
قبل أي متابعة للسعار الجزائري في التعامل مع تصريحات 
عمر هالل،

ومع الوثيقة التي توصلت بها دول عدم االنحياز، وبعيدا 
عن المساجلة، ال بد من الحسم  من اآلن، أن أقصى ما قد 
يطالب به المغرب في قضية «القبايل»، هي حكم ذاتي تحت 

السيادة الجزائرية!
لن  فهو  المغرب،  مسعى  من  الجزائر  في  ال خوف  إذن 
يساند إال ما يطلبه لنفسه، ولشعبه، ولما يحقق االنسجام 
األخالقي الديبلوماسي…، وقد يستمر إنضاج هذا المقترح 

خمسين عاما..
ونحن سنقلد الجزائر في تاريخها الديبلوماسي معنا، فقط!
األمر  إلى  ولتنظر  الثلج  في  يدها  الجزائر  لتضع  إذن 
والجيواستراتيجية  السياسية  األشكال  توازي  زاوية  من 

في الصراع!
ال أحد…

وال شيء، خارج الوازع األخالقي يمنع المغرب من المعاملة 
بالمثل 

في قضاياه الحيوية..غير أنه إذا كنا نؤمن بأن السياسة 
أخالق

 فإننا ندرك ونعي أيضا بأن األخالق وحدها ال تصنع 
السياسة،…

كما قال اندري مالرو الدوغولي.
في عمق  بالمثل  المعاملة  مبدأ  والجزائر تضع  خاصة 
سياستها الخارجية، وتصر بأنها الدولة الوحيدة في شمال 
إفريقيا وعند العرب التي تضع مبدأ المعاملة بالمثل في 

مرتبة سيادية..
فعليها إذن أن تفهم خطوة المغرب، بروح حربية رياضية!

 هل نحلم؟
لماذا ال …إذا كان الواقع هو أفضل حلم نقدمه للجنراالت.
 فقد اكتشفت المنظومة العسكرية هكذا، فجأة، قاموس 

الجوار الحسن
بين  األخوية  العالقات  متانة  في  أصيبت  فجأة  وهكذا 

الشعبين الشقيقين..
  واقترفت القاموس الدبلوماسي للمغرب للرد على المغرب 
بعد أن نسيت اليد الممدودة، ونسيت الكفاح المشترك في 

الفعل الميداني!
أما بخصوص المطالبة بتوضيح الموقف الذي طالبت به 
الخارجية الجزائرية، فأنا أمزح %50) خمسين في المئة( 

فقط عندما أقول  بأن المغرب ليس مطالبا بأي توضيح .
المعاداة  46 سنة، عمر قضية  ينتظر مرور  أن   وعليه 
الذي  الكالم  نفس  يقول  لكي  الترابية،  وحدتنا  في  لحقنا 

يقوله الجزائريون اليوم:
ليست لنا مصلحة في النزاع،

بل نحن نسند شعبا يخوض معركة تقرير مصيره!
نعرف أن خطوة المغرب أكبر بكثير مما توقعنا، وأكبر 
بكثير مما توقعوا في قصر المرادية، لكنهم ذهبوا أبعد مما 
نتصور في األحقاد، عندما  اعتبروا في مجلة «الجيش» أن 

المغاربة خانوا األمير عبد لقادر
 وهم الذين غدروا بيوغارطا منذ 2181 …..!

 وبمسايرة هذا العبث، والرجوع وراء في الزمن سنكون 
كانت تضم    بمنطق أننا متهمون بقتل ربع البشرية ) 

آدم عليه السالم وأمنا حواء واألخوين معا(..
 وللتذكير ، فقد كتب الفقير إلى رحمة ربه :

  يبدو أن المغرب بدأ يعيد تقدير موازين القوى لكل ما 
يقع حوله، ولعل القراءة الوافية تفترض أن نستحضر: 

)طابوهات  عليه  المحرم  من  أن  يرى  يعد  لم  أنه  أوال- 
بالقوى  األم��ر  يتعلق  عندما  الندية  بمواقف  يجاهر  أن   )
فرنسا  وقبلهما  وإسبانيا،  ألمانيا  مع  فعل  كما  العظمى، 

وأمريكا باراك أوباما.. 
وهو ما كان يثير الفزع في أوساط واسعة من الرأي العام، 
وإن لم تسلم به إال بعد أن أثبت أن الدول المعنية أعادت 

الكثير من مسلماتها على ضوء مواقفه.
ما كان له أن يستمر في الصمت وتحمل النفاق الدولي 
المناهض له، ازدواجية دولية أصبحت مسلمة من مسلمات 

العالقة مع المغرب.
التاريخ  ك��ان  دول  مع  العالقات  ترتيب  أع��اد  ثانيا- 
الدبلوماسي بيننا يفترض منا العداء الكبير تجاهها، وهو 
عديدة  إفريقية  بدول  مرورا  نيجيريا  إلى  كوبا  من  تم  ما 

كانت تناهضنا.
بناء على  الشراكات االستراتيجية  ترتيب  إعادة  ثالثا- 
بناء على  التي تتصرف  الدول نفسها  المصالح وبمنطق 

مصالحها.
وقد تغيرت المعادلة مع شراكات الصين وروسيا بالرغم 

من التحالف الوطيد والعميق والقوي مع أمريكا.
رابعا- لم يعد المغرب يقبل أن يكون ضحية أخالقياته، 
وأكثر من هذا أن تجرب فيه كل المواقف والقواميس، بكل 
االنفصال  قبيل  من  وعدوانية،  ونفاق  عبث  من  تحمله  ما 
مع  اليوم  الحال  هو  كما  والتفتيت،  الوحدة  واالحتالل، 

الجزائر...
عندما نقول بهذه المالحظات، فنحن ال نسير في اتجاه 
دعم االنفصال في دولة الجيران، بل نقول إن أحد قواعد 
السياسة في األخالق وقواعد األخالق في السياسة هي أال 

تدفع خصمك إلى …اليأس منك!
القادم من األيام سيعطي لكل هذه التغيرات الجوهرية 

حجمها الحقيقي.

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

حكم ذاتي 
تحت ال�سيادة 
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اإدري�ش ل�سكر يف برنامج 
مواجهة لالإقناع

خ�سراء الوطن 
ووداد الأمة

بإمكان المغاربة االحتفال بعيد األضحى دون رفع أعداد اإلصابات والوفيات

األستاذ  االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب  يقول 
على  لإلقناع«  »مواجهة  برنامج  في  لشكر  إدريس 
ميدي 1 تيفي يوم السبت 10 يوليوز، منوها ومعتزا 
ومفتخرا بتتويج فريق الرجاء البيضاوي بلقب كأس 
الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، كاف 2021، »... إن 
هذا الفوز سيجعل لكرة القدم المغربية موضعا قاريا 

إلى حين أن يتم ذلك أيضا على الصعيد العربي..
فريق  أن  نذكر  الرائد،  الكروي  السياق  وفي هذا 
البالء الحسن في ما  أبلى  البيضاوي أيضا  الوداد 

يتعلق بالبطولة الوطنية...
وبالمناسبة نشدد على ضرورة أن يحسب للرجاء 

حفاظها على موقع جيد بالبطوالت القارية...
أملنا أن ينعكس هذا الفوز وهذا االنتصار، وأن 
الذي  الوطني  المنتخب  على  إيجابيا،  حافزا  يكون 
صعيد  على  نجوميتهم  أب��رزوا  العبين  على  يتوفر 
اإلعالم الكروي العالمي؛ وأوضح دليل صفقة باريس 
سان جيرمان التي ضمت أشرف حكيمي عنوان تألق 

الالعب المغربي...
هناك تشابه بين حقل السياسة وحقل كرة القدم... 
سياسة  الفرجة في كرة القدم تخفي سياسة أخرى: 
الهجوم  سياسة  الرقعة؛  تدبير  سياسة  رياضية، 

والدفاع.«
ما فعلته الخضراء الوطنية للمغرب، يوم السبت 

الماضي، أمر جلل يستحق كثيرا من الكالم...
فجأة تفوز الرجاء مجددا في قلب األزمة بالكأس 

القارية.
فجأة تذكر الرجاء القارة كلها أنها تعتمد على أبناء 
الدار وأبناء المدرسة، وأنها قادرة دوما وأبدا، على 
أدلة ونماذج، يستفيد  للناس  الكرة وتقديمها  صنع 
منها المغرب كله، يتقدمها الشاب الموهوب المسمى 
سفيان الرحيمي، الذي كان بطل كأس إفريقيا للمحليين 
وهدافها، والذي لم يستفد مما استفاد منه المحترفون 

لكنه تفوق على كل المحترفين.
فجأة تعيدنا هاته الفرقة الخاصة من نوعها إلى 
األساسي ليس هو التوفر على  بديهيات كرة القدم: 
التوفر على  المادية. األساسي ليس هو  اإلمكانيات 
من يستطيع الدفع بك في المحافل الوطنية أو القارية 
أو العالمية. األساسي ليس هو اإلعالم الذي يتبع من 

يدفع له أكثر.
األساسي في الحكاية الكروية/اإلنسانية أن تتوفر 
خاص بك يميزك  »أ دي إن«  أو  على حمض نووي 

عما وعمن عداك.
في هاته نستطيع أن نقولها بكل افتخار بالخضراء 
الفريق بالتحديد ال يتوفر  ما يتوفر لهذا  المغربية: 

لغيره.
إلى  المغاربة من طنجة  الذي جعل  السبب  لعله 
الخضراء  يسمونها:  العالم  مغاربة  ومعهم  الكويرة 

الوطنية.
فقط ال غير.

ومبروك  الجديد،  االنتصار  هذا  للمغرب  مبروك 
للخضراء الوطنية التأكيد عليها مجددا في انتظار 

القادمات وهي كثيرة بالتأكيد...
الرجاء  مباراة  نهاية  الحكم صافرة  أطلق  إن  ما 
البيضاوي ضد شبيبة القبائل الجزائري، معلنا تتويج 
الفريق األخضر بطال لكأس الكاف، حتى أشاد جاللة 
القدم  لكرة  المشرف  الكبير  القاري  باإلنجاز  الملك 
المغربية، والذي جاء ليتوج الجهود التي بذلها أعضاء 
الفريق.. وأكد جاللته ثقته في أن هذا الفوز سيشكل 
لمضاعفة  البيضاوي  النادي  ألعضاء  قويا  حافزا 
الجهود وتحقيق المزيد من اإلنجازات، لتنضاف إلى 
رصيده الثري من األلقاب اإلقليمية والقارية والدولية.

عدم  مؤتمر  في  تقديمها  تم  التي  هالل،  عمر  كلمة 
االنحياز، خلفت نقاشا كبيرا ليس فقط داخل الجزائر 
بل أيضا داخل المغرب، بين من دافع عن أهمية تبني 
مصير شعب  وتقرير  استقالل  لدعم  الرسمي  المغرب 
سالح  بنفس  الرد  ض��رورة  من  ينطلق  الذي  القبايل، 
الخصوم  حتى لو أدى إلى المس بواحدة من ثوابت 
الخطاب الدبلوماسي المغربي الداعم لوحدة الشعوب 
من منطلق مبدئي وأخالقي، قبل أن يكون سياسيا، وبين 

من اعتبر أن هذا الخطاب »شخصيا أصطف مع هذه 
الفكرة« ال يمكن اعتباره مؤشرا على تحول في خطاب 
الدبلوماسية المغربية وال يمس جوهر عملها المبني على 
النأي بالنفس عن المشاكل الداخلية لبعض الدول، وتبني 
طرح وحدة الدول وعدم المساس بسيادتها، خاصة وأن 
جل خطب العاهل المغربي ظلت متشبثة بهذا االختيار 
عربية  قمم  في  عنه  أعلن  لطالما  الذي  االستراتيجي، 
»القمة المغربية-الخليجية« وفي مناسبات وطنية عدة، 
وهو نفسه الخطاب الذي أطر عودة المغرب لالتحاد 
اإلفريقي وشجع دوال إفريقية عديدة لتكون مصطفة إلى 

جانبه وداعمة له.
نقاش  إنه  القول  يمكن  تفجر،  الذي  النقاش،  هذا   
صحي، أبرز أن المجال الدبلوماسي المغربي مفتوح، 
التفاعل مع كل  غير مغلق، وأن المغاربة قادرين على 
التي تهمهم ومنتبهين لما يعتبرونه قضايا  القضايا 
استراتيجية، وأكد أن المغرب بلد له مناعة قوية داخلية 
لمناقشة كل القضايا دون أي عقد تاريخية وال كوابح 
ويقوي  المغرب  يقوي  ق��وة،  عنصر  وه��و  سياسية، 
متابعين  المغاربة  أن  وُيثبت  المغربية  الدبلوماسية 
تقوم  الذي  وللعمل  لدبلوماسيتهم،  ومنتبهين  جيدين 
به، وأن الشأن الدبلوماسي لم يعد محتكرا في دوائر 
معينة، بل أصبح العمل الدبلوماسي المغربي شأنا عاما 
يتفاعل معه المغاربة كما يتفاعلون مع مختلف قضاياهم 

األخرى، وهي نقطة ُتحسب للمغرب. 
بعيدا عن رد فعل النظام الجزائري، الذي أصدر بيانا 
يعكس حالة الصدمة التي تلقاها نتيجة تصريح عمر 
هالل،هذا البيان الجزائري الذي ال يحتاج ألي تعليق 
ألنه يعكس حالة األزمة التي يعيشها  النظام العسكري 
وانسداد أفقه السياسي داخليا وفي المنطقة، ويؤكد 
عجزه عن مسايرة المغرب في اإلصالحات التي تم قام 
بها، فالسؤال الذي فجره تصريح عمر هالل، البد من 
طرحه بالوضوح الالزم، هل يجب دعم وتبني فكرة تقرير 

مصير »شعب القبايل«؟! 
طبعا اإلجابة العاطفية، والتي تنطلق منذ 45 سنة 
من معاكسة النظام الجزائري للمغرب ولوحدته الترابية 
ستؤدي إلى القول بضرورة أن يتبنى المغرب مقولة 
»الماك«  دعم حركة  شعب القبايل المحتل«، ولم ال   «
الجواب  وبالمقابل،  لكن،  المنفية،  القبايل  وحكومة 
العقالني الذي ينطلق من قراءة تاريخية لنزاع الصحراء 
وللخطاب  االنفصالية،  النزعات  كل  ولمآالت  المفتعل 
الدبلوماسي المغربي يجعل من ضرورة التنبيه لعدم 
االنسياق وراء هذا الخطاب، على األقل، رسميا، ليس 
من منطلق ضعف المغرب، بل من منطلق وطني بحث  

ولعدة اعتبارات أساسية منها:
البقية ص 2

نقا�ش حول تقرير م�سير »�سعب القبايل«

الحبيب المالكي رئي�سا جديدا لمهرجان ال�سينما الإفريقية
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نوفل البعمري

صادق المجلس اإلداري لمؤسسة مهرجان السينما 
اإلفريقية بخريبكة المنعقد الجمعة  الماضية في دورة 
استثنائية على تعيين الحبيب المالكي رئيسا جديدا 
 لمؤسسة المهرجان خلفا للراحل نور الدين الصايل.

وخالل هذا االجتماع تمت اإلشادة بالدور البارز الذي 
لعبه فقيد السينما المغربية الراحل نور الدين الصايل 

المهرجان سواء خالل  تكريس مكانة ودور هذا  في 
سنوات تحمله رئاسته طيلة 12 سنة او خالل فترات 
تنظيم المهرجان في شكل ملتقى في دوراته األولى. كما 
تم إبراز الدور البارز الذي اضطلع به الراحل في إشعاع 
وخدمة السينما اإلفريقية والثقافة السينمائية كأحد 

مرتكزات المهرجان منذ تأسيسيه في العام 1977.

»ال�سناقة« والجائحة وراء ارتفاع اأ�سعار الأ�ساحي

عبد السالم المساوي
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وحيد مبارك

أكد الدكتور موالي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، أن 
الموجة الثالثة من الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 ستستهدف 
األشخاص غير الملقحين، وهو ما يتطلب حرصا أكبر من الفئات 
العمرية التي لم يتم إدراجها بعد ضمن الئحة المستفيدين، في 
حين يتعين على المصابين بأمراض مزمنة واألشخاص الذين 
توصلوا برسائل للتوجه إلى مراكز التلقيح لكي يستفيدوا من 
الجرعة األولى ثم الثانية وتخلفوا عن ذلك لسبب من األسباب، 
أن يلتحقوا بالمراكز الصحية القريبة من محالت سكناهم لكي 
يتم تلقيحهم من أجل حماية أنفسهم وغيرهم من خطر العدوى، 
خاصة في ظل ظهور متحورات شرسة سريعة االنتشار، كما هو 

الحال بالنسبة للمتحور الهندي دلتا.
وشّدد رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة في تصريح لـ »االتحاد 
االشتراكي« أن الفئات غير الملقحة هي األكثر عرضة لخطر اإلصابة 
بالعدوى وبمضاعفاتها الخطيرة، مبرزا أن 99.2 في المئة من 

األشخاص الذين يفارقون الحياة في الواليات المتحدة بعد إصابتهم 
بالفيروس هم من غير الملقحين، مؤكدا أن السبيل الوحيد لتفادي 

المضاعفات الوخيمة وخطر الموت بنسبة كبيرة يكمن في تلقيح 
الذات وتحصينها. وأوضح الدكتور عفيف أن هذه الخطوة التي 
قد تبدو بسيطة للبعض هي بالغة األهمية ليس للذات الواحدة 
فقط وإنما للجماعة ككل، وذلك في أفق تحقيق المناعة الجماعية 
المنشودة، وتفادي إنهاك المنظومة الصحية التي واجهت الجائحة 

منذ مارس من السنة الفارطة إلى اليوم.
ونّبه الدكتور عفيف إلى أن الجائحة تتطلب تعامال مسؤوال 
وجادا، خاصة خالل هذه األيام التي يستعد فيها الجميع لمناسبة 
عيد األضحى والعطلة الصيفية، حيث تكثر الجلسات العائلية 
الوقائية  بالتدابير  التقيد الصارم  والتجمعات، وهو ما يتطلب 
تفاديا ألية تطورات غير مرغوب فيها، وتفاديا لتكرار نفس المشاهد 
المؤلمة التي تتبعها الجميع خالل نفس الفترة من السنة الفارطة، 
وحتى ال تعيش مصالح اإلنعاش والعناية المركزة اكتظاظا يجعل 
المرضى ال يجدون سبيال إليها، خاصة وأن غالبية المرضى اليوم 
هم من الشباب، الذين يمكنهم نقل العدوى بدورهم لغيرهم بكل 
سهولة، بسبب التراخي والتهاون في احترام التدابير الوقائية. 

الدكتور �شعيد عفيف: الموجة الثالثة ت�شتهدف الأ�شخا�ص 
غير الملقحين وال�شباب في دائرة الخطر

أكد الطبيب والباحث، الطيب حمضي، أن االحتفال 
بعيد األضحى دون التفريط في المكتسبات المحققة 
اإلصــابــة  لخطر  وأحبتنا  أنفسنا  »تعريض  أو 
االحترازية  باالجراءات  بالتقيد  رهين  بكوفيد19-« 

وتدارك السلوكيات الخاطئة.
وجاء في مقال لحمضي، الباحث في السياسات 
بهذه  االحتفال  »بإمكاننا  أنــه  الصحية،  والنظم 
المناسبة دون رفع أعداد اإلصابات والوفيات ودون 
الرجوع إلجراءات التشديد واإلغالق، في حال استمرار 
سلوك الالمباالة وعدم احترام اإلجراءات االحترازية 
في  التفريط   « من  محذرا  والجماعية«،  الفردية 
مكتسبات تحققت بفضل جهود عدة أشهر من العمل 

والصبر والتضحية«.
إلى تجنب األسفار  ودعا، في هذا الصدد، األسر 
والتجمعات العائلية غير الضرورية خالل فترة العيد، 
والتي تتسبب في نقل الفيروس من مدينة ألخرى ومن 
منطقة ألخرى بشكل سريع، واالكتفاء بالمعايدة عن 

الزيارة مع الحرص  بعد، واختيار فضاءات مفتوحة في حالة 
على تقصير زمنها واالقتصار على التحية عن بعد وعدم السالم 
باليدين أو العناق، ومواصلة االلتزام بارتداء الكمامة والتباعد 

وتطهير اليدين.
وقال إن »السفر والمعايدة وصلة الرحم من عادات المغاربة، 
لكننا اليوم في مواجهة مع فيروس يضعنا أمام خيار احترام 
الشروط الصحية وتأجيل هذه الزيارات والتجمعات أو التشبث 

بها وتعريض حياتنا وحياة أحبائنا للخطر«.
وأشار إلى أننا مقبلون على عيد أضحى في ظل جائحة ال زالت 
ترخي بظاللها على العالم وعلى بالدنا التي تعرف هي األخرى 
تسارعا وبائيا مند عدة أيام بفعل الحركية االجتماعية في ظل 
تراخ كبير وسط المواطنين، وبفعل انتشار المتحورات الجديدة 

السريعة االنتشار كمتحور الفا ومتحور ديلتا.
وسجل حمضي أن ارتفاع الحاالت المؤكدة الجديدة، ونسبة 
اإليجابية، ومعدل التكاثر، والحاالت الواردة على أقسام اإلنعاش 

كلها مؤشرات تهدد بانتكاسة وبائية » إذا لم نتحرك 
جميعا لتدارك األمر وتصحيح السلوكيات الخاطئة«.
وبعد أن أشار إلى بلوغ المغرب لما يناهز 10 
أن  على  شدد  كامل،  بشكل  ملقح  مغربي  ماليين 
التلقيح يحمي من اإلصابة بكوفيد19- بدرجة مهمة، 
ويقلص بشكل كبير من الحاالت الخطرة والوفيات، 
موضحا أن التلقيح قد ال يمنع انتقال الفيروس 100 

في المئة لكنه يقلل منه بدرجة كبيرة جدا.
واعتبر أن الكل مدرك لتطور الوضعية الوبائية 
ببالدنا وأسبابها وإلى أين يمكن أن تقودنا في حال 

لم يتغير سلوكنا.
وأن  درجات،  الوبائية  االنتكاسة  أن  إلى  ولفت 
الوضع الوبائي هو من يفرض طبيعة ومدة سريان 
اإلجراءات المتخذة لمنع حدوثها أو الخروج منها، 
التدابير  هذه  عن  غنى  في  »سنكون  أننا  مؤكدا 
المشددة إذا التزمنا باإلرشادات الطبية وسارعنا 

إلى التلقيح، في انتظار تحقيق مناعة جماعية«.
وخلص الباحث في السياسات والنظم الصحية إلى أن حماية 
النفس والغير وحماية البالد واجب على جميع المغاربة بدون 
أننا أمام تحديات  استثناء، ملقحين وغير ملقحين، مضيفا » 
عديدة من عطلة صيفية ودخول مدرسي، وضرورة الحفاظ على 
مصادر رزق المواطنين وتعافي االقتصاد، لكن مع التقدم السريع 
التحديات في ظروف  يمكننا كسب كل هذه  التلقيح  في حملة 

سلسة وآمنة«.  

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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بيت مال القد�ص..اإطالق 
م�شاريع تنموية بقيمة 300 األف 

دولر في المدينة المقد�شة

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، أول أمس السبت، 
عدة مشاريع للتنمية البشرية لفائدة الساكنة المقدسية بقيمة 
إجمالية تصل إلى نحو 300 ألف دوالر أمريكي. وتندرج هذه 
المشاريع التنموية العشرة التي تم إطالقها خالل حفل نظم 
الرباط والقدس، في إطار المرحلة األولى  بشكل متزامن بين 
من مشروع »مبادرات أهلية من أجل برنامج مستدام للتنمية 

البشرية في القدس«، والتي تروم دعم مشاريع الجمعيات.
التكوين  بالخصوص على مجاالت  المشاريع  وتتوزع هذه 
وتطوير المهارات في الحرف والمهن المدرة للدخل، وتمكين 
سالم  محمد  الوكالة  بتسيير  المكلف  المدير  وأبــرز  المرأة. 
البرنامج  هذا  إطالق  أن  المناسبة،  بهذه  كلمة  في  الشرقاوي 
يندرج في اطار تنفيذ التوجيهات السامية لجاللة الملك محمد 
السادس المتضمنة في الرسالة التي وجهها جاللته إلى شيخ 
الشعب  بممارسة  المعنية  المتحدة  األمم  لجنة  رئيس  نيانغ 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،  يوم 29 نونبر 2020.

وذكر الشرقاوي أن جاللة الملك كان أكد أنه »على الصعيد 
االقتصادي واالجتماعي، يظل دعم قدرات إخواننا المقدسيين، 
رهينا بتعبئة كل الموارد واإلمكانات المادية المتاحة، واستثمارها 

في النهوض ببرامج التنمية البشرية بالقدس«.
وقال جاللة الملك، يضيف الشرقاوي »وهو ما نحرص على 
أن تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف كآلية تنفيذية للجنة 
القدس، تحت إشرافنا الشخصي، في إنجاز مشاريع وبرامج 
وأشار  واجتماعية«.  وسكنية  وتعليمية  صحية  ملموسة، 
الشرقاوي إلى أن إطالق البرنامج كان مقررا في يونيو 2020، 
قبل أن يؤدي وباء كوفيد 19 وإعالن حالة الطوارئ إلى تمديد 

الموعد النهائي لتقديم المشاريع.
من جانبه، أوضح منسق مشروع الوكالة في مدينة القدس 
إسماعيل الرملي في مداخلة له عبر تقنية الفيديو، أن المجتمع 
المقدسي سيواجه العديد من التحديات، ال سيما في مجاالت 
أن  أمله في  البشرية، معربا عن  التعليم واالقتصاد والتنمية 
القيمة  ذات  المشاريع  من  بداية سلسلة  المبادرة  هذه  تشكل 

المضافة بالنسبة للساكنة.
بدوره، أكد يوسف كيري رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية 
بالقدس أن إطالق هذا البرنامج يؤكد موقف المملكة المغربية 
التي تحرص على الحفاظ على هوية المدينة المقدسة، مشيرا 
إلى أن هذا الدعم سيساعد المنظمات المقدسية على مواصلة 

جهودها في المجاالت الحيوية، مثل التعليم والصحة.
كما تم خالل هذه المناسبة التي تميزت أيضا بحضور سكرتير 
أول بسفارة فلسطين بالرباط قايم القدرة، عرض فيلم حول الدورة 

12 للمخيم الصيفي ألطفال القدس في المغرب.
مستدام  برنامج  أجل  من  أهلية  »مبادرات  برنامج  ويهدف 
إلى النهوض بالتنمية المحلية  للتنمية البشرية في القدس« 
واالقتصادية واالجتماعية في القدس وتقوية مهارات منظمات 
المجتمع المدني من أجل نشاط أفضل في المدينة المقدسة. 
ويهدف إلى خلق نماذج مستدامة في مجال التنمية، من خالل 
تبني األفكار المبتكرة، التي تأخذ بعين االعتبار بيئة القدس 
وسكانها وخصوصياتها، لجعلها مشاريع واسعة النطاق تنفذها 

الجمعيات الشريكة.

البحرية الملكية تقدم م�شاعدة 
ليخت اإ�شباني واجه �شعوبات في 

عر�ص البحر )م�شدر ع�شكري(
 

 علم من مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة 
للبحرية الملكية، قدمت، متم زوال أول أمس السبت، مساعدة 
الذي كان قد واجه صعوبات بعد  لليخت اإلسباني »غاليليا« 
بعد  على  الناظور  سواحل  عرض  في  وقع  المحرك  في  عطل 

حوالي 20 كلم.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية القطر، التي بدأت في الساعة 
السادسة والنصف مساء، مكنت من إعادة اليخت، وعلى متنه 
سبعة إسبان، سالمين، إلى الميناء الخارجي للناظور في الساعة 

الثامنة و45 دقيقة مساء.

باسم اهلل الرحمن الرحيم : 
» ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي  «
 صدق اهلل العظيم .

 موافق محمد 
في ذمة اهلل

عائلة  فقدت  األلم،  يعصرها  بقلوب 
بإذنه  اهلل،  برحمة  المشمول  موافق، 
سير  حادثة  إثر  محمد  موافق  تعالى، 
 17 مؤلمة بنواحي سطات، وذلك يوم 
يوليوز 2021 ، وقد ووري جثمان الفقيد 
الثرى بمقبرة الغفران بالدار البيضاء. 

وبمناسبة هذا الرزء الكبير، يتقدم األهل واألحباب والجيران بأحر 
التعازي وأصدق المواساة إلى والدته زهرة ضعوف، ووالده أحمد 
ميلود،  العربي،  إخوانه:  وكذا  لينا  وابنته  فاطمة  وزوجته  موافق، 
عادل، سعيدة وزينب وجميع أفراد عائلته، راجين من العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد بشآبيب الرحمة والرضوان وأن يسكنه فسيح الجنان 
مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم جميع أفراد األسرة 

الصبر الجميل، وال راد لقضاء اهلل. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

دعا إلى تجنب األسفار، واالكتفاء بالمعايدة عن بعد، ومواصلة االلتزام بارتداء 

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، الجمعة، 
عن وضع برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة 
من  الممتدة  الفترة  خالل  وذلك  األضحى،  عيد 
الجمعة 16 يوليوز إلى غاية األحد فاتح غشت 

.2021
بمناسبة  أنه وضع  بالغ،  في  المكتب،  وذكر 
حلول عيد األضحى 1422 هـ التي تتوقع تدفق 
للمسافرين الذي تشهده عادة هذه الفترة، برنامجا 
»خاصا بعيد األضحى«، يغطي الفترة الممتدة 
ما بين الجمعة 16 يوليوز واألحد فاتح غشت.

وأضاف البالغ أن هذا البرنامج يشمل برمجة 
قطارات إضافية يصل عددها إلى 210 قطارات 
في اليوم، تهم كل الشبكة السككية، مع تكثيف 
وإرشاد  باستقبال  تهتم  التي  التأطيرية  الفرق 
المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن 

القطارات، بهدف ضمان تنقل المسافرين في أحسن ظروف 
الراحة واألمان.

وأبرز المصدر ذاته، أنه في إطار استمرار التدابير الوقائية 

المتخذة ضد وباء كوفيد 19-، فإن المكتب يذكر زبناءه بضرورة 
متن  وعلى  المحطات  في  الحاجزية  التدابير  على  الحفاظ 
القطارات، مشيرا إلى أنه سيعمل على توفير كل الوسائل 
الضرورية المتعلقة باالحترام التام للتدابير الوقائية والمتعلقة 

بالنظافة، سواء داخل المحطات أو على متن 
القطارات، وذلك لتعزيز الحفاظ على صحة 
المسافرين والمستخدمين على حد سواء.
واقتناعا منه بأن حركية ذات حماية هي 
هدف الجميع، فإن المكتب الوطني للسكك 
حملة  يطلق  البالغ،  يضيف  الحديدية، 
»عاش من  للعموم تحت شعار  تواصلية 
شافكوم«، داعيا إلى االحترام التام وااللتزام 
بالتدابير الحاجزية من أجل رحالت آمنة 

ومسؤولة.
ولالستعالم حول هذا البرنامج الخاص 
بالعيد، دعا المكتب زبناءه للتواصل بانتظام 
عبر مختلف قنواته التواصلية الرسمية: 
مراكز االستقبال بالمحطات ومركز خدمة 
الزبناء باالتصال ب2255، وموقع اإلنترنت 
)www.oncf-voyages.ma(، وعلى تطبيق الواتساب على 

.ONCF Trafic الرقم 0667652255 وتطبيق الهاتف

المكتب الوطني لل�شكك الحديدية ي�شع برنامجا »خا�شا بعيد الأ�شحى«

الطيب حم�شي: باإمكان المغاربة الحتفال بعيد الأ�شحى دون رفع اأعداد الإ�شابات والوفيات

تابع ص 1

المآل الذي انتهى إليه النظام العسكري الجزائري الذي نسي كل قضاياه 
الداخلية، وقام بتبذير ماليير الدوالرات على النزاع المفتعل حول الصحراء، 
ل أية إمكانية لبناء جزائر قوية، ديموقراطية، وأجل سؤال التنمية الحقيقية  وعطَّ
بسبب انشغاله بالمغرب وبهذا النزاع،اليجعلنا نتحمس لفكرة تبني طرح 
ودعم تقرير مصير شعب القبايل، ألن ذلك سيدفع المغرب ودبلوماسيته لبذل 
جهد كبير في نزاع لن يكون له أي أفق سياسي بالمنطقة، وسُيشغل المغرب 
خارجيته بنزاع هامشي وعن استكمال المهام الوطنية الكبيرة التي تقوم 
بها الخارجية المغربية، والتي استطاعت أن تحقق تقدما كبيرا في المنطقة 
وفي األمم المتحدة، وال يمكن تضييع كل هذه المكاسب وال حشرها في فكرة 

»تقرير مصير شعب القبايل«. 
المغرب في نموذجه الدبلوماسي لم يكن يوما يعمل بنفس المنطق الخبيث 
الذي يتحرك به النظام الجزائري، وال يمكن أن يكون مثاال يحتذى به، بل على 
العكس ظلت الدبلوماسية المغربية من خالل خطابها الواضح حول الدفاع 
عن سيادة الدول ووحدة الشعوب تصنع الفارق السياسي مع نموذج عسكري 
انتهت دورته المؤسساتية وأصبح يأكل نفسه ببطء حتى انتهى لألزمة التي 
يعيشها، بالتالي لن يكون سالح العسكر هو نفسه السالح الذي قد يستعمله 

المغرب، ألنه ال مجال للمقارنة بين النظامين، وال بين مساريهما. 
المغرب يعي أن أزمته مع النظام الجزائري وليس الشعب الجزائري وال 

نخبه، التي أصبحت ُتعبر، وإن بشكل محتشم بسبب حالة القمع الشديد الذي 
تتعرض له، عن رفضها لما يقوم به العسكر الجزائري تجاه المغرب وتجاه 
ملف الصحراء، ولذلك ال يمكن أن ُنحول أزمتنا ونجعلها مع الشعب الجزائري، 
الذي مازال يرفع شعار االستقالل من هذه الطغمة العسكرية التي تسيطر 
عليه وتنهب مدخراته وخيراته الوطنية، بحيث ظل المغرب في خطابه يميز 
بين النظام والشعب المغلوب على أمره، والذي مازال يكابد ويناضل من أجل 
تحقيق تغيير سلمي ديمقراطي، ينهي مع هذا النظام وينتقل به لنظام مدني. 
امتداد سياسي  الجزائر، وال  القبايل ظلت معزولة داخل  فكرة استقالل 
داخلي لها، بل الحراك في هذه المنطقة ظل طيلة السنتين وأكثر يرفع علم 
الجزائر إلى جانب العلم األمازيغي الثقافي، بالتالي حتى بالمعطى البرغماتي 
ال يمكن الرهان على ملف لن يكون له أي تأثير حقيقي داخل الجزائر، وعلى 
عكس فكرة تقرير المصير شعب القبايل، الشعب الجزائري رفع شعار تقرير 
مصيره ككل، تقرير مصير بالشكل الذي يجعله يختار نظامه الذي يريد بشكل 
معتبرًا  حر، ديموقراطي، وقد سبق للحراك أن طالب »باستقالل الجزائر« 
نفسه في حكم الُمستعمر من طرف الجنراالت، لذلك تبني هذه الرؤية، رؤية 
الحراك نفسه في دعوته لتقرير مصير كل الشعب الجزائري، ستكون خارجيا 
في  البوليساريو  مع  مشترك  له  بحيث سيكون  الجزائري،  للنظام  ُمحرجة 
كونهما معا ال يمثالن من يدعون أنهم يتحدثون باسمها، فال النظام يمثل 
الشعب الجزائري وال تنظيم البوليساريو يمثل الساكنة الصحراوية المحتجزة 

والمقيم منها بالمخيمات. 
المغرب ظل منسجما مع نفسه، فهو ال يمكن أن يكون في األقاليم الصحراوية 

مع مبادرة الحكم الذاتي، ويكون داعما لالنفصال في منطقة أخرى، هذا التوجه 
سيسقطه في تناقض سياسي وسيؤدي للمس بتماسك خطابه الدبلوماسي 
الخارجي، وال يمكن بعد كل الذي حققناه أن نعود لنقطة الصفر، بسبب دعوة 
عاطفية وانفعالية  لالنسياق وراء نظام مجنون ليس له ما يخسره ويعتبر 

اختالق  األزمة انتعاشا له. 
المغرب فعل حسنا عندما لم يلتفت لبيان خارجية الجزائر التي طالبت 
بتوضيحات حول خطاب عمر هالل، المغرب ليس ملزما بالرد وال بالتوضيح، 
وليس مطالبا منه أن يدخل في تراشق إعالمي للرد على بيان وعلى الدعاية 

العسكرية التي يبثها والسموم التي ينشرها داخل الجزائر. 
كلمة عمر هالل أدت وظيفتها، وقد تكون في طياتها تحمل رسائل لدول 
أخرى معنية باالنفصال أكثر من الجزائر »إسبانيا مثال«، وعلى كون المغرب 
قادر على استعمال نفس الخطاب بنفس القاموس، وقادر على القيام بنفس 
التحركات المعادية وأكثر، وإذا كان يستند إلى خطاب أخالقي وإلى الوضوح 
فال يجب تجريبه في حرب دعم االنفصال، وهنا الرسالة وإن ُوجهت للنظام 
مع  أو سري  علني  تقف بشكل  أخرى  لدول  قد وصلت  الجزائري فستكون 

مليشيات البوليساريو. 
خطاب أو كلمة عمر هالل أدت وظيفتها، أربكت لعمامرة، وأظهرت له أن 
سالحه قد يرتد عليه وعلى نظامه، وقد يتم استعماله هنا أوهناك في إطار 
لالعتبارات  يتحول  أن  يمكن  ال  لكن  ما،  بمناسبة  يحدث  قد  الذي  السجال 
من  جزءا  وال  المغربية  للدبلوماسية  الرسمي  الخطاب  من  جزءا  السابقة 

تحركها في الخارج. 

