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Al Ittihad Al Ichtiraki

المغرب يرف�س اتهام »اأمن�ضتي« له بالتج�ض�س على هاتف ال�ضحافي عمر الرا�ضي
رفضت السلطات المغربية، ليلة الجمعة، ما أوردته منظمة 
العفو الدولية من أن الرباط استخدمت تكنولوجيا لشركة 
"إن إس أو" اإلسرائيلية للتجسس على هاتف الصحافي 
عمر الراضي، مطالبة المنظمة الحقوقية بتزويدها باألدلة 

على هذا االتهام.
استقبلت  إنها  بالغ،  في  العمومية،  السلطات  وقالت 
يوم الجمعة محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة 
المنظمة  ادع��اء  من  استغرابها  عن  وعبرت  بالمغرب، 

اتصالها   2020 يونيو   22 بتاريخ  الصادر  تقريرها  في 
بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير.

وشدد البالغ على أن السلطات المغربية إذ تنفي أي 
اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح 
أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة ل� 17 منبرا إعالميا 
عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة يندرج في إطار 
أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة 
على المملكة، وأخرى لها عالقة بالتنافس بين مجموعات 

اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في االستخبار.
إبالغ  كذلك،  اللقاء،  هذا  تم خالل  أنه  البالغ  وأضاف 
المدير التنفيذي أن التقرير المذكور أحجم عن اإلدالء باألدلة 
باختراق  للمغرب  المزعومة  العالقة  تثبت  التي  المادية 
افتقاد محرري  هواتف بعض األشخاص، وهو ما يؤكد 
التقرير ألي دليل مادي يثبت هذه االدعاءات، وهي قناعة 
السلطات المغربية منذ نشر تقرير أمنستي السابق في 

أكتوبر 2019.

مجل�س المناف�ضة  
يحدد موعد البت 

في تالعبات �ضركات 
توزيع المحروقات

قرر  مجلس المنافسة اجتماع  يوم الثالثاء 
21 يوليوز لدراسة اإلحالة المسجلة تحت 
الرقم S / 16 / 112 المتعلقة بالممارسات 
المحروقات.   سوق  في  للمنافسة  المانعة 
وستناقش الهيئة تقرير التحقيق النهائي 
ماي  شهر  خ��الل  منه  االنتهاء  ت��م  ال��ذي 

الماضي.
التي  النهائية  ال��ق��رارات  انتظار  وف��ي 
سيخرج بها مجلس المنافسة في اجتماعه 
المقبل اقترح تقرير اللجنة التي درست ملف 
اإلحالة ترتيب جزاءات على المخالفين من 
ضمنها معاقبة تجمع النفطيين بالمغرب« 
)GPM( ، بغرامة قدرها  4 ماليين درهم.  

العقوبة  ه��ذه  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وتجدر 
المالية »تتوافق مع الحد األقصى القانوني« 
المنصوص عليه في المادة 39 من قانون 

حرية األسعار والمنافسة.
على  العقوبة  ه��ذه  مقترح  ويستند   
»بخطورة  مستشهدا  الحجج،  من  العديد 
الممارسات المعنية، واألضرار التي لحقت 
باالقتصاد والمستهلكين، فضال عن التأثير 
المباشر المتجلي في التقييد على شروط 
المنافسة الذي تزيد من خطورته الطبيعة 
األخرى،  التقييدية  للممارسات  التراكمية 
للمنافسة  المناهضة  الممارسات  أن  كما 
تتعلق »بجميع الفاعلين في القطاع والذين 
للنفطيين  المهني  التجمع  في  أعضاء  هم 
بالكامل  السوق  يمثلون  والذين  بالمغرب 

تقريًبا.  

�ضهادة الأكاديمي والمحلل 
ال�ضيا�ضي المو�ضاوي 

العجالوي عن الراحل �ضي 
عبد الرحمان اليو�ضفي

اليوسفي،  الرحمان  عبد  الراحل  ت��رك 
مرحلة  من  مر  كلما  كبيرا  انطباعا  دائما، 
مواقفه  مستوى  على  سواء  المراحل،  من 
داخ��ل  عمله  مستوى  أوع��ل��ى  المبدئية 
الحركة الوطنية المغربية إبان االستعمار 
أو  بالحريات  الفرنسي، أو خالل مطالبته 

بالديمقراطية.
فهو رجل جمع بين الوطنية والديمقراطية، 
جمع بين عالقات عن قرب مع الملك محمد 
الخامس وابنه الملك الحسن الثاني والملك 
سيرته،  وق��راءة  السادس،  محمد  الحالي 
هي بمثابة قراءة للتاريخ المغربي الراهن 
وللمنحدرات ولكل المطبات والمراحل التي 
مر منها المغرب، لذلك يعتبر، بحق، رجال 
المغرب  تاريخ  من  مضى  ما  كل  يعكس 

ويعكس أيضا مستقبله.

ال�ضعي وراء الجمال، 
لكن باأي ثمن؟

ظلت جراحة التجميل مقتصرة لمدة طويلة 
على نخبة من األشخاص الذين يتوفرون على 
اإلمكانيات المادية الالزمة، إال أنها أصبحت 
من  ذاته  الوقت  في  وانتقلت  شائعة  اليوم 
الجيني.  العالج  حقبة  إلى  البدائي  العصر 
كما أنها أصبحت تخصصا يسهر على رفاهية 
األشخاص ويعزز ثقتهم في أنفسهم. واليوم، 
لم تعد جراحة التجميل تقتصر على محو آثار 
السنوات فحسب، بل أصبحت تهتم بتقديم 

الشخص في أبهى حلته.

�ضور المدينة في ال�ضينما: 
الدار البي�ضاء نموذجا

محمد كالوي

ترمز  التي  للحداثة  نتاج  هي  السينما 
ما  وكل  »الحاضرة-المدينة«،  إلى  بدورها 
تفترضه عمرانيا من تنظيم هندسي يميزها 
عن »القرية-البادية«. وهذا التنظيم الهندسي 
الخاص يحدد مجال الصورة الفيلمية وفق 
التأطير الذي أراده صاحب الفيلم، والتأطير 
كما نعلم هو أحد أركان التعبير السينمائي، 
الذي أعطته السينما شكال ومضمونا جعال 

منها نافدة على العالم.

النقاط الرئي�ضية في 
تقرير المديرية العامة 

لل�ضرائب عن اأن�ضطتها 
بر�ضم �ضنة 2019

تقرير  من  الرئيسية  النقاط  بعض  ه��ذه 
المديرية العامة للضرائب عن أنشطتها برسم 

سنة 2019:
الضريبية  للمداخيل  إجمالي  ارتفاع   -  1
الصافية برسم سنة 2019 إلى 151,8 مليار 
درهم، مقابل معدل إنجاز نسبته 100,7 في 

المئة من الهدف المسطر المحين.
توزيع المداخيل الصافية حسب نوع   - 2

الضريبة:
على  للضريبة  الصافية  المداخيل  بلغت    
الشركات 54 مليار درهم، محققة نسبة تصل 
إلى 102,3 في المئة، بتطور نسبته 3,4 في 

المئة مقارنة بالسنة المنصرمة.
المداخيل الصافية للضريبة على الدخل    
تحققت بنسبة 99 في المئة، أي بزيادة نسبتها 

1,4 في المئة مقارنة بالسنة الفارطة. 
  ارتفاع صافي للضريبة على القيمة المضافة 
إلى 31,86 مليار درهم محققة نسبة تصل إلى 
100,2 في المئة، أي بتطور نسبته 0,2 في 

المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
  بلغت رسوم التسجيل والتمبر 18,43 مليار 
بنسبة  المحققة  اإلي��رادات  من صافي  درهم 
100,7 في المئة، وهو ما يعادل تطورا بنسبة 
2,6 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
المدفوعة  الضريبية  المداخيل  بلغت   -  3
بصفة طوعية 148,19 مليار درهم خالل سنة 
2019، مسجلة زيادة بنسبة 5 في المئة مقارنة 
إلى  تعزى  الزيادة  هذه  السابقة.  السنة  مع 
جهود المديرية المتواصلة في مجال التسهيل 

والتحسيس ورقمنة المساطر.
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انتخاب التحادية حنان مبروك رئي�ضة للجماعة الترابية اليو�ضفية
محمد المبارك البومسهولي

تم انتخاب حنان مبروك من االتحاد االشتراكي بشكل 
رسمي رئيسة للجماعة الترابية لليوسفية خالل جلسة 
انتخاب رئيس هذه الجماعة الذي انعقد أمس السبت 
27 يونيو 2020 ، وقد حصلت على 20 صوتا مقابل 
6أصوات لنوال جوهري عن حزب االستقالل و5 أصوات 

لزينب اولحاج عن العدالة والتنمية.
 حضر هاته الجلسة، 32 عضوا، وغاب عنها ثالثة 
31 صوتا،  المعبر عنها  أعضاء، وبلغ عدد األصوات 

بينما امتنع صوت واحد عن التصويت.. 
يذكر أن التحالف المشكل للمجلس الجديد لليوسفية، 
يتكون من االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،حزب 
االستقالل ،التقدم واالشتراكية ،التجمع الوطني لألحرار 

وحزب األصالة والمعاصرة.
من المالحظات التي تم تسجيلها، أن بعض األحزاب 
انقسمت بين التحالفين. هكذا تشكل المجلس الجديد 

على النحو التالي: 
حنان مبروك عن االتحاد االشتراكي رئيسة للمجلس

نائبها األول: بوبكر مترو من التقدم واالشتراكية.
نائبها الثاني: العربي بوزيد من األصالة والمعاصرة.
نائبها الثالث: عبد الكبير حدان عن االتحاد االشتراكي.
النائب الرابع: مصطفى كراندوت من حزب االستقالل.

التقدم  ع��ن  الفينو  اب��راه��ي��م  الخامس:  ال��ن��ائ��ب 
واالشتراكية.

األصالة  عن  مفحول  لالفاطنة  السادس:  النائب 
والمعاصرة.

النائب السابع: جهان أمان عن التقدم واالشتراكية.

دعا الكاتب األول  لالتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية،ادريس لشكر الى سياسيات عمومية 
لحزب  االول  الكاتب  وقال  باولويات محددة. 
القوات الشعبية، في عرض قدمه في اجتماع مع 
أعضاء المجلس الوطني بجهة  درعة تافيالت 
يوم الجمعة الماضي، عقده بطريقة التناظر 
عن بعد، أن هناك  ضرورة »العداد سياسات 
المحاور  من  مجموعة  على  ترتكز  عمومية 
واقتصاديا  اجتماعيا  األساسية  واألولويات 

وتكنولوجيا«..
 وكان الكاتب األول  قد قدم  عرضا سياسيا 
تناول من خالله األوضاع الراهنة  التي تعيشها 
بالدنا جراء تفشي وباء كورونا كوفيد - 19 
اقتصادية  آثار  من  عنه  نتج  وما  المستجد 

واجتماعية«
»بأهمية  لشكر،  ادريس  االستاذ  نوه  كما 
الدولة  اتخذتها  التي  االستباقية  التدابير 

في مواجهة الوباء بما فيها احداث صندوق 
على  عالوة  الوباء«،  هذا  تداعيات  لمواجهة 
واالنعاش  الصحي  الحجر  رف��ع  »اجراءات 
الذي عاشته  بالدنا  الركود  االقتصادي بعد 

طيلة ثالثة أشهر«.
على»خطوات  كذلك  العرض  تمحور  كما 
واستراتيجيات االقالع االقتصادي والتدابير 
المرافقة لمرحلة ما بعد كورونا«، وذلك بالتفكير 
ومدققة    محددة  عمومية  سياسات  اعداد  في 
ومن المحاور واألولويات األساسية  التي   اهتم 
بها العرض، المحور االجتماعي خصوصا ما 
يتعلق بالحق في التعليم والتغذية والصحة 

والتخفيف من آثار الفقر والهشاشة. 
 أما في المحور االقتصادي فقد  تحدث عن 
»األخذ بعين االعتبار تقوية القطاع الفالحي 
دون  للمواطن  األساسية  الحاجيات  لتوفير 
اغفال دعم المقاوالت الصغيرة والمتوسطة«.

 وتناول العرض التتوجيهي للكاتب االول 
محور التكنولوجيا ورقمنة اللقاءات، بما »يعزز 
يشهدها  التي  الرقمية  الثورة  في  االنخراط 
االمكانيات  من  مجموعة  تتيح  والتي  العالم 
للنهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية 
والتبادل والتطوير في مجال البحث العلمي 

وتحسين المستوى المعرفي«.
لتقديم  الفرصة  األول  الكاتب  اغتنم  كما 
الماضية  االستحقاقات  لنتائج  نقدية  قراءة 
يسهل  بما  وجماعة،  إقليم  كل  نتائج  وبسط 
التوجه إلى العمل المستقبلي ضمانا لتمثيلية 
مشرفة لحزب القوات الشعبية بالجهة، ولم يفته 
التنويه بالعمل  وأداء االتحاديات و االتحاديين 

بمختلف المجالس الترابية بالجهة.
 وتفاعل المناضلون والمناضالت مع العرض، 
تفاعال عميقا، كما اختتم اللقاء  باصدار  بيان 

سننشره غدا…

الكاتب الأول اإدري�س ل�شكر في لقاء 
جهة درعة تافياللت..

 �شرورة اإعداد �شيا�شات عمومية ترتكز على  الأولويات 
الأ�ضا�ضية اجتماعيا واقت�ضاديا وتكنولوجيا..



رفضت السلطات المغربية، ليلة الجمعة، ما أوردته منظمة 
العفو الدولية من أن الرباط استخدمت تكنولوجيا لشركة "إن إس 
أو" اإلسرائيلية للتجسس على هاتف الصحافي عمر الراضي، 
مطالبة المنظمة الحقوقية بتزويدها باألدلة على هذا االتهام.

يوم  استقبلت  إنها  بالغ،  في  العمومية،  السلطات  وقالت 
الجمعة محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، 
وعبرت عن استغرابها من ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر 
قبل  المغربية  بالسلطات  اتصالها   2020 يونيو   22 بتاريخ 

نشر هذا التقرير.
وشدد البالغ على أن السلطات المغربية إذ تنفي أي اتصال 
نشر  أن  توضح  فإنها  الدولية،  العفو  منظمة  طرف  من  بها 
التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ 17 منبرا إعالميا عبر العالم 
لترويج اتهامات غير مؤسسة يندرج في إطار أجندة تستهدف 
المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى 
تسويق  على  اقتصادية  بين مجموعات  بالتنافس  لها عالقة 

معدات تستعمل في االستخبار.
وأضاف البالغ أنه تم خالل هذا اللقاء، كذلك، إبالغ المدير 
التنفيذي أن التقرير المذكور أحجم عن اإلدالء باألدلة المادية 
التي تثبت العالقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض 
األشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير ألي دليل مادي 

يثبت هذه االدعاءات، وهي قناعة السلطات المغربية منذ نشر 
تقرير أمنستي السابق في أكتوبر 2019.

وبناء عليه، يورد البالغ، طالبت السلطات المغربية المدير 
التنفيذي ألمنستي بموافاتها في أقرب اآلجال باألدلة المادية 
المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق 

مواطنيه.
وقالت السلطات المغربية إنها، في انتظار توصلها بجواب 
رسمي مفصل، تذكر أنه وبعد عدة سنوات من تعليق التعاون 
مع هذه المنظمة، لم تالحظ لألسف أي تطور جديد في نهجها، 
بعيدا عن االنزالقات التي تتنافى مع قواعد االلتزام بالدفاع عن 
حقوق اإلنسان في بعدها الكوني بعيدا عن حسابات اللوبيات 

ومراكز النفوذ التي ال صلة لها بحماية هذه الحقوق.
المغربية  السلطات  فإن  الدولية  المنظمة  تقرير  وبحسب 
استخدمت البرنامج المعلوماتي "يبغاسوس" التابع للمجموعة 
من أجل إدخال برامج تجسس على  اإلسرائيلية "إن إس أو" 

الهاتف المحمول للصحافي المغربي عمر الراضي.
وأعلنت النيابة العامة يومين بعد ذلك التحقيق مع الراضي 
"تورطه في قضية الحصول على تمويالت من  لالشتباه في 
مساء  غادر  حيث  استخبارية"،  بجهات  عالقات  لها  الخارج 
الخميس مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد االستماع 

إليه.
وكان الراضي أوضح لوكالة فرانس برس أن التحقيق معه في 
هذه القضية "له عالقة مباشرة بتقرير أمنستي حول التجسس 

على هاتفي المحمول".
وقال في تغريدة على فيسبوك الجمعة إن التهمة موضوع 
التحقيق "ليست فقط بدون أساس بل هي سخيفة"، مضيفا 
"سأواجه إذن محاولة التخويف والترهيب هذه بكل حزم، وأؤكد 
أنها لن تثني من عزيمتي وطاقتي للنضال من أجل الحقيقة 

ومن أجل مغرب أفضل".
أشهر مع وقف  أربعة  بالسجن  مارس  في  الراضي  وأدين 
التنفيذ بتهمة "المس بالقضاء" على خلفية تدوينة على تويتر، 
باعتقاله أليام  انتقادات واسعة وتسببت  أثارت  في محاكمة 

قبل أن يفرج عنه.
الخميس  المغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  وطالبت 
 ... قانونا  المقررة  والشكليات،  الضمانات  بجميع  "بتمتيعه 
ومراعاة أولوية وحق الصحافيين والصحافيات في ممارسة 

مهنتهم بكل حرية".
السلطات  جهتها  من  حدود  بال  مراسلون  منظمة  ودعت 
سوى  يقوم  ال  بصحافي  التحرش  عن  "الكف  إلى  المغربية 

بممارسة مهنته".
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

« يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى 
ربك راضية مرضية، فادخلي  في عبادي 

وادخلي جنتي».     
 صدق ا� العظيم

عائلة الشافعي تعزي في وفاة المرحومة حليمة المخلوفي
بإذنه  لها  المغفور  المشمولة برحمة اهلل ورضوانه  إثر وفاة  على 
تعالى،حليمة المخلوفي، بمدينة خنيفرة يوم األربعاء 17 يونيو، عن عمر 
يناهز 87 عاما، تتقدم عائلة الشافعي واألصهار بأحر تعازيهم وأصدق 
مواساتهم إلى أبناء المرحومة: الطيبي،  رشيد،  محمد،  حسن، وعزيز، 
وإلى بناتها: فاطمة، مليكة،  فريدة،  تورية  وسعيدة. سائلين اهلل عز 
وجل أن يتغمد الفقيدة بعفوه ورحمته وإحسانه، وأن يسكنها فسيح 

جنانه وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

دينار بوعيد صهر العال علي في ذمة اهلل 
إلى عفو اهلل المشمول برحمته، بإذنه تعالى، دينار بوعبيد  انتقل 
صهر السيد العال علي، وذلك يوم 22يونيو2020 بقصبة تادلة عن سن 
تناهز 88سنة ، ويعتبر الفقيد من الرعيل األول من الموظفين بالمكتب 

الوطني للكهرباء وعهد فيه مكارم األخالق وحسن العشرة. 
وعلى إثر هذا المصاب الجلل نتقدم بأصدق التعازي والمواساة إلى 
كل من صهره العال علي وزوجته ابنة المرحوم وكذلك إلى زوجة الفقيد 
رحمة ليموري وأبنائه محمد نور الدين، عبد الرحيم،  عبد الواحد، فاتحة، 

عبد الفتاح، أمينة، عتيقة، حفيظة وسميرة. 
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته رفقة الصديقين 

والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وألهم جميع أهله الصبر الجميل.

محمد بلختير في ذمة اهلل 
التحق بالرفيق األعلى الفقيد محمد بلختير، يوم الخميس 25يونيو 
2020 بمدينة جرادة، حيث ووري جثمانه الطاهر  الثرى بمقبرة المدينة 
هناك، وقد خلف رحيله حزنا وأسى عميقين،  لما كان  يتمتع  به، رحمه 
اهلل ، من دماثة األخالق  وحسنها، وبهذه المناسبة األليمة، نتقدم  بأحر 
التعازي  والمواساة القلبية إلى الدكتورة  هدى بناني،  وإلى أبنائه 

خالد بلختير ، ناهد بلختير ،إيمان بلختير و إلياس بلختير، وإلى أرملة المرحوم  فتيحة بلختير 
وإلى أخته الحاجة ربيعة بلختير وإلى جميع أفراد عائلة الفقيد، راجين له المغفرة والرضوان، 

ولذويه الصبر والسلوان . 

شقيق العربي عجول في ذمة اهلل
ووزير  سابقا  السياسي  المكتب  عضو  عجول،  العربي  شقيق  ورحمته  اهلل  عفو  الى  انتقل 
لالتحاد  السياسي  المكتب  يتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه   . اليوسفي  الرحمان  عبد  في حكومة 
االشتراكي للقوات الشعبية باسم االتحاديين واالتحاديات  بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى 
شقيقه العربي ومن خالله إلى باقي األسرة راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويلهم األسرة الصبر والسلوان.

المغرب يرفض اتهام العفو الدولية له بالتجسس على هاتف الصحافي عمر الراضي

النقابة الديمقراطية 
للجماعات المحلية تحمل 
جماعة فاس المسؤولية 

الكاملة في ما حل 
بموظفي مقاطعة سايس

مصطفى االدريسي

طالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية 
تحاليل  بتعميم  بفاس  المحلية  للجماعات 
الكشف ليشمل، باإلضافة لموظفات وموظفي 
العاملين  الموظفين  باقي  سايس،  مقاطعة 
بالقسم الصحي بجماعة فاس وبمصالح حفظ 

الصحة التابعة له.  
وحمل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية 
للجماعات المحلية بفاس العضو في الفيدرالية 
الديمقراطية للشغل، جماعة فاس على اعتبار 
تدابير  وتنفيذ  وتتبع  بفرض  مكلفة  أنها 
الجماعية  اإلدارة  داخل  الصحية  الطوارئ 
والمرافق التابعة لها، المسؤولية الكاملة في 

ما حل بموظفي مقاطعة سايس.
الديمقراطية  النقابة  بــإشــراك  وطــالــب 
التي  القضايا  المحلية بفاس في  للجماعات 
تهم الموظف الجماعي وفي كل ما له عالقة 
بتدبير مرحلة ما بعد كورونا مع مأسسة الحوار 
االجتماعي المحلي. وأكد على ضرورة توفير 
شروط ومستلزمات الوقاية والسالمة الصحية 

( الكمامات ومواد النظافة والتعقيم،....).
وتضامن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية 
للجماعات المحلية المطلق والالمشروط مع 
الموظفين الذين تأكد إصابتهم بوباء كورونا 
ويطالب باالعتناء بهم وتوفير الظروف المالئمة 

لعالجهم مع اعتبار إصابتهم حادثة شغل.
للجماعات  الديمقراطية  النقابة  وطالبت 
المحلية بفاس بإقرار منحة مالية استثنائية 
لفائدة الموظفين جراء انخراطهم وفي ظروف 
صعبة في مواجهة فيروس كورونا، والتسريع 
بتسوية الوضعية اإلدارية والمالية للموظفين 
 ، اإلضافية  الساعات  مستحقات  وصــرف 
والتسريع باإلعالن عن مباريات التعيين في 

مناصب المسؤولية.
مشيدة بالمجهودات االستثنائية التي بذلت 
وموظفي  موظفات  طرف  من  تبذل  ومازالت 
جماعة فاس والمقاطعات التابعة لها والمتمثلة 
في تواجدهم المستمر في الصفوف األمامية 
عمليات  خــالل  من  ســواء  الــوبــاء،  لمحاربة 
التعقيم اليومية للشوارع واألزقة والساحات 
الخارجية  المصالح  ومختلف  العمومية 
حرصهم  خالل  من  أو  العمومية،  والمرافق 
على ضمان استمرار الخدمات العمومية وتتبع 
تنفيذ األوراش المفتوحة وصيانة المساحات 

الخضراء.

شهادة األكاديمي والمحلل السياسي الموساوي 
العجالوي عن الراحل سي عبد الرحمان اليوسفي

ــد الــحــق  ــب إعـــــــداد: ع
الريحاني 

ـــرك الـــراحـــل عــبــد الــرحــمــان  ت
كبيرا  انطباعا  دائما،  اليوسفي، 
المراحل،  من  مرحلة  من  مر  كلما 
سواء على مستوى مواقفه المبدئية 
أوعلى مستوى عمله داخل الحركة 
االستعمار  المغربية إبان  الوطنية 
مطالبته  ـــالل  خ الــفــرنــســي، أو 

بالحريات أو بالديمقراطية.
الوطنية  بين  جمع  رجــل  فهو 
عالقات  بين  جمع  والديمقراطية، 
عن قرب مع الملك محمد الخامس 
وابنه الملك الحسن الثاني والملك 
وقــراءة  الــســادس،  محمد  الحالي 

للتاريخ  قراءة  بمثابة  هي  سيرته، 
المغربي الراهن وللمنحدرات ولكل 
منها  مر  التي  والمراحل  المطبات 
رجال  بحق،  يعتبر،  لذلك  المغرب، 
يعكس كل ما مضى من تاريخ المغرب 

ويعكس أيضا مستقبله.
االنتقال  على  الراحل  عمل  لقد   
سنة  في  والتناوب  الديمقراطي 
على  أشــرف  أيضا  ولكنه   ،1998
الملك  وفــاة  بعد  الملكي  االنتقال 
ــي وتـــولـــي ابــنــه  ــان ــث الــحــســن ال
مقاليد  الــســادس  محمد  الــمــلــك 
مقربا  دائما  ظل  الحكم، والرجل 
من الملك، فلذلك هذا االعتبار الذي 
أعطي لعبد الرحمان اليوسفي، هو 

فقط جزء مما يمكن أن يعطى له.
له  أن  ننسى كذلك  أن  واليجب 

تأثيرا في العالم العربي، حيث كان 
المحامين  التحاد  مساعدا  أمينا 
مصر  في  اإلخــوة  ويعرفه  العرب 
وسوريا واألردن وفلسطين والعراق 
ولبنان ... كما عمل خالل السبعينيات 
القضية  عــلــى  والــثــمــانــيــنــيــات 
الفلسطينية حيث لعب دورا كبيرا 
في انتصار األحزاب االشتراكية لهذه 
القضية بحكم أنه كان عضوا بارزا 
في األممية االشتراكية، وغوتيريس، 
األمين العام الحالي لألمم المتحدة، 

كان صديقا له.
لم  اليوسفي  الراحل  فــدور  إذن 
على  فقط  وفاعال  كبيرا  دورا  يكن 
كذلك  كــان  بل  الوطني  المستوى 
والعربي  المغاربي  المستوى  على 

والدولي.

فضيحة أمكراز بعدم تصريح أجراء في صندوق الضمان االجتماعي 
وهو رئيس مجلسها اإلداري تخلق صدمة وطنية ودولية  

مصطفى ا�دريسي

الديمقراطية  الكونفدرالية  مجموعة  اعتبرت 
بمجلس المستشارين وزيرين في حكومة سعد الدين 
العثماني بعدم تصريح مشغلين في صندوق الوطني 
للضمان االجتماعي ، فضيحة وصدمة كبيرة تلقاها 
الرأي العام الوطني والدولي ، ويجب فضح الوزراء 
والبرلمانيين الذين يخرقون القانون في ما يخص 
األجراء بعدم التصريح بهم وحمايتهم اجتماعيا .

وندد المستشار امبارك الصادي منسق مجموعة 
ارتكبه  بما   ، للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية 
مصطفى الرميد وزيرحقوق اإلنسان والعالقات مع 
البرلمان بعدم تصريح المرحومة كاتبته في صندوق 
الوطني للضمان االجتماعي لمدة 24 سنة ومحمد 
أمكزاز وزير التشغيل ، الذي لم يصرح بمن يشتغلون 
في مكتبه للمحاماة بمدينة أكادير سوى في األسبوع 
الفارط .وتساءل المستشار كيف لهؤالء الوزراء أن 
يدافعوا عن المغرب في المحافل الدولية في ما وصلت 
له الدولة من تراكم في حقوق اإلنسان وفي عمقه لم 
24 سنة بدون حقوق  بأجيرة عنده قضت  يصرح 

الذي يخولها لها القانون، كما أن رئيس المجلس 
اإلداري للصندوق الوطني للضمان االجتماعي الذي 
هو وزير التشغيل المفروض فيه العمل على قرارات 
حاسمة للحماية االجتماعية وإجبارية االنخراط في 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ال يلتزم في 
خرق سافر للقانون، ولم يسو وضعية مشغليه سوى 

بضعة أيام  .
الديمقراطية  الكونفدرالية  مجموعة  وراسلت 

المستشارين  مجلس  طريق  عن  الحكومة  للشغل 
قبل 24 ساعة من النظام الداخلي في مادته 168 
التي تخول للمستشار أخذ الكلمة في نهاية الجلسة 
القضايا  الحكومة عن قضية من  من أجل مساءلة 
التشريعية  للمؤسسة  يخول  ما  وهو  المطروحة، 
تنبيه أو إحاطة المؤسسة التنفيذية بممارسة دورها 

الرقابي والرفع من مستوى المؤسسة .
الصادي،  امبارك  المستشار  يقول  لألسف  لكن 

نواجه مباالة وعدم حضور الحكومة للوقوف أمام 
المؤسسة التشريعية لمجلس المستشارين. وآخر 
ما سمعنا من مراسلة وزير العالقات مع البرلمان في 
جلسة يوم الثالثاء الماضي ،أن وزير التشغيل غير 
مستعد للحضور أمام ممثلي مجلس المستشارين ، 
في موقف صارخ لعدم استجابة المؤسسة التنفيذية 

أي الحكومة من طرف المؤسسة التشريعية .  

نندد المستشار امبارك الصادي منسق 
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 

، بما ارتكبه مصطفى الرميد وزيرحقوق 
ا�نسان والعالقات مع البرلمان بعدم تصريح 

المرحومة كاتبته في صندوق الوطني 
للضمان االجتماعي لمدة 24 سنة
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ماذا ينتظر قطاع ال�صحافة يف القادم 
من الأيام : خمطط متو�صط وطويل 

املدى لع�صرنة املقاولت 

عماد عادل 

قرر  مجلس املنافسة االجتماع  يوم الثالثاء 21 
 112 الرقم  تحت  املسجلة  اإلحالة  لدراسة  يوليوز 
في  للمنافسة  املانعة  باملمارسات  / S / 16 املتعلقة 
سوق املحروقات.  وستناق� الهيئة تقرير التحقيق 
ماي  شهر  خالل  منه  االنتهاء  تم  الذي  النهائي 

املاضي.
 وفي انتظار القرارات النهائية التي سيخرج بها 
تقرير  اقترح  املقبل  اجتماعه  في  املنافسة  مجلس 
اللجنة التي درست ملف االحالة     ترتيب جزاءات 
النفطيني  تجمع  معاقبة  ضمنها  من  املخالفني  على 
باملغرب» (GPM) ، بغرامة قدرها  4 ماليني درهم.  
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه العقوبة املالية «تتوافق 
في  عليه  املنصوص  القانوني»  األقصى  الحد  مع 

املادة 39 من قانون حرية األسعار واملنافسة.
من  العديد  على  العقوبة  هذه  مقترح  ويستند   
املعنية  املمارسات  «بخطورة  مستشهدا  الحجج، 
 ، واملستهلكني  باالقتصاد  لحقت  التي  واألضرار   ،
على  التقييد  في  املتجلي  املباشر  التأثير  عن  فضال 
الطبيعة  خطورته  من  تزيد  الذي  املنافسة  شروط 
أن  كما     . األخرى  التقييدية  للممارسات  التراكمية 
«بجميع  تتعلق  للمنافسة  املناهضة  املمارسات 
التجمع  في  والذين هم أعضاء  القطاع  في  الفاعلني 
السوق  يمثلون  والذين  باملغرب  للنفطيني  املهني 

ا.   بالكامل تقريب�
املجلس  أعضاء  يفرض  أن  اإلحالة  مقرر  واقترح 
الوطنية  املبيعات  على   «10� تعادل  مالية  «عقوبة 
ملوزعي املحروقات قبل خصم الضرائب، كما اقترح 
من  هيكلية  طبيعة  ذي  إجراء  «أي  اعتماد  التقرير 
املشار  التنافسية  لالختالالت  حد  وضع  شأنها 

إليها».

 وللتذكير فإن هذا اإلجراء يأتي بعد إحالة مسجلة 
في 15 نونبر 2016، تم تقديمها بشكل مشترك من 
 (CDT) للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  قبل 

واتحاد النقابات املهنية لقطاع النقل في املغرب.
وتنص املادة 37 من القانون رقم 104.12 امل�تعلق 
لم  حالة  في  أنه  على  واملنافسة  األسعار  بحرية 
جاز  لها،  املبلغة  املؤاخذات  حة  ص� الشركة  تعارض 
للمقرر العام أن يقترح على مجلس املنافسة الحكم 
39 من  املادة  املنصوص عليها في  املالية  بالعقوبة 
كحد  املعامالت  رقم  من  املئة  في   10) القانون  هذا 
قلص املبل�  أقصى)، وفي حالة غياب أي اعتراض ي�

األقصى للعقوبة املحكوم بها إلى النصف.
على  نفسها  املادة  من  الثانية  الفقرة  تنص  كما 
أنه «عندما تتعهد املنشأة أو الهيئة عالوة على ذلك 
بتغيير تصرفاتها في املستقبل، يجوز للمقرر العام 
أن يقترح على املجلس أخذ ذلك أيضا� بعني االعتبار 

عند تحديد مبل� العقوبة».

 اتفقت الجمعية الوطنية ل�عالم والناشرين وقطاع االتصال، 
الجمعة، على وضع مخطط على املدى املتوسط والطويل من بني 
الجانبان،  اتفق  كما  الصحفية،  املقاولة  عصرنة  مرتكزاته  أهم 
خالل اجتماع بني رئيس الجمعية الوطنية ل�عالم والناشرين، 
عثمان  والرياضة،  والشباب  الثقافة  ووزير  دملي،  املنعم  عبد 

الفردوس، على خلق لجنة خاصة لتتبع هذا املشروع.
هذا  أن  والناشرين  ل�عالم  الوطنية  للجمعية  بالغ  وأوضح 
االجتماع يأتي بناء على االجتماع التأسيسي للجمعية األربعاء 
عبد  وانتخاب  الجمعية  مكتب  انتخاب  عن  أسفر  الذي  املاضي 
الرئيس  العام  الجمع  تكليف  لها، وبناء على  املنعم دملي رئيسا 
القطاع  على  الوصية  بالجهات  مستعجل  بشكل  االتصال  بربط 
تقديم  في  الفوري  البدء  ألجل  الجمعية  باسم  املغربي  اإلعالمي 

حلول عملية وملموسة لألزمة الخانقة التي تهدد امليدان.
وأضاف املصدر ذاته أن دملي قدم، خالل هذا االجتماع، نظرة 
شاملة عن مختلف اإلكراهات التي تعرقل سير املقاوالت اإلعالمية 
وما  الورقية  الجرائد  وخصوصا  وإذاعية،  وإلكترونية  مكتوبة 

يرتبط بها من طباعة وتوزيع.
وأشار بالغ الجمعية إلى أن الوزير عبر عن تفهمه للمشاكل 
إنقاذ  خطة  تطبيق  في  للشروع  وزارته  واستعداد  واإلكراهات 
مستعجلة مع االنفتاح على دراسة واالستجابة ملختلف املقترحات 
املتوسطة والبعيدة املدى التي تقترحها الجمعية الوطنية ل�عالم 
والناشرين لتمكني املقاوالت اإلعالمية الوطنية من االستمرار في 

أداء رسالتها اإلعالمية في ظروف طبيعية.
وذكر البالغ بأن الفردوس كان قد قال، بهذا الخصوص، أمام 
لجنة التعليم والثقافة واالتصال بمجلس النواب حول موضوع 
اإلعالم، إن الدعم التقليدي تبني أنه غير كاف وتم إقرار إجراءات 
بطريقة  «عمال  هناك  أن  الوصي  الوزير  أكد  حيث  استثنائية، 
مكثفة مع وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، على مخطط 

استعجالي إلنقاذ الصحافة املكتوبة».

المنطق التجاري

وأكد الوزير أنه حان الوقت بالنسبة للمقاولة الصحفية 
أن تؤسس وتدمج في منطق تدبيرها الجانب التجاري.

وأوضح الفردوس، خالل اجتماع لجنة التعليم والثقافة 
املقاوالت  على  يتعني  أنه  النواب،  بمجلس  واالتصال 
وامليدان  الصحفي  املجال  بني  أيضا  تفرق  أن  الصحفية 
ملمة  خاصة،  كفاءات  وجود  يفترض  الذي  املقاوالتي 
الصحفي،  املنتوج  تطوير  بهدف  السوق  ومنطق  بقواعد 
ما  الصحافة،  ملجال  تتبعه  في  االتصال  قطاع  أن  مبرزا 
فت� يقدم الدعم للمقاولة الصحفية ملساعدتها على تقوية 
نموذجها االقتصادي، «ويتجلى ذلك في االرتفاع املستمر 
45 مليون  لقيمة الدعم العمومي، الذي انتقل من حوالي 
و808 آالف درهم سنة 2005 إلى 58 مليونا و710 آالف 

سنة 2020».
لفائدة  اإلجراءات  من  مجموعة  اتخاذ  تم  بأنه  وذكر 
الصحافة قبل حدو� هذه األزمة، وقامت بتعزيزها حاليا، 
حيث عملت الوزارة في إطار تفهمها للظرفية االقتصادية 
الورقية  الصحافة  تعيشها  التي  الصعبة  واالجتماعية 

عن   2020 أبريل   24 بتاريخ  اإلعالن  على  واإللكترونية   
بالنسبة للصحف  العمومي  الدعم  فتح أجل تلقي طلبات 
بالنسبة  وكذلك  سابقا،  الدعم  من  تستفيد  كانت  التي 
مرة،  ألول  منه  االستفادة  في  الراغبة  الجديدة  للطلبات 

وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة املالية وإصالح اإلدارة.
وقال إن الوزارة بصدد دراسة هذه امللفات تحضيرا لعقد 
الدعم  ملنح  العاجل  القريب  في  الثنائية  اللجنة  اجتماع 
العمومي للمقاوالت الصحفية من أجل مواجهة تحمالتها 
املالية واالجتماعية، خاصة تجاه العاملني بها، ملساعدتها 
على تجاوز هذه املحنة وضمان استمرارية تقديم خدماتها 

للمواطنني واملجتمع.
وأشار إلى أن عدد امللفات املتوصل بها بل� 135 ملفا 
موزعة بني 40 ملفا بالنسبة للصحافة الورقية� و22 ملفا 
بالنسبة للصحافة الجهوية� و29 ملفا بالنسبة للصحافة 
إطار  في  املستفيدة  للصحف  ملفات  و04  اإللكترونية� 
بالنسبة  مرة  ألول  الدعم  لطلب  ملفات  و08  التعددية� 
للصحافة الورقية� و32 ملفا لطلب الدعم ألول مرة بالنسبة 

للصحافة اإللكترونية.
تداعيات  ملواجهة  املستقبلية  التدابير  بخصوص  أما 
الوطنية  الصحافة  قطاع  مستقبل  على  كورونا  وباء 
بشراكة  يتم  أن  يجب  ذلك  أن  الفردوس  فاعتبر  املكتوبة، 
وخصوصية  بوضعية  إملاما  األكثر  املهنية  الهيئات  مع 
قطاع الصحافة، من أجل وضع استراتيجية وبرنامج عمل 
متكاملني، مضيفا في هذا الصدد أن الوزارة ستعمل في 
القريب العاجل على فتح النقاش مع الناشرين والنقابات 
وتحديد  الصحافة  قطاع  على  األزمة  أثر  لتقييم  املهنية 
اإلكراهات اآلنية التي يعرفها، ووضع تصور استراتيجي 
والخطط  الحلول  اقتراح  إلى  يهدف  ومشترك  متكامل 
للنهوض بالقطاع، كما ستعمل الوزارة على وضع برامج 
وفق  وذلك  الصحافة،  قطاع  تنمية  أهداف  لتحقيق  عمل 
قياس  يمكن  واضحة  ،بإجراءات  محددة  زمنية  جدولة 

نتائج أثرها بمؤشرات ملموسة على أرض الواقع.
أما في ما يتعلق باإلشهار، كأحد املكونات األساسية في 
تحريك العجلة االقتصادية، أكد الوزير أن قطاع االتصال 
يدرج  بأن  اإلشهار  مجال  تنظيم  في  يساهم  أن  استطاع 
بابا خاصا باإلشهار في الصحافة املكتوبة أو اإللكترونية 
ضمن قانون الصحافة والنشر، وإضافة مقتضيات أخرى 
السمعي  باالتصال  املتعلق   77.03 رقم  القانون  ضمن 

البصري.
في مجال  املعدة  الدراسات  آخر  أنه حسب  إلى  وأشار 
اإلشهار، فإن سنة 2020 افتتحت على إيقاع إيجابي في 
بداية  من  بالرغم  أنه  موضحا  اإلشهار،  سوق  يخص  ما 
الشعور بأثر الجائحة ابتداء من النصف الثاني من شهر 
هذه  من  األولى  أشهر  الثالثة  نهاية  فإن   ،2020 مارس 
السنة سجلت ارتفاعا في االستثمارات اإلشهارية يقدر ب 

3 في املئة.
«أمبريميوم  أعدتها  دراسة  حسب  أنه،  الوزير  وسجل 
حول وقع األزمة على مختلف وسائل اإلعالم، فإن  ميديا» 
اإلشهار على التلفزيون وعلى الدعامات اإللكترونية شهد 

ارتفاعا بنسبة 6 في املئة و4 في املئة على التوالي، بينما 
انخفضت حصة الدعامات اإلعالمية األخرى بشكل ملفت 
مضطرة  كانت  التي  الورقية  للصحافة  بالنسبة  خاصة 

للتوقف عن الطبع والتحول إلى صيغة إلكترونية بديلة.
وعليه وصلت نسبة انخفاض هذه األخيرة إلى ناقص 
ميزانية  من  املئة  في   11 حصتها  تتجاوز  لم  وبذلك   62
اإلشهار التي قدرت ب 1.4 مليار درهم خالل هذه الفترة، 
مقابل 1.38 مليار خالل نفس الفترة من سنة 2019، في 
واللوحات  املئة،  في   38 ناقص  اإلذاعة  نسبة  كانت  حني 

اإلشهارية ناقص 32 في املئة.
على صعيد آخر، توقف الفردوس عند الدور الذي لعبه 
والتأطير  اإلعالمية  املواكبة  في  العمومي  اإلعالم  قطب 
خالل  من  كوفيد 19،  جائحة  ظل  في  والتربوي  الثقافي 
من  املباشرة  واملراسالت  اليومية  التغطيات  تكثيف 
مختلف ربوع اململكة، مشيرا في هذا الصدد، إلى التقرير 
الذي أعدته الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري حول 
والخاصة  العمومية  والتلفزية  اإلذاعية  الخدمات  مواكبة 
املستجد،  كورونا  بفيروس  املرتبطة  الوبائية  للحالة 
طيلة  وذلك  انتشاره،  من  للحد  املرصودة  واملجهودات 

الفترة املمتدة من 19 مارس إلى 9 أبريل 2020.
وأشار في هذا السياق إلى أن الشركة الوطنية ل�ذاعة 
والتلفزة خصصت حيزا زمنيا مهما من برمجتها ملواكبة 
(قناة  قنوات  بث  خالل  من  كورونا،  فيروس  تطورات 
الثقافية، الرياضية، العيون وتمازيغت) الدروس التعليمية 
الخاصة بجميع املستويات الدراسية من املرحلة االبتدائية 
بعد،  عن  التدريس  تعزيز  في  للمساهمة  الجامعية،  إلى 
العديد  لتبسيط  اليوم  مدار  على  التوعية  وصالت  وبث 
باللغات  اململكة  اتخذتها  التي  واإلجراءات  املفاهيم  من 

العربية، األمازيغية والفرنسية ولغة اإلشارة.
كما بثت القناة األولى، خالل الفترة املمتدة من مارس 
و80  إخباريا  موعدا   624 الجاري،  يونيو   12 غاية  إلى 
نشرة استثنائية تضمنت 450 اتصاال مباشرا مع خبراء 
وفاعلني في شتى املجاالت من مختلف جهات اململكة فضال 
اإلخبارية،  نشراتها  «ببالطو»  آخرين   70 استضافة  عن 
إخبارية  ربورتاجا وتغطية   3050 إنجاز وبث  فضال عن 
ميدانية، تستوفي مبادئ التوازن وموثوقية املصدر، حول 
تجاوز  أجل  من  املتخذة  والتدابير  الوبائية  الوضعية 

تداعياتها.
بادرت،  االذاعية  القنوات  كل  أن  الوزير  وأضاف 
اإلخبارية  البرامج  من  إنتاج وبث مجموعة  إلى  بدورها، 
جوانبها  في   «19 «كوفيد  بداء  املرتبطة  والتحسيسية 
الدروس  وبث  واالقتصادية،  والصحية  االجتماعية 
الجامعية بتنسيق مع رؤساء الجامعات، مسجال من جهة 
الوطنية  التلفزية  القنوات  برمجة  تعديل  تم  أنه  أخرى 
لتالئم مواكبة املجهود الوطني ملكافحة الجائحة من خالل 
التعليمية،  البرامج  بث  في  متمثلة  استثنائية  برمجة 

والوصالت والبرامج التحسيسية، والنشرات اإلخبارية.
القناة  أن  إلى  الوزير  أشار  الثانية،  للقناة  وبالنسبة 
التربوي  التأطير  بهدف  البرامج  من  العديد  ببث  قامت 
والشباب  واملراهقني  الناشئني  لفئة  واملوجهة  والثقافي 
والنساء والتي تمت مالءمتها مع طبيعة السياق الوبائي 
وتداعياته، مفيدا أن القناة إضافة إلى بث برامجها القارة 
التي تندرج ضمن الصنف الثقافي والتربوي، بادرت إلى 
بث  الجديدة،ومواصلة  البرامجية  املواعيد  إحدا� بع� 

مجموعة من األعمال الوثائقية.
في  املغربية نجحت  التلفزية  القنوات  أن  الوزير  وأفاد 
ظل حالة الطوارئ الصحية في استعادة شريحة واسعة 
ملجموعة  عالية  مشاهدة  نسب  محققة  جمهورها،  من 
ميتري»  «ماروك  شركة  سجلته  ما  حسب  برامجها،  من 

املتخصصة في قياس نسب املشاهدة.
وتابع أن إجراءات الحجر الصحي دفعت املغاربة إلى 
اللجوء إلى مشاهدة التلفاز لوقت أطول مقارنة مع األيام 
املشاهد  قضاها  التي  الساعات  معدل  وصل  إذ  العادية، 
املعدل  كان  فيما  ساعات،   5 إلى  التلفاز  أمام  املغربي 
يتراوح في األيام العادية بني 4 ساعات و4 ساعات ونصف 

الساعة، حسب ما أعلنت عنه مؤسسة «ماروك ميتري».

