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حني نلتقيه، ال نجده في ماضيه، بالرغم من املجد الذي يحيط به، 
املستقبل،  إلى  يقود  واحد  الحلوي شارعان:  ملاضي محمد  كان  بل 
هو الذي يقتسمه معنا، ويلح علينا أن نبحث عن خرائطه وآخر إلى 
فضة الحنني، حني يجالس رفاقه القدامى، ومنهم  الراحل الكبير عبد 

الرحمان اليوسفي..
يسكن حيث يريد من قلوب املناضلني ألنه كان يملك املفاتيح، حتى 
وهي تؤلم حقا: حدث لي، في آخر مرة التقيته فيها، وهو بمستشفى 
الشيخ خليفة، بالقرب من رفيقه عبد الرحمان اليوسفي، وقد زرناه 
الصحافة،  في  الجديد  عن  العينني  في  ببريق  سألني،  أن  هناك 
مبتسما كما لو أنه يستدرجنى إلى حديث ليس هو املعني به: وبال 
»أنا سأوقف تناول  مقدمات، قال، وقد سألته عن الحالة الصحية: 

األدوية، املقدر سيحدث«.. بال قلق.
صدمت ولم أعلق سوى بإكبار من يشركني في شيئ ربما ال يعرفه 

الكثيرون حقا.
ر َكْم دامت دهشتي، وملن حكيتها من بعد، لكني  كنت أرى  لم أْدِ
بني  يمر  أن  يخاف  ال  كان  الذي  دوما،  أحببته  الذي  البطل  أمامي 
تليق  نجوما  الجدات  تجمع  كما  يجمعها،  قلبه  كان  بل  األلغام، 
بحكاية للسهر. هو كان يسهر في منتصف نهر ال يجف من الرفعة..

مرة نصحني، بأن الوضع ليس في صالحي، وشرح لي أمرا كنت 
أحدس الكثير منهم، ال لشيء، إال ألنه كان يعطف علي..

إراديا،  ترتيبا  كان  لو  كما  اآلن  الحزن  يجعل  ما  بصمته  يقول 
وَبْعديا، منه للوجع!

لم يطلب شيئا لنفسه ، منذ دخل التاريُخ حياته: كم من مرة كان 
يقف وسط نهر هادر، منذ أن ولد في أحضان عائلة وطنية مجيدة، 
النشيد  في  توغل  أن  ومنذ  التقدمية،  الفكرة  على  تعرف  ومنذ 

التحرري، ما بني الشوك والحديقةفي األفق.. 
كان في املاضي، بالنسبة لجيلنا الذي عرفه كاسم قبل أن يعرفه 
الوردة في البالغة، وفيه ما يكفي من مفاتيح  كتجسيد،  مقابل … 
العاشر  املؤتمر  أمام  كلمته  في  املستقبل:  …ميالد  في  الحاضر 
عيش  »شروط  عن   تحدث  املغرب،مثال   لطلبة  الوطني  لالتحاد 
والتعليم،  العمل والصحة  في  املحرومة وتلبية مطالبها  الجماهير 
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة تخليص أجهزة الدولة من نفوذ الفئات 
تقدمي.. لكل إصالح  املعادية  االنتفاعية   والبرجوازية  االقتصادية 

واسترجاع ثقة الشعب..«! 
يا للحاضر في بهاء بالغة املاضي..

كان في واليتيه، يقول التاريخ املجيد، مراوغة لأللغام، ومسايفة 
مع السلطة القاتلة.

كانت   ،1964 شتنبر  في  عقد  الذي  ألوطم،  الرابع  املؤتمر  في 
البالد تخرج من عنف ال مثيل له، فعرف امتحان التعميد الناري في 
مؤامرة يوليوز 1963، وكانت محاكمته أيضا، كما يتضح من نص 
إحالة املحكمة العسكرية،  بتهمة نقل رسالة حميد برادة إلى مؤتمر 

4/7شتنبر في هذه السنة، بالغة أخرى في امتحان الصبر.
واتهموه بأنه كان وفيا …

واتهموه بانه كان صامدا  ألنه منذ غادرحميد برادة املغرب،  كان 
هو الرئيس إلى حني انتخابه، ألنه لم يرد إدانة رفيقه الغائب..

عبد  أرشيف  في  االدانة، موجود  أن  نص  القراءة،   غريب  ومن 
اللطيف املانوني الخاص.

واملانوني هو من هو عليه اليوم.
مياه كثيرة جرت، قبل أن تجري مقادير هلل.

ال وظيفة للحنني، في سرده للذكريات، إال إذا كانت املهمة إنقاذ 
األبطال  ببسالة  املمكن،  تضميد  أو  املاضي،  أخطاء  من  املستقبل 

العاديني ، وتوضيح الرؤية..
أبدا  يستسغ  ولم  الجاه،  أو  الذهب  مع  قرابة  لنفسه  يطلب  لم 
حضرة السلطة، بشجاعة نادرة، والذين يصفونه يصفون كيف كان 

يبدو المباليا أحيانا حتى وهو بجوار السيف الكاسر للدولة.
ليس فقط عند اختطافه في 1973، بعد ما سمي بثورة 3 مارس 
الثالث  في  به  املحتفى  حضرة  يدي  بني  يقف  وهو  بل  املجهضة، 
الهندسة   بتأمل  عنه  انشغل  الذي  الراحل  امللك  نفسه،  مارس  من 
املعمارية، فيما هو امللك يتحدث عن مستقبل أوطم ويحاول إقناع 

قيادتها بالقطيعة مع الحركة التقدمية..
للحلوي اآلن أبديته التي خاطها طوال سبعة عقود، بإبرة الورد 
السماء،أو  في  قبره  يختار  أن  يستطيع  كي  الرهيب:  الفجر  وخيط 

يجرها، كما يفعل مسافر ال يهمه، مع ذلك  أي  خلود!
حتى وهو يدرك أنه لم يولد من أجل املؤقت أو العابر 

كانت  االضواء،  عن  وابتعادها  وتعففها  بورعها  حياته،  وأن 
تفاوضا مستمرا مع األبدية…

يا محمد يلدغنا الحزن.
يلدغنا موتان في هذا الظرف االستثنائي..

موتك وموت عبد الرحمان..
فكيف لي 

وكيف لنا أن نبقي األلم على الحياد، كيف؟ 

عبد الحميد 
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

يا محمد، با�سم
الم�ستقبل َنِحنُّ

اإلى ما�سيك
المجيد!

المكتب السياسي لالتحاد ينعي ابنا بارا للحركة االتحادية وقياديا فذا..

في بحث أجرته المندوبية 
السامية للتخطيط:  

52 % من الأ�سر المغربية را�سية عن 
الدرا�سة عن بعد و26 %غير را�سية بتاتا

أعلنت عنها وزارة التربية 
الوطنية والتكوين المهني 

�سبط اأكثر من 800حالة غ�ش في الدورة 
ال�ستدراكية لنيل �سهادة البكالوريا

ا�ستمرار حرمان »�سحايا �سنوات الر�سا�ش« 
من دعم »تي�سير« و»الراميد« و»�سندوق 

كورونا« بمبرر توفرهم على بطاقة »كنوب�ش«

اليوم بملعب العبدي تعود 
عجلة التنافس للدوران

الدفاع الجديدي يتجهز لنقل الق�سية 
اإلى طا�ش والرجاء يراهن على الميدان

وقدره،  اهلل  بقضاء  مؤمنة   ، حزينة  بقلوب 
االشتراكي  لالتحاد  السياسي  املكتب  ينعي 
والقيادي  املناضل   ، أخانا  الشعبية،  للقوات 

االتحادي األستاذ محمد الحلوي.
 والفقيد أحد األبناء البررة للحركة التحادية، 
املليئة  حياته  تقاطعت  أظافره،  نعومة  منذ 
التي  الكبرى  التحوالت   بمجموع  والطاهرة 
التاريخية  النوعية  الطفرات  البالد، ومع  عرفتها 
أن  إلى   تأسيسه  من  حزبه،  مسار  شكلت  التي 
غادر الدنيا، مخلفا وراءه تراثا إنسانيا ونضاليا 

متفردا ، وغاية في التميز.
بدلوا  ما  الذي  املناضلني  من  الحلوي،  محمد 
ومناضل  عميقة،  ثقافة  ذي  كشاب  عاش  تبديال. 
تقدمي، مراحل تأسيس االتحاد الوطني  للقوات 
لطلبة  الوطني  االتحاد  قادة  وأحد  الشعبية، 

املغرب، في أوج الصراع في سنوات الرصاص.
املنظمة  هذه  قدر  تولى  الذي  رئيسه   فهو 
الطالبية، التي كان رأسها مطلوبا دوما من طرف 

السلطات وقاتها. 
كل  في  الجميع،  تركت  بقوة،  وسمها  وقد 
في  قائدا،  به  تعتز  الطالبية  الحركة  مكونات 

الفترة العصيبة بني 1963و 1966 
املحاكمات  عرفت  سنوات  أنها  يعرف  الكل 
واألحكام  واالعتقاالت واالختطافات والتصفيات. 
كامتداد  الطالبية  والحركة  الطلبة  وهج  وكان 
لصيق للحركة التقتدمية، يقع على عاتقه، بعد أن 
كان رئيس املنظمة  ورفيق دربه  حميد برادة قد 
في  باإلعدام  في حقه حكم  ، وصدر  املغرب  غادر 

تلك الظروف السوداء..
له  تحتفظ  الوطنية  الذاكرة  زالت   وما 
غيرها  في  أو   ،1964 في  املحكمة  أمام  بمواقفه 

املغرب  من  نصيبه  فيها  له   أن  ،كما  املحطات  من 
فيه  العيش  أجل تحسني  ناضل من  الذي  القاسي، 
والرفع من قيمة املواطنة واملواطن فيه..وتحتفظ له 
جأشه  برباطة  املغربية  للشبيبة  النضالية  الذاكرة 
وقوة جنانه، وحتى وهو يقابل أعلى السلطات في 
في  الطالبية  املنظمة  توجهات  يهم  خالفي،  وضع 

ستينيات القرن املاضي.
العمل  في  ألسلوبه  وفيا  ظل  الحلوي،  املناضل 
الزاهدين، وبعفة الطاهرين، ال  والكفاح، في تورية 
قوة  على  تسلط  كانت  ولو  حتى  األضواء،  تشغله 
التزامه وكفاحه، وال تغريه األلقاب والواجهات، إال 
قوة  يتطلب  فيها  املوقف  وكان  ضرورية  كانت  إذا 
اإلرادة وإبراز االنتماء املطلق لقضايا الديمقراطية 

والعدالة والتحرر..
بقدرته  األطياف  كل  من  املناضلون  له  سيحتفظ 
الهائلة على اإلنصات، وميله إلى التجميع الناجع 
مع  والتحاور  الحوار  في  ومرونته  الحية،  للقوى 

الجميع..
التي  للمهنة،  وضميرا  نموذجا   الفقيد  ظل 
اختارها  املحاماة، التي قادت مساره الى املجلس 

االعلى للسلطة القضائية  .. .
يتقاعس  لم  املرض،  من  معاناته   من   وبالرغم 
ربطت  التي  القدرية،  والصداقة  الوفاء  واجب  عن 
بينه وبني الفقيد الكبير عبدالرحمان اليوسفي في 
تواشج قل نظيره، و تعاليه على مرضه املمض لكي 

يظل إلى جانب رفيقه وقائده .
ذويه،  وألهم  الحلوي،   محمد  أخانا  هلل  رحم 
فسيح  وأسكنه  والسلوان،  الصبر  وأبنائه  أرمته 
والصديقني  والشهداء  األنبياء  جانب  جناته،إلى 

وحسن أوالئك رفيقا.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

اإلصابة بفيروس كوفيد تتخطى 1000 حالة في ظرف يومين

�سبح العودة اإلى الحجر الم�سدد يخيم على البالد

الحبيب المالكي ي�ستقبل نظيره رئي�ش مجل�ش النواب الليبي
النواب  مجلس  رئيس  املالكي  الحبيب  استقبل 
نظيره الليبي عقيلة صالح، يوم أمس األحد بمطار 
سال. وتأتي هذه الزيارة من أجل توطيد  الرباط - 
والتي  املجلسني  بني  والصداقة  التعاون  عالقات 

الليبي  املسؤول  زار  حيث   2017 سنة  منذ  تقوت 
نظيره املغربي عدة مرات بمناسبة مؤتمرات عقدها 
والتنسيق  التشاور  إطار  في  أو  املغربي  البرملان 

فيما يخص ملفات عديدة.

لقاء  سيعود  املالكي  الحبيب  أن  إلى  يشار 
مجلس  بمقر  اإلثنني  يومه  صالح  عقيلة  مع  عمل 
اللقاء  نتائج  لبسط  صحافية  ندوة  تعقبه  النواب 

التشاوري.

تلقيح الم�سابين باأمرا�ش مزمنة 
والم�سنين �سد الأنفلونزا المو�سمية

أعلن آيت الطالب أن وزارة الصحة، قد قررت 
وفي   19 كوفيد  جائحة  استمرار  إلى  بالنظر 
الساعة،  لحّد  وآمن  فّعال  لقاح  توفر  عدم  ظل 
من  مزمنة  بأمراض  املصابني  املرضى  تمكني 
اللقاح الخاص باألنفلونزا املوسمية، إلى جانب 
توفير لقاح "البنوموكوك" خالل موسم الخريف 
املقبل، للمساهمة في الرفع من مناعة هذه الفئة 
وكبارا،  صغارا  واملواطنني،  املواطنات  من 
التي  وتبعاتها،  األنفلونزا  من وطأة  والتخفيف 

ال تكون هّينة.

وزارة تدعو اإلى تفادي 
خطر عدوى »الكي�ش المائي«

يؤدون  الذين  املواطنني  جميع  الوزارة  دعت 
شعائر التضحية إلى احترام بعض االحتياطات 
قصد تفادي أي خطر لعدوى الكيس املائي، ومن 
بينها »أخذ كافة الترتيبات لفحص األضحية بعد 
وفي حالة  البيطري«.  الطبيب  من طرف  ذبحها 
عدم التمكن من إجراء الفحص من طرف الطبيب 
البيطري، »يجب فحص أعضاء األضحية )الكبد 
عن  بحثا  بعناية  األخرى  واألحشاء  والرئتني( 
كما  مائي(«.  )كيس  الحويصالت  أو  األكياس 
التي  األضحية  أعضاء  حرق  أو  »غلي  ينبغي 
تحمل أكياسا مائية، دفن أعضاء األضحية التي 
ال  بحيث  سم(   50( عميقا  مائية  أكياسا  تحمل 

تستطيع الكالب الضالة انتشالها.

لمرابط: مياه البحر ل تنقل 
الفيرو�ش والم�سكل في التجمعات

لعمليات  الوطني  املركز  منسق  استعرض 
معاد  الصحة،  بوزارة  العامة  الصحة  طوارئ 
ملرابط، تطورات الوضع الوبائي، مؤكدا أن مياه 
يكمن،  املشكل  أن  غير  الفيروس،  تنقل  ال  البحر 
يستطرد املسؤول، في التجمعات التي يشهدها 
فضاء البحر، في حال عدم احترام وسائل الوقاية 
أن  لالكتظاظ  يمكن  أنه  معتبرا  التباعد،  خاصة 

يؤدي إلى انتشار الفيروس.
ولفت، في جواب عن سؤال حول مؤشر تكاثر 
يساوي  اليوم  أصبح  أنه  إلى  اإلصابة،  حاالت 

1.11، وذلك بعد أن سجل انخفاضا كبيرا.

اإفريقيا تتجاوزعتبة 
800 األف اإ�سابة بكورونا 
ارتفاعا  كورونا  بفيروس  اإلصابات  شهدت 
السمراء،  بالقارة  األخيرة  اآلونة  في  ملحوظا 
حيث تجاوز عدد املصابني عتبة ال800 ألف أزيد 

من نصفهم في جمهورية جنوب إفريقيا
عدد  ارتفع  فقد  املعلنة،  األرقام  آلخر  ووفقا 
أزيد  بينها  آالف   810 إلى  بالعدوى  املصابني 
من 17 ألف حالة وفاة، وسجلت بالدول الواقعة 
جنوب القارة أكبر عدد من حاالت اإلصابة، حيث 
تجاوزت في جمهورية جنوب إفريقيا 420 الف 
متبوعة  وفاة،  حالة   6300 من  وأزيد  إصابة 
ماالوي  ثم  وفاة  و136  إصابة   385 بزامبيا،  

3454 إصابة و87 وفاة.

وداعا ال�سي حممد احللوي..
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جالل كندالي 

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 
والبحث العلمي، أن اختبارات الدورة االستدراكية لالمتحان الوطني 
الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020، مرت في نفس األجواء 

التي طبعت الدورة العادية.

هذه  في  الحضور   نسبة  بلغت  فقد  للوزارة،  بالغ  بالغ  ووفق 
حين  في  الممدرسين،  المترشحين  لدى  المائة  في   95.1 الدورة 

وصلت  النسبة لدى فئة األحرار  75.2 في المئة .
وكشفت الوزارة أن هذه الدورة ،تميزت بمواصلة تنفيذ اإلجراءات 
التي أقرتها الوزارة في مجال تأمين االمتحانات والحد من الغش، 
حيث تم ضبط 802 حالة غش خالل إجراء هذه االختبارات، وقد 
تم تسجيل نسبة تراجع بحوالي31 في المائة، مقارنة مع الدورة 

نفسها من السنة الماضية.
وأوضح ذات البالغ ،أن عملية التصحيح كانت قد انطلقت في 
جميع مراكز التصحيح باألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، 
لتتلوها المداوالت واإلعالن عن النتائج يوم 29 يوليوز2020، وذلك 
إلنجاح هذا االستحقاق التربوي الهام في ظل الظروف االستثنائية 

التي فرضها التصدي لجائحة كوفيد 19،وفق ذات البالغ. 

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

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

 صدق اهلل العظيم

الحاج محمد بابا في ذمة اهلل
اهلل  رحمة  ال��ى  توفي 
االستاذ  ورضوانه  تعالى 
الحاج محمد بابا  يوم 16 
سن  عن  الماضي  يوليوز 
،وب��ه��ذه  سنة   78 يناهز 
يتقدم  الحزين  المناسبة 
واالتحاديات  االتحاديون 
باحر  الفقيد  واص��دق��اء 
في  وال��م��واس��اة  التعازي 

هذا المصاب الجلل الى ابنائه وحرمه المصونة واهله 
واسرته جميعًا والى كل اصدقائه في كل مكان .

ويعتبر االستاذ السي محمد بابا رجل تربية وتعليم 
ومناضل اتحادي يناضل في القواعد بدون بهرجة يحب 
الخير للجميع ،اشتغل أستاذا للتعليم في عدة مدن: 
الدار البيضاء، أزمور، خريبكة تويست. ثم شغل منصب 
ناظر بثانوية ابن ياسين بالمحمدية من سنة 1990إلى 
سنة 1998 قبل أن يصبح مديرا لثانوية وادي الذهب 

بابن مسيك بالدارالبيضاء) 2003/1998
عرف عن الحاج محمد بابا رحمه اهلل حبه وإخالصه 
لعمله وكون أجياال من الشباب. كما كان يتميز بطيبوبته 
كل  في  النكتة   روح  وحضور  الخير   لفعل  ونزوعه 
اهلل  رحمه  وأصدقائه.  العمل  في  زمالئه  مع  لقاءاته 
هلل  وانا  مثواه  الجنة  وجعل  جنانه  فسيح  وأسكنه 

وانا اليه راجعون.

أخت  نعيمة فايدة في ذمة اهلل 
تلقينا في الكتابة الجهوية لجهة سوس ماسة خبر 
اإلقليمية  الكاتبة   ، فايدة  نعيمة  أختنا   أخت   وفاة 
لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية بإقليم انزكان ايت 
والقيادية  للحزب  الوطني  المجلس  وعضوة   ، ملول 
. وبهذه  االتحاديات  للنساء  المنظمة االشتراكية  في 
أفراد  ولكافة  نعيمة   ألختنا  نتقدم  األليمة  المناسبة 
واالتحاديين  االتحاديات  كل  باسم   ، الموقرة  األسرة 
بالجهة بمختلف أقاليمها وفروعها الحزبية ، بأصدق 
عبارات المواساة ، وندعو للفقيدة بالرحمة والمغفرة 
والثواب . تغمدها اهلل بواسع رحمته وأدخلها فسيح 
جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا . 

والدة الشاعر محمد بوجبيري
في ذمة اهلل 

انتقلت إلى عفو اهلل ورحمته والدة الشاعر محمد 
بوجبيري يوم الجمعة الماضي . وبهذه المناسبة األليمة 
تتقدم هيئة التحرير جريدة » االتحاد االشتراكي » بأحر 
التعازي واصدق المواساة إلى الشاعر السي محمد 
بوجبيري ومن خالله إلى باقي األسرة والعائلة راجين 
من العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم 

األسرة الصبر والسلوان .

المرحوم سي علي بنسرغين في 
ذمة اهلل

ان���ت���ق���ل إل�����ى رح��م��ة 
علي  س��ي  المرحوم  اهلل 
االتحاد  قيدوم  بنسرغين 
بني  بقبيلة  االش��ت��راك��ي 
جرفط الذي وافاته المنية 
يوم 12 07--2020 بدوار 
الصخرة جماعة بني جرفط 
عاش اتحاديا منذ الطفولة 

حتى وفاته كان مدافعا شرسا عن االتحاد رغم ظروفه 
الذي  االستحقاقات  في جميع  اليد حيث شارك  وقلة 
عرفها االتحاد ولم يتخلف يوم عن المشاركة فسي علي 
بنسرغين كان أخر قيدومي االتحاد ببني جرفط يغادرنا 
رحم اهلل الفقيد برحمته الواسعة واسكنه فسيح جنانه 

وارزق أسرته الكبيرة والصغيرة الصبر والسلوان .

