
رويدا رويدا تتضح الرؤية، ومن وسط ستائر الدخان الكثيف 
القضية  نواة  تتضح  العالم،  على  بيغاسوس  قضية  رمتها  التي 
التي تحرك »ميديا بارت« و»لوموند« وما جاورهما إزاء املغرب.

تبادل  يتم  األرضية،  الكرة  عبر  املنشورة  القضايا  كل  في 
القضية  بتحريك  املعنية  املنظمات  وبني  الدول  بني  االتهامات 

إعالميا...
كاسم  عام،  بشكل  الدول،  عن  حديث  هناك  الحاالت  كل  وفي 
 ، السعودية،إسرائيل  )هنغاريا،  معا  والجهاز  الكيان  على  دال 

املكسيك..(.
بالتعميم  األمور  بدأت  فقد  املغرب،  املوجه ضد  االتهام  في  إال 
نفسها  عن  تكشف  النوايا  بدأت  رويدا  رويدا  ثم  املضلل، 

واالتجاهات املرادة لسهام التسديد تتحدد بدقة..
وهو ما سمته األطراف الضالعة بالـ »دولة البوليسية الشاملة«، في تكييف فرنسي، ملعضلة قيل 

إنها تشمل عشرات الدول!
أول شيء ال بد من قوله في هذا الصدد هو أن ما تكتبه الصحف امللتحقة حديثا ببؤرة التشكيك، 

هو في الواقع، تحيني ملا سبق أن نشرته الصحف األولى، صحف لوموند و لومانيتي..
 إذا أخذنا مثال مقال »ميديا بارت« الطويل، املنشور في عدد الخميس، حول االنزالق املغربي، 
على هامش  ممثال في شخص عبد اللطيف الحموشي، نجد أنه رجع الصدى ملا كتبته »لوموند« 
في  مقالنا  بوليسية!)انظر  دولة  إلى  انزلق  املغرب  بكون  ختمته  والذي  منجب،  املعطي  قضية 

املوضوع حينها(.
 فبعض اإلعالم الفرنسي، والسيما منه منصات كانت سباقة إلى تأليب الرأي العام واملمثليات 
في  الحموشي  اللطيف  عبد  الوطني  واألمن  الديستي  مدير  قد وضع  املغرب،  الديبلوماسية ضد 
منصة التسديد. وذهب موقع »ميديا بارت«، الذي أنشأه ايدوي بلينيل، الذي هو نفسه مدير سابق 

في »لوموند،« إلى أن وصف الحموشي بأنه مهندس االنزالق املغربي.
وفلول اليسار الفرنسي الضائع بني هيئات التحرير، سعت في بداية األمر إلى تقديم هجومها 

وكأنه دفاع مستميت عن الحرية والديموقراطية في املغرب، ولو مست .. مواطنا واحدا.!
كدنا نصدق فعال بأن املواطن املغربي يساوي، عند هؤالء،  وزنه.. أزمات ديبلوماسية.

 وكدنا نصدق أيضا بأن فرنسا الغاضبة، التي ال تحب املغرب، تحب أبناءه، إلى درجة أنها 
تجعل من ضحية واحدة من املغاربة جان دارك جديدة!

 وتصرخ فينا: لقد أحرقتم قديسة على عتبات األمن الداخلي!
لنعلق بابتسامة ساخرة ونبدأ القصة من بدايتها.

لقد كان األمن الداخلي للمغرب عرضة لهجوم منسق، منذ مدة، وكانت عناصر اإلقناع فيه، هو 
الحديث عن دولة بوليسية مغربية ال يراها كل املغاربة، ويراها أصحاب لوموند وميديا بارت، وهلم 

صحافة تابعة، كل دليلها محاكمة أو محاكمتني .
انتهى هذا الفصل )األول( بدون أن تحقق النبوءة مشاهدات كثيرة في الفايس بوك أو تجد من 
يصدق هذه األحجية، ثم جاء بيغاسوس، وما أصبح يعرف بقضية البرمجيات التجسسية التي 

عمت اآلفاق.
الـ  منابر  ذلك  على  سارت  كما  أجهرته،  ذكر  بدون  املغرب  إلى  توجه  التهم  كانت  البداية  في 

»فوربيدن«، في بداية العملية.
وبني الضياع األول والتيه الذي يليه، قيل لنا بأن األجهزة تتنصت على بعضها، وأن هناك حرب 
وائل  بن  تغلب  قبيلة   بني  دارت  التي  البسوس  وأن حرب  داخلية.  مغربية  والغبراء  بيغاسوس 
وأحالفها ضد بني شيبان وأحالفها من قبيلة بكر بن وائل بعد قتل جساس بن مرة الشيباني 
هذا  بني  جديد  من  عادت  قد  منقذ،  بنت  البسوس  لخالته  ثأرا  التغلبي  ربيعة  بن  لكليب  البكري 

الجهاز وذاك!
وتعالى الدخان، عندما قرأنا أن عبد اللطيف الحموشي هو نفسه كان ضحية تنصت من طرف 
القبلية الجديدة بني األمن الوطني  نظام بيغاسوس التجسسي، للزيادة من صدقية هذه الحرب 

وأجهزته!
ها هو الجالد يصير ضحية ..

ثم سرعان ما انتقل الهجوم على األجهزة األمنية بدون تحديد أيها متهم..
إيمانه،  درجة  فيها  بما  واألوصاف،  باالسم  الحموشي،  على  نهائيا  االختيار  وقع  ذلك  وبعد 

والتزامه بعقيدته الدينية!
وها هي الضحية تصير جالدا!

األفراد/  لدى  واملعتقدات  الحريات،  على  تجسس  حرب  من  بيغاسوس،  قضية  تحوالت  وفي   
املغاربة أساسا، إلى قضية تجسس بني الدول، صار اسم الحموشي رديفا لتجسس دولة بوليسية 

في املغرب، تتحدى الدولة ذاتها!
 ومن اتهام ال شخصي هالمي للمغرب كدولة، إلى تحديد الهدف في شخص املدير العام لألمن 

الوطني والديستي، عبد اللطيف الحموشي.
فهو الذي تنصت على املعارضني، في التمارين األولى للتشهير به!

وهو الذي يتنصت على كبار رجال الدولة في
الجزائر 

 وفي فرنسا.. 
 وهو الذي يريد أن يتنصت على رجال الدولة ورئيس الدولة في املغرب .

في الواقع، وبالرغم مما يكتسيه التوهيم باستهداف رئيس دولة حليفة من خطورة، فال يغريني 
في  أحد  ال  بأنه  يعلم  السمارتفون، وهو  استعمال  في  )الذي تساهل  ماكرون  الحديث عن هاتف 

املخابرات وال في رؤساء الدول يفعل ذلك(
أن يجد  أركان جيش كل همه هو  رئيس  التجسس على  أي غضاضة أخالقية في  أجد  كما ال 

الفرصة لقتل إخواني وخاض حروبا كثيرة للعمل على تقسيم بالدي!
فقط أسأل ملاذا هذا االختيار الخاص بالتنصت على هاتف ملك البالد؟؟

 أجازف بالقول إن هناك ثالثة اعتبارات أساسية:
فعندما يقول املغرب - الوطن إن األمر يتعلق بزعزعة استقرار، فهو أكثر من يدرك عناصر قوته.

امللكية ضعيفة، وملاذا ال  أن يظهر وكأن  ومنها أوال، امللكية، ويريد التلفيق السيبرنيتيقي   / 1
رهينة البوليس السياسي !

وذلك ما تم الترويج له من قبل بيغاسوس نفسها!
ملكية ضعيفة محاطة باملشتبه بهم والبصاصني الذين يعملون لجهات ما، أوملخططات ما.بحيث 

أن األجهزة التي تعمل تحت مظلتها ..تراقبها.
أو باألحرى أن الدولة البوليسية أكبر من الدولة امللكية!

2/ استهداف في العالقة بني امللكية واألمن، وزرع الفتنة، والوسيلة املستعملة في التشكيك، في 
قوة االرتباط بني جهاز الديستي وامللكية، والتشكيك في وفاء الحموشي ،مديرها، للملك وامللكية.

 وما أثارني شخصيا منذ بداية القصة هوما كتبه أحد اليساريني الراديكاليني الحاضرين جدا 
ملاذا يدافعون  في اإلعالم،  وهو يتابع تعليقات ما سماه نخبة االتحاد عندما تساءل، مستنكرا: 
عن الحموشي وينسون أن امللك واقع تحت التنصت؟كاشفا بذلك عمق ما يراد من هذه الحملة، بأن 

الحموشي صار أهم من ملك البالد!
فالسيد آمن فجأة، بما لم يؤمن به طوال حياته، بأن يكون قلب النظام االستبدادي كما يسميه، 

قادرا على أن يفرز من بني صفوفه من يتعالى عليه!
وصدق بالفعل أنه يمكن للحموشي أن يتنصت على امللك، عوض أن ينصت إليه وإلى تعليماته!
ويريد أيضا أن يوهم بأن الزمن األوفقيري قابل للعودة من جديد، تحت لبوسات بيغاسوسية 

ج له. جديدة، وهذا من أخطر ما يمكن ان ُيروَّ
ويريد هذا اإلخراج الهتشكوكي لقضية غامضة أن يقدم لنا بأن البوليس املغربي، قد أصبح، 
بقدرة سحرية، مثل  اإلف .بي.آي  fbi في عهد ادغار هوفر، املؤسس الرهيب ملكتب التحقيقات 

الفدرالية.
والواضح أن هناك في فرنسا املخابرات من لم يغفر للحموشي أن أعاد بناء العقيدة األمنية 

املغربية بعيدا عن الحليف التقليدي!
 ولم يغفر له ملاذا استلهم نموذج »االف بي اي« ، لتأسيس الـ »بسيج« وعدم االمتثال للتاريخ 
في الشراكة األمنية بني التلميذ واألستاذ، املوروثة عن فترات الحماية والفترات األولى لالستقالل.
هذا املنحى البذيء، يتعزز بالتركيز على الجانب اإليماني لدى الرجل، وكما لو أنه الوحيد املسلم 

في بالد إمارة املؤمنني!
تماما كما كان ادغار هوفر مسيحيا متعنتا، ومهووسا بمراقبة أخالق الجميع بمن فيهم جون 

كينيدي رئيس الدولة ومن قبله ومن بعده..
الجهاز  مكونات  الثقة بني  زعزعة  الحموشي، هو  باسم  التمثيل  وراء  من  الثالث  الهدف   /3   

األمني املغربي برمته، بني من يعمل في الداخل ومن يعمل في الخارج:
إذا كانت أجهزتنا توزع العمل بينها، أال يكون من املستغرب اتهام جهاز داخلي بالقيام بعمل 
جهاز خارجي، ووضع اسم مديره ياسني املنصوري، الرجل اآلخر في هدف التسديد تحت قائمة 

املستهدفني، نوعا من دقِّ اإلْسفني بينهما.
العمود  إظهار  الداخلي وتعمد  األمن  املضاد، وفي  التجسس  في  ذراعه  املغرب من  أي حرمان 

الفقري للنظام في حالة هشاشة أمام أجهزته األمنية…
وفي صلب هذه املعادلة الشريرة، إظهار أن قوة النظام األمني املغربي أكبر من قوة النظام نفسه 

وليس جزءا منها .
الواضح أن صحيفة »لوبوان« كانت قد لخصت الهدف العام بلغة صحافية ال مواربة فيها. 

أطلقت عملية »الجميع إال الحموشي«.. كهدف أسمى من وراء الجعجعة، كما لو أنها تضع الحد 
األدنى في تفاوض ما مفترض غدا، بني املغرب وفرنسا مثال!

أعتقد بأن املغرب يجب أن يقول أيضا: »إال الحموشي..!«، ألن اللعبة مكشوفة.
وألن أسبوعا واحدا كان كافيا لنعرف بأن األمر يتجاوز حرية هذا الصحفي أو ذاك ،  ومصير 
هذه القيمة أو تلك من قيم الحريات، فهذا جدول أعمال نضالي داخلي يهمنا، بل اتضح أن األمر 

فيه قضايا صراع استراتيجي واقتصادي وأمني، ليس املجال مجال التدقيق فيه.
ثانيا، ال نعتقد بأن األسباب التي ذكرناها، في مجال تحصني مصادر املعلومات، وقوة املبادرات 
االقتصادية واستقالل القرار األمني واملالي، وكل ما صرنا نعرفه في معادالت ميزان القوة بيننا 
وبني خصومنا وحلفائنا، كافية لتفسير هذه الهجمة، ففي تقديرنا أن الهجمة تعنى كذلك التأثير 

على مجريات األحداث مستقبال، ويريد أصحابها أن تخلق ظروفا أخرى للتأثير على املستقبل.
وهنا نحتاج إلى املعلومة، نحتاج إلى التجسس والتخابر والتجسس املضاد والتخابر املضاد..

كدائما!

افتتاح ب�ضيط لأولمبياد طوكيو ا�ضتح�ضر التميز الياباني

 تاأجيل جميع الأن�ضطة والحتفالت 
والمرا�ضم ذات ال�ضلة بعيد العر�ش

معنا عدالة الأر�ش والق�ضية 
ومعنا عدالة ال�ضماء  

n مصطفى 

المتوكل 
الساحلي 

مغربنا وطننا روحي فداه  ***  
ومن يدس حقوقه يدق رداه

الشعب املغربي تمتد جذوره 
منذ  وجينيا  وقبائليا  أسريا 
األزل في شمال ووسط  إفريقيا وبلدان من الشرق األوسط 
الشرعي  والقانوني  السياسي  ...ووجوده  األندلس  وفي 
يعود إلى ماقبل اإلسالم بقرون، ليس باملنغلق على نفسه، 
وال باملتطرف  في االنفتاح أوالتالقح والتكامل الحضاري، 
إنه حافظ على مكونات هويته األصيلة األمازيغية اإلفريقية 
األممية، ثم وهو يعتنق ويعتمد اإلسالم دينا رسميا للشعب 
خصوصياته  على  وإبداعه  الجتهاده  وفقا  وثمن  والدولة 
ومختلف  واإلسبانية  اإلسالمية  الحضارة  مع  الحضارية 
الثقافات التي تقاطع وتكامل معها، لهذا لم يخضع قط لكل 
فلم يتمكن أي غاز أو ساع  املتربصني بحريته واستقالله، 
املقام  منهم  ألي  يستطب  ولم  به  االستقرار  من  الستعماره 
به ومنهم اإلمبراطورية العثمانية التي أخضعت كل العالم 
عليها   استعصى  املغرب  وطننا  إال  لخالفتها   اإلسالمي 
جيراننا  التاريخ  عبر  وساندنا  دعمنا  إننا  غيرها،  وعلى 
أزمات مختلفة  يعانون من  االستعمار وهم  يواجهون  وهم 
ولم نتآمر على أي منهم، وكل مبادراتنا وخطواتنا روحية 
وأخوية وتضامنية وتعاونية وتكاملية نعتبر وطننا وطنا 
للجميع رغم أن البعض منهم غالى في التآمر والخصومات 
املباشرة منذ استقاللهم حيث  املباشرة وغير  واالعتداءات 
واحتضان  لنصرتهم  متقدمة  وجبهة  قاعدة  املغرب  كان 
باملال  التاريخية  الوطنية  قياداتهم  وتمويل  وحماية 

والسالح والتعبئة، وطنيا وعامليا... 

n محمد إنفي

ما  على  نوعها،  من  سابقة  في 
ملحاربة  بحملة  الشرطة  قامت  أعتقد، 
لهذه  البكالوريا  امتحانات  في  الغش 

اعتقال  عن  أسفرت   ،)2021( السنة 
أشخاص يشتبه تورطهم في محاولة 
تسريب اختبارات شهادة البكالوريا. 
فرق  باشرتها  استباقية  عملية  وهي 
مع  بالتنسيق  القضائية  الشرطة 
)اإللكترونية،  الجرائم  شرطة مكافحة 

هنا(.
وبما أن بالدنا مقبلة على انتخابات 
تشريعية وترابية في يوم واحد وفي 
فهل  كبيرة،  وبرهانات  خاص  سياق 
استباقية  عملية  إلى  نتطلع  أن  يمكن 
كبح  بهدف  األجهزة  نفس  طرف  من 
حماية  ومحاربته  االنتخابي  الغش 
الفساد  من  التمثيلية  ملؤسساتنا 

واملفسدين؟ 
بما  التذكير  إلى  بحاجة  لست 
الديمقراطية  تجربتنا  له  تعرضت 
من  اعتراها  وما  من تشوهات  الفتية 
عاهات بفعل التدخل املباشر للسلطة 
القاموس  في  يعرف  ما  )تفريخ 
السياسي املغربي باألحزاب اإلدارية؛ 
هذه  لصالح  املكشوف  التزوير 
أو بفعل غض الطرف  األحزاب.. إلخ( 
عن املمارسات التي تفسد االستشارات 
اللجوء  النفوذ؛  )استغالل  االنتخابية 
بشراء  إما  االنتخابية،  الرشوة  إلى 
طريق  عن  أو  مباشر  بشكل  الذمم 

اإلحسان...(. 

الثمن:
4 دراهم

عمر بنجلون
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1975
شهيد 

صحافة 
االتحاد 
االشتراكي
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�ضمن 

هذا 

العدد ف�ضحة  

ال�صيف

تفاعالت مت�ضارعة لما بات يعرف بق�ضية »بيغا�ضو�ش«

بحضور إدريس لشكر الكاتب األول لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 

التوقيع على عقد الهبة المقدمة من اأ�ضرة الراحل 
عبد الرحمان اليو�ضفي للمتاحف واأر�ضيف المغرب

الوطني  املجلس  مقر  احتضن 
االثنني  بالرباط،  اإلنسان  لحقوق 
عقد  توقيع  2021، حفل  يوليوز   19
عبد  الراحل  أسرة  من  املقدمة  الهبة 
املؤسسة  إلى  اليوسفي  الرحمان 
الوطنية للمتاحف ومؤسسة أرشيف 

املغرب.
وجرى التوقيع على عقد الهبة من 
اليوسفي،  هيلني  الفقيد،  زوجة  قبل 
ومنفذ وصية عائلة اليوسفي، مبارك 
املؤسسة  ورئيس  جهة،  من  بودرقة، 
قطبي،  مهدي  للمتاحف،  الوطنية 

املغرب،  أرشيف  مؤسسة  ومدير 
جامع بيضا، من جهة أخرى.

ثلة  بحضور  الحفل  هذا  وتميز 
الفقيد،  وأصدقاء  الشخصيات  من 
أندريه  الخصوص،  على  بينهم  من 
والرئيس  امللك  مستشار  أزوالي، 
املؤسس لجمعية الصويرة موغادور، 
كما حضر إدريس لشكر، الكاتب األول 
لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
املكتب  عضو  القادر،  بنعبد  ومحمد 
إلى  إضافة  ذاته،  للحزب  السياسي 
الوزير األول األسبق إدريس جطو...

عبد الحميد  
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

 في حرب بيغاسوس والغبراء

اأهداف الهجوم على ذراعنا الأمني
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•   نارص بوريطة :  االخرتاق   املزعوم   للهواتف  .. كل   شخص  

 أوهيئة   وجهت   اتهامات   للمغرب   عليها   تقديم   الدليل  

•   نوفل العمري: قضية بيغاسوس: ما يجب أن يقال!!

•   إحسان الحافظي: خيوط مكشوفة يف ادعاءات »القصص املمنوعة«
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ثمن رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي موسى فقي محمد، 
السادس  محمد  الملك  لجاللة  الفعال  التضامن  عاليا، 
الصحي. األم��ن  مجال  في  سيما  ال  اإلفريقية،  ال��دول   مع 
االتحاد  بمقر  الجمعة  مباحثات  خالل  محمد،  فقي  وأك��د 
االتحاد  لدى  للمملكة  الدائم  الممثل  السفير  مع  اإلفريقي، 
إلفريقيا  االقتصادية  المتحدة  األم��م  ولجنة  اإلف��ري��ق��ي 
في  تجلى  ال��ق��وي  التضامن  ه��ذا  أن  ال��ع��روش��ي،  محمد 
العديد  ط��رح  ال��ذي  كوفيد19-  ال��وب��اء  الصعب  السياق 
واالجتماعي. االقتصادي  الصعيدين  على  التحديات   من 
المغرب  لوكالة  تصريح  في  جهته  من  العروشي  وأب��رز 
العربي لألنباء عقب هذه المباحثات، أن »مفوضية االتحاد 
اإلفريقي تعول على المملكة المغربية التي أضحت ريادتها 
إثبات«. إلى  القضايا ال تحتاج  العديد من  إفريقيا في   في 
فرصة  شكلت  المباحثات  إن  المغربي  الدبلوماسي  وقال 

جاللة  اتخذها  التي  النبيلة  المبادرات  على  الضوء  لتسليط 
األمن  تهم  والتي  المجاالت  مختلف  في  السادس  محمد  الملك 
الجديد. التنموي  والمشروع  المستدامة  والتنمية   الصحي 
بدون  رائ��دا  المغرب  من  تجعل  المبادرات  جميع  أن  وأض��اف 

أن  إلى  مشيرا  اإلفريقية،  الساحة  في  رئيسيا  وفاعال  منازع 
تشكل  أن  في  أمله  عن  أعرب  اإلفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس 
 هذه التجارب والمبادرات نموذجا في إطار المشروع التنموي.

ولجنة  األفريقي  االتحاد  لدى  للمملكة  الدائم  المندوب  وأشار 
المملكة  دع��م  أن  إل��ى  إلفريقيا  االقتصادية  المتحدة  األم��م 
كان  اإلفريقية  المنظمة  إص��الح  لمسلسل  وال��ح��ازم  ال��ق��وي 

المفوضية. رئ��ي��س  قبل  م��ن  كبير  ترحيب  محل   أي��ض��ا 
وب��خ��ص��وص م���وض���وع ال��ه��ج��رة ق���ال ف��ق��ي م��ح��م��د إن 
المغرب  يحتضنه  ال���ذي  للهجرة  اإلف��ري��ق��ي  ال��م��رص��د 
اإلف��ري��ق��ي��ة. ال���ق���ارة  ف��ي  ل��ل��غ��اي��ة  ه��ام��ا  دورا   سيلعب 

في  رئ��ي��س��ي  ب����دور  يضطلع  ال��م��غ��رب  أن  ع��ل��ى  وش����دد 
توفير  ح��ي��ث  م���ن  س��ي��م��ا  وال  ال��ص��ح��ي،  األم����ن  م��ج��ال 
 ال��ل��ق��اح��ات ل��ل��ق��ارة، ف���ي وق���ت ي��ت��ف��اق��م ف��ي��ه ال���وب���اء.