200 مليون درهم 
للصحافة المكتوبة

درهم  مليون   200 من  أزيد  رصد  تم  أنه  الوزير  وكشف 
هذا  إلنقاذ  استعجالي  مخطط  إطار  في  املكتوبة  للصحافة 
القطاع الحيوي الذي يضطلع بدور مهم في البناء الديمقراطي.
وقال الفردوس، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة 
مع  عقده  اجتماع  خالل  تم  إنه  النواب،  بمجلس  واالتصال 
قطاع  إشكاالت  لتدارس  وخصص  الصحافة،  قطاع  مهنيي 
أن   » التأكيد على  املكتوبة واإللكترونية والورقية،  الصحافة 
الدعم التقليدي غير كاف ويتعني اللجوء الى إجراء استثنائي 
تم  بأنه  مفيدا  والهيكلية»،  الظرفية  اإلشكاالت  بني  والتمييز 
واملالية وإصالح  االقتصاد  االشتغال بشكل مكثف مع وزارة 
املكتوبة،  الصحافة  إلنقاذ  استعجالي  مخطط  على  اإلدارة 

يرتكز على أربعة إجراءات تتعلق بالظرفية الحالية.
ويهم اإلجراء األول، وفق الوزير، تخصيص مبل� 75 مليون 
املقاوالت  هذه  أجور  كتلة  بدفع  الدولة  خاللها  تتكلف  درهم 
لثالثة أشهر (يوليوز وغشت وشتنبر)، مبرزا أن أزيد من 130 
مقاولة صحفية طلبت الدعم عبر طلب العروض الذي أطلقته 
مقاولة   30 من  أزيد  منها  التقليدي،  للدعم  بالنسبة  الوزارة 
حديثة، كشفت دراسة ملفات هذه املقاوالت عن تأزم وضعيتها 

املالية.
ل75  املالية  وزارة  تخصيص  في  الثاني  اإلجراء  ويتمثل 
مليون درهم وضخها في «حساب املورد» للمقاوالت الصحفية 
من أجل التكفل بسلسلة القيمة االقتصادية لقطاع الصحافة 

املكتوبة لتخفيف العبء عنها.
للمطبعات  مليون   15 تخصيص  فيهم  الثالث  اإلجراء  أما 
تمكني  أجل  من  وذلك  نسخة،  ألف   500 من  أكثر  تطبع  التي 
هذه املقاوالت الصحفية من دفع أجور املناولني، فيما يتمثل 
املكلفة  «سابريس»  ل  مباشر  دعم  تقديم  في  الرابع  اإلجراء 
بـ15  يقدر  بالظرفية  تتعلق  مشاكل  تواجه  التي  بالتوزيع 
مليون درهم، على أن تواصل وزارة املالية دعمها الذي بدأته 
السنة املاضية لهذه املقاولة من خالل إعادة رأسملتها برصد 

10 ماليني درهم لتقوية رأسمالها.
درهم  مليون   15 بقيمة  مالي  غالف  تخصيص  تم  كما 
بمجهود  «قامت  إنها  الفردوس  قال  التي  الخاصة  ل�ذاعات 

كبير في توعية املواطنني خالل األزمة الصحية».
وعلى املستوى الهيكلي، أكد الوزير أنه تم االتفاق خالل هذا 
اللقاء، على تشكيل فريق عمل مشترك لالشتغال على املعطيات 
على  العمل  سيتم  ذلك  بعد  الوضعية،  لتشخيص  والبيانات 
بالعصرنة  املتعلقة  سيما  القطاع  مهنيي  مقترحات  دراسة 
عقد  عبر  املقاوالت  لهذه  االستثمارية  واملشاريع  والتكوين 

برنامج.
من جهة أخرى، قال الفردوس إن أزمة جائحة كورونا كشفت 
عن العديد من املشاكل التي ال تهم قطاع االتصال فحسب، بل 
تشمل كل القطاعات ويتعني معالجتها من خالل اعتماد مقاربة 
باألزمة  املرتبطة  الظرفية  املشاكل  تحديد  على  تقوم  عقالنية 
ووضع مخططات خاصة بها واملشاكل الهيكلية التي تستلزم 

العمل وفق تصور على املدى املتوسط والبعيد.
كما أكد على أهمية التقائية املشاريع بني قطاعات الثقافة 
في  مذكرا  ملموسة،  مشاريع  خالل  من  والشبيبة  واإلعالم 
«أطفال  برنامج  بإعداد  قام  الشبيبة  قطاع  أن  الصدد،  هذا 
إلى  تهدف  الولوج  سهلة  تفاعلية  منصة  عن  عبارة  وثقافة» 
مسابقات  وبرنامج  اململكة،  وترا�  بثقافة  األطفال  تعريف 
يومي مخصص لألطفال على القناة األولى، ولم يفت املسؤول 
الحكومي التأكيد على أهمية التحوالت التكنولوجية واملنصات 
الرقمية التي أصبحت تؤثر على مفهوم الديمقراطية، وسوق 
هذه  ظل  في  قصوى  أهمية  يكتسي  أصبح  الذي  اإلشهار 

التحوالت.
وأشار في هذا الصدد، إلى النقاش الدولي املطروح حاليا 
حول  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  مستوى  على 
الرقمية،  للمنصات  الضريبي  بالوعاء  املرتبطة  اإلشكالية 
معتبرا ان هذا النقاش مهم للغاية بالنسبة لبلدان مثل املغرب 
والتي «ستمكننا من قوة التفاوض مع الشركات الكبرى سيما 
وأن عدد املغاربة املتوفرين على حساب «الفايسبوك» يبل� ما 

يقارب 15 مليون منها 8 مليون من الشباب».

مجلس المنافسة يحدد موعد البت في تالعبات شركات توزيع المحروقات

عقوبات ثقيلة تنتظر املخالفني و غرامات  تناهز 10 % من املبيعات



خاص04
Al Ittihad Al Ichtiraki

اإلثنني 29 يونيو 2020 املوافق 08 ذوالقعدة 1441 العدد 12.577

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

هذه بعض النقاط 
الرئيسية من تقرير 

المديرية العامة 
للضرائب عن أنشطتها 

برسم سنة 2019:

للمداخيل  إجمالي  ارتفاع   -  1
الضريبية الصافية برسم سنة 2019 
إلى 151,8 مليار درهم، مقابل معدل 
من  املئة  في   100,7 نسبته  إنجاز 

الهدف املسطر املحني.
2 - توزيع املداخيل الصافية حسب 

نوع الضريبة:
للضريبة  الصافية  املداخيل  بلغت 
على الشركات 54 مليار درهم، محققة 
املئة،  في   102,3 إلى  تصل  نسبة 
مقارنة  املئة  في   3,4 نسبته  بتطور 

بالسنة املنصرمة.
على  للضريبة  الصافية  املداخيل    
الدخل تحققت بنسبة 99 في املئة، أي 
مقارنة  املئة  في   1,4 نسبتها  بزيادة 

بالسنة الفارطة. 
 ارتفاع صافي للضريبة على القيمة 
درهم  مليار   31,86 إلى  املضافة 
في   100,2 إلى  تصل  نسبة  محققة 
املئة، أي بتطور نسبته 0,2 في املئة 

مقارنة بالسنة املالية السابقة.
والتمبر  التسجيل  رسوم  بلغت    
صافي  من  درهم  مليار   18,43
في   100,7 بنسبة  املحققة  اإليرادات 
بنسبة  تطورا  يعادل  ما  وهو  املئة، 
املالية  بالسنة  مقارنة  املئة  في   2,6

السابقة.
الضريبية  املداخيل  بلغت   -  3
املدفوعة بصفة طوعية 148,19 مليار 
درهم خالل سنة 2019، مسجلة زيادة 
السنة  مع  مقارنة  املئة  في   5 بنسبة 
السابقة. هذه الزيادة تعزى إلى جهود 
املديرية املتواصلة في مجال التسهيل 

والتحسيس ورقمنة املساطر.
اإلضافية  الضريبية  املداخيل   -  4
املنجزة  املراقبة  عمليات  عن  الناتجة 
وثائق،  على  بناء  أو  املكان  عني  في 
والتي أفضت إلى تسوية ودية أو إلى 
إجراء يهم التحصيل القسري، بلغت 
14,27 مليار درهم برسم سنة 2019، 
إجمالي  من  املئة  في   8,7 يمثل  مما 
املئة  11,2 في  املداخيل مقابل نسبة 

خالل 2018.
السنوية  الضريبة  إيرادات   -  5
بلغت  السيارات  على  الخصوصية 
3,40 ماليير درهم، أي بزيادة نسبتها 

 .2018 سنة  مع  مقارنة  املئة  في   7
املئة  في   93,4 نسبة  تحصيل  وتم 
شبكة  خالل  من  اإليرادات  هذه  من 
سنة  املئة  في   92,4 مقابل  الشركاء 
اإلنجازات  بذلك  لتنخفض   ،2018
على مستوى شبابيك اإلدارة إلى 6,3 
في املئة مقابل 8 في املئة سنة 2018.

الضريبية  املراقبة  عمليات   -  6
بعني املكان همت 7481 ملفا. ومثلت 
املئة  في   62 العامة  التدقيق  عمليات 
األشخاص  مثل  بينما  العمليات،  من 
الفئات  من  املئة  في   85 املعنويون 

التي شملتها املراقبة.
7 - شهدت سنة 2019 تحديد أزيد 
ضرائب  دافع  و192  ألفا   371 من 
جديد مقابل 199 ألفا و816 في سنة 
في   52 نسبتها  بزيادة  أي   ،2018
املئة، ويشكل األفراد نحو 61 في املئة 
من هذه الفئة. وأدى هذا التوسع في 
التي  املجهودات  جانب  إلى  الوعاء 
أفضل  بشكل  للتحكم  املديرية  تبذلها 
بنسبة  اإليرادات  في  زيادة  إلى  فيه، 
 2019 2018 الفترة  املئة خالل  5 في 
مقابل 1,5 في املئة خالل فترة 2017-

.2018
ألفا   44  ،2019 سنة  سجلت   -  8
و941 انخراطا جديدا في صفة مقاول 
بنحو  الساكنة  هذه  وارتفعت  ذاتي، 
 2018 بسنة  مقارنة  املئة  في   52
مقاولني  و110  ألفا   131 وتضم 

ذاتيني.

المراقبة الضريبية 
بعين المكان ..  تحصيل 
حوالي 8 ماليير درهم 

من المداخيل  

أفادت املديرية العامة للضرائب بأن 
املداخيل املحصلة من عمليات املراقبة 
همت  والتي  املكان،  بعني  الضريبية 
7481 ملفا، بلغت ما مجموعه 7,97 
ماليير درهم خالل 2019، أي بزيادة 
بسنة  مقارنة  املئة  في   82 نسبتها 

.2015
تقريرها  في  املديرية،  وأوضحت 
سنة  برسم  نشاطها  حول  األخير 
العامة  التدقيق  عمليات  أن   ،2019
العمليات،  من  املائة  في   62 مثلت 
 85 املعنويون  األشخاص  مثل  بينما 
شملتها  التي  الفئات  من  املائة  في 

املراقبة.
وأضاف املصدر أن تعزيز منظومة 
املديرية  مكن  الضريبية  املراقبة 
�ل  الذي  أدائها  على  الحفا�  من 

أعلى من املتوسط املسجل خالل فترة 
الخمس سنوات، وذلك بفضل تجويد 
من  البرمجة  وأتمتة  املعلومات  نظام 
بتحليل  املتعلق  املديرية  نظام  خالل 

املخاطر.
الوثائق،  على  املراقبة  وبخصوص 
أشارت املديرية إلى أن 64 في املئة من 
امللفات املبرمجة أفضت إلى تسويات 
بلغت قيمتها 4,1 ماليير درهم مقابل 
أي   ،2018 درهم خالل  ماليير   3,44
20 في املئة، مسجلة  بزيادة نسبتها 
واألشخاص  الكبيرة  املقاوالت  أن 
من  املائة  في   86 يمثلون  الذاتيني 
على  املراقبة  من  املحصلة  املداخيل 

الوثائق.
املداخيل  بلغت  أخرى،  جهة  من 
على  الضريبة  مراقبة  من  املتأتية 
العقارية،  األرباح  وعلى  الدخل 
ورسوم التسجيل والتمبر، 2,2 مليار 

درهم برسم سنة 2019.
املندوبية  أن  إلى  التقرير  وأشار 
2019، جهودها  واصلت، خالل سنة 
منظوماتها  تحديث  إلى  الرامية 
مع  الضريبية  باملراقبة  املتعلقة 
املمنوحة  الضمانات  على  الحفا� 
لدافعي الضرائب، وذلك بغية التصدي 

الناجع لكل أشكال الغ�.
منظومة  أن  املديرية  وأبرزت 
املراقبة الجديدة ترتكز على محورين 
أساسيني، يتمثالن في إتاحة مراجعة 
واملوثوقة  الصلة  ذات  املعلومات 
جهة،  من  لالستغالل،  والقابلة 

املوارد  توفير  أخرى،  جهة  ومن 
املخاطر  لتحليل  الضرورية  واألدوات 

واستهداف حاالت الغ�.

المداخيل الضريبية 
المدفوعة بصفة 

طوعية ترتفع ب 5 %

أفادت املديرية العامة للضرائب بأن 
بصفة  املدفوعة  الضريبية  املداخيل 
درهم  مليار   148,19 بلغت  طوعية 
زيادة  مسجلة   ،2019 سنة  خالل 
السنة  مع  مقارنة  املئة  في   5 بنسبة 

السابقة.
تقريرها  في  املديرية،  وأوضحت 

األخير عن نشاطها برسم سنة 2019، 
جهودها  إلى  تعزى  الزيادة  هذه  أن 
التسهيل  مجال  في  املتواصلة 
مبرزة  املساطر،  ورقمنة  والتحسيس 
أن سنة 2019 عرفت 230 ألفا و734 
انخراطا جديدا في خدماتها عن بعد 

.«tlservices»
من  املئة  في   86 أن  وأضافت 
(دون  الخام  املداخيل  إجمالي 
على  الخصوصية  السنوية  الضريبة 
السيارات) املحصلة من طرف املديرية 
مجموعه  ما  أي  بعد،  عن  تأديتها  تم 
 7,8 (حوالي  درهم  مليار   129,97

مليون عملية).
وسجل التقرير أن إيرادات الضريبة 
السنوية الخصوصية على السيارات 
3,40 ماليير درهم، أي بزيادة  بلغت 
سنة  مع  مقارنة  املئة  في   7 نسبتها 
في   93,4 نسبة  أن  موضحا   ،2018
املئة من هذه اإليرادات تم تحصيلها 
من خالل شبكة الشركاء مقابل 92,4 
في املائة سنة 2018، لتنخفض بذلك 
شبابيك  مستوى  على  اإلنجازات 
اإلدارة إلى 6,3 في املئة مقابل 8 في 

املئة سنة 2018.
ذاته  املصدر  أبرز  أخرى،  جهة  من 
اإلضافية،  الضريبية  املداخيل  أن 
املنجزة  املراقبة  عمليات  عن  الناتجة 
وثائق  على  بناء  أو  املكان  عني  في 
والتي أفضت إلى تسوية ودية أو إلى 
إجراء يهم التحصيل القسري، بلغت 

14,27 مليار درهم برسم سنة 2019، 
إجمالي  من  املئة  في   8,7 يمثل  مما 
املداخيل مقابل نسبة 11,2 في املائة 

خالل 2018.
املداخيل  أن  املديرية  وأضافت 
على  الضريبة  من  املتأتية  اإلضافية 
 64 تمثل  الدخل  وعلى  الشركات 
اإلضافية  املداخيل  من  املائة  في 

اإلجمالية.

أزيد من 370 ألف دافع 
ضرائب جديد 

العامة  املديرية  نشاط  تقرير  أفاد 
السنة  بأن   2019 برسم  للضرائب 
املاضية شهدت تحديد أزيد من 371 

ألفا و192 دافع ضرائب جديد مقابل 
أي   ،2018 ألفا و816 في سنة   199

بزيادة نسبتها 52 في املئة.
يشكلون  األفراد  إن  املديرية  وقالت 
الساكنة،  املائة من هذه  61 في  نحو 
مشيرة إلى أن هذا التوسع في الوعاء 
تبذلها  التي  املجهودات  جانب  إلى 
في  أفضل  بشكل  للتحكم  املديرية 
اإليرادات  في  زيادة  إلى  أدى  الوعاء 
للفترة  املائة   5 بنسبة  التلقائية 
املائة  في   1,5 مقابل   2019 2018

خالل الفترة 2017 2018.
وأبرز املصدر ذاته أن أتمتة عمليات 
العامة  املديرية  بدأتها  التي  التدبير 
للضرائب مكنت من االسترداد املنتظم 
أنه  مضيفا  السداد،  عن  للمتعثرين 
بالنسبة لسنة 2019، فقد بل� متوسط 
معدل االمتثال بعد االسترداد 34 في 
املائة ، أي ما يمثل ما مجموعه 7170 
مليون   694,5 و  إيداعه  تم  تصريحا 

درهم تم استردادها.
وأضاف البالغ أن نحو 54 في املئة 
بعد  املودعة  التصريحات  عدد  من 
املبل�  من  املئة  في   59 و  االسترداد، 
املسترد، تمركز بمدينة الدار البيضاء،

وأشارت املديرية أيضا إلى أن سنة 
2019 سجلت 44 ألفا و941 انخراطا 
ذاتي، مشيرا  جديدا في صفة مقاول 
إلى أن هذه الساكنة ارتفعت بنحو 52 
وتضم   2018 بسنة  مقارنة  املئة  في 

131 ألفا و110 مقاولني ذاتيني.

بلغت رسوم 
التسجيل والتمبر 

18,43 مليار 
درهم من صافي 

ا�يرادات المحققة 
بنسبة 100,7 %، 

وهو ما يعادل 
تطورا بنسبة

2,6 % مقارنة 
بالسنة المالية 

السابقة

«شهدت سنة 
2019 تحديد أزيد 

من 371 ألفا و192 
دافع ضرائب جديد 

مقابل 199 ألفا 
و816 في سنة 
2018، أي بزيادة 

نسبتها 52 %

2019
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 توفيت مدونة شابة تبل� من العمر 32 سنة، األسبوع املاضي في إحدى املصحات 
بالرباط، حيث كانت بصدد إجراء عملية جراحية لشفط الدهون.

السكتاني،  حاتم  من  بكل  لألنباء  العربي  املغرب  وكالة  اتصلت  السياق،  هذا  وفي 
الخبير جنائي واألستاذ املتعاقد بجامعة عبد املالك السعدي بتطوان، وعبد الرحمان 
املريني، املحامي في هئية القنيطرة، لتسليط الضوء على اآلثار القانونية ملأساة من هذا 

القبيل واملسؤولية الطبية املترتبة عنها.

ما هي طبيعة العالقة بني الطبيب واملريض�
اعتبر  السكتاني أن ثمة التزاما بالنتيجة في إطار العقد الطبي الذي يربط جراح 
التجميل باملريض، مضيفا أن املريض يعتبر "مستهلكا"، مما ينطوي على تمتعه بالحق 

في الحصول على خدمات عالية الجودة وضمان سالمته.

وفي هذا الصدد، أشار إلى افتراض املسؤولية الطبية، ليترك األمر للطبيب إلثبات 
أنه ليس مذنبا، وهو ما يختلف عن االلتزام بالوسائل حيث يعود األمر للمريض إلثبات 

الخطأ في اإلطار التعاقدي املدني.

ماذا عن املسؤولية الطبية�
اعتبر   املريني أن املسؤولية الطبية مفهوم فضفاض، مسجال أن عائلة الضحية 

يمكن أن تحمل الطبيب املسؤولية املدنية و/أو الجنائية.
وأوضح أن املسؤولية املدنية قد تكون تعاقدية أو تقصيرية، مشيرا إلى أن األولى 

ناتجة عن خطأ متعلق بعدم تنفيذ عقد.
وكقاعدة عامة، يضيف الخبير، فإن التزام الطبيب ال يعدو أن يكون التزاما بالوسائل، 
أي أنه ال يتعهد بضمان نتيجة ما، وإنما باستخدام كافة الوسائل الالزمة لتحقيق هذه 

النتيجة.
على  ينطبق  ما  وهذا  بالنتيجة.  بااللتزام  املطالبة  يمكن  أنه  إلى  نوه  املقابل،  وفي 
الجراحات التجميلية التي ال تنطوي على مخاطر سواء في الجانب التقني أو من حيث 

التأويل.
التقصيرية تهم الضرر املحد� خارج أي عالقة تعاقدية  أن املسؤولية  إلى  وخلص 
قائمة مسبقا. ويتعلق األمر بمسؤولية قد تترتب إما عن خطأ مباشر (الفصل 77 من 
أو  التهور  أو  التقصير  االلتزامات والعقود)، وإما عن خطأ غير مباشر بسبب  قانون 

اإلهمال (الفصل 78 من قانون االلتزامات والعقود).

ما هي الخيارات املتاحة في حالة الوفاة أثناء عملية جراحية أو عند االشتباه في 
خطأ طبي�

برأي الدكتور السكتاني، يجب تضمني كل شيء في امللف الطبي الذي يعتبر ملكية 
حصرية للمريض، ويجب تسليمه إياه برفقة تقرير مفصل عن العملية.

وأضاف أن أي تقصير في حفظ هذا امللف هو أول دليل على اإلهمال الطبي، مشيرا 
إلى أنه أداة قيمة تحتوي على أدلة لصالحه أو ضده، أي أنه قد يبرئ الطبيب أو يدينه.

أنه  على  الخبيران  يتفق  الضرر،  حالة  في  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  وبخصوص 
يحق للمريض أو ذويه اختيار املسطرة الجنائية أو املدنية.

ومن نفس املنطلق، اعتبر املريني أنه يمكن لذوي املريض مقاضاة املصحة والطبيب 
في آن واحد، أو أحدهما الذي يستدعي اآلخر على سبيل الضمانة.

وعالوة على املسؤولية املدنية، قد تتم إدانة الطبيب جنائيا أمام املحاكم الجنائية 
بسبب خطأ مرتكب في ممارسة نشاطه الطبي.

على  يجب  إذ  الطبيب.  إلدانة  يكفي  ال  خطأ  إثبات  أن  الخبير  سجل  املقابل،  وفي 
القاضي إجراء تحقيق آخر متعلق بوجود صلة سببية بني خطأ الطبيب والضرر امللحق 

باملريض.
تحمل  عدم  بحكم  وفردية  تظل مسؤولية شخصية  الجنائية  املسؤولية  أن  وأوضح 
ينطوي  الجراحي ال  الفريق  فإن مفهوم  لذلك،  الغير. ونتيجة  لدن  املرتكبة من  األفعال 

مبدئيا على نوع ما من املسؤولية الجماعية.
طبيب  أو  التجميل  جراح  كان  إذا  ما  معرفة  الضروري  من  الخبير،  يضيف  لذلك، 
خطأ  بإثبات  األمر  يتعلق  أخرى،  وبعبارة  املشتركة.  التزاماتهما  نكثا  قد  التخدير 

شخصي ضدهما إلثبات مسؤوليتهما املشتركة.

ما هي القوانني التي تؤطر املتابعات القانونية بخصوص األخطاء الطبية � األستاذ 
في هذه القضية يمكن متابعة مقترف الخطأ الطبي بمقتضى املادة 432 من  املريني: 
القانون الجنائي الذي ينص على أن "من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم 
انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته، النظم أو القوانني، قتال غير عمدي، أو تسبب فيه 
عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتني 

وخمسني إلى ألف درهم".
صراحة  مخصصتني  ليستا  الجنائي  القانون  من  و433   432 املادتني  أن  صحيح 
ضارة  تداعيات  في  يتسبب  بشري،  تقصير  كل  تعاقبان  لكنهما  الطبية،  لألخطاء 
تحديد  بمجرد  تطبيقهما  إلى  تميل  املغربية  املحاكم  فإن  ذلك،  ومع  لألشخاص. 
املسؤوليات من خالل االستعانة بخبرة طبية. ماهي حدود املسؤولية الطبية � األستاذ 
املريني: رغم كل املقتضيات القانونية، تبقى مجموعة من املشاكل والصعوبات معلقة في 
ميدان املسؤولية الطبية. وبذلك، فإن الوضعية الراهنة ليست مرضية بالنسبة للمرضى 
واألطباء على حد سواء. ذلك أن املرضى يواجهون مشاكل اإلثبات، نظرا لكون الولوج 
إلى امللف الطبي ليس باألمر الهني، كما أن نتائج الخبراء يلفها الغموض غالبا بفعل 
الرغبة في الحفا� على الزمالة املهنية. من جهتهم، يعتبر األطباء أنه من املستحيل قبول 
مسألة رفع دعاوى قضائية ضدهم من طرف أشخاص ال يحيطون علما بقواعد ونتائج 
فعل طبي. - الدكتور السكتاني: ما زال هناك فراغ قانوني في ظل غياب مدونة للصحة 
وهيئة عليا للصحة يمثل فيها مجموع املتدخلني من أطباء وممرضني وممثلي املرضى 

الذين ليسوا سوى ممثلي املستهكلني.
ويهم هذا الفراغ القانوني القوانني الخاصة باملسؤولية الطبية، على اعتبار أن هذه 

األخيرة مؤطرة في املغرب -خالفا للدول الغربية- بقانون االلتزامات والعقود.
ما  في  املقاس  على  تتم صياغتهما  لم  الجنائي  والقانون  التأمينات  مدونة  أن  كما 
يتعلق بخصوصية املمارسة الطبية التي تتراوح نتائجها بني الحفا� على الحياة أو 
وتفاقم  للشفاء  والتماثل  الحالة،  وتعقيد  إيجابي  تطور  املوت، وتسجيل  إلى  اإلفضاء 

الحالة الصحية مع فقدان عضو لوظيفته بشكل نهائي وغير ذلك.  

 نادية الهاشمي 

 ظلت جراحة التجميل مقتصرة ملدة طويلة 
على نخبة من األشخاص الذين يتوفرون على 
أصبحت  أنها  إال  الالزمة،  املادية  اإلمكانيات 
من  ذاته  الوقت  في  وانتقلت  شائعة  اليوم 
العصر البدائي إلى حقبة العالج الجيني. كما 
رفاهية  على  يسهر  تخصصا  أصبحت  أنها 
األشخاص ويعزز ثقتهم في أنفسهم. واليوم، 
لم تعد جراحة التجميل تقتصر على محو آثار 
بتقديم  تهتم  أصبحت  بل  فحسب،  السنوات 

الشخص في أبهى حلته.
تغيرت  العالم،  دول  كباقي  املغرب،  وفي 
معايير الجمال بفضل العوملة وحلول العصر 
الشفاه  وراء  السعي  اليوم  فأصبح  الرقمي. 
اللبنانية،  الطريقة  على  واألنف  املمتلئة، 
قامة  أو  ''كارداشيان"،  طريقة  على  واألرداف 

نحيفة تثير الغيرة.
لجراحة  املتواصل  االزدهار  ويعزى 
(وهي  التقويم  جراحة  ولنظيرتها  التجميل، 
شبكات  ثورة  إلى  جزئيا  تعقيدا)،  أكثر 
الضوء  تسلط  التي  االجتماعي  التواصل 
"األطباء-صانعي  أو  النجوم  مفاتن  على 
إلى  "ضفادع  يحولون  الذين  املعجزات" 
التي  املذهلة  الواجهة  عن  فضال  أمراء"، 
الفيلترات  أو  (إنستاغرام)  تطبيق  يشكلها 
تعيد  التي  (سنابشات)  لتطبيق  "السحرية" 

تشكيل الوجه بنقرة واحدة.
يدفع  أشكاله  بكل  الكمال  وراء  والسعي 
الشباب أكثر من غيرهم إلى إجراء هذا النوع 
التي  البدنية  الشوائب  ملسح  العمليات  من 
يصعب التعاي� معاها في نظر هؤالء. وفي 
مرادمي،  وفاء  الدكتورة  أكدت  الصدد،  هذا 

التجميل  لجراحة  املغربية  الجمعية  رئيسة 
تمت  التجميلية  العمليات  أن  والتقويم، 
موضحة  وخارجه،  املغرب  في  دمقرطتها 
في  نظيراتها  غرار  على  املغربية،  "املرأة  أن 
العالم، لديها نفس التطلعات حيث ترغب في 
بدنية  بمفاتن  على جمالها وشبابها  الحفا� 

متناغمة وبارزة".
وقالت السيدة مرادمي، وهي اختصاصية 
في  بأكادير،  والتجميل  التقويم  جراحة  في 
أنه  لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح 
جراحة  على  أكثر  اليوم  نتحد�  كنا  "إذا 
املجتمعي"،  التغير  بفضل  فإنه  التجميل، 
مسجلة أنه "خالل التسعينيات، كانت النساء 
وجمالهن  شبابهن  على  الحفا�  في  ترغب 
بالنوم واالستيقا� فقط! وال أحد كان يعترف 
باللجوء إلى الجراحة أو طب التجميل". وعلى 
الرغم من تغير النظرة إلى هذا االختصاص، 
التجميلية  الجراحات  حول  التعتيم  أن  إال 
النساء،  بعض  تعزي  حيث  قائما،  يبقى 
العمليات،  من  النوع  هذا  إلى  لجأن  اللواتي 
أو  مهني  مكياج  إلى  مظهرهن  في  التغير 
غذائية.  حمية  أو  الجلد  طبيب  عند  عالجات 
املسبقة  واألفكار  العملية  طبيعة  وتبقى 
التي تغذيها النقاشات بني الحالل والحرام، 
واالنقسام بني ما هو ضروري وكمالي، كلها 
أسباب يمكنها أن تفسر هذا التعتيم. وتجرى 
شفط  عملية   4000 قرابة  سنويا  اململكة  في 
للتدخالت  الرقم بالنسبة  ذهون، ويرتفع هذا 

''البوتوكس" الجمالية األقل تعقيدا من  قبيل 
 ، (b o t o x ت ( ا لحشو ا و
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والتقشير   (laser) والليزير   ،(épilation)
التي  التقديرات  بحسب  وذلك   ،(peeling)
رئيس  بوكيند،  حسن  الدكتور  بها  أدلى 
الجمعية املغربية لجراحة التقويم والتجميل، 
تعقيبها  وفي  لألنباء.  العربي  املغرب  لوكالة 
على هذه األرقام، قالت الدكتورة وفاء مرادمي 
ال  أنه  بما  بحذر،  معها  التعامل  ينبغي  إنه 
هذا  ممارسة  حول  دقيقة  معطيات  تتوفر 
الجراحات،  وككل  املغرب.  في  التخصص 
عدد  على  التجميل  جراحة  تنطوي  أن  يمكن 
مدونة  وفاة  ذلك  على  يدل  كما  املخاطر،  من 
 17 يوم  سنة،   32 العمر  من  تبل�  مغربية 
الدهون  شفط  عملية  جراء  املاضي،  يونيو 

أجرتها في مصحة مرموقة بالرباط.
وأسرتها  .ب)  (إيمان  والدا  ولجأ 
االجتماعية،  الشبكات  إلى  وأصدقاؤها 
كذلك  وليطالبوا   ، وأملهم  عزاءهم  ليتقاسموا 
"بفتح نقاش حقيقي في املغرب حول موضوع 
الزعيمي  عائشة  وكتبت  التجميل".  جراحة 
الساخري، في تدوينة تقاسمتها على الشبكات 
 cliniquedela  # االجتماعية تحت وسمات 
 honte ، #cliniquesansethique,
، عن  إيمان  قريبتي  ''توفيت   .#charlatans
عمر يناهز 32 سنة فقط، جراء عملية تجميلية 

همت شفط ذهون بسيط !!!".
وفي انتظار تسليط املزيد من الضوء على 
حيثيات وفاة هذه الشابة، تجدر اإلشارة إلى 
نونبر  ففي  معزولة،  ليست  الحالة  هذه  أن 
املاضي، توفيت شابة من الدار البيضاء، تبل� 
من العمر 31 سنة، بسبب انسداد رئوي بعد 
إجراء عملية شفط دهون في عيادة بالعاصمة 

وفي  مختلفة االقتصادية.  تصريحات 
املغرب  بي لوكالة  لعر ا

اعتبر  لألنباء، 

الخبير  ضمنهم  الخبراء،  من  مجموعة 
عبد  بجامعة  املتعاقد  واألستاذ  الجنائي 
''الخطر  أن  السكتاني،  السعدي، حاتم  املالك 
الجراحية،  العمليات  في  قائما  دائما  يكون 
ورغم أخذ جميع االحتياطات، يمكن أن تطرأ 
الجراحي  "الطبيب  أن  مسجال  تعقيدات"، 
وإبالغ  التعقيدات  هذه  توقع  عليه  يجب 
وأكد  بها".  املتعلقة  املخاطر  وتدبير  املريض 
أن  الدليل"،  الطبية:  "املسؤولية  كتاب  مؤلف 
إلى  إيمان تسائل ضمائرنا وتدعونا  "قضية 
وسالمة  لحقوق  الحماية  من  املزيد  توفير 
املريض املغربي''، مبرزا في هذا الصدد وجود 
"نوع من الفراغ القانوني في القضايا املتعلقة 
وأضاف  املغرب".  في  الطبية  باملسؤولية 
الخبير، الذي يرأس املعهد املتوسطي للعلوم 
وفاة  وتقبل  فهم  الصعب  "من  أنه  الجنائية، 
 (...) عادية  تبدو  عملية  مريض شاب بسبب 
وفي كل األحوال، يجب على الطبيب أن يكون 
دائما إلى جانب األسرة ، مع مشاطرة العزاء 

وتحمل املسؤولية الكاملة وجبر الضرر".
هذه  تؤكد  منه،  مفر  ال  قدر  أو  طبي  خطأ 
القصص املأساوية أن عمليات التجميل، على 
الرغم من كونها بسيطة، إال أنها تنطوي على 

مخاطر.
تحمل  العمليات  بعض  فإن  وبالفعل، 
شد  جراحة  مثل  غيرها،  من  أكثر  مخاطر 
اإلصابة  خطر  فيها  يرتفع  والتي   ، البطن 
بانسداد رئوي (انسداد القناة الرئوية بجلطة 
دموية)، كما يعتبر التدخني عامال آخر يرفع 
العامة.  الصحية  الحالة  وكذا  املخاطر  من 
مستوى  االعتبار  بعني  األخذ  دائما  ويجب 
والعملية  العام،  بالتخدير  املكلفني  تأهيل 

الجراحية ذاتها، واملكان الذي ستجرى فيه.

خصت الدكتورة وفاء مرادمي، اختصاصية جراحة 
التجميل ورئيسة اجلمعية املغربية جلراحة التجميل، 

وكالة املغرب العربي لألنباء بحوار قدمت فيه حملة 
عامة عن جراحة التجميل وخصوصياتها وحتدياتها.

 ما هي الوضعية الحالية لهذا التخصص الطبي 
إلى  ارتقت  باملغرب  التجميل  جراحة   � باملغرب 
أو  التقني  املستوى  على  سواء  املستويات  أعلى 
فاالختصاصيون  املهني.  واالنضباط  التكنولوجي 
الصعيد  على  صيتهم  ذاع  التجميل  جراحة  في  املغاربة 
للقيام  باململكة  الرحال  يحطون  األجانب  وبات  الدولي. 
بعمليات جراحية تجميلية، ليس بسبب انخفاض األسعار، 
بل بفضل الكفاءة والخبرة اللتني يتميز بهما هذا التخصص 

ببالدنا.
وعندما تسجل حالة وفاة في جراحة التجميل أو في أي 
عملية جراحية أخرى، فهذا ال يعني أنها تمت بطريقة غير 
صحيحة، بل بسبب حدو� مضاعفات. إذ يمكن ألي عملية 
جراحية أن تكون محفوفة باملضاعفات، وقد تفضي لألسف، 

إلى الوفاة.
ما حد� بالرباط مأساة حقيقية بالنسبة لعائلة الراحلة 
في املقام األول، ألن مثل هذه األمور ال نضعها إطالقا في 
الحسبان. األمر يشبه إلى حد كبير لحظة الوالدة، التي من 

املفروض أن تكون حدثا سعيدا في أغلب األحيان.
األمر ذاته ينطبق على جراحة التجميل التي من املفترض 
لكي  املرء  لها  يستعد  لحظة  إنها  سعيدة.  لحظة  تكون  أن 
يصبح أكثر جماال ورشاقة، ولكن يمكن أن تحد� مضاعفات 
العمليات  باقي  شأن  ذلك  في  شأنها  التجميل  جراحة  في 
الجراحية. هناك أسباب وتفسيرات، ولكن بالتأكيد ليس ألن 

العملية تمت بطريقة غير صحيحة.

جراحة  اختصاص  ينظم  قانون  هناك  هل   
التجميل �

ال يوجد قانون على النحو املتعارف عليه، ولكن 
لدينا قواعد على غرار كافة العمليات الجراحية. 
فنحن ننضوي تحت لواء مجلس هيئة األطباء، كتخصص 

طبي جراحي مستقل.

سنة   14 إتمام  التجميل  جراحة  في  التخصص  يتطلب 
على األقل من الدراسة بعد الحصول على شهادة البكالوريا. 
نعالج ونجري عمليات جراحية  أن  القسم على  نؤدي  كما 
أؤكد مرة  الظروف، ولكن  أفضل  بهم في  للمرضى ونتكفل 
أن  يمكن  ولألسف  العلوم،  من  علم  الطب  أن  على  أخرى 

تحد� مضاعفات.

 هل أنتم مقيدون ب"االلتزام بالنتيجة" �
في  يوجد  أمر  وهو  باملرة،  صحيح  غير  هذا 
بأسطورة  يتعلق  األمر  كثيرين.  لدى  الالوعي 
كبير وجود تماسيح في  إلى حد  حضرية تشبه 
شبكات الصرف الصحي في نيويورك. فنحن مقيدون بما 
عندما  أنه  يعني  وهذا  املعززة"،  الوسائل  "التزام  نسميه 
يأتي مريض إلى عيادتنا لالستشارة أو طلب إجراء عملية 
طبيعة  على  بناء  أنه  له  نشرح  أن  علينا  يتعني  جراحية، 
جسمه أو وجهه، نلتزم بأن نقدم له هذه النتيجة أو تلك. 
بأن  ملزمون  أننا  يعني  املعززة  الوسائل  التزام  فإن  ولذا 
واملعارف  والكفاءات  التقنيات  كافة  املريض  على  نقترح 
في  ممكنة  نتيجة  أفضل  لتحقيق  والتكنولوجيا  العلمية 
ال  فاألجسام  الخاصة،  حالته  على  بناء  التجميل  جراحة 

تتشابه، تماما مثل الوجوه والجلد والدهون.

 هل هناك تداخل بني ممارسة جراحة التجميل 
الذين  أولئك  أو  مؤهلني  اختصاصيني  قبل  من 
(أخصائيو  تكوين  أي  إجراء  دون  يمارسونها 
جراحة الطب الباطني، صالونات التجميل، أطباء 

الجلد...)�
هذا املوضوع يثير اهتمامي، تماما مثل كافة اختصاصيي 
جراحة التجميل. ففي جراحة التجميل، ال يحق إال لألطباء 

املؤهلني في املجال ممارسة هذا االختصاص.
ألي  يحق  ال  التجميل،  جراحة  أخصائيي  عدا  وما 
أخصائي آخر إجراء جراحة تجميل. صحيح أنه من املمكن 
إجراء دورات تكوينية، ولكن ذلك ال يعوض في أي حال من 

األحوال سنوات الدراسة.
حقن  أو  آلي  هو  ما  بكل  يتعلق  الذي  التجميل،  طب 
الغنية  والبالزما  الهيالورونيك،  وحمض  البوتوكس،  مثل 

أخصائيو  يمارسه  وامليزوثيرابي،  الدموية،  بالصفائح 
األطباء  من  وغيرهم  الجلد  أطباء  وكذلك  التجميل  جراحة 
التخصص.  هذا  في  دبلومات  على  الحاصلني  أو  العامني 
الجراحية  العمليات  بعض  إجراء  يتم  املقابل،  وفي 
من  القانون  وخارج  تماما  قانوني  غير  بشكل  التجميلية 
التجميل،  صالونات  في  والعاملني  التجميل،  خبراء  قبل 
ومصففات الشعر، واملمرضات، وغيرهم. إنها ممارسة غير 
بموجب  عليها  يعاقب  أن  نظريا  تستوجب  بتاتا  قانونية 

القانون.

