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اأولمبيك خريبكة ي�شتعيد
اليوم مدربه العجالني

ال�شحراء: دعم متزايد اأكثر من اأي وقت 
م�شى للموقف المغربي باأمريكا الجنوبية

لم تعد بلدان أمريكا الجنوبية تنساق وراء الدعاية املضللة واملغرضة، 
تروجه  الذي  الضحية  أن خطاب  وقت مضى  أي  من  أكثر  تدرك  وباتت 
«البوليساريو» وصانعتها الجزائر ال يمت للحقيقة بأي صلة وال يستند 

إلى أي منطق سياسي أو تاريخي.
املنطقة،  ببلدان  االنفصالية  األطروحة  رفض  أشكال  تعددت  وقد 
وتجسدت أساسا في سحب االعتراف بالجمهورية الوهمية وتأكيد الدعم 
بشكل صريح ملقترح الحكم الذاتي الذي قدمته اململكة إليجاد حل للنزاع 

املفتعل حول الصحراء املغربية.
وقد تأتت هذه االنتصارات الدبلوماسية بفضل الرؤية امللكية املتبصرة 
من  كان  ولقد  األطراف.  املتعدد  التعاون  وتنويع  تعزيز  على  تحث  التي 
ثمار ذلك أن تتالت االنتكاسات وتتابعت الصفعات على +البوليساريو+، 
والتي كانت آخرها تلك التي تلقتها من بوليفيا التي قررت، في 20 يناير، 
تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية و"قطع جميع عالقاتها" مع الكيان 

الوهمي.
البناء"  "الحياد  مبدأ  سيتبنى  أنه  أمريكي  الجنوب  البلد  وأكد 
بخصوص النزاع املفتعل حول الصحراء املغربية وأنه سيعمل، من اآلن، 
حل  أجل  من  املتحدة  األمم  منظمة  إطار  في  املبذولة  الجهود  دعم  على 
سياسي عادل ودائم ومقبول وفقا للمبادئ واألهداف التي ينص عليها 

ميثاق األمم املتحدة.
قرار  باإلجماع على  الباراغوياني  البرملان  ذاته، صادق  السياق  وفي 
إطار  في  الذاتي  للحكم  املغربية  للمبادرة  دعمه  خالله  من  يؤكد  جديد 

السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
جديدا  مكتسبا  يشكل  الذي  القرار،  هذا  خالل  من  املجلس  وأعرب 
للقضية الوطنية، عن انخراطه في املقتضيات األممية من أجل التوصل 
الى حل للنزاع املفتعل حول الصحراء املغربية، والذي ال يمكن أن يكون 
إال سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ومستداما وقائما على التوافق، مشيرا 

إلى أن الجزائر طرف في النزاع.
وفي البرازيل، قلب أمريكا الجنوبية النابض والبلد املؤثر للغاية، تم 
تجديد الدعم للمبادرة املغربية للحكم الذاتي من خالل مصادقة مجلس 
الشيوخ، في 4 شتنبر املاضي بأغلبية ساحقة، على ملتمس يدعم الوحدة 

الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
في  استقبل  الذي  ألكولومبري،  دافي  الشيوخ،  رئيس مجلس  وأحال 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير   2019 يونيو 
الخارجية  العالقات  وزير  إلى  بوريطة،  ناصر  الخارج،  في  املقيمني 
حقه  بخصوص  للمغرب  الداعم  امللتمس  أراوجو،  إرنستو  البرازيلي، 

املشروع في السيادة على كامل ترابه.
واألنظمة  اإليديولوجيات  عن  النظر  بغض  املغرب،  يواصل  وهكذا، 
حصد  الجنوبية  أمريكا  دول  عواصم  جميع  عبر  القائمة،  السياسية 
االنتصارات تلو األخرى وكسب االعتراف بالجهود التي يبذلها من أجل 

إرساء السلم والعدل. 
اململكة  حصلت  واملغرب،  املنطقة  دول  بني  الروابط  تعزيز  ظل  وفي 
على صفة عضو مالحظ لدى مجموعة دول األنديز خالل االجتماع الـ20 

للمجلس الرئاسي للتكتل اإلقليمي الذي انعقد مؤخرا.
وإفريقي،  عربي  بلد  كأول  للمغرب،  منحت  التي  الصفة  هذه  وتأتي 
الالتينية.  أمريكا  ملنطقة  بالنسبة  مفضل  كمحاور  اململكة  مكانة  لتعزيز 
وباإلضافة إلى ذلك، يحظى املغرب بصفة عضو مالحظ لدى تسع منظمات 
إقليمية بأمريكا الالتينية ذات طبيعة برملانية وسياسية واقتصادية. وفي 
األوروغواي، أعرب الرئيس الجديد، لويس ألبرتو الكايي بو، بداية مارس 
التعاون  املاضي بمونتيفيديو، عن رغبته في االرتقاء بمستوى عالقات 
املستشارين،  مجلس  لرئيس  استقباله  خالل  وذلك  واملغرب،  بالده  بني 
السيد حكيم بنشماش، الذي مثل صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

في حفل تنصيب رئيس الدولة الجديد.
أما العالقات مع كولومبيا، رابع قوة اقتصادية في أمريكا الالتينية، 
يعود  الذي  التعاون  تعزيز  بهدف  املجاالت  في جميع  تتوطد  فتئت  فما 

بالنفع على شعبي البلدين.
وتعبر كولومبيا، التي كانت من ضمن الدول األولى في املنطقة التي 
الشرعية  جانب  إلى  واصطفت  الوهمية  بالجمهورية  اعترافها  سحبت 
الدولية، باستمرار عن دعمها ملخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه املغرب 
املفتعل حول  اإلقليمي  للنزاع  إلى حل سياسي وواقعي ودائم  للتوصل 

الصحراء املغربية.
وجددت كولومبيا، على لسان نائبة وزير الشؤون متعددة األطراف، 
للمغرب في فبراير املاضي،  التي قامت بزيارة  إرنانديز،  أدريانا ميخيا 
التأكيد على دعمها ملوقف املغرب من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء. 
أوملز  كارلوس  السابق،  الكولومبي  الخارجية  العالقات  وزير  أشاد  كما 
تروخيو، في يونيو 2019، بمقترح الحكم الذاتي خالل زيارة العمل التي 
إلى  ماركيث  إيفان دوكي  الرئيس  اململكة حامال رسالة من  إلى  بها  قام 

جاللة امللك.
األخيرة،  السنوات  خالل  الكولومبي،  الكونغرس  اعتمد  جانبه،  من 
للمملكة  الترابية  التي تدعم بشكل صريح الوحدة  القرارات  سلسلة من 
وتشيد بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه املغرب لحل النزاع املفتعل حول 

أقاليمه الجنوبية.
بفضل  غير مسبوقة  دينامية  فقد شهدت  اإلكوادور  مع  العالقات  أما 
العمل الدؤوب للدبلوماسية املغربية تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك.

فألول مرة في تاريخ العالقات الثنائية، قام مسؤول إكوادوري رفيع 
املستوى وهو النائب السابق لوزير العالقات الخارجية، أندريس تيران، 
بزيارة عمل إلى اململكة في شتنبر املاضي وأشاد بجهود املغرب الجادة 
لقضية  التوافق  على  وقائم  واقعي  حل  إلى  للتوصل  املصداقية  وذات 
الترابية  الوحدة  بشأن  لكيتو  الجديد  املوقف  هذا  ويشكل  الصحراء. 
الرئيسيني  الداعمني  أحد  كان  البلد  هذا  وأن  السيما  للمملكة،  انتصارا 

لالنفصاليني في املنطقة.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرملانية، قام السيد بنشماش بزيارة إلى 
اإلكوادور في يونيو 2019، على رأس وفد برملاني، هي األولى من نوعها 
لرئيس مؤسسة تشريعية مغربية إلى البلد الجنوب أمريكي، والتي تم 

خاللها إطالع املسؤولني اإلكوادوريني على حقيقة النزاع املفتعل.
وينضاف إلى ذلك إعالن الجمعية الوطنية باإلكوادور عن إحداث أول 

مجموعة للصداقة البرملانية اإلكوادورية املغربية في يناير املاضي.
وفي السياق ذاته، واصل املغرب والشيلي، خالل السنة الجارية، تعزيز 
تعاونهما على مختلف األصعدة وتجلى ذلك باألساس في مشاركة املغرب 
بالشيلي،  للعمال  املوحدة  للمركزية   12 ال  الوطني  املؤتمر  أشغال  في 
الحضارات  لحوار  السادس  محمد  مركز  بني  تعاون  اتفاقية  وتوقيع 
الالتينية  أمريكا  تحالف  مؤسسة  إحداث  وكذا  الفرونتيرا،  وجامعة 
وإفريقيا للقرن ال 21، وتعزيز التبادل بني املؤسستني التشريعيتني بكال 

البلدين.
من جانبها، تشهد العالقات بني املغرب واألرجنتني دينامية مستدامة 
ما فتئت تتعزز بفضل رغبة البلدين في تسخير جميع إمكاناتهما لخدمة 
التنمية املشتركة والتعاون متعدد األبعاد والتنسيق بشكل أفضل داخل 

املنتديات الدولية.
جددا  اللذين  والبيرو  اململكة  بني  التعاون  روابط  تميز  ذاتها  إلرادة 
الشراكة  مستوى  رفع  اعتزامهما  على  مناسبة  من  أكثر  في  التأكيد 
الثنائية وتوسيع نطاقها، وذلك في إطار الزخم الذي تشهدها العالقات 
بني البلدين، السيما بعد الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجاللة 

امللك محمد السادس إلى البلد الجنوب أمريكي في سنة 2004.
سحبت  التي  باملنطقة  األولى  البلدان  بني  من  كانت  البيرو  أن  كما 
االعتراف بالجمهورية الوهمية، الكيان املزيف الذي لم تعد األكاذيب التي 

يروجها ودور الضحية الذي يتقمصه يقنع أحدا.
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الهادفة  استعداداتها  أملانيا  عززت 
«كوفيد19-»  إلى مكافحة تفشي وباء 
قد  ثانية  موجة  بروز  مخاطر  ظل  في 
من  العائدون  املصطافون  يحملها 
الدول  من  كانت  بعدما  وذلك  عطلهم، 
تجنب  في  نجاحا  األكثر  األوروبية 

األزمة.
وفي هذا اإلطار، ستفرض السلطات 
على  مشددة  عزل  تدابير  األملانية 
عداد  تسارع  حال  املحلي  املستوى 

اإلصابات بالعدوى.
على  والواليات  الحكومة  وتوافقت 
نطاقات  في  خروج»  «حظر  إقرار 

املنزلي  الحجر  جغرافية سيعاد فرض 
فيها حال ظهور بؤرة لكوفيد19-، وفق 

ما أعلنت الحكومة.
بمقدور  يكون  لن  الواقع،  وفي 
السكان مغادرة املناطق املعزولة إال في 

حاالت الضرورة القصوى.
إذ كانت  أملانيا  أمر جديد في  وهذا 
السلطات تتبنى إلى اآلن تعريفا مرنا 
ملفهوم العزل، يرتكز إلى حد بعيد على 

االنضباط الذاتي وحسن النية.
في  الوباء  تفشي  ذروة  في  فحتى 
مارس وأبريل، ما كانت غالبية األملان، 
إلى  خاضعة  البافاريني،  باستثناء 

قيود عزل مشدد على غرار اإليطاليني 
واإلسبانيني أو الفرنسيني.

التدبير  يشمل  لن  ذلك،  من  بالرغم 
كان  كما  بأكملها،  كانتونات  الجديد 
مطروحا سابقا، وإن ما مناطق أصغر 

ضمن مساحة محصورة.
«قيود  تطبيق  على  االتفاق  وينص 
 (...) األساسية  غير  التنقالت  على 

دخوال وخروجا «من املناطق املعنية.
على الصعيد العملي، أوضح رئيس 
أنه  براون  هيلغي  املستشارية  مكتب 
األملاني  بالجيش  االستعانة  ستتم 
أن  إلى  الفتا  محلي،  عزل  إعالن  عند 
هذه التدابير املحلية ستفرض «بشكل 
أكثر  محصورة  مساحة  وفي  أسرع 

وبمزيد من الوضوح».
وبإمكان الجنود األملان املساهمة في 
املحجورين  للمواطنني  فحوص  إجراء 
أوضح  ما  وفق  معينة،  منطقة  في 
براون لشبكة «زد دي إف» التلفزيونية 

العامة.
وأكد أن هذا سيسمح بخفض فترة 

العزل إلى بضعة أيام فقط.
بمنأى  بقيت  التي  أملانيا  وتخشى 
موجة  اآلن،  حتى  الوباء  عن  نسبيا 
عودة  مع  الفيروس  تفشي  من  ثانية 
الخارج  في  يقضونها  عطل  من  األملان 

وال سيما في جزيرة مايوركا.
وتصاعد القلق عند ورود تسجيالت 
ال  مايوركا  في  أملان  لسياح  فيديو 
يلتزمون  وال  الكمامات  يضعون 

بالتباعد االجتماعي ملسافة 1,5 متر.
ماس  هايكو  الخارجية  وزير  وحذر 
مكافحة  في  املحرز  التقدم  ضياع  من 

الفيروس.
هذا  «مثل  فونكه  لصحيفة  وقال 
التصرف ليس خطيرا فحسب، بل غير 
مراع لجميع الذين يرغبون في تمضية 

عطلتهم بشكل آمن».
وأضاف «تمكنا للتو من إعادة فتح 
الحدود في أوروبا. يجب عدم املجازفة 

بذلك، من خالل سلوكيات متهورة».
شبان  ينس  الصحة  وزير  وقال 
حذرين  نكون  أن  علينا  «يتوجب 
كي ال تتحول جزر البليار إلى  للغاية» 
«ايشغل ثانية»، في إشارة إلى محطة 
فصل  خالل  صارت  النمسا  في  تزلج 

الشتاء بؤرة لكوفيد19.
تلك  في  املحلية  السلطات  وسارعت 
للسياح  املفضلة  اإلسبانية  الجزيرة 
ورودس  كريت  جانب  إلى  األملان 
اإلجراءات  تشديد  إلى  اليونانيتني، 
وأقرت إغالق سلسلة حانات في جادة 

محببة لدى األملان.

فوؤاد بلمير: التقنيات الجديدة اأحدثت 
تحوال عميقا على م�شتوى تداول المعلومة

 أضحت مواقع التواصل فضاء لتصريف 
الكثير  بشأنها  يقال  وخطابات  محتويات 
على املستوى القانوني واألخالقي، فإذا كان 
بعضها يّتسم بالجدية واملسؤولية ويحترم 
أصحابها حدود ومجال تدّخلهم، فإن البعض 
اآلخر تجاوز كل الخطوط وضرب كل القيم، 
التفاهة،  وتقريب  الرداءة  نشر  على  وعمل 
من  وغيره  والالوعي  الفضول  ساهم  التي 
النار  تنتشر  كما  انتشارها  في  املمارسات 

في الهشيم.
التواصل  مواقع  في  "املؤثرون" 
االجتماعي، الذين منهم من لم تعد لهم حياة 
تقاسم  في  حرج  أدنى  يجدون  وال  خاصة، 
الذين  بتقاسمه،  منطق  وال  عقل  يقبل  ال  ما 
واألسر،  األفراد  بخصوصيات  يهتمون  ال 
ويجعلون من كل اللحظات مناسبة لتسويق 
فيديو والرفع من عدد املشاهدات ومنسوب 

05"الاليكات".

ذكرت وسائل إعالم بريطانية أن سيدة 
تمكنت  35 سنة  العمر  من  تبلغ  مغربية 
بعد  كورونا  فيروس  على  االنتصار  من 
 105 130 يوما، قضت منها  دام  صراع 
أيام وهي تخضع للتنفس الصطناعي و 
أطول  وهي  غيبوبة،  حالة  في  يوما   40
بالفيروس  فترة يقضيها مريض مصاب 
التاجي وينتصر عليه في اململكة املتحدة.

التي  اإلعالم  وسائل  من  عدد  وحسب 
فإن  الحدث،  هذا  على  الضوء  سلطت 
عودتها  وبعد   ، ف.ب  املغربية،  املواطنة 
من زيارة إلى املحمدية، أظهرت التحاليل 
إدخالها  ليتم  كورونا  بفيروس  إصابتها 
في 12  ساوتهامبتون»  إلى مستشفى « 

مارس املاضي.
صحة  تدهورت  أيام  عدة  وبعد 
املواطنة املغربية ليتم نقلها إلى العناية 
املركزة بعد إصابتها بالتهاب رئوي حيث 
االصطناعي،  للتنفس  بجهاز  وصلها  تم 
املضادات  بواسطة  للعالج  لتخضع 
دخلت  حيث  نتيجة  بدون  لكن  الحيوية 
استمرت  غيبوبة  في  املغربية  املواطنة 

ملدة أربعني يوما. 

مغربية تنت�شر على كورونا بعد �شراع ا�شتمر 130 يوما

»الوات�شاب« يك�شف ت�شميم 
تهيئة كورني�ش اأكادير 

الصبغة  ذات  املطاعم  أرباب  ينتب  لم 
وخوف  هلع  أكادير  مدينة  بكورنيش  السياحية 
علمهم  إلى  بلغ  بعدما  اليوم  انتابهم  مما  أكثر  
يحمل صورا  الواتساب  عبر  إليهم  تسرب  خبر 
سيكون  إنه  عنه  قيل  الذي  التهيئة،  لتصميم 
شامال، بحيث سيزيل عددا من املطاعم املوجودة 
بالواجهة البحرية إلتاحة الفرصة لتهيئة املنطقة 
بكاملها من ساحة األمل إلى مربد ساحة بيجوان 

مرورا بحديقة أغاني الطيور.
وحسب تلك الصور املنقولة على أوسع نطاق، 
سيتم تدمير البنايات عن آخرها وإعادة بنائها 
بتصميم عصري حتى تكون مطاعم سياحية من 
تحت  مربد  إحداث  على  زيادة  الجديد،  الجيل 
أرضي بكل من ساحة األمل وساحة بيجوان يسع 

كل واحد منهما ألكثر من 1200 سيارة.
املخيم  من  املمتدة  املنطقة  تهيئة  عن  فضال 
فندق  بإزالة  وذلك  الكورنيش،  إلى  البلدي 
للرياضة  وقاعات  ليلية  وماله  مصنف  سياحي 
هذه  بناء  إعادة  أساس  على  للتنشيط  وأخرى 

املرافق من جديد.

م�شابون بكورونا يجتازون 
مباراة ولوج ال�شلك العادي 

للمعهد الملكي لالإدارة  
كورونا  بفيروس  مصابون  مترشحون  اجتاز 
املستجد (كوفيد19)،يوم األحد بمدرسة القاعدة 
الرحامنة)،  (إقليم  جرير  بابن  العسكرية 
السلك  ولوج  ملباراة  الكتابية  االختبارات 
(فوج  الترابية  لإلدارة  امللكي  للمعهد  العادي 
دعي  وهكذا،   .(2022 يونيو   -  2020 شتنبر 
الجتياز  بالفيروس  مصابني  مترشحني  أربعة 
بالقبول  إشعارهم  بعد  الكتابية،  االختبارات 
النهائي في االنتقاء األولي عبر املوقع اإللكتروني 
الداخلية  وزارة  تنظمها  التي  للمباراة  املعد 
سنويا، وذلك ضمانا لحقهم املكفول دستوريا في 
تكافؤ  ملبدأ  التوظيف وتحقيقا  مباريات  اجتياز 
الفرص. وفي هذا الصدد، عملت وزارة الداخلية 
من  للمترشحني  املناسبة  الظروف  توفير  على 
أجل إجراء االختبارات في ظروف جيدة، مرفوقة 
بضوابط طبية ووقائية استثنائية تم تسطيرها 
الطبية  األطر  مع  بتنسيق  الوزارة،  طرف  من 

املدنية والعسكرية العاملة باملستشفى. 

الحكومة تدعو اإلى االلتزام 
بالتدابير االحترازية لتمر منا�شبة 

عيد االأ�شحى في ظروف جيدة
 دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،أول 
والتعبئة  االنضباط  إلى  بالرباط،  األحد  أمس 
مواجهة  في  االحترازية  بالتدابير  وااللتزام 
(كوفيد19) لتمر مناسبة عيد األضحى في ظروف 
جيدة، مشددا على أن نجاح املرحلة الثالثة من 
عملية تخفيف الحجر الصحي رهني باالنخراط 
الجماعي لكافة املتدخلني. وحث العثماني، خالل 
خالد  الصحة  وزير  مع  مشتركة  صحافية  ندوة 
آيت الطالب، املواطنات واملواطنني على الحرص 
على الحد من التنقل غير الضروري خالل مناسبة 
عيد األضحى للتقليل من االزدحام الذي من شأنه 
على  والحرص  العدوى،  انتقال  في  يتسبب  أن 
ارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم املستمرين. 
املواطنني  انخراط  أن  الحكومة  رئيس  وأبرز 
وتقيدهم  املغاربة في جهود مكافحة (كوفيد19) 
من  املغرب  مكن  الصحية  السالمة  بإجراءات 
تخفيف  «مخطط  من  الثالثة  املرحلة  إلى  املرور 

الحجر الصحي».

االإفراج عن ال�شحافي حميد المهداوي

أفرج صباح أمس اإلثنني 20 يوليوز 2020، 
حميد  الصحافي  عن  السابعة،  الساعة  في 
 3 قضى  أن  بعد  تيفلت،  سجن  من  املهداوي 
الحسيمة  أحداث  إثر  على  االعتقال  من  سنوات 
والريف. وقد تم استقبال املهداوي أمام السجن 

من طرف أفراد من عائلته وبعض األصدقاء.
وكان  صاحب املوقع االلكتروني املتوقف عن 
معتقلي  ملف  في  حوكم  قد  «بديل»،  الصدور 
الزفزافي،  ناصر  وضمنهم  الحسيمة،  أحداث 
البيضاء  بالدار  االستئناف  محكمة  وأدانته 
التبليغ عن  «عدم  بالسجن ثالث سنوات بتهمة 

جناية تمس أمن الدولة».
لم  لكونه  التهمة  تلك  املهداوي  إلى  ووجهت 
يبلغ عن مكاملة هاتفية تلقاها من شخص يعيش 
إلى  إدخال أسلحة  فيها عن  في هولندا يتحدث 
املغرب لصالح حركة االحتجاج في شمال املغرب 

للمطالبة بالتنمية املعروف بحراك الريف.
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من  واحدة  أسرة  أن   ، للتخطيط  السامية  المندوبية  كشفت   
بين كل أربعة أسر) 26.1 في المائة( تعتزم السفر بعد رفع حالة 

الطوارئ الصحية.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية 
من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع االقتصادي 
واالجتماعي والنفسي لألسر، أن هذه النسبة تتراوح بين 1.13 في 

المائة في صفوف 
ال20 في المائة من 
األسر األكثر فقرا ، 
و45 في المائة بين 

األسر األكر ثراء.
وأضـــــــافـــــــت 
أكثر  أن  المذكرة 
من  أســــر   7 ـــن  م
أصل عشرة 71.5)
في المائة( ال تعتزم 
السفر خالل العطلة 
المقبلة،  الصيفية 
ـــذه  وتــــرتــــفــــع ه
 6.80 إلى  النسبة 
بين  ــة  ــائ ــم ال فـــي 
مقابل   ، القرويين 

3.67 في المائة بين الحضريين .
وحسب المندوبية ، فإن غالبية األسر، التي تنوي السفر، تعتزم 
اإلقامة لدى العائلة (78.9  في المائة) وتتمثل الخيارات المتوقعة 
المائة)، والمساكن  في   )8.2 اإليجار  األخرى لإلقامة في منازل 
الثانوية (4.1 في المائة)، ومراكز االصطياف( 3.2 في المائة) ، 

والفنادق أو اإلقامات الفندقية (3في المائة).
أما بالنسبة لألسر التي ال تعتزم السفر خالل العطلة 
الصيفية القادمة، توضح المندوبية، فإن السبب األول يكمن في قلة 
اإلمكانيات بالنسبة 39.4 في المائة من الحاالت، بينما يأتي عدم 
اعتياد أفراد األسرة على السفر خالل العطل في المرتبة الثانية 
بنسبة 26.1 في المائة، فيما يشكل الخوف من اإلصابة بفيروس 

كوفيد19- السبب الثالث بنسبة 15.3 في المائة.

وبهدف  أخــرى،  جهة  ومن 
للسياحة  جديدة  دفعة  إعطاء 
األسر  أرباب  يقترح  الوطنية، 
إجمالها  يمكن  تدابير  عــدة 
المواقع  وتطهير  تعقيم  في 
بالنسبة  بانتظام  السياحية 
األسر،  من  المائة  ل52.3في 
الحماية  شـــروط  ــة  ــب ومــراق
االصطياف  بأماكن  والوقاية 
وتعزيز   ، المائة  فــي   37.5
العاملين  مراقبة  إجـــراءات 
المائة،  فــي   34.2 والــزبــنــاء 
وتوفير الكمامات والمعقمات 
للزبناء 32.3 في المائة، وتقديم 
في   30.8 ترويجية  عــروض 
الزبناء  عدد  وتقليص  المائة، 
وتقوية  المائة)،  (25.5في 
استعادة  أجل  من  التواصل 

ثقة الزبناء(18 في المائة).
الذي  البحث،  هذا  ويهدف 
السامية  المندوبية  أنجزته 
للتخطيط خالل الفترة الممتدة ما بين 15 و 24 يونيو الماضي 
لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك 
االجتماعي واالقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد19- وتقييم 
آثار هذه األزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من 
حيث الولوج إلى التعليم والعالجات الصحية والشغل والدخل. 

 دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،أول أمس األحد بالرباط، إلى 
االنضباط والتعبئة وااللتزام بالتدابير االحترازية في مواجهة (كوفيد19-) 
لتمر مناسبة عيد األضحى في ظروف جيدة، مشددا على أن نجاح المرحلة 
الثالثة من عملية تخفيف الحجر الصحي رهين باالنخراط الجماعي لكافة 

المتدخلين.
 وحث العثماني، خالل ندوة صحافية مشتركة مع وزير الصحة خالد 
آيت الطالب، المواطنات والمواطنين على الحرص على الحد من التنقل 
الذي  االزدحام  من  للتقليل  األضحى  عيد  مناسبة  الضروري خالل  غير 
من شأنه أن يتسبب في انتقال العدوى، والحرص على ارتداء الكمامات 

والتطهير والتعقيم المستمرين.
 وأبرز رئيس الحكومة أن انخراط المواطنين المغاربة في جهود مكافحة 
(كوفيد19-) وتقيدهم بإجراءات السالمة الصحية مكن المغرب من المرور 
إلى المرحلة الثالثة من «مخطط تخفيف الحجر الصحي»، وأن المملكة 

سجلت كثيرا من قصص النجاح في 
تدبير هذه الجائحة بفضل اإلجراءات 
االستباقية التي انخرط فيها مختلف 

المتدخلين.
قــرار  أن  إلــى  العثماني  ولفت   
من  يعتبر  الصحي  الحجر  تخفيف 
نقاشا  يستلزم  إذ  المهمات،  أعقد 
عميقا وتداوال مع مختلف المتدخلين، 
ال سيما اللجنة العلمية، وأن اتخاذ 
هذا القرار يقتضي ضمان التوفيق 
وسالمة  صحة  على  الحفا  بين 
ــعــودة  الــمــواطــنــيــن مــن جــهــة، وال
التدريجية إلى الحياة الطبيعية من 

جهة أخرى.
 مــن جــهــة أخــــرى، ذكـــر رئيس 
الذي  الــقــرار  بمضامين  الحكومة 

المستوى  على  الصحي  الحجر  تخفيف  من  الثالثة  المرحلة  سيؤطر 
الوطني، والذي يشمل على الخصوص السماح للمؤسسات السياحية 
باستغالل 100 في المائة من طاقتها اإليوائية، دون تجاوز 50 في المائة 
من فضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة، وغيرها)، 
للنقل  االستيعابية  الطاقة  من  المائة  في   75 باستخدام  السماح  وكذا 

العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.
 كما تشمل هذه المرحلة، يضيف رئيس الحكومة، الترخيص بتنظيم 
اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور، والتجمعات واألنشطة 
التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، عالوة على افتتاح المراكز الثقافية 
طاقتها  من  المائة  في   50 حــدود  في  ثر  والم والمتاحف  والمكتبات 

االستيعابية.
 وأكد العثماني أنه تم اإلبقاء على جميع القيود 
االحترازية األخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة 
الطوارئ الصحية، بما في ذلك منع األفراح وحفالت 
العمومية  والمسابح  السينما  وقــاعــات  الـــزواج 
والجنائز، وغيرها، موضحا أن كافة القطاعات ستصدر 

دالئل تبسط كيفية تنزيل هذه المقتضيات.
 من جانبه، دعا آيت الطالب إلى الحذر واليقظة 
وضع  وخصوصا  االحترازية،  بالتدابير  وااللتزام 
القناع، مشددا على أنه في غياب لقاح ومعطيات علمية تثبت ما إذا كان 
الفيروس المستجد موسميا أم ال، يبقى سلوك اإلنسان أنجع وسيلة في 

مواجهة الفيروس.
االحترازية  باإلجراءات  التقيد  التراخي في  الصحة من   وحذر وزير 
باعتبار أن الجائحة لم تنته، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تحذر 

من أن الوباء لم يبلغ ذروته بعد.
بناء   وأبرز الوزير أن الوضعية الوبائية في المغرب «متحكم فيها» 
على عدد من المؤشرات، منها معدل اإلماتة الذي ال يتجاوز 1.6 في المائة، 

والحاالت بدون أعراض التي تصل إلى 98 في المائة.
 ولفت الوزير إلى أن جميع المحطات في تدبير الجائحة بتوجيهات 

ملكية سامية لقيت إشادة على الصعيد العالمي، مذكرا بأن عدد التحاليل 
للكشف عن الفيروس في المملكة ارتفع إلى 20 ألف يوميا بعد االنتقال 

من التشخيص إلى الكشف المبكر.
 وأوضح أن ارتفاع الحاالت الحرجة راجع إلى خروج أشخاص من 
ذوي الهشاشة بعد تخفيف الحجر بعد أن كانوا محميين وغير معرضين 
للعدوى خالل فترة الحجر الصحي، وأن معدل سن المصابين انخفض إلى 
أقل من أربعين سنة بعد أن كان في البداية أكثر من أربعين سنة، ويعزى 
ذلك إلى خروج الناس بعد تخفيف الحجر واستئناف مختلف األنشطة.

جميع  األحــد،  صباح  أصدرته  بال  في  دعــت،  قد  الحكومة  وكانت   
الصارم  الكامل والتقيد  التزامهم  إلى مواصلة  المواطنات والمواطنين 
بكافة اإلجراءات االحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية بغية 
تنزيل مختلف التدابير المتضمنة في «مخطط تخفيف الحجر الصحي»، 
ال سيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام 

عيد األضحى المبارك.
 وأكدت أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقا، إلى إغالق كل المناطق واألحياء 
السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد 
إجراءات المراقبة بها وإغالق المنافذ المؤدية إليها، وهو نفس القرار 
على  لم تحرص  إنتاجية وخدماتية وسياحية  كل وحدة  الذي سيشمل 

احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به. 

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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« يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى ربك راضية 
مرضية، فادخلي  في عبادي وادخلي جنتي».     

 صدق اF العظيم

 الحاج حماد امغدير 
Fفي ذمة ا

بــــقــــلــــوب 
مـــــؤمـــــنـــــة 
ا  بــقــضــاء 
وقدره وبحزن 
شديد،   فقدت 
عائلة امغدير،  
 الـــمـــشـــمـــول 
  ، ا برحمة 
تعالى،  بإذنه 

 ، مفاج موت  إثر  امغدير  حماد   الحاج  
وذلك يوم 17 يوليوز 2020.    وقد ووري  
في   موكب  الثرى  الطاهر  الفقيد    جثمان 
بمقبرة  اليوم  نفس  جنائزي   مهيب   في 

الغفران بالدار البيضاء . 
عائلة  األليمة،   تتقدم  المناسبة  وبهذه 
وأصــدق  القلبية  تعازيها  بأحر  مكوان 
مواساتها إلى زوجته خدوج مكوان وأوالده 
سعيد، حسن، خالد، ابراهيم، وبناته فاطمة، 
سائر  إلى  وكذا   ، وفاطم  مليكة   عائشة، 
أحفاد المرحوم  وأصهاره  وجميع أفراد 
عائلته الصغيرة والكبيرة،   سائلين المولى 
جلت قدرته أن   يرحم روحه الطاهرة وأن  
 يبوئها مقام صدق عند مليك مقتدر في   أعلى 
عليين،   وأن   يسكنه  في   جنانه مع الذين 
أنعم ا عليهم من النبيئين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا،  
 وأن   يلهم ذويه الصبر والسلوان. وإنا  

وإنا إليه راجعون . 

مغربية تنتصر على كورونا 
بعد صراع استمر 130 يوما

عزيز الساطوري
ذكرت وسائل إعالم بريطانية أن سيدة مغربية تبلغ من العمر 35 
سنة تمكنت من االنتصار على فيروس كورونا بعد صراع دام 130 
يوما، قضت منها 105 أيام وهي تخضع للتنفس الصطناعي و 40 
يوما في حالة غيبوبة، وهي أطول فترة يقضيها مريض مصاب 

بالفيروس التاجي وينتصر عليه في المملكة المتحدة.
وحسب عدد من وسائل اإلعالم التي سلطت الضوء على هذا 
الحدث، فإن المواطنة المغربية، ف.ب ، وبعد عودتها من زيارة 
إلى المحمدية، أظهرت التحاليل إصابتها بفيروس كورونا ليتم 
إدخالها إلى مستشفى « ساوتهامبتون» في 12 مارس الماضي.
وبعد عدة أيام تدهورت صحة المواطنة المغربية ليتم نقلها 
إلى العناية المركزة بعد إصابتها بالتهاب رئوي حيث تم وصلها 
بجهاز للتنفس االصطناعي، لتخضع للعالج بواسطة المضادات 
في  المغربية  المواطنة  دخلت  حيث  نتيجة  بدون  لكن  الحيوية 

غيبوبة استمرت لمدة أربعين يوما . 
غير أنه ومع نهاية شهر أبريل الماضي، تمكنت السيدة المغربية 
إصابتها  استمرار  مع  لكن  الفيروس،  على  بالفعل  التغلب  من 
بااللتهاب الرئوي وبعدوى في الدم قرر األطباء أن تواصل التنفس 
بمساعدة الجهاز االصطناعي رغم أنها لم تكن تعتمد عليه كليا.  
وبعد مرور 105 أيام من وصلها بجهاز التنفس االصطناعي 
تمكنت المواطنة المغربية أخيرا من الوقوف والحركة، بواسطة 
جهاز يساعد على المشي بسبب تقلص عضالتها بعد عدة اشهر 

قضتها دون حركة. 
وقال األطباء إن المواطنة المغربية استعادت عافيتها لكن لن 
يكون بمقدورها التنفس بقدرة كاملة بعد أن دمر الفيروس إحدى 

رئتيها.   