 5 ي��وم  ت���رأس  ق��د  ال��س��ادس،  الملك محمد  وك���ان ج��الل��ة 
إطالق  حفل  بفاس،  الملكي  بالقصر  الماضي،  يوليوز 
اللقاح  وتعبئة  تصنيع  بمشروع  تتعلق  اتفاقيات  وتوقيع 
ويندرج  بالمغرب.  أخرى  ولقاحات   19 لكوفيد-  المضاد 
الملك  ج��الل��ة  إرادة  إط���ار  ف��ي  المهيكل  ال��م��ش��روع  ه��ذا 
وبيوتكنولوجية  صناعية  ق���درات  م��ن  المملكة  تمكين 
بالمغرب. اللقاحات  لتصنيع  مخصصة  ومندمجة   شاملة 

ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد ولقاحات 
أخرى رئيسية بالمملكة لتعزيز اكتفائها الذاتي، وجعل المغرب 
منصة رائدة للتكنولوجيا الحيوية على الصعيد القاري والعالمي 

في مجال صناعة »التعبئة والتغليف«.

رئي�س مفو�ضية التحاد الإفريقي يثمن عاليا الت�ضامن الفعال لجاللة الملك مع الدول الإفريقية

جالل كندالي 

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التطورات 
المتسارعة التي عرفتها قضية 

مايعرف  ب«بيغاسوس« في مدة زمنية قصيرة، تكشف 
حقائق بصفة متتالية تستوجب أخذها بعين االعتبار 

في التعاطي معها.
واعتبرت النقابة، في بالغ لها، أن هذه القضية ليست 
جديدة، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن أثارتها منذ 
مدة، وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حينها 
إلى مراسلة هذه المنظمة، واقترحت عليها العمل بصفة 
مشتركة إلجالء الحقيقة في هذا الصدد، إال أنها لم تتلق 

أي جواب من هذه المنظمة لحد اليوم .
والحظت النقابة أن بعض الزمالء الصحافيين المغاربة 
ممن وردت أسماؤهم ضمن الئحة األشخاص الذين قيل 

إن هواتفهم تعرضت لالختراق، بادروا إلى تكذيب هذا االدعاء، 
ليتم سحب أسمائهم من تلك الالئحة دون أي تفسير.

الدعوى  أن  المغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  وسجلت 
التي رفعها صحافيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم 
الفرنسية تمت ضد مجهول، في تناقض مثير، بما يؤشر على 
أن الجهة التي نشرت معطيات خطيرة ضد المغرب ليست 
متأكدة منها، وسجلت النقابة أيضا محاولة بعض األطراف 
اإلقليمية، من خالل إعالن موقف رسمي لوزارة خارجيتها، 

إقحام هذه القضية في الخالفات الجيواستراتيجية في المنطقة.
الخطوات  مجمل  كبير،  باهتمام  النقابة،  سجلت  كما 
والمبادرات، التي أقدمت عليها السلطات العمومية المغربية 
في هذا الصدد، بداية من نشر تكذيب رسمي لما تم الترويج 
له، ومرورا بفتح تحقيق قضائي بأمر من رئاسة النيابة العامة، 
»أمنيستي«  منظمة  ضد  قضائية  دعوى  رفع  إلى  ووصوال 
باريس،  محاكم  بإحدى   « الممنوعة  »القصص  مجموعة  و 
وهي خطوات ومبادرات تسير في اتجاه الكشف عن الحقائق 

وترتيب الجزاءات .
والحظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسارعة 
الفرنسية  اإلعالم  وسائل  في  األطراف، خصوصا  بعض 
والجزائرية، إلى إصدار أحكام قيمة وإدانة المغرب بصفة 
مستعجلة، وهكذا طالبته قناة فرانس 24  بتقديم الدليل 
على براءته، في سابقة خطيرة جدا تفرض قاعدة جديدة في 
العمل الصحافي، تتمثل في إجبارية توفر المتهم على ما 
يبرئه من التهمة، وليس توفر الصحافي على هذا اإلثبات 

قبل النشر والبث .
هيئات  مع  اتصاالت  ستجري  أنها  النقابة  وأعلنت 
ومنظمات وطنية لتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة 
بهدف إجالء الحقيقة، رافضة أي مساس بحقوق الصحافيين 
الثابتة في حماية سالمتهم واتصاالتهم ومصادرهم ، وتعتبر 
أن ما تم نشره لحد اآلن ضد المغرب في ما يتعلق باختراق 
في حاجة  ادع��اءات  يعدو مجرد  ال  الصحافيين،  هواتف 
االدع��اءات  وأن  خاصة  والتحقيق،  التدقيق  إلى  ماسة 
طالت مسؤولين سامين في تناقض يكشف حجم االختالالت 
في ما نشر من اتهامات، وال يمكن ألية جهة أن تقوم بهذه 
المهمة غير القضاء المستقل والنزيه، داعية جميع الزمالء 
والزميالت الصحافيات والصحافيين إلى التعامل بمهنية مع 
الحيطة  بروح  والتحلي  القضية،  بهذه  المرتبطة  التطورات 
واليقظة، تجنبا ألي توظيف مشبوه أو خدمة ألجندة سياسية 

أو جيواستراتيجية معينة.
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  تاأجيل جميع الأن�ضطة 
والحتفالت والمرا�ضم ذات 

ال�ضلة بعيد العر�س
 أعلن بالغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات واألوسمة أنه تقرر 
تأجيل جميع األنشطة واالحتفاالت والمراسم، التي تقام بمناسبة 
تخليد ذكرى عيد العرش ، وجاء فيه أنه اعتبارا الستمرار العمل 
الصحية،  الوضعية  تطورات  تستلزمها  التي  الوقائية  بالتدابير 
فقد تقرر تأجيل جميع األنشطة واالحتفاالت والمراسم، التي تقام 
بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع جاللة الملك محمد 

السادس على العرش. 
وفي هذا اإلطار، تقرر تأجيل حفل االستقبال الذي يترأسه جاللة 
الملك وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف 
العسكرية والمدنية، وحفل  العسكرية وشبه  المدارس والمعاهد 
تقديم الوالء ألمير المؤمنين، وكل االستعراضات والتظاهرات التي 
يحضرها عدد كبير من المواطنين. وبهذه المناسبة المجيدة، سيوجه 

جاللة الملك، خطابا ساميا .
 وفي سياق ذي صلة، أعلنت »جمعية األمم المتحدة-المغرب« 
مشاركة أكثر من 80 دولة في المنتدى الدولي االفتراضي، الذي 
سينعقد يوم 29 يوليوز الجاري بمناسبة الذكرى ال22 لعيد العرش.

وأوضحت الجمعية أن هذه التظاهرة، التي ستنظم تحت شعار 
»جمعيات األمم المتحدة في العالم.. مساهمة قيمة في خدمة األجيال 
المستقبلية«، ستعرف مشاركة جمعيات األمم المتحدة في أكثر 
من 80 دولة، عالوة عن ممثل لألمم المتحدة والفيدرالية العالمية 

لجمعيات األمم المتحدة.
المتحدة-المغرب«، في بالغ توصلت  األمم  »جمعية  وأضافت 
به وكالة المغرب العربي لألنباء الجمعة، أن هذا المنتدى سيعرف 
كذلك مشاركة قادة مختلف جمعيات األمم المتحدة في العالم، فضال 

عن رؤساء دول سابقين، ووزراء وسفراء.
وسجل المصدر ذاته أن المنتدى، الذي اختار المنظمون له أربعة 
مواضيع رئيسية، وهي دور المجتمع المدني في السياسة الخارجية 
للدول، والمرأة، والشباب، وريادة األعمال، يشكل مناسبة مواتية 
للمغرب إلطالق حوار على مستوى عال بين المجتمعات المدنية 

في جميع أنحاء العالم.

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

فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي  «
 صدق اهلل العظيم .

 والدة مصطفى فخر الدين 
في ذمة اهلل

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره وببالغ الحزن واألسى تلقينا 
نبأ وفاة السيدة الفاضلة والدة الزميل مصطفى فخر الدين رئيس 

قسم اإلشهار سابقا .
الناشر  بريس  اتحاد  تتقدم  الجلل،  المصاب  هذا  إثر  وعلى 
أنور   « و   « ليبراسيون   « و   « االشتراكي  االتحاد   « لجريدة 
بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الزميل مصطفى  بريس » 
فخر الدين ومن خالله إلى باقي األسرة والعائلة ، سائلين اهلل 
ينزل  وأن  رحمته،  بواسع  الفقيدة  يتغمد  أن  وتعالى  سبحانه 
عليها رحمته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، 
وأن يسكنها فسيح جناته رفقة األنبياء والصديقين والشهداء 
راجعون. إليه  وإنا  هلل  إنا  رفيقا.  أولئك  وحسن   والصالحين 

العربي جالل في 
ذمة اهلل 

 لبى نداء ربه السيد العربي جالل 
بمدينة الدار البيضاء، وبهذه المناسبة 
األليمة يتقدم أصدقاء عائلة المرحوم 
بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى 
األم فاطمة وأبنائها مصطفى، محمد، 

خديجة، عائشة، مليكة، راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته ويلهم األسرة والعائلة الصبر والسلوان 

إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

أكد المدير العام لمنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة 
)إيسيسكو( سالم بن محمد المالك، أول أمس السبت بالداخلة، أن 
المنظمة ستظل داعما قويا للمنظومة التربوية بالمغرب ، والدول 

األعضاء.
وسلط المالك، خالل حفل لتسليم لوحات إلكترونية هبة من منظمة 
)إيسيسكو( لفائدة مجموعة من تالميذ مؤسسات تعليمية بجهة 
الداخلة-وادي الذهب ، الضوء على ما تشهده المنظومة التربوية 
المغربية من حركية، وكذا مشاريع وخطط تتجه نحو المستقبل 
في المجال ، مشيدا بالرؤية االستراتيجية الحكيمة لجاللة الملك 

محمد السادس في هذا المجال.
التربية  وزارة  بها  تقوم  التي  الجهود  العام  المدير  أبرز  كما 
الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لتأمين 
استمرار العملية التعليمية خالل هذه الظرفية الدقيقة التي تتسم 

بمكافحة فيروس كورونا.
وأبرز من جهة أخرى، أن )إيسيسكو( تواصل دعمها لمسارات 
التي تعبر عن رؤية جديدة لمفهوم  المبتكرة  التربوية  والنماذج 
التعليم الشامل، كما تعمل على تيسير تعميمها في مختلف الدول 

األعضاء.
وسجل المدير العام ل )إيسيسكو(، بهذا الخصوص، بأن المنظمة 
ومنظوماتها  األعضاء  الدول  دعم  مسؤولية  عاتقها  على  تحمل 
التربوية، وتعزيز قدراتها على مواجهة تداعيات جائحة كورونا .

وأضاف أن المنظمة وفي إطار استراتيجيتها ورؤيتها، تعبر عن 

التزامها بدعم جهود المملكة المغربية وسائر الدول األعضاء من 
أجل ضمان استمرارية العملية التربوية ودعمها لمواجهة التحديات 
المتعددة التي تهدد حق األجيال المستقبلية في التربية والتنمية.

كما أكد أن الجائحة ساهمت في ميالد تجربة تربوية جديدة، مشيرا 
إلى عهد المدرسة الرقمية الموصولة بابتكارات الذكاء االصطناعي.

وباإلضافة إلى ذلك، سلط المالك الضوء على اإلمكانات الطبيعية 
والثقافية التي تزخر بها جهة الداخلة واد الذهب، مشيدا ، خالل 
هذه المناسبة، بالشراكة المتميزة بين )إيسيسكو( واللجنة الوطنية 

المغربية للتربية والعلوم والثقافة.
من جهة أخرى، استعرض المالك سلسلة من المشاريع والمبادرات 
التربوية التي قامت بها المنظمة خالل سنتي 2020 و 2021 ، مشيرا 
الذي شكل أرضية  إلى إطالق مبادرة »بيت اإليسيسكو الرقمي« 
للمعارف في ميادين التربية والعلوم واالبتكار والعلوم اإلنسانية 
، وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة هوليت-باكارد 
، وشركة كالسيرا )Classera( وشركة ميراي ، وذلك للتعاون في 
تفعيل برامج في مجال التربية والتعليم في بلدان العالم اإلسالمي، 

من خالل بناء نموذج تربوي جديد.
كما تم ، يضيف المالك، إطالق سنة 2021 عاما للمرأة ، وذلك 

إلبراز األدوار المحورية للنساء سواء قبل أو إبان كوفيد- 19.
واستفاد حوالي 180 من تالميذ مؤسسات تعليمية بجهة الداخلة 

واد الذهب من لوحات إلكترونية هبة من منظمة )إيسيسكو(.
واستفاد من هذه الهبة 15 تلميذا في وضعية إعاقة ، وتالميذ 
يتابعون دراستهم بالمسار الدولي والتعليم المهني والتربية غير 
يتابعون  ديفوار  والكوت  موريتانيا  من  تالميذ  وكذا  النظامية، 

دراساتهم بجهة الداخلة واد الذهب.
وتندرج هذه الهبة في إطار المساهمة في جهود وزارة التربية 
الوطنية والتكوين المهني والتعليم االعالي والبحث العلمي ، الرامية 
إلى تعزيز الجانب الرقمي في مختلف أسالك ومستويات التعليم، 
واالرتقاء  التعليمية  العملية  لمواكبة  التقنية  الوسائل  وتعميم 

بمستوى التحصيل الدراسي للمتعلمين.

منظمة )الإي�ضي�ضكو( �ضتظل داعما قويا للمنظومة التربوية بالمغرب

النقابة الوطنية لل�ضحافة المغربية ت�ضجل باهتمام كبير 
مبادرات ال�ضلطات العمومية في المو�ضوع

مراسلة خاصة 
استنكر المكتب اإلقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية 
ببنسليمان الحملة الشرسة والممنهجة التي تحاك ضد األطر 
الصحية المشهود لها بالكفاءة وااللتزام والشفافية من طرف 
اللوبي المعلوم، وفي تواطؤ مفضوح مع اإلدارة للنيل من مناضلي 
الفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين لن يتوانون عن مواجهة 
وفضح كل المخططات التي تهدف إلى التحكم لتحويل المرفق 
العمومي إلى ضيعة خاصة  والتي سنتطرق لها بالتفصيل في 

بيانات الحقة. 
وتضامن المكتب اإلقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية 
في  ببنسليمان،  للشغل  الديموقراطية  الفيدرالية  في  العضو 
بيان توصلت الجريدة بنسخة منه،  المطلق و الالمشروط، مع 
األطر الصحية العاملة بالمركب الجراحي والتنديد بالتصرفات 
الال مسؤولة، االستفزازية والتعسفية للطبيبة الرئيسة للمركب 
الجراحي بالنيابة المعروفة بملفها المثقل بالخروقات واالختالالت 
في مناطق تعيينها السابقة، واستنكاره الشديد لما تقوم به 

اإلدارة من تحريض للمواطنين المغلوب على أمرهم لصياغة 
شكايات على المقاس ضد الموظفين بل وحتى إمالء مضامين 
هذه الشكايات مستغلة في ذلك عدم درايتهم بالوقائع الحقيقية 

وظروفهم الصحية .
وأكد المكتب اإلقليمي انخراطه المسؤول والمستمر في الدفاع 
عن حقوق األطر الصحية وتتبع ملفاتها المطلبية ومحاربة بؤر 
الفساد التي تستغل الوضع المزري بالقطاع وتسعى لتكريسه 

من أجل مصالحها النفعية المحضة.
وأدان التستر المريب لمديرة المستشفى اإلقليمي على الغياب 
الغياب  باإلدارة بل و شرعنة هذا  المسؤولين  المستمر ألحد 
بدون  قانونية  غير  مصلحة  بمذكرة  باألمر  المعني  بتعويض 

حسيب وال رقيب.
واستغرابه الشديد من التعامل التمييزي إلدارة المستشفى 
اإلقليمي مع فئات القطاع الواحد خصوصا في مسألة الشواهد 
الطبية وملفات الفحص المضاد، والتي تتم فيها التغطية على 

األتباع والموالين والتي سنكشف عنها في حينها.
وطالب بضرورة الوقوف على المخلين الحقيقيين بالواجب 

المهني عوض تصدير الفشل في التدبيرإلى الفئات التي تكافح 
من أجل استمرار المرفق في حده األدنى.

وبتمكين األطر الصحية من حقها في اإلجازات السنوية بدون 
أية قيود أو شروط كتلك التي تبتدعها إدارة المستشفى اإلقليمي 
من قبيل »دبروا على ليخدم بالصتكم«، مع توفير وسائل العمل 

والظروف المالئمة لالشتغال .
للصحة  الوطنية  للنقابة  اإلقليمي  المكتب  دعا  األخير  وفي 
العمومية العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل ببنسليمان 
الوزارة والجهات المختصة للتدخل العاجل لتصحيح األوضاع 

واالختالالت حفاظا على حسن سير المؤسسة الصحية .
ودق المكتب اإلقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية )فدش( 
ناقوس الخطر تجاه تفاقم األوضاع بالمستشفى اإلقليمي، محذرا 
تمييزية  وسلوكات  بتصرفات  القيام  في  االستمرار  مغبة  من 
من  والنيل  الصحية  األطر  تركيع  منها  الغرض  واستفزازية 
مناضلي نقابة )الفدش( واعتبر أن أي مس بحقوقهم هو مس 
بحقوق كل من يؤمن بالعمل النقابي الجاد والمسؤول محليا 

وجهويا ووطنيا . 

النقابة الوطنية لل�ضحة العمومية ت�ضتنكر الحملة ال�ضر�ضة �ضد الأطر ال�ضحية ببن�ضليمان 

 دعت إلى الحيطة واليقظة تجنبا ألي توظيف مشبوه في قضية »بيغاسوس«

البحرية الملكية تنقذ 368 مر�ضحا 
للهجرة غير ال�ضرعية غالبيتهم من 

اإفريقيا جنوب ال�ضحراء
علم لدى مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية 
الملكية التي تعمل في عرض البحر األبيض المتوسط، قامت بعمليات إنقاذ 
خالل الفترة ما بين 20 و23 يوليوز 2021، حيث أسعفت 368 مرشحا 
 للهجرة غير الشرعية غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المرشحين للهجرة السرية الذين تم إنقاذهم، 
ومن ضمنهم سبع نساء وثالثة أطفال، كانوا يواجهون صعوبات على 
كاياك، وخمسة عجالت مطاطية. قارب  قاربا مطاطيا و30   22  متن 

وأضاف أن المعنيين الذين كانوا في حالة صحية سيئة، تلقوا اإلسعافات 
األولية الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل تسليمهم إلى 

مصالح الدرك الملكي للقيام باإلجراءات الجاري بها العمل.