هذا  يواجهها  التي  التحديات  هي  ما   
التخصص في املغرب �

الناس  عامة  تحسيس  في  التحدي  يكمن 
التجميل.  جراحة  ماهية  حول  أفضل  بشكل 
فعلى املستوى الطبي، يطلب بعض املرضى إجراء عمليات 
غضون  في  زواج  حفل  لحضور  استعدادا  كبيرة  جراحية 
أيام معدودة. قد يبدو األمر مثيرا للسخرية، لكنه قريب جدا 

من الواقع في بعض الحاالت.
للعملية  الحقيقي  املعنى  أيضا  الناس  يعرف  أن  ويجب 
ما  غالبا  تجميلية  جراحية  عملية  مدة  وأن  الجراحية، 

تتجاوز بكثير نظيرتها في األمراض األخرى.
بسيطة  جراحة  أنها  الناس  يعتقد  أن  ينبغي  ال  كما 
من  العكس  على  بل  نقاهة.  لفترة  الخضوع  تستوجب  وال 
ذلك، ففي العمليات الجراحية الكبيرة لشفط الدهون وشد 
عقب  نظيرتها  من  بكثير  أهم  النقاهة  فترة  تكون  البطن، 
أو  الصفاق  التهاب  أو  الدودية  الزائدة  التهاب  عمليات 
الحصر. وبالتالي،  املثال ال  القيصرية، على سبيل  الوالدة 
فإن التحدي يكمن في تحسيس الناس بكل شفافية ونزاهة 
ومصداقية. غالبا ما تكون التقارير اإلعالمية حول جراحة 
ماهية  عن  بإسهاب  تتحد�  وال  للغاية  سطحية  التجميل 
هذا التخصص. صحيح أنه تم إنجاز عدة ربورتاجات من 
الورقية  الوطنية  الصحف  وبعض  الوطنية  القنوات  قبل 
واإللكترونية واسعة االنتشار، لكنها ال تغوص في أعماق 
جراحة  فضائح  عن  نتحد�  ال  فعندما  التجميل.  جراحة 
ذاهبني  كنا  لو  كما  بسيطة  عمليات  عن  نتحد�  التجميل، 
لصالون الحالقة، في حني أن األمر مختلف عن ذلك تماما. 
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 دبت الحياة  بالعيون بعدما جددت املقاهي واملطاعم 
الوصل بزبنائهما، كإجراء هام تلى املرحلة الثانية من 

رفع الحجر الذي أقرته الحكومة.
فبعدما حال بينها الفيروس اللعني وارتشاف قهوتها 
السوداء، وكرح كؤوس الشاي الصحراوي، أو حتى أكل 
حاضرة  ساكنة  ذي  هاهي  األثير،  مطعمها  في  طاجني 
الجنوب املغربي تمأل هاته األماكن وتنفي عنها الشغور. 
صباحا،  والنصف  الثامنة  في  القارة  الساعة  عقارب 
(نيسبريسو  بقهوته  االختالء  من  اإلله  عبد  تمنع  لم 
بشارع  يده  كراحة  يعرفه  الذي  املقهى  في  تخصيصا) 
املحاسب  وقال  الحجر.  أوقفها  عادة  السادس،  محمد 
لألنباء  العربي  املغرب  لوكالة  حديث  في  األربعيني 
اليوميتني  رغباتي  ذينك  قهوتي.  أرتشف  "أصطبح. 
اللتني حيل بيني وبينهما لثالثة أشهر بسبب فيروس 
كورونا". من جهته أكد زميله جالل وكأس الشاي بيده 
أنه لن يخلف هذا املوعد ألي سبب من األسباب، مضيفا 
الوصل  ألجدد  للغاية  سعيد  "أنا  صحيفته  متأبطا 
من  نزر  واستعادة  الحجر  لقبل  عاداتي  من  بعض  مع 
حياتي الطبيعية". وحتى وإن استبشر عبد اإلله وجالل 
املقاهي،  فتح  إعادة  قرار  املقاهي،  ارتياد  ومتعودو 
اقتضتها  محددة  شروط  وفق  يسري  اإلجراء  هذا  فإن 
تفشي  لحصر  بها  املعمول  الصحية  البروتوكوالت 
فيروس كورونا. ويسمح املخطط الحكومي لرفع الحجر 
بعني  خدماتها  بتقديم  واملطاعم  للمقاهي  التدريجي 
طاقتها  من  املئة  في   50 نسبة  تجاوز  عدم  مع  املكان، 
االستيعابية، والتقيد الصارم بكافة التدابير االحترازية 
العامة  النظافة  وقواعد  تباعد جسدي  من  عنها  املعلن 
وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية للزبناء واملستخدمني.

وأكد سفيان مدبر مقهى مبثوثة غير بعيد عن ساحة 
أظن أن زبناءنا واعون بهذه التدابير. من   " أم السعد 
بعدما  وتعقيمها،  املوائد  تنظيف  على  نسهر  جانبنا 
الحالة  املكان".  زبون  غادر  مرة  كل  بينها،  باعدنا 
كنظيرتها باملطاعم. حيث بمستطاع عماد وإلياس منذ 
و"مقيلة"  البيتزا  شطائر  تناول  الخميس  أمس  زوال 

بمقربة ساحة  املفضل  الشهي خارج مطعمهما  السمك 
تحت  ساخرا،  صديقه  إلياس  عماد  وحد�  الدشيرة. 
املوظفني  من  كثير  لدى  املفضل  املطعم  مدبر  أنظار 
توصيل  خدمة  "انتهت  املدينة،  بوسط  واملستخدمني 
وأوضح  العمل".  مقرات  إلى  أو  املنازل  إلى  الوجبات 
الستقبال  يغمره  والفرح  املطعم  هذا  مدبر  القادر  عبد 
واملقاهي  املطاعم  أغلب  أن  أكيد   " جديد،  من  زبنائه 
فتحت أبوابها منذ 29 من ماي الفارط، لكن األمر اقتصر 
املطعمي  هذا  ويهيب  التوصيل".  خدمات  على  فقط 
الخمسيني مرتديا كمامته الوقائية، بالزبناء استعمال 
املطهر الكحولي املوضوع في املدخل، في حني تم إلصاق 
الئحة التدابير على يافطة بالحائط. هنا أيضا، تم أخذ 
السلطات  أقرته  الذي  الصحي  البروتوكول  متطلبات 
العمومية بعني االعتبار. ويتعني على املطعميني ضمان 
نظافة األماكن وأدوات االشتغال مع السهر على تهوية 
الكحولية  املعقمات  توفير  إلى  إضافة  مؤسساتهم، 
على  الزهو  كان  ولئن  للمستخدمني.  الواقية  واألقنعة 
أوجه الستئناف نشاط املقاهي واملطاعم وعودتهما إلى 
سابق عهدهما ( أو قليال)، فإن الحذر والتحوط أساسا 

هذا النجاح، لكون الداء الزال يطل بقمقمه.

بين االرتياح واالنتظارية، أرباب 
المقاهي بالصويرة يستأنفون 

عملهم بعين المكان
إعالن  إثر  أشهر  ثالثة  من  ألزيد  دام  انقطاع  بعد   
فيروس  بسبب  باملغرب  الصحية  الطوارئ  حالة 
املتخذة  "الصارمة"  والتدابير  املستجد،  "كورونا" 
الوباء،  انتشار  من  للحد  العمومية  السلطات  قبل  من 
استأنف أرباب املقاهي بالصويرة، بني مشاعر االرتياح 
واالنتظارية، نشاطهم االعتيادي عبر العمل بعني املكان 

وسط ترحيب من الزبناء.
املاضي،  ماي   29 في  انطلقت  أولى  مرحلة  وبعد 

استؤنفت فيها أنشطة املقاهي بشكل جزئي عبر خدمات 
التوصيل والطلبات املحمولة، شرع أرباب املقاهي، في 
في  الصحي،  الحجر  تخفيف  من  الثانية  املرحلة  إطار 
استقبال زبنائهم بعني املكان، في احترام دقيق للقواعد 
املختصة  السلطات  عن  الصادرة  والصحية  الوقائية 
واملستخدمني.  املستهلكني  سالمة  على  الحفا�  قصد 
افتتحت  الخميس،  أمس  من  األولى  الساعات  ومنذ 
أو  مغلقة  أخرى  ظلت  فيما  املقاهي،  واجهات  بعض 
الطاوالت  برزت  حيث  والتعقيم،  التنظيف  طور  في 
التباعد  تدابير  تحترم  جديدة  تهيئة  مع  بالساحات 
والوقاية  السالمة  وتدابير  الزبناء  بني  الجسدي 
عدم  احترام  على  السهر  مع  السلطات،  عن  الصادرة 
تجاوز 50 في املئة من الطاقة االستيعابية لالستقبال. 
تتزامن  التي  اللحظة،  هذه  الصويرة  ساكنة  وانتظرت 
مع بداية املوسم الصيفي، بشكل كبير، قصد الجلوس 
واحتساء  سابقا،  الشأن  هو  كما  املفضلة،  املقاهي  في 

كوب من القهوة أو كأس شاي أو مشروبات أخرى.
بفتح  سرورهم  عن  املقاهي  مهنيو  عبر  وباملناسبة، 
محالتهم كليا في وجه الزوار، مشيدين بقرار السلطات 
في  أنشطتهم  استئناف  من  سيمكنهم  الذي  العمومية 
أفضل ظروف السالمة والنظافة طبقا للتدابير الوقائية 
أثقلت  التي  الصحي  الحجر  صفحة  وتجاوز  الجارية، 
كاهل األرباح. واعتبروا، في تصريحات لوكالة املغرب 
العربي لألنباء، أن هذا االستئناف وإن كان "محتشما"، 
فإنه سيمكن من إعطاء "دفعة" إضافية إلنعاش النشاط 
االقتصادي على الصعيد املحلي، وسيمكن أيضا، عددا 
قوتهم  وتوفير  عملهم  استئناف  من  املستخدمني  من 
اليومي، بعد تضررهم باآلثار االقتصادية واالجتماعية 
في  التام  انخراطهم  الصحية. وعبروا عن  األزمة  لهذه 
مجال  في  عنها  املعلن  التدابير  لكافة  الدقيق  التطبيق 
مكافحة  قصد  الصحية،  والسالمة  والوقاية  النظافة 
الزبناء  صحة  على  والحفا�  (كوفيد19-)  عدوى 
من  مجموعة  املقاهي  أرباب  وضع  وهكذا،  واملشغلني. 
اتباعها،  الواجب  الوقائية  التدابير  حول  امللصقات 

وعلب  الزبناء  إشارة  رهن  التعقيم  لسائل  وموزعات 
املناديل الورقية وقارورات املحاليل املطهرة عند مدخل 
املقاهي، قصد تحسيس الزبناء بالسلوكات الحاجزية 
على  اإلقبال  نسب  أن  سجلوا  أن  وبعد  اإلجبارية. 
املقاهي تختلف عن الفترة السابقة لكوفيد19- بسبب 
عودة  أن  إلى  باملقابل،  أشاورا  الطارئة،  التغيرات 
االستيعابية  الطاقة  تقليص  رغم  املكان،  بعني  العمل 
إنقاذه"  يمكن  ما  "إنقاذ  في  سيساهم  النصف،  إلى 
فيها  تسبب  التي  الكبيرة  الخسائر  من  والتقليص 

اإلغالق الطويل بسبب األزمة الصحية.
تلمست  التي  الصويرة،  أشادت ساكنة  جانبها،  من 
املنتظر، موضحة  االفتتاح  بهذا  املقاهي،  نحو  طريقها 
الخدمات  لقطاع  حقيقيا"  "نفسا  يشكل  القرار  هذا  أن 
الذي تضرر بشكل كبير جراء جائحة (كوفيد19-). وقال 
الرياح  بحاضرة  ملقهى  األوفياء  الزبناء  أحد  اهلل  عبد 
"إمكانية الخروج من أجل احتساء كوب قهوة كما  إن 
الساكنة  داعيا  أشهر، خبر جيد"،  قبل  عليه  األمر  كان 
التقيد  عبر  واملسؤولية  والحذر  باليقظة  التحلي  إلى 
بالتدابير الوقائية (ارتداء الكمامات، التباعد الجسدي 
"التراخي"،  مغبة  من  حذر  أن  وبعد  اليدين).  وتعقيم 
شدد على ضرورة تعبئة الصويريني وحذرهم ووعيهم 
أجل  "من  الوقائية،  والسلوكيات  بالقواعد  التقيد  إزاء 
على  واملحافظة  الفيروس  هذا  على  جميعا،  التغلب 

سالمة صحتنا وصحة اسرنا وأقاربنا".

كلميم..فنجان قهوة 
بنكهة ا�مل

تخفيف  من  الثانية  املرحلة  سريان  أيام  أول  في   
الحجر الصحي، والسماح بفتح املقاهي بكلميم، كغيرها 
من مدن اململكة، يكون ألول فنجان قهوة يحتسى خارج 
البيت طعم بنكهة األمل واالرتياح، ونسيان مرحلة حجر 

دامت ألكثر من 3 أشهر، واإلقبال على الحياة.
العربي  املغرب  وكالة  التقتهم  من  كل  أجمع  ما  هذا 

لألنباء يوم الخميس بحاضرة جهة كلميم واد نون.
ن  الب  فنجان  بلذة  يستمتعون  املقاهي  زبائن 
أرباب  تف�  التي  موسيقاهم  أنغام  على  الصباحي 
املقاهي في إتحافهم بها في بداية هذا اليوم االستثنائي، 
مع  نفسه  عن  فيه  يرفه  أن  على  الجميع  حرص  الذي 
الحفا� على شروط السالمة الضرورية تفاديا لفيروس 
قاتل قد يحول هذه اللحظة، التي طال انتظارها، إلى ما 

ال تحمد عقباه.
فترة  خالل  جهودا  بذلوا  بدورهم،  املقاهي،  أرباب 
محالتهم  حلة  تغيير  على  للعيان،  يبدوا  كما  الحجر، 
عن  فضال  هذا  زبنائهم،  انتظارات  مستوى  في  لتكون 
التقيد، وبصرامة، بتعليمات السلطات في توفير شروط 
املسافات  واحترام  الكراسي  لعدد  تحديد  من  السالمة 
بينها، وتوفير أدوات التعقيم، سواء لرواد املقاهي أو 

للمستخدمني .
ونظرا لطبيعة كلميم ، وتميزها خالل هذه الفترة من 
السنة بطقس حار نسبيا، وبعد أن لبى أرباب املقاهي 
املوظفني  سيما  ال  صباحا،  املبكرين  زبنائهم  طلبات 
زبناء  الستقبال  هؤالء  يستعد  والعمال،  واملستخدمني 
احتساء  على  يقبلون  ما  غالبا  الذين  املسائية،  الفترة 

الشاي عوض القهوة .
وأكد كل من استقت الوكالة آرائهم شعورهم بالفخر 
محاربة  في  السلطات  بذلتها  التي  للجهود  واالعتزاز 
حياتهم  ممارسة  من  حرمهم  الذي  الفتاك،  الوباء  هذا 
ذات  في  معبرين  بالقصيرة،  ليست  لفترة  الطبيعية 
هذه  ظروف  الساكنة  تتفهم  أن  في  أملهم  عن  السياق 
والصحية  الوقائية  بالقواعد  التام  والتقيد   املرحلة 

املنصوص عليها من طرف السلطات.
باستئناف  واملطاعم  للمقاهي  سمح  قد  وكان 
االقتصار  شريطة  ماي   29 يوم  الخدماتية  أنشطتهم 
إلى  التوصيل  املحمولة وخدمات  الطلبات  تسليم  على 
املستخدمني  وسالمة  لسالمتهم  ضمانا  وذلك  الزبناء، 

ومنع تفشي وباء فيروس كورونا املستجد.
والصحة  الداخلية  لوزارتي  مشتركا  بالغا  أن  يذكر 
األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  ووزارة 
تضمن  الجاري  يونيو   21 يوم  صدر  قد  والرقمي، 
مجموعة من اإلجراءات والتدابير لتأطير هذه املرحلة، 
املستوى  على  االقتصاد  إلنعاش  الخصوص،  وعلى 
بتقديم  واملطاعم  للمقاهي  السماح  وتشمل  الوطني، 
خدماتها بعني املكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في املئة 
من طاقتها االستيعابية، واستئناف األنشطة التجارية 
الكبرى  التجارية  واملجمعات  التجارية  املراكز  من  بكل 
والقيساريات، وفق شروط محددة، وإعادة فتح محالت 
مع  والحمامات،  الرياضية  كالقاعات  والراحة،  الترفيه 
عدم تجاوز نسبة 50 في املائة من طاقتها االستيعابية، 
 - السمعي  باإلنتاج  املرتبطة  األنشطة  واستئناف 
العمومي  النقل  استئناف  ثم  والسينمائي،  البصري 
بني املدن، سواء الطرقي أو السككي، والرحالت الجوية 

الداخلية، وفق شروط محددة.

تمكنت ساكنة املدينة الحمراء أخيرا من تجديد الوصال 
بفضاءاتها الخضراء وحدائقها املفضلة، بعد ثالثة أشهر 
السلطات  طرف  من  املعتمدة  التدابير  جراء  اإلغالق  من 

املختصة للحد من انتشار وباء «كورونا».
هذه  امتألت  الصباح،  من  األولى  الساعات  ومنذ 
بذالتهم  أخرجوا  الذين  الرياضات،  بعشاق  الفضاءات 
ما  استدراك  قصد  طويل،  غياب  بعد  الرياضية  وأدواتهم 
بشكل  الرياضية  التداريب  واستئناف  الزمن  من  ضاع 
الحجر  فترة  البدني خالل  النشاط  نقص  وتجاوز  منتظم، 
الصحي. وبالفضاءات الخضراء وحدائق مراك� الواقعة 
عالل  وشارع  السادس  محمد  شارع  أو  النخيل  بحي 
حي  باتجاه  الواحة  أو  البيضاء  الدار  طريق  أو  الفاسي 
الفتا  تواجدا  لألنباء  العربي  املغرب  وكالة  عاينت  أكدال، 
داخل  ويمرحون  يلعبون  األعمار،  مختلف  من  لألطفال 
دراجة  م�  على  أو  األقدام  على  ومشيا  الفضاءات.  هاته 
الحجر  من  أشهر  بعد  مرة،  ألول  األطفال  يخرج  هوائية، 
الصحي، املفروض بسبب الخطر الداهم الذي تمثله جائحة 
السن،  صغار  عند  األمر  يقف  وال  صحتهم.  على  كورونا 
الخضراء  الفضاءات  إلى  واألصدقاء خرجوا  األسر  فحتى 
أطراف  وتبادل  الخضراء  املشاهد  ومعاينة  لالستجمام 
الحديث مع أقربائهم بعد انعزال تام، وذلك في احترام تام 
للتدابير الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات والتقيد بالتباعد 
الجسدي والتدابير األخرى. ووجد كبار السن بدورهم، في 
للراحة واالستجمام بعيدا عن  آمنا  الفضاءات، مالذا  هذه 

صخب وضوضاء املدينة.
وباملناسبة، قالت ليلى، وهي طالبة، «كنت أنتظر بفارغ 
الستئناف  الخضراء  الفضاءات  فتح  إعادة  قرار  الصبر 
للصحة  دواء  أفضل  يظل  الذي  الرياضي،  النشاط 
الصعبة  الظروف  هذه  ظل  في  خاصة  والعقلية،  النفسية 

واالستثنائية».
وعددت ليلى، في تصريح لوكالة املغرب العربي لألنباء، 
املنافع الجمة لألنشطة الرياضية وأثرها على نفسية الفرد، 
داعية املواطنني إلى مزاولة الرياضة للتخلص من الطاقة 
أقرب  في  طبيعتها  إلى  الحياة  عودة  انتظار  في  السلبية، 

وقت.
برؤية  سروره  عن  أسرة،  رب  عصام،  عبر  جانبه،  من 
داخل  قضوها  أشهر  ثالثة  بعد  بالخارج،  يلعبون  أطفاله 
تظل  الخضراء  والفضاءات  الحدائق  أن  مسجال  املنزل، 
ممتع.  وقت  وقضاء  للعب  األطفال  عند  املفضلة  األماكن 
العالي  بالحس  مماثل،  تصريح  في  عصام،  السيد  وأشاد 
بالتوصيات  تقيدوا  الذين  املواطنني  لدى  للمسؤولية 
الصحية  السالمة  على  للحفا�  الوقائية  والتدابير 
العمومية، داعيا إلى مزيد من اليقظة رغم تخفيف الحجر 

الصحي. ومع افتتاح الفضاءات الخضراء في وجه زوار 
املدينة الحمراء، أصبح بإمكان املراكشيني تجديد الوصال 
بتقليد «النزاهة» كممارسة عريقة دأبوا على تنظيمها في 
كل مرة يترددون فيها على هذه الفضاءات في مشهد يجسد 

للودية وثقافة التقاسم التي تسم املدينة الحمراء.

فاس تتنفس بفرح
أمام  الخميس،  يوم  أبوابها،  فاس  منتزهات  فتحت   
التدابير  أملته  أشهر،  ثالثة  دام  إغالق  بعد  الجمهور 
املتخذة من قبل السلطات املختصة ملكافحة انتشار وباء 

كوفيد 19.
هواة الرياضة، عائالت، وأساسا أطفال، عانقوا الهواء 
الطلق وجددوا صلتهم بالفضاءات الخضراء، وخصوصا 
منتزه أمريكا الالتينية الذي يتمركز وسط املدينة، معتادا 

على استقطاب زوار من كل األحياء.
عبر  لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة  تصريحات  في 
مواطنون عن سعادتهم باستعادة حرية التنزه بعد أسابيع 
طويلة من الحجر مؤكدين أهمية الرياضة في الفضاءات 

املفتوحة، كمتنفس يعزز السالمة الصحية الجماعية.
لكنهم شددوا في املقابل على أن هذه الفسحة املستعادة 
قواعد  احترام  هاجس  املواطنني  تنسي  أن  ينبغي  ال 
التباعد االجتماعي والسلوكات الحاجزة في زمن استمرار 

الفيروس.
والصحة  الداخلية  لوزارات  املشترك  البالغ  وكان 
قد  والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  والصناعة 

أعلن إعادة فتح الفضاءات العمومية في الهواء الطلق من 
منتزهات وحدائق وأماكن عمومية وكذا استئناف األنشطة 

الرياضية بشكل فردي مثل املشي والدراجات.
وجاءت هذه التدابير في إطار قرار السلطات العمومية 
الحجر  تخفيف  مخطط  من  الثانية  املرحلة  إلى  االنتقال 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  يونيو   24 من  ابتداء  الصحي 
التوازن بني تطور الوضعية الوبائية باململكة ومقتضيات 
االقتصاد  واطالق  العادية  الحياة  الى  التدريجية  العودة 

الوطني.

الدار البيضاء .. ارتياح لفتح 
المتنزهات والحدائق

إعادة فتح  نبأ  البيضاء،  الدار   استقبلت ساكنة مدينة 
املتنزهات والحدائق والشواط� بترحيب وإشادة واسعني، 
السلطات  اتخذتها  التي  اإلجراءات  سياق  في  وذلك 
بعد  الصحي  الحجر  من  التدريجي  للتخفيف  العمومية 

أشهر من اإلغالق.
وتبعا لهذه اإلجراءات، رفعت العديد من القيود املفروضة 
من أجل الحد من انتشار فيروس (كوفيد19-)، مما سيمكن 
مع  تدريجيا،  الطبيعية  حياتهم  استعادة  من  البيضاويني 

الحرص على احترام التدابير الوقائية.
والشواط�  والحدائق  املنزهات  فتح  إعادة  قرار  وجاء 
بعد إعادة تصنيف الجهة ضمن خانة منطقة التخفيف رقم 
عماالت  باستثناء  واألقاليم  العماالت  جميع  جانب  إلى   1
والقنيطرة،  والعرائ�  ومراك�  أصيلة  طنجة  وأقاليم 
التخفيف،  الثانية من مخطط  املرحلة  إلى  املرور  وبالتالي 
مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية في اململكة، إذ ستتمكن 

الساكنة من الخروج دون الحاجة إلى رخصة استثنائية.
وبحلول موعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 
يوم  الخميس، ومنذ الساعات األولى تمت معاينة ارتفاع 
بالعاصمة  والشوارع  باألزقة  املرور  حركة  في  ملحو� 
االقتصادية، إذ استغل العديد من املواطنني هذه املرحلة من 
تخفيف تدابير الحجي الصحي للتوجه لقضاء حوائجهم 
أو نحو الشواط� للتنزه بمعية أطفالهم، الذين بدت الفرحة 

على محياهم بعدما أصبح بإمكانهم الخروج.

هكذا حج العديد من املواطنني، الذين تنفسوا الصعداء 
مختلف  إلى  وصغار  وكبار  شباب  من  القرار،  هذا  بعد 
املدينة  بها  تزخر  التي  واملتنزهات  والشواط�  الحدائق 
وكذا  الرياضية،  التمارين  بعض  ممارسة  أو  لالستجمام 

للعب من قبل األطفال واليافعني.
ويبقى اللجوء إلى هذه الفضاءات الخضراء والحدائق 
ساكنة  شرائح  مختلف  عليه  تقبل  الذي  املالذ  العمومية 
العاصمة االقتصادية من أجل الترويح على النفس والعمل 
على تغيير األجواء التي أصبحت ضرورية بعد قضاء فترة 
فيروس  لجائحة  التصدي  بهدف  بالبيت  الصحي  الحجر 

كورونا املستجد.
علوم  مدرسي  جمعية  رئيس  أوضح  الخصوص،  بهذا 
لوكالة  تصريح  في  كسيري،  الرحيم  عبد  واألرض  الحياة 
الحجر  إجراءات  تخفيف  قرار  أن  لألنباء،  العربي  املغرب 
الصحي على ساكنة املدينة،  إيجابي من أجل الترويح عنهم 
وتمكني العائالت من االستمتاع، رفقة أبنائهم، بالفضاءات 
الصحية،وأضاف  الشروط  جميع  توفر  التي  الخضراء 
للهواء  عالية  بجودة  تتميز  التي  الفضاءات،  هذه  أن 
تعطي  الوافر،  والظل  املفتوحة  وبمساحاتها  واألوكسجني 

األطفال  لدى  خاصة  كبيرة  نفسية  راحة  عليها  للمترددين 
والشيوخ والنساء، مبرزا أن الغابات والحدائق واملتنزهات 
تشكل دائما أحد الضروريات الحياة االجتماعية خاصة في 

املناطق الحضرية.
نسبة  وتكثيف  تعزيز  أهمية  على  ذاته   املصدر  وشدد 
خاصة  العمرانية  بالتهيئات  الخضراء  املساحات  جانب 
داخل املدن واملنتزهات بجميع املناطق، مضيفا أن املعايير 

الدولية أعطت لهذه املساحات قوة أكبر.
الفضاءات  من  بالعديد  يزخر  املغرب  أن  أبرز  أن  وبعد 
بكل  بالتنقل  للمواطنني  تسمح  التي  الواسعة  واملتنزهات 
أريحية وممارسة األنشطة البدنية املتنوعة واملتعددة، دعا 
على  والعمل  الفضاءات  لهذه  االهتمام  من  مزيد  إيالء  إلى 
وحيوية  إيكولوجية  خدمات  توفر  ألنها  عددها،  من  الرفع 

مجانية.
ويجدر هنا التأكيد على أنه رغم تصنيف املدينة ضمن 
منطقة التخفيف رقم 1، فإن التدابير الوقائية تبقى ضرورية 
من قبيل التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات الواقية للحد 
من انتشار العدوى التي ما يزال خطر اإلصابة بها قائما 

يهدد صحة وسالمة الساكنة.
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االحتاد - وكاالت 
االحتالل  بمخطط  املتعلقة  األفعال  ردود  توالت 
االسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية املحتلة في 
بلغة  مجملها  في  واتسمت  املقبل،  الشهر  من  األول 
عن  لثنيها  إسرائيل  على  عقوبات  بفرض  التهديد 
انتهاكا  يعتبر  الذي  الضم  قرار  تنفيذ  في  الشروع 

صارخا للقانون الدولي وخطرا على عملية السالم.
العربية  الدول  وجامعة  املتحدة  األمم  دعت  إذ 
من  أجزاء  ضم  خطط  عن  التخلي  إلى  إسرائيل 
الضفة الغربية، معتبرة قرار الضم  انتهاكا للقانون 
الدولي وأنه "عمل أحادي مدمر يعزز االنقسام ويبعد 

السالم".
وتركيا  أوروبية  ودول  املتحدة  األمم  دعت  كما 
إسرائيل للتراجع عن خطتها الرامية لضم أجزاء من 
الضفة الغربية، في حني تدرس واشنطن منح ضوء 
أخضر لتنفيذ الخطة التي يتوقع أن يشرع االحتالل 
أوساط  حذرت  والتي  املقبل،  الشهر  تنفيذها  في 

إسرائيلية من أنها قد تفجر غضبا فلسطينيا.
انعقدت  الدولي  األمن  فخالل جلسة عامة ملجلس 
أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  دعا  بعد،  عن 
ضم  مخطط  عن  التخلي  إلى  إسرائيل  غوتيريس 
ذلك  واعتبر  الغربية،  الضفة  في  فلسطينية  أراض 

انتهاكا للقانون الدولي وخطرا على عملية السالم.
وقال غوتيريس إنه سيعارض أي خطوات أحادية 
الشرق  في  السالم  تقويض  شأنها  من  الجانب 
دورها  الستئناف  الرباعية  اللجنة  ودعا  األوسط، 

وسيطا بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.
الخاص  املنسق  قال  نفسها،  الجلسة  وخالل 
األوسط  الشرق  في  السالم  لعملية  املتحدة  لألمم 
نيكوالي مالدينوف إن خطة الضم اإلسرائيلية التي 
زكتها سابقا إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
األطراف  وتبعد  الدولي  للقانون  انتهاكا  تعتبر 
العنف «،  من  مزيد  إلى  و"تؤدي  الدولتني  حل  عن 
إلى  العودة  إلى  واإلسرائيليني  الفلسطينيني  داعيا 

املفاوضات.
الحاليون  األوروبي  االتحاد  أعضاء  أعرب  كما 
في  -املمثلون  الدولي  األمن  مجلس  في  واملقبلون 
وأيرلندا-  وإستونيا  وبلجيكا  وأملانيا  فرنسا 
للحكومة  املعلنة  النية  بشأن  العميق  قلقهم  عن 
اإلسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية املحتلة، 
وحثوها على التخلي عن ذلك، واستخدام العقوبات 

ك�لية من آليات الردع.
وأكدت الدول في كلمة ألقاها مندوب فرنسا لدى 
قرار  "أي  أن  ريفيير  دي  نيكوالس  الدولية  املنظمة 
أحادي من هذا النوع ستكون له نتائج سلبية على 
أمن واستقرار املنطقة" و"سيؤثر على عالقات" هذه 

الدول معها.
في  برملاني  ألف  من  أكثر  تأييد  من  الرغم  وعلى 
25 دولة أوروبية نداء يطالب باتخاذ إجراء حاسم 
يمنع أي عملية ضم ألراض فلسطينية، يبدو االتحاد 
األوروبي منقسما بشأن فرض عقوبات محتملة على 
إسرائيل، رغم معارضته للخطة، والتي سبق أن عبر 

عنها.
االمس، في رسالة  أوروبيا  نائبا   1080 كما حث 
نشرت في عدة صحف وأرسلوها إلى وزراء الخارجية 
األوروبيني، هؤالء القادة على التدخل لثني إسرائيل 
الغربية  الضفة  من  واسعة  أجزاء  ضم  قرارها  عن 
املحتلة ومن ضمنها غور األردن. وقال النواب إنهم 
سيخلقها  التي  السابقة  من  كبير  بقلق  "يشعرون 
أنها  عن  ناهيك  الدولية"،  العالقات  في  األمر  هذا 
ستقضي على عملية السالم بني الطرفني الفلسطيني 

واإلسرائيلي.
فرنسا  أن  أوروبيون  دبلوماسيون  وكشف 
"تضغط" على االتحاد األوروبي من أجل بحث تهديد 
إسرائيل بـ"رد صارم"، في حال نفذ خطة ضم أجزاء 

من الضفة الغربية املحتلة.
وتأتي هذه املواقف الدولية بينما تسعى حكومة 
إلى بدء، في األول من يوليو،  االحتالل اإلسرائيلية 
يتراوح  أن  يتوقع  التي  الضم  عملية  في  الشروع 
كبيرة كمرحلة  كتل استيطانية  ما بني ضم  حجمها 
أولى، وضم ما يصل إلى 30 باملئة من أراضي الضفة 
61 باملئة من مساحة  "ج"  املنطقة  الغربية. وتشكل 
لسيطرة  حاليا  وتخضع  املحتلة،  الغربية  الضفة 
أوسلو  اتفاقية  وفق  إسرائيلية،  وإدارية  أمنية 
الثانية عام 1995. ويجمع الفلسطينيون على رفض 

مخطط "الضم" اإلسرائيلي

الضم يهدد معاهدة
السالم مع األردن 

الضفة  في  أراض  لضم  إسرائيل  خطة  تهدد   
األردن  مع  السالم  معاهدة  بخرق  املحتلة  الغربية 
تعليق  أو  إلغاؤها  خيارين:  أمام  يوضع  قد  الذي 

العمل ببعض بنودها، بحسب محللني.
أميركية  مساعدات  على  يعتمد  الذي  األردن  لكن 
سنوية تفوق املليار دوالر لن يتمكن من وقف خطوة 

أعطتها واشنطن الضوء األخضر.
ويفترض أن يعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامني 
املقبل تفاصيل وضع  نتنياهو اعتبارا من األسبوع 
تشمل  املحتلة  الغربية  الضفة  من  أجزاء  خطة ضم 

غور األردن واملستوطنات، قيد التنفيذ.
ويحذر األردن من أن ذلك سيقو ض فرص السالم 
واملجتمع  به  يتمسك  الذي  الدولتني  حل  ويقتل 
فلسطينية  دولة  قيام  لضمان  وحيد  كحل  الدولي 
دولة  قيام  يضمن  ال  حل  أي  أن  ويعتبر  مستقلة. 

على  يشكل خطرا  الالجئني،  عودة  فلسطينية وحق 
أمنه الوطني.

ويبل� عدد الالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى 
2,2 مليون الج�،  األمم املتحدة في األردن اكثر من 
في حني يشكل األردنيون من أصل فلسطيني أكثر من 

نصف عدد السكان البال� نحو عشرة ماليني.
شبيغل"  "دير  مجلة  مع  مقابلة  في  امللك  وحذر 
إلى  سيؤدي  الضم  أن  من  املاضي،  الشهر  األملانية 
"صدام كبير" مع األردن الذي "يدرس كل الخيارات".

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن اململكة ستكون 
بكافة  إسرائيل  مع  بالعالقة  النظر  "إلعادة  مضطرة 

أبعادها".
ويرى محللون أن لدى األردن خيارات أبرزها إلغاء 
معاهدة السالم أو تعليق العمل ببعض بنودها، على 
وإغالق  واالستخباري،  األمني  التعاون  األخص 
األردني  السفير  وسحب  عمان  في  إسرائيل  سفارة 

من تل أبيب.
السياسية  للدراسات  القدس  مركز  مدير  ويقول 
عريب الرنتاوي لفرانس برس "يجب توجيه رسالة 
قاطعة إلسرائيل ولألميركيني مفادها إذا ذهبتم في 

هذا الطريق فسنذهب الى إلغاء معاهدة السالم".
ويرى أن "ال قيمة لها إن لم يكن هناك سالم دائم 

وشامل في املنطقة".
املومني  محمد  األسبق  اإلعالم  وزير  ويؤكد 
الضفة  في  أراضي  إسرائيل  ضم  أن  برس  لفرانس 

الغربية "خرق ملعاهدة السالم".
ويذكر بأن املعاهدة تنص على "عدم قيام أي طرف 
اآلخر"،  الطرف  مصالح  تمس  أحادية  بإجراءات 
مؤكدا أن الضم "يمس مصالح األردن بشكل مباشر"، 

ألن هذه املصالح "مرتبطة بقيام دولة فلسطينية".
الوطني  لألمن  مباشر  تهديد  "هذا  ويضيف 
على  تكلفة"  بال  يكون  لن   (...) العليا  واملصالح 

العالقات.
السالم  معاهدة  وقع   األردن  إن  محللون  ويقول 
على أساس تصو ر شامل يمهد لقيام دولة فلسطينية 
الالجئني  مشكلة  وحل  الشرقية،  القدس  عاصمتها 

إلى  منهم  اآلالف  مئات  لجأ  الذين  الفلسطينيني 
اململكة عام 1948 وعام 1967.

كانت  التي  الغربية  الضفة  إسرائيل  واحتلت 
الشرقية،  القدس  فيها  بما  األردنية،  ل�دارة  تخضع 
وهضبة  غزة  قطاع  الى  إضافة   1967 يونيو  في 

الجوالن وسيناء.
وشرعت منذ احتاللها ببناء مستوطنات مخالفة 
حل  معقدا  االستيطان  وتوسع  الدولي،  للقانون 

الدولتني الذي يدعو له املجتمع الدولي.
ويرى الفلسطينيون أن ضم األراضي سيجعل من 

املستحيل قيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا.
على  فيصر  مخاوفهم  عبداهلل  امللك  ويشاركهم 
ال للوطن البديل وال لتوطني الالجئني  الءاته الثال�: 

وال للتنازل عن القدس.
موسى  عبداهلل  الكهربائية  األدوات  تاجر  ويقول 
كما  األردن  على  وجودي  خطر  "الضم  عاما)   44)
دولة  عليه  لتقام  شيء  يبقى  لن  فلسطني.  على  هو 

فلسطينية".
مهدد  األردن  فلسطينية،  دولة  "دون  ويضيف 

بمشاريع تهجير الفلسطينيني والوطن البديل".
العمل  تعليق  أو  السالم  معاهدة  إلغاء  أن  ويرى 
العرش"  توليه  منذ  امللك  يتخذه  قد  قرار  "أهم  بها 

عام 1999.
في  يعمل  الذي  عاما)   41) ملحس  لؤي  أما 
الضم  أن  فيرى  التلفزيوني،  واملونتاج  التصوير 
"خطير سيؤدي إلى تهجير اآلالف من سكان الضفة 

الغربية".
ويضيف "األردن يرفضه بشده ألنه نهاية مشروع 
دولة  إقامة  مشروع  على  ويقضي  الدولتني،  حل 
الوطن  مأزق  في  األردن  سيدخل  وهذا  فلسطينية 

البديل والتوطني".
مع  السالم  عدة  مرات  األردن  عاهل  ووصف 
إسرائيل بأنه "سالم بارد"، واعتبر الخريف املاضي 
على  مستوياتها  أدنى  "في  معها  العالقات  أن 

اإلطالق".
بالده  سيادة  فرض  املاضي  نوفمبر  في  وأعلن 
بالعبرية)  (نهارييم  الباقورة  أراضي  على  الكاملة 
على  عام  بعد  (جنوب)  (تزوفار)  والغمر  (شمال)، 
معاهدة  في  ملحقني  تجديد  بعدم  إسرائيل  إبالغ 
كانت  التي  األردنية  األراضي  بهذه  السالم خاصني 

تستغلها اسرائيل.
وفاجأ بذلك إسرائيل التي بقيت حتى آخر لحظة 
تأمل بالتوصل إلى تفاهم حول املنطقتني الزراعيتني.
رئيس  اغتيال   1997 عام  اسرائيل  وحاولت 
املكتب السياسي السابق لحركة املقاومة اإلسالمية 
بمادة  حقنه  عبر  عمان  في  مشعل  خالد  (حماس) 
بإلغاء  حينها  حسني  الراحل  امللك  فهددها  سامة، 
إنقاذ حياة  الترياق وتم  السالم، فأحضرت  معاهدة 

مشعل.
يكون  ال  قد  الداخل،  في  الضغط  هذا  مقابل  لكن 
معاهدة  شأن  في  قرارات  اتخاذ  األردن  على  سهال 

السالم.
ويرى مدير مركز "الفينيق للدراسات االقتصادية 
األردن  "عالقات  أن  عوض  أحمد  واملعلوماتية" 
عديدة  ملفات  ووجود  واشنطن  مع  االستراتيجية 
مشتركة واعتماده على مساعدات أميركية، ستقلص 

من خياراته".
ويقول املحلل السياسي كيرك سويل من "يوتيكا 
املخاطر  بدراسة  املتخصص  سيرفيسز"  ريسك 
تعليق  دائما  "يمكن  األوسط  الشرق  في  خصوصا 

املعاهدات أو إلغاؤها".
ملموس  شيء  أي  يفعل  "لن  األردن  أن  ويضيف 

الخطابات  من  الكثير  هناك  سيكون   ، الضم  لوقف 
حول معارضة ذلك"، لكن

التعاون  وقف  من  مثال  متضررا  سيكون  األردن 
من  أكثر  الغاز،  مجال  في  التعاون  وقف  أو  األمني، 

إسرائيل.

حرب  تزييف املصطلحات  
"سي"  أو  "جيم"  املنطقة  املتحدة  األمم  تعتبر 
الغربية  الضفة  في  فلسطينية  أرضا  باالنكليزية، 
املحتلة. لكن بالنسبة الى إسرائيل التي تهدف إلى 
تخوض  ولذلك  يختلف،  فاألمر  منها،  أجزاء  ضم 
هذه  وضع  حول  مصطلحات  حرب  العبرية  الدولة 

املنطقة.
إلسرائيل  مؤيدة  حكومية  غير  منظمات  وترسل 
إصدار  عن  خاص  بشكل  مسؤول  حكومي  ومكتب 
اإللكتروني  بالبريد  رسائل  الصحافية،  البطاقات 
موجهة  "تويتر"  موقع  على  تغريدات  وتنشر 
ما  لتنتقد  أجانب  مراسلني  أو  إعالم  وسائل  إلى 
اإلسرائيلي  الصراع  بشأن  "منحازا"  كالما  تعتبره 

الفلسطيني.
والسامرة"  "يهودا  مصطلح  إسرائيل  وتستخدم 
التوراتي للضفة الغربية، وتنتقد عدم استعمال هذه 
م�خذها  لكن  الدولية،  اإلعالم  وسائل  في  التسمية 

اليوم تتناول كلمات أخرى.
وقعت  التي  للسالم  أوسلو  اتفاقات  قسمت  فقد 
مناطق  ثال�  إلى  الغربية  الضفة  التسعينيات  في 
الكاملة  السيطرة  تحت  "ألف"  املنطقة  رئيسية: 
تحت السيطرة  للسلطة الفلسطينية، واملنطقة "باء" 
اإلدارية الفلسطينية والسيطرة األمنية اإلسرائيلية، 
أراضي  من   40% نحو  املنطقتان  هاتان  وتشكل 
 60% فتشكل  "جيم"  املنطقة  أما  الغربية.  الضفة 
السيطرة  تحت  وهي  الغربية  الضفة  أراضي  من 
أن  إال  واإلدارية.  العسكرية  الكاملة  اإلسرائيلية 
بإنهاء  أوسلو،  توقيع  لدى  تقضي  كانت  الفكرة 
الصراع وإبرام اتفاق سالم نهائي يتم بموجبه نقل 

هذه املنطقة الى الفلسطينيني.
مع  الواجهة  الى  التقسيم  هذا  مسألة  وعادت 
إعالن الواليات املتحدة في يناير خطة للسالم تنص 
ومنطقة  املستوطنات  مئات  إسرائيل  تضم  أن  على 
دولة  إنشاء  وعلى  الغربية،  الضفة  في  األردن  غور 

فلسطينية منزوعة السالح.
وتقع أجزاء الضفة الغربية التي تسعى الحكومة 
ها  الى ضم  نتانياهو  بنيامني  برئاسة  اإلسرائيلية 
ضمن خطة يفترض أن يتم اإلعالن عن آلية تنفيذها 

اعتبارا من األول من يوليو، في املنطقة جيم.
وتنص الخطة األميركية على تقسيم املنطقة جيم 

مناصفة تقريبا بني الفلسطينيني وإسرائيل.
ويعي� حاليا في هذه املنطقة 450 ألف مستوطن 
العدد  عليه  كان  ما  أضعاف  ثالثة  أي  إسرائيلي 
ألف   300 حوالى  مقابل  أوسلو،  اتفاق  توقيع  عند 

فلسطيني.
ويقول يوسي بيلني، أحد مهندسي اتفاق أوسلو، 
أن  الفكرة  كانت  األصل  "في  برس  فرانس  لوكالة 
السلطة  من  جزءا   تدريجيا  جيم  املنطقة  تصبح 
فلسطني  الفلسطينية، وفي النهاية جزءا من (دولة) 

عند االتفاق الدائم".
خالل  اإلسرائيلي  املفاوض  بيلني،  ويضيف 
اتفاقات أوسلو، "لكن اليمني يعتبر أن املنطقة جيم 
من  أوسلو"  اتفاقات  "ينتهك  وبذلك  إسرائيلية"، 
"بشكل  املؤقت  الوضع  على  اإلبقاء  محاولة  خالل 

دائم".
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n محمد كالوي

السينما هي نتاج للحداثة التي ترمز بدورها إلى «الحاضرة-
يميزها  هندسي  تنظيم  من  عمرانيا  تفترضه  ما  وكل  املدينة»، 
يحدد  الخاص  الهندسي  التنظيم  وهذا  «القرية-البادية».  عن 
مجال الصورة الفيلمية وفق التأطير الذي أراده صاحب الفيلم، 
الذي  السينمائي،  التعبير  أركان  أحد  هو  نعلم  كما  والتأطير 
العالم. على  نافدة  منها  جعال  ومضمونا  شكال  السينما  أعطته 
فالهدف من هذه املقالة هو استجالء أهم املالمح التي استقيتها، 
بالدرجة األولى، من ذاكرتي البصرية لبعض األفالم التي تناولت 
ولعلني  الحكي،  بنية  في  مركزية  كتيمة  البيضاء  الدار  مدينة 
األفالم  لبعض  قراءتي  أن  على  التنصيص  إلى  حاجة  في  لست 
دون غيرها انتقائية بمعنى أنني تركت جانبا عددا من تلك التي 

تعذرت عليمشاهدتها!