نقا�ص حول تقرير م�شير »�شعب القبايل«
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محمد الطالبي

ضربت  جنونية  سعار  حالة 
التي  ونخبها  العسكراتية  الدبلوماسية 
تدور في فلكها موحدة بعقيدة تصر على 
العداء للمغرب ضدا على روابط التاريخ 
ضد  املشترك  والنضال  والجغرافية 
تصرفه  الذي  هجومها  ففي  االستعمار، 
الجزائر  ألسن«   « تراع  لم  اإلعالم  عبر 
وال  حمراء  خطوط  ال  الغاز  من  املمولة 
مست  الذعة  هجومات  فشنت  أعراف، 
رموز البالد وتطاولت على مقدساتنا بل 
وذهبت في اتجاه إعالن حرب على املغرب 
والتحريض ضد بالدنا مستعملة قاموسا 

حربيا محشوا بالكذب والتضليل.
»الخبر«  جريدة  خصصت  وهكذا 
األولى  صفحتها  العسكر  من  املقربة 
وبأنه  الحرب  أعلن  بأنه  املغرب  التهام 
جار ال يؤتمن، وكتبت من محبرة الحقد 
األعمى كل ما يسيء للمغرب، متناسية أن 
الجزائر هي التى ساهمت بزرع الفنت عبر 
فهم خاص بها ملبدأ تقرير املصير، الذي 
اعتمدته لرعاية مجموعة من االنفصاليني 

وتسليحهم جنوب املغرب من أجل تقسيم 
الوحدته الوطنية .

الوطنية  »املنظمة  يسمى  ما  ونددت 
املمثلية  »بقيام  بشدة،  الشهداء«،  ألبناء 
الديبلوماسية املغربية بنيويورك بتوزيع 
وثيقة على الدول األعضاء في حركة عدم 
“حق  بأنه  تزعم  ما  فيه  تدعم  االنحياز 

تقرير املصير للشعب القبائلي”.
بعد  بأنه  للمنظمة  بيان  في  وجاء 
التي  واملفضوحة  الشنيعة  »العملية 
للمملكة  الدبلوماسية  املمثلية  بها  قامت 
توزيع  في  واملتمثلة  بنيويورك،  املغربية 
في  األعضاء  الدول  على  مغربية  وثيقة 
حركة عدم االنحياز، مطالبة فيها بـ”حق 

تقرير املصير للشعب القبائلي.”
والعدالة  الحرية  حزب  واعتبر 
املمثلية  توزيع  أن  الجزائري،« 
لوثيقة  بنيويورك  املغربية  الدبلوماسية 
رسمية على الدول األعضاء في حركة عدم 
“حق  تسميه  ما  على  تحتوي  االنحياز 
يعتبر  القبائلي”،  الشعب  مصير  تقرير 

“إرهابا وعدوانا” على الجزائر.
جبهة  حزب  رئيس  عبر  جهته  من 

من  انزعاجه  عن  الجديدة،  الجزائر 
مستنكرا  املغربي،  السفير  تصريحات 
بـ”الحماقات”  أسماه  ما  بعض  بشدة 
و”التصرفات الطائشة” لبعض املراهقني 
وحدتهم  حق  في  بالجزائر  السياسيني 
الوطنية وانتمائهم لهذه الدولة العظيمة، 
يحفظ  والشاذ  بالشواذ  إياهم  واصفا 
ذاته  الوقت  في  داعيا  عليه،  يقاس  وال 
اتخاذ  إلى  البالد  في  العليا  السلطات 
إجراءات فورية ضد الوثيقة التي وزعها 
حركة  أعضاء  على  املغربي  السفير 
الخارجية  وصفت  حيث  االنحياز،  عدم 
بـ”االنحراف  العملية  الجزائرية 
من  رسمي  بتوضيح  مطالبة  الخطير”، 

املغرب.
»جبهة  نشره حزب  بيان  وفي 
أن ما  أوضح، بدوره،  الوطني«  التحرير 
عن  عبارة  املغربي  الدبلوماسي  به  قام 
الجزائر،  ضّد  العدائية  ألعماله  استمرار 
من  األزمان،  مّر  على  تتوقف  لم  والتي 
خالل استفزازات عدائية متعددة، مؤكدا 
على  عدوان  هو  املغرب  به  قام  ما  أن 
الجزائر الواحدة واملوّحدة، املزّكاة بدماء 

من  كل شبر  التي سقت  األبرار  الشهداء 
هذا  أن  إلى  مشيرا  الطاهرة”،  أرضها 
الفعل الشنيع سيزيد الجزائريني تمسكا 

بوحدتهم الوطنية.
الجيش   « أن  إلى  البيان  أشار  كما 
في  التدخل  بإمكانه  كان  الجزائري 
املرات،  عديد  للمغرب  الداخلية  الشؤون 
مرجعية  على  مؤكدا  ذلك«،  رفض  ولكنه 
“أول  بيان  من  املستمدة  الجزائر 
حق  عن  الثابت  الدفاع  في  نوفمبر” 
مصيره،  تقرير  في  الصحراوي  الشعب 
مزاعم  وأن  الجزائر  بوحدة  مشيدا 
تحّركهم  إال شرذمة  يحّركها  ال  االنفصال 
على  حاقدة  قديمة  استعمارية  أجندات 

الجزائر...«.
وضرب زلزال كبير العسكر الجزائري 
عبر  عنه  عبر  الذي  املغرب  موقف  بعد 
لألعراف  تام  وباحترام  رسمية  مذكرة 
الدبلوماسية، ويرى مراقبون أن الجزائر 
ظلت  ما  في  مبدئية  غير  بأنها  أظهرت 
تتغنى به من دعم تقرير املصير وتصديره 
مآس  في  تتسبب  جعلها  مما  للخارج 
وخارجها،  إفريقيا  في  الدول  من  لعديد 

من  املاليير  بمئات  العبث  في  وتسببت 
مجموعات  على  صرفت  الغاز  عائدات 
إرهابية عاملية منها البوليساريو، واليوم 
القبائلى بالشواذ  تصف نشطاء الشعب 
النعوت  من  وغيرها  االستعمار  وممثلي 

الخبيثة.
أخالقي  سقوط  أمام  فعال  إننا   

الجزائر  حيث  محقق،  وإيديولوجي 
الداعمة لالنفصال واالنشقاق عبر العالم 
ضد  الرسمية  مؤامرتها  اليوم  اتضحت 
إلى  تسعى  الذي  الجار،  البلد  املغرب 
دعما  وليس  الترابية  بوحدته  املس 
وأحقاد  ألحالم  دعما  بل  املصير  لتقرير 

تجاه بلدنا !

االتحاد االشتراكي

تستعد مجموعة من الصحافيني املنضوية تحت 
القصص  ستوريز«،  فوربيدن  ب«  يعرف  ما  لواء 
عدة  في  يعملون  صحفًيا،   36 وتضم  املمنوعة، 
عناوين صحفية دولية واسعة االنتشار، اعتباًرا من 
يوم األحد 18 يوليوز 2021 ، القيام بحملة تستهدف 
وذلك  الخصوص،  وجه  على  واملغرب  معينة،  بلدانا 
واحد  وقت  في  املقاالت  من  سلسلة  نشر  طريق  عن 
الرقمية  املراقبة  ألداة  املسيء«  »االستخدام  بمزاعم 
 NSO شركة  تصنعها  التي   ،  »PEGASUS«
GROUP اإلسرائيلية، والتي حسب مزاعمها تجعل 
من املمكن استهداف عدد كبير من أرقام الهواتف، بما 
فيها، هواتف صحافيني ومسؤولني، مغاربة وأجانب.  
البريء،  غير  وتوقيتها  اإلعالمية،  الحملة  هذه 
الثانية  بالذكرى  املغربي  الشعب  احتفال  عشية 
خصوم  باختيار  تذكر  العرش،  لعيد  والعشرين 
ملواعيد  قصد،  وعن  وخارجيا،  داخليا  املغرب، 
معينة  وبشكل فاضح من أجل تشويه صورة املغرب 
ومؤسساته، من خالل نشر تقارير ومقاالت وحوارات 

بهدف اإلساءة للمغرب.  
»فوربيدن ستوريز«،  وجدير بالذكر أن مجموعة 
التي تكن كراهية عميقة للمغرب، ليست في أول حملة 
تشهير ضد أجهزة األمن املغربية، فقد سبق لها في 
ملنظمة  تقرير  نقل  على  عملت  أن   ،2020 يونيو   22

العفو الدولية وتضخيمه، والذي حمل اتهامات بدون 
دليل بالتجسس على الصحافيني املغاربة، عن طريق 

برنامج تجسس، من صنع إسرائيلي.
وكانت الحكومة املغربية والبرملان املغربي قد عبرا 
عن الرفض القاطع لهاته املزاعم التي ال أساس لها من 
الصحة، والتي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية 
السالف الذكر، بحيث دعا املغرب مرارا وتكرارا هذه 
املنظمة إلى تقديم أدلة مادية حول مزاعمها، مع العلم 
أن سلطات اململكة تعمل باستمرار، في إطار ترسيخ 
املنظومة  تعزيز  خالل  من  سيما  ال  القانون،  سيادة 
الرقمي،  واألمن  الثقة  تأسيس  أجل  من  التشريعية، 

وفق املعايير الدولية.
فاملغرب ليس غابة رقمية كما يتضح من دستور 
سرية  مبادئ   24 مادته  في  يضمن  الذي   2011
االتصاالت وحماية الخصوصية، حيث ينص الفصل 
24 من الدستور على أنه » ال تنتهك سرية االتصاالت 
الترخيص  يمكن  وال  كان شكلها.  كيفما  الشخصية، 
بعضا،  أو  كال  نشرها،  أو  مضمونها  على  باالطالع 
أوباستعمالها ضد أي كان، إال بأمر قضائي، ووفق 

الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.«
»جهة  ألي  يحق  ال  أنه  ذلك  من  ويستنتج 
يمكن  ال  عملية  وهي   ، االتصاالت  أمنية«اعتراض 
لإلجراءات  وفًقا  املحكمة،  من  بأمر  إال  بها  القيام 
املنصوص عليها في املادة 108 من قانون املسطرة 
الجنائية، وذلك على عكس التحيزات التي ال أساس 
لها من الصحة من جانب صحفيي »فوربيدن« الذين 

يسعون، وفًقا ألجندة سياسية مشبوهة، إلى ترسيخ 
صورة املغرب، ك »دولة بوليسية«، من خالل االعتماد 
حصرًيا على الهراء املتكرر من قبل العدميني املغاربة 

.
حماية  الدولة  بها  تضمن  التي  الشفافية  هذه 
يقع  مغربي  مواطن  ألي  تتيح  اإللكترونية،  الحقوق 
إجراءات  إلى  اللجوء  قانونية،  غير  ملراقبة  ضحية 
الوطنية  اللجنة  طريق  عن  وقانونية سواء  قضائية 
لحماية املعطيات ذات الطابع الشخصي، أو عن طريق 
االتصال بالوكالة الوطنية لتقنني املواصالت لتقديم 
املواطن  يتمتع  كما  املخالفة،  الجهة  ضد  شكوى 
الوطني  املجلس  تنبيه  بإمكانية  املتضرر  املغربي 
عامة  بصالحيات  يتمتع  الذي  اإلنسان،  لحقوق 
رفع  إلى  باإلضافة  اإلنسان،  حقوق  بحماية  تتعلق 

دعوى قضائية .
تقوم  الذي  الوقائي  بالدور  التذكير  ينبغي  كما 
 ،)DGSSI( بها املديرية العامة ألمن نظم املعلومات
من خالل توعية املواطنني بانتظام بشأن التهديدات 
السيبرانية املختلفة التي يتعرضون لها، مع عرض 
الختراق  ميل  أي  من  للحد  لهم  التقنية  الحلول 
هواتفهم  في  املخزنة  والشخصية  املهنية  البيانات 

الذكية.
وعلى ضوء ما سبق، يتضح أن الحملة املوسمية 
»فوربيدن«، يجب فهمها في  التي تنظمها مجموعة 
سياق أوسع، ويتعلق األمر بالقوة التي بات املغرب 
صوته  وأساسي،  مؤثر  إقليمي  كفاعل  بها،  يتمتع 

مسموع داخل املؤسسات الدولية والقارية الرئيسية 
مثل األمم املتحدة واالتحاد اإلفريقي.

الفتة،  دبلوماسية  نجاحات  املغرب  حقق  لقد 
خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء املغربية، كما 
نجح في ترسيخ نفسه كشريك أمني موثوق به مع 
عدة دول، بفضل الفاعلية املعترف بها عامليا ألجهزته 
اإلرهاب،  ضد  الدولية  الحرب  في  وخاصة  األمنية، 
التي  املؤامرات  كل  إفشال  على  قادرا  جعله  مما 
تحاك ضد استقراره، كما ساهم في إجهاض العديد 
في  الخصوص  وجه  وعلى  اإلرهابية،  الهجمات  من 
وآسيا  بأوروبا  دول  عدة  وفي  املتحدة،  الواليات 

وإفريقيا.
وأمام هذا النجاح املضطرد، تحاول بعض الدول 
من  باململكة،  اإلضرار  وأوروبا  العربي  املغرب  في 
منها  الدبلوماسية  قوتها،  نقاط  استهداف  خالل 
واألمنية، عن طريق نشر معلومات كاذبة  تهدف إلى 

تشويه سمعته لدى الرأي العام الدولي .
كما  »فوربيدن«،  ملجموعة  املزعوم  التحقيق  إن 
في  عملت  أن  بعد  التوجه،  هذا  يأتي ضمن  يتضح، 
البداية كمكبر صوت ملنظمة العفو الدولية في حملتها 
ضد املغرب، لتكرر ذلك من خالل نشر ملف مشبوه، 
ينطلق بغرابة من أملانيا، البلد الذي ال تزال اململكة 
في أزمة معه، والذي ال يتردد في حماية العديد من 
اإلرهابيني على أراضيه من تنظيم القاعدة وداعش، 
باملوازاة، مع تشويه سمعة أجهزة األمن املغربية في 

وسائل اإلعالم العامة.

ج. كندالي 

والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  كشف 
في دراسة له بعنوان » التعويض عن فقدان الشغل: 
أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون اإلطار املتعلق 
بها  توصل  إحالة  إثر  االجتماعية؟”، على  بالحماية 
من طرف مجلس املستشارين، أن الحصيلة املرحلية 
بمحدودية  اتسم  تطبيقها  بأن  تفيد  اآللية  لهذه 
املعطيات  فحسب  املستفيدين.  عدد  في  ملحوظة 
املسجلة أواخر سنة 2020، فقد بلغ عدد املستفيدين 
سنة  انطالقه  منذ  الشغل  فقدان  عن  التعويض  من 
يقول  رقم   وهو  77.826 مستفيدا،  2015  حوالي  
املجلس، يبقى بعيدا عن الهدف الذي تم تحديده في 

30.000 مستفيد في السنة.
وبناء على التشخيص من خالل تحليل خصائص 
وقف  الشغل،  فقدان  عن  للتعويض  الحالية  اآللية 
نطاق  من  تحد  رئيسية  أسباب  ثالثة  على  املجلس 
الشروط  رأسها  التعويض،على  هذا  من  االستفادة 

على  تم  حيث  التعويض،  من  لالستفادة  التقييدية 
كفاية  لعدم  امللفات  نصف  قرابة  رفض  الخصوص 
أن  املجلس  رأى  كما  بها؛  املصرح  الشغل  أيام  عدد 
التعويض غير كاٍف، إذ يتم احتساب التعويض عن 
القانوني  األدنى  الحد  أساس  على  الشغل  فقدان 
للعديد  املعيشي  املستوى  يراعي  ال  مما  لألجور، 
أجورا  تتقاضى  التي  سيما  وال  املهنية،  الفئات  من 
وغير  كاٍف  غير  التمويل   أن  سجل  كما  وسطى، 
منصٍف ال يراعي استدامة مصادر التمويل وال توزيع 

الفئات املهنية.
هذه  االعتبار  في  وأخذا  املنطلق،  هذا  من 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  أوصى  النقائص، 
والبيئي بتجاوز اإلصالح املقياسي الذي تم اعتماده 
االجتماعية  الحماية  تعميم  ورش  انطالق  قبل 
على  والعمل  بها،  املتعلق  اإلطار  القانون  وصدور 
التعويض عن  إرساء إصالح شمولي تدريجي آللية 
فقدان الشغل والتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء 
منظومة للتعويض عن البطالة، تشمل نظاما للتأمني 

ونظاما للمساعدة، ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة 
على العودة إلى العمل.

االقتصادية  للظرفية  تداعيات  إلى  وبالنظر    
واالجتماعية التي تجتازها بالدنا في الوقت الراهن 
املجلس  يقترح  كوفيد19-،  أزمة  تداعيات  ظل  في 
نظام  اثنتني،  آليتني  يتضمن  للتأمني  نظام  وضع 
للتأمني عن البطالة خاص بالعاملني األجراء من شأنه 
أن يتيح تجاوز أوجه املحدودية التي تعتري اآللية 
لعدد  األدنى  الحد  تقليص  خالل  من  وذلك  الحالية، 
مع  تتالءم  مدة  إقرار  عبر  املطلوبة،  االشتراك  أيام 
األقصى  الحد  رفع  ببالدنا؛  الشغل  خصائص سوق 
للتعويض )4 إلى 5 أضعاف الحد األدنى القانوني 
لألجور(؛ تمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب 

مع مدة االشتراك؛
توسيع آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل، 
املالية  املوارد  توجيه  وإعادة  ترشيد  خالل  من 
املتاحة دون زيادة األعباء التي تثقل كاهل املقاوالت 
بشكل  العمل  اإلدارية؛  املساطر  تبسيط  والعاملني؛ 

من  االستفادة  وشروط  دائرة  توسيع  على  تدريجي 
التعويض.

لفائدة  البطالة  عن  للتأمني  نظام  بخصوص 
العاملني غير األجراء،دعا املجلس إلى أن يتم تفعيله 
وتشاور  نقاش  موضوع  يكون  وأن  تدريجي  بشكل 
االعتبار  بعني  األخذ  يتم  حتى  املعنية  األطراف  بني 
التحديد  يقتضي  كما  املهن،  مختلف  خصوصيات 
من  الفئات  هذه  على  النشاط  وقف  آلثار  املسبق 

العاملني.
آليتني  بإرساء  باملوازاة،  وأوصى املجلس، 
لفائدة  للمساعدة  نظام  وضع  األولى  تهم  للمواكبة 
لكنهم ال يستوفون  فقدوا شغلهم،  الذين  األشخاص 
باإلضافة  عن البطالة،  التأمني  من  االستفادة  شروط 
استحقاق  فترة  استنفدوا  الذين  األشخاص  إلى 
على  مساعدة  تقديم  الثانية  اآللية  وتهم  التأمني؛ 
الوطنية  الوكالة  إشراك  تتيح  العمل،  إلى  العودة 
الوطني  واملكتب  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش 
للتكوين املهني وإنعاش الشغل، بشكل رسمي وملزم.

جمموعة »فوربيدن« وخلفيات حملتها �ضد املغرب

بعد توصله بإحالة من طرف مجلس المستشارين 

املجل�ض االقت�ضادي واالجتماعي يو�ضي بتحويل التعوي�ض عن فقدان ال�ضغل
 اإلى منظومة للتعوي�ض عن البطالة وحت�ضني قابلية الت�ضغيل

عدد امل�ضتفيدين من التعوي�ض عن فقدان ال�ضغل منذ انطالقه �ضنة 2015، بلغ حوايل 77.826 م�ضتفيدا

جون اأفريك: 
م�ضروع ميناء الداخلة 

االأطل�ضي يعزز دور املغرب 
كملتقى طرق اقت�ضادي 

قاري ودويل
 

أفريك«،  »جون  اإلفريقية  املجلة  كتبت   
خالل  من  املغرب  أن  السبت،  أمس  أول 
»املشروع الضخم« ميناء الداخلة األطلسي، 
يواصل سياسته في مجال تشييد املوانئ، 
حتى يتسنى له »تعزيز دوره كملتقى طرق 

اقتصادي قاري ودولي«.
 وأوضحت املجلة أن املغرب الذي يتوفر 
بالواجهة األطلسية، خصوصا، على موانئ 
األصفر  الجرف  البيضاء،  الدار  املحمدية، 
وامليناء الجديد آلسفي، يحضر لبناء مركب 
االستراتيجي  »املشروع  بالداخلة،  مينائي 
واملندرج  للمملكة  الجنوبية  األقاليم  لتنمية 

أيضا ضمن استراتيجيته اإلفريقية«.
في مقال بعنوان   وأكدت »جون أفريك« 
محطة  األطلسي،  الداخلة  ميناء  »املغرب.. 
إفريقيا«،  لغرب  بالنسبة  استراتيجية 
نجاح  وبعد  املتوسطية،  الواجهة  على  أنه 
ميناء  أول  أضحى  الذي  املتوسطي،  طنجة 
»الريادة  ستتعزز  الحوض،  في  للحاويات 
أنشطة  انطالق  خالل  من  قريبا  املغربية« 

ميناء الناظور غرب املتوسط. 
وادي   وسجلت املجلة أن جهة الداخلة- 
الذهب، التي تعد بوابة لولوج منطقة غرب 
املستقبلي  امليناء  بفضل  مدعوة  إفريقيا، 
قطبا  تصبح  أن  إلى  األطلسي،  الداخلة 

إقليميا وازنا.
هذا  أن  اإلفريقية  املجلة  وأضافت   
تصوره  وضع  تم  الذي  الضخم  املشروع 
استراتيجيا«،  »دورا  سيلعب   ،2016 في 
سواء في السياسة اإلفريقية للمملكة أو في 
التنمية االقتصادية، االجتماعية والصناعية 
على  انفتاحا  يمثل  ما  الجنوبية،  لألقاليم 
السيما  واألجانب،  املغاربة  املستثمرين 
املبادالت  من  الرفع  في  الراغبني  أولئك 

التجارية مع إفريقيا جنوب الصحراء.
 وأوضحت املجلة أن املركب املينائي الذي 
يقع على بعد 40 كيلومترا من وسط املدينة، 
على مساحة 1600 هكتار، سينظم من خالل 
في  متخصص  تجاري  ميناء  أقطاب:  ثالثة 
للصيد  ميناء  وأمريكا،  القارة  مع  التجارة 

وورش لصيانة القوارب والسفن.
األولى  السنوات  من  بدءا  أنه   وسجلت 
بـ  املتوقعة  التجارية  الحركة  تقدر  للنشاط، 
2,2 مليون طن بالنسبة للبضائع، ونحو 1 
البحرية،  للمنتوجات  بالنسبة  طن  مليون 
سمكية  بموارد  تزخر  الجهة  وأن  السيما 
اإلمكانيات  من  باملائة   65( للغاية  وفيرة 
امليناء  أن  إلى  مشيرة  املستغلة(،  الوطنية 
بمنطقة  أيضا  تعزيزه  سيتم  املستقبلي 
لوجستيكية صناعية، والتي ستتيح توفير 
املباشرة،  املباشرة وغير  الوظائف  عدد من 
الفالحية  الصناعة  قطاعي  في  خاصة 

واملنتجات البحرية.
سي  أن مجموعة سوماجيك-   وأضافت 
جي تي إم وقع عليها االختيار خالل مرحلة 
االنتقاء القبلي في متم أبريل 2021 )مقابل 
منافسني من قبيل الفرنسي إيفاج واملصري 
بأن  يوحي  »شيء  وكل  العرب(،  املقاولون 
هذا الفريق املغربي 100 في املائة هو الذي 
األطلسي،  الداخلة  ميناء  بإنجاز  سيتكلف 

بعد فحص العرض التقني«.
أن  يتوقع  أفريك«،  »جون  وبحسب   
سنوات،  ثماني  املشروع  ورش  يستمر 
بتكلفة تقدر بـ 10 مليارات درهم )نحو 930 

مليون يورو(.

جالل كندالي 

6مالبني   املغرب  مايقارب   خصص 
رأس من األغنام واملاعز موجهة للذبح  

في عيد األضحى  لهذه السنة.
املكتب  عنها  أعلن  األرقام   هذه 
تم  حيث  الصحية،  للسالمة  الوطني 
حلقة  بواسطة  واملاعز  األغنام  ترقيم 
بالستيكية صفراء  تحمل رقما تسلسليا 

خاصا بكل أضحية .
ألضحية  الكافي   العدد   وفرة  رغم  
في  جولة   أن   إال   العام،  هذا  العيد  
املغربية  خاصة   األسواق   من  العديد  
ارتفاع   يالحظ   الشاوية،  بمنطقة 
مقارنة   السنة   أسعار  األضاحي  هذه 

واضح،  بشكل  املاضية،  السنة   مع 
بما  األثمنة  ارتفاع   تسجيل   تم   إذ 
لألضحية   بالنسبة   500درهم   يقارب 

الواحدة. 
االشتراكي،  االتحاد  جريدة  مصادر  
أرجعت ارتفاع  هذه األسعار، إلى ارتفاع 
مواد العلف، زيادة  على تداعيات األزمة 
من  الجائحة   فرضتها  التي  الصحية 
حجر شامل  والقيود التي فرضت على 

التنقل بني املدن  واألسواق. 
ذات  تقول  أيضا   االرتفاع،  هذا 
موسم  توالي   إلى   يعود  املصادر  
الجفاف أيضا ،إذ شهدت السنة الفالحية  
في  يكن  لم  فالحيا   موسما  املاضية، 
،وماترتب  عن  الفالح  تطلعات  مستوى 

التنب  مادة  أسعار   في  ارتفاع  من  ذلك  
إلى   زيادة تشرح مصادرنا،  واألعالف، 
الذين  الخط،  »على  »الشناقة  دخول 
الكساب   الفالح   بني  وسطاء  يكونوا 
واملواطنني، مما  ساهم أيضا في ارتفاع  

أسعار  األضحية  لهذه السنة. 
االتحاد  جريدة  عاينت  وقد 
أثمان  في  االرتفاع   هذا  االشتراكي، 
اإلسبوعية  بأالسواق  العيد   أضحية 
بإقليم سطات ،سواء بالسوق األسبوعي 
»أربعاء أوالد  سعيد أو سوق »خميس 
سيدي محمد بن رحال »بأوالد بوزيري 

»أو السوق األسبوعي بمدينة سطات.
ساهمت  التي   األسباب  بني  من 
ارتفاع  أسعار األضحية هذا  أيضا في 

العام،هو غالء سعر  »الرحبة »كما هو 
الحال في مدينة املحمدية، حيث وصل  
»الصنك«للرأس الواحد من الغنم   ثمن 
معه  يضطر  درهما،مما  خمسني  إلى 
ذلك   استخالص  إلى   الكساب  الفالح 

من الزبون املفترض. 

أما بالنسبة  لرؤوس األغنام  التي  
سعر  فإن   « »امليزان  ب  بيعها   يتم 
حسب   يختلف   الواحد   الكيلوغرام 
حيث  للمناطق،  وحسب   الجودة  
و52درهما   49درهم   مابني  يتراوح  

للكيلوغرام الواحد.

»ال�ضناقة« واجلائحة  وراء ارتفاع 
اأ�ضعار اأ�ضاحي العيد  

النظام الجزائري ي�ضاب بال�ضعار ويجي�ض اأذنابه �ضد المغرب 
اتهم الشعب القبايلي بالشذوذ والعمالة لالستعمار



 وكاالت
كورونا  بفيروس  اإلصابات  مؤشر  ارتفع 
الذي  األمر  املاضية،  األيام  خالل  العالم  حول 
دق ناقوس الخطر في عدة دول، ال سيما أن جل 
اإلصابات تسجل بالنسخ املتحورة من الوباء.
جانيت  األمريكية  الخزانة  وزيرة  وقالت 
يلني، األحد، إن واشنطن »قلقة جدا« من تهديد 
متحورات فيروس كورونا النتعاش االقتصاد 

العاملي.
»نحن  صحافي:  مؤتمر  خالل  وأوضحت 
ومتحورات  دلتا  املتحورة  بشأن  جدا  قلقون 
أخرى قد تظهر وتهدد االنتعاش. نحن في ظل 
اقتصاد عاملي مترابط، فما يحصل في أي جزء 

من العالم يؤثر على الدول األخرى«.
وفي تونس سريعة االنتشار، أرقام قياسية 
التي  واإلصابات  الوفيات  حيث  من  مفزعة 
بأن  توقعات  وسط  يوميا،  باآلالف  تعد  باتت 
يوليوز  شهر  أواخر  االنتشار  ذروة  تكون 

الحالي وبداية غشت القادم.
طاقة استيعاب املستشفيات وغرف اإلنعاش 
تجاوزت املائة باملائة في أغلبها، مع صعوبة 
من  عدد  في  األوكسجني  على  الحصول  في 
مع  الداخلية،  باملناطق  وخاصة  املستشفيات 
نفاد اللقاحات وغلق بعض املراكز املخصصة 

لها.
حجر شامل وآخر موجه تعيش على وقعه 
أغلب املدن، غلق للطرقات واملقاهي واملحالت 
شامل  حجر  مع  التجمعات  لتفادي  واملساجد 
الكبرى،  تونس  بمحافظات  أسبوع  نهاية  كل 
من  للحد  الحكومة  اتخذتها  إجراءات  تلك 
قوات  معاضدة  مع  الفيروس،  انتشار  سرعة 
الجيس الوطني في عمليات التلقيح باملناطق 

النائية.
وخاصة  الخارجية  املساعدات  تتالت  كما 
من الدول العربية، و من ذلك املساعدة املغربية 
بطاقة  لإلنعاش  طبيتني  وحدتني  تضم  التي 
إيوائية تبلغ 100 سرير، و100 جهاز تنفس، 
ومولدين اثنني لألوكسجني، وأيضا  مستشفى 
200 سرير مجهز، ومن  ميداني قطري بسعة 
معدات  تحمالن  عسكريتان  طائرتان  مصر 

طبية.
ووفق آخر األرقام الرسمية لوزارة الصحة، 
التطعيم  لتلقي  املسجلني  فإن  عدد  االثنني، 
تجاوز الثالثة ماليني فيما بلغ عدد التونسّيني 
الذين استكملوا التلقيح 600 ألف )جرعتني(، 
 ،) واحدة  )جرعة  ألف  مائة  وخمس  ومليون 

بعد 121 يوما على بداية التطعيم.