حريق مهول يندلع بغابة 
جماعة تيقي بأكادير

. عبداللطيف الكامل
بنفوذ جماعة  تقع  بغابة  قليل  قليل حريق مهول   قبل  اندلع 

”تيقي“ التابعة ترابيا لعمالة اكادير اداوتنان. 
وحسب مصادرنا،فقد أتى هذا الحريق الذي اندلع زوال يوم 

األحد 19 يوليوز على هكتارات من الغطاء الغابوي.
كما اتهمت السنته  مساحات غابوية واسعة بعدما انتشر بسرعة 
فائقة بفعل ارتفاع درجة الحرارة ما صعب من مهمة الوقاية المدينة 
التي وجدت صعوبة في تطويق الحرائق لكن بفضل مجهودات 

ها استطاعت في النهاية السيطرة على الحريق.
لم  بحيث  مجهولة  اآلن  حد  إلى  الحريق  أسباب  وتبقى  هذا 
تحّدد الجهات الرسمية  سبب الحريق أو عدد الهكتارات التي 

أتلفتها النيران. 
وكل ما نتوصل به من معلومات تفيد فقط ان، مصالح الدرك 
الملكي باكادير فتحت  تحقيقا حول مالبسات هذا الحريق الذي 

خلف هلعا كبيرا في وسط السكان المأجورين للغابة.

 مصابون بكورونا يجتازون مباراة ولوج 
السلك العادي للمعهد الملكي لإلدارة

كورونا  بفيروس  اجتاز مترشحون مصابون   
بمدرسة  األحــد  يــوم  (كوفيد19-)،   المستجد 
القاعدة العسكرية بابن جرير (إقليم الرحامنة)، 
االختبارات الكتابية لمباراة ولوج السلك العادي 
للمعهد الملكي لإلدارة الترابية (فوج شتنبر 2020 

- يونيو 2022).
وهكذا، دعي أربعة مترشحين مصابين بالفيروس 
الجتياز االختبارات الكتابية، بعد إشعارهم بالقبول 
النهائي في االنتقاء األولي عبر الموقع اإللكتروني 
المعد للمباراة التي تنظمها وزارة الداخلية سنويا، 
وذلك ضمانا لحقهم المكفول دستوريا في اجتياز 
مباريات التوظيف وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

على  الداخلية  وزارة  عملت  الصدد،  هذا  وفي 
توفير الظروف المناسبة للمترشحين من أجل إجراء 
االختبارات في ظروف جيدة، مرفوقة بضوابط طبية 
ووقائية استثنائية تم تسطيرها من طرف الوزارة، 
والعسكرية  المدنية  الطبية  األطر  مع  بتنسيق 
العاملة بالمستشفى. وتماشيا مع عملية اإلعداد 
تم  االختبارات،  لهذه  والتنظيمي  اللوجيستيكي 
تخصيص قاعة خاصة بمدرسة القاعدة العسكرية 

إلجراء المباراة الكتابية، مع اتخاذ جميع الضوابط الوقائية من 
تعقيم وارتداء للكمامات الواقية واحترام لمسافة األمان، تجنبا 
تمر هذه  الصحية، حتى  السالمة  لبروتوكول  واحتراما  للعدوى 

العملية في ظروف مثالية.
وبالمناسبة، قالت القائد رئيس مركز االمتحان بابن جرير، نهى 
التكموتي، «نتواجد اليوم بالقاعدة العسكرية بابن جرير لمواكبة 
المترشحين الذين تم انتقاؤهم الجتياز اإلختبارات الكتابية لمباراة 
ولوج السلك العادي للمعهد الملكي لإلدارة الترابية، والذين كانت 
د19-، ويخضعون  وف نتائج تحليالتهم المخبرية إيجابية لداء 

ر.» للعالج بالمركز اإلستشفائي بابن جر
وأضافت التكموتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
أنه وعيا منها وإيمانا بواجبها، ولبعث رورح الطمأنينة وتعزيز 
ثقة المترشحين، أولت وزارة الداخلية عناية خاصة في هذا السياق، 

ر بتنسيق  حيث عبأت خلية موفدة من اإلدارة المركزية إلى بن جر
وتعاون مع السلطات اإلقليمية واألطقم الطبية للسهر على خدمتهم 

وتوفير كل الوسائل الالزمة.
وأبرزت أن هذه الخطوة تروم إعطاء المترشحين نفسا للتغلب 
على داء كوفيد، والقدرة على اجتياز هذه المباراة في ظروف عادية، 
الوقائية المعمول بها في هذا  وفق الشروط الصحية والتدابير 

الصدد، كباقي المترشحين بمركز االختبارات الكتابية بالرباط.
للمترشحين  العاجل  بالشفاء  متمنياتها  عن  عبرت  أن  وبعد 
والتوفيق والنجاح بهاته اإلختبارات، أكدت التكموتي أن هؤالء 
المتحلي  المغربي  للشباب  وقدوة  «مثاال  بعتبرون  المترشحين 
إرادتهم  عن  أبانوا  إذ  هدفه،  تحقيق  أجل  من  العميقة  بالعزيمة 
القوية وإصرارهم على ولوج المعهد العتيد لوزارة الداخلية، الذي 

أحظى بفخر اإلنتماء إليه».
وقالت «من موقعي وكمواطنة مغربية غيورة على بلدها، أتمنى أن 

تكون هذه التجربة إضافة إيجابية لمعنويات 
نفوسهم  في  أمل  وبــذرة  المغاربة  شبابنا 
مهما  القوية  اإلرادة  بــروح  دائما  للتحلي 
االختبارات  اجتياز  وبعد  الظروف».  كانت 
المترشحون  سيدخل  بنجاح،  الكتابية 
اختبار  التي تشمل  النهائي  القبول  مرحلة 
نفسيا-تقنيا وتقييميا من طرف متخصصين 
السلطة  ممارسة  معايير  وفق  المجال  في 
وردود  الهدف،  تحقيق  وإمكانية  والزعامة، 
الفعل ونسبة التكيف وحب المعرفة واالنفتاح 
على اآلخر، ومدى القدرة على العمل الجماعي 
والمهارات التواصلية، إلى جانب االختبار 
الشفوي. وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن 
إجراء االختبارات الكتابية لمباراة توظيف 
للمعهد  العادي  السلك  لولوج  متدربا   130
األحد،  أمس  أول  الترابية،  لــإلدارة  الملكي 
بكلية  صباحا،  السابعة  الساعة  من  ابتداء 
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

- السويسي، بالرباط.
وتجري االختبارات الكتابية وفق مرحلتين، 
العربية يتضمن تحرير  باللغة  اختبار  اجتياز  األولى في  تتمثل 

موضوع حول مستجدات الحكامة والتنمية الترابية.
المستجدات  حول  موضوع  تحرير  الثانية  المرحلة  وتشمل 
القانونية أو السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية، 
الخيارات أو ذي إجابات قصيرة  واإلجابة على استبيان متعدد 
بتاريخ  المرتبطة  تلك  العامة، السيما  والمعارف  بالثقافة  يتعلق 
وتنظيم  المواطن،  السلوك  وقواعد  الوطنية  المؤسسات  وسير 

ومهام وزارة الداخلية.
ويتولى المعهد الملكي لإلدارة الترابية، الذي يعتبر مؤسسة 
لتكوين األطر العليا، مهمة تكوين رجال السلطة لوزارة الداخلية 
وأطرا أجنبية. ويرتكز هذا التكوين، الذي يشتمل على دروس في 
التدريب العسكري، على العلوم والتقنيات ومناهج التسيير والقيادة 
وعلى شروط تطبيقها ميدانيا في تأطير الساكنة وتدبير المجال.

26.1 في المائة من 
المغاربة يعتزمون 

السفر بعد رفع حالة 
الطوارئ الصحية

الحكومة تدعو إلى 
االلتزام بالتدابير االحترازية 
لتمر مناسبة عيد األضحى 

في ظروف جيدة
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ات�شاالت المغرب تح�شن رقم معامالتها ب 2.7 
في المائة خالل الن�شف االأول من �شنة 2020

عبداللطيف الكامل
لم ينتب أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية 
مما  أكثر   وخوف  هلع  أكادير  مدينة  بكورنيش 
تسرب  علمهم خبر  إلى  بلغ  بعدما  اليوم  انتابهم 
لتصميم  صورا  يحمل  الواتساب  عبر  إليهم 
التهيئة، الذي قيل عنه إنه سيكون شامال، بحيث 
بالواجهة  الموجودة  المطاعم  من  عددا  سيزيل 
بكاملها  المنطقة  لتهيئة  الفرصة  إلتاحة  البحرية 
مرورا  بيجوان  ساحة  مربد  إلى  األمل  ساحة  من 

بحديقة أغاني الطيور.
وحسب تلك الصور المنقولة على أوسع نطاق، 
بنائها  وإعادة  آخرها  عن  البنايات  تدمير  سيتم 
من  مطاعم سياحية  تكون  بتصميم عصري حتى 
تحت  مربد  إحداث  على  زيادة  الجديد،  الجيل 
أرضي بكل من ساحة األمل وساحة بيجوان يسع 

كل واحد منهما ألكثر من 1200 سيارة.
المخيم  من  الممتدة  المنطقة  تهيئة  عن  فضال 
البلدي إلى الكورنيش، وذلك بإزالة فندق سياحي 
وأخرى  للرياضة  وقاعات  ليلية  وماله  مصنف 
المرافق  هذه  بناء  إعادة  أساس  على  للتنشيط 
جمالية  ذات  عصرية  بمواصفات  لكن  جديد  من 
هندسية رائعة، زيادة على إحداث مرافق خضراء 
تربط  وطرق  ممرات  وإحداث  أولمبي  ومسبح 

المدينة بالكورنيش.
فكل شيء في هذه التصاميم المعدة من طرف 
بأن  وموح  مغر  المعماريين  المهندسين  أحد 

القادمة  األربع  السنوات  في  ستكتسي  المدينة 
قبلة  وستجعلها  جديدة،  وهندسية  معمارية  حلة 
حد  على  والداخلية  الخارجية  للسياحة  مفضلة 

سواء.
لكن ما أثار الشكوك والخوف أيضا في صفوف 
أرباب المطاعم السياحية المعنية بالدرجة األولى 
أو  بيجوان،  ساحة  لمربد  والمحاذية  بالهدم 

الجهات  أن  هو  البلدي،  المخيم  قرب  توجد  التي 
ما  حيال  الصمت  اختارت  بالمدينة  المسؤولة 
يروج مما زاد من مخاوف المهنيين الذين طالبوا 
بأن يلتقوا مع رئيس المجلس الجماعي ورئيس 
استجالء  أجل  من  -ماسة  سوس  جهة  مجلس 
مشروع  خالل  مطاعمهم  مصير  ومعرفة  الحقيقة 

إعادة التهيئة الشاملة للمنطقة.

الجهة  رئيس  أطلعهم  لما  المخاوف  وازدادت 
على حقيقة المشروع وأن الجهات المعنية سوف 
تراعي  وسوف  المستجدات  كل  في  تشاركهم 
أجل  من  مشتركا  اتفاقا  معهم  وستعقد  مطالبهم 
إعادة مطاعمهم بعد التهيئة الشاملة، بينما نفى 
رئيس المجلس الجماعي، في ندوة صحفية عقدها 
أية  وجود  18يوليوز2020،  السبت  يوم  مساء 

تهيئة من هذا القبيل وأنه ال علم  له بما يروج.
ومن جهة أخرى أدرك المهنيون أنهم اليوم في 
حاجة ماسة إلى توحيد رؤاهم وتكثيف جهودهم 
من أجل الدفاع عن مطالبهم في حالة ما إذا أصبح 
ما يروج اآلن من تصاميم في الواتساب حقيقة ال 
مناص منها، خاصة أن السلطات الوالئية تطالبهم 
في كل اجتماع بتجميع كل الطاقات والتصورات 
فوجئت  بعدما  واحد،  قانوني  إطار  في  والبرامج 
يشرق  واحد  سنة   12 لمدة  منقسمين  بإطارين 

والثاني يغرب.
وإذا ما تحقق هذا المطلب فمن المفروض أن 
تكون الجمعية، التي ستمثلهم، تدافع بدون هوادة 
عن  تدافع  وأن  ووضوح  بشفافية  مصالحهم  عن 
كافة األصناف دون إيالء أهمية في دفاعها لصنف 
دون آخر، وأن يكون تطوعها لهذه المهمة مجانيا 
كما نص على ذلك قانون الجمعيات، بحيث يكون 
هدفها األسمى أوال وأخيرا هو الدفاع المستميت 
تعددت  مهما  المنخرطين  مصالح  كافة  عن 
فليتنافس  ذلك  أصنافهم وتعقدت مشاكلهم، وفي 

المتنافسون.

مصطفى الناسي 

تنظرغرفة الجنايات االبتدائية التابعة لمحكمة االستئناف 

من  شخص  فيه  يتابع  جنائي  ملف  في  اليوم،  بالجديدة، 

تزوير  في  متخصصة  إجرامية  عصابة  تكوين  جناية  أجل 

السيارات واالتجار فيها.

ويتابع المتهم أيضا بتهم النصب واالحتيال والمشاركة 

اإلرشاء،  ومحاولة  المركبات  معالم  وتغيير  طمس  في 

تهريب  طريق  عن  البشر  في  االتجار  في  والمشاركة 

المهاجرين إلى الديار األوروبية وحيازة واستعمال أوراق 

مالية لعملة صعبة مشكوك في مصدرها متحصل عليها من 

جناية.

واعترف المتهم بعد إيقافه بنواحي ”حد السوالم“، أنه 

حاول إرشاء العناصر الدركية، مضيفا أنه كان مبحوثا عنه 

كان  إذ  االعتقال،  رهن  يوجد  آخر  متهم  جانب  إلى  لعمله 

الحصول  بعد  وثائقها  تزوير  بعد  بتفويت سيارات  يتكلف 

استنساخ  إلى  يلجأ   إذ  المزورة،  الرمادية  بطائقها  على 

وكاالت بيع وشراء وهمية وتسجيل وتصحيح اإلمضاءات 

السيارات  تسجيل  بمراكز  أو  الترابية  الجماعات  بإحدى 

دون  سيارات  بصور  مواجهته  وبعد  المغربية.  بالمملكة 

من  ورقة   40) باألورو  ومبالغ  المحمول،  بهاتفه  لوحات 

بأنه كان يلجأ رفقة مشاركه في تزوير  أقر  50 أورو)،  فئة 

مكان  أشخاص  أسماء  وتضمين  اصطناع  مع  السيارات 

أشخاص آخرين عبر محررات يعلم أنها غير صحيحة.

واعترف أنه اعتاد على السفر إلى المضيق للقاء شخص 

ويقوم  اإلسبانية  الديار  من  السيارات  بسرقة  يقوم  هناك 

العملة  وبخصوص  مزورة.  بوثائق  سبتة  عبر  بإدخالها 

اعتاد تسليمها  أنه  المحجوزة، أوضح في شأنها  الصعبة 

حاجياتهم  واقتناء  تسديد  أجل  من  للهجرة  للمرشحين 

بعد العبور نحو إسبانيا. وأكد أنه كلف امرأة تدعى حنان 

نحو  القضائية  الضابطة  ورافق  إحضارها.  في  للتصرف 

”حد السوالم“ وبعد تفتيش بيته، عثرت على سيارة فاخرة  
تكلف أحد شركائه بتزويرها وهو موضوع مذكرة بحث، كما 

أنها  اعترف  أخرى  لسيارات  صفائح  عدة  على  العثور  تم 

مزورة.

واألوراق  الصفائح  أن  تبين  البحث  مواصلة  وبعد 

على  اعتاد  أنه  وأضاف   ، فاخرتين  سيارتين  تهم  الرمادية 

إعادة تزوير وثائقها  المسروقة بعد  السيارات  االتجار في 

بتزويدها بصفائح لسيارات مغربية تعرضت لحوادث سير 

أو لم تعد صالحة الستعمال، بعد تلحيم الرقم التسلسلي من 

قبل متخصصين.

وواصل اعترافاته بأنه بعد إيقاف رئيسه ظل على عالقة 

سبع  أحدهم  من  وتسلم  تطوان،  نحو  وتوجه  شركائه  مع 

بالمدعو  واتصل  إسبانيا.  من  مسروقة  خفيفة  سيارات 

(ميمون) الذي كان يرسل له إطارات حديدية في اسم مطال، 
ويقوم  المسروقة  بالسيارات  تلحيمها  يتولى  الذي  هو 

المتهم بتوفير البطائق الرمادية من الجماعات الترابية كما 

سلف الذكر. وكان يتسلم مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 ألف 

درهم و50 ألفا مقابل تفويتها.

أثناء  يستعملها  كان  التي  السيارة  يخص  ما  وفي 

إيقافه، صرح أنه اشترى سيارة من نوع مرسيدس صفراء 

وتكلف  الرمادية  الورقة  منحه  الذي  بزميله  واتصل  اللون، 

أن  حين  في  بها،  التسلسلي  الرقم  لصق  بعد  بإحضارها 

لبيعها  تفكيكها  وتم  البيضاء  الدار  إلى  نقلها  تم  األولى 

عبارة عن قطاع غيار.

«الواتساب» يكشف تصميم تهيئة كورنيش مدينة أكادير 

المهنيون يتخوفون من زوال مطاعمهم والجهات 
الم�شوؤولة تختار ال�شمت حيال ما يروج

تنظر في ملفه جنايات الجديدة  يومه الثالثاء 

محاكمة عن�شر خطير في �شرقة ال�شيارات وتزوير 
ياكلها وثائقها واأرقام 

 حققت مجموعة اتصاالت المغرب رقم معامالت بقيمة تفوق 18،3 مليار درهم ، خالل 
(مستقرة على أساس قابل  المائة  2,7 في  ، بزيادة بنسبة   2020 النصف األول من سنة 

للمقارنة).
 وأوضحت اتصاالت المغرب ، في بال حول نتائجها الموحدة النصف سنوية برسم 
2020 ، أن هذا األداء، الذي تحقق في سياق األزمة المرتبطة بجائحة كورونا ، يرجع أساسا 
إلى تطوير بيانات النقال وخدمات (موني موبيل) لألنشطة الدولية وتطوير بيانات الثابت 

في المغرب.
رقم  المغرب  في  األنشطة  حققت   2020 يونيو  نهاية  في  أنه  ذاته  المصدر  وأضاف   
معامالت بقيمة 10،5 مليار درهم، بانخفاض 1,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 
2019 ، مشيرة الى أن هذا االنخفاض يفسر بتراجع رقم معامالت النقال الذي يعاني من 
تأثير األزمة خاصة على أنشطة الوارد الدولي، الدفع المسبق الصادر، والتجوال في حين 

يقابل هذا االنخفاض بزيادة في أنشطة بيانات النقال والثابت .
 وأبرز أن األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بلغت خالل نفس الفترة 
بسبب  الماضية  السنة  مع  مقارنة  المائة  في   2,5 بانخفاض   ، درهم  ماليير   6 حوالي 
والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل  الربح  هامش  أن  مسجال   ، المعامالت  رقم  انخفاض 
نتيجة  أن  إلى  المغرب  اتصاالت  وأشارت  المائة.  في   56,8 بلغ  واالستهالك  واإلهالك 
المائة  في   3,2 بانخفاض  درهم،  ماليير   4 حوالي  بلغت  المعدلة   (EBITA) التشغيل 
الفوائد  قبل  األرباح  في  االنخفاض  إلى  رئيسي  بسبب  ذلك  ويعود  سنوي.  أساس  على 
، فيما  المائة  38,4 في  ، مبرزة أن الهامش المعدل بلغ  والضرائب واإلهالك واالستهالك 
ارتفعت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (CFFO) المعدلة في المغرب بنسبة 11,5 

في المائة.
 وأبرزت أنه في سياق اقتصادي تميزه عواقب أزمة كوفيد 19 ، أظهرت األنشطة الدولية 
للمجموعة حتى اآلن مرونة وسجل رقم المعامالت ارتفاعا بنسبة 6,3 في المائة (0,1+ على 

أساس قابل للمقارنة ) مقارنة بسنة 2019.
وسجلت اتصاالت المغرب أنه خالل النصف األول من 2020 ، بلغت نتيجة التشغيل قبل 
اإلهالك واالستهالك 3،6 مليار درهم ، بزيادة 10,7 في المائة (8,5+ في المائة على أساس 
فيما بلغ معدل هامش الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  قابل للمقارنة ) 
بفضل  وذلك   ،( للمقارنة  43,6 في المائة بزيادة 1.7نقطة (3,4+ نقطة على أساس قابل 
التحسن في معدل الهامش الخام واالنخفاض في تكاليف التشغيل. وخلصت إلى أنه خالل 
نفس الفترة، تحسنت نتيجة التشغيل (EBITA) المعدلة بنسبة 6,3 في المائة (8,8+ في 
المائة على أساس قابل للمقارنة )، لتصل إلى 1،8 مليار درهم ، وهو ما يمثل هامش معدل 

مستقر عند 21,6 في المائة (زائد 1,7 نقطة على أساس قابل للمقارنة).  

راما من مخدر  نان و85 كيلو اأكادير  حجز 4 اأ
ال�شيرا على متن �شيارتين لنق الب�شائ 

 
 تمكنت عناصر المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناء على معلومات 
إحباط  من  األحد،  مساء  الوطني،  التراب  لمراقبة  العامة  المديرية  مصالح  وفرتها  دقيقة 

.«pickup» عمليات تهريب شحنة من مخدر الشيرا على متن سيارتين لنقل البضائع
 وأفاد بال للمديرية العامة لألمن الوطن بأن السيارة األولى تم توقيفها بمدخل مدينة 
تم حجز طنين  إتالف عجالتها، حيث  بعد استعمال مسلفة حديدية مكنت من  ملول  أيت 
و343 كيلوغراما من مخدر الشيرا، معبأة بإحكام أسفل شحنة من البطيخ األحمر، كما تم 

أيضا توقيف سائقها البالغ من العمر 52 سنة.
 وأضاف البال أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت، بشكل مواز، من اعتراض مركبة 
مماثلة بمنطقة القليعة التي تبعد بحوالي 30 كيلومترا عن مدينة أيت ملول، وعلى متنها 
تم حجز طن و742 كيلوغراما إضافية من مخدر الشيرا، ليصل مجموع ما تم حجزه خالل 
هاتين العمليتين 4 أطنان و85 كيلوغراما من المواد المخدرة، فضال عن حجز مبالغ مالية 

وهواتف نقالة تستعمل في هذا النشاط اإلجرامي.
، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة   وقد تم االحتفا بالمشتبه به، يضيف البال
البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي االمتدادات 
تحديد  بعد  فيه  المفترضين  المتورطين  باقي  وتوقيف  اإلجرامي،  النشاط  لهذا  المحتملة 

هوياتهم.

أبرمتها جماعة مدينة أكادير مع جمعية 

تح  يئة حقوقية ب�شو�ش تطال وزارة الداخلية ب
اقية �شراكة تحقي حول ات

 ع، الكامل

الداخلية  وزير  من  كل  إلى  يونيو2020،   22 بتاريخ  وجهتها  شكاية  في 
أكاديرإداوتنان،  عمالة  عامل  ماسة   - ووالي جهة سوس  الترابية  لإلدارة  العامة  والمفتشية 
المال  السلطة وحماية  المواطن من استعمال الشطط في  للدفاع عن  الجهوية  الهيئة  طالبت 
وإحدى  أكادير  مدينة  جماعة  بين  شراكة  اتفاقية  إبرام  طريقة  حول  تحقيق  بفتح  العام، 

الجمعيات المشتغلة في نقل األموات والمرضى والجرحي.
في  استفاد  الجمعية  أن عضوا من هذه  االتفاقية،  إبرام هذه  بعد  لديها،  ثبت  أنه  وذكرت 
المراكز  إلى  الكلوي  10ماليين سنتيم من أجل نقل مرضى القصور  ما بعد من منحة قدرها 
االستشفائية، وهو ما شكل لدى الهيئة الحقوقية حالة التنافي وهدرا للمال العام وشططا في 

استعمال السلطة المخولة للمجلس الجماعي لمدينة أكادير.
ولذلك نددت الهيئة الحقوقية بهذا الشطط في استعمال المال العام، والتمست من الجهات 
بعض  أن  خاصة  الجمعية  هذه  منها  استفادت  التي  المنحة  في  للطعن  التدخل  المسؤولة 
والمرضى  األموات  بنقل  تتلعق  أكادير،  مدينة  بجماعة  عمومية  من صفقة  استفاد  أعضائها 

والجرحى بالجماعة.
باقي  حرم  مما  شراكة  اتفاقية  من  استفادت  المذكورة  الجمعية  هذه  أن  إلى  وأشارت 
الجمعيات على الصعيد الجهوي والوطني من المشاركة في هذه الصفقة بناء على مناقصة 

وفتح األظرفة وتكافؤ الفرص بين الجميع،
مبررة ذلك بكون فتح المجال أمام جميع الجمعيات والمرشحين والشركات والمؤسسات 
المشتغلة في هذا القطاع من شأنه حماية المال العام من التسيب والزبونية والمحسوبية، 
عبر إخضاع هذه الصفقة المثيرة للجدل لقانون الصفقات العمومية بحيث كان من المفروض، 
تم منحه  أقل مما  للجميع،على مبلغ  المنافسة  تم فتح  لو  الصفقة،  يتم رسو هذه  أن  وبدون 

للجمعية المذكورة بمبلغ 75مليون سنتيم.
ولهذه األسباب كلها، شددت الهيئة الحقوقية المذكورة أعاله،على ضرورة التقصي في هذه 
الشراكة المبرمة مع هذه الجمعية،والمطالبة بإلغائها ألن أحد أعضاء الجمعية  استفاد من 
منحة من الجماعة الترابية،والمطالبة أيضا بإخضاع صفقة نقل األموات والمرضى والجرحي 
بأكاديرلصفقة عمومية حتى يتم فتح المجال لجميع الجهات العاملة بهذا الميدان على الصعيد 

الوطني وذلك ضمانا للشفافية والنزاهة وحفاظا على المال العام من الهدر والتسيب.

توقيف �شخ�ش بمكنا�ش بتهمة
 قت موظف اأمن

 تمكنت المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء أول أمس  األحد، 
من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، يشتبه في تورطه في ارتكاب جريمة الضرب 
والجرح المفضي إلى الموت التي كان ضحيتها موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بوالية 

أمن مكناس.
 وذكر بال للمديرية العامة لألمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد باشرت، 
زوال األحد، إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزله بمنطقة «عرصة المراني»، 
وهي تحمل جروحا وإصابات خطيرة باستعمال أداة راضة عبارة عن قنينة غاز وأخرى 
حادة عبارة عن قطعة حديدية، قبل أن تقود األبحاث والتحريات إلى تحديد هوية المشتبه 
به وتوقيفه بحي «برج موالي عمر» بمدينة مكناس، وذلك في وقت وجيز من تاريخ ارتكاب 

هذه الجريمة.
رهن  النظرية  الحراسة  تدبير  تحت   ، البال يضيف  به،  بالمشتبه  االحتفا  تم  وقد 
إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف 
والمالبسات والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة، التي يشتبه في 

ارتباطاتها بخالفات شخصية.

متأخر»، مذكرا بوصول البواخر األولى 
في هذا السياق إلى ميناءي بني انصار 
المتوسط  وطنجة  (الجمعة)  بالناضور 

(السبت).
باخرة  نستقبل  «اليوم  وأضاف 
أخرى تقل حوالي 1200 من المواطنات 
من  بإسبانيا»  العالقات  المغربيات 
األمر  أن  معتبرا  الموسميات،  العامالت 
يتعلق ب «فوج أول ستليه أفواج أخرى، 
 7 حوالي  يناهز  العالقات  مجموع  ألن 

آالف مواطنة مغربية».
التي شاركت  العملية،  هذه  بأن  ونوه 

فيها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، 
الجوانب  جميع  على  الوقوف  تستدعي 
أوصت  التي  واالحترازية  الوقائية 
جائحة  بتدبير  المعنية  الوزارات  بها 
فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه «ال يسع 
وتدخلها  دعمها  تقدم  أن  إال  المؤسسة 
المالئمة  الظروف  توفير  في  للمساهمة 
لهذا النوع من المبادرات في ظل السياق 

االستثنائي لكوفيد 19».
«مرت  وأشاد بظروف االستقبال التي 
التنسيق  بفضل  حسنة  أجواء  في 
الساهرين  مختلف  بين  القائم  المستمر 

العامالت  من  األول  الفوج  وصل   
المغربيات الموسميات من إقليم هويلبا 
اإلسباني، األحد، على متن رحلة بحرية 
ميناء  إلى  هويلبا  ميناء  من  مباشرة 

طنجة المتوسط.
 1200 حوالي  األول  الفوج  ويضم 
 7100 حوالي  بين  من  موسمية،  عاملة 
ست  متن  على  نقلهن  سيجري  عاملة 
وطنجة  هويلبا  بين  بحرية  رحالت 
الدولة  طرف  من  توفيرها  تم  المتوسط 

المغربية.
المكلف   ، ا عبد  موسى  عمر  وأبرز 
لمؤسسة  واإلنساني  الطبي  بالقطب 
العملية  أن  للتضامن،  الخامس  محمد 
المغربيات  من  مجموعة  استقبال  «تهم 
الموسمي  العمل  إطار  في  كن  اللواتي 
تتجاوز  لمدة  عالقات  وبقين  بإسبانيا، 
مدة إقامتهن بالنظر للظروف االستثنائية 
أن  معتبرا  كورونا»،  بجائحة  المرتبطة 
المؤسسة، باعتبارها مشرفة على عملية 
المقيمين  المغاربة  لعبور  «مرحبا» 
بالخارج، يتعين أن «تكون مع أي مغربي 
ومغربية يعيش ظروفا خاصة تستدعي 
والتخفيف  إلى جانبه  المؤسسة  وقوف 

من معاناته».
الخامس  محمد  مؤسسة  أن  وأضاف 
للتوجيهات  «استجابت  للتضامن 
محمد  الملك  لجاللة  السامية  الملكية 
عملية  لبداية   ، ا نصره  السادس، 
استثنائية خالل  في ظروف  ولو  مرحبا 
هذه السنة وإن كانت قد انطلقت في وقت 

وأمن  مينائية  سلطات  من  العملية  على 
محلية،  وسلطات  وجمارك  وطني 
لمؤسسة  الوازن  الحضور  جانب  إلى 
هذه  مثل  في  للتضامن  الخامس  محمد 

الظروف».
وعلى مستوى ميناء طنجة المتوسط، 
قامت السلطة المينائية بتوفير الوسائل 
الميناء  داخل  والنقل  اللوجستيكية 
التعقيم  ووسائل  الغذائية  والوجبات 
لفائدة المستفيدات من العملية، واللواتي 
من  انطالقا  حافالت  عبر  توجيههن  تم 

الميناء إلى أماكن إقامتهن بالمغرب.
قد  بمدريد  المغرب  سفارة  وكانت 
سفيرة  أن  صحافي،  بال  في  أعلنت، 
المغرب بمدريد، كريمة بنيعيش، انتقلت 
إلى إقليم هويلبا، السبت، قصد االطالع 
على السير الجيد للمرحلة األولى من هذه 
التي تجري بتنسيق من وزارة  العملية، 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 

والمغاربة المقيمين بالخارج.
توفير  تم  أنه  نفسه  المصدر  وأضاف 
والبشرية  اللوجستيكية  الوسائل  جميع 
ظل  في  العملية،  هذه  نجاح  أجل  من 
بها  الجاري  الصحية  التدابير  احترام 
«بي. اختبارات  إجراء  تم  حيث  العمل، 

لفائدة  المصلية  واالختبارات  سي.إر» 
جميع العامالت المغربيات الموسميات، 
احترام  مع  صحتهن  على  الحفا  بغية 
عودتهن  عند  مراعاتها  الالزم  الشروط 

إلى المغرب.

وج االأول من العامالت  نجة المتو�ش : عودة ال
ويلبا المغربيات المو�شميات من اإقليم 
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 عززت ألمانيا استعداداتها الهادفة إلى مكافحة تفشي وباء «كوفيد19-» 
العائدون من  المصطافون  قد يحملها  ثانية  في ظل مخاطر بروز موجة 
عطلهم، وذلك بعدما كانت من الدول األوروبية األكثر نجاحا في تجنب األزمة.
وفي هذا اإلطار، ستفرض السلطات األلمانية تدابير عزل مشددة على 

المستوى المحلي حال تسارع عداد اإلصابات بالعدوى.
نطاقات  في  خروج»  «حظر  إقرار  على  والواليات  الحكومة  وتوافقت 
جغرافية سيعاد فرض الحجر المنزلي فيها حال ظهور بؤرة لكوفيد19-، 

وفق ما أعلنت الحكومة.
وفي الواقع، لن يكون بمقدور السكان مغادرة المناطق المعزولة إال في 

حاالت الضرورة القصوى.
وهذا أمر جديد في ألمانيا إذ كانت السلطات تتبنى إلى اآلن تعريفا مرنا 

لمفهوم العزل، يرتكز إلى حد بعيد على االنضباط الذاتي وحسن النية.
فحتى في ذروة تفشي الوباء في مارس وأبريل، ما كانت غالبية األلمان، 
باستثناء البافاريين، خاضعة إلى قيود عزل مشدد على غرار اإليطاليين 

واإلسبانيين أو الفرنسيين.
بالرغم من ذلك، لن يشمل التدبير الجديد كانتونات بأكملها، كما كان 

مطروحا سابقا ، وإن ما مناطق أصغر ضمن مساحة محصورة.
وينص االتفاق على تطبيق «قيود على التنقالت غير األساسية (...) 