المديرية العامة لالأر�ضاد الجوية تعزز 
معدات عملها بجهاز اآلي الأف�ضل من نوعه 

باإفريقيا في المجال
آلي  جهاز  على  تتوفر  الجوية  لألرصاد  العامة  المديرية  باتت 
المناخ. وتحليل  الجوية  واإلن���ذارات  التوقعات  لتحسين   متطور 
وحسب بالغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فإن هذا 
الجهاز الجديد، األفضل من نوعه بمراكز األرصاد الجوية اإلفريقية، 
سيمكن المديرية العامة من تحسين توقع الظواهر الجوية الخطيرة، 
 وتدقيق المعطيات ذات الطابع الجغرافي وتحديد المخاطر بشكل أنجع.
وهذا الجهاز الذي هو عبارة عن حاسوب عمالق أطلقت عليه الوزارة اسم 
»AMTAR«، سيمكن من إعداد سيناريوهات تغير المناخ المتوقعة في 
المغرب، من خالل نماذج مناخية عالية الدقة، وبالتالي توفير معلومات 
واالجتماعية. االقتصادية  القطاعات  مختلف  على  آثارها  عن   وافية 
مرة   120 ت��ف��وق  ال��ت��ي  بقوته  ال��ج��دي��د  ال��ح��اس��وب  ه��ذا  ويتميز 
إجمالية  ق���درة  م��ع  ال��س��اب��ق،  الحوسبة  لنظام  الحقيقية  ال��ق��وة 
ال��ث��ان��ي��ة. ف��ي  عملية  م��ل��ي��ار  م��ل��ي��ون  أي  ب��ي��ت��اف��ل��وب��س،   1  تبلغ 
ويشكل تفعيل الجهاز اآللي الجديد الذي تم اقتناؤه بمساهمة من صندوق 
مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، تحديا رئيسيا بالنسبة للمديرية العامة 
لألرصاد الجوية، باعتبارها مركزا مرجعيا وطنيا في المجال ومركزا 
 دوليا للنظم المعلوماتية التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
وخلص البالغ إلى أن هذا الحاسوب العمالق سيكون عمليا، بشكل 
كلي، انطالقا من األسبوع المقبل بعد مرحلة تجارب وتحميل كان شرع 

فيها منذ أبريل الماضي.
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لحقوق  الوطني  املجلس  مقر  احتضن 
يوليوز   19 االثنني  بالرباط،  اإلنسان 
املقدمة من  الهبة  2021، حفل توقيع عقد 
إلى  اليوسفي  الرحمان  الراحل عبد  أسرة 
ومؤسسة  للمتاحف  الوطنية  املؤسسة 

أرشيف املغرب.
من  الهبة  عقد  على  التوقيع  وجرى 
قبل زوجة الفقيد، هيلني اليوسفي، ومنفذ 
وصية عائلة اليوسفي، مبارك بودرقة، من 
جهة، ورئيس املؤسسة الوطنية للمتاحف، 
أرشيف  مؤسسة  ومدير  قطبي،  مهدي 

املغرب، جامع بيضا، من جهة أخرى.
من  ثلة  بحضور  الحفل  هذا  وتميز 
بينهم  من  الفقيد،  وأصدقاء  الشخصيات 
على الخصوص، أندريه أزوالي، مستشار 
امللك والرئيس املؤسس لجمعية الصويرة 
موغادور، كما حضر إدريس لشكر، الكاتب 
األول لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
املكتب  عضو  القادر،  بنعبد  ومحمد 
السياسي للحزب ذاته، إضافة إلى الوزير 

األول األسبق إدريس جطو...
هيلني  أكدت  باملناسبة،  كلمة   وفي 
جرى  الذي  الهبة،  عقد  أن  اليوسفي 
الوطني  )املجلس  فضاء  في  توقيعه 
خاصة  رمزية  يكتسي  اإلنسان(  لحقوق 
تتويج  هو  للفقيد،  النضالي  املسار  في 
اإلحساس  ملؤها  بأكملها  لحياة  منطقي 
بالواجب والتضحية من أجل الوطن، كما 
أنه تجسيد لرغبة الفقيد، في التبرع بكافة 
املؤسسة  إلى  والالمادية  املادية  ممتلكاته 

أرشيف  ومؤسسة  للمتاحف  الوطنية 
بصمة  على  الحفاظ  في  أمال  املغرب، 
تفان ال نظير لها في خدمة األمة وقضايا 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
وقالت هيلني اليوسفي، في كلمة تلتها 
الوطني  املجلس  رئيسة  عنها،  بالنيابة 
»أنا  بوعياش:  أمينة  اإلنسان،  لحقوق 
ما  إال  للمغاربة  نعيد  ال  الرحمان  وعبد 
كّرس حياته  رجل  ذكرى  بالفعل،  يخصهم 
بأسرها ألبناء وطنه ويترك لهم كل ما تبقى 
له من هذه الحياة«، معربة عن رغبتها في 
أن يكون التزام الفقيد، الذي طبع التاريخ 

الوطني، مصدر إلهام لألجيال املقبلة.
كل  أعطى  الرحمان  “عبد  وأضافت 
املزيد ألنه ال  للمغرب، واليوم يمنح  شيء 
يمكن حتى للموت أن يقلل من حبه وعطائه 

لوطنه«.
كلمة  في  قطبي،  أبرز  جهته،  من 
باملناسبة، الرعاية والتكريم اللذين يحيط 
شخصيات  السادس  محمد  امللك  بهما 
كافة  على  الوطن  لخدمة  حياتها  كرست 
اليوسفي،  الراحل  بينهم  من  املستويات، 
في  بارزة  شخصية  وسيظل  »كان  الذي 
طبع  دولة  ورجل  الوطنية  الحركة  تاريخ 

تاريخ البلد«.
وسجل أن عبد الرحمان اليوسفي لطاملا 
اعتبر الفن والثقافة وسيلة لتعزيز الحوار 
موضحا  والظالمية،  الجهل  ومكافحة 
ملتحف  الكبيرة،  الرمزية  ذات  زياراته،  أن 
واملعاصر  الحديث  للفن  السادس  محمد 
وتشجع  الحياة  في  الثقافة  مركزية  تبرز 
املعارض  هذه  على  اإلقبال  على  املغاربة 

حيث يمتزج الفن بالجمال.
من جهته، قال بيضا إن ثقافة األرشيف 
عالوة  واملواطنني،  الوطن  حقوق  تحفظ 
على دورها في حماية املحفوظات الوطنية 

لفائدة األجيال الحالية واملستقبلية.
الراحل  عائلة  تبرع  عقد  أن  وأكد 
موارد  من  املؤسسة  سيمكن  اليوسفي 
مالية مهمة من خالل أرشيفات تحمل اسم 
الفقيد، املشهود له بالوطنية الحقة، والذي 
متعددة،  محطات  في  املغرب  تاريخ  بصم 
التي ترصد مسيرته  كما تعكس مذكراته، 

النضالية.
املجلس  رئيسة  أكدت  جانبها،  من 
الوطني لحقوق اإلنسان، أمينة بوعياش، 
أن هذا التبّرع يعد بادرة رمزية تهم جزءا 
مصدر  أيضا  ولكنه  الوطنية،  الذاكرة  من 
للترويج للتاريخ الوطني بروافده املتعددة.

وأشارت أمينة بوعياش إلى أن الدعم 
للمتاحف  الوطنية  للمؤسسة  املستمر 
اليوسفي  الرحمان  وعبد  هيلني  طرف  من 
عبد  الراحل  حياة  خالل  أبدا،  يتوقف  لم 
الرحمان اليوسفي، كما هو الحال بالنسبة 
لتشجيعهما للمؤسسة وأعمالهما لصالح 
التي  الثقافية  »في إطار السياسة  الثقافة 
السادس«،  محمد  امللك  جاللة  أرساها 
مضيفة أن الراحل عبد الرحمان اليوسفي 
التي  املعارض  بحضوره  شرف  لطاملا 
معرض  والسيما  املؤسسة،  نظمتها 
محمد  متحف  في  االنطباعية«  »األلوان 

السادس للفن الحديث واملعاصر.

)سامية بوفوس(

السياحة  لفائدة  املتخذة  التدابير  حزمة  تفتح 
لهذا  واعدة  آفاقا  انتعاشها،  أجل ضمان  من  املغربية 
األبعاد  متعددة  األزمة  من  بشدة،  تأثر،  الذي  القطاع، 
الناجمة عن جائحة )كوفيد19-(، مع إغالق املقاوالت 

ألكثر من 15 شهرا. 
محركات  أحد  يعتبر  الذي  القطاع،  هذا  ويجد   
االقتصاد الوطني بنسبة 7 في املائة من الناتج املحلي 
اإلجمالي، نفسه مدعوا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، 
الكتساب املزيد من التنافسية واالبتكار، من أجل تلبية 
وحماية  أفضل،  بشكل  املغربي  الشعب  احتياجات 

اآلالف من الوظائف التي كانت على املحك. 
 وقد بدأ انفراج األزمة التي يعرفها القطاع يلوح 
في األفق، مع انتعاش إيجابي إلى حد ما، يتميز بتزايد 
عدد السياح على مدار األسابيع والزيادة املستمرة في 

الحجوزات التي تبشر بموسم صيفي جيد. 
 وتم، دون شك، إطالق دينامية، بفضل التوجيهات 
املقيمني  املغاربة  عودة  تسهيل  إلى  الهادفة  امللكية 
خطوط  وفتح  معقولة،  بأسعار  البالد  إلى  بالخارج 

وتخفيف  التلقيح،  بعملية  والتسريع  جديدة،  طيران 
للجهات  املهمة  التعبئة  على  عالوة  الصحية،  القيود 

الفاعلة في صناعة السياحة لضمان انتعاش ناجع. 
املغربي  الوطني  املكتب  أطلق  الصدد،  هذا  وفي   
بانتعاش مستدام، نظامه  التزامه  إطار  في  للسياحة، 
مكونات  لجميع  السماح  إلى  يهدف  الذي  التسويقي 
املنظومة السياحية باستعادة حيويتها ما قبل األزمة، 

مع مؤشرات تثير التفاؤل. 
 كما تعلق األمر بإطالق حملة مواطنة ودعوة إلبداء 
االهتمام بهدف إنتاج حمالت جهوية للترويج للسياحة 
املجال،  هذا  في  الفاعلني  دعم جميع  أجل  من  املحلية 
فضال عن بلورة دراسة مهمة تهدف إلى تقييم أفضل 

للتوقعات السلوكية املختلفة للفئات ذات األولوية. 
 ناهيك عن العالمة التجارية للشركة، والتي تعكس 
اهتمام الفاعلني في املنظومة السياحية بمقاربة املكتب 
الجديدة كمنسق للقطاع، أو إطالق برنامج تلفزيوني 
في  الرغبة  إبراز  بهدف  بالدك«،  »زور  بعنوان  جديد 
الحصول على تجارب جديدة في متناول أكبر عدد من 
انتعاش  لتحقيق  متوفرة  املكونات  فكل  إذا،  السياح. 

حقيقي لهذا القطاع. 
السابق  الرئيس  نائب  أشار  السياق،  هذا  وفي   

الزمراني،  فوزي  للسياحة،  الوطنية  للكونفدرالية 
ترويجية  عروض  تقدم  التي  الفنادق  »بني  أنه  إلى 
بروتوكول  مع  املائة  في   70 ناقص  إلى  تصل  مغرية 
صحي صارم للحفاظ على صحة الزبناء، وخصومات 
بالخارج،  املقيمني  املغاربة  تستهدف  استثنائية 
النقل  شركات  تقدمها  التي  الترويجية  والعروض 
السياحي، فإن انطالق موسم الصيف يبشر بالخير«. 
أوضح  الداخلية،  السياحة  إلى  تطرقه  ولدى   
الزمراني أنها ال تتعلق فقط باملهنيني السياحيني ولكن 
مثل  للجميع  حقا  تكون  أن  يجب  لكنها  املغاربة،  بكل 
التعليم أو الصحة، ألنها تساهم في رفاهية الجميع، 
تدابير  ووضع  استباقية  سياسة  بلورة  إلى  داعيا 

حافزة لكل من املستهلكني والفاعلني. 
 وقال »عندما نتحدث عن السياحة الداخلية، علينا 
فقط أن نقول إنها لم تنتظرنا لتتطور وتنتشر بشكل 
غير مهيكل منذ مدة طويلة«، مضيفا أن »هناك شيئا ما 
يناسب جميع امليزانيات، من تأجير الشقق املفروشة 
الفاخرة مع طاقم عمل متخصص جاهز  الفيالت  إلى 
لتلبية جميع الرغبات، بما في ذلك التخييم البري على 
في  الغرف  عن  ناهيك  الساحل،  وعلى  الوديان  حافة 

الفنادق غير املصنفة«. 

لقطاع  السماح  هو  املثالي  الوضع  أن  وأكد   
الالزمة  الوسائل  على  يتوفر  بأن  املغربي  السياحة 
لتقديم خدمات أكثر تكيفا مع الزبائن األكثر تطلبا، مع 

احترام البيئة وتقديم تجربة سلسة للمسافر. 
 من جانبه، أشار محمد ودود، مدير وحدة فندقية 
السياحي  النشاط  زيادة ملحوظة في  إلى  بالقنيطرة، 
في الجهة، وذلك بعد استئناف الحركة الجوية الدولية 

وجميع اإلجراءات التي اتخذها مهنيو القطاع. 
 ودعا ودود الكونفدراليات املهنية لقطاعي السفر 
مواصلة  إلى  العمومية،  السلطات  وكذلك  والسياحة، 
دعم  أجل  من  بهم  الخاصة  التنسيق  آليات  تعزيز 
الشركات بشكل أفضل، وخاصة األصغر منها، وكذلك 
العاملني في القطاع، مؤكدا على ضرورة االهتمام، عن 
كثب، بأكثر الوجهات حساسية أو ضعفا أثناء مرحلة 

التعافي. 
 من الواضح أن اإلجراءات املتخذة اليوم ستعمل، 
بال شك، على تحسني سياحة الغد، لكن يجب التفكير، 
املدى  على  لألزمة  املختلفة  االنعكاسات  في  بالفعل، 
التحول  ودعم  الرقمي  التحول  في  والنجاح  البعيد، 
الهيكلي للقطاع، الذي يظل ضروريا لتشكيل اقتصاد 

سياحي أقوى وأكثر استدامة وأكثر مرونة ! 

سيرت شركتا الطيران اإلسرائيليتان "يسرائير" 
األحد أولى رحالتهما الجوية املباشرة  و"إل عال" 
اتفاق  إعالن  منذ  واملغرب  العبرية  الدولة  بني 
استئناف العالقات الدبلوماسية بني البلدين العام 

املاضي برعاية أميركية.
تالي  يسرائير  شركة  باسم  املتحدثة  وقالت 
ليبوفيتش لوكالة فرانس برس إن الرحلة التجارية 
وعلى  مراكش  إلى  الساحلية  أبيب  تل  من  أقلعت 
تسيير  املقرر  من  أن  وأضافت  مسافر.  مئة  متنها 

رحلتني إلى ثالث أسبوعيا.
الطيران  شركة  أعلنت  األحد،  الحق  وقت  وفي 
اإلسرائيلية "إل عال" تدشني رحالتها املباشرة إلى 
مراكش والتخطيط لتسيير خمس رحالت أسبوعية 

تشمل الدار البيضاء أيضا.
ونقل بيان للشركة عن وزير السياحة اإلسرائيلي 
رحالت  إطالق  حفل  في  قوله  روزبوزوف  يوئيل 
الشركة الذي حضره رئيس مكتب االتصال املغربي 
خدمة  إن  بيوض  الرحيم  عبد  العبرية  الدولة  لدى 

الطيران هذه "ستعزز التعاون التجاري والسياحي 
واالقتصادي بني البلدين

لبيد  يائير  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  وكان 
الحقا  املغرب  زيارة  بنيته  املاضي  األسبوع  صرح 

عقب تسيير أول رحلة.
نظمت أول رحلة مباشرة بني تل أبيب والرباط 
 ،2020 دبلوماسيني إسرائيليني في ديسمبر  أقلت 
على  ركزت  ثنائية  اتفاقات  إثرها  على  قعت  و 
التأشيرات  من  الدبلوماسيني  وإعفاء  املياه  إدارة 

والروابط الجوية املباشرة.
الطيران  شركة  قالت  سابق،  تصريح  وفي 
اإلسرائيلية الثانية إن سعر تذكرة الذهاب واإلياب 
ستبلغ  املغربية،  السياحية  العاصمة  مراكش،  إلى 

580 دوالرا تقريبا.
في  يهودية  جالية  ألكبر  موطنا  املغرب  ويعد 
شخص.   3000 يبلغ  تعداد  مع  إفريقيا  شمال 
ويعيش حوالى 700 ألف يهودي من أصل مغربي 

في إسرائيل.

ال�سياحة املغربية .. القطاع ينتع�ش !

مكتب الرباط: 

عبد الحق الريحاني

التواصل  شبكات  على  ناشطون  صب 
الحكومة  رئيس  على  غضبهم  االجتماعي 
قرارات  بسبب  العثماني  الدين  سعد 
الحكومة غير املحسوبة سواء على مستوى 
أو  االقتصادي  أو  االجتماعي  انعكاسها 

الوطن برمته.
املواطنات  هؤالء  استشاط  لقد 
على  تعليقات  عبر  غضبا  واملواطنون 

تدوينة لرئيس الحكومة سعد الدين
صحة  نفي  إلى  بادر  الذي  العثماني،   
بالغ تم تداوله بني الناس يمنع التنقل بني 

بعض املدن واألقاليم والعماالت.
لقد اتهم املواطنون الحكومة باالرتجال 

واالرتباك  من خالل نفس التعليقات، وفي 
طبق  الذي  يوليوز،   19 يوم  بالغ  إصدار 
بشكل  املاضي  الجمعة  يوم  من  انطالقا 
مختلف عن ما جاء فيه، على أرض الواقع، 
حيث استنكر املواطنون غياب التنسيق بني 
الحكومة وأجهزتها املختلفة وبالخصوص 
يؤكد  إذ  امللكي،  الدرك  منها  األمنية،  
السدود  في  األخير  هذا  أن  الناشطون 
املرابطة في مدخل األقاليم والعماالت يطلب 
املواطنني  أن  من  بالرغم  التنقل  رخصة 
املتعلق  الصحي  الجواز  على  يتوفرون 
الحكومة  رئيس  هؤالء  وطالب  بالتلقيح، 
بالتدخل لوضع حد لهذا العبث حيث البالغ 
أوجواز  التنقل  رخصة  على  يؤكد  الصادر 
التلقيح لكن في التطبيق على أرض الواقع 
هناك شيء آخر، بل هناك من تم تغريمهم 

300 درهم.
كما توجه هؤالء املواطنات واملواطنون 
سمح  كيف  الحكومة  لرئيس  بالسؤال 

بالتنقل  واملواطنني  املواطنات  من  لعدد 
العيد  وقضاء  عائالتهم  لزيارة  العيد  قبل 
واليوم  واألقاليم،  املدن  من  عدد  في  معهم 

ومن أجل االلتحاق بمقرات عملهم يجدون 
يكن  ألم  التنقل،  رخص  قرار  أمام  أنفسهم 
التفكير  هذه  مثل  قرارات  اتخاذ  قبل  حريا 

التي  االرتباكات  هذه  مثل  في  استباقيا 
تكلف املواطنات واملواطنني تبعات نفسية 

واجتماعية واقتصادية.
على  شباب  طالب  السياق  ذات  وفي 
شبكات التواصل االجتماعي بإلغاء مباراة 
متعلقة بوظائف سيتم إجراؤها، نظرا ألنهم 
ال يتوفرون على رخص التنقل التي أصبح 
أو  املستحيالت  سابع  من  عليها  الحصول 
الحكومة  قرارات  بسبب  النقل  وسائل  ألن 
خفضت حمولتها االستيعابية وبادرت إلى 
الزيادة في ثمن التذاكر، أو أن البعض منهم 

قد يكون مصابا بفيروس كورونا.
بتكثيف  الناشطون  هؤالء  وطالب 
واملواطنات  الحكومة  بني  التواصل 
واملواطنني، ودراسة العواقب واالنعكاسات 
القرارات  بسبب  واالقتصادية  االجتماعية 
ارتجالي  بشكل  الحكومة  قبل  من  املتخدة 

وعشوائي.
وكان رئيس الحكومة قد كشف أن البالغ 

والصحة،  الداخلية  لوزارتي  املنسوب 
في  أو  من  انطالقا  التنقل  منع  بخصوص 
أنه جديد،  أساس  على  مدن،  ثماني  اتجاه 
هو أمر غير صحيح، وهو بالغ قديم يعود 

للسنة املاضية وال عالقة له بهذه السنة.
أي  يصدر  لم  أنه  العثماني  وأوضح 
بالغ جديد بخصوص منع أو تقييد التنقل 
أو  عموما  الحكومة  عن  سواء  املدن،  بني 
خصوصا،  والداخلية  الصحة  وزارتي  عن 
الحكومة  عن  الصادر  البالغ  باستثناء 
دخلت  والذي  الجاري،  يوليوز   19 يوم 
اإلجراءات الواردة فيه حيز التنفيذ ابتداء 
من الجمعة في الساعة الحادية عشرة لياًل.

نشره  الذي  له،  توضيح  في  وأكد 
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته  على 
البالغات  أن  “فايسبوك”،  االجتماعي 
التواصل  قنوات  عبر  تصدر  الرسمية 
أخبار  فهي  ذلك  وغير  للحكومة،  الرسمية 

زائفة ال أساس لها من الصحة.

نا�سطون على �سبكات التوا�سل االجتماعي يفجرون غ�سبهم 
على رئي�ش احلكومة ب�سبب رخ�ش التنقل وجواز التلقيح

بحضور إدريس لشكر الكاتب األول لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 

التوقيع على عقد الهبة املقدمة من اأ�سرة الراحل عبد الرحمان اليو�سفي
 للمتاحف واأر�سيف املغرب

تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة 
سال  بمدينة  بطانة  أمن  بمنطقة  القضائية 
بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات بنفس 
السبت، من توقيف ثالثة  أول أمس  املدينة، 
و33   29 بني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص 
سنة، كلهم من ذوي السوابق القضائية ومن 
تورطهم  في  لالشتباه  وذلك  شقيقان،  بينهم 
في قضية تتعلق بالهجوم املسلح على مقهى 
واملقرون بالسرقة والعنف باستعمال السالح 

األبيض.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني 
بجدية  تفاعلت  قد  كانت  األمن  مصالح  أن 
بحي  مقهى  تعرض  حول  إشعار  مع  كبيرة 
األبيض  السالح  باستعمال  لهجوم  السالم 
من قبل املشتبه بهم، والذين قاموا بتعنيف 
وهي  النقال،  هاتفه  أحدهم  وسلب  الزبناء 
تم  فيديو  بمقطع  توثيقها  تم  التي  األفعال 

تداوله على شبكات التواصل االجتماعي.
والتحريات  األبحاث  بأن  البالغ  وأفاد 
املكثفة التي باشرتها مصالح األمن الوطني 
بهم  املشتبه  هويات  تحديد  عن  أسفرت 
توقيفهم  يتأتى  أن  قبل  كامل،  الثالثة بشكل 
السبت  تم تنفيذها زوال  أمنية  خالل عملية 

بمنطقة عامر ضواحي مدينة سال.
وقد تم ، وفق البالغ، االحتفاظ باملشتبه 
بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة 
البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية 
تحت إشراف النيابة العامة املختصة، وذلك 
املحيطة  واملالبسات  الظروف  كافة  لتحديد 

بارتكاب هذه األفعال اإلجرامية.