السيد الفاضل محمد لشرف 
في ذمة اهلل

اهلل  عفو  إل��ى  انتقل 
الفاضل  السيد  ورحمته 
عزيز  ع��م  ل��ش��رف  محمد 
لشرف  وش��ري��ف��ة  ل��ش��رف 
جهة  م��ج��ل��س  أع���ض���اء 
سطات  البيضاء  ال���دار 
االشتراكي  االتحاد  باسم 
الذي   ، الشعبية  للقوات 
وافته المنية يوم الجمعة 

الماضي .
االت��ح��ادي��ون  يتقدم  األل��ي��م��ة  المناسبة  وب��ه��ذه 
إلى  المواساة  وأصدق  التعازي  بأحر  واالتحاديات 
عائلة لشرف ومن خاللهم إلى باقي األسرة والعائلة 
راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويلهمهم الصبر والسلوان .

مركز محمد بنسعيد ايت ايدر 
لألبحاث والدراسات ينعي وفاة 
األستاذ المناضل محمد الحلوي

بعميق األسى  وبالغ األلم ينعي مركز محمد بنسعيد 
ايت ايدر لالبحاث والدراسات إلى عموم أصدقائه نبأ 
وفاة األستاذ المناضل محمد الحلوي ؛ أحد أعضاء 
في  بفعالية  ساهم  أعمدته.  واحد  البارزين  المركز  
على  حضوره  تقوية  على  ،وح��رص  المركز  تأسيس 
المستوى الوطني والمغاربي . فقد كان فقيدنا األستاذ  
الحلوي دائم الحضور في اللحظات األساسية من تجربة 
المركز مما بوأه مكانة خاصة بين األعضاء. وهو ما 
حاولنا التعبير عنه  بمبادرة  تكريم هذا المناضل بما  
يليق بتجربته النضالية؛ وحضوره الفعال  في لحظة 
مفصلية من تاريخ الحركة النضالية المغربية؛ وتحمله 
في  المغرب  لطلبة  الوطني  االتحاد  رئاسة  مسؤولية 
مرحلة عصيبة من أصعب مراحل الصراع السياسي 
والمجتمعي ببالدنا،  كلفته حريته، وتعرضه للمالحقة، 
واالعتقال؛  وهو ماعكسته الشهادات التي يحتويها 
الكتاب الذي أصدره المركز حول أوطم تكريما لألستاذ 

الحلوي .
وإننا في المركز  إذ نشارك عائلة الفقيد ؛و  رفاق 
دربه  وكل المناضالت والمناضلين الذين  واللواتي 
عايشوه وزمالءه الذين خبروا نبل أخالقه واستقامته 
ننقل إلى الجميع اصدق تعازي األستاذ بنسعيد الذي 
ربطته بالفقيد عالقات وطيدة ونبيلة،  ونتقدم بصادق 
العزاء وجميل المواساة إلى أسرته وأصدقائه  وذويه .

هيئات سياسية و نقابية و حقوقية 
و إعالمية تندد باإلعفاء التعسفي 

للمهندس البلدي مكامان 

مكتب مراكش
عبرت مجموعة من الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية و اإلعالمية و من 
ضمنها الكتابة اإلقليمية لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، عن إدانتها 
الصارخة لما وصفته باإلعفاء التعسفي الذي تعرض له المهندس البلدي أمين مكمان 

و هو القرار الذي اعتبرت أنه يفتقد ألي سند أو مبرر قانوني. 
و استنكرت الهيئات المذكورة في بيان أصدرته عقب االجتماع الذي عقدته بمقر 
حزب االتحاد االشتراكي بالمدنية الحمراء يوم 22 يوليوز 2020، القفز على قوانين 
الوظيفة العمومية السيما ما يتعلق بتدبير النزاعات والتي تخضع لقيود ومساطر 
لحماية الموظف من أي تعسف أو شطط، مستهجنة  »التشهير واالفتراء« الذي لجأ 
إليه رئيس مقاطعة المنارة في ندوته الصحفية األخيرة لتبرير قراره التعسفي و هو 
ما يدحضه )حسب البيان( الواقع والمحاضر والمهام التي أسندت للمهندس أمين 
مكمان والتي أنجزها بكفاءة ونزاهة عاليتين وذلك بشهادة الجميع بمقاطعة المنارة 

وبالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
هذا اإلعفاء هو بمثابة انتقام بسبب اعتراض   وقالت الهيئات في بيانها إن » 
المهندس أمين مكمان على تزكية الخروقات في مجال المعمار والتي أدى غض الطرف 
عن العشرات من مثيالتها في عدد من مقاطعات وجماعات عمالة مراكش إلى اإلضرار 

بالنسيج العمراني للمدينة الحمراء. 
و طالبت  الجهات اإلدارية المسؤولة والقضاء بفتح تحقيق نزيه ومستقل للوقوف 
على خلفيات قرار االعفاء للكشف عن الحقيقة الكاملة حول دوافعه وغاياته ومن أجل 
تطبيق القانون في حق المخالفين والمستهترين بمصالح المدينة وبمصالح الوطن. 

العام  والرأي  والمهنية  والحقوقية  والنقابية  السياسية  الهيئات  كل  ناشدت  و 
المراكشي والوطني للوقوف في وجه الشطط الذي يتعرض له المهندس أمين مكمان 
وفي وجه مظاهر الفساد التي تهدد مصداقية المؤسسات المنتجة لمدينة مراكش 
والتي دفعت القضاء إلى جر العديد من المسؤولين الجماعيين واإلداريين بالمدينة 
إلى المحاكم بسبب ملفات الفساد، مما أضر بصورة المؤسسات المنتخبة لدى الرأي 

العام المحلي والوطني. 
و كانت الهيئات الموقعة على البيان  قد عقدت اجتماعا تنسيقيا  وقفت فيه على 
تفاصيل ومالبسات ما يتعرض له المهندس البلدي الرئيسي محمد أمين مكمان من 
شطط وتعسفات على يد رئيس مقاطعة المنارة بدعم وتزكية من طرف رئيس المجلس 
الجماعي لمدينة مراكش حيث تم إعفاء المهندس مكمان من مهامه كمسؤول عن دراسة 
المشاريع الكبرى الواقعة ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة المنارة، حيث تأكدت بما ال 
يدع مجاال للشك بأن قرار اإلعفاء جاء كرد مباشر على رفض المهندس محمد أمين 
مكمان التوقيع على ملف عقاري إلحدى الشركات العمرانية بسبب عدم توفر الملف 
العمارات  بناء  الالزمة وعدم مطابقة مشروع  القانونية  الوثائق والمستندات  على 

السكنية الذي يتضمنه للمعايير والمواصفات القانونية المعمول بها. 

استمرار حرمان »ضحايا سنوات الرصاص« من دعم »تيسير«و«الراميد«و«صندوق 
كورونا« بمبرر توفرهم على بطاقة »كنوبس«

أحمد بيضي
اإلنسان«،  حقوق  انتهاكات  ماضي  جل«ضحايا  اليزال 
البالد، يشكون حرمانهم من دعم  أقاليم وجهات  بعدد من 
»صندوق كورونا« و«بطاقة الراميد«، بينهم أرامل ومعوزون 
ومرضى وكبار السن، ومتوقفون عن العمل بسبب الجائحة، 
ويجري حرمانهم من هذا الدعم بمبرر كونهم منخرطين في 
صندوق »كنوبس«، وحاملين لبطاقتها، هم وذوي حقوقهم 
وبناء على  والمصالحة،  اإلنصاف  لتوصيات هيئة  تنفيذا 
بين   ،2007 يوليوز  من  الخامس  في  الموقعة،  االتفاقية 
المجلس االستشاري/الوطني لحقوق اإلنسان والصندوق 
الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، في إطار مقتضيات 
جبر الضرر الفردي والجماعي بغرض طي صفحة الماضي.

االحتجاج  من  الكثير  أث��ار  أن  مشابه  لمشكل  وف��ات 
من  هشة،  وضعية  في  األرامل،  حرمان  به  والجدل،ويعنى 
الدعم المباشر، إذمنذ دخول المرسوم رقم 2.14.791 الصادر 
في الرابع من دجنبر 2014،المتعلق بتحديدشروط ومعايير 
الحاضنات  األرامل  للنساء  المباشر  الدعم  من  االستفادة 
يلتمسن  بطلبات  األرامل  بعض  اليتامى،تقدمت  ألطفالهن 
ل  الصحية  التغطية  خدمات  من  استفادتهن  فيهاإلغاء 
يمكن  ال  باألمر  المعنيات  أن  يفيد  »كنوبس«، ليتضح ما 

لهن االستفادة من هذا الدعم،ألنهن غير متوفرات على بطاقة »الراميد«بسبب 
استحالة الجمع بين هذه البطاقة وبطاقة »الكنوبس«، وفق الشروط المتخذة 

في هذا الشأن.
كما أنه بعد إعالن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 
والبحث العلمي، في الخامس من دجنبر 2018، عن انطالق عملية التسجيل 
لالستفادة من برنامج »تيسير« للتحويالت المالية المشروطة لألسر بجميع 
المؤسسات التعليمية، فضل العديد من »ضحايا ماضي االنتهاكات الجسيمة 
لحقوق اإلنسان«التقدم بطلبات إلغاء استفادتهم/ن من الصندوق الوطني 
لمنظمات االحتياط االجتماعي »الكنوبس« على خلفية اصطدامهم/ ن بشروط 
االستفادة من برنامج »تيسير« التي تحتم على الراغبين في االستفادة ضرورة 
التوفر على بطاقة »الراميد« التي ال يمكن الحصول عليها إال إذا كان المعني 

باألمر غير منخرط في »الكنوبس«.
وكان المجلس الوطني لحقوق االنسان قد راسل مختلف الجهات المعنية 
في موضوع الدعم المخصص للنساء األرامل في وضعية هشة، ومنها مراسلة 
لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مؤرخة في 24 ماي 2018، وذلك 
قصد التنبيه لما يفيد أنه »إذا كانت الغاية من الشرط لالستفادة من بطاقة 
الراميد هو التأكد من الوضعية االجتماعية للمعنيات باألمر، فإنه في نفس 

الوقت يحرم فئة أرامل ضحايا انتهاكات حقوق االنسان في الماضي من 
دعم صندوق التماسك االجتماعي، وكونهن حاصالت على بطاقات الصندوق 
الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي )كنوبس(، فهن لسن ال بموظفات وال 

بأرامل موظفين وال يستفدن من أي عائد آخر«، وفق المراسلة.
وكم كانت الوضعية صعبة ومفاجئة، خالل توزيع دعم صندوق كوفيد 19، 
عند موافقة الحكومة، ومعها لجنة اليقظة االقتصادية، على صيغ ومعايير 
دعم األسر المتضررة والمتوفرة على بطاقة »الراميد«،ووقف ضحايا ماضي 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان، بألم واندهاش كبيرين، على أنهم ليسوا 
مشمولين وال مستفيدين من هذه البطاقة، وبذلك جرى حرمانهم، سواء من 
الدعم المخصص لطوارئ وظروف الجائحة، أو من أية إعانات مماثلة تقدمها 
الدولة، على أساس أن هذه الفئة من المغاربة تتوفر على بطاقة »كنوبس«، 
مع العلم أن هذه البطاقة تستعمل فقط في التغطية الصحية وليست مبررا 

للحرمان من دعم صندوق الجائحة.
له  فات  واإلنصاف«،  أجل الحقيقة  من  المغربي  »المنتدى  أن  ومعلوم 
بدوره أن دخل على خط المشكل باإلعالن، في بيان له خالل يونيو الماضي، 
عن »احتجاجه على حرمان عدد من  ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
اإلنسان المتوفرين على بطاقة »الكنوبس«، في إطار توصيات هيئة اإلنصاف 
والمصالحة، والعديد من المواطنين المستحقين للدعم، من االستفادة من 

لمواجهة  الحكومة   اتخذتها  التي  اإلج���راءات 
تداعيات جائحة كورونا«، فيما علق البعض من 
»المحرومين« بأن حرمانهم من الدعم االجتماعي، 
بعد حرمان العديد منهم من اإلدماج االجتماعي،لن 
انتهاكا جديدا لحقوق ضحايا ماضي  اال  يعتبر 

االنتهاكات.
وإلى جانب بياناته التي طالب فيها ب »تمكين 
المعنيين باألمر من االستفادة من اجراءات الدعم 
الجائحة«،  مواجهة  في  الحكومة  قررتها  التي 
أجل الحقيقة  من  المغربي  »المنتدى  يفت  لم 
واإلنصاف«،خالل أبريل المنصرم، مراسلة مختلف 
الجهات المسؤولة، ومنها رئيس الحكومة ووزير 
»طلب  أجل  من  االنسان  بحقوق  المكلف  الدولة 
ضحايا  ليشمل  المباشر  المادي  الدعم  توسيع 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان المتوفرين 
في وضعية  والقابعين  »الكنوبس«،  بطاقة  على 
هشاشة«، فيما شدد المنتدى على ضرورة التدخل 
لمعالجة المشكل بما يحفظ كرامة المعنيين باألمر 

أسوة بكافة المواطنات والمواطنين.
االشتراكي  للفريق  سبق  بالموضوع،  وصلة 
لوزير  شفوي  بسؤال  التوجه  النواب  بمجلس 
اإلدارة،م��ح��م��د  وإص���الح  والمالية  االق��ت��ص��اد 
دعم صندوق  من  السابقين  السياسيين  المعتقلين  إقصاء  بنشعبون،حول 
كورونا، مبرزاأن »هذه الفئة تبقى من ضمن الفئات التي شملها اإلقصاء، والتي 
أجمع الكل، في السابق، على إنصافها من قبيل هيئة االنصاف والمصالحة 
والمجلس الوطني لحقوق االنسان…إلخ، إال أن اقصائهم من دعم صندوق 
كورونا بسبب استفادتهم من التغطية الصحية، أمر مردود عليه، خاصة أن 
العديد منهم يشتغلون في القطاع غير المهيكل )الفالحة، تربية الماشية….
إلخ(، الشيء الذي يستدعي تدخال عاجال«، بحسب سؤال الفريق االشتراكي.
والمؤكد أن الموضوع يستحق ما ينبغي من الرعاية واالهتمام بالنظر لحجم 
المرحلة الدقيقة التي تمر منها بالدنا والعالم بسبب الجائحة الوبائية لفيروس 
كورونا المستجد، وتداعياتها على األوضاع االجتماعية واالقتصادية، وعلى 
الفئات المتضررة والمعوزة، من بينهم العديد من ضحايا ماضي االنتهاكات 
والنفسية  الصحية  معاناتهم  تضاعفت  الذين  اإلنسان،  لحقوق  الجسيمة 
الصحية، وهم  الطوارئ  الصحي وحالة  الحجر  والمادية في ظل وضعية 
الذين عانوا، خالل سنوات الرصاص، مما يكفي من الوحشية واالضطهاد، 
وليس من المقبول أن يطالهم اإلقصاء من الدعم االجتماعي، بمبررات غير 

منطقية، وعبر تخييرهم ما بين التغطية الصحية وإعانات العيش.

الفريق االتحادي بالجماعة الترابية لمدينة تارودانت 
يقاطع جلستي الدورة االستثنائية احتجاجا منه على 

تمادي مكتب المجلس في تدبيرفاشل للشؤون الترابية

أعلنت عنها وزارة التربية 
الوطنية والتكوين المهني

.عبداللطيف الكامل
الترابية  بالجماعة  االت��ح��ادي  ق��ررال��ف��ري��ق 
تارودانت،في بيان له أصدره عقب اجتماع عقده 
بمقر الحزب بسيدي احساين االثنين 20 يوليوز 
2020،مقاطعة أشغال الدورة االستثنائية بسبب 
فشل مكتب المجلس رئاسة ونوابا ومعهم األغلبية 
المسيرة في التدبير األمثل لشؤون البلدية،مما أدى 
إلى شعور فئات عريضة من ساكنة المدينة بخيبة 
األغلبية  تسيير  طريقة  على  رضاها  وعدم  أملها 
لشؤون الجماعة الترابية في تجربة فاشلة لم تكن 

في مستوى انتظارات سكان مدينة تارودانت.
هذا  عن  ب«التعتيم  وصفه  بما  الفريق  وندد 
الحق  الجماعي«وحجب  للمجلس  الذريع  الفشل 
في الحصول على المعلومات من طرف المعارضة 
االتحادية من جهة ومن طرف عموم ساكنة المدينة 
من جهة ثانية،وهوما كان موضوع تساؤالت الفريق 
مراسالته  في  وأيضا  ال��دورات  كل  في  االتحادي 

الموجهة لرئاسة الجماعة.
ما  آخر  كان  المتعمد  التعتيم  هذا  أن  وذك��ر 
مارسه مكتب المجلس في الدورة االستثنائية حين 
أصر على عدم تزويد الفريق بالئحة التحويالت 
أثناء   19 كوفيد  بجائحة  المرتبطة  والنفقات 
ألعضاء  بإرسالها  التزامه  تنفيذ  وعدم  الجلسة 
الفريق بعد الجلسة،وعدم إجابته على مراسالتتنا 
في الموضوع بعد الدورة ومطالبتنا بكشف طرق 
الصرف والمستفيدين من تنفيذ النفقات المرتبطة 

بكورونا .
وعلى خلفية ذلك يعلن الفريق االتحادي في بيان 

أصدره للرأي العام المحلي،احتجاجه
على التمادي في سياسة االقتناءات والتفويتات 
العشوائيين والهدرللوعاء العقاري للجماعة بما 

اجتماعيا  العامة  المصلحة  خدمة  مع  يتعارض 
واقتصاديا مما يعتبرضربا للتدبيرالسليم و الناجع 
للوعاء العقاري الجماعي وفق تصوراستراتيجي 

تنموي. 
مكتب  أن  الوصية  ال���وزارة     ويثيرانتباه 
المجلس الجماعي)رئاسة ونواب(يخالف في كل 
قراراته المتخذة التوجيهات والمذكرات/الدوريات 
التوجيهية الرسمية بما فيها مذكرة وزير الداخلية 
الصادرة في 11 يوليوز 2020المتعلقة بالتدبير 
بعدما  ،وذلك  الترابية  الجماعات  لنفقات  األمثل 
ضمن  تدخل  ال  برمجة  الجماعة  رئاسة  اقترحت 
النفقات اإلجبارية، الضرورية، االستعجالية والتي 
اقتصادي ملموس  أو  أثر اجتماعي  لها  كان  لها 
على الساكنة خالل فترة حالة الطوارئ الصحية. 
االتحادي  الفريق  يستنكر  أخرى  جهة   ومن 
الجماعي،  المجلس  ذاته،استخفاف  البيان  في 
ضوابط  أح��د  تعد  التي  التشاركية  بالمقاربة 
المقاربة  هذه  أصبحت  الدستوري،بحيث  المبدإ 
في ظل التدبير الفاشل،لألغلبية المسيرة،معطلة 
الماضية،مؤكدا  سنوات  الخمس  طوال  ومجمدة 
أن غياب هذه المقاربة وتجميدها وتعطيلها كان 
دائما مثار مداخالت المعارضة االتحادية ووقفاتها 

االحتجاجية.
ومضيفة أن المجلس لم يدرج هذه النقطة التي 
كانت دائما مطلب الفريق اإلتحادي إال في السنة 
األخيرة من زمن الوالية،حينما أدرجها في جدول 
24 ليوليوز 2020 تحت  أعمال دورة استثنائية 
عنوان:«الدراسة والمصادقة على مشروع ميثاق 

المقاربة التشاركية من أجل جماعة مواطنة«.
الفريق  أثاره  الذي  المطروح  السؤال  ويبقى 
ماذا لم يتم إدراج هذه النقطة في  االتحادي هو: 
جلسات ودورات المجلس طيلة خمس سنوات مع 

أن المقاربة التشاركية مسألة أساسية في كل تدبير 
خاصة أن  دستور المملكة ألح عليها وألزم جميع 

المؤسسات بتنفيذها وتنزيلها؟.
 وأوضح للرأي العام المحلي أن من التداعيات 
التشاركية  مبدإ«المقاربة  تطبيق  لعدم  السلبية 
»وغيابها هو ماحدث مؤخرا حينما  قاطع التجار 
سوق سطاح المدينة مؤخرا،مما أدى إلى المساس 
الكبير بقطاع حيوي وهام بالمدينة باعتباره موردا 
ومحركا للمالية المحلية ومصدر رزق لفئات عريضة 

من القطاع غير المهيكل.
بهذه  الجماعي  المجلس  استخفاف  أدى  بل   
النقطة أيضا،يضيف البيان،إلى ضياع فظيع للفقراء 
وذوي الدخل المحدود بالمدينة ومحيطها خاصة 
التجارية تعتبر متنفسا حقيقيا  السوق  أن هذه 
لهذه الفئات التي تضررت كثيرا من هذه المقاطعة 
التي تعود أسبابها أوال وأخيرا للمجلس الذي لم 
يفتح النقاش ويشاور التجار وفقا لتلك المقاربة 

التشاركية إليجاد حلول مرضية للطرفين.
وفي هذا السياق يسجل الفريق االتحادي ما 
مع  تدبيرالتواصل  لطريقة  المطلق  يلي:رفضه 
تجارالسوق األسبوعي خاصة والمجتمع المدني 
االستفراد  في  الرئاسة  تمادي  عامة،ويرفض 
باستصدارقرارات غيرحكيمة ستكون لها انعكاسات 
سلبية وتداعيات  خطيرة وأضرارجسيمة  على 

ساكنة المدينة وفئاتها العريضة.
ملحا في ختام بيانه على ضرورة تتظافر جهود 
الجميع«أغلبية ومعارضة وفئة معنية بالقرار«وذلك 
التسيير  عن  بعيدا  تكون  تشاركية  مقاربة  وفق 
العشوائي المزاجي الذي سقط فيه المجلس على 
إثرتعنت رئاسة المجلس ومكتبها بشكل انفرادي 
وغيرمعقلنة  متسرعة  كانت  ق��رارات  اتخاذ  في 

ومضرة بفئات عريضة من ساكنة المدينة..