دخوال وخروجا « من المناطق المعنية.
على الصعيد العملي، أوضح رئيس مكتب المستشارية هيلغي براون 
أنه ستتم االستعانة بالجيش األلماني عند إعالن عزل محلي، الفتا إلى 
أن هذه التدابير المحلية ستفرض «بشكل أسرع وفي مساحة محصورة 

أكثر وبمزيد من الوضوح».
للمواطنين  فحوص  إجــراء  في  المساهمة  األلمان  الجنود  وبإمكان 
المحجورين في منطقة معينة، وفق ما أوضح براون لشبكة «زد دي إف» 

التلفزيونية العامة.
وأكد أن هذا سيسمح بخفض فترة العزل إلى بضعة أيام فقط.

وتخشى ألمانيا التي بقيت بمنأى نسبيا عن الوباء حتى اآلن، موجة 
ثانية من تفشي الفيروس مع عودة األلمان من عطل يقضونها في الخارج 

وال سيما في جزيرة مايوركا.
وتصاعد القلق عند ورود تسجيالت فيديو لسياح ألمان في مايوركا 

ال يضعون الكمامات وال يلتزمون بالتباعد االجتماعي لمسافة 1,5 متر.
وحذر وزير الخارجية هايكو ماس من ضياع التقدم المحرز في مكافحة 

الفيروس.
وقال لصحيفة فونكه «مثل هذا التصرف ليس خطيرا فحسب، بل غير 

مراع لجميع الذين يرغبون في تمضية عطلتهم بشكل آمن».
وأضاف «تمكنا للتو من إعادة فتح الحدود في أوروبا. يجب عدم المجازفة 

بذلك، من خالل سلوكيات متهورة».
وقال وزير الصحة ينس شبان «يتوجب علينا أن نكون حذرين للغاية» 
كي ال تتحول جزر البليار إلى «ايشغل ثانية»، في إشارة إلى محطة تزلج 

في النمسا صارت خالل فصل الشتاء بؤرة لكوفيد19-.
وسارعت السلطات المحلية في تلك الجزيرة اإلسبانية المفضلة للسياح 
األلمان إلى جانب كريت ورودس اليونانيتين، إلى تشديد اإلجراءات وأقرت 

إغالق سلسلة حانات في جادة محببة لدى األلمان.
ومع 9078 وفاة، برزت ألمانيا بمثابة «قدوة» في مكافحة تفشي الفيروس، 
في وضعية تعود إلى أسباب عدة لعل أبرزها سياسة إجراء فحوص كشف 

واسعة النطاق وأيضا الشبكات االستشفائية الكبيرة في المناطق.
وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة مع صحيفة 
ديلي تلغراف األحد من أنه لن يلجأ إلى إعادة فرض الحجر الصحي إال 

كحل أخير الحتواء وباء كوفيد19- مشبها ذلك بإجراء «ردع نووي».

واعتبر جونسون، الذي يأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية «بحلول 
ثانية  موجة  ظهور  من  الكبيرة  المخاوف  من  الرغم  على  الميالد»  عيد 
من فيروس كورونا المستجد، أن اإلدارة الحكومية لألزمة الصحية التي 

واجهت انتقادات، تحسنت.
وتعد بريطانيا من أكثر الدول تضررا من الوباء، وقد سجلت أكثر من 

45 ألف وفاة، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا.
رفع  بدأ  الذي  الــوزراء،  رئيس  ويأمل  خاص،  بشكل  االقتصاد  وتأثر 
من جديد  الخطوة  هذه  مثل  اتخاذ  إلى  اللجوء  بتجنب  تدريجيا،  العزل 

على المستوى الوطني.
وقال لصحيفة ديلي تلغراف في مقابلة تأتي في الذكرى األولى لتوليه 
عن  التخلي  يمكنني  ال  كما  األداة  هذه  عن  التخلي  يمكنني  «ال  منصبه 

الردع النووي».
وأضاف «لكن األمر أشبه بالردع النووي، بالتأكيد ال أريد استخدامه. 

وال أعتقد أننا سنجد أنفسنا في مثل هذا الموقف مرة أخرى».
وكشف جونسون الجمعة عن المراحل التالية لخطته من أجل فك اإلغالق 
تدريجيا في إنجلترا الذي تم فرضه في 23 مارس للحد من انتشار فيروس 

كورونا المستجد.
في حين أعيد فتح الحانات والمطاعم في أوائل يوليوز، شجع الزعيم 
الجمعة  العام  النقل  استخدام  استئناف  على  البريطانيين  المحافظ 

وشجعهم على العودة إلى مكان عملهم اعتبارا من األول من غشت، باالعتماد 
على أصحاب العمل لتحديد ما إذا كان ينبغي للموظفين مواصلة العمل 

عن بعد أو العودة للعمل من المكتب.
في تناقض مع الحماس الذي أبداه جونسون، بدا كريس ويتي كبير 
ونبه  بكثير،  أكثر حذرا  البريطانية،  الحكومة  في  الطبيين  المستشارين 
الجمعة أمام لجنة برلمانية إلى أنه يجب اتباع تدابير التباعد االجتماعي 

«لفترة طويلة».
ووافقه الرأي المستشار العلمي للحكومة باتريك فاالنس، معتبرا أن 

خطر حدوث موجة ثانية من الوباء «مرتفع».

 مالزمة المنازل وا'وروبيون 
وطلب من نحو أربعة ماليين شخص يعيشون في برشلونة «البقاء في 

المنزل» في محاولة لوقف انتشار وباء «كوفيد19- «في حين يستأنف قادة 

االتحاد األوروبي محادثاتهم السبت بهدف التوصل إلى حل وسطي بشأن 

خطة اإلنعاش االقتصادي التي ترفضها بعض الدول.

كذلك، يعقد وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية 

محادثات السبت لمحاولة تحفيز االقتصاد العالمي في ظل الركود 

الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وسط تزايد الدعوات لتخفيف عبء 

الديون على البلدان الفقيرة.

ويواصل وباء «كوفيد19-»، الذي قتل حتى اآلن ما ال يقل عن 590 ألف 

شخص حول العالم، انتشاره أو استأنف تفشيه في العديد من البلدان 

خصوصا في القارة العجوز حيث اتخذت العديد من الدول تدابير مشددة 

في محاولة لتجنب موجة ثانية.

الواليات  التوالي، سجلت  الثالث على  لليوم  المحيط األطلسي،  وعبر 

المتحدة حصيلة يومية قياسية من حيث عدد اإلصابات بلغت أكثر من 

.77600
وفي اسبانيا، واحدة من الدول األكثر تضررا جراء الوباء مع تسجيلها 

اكثر من 28 ألف وفاة، دعي نحو أربعة ماليين شخص في برشلونة الجمعة 

إلى «التزام المنازل».

وأعلنت الحكومة المحلية إغالق صاالت السينما والمسارح والمالهي 

من  ألكثر  والتجمعات  المسنين  رعاية  دور  زيارة  أيضا  ومنعت  الليلية، 

عشرة أشخاص، وسيتعين على المطاعم خفض قدرتها االستيعابية بنسبة 

50 في المئة.
وتراقب السلطات االسبانية منذ عدة أيام أكثر من 120 بؤرة وبائية 

نشطة، خاصة في كاتالونيا (شمال-شرق).

واجتمع قادة االتحاد األوروبي مجددا في محاولة إلنقاذ خطة إنعاش 

إثر   ، المستجد  كورونا  فيروس  أزمة  بعد  ما  لمرحلة  اقتصادي ضخمة 

اصطدام المحادثات في يومها األول الجمعة بعدم مرونة من جانب الدول 

المؤيدة للتقشف وعلى رأسها هولندا والنمسا.

وذكر مصدر أوروبي أنه ينتظر أن يتم تقديم «مقترحات أوروبية» حول 

الخطة لمحاولة إقناع الدول «المقتصدة» بالمشروع والتقدم باتجاه اتفاق 

بين الدول ال27.

وفي صلب المحادثات، خطة إنعاش لما بعد «كوفيد19- «بقيمة 750 

مليون يورو يمولها قرض مشترك، وهي فكرة مستوحاة من اقتراح تقدم به 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل.

ومساعدات  القروض  من  يورو  مليون   250 من  الخطة  هذه  وتتألف 

الدول المستفيدة منها إعادتها.  500 مليار لن يترتب على  مالية بقيمة 

لالتحاد األوروبي  وهي تستند إلى ميزانية طويلة األمد (2027-2021) 

بقيمة 1074 مليار يورو.

وتعبر أربع دول توصف ب»المقتصدة» - هولندا والنمسا والدنمارك 

ومعها فنلندا أخيرا، عن تحفظات كبيرة على االقتراح الذي  والسويد - 

يفترض أن تستفيد منه أوال إيطاليا واسبانيا أكثر دولتين في 

االتحاد تضررتا من انتشار فيروس كورونا المستجد وتعتبران 

من البلدان األكثر تساهال في مجال الميزانية.

وبعد سبع ساعات من المناقشات التي وصفتها مصادر عدة 

ب»البناءة»، التقى رؤساء الدول والحكومات األوروبيون في اجتماع 

شهد توترا في النقاشات بسبب موقف هولندا الذي اعتبر متشددا 

جدا حول مراقبة األموال التي يمكن أن توزع.

وقال مصدر دبلوماسي «سنحاول مناقشة األمور مجددا بطريقة 

أخرى».

ويعقد القادة األوروبيون في بروكسل أول اجتماع لهم وجها لوجه 

منذ خمسة أشهر بسبب الوباء، مزودين بكمامات إال أن مجموعة 

افتراضيا.وقال منظمو االجتماع في  المحادثات  العشرين ستعقد 

الرياض في بيان إن الوزراء ومحافظي المصارف «سيناقشون اآلفاق 

انتعاش  أجل  من  الجماعي  العمل  وينسقون  العالمية  االقتصادية 

اقتصادي عالمي قوي ومستدام».

وأصاب فيروس كورونا 14 مليون شخص حول العالم وسجلت 

حوالى 600 ألف وفاة وفقا لتقرير مساء الجمعة.

 20,30 الساعة  حتى  الجمعة  هوبكنز  جونز  بيانات  وأظهرت 

00,30( ت  السبت) أن الدولة األكثر تضررا من الوباء في العالم 
سجلت خالل 24 ساعة 77638 إصابة جديدة بالوباء ليصل إجمالي 

اإلصابات إلى نحو 3,64 ماليين، إضافة إلى 927 وفاة، ليرتفع بذلك 

إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم في هذا البلد إلى 

139 ألفا و128 شخصا.
أما الدول األخرى التي شهدت أكبر عدد من الوفيات هي البرازيل 

(77851 وفاة) والمملكة المتحدة (45119 وفاة) والمكسيك (37574 
وفاة) وإيطاليا (35017 وفاة).

وفي تكساس وأريزونا، طلبت السلطات المحلية شاحنات مبردة 

لزيادة القدرة االستيعابية للمشارح.

وقد حذر صندوق النقد الدولي الجمعة من أن عودة تفشي الوباء 

تمثل «الخطر الرئيسي» على االقتصاد األمريكي الذي سجل ركودا 

تاريخيا بلغت نسبته 37 % في الربع الثاني.

ورغم هذه المعلومات المثيرة للقلق، قال رئيس الوزراء البريطاني 

بوريس جونسون إن هناك احتماال أن ترفع بالده وهي األكثر تضررا 

إلى  البالد  «عودة  في  يأمل  أنه  العزل مضيفا  تدابير  أوروبا،  في 

طبيعتها في أقرب وقت ممكن، في أقرب تقدير في نوفمبر».

وفي األرجنتين، أعلنت الحكومة الجمعة تخفيف إجراءات الحجر 

في منطقة العاصمة رغم ارتفاع معدل اإلصابات بفيروس كورونا 

المستجد.

الريتا  رودريغيز  هوراسيو  ايرس  بوينس  بلدية  رئيس  وقال 

من  ابتداء  إنه  صحافي  مؤتمر  في  كيتشيلوف  اكسيل  والمحافظ 

االثنين سيكون ممكنا استئناف نشاط الصناعات والعمل في المتاجر 

المحلية والقيام ببعض األنشطة المهنية فضال عن ممارسة الرياضة 

وارتياد دور العبادة.

حيث  الوسطى  أمريكا  في  انتشاره  أيضا  الفيروس  ويواصل 

المستشفيات على وشك االنهيار وحيث تتصاعد احتجاجات العاملين 

في المجال الطبي.

انيا، اإ�شبانيا، بريطانيا…  اأ
! وجة الوبائية الثانية يخيم على العا  �شبح ا

تستعد نور على مضض لتمضية عطلة الصيف في باريس 
بدال من زيارة تونس، التي يتحدر منها أهلها، جر اء تفشي 
وباء "كوفيد19-"، وتقول "ألغيت بطاقات سفري، وأنا مترددة 

حيال زيارة جدتي خشية نقل العدوى".
ينتقلون  المغاربيين  من  ماليين  عدة  كان  غرارها،  فعلى 
صيفا إلى ضفة البحر األبيض المتوسط الجنوبية، لتمضية 

عطل الصيف.
غير أن القيود على التنقالت وحال الاليقين السائدة في 
العام،  هذا  التالقي  من  عائالت  عدة  ستمنع  العالم،  أرجاء 
خاصة في عيد األضحى، إحدى المناسبات الدينية البارزة، 

الذي يحل في نهاية يوليوز.
وكانت نور عزمت منذ مدة على السفر في 26 يوليوز للقاء 

"العائلة".
وتقول الشابة ذات الـ26 عاما العاملة في مجال الصحة 
إذا  أو شهرين  تمضية شهر  "أحب  برس  لفرانس  الوقائية 
استطعت في تونس حيث أمضي الوقت مع جدتي في بنزرت 

أو جربة".
لكن تفشي الوباء أسفر عن تغييرات كثيرة على صعيد النقل 

الجوي، وكانت رحلتها واحدة من تلك الملغاة.
وتبدي نور أسفها إذ "ال وجود لرحالت أخرى على متن تلك 
الخطوط الجوية للسفر في غشت وأنا موعودة بعمل جديد 
إنني مترددة كثيرا إذ من الصعب عدم رؤية  في سبتمبر -- 

العائلة، لكن أصبح السفر معقدا ".
تفكر نور حاليا في البقاء برفقة أصدقائها المتحدرين من 

أصول مغاربية في سين-سان-دوني في ضواحي باريس.
وال تزال الحدود مغلقة في المغرب والجزائر بسبب أزمة 

"كوفيد19-".
"عملية  عن  الجاري  الشهر  بداية  أعلن  المغرب  أن  غير 
يقطنون  الذين  فيهم  بمن  مواطنيه،  أمام  تتيح  استثنائية" 
من  بحرا  أو  يوليوز جوا   15 من  بدءا  العودة  الخارج،  في 

فرنسا أو إيطاليا.
وفاجأ هذا القرار مكاتب السفر وشركات الطيران والمواقع 
اإللكترونية، وفق الصحافة المحلية التي نشرت استطالعا 
للرأي يشير إلى أن مغربيا من أصل اثنين يود زيارة البالد 

في الصيف.
لكن سيكون من المهم معرفة من سيتمكن من ذلك، خاصة 

أن السفر صار أشبه بمهمة عسيرة.

وأثارت أسعار بطاقات السفر ضجة في وسائل التواصل 
االجتماعي إلى أن أعلنت الخطوط الملكية المغربية أسعارا 
في  إجراء فحصين طبيين  الرباط  وتطلب  الموسم.  تناسب 
غضون 48 ساعة يؤكدان عدم اإلصابة ب"كوفيد19-"، وذلك 
البعض  فيه  يرى  الذي  األمر  السفر،  موعد  من  يومين  قبل 

مهمة صعبة.
وعلى موقع فيسبوك، كتبت مغربية تقيم في الواليات المتحدة 
"ال يقبل أي مخبر إجراء الفحص في حال لم أكن أعاني من 
الحرارة"، وبالتالي يتوجب "الذهاب إلى مخبر خاص ولكن ال 
أحد بينهم يوافق على منحي نتائج الفحصين خالل 48 ساعة".
ورفعت تونس في منتصف يونيو تدابير العزل التي استمرت 
14 يوما، وأعيد فتح الحدود في 27 منه، ووفقا للقواعد المتبعة، 
فإن القادمين من دول مدرجة على القائمة الخضراء على غرار 

فرنسا وإيطاليا، لن يخضعوا ألية تدابير.
غير أن وسائل النقل بحرا تضررت جراء اكتشاف إصابات 
بالوباء في عداد الطواقم، وردعت الخشية من مواجهة موجة 

وبائية ثانية البعض عن استخدامها.
وسط ذلك، احتدم النقاش في وسائل التواصل االجتماعي 
أقرباء  تعريض  خطر  وسط  عدمه  من  السفر  مسألة  بشأن 

لإلصابة.
وكتب نبيل الثالثيني المقيم في مدينة ليل الفرنسية "ليس 
منصفا بالنسبة لغير المضطرين للسفر المخاطرة بنقل عدوى 

إلى بالد تعاني على مستوى نظامها الصحي".
االقتصادات  على  بثقله  المصطافين  هؤالء  غياب  ويلقي 
الوطنية إذ إن المهاجرين يمثلون مكسبا في الدول المغاربية،
فالمغرب استقبل في 2019 أكثر من 2,9 مليون شخص من 
بين المغربيين المقيمين في الخارج الذين يساهمون بشكل 
كبير في قطاع السياحة والتنمية العقارية، سواء خالل تمضية 

العطل أو تحضير التقاعد.
وفي الجزائر، يعتبر مراد كزار العامل في قطاع السياحة، 
أن الجزائري المقيم في الخارج ينفق بالمتوسط خالل عطلته 

ما بين 500 إلى ألفي يورو.
وفي تونس، تشير السلطات إلى نحو 500 ألف تونسي 
يأتون كل صيف، وأنفق هؤالء في 2019 ما يناهز 5,3 مليار 
دينار (نحو 1,8 مليار يور)، وهو مبلغ أعلى من ذاك الذي 

يدره قطاع السياحة، حسب المصرف المركزي.

غاربي  »كوفيد 19 « يعرق زيارة ا
ا  قيم  اأوروبا لبلدانهم �شي ا
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التقنيات الجديدة أحدثت تحوال عميقا على مستوى تداول المعلومة

جتمعات التي ال تتوفر على ثقافة تكنولوجية تكون م�شتهلكة ب�شك �شلبي  ا
ا تو�ش اإليه العق الب�شري من اإبداعات  تكنولوجيا التوا�ش

n حاوره: وحيد مبارك

n فسحت وسائل التواصل االجتماعي 
املختلفة الباب أمام مجموعة من األشخاص 
الذين يطلقون على أنفسهم لقب «املؤثرين»، 
والذين يحظون بعدد من املتابعات، لكي 
يصبحوا مصدرا لـ «الخبر»، ولنقل تفاصيل 
واقعة من الوقائع، أو لتسويق وترويج حصيلة 
أو منتوج، وربما حتى «فكرة»»، وتستعني عدد 
من الجهات بخدماتهم، فما هو تعليقكم على هذا 

األمر
pp علينا أن نعلم أن املجتمع البشري انتقل 

الذي  العيش داخل مجتمع املعرفة واإلعالم  إلى 
التي تسمى بالتقنيات  التواصل،  تعتبر وسائط 
قلبه  مدة،  منذ  الناس  يعرفها  والتي  الجديدة، 
عميقا  تحوال  أحدثت  أنها  إلى  بالنظر  النابض، 
قبل  كانت  التي  املعلومة،  تداول  مستوى  على 
ظهور هذه الوسائط حكرا على فئة معينة وتوجد 
ما  وهو  غيرها،  عن  دونا  النخبة  مستودع  في 
سمح لها بأن تصبح عامة ومتوفرة بشكل كبير 

جدا ومتاحة للعموم.
لقد كنا نتحدث سابقا عن ندرة املعلومة، لكننا 
أصبحنا اليوم أمام وفرة لها، باملقابل يطرح أمام 
باالختيار،  كبير جدا، متعلق  الوفرة مشكل  هذه 
ألن هذا األمر يتعلق بمصدر املعلومة ومصداقيته 
عن  يصدر  صحفيا  خبرا  كان  إن  ومهنيته، 
بالقانون  مؤطرة  وملتزمة،  مسؤولة  مؤسسة 
املتلقي  يكون  ال  حتى  ال،  أم  املهنة  وبأخالقيات 
الخبر من  التخبط، بشأن صدقية  أمام حالة من 
مواقع  في  يبحرون  الذين  وأن  خاصة  عدمه، 
نوعا  يعيشون  االجتماعي  التواصل  ومنصات 
من التخبط، ألن املعلومة متوفرة بشكل كبير لكن 
حقيقتها وطبيعتها ومصداقيتها تبقى عبارة عن 

أسئلة حارقة تفتح أبوابا كثيرة للنقاش.

n هل التشجيع على هذا التغير يمكن أن 

يخدم املجتمع وأن يسهم في تطوره أو العكس
تتحكم  مجتمعات  ظل  في  نعيش  نحن   pp

إال  تبحث  ال  التي  املتوحشة  الرأسمالية  فيها 
على  ذلك  لتحقيق  وتشجع  وتدفع  الربح  عن 
ومن  وصيغه،  أشكاله  تتعدد  الذي  االستهالك، 
بينها هذا النوع الذي نتحدث عنه، إذ أصبح عدد 
من  املادي  الكسب  نحو  يتجهون  األشخاص  من 

خالل عدد املشاهدات والاليكات، وما قد يحققونه 
من مكتسبات أخرى نتيجة لهذا اإلقبال على ما 
يعرضونه ويقدمونه، ونفس األمر بالنسبة لعدد 
من املؤسسات والشركات، التي تسعى لتسويق 
والتجارية،  واالقتصادية  اإلعالمية  بضاعتها 
ومن أجل بلو هذا الهدف، فهي تبحث لها عن 
إليها  املنتسبني  البعض  يسمي  التي  الفئة  هذه 
ليس  األساسي،  الهاجس  ألن  «املؤثرين»،  بـ 
في  اعتمد  صحيحة،  مفيدة،  معلومة  تقديم  هو 
عليه  تنص  ما  وتقديمها  وإعدادها  صياغتها 
جميع  واستغالل  الربح  وإنما  املهنة،  أخالقيات 

اإلمكانيات املتاحة واملتوفرة للوصول إليه.
في  أسف  بكل  ساهم  هذا،  الربح  هاجس 
مناسبات عديدة في ترويج معلومات تكون مرارا 
فيها  تتوفر  جهات  عن  تصدر  ال  صحيحة  غير 
شروط املصداقية وصحة املعلومة، واألمثلة كثيرة 
في هذا الباب، ولعّل جائحة كورونا ، على سبيل 
املثال ال الحصر، كانت إحدى هذه املناسبات حني 
تم البحث عن بعض هؤالء املؤثرين للحديث في 
والفكري،  العلمي  ومستواهم  يتناسب  ال  مجال 

ومع ذلك تم اللجوء إلى بعضهم فقط ألن لديهم 
عددا كبيرا من املتابعني على منصات التواصل 

االجتماعي.

n كيف تفّسرون اتساع رقعة املتتبعني لهذه 
املشاهدات، وما هو السبيل للخروج من هذه 

األزمة
حاالت  في  سلبيا  كان  التغير  هذا  إن   pp

الستغالل  للبعض  املجال  فسح  فقد  كثيرة، 
لعرض  واليوتيوب،  واألنستغرام  الفيسبوك 
وتقديم محتويات يمكن أن يقال بشأنها الكثير، 
حياة  على  وتطاول  للخصوصيات،  انتهاك  من 
للقوانني،  احترام  وعدم  والجماعات،  األفراد 
وتمرير مجموعة من الخطابات، من أجل تحقيق 
من  ورفع  معا،  هما  أو  الشهرة  أو  املادي  الربح 
املعلومات  من  كبير  كّم  لتلقي  الكسل  مستوى 
صحتها،  من  التأكد  دون  وتقاسمها  وتداولها 
املجال  يفسح  «ذكي»  هاتف  على  التوفر  فمجرد 
فيها  بما  املحتويات،  كل  وتبادل  وتلقي  لعرض 
يهوى  التي  واألخالق،  للقيم  واملنافية  املائعة 

أي  عن  بعيدا  تفاصيلها،  في  النبش  البعض 
مجهود فكري، وبلغة متداولة عند العموم، عامية 
وبسيطة، ليجد اإلنسان نفسه في نهاية املطاف 
على  وعمل  عقله  جّمد  استهالكي  كائن  مجرد 

إلغائه في كثير من املواقف.
هناك  أن  يلغي  ال  النماذج  هذه  وجود  إن 
بالتعميم،  أقوم  ال  فأنا  وهادفة،  جادة  محتويات 
فيها  تتوفر  إلكترونية  وجرائد  مواقع  هناك  ألن 
شروط املصداقية واملهنية، لكن ما يغلب على هذه 
الذي  النوع  هو  أسف،  بكل  االفتراضية  السوق 

تحدثت عليه الذي تطغى عليه امليوعة.
ثقافة  على  تتوفر  ال  التي  املجتمعات  إن 
سلبي  بشكل  مستهلكة  تكون  تكنولوجية 
إبداعات  من  البشري  العقل  إليه  توصل  ملا 
نقدي  عقل  وغياب  التواصل،  تكنولوجيا  في 
التنشئة  مؤسسات  طرف  من  ومتابعة  ومواكبة 
النوع من امليوعة  االجتماعية، تجعلنا أمام هذا 
في  ينشر  ما  لكل  العقالني  غير  واالستهالك 
مواقع التواصل االجتماعي، وهنا يختلط الواقع 
وتصبح  بالصدق،  واالفتراء  والكذب  بالخيال، 
الغالبية تعيش في حيرة من أمرها وتعمل على 
املجال  مع  بصلة  تمت  ال  أمور  وترويج  استهال 

اإلعالمي.

فؤاذ بلمير باحث في علم االجتماع

أصبح عدد من 
اWشخاص يتجهون 

نحو الكسب 
المادي من خالل 

عدد المشاهدات 
والاليكات، وما 

قد يحققونه من 
مكتسبات أخرى 

نتيجة لهذا اcقبال 
على ما يعرضونه 

ويقدمونه

هاجس الربح هذا، 
ساهم بكل أسف 

في مناسبات 
عديدة في ترويج 
معلومات تكون 

مرارا غير صحيحة 
ال تصدر عن جهات 
تتوفر فيها شروط 

المصداقية وصحة 
المعلومة

أضحت مواقع التواصل فضاء لتصريف محتويات وخطابات يقال بشأنها الكثير على المستوى القانوني واWخالقي، 
فإذا كان بعضها يّتسم بالجدية والمسؤولية ويحترم أصحابها حدود ومجال تدّخلهم، فإن البعض اvخر تجاوز كل 

الخطوط وضرب كل القيم، وعمل على نشر الرداءة وتقريب التفاهة، التي ساهم الفضول والالوعي وغيره 
من الممارسات في انتشارها كما تنتشر النار في الهشيم.

«المؤثرون» في مواقع التواصل االجتماعي، الذين منهم من لم تعد لهم حياة خاصة، وال يجدون أدنى حرج 
في تقاسم ما ال يقبل عقل وال منطق بتقاسمه، الذين ال يهتمون بخصوصيات اWفراد واWسر، ويجعلون من كل 

اللحظات مناسبة لتسويق فيديو والرفع من عدد المشاهدات ومنسوب «الاليكات»، الذين منهم من أصبحت 
صفحاته تستقطب الراغبين في تسويق منتوج أو «توّجه»، خلقوا بهذا النوع من الممارسات نقاشا واسعا، خاصة وأن 

عددا منهم أشرك كل أفراد اWسرة في هذه المشاهدات، بل وسّخر حتى اWطفال لتصريف خطابات ومواقف معينة.
ممارسات ترخي بظاللها وآثارها ووقعها المختلف على المجتمع، نقلت بعضها «االتحاد االشتراكي» إلى فؤاد بلمير، 

الباحث في علم االجتماع، من أجل تسليط الضوء على هذه الظاهرة وتقديم أجوبة عن وافعها وتداعياتها 
على المجتمعات.

غياب عقل نقدي 
ومواكبة ومتابعة 

من طرف مؤسسات 
التنشئة االجتماعية، 

تجعلنا أمام هذا 
النوع من الميوعة 

واالستهالك غير 
العقالني لكل ما 
ينشر في مواقع 

التواصل االجتماعي
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تح اأبوابه في وجه الم�شلين   ي

التدابيراالحترازية   بسبب  أشهر،  أربعة  دام حوالي  إغالق  بعد 
ضد تفشي جائحة كورونا، وفي إطار سياسة التخفيف من حالة 
الحجر الصحي  ،  وتنفيذا لقرار إعادة  فتح املساجد  بشكل تدريجي 
، عاينا ،  ظهيرة يوم األربعاء 15 يوليوز 2020، بروتوكول عملية 
افتتاح مسجد بلقاضي بحي مبروكة بعمالة مقاطعات موالي رشيد 
بالدارالبيضاء، وذلك بحضور السلطات املحلية، في شخص قائد 
امللحقة اإلدارية 64 مرفوقا بأعوان السلطة والقوات املساعدة، التي 
أشرفت منذ البداية وحتى النهاية على تطبيق القيود االحترازية 
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وضعتها  التي  والوقائية 
بتنسيق مع وزارة الصحة،    واملتمثلة في وضع الكمامات، مراعاة 
التباعد في الصفوف بمسافة متر ونصف بني شخص وآخر أثناء 
عملية الدخول وداخل املسجد، تجنب التجمع قبل الصالة وبعدها، 

وكذا تجنب املصافحة واالزدحام.
هذا وقد تم التأكيد أيضا على بعض القيمني على املسجد، على 
«ضرورة تعقيم اليدين بمحلول متوفر بباب املسجد وقياس درجة 
الحرارة، الحرص على استعمال السجادات الخاصة، كيس خاص 
لوضع األحذية وغيرها»، وهي اإلجراءات التي ثمنها واستحسنها 
مرتادو املسجد من ساكنة املنطقة والضواحي، واستبشروا معها 
خيرا ألداء فرائض الصالة داخل املسجد، آملني  في نفس الوقت 

رفع البالء والوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها قريبا .

التهامي غباري

اأكادير  تواري الت�شجي والمباريات 
ر   بجامعة ابن ز

أعلنت جامعة ابن زهر ـ أكادير ، مؤخرا  ، عن برنامج التسجيل 

واملباريات برسم السنة الجامعية 2020 ـ 2021.

املفتوح  االستقطاب  ذات  املسالك  فإن»  للجامعة،  بال  وحسب 

تقرر فتح منصة التسجيل القبلي في وجه حاملي الباكلوريا الجدد 

من 20 يوليوز إلى 23 غشت 2020 . أما بالنسبة للتسجيل لفائدة 

حاملي الباكالوريا الجدد في سلك اإلجازة األساسية فسيتم من 24 

إلى 29 غشت القادم.

وبخصوص اإلجازة في التربية، فقد قررت الجامعة فتح منصة 

15 غشت إلى 15 شتنبر 2020، أما إجراء  من  القبلي  التسجيل 

 21 املباريات وتسجيل الطلبة املقبولني فسيتم في الفترة ما بني 

إلى 25 شتنبر 2020.

وبشأن اإلجازة املهنية واملاستر، فإن موعد فتح التسجيل القبلي 

بهما حدد خالل الفترة ما بني 21 إلى 24 أكتوبر 2020، أما إجراء 

املباريات وتسجيل الطلبة املقبولني فسيتم ما بني 26 أكتوبر و 5 

نونبر 2020 «.

  محاربة ال�شيد الجائر 
لالأخطبو  بالح�شيمة

  قامت املندوبية اإلقليمية للصيد البحري بالحسيمة، مؤخرا، 

بعمليات مكثفة ملحاربة الصيد الجائر وغير القانوني لألخطبوط 

على مستوى الدائرة البحرية للحسيمة.

و»تروم هذه العملية التي انطلقت خالل فترة الراحة البيولوجية 

لصيد األخطبوط وتندرج في إطار املخطط الوطني للمراقبة وتنفيذ 

السمكية  الثروة  على  الحفا  بالخصوص،  «أليوتيس»،  مخطط 

وضمان االحترام التام للراحة البيولوجية من خالل القيام بعمليات 

مراقبة ملراكب الصيد بالجر سواء داخل امليناء أو بالساحل لضبط 

للصيد  اإلقليمي  املندوب  تصريح  حسب  مسجلة»  مخالفات  أي 

البحري، عبد املالك الهواري  ، الفتا إلى أنه «مباشرة بعد انطالق 

املندوبية  الجاري، حرصت  يوليوز   5 في  األخطبوط  موسم صيد 

على توزيع الحصة املخصصة إلقليم الحسيمة تحت إشراف لجنة 

القطاع وتقسم على مختلف املوان ونقط  تضم مختلف فعاليات 

على  يتعني  التي  اليومية  الحصة  وتحدد  لإلقليم،  التابعة  الصيد 

قوارب الصيد البحري عدم تجاوزها»، مشيرا إلى « تنظيم  حمالت 

البحري  الصيد  ومهنيي  البحارة  وتحسيس  لتوعية  مستمرة 

باإلقليم بضرورة الحفا على الثروة السمكية وتثمني املنتوج».

أحمد بيضي

مختلف  ألبواب  طرقها  من  شهرين  بعد 
رد  أي  تتلقى  أن  دون  املسؤولة،  الجهات 
بخصوص  ونداءاتها  مراسالتها  على  رسمي 
راسلت   العالي،  التعليم  منح  من  االستفادة 
الباحثني  للطلبة  الوطنية  «التنسيقية 
، مؤخرا  املقصيني من منحة سلك الدكتوراه» 
«هذا  بأن  اقتناعها  رغم  امللكي،  الديوان    ،
امللف يدخل في صميم اختصاص ومسؤولية 
 ،2011 دستور  ملقتضيات  وفقا  الحكومة، 
لكن   العمل»،  بها  الجاري  القوانني  وكذلك 
«ضغط عامل الوقت بالنسبة  للباحث  « جعل    
التنسيقية تقرر»رفع مطلبها إلى عاهل البالد 
جاللة امللك محمد السادس، باعتباره،  الساهر 
الحقوق  وضمان  الدستور،  احترام  على 
والذي  القانون،  أمام  واملساواة  والحريات 
عموم  يدعو  السامية  خطبه  كل  في  فت  ما 
املسؤولني إلى إيالء األهمية القصوى للبحث 
املشارب  كل  من  بالباحثني  واالهتمام  العلمي 
والحقول املعرفية»، وذلك بعد أن أغلقت جميع 
لم  التي  التنسيقية  ملف  وجه  في  األبواب 
تجاوب  باستثناء  رسمية،  ردود  بأي  تتوصل 
في  املتمثل  البرملانية،  والفرق  النواب  بعض 
للوزير  التي وجهت  الكتابية  األسئلة  عدد من 
، لحدود الساعة، ثمانية  املعني، والتي بلغت 

أسئلة لم تتم اإلجابة عنها بالشكل املطلوب»، 
بحسب البيان.