�سال..توقيف ثالثة 
اأ�سخا�ش من ذوي ال�سوابق 

الق�سائية لال�ستباه يف 
تورطهم يف ق�سية تتعلق 

بالهجوم امل�سلح على مقهى

سعر تذكرة الذهاب واإلياب إلى مراكش  580 دوالرا تقريبا

 اأولى الرحالت اجلوية املبا�سرة  من اإ�سرائيل اإلى املغرب
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نوفل البعمري

قبل الحديث عن قضية »بيغاسوس« 
املغرب  على  تكالب  من  صاحبها  وما 
وأخرى  »حقوقية«  قوى  فيه  التقت 
أن  على  التأكيد  من  البد  »إعالمية«، 
داخليًا  و  دوليًا  يشتغل  ال  املغرب 
للقانون  يحتكم  بل  القراصنة،  بمنطق 
وجل  الوطني،  وللقانون  الدولي 
انخرط  وقد  لهما،  خاضعة  مؤسساته 
طوعا في مسار اإلصالح الحقوقي وفي 
التواصل  وسائل  على  انفتاحه  تعزيز 
الحديثة،  والتكنولوجيا  االجتماعي 
ال  لذلك  دائما،  مفتوحة  كانت  وبابه 
يمكن أن نصدق، ولو من باب الشك،هذه 
االدعاءات الخطيرة التي تريد املس به، 
وتريد استهداف صورته في الخارج من 
الوقائع  تشير  ومؤسسات  إعالم  طرف 
عداؤها  هو  بينها  الرابط  أن  لألسف 
لضرب  يائسة  محاولة  في  للمغرب، 
مؤسساته الوطنية واألمنية، من خالل 
الهجوم اإلعالمي الكبير الذي تابعناه، 
والذي اختلط فيه السياسي بالحقوقي 
 neddibrof،42فرانس من  كل  وقادته 
seirots ، وأمنستي، هذه املالحظة كان 
لبعض  التطرق  قبل  تقديمها  من  البد 
يجب  التقريرالذي  هذا  صدور  أسباب 
فالتقرير  ونشره.  نزوله،  بسياق  ربطه 

صدر:
- بعد يوم من اإلشادة األمريكية بعمل 
مجال  في  املغربية  األمنية  األجهزة 
اعتبارها شريكا  اإلرهاب وفي  محاربة 
الخارجية  أكدت  ذلك،حيث  في  أساسيا 
وجدية  املغرب  جدية  على  األمريكية 
اإلطار،  هذا  في  به  يقوم  الذي  العمل 
تحديات  ظل  في  تأتي  إشادة  وهي 
كبيرة يعيشها العالم وتعيشها أجهزته 
الجهادية  الحركات  ملواجهة  األمنية 

التكفيرية والجريمة املنظمة.
مع  األخيرة  األزمة  من  يومني  بعد   -
النظام الجزائري التي افتعلها لعمامرة 
عن  بحديثه  االنحياز  عدم  مؤتمر  في 
موضوع  بدل  املفتعل  الصحراء  نزاع 
مخصصا  كان  الذي  كورونا،  محاربة 
عمر  املغربي  السفير  دفع  مما  للدورة، 
أفقدت  كبيرة  بصرامة  ملجابهته  هالل 
وأشعرته  صوابه،  الجزائري  العسكر 

بخطر االنفصال الذي يتهدده أيضا.
- بعد فشل محاولة تأليب الرأي العام 
األوروبي من طرف الحكومة اإلسبانية 

استغالل  أي  الحالي،  املدخل  نفس  من 
املغرب،  لضرب  حقوقية  قضايا 
استعمال حقوق  رأيناهم كيف حاولوا 
استغالل  يريدون  واليوم  املهاجرين 
قضية املعطيات الشخصية وحمايتها.

هذه  إلى  املقتضبة  اإلشارة  بعد 
السياقات الثالث األساسية التي أطرت 
اإلعالمية  والعملية  التقرير  هذا  نشر 
الستهداف  بها  القيام  تم  التي  املكثفة 
املغرب سياسيا وأمنيا، البد وأن نقوم 
العودة  خالل  من  صغير  باك  بفالش 
بها  قامت  بما  والتذكير  قليال  للوراء 
أكثر من سنة بنشرها  منذ  »أمنستي« 
أن  فيه  ادعت  الذي  التقرير،  لنفس 
املغرب من خالل برنامج »بيغاسوس« 
كان قد تجسس على نشطاء صحفيني، 
فيه  طالب  ببيان  آنذاك  املغرب  وردَّ 
التقنية  الخبرات  بنشر   « »أمنستي 
على  أنجزتها  قد  أنها  تدعي  التي 
وطالبها  مغاربة  »صحفيني«  هواتف 
بتقديم ما يثبت فعال أن املغرب قد تورط 
في أي استهداف إلكتروني للصحفيني،  
واعتبر  دالئها  تقديم  عن  عجزت  لكنها 
خاصة  طوي،  قد  املوضوع  أن  املغرب 
إثبات  على  »أمنستي«  قدرة  عدم  مع 
عادت  اليوم  لكنها  املُغرضة،  ادعاءاتها 
مختبئة وراء مؤسسات أخرى في جنب 
حقوقي واضح إلعادة الحديث عن نفس 
»استهداف  املوضوع،  ونفس  التقرير 
ونشطاء  صحفيني،  لهواتف  املغرب 
بالتجسس« ، في تحالف ضم صحفيني 
فرنسية  إعالم  ووسائل  فرنسيني 
والجزائر،  ألملانيا  تصل  وخيوطا 
ومنظمة »أمنستي«، وقد كان رد املغرب 
هذه املرة أكثر وضوحا إذ تجاوز إصدار 
بيان يطالب فيه بتقديم الدالئل التقنية 
اإلتهامات  هذه  تثبت  التي  والعلمية، 
في  حقه  ممارسة  إلى  ليصل  الكاذبة، 
اللجوء للقضاء الفرنسي إلنصافه أمام 
هذه التهديدات الجدية التي تطال أمنه 
رأس  وضرب  استهدافه  تريد  والتي 
فيها  شك  حالة  وخلق  األمنية  أجهزته 

وفي عمل الجهاز األمني ككل ببالدنا.
املغرب كان تفاعله جديا وقرر اتخاذ 
خطوات عملية أكثر من إصدار بيان، إذ 
في  املنظمات  هذه  تستمر  أن  يقبل  لم 
نفس اللعبة، لعبة االختباء وراء حقوق 
السياسية  أالعيبها  ملمارسة  اإلنسان 
ليرفع  ودولية،  إقليمية  ألجندات  خدمة 

بذلك عدة تحديات تجلت من خالل:
الحكومة  بالغ  ترجمه  سياسي  رد   -
املغربية الذي رفع من جديد تحدي إثبات 
هذه االدعاءات الكاذبة وتقديم أي دليل 
يربط بينه وبني هذه العملية املُفترضة، 
ملاذا مفترضة ألنه لليوم لم تستطع أية 
جهة نشر ما يثبت أكاذيبها، بل تابعنا 
أسماؤهم  ُنشرت  ممن  استنكر  كيف 
ألي  تخضع  لم  هواتفهم  أن  مؤكدين 
 seirots  neddibrofتقنية  من خبرة 
، والعديد من ضحايا »أمنستي« كذبوا 
بنشر  ونددوا  تجسس  ألي  تعرضهم 
منهم،  وإذن  إخبارهم  دون  أسمائهم 
إذ  اإلدعاءات،  هذه  لزيف  تأكيد  في 

معها  ومن  »أمنستي«  توصلت  كيف 
لم ُتخضعه  إلى تعرض هاتف شخص 
ألية خبرة تقنية ولم يكن في علمه أنه 
كانت  إذا  إال  اللَهم  تقرير،  أي  موضوع 
هي نفسها ومن معها من يتوفرون على 
أجهزة تجسس على هواتف الصحفيني 
التي  للنتائج  يتوصلون  جعلتهم 

توصلوا إليها!!!
التي  العامة  النيابة  رئاسة  بالغ   -
تحت  قضائي  تحقيق  فتح  فيه  قررت 
حول  القانون  إطار  في  إشرافها 
كل  وحول  نشرت،  التي  املزاعم  هذه 

االدعاءات الكاذبة املرتبطة باملوضوع.
للقضاء  املغربية  الدولة  توجه   -
في  شكاية  وضع  تم  بحيث  الفرنسي 
املوضوع ضد كل الجهات التي نشرت 
تحديد  تقرر  وقد  الكاذبة،  املزاعم  هذه 
جلسة استماع يوم 8 أكتوبر القادم، كما 
 neddibrof»و »أمنستي«  إمهال  تم 

ما  لتقديم  أيام  seirots«عشرة 
وإال  نشروها،  التي  االدعاءات  يثبت 
التشهير  بتهمة  القضاء  سيواجههما 
التعويض  مع  كاذبة،  وقائع  وادعاء 
الرمزي الذي سيطالب به املغرب محددا 
املصاريف  لتحملهما  إضافة  أورو  في 
املغربي  الرد  أن  بمعنى  القضائية، 
اتجه ملستويات مختلفة، وأراد أن ينهي 
هذه املزاعم الكاذبة، بحيث لو لم يرفع 
التحدي القضائي  لكنا سنواجه، في كل 
مرة، من طرف »أمنستي« ومن يدور في 
فلكها بنفس القصص املزيفة حول عمل 
األجهزة األمنية املغربية، وحول املغرب 
على  كان  لذلك  الوطنية،  ومؤسساته 
املغرب أن يسلك هذين االتجاهني، األول 
الثاني  الحكومة،  عنه  عبرت  سياسي 
يملك  أنه  يدعي  من  على  وما  قضائي، 
العمليات  هذه  بني  الرابط  أو  الدليل 
دالئله  ينشر  أن  إال  واملغرب  املفترضة 
التخاذ  للقضاء  ويقدمها  العالم،  أمام 

الدولي  للقانون  طبقا  فيها  املتعني 
من  سنرى  عندها  الفرنسي،  والوطني 
يلفق التهم تحت يافطة حقوق اإلنسان  
ومن هو مجرد أداة لضرب املغرب، ومن 
والحريات،  للحقوق  فعال  محترم  هو 
وحماية  باحترام  يتعلق  ما  خاصة 
املعطيات الخاصة ، ومن يتجسس ومن 
وعندما  تجسس  شبكة  خلق  يريد  كان 
تم تجفيف منابعها خرجوا بهذا الشكل 

الهستيري.
الشرسة  الحملة  لهدف هذه  بالعودة 
وألهدافها املتعددة التي أوقفها املغرب 
لها  التصدي  وتم  وشعبيا،  رسميا 
وُرفع فيها التحدي ملختلف مستوياته، 
الخرجة  هذه  كل  من  واضحا  كان  فقد 
املنسقة التي تحولت فيها »فرانس 42 
من  الحفنة  لهذه  اإلعالمي  الدرع  »إلى 
متسترة  الحقوقية،  شبه  املؤسسات 
ملحاولة  االستقصائية  الصحافة  وراء 

إضعاف املغرب وضربه، تحقيق هدفني:
في  عامة  شك  حالة  خلق  األول: 
 »tsD« املغربية  األمنية  األجهزة 
حجم  تزايد  مع  خاصة  أو«الدجيد«، 
الجميع  لدفع  بها،  الدولية  اإلشادة 
للمطالبة بتفكيك هذه املؤسسة األمنية 
التي تقوم بعمل وطني كبيرمشهود لها 
ودوليا،  وطنيا  واملصداقية،  بالجدية 
مسؤوليها  إقالة  األحوال  أسوأ  وفي 
وشعبية،  ملكية  بثقة  يحظون  الذين 
لتحقيق الهدف الذي ظل البعض ينادي 

به منذ مدة وهو »تفكيك
البوليس  حل  و«  السرية«  البنية 
تأكد  أوصاف  كلها  وهي  السياسي«، 
لهذه  »نظري«  أنها كانت مجرد تمهيد 
جر  وملحاولة  عشناها  التي  الوضعية 

الجميع لتبني نفس الطرح. 
تحقيق عزلة دولية لألجهزة  الثاني: 
األمر  تعلق  سواء  املغربية  األمنية 
الهجرة  أو  اإلرهاب   محاربة  بمجالي 

املخدرات  وتجارة  الشرعية  غير 
الدولية، هذه اإلشادة باألجهزة األمنية 
خارجيا  مغربيا  تفوقا  خلقت  املغربية 
لدى  خاصة  بمكانة  يحظى  وجعلته 
بل  الدولية،  األمنية  األجهزة  مختلف 
خيوط  مختلف  تتبع  في  مرجعا  باتت 
التنظيمات اإلرهابية داخليا وخارجيا، 
املغرب  تجنيب  من  مكنها  ما  وهذا 
من  العديد  الدول  من  العديد  وتجنيب 
كبير  وباحترام  اإلرهابية،  الضربات 
من خالل تكريمه وتكريم رجاالته نظير 
هذا  به،  يقومون  الذي  الكبير  العمل 
الهدف استحال تحقيقه سابقا لذلك كان 
البد من خلق فقاعة تجسس املغرب على 
املسؤولني  وبعض  الفرنسي  الرئيس 
اآلخرين للعديد من الدول، ملحاولة دفع 
اتخاذ  إلى  فرنسا،  ،خاصة  الدولة  هذه 
كل  ووقف  املغرب  مع  القطيعة  موقف 
ليسهل  معه،  األمني  التعاون  أشكال 
وهو  أال  األساسي  املبتغى  تحقيق 
ضرب األجهزة األمنية ومن خاللها عزل 

املغرب وضربه في عمقه.
وخلفيتها  الحملة  هذه  طبيعة 
من  إن  الالزم  بالوضوح  نقول  تجعلنا 
ينشر هذه االدعاءات ومن يريد توريط 
األجهزة األمنية املغربية في ذلك يخدم 
اإلرهاب، ويخدم التنظيمات اإلجرامية، 
أجهزة  عمل  في  التشكيك  يريد  ألنه 
التصدي  في  والريادة  السبق  لها  كان 
ويمكن  املختلفة،  الجهادية  للتنظيمات 
هناك  أن  على  التأكيد  ذلك  خالل  من 
تحالفا وتالقيا موضوعيا بني الحركات 
اإلجرامية خاصة  واملنظمات  اإلرهابية 
التي  املخدرات،  في  تتاجر  التي  منها 
تضررت من العمل الجدي الذي قام به 
التي  املؤسسات  هذه  وبني  جهة،  من 
وقادت  املخدومة  التقارير  هذه  نشرت 
هذه الحملة اإلعالمية الضخمة أيا كانت 
هذه املؤسسات ،«إعالمية« أو«حقوقية 
جهة  من  استقصائية«  »صحافة  أو   «
موضوعيا  أصبح  تحالف  وهو  أخرى، 
ألنه يريد ضرب املؤسسة األمنية والبلد 
مجابهة  على  قادرا  قويا،  أصبح  الذي 
أمنية  أكانت  التحديات، سواء  مختلف 
او إرهابية، مما يطرح أسئلة كبرى حول 
عمل بعض املنظمات الحقوقية الدولية 
استغالل  خالل  من  أجنداتها  وحقيقة 
واملساحات  بعينها،  حقوقية  قضايا 
اإللكتروني،  اإلعالم  يوفرها  التي 
ووسائل التواصل االجتماعي لتصريف 
املغرب  ضد  الخبيثة  الهجمات  هذه 
واألمنية،  الوطنية  مؤسساته  وضد 
األمامي  الصف  في  تقف  وأنها  خاصة 

ملواجهة اإلرهاب والجريمة املنظمة.
إذا كانوا متأكدين من وَجود عمليات 
أسئلة  تبقى  املغرب،  بها  قام  تجسس 
و  أمنستي  على  طرحها  من  البد  كان 
كانت هذه  إذا   ،  seirots  neddibrof
طرف  من  بها  القيام  تم  قد  العمليات 
هذه  صمتت  فلماذا  إسرائيلية،  شركة 
املنظمات على إسرائيل !! OSN وملاذا 
لم يتم استهداف من قام بهذه العمليات 
أن  يدعون  التي  املُفترضة  التجسسية 

الشركة  خالل  من  بها  قام  قد  املغرب 
اإلسرائيلية؟

ولم  فقط  املغرب  استهداف  تم  ملاذا 
أنها  ُيفترض  التي  للجهة  التطرق  يتم 

هي من قامت بالتجسس؟
الذي  البلد  استهداف  يتم  لم  ملاذا 
ينطلق منه البرنامج، والجهة الحكومية 
التركيز على  باملقابل تم  التي تحميه؟! 

املغرب!
اإلجابة واضحة، وهي أن »أمنستي« 
هدفها  يكن  لم  املؤسسات  من  وغيرها 
حماية املعطيات الخاصة، بل االنخراط 
املؤسسة  عمل  تقويض  محاولة  في 
األمنية املغربية، كما أن جزءا كبيرا من 
في  موجود  األسئلة  هذه  على  اإلجابة 
 learsI صحيفة  أجرته  الذي  الحوار 
املؤسس  هوليو  شاليف  مع   moyaH
ملجموعة  التنفيذي  والرئيس  املشارك 
إذا   ( قال:  حيث    «  puorG  OSN  «
أي   - حكومي  كيان  أي  مني  اقترب 
شخص، من أي بلد - فأنا على استعداد 
يأتون، يحفرون.  لفتح كل شيء، دعهم 
الرد يفسر ملاذا لم تقترب  دعهم يأتون( 
 OSN من«  معها  ومن  أمنيستي 
puorG » ، هذا ألنهم متأكدين من أن 
تنشره عنهم، وعمن  ما  املؤسسة  لهذه 
نشره  يخشون  ما  هناك  ألن  يحركهم، 
ويكشف  العالم  أمام  يعريهم  قد  عنهم 
بكشف  املغرب  قام  كما  حقيقتهم 

حقيقتهم!!
يتعلق  حدث  كلما  واضح،  األمر 
ملختلف  واضحة  استهداف  بمحاولة 
وللمغرب  املغربية،  األمنية  األجهزة 
اإلرهاب  محاربة  في  ولتجربته  ككل، 
داخليا وباملنطقة، وهي محاولة فشلت 
له  املغرب  ألن  سبقوهم  من  فشل  كما 
الهجمات،  هذه  كل  ضد  قوية  مناعة 
الذي  الكبير  الوعي  في  تجلت  مناعة 
رواد وسائل  املغاربة خاصة  به  تعامل 
هذه  ُمصدري  مع  االجتماعي  التواصل 
اإلعالمي  الدرع  خاصة  التلفيقات، 
 ،»42 »فرانس  الهجمة  هذه  قاد  الذي 
اإلعالمية  املؤسسة  هذه  تحولت  إذ 
على  للسخرية  موضوعا  الفرنسية 
تحول  الذي  هاشتاغ  خالل  من  تويتر 
كما   ،«  42 فرانس  كأنك  »غرد  لتراند 
ستتجلى هذه املناعة املغربية بعد أيام 
الوطنية  االحتفاالت  خالل  من  قليلة 
حجم  ستكشف  التي  العرش  بعيد 
التالحم بني املؤسسة امللكية والشعب، 
وحجم الترابط بينهما، وهو تأكيد على 
استمرار املغرب ملكا وشعبا وبمختلف 
اإلصالح  مسيرة  في  مؤسساته، 
اإلصالحية  املسيرة  املتجددة،هذه 
حر،  طوعًا،بشكل  املغرب  بها  قام  التي 
نموذجه  يخلق  جعله  ومستقل  إرادي، 
املغربي، النموذج الذي مكنه من توفير 
عن  دول  عجز  ظل  في  لشعبه  اللقاح 
نفسها  تصنف  كانت  شعوبها  تلقيح 
بأنها كبرى، ومن إعالن ملك البالد عن 
ما  كل  مع  اللقاح  في تصنيع  االنطالق 
ينضاف  مغربي،  تفوق  من  ذلك  يعنيه 

لتفوقه األمني االستراتيجي.

ق�سية بيغا�سو�س: ما يجب �أن يقال!!

طبيعة 
هذه الحملة 

وخلفيتها تجعلنا نقول 
بالوضوح الالزم إن من ينشر هذه 

االدعاءات ومن يريد توريط األجهزة 
األمنية المغربية في ذلك يخدم اإلرهاب، 

ويخدم التنظيمات اإلجرامية، ألنه يريد 
التشكيك في عمل أجهزة كان لها 

السبق والريادة في التصدي 
للتنظيمات الجهادية 

المختلفة



الخارجية  الشؤون  وزير  أكد   
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني 
الخميس،  بوريطة،  ناصر  بالخارج، 
وجهت  هيئة  أو  شخص  كل  أن 
اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل 
الكاذب  افترائها  تبعات  تحمل  أو 
أمام القضاء، وذلك ارتباطا بالحملة 
تتحدث  التي  املستمرة  اإلعالمية 
عدد  لهواتف  مزعوم  اختراق  عن 
الوطنية  العمومية  الشخصيات  من 

واألجنبية عبر برنامج معلوماتي.
به  خص  حوار  في  الوزير  وقال 
إن  أفريك"،  "جون  اإلفريقية  املجلة 
التحقق  هو  بالتحديد  العدالة  "دور 
األدلة  ضوء  على  االتهامات  من 
املادية وامللموسة. بعض األشخاص 
وحجتهم  املسار،  هذا  اختاروا 
يمتلكونها،  التي  األدلة  هي  ستكون 

أو ال".
وأضاف بوريطة أن املغرب اختار، 
العدالة،  في  ثقته  وضع  أيضا، 
الدولي،  املستوى  وعلى  داخليا 
منددا بـ "الستار الدخاني" و"عملية 
إلى  األلف  املفبركة من   )...( التلفيق 
الياء وبدون أي دليل". كما دعا إلى 
"تسليط الضوء على الحقائق، بعيدا 

عن الجدل واالفتراء".
ال  ما  "هذا  الوزير،  وبحسب 
ستوريز+  +فوربيدن  من  كل  تفعله 
اللتان  الدولية+،  العفو  و+منظمة 
تستندان حصرا على تكهنات بحتة"، 
املنتسبة  املنابر  بعض  أن  مسجال 
"تخدم أجندات معروفة  الكيان  لهذا 
املغرب،  تجاه  الفطري  بعدائها 
واملغتاضة من نجاحاته خلف قيادة 

جاللة امللك محمد السادس".
"معطيات تم  وإذا كانت هناك من 
 - بوريطة  يضيف    - عنها"  الكشف 
اللثام عن هذا  فهذا حقا هو سقوط 
لم  "والذي  النهار،  في وضح  العداء 
يعد بإمكانه االختباء وراء تمظهراته 
"هذه  واملتحضرة"،  املستنيرة 
واسع  تخريب  إنه  بصحافة،  ليست 

النطاق".

سؤال  على  إجابته  معرض  وفي 
يحتفظ  املغرب  كان  إذا  ما  حول 
عليه  التأكيد  له  الذي سبق  باملوقف 
في 2019، والذي يفيد بأن اململكة لم 
تحصل على نظام "بيغاسوس"، قال 
"إننا نلتزم به ونتحمله بكل  الوزير 

مسؤولية".
وأشار الوزير إلى "أن املغرب يرفع 
التحدي أمام مروجي هذه االفتراءات، 
الدولية  العفو  منظمة  ذلك  في  بما 
ستوريز"،  "فوربيدن  ومجموعة 
وأتباعهم،  مؤيديهم  جانب  إلى 
ملموس  دليل  بأدنى  يدلوا  أن  في 
موضحا  قصصهم"،  يدعم  ومادي 
الكارتيل من  داخل هذا  "البعض  أن 
غير  واملنظمات  اإلعالمية  املنابر 
الحكومية، لم يتمكنوا من استيعاب 

ويعزز  يتقوى  ينجح،  مغرب  حقيقة 
من سيادته على جميع املستويات".