صور المدينة في السينما
لقد تباينت اختيارات املبدعني السينمائيني بني من جعل من 
واللقطات، وبني من  املشاهد  لتأثيث  ديكور  املدينة مجرد  فضاء 
أحلها ألسباب جمالية أو ذاتية مركزا محوريا في صلب العملية 
كودار»  لوك  «جان  وروما،  فلليني»  «فريديريكو  االخراجية: 
جرموش»  «جيم  أنجلس،  ولوس  سكوت»  «ريدلي  وباريس، 
أصناف  جميع  في  املدينة  ليست  الحاالت،  كل  وفي  وطنجة... 
طبيعية  وفضاءات  ألمكنة  رصد  أنها  بمعنى  «واقعية»  األفالم 
تلتقطها الكاميرا دونما تدخل خارجي، ألنها في النهاية تخضع 
حركي  الفيلم:  ونوعية  الذاتية  رؤيته  املخرج حسب  نظر  لزاوية 
عند  العلمي... ف»نيويورك»  أو رومانسي أو من صنف الخيال 
أو  سكورسيزي»  «مارتن  عند  نفسها  هي  ليست  الن»  «وودي 
أو اإلسكندرية  للقاهرة  «فرنسيس كوبوال»، نفس األمر بالنسبة 
الحيل  لدى  أو  شاهني  ويوسف  سيف  أبو  كصالح  الرواد  لدى 
صورتني  «كارمة»  فيلمه  في  يعطينا  كمال  فهذا يوسف  الجديد. 
املدن  أرقى  شاكلة  على  فيها  تبدو  األولى  للقاهرة:  متناقضتني 
تماشيا مع  والثانية ترسمها بشكل سوداوي، وذلك  املتحضرة، 
بني  أي  والحلم،  اليقظة  بني  القصة  بطل  يعيشه  الذي  التمزق 

العالم الطوباوي الذي ينشده والواقع املرير الذي يعيشه.    
ولكي نتبني مدى بالغة التأطير في انتاج املعنى، أعرج سريعا 
على عدة أمثلة لدى بعض كبار املخرجني الدين اشتغلوا على تيمة 
سكورسيزي»نتابع  درايفر»ل»مارتن  «تاكسي  فيلم  ففي  املدينة: 
األمامية  الزجاجة  عبر  نيويورك  في  اليومية  الحياة  تفاصيل 
الساكنة،وبذلك  أصناف  مختلف  خاللها  من  نري  التي  للسيارة 
لكل مظاهر  والرافض  األطوار  الغريب  تحل محل عيون سائقها 
فكرة  كانت  ولقد  املظلم.  الوجه  فيها سوى  يرى  ال  التي  الحياة 
السيناريو إلشراكنا معه  كتابة  في  ذكية  التاكسي طريقة  سائق 
كمتفرجني في املسك بالواقع املأساوي لساكنة أصبحت ضحية 
التمدن الالمتناهي، حيث سيطرة مختلف أنماط السلوك االجرامي 
واملخدرات  الجنسي،  والشذوذ  الزوجية  والخيانة  كالدعارة 
والجريمة... والتي تنتهي بإقحامنا ال شعوريا في نفس الرغبة 
في القتل التي دفعته لتنصيب نفسه كمصلح جاء لتطهير املدينة 

من ساكنتها املنحرفة والفاقدة لقيم الكرامة اإلنسانية. 
في هذا السياق، يصبح من الطبيعي إن يرتبط تطور السينما 
بتطور املدينة حيث ان حجم التأثيرات الحداثية في جل ميادين 
عنه  تمخض  الذي  الديمغرافي  التزايد  إلى  أدى  واملعرفة  العلم 
وسع  الذي  األمر  وهو  «املتروبول»،  أو  العمالقة  املدينة  ظهور 

إشكاالت كيفية تناول تيمة املدينة في السينما.
هتشكوك»  أخرجه»ألفريد  الذي  «الطيور»  فيلم  ففي  هكذا 
فرنسيسكو»  «سان  مدينة  بني  الكاميرا  بنا  تتنقل   ،1962 سنة 
التنقل  هذا  خالل  ومن  كابي»،  «بودي  الساحلية  وضاحيتها 
خلق  في  رئيسيا  دورا  التأطير  فيها  يلعب  مقاطع  عدة  نصادف 
هذا  ألعمال  املميزة  اإلبداعية  الوصمة  يعتبر  الذي  التشويق 
املخلوقات،  لهذه  الكاسح  الهجوم  خضم  ففي  العبقري.  املخرج 
وعلى غير طبيعتها، على هذه الضاحية، تتوقف الكاميرا لبرهة 
تشرع  أن  قبل  الفضاء،  مجموع  لتؤطر  مرتفعاتها  إحدى  في 
الطيور في الهبوط بالتدريج،في لقطات مكبرة ومن موقع يجعل 
املشاهد ينظر بأعينها، كطائرات حرب تتهيأ للهجوم في ميدان 
الحر بشعارها تدمير كل مظاهر الحياة: البيت والحديقة ومحطة 
استمرارية  أنها تسعى إلفناء عنصر  لو  كما  البنزين واإلنسان، 

(املدرسة).  واملعرفة  العلم  ومعقل  األبرياء)  (االطفال  الحياة 
ببعض  الفيلم  بداية  مند  عادته  هي  «هتشكوك»كما  زودنا  وقد 
الدالة على ماهية املوضوع حتى يزيد من  العناصر واملؤشرات 
في  الهدامة  الطيور  تظهر  الفيلم  انطالق  فمع  تشويقنا.  درجة 
بعد  لحظات  الجنريك.  أحرف  بتكسير  تقوم  وهي  هيجان  حالة 
ذلك، نشاهد بطلة الفيلم «تيبي هيدرن» ابنة املدينة تسير مزهوة 
برشاقتها مما يجلب عليها صفير جماعة من الشبان املعجبني، 
ولو  السماء حتى  في  املحلق  الخطر  إلى  ينتبهون  ال  وجميعهم 
يضعنا  هنا  املعتاد.  غير  الطيور  لعدد  مستغربة  «هيدرن»  بدت 
ونحن  تدريجيا  ينقشع  الذي  الترقب  من  حالة  في  «هتشكوك» 
عليها  األولي  الهجمة  هائلة،  بحرفية  مؤطرة  لقطات  في  نتابع 
وهي تتجه صوب املدينة على مثن قارب صغير ثم بعد ذلك في 
سياج  على  ترادفي  بشكل  الطيور  رائع،نزول  سينمائي  مشهد 
حديدي في غفلة من البطلة، عن الفاجعة التي تتهيأ خلف ظهرها 

وهي تجلس على أريكة في انتظار نهاية الدرس...
تحفته  النك»  «فريتز  أخرج  املاضي  القرن  عشرينيات  في 
«مترو بوليس»، مستوحيا نظرته املستقبلية للمدينة والعالم من 
أمام  لنيويورك  األولى  رحلته  نفسيته  في  خلفته  الذي  االنبهار 
عماراتها الشاهقة «البو يلدينك». وقد اجمع العديد من املحللني 
حديث  كان  لو  كما  صاحبه،  فراسة  بحكم  يبدو  الفيلم،  أن  على 
الذين  السينمائيني  أوائل  من  فهو  شك  أدنى  ودون  اإلخراج. 
التمايز  تفاح�  في  املفرط  للعمران  السلبية  اآلثار  إلى  انتبهوا 
الطبقي، والذي ترجمه في الفيلم عبر تواجد مدينتني: عليا حيث 
الفقيرة  األغلبية  تقطنها  وسفلى  والنفوذ،  املال  أصحاب  يعي� 

واملحكومة بخدمة األولى. 
الدرامية  النك»الحبكة  «فريتز  يؤسس  التناقض  هذا  على 
للفيلم والتي تستند على إيقاع التقابل والتضاد شكال ومضمونا.
الفتاة  هو  العاملني  هذين  بني  رابطا  خيطا  لنا  يضع  باملوازاة 
«فريدر»  حبها  في  يقع  التي  الفقراء  العمال  أحد  ابنة  «ماريا» 
ابن أحد ارباب العمل الطغاة الذي ال يتوانى عن محاولة سلبها 
آدميتها بعد اختطافها وصنع نسخة ألية منها تعمل على شحن 
العمال ليتمردوا، فيتم تعويضهم بعمال آليني. ولكن عاطفة الحب 
اإلنسانية تنتصر في النهاية على اآللة حني تضع الحبيبني في 
الذي يجد نفسه مرغما بدافع  مواجهة مباشرة مع والد ’فريدر» 
في عودة العمال  العاطفة األبوية للرضوخ لرغبة ابنه و»ماريا» 

وتحسني ظروف اشتغالهم.
وقد شكلت هذه النهاية «السعيدة» محط انتقادات شديدة من 
طرف الشيوعيني الذين رأوا فيها نفيا لحتمية الصراع الطبقي، 
فيما اعتبرها مؤرخو السينما تمجيدا للفكر النازي الذي يدعو 
في  ليس  طبعا  الدولة.  ملصلحة  البورجوازية  مع  التصالح  إلى 
أنه  «فريتز النك»ولو  لدي  الطرح ما يثبت توجها ماركسيا  هذا 
عزا األمر إلى القيمني على الرقابة النازية التي بترت الفيلم أكثر 

من مرة.
ومهما يكن واقع األمر، فقوة الفيلم ليست في مضمون القصة 
بقدر ماهي في فرادة كتابته السينمائية التي تمزج بني أسلوب 
التي  األملانية،  للمدرسة  التعبيرية  واللغة  «الباوهاوسالفني» 
مكنته من تجسيد الصراع بني الخير والشر، بني الغنى والفقر 
واملؤثرات  والديكور  األلوان  باستعمال  والظالم...  النور  وبني 

فكرة  أن  والحقيقة  مسبوقة.  غير  تعبيرية  بطريقة  الخاصة 
أن تناولها بأسلوبه الساخر  سبق ل «شارلي شابلن»  «األلينة» 
في فيلم «األزمنة الحديثة» بكثير من الجرأة، مما تسبب في طرده 
الرأسمال، في حني جاءت معالجتها من طرف  أمريكا معقل  من 
قسرا  فراره،  دون  لم تحل  لكنها  غامضة وملتوية  «فريتز النك» 
أو خيارا، من أملانيا نحو أوربا قبل االستقرار بالواليات املتحدة 
األمريكية. يبقى أن بصمة «فريتز النك» جعلت منه رائدا لسينما 

الخيال لعلمي ال زالت تطبع الكثير من األفالم إلى حدود اليوم.
جذورها  تجد  العلمي،  الخيال  سينما  إن  القول  يمكن  هكذا 
البشر عن  لدى  اإلدراكية  الطاقة  التي تعجز  املدينة  في ضخامة 
تدور  التي  واألحدا�  الوقائع  تحقق  الستحالة  نظرا  احتوائها، 
فيها حكاية الفيلم، على األقل إلى حدود زمن إنجازه. هناك تجربة 
فريدة أثبتها أحد أفراد مجموعة « املونت� بيتون» الشهيرة وهو 
«تيري جيليام» في فيلمه «برازيل» من إنتاج 1983.فيلم تتوزع 
فيه حبال السرد بني النهج الرومانسي والواقعي وبني السريالي-
العجائبي والتاريخي، ومن ثمة كان الفيلم عبارة عن بوتقة في 
أورويل،  إلى  كافكا  من  والسينما،  األدب  لعباقرة  ايحاءات  شكل 

الفيلم  إلى كبيريك. يحكي  إلى فلليني ومن ويلز  من ايزنشتاين 
قصة موظف بسيط يقضي أياما رتيبة ما بني البيت واإلدارة في 
قسم األرشيف بوزارة اإلعالم، إلى أن يجد نفسه، بحكم الصدفة، 
يتعقب خطى فتاة جميلة كانت تتراءى له في األحالم. بعد تلقيها 
تهمة من رجال املباحث، يقرر املوظف تخليصها فيصبح بدوره 
مطاردا وضحية للتعذيب الذي سيفقده رشده. بهذه الصورة لن 
تكون املدينة غير سياج كبير ليس للفرد فيه مكان. هكذا يشعرنا 
في  يشكل  أنه  الفيلم  مشاهدة  في  تقدمنا  كلما  جيليام»  «تيري 
العمق صرخة إدانة في وجه املجتمعات واألنظمة الشمولية، التي 
انهارت فيها معاني العالقات اإلنسانية وأفناها االغتراب والرعب 
وعالمات.  أرقاما  األفراد  صير  الذي  العشوائي  التمدن  بفعل 
أناس  لدى  املسدود  واألفق  املطلق  اليأس  عن  يحكي  فالفيلم 
الحب والحرية. أناس يحق  أصيبوا في أدنى مقومات الوجود: 
فيهم قول»ألبير كامو»أنهم «لم يفقدوا األمل بل ال أمل لهم البتة»

الدار البيضاء في السينما 
المغربية

إن ما طبع الدار البيضاء كاسم صار على لسان كل متفرجي 
الحقيقية،وهو  املغربية  باملدينة  صلة  أية  تربطه  ال  العالم، 
تم  كورتيز»الذي  األمريكي»مايكل  للمخرج  فيلم»كازابالنكا» 
إنتاجه في مستهل األربعينيات (سنة 1942)والذي قام ببطولته 
بوكارد»  آنذاك:»همفري  هوليود  سماء  في  ساطعان  نجمان 
هوليوود  استديوهات  داخل  أنتج  فالفيلم  بيركمان».  و»انغريد 
عن  فيه  املقدمة  الصورة  أن  واألده�هو  الحرب،  لظروف  نظرا 
املدينة هي أقرب إلى الكليشيهات السائدة لدى املشاهد الغربي 
حول العالم غير املتحضر، حتى مع افتراض أن في األمر جوانب 
عدة من الصواب.وهو نفس األمر الذي سوف يتكرر أربع سنوات 
من بعد مع فيلم «ليلة في الدار البيضاء» أو على األرجح « ليلة 

في فندق الدار البيضاء» للمخرج «أرشي مايو».
مغاربة�  مخرجني  طرف  من  املنجزة  األفالم  عن  ماذا  ولكن 
عن  تعبر  أعمالهم  في  نراها  التي  البيضاء  الدار  صورة  وهل 
ارتباط وجداني بها لسبب من األسباب أم ألنها ترمز إلى زحف 
العصرنة في بنية املجتمع التقليدية أم فقط ألنها تحتوي على كل 
اللوازم اللوجستيكية لصناعة الفيلم�أنبه هنا أنني لست بصدد 
القديمة  املغربية،  األشرطة  توفر  مدى  حول  «األبدي»  السؤال 
تسمح  التي  والفنية  الصناعية  املقومات  على  والحديثة،  منها 

باعتمادها كأفالم ال كأشرطة مصورة، 
لكن بالرغم من كل املعيقات التي طاملا ندد بها النقاد في حينها، 
فإن الظرفية السياسية والثقافية العامة للبالد أفرزت سينمائيني 
آمنوا عن حق بنبل رسالتهم في النهوض بالذوق الفني للجمهور 
املغربي. من بني هؤالء لن أتحدت إال عن الذين اشتغلوا على الدار 
البيضاء كموضوع مباشر أو غير مباشر. وهنا تجب اإلشارة إلى 
للبالد،  االجتماعية  للوضعية  أمينا  كان  املغربي  السينمائي  أن 
وبما أن الصورة الطاغية في ذهنية املغربي الفقير حول املدينة 
الهجرة  موطن  هي  املدينة  صارت  فقد  األفضل،  املستقبل  هي 
لتحقيق هذا الهدف. وهكذا أضحت التيمة الرئيسية في جل أفالم 
هذه الحقبة هي الهجرة القروية نحو املدينة. وطبعا فكل تعديل 
معنوية  شروخات  عنه  تتمخض  االجتماعي  العي�  نمط  في 

وثقافية في نفسية الفرد من أبرز سيماتها االغتراب والعزلة.
وقد كان أول فيلم طرح قضية التصادم بني بيئتني متناقضتني 
هو «شمس الربيع»  للطيف لحلو لسنة 1968 املأخوذ عن قصة 
للكاتب عبد الكريم غالب،والذي أدى فيه الدور الرئيسي املرحوم 
حميدو بنمسعود.يرصد الفيلم يوميات موظف، من أصل قروي، 
لم يتمكن من التأقلم مع الحياة في الدار البيضاء،فيغرق في رتابة 
اليومي لحد االغتراب لتتحطم آماله فيتحسن عيشه فينتهي به 
وهو  الزريبة»  1977«رماد  لقريته.يليهسنة  العودة  إلى  املطاف 
فيهيلخص  مشهد  أقوى  رأيي  في  كان  وقد  جماعي.  إخراج  من 
بدقة هذا التصادم حني وصول البدوي (محمد الحبشي) ألول مرة 
إلى الدار البيضاءوالذي يجد نفسه،مباشرة بعد نزوله في محطة 
الحافالت، منبطحا على األرض بسبب ضربة عدوانية ال يجد لها 
(شفيق  بتمدنه  املنتشي  املدينة  ابن  أيدي  على  تلقاها  تفسيرا 
ووحشية  قسوة  إلى  القرية  بساطة  من  يخرج  السحيمي).هكذا 

الدار البيضاء املدينة الغول، بوحشيتها وقساوتها.
هاجس  الحقبة  هذه  أفالم  جل  على  يسيطر  أن  البديهي  من 
في  تحمل  الساعة.وكانت  موضوع  كانت  التي  القروية  الهجرة 
ثناياها عالوة على محاولتها رصد الواقع أطروحات سياسية ولو 
بنوع من االحتشام اعتبارا ملا كان عليه الوضع في ظل سنوات 
املعنوني  أحمد  فيلم  يأتي  السياق  والرصاص. وفي هذا  الجمر 
الصارخ  التناقض  واقعية  أكثر  ليبرزبأسلوب  اآليام»  «آليام 
وفرنسية- زيان،  أوالد  ضاحية  في  ممثلة  قروية  ثقافتني:  بني 
هولندية مجسدة في الدار البيضاء التي لم يستطع عبد الواحد 
(الشخصية الرئيسية في الفيلم) تجاوزها بعد فشل مشروعه في 
الهجرة خارج البالد. وتكمن أهمية الفيلم في أنه لم يتوقف عند 
اللغة  في  الظاهرة  تجلياته  في  االجتماعي  العنف  مظاهر  رصد 

الخشنة والطبيعية بني ذوي األسرة (العتلة،  «الحزقة»...) وفي 
الطقوس العقديةاملتوارثةكالطريقة البدائية لذبح األضحية... بل 
ألنه يربط هذه السلبيات باملعتقدات التي أسست قيم املغربي عبر 
التاريخ واملطبوعة بالقسوة والعنف، االسطورية منها(الجنريك 
هو عبارة عن لقطات لصور أبطال أغلبهم خرافيني: علي بن أبي 
(... الجياللي  القادر  عبد   سليمان،  سيدنا  الغول،  رأس  طالب، 

والدينية (املؤذن يردد «اهلل أكبر»وما تختزله من شحنة رمزية 
عن الهيمنة والجبروت...)والكل في تناغم بني مضمون مقطوعة  
املجزرة  ولقطات  الفيلم،  عنوانها  يحمل  التي  الغيوان»  «ناس 
حيث تنتهي الحياة.في املشهداألخير نرى زحفا جماعيا يوحي 
مشهد  وهو  املدينة،  الكاميرا،أي  نحو  القرية  أبناء  لكل  بالتمرد 
يحمل أكثر من داللة ويؤشر على بعد نظر صاحبه إذا ما اعتبرنا 

ما أضحت عليه األمور حاليا.
لكن املنعطف األساسي في التعاطي مع املدنية وآثارها على 
حياة الناس العادية، سيكون مع فيلم «حالق درب الفقراء» ملحمد 
الركاب سنة 1982. لقد أسال الكثير من املداد بسبب قدرته على 
املغربي،  شخصية  في  واملتناقضات  التفاصيل  دقائق  كشف 
الغارق في سباته غافال عن عيوبه وراضيا بنمطية عيشه. وقد 
عمل املخرج على أن يكون أمينا في وصف الحياة بواقعية في 
هذا الحي الفقير والهامشي، الذي ال يشير بالضرورة إلى الحي 
البيضاوي املعروف، وهو اختيار أسلوبي في الكتابة السينمائية 

لم يكن معهودا بعد في ذلك الوقت.
التسعينيات ظهرت  مع انطالق االنفتاح السياسي في بداية 
معيقات  من  التخلص  تروم  الطرح،  في  جرأة  ذات  أفالم  موجة 
التطور وتشكل ضمنها الدار البيضاء نموذجا للتحرر والحداثة. 
وفي هذا الصنف اختار عدد من املخرجني خلخلة بعض مظاهر 
أفالم  خالل  من  واالجتماعي،  الفكري  والتراجع  الجمود،بل 
الديني نسرد من بني  صودرت شعبيا من طرف أقطاب التطرف 
الدار  في  «حب  في  لقطع  القادر  عبد  األخص،  على  مخرجيها، 
في  الشرايبي  وسعد  املسدود»و»بيضاوة»،  و»الباب  البيضاء» 
«نساء ونساء» واحمد بوالن في «مالئكة الشيطان» ونور الدين 
وعزيز  زاوا»  «علي  في  عيوش  ونبيل  نيكرا»  «كازا  لخماريفي 
«جناح  في  العراقي  الحي  وعبد  الحب»  «حجاب  في  الساملي 

الهوى»...
لكن تجربة مصطفى الدرقاوي تبقى نموذجا خاصا في مسار 
وأداة.  كفن  ولغة،  ككتابة  السينما  يسائل  الذي ظل  املخرج  هذا 
عن  النقاد،  قسمها  والتي  أفالمه،  كل  استعراض  بنا  يطول  قد 
صواب أو خطأ إلى صنفني: ما قبل «غراميات الحاج الصولدي» 
«الفن  موجة  في  أساسا  بانخراطها  أفالمه  فيها  تميزت  التي 
و»ليالي شهرزاد الجميلة»  «أحدا� بال داللة»  مثل  والتجريب» 
أفالمها  اعتمدت  التي  املرحلة  وما بعد هذه  و»عنوان مؤقت...» 
السرد الخطي والسالسة في التعبير، وباألخص تلك التي كرست 
عالقته الحميمية واملتشنجة مع الدار البيضاء. وفي هذا اإلطار 

أتوقف برهة عند فيلم « الدار البيضاء باي نايت «.
الدرقاوي  طرف  من  املدينة  توظيف  بها  تم  التي  الكيفية  إن 
تقربنا أكثر من عوالم «تاكسي درايفر»، حيث خلف ستار الظلمة 
والجدران تستباح الدعارة واالتجار في البشر. فالفيلم يتأسس 
الحاجة  تضطرها  التي  القاصر  الفتاة  كلثوم،  قصة  على  هكذا 
التي يخضع  للعملية لجراحية  املادي  املقابل  (الرغبة في إيجاد 
لها أخوها املريض). فتكون رحلتها إلى املدينة بداية انحدار إلى 
الجحيم تكتشف فيه أن العملة الوحيدة التي تنتظم بها العالقات 
املال  ماديا ومعنويا هي  فقد كل شيء،  اإلنسانية وسط مجتمع 
والجسد.لكن بالرغم من الصورة القاتمة التي يرسمها مصطفى 
الدرقاوي عن الدار البيضاء، فانه ال ينجرف نحو العدمية أو يفقد 
األمل في الجيل الحاضر، فكلثوم تخرج من محنتها طاهرة (لحظة 
االغتسال في النافورة) بل وتتخلى عن (املال الحرام) الذي جنته 

خالل الليلة املشؤومة التي سرقت فيها كرامتها.
من ناحية أخرى، ال يمكن ذكر الدار البيضاء دون أن يطفو على 
السطح اسم عبد القادرلقطع كأكثر السينمائيني ارتباطا بها.فهو 
من تماهى معها لحد جعلها، بذاتها ولذاتها، عنوانا للحداثةولذلك 
لم يتوانى في كسر الطابوهات الجاثمة، بحكم التقاليد املجتمعية 
البائدة، على عالقات الحب والغرام بني األفراد. فلم يكن غريبا ان 
سنة 1992 بهجوم  يقابل عرض فيلمه «حب في الدار البيضا�ء» 
هستيري محموم، من قبل من اعتقدوا أنهم القيمون على النظام 
األخالقي في البالد. فاذا كانت األفالم املؤسسة لسينما وطنية لم 
-وهو أمر طبيعي إلى حد ما-سوى موطن هجرة  تر في املدينة 
أول من تبصر بحمولة  لقطع هو  فان  الباحث عن عمل،  للقروي 
التغييرات االجتماعية القادمة حتما، ألنه بكل بساطة ابن عصره. 
بدون  املدينة كفضاء  يتعامل أخالقيا مع  لم  فعلى نقيض غيره، 
قيود تلزم بدونته، بل كمرحلة في تطورحتمي للمجتمع يقتضي 
وخاصة  أفالمه،  جل  في  لقطع  اهتمام  ظل  لقد  القرية.  تمدين 
تالتيه: «حب في الدار البيضاء» و»بيضاوة» و»الباب املسدود»، 
الظاهرة منها  القمعية  السلطة  بكل أشكال  التنديد  منصبا على 
واملستبطنة التي تكبح كل جنوح نحو التحرر والعصرنة كحرية 
املرأة وحرية املعتقد والحق في االختالف، والتسامح ...  والتي 
اإلنسانية  للعالقات  العاطفي  الجانب  في  ميكروسكوبيا  ركزها 
العلوم  ميدان  في  ثقافته  وبحكم  الفردية.  الحرية  عن  كتعبير 
اإلنسانية،فقد عمل على طرح هذه القضايا دون االرتكان للطرق 
املباشرة واملستفزة التي تثير الغرائز الفطرية لدى املشاهد كما 
نجدها في أفالم مثل «لحظة ظالم» و»الزين اللي فيك»، ومع ذلك 
فإنه لم يسلم من االنفعال املبال� فيه من قبل أصحاب الحسابات 

السياسية الضيقة.
عالقة  على  الحكاية  تتأسس  البيضاء»  الدار  في  «حب  في 
العمر  مقتبل  في  التزال  التي  التلميذة  سلوى  تجمع  حميمية 
«بجليل»، الرجل الخمسيني، فيما تكتمل الحلقة الثالثية بدخول 
ابنه الشاب «نجيب»، الرسام الذي اتخذ سلوى كنموذج لرسومه، 
وما سوف يتولد عن هذا الدخول من تصادمات ظاهرة ودفينة، 
يكون م�لها بتر العالقة الغرامية من طرف سلوى بعدما تيقنت 
املحافظة.  ثقافته  رواسب  على  التغلب  عن  «جليل»  عجز  من 
يتمثله  واملدينة،  القرية  بني  الفيلم  طوال  القائم  التعارض  إن 
في  املعماري  البناء  تقابل  عبر  األحباس»  «حي  في  هنا  لقطع 
شكليه:القديم والعصري. في «الباب املسدود» يحيلنا لقطع على 
نفس فكرة التعارض بني الترا� والحداثة، من خالل التحاق املعلم 
«سعيد»بالقسم الذي تم تعيينه فيه في منطقة صحراوية جنوب 
اللغة األم للساكنة، والتي  املغرب، هناك حيث تشكل األمازيغية 
ال يتقنها سعيد، فتنشأ لديه أول صدمة وهي اإلحساس بالعزلة 

والغربة داخل بيئة اجتماعية يجهل جزءا كبيرا من مكوناتها.
للمدينة  السينمائية  التمثالت  املقتضب ألهم  املسح  هذا  بعد 
باملعني  مدينة  فعال  لدينا  هل  التالي:  البديهي  السؤال  يعاودنا 
تجمعات  أمام  فقط  أننا  أم  والسوسيولوجي  األنثروبولوجي 
في ظل  نعي�  أننا  أي  املواطنة،  مواصفات  فيها  تنتفي  سكنية 

قبيلة كبرى نسميها خطأ أو اعتباطا املدينة�

�ور المد��� �� ال�ي�ما� 
الدار البيضاء نموذجا
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الجاهلي  العصر  في  الناس  ألف 
ذوات  الكلمات  بعض  استعمال 
لغتهم،  من  جزءا�  األعجمية  األصول 
من  كثير  في  أصلها  نسوا  ولربما 
جاء  وملا  تداولها.  لكثرة  األحيان 
بلسان  العظيم  بقرآنه  األسالم 
الكلمات  بعض  كانت  العرب،  امة 
وكان  اللغة،  مقومات  من  األعجمية 
السلف الصالح يدرك ذلك تماما� لكن 
قول هلل جل وعز: "إنا جعلناه قرآنا� 
"، وقوله تعالى: "بلسان عربي  عربيا�
الى  يذهبون  العلم  أهل  جعل  مبني" 
القول إن كتاب هلل "ليس فيه شيء 

من غير العربية".
هـ)   204 (ت  الشافعي  فاالمام 
املعرب  بوقوع  القائلني  على  يرد 
إن في  قال منهم قائل:   " في القرآن: 
القرآن عربيا� وأعجميا�، والقرآن يدل 
على أن ليس من كتاب اهلل شيء إال 

بلسان العرب " وحجته في ذلك:
القرآن  في  الواردة  األلفا�  إن   -1
الكريم عربية، ولكن غاب عن بعض 
يلزم  وال  بعربيتها  العلم  الناس 
قال  من  "لعل  يقول:  إذ  بأعجميتها 
العرب…  لسان  غير  القرآن  في  إن 
خاصا�  القرآن  من  أن  الى  ذهب 
ولسان  العرب،  بعض  بعضه  يجهل 
العرب أوسع األلسنة مذهبا� وأكثرها 
ألفاظا�، وال نعلمه وال يحيط بجميع 
علمه إنسان غير نبي، ولكنه اليذهب 
منه شيء على عامتها حتى اليكون 

موجودا� فيها من يعرفه ".
القرآن  في  الواردة  األلفا�  إن   -2
الكريم مما اتفقت فيها اللغات يقول: 
"وال ننكر إذا كان اللفظ قيل تعلما� أو 
لسان  يوافق  أن  موضوعا�  به  نطق 
لسان  من  قليال�  بعضها  أو  العجم 

العرب".

املثنى  بن  معمر  عبيدة  أبو  وقال 
(ت 210هـ): "من زعم أن� في القرآن 
أكبر  فقد  العجم  ألفا�  من  شيئا� 
عربي  (بلسان  يقول:  وج �ل  ع �ز  ألن� ه 
(طه)  أن�  زعم  ومن  قال:  مبني). 
بالنبطية فقد أكبر، وان يعلم ما فيه 
قال:  له.  وشعار  للسورة  اسم  وهو 
ويقاربه  اللفظ  اللفظ  يوافق  وقد 
بالعربي ة  أحدهم  ا  واحد،  ومعناهما 
فمن  غيرها،  أو  بالفارسي  واآلخ ر 
ذلك (االستبرق) بالعربية هو الغليظ 
(استبره)  وبالفارسية  الديباج  من 
بالفارسية  فهو  و(كوز)  و(الفرند) 

والعربية واحد".
األلفا�  إن�  القول  هذا  ومؤدى 
ا  الواردة في القرآن الكريم عربية إم�
ا  وإم� وتقاربها  اللفظ  في  لتوافقها 
ها أسماء وضعت مسميات للسور  ألن�

كما هي.
حملة  (ت310هـ)  الطبري  وحمل 
في  بورودها  القائلني  على  قوية 
"إن� نسبتهم إياها إلى  القرآن فقال: 
فقد  عربية،  ها  أن� ينفي  ال  األعجمية 
ألفا�  فيه  يتفق  ما  الكالم  يكون في 
جميع أجناس األمم املختلفة بمعنى 
وإذا  منهما�  بجنسني  فكيف  واحد، 
الجنسني  أحد  فليس  كذلك  ذلك  كان 
أولى بأن يكون أصل ذلك كامن عنده 
ذهب  ما  وهذا  اآلخر".  الجنس  من 
(إعجاز  كتابه  في  الباقالني  إليه 

القرآن).
األنباري  بن  بكر  أبو  وذهب 
الى أن� األلفا� األعجمية  (ت337هـ) 
الواردة في القرآن الكريم مما اتفقت 
فيه لغة العرب ولغات األمم االخرى، 
ولغة  لغة  فيه  اتفقت  مما  ه  "إن� قال: 

يخاطب  ال  وجل  عز  اهلل  ألن�  النبط 
أورده  ما  هذا  العجم".  بلغة  العرب 
وأصلها   ( رهن� (ص� لفظة  حول 

بالنبطية (صرية).
ال  (ت395هـ)  فارس  بن  وأحمد 
الصحابة  من  سبقه  عمن  يختلف 
أن�  من  العام،  الحكم  في  والتابعني 
األعجمية  األلفا�  من  خال  القرآن 
من  فيه  كان  لو  القرآن  "أن�  وحجته 
أن�  متوهم  لتوهم  العرب  لغة  غير 
ما عجزت عن االتيان بمثله  العرب إن�
وفي  يعرفونها،  ال  بلغات  أتى  ه  ألن�

ذلك ما فيه ".
عبد  بن  عزيزي  املعالي  أبو  وقال 
ما وجدت هذه  امللك (ت 494هـ): "ذإن�
أوسع  ها  ألن� العرب  لغة  في  األلفا� 
أن  ويجوز  ألفاظا�  وأكثرها  اللغات 
األلفا�).  هذه  الى  سبقوا  يكونوا 
وذكر الزمخشري (ت 538 هـ): " إن� 
صرفة،  عربية  الكريم  القرآن  ألفا� 
وال  جدا�،  متسعة  العرب  لغة  ولكن 
الجلة،  األكابر  على  تخفى  أن  يبعد 
معنى  عباس  ابن  على  خفي  وقد 
ما  عرفت  ما  قال:  عندما  (فاطر) 
حتى  واألرض)  السموات  (فاطر 
في  يختصمان  أعرابيان  أتاني 
أي:  فطرتها  أنا  أحدهما:  فقال  بئر 

ابتدعتها ".
اللغة،  علماء  من  املحدثون  ا  أم�
في  سابقيهم  نهج  نهجوا  الذين 
القول بعدم وقوع املعرب في القرآن 
الشيخ أحمد محمد  الكريم فمنهم " 
شاكر (ت 1958 م) الذي واصل حملة 
االمام الشافعي وأبي عبيدة على من 
في  األعجمية  األلفا�  بوقوع  يقول 

القرآن وذهب إلى ما ذهبوا إليه.

نصر حامد أبو زيد:

���� المتناع عن ا��� �� ال����� �ا���ا��

حاوره: ياسيـن تماللينصر حامد أبو زيد

��� �ا�� ا��ن���ن ���� 
�� ا���ا�� �ا����ت��

نفسه  يفرض  الذي  السؤال  لكن   . جليال� عطاء� 

املفكرين  هؤالء  فكر  يترجم  لم  ملاذا  هو:  ههنا 

اإلصالحيني إلى أفعال ووقائع� واإلجابة تكمن 

في طبيعة األنظمة السياسية، وفي عالقة النخب 

الفكرية بهذه األنظمة، وفي الحقبة االستعمارية 

وإرثها، الخ، باختصار، في الوضع الكلي الذي 

الحقبة.  تلك  خالل  اإلسالمية  البلدان  في  ساد 

اإلصالحي  الفكر  يتمكن  لم  الوضع  ذلك  بسبب 

الذي تتحد� عنه من أن يجد تربة خصبة وأن 

يحد� تغييرا� اجتماعيا�.

�  فما هي نقطة ضعف ذلك الفكر اإلصالحي�
قارة  جدال  بال  كانت  التي  أوروبا،  إن   n
متقدمة، والتي جاء تقدمها نتيجة لحركة إصالح 
وثورة  التنوير،  كتيار  فلسفية  وحركة  ديني، 
التي  تلك هي نفسها  أوروبا  الخ،  علمية كبرى، 
كانت تحتل أرضنا وتحرمنا من حريتنا. وهنا 
مفارقة أساسية لم يستطع ذلك الفكر اإلصالحي 
حل التباسها. ويرجع ذلك إلى أن ذلك الفكر كان 
لحركة  كثمرة  ال  ثابت  ككيان  أوروبا  إلى  ينظر 
التاريخ. فقد أسهمت فلسفة التنوير أيضا�، على 
فبالنسبة  االستعماري،  املد  في  املثال،  سبيل 

الذي  العقل  كان  التيار  ذلك  فالسفة  من  لكثير 
يستندون إليه هو "عقل الرجل األبيض"، املنوط 

به مهمة قيادة الشعوب املتأخرة!
هذا وكان الفكر اإلصالحي الذي تتحد� عنه 
معرضا� لضغوط أخرى. فلقد كان عليه أن يجد 
الترا�  داخل  من  إليه  يستند  مبررا  للحداثة 
من  التجديد  ثنائية  نشأت  هنا  ومن  الديني! 
املفكرون  فكان  أخرى.  جهة  من  والترا�  جهة، 
الدين  وجمال  عبده  محمد  مثل  التقدميون، 
األفغاني، يسعون إلى تحديث الترا�. والترا�، 
كما نرى، ظل هو املرجعية األولى وكان اإلصالح 

مقتصرا� على تحديثه فقط.
تحديث  من  بدال  الحداثة  أسلمة  كانت  ثم 
الذي  املقترح  هو  ذلك  وكان  اإلسالمي:  الترا� 
تخل��ق  وقد  املفكرين.  من  التالي  الجيل  به  تقدم 
على  منها  مختلفة،  ظروف  في  املقترح  ذلك 
العثمانية،  الخالفة  اختفاء  الخصوص،  وجه 
أن  ويمكن   . جلال� تاريخيا�  حدثا�  يعد  الذي 
اإلخوان  الثاني  الجيل  ذلك  مفكري  ضمن  نذكر 
املسلمني األوائل فضال� عن سلفهم املصري رشيد 
رضا(1935-1865). ولقد تحولت معهم ثنائية 

األصالة والتجديد إلى قضية مرتبطة بالهوية.

للقرآن، وتدعو  أنت تناصر تفسيرا� غير حرفي   �
األساسية.  القيم  على  منه  األخذ  في  االقتصار  إلى 
من  سيتبقى  الذي  فما  إليه  تدعو  ما  طبقنا  لو  ولكن 
زة ل�سالم دون سواه من األديان أو  خصوصية ممي�

النظم األخالقية�
n ثمة مفكرون يميزون داخل القرآن ما بني جوانب 
من  لست  أنا  هامشية.  أو  ثانوية  وأخرى  أساسية 
وسائر  النص-  هذا  تأويل  هو  إليه  أدعو  فما  هؤالء. 
بالسياق  األخذ  مع  التأسيسية-  الدينية  النصوص 

التاريخي في االعتبار.
ملاهية  محدد  مفهوم  إلى  العملية  تلك  وتستند 
اتصال، و هو  باألساس عملية  يعد  فالوحي  الوحي. 
اتصال يتم غالبا� بصورة غير شفهية. وهذا هو املعنى 
العام للوحي كما جاء في القرآن. وبذلك يكون للعنصر 
البشري أهميته الالزمة لتمام تلك العملية. وفي تاريخ 
الدين اإلسالمي، تم إيالء كل األهمية للجانب اإللهي 

في هذا االتصال، وذلك على حساب البعد اإلنساني.
لذا، فاألمر ال يتعلق بالتمييز بني تفسير حرفي وآخر 
أقل التزاما بالحرف، وإنما هو مرتبط بإدراج مجمل 
التاريخي.  داخل سياقها  املحرر)  (القرآنية،  الظاهرة 
وذلك هو ما يتيح لنا إدراك طبيعة االتصال بني هلل 
أن  نغفل  أال  علينا  بالخطاب.إذ  املقصودين  والبشر 
هو  بل  وحده،  النبي  مخاطبة  على  يقتصر  ال  القرآن 
أيضا� يخاطب مشركي قري�، واملسلمني، والنصارى، 

واليهود، الخ...
جانب  إلى  املتلقية،  األطراف  في  التعدد  لذلك  وإن 
نصا�  القرآني  النص  كون  في  األثر  أخرى،  عناصر 
بمكان،  التعقيد  ومن  األبعاد،  ومتعدد  الثراء،  موفور 
حد  على  الحرفي  وغير  الحرفي  التفسير  يجعل  مما 
التبسيط  من  كبيرة  درجة  على  لنا  يبدوان  سواء 

والسذاجة.
هذا وإن إدراج الخطاب الذي يتضمنه هذا النص 
الجزء  هذا  استبعاد  يعني  ال  التاريخي  داخل سياقه 
منه أو ذاك. وتلك مطية الدعاية التي يعتمدها خصوم 
هذا املنهج. إذ يجدر االمتناع عن الخلط بني اإلسالم 
حقبة  عنوان  فهو  القرآن.  غير  فاإلسالم  والقرآن. 
تاريخية تلت نزول الوحي. وبطبيعة الحال، بمثل ما 
ل�ملام بعصر ما قبل اإلسالم من أهمية لفهم القرآن، 
تجدر أيضا� معرفة كيف كانت األجيال القديمة تفهمه 
و تفسره. ولكن األجدر باألهمية هنا هو أن يتم إبصار 

النص عبر منظار تاريخي.
من  خروجهم  عند  العرب  حمله  الذي  فاإلسالم 
كان  اإلسالمية)  الفتوحات  (إبان  العربية  الجزيرة 
الدين، فكان  الذي تخل��ق منه  أشبه ما يكون بالجنني 
املبادئ  من  وبعضا�  اإلله،  بوحدانية  اإليمان  يضم 
األخالقية األساسية، الخ. لكن اإلسالم ما انتهى إلى 
الشكل الذي هو عليه اليوم إال نتيجة� للتفاعل الذي تم 

بني ذلك الجنني وحضارات البلدان التي انتشر بها.