وضع خطير
باسم  الرسمية  والناطقة  الدكتورة  وقالت 
كورونا«  فيروس  ملجابهة  العلمية  »اللجنة 
»الوضع  إن  تصريح،  في  خليل  بن  جليلة 
بالنظر  وصعب  خطير  تونس  في  الوبائي 
كبير  توافد  هناك  باملستشفيات،  للوضع 
للمرضى مقابل عدم القدرة على إيواء الجميع 
يصعب  حيث  اإلنعاش  أقسام  في  وخاصة 
توفير سرير للمريض بالنظر إلى أن املريض 
يبقى ما بني ثمانية وعشرة أيام في اإلنعاش«.
وعن أسباب تدهور الوضع وتسجيل آالف 
»اإلشكالية  أن  خليل  بن  أوضحت  اإلصابات 
الكبرى لتونس هي في مدى تطبيق اإلجراءات 
ولكن  إجراءات  نضع  نحن  فرضها،  يتم  التي 
ورق،  على  حبرا  يظل  واحترامها  تطبيقها 
التظاهرات  كل  عن  االستغناء  باإلمكان  كان 
السياسية والتي تسببت في تفشي الفيروس، 

وأيضا األفراح والتجمعات«.
الطب  بكلية  الدكتور  وصف  جهته  من 
»خطير  بأنه  الوضع  الونيسي  منذر  بتونس 
نواجه  »نحن  حديثه:  في  مضيفا  جدا«، 

نسجل  يوميا  الخطورة،  شديدة  رابعة  موجة 
طاقة  تجاوزت  املستشفيات  اإلصابات،  آالف 
هناك  لألسف  األكسجني،  نفاد  مع  االستيعاب 

انتشار أفقي للعدوى«.
الوضع  خطورة  أن  إلى  الونيسي  ولفت 
في  تسرع  لم  الدولة  أن  إلى  أساسا  تعود 
عملية جلب اللقاحات، كما أن فتح الحدود عند 
تسجيل صفر إصابة في السنة الفارطة خطأ 
كبير، كان االهتمام وقتها باالنتصار اإلعالمي 
امليداني  االنتصار  إهمال  وتم  إصابة(  )صفر 
الدول تسارع  بقية  فيه  الذي كانت  الوقت  في 

لجلب اللقاحات«.
تجمعات  »رأينا  الونيسي:  وأضاف 
وتظاهرات كبيرة ثقافية ورياضية، كان هناك 
ارتخاء كبير من املواطن بالنظر إلى أن الدولة 
أعلنت انتصارها على الوباء وقتها، ما يحصل 
بعدم  املواطن  من  الالمباالة  نتيجة  هو  اآلن 
جدية  وعدم  التباعد،  واحترام  للكمامة  لبسه 

الحكومة في جلب اللقاحات«.
منها  بد  ال  التي  العاجلة  اإلجراءات  وعن 
للحد من االنتشار وكسر حلقات العدوى دعت 
الحجر  إعالن  من  بد  »ال  أنه  إلى  خليل  بن 
الصحي الشامل على األقل ملدة ثالثة أسابيع، 
اإلصابات  عدد  من  التقليص  منه  فالهدف 
باملستشفيات  إنعاش  أسرة  توفير  وبالتالي 

والتخفيف من الضغط«.
بدوره طالب الونيسي بإعالن حجر صحي 
العدوى،  لكسر  أسابيع  و6   4 بني  ما  شامل 
على  لكلفته  بالنظر  ذلك  بصعوبة  أقر  ولكنه 
للوضع  نظرا  ذلك  يتحمل  لن  الذي  املواطن 

االقتصادي واالجتماعي املتردي.
أواخر  أن  من  واألطباء  املختصون  يحذر 
شهر يوليوز وبداية غشت سيتم تسجيل أرقام 

صادمة من حيث الوفيات واإلصابات.
وتوقع الونيسي أنه بالنظر ملا يتم تسجيله 
الحجر  إعالن  لعدم  ونظرا  أرقام  من  اآلن 
ستكون  الجاري  الشهر  أواسط  فإن  الشامل، 
هناك ذروة في األرقام، ولألسف سنصل إلى ما 
بني 400 و500 وفاة فيما سيتم في منتصف 
غشت تسجيل 700 أو 800 حالة وفاة يوميا 

وما يقارب 20 ألف إصابة.
تواصل  حال  »في  خليل:  بن  تقول  بدورها 
اإلجراءات  تطبيق  وعدم  واالستهتار  التسيب 
ساللة  أمام  نحن  مفزعة،  ستكون  األرقام  فإن 
هندية خطيرة، وال بد من التباعد وتطبيق كل 

اإلجراءات الوقائية«.
ألنها  اللقاحات  جلب  بضرورة  وطالبت 
الفيروس  على  للسيطرة  الوحيد  »الحل 

الخطير وسريع االنتشار«.

مسؤولية سياسية
العام  للشأن  املتابعني  من  كبير  عدد  يحمل 
صحية  كارثة  من  البالد  بلغته  ملا  املسؤولية 
إلى السياسيني بدرجة أولى، فالصراع بينهم 
السبب  كان  الدولة  مؤسسات  بني  وخاصة 
ورسم  اللقاحات  جلب  تأخر  في  الرئيسي 
ملواجهة  ومتكاملة  واضحة  استراتيجية 

الوباء.
إسماعيل  زهير  واألكاديمي  الباحث  ويرى 
السياسيني  الفاعلني  بني  الخالف  يعد  لم  أنه 
عالقة  حول  التونسي  للمشهد  واملراقبني 
الفشل في مواجهة الوباء باألزمة السياسية، 
وإّنما الخالف حول املسؤول عن هذا الفشل، 
وتتأّكد هذه العالقة بقياس املشهد الحالي إلى 
مواجهة  في  الفخفاخ  إلياس  حكومة  تجربة 
تشكيل  أمكن  وقد  الوباء،  من  األولى  املوجة 
وزير  بقيادة  ميدانية  سياسية  طبية  قيادة 
من  بقوة  مدعومة  املكي  اللطيف  عبد  الصحة 

رئاسة الحكومة والبرملان.
على  إجماع  »هناك  إسماعيل:  وأضاف 
إلى  مقّدمة  كان  الفخفاخ  حكومة  إسقاط  أّن 
في  والفشل  الوباء  زحف  أمام  التراجع 

مواجهته، ولذلك يحتّد تبادل التهم بإسقاطها 
يلح  من  فهناك  تشكيلتها،  من  كانوا  من  بني 
على أّنها استقالت، ويلح طرف آخر على أنها 

أجبرت على االستقالة«.
ولفت إلى أن الصورة أصبحت اليوم أوضح 
وخنق  التعفني  »سياسة  أن  خالل  من  وذلك 
الجمهورية  رئيس  يمارسها  التي  املؤسسات 
وتخليه عن دوره في توظيف الدبلوماسية في 
توفير اللقاح وأدوات محاربة الوباء كلها تدين 
األولى  املسؤولية  وتحمله  الجمهورّية  رئيس 

في هذا الفشل«.
الثانية  الجهة  »أما  إسماعيل:  وتابع 
تستهدف  التي  القوى  في  فتتمثل  املسؤولة 
تقاطع  على  إجماع  شبه  وهناك  البرملان، 
»الدستوري الحر« و«الكتلة الديمقراطية« في 
لعب هذا الدور سواء بتعطيل أشغال املجلس 
هي  الثالثة  والجهة  جلساته،  بمقاطعة  أو 

الحكومة وحزامها البرملاني«.
الحكومة  تكون  أن  إسماعيل  وتوقع 
النهضة  حركة  إليها  دعت  التي  السياسية 
الوباء  على  جزئي  النتصار  جديدة  »انطالقة 

يمهد ملرحلة سياسية جديدة«.

مواصلة اإلغالقات 
في العالم

إغالقاتها  العالم  حول  دول  واصلت  و 
الفيروس  على  للقضاء  املشددة  وإجراءاتها 
املتحور، إذ أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامافوزا أن القيود املفروضة في البالد ستظل 

سارية حتى نهاية الشهر.
إن  تلفزيوني  خطاب  في  الرئيس  وقال 
أكثر  في  كثيرا«  »مرتفعة  تزال  ال  اإلصابات 

الدول األفريقية تضررا.
وتفرض السلطات في جنوب أفريقيا إغالقا 
التجمعات  وتمنع  واملدارس  الحانات  على 
تجول  حظر  إلى  إضافة  والدينية،  السياسية 
الساعة  حتى  مساء  التاسعة  الساعة  من 

الرابعة صباحا.
ومع ذلك فإنه يمكن اآلن إعادة فتح املطاعم 
إلجراءات  وفقا  الرياضية  األلعاب  وصاالت 
شهدت  البالد  أن  رامافوزا  وأضاف  صارمة. 
يومي  كمعدل  إصابة  ألف   20 نحو  تسجيل 
 4,200 من  وأكثر  املاضيني  األسبوعني  خالل 

حالة وفاة.
التي  اإلجراءات  هذه  أن  الرئيس  وأكد 
اتخذت ألول مرة في 27 يونيو »كانت عاجلة 
وضرورية للغاية الحتواء موجة ثالثة يغذيها 

متحور دلتا الجديد«.
األفريقي،  الجنوب  أقصى  من  وباالنتقال 
فإن  الجنوبية،  أمريكا  قارة  غرب  أقصى  إلى 
ملدة شهر  مددت  املثال  سبيل  على  بيرو  دولة 
حالة الطوارئ السارية منذ 16 شهرا في إطار 

مكافحة الجائحة.
فرانسيسكو  املؤقت  الرئيس  أصدره  قرار 
ساغاستي وحكومته، فإّن حالة الطوارئ التي 
ستبقى  يوليوز،   31 في  انتهاؤها  مقّرًرا  كان 

سارية حّتى نهاية غشت.
ومنذ مارس 2021، ُفرض حظر تجّول ليلي 
اإلصابات  الحتواء  محاولة  في  البيرو  في 
عدد  البالغ  البلد  هذا  وفي  كورونا.  بفيروس 
33 مليون نسمة، واملتضّرر بشّدة من  سّكانه 
التطعيم  شخص  مليون   3.5 تلّقى  الجائحة، 
وسّجلت  السلطات.  أعلنت  ما  على  بالكامل، 
البيرو 2.07 مليون إصابة وأكثر من 194 ألف 

وفاة بكوفيد19-، وفقا ألحدث األرقام.
مجددا،  كورونا  فيروس  تفشي  ودفع 
الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة  الحكومة 
وملدة  تام  بـ«إغالق  يقضي  قرار  اتخاذ  إلى 
املناسبات  وصاالت  للمقاهي  أسبوعني« 
املآتم  تجمعات  إقامة  ومنع  االجتماعية، 

واألفراح.
النقل  القرار حظر استخدام وسائل  وشمل 

عبر  بالعمل  للمطاعم  السماح  مع  املشترك 
خدمة التوصيل فقط.

وفي قرار حازم قد يضر باالقتصاد، أعلنت 
إغالق  ستشهد  بانكوك  العاصمة  أن  تايالند 
املراكز التجارية واملنتجعات الصحية، ومراكز 
من  ابتداء  أسبوعني  ملدة  بالجمال،  العناية 

االثنني.
تسهم  بانكوك  أن  برغم  القرار  هذا  ويأتي 
بنحو 50 باملئة من الناتج اإلجمالي لتايالند.

العمل  قاعدة  تتسبب  أن  املتوقع  ومن 
موظفي  ملعظم  بالنسبة  املنزل  من  اإللزامي 
والحد  ليلي،  تجوال  حظر  وفرض  الحكومة، 
من حركة السفر املحلي، في اإلضرار بشركات 
وهي  املطاعم،  ومشغلي  والطيران  التجزئة 
أشكال  بعض  جراء  بالفعل  تترنح  شركات 
مدار  على  كورونا  بمكافحة  املرتبطة  القيود 

أكثر من عام.
 مدينة سيدني أكبر مدن أستراليا، تتحضر 
تفشي  بسبب  مطول  عام  عزل  إلى  بدورها 

الفيروس.
وصول نسخة »دلتا« املتحورة من الفيروس 
الوزراء غالديس  رئيسة  دفعت  أستراليا،  إلى 
بريجيكليان، إلى توقع تمديد العزل العام إلى 
تموز/   16 في  املقرر  االنتهاء  تاريخ  بعد  ما 
سوءا  سيزداد  الوضع  أن  من  محذرة  يوليو، 

قبل أن يتحسن.

فاوتشي والجرعة 
الثالثة

في  املعدية  األمراض  خبراء  كبير  حسم   
الجدل  فاوتشي،  أنتوني  املتحدة  الواليات 
اللقاح  من  ثالثة  جرعة  إعطاء  ضرورة  حول 

املضاد لفيروس كورونا قريبا.
تم  الذين  األشخاص  إن  فاوتشي  وقال 
إلى  يحتاجون  ال  كاملة،  بصورة  تطعيمهم 

جرعة ثالثة في هذا الوقت.
مباشر  غير  رد  في  فاوتشي  حديث  وجاء 
على إعالن شركة فايزر قبل أيام عن أن الوقت 
حان لجرعة ثالثة، في خطوة قالت إنها ترمي 
لتوفير حماية مناعية معّززة لألشخاص الذين 

تلقوا الجرعتني.
»اإلدارة  بأن  أن«،  أن  »سي  لشبكة  وتابع 
الذي  مواطنيها  اآلن  حتى  تبلغ  لم  األمريكية 
تلقوا الجرعتني بالحاجة إلى جرعة معززة من 

اللقاح، بناء على البيانات الحالية«.
وقد سجل العالم حتى مساء االثنني املاضي، 
نتج  كورونا،  بفيروس  إصابة  مليون   187,7

عنها أكثر من 4 ماليني حالة وفاة.
الجمعة  كان  الحالي،  يوليوز  شهر  في 
أرقام  حيث  من  األكثر  الشهر،  من  التاسع 
493.5 ألف  اإلصابات، إذ سجلت دول العالم 

حالة جديدة.
وال تزال الواليات املتحدة في صدارة الدول 
 34.7 بواقع  والوفيات،  اإلصابات  حيث  من 
الهند  أن  إال  وفاة،  ألف  إصابة، و622  مليون 
تقترب منها بوصولها إلى أعتاب اإلصابة رقم 

31 مليونا، مع تسجيل 408 آالف حالة وفاة.

متحورات فيروس 
كورونا

الصحة  منظمة  األسباب  من  العديد  دفعت 
على  مسميات  إطالق  أجل  من  العاملية، 
من  العديد  عبر  كورونا،  فيروس  متحورات 

اآلليات لذلك.
استدعاء  إلى  األشخاص  يلجأ  ما  وغالبا 
اكتشافها  يتم  التي  األماكن  حسب  املتغيرات 
بأنها  معينة  ساللة  إلى  كالداللة  فيها، 
تصفه  ما  وهو  »هندية«،  أو  »بريطانية« 
»وصم وتمييز«، مشيرة  بأنه  منظمة الصحة 
ووسائل  الوطنية  السلطات  تشجع  أنها  إلى 
تطلقها  التي  املسميات  اعتماد  على  اإلعالم 

على املتغيرات الجديدة.
وقالت منظمة الصحة العاملية، على موقعها 
بسيطة  »مسميات  تحدد  إنها  اإللكتروني، 
الرئيسية  للمتغيرات  والتذكر  النطق  وسهلة 
ملرض  املسبب  سارس-كوف2-،  لفيروس 
كوفيد19-، من خالل استخدام أحرف األبجدية 

اليونانية«.
استشارة  بعد  األسماء  هذه  اختيار  ويتم 
التسمية  أنظمة  من  للعديد  ومراجعة  واسعة 
املحتملة، حيث شكلت منظمة الصحة العاملية 
أنحاء  جميع  من  خبراء  من  تألفت  مجموعة 
العالم للقيام بذلك، بما في ذلك الخبراء الذين 
هم جزء من أنظمة التسمية الحالية، وخبراء 
التصنيف والفيروسات والباحثون والسلطات 

الوطنية.
األسماء  محل  املسميات  هذه  تحل  وال 
التي  تلك  املثال،  على سبيل  الحالية،  العلمية 
العاملية  العلوم  مبادرة  بواسطة  تعيينها  تم 
ومشروع نيكستسترين، بحسب   )GISAID(
»تنقل  املبادرات  أن هذه  إلى  املنظمة، مشيرة 
معلومات علمية مهمة وسيستمر استخدامها 

في البحث«.
هذه  أن  من  الرغم  »على  املنظمة:  وتقول 
األسماء العلمية لها مزاياها، إال أنه قد يكون 
أنها عرضة  من الصعب نطقها وتذكرها، كما 

للتقارير الخاطئة«.
فعلى سبيل املثال فإن متغير دلتا، الذي بات 
قد  كان  أن  بعد  دولة   80 من  أكثر  في  ينتشر 
بدأ في الهند وتسبب في فوضى صحية عارمة 

.»B.1.617.2« فيها، معروف علميا باسم
وقبل شهر من اآلن، كانت ساللة »دلتا« من 
فيروس كورونا املستجد موجودة في 40 دولة، 
لكنها اآلن باتت متواجدة في 74 دولة في كل 

قارات العالم، وفقا ملنظمة الصحة العاملية.
أعلنت  الذي  الرابع  هو  دلتا  متغير  وكان 
منظمة الصحة العاملية »متغيرا مثيًرا للقلق«، 
األولى  للمرة  اكتشفت  التي  ألفا  ساللة  بعد 
التي  وبيتا   )B.1.1.7( املتحدة  اململكة  في 
اكتشفت في جنوب أفريقيا )B.1.351( وغاما 

.)P1( التي وجدت في البرازيل
وبالتزامن مع ساللة دلتا املنتشرة بالفعل، 
من  أحدث  متحور  حاليا  العالم  في  ينتشر 
باسم  يعرف  املستجد،  كورونا  فيروس 
»المبادا« معروف علميا باسم )C.37(، حيث 
يتواجد حاليا في 29 دولة عبر العالم، حسب 

منظمة الصحة العاملية.
فرص  زادت  الفيروس،  انتشار  زاد  وكلما 
تحوره والتطور إلى متغيرات جديدة يمكنها 
في النهاية مقاومة اللقاحات الحالية، ما يهدد 
احتواء  في  األخرى  البلدان  تقدم  بتقويض 

الوباء.

فعالية لقاحي 
سينوفاك وسينوفارم؟

فعالية  حول  مؤخرا  اللغط  بعض  أثير 
الصينيني  اللقاحني  لكن   ،19 كوفيد-  لقاحات 
»سينوفاك« و«سينوفارم« تعرضا للغط أكبر، 
وذلك على الرغم من أن خبراء يشيرون أيضا 

إلى أنها أنقذت العديد من األرواح.
وهي  أال  مهمة،  بميزة  اللقاحان  ويتميز 
أنه يمكن تخزينهما في درجة حرارة الثالجة 
االستخدام  في  أسهل  يجعلهما  مما  العادية، 
مرافق  لديها  ليس  التي  الفقيرة  البلدان  في 

التخزين املتخصصة.
 100 من  يقرب  ما  في  كالهما  وُيستخدم 
الجنوبية وأجزاء من  وأمريكا  آسيا  في  دولة 
مؤخرا  واملغرب  مصر  أعلنت  كما  أفريقيا. 
أنهما سيكونان أول دولتني في أفريقيا تبدآن 

في تصنيع اللقاحات.
البريطانية  اإلذاعة  لهيئة  تقرير  ويتساءل 
حول هل تلك املخاوف من اللقاحات الصينية 

مبررة؟

ضخمة  تجربة  في  إنه  التقرير  يقول 
لقاح  من  لجرعتني  كان  البرازيل،  في  أجريت 
فعالية  يوما،   14 بينهما  يفصل  »سينوفاك«، 
كوفيد19-.  أعراض  ضد  املئة  في   51 بنسبة 
كانت  متعددة،  بلدان  في  أجريت  تجارب  وفي 
نتائج فعالية لقاح »سينوفارم« أعلى إذ سجل 

نسبة 79 في املئة.
بني  من  وسيشيل،  ومنغوليا  تشيلي  تعد 
البلدان التي تتزايد فيها اإلصابات على الرغم 
اللقاحات  باستخدام  الشامل  التطعيم  من 

الصينية.
التجول  إجراءات حظر  تشيلي  أعادت  وقد 
وفرض قيود على السفر منعا النتشار املتحول 
السالالت  من  لالنتقال  قابلية  أكثر  وهو  دلتا، 

السابقة.
بالنسبة لتشيلي، جرى تطعيم أكثر من 70 
معظمهم  كامل،  بشكل  املواطنني  من  املئة  في 

بلقاح »سينوفاك«.
ومنغوليا  سيشيل  سجلت  ذلك،  رغم  لكن 
مؤخرا واحدة من أعلى نسب الزيادة في عدد 
الحاالت للفرد، على الرغم من قلة عدد سكانها.

لقاح  على  كبير  بشكل  يعتمد  وكالهما 
وبرامج التطعيم في كال البلدين  »سينوفارم« 
متقدمة، إذ حصل 68 في املئة من البالغني على 
التطعيم الكامل في سيشيل، و55 في املئة في 

منغوليا.
قالت  إندونيسيا،  في  نفسه  الوقت  وفي 
نقابة األطباء واملمرضات، إن ما ال يقل عن 30 
لقوا  الصحية  الرعاية  في مجال  العاملني  من 
حتفهم على الرغم من تلقيهم جرعتني من لقاح 

»سينوفاك«.
الذي  الوحيد  العامل  ليست  اللقاحات  لكن 
حسب  البلدان،  هذه  في  يحدث  ما  يفسر 

التقرير.
في  الرئيسية  األطباء  جمعية  قالت  فقد 
التي  )تلك  املصاحبة  األمراض  إن  إندونيسيا 
لعبت  ربما  الشخص(  لدى  تكون موجودة  قد 
الرعاية  مجال  في  العاملني  وفاة  في  دورا 

الصحية.
الخبراء  بعض  ألقى  فقد  تشيلي،  في  أما 
باللوم في ارتفاع عدد الحاالت على األشخاص 
بآخرين بعد وقت قصير جدا  الذين اختلطوا 
من تلقيهم اللقاح -خاصة بعد الجرعة األولى- 

التي ال توفر سوى حماية جزئية.
منغوليا  من  كل  في  املسؤولون  وأكد 
ماتوا  الذين  األشخاص  معظم  أن  وسيشيل، 
وحدة  دخول  إلى  احتاجوا  أو  كوفيد  بسبب 

العناية املركزة، لم يتلقوا اللقاح.
لكن الخبراء يشيرون أيضا إلى أنه ال يوجد 
لذلك  املئة،  100 في  لقاح يوفر حماية بنسبة 

من املتوقع حدوث بعض الحاالت الفردية.
وقالت البروفيسورة فيونا راسل، من معهد 
مردوخ ألبحاث األطفال في أستراليا، لصحيفة 
تشاينا ديلي: »أهم شيء في الوقت الحالي هو 
جميع  أدت  وقد  والوفاة،  الشديد  املرض  منع 
من  الوقاية  في  للغاية  جيدا  أداء  اللقاحات 

األعراض الشديدة والوفاة«.
لقاح  أثبت  البرازيل،  تجارب  وفي 
فعالية بنسبة 100 في املئة ضد  »سينوفاك« 
إلى  الحاجة  في  وكذلك  الشديدة  األعراض 
لقاح  فعالية  أما  املستشفى،  في  العالج  تلقي 
العالج  لتلقي  الحاجة  في مجال  »سينوفارم« 

في املستشفى فقد بلغت 79 في املئة.
قسم  رئيس  كولينغ،  بن  البروفيسور  وقال 
علم األوبئة واإلحصاءات الحيوية في جامعة 
هونغ كونغ، إنه على الرغم من وجود »فعالية 
من  كال  فإن  كوفيد،  أعراض  ضد  متواضعة« 
»مستوى  يوفران  و«سينوفارم«  »سينوفاك« 
األعراض  ضد  الحماية«  من  جدا  عاليا 

الشديدة.
اللقاحات  هذه  أن  يعني  »هذا  أضاف:  كما 
من  الكثير  بالفعل  ستنقذ  )املثبطة(  املعطلة 

األرواح«.
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n علي حسين

بروديل  فرديناند  الفرنسي  سلطة  ان  يعترف 
تهيمن على كتابته للتاريخ االسالمي، رغم مرور ما 
عاما على رحيل صاحب موسوعة   »40« الـ  يقارب 
لم  الشهير  الفرنسي  فاملؤرخ  املادية«،  »الحضارة 
والحقب  والحكام  امللوك  تاريخ  بتقديم  يهتم  يكن 
 ، التي جرت على ارض بالده  السياسية والحروب 

فهذه برأيه يمكن املرور عليها سريعًا،
وتطور  الناس  بحياة  واخيرًا  أواُل  يهتم  فهم 
تنشا  وملاذا  مجتمعهم..  يبنون  وكيف   ، مفاهيمهم 
التجارة  وتزدهر  الصناعات  تنمو  وكيف  ؟  املدن 
واملدن،  القرى  ازدهار  في  الناس  ودور  والزراعة، 
والعالقات االقتصادية بني الجميع، ودور االديان في 

بنية املجتمعات.
ايام  قبل  عاملنا  الذي رحل عن  كان هشام جعيط 
قليلة يؤمن مثل بروديل بانتفاء الحدود بني التاريخ 
امامه  دائما  ويضع  االنسان،  وعلم  االجتماع  وعلم 
ال  نحن   »: ريكور  بول  الشهير  الفيلسوف  عبارة 
آخر  تاريخا  نكتب  بل  نفسه،  التاريخ  كتابة  نعيد 
لكننا نستطيع دائما مناقشة االثنني.. مع الفرضية 
األساسية القائلة أن التفسير في التاريخ ال يختلف 

اختالفا عميقا عن التفسير في بنية العلم “.
يعترف ان ما كتبه من كتب لم تكن كتبا تاريخية 
وانما كتبا فكرية فيها عنصر فلسفي. الفلسفة التي 
عشقها منذ ان كان طالبا في املدرسة الصادقية، وعن 
التي تتعلق بالتاريخ،  طرقها شغف بكتابات هيغل 
املؤرخ  ان  يؤكد   “ الروح  ظاهريات   “ صاحب  كان 
النه  االحداث،  في  في  التأمل  الى  يلجأ  ال  االصلي، 
يحيا بروح االحداث نفسها. في باريس التي وصلها 
أن  التونسي  الشاب  حاول  الخمسينيات  نهاية 
ينطلق في اآلفاق الشاسعة التي اتسعت أمامه و كان 
كلما تقدم في سبل املعرفة، يكتشف سعة الهوة بني 
ما تعلمه، وبني ما يسعى للحصول عليه من معرفة، 
الفرنسي  أن وقع ذات يوم تحت سحر كتابات  إلى 
التي القت بظاللها على تفكيره،  » أميل دوركهايم« 
ووجد فيها مدخال لدراسة التاريخ االسالمي. يكتب 
التي  العناصر  الدين يشمل جميع   »: ان  دوركهايم 
املحتلفة  االجتماعية  الحياة  مظاهر  منها  تتولد 

بتفرقها، واختالطها في ما بينها بألف طريقة ».
خاصة  اهمية  االسالم  تاريخ  موضوعة  ستاخذ 
 « بعنوان  كتاب  أول  فيصدر  جعيط،  هشام  عند 
العربي  واملصير  االسالمية  العربية  الشخصية 
بالفرنسية عام 1974..ثم كتابه » اوربا واالسالم » 
الذي صدر ايضا بالفرنسية عام 1978، وفي هذين 
الكتابني يحاول جعيط التركيز على الغنى الشاسع 
للثقافة االسالمية ويوجه نقدًا الذعًا للذين يتحدثون 
عن جمود االسالم، مبينًا أن العروبة ليست مفهومًا 
كل  فيها  لتصب  جاءت  ثقافية  بؤرة  بل  عرقيًا، 

أن  جعيط  ويؤكد  املتنوعة،  االنسانية  العبقريات 
بلغت  شيء،  كل  رغم  متجددا  دينًا  يبقى  االسالم 
ذروته الحضارية بني القرنني التاسع والثاني عشر، 
حيث كان االسالم محفزًا لحراك فكري وعلمي كبير، 
امبراطورية جغرافية  لها  ان تشكل  استطاعت  وقد 
وفكرية، لكنها بدأت بالتقهقر منذ القرن الثامن عشر. 
ويشير جعيط الى ان محاولة املسلمني تجديد الفكر 
اإلسالمي، مرت بعواقب، في ظل التراجع السياسي 

والعسكري للحضارة اإلسالمية.
اهتمامه بالفلسفة والقراءات التي شكلت وجدانه 
الثقافي، لم يمنعه من السير وراء حكايات التاريخ 
في  يتردد  جعله  ما  وهذا  دوما،  ترافقه  ظلت  التي 
والتاريخ،  الفلسفة  بني  للدكتوراه  رسالته  اختيار 
ليصطف في النهاية الى جانب التاريخ ويبقي على 
في  السبب  ان  يقول  الفلسفة،  مع  الوطيدة  عالقته 
انحيازه للتاريخ انه وجد ان تاريخ االسالم لم يدرسُه 
املستشرقون بصورة علمية، موجها سهام نقده الى 
االستناد  ترفض  كانت  التي  االستشراقية  الكتابات 
يستند  املسلمون.  العرب  املؤرخون  كتبه  ما  إلى 
ان  يستلزم  انه  من  هيغل  مقولة  على  هشام جعيط 
يكتب تاريخ االمة رجل من ابنائها، وكان هيغل يرى 
يؤرخ  أن  مثال  الفرنسي  على  اليسير  من  ليس  انه 
لالمة االملانية.. ولهذا كان جعيط ُيعرف املؤرخ بانه 
ضمير االمة والعصر.. ويرى ان التاريخ االصلي مثل 

الفن، ال بد من التعاطف واملشاركة الوجدانية.
يقف جعيط في معظم كتاباته بالضد من الخطاب 
أساسيات  يثبت  ان  يحاول  ونجده  االستشراقي، 
التاريخ اإلسالمي أمام موجة النقد التي شكك فيها 
املستشروقون بكثير من حوادث التاريخ االسالمي، 
بدعوى أن األحداث املدروسة مروية فقط من وجهة 
ان  حاولت  حني  فانني   »: اإلسالمية  الرؤية  نظر 
اكتب تاريخا شموليا، إنما اردت ايضا ان أروي، أن 
أخبر، وأكتنه من خالل الرواية هذه املرحلة الغنية 
املطاف  نهاية  في  وتوصلت  واألحداث.  بالرجاالت 

إلى أن أعيش مع هؤالء الناس وهاته االحداث “.
كان هشام جعيط قد كتب خالل سنوات عمره التي 
بلغت “ 86 “ اكثر من عشرة كتب جعلته ابرز كتاب 
التاريخ االسالمي، اكدت ثالثيته عن السيرة النبوية 
التي اخذت منه 20 سنة من العمل، ان مؤرخ االديان، 
ال يهتم ان يكون مؤمنا أو غير مؤمن، فاملهم ان يقدم 
انه  جعيط  ويجد  العاطفة،  عن  بعيدة  عقلية  افكارا 
تستحق  االسالمي  التاريخ  في  شخصية  توجد  ال 
كان  لذلك  النبي محمد،  اكثر من شخصية  الدراسة 
على  معتمدا  النبوية  السيرة  موضوعة  عن  كتابه 

الكثير من املناهج العلمية املتعلقة بالتاريخ املقارن 
لالديان مع انفتاح على افاق الثقافة االنثروبولوجية 
التاريخية والفلسفة وعلم النفس، ليخرج لنا بسيرة 
التي  االدبية  واالساليب  املبالغات  من  خالية  نبوية 
ميزت كتاب السيرة مثل “ ابن هشام “ و “ الطبري 
“، كما ان دراسة جعيط تبتعد عن العاطفة الدينية، 
الرواية  على  سيطرت  التي  املبالغات  من  وتسخر 
التاريخية، حيث ان الكثير من هذه الروايات جاءت 
العباسيني  بعدهم  ومن  االمويني  الخلفاء  الرضاء 
جعيط  هشام  قراءة  اثارت  وقد  جعيط.  قول  حسب 
للسيرة النيوية ردود افعال من قبل التيارات السلفية 
واملتشددة التي وجدت ان هذه القراءة ال تتفق مع ما 
جاء في كتب التراث القديمة، ألن جعيط في ثالثيته 
احد  يكن  لم  نتائج  الى  النبوية توصل  السيرة  عن 
قبله يجرؤ بالتصريح بها، منها ان اسم النبي محمد 
قبل البعثة كان قثما، ومحمد صفة وليس اسما وهي 
صفة تطلق على الرجل ذو الشأن العظيم، ويتوصل 
البعثة كان ثالثني  النبي محمد عند  جعيط ان سن 
عاما وليس اربعينا، اضافة الى استنتاجه ان النبي 
تم تهجيره بالقوة من مكة ولم يهاجر هو واتباعه 
بارادتهم، وان الرسول لم يكن يجهل القراءة والكتابة 
 “ “أمي  كلمة  الن  واملؤرخون،  املفسرون  يذكر  كما 
وليس  نبي  فيها  ليس  التي  االمة  تعني  القرآن  في 
معناها الجهل بالقراءة والكتابة.. ويرد جعيط على 
 ”: بالقول  النبي  الى شخصية  باالساءة  االتهامات 
وال  كمؤرخ  أبدًا،ال  الدينية  بالقداسة  أمس  لم  أنا 
قبل  من  كتب  ما  أن  واعتبرت  مسلم  فأنا  كمسلم، 
املسلمني واملستشرقني بدءًا من القرن التاسع عشر 
لم يعط الرسول حقه كرجل مؤسس لدين كبير، ولم 
يعر االهتمام الكافي للمعاناة وللجهد والعمل الذي 

قام به في ميدان الفكر والوحي. ».
الثاني  ولد هشام جعيط في السادس من كانون 
من  وجده  والده  عريقة،  تونسية  لعائلة   ،1936
خريجي جامع الزيتونة، ومن علماء الدين والفقهاء، 
وقد ساهمت هذه النشأة االسرية في توسيع دائرة 
بالعمل  املشاركة  او  القراءة  في  سواء  اهتماماته، 
فعال   “  : حواراته  احدى  في  جعيط  الوطني.يقول 
كان والدي زيتونيا، لكن كانت له ثقافة حديثة، وكان 
مغرما في شبابه بما يجري في الشرق، وكانت تصله 
اطالعها  وكنت  لبنان،  ومن  مصر  من  مجالت  عدة 
معه ونتناقش في العديد من املوضوعات التي تهم 
الشأن العربي واالسالمي “ وكان الجد اديبا، شجع 
ليتعلم  الصادقية  املدرسة  في  الدراسة  على  حفيده 
العربية  اللغة  وعلوم  الفلسفة  وايضا  الفرنسية، 

مع  منسجما  جعيط  هشام  الفتى  ظل  وقد  والفقه، 
وسطه العائلي الذي سيتمرد عليه في سن الثامنة 
كتب طه حسني وسالمة موسى  تاثير  عشرة تحت 
بمثابة  كانت  التي  الفلسفة  واكتشافه  والعقاد، 
اكتشاف  كان   ”: جديد  عالم  الى  الدخول  مفتاح 
الفلسفة بالنسبة لي بمثابة الفتح والتجلي. ولست 
أعني بذلك امليتافيزيقيا فقط، بل وأيضا علم النفس 

واملنطق واألخالق ».
إلى  سافر  االعدادية،  الشهادة  على  بعد حصوله 
تخّرج  التي  العليا  املعلمني  بدار  ليدرس  باريس 
فيها العديد من املشاهير في مجال األدب والفلسفة 
أمثال جان بول سارتر، وسيمون دوبوفوار، وارون، 
ستتعمق  باريس  وفي  وآخرين.  فوكو،  وميشيل 
قراءاته وافكاره من خالل التفرغ لقراءة اعمال هيغل 
كتب  قراءة  واعادة  وشوبنهور،  وهايدغر  ونيتشه 

التاريخ االسالمي.
في  الجامعية  الشهادة  على  حصل   1962 عام 
الى تونس ويعمل أستاذا في كلية  التاريخ، ليعود 
الشريعة، ويصف هذه الفترة بانها » منفى داخلي«. 
الفكري  بالتخلف  تزدحم  تونس  اجواء  وجد  حيث 
والثقافي مقارنة بباريس، وخالل السنوات الخمسة 
التي عمل فيها مدرسا، اعاد قراءة كتب ابن خلدون 
واملسعودي والطبري. عام 1967 يعود الى باريس، 
بالفرنسية  كتبه  اول  له  يصدر  سنوات  سبع  وبعد 
واملصير  اإلسالمية  العربية  الشخصية   « بعنوان 
أوروبا   “ املهم  كتابه  ينشر  عام  وبعد   ،“ العربي 
فتح  حيث   «  « والحداثة  الثقافة  واإلسالم.. صدام 
هذا الكتاب ابواب الشهرة امام جعيط، بعد ان ترجم 
الى عدد من اللغات، إال ان الكتاب الذي برز فيه هشام 
جعيط كواحد من ابرز كتاب التاريخ االسالمي هو 
كتاب “ الفتنة.. جدلية الدين والسياسة في االسالم 
املبكر “ الصادر عام 1986، وفيه يقدم تحليال علميا 
للفتنة االولى في االسالم، وهو يعترف انه خصص 
سنوات لدراسة هذا املوضوع حيث وجد ان املكتبة 
العربية تفتقر الى دراسة جادة باستثناء كتاب طه 
يأخذ عليه جعيط  الذي   ،“ الكبرى  الفتنة   “ حسني 
بانه يتميز بطابع ادبي اكثر مما هو تاريخي، ولهذا 
نجده في كتابه “ الفتنة “ يحاول ان يغوص في قلب 
املناخ السياسي والعقلي واالجتماعي للعصر، وان 
يسعى لفهم كيفية تفكير اهل ذلك العصر، وما كانت 
البنى  يحلل  وان  وقيمهم،  ومقوالتهم  عليه حياتهم 
تاريخ  لكتابة  العصر، في محاولة  لذلك  االجتماعية 
ان  نتيقن   “ الفتنة   “ كتاب  نقرأ  ونحن  شمولي.. 
واضعه رجل تربى في كنف التقليد االسالمي، وهو 

التقليدية لالمور  الرؤية  يكافح في وقت واحد ضد 
التاريخ  ساعدني  لقد   ”: تبسيطية  حداثة  وضد 
حني  الصعب،  مشروعي  في  والقويم،  الصحيح 
للهوية  التأسيسية  املرحلىة  هذه  مع  اقيم  جعلني 
االسالمية، عالقة معرفية يخترقها التعاطف والتودد 
يكتب هشام جعيط في التاريخ وهو  في اعماقها “ 
بالحياة  والعلم  باملعاش،  املعرفي  يمزج  ان  يحاول 
وهو يرى ان احياء جانب من التاريخ االسالمي،انما 

هو جزء من مسريته الوجودية.
ولعل  العربية،  املدينة  بتاسيس  جعيط  اهتم 
كتابه “ الكوفة.. نشأة مدينة “ الذبي كان اطروحته 
العربية  املدينة  لتاسيس  نظرية  بمثابة  للدكتوراه، 
مدينة  ول  باعتبارها  الكوفة  اختار  وقد  االسالمية، 
العربية  الجزيرة  خارج  العرب  املسلمون  ينشئها 
لكنها  الخطاب،  بن  عمر  الثاني  الخليفة  أيام  وذلك 
إسالمية  مدينة  أول  قليلة،  قرون  بعد  تكون  سوف 
وألسباب  الوجود،  من  تزول  ازالتها  محاولة  تتم 
املتخفية  »الكوفة  أن  جعيط  ويرى  سياسية. 
أقدم  ثنايا  في  تخّفيًا  أكثر  تبدو  رمالها،  في  اليوم 
مجلببة  لنواظرنا  وتنهض  التاريخية،  النصوص 
آن.  في  والكثيرة  الكثيفة  وأجهزتها  هيئاتها  بكل 
وهي  بقوة،  النابضة  الحياة  رعشات  فقد خالجتها 
تتكون بني النهر والصحراء مشرفة على سهول بالد 
املصادر  مئات  على  يشتغل  ونجده   ،“ الرافدين... 
التي  تلك  منها  والحديثة، بخاصة  القديمة  العربية 
أرخت لتكون مدينة الكوفة مزدهرة فكريا وهي التي 
أنجبت كبارًا من الشعراء واملفكرين العرب– ومنهم 
بدايات  تتزامن  الذي  املتنبي  الطيب  أبو  بالطبع 
سيرته كما نعرف، مع تدمير املدينة على يد القرامطة 
في مشهد عايشه طفاًل ولم يبارح ذاكرته، ويؤكد لنا 
هو  الكوفة “  جعيط أن غايته األساسية من كتاب “ 
حوار حقيقّي بني حضارة الكوفة العربية،   « إقامة 
وتلك الحضارات التي تقّدمتها كالبابلية والفارسية 
والهلنستية والرومانية “، ولهذا هو يتخطى الكوفة 
وبغداد وصواًل  وواسط  البصرة  باستجواب  ليقوم 

إلى دراسة حركة نشوء املدينة اإلسالمية ».
الصمت..  في  جعيط  هشام  يوغل  املوتى  كعادة 
مالئ  عقود  خمسة  طوال  ظل  لرجل  أي صمت  لكن 
الحياة وشاغل الفكر،فهو حني يوغل في صمته فأن 
وطلبته  ودراساته  وكتبه  الفكرية  ومعاركه  آثاره 
يوغلون في الحوار، وهم يحفظون بكل حب كلمات 
ومهما  للمستقبل،  طريقًا  منها  وينتزعون  معلمهم 
التعبير  في  استخدمها  التي  األساليب  تنوعت 
لم  جلي  واحد  مقصد  عنده  وأفكاره،بقي  آرائه  عن 
كان  وكما  اإلنساني  الوجود  هو  إطالقا  عنه  يمل 
شيوخه األوائل امثال ابن رشد وابن خلدون وهيغل 
ودوركهايم يسعون إلى أن يكونوا )حراس الحقيقة( 
حارس  يكون  أن  إلى  أركون  سعى  فلسفتهم  في 

التاريخ.