في  التنسيقية  أفادت  ذاته،  السياق  وفي 
بيانها أن بعض األجوبة الوزارية عن األسئلة 
البرملانية»لم تتجاوز سقف وإطار املرسوم ولو 
من الناحية السياسية، إذا لم تلق، في بعضها، 
تحديد  في  الجامعية  اللجان  على  باملسؤولية 
األخيرة  هذه  أن  متجاهلة  املستفيدين،  نسب 
محكومة بقوة املرسوم وباملناشير والدوريات 
الوزارية ذات الصلة وال تستطيع تجاوزها». 

باإلشارة  بيانها  التنسيقية  استهلت  وقد 
 13 بتاريخ   ،» التأسيس  «مبادرة  أن   إلى 
تروم  تنظيمية  «خطوة  شكلت    ،2020 ماي 
الدكاترة  الطلبة  لفئة  النضالي  العمل  مأسسة 

املتضررين من البنود اإلقصائية للمرسوم رقم 
 ،2019 ماي   15 بتاريخ  الصادر   2.18.512
االستفادة  وكيفيات  شروط  بتحديد  املتعلق 
ومن  جهة،  من  هذا  العالي،  التعليم  منح  من 
للسلطات  رسمي  مخاطب  إيجاد  ثانية،  جهة 
يعنيه  وما  امللف،  بهذا  املعنية  الحكومية 
اإلدارية  املشاكل  من  الكثير  تفادي  من  ذلك 
، موضحة أنه «بمجرد تشكيل  واملسطرية  «  
إلى  التنفيذي  مكتبها  بادر  التنسيقية،  هياكل 
مراسلة وزير التربية الوطنية والتكوين املهني 
ملتمسا   العلمي،   والبحث  العالي  والتعليم 
يتمكن  حتى  امللف  هذا  لحل  العاجل  التدخل 
عملهم  على  التركيز  من  الباحثون  الطلبة 
فقد  أكثر،   وللتأكيد  والبحثي،  األكاديمي 

البريد  عبر  الوزير  مراسلة  تمت 
عبر  ثم  أوال،  للوزارة  اإللكتروني 
تبليغ  أكد  به  موثوق  وسيط 
رسائل  عبر  ثم  ثانيا،  املراسلة 
اإلعالم  وسائل  وعبر  مفتوحة، 

والتواصل االجتماعي..»  .
أن  التنسيقية  وأبرزت 
الحكومة  لرئيس  مراسلتها 
املجلس  انعقاد  تمت»عشية  بمراسلة  توجت 
 ،2020 يونيو   18 الخميس  يوم  الحكومي، 
تعديل  تهم  نقطة  أعماله  جدول  تضمن  الذي 
املرسوم أعاله لتعميم املنحة على طلبة كليات 
الطب والصيدلة وطب األسنان وبعض الكليات 
وهو  املحدود»،  االستقطاب  ذات  املتخصصة 
املتضررين، حيث  من صدمة  «زاد  الذي  األمر 
كان أملهم معقودا على مخرجات هذا املجلس 
تطوى  وبالتالي  التسوية  تشملهم  أن  في 
صفحة هذه القضية، وهو ما لم يحصل لألسف 

الشديد».   
أن  التنسيقية  أكدت   ، ذاته  السياق  وفي 
جهات  مراسلة  له  سبق  التنفيذي  مكتبها 
مسؤولة عديدة، على أمل أن  «تتحقق املطالب 
في  االنهماك  من   باحث  كل  يتمكن  حتى 
مجهوده   ويذخر  درسه،  أو  مختبره  أو  بحثه 
البالد  على  بالنفع  يعود  ملا  الفكرية  وطاقته 
هجرة  أمام  منيعا  سدا  والعباد،والوقوف 

األدمغة ...». 

م   ل   ا  ال 

ث   م   ن ا ن    م   

»تن�شيقية الطلبة الباحثين المق�شيين من منحة 
ر تحقي مطالبها «  تنت الدكتورا

 ورزازات  اإتالف مخدرات ومواد مهربة بقيمة 
م   ز 26 مليون در ت�شويقية  تنا

 قامت املصالح املختصة،  األسبوع املنصرم ، بإتالف كمية كبيرة من املخدرات 
واملواد املهربة التي تم حجزها خالل عدة عمليات أنجزتها املصالح األمنية على 

مستوى جهة درعة- تافياللت.
ووفق معطيات مرتبطة بالعملية، فإن األمر «يتعلق ب 2517.9 كلغ من الشيرا، 
و 18.9 كلغ من سنابل القنب الهندي، و 180 كلغ من مسحوق التبغ، و 1.2 كلغ 
تتعلق  آلية   730 و  والعة،  ألف   47 تضم  مهربة،  منتجات  وكذا    الكوكايني،  من 
باستخدام غاز البوتان (منظم غاز)، و 49 هاتفا محموال، و 18 لترا من مسكر ماء 

الحياة».

األجهزة  ومختلف  املحلية  السلطات  ممثلي  بحضور  العملية  هذه  تمت  وقد 
األمنية،وذلك تحت إشراف النيابة لدى املحكمة االبتدائية بورزازات.

االبتدائية  املحكمة  لدى  امللك  نائب وكيل  أكد  باملناسبة،  وفي تصريح  صحفي 
بورزازات،   عبد اللطيف قسموح، «أن هذه العملية جرت تحت إشراف لجنة مكونة 
أن املخدرات واملنتجات املتلفة تم  ، مضيفا «  من ممثلي عدد من املصالح معنية» 
حجزها من طرف املصالح األمنية في إطار جهود مكافحة مختلف أشكال الجريمة».

  ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة بورزازات،  عبد الباسط اإلمامي، 
املصالح  طرف  من  حجزها  تم  املتلفة  واملواد  املخدرات  أن   » جهته  من   ، أوضح 
خاصة   تافياللت،   - درعة  لجهة  التابعة  الخمسة  األقاليم  مستوى  على  املختصة 
أقاليم الراشيدية وورزازات وزاكورة» ، الفتا إلى» أن القيمة التسويقية للمخدرات 

واملواد املهربة التي تم إتالفها تقدر ب 26 مليون درهم».

اتي والعم المقاوالتي« محور لقاء تح�شي�شي بالح�شيمة »الت�شغي ال
والعمل  الذاتي  «التشغيل  موضوع   شكل 
املقاوالتي» محور لقاء تحسيسي نظمته النيابة 
املقاومني  لقدماء  السامية  للمندوبية  االقليمية 
الثالثاء  بالحسيمة،   التحرير  جيش  وأعضاء 
املقاومة  ألسرة  املنتمني  أبناء  لفائدة  املنصرم، 

وجيش التحرير باإلقليم.
احتضنه  الذي  اللقاء،  هذا  و»يندرج 
والتحرير  للمقاومة  التاريخية  الذاكرة  فضاء 
للمقاومة  االقليمي  النائب  وأطره  بالحسيمة 
الشيخي  اإلله  بالحسيمة عبد  التحرير  وجيش 
تنمية  ملكتب  االقليمية  املندوبية  من  وإطار 
و  التحسيس  برنامج  تنفيذ  إطار  في  التعاون، 
التكوين في مجال التشغيل الذاتي لفائدة أبناء 
باإلقليم»  التحرير  جيش  أعضاء  و  املقاومني 

يقول املنظمون.
على  اإلقليمي  النائب  أكد  تدخله  وفي 
«األهمية التي يكتسيها ورش التشغيل الذاتي 
املقاومني  لقدماء  السامية  للمندوبية  بالنسبة 
وأعضاء جيش التحرير، في النهوض باألوضاع 

املقاومة  ألسرة  للمنتمني  االجتماعية  و  املادية 
وجيش التحرير، ومساعدتهم على االندماج في 
النسيج السوسيو اقتصادي عبر خلق مشاريع 
فردية وجماعية»، مستعرضا عددا «من اآلليات 
والشباب  الشابات  لتمويل  الدولة  وفرتها  التي 
وتشجيعهم على خلق مقاوالت ذاتية ، مع التأكيد 

الضرورية  التكوين واملواكبة  أهمية توفير  على 
للشباب إلنجاح املشاريع الخاصة بهم».

 وعن مندوبية مكتب تنمية التعاون  استعرض 
عصام لوكيلي «اإلجراءات واملساطر التي ينبغي 
على  مشددا  التعاونيات»،  إلحداث  اتباعها 
«ضرورة توفير الدعم و املواكبة القبلية والبعدية 

للشباب حاملي أفكار املشاريع أو الذين تمكنوا 
من خلق مشاريع فردية وتعاونية».

جرى  الذي  اللقاء،  هذا  خالل  التأكيد  وتم 
املعتمدة  االحترازية  للتدابير  تام  احترام  في 
تفشي  من  للحد  املختصة  السلطات  قبل  من 
«على   ،(-19 (كوفيد  املستجد  كورونا  فيروس 
للمقاومة  اإلقليمية  النيابة  واستعداد  تعبئة 
وجيش التحرير ومندوبية مكتب تنمية التعاون 
والبعدية  القبلية  املواكبة  لتوفير  بالحسيمة 
مجال  في  املقاومة  ألسرة  املنتمني  ألبناء 

التشغيل الذاتي».
عرض  إلقاء  اللقاء  برنامج  وتضمن  هذا 
باإلقليم  مقاوم  ابن  الحداد»  «يوسف  قبل  من 
ومؤسس مشروع ذاتي، استعرض  من خالله 
تجربته في مجال إحداث تعاونية فالحية بعد 
حصوله على دعم من املندوبية السامية لقدماء 
واملديرية  التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومني 
خالله  ودعا  بالحسيمة،  للفالحة  االقليمية 

الشباب لالنخراط في تجربة التشغيل الذاتي.

الم    ال

ت�شاوؤالت ب�شاأن  »اإق�شاء« �شاكنة بع�ش 
ة الدعم  االأحياء من ق

   شيماء عباد

تدبير  صندوق  إلحداث  سباقا  املغرب  كان  لقد 
إصالح  أفق  في    ،«19 «كوفيد  جائحة  تداعيات 
االقتصادي  املستويني  على  الوباء  يفسده  أن  مايمكن 
لدعم  رصيده  من  جزء  خصص  وقد   ، واالجتماعي 
بسبب  االقتصادي  نشاطهم  تضرر  الذين  املواطنني 
الجائحة .في نفس الصدد رصدت كثير من الجماعات 
الذين  املواطنني  لفائدة  ميزانيتها  من  الترابية  جزءا 
لحقهم ضرر الفيروس التاجي ، جماعة حد السوالم لم 
تشكل استثناء، حيث انتظرت ساكنتها ذات الوضعية 
الهشة ، ومنذ منتصف شهر رمضان املبارك، أن تستفيد 
لفائدة  الجماعة  طرف  من  توزيعها  املبرمج  القفة  من 
، حيث خصصت قيمة  املتضررين من جائحة كورونا 
الجماعي  املجلس  ميزانية  من  سنتيم  مليون  خمسني 
3000 قفة كان  القفف في  ، وحدد عدد  لهذه اإلعانات 
املطلقات   ، األرامل  النساء  على  توزع  أن  املنتظر  من 

وذوي االحتياجات الخاصة  ،  «ليتفاجأ ، مطلع هذا 
كما   ، السوالم  مدينة حد  أحياء  بعض  الشهر، سكان 
مدة  وبعد   ... املسير   ، بلحسن  بلوك  حي  حال    هو 
طويلة من االنتظار، بعدم إدراج أسمائهم ضمن الئحة 
فيهم  متوفرة  االستفادة  بأن شروط  علما  املستفيدين، 
تقول مصادر من عني املكان ، مشيرة إلى أن   جميعا « 
«مجموعة من  املواطنات عبرن  عن خيبة أملهن  من 
عدم استفادتهن من هذه اإلعانات الغذائية بالرغم من 

أنهن مسجالت في الئحة املستفيدين «
تسجيل  «مهمة  فإن   ، ذاتها  املصادر  وحسب   
قد  الدعم،  من  باالستفادة  املعنية  املعوزة  الفئات 
قد  التوزيع  عملية  وأن  جماعني،  ملستشارين  أوكلت  
عن  متسائلة    ،» املحلية  السلطة  إشراف  تحت  تمت 
ظل  في  االستفادة   في  املعتمدة  املعايير  «طبيعة 
الحديث عن  تغليب البعض لحسابات سياسوية ضيقة  
االستعداد   ظل  في  شخصية   مكاسب   تحقيق  قصد 

النتخابات  جماعية  مرتقبة  ».

   حد السوالم.. تزايد ديمغرافي بإكراهات تنموية مضاعفة

فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة



جريدة  صفحات  على  مقالة  كتبتم   p

هذا  أن  فقراتها  بني   أوضحتم  ليبراسيون 
في  جديدة(األم/األرض  غايا  بمثابة  الوباء 

امليثولوجية االغريقية)

جهة،  معطيني.من  حاليا  بالفعل،نجابه   n

على  ينصب  خطابا  حتما  يستدعي  وباء 
عقالنيا.  اجتماعيا،  صحيا،  طبيا،  األوبئة، 
ومن جهة ثانية، حضور الوباء باعتباره ملهما 
أصعدة،  حسب  نفكر  أصبحنا  فجأة،  للفكر. 
وبناء على رهانات لم تكن معتادة يوميا.هكذا، 
والقاتل  الوباء،املرعب  نتيجة  الخيال  يحلق 
ضمنيا للعديد من البشر،صوب ماض لم نعتد 
على استحضاره.يجري الحديث مرة أخرى عن  
الجذام، واألنفلونزا االسبانية، و املالريا، فتأكد 
الذاكرة  فجأة  استعادت  الشعوب  بوضوح،أن 
ترسخ  عكس  يحدث،على  ما  جسامة  جراء 
اعتقاد مفاده أنها بال ذاكرة، غير آبهة بالتاريخ، 
مكتفية باليومي.إذن، استدرجنا كي نفكر ضمن 
إطار يالمس هذا املستوى، وأيضا في مستقبلنا 
واقعة  جماليا،بأن  البعيد.نقول  املدى  ضمن 
بالفعل،  يهتم  لسرد،  العنان  ستطلق  الوباء 
هذه  بأن  ندرك  مغايرة.  تدابير  ثم  واملوقف، 
األزمة ليست األولى من نوعها املرتبطة بنمط 
الغابات،  فأكثر حرائق  أكثر  عايننا  حياتنا.بل 
تسونامي،  وموجات  أعاصير  واكتسحتنا 
غير  بشكل  الفيضانات  وتيرة  ازدادت  مثلما 
،واألرض  تقلص  في  الغابات  مألوف.مساحات 
الجليد…وضع  كل، ويرتفع منسوب ذوبان  تت
مرتبطة  مصيرية  مشاكل  حيال  عيوننا  فتح 
والعشرين  الواحد  القرن  بأن  و  حياتنا  بنمط 
ذلك  اختيار  أسلوبنا.إما  لتغيير  فرصة  يشكل 
وضرورة  املنظومة،  تغيير  املعاناة.يتحتم  أو 
كما  مختلفة.فالرأسمالية  بطريقة  نعيش  أن 
اإلشارة  دون  االستمرار.  اليمكنها  عهدناها 
هنا إلى واقع األزمة املتعلقة بالطاقة واملناجم.
نتيجة مختلف ذلك، يجدر بكلمة اقتصاد تجاوز 
داللتها املنبنية على االنتظام في مساعدة مالكي 

األسهم قصد  مراكمة رأسمالهم.

النظرية،على  في سلسلتكم  برهنتم  فعال   p

أن كلمة اقتصاد ثرية الداللة،وليست حكرا فقط 
حكرا لالقتصاديني.

n لقد سعيت خلف سياقات استعماالتها،غاية  
تقوم  السنوات،بأنها  تعاقب  مع  اكتشافي 
والسليمة  الجيدة،  العالقات  في  التفكير  على 
األفراد  ثم  األفراد،  وكذا  العناصر،  بني 
الرمزية….االقتصاد  والتمثالت  وأفكارهم،  
امتداد  على  السليمة  للعالقات  فكر  بمثابة 
يتجاوزنا  شيء  دائما  هناك  شاسعة.  حقول 
متعددة  فالعالقات  ما.  باقتصاد  نهتم  حينما 
نموذج. نطاق   ضمن  حصرها  يمكن  وال  جدا 
أمام  الذي أصابنا،نجدنا  الوباء  راهنا، بسبب 
من  الصدد   بهذا  أتكلم  اقتصادية.ال  مشكلة 
املقاوالت  مردودية  و  املالية،  األسواق  زاوية 
بالتدبير  متعلقة  رؤية   – العمال  تسريح  و 
هذا  تجاوز  اقتصاد  عن  بل  إهمالها-  الينبغي 
اإلطار.يضمنا عالم لم يعالج قط صلته بالكائن 
شبكة  تسوية  نحو  اهتمامه  واتجه  الحي، 
لصالح األقوياء جدا على حساب األكثر ضعفا، 
بالتالي نختبر الصدمة املعاكسة لغياب املعنى 

االقتصادي بداللته الواسعة.

أننا  سنوات  بضعة  منذ  االعتقاد  ساد   p

ببعيد  ليس  مستقبل  خالل  تقريبا  سنواجه 
أزمة بيئية تقريبا.ثم أتى هذا الوباء سريعا كي 

يعب أفكارا بقيت متوارية.

n الكلمات مهمة.تكلمنا باستمرار عن أزمة 
نفسه،  عن  يكشف  معطى  باعتبارها  بيئية 
ويكتم أنفاسنا.تكلما بهذا الصدد عن االنهيار، 
على  الكلمات،املنطوية  هذه  والقطيعة.اختيار 
حس، أقرب إلى نهاية العالم، يدفعنا نحو تبني 
حتمية  مترقبني  التسويف  على  ينهض  موقف 
االصطدام بالجدار خالل أي لحظة من اللحظات. 
الطريق منذ  آثار هذا  أننا نقتفي سلفا   علما، 
الحديث  السبب، فضلت من جانبي  عقود.لهذا 

لدالة  تبعا  كل   ت عن 
كل،  تت أسية.فاألشياء 
ببطء.  وتتفتت  تترهل، 
يتحقق  حاليا،قد  لكن 
عشر  غضون  في  ذلك 
خمس  أو  سنوات 
نمتثل  سنة.  عشرة 
هكذا  الفاعل،  ملنطق 
صوب  األشياء  تسير 
فعال  االنهيار.نعيش 
انهيار  تطورات 
تقريبا  إدراكه  بوسعنا 
اليومي  إطار  في 
فأكثر  أكثر  وسيتجلى 

بكيفية مخيفة. 

على  بناء   p

مالحظاتكم،أي نوع من 
التشكل  بصدد  السرد 

آنيا

أصّم  أمل  جدا.هناك  بسيط  جواب  لدي   n

لدى العديد من األشخاص مفاده أن إيديولوجيا 
السلطة املهيمنة- التعود فقط إلى حزب سياسي، 
وكذا  الكبيرة،  والصناعة  املالية،  املؤسسة  بل 
صادقة.بالتالي،سيكون عاديا جدا  رجال املال- 
إن كان الخطاب اإليديولوجي املاسك بالسلطة 
شيء،  بكل  يهتمون  خبراء  الحقيقي!  يقول 
ومختلف شؤوننا بني أيادي آمنة، بحيث ندرك 
مضمون.مصادر  النمو  بأن  اتجهنا،  حيثما 
باستمرار،وكذا جاهزية حلول  الطاقة، متوفرة 
ملتاجر  دائم  وتواجد  البيئية،  لألزمة  تقنية 
كبيرة مع وفرة منتوجات بوسعنا استهالكها 
على الدوام.تأويل من هذا القبيل، يعتبر مجرد 
إلى درجة  به تماما وباستمرار   وهم، نتمسك 
الذي  اليوم  بجدواه.إذن،  املترسخ  اعتقادنا 
نتخلص من وهمية التصور، يتوقف على لحظة 
تباين مطلقة بني الخطاب اإليديولوجي املهيمن 
ينتابنا  الواقع.حينذاك  مع حالة  تطابقه  وعدم 
نكتشف  الواقع ونحن  كثيرا من حالة  الضجر 
مثلما  الواقع  حالة  بني  الواضحة  املفارقة 
يعكسها تاريخنا قياسا للخطاب اإليديولوجي 
الذي يجتهد في سبيل التمويه.لحظتها يغمرنا 
الضحك عندما يحضر خبراء كي يحدثونا عن 

نمو النهائي.وأظن أننا بلغنا ذلك.

p لقد بلغنا تلك اللحظة

املعوملة  الرأسمالية  هذه  فعال  نرى   n
 ، الجنسيات  متعددة  قوية  كيانات  مع  الهائلة 
وكارتيالت في املجال املالي، عمالقة يقفون على 
ومترابطة  حد،  أقصى  إلى  واهية،هشة  أسس 
بشبكات دقيقة للغاية بحيث أن أقل هزة تعرفها 
هزات  سلسلة  اآلن  ذات  في  يبعث  ما،  منطقة 
األرضية،  الكرة  جهات  أقصى  أيضا  تضرب 
لذلك تعطس الصني،فيصاب كل العالم بالزكام. 
عن  ينم  النظام  هذا  بأن  يؤكد  إثبات،  محضر 
قناعة  لدي  ثانية،  جهة  الضعف.من  من  كثير 
شخصية مفادها أن العديد من األشخاص الذين 
الوضعية،  هذه  تداعيات  جراء  حاليا  يعانون 
إلى  تفكيري  يتجه   – وماديا  وماليا  نفسيا 
املأجورين، والحرفيني، واملشرفني على مقاوالت 
صغرى،مختلف هؤالء الذين يقفون عاجزين عن 
الفواتير،إلخ-  مختلف  الكراء،ثم  فواتير  أداء 
أعتقد، بالنسبة لنا جميعا، وبشكل عام، سواء 
من يكابد أو غيره، يحضر نوع من  الرضى  وقد 

توقف أخيرا  إلى حد ما، هذا املسار . 

املنافسة،حيث  مجتمعات  داخل  نعيش   p
من  األفراد  النفسي،حرمت  التأزم  و  اإلرهاق 
أزمنة تخول لهم البقاء إلى جانب أفراد أسرهم.
ثم فجأة، أجبروا على استراحة وبصيغة أخرى 

تقويم حياتهم.

إلى  بإشارتكم  تماما  أصبتم  حتما.وقد   n

تبرز  هادئة.   نار  فوق  ينخرنا  مرض  أعراض 
خالل  من  العمل  في  االرتياح  عدم  انعكاسات 
اإلدمان على الخمر،وااللتجاء إلى تناول مخيف 

االكتئاب،  ملضادات 
النفسية  والعقاقير 
وحاالت  املهدئة، 
الحاد،  األرق 
االنتحار. وقضايا 
فرنسا،  في  نرى  بل 
كما  مستخدمني 
بالنسبة  الشأن 
نس  ا فر “ ل
يقتلون  تليكوم“، 
سياسيا  أنفسهم 
عن  اإلبال  قصد 
مقاولتهم.فليتوقف 
االنزعاج. هذا 
بوسعنا  أيضا، 
التوتر  عن  الحديث 
التقادم املبرمج، بحيث يركز نظام  الذي يمثله 
العمل على خلق أشياء سرعان ماتغدو عتيقة 
تؤطرنا  تجديدها.  إلحاحية  توا  تستدعي  كي 
وضعيات شاذة جدا، بالتالي يمكن لتوقف من 
كثيرين  أشخاصا  فجأة  يقود  أن  القبيل  هذا 
بالجوهري.إذن،  ذواتهم  ربط  يعيدوا  كي 
انتقلت املدرسة إلى داخل املنزل، والتفكير في 
الصيف،  هذا  خالل  للخضراوات  حديقة  زرع 
االطمئنان على أحوال الجيران واألقارب.جراء 
ذواتنا  داخل  نكتشف  أن  يمكن  ذلك،  مختلف 

مواهب لم نكن نعلم بها سابقا.  

p  ذلك ماطرحتموه في عملكم نظام التفاهة

من  العمل  هذا  أثاره  دهشتي،ملا  مع    n

إسبانيا،  فرنسا،إيطاليا،  في  كبير  اهتمام 
والعالم العربي ثم منطقة كيبيك خاصة.وبغض 
ذلك  عكس  فقد  الكتاب،  مضمون  عن  النظر 
إشارة غير مطمئنة.نوع من التماهي مع آليات 
منا  يجعلوا  كي  سعيهم  أبعاد  يكشف  تحليل 
باالستياء، نحو شيء  الشعور  ثمة  رديئني،من 
غير مقبول بهذا الخصوص.لذلك، تمثل اللحظة 
في  والتفكير  جماجمنا  لتعديل  فرصة  الراهنة 
مبنينة  تسيدا،ثم  أكثر حرية،  العالم،  مع  صلة 

وبناءة. 

املتحد  الواليات  تقدم  اآلن  ذات  في    p

إنقاذ  إلى  أكثر  يتطلع  رئيسا  األمريكية 
االقتصاد بدل حياة األفراد، لكن جانب شعبيته 

لم يتراجع.

بذاته  قائما  موضوعا  ترامب  يمثل   n

مايدهشني  عجيبا.  استثنائيا  ونموذجا 
أكثر،يكمن تحديدا في الظاهرة املقابلة، بمعنى 
على  لها صالحيات  بأن  واليات  تذكرت  فجأة، 
مشتركة  ومصلحة  العمومية  الصحة  مستوى 
سيادية  سلطة  لها  تصبح  أن  فجأة  ويمكنها 
على الجانب املالي والصناعة الثقيلة. إنه أمر 
مادامت رؤية  واليات تتبنى اختيارات  غريب! 
الرأسمال الكبير، قد ترسخ منذ قرنني.بالتالي، 
على  حتما  ينطوي  ذلك  عكس  ادعاء  محاولة 
موقف صاعق.من جهة أخرى، وبالنسبة لفرنسا 
االجتماعي،صعوبة  الخطاب  هذا  تأكيد  يالقي 
ورئاسة  حكومة  بوجود  علم  هناك  كبيرة. 
خطاب  يسود  حني  في  جدا،  ليبراليتني 
الفيروس. ضد  “حربا“  نخوض   : عسكري 
بحدة  ذلك  كندا،فيتجلى  في  عندنا  بينما 
الواليات  موضوع   إلى  أيضا،وبالعودة  أقل. 
كبيرا،  استياء  األمريكية،نالحظ  املتحدة 
املألوف  مع  يتنافى  وضع  مستجدات  نتيجة  
حني رؤية واليات بورجوازية رأسمالية تطلب 
البيترولية  الصناعة  وكذا  املالي،  التمويل  من 
واملنجمية والسياحة، بالتوقف لدواعي صحية 
أشهر،فلن  ستة  قبل  هذا  قلنا  العموم.لو  تهّم 
هاجم  الفيروس  هذا  ألن  أحد.لكن،  يصدقنا 
الفقراء،  االجتماعية.األثرياء،  الطبقات  مختلف 
بمعنى  القرويني،  الحضريني،  السود،  البيض، 
بكيفية  لصفعة،  األعمى  تعرض  الجميع.هكذا، 

الوباء اليكترث بحدود  شرسة ومباغتة، مادام 
أو طبقات مجتمعية وصار فجأة موضوع حالة 
وطنية مستعجلة،وأدرك األوليغارشية في عقر 
الصحي،  القطاع  سؤال  حقا  يحظى  دارها.أن 
باهتمام مركزي داخل البلد، افترض منذ زمان 
حظرا للوجبات الغذائية السريعة،ثم التصدي 
الحالية  الفعل  ردة  املناخ.لكن  لقضية  بجدية 
سرعان ماتبلورت ألن الطبقة املهيمنة تعرضت 

لهجوم مباشر.  

وقائعه  مجريات  متابعة  بصدد  نحن  ما   p

ليس نهاية العالم،بل لعالم معني

n يتموقع املؤرخون أفضل منا، بخصوص 
سياق  نعيش  بداهة  بكل  لكننا  الوضع،  تقييم 
ثم  الطبيعة  بالكائن،اقتصاد  يتعلق  تحول 
االقتصادي.  الخطاب  صياغة  إعادة  حتمية 
فاليمكن لالقتصاد البقاء ضمن نطاق اقتصار 
عودته  تدبيرية.بل،ضرورة  معارف  على  داللته 
الفورية إلى منبع الخطاب الذي يتجه اهتمامه 
الحي،واملؤثرات،واالعتقادات،  الكائن  نحو 
التي  الرموز  ثم  والعالمات  التنظيم،  ونماذج 
تاريخية،ونرتب  لحظة  خالل  نتفاهم  تجعلنا 
بخصوصها.اليمكن  نتداول  ثم  أمورنا، 
خالل  ب“التركيز“  االستمرار  لالقتصاد 
قصد  الرمادية“  “املادة  تلك  على  طويلة  فترة 
“موردا  منا  يجعل  ديبلوم،  على  الحصول 
بشريا“مطلوبا لسوق العمل، خالل لحظة ندرك 
متحايلني  للبيع“،  ذواتنا  “عرض  كيفية  معها 
على طبيعة “مشاعرها“، يلزم االقتصاد القطع 

مع هذه الصورة.

الذكر،بأن  السالف  مقالتكم  في  -قلتم   p

تدابيرنا  االنشراح تشكل  وكذا  الوعي  صحوة 
النفسية املرشدة نحو املستقبل. ملاذا

خالل  البشرية  تتهيأ  أن  البديهي  من   n

القرن الواحد والعشرين كي تختبر مهلة سيئة، 
ويدوم سياقها طويال.لكن سيشكل ذلك فرصة، 
حسب  الوباء،  هذا  مع  حاليا  نعيشها  مثلما 
التجانسي،  للطب  العالجي  األسلوب  جرعة 
كي نكتشف مخططات، ومواهب، وقوى، وكذا 
االستثمار في أنشطة استعادت معناها فجأة.
وكذا  تنظيم  في  لالنخراط  إذن،  فرصة   هي 
تدبير عالم يشبهنا إذا قاومنا إغواء الفاشية، 
نفسك  تكتشف  وأنت  هينة،  ليست  فاملسألة 
ضمن مسار تحول مصيري.حظ تاريخي أتيح 
وكئيب. ظالم  نظام  من  نتخلص  كي  أمامنا 
متبصرة.مع  بكيفية  املستقبل  نحو  نتطلع  ثم 
العلم، بأن الرأسمالية لم يعد في متناولها أبدا 
االستجابة للمقتضيات املطلوبة خالل مستقبل 
وافرة،  بكمية  متوفرا  النفط  يكون  فلن  قريب، 
ويسير املنال،أو مناجم متاحة. كما أن النظام 
البيئي، أبدى استعداده كي يراكم لديه جل ما 
علينا  ينعكس  ثم  تحمله،  على  سابقا  أرغمناه 
بجدية،  ننتبه  لم  حاليا.إذا  يحدث  مثلما  ذلك 
يدعونا،إلى  جدا.مما  صعبة  فترات  سنكابد 
يشكل  أن  يمكنه  ما  وفق  العمل  على  االنكباب 
الحد األدنى املطلوب.لكن، دون التطلع نحو هذا 
املستقبل، بصرامة يكتنفها القلق واالضطراب 
،ألن النتيجة ستكون بالجدوى، و تظل عقيمة. 
التزاما  األكثر  الوضع  يتجسد  املقابل،  في 
وخصوبة، في تحقيق صلة واضحة  بممكنات 
مؤثرة  مناسبة  أيضا  كونه  قدر  املستقبل  هذا 
بخصوص اإلفصاح عن قيم االنشراح، و اإلباء 
ومعاني تتجاوز كثيرا ما نعرفه حاليا عن طنني 
فترة  منذ  والخاضع.قلت  الوظيفي  روتيننا 
لصديقة أبدت فزعها من املستقبل الذي ينتظر 
أبناءها، بأنه في حالة تحققه ، ومع الصعوبة 
الشديدة لذاك املستقبل، فسيحظون على األقل 
بحياة أكثر مقارنة مع رفاهيتنا غير املطمئنة.
ولدي  أسروية،  حياة  لدي  أيضا  أنا  بالتأكيد، 
وجهة نظر جماعية، أقول سيدركون القوة التي 

تمكنهم من العثور على وجود يشبههم.
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االشتراكي
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يل�شوف الكندي االن دونو :  ال
ا« اجم الوباء، االأوليغار�شية  عقر دار «

ترجمة: سعيد بوخليط

 
حنان درقاوي @

مغاربة  آلباء  مؤملة  فيديوهات  «اليوتوب»  على  البارحة  شاهدت 
البكاء،  وشك  على  كان  أحدهم  لحالة  تأملت  املادية.  الحالة  بسيطي 
وهو يقول إنه سيبيع الثالجة لكي يشتري خروف العيد، ألن زوجته 

وأبناءه لن يسامحوه اذا لم يفعل.
بلحم  ستحتفظ  فأين  ثالجتها،  االسرة  هاته  باعت  إذا  تساءلت 
العيد كيف ستقضي الصيف بدون تبريد مأكوالتها، وبدون ماء بارد 
ألهذا الحد وصلت بنا القسوة بأولياءنا أن نقسو ونهدد بتحطيم 

اسرنا من أجل سنة وفرض عني وليس واجبا دينيا من األصول
أنجرح آباءنا من أجل قطعة شواء

ن. سأحكي لكم حكاية وقعت ألسرتي ذات عام في هذا الش
في العام 1988، كنا قد انتقلنا إلى مدينة الرباط، ملتحقني بأبي 
الذي كان يتم دراسته العليا، وكان إصرار ابي على تحسني وضعه 
ومتابعة تعليمه العالي، وهو ابن اسرة فقيرة من واحة تنجداد. حرم 
من الدراسات العليا واشتغل معلما في سن السادسة عشرة من أجل 
إعالة أمه وإخوته اليتامى، وكان هذا من دواعي إعجابي الشديد به.

كانت  مصاريف الكراء الغالية ومصاريف شراء الكتب وطبع بحث 
لبناء  درهم  تسعمائة  مبلغ  اقتطاع  إليها  وانضاف  ثقيلة،  التخرج 
مسجد الحسن الثاني حمال قصم ظهر ابي. أتى عيد االضحى، وما 
 .« «ماذا نفعل بيد أبي شيء. جمعنا وتحدث إلينا بوضوح، وقال: 
شرح لنا ان الذبيحة سنة نبوية غير إجبارية، بل فرض عني إذا قام بها 
البعض سقطت عن الكل. قلنا له نحن الخمسة وآمنا «افعل ماتراه 

صالحا».
لم نشتر األضحية وحتى مالبس العيد. اكتفينا ببعض القطع من 

الجوطية مقابل دريهمات قليلة. 
حلوى  وصنعنا  كفتة  وكيلو  خروف  دوارة  اشترينا  العيد  يوم 
بسيطة، وذهبنا عشية العيد سيرا على االقدام من الرباط إلى سال، 
ألننا لم يكن معنا ثمن الحافلة. تمشينا عبر البحر وكنا سعداء جدا.