"يعتقدون  إنهم  الوزير  وقال 
على  لكن  إخضاعه،  على  بقدرتهم 
غير  هذا  أنفسهم،  تهوى  ما  غير 
ممكن ولن يكون أبدا كذلك. اإلجماع 
الوطني، موحدا كما كان على الدوام، 

سيواجه هذه الهجمات اللئيمة".
ومما ال يروق لهذه األطراف نفسها 
نجح  املغرب  أن  الوزير-  يضيف   -
لدى  "موثوقا"  حليفا  يصبح  أن  في 
املعترف  الفعالية  بفضل  شركائه، 
خاصة  األمنية،  ألجهزته  عامليا  بها 
في الحرب الدولية ضد اإلرهاب، ما 
مكن من إحباط مؤامرات كانت تحاك 
للمملكة،  الوطني  االستقرار  ضد 
السيما  إرهابية،  عمليات  وإجهاض 
في الواليات املتحدة والعديد من دول 

أوروبا، آسيا وإفريقيا.
توقيت  فإن  بوريطة،  وبحسب 
اعتباطيا  "ليس  الحملة  هذه 
شهد  املغرب  بأن  مذكرا  بالتأكيد"، 
"ذروة  األخيرة  السنوات  خالل 
البلدان،  بعض  في  اإلعالمي  العداء 
عشية احتفال الشعب املغربي بعيد 

العرش".
السنة  هذه  أخرى،  "مرة  وقال 
اختيار  تم  لطاملا  استثناء.  ليست 
هذا التوقيت الرمزي للغاية بالنسبة 
من  قصد،  عن  واملغاربة،  للمغرب 
املعروفة  املعادية،  األوساط  قبل 
جاهدة  تسعى  والتي  اململكة،  لدى 
ومؤسساته،  املغرب  صورة  لتشويه 
مبتذلة  كتب  نشر  طريق  عن  أحيانا 
أو مقاالت وحوارات، وأحيانا أخرى 

عبر نشر تقارير خبيثة".
"التركيز  بوريطة  واستنكر 
خصوصا،  املغرب  على  املتحامل" 
و"تعبئة قوة ضرب إعالمي كبيرة"، 
بما في ذلك ضمن الخدمة العمومية 
الرغبة  الحملة،  لبلد معني، موسمية 
بثقة  املساس  في  بالكاد  املستترة 
في  كما  الداخل  في  املغربية،  الدولة 
الخارج، اختيار تاريخ رمزي للغاية 

بالنسبة للمغرب واملغاربة.
!، هل  نعم  ؟  "هل هي حملة  وقال 
هو تشويه ؟ بالتأكيد !، هل هذا أمر 
مدبر ؟ ال يمكن أن يكون غير ذلك !، 
من طرف من ؟ الزمن كفيل بإخبارنا".
"املغرب  أن  إلى  الوزير  وأشار 
وثبات،  بهدوء  مسيرته  سيواصل 
تنميته  االقتصادي،  إقالعه  لتعزيز 
اإلقليمي  وإشعاعه  االجتماعية 
أصدقاء  أن  إلى  الفتا  والدولي"، 
ألن  يدعمونه،  "الحقيقيني"  املغرب 
اآلخرون  أيضا.  مصلحتهم  في  ذلك 
آمالهم  وستخيب  لآلمال  مخيبون 
تصميم  من  يقللون  إنهم  كذلك.  هم 
املغرب، الذي لم يعد هو نفسه الذي 

يعتقدون بمعرفتهم له".
اليوم  املغرب  أن  بوريطة  وأبرز 
ومحوري"،  "مؤثر  إقليمي  فاعل  هو 
والذي يسمع صوته داخل مؤسسات 

األمم  قبيل  من  كبرى  وقارية  دولية 
مضيفا  اإلفريقي،  واالتحاد  املتحدة 
للسالم  "باعث  هو  اليوم  املغرب  أن 
اإلقليمي  محيطه  داخل  واألمن"، 
العديد  لدى  موثوق"  أمني  و"شريك 
ضد  الدولية  الحرب  في  البلدان  من 
اإلرهاب، والتي ساعدها على إحباط 

العديد من العمليات اإلرهابية.
"من  الوزير  له مصلحة في وشدد 
له  من  ؟،  املغرب  في نبذ  مصلحة 

الحيلولة دون اضطالعه بهذا الدور 
هذه  ؟،  الدولي  الصعيد  على  البناء 
الحقيقية  األسئلة  هي  لي  بالنسبة 

التي يتعني طرحها".
بايدن  إدارة  بأن  بوريطة  وذكر 
لسان  على  يوليوز،   19 في  جددت 
أنه خلف  تأكيدها  الخارجية،  وزارة 
املغرب  تجمع  امللك،  جاللة  قيادة 
متينة  عالقات  املتحدة  والواليات 

التعاون  مجال  في  األمد  وطويلة 
ملكافحة اإلرهاب، منوها بأن األمتني 
من  وثيق  تنسيق  إطار  في  تعمالن 
أن  وأضاف  البلدين،  حماية  أجل 
باعث  موثوق،  شريك  هو  املغرب 
على األمن واالستقرار ضمن محيطه 

اإلقليمي ودائرة شراكاته.
فاعال  تعد  اململكة  أن  الوزير  وأكد 
العاملي  املنتدى  ضمن  جوهريا 
العاملي  والتحالف  اإلرهاب  ملكافحة 
املغرب  أن  مبرزا  "داعش"،  ضد 
"ساهم في إنقاذ األرواح، وإجهاض 
من  العديد  وتقديم  مشاريع هجمات 

اإلرهابيني واملجرمني إلى العدالة".
سياق  "في  القول  إلى  وخلص 
وامتنان  املنجز  للواجب  االرتياح 
نستغني  نحن  والشركاء،  األصدقاء 
عن طيب خاطر عن رضا منظمة العفو 

الدولية و+فوربيدن ستوريز+".
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خاص

إن توقيت 
هذه الحملة 

"ليس اعتباطيا 
بالتأكيد"، مذكرا 

بأن المغرب شهد 
خالل السنوات 
األخيرة "ذروة 

العداء اإلعالمي 
في بعض 

البلدان، عشية 
احتفال الشعب 
المغربي بعيد 

العرش"

ال يحتاج األمر إلى 
كثير تعقيد لفهم 

ترابطات العمل 
االستخباراتي 

األجنبي في قضايا 
التمويل األجنبي 
وحقوق اإلنسان، 

والتوقيت هنا 
يفضح كل شيء، 

فالتحقيقات 
التي أطلقها 

ائتالف »فوربيدن 
ستوريس« شملت 
نحو عشرين بلدا 

متهما باستخدام 
برنامج التجسس 

»بيغاسوس«

  بوريطة: االخرتاق املزعوم للهواتف.. 
كل �شخ�ص اأوهيئة وجهت اتهامات للمغرب عليها تقدمي الدليل 

إحسان الحافظي
»القصص  حملة  يتابع  من 
التجسس  وادعاءات  املمنوعة« 
جيدا  يفهم  املغرب  ضد  املوجهة 
أجهزة  بترتيبات  يتعلق  األمر  أن 
استخباراتية تحضر ملرحلة ما بعد 
التي تبعث  وباء كورونا، فالتقارير 
مثل  لدول  بالرباط  السفارات  بها 
وحتى  وأملانيا  وإسبانيا  فرنسا 
املغرب  أن  على  تجمع  الجزائر، 
استغل، بضربة معلم، انشغال العالم 
بأوضاعه الداخلية، خالل الجائحة، 
مع  الدولية  عالقاته  ترتيب  وأعاد 
القرار  صناعة  تملك  وأجهزة  دول 
التقارير  العاملي.  االستراتيجي 
كلها  ترجح  السفراء  يدبجها  التي 
صاعدة،  إقليمية  قوة  املغرب  أن 
الهش  االجتماعي  وضعه  وأن 
تأثير خطيرة في  يخفي وراءه قوة 
اإلفريقي بفضل خططه في  محيطه 
ومشاريع  والطاقة  العاملي  األمن 
التي  إفريقيا،  في  الغذائي  األمن 
تنجزها)Ocp(،  وتمويالت البنوك 
املغربية املتوطنة من ساحل إفريقيا 
القرن  في  نقطة  أبعد  إلى  وغربها 

اإلفريقي في طنزانيا.
قبل أن تخرج علينا وسائل اإلعالم 

عينيها«  فينا  و«تخرج  الفرنسية 
التجسس  حول  باطلة  باتهامات 
نفى  )وقد  الفرنسي  الرئيس  طالت 
االدعاءات(،  هذه  صحة  اإليليزيه 
قد  فرنسية  مخابرات  أجهزة  كانت 
من  التفجير  استراتيجية  جربت 
سرب  كيف  يتذكر  وكلنا  الداخل، 
داخل  الفرنسية  الصحافة  وكالء 
املغرب خبر استقبال سفير باريس 
التنموي  النموذج  لجنة  رئيس 
لدى  املغرب  سفير  باملناسبة  )وهو 
في  الخبر  صيغ  وكيف  فرنسا(، 
تدوينة توحي بأن شكيب بنموسى 
تفاصيل  على  الفرنسيني  أطلع 
النموذج التنموي قبل أن يطلع عليه 

امللك نفسه.
مخابرات  أجهزة  له  تنتبه  لم  ما 
املتحاملة  وصحافتها  الدول  هذه 
مبكرا  فطن  املغرب  أن  اململكة،  على 
في  اللعب  قواعد  تحوالت  إلى 
الدولية،  املخابرات  استراتيجيا 
تحديدا،  واإلسبانية  الفرنسية 
تحييد  في  الرباط  نجحت  وبالتالي 
املنظمات املدنية والسياسية من لعبة 
تضييق  )عبر  األجنبية  املخابرات 
الخارجية  التمويالت  على  الخناق 
مسار  بضبط  يقضي  قانون  بإقرار 
جعل  ما  األجنبي(،  التمويل  عملية 
وربما  دائما،  الدولة سابقة بخطوة 
هذا ما يفسر أن كل من هم أدوات في 
اليوم  األجنبية  الخطط  واجهة هذه 
فقط  أفراد  هم  بل  جماعات  ليسوا 
الريف،  محاكمات  في  شعو  )سعيد 
التخابر،  دعوى  في  الراضي  وعمر 
واملعطي منجيب في قضية تبييض 
تفضح  القضايا  هذه  لعل  األموال(. 
االستخباراتية،  الخطط  هذه  كل 
لكن املشكلة أن هذه الخطط وجدت 
عبر ضحايا  داخليا  لها  يسوق  من 
الضحية  دور  استطابوا  مفترضني 
عقولهم  من  أكبر  حسابات  في 

إليه دون  بكثير، وربما هذا ما أملح 
حينما  الراضي،  عمر  به  ينطق  أن 
ضابط  مع  بتعامله  القضاء  واجهه 
نيويل(  )كاليف  بريطاني  مخابرات 
حقوقي  بصفة  معه  يتواصل  كان 
ناشط في منظمة »أمنيستي«، أنكر 
أصدقه  وقد  به،  معرفته  الراضي 
شخصيا، ألن عقله أصغر من أن يميز 
شركة  ومالك  مخابرات  ناشط  بني 
للدراسات االستشارية أو ناشط في 
حقوق اإلنسان. إال أن الحملة التي 
ضد  »أمنيستي«  منظمة  شنتها 
تدينه  الراضي  توقيف  منذ  املغرب 
تتلقى  فاملنظمة  تخدمه،  مما  أكثر 
بريطانيا  جهات  من  تمويالتها 
تجسست  التي  والهند،  معروفة. 
ببرنامج  الباكستاني  الرئيس  على 
ادعاءات  حسب  »بيغاسوس« 
قبل  طردت  ستوريس«،  »فوربيدن 
سنتني »أمنيستي« وأغلقت فروعها 
التمويل  شبهات  بسبب  الهند  في 

أيضا. 
تعقيد  كثير  إلى  األمر  يحتاج  ال 
لفهم ترابطات العمل االستخباراتي 
األجنبي في قضايا التمويل األجنبي 
هنا  والتوقيت  اإلنسان،  وحقوق 
فالتحقيقات  شيء،  كل  يفضح 
»فوربيدن  ائتالف  أطلقها  التي 
ستوريس« شملت نحو عشرين بلدا 
متهما باستخدام برنامج التجسس 
ورواندا  كالهند  »بيغاسوس«، 
واملكسيك وغيرها… وهذا هو الجزء 
الجزء  أن  غير  الخطة!  من  األول 
الثاني للمخطط فضح املكشوف. فقد 
وقع التركيز على املغرب ضمن قائمة 
»املحقق«  يتهمها  دولة  عشرين 
بالتجسس  »أمنستي«  من  بإيعاز 
كان  اإلسرائيلي.  البرنامج  عبر 
هو  الدول  هذه  إدراج  من  القصد 
إيهام القارئ بأن األمر يتعلق بعمل 
جماعي ذي مصداقية، لكن الحقيقة 

أن الصحافة الفرنسية حني استلمت 
إكمال املهمة أفسدت املخطط برمته 
ألنها تجاوزت الحدود، التي رسمتها 
املخابرات األجنبية، وتصرفت وفق 
أهوائها في منتوج مخابراتي صرف 
ال يقبل التعديل، وهذه أبسط قواعد 

العمل االستخباراتي في العالم. 
الفرنسية  الصحافة  خيال  توسع 
املحسوبة على اليسار )ميديابارت. 
في  ووجدت  يومانيتي..(  لوموند. 
تصنيفا  أجد  لم  )باملناسبة  التقرير 
»فوربيدن  أنجزته  الذي  للعمل 
منظمة  من  بتوجيه  ستوريس« 
»أمنيستي«، هل هو تقرير حقوقي 
مراسالت  أم  صحفي  تحقيق  أم 
في  )وجدت  علنية(،  استخباراتية 
دائرة  لتضييق  فرصة  التقارير( 
ضحايا برنامج التجسس غير أنه ال 
أحد تخيل أن يصل األمر إلى هاتف 
الداخل  من  التفجير  لعبة  امللك: 
ثم وزراء  امللك  بعدها محيط  ثانية! 
مغربية  شخصيات  وأسماء  مغاربة 
وسياسية  حقوقية  نفسها  تصنف 

برصيد بنكي أو نضالي ال يهم!
على  الدور  جاء  امللك،  خط  بعد 
هاتف الرئيس الفرنسي )الذي نفت 
الشركة NSO صاحبة البرنامج أن 
يكون تعرض لبرمجيات بغاسوس(، 
وألنها كانت ُتفسد املخطط من حيث 
تحليل  في  تكوين  لقلة  أو  تدري،  ال 
الجوقة  ادعت  التخابر،  خطاب 
قيادات  أرقام  وجود  الفرنسية 
في  جزائرية  وعسكرية  سياسية 
القائمة، التي تجسس عليها املغرب 
)طبعا!(، لم يصدر أي تعليق رسمي 
جزائري ألن الجنراالت يعرفون أكثر 
املغاربية  املنطقة  في  غيرهم  من 
أسلوب التوجيه املخابرتي الفرنسي 
التي  وهي  الفرنسية،  للصحافة 
تيبحيرين  رهبان  بمذبحة  تطاردهم 
تجددت  كلما  الجزائر،  في  السبعة 

فرنسا  واعتذار  باعتراف  املطالب 
عن مذابحها في الجزائر. ربما لهذا 
السبب لم يطمئنوا لكل هذه الجلبة، 
إسبانيا  في  الحكومة  أن  خاصة 
الجزائري  للعسكر  الجديد  الحليف 
لم  مدريد  حاليا.  الصمت  يفضل 
الصحافي  مراسالت  على  تعلق 
سامبريرو،  ايغناسيو  اإلسباني، 
الخبير في تأزيم العالقات املغربية 
عمله  سنوات  منذ  اإلسبانية 
إلى  فشل  فقد  الرباط،  من  مراسال 
البرملان  تحشيد  في  الساعة  حدود 
املغرب  ضد  اإلسبانية  والصحافة 
)بدعوى أن هاتفه تعرض للتجسس 
أيضا(، كما حدث بسرعة في فرنسا 
مؤسس  بلينيل،  إيدوي  من  بإيعاز 
موقع »ميديابارت«، الذي نشر قبل 
»أن يتجسس  يومني مقالة بعنوان 
تفيض  العار«  املغرب..  علينا 

بالكراهية واالستعالء العنصري!
املغرب  إفشال  نعزل  أن  يمكن  ال 
سياق  عن  خارجية  ملخططات 
جهاز  ملدير  املتوقع  غير  الخروج 
سابقا  الفرنسية  االستخبارات 
هذه  كل  لنفي  سكارسيني،  بيرنار 
ال  »إنه  إذ  املغرب  ضد  االدعاءات 
ذلك  املغرب فعل  بأن  االعتقاد  يجب 
التي  اململكة  مكانة  مبرزا  مطلقا، 
تعد حليفا قويا لفرنسا وعدة قوى 
حلفاء  في  إذن  املشكلة  كبرى«. 
الِحظ  الكبرى.  القوى  من  املغرب 
أيضا أن املسؤول الفرنسي يتحدث 
في  هنا.  ومصالحها  فرنسا  باسم 
الصحافة  فطنت  نفسه  التوقيت 
في  بداية  انخرطت  التي  األمريكية 

الحملة إلى خطأ تقديراتها. 
تنكشف،  اللعبة  بدأت خيوط  لقد 
واملغرب اختار الطريق املفضل لدى 
لكشف  نفسه  األوروبي  الجانب 
القضائية  التحقيقات  الحقيقة: 
وبناء على النتائج سيصدر القرار. 

في زمن التواصل املؤسساتي وغير 
التواصل  مواقع  عبر  املؤسساتي 
مراسلني  وجود  يعد  لم  االجتماعي 
فرنسية  وصحف  أنباء  لوكاالت 
الصحفي،  بالعمل  للقيام  ضروريا 
من  جزءا  عملهم  كان  إذا  إال  اللهم 
نشاط استخباراتي مكمل للتجسس 
الناعم الذي تقوم به السفارات منذ 
»أمنيستي«  أما  السنني،  مئات 
تقدم  لم  فهي  األمنية  ومختبراتها 
سابقة  اتهامات  على  قرائنها  بعد 
مغربي،  صحافي  هاتف  باختراق 
فعال  املنظمة  هذه  تدعيه  ما  ألن 
ال  اليوم  واملغرب  األساس،  عديم 
يكتفي بنفيه، بل يواجه هذا االدعاء 
من  ويطالب  أخرى  مرة  بالتحدي 

يدعيه بالدليل.

خيوط مك�شوفة يف ادعاءات »الق�ش�ص املمنوعة«
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في  بزاينية  حسن  يعتبر  وكما  االستشراُق،  مثَّل 
كتابه »كتابة السيرة النبوية لدى العرب املحدثني«، 
دافعا من أهم دوافع إعادة كتابة سيرة النبي محمد 
من ِقَبل العرب املحدثني. فاالستشراق بما حمله إلى 
املثقف العربي من صور عن اإلسالم وعن النبي ومن 
أحكام معيارية منطلقها، كما يقول جعيط، »العقالنية 
آخر«،  حينا  املسيحية  والروحانية  حينا  العلمانية 
تتحرك  وللنبي  لإلسالم  اتهامات  قائمة  يعني  مما 
تارة  والثيوقراطية  الروحانية،  »قلة  من  باعتباطية 
الكثيرين  دفع  ص40(،  واإلسالم  )أوروبا  أخرى« 
لهذه  الطرق  إحدى  وكانت  الصور،  هذه  ملجابهة 
كنص  جديد،  من  السيرة  كتابة  إعادة  هو  املجابهة 
النبي،  عن  املستشرقني  نصوص  يوازي  عربي 
االستشراقية  الدعاوى  لهذه  تفنيدا  وتضمينها 
»انطالقا  املتركزة في نساء النبي وحروبه من جهة 
من الروحانية املسيحية«، وجبرية اإلسالم وغيبيته 
من جهة أخرى »انطالقا من قيم العقالنية الحديثة«، 
ولعل هذا واضح تماما إذا تناولنا عددا من كتابات 
العرب املحدثني سواء في السيرة عموما أو في بعض 
مراحل حياة النبي، والتي بنت نفسها في مواجهة 
دفع  بغية  وقتها  الرائجة  االستشراقية  النصوص 

اتهامتها.
رضا  رشيد  كتب  ما  في  مثال  واضحا  هذا  نجد 
نص  بقوة  فيه  يحضر  والذي  الوحي  عن  املنار  في 
درمنغهم ورؤيته للوحي املحمدي، ثم ما كتب مالك بن 
نبي عن الوحي في الظاهرة القرآنية، والذي ينطلق 
التصورات  ظل  في  الوحي  أحقية  إثبات  دافع  من 
الحديثة املتعلقة كما يقول هو باملحسوس والنافية 
زوجات  كتاب  كذلك  محمد،  نبوة  للنبوات خصيصا 
النبي لـبنت الشاطئ والذي ُكتب لرد دعاوى شهوانية 
النبي، وبعض مواضع كتاب هيكل املتعلقة بحروب 
في  كبير  وإلى حد  الردود ظلت  كل هذه  لكن  النبي. 
لقضية  تتعرض  لم  أنها  بمعنى  السجال)1(،  نطاق 
تحاول كشف  فلم  للسيرة،  املستشرقني  كتابة  منهج 
وتعرية املصادرات التي يستبطنها املستشرقون في 
كتاباتهم عن النبي وعن اإلسالم، ولم تحاول مساءلة 
طبيعة  أو  إليها  يلجأون  التي  املناهج  نجاعة  مدى 
تعاملهم مع املصادر العربية، واألهم أنها لم تحاول 
التي  »الصور«  هذه  وتشكالت  أصول  في  البحث 
يملكها املستشرقون تجاه اإلسالم والنبي وال مساءلة 
من  واملنطلقة  يحملونها  التي  املعيارية  الرؤى  تلك 
املركزية الغربية-املسيحية كما قلنا والتي يحاكمون 
أن  من  وبسبب  إنه،  بل  »اإلسالم«.  و  »النبي«  بها 

لم  النبي واإلسالم  التي كانت تقدم عن  هذه الصور 
تكن مجانية بحال بل اقترنت دوما بدعوى عدم قدرة 
املسلمني على التقدم بسبب هذه الصور بالذات، فقد 
انخرط بعض دعاة التقدم داخل هذه الصور واملعايير 
عنها  اعتذاراتهم  وقدموا  مساءلتها  من  بدال  نفسها 
»النبي«  إنتاج  إعادة  بمحاولة  األخير  في  قاموا  ثم 
بحيث يتوافق مع املعايير الحاكمة لنص االستشراق.