لم يكن المفكر التونسي هشام جعيط، الذي رحل عنا مؤخرا، مجرد مؤرخ، بل سعى إلى أن يكون عالمًا في التاريخ اإلسالمي. وقد 
اعتمد مناهج عدة منها المنهج السوسيولوجي والثقافي. وهذا ما منح مؤلفاته طابعًا أكاديميًا مميزًا، وجعلها تثير سجااًل في 

أوساط المؤرخين والمثقفين والقراء.
واصل هشام جعيط تعليمه العالي في باريس حيث حصل على شهادة التبريز في التاريخ عام 1962، ثم حصل على  شهادة دكتوراه 

في التاريخ اإلسالمي من جامعة السوربون عام 1981. عّين أستاذًا فخريًا في جامعة تونس، ودّرس كأستاذ زائر في جامعات عربية، 
أوروبية وأميركية منها جامعة كاليفورنيا- بركلي والمعهد  العالي- فرنسا وجامعة ماك غيل- مونتريال. كما تولى رئاسة المجمع 

التونسي للعلوم واآلداب والفنون »بيت الحكمة« بين العامين 2012 و2015، وهو عضو في األكاديمية األوروبية للعلوم والفنون.
أصدر جعيط العديد من المؤلفات باللغتين العربية والفرنسية ناقش فيها جملة من اإلشكاليات المحورية في التاريخ اإلسالمي وأهم 

مكونات الموروث الحضاري. ومن مؤلفاته بالعربية والفرنسية: الشخصية العربية اإلسالمية والمصير العربي، 1984، الكوفة: نشأة 
المدينة العربية اإلسالمية 1986، الفتنة: جدلية الدين والسياسة في اإلسالم المبكر 1992، أزمة الثقافة اإلسالمية 2000، تأسيس الغرب 

اإلسالمي 2004، أوروبا واإلسالم: صدام الّثقافة والحداثة 2007، في السيرة النبوية. 1: الوحي والقرآن والنبوة 1999، في السيرة النبوية.
2: تاريخية الدعوة المحمدية 2006، في السيرة النبوية.3: مسيرة محمد في المدينة وانتصار اإلسالم 2014.

في ما يلي سنقدم لقراء »فسحة الصيف« أهم المقاالت التي تناولت فكر الرجل وأبحاثه، وأثره على الدراسات التاريخية واإلسالمية، 
وإسهاماته في فكر التنوير..

المفكر التنويوي 
الراحل هشام جعيط

المفكر التونسي هشام جعيط.. منطلقات التنوير في الفكر العربي اإلسالمي

حار�س التاريخ
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غالف الكتاب

عندما قامت أسرة الشرايبي ببناء بيتهم الكبير على ضفاف األزبكية ثم قيام 
قاسم الشرايبي  ببناء مسجده في نفس املنطقة؛ كان ذلك يقول الكتاب،  بداية 
االنطالق لتعمير األزبكية بصورة جديدة؛ حيث أنشأ السادة البكرية منازلهم  
إلى جانب منازل آل الشرايي. وقد كانت الطبقة البرجوازية واألرستقراطية قبل 
القرن الثامن عشر تركز إقامتها في األحياء الواقعة جنوب القاهرة الفاطمية؛ 
ولكن استقرار آل الشرابي والبكرية بهذه املنطقة؛ جعل هذه املنطقة محل جذب 

للعائالت األرستقراطية،
وقد جذبت األزبكية الصفوة التجارية املغربية خالل القرن الثامن عشر فكانت 
تسكن بها عائالت البناني وجسوس والقباج وغراب وغيرها،ومن أجل السكن 
الربع  مشيش  السالم  عبد  بن  أحمد  الخواجا  ،باع   املؤلف  يقول  األزبكية  في 
الكبير الذي كان لتوه قد انتهى من بنائه بخط املشهد الحسيني  ليقوم بشراء 
 ، للربح  إدرارا  أكثر  كان  الواقع  في  الربع  أن  ورغم  األزبكية،  بخط  كبير  منزل 
فإن الوجاهة االجتماعية والسكنى إلى جوار األرستقراطية السياسية الحاكمة 
هنا  وتتجلى   التجارا،  إليه  يسعى  هدفا  كان  الكبرى  التجارية  والبرجوازية 
الناس  لجوء  وهي  املعطي،  عبد  محمد  حسام  الدكتور  يقول  معروفة   ظاهرة 
بسرعة إلى تغيير محل إقامتهم عندما تزداد ثرواتهم نظرا ألن املسكن يعكس 

إلى حد ما املركز االجتماعي واالقتصادي لساكنيه.
ويرى املؤلف  أن الهجرة الفاسية إلى مصر خالل القرن الثامن عشر أسهمت  
في إحالل وإعمار منطقة الجودرية ومناطق أخرى  واألزهر حيث تميز التجار 
الفاسيون منذ هجرتهم إلى مصر بامتالكهم لرؤوس أموال كبيرة سمحت لهم 
بشراء منازل وعقارات في قلب القاهرة الفاطمية،فالخواجا محمد أبو النصر بن 
أحمد الحلو الفاسي يقول الكتاب،  قام بشراء ثالثة منازل متالصقة بخط األزهر 
بإزالتها وأنشا قصرا كبيرا يشتمل  الدويداري وقام  الشيخ محمد  تجاه مقام 
على حوش به حديقة وحمام وقاعات الستقبال الضيوف، وهو نفس ما فعلته 
منطقة  في  قصرها  تبني  أن  آثرت  التاودي  عائلة  والقباج،ولكن  يارو  عائالت 
الفاسيني؛ حيث  تركز  الجودرية أهم مناطق  قاعات،ورغم ذلك فقد ظلت  السبع 
أعاد كبار التجار الفاسيني هيكلة وإعمار هذه املنطقة بالكامل من جديد، وبنت 

عائالت ذكري وزاكور وبرادة وغيرهم منازهم في هذه املنطقة.
التي  والتطورات  األحداث  في  فعالة  مشاركة  الفاسيون   التجار  شارك  لقد 
والعمراني  االجتماعي  النشاط  في  وافر  نصيب  لهم  مصر،وكان  على  مرت 
لنفس  ويخضعون  املصري،  الكل  من  يتجزأ  ال  جزءا  باعتبارهم  والحضري 
الظواهر االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية التي خضع لها املجتمع 
املصري كله؛ وعلى الرغم من أن تأثير الفاسيني كان واضحا في الكثير من القيم 
مارسوا حياتهم  فإنهم  املصري،  املجتمع  بنيان  داخل  أفرزوها  التي  والعادات 
كله.  املصري  للمجتمع  العامة  الحياة  إطار  داخل  جوانبها  شتى  في  اليومية 
ولم  النهاية؛  في  بوتقته  داخل  وإذابتهم  صهرهم  املصري  املجتمع  واستطاع 
يشذوا يوما عن البناء االجتماعي العام منذ هجرتهم؛ حيث ساعدت وحدة اللغة 
والدين والثقافة على سهولة امتصاصهم داخل بنيان املجتمع، وإن ظلت لهم 

شخصيتهم املميزة وحضورهم املادي امللموس لفترات طويلة.

المغاربة في مصر خالل القرن الثامن عشر 

الهجرة الفا�صية �صاهمت يف اإعمار العديد من املناطق امل�صرية 
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 “المغاربة في مصر خالل القرن الثامن عشر« ،كتاب يتناول 
دراسة العائالت المغربية في مصر خالل هذه الفترة، وذلك 

من خالل إبراز دراسة هذه العائالت كخلية اجتماعية اقتصادية 
متحركة.

هذه الدراسة  سلطت الضوء على عائالت النخبة التجارية المغربية 
ودورها في االقتصاد المصري إبان تلك الفترة التاريخية، و كذلك 

تطرقت إلى المدى الجغرافي الذي اتخذته معامالتهم بمختلف 
أنواعها، والرخاء االقتصادي الذي تمتعوا به.

 الكتاب أصدرته مكتبة اإلسكندرية سنة 2015، وهو كما يقول مديرها 
الدكتور إسماعيل سراج الدين،  ترجمة للعالقات بين مصر والمغرب 

العربي، التي هي من الصفحات المشرقة في تاريح األمم، وأوضح 
الدكتور إسماعيل سراج الدين ، أن هذا التاريخ الممتد من العالقات 

إلى العصور القديمة،  كان من نتيجتها ،العديد من األسفار والرحالت 
من بالد المغرب إلى مصر ومن مصر إلى المغرب، بل يكشف مدير 

مكتبة اإلسكندرية، أن الروح المغربية موجودة في مدينة اإلسكندرية 
في أوليائها الصالحين وأسماء أحيائها وشوارعها، بل امتد الوجود 

المغربي إلى مدن أخرى، وفي القاهرة عد ابن طولون مركزا للمغاربة، 
وما زلنا إلى اليوم نرى في هذا الحي أثرا في بقايا العائالت المغربية 

القاطنة.
كتاب »المغاربة في مصر خالل القرن الثامن عشر، هو دراسة للمؤرخ 

الدكتور حسام محمد  عبدالمعطي، أنجزها بمناسبة اختيار المملكة 
المغربية ضيف شرف معرض مكتب اإلسكندرية  الدولي للكتاب سنة 

2012. وألهمية هذه الكتاب/الدراسة، نسلط الضوء على ما جاءت به 
هذه الدراسة من معطيات التي استندت في إنجازها إلى  العديد 

من الوثائق التي تبرز حياة ودور المغاربة في مصر،  في العديد من 
المجاالت خالل القرن الثامن عشر .

n إعداد:  جالل كندالي

n رجاء بن سالمة  

كما كان يقول أبو نواس، وهو  »هذه بتلك« 
القرآن.  من  آيا  ويقرأ  الخمر  من  جرعة  يأخذ 
ولكن شّتان بني دعارة اليوم الفرجوّية ومجون 
أبي  مجون  نواس.  أبي  أمثال  األمس  شعراء 
نواس كان بثرائه الّلغوّي وإمكانّياته املجازّية 
وعمقه اإلنسانّي ينتج أسئلة ويمّثل جزر تحّرر 
رغم كّل شيء ويمّثل طرحا جديدا ملأساة املنزلة 
غلقها  حاولت  التي  لألسئلة  وفتحا  البشرّية، 
البصرّية،  الّسمعّية  اليوم  دعارة  أّما  األديان. 
فأعتقد، وأرجو أن أكون مخطئة، أّنها ال تنتج 
أسئلة وال تحّررا وال فتوحات، بل تنتج أنماطا 
واالستعراض،  والّلباس  الجمال  في  وقوالب 
وتنتج معّلبات فّنّية قابلة لالستهالك الّسريع، 
أن تتحّجب  الغريب  إاّل. ولذلك، ليس من  ليس 
تكون  أن  الغريب  من  وليس  اإلغراء،  فنّانات 
بالقيم  الّتشّبث  في  مغرقة  تصريحاتهّن 
نحو  وعلى  الّتقليدّية،  والّدينّية  األخالقّية 
انفصامّي مدهش. عندما يكون الجسد معروضا 
للفرجة، ال يمكن أن نفهم رسالة تخاطب الحّس 
الفّنّي والعقل، ألّن الّرسالة الوحيدة التي تصدر 
أقم  ثّم  استمتع  تفّكر،  وال  استمتع  هي:  عنه 

صالتك، والّل بعد ذلك غفور رحيم.
انطلقنا منه،  الذي  إلى اإلشكال  ولكي نعود 
تقوم  واإلغراء  العراء  ثقافة  إّن  نقول  أن  يمكن 
أيضا على مفترض “جسدي أمتلكه وأنا حّرة 
والّتأّثم  الحجاب  ثقافة  تقوم  حني  في  فيه”، 
هو  الذي  اآلخر  الّدينّي  املفترض  على  رّبما 
فيجب  ولذلك  الل”،  من  هبة  اإلنسان  “جسد 
أن يخضع إلى أحكامه. وال يقتصر هذا الّنوع 
من الوصاية أو امللكّية على األرواح التي تعود 
إلى خالقها بعد املوت، بل تتعّداه إلى الجانب 
يريد  من  األحاديث  تلعن  ولذلك  الجسدّي. 
الل  رضي  مسعوٍد  ابن  “عن  الجسد:  تغيير 
واملستوشمات  الواشمات  الل  لعن  قال:  عنه 
املغيرات  للحسن،  واملتفلجات  واملتنمصات، 
مؤّسسة  من  اإلفتاء  أهل  ويستند  لل.”  خلق 
الّل  خلق  تغيير  جواز  عدم  مبدإ  إلى  األزهر 
ملنع نقل األعضاء، كما في الفتوى الّصادرة في 
نوفمبر 2003، وهي فتوى باعثة على الحيرة 
واليأس، وال تقّل إشكاال عن فتوى رضاع الكبير 
بل  مؤّخرا،  نفسها  املؤّسسة  عن  صدرت  التي 

إّنها أخطر من الّناحية الّتطبيقّية.
ال يقّل  “الجسد هبة من لل”  ولكّن مفترض 
لي”.  ملك  “جسدي  شعار  عن  ومغالطة  اّدعاء 
جسد  ولكّن  لل،  من  هبة  اإلنسان  جسد  ألّن 
املرأة في الّنظام الّدينّي نفسه هبة من لل ثّم 
الّسياسّي  الّثيولوجّي  املبدإ  عبر  لّلرجل،  هبة 

الذي يجعل بني الّل والّرجل تواصال وامتدادا 
العاّمة  الواليات  أنواع  في  يتجّسد  وتفويضا 
فالّنكاح  الّنساء.  على  القوامة  وفي  والخاّصة 
الّرجل  فيه  يدفع  خاّص،  نوع  من  تمليك  عقد 
صاحب  ويكون  املتعة،  مقابل  للمرأة  أجرا 
عصمتها، ويكون قّواما عليها. ولذلك تتحّجب 
وتعرض  حجابها  وتخلع  الّناس  أمام  املرأة 
الحجاب  هذا  أّن  باعتبار  زوجها،  أمام  زينتها 
أّن جسدها ملك خاّص ال يمكن  إلى  أّوال  يرمز 
الجواري  ألجساد  خالفا  العموم،  على  عرضه 
اململوكات الاّلتي كان عمر بن الخّطاب يضربهّن 
يكون  وقد  الحرائر.  مثل  تحّجنب  إذا  بسوطه 
اليوم وعي مختلف بجسدها،  املحّجبة  للمرأة 
لها  ويحّق  تملك جسدها  التي  أّنها هي  فترى 
يتناقض  الوعي  هذا  ولكّن  تعريته،  أو  حجبه 
مع مفترضات الّشريعة اإلسالمّية وعقد الّنكاح 

تحديدا وطبيعة الحجاب اإلسالمّي.
ألم يقل حّجة اإلسالم الغزالي أّن “الّنكاح نوع 
رّق”؟ أليست مؤّسسة املهر التي تقتضي إتمام 
الّزواج في مقابل ماّدّي متواصلة إلى اليوم في 
قرأت  وقد  متفاوتة؟  وبأشكال  العربّي  العالم 
)“جريدة نساء  “العربّية”  مؤّخرا في صحيفة 
العرب” الّصادرة يوم 15 مايو 2007( تحقيقا 
الّسعودّية جاء  العربّية  اململكة  الّزواج في  عن 
األسر  بعض  من  الخاطبة  “استغربت  فيه: 
البنتهم،  العريس  تحضر  أن  منها  تطلب  التي 
الّشروط  وضعوا  به  يعجبوا  لم  إذا  ثّم  ومن 
يعتبر  الذي  الغالي  املهر  ومنها  الّتعجيزّية، 
الّشباب،  من  الكثير  عند  كبيرا  وعبئا  عائقا 
بني  العنوسة  حاالت  في  الّزيادة  يسّبب  مّما 
املهر  أّن بني  الّسعودّية”. وال شّك  الفتيات في 

تتشّدد  التي  فاملجتمعات  تناسبا،  والحجاب 
في حجاب املرأة، هي التي تولي أهّمّية قصوى 
ملهرها. كالهما وسيلة سيطرة على جسد املرأة، 

وكالهما بصمة يعّلم بها الجسد األنثوّي.
ثقافة  مع  إذن  تّتفق  واإلغراء  العراء  ثقافة 
الحجاب ال في توازن اإلثم والّتكفير عنه، وفي 
وال  ُتشتهى  التي  املرأة  صورتي  بني  الّتكامل 
بل  تشتهى،  وال  تحترم  التي  واملرأة  تحترم 
الجسد ملك للمرأة، أو  في اّدعاءين متوافقني : 
يحجبان  اّدعاءان  إّنهما  الل.  من  هبة  الجسد 
األبوّي  الّنمط  على  األنثوّي  الجسد  تبضيع 
املعولم.  الحديث  الّنمط  على  أو  الّتقليدّي 
واالّتجار  القديم  األبوّي  االّتجار  يحجبان 

الّصناعّي الحديث بأجساد الّنساء.
فاالّتجار األبوّي الّتقليدّي يسّلط على الجسد 
الحديث  واالّتجار  الحجاب،  قانون  األنثوّي 

املعولم يسّلط على هذا الجسد قانون العراء.
من يملك جسد املرأة وجسد اإلنسان عموما؟ 
وإذا  إّياه؟  مالكة  الّدولة  تكون  أن  يمكن  هل 
وتزّج  املعتقلني  أجساد  تعّذب  الّدولة  كانت 
باالّتجار  وتسمح  الّسجون،  في  بمعارضيها 
بالبشر وبأعضائهم، فهل يمكن أن نعهد إليها 
هو  الّدولة  من  نأمله  ما  كّل  األجساد؟  بملكّية 
حامية  سلطة  بوجود  الّتذكير  على  تساعد  أن 
لهذه  تجسيدا  تكون  أن  ال  البشرّية  لألجساد 

الّسلطة وتعّينا فعلّيا لها.
يجب أن نصادر على أن ال أحد يملك جسد 
شيئا  ليس  ألّنه  غيره  وال  ال صاحبه  اإلنسان، 
امتالك.  منطق  كّل  خارج  وألّنه  يمتلك،  ماّدّيا 
ولذلك يمكن لصاحب الجسد أن يتبّرع بأعضائه 
ولكن ال يمكن له أن يّتجر بها كما يّتجر اإلنسان 
يختزل  ال  ولكّنه  محسوس،  إّنه  يملكه.  بشيء 
في الحّس، ماّدّي دون أن يكون ماّدّيا، رغم أّن 
شيئا  جعله  إلى  تميل  والعراء  الحجاب  ثقافة 
وإذا  بيسر.  تعريته  أو  تغطيته  يمكن  ماّدّيا 
أن  اإلسالم  فيها  بما  الّسماوّية  األديان  أرادت 
مناهضة  في  الخاّصة  منطلقاتها  من  تساهم 
تطوي  أن  فعليها  البشرّية،  باألجساد  االّتجار 
العبودّية  مع  املاضي  تواطؤها  نهائّيا صفحة 
وإن  الّنساء،  قمع  مع  املستمّر  وتواطؤها 
بدرجات متفاوتة، وعليها أن تنّقي منظوماتها 
ملكا  املرأة  تجعل  التي  البشرّية  األحكام  من 
للّرجل، أو هبة له، وتجعل الّرجل بمثابة إلهها 

البشرّي.
إّننا نحتاج إلى هذه املصادرة على أّن جسد 
اإلنسان ال يملكه أحد، كما نحتاج إلى املصادرة 
أّن  وهي  الكرامة،  لتعريف  أساسا  كانت  التي 
كّل  من  أغلى  وأّنه  ذاته،  حّد  في  غاية  اإلنسان 
شيء، وقيمته ال يمكن أن تقّدر بثمن، ألّنه خارج 

منطق الّتقدير بثمن.

ُأنطولوجيا الجسد  )13(

)2(من ميتلك اجل�صد الب�صرّي؟

يجب أن نصادر على 
أن ال أحد يملك جسد 
اإلنسان، ال صاحبه وال 

غيره ألّنه ليس شيئا 
ماّدّيا يمتلك، وألّنه خارج 

كّل منطق امتالك. 
ولذلك يمكن لصاحب 

الجسد أن يتبّرع بأعضائه 
ولكن ال يمكن له أن 

يّتجر بها كما يّتجر 
اإلنسان بشيء يملكه. 



تجمع كل املصادر املغربية، على أن املجموعات 
األصل  في  هي  إفريقيا،  غرب  لشمال  السوداء 
مجموعات عبيد تم تحريرهم بالتواتر، في ظروف 
والعقود  السنوات  توالي  مع  ومتعددة،  مختلفة 
ب  يعرفون  منهم،  فئة  هناك  ذلك،  رغم  والقرون. 
يعتقد أنهم ليسوا من عبيد إفريقيا  »الحراطني« 
جنوب  مواليد  من  هم  بل  الصحراء،  جنوب 
األنثربولوجية  الباحثة  تذهب  حيث  املغرب. 
الفرنسية »دينيس جاك مونيي«، إلى القول بأن 
سكنوا  الذي  السود  ساللة  من  هم  »الحراطني« 
منطقة درعة منذ أزمنة غابرة )يمكن العودة إلى 
كتابها »املغرب الصحراوي من الجذور حتى سنة 
1670«، الصادر عن دار النشر مكتبة كلينكسيك 
سنة 1982، في جزئه األول ص.ص. 180 و 181. 
فإن  اليوم،  إلى  أنه  هو  دال،  أمر  تسجيل  ومهم 
»ضراوة«  تسمى  درعة  لجهة  السوداء  الساكنة 
والدار  مراكش  في  للمغرب،  الشمالية  باملناطق 
تستعمل  »ضراوي«  كلمة  وأن  وفاس.  البيضاء 
في الغالب بمعنى قدحي وأنها تتقاطع مع كلمة 
»أسود«. يمكن العودة إلى كتاب »ريمكو إنسل«، 
املعنون ب: »شرفاء وخدم بالجنوب املغربي« في 
منشورات  عن   1999 سنة  الصادر   ،19 صفحته 

اليدن بيريل(.
مونيي،  جاك  الفرنسية  للباحثة  بالنسبة 
وكذا  القدم،  منذ  املتوفرة  املكتوبة  املصادر  فإن 
وثائق عبرية قديمة، تؤكد أن الساكنة املتواجدة 
أغلب  إن  حيث  سوداء.  زنجية  درعة  بمنطقة 
يطلقون  كانوا  قد  تلك،  القديمة  النصوص  كتاب 
مثلما  الغرب«.  »إثيوبيو  إسم  »الحراطني«  على 
رجال  عن  صادرة  متأخرة،  مصادرعبرية  أن 
عبارة  عليهم  تطلق  درعة،  بمنطقة  عاشوا  دين 
»كوشيت« أو ساللة السود الصادرون عن »حام« 
شقيق  هو  القديم  العبري  التفسير  في  ]»حام« 
وهو   ،]- م   - الساميون  عنه  صدر  الذي  »سام« 
بني  ما  املغرب  »استكشاف  كتاب  في  نجده  ما 
1883 و 1884«، للرحالة شارل دوفوكو، الصادر 
شاالميل.  منشورات  ضمن  بباريس   1888 سنة 
الفرنسي  الرحالة  هذا  إليه  يشير  مما  إن  حيث 
املستكشف الذي عاش بني 1858 و 1916، والذي 
)بالجزائر  تامنراست  صحراء  في  لسنوات  أقام 
أن  املغربي،  للجنوب  استكشافه  أثناء  اليوم(، 
واحات منطقة »باني« بالجنوب كانت خليطا من 
األمازيغ ومن الحراطني، معتبرا أن الحراطني قد 
شكلوا األغلبية في تلك املناطق، وأنهم بلغوا ما 

يناهز تسعة أعشار مجموع الساكنة هناك.

مقتبس  »الحراطني«  لكلمة  األصلي  الشكل  إن 
لها  التي  »أحرضان«،  األمازيغية  الكلمة  من 
»أحرضان«  كلمة  ]لإلشارة  البشرة  بلون  ارتباط 
في أمازيغية الجنوب املغربي، تاشلحيت ال تزال 
»اللون  أو  األسود«  »الرجل  اليوم  إلى  تعني 
وأن  الغامق،  اللون  تعني  فهي   .]- م   - األسود« 
عند  نجده  عليه  املبرهن  قدما  األكثر  اإلستعمال 
الهجرة  قبل  والزناتيني،  الصنهاجيني  األمازيغ 
الكبرى لقبائل بني حسن في القرن 13. يمكن هنا 
العودة إلى ما كتبه املؤرخ مزين حول تافياللت، 
الغرب  مجلة  في  كامب  غابرييل  كتبه  ما  وكذا 
اإلسالمي سنة 1970، في مجلدها السابع )العدد 
عنوان  تحت  له  دراسة  في   ،)44 الصفحة  األول، 
»أبحاث حول أصول الفالحني السود بالصحراء«. 
مثلما نجد أن شعب الطوارق األمازيغي الذي كان 
الوسطى  والصحراء  الغربية  الصحراء  يسكن 
ومنطقة الساحل، قد كان يستعمل كلمة مشابهة 
لإلشارة إلى شخص من أصول سوداء أو بيضاء، 
الرحالة  إليها  يشير  التي  »أشردان«،  كلمة:  هي 

الفرنسي«  »الطوارقي  شارل دوفوكو في منجده 
الفرنسية  الوطنية  املطبعة  عن  بباريس  الصادر 
 ،134 بالصفحة  األول،  جزئه  في   ،1951 سنة 
التي تحدد التفسير الذي يفيد بأن األمر يتعلق ب 
مولود إما عن أب أبيض وأم سوداء،  »خالسي« 

أو عن أب أسود وأم بيضاء.
أمازيغ  عند  »أحرضان«  إسم  أن  نجد  بينما، 
الجبال من أصول صنهاجية، يعني الرجل صاحب 
الذي  »أمازيغ«  السوداء، في مقابل إسم  البشرة 
وتجدر  البيضاء.  البشرة  صاحب  الرجل  يعني 
دراسته  في  كامب  ذلك  كتب  كما  هنا،  اإلشارة 
أن  ذكرها،  السابق  األصول«  في  »البحث  حول 
جمعها  )التي  »أحرضان«  األمازيغية  العبارة 
فقط  ليس  تستعمل  ظلت  قد  »إحرضان«(،  هو 
في منطقة تافياللت، بل أيضا في أعالي األطلس 
املتوسط والكبير وبموريتانيا. مما يعني أن كلمة 
مجيئ  قبل  هناك  تستعمل  كانت  قد  »حراطني« 
املنطقة  إلى  معقل(،  بني  من  )خصوصا  العرب 
املعربة  الساكنة  أن  نجد  حيث   .13 القرن  في 

»حراطني«  كلمة  تستعمل  كانت  قد  بتافياللت 
أن  ذلك، نسجل  رغم  السود.  العبيد  إلى  لإلشارة 
اللغة  في  لها  قاموسي  ال معنى  »حراطني«  كلمة 
متعددة  ومعاني  تفسيرات  منحها  مما  العربية، 
توزعت بني من اعتبرها كلمة عربية ذات معنيني. 
لكلمتني  تركيب  أنها  إلى  ذهبوا  الفقهاء  فبعض 
الحر  »الرجل  تعني  التي  »ثاني«،  و  »حر«  هما 
درجة  من  لكن  حر  رجل  أنه  على  كناية  الثاني«، 
كلمة  أنها  إلى  آخر  تفسير  ذهب  بينما  دنيا. 
مشتقة من الفعل العربي »حرث«، التي تفيد فعل 
الحرث. ويمكن اعتبار هذا التفسير الثاني األكثر 
عرفوا  قد  »الحراطني«  أن  اعتبار  على  إقناعا، 
درعة.  بجهة  خاصة  كفالحني،  املغربي  بالجنوب 
الذي  الرأي  أن  حال،  كل  على  يؤكد،  مما  وهذا 
دوما  ظلت  العبودية  أن  هو  باملغرب،  سائدا  ظل 
املؤرخ  أن  تسجيل  مع  املنزلية.  بالخدمة  قرينة 
املغربي األشهر الناصري، الذي عاش بني 1835 
و 1893، قد اعتمد املعنى األول، حيث اعتبر أن 
الدارجة  في  املحرر«  تعني »الرجل  »الحرطاني« 
املغربية، في تعارض مع الرجل من أصول حرة، 
بما لذلك من إسقاطات قانونية وشرعية. وأنه مع 
تحول  »ثاني«  و  »حر«  لكلمتي  طويل  استعمال 
التعبير إلى »حرطاني« )يمكن العودة إلى كتابه 
في جزئه  »اإلستقصا في تاريخ املغرب األقصى« 

السابع، بالصفحة 58(.
نجد أيضا تعبيرا آخر مستعمال عند األمازيغ، 
خاصة من سكان سهل سوس، هو كلمة »آسوقوي« 
)التي تعني األسود الزنجي(. ويستعمل األمازيغ 
عموما ثالث عبارات لإلشارة إلى الرجال السود 

الزنوج هي:
أسوقوي

إسمغ )بتشديد الغني وتفخيمه(
أحرضان

»الضعيف«  املغربي  املؤرخ  كتاب  وحسب 
الصادر سنة 1818 ميالدية، فإن إسم »آسوقوي« 
ويقرن  سوس.  أمازيغ  عند  »الحرطاني«  يعني 
من  بواحدة  الثالثة  األسماء  تلك  من  اسم  كل 
لكنها  املغربي،  بالجنوب  األمازيغية  اللهجات 
الداللة،  نفس  إلعطاء  بتداخل  تستعمل  اليوم 
صوب  البوادي  من  الهجرات  تزايد  بعد  خاصة 
املدن، خاصة مراكش والدار البيضاء. لكن ما هو 
واضح، هو أنه في القرن 13، كان هناك تمييز بني 
التي تعني الرجل األسود أو  عبارة »الحرطاني« 
األسود الحر، وبني عبارة »آسوقوي« أو »إسمغ« 

)بتشديد الغني( التي تعني العبد األسود.
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صدرت منذ سنة ونصف الطبعة الثانية، من الترجمة الفرنسية لكتاب 
الباحث المغربي شوقي هامل، الحامل لعنوان: »المغرب الزنجي« 
)البعض يترجمه حرفيا ب »المغرب األسود« وهي ترجمة غير دقيقة(، 

ضمن منشورات »ملتقى الطرق« بالدار البيضاء، التي أنجزتها الفرنسية آن 
ماري تويسن. وهو كتاب إشكالي، معرفيا وأكاديميا، يقارب واحدة من 

أعمق وأهم القضايا الثقافية والفكرية والتاريخية، ليس بالمغرب فقط، 
بل في كل الشمال الغربي إلفريقيا، ضمن المجال الذي بلغه ما يمكن 

وصفه ب »اإلسالم المغربي« بمرجعيته المذهبية المالكية وبمدرسته في العبادات والعقائد )األشعرية على طريقة الجنيد(، 
التي تبقى موروثا أندلسيا بها، سجلت الختالف واضح وكبير عن كل التجارب التأطيرية والفكرية والمذهبية بالمشرق العربي 

واإلسالمي. وهي موضوعة »العبودية« وتبعاتها من سلوكيات عنصرية ضد »الزنجي« األسود بها.
الكتاب الذي صدر في األصل باللغة اإلنجليزية، للباحث األكاديمي شوقي هامل، األستاذ المحاضر بجامعة أريزونا األمريكية 

سنة 2013، ضمن منشورات جامعة كامبردج، يقدم مقاربة علمية جديدة لموضوعة »العبودية« ضمن التاريخ اإلجتماعي 
للمغاربة، تأسيسا على ما يمنحه التأويل للنصوص الدينية ضمن مدرسة فقه النوازل المغربية. وهي مقاربة أكاديمية تسجل 

اختالفها من مرجعيتها األنغلوساكسونية، المختلفة تماما عن المرجعية »األفريقانية الفرنسية«، التي لها منطلقاتها 
المعرفية وإسقاطاتها التأويلية. وهي مرجعية أنغلوساكسونية أمريكية بالتحديد، تجد سندها في كم وحجم الثقافة 

األكاديمية الهائلة الدارسة لموضوعة »العنصرية والعبودية« السوداء كما تجلت في التاريخ األمريكي منذ القرن 17 الميالدي 
حتى اليوم.