� أنت تؤكد أنه بعد الفيلسوف العربي األندلسي 
اإلسالمي  الفكر  أصيب  رشد(1126-1198)،  ابن 
بالتصلب. فهل يعني ذلك أن حركات اإلصالح الديني 
القرن  نهاية  منذ  اإلسالمي  العالم  في  ظهرت  التي 
في  عبده  محمد  قادها  التي  تلك  مثل  عشر،  التاسع 

مصر، لم  تفلح في إحياء هذا الفكر�
اإلحياء  وكان  إحياء.  تيارات  بالفعل  كانت  بل   n
مثل  أخرى،  بمجاالت  لحق  إذ   ، شامال� تيارا�  وقتئذ 
األدب، على سبيل املثال. فكل من محمد عبده وجمال 
الدين األفغاني كانا مهتمي�ن بقضايا أعم وأشمل من 
املسائل الدينية البحتة، مثل قضايا التحرر الوطني، 
أن  يسعنا  املنطلق،  هذا  ومن  االستبداد...  مكافحة  و 

نطلق على ذلك العصر اسم "عصر النهضة".
وحني أتكلم عن "تصلب الفكر اإلسالمي" فأنا أعني 
الحيوية  تلك  وكانت  حيويته.  فقد  قد  الفكر  ذلك  أن 
تتبدى عبر تعدد كبير في املدارس الفقهية والشرعية، 
تلك  شهدت  قد  وروحانية  فكرية  مجاالت  وثمة  الخ. 
الحيوية املتدفقة ذاتها، كالفلسفة، بمدارسها املتعددة 
بمختلف  والصوفية  الخ)،  الجديدة،  (األفالطونية 
وصفه  على  درج  الذي  العصر،  فذلك  الخ.  طقوسها، 
بالحضارة العربية اإلسالمية، قد بدأ في األفول بعد 

ابن رشد.
وأنا ال أقول إن تلك التيارات اإلصالحية التي ولدت 
مع نهاية القرن التاسع عشر لم تضف شيئا� (إلى الفكر 
، كان  اإلسالمي)، فالعطاء الذي قدمه محمد عبده، مثال�

حميد البديري

دراسات قرآنية



إلى  يحتاج  املتعالي  نحو  االرتقاء  إن� 
الر�وح،  وفي إلى أصقاع  مطي�ة توصل الص�
وحده  هو  الل�غوي  الجسر  أن�  شك�  وال 
القادر على ربط املعلوم بالال�معلوم، الكائن 
كبا��  وفي�  الص� املدركات،  ببقية  البشري 
عن  تكشف  الل�غة  ألن�  كمستجيب،  باملتلقي 
منكشفا�،  ذاته  املوجود  «هي  بل  املوجود 
إمكانية  تخلق  املوجود  ينكشف  وحيث 
ل  قب� من  للوجود  تهديد�  هو  ال�ذي  الخطر 
مستعصية،  الوجود  ترجمة  ألن�  الوجود» 
التي  واملعرفة  محدودة،  البشرية  والل�غة 
قالب  يضبطها  ال  وفي  الص� ينشدها 
ومعراجه  بقلبه  يدركها  ال�تي  و«الحقيقة 
العرفي�ة  الد�اللة   … بأن� تنب�  وفي  الص�
داللة�  اإلنسانية  البشرية  لل�غة  اهرة  الظ�
» ألن�ها ال تشير مباشرة إلى املدلول  خادعة�
في  وفي  الص� جهد  ولكن�  له،  ح  تلم� وإن�ما 
إليجاد  دفعا�  يدفعه  تجربته  عن  اإلعراب 
عن  وللكشف  يعايشه،  ملا  الل�فظي  املعادل 
الر�وح،  مملكة  من  امتاحها  ال�تي  املعاني 
يستطيع   ال  «اإلنسان  ألن�  ذاته  ولترجمة 
الل�غة  في  إال�  ذاتا�  باعتباره  ن  يتكو� أن 
مفهوم  وحدها  س  تؤس� الل�غة  ألن�  وعبرها، 
األنا في الواقع، في واقعها ال�ذي هو واقع 
األلفا�  إلى  الت�وسل  لذلك يجب  الكينونة» 
تضمن  فوحدها  حضرتها،  في  والوقوف 
وفية إذ «ليست الل�غة  هور للت�جربة الص� الظ�

إال� بديال� مقن�نا� للت�جربة نفسها» .
وفي في محاولته نحت  قد ال ينجح الص�
يستطيع  ال  مفردة  أو خلق  به  ة  لغة خاص�
اكتشاف  يستطيع  لكن�ه  غيره  بها  الت�لفظ 
عبارات جديدة ألن� «طاقته على نحت مفرد� 
جديد� تظل محدودة على حني أن�� طاقته على 
اإلضافة هي غير محدودة وغير متناهية»، 
الت�عبير  إمكاني�ة  له  تتاح  اإلضافة  وبهذه 
القادر-  عبد  األمير  تمك�ن  وقد  معانيه،  عن 
ريقة- من إيصال علمه الل�دني إلى  بهذه الط�
بأسمائها  األشياء  يسمي  «ال  ألن�ه  املتلقي 
الت�قليدي�ة املتداولة، بل يحاول أن يجد لها 
أسماء جديدة تناسب الحالة الر�وحي�ة ال�تي 
عايشها واختبرها». وقد استعاذ باإلضافة 
من عجزه عن اإلتيان بالجديد في املفردات 
فها  يوظ� مواقفه حيث  في  نلمسه  ما  وذلك 
باطن  الوجود،  ظاهر  نحو:  على  بكثرة 
غيب   ، الحق� نور  املمكنات،  أعيان  الوجود 
األرواح،  روح  الحقائق،  حقيقة  الغيوب، 
الكمال،  عني  األنوار،  نور  البرازخ،  برزخ 
عني اليقني، حق اليقني، مرآة الكون، حضرة 
الخيال،  حضرة  العلم،  حضرة  امللكوتية، 
مقام  التفصيل،  حضرة  األسماء،  حضرة 
املرآة، عني الذات، حضرة اإلحساس، نف�س 
، هيول  حمن، شيئي�ة الث�بوت، هيول الكل� الر�

الهيوالت، عدم العدم، أرض السمسمة…
استطاع  الجديدة  االستعماالت  بهذه 
لغويا��  وجودا�  للطائفه  يثبت  أن  األمير 
اختلفت  «كل�ما  األلفا�  ألن�  املعتاد  يخالف 
مراتبها على عادة أهلها كان وشيها أروع 
ل وهلة  وأجهر»، ألن�ها ستكون صادمة� ألو�
للبحث،  «الت�شويق  على  قائمة  كونها 
في  والد�خول  املجهول،  ومعرفة  والسؤال، 
تتدث�ر  الل�غة  يجعل  ا  مم� الال�نهاية»  حركة 
املجال  وتفتح  مدهشة  فائقة  ة  بجمالي�
مساحة  وتنش�   أكثر  الحتماالت  واسعا� 
س  وتؤس� أويل،  الت� قوامها  للفهم  جديدة 
ملسار قرائي� مغاير يتجاوز الظاهر الل�فظي 
وفي وذلك بطمس بنية املعيار  للخطاب الص�
تنسب  ال�تي  القراءة  نوع  على  والقضاء 

إليه.
وفي تفترض  إن تجربة الكشف عند الص�
الت�عابير  من  ائع  الش� تتجاوز  كشفي�ة  لغة� 
عرض  واملناطقة  الفالسفة  بلغة  وتضرب 
نتاج  هي  الفلسفة  لغة  أن�  ذلك  الحائط، 
القلب  لغة  هي  فة  املتصو� لغة  فيما  العقل 
عتبات  على  تقف  لغة  واملاوراء،  والحلم 
من  وتمتاح  الغيب  تخوم  وتالمس  املطلق 
فيض الر�وح وتتجاوز نفسها كما يتجاوز 

وفي نفسه لتصل إلى األسرار الخفي�ة  الص�
ق لذ�ة  ال�تي تقبع داخل قلبه وبالتالي تتحق�
القراءة ألن� «الل�ذة العامة للن�ص هي كل� ما 
يتجاوز املعنى املفرد الشفاف، هي ما يتولد 
إشارة  أو  مدى  أو  صلة  نرى  عندما  فينا 
املتتابع  للت�دفق  االنتهاك  فهذا  نقرأ،  حني 
الل�ذة». ففعل  البرئ للنص هو ما يمنحنا 
الن�شوة  تلك  يثير  ال�ذي  هو  إذن-  الكشف- 
في اقتناص «البكر من املباهج اإليحائية، 
وملا يتوارى طي� الكلمة أو تحت لبوسها من 
فذيذ املعاني والل�طائف» ال�تي تسمو بالل�غة 
وتحل�ق بها «على أجنحة روحي�ة إلى عالم 
من  ويكسبها  الز�ائلة  مادتها  من  دها  يجر�
ويدخلها   « أزلي� مطلق  هو  ما  الخصائص 
ته وتض�� املناطق  مدار الن�ور لتتشر�ب أشع�

وفي. املعتمة في امل� الص�
كما  وفي-  الص� وجهة  كانت  ولئن 
الال�محسوس  فضاء  هي  اإلشارة-  سبقت 
من  انتقاال�  كانت  ورحلته  والالمرئي 
إلى  املادة  برواسب  ل  امل�ثق� الواقعي  العالم 
فكذلك  فافي�ة  بالش� املفعم  املثالي  العالم 
في  الت�صويرية  الل�غة  وفي»من  الص� انتقل 
إلى  واألرضي  الواقعي  ز  للحي� انتمائها 
ماوي  لغة التصوير في تعل�قها باملجال الس�
العادية  الل�غة  أن�  منه  يقينا�  واملطلق»،  
تبعث  ال�تي  الفيوضات  تلك  أمام  عاجزة 
دمة، وتتجاوز  على الد�هشة واالنبهار والص�
الل�غة  إلى  إال�  ملجأ  وال  العقل،  منطق 
الحلمي�ة لغة الحب هذا ال�ذي «ال يجتمع مع 
، فال بد� أن يكون حكم  العقل في محل� واحد�
للن�طق،  فالعقل  العقل،  يناقض حكم  الحب� 
ال�ذي  التناقص  هذا  للخرس».  والتهيام 
وفية في موضع  حملته الل�غة قد وضع الص�
راح  الط� عنت  «أي�ما  القوا  حيث  هام  االت�
بعضهم طريقة االستسرار ولجهرهم بهذه 

الل�غة في حال بسطهم وسكرهم».
إلحاد�  «لغة  ليست  لغتهم  أن  حني  في 
أناس  لغة  الحقيقة  في  ولكن�ها   ، وغطرسة�
أنفسهم  فوصفوا  هلل  يصفوا  أن  أرادوا 
لشعورهم بأن�ه هويتهم، وأرادوا أن يصفوا 
دي فوصفوا أنفسهم لشعورهم  الر�وح املحم�
ة إذا بل� منهم  خاص� ال فيهم»  بأن�ه حي� فع�
الت�واجد مبلغه فنطقوا بعبارات يستغربها 
بهم  غي� ة الواردات اإللهية ال�تي ت� امع لقو� الس�

عن أنفسهم.
معادالت  يجد  أن  وفي  الص� حاول  لقد 
 ، معان� من  أعماقه  في  يمور  ما  لكل�  لفظي�ة 
- ليهادن الل�غة مع املاوراء،  و سعى – دائبا�
ألغاز  لفك�  وتتوق  بالكثير  تعد  وليجعلها 
الوجود وإن عجزت عن قول الجمال فيكفي 
أن توجد له أصداء في ثناياها فـ»بواسطة 
الل�غة وحدها وداخلها يمكن تشبيه كل� شيء 
، ويمكن ألي� شيء� أن يجد صداه،  بكل� شيء�
في  وصيرورته  وتعارضه  تشابهه،  عل�ته، 
داللة  وفي�ة  الص� اللة  الد� أن�  ذلك  مكان»  كل� 
عرفانية ذوقية تبحث لها عن تمثيل لفظي 
وجداني�  بتقرير�  املتلقي  د  يزو� أن  بمقدوره 
س ملصطلحية صوفي�ة  واف� وبالتا�لي يؤس�
صميم  من  وشرعي�تها  وجودها  تستمد� 
العارف،  عاشها  التي  ة  الر�وحي� الت�جربة 
من  تختلف  ذاتها  وفية  الص� الل�غة  أن  على 
صوفي� آلخر حسب عمق الت�جربة وأقدمي�ة 
شاسع�  ففرق  ف،  الت�صو� إلى  االنتساب 
يخ  الش� ومنطق  املبتدئ  املريد  منطق  بني 
تجربته،  في  هائية  الن� املرحلة  بل�  ال�ذي 
الكلمات  ر  تتكس� قد  خبرته-  ولقلة  ل-  فاألو�
في  لوقوعه  الت�عبير  عليه  ويتعذر  فمه  في 
الحال ال�ذي يرد عليه دون انتظار ومن ثم 
خطاب  تأسيس  في  التوفيق  يحالفه  لن 
ينقل  أن  الشيخ  يستطيع  فيما  صوفي، 
نا بذلك خطابا� قائما�  جل حاالت وجده مكو�
عن  يعجز  فإن�ه  الفناء  حالة  في  إال�  بذاته، 
إال�  يبلغها  ال  ال�تي  الحالة  بتلك  اإلحاطة 
ر  يعب� فقد  وبالت�الي  األعلى  املقام  دخل  من 
يخ عن فنائه بلغة� غير مفهومة تحتاج  الش�

إلى تأويل.
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ايفان كليما

� في «ال قديسون وال مالئكة»، هناك 
كارل  هو  آخر  تشيكي  كاتب  الى  اشارة 
كابيك فما هي أهمية ذلك بالنسبة للكتاب 

وبالنسبة لك أنت شخصيا��
التي  الدروس  أحد  هو  هذا  إن   n
تلقيتها في حياتي. فاملنزل الذي أمضيت 
ثال�  بعد  على  يقع  كان  طفولتي  فيه 
فيه  يقيم  كان  الذي  املكان  فقط من  دقائق 
كابيك أما موضوع رسالة املاجستير التي 

قدمتها فقد كان يتحد� عنه. 
نطاق  على  مقروءا�  يزال  ال  كابيك  إن 
وبإمكان  التشيك  جمهورية  في  واسع 
ممتعة  قصاصات  على  يحصل  أن  املرء 
مما يكتبه إضافة إلى تأثيره القوي على 
الحياة الثقافية فيها، وكالنا كان قد جمع 
الصحفي  والعمل  الكتابة  في  العمل  بني 
«ليدوف  صحيفة  في  يكتب  ظل  وكالنا 

نوفني».
أرى  فأنا  الصحفي،  للعمل  وبالنسبة   
أنني  إال  للكاتب  بالنسبة  جدا�  مهم  انه 
وعلى الصعيد الشخصي لم أكن محظوظا� 
إلى حد ما باالستمرار في العمل الصحفي 
ألنني وعلى مدى 20 عاما� كنت قد منعت 
خالل  أكتب  ولم  ألي صحيفة  الكتابة  من 

تلك املرحلة إال في الصحف السرية. 
السنوات  خالل  كتبت  أنني  تجد  فيما 
ما  فإن  مقالة  مئة  األخيرة حوالي  العشر 

كتبه هو في هذه املدة يتجاوز األلف. 

أخرى  مقارنة  توجد  أال  ناحية  من   �
بطلة  الحديثة وبني  بني تشيكوسلوفاكيا 
روايتك كرسينا غير تلك التي أشرت إليها 
في  ولدت  قد  كانت  كرسينا  أن  باعتبار 

اليوم الذي رحل فيه ستالني�
الربط  هذا  أتعمد  لم  أنني  الواقع   n
في حد ذاته. كنت أريد ان أوضح فقط أن 
كرسينا كانت تقودها الكراهية والضغينة 
فيما هو من املهم جدا� أن يعرف االنسان 

كيف يسامح حتى أولئك املذنبني.
إنها تكتشف هذا في النهاية وتسامح 
في  األهم  الشيء  إن  ووالدها.  زوجها 
مع  التسامح  فن  نجيد  ان  هو  عالقتنا 

اآلخرين. 

التسامح  عن  تتحد�  وأنت   �
روايتك  في  شخصيات  هناك  واملصالحة 
مهمتها  مؤسسة  لدى  يعمل  جان  منها 
الذين  األشخاص  أولئك  عن  البحث  هي 

الشيوعية  الحقبة  خالل  جرائم  ارتكبوا 
السابقة، وانت تتحد� عن صعوبة مهمة 
يمكن  هل  بالبحث.  املكلفة  اللجنة  هذه 
مسامحة مجرمي النظام السابق الذين لم 

يقدموا الى املحاكمة�
n إنني اسلم بضرورة أن يعاقب بعض 
هؤالء املجرمني أو على األقل يصرح علنا� 
من  هم  هؤالء  أغلب  إن  مجرمون.  بأنهم 
تبدأ  أن  الصعب  من  وألن  السن  كبار 
املجرم  يدعي  الرواية  وفي  محاكمتهم. 
أنه ال يتذكر  الذي يقوم جان باستجوابه 
الذي  القاضي  الحقيقة  في  أنه  مع  شيئا� 
الحياة على  بالسجن مدى  أصدر أحكاما� 
الكثيرين. وكان يدعي انه غير مذنب ألنه 
ما  وهو  القرارات،  تلك  باتخاذ  يؤمر  كان 
يمكن القول غنه صحيح تماما� ألن األوامر 
وهذا  الحزب.  قادة  األساس  في  يصدرها 
ما يبدو لي أنه مختلف أيضا� عن مسامحة 
املرأة لزوجها أو مسامحتك لشخص قام 
تعلم  ألشخاص  مسامحتك  أو  بخداعك 
جيدا� انهم كانوا يؤيدون النظام السابق.

التي  الجرائم  هذه  توجد  هل  اآلن،   �
تتحد� عنها بكثرة في جمهورية التشيك�

n لقد حاولوا أن يعاقبوا عددا� قليال� من 
الناس، عددا� قليال� فقط إال أنه ما زال ينظر 
في هذه القرارات وقد أثيرت حولها اآلراء 
في الصحف. وأذكر أن أحد أصدقائي قام 
كبير  عدد  أسماء  بجمع  طويلة  مدة  منذ 
مع  يتعاونون  كانوا  الذين  املخبرين  من 
هذا  ووصل  الوقت،  ذلك  في  السلطات 
في  ونشر  شخص،  ألف   100 إلى  العدد 
هؤالء  ومن  دفعات  ثال�  على  الصحف 
بما  يعاقبوا  ولم  فظائع  بارتكاب  قام  من 
يتناسب مع تلك الجرائم التي ارتكبوها، 
بالسجن  أحكام  عليه  صدرت  من  ومنهم 
مدى الحياة أو لفترات طويلة، ومنهم من 
أفرج عنه على أن يتعاون مع الشرطة. لكن 
هذه القائمة لم تتوفر فيها العدالة، وهناك 
من وقع عليه الظلم، ومع ذلك نشرت مرة 
«بافل  أصدقائي  وأحد  كتاب  في  أخرى 
املوضوع  هذا  عن  رواية  كتب  كوهوت» 
والصعوبة الوحيدة التي واجهته هي في 
أنه لم يستطع اإلجابة عن السؤال عما إذا 
كانت القائمة تتضمن شيئا� من العدالة أم 
ال. وعلى الرغم من أن اسمه كان قد ظهر 
في إحدى تلك القوائم إال انه لم يندد بأي 

جهة.

ما هو معنى كلمة دوبلغنجر؟
Doppelgänger، هي في األصل كلمة 
أما  مزدوج،  معناها   ،Doppel،أملانية
Dop-و شبيه،  معناه   ،gänger  املقطع

pelgänger تعني أيضا� الشبح املزدوج، 
أو شخصني متشابهني جسديا�، وقد وضع 
هذا املصطلح ألول مرة من العالم األملاني 
العالم  في  شعبي  وأصبح  بول،  جان 

1851م .

أسطورة الدوبلغنجر
إلى  يشار  كان  القديمة،  األساطير  في 
الدوبلغنجر على أنه (التوأم الشرير)، وينظر 
إليه على أنه عالمة للموت الوشيك، فإذا رأى 
قرب  على  عالمة  فإنها  شبيهه،  ما  شخص 
شبيهه،  الشخص  أصدقاء  رأى  وإذا  موته، 
فذلك دليل على مرض يصيب هذا الشخص !

الخارق  التوأم  هذا  أن  يعتقد  وكان 
عقل  في  الشريرة  األفكار  يزرع  للطبيعة، 
على  يجب  وبالتالي  «الشبيه»،  الضحية 
الضحية أن يتجنب التواصل معه بأي ثمن، 
كما أن املصريني القدماء، كانوا يعتقدون أن 
القديمة، يمثل  اآللهة املصرية  وهو من  «كا» 
الروح املزدوجة، حتى أن املصريني القدماء، 
حرب  تفسير  في  أخرى  نظرة  لهم  كانت 
طروادة، إذ يعتقدون أن «كا» أو شبية امللكة 
وضللت  أغرت  من  هي  «هيلني»،  اليونانية 
أمير طروادة حتى تقوم حرب بني  «باريس» 

البلدين .
من  بالكثير  النرويجي  الفلكلور  ويزخر 
ويعتقد  للطبيعة،  الخارقة  التوائم  قصص 
الناس،  الكيانات تسبق املغفلني من  أن هذه 
االجتماعية  الظروف  في  مكانهم  وتأخذ 
أو  أسلوبهم،  محاكاة  طريق  عن  املختلفة 
هذه  ولكن  وشخصيتهم،  وخطاهم،  عطرهم، 
ولكنها  شريرة،  بالضرورة  تكن  ال  الكائنات 
بالطبع تخلق بلبلة وتوتر بني الناس، إذا ما 

ظهر الشخص الحقيقي الشبيه بها!
في  أوركني  جزر  من  أساطير  هناك 
اسكتلندا، تشير إلى وجود مخلوقات صغيرة 
تشبه حوريات البحر، تلد أطفاال� تعرف باسم 
وهذه   ،  «changelings أو»  «املستبدلني» 
بسرقة  فتقوم  السمعة،  سيئة  املخلوقات 
واستبدالهم  الرضع،  األصحاء  األطفال 
بهم،  الشبيه  واملرضى  السيئني  بأطفالها 
وقت  في  السيئني  األطفال  يموت  وبالتالي 
مبكر، بينما تحتفظ تلك املخلوقات باألطفال 

الطبيعيني.
تنص  شيروكي  قبائل  أساطير  أن  كما 
تقوم   «Nunnehi» على وجود أرواح تدعى
بإنتحال شخصيات الناس، وتتخذ أسماءهم، 

وتسبب لهم املوت.

تفسير ظاهرة الدوبلغنجر
ظاهرة  تفسر  نظريات  عدة  هناك 
الكيان  هذا  أن  اقترح  بعضها  الدوبلغنجر، 
الالماورائي، يلتصق أو يتطفل على الشخص 

األصلي مثل الطفيل على العائل.
ويعتقد العديد ممن لديهم نظرة نفسية أن 
ظاهرة الوبلغنجر هي في الغالب نتيجة تغير 
األنا للشخص، في حني يعتقد الروحانيون أن 
نفس الشخص تنشق أو تنفصل عن نفسها 

الشخص،  يموت  أن  مجرد  وأنه  األصلية، 
مكانني  في  التواجد  على  قادرا�  يصبح  فإنه 

مختلفني في آن واحد.
سويسرا  من  علماء  قام   2006 عام  ففي 
بتجربة استخدموا فيها التحفيز الكهربائي 
للجانب األيسر من الفص الجداري في الدماغ 
املريض  أصبح  التجربة،  ونتيجة  للمريض، 
قادرا� على رؤية صورته املزدوجة، واستنتج 
يخزن  عادة  اإلنسان  أن  ذلك  من  العلماء 
األيسر  الفص  في  لصورته  الذاتية  ذكرياته 
من الدماغ، وبالتالي عندما يحد� اضطراب 
الشخص  فإن  الدماغ،  من  الجزء  هذا  في  ما 
يتعرض إلى تجربة دوبلغنجر، وهذا التأثير 
يرتبط بشكل طبيعي مع انفصام الشخصية 
األخرى. والعصبية  النفسية  واالضطرابات 

الناس  رؤية  سبب  يوضح  التفسير  وهذا 
ألشباههم دون وجود شهود على ذلك، ولكن 
الناس،  أمام  الشبيه  ظهر  عديدة  حاالت  في 

مما جعل األمر غاية في التعقيد.
ظاهرة  عن  منتشر  اعتقاد  هناك 
الدوبلغنجر، واصفا� إياه بأنه التوأم الشرير، 
يظهر  فعندما  توائم،  ليسوا  الذين  ألولئك 
غالبا�  فإنه  األصلي،  للشخص  الشبيه  هذا 
يفعل األشياء التي ال يريدها األصلي، وعادة 
تكون سيئة وشريرة، ويشير البعض إلى أن 
«األنا»  ببساطة  يكون  أن  يمكن  الشبيه  هذا 
أو  مقبولة،  نظرية  وهي  األصلي،  للشخص 
تعلق  «جني  أو  «شيطان»  يكون  أن  يمكن 
بالشخص، حسب بعض االعتقادات، فيسبب 
يعتقد  حيث  عادة،  حياته  في  املشاكل  له 
تنتحل  أن  يمكن  الشياطني  أن  الروحانيون 
وعادة  نفسها،  عن  وتعبر  الشخص  صفة 

تكون هذه األمور تسبق موت الشخص.
رؤية  أن  شعبية  األكثر  واالعتقاد 
للموت،  نذير  هو  بك،  الخاص  الدوبلغنجر 
أو أن هناك شيئا� سيئا� على وشك الحدو�، 
والبعض اآلخر يعتقد أنه رسول من املستقبل 

لترى ما ستكون عليه.
النظريات  هذه  كل  عن  النظر  وبغض 

أن  على  يتفق  االكبر  فالجزء  واآلراء، 
كشخص  أي  ودم  بلحم  يظهر  الدوبلغنجر 
نضع  ولكن  شبح،  أو  كروح،  وليس  حقيقي 
الناس  من  الكثير  أن  أيضا�  اعتبارنا  في 
الدوبلغنجر  روح، وألن ظاهرة  انه  يعتقدون 
على  الصعب  من  فإن  الحدو�،  نادر  أمر 

العلماء دراسته.

بعض القصص الحقيقية 
القضية االكثر إثارة ل�هتمام، هي قضية 
الـ  القرن  من  معلمة  وهي   ،Emilie Sagée
19 في فرنسا، وقد سجلت لها ظاهرة غريبة 
األمريكي،  الكاتب  سجلها  لالهتمام،  ومثيرة 
ابنة  إميلي،  كانت  حيث  أوين،  ديل  روبرت 
معلمة   ،von Güldenstubbe البارون 
الكثيرين  شهد  ولكن  ومتميزة،  مجتهدة 
من  للعديد  مصدرا�  كانت  أنها  املدرسة  في 
مرة  أنه  .حيث  الغريبة  الدوبلغنجر  حاالت 
من  مرأى  وعلى  لفصلها  تدريسها  أثناء 
شبحها  الجميع  رأى  للفصل،  تلميذا   13
وبنفس  السبورة  على  تكتب  شبيهتها  أو 
طريقتها وأسلوبها، في حني أن إميلي نفسها 

لم تراها!
إميلي  طالبا   42 رأى  الثانية،  املرة  وفي 
بينما شبيهتها  الحديقة،  في  الزهور  تقطف 
كانت جالسة بهدوء على كرسيها في الفصل، 
حاولوا  الشجعان  الطلبة  من  قليل  وعدد 
ملسها، فقالوا بأنهم شعروا بملمس القماش 
لم  أنها  أكثر من مرة  إميلي  الخشن، وأكدت 

تر نفسها!
إميلي  الوقت أصبحت شبيهة  مرور  ومع 
مرأى  وعلى  املدرسة  في  باستمرار  موجودة 
إزاء  بالقلق  واألمهات  اآلباء  فبدأ  الجميع، 
أبنائهم، ولم يكن لدى مدير املدرسة أي خيار 
سوى إطالق النار على إميلي وشبحها جنبا� 

إلى جنب.
فهي  شهرة،  األكثر  األخرى  القصة  أما 
بالرئيس  الخاصة  الدوبلغنجر  ظاهرة 
املتحدة،  الواليات  لينكولن»رئيس  «إبراهام 

فافي عام 1860 ، كان إبراهام لينكولن يجلس 
على أريكته في حجرته بعد االنتخابات، حيث 
املرآه،  في  ينظر  منه  األصل  رأى صورة طبق 
زوجته،  أخبر  وعندما  ذلك  بعد  تالشى  وقد 
شؤم،  نذير  هو  األمر  هذا  أن  متاكدة  كانت 
ولكنها أخبرته بأنه ربما سيعاد انتخابه للمرة 
الثانية «بمعنى أن اثنني من إبراهام لينكولن 
يعني فترتني رئاسة» ولكن لينكولن بالفعل تم 

إغتياله بعد فوزه بوالية ثانية بوقت قصير.
كانت  غرابة  األكثر  الحالة  أن  حني  في 
الذي  موباسان،  دي  غي  الفرنسي  للكاتب 
يقال إنه تفاعل مع توأمه قبل أيام من وفاته، 
وأملى  حياته،  أيام  آخر  في  إليه  ظهر  حيث 
عن  يتحد�  الذي   ،«The Horla«كتاب عليه 
رجل يسيطر عليه كيان شيطاني، وكأنه يسرد 
ومع  له،  تحد�  التي  الغريبة  الظاهرة  هذه 
غي  لـ  النفسية  الحالة  بدأت  القصة  انتهاء 
دي موباسان تتدهور حتى مات في مستشفى 
األمراض العقلية في وقت الحق من نفس العام.

ملكة  األولى  إليزابيت  امللكة  إن  ويقال 
سريرها  على  نائمة  توأمها  رأت  قد  إنجلترا، 
الشاعر  إن  يقال  كما   . وفاتها  من  أيام  قبل 
توأمه  شيليرأى  بيرسي  الشهير  اإلنجليزي 
في إيطاليا يشير بصمت نحو البحر األبيض 
املتوسط، وأصبح في حيرة بسبب هذا األمر، 
وقبل يوم ميالده الـ 30 عام 1822، غرق شيلي 
ومات في البحر األبيض املتوسط ، في حاد� 

إبحار غريب.

الدوبلغنجر في ا�دب 
والثقافة الشعبية

شيلي  ملاري  فرانكشتاين  رواية  تمثل 
في  حيث  كامل،  بشكل  الدوبلغنجر  �اهرة 
الرواية دكتور فيكتور فرانشكتاين، يستخدم 
غروره  يمثل  اصطناعي،  وح�  لخلق  العلم 
يمثل  حيث  أحيانا�،  وشخصيته  ونرجسيته 
واحد،  لكيان  وجهني  فرانكشتاين  الوح� 
حني  في  أحيانا�  الشر  جانب  يمثل  حيث 
لحظات  في  فرنكشتاين  دكتور  مثل  يتصرف 

أخرى.
 Dante Gabrielاإلنجليزي الرسام  أما 
بموضوع  مهووسا�  فكان   ،Rossetti
الدوبلغجنر، فقام برسم لوحة شهيرة تحمل 
هذه  وتدل  أنفسهم�»،  التقيا  «كيف  اسم 
التوائم،  مع  املشؤومة  العالقة  على  اللوحة 
عاشقني  تصور  حيث  الشر،  على  تدل  كما 
ويواجهان  الغابات،  طريق  خالل  يمشون 
إلى  سيفه  الرجل  ويوجه  فجأة  أنفسهم 
شبيهه، وتنهار السيدة وهي شاحبة اللون، 
وقد رسم روستي اللوحة أثناء قضائه شهر 
حتفهم  القوا  قد  وزوجته  إنه  ويقال  العسل، 

بعد ذلك بفترة قصيرة.
املسلسل  في  كثيرا�  الظاهرة  وظهرت هذه 
 Vampire دماء  مصاص  يوميات  املشهور 
شخصيات  عدة  ظهرت  حيث   ،Diaries

مشابهة، وسميت بعضها «القرينة».
حالة  الدوبلغنجر  ظاهرة  كانت  وسواء 
نفسية مضطربة، أو حالة خارقة للطبيع، أو 
توأم شرير، أو بسبب روح، أو شبح، فيمكن 
في  الحقيقة  تظل  ولكن  شيء،  أي  تسميتها 

هذه الظاهرة غامضة حتى اآلن !
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في ا�ساطير 
القديمة، كان 
يشار إلى 
الدوبلغنجر 
على أنه (التوأم 
الشرير) ، وينظر 
إليه على أنه 
عالمة للموت 
الوشيك، فإذا 
رأى شخص ما 
شبيهه، فإنها 
عالمة على 
قرب موته

كيف تصبح كاتًبا؟
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يقدم ديفيد ديوك، وهو يدفع بأطروحته 
مذهلة  وشواهد  غزيرا�  بحثا�  دما�،  ق� القوية 
اقتبسها من رجال التاريخ ومن املعاصرين 
على حد سواء، إنه يقدم أكثر من ألف مرجع 

وفهرسا� موسعا� ليفيد منه الباحث.
وأن  لك  بد  ال  أحببته،  أم  كرهته  سواء 
على  واملفتوح  الصريح  باندفاعه  تتأثر 
في  سياسيا�  املقوم  املشهد  عبر  مصراعيه 

عصرنا، بأقصى سرعة.
(الصحوة)  كتاب  عد  «ي� املؤلف:  يقول 
حكاية  إنه  ذاتية.  سيرة  بهيئة  أطروحة 
مساري إلى الفهم العرقي الذي بدأ مذ كنت 
شابا� في أواسط ستينيات القرن العشرين. 
بحلول  الجوهري  فهمي  معظم  رسا  لقد 
العرقية  معرفتي  أن  بيد  العقد،  ذلك  نهاية 
قد تمت بصورة أعمق خالل الثالثني سنة 
املادة  من  الكثير  لدي�  توافر  كما  املاضية. 
العلمية والسياسية الجديدة منذ ستينيات 
مساري  عن  وبالحديث  العشرين.  القرن 
القارئ  أعطي  أن  أحاول  ال  الفهم،  نحو 

التي  الدراسات  أو  املواد  بأن  انطباعا� 
متوافرة  كانت  بها  واستشهدت  اقتبستها 
أشق  إنني  العشرين.  القرن  ستينيات  في 
السردية  املعطيات  هذه  عبر  طريقي 
من  القارئ  يفيد  كي  والوثائق  املعاصرة 

أحد� املعلومات.
كما أنني سأكون مهمال� إن لم أقل إنني 
فأنا  أكتب،  عندما  (أكتشف)  أو  (أتعلم) 
في  ثقافتي  ألن  البحث،  أصالة  أدعي  ال 
ال  مؤلفني  من  مستقاة  املوضوعات  هذه 
يحصون ومن كتبهم ومقاالتهم. إني مدين 
وألصدقائي  ساعدوني،  ممن  وللعديد  لهم 
الذين زودوني بما اكتسبوا في يقظتهم من 
بصيرة ومعرفة. إنني أجمع وأنظم وأحلل، 
وأعلق على املواد التي جمعها علماء وكتاب 

منذ قديم الزمان حتى اآلن.
من  العديد  الكتاب  هذا  يتحدى  ربما 
ولهذا  الحالية.  الراسخة  القراء  معتقدات 
أضمن الشواهد املباشرة الكثيرة املأخوذة 
اإلشارة  مجرد  من  بدال�  كبرى  مصادر  من 

من  بكثير  أقوى  الشواهد  فهذه  إليها. 
بحروف  وأضعها  أوثقها  لذلك  تعليقاتي، 
اليهودية  باملسألة  يتعلق  فيما  أما  بارزة. 
املثيرة للجدل أبدا�، فإني أستخدم عن عمد 
وبصورة أولية شواهد ووثائق من املصادر 
اليهودية. وأشجعك على مراجعتها بعناية 

ألنها ستذهلك.
يتعلق  فيما  (صحوتي)  سرد  ولدى 
عالم  نظر  وجهة  لك  أقدم  فإني  بالعرق، 
أن  عسى  اإلعالم.  وسائل  طمسته  واقعي 
وطبيعيا�  علميا�  أساسا�  الكتاب  هذا  يشكل 
على  هادية  وعالمة  شعبنا،  من  يعي�  ملن 

مسارهم التطوري نحو النجوم».

ومن الكتاب نقرأ:
أدى تدفق األوربيني إلى أمريكا الشمالية 
أرضهم  من  الهنود  السكان  اقتالع  إلى 
كانت  وباملثل  محتجزات.  في  وحصرهم 
الهجرة اليهودية إلى فلسطني ضد مصالح 
الشعب الفلسطيني بال رحمة، ولكنها كانت 
إذ  للمنطقة،  اليهودي  لالحتالل  ضرورية 

أرست أسس الدولة الصهيونية.
في  ترغب  أمة  أو  عرق  أو  قبيلة،  أي 
الجماعية  ومصالحها  بثقافتها  االحتفا� 
وسيادتها ال بد لها من االحتفا� بهيمنتها 
فيها.  تقيم  التي  الجغرافية  املنطقة  على 
منذ  الحقيقة  هذه  األمم  غالبية  فهمت  لقد 
أقدم الحضارات، كما تسعى كل أمة حديثة 
إليها  والهجرة  حدودها  مراقبة  إلحكام 

ومنها.
مقاومة  سجل  إلى  األمريكيون  ينظر 
األوروبي  لالستعمار  التاريخية  الهنود 
على أنه مسوغ أخالقيا�، بيد أنه من خالل 
يرى  األيام  هذه  املنحرفة  األخالق  منظور 
األوروبية  األمريكية  املحاوالت  أن  البعض 
وثقافتنا  الفريدة  جيناتنا  على  للحفا� 
األوروبيني  غير  هجرة  من  وحمايتهما 

ذلك  ومع  واإلدانة.  الشجب  يستحق  أمر� 
أمريكا  في  الرأي  استطالعات  أظهرت  فقد 
للهجرة  العنان  إلطالق  كاسحة  معارضة 
املروجة  املستمرة  الدعاية  رغم  قيود،  بال 
املعززة  التنوع  ومناهج  الثقافية  للتعددية 
املشاعر  هذه  مثل  أن  والواقع  باإلعالم. 

تسود في كل أمة أوروبية.
ولم يتجاهل الكونغرس األمريكي رغبات 
الهجرة  قانون  صدور  بعد  إال  األكثرية 
لعام 1965، وبدأ يتبع سياسة تمييز ضد 
ومند  املحتملني.  األوروبيني  املهاجرين 
الفيدرالية  الحكومة  أخذت  الحني  ذلك 
الهجرة  قوانني  بفرض  أقل  اهتماما�  تبدي 
هذه  وأسفرت  األمريكية وحراسة حدودنا. 
غير  املهاجرين  من  طوفان  عن  السياسات 
شرعية.  وغير  شرعية  بصورة  البيض 
املرتفعة  الوالدة  ومعدالت  الهجرة  حولت 
عند غير البيض نسبة األوربيني في الشعب 
ستينيات  مطلع  في   90% من  األمريكي 
القرن العشرين إلى أقل من %70 في نهاية 
األمريكي  اإلحصاء  مكتب  ويتنبأ  القرن. 
أقلية  سيغدون  األوروبيني  األمريكيني  أن 
الحادي  القرن  منتصف  بحلول  أمريكا  في 
الكثير ممن  يدركه  أي في زمن  والعشرين، 
يقرؤون اآلن هذه الكلمات. ونحن اآلن أقلية 
الكبرى،  األمريكية  املدن  معظم  في  بالفعل 
واليتي  في  كذلك  سنغدو  ما  وسرعان 
مثل  اتباع  أن  كما  وتكساس.  كاليفورنيا 
هذه السياسات أدى إلى دخول أعداد كبيرة 
من غير األوروبيني إلى كندا، ومن الزنوج 
إفريقية  شمال  سكان  ومن  بريطانيا،  إلى 
وآسيا إلى فرنسا، ومن األتراك إلى أملانيا، 
إسكاندينافيا  إلى  األعراق  من  مزيج  ومن 

وإسبانيا وإيطاليا.
لي  يتأكد  العرقية  مداركي  نمت  وكلما 
املتبعة  الهجرة  سياسات  أن  بوضوح 
وأوروبة  األمريكية  املتحدة  الواليات  في 

الغربية.  باملجتمعات  أضرارا�  ستلحق 
تغيير سياسة  على  وقت طويل  ولم يمض 
الهجرة حتى تصاعدت اإلشكاالت الجنائية 
في جميع الدول ذات العالقة املتأثرة بتلك 
من  يعاني  التعليم  وأصبح  السياسات. 
تفاقم  إلى  إضافة  نوعيته،  في  انخفاض 
هذا  وبتسارع  االجتماعي.  الرفاه  إشكاالت 
هذه  تصل  سوف  املخطط  العرقي  التحول 

األمراض إلى حد الكارثة.
هذه  من  شيئا�  تكسب  الجماعات  أي 
فاألجانب  الفاصلة�  الديمغرافية  املعركة 
الفرص  من  ينتفعون  الذين  األفراد 
املجتمعات  لهم  تقدمها  التي  االقتصادية 
الغربية ليس لهم خارج الدول الغربية من 
 . قليال� إال  والسياسية  االقتصادية  الفرص 
ضد  األمريكيني  نضال  على  اطالعي  لدى 
قوانني الهجرة خالل مئة السنة املنصرمة 
ظهرت لي القوة الكامنة وراء فتح الحدود 
اليهودية  القوة  إنها  بوضوح.  األمريكية، 
املنظمة، ممثلة بالشاعرة إما الزاروس التي 
هذا  رأس  في  شعرها  من  أبياتا�  اقتبست 

الفصل.
من  األولى  السنني  إلى  وصلت  أن  وما 
كانت  حتى  املدرسة  في  الثانوية  املرحلة 
غير  هجرة  بأن  قناعة  لدي  تشكلت  قد 
التي  أمريكا  تعرض  الهائلة  األوروبيني 
أحب إلى الخطر، سواء على املدى البعيد، 
أو حتى على املدى القريب. ورأيت أن قانون 
الهجرة لعام 1965 سوف يدق في النهاية 
وتشير  ل�.  ي� لم  ما  بالدي،  نعي  أجراس 
تاريخ  إلى  قرأتها  التي  املواد  من  الكثير 
طويل من الجهود اليهودية املنظمة لتغيير 
اتصلت  جذريا�.  تغييرا�  الهجرة  قوانني 
والية  في  كهل  محام  وهو  سميث)  بـ(درو 
(ميرا�  بعنوان  كتابا�  ألف  أورليانز  نيو 
عن  كثيرا�  علمني  الذي  املنصهرة)  القدر 

قضية الهجرة .

� ما هي أبرز األخطاء التي ارتكبتها املعارضة خالل 

سنوات الثورة�
بدائي  نظام  نفسها ضد  توحيد  في  نجاحها  عدم   n

الهائلة  السوري  الشعب  تضحيات  تثمير  وفي  ظالم، 
العسكري والسياسي والفكري  الحصار  من أجل ضرب 

الكامل عليه وإبراز إجرامه وتهافت حججه وذرائعه.

� ما هو أكبر خطأ ارتكبه اإلسالميون بحق املدنيني� 

وما هو أكبر خطأ ارتكبه املدنيون بحق اإلسالميني�
n إذا كان املقصود من سؤالك عن اإلسالميني «النصرة 
فقط  خطأهم  وليس  هؤالء  جريمة  كانت  فقد  وداع�»، 
هي مصادرة الثورة وكفاح وتضحيات الشعب السوري 
وآماله  لتطلعاته  تماما�  مناقضة  مشاريع  لتحقيق 
في  للتقدم  وسيلة  لديهم  يكن  لم  ولذلك  معا�.  ومصالحه 
هذه املشاريع إال باستخدام اإلرهاب والترويع واالبتزاز 

الديني والسياسي.
وفي النهاية أصبحوا، بوعي أو من دون وعي، حلفاء 
للنظام في قهر الشعب وإذالله وشل إرادته، وفي تأليب 
وحرمانه  ثورته،  على  والدولي  العربي  العام  الرأي 
في  إليه  الحاجة  بأشد  كان  الذي  العاملي  التضامن  من 
مواجهة نظام ال يتورع عن استخدام السالح الكيماوي 
والطائرات  بالصواريخ  والقصف  العشوائية  والقنابل 
على املدنيني لتفكيك الحاضنة الشعبية للمقاومة وتدمير 

النسيج الوطني السوري.
أما بقية اإلسالميني أو أكثرهم ممن كانوا مع الثورة 
الشعبية، فلم يكن خطأهم في تدينهم، وهذا حقهم ولكن 
التي ال تختلف  في ثقافتهم وأساليب عملهم السياسية 
كثيرا� عن ثقافة وأساليب عمل أقرانهم من غير املتدينني 
الذات  على  والتمحور  االنطوائية  أعني  العلمانيني،  أو 
ن  وانعدام الثقة باآلخر واالعتقاد العفوي بأنهم وحدهم م�
يعرف كيف يصون الثورة ويقودها، أي ثقافة الوصاية 
في  منافسيهم  مع  والنقاش  والتفاعل  الحوار  وغياب 

معسكر الثورة واملعارضة ذاته.
ضحايا  العلمانية،  كاملعارضة  أيضا�،  هذا  في  وهم 
لعقود  السياسة  إعدام  أو  السياسي  العدم  نظام 
وسياسات العزل املنظم وزرع الفتنة بني قطاعات الرأي 
العام وتشتيت املعارضة وضرب ثقة القوى في ما بينها 

وتوجيه بعضها ضد البعض اآلخر.