النبي وأنسنته، عبر تشذيب  من هنا تمت عقلنة 
ومعايير  تتعارض  التي  سيرته  في  األمور  تلك 
األنسنة والعلمنة حتى لو كانت حوادث تلقي الوحي 
النبي  ذاتها، ولعل أوضح سيرة في هذا هي سيرة 
لـمحمد حسني هيكل والتي خففت قدر االستطاعة من 
الخوارق ومن ذكر لحظة الوحي في محاولة صياغة 
التشذيبات  هذه  الحديثة)2(.  لألزمنة  مناسب  نبي 
إنتاج  إعادة  إلى  أدت  النبي  مالمح  رسم  وإعادة 
تحكم  التي  »املعايير«  و  »الصور«  هذه  وترسيخ 
املنت االستشراقي داخل املنت العربي ذاته، مما يعني 
وإعادة  أيضا  املنت  هذا  في  اإلسالم  محمد  غياب 
تركيب محمد جديد يصلح لألزمنة الحديثة، فمحمد 
صاحب النبوة الديكارتية )هيكل( واملستبد املستنير 
والزعيم القومي )نصري سهلب، خالد محمد خالد( 
وكل ما امتألت به كتب  العبقري السياسي )العقاد( 
السيرة املكتوبة لدى العرب املحدثني ليس هو محمد 
غربي حديث تستطيع  اإلسالم بقدر ما هو »تمثيل« 
التعرف عليه ببساطة في كتابات فولتير ومونتسيكو 
مؤيدي  من  الفرنسية  اإلدارة  دبلوماسيي  وبعض 

التدخل في مصر)3( والفونتني وغيرهم!)4(.
بالرد  املضموني  االنشغال  هذا  تجاوز  يتم  ولم 
ضوء  -في  التركيب  وإعادة  االندماج  أو  السجالي 
صور ومعايير خطاب االستشراق- ومن ثمة االنتقال 
نص  املستشرق  يكتب  كيف  قضية  املنهج  لقضية 
واملسلمات  العربية  للمصادر  نظره  وكيفية  السيرة 
الحاكمة لتفكيره والصور التي تحكم نظرته لإلسالم 
والنبي، إال في بعض الكتابات التي حاولت إعادة كتابة 
ومعاصر  موثوق  كمصدر  وحده  القرآن  من  السيرة 
بن  ومحمود  دروزة  كتابات  مثل  املحمدية  للدعوة 
الشريف. ورغم أن هذه الكتابات تحمل نفس الرفض 
ورغبة املجابهة للصور التي يحملها االستشراق عن 
النبي واإلسالم؛ إال أنها وفي انتقالها من املضمون 
إلى  االستشراقية  االتهامات  هذه  ترجع  لم  للمنهج 
مع  تعاملها  وطريقة  نفسها  االستشراقية  املنهجية 
املستشرق  التي يحملها  »الصور«  إلى  أو  املصادر، 
بساطة  بكل  أرجعتها  بل  النبي،  وعن  اإلسالم  عن 
املصادر  إلى  أي  واألحاديث،  السيرة  نصوص  إلى 

العربية!
لذا فقد رحبت هذه الكتابات تماما بـاملقاربة النقدية 

التي بلورها كايتاني وبالشير ونولدكه بإعادة بناء 
تماما من  القرآن فحسب ألنها تخلصها  السيرة من 
هذه املصادر العربية -مصدر االتهامات االستشراقية 
في ظنهم! هذا يعني أن هذه النصوص ومثل سابقتها 
االستشراقي  االتهام  ضوء  في  أيضا  هي  ُبنيت 
بينما  لكن  كبيرة،  بصورة  ومعاييره  وبتقبل صوره 
في  النقدي  غير  االنخراط  على  سابقتها  اقتصرت 
وتقبل  ولإلسالم  محمد  لنبوة  املضمونية  االتهامات 
وإعادة  االستشراق  ملنت  الحاكمة  واملعايير  الصور 
تركيب نبي مناسب، فإن هذه الكتابات انخرطت في 
قبول غير نقدي للرؤى املنهجية األعمق التي تحكم 
املستشرقني  هؤالء  عند  السيرة  نص  بناء  طريقة 

العرب  قدرة  تنفي  استعالئية  رؤى  تستبطن  والتي 
على التأريخ حتى ألهم حدث في تاريخهم وهو حدث 

ظهور النبي العربي!)5(
مما يعني أن املعرفة بمناهج املستشرقني وبطرق 
هذه  من  التحرر  على  هنا  تعمل  لم  لنصهم  بنائهم 
املناهج أو طرح التساؤل حول مدى نجاعتها ومدى 
-وللمفارقة-  عملت  بل  مسبقة،  لتمثيالت  ارتهانها 
على ترسيخ تبعية فكرية جديدة تنطلق من املضمون 
عن  »صور«  للـ  النبي  عن  »الصور«  من  للمنهج، 

العرب وقدرتهم على حكاية تاريخهم.
*********

جعيط  كتبها  التي  السيرة  أهمية  تأتي  هنا  من 
 1999 عام  إصدراها  بدأ  أجزاء  ثالثة  في  والواقعة 
وصدر جزؤها الثالث في عامنا هذا. فـاملزية األولى 
لهذه السيرة أنها تنأى بنفسها تماما عن أن تنبني 
املضمونية  سواء  االستشراقية  االتهامات  في ضوء 
أو  والشهواني  املحارب  النبي  بـ«صور«  املتعلقة 
ولقدرة  العربية  للمصادر  بالنظر  املتعلقة  املنهجية 
سيرته  أحداث  يبني  فجعيط  التأريخ.  على  العرب 
حدثا حدثا انطالقا من القرآن لكن مع قراءة تفصيلية 
لها  ومتزن  واضح  ولجوء  العربية  للمصادر  نقدية 
يبتعد  أنه  كما  أخبارها.  من  كثير  في  كبيرة  وثقة 
رؤى مسبقة عن سلوك  من  تنطلق  اعتذارية  أي  عن 
النبي  تحركات  يرى  ال  فجعيط  السياسي.  النبي 
السياسية مجرد سلوك حربي أو سياسي صرف كما 
يريد تصويرها املستشرقون، بل يصر جعيط على أن 
»العبقرية السياسية« ما كانت تعمل إال في مستوى 
تدبير األمور، أما الهدف فكان وسيقى انتصار الدين 
الحق )السيرة ج3، ص85(، ويؤكد استمرار النبوة 
بما  النبي  كل مواضع حياة  في  االنخطافية  اللدنية 
فيها هذه املواضع التي أراد املستشرقون تصويرها 
أن   يقول  جعيط  فكأن  النبوة،  من  تخلو  كمواضع 
عن  جعيط  يكشف  والتي  املحارب«  »محمد  صورة 
املسشترقني  من  كبير  عدد  تصورات  في  استمرارها 
ليست في حقيقة األمر سوى تمثيل عن اآلخر صنع 
عبر التخلص من نبوة النبي ليؤكد  تمثيال للذات في 
صورة مسيح لم يحارب، فيتم محاكمة صورة متخيلة 

عن النبي في ضوء صورة متخيلة عن املسيح!
أما املزية الثانية لهذه السيرة فهي ما يقيمه جعيط، 
كيفية  مع  جداالت  من  بناءه،  يعيد  حدث  كل  وفي 
رواية نص االستشراق لهذا الحدث؛ وهي مجادالت ال 
تتوقف عند املضمون بل تطال قضية املنهج وكيفية 
الصور  الكشف عن  املصادر وتصل حد  التعامل مع 
في  النصوص  لهذه  الحاكمة  والقيم  املستطبنة 
فحسب  يكشف  ال  هذا  أثناء  وهو  لألحداث.  بنائها 

عن االنتقائية التي يمارسها بعض املستشرقني تجاه 
عن  كذلك  يكشف  بل  النقدي  الوعي  وغياب  املصادر 
من  فعدد  التاريخي،  للمنطق  منهم  واضحة  مخالفة 
مؤرخني  ليسوا  الغالب  في  له-  -وفقا  املستشرقني 
حياة  بلغة  العلمي  التقدم  مؤخرة  في  مؤرخني  -أو 
بال  أحيانا  يتم  لألحداث  بناءهم  فإن  لذا  عمامو- 
التي  منطق تاريخي ومع مخالفة واضحة للمصادر 
يعتمدونها ذاتها. في هذا تعمل الصور الراسخة في 
لألحداث  تقييم  ومعايير  كصور  ال  املستشرق  ذهن 
يجمعها  ال  أحداث  بني  للربط  كوسيلة  بل  فحسب 
تأريخا  ليس  املستشرق  يكتبه  ما  يجعل  مما  شيء، 
لواقع ما بقدر ما هو تأدية لدوره النابع من وضعيته 
جسم  في  هامشي  -فهو  مزدوجة«  »هامشية  في 
التقليد الفكري الغربي وهامشي في ثقافة ال ينتمي 
إليها يحفزه طول املكوث فيها لتأكيد تفوقه خوفا من 
الذوبان )أوروبا واإلسالم ص40( والذي يتلخص في 
النبي وعن  العامي عن  الوعي  إعادة ترسيخ صورة 
اإلسالم وعن الحضارات غير الغربية عموما بغية » 

التأكيد الساذج على »أنا« غربي.
عن  كتابه  في  جعيط  تعرض  عدم  ورغم  بالطبع، 
عمل  إلى  اإلسالم  و  أوروبا  في  حتى  أو  السيرة 
كان  جعيط  أن  إال  »االستشراق«،  سعيد  إدوارد 
في  جعيط  يقول  العمل/الزلزال.  بهذا  الوعي  شديد 
ومع  أنه  سوريا،  في  االستشراق  حول  أقيمت  ندوة 
أيدلوجي  نقد  من  سعيد  به  قام  ملا  الكبيرة  األهمية 
لالستشراق وتعرية لبنيته كخطاب هيمنة متجذر في 
األهداف االستعمارية؛ إال أن قراءة تفصيلية ملا ُكتب 
عن حياة النبي وعن اإلسالم سيعطي هذا النقد قوة 
أكبر، وصياغة أسئلة مثل: هل ما كتبه املستشرقون 
باملعرفة  جدير  هو  وهل  »حقيقي«  النبي  حياة  عن 
املرمى  إصابة  من  النقد  هذا  سيمكِّن  التاريخية؛ 
نستطيع  فإننا  لذا  النصوص.  هذه  علمية  مدى  في 
لعمل سعيد، فهذه  أن نعتبر عمل جعيط هنا مكمال 
جعيط  من  الحثيثة  واملعاشرة  الدقيقة  الخبرة 
األملان،  ومنهم  النبي،  عن  املستشرقني  لنصوص 
املتهم سعيد من قبل البعض بعدم التعرض لهم وبأن 
هذا يضعف نقده لالستشراق، تجعل له قدرة كبيرة 
نصوص  داخل  املستبطنة  الصور  هذه  بيان  على 
مفترض أنها تحكي تاريخ النبي، وبيان كيف أن هذه 
الصور ال تمثل فحسب صورا تمثيلية تحاكم إسالًما 
متخياًل وفقا لغرٍب متخيٍل؛ بل تعمل وكما قلنا كنواة 
ما  عكس  على  السيرة  أحداث  بعض  تركيب  إلعادة 
النصوص  التاريخي مما يجعل هذه  املنطق  يرضي 
ليست نصوصا تاريخية تحاول االقتراب من وقائع 
تؤرخ لها؛ بل نصوص كل مهمتها هي ترسيخ صور 

»تمثيالت« عامية حينا أو عاملة أحيانا أخرى.

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

)2/1(ه�شام جعيط ناقدا لال�شت�شراق

)17(

المعرفة بمناهج 
المستشرقين وبطرق 

بنائهم لنصهم لم 
تعمل هنا على التحرر 

من هذه المناهج أو 
طرح التساؤل حول 

مدى نجاعتها ومدى 
ارتهانها لتمثيالت 

مسبقة، بل عملت 
-وللمفارقة- على 

ترسيخ تبعية فكرية 
جديدة تنطلق من 
المضمون للمنهج،
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غالف الكتاب

ارتبط التجار املغاربة بعالقات قوية للغاية بالعلماء؛ حيث اتصف 
الدكتور  يرى  كما  للعلماء،والواقع  الكبيرة  برعايتهم  املغاربة  التجار 
العربية  املجتمعات  تقاليد  من  كان  أنه  املعطي،   عبد  محمد  حسام 
اإلسالمية أن تخصص العائالت القادرة فيها جانبا من ثروتها لإلنفاق 
تم  سواء  العلم  طالب  من  القادرين  غير  وعلى  العلمية  املؤسات  على 
ذلك بوقف بعض أمالكها أو بتقديم الهبات بشكل منتظم أو متقطع؛ 
ولم تكن العائالت املغربية املوسرة تختلف في هذا الصدد عن سائر 
وقتئد.  املصري  املجتمع  في  وجدت  التي  الثرية  اإلسالمية  العائالت 
مالية  بمبالغ  يوصوا  أن  على  املغاربة  التجار  من  كبير  عدد  وحرص 
كبيرة من تركاتهمللعلماء سواء كان هؤالء العلماء من املغاربة أو حتى 
غيرهم من كبار العلماء في األزهر أو من يعتقدون بهم أو تربطهم بهم 
الشرايبي  قاسم  بن  محمد  بن  الكبير  محمد  فالخواجا  قوية،  عالقات 
أوصى عند كتابة حجة وصيته بأن يعطى مبلغا كبيرا من املال لثالثة 
عشر عاملا من كبار العلماء في مصر،كان منهم الشيخ أحمد التفراوي 
املغاربة  رواق  الشرفي شيخ  أحمد  املنوفي والشيخ  والشيخ منصور 

باألزهر وغيرهم.
كما حرص عدد آخر من التجار على شراء مجموعات كبيرة من الكتب 
ووقفها على طالب العلم من األزهر وغيره من املساجد واملدارس، وقد 
ربطت العالقات القوية بني التجار املغاربة ورواق املغاربة باألزهر ومن 
بني حوالي 8 تركة للتجار املراكشيني تم رصد حوالي   تركة بها وصية 
بدفع مبالغ مالية لطالب الرواق أو لشراء منزل لوقفه على طالب العلم 
في الرواق،وتبدو هذه املالحظات كما يرى األستاذ الباحث،  ذات داللة 
أكبر عندما نعرف أن صعود نجم التجار املغاربة إلى قمة الهرم التجاري 
املصري ارتبط إلى حد ما بصعود نجم رواق املغاربة في الجامع األزهر 
حيث أصبح رواق املغاربة هو الرواق األكثر أهمية وفاعلية بني أروقة 
املؤسسة األزهرية خالل النصف الثاني من القرن الثامن عشرا، أما عن 
هذه  وراء  من  وأهدافهم  املغاربة  للتجار  بالنسبة  العالقة  هذه  أهمية 
وحرصهم  املغاربة  رواق  دعم  عل  املستمر  حرصهم  وأسباب  العالقة؛ 
على تكوين عالقة خاصة مع كبار علماء مصر بصفة عامة؛ يجيب عن 
ذلك الكتاب قائال،  إنه لم يكن من الغريب في ظل مجتمع قائم بتفكيره 
يحتل  أن  العثماني  العصر  خالل  الديني  الوازع  على  حياته  ومنهج 
املكانة  لهذه  العلماء مكانة متميزة في نفوس عامة املجتمع، ونتيجة 
املنبر  العلماء؛ خاصة وأنهم ظلوا  إلى كسب مودة  التجار  فقد سعى 
ومنذ  األسبوعية؛  خطبهم  عبر  املجتمع  في  واألخير  األول  الدعائي 
في  املركزية  السلطة  نفوذ  كان  تقريبا  عشر  السابع   القرن  منتصف 
في  كبيرا  قد شهد ضعفا  »الباشاوات«  في مصر  ونوابها  إسطنبول 
الوالية املصرية،ووجدت السلطات اململوكية الحاكمة في مصر نفسها 
في حاجة ملحة للحصول عل الشرعية لحكمها؛ وكان العلماء هم الفئة 

القادرة على منح هذه الشرعية.

المغاربة في مصر خالل القرن الثامن عشر 

العالقة بني التجار والعلماء املغاربة
70

 “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 حسني إبراهيم 

قراءة في فلسفة 
ميشيل فوكو 

نظريته  تأسيس  في  بونتي  ميرلو  انطلق 
الديكارتي،  للكوجيتو  تجاوزه  من  الجسد  في 
املفكرة،  بالذات  مرتبط  ديكارت  عند  فالوجود 
أي بالوعي الخالص املتعالي، بينما يرى ميرلو 
بونتي أن هذا الوعي بتعاليه هو وعٌي منغلق 
على ذاته، في حني أن الوعي يعني الوعي بشئ 
العالم، وهذا من  إلى موضوعات  إنه ينزع  ما، 
هو  الذي  القصدية  مبدأ  إلى  استناده  خالل 
فالتفكير  الفينومينولوجية،  الفلسفة  أساس 
موجودة  موضوعات  أي  األشياء  يقصد  هو 
يتجه إلى العالم، فهو  في العالم، فاألنا )أفكر( 
)أفكر(  فاألنا  كذلك  دام  وما  العالم،  في  وجود 
والـ  )هنا(  الـ  في  واقعي  هو وجود محسوس 
)آن( – في املكان والزمان – فالذات الواعية هي 
الوجود الجسماني.  الذات املتجسدة تعبر عن 
هو  بونتي  ميرلو-  عند  الوعي  إن  فإن  وهكذا 
العارف  فاألنا  بالعالم،  ملتحم  جسماني  وعي 
حيث  الواقع،  في  املتجسد  األنا  هو  الواعي 
الجسد،  هو  بونتي  ميرلو  عند  الوعي  يصبح 
إن  الوعي،  عن  الواقعي  التعبير  هو  والجسد 
املتجسد  األنا  إلى  الواعي  األنا  من  انتقاله 
يعكس تحقق وجود الذات، فال انفصام بينهما 

)فالجسد بالنسبة للذات هو تأكيد الوجود(.
ككيان  الجسد  يتصور  بونتي«  »ميرلو-  إن 
النابضة،  للحياة  وممّثل  ناشط،  وفاعل  حّي 
 Acted به  مفعواًل  الجسد  فيرى  »فوكو«  أما 
وممثاًل  وسياسيًا،  تاريخيًا  ومنسحقًا   upon
ملنهج التدوين Inscription approach فكل 
التاريخية مدونة عليه، إن تصوري  املمارسات 
يمثالن  للجسد  بونتي«  و»ميرلو-  »فوكو« 
نقطتني على طرفي نقيض، األول يمّثل السلبية 
اإليجابية  الثاني  يمثل  بينما   Passivity
كمستقبل  الجسد  يتصور  »فوكو«   ،Activity
وعرضة  والتاريخية،  السياسية  للقوى  سلبي 
»ميرلو-  أما  لها،  وخاضًعا  السلطة  لتقنيات 
بونتي« فيتبنى وضعًا مخالًفا تماًما، إنه يؤكد 
قدرة  للفعل، ويؤكد على  الثقافي  على األساس 
الجسد اإليجابية في استخدام وتطويع القوى 
يعتمد  حوله،  املقننة  والسلوكية  االجتماعية 
الجسد على املهارات واألدوات الثقافية املتاحة 
أمامه، كما أنه مسؤول بنفس الدرجة عن إعادة 
إنتاج تلك املهارات واألدوات، وأكثر من ذلك، فإن 
أفعال الجسد املنظمة والطبيعية هي املسئولة 

عن إعادة إنتاج البناء االجتماعي والزمن.

وانطالًقا من ذلك الحوار مع نيتشه وميرلو 
– بونتي وغيرهما تتأسس رؤية فوكو للجسد، 
الخطاب  ملجمل  ومفارقة  مغايرة  رؤية  وهي 
قضية  يطرح   ال  فهو  الجسد،  حول  الفلسفي 
كما  الجسد   / الروح  ثنائية  إطار  في  الجسد 
تتجلى لدى أفالطون، وديكارت، وال كجسد أعلى 
للسوبر مان كما يقول نيتشه، وال ككيان نابض 
بطبيعة  يتناوله  ولم  بونتي،  ميرلو  يقدمه  كما 
ميادين  في  ثابت  فيزيولوجي  كمعطى  الحال 
والباثولوجيا،  والديموجرافيا  البيولوجيا 
ومكاًنا  والرغبات،  للحاجات  مجااًل  بوصفه 
للوظائف الحيوية كالهضم والتنفس والبناء..