من احتجاجات ضحايا سنوات الرصاص

ضبط أكثر من 
800حالة غش في 

الدورة االستدراكية 
لنيل شهادة البكالوريا
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لحسن العسبي

محمد الحلوي رحمه الله

جاللة امللك محمد السادس أثناء تعيني أعضاء املجلس األعىل للسلطة القضائية وعىل يسار جاللته يقف األخ محمد الحلوي

محمد الحلوي رفقة األخ لحسن العسبي



www.alittihad.info www.alittihad.infowww.twitter.com/alittihad_alichtirak www.twitter.com/alittihad_alichtirakwww.facebook.com/alittihad_alichtiraki www.facebook.com/alittihad_alichtirakijaridati1@gmail.com jaridati1@gmail.com

Al Ittihad Al IchtirakiAl Ittihad Al Ichtiraki خاص05 04  اإلثنني 27 يوليوز 2020 املوافق 06 ذوالحجة 1441 العدد 12.602اإلثنني 27 يوليوز 2020 املوافق 06 ذوالحجة 1441 العدد 12.602خاص

اإلصابة بفيروس كوفيد تتخطى 1000 إصابة في ظرف يومين

�شبح العودة اإىل احلجر امل�شدد يخيم على البالد
أعلنت عن ذلك لمواجهة كوفيد 19 خالل ندوة افتراضية نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية

وزارة ال�شحة تتجند لتلقيح امل�ش�بني ب�أمرا�ض مزمنة وامل�شنني 
�شد الأنفلونزا املو�شمية والبنوموكوك للرفع من من�عتهم أكد  وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن العودة 

لتطبيق الحجر الصحي أمر وارد في كل لحظة، إذا 
أن  موضحا  الوقائية،  التدابير  احترام  يتم  لم  ما 

الفيروس يظل منتشرا.
وحذر الوزير، أول أمس السبت، من أن كل تراخ 
على  الفيروس  النقضاض  فرصة  يشكل  أن  يمكن 
مهيبا  مضاعفاته،  ملخاطر  عرضة  األكثر  الضحايا 
لضمان  الضرورية  االحتياطات  كل  أخذ  باملواطنني 

سالمة الجميع.
نفسه،  الوقت  في  الحكومي،  املسؤول  وأعرب 
الناجمة  الوفيات  حاالت  ارتفاع  إزاء  األسف  عن 
خالل  كوف2-"  "سارس  بفيروس  اإلصابة  عن 
معدالت  رفع  الصدد  هذا  في  مبرزا  األخيرة،  األيام 
بهدف  كبير  الفيروس بشكل  عن  الكشف  اختبارات 

الحد من انتشار الجائحة.
وسجل املغرب، خالل 48 ساعة األخيرة إصابات 
يوم  اإلصابة  حاالت  ارتفعت  حيث  األلف،  فاقت 

السبت
كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  حالة   811
املستجد )كوفيد19-(، وهو ما ينذر بموجة جديدة 
أكثر انتشارا من سابقتها، األمر الذي قد يقود البالد 
إلى العودة االضطرارية إلى الحجر الصحي املشدد.
الرفع  قرار  اتخاذ  تم  أنه  الصحة  وزير  واعتبر 
التدريجي لحالة الطوارئ الصحية، بهدف املساهمة 
اقتصاديا  الطبيعية،  للحياة  التدريجية  العودة  في 
تقيد  ضرورة  إلى  املواطنني  داعيا  واجتماعيا، 
الحاجزية  باإلجراءات  واملواطنني  املواطنات  كافة 
وضع  في  املتمثلة  املسطرة،  وبالتدابير  الوقائية 
القناع، والتباعد الجسدي، وغسل أو تعقيم اليدين.

وسجل آيت الطالب، في هذا السياق، أهمية هذه 
الخطوات االحترازية، الفردية والجماعية، التي يجب 
على الجميع احترامها وتطبيقها، أفرادا ومقاوالت 
الفضاءات  كل  املؤسسات، وفي  وإدارات وبمختلف 
"الوصفة  تعد  أنها  معتبرا  املشتركة،  الجماعية 
الفعلية" للحد من اتساع دائرة انتشار العدوى، في 
انتظار نتائج االختبارات السريرية التي يتم القيام 

بها من أجل الوصول إلى لقاح فعال وآمن.
الظرفية  إلى  الوزير  تطرق  أخرى،  جهة  من 
بعيد  االحتفال  معها  يتزامن  التي  االستثنائية 
التحلي  إلى  املواطنني  داعيا  السنة،  لهذه  األضحى 
بالنضج واملسؤولية، من خالل تفادي الزيارات غير 
الضرورية، والحرص على التباعد الجسدي، وعلى 

تطبيق التدابير الوقائية في التجمعات العائلية.
إلى  لها،  بيان  في  أمس  الصحة،  وزارة  ودعت 
الكاملة  السلسلة  خالل  الوقائية  التدابير  احترام 
لعملية النحر بمناسبة عيد األضحى، في ظل جائحة 
كوفيد19-، وأكدت على ضرورة التقيد باالحتياطات 
الكيس  مرض  عدوى  انتشار  خطر  لتفادي  الالزمة 

املائي.
التدابير  »مراعاة  على  املواطنني  الوزارة  وحثت 
كوفيد19-  جائحة  سياق  في  اإلضافية  الوقائية 
بدءا من مكان  النحر,  الكاملة لعملية  عبر السلسلة 
البيع إلى غاية يوم التضحية«، مشددة على ضرورة 

التقيد ببعض التدابير على غرار »الحد من االحتكاك 
احترام  والذبح،  الشراء  أماكن  في  الضروري  غير 
التباعد االجتماعي وارتداء القناع وغسل اليدين أو 
)ملس  تطهيرهما قبل وبعد أي تعامل مع األضحية 
الفم خالل  نزف(، تجنب نفخ األضحية عن طريق   -

عملية الذبح«.
ومن هذه التدابير أيضا »تنظيف وتعقيم أماكن 
البيع والذبح وكذلك األدوات املستخدمة باستعمال 
من   )01( )جرعة   1/10 إلى  12 مخفف  ماء جافيل 
ماء جافيل 12 مقابل 09 جرعات من املاء(, مع جمع 
والتخلص  للماء  مقاومة  أكياس  في  النفايات  كل 

منها«.
املواطنني  جميع  الوزارة  دعت  املناسبة،  وبذات 

بعض  احترام  إلى  التضحية  شعائر  يؤدون  الذين 
الكيس  لعدوى  خطر  أي  تفادي  قصد  االحتياطات 
لفحص  الترتيبات  كافة  »أخذ  بينها  ومن  املائي، 
البيطري«.  الطبيب  بعد ذبحها من طرف  األضحية 
وفي حالة عدم التمكن من إجراء الفحص من طرف 
األضحية  أعضاء  فحص  »يجب  البيطري،  الطبيب 
)الكبد والرئتني( واألحشاء األخرى بعناية بحثا عن 

األكياس أو الحويصالت )كيس مائي(«.
األضحية  أعضاء  حرق  أو  »غلي  ينبغي  كما 
األضحية  أعضاء  دفن  مائية،  أكياسا  تحمل  التي 
بحيث  سم(   50( عميقا  مائية  أكياسا  تحمل  التي 
ال تستطيع الكالب الضالة انتشالها، عدم التخلص 
رميها  طريق  عن  املشبوهة  واألحشاء  األعضاء  من 

في البيئة، عدم إعطاء األعضاء واألحشاء املشبوهة 
للكالب )سواء كلبكم أو كلب الجيران( ألن جسم هذه 
األخيرة يشكل خزانا للطفيليات وعدم رمي أعضاء 
األضحية املشبوهة مع النفايات املنزلية )فقد تأكلها 

الكالب الضالة(«.
فمن  الخروف،  جلد  من  التخلص  حالة  وفي 
األماكن  في  »رميه  البيان-  -يضيف  املستحسن 
»الحفاظ على القواعد العامة  مع  املخصصة لذلك« 
للنظافة، وغسل األيدي قبل األكل وبعد ملس الكالب.

لإلشارة، فإن الكيس املائي، أو املكورات الشوكية 
"مرض طفيلي معد يسببه االبتالع عن  املائية، هو 
طريق الخطأ لبيض املشوكات التي تنشأ في جسم 
للديدان  املعتاد  النهائي  املضيف  يعد  الذي  الكلب 

االحتكاك  طريق  عن  العدوى  وتحدث  الشريطية 
تناول  عن  تنجم  كونها  من  أكثر  بالكلب  املباشر 
هذا  ويظهر  األخير".  هذا  بفضالت  املتلوث  الطعام 
املرض الذي "قد يؤدي إلى الوفاة, عن طريق تكوين 
كيس مائي يتواجد بشكل أكبر في الكبد والرئتني".

ويعتبر الكيس املائي "املتوطن في بالدنا، مشكلة 
للصحة العمومية"، بحيث "ال يبدي أية أعراض في 
مرحلة  في  يتم تشخيصه  ما  وغالبا  تكوينه،  بداية 
املضاعفات فقط )ظهور األكياس في األعضاء(، مما 
يستدعي تدخال جراحيا ثقيال ومعقدا في كثير من 
األحيان"، و"ترتفع خالل عيد األضحى العوامل التي 

تساعد على انتشار هذا املرض"، حسب البيان.

n وحيد مبارك

 أكد وزير الصحة أن بالدنا تشق طريقها بعزيمة قوّية وإصرار 
كبير، متسّلحة بالتعليمات امللكية السامية، التي مّكنت من تفادي 
سيناريوهات قاتمة، مشددا على أن هذه التوجيهات امللكية تعتبر 
قدما  للمضي  املغربي،  وللشعب  املغربية  للحكومة  طريق  خارطة 
معا، يدا في يد، في مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19.
املغربية  الجمعية  على  ضيفا  حّل  الذي  الطالب،  آيت  وأوضح 
للعلوم الطبية، زوال السبت 25 يوليوز 2020، للمشاركة في ندوة 
افتراضية حول سيناريوهات مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس 
في  املتخذة  واالستعدادات  املقبل،  الخريف  موسم  في   19 كوفيد 
لها موضوع  اختير  والتي  الوباء،  ثانية من  حالة تسجيل موجة 
كوفيد 19، األنفلونزا املوسمية، فيروس الورم الحليمي البشري، 
أية توصيات؟ بمشاركة خبراء   .. التلقيحات  أهمية  البنوموكوك: 
ومختصني من فرنسا واملغرب، أن بالدنا توجد اليوم في وضعية 
مطمئنة، بالرغم من حاالت الوفيات املسّجلة مؤخرا وارتفاع أعداد 
اإلصابات التي جرى تسجيلها في اآلونة األخيرة بعد رفع الحجر 
الصحي والتخفيف من وضعية الطوارئ الصحية، األمر الذي كان 
منتظرا، وفقا لوزير الصحة، ألن املغرب قرر اعتماد هذا التخفيف 
كما رفع من معدالت اختبارات الكشف عن الفيروس بشكل كبير، 
اقتصاديا  الطبيعية،  للحياة  التدريجية  العودة  في  للمساهمة 
املواطنات  كافة  تقيد  ضرورة  يلغي  ال  هذا  أن  إال  واجتماعيا، 
املسّطرة،  وبالتدابير  الوقائية  الحاجزية  باإلجراءات  واملواطنني 
املتمثلة في وضع الكمامات، والتباعد الجسدي، وغسل أو تعقيم 
اليدين، وعدم التراخي واالستخفاف بقيمة وأهمية هذه الخطوات 
االحترازية، الفردية والجماعية، التي يجب على الجميع احترامها 
وتطبيقها، أفرادا ومقاوالت وإدارات وبمختلف املؤسسات، وفي كل 
الفضاءات الجماعية املشتركة، مشددا على أنها الوصفة الفعلية 
للحّد من اتساع دائرة انتشار العدوى، خاصة وأن كل املؤشرات 
تبني على أن هذا الفيروس يجب التعايش معه ألشهر أخرى، في 
انتظار نتائج االختبارات السريرية التي يتم القيام بها من أجل 

الوصل إلى لقاح فّعال وآمن.
إلى  بالنظر  قررت  قد  الصحة،  وزارة  أن  الطالب  آيت  وأعلن 
استمرار جائحة كوفيد 19 وفي ظل عدم توفر لقاح فّعال وآمن لحّد 
الساعة، تمكني املرضى املصابني بأمراض مزمنة من اللقاح الخاص 

باألنفلونزا املوسمية، إلى جانب توفير لقاح »البنوموكوك« خالل 
الفئة  هذه  مناعة  من  الرفع  في  للمساهمة  املقبل،  الخريف  موسم 
وطأة  من  والتخفيف  وكبارا،  صغارا  واملواطنني،  املواطنات  من 
األنفلونزا وتبعاتها، التي ال تكون هّينة، مشيرا إلى أن األنفلونزا 
650 ألف شخص  250 و  الحياة بسببها كل سنة ما بني  يفارق 
عبر العالم، في حني تطال عدواها ما بني 3 و 5 ماليني شخص، 
مزمنة  بأمراض  للمصابني  بالنسبة  تهديدا  تشكل  فهي  وبالتالي 
والحوامل واملسنني والرضع، مؤكدا على أن هذا اللقاح ليس فعاال 
ضد كوفيد 19، لكنه يعتبر أحد السيناريوهات الوقائية التي سيتم 
اعتمادها واللجوء إليها، إلى جانب الحرص على تطبيق التدابير 

الوقائية.
األضحى،  بعيد  االحتفال  ضرورة  على  الصحة  وزير  وأكد 
الذي يأتي هذه السنة في ظرفية استثنائية وعصيبة، بكل نضج 
الوخيمة  للتبعات  تفاديا  الوقائية  التدابير  واتباع  ومسؤولية، 
للتراخي، مشددا على أن العودة لتطبيق الحجر الصحي أمر وارد 

في كل لحظة وحني، إذا ما لم يتم احترام اإلجراءات االحترازية ألن 
الفيروس يتواجد بيننا وينتظر الفرصة املناسبة لالنقضاض على 
ضحاياه، الذين يسعى للفتك بهم، وهو املآل الذي بات يتهدد حتى 
ينبغي  مما  مزمنة،  بأمراض  املصابني  غير  واألشخاص  الشباب 
املجهودات  تذهب  ال  حتى  الضرورية،  االحتياطات  كل  أخذ  معه 
الذين  الجنود  وكل  الصحية  واألطر  بالدنا  بذلتها  التي  الجبارة 
أن  الجائحة سدى، مبرزا  تواجدون في الصفوف األولى ملواجهة 
بأمراض  املصابني  باملرضى  التكفل  في  يتمثل  آخر  رهانا  هناك 
املقدمة  والعالجية  الصحية  الخدمات  استمرارية  وتأمني  مزمنة، 
في مختلف املؤسسات الصحية، العمومية منها والخاصة، التي 
يجب أال تتوقف بأي شكل من األشكال تفاديا لكل انتكاسة وتبعات 
وخيمة غير مرغوب فيها، موضحا أن املرأة الحامل يجب أن تتابع 
حملها، واملريض الذي في حاجة إلى حصص لتصفية الكلي يجب 
وضعه  متابعة  من  بد  ال  بالسرطان  واملصاب  ذلك،  له  يتأتى  أن 
الصحي وحصص العالج التي تخصه، واملريض الذي في حاجة 
إلى عملية جراحية ال بد له من أن يخضع لها في اآلجال املحددة، 
املشترك  بالعمل  باملناسبة  التلقيح، منوها  له من  بد  والرضيع ال 
والجهود التي تم بذلها من طرف وزارة الصحة والجمعية املغربية 
ألطباء األطفال وأنفوفاك والجمعيات العاملة والشريكة املختصة 
في طب األطفال، للرفع من معدالت تغطية التلقيح، التي انخفضت 
خالل أشهر الحجر الصحي، والتي تأتى اليوم بفضل ذلك العمل 

الدؤوب عودتها إلى وضعها الطبيعي.
واختتم آيت الطالب كلمته بالتأكيد على أن الوضعية الصحية 
بالسهلة،  ليست  فهي  مطمئنة  كانت  وإن  بالدنا  منها  تمر  التي 

وتتطلب تضافرا وتكتال للجهود، بني املواطنني ومؤسسات الدولة 
املختلفة، لتحقيق األمن الصحي والحّد من انتشار عدوى فيروس 
كورونا املستجد، مشددا على أن في مقدمة ما يجب الحرص عليه 
هذه  ألن  الوقائية،  الحاجزية  واإلجراءات  التدابير  هو  وتطبيقه 
باالنخراط  إال  ناجحة  تكون  أن  يمكنها  ال  الفيروس  مع  املواجهة 
الفردي والجماعي، معا، وليس كل واحد مفرده أو بمعزل عن اآلخر، 
ورّب  الفرد  املواطن  فيها  يحرص  تكاملية،  عالقة  إطار  في  وذلك 
األسرة، وصاحب املقاولة، واملسؤول اإلداري، ومالك وسيلة النقل 
وتربية  ثقافة  تسود  أن  على  موقعه،  من  كل  وغيرهم،  العمومية، 
وقائية، تمّكن من تفادي اإلصابة بفيروس كوفيد 19 وكل األمراض 
األخرى، ألن الوقاية أهم شرط للصحة الجيدة، داعيا إلى تشجيع 
تحركات  تكون  وأن  إيجابيا  الرقمنة  واستثمار  بعد  عن  العمل 
املسنني واملصابني بأمراض مزمنة إال للضرورة، باعتبارهم األكثر 
العمل  بالعدوى ونشرها كذلك، وتهوية فضاءات  عرضة لإلصابة 

وتعقيمها وغيرها من اإلجراءات الوقائية األخرى.

الجمعية  رئيس  عفيف،  سعيد  موالي  الدكتور  أكد  جهته،  من 
بالغ  واملسؤول  الرسمي  التواصل  أن  الطبية،  للعلوم  املغربية 
األهمية ملواجهة األخبار الزائفة وتقديم معطيات صحيحة تساهم 
في طمأنة املواطنني واملواطنات، وتحفزهم على مزيد من اليقظة 
تبعاته  وتفادي   19 كوفيد  فيروس  ملواجهة  الجماعية  والتعبئة 
وتداعياته، خاصة في ظل هذه الظرفية لكي ال تخرج الوضعية عن 
السيطرة، وكذا لعرض ما الذي أعدته الوزارة مع باقي املتدخلني 
كلمته  في  املتحدث  وأشار  املقبل.  الخريف  ملوسم  استعدادا 
التقديمية للندوة إلى أهمية األدوار التي يقوم بعها نساء ورجال 
اإلعالم الذين يقومون في التحسيس والتوعية لكي تعود الحياة 
اقتصادية  دينامية  تحقيق  يضمن  بما  طبيعتها  إلى  بالدنا  في 
الذي  واملواطنني،  املواطنات  صحة  على  الحفاظ  مع  واجتماعية 

يعتبر رهانا كبيرا لوطننا.
وأبرز الدكتور عفيف أن الندوة تتناول مواضيع جد دقيقة وبالغة 
األهمية، من أجل تحضير جماعي ببعد وقائي ملوسم الخريف املقبل، 
الوبائية  الجائحة  في  تتمثل  صحية  أزمة  وجود  ظل  في  خاصة 
ألننا  هامة،  توصيات  عنها  ستصدر  والتي   ،19 كوفيد  لفيروس 
سنقبل على موسم يعرف حضور األنفلونزا املوسمية بتداعياتها 
على مستوى املراضة واإلماتة، وهو ما يطرح سؤال تلقيح املسنني 
وللحد  األنفلونزا  ملضاعفات  تفاديا  مزمنة،  بأمراض  واملصابني 

لإلصابة  الشخص  تعرض  إذا  خاصة  الوخيمة،  املضاعفات  من 
باألنفلونزا والكوفيد، أو الكوفيد والبنوموكوك، األمر الذي يعتبر 
صعبا ويجب الحذر منه واالنتباه إليه، لحماية أرواح املواطنات 
واملواطنني، إلى جانب موضوع آخر له أهميته أيضا وهو املتعلق 
النساء،  عند  السرطانات  ثاني  يعتبر  الذي  الرحم  عنق  بسرطان 
الذي يمكن تجاوزه بتلقيح بنات اليوم ونساء الغد باللقاح املضاد 
فيها.  يتسبب  قد  التي  الوخيمة  التبعات  كل  تفادي  وبالتالي  له، 
ودعا رئيس أنفوفاك املغرب، إلى احترام التدابير الوقائية خاصة 
مع  والتواصل  الرحم  صلة  فيه  تحضر  الذي  العيد،  مناسبة  في 
اآلباء واألمهات، مما قد يعرضهم ملشاكل ومضاعفات قد تؤدي ال 
قدر اهلل إلى املوت، وهو ما يجب االنتباه إليه وأخذ االحتياطات 
الضرورية، حتى ال تتحول هذه املناسبة الدينية واالجتماعية إلى 
مأساة، وأن يتم االحتفال بها في جو آمن مطمئن، تحضر فيه كل 
الكمامات  وضع  في  املتمثلة  املطلوبة،  الضرورية  الوقاية  شروط 

والتباعد الجسدي وتنظيف وتعقيم األيادي.
األبحاث  أن  كوهن،  روبرت  البروفسور  أكد  له،  مداخلة  وفي 
يدفع  مما  ملحوظا،  يوميا  تقدما  تعرف   19 كوفيد  بخصوص 
إلى  بالنظر  به  املتعلقة  املعلومات  وتحديث  املعطيات  بتغيير 

املستجدات اليومية، مشيرا إلى أن هناك انكبابا على توفير لقاح 
مضاد للفيروس، حيث تشير األرقام إلى وجود أكثر من 155 لقاحا 
قيد التطوير، 15 في مرحلة أولى و 11 في املرحلة الثانية في حني 
بلغ املرحلة الثالثة أربع لقاحات، مشددا على أن السؤال األساسي 
تفاديا  باللقاحات هو نجاعتها ومأمونيتها  ُيطرح واملرتبط  الذي 
إلى  فيها،  مرغوب  غير  مضاعفات  غير  ومضاعفات  تأثيرات  ألية 
رئيس  وأوضح  الكافية.  الجرعات  وتوفير  التصنيع  مدة  جانب 
الفم  منطقة  في  توقيفه  يتم  لم  إذا  الفيروس  أن  فرنسا،  أنفوفاك 
والقلب  كالرئة  أخرى  أعضاء  إلى  ينتقل  فإنه  والحنجرة  واألنف 
تطورا  يعني  ال  مضاعفات  تسجيل  أن  على  مشددا  وغيرهما، 
للفيروس في الجسم وإنما يؤكد ضعف الجهاز املناعي لإلنسان، 
فإن   19 كوفيد  ضد  الساعة  لحد  لقاح  غياب  في  أنه  إلى  مشيرا 
لألشخاص،  مفيد  التنفسية  التعفنات  ضد  وقائي  بشكل  التلقيح 
خاصة الذين يعانون من مرض مزمن واملتقدمني في السن، ألن هذه 
الفئات الهشة أكثر تعرضا للمضاعفات الصحية، مبرزا أنه بشكل 
عام يجب احترام مواعيد اللقاحات لتفادي التبعات التي قد تصل 
إلى حّد الوفيات، حيث أشارت الدراسات إلى أن وضع الكمامات 
والتباعد الجسدي لهما دور كبير جدا في الوقاية بحوالي خمس 