� سوريا املستقبل، كيف يجب أن يكون شكلها برأيك�

لألسرار  مجال  املوضوع  هذا  في  هناك  ليس   n

كما  تكون  أن  ينبغي  املستقبل  سوريا  واالجتهادات. 
ونزيهة.  حرة  انتخابات  في  األحرار  السوريون  يقررها 
عن  ر  تعب� أن  للشعوب  فيها  أتيح  التي  البلدان  كل  وفي 

أو  أجنبي  تدخل  دون  من  بحرية،  ورأيها  هذا  حقها 
انقالبات عسكرية أو أجهزة أمنية، كانت الشعوب تميل 
الدول  في  نموذجها  ترى  كما  تماما�  الديمقراطية،  نحو 

التي سبقتها إليها.
بالغير،  االقتداء  وال  التقليد  قبيل  من  هذا  وليس 
فالتاريخ السياسي الحديث للبشرية منذ القرن السابع 
متتالية،  في موجات  الشعوب،  ثورات  تاريخ  عشر، هو 
وتقيلهم  ممثليها  تنتخب  أن  في  حقها  على  للحصول 
ثابت،  دستور  حسب  ذلك  وكل  وتبدلهم،  وتحاسبهم 
ونظام انتخابي معروف، يساوي بني الجميع، ومن دون 

تمييز من أي نوع.
وهذا يعني أنه ال توجد هناك نماذج جاهزة مفروضة 
وصايتهم  يعلنون  ن  م� اليوم  يريد  كما  الشعوب،  على 
على السوريني، ولكن هناك هدف أسمى ترنو إليه كافة 

ال  الحرية  دولة  الدولة  تكون  أن  هو  اليوم  املجتمعات 
أداة لالستعباد، وأن تنبثق السلطة فيها عن انتخابات 
حرة ونزيهة ندية، وأن تكون القيادة تداولية، ومنظمة، 
ال غنيمة أصحاب القوة أو أبطال االنقالبات العسكرية 
األولى  الغاية  تكون  وأن  الجماعية،  املجازر  وتنظيم 
بشروط  واالرتقاء  السكان  سعادة  فيها  للحكومة 

معيشتهم ووجودهم املادية واملعنوية.
لكن  للديمقراطية  الصنع  مسبقة  نماذج  هناك  ليس 
الحرة.  الشعوب  كل  إليه  تنزع  ديمقراطي  مثال  هناك 
التي  الجسيمة  التضحيات  بعد  اآلن،  هم  والسوريون 
لديهم  تقوم  ولن  الحرة،  الشعوب  هذه  أحد  قدموها، 
الحرية،  بهذه  لهم  االعتراف  دون  من  مستقرة  حكومة 
في  ومعبرة  ديمقراطية،  حكم  نماذج  في  وتكريسها 
وتطلعاتها  مجتمعاتهم  خصوصيات  عن  نفسه  الوقت 

وحاجاتها العينية.

� هذا التصور عن سوريا املستقبل هو تمني أم أنه 

يمكن أن يتحقق على أرض الواقع� وما الظروف التي من 
الضروري توفيرها ليتحول إلى واقع�

أحقاد  تخمد  أن  قبل  ليس  لكن  غيره،  يتحقق  لن   n

إر�  وراثة  إلى  الطامعني  أوهام  وتتبخر  الخاسرين 
الدكتاتورية من القوى املحلية واإلقليمية والدولية.

بعد كل هذا املوت وهذا الدمار وهذه امل�سي التي حلت 
بسوريا والسوريني، هل ترى أن فكرة الخروج على نظام 
االستمرار  السوريني  على  كان  أم  كانت صحيحة  األسد 

في التكيف مع القمع كما فعلوا طوال سنوات طويلة�
الخضوع  في  االستمرار  السوريني  بإمكان  كان  لو 
وا إلسقاطه.  لنظام الفساد واالستعباد فترة أطول ملا هب�
ولو شعروا في أي لحظة أن الفائدة من إسقاطه ال تساوي 
الكلفة املوضوعة فيه ملا استمروا في تقديم التضحيات 

التي ال تزال مستمرة من دون حدود حتى اليوم.
تماما�.  مختلفة  كاألفراد، وحساباتها  ليست  الشعوب 
من  بذلوه  ما  يبذلوا  بأن  قبلوا  قد  السوريون  كان  وإذا 
دماء ومعاناة فهذا يفترض أن دافعهم عميق أيضا� بعمق 
إرادة التضحية التي أظهروها. وعندما يقبل الناس مثل 
ما قبل به السوريون من خراب ودمار وقضاء على شروط 
حياتهم وعمرانهم فعلينا أن نعرف أن سبب ذلك هو أنه 
لم يكن لديهم خيار آخر، وال يمكن أن يكون لسبب بسيط 
وعارض. وراء ذلك غاية، ربما كانت أسمى من الحياة، أو 

كانت جوهر الحياة نفسها.
املوت من أجل الحرية أسمى للفرد من الحياة كالكلب 
من دون كرامة وال سعادة وال إحساس باإلنسانية. كتب 
مرادها  في  تعبت  كبارا  النفوس  كانت  «وإذا  املتنبي: 

األجساد».
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هناك هدف أسمى ترنو 
إليه كافة المجتمعات 
اليوم هو أن تنبثق 
السلطة فيها عن 
انتخابات حرة ونزيهة، 
وأن تكون القيادة 
تداولية ومنظمة، ال 
غنيمة أصحاب القوة 
أو أبطال االنقالبات 
العسكرية
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وفيلسوف  وأكاديمي  كاتب 
مصري. من مؤلفاته املنطق الوضعي 
امليتافيزيقيا  وخرافة  جزأين،  في 
ياقوت  وصفه  علمية.  فلسفة  ونحو 
بأنه  األدباء  معجم  في  الحمري 

فيلسوف األدباء وأديب الفالسفة:
يكون  أن  هو  الفكر  في  األصل   -
وما  ”نعم“،  و  ”ال“  بني  حوارا� 
فال  وأطياف،  ظالل  من  يتوسطهما 
فكرا�،  يعد  األعمى  املطلق  الرفض 
القبول املطلق األعمى يعد فكرا�،  وال 
ففي األول عناد األطفال، وفي الثاني 

طاعة العبيد.
في  يتغير  أن  يجب  ما  أهم  من   -
العقيدة  في  التطرف  ذلك  نفوسنا. 
ما  برؤية  لصاحبه  يسمح  ال  تطرفا� 
االتجاهات  أصحاب  عند  يكون  قد 

األخرى من حق.
مسكنا  تختار  أن  هو  التطرف   -
راضيا�  فيه  لتقيم  وعقائديا  فكريا 
أن  لغيرك  تريد  ال  لكنك  نفسك،و  عن 

فكر  من  له  يطيب  ما  لنفسه  يختار 
وعقيدة.

- يوجد فرق بني شخصني: شخص 
الرؤية، وشخص  فتكفيه  الحق  يرى 
يغير  حتى  يستريح  فال  الحق  يرى 

الحياة وفق ما رأى.
سياسيا�  قرارا�  العروبة  ليست   -
مركب  هي  بل  مؤتمرات،  تصدره 
في  العربي  اإلنسان  يعيشه  ثقافي 

حياته اليومية.
- أشد البالء في مجال الفكر هو أن 
يجتمع السيف والرأي في يد واحدة،

بني  مستمر  تعاقب  هي  الحياة   -
الكائن  في  واالرتخاء  التوتر  حالتي 

الحي.
- موقف الحياد هو موقف العاجز 

الذي يريد لنفسه السالمة والهدوء.
من  على  ثقيل  عبئها  الحياة   -

أصابه الخذالن.
- أغرب الغرباء من صار غريبا� فى 

وطنه.

54 وصايا مفتوحة على العقل والوجدان

عاطف محمد
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 حاوره: رضا غنيم
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غالف الكتاب
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  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.com���اد� أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
��وس�ة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو ��وس�ةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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�و�ا�  ال��� 
ح��  �و�ي� 
الدار البيضاء 

الفجر......................4و33
الظهر...................13و39
العصر...................17و18
املغرب...................20و49
العشاء.................22و21
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إن� نوعية األدب   » إنفانتي»:  يه  خوس�  » الكاتب والناقد اإلسباني  يقول 
وائي والشاعر اإلسباني األندلسي املعروف «أنطونيو  امللتزم الذي يكتبه الر�
يجعله ينأى عن أي� تكريم أو عن أية جائزة أدبية مرموقة رسمية فى  غاال» 
التي حصل  «بالنيتا»  جائزة  باستثناء  خلت  عديدة  سنوات  منذ  إسبانيا 
عليها بواسطة روايته ( املخطوط القرمزي) التي تدور حول آخر ملوك بني 
نصر في غرناطة أبي عبد اهلل الصغير». ومعروف أن� اختيار اللون القرمزي 
واية يرمز به «غاال» إلى الوثائق والورق امل�هرق، والقراطيس  عنوانا� لهذه الر�
التي كانت ت�ستعمل في بالطات قصور بني نصر بمدينة غرناطة ، وعلى هذا 
نف من املخطوطات الغميسة كتب امللك أبو عبد اهلل الصغير مذكراته  الص�
ويومياته، ومن ثم� كان هذا العنوان الذي أراد غاال به أن يحتفظ أو أن يبرز 
العه على هذه املخطوطات، واملراجع،  ه العربي القديم بعد إط� في روايته اسم�
التي تدور فيها أحدا�  التاريخية  بالحقبة  لها صلة  التي  واملظان� األخرى 
هذه الرواية على إثر سقوط آخر معاقل اإلسالم في األندلس وهي غرناطة 

عام 1492 في يد اإلسبان .

ضريبة االلتزام فى ا�دب !
أن� االلتزام في األدب على طريقة  إلى :  يه إنفانتي»  يشير الناقد «خوس�
أنطونيو  فالكاتب  الثمن،  باهظة  ضريبته  تكون  قد  وس  الر� اب  الكت� كبار 
التكريمية، وعلى أوسمة فخرية  الجوائز  العديد من  الذي حصل على  غاال 
ن لنا أن� هناك تناقضا� واضحا�  وشرفية داخل بالده إسبانيا وخارجها يبي�
في هذا القبيل، ففي الوقت الذي يحظى فيه غاال بشهرة واسعة بني القراء 
في مختلف البلدان الناطقة باللغة اإلسبانية، نراهم يحرمونه من أي� جوائز 
كبرى أدبية رسمية فى بلده إسبانيا مصداقا� للقول املشهورال كرامة لنبي� 
فى  الديمقراطي  االنتقال  لليسار خالل  غاال سياسيا�  انحاز  فقد  قومه،  بني 
م  ه� ة وات� كم الذاتي إلقليم األندلس،وهاجم إسرائيل بشد� إسبانيا، وطالب بالح�
اإلسبانية-العربية».وما  الصداقة  لجمعية  رئيسا�  وكان  امية،  للس� بمعاداته 
يه إنفانتي إلى جانب كوكبة واسعة من الكتاب،  فت� الناقد اإلسباني خوس�
أنطونيو  بمنح  هوادة  بدون  يطالبون  اآلخرين  اإلسبان  انني  والفن� اد،  والنق�
غاال جائزة أميرة أستورياس أو سيرفانتيس أو الجائزة الوطنية ل�داب،- 
جدير،  ألنه   - إسبانيا  فى  تمنح  التي  املرموقة  األدبية  الجوائز  أهم�  وهي 
اب أكثر استحقاقا� من الكثيرين  وأهل، وقمني بها .بل إنه في نظر هؤالء الكت�

ن حصلوا على هذه الجوائز األدبية  الكبرى قبله .  مم�
حني  امل�رش� اب األسبان  الكت� بالفعل وال يزال ضمن  أنطونيوغاال»    كان» 
ة بعد أن أصبح يناهز90 سنة من عمره،  للحصول على  هذه الجوائز املهم�
ومع ذلك فهو لم يحظ بهذا التكريم إلى اليوم، علما� أن� هذا الكاتب معروف 
يعيد  انفك�  ما  ،حيث  األندلس  بتاريخ  يتعلق  ما  في  األدبية  شجاعته  عنه 
مدى  حول  اإليبيرية  الجزيرة  شبه  عن  التاريخية  الحقائق  بعض  توضيح 
العربية ولغتها في الحضارة والنفسية االسبانية على وجه  الثقافة  تأثير 
الخصوص، وقال في العديد من املناسبات، وما زال يقول بصوت� جهوري 
إنه بدون معرفة الثقافة العربية واألمازيغية  اإلسالمية ال يمكن  وصريح : 

فهم إسبانيا.

 عاشق ا�ندلس 

كثيرا� ما يتعر�ض «أنطونيو غاال» في أحاديثه ومداخالته، بل وفي كتبه 
ومؤلفاته، شعرا� ونثرا�، إلى هذه املواضيع التي تروقه وبشكل خاص الوجود 
العربي واالسالمي في إسبانيا، واإلشعاع الذي عرفته األندلس على أيامهم، 
إذا سئلت ما هي األندلس..� لقلت  ه يقول على سبيل املثال ال الحصر: «  .إن�
عطى� لها حتى لو كان حجرا�، فقد  إنها عصير غازي يساعد على هضم كل� ما ي�
ت من هنا مختلف الثقافات بكل معارفها وعلومها، إال� أن� الثقافة العربية  مر�
عا�،  ، وتنو� ثراء� اإلنسانية  الثقافات  أغنى  كانت من  إسبانيا  واإلسالمية في 
وتألقا� وإشعاعا� التي عرفتها شبه الجزيرة اإليبيرية فى األندلس وبالتالي، 
تاريخها  امتداد  على  نظيرها  قل�  وعرفان  وحضارة  علم  منارة  بحق�  هي 
الطويل، فبعد امللوك الكاثوليك جاءت محاكم التفتي� الفظيعة في أعقاب 
لالستعباد  الواقع حروبا�  في  كانت  التي  االسترداد»  «حروب  بـ:  ي  م� س� ما 
،هذه  االسباني  الجسم  في  غائرة  عميقة  جروحا�  تركت  والتي  واالستبداد 
غير  أوروبا  ن�ب  ذ� هي  ظلت  فإسبانيا  اليوم،  حتى  بعد�  تلتئم   لم  الجروح 

التي  البرانس  أوربا كذلك ولكن بطريقة أخرى، فهناك جبال  املسلوخ، هي 
ط  توصد األبواب بيننا وبني العالم األوروبي، وهناك البحراألبيض املتوس�
نحو  ا  أورب� ممر�  وهي  جغرافيا�،  را�  قد� تشكل  وكأنها  فإسبانيا  األسفل،  من 
أهمية  توليهما  أن  لها  ينبغي  كبيرتان  سفارتان  اليوم  وإلسبانيا  إفريقيا. 
هذه  التاريخ  أورثها  فقد  األمريكي،  والعالم   ، العربي  العالم  وهما  ة،  خاص�
ور فإنما تخون  إذا لم تضطلع بهذا الد� عبة، وهي (أي� إسبانيا)  ة الص� املهم�
له  بالنسبة  اللغة  أن�  غاال»:  ويشير»  والتاريخ».  ها  شعب� وتخون  ها  نفس�
ره، وهو يعمل محاطا� بالعديد من القواميس،  سه وقد� ة بل إنها هو� ،أساسي�
اللغة  من  ينحدر  فرع  إثنان،  فرعان  أو  لغتان  نظره،  في  االسبانية  فاللغة 
الالتينية، وفرع آخر ينحدر من اللغة العربية لدرجة تبعث القشعريرة في 

الجسم».

أجمل المعاني وأروع ا�شياء
ألي�  كتابته  عند  أو  العديدة،  عة  املتنو� قراءاته  خالل  أنه   » غاال:  يشير 
مثيرة  حقائق�  يوم  كل  يكتشف  فإنه  العربية،  الحضارة  حول  جديد  مؤل�ف 
ل، واإلعجاب حقا�. فأجمل املعاني وأروع األشياء في  تدعو للتفكير، والتأم�
إسبانيا جاءت من الحضارة العربية ، بل إن� أجمل املهن، وأغربها، وأدقها، 
واملالحة  والفالحة  والجيوش،  االدارة،  تنظيم  ميادين  وكذلك  وأروعها، 
، وتصنيف األلوان، واألحجار  ، واالقتصاد،والعمارة، والبستنة والري� والطب�
الكريمة، والصناعات التقليدية،معدنية كانت أم فخارية ، أم خشبية، و فضال� 
عن املهن املتواضعة، كل� هذه األشياء التي نفخر بها نحن اليوم في إسبانيا، 
دفة  تأتي وتنحدر من اللغة العربية وحضارتها، وهذا لم يحد� من باب الص�
قرون،  ثمانية  زهاء  الديار  هذه  في  أقاموا  واألمازي�  فالعرب  االعتباط،  أو 
الجزيرة  من شبه  وطردهم  إلخراجهم،  قرون  ثمانية  نحاربهم  نحن  وظللنا 
ه�.» ذلك أن الثقافة العربية كانت  اإليبيرية، فكيف يمكن للمرء أن يحارب نفس�
قد تغلغلت في روح كل� إسباني، فبدون هذه الثقافة ال يمكن فهم إسبانيا، 
وال كل ما هو إسباني بل ال يمكننا أن نفهم حتى اللغة االسبانية ذاتها». 
لوا  هم اذا أعملوا النظر، وتأم� ويضيف: إن� هذه الحقيقة تصدم البعض،إال� أن�
ا� في هذا الشأن فال بد� أنهم سيقبلون بهذه الحقيقة بدون ريب، فالبراهني  ملي�

قائمة والحجج دامغة في هذا القبيل». 

ا�ندلس هي الهواء الذي أتنّفسه

ثر� وعميق أجراه مشكورا� الباحث الزميل الدكتور  وف� وم�   وضمن استجواب� م�
خالد سالم مع أنطونيو غاال حيث سأله عن بداية اهتمامه بالترا� العربي 

إسبانيا)  (شمالي  أبيال  مدينة  في  يولد  طفال�  أن�  أعتقد   «: قال  األندلسي 
ليس مثل طفل آخر يولد في قرطبة، فهو ليس أفضل وال أسوأ، بل إنه بكل 
نا�، ويرى آثارا�  بساطة مختلف. والطفل الذي أدافع عنه طفل يشم� هواء� معي�
خاصة، ويعي� في وسط مختلف. فأنا عندما يسألونني عن أثر األندلس في 
ها الهواء الذي  حك، ألن األندلس تتمل�كني، إن� شخصيتي ال أملك سوى الض�
غر، فهي عميقة وقوية وصريحة في  ، والحليب الذي رضعت في الص� ت� تنفس�
أعمالي وفي شخصيتي، إنها كل� أعمالي، فروايتي التي تحمل عنوان « خلف 
املدن  أكثر  هي  الحالية  وإشبيلية  إشبيلية،  في  أحداثها  «تجري  الحديقة 
إنه االهتمام بأجدادي، بأصولي.  األندلسية،  أو احتفاظا� بروحها  أندلسية� 
م يعني التخلف هناك. كانت  ر قد أساء إلى األندلس، فالتقد� وإن كان التطو�
األندلس عظيمة، ولكي تصبح عظيمة من جديد عليها أن تعود كما كانت عليه 
في املاضي. كانت حلما� تاريخيا�. الطريق الذي كان يصل بني قرطبة ومدينة 
هراء كان مرصوفا� بمسحوق الذهب والطيب والقرفة، حتى التطأ أرجل  الز�
هراء، وهو ما  الذين كانوا يحملون الهودج األرض� في طريقهم إلى مدينة الز�
ارا� سريعا� يمر� بقرطبة.  عور باألسى� عندما أرى طريقا� سي� يحملني على الش�
ا هي عليه اآلن. وإذا كان لي أن أتكلم عن  فقرطبتي كانت أفضل بكثير مم�
د  األثر التاريخي الذي خلف أعمق بصمة في حياتي فإنني سأختار بال ترد�
رت حياتي  املسجد الكبير في قرطبة، ولو لم يكن هذا األثر موجودا� فيها لتغي�
إلى  أنتمي  أنني  أشعر   » ائع:  الر� الحوار  هذا  نفس  فى  غاال  وقال  كثيرا�.» 
دهشة، ومن  ة� ألكتشف أنها ثقافة م� � وروي� الثقافة العربية، وقد درستها بتأن�
منطلق هذا اإلعجاب فإنني أشعر أن� إسم األمويني محفور على جبهتي، وفي 
قلبي اسم العباسيني اإلشبيليني، وفي يدي إسم بني نصر الغرناطيني. إنني 
ل عمل� روائي لي  أشعر بصلة� قوية� تجمعني باألندلس، لهذا أردت� أن يكون أو�

هو «املخطوط القرمزي»، وهي رواية تدور أحداثها في غرناطة العربية «.

الّشعر يتكّيف مع كل إناء يحتويه
عر وعن أقرب أجناس األدب وأكثرها تأثيرا� عليه،     وعن سؤال عن الش�
إنني أؤمن بنظرية ألفالطون، وهي أن اإلبداع  الحوار:»  في نفس  قال غاال 
اإلناء  شكل  مع  يتكي�ف  سائل�  كأي�  إنه  ش�.  كل�  أنه  أي�  الشعر،  هو  عندي 
الذي يحتويه. وهكذا نجد أبيات القصيدة شعرا�، وهناك شعر روائي يتمثل 
ة، وشعر املقالة، وشعر الحياة، كيفية  في املسرح، وشعر قصصي في القص�
تأمل الحياة، الطريقة التي نرى بها مرورها وقدوم املوت ، ففي حالة إدراك 
الناس للحقيقة، قد تكون القصيدة الشعرية من أكثر الفنون تأثيرا� ألنها درب 
ودراية،  معرفة  بل هي شكل  كاملسرح،  تعبيريا�  ليست شكال�  فهي  للمعرفة، 
أساس  على  املسرح  يأتي  الشعر  بعد  بها.  تأثروا  القراء  وصلت  إن  لهذا 
تأثير  عن  يختلف  وتأثيره  املتفرج،  قلب  إلى  وسيط  بال  يصل  مباشر،  أنه 
العمل الروائي حيث يتصل القارئ بالكاتب رغم املسافة التي تفصل بينهما 
وهو  الجمهور،  ومشاركة  الجماعية  بالظاهرة  يتمتع  املسرح  القراءة.  عند 
شأن القصيدة، إذ يفترض أنها تكتب لتنشد على الجمهور، وإن كانت هذه 
ر، فوظيفته  ية قد سرقها املسرح من القصيدة، بيد أن املسرح اليغي� الخاص�

هي التنبيه، واإليقا�. إنه يشير إلى موطن الداء، وال يضع الدواء.» 
حضارة بهرت العالم

 » ورنادا  ال خ� به لجريدة»  أدلى  قد  ضمن استجواب� كان   » ويقول»غاال 
املكسيكية:» إن الذي حد� في إسبانيا ليس اكتشافا� أو غزوا� مثلما هو عليه 
ا� ثقافيا واضحا�،إنه شيء يشبه  الشأن في أمريكا،فالذي حد� هنا كان تجلي�
فقد  معجزة،  كل  بعد  املرء  يغشى  الذي  اإلعجاب  على  يبعث  الذي  االنبهار 

طر الشرقي  وصل العرب  واألمازي� إلى إسبانيا وهم يحملون معهم ذلك الع�
ني الذين  اح الذي كانت األندلس تعرفه من قبل عن طريق الفينيقي� العبق الفو�
بذلك  العرب  وصل  اليونان،  من  موا  قد� الذين  واإلغريق   ، لبنان  من  موا  قد�
العطر الشرقي والبيزنطي، ووجدوا في األندلس ذلك العطر الروماني حيث 
االختالط  اء  جر� من  جديد  أو سحر  عطر  وانبثق  ق  تفت� أو  بعد  ما  في  نتج 
العالم املعروف في ذلك  الذي بهر  ع والتعدد  والتمازج، والتجانس، والتنو�
األوان، فحقيقة التهجني والتوليد وتمازج األجناس في إسبانيا هي حقيقة 
إذ تمازجت على أرضها  التوليد،  ابنة  إن� إسبانيا  إنكارها،  ماثلة، ال يمكن 
ثقافات الشرق والغرب، وبشكل خاص في حوض البحر املتوسط.، فالعرب 
واألمازي� لم يدخلوا شبه الجزيرة اإليبيرية بواسطة الحصان وحسب، بل 
هم دخلوها مستنيرين، مكتشفني، ناشرين ألضواء املعرفة ،وشعاع العلم  إن�
املعنى  وبهذا  واألنغام،  والعرفانواملوسيقى  كمة،  والح� عر،  والش� ،واألدب، 
غاال»:  يضيف»  و   .» خالصا�  ثقافيا�  اكتشافا�  أو  كشفا�  إليها  دخولهم  كان 
أعيننا ل�جابة عن  ه نصب�  أن نحط� «هنا يكمن الفرق بني الذي ينبغي لنا 
ذلك التساؤل الدائم: ملاذا لم تلتئم القروح ولم تندمل الجروح بعد في أمريكا 
ب « غاال» من إسبانيا اليوم التي» تقف في  ينية حتى اليوم�». ويتعج� الالت�
لما� أن� الشعب االسباني تجري في  ه ع� وجه كل� ما هو أجنبي� وتنبذه وتصد�
زالت  ما  ذلك  ومع  واألعراق،  واألجناس  الالت،  والس� ماء  الد� مختلف  عروقه 

عي أنها براء من أي� دم أجنبي». إسبانيا تظهر بمظهر العنصرية وتد�

دواعي اكتشاف العالم الجديد
ة والذعة إلى:»أن� أي� إسباني من مملكة  نة  مر� يشير «غاال « بسخرية مبط�
يكن  لم  ،كما  بارعة  يدوية  أعمال  بأي�  يقوم  أن  مقدوره  في  يكن  لم  قشتالة 
في إمكانه زراعة األرض املترامية األطراف أمامه بحنكة ومهارة، وهذا هو 
بعد  ما  في  ي  ما سم� أو  أمريكا،  اكتشاف  الى  أفضى  أو  ى  أد� الذي  بب  الس�
عمل  بأي�  القيام  ون  يحب� يكونوا  لم  الذين  هؤالء  فجميع  الجديد.  بالعالم 
يدوي كان عليهم أن يذهبوا وينتشروا في األرض مكتشفني، وكان اإلسبان 
بون منذ ثمانمائة سنة، وكانوا باستمرار ينتظرون  شعبا� محاربا�، فهم يتدر�
الحروب  هذه  بعد  الغنائم  على  ل�نقضاض  املواتية  الفرصة  نون  ويتحي�
، والثراء،  نى� كر تعج� بالغ� الطويلة الضروس، ومن هنا ذهبوا بحثا� عن أرض ب�
على اإلسبان «إذ  والثروات، وكانت هذه األرض هي أمريكا .ويعتب «غاال» 
بالعنف،  «غزوها»  التي  البلدان  إت�سموا فى غالب األحيان فى بلدهم وفي 
شعوبا�  االسبانية  الشعوب�  يعتبروا  ولم  لظة،  والغ� والقهر،  والجبروت، 
فقة،  أفة والش� حمة والر� عت عنهم كل� صفة� للر� ز� حيح للكلمة، وقد ن� باملعنى� الص�
قع النائي من العالم أبعد� ما يكونون عن رسالة  وهكذا أصبحوا في هذا الص�

يد املسيح «. الس�
واعي التي   البد� أن� القارئ أمكنه بعد هذه العجالة استكناه األسباب والد�
اإلسبانية  األدبية  الجوائز  منح  أو  توشيح  أو  بترشيح،  بامل�طالبني  ت�  د� ح�
دعني  املب� من  ولنظرائه  لـ»أنطونيوغاال»  استحقاق  كل�  عن  اها  إي� املرموقة 

امل�لتزمني..!.

@ عضو ا�كاديمية ا�سبانية 
ا�مريكية لآلداب والعلوم بوغوتا 
كولومبيا
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د. محّمد محّمد خّطابي @

 
ما فتئ 

النقاد والكتاب 
ا�سبان يطالبون 
بمنح  غاال جائزة 

أميرة أستورياس أو 
سيرفانتيس أو الجائزة 

الوطنية لآلداب، معتبرين 
أنه يؤدي ثمن التزامه 

ا�دبي باهظا، هو الذي 
انحاز سياسي� لليسار 

وطالب بالُحكم الذاتي 
�قليم ا�ندلس، 
وهاجم إسرائيل 

بشّدة واّتِهم 
بمعاداته 
للّسامية

 صاحب « المخطوط القرمزي» أنطونُيوَغاَال:

�ا���ا�ة ا���بي�ة � الأ����� �ا�� 
�� �ص� ول ت�ا� ا���ا� ا��� اأتنف�

(ماي/يونيو)  الثالث  العدد   صدر 
تصدرها  التي  «اقرأ»  األطفال  مجلة  من 

وزارة الثقافة.
شعرية  نصوص  العدد  مواد  ضمن 
الكنيزي  الطاهر  الشاعرين  من  لكل 
قصصية  ونصوص  املريني،  أمينة  و 
وجمال  بنسعيد  للقصاصني  ألحمد 
وزهير  جدعان  اهلل  وعبد  بوطيب 
على  املجلة  حافظت  قاسيمي،كما 
املغرب»  رجاالت   : الثابثة  أبوابها 
التاريخ»  وباب  كنون»  اهلل  عبد 
ونساء  الترابية»  الوحدة  استكمال 
عربية  كيلير»وأعالم  هيلني   » خالدات 
املدن  عن  خلدون»واالستطالعات  ابن   »
السادس»  محمد  «متحف  واملتاحف 
واملسابقات  والتسلية  الترفيه  وأركان 
الخاص  اقرأ»  «رواق  إلى  باإلضافة 
عليه  تشرف  الذي  األطفال  برسومات 

املبدعة إيمان الغالي، وضم لوحات ألطفال من املغرب وقطر والهند والجزائر وأمريكا، 
وتميز العدد أيضا  بأبواب ثابتة أخرى مثل «علوم وتقنيات» و»لوحة وفنان» و»عالم 
التي  األبواب  الصغير»،وهي  اقرأ»و»الصحفي  و»مكتبة  اقرأ»  و»مدرسة  االنترنيت» 
الزوالتي وسعيد ساسيوي  الزهراء  وفاطمة  النوايتي  الرحمان  عبد  من  كل  فيها  ساهم 
ونوفل زهير الودغيري وعبد  الغني الخالدي ومعاذ الوارثي،باإلضافة الى أركان أخرى 

باملجلة مثل:»هل تعلم» و»ذهني أقوى» و»مطبخ اقرأ». 
جدير بالذكر أن العدد خصص مجموعة من املواد واملساهمات حررها أطفال املجلة 
سلوكيات  من  بهما  يرتبط  وما  الصحي  الحجر  وحول  كورونا  جائحة  حول  وكتابها 

واحترازات وإرشادات.

تجسير  بمراك�  الشعر  دار   تواصل 
والنقاد  الشعراء  بني  االجتماعي،  التباعد 
من  العديد  إطالق  عبر  شعريا،  واملتلقي 
من  النقدية،  والندوات  الشعرية  الفقرات 
من  لتواصل  التفاعلية،  منصاتها  بوابة 
جديدة  منافذ  فتح  البرمجة،  هذه  خالل 
فقرة  الشعر بني جمهوره. وتشكل  لتداول 
«أصوات معاصرة»، وهي فقرة تخصصها 
ضمن  الجديدة  الشعرية  لألصوات  الدار 
جغرافيات  على  لالنفتاح  استراتيجيتها 
وتجاربه،  وحساسياته  املغربي  الشعر 
نافذة على منجز أصوات شعرية من راهن 
آفاقا  تفتح  اليوم،  أمست  املغربي،  الشعر 

جديدة للقصيدة وتجاربها. 
وتشهد فقرة «أصوات معاصرة»، والتي 
في   2020 يونيو   30 الثالثاء  ليلة  ستبث 
الشعر  دار  قناة  على  ليال  الثامنة  الساعة 
على  صفحتها  وفي  (يوتوب)  بمراك� 

لعباني،  ومبارك  لعرج،  عبدالسالم  منى  عبدالحق،  عدنان  الشعراء:  مشاركة  الفايسبوك، 
لدار الشعر بمراك�، في دورتها  شعراء سبق أن توجوا ضمن مسابقة «أحسن قصيدة» 

األولى 2017/2018. وهي محطة لالقتراب من عواملهم الشعرية، وأسئلتهم ورؤاهم.
 لقاء «أصوات معاصرة»، إحدى الفقرات الثابتة في برنامج دار الشعر بمراك�، نافذة 
الشعر  أفق  ترسم  والتي  الجديدة  أقالمه  خالل  من  اليوم،  املعاصر  املغربي  الشعر  على 
املغربي ومستقبله. وهو رهان للكشف عن تمثالت جيل جديد لوظيفة الشعر في عالم اليوم، 
خصوصا مع هذا الحراك الالفت السنوات األخيرة، والذي قدم الكثير من األسماء الشعرية 

والتي أضحت رافدا من روافد مستقبل الشعر املغربي. 

ا���� ا��ا�� �� ��ة 
الأ�فا� �ا��اأ�

�ا��ص�ا�ا� �ص���ة� �صبابية تطل 
�� ��ا�� �ا� ا��ص�� ��ا���

لوزارة  الجهوية  املديرية  تواصل 
ـقطاع  والرياضة  والشباب  الثقافة 
تنزيل  مكناس،  فاسـ  بجهة  الثقافةـ، 
الثقافية  التفاعلية،  األنشطة  برنامج 
الحجر  ظل  في  أطلقتها  التي  والفنية، 
الصحي، بسبب جائحة كورونا، منذ فاتح 
ماي على صعيد جهة فاس ـمكناس، تحت 
شعار: «الثقافة عن بعد، لنعبر من خالل 

الفكر والفن في زمن كورونا».
وفي هذااإلطار،تنظم املديرية الجهوية 
فاسـمكناس،  بجهة  الثقافة،  لقطاع 
 ،2020 يوليوز   04 إلى  يونيو   27 من 
لثقافات  االفتراضي  الدولي  املنتدى 
وباحثا  خبيرا   21 بمشاركة  العالم، 
إفريقيا  من  دولة   15 لــ  ينتمون  وفنانا، 
وأوربا وأمريكا والعالم العربي (املغرب، 
نيجيريا، إسبانيا، تونس، الجزائر، مصر، 
األردن،  سوريا،  لبنان،  فرنسا،  أملانيا، 
الواليات  عمان،  سلطنة  اليمن،  العراق، 

املتحدة األمريكية)،   وتشمل خبرتهم وأبحاثهم وإبداعاتهم الفنية مختلف تجليات وأوجه 
من  كرافد  والفني  الثقافي  التنوع  إلبراز  مناسبة  املنتدى  هذا  وسيشكل  الثقافي.  الشأن 
روافد بناء وإشعاع الثقافات والحضارات عبر العصور. وكجسر للحوار الثقافي، وللحوار 

مع اآلخر، وللدفاع عن الهويات الثقافية والقيم املشتركة ل�نسانية، وتعزيزها.
وتنظم املديرية الجهوية للثقافة، بجهة فاس ـ مكناس، هذا املنتدى الدولي االفتراضي، 
بتعاون مع مؤسسة الجامعي، ومركز التنشيط الثقافي أناسي، ومركز التربية الثقافية عني 

قادوس، واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 

�ن��� �و� 
 ���ا�ا� ا��ا� 
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- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 
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33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14

الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5زنقة الجندي توفيق
عبد القادر - الدار البيضاءالهاتف: 0522.62.15.02

- قسم االشهار44 شارع الجي� امللكي الطابق 
الثالث الدار البيضاء 

الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10
- قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

������ ������ 
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 
4رقم 2 تطوان

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراك�: عمارة جزود - شارع يعقوب 

املنصور جليز - مراك�
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11 الفاكس: 0539.94.31.07

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 

مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع املوحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55

Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة املكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

اململكة املغربية
وزارة  الداخلية

والية جهة الشرق
عمالة وجدة أنكاد

جماعة وجدة
املديرية العامة للمصالح
قسم تنمية املوارد املالية

شساعة  املداخيل
إعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوح
رقم: 2020/01

(جلسة عمومية)
 2020 يوليوز   23 يوم  في  
عشرة  الحادية  الساعة  على 
جماعة  بمقر  سيتم  صباحا، 
االجتماعات  بقاعة  وجدة 
الكائن بشارع محمد الخامس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
رقم  مفتوح  أثمان  عروض 
استغالل   آلجل:   2020/01
الترفيه  منتزه  وتسيير 
والتنشيط الكائن بحي التقدم 
في  املحددة  وجدة  بجماعة 
دفتر التحمالت في ثال� (03) 

حصص:
* الحصة األولى: 

ثالثة    ،3D السينما  قاعة    -
(03) أحواض لألسماك، قاعة 
فضاء  اإللكترونية،  األلعاب 
غير  الفئات  لجميع  األلعاب 
للفئات  مغطى، فضاء األلعاب 
وقاعة  مغطى  غير  الصغرى 
 Jeux املنفــوخة  األلعاب 

.gonflables
* الحصة الثانية:
-  قاعة السينما 

* الحصة الثالثة:
موقف  املطعم،  املقهى،    -

السيارات
طلب  ملف  سحب  يمكن   *
تنمية  قسم  من  العروض 
بمقر  الكائن  املالية  املوارد 
وجـــــدة    جمـــاعة  ملحقة 
ساحة 9 يوليوز (شارع األمم 

املتحدة). 
من  امللف  نقل  يمكن  كما   *

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
املؤقتة  الضمانة  حدد مبل�   *

كالتالي:
األولى:  الحصة   -
(مائتا  200.000.00درهم 

ألف درهم)
الثانية:  الحصة   -
100.000.00درهم (مائة ألف 

درهم)
الثالثة:  الحصة   -
(خمسون  50.000.00درهم 

ألف درهم)
لصندوق  الضمانة  تدفع 

الخازن العمالي لوجدة.
تفويت  مبل�  تقدير  كلفة   *

االستغالل محددة كما يلي:
األولى:  الحصة   -
(مائتني  250.000.00درهم 

وخمسون ألف درهم)
الثانية:  الحصة   -
(ثال�  300.000.00درهم 

مائة ألف درهم)
الثالثة:  الحصة   -
(مائتني   240.000.00درهم 

وأربعون ألف درهم)
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد   ملقتضيــات  مطابقني 
مــن  ،29 و31   28،27،26،25
349-12-: رقـــــم  املـرســوم 
جـمادى   08 فــي  الصادر   2
املـــوافـــــق   1434 األولـى 
املتعلق  (20مارس2013)  ل 

بالصفقات العمومية .
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
وصل بمكتب الضبط املركزي 
إرسالها  إما  وجدة.*  بجماعة 
املضمون  البريد  طريق  عن 
رئيس  إلى  باالستالم  بإفادة 

مجلس جماعة وجدة.
* إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  اإلثباتية  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
الثالث،  الفصل  في  عليها 

نظام  من  والخامس  الرابع 
االستشارة.