الخ، ومأوى لهجوم امليكروبات والفيروسات.
لقد كان »فوكو« منشغاًل على مدار تحليالته 
ذلك  ألن  ويقيـده،  الجسد،  يكّبل  عما  بالكشف 
من  الجسد  أغـالل  ففك  للعقل،  تكبيل  رأيه  في 
إطالق  هو  والترويض  والنفي  التوجيه  آليات 
والزيف  الحجر  سراديب  من  العقول  سراح 
واإلثارة والحاجيات املزيفة. اهتم فوكو بالبعد 
السياسي في تاريخ الجسد، أي عالقة الجسد 
بالسلطة، إنه منغرس في عالقات السلطة، حيث 
توظفه  فهي  مباشًرا،  عماًل  فيه  السلطة  تعمل 
وتطبعه وتقومه،، وتعذبه، وتجبره على أعمال، 

وتضطره إلى احتفاالت، وتطالبه بدالالت.
ففي أعماله املبكرة، كان »فوكو« يدرس كيف 
مختلفة  ممارسات  في  يظهر  أن  للجسد  يمكن 
العيادة  تساهم في ضبطه وإدارته، ففي والدة 
كان مشغواًل بفهم كيف تنتج املعرفة واملمارسة 
شبكة  داخل  تطوعه  وكيف  الجسد،  الطبية 

املؤسسات املستقرة للسلطة الطبية.
يمثل أحد النظم  »فوكو«  إن الطب كما يرى 
الجسد  إخضاع  في  ساهمت  التي  األساسية 
وبسطت  الطبية  السلطة  تنامت  فقد  وضبطه، 
رفع  دعوى  تحت  املجاالت  كل  على  قبضتها 
هذا  وكان  والسكان،  األفراد  رفاهية  مستوى 
الطب  إحالل  مع  خاصة  للغاية  فعااًل  االتجاه 
الطب  محل   Mechanical medicine اآللي 

اإلنساني)*(.
إلى أي حد قام  لقد كشـفت نظريات »فوكو« 
بموضعة   Institutional املؤسسي  الطب 
تمت  حيث   Body objectification الجسد 
أصبح  بحيث   Medicalized طبيًا  صياغته 
الجسـد مجرد كيان طبيعي، يخلق ويعاد إنتاجه 
Created & reproduced من خالل الخطاب، 
كيف أضحت السلطة الطبية  »فوكو«  ويكشف 
على  هيمنتها  بسطت  منظمة  استراتيجية 
الطب  صار  لقد  وسلوكياتهم،  األفراد  أجساد 
محترفني  ومستشارين  خبراء  تضم  مؤسسة 
 Articulating Truths تقدم حقائق مفصلية
من  الطبية  السلطة  وساهمت  الجسد،  عن 

األجساد  »موضعة«  العلمي في  خالل خطابها 
املريضة عندما بدأت عمليات التشخيص الطبي 
وتحديد  و»الشذوذ«  »السواء«  تحديد  في 
اإلجراءات الالزمة للوصول إلى مستوى السواء
نمو  حلل  السجن  مولد  عن  دراسته  وفي 
للممارسات  كنتيجة  والوديع  املنضبط  الجسد 
لأللم،  النفعية  بالنظرية  اقترنت  التي  العقابية 
أن  عن  كشف  الجنس  تاريخ  عن  دراسته  وفي 
عشر  التاسع  القرن  في  الجنس  خطاب  بروز 
مهمة،  قضية  أو  كموضوع  الجنس  أظهر 
وكشف عن أن الجنس قد أضحى مادة للصراع 
السياسي ُتمارس من خالل معرفة طبية محددة.
الجسد  أنشطة  مظاهر  من  كمظهر  فالجنس 
يرتبط  جهة  من  فهو  سياسًيا،  رهاًنا  يشكل 
بأشـكال ضبط الجسـد: ترويض، تقوية، توزيع 
يرتبط  أخرى  جهة  ومن  الطاقة،  تدبير  القوى، 
التنظيم  هذا  يثيره  ما  كل  مع  السكان  بتنظيم 

من قضايا.
بفعل  فوكو-  رؤية  –وفق  الجسد  انهار  لقد 
العمل،  إيقاع  من  انهار  لقد  النظم،  من  العديد 
من  »القيم«  أو  بالطعام  وُسمم  الراحة،  وعدم 
األخالقية،  والقوانني  للعادات  خضوعه  خالل 

لقد انسحق الجسد كليًا عبر التاريخ.
تحت  واقع  إذًا  »فوكو«  فكر  في  الجسد  إن 
على  تعمل  ومتنامية  متعددة  قوى  تأثيرات 
هذه  عن  باقتدار  »فوكو«  كشف  وقد  تطويعه، 
التأثيرات من خالل ما أبدعه من أدوات منهجية؛ 
منهجيات  في  نوعية  نقلة  ذاتها  في  شكلت 

العلوم اإلنسانية.
املؤسسي  الطب  اآللي  بالطب  يقصد   )*(
النهضة،  مع عصر  ازدهاره  بدأ  الذي  الرسمي 
أما الطب اإلنساني فيقصد به الطب الشعبي- 
منذ  أوربا  في  سائدًا  كان  الذي  التقليدي 
على  أساسي  بشكل  ويركز  الوسطى،  العصور 

البعد اإلنساني للمرض.
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اتبع عقبة بن نافع، نفس النهج، حني كلف بإتمام 
الدخول إلى املغرب الكبير وغزوه، مما مكنه سنة 
670 ميالدية من بناء موقعه العسكري )بإفريقية( 
حيث  »القيروان«،  إسم  اليوم  إلى  سيحمل  الذي 
الواقعة  الحالية(  )بليبيا  فزان  بالد  على  فرض 
على الطريق بني إفريقيا جنوب الصحراء والبحر 
األبيض املتوسط، أن تقدم له سنويا منذ سنة 667 
ميالدية، ما مجموعه 360 من العبيد. ولقد أشارت 
إسمه  أمازيغي  قائد  إلى  حينها،  العربية  املصادر 
اعتناق  قبل  الذي  أوربة،  قبيلة  قادة  من  كسيلة، 
املهاجر،  أبو  الجديد  الحاكم  إمرة  تحت  اإلسالم 
لكن  الصلح.  إلى  مياال  مساملا  رجال  إياه  معتبرة 
عقبة بن نافع، الذي كان من أنصار التشدد والذي 
أبي  بن  معاوية  وفاة  حتى  إفريقيا  شمال  حكم 
قرر  قد  بدمشق،  األموية  الدولة  مؤسس  سفيان 
إخضاع األمازيغ بالقوة والعنف، مصرا على إذالل 
قادتهم. فكان أن عامل القائد كسيلة معاملة األسير، 

حتى وقد اعتنق هذا األخير الديانة اإلسالمية. 
إن مما تورده مصادر عربية )ذكرها إبن خلدون 
السادس.  جزئه  في  والعبر«  »التاريخ  كتابه  في 
الصفحات 172 و 173(، أن عقبة بن نافع قد سعى 
إلى إهانة القائد األمازيغي املسلم »كسيلة«، حني 
طلب منه سلخ شاة أمامه وأمام الجميع، فكان أن 
للقيام  عبيده  من  بعض  بتكليف  األخير  هذا  قام 
العبيد  تواجد  إلى  يشير  مما  )وهذا  املهمة  بتلك 
حيث  اإلسالم(.  مجيئ  قبل  أيضا  األمازيغ  لدى 
التحالف  كسيلة  قرر  أن  اإلهانة  تلك  نتيجة  كانت 
مع البيزنطيني وقتل عقبة بن نافع والقضاء على 
683 ميالدية. ففر  جيشه، وهو ما نجح فيه سنة 
القيروان،  من  وقاص  أبي  بن  زهير  عقبة،  نائب 
باملشرق، فأصبحت  العرب  النجدة من  للبحث عن 
مدينة القيروان تحت إمرة كسيلة، الذي بقي معتنقا 
اإلسالم رغم ذلك، ولم يسجل عليه، في كل املصادر 
التاريخية، أن أساء للعرب الذين بقوا تحت إمرته.

ميالدية   689 سنة  وقاص  أبي  بن  زهير  عاد 
بجيش كبير استعاد به بالد إفريقية )تونس(، لكنه 
فتولى  املعركة،  ذات  في  كسيلة  مثل  مثله  سيقتل 
ابتداء  النعمان  بن  حسان  الجديدة  املعارك  قيادة 
مستقدم  رأس جيش  على  ميالدية،   695 سنة  من 

من مصر يصل تعداده 40 ألف رجل. 
احتالل  في  التحول  نقطة  الغزوات  تلك  شكلت 
كل شمال إفريقيا، وصوال حتى إلى شمال املغرب 
»ديهيا«  أو  الكاهنة  هزيمة  بعد  خاصة  األقصى، 
ملكة األمازيغ، التي كانت قد قادت مقاومة باملغرب 
األوسط في الشمال الشرقي للجزائر الحالية حتى 
سنة 697 ميالدية. لكن الذي سيتمم تلك املهمة هو 
القائد العربي موسى بن نصير، حاكم تونس سنة 
705 ميالدية، الذي أخضع باقي القبائل األمازيغية 
وكل الشمال اإلفريقي، مما مكنه من أسر أكبر عدد 

من األسرى مقارنة بكل من سبقوه )هناك مصادر 
 300 إلبن عذارى تتحدث عن  البيان«  »كتاب  مثل 
كبير(.حيث تم إلحاق  مهول  رقم  وهو  أسير،  ألف 
آخرون  أرسل  بينما  الجيش،  بصفوف  بعضهم 
األموية  والعاصمة  القاهرة  إمارة  لحكام  كهدايا 
بدمشق، فيما بيع آخرون في سوق النخاسة. بل إن 
وفرة األسرى أولئك قد أدت حينها إلى انهيار أثمنة 
العبيد في تلك السوق ببالد إفريقية، مما تسبب في 
القائد موسى  للرقيق. ولقد شهد  كسادها كتجارة 
بن نصير ذلك الكساد في تجارة العبيد، حيث بيع 
أمامه رجل وزوجته وأبناؤهما بما ال يتجاوز 50 

درهما )املصدر »كتاب البيان«(.
سيبهر موسى بن نصير، كما كتب ذلك الباحث 
دمشق  في  رؤساءه  الطالبي،  محمد  التونسي 
واملشرق بسبب العدد الكبير من العبيد الذين كان 
العبيد  أولئك  قيادته سينجز  إليهم. وتحت  يرسل 
أكبر األشغال لبناء السفن الحربية بتونس مثلما 

كان عليه الحال في مدينة صور )اللبنانية(. مثلما 
سوداء  إفريقية  عناصر  مشاركة  على  دالئل  نجد 
شبه  إلى  عبر  الذي  زياد،  بن  طارق  جيش  ضمن 
الجزيرة اإليبيرية سنة 711 ميالدية باسم موسى 
بن نصير. كان طارق بن زياد أمازيغيا، مع وضعية 
أي  كسيلة،  سبقه  الذي  األمازيغي  بالقائد  شبيهة 

تابع لحاكم تونس موسى بن نصير.
إبن  إفريقي  الشمال  املؤرخ  يورده  مما  إن 
الشابات، الذي توفي سنة 1282 ميالدية بإفريقية، 
أن طارق بن زياد حني وضع اليد على مدينة قرطبة، 
محصنة  كاتدرائية  ببناية  لإللتجاء  ساكنتها  فر 
ذات ممر سري تحت األرض. وحتى يستطلع طارق 
البشرة  أسود  جنديا  سيرسل  السري،  املمر  ذلك 
من أتباعه، الذي ما أن تمكن من الدخول إلى تلك 
اعتقله  حتى  السري  املمر  ذلك  عبر  الكاتدرائية 
لونه  أمام  املسيحيون وصدموا  اإليبيريون  أولئك 
صباغة  أنها  معتقدين  والناصع،  الشديد  األسود 

لإلختباء، فشرعوا في تمرير حبل كبير فوق جلده 
ملحو ذلك اللون األسود، قبل أن يتأكدوا في األخير 
أنه لون الرجل األصلي )مهم هنا التذكير، أن ذات 
األمر سيتم تسجيله مع قبائل غامبيا بإفريقيا، حني 
آلفيس  بالبرتغاليني، حيث كتب  احتكوا ألول مرة 
السود  أولئك  حولي  »تجمع  يقول:  موستو  دا  كا 
رجاال ونساء، كما لو أنهم اكتشفوا شيئا عجاب. 
وشرع بعضهم في ملسي ويحكون جلدي ببصاقهم 
للتأكد إن كان لون بشرتي األبيض صباغة للتخفي 

أو أنه فعال لون بشرتي األصلي«. 
ذلك  أن  الشابات،  ابن  املؤرخ  يؤكده  مما  إن 
ببشرته  إفريقي  رجل  أول  كان  األسود  الجندي 
الجندي  ذلك  أن  مؤكدا  اإليبيريون.  يكتشفه  تلك 
إلى  يعود  وأن  منهم  الفرار  من  تمكن  قد  البارع، 
رفاقه ضمن الجيش املسلم بقيادة طارق بن زياد، 
وزودهم بمعلومات مكنتهم من اعتقال كل من كان 
داخل تلك الكاتدرائية بعد تحريرها منهم )هذا ال 

يعني طبعا أن اإليبيريني، كما يذهب إلى ذلك هذا 
بل  الزنوج،  السود  اإلفريقيني  يعرفوا  لم  املؤرخ، 
إنهم قد احتكوا بهم طيلة العهد الروماني القريب 
الباب،  والقرطاجني األقدم(. ومما يسجل في هذا 
أن طارق بن زياد في خطبته لجنده، قد تحدث عن 
إذن،  كان،  فالسبي  املسبيات.  النساء  امتالك  حق 
لتحميس  الحاسمة  املحركة  األهداف  من  واحدا 

الجنود ضمن غنائم املسلمني. 
الذي  املقري  أحمد  املغربي  املؤرخ  أيضا،  يورد، 
توفي سنة 1632 ميالدية، في كتابه »نفح الطيب 
من غصن األندلس الرطيب«، أن طارق بن زياد قد 

قال لجنده بالحرف:
فتيات  البالد  بهذه  توجد  أنه  بلغكم  »لقد 
مغطى  البهي  شكلهن  وإن  جميالت،  إغريقيات 
والديباج،  والذهب  بالزمرد  وموشى  رفيع  بلباس 
وأنهن يعشن في قصور امللوك )...(. وإن ما يتمناه 
عبر  تتم  أن  هو  امللك(،  عبد  بن  )الوليد  السلطان 
شجاعتكم كلمة هلل في هذه البالد، وأن يكون الدين 

الحق قائما فيها. وأن الغنائم لكم«.
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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 )9(

كان لك�سيلة الأمازيغي عبيده ال�سود، 
و�سار لعقبة بن نافع عبيده ال�سود اأي�سا

n  شوقي الهامل

n  ترجمة: لحسن العسبي

سيبهر موسى بن 
نصير، كما كتب ذلك 

الباحث التونسي 
محمد الطالبي، 

رؤساءه في دمشق 
والمشرق بسبب العدد 
الكبير من العبيد الذين 

كان يرسل إليهم. 
وتحت قيادته سينجز 

أولئك العبيد أكبر 
األشغال لبناء السفن 
الحربية بتونس مثلما 

كان عليه الحال في 
مدينة صور )اللبنانية(



بجهة بني مالل  - خنيفرة

الأندية الرتبوية »ج�سر متميز« لكت�ساب م�سلكيات  املواطنة وحقوق الإن�سان يف �سن مبكرة
n أحمد بيضي

اإلنسان«،  لحقوق  الجهوية  »اللجنة  نظمت 
للتربية  الجهوية  »األكاديمية  مع  بشراكة 
في  خنيفرة،   - مالل  بني  لجهة  والتكوين«، 
ضيافة مدرسة النهضة ببني مالل، حفل تتويج 
املشاركة  االبتدائية  التعليمية  املؤسسات  أندية 
على  التربية  ألندية  الجهوية  املسابقة  في 
املواطنة وحقوق اإلنسان، وذلك بحضور ثلة من 
األساتذة واألطر التربوية والتالميذ والتلميذات، 
حيث سلمت لألندية املشاركة تذكارات تقديرية، 

و كتب تربوية وحقوقية لفائدة التالميذ.
املواطنة  على  التربية  بأندية  األمر  ويتعلق 
وحقوق اإلنسان بكل من مدرسة املسيرة ومدرسة 
أنوال بمديرية بني مالل، مدرسة تكانت بأفورار 
ومجموعة  بتيموليلت  املختلطة  واملدرسة 
باإلضافة  أزيالل،  بمديرية  شعيب  ايت  مدارس 
زينب  ومدرسة  الكريفات  مدارس  مجموعة  إلى 
املركز  ومدرسة  السعادة  ومدرسة  النفزاوية 
الفالحي اوالد زمام ومجموعة مدارس دار الفالح 
بمديرية الفقيه بن صالح، ومدرسة األمل بمديرية 

خريبكة، ومدرسة أمالو بمديرية خنيفرة.
الحفل  يعتبر  الجهوية،  اللجنة  بالغ  ووفق 
اللجنة  وضعته  الذي  للبرنامج  »تتويجا 
خنيفرة   - مالل  بني  اإلنسان  لحقوق  الجهوية 
مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بهدف 

وحقوق  املواطنة  على  التربية  أندية  مواكبة 
اإلنسان باملدارس االبتدائية، في مختلف أقاليم 
اإلنسان  ثقافة حقوق  تعزيز نشر  بغاية  الجهة، 
املدرسي«،  الوسط  في  املواطنة  على  والتربية 
تجمع  التي  الشراكة  تفعيل  إطار  في  وذلك 

املؤسستني .
وقد انطلق البرنامج ب »دورة تكوينية ُنظمت 
يومي 21 و 22 فبراير 2021، باملركز الجهوي 
للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربوي ببني مالل 
25 أستاذة وأستاذا بالتعليم االبتدائي،  لفائدة 

على  التربية  أندية  وتنشيط  تفعيل  آليات  حول 
املواطنة وحقوق اإلنسان باملؤسسات التعليمية 
أندية  وأعضاء  عضوات  قدرات  تعزيز  بهدف 
التربية  التربية على حقوق اإلنسان في مجالي 
يضيف  اإلنسان«،  حقوق  وثقافة  املواطنة  على 

البالغ. 
الدورة  ملضامني  العملي  التطبيق  أجل  ومن 
على  التربية  أندية  إشعاع  وضمان  التكوينية، 
الفضاءات  داخل  اإلنسان  وحقوق  املواطنة 
املدرسية، »أعلن عن مسابقة أفضل إبداع تربوي 
مختلف  من  ناديا   12 فيها  انخرط  وحقوقي، 
الجهوية  اللجنة  قامت  حيث  الجهة،  أقاليم 
لحقوق اإلنسان بمواكبة األندية املشاركة، خالل 
مختلف مراحل إعداد أنشطتها التربوية«، وذلك 
كما  األندية،  منسقي  مع  املباشر  التواصل  عبر 
للمؤسسات  الزيارات  من  مجموعة  تنظيم  تم 

املشاركة.
على  بالغها،  في  الجهوية،  اللجنة  وأكدت 
األكاديمية  مع  بشراكتها  مراهنتها،  مدى 
الجهوية للتربية والتكوين، على »أندية التربية 
املؤسسات  في  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  على 
في  املدرسي  الوسط  ألهمية  نظرا  التعليمية، 
تمكني  عبر  اإلنسان  حقوق  بثقافة  النهوض 
املواقف  اكتساب  من  والتالميذ  التلميذات 
والسلوكيات التي تحترم حقوق اإلنسان والقيم 
اإلنسانية والكرامة املتأصلة في اإلنسان في سن 

مبكرة« يخلص املصدر ذاته.  

 n عبداللطيف الكامل
بأكادير،  اإلقليمية  اليقظة  لجنة  قررت 
بجوار  الكائن  امليداني  املستشفى  فتح 
أجل  من  وذلك  الثاني،  الحسن  مستشفى 
بكوفيد19، على  املصابة  الحاالت  استقبال 
امللحوظ في عدد املصابني  »التزايد  خلفية 
بهذا الوباء بجهة سوس ماسة،وخاصة منذ 

بداية شهر يوليوز الجاري«.
كوفيد  عدوى  إلنتشار  التصدي  وبهدف 
تسابق السلطات  الجهة،  بهذه  مجددا   19
وسلطات  أمنيني  شركاء  من  العمومية 
أكادير  بعمالة  الزمن  وصحية،  إدارية 
انتشار فيروس كورونا  للحد من  إداوتنان 
والزجرية  التحسيسية  الحمالت  بتفعيل 
احترام  خص  ماي  في  تهاون  كل  حق  في 
اإلجراءات االحترازية ضد استشراء الوباء.

باملنطقة  الوبائية  الوضعية  وكانت  هذا 
أرقاما  األخيرة،  اآلونة  في  سجلت،  قد 
مخيفة في نسبة العدوى، كما سجلت إقباال 
باملؤسسات  االستشفاء  طلب  على  كبيرا 
فرض  مما  والخاصة  العمومية  الصحية 
مستشفى  قرب  امليداني  املستشفى  فتح 
الحسن الثاني لالستجابة للطلب املتزايد. 

الصحية  الوضعية  هذه  واقتضت 

الحية  الطاقات  لكل  واسعا  انخراطا 
املوجة  هذه  لصد  االَكاديري  للمجتمع 
خالل   من  للعدوى،  الخطير  االنتشار  من 
التام  االحترام  »ضرورة  ب  التحسيس  
وجماعي  شخصي  بشكل  الوقائية  للسبل 
الكمامة  ارتداء  رأسها  وعلى  ومؤسساتي 
ووسائل  التباعد  احترام  صحيح،  بشكل 

النظافة والتعقيم...«.  
في   املقلقة،  املستجدات   هذه  »تسجل   
الوقت الذي  تحاول أَكادير، تزامنا  مع عطلة 
فصل الصيف، أن تستعيد مكانتها  كوجهة 
والخارجية  الداخلية  للسياحة  مفضلة 
ينتشر  صار  الوباء  لكن  الظرفية،  هذه  في 
مما  الخطر،  ناقوس  دق  على  يبعث  بشكل 
وزوار،  ساكنة  ،من  الجميع  تنبيه  يفرض 
التدابير  الحرص على تطبيق  إلى ضرورة 
من  احترامها  والتحفيزعلى  االحترازية، 
والذي  ومخالطني،  أقرباء  الجميع  طرف 
يعد السبيل الناجع للحد من هذه الوتيرة 
صيانة  بهدف  العدوى  انتشار  سرعة  في 
الصحة العامة و حماية األرواح ومواصلة 
بكل  الجاري  التخفيف  من  االستفادة 
مسؤولية والحرص على تفادي أي انتكاسة 
تعيد الحجر ووقف األنشطة« تؤكد فعاليات 

جمعوية باملدينة.
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اأرقام اإ�سابات كورونا املقلقة تفر�ض فتح  امل�ست�سفى امليداين باأكَادير
وجدة.. قاعات ذكية وتفاعلية 

بجامعة حممد الأول

االستعدادات  إطار  في  بوجدة،  األول  »أطلقت جامعة محمد 
توفير  حيث  من  سيما  وال   ،2021-2022 الدراسي  العام  لبدء 
عن  الدراسة  وضمان  الالزمة  التقنية  والوسائل  التجهيزات 
والعلوم  اآلداب  كلية  داخل  وتفاعلية«  »ذكية  قاعات  أربع  بعد، 
القاعات،  هذه  »أن  إلى   الفتا  للجامعة،  بالغ  »يفيد  اإلنسانية 
بعد،  عن  للدراسة  التقنية  املعدات  أحدث  للطلبة  توفر  التي 

تحتوي كل منها على 25 حاسوبا حديثا و4 شاشات تفاعلية.
إلقاء  على  األستاذ  ستساعد  التقنية  التجهيزات  وهذه 
للطلبة الحاضرين والذين يتابعون  محاضراته في »آن واحد« 
الدراسة مباشرة عن بعد«، مشيرا إلى« أنه يمكن لـ 800 طالب 

متابعة الدرس أثناء البث املباشر«.
ووفق املصدر ذاته  فإنه »في سياق التحوالت الرقمية، عمدت 
مبتكرة  مناهج  تطوير  الى  األخيرة،  السنوات  في  الجامعة، 
واعتماد  كورونا  جائحة  ظهور  وبعد  التدريس،  في  وتقنية 
عن  التدريس  عملية  في  الجامعة  انخرطت  الصحية،  الطوارئ 
بعد، وذلك تماشيا مع القانون اإلطار رقم »17.51«، علما بأن  
الجامعة »بصدد تهيئة 7 مدرجات كبرى )ذكية وتفاعلية( بكلية 
الطاقة  وتناهز  أشهر،   8 غضون  في  جاهزة  وستكون  العلوم، 

االستيعابية لهذه املدرجات 1000 طالب«.