مرات.
وأوضح البروفسور الكوهن، أن ارتفاع أعداد املصابني بكوفيد 

19 قد يكون واردا أكثر في فصل الخريف، لوجود عوامل مرضية 
مساعدة، خاصة إذا لم يتم التقيد بالتدابير الوقائية، وبالتالي فإنه 
ليس من املرغوب إضافة اإلصابة بكورونا املستجد إلى اإلصابة 
باألنفلونزا املوسمية والتعرض لاللتهاب الرئوي وغيرهما، الفتا 
االنتباه إلى حالة التراخي التي باتت تميز الفئة العمرية ما بني 
15 و 40 سنة، مما ينذر باتساع انتشار رقعة العدوى إذا ما ظل 
الكمامات  الناس عن وضع  الفيروس مزاجيا وابتعد  التعامل مع 

واستهانوا بأهمية التباعد الجسدي ونظافة وتعقيم اليدين.
في  االختصاصي  الفتاح،  عبد  شكيب  البروفسور  أكد  بدوره 
األمراض التعفنية واألستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، 
على دور الجهاز املناعي في مواجهة األمراض بشكل عام، مبرزا 
إلى  الوصول  حني  خاصة  والفتور،  القوة  بني  ما  تطوره  مراحل 
سن 45 سنة، مقدما أرقاما ومعطيات عن تعرض املصابني بأمراض 
مزمنة لهجوم الفيروسات، كما هو الحال بالنسبة ملن يعانون من 
أمراض السكري والربو وغيرهما، والدور السلبي الذي يلعبه كل 
الكحول والتدخني في تخريب مناعة الجسم وتدهور الوضع  من 

الصحي لصاحبه. 
التي  الدول  من  العديد  تجارب  إلى  شكيب  البروفسور  وأشار 

ضد  مزمنة  بأمراض  املصابني  غير  األشخاص  تلقيح  على  تعمل 
في بعض  ذلك  في  الشروع  يتم  إذ  نموذجا،  املوسمية،  األنفلونزا 
الدول انطالقا من 50 سنة، متوقفا عند جملة من البيانات التي لها 

صلة باملوضوع.
 وجدير بالذكر أن هذه الندوة عرفت مشاركة خبراء ومختصني 
عبد  للبروفسور  بالنسبة  الشأن  هو  كما  وفرنسا،  املغرب  من 
الرحيم يحيان مدير  باستور، عبد  املعروفي مدير معهد  الرحمان 
مديرية السكان بوزارة الصحة، محمد بوسكراوي عميد كلية الطب 
والصيدلة في مراكش، حسن أفيالل رئيس الجمعية املغربية لطب 
األطفال، سعد أكومي الرئيس املؤسس لجمعية االختصاصيني في 
بنعزوز عن  الخاص ومحمد  القطاع  في  والوالدة  النساء  أمراض 
مديرية السكان بوزارة الصحة، إلى جانب خالد بوحموش رئيس 

جمعية طب األطفال لوالية الرباط. 
الوبائية  بالجائحة  املرتبطة  املحاور  من  عدد  إلى  التطرق  وتم 
التلقيح ضد سرطان عنق  إلى أهمية  الوقاية منها إضافة  وسبل 
الرحم، واالستراتيجية التي أعدتها وزارة الصحة لذلك، هذا اللقاح 
املوجه  للتمنيع،  الوطني  برنامجها  في  دولة   107 به  تعمل  الذي 
بالغرض  14 سنة، والذي تفي جرعتان منه  9 و  للفتيات ما بني 
ثاني  يعتبر  الذي  السرطانات،  من  النوع  هذا  ملواجهة  املطلوب، 

سرطان عند النساء بعد سرطان الثدي.

اإفريقي� تتج�وزعتبة ال800 األف اإ�ش�بة 
بكورون� اأزيد من ن�شفهم بجنوب اإفريقي�

n عزيز الساطوري

السمراء، حيث  بالقارة  األخيرة  اآلونة  في  ملحوظا  ارتفاعا  كورونا  بفيروس  اإلصابات  شهدت 
تجاوز عدد املصابني عتبة ال800 ألف أزيد من نصفهم في جمهورية جنوب إفريقيا

ووفقا آلخر األرقام املعلنة، فقد ارتفع عدد املصابني بالعدوى إلى 810 آالف بينها أزيد من 17 ألف 
حالة وفاة، وسجلت بالدول الواقعة جنوب القارة أكبر عدد من حاالت اإلصابة، حيث تجاوزت في 
جمهورية جنوب إفريقيا 420 الف إصابة وأزيد من 6300 حالة وفاة، متبوعة بزامبيا،  385 إصابة 

و136 وفاة ثم ماالوي 3454 إصابة و87 وفاة.
وفي شمال القارة سجلت أزيد من 145 ألف حالة حيث تأتي في املقدمة مصر بأزيد من 91 ألف 
املغرب ب19645 حالة  ثم  وفاة،  25500 حالة و1127  من  بأزيد  بالجزائر  وفاة، متبوعة  و4518 

و305 وفاة. 
116 ألفا و669 حالة وفاة، حيث تأتي في املقدمة   وفي إفريقيا الغربية تجاوز عدد املصابني 
نيجيريا، أزيد من 39 ألفا إصابة و845 وفاة، متبوعة بغانا، أزيد من 31 ألف حالة و161 وفاة، ثم 

ساحل العاج بأزيد من 15 ألف إصابة و94 وفاة.
أما شرق القارة فقد سجلت في املجموع ما يقارب 64 ألفا حالة أغلبها في كينيا، 16.268 حالة 

و274 وفاة، متبوعة بالسودان 11.302 حالة و706 وفاة.
وفي وسط القارة سجلت 45.281 حالة، تتصدرها الكاميرون، 16.708 حالة و385 وفاة، متبوعة 

بجمهورية الكونغو الديمقراطية، 8767 حالة و201 وفاة ثم الغابون، 6984 حالة و49 وفاة. 
مليون   16 من  أزيد  إصابة  األرقام،  آخر  وفق  كورونا،  فيروس  خلف  الدولي،  الصعيد  وعلى   
شخص، وال تزال الواليات املتحدة البلد األكثر تضررا، حيث سجلت أربعة ماليني و21 ألف إصابة 
بينها 146 ألف و460 وفاة، متبوعة بالبرازيل ، بأزيد من مليونني و396 ألف إصابة بينها 86.496 

وفاة، ثم الهند بأزيد من مليون و390 ألف إصابة بينها 32.149 وفاة.
وحسب املنظمة العاملية للصحة فليس هناك بلد في منأى من الجائحة، حيث عزت االرتفاع الكبير 
في أعداد اإلصابات إلى انتشار الفيروس في مناطق تضم كثافة سكانية كبيرة مثل القارة األمريكية 
وآسيا، معتبرة أن السبيل الوحيد لحد اآلن للسيطرة على الجائحة هو رصد املصابني والذين كانوا 

على اتصال بهم وعزلهم ثم إخضاعهم للعالج.
وسجل رسميا أزيد من خمسة ماليني إصابة بالفيروس منذ مطلع الشهر الجاري، وهو ما يمثل 

ثلث اإلصابات املسجلة منذ بداية تفشي الجائحة.

ال ينصح باستخدام المكيفات الهوائية في أماكن العمل

مع�د ملرابط: مي�ه البحر ل تنقل الفريو�ض و امل�شكل 
يكمن يف التجمع�ت التي ي�شهده� ف�ش�ء البحر

طوارئ  لعمليات  الوطني  املركز  منسق  استعرض 
تطورات  ملرابط،  معاد  الصحة،  بوزارة  العامة  الصحة 
الوضع الوبائي خالل األسبوع األخير، حيث بلغ مجموع 
الحاالت على الصعيد الوطني17 ألفا و962 حالة، مسجال 
أن 49.5 في كل 100 ألف نسمة إما أصيبوا باملرض أو 

ما زالوا مصابني به، مع نسبة تعاف تناهز 87 باملائة.
ولفت إلى أن التطور األسبوعي للحاالت املؤكدة على 
الصعيد الوطني، مباشرة بعد رفع الحجر الصحي عرف 
عدد  أن  مؤكدا  طفيف،  انخفاض  تسجيل  بعد  ارتفاعا، 
يساوي  األخيرة  الستة  األسابيع  في  املسجلة  الحاالت 
رفع  قبل  ونصف  الثالثة  األشهر  خالل  املسجل  العدد 

الحجر الصحي.
يضيف  الوطني،  الصعيد  على  املعطيات  وبخصوص 
أكبر  تسجيل  عرفت  التي  الحمراء،  املناطق  فإن  ملرابط، 
تشمل  األخير،  األسبوع  املسجلة خالل  الحاالت  من  عدد 
كال من جهة الشمال، خصوصا طنجة وأصيلة والفحص 
الشرقية،  الجهة  أقاليم  بعض  وأيضا  وتطوان،  أنجرة 
البيضاء-سطات ومراكش-آسفي  الدار  إلى جانب جهتي 

)خاصة مراكش(، وأيضا جهة الداخلة وادي الذهب.
وبعد أن أبرز أن عدد الوفيات بلغ 285 عقب تسجيل 
إماتة  معدل  مع  املاضي،  األسبوع  خالل  وفاة  حالة   23
1.6 باملائة، أعرب املسؤول عن األسف لكون  في  مستقر 
تزايد  عن  فضال  مستمر،  بشكل  يرتفع  بدأ  الوفيات  عدد 

الحاالت في أقسام العناية املركزة واإلنعاش.
وتفاعال مع أسئلة املواطنني عبر تطبيق »الواتساب« 
أو  ثانية   40 يتعدى  ال  قصير  فيديو  ارسال  خالل  من 
 ،»0761855020« الرقم  على  صوتيا  السؤال  تسجيل 
أكد ملرابط أنه يمكن العودة للحجر في حال تزايد حاالت 
وتعقد الوضعية الوبائية، وذلك   »19 اإلصابة ب«كوفيد 
عيد  فترة  عن  النظر  وبغض  الدول،  بعض  غرار  على 
األضحى، مشددا في الوقت نفسه على أن اعتماد الحجر 
تشهد  التي  والجهات  املناطق  حسب  سيكون  الصحي 

ارتفاعا كبيرا في عدد الحاالت. 
وأكد، بخصوص سؤال حول إمكانية انتشار فيروس 
كورونا عبر ماء البحر، أن مياه البحر ال تنقل الفيروس، 
التجمعات  في  املسؤول،  يستطرد  يكمن،  املشكل  أن  غير 
التي يشهدها فضاء البحر، في حال عدم احترام وسائل 
أن  لالكتظاظ  يمكن  أنه  معتبرا  التباعد،  خاصة  الوقاية 

يؤدي إلى انتشار الفيروس.
ولفت، في جواب عن سؤال حول مؤشر تكاثر حاالت 
اإلصابة، إلى أنه أصبح اليوم يساوي 1.11، وذلك بعد أن 

سجل انخفاضا كبيرا.
التكييف  أجهزة  أما بخصوص سؤال حول استخدام 
يمكن  أنه  إلى  الصحي  املسؤول  أشار  فقد  الهوائي، 
للشخص تشغيلها في حال وجوده وحيدا في السيارة أو 
في املنزل رفقة أفراد األسرة دون إشكال، غير أنه ال ينصح 

باستخدام املكيفات الهوائية في أماكن العمل.
وفي هذا السياق، الحظ في الوقت نفسه، أنه يصعب 
في بعض األحيان عدم تشغييل املكيف في وسط مهني، 
احترام  تشمل  الصدد،  هذا  في  توصيات  بوجود  مفيدا 
مرتني  األقل  على  النوافذ  وفتح  الكمامة  وارتداء  التباعد 
تفادي  ضرورة  على  ومؤكدا  املكان،  لتهوية  اليوم  في 

تشغيل املكيفات قدر اإلمكان.
بارتفاع  املصابني  أن  آخر،  سؤال  على  رد  في  وأكد، 
األشخاص  فئات  باقي  غرار  وعلى  الدموي،  الضغط 
مضاعفات  لخطر  معرضون  مزمنة،  بأمراض  املصابني 

املرض.
شدد   ،1 املنطقة  في  القناع  ارتداء  ضرورة  وحول 
أن األمر أصبح مسألة إجبارية في جميع  املسؤول على 
من  التقليص  في  األساسي  لدوره  نظرا  املغرب،  مناطق 

خطر اإلصابة. 
العلمية  اللجنة  اجتماع  توصيات  إلى  أيضا  وتطرق 

حول  الصحة  وزير  من  بطلب  املنعقدة  االستشارية 
موضوع عيد األضحى وفيروس »سارس كوف2-«، حيث 
فترة  الحاالت موازاة مع  ارتفاع عدد  أن  اللجنة  اعتبرت 
العيد أو بعده يعد احتماال جد وارد، كما حدث خالل فترة 

عيد الفطر. 
الخصوص  على  اللجنة  أوصت  الشأن،  هذا  وفي 
بإجراء التحليالت الطبية للبحث عن الفيروس في صفوف 
املواطنني  نصحت  كما  والجزارين،  املهنيني  السائقني 

بالتعامل مع أصحاب محالت الجزارة املرخص لهم.
إلى  املواطنني واملواطنات  أيضا جميع  اللجنة  ودعت 
تجنب السفر واالنتقال بني املدن، قدر اإلمكان، خالل هذه 

الفترة، والتقليل من الزيارات العائلية قدر اإلمكان.
وسائل  باعتماد  ملرابط،  يضيف  اللجنة،  نصحت  كما 
القناع  وارتداء  األمان  مسافة  واحترام  العامة  الوقاية 
وتفادي  والصابون  باملاء  باستمرار  اليدين  وغسل 
الوقائية  التدابير  هذه  اعتماد  جانب  إلى  التجمعات، 

باألسواق.
التي  والتحسيس  التوعية  رسائل  إطار  وفي 
لعمليات  الوطني  املركز  منسق  أكد  الوزارة،  تبثها 
يتعني  أنه  الصحة  بوزارة  العامة  الصحة  طوارئ 
ملخاطر  عرضة  األكثر  للفئات  املنتمني  األشخاص  على 
تدابير  عن  وفضال   ،»19 »كوفيد  فيروس  مضاعفات 
سواء  التجمعات  تجنب  على  التركيز  العامة،  الوقاية 
 في املنزل أو عند زيارة اآلخرين وإلقاء التحية عن بعد.

البروفسور خالد آيت الطالب: رهان آخر يواجهنا 
يتمثل في التكفل بالمرضى المصابين بأمراض 

مزمنة، وتأمين استمرارية الخدمات الصحية 
والعالجية المقدمة في مختلف المؤسسات 
الصحية، العمومية منها والخاصة، التي يجب 

أال تتوقف تفاديا لكل انتكاسة وتبعات وخيمة 
غير مرغوب فيها

الدكتور موالي سعيد عفيف: يجب احترام 
التدابير الوقائية، خاصة في مناسبة عيد األضحى 

التي تحضر فيها صلة الرحم والتواصل مع 
اآلباء واألمهات، وهو ما يجب االنتباه إليه وأخذ 

االحتياطات الضرورية، حتى ال تتحول هذه 
المناسبة الدينية واالجتماعية إلى مأساة، 

وأن يتم االحتفال بها في جو آمن مطمئن

البروفسور روبرت كوهن: ارتفاع أعداد المصابين 
بكوفيد 19 قد يكون واردا أكثر في فصل الخريف، 
لوجود عوامل مرضية مساعدة، خاصة إذا لم يتم 

التقيد بالتدابير الوقائية، وبالتالي فإنه ليس من 
المرغوب إضافة اإلصابة بكورونا المستجد 
إلى اإلصابة باألنفلونزا الموسمية والتعرض 

لاللتهاب الرئوي وغيرهما

البروفسور شكيب عبد الفتاح: للجهاز المناعي 
دور أساسي في مواجهة األمراض بشكل عام، 
وهو يمر من مراحل يتميز فيها تارة بالقوة وتارة 

أخرى بالفتور، خاصة حين الوصول إلى سن 45 
سنة، ويعتبر المرضى المصابين باألمراض المزمنة 

السكري والربو وغيرهما أكثر عرضة لإلصابة 
لهجوم الفيروسات
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اإلصابة بفيروس كوفيد تتخطى 1000 إصابة في ظرف يومين

�شبح العودة اإىل احلجر امل�شدد يخيم على البالد
أعلنت عن ذلك لمواجهة كوفيد 19 خالل ندوة افتراضية نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية

وزارة ال�شحة تتجند لتلقيح امل�ش�بني ب�أمرا�ض مزمنة وامل�شنني 
�شد الأنفلونزا املو�شمية والبنوموكوك للرفع من من�عتهم أكد  وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن العودة 

لتطبيق الحجر الصحي أمر وارد في كل لحظة، إذا 
أن  موضحا  الوقائية،  التدابير  احترام  يتم  لم  ما 

الفيروس يظل منتشرا.
وحذر الوزير، أول أمس السبت، من أن كل تراخ 
على  الفيروس  النقضاض  فرصة  يشكل  أن  يمكن 
مهيبا  مضاعفاته،  ملخاطر  عرضة  األكثر  الضحايا 
لضمان  الضرورية  االحتياطات  كل  أخذ  باملواطنني 

سالمة الجميع.
نفسه،  الوقت  في  الحكومي،  املسؤول  وأعرب 
الناجمة  الوفيات  حاالت  ارتفاع  إزاء  األسف  عن 
خالل  كوف2-"  "سارس  بفيروس  اإلصابة  عن 
معدالت  رفع  الصدد  هذا  في  مبرزا  األخيرة،  األيام 
بهدف  كبير  الفيروس بشكل  عن  الكشف  اختبارات 

الحد من انتشار الجائحة.
وسجل املغرب، خالل 48 ساعة األخيرة إصابات 
يوم  اإلصابة  حاالت  ارتفعت  حيث  األلف،  فاقت 

السبت
كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  حالة   811
املستجد )كوفيد19-(، وهو ما ينذر بموجة جديدة 
أكثر انتشارا من سابقتها، األمر الذي قد يقود البالد 
إلى العودة االضطرارية إلى الحجر الصحي املشدد.

الرفع  قرار  اتخاذ  تم  أنه  الصحة  وزير  واعتبر 
التدريجي لحالة الطوارئ الصحية، بهدف املساهمة 
اقتصاديا  الطبيعية،  للحياة  التدريجية  العودة  في 
تقيد  ضرورة  إلى  املواطنني  داعيا  واجتماعيا، 
الحاجزية  باإلجراءات  واملواطنني  املواطنات  كافة 
وضع  في  املتمثلة  املسطرة،  وبالتدابير  الوقائية 
القناع، والتباعد الجسدي، وغسل أو تعقيم اليدين.

وسجل آيت الطالب، في هذا السياق، أهمية هذه 
الخطوات االحترازية، الفردية والجماعية، التي يجب 
على الجميع احترامها وتطبيقها، أفرادا ومقاوالت 
الفضاءات  كل  املؤسسات، وفي  وإدارات وبمختلف 
"الوصفة  تعد  أنها  معتبرا  املشتركة،  الجماعية 
الفعلية" للحد من اتساع دائرة انتشار العدوى، في 
انتظار نتائج االختبارات السريرية التي يتم القيام 

بها من أجل الوصول إلى لقاح فعال وآمن.
الظرفية  إلى  الوزير  تطرق  أخرى،  جهة  من 
بعيد  االحتفال  معها  يتزامن  التي  االستثنائية 
التحلي  إلى  املواطنني  داعيا  السنة،  لهذه  األضحى 
بالنضج واملسؤولية، من خالل تفادي الزيارات غير 
الضرورية، والحرص على التباعد الجسدي، وعلى 

تطبيق التدابير الوقائية في التجمعات العائلية.
إلى  لها،  بيان  في  أمس  الصحة،  وزارة  ودعت 
الكاملة  السلسلة  خالل  الوقائية  التدابير  احترام 
لعملية النحر بمناسبة عيد األضحى، في ظل جائحة 
كوفيد19-، وأكدت على ضرورة التقيد باالحتياطات 
الكيس  مرض  عدوى  انتشار  خطر  لتفادي  الالزمة 

املائي.
التدابير  »مراعاة  على  املواطنني  الوزارة  وحثت 
كوفيد19-  جائحة  سياق  في  اإلضافية  الوقائية 
بدءا من مكان  النحر,  الكاملة لعملية  عبر السلسلة 
البيع إلى غاية يوم التضحية«، مشددة على ضرورة 

التقيد ببعض التدابير على غرار »الحد من االحتكاك 
احترام  والذبح،  الشراء  أماكن  في  الضروري  غير 
التباعد االجتماعي وارتداء القناع وغسل اليدين أو 
)ملس  تطهيرهما قبل وبعد أي تعامل مع األضحية 
الفم خالل  نزف(، تجنب نفخ األضحية عن طريق   -

عملية الذبح«.
ومن هذه التدابير أيضا »تنظيف وتعقيم أماكن 
البيع والذبح وكذلك األدوات املستخدمة باستعمال 
من   )01( )جرعة   1/10 إلى  12 مخفف  ماء جافيل 
ماء جافيل 12 مقابل 09 جرعات من املاء(, مع جمع 
والتخلص  للماء  مقاومة  أكياس  في  النفايات  كل 

منها«.
املواطنني  جميع  الوزارة  دعت  املناسبة،  وبذات 

بعض  احترام  إلى  التضحية  شعائر  يؤدون  الذين 
الكيس  لعدوى  خطر  أي  تفادي  قصد  االحتياطات 
لفحص  الترتيبات  كافة  »أخذ  بينها  ومن  املائي، 
البيطري«.  الطبيب  بعد ذبحها من طرف  األضحية 
وفي حالة عدم التمكن من إجراء الفحص من طرف 
األضحية  أعضاء  فحص  »يجب  البيطري،  الطبيب 
)الكبد والرئتني( واألحشاء األخرى بعناية بحثا عن 

األكياس أو الحويصالت )كيس مائي(«.
األضحية  أعضاء  حرق  أو  »غلي  ينبغي  كما 
األضحية  أعضاء  دفن  مائية،  أكياسا  تحمل  التي 
بحيث  سم(   50( عميقا  مائية  أكياسا  تحمل  التي 
ال تستطيع الكالب الضالة انتشالها، عدم التخلص 
رميها  طريق  عن  املشبوهة  واألحشاء  األعضاء  من 

في البيئة، عدم إعطاء األعضاء واألحشاء املشبوهة 
للكالب )سواء كلبكم أو كلب الجيران( ألن جسم هذه 
األخيرة يشكل خزانا للطفيليات وعدم رمي أعضاء 
األضحية املشبوهة مع النفايات املنزلية )فقد تأكلها 

الكالب الضالة(«.
فمن  الخروف،  جلد  من  التخلص  حالة  وفي 
األماكن  في  »رميه  البيان-  -يضيف  املستحسن 
»الحفاظ على القواعد العامة  مع  املخصصة لذلك« 
للنظافة، وغسل األيدي قبل األكل وبعد ملس الكالب.