لم نحدث أبي بأملنا ونحن نشم رائحة الشواء، واألطباق الشهية 
تتصاعد من عند الجيران الذين لم يكلفوا انفسهم عناء أن يعرفوا إن 
نحن عيدنا أم ال. لم نؤلم أبي وال احرجناه بتوقنا للضلعة واملروزية 

والراس املبخر.
ملاذا

ألن ما يجمع األسر ويخلق سعادتها ليس حجم الخروف ونوعه 
السردي وغيره، وال طول قرونه، بل هي عواطف الحب والتراحم التي 
يزرعها ا بني األفراد الذين يشكلون أسرة التي هي نواة املجتمع، 
فإن سلمت من أذى أفرادها لبعضهم البعض سلم املجتمع، وان انبنت 

على اإليذاء والعنف النفسي والبدني فسد املجتمع.
من  التحول  هو  ابراهيم  سيدنا  منذ  الذبيحة  سن  من  الغاية  إن 
لهة الى تقديم القربان الخروف. كان الناس  تقديم القرابني البشرية ل
لغضبها  واتقاء  لهة  ل تقربا  العذارى  يذبحون  الوثنية  األديان  في 
إلى أن أتت رؤية سيدنا ابراهيم بأن ا أمره بأن يذبح ابنه. قاد 
لربه. حني  الجبل وهم بذبحه من شدة طاعته  إلى  ابنه  االنبياء  اب 
رأى الرب مدى طاعة ابراهيم وابنه افتدى الولد وحول القربان من 

انساني إلى حيواني.
باإلضافة  التوحيدية  األديان  به  أتت  ما  أجمل  من  الفدية  هاته  
إلى اخالقيات اخرى جميلة ومليئة باملوعظة. هاته الفدية تعلمنا أن 
االصل في العقيدة التوحيدية هو «تقديم النفس على النص». ومن 
يقول بـ «تقديم النص على النفس». فهو مغرض وضال عن مقاصد 
الشرائع التوحيدية ففي التوراة واإلنجيل والقرآن نجد أية مشتركة 
دالة «من قتل نفسا بغير حق فقد قتل الناس جميعا ومن احياها فقد 

احيا الناس جميعا».
باإليذاء  يكون  قد  والقتل  الغايات  وغاية  مقدمة  النفس  فهنا 
جماليات  من  إن  له.  طاقة  ال  ما  االنسان  وتحميل  واللفظي  النفسي 
تديننا املغربي هو اليسر فنحن لم نتعود املشاداة في الدين والغلو، 
تديننا وثقافتنا.  املحدث هو دخيل على  الغلو  نراه من مظاهر  وما 
عن  األذى  لرفع  أتى  الذي  الدين  جوهر  الى  ولنعد  جميعا،  فلننتبه 

الناس وتحقيق أمانهم النفسي والروحي.
مقتنيات  لبيع  إلى مناسبة  أننا حولنا عيد االضحى  إلى  لننتبه 
األسر الفقيرة من أجل فرض عني، وفقط من اجل املباهاة مع الجيران 
حول حجم الخروف ولونه وأشياء أخرى ما أنزل ا بها من  سلطان.
لقد حولنا عيد األضحى الى مناسبة الفتراس اللحم صباح مساء، 
املفروض  اذ  اإليثار.  لجانب  إغفال  ومن  لصحتنا،  ضرر  فيه  بما 
أيام  الذبيحة لكي تحسن العبادة  وحولنا شوارعنا  التصدق بثلث 
البيئة  إلى  والقاذورات مسيئني  الهيضورات  فيها  مزابل  إلى  العيد 

ومضرين بشروط الحياة الصحية.
املعجنات  أكل  على  للتهافت  مناسبة  إلى  رمضان  حولنا  لقد 
مناسبة  إلى  حولناه   . الدما وسالمة  بالصحة  املضرة  والسكريات 
التواصل  مواقع  على  صورها  ونشر  العامرة،  بموائدنا  للتباهي 
االجتماعي والتلفاز الذي يبث هاته الصور على طبقات عريضة من 

شعبنا تتضور جوعا في رمضان وغير رمضان.
لقد حولنا الحج الى مناسبة لشراء اسم الحاج وسمعة جديدة بني 
الناس. نحتفل بسفر الحاج في حفالت تذبح لها الذبائح وتصرف لها 
الحاج  ويعود  غير ذي حق من سائل ومحروم،  على  وتبذر  االموال 
ونسقبله بحفل أكثر تبذيرا وننتظر ماذا حمل لنا من أقمشة صينية 

رديئة الصنع.
لقد حولنا الصدقات إلى رياء ومباهاة، وفينا من يلتقط صورا مع 
فقراء يعطيهم علبة دانون ويمن عليهم ويذلهم وينشر صور عظمته 

وكرمه في صفحته بالفايسبوك.
تشترك  التي  الثالث  الدينية  الشرائع  مقاصد  عن  انحرفنا   لقد 
في التعاطف واإليثار وتقديم النفس وسالمتها من االذى كيفما كان.

الخروف  على  وزوجاتنا  أبنائنا  وإصرار  الدين  في  غلونا  إن 
أولئك  بهم مرض،  ملن  يجعلنا نرضخ  الذي  الطويلة هو  القرون  ذي 
لنا  فيشترون  الحكم،  الى  الوصول  أجل  من  بديننا  يتاجرون  الذين 
ورشوة  ذمة  شراء  وهذا  االنتخابات،  في  صوتنا  مقابل  الخروف 
يجب أن نرفضها، فنخلص  ونخلص للوطن بحيث النفسد نزاهة 

االنتخابات.
أيها املغاربة

آباء  منكم،  املنفقني  على  وأشفقوا  البعض،  بعضكم  ارحموا 
ولكن  عني  فرض  هي  ذبيحة  على  يؤاخذكم  لن  ا  فإن  وأمهات، 

تسالون عن إيذاء أهاليكم وأوليائكم.
ارحموا بعضكم البعض يرحمكم من في السماء.

اضحية العيد ملن استطاع، وال يكلف ا نفسا إال وسعها.
عيد مبارك لكم جميعا مع وجود أو عدم وجود األضحية. فرمزية 
الفداء بالحيوان بدل االنسان هي الحكمة من عادة نبينا ابراهيم التي 

أخذناها عنه نحن كمسلمني.

* كاتبة ومحللة نفسانية استاذة فلسفة 
وفكر اسالمي سابقا  

نداء الى المغاربة

ق منكم ن قوا على ا اأ�ش

تقدمي : كان يفترض أن نناقش مع الفيلسوف الكندي آالن دونو مضامني 
الكتاب الثالث عن”حلقته النظرية” املنصبة حول االقتصاد، وكذا اجلمال، 
اجلزء التالي لإلصدارين السابقني خالل السنة املاضية حول اقتصاد الطبيعة 
وكذا اقتصاد االعتقاد. لكن داهمنا وباء كوفيد 19 ، وخلفه ألف سؤال اقتضى 
ات  ح اجَلنَّ املقام طرحه على صاحب كتاب ”نظام التفاهة”فيما يتعلق بتبجُّ
املالية والشركات املتعددة اجلنسيات.

إذن،انطالقا من فضاء منزله املتواجد يف مقاطعة نيوبرونزويك الكندية، 
حيث يداعب طفلته الصغيرة املولودة منذ شهر تقريبا، سيحاول آالن دونو 
توضيح كيف ميكن لهذا الوباء ، ونحن نعيش جميعا وضعية العزل الصحي، أن 
يرسم لنا معالم مستقبل.



المخرج عبيدي العربي يا�شر ي�شتعد 
وي الإخراج فيلم �شينمائي 

 
كشفت مصادر سينمائية أن  المخرج و المنتج الشاب عبيدي العربي ياسر يتهيأ 
هذه األيام إلخراج فيلم سينمائي طويل، سيعرف مشاركة العديد من الفنانين من ذوي 

التجربة و الشباب.
 و ذكرت المصادر أن الفيلم السينمائي، الذي هو عبارة عن دراما اجتماعية، سيتم 
بعد تأخر دام أكثر من أربعة   » البيضاء  الدار  الرباط و  تصويره بكل من مدن فاس 
أشهر بسبب حالة الطوارئ للصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على المغرب 

كما بقية العالم.
و أوضحت أن فيلم المخرج عبيدي العربي ياسر، الذي سيقوم أيضا بإخراج عملين 
المركز  لم يحصل على دعم  المغربية رشيدة طالل،  للفنانة  باللهجة الحسانة  فنيين 
السينمائي المغربي، و بالتالي فإن إنتاجه سيكون من المال الخاص بمساهمة طراف عدة .
تجدر اإلشارة إلى أن المخرج عبيدي العربي ياسر من مواليد فاس مدينة فاس تمكن 
من البروز مع العديد الفنانين في مجموعة من األعمال الفنية، التي حظيت بمتابعة جد 
محترمة من الفنانة هدى سعد و الفنان محمد عدلي و حاتم إدار على مستوى المغرب، 
أما على الصعيد العربي فقد اشتغل مع الفنان اللبناني عالء زلزلي و الفنانين كريم 

نور و جاد عز الدين و غيرهم.

مهرجان السينما والتذوق في الهواء الطلق بمدينة الدارالبيضاء  وثائقي «انطولوجيا الموسيقار حسن ميكري»
 علم أن الفنان نصر ميكري، سلسل عائلة ميكري الفنية، و ابن الفنان الراحل حسن ميكري، 
يتهيأ إلعداد  فيلم وثائقي عن مشواره ابيه الفني، اختار له من العناوين»انطولوجيا الموسيقار 

حسن ميكري»، يستعرض عبره أهم وأبرز مراحل     حياة والده الفنية..  .
في  البحث  الوثائقي من خالل  لهذا  اإلعــداد  في  ناصر شرع  الشاب  الفنان  أيضا   علم   و 
أرشيف وما يتوفر عليه أرشيف   الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، والمكتب المغربي لحقوق 
التأليف، انطالقا من تاسيس الوالد حسن لمجموعة « اإلخوان ميكري «، التي انطلق مشوارها 
الفني الغنائي، منذ بدايات الستينيات من القرن الماضي، وكانت تتشكل من محمود، وحسن، 

جليلة، ويونس،
هذا، وتجدر اإلشارة إلى ان الراحل  حسن ميكري، قد توفي يوم  14 يوليوز 2019، عن عمر 

ناهز 77 سنة، بعد معاناة مع المرض.

المقبل،  غشت  و23   14 بين  ما  الفترة  خالل  البيضاء،  الدار  االقتصادية  العاصمة  تحضتن   
. “drive-i” المهرجان السينما و التذوق في الهواء الطلق، يحمل اسم

و حسب المنظمين، المهرجان ينظم بمبادرة من مجموعة ”Concept Mena Group“ بشراكة 
مع شركة ” الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات “، حيث سينظم المهرجان في موقف للسيارات 

يمتد على مساحة 10000 متر مربع ، و من المتوقع أن يستقبل أالف الزائرين بسياراتهم.
كما سيتم توفير 12 مطعما لتذوق األطعمة دون الحاجة نزول الزوار من سياراتهم، مع برنامج 
سينمائي غني باالستعانة بشاشة عمالقة، مع  الحرص على احترام المعايير الصحية و اإلجراءات 

االحترازية التي تفرضها السلطات، من خالل احترام قواعد التباعد االجتماعي.
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جالل كندالي
أطلقت الفنانة هدى سعد عملها الفني الجديد « قد بيها 

« من كلماتها و ألحانها، توزيع أسامة سامي.
موضوع األغنية، الذي اختارته الفنانة هدى سعد، اجتماعي 
بامتياز، أصرت من خالله على تمرير رسالة واضحة و صريحة 
لمن يهمه األمر، خاصة نساء العالم االفتراضي، حيث انغمست 
هذه الفئة التي تخاطبها هدى سعد في أغنيتها الجديدة، في 
أجواء و أوهام العالم االفتراضي من خالل أدواته المتعددة، 
من سناب شات، فيسبوك، انستغرام و غيرها، إذ تماهت هذه 
الفئة من النساء مع ما يحدث و يجري في هذا العالم المبني 
على األوهام، و ال يمت للواقع بصلة، الشيء الذي جعل هذا 
الصنف من النساء منفصال عن الواقع الحقيقي، و هو ما أكدته 
الفنانة هدى سعد، في تصريح لجريدة « االتحاد االشتراكي 
أن أغنيتها الجديدة، تناقش موضوع الفتاة  «، و كشفت « 

المنشغلة بالعالم االفتراضي و تناست الواقع»  .
الرسالة التي اختارتها هدى سعد، موضوعا لعملها الفني 
الجديد، ال تنطبق على حالتها الشخصية، كما ذهب البعض 
إلى ذلك، مباشرة بعد إطالق األغنية، حيث شددت في ذات 
التصريح، على أن هذا العمل الذي كتبت موضوعه أيضا، « غير 
معنية به كشخص، ال من قريب و ال من بعيد، بل حرصت على 
إثارة هذا الموضوع الذي أصبح يشكل ظاهرة  مجتمعية» .
و قد أوضحت ذلك في تدوينة لها في صفحتها الرسمية 
على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، حيث قالت :  «ترددت 
كثيرا قبل أن أكتب في هذا الموضوع، ربما تفهم الرسالة 
بشكل معكوس، و يعتقد الناس أنني أسرد قصتي، الحمد 
، الرسالة واضحة و قد وصلت، باختصار شديد أردت من 
خالل هذه األغنية نشر الوعي، إذ سيطر العالم االفتراضي 
تدميرها، عش  إلى  الطريق  في  هو  و  العقول،  بعض  على 
الواقع وانس الخيال قبل فوات األوان «، و ختمت تدوينتها 

بالقول، « أنا راه معانديش السناب والفايس « .  

من خالل االستماع إلى أغنية « قد بيها «، يمكن للمتلقي 
أن يستحضر أمام عينيه، العديد من النماذج التي تقصدها 
األغنية، و هي نماذج متعددة، سواء أكانت نماذج معروفة، 
الفني،  المجال  منها  أكيد  و  متعددة،  مجاالت  إلى  منتمية 
يمكن استحضارها بسهولة و بدون عناء تفكير، أو نماذج 
غير معروفة، لكنها تماهت هي األخرى مع طقوس و أجواء 
العالم االفتراضي، و أصبحت حبيسة لمنطقه و قواعده، لكن 
هذه األحالم و القصور التي تبنى في عالم الخيال، سرعان 

ما تتبخر و تتهاوى بسقفها على رؤوس الشخصيات التي 
تخاطبهم األغنية، حينما ينتبه المرء إلى واقعه الحقيقي، 
الذي ال يمت لما نسجه و بناه في مواقع التواصل االجتماعي 

بكل تلويناتها، بأي صلة. 
األغنية، ساهمت  الواقع، كما يستنبط من موضوع  هذا 
هذه العقليات و السلوكيات في هدمه، و أسوأ ما في ذلك،  

أن يجد المرء نفسه منفصال عن نصفه اآلخر.

هدى سعد تطلق أغنيتها الجديدة «قد بيها» وتصرح  «االتحاد االشتراكي»

رة االن�شغال بالعالم االفترا�شي على ح�شاب الواق الحقيقي نية تعال ظا االأ

نان  زينة الداودية ت�شتح�شر اإبداع ال
ا  الجزائري رابح دريا�شة في جديد

زينة  بلقب  فنيا وشعبيا  المعروفة  الحنوني،   هند  المغربية  الفنانة  أطلقت   
الداوديةن مؤخرا أغنية جديدة على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيوهلت العالمي 
 » ألغنية جزائرية شهيرة تحت عنوان  كوفر «  «اليوتيوب ط، وهي عبارة عن « 
بالك ننسى قلبي وما ننساك «، لقيت  تجاوبا وتفاعال  كبيرين  من قبل عشاق 

األغنية المغاربية، خاصة بالمغرب و الجزائر..
وقد أطلقت الفنانة المغربية لهاته األغنية تقديرا لصاحبها األصلي رائد األغنية 
الجزائرية الشعبية األصيلة، الفنان رابح درياسة، وهو مغن ومؤلف موسيقي، وملحن 

المغاربي وكاتب كلمات، يحظى بمكانة  الجمهور  لــدى  مميزة 
نموذج  أيضا  الذي غنى ويعتبر  الجزائري  الفنان 

ــلــوطــن والــحــب  خاص،  ل بطابع  والجمال 
ــارت  ــت ـــد اخ مسار وق تكريم  الداودية 
أغنيته هذا الفنان عبر  تقديم  إعادة 
بتوزيع معاصر.الـــشـــهـــيـــرة 

يستعد الفنان،» الشاب ياسي» إلصدار أغنيته الجديدة « الحب مادار فيا « بتعاون 
مع الفنان مراد مجود، الذي أشرف على توزيع األغنية  و كتابتها و تلحينها ..

وتجدر اإلشارة إلى أن  الشاب ياسي فنان مغربي مزداد بمدينة أكادير و قاطن 
حاليا بالديار األمريكية، بحيث يعتبر من األصوات المغربية التي تبدع في فن الراي 
و تحاول التجديد فيه ، كما ينبغي التذكير  أن الشاب ياسي له أعمال  لقيت إقباال 

محترما من  قبيل أغنية « داير الفوت «.
هذا،و سيتم إطالق األغنية على شكل فيديو كليب يوم 24 يوليوز بالقناة الرسمية 
للفنان على موقع رفع الفيديوهات العالمي « اليوتوب «،   و التي جرى تصويرها 

بالواليات المتحدة األمريكية و أشرف على إخراجها المخرج عماد أغولمي.. 

نية جديدة نان المغربي يا�شي ي�شتعد الإ�شدار اأ ال
أحمد سيجلماسي

 
صدر مؤخرا العدد العاشر (مارس 2020) من 
«المجلة المغربية لألبحاث السينمائية»، التي دأبت 
على إصدارها الجمعية المغربية لنقاد السينما 

منذ سنة 2013 (عدد واحد على األقل كل سنة).
تتوزع مواد هذا العدد الجديد من المجلة على 

محورين أساسيين:
األول خاص بموضوع «الفضاء في السينما» 
شارك فيه النقاد والباحثون األكاديميون حمادي 
كيروم وعبد العلي معزوز ونور الدين محقق وعماد 
الشيكر  الكريم  وعبد  المانيرة  ورشدي  إرنست 

ومصطفى فرحات.
والثاني حول تجربة المخرج السينمائي التونسي ناصر خمير، ساهم فيه النقاد والباحثون 
خليل الدمون ومحمد اشويكة وخالدة سعيد ورفيق الصبان وجمال الدين بن الشيخ وسليم 

بن الشيخ وكمال بن وناس.
كما تضمن هذا العدد الجديد من مجلة الجمعية المغربية لنقاد السينما حوارين، األول 
المغربي محمد مفتكر، والثاني أجراه األستاذ  أجراه الصحافي نزار لفراوي مع المخرج 

الجامعي رشيد نعيم مع المخرج المغربي ياسين ماركو ماروكو.
تجدر اإلشارة إلى أن الجمعية المذكورة قد نشرت إلى جانب هذه المجلة السنوية مجموعة 
من الكتب الجماعية (تجميع أشغال ندوات/لقاءات «سينمائيون ونقاد»)) حول تجارب بعض 
«هشام  التالية:  العناوين  المثال  المغاربة نذكر منها على سبيل  المخرجين السينمائيين 
 ،(2019) الروائي والوثائقي»  المعنوني بين  «أحمد   ،(2019) التمرد»  سينما  العسري.. 
(2017)، «نبيل عيوش في البحث عن تعبير»  «داوود أوالد السيد.. السينما وصورتها» 
(2016)، «فوزي بن السعيدي.. سينما مغايرة» (2014)، «حكيم بلعباس.. مشروع سينما 

جديدة» (2014)...

 الجمعية المغربية لنقاد ال�شينما ت�شدر العدد العا�شر من مجلتها

» ا فنانة مغربية ت�شتعر�ش 32 لوحة مر�شومة ب »اأحمر �ش
تمكنت الفنانة التشكيلية المغربية فاطنة شعنان، أن تخلق 
حالة فنية استثنائية بعد تحويلها معاناتها ضمن مغاربة 
العالم العالقين خارج البالد في ظل أزمة الحجر الصحي 

المتعلقة بـ‘كورونا‘ إلى لحظة إلهام وإبداع.
وقد لفتت الفنانة المغربية المهتمين بالشأن الفني وعشاقه 
داخل المغرب وخارجه برسمها لما يقارب 32 لوحة تشكيلية، 
كشفت عنها في معرض خاص الجمعة الماضية، في مكان 

إقامتها بمدينة هويلفا االسبانية.
وكان أكثر ما جذب عشاق الفن التشكيلي للوحات المبدعة 
المغربية، هو اعتمادها على مساحيق التجميل الخاصة 
بالنساء من أحمر الشفاه، وطالء األظافر، وذلك راجع لعدم 
تمكنها من اقتناء ما يلزمها من أدوات خاصة بالرسم 
الذي تحترفه بسبب إغالق كل المحالت الخاصة بذلك 

في فترة الحجر الصحي.
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حــوارات فكرية

علي زيعور:  ي�شتح اأركون ال�شهرة التي نالها

حاورته:  ريتا فرج علي زيعور

يلولوجي  التحري ال
للمعجم القراني 

واإلستسهال واإلسالة. أو التسييخ
يستحق أركون الشهرة التي نالها. طاملا كررت، 
العربية  الثقافة  فالّرجل قد درس  الحكم.  أنا، هذا 
اإلسالمية وأدواتها العقلّية تبعا لطرائق املقارنة 
بني ”الغربي“ واإلسالم (العقيدة، التاريخ، الّرجال 
علماني  وهو  الحضارة…)  الخبرة،  العظام، 
تحليل  ”وأدوات“  مقارنة“،  ”وجهاز  وتاريخاني، 
متماسكة،  مترابطة  وأعماله  ومرونة…  وتفسير 
واملقصد،  املنزع  ونقدية  منفتحة  ومفيدة،  نافعة 

كما الغرض والرؤية.
وزّخمته  أّكدته  ما  بحسب  أركون،  يوضع 
املدرسة العربية الراهنة في الفلسفة، بني خاموس 
أو سادوس كبار الفكر العربي الراهن الذي سبق 
أو  أّنهم، جميعهم  في  الفصل  الخطاب  أن صقلنا 
الفلسفّية  النظريات  مناصرة  في  برعوا  برّمتهم، 
بالقيم  وتحّركها  بتأجيجها  املمّيزة  املوصوفة 

السالموّية والّسلمانية، الحداثانية والتنويرانية، 
واملسكونية،  والكينونية  واإلنسانوية،  الكونية 

العاملية والعالمينية…
وفي مطلق األحوال، إّنها لضرورية ثم نافعة هي 
هذه ”األفكار“ العريضة الباسقة، األشمل واألوسع 
واألصلح،  واألبقى  األقدر  بمثابة  املعتبرة  أو 
في  والتاريخ.  الوجود  في  شيء  لكل  واملفّسرة 
إّنه ممكن ثم صالح اإلسراف نفسه  عبارة أقصر، 
اإلنسانوية، وتكريم  والقيم  العقالنية  في تفضيل 

الفكر املتوّقد املتأّجج، املتوّهج.

p في الكتاب األخير ملحمد أركون ”قراءات في 
ثمة حوار أجري معه لم يتم فيه اإلشارة  القرآن“ 
إلى املحاور بحيث نسب ذلك في الهامش إلى أحد 

الطالب، ما هو برأيكم السبب وراء التجهيل
لم  إن  استنتجنا،  كيف  هو  األصح  السؤال   n

ألركون.  املحاور  الطالب  اسم  افترضنا  كيف  نقل 
بل ملاذا لم يورد أركون اسم ذلك الطالب، واكتفى 
بإيراد أسئلة يوّد أركون نفسه أن تلقى عليه، وأن 
وحلوة  بها  معتنى  جيدة،  عنها  أجوبة  يضع 
جديدا،  وال  قديما  ال  حديث،  يجر  لم  الواقع،  في 
الخطاب،  يحّلل  نفساني  فأنا  أركون.  وبني  بيني 
شخصيات  عند  وبخاصة  أيضا،  والشخصية 
أو  واجتماعّية  نفسانّية،  أو  هي  فلسفية  مؤّثرة، 
تاريخّية. كنت طالبا مراقبا زمان كان أركون يطال 
فيه النجوم. وكان شائعا أّن أركون غير ودود، غير 
انبساطي، أي أّنه كان من النمط االنكفائي وما قد 
يلحق بهذا النمط من صفات غير تعاونية، ووجه 
أو سلوك يستكفي بما عنده ويشبه اإلستعالئّيني 
حينذاك.  الجزائري  ”املاكيزار“  قسوة  فيه  كأّن 
يحب  أن  ربما،  القبيل،  هذا  من  لشخص  يكن  لم 
ويعشق، أن يرتاح أو يهنأ، أن ينفتح على صداقات 

أو يقيم تعاطفا. هذا ال يفيد أّني لم أحترم موقعه 
ومنجز. ومّر أّني قد أّكدت أّنه باحث مفيد. وعمل 

بدقة وبصرامة الزمته طيلة عمره.
آخر  طرح  في  النظر  ما،  حّد  إلى  ينفعنا،  قد 

للطالب املحاور منسّي االسم، مجهول الهوية.
الجواب، كالسؤال، شأن غير ميسور والتبسيط 
يقتله. األهّم هو أّني، كما ذكرت في قراءتي القديمة 
أكاديمي،  حوار  جلسة  في  كثيرا،  سألت  ألركون، 
، الذين كانوا يشكون  أحد الزمالء، مهدي فضل ا
في  أركون،  عند  لطافة،  عدم  أو   (!) ”جالفة“  من 
استقباله الطاّلب الراغبني في اإلفادة منه كمشرف 
سلك  دخلوا  أن  بعد  الدولة  دكتوراه  رسائل  على 
التدريس الجامعي… رّد الزميل على سؤالي األّول 
بالقول: كال! لم أالحظ أّنه يتبّسم أو ”يتنازل“. كان 
كاملتعّنت. كان عاجزا عن أن يبدو مبتهجا، طليق 

املحّيا، بشوشا، استقبالّيا واستضافّيا.

الحداثة  فلسفة  نظريات  أبزر  من  االنتقال  أود   p
لبعض  قراءة  إجراء  إلى  الراهنة  العربية  املدرسة  في 

”الحداثويني“ العرب وسأترك لك حرية االختيار.
”الحداثوّيني“  من  لنفر  تحليلّية  قراءة  تنفعنا   n
الغرب  عن  الغربية  بالتصورات  التأّثر  في  املغرقني 
خرين  ل الغربي  يريدها  التي  بالصورة  أو  والعرب 
في  الحضارة  وملستقبل  البشرّي،  ومعنى  للفلسفة  أو 
وللحرية  واألنوار،  للعقل  واملعنى  بالصورة  أو  العالم 
والقطع مع املاضي والنقلّي، القديم والغابر أو التراثّي 
والتاريخّي. ليكن محمد أركون عّينة ممّثلة للفكر املحلي، 
الخاّص املخصوص، في فهم اإلسالم والعقل اإلسالمي 
للعقل  الجابري  عابد  محمد  ”جماعة“  فهم  في  ثم 
وعائقا  حاجزا  معتبرا  أي  و“مرذوال“،  مبّخسا  العربي 
والفلسفة  العلم  وإنتاج  الحضاري،  التقدم  أمام  بنيوّيا 

واإلبداعات املّطورة للمسيرة البشرية.
 (…)استجلب االلتزام العام عند الطالب العربي في 
باريس حالة شابة جزائرية اسمها عائشة، كانت تعمل 
في فندق (جادة سان ميشيل، قرب السوربون) في أوائل 
الستينيات. بكت عائشة ألنها أرغمت على االختيار بني 
التكثلك. لم أستطع أن أكون مفيدا  ترك عملها و(بني) 
وغير  قاتم  بعنف  يقسو  ظالم  والفرنسي  مراقب.  فأنا 
محمد  بحالة  ”جماعتنا“  حالة  ذّكرت  أن  وسبق  ناعم. 
الذي كان يصعد على سّلم األمجاد وغير مهتّم  أركون 
بالضعفاء. ال تفاصيل. وال تفضيالت هنا بيننا وبينه 
لكّني أعود، للمّرة الثالثة ربما، إلى تذّكر رّد مترجم كتب 
أركون، هاشم صالح فقد قال (وأنا أسامحه): في انتقاد 
محمد أركون يجب أن تكون األسلحة متكافئة. كان الحق 

مع أحدنا…
الداعوق  يبتسم بشير  ولم  غضب جورج طرابيشي 
(دار الطليعة، بيروت، مجلة دراسات عربية) أمام نعومة 
النفسانيات  في  كطالب  بيني  املكشوفة  غير  ”املعركة“ 
أعترف،  أنا  السوربون…  في  املدّرس  أركون،  وبني 
أركون  اليوم، أّني تسّرعت يوم قلت عن هاشم صالح – 
إّنهما دون كيشوت ودون سانشو دي بانثا، أو عنترة 
البطل  أّن  يبقى،  وسوف  بقي  الذي  األهم،  وشيبوب… 
ندمت  أنا  أخرى،  وملرة  وجيدا.  جّدا  نجحا  ومساعده 
مصالحة…  كل  وبحّدة  مرارا  رفض  صالح  وهاشم 
واآلن، لقد صار السؤال عن القول في الكنز الذي أهداه 
أركون للعربي، للمسلم األوروبي، بل لإلنسان في العالم 

الراهن.
ومناهجه،  أركون  عقل  إلى  اإلسالمي  الفكر  احتاج 
للدين.  إلى رؤية متقّدمة علمانّية وتقّدمّية تاريخية  أي 
فهو قد أنتج بلغة أوروبية انجازا معرفّيا أو تطويرّيا 
تاريخية  وقضايا  موضوعات  وحّلل  رفيع،  مستوى  ذا 
يحتاجها املسلم في فرنسا، وأوروبا، بل في العالم أو 
ولأليديولوجيا،  واإليمان،  للدين  العاملية  الدار  داخل 
في  أركون  انتصر   .[i]واإلنسان الكونية  وللفلسفة 
وغّير  واالستشراق،  املستشرق  هزم  قد  فهو  حقل:  كل 
االتجاه الفلسفي الوسيطي، وقّدم الفكر اإلسالمّي فكرا 
اقتصاد  هو  ولما  والسالم،  للحرية  معاد  وغير  عاملّيا 
وسلماوية،  سالموية  وحركات  كونية،  وسياسة  عاملي، 
مؤنسنة  وإنسانوية،  اجتهادانية  وتنويرانية،  حداثية 

ومؤنسنة…
وعاملية  جديرة،  وإنجازاته  ممّيزة.  أركون  منتجات 
وأهّم  وأبقى  أجدى  لعّلها  واملستوى.  واملكانة  القيمة 
 – العربية  الساحة  على  الالعبني  معظم  كتابات  من 
الغربية الراهنة. ذاك نفسه هو ما يدعونا إلى أن نبدأ 
أو الحوارية بالكالم على ما لم يحلله  هذه ”التبصرة“ 
اإلستنفاع  لعل  نقول:  هنا  وأغفل.  أهمل  ما  أو  أركون، 
اإلنتاجي  العقل  أو  املناهج  قّربنا بني  إذا  قليال  لم يكن 
عند املؤلف املوسيقي، وعند الحارث أو الزارع في حقول 
االجتماعية،  السياسية  والتصّوفات  والفكر،  الفلسفة 
كما اإلستسرارّية أو النفسّية واملعرفية بل العرفانية. إّن 
طرائق التفكير أو التوليد أو الّصنع الفني واملوسيقي 
الوهاب،  عبد  محمد  أو  املوجي  أو  حمدي  بليغ  عند 
علي  عينه  الزمان  في  اعتمده  ما  عينها  هي  كشاهد، 
أو  زيور  مصطفى  مدكور،  إبراهيم  أو  النشار  سامي 
عبد الرحمن بدوي. بعد ذلك، األهم في صدد املنهجية، 
والفيلسوف،  امللّحن  عند  والحرث،  العمل  قواعد  في 
التلقيني  هو أن نتعّلم اعتماد املتخّيل أيضا، والتحرر 
والتلقي… وهذا كّله بغير أن يعني ذلك أّنهما يغمضان 
العني عن إعطاء املكانة األولى للمناهج املألوفة الناجحة 
إن في العلوم الوضعّية (الطبيعّية، الدقيقة…) وإن في 
الوجود  في  ومغروسا  املجتمع  داخل  اإلنسان  علوم 

والتاريخ أو في الطبيعة والثقافة.
ال ينظر بعني واسعة هنّية  قد يسأل عن رأي ((من)) 
إلى ما قيل إّنه تكرار محمد أركون لنفسه ومن ثم في 
عن  أيضا  يقال  تكرار  ذاك  الحقول.  املتنّوعة  مؤلفاته 
وأصحاب  حنفي  حسن  وبخاصة  والعروي،  الجابري، 
في  العربية  املدرسة  وجماعة  والتفسيرانية،  العقالنية 
الفلسفة والتصوف كما في الفكر والرقم واملستقبالنية 
تكرار  إّن  الكونّية).  االستراتيجّية،  املستقبل  (فلسفة 
تبسيطها  يعني  ال  للفكر،  الراهنة  الحالة  في  األفكار، 
اإلهمال  وبالتالي  السرعة،  يعني  ال  أو  وتمييعها 

بسام الجمل
مدار البحث الفيلولوجي في هذه اآلية على كلمة «الرقيم» خاّصة في 
ضوء اختالف أقوال املفّسرين في تعيني معناها: وذهبوا في ذلك مذاهب 
شّتى من نحو القول: إّن الرقيم هو اسم كلب أهل الكهف أو اسم جبل أو 

قرية أصحاب الكهف أو اسم الوادي الذي فيه الكهف. 
 (Bellamy) «بلاّلمي»  أدخلها  التي  العديدة  التصويبات  أّن  ويبدو 
نظرهما  في  لتصبح  «الرقيم»  كلمة  على   (Luxenberg) ولوكسنبار 
«الرقود» فيها الكثير من التعّسف، ومن ثّم بدت لنا غير مقنعة باملّرة 
فهما يصطنعان الصعوبات واألخطاء، ثّم يقومان بالتصويب دون تقديم 

الحجج الدامغة في هذا الباب.
مقبولة   (S. Griffith) «سيدني غريفيث»  لنا قراءة  وباملقابل، بدت 
إلى حّد كبير استنادا إلى الرواية املسيحّية لقّصة أهل الكهف. فالرقيم 
إليه  اإلشارة  تجدر  وما  دليل».  «لوحات  ومعناها  سريانّية  كلمة  إذن، 
الفيلولوجّي  والبحث  بالحجج  «غريفيت»  إليه  توّصل  ما  أّن  ههنا، 
علمّي  تحر  أّي  دون  ولكن  قرون،  بعّدة  قبله  السيوطي  إليه  توّصل  قد 
أو هو   (...) بالرومّية  «اللوح  هو  «الرقيم»  أّن  إذ اعتبر  في املوضوع، 

الكتاب».
-الدخان 44/54 – الطور 52/20

قراءة املصحف
القراءة “السريانّية اآلرامّية”

“وزّوجناهم بـحور عني”
وزّوجناهم تحت أعناب بيض كالبّلور

 (سنريحهم تحت دوالي أعناب بيض كالبّلور)
We will make it confortable for the under white, crystal- » 

« ((grapes
مالحظة:

عبارة (الحور العني) وردت في قصيدة ألفرام السرياني (ت 373م) بعنوان 
“الفردوس”، حيث قال مشّخصا دوالي الكروم:

[=أّي  كّل منها  “من يمسك عن خمرة األرض، فإليه كروم الفردوس تحّن، 
الدوالي] تناوله عناقيد من األعناب..”