بالتالي، فإن مغامرة ترجمة أجزاء كبيرة من هذا الكتاب األكاديمي الهام، إنما تهدف إلى محاولة تقديم مقاربة معرفية 
أخرى لموضوع شائك مثل موضوع »العبودية والزنوجة« بالمغرب، تاريخيا وثقافيا وسلوكيا، من مرجعية فكرية مختلفة عن 

تلك التي تعودناها ضمن المنتوج الجامعي باللغة الفرنسية. خاصة وأن نقطة »قوة« )إن جاز لنا هذا التعبير( مقاربة الباحث 
المغربي شوقي الهامل، كامنة في أنه أصال متمثل للثقافة والمعرفة األكاديمية الفرنسية في هذا الباب، بسبب كونه 

خريج جامعة السوربون بباريس، التي حصل بها على الدكتوراه في التاريخ، مثلما اشتغل لسنوات هناك ضمن »مركز الدراسات 
اإلفريقية« حيث تخصص في دراسة واقع إفريقيا ما بعد اإلستعمار بمجتمعاتها التي تدين بالدين اإلسالمي.

غالف الكتابشوقي الهامل

المغرب الزنجي )7(

احلراطني »�سراوة« فالحة �سود 
مغاربة اأ�سليون ولي�سوا وافدين

n  شوقي الهامل

n  ترجمة: لحسن العسبي

إسم »آسوقوي« يعني 
»الحرطاني« عند أمازيغ 

سوس. ويقرن كل اسم من 
تلك األسماء الثالثة بواحدة 

من اللهجات األمازيغية 
بالجنوب المغربي، لكنها 

اليوم تستعمل بتداخل 
إلعطاء نفس الداللة، خاصة 

بعد تزايد الهجرات من 
البوادي صوب المدن، خاصة 

مراكش والدار البيضاء



 تشمل  شواطئ شمال أكادير 

التوعية ب�ضرورة حماية 
ال�ضواحل من التلوث

 أعلنت المنظمة المدنية البيئية »سورف رايدر ـ المغرب«  »أنها أطلقت الدورة العاشرة 
من حملتها الخاصة بالتوعية بضرورة حماية السواحل ونظافة شواطئ أكادير، وذلك ابتداء 

من ثامن يوليوز الجاري«.
ووفق مضمون بالغ للمنظمة فإن » هذه الحملة التطوعية السنوية، التي  تستمر إلى غاية 30 
يوليوز الجاري، ستشمل عددا من الشواطئ الواقعة شمال مدينة أكادير، وهي شاطئ مضربة، 
والنقطة الكيلومترية 25، وإمي ودار، وأغروض 1، وأغروض 2«، الفتا إلى   » أن هذه الحملة 
ستركز على توعية الوافدين على الشواطئ خالل فترة االصطياف بأهمية حماية السواحل من 

التلوث، والتنبيه إلى خطورة النفايات المائية«.
تجدر اإلشارة  إلى أن منظمة »سورف رايدر ـ المغرب« »دأبت، منذ نحو 10 سنوات، على 
البيئة، وذلك بشراكة  الحفاظ على  التي تهتم بقضايا  المنتظمة  تنظيم سلسلة من األنشطة 
وتنسيق مع مجموعة من المتدخلين، ضمنهم المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية بعمالة 

أكادير إداوتنان، والمجلس الجماعي للمدينة ».

 نظمت جامعة محمد األول بوجدة، يومي األربعاء 
والخميس الماضيين، النسخة الثانية من جامعتها 
الصيفية عن بعد، تحت شعار »اآلداب والقيم واألخالق 

في الجامعة«.
ويأتي تنظيم هذه النسخة في سياق يتميز بمواصلة 
» الحرب » ضد تفشي جائحة »كوفيد 19-« مع لجوء 
غير مسبوق إلى التعليم عن بعد وكذا العمل عن بعد، 
وقد جمعت هذه النسخة العديد من الباحثين والخبراء، 
مغاربة ودوليين، الذين تناولوا محاور تتعلق ب » 
الممارسات والقيم والمعايير األخالقية في الجامعة«.
بالكامل  تنظيمها  تم  التي  التظاهرة،  ــزت  ورك
التكوين  أنظمة  على  بعد،  عن  التناظر  تقنية  عبر 
الجيدة  الممارسات  في  الشباب  والباحثين  للطلبة 
السوسيومهنية والمتطلبات األخالقية، مع التفكير ، 
على وجه الخصوص، في المعايير األخالقية وقواعد 

السلوك في الجامعة، وإمكانية تلقين األخالق والمهارات الشخصية 
في عالقتها مع األخالق.

وفي كلمة بالمناسبة، سلط رئيس جامعة محمد األول، ياسين 
زاغلول، الضوء على »أهمية مسألة اآلداب والقيم واألخالق في 
الجامعة، وهي قضية موضوعية بسبب العولمة المكثفة والحرة 

للمعلومات والمعرفة، والتغييرات التي حدثت، والتي غيرت 
طريقة الدراسة والتدريس وإجراء البحوث«،  مبرزا »  أن 
القيم األخالقية واألدبية هي الرافعة التي تضمن الجودة 
»أنه يجب على  واإلنصاف في عالم الجامعة«، مضيفا 
الجامعة المغربية مواكبة هذه المتغيرات وحتى توقعها، 
ولديها لهذا الغرض إطار قانوني مناسب من أجل ضمان 

القواعد األخالقية في التدريس والبحث العلمي.«
هذا و تضمن برنامج نسخة الجامعة الصيفية لهذه 
السنة، العديد من الموائد المستديرة والندوات وورشات 
العمل، مع التركيز بشكل خاص على »المعايير األخالقية 
السلوك«،  وقواعد  والقيم  و«األخالق  الجامعة«،  في 
األخالقي«، و«المهارات  والتساؤل  الجامعي  و«البحث 
واألخالق«، كما   شكلت أشغال الورشات مناسبة تم خاللها 
تدارس القضايا التي تتعلق بإشكاليات القيم واالخالق 
وأنماط معالجتها بطريقة يكون فيها الطالب مركز االهتمام، 
وذلك من خالل توظيف مجموعة من التقنيات و الوسائل، وخلق 

تفاعل إيجابي بين مختلف مكونات الجامعة.

درعة -  تافياللت.. في  اأفق 
اإحداث ثالث كليات

صادق صباح يوم االربعاء 14 يوليوز الجاري ، أعضاء مجلس 
جهة درعة -تافياللت، الذين حضروا   االجتماع الثالث للدورة العادية 
لشهر يوليوز 2021 ، باإلجماع على ثالثة مشاريع اتفاقية شراكة بين 
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث 
العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس جهة درعة 
تافياللت، تتعلق بإحداث كلية متعددة التخصصات بكل من أقاليم 

ميدلت وتنغير وزاكورة .
اتفاقية الشراكة هذه  تميزت بإضافة مقرر يلزم مجلس الجهة 
بالمساهمة بثلث التكلفة المالية الخاصة بإحداث الكليات الثالث . 
 وللتذكير، فإن إحداث هذه المؤسسات الجامعية  يعد من المطالب 
التي طالما  عبرت عنها  ساكنة المناطق المعنية ،  حيث من المنتظر 
أن تخفف  هذه الخطوة  عن أسر الطلبة نسبة مهمة من تكاليف التنقل  
، كما أنها تتيح فرصا أكبر لمتابعة  والكراء بمدن جامعية أخرى 
التحصيل الجامعي بدل االنقطاع االضطراري بسبب ثقل المصاريف.

فجر مبارك 

الجديدة .. جريمة درب غلف
 

 اهتزت مدينة الجديدة ،  مؤخرا ، على وقع جريمة قتل بشعة 
راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعدما تلقى ضربات قاتلة على 

مستوى العنق بواسطة سكين من الحجم الكبير .
بأن الشاب   « أفاد شهود عيان   وحسب تفاصيل الجريمة، فقد 
الضحية والذي يقطن بمنطقة درب غلف ، تعرض العتداء من طرف 
صديقه من ذوي السوابق العدلية، انتهى بتوجيه الجاني ضربات 
قاتلة للضحية على مستوى العنق بواسطة سكين من الحجم الكبير« 
، مضيفة » أن الضحية لفظ أنفاسه األخيرة في طريقه لتلقي اإلسعافات 
األولية بالمستشفى ، بعد النزيف الحاد الذي أصابه على مستوى 

العنق« .
 مصطفى الناسي

جرادة .. والد ثالثة  اأبناء 
معاقين يلتم�س الإن�ضاف

في زمن الدعوة إلى االهتمام باألشخاص في وضعية إعاقة، سواء 
بعض المنتمين لهذه  بالتوظيف أو العناية بهم..، نجد »مصالح » 
الفئة من المواطنين ، مازالت تعترضها  بعض » العراقيل اإلدارية ». 
  المواطن السالمي لحسن ، وهو أب لثالثة أبناء يعانون من إعاقة 
ذهنية حادة - بنتان وولد - يبلغ من العمر 36 سنة،  أصيب مؤخرا 
بمرض السكري الحاد، وأصبح يستعمل حقنات األنسولين، إضافة 
تأزما  »ازداد  يعيشان وضعا عسيرا،  األبوان  األعصاب،  دواء  إلى 
بعد أن تفاجآ ، مؤخرا، بتوقيف التعويضات العائلية عن أبنائهما 
المعاقين منذ شهر نونبر 2020، ومنذ ذلك الحين واألسرة تدق أبواب 
إدارة »الضمان االجتماعي »بجرادة ووجدة بدون جدوى«، بحسب 
مضمون اتصال لرب األسرة، بمكتب الجريدة بوجدة، مشيرا إلى أنه 
سبق أن قيل له  »بأن هناك خلال في السيستام سيتم إصالحه«، وبعد 
طول انتظار »طلب منه مراسلة اإلدارة العامة بالدار البيضاء قصد 
التعجيل بحل المشكلة المتعلقة بتوقيف التعويضات العائلية ألبنائه  

الثالثة  المتواجدين في وضعية صعبة، منذ شهر نونبر 2020«.
هذا ويلتمس السيد السالمي لحسن من مسؤولي إدارة »الضمان 
االجتماعي » العمل على »التدخل من أجل إيجاد حل  للمشكل الذي 
حرم هذه األسرة ، التي تئن تحت وطأة الهشاشة ، من االستفادة 
من التعويضات العائلية،  في وقت هي في أمس الحاجة إلى الدعم 
اليومي وما تتطلبه رعاية  المعيش  إكراهات  لمواجهة  والمساندة 

ثالثة أبناء يعانون من إعاقة ذهنية ، من مصاريف إضافية ».

 حميد بنواحمان
 »من المرتقب أن تشهد مجموعة من المناطق بجهة سوس - ماسة، 
أمطارا عاصفية مصحوبة بفيضانات »... إنها خالصة إحدى«النشرات 
البرتقالية« الصادرة عن مديرية األرصاد الجوية الوطنية ، األسبوع 
المنقضي ، والتي    حملت في طياتها ، تحذيرا  ل »مرتادي المناطق 
أمطار رعدية قد تصل  الجبلية والمنحدرات«، من احتمال تهاطل  » 
إلى 30 ملم في بعض المناطق، والتي يمكن أن تشكل خطرا عليهم 

بسبب سيول متوقعة«.
 تحذير لم يعد يصنف في خانة »االستثناء«، على اعتبار أن انعكاسات  
لبوس  ارتداء  أدنى من  أو  قاب قوسين  ، صارت  المناخية  التقلبات 
»القاعدة« ، منذ بداية القرن الواحد والعشرين - على األقل - كما تؤكد 

ذلك  توصيات  أكثر من »تقرير أممي » ذي صلة، 
والمؤشرة  على  أن » تأثيرات التغير المناخي »  
ليست مجرد عبارة يتم تداولها عبر وسائل اإلعالم  
المتباينة، لتحقيق هذا الغرض  أو ذاك ، وإنما 
باتت تشكل إكراها قاهرا من الضروري استحضاره 
قبل الشروع في تنفيذ أي مخطط تنموي، سواء 

بالمجال الحضري أو القروي. 
حقيقة لم تعد العديد من المناطق المغربية في 
مأمن من »تجسيدها القاتم » على أرض الواقع، 
ولو في عز فصل الصيف ، كما تفيد أخبار واردة 
من منطقة أيت عبداهلل -  بالنفوذ الترابي إلقليم 
تارودانت ، مشيرة إلى  »تسجيل خسائر مادية 
متباينة ، خاصة بدوار أفرني،  يوم الثالثاء 13 
يوليوز 2021 جراء تساقطات مطرية عاصفية » 
تضررت من غزارتها وقوة الرياح المصاحبة » 
 ، ماشية  قطعان   ، منازل سكنية، مسالك طرقية 

أعمدة كهربائية وعدد من األشجار...«، ما جعل أوضاع  الساكنة المعنية 
- التي تئن في غالبيتها تحت وطأة العوز - » تزداد عسرا و تأزما.

المعاناة ذاتها طبعت تصريحات قاطنين بمنطقة
نجم  ما  خلفية  على  بإملشيل«،  الشرقي  الجنوب  جبال  »أعالي 

عن«عواصف رعدية«، بتاريخ 12 يوليوز 2021 ، 
تسببت في فيضان نهر« أسيف ملول » و« إلحاق 
أضرار جلية بزراعات معيشية لفالحي المنطقة 
، وكذا مسالك طرقية وقناطر ذات أدوار حيوية 

بالنسبة لتنقل السكان...«.
المتتبع  تجعل  شتى  بتمظهرات  مخلفات     
قليل  بغير  يستحضر،  المجتمعية،  للمستجدات 
من القلق، مشاهد فواجع سالفة ، ضمنها » حادث 
اإلنهيار الجبلي بمنطقة »إجوكاك«، بإقليم الحوز ،  
مساء األربعاء 24  يوليوز 2019« ، والذي تسبب 
في »دفن سيارة للنقل المزدوج  تحت أطنان من 
التراب«  ما عقد مهام  فرق اإلنقاذ التي  »  تمكنت، 

بعد جهد جهيد ، ليلة الخميس/الجمعة، 26/25 يوليوز 2019، من 
انتشال جثث 15 شخصا )11 امرأة و3 رجال وطفل واحد( كانوا على 
متن الناقلة   المنكوبة التي طمرتها األتربة واألوحال على مستوى 
دوار »توك الخير«، دائرة أسني، إثر السيول الفيضانية التي عرفتها 

المنطقة«.
وفي الشهر الموالي ، وبالضبط يوم األربعاء 28 غشت 2019، 
إقليم   - إغرم  دائرة  نتيارت  إيمي  جماعة  تيزرت،  دوار  اهتز 
تارودانت، على وقع مأساة مازال تذكرها يثير الرعب في نفوس 
الساكنة . كيف ال وقد تحولت لحظات استرخاء لمتابعة أطوار مباراة 
في كرة القدم بالملعب المترب للدوار، إلى فاجعة أودت بحياة ثمانية 
لألهالي تنطبع بمشاهد حزن  أشخاص وجعلت »الذاكرة الجمعية« 

غير مسبوقة ولن تنمحي آثارها بسهولة؟ 
إنها نماذج ، فقط ، لما يمكن أن ترسمه »العواصف الصيفية » من 
صور األلم واالنكسار داخل أكثر من منطقة جبلية على امتداد جغرافية 
البالد ، والتي تسائل الجهات المسؤولة - محليا، جهويا، مركزيا - بشأن 
الخطط االستباقية »الجاهزة«    للحيلولة دون حدوث مزيد من الفواجع 
بحمالت  األمر  تعلق  والجماعة،  الفرد  على  »الباهظة  »فواتيرها  ب 
التوعية والتحسيس - عبر إعمال مقاربة تشاركية ناجعة -   بأهمية 
التسلح باالحتياط والحذر وعدم المغامرة  بالتواجد بالمناطق الجبلية 
الوعرة غير المراقبة، أو من خالل منع البناء - مساكن أو مالعب قرب 
أو غيرها - بمحاذاة  األودية التي قد »تخرج » مياهها  عن »أسرتها« 
على حين غرة ، حتى ولو ظلت في »سبات عميق«  لعشرات  السنين؟  
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�ضوؤال »الخطط ال�ضتباقية«لتفادي تكرار وقوع ماآ�س جديدة

 لم تعد تصنف في خانة االستثناء في ظل التغيرات المناخية المتالحقة

�ضبل تلقين المهارات ال�ضخ�ضية في عالقتها مع الأخالق 

من فاجعتي »إجوكاك« بالحوز 
و«إمي نتيارت« بتارودانت في صيف 

2019 ... »أرشيف «

نوقشت في نسخة »الجامعة الصيفية« بوجدة

 في ندوة بالداخلة  

دور القت�ضاد الأزرق في دعم 
التنمية باأقاليم الجهة

 شكل موضوع »دور االقتصاد األزرق في دعم التنمية بمختلف األقاليم المحسوبة  على النفوذ 
محور ندوة نظمت، مؤخرا بمدينة الداخلة، بمناسبة  وادي الذهب«   - الترابي لجهة الداخلة 

تخليد اليوم العالمي للمحيطات، واالحتفال السنوي باألسبوع األزرق.
واستهدفت هذه الندوة، المنظمة من طرف شبكة خليج الداخلة للعمل الجمعوي والتنمية 
واالئتالف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة الداخلة  -  وادي الذهب وجمعية 
مدرسي علوم الحياة واألرض، »التعريف باالقتصاد األزرق وتسليط الضوء على اآلليات الكفيلة 
حسب المنظمين، الفتين  بتعزيز مجاله واستشراف دوره في مجال دعم التنمية الجهوية«  
االزرق خيار  االقتصاد  إمكانيات  استغالل  »حسن  تحت شعار  المنعقد  اللقاء،  هذا  »أن  إلى 
لتبادل  -وادي الذهب«،  شكل مناسبة  الداخلة  التنموي الجديد بجهة  للنموذج  استراتيجي 
اآلراء ووجهات النظر حول كيفية تسريع االنتقال من تدبير قطاعات تقليدية، كالصيد البحري 
والنقل البحري والسياحة، إلى االقتصاد األزرق برؤية مندمجة لكل هذه القطاعات التي تشكل 
الدعامة األساسية القتصاد الجهة«، التي تتوفر أقاليمها على مقومات متنوعة للدفع ب« عجلة 
»االقتصاد األزرق« قدما، مع ما يعنيه ذلك من خلق مشاريع تنموية عديدة وتوفير  فرص شغل 
جديدة قارة ودائمة بالنسبة   ألبناء هذه المناطق، التي تعيش، منذ مدة ، على إيقاع إنجاز 

أوراش استراتيجية كبرى.   



جبوري عبد الحميد ) *(          
 

واألثرية  التاريخية  املناطق  تعتبر 
لقيمتها  نظرا  التراث  مقومات  أحد 
التي  والحضارية  والثقافية  التاريخية 
في  املجتمع  بها، وربطها  يستهان  ال 
التاريخية،  بجذوره  الحديث  العصر 
وهي تمثل مراكز جذب سياحي وثقافي 
ذات ثقل كبير، كما يعد التراث العمراني 
والتاريخي، أحد الجوانب املهمة للتراث 
الحضاري الذي تعتز به أي أمة ملا يبرزه 
حرصت  أصيلة، وألهميته  صور  من 
كمصدر  به  الوعي  زيادة  على  الدول 
سبل  على  والتعرف  واقتصادي  ثقافي 
ضمن  استخدامه  وإعادة  حمايته 
األسس  وضع  خالل  من  معاصر  إطار 
والتصميمية  التخطيطية  واملعايير 
وأهميته  قيمته  إظهار  في  تسهم  التي 
وتوظيفه  االقتصادية  التنمية  في 
السياحة.  روافد  من  أساسي  كرافد 
لصناعة  التقليدي  األسلوب  أن  وبما 
لعوملة  نتيجة  عقيما  أصبح  السياحة 
بمنظومات  وارتباطه  النشاط  هذا 
االستثمار السياحية العاملية الخاضعة 
التي  املفتوح  السوق  القتصاديات 
تهدف إلى تحقيق األرباح دون االلتفات 
وحفظ  والتعبيرية  الرمزية  القيم  إلى 
كحاجة  للمجتمع،  الجمعية  الذاكرة 
االستمرارية  تضمن  وحضارية  نفسية 
األساليب  اعتماد  لذا وجب  الحضارية. 
الحديثة مثل التكنولوجيا واملعلوماتية 
التي تخص كل معلم  وتوثيق املعلومة 
أو  أودينيا  تراثيا  أكان  سياحي، سواء 
هدف  نحقق  طبيعيا، لكي  أو  تاريخيا 
بصورة  األرباح  وتحقيق  االستثمار 
أهمية  إبراز  إلى  إضافة  صحيحة، 
املعلم السياحي حسب نوعه وتركزه في 
الذاكرة، وقيم املجتمع كأسلوب للحفاظ 
على حضارة الشعوب. وتلعب العمارة 
تلك  وإحياء  في استحضار  كبيرا  دورا 
القيم وتوظيفها في املشاريع السياحية، 
لتشارك في إعادة الحياة إلى كل ما من 
التواصل  عمليتي  في  اإلسهام  شأنه 
املنظومات  إحدى  وجعلها  الحضاري، 

التواصلية في العمارة.
إن الفكر التقليدي للسياحة الذي ينظر 
مجرد  أنه  على  السياحي  النشاط  إلى 
عملية تنظيم زيارات للسائحني وتوفير 
مستلزمات اإلقامة والخدمات من خالل 
التي  السياحية  املكاتب  بعض  تهيئة 
تؤدي تلك املهمة، ومن منظور اقتصادي 
يهدف إلى تحقيق بعض املكاسب املادية 
اآلثار  على  االطالع  فرصة  تحقيق  مع 
أصبح  باملنطقة،  والتراثية  التاريخية 
فكر  هو  الحالي  فالفكر  تقليديا،  فكرا 
االستثمار  فكر  إنه  السياحة.  صناعة 
االحتكارات  فكر  إنه  واملنافسة. 
بفكر  يعمل  الذي  الفكر  إنه  والعوملة. 
ِرؤوس أموال محلية وإقليمية وعاملية. 
إنه نشاط يرتبط باالستقرار السياسي 
املجتمعات  واحترام  واالقتصادي 
الهدوء  يبعث  نشاط  إنه  لتاريخها، 
نشاط  وهو  للمجتمع  والطمأنينة 
نشاط  وهو  املجتمع،  ذوق  يهذب 
تربوي يرتبط بإعمار األرض وإدامتها، 
ولهذا أصبح قطاع السياحة عامال من 
ونشاطا  االقتصادي  التطور  عوامل 
حركيا يكمل بقية األنشطة االقتصادية 
والثقافية واالجتماعية، كما أنه صناعة 
والتشييد  التخطيط  تتضمن  متكاملة 
مع  ويتفاعل  والتسويق  والترويج 
ثم  ومن  األخرى.  االقتصاد  قطاعات 
التنمية  في  إيجابية  مساهمة  يساهم 
من  كل  دور  فإن  ولهذا  االقتصادية. 
النشاط  هذا  في  والعمارة  التخطيط 
إظهار  على  قدرة  من  لهما  ملا  مميز 
الخاصة  والخدمات  السياحية  املعالم 
الحضارية  القيم  عن  والتعبير  بها 
بشكل  واستحضارها  للمجتمع 
العصر،  ومتطلبات  روح  مع  ينسجم 
الدراسات  من  العديد  تناولت  وقد 
والحفاظ  السياحة  صناعة  واألدبيات 
وقد  الحضاري،  والتراث  اآلثار  على 
أصناف  ثالثة  إلى  السياحة  قسمت 
النشاطات  باقي  رئيسية، وتقع 
في  اختلفت  وإن  ضمنها،  السياحية 

التسميات:
وتشمل  الثقافية،  -1 السياحة 

السياحة األثرية والتاريخية.
اآلثار  وتشمل  الدينية:  السياحة   2-

اإلسالمية واملسيحية واليهودية.
وتشمل  البيئية:  -3 السياحة 
والترفيهية  الطبيعية  السياحة 

والعالجية.
الثقافية  التراثية  السياحة   تطوير 

في  نضع  لذلك  تراكمية،  عملية  هي 
نظام  تطوير  برنامج  أن  اعتبارنا 
اقتصادي قوي بالنسبة للتراث الثقافي 

يتطلب استثمارا والتزاما.
 السياحة كأداة للتنمية االقتصادية

ومجاال  وسيلة  السياحة  تعتبر 
عمل  وفرص  وظائف  لخلق  وأداة 
جديدة، معززة لالقتصاد املحلي. فنمو 
القطاع السياحي خصوصا في املجال 
التراثي وبشكل سليم وإيجابي يساعد 
الثقافي  اإلرث  واستثمار  تثمني  على 
ومستوى  نوعية  وتحسني  والتراثي، 
الحياة بالنسبة للمقيمني والزوار على 

حد سواء.
والثقافة  السياحة  بني  فالربط 
االقتصادات  يعزز  أن  يمكن  والتراث 

من  العديد  للعب  ويؤهلها  املحلية 
توظيف  عبر  للتنمية  الداعمة  األدوار 
كل هذه اإلمكانات في مجال السياحة 
املعرفي،  التحفيز  طريق  عن  التراثية 
االقتصادية  الفوائد  لتبادل  املوصل 
والثقافية من املجال السياحي املوظف 

للتراث الحضاري.
 فوائد السياحة التراثية:

والسياحي  الثقافي  التراث  عنصرا 
اقتصادي  تأثير  لهما  يكون  أن  يمكن 
املحلي،  االقتصاد  على  ومهم  هائل 
على  عمل  وفرص  فوائد  فهناك 
مستوى  وعلى  االقتصادي  املستوى 
أساسا  املرتبط  العقاري  التطور 
خلق  عبر  وذلك  السياحية،  باألنشطة 
وترفيهية  وعمرانية  اقتصادية  دورة 
مرتبطة ببرامج إدارة املجال السياحي 
الفعال املحسن لنوعية الحياة للمقيمني 
السياحية  الخدمات  من  االستفادة  عبر 

املقدمة على كل املستويات.
يعتبر  السياحي  فاملجال  لذا 
للمجتمع  محفزا  محوريا  عنصرا 
سياحية  صناعة  تطوير  على 
باملحيط  ترتقي  أن  يمكن  مزدهرة، 
السوسيواقتصادي عبر تطوير القدرات 
التحتية واملواصالتية  والبنيات 
التراث  على  املرتكزة  املوظفة للسياحة 
طريق  عن  وذلك  والحضاري،  الثقافي 
واملعارف  للمعطيات  الجيد  التثمني 
التاريخية لتمكني السياح من الحصول 
على فهم جيد للمكان واالطالع الواسع 
حضارة الشعوب  مقومات  على 
الزمنية  الحقب  وتقاليدها وعلى 
الحضاري  لتطورها  والتاريخية 

والتراثي.  
فرص  تتحقق  الزوار   فبوصول 
التراثي،  الحضاري  للتبادل  جديدة 
السياحة  لفائدة  واملحقق  املجسد 
زيادة  خالل  من  والثقافية  التراثية 
االقتصادي  للتنويع  املتاحة  الفرص 
وسبل االزدهار االقتصادي، الذي يعتمد 
ثقافيا  الحضاري  التالقح  على خاصية 

ومعرفيا.
تحديات السياحة الثقافية 

يعتبر التراث جوهر ما يقدم املجتمع 
أمر  هو  التراث  هذا  فحماية  للزوار 
الرئيسي  التحدي  يشكل  ألنه  ضروري 
التراثية  الثقافية  السياحة  مجال  في 
ألنها  بسرعة،  وتتغير  تتطور  التي 
املستمرة  التحديات  من  العديد  تواجه 

على أكثر من مستوى.
صناعة  هي  عموما  فالسياحة 
»نظيفة« ليس هناك مداخن أو أي مواد 
بنية  تتطلب  ولكنها  خطيرة.  كيميائية 
وإمدادات  ومطارات  طرق  من  تحتية 
الشرطة  مثل  عامة  وخدمات  مياه 

والحماية من الحريق ...وغيرها.
تواجهها  التي  التحديات  فأهم 
السياح  زيادة عدد  السياحة تتمثل في 
التحتية واملواقع  البنية  والضغط على 
فقط  ليست  التحديات  لكن  التراثية 
من  أيضا  بل  الزوار  تأثير  عن  ناتجة 
عالية  وخدمات  ملنتجات  توقعاتهم 
فالسياحة هي أساسا صناعة  الجودة. 
األنشطة  بكل  املرتبطة  للخدمات 
أنها  يعني  وهذا  حولها،  املتمحورة 

تعتمد على كفاءة املسؤولني والعاملني 
من  يمكن  مما  املختلفة.  الوظائف  في 

الجذب االقتصادي والتنموي.
من  يعتبر  السياحي  فالتخطيط  لذا 
أهم أدوات التنمية السياحية املعاصرة، 
الفردي  الدخل  زيادة  إلى  تهدف  التي 
شاملة  حضارية  تنمية  وإلى  والقومي 
واإلنسانية  الطبيعية  املقومات  لكافة 
واملادية في البالد، ومن هنا فالتخطيط 
ضرورات  من  ضرورة  يعتبر  السياحي 
التنمية املستدامة والرشيدة التي تمكن 
الدول النامية من أن تواجه املنافسة في 
السوق السياحية الدولية. وبالتالي فإن 
تخطيط التنمية السياحية يعتبر جزءا 
االقتصادية  التنمية  من خطة  يتجزأ  ال 
كافة  إلزام  تقتضي  التي  واالجتماعية، 
الوزارات واألقاليم واألجهزة واإلدارات 
الحكومية وغير الحكومية بتنفيذ أسس 

السياسة السياحية التنموية.  
وقد ارتبط ظهور التخطيط السياحي 
وتطوره وكذلك أهميته ببروز السياحة 
ناحية  من  سلوكية  حضارية  كظاهرة 
وظاهرة اقتصادية اجتماعية من ناحية 
املعاصرة  السياحة  وقد حظيت  أخرى، 
باعتبارها نشاطا إنسانيا نظرا لألهمية 
واالعتبار الكبير الذي لم تحظ به في أي 

عصر من العصور السابقة.
السياحية  النشاطات  عن  نجم  وقد 
اقتصادية  وآثار  نتائج  الكثيفة 
وعمرانية  وبيئية  وثقافية  واجتماعية 
حياة  على  وواضح  عميق  أثر  لها  كان 
عصرنا  في  والشعوب  املجتمعات 
توجيه  استدعى  الذي  األمر  الحاضر، 
وضبط  تنظيم  ضرورة  إلى  االهتمام 
النشاطات  هذه  وتقييم  وتوجيه 
املنشودة  األهداف  إلى  للوصول 
وقد  وناضج.  سريع  بشكل  واملرغوبة 
أسلوب  وتبني  اعتماد  ذلك  عن  ترتب 
متخصص  كعلم  السياحي  التخطيط 
والتفسير  والتحليل  بالدراسة  يتناول 
على  ويعمل  السياحية  األنشطة  جميع 

تطويرها وأجراتها على أرض الواقع.
في  السياحي  واالستثمار  التنمية 

مواقع التراث العمراني
تعتبر السياحة في العديد من الدول 
عليها  يعتمد  التي  الركائز  أهم  من 
السياحة،  وتنقسم  القومي،  الدخل 
سياحة  إلى  املنتج،  نوعية  حسب 
لذا  وعالجية،  ودينية  وثقافية  ترفيهية 
على  ترتكز  املختلفة  أنواعها  بكل  فهي 

السياحي  املنتج  تشمل  مقومات  عدة 
والتمويل  واإلدارة  البشرية  واملصادر 

والتسويق.
ملواقع  السياحية  فالتنمية  لذا 
روافد  أهم  من  يعتبر  العمراني  التراث 
السياحة، بدءا من إدراك أهمية العالقة 
بني السياحة ومواقع التراث العمراني 
املختلفة  الحضارات  ثقافة  إظهار  في 
ارتياد  خالل  من  املعلومات  واستنباط 
املواقع  لهذه  املختلفة  املجتمعات  أفراد 
واالستمتاع  واالطالع  التعرف  بهدف 
وعمرانيا  حضاريا  املختلفة  باملواقع 

وثقافيا.
ارتياد  على  الطلب  الزدياد  ونتيجة 
مواقع التراث العمراني من قبل القطاع 
السياحي، أصبحت هناك حاجة ماسة 

تعتمد  والتي  املختلفة،  الدول  قبل  من 
وهام  رئيسي  كمصدر  السياحة  على 
لدخلها القومي، ألن تعمل على تطوير 
وزيادة  واستثماره  السياحي  منتجها 
مكتسباتها من الصناعة السياحية من 
إلى  خالل تنمية هذه املواقع مما أدى 
ظهور العديد من التحديات واملعوقات 
هذه  وتطوير  تنمية  بعملية  املرتبطة 
عناصر  أهم  من  باعتبارها  املواقع، 
باملناسبة  والتي  الثقافية،  السياحة 
املرتبطة  املشاكل  من  العديد  تواجه 
السياحي  التأهيل  ببرامج  أساسا 
املستدامة  مبدأ التنمية  على  املعتمد 
على  والحفاظ  التطوير  على  املرتكزة 
هذه املواقع وتحقيق العائد االستثماري 
املقبول لالستدامة بحيث تشمل أعمال 
وإدارة  والتمويل  والترميم  الصيانة 
املواقع السياحية باإلضافة إلى دراسة 
على  التطوير  لعمليات  املتوقعة  اآلثار 
التراث  ملواقع  املستضيفة  املجتمعات 

العمراني سواء سلبيا أو إيجابا.
املختلفة  التجارب  أظهرت  وقد 
لتطوير مواقع التراث العمراني بهدف 
التنمية السياحية واستثمارها العديد 
ملكيات  ضمنها  من  املعوقات  من 
عليها التراث  يقع  التي  األراضي 
واألنظمة  والقوانني  العمراني 
قوانني  إلى  باإلضافة  بها  املعمول 
حماية  وقوانني  والتنظيم  االستثمار 
االستعماالت  وتحديد  األثرية  املناطق 
أن  كما  التراث،  املالئمة ألصالة 
وإدراكه  املحلي  املجتمع  سلوكيات 
مع  والتعاون  املواقع  هذه  ألهمية 
تعتبر  التطوير  عن  املسؤولة  الجهات 
عملية  في  املؤثرة  العوامل  أهم  من 
التنمية واالستثمار باإلضافة إلى وعيه 
وتسويقه  السياحي  املنتوج  بأهمية 
بالعوائد  وإحساسه  إظهاره  بأساليب 
في  مشاركته  خالل  من  عليه  املتأتية 

عملية التطوير.
 مما تقدم يمكن القول إن التوثيق لكل 
أنواع التراث واآلثار وحفظ املخطوطات 
واللقى األثرية مهم جدا لخدمة الصناعة 
التراثية  السياحة  وخاصة  السياحية، 

والتاريخية والثقافية.