لإلشارة، فإن الكيس املائي، أو املكورات الشوكية 
"مرض طفيلي معد يسببه االبتالع عن  املائية، هو 
طريق الخطأ لبيض املشوكات التي تنشأ في جسم 
للديدان  املعتاد  النهائي  املضيف  يعد  الذي  الكلب 

االحتكاك  طريق  عن  العدوى  وتحدث  الشريطية 
تناول  عن  تنجم  كونها  من  أكثر  بالكلب  املباشر 
هذا  ويظهر  األخير".  هذا  بفضالت  املتلوث  الطعام 
املرض الذي "قد يؤدي إلى الوفاة, عن طريق تكوين 
كيس مائي يتواجد بشكل أكبر في الكبد والرئتني".

ويعتبر الكيس املائي "املتوطن في بالدنا، مشكلة 
للصحة العمومية"، بحيث "ال يبدي أية أعراض في 
مرحلة  في  يتم تشخيصه  ما  وغالبا  تكوينه،  بداية 
املضاعفات فقط )ظهور األكياس في األعضاء(، مما 
يستدعي تدخال جراحيا ثقيال ومعقدا في كثير من 
األحيان"، و"ترتفع خالل عيد األضحى العوامل التي 

تساعد على انتشار هذا املرض"، حسب البيان.

n وحيد مبارك

 أكد وزير الصحة أن بالدنا تشق طريقها بعزيمة قوّية وإصرار 
كبير، متسّلحة بالتعليمات امللكية السامية، التي مّكنت من تفادي 
سيناريوهات قاتمة، مشددا على أن هذه التوجيهات امللكية تعتبر 
قدما  للمضي  املغربي،  وللشعب  املغربية  للحكومة  طريق  خارطة 
معا، يدا في يد، في مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19.

املغربية  الجمعية  على  ضيفا  حّل  الذي  الطالب،  آيت  وأوضح 
للعلوم الطبية، زوال السبت 25 يوليوز 2020، للمشاركة في ندوة 
افتراضية حول سيناريوهات مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس 
في  املتخذة  واالستعدادات  املقبل،  الخريف  موسم  في   19 كوفيد 
لها موضوع  اختير  والتي  الوباء،  ثانية من  حالة تسجيل موجة 
كوفيد 19، األنفلونزا املوسمية، فيروس الورم الحليمي البشري، 
أية توصيات؟ بمشاركة خبراء   .. التلقيحات  أهمية  البنوموكوك: 
ومختصني من فرنسا واملغرب، أن بالدنا توجد اليوم في وضعية 
مطمئنة، بالرغم من حاالت الوفيات املسّجلة مؤخرا وارتفاع أعداد 
اإلصابات التي جرى تسجيلها في اآلونة األخيرة بعد رفع الحجر 
الصحي والتخفيف من وضعية الطوارئ الصحية، األمر الذي كان 
منتظرا، وفقا لوزير الصحة، ألن املغرب قرر اعتماد هذا التخفيف 
كما رفع من معدالت اختبارات الكشف عن الفيروس بشكل كبير، 
اقتصاديا  الطبيعية،  للحياة  التدريجية  العودة  في  للمساهمة 
املواطنات  كافة  تقيد  ضرورة  يلغي  ال  هذا  أن  إال  واجتماعيا، 
املسّطرة،  وبالتدابير  الوقائية  الحاجزية  باإلجراءات  واملواطنني 
املتمثلة في وضع الكمامات، والتباعد الجسدي، وغسل أو تعقيم 
اليدين، وعدم التراخي واالستخفاف بقيمة وأهمية هذه الخطوات 
االحترازية، الفردية والجماعية، التي يجب على الجميع احترامها 
وتطبيقها، أفرادا ومقاوالت وإدارات وبمختلف املؤسسات، وفي كل 
الفضاءات الجماعية املشتركة، مشددا على أنها الوصفة الفعلية 
للحّد من اتساع دائرة انتشار العدوى، خاصة وأن كل املؤشرات 
تبني على أن هذا الفيروس يجب التعايش معه ألشهر أخرى، في 
انتظار نتائج االختبارات السريرية التي يتم القيام بها من أجل 

الوصل إلى لقاح فّعال وآمن.
إلى  بالنظر  قررت  قد  الصحة،  وزارة  أن  الطالب  آيت  وأعلن 
استمرار جائحة كوفيد 19 وفي ظل عدم توفر لقاح فّعال وآمن لحّد 
الساعة، تمكني املرضى املصابني بأمراض مزمنة من اللقاح الخاص 

باألنفلونزا املوسمية، إلى جانب توفير لقاح »البنوموكوك« خالل 
الفئة  هذه  مناعة  من  الرفع  في  للمساهمة  املقبل،  الخريف  موسم 
وطأة  من  والتخفيف  وكبارا،  صغارا  واملواطنني،  املواطنات  من 
األنفلونزا وتبعاتها، التي ال تكون هّينة، مشيرا إلى أن األنفلونزا 
650 ألف شخص  250 و  الحياة بسببها كل سنة ما بني  يفارق 
عبر العالم، في حني تطال عدواها ما بني 3 و 5 ماليني شخص، 
مزمنة  بأمراض  للمصابني  بالنسبة  تهديدا  تشكل  فهي  وبالتالي 
والحوامل واملسنني والرضع، مؤكدا على أن هذا اللقاح ليس فعاال 
ضد كوفيد 19، لكنه يعتبر أحد السيناريوهات الوقائية التي سيتم 
اعتمادها واللجوء إليها، إلى جانب الحرص على تطبيق التدابير 

الوقائية.
األضحى،  بعيد  االحتفال  ضرورة  على  الصحة  وزير  وأكد 
الذي يأتي هذه السنة في ظرفية استثنائية وعصيبة، بكل نضج 
الوخيمة  للتبعات  تفاديا  الوقائية  التدابير  واتباع  ومسؤولية، 
للتراخي، مشددا على أن العودة لتطبيق الحجر الصحي أمر وارد 

في كل لحظة وحني، إذا ما لم يتم احترام اإلجراءات االحترازية ألن 
الفيروس يتواجد بيننا وينتظر الفرصة املناسبة لالنقضاض على 
ضحاياه، الذين يسعى للفتك بهم، وهو املآل الذي بات يتهدد حتى 
ينبغي  مما  مزمنة،  بأمراض  املصابني  غير  واألشخاص  الشباب 
املجهودات  تذهب  ال  حتى  الضرورية،  االحتياطات  كل  أخذ  معه 
الذين  الجنود  وكل  الصحية  واألطر  بالدنا  بذلتها  التي  الجبارة 
أن  الجائحة سدى، مبرزا  تواجدون في الصفوف األولى ملواجهة 
بأمراض  املصابني  باملرضى  التكفل  في  يتمثل  آخر  رهانا  هناك 
املقدمة  والعالجية  الصحية  الخدمات  استمرارية  وتأمني  مزمنة، 
في مختلف املؤسسات الصحية، العمومية منها والخاصة، التي 
يجب أال تتوقف بأي شكل من األشكال تفاديا لكل انتكاسة وتبعات 
وخيمة غير مرغوب فيها، موضحا أن املرأة الحامل يجب أن تتابع 
حملها، واملريض الذي في حاجة إلى حصص لتصفية الكلي يجب 
وضعه  متابعة  من  بد  ال  بالسرطان  واملصاب  ذلك،  له  يتأتى  أن 
الصحي وحصص العالج التي تخصه، واملريض الذي في حاجة 
إلى عملية جراحية ال بد له من أن يخضع لها في اآلجال املحددة، 
املشترك  بالعمل  باملناسبة  التلقيح، منوها  له من  بد  والرضيع ال 
والجهود التي تم بذلها من طرف وزارة الصحة والجمعية املغربية 
ألطباء األطفال وأنفوفاك والجمعيات العاملة والشريكة املختصة 
في طب األطفال، للرفع من معدالت تغطية التلقيح، التي انخفضت 
خالل أشهر الحجر الصحي، والتي تأتى اليوم بفضل ذلك العمل 

الدؤوب عودتها إلى وضعها الطبيعي.
واختتم آيت الطالب كلمته بالتأكيد على أن الوضعية الصحية 
بالسهلة،  ليست  فهي  مطمئنة  كانت  وإن  بالدنا  منها  تمر  التي 

وتتطلب تضافرا وتكتال للجهود، بني املواطنني ومؤسسات الدولة 
املختلفة، لتحقيق األمن الصحي والحّد من انتشار عدوى فيروس 
كورونا املستجد، مشددا على أن في مقدمة ما يجب الحرص عليه 
هذه  ألن  الوقائية،  الحاجزية  واإلجراءات  التدابير  هو  وتطبيقه 
باالنخراط  إال  ناجحة  تكون  أن  يمكنها  ال  الفيروس  مع  املواجهة 
الفردي والجماعي، معا، وليس كل واحد مفرده أو بمعزل عن اآلخر، 
ورّب  الفرد  املواطن  فيها  يحرص  تكاملية،  عالقة  إطار  في  وذلك 
األسرة، وصاحب املقاولة، واملسؤول اإلداري، ومالك وسيلة النقل 
وتربية  ثقافة  تسود  أن  على  موقعه،  من  كل  وغيرهم،  العمومية، 
وقائية، تمّكن من تفادي اإلصابة بفيروس كوفيد 19 وكل األمراض 
األخرى، ألن الوقاية أهم شرط للصحة الجيدة، داعيا إلى تشجيع 
تحركات  تكون  وأن  إيجابيا  الرقمنة  واستثمار  بعد  عن  العمل 
املسنني واملصابني بأمراض مزمنة إال للضرورة، باعتبارهم األكثر 
العمل  بالعدوى ونشرها كذلك، وتهوية فضاءات  عرضة لإلصابة 

وتعقيمها وغيرها من اإلجراءات الوقائية األخرى.

الجمعية  رئيس  عفيف،  سعيد  موالي  الدكتور  أكد  جهته،  من 
بالغ  واملسؤول  الرسمي  التواصل  أن  الطبية،  للعلوم  املغربية 
األهمية ملواجهة األخبار الزائفة وتقديم معطيات صحيحة تساهم 
في طمأنة املواطنني واملواطنات، وتحفزهم على مزيد من اليقظة 
تبعاته  وتفادي   19 كوفيد  فيروس  ملواجهة  الجماعية  والتعبئة 
وتداعياته، خاصة في ظل هذه الظرفية لكي ال تخرج الوضعية عن 
السيطرة، وكذا لعرض ما الذي أعدته الوزارة مع باقي املتدخلني 
كلمته  في  املتحدث  وأشار  املقبل.  الخريف  ملوسم  استعدادا 
التقديمية للندوة إلى أهمية األدوار التي يقوم بعها نساء ورجال 
اإلعالم الذين يقومون في التحسيس والتوعية لكي تعود الحياة 
اقتصادية  دينامية  تحقيق  يضمن  بما  طبيعتها  إلى  بالدنا  في 
الذي  واملواطنني،  املواطنات  صحة  على  الحفاظ  مع  واجتماعية 

يعتبر رهانا كبيرا لوطننا.
وأبرز الدكتور عفيف أن الندوة تتناول مواضيع جد دقيقة وبالغة 
األهمية، من أجل تحضير جماعي ببعد وقائي ملوسم الخريف املقبل، 
الوبائية  الجائحة  في  تتمثل  صحية  أزمة  وجود  ظل  في  خاصة 
ألننا  هامة،  توصيات  عنها  ستصدر  والتي   ،19 كوفيد  لفيروس 
سنقبل على موسم يعرف حضور األنفلونزا املوسمية بتداعياتها 
على مستوى املراضة واإلماتة، وهو ما يطرح سؤال تلقيح املسنني 
وللحد  األنفلونزا  ملضاعفات  تفاديا  مزمنة،  بأمراض  واملصابني 

لإلصابة  الشخص  تعرض  إذا  خاصة  الوخيمة،  املضاعفات  من 
باألنفلونزا والكوفيد، أو الكوفيد والبنوموكوك، األمر الذي يعتبر 
صعبا ويجب الحذر منه واالنتباه إليه، لحماية أرواح املواطنات 
واملواطنني، إلى جانب موضوع آخر له أهميته أيضا وهو املتعلق 
النساء،  عند  السرطانات  ثاني  يعتبر  الذي  الرحم  عنق  بسرطان 
الذي يمكن تجاوزه بتلقيح بنات اليوم ونساء الغد باللقاح املضاد 
فيها.  يتسبب  قد  التي  الوخيمة  التبعات  كل  تفادي  وبالتالي  له، 
ودعا رئيس أنفوفاك املغرب، إلى احترام التدابير الوقائية خاصة 
مع  والتواصل  الرحم  صلة  فيه  تحضر  الذي  العيد،  مناسبة  في 
اآلباء واألمهات، مما قد يعرضهم ملشاكل ومضاعفات قد تؤدي ال 
قدر اهلل إلى املوت، وهو ما يجب االنتباه إليه وأخذ االحتياطات 
الضرورية، حتى ال تتحول هذه املناسبة الدينية واالجتماعية إلى 
مأساة، وأن يتم االحتفال بها في جو آمن مطمئن، تحضر فيه كل 
الكمامات  وضع  في  املتمثلة  املطلوبة،  الضرورية  الوقاية  شروط 

والتباعد الجسدي وتنظيف وتعقيم األيادي.
األبحاث  أن  كوهن،  روبرت  البروفسور  أكد  له،  مداخلة  وفي 
يدفع  مما  ملحوظا،  يوميا  تقدما  تعرف   19 كوفيد  بخصوص 
إلى  بالنظر  به  املتعلقة  املعلومات  وتحديث  املعطيات  بتغيير 

املستجدات اليومية، مشيرا إلى أن هناك انكبابا على توفير لقاح 
مضاد للفيروس، حيث تشير األرقام إلى وجود أكثر من 155 لقاحا 
قيد التطوير، 15 في مرحلة أولى و 11 في املرحلة الثانية في حني 
بلغ املرحلة الثالثة أربع لقاحات، مشددا على أن السؤال األساسي 
تفاديا  باللقاحات هو نجاعتها ومأمونيتها  ُيطرح واملرتبط  الذي 
إلى  فيها،  مرغوب  غير  مضاعفات  غير  ومضاعفات  تأثيرات  ألية 
رئيس  وأوضح  الكافية.  الجرعات  وتوفير  التصنيع  مدة  جانب 
الفم  منطقة  في  توقيفه  يتم  لم  إذا  الفيروس  أن  فرنسا،  أنفوفاك 
والقلب  كالرئة  أخرى  أعضاء  إلى  ينتقل  فإنه  والحنجرة  واألنف 
تطورا  يعني  ال  مضاعفات  تسجيل  أن  على  مشددا  وغيرهما، 
للفيروس في الجسم وإنما يؤكد ضعف الجهاز املناعي لإلنسان، 
فإن   19 كوفيد  ضد  الساعة  لحد  لقاح  غياب  في  أنه  إلى  مشيرا 
لألشخاص،  مفيد  التنفسية  التعفنات  ضد  وقائي  بشكل  التلقيح 
خاصة الذين يعانون من مرض مزمن واملتقدمني في السن، ألن هذه 
الفئات الهشة أكثر تعرضا للمضاعفات الصحية، مبرزا أنه بشكل 
عام يجب احترام مواعيد اللقاحات لتفادي التبعات التي قد تصل 
إلى حّد الوفيات، حيث أشارت الدراسات إلى أن وضع الكمامات 
والتباعد الجسدي لهما دور كبير جدا في الوقاية بحوالي خمس 

مرات.
وأوضح البروفسور الكوهن، أن ارتفاع أعداد املصابني بكوفيد 

19 قد يكون واردا أكثر في فصل الخريف، لوجود عوامل مرضية 
مساعدة، خاصة إذا لم يتم التقيد بالتدابير الوقائية، وبالتالي فإنه 
ليس من املرغوب إضافة اإلصابة بكورونا املستجد إلى اإلصابة 
باألنفلونزا املوسمية والتعرض لاللتهاب الرئوي وغيرهما، الفتا 
االنتباه إلى حالة التراخي التي باتت تميز الفئة العمرية ما بني 
15 و 40 سنة، مما ينذر باتساع انتشار رقعة العدوى إذا ما ظل 
الكمامات  الناس عن وضع  الفيروس مزاجيا وابتعد  التعامل مع 

واستهانوا بأهمية التباعد الجسدي ونظافة وتعقيم اليدين.
في  االختصاصي  الفتاح،  عبد  شكيب  البروفسور  أكد  بدوره 
األمراض التعفنية واألستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، 
على دور الجهاز املناعي في مواجهة األمراض بشكل عام، مبرزا 
إلى  الوصول  حني  خاصة  والفتور،  القوة  بني  ما  تطوره  مراحل 
سن 45 سنة، مقدما أرقاما ومعطيات عن تعرض املصابني بأمراض 
مزمنة لهجوم الفيروسات، كما هو الحال بالنسبة ملن يعانون من 
أمراض السكري والربو وغيرهما، والدور السلبي الذي يلعبه كل 
الكحول والتدخني في تخريب مناعة الجسم وتدهور الوضع  من 

الصحي لصاحبه. 
التي  الدول  من  العديد  تجارب  إلى  شكيب  البروفسور  وأشار 

ضد  مزمنة  بأمراض  املصابني  غير  األشخاص  تلقيح  على  تعمل 
في بعض  ذلك  في  الشروع  يتم  إذ  نموذجا،  املوسمية،  األنفلونزا 
الدول انطالقا من 50 سنة، متوقفا عند جملة من البيانات التي لها 

صلة باملوضوع.
 وجدير بالذكر أن هذه الندوة عرفت مشاركة خبراء ومختصني 
عبد  للبروفسور  بالنسبة  الشأن  هو  كما  وفرنسا،  املغرب  من 
الرحيم يحيان مدير  باستور، عبد  املعروفي مدير معهد  الرحمان 
مديرية السكان بوزارة الصحة، محمد بوسكراوي عميد كلية الطب 
والصيدلة في مراكش، حسن أفيالل رئيس الجمعية املغربية لطب 
األطفال، سعد أكومي الرئيس املؤسس لجمعية االختصاصيني في 
بنعزوز عن  الخاص ومحمد  القطاع  في  والوالدة  النساء  أمراض 
مديرية السكان بوزارة الصحة، إلى جانب خالد بوحموش رئيس 

جمعية طب األطفال لوالية الرباط. 
الوبائية  بالجائحة  املرتبطة  املحاور  من  عدد  إلى  التطرق  وتم 
التلقيح ضد سرطان عنق  إلى أهمية  الوقاية منها إضافة  وسبل 
الرحم، واالستراتيجية التي أعدتها وزارة الصحة لذلك، هذا اللقاح 
املوجه  للتمنيع،  الوطني  برنامجها  في  دولة   107 به  تعمل  الذي 
بالغرض  14 سنة، والذي تفي جرعتان منه  9 و  للفتيات ما بني 
ثاني  يعتبر  الذي  السرطانات،  من  النوع  هذا  ملواجهة  املطلوب، 

سرطان عند النساء بعد سرطان الثدي.