ميدانية  زيارة  تنظيم  سيتم 
للمنتزه لفائدة املترشحني يوم 
09 يوليوز2020 على الساعة 

الحادية عشرة صباحا.
ع.س.ن/1813/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الدريوش
مجلس إقليم الدريوش

إعـالن عـن طـلب عـروض 
مفتـوح بعروض أثمان
 CPD/2020/02 :رقم

فـي يوم الثالثاء 2020/07/28  
ابتـداء من الساعـة الثالثة بعد 
الزوال سيتـم بـمكاتب مجلس 
األظرفة  فتح  الدريوش،  إقليم 
العروض  بطلب  املتعلقة 
ب:  املتعلق  أثمـان  بعروض 
الرابطة  الطريق  بناء  أشغال 
ودوار  الزهراء  مركز عني  بني 
الزهراء  بجماعة عني  شقران، 
- إقليم الدريوش. يمكن سحب 
بـمكاتب  العروض  طلب  ملف 
الدريوش،  إقليم  مجلس 
الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن   -
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب، 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 08 جمادى االولى 
(20مارس2013)   1434
بتحديد شروط وأشكال إبرام 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
املؤقت  الضمان  مبل�  حدد   -
(عشرة  في10.000,00درهم 

ألف درهم).
كلفة  تقدير  مبل�  حدد   -
 605.580�00 في  األشغال 
(ست مئة وخمسة ألف  درهم 
وخمس مئة وثمانون درهما).
- يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنـافسني  ملفات  وتقديم 
املادتيـن  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ،27
السالف الذكررقم 2-12-349.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهـم،  إيداع  إمـا   *
إقليم  مجلس  بـمكاتب  وصل 

الدريوش.
طريـق  عـن  إرسالهـا  إمـا   *
بإفــادة  املضمون  البريـد 
املكتب  إلى  باالستــالم 

املذكـور.
مباشـرة  تسليمها  إمـا   *
العـروض  مكتب طلب  لرئيس 
عند بداية الجلسـة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن   -
اإلدالء بها هـي تلك املنصوص 

عليها في نظام االستشارة.
املقيمني  غير  املتنافسني  إن   -
في املغرب يتعني عليهم اإلدالء 
محدد  هو  كما  التقني  بامللف 

في نظام االستشارة.
ع.س.ن/1917/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الدريوش
مجلس إقليم الدريوش

إعـالن عـن طـلب عـروض 
مفتـوح بعروض أثمان
 CPD/2020/03 :رقم

الثالثاء   يوم  فـي 
من  ابتـداء   2020/07/28
الزوال  بعد  الثالثة  الساعـة 
إقليم  مجلس  بـمكاتب  سيتـم 
األظرفة  فتح  الدريوش، 
العروض  بطلب  املتعلقة 
ب:  املتعلق  أثمـان  بعروض 
بناء  أشغال  وتتبع  دراسة 
الرابطة  الطريق غير املصنفة 
الدكالي  أبوشعيب  بني طريق 
إقليم   - إبورزماتن  ودوار 
ملف  سحب  يمكن  الدريوش. 
بـمكاتب  العروض  طلب 

الدريوش،  إقليم  مجلس 
الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن   -
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب، 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 08 جمادى االولى 
(20مارس2013)   1434
بتحديد شروط وأشكال إبرام 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
املؤقت  الضمان  مبل�  حدد   -
(ألفان  2000,00درهم  في 

درهم).
كلفة  تقدير  مبل�  حدد   -
األشغال في: 37.320,00درهم 
(سبع وثالثون ألف وثال� مئة 

وعشرون درهما).
- يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنـافسني  ملفات  وتقديم 
املادتيـن  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ،27
السالف الذكررقم 2-12-349.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهـم،  إيداع  إمـا   *
إقليم  مجلس  بـمكاتب  وصل 

الدريوش.
طريـق  عـن  إرسالهـا  إمـا   *
بإفــادة  املضمون  البريـد 
املكتب  إلى  باالستــالم 

املذكـور.
مباشـرة  تسليمها  إمـا   *
العـروض  مكتب طلب  لرئيس 
عند بداية الجلسـة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن   -
اإلدالء بهـا هـي تلك املنصوص 

عليها في نظام االستشارة.
املقيمني  غير  املتنافسني  إن   -
في املغرب يتعني عليهم اإلدالء 
محدد  هو  كما  التقني  بامللف 

في نظام االستشارة.
ع.س.ن/1918/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الدريوش
مجلس إقليم الدريوش

إعـالن عـن طـلب عـروض 
مفتـوح بعروض أثمان
 CPD/2020/04 :رقم

فـي يوم الثالثاء 2020/07/28 
الثالثة  الساعـة  من  ابتـداء 
بـمكاتب  سيتـم  الزوال  بعد 
الدريوش،  إقليم  مجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمـان  بعروض  العروض 
املتعلق ب: أشغال بناء منشأة 
بدوار  اسلي  واد  على  فنية 
 - مطالسة  بجماعة  الزاوية 

إقليم الدريوش. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مجلس  بـمكاتب  العروض 
كذلك  ويمكن  الدريوش،  إقليم 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن   -
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب، 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 08 جمادى االولى 
(20مارس2013)   1434
بتحديد شروط وأشكال إبرام 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
املؤقت  الضمان  مبل�  حدد   -
(عشرة  10.000,00درهم  في 

ألف درهم).
- حدد مبل� تقدير كلفة األشغال 
(مئة  في198.900,00درهم 
وثمانية وتسعون ألف وتسع 

مئة درهما).
- يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنـافسني  ملفات  وتقديم 
املادتيـن  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ،27

2-12- رقم  الذكر  السالف 
.349

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  إيداع أظرفتهـم،  إمـا   *
إقليم  مجلس  بـمكاتب  وصل 

الدريوش.
طريـق  عـن  إرسالهـا  إمـا   *
بإفــادة  املضمون  البريـد 
املكتب  إلى  باالستــالم 

املذكـور.
مباشـرة  تسليمها  إمـا   *
العـروض  مكتب طلب  لرئيس 
وقبل  الجلسـة  بداية  عند 

فتحاألظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن   -
اإلدالء بهـا هـي تلك املنصوص 

عليها في نظام االستشارة.
املقيمني  غير  املتنافسني  إن   -
في املغرب يتعني عليهم اإلدالء 
محدد  هو  كما  التقني  بامللف 

في نظام االستشارة.
ع.س.ن/1919/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الدريوش
مجلس إقليم الدريوش

إعـالن عـن طـلب عـروض 
مفتـوح بعروض أثمان
 CPD/2020/05 :رقم

فـي يوم الثالثاء 2020/07/28 
ابتـداء من الساعـة الثالثة بعد 
الزوال سيتـم بـمكاتب مجلس 
األظرفة  فتح  الدريوش،  إقليم 
العروض  بطلب  املتعلقة 
ب:  املتعلق  أثمـان  بعروض 
أشغال  وتتبع  تقنية  دراسة 
واد  على  فنية  منشأه  بناء 
أغبال جماعة بن طيب - إقليم 

الدريوش.
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
مجلس  بـمكاتب  العروض 
كذلك  ويمكن  الدريوش،  إقليم 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن   -
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب، 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 08 جمادى االولى 
(20مارس2013)   1434
بتحديد شروط وأشكال إبرام 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
املؤقت  الضمان  مبل�  حدد   -
(ألفي  في2.000,00درهم 

درهم).
كلفة  تقدير  مبل�  حدد   -
األشغال في 43.800,00درهم 
وثمان  ألف  وأربعون  (ثالثة 

مئة درهما).
- يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنـافسني  ملفات  وتقديم 
املادتيـن  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ،27
السالف الذكررقم 2-12-349.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهـم،  إيداع  إمـا   *
إقليم  مجلس  بـمكاتب  وصل 

الدريوش.
طريـق  عـن  إرسالهـا  إمـا   *
بإفــادة  املضمون  البريـد 
املكتب  إلى  باالستــالم 

املذكـور.
مباشـرة  تسليمها  إمـا   *
العـروض  مكتب طلب  لرئيس 
عند بداية الجلسـة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن   -
اإلدالء بهـا هـي تلك املنصوص 

عليها في نظام االستشارة.
املقيمني  غير  املتنافسني  إن   -
في املغرب يتعني عليهم اإلدالء 
محدد  هو  كما  التقني  بامللف 

في نظام االستشارة.
ع.س.ن/1920/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الدريوش
مجلس إقليم الدريوش

إعـالن عـن طـلب عـروض 
مفتـوح بعروض أثمان
 CPD/2020/06 :رقم

فـي يوم الثالثاء 2020/07/28 
ابتـداء من الساعـة الثالثة بعد 
الزوال سيتـم بـمكاتب مجلس 
األظرفة  فتح  الدريوش،  إقليم 
العروض  بطلب  املتعلقة 
ب:  املتعلق  أثمـان  بعروض 
االقتصادي،  الجدول  دراسة 
مجزرة  لبناء  واملالية  التقنية 
 - الطيب  ابن  بمدينة  إقليمية 

إقليم الدريوش.
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
مجلس  بـمكاتب  العروض 
كذلك  ويمكن  الدريوش،  إقليم 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن   -
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب، 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 08 جمادى االولى 
(20مارس2013)   1434
بتحديد شروط وأشكال إبرام 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
املؤقت  الضمان  مبل�  حدد   -
في: 10.000,00درهم (عشرة 

ألف درهم).
- حدد مبل� تقدير كلفة األشغال 
(أربعة  84.000,00درهم  في: 

وثمانون ألف درهما).
- يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنـافسني  ملفات  وتقديم 
املادتيـن  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ،27
السالف الذكررقم 2-12-349.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهـم،  إيداع  إمـا   *
إقليم  مجلس  بـمكاتب  وصل 

الدريوش.
طريـق  عـن  إرسالهـا  إمـا   *
بإفــادة  املضمون  البريـد 
املكتب  إلى  باالستــالم 

املذكـور.
مباشـرة  تسليمها  إمـا   *
العـروض  مكتب طلب  لرئيس 
عند بداية الجلسـة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن   -
اإلدالء بهـا هـي تلك املنصوص 

عليها في نظام االستشارة.
املقيمني  غير  املتنافسني  إن   -
في املغرب يتعني عليهم اإلدالء 
محدد  هو  كما  التقني  بامللف 

في نظام االستشارة.
ع.س.ن/1921/ا.د

*************
اململكة املغربية

الوكالة املغربية للنجاعة 
الطاقية

إعالن عن طــلب عـروض 
مفتوح

رقم: 2020/03
يوليوز   23 الخميس  يوم  في 
الساعة   من  ابتداء   2020
الحادية عشر  صباحا سيتم 
بمقر الوكالة املغربية للنجاعة 
بفضاء  الكائنة  الطاقية 
ملتقى  األول  الطابق  باسيو، 
بن  وشارع  النخيل  شارع 
الرباط  الرياض،  حي  بركة، 
األظرفة  لفتح  عمومية  جلسة 

ملتعلقة بطلبات عروض أثمان 
لتنفيذ  متجدد  عقد  ألجل: 
والصيانة  النظافة  خدمات 
للوكالة  اإلدارية  للمباني 
الطاقية  للنجاعة  املغربية 

بمراك�.
«marché reconductible 
pour l'exécution des 
prestations de net-
toyage et d'entretien 
des locaux administra-
tifs de l'Agence Maro-
caine pour l'Efficacité 
Energétique situés à 
Marrakech»
الخدمات  هذه  أداء  أماكن 
هي:  العروض  طلب  موضوع 
تمثيلية مراك� شارع املشعر 
سحب  يمكن  إسيل.  الحرام، 
من  العروض  طلبات  ملف 
الكائنة بفضاء  العامة  اإلدارة 
ملتقى  األول  الطابق  باسيو، 
بن  وشارع  النخيل  شارع 

بركة، حي الرياض، الرباط.
كما يمكن تحميل ملف طلبات 
املواقع  احد  من  العروض 

التالية: 
www.amee.ma

www.aderee.maأو
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيـات  طبقا  املتنافسني 
من  و31   29,27 املواد  
 349-12-2 رقم  املرسوم 
الصادر في 8  جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

الضمان  مبل�  حدد   *
آالف  خمسة  في  املؤقت 

درهم:(5000درهم) 
* حددت كلفة تقدير األعمال في 
مبل�  مائة وثمانية وتسعون 
وعشرون  مائة  وسبع  ألف 
جميع  احتساب  مع  درهم 

الرسوم (198.720,00درهم)
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  الواردة  هي  بها  اإلدالء 
دفتر الشروط الخاصة ونظام 

االستشارة.
يمكن للمتنافسني: 

مقابل  ملفاتهم  إيداع  إما   -
الوكالة  لدى  إيداع،  وصل 

بالرباط.
العنوان  إلى  إرسالها  إما   -
املذكور أعاله عن طريق البريد 

املضمون بإفادة باالستالم.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  الواردة  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   5-6-12 املواد 

االستشارة. 
ع.س.ن/1922/ا.د

*************
اململكة املغربية

الوكالة املغربية للنجاعة 
الطاقية

إعالن عن طــلب عـروض 
مفتوح

رقم: 2020/05
يوليوز    23 الخميس  يوم  في 
الساعة   من  ابتداء   2020
الحادية عشر  صباحا سيتم 
بمقر الوكالة املغربية للنجاعة 
بفضاء  الكائنة  الطاقية 

ملتقى  األول  الطابق  باسيو، 
بن  وشارع  النخيل  شارع 
الرباط  الرياض،  حي  بركة، 
األظرفة  لفتح  عمومية  جلسة 
ملتعلقة بطلبات عروض أثمان 
لتنفيذ  متجدد  عقد  ألجل: 
والصيانة  النظافة  خدمات 
للوكالة  اإلدارية  للمباني 
الطاقية  للنجاعة  املغربية 

بالرباط.
«marché reconductible 
pour l'exécution des 
prestations de net-
toyage et d'entretien 
des locaux administra-
tifs de l'Agence Maro-
caine pour l'Efficacité 
Energétique situés à 
Rabat»
الخدمات  هذه  أداء  أماكن 
هي:  العروض  طلب  موضوع 
للنجاعة  املغربية  الوكالة  مقر 
بفضاء  الكائنة  الطاقية 
ملتقى  األول  الطابق  باسيو، 
بن  وشارع  النخيل  شارع 

بركة، حي الرياض، الرباط.
طلبات  ملف  سحب  يمكن 
العامة  اإلدارة  من  العروض 
باسيو،  بفضاء  الكائنة 
شارع  ملتقى  األول  الطابق 
النخيل وشارع بن بركة، حي 

الرياض، الرباط.
كما يمكن تحميل ملف طلبات 
املواقع  احد  من  العروض 

التالية: 
www.amee.ma

www.aderee.maأو
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيـات  طبقا  املتنافسني 
من  و31   29,27 املواد  
 349-12-2 رقم  املرسوم 
الصادر في 8  جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

املؤقت  الضمان  مبل�  حدد   *
درهم  آالف  خمسة  في 

(5000درهم) 
* حددت كلفة تقدير األعمال في 
مبل� مائة و ثمانية و تسعون 
وعشرون  مائة  وسبع  ألف 
جميع  احتساب  مع  درهم 
الرسوم (198.720,00درهم).

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  الواردة  هي  بها  اإلدالء 
دفتر الشروط الخاصة ونظام 

االستشارة.
يمكن للمتنافسني 

مقابل  ملفاتهم  إيداع  إما   -
الوكالة  لدى  إيداع،  وصل 

بالرباط 
العنوان  إلى  إرسالها  إما   -
املذكور أعاله عن طريق البريد 

املضمون بإفادة باالستالم،
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  الواردة  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   12-6-5 املواد 

االستشارة. 
ع.س.ن/1923/ا.د

*************
اململكـة املغربيـة
وزارة الصحة

املديرية الجهوية البيضاء- 

سطات
املندوبية االقليمية بسطات

املركز االستشفائي االقليمي 
بسطات

م.م.ص.ش.م
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
رقم: 2020/03 

على   2020/07/27 يوم  في 
صباحا  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  بقاعة  سيتم 
اإلقليمي  أالستشفائي  للمركز 
األظرفة  فتح  بسطات 
العروض  بطلب  املتعلقة 
املرضى  نقل  ألجل:  أثمان 
التابعة  املستشفيات   داخل 
االقليمي  االستشفائي  للمركز 
الحسن  مستشفى  بسطات) 
ومستشفى  بسطات  الثاني 
ومركز  احمد   بابن  القرب 
(عمالة  بسطات  الترويض 

سطات).
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مكتب الصفقات 
اإلقليمي  للمركزاالستشفائي 
نقله  كذلك  ويمكن  بسطات 
الكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
تحدد  املؤقتة  الضمانة 
درهم)  الف  (خمسون  في: 

50.000.00 درهم.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
1.029.600.00درهم  مبل�: 
وعشرون  وتسعة  (مليون 
مع  درهم)  مائة   وست  الف 

احتساب الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
27 و29 و31 من املرسوم رقم 
 08 في  الصادر   2.12.349
1434 املوافق  جمادى األولى 
املتعلق  (20مارس2013)  ل 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
الصفقات  مكتب  من  وصل 
اإلقليمي  للمركزاالستشفائي 

بسطات
الكترونيا  امللفات  إيداع  إما   -
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
في  الصادر    14 واملالية 
 20-2014 عدد  شتنبر    04
مساطر  بتجريد  املتعلق   
من  العمومية  الصفقات  إبرام 

الصفة املادية.
طريق  عن  إرسالها  وإما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املذكور  املكتب  إلى  االستالم 
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو 

مكتب
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
يستوجبها   التي  العينات  ان 
ملف   طلب  العروض  يجب 
الصفقات  بمكتب   ايداعها 
االقليمي  االستشفائي  باملركز 
 2020/07/24 يوم  بسطات  
عشرة  الثانية  الساعة  قبل 

زواال اخر اجل.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها أي تلك املنصوص 
نظام  من   5 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1925/ا.د

ع.س.ن /1924/ إد
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 تضمن العدد األخير للجريدة الرسمية، تحت عدد 6892، قرارات 
تقضي بعزل 26 منتخبا باملجالس املحلية موزعني على 13 إقليما 
لتنفيذ  االمتثال  «على عدم  بناء  القرارات جاءت  و4 عماالت. هذه 
مقتضيات القانون املتعلق بالتصريح اإلجباري للممتلكات لبعض 
كما  تنص على  ذلك  منتخبي املجالس املحلية والغرف املهنية» 
املادة األولى من القانون رقم  06 - 54، حيث «يتعني على رئيس 
مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم أو رئيس املجلس 
أو  والقروية  الحضرية  الجماعات  مجموعة  رئيس  أو  الجماعي 
رئيس مجموعة الجماعات املحلية أو رئيس مقاطعة أو رئيس غرفة 
مهنية، أن يصرح، داخل ثالثة أشهر املوالية ل�عالن عن انتخابه، 
بمجموع أنشطته املهنية التي يمارسها واملمتلكات التي يملكها أو 
لدى  الضبط  بكتابة  التصريح  ويودع  القاصرون»،  أوالده  يملكها 
املجلس الجهوي للحسابات، وذلك على خلفية  تسجيل  مجموعة 
ملنتخبي  واإلداري  املالي  التدبير  في  العادية  غير  املمارسات   من 

بعض املجالس الترابية.
القانون رقم 06 – 54 يلزم هذه الفئة من املنتخبني بالتصريح 
ولضمان  نهايتها،  عند  وكذلك  انتدابهم  بداية  في  بممتلكاتهم 
فإن  إليها،   واالمتثال  القانون  هذا  مقتضيات  باحترام  التقيد 
لم  الذي  املنتخب،  إلى  يوجه  للحسابات  الجهوي  املجلس  رئيس 
يقدم التصريح باملمتلكات، أو الذي قدم تصريحا غير كامل، أو غير 
القانون ويمنحه أجل ستني يوما  إنذارا بوجوب احترام  مطابق، 
من تاريخ توصله باإلنذار قصد تسوية وضعيته.  وتنص املادة 10 
من القانون على «أن املنتخب الذي يرفض االمتثال ملنطوق املادة 
تتراوح  مالية  لعقوبة  نفسه  يعرض   54  –  06 قانون  من  األولى 
أو  املجلس  عضوية  من  العزل  مع  درهم   15000 و   3000 مابني 
الغرفة، وذلك بمرسوم معلل يصدره رئيس الحكومة، وذلك باقتراح 
من وزير الداخلية  وينشر بالجريدة الرسمية، ويمنع من الترشح 
لالنتخابات خالل مدة أقصاها ست سنوات. وتطبق أحكام املادة 
11 على املنتخب العضو في أحد املجالس أو الغرف املشار إليها 
في املادة األولى من القانون والذي حصل على تفويض إمضاء أو 
تفويض سلطة وكذا على باقي أعضاء مكاتب تلك املجالس والغرف.

لحسن بنطالب 

��ا�ي� ��ا�ية �ا����ة
ا����ية ��ن�ة

الحجر  إجراءات  تخفيف  من  الثانية  املرحلة  انطالق  إطار  في 
مخاطر  بتدبير  الخاص  التحمالت  دفتر  على  وبناء  الصحي، 
الطرقي  النقل  املستجد في قطاع  «كورونا»  فيروس  انتشار وباء 
اتخاذ  بطنجة   للمسافرين  الطرقية  املحطة  شهدت  لالشخاص، 
مجموعة من اإلجراءات والتدابير االحترازية والوقائية التي يجب 
التقيد بها من قبل الناقلني واملستخدمني وكذا الركاب، والتي تروم 

– حسب الجهة املشرفة على تدبير واستغالل هذا املرفق -
من  والحد  الجميع  «توفير خدمات آمنة تضمن سالمة وصحة 

انتشار عدوى فيروس كورونا».
 وقد « همت هذه اإلجراءات تعقيم وتطهير جميع مرافق املحطة 
الطرقية ووضع تشوير يساعد املرتفقني واملستخدمني على التباعد 
ب�ليات  إلى تجهيز مداخل ومخارج املحطة  االجتماعي، باالضافة 
هذا  يلج  من  كل  درجة حرارة  لقياس  وبكاميرات حرارية  للتعقيم 

املرفق، فضال عن كاشفات للفيروس».

���ي�  168 م��
�����ة �ا���ا��� 

قبل استئناف أنشطتها ، بعد التخفيف من تدابير الحجر الصحي 
الذى امتد ألزيد من ثالثة أشهر، استفاد حوالي 168 محال للحالقة 
والتجميل بمدينة العرائ�، من عملية تعقيم واسعة،  والتي نظمت 

بمبادرة من جمعية النهضة والتنمية الحرفية باملدينة. 
تفشي  من  االحترازية  اإلجراءات  ضمن  الخطوة  هذه  وتدخل 
وسالمة  صحة  على  والحفا�  املستجد  كورونا  وباء  جائحة 

املرتفقني واملهنيني.

بوشعيب الحرفوي

عبرت مجموعة من ساكنة مدينة بنسليمان 
الشديدين،  وتذمرها  استنكارها  عن  للجريدة، 
إزاء ما لحقها من أضرار   ناتجة عن استمرار 
تنقل الشاحنات التي تشتغل باملقالع املتواجدة 
املدينة،  وسط  املجاورة  الترابية  بالجماعات 
«دون مراعاة لراحة وصحة الساكنة املتضررة، 
املقالع  وإلى  من  تمر  األخيرة  هذه  أن  خاصة 
ال  إذ  الرئيسية»،  والشوارع  الطرقات  بأهم 
ملئات  السماح  يتم  «أن  املشتكني  حسب  يعقل 
الشاحنات ذات الحمولة واألوزان الثقيلة، بأن 
وشارع  امللكي،  الجي�  شارع  من   بكل  تتنقل 
بئر إنزران، وكذا بشارع الحسن الثاني،  والتي 
األساسية  والواجهة  املدينة  رئة  بمثابة  تعتبر 
واسعة  وحركية  سكانية،  كثافة  تعرف  التي 
ودؤوبة في التنقل، ويستغل الراجلون جنباتها 

كان  إذ  والتنزه�،  والتنقل،  للتجول  كفضاءات 
املرور وسط  عن  إبعادها  يتم  أن  األجدر    من 

املدينة».
 مظاهر املعاناة مع ما تخلفه شاحنات املقالع، 
السكان  يرويها  متعددة،  وأضرار  مشاكل  من 
املتواجدة  بالعمارات  القاطنون  املتضررون 
جحا)،  مدارة  (قرب  امللكي،  الجي�  بشارع 
بمرارة وحسرة كبيرتني، لدرجة أن مالمح الندم 
كانت  بادية على وجوههم، بعد اختيارهم لهذا 
املكان قصد االستقرار به، «والذي يعد من أجمل 
من  استغالله  لكن  باملدينة،  والشوارع  األماكن 
للتنقل  باملقالع  تشتغل  التي  الشاحنات  طرف 
عبره، حول حياتنا  إلى جحيم، حيث لم  نعد 
العديد  مرور  جراء  والطمأنينة،  بالهدوء  ننعم 
أمام مساكننا  والثقيلة  الكبيرة  الشاحنات  من 
إلى  مشيرين  متضررون،  يقول  ونهارا»  ليال 
صحية  أضرارا  ألحقت  الشاحنات   هذه  «أن 
وبيئية كبيرة بنا وبممتلكاتنا، من خالل تطاير 

الذي  واألحجار)  (الحصى  حمولتها  الغبارمن 
الوضعية  هذه  أن  لدرجة  املنازل،  إلى  ينفذ 
فتح  عدم  على  السكان  أرغمت  السليمة  غير 
املتطاير  الغبار  يتسبب  أن  من  خوفا  النوافذ 
الحساسية  أمراض  ببعض  إصابتهم  في 
تلويث  إلى  يؤدي  وأن  والتنفس،  والربو 
تحدثه   ما   إلى  باإلضافة  واملمتلكات،  األثا� 
الشاحنات، التي تتنقل يوميا ذهابا وإيابا، من    
والفرامل،  املحركات  أصوات  عن  ناتج   إزعاج 
بسبب السرعة أثناء تجاوزها للمطبات املقامة 
باملدارة املشار إليها، خاصة في أوقات متأخرة 
النوم  إلى  السكان  يخلد  حينما    ، الليل  من 
لتبادل  املنبهات  والراحة، ناهيك عن استعمال 
الليل،  في  (الكالكسون)  السائقني  بني  التحية 
للشارع،  التحتية  البنية  إتالف  في  والتسبب 

وهي مظاهر أضرت كثيرا بالساكنة».
 «إنها وضعية  ضربت في العمق االستقرار 
النفسي واالجتماعي للسكان، علما بأن بعض 

من   خاصة  املجاورة،  املدن  من  قدموا  الساكنة 
بنسليمان،  مدينة  واختاروا  الدارالبيضاء، 
رغبة في االستقرار بها، ملا سمع عنها من مزايا 
جوها،  وصفاء  هوائها  ونقاء  بهدوئها  تتعلق 
أضرار  بسبب  تبخر  هؤالء   أمل  أن  يبدو  لكن 

شاحنة املقالع» يضيف مشتكون. 
يتدخل  «أن  في  املتضررون  السكان  ويأمل 
عنهم  الضرر  لرفع  باإلقليم  املسؤولون 
الطمأنينة،  في  املشروع  حقهم  من  وتمكينهم 
وذلك  وبيئيا،  صحيا  وآمنة  هادئة  حياة  وفي 
عبر إحدا� محور طرقي خاص بهذا النوع من 
الشاحنات لفسح املجال لخلق أنشطة تجارية 
املتواجدة  التجارية  باملحالت  وخدماتية 
املدينة، خاصة  تنمية  في  للمساهمة  بالشارع، 
استراتيجي  بموقع  يتميز  املعني  املكان  أن 
واملستثمرين  التجار  يغري  أن  شأنه  من  مهم، 
في  يساهم  وأن  املحالت،  بهاته  االستثمار  في 

إعطاء رونق وجمالية للمنطقة». 

�صا�نا� ا��ا�� ����� ��� �ص�ا� ��ص�ا� ا�نا�� ا���� 
ا�ن�ا�� ���م�� من ا����� �ا���اأنينة

م�صا��ة ����� ا���ا�� 
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تنظم  وإبداع»،   فن  «القراءة  شعار  تحت 
املراكز الثقافية التابعة ملؤسسة محمد السادس 
للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين 
فاتح  من  ابتداء  وتطوان،  وطنجة  بالرباط 
يوليوز املقبل، مسابقة «تحدي القراءة الصيفي 

.«2020
تهدف  املسابقة  هذه  «فإن  املنظمني  وحسب 
لدى  واإلبداع  واالبتكار  القراءة  تشجيع  إلى 

الناشئة».
ورشات  أربع  املسابقة،  برنامج   ويتضمن 
واألنشطة  القراءة  «محاور  تهم  أساسية 
واكتشاف  املتحركة  والرسوم  الترفيهية 

املواهب».
لجميع  املسابقة  في  املشاركة  باب  و«يفتح 
و   8 أعمارهم بني  املتراوحة  واليافعني  األطفال 
15 سنة، وتنتهي عملية التسجيل في 30 يونيو 

الجاري في الساعة السادسة مساء».

���يا� م�نية ���ا�ة ا��صا�� ا��� ا���� ��ا�� �� ���ص�ي� ا���ص�� 
صالح فكار

الداخلية  لوزارتي  املشترك  البالغ  كان  إذا 
برنامج  بتنزيل  يقضي  األخير  والصحة 
يونيو   24 من  ابتداء  الحجرالصحي،  تخفيف 
أعضاء جماعة  فإن  الليل،  منتصف  بعد   2020
(خاصة  برشيد  إقليم   - اوالد احريز  الساحل 
بالجماعة  دفعوا  قد  املتراجعني)  املستقيلني 
لدخول مرحلة «طوارئ أخرى» من شأنها عرقلة 
املسؤولني،  يدعو  بشكل  املواطنني  مصالح  
واتخاذ ماتستدعيه   للتدخل  إقليميا ومركزيا،  
الوضعية من إجراءات ، وذلك في ظل التنصل من 
املسؤولية والتخلي عن الساكنة من طرف أعضاء 
، منهم من عمر بالجماعة  ألربع واليات انتدابية، 
والذين  لوحوا باألمس القريب بشعارات وبرامج 
وانشغاالتها  الساكنة  بمعاناة   لها  عالقة  ال 

الحقيقية.
فقد أقدم 23 عضوا من أصل 29، على تقديم 
املجلس  عضوية  من  جماعية  شبه  استقالة 
أخرى  مرحلة  في  عنها   تراجعوا  ثم  الجماعي  
لالجتهاد،  قابل  غير  قانوني  بنص  مصطدمني 

خاصة املادة 60 من القانون التنظيمي 14_113 
التي  نفسها  املادة  وهي  بالجماعات،  املتعلق 
والتي  قانوني  كمرجع  املستقيلون  إليها  استند 
رئيس  نواب  رغب  (إذا  مضمونها  في  جاء 
التخلي  في  املجلس  أعضاء  أو  الجماعة  مجلس 

من  استقالتهم  تقديم  عليهم  وجب  مهامهم،  عن 
بذلك  يخبر  الذي  املجلس  رئيس  إلى  مهامهم 
فورا وكتابة عامل العمالة أو االقليم او من ينوب 
انصرام  بعد  االستقالة  هذه  أثر  ويسري  عنه. 
أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ توصل 
االنتخابات  ... تجري  باالستقالة  املجلس  رئيس 
مللء املقعد الشاغر بمكتب املجلس وفق املسطرة 
املنصوص عليها في املادتني 17 و19من القانون 

التنظيمي).
أيدي  بني  استقالتهم  املستقيلون  وضع  فقد 
مع  بالقبول  وقعها  األخير  و  الجماعة،  رئيس 
ما  عنها،  ليتراجعوا  االقليمية،  السلطات  إخبار 
طرح ردودا متباينة، ألنه وضع غير مؤسس من 
الناحية القانونية وغير وارد ضمن مواد القانون 
الوضع  وازداد  الجماعات.  لعمل  التنظيمي 
على سلوك  املستقيلون  أقدم  عندما  أكثر  تعقيدا 
رئيس  تمثل في محاصرة  أثار تساؤالت عديدة، 
املجلس داخل سيارة املصلحة، مرددين شعارات 
ال تليق بمسؤول جماعي عمر طويال في تسيير 
الرشق  حد  األمر  وصل  حيث  املحلي،  الشأن 
لوال  لالسوأ  تتطور  األمور  وكادت  بالحجارة، 

تدخل السلطات املحلية ممثلة في قائد قيادة اوالد 
احريز الغربية و رئيس دائرة برشيد،   وممثلي 
تراقب  باتت  التي  املدني،  املجتمع  جمعيات 
لحالة  احتراما  األول   : لسببني  بعد  عن  الوضع 
املستقيلني  اتهام  والثاني   ، الصحية  الطوارئ 
ومكوناتها  املدني  املجتمع  جمعيات  لبعض 
بالتدخل في محاولة تسيير بعض شؤون املجلس 
سابقة  انتخابية  حمالت  في  الدخول  بهدف 
ألوانها ، كما جاء  في رسالة استقالتهم املثيرة 
للجدل، دون اكترا� بما تنص عليه بعض مواد 
دستور 2011 ، الذي ميز بني كل من دور املجتمع 
بها،  معترف  منظمة  وهيئات  كمؤسسات  املدني 
ودور املواطن كفرد في املشاركة في صناعة القرار 

العمومي وتحديد ماهيته . 
والهيئات  املدني  املجتمع  فعاليات  وتظل  هذا 
االقتصادية  والفعاليات  والسياسية  الحقوقية 
باملنطقة..، تنتظر تصحيح وتقويم هذا «االنزالق 
الخطير» الذي  يزيد من معاناة الساكنة  في أكثر 
املستقيلني  األعضاء  بعض  بأن  علما  مجال،  من 
الجماعي  املجلس  داخل  حساسة  مهام  تحملوا 

عبر تفويضات منحت لهم حتى وقت قريب�

ا��ا��ة�� 
من اأ�� 
 ����
���ة ا�منة

ألنشطته  االضطراري  التوقف  من  فترة  بعد 
غرار  وعلى   ،(19  - (كوفيد  جائحة  بسبب 
الداخلة  مطار  وضع  األخرى،  الوطنية  املطارات 
نحو»  على  الرحالت  تنظيم  الستئناف  مخططا 
للمسافرين،  ومطمئنا  آمنا  استقباال  يضمن 
احترام  في  املطار  مستعملي  لكل  حماية  ويوفر 
تام للتدابير الصحية، و يهدف بشكل خاص إلى 
مستخدمي  وجميع  واملوظفني  املسافرين  حماية 
األطراف،  مختلف  لدى  الثقة  واسترجاع  املطار 
في  الجوي  النقل  أنشطة  استئناف  ومواكبة 

أحسن الظروف».
الخطوط  لشركة  جوية  رحلة  أول  شكلت  وقد 
بعد  البيضاء،  الدار  من  قادمة  املغربية  امللكية 

استئناف رحالتها الداخلية،  الخميس املنصرم،  
أول تفعيل  ميداني للمخطط الجديد، «حيث مرت 
الرحلة،  يقول  مسافرون ، في ظروف جيدة، تعلق 
األمر باإلجراءات الجمركية واإلدارية، أو باحترام 
الكمامات  وتوزيع  الجسدي،  التباعد  تدابير 

واستخدام موزعات السائل الكحولي».
ووفق تصريح قائد مطار الداخلة، عبد املنعم 
إلى مطار  أوتول،  بعد  تنظيم أول رحلة جوية 
الدار البيضاء وعلى متنها 90 راكبا، فإن «هذه 
رحالت  ثال�  خالل  من  ستتواصل  الخدمة 
أسبوعيا في إطار املرحلة الثانية من التخفيف من 
الحجر الصحي»، الفتا إلى  «أن  املخطط الجديد 
ألنشطة  تدريجي  استئناف  ضمان  إلى  يهدف 

للمسافرين  السالمة  ظروف  أفضل  وفي  املطار 
وجميع مستعملي املنشأة الجوية. و يرتكز على 
تحديد وتقييم املخاطر، من خالل اعتماد مقاربة 
شاملة وممنهجة تغطي جميع مجاالت  املنشأة، 
ال سيما في ما يتعلق بالسالمة واألمن والصيانة 
واملراقبة الصحية، باإلضافة إلى املسارات التي 

يسلكها املسافرون».
الوطني  املكتب  عن  صادرة  معطيات  وحسب 
الذين  املسافرين  عدد  بل�  فقد  للمطارات، 
ما   2019 سنة  خالل  الداخلة  مطار  استعملوا 
 203 مقابل  مسافرا،  و656  ألفا   257 مجموعه 
آالف و824 مسافرا في سنة 2018، بارتفاع بل� 

نسبة 26.41 في املائة.





 

بعد التحيات الخالصة، 
أن  واألخوات،  اإلخوة  بعض  البارحة  عاهدت 
تدوينتي لهذا اليوم سؤفشي فيها سرا� غاية في 
األهمية، بالنسبة لوطني أوال� ولألوطان العربية 

ولكل من يتحد� بلغة الضاد.
لكن تفاعل املتتبعني بكثرة على تدوينة البارحة 
تركتني أغير رأيي، ألنشر رسالة مفتوحة إلى أخ 

كريم في نفس موضوع البارحة.

إلى األخ ...الفاضل،  السالم عليك
ها أنا أوضح لك حسب طلبك، بكل صدق،

وأ�ضيف جانبا آخر على التدوينة وعلى جميع 
للمتفاعلني  املستطاع،  قدر  قدمت،  التي  األجوبة 

ليس  تحليلي  العباد،  برب  لك  أقسم  معها. 
إديولوجيا وال هم يحزنون وال حقدا أو كرها أو 
نها للتيارات الدينية، التي تعمل  عداوة مبطنة أك�
صادقة  التيارات  هذه  دامت  ما  السياسة،  في 
السلطة  مقابل  كلها،  املبادئ  تبيع  وال  وحكيمة 
واملال وتتورط بكيفية تامة مع أعداء األمة وقبل 

هذا وذاك تستقوي باألجنبي. 
شاهدت  عندما  أصدمني  الواقع  أن  أعلم  لكن 
من تنظيم اإلخوان، يحتفلون ببول  «أصدقاءك» 
األمريكيني  القادة  وبكافة  العراق  في  بريمر 
وحلفاءهم  نصبوهم  بعدما  الجدد،  املتصيهنني 

من أحزاب الروافض املتدينني.
وجدت  إذا   : قال  عندما  تيمية  ابن  صدق 
الروافض، ابحث تجد الخوارج معهم، والعكس 

صحيح.
ثم جاءت ليبيا وأنا أعرف البعض منهم. كيف 
وتجار  الليبيني  السياسيني  من  العمالء  هؤالء 
الناتو  من ضربات  مزيدا�  يطلبون  كانوا  الدين، 
مسلمون،  لهم  إخوة  حني  في  كبرون،  ي� وهم 
صواريخ  تحت  اآلالف،  بعشرات  يذبحون 
ذلك،  شاهدت  ربما  الناتو.  وطائرات  وبارجات 
إخوتهم  لسحق  القرآنية  اآليات  يوظفون  كانوا 
وطير  الفيل...   سورة  بينها  ومن  املسلمني 

أبابيل....
القرضاوي  ك  «الكبار»،  اإلخوان  قادة  أما 
والغرياني والقرني واللحدين والعودة ونهاري  
كانوا   والعريفي والريسوني وآخرين، هم كثر، 
الدين  بإسم  وخيانتهم  عمالتهم   لهم  يبررون 
الضرورة  أجل  ومن  بإسم،  كانت  والحقيقة 
قتل  ويشرعون  أكثر،  وال  غير  ال  السياسية 
مع  هذا  حصل  اهلل،  حرم  التي  البريئة  النفس 

كما  الرأي،  يخالفهم  من 
فعلوا مع الشهيد الصائم 
القذافي، بدون حق وبدون 
عندما  عادلة،  محاكمة 
عندما  عفوا�  عليه،  قبضوا 
أسيادهم  عليه  قبض 
حيا  وكان  وفرنسا  أمريكا 
الشجاع  إبنه  مع  رزق،  ي�
القوات  أركان  ورئيس 
الثالثة  قتلوهم  املسلحة، 
وبتوجيهات  بارد  بدم 
حتى  أمرهم،  أولياء  من 
على  شهودا  يكونوا  ال 
وخوفا�   الدنيئة،  فعلتهم 
امللطخة  أعراضهم  على 
بدماء الليبيني البريئة من 
األسطورية  التجربة  مثال 
صدام  العيد  لشهيد 

حسني. 
أهذه املعامالت القبيحة التي تريدون نشرها بني 
الحظ  القادمة.  ولألجيال  وأبنائنا  الناس  عامة 
معي، لم يكتفوا بقتلهم وهم أحياء، بل أخذوهم 
إلى مدينة العار مصراته وفتحوا املجال، خالل 
جثث  يصورون  الشاذة،  لقرودهم  أسبوع، 
ماتة  الشهداء الثالثة وهم يكبرون في مظاهر الش�
املقرفة اللعينة. إذا كان هذا اإلسالم الذي تدافع 
عنه فأنا أقول وأشهد أمام اهلل وأمام شعبي بأن 
الحقد  ومن  العمالء  تصرفات  من  بري�  اإلسالم 
األعمي. بعدإخراج وإعداد فلمهم  الردي�، قاموا 
بدفنهم في قبور مجهولة خالفا� لتعاليم اإلسالم 

وقواعد البشرية جمعاء.

ليس هذا فقط، فاعلم سيدي، وأنت املهتم كثيرا� 
حزني  كان  كيف  الظاملة،  الصهيونية  بمناهضة 
شديدا، وكيف كانت صدمة املاليني من الشرفاء 
بفرح  يستقبلون  شاهدناهم  عندما  العالم  في 
برنار  الصهيوني  الكيان  عن  مدافع  أكبر  كبير، 
ل�نسان  يمكن  واحدة،  مرة  ليس  ليفي،  هنري 
ل� في عدم االطالع على  خ� د� أن يعتبرها زلة، أو ت�

تاريخ شخصيته املجرمة.
في  عنهم،  تدافع  الذين  السادة  استقبلوه،  بل 
مقر القيادة العامة وفي املظاهرات. حملوه على 
ب�يات  نفاقا�  املزينة  بيوتهم  وأدخلوه  أكتافهم 
قرآنية وفي دور  العبادة، وتجولوا به في ربوع 
الليبية  والقرى  املدن  وفي  في صحرائها  ليبيا، 

واملذابح  الجرائم  هذه  بعد  فاتح.  كسلطان 
خجل،  دون  استقبلوا،  والخيانة  والعمالة 
من  عدد  في  والزغاريت  بالورود  الغرب  قادة 
إلى  كلينتون  هيالري  املجرمة  من  ابتداء  املدن، 
واملتصيهنني  الناتو  وقادة  وكامرون  ساركوزي 

ني وغيرهم كثر. برنار ليفي وماك�
 يقول الغرب إنه ساعدهم لبناء الديموقراطية. 
أو هكذا ي�ضللهم ويخدعهم ويضحك من غبائهم 
القصيد  بيت  هو   وهذا  وجنونهم.  وجهلهم 
الغرب  الحقيقة،  ففي  املفتوحة.  رسالتي  في 
يعلم  وهو  ببالدهم،  والفوضى  العداوة  أدخل 
بالعمالء  بنى  ت� ال  الديموقراطية  أن  اليقني،  علم 
والخونة ألنهم منبوذون من شعبهم وهكذا كان 
. ففي أول انتخابات نزيهة، رفضهم الشعب  فعال�
سنة 2014. وهمشهم في صناديق االقتراع، ألنه 
استعملوا  وحينها  وخساءتهم،  عمالتهم  يعلم 
املنتخب ديموقراطيا�  البرملان  لنفي  السالح  قوة 
والنار  بالحديد  ليبيا  حكم  وواصلو  طبرق  إلى 

إلى يومنا هذا.
يتبع...

تحياتي 
يرجع  أن  في  كبير  أمل  عندي  زال  ما  مالحظة: 
«إخوان بلدي» ومناصروهم إلى رشدهم، لنجاهد 
جميعنا، دون إقصاء ألحد، في بناء وطن� مزدهر� 
خال من الحقد  والبغضاء على ب�عضنا البعض، 
واحترام نتائج االنتخابات والتداول على تدبير 
الشأن العام، بكيفية مرنة والقيام بتوافقات، عند 
طالبت  ولهذا  شعبنا،   منها  يستفيد  الضرورة، 
اإلخوان  يرجع  متى  السابقة،  التدوينة  آخر  في 
جلدتي  وبنات  أبناء  هنا  وأقصد   � رشدهم  إلى 

في وطني الغالي.
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الغرب أدخل العداوة 
والفوضى ببالدهم، وهو يعلم 
علم اليقين، أن الديموقراطية 

ال ُتبنى بالعمالء والخونة 
�نهم منبوذون من شعبهم 

وهكذا كان فعًال

رسالة مفتوحة 

ُبوّدة أحمد

  غياب املساءلة واملحاسبة، هو ما يدفع حكومة 
االحتالل لالستمرار بالفتك بالشعب الفلسطيني، 
بحق  وخصوصا  الدولي،  القانون  وانتهاك 
بهم  والزج  وإصابتهم،  وقتلهم،  فلسطني  أطفال 

في السجون، وحرمانهم من أبسط حقوقهم. 
االحتالل  حكومة  وضع  وعدم  غياب،  إن 
يساعد  الدولية،  السوداء  القائمة  في  وإدراجها 
واالنتهاكات،  الجرائم  بارتكاب  االستمرار  في 
في  التمادي  على  االحتالل  جي�  ويشجع 
الشعب  بحق  الظالم  العدوان  هذا  ممارسة 

الفلسطيني.
 لقد بات من املهم، اتخاذ خطوات دولية إلدراج 
حكومة االحتالل ضمن القائمة وتوفير الحماية 
الفلسطيني، بدال من  للشعب  والسلم املجتمعي 
تشجيع االحتالل وتركه دون عقاب أو رادع� مما 
القائمة،  الدولية  املصداقية  يضعف ويشكك في 
ويجعل من األمم املتحدة ورقة رابحة بيد التكتل 
وستكون  االسرائيلى،  األمريكي-  العنصري 
عرضة لالنتقاد، ويعرض حياة الشعوب للمزيد 
والتهديد  والخطر  والعدوان  االضطهاد  من 

الدائم.
هو  انتهاكات،  من  فلسطني  في  يحد�  ما  إن 
والتأكيد  اإلسرائيلي،  العسكري  االحتالل  بفعل 
على أن املمارسات اإلسرائيلية ترقى إلى عقاب 
جماعي وعلى رأسها الحصار الخانق املفروض 
بما  الضفة  في  اليومية  واالنتهاكات  غزة  على 
الضم وإفراغ االرض من  القدس وسياسة  فيها 
االرض  سرقة  في  واالستمرار  وطردهم  السكان 
وفتح  االستيطاني  والتوسع  الفلسطينية 
الفلسطيني  الشعب  بأبناء  والزج  السجون 
واعتقالهم دون اي محاكمات وتصفيتهم يوميا 
مصطفى  أحمد  الشهيد  مع  مؤخرا  حصل  كما 
عريقات على حواجز املوت العنصرية، حيث تم 
إعدامه من قبل جنود جي� االحتالل العسكري، 
عقاب  دون  تمر  أال  يجب  الجريمة  هذه  وإن 

عليها  يعاقب  التي  الحرب  جرائم  إلى  وترتقي 
القانون الدولي.