 )*(طالب دكتوراه 
بجامعة كوانكزو بالصين، 
تخصص السياحة 
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مفهوم الدميقراطية 
الإلكرتونية 

 منذ أوائل الستينيات، بشر علماء املستقبليات بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الجديدة باعتبارها تحمل إمكانات هائلة في املمارسات الحالية في التواصل السياسي 
واألنظمة السياسية على مر السنني، وقد أدت انعكاسات ذلك إلى خلق خطاب متعدد 
باستمرار  املتطورة  األدبيات  من  هائلة  مجموعة  وإلى  االمتداد  وسريع  التخصصات 
املعلومات  تكنولوجيا  عن  املترتبة  واآلثار  القضايا  من  مجموعة  تتناول  والتي 

واالتصاالت للعملية السياسية في كل من النظرية والتطبيق. 
هذا  على  للداللة  توظيفها  يتم  ما  غالًبا  التي  املستعملة  املصطلحات  كانت  لقد 

املوضوع هي »الديمقراطية اإللكترونية »  و«الديمقراطية الرقمية«، 
وإذا كان استخدام مفاهيم مثل »الديمقراطية عن بعد« و«الديمقراطية االفتراضية« 
هذا  من  األولى  املراحل  في  كبير  حد  إلى  حصرت  قد  اإللكترونية«  »الديمقراطية  أو 
النقاش، فقد بذلت محاوالت مختلفة لهيكلة التطور التاريخي لهذا الخطاب ووجهات 

النظر املختلفة بشأنه .
وبالتالي على الرغم من التاريخ الطويل لهذه املفاهيم واألفكار والنوايا التي تقف 
وراءها ، لم يتم تطوير أي مصطلحات مشتركة ومتوافق عليها حتى اآلن، وال توجد 
تعريفات متفق عليها بشكل عام. من بني املفاهيم العديدة املختلفة إلى حد ما يمكننا أن 
نميز التعاريف ذات النزوع املعياري وكذلك التعاريف األكثر نزاهة وحيادية. كما يمكننا 
ربط كل من هذه التعريفات كذلك بأحد النماذج األساسية للديمقراطية املوضحة سلفا 
. وفي ما يلي سنحاول بإيجاز مقاربة بعًضا منها لتقعيد املفاهيم األساسية وتحديد 

اإلطار املفاهيمي لتحليلنا لألدوات واألنظمة الرقمية.
املرتبطة  والعملية  النظرية  القضايا  تركز على  التي  املساهمات  تقدم مجموعة من 
أساسية  انطالق  نقطة  والديمقراطية  )امليديا(  الجديدة  اإلعالم  وسائل  بني  بالعالقة 
وموثوقة، حيث يقدم بعض املحررين »الديمقراطية الرقمية« كمفهوم رئيسي ويقدمون 

تعريًفا بمكوناته املعيارية:
 )ICT( إن الديمقراطية الرقمية تعني استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والهاتف  التفاعلي  والبث  اإلنترنت  )مثل  الوسائط  أنواع  جميع  في  الكمبيوتر  عبر 
الذكي( ألغراض تعزيز الديمقراطية السياسية أومشاركة املواطنني في مختلف تجليات 

املمارسة الديمقراطية. 
ثم بعد ذلك تمت إعادة صياغة هذا املفهوم بمصطلحات أكثر استقاللية وحيادية : 
»إننا نعّرف الديمقراطية الرقمية على أنها مجموعة من املحاوالت ملمارسة الديمقراطية 
دون تحديد الوقت واملكان والظروف والعوامل املادية األخرى، باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت كعامل مساعد وليس بدياًل عن املمارسات السياسية »التناظرية« 

التقليدية » .
»يمكن  السابق:  التعريف  من  إيجاًزا  أكثر  تعريف  تقديم  تم  حديثة  مساهمة  في 
تعريف الديمقراطية الرقمية على أنها السعي وراء الديمقراطية وممارستها بأي طريقة 
عن  وأيضا  اإلنترنت  عبر  السياسي  التواصل  في  الرقمية  الوسائط  باستخدام  كانت 
و«غير متصل« ألن  بوسيلة غير متصلة بالشبكة . يجب هنا التمييز بني »اإلنترنت« 
األنشطة السياسية طبعا ال تحدث فقط على شبكة اإلنترنت ولكن أيضا بوسائط أخرى.

الرقمية«  »الديمقراطية  مصطلح  لجانب  ديك  وفان  هاكر  الخبيرين  من  كل  يميل 
باعتباره مفهوما أقوى من جميع املفاهيم األخرى ذات الصلة ألسباب مختلفة. ورغم 
االتصال  وسائل  استخدام  محل  ستحل  الرقمية  الديمقراطية  أن  يعني  ال  فهذا  ذلك 
التقليدية والتواصل وجهًا لوجه. من الناحية التجريبية فإن املجموعات املختلفة من 

الوسائط االفتراضية والتقليدية هي األكثر شيوًعا حالًيا. 
جًدا  عموميا  لكونه  اإللكترونية«  »الديمقراطية  رفضهما ملصطلح  من  الرغم  وعلى 
)نظًرا ألن بعض الوسائط القديمة للبث أو االتصاالت الهاتفية كانت أيًضا إلكترونية( 
فإن مفاهيم أخرى حديثة تعزز مفهوم »الديمقراطية اإللكترونية » الذي يعتبر مصطلحا 
تشير الديمقراطية اإللكترونية  مرادفا لـ »الديمقراطية الرقمية«. على سبيل املثال : » 
السياسية  الحوارات  في   )ICT( واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  إلى 
وعمليات صنع القرار باعتبارها مكملة أو متناقضة مع وسائل االتصال التقليدية مثل 

التفاعل وجهًا لوجه أو وسائل اإلعالم أحادية االتجاه  ».
لقد أكد كل من الخبيرين كوملان ونوريس أيًضا على تفضيل »الديمقراطية اإللكترونية« 
كمفهوم رئيسي. بعد تقديم مجموعة من التعريفات للديمقراطية اإللكترونية فقد أشارا 
القاسم   «  : أي  للمفهوم  واسًعا  معيارًيا  فهًما  واختارا  أساسية  مشتركة  قواسم  إلى 
املشترك بينهما هو افتراض أن للديمقراطية اإللكترونية عالقة باستخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت )ICT( لتعزيز البنيات والعمليات الديمقراطية«.  
إلى أعلى تتعلق  إن الديمقراطية اإللكترونية هي من أعلى إلى أسفل ومن أسفل   «

بالعمليات املؤسسية للتسلسالت الهرمية والترتيبات األكثر مرونة للشبكات ».
سوف  السياسية  األدبيات  في  املقدمة  املختلفة  واملصطلحات  التعاريف  ضوء  في 
بالتبادل  الرقمية«  »الديمقراطية  و  اإللكترونية«  »الديمقراطية  مصطلحي  نستخدم 
الديمقراطية  لتعزيز  الرقمية  واألنظمة  لألدوات  تحليلنا  في  أساسيني  كمفهومني 

التشاركية واملباشرة.
بشأن  األعضاء  للدول  أوروبا  مجلس  عن  الصادرة  الوزراء  لجنة  توصية  تعد 
بالديمقراطية  املتعلقة  السياسية  األطر  بني  بارزة  عالمة  اإللكترونية  الديمقراطية 
التوصيتان  ذلك  في  بما  توصية  عشرة  إثني  من  جوهرها  يتكون  حيث  اإللكترونية، 

األساسيتان التاليتني :
1. النظر في االستفادة من الفرص التي تتيحها الديمقراطية اإللكترونية لتعزيز   

الديمقراطية واملؤسسات الديمقراطية والعمليات الديمقراطية.
للديمقراطية  وتعزيز  دعم  بمثابة  وتنفيذها  اإللكترونية  الديمقراطية  اعتبار   .2  
املعلومات  تكنولوجيا  طريق  عن  الديمقراطية  والعمليات  الديمقراطية  واملؤسسات 

واالتصاالت وربطها بإشراك املواطنني ...
ولنذكر هنا مبدأين أساسيني هما : عند تقديم أو اتخاذ خطوات لتحسني الديمقراطية 
اإللكترونية يجب على أصحاب املصلحة مراعاة املبادئ التالية للديمقراطية اإللكترونية:
واملؤسسات  للديمقراطية  وتعزيًزا  دعًما  باعتبارها  اإللكترونية  •الديمقراطية 
الديمقراطية والعمليات الديمقراطية عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي 
قبل كل شيء تتعلق بالديمقراطية وهدفها الرئيسي هو الدعم اإللكتروني للديمقراطية.
الديمقراطية  لدعم  العديدة  االستراتيجيات  إحدى  هي  اإللكترونية  •الديمقراطية 
واملؤسسات الديمقراطية والعمليات الديمقراطية ونشر القيم الديمقراطية. إنها عملية 
إضافية ومكملة ومترابطة مع العمليات التقليدية للديمقراطية . كل عملية لها مزاياها: 
ال شيء قابل للتطبيق عاملًيا. » من بني املبادئ التوجيهية تشير وثيقة املجلس األوروبي 
إلى »قطاعات مختلفة من الديمقراطية اإللكترونية« )بما في ذلك املزيد من التفسيرات 
البرملان  الخصوص،  وجه  على  اإللكترونية  الديمقراطية  »تشمل   :) فقراتها  في 
اإللكترونية،  والوساطة  اإللكترونية،  والعدالة  اإللكترونية،  والتشريعات  اإللكتروني، 
البيئة اإللكترونية، االنتخابات اإللكترونية، االستفتاء اإللكتروني، املبادرة اإللكترونية، 
التصويت اإللكتروني، االستشارة اإللكترونية، تقديم االلتماسات اإللكترونية، الحمالت 
اإللكترونية، االقتراع اإللكتروني واملسح اإللكتروني؛ تستفيد من املشاركة اإللكترونية 
عام  املنعقد  أوروبا  مجلس  )املصدر  اإللكترونية  واملنتديات  اإللكترونية  واملداوالت 

.)2009
الرئيسيني  للمفهومني  استخدامنا  تلخيص  يمكننا  املقاربات  هذه  على  بناًء 
نفهم  إننا  التالي:  النحو  على  اإللكترونية  واملشاركة  اإللكترونية  للديمقراطية 
اإلعالم  وسائل  دعم  تحت  للديمقراطية  ممارسة  أنها  على  اإللكترونية  الديمقراطية 
الرقمية في االتصال السياسي واملشاركة السياسية، تشمل املشاركة اإللكترونية جميع 
أشكال املشاركة السياسية، واالستفادة من وسائل اإلعالم الرقمية، بما في ذلك اآلليات 

املؤسسية الرسمية واملشاركة املدنية غير الرسمية.

* مترجم بتصرف.

 منذ أوائل الستينيات، بشر علماء املستقبليات بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

عبده حقي
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إن  قالت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
الوفيات الناتجة عن جرعات المخدرات الزائدة 
في أمريكا ارتفعت بما يقرب من %30 في عام 
2020، نتيجة لتوفر مواد أكثر فتكا واآلثار 
وفقا  كوفيد19-،  لوباء  لالستقرار  المزعزعة 
للبيانات الفيدرالية األولية ومسؤولي الصحة 

العامة.
حالة   93331 بـ  المقدرة  الوفيات  تمثل 
المخدرات  من  زائدة  جرعات  تعاطي  بسبب 
العام الماضي، وهو رقم قياسي، أعلى زيادة 
سنوية في ما ال يقل عن ثالثة عقود، ويمكن 
مقارنتها مع عدد تقديري بلغ 72151 حالة 
وفاة في عام 2019، وفقا للبيانات المؤقتة 
للجرعات الزائدة من المخدرات الصادرة يوم 
األمراض  على  السيطرة  مراكز  عن  األربعاء 

والوقاية منها.
المشارك  األستاذ  سالونر،  بريندان  قال 
جونز  كلية  في  واإلدارة  الصحة  لسياسة 
رقم  »هذا  العامة:  للصحة  بلومبرغ  هوبكنز 

مذهل«.
تظهر بيانات عام 2020 أن الزيادة سببها 
إلى حد كبير انتشار »الفنتانيل«، وهو مادة 
أفيونية اصطناعية قوية انتشر استخدامها في 
جميع أنحاء البالد. وأدت الجائحة إلى تضخيم 
وباء الجرعات الزائدة، حيث تسببت بالعزلة 
االجتماعية والصدمات وفقدان الوظائف، وفقا 
لخبراء اإلدمان ومقدمي العالج. وبدأت الوفيات 
الناتجة عن الجرعات الزائدة في االرتفاع في 
»الفنتانيل«،  انتشار  مع   2019 عام  خريف 
مارس 2020،  ولكنها بدأت بالفعل في آذار/ 
يقودها  التي  اإلغــالق  عمليات  بدأت  عندما 
التباعد الجسدي، بحسب  الوباء وإجراءات 

الدكتور سالونر.
يتم اآلن خلط »الفنتانيل«، وهو أقوى 50 
الهيروين، في كثير من األحيان مع  مرة من 
مخدرات أخرى غير مشروعة شائعة االستخدام، 
وغالبا بعدم علم المستخدم. قالت مونيك توال، 
المديرة التنفيذية لالئتالف الوطني للحد من 
األضرار، وهي منظمة تدافع عن األشخاص 
القوى  وتــدرب  المخدرات  يتعاطون  الذين 
يسمم  »الفنتانيل  الضرر:  من  للحد  العاملة 

إمداداتنا من المخدرات«.
فرع  رئيس  ــون،  ــدرس أن لــروبــرت  ووفــقــا 
الوطني  المركز  في  الوفيات  إحصائيات 
لإلحصاءات الصحية التابع لمراكز السيطرة 
على األمراض والوقاية منها، توفي ما يقدر 
بنحو 57550 شخصا بسبب جرعات زائدة 
وخاصة  االصطناعية،  األفيونية  المواد  من 
عام  عن  »الفنتانيل«، بزيادة أكثر من 54% 
2019. وقال: »بالتأكيد الفنتانيل هو العامل 
المؤثر«. ارتفعت الوفيات الناتجة عن الجرعات 
الزائدة من المواد األفيونية بشكل عام بنسبة 
لبيانات مراكز السيطرة  %37 تقريبا، وفقا 

على األمراض والوقاية منها.
إن  األمـــراض  على  السيطرة  مركز  وقــال 
الوفيات من جرعات زائدة من »الميثامفيتامين« 

و«الكوكايين« ارتفعت أيضا.
قال الدكتور أندرسون: »أستطيع أن أتذكر 
أنني اعتقدت أن 30000 كان رقما مذهال.. اآلن 
وصلنا إلى ثالثة أضعاف ذلك، هذا جنون«. 
وقال إنه من المرجح أن يتم إصدار البيانات 
في  الزائدة  الجرعة  بسبب  للوفاة  النهائية 

كانون األول/ ديسمبر.
تشكل الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة 
من المخدرات أزمة صحية عامة مزدوجة مع 

كوفيد19- وتوضح كيف أن الخسائر البشرية 
للوباء تتجاوز بكثير ما يقدر بنحو 377883 
حالة وفاة في أمريكا تتعلق بهذا المرض العام 
الماضي. كان كوفيد 19- ثالث سبب رئيسي 
للوفاة في أمريكا في عام 2020، بعد أمراض 
الوفيات  لبيانات  وفقا  والسرطان،  القلب 
المقصودة،  غير  اإلصابات  كانت  األولية. 
المخدرات،  من  زائدة  جرعات  تشمل  والتي 

السبب الرئيسي الرابع.
تساعد الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة 
في خفض متوسط العمر المتوقع في أمريكا، 
والذي ربما يكون قد عانى من أكبر انخفاض 
العام الماضي منذ عام 1943، خالل الحرب 

العالمية الثانية.
على  السيطرة  مركز  يقدم  أن  المتوقع  من 
األمراض )CDC( بيانات أولية عن متوسط 
العمر المتوقع لعام 2020 األسبوع المقبل.

يقول مقدمو العالج إن العديد من األشخاص 
الذين كانوا يتلقون العالج من إدمان المخدرات 
أو أرادوا ذلك لم يتمكنوا من الحصول عليه 
في األسابيع أو األشهر األولى من الوباء، أو 
واجهوا اضطرابات أو تغييرات في الخدمة. 
األقرباء  ــاة  وف أو  الوظائف  فقدان  تسبب 
وصدمات،  ضغوط  حــدوث  في  واألصــدقــاء 
إلى  والشركات  المكاتب  إغالق  أدى  بينما 
التفاعل االجتماعي، مما يحرم بعض  تقليل 
وقالت  عليها.  يعتمدون  التي  التكيف  آليات 
بال  األمر  بهم  انتهى  الناس  بعض  إن  توال 
مأوى في الشارع، حيث واجهوا صعوبة في 

الحصول على العالج.
قال آدم ماسلوفسكي، المنسق اإلكلينيكي 
لخدمات العيادات الخارجية في شركة الخدمات 
في لونغ آيالند  »فينيكس هاوس«  الصحية 

تحول  الــذي  بنيويورك،  كوينز  في  سيتي 
إلى تقديم الخدمات الصحية عن بعد خالل 
الجائحة: »يتعلق األمر بالعزلة واالضطراب في 
الحياة وربما تفاقم أعراض الصحة العقلية«.

وقال: »يحب الكثير من الناس Zoom، ولكن 
لوجه«.  وجها  باالتصال  يتعلق  هناك شيء 
وقدمت شركة الخدمات الطبية كال من الرعاية 
الشخصية واالفتراضية منذ الصيف الماضي.
الناجمة عن  الوفيات  وفي حين أن معظم 
الجرعات الزائدة من المخدرات هي بين البيض 
بين  األخيرة  السنوات  في  ارتفعت  أنها  إال 

السود.
الوفيات  معدل  بلغ  مينيسوتا،  والية  في 
المخدرات لدى  الزائدة من  الجرعات  بسبب 
البيض  بين  الوفيات  معدل  ضعف  السود 
في عام 2019، وفقا لتقرير صادر عن وزارة 
الصحة في مينيسوتا. قالت ماري ديالكويل، 
مؤلفة التقرير وعالمة األوبئة في القسم، إنه 
على الرغم من أن هذه البيانات غير متاحة حتى 
اآلن لعام 2020، فإنها ال تتوقع حدوث تحسن. 
وقالت: »أشعر بالثقة إلى حد ما بالقول إنها لن 
تنخفض في عام 2020.. في مينيسوتا وعلى 
المستوى الوطني، نشهد ارتفاعا في جرعات 
المخدرات الزائدة في المجتمع بشكل عام«.

المخدرات  تتعاطى  سيلز  تيفاني  كانت 
حمام  دخلت  حياتها.  طوال  عنها  وتتوقف 
الكازينو في وقت مبكر من صباح أحد األيام 
في األسبوع األول من شهر كانون الثاني/ يناير 
من هذا العام في أتالنتيك سيتي، نيوجيرسي، 
مسقط رأسها. وقالت شقيقتها ليزا أوليفر، 
إنه تم العثور على أختها البالغة من العمر 
52 عاما ميتة وفي يدها مخدرات »الكراك«.

قــالــت الــدكــتــورة لــيــزا أولــيــفــر، مصممة 

التعليمات لنظام الرعاية الصحية ومستشارة 
اجتماعية وتعيش في أتالنتا، إن سيلز كانت 
مرات،  عدة  المخدرات  عن  نفسها  فطمت  قد 
وشغلت وظائف على مستوى اإلشراف عندما 
كانت متوقفة عن التعاطي. كانت سيلز تتصل 
بشكل متقطع فقط مع أفراد األسرة، وتواصلت 
تتذكر  ما  بحسب  الوباء  من  مبكر  وقت  في 
»لقد تركت رسالة صوتية  الدكتورة أوليفر: 
على  أبقى  أن  أريد  يحدث،  ما  كل  مع  تقول، 

اتصال«.
قال خبراء في الصحة العامة والعالج إن 
ارتفاع عدد الضحايا يشير إلى الحاجة إلى 
اتخاذ تدابير عاجلة وشاملة لمعالجة األزمة.

والحكومات  الــواليــات  حكومات  تسعى 
مليار   26 من  أكثر  على  للحصول  المحلية 
دوالر من مصنعي وموزعي المواد األفيونية 
في الدعاوى القضائية التي تسعى إلى استرداد 

تكاليف مكافحة الوباء.
صناعة  أن  الحكومات  تزعم  عــام،  بشكل 
األفيونية  األدوية  وصف  إلى  دفعت  األدوية 
وتوزيعها بما يتجاوز ما هو ضروري طبيا، 
النطاق  واسع  إدمــان  انتشار  إلى  أدى  مما 
األفيونية  العقاقير  تعاطي  زيــادة  إلى  أدى 
و«الفنتانيل«  في الشوارع مثل »الهيروين« 
أو  باعت  إنها  الشركات  وتقول  المحظورة. 
وزعت منتجا قانونيا وصفه األطباء ضروريا 

إلدارة األلم.
ثالث  تجري  التأخير،  من  سنوات  وبعد 
وكاليفورنيا ووست  نيويورك  في  محاكمات 

فرجينيا.
تمت تسوية بعض الحاالت مؤخرا. وافقت 
أند جونسون في حزيران/  شركة جونسون 
لوالية  دوالر  مليون   230 دفع  على  يونيو 
نيويورك لحل دعوى قضائية تتعلق بالمواد 

األفيونية.
وقعت نيويورك وماساتشوستس و13 والية 
أخرى على تسوية هذا الشهر مع شركة تصنيع 
العقار )أوكسي كونتين(، بوردو فارما أل بي 

ومالكيها، عائلة ساكلر.
أن  الحكومات  على  يجب  إنه  توال  وقالت 
المتوقع  من  التي  التسوية  أموال  تستخدم 
أن تتلقاها من أجل برامج العالج والوقاية، 
بما في ذلك االستثمارات للمساعدة في تقليل 

الفوارق في المجتمعات الملونة.
اآلن  األولــويــة  إن  سالونر  الدكتور  قــال 
يجب أن تكون لتقديم المساعدة لألشخاص 
المعرضين لخطر الجرعات الزائدة. وقال إنه 
ينبغي بعد ذلك اتخاذ المزيد من الخطوات 
لألشخاص  العالج  إلــى  الوصول  لتسهيل 
في  العالج  إتاحة  تشمل  وهي  المحتاجين. 
وإزالة  المجتمعية،  والعيادات  الصيدليات 
الذين  المرضى  عدد  على  المفروضة  القيود 
يمكن لتلك المراكز وصف أدوية لسوء استخدام 

العقاقير األفيونية.
وقال: »علينا تجربة كل هذه األشياء.. فقد 

تجاوزنا مرحلة فوات األوان«.

خاص11
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تمثل الوفيات المقدرة 
بـ 93331 حالة بسبب 

تعاطي جرعات زائدة من 
المخدرات العام الماضي، 

وهو رقم قياسي، أعلى 
زيادة سنوية في ما ال يقل 

عن ثالثة عقود، ويمكن 
مقارنتها مع عدد تقديري 

بلغ 72151 حالة وفاة في 
عام 2019، وفقا للبيانات 

المؤقتة للجرعات الزائدة 
من المخدرات الصادرة 
يوم األربعاء عن مراكز 

السيطرة على األمراض 
والوقاية منها.

 زيادة وفيات �لمخدر�ت في �أمريكا بن�سبة 30 %



التي  الطاقة األفغانية  كاتب أمريكي: 
ترفض قبول فرض الغرباء الرأي عليهم 
قد يتوصلون إلى أن طالبان قوة غريبة- 

جيتي
مقاال  »الغارديان«  صحيفة  نشرت 
للكاتب األمريكي األفغاني تميم أنصاري 
مني  يطلبون  األص��دق��اء  إن  فيه؛  ق��ال 
باستمرار التوقيع على التماسات تحث 
بشأن  رأيه  تغيير  على  بايدن  الرئيس 
يتفقون  أفغانستان.  من  القوات  سحب 
جميعا أنه ال يمكن ألمريكا البقاء في البالد 
إلى األبد، ولكن هذا، كما يقولون، ليس 
الوقت المناسب للمغادرة: طالبان تتقدم، 
والمكاسب االجتماعية التي تحققت خالل 

العشرين عاما الماضية في خطر.
ولم أوقع على أي من تلك االلتماسات. 
ارتكبت طالبان جرائم مروعة  لقد  نعم، 
أيام  قبل  إيقافهم.  ويجب  تتوقف.  ولن 
في  لقرويين  فيديو  مقطع  فقط شاهدت 
شمال أفغانستان وهم يدفنون عشرات 
المدنيين الذين ُقتلوا في انفجار قنبلة، 
وكان هناك امرأة عجوز تبكي ألنها فقدت 
انتظر  ولكن  االنفجار.  في  عائلتها  كل 
الحكومة  أسقطتها  القنبلة  تلك  قليال، 

عن طريق طائرة بدون طيار.
كال الجانبين في هذه الحرب يقتالن 
المدنيين. كنت سأوقع على أي عريضة 
من شأنها أن توقف القتال وتجلب السالم. 
عالوة على ذلك، عندما تنتهي هذه الحرب، 
كابول  في  اآلن  الحكومة  أن تخرج  آمل 
منتصرة. آمل أن يستأنف األفغان تقدمهم 
الجبهات.  االجتماعي والمادي على كل 
لكن ال يمكنني أن أنسى نمطا من تاريخ 
أفغانستان صارخا، لدرجة يدهشني أنه 

ليس محوريا في هذا الحوار.
لم تكن الحكومة في كابول قادرة على 
اإلطالق على تأمين السلطة في أفغانستان 
ككل، عندما تدعم قوة عسكرية خارجية 

وجودها.
ففي عام 1839، استبدل البريطانيون 
العاهل األفغاني دوست محمد بمنافسه 
الذي كان له نفس شرعية  شاه شجاع، 
المطالبة بالعرش مثله. لكن البريطانيين 
وضعوه في السلطة، لذلك اشتعلت النيران 
في البالد، وبعد عامين اضطرت الجالية 
البريطانية بأكملها في كابول إلى الفرار 
في  معظمهم  ومات  األق��دام،  على  سيرا 

طريقهم للخروج.
البريطانيون  ح��اول   1878 ع��ام  في 

مرة أخرى؛ هذه المرة أطاحوا بالحاكم 
ع��ل��ي، وح��اول��وا حكم  األف��غ��ان��ي شير 
البالد من خالل ابنه يعقوب. وكما كان 
متوقعا، تم تدمير المعسكر البريطاني، 
وقتل ممثلهم، وهاجت البالد. كان على 
البريطانيين أن يستسلموا ويتركوا البالد 
لرجل قوي، هو عبد الرحمن، الذي كان 
يعرف ما يجب أن يفعله لتأمين موقعه مع 
األفغان؛ لقد عقد صفقة مع البريطانيين 

وروسيا إلبقائهم خارج أفغانستان.
انتقل إلى عام 1978: ساعد السوفييت 
بآخر  اإلطاحة  في  األفغان  الشيوعيين 
ووضعوا  األفغانية،  الحاكمة  األس��رة 
رجلهم، نور محمد تراقي، في السلطة. ماذا 
حدث؟ اشتعلت البالد. أرسل السوفييت 
في  الشيوعيين  إلبقاء  100000 جندي 

السلطة، لكن ذلك صب الزيت على النار، 
واحتدمت الحرب لمدة 10 سنوات حتى 
غادر السوفييت -أخيرا – بعد دمار البالد.

ثم جاء األمريكيون. لقد فرضوا حكومة 
واختاروا  كابول،  في  بالكامل  مشّكلة 
له  ووف��روا  البالد،  إلدارة  ك��رزاي  حامد 
بها  المعترف  الشرعية  مقومات  جميع 
الدستور  الغربية:  الديمقراطيات  في 
والبرلمان واالنتخابات. وفي عهد كرزاي، 
عادت الفتيات إلى المدرسة، وتحسنت 
حقوق المرأة، وأعيدت البنية التحتية، 

وتم إحراز تقدم.
ومع ذلك، وكما كان الحال مع جميع 
محاوالت القوى العظمى السابقة إلدارة 
األفغان من خالل الوكالء األفغان، أثبتت 
كابول أنها غير قادرة على تأمين الشرعية 

على مستوى البالد. اشتعلت المقاومة 
في القرى وامتدت إلى المدن.

المتمركزة في  القوات  في حربها مع 
عائقا  كابول  حكومة  واجهت  الريف، 
الخارجية  العسكرية  القوات  ؛  كبيرا 
التي كانت تساعدها في السيطرة على 
لديها  يكن  لم  ذل��ك،  فبسبب  السلطة. 
استخدمتها  التي  تلك  تواجه  سردية 
طالبان، التي قالت؛ إن الحكومة في كابول 
ليست أفغانية، إنها مجموعة من الدمى 
والوكالء لألمريكيين واألوروبيين الذين 
تقويض  في  الرئيسية  أجندتهم  تتمثل 
اإلسالم. لم تستطع الطائرات بدون طيار 
والقنابل أن تهزم تلك السردية، بل ساعدت 

في تغذيتها.
في  البقاء  والناتو  ألمريكا  يمكن  ال 

هذا  هل  ولكن  األب��د،  إل��ى  أفغانستان 
يجب  للمغادرة؟  المناسب  الوقت  هو 
الوجود  كان  إذا  نعم  الجواب  يكون  أن 
العسكري ألمريكا وحلف شمال األطلسي 
في أفغانستان، كما أرى، يسبب المشكلة 

ذاتها التي من المفترض أن يحلها.
يفترض الكثير من الناس أن طالبان 
هي وجه ما ستكون عليه أفغانستان بدون 
مساعدة أمريكا. لكن الوجود العسكري 
األمريكي قد يحجب حقيقة أكثر أهمية، 
هي أن طالبان ال تمثل الثقافة األفغانية. 

هم أيضا، من ناحية، قوة غريبة.
عاما،   40 قبل  السوفيتي  الغزو  قبل 
من العدل القول إن معظم األفغان كانوا 
مسلمين مخلصين بشدة. لم تكن القضية 
أو  اإلسالم  هي  األفغان  بين  األساسية 

اإلسالم:  م��ن  نسخة  أي  ولكن  ع��دم��ه، 
لكابول  التقدمية  الحضرية  النسخة 
األفغان  للقرى.  المحافظة  النسخة  أو 
الذين  هم  النقاش  هذا  في  المشاركون 

انتفضوا ضد الغزاة السوفييت.
لكن طالبان ليسوا هؤالء األفغان. نشأت 
حركة طالبان في مخيمات الالجئين في 
باكستان. تم تشكيل نظرتهم للعالم في 
المدارس الدينية التي مولتها عناصر من 
وكالة المخابرات العسكرية الباكستانية. 
لقد تم تسليحهم من قبل إسالميين من 
العالم العربي، وبعضهم في البالد اآلن، 
يطلقون على أنفسهم طالبان. إذا تم إزالة 
الطاقة  فإن  الغربي،  العسكري  الوجود 
األفغانية التي ترفض قبول فرض الغرباء 
الرأي عليهم، قد يتوصلون إلى أن طالبان 

قوة غريبة.
المفارقة الكبرى في المشروع الغربي 
إلحالل الديمقراطية والتقدم االجتماعي 
األفغان لديهم تيار  إلى أفغانستان هي: 
إسالمي  إن��ه  بهم.  خ��اص  ق��وي  تقدمي 
وليس علمانيا، لكنه تقدمي. ففي العقود 
عن  البالد  استقالل  أعقبت  التي  الستة 
البريطانيين وقبل غزو السوفييت لها، 

حكم األفغان أفغانستان.
خ��الل ذل��ك ال��وق��ت، ما ال��ذي حققته 
النساء  ح���ررت  األف��غ��ان��ي��ة؟  الحكومة 
األفغانيات من البرقع الذي كان يفرض 
عليهن سابقا، وأصدرت دستورا وأنشأت 
برلمانا يتمتع بسلطة تشريعية حقيقية. 
وأقامت انتخابات  وقامت ببناء مدارس 
للفتيات في جميع أنحاء البالد، ودفعت 
فتحت  كما  المختلط،  التعليم  باتجاه 
على  للحصول  النساء  أم��ام  المجال 
تعليم جامعي في جامعة كابول، وفتحت 
فرص عمل عامة لهن في مهن مثل الطب 
إلى  ننظر  أن  مذهل  ألمر  إنه  والقانون. 

الوراء في تلك الحقبة.
األمريكي  االنسحاب  استمرار  م��ع 
محاطة  البالد  أصبحت  والبريطاني، 
باكستان  بقوى خارجية تتوق للدخول: 
قبل  والصين.  والهند  وروسيا  وإي��ران 
أن ينجح أي منهم، يجب أن يكون هناك 
مؤتمر عالمي يمكن فيه للجهات الفاعلة 
إلبعاد  طريقة  إلى  تتوصل  أن  الدولية 
بعضها بعضا عن أفغانستان. فالمساعدة 
التي يحتاجها األفغان حقا هي أن يتركهم 

الجميع وشأنهم.
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ال يمكن ألمريكا والناتو البقاء في أفغانستان إلى األبد، ولكن هل هذا 
هو الوقت المناسب للمغادرة؟ يجب أن يكون الجواب نعم إذا كان 

الوجود العسكري ألمريكا وحلف شمال األطلسي في أفغانستان

 5 دول تتوق للدخول لأفغان�ستان 
بعد �ن�سحاب �أمريكا



المتكاملة،  للتنمية  إقللاع  جمعية  أعلنت 
األربعاء، أنه تقرر تأجيل تظاهرة »ألوان بني 
عمار«، إلى ما بين 5 و7 غشت المقبل عوض 
الفترة المحددة سابقا ما بين 22 و 24 يوليوز 

الجاري.
وقال رئيس الجمعية محمد بلمو، إن تأجيل 
لوجيستيكية  صعوبات  بسبب  جاء  التظاهرة 
مرتبطة بإكراهات عطلة عيد األضحى المبارك.