اإفريقي� تتج�وزعتبة ال800 األف اإ�ش�بة 
بكورون� اأزيد من ن�شفهم بجنوب اإفريقي�

n عزيز الساطوري

السمراء، حيث  بالقارة  األخيرة  اآلونة  في  ملحوظا  ارتفاعا  كورونا  بفيروس  اإلصابات  شهدت 
تجاوز عدد املصابني عتبة ال800 ألف أزيد من نصفهم في جمهورية جنوب إفريقيا

ووفقا آلخر األرقام املعلنة، فقد ارتفع عدد املصابني بالعدوى إلى 810 آالف بينها أزيد من 17 ألف 
حالة وفاة، وسجلت بالدول الواقعة جنوب القارة أكبر عدد من حاالت اإلصابة، حيث تجاوزت في 
جمهورية جنوب إفريقيا 420 الف إصابة وأزيد من 6300 حالة وفاة، متبوعة بزامبيا،  385 إصابة 

و136 وفاة ثم ماالوي 3454 إصابة و87 وفاة.
وفي شمال القارة سجلت أزيد من 145 ألف حالة حيث تأتي في املقدمة مصر بأزيد من 91 ألف 
املغرب ب19645 حالة  ثم  وفاة،  25500 حالة و1127  من  بأزيد  بالجزائر  وفاة، متبوعة  و4518 

و305 وفاة. 
116 ألفا و669 حالة وفاة، حيث تأتي في املقدمة   وفي إفريقيا الغربية تجاوز عدد املصابني 
نيجيريا، أزيد من 39 ألفا إصابة و845 وفاة، متبوعة بغانا، أزيد من 31 ألف حالة و161 وفاة، ثم 

ساحل العاج بأزيد من 15 ألف إصابة و94 وفاة.
أما شرق القارة فقد سجلت في املجموع ما يقارب 64 ألفا حالة أغلبها في كينيا، 16.268 حالة 

و274 وفاة، متبوعة بالسودان 11.302 حالة و706 وفاة.
وفي وسط القارة سجلت 45.281 حالة، تتصدرها الكاميرون، 16.708 حالة و385 وفاة، متبوعة 

بجمهورية الكونغو الديمقراطية، 8767 حالة و201 وفاة ثم الغابون، 6984 حالة و49 وفاة. 
مليون   16 من  أزيد  إصابة  األرقام،  آخر  وفق  كورونا،  فيروس  خلف  الدولي،  الصعيد  وعلى   
شخص، وال تزال الواليات املتحدة البلد األكثر تضررا، حيث سجلت أربعة ماليني و21 ألف إصابة 
بينها 146 ألف و460 وفاة، متبوعة بالبرازيل ، بأزيد من مليونني و396 ألف إصابة بينها 86.496 

وفاة، ثم الهند بأزيد من مليون و390 ألف إصابة بينها 32.149 وفاة.
وحسب املنظمة العاملية للصحة فليس هناك بلد في منأى من الجائحة، حيث عزت االرتفاع الكبير 
في أعداد اإلصابات إلى انتشار الفيروس في مناطق تضم كثافة سكانية كبيرة مثل القارة األمريكية 
وآسيا، معتبرة أن السبيل الوحيد لحد اآلن للسيطرة على الجائحة هو رصد املصابني والذين كانوا 

على اتصال بهم وعزلهم ثم إخضاعهم للعالج.
وسجل رسميا أزيد من خمسة ماليني إصابة بالفيروس منذ مطلع الشهر الجاري، وهو ما يمثل 

ثلث اإلصابات املسجلة منذ بداية تفشي الجائحة.

ال ينصح باستخدام المكيفات الهوائية في أماكن العمل

مع�د ملرابط: مي�ه البحر ل تنقل الفريو�ض و امل�شكل 
يكمن يف التجمع�ت التي ي�شهده� ف�ش�ء البحر

طوارئ  لعمليات  الوطني  املركز  منسق  استعرض 
تطورات  ملرابط،  معاد  الصحة،  بوزارة  العامة  الصحة 
الوضع الوبائي خالل األسبوع األخير، حيث بلغ مجموع 
الحاالت على الصعيد الوطني17 ألفا و962 حالة، مسجال 
أن 49.5 في كل 100 ألف نسمة إما أصيبوا باملرض أو 

ما زالوا مصابني به، مع نسبة تعاف تناهز 87 باملائة.
ولفت إلى أن التطور األسبوعي للحاالت املؤكدة على 
الصعيد الوطني، مباشرة بعد رفع الحجر الصحي عرف 
عدد  أن  مؤكدا  طفيف،  انخفاض  تسجيل  بعد  ارتفاعا، 
يساوي  األخيرة  الستة  األسابيع  في  املسجلة  الحاالت 
رفع  قبل  ونصف  الثالثة  األشهر  خالل  املسجل  العدد 

الحجر الصحي.
يضيف  الوطني،  الصعيد  على  املعطيات  وبخصوص 
أكبر  تسجيل  عرفت  التي  الحمراء،  املناطق  فإن  ملرابط، 
تشمل  األخير،  األسبوع  املسجلة خالل  الحاالت  من  عدد 
كال من جهة الشمال، خصوصا طنجة وأصيلة والفحص 
الشرقية،  الجهة  أقاليم  بعض  وأيضا  وتطوان،  أنجرة 
البيضاء-سطات ومراكش-آسفي  الدار  إلى جانب جهتي 

)خاصة مراكش(، وأيضا جهة الداخلة وادي الذهب.
وبعد أن أبرز أن عدد الوفيات بلغ 285 عقب تسجيل 
إماتة  معدل  مع  املاضي،  األسبوع  خالل  وفاة  حالة   23
1.6 باملائة، أعرب املسؤول عن األسف لكون  في  مستقر 
تزايد  عن  فضال  مستمر،  بشكل  يرتفع  بدأ  الوفيات  عدد 

الحاالت في أقسام العناية املركزة واإلنعاش.
وتفاعال مع أسئلة املواطنني عبر تطبيق »الواتساب« 
أو  ثانية   40 يتعدى  ال  قصير  فيديو  ارسال  خالل  من 
 ،»0761855020« الرقم  على  صوتيا  السؤال  تسجيل 
أكد ملرابط أنه يمكن العودة للحجر في حال تزايد حاالت 
وتعقد الوضعية الوبائية، وذلك   »19 اإلصابة ب«كوفيد 
عيد  فترة  عن  النظر  وبغض  الدول،  بعض  غرار  على 
األضحى، مشددا في الوقت نفسه على أن اعتماد الحجر 
تشهد  التي  والجهات  املناطق  حسب  سيكون  الصحي 

ارتفاعا كبيرا في عدد الحاالت. 
وأكد، بخصوص سؤال حول إمكانية انتشار فيروس 
كورونا عبر ماء البحر، أن مياه البحر ال تنقل الفيروس، 
التجمعات  في  املسؤول،  يستطرد  يكمن،  املشكل  أن  غير 
التي يشهدها فضاء البحر، في حال عدم احترام وسائل 
أن  لالكتظاظ  يمكن  أنه  معتبرا  التباعد،  خاصة  الوقاية 

يؤدي إلى انتشار الفيروس.
ولفت، في جواب عن سؤال حول مؤشر تكاثر حاالت 
اإلصابة، إلى أنه أصبح اليوم يساوي 1.11، وذلك بعد أن 

سجل انخفاضا كبيرا.
التكييف  أجهزة  أما بخصوص سؤال حول استخدام 
يمكن  أنه  إلى  الصحي  املسؤول  أشار  فقد  الهوائي، 
للشخص تشغيلها في حال وجوده وحيدا في السيارة أو 
في املنزل رفقة أفراد األسرة دون إشكال، غير أنه ال ينصح 

باستخدام املكيفات الهوائية في أماكن العمل.
وفي هذا السياق، الحظ في الوقت نفسه، أنه يصعب 
في بعض األحيان عدم تشغييل املكيف في وسط مهني، 
احترام  تشمل  الصدد،  هذا  في  توصيات  بوجود  مفيدا 
مرتني  األقل  على  النوافذ  وفتح  الكمامة  وارتداء  التباعد 
تفادي  ضرورة  على  ومؤكدا  املكان،  لتهوية  اليوم  في 

تشغيل املكيفات قدر اإلمكان.
بارتفاع  املصابني  أن  آخر،  سؤال  على  رد  في  وأكد، 
األشخاص  فئات  باقي  غرار  وعلى  الدموي،  الضغط 
مضاعفات  لخطر  معرضون  مزمنة،  بأمراض  املصابني 

املرض.
شدد   ،1 املنطقة  في  القناع  ارتداء  ضرورة  وحول 
أن األمر أصبح مسألة إجبارية في جميع  املسؤول على 
من  التقليص  في  األساسي  لدوره  نظرا  املغرب،  مناطق 

خطر اإلصابة. 
العلمية  اللجنة  اجتماع  توصيات  إلى  أيضا  وتطرق 

حول  الصحة  وزير  من  بطلب  املنعقدة  االستشارية 
موضوع عيد األضحى وفيروس »سارس كوف2-«، حيث 
فترة  الحاالت موازاة مع  ارتفاع عدد  أن  اللجنة  اعتبرت 
العيد أو بعده يعد احتماال جد وارد، كما حدث خالل فترة 

عيد الفطر. 
الخصوص  على  اللجنة  أوصت  الشأن،  هذا  وفي 
بإجراء التحليالت الطبية للبحث عن الفيروس في صفوف 
املواطنني  نصحت  كما  والجزارين،  املهنيني  السائقني 

بالتعامل مع أصحاب محالت الجزارة املرخص لهم.
إلى  املواطنني واملواطنات  أيضا جميع  اللجنة  ودعت 
تجنب السفر واالنتقال بني املدن، قدر اإلمكان، خالل هذه 

الفترة، والتقليل من الزيارات العائلية قدر اإلمكان.
وسائل  باعتماد  ملرابط،  يضيف  اللجنة،  نصحت  كما 
القناع  وارتداء  األمان  مسافة  واحترام  العامة  الوقاية 
وتفادي  والصابون  باملاء  باستمرار  اليدين  وغسل 
الوقائية  التدابير  هذه  اعتماد  جانب  إلى  التجمعات، 

باألسواق.
التي  والتحسيس  التوعية  رسائل  إطار  وفي 
لعمليات  الوطني  املركز  منسق  أكد  الوزارة،  تبثها 
يتعني  أنه  الصحة  بوزارة  العامة  الصحة  طوارئ 
ملخاطر  عرضة  األكثر  للفئات  املنتمني  األشخاص  على 
تدابير  عن  وفضال   ،»19 »كوفيد  فيروس  مضاعفات 
سواء  التجمعات  تجنب  على  التركيز  العامة،  الوقاية 
 في املنزل أو عند زيارة اآلخرين وإلقاء التحية عن بعد.

البروفسور خالد آيت الطالب: رهان آخر يواجهنا 
يتمثل في التكفل بالمرضى المصابين بأمراض 

مزمنة، وتأمين استمرارية الخدمات الصحية 
والعالجية المقدمة في مختلف المؤسسات 
الصحية، العمومية منها والخاصة، التي يجب 

أال تتوقف تفاديا لكل انتكاسة وتبعات وخيمة 
غير مرغوب فيها

الدكتور موالي سعيد عفيف: يجب احترام 
التدابير الوقائية، خاصة في مناسبة عيد األضحى 

التي تحضر فيها صلة الرحم والتواصل مع 
اآلباء واألمهات، وهو ما يجب االنتباه إليه وأخذ 

االحتياطات الضرورية، حتى ال تتحول هذه 
المناسبة الدينية واالجتماعية إلى مأساة، 

وأن يتم االحتفال بها في جو آمن مطمئن

البروفسور روبرت كوهن: ارتفاع أعداد المصابين 
بكوفيد 19 قد يكون واردا أكثر في فصل الخريف، 
لوجود عوامل مرضية مساعدة، خاصة إذا لم يتم 

التقيد بالتدابير الوقائية، وبالتالي فإنه ليس من 
المرغوب إضافة اإلصابة بكورونا المستجد 
إلى اإلصابة باألنفلونزا الموسمية والتعرض 

لاللتهاب الرئوي وغيرهما

البروفسور شكيب عبد الفتاح: للجهاز المناعي 
دور أساسي في مواجهة األمراض بشكل عام، 
وهو يمر من مراحل يتميز فيها تارة بالقوة وتارة 

أخرى بالفتور، خاصة حين الوصول إلى سن 45 
سنة، ويعتبر المرضى المصابين باألمراض المزمنة 

السكري والربو وغيرهما أكثر عرضة لإلصابة 
لهجوم الفيروسات
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الصعي�د  ع�لى  املغربية  األسر  م�ن   %36
في  دراس�تهم  أبن�اؤها  يتابع  الوطن�ي، 
املس�توى االبتدائي و20%  يتابعون ابناؤها 
الثان�وي  في  و%12  اإلع�دادي  في  دراستهم 

و8% في التعلي�م الع�الي.
مضطرة  فجأة  نفسها  وجدت  االسر  هذه   
تعلي�م  جديد فرضته  م�ع متطلب�ات   للتكي�ف 
ظروف الحجر الصحي، تعليم ع�ن بع�د بدون 

مؤهالت ملواكبته.
اطفالها  تاب��ع     %48 االسر  هذه  بني  من 
املتمدرس��ون في املس��توى االبتدائي  دروسهم 
مختل��ف  باس��تخدام  بانتظ��ام  بع��د  ع��ن 
املنص��ات الرقمي��ة الت��ي ت��م إنش�اؤها. وتبل�� 
في املس�توى اإلع�دادي  ه�ذه النس�بة (%51 ) 

و(69% ) في الثان�وي. 
تابعوا   الع��الي    التعلي��م  في   (  %56)   
 (%)  31، منتظم  بشكل  بعد  عن  دروسهم 
بشكل غير منتظم و13 (%) لم يتابعوا نهائيا 

الدروس.
تابع  فقد  الثانوي،  للتعليم  بالنسبة  أما 
التالميذ  من   (%)69 بعد  عن  الدروس 
والتلميذات ،في حني امتنع 10(%) عن متابعة 
الدروس و21(%) كانت متابعتهم غير منتظمة.
كانت  فقد  االعدادي،  للتعليم  بالنسبة  أما 
وغير  نسبة متابعة  الدروس املنتظمة 51(%) 
املنتظمة 32(%) فيما كانت نسبة عدم املتابعة 

.(%)17
السلك االبتدائي بدوره سجل نسبة 48(%) 
من  املنتظمة،و31(%)  املتابعة  نسب  من 
يتابعوا  لم  و21(%)   ، املنتظمة  غير  املتابعة 

دروسهم عن بعد.
ع�ن  لل�دروس  املنتظم�ة  املتابع�ة  تعت�بر 
بع�د أك�ثر انتش�ارا ب�ني  األطف�ال املتمدرس�ني 
بالقط�اع  واإلع�دادي  االبتدائي  التعلي�م  في 
 %81 الت�والي  ع�لى  تبل��  بنس�ب  الخ�اص، 
القط�اع  في  و%48   %42 مقاب�ل  و%84 

العموم�ي. 
وتج�در اإلش�ارة إلى أن األطف�ال املتمدرس�ني 
ع�ن  ال�دروس  يتابع�ون  األسر،ال  م�ن   %18 ل�� 
الق�روي  بالوس�ط  أك�بر  وبنس�بة  بتات�ا،  بع�د 

(29% ) مقارن�ة بالوس�ط الح�ضري (13%)
م��ن   %21 إلى  النس��بة  ه��ذه  وتص��ل    
املس��توى  في  متمدرس��ني  أطف��ال  له��ا  األسر 
مقاب��ل  الق��روي  الوس��ط  في   %33 االبتدائي، 
14% في الوس��ط الح��ضري، و 24% بالقط��اع 

العموم��ي مقاب��ل 4% بالقط��اع الخ��اص.
األطف��ال  صف��وف  في   %24 تبل���  ك��ما 

املنحدري��ن م��ن األسر الفق��يرة. 
ه��ذه  تص��ل  اإلع��دادي،  املس��توى  في 
الوس��ط  في   ،  27  %  %17 إلى  النس��بة 
الح�ضري.  الوس�ط  في   %12 ،مقاب�ل  الق��روي 
الثان�وي،  املس�توى  في  النس�ب  ه�ذه  وتبل�� 

  60%  من ابناء ا�سر ع�لى التوالي   10%.21% ،7% .
الفقـيرة وجدوا صعوبة في 

متابعة الدروس   

يش�كل غي�اب أو ع�دم توف�ر قن�وات الول�وج، 
ع��ن  ال�دروس  متابع�ة  لع�دم  الرئي�سي  الس�بب 
ألك��ثر  بالنس��بة  انتظامه��ا  لع��دم   أو  بع��د، 
م��ن نص��ف األسر (51% ) الت��ي لديه��ا أطف�ال 
و%48  االبتدائي  املس�توى  في  متمدرس�ون 
ع�لى  أوردت�ه  الس�بب  وه�ذا  اإلع�دادي.  في 
القروي  بالوس�ط  األسراملقيمة  الخص�وص 
بالنس�بة لالبتدائي و54% بالنس�بة    ( %55)
الفق�يرة  للطبق�ة  املنتمي�ة  واألسر  لإلع�دادي، 

بنس�ب تبل�� ع�لى الت�والي 60% و%53. 
وصرح�ت41% م�ن األسر الت�ي لديه�ا أطف�ال 
في  و%29  الثان�وي  الس�لك  في  متمدرس�ون 
في  الرئيس�ية  الصعوب�ة  ب�أن  الع�الي  التعلي�م 
متابع�ة ال�دروس تكم�ن في ع�دم كفاي�ة قن�وات 

الوص�ول إليه�ا. 
ويع�د ع�دم االهت�مام أيض�ا م�ن أح�د األس�باب 
لديه�ا  األسرالت�ي  م�ن  ط�رف%13  م�ن  املث�ارة 
في  االبتدائي،و%11  املس�توى  في  أبن�اء 

اإلع�دادي و16% في الثان�وي..
وتتمثل الصعوبات في النقص في  االدوات او 
الوسائط الالزمة  ملتابعة الدراسة ،من هواتف 
االنترنيت  بشبكة  وتغطية  وحواسيب  ذكية 

ومساعدة االهل للولوج لهذه الوسائط ز
وقد سجل السلك  االبتدائي صعوبة بنسبة 

%51,0 واإلعدادي %47,8 والثانوي 38,6%
االباء  طرف  من  املساعدة  لغياب  وبالنسبة   
أو فرد اخر من االسرة للولوج للدروس، سجل 

السلك االبتدائي  %7,1 واالعدادي 

%1,9 والثانوي0,9%.
اما بالنسبة لعدم االهتمام،  فقد سجل السلك 

الثانوي أعلى نسبة %16,4 يليه السلك 
االبتدائي بنسبة%13,2 واالعدادي

.11,3%

شــبكات التواصــل 
االجتماعــي ,ا�كــثر 

اســتخداما لمتابعــة 
الــدروس

تعت��بر ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي 
ه��ي القن��وات األك��ثر اس��تخداما ملتابع��ة 
ال��دروس ع��ن بع��د: 40% في املس��توى 
و%46  اإلع��دادي  في  و%44  االبتدائي 
في  اس�تخداما  أك�ثر  وه�ي  الثان�وي.  في 
ع�لى  تبل��  بنس�ب  الخ�اص،  التعلي�م 

الت�والي 65% و61% و%48 .
الوطني��ة  التلفزي��ة  القن��وات  وت��أتي 
 %39 بنس��بة  الثاني��ة  املرتب��ة  في 
لإلع�دادي،  و%29  االبتدائي،  للمس�توى 
الخص�وص  ع�لى  الق�روي  الوس�ط  وفي 

بنس�بة 63% و44% ع��لى الت��والي. 
الرقمي�ة  املنص�ات  اس�تخدام  ي�زداد 
الوطني�ة  التربي�ة  وزارة  أنش�أتها  الت�ي 
م�ع ازدي�اد مس�توى التعلي�م: 9% للتعلي�م 
االبتدائي، 20% لإلع�دادي و30% للتعلي�م 
الثان�وي. وتعت�بر ه�ذه الوس�ائط الرقمي�ة 
� انتش�ارا في الوس�ط الق�روي (%4  أق�ل 
و12% و27% ع�لى الت�والي). وتس�تخدم 
مؤسس�ات  أنش�أتها  الت�ي  املنص�ات 
التعلي�م الخص�وصي م�ن ط�رف 27% في 

املس�توى االبتدائي و34% في اإلع�دادي و%52 
املحدث�ة  تل�ك  تس�تخدم  ح�ني  في  الثان�وي.  في 

بنس�بة  الع�الي  التعلي�م  مؤسس�ات  ط�رف  م�ن 
 .%37

%52 من االسر المغربية راضين عن 
الدراسة عن بعد 

 و 26 %غير راضين بتاتا

 سجل البحث  رضا %52 من االسر املغربية 
عن الدراسة عن بعد بالنسبة للتعليم الثانوى 
بالنسبة للتعليم االعدادي واالبتدائي.  و47 % 
فيما تتراوح النسبة غير راضية  بتاتا عن هذا 

النوع من التدريس مابني 26 و18% .
هيئ�ة  أعض�اء  م�ع  التفاع�ل  غي�اب  ويمثل 
رض�ا  لع�دم  الرئي�سي  الس�بب  التدري�س 
في  أطف�ال  لديه�ا  الت�ي  األسر  م�ن   %39
لإلع�دادي،و%43  بالنس�بة  االبتدائي،و%35 

للثان�وي،و29% للتعلي�م الع�الي. 
يضاف الى غياب التفاعل ايضا عدم مالءمة 
نقص  املمارسة،  في  (نقص  التدريس  منهجية 
الوسائل املتوفرة ألعضاء هيئة التدريس، إلخ 
، عدم كفاية محتوى  الدروس ، نقص أو عدم 
واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  كفاية 
وتقييم  املراقبة  غياب  اإلنترنيت،   (املعدات، 
نقص  التالميذ من قبل أعضاء التدريس هيئة, 
بعد،صعوبة  عن  التكوين  مجال  في  التجربة 

تقديم املساعدة لألطفال من قبل اآلباء .