القيادة  اتخذتها  التي  القرارات  شكلت  وقد 
عباس،  محمود  الرئيس  برئاسة  الفلسطينية 
االلتزام  من  التحلل  بنودها  أهم  من  كان  والتي 
اإلسرائيلي  الجانبني  مع  االتفاقيات  بكل 
واألمريكي، ودخلت في مواجهة سياسية قانونية 
شعبية ضد هذا املشروع االستيطاني اإلجرامي، 
الحاضنة  الفلسطينية  الجماهير  وشكلت 
االنتفاضة  في  االستمرار  أجل  من  الوطنية 
الدولي  املجتمع  على  الضغط  في  واملساهمة 
الفلسطينية، ووضع  بالدولة  من أجل االعتراف 
سياسات  واستمرار  االسرائيلية،  للجرائم  حد 
حكومة االحتالل املتمثلة في االعدامات امليدانية 
القانون  والقتل العمد والتعسفي وخارج نطاق 
ألبناء شعبنا الفلسطيني وغيرها من السياسات 
االستعمارية التي كثفتها حكومة االحتالل بشأن 
ادواتها  عبر  االسرائيلية  والسرقة  االراضي 
ومخابراته  وشرطته  االحتالل  جي�  وأجهزة 
وقطاع املستوطنني من اجل تأجيج األوضاع في 

األرض الفلسطينية املحتلة بما فيها القدس.
دون  تمر  لن  االسرائيلي  االحتالل  جرائم  إن 
كافة  الدولي  القانون  مؤسسات  وأن  عقاب، 
وإجراءاتها  بمؤسساتها  املتحدة  واألمم 
على  بالعمل  مطالبون  الخاصني  ومقرريها 
توثيق هذه الجرائم ملساءلة االحتالل ومحاسبته 
قوات  من  القتلة  هؤالء  وأن  كافة،  جرائمه  على 
مكانهم  ومستوطنيهم  وعمالئهم  االحتالل 
الجنائية،  املحاكم  وأمام  الدولية  السجون  في 
العدالة  إلى  جلبهم  املتحدة  االمم  من  واملطلوب 
ميداني  إعدام  من  به  يقومون  ما  ألن  األممية� 
تقع  جرائم  هي  القانون،  نطاق  خارج  وقتل 
ضمن اختصاص املحكمة الجنائية الدولية وهي 

جرائم حرب وترقى الى جرائم ضد االنسانية.
إن مهام املجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته 
القانون  قواعد  إلى  استنادا  التزاماتهم  تنفيذ 
ووقف  االحتالل  لجم  على  والعمل  الدولي 
الفلسطيني  للشعب  الحماية  وتأمني  جرائمه 
من بط� وإجرام قادته الذين باتوا يستسهلون 
وإن  املدنيني،  ويستهدفون  القتل  ويمتهنون 
في  مشاركة  يعد  الدولي  الصمت  استمرار 
في  واالستمرار  للحقيقة،  وتغييبا  الجريمة 
ضد  هي  التي  اإلسرائيلية  الضم  خطة  تطبيق 
السالم  حلم  على  ستقضي  الدولي  القانون 

وإقامة الدولة الفلسطينية.

سفير النوايا الحسنة في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح 
الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com

  لم يعد الذباب الطبيعي وحده املسبب للغثيان 
فونته� بل أصبحنا، في عصر  ذارته وع� بسبب ق�
عفنه،  إليكتروني  ذباب  أمام  الرقمية،  الثورة 
الحقيقي.  الذباب  عفن  يفوق  طبعا،  املعنوي 
كوب  من  تتخلص  أن  السهل  من  كان  فإذا 
من  ليس  فإنه  ذبابة،  فيه  غيره سقطت  أو  ل� 
مثال،  الفيسبوكي،  النقاش  ت�خلص  أن  السهل 
من عديمي األخالق والتافهني فكريا وسياسيا 
وثقافيا ومعرفيا وسلوكيا واجتماعيا...والذين 
الذباب  يسمى  ملا  األعظم  السواد  يشكلون 
«مختبرات»  في  املصنوع  ذلك  اإلليكتروني� 
النذالة والخسة� وهو أن� وأعفن وكذا أخطر 
من الذباب الحقيقي، ألنه يروج، وبوعي، لكل ما 

هو تافه وسخيف وبأسلوب عفن ون�.   
والسفاهة  التفاهة  أن  هي  املعضلة،  لكن 
والنذالة،  السفالة  وحتى  بل  والسخافة، 
قبل  من  بالتشجيع  تحظى  ثقافة  أصبحت 
بعض التوجهات السياسية التي تبيح لنفسها 
وغير  منها  املشروعة  الوسائل،  كل  استعمال 
األخالقية،  وغير  منها  األخالقية  املشروعة، 
صراعها  في  النظيفة...  وغير  منها  النظيفة 
بما  إال  تهتم  ال  فهي  آخر،  وبمعنى  السياسي. 
يخدم مصالحها الضيقة، حتى وإن كان في ذلك 

إخالل بكل األخالق واألعراف.  
املوضوع،  هذا  في  الخوض  إلى  دفعني  ما 
العدالة  اإلليكتروني لحزب  الذباب  فعل  رد  هو 
كلمة  السابق،  في  ظلمنا،  (ولكم  والتنمية 
اسم  تبنينا  حني  «كتائب»!  وكلمة  «جي�» 
اإلليكترونية  الكتائب  أو  اإلليكتروني  الجي� 
لحزب العدالة والتنمية) على تدوينة للبرملانية 
االتحادية السيدة حنان رحاب بعنوان «ننتظر 

توضيح # الرميد و# أمكراز». 
وقد كان رد فعل الذباب اإلليكتروني، كعادته، 
وتؤذي  الفكر  تلو�  التي  بالقذرات  مليئا 
وهو  واألخالق�  الذوق  وتفسد  والسمع  العني 
العدالة  حزب  أن  وبقناعة،  أعتقد،  يجعلني  ما 
السياسية  خصوماته  في  يتبنى،  والتنمية 
هذا  ويشجع  الرديء  األسلوب  هذا  والثقافية، 
الذباب  هذا  أن  ذلك  الخصومة�  في  االنحطاط 

ذاك  كل  بإلقاء  نفسه  تلقاء  من  ليقوم  كان  ما 
العفن والقذرات وكل تلك الرداءة على صفحات 
الفايسوبك، لو لم يكن لهم الضوء األخضر (ما 
قبل  من  التأجيل)  يقبل  ال  الذي  األمر  يكن  لم 

مشغليهم. 
وال غرابة في ذلك، ما دام األمر يتعلق بتوجه 
(أنظر  والهشاشة  الفقر  في  يستثمر  سياسي 
محمد إنفي، «تجار الدين واالستثمار السياسي 
«االتحاد  جريدة  والهشاشة»،  الفقر  في 
2017)� فكيف،  27 نونبر  بتاريخ  االشتراكي» 
الضحالة  في  يستثمروا  أال  هذه،  والحالة 

والرداءة التي هي وجه من أوجه الهشاشة� 
سرا  تف�  لم  رحاب  حنان  السيدة  تدوينة 
ولم تفتر على أحد� فهي تنتظر التوضيح كما 
الدولة  وزير  لفضيحة  املتتبعني  كل  ينتظره 
املصطفى  السيد  اإلنسان،  بحقوق  املكلف 
من  مكتبه  مديرة  حرمان  بخصوص  الرميد، 
االجتماعي،  الضمان  في  التسجيل  في  حقها 
فحرمت، بذلك، من التغطية الصحية والتغطية 
الفضيحة  هذه  إلى  انضافت  وقد  االجتماعية. 
فضيحة زميله في الحزب وفي الحكومة، وزير 
لصندوق  اإلداري  املجلس  ورئيس  التشغيل 
أمكراز.  محمد  السيد  االجتماعي،  الضمان 
وبطال هاتني الفضيحتني ضبطا متلبسني بما 
نسب إليهما (!!!���)، بعد وفاة السيدة جميلة 

بشر� تلك الوفاة التي كشفت املستور. 
مصطفى  فضيحة  أن  املتتبعني  كل  ويعلم 
لم تعد  اآلفاق. فهي  الرميد، قد طب�قت شهرتها 
موضوع الصحافة املغربية فقط� بل وصلت إلى 
الصحافة الدولية، وأكيد إلى املنظمات الدولية 
على  الواجب  من  أصبح  وقد  اإلنسان.  لحقوق 
أن  اإلنسان  حقوق  بحماية  املكلف  الوزير 
يخرج عن صمته ويتحلى بالشجاعة األخالقية 
فيوضح  منها-  شيء  له  كان  إن   - والسياسية 
للمغاربة عموما وللرأي العام الحقوقي الوطني 
رأيه في املوضوع� خاصة  والدولي خصوصا، 
والشفافية  النزاهة  لجنة  من  طلب  قد  وأنه 

لحزبه أن تستمع إليه في هذه النازلة.
كافية  املبادرة، فهي غير  إن استحسنا  وحتى 
بغض النظر عما ستتوصل إليه اللجنة املذكورة. 
ففضيحة الرميد تتعلق بخرق قانون من قوانني 
الدولة املغربية وبند من بنود املواثيق الدولية 
التي صادقت عليها الحكومة املغربية� فاملسألة 
ال تهم الحزب الذي ينتمي إليه، إال من الناحية 
يتطرق  أن  يجب  فالتوضيح  لذلك،  األخالقية. 
إلى هذه الجوانب القانونية التي تهم حقا من 
االقتصادية  بالحقوق  املتصل  اإلنسان،  حقوق 

واالجتماعية لألجير. 
وال شك أن فضيحة أمكراز قد وصلت بدورها 
إلى ردهات مكتب العمل الدولي بجنيف. وحتى 
إن تضاءلت فضيحة أمكراز أمام هول فضيحة 
شيخه السيد املصفى الرميد، نظرا لفارق املدة 
لكل  القانوني  الخرق  استغرقها  التي  الزمنية 
الخرق الذي ارتكبه وزير الدولة املكلف  منهما- 

أربع  من  (أزيد  طويال  ر  عم� اإلنسان  بحقوق 
وزير  ارتكبه  الذي  والخرق  سنة)،  وعشرين 
لصندوق  اإلداري  املجلس  ورئيس  التشغيل 
عمره  القانون،  بحكم  االجتماعي  الضمان 
فهي تبقى فضيحة مدوية بكل  بضع سنوات - 

املقاييس. 
من  عمليا  توضيحا  قدم  قد  أمكراز  أن  ويبدو 
القيام بتسجيل مستخدميه في صندوق  خالل 
يونيو   19 الجمعة  يوم  االجتماعي  الضمان 
هذا  وفي  الفضيحة.  اندالع  بعد  أي   �2020
التسجيل اعتراف بأنه استمر يخرق القانون- 
وربما استمرأ هذا الوضع كما هو حال شيخه 
لصندوق  اإلداري  املجلس  يرأس  وهو  حتى   -

الضمان االجتماعي.
مع  تفاعله  في  اإلليكتروني  الذباب  سار  وقد 
تدوينة حنان رحاب – التي أشرنا إليها أعاله - 
على نهج شيوخهم في تحوير النقاش وتحريفه 
على  بالتهجم  اكتفى  من  فمنهم  مواضعه.  عن 
األخ  عن  تحد�  من  ومنهم  التدوينة،  صاحبة 
خالد عليوة، ومنهم من تحد� عن األخ إدريس 
يطفح  وكلهم  ومنهم...�  ومنهم...،  لشكر، 
الرداءة  أنواع  كل  أسلوبهم  ومن  كالمهم  من 

والضحالة، باإلضافة إلى السفالة والنذالة. 
فضائح  تبرير  حاولوا  فقد  بالدة،  أقلهم  أما 
ليسا  الوزيرين  هذين  إن  بقولهم  وزيريهم، 
في  مستخدميهما  يسجل  لم  من  وحدهما 
صندوق الضمان االجتماعي� بل هناك محامون 
بأجرائهم  يصرحوا  لم  ممن  وغيرهم  وأطباء 

لدى صندوق الضمان االجتماعي.
  وحتى نبقى في القطاع املهني الذي ينتمي 
طرف  من  املقترف  الخرق  فهل  الوزيران،  إليه 
الذي  أو  اإلنسان  بحقوق  املكلف  الدولة  وزير 
اقترفه وزير التشغيل ورئيس املجلس اإلداري 
لصندوق الضمان االجتماعي، يمكن أن يوضع 
بعض  يقترفه  الذي  الخرق  مستوى  نفس  في 
املحامني اآلخرين، حني يتغاضون عن التصريح 
بمن يشتغل  االجتماعي  الضمان  لدى صندوق 
في مكاتبهم� بكل تأكيد، ال. فالوزير له مسؤولية 
سياسية ومن مهامه العمل على اخترام القانون� 
وعليه أن يبدأ بنفسه.  فكيف لوزير التشغيل، 
بتسجيل  زمالئه  إلزام  على  يعمل  أن  مثال، 
وهو  االجتماعي،  الضمان  في  مستخدميهم 
نفسه خارج القانون� أي خارج القطاع املهيكل� 
فكيف، والحالة هذه، سيلزم القطاعات األخرى 
يعلمون حقيقة  بأجرائهم، وهم  التصريح  على 

الوزير وطبيعة فضيحته� 
مزايدات  ليست  فالسياسة  حال،  كل  على 
والكفاءة  وأخالق.  مسؤولية  بل  وشعارات� 
املقنعة.  والحصيلة  والنجاعة  بالفعالية  تقاس 
على  للهجوم  املسخر  اإلليكتروني  الذباب  أما 
الخصوم السياسيني، فيبقى ذبابا وضره على 
التي تصنعه  الجهة  على  نفعه  من  أكبر  البالد 

وتسخره ملصلحتها الضيقة.

محمد إنفي

ال��يا� اإلليكتروني

 سري القدوة

ا�م� المتحدة ومحاسبة 
حكومة االحتالل على جرائمها



استأنف أولمبيك خريبكة تداريبه مساء الخميس بعد قرار 
الجامعة الملكية باستئناف الدوري الوطني يوم 24 يوليوز 

وحسب عبد الكريم فاسيني الناطق الرسمي والنائب األول 
ولم  الالعبين،  كل  مشاركة  عرفت  األولى  الحصة  فإن  للرئيس 
تتجاوز مدتها ساعة واحدة. مضيفا أن المكتب المسير يعمل على 
احترام جميع التدابير الوقائية التي توصل بها من الجامعة، وذلك 
باعتماد مجموعات صغيرة ال تتجاوز خمسة العبين باإلضافة 

إلى عدم استعمال المستودعات الخاصة بالمالبس.
وبخصوص وسائل النقل المستعملة قال فاسيني بأنه تم 
الحرص على عدم تجاوز الحافلة المستعملة لخمسين في المائة 

من طاقتها االستيعابية.
التقني  الطاقم  التدريبية  الحصة  على  أشرف  فقد  ل�شارة 
لألولمبيك باستثناء المدرب أحمد العجالني الذي يتواجد حاليا 
بتونس، في انتظار فتح الرحالت الجوية خالل الشهر القادم من 

أجل العودة الستئناف مهامه على رأس اإلدارة التقنية.

حسن صموتي  

أجرى العبو االتحاد البيضاوي لكرة القدم (الطاس)، تحت 
المسير،  المكتب  الفريق، وبحضور كل أعضاء  إشراف رئيس 
أول أمس السبت، تحاليل وباء كورونا المستجد (كوفيد19-)، 
تمهيدا الستئناف النشاط الرياضي، والتداريب ابتداء من االثنين.
وخضعت كل مكونات الفريق، من العبين ومسيرين، وأطر 
لتحاليل  الخاص،  األمن  وحراس  وإدارية،  وتمريضية،  تقنية، 

الكشف عن وباء كوفيد 19.
ووفرت إدارة الفريق كل اللوازم والمعدات الصحية والوقائية 
الستئناف التداريب والنشاط الرياضي وفق الشروط واإلجراءات 
الصحية الالزمة، كما نبه عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس الفريق، 
الالعبين وكل مكونات النادي، إلى مخاطر هذه الجائحة، وحذر، 
في اجتماع مع الالعبين، بحضور األطر التقنية، وأعضاء المكتب 
المسير، من التهاون في اتخاذ التدابير واإلجراءات االحترازية، 
موضحا أن إدارة الفريق ستوفر الوسائل والمعدات، من كمامات 
وتعقيم، وغيرها، لكن في المقابل على الجميع االلتزام باإلجراءات 
الصحية، موضحا أن رفع الحجر الصحي ال يعني نهاية الوباء.
وجدير باإلشارة إلى أن هذا اإلجراء الصحي االحترازي يدخل 
في إطار تنزيل قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي 
الكشف عن  لتحليل  النوادي  الالعبين وأطر  بإخضاع  أوصت 
فيروس «كورونا» قبل استئناف التداريب والنشاط الرياضي.

وكانت الجامعة قد قررت استئناف التداريب ابتداء من 25 
يونيو الجاري وفق مرحلتين. تتمثل المرحلة األولى في تداريب 
فردية، وتضم خمسة العبين في نصف ملعب لمدة 10 أيام، ثم 

مرحلة ثانية تشمل تداريب جماعية لمدة 20 يوما.

 

معسكرا  االثنين  يومه  النسوي  الوطني  المنتخب  يدخل 
تدريبيا بمركب محمد السادس بالمعمورة، وسيمتد إلى غاية 

12 يوليوز 2020.
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الالعبات 
ستخضعن للفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد 
حسب البروتوكول الصحي المعتمد من لدن الهيئات المختصة 

قبل التداريب.
إطار  في  تدخل  التداريب  هذه  أن  ذاتــه،  المصدر  وأضــاف 

استعدادات النخبة الوطنية النسوية لالستحقاقات المقبلة.
ولهذا الغرض، وجهت كيلي لينزدي، مدربة المنتخب الوطني، 

الدعوة إلى 25 العبة، هن:
 أسية زهير (شباب أطلس خنيفرة) – خديجة الرميشي– هند 
الحسناوي(الجي� الملكي) – إيمان عبد األحد (اتحاد طنجة) 
غزالن  حنان أيت الحاج –  – نعيمة فاضل – زينب رضواني – 
بنزينة  نهيلة   – مسودي  سناء   – الجريدي  ابتسام   – شباك 
غزالن   – فاطمة تكناوت   – سهام بوخامي   – نوريمان عدي   –
نزهة   – الملكي)  (الجي�  الزهرة داحموس  فاطمة   – شهيري 
أيت بابا – شيرين قنديل (نادي بلدية العيون) – سهام بصير 
(شباب  الموادني  نورة  رانيا السالمي (نادي أطلس 05) –   –
أطلس خنيفرة) – صفاء بنوك (نجاح سوس) – أميمة الطيار 
فاطمة الزهرة عكيف (جوهرة نجم  (جمعية رجاء ايت عزا) – 

العرائ�) – سمية هادي (نادي البلدي مكناس).

وطاقم  وتقنيين  العبين  من  أكادير،  حسنية  مكونات     خضعت 
للفحص  النادي،  بمقر  الماضي  الجمعة  يوم  زوال  وإداريين،  طبي 
التداريب  استئناف  انتظار  في  كورونا،  بفيروس  الخاص  الطبي 
يومه يومه االثنين بملعب أدار الكبير. وستجري الفريق السوسي 
يتم  حتى  المركب،  مالحق  ومختلف  الرئيسي  بالملعب  تداريبه 

بصيغة  التداريب،  في  المشاركة  فــي ضمان  العــــبــــيــــن  كـــــل 5 
في  الالعبين  من  عدد  أكبر  مشاركة  لضمان  ملعب،  وذلك  نصف 

التمرينات.
   وحسب ما أفادنا به مصدر من داخل الحسنية، فإنه باستثناء 

الغيابات التي يعرفها الفريق لعدد

  من الالعبين الذين مازالوا يتواجدون خارج المغرب (السينغاليين 
بكاري ماني وماليك سيسي، والفلسطيني تامر صيام المتواجد بالقدس، 
ورضا العطاسي المتواجد بفرنسا)، فإن باقي الالعبين تعتبر لياقتهم 
البدنية جيدة وال يعانون، رغم ظرفية الحجر الصحي، من أية زيادة 

في الوزن. 
وقد عبر المعد البدني للفريق، اإلطار الوطني عبد العالي الرفالي، 
عن تفاؤله بالنسبة لجانب المنسوب البدني الذي ستواجه به عناصر 
الفريق ما تبقى من منافسات البطولة. حيث قال في تصريح للموقع 
الرسمي للنادي، إن «حالة الالعبين البدنية جيدة بفضل مجهوداتهم، 
وكذا الطاقم التقني والطبي..فترة الحجر الصحي كانت صعبة وما 
ساعدنا هو احترافية الالعبين. وهذا ما اتضح لنا من خالل قياس 
الوزن والكتلة العضلية ونسبة الدهون خالل األسبوع الماضي...فهي 
مؤشرات على اتباع التعليمات بالشكل المطلوب بما في ذلك ساعات 
النوم الكافية والتغذية ...». كما أكد الرفالي أنه قد تم وضع برنامج 

خاص للوضعية التي سيواجهها الفريق الذي عرفت مكوناته حالة 
توقف طويلة، وهي مطالبة باالستعداد الستئناف المنافسات خالل 

فترة قصيرة ال تتجاوز أربعة أسابيع.
   ونشير إلى أن الفريق األكاديري تنتظره 12 مباراة في منافسات 
البطولة االحترافية، سيجري منها سبع مباريات بالملعب الكبير أدرار، 
الفريق  تنتظر  حيث  الميدان.  خارج  مباريات  خمس  سيلعب  فيما 
 ،(19 د.   ) مالل  بني  رجاء  أمام  بأكادير  األولى  مؤجلتان  مبارتان 
 ،(20 (د.  بميدانه  الزمامرة  فريق نهضة  والثانية  سيواجه خاللها 
لينهي باقي المباريات المتبقية في البطولة وهي عشر مباريات. علما 
بأنه تنتظره خالل شهر شتنبر القادم مبارتا نصف نهاية كأس الكاف 

أمام النهضة البركانية ببركان ذهابا، ثم بأكادير إيابا.
  صور من عملية الفحص الطبي التي خضعت لها عناصر الحسنية، 

بعدسة حسن مطيع، على الواتساب.

عبد اللطيف البعمراني

الـريـــاضي
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مكونات الفريق السويس تنتظر نتائج تحاليل كورونا                                                  تصوير مطيع

حسنية 
أكادير 

يس���� 
تداريبه 

ا�يو� ويو�� 
العبيه على 

مرافق 
مل�� أدرار

عبد المجيد 
النبسي

مرة أخرى، يتصدر ملعب المجمع الرياضي 
اهتمام  بالرباط   اهلل  عبد  مــوالي  األمير 
الصحافة الرياضية، بسبب عشبه الذي اصفر، 
وأصبح يبابا في زمن كورونا. هذا الزمن الذي 
استعادت فيه الطبيعة نظارتها وبهاءها، ألن 

عبث اإلنسان ابتعد عنها.
وما كان عشب ملعب الرباط ليتحول إلى 
مادة دسمة لوال أن هناك من يريد أن يقود إليه 
االنتباه، وليتم من جديد اإلعالن عن صفقة 
تعشيبه، أو إصالح عشبه، ونحن نعرف جيدا 

كم من شركة تشتغل في هذا المجال.
ومن هنا، يمكن القول، إن المجمع الرياضي 
األمير موالي عبد اهلل  هو بقرة، ضرعها يحلب 

صفقات بأغلفة جد مغرية.
وكان هذا المجمع، التابع لوزارة الشباب 
من  مجموعة  عهد  في  عاش  قد  والرياضة، 
الوزراء، العديد من الصفقات، كلفت عشرات 
تنتهي  ال  أنه  ذلك  السنتيمات،  من  الماليير 
شركة من أشغالها، وما أن يتم التسليم حتى 
تظهر عيوب ال يراها إال العارفون بالطريقة 
التي يؤكل بها المال العام، وخالل الصفقات 

طبعا.
هناك  كانت  الركبان،  بها  سارت  التي  قصة»الكراطة»  فقبل 

إصالحات كلفت خزينة الدولة الماليير.
وبعد» الكراطة» تم إصالح المجمع بالماليير مرة أخرى وتكرر 
ذلك مرات ومرات، ألن العيوب كان يبحث عنها «بالشمعة والقنديل»  .

هذا  من  التخلص  يتم  لكي  عديدة  مــحــاوالت  هناك  وكانت 
وأعتقد أنها مسألة وقت  «صونارجيس»  المجمع لصالح شركة 
فقط لالنقضاض على  هذه الجوهرة التاريخية في مجال الرياضة 
الوطنية، لما عرفه من تظاهرات رياضية عالمية وقارية وعربية 

ووطنية. 

والغريب  أن هذا المجمع لم يعد له مدير 
معين يسيره، منذ رحيل المديرة  «حمامة»، 
وتكليف نائبها بـ»حراسته»، خاصة وأن اإلدارة 
لم تعد تستفيد  من برنامج «سيكما»، وهذا 
تحت  اآلن  هو  الرياضي   المجمع  أن  يعني 
مسؤولية الوزارة، وبالتالي فإن من يجب أن 
يسأل عن واقع عشب ملعب المجمع  هو وزير 

الشباب والرياضة.
ـــرار  االصـــف أن  الــــصــــدف،  ــر  ــك م ــــن  وم
فترة  طيلة  الملعب  عشب  و»الصلع»اكتسح 
قرار  يذكر  أن  قبل  الصحية،  الطوارئ  حالة 
شهر  خالل  االحترافية  البطولة  استئناف  
مجمع  هناك  بأن  ــوزارة  ال مسؤولي  يوليوز 
رياضي يحمل اسم األمير موالي عبد اهلل في 
إثر تحرك كبير من  الرباط، وكان ذلك  مدينة 
طرف إدارة  فريق الجي� الملكي، التي ستجد 
نفسها من دون ملعب يجري عليه الفريق ما 

تبقى من مباريات .
من  هناك  ليس  بأنه  الجزم  من  البد  وهنا 
حل سوى تحدي ما تبقى من الوقت، وإصالح 
العشب من طرف الوزارة الوصية، ألن الجي� 
الملكي عاش غربة الميدان،  وعاش لحظات 
صعبة بعدما سدت في وجهه مالعب كل المدن 

المجاورة لدواعي أمنية.
كل هذه العوامل ستحرك دواليب وزارة 
الشباب والرياضة لتعلن عن صفقة إصالح 

العشب وينتهي األمر.
هذا الدوران في حلقة مفرغة من اإلصالحات، يفرض على المجلس 
األعلى للحسابات الدخول على خط هذه الصفقات من بدايتها إلى 

اآلن ألن المال مال عام .

م��� ا�مير موال� عبد ا� �ا�ر�ا��� ��ر� 
ت�ل� ا����ا�

جانب من التلف الذي أصاب أرضية ملعب الرباط

البد من الجزم بأنه ليس 
هناك من حل سوى 

ما تبقى تحدي 
من الوقت، وإصالح 

العشب من طرف الوزارة 
الوصية، ألن الجيش 
الملكي عاش غربة 

الميدان،  وعاش لحظات 
صعبة بعدما سدت في 

وجهه مالعب كل المدن 
المجاورة لدواعي أمنية

�دا يرتد� ح�ي�� ��ي� ا���ر ����ة ت�و� 40 مليون يورو
االتحاد االشتراكي

بوروسيا  صفوف  من  حكيمي  أشرف  المغربي  الدولي  الظهير  سيرحل 
دورتموند، المعار إليه في آخر موسمين من ريال مدريد االسباني، بعد تأكيد 
السبت. أمس  أول  تسورك،  ميكايل  االلماني  النادي  في  الرياضي   المدير 

تألق  الذي  عاما)   21) حكيمي  أن  إلى  األلمانية  «كيكر»  صحيفة  وأشــارت 
االيطالي. إنتر  إلى  عقده  مدريد  ريــال  سيبيع  الموسم،  هذا  دورتموند   مع 
 وعبر تسورك عن أسفه لرحيل حكيمي، الذي ارتفعت قيمته بشكل الفت بعد إعارته من مدريد.
به)». (االحتفا�  يمكننا  ال  أكثر.  «ارتفع  المطلوب  المبل�  إن  تسورك   وقال 

وبحسب مواقع االنتقاالت المتخصصة، ارتفعت قيمة الظهير األيمن المغربي من 5 
 ماليين يورو إلى 54 مليون يورو خالل فترة إقامته في دورتموند وصيف الدوري األلماني.

وأصبح حكيمي العبا أساسيا في نادي إقليم الرور الصناعي، وسجل ثنائية 
مرتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا واحدة منهما في مواجهة إنتر. 
 وكشفت شبكة سكاي إتمام االتفاق بشكل نهائي بين ريال مدريد وإنتر من 

أجل انتقال حكيمي إلى األخير.
وسيحصل ريال مدريد على 40 مليون يورو، إلى جانب 5 ماليين كإضافات، 

مقابل انضمام حكيمي إلى كتيبة أنطونيو كونتي، وفقا للشبكة اإليطالية.

وأعلن الظهير األيمن المغربي عن موافقته على االنضمام إلنتر، ويستعد 
للتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات مع الفريق اإليطالي.

ومن المنتظر أن يخضع حكيمي لفحوصات الكشف الطبي خالل الساعات 
القليلة المقبلة، قبل أن يتم اإلعالن بشكل رسمي عن الصفقة يوم غد الثالثاء 

المقبل، وفقا لـسكاي.
وفضل حكيمي االنتقال للفريق اإليطالي على االستمرار مع ريال مدريد أو 
االنضمام لمانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ، بسبب رغبته في اللعب كأساسي 

إلى جانب اقتناعه بمشروع إنتر مع كونتي، وفقا لما كشفته سكاي.



���ام� ميد� 1تي في 
�م�ا��� �����ا في���� 
�ش�ا�� م� في���� ي��� 

ماليين المشاهدات

 قالت  «ميدي 1 تي في «  إن برنامجها الخاص « مواجهة كورونا فيروس» 
تابع  فيسبوك»   » االجتماعي  التواصل  موقع  مع  مؤخرابشراكة  بثته  الذي   ،

ماليين المشاهدين ورواد الموقع المذكور، في مجموع بلدان المغرب الكبير.
بشراكة  في  ميدي1تي  قناة  طرف  من  إنتاجه  تم  الذي  الخاص  البرنامج   
االشتراكي»  االتحاد   » ، توصلت  بالغ  يقول  فيسبوك،   حصرية مع مؤسسة 
بنسخة منه، تم إعداده من أجل التصدي لجائحة كوفيد19-، حيث �قدم معطيات 
للمواطنين بخصوص أزمة كورونا،  سواء في المغرب أو باقي بلدان المغرب 
الكبير، وتم بثه على مدى 90 دقيقة من استوديوهات قناة ميدي1تيفي بطنجة 
وتطرق بالتحليل والنقاش إلى ثالثة محاور رئيسية، تتعلق أساسا بالوضعية 
الوبائية لجائحة كوفيد19- في بلدان المنطقة، مخاطر األخبار الزائفة وأهمية 
في  االقتصادية  التحديات  إلى  إضافة  المضللة،  المعلومات  لتفادي  التقصي 

مواجهة األزمة وخطط اإلقالع. 
 وقد أتاح البرنامج الذي تم إعداده على شكل «Town Hall»، الفرصة أمام 
المشاهدين والمتابعين على صفحة فيسبوك وانستغرام، للتفاعل وطرح أسئلتهم 

المتعلقة بمحاور البرنامج بشكل مباشر.
 وعرفت هذه الشراكة األولى من نوعها بين مؤسسة فيسبوك وقناة تلفزية 
بالعالم العربي، نجاحا كبيرا، ومتابعة واسعة، حيث حظيت بحوالي خمسة (5) 
ماليين مشاهدة إلى اليوم، وأكثر من عشرة (10) ماليين متابع توصل بخدمة 

البث المباشر للبرنامج على فيسبوك.
 وسجل البرنامج، يقول البالغ،  متابعة قوية عبر صفحة القناة على فيسبوك، 
بأكثر من 100.000 تفاعل، حوالي 4000 سؤال وتعليق، وعشرات آالف المشاركين 

في استطالعات الرأي ، التي تم اقتراحها أثناء بث البرنامج.
  وشكل هذا التعاون األول من نوعه مع مؤسسة فيسبوك،يضيف، تجربة 
فريدة لهيئة التحرير بقناة ميدي1تيفي، مكنت من إنتاج برنامج إخباري نال 
أظهرت  مبادرة  التواصل. هي  مواقع  على  والمتابعين  المشاهدين  وثناء  ثقة 
ووسائل  اإلخبارية،  الطبيعة  ذات  اإلعالم  وسائل  بين  والتكامل  االلتزام  مدى 
التواصل االجتماعي، من أجل تقديم خدمة إخبارية للجمهور، ومواجهة ظاهرة 

األخبار الزائفة.
 خالل البرنامج الخاص Town Hall، أكد فارس عقاد رئيس شراكات األخبار 
  (APAC /LATAM /MEA) بمؤسسة فيسبوك – انستغرام في أسواق النمو
يوضح البالغ، التزام فيسبوك لمواجهة األخبار الزائفة والمضللة، حيث أوضح 
للمواطنين  نضمن  أن  على  أولويتنا  ركزنا  كوفيد19-،  جائحة  بداية  «منذ   :
يومنا  إلى  والموثوقة عبر مختلف منصاتنا.  الصحيحة  األخبار  إلى  الولوج 
لدى  المختصة  الجهات  إلى  شخص   (2) ملياري  من  أكثر  بتوجيه  قمنا  هذا 
بنا كوفيد19-، والمحتوى  الخاص  المعلومات  السلطات الصحية، عبر مركز 
350 مليون شخص اطلعوا  أن  لفيسبوك وانستغرام، كما  التربوي  التفاعلي 

على المعلومات التي يوفرها ركن «لمعرفة أكثر».
 وبهدف دعم الصحافة التي تقدم المحتوى الجيد في المنطقة، خصص فيسبوك 
750 ألف دوالر ، عبر مبادرته FJP (Facebook Journalism Program), من 
أجل التمويل والتكوين لفائدة وسائل اإلعالم بالشرق األوسط وشمال افريقيا، 

والمساعدة أيضا على التدبير الجيد لتداعيات جائحة كوفيد19-».
وقد تبلور النجاح الكبير لهذا التعاون، بمساعدة ودعم من فيسبوك، من خالل 
الولوج إلى الخبرة الالزمة على المستوى الرقمي، للتحضير الجيد في أجل قصير 
للبرنامج الخاص. تعاون فعال ومثمر مكن من إنجاز برنامج إخباري بمحتوى 

القى إقباال كبيرا وقدم معطيات مفيدة للمواطنين بالمنطقة.

ال���ا�  ��  ما�  ����  ا��ا�� � رمضان  ����  العدد ������
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� �� �فا���� �ديد �مي�� ��يد
المغربية   الديفا  أن  فنية   مصادر   كشفت 
سميرة سعيد، تستعد هاته األيام  لتسجيل 
أغنية من ألبومها الجديد تحمل اسم مبدئي» 
قط وفار»، من كلمات عبد الحميد الحباك، و 
ألحان إيهاب عبد الواحد، و توزيع نابلسي، و 
تسجيل صوت أمير ناثان، و من المقرر أن يتم 

تسجيلها فى منتصف شهر يوليوز .
يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، 
«جنيريك» مسلسل «لما كنا صغيرين» للفنانة 
ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خالل شهر 
طعيمة،  أمير  كلماتها  كتب  الماضى  رمضان 

ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.
مع  أنت أقوى»  كما شاركت فى أوبريت « 
الفنان المصري محمد منير ووالفنان المصري 
تامر حسنى والفنانة اللبنانية كارول سماحة 
والفناني  جسار  ــل  وائ اللبنانب  والفنان 
التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار األسماء 
القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث 
كانت البداية مع الكاتب مدحت العدل والملحن 
عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين 
طارق  الكبير  والمخرج  نادر حمدى�  الموزع 
العريان الذى ما زال يعمل حتى اللحظة لتقديم 

عمل عالمى جديد.

مع دخول كمامات الوقاية من 
فيروس كورونا حياتنا اليومية، 
أن  بلجيكى  أعمال  رجــل  قــرر 
لمسة  إلضفاء  حان  قد  الوقت 
مالمح  تختفى  ال  حتى  ذاتية 
الوجه وراء الكمامة، فباستخدام 
حجرة صغيرة اللتقاط الصور، 
وبرنامج وتطبيق عبر الهواتف 
دو  شـــارل  ينتج  المحمولة، 
عليها  يطبع  كمامات  بلفروا 
صورة لمالمح النصف األسفل 
من وجه من سيستخدمها،وبعد 
ذلك، بأيام قليلة تصل الكمامة 
المطبوع عليها مالمح النصف 
األسفل من الوجه إلى المستخدم 
عبر البريد. وقال بلفروا إن سعر 
هذه الكمامة يصل إلى 19.99 
ويمكن  دوالر)   22.60) يورو 
غسلها واستخدامها لما يتراوح 

بين ثمان وعشر مرات.
 بل وتطور األمر وقرر آخر 
صناعة الكمامات من الباذنجان 
لحماية الوجه، كما انتشرت فى 
اآلونة األخيرة ، الكمامات التى 
تناسب الموضة،حيث األشكال 
كافة  تناسب  التى  المختلفة 
جعلها  ما   ، واأللــوان  األذواق 
موضة  لمنافسة  سوقا  تصنع 
الكمامات، فمنها الشفاف ومنها 
المنافسة  وتستمر  الــمــلــون 
طوال  جديدة  أشكال  لتقديم 

الوقت..
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جالل كندالي 

للصحافة  الوطنية  النقابة  رصــدت 
اإلدارية  القرارات  من  سلسلة  المغربية 
التعسفية في حق الزمالء الصحافيين و 
جميع العاملين بقناة « ميدي 1 تي في « 
بوتيرة متسارعة تنم عن رغبة مثيرة لدى 
اإلدارة في اإلجهاز عما تبقى من حقوق 

ومكتسبات العاملين.
أن  لها،  بــالغ  في  النقابة  كشفت  و 
إدارة القناة  فاجأت الزمالء الصحافيين 
العاملين بمكتب القناة بالرباط بإرسالية 
وجهتها لهم بشكل فردي عبر عناوينهم 
اإللكترونية تدعوهم فيها إلى االلتحاق 
بطنجة  الحرة  بالمنطقة  القناة  بمقر 

للعمل.
 من الناحية القانونية، اعتبرت النقابة 
الوطنية للصحافة المغربية، أن هذا القرار 
و  القانونية  المقومات  ألبسط  يفتقد 
اإلنسانية و األخالقية، إذ عوض أن تعتمد 
اإلدارة األساليب الحضارية و القانونية 
التخاذ القرارات الوازنة من هذا الحجم، 
و ذلك من خالل المشاورات مع مناديب 
األجراء و مع الممثلين النقابيين، و عبر 
إقناع المعنيين باألمر، و محاولة التوصل 
إلى حلول ألي مشكل من المشاكل، لكنها، 
االكتفاء  إلــى  التجأت  البالغ،  يضيف 
بإخبار المعنيين باألمر بواسطة جملة 
أرسلتها لهم عبر عناوينهم اإللكترونية.

و من الناحية اإلنسانية، تؤكد النقابة 
أسر  بتشتيت مجموعة  يهدد  القرار  أن 
العاملين التي كان أفرادها يعيشون في 

استقرار كامل، و من الناحية األخالقية، 
فإن الظروف الدقيقة التي تمر بها بالدنا 
ال  و  كانت،  كورونا  تداعيات  جراء  من 
تزال، تفرض األخذ بعين االعتبار األوضاع 
االقتصادية  و  االجتماعية  و  النفسية 

المترتبة عنها.
و يوضح بالغ النقابة ،أنه في الوقت 
المنشأة  هذه  في  العاملون  كان  الــذي 
اإلعالمية الوطنية منشغلين بهذا القرار، 
زادت إدارة القناة الطين بلة، بأن أعلنت 
في  مستحق  مالي  تعويض  حجب  عن 
نهاية يونيو ، و هو قرار إداري آخر جائر.
للصحافة  الوطنية  النقابة  تنتظر  و 
إنصاف  القناة  إدارة هذه  من  المغربية 
جميع  و  الصحافيات  و  الصحافيين 

العاملين بالقناة، بالنظر للجهود الكبيرة 
التي بذلوها لتحتل القناة موقعا متقدما 
في المشهد اإلعالمي الوطني خصوصا 
تحملوا  حيث  الجائحة،  ــدة  م خــالل 
تؤدي  أن  الحقيقية في سبيل  المخاطر 
القناة دورها و وظيفتها، و كسب الزمالء 
بأن  و صعبة  دقيقة  ظروف  في  الرهان 
بوأوا القناة مرتبة متقدمة في اهتمامات 

المواطن المغربي.
 و علنت النقابة عن متابعتها لتطورات 
الوضعية في هذه القناة، محملة  اإلدارة 
إليه  قد تؤول  فيما  الكاملة  مسؤوليتها 
األوضاع هناك، إن لم  تتراجع فورا عن 
مع  المشاورات  باب  تفتح  و  القرارات، 

الهي�ت التمثيلية للعاملين.
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يبدو أن مزاعم احتمالية وجود خالفات 
بين العائلة المالكة وصناع فيلم األميرة ديانا 
الجديد، لن تحد� حيث أعلن مخرج الفيلم أنه 
حصل على حقوق الملكية لتنفيذه، حسبما 
من   ، hollywoodreporter  موقع نشر 
المقرر بدأ التصوير 2021، لحين االنتهاء 

من التحضيرات.
 والفيلم سيكون من بطولة نجمة سلسلة 
ستيورت،  كريستين   «Twilight» أفالم 
ويتناول الفيلم فترة من حياة األميرة ديانا، 
عندما قررت الطالق من ولى العهد البريطانى 
المستحيل  من  جعل  ما  تشارلز،  األمير 
بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا فى 
يوم من األيام، وهى الفترة التى التف العالم 
كله حول الجدل المثار عن األميرة الجميلة.

 وقال مخرج العمل الراين في تصريحات 
للموقع إنه عندما تقرر شخصية أال تكون 
ملكة، وتقول إنها من األفضل أن تكون نفسها، 
فهذا قرار كبير جدا، هذا مثل قصة خرافية 

لكنها واقعة وحدثت بالفعل».
وسيحمل الفيلم اسم «Spencer»، وهو 
اختيار  وجارى  ديانا،  لألميرة  عائلة  اسم 
النجم الذى سيقوم بدور األمير تشارلز والذى 
يعتبر اختيار صعب، حيث إن األمير مازال 

على قيد الحياة.
األمير  فارقت  ديانا  األمــيــرة  أن   يذكر 
بعد  منه  وتطلقت   ،1992 عام  فى  تشارلز 
4 سنوات من ذلك فى خطوة غير مسبوقة 
للعائلة المالكة البريطانية وتوفيت ديانا عام 
1997 فى باري� فى حاد� مرورى، وكان 

عمرها 36 سنة.
الممثلة  شبهت  اآلخــر  الجانب  وعلى 
والدوقة ميجان ماركل باألمير ديانا، بعدما 
قررت هى وزوجها ابن األميرة، األمير هارى، 
العامة،  الملكية، وعي� حياة  التخلى عن 
وهو ما جردهم من االلقاب وجميع المميزات 
البريطانية،  للعائلة  الممنوحة  الملكية 
ويعي� الثنائية حاليا في الواليات المتحدة، 

بعدما قضا فترة في كندا.

مركز موقع « تورالن «  الدولي المتخصص في األسفار، 
المدينة  الحمراء المغربية مراك� ضمن قائمة الخمسين 

« وجهة سياحية عالمية صديقة للبيئة «.
و يأتي تصنيف المدينة الحمراء ضمن هذه القائمة، حسب 
الموقع،  نظير جهودها في مجال الحفا� على البيئة و سهرها 

على حمايتها من خالل إرساء سياسة عمومية مستدامة.
و بفضل هذا التصنيف، حلت المدينة الحمراء في المرتبة 
األولى كمدينة خضراء على مستوى العالم العربي و شمال 

إفريقيا.
هذا، و احتلت مدينة برلين األلمانية المرتبة األولى في 
التصنيف، متبوعة بمدينة فيينا  العاصمة النمساوية في 

المرتبة الثانية و ميونيخ األلمانية في المرتبة الثالثة.
و تموقعت مدينة مراك� من بين أكبر المدن العالمية جلها 
في الدول المتقدمة، في غياب أي مدينة عربية أو إفريقية 

في التصنيف باستثناء مدينتي نيروبي الكينية 
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