وأوضح في باغ أن »الجمعية اختارت في 
البداية تاريخ 22 إلى 24 يوليوز من أجل تنظيم 
التظاهرة، غير أن تزامنه مع عطلة عيد األضحى 
اللوجيستية من  اإلكراهات  طرح مجموعة من 

أجل تنظيمه في هذا التاريخ«.
تعوض  التي  التظاهرة،  برنامج  ويتضمن 
مهرجان بني عمار زرهون )فيستي باز( والذي تم 
تأجيله إلى غاية 2022، بسبب األوضاع المتعلقة 
بجائحة كوفيد19- واإلجراءات الصحية الجاري 
بها العمل، رسم جداريات في حي الريف التحتي 
ومدخل القصبة الشرقي قبالة سيدي عبد الرزاق، 
وفضاءات أخرى؛ وتنظيم ورشات فنية لألطفال 
»سينما  وتنظيم  التشكيل،  فن  في  والشباب 
مواجهة  مع ضرورات  تتاءم  التي  السطوح« 
وباء كورونا، عبر تقديم عروض سينمائية في 
عدد محدد من أسطح القصبة التي تتوفر فيها 
إمكانية متابعة العرض من طرف عدد من أسر 

األسطح المجاورة.
الفنانين  من  العديد  أن  المنظمون  وأضاف 
سيشاركون في هذه التظاهرة الفنية ومن بينهم 
محمد اإلدريسي المنصوري، ومصطفى أجماع، 
وداني زهير، ونتالي أشانتر، والطاهر الطويل، 
والحبيب الحجامي، ولمياء الفلوس، والتهامي 

الفاضلي، وعبد النبي لوكيلي، ومحمد بلغازي، 
وطارق بورحيم، وحمزة بومهراز، وعقيل سهيل.

الثقافة  وزارة  من  بدعم  التظاهرة  وتنظم 
والمديرية  الثقافة،  والرياضة-قطاع  والشباب 
الجهوية للقطاع بجهة فاس مكناس، والنقابة 

المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين.
)فيستي  مهرجان  أن  ذاته  المصدر  وأضاف 
باز(، الذي يحظى بمواكبة إعامية عربية ودولية، 
يقدم منذ 2001 عروضا ثقافية وفنية من بينها 
ندوات وأمسيات فنية وبيئية وحفات غنائية.

وتعمل جمعية إقاع للتنمية المتكاملة حاليا 
تنموي  لمشروع  قاطرة  المهرجان  جعل  على 
المانحين والشركاء من  مندمج وترويجه لدى 
أجل تثمين الفاحة المحلية والمنتجات الطبيعية 
والامادي  المادي  والتراث  المحلية  والحرف 

لقصبة بني عمار وجبل زرهون.
وخلص البيان إلى أن األمر يتعلق أيضا بتعزيز 
تنمية السياحة الثقافية والقروية، من أجل خلق 
فرص عمل، وإدماج الشباب والنساء، وضمان 

استقرارهم والحد من الهجرة القروية.

جماليات االشتغال الوثائقي في أفالم علي الصافيمسابقة للتصوير الفوتوغرافي
احتفاء بالذكرى السنوية الخامسة و العشرين إلعان و منهاج عمل بيجين، الذي حدد 
كيفية إزالة الحواجز المنهجية التي تمنع المرأة من المشاركة على قدم المساواة في جميع 
مجاالت الحياة، تنظم هيئة األمم المتحدة للمرأة - المغرب، و السفارة الفرنسية في الرباط، 
و المعهد الفرنسي بالمغرب، و وكالة التنمية الفرنسية، مسابقة للتصوير الفوتوغرافي 

تستمر حتى 15 شتنبر القادم.
في وجه جميع   ،« في شارعك  المساواة   « تنظم تحت شعار  التي  المسابقة،  تفتح  و 
الفنانين الشباب بالمغرب الراغبين في المشاركة و الكشف عن مواهبهم لتوضيح مظاهر 

المساواة و تجلياتها في محيطهم أو شوارعهم أو أحيائهم أو مدنهم.
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الرشيدية  لمهرجان  عشرة  الحادية  الدورة  والثقافة  للسينما  القبس  جمعية  تنظم   
السينمائي من 13 إلى 17 أكتوبر 2021، تحت شعار »السينما للرقي بالوعي الفني«، 
وستخصص هذه الدورة الجديدة لاحتفاء بالمخرج المغربي علي الصافي، من خال عرض 
ومناقشة مجموعة من أفامه الوثائقية المتميزة وتنظيم ندوة حول تجربته السينمائية 
نقاد  بمشاركة  وذلك  الصافي«،  علي  أفام  في  الوثائقي  االشتغال  »جماليات  بعنوان: 

وباحثين وأساتذة وطلبة جامعيين.
تتخلل دورة 2021 للمهرجان أنشطة أخرى من بينها تكريم وجوه فنية معروفة بحضور 
مخرجين وممثلين ونقاد وإعاميين، وتنظيم ورشات تكوينية ومسابقات خاصة باألفام 

القصيرة الروائية والوثائقية، توقيع اصدارات سينمائية جديدة...

»استخدام اإلنترنيت في كامل األمان« عنوان دليل من 
إنجاز مجموعة العمل الخاصة بالتقنين ووسائل اإلعام 
الرقمية بالهيئة العليا لاتصال السمعي البصري، وذلك 

في إطار تحسيس الشباب بأدوات ليقظة رقمية.
الجديدة  الشروط  االعتبار  بعين  العمل  هذا  ويأخذ 
الستهاك وسائل اإلعام من قبل الجمهور الناشئ، الذي 

تظل حمايته جزءا من انشغاالت هيئة التقنين.
ووسائل  بالتقنين  الخاصة  العمل  مجموعة  وتقترح 
اإلعام الرقمية، التفكير في نموذج مغربي للتنظيم الرقمي، 
الديمقراطية واحترام  المتطلبات  االعتبار  األخذ في  مع 
والعنف،  الكراهية  على  التحريض  ومكافحة  اإلنسان، 
ومحاربة جميع أشكال التمييز وحماية الطفل وصدقية 

المعلومات وتعدد اآلراء.
وقالت رئيسة مجموعة العمل الخاصة بالتقنين ووسائل 
اإلعام الرقمية وعضو بالهيئة العليا لاتصال السمعي 
البصري، نرجس الرغاي، في مقدمة هذا الدليل، إن« شبكة 
اإلنترنيت قد أصبحت حقيقة اجتماعية تؤثر بشكل واضح 
والصوت«،  والصورة  للمعلومة  استهاكنا  أنماط  على 
أمرهم  األطفال والشباب وأولياء  يتعين مد  أنه  مضيفة 
باألدوات الازمة لابحار في الفضاء الرقمي، ذلك المحيط 

الامتناهي والذي ال يخلو من مخاطر«.
الهدف  هو  األمان«،  كامل  في  اإلنترنيت  »استخدام 

الرئيسي لهذا الدليل، تؤكد الرغاي، مبرزة أن الجمهور 
الناشئ معرض بشكل كبير لهذه الثقافات الرقمية التي 
تتجدد قواعدها ومعاييرها باستمرار والتي تنتقل عبر 

المنصات الرقمية والمواقع االجتماعية.
ويعرض هذا الدليل، المتاح باللغات العربية واألمازيغية 
والفرنسية، أدوات تتيح في اآلن ذاته تطوير حس التحقق 
من الخبر، التعرف على مضمون غير الئق، حماية المعطيات 
الشخصية، إضافة إلى تجنب الوقوع في اإلدمان الرقمي.
ويشرح الدليل أيضا، من خال رسوماته التوضيحية 
ومنهجيته البيداغوجية، مدى أهمية الحوار المبني على 
الثقة بين األطفال وأولياء أمورهم في مجال االستخدام 
التواصل  شبكات  تقدمها  التي  للمضامين  المستنير 

االجتماعي.
ويتمحور هذا الدليل، الذي يشكل خارطة طريق، حول 
خمسة محاور، وهي »االتصال المفرط باالنترنت واإلدمان 
على الشبكة الرقمية«، و »تحديات اإلنترنت التي تستهدف 
الشباب«، و »االعتداء الجنسي على األطفال، واستغالهم 
في إنتاج المواد اإلباحية«، و »البيانات الشخصية، كيف 
تحميها؟ »، و »كيف تقوم بتدقيق المعلومات بمفردك؟«.
ويقدم مؤلفو الدليل أيضا توصيات، ال سيما الحاجة 
أجل  من  المواقع  الستخدام  العامة  الشروط  إدراك  إلى 
أن يكونوا على دراية بالطريقة التي سيتم بها استخدام 

البيانات الشخصية.

 االتحاد االشتراكي»- وكاالت»
اختتمت مساء أول أمس السبت فعاليات الدورة الل 
74 من مهرجان كان السينمائى الدولى، بتوزيع الجوائز 
على األفام الفائزة،  وهي الدورة التي سجلت حضور 
ألول   ، للمهرجان  الرسمية  المسابقة  في  مغربي  فيلم 
مرة في هاته التظاهرة السينمائية الدولية الكبيرة..، 
وهو فيلم »علي صوتك » للمخرج نبيل عيوش.. ، الذي 
اكتفى فيلمه بالمشاركة دون أن يحصل على جائزة..   

الرسمية  المسابقة  تحكيم  لجنة  أعلنت  وهللكللذا، 
للمهرجان برئاسة المخرج األمريكي سبايك فوز فيلم 
»Titane« للمخرجة جوليا دوكورنو بالسعفة الذهبية، 
الذهبية في  السعفة  ثانى مخرجة تفوز بجائزة  وهى 

تاريخ المسابقة بعد فيلم The Piano  عام 1993 .
و تقاسم فيلم الدراما اإليراني »A Hero« للمخرج 
 Compartment No.« أصغر فرهادي والفيلم الفنلندي
6« للمخرج جوهو كوسمانين، الجائزة الكبري بمهرجان 

كان السينمائي في نسخته الل74.
أملللللا جللللائللللزة للللجلللنلللة الللتللحللكلليللم تللقللاسللمللهللا 
التاياندى   مخرجه  فاز  فيلمى  »Memoria«الذى 
أبيشاتبونج ويراسيتاكول بالسعفة الذهبية من قبل عن 
 Ahed›s« عام 2010 ، وفيلم Uncle Boonmee فيلم

Knee« للمخرج اإلسرائيلي ناداف لبيد.
أفضل  بجائزة  كاراكس  ليوس  الفرنسي  كما  فاز 
مخرج في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه »أنيت«، 
وحصل »كاراكس« البالغ الستين على الجائزة بعد تسع 
سنوات على فيلمه األخير »هولى موتورز«، وقد شاركته 
فرقة »سباركس« األمريكية الشهيرة فى كتابة سيناريو 

وموسيقى »أنيت« الذى ُعرض في افتتاح المهرجان.
وتسلم الجائزة أحد الموسيقيين وهو رون مايل نظرًا 
إلى غياب المخرج. وقال عنه إنه »ليس مخرجًا فرنسيًا 
عظيمًا فحسب، بل صانع أفام ضخم.. لألسف لم يستطع 
ليوس كاراكس الحضور بيننا.. كان يعاني مشكلة في 

أسنانه.. لكننا سعداء بفوزه بهذه الجائزة«.
و فازت الممثلة النرويجية رينات رينسف، بجائزة 
أفضل ممثلة بمهرجان كان السينمائي في نسخته الل74، 
 The Worst Person in“ وذلك عن دورها في فيلم

the World” للمخرج واكيم ترير.
و فاز الممثل Caleb Landry Jones أفضل ممثل 

من مهرجان كان السينمائى 
الفيلم  عللن  وذللللك  الللدولللى 
األسترالى  Nitram   بدورته 

رقم 74 لعام 2021 .
و فللللللللللللللاز الللللفلللليلللللللللم 
 Drive My  الياباني
Car جائزة أفضل سيناريو 
فيلم  وهو  كان  مهرجان  من 
دراملللي يللابللانللي شلللارك في 
ريوسوكي  وإخللراج  تأليفه 
 ،  2021 عللام  هاماجوتشي 
استناًدا إلى القصة القصيرة 
نفسه  االسلللم  تحمل  الللتللي 
لللهللاروكللي مللوراكللامللي من 
القصيرة  قصصه  مجموعة 
لعام 2014 »رجال با نساء«. 
على  للتنافس  اختياره  تم 

السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2021.
 وعلى مستوى التظاهرة الموازية  فاز الفيلم الروسى 
األولى  بالجائزة  كوفالينكو  القبضة«  لكيرا  »تحرير 

فى مسابقة Un Certain Regard فى مهرجان كان 
السينمائى لعام 2021، وتدور أحداثه حول امرأة شابة 

تكافح للهروب من قبضة عائلتها الخانقة.
تم الكشف عن الفائزين فى حفل توزيع الجوائز الذى 
أقيم فى مسرح ديبوسى، يوم الجمعة، حيث كان من 
على  حصلت  التى  ميز«  »سيباستيان  المكرمين  بين 
من  األيسلندى  »المب«  وفيلم   ، التحكيم  لجنة  جائزة 
جائزة  على  حصلت  بطولة Noomi Rapace التى 

األصالة )واحدة من عدة جوائز جديدة هذا العام(.
عمر  للمخرج  »ريش«،  المصرى  الفيلم  حصل  كما 
الزهيرى على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد 
الروائية  األفام  أول  هو  و ريش«  كان.   مهرجان  فى 
الطويلة للمخرج عمر الزهيري، ويقدم قصة أم تعيش 
فى كنف زوجها وأبنائها، حياة ال تتغير وأيام تتكرر 
بين جدران المنزل الذى ال تغادره وال تعرف ما يدور 
خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها 
إلى دجاجة، فأثناء االحتفال بيوم مياد االبن األصغر، 
يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، 
الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه األسرة، هذا 
التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل 
الزوج،  واستعادة  لألزمة  حلول  عن  بحثًا  المسؤولية 
وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخال 

هذه األيام الصعبة تمر الزوجة بتغيٍر قاٍس وعبثي.

الهيئة العليا 
لالت�سال ال�سمعي 
الب�سري: اإعداد 
دليل »ا�ستخدام 

الإنترنيت في كامل 
الأمان«

 تاأجيل تظاهرة »األوان بني عمار« 
اإلى ما بين 5 و7 غ�ست المقبل  

 »تيتان« الفرن�سي يفوز بال�سعفة الذهبية و فيلمان اإيراني 
و فنلندي يقت�سمان الجائزة الكبرى لمهرجان كان ال�سينمائي

صادق المجلس اإلداري لمؤسسة مهرجان السينما اإلفريقية بخريبكة المنعقد 
الجمعة  الماضية في دورة استثنائية على تعيين الحبيب المالكي رئيسا جديدا 

لمؤسسة المهرجان خلفا للراحل نور الدين الصايل.
وخال هذا االجتماع تمت اإلشادة بالدور البارز الذي لعبه فقيد السينما المغربية 
المهرجان سواء خال  مكانة ودور هذا  تكريس  في  الصايل  الدين  نور  الراحل 
سنوات تحمله رئاسته طيلة 12 سنة او خال فترات تنظيم المهرجان في شكل 
ملتقى في دوراته األولى. كما تم إبراز الدور البارز الذي اضطلع به الراحل في 
إشعاع وخدمة السينما اإلفريقية والثقافة السينمائية كأحد مرتكزات المهرجان 
المالكي،  الحبيب  أعرب  بالمناسبة  كلمة  وفي   .1977 العام  في  تأسيسيه  منذ 
األستاذ الجامعي ورئيس مجلس النواب، عن فخره بتحمل مسؤولية رئاسة هذه 
المؤسسة الثقافية الوازنة، »خلفا للراحل نور الدين الصايل، الناقد السينمائي 
الكبير الذي فقده المغرب الثقافي في ظل زحف جائحة كورونا القاتلة .. والذي 
بصم الحقل السينمائي في المغرب بتفكيره وخطابه النقدي والنظري، بمبادراته 
الوطنية والكونية، بجرأته الجمالية والفلسفية والتعبيرية، وبكل روحه وكيانه 

وأفقه اإلنساني الرحب«.
السينمائية  الفكرة  جذور   - وبهدوء  بعمق  تأملنا-  إذا  لذا،  المالكي  وأضاف 
اإلفريقية واستنباتها في خريبكة، سنجد أنها تشبه نور الدين الصايل. ومعنى 
ذلك، أن علينا جميعا، كل من موقعه، أن نصون الفكرة واإلرث، والرصيد والقيمة 
المضافة، والرأسمال الرمزي الثقافي والحضاري الذي تركه نور الدين الصايل 

للحركة الثقافية المغربية، ولنا جميعا..« 
وأعرب المالكي عن عزمه صون هذه الذاكرة الخصبة، وهذه الفكرة الحية التي 
استنبتها نور الدين الصايل في سنة 1977 عندما كان رئيسا للجامعة الوطنية 
لألندية السينمائية في المغرب التي أسسها سنة 1973، وظل يتحمل مسؤولية 
رئاستها إلى سنة 1983. وأضاف أن هذه الفكرة كانت رائدة بامتياز، فها هو مهرجان 
السينما األفريقية في خريبݣة أصبح من أهم وأقدم المهرجانات السينمائية في 
القارة األفريقية، التي تهتم بالسينما األفريقية تحديدا، شأن مهرجان فيسباكو في 
واغادوغو ببوركينا فاسو، ومهرجان مدينة األ قصر في مصر على سبيل المثال، 

عاوة على كونه أول وأقدم مهرجان سينمائي تم تأسيسه في المغرب
وأوضح السيد المالكي أن وظائف ورهانات المهرجان اليوم، ومهام مؤسسة 
المهرجان أصبحت كبيرة وجسيمة، والبد من تضافر كل الجهود الرسمية والشعبية 

للمضي قدما في هذا التحدي الثقافي والرمزي والفني الكبير.. 

 الحبيب المالكي رئي�سا جديدا 
لمهرجان ال�سينما الإفريقية



أولمبيك مراكش يعرض 
حافلته للبيع! 

يعرض فريق أولمبيك مراكش، الممارس بالقسم األول – 
هواة شطر الجنوب، حافلته للبيع بعدما ضاقت به السبل 
وسدت في وجهه جميع األبواب، بفعل أزمته المادية الخانقة، 
التي تعذر عليه بسببها تسديد مستحقات العبيه المادية 

من منح ورواتب شهرية.
 ورغم تداعيات وباء كورونا فإن إدارة الفريق بقيت وفية 
اللتزاماتها المادية اتجاه الالعبين، غير أن اليد الواحدة ال 
تصفق، بعدما استنزفت مصاريف المباريات خزينة الفريق 
ودفعت به إلى إعالن االفالس، الرئيس أحمد إينوس طرق 
جميع األبواب، بما فيها الجماعات الترابية وجامعة كرة 
كل  لكن  لألولمبيك،  المساعدة  ويد  الدعم  لتقديم  القدم 
إدراج صرف  عدم  بعد  خاصة  بالفشل،  باءت  المحاوالت 
المنح لألندية الرياضية المراكشية، كما جرت عليه العادة 
سابقا ضمن جدول أعمال المجلسين الجماعي والجهوي، 
مما أثار استنكار واستغراب أندية المدينة، التي تم حرمانها 
من المنحة. وهو الشيء الذي دفع برئيس األولمبيك إلى 
اإلقدام على عرض حافلة الفريق للبيع لتسديد كل الديون 

المتراكمة عليه. 
ومن المؤسف أن تدير الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن 
الرياضي بمراكش ظهرها ألندية المدينة، وتركها تواجه 
يبدون  المراكشيين  جعل  الذي  األمر  بمفردها،  مصيرها 
تخوفهم من وجود نية مبيته إلبادة الرياضة في مدينتهم.

 الدميعي يضع شروطه 
لالستمرار مع الكوكب 

وضع هشام الدميعي، مدرب الكوكب المراكشي، شروطه 
على طاولة إدارة الفريق قصد االستمرار على رأس اإلدارة 
التقنية للموسم الرياضي المقبل، ومن بين أهم الشروط التي 
كشف عنها الدميعي توفير سيولة مالية للوفاء بااللتزامات 
مع الالعبين، والعمل على انتداب العبين متمرسين قادرين 
على إعطاء نقلة نوعية للفريق وبإمكانهم خلق التوازن داخل 
المجموعة، وتوفير جميع الشروط الضرورية للمدرب حتى 
يتسنى له االشتغال في ظروف مريحة، مع ضرورة توفير 

آليات العمل اللوجيستيكية بدل الترقيع.
 وينتظر الدميعي الرد على شروطه من طرف الرئيس 
رضوان حنيش، خاصة وأن المدرب يتطلع للتنافس على 
حجز بطاقة الصعود الى حضيرة البطولة االحترافية في 

الموسم الكروي المقبل.
يذكر أن هشام الدميعي كان قد تحمل مسؤولية تدريب 
فريقه األم، خلفا لمحمد الكيسر، واشتغل في ظروف عصيبة 
واجه خاللها خطر النزول إلى بطولة الهواة، حيث لم يطمئن 
على مصيره حتى الدورة األخيرة من عمر البطولة، حيث 

أنهى الموسم في المرتبة التاسعة برصيد 37 نقطة.
محمد فالل

بدر  بانون: حققت 
أهم أحالمي 

يرى بدر بانون، العب األهلي المصري، أن تحقيقه لقب 
دوري أبطال إفريقيا بمثابة تحقيق أهم أحالمه.

وقال بدر بانون في تصريحات لموقع األهلي الرسمي: 
»التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا كان حلًما تمنيت تحقيقه 
عندما كنت العًبا في  الرجاء البيضاوي، ولكن نجحت في 
الفوز باللقب من خالل وجودي مع األهلي بطل القرن، الذي 

نجح في الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي«.
وأضاف »حالة الطرد في صفوف كايزر تشيفز منحت 
األهلي أفضلية بكل  تأكيد، ولكن الالعبين يعلمون جيًدا قيمة 
فريق كايزر تشيفز واحترموا العبيه، خاصة أنه فريق  نجح 

في الوصول إلى نهائي البطولة«.
وختم العميد الرجاوي السابق: »الشعب المغربي شعب 
مضياف وتجمعه عالقة أخوة مع الشعب  المصري، وهو ما 
ظهر من خالل الحفاوة الكبيرة بفريق األهلي خالل وجوده 

بالمغرب لخوض نهائي البطولة«.
وأتم »أهدي لقب دوري أبطال إفريقيا لجماهير األهلي 

وأسرتي، وجماهير المغرب التي  حرصت على دعمي«.
وانضم بدر بانون للنادي األهلي هذا الموسم قادما من 

فريق الرجاء البيضاوي.
ويعد اللقب هو الثالث لبدر بانون مع األهلي بعد كأس 

مصر وكأس السوبر اإلفريقي.

لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  رئيس  أكد 
القدم، باتريس موتسيبي، يوم الجمعة بسال، 
أن المغرب يتمتع بالقدرة والمؤهالت الالزمة 
والبنيات التحتية المالئمة لتنظيم مسابقات 
للكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم ومنافسات 

أخرى، بشكل استثنائي. 
للصحافة  تصريح  في  موتسيبي،  وقال 
للللدى وصللوللله إللللى مللطللار الللربللاط سللال، 
القدم  كللرة  مستوى  بللكللون  »فخور  إنلله 
بعد  يوما  يتحسن  اإلفريقية  الللقللارة  في 
وسيلة  القدم  كللرة  نجعل  أن  يجب  يللوم. 
األمم«. وتوحيد  الشعوب  بين   للتقارب 

إلى  بحاجة  »نحن  موتسيبي،  وأضللاف 
اإلفريقية وكرة  الكونفدرالية  ترتيب  إعادة 
بالتنافسية  يتمتعا  حتى  القارية  القدم 
العالمي«،  المستوى  على  واالستقاللية 
الذي  الخاص  القطاع  دور  على  مشددا 
الللصللدد. هلللذا  فللي  للغاية  مللهللم   أضللحللى 

وفي معرض حديثه عن البينات الرياضية 
أبللرز  اللللقلللاري،  الصعيد  علللللى  اللللرائلللدة 
موتسيبي أن »مركب محمد السادس لكرة 
التي  الرياضية  المراكز  القدم يعد من أهم 
نفخر بها. المغرب لديه القدرة على تكوين 

العبين استثنائيين ومن مستوى عال يجعلون الشعب المغربي 
المنتخبات  وكافة المجتمع اإلفريقي فخورا. نريد أن يفوز أحد 

القدم«. لكرة  الدولي  لالتحاد  العالم  بكأس  القارة  في   الوطنية 
وفي سياق متصل، أكد موتسيبي، على أن دوري السوبر اإلفريقي، 
التي تريد » الكاف« إخراجه لحيز الوجود، يروم بالدرجة األولى 

قيادة كرة القدم في إفريقيا إلى مستويات 
تنافسية. وأكللثللر  عللاللليللة  جللللودة   ذات 
وأوضح موتسيبي، خالل مؤتمر صحفي 
المكتب  اجتماع  عقب  عقده  بعد،  عند 
بمركب  الجمعة  يللوم  للكاف،  التنفيذي 
فللي سال،  الللقللدم  لللكللرة  الللسللادس  محمد 
كذلك  يهدف  اإلفريقي  السوبر  دوري  أن 
لألندية،«وال  المالية  الللمللوارد  زيلللادة 
عدد  تقليل  أو  الفرق  بعض  إقصاء  يعني 
القارة«. في  القدم  لكرة  الممارسة   األندية 
وأضاف أن دوري السوبر االفريقي يتطلع 
األفللارقللة،  لالعبين  المالية  القيمة  لرفع 
وسيساهم في زيادة موارد األندية، ومن ثم 
يمكنها الحفاظ على العبيها المميزين، بدال 
 من انتقالهم ألندية أوروبية بأسعار زهيدة.
ومن هذا المنطلق، اعتبر موتسيبي أن دوري 
السوبر اإلفريقي سيجذب االنتباه إلى إفريقيا 
وسيعطيها مزيدا من االشعاع، وسيساهم 
التي سينتجها  المالية  الموارد  من خالل 
 في تطوير البنية التحتية بالقارة السمراء.
لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  رئيس  وكان 
بالمغرب  الجمعة  صباح  حل  قد  القدم، 
التنفيذي  للمكتب  اجتماعا  تللرأس  حيث 
القارية  للهيأة  العامة  التوجهات  عرض  تم خالله  للكونفدرالية، 

على أنظار رؤساء االتحادات 54.

أكللاديللر  ملعب  مللن  ثمين  بللانللتللصللار  الملكي  الللجلليللش  فللريللق  علللاد 
أمس  أول  مساء  لالشيء،  بهدف  أكادير،  حسنية  حساب  على  الكبير 
االحترافية. الوطنية  البطولة  من   28 الللدورة  فعاليات  ضمن   السبت، 

وجاء الهدف العسكري بواسطة الالعب ابراهيم دحمون من ضربة جزاء 
في الدقيقة 26.

إلى  الحصة  يرفعوا  أن  فاندنبروك  زفين  المدرب  أبناء  بإمكان  وكان 
هدفين، لكن جوزيف كنادو أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 82. 

للحارس  كبيرا  تألقا  المواجهة  هذه  من  األخيرة  األنفاس  وشهدت 
باستماتة  ذاد  الللذي  لللكللرد،  أيللوب  عللللن ملللللرملللللاه، وحللللرم العسكري 
في  الللتللعللادل  إدراك  مللن  الحسنية  مناسبة.عللنللاصللر  مللن   أكللثللر 

ورفع فريق الجيش الملكي، عقب هذه النتيجة، رصيده إلى 50 نقطة في 
المركز الثالث، ليضمن رسميا عودته إلى المنافسات القارية، عبر بوابة 
كأس الكونفدرالية، علما بأن بإمكانه المشاركة في دوري األبطال، حيث يأمل 
تعثر الرجاء في مبارتيه المقبلتين، لكنه رهان صعب التحقيق، ألن الفريق 

األخضر يمكنه أن يغلق الباب في وجهه في حال حقق فوزا واحدا، باعتبار 
تقوفه في المواجهات المباشرة، بتعادل في الذهاب وانتصار في اإلياب.
وفي المقابل ظل فريق حسنية أكادير في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

واكتفى الرجاء الرياضي بنتيجة التعادل 2 – 2 أمام مضيفه أولمبيك آسفي، 
 في المباراة التي جمعتهما، عصر السبت، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي.

والعب   )59 )د  عطوشي  مهدي  المدافع  األرض  أصحاب  هدفي  وسجل 
71(، بعدما أرسل كرة مركزه من ضربة  )د  وسط الميدان وليد الصبار 
هدفي  وقع  فيما  سبيال،  الزنيتي  أنس  الحارس  إليها  يستطع  لم  خطأ 
رفع  الذي   ،)38 )د  ماالنغو  بين  الكونغولي  الهداف  من  كل  الضيوف 
 عداد أهدافه إلى 16 هدفا، ورجل الوسط فابريس نغوما في الدقيقة 90.

ولم يستفد الفريق األخضر من النقص العددي لخصمه، بعدما طرد الحكم 
النحيح كريم البوناكات في الدقيقة 52.

وأبدى المدرب التونسي، لسعد جردة الشابي، سعادته بهذه النتيجة، 
مشيرا في تصريح خص به قناة الرياضية، عقب نهاية المواجهة، إلى 
الرجاء  بقدرة  كبير  بشكل  يقتنع  آسفي جعله  أولمبيك  أمام  التعادل  أن 
المقبل. الموسم  خالل  األبطال  دوري  في  المشاركة  بطاقة  حسم   على 

وحل فريق أولمبيك آسفي، عقب هذا التعادل، في المركز الثامن برصيد 33 

نقطة، فيما ظل فريق الرجاء الرياضي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.
ومني المغرب التطواني بهزيمة جديدة، هي الثانية له على التوالي، 
وكانت داخل قواعده بالملعب الكبير لطنجة، أمام ضيفه مولودية وجدة، 

بهدف واحد.
هزيمة هي األولى في مشوار المدرب االسباني كوسانو ألبيرتو، خليفة 
جمال الدريدب، الذي ترك منصبه مباشرة بعد الهزيمة الثقيلة أمام الرجاء 

البيضاوي.
وجاء هدف االنتصار الوجدي من عالمة الجزاء في الدقيقة 90، عبر 
المركز  في  نقطة   38 إلى  المولودية رصيده  فريق  ليرفع  بحرو،  زكرياء 
الخامس، فيما ظل المغرب التطواني في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، 
وبات في حاجة إلى انتصار خالل مبارتيه المقبلتين لالطمئنان رسميا 

على مكانته ضمن بطولة الكبار.

النتائج
أولمبيك آسفي – الرجاء الرياضي 2 – 2 
 حسنية أكادير – الجيش الملكي 0 – 1 

 المغرب التطواني – مولودية وجدة 0 – 1 
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 الرجاء يتفادى الهزمية بآسفي

الرجاء يكتفي 
بنقطة في 

آسفي والجيش 
الملكي يعود 
إلى الواجهة 

القارية

الفرنسية  الرياضية  اليومية  ذكرت 
أن  الللسللبللت،  أملللس  أول  »ليكيب«، 
سان  »باريس  لفريق  األيمن  الظهير 
حكيمي،  أشللرف  المغربي  جيرمان«، 
 »19  – »كوفيد  بلللعلللدوى  أصللليلللب 
 ويخضع على إثر ذلك للحجر الصحي.

البالغ  الالعب  أن  »ليكيب«  وأضافت 
مدرجا  يكن  لللم  عللامللا،   22 العمر  مللن 
الالعبين  قائمة  ضمن  السبب،  لهذا 
ضد  الللوديللة  المباراة  خاضوا  الذين 
»كان  بل  السبت،  صباح  »شامبلي«، 
.2  –  2 بنتيجة  وانتهت  لوج«،   دي 

فريق  يتواصل  لم  الراهن،  الوقت  وفي 
الوضع  حول  جيرمان«  سان  »باريس 
على  أكد  لكنه  الجديد،  لالعبه  الصحي 
أن حكيمي بات معزول اآلن، ومن المتوقع 
 غيابه عن الفريق لمدة تصل إلى 10 أيام.
كان  حكيمي  أن  لالهتمام،  المثير  ومن 

مصاباً بالفعل بفيروس كورونا في أكتوبر 
الماضي، عندما كان العبا في صفوف إنتر 

ميالن اإليطالي.
»ريال  لفريقي  السابق  الالعب  وكان 
الذي  دورتموند«،  و«بوروسيا  مدريد« 
ميالن«  »إنتر  فريق  من  استقطابه  تم 

مقابل 60 مليون يورو إضافة إلى عدد 
األربعاء  االمتيازات، قد خاض يوم  من 
للفريق  وديللة  مللبللاراة  أول  الللمللاضللي، 
 ،)0  –  4( »المانس«  ضد  الباريسي 
وذلك لمدة 45 دقيقة قام خاللها بتقديم 

تمريرة حاسمة.

كورونا تبعد حكيمي عن باريس سان جيرمان

رئيس الكاف يشيد بالمؤهالت الرياضية للمغرب ويجدد تمسكه بدوري السوبر اإلفريقي

من اجتامع املكتب التنفيذي للكاف

الدورة 28 من الدوري 
االحترافي األول



أعلن منظمو أوملبياد طوكيو املقرر في الفترة بني 23 يوليوز 
إصابة  حالتي  عن  األحد  أمس  املقبل،  غشت  والثامن  الحالي 
القرية  في  املقيمني  الرياضيني  صفوف  في  كورونا  بفيروس 
األوملبية، مضيفني اكتشاف حالة ثالثة لرياضي يعيش خارجها.
الجنسيات   ،2020 طوكيو  املنظمة  اللجنة  تحدد  ولم 
والتخصصات التي يمارسها هؤالء الرياضيون، لكنها أوضحت 
منذ وصوف  بـ«كوفيد19-«  رياضيني  أربعة  إصابة  ثبتت  أنه 
أنها ستعلن كل يوم نتائج  إلى  العاصمة، مشيرة  إلى  الوفود 
االختبارات التي يتم إجراؤها يوميا على الرياضيني واملؤطرين 

واملسؤولني املعتمدين لأللعاب.
أحد  فحص  نتيجة  أن  الدولية  األوملبية  اللجنة  أكدت  كما 
جاءت  ريو،  مني  سونغ  الجنوبي  الكوري  وهو  أعضائها، 

إيجابية لدى وصوله إلى األرخبيل. 
ومن املقرر أن يجتمع أعضاء الهيئة 102 الثالثاء واألربعاء 
جمعيتها  اجتماعات  لحضور  اليابانية  بالعاصمة  فندق  في 

العمومية.
وكان املنظمون أعلنوا السبت عن أول إصابة بالفيروس في 
القرية األوملبية، لكنها لم تكن لرياضي بحسب التقرير املحدث 

األحد.
وتبلغ سعة القرية األوملبية 17 ألف نسمة، ولكن لن يقيم هناك 

في نفس الوقت سوى 6700 شخص بحسب جدول املسابقات، 
الذي أعدته اللجنة األوملبية الدولية. وسيتم الوصول إلى هذا 

العدد في منتصف األلعاب في بداية غشت.
وتتضاعف الحاالت قبل أيام من افتتاح األوملبياد، لكنها تظل 
هامشية بالنسبة إلى العدد اإلجمالي للمشاركني في هذا املوعد 

العاملي.
وكان رئيس اللجنة األوملبية الدولية األملاني توماس باخ أكد 
أوملبية  ورياضية ووفود  رياضي  ألف   15 بني  من  أنه  السبت 
أثبتت  يوليوز،  من  األول  منذ  اليابان  إلى  وصلوا  وصحفيني 
بنسبة  االختبارات إصابة 15 شخصا »بمعدل منخفض جدا« 

.0,1%
وستقام جميع املنافسات األوملبية تقريبا خلف أبواب مغلقة، 
أو  رياضيني  كانوا  إن  املشاركني  من  اآلالف  عشرات  ويخضع 
مسؤولني أو صحافيني أجانب، لقيود صارمة بسبب املخاطر 

الصحية.
وستقام جميع األحداث األوملبية تقريبا خلف أبواب مغلقة 
إلى  الرياضيني  من  املشاركني  من  اآلالف  عشرات  وسيخضع 
املسؤولني، بما في ذلك الصحافيون من الخارج، لقيود صارمة 

بسبب املخاطر الصحية.
ليست كافية لطمأنة السكان  لكن هذه »اإلجراءات املضادة« 
في اليابان، حيث سجلت طوكيو 1410 حالة إضافية لـ«كوفيد 

– 19« السبت، وهو أعلى إجمالي يومي منذ يناير.