  75%من االسر ساعدوا 
ابناءهم في الدراسة عن بعد  

و    67 % ال يتوفرون عــلى أي 
مســتوى تعليمــي

اآلب�اء  م�ن   %75 م�ن  يق�ارب  م�ا  س�اعد    
و%36  باالبتدائي،  املتمدرس�ني  أطفاله�م 
ه��ذه  تبل���  بانتظ��ام.  بذل��ك  يقوم��ون 
النس�ب، ع�لى الت�والي، 81% و44% بالوس�ط 
الق��روي،  بالوس��ط  الح�ضري، و64% و%20 
الخ��اص،  التعلي��م  بقط��اع  و%60  و%84 

و71% و31% بالقط��اع العموم��ي. 
الت��ي  األسر  نس��بة  تبل���  وباملقاب��ل، 
املتمدرس��ني  أطفاله��م  اآلب��اء  فيه��ا  اليس��اعد 
في متابع��ة ال��دروس ع��ن بع��د 25%، وتص�ل 
ه�ذه النس�بة إلى 67 %في صف�وف األسر الت�ي 
يرأس�ها ش��خص اليتوف��ر ع��لى أي مس��توى 

تعليم��ي.
نص�ف األسر تعت�بر أن األطف�ال لديه�م حاف�ز 
ملتابع�ة ال�دروس ع�ن بع�د ، م��ا يق��ارب نص��ف 
االبتدائي،واإلع�دادي  بالتعلي��م  املتمدرس��ني  
والثان�وي يظه�رون حاف�زا واهتماما بالتعلي�م 
ع�ن بع�د، في ح�ني أن30% يش�عرون بالح�رج 

واالنزع�اج حي�ال ه�ذا النوع م�ن التعلي�م..
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كم من املتمدرسني واملتمدرسات تابعوا تعليمهم عن بعد؟ ماهي الصعوبات التي اعترضتهم يف الولوج 
للدروس؟ ماهي األسالك التعليمية األكثر متابعة للدروس؟ كيف تفاعلت األسر مع هذا النوع اجلديد من 
التعليم الذي فرضته كورونا؟  وهل كانت راضية على تعليم ابنائها عن بعد؟
أسئلة واخرى، أجاب عنها باألرقام، البحث الذي صدر عن املندوبيــة الســامية للتخطيــط، والذي كانت قد 
اجنزته يف الفــترة املمتــدة مــن 14 إلى 23 أبريـل 2020 ، مـن أجـل تتبـع تكيـف نـمط عيـش األسر حتـت وطـأة 
احلجـر الصحـي. اســتهدف عينــة متثيليــة مكونــة مــن 2350 أسرة تنتمــي ملختلــف الطبقــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة للســكان املغاربــة حســب وســط اإلقامــة )حــضري وقــروي(.
 البحــث  شمل مجاالت متعددة يف احلياة اليومية لألسر املغربية يف فترة احلجر الصحي ومدى تاثيره 
عليها  واإلجــراءات الوقائيــة التي تتخذها، ومصـادر الدخـل يف وضعيـة احلجـر   واحلصــول عــلى اخلدمــات 
الصحيــة وكــذا التداعيــات النفســية ،والولــوج للتعليــم والتكويــن الذي شكل هاجسا وعبئا على االسر املغربية 
التي وجدت نفسها فجأة تتعامل مع نوع جديد من التعليم تفتقد لكل مؤهالته  .
 نستعرض ارقام البحث للوقوف على نسب مواكبة االسر املغربية 
ورضاها عن تعليم  ابنائها عن بعد، ونسب متابعة التالميذ للدروس يف املجالني احلضري والقروي 
وصعوبات  الولوج  لهذا النوع من التدريس

67 % من 
ا�سر لم 
يساعدوا 
ابناءهم  

في 
التدريس 

لعدم 
توفرهم 
عــلى أي 
مســتوى 
تعليمــي

  84%  من 
المتمدرسين 
في القطـاع 

الخـاص تابعوا 
الدراسة 
عن بعد، 

مقابـل %48 
في القطـاع 

العمومـيو%18 
لم يتابعـوا 

الـدروس بتاتا  

في بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط:  

52 % من االأ�س� ا���ب�ة �ا�س�ة عن الد�ا�سة عن بعد و 26 %�� �ا�س� ب�ا�ا
  18% م�ن ال��م��  � ��ابعوا �ع����� ع�ن بع�د � �ا�سة بالو�س�� ال���و�  

 إعداد: فاطمة الطويل
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حــوارات فكرية
علي �ر�� م�هو� ا����سا� ا��عل� 

ا هو الذي ي�س�� ا��مة ا����سا� عموم�

 حاوره:  محمد الحجيري علي حرب

ق�س�ض القرا�� �ي ��ا� 
»م�سادر يهودية بالقرا��� 
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دراسات قرآنية

(4)

ب�اقة�

يعرف الكاتب والفيلسوف 
اللبناني علي حرب المعروف 
بآرائه النقدية الحرة والمثيرة 

ل�عجاب، والمتميز بنصه 
الفكري الرشيق القائم على 

نوع من فن الكتابة، وقد أغنى 
حرب الحقل الفلسفي في 

موضوعات تردد كثيرون في 
ولوجها، وبرع بنقده مأزق 
الهوية وأوهام الحقيقة، 

انتقل جهده من البحث عن 
الحقيقة إلى نقد خطابها؛ إذ ال 
نستطيع ا�مساك بها، وكتابته 
بقيت ابنة زمنها، ودائًما تجدد 

منطلقاتها.
هذا حوار  أجرته معه مجلة 

«الفيصل» في بيروت وحاورته 
حول كتبه وقضايا أخرى.

�4�

أحمد البهنسي

ظهرت إّبان مرحلة االستشراق 
ا�سرائيلي -وهي المرحلة 
الثالثة وا�خيرة من مراحل 
المدرسة اليهودية في 
االستشراق (اليهودية، 
الصهيونية، ا�سرائيلية)- عّدة 
كتابات حول قصص القرآن 
الكريم؛ ولم يكن ذلك غريًبا 
إذ إن المدرسة اليهودية 
في االستشراق بجميع 
مراحلها واتجاهاتها مثَّلت 
امتداًدا للمدارس الغربية في 
االستشراق، وكّررت ما طرحته 
هذه المدارس الغربية من 
فرضيات حول القرآن الكريم، 
وبالتالي فقد (كّررت) الكتابات 
االستشراقية ا�سرائيلية هي 
ا�خرى نفس فرضيات اقتباس 
القرآن الكريم لهذه القصص 
من العهَدْين القديم 
والجديد، خاّصة لقصص ما 
ُيعرف في الديانة اليهودية 
بــ(ا�باء أو البطاركة) مثل: آدم، 
وإبراهيم، ويوسف، ويعقوب، 
سة  وهي الشخصيات المؤسِّ
أو الكبرى في الفكر الديني 
اليهودي؛ إذ أطلقت الكتابات 
االستشراقية ا�سرائيلية 
عليهم لفظ «ا�نبياء 
المشتركون»، أي: المشتركون 
بين اليهودية وا�سالم.
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 يعو� الف�ل �ي ت�دي� �جمل ت�ويل ���ا� الع�قة 
 � ��ية �ي ا���� �ل� المتصو� بين ال��� والت�
اني ع�ر�. ��د ���� ��ا  ا�ندل�ي� ابن عربي� �ال�ر� ال��
ت� عن “��ر� ال�يا�”. ا���ا� �ي ��ا� ن�ري�
 ” ر� م� �� ا ت� ل� م� ع� �� ا�� ب� ا �� ان��� ابن عربي� من جواب االبن : “ي�
��ية ب��م��ا �ل� ��ا� ت�ويل ال����  ��� م��لة الت� لي�
��و ي�و� : “والولد عين �بي�. �ما ��� ]الوالد[ ي�ب� �و� 
نف��.”و�دا� ب�ب� ع�ي�“���ر بصو�� �ب� من ��ر 
بصو�� �ن�ا�. و��ر بصو�� ولد� بل ب��� ولد من �و 
عين الوالد.” و���ا� ���� مو�و� ال�رما� ال�� ي��� 
فل.  ت�� وعن �ري� االبن� �و ال�� �لي� ا�ب من �ي� ما�ي�
م� ابن عربي� يند��  �ويل ال�� قد� وال ��� ��� ��ا الت�
� ي�و� ع�� اعتبا�  صو� �ي ��ا� ت��يد عري� �ي الت�
 la ف� �ي ف�. والن� ��ية ال�بر�” ت��ية بالن� “الت�
و�� و�ي التي  psyché� و�ي ال��� ال�يواني� الفاني من الر�
� قربانا� وع�� ��ا  ت��ر �ي �و�� ال�مل الو�ي� الم�د�
. �و ي��� ال�نو�ي� نف�� �ل� الفنا� �ي ا�ل�ي� الن�
م�ا �ي  ة التي قد� �ري� �ال� ��� �را�ة ابن عربي� ت�من �ي الن�
ات  �ري� � ب���ا�. ��ي من ��ق� و�ل�� الن� ” المتع�� “الف��
� بما يعتمل �ي ا�ب من �و� �ل�  لة ل���� المتع�� الم�و�
فل� ول�مرو� من الفعل ال�يالي� �ل� الواق� : قتل ال��
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نظرات في التصوف  �2�

محمد حلمي عبد الوهاب  

لد �ي ��وباني�  جا� �و�� ��ي� متعد� الفنو�� �وا�ي وقا� و�اعر وبا�� ومترج� وم�ي� وم�ر� ل��با�� �ت� بال��ة العربية وال�ر�ية. �ر�� �و�� و�
�ي ال�دو� ال�و�ية� التر�ية ����� �اجر �ل� �لمانيا وي�مل جن�يت�ا �ي م�ا�عة �ما� الراين.نا� جا��ت� ا��بية ا�ول� عن قصة ���� م�تر�� 
ر�� قصت� ال�ر�ية ��فنة تراب� عن اال�تراب ال��را�ي �في�� �ينما�ي. وب�ان�  ر�� �م�ر�ية �ي تر�يا. وع� ال�ر�ية �ي �و�يا عا� ���� التي ع�
�صا�� ل��ير من ال�وا�� ا��بية ونيل من��ات� ا��بية والب��ية ل�ت�دير� ��د ا�ت� ب��ل �ا� ب��ا�ت� ال�ر�ية �وا� �ي ال�تابة ا��بية ب��ت� ا��� �و 
ا� عن �بنا� ج�دت�� و�ام�� ل��ايا�� ع�� عات��� و�ي �ن� ق�م�. والم�دمة �� ت�ي� �ما� الترجمة ل�ير�  ر� � عب� بالترجمة من ال��ة ال�ر�ية �ل� ال��ة العربية م�
��ي� قدير ب��� جا� �و��� ���جا� ا����ة قد ي�و� �في�� ب�ر� بع� جوانب�ا الم�رقة. ��ل� �وا�نا..

�ا� ���س�� األجاأ للخيال 
�م�ا�ي�� الك�ي���2�

جان دوست:

مصطفى الناسي

حاوره: زياد محمد مبارك 

�عد ����� من ال�سجن مجينينة يعيد هيكلة ع�سا��� 
سفاحون في مواجهة جرائم استثنائية                       �10�

كيف تصبح كاتًبا؟

�يب�ر معنا ال�ا�� من ��� �ات� ال���ات �ي م�فات  تت�� بالرع� جرا� ��عا� �جرامية قا� ب�ا مت�مو� ��ان�� ال��ا� ن�ا�يا ب���ا� 
تتراو� مابين ا�عدا� وال��ن الم�بد �ي� ا�تب�� ��ما��� بم�فات �بير� مرتب�ة ��ا�ا بعال� ال�ريمة وتفننوا �ي ا�ت�اب ��عا� 
�جرامية ��ير� بوعي من�� �و بدو� وعي �ل� �� ت�ولوا �ل� �وابي� م�ع�ة بالن�بة ل�موا�نين و�جا� ا�من. من�� من �ل ل�نوات 
بعيدا عن �عين االمن التي �ان� تتر�د� �يما ��رو� وقعوا �ما ت�� ال�يو� ع�� ���ال�ا مبا�ر� بعد ا�ت�اب�� لفع��� ال�رمي �و �ي 
م�ر� ال�ريمة 
االت�ا� اال�ترا�ي تفت� اليو�  تفا�يل ��� ال�را��  ��ن�ا تب��  م�ر� ق�ايا من م�موعة م�فات عر�ت�ا 
الم�ا�� الم�ربية من� بداية ال�بعينيات من ال�ر� الما�ي �ل� يومنا ��ا.. �يما تا�ي� العدالة الم�ربية م�ي� 
بال��ايا الم�اب�ة وب�عدا� �بير�� �ال �� ال��ايا التي ��ترنا� اليو� تعتبر م�ير� �دت �لي�ا انتبا� الر�� العا� 
الو�ني� �ما عر�� ن�ا�ا وجداال وا�عا من �ر� ا��صا�يين وع�ما� االجتما� وع�ما� ال�ريمة.. �يما ��� 
تفا�ي��ا �ا��ة �ي ع�و� العديد من ال��ايا وعا��ت��..

ال�نا� 
ال�سوفى
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��� ��� ������  �������� ������ ������� �� ������� ������� ��م������ 
 ��� ����� ���� �� �� � م��� ���� ����� ����� ���� م��� ����� ����
م����� ���� ������� ������ �� ����� ������ ��م��� ������

�ن ����  ������� ����� �� ������� ����� �������� ���� ����� ���� ���
م��������� �� ����� ����ن � ����� من �� ������ ������� ������� ���� ���� 
��� ��������� ������� م��� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ���� ������� 
 ������� ��� �� ������ ������ �Glade Whitney� ����� ���� ���� ��� ������� من
�������� ���� ����� ���� م��� ����� ����� ���� �� ������ ���������� 
��������� ���������� ����� ����� م���� ���� ��� ����� ���� ����������� 
��������� ����� ����� �� ������
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لي� ل� ���� �و�� �م� ����
��ن� �����ة� ��� ��و��

را� ... �� ��
و�����ة� ��� ���� �مرا�

�� ��ل���را� ت�ر� ������ ���� ليمونة ي�
ول� ��جتهد�

�� ��جد�
ية� � ر� ���ة� �� ���د� �وا�� ج�م�� ��

���مو� ��وي��
��� �����ة �� ولدن� �� �ج���ن�. ال��د ����� 

ال�� ي�د��� �ل� ال��ل� �هوي�� ي�د��� الم�تم�. 
�ي� يت���� ال������ �� ��ا الم��� ا�ج���� ال�� 

جد �ي�� �� ���� يو�� ���ت� ��� �� يم��� ��  و�
ي�ت�� التد�� �ي� لت�مي�� �و ��وي���

�� �� ال������� ل� �د�� ا�تي�� ال��د ال�� ي�ت��� �يت�و� ا��ر �ل� نو� �� 
الم����ة �ا�� �وي�� ج��ية ��ر�. �� يتد�� ال������ �� ��ا ا��تي��� و�� 

ي�م� ل��ا� و�� ��ت� �� ���ا� ل�ت�ت�ر �ا�� ج�د ��ت�� �� ج����

ل���� �� ل��ة ���ية �� الت�و� ال��ي� 
ل����� � نر� ��� �� �� ن�ي�� �� �ي�� 
ولي�� ��ي�ة و�ت�ير�. �� ن�د �� �� ي��ر ��ا 
الت�و� �� ال�ي� والوجدا� وا����� لد� ���ري� 
و������ و��� ���� ال����ي� �م� ا�ت��وا �دو�� 
ا�ت����ية.

و��� ال����� ا�تي��ا� �� ��وا� لم��ري� 
و����ة و�ي��يي� و����� �� ��ت�� 
الت��يرا�� �� ��رن� و�� ��و� ����ة � ي�تمو� 
ال� �ي��ا� ��ت��ة� ��� له� ���ير �� ��� 
�ت����ه� او ����له�. ��وا� �� و��ي� ��تو�ة 
��� ال��� والوجدا�� �د�ه� ا�ن��� والم�تم� 
وال�ي��� �ت�� �ي�ة ال��ر وال���� و��ت�ر 
ل���..

78 وصايا مفتوحة على العقل والوجدان

عاطف محمد

�ا������ �� ال�د��� ل���ة ا�ر�د�
كتب لها وقع

�س�� �بد ال�سبور

إعداد: فاطمة الزهراء 
الرغيوي

2/2

غالف الكتاب
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@ شاعر وروائي سوري

الج�سد 
وقل�ة االأدب

حين أكتب وأخلق أو اختلق 
شخصّيات، فإنني أبني 
أجساد. أبث� فيها أرواحها، 
وأسّيرها وأخّيرها



الشهيرة  القصائد  إحدى  عنوان  طبعا  هذا 
ابن  اليوناني  الشاعر  كفافيس  لقسطنطني 
اإلسكندرية، الذي أجمع كل نقاد الدنيا على أنه بعد 
اليوناني، ودخل مرحلة جديدة  الشعر  تغير  موته 
لكن  ذلك،  أقول  حتى  اليونانية  أعرف  ال  الفن.  من 
صادقون. أنهم  البد  الدنيا  كل  في  ذلك  قالوا   من 
عمري،  من  قديمة  مرحلة  في  كفافيس  أحببت  لقد 
اإلسكندرية  ابن  بأنه  اقرأه  وأنا  أشعر  وكنت 
الهيللينية، التي كانت يوما مدينة العالم. أخذتني 
له وقصائد طويلة، جعلت بعضها  قصائد قصيرة 
مقدمات لفصول قليلة من ثالثيتي »ال أحد ينام في 
في  و«اإلسكندرية  العنبر«  و«طيور  اإلسكندرية« 
غيمة«. وكنت أشعر بأنه كتبها لي رغم أنه توفي 
1933 أي قبل أحداث الجزء األول من ثالثية  عام 
 اإلسكندرية، الذي يدور في الحرب العاملية الثانية.
اإلسكندرية،  مقطع من قصيدته عن  اآلن  علّي  يهل 

املدينة  فيه  تناديه  عنها  بعيد  وهو 
فيقول »لن تجد بلدانا وال بحورا أخرى. 
ستالحقك املدينة، وستهيم في الشوارع 
ذاتها، وما من سفني من أجلك، وما من 
التي  املدينة  هي  أين  وأقول  سبيل«. 
خرابا.  املدن  كل  صارت  وقد  تناديني 
وكانت  أعشقها،  التي  املوسيقى  حتى 
تعد  لم  ُعال،  سماوات  في  بي  تحلق 
من  للقراء  معذرة  مكاني.  من  تحركني 
بينما  متشائما  سأبدو  إذ  الشباب، 
معه  تتعاملوا  أن  يجب  أمامكم  الزمن 
لكنني  استطعتم.  إذا  تغيروه  وأن 
ُيثار من قضايا  ما  وأرى  أنظر حولي 
اجتماعية، كلها تشتت العقل والقلب، 
إلى  يصل  الذي  النقاش  حدة  وأرى 
ونادرا  األجيال،  كل  بني  الشتائم 
بهدوء.  رأيا  يعارض  رأيا  أرى  ما 
نناضل  عشنا  التي  الكبرى  القضايا 
صارت  أراها  وفعال،  كتابة  أجلها  من 
صارت  الحرية  فال  كلها  شكوك  محل 
االجتماعية،  العدالة  وال  أحدا،  تهم 
فلسطني  مثل  فقضية  االستقالل،  وال 
إسرائيل،  بحق  يقول  من  لها  ظهر 
خانوا  من  هم  الفلسطينيني  وإن 
والثورات  أرضهم.  وباعوا  القضية، 

ثورات  صارت  الحكم  أنظمة  ضد  قامت  التي 
عميلة وبقيت األنظمة، أو جاء ما هو أفظع منها. 
أمامي  معلقا  در«  »للخلف  شعار  أرى  أصبحت 
املراقبة  من  أكثر  لنفسي  أدعي  وال  الفضاء،  في 
 والكتابة عن األمل، الذي أراه يخبو، بل يضيع.
يساهمان  العمر  وتقدم  الصحية  حالتي  مؤكد 
لقد ذكرني  اآلمال؟  أين هي  لكن  اليأس،  في هذا 
الفيسبوك بمقطع شعري من روايتي »اإلسكندرية 
يقول »ذلك الشيخ الذي يهدد النساء  في غيمة« 
تصنعها  الحب،  قصص  أن  يعرف  ال  بالجحيم، 
النيران«، فخفت أعيد نشره ألن البعض سيعتبره 
دعوة للتبرج والحرية في الحب، وسوف يضيفون 
إليها دعوة للجنس، وغير ذلك مما أراه أمامي أكثر 
من أي زمن. لقد رأيت الدعوة إلى عدم خروج املرأة 
من بيتها، وعدم التبرج، تعلو في املساجد والقنوات 
التلفزيونية واملحطات الدينية في الراديو، أكثر من 

أربعني سنة، لكنها لم تكن تقفز أمامي، بل كان األمر 
يستدعي أن أسمعها أو أذهب إليها.