حقيقّيا:  حرفّيا  فهما  بالنساء  الدوالي  تشبيه  فهم  الشعبي:  املتخّيل  في 
الرسول أخذ هذه الصورة في معناها الحقيقي، وكذلك فعل معاصروه.

الحور: من اللفظ السرياني (حيوارا) أي أبيض، وهو صفة لألعناب (أشهر 
ثمار الجّنة)

عني:من السريانّية (عينا) وتعني: مظهر/لون/بهاء/إشراق.
في كتاب “رؤيا باروخ” (في نسخته السريانّية نجد التعبير التالي: “كورا 

دي إنبني”)
الحور  عبارة  أّن   ، لوكسنبار أنجزه  الذي  الفيلولوجّي  التحّري  بّين  لقد 
العني ال تعني الجواري الحسان، مثلما اعتقد وال يزال يعتقد املسلمون إلى 
في  العني  الحور  عن  الكالم  وما  العنب،  عناقيد  تعني  بل  هذا،  الناس  يوم 
القرآن إاّل مجّرد تشبيه الدوالي بالنساء حسب ما ورد في إحدى قصائد أفرام 
السرياني (تـ 373م). واقتضت القراءة السريانّية اآلرامّية التصّرف في قراءة 

عبارة «وزّوّجناهم» في اّتجاه قراءة مغايرة، وهي «وروحناهم».
 ، وهذا املثال الذي وقفنا عليه هو أشهر مثال تداوله قّراء كتاب لوكسنبار
في  املذكور  املثال  استغل  وقد  وذيوع صيته.  شهرته  أسباب  من  وصار  بل 

الحور  بوجود  يحلمون  الذين  املسلمني  بأّن  للقول  الغربّية  اإلعالم  وسائل 
العني في الجّنة لن ينالوا غير عناقيد من العنب.

والحّق أّن الدارسني افترقوا في تقدير تخريج لوكسنبار لعبارة «الحور 
العني» فهناك من انتصر له وأّيد بحثه الفيلولوجّي، وهناك من اعترض عليه 
وناقشه بشّك. وفي مقّدمتهم ستيفان فيلد (Stephan Wild) ودليله في ذلك 
أّن القرآن يشير صراحة إلى وجود «قاصرات الطرف» (ص 38/52) و»أزواج 

مطّهرة» (مثال البقرة 2/25) في الجّنة.
-الحروف املقّطعة في فواتح السور

نماذج من الحروف املقّطعة
تأويل املتشابه من أوائل السور
 (السيوطي، اإلتقان 3/ 21-30)

الـم (البقرة 1/2) – (آل عمران3/ 1)
أنا ا أعلم

املص (األعراف 7/ 1)
أنا ا أفصل/ أنا ا الصادق

الر (يونس 10/ 1)
أنا ا أعلم وأدفع

كهيعص (مريم 19/ 1)
كاف، هاد، أمني، عزيز، صادق

حم (غافر 40/ 1)
ن (القلم 68/ 1)

 (حاء) اشتّقت من الرحمن
 (ميم) اشتّقت من الرحيم

مفتاح اسمه تعالى: نور وناصر

دراسات قرآنية

قال إبراهيم الخطابي ( 
319هـ388-هـ) في «بيان إعجاز 
القرآن» إن الناس انقسموا إلى 
طائفتين إذ زعمت طائفة «أن 
إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من 
ا]خبار عن الكوائن في مستقبل 
الزمان كما زعم آخرون أن إعجازه 
من جهة البالغة وهم ا_كثرون 
من علماء أهل النظر، وفي 
كيفيتها يعرض لهم ا]شكال، 
ويصعب عليهم منه االنفصال، 
ووجدت عاّمة أهل هذه المقالة 
قد جروا في تسليم هذه الصفة 
للقرآن على نوع من التقليد 
وضرب من غلبة الظن دون 
التحقيق له وإحاطة العلم به»..
واضح من كالم الرجل أن ا]عجاز 
القرآني، يأتي من مستوى 
االشتغال الداللي اللغوّي، أي 
إّنه نّص له معنى، وهذا المعنى 
ال يتحّقق إال انطالقا من ا_داة 
اللغوية الموظفة في النص. 
والحال أن المستويين معا 
يحضران بقوة في النص القرآنّي. 
وقد زادت سلطة المقدس من 
تعميقهما، مما جعل االعتناء 
بهما حاضرا طوال مراحل إنتاج 
الفكر الديني ا]سالمي. غير أّن 
المرحلة ا_ولى من حياة النّص 
القرآنّي، تميزت بهيمنة البحث 
في المستوى اللغوّي، أي بالّنسق 
اللغوّي اّلذي يتأّسس عليه. في 
حين كان االهتمام بالمستوى 
الداللّي وما يحمله من تطّلع إلى 
الغيب والمستقبل حديثا، بعد 
أن استنفدت الدراسات البالغية 
واللغوية كل معينها، وتراجعت 
بعض الحقائق التي اعتبرت 
مطلقة فيما يخص اللغة، أمام 
التطور المهول والمفاجئ 
للعلوم في سائر نواحي الحياة.

(2)

بطاقة:
قدم علي زيعور، أستاذ التحليل 
النفسي والفلسفات النفسية، 

في أعماله ومؤلفاته، نتائج علمية 
مبهرة وجديدة في الفلسفة 
العربية الراهنة وحقول علم 

النفس والتحليل النفسي وعلم 
االجتماع. اقترنت كتاباته بالمنهج 

التحليلي المتعدد التخصصات، 
مما سمح له بالنفاذ إلى اZفكار 
وواضعيها واZعالم والظواهر 
التاريخية في المجالين العربي 

واdسالمي، ضمن رؤية موسوعية 
تأخذ من حقول عدة.

وقد أجرى صاحب ”الفلسفة 
المحضة والفلسفات النفسية 

والطبيعية“  دراسة «في العمق» 
لبعض «الحداثيين» يتقدمهم 
عاِلم اdسالميات محمد أركون 

(2010-1928) والفيلسوف المغربي 
محمد عابد الجابري (1935-2010)، 
باالضافة إلى قضايا أخرى ترتبط 
بأطروحته في «فلسفة الوعي».
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عن  روايتك  في  تحكي   p
الثقافة  في  الثنائية  الطبيعة 
قد  الهند  ان  أتظن  الهندية، 
هذه  بني  بقسوة  انقسمت 

الفئات
األهمية  إنه ألمر في غاية 
لي ان ترى هذه التقسيمات كما 
يراها ( بالرام ) ال كما اراها انا 
الخمسون  السنوات  شهدت   .
في  جذرية  تغييرات  املنصرمة 
ان  مع  و   ، الهندي  املجتمع 
الكثير من هذه التغييرات كانت 
أفضت  لكنها  األفضل  باتجاه 
البنى  و  التشكالت  إلغاء  إلى 
كانت  التي  الثرية  التقليدية 
تمثل عناصر أمان لحياة األفراد 
. ان كثيرا من الهنود األكثر فقرا 
تركوا لألسف و هم مرتبكون و 
مشوشو النظرة وال يملكون أي 
تصور عن الهند الحديثة التي 

تتشكل على مرأى منهم .
p هل الفساد في الهند على 
الذي  السوء  من  الدرجة  هذه 
ان  وهل  روايتك  في  وصفته 

في  العليا  الطبقات  طبيعة 
الهند ستكون عرضة للتغيير أم 
ستبقى على ما هي عله اليوم مع 
االقتصادية  التغييرات  كل هذه 

الشاملة التي تحصل في الهند
أي  تسأل  ان  اال  عليك  ما 
عن  غنيا  ام  كان  فقيرا  هندي 
 .  !! سيقول  ما  وانظر  الفساد 
ان الفساد في الهند بلغ مديات 
من  ثمة  وليس  للغاية  سيئة 
عن  أما  انحساره،  الى  إشارة 
مستقبل التغييرات االقتصادية 
في الهند وما عسى ان تفضي 
اليه فذاك واحد من أعقد األسئلة 
وال اعرف كيف ستتأثر طبقات 

املجتمع الهندي بها .
كونك  p كيف أثرت خلفيتك- 
صحفيا مختصا بعالم األعمال- 
في تشكيل روايتك التي تحكي 
رجل  عن  تحكي  ما  بني  من 
ميدان  في  قدرة  ذي  عصامي 

تطوير بيئة األعمال 
خلفيتي كصحفي متخصص 
أدرك  جعلتني  االعمال  بعالم 

مجالت  في  يكتب  ما  معظم  أن 
االعمال محض هراء و سخف و 
لست أعير االدب الخاص بعالم 
االعمال أي اهتمام من جانبي. 
موجة  االيام  هذه  الهند  تسود 
مثال  تتحدث  كتب  طوفان  من 
اعمال  رجل  تصبح  «كيف  عن 
 ..  !! االنترنت»  على  ناجحا 
بأن تجعل  تتعهد  الخ من كتب 
منك ثريا في بحر أسبوع. ثمة 
الكثير من املليونيرات في الهند 
اليوم و كثير منهم هم مطورو 
لكن  و  للغاية  ناجحون  أعمال 
نتذكر  ان  دوما  علينا  ينبغي 
فيه  يعيش  كالهند-  بلدا  ان 
أغلبهم  نسمة  املليار  يفوق  ما 
و  صحية  رعاية  الى  يفتقرون 
تعليمية الئقة و تنقصهم فرص 
توظيف محترمة- يكون االرتقاء 
الى مراتب عليا في بيئة كهذه 
عمال  للطموح  قاتلة  و  معقدة 
القيام  دوما  يتطلب  و  شاقا 
في   ( بالرام   ) فعله  ما  بذات 

روايتي .

الثيمات  من  واحدة   p

الرئيسية في قلب روايتك و في 
قلب (بالرام) أيضا هي: الصراع 
الناجم عن اخالص الفرد لقيمه 
التي  للقيم  وإخالصه  الذاتية 
تشده لعائلته. هل ترى ان هذا 
الصراع ذو سمة هندية محلية 

أم انه عاملي الطابع 
ربما يكون هذا الصراع أشد 
هيكل  الن  الهند  في  وضوحا 
العائلة الهندية يقوم على روابط 
أقوى مما هو سائد في أمريكا 
مثال ، و ينظر الى اإلخالص في 
العائلة الهندية كمعيار ذي سمة 
أخالقية حاسمة : فلو سلك فرد 
والدته  مع  فظا  سلوكا  هندي 
الى  فسينظر  ما  يوم  صباح 
كمكاف  الهند  في  السلوك  هذا 
أخالقي لفعل ذات الفرد الناجم 
عن سرقته املال من مصرف ما. 
هذه  الصراع  إشكالية  أن  أرى 
ينشأ  التي  والعائلة  الفرد  بني 
فيها موجودة بأشكال متفاوتة 

أينما ذهبت في هذا العالم.

سنة  الحاضي  العالي  عبد  ولد 
1962 في تارودانت قضى طفولته 
ببنسركاو، لكنه لم يكمل دراسته.. 
في   1975 سنة  عنها  انقطع  فقد 
والده  كان  االبتدائية،  األقسام 
خبازا وعمل هو كميكانيكي قبل أن 
األخرى.  املهن  من  العديد  يمارس 
األخير،  في  الحال،  به  واستقر 
الطرقية بتارودانت حيث  باملحطة 
الخفيفة.  املأكوالت  يبيع  كان 
مع  صداقة  عالقات  ربط  وهناك 
الصغار. األطفال  من   العديد 
كان  ثقتهم  كسب  أن  وبعد 
كان  الذي  الكوخ  إلى  يستدرجهم 
يسكن فيه. وفي لحظة يتحول من 
رجل طيب إلى مجرم خطير.. إذ كان 
وجه  في  يشهر السالح األبيض 
الجنس  ويمارس  الصغار  ضيوفه 
قتلهم  إلى  يعمد  أن  قبل  عليهم 
املكان. نفس  في  ودفنهم   بوحشية 
العرض  لهتك  الحاضي  تعرض 
عندما كان صغيرا أثر على حياته 
االنحراف. طريق  على  عرج   وبه 
تاريخ 20 غشت كان حاسما، حيث 
إشعارا  الشرطة  عناصر  تلقت 
منطقة  إلى  االنتقال  بضرورة 
يتعلق  األمر  لكون  الواعر  الواد 
باكتشاف هياكل وجماجم بشرية. 
املكان،  عني  إلى  انتقالها  وفور 
إلى  إضافة  عظام  على  العثور  تم 
ملفوفة  إحداها  أدمية  جماجم 
كما  أسود،  بالستيكي  بشريط 
مالبس  تحمل  األطراف  بعض  أن 
أنها  يؤكد  مما  التراب  أثار  عليها 
األرض. من  واستخرجت   دفنت 
ورقة  كانت  فارغة  سردين  وبعلبة 
تاريخ  تحمل  مذكرة  من  الحسم 
دونت   41 األسبوع  أكتوبر   12
العظيم  با  «أقسم  بها من جهة 
الحال».  كان  كما  منه  أنتقم  أن 
وبالجهة األخرى دونت بها عبارة 
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حاضي. كلمة  وبالعربية   adidas"
البحث أسفر عن أن كل الشكايات 
كان  أطفال  اختفاء  حول  املسجلة 
كانوا  أنهم  مشترك  طابع  لها 
الطرقية. املحطة  على   يترددون 
أن  إلى  توصل  البحث  أن  كما 
الجاني استخرج الجثث من مكان 
واحدة  دفعة  منها  وتخلص  دفنها 
بوادي الواعر، مما فتح املجال أمام 
فرضية تتجلى في كونه كان مرغما 
الذي  املكان  عن  تخليه  بسبب  إما 
بسبب  فيه  مدفونة  الجثث  كانت 
انتقاله من ذلك املكان كبيعه العقار 
ومخافة  آخر  ملستغل  إفراغه  أو 
افتضاح أمره، تخلص من الهياكل 
البحث  فرق  أن  كما  البشرية. 
كان  شخصا  أن  إلى  توصلت 
مكان  الطرقية  املحطة  على  يتردد 
اختفاء أغلب القاصرين يحمل اسم 
وجد  الذي  االسم  وهو   ، حاضي  
بمكان  املحجوزة  بالورقة  مسطرا 

اآلدمية. الهياكل  على   العثور 
تمت مراقبة محيط املحطة الطرقية، 
الحاضي  نجيب  يعمل  كان  حيث 
العالي  عبد  يدعى  شقيق  له  الذي 
قبل  الطرقية  باملحطة  الحاضي  
املتمثل  عمله  مزاولة  عن  انقطاعه 
في بيع املأكوالت الجاهزة ويتميز 
مع  وتعامله  الهادئ  بسلوكه 
القاصرين، عالوة على كون املعني 
باألمر يقطن ببقعة خالية. وقد اسفر 
شريط  على  العثور  عن  التفتيش 
لنفس  تكملة  ناسخ  بالستيكي 
ملفوفا  اكتشافه  تم  الذي  الشريط 
إضافة  الثماني،  الجماجم  بإحدى 
مقاسات  ذات  مالبس  عدة  إلى 
األطفال. تخص  أغلبها   مختلفة 
تم  التفتيش،  عمليات  وبتوالي 
األدلة  من  العديد  على  العثور 
التي تدين املعني باألمر، فتم إلقاء 
لبحث  واخضاعه  عليه  القبض 
بكونه  تلقائيا  اعترف  دقيق، حيث 

في  العمد  القتل  جرائم  مقترف 
حق تسعة أطفال، حيث سرد -بكل 
 تفصيل- وقائع كل جريمة على حدة.
اليه،  باملنسوب  اعترافه  بعد 
العالي  عبد  املتهم  متابعة  تمت 
القتل  جنايات  بتعدد  الحاضي 
العمد مع سبق االصرار والترصد 
ل  ستعما ا و ح  لسال ا ل  ستعما ا و
أعمال  وارتكاب  التعذيب  وسائل 
جناية  يعد  فعل  لتنفيذ  وحشية 
قاصر  عرض  هتك  جناية  سبقته 
بالعنف  سنة   18 سن  دون 
الستدراج  التدليس  واستعمال 
واالحتجاز  وإخضاعهم  القاصرين 
هو  املاضي  باإلعدام  عليه  وحكم 
بالسجن  يقطن  كان  الذي  اآلخر 
عائالت  من  العفو  التمس  املركزي 
يكن  لم  أنه  واعترف  الضحايا 
يقوم بأفعال عن وعي بل هو اآلخر 
كانت  التي  نفسه  أمر  من  تعجب 

تأخره بالسوء 

نتجاهل  أن  السياق  هذا  في  نستطيع  ال 
رواية عميقة املغزى والداللة، أظن أنها تكشف 
لنا عن طرح أكثر تعقيدا للفقر بوصفه وضعية 

وجودية ميتافيزيقية عند رابعة.
يروى العطار ما يلي :

أربعني  أمضى  قد  أدهم  بن  إبراهيم  ”كان 
خطوة  كل  في  كان  ألنه  الكعبة،  ليبلغ  سنة 
يصلى ركعتني … وملا بلغها لم يجدها مكانها، 
ال  حتى  أعمى  أصرت  واأسفاه،   : نائحا  فقال 
إبراهيم  يا  يقول:  صوتا  فسمع  الكعبة  أرى 
للقاء رابعة…  الكعبة ذهبت  لست أعمى، لكن 
وملا عادت الكعبة ملكانها وأبصر إبراهيم رابعة 
عملك…  أجل  ما  رابعة  أي  لها:  فقال  قادمة، 
فأجابته  رابعة،  للقاء  ذهبت  الكعبة  يقولون: 
وأنا  بالصالة،  جئت  أنت  إبراهيم  يا  رابعة: 

جئت بالفقر“.
هكذا، جاء إبراهيم متخايال بصالته مفاخرا 
بها، ينشد الكعبة، ويتوسل بوساطة الصالة، 
ويتمنى ثواب اآلجلة، أما السيدة رفيعة املقام، 
فقد جاءت تتوسل بفقرها املحض لرّب الكعبة 
وكما  إليه،  النظر  وجهة  مشاهدة  تريد  التي 
إن  ”إلهي،  قالت:  أنها  أخرى  رواية  في  يروى 
الكعبة  الدهشة،  هذه  وسط  مضطرب  قلبي 
حجر، وما أريده هو أن أشاهد وجهك، فناداها 
صوت من ا تعالى يقول ”يا رابعة، أتعملني 
أراد  ملا  كلها  الدنيا  دم  يقتضي  ما  وحدك 
من  ذرة  إال  نلق  لم  يشاهد وجهنا،  أن  موسى 

نورنا على جبل فخّر صعقا“.
هكذا صا الّراوي مخايلته السردية اآلسرة 
في فضاء فانتازيا الخيال الجامح، وجعل ابن 
أدهم زاهدا لم يزل أسير البصر املظلم، وكعبة 
والعقاب،  والثواب  الصالة،  وثنائية  الظاهر، 
الظاهر،  حدود  تجاوزت  فقد  السيدة،  أما 
لألصل  ساعية  الباطني  العمق  إلى  وولجت 
اإللهّي، تشتهي متعة النظر التي ال تنال إال بعد 
للحق،  الوجودي  بافتقارها  سعت  وقد  املوت، 
أي أنها أوغلت حتى عانقت العدم املحض الذي 
هو صلب الوجود املحض، بل في الصميم منه. 
الكعبة مركز الوجود، وعرش  حينها لن تغدو 
الرب في الدنيا، بل تتوارى مختفية، فال يراها 
ابن أدهم الذي لم تنفتح بصيرته بعد، ولم يزل 
ساعيا في عوالم الظلمة. لقد أضحت السيدة، 
بقلبها  ووسعت  الوجودية،  امليتافيزيقا  مركز 
إليها  تسعى  الكعبة  وصارت  الرحمن،  عرش 

وليس العكس.
اليافعي(  يروى  فيما  السيدة،  ماتت  حني 
حكايات  في  الرياحني  روض  في  769هـ)  ت 
كانت  شعر  من  جبة  في  كفنت  الصالحني، 
على  كانت تضعه  من صوف  ترتديها، وخمار 
رأسها، وتروى خادمتها، أنها رأتها في املنام 
بعد موتها عليها حلة إستبرق خضراء، وخمار 
من سندس أخضر لم تر أجمل منهما، فسألتها: 
أكفاني،  طويت  لها:  فقالت  رابعة  يا  هذا  ما 

وختم عليها، ورفعت إلى عليني !!
الرواية  نهاية  املوت،  ذكر  أن  دوما  يتصور 
والحديث، كما هو نهاية الحياة، نهاية املروي، 
ومن  املعاش،  نهاية  هو  كما  عنه،  واملروي 
لم  الختامية  املالحظات  بعض  لكن  يعيش. 

تزل تلح على وتغويني بذكرها، ولعلها تراوح 
خارج  وتستلبنا  وطأته،  من  وتخفف  املوت، 

مداراته القاسية، وحتميته املصيرية.

املالحظة األولى: 
لعلني ال أتجاوز هنا لو قلت ، أن الئحا ما 
طرح  في  واعيا  ال  وربما  كان مضمرا،  نسويا 
متأنية  دراسة  إلى  يحتاج  أمر  وهو  العطار، 
فقط  سأكتفي  لذا  مقامها،  هنا  ليس  وهادئة، 
سياقه  في  أوردها  التي  الرواية  هذه  بإدراج 
هذا  من  ثرية  تفسيرات  تحتمل  وقد  النصي، 

القبيل، يروى العطار ما يلي :
لزيارة  ذهبوا  الصالحني  من  جماعة  أن   “
قالوا  فلما رأوها عليها أسمال ممزقة،  رابعة، 
“ أي رابعة ! كثير من الناس سيساعدونك إن 
إني أخجل   : فأجابت   – طلبت منهم املساعدة 
أن أسأل الناس شيئا من متاع هذه الدنيا ألن 
شئون الدنيا ليست ملك أحد، وما هي إال عارية 
امرأة  هذه   : فقالوا   – يده  في  هي  من  يد  في 
نبيلة العواطف، ثم سألوها : إن ا تعالى قد 
توج رؤوس أوليائه بنعمة الكرامات ومنطقهم 
امرأة،  بها  تظفر  لم  املقامات  هذه  ولكن  بها، 
قلتموه  ما  فأجابت:  املرتبة  هذه  بلغت  فكيف 
صحيح، لكن الكبرياء والغرور وإدعاء اإللوهية 

لم تصدر مطلقا من امرأة !!
املرأة  ملساواة  نزوعا  هذا  كان  هل  ترى 
مخيلة  لعلها  أم  الوالية،  أفق  في  بالرجل 
عشقا  املهووس  الفارسي،  الصوفي  الّراوي، 
األمومة  نموذج  حول  الذكوري،  بالجمال 
أن  ينبغي  ال  التي  الكلية  واألنثى  املقدسة، 

! تمس
يثير  ما  الصدد  هذا  في  العطار  يروى 

العجب، ويفتح أفق السؤال، إذ يقول:
”ذهب الحسن البصري وبعض أصحابه إلى 
املصباح،  فاحتاجوا  ليال،  الوقت  وكان  رابعة، 
أطراف  رابعة  وضعت  هنالك  يجدوا،  فلم 
يشع  فظل  أخرجتها  ثم  فمها،  في  أصابعها 
منها حتى مطلع الفجر نور كأنه نور مصباح. 
 ، الكرامة  هذه  حدثت  كيف   ، أحد  سأل  فإن 
فاخبره أن النور كان يشع من يد موسى، فإن 
قيل لك أن موسى عليه السالم، كان نبيا، وإن 
رابعة لم تكن نبية. فأجب: إن من ينفذ األوامر 
التي أتى بها األنبياء، يشارك في قدرتهم على 
اإلتيان باملعجزات، فإذا كان لألنبياء معجزات، 
يؤيدها  حقيقة  وهذه  كرامات،  لألولياء  فإن 
حديث الرسول (ص) حيث قال : ”من رد دانقا 
من الحرام، فقد نال درجة النبوة ”!! ال ينبغي 
أن نسقط في فخ الكرامة املخايلة للسيدة ألن 
النص بأسره يكشف لنا عن وضعية أسطورية 
عالمة  من  لنا  البد  مراوغة  داللة  على  تنطوي 
ألفت  أن  هنا  وأود   ! إزائها وتعجب  تساؤل 
النبوي  للنموذج  الفت  حضور  إلى  االنتباه 
رابعة،  عن  املتنوعة  الروايات  في  املوسوي 
ورد  وكما  الكعبة،  رواية  في  آنفا  ذكرنا  كما 
هنا، وهو ما يثير بدوره التساؤل حول طبيعة 
الداللة الرمزية لهذا النموذج، وكيفية تمثله في 

“! هذه الروايات
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هالة أحمد فؤاد  

م   ر   ال  ل را      ل   ا ه  Aravind Adiga  ر د را 
   Magdalen ن ال م    ه  ا  ل ا  م     
ال  م  ا  ال ر  م  ال د      رد ال  
ن  ا الث  م ا   الم     ر ال ل  ا ا م  ر
د      Last Man in Tower ال ا  ال لث  ا الث م  ر ا   

ل  ا   BookBrowse  ا د  را  ارا  

م ما يكت في مجالت االأعمال  مع
2 راء  مح�ش 

أرافيند أديغا ترجمة: لطفية الدليمي

 عبد العالي الحا�شي قات من نوع خا�ش جدا
5 سفاحون في مواجهة جرائم استثنائية                       

كيف تصبح كاتًبا؟



هاشم صالح  
وهذا  اإلسالم!  يخص  فيما  األفكار  نفس  إيّلول  يشاطر  بأنه  بيزانسون  يقول 
يتعارض مع حصول تجديد في الفكر الالهوتي األوروبي أو حصول تطور في املواقع 
الفكرية تجاه الدين اإلسالمي كما ذكرنا سابقا. ولكن يبدو أن ذلك ال يزال غائبا على 
األقل بالنسبة لشريحة واسعة من مفكري الغرب.أو قل بان اآلن بيزانسون ينتمي 
إلى التيار املتزمت واملتعصب في الكنيسة املسيحية. وهذا ما يتجلى من خالل كالمه 

بوضوح ال يقبل الشك.
االنفتاح على اإلسالم من قبل  تيار  التيار اآلخر:  ولكن هذا ال يعني عدم وجود 
الالهوتي  التيار  وكذلك  كثيرين.  وغيرهم  كوربان  وهنري  بيرك  وجاك  ماسينيون 
املنبثق عن املجمع الكنسي للفاتيكان الثاني. وبالتالي فهناك موقفان تجاه اإلسالم 
في الغرب األوروبي: موقف قديم رافض للحوار أو اللقاء أو املصالحة، وموقف ساع 

لهذه املصالحة ويفتح صدره لإلسالم واملسلمني.
هذا فيما يخص التيار املسيحي الذي أصبح يشّكل أقلية اآلن في أوروبا العلمانية 
الحديثة. أما التيار العلماني فال يعبأ باملسيحية وال باإلسالم كثيرا وإنما يستند إلى 
مرجعية أخرى ال دينية: هي املرجعية العلمية والفلسفية لعصر التنوير. وهذا يعني 
انه ينظر إلى جميع األديان واملتدينني نفس النظرة ويعتبرهم بمثابة بقايا متخلفة 
وال  املسيحي  التيار  عن  إال  هنا  نتحدث  ال  فنحن  وبالتالي  السابقة.  العصور  من 
نتعرض ملواقف التيار العلماني الذي يشكل أغلبية السكان في فرنسا وعموم أوروبا 
والذي يتبنى الحداثة أو الفلسفة العقالنية كدين بدال من املسيحية. واآلن يطرح أالن 
بيزانسون هذا السؤال الحاسم: ما هي املكانة التي يمكن لعلم الالهوت املسيحي أن 
يخصصها لإلسالم هل يمكن اعتبار اإلسالم كدين وحي، أم كدين طبيعي بشري 
يقول الكاتب كجواب على هذا السؤال ما معناه: إن الالهوت املسيحي يقّسم البشرية 
اإللهية  لألديان  تابع  وقسم  البشرية،  أو  الطبيعية  لألديان  تابع  قسم  قسمني:  إلى 
التي أوحى بها ا إلى موسى في طور سيناء ثم أكملها بإرسال املسيح من بعده. 
بشري،  أي  طبيعي،  دين  أنه  إال  ا  بوحدانية  يقول  أنه  من  الرغم  على  واإلسالم 
ولكن اليهود واملسيحيني يشعرون باالنزعاج لتصنيفه في خانة  وليس دين وحي! 
ذلك  عن  تنتج  وبالتالي   … ا وحدانية  بالوحدانية،  يقول  ألنه  الطبيعي  الدين 
صعوبة تصنيف اإلسالم. فهل هو يحتل مكانة وسطى بني أديان الوحي، و األديان 

الوثنية وملاذا ال يمكن اعتباره دين وحي بالكامل كاليهودية واملسيحية

) يختلف عن تصور اليهود  في رأي بيزانسون أن تصور املسلمني للرب (أو ا
أو املسيحيني. فا في تصور املسلمني بعيد جدا في أعالي السماء وغير قريب من 
اله  انه  املختار.  بموسى وشعبه  تاريخ وعالقة خاصة  فله  اليهود  عند  أما  البشر. 
خاص باليهود فقط أو مؤمم من قبلهم إذا جاز التعبير. وأما عند املسيحيني فقد 
نزل من السماء إلى األرض وتجسد في شخص بشري هو يسوع املسيح. وبالتالي 
فهو قريب جدا من البشر في كال التصورين. أما عند املسلمني فهو بعيد ومتعال 
أكثر من اللزوم وال يحّب البشر! تخيلوا هذه السذاجة في التفكير ملؤرخ وعالم كبير. 
فتعصبه لدينه او انغالقه داخل مرجعياته وتصوراته منعه من رؤية الحقائق كما 
هي. ويستنتج الباحث من كل ذلك أن اإلسالم في نهاية املطاف دين طبيعي أي بشري 
البشرية  األديان  بني  مكانة وسطى  في  وهكذا يضعه   ! ا بوحدانية  يؤمن  ولكنه 
واألديان السماوية ويرفض أن يرتفع به إلى مستوى األديان السماوية لكيال يصل 

إلى مستوى اليهودية واملسيحية!
موقف غريب الشكل ومستمر منذ ألف وأربعمائة سنة ضد اإلسالم، لم يتغير ولم 
يتبدل. فهل يليق بمؤرخ كبير يعيش في عّز الحداثة األوروبية هل يليق به أن يكرر 
نفس محاجات القرون الوسطى املعادية لإلسالم وإن بثوب جديد ألم يتطور الفكر 
في أوروبا طيلة كل تلك القرون فلماذا لم يتطور هو أو يتغّير تجاه اإلسالم يا ترى 
فإما أن تكون كل األديان التوحيدية طبيعية أو بشرية وإما أن تكون كلها إلهية أو 
سماوية. ملاذا يتعب مؤرخنا العتيد نفسه بكل هذه الحذلقات لكي يخرج اإلسالم 

من التعالي الرباني وال يبقي إال على املسيحية واليهودية
باملقابل يعترف املؤلف بأن املسلمني يقترحون تصنيفا آخر لألديان غير هذا 
أولئك  وبني  جهة،  من  املشركني  أو  الوثنيني  بني  يفرقون  فاملسلمون  التصنيف. 
أي  أخرى:  جهة  من  واملسلمني  واملسيحيني  كاليهود  اإللهي  الوحي  تلقوا  الذين 
أهل الكتاب. بمعنى آخر فإن املسلمني يعترفون باليهود واملسيحيني ولكن اليهود 
منذ  النحو  هذا  على  مستمرة  الحالة  تزال  وال  بهم!!  يعترفون  ال  واملسيحيني 
العصور الوسطى وحتى اليوم دون أي تغيير أو تعديل. فكيف يمكن أن يحصل 
اليهود واملسيحيون موقفهم الالهوتي من  لم يغّير  إذا  الطرفني  حوار مجد بني 
اإلسالم، إذا لم يعترفوا به كدين وحي بالكامل فمن الصعب إن لم نقل من املستحيل 

أدنى من  القرآن في مرتبة  إذا ما أصّروا على اعتبار  أن يجري أي حوار ناجع. 
التوراة واإلنجيل فإن ذلك يعني أن الحوار سوف ينتهي حتى قبل أن يبتدئ. لكن 
ما الذي يقصده املؤلف بالدين الطبيعي وما الفرق بينه  هنا يطرح سؤال نفسه: 
وبني دين الوحي وجوابه هو على النحو التالي: الدين الطبيعي هو دين الوثنيني 
الذي يظهر في الطبيعة هكذا والذي قد يتوصل إلى مفهوم ا الحق بشكل واضح 
قليال أو كثيرا من خالل التجربة البشرية وحدها ال من خالل وحي منزل. إنه دين 
العقل  طريق  عن  ا  مفهوم  إلى  يتوصلون  الذين  الفالسفة  تدّين  يشبه  بشري 
واملنطق ال عن طريق الوحي اإللهي. فأرسطو توصل إلى ذلك سابقا ودعاه: باملحرك 
الخلق  بديع  في  نتأمل  أن  فيكفي  وصانعه.  الكون  محرك  أي  الصانع:  أو  األول، 

وجماله وتنظيمه بسمائه وأرضه لكي نتيقن أن هناك صانعا أو ربا لهذا الكون.
ولكن بالنسبة ألالن بيزانسون فإن أفضل إيمان با هو ذلك الذي ينتج عن 
وحي إلهي خارق للطبيعة كالوحي اليهودي املتضّمن في التوراة (العهد القديم)، 
أو الوحي املسيحي املتضمن في اإلنجيل (العهد الجديد). ولكن ليس عن طريق 
دفتي  بني  املوجود  الكالم  يكون  ملاذا  نعرف  ال  نعرف.  ال  ملاذا  القرآني!!  الوحي 
قرار  وحي..انه  غير  الكريم  القرآن  في  املوجود  والكالم  وحيا  واإلنجيل  التوراة 
ولكن  األوروبية.  أو  الفرنسية  الحضارة  عز  في  يعيش  مؤرخ  اتخذه  تعسفي 
صاحبنا نسي أو تناسى أن اليهود ال يعترفون باملسيحية وإنما يعتبرونها بدعة 
أو انشقاقا عنهم مثلما أن املسيحيني ال يعترفون باملسلمني..وهكذا نكون قد دخلنا 
في صراع الهوتي قروسطي له أول وليس له آخر..ومن الذي يوقعنا فيه مؤرخ 
فتخيلوا هذا االنفتاح  فرنسي يعيش في خضم الحداثة او حتى ما بعد الحداثة! 

