء إىل مدريد ،التي تفاجأت
باملكانة التي وصل إليها عيل باي ،ليعارض
امللك اإلسباين خطة جاسوسه املتخفي،
والسبب هو إجراء باديا قبل توجهه إىل
املغرب لعملية ختان ،وهو ما اعتربه العاهل
اإلسباين سببا كافيا للشك يف إميان جاسوسه،
إذ ال ميكن ملسيحي أن يقبل الختان إذا
مل يكن مسلام حقيقيا ،غري أن مقتل داي
الجزائر سيقلب سيجري عكس إرادة عيل
باي.

التطرف القادم من الغرب

مع ارتفاع أسهمه يف املغرب والحظوة التي
صارت له يف قرص السلطان ،مل ينس عيل باي
قصة حبه مع اآلنسة هيسرت ،التي قررت
بدورها التوجه إىل سوريا لتحقيق حلمها بأن
تكون "زنوبيا" جديدة يف املرشق ،اعتنقت
العنف لبسط سيطرتها يف ريف سوريا عن
طريق الدم والنار ،يقول بنربكة لـ"تيلكيل
عريب" إن الهدف من الفيلم هو تسليط
الضوء عىل أن األصولية والتطرف كان منذ
بداية القرن التاسع عرش ،وأن األوروبيني
هم من بدأ األصولية اإلسالمية ،ال أفهم ملاذا
نستغرب اليوم عندما نسمع بقصص إرهابيني
متطرفني من أصول أوروبية ،يف حني أن تاريخ
هذه األصولية قديم ،هي القصة نفسها تتكرر
اليوم" .مثل العشيقان عيل باي والربيطانية
هيسرت منوذجني متناقضني لغربيني اعتنقا
اإلسالم ،فرغم أن حبا حارقا وجامحا جمعها،
إال أن الخالف حول تصور الحكم الديني،
وفهم اإلسالم ،شكل عقبة الستمرارهام.
ستكتشف األمرية "ملييك" وهو االسم الذي
اختارته هيسرت بعد إسالمها ،حقيقة عيل
باي ،الجندي اإلسباين ،لتقرر االنتقام منه ومن
كذبه ،عرب دس السم يف أكله.
تقول املمثلة اللبنانية مادلني طرب ،التي
حرضت العرض ما قبل األول للفيلم" :هو
فيلم جديل ،يستفز املتفرج ويدفعه إىل
التفكري ،إننا اليوم بحاجة إىل أعامل من هذا
النوع ،إنه ملحمة سينامئية ضخمة ،وهو
ليس بالجديد عىل بنربكة ،أنا متأكدة من
أنه سيحظى بجوائز كثرية يف املهرجانات
العاملية"n .
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 3أسئلة لسهيل بنبركة
يصمم املخرج املغريب سهيل بنربكة عىل عودة
قوية إىل السينام من خالل فيلمه امللحمي
"من رمل ونار" ،الذي يبدأ عرضه يف القاعات
السينامئية املغربية يوم ثاين أكتوبر املقبل.
يف دردشة قصرية مع "تيلكيل عريب" يتحدث
بنربكة عن أسباب اختياره لقصة تاريخية
حقيقية تعود إىل مطلع القرن التاسع عرش،
كام يوضح أن الفكرة األساسية التي أثارته يف
مسار الجندي والجاسوس اإلسباين "عيل باي"
هي قدم التعصب الديني ،الذي دخل املرشق
من الغرب.
بعد غياب دام ألزيد من  15سنة ،تعود
بفيلم ملحمي ضخم اإلنتاج ،ملاذا اختيار
موضوع تاريخي يف هذا الظرف؟
لقد كنت بصدد االشتغال عىل فيلم يتطرق
لشخصية ليون اإلفريقي ،الحسن الوزان ،وهو
األمر الذي استغرق مني اشتغاال عىل القصة
والسيناريو طيلة  7سنوات.
لكن يف نقاش عارض مع رشييك املنتج
اإلسباين ،أمدين بكتاب "رحالت عرب املغرب"
للجندي اإلسباين بريديغو باديا ،وطلب مني
االطالع عليه.
مبارشة بعد قراءة كتاب الرحلة غريت
وجهتي ،فقررت أن أتخىل عن ليون اإلفريقي،
وأركز عىل قصة "عيل باي العبايس" ،وهو ما
أعطى يف النهاية فيلم "من رمل ونار" ،الذي
تطلب مني بدوره مدة اشتغال وصلت لثامين
سنوات .لقد وجدت أن شخصية عيل باي
مثرية لالهتامم ،ما أجربين عىل التخيل عن
االشتغال عىل شخصية "ليون اإلفريقي" ،إذن
بكل بساطة لهذا السبب غبت مدة تزيد عن
 15سنة.
يتحدث "من رمل ونار" عن الجاسوسية
والرصاع املغريب اإلسباين مطلع القرن ،19
لكنه يتطرق لقضايا مثل الحب والتطرف ،ما

فكرة الفيلم الرئيسية ،التي حاولت الدفاع
عنها؟
ما أثارين يف قصة "عيل باي" هو أنه كيف
يعقل أن تكون األصولية الدينية متواجدة
بداية القرن  ،19بل األنىك من ذلك ،أنها
ولدت عىل يد أوربيني وليس مسلمني.
ففي سنة  1802كانت سيدة أوروبية أول
من نهج مذهبا أصوليا متطرفا ،لقد تسببت
هذه السيدة يف مجازر كبرية قتل فيها اآلالف
يف سوريا ،وكل هذا جرى باسم الدين ،واألمر
مشابه ملا نراه اليوم.
غالبا ما نعرب عن دهشتنا عندما نسمع أن
أحد األوروبيني انضم إىل جامعات متطرفة يف
املرشق ،أو أنه قام بعملية إرهابية دامية ،لكن
ال أحد يعرف أن البداية كانت يف وقت مبكر
وعىل أيدي أوروبية.
إن هذه الرمزية التاريخية ،التي يجهلها
كثريون ،هي ما أثارين يف القصة ككل.
أال تعتقد أنه لو جرت ترجمة كلية لحوار
الفيلم بالعربية ،لكان بإمكانه أن يصل إىل
جمهور عريب أوسع؟
لقد تعمدت أن تحتفظ كل الشخوص بلغاتها،
إنها مسألة ذوق يف املقام األول ،إذ لن أتقبل
مطلقا أن أرى نابليون يتحدث رفقة وزير
خارجيته داخل قرصه الفخم وهو يتحدث
العربية ،واألمر نفسه بالنسبة للملك اإلسباين
رفقة وزيره األول ،كان األمر سيخلق لدي
نشازا ،لذا رأيت أن يحتفظ كل بلغته ،أن
يتحدث املغاربة والسوريون بالعربية وأن
يتحدث األوروبيني الفرنسية أو اإلنجليزية.
رمبا يف عمل مقبل ميكنني االشتغال عىل حوار
باللغة العربية الفصحى.
لقد أردت أن أظهر االختالف بني الثقافتني
الرشقية والغربية سواء من خالل اللغة أو
اللباس أو املعامر ،وصدقا ال ميكنني تحمل
مشاهدة أمرييك مثال يتحدث العربيةn .