دخلها  أن  بعد  بطيبة،  الوباء  حل  كيف  أتذكر 
أوديب، وكان هو الذي ارتكب الخطيئة إذ قتل أباه 
كانت  كيف  وأتساءل  يدري،  ال  وهو  أمه،  وتزوج 

خطيئة حقا وقد حكمت عليه بها اآللهة مبكرا.
كل  أمامي  بها  تلقي  امليديا  صارت  اآلن 
عن  يدافعون  من  إلى  منها  وأهرب  صباح، 
على  يردون  فأجدهم  الحياة،  في  وحقها  املرأة 
صار  وهكذا  حفظته،  فقد  أعرفه  أن  أريد  ال  ما 
لم تنغلق،  الخصوم واألعداء معا يفتحون صفحة 
زمان. من  أغلقتها  تقدمت  التي  الدول  كل   بينما 
انقلب  قد  الدنيا  أمامي  أرى  وأنا  عبثيا  صرت 
»أيا  متحف  إعادة  تركيا  في  تقرر  أن  بعد  حالها، 
صوفيا« إلى مسجد ودخل الجميع في نقاش حاد، 
هو  يرفض  ومن  ألردوغان،  عميل  هو  يوافق  فمن 

دولجي وعميل للنظام املصري، ولم أجد إال الضحك 
قائال، إن هذا كله لن يزيد من سرعة اإلنترنت في 
بأهمية  شخص  من  أكثر  علّي  ألح  وحني  مصر. 
واألمر  وحزين  متعب  أنا  قلت  األمر،  في  الحديث 
بقراءاتي  اآلن  ألوذ  كذلك،  صرت  والحقيقة  لكم. 
القديمة، وأقرأ بقدر املستطاع، لكن من بني كل ما 
نفسي،  وأسأل  مدهشة  أساطير  علّي  تهّل  قرأت 
أم أخيل وهي تضع جسده في نهر  لم تدرك  كيف 
يصل  لن  املاء  أن  قدميه  من  إياه  ممسكة  الخلود 
 إليهما، فصار لكل منا نقطة ضعف مثل كعب أخيل.
كل  ألن  بلهاء،  نحن  كم  وأقول  التاريخ  إلى  أعود 
حتى  ضعف  نقطة  لهم  أن  يصدقوا  لم  الطغاة 
في  ذلك  يتذكروا  أن  يجدي  وماذا  ماتوا،  أو  قتلوا 
اآلخرة بعد أن خربوا البالد. أتذكر كيف حل الوباء 
بطيبة، بعد أن دخلها أوديب، وكان هو الذي ارتكب 
يدري،  ال  وهو  أمه،  وتزوج  أباه  قتل  إذ  الخطيئة 

وأتساءل كيف كانت خطيئة حقا وقد حكمت عليه 
أن  أدرك  القدر؟  ثمن  يدفع  كيف  مبكرا.  اآللهة  بها 
األسطورة بنت املجتمع العبودي تقرر أن املصائر 
ليست  ثم  ومن  منها،  هروب  وال  سلفا،  محددة 
صالحة في املجتمعات الحرة، لكن يقفز سؤال ملاذا 
وقد أخطأ أوديب، يدفع شعب طيبة الثمن؟ وأنظر 
حولي فأرى الشعوب كلها دفعت عبر التاريخ ثمن 
أخطاء حكامها. الحروب أفنت ماليني الشباب في 
كل الدنيا، والذي أعلن الحروب كانوا كبار السن من 
القادة والحكام وال يزالون. ألوذ بكفافيس وقصيدته 
في »انتظار البرابرة » حني خرج الحاكم والحاشية 
والشعب كله في استقبال البرابرة، لكن البرابرة لم 
يأتوا. أقول ما قلته يوما في ندوة عن كفافيس في 
مدينة تولوز في فرنسا، منذ أكثر من عشر سنوات 
تحدثا  وأوربا  أمريكا  من  ناقدان  معي  كان  حني 
حني  لكنني  كفافيس،  الشعرعند  عن  باستفاضة 
القصيدة  هذه  عند  أنا  وقفت 
وقلت، حتى البرابرة ال يأتون 
تعيس  وضع  فأي  إلينا، 
القاعة  دّوت  وكيف  نعيشه؟ 
بالتصفيق بني دهشة الناقدين 
الكبيرين. البرابرة الذين كانوا 
يأتون. ال  الحلول  من   حال 
»صحراء  رواية  علّي  وتهل 
بوتزاتي  لدينو  التتار« 
الذي  الشاب  البطل  أن  وكيف 
البالد  خارج  قلعة  يقود  ذهب 
قضى  التتار،  من  ليحميها 
إلى  أحيل  حتى  كله  عمره 
من عمره،  الستني  في  التقاعد 
القلعة  وترك  التتار،  يأت  ولم 
ليقوم  قادما  آخر  ليقابل شابا 
العمر  يضيع  أن  بمهمته، 
يأتي. ال  ما  انتظار  في   سدى 
إحدى  إلى  الرواية  تأخذني 
قصص دينو بوتزاتي القصيرة 
حني  السابع«،  »الطابق  وهي 
ذات  املستشفي  مريض  دخل 
العالج،  في  الطيــــبة  السمعة 
بسيط،  سعال  من  يعاني  ألنه 
السابع  الطابق  في  فأودعـــوه 
لألمراض  مخصصة  السفلى  الطوابق  أن  وعرف 
األصعــــب درجـــة، وصـــاروا ينقـــلونه كل يوم من 
طابـــق أعلى إلى طابق أسفل ويزداد مرضه حتى 
ومات. األول  الطابق  في  املوتى  مع  نفسه   وجد 
هو حكم القدر الذي ال يختلف عن القدر اليوناني 
إلى بعضها  التي أشرت  الشهيرة،  في األساطير 
والتي اختتمها بواحدة منها، هي حكاية »سرير 
قاطع الطريق الذي كان يجبر من يمّر  بروكست« 
عليه أن ينام في سريره الوحيد فإذا رآه أطول من 
السرير قطع من ساقيه وإذا رآه أقصر شد ساقيه 
من مفصليهما ليكون مناسبا وأنظر حولي فأرى 
وامليديا،  اإلعالم  في  شيء  كل  تفسير  يتم  هكذا 
والحقيقة غائبة وهي بسيطة جدا نحن نستحق 

الحياة بدون ضجيج.

٭ روائي من مصر

للروائي  من املنتظر أن تصدر الرواية الجديدة »ملح جل املنسيات« 
الجزائري الشهير باسم ياسمينة خضرا، وتصدر الرواية الجديدة قريبا 

في الجزائر وعدة بلدان أخرى، حسبما أفاد به األديب.
وحسب الكاتب فإنه من املنتظر أن تصدر الرواية التي تحمل عنوان 
»ملح جل املنسيات« في الـ20 من غشت القادم لدى دار القصبة للنشر 

والتوزيع، وكذلك في كل من فرنسا وسويسرا وبلجيكا. 
وتحكي الرواية، حسب امللخص الذي نشره الكاتب، قصة آدم نايت 
رحيلها،  بعد  زوجته  تركته  الذي  الفراغ  يتحمل  لم  الذي  املعلم  قاسم، 

فهجر تالميذه وراح يصول ويجول في كل االتجاهات.
وها هي الصدف تطبع دربه، حيث تحول إلى موسيقار كفيف يردد 
أناشيد روحانية لكبار املتبصرين، إضافة إلى حكاية بائسني يتماثلون 
الذي  الخالص  إلى  دوما  به  يحيلون  كلهم  الساذجني،  وبعض  للشفاء 

يرفض أن يؤمن به، إلى أن غاص في إحدى املرات في عاداته القديمة.
االمتالك  في  »التأمل  على  خضرا  ياسمينة  املؤلف  يبعث  وهكذا 
واالنفصال، الحرمان واالحتقار، وعلى املكانة التي تشغلها النساء في 

الذهنيات املنهارة من خالل رحالت شرير كئيب«.
مولسهول(  محمد  الحقيقي  )واسمه  خضرا  ياسمينة  فإن  لإلشارة 
يعتبر أحد الروائيني الناطقني باللغة الفرنسية غزيري العطاء واألكثر 
قراءة في املغرب وأوروبا، بحيث ال يزال ينشر كتبه منذ أكثر من 25 سنة 

وله حوالي 30 رواية مترجمة إلى أكثر من 40 لغة.
ولقد تم تكريم مؤلف »موريتوري« سنة 1997 و«ليلة التائب الطويلة« 
سنة 2010 و«ليلة الريس األخيرة« سنة 2015 و«اعتداء في حق سارة 
2019، عدة مرات في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والواليات  سنة  إيكر« 

املتحدة األمريكية.

واحدة من أكثر الروايات التى سلطت الضوء على الوضع غير 
اإلنساني الذى يعيش فيه السود فى العالم وخاصة في جنوب 
أفريقيا في ظل سياسات  الفصل العنصري فى البالد قبل نحو 
لالديبة  3 عقود من اآلن، هي رواية »العالم البرجوازي الزائل« 

نادين جورديمير، الحاصة على نوبل فى اآلداب لعام 1991.
والرواية ، نشرت عام 1966، ألول مرة عن دار نشر فيكتور 
جورديمير  نادين  إن  ربه،  عبد  سمير  للمترجم  ووفقا  غوالنس، 
تريد أن تقول – ببساطه، فى هذه الرواية – إن البيض في جنوب 
من  يخافون  إنهم  حتى  اإلنسانية،  من  مجردون  قوم  أفريقيا 
العيش كسائر البشر، ويخشون التعامل بصدق مع أحاسيسهم؛ 

ألنهم موافقون ضمًنا على العيش فى ظل قوانني غير إنسانية.
ملساتها  وأقوى  ألطف  فى  تجسدت  قد  جوردمير  موهبة   إن 
التى ستضعها فى سجل األدب املعاصر. حيث تبني في روايتها 
فعال،  غير  ثائر  ملاكس،وهو  سابقة  زوجة  ساندت  فان  ليز  أن 
قام بإغراق نفسه، وسجن بعد فشله في القيام بعمل عنف ضد 
الحكومة, ثم خان رفاقه، واآلن طلب من ليز أن تقدم خدمة مباشرة 
لحركة السود الوطنية، وفي ذلك خطر مؤكد عليها، هل تستطيع 
ليز أن تقوم بمثل تلك املخاطرة؟ وهل نصب عينيها فشل ماكس، 

لقناعته بعدم جدوى ملثل تلك األعمال؟ وكيف ستتصرف؟
نادين جورديمر )-1923 2014( هي كاتبة ذات طراز حقوقى 
إنساني مناهض للعنصرية، وتنحدر من جنوب أفريقيا، ولدت 
فى سبرينجز يوم 20 نوفمبر 1923، وحصلت على جائزة نوبل 
فى  العنصرى  للتمييز  املناهضة  أعمالها  مجمل  عن  األدب  في 

بالدها عام 1991.

يف انتظار الربابرة

 إبراهيم عبد المجيد

الرسائل؟  تدوين  عن  الكّتاب  أضرب  ملاذا 
صرنا ال نقرأ ُمراسالت بني روائيني أو شعراء 
من  أكثر  يعدو  ال  ُنصادفه  وما  مسرحيني،  أو 
عن  املُعاصر  الكاتب  استغنى  القدامى.  إرث 
هواية السابقني في مصاحبة سعاة البريد، بل 
من بني الكّتاب من ال ُيصادف ساعي بريد سوى 
إلى  االنسحاب  مفضاًل  فواتير،  استالم  حني 
ميديا. السوشيال  على  والتعليقات   اإليميالت 
به  نقصد  األدب،  ضروب  من  ضربًا  نفقد  نكاد 
لقد  الكتابة.  عن  املُشافهة  ونابت  التراسل،  فن 
باإلعدام،  الرسائل  على  التكنولوجيا  حكمت 
بطاقة  إرسال  في  نفكر  أن  النادر  من  صار 
بريدية في سفرياتنا، أو على األقل نصًا قصيرًا 
املاضي،  في  الشخصية.  املناسبات  في  أصياًل 
كان البشر يعبرون عن أحاسيس الحب بينهم 
وأقل  رعونة  أكثر  األمر  بات  واليوم  برسالة، 

ُمباشرة. بكلمات   حميمية 
كان  الذي  الرسائل  تبادل 
وظيفة  بل  اجتماعية،  ممارسة 
ومدخل رزق يقتات منها كّتاب 
وقد  تختفي،  تكاد  عموميون، 
تعاظمت فردانية الناس، زادت 
ثقتهم في أنفسهم وفي لسانهم، 
برقية.  كتابة  يغريهم  يعد  ولم 
وسطى  منطقة  الرسالة  كانت 
بني األجناس األدبية، بني النثر 
والشعر، بني السرد واملسرحة، 
ثم  واملونولوغ،  املخاطبة  بني 
التجربة  تلك  وفقدنا  اختفت، 
بني  الحواجز  هدم  في  املثلى 
الرسالة  كانت  األدبية.  األنواع 
في  فكرية،  تجربة  أيضًا 
املكاشفة واملطارحة، وإلى وقت 
بالتطفل  شغوفني  كنا  قريب 
اليوم  أما  الكتاب،  رسائل  على 
فقط. بأعمالهم  نكتفي   فنحن 
في  العربية،  إلى  وصلت 
ترجمات  ماضية،  سنوات 
مراسالت وقعها كّتاب عامليون، 

منهم،  بعضًا  الذاكرة  تحفظ 
كواباتا،  ياسوناري  كامو،  ألبير 

أبولينار،  كويتزي،  أوستر،  بول  كافكا،  فرانز 
على  نعثر  ال  ملاذا  لكن  وغيرهم،  فيزجيرالد 
لقد  ندر؟  ما  سوى  عرب  كتاب  بني  مراسالت 
بأهمية  ليست  الكاتب  رسائل  أن  اعتقاد  شاع 
أعماله، بينما الحقيقة تقول العكس، فمن خالل 
ُنعيد  الكاتب،  أعمال  روح  نتلمس  الرسائل 
وكاشفة،  فاضحة  الرسائل  وتفسيرها،  فهمها 
هي األرشيف األمثل قصد فهم وتأويل ما خلفه 
األدباء، ومادة خصبة في تأمل ما لم يقولوه في 
نصوصهم املنشورة، رسائل الكاتب هي وصيته 
األهم، وعلى الرغم من ارتباطها بزمن ُمحدد، أو 
الغالب  في  فإنها  بعينه،  شخص  إلى  توجهه 
تفيد الباحثني في أزمنة مستقبلية. إن الرسائل 
يبوحون  صوتية،  بتسجيالت  تكون  ما  أشبه 
فيها بما خفي عن أعني القراء، بمجرد االطالع 
عليها ندخل في حميمياتهم، نشعر كما لو أننا 

من  إنها  إليهم.  نشغل جهاز تسجيل ونستمع 
األدبي،  النقد  في  عنها  غنى  ال  التي  املصادر 
ألصحابها،  الشخصية  الحياة  تخص  ال  هي 
وتحيلنا  نص،  كتابة  ظروف  على  تطلعنا  بل 
به.  أحاطت  أو  سبقته  التي  العوامل  فهم  إلى 
قيمتها أرشيفية وتساعدنا في مالمسة الحالة 
النفسية، التي رافقت الكاتب حني اشتغاله على 
عمله. إن مطالعة رسائل الكّتاب ُتشبه أيضًا من 
يذهب إلى التنقيب عن معادن نفسية، قد ال يجد 
بسهولة ما يبحث عنه، لكن من خالل مواصلة 
على  نعثر  قد  أوراقها،  بني  والتفتيش  الحفر 

أشياء ثمينة.
ما  كل  القارئ  ُيصدق  أال  أحيانًا  يحصل   
ُتكتب عادة تحت  الكتاب، فهي  ورد في رسائل 
من  تتضمن  وقد  وانفعاالتها،  اللحظة  تأثير 
أكثر  تزييف  يشوبه  الواقع،  من  أكثر  التخييل 

من الحقيقة.
 من حق القارئ أن يفكر في االكتفاء بأعمال 
ويستغني  صدرت،  كما  ُيناقشها  أن  ما،  كاتب 
عما جاورها من مراسالت، لكن للقارئ سلطته، 
السنوات  في  نالحظ  أيضًا،  نرجسيته  له 
باتت  الكّتاب،  بسير  االهتمام  تزايد  األخيرة 
أدبيًا  صنفًا  الذاتية  السيرة  أو  البيوغرافيا 
مستقاًل، زاد الفضول في التعرف على حيوات 
الكّتاب، وعن املكبوت في سيرهم، باملقابل يميل 
كثير من األدباء إلى عدم الكشف عن جوانبهم 
ال  أنهم  أو  حرجًا،  يستشعرون  الشخصية، 
يعرفون من أين يمكنهم الشروع في كتابة سيرة 
ذاتية، فلكل كاتب سير وليس سيرة واحدة، من 
مهمة  نتف  إنها  الرسائل،  أهمية  تتأتى  هنا 
ومكثفة في تشكيل سيرة كاتب وتجميعها، إذا 
الشخصية  بحياته  املجاهرة  عليه  يتعذر  كان 

قول  قصد  بالتراسل،  يستعني  أن  فبإمكانه 
القارئ  منح  وقصد  أعماله،  في  عنه  سكت  ما 
الزمن  هذا  ففي  فضوله،  ُيداوي  كي  فرصة 
إخفاء  املتعسر  من  صار  حيث  التكنولوجي، 
ومواقع  الرقمية  الكاميرات  زمن  في  شيء، 
التي تدون حياتنا يومًا بيوم، يمكن  التواصل 
أن نستغل املراسالت، وأن يعود إليها الكّتاب، 
قوله  يودون  ما  أو  األهم،  عن  يفصحوا  كي 
ويتجنبوا أن يحل شخص آخر ويسرد حياتهم 
مغالطات،  من  تتضمنه  قد  ما  مع  عنهم،  نيابة 
أو أن ينسب إليهم أشياء تتناقض مع عقائدهم 
يكتب  ال  من  زمن  من  ندنو  إننا  منطقهم.  أو 
عنه. غصبًا  يكتبه  آخر  سيأتي  سيرته   فيه 
ورد  ما  كل  القارئ  ُيصدق  أال  أحيانًا  يحصل 
في رسائل الكتاب، فهي ُتكتب عادة تحت تأثير 
التخييل  اللحظة وانفعاالتها، وقد تتضمن من 
يشوبه  الواقع،  من  أكثر 
تزييف أكثر من الحقيقة، 
على  اعتمدنا  إذا  لكن 
ذلك  فإن  الفرضية  هذه 
قيمتها،  من  ينقص  ال 
الرسائل  تلك  أن  بحكم 
النص  تلقي  في  تؤثر  ال 
اإلبداعي األصلي للكاتب، 
رسائله  صدقنا  سواء 
أن  ويمكن  العكس،  أو 
في  الرسائل  مع  نتعامل 
إبداعي،  كعمل  ذاتها  حد 
من  تتضمنه  ما  مع 
الواقع  بني  هشة  حدود 
تكرس  لقد  واملتخيل. 
القرن  منذ  التراسل  أدب 
السابع عشر، عاش أزهى 
عقوده، قبل أن يشرع في 
التراجع شيئًا فشيئًا إلى 
شاعت  يختفي،  كاد  أن 
خالل  من  كتبت  روايات 
الشخصيات،  بني  رسائل 
تحول  منها  وبعض 
سيلر«،  »بيست  إلى 
لكن هذا النوع الكتابي 
فكرة  تزال  ال  عربيًا،  مقبولة  مكانة  له  يجد  لم 
أدنى  مقام  في  التراسلية  اإلبداعية  الكتابة 
أنفسهم  الكّتاب  أن  كما  األخرى،  الكتابات  من 
يضمرون خشية من تبادل رسائل، ومن كشف 
ما ُيساورهم، يفضلون الصمت بدل املصارحة، 
الذاتي  القمع  إلى  االستسالم  يفضلون 
مفاجئًا  ليس  لذلك  مقاومته،  بدل  واالجتماعي، 
أن املقمــــوع في األدب العربي أكثر من املصرح 
به، ونحن نتوغل في زمن امليديا الجديدة، صار 
من الصعب أن نتخيل عودة محتملة للرسائل، 
فرصة  أنفسنا  على  ُنضيع  أننا  الغالب  وصار 
القارئ  حق  وإرضاء  الكّتاب  دواخل  كشف  في 
في مستويات  أدبية  أعمال  قراءة  في  وفضوله 

أخرى، خارج الكتاب املطبوع.

٭ كاتب من الجزائر

انتهى زمن الكتابة… مرحبا بامل�شافهة !

رواية جديدة للكاتب 
اجلزائري يا�شمينة خ�شرا

»الوليمة املتنقلة« 
كتاب لـ همنجواي 

يحبه ال�شائحون

الرواية اإلفريقية .. 

»العامل الربجوازي الزائل« هل 
الأفارقة البي�ض بال اإن�شانية؟

 سعيد خطيبي

  تحل ذكرى رحيل الكاتب العاملي »أرنيست همنجواي  
على  حصوله  من  سنوات  بعد  املنتحر   )1961  1899-(
من  العديد  له  كانت  وهمنجواي   لآلداب..  نوبل  جائزة 
حول  وقد  املتنقلة«  »الوليمة  منها  واملؤثرة  املهمة  الكتب 
الفرنسيون الكتاب إلى أيقونة في حياتهم حتى أنه  ال يزال 

من الكتب األكثر مبيعا فى العالم.
ويهدف الكتاب إلى بعث رسالة حب إلى مدينة باريس، 
بتوقيت  »باريس  بعنوان  الفرنسية  اللغة  إلى  ترجم  وقد 

شرق الواليات املتحدة«. 
إذا أتاك الحظ بما فيه  »همنجواي«  وفي الكتاب يقول 
الكفاية لتعيش في باريس وأنت شاب، فإن ذكراها ستبقى 

معك أينما ذهبت طوال حياتك، ألن باريس وليمة متنقلة. 
عن مدينة باريس التي   ويتحدث كتاب »وليمة متنقلة« 
كانت  لو  كما  العشرينات  أوائل  في  فيها همنجواي  عاش 

امرأة جميلة أغرم بها وحفظ خريطتها وتضاريسها.
 وتناول الكاتب قصة حياته في باريس ما بني -1921
بالحقبة  الفرنسيون  التى يسميها  السنوات  1926، وهي 
عن  »همنجواى«  يحكي  الجنون،  بسنوات  أو  الجميلة 
مكتبة  إلى  والوصول  السني،  نهر  شاطئ  على  التسكع 
شكسبير الستعارة الكتب واقتراض النقود من صاحبتها، 
مؤكدا أن باريس عاشت أجمل أيامها بعد الحرب العاملية 
من  للعديد  مقصدا  كانت  باريس  أن  موضحا  األولى، 
الفلسفية  واملذاهب  األدبية،  واملدارس  الفنية،  الحركات 

الجديدة.
ووصف »همنجواي« أن الخمس سنوات التى عاشها في 

أن  موضًحا  ميسورة،  ليست  املادية  حالته  تكن  لم  فرنسا 
الفقر ال يقف في طريق محبة الحياة، كما أنه استطاع أن 
يدخل القارئ في خفايا تجربة الروائي الشاب الذي يعشق 
الكتابة في املقهى ساعات الصباح الباكر ليتفرغ بقية اليوم 
يشاركونه  الذين  بأصدقائه  وااللتقاء  باريس  في  للتنزه 

تجربة الكتابات األولى.
كما يتحدث الكتاب عن األدباء والفنانني والشعراء الذين 
ربطته  والذين  األيام  تلك  في  باريس  في  يعيشون  كانوا 
فيها  لإلقامة  قصدها  ولهذا  وصداقة،  مودة  صالت  معهم 
كثير من أدباء إنجلترا وأمريكا مثل الشاعر األمريكي عزرا 
باوند، والشاعر األمريكى البريطانى تى إس إليوت صاحب 
التي تعد نقلة نوعية كبرى في  األرض اليباب »  قصيدة » 
الشعر اإلنجليزى في القرن العشرين، والروائي اإليرلندي 
التي توصف  »يوليسيس«  رواية  جيمس جويس صاحب 
العشرين،  القرن  في  العاملى  األدب  في  رواية  أعظم  بأنها 
صاحب  فتزجيرالد،  سكوت  الشهير  األمريكى  والروائي 
رواية » جاتسبي العظيم » أفضل رواية أمريكية في القرن 
العشرين، والناقدة الروائية األمريكية جيرتيتيود شتاين، 
فورد  البريطاني  والكاتب  باسني،  األمريكى  والرسام 
جنسًا  يشكل  الكتاب  فهذا  كثير،  وغيرهم  فورد،  مادوكس 
صيغت  ذاتية  سيرة  ذكريات  عن  عبارة  فهو  جديدًا  أدبيًا 

بشكل روائي.
وإضافة إلى كل هذه التفصيالت، يكشف الكاتب فى هذا 
املعلومات  وبث  واألسلوبية،  السردية  تقنياته  عن  الكتاب 

بطريقة ذكية يشعر بها القارئ العادي.
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ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...
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