أللعاب  الوطني  التقني  املدير  قال 
رياضة  إن  بوكراع،  اهلل  عبد  القوى، 
من  طوكيو  إلى  ستذهب  األلعاب  أم 
ناجحة،  مشاركة  على  التوقيع  أجل 
التي  املكثفة  االستعدادات  إلى  بالنظر 
الوطنية،  العناصر  لها  خضصعت 
تشريف  في  تحذوها  التي  والرغبة 
 23( الياباني  األوملبياد  في  املغرب 

يوليوز – 8 غشت(.
وأوضح بوكراغ، خالل ندوة صحفية 
أن  بالرباط،  الخميس  مساء  عقدها 
لألوملبياد  استعدوا  املغاربة  العدائني 
بشكل جيد، رغم الظروف الصعبة التي 
مرت بها رياضة ألعاب القوى على غرار 
فيروس  تفشي  بسبب  الرياضات  باقي 
كورونا، الذي أدى إلى تأجيل أو إلغاء 
تشكل  التي  املسابقات  من  العديد 

محطات إعدادية مهمة.
أن  إلى  الصدد،  هذا  في  وأشار، 
هذه  ظل  وفي  اإلعدادي،  البرنامج 

بعض  مشاركة  تضمن  اإلكراهات، 
عال  مستوى  من  وخاصة  العدائني 
وإقامة  محدودة،  دولية  ملتقيات  في 
الوطني  باملركز  تدريبية  معسكرات 
السادس  محمد  وأكاديمية  للرباط 
الدولية أللعاب القوى بمدينة إفران، مع 

خوض بعض السباقات التجريبية.
وقال املدير التقني الوطني، إن الفريق 
املشارك في هذا الحدث العاملي يتشكل 
من عدائني وعداءات شباب يطمحون إلى 
تدشني مشوارهم االحترافي بنيل إحدى 
إلى  التأهل  األقل  على  أو  امليداليات 
نهائيات السباقات التي سيخوضونها، 
كسفيان  متمرسني  عدائني  جانب  إلى 
البقالي في سباق 3000م موانع ورباب 

العرافي في 800م.
على  الوطنية  التقنية  اإلدارة  وتعول 
وعلى  العدائني،  هؤالء  بعض  تجربة 
رأسهم سفيان البقالي، الذي سيخوض 
و3000م  1500م  سباقي  في  األوملبياد 

سباقي  في  العرافي  ورباب  موانع، 
في  بوقنطار  وسفيان  و1500م  800م 
تجربة  خاضوا  والذين  5000م،  سباق 
جانيرو  دي  ريو  دورة  في  األوملبياد 
2016، إضافة إلى عدائي املاراطون، في 

الصعود إلى منصة التتويج. 
بوكراع  أوضح  أخرى،  جهة  ومن 
أكبر  عدد  تأهل  عدم  في  السبب  أن 
إلى  املغاربة  والعداءات  العدائني  من 
إلى  باألساس  يعود  طوكيو،  أوملبياد 
رفع سقف الحد األدنى املطلوب للتأهل، 
مقارنة مع دورة ريو دي جانيرو 2016، 
الفحوصات  معيار  إضافة  عن  فضال 
والتي  املنشطات،  بمراقبة  الخاصة 
على  ثالثة  في  الدولي  االتحاد  حددها 

األقل وعلى فترات متباعدة.
وأبرز أن بعض العدائني، وبالرغم من 
تحقيقهم الحد األدنى املطلوب )منيما(، 
التأهل  بطاقة  حجز  من  يتمكنوا  لم 
الخضوع  عن  لتخلفهم  األوملبياد  إلى 

حددها  التي  الثالثة،  للفحوصات 
مختلفة  ألسباب  وذلك  الدولي،  االتحاد 

حسب كل عداء.
طبيب  شدد  ذاته،  السياق  وفي 
املنتخب الوطني أللعاب القوى، الدكتور 
الخضوع  أن  اللطيف عفيفي، على  عبد 
عن  بالكشف  الخاصة  للفحوصات 
أساسية  مرحلة  يشكل  بات  املنشطات 
املطلوب  األدنى  الحد  تحقيق  بعد 

لضمان التأهل إلى األلعاب األوملبية.
أن  يجب  الفحوصات  هذه  إن  وقال 
تجرى في إطار املسابقات الدولية، التي 
السنتني  خالل  العداؤون  فيها  يشارك 
على  وتشمل  األوملبية،  األلعاب  قبل  ما 
هذه  للدم،  وأخرى  للبول  تحليلتني 
مضيفا  كبيرة،  أهمية  تكتسي  األخيرة 
خالل  عادة  تجرى  الفحوصات  هذه  أن 
بحسب  املسابقات،  وخارج  املسابقات 
التابعة  النزاهة  وحدة  به  توصي  ما 

لالتحاد الدولي أللعاب القوى.

األعاب القوى تراهن على تجربة البقالي وعرافي
 وبوقنطار ل�صعود من�صة التتويج بطوكيو

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي الم�صري 
يوؤكد زعامته القارية بلقب عا�صر 

تواليا  الثانية  للمرة  األبطال  دوري  لقب  على  قبضته  ا  مشدد  اإلفريقية،  القدم  لكرة  زعامته  املصري  األهلي  أكد 
والعاشرة في تاريخه، بعدما دك شباك كايزر تشيفس الجنوب إفريقي الذي لعب الشوط الثاني بأكمله بعشرة العبني، 
الدار  للمغرب  االقتصادية  العاصمة  في  الخامس«  »محمد  ملعب  على  السبت  النهائية  املباراة  في  نظيفة  بثالثية 

البيضاء.
وسجل أهداف الفائز محمد شريف )53( ومحمد مجدي »أفشه« )64( وعمرو السولية )74(.

ولم يخلف األهلي موعده مع »النجمة الذهبية«، إذ توج للمرة العاشرة من أصل 14 مباراة نهائية خاضها، بعد 
1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021.

وفشل كايزر تشيفس في إحراز لقبه األول في املسابقة األم في أول نهائي يخوضه، وبقي رصيده القاري لقبا يتيما 
بكأس الكؤوس عام 2001.

ولعب الفريق الجنوبي بعشرة العبني الشوط الثاني بالكامل عقب طرد العبه هابي ماشياني في الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع من الشوط األول.

ولم يجر الفريقان تغييرات جذرية على تشكيلتيهما، إذ لعب مدرب األهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بأسلوبه االعتيادي 
مع نوايا هجومية، وال سيما أنه يدرك تماما طريقة لعب أبناء جلدته، فمنح الحارس محمد الشناوي الثقة للدفاع عن شباك 
الفريق األحمر، وأمامه رباعي الدفاع املكون من الظهيرين التونسي علي معلول وأكرم توفيق وكالهما يمتلك نزعة هجومية، 
ثم قلبي الدفاع املغربي بدر بانون وأيمن أشرف، وفي محور االرتكاز عمرو السولية وحمدي فتحي، وصانع األلعاب محمد 

مجدي »أفشة« وإلى جانبه الثنائي طاهر محمد طاهر وحسني الشحات، فيما أشرك محمد شريف كرأس حربة صريح.
وتسلح النادي املصري بخبرة موسيماني في املسابقة، بعدما توج بلقبها عام 2016 مع ماميلودي صنداونز ثم 
مع األهلي في املوسم املاضي على حساب غريمه األزلي الزمالك في أول نهائي مصري بحت في التاريخ، إذ يدرك 

تماما إمكانيات مواطنيه.
الرياضي في كأس السوبر  التتويج ضرب فريق األهلي موعدا مع فريق الرجاء  وبهذا 

األفريقي، املنتظر أن يجرى في شتنبر املقبل بالعاصمة القطرية الدوحة .

جامعة المالكمة تفرج عن منحتها للجمعيات والمدربين 
وتحرم الموؤهلين لالأولمبياد

ع.بلبودالي

وعددها  املالكمة  وأندية  جمعيات  توصلت 
األسبوع  بحر  في  جمعية،   181 يناهز 
املغربية  امللكية  الجامعة  األخير،بمنحة 
جمعية،  لكل  درهم  آالف   3 وقيمتها  للمالكمة، 
مدربي  لجميع  درهم  آالف   3 إلى  باإلضافة 

الجمعيات املنتمية للجامعة.
وقامت الجامعة بإضافة مبلغ ألف درهم لكل 
واحد من املدربني، لتصل قيمة املنحة للمدربني 

4000 درهم.
ضعف  من  املنحة،بالرغم  الجمعيات  وتلقت 
الفترة  هذه  في  خاصة  كبير  بترحيب  قيمتها، 
من  عام  بشكل  الرياضة  خاللها  عانت  التي 
تداعيات اجتياح وباء كورونا، وقرارات إغالق 

القاعات وشل الحركة الرياضية.
لألوملبياد  املؤهلني  املالكمني  أن  إلى  يشار 

تربص  آلخر  للخضوع  روسيا  إلى  سافروا 
إعدادي قبل املشاركة في األلعاب األوملبية،وأكدت 
مصادر مطلعة أنهم لم يتوصلوا بمنحة التأهل 
السفر  رفضهم  و  احتجاجهم  من  بالرغم 
توصلهم  عدم  على  احتجاجا  روسيا  إلى 

بمستحقاتهم املالية.
وكانت جامعة املالكمة، تعهدت بصرف منح 
أوضحت  حيث  بها،  توصلها  بمجرد  املالكمني 
للمالكمني املحتجني، أن التأخير في تسلمها ال 
دخل لها فيه، وأن صرفها يتم عبر مساطر إدارية 

من قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة.
املؤهلني  الوطني  املنتخب  الئحة  وتضم 
من  أقل  )وزن  حمود  محمد  طوكيو،  ألوملبياد 
57(، عبد الحق ندير )63 كلغ(، محمد الصغير 
)وزن أقل من 81 كلغ من(، و)يونس باعال )وزن 
أقل من 91 كلغ(، ورباب شدار )وزن أقل من 51 
كلغ(، وأميمة بلحبيب )وزن أقل من 55 كلغ(، و 

خديجة املرضي )وزن أقل من 56(.
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اأول حالتي اإ�صابة بكورونا في �صفوف الريا�صيين في القرية الأولمبية بطوكيو

أبطال املالكمة من دون مستحقات

 األهلي يواصل 
هيمنته القارية

البقالي أمل الرياضة الوطنية بطوكيو

فتيان الكرة الطائرة يوا�صلون 
تح�صيراتهم للبطولة العربية

أنهى منتخب أقل من 19 سنة للكرة الطائرة تجمعه التدريبي 
بمدينة الرشيدية، والذي دام أكثر من أسبوعني، تحت قيادة 

املدرب الوطني إبراهيم بوشدوق، في انتظار برمجة 
24 يوليوز الجاري بمدينة  من  بداية  آخر،  تدريبي  تجمع 
مكناس، سيتم فيه التركيز على الجانبني التقني والتكتيكي، 

مع الرفع من مستوى اللياقة البدنية لالعبني.
املنتخب  استعدادات  إطار  في  التحضيرات  هذه  وتدخل 
الوطني للبطولة العربية، املزمع إقامتها في تونس نهاية هذا 
العكس  حالة  وفي  الوبائية،  الحالة  تحسن  بشرط  الصيف، 

سيتم نقل التظاهرة إلى وجهة أخرى.

سعيد العلوي 

الجمعية البي�صاوية ت�صيطر على 
البطولة الوطنية للجمباز

تمكن نادي الجمعية البيضاوية للجمباز في صنفي الذكور 
واإلناث من الفوز بالبطولة الوطنية، التي احتضنت أطوارها 

مؤخراالقاعة املغطاة باملحاميد بمراكش.
هي  وطنية،  أندية  ثمانية  مشاركة  النهائيات  هذه  وعرفت 
اليوسفية  وأوملبيك  الرباطي  واملغرب  البيضاوية  الجمعية 
ونادي فاس ونادي وجدة والكوكب املراكشي وأوملبيك آسفي 

ووداد آسفي.
القوية  واملنافسة  بالندية  البطولة  هذه  أطوار  تميزت  وقد 
لوحات  قدمت  حيث  والذكور،  اإلناث  فئتي  في  لألندية  بني 
كالحصان  األجهزة  على  األرضية  الحركات  في  استعراضية 

والحلق واملتوازي.
ذهبية  ميداليات  بخمس  البيضاوية  الجمعية  توجت  وقد 

وفضيتان وأربع برونزيات.
الفائزين  على  وشهادات  وميداليات  كؤوس  وزعت  وقد 

والفائزات، في ختام املنافسات.
تمكنت  فقد  صعبة،  كانت  التي  التداريب  ظروف  ورغم 
عناصر الجمعية البيضاوية من تسجيل حضور قوي بفضل 
الالعبات  في  املمثلة  التقنية  اإلدارة  تقدمها  التي  املجهودات 

الدوليات السابقات وحتى بالنسبة للذكور.
عبد المجيد بنهاشم 

اأزيالل ت�صع الريا�صة 
في خدمة المجتمع

املغربية  امللكية  الجامعة  الوطني، نظمت  لبرنامجها  تنفيذا 
للرياضة للجميع، يوم األربعاء باملركب الرياضي بمدينة أزيالل، 
بدعم من عمالة اإلقليم، النسخة األولى ملهرجان أزيالل للرياضة 

للجميع تحت شعار » الرياضة في خدمة املجتمع«. 
ترأسه  الذي  الرياضي،  املوعد  هذا  أن  للجامعة  بالغ  وأفاد 
املغربية  امللكية  الجامعة  رئيسة  بمعية  أزيالل،  إقليم  عامل 
للرياضة للجميع، نزهة بدوان، تم خالله تنظيم أنشطة تربوية 
وورشات رياضية متنوعة فردية وجماعية، شارك فيها عدد من 

شباب املدينة ومنخرطو بعض الجمعيات الرياضية املحلية. 
مع  بتعاون  املنظم  الحافل،  الرياضي  امللتقى  هذا  وشكل 
)قطاع  والرياضة  والشباب  الثقافة  لوزارة  اإلقليمية  املديرية 
الشباب والرياضة(، مناسبة أيضا للتحسيس بأهمية الرياضة 
لدى مختلف شرائح املجتمع والفئات العمرية وتعميم ممارسة 

النشاط البدني وأثره اإليجابي على صحة الفرد واملجتمع. 
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 أكد يفغيني بريون، كبير األطباء النفسيني وأخصائي املخدرات 
بوزارة الصحة الروسية، أن التدخني في الجو الحار ضار بشكل 

خاص، بسبب التأثير السام املتزايد.
من  وقت  أي  في  التدخني ضار  الشأن:  هذا  في  الخبير  قال  و 
في  خاص  بشكل  ضار  التدخني  السنة.  من  وقت  أي  في  اليوم، 
األجواء الحارة، في رأيي أن ذلك يرجع إلى أنه أثناء الحرارة يكون 
هناك حمل كبير على القلب و األوعية الدموية و الجهاز التنفسي. 
و  الكالسيكي  للتبغ  السام  التأثير  يزداد  ذلك،  مع  بالعالقة  و 
اإللكتروني. و في املجمل، يزداد الضرر الذي يلحق بجسم املدخن 
وقت الحر. ألن عامل الخطر الرئيس للتدخني هي تحديدا أمراض 
الرئيسة لألشخاص  الفئة  و هذه هي  الدموية.  األوعية  و  القلب 

الذين يمرضون من اآلثار السامة للتبغ«.
و لفت الطبيب املختص إلى أن الجسم حني يعاني من نقص 
األكسجة،  تقل الحاجة إلى استهالك املواد ذات التأثير النفساني. 
و مع ذلك ، فإن » املدخنني العتيدين » ال يالحظون ذلك و يواصلون 

التدخني بنفس الطريقة، و هنا يزداد التأثير السام و املخاطر.

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

طبيب: التدخني اأ�ضد �ضررا 
يف الأجواء احلارة

العاملية  الصحة  منظمة  قالت 
انخفاض  بعد  إنه  لها،  بيان  فى 
الناجمة  والوفيات  اإلصابة  حاالت 
إقليم  أنحاء  شتى  في  كورونا  عن 
لشرق  العاملية  الصحة  منظمة 
أسابيع   8 مدى  على  املتوسط 
حالًيا  بلدان  عدة  تشهد  متتالية، 
اإلصابة  حاالت  في  كبيرة  زيادة 

والوفيات الجديدة.
أبلغت  لقد  املنظمة،  وقالت 
ليبيا وإيران والعراق وتونس عن 
اإلصابة  حاالت  في  كبيرة  زيادات 
لبنان  بدأ  كما  كورونا  بفيروس 
عدد  في  ارتفاًعا  يشهدان  واملغرب 
زيادة متوقعة في  الحاالت في ظل 

هذين البلدين خالل األسابيع املقبلة.
سالم  بن  أحمد  الدكتور  وقال 
الصحة  منظمة  مدير  املنظري، 
»إننا  العاملية إلقليم شرق املتوسط: 
حرج  منعطف  إلى  الوصول  بصدد 
في  كورونا  بجائحة  يتعلق  فيما 

إقليمنا.
واحد  أسبوع  بعد  إنه  وأضاف، 
فقط من الوصول إلى املرحلة املؤملة 
حالة  مليون   11 بلوغ  في  املتمثلة 
حاًدا  تصاعًدا  اآلن  نشهد  إصابة، 
هذا  يزداد  كما  البلدان،  من  عدد  في 
التحورات  بسبب  تفاقًما  الوضع 
االنتشار،  في  اآلخذة  الجديدة 
ر  تحُوّ هو  للقلق  إثارة  وأكثرها 
اللقاحات  إتاحة  وانخفاض  دلتا، 
االلتزام  وغياب  تلقيها،  ومعدل 
والتدابير  العامة  الصحة  بتدابير 

االجتماعية.«
عيد  حلول  إطار  في  أنه   وقال، 
األسبوع  خالل  املبارك  األضحى 
والذي  يوليو،   20 في  يبدأ  الذي 
الدينية  عات  بالتجمُّ عادًة  يتَّسم 
واالجتماعية، تخشى منظمة الصحة 
املفاجئ  االرتفاع  يستمر  أن  العاملية 
خالل  ذروته  يبلغ  حتى  الحالي 
ذلك  على  فتترتب  املقبلة،  األسابيع 

عواقب كارثية .
املنظري:  الدكتور  وأضاف 
بالقيود  العمل  تعيد  البلدان  »إن 
على  املفروضة  والقيود  االجتماعية 
السفر مرة أخرى أو تعززها، إال أن 
تزايد التراخي من جانب املجتمعات 
خالل هذه املرحلة يعني أن الفيروس 
مع  إنه  مؤكدا  اإلقليم،  في  ينتصر 
نحتاج  رات،  التحُوّ انتشار  استمرار 
إلى أن يتلقى الجميع اللقاحات فور 
في  االستمرار  جانب  إلى  توفرها، 
بالتباعد  وااللتزام  الكمامات،  ارتداء 
التقدم  من  الرغم  وعلى  البدني، 
املُحرز، ال يزال هناك اختالل  الكبير 
على  اللقاحات  توزيع  في  صادم 

املاليني  العاملي، مما يجعل  الصعيد 
لإلصابة  معرضني  األشخاص  من 
للقلق،  املثيرة  الفتاكة  بالتحورات 
مسار  لتحويل  بعُد  األوان  يفت  ولم 
يتطلب  األمر  ولكن  الجائحة،  هذه 
بذل مزيد من الجهود على املستوى 

العاملي واإلقليمي والوطني.«
والجدير بالذكر، أن العدد اإلجمالي 
أنحاء  جميع  في  اإلصابة  لحاالت 
مليون   11.4 اآلن  يتجاوز  اإلقليم 
حالة، بينما سجل عدد الوفيات أكثر 
من 223 ألف حالة وفاة، وأبلغ اآلن 
19 بلًدا من أصل 22 بلًدا عن انتشار 

ر جديد واحد على األقل. تحُوّ
وأكدت املنظمة، لقد سجلت تونس 
أعلى معدل وفيات ناجمة عن كورونا 
العاملية  الصحة  منظمة  إقليم  في 
األفريقية،  والقارة  املتوسط  لشرق 
مقلًقا  تونس  في  الوضع  يزال  وال 
للغاية، حيث يجري حالًيا اإلبالغ عن 
8000 و9500 حالة  يتراوح بني  ما 
ر  تحُوّ انتشار  في ظل  يومًيا  إصابة 
أقل  وفي  واسع،  نطاق  على  دلتا 
الوفيات  عدد  تضاعف  أسبوع،  من 
تقريًبا حيث وصل من 119 وفاة في 

5 يوليو إلى 189 وفاة في 8 يوليو.
الرغم  على  إنه  املنظمة،  وقالت 
ال  باللقاحات،  التغطية  تزايد  من 
تزيد  الذين  األشخاص  بني  سيما 
أعمارهم على 60 عاًما، فإنها ال تزال 
من   12.7% حصل  حيث  منخفضة، 
السكان على جرعة واحدة من اللقاح 
على األقل، في حني تلقى %6 جرعات 

اللقاح كاملًة.
تعزيز  تم  آخر،  صعيد  وعلى 
ذلك  في  بما  العامة،  الصحة  تدابير 
والفعاليات  األحداث  تنظيم  إيقاف 
املؤسسات  وإغالق  االجتماعية 
اإلغالق  تنفيذ  يجري  كما  التجارية، 
إال  املحافظات،  بعض  في  الكامل 
على  املُتخذة  التدابير  هذه  أثر  أن 
اإلصابة  ومعدل  الفيروس  انتشار 
دقيقة  مراقبة  إلى  يحتاج  اليومي 

وصارمة .
إشغال  نسبة  تبلغ  وأوضحت، 
في   ،90% األكسجني  أجهزة  أِسرَّة 
حني بلغت نسبة إشغال أِسرَّة وحدات 
بعض  وفي   ،95% املركزة  الرعاية 
من  املستشفيات  تعاني  املحافظات، 
اإلشغال الذي يزيد على طاقتها حيث 
بينما  باملرضى  املستشفيات  تكتظ 
يتوفر لديها عدد محدود من األسرَّة 
لخطر  معرضة  أنها  كما  املتاحة، 
وإضافة  األكسجني.  إمدادات  نقص 
أيًضا  املستشفيات  تعاني  ذلك،  إلى 
حيث  البشرية  املوارد  محدودية  من 
تتفانى األطقم الطبية في أداء عملهم 

إلى أقصى حد، ولكنهم منهكون.
إلى  الـُمقدَّم  الدعم  كان  قد  وقالت، 
بلدان  سارعت  حيث  كبيرا  تونس 
إرسال  إلى  خارجه  ومن  اإلقليم  من 
مستشفيات ميدانية، ومعدات طبية، 
ولقاحات  أكسجني،  وأسطوانات 
روح  ُيبرز  الذي  األمر  إضافية، وهو 
رؤية  إطار  في  والعمل  التضامن 
اإلقليم لعام 2023: »الصحة للجميع 

وبالجميع«.
منظمة  تلتزم  ناحيتها،  ومن 
سائر  مثل  مثلها  العاملية،  الصحة 
في  تونس  بدعم  الدوليني،  الشركاء 
مواجهة هذه األزمة، بما في ذلك من 
توليد  أجهزة  من  مزيد  توفير  خالل 
وكذلك  للمستشفيات،  األكسجني 
واالختبارات،  الطبية،  اإلمدادات 
الوقاية  ومعدات  والكواشف، 
توفير  دعم  عن  فضاًل  الشخصية، 

لقاحات إضافية.
الطبية  الفرق  مبادرة  خالل  ومن 
املنظمة  الطوارئ، تسعى  في حاالت 
شركائها  مع  التواصل  إلى  أيًضا 
املحتمل  النشر  أجل  من  الشبكة  في 
حاالت  في  الدولية  الطبية  للفرق 
في  الطارئ  الدعم  لتقديم  الطوارئ 
والرعاية  املركزة  الرعاية  مجاالت 
العدوى،  ومكافحة  الحرجة، 

واألمراض املعدية.

  تطورات ق�ضية �ضرقة جموهرات 
املمثلة العاملية جودي تورنر مبهرجان كان ..  

تورنر  جودي  العاملية  املمثلة  تعرضت 
في  تواجدها  اثناء  سميث  للسرقة 
مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، 
غرفتها  من  مجوهراتها  سرقت  حيث 
وجودها  خالل  الفرنسية  كان  مدينة  في 

لحضوراملهرجان الدولي.
وقال مصدر في الشرطة القضائية في 
جار  التحقيق  إن  الفرنسية  نيس  مدينة 
نشرتها  معلومة  مؤكدًا  املوضوع،  في 
صحيفة »نيس ماتان« ومجلة » هوليوود 

ريبورتر«.
إذا  ما  الفور  على  واضحًا  يكن  ولم 
أنها  أم  للممثلة  عائدة  الحلي  هذه  كانت 

حيث  كان،  مهرجان  في  دائما  يحدث  ما  وهو  تجارية،  عالمة  من  استعارتها 
ترتدي النجمات من بيوت مجوهرات العاملية للترويج لهم ثم تعاد بعد الظهر 

بها.
وأشار املصدر إلى أن السرقة ارُتكبت الجمعة في غرفة الفندق، وقد اتصلت 
إلى  تصل  ال  املجوهرات  قيمة  أن  إلى  ولفت  النهار،  خالل  بالشرطة  املمثلة 
طائلة  ليست  وهي  صحفية،  معلومات  ذكرته  ملا  خالفًا  اليورو  آالف  عشرات 

مقارنة مع عمليات سرقة سابقة على سواحل الريفييرا الفرنسية.
وأضاف املصدر حسب الديلي ميل: »ال نستبعد أي فرضية، ال يمكننا قول 

أي شيء حتى اللحظة«.
وقد تعّرف الجمهور إلى جودي تورنر سميث، وهي بريطانية الجنسية، في 
األمريكي، وهي برزت خصوصًا بدورها في فيلم »كوين  مسلسل »ترو بلود« 
أند سليم« للمخرجة األمريكية ميلينا ماتسوكاس سنة 2019، وتورنر مدعوة 
هذا العام في مهرجان كان للمشاركة في نقاشات عن دور النساء واألقليات في 

السينما.

»تذبذب القمر« قد يلحق اخلراب
 ب�ضواحل اأمريكا يف العقد املقبل

العقد  من  اعتبارا  إنه  العلماء  يقول 
املقبل، فإن »التذبذب« في مدار القمر على 
وشك أن يجعل الفيضانات الساحلية هنا 

على األرض أسوأ كثيرا.
زيادة  إلى  بالفعل  املناخ  تغير  وأدى 
من  وغيرها  األعاصير  وشدة  تواتر 
جميع  في  املتطرفة  الجوية  الظواهر 
أصغر  تهديد  هناك  ولكن  العالم،  أنحاء 
يلحق  أن  يمكن  األفق  في  خطورة  وأقل 

الخراب بسواحل أمريكا.
في  العالي  املد  فيضانات  وتحدث 
إلى  املد  يصل  عندما  الساحلية  املناطق 
املرتفع  املد  متوسط    فوق  متر   0.6 نحو 

اليومي ويبدأ في الفيضان في الشوارع أو يتسرب عبر املصارف املخصصة 
للفيضانات خالل العواصف.

كارثة صريحة، حيث  كونها  من  أكثر  إزعاج  الفيضانات مصدر  هذه  وتعد 
تغمر الشوارع واملنازل، ما يجبر الشركات على اإلغالق ويتسبب في فيضان 

البالوعات، ولكن كلما طال أمدها، زاد الضرر الذي يمكن أن تحدثه.
وتحذر دراسة جديدة بقيادة ناسا من أن الفيضانات املزعجة ستصبح أكثر 
تواترا في الواليات املتحدة بمجرد بلوغ ثالثينيات القرن العشرين، حيث من 
أيام  أضعاف  أربعة  إلى  ثالثة  األمريكية  السواحل  غالبية  تشهد  أن  املتوقع 

الفيضانات املرتفعة، كل عام، ملدة عقد على األقل.
وتوقع العلماء أن يتسبب تذبذب القمر في مجموعات متزايدة من الفيضانات 
التي من شأنها أن تعطل الحياة بشكل كبير وتضر بالبنية التحتية في جميع 
أنحاء املدن الساحلية التي تأقلمت مع فيضانات أكثر اعتداال وأقل تكرارا، وهو 

تذكير غريب بعالقة األرض الوثيقة بقمرها الطبيعي.
 Nature Climate وحذرت الدراسة، التي ُنشرت في 21 يونيو في مجلة
Change، من أن أيام الفيضانات اإلضافية هذه لن تنتشر بالتساوي على مدار 
العام، ولكن من املرجح أن تتجمع معا على مدى بضعة أشهر فقط، وقد تواجه 
املناطق الساحلية التي تتعرض اآلن لفيضانني أو ثالثة فيضانات في الشهر 

قريبا، نحو عشرات الفيضانات أو أكثر.

�ضيلف�ضرت �ضتالون يواجه اتهامات بحمل 
اأوزان مزيفة ب�ضبب 45 رطاًل..

سيلفستر  الشهير  واألكشن  االجسام  كمال  اسطورة  يواجه 
فيديو  مقطع  في  ظهوره  بسبب  االنتقادات  من  العديد  ستالون، 
في 7 يونيو املاضي، وهو يحمل أوزان مزيفه في احدى الحمالت 
الدعائية التي يشارك فيها، وهو ما اثار بعض الشكوك من قبل 

بعض الخبراء في مجال التدريبات.
خالله  من  نقلت   ،independent صحيفة أعدته  تقرير  وفى 
الكثير  أثار  الذى  الفيديو  تصريحات من قبل أحد الخبراء على 
من املستخدمني عبر منصات السوشيال ميديا، والذى ظهر فيه 
ستالون وهو يحمل وزنًا بلغ 45 رطال بما يعادل 20 كيلو في كل 
»رفع أمامي«، وسط بعض  يد ليكمل تمرين صعب للغاية وهو 
في  العاملي  النجم  من  خرجت  التي  االعتيادية  غير  األصوات 

للتأكيد على صعوبة الوزن.
حوالي  حصد  الذى  الفيديو  في  الكثيرين  شكك  ما  وسرعان 
األخيرة  الفترة  خالل  الفيديو  وتداول  مشاهدة،  ماليني  خمسة 
عبر منصات السوشيال ميديا للسخرية من تضليل النجم العاملي 

لجمهوره.

غرائب وعجائب املدن.. بلدات اإيطالية 
واأمريكية تبيع منازلها بدولر..

تواجه  كانت  التى  الضخمة  األموال  تكلفة  أزمة  أن  يبدو 
األوروبية  الدول  ببعض  األوقات  بعض  قضاء  فى  املسافرين 
عجائب  شهدت  األخيرة  الفترة  إن  حيث  االنتهاء،  على  اقتربت 
التى  العاملية،  املدن  من  بعض  فى  نوعها  من  جديدة  وطرائف 
عرضت خدماتها من أجل االنتقال إليها، وأخرى وفرت كل سبل 
إليها  املسافرين  تمنح  وأخرى  إليها،  االنتقال  أجل  من  الترفيه 

أمواال ضخمة من أجل تشجيع السفر إليها.
وعلى مدار األشهر املاضية، تصدرت عناوين الصحف العاملية، 
اإليطالية،  املدن  فى  غالبيتها  جاء  التى  املدن  تلك  عن  تقارير 
والتى كان آخرها عن منطقة كاألبريا التى تقدم ما يصل إلى 28 
على مدى ثالث سنوات كحد أقصى  ألف يورو )33 ألف دوالر( 
القرى شبه املهجورة فيها،  إلى  لألشخاص املستعدين لالنتقال 
أمل  على  حاليا،  نسمة   2000 سكانها  عدد  يبلغ  بالكاد  والتى 

عكس سنوات من االنخفاض السكانى.
املتحدة  الواليات  داخل  وبالتحديد  اآلخر  الجانب  وفى 
األمريكية، تبحث مدينة ناتشيز فى واليه ميسيسيبى، عن عمال 
إلى  يصل  نقديا  حافزا  ستعطيهم  املقابل  وفى  إليها،  ينتقلون 
ملدة  2500 دوالر كنفقات باإلضافة إلى 300 دوالر شهرًيا راتًبا 

عام لتعويض تكاليف املعيشة، وفقا ملوقع »فوكس نيوز«.

 اإيطالى ينحت 
على الفاكهة واخل�ضراوات 

ب�ضور رائعة
الطعام  تقطيع  في  مهارته  موهوب  شيف  استخدم 
منحوتات  إلى  اللذيذة  والخضراوات  الفواكه  لتحويل 
رائعة، وأثارت أعماله إعجاب عشاق الطعام ومحبي الفن 
من  أكثر  جذب  على  ساعده  مما  العالم،  أنحاء  جميع  في 

88500 متابع على انستغرام.
في  اآلن  واملقيم  إيطاليا،  في  تدرب  الذي  للشيف  يمكن 
سيدني، أن ينحت منحوتات مفصلة للحيوانات وتطريزها 
من الفاكهة في غضون ساعات قليلة، ويتلقى عموالت من 
العالمات التجارية لعمل املنحوتات املخصصة، على الرغم 

من أنه يحب نحت الطيور والزهور واألنماط.
بدأ Barresi نحت الفاكهة منذ 11 عاًما بعد أن الحظ 
بعض القرع املنحوت بشكل معقد في حفل زفاف، بمجرد 

وصوله إلى املنزل، بدأ في ممارسة النحت.
أشد  زوجته  كانت  تايمز«  »نيويورك  لصحيفة  ووفقا 

منتقديه، ويفضل Barresi  اآلن العمل على البطيخ.
دائًما  البطيخ  »سيكون  برس:  مليركوري  باريزي  قال 
أشيائي املفضلة للنحت ألنها أكبر حجًما، لذا فهي توفر 

لك مساحة أكبر للعمل بها«.
استخدم باريزي األفوكادو مؤخًرا كوسيلة لنحت الطيور 
أسطورية،  مخلوقات  إلى  البروكلي  حول  لقد  والتطريز، 

والكوسا إلى أزهار، والبطاطس إلى اشكال بشرية.
التي  ملنحوتاته  الصابون  يستخدم  ما  كثيًرا  أنه  كما 

تظهر على شكل اسماك ومجوهرات وزهور.
 

ال�ضحة العاملية: و�ضع كورونا حرج ونخ�ضى 
ارتفاع الإ�ضابات خالل عيد الأ�ضحى