الفكري العظيم..
ان  معناه:  بما  يقول  شيء.  كل  من  الرغم  على  ألفكاره  عرضنا  لنواصل  لكن 
الكنيسة املسيحية ال تعتقد بامكانية الوصول إلى اإليمان با عن طريق العقل 
البشر  إلى  اإللهية  اإلرادة  التاريخ و توصيل  اإللهي في  التجّلي  وإنما من خالل 
عن طريق األنبياء وعن طريقهم فقط. لقد أراد أن يوصل لهم بعض الحقائق التي 
بمفرده.  إليها  التوصل  يستطيع  ال  التي  أي  البشري:  العقل  إمكانيات  تتجاوز 
فالعقل عاجز ويقف عند حدود معينة ال يستطيع تخطيها..جيد. ولكن الفالسفة 
العقالنيني يا سيدي ال يعتبرون هذه األشياء حقائق وإنما مجرد عقائد دوغمائية 
نزل  ا  بأن  والقائلة  املسيحية  في  األساسية  فالعقيدة  عليها.  البرهنة  يمكن  ال 
الناصري من فلسطني ليست  على األرض وتجّسد في شخص بشري هو يسوع 
حقيقة في نظر الفالسفة وإنما مجرد اعتقاد دوغمائي يؤمن به فقط املسيحيون… 
أصبحوا  املتقدمة  أوروبا  في  الليبراليني  او  العلمانيني  املسيحيني  وحتى  بل 
واملسيحيني  اليهود  رفض  على  رّدوا  قد  املسلمني  بأن  الكاتب  ويرى  يرفضونه.  
لهم بشكل عنيف فقالوا بأنهم حّرفوا كتبهم، أي التوراة واإلنجيل. وهكذا اشتعلت 
املعارك الالهوتية الحامية بني املسلمني واملسيحيني على مدار التاريخ. فكل طرف 

يتهم الطرف اآلخر بشتى التهم. وهذا صحيح.
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73 وصايا مفتوحة على العقل والوجدان

عاطف محمد

»االإ�شالم واليهودية – الم�شيحية« ل جا اإيلول
كتب لها وقع

جاين اأو�شتن

إعداد: فاطمة الزهراء 
الرغيوي

3

غالف الكتاب

18  الجسد المشتهى

كاتبة وروائية انجليزية من القرن التاسع عشر. تميزت بتحديها ألعراف املجتمع االنجليزي 
الذي يقوض املرأة، وحسها الفكاهي الساخر الذي تعالج به تلك األعراف. من أهم أعمالها: رواية 
كبرياء وتحامل، والعقل والعاطفة، وإيما. انتقدت الطبقية واكتسبت شهرتها بعد نصف قرن 

من وفاتها. ومن أقوالها:
- ليس ما نفكر أو نشعر به هو ما يشكل من نكون، وإنما ما نعمله وما نفشل في عمله هو 

ما يشكلنا.
- عندما يكون لدي منزلي الخاص، أسكون بائسة إذا لم أمتلك مكتبة مميزة.

- لكل منا مرشد حكيم داخل نفسه، وكل ما علينا فعله هو فقط اإلصغاء إليه.
- أحيانا أحتقظ بمشاعري لنفسي، ألني ال أجد لغة يمكن أن تصفها.
- مؤسف أن يتمنى اإلنسان حقه، كاالهتمام من شخص يحبه مثال.

- عليك أن تسامح األناني دائما، ألنه ليس هنالك من عالج.
- العمل قد يجلب لك املال، لكنه ال يجلب لك األصدقاء.

- أسوأ ما يحدث أال نعرف قيمة من نحب إال بعد الفراق.
- أولئك الذين ال يتذمرون، ال يشفقون على أحد.

- ما يزرع داخل أنفسنا، ينبث على مالمحنا.
- ليس هنالك من سحر يعادل اشتياق القلب.

- كنت هادئة لكن لم أكن عمياء عما حولي.
- بدون املوسيقى يبدو لي العالم فارغا.

- ال توجد جاذبية تضاهي لني القلب.

تخطو  وأنت  العربي،  عاملنا  مثل  عالم  في 
التعرف  اتجاه  في  طفولتك  خطوات  أولى 
أن  تختر  لم  التي  تفاصيلك  مالمحك،  على 
قضبان  تشبه  عديدة  صياغات  ثم  تكونها، 
الحد  أجل  من  تعمل  الجالد  وعصي  السجن 
من خياالتك، عيب، حرام، كن رجال، يجوز، ال 
يجوز، لتبدأ بإدراك أنك تمتلك ما ال يجب أن 

في  نقيصة  إليه  التطرق  يعد  ما  أو  يذكر 
حقك. 

داخلك شهوة  في  تكبر  يوم  بعد  ويوما 
املحرم،  املمنوع،  هذا  اكتشاف  االكتشاف، 
وأنت  فتبدأ  فهمه.  في  حقك  املصادر 
اكتشافك  حلقات  أولى  دروبه  في  الجاهل 
من  الكثير  ذلك  يخلق  وقد  لكينونتك 
األزمات النفسية فيما لو حاولت اكتشاف 
لذاته الصغرى، لتعود بعد كل مرة إلى ندم 
تخلقه تلك املعتقدات التي نجح الكبار في 

زرعها داخل رأسك الصغير.
تكبر وأنت ما زلت على حافة االكتشافات 
الجاهلة، وأمام أول تجربة حقيقية الكتمالك 
حدود  عليك  حرمت  مؤنث  آخر،  بجسد 
ترتجف  وبساتينه،  ملكوته  في  التحليق 
الرصاص، حتى  برذاذ  مثل عصفور مبلل 
لكنك  عليك.  في حضنه مغشيا  تقع  لتكاد 
والذهاب  التجربة  اكتمال  تمتلك  لم  وإن 
إلى أقصى لذاتها وعواملها املمكنة، إال أن 
لم  ما  أغوار  سبر  على  يحرضك  حدث  ما 
في  يالرغبة  ممتل  وأنت  وبخاصة  تفهم، 
قرأت  كنت  التي  الرجولية  قدراتك  أثبات 
عنها سرا في ألف ليلة وليلة. لتفاج أنك 
انبهاركما  لذة  في  واقعان  واآلخر/املؤنث 
أو  فيه  باالندغام  ال  الفعل  بلذة  الجاهل 
قد  مما  الواحدة.  كينونتكما  في  التوحد 

الباحث  الالنهائي  العطش  أما  حالتني  أحد  يشكل 
عن ارتواء ال يمكن أن يتحقق إال داخل الذهن، وإما 
االرتداد إلى الخلف وادعاء التعفف الذي يوقعك في 
لحظة  من فشل  والخوف  الدائمة  البالهة  من  حالة 

االكتشاف.

البعض  نرى  ولذلك  جسد،  ذاتها  بحد  الكتابة 
املنتقاة  األطر  محدودية  حسب  ويقننها  يهندسها 
ونرى  األخالقيات،  أو  باملحددات  تجاوزا  واملسماة 
البعض األخر يمنحها أجنحة مجنونة لتجاوز كل ما 
واملق  السائد  تجاوز  دائما عن  ويبحث  اعتياد،  هو 
إلى الحد الذي ال يحد تجلياته بأية حدود مصطنعة 
أو قبلية. إن عشق الكاتب لصياغة جسد النص يبوح 
بشكل أو بأخر قدرته على صياغة عالقته بجسد االخر 

بطريقة أكثر إنسانية.
إن وعي الذات لجسدها يعني بالضرورة التصالح 
مع احتياجاتها الطبيعية، وخلق حالة من التوازن في 
اتجاه بلورة عوالم قادرة على تعايش الجسد مع منطقه 
وفي  والعيب.  واملحرم  املمنوع  عن  بعيدا  الطبيعي، 
اعتقادي أن الجسد الناضج يدرك أن توازنه الطبيعي 
الكلي باحتوائه على كلتا الحالتني  إدراكه  يتأتى من 
املذكر/املؤنث، بالرغم من سيطرة أحدهما على األخر 
ملدى  تخضع  فالكتابة  وبالتالي  الهرمونات،  بحكم 
إدراك الذات لطبيعة جسدها والتصالح مع احتياجات 
ذات  لها. وكل  بالنسبة  الجسد ومفهوم كينونته  هذا 
مؤنثا ومذكرا بنفس  سوية قادرة على كتابة الجسد/ 
القادر  الحقيقي  السقف  ألن  والفهم،  اإلدراك  مستوى 
الحقيقية  تجلياته  بكل  الجسد  كتابة  استيعاب  على 

مؤنثة ومذكرة، هو السقف اإلنساني املطلق.

* كاتب من اQردن
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جهاد أبو حشيش

جاك إيّلول

آالن بيزانسون
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  ح المسهمة

بكة المزدوجة بو سلمىال
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

بكة المزدوجة ح ال

بو سلمى abousalma10@gmail.comإعداد 
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- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
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- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
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- عزيز الساطوري 
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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 الجيش 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

 ا ا
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 مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب 

املنصور جليز - مراكش
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

طبع من عدد أمس
2020/07/18/19

12.470 
 :

اململكة املغربية 
وزارة الداخلية

والية جهة بني مالل 
خنيفرة

عمالة إقليم الفقيه بن صالح
دائرة الـفقيه بن صالح

قيادة بني وكيل
جماعـة بني وكيل

إعالن عن طلب عروض 
مفتوحة

رقم: 2020/04
في يــوم  األربعاء 09 شتنبر 
2020 على الساعة العاشرة 
مكتب  في  سيتم  صباحا 
الترابية  الجماعة  رئيس 
األظرفة  فتــح  وكيل  لبني 
العروض  بطلب  املتعلقة 
املفتوح بعروض أثمـــــــــــان 
شبكة  أشغال  إنجاز  ألجل 
األمطار  مياه  تصريف 
بالجماعة  العيون  بتعاونية 

الترابية بني وكيل.
طلــــــــب  ملف  سحب  يمكن 
التقنـي  باملكتب  العروض 
ويمكـن  وكيل  بني  لجماعة 
من  الكترونيا  نقلــه  كذلك 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

 gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  آالف  عشرة  في 

(10.000.00درهم). 
حدد تقدير كلفة األشغـال في 
وإحدى  ألف  أربعمائة  مبلغ 
درهم،00سنتيم  عشر 

(400.011.00درهم)
يجب أن يكون كل  من محتوى 
وتقديم ملفات املتنافسيـــــن 
 27 مطابق ملقتضيات املواد 
و29 و31 و148 من املرسوم  

في  الصادر   2.12.349 رقم 
1434هـ  األولى  جمــادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقـات  العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أطرفتهم  إرسال  إما   *
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور
إيداعها  مقابل وصل  إما   *

باملكتب التقني للجماعة
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة
بطريقة  إيداعها  إما   *
بوابة  في  إلكترونية 

الصفقات العمومية
املثبتـــــة  الوثائق  إن 
تلك   بها هي  اإلدالء  الواجب 
في  عليها  املنصـــــوص 
املادة 5 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2137/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الـداخــليــة

إقليـم تــازة
جمـــاعـة غياثــة الغربيـة

إعــالن عن طـلــب عــروض 
مفتوح

رقم: 2020/04
على   2020-8-12 يوم   في 
العاشرة  صباحا،  الساعة  
االجتماعات  بقاعة  سيتم 
بجماعة  غياثة الغربية إقليم 
املتعلقة  األظرفة  فتح  تازة، 
املفتوح  العروض  بطلب 

بعروض أثمان ألجل:
محطة  أشغال  تزويد   -  1
بالتيار  تودة  عني  الضخ 

املكتب  عرض  الكهربائي 
عدد  للكهرباء  الوطني 

.200112090
محطة  تزويد   أشغال   -2
بالتيار  القبة  الضخ 
املكتب  عرض  الكهربائي 
عدد  للكهرباء  الوطني 
بجماعة    200112093

غياثة الغربية - إقليم تازة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقني  املكتب  من  العروض 
غياثة  بجماعة  املتواجد 

الغربية - إقليم تازة.
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
الصفقات  بوابة  من 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم    الف  عشر  اثنى  في 

(12.000,00درهم).
األعمال  تقدير  كلفة 
الرسوم  احتساب  مع 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ:  في  املشروع 
وثالثمائة  الف  اربعمائة 
درهما  وثمانون  وخمسة 
سنتيما  وخمسني  واثنني 

(400.385,52درهم).
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2.12.349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

على  أظرفتهم  إيداع   إما   -

وصل،  مقابل  ورقي،  حامل 
بمكتب الضبط للجماعة.

طريق  عن  إرسالها  إما    -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى مقر الجماعة.

بطريقة  إرسالها  إما   -
صاحب  إلى  إلكترونية 

املشروع.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

18   من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2138/ا.د
*************

اململكة املغربيــة
وزارة الـداخــليـة

إقليم تــازة
جمـــاعـة غياثــة الغربيـة

إعــالن عن طـلــب عــروض 
مفتوح

رقم: 2020/05
في يوم  13-08-2020  على 
صباحا،  العاشرة  الساعة  
االجتماعات  بقاعة  سيتم 
بجماعة  غياثة الغربية إقليم 
املتعلقة  األظرفة  فتح  تازة، 
املفتوح  العروض  بطلب 
تاهيل  بعروض أثمان ألجل: 
وتوسيع شبكة املاء الصالح 
الدشيير  بدوار  للشرب 
الجزء  االول بجماعة غياثة 

الغربية - إقليم تازة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقني  املكتب  من  العروض 
غياثة  بجماعة  املتواجد 

الغربية - إقليم تازة.
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
الصفقات  بوابة  من 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم    االف  عشرة  في 

(10.000,00درهم).
مع  األعمال  تقدير  كلفة 
احتساب الرسوم محددة من 
في  املشروع  صاحب  طرف 
وخمسة  مائة  ثالثة  مبلغ: 
درهم    ومائة  الف   وتسعون 

(395.100,00درهم).
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2.12.349

 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

على  أظرفتهم  إيداع   إما   -
وصل،  مقابل  ورقي،  حامل 

بمكتب الضبط للجماعة.
طريق  عن  إرسالها  إما    -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى مقر الجماعة.

بطريقة  إرسالها  إما   -
صاحب  إلى  إلكترونية 

املشروع.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

17  من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2139/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة فاس مكناس
 إقليم موالي يعقوب
جماعة عني الشقف
مديرية املصالح 

م.أ.ص
إعالن عن طلب عروض 

مفتوحة 
بعروض أثمان

CAC/2020/03:عدد
جلسة عمومية

 26 األربعاء  يوم  في 
من  ابتداءا  غشت2020 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
عني  الجماعي  للمجلس 
الشقف إقليم موالي يعقوب، 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
 CAC/2020/03 عدد: 
أشغال صيانة املقبرة  ألجل: 
الجهوية  للطريق  املحادية 
جماعة  املاء،  براس   5013
موالي  إقليم  الشقف،  عني 

يعقوب
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  آالف  خمسة  في 

(5000.00درهم).
ب:  املشروع  تكلفة  قدرت 
مائتني وستة ألف وسبع مائة 

درهم (206700.00درهم).
طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة  مجانا  العروض 

الصفقات بالجماعة.
من  الكترونيا  نقله  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:

www.marchépublics.
gov.ma

يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ,27

السالف الذكر .
- يمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
الصفقات  بمصلحة  وصل 

بالجماعة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
أظرفتهم  ايداع  إما   -
االلكترونية  عبرالبوابة 

للصفقات العمومية
الواجب  املثبتة  الوثائق 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   9 املواد  في 

االستشارة.
مع  ميدانية  زيارة  ستنظم 
املتنافسني يوم الخميس 06 
الساعة  على   2020 غشت 
االنطالقة  صباحا.  العاشرة 
ستتم من مصلحة الصفقات 
عني  بجماعة  واألشغال 

الشقف.
ع.س.ن/2143/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة فاس مكناس
إقليم موالي يعقوب
جماعة عني الشقف
مديرية املصالح 

م.أ.ص
إعالن عن طلب عروض 

مفتوحة
بعروض أثمان

   CAC/2020/04:عدد
«جلسة عمومية»

غشت    26 األربعاء  يوم  في 
الساعة  من  ابتداءا   2020
سيتم  زواال،  عشرة  الثانية 
االجتماعات  قاعة  في 
عني  الجماعي  للمجلس 
الشقف إقليم موالي يعقوب، 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
عدد:CAC/2020/04 ألجل: 
أشغال تهيئة ساحة عمومية 
الشقف، عمالة  بجماعة عني 

إقليم موالي يعقوب.
الضمان  مبلغ  حدد 

آالف   خمسة  في  املؤقت 
(5000.00درهم)

ب:  املشروع  تكلفة  قدرت 
ألف  وخمسون  مائتني 
درهم  و ستني  مائة  وخمس 

(250560.00درهم).
طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة  مجانا  العروض 
الصفقات بالجماعة، و يمكن 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchépublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ،27

السالف الذكر.
- يمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
الصفقات  بمصلحة  وصل 

بالجماعة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة
أظرفتهم  ايداع  إما   -
االلكترونية  عبرالبوابة 

للصفقات العمومية
مع  ميدانية  زيارة  ستنظم 
املتنافسني يوم الخميس 06 
الساعة  على   2020 غشت 
صباحا.  عشر  الحادية 
االنطالقة ستتم من مصلحة 
الصفقات واألشغال بجماعة 

عني الشقف.
ع.س.ن/2144/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة فاس مكناس
 إقليم موالي يعقوب
جماعة عني الشقف
مديرية املصالح 

م.أ.ص
إعالن عن طلب عروض 

مفتوحة 
بعروض أثمان

   CAC/2020/05 :عدد
جلسة عمومية

غشت   26 األربعاء  يوم  في 
الساعة  من  ابتداءا   2020
الثانية بعد الزوال، سيتم في 
للمجلس  االجتماعات  قاعة 
إقليم  الشقف  الجماعي عني 
األظرفة  فتح  موالي يعقوب، 
العروض  بطلب  املتعلقة 
/05 عدد:  أثمان  بعروض 
أشغال  ألجل:   CAC/2020
الصالح  باملاء  التزويد 
للشرب لدواري اوالد امحمد 
التابعني   ايزيد  وأوالد 
إقليم  الشقف،  عني  لجماعة 

موالي يعقوب.
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  آالف  خمس  في 

(5000.00درهم).
قدرت تكلفة املشروع ب: أربع 
وخمس  ألف  وثمانني  مائة 
وتسعني درهم و00 سنتيما  

(480.095.00درهم).
طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة  مجانا  العروض 
الصفقات بالجماعة، و يمكن 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchépublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ,27

السالف الذكر .
- يمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
الصفقات  بمصلحة  وصل 

بالجماعة.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
أظرفتهم  ايداع  إما   -
االلكترونية  عبرالبوابة 

للصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   9 املواد  في 

االستشارة.
مع  ميدانية  زيارة  ستنظم 
املتنافسني يوم الخميس 06 
الساعة  على   2020 غشت 
االنطالقة  عشر.  الثانية 
ستتم من مصلحة الصفقات 
عني  بجماعة  واألشغال 

الشقف.
ع.س.ن/2145/ا.د
*************

اململكة املغربيـة
وزارة الداخليــة
إقليم جرسيف
دائــرة تـــادارت
قيادة مزكيتـــام
جماعة مزكيتام

إعــالن عن طـلــب عــروض 
مفتوح

رقم: 2020/05/ج.م
مزكيتام  جماعة  بمقر  سيتم 
غشت   19 األربعاء  يوم 
2020 على الساعة الحادية 
األظرفة  فتح  صباحا،  عشر 
العروض  بطلب  املتعلقة 
أثمان  بعروض  املفتوحة  
رقم 2020/05/ج.م  املتعلـق: 
استكشافي  ثقب  بتحويل 
بدوار  استغاللي  ثقب  الى 
مزكيتام  جماعة  بوزليفن 

إقليم جرسيف. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
جماعة  مكتب  من  العروض 

مزكيتام - إقليم جرسيف.
تحميله  كذلك  ويمكن 
إلكترونيا من بوابة صفقات 

الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم     الف  عشر  خمسة  في 

(15.000درهم).
لصاحب  املالي  التقدير 
مبلغ:  في  حدد  املشروع 
وتسعون  وثمانية  ثالثمائة 
وعشرون  وخمسمائة  الف 
درهم (398.520,00درهم). 
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
 29  ،27 املواد  ملقتضيات 
و31 من املرسوم رقم -2-12
جمادى   8 في  الصادر   349
(20مارس2013)  األولى 
بالصفقات  املتعلق 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  *إما 
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور.
وصل،  مقابل  إيداعها،  *إما 
باملجلس  الضبط  بمكتب 

اإلقليمي - إقليم جرسيف.
مباشرة  تسليمها  *إما 
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
طريق  عن  إرسالها  *إما 
البريد االلكتروني من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة التاسعة من 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/2151/ا.د

ع.س.ن /2154/ إدع.س.ن /2136/ إد

ع.س.ن /2142/ إد



كارتيرون يدعو إدارة 
حداد الزمالك إلى تمديد إعارة 

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الزمالك المصري، 
القرار النهائي فيما يتعلق بالالعب حميد أحداد، المعار إلى فري

ق الرجاء البيضاوي.
فقد أحال مسؤولو الزمالك،  وحسب ما نقله موقع «الكابتن» 
القرار النهائي لكارتيرون فيما يتعلق بحميد أحداد، بعد العروض 

العديدة التي وصلت إليه من بعض األندية المغربية.
فريق  على  العام  أمير مرتضى المشرف  كارتيرون،  وأبلغ 
إعارته بسبب  باستمرار  النهائي ألحداد، وطالب  بالقرار  الكرة، 

عدم الحاجة إليه.
وشدد كارتيرون ألمير مرتضى على أن الفريق يعاني من زحمة 
أجانب في الوقت الحالي، باإلضافة إلى الصفقات الجديدة وهو 

ما يهدد استمراره مع الفريق.
يذكر أن نادي الزمالك سيواجه فريق الرجاء في نصف نهائي 

دوري أبطال إفريقيا خالل شهر شتنبر المقبل. 
 وفي سياق متصل، أرسل الزمالك خطابا رسميا إلى السلطات 
المغربية من أجل طلب التعاون مع النادي لحضور الثنائي أشرف 

بنشرقي ومحمد أوناجم العبي الفريق األبيض إلى مصر.
ويسعى الزمالك لعودة الثنائي المغربي المحترف إلى مصر 
مرة أخرى في أسرع وقت لتجهيزه مع الفريق استعدادا الستئناف 

نشاط كرة القدم.
وقال أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في الزمالك: 
«تأخر وصول الثنائي إلى مصر بسبب عدم وجود طيران مباشر 

من المغرب إلى مصر».
وأضاف «جار البحث عن إحدى الدول العربية التي بها رحالت 
جوية مباشرة مع مصر والمغرب لنقل الثنائي وعودته إلى مصر 

في أقرب وقت».

ة  ع  لي ي مدر األ
زارو رو لعودة 

ثالثة  األهلي،  النادي  مدرب  فايلر،  رينيه  السويسري  وضع 
شروط للموافقة على عودة الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم 
الفريق، بعد انتهاء إعارته إلى نادي االتفاق السعودي، وعدم رغبة 
الالعب في استكمال مشواره بالدوري السعودي لعدم حصوله على 

مستحقاته المالية المتأخرة.
ويكمن الشرط األول، حسب تقارير إعالمية مصرية، في تجربة 
الالعب في المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خالل الفترة 

المقبلة.
أما الشرط الثاني، فيتمثل في مدى قدرة الالعب على تنفيذ 
تعليمات المدرب خالل المباريات، وترجمة الفرص التي تسنح له 
أمام المرمى، فقد كان المدرب يعاني خالل الفترة التي تولى فيها 
المسؤولية من عدم قدرة الالعب على تنفيذ تعليماته، وهو السبب 

الرئيسي في خروج الالعب من حسابات المدرب السويسري.
والشرط الثالث واألخير، يتمثل في مدى التزام المهاجم المغربي 

خارج الملعب وعدم افتعال مشاكل.

ت مباريات  الحسنية ي
سفي مام  الودية بتعادل 

في رابع موعد إعدادي له قبل استئناف البطولة االحترافية، 
تعادل حسنية أكادير أمام أولمبيك آسفي بهدف لمثله، في المباراة 
التي جمعتهما مساء السبت بالملعب الملحق رقم 2 لملعب أدرار .
 وكان الفريق المسفيوي سباقا الفتتاح النتيجة في الدقيقة 
التاسعة، قبل أن يعادل الكفة المهاجم يوسف الفحلي عقب انطالق 

الشوط الثاني بثالث دقائق من ضربة الجزاء .
وبهذه النتيجة يختم الفريق األكاديري معسكره المغلق، قبل 
الدخول في مرحلة التحضير النهائي ألول المواجهات الرسمية 
أمام رجاء بني مالل يوم االثنين 27 يوليوز 2020 بملعب أدرار، 

ضمن مؤجل الجولة 19 من البطولة االحترافية .
دون  من  الماص  أمام  وديا  تعادل  قد  كان  الحسنية  أن  يذكر 
أهداف، أمام أولمبيك الدشيرة بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على 

الكوكب بهدف واحد. 

يحل أحمد العجالني يومه الثالثاء بخريبكة لإلشراف المباشر عل 
تداريب لوصيكا، بعد غياب فاق ثالثة أشهر، علق فيها بدولة تونس، 
بسبب جائحة كورونا وما فرضته من تدابير احترازية وقيود على السفر. 
على  إشــرافــه  يباشر  العجالني  أحمد  ظــل  فقد  الغياب،  ــم  ورغ
أشر  أنه  كما  الصحي،  الحجر  مدة  طيلة  بعد  عن  لوصيكا  تداريب 

فريق  واجهوا  الذين  الالعبين  الئحة  ل الدفاع الجديدي في على  و أ
مباريات األولمبيك اإلعدادية والتي آلت نتيجتها للفريق الفوسفاطي 
الهداف رضى  المعتني، وغاب عنها  رد، وقعها نجيب  دون  بإصابة 

الهجهوج. 

وعزا مصدر مقرب من الفريق هذا الغياب، في أول المباريات اإلعدادية 
لألوصيكا، إلى توصية من اللجنة الطبية التي ارتأت عدم المجازفة 

الم في القدم.  بإقحامه للعب في مباراة ودية بسبب شعوره ب
وقال رشيد نصري، المعد البدني للفريق الخريبكي، إن ظروف اإلعداد 
تمر في أجواء مريحة، بتنسيق جماعي بين جميع األطر التقنية والمكتب 
الصحة  لشروط  تامة  مراعاة  مع  الظروف  وفر جميع  الذي  المسير، 

والسالمة.
ودخل الفريق الفوسفاطي المرحلة الثالثة من االستعدادات للعودة 
للمنافسات الوطنية، فبعد المرحلة األولى التي عرفت التداريب الفردية 
فيها  كانت  التي  الثانية،  المرحلة  وإنهاء  الجامعة،  برتوكول  حسب 
الثالثة، هذه  المرحلة  االثنين  يوم  انطلقت  التداريب بشكل جماعي، 
المرحلة باإلضافة إلى التداريب التقنية والتكتيكية، ستعرف بعض 

المباريات اإلعدادية.

السبت  يوم  جرت  التي  الجديدي،  الحسني  الدفاع  مباراة  فبعد 
اللقاء الثاني يوم غد األربعاء يوسفية برشيد  بالجديدة، يواجه في 
بميدان هذا األخير، فيما ستكون المواجهة الثالثة بمدينة خريبكة ضد 
رجاء بني مالل في 26 من الشهر الجاري، على أن تختتم هذه المرحلة 
ومعها المباريات اإلعدادية بمباراة أخيرة ضد الفتح الرياضي بمدينة 
الرباط في 29 يوليوز، قبيل عطلة عيد األضحى األبرك، لتباشر بعدها 
المرحلة األخيرة من االستعدادت قبل بداية المنافسات بمباراة الجولة 

21 ضد الوداد الرياضي .
وبداية من يوم االثنين سيرتفع إيقاع التحضير، حيث قرر الطاقم 
التقني برمجة حصتين تدريبيتين، من أجل رفع اإليقاع البدني، في 
رسمي  خروج  أول  انتظار  في  الثامة،  الجاهزية  إلى  الوصول  أفق 
بمواجهة  المقبل  غشت   10 االثنين  يوم  الفوسفاطية،  للمجموعة 
 حارقة أمام الوداد البيضاوي، برسم الدورة 21 من الدوري االحترافي.

حسن صموتي  

الـريـــاضي
a12.596 الثالثاء 21 يوليوز 2020 املوافق 30 ذوالقعدة 1441 العدد 14

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

العحالين يعودة إىل دكة احتياط األوصيكا

ني ريبكة يستعيد اليوم مدرب العج ولمبيك 

يشهد محيط 
الفريق اجتماعات 
مكثفة 
بين منخرطين 
ومسؤولين 
بالفريق من أجل 
التحضير للجمع 
العام المقبل 
المقرر يوم 28 
من الشهر الجاري

يد ينهي معسكر المغلق بلقا الرا يوسفية بر
عبدالمجيد بنهاشم

في إطار استعداداته الستئناف ما تبقى من دورات الدوري االحترافي في قسمه 
األول، خاض فريق يوسفية برشيد معسكرا تدريبيا مغلقا بالجديدة لمدة عشرة أيام، 
تحت إشراف المدرب عمر أزماني والمعد البدني عزيز كحيوش، وبحضور كل الالعبين.

وقد برمج الطاقم التقني للفريق الحريزي برنامجا مكثفا، من خالل اجراء حصتين 
تدريبيتين في اليوم، خصصت الصباحية للجانب البدني، فيما همت المسائية الجانب 

التقني، حيث اعتمد عمر ازماني على الشاط وملعب الغولف. 
كما أجرى الفريق الحريزي ثالث مباريات ودية كمحطة  إعدادية للوقوف على 
جاهزية الالعبين، الذين غابوا عن المالعب لمدة أربعة أشهر تقريبا بسبب جائحة 
كورونا. حيث نازل الحريزيون الدفاع الحسني الجديدي وديا بملعب العبدي، في 
مباراة أولى انتهت بفوز الدكالبين بحصة 1 – 3، قبل أن يتوجه اليوسفية يوم الثالثاء 
الماضي إلى خميس الزمامرة إلجراء ثاني لقاء ودي أمام النهضة بملعب شكري، والذي 
آلت نتيجته للحريزيين بحصة 3 – 2، ليختتم بذلك اوالد حريز مبارياتهم الودية 
مساء السبت الماضي بالملعب البلدي الكبير لمدينة برشيد بعد عودتهم من المعسكر 

المغلق، باستقبال فريق الراسينغ البيضاوي، وحسموه لصالحهم بهدف واحد. 
وقد دخل يوسفية برشيد منذ يوم أمس مرحلة التحضيرات النهائية بملعب الرازي 
وملحق الملعب البلدي، استعدادا ألول المواجهات الرسمية برسم استئناف البطولة 
البيضاوي  الرجاء  فريق  على  ضيوفا  الحريزيون  سيحل  حيث  الجاري،  للموسم 
بالمركب الرياضي محمد الخامس يوم 2 غشت القادم، في لقاء قوي سيكون محكا 
حقيقا ليوسفية برشيد، الذي قدم عرضا كبيرا أمام الرجاء بملعب األب جيكو الموسم 

من لقاء املوسم املايض بني الرجاء واليوسفيةالماضي برسم لقاء االياب، حيث انتهى بالتعادل بـ 3 – 3.

ي  اك تحاصر الكوك المراك الم
عبين ضرا ال  وتتفا ب

محمد فالل

خوض  عن  الكوكب  العبو  امتنع 
والسبت  الجمعة  يــومــي  ــب  ــداري ت
الماضيين، احتجاجا على تماطل رئيس 
اللجنة المؤقتة في صرف مستحقاتهم 

المالية.
ويستعد الفريق المراكشي الستئناف 
االضطراري  التوقف  بعد  البطولة، 

بسبب تفشي وباء كورونا.
وجاء االضراب كتصعيد من الالعبين 
بعدما أخل مسؤولو الفريق بوعدهم 
بخصوص صرف مستحقاتهم المالية، 
قد  راضــي  نعيم  الرئيس  وأن  سيما 

وعدهم بتممكينهم من مستحقاتهم في أقرب فرصة، 
عقب اللقاء السابق مع والي مراكش، الذي ألح بدوره 
على المكتب المسير بضرورة االسراع بتمكين العبي 
الفريق من رواتبهم الشهرية والمنح العالقة، غير أن 
نعيم توارى عن األنظار مما أدى إلى حالة احتقان 
والتي  المراكشية،  المجموعة  داخل صفوف  كبيرة 
ازدادات حدتها في ظل إغالق الرئيس لهاتفه النقال.

وامتنع الالعبون عن التدرب بحضور المدرب ميمون 
مختاري، العائد مؤخرا من الديار البلجيكية، بعدما 

فيها  يتابع  كان  أشهر،  ثالثة  من  ألكثر  هناك  علق 
تحضيرات المجموعة عن بعد، والذي حاول التدخل 
على  أصروا  أنهم  غير  قرارهم،  عن  الالعبين  لثني 

األضراب.
 ومن المنتظر أن تخلف هذه األجواء المشحونة 
إلى  به  الكوكب، ويمكنها أن تعصف  على استقرار 
الهاوية، في حال لم يتم تدارك الموقف عاجال إلنقاد 
ما يمكن إنقاذه، علما بأن الفريق يصارع جاهدا من 
أجل تفادي النزول إلى بطولة الهواة، حيث تنتظره 

عدة مباريات حارقة.
 ولم يكتب للكوكب بعد قرار رفع الحجر الصحي 

واستئناف النشاط الكروي أن يستعد في أجواء 
صافية، حيث لم يبرمج أي مباريات ودية، باستثناء 
واحدة كانت أمام حسنية أكادير، األمر الذي ينذر 
بحدوث كارثة قد تعصف بالفريق، وترمي به إلى 

دوري الهواة.
ويعاني الفريق المراكشي من أزمة مالية حادة، 
من  مساعيها  الفعاليات  من  مجموعة  وباشرت 
أجل إيجاد حل لهذه المعضلة، وكان في المقدمة 
والي مراكش الذي يحاول جاهدا تقريب وجهات 

النظر بين الفرقاء.
الفريق اجتماعات مكثفة بين  ويشهد محيط 
منخرطين ومسؤولين بالفريق من أجل التحضير 
للجمع العام المقبل المقرر يوم 28 من الشهر 

الجاري.
وسيكون «فارس النخيل» األحد المقبل، على موعد 
مع مباراة قوية، سيقص بها شريط المباريات المتبقية 
من عمر الدوري، حيث سيكون في استقبال الراسينغ 
البيضاوي، برسم الجولة 23 من البطولة االحترافية 
القسم الثاني، وهي المباراة التي سيحتضنها ملعب 
مراكش الكبير، انطالقا من الساعة الخامسة عصرا.
يذكر أن الكوكب المراكشي يحتل حاليا الرتبة 14 
ضمن جدول ترتيب بطولة القسم الثاني، برصيد 24 
نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتسعة تعادالت 

وثمان هزائم.

فارس النخيل من دون جواد                            تصوير رمزي



في ضمان  توتنهام  فريقه  كاين حظو  هاري  الدولي  املهاجم  عزز 
بطاقة الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» املوسم املقبل، وعقد مهمة ضيفه 
ليستر سيتي في حسم إحدى البطاقتني األخيرتني ملسابقة دوري أبطال 
أوروبا، عندما قاده إلى الفوز عليه 3 – 0، أول أمس األحد، في املرحلة 

السابعة والثالثني قبل األخيرة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وفرض كاين نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفني (37 و40)، رافعا 
الهدافني، وصنع الهدف األول الذي  17 هدفا على الئحة  رصيده إلى 
سجله مدافع ليستر سيتي جيمس جاس بالخطأ في مرمى فريقه في 

الدقيقة السادسة.
هذا  عشر  والسادس  لتوتنهام  التوالي  على  الثالث  الفوز  وهو 
املؤهلتني  البطاقتني  إحدى  على  املنافسة  في  حظوظه  فعزز  املوسم، 
صاحبا  يضمنها  والتي  ليغ»  «يوروبا  األوروبي  الدوري  ملسابقة 

املركزين الخامس والسادس.
وارتقى توتنهام الى املركز السادس مؤقتا برصيد 58 نقطة.

يونايتد  الثالث ومانشستر  لجاره تشلسي  توتنهام خدمة  وأسدى 
الرابع لحسم البطاقتني األخيرتني املؤهلتني إلى مسابقة دوري أبطال 
أوروبا، وبات األول بحاجة إلى الفوز على مضيفه ليفربول البطل، يوم 
األربعاء، في ختام املرحلة لضمان بطاقته رسميا في املسابقة القارية 
العريقة، فيما يملك الثاني فرصة انتزاع املركز الرابع من ليستر عندما 
يستضيف وست هام يونايتد األربعاء أيضا، قبل أن يحل ضيفا على 

ليستر في قمة حاسمة على البطاقة األخيرة املؤهلة لدوري األبطال.
وهي الخسارة الثانية لليستر سيتي في مبارياته الخمس األخيرة، 

التي حقق خاللها فوزين وتعادل.
بهدافه  مورينيو  جوزيه  اللندني  للنادي  البرتغالي  املدرب  وأشاد 
أن  من  وحذره  اللعب  استئناف  منذ  أهداف  ستة  سجل  الذي  كاين، 
اللعب  املمتع  من  يكون  لن  أنه  تعني  توتنهام  مع  «الخاصة»  عالقته 

مع ناد آخر.
وقال «أعتقد أن الجميع يعتقد أنه العب رائع، وأن توتنهام محظو 
جدا لكونه الالعب والشخص والصبي الذي ينتمي لنادي توتنهام»، 
مضيفا «كل هذه الصفات معا، تجعله العبا مميزا بالنسبة لنا وربما 
لن يكون كذلك لفريق آخر. إنه حقا استثنائي بالنسبة لنا، استثنائي 

حقا بالنسبة لتوتنهام».

وتابع «بالطبع نريده أن يكون سعيدا، وبالنسبة له كي يكون سعيدا، 
يريد االنتصارات وتسجيل األهداف، وأنا سعيد جدا بعد إصابة بالغة 
الخطورة عاد إلى الطريق الذي سينهي به املوسم بشكل مثالي. آمل أن 

يكون في حالة أفضل بداية املوسم املقبل».
«لقد  فقال  رودجرز  براندن  الشمالي  االيرلندي  ليستر  مدرب  أما 
عانينا من الغيابات بسبب االصابات، ولكننا لم نلعب بكثافة كما كنا 
نرغب. ال أريد أن أكون سلبيا جدا، يشعر الالعبون بخيبة أمل لكننا 

سنخوض مباراة األسبوع املقبل بنكهة دوري أبطال أوروبا».
سيكون  ما  وهو  األوائل،  الستة  بني  التواجد  هدفنا  «كان  وتابع 
خيبة  بعض  بالطبع  هناك  سيكون  ذلك،  نفعل  لم  إذا  عظيما.  إنجازا 

األمل، ولكن سيكون هناك امتنان للجهد الذي بذله الالعبون».
لكننا  كبيرا،  األخيرة  املباراة  رهان  يكون  أن  ال يصدق  «أمر  وختم 

سنكون جاهزين لها. ستكون كل شيء».
وكان ليستر صاحب السيطرة واالستحواذ في أغلب فترات املباراة، 
وراء  كانت  التي  املرتدة  والهجمات  الدفاع  على  توتنهام  اعتمد  فيما 

األهداف الثالثة.
وفي مباراة ثانية، مهد ساوثمبتون طريق العودة إلى الدرجة األولى 
(الثانية فعليا) أمام مضيفه بورنموث بعد خمسة مواسم متتالية بني 

الكبار، وذلك عندما تغلب عليه 2 – 0.
ثالث  بفارق  عشر  الثامن  املركز  في  قابعا  اللقاء  بورنموث  ودخل 
نقاط عن منطقة األمان. وبخسارته أمام ساوثمبتون، تراجع إلى املركز 
التاسع عشر بفارق األهداف خلف أستون فيال وثالث نقاط عن واتفورد 
السابع عشر، الذي يلعب يومه الثالثاء ضد مضيفه مانشستر سيتي 

الوصيف.
ويدين ساوثمبتون بفوزه إلى داني إنغز، الذي سجل الهدف األول 
في  جزاء  ركلة  من  ثان  إضافة  بفرصة  يفرط  أن  قبل   41 الدقيقة  في 
الدقيقة 59 كان سيعزز به وصافته لترتيب هدافي الدوري (21 حاليا 

بفارق هدفني عن املتصدر هداف ليستر جايمي فاردي).
من  الثامنة  الدقيقة  في  الثاني  الهدف  آدمز  تشي  البديل  وأضاف 
الوقت بدل الضائع، بعد ثوان على إلغاء هدف التعادل لبورنموث بعد 

االحتكام الى حكم الفيديو املساعد «في أيه آر».

لقطة اليوم

االأندية ال�شينية تدخ في عزل لمدة 70 يوما ا�شتعدادا ال�شتئناف الدوري

للدوري  بطال  يتوج  وأن   ،1991 منذ  يتحقق  لم  بإنجاز  أمله  على  باإلبقاء  النفس  أتاالنتا  يمني 
الخامسة  املرحلة  في  الثالثاء  يومه  بولونيا  يستضيف  حني  وذلك  تاريخه،  في  مرة  ألول  اإليطالي 

والثالثني.
وبعدما حقق اإلنجاز األول ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أول مشاركة له في املسابقة، 
حيث يلتقي باريس سان جرمان الفرنسي في 12 غشت في مواجهة من لقاء واحد تقام في العاصمة 
البرتغالية لشبونة، راكم أتاالنتا األرقام القياسية الشخصية على الصعيد املحلي، إن كان من ناحية 
النقاط (71)، األهداف املسجلة (94)، االنتصارات املتتالية (9)، أو أكبر انتصار في تاريخه (7 – 1 

على أودينيزي ثم 7 – 0 على تورينو علما بأنه فاز 7 – 1 أيضا على ليتشي).
ورغم من فارق النقاط الذي يفصله عن يوفنتوس، حامل اللقب واملتصدر، يأمل فريق املدرب جان 
بييرو غاسبيريني باإلبقاء على أمل بأن يكون البطل األول خارج نادي الكبار (يوفنتوس، ميالن، إنتر، 

التسيو وروما) منذ 1991، حني توج سمبدوريا باللقب.
 –  1) فيرونا  أرضه مع  بتعادله على  املاضية  املرحلة  في  تعثر  الذي  برغامو،  مدينة  ويبدأ ممثل 
باستضافة بولونيا العاشر، الذي كان أحد الفرق  1)، رحلة األمتار األخيرة نحو «الحلم املستحيل» 

الخمسة التي فازت عليه هذا املوسم (2 – 1  في دجنبر).
مباراة   16 في  الهزيمة  طعم  يذق  لم  الذي  أتاالنتا،  على  األخيرة سهال  األمتار  سباق  يكون  ولن 
متتالية محليا وقاريا، إذ أنه مدعو ملواجهة املتألق ميالن الجمعة، ثم جار األخير إنتر ميالن الثاني 

في املرحلة األخيرة، بعد لقاء بارما في املرحلة 37.
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باء يرف�شون م�شاركة روبن في التدري االأ

أصداء المالعب

ن على اإنجاز لم يتحق من 1991   اأتاالنتا يرا

�ش عن مدربه مورينو وي�شتبدله بكوفات�ش موناكو ين
أمس  الصينية،  القدم  كرة  أندية  أفراد  دخل 
في  شهرين  من  أكثر  ستستمر  عزلة  في  االثنني، 
الدوري  الستئناف  تحضيرا  مختلفتني،  مدينتني 
موصدة  أبواب  خلف  السبت،  من  اعتبارا  املحلي، 
انطالقه  تأجيل  بعد  صارم،  صحي  بروتوكول  وفق 
املستجد. كورنا  فيروس  بسبب  أشهر   خمسة 

إلى  األولى  الدرجة  في   16 األندية  تقسيم  وتم 
شرق)،  (شمال  داليان  في  إحداهما  مجموعتني، 
(شرق). شنغهاي  من  القريبة  سوجو  في   والثانية 

وكل  واملدربني  الالعبني  حركة  تقييد  وسيتم 
يوما،   70 ستمتد  التي  املقبلة  للفترة  املعنيني 
لم  حال  في  الفندق  في  البقاء  سيلزمون  حيث 
التدريبية. الحصص  أو  املباريات  في   يكونوا 

آمنة،  «فقاعة»  لخلق  املتخذة  اإلجراءات  من  وكجزء 
كل  وسيمكث  عائلته،  برؤية  شخص  ألي  يسمح  لن 
املدينتني. من  كل  في  واحد  فندق  في  الفرق   أفراد 

عن  الدوري  رابطة  في  املسؤول  جون،  كي  وقال 
الصني  أنباء  لوكالة  الفيروس،  على  السيطرة  قسم 
«إجراءاتنا  إن  الرسمية،  «شينخوا»  الجديدة 
من  وكل  جدا،  صارمة  الفيروس  تفشي  دون  للحيلولة 

املوسم». لهذا  الدوري  من  استبعاده  سيتم   يخالفها 
فقط  يتوقعوا  أال  والالعبني  الفرق  «على  وتابع 
مخالفاتهم». حال  في  اإليقاف  أو  مالية   غرامة 

وكان من املقرر ان ينطلق املوسم في الصني في فبراير 
كورونا. فيروس  تفشي  بسبب  أرج  لكنه   املاضي، 

بني  مباراة  تقام  السبت،  املوسم  انطالق  وفي 
يدربه  الذي  إيفرغراندي،  غوانغجو  اللقب  حامل 
الكأس  لقب  حامل  مع  كانافارو،  فابيو  االيطالي 
بني  وأخرى  داليان،  في  شينخوا  شنغهاي 
سوجو.  في  هوانغاي  وكينغداو  زال   ووهان 
ووقع االختيار على زال للعب في اليوم األول من املوسم 
األساسية  البؤرة  كانت  التي  للمدينة،  رمزية  كلفتة 
ووضع  املاضي،  دجنبر  في  «كوفيد19-»  لتفشي 
 سكانها في الحجر وسط إقفال تام صارم ملدة 76 يوما.

بإشعال  الفريق  زال  ووهان  جماهير  ودعت  وقد 
الشماريخ، حيث وصل الالعبون وأعضاء الجهاز الفني 
إلى الفندق السبت، قبل أن يباشروا التمارين في اليوم 
«كوفيد19-»  كشف  لفحوص  خضعوا  بعدما  التالي 

جاءت نتيجة جميعها سلبية، وفق ما أعلن النادي. 

و توتنهام في يوروبا لي ويعقد مهمة لي�شتر في دوري االأبطال كاين يعزز ح

أكد نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم، أول 
أمس األحد، بشكل رسمي االنفصال عن مدربه 
اإلسباني روبرت مورينو بعد قرابة ستة أشهر 
فقط على التعاقد معه، واالستعانة بالكرواتي 
نيكو كوفاتش، املدرب السابق لبايرن ميونيخ 

األملاني، من أجل خالفته. 
النادي  «بدأ  بيان  في  اإلمارة  نادي  وقال 
مورينو.  روبرت  رحيل  إلى  تؤدي  إجراءات 
أبلغ املدرب اإلسباني بذلك السبت في اجتماع 

تمهيدي».
بتروف  أوليغ  النادي  رئيس  نائب  وتوجه 
بـ»الشكر لروبرت مورينو على قبوله التحدي. 
جهدهما  قصارى  طاقمه  مع  روبرت  بذل  لقد 
فترة  خالل  وتفان  بحماس  الفريق  لتطوير 
في  التوفيق  كل  له  أتمنى  معنا.  تواجده 

املستقبل».
وأعلن نادي اإلمارة مساء األحد، تعاقده مع 
لبايرن  السابق  املدرب  بأن  كاشفا  كوفاتش، 
حصته  على  االشراف  «سيتولى  ميونيخ 

التدريبية األولى بداية من أمس االثنني».
وظيفة  دون  من  عاما)   48) كوفاتش  وكان 
في  لبايرن  التقنية  اإلدارة  عن  إبعاده  منذ 

نوفمبر املاضي.
وعني بايرن هانزي فليك بدال من كوفاتش، 
وتمكن من قيادته إلى الفوز بلقب ثامن تواليا 

في البوندسليغا.
وكانت مصادر مقربة من النادي قد كشفت 
مورينو  أن  برس  فرانس  لوكالة  السبت  يوم 
أعفي من مهامه على رأس اإلدارة  (42 عاما) 
جنوب  في  الواقعة  اإلمارة  لنادي  التقنية 
فرنسا، بعد تعيينه في ديسمبر املاضي خلفا 

للبرتغالي ليوناردو جارديم. 
الدوري،  ترتيب  في  تاسعا  موناكو  وحل 
وفشل بالتالي في حجز أي مقعد في مسابقتي 
األندية األوروبية للموسم املقبل (دوري أبطال 
موسم  ختام  في  ليغ»)،  و»يوروبا  أوروبا 
املحلية  الرابطة  أنهته  الذي   ،2020  –  2019
كورونا  فيروس  تبعات  بسبب  مبكر  بشكل 

املستجد.
خر ثالث مباريات  وفشل مورينو في الفوز ب
«ليغ  في  الفريق  خاضها  وخسارة)  (تعادالن 
مارس  منتصف  املنافسات  تعليق  قبل   «1

املاضي.

سيغيب املهاجم املخضرم آريني روبن عن أول 
تدريب لفريقه غرونينغن في املوسم الجديد، بناء 
الهولندي. للنادي  الطبي  الطاقم  توصيات   على 
واتخذ هذا القرار بعدما خضع الالعبون للعديد من 
استعدادا  األسبوع  مدار  الطبية على  الفحوصات 
لبدء تدريبات موسم 2020 – 2021، وفقا ملا أعلنه 

الفريق أول أمس األحد.
 وفي بيان نشره الفريق الهولندي على موقعه 
عاما   36 العمر  من  البالغ  الالعب  قال  الرسمي، 
لكن  االثنني،  تدريب  إلى  لالنضمام  أستعد  «كنت 

املتخصصني نصحوني بعدم القيام بذلك».
االنضمام  أود  «كنت   وأضاف 

أكون  أن  هو  ذلك  من  األهم  لكن  لزمالئي، 
املوسم». بداية  مع  جيد  بشكل   مستعدا 
التلفزيون  عبر  املران  بث  يتم  أن  املقرر  من  وكان 
الهولندي أمس االثنني، في ظل حالة الترقب الشديدة 
االحترافية. القدم  لكرة  املخضرم  املهاجم   لعودة 
تراجع  لكنه  عام  منذ  اعتزل  روبن  وكان 
غرونينغن،  صفوف  في  ليلعب  قراره  عن 
الرياضية. مسيرته  فيه  بدأ   الذي 
وأكد العب ريال مدريد سابقا  «أعلم أن املشجعني 
لكنهم سيرونني  هناك،  رؤيتي  في  يرغبون  كانوا 

أعمل الحقا وهذا هو الهدف األساسي».

ليونيل  األرجنتيني  الساحر  أكد 
االسباني،  برشلونة  فريق  عميد  ميسي، 
سريعا  العودة  فريقه  على  يتعني  أنه 
استعادة  أجل  من  الصحيح  للمسار  إلى 
للفريق  مجددا  واالنتصارات  األلقاب 
املوسم  هذا  فقد  الذي  الكاتالوني، 
القدم،  لكرة  اإلسباني  الدوري  لقب 
املاضيني،  املوسمني  في  أحرزه  الذي 
مدريد. ريال  التقليدي  غريمه   ملصلحة 
واعترف ميسي عقب فوز فريقه 5 – 0 على 
مضيفه ديبورتيفو أالفيس أول أمس األحد 
في املرحلة الثامنة والثالثني (األخيرة) من 
عمر املسابقة، بأن برشلونة لم يقدم موسما 
الفوز على أالفيس ربما يمنحه  جيدا، لكن 
قوة دفع قبل لقاء الفريق مع ضيفه نابولي 
اإليطالي الشهر املقبل في إياب دور الستة 
 عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
التي  املباراة،  عقب  ميسي  وصرح 
وصناعته  هدفني  تسجيله  شهدت 
داخليا،  أنفسنا  ننتقد  «كنا  هدفا 
دائما». عليه  نكون  أن  يجب  ما   وهو 

وأضاف ميسي «لقد أدركنا عددا من األشياء، 
أوال أنه لم نقدم موسما جيدا من حيث األداء 
 أو النتائج، كما يمكن رؤية ذلك بوضوح».

كاين ماكينة أهداف توتنهام

مي�شي: يتعين علينا العودة 
�شريعا للم�شار ال�شحيح  



يساعد األفراد الذين تتراوح أعمارهم 
فيروس  نشر  على  عاما  و19   10 بين 
العمرية  الفئات  من  أكثر  كوفيد19- 
األخرى، وفقا لدراسة في كوريا الجنوبية 
المخالطين  من  العديد  على  أجــريــت 
على  السيطرة  مراكز  قريبا  ستنشرها 
نتيجة  وهي  منها،  والوقاية  األمراض 
مقلقة جدا في وقت يدرس فيه المسؤولون 
إمكانية إعادة فتح المدارس في الخريف.

الدراسة عبارة عن إصدار مبكر لمقالة 
 Emerging » ستنشر قريبا على مجلة
Infectious Diseases» التي تنشرها 
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها.

في  مريض   5706 الباحثون  تابع 
الفترة من 20 يناير إلى 27 مارس وقت 
إغالق المدارس في كوريا الجنوبية – 
وتتبعوا جميع المخالطين بهم لتحديد 

ناقل العدوى.
الذين  الشباب،  أن  الدراسة  وجــدت 
عاما،  و19   10 بين  أعمارهم  تتراوح 
لم يكونوا أول من يظهر عليه األعراض 
في أسرتهم في كثير من األحيان - ولكن 
عند إصابتهم، نقلوا العدوى إلى 18.6% 
من المخالطين لهم داخل المنزل، وهذه 

النسبة تفوق أي فئة عمرية أخرى .
 9 بعمر  األطفال  كان  النقيض،  على 
سنوات وأقل هم الفئة األقل مساهمة في 
نشر فيروس كورونا، حيث نقلوا العدوى 

إلى %5.3 فقط من المخالطين لهم داخل 
المنزل – بمتوسط ثالثة أشخاص.

الفئة الثانية األكثر مساهمة في نشر 
 79-70 فيروس كورونا هم كبار السن 
عاما، وقد نقلوا العدوى إلى حوالي 18% 
من المخالطين لهم داخل المنزل. (يليهم 
الفئة العمرية 60-69 عاما بنسبة 17%).

الذين  السن  المنزل، كان كبار  خارج 
تتراوح أعمارهم بين 70 و79 عاما هم 

األكثر احتماال لنقل العدوى، حيث أصابوا 
%4.8 من المخالطين لهم خارج المنزل.

أوضحت الدراسة بعض القيود، مثل أن 
جميع الحاالت غير المصابة ربما لم يظهر 
معهد  مدير  لكن  بعد،  األعــراض  عليها 
هارفارد للصحة العالمية، الدكتور آشيش 
جها، أخبر صحيفة نيويورك تايمز أن 
هذه «واحدة من أفضل الدراسات التي 

أجريناها حتى اآلن في هذه القضية».

نواع من  اف 6  اكت
عراض كوفيد19- لك منها 

أن  العلماء  كشف 
«كوفيد19-» يأتي في 
مختلفة  أشكال  ستة 
«مجموعة  منها  ولكل 
مختلفة من األعراض».
البيانات  وتعطي 
من  جمعها  تــم  الــتــي 
تطبيق دراسة أعراض 
لكلية  «كوفيد19-» 
لندن،  كوليدج  كينغز 
من  حول  ثاقبة  نظرة 
المرجح أن يتم إدخاله 
ومن  المستشفى  إلى 
دعم  إلــى  يحتاجون 

التنفس.
  ووجدوا أن معظم األشخاص الذين يحتاجون إلى دعم التنفس 
يذهبون إلى المستشفى بعد نحو 13 يوما من ظهور األعراض األولى.
ومعرفة من المرجح أن يعاني من عدوى شديدة في وقت مبكر من 

اليوم الخامس يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة المئات.
ويقول العلماء إن عملهم يمكن أن تكون له «آثار مهمة» على رعاية 

ومراقبة األشخاص األكثر ضعفا قبل أي موجة ثانية من المرض.
ويمكن أن تساعد الدراسة الجديدة مقدمي الرعاية الصحية على 
تقديم رعاية أكثر تخصيصا. وأضافت مؤلفة الدراسة الدكتورة كلير 
ستيفز من كلية كينغز كوليدج لندن: «إذا كان بإمكانك التنبؤ بهؤالء 
األشخاص في اليوم الخامس، فلديك الوقت لتقديم الدعم والتدخالت 
المبكرة مثل مراقبة األكسجين في الدم ومستويات السكر، والتأكد 
من أنهم  يحصلون على الرعاية البسيطة التي يمكن تقديمها في 

المنزل، ومنع دخول المستشفيات وإنقاذ األرواح».
وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أن السعال 
األعراض  هي  والرائحة  الذوق  وفقدان  والحمى  الجديد  المستمر 

الرئيسية لـ»كوفيد19-».
لكن العلماء قالوا إن المرضى في التطبيق أبلغوا عن هجوم واسع 

من األعراض من االرتباك والصداع وآالم العضالت والتعب.
ووجدت نتائج الذكاء الصناعي التي اختبرت ما إذا كانت األعراض 
ظهرت معا وكيف تطورت، ست مجموعات من فيروس كورونا، لكل 

منها أعراض مختلفة:
1 .   شبيهة باإلنفلونزا من دون حمى:

يعاني الناس في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم وآالم 
العضالت والسعال والتهاب الحلق وآالم في الصدر من دون حمى.

2 .  تشبه اإلنفلونزا مع الحمى:
سيعاني المرضى في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم 
والسعال والتهاب الحلق وبحة في الصوت والحمى وفقدان الشهية.

3 .  الجهاز الهضمي:
سيعاني أولئك في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم وفقدان 

الشهية واإلسهال والتهاب الحلق وآالم الصدر وعدم السعال.
4 .  مستوى شديد 1: التعب:

سيعاني المرضى في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم 
والسعال والحمى وبحة في الصوت وألم في الصدر والتعب.

5 .  مستوى شديد 2 : االرتباك:
سيعاني مرضى هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم وفقدان 
الشهية والسعال والحمى والبحة والتهاب الحلق وآالم الصدر والتعب 

واالرتباك وآالم العضالت.
6 .  مستوى شديد 3 : البطن والجهاز التنفسي:

األعراض  من  كاملة  الفئة من مجموعة  في هذه  المرضى  يعاني 
مثل الصداع وفقدان الشم وفقدان الشهية والسعال والحمى وبحة 
في الصوت والتهاب الحلق وآالم في الصدر والتعب واالرتباك وآالم 

العضالت وضيق التنفس واإلسهال وآالم البطن.

د  ا  ر    ال الث        ا

Al Ittihad Al Ichtiraki
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اف وفاة رسام إيطالي عالمي  اكت
عرا كورونا ب 500 عام بنف 

اإليطالي  الفنان  أن  حديثة  دراســة  أظهرت 
بفيروس  شبيه  بمرض  توفى  رافايلو  الشهير 
كورونا أصابه بحمى بعدما لم يخبر أطباءه أنه 
يزور عشيقاته بالليالي الباردة ما دفعهم لمعالجته 

خطأ باإلدماء.
وتفيد رواية شعبية أن الرسام الذي يحتفى 
500 سنة على وفاته، توفي  هذه السنة بمرور 
العام 1520 في سن السابعة والثالثين من مرض 
الزهري بسبب معاشرته الكثير من النساء، إال أن 
خبراء يجمعون على أنه توفي جراء مرض معد.
وقال مؤرخ الطب ميكيلي أغوستو ريفا لوكالة 
األنباء الفرنسية إن الحمى التي أتت على الرسام 
والمهندس المعماري غزير اإلنتاج عالجها «أفضل 
أطباء روما الذين أرسلهم البابا» خوفا من خسارة 

هذا الفنان الكبير.
وأوضح ريفا «كان الطقس في مارس يومها 
أكثر برودة مما هو عليه اآلن ومن المرجح جدا 

أن يكون أصيب بالتهاب رئوي حاد».
وشّخص األطباء أن الحمى عائدة إلى «فائض 
في الدم» وأجروا تاليا عمليات إدماء ما أدى إلى 
الفنان وموته. وظهرت موهبة رافايلو  إضعاف 
باكرا وكان من أرباب عصر النهضة الكبار إلى 

جانب ميكيلالنجلو وليوناردو دا فينتشي.
 وأعد الباحثون الدراسة القصيرة التي نشرت 
األسبوع الحالي في مجلة «انترنال أند إيمرجنسي 
في  كوفيد19-  مرض  ينتشر  أن  قبل  مديسين» 

شمال إيطاليا نهاية فبراير.

دار  ـــرض  ع يـــنـــدرج 
ضمن   Viktor&Rolf
التي  الـــعـــروض  آخـــر 
ــيــات  ــعــال ــا ف ــه ــدت ــه ش
أسبوع باريس للموضة 
االفتراضّية.  بصيغته 
كان  إنــه  القول  ويمكن 
غرابة  األكــثــر  الــعــرض 
في هــذا األســبــوع. فقد 
فقط  إطالالت   9 تضّمن 
على  ــا  ــره ــصــوي ت ـــم  ت
مدته  قصير  فيلم  شكل 
وهو  دقائق،   5 حوالي 
«التغيير»  عنوان  حمل 
وتضّمن رسائل قوّية جدا 
فيما يتعّلق بالنظرة إلى 
الحياة في زمن كورونا.

اتخذ هذا الفيلم شكل 
في  أقيم  تقليدي  عرض 
صالون لألزياء، وترافق 
العارضات  مرور  خالله 
مع تسجيل صوتّي للنجم 
األصــول  ذي  الفرنسي 
اللبنانّية ميكا بأسلوب 
شريط بريطانّي لألخبار 
من عصر الخمسينّيات.

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

ا تسا ة العمرية 10-19 عام الف
ا ير ر من  ك ي الوبا   في تف

ر عرو باري تحم رسالة 
رة في زمن كورونا م

علما كنديون 
يطورون كماما 

جديدة تعط 
فيرو كورونا

بعد  تورنتو  فى  العلماء  من  فريق  أّكــد 
اختبارات علمية قدرة أقنعة وجهية الجديدة 
المستجد  كــورونــا  فيروس  تعطيل  على 
المسبب لمرض كوفيد19-، وأنتجت شركة 
أكتيف  تريوميد  بيوميدكال كمامات   3 آى 
%99 من فيروس  ماسك الذى يعطل نحو 
كورونا المستجد خالل دقائق وفق البيان 
ووصفت  الشركة،  نشرته  الذى  الصحفى 
التى  األولى  بأّنها  الشركة الكمامة أيضا 
تتمتع بهذه الخصائص الفريدة، وأكد باحثو 

جامعة تورنتو هذه النتائج.
وقال بيير جين ميسير، الرئيس التنفيذى 
لشركة آى 3 بيوميدكال: «إن تريوميد آكتيف 
للحماية  الموفر  األول  القناع  هو  ماسك 
المسبب  الفيروس  يعطل  فهو  التنفسية، 
لكوفيد19-، فيقلل احتمال اإلصابة لمرتديه. 
ماليين  وأنفقنا  طولية  سنوات  وعملنا 
مضادة  تفاعلية  تقنية  لتطوير  الــدوالرات 

للميكروبات».
تورنتو  جامعة  علماء  فريق  واستخدم 
بقيادة البروفسور سكوت جارى أوين، من 
قسم علم الوراثة الجزيئية فى كلية الطب، 
مختبر الجامعة عالى التقنية لدراسة فعالية 

الكمامة.
فعالية  تصف  بيانا  الجامعة  ونشرت 
من   99% تعطيل  على  وقدرتها  الكمامة 
دقائق،  خالل  المستجد  كورونا  فيروس 
الصحى  المجال  فى  العاملين  يدعم  ما 
والمعرضين الحتمال العدوى بشكل كبير.

وتشكل الكمامة العادية عبئا على الناس 
غير المعتادين على ارتداء الكمامة الجراحية 
بصورة  الكمامة  لمس  يسبب  وقد  يوميا، 
متكررة انتقال الفيروس من األيدى إلى الطرق 
التنفسية، ما يزيد خطر العدوى بشكل أكبر.
بعد  الفيروس  ــار  آث العلماء  يجد  ولــم 
للميكروبات  المضادة  التغطية  استخدام 
وحصل  الجديدة،  الكمامة  فى  المتوفرة 
إعــادة  بعد  ذاتها  النتيجة  على  العلماء 
خمس  ثمن  ويبلغ  مــرات.  عــدة  التجربة 
دوالر   7,29 نحو  النوع  هذا  من  كمامات 
كندى، وتستمر صالحية الكمامة لمدة خمس 

سنوات فى حالة التخزين.

توقعت دراسة جديدة أن يصل 
عدد سكان كوكب األرض في العام 
2100 إلى 8.8 مليار نسمة، وذلك 
السّكاني  النمو  معدل  بسبب 
خالل  تسجيله  المتوّقع  السلبي 

النصف الثاني من القرن.
وأظهرت الدراسة التي نشرتها 
مجلة «ذي النست»، األربعاء، أّن 
عدد سكان األرض سيبلغ ذروته 
في العام 2064 حين سيصل إلى 
9.7 مليار نسمة، ليسلك بعد ذلك 
مسارا انحداريا حتى العام 2100 
حين سيصل عدد البشر إلى 8.8 

مليار نسمة.
كما لفتت الدراسة التي أجراها 
القياسات  «معهد  في  باحثون 

الصحية والتقييم» (آي إتش إم إي) ومقّره في مدينة سياتل 
األمريكية إلى أن هذا التراجع في النمو الديموغرافي سيكون 
مصحوبا بانقالب في هرم أعمار السكان، األمر الذي ستكون له 
«تداعيات عميقة وسلبية» على االقتصاد والنظم المجتمعية.
هذا وتتعارض هذه األرقام مع تلك التي توّقعتها األمم المّتحدة 
في آخر تقرير لها، حيث توّقعت أن يرتفع عدد سكان األرض 

إلى  مليار نسمة حاليا   7.7 من 
9.7 مليار في العام 2050 و10.9 

مليار في العام 2100.
«معهد  مدير  قال  جانبه،  من 
والتقييم»،  الصحية  القياسات 
أشرف  الذي  موراي،  كريستوفر 
فرانس  لوكالة  ــدراســة  ال على 
برس إّن «هذه أنباء ساّرة للبيئة 
(ضغط أقّل على نظم إنتاج الغذاء 
أقّل من ثاني أكسيد  وانبعاثات 
الكربون)، لكن انقالب هرم األعمار 
ستكون له تداعيات عميقة وسلبّية 
على االقتصاد وتنظيم العائالت 

والجماعات والمجتمعات».
أن  إلــى  لفت  ــوراي  م أّن  غير 
هذه األرقام «ليست محفورة في 
الصخر» بل هي توّقعات ويمكن أن تتغّير في العديد من الدول 

بتغّير السياسات فيها.
يشار إلى أن «معهد القياسات الصحية والتقييم» هو مؤسسة 
مرموقة تمّولها منظمة بيل وميليندا غيتس وأصبح مرجعا 

في مجال الدراسات العالمية التي تتعّلق بالصّحة العاّمة.

عمار سكان األر في 100 رم  انق 