فا�ض - مكنا�ض ..72 موؤ�س�سة 
تعليمية م�سنفة داجمة  

فاس-  لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  أفادت 
على  دامجة  املصنفة  التعليمية  املؤسسات  عدد  »أن  مكناس 
من  أزيد  تستقبل  الحالية،  السنة  خالل   72 بلغ  الجهة  صعيد 

4500 طفل في وضعية إعاقة«.
ووردت هذه املعطيات ضمن املخطط الجهوي لتنزيل املشروع 
رقم 4 املتعلق ب »تمكني األطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات 
نظمته  تواصلي  لقاء  في  قدم  والذي  التمدرس«،  من  خاصة 

األكاديمية.
الدامجة   للتربية  البيداغوجي  النموذج  تطوير  وبشأن 
التدخل  خدمات  من  طفل   1700 »استفاد خالل السنة الحالية 
الطبي والشبه طبي، كما استفاد نفس العدد من خدمات التدخل 
التدخل  خدمات  على   1700 وحصل  واالجتماعي،  النفسي 
السيكو معرفي، فيما بلغ عدد األطفال املستفيدين من التكييف 

.»4582
و»قدر عدد األطفال املشاركني في األنشطة الترفيهية والفنية 
إعاقة  وضعية  في  األطفال  وعدد  طفال،   2289 والرياضية 
املستفيدين من الفحوصات الطبية 4582، وعدد املستفيدين من 
التكفل الطبي 1700، واملستفيدين من التجهيزات الطبية 1631، 
حسب  والدولية  الوطنية  املدرسية  البطوالت  في  واملشاركني 
كفايات  تقوية  بمحور  يتعلق  ما  طفال.وفي  اإلعاقة530  صنف 
والجمعيات،  واألسر  واإلداريني  التربويني  الفاعلني  وقدرات 
إطار   و902  التفتيش،  هيئة  من   124 التكوين  من  استفاد 

تربوي، و305 أطر إدارية، و96 من األسر والجمعيات«.
الحكامة،  بتطوير  املرتبط  الخاص  الهدف  و»بخصوص 
وتطوير الشراكات الداعمة للتربية الدامجة، بلغ  عدد الشراكات 
 144 برمجة   2022 سنة  51.وسيتم  وجهويا  إقليميا  املبرمة 
الصحية،  املرافق  وكراسي  الولوجيات  من  لإلستفادة  مؤسسة 
و210 مؤسسات سنة 2023، وستتم سنة 2022 برمجة 144 

قاعة من أجل التجهيز والتأهيل، و210 قاعات سنة 2023.
املتدخلني  من   2100 تأهيل   2022 سنة  تعرف  أن  وينتظر 
سنة  مماثل  وعدد  والجمعيات،  واألسر  واإلداريني  التربويني 
2023، مع برمجة 86 شراكة سنة 2022، و114 سنة 2023« 

وفق املصدر نفسه.

»بني جتيت«  .. العط�ض وغياب 
الكهرباء يثريان الحتجاج

n فجر مبارك

على  مسيرة  بني تجيت«  من  زروق  »والد  دوار  نظم سكان  
األقدام،  في اتجاه   مدينة بوعرفة،  احتجاجا على »غياب املاء 
الصالح للشرب والكهرباء، وذلك منذ يوم الخميس 22 يوليوز 

الجاري«.
ووفق  مصادر من املنطقة، فإن »حوالي 100 شخص، نفذوا 
بغية  حارة،  شمس  لهيب  تحت  األقدام،  على  مشيا  مسيرة 
الوصول الى مقر عمالة بوعرفة، إليصال معاناة الساكنة جراء 
غياب املاء الصالح للشرب والكهرباء، خاصة وأنهم تلقوا وعود 
ابحفر آبار قصد توزيع املياه عليهم منذ ما يزيد  عن سنتني، 
من  عددا  »أن  مضيفة  ميدانيا«،  تتحقق  لم  الوعود  تلك  لكن 
املشاركني، خاصة كبار السن، ظهر عليهم عياء واضح، وجروح 
على مستوى األرجل، نتيجة للحرارة املفرطة، وطول املسافة«.   
وأشارت املصادر ذاتها إلى  »أن املحتجني أكدوا  عزمهم على 
الدفاع عن  مطالبهم املشروعة من أجل   التسريع   بحفر اآلبار 

الجوفية، وإيصال هذه املادة الحيوية للسكان«. 
تالسينت  مدينة  من  مصادر   أشارت  متصل،   سياق  وفي 
املجاورة، إلى أن األخيرة  »عرفت  يوم عيد األضحى   انقطاعا 
أربك  ما  الكهربائي،  والتيار  للشرب  الصالح  باملاء  التزود  في 
حسابات الساكنة خالل هذه  املناسبة الدينية، التي تشهد عودة 
العيد بني األهل  أبناء املنطقة من أجل قضاء عطلة  العديد من 

واألحباب؟«.

في حفل تربوي

تكرمي املتميزين يف م�سابقة القراءة بخنيفرة
n أ.بيضي

نظمت  وتربوية،  ثقافية  أجواء  في 
بمؤسسة  والكتابة«  القراءة  »ورشة 
اإلبداع الفني واألدبي، بخنيفرة، حفال 
»مسابقة  مميزا احتفاء باملتوجني في 
القراءة« إقليميا، والتي تتغيا  » تنمية 
وتحسني  الناشئة،  لدى  القراءة  حب 
آليات ومهارات اللغة والنقد والتعبير 
في  الثقافي  الوعي  من  والرفع  لديهم، 
املؤسسات  عدد  بلغ  وقد  وجدانهم«، 
املسابقة  في  املشاركة  التعليمية 
املستويات،  جميع  من  مؤسسة   24
والحضري،  القروي  الصعيدين  على 

العمومي والخصوصي.
عدد  حضور  شهد   الذي  الحفل 
واألمهات  التربويني،  الفاعلني  من 
وأعضاء  الفائزين،  والتالميذ  واآلباء، 
لجنة التحكيم، افتتح بتالوة آيات من 
التلميذة رميصاء  الكريم تلتها  القرآن 
الخامس،  محمد  إعدادية  من  احسني، 
لتتقدم مؤطرة ورشة القراءة والكتابة 
بكلمة  كوبالي،  ذة. سميرة  باملؤسسة، 
رحبت فيها بالحضور، منوهة ب »دور 
اإلدارة التربوية، واألساتذة املشرفني، 
ودور  القرائي،  بالفعل  الرقي  في 
لدى  القراءة  ثقافة  تعزيز  في  األسرة 
األبناء، وكذا بدور لجنة التحكيم التي 
القراءة«،  أبطال  اكتشاف  سهرت على 
القرائية  املبادرات  إلى«نجاح  مشيرة 
من  جزء  وإنجاز  القراءة  تشجيع  في 
تحسني  في  أساسا  املتجلية  رسالتها 
معدالت القراءة باللغة العربية، وغرس 

شغف املعرفة لديهم وتنمية مهاراتهم 
لدى  واالبداعي  التحليلي  التفكير  في 
التالميذ«،  مذكرة  بجهود  »مصلحة 
الشؤون التربوية باملديرية اإلقليمية«، 
املواهب«،  »اكتشاف  في  مما يساهم  
املبادرة  ودعم  ساند  من  »كل  شاكرة 
التباري  على  التالميذ  لتشجيع 

واملشاركة«. 
يوثق  شريط  عرض  الحفل   وشهد 
اإلقليمية  املسابقة  مراحل  ملختلف 
والشهادات  الجوائز  وتوزيع  للقراءة، 
إلى  فيها،  املتميزين  على  التقديرية 
بعنوان  مسرحي  عرض  جانب    
ورشة  مؤطر  من  بتأطير  »املناصفة«، 
وتشخيص  ركاطة،  ذ.حميد  املسرح، 
جكا  الزهراء  فاطمة  التلميذتني: 

وإيمان لزعر.
والفائزين  الفائزات  أن  إلى  ويشار 
لفئة  بالنسبة  القراءة«،  »مسابقة  في 
وعلي،  فداء  هم  االبتدائي،  مستوى 
الخصوصية  األنوار  مدرسة  من 
من  اعزوزو،  مريم  األولى(،  )الجائزة 
الثانية(،  )الجائزة  السالم  مدرسة 
توسنا  مدرسة  من  العمري  ومروى 
مع    الثالثة(،  )الجائزة  الخصوصية 
وعلي  فداء  التلميذة  أن  إلى  اإلشارة 
هي نفسها املتوجة بالجائزة الوطنية 
للقراءة 2020، املمنوحة لها من طرف 
دورتها  في  باملغرب«،  القراءة  »شبكة 
توجت  أن  لها  سبق  كما  السادسة، 
لسنة  للقراءة  الجهوية  بالجائزة 
مراكش  جهتي  مستوى  على   ،2019
بالنسبة  خنيفرة.   مالل  وبني  آسفي 
لفئة مستوى اإلعدادي، فكانت الجائزة 

بوبوط،  تسنيم  نصيب  من  األولى 
بخنيفرة،  االمتياز  عالم  مؤسسة  من 
من  سعيد،  لشيماء  الثانية  والجائزة 
والجائزة  بمريرت،  املقاومة  إعدادية 
الثالثة لهبة اللوي، من إعدادية محمد 
لفئة  وبالنسبة  بخنيفرة،  الخامس 
تسنيم  فحصلت  الثانوي  مستوى 
أبو  التأهيلية  الثانوية  من  وعزى، 
القاسم الزياني بخنيفرة، على الجائزة 
أم  ثانوية  من  اكدجيك،  وهبة  األولى 

الربيع بمريرت على الجائزة الثانية. 

وتم تسليم »جائزة املدرسة املتميزة« 
الفطواكي،  حمان  اإلعدادية  للثانوية 
وهي املؤسسة األكثر مشاركة من حيث 
املؤسسة  مدير  تسلمها  التالميذ،  عدد 
واألستاذ املشرف، مع شهادة تقديرية، 
على  تقديرية  شهادات  توزيع  تم  كما 
باملسابقة،  الخاصة  التحكيم  لجنة 
لحسن  ذ.  التاريخ  في  الباحث  وهم 
رهوان، الناقد ذ. مصطفى داد، القاص 
ومؤطرة  ركاطة،  حميد  ذ.  والروائي 
بمؤسسة  والكتابة  القراءة  ورشة 

سميرة  ذة.  واألدبي  الفني  اإلبداع 
شهادات  توزيع  إلى  إضافة  كوبالي.  
في  املتميزين  التالميذ  على  تقديرية 
اإلبداع  مؤسسة  مكتبة  في  القراءة 
شهادتني  وتوزيع  السنة،  طوال 
التلميذتني املشاركتني  تقديريتني على 
في  عرضها  تم  التي  املسرحية  في 
منسق  بمجهود   التنويه  مع  الحفل، 
اللغة  ومؤطر  الزجال،  الحفل،  فقرات 
توفيق  ذ.  باملؤسسة،  اإلنجليزية 

البيض. 

  من حفل األندية التربوية

 للقراءة دور أساسي في تنشئة شخصية الطفل بشكل سليم



 بناء على ما تم تسجيله أسابيع قبل عيد األضحى املبارك من 
انخفاض في عدد اإلصابات اإليجابية بفيروس كورونا املستجد 
املواطنات  من  كبير  جزء  حرص  أمام  الوفيات،  عدد  وتراجع 
والحاجزية  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  على  واملواطنني 
املتخذة من قبل السلطات العمومية، وما تحرزه الحملة الوطنية 
تدريجيا  املستهدفة  الفئات  دائرة  واتساع  تقدم  من  للتطعيم 
إبان  سابق  وقت  في  الحكومة  بادرت  اللقاحات.  توفر  حسب 
فاتح يونيو 2021 إلى التخفيف من القيود املرتبطة بالجائحة 
في انتظار تحقيق املناعة الجماعية وعودة الحياة إلى سيرها 
ابتداء  والجوية  البحرية  الحدود  بفتح  اإلذن  تم  إذ  الطبيعي. 
األنشطة  عديد  باستئناف  والسماح  يونيو،  من منتصف شهر 
على  اإلبقاء  ضرورة  مع  وغيرها،  واألعراس  الحفالت  وإقامة 
احترام التدابير الوقائية، حفاظا على صحة وسالمة الجميع...

إلى ما لوحظ من تراخ واستهتار لدى  أنه وبالنظر       بيد 
غالبية املغاربة وخاصة في املدن الكبرى، الذين اعتقدوا واهمني 
من  التخلص  إلى  وسارعوا  الخطر،  منطقة  خارج  صرنا  أننا 
واحترام  الكحولية  املعقمات  واستعمال  الكمامات  وضع 
أو  الحافالت  في  أو  األسواق  في  سواء  الجسدي،  التباعد 
أو  الشواطئ  في  أو  القيساريات  في  أو  واملطاعم  املقاهي  في 
لالرتفاع  عاد  أن  يلبث  لم  الوبائي  املنحنى  فإن  األعراس،  في 
قرار  من  أسبوعني  من  أقل  في  أنه  حيث  ومقلق.  الفت  بشكل 
األلف إصابة  الرسمية سقف  التخفيف، تجاوزت اإلحصائيات 
يوميا بجائحة »كوفيد 19-« ناهيكم عن عدد الوفيات مع ظهور 
متحور  قبيل  من  االنتشار  وسريعة  خطيرة  متحورة  سالالت 

»دلتا«.
     وبالرغم من كل التنبيهات والتحذيرات املعتمدة من قبل 
إلى  جميعها  الداعية  الصحة،  وزارة  وبالغات  اإلعالم  وسائل 
مع  اللقاح،  بتلقي  والتعجيل  االحترازية  باإلجراءات  التقيد 
املزيد من توخي الحيطة والحذر، تفاديا لوقوع انتكاسة وبائية 
في  استمر  الذي  الوطني  املجهود  بكل  تعصف  أن  شأنها  من 
فإن  ببالدنا،  حالة  أول  ظهور  منذ  الواسع  التضامن  من  إطار 
لنصل  استفحاال،  إال  تزدد  لم  الشديد  لألسف  الوبائية  الحالة 
في  حالة  آالف   4 حوالي  إلى  العيد  حلول  قبل  ذلك  إثر  على 
اإلنعاش  بأقسام  الحرجة  الحاالت  عدد  تزايد  عن  اليوم فضال 
إلى مزيد من  الوضع الصحي مرشحا  الوفيات، ومازال  وعدد 
اتخاذ  إلى  ثانية  للعودة  الحكومة  التدهور، مما اضطرت معه 
حزمة من اإلجراءات ابتداء من يوم ثالث عيد 23 يوليوز 2021 
إقامة مراسم  ليال، ومن بينها منع  الحادية عشرة  الساعة  في 
التأبني وعدم تجاوز عشرة أشخاص كحد أقصى أثناء عملية 

الدفن، وإلغاء تنظيم جميع الحفالت واألعراس...
في  واالستياء  التذمر  من  الكثير  أثار  الذي  القرار  وهو       
في  واملشتغلني  األفراح  قاعات  أرباب  وخاصة  األسر  أوساط 
األعراس، الذين بمجرد ما استبشروا خيرا بعودة الدفء إلى 
املباغتة  كالصاعقة  الخبر  رؤوسهم  على  نزل  حتى  جيوبهم 
واملدمرة، السيما أنهم يشكلون الفئة األكثر تضررا من تفشي 
صندوق  دعم  من  ال  تستفد  لم  والتي   ،»-19 »كوفيد  جائحة 
بمزاولة  لها  بالسماح  وال  االضطراري،  التوقف  عن  كورونا 
تخفيف  مخطط  من  الثالثة  املرحلة  إلى  املرور  عند  أنشطتها 
املقاهي  فتح  الذي شمل  املاضي،  الصيف  في  الصحي  الحجر 
التي  األمكنة  وجميع  والشواطئ  الكبرى  واألسواق  واملطاعم 
يكثر فيها االزدحام ويقل بداخلها النظام، ما عدا املهن املرتبطة 
وفق  تنظيمها  في  التحكم  يمكن  التي  والحفالت  باألعراس 
الضوابط الصحية املطلوبة، لتظل وضعية املنتمني إلى القطاع 

جد متأزمة على مدى عام كامل.
من  بها  والعاملون  الحفالت  قاعات  أرباب  وحدهم  وليس    
أصيبوا  من  وأسرهم،  العرسان  جانب  إلى  وندل  »نكافات« 
بإغالق  القاضي  الحكومة  بقرار  وصدموا  كبيرة  أمل  بخيبة 
على  يمض  لم  الذين  وهم  األعراس،  ومنع  الحفالت  قاعات 
تنفسهم الصعداء سوى بضعة أسابيع من استئناف أنشطتهم، 
السيما أن الكثيرين منهم ليس لديهم من مورد رزق آخر غير هذه 
القاعات حصل  الحفالت واألعراس املوسمية، وأن هناك عديد 
أصحابها على تسبيقات من زبنائها وعملوا على اقتناء ما يلزم 
من تجهيزات وبضائع الستقبال املدعوين والضيوف، دون أن 
يرافق القرار الحكومي أي إجراء آخر يأخذ بعني االعتبار مثل 
هذه األضرار وسواها من اآلثار السلبية على حوالي مليوني 
كيف  ثم  العاطلني،  طوابير  إلى  سينضافون  الذين  شخص 
سيكون عليه الحال من إحراج وتعقيدات بني أصحاب القاعات 

والعرسان من جهة، وبني العرسان واملدعوين من جهة ثانية؟
الحكومة  تمادي  استنكروا  كثر  مغاربة  كذلك  هناك  بل       
في اتخاذ قرارات مصيرية بكثير من التخبط واالرتجال، دون 
مراعاة األوضاع املزرية التي أصبح عليها املهنيون من املهددين 
من  معه  ومن  العثماني  لدى  فهل  معهم.  والعاملون  باإلفالس 
العام حساسية مفرطة تجاه األفراح واملسرات،  مدبري الشأن 
البؤس  كنف  في  العيش  إال  الشعب  هذا  ألبناء  يريدون  وال 

واليأس واألحزان؟
     إننا وبقدر ما بتنا أكثر تطلعا إلى انفراج الغمة وعودة 
من  للخروج  قلوبنا،  إلى  املفقود  والفرح  شفاهنا  إلى  البسمة 
دائرة البؤس والحرمان والوضع املقلق بقدر ما نحن بحاجة في 
ظل الظروف العصيبة التي تمر منها بالدنا والعالم من حولنا، 
إلى ضرورة احترام اإلجراءات االحترازية وتلقي اللقاح املضاد 
ونفرح  الجماعية  املناعة  يمكن تحقيق  كورونا، حتى  لفيروس 
جميعا بعودة الحياة إلى سابق عهدها. فهل من آذان صاغية؟ !

 
   

الشعب املغربي تمتد جذوره أسريا وقبائليا وجينيا منذ 
األزل في شمال ووسط  إفريقيا وبلدان من الشرق األوسط 
الشرعي  والقانوني  السياسي  ...ووجوده  األندلس  وفي 
يعود إلى ماقبل اإلسالم بقرون، ليس باملنغلق على نفسه، 
وال باملتطرف  في االنفتاح أوالتالقح والتكامل الحضاري، 
إنه حافظ على مكونات هويته األصيلة األمازيغية اإلفريقية 
األممية، ثم وهو يعتنق ويعتمد اإلسالم دينا رسميا للشعب 
خصوصياته  على  وإبداعه  الجتهاده  وفقا  وثمن  والدولة 
ومختلف  واإلسبانية  اإلسالمية  الحضارة  مع  الحضارية 
الثقافات التي تقاطع وتكامل معها، لهذا لم يخضع قط لكل 
املتربصني بحريته واستقالله، فلم يتمكن أي غاز أو ساع 

املقام  منهم  ولم يستطب ألي  به  االستقرار  من  الستعماره 
به ومنهم اإلمبراطورية العثمانية التي أخضعت كل العالم 
عليها   استعصى  املغرب  وطننا  إال  لخالفتها   اإلسالمي 
جيراننا  التاريخ  عبر  وساندنا  دعمنا  إننا  غيرها،  وعلى 
وهم يواجهون االستعمار وهم يعانون من أزمات مختلفة 
ولم نتآمر على أي منهم، وكل مبادراتنا وخطواتنا روحية 
وأخوية وتضامنية وتعاونية وتكاملية نعتبر وطننا وطنا 
للجميع رغم أن البعض منهم غالى في التآمر والخصومات 
واالعتداءات املباشرة وغير املباشرة منذ استقاللهم حيث 
واحتضان  لنصرتهم  متقدمة  وجبهة  قاعدة  املغرب  كان 
باملال  التاريخية  الوطنية  قياداتهم  وتمويل  وحماية 

والسالح والتعبئة، وطنيا وعامليا... 
واألخوة  العائلية  القرابات  حدود  كل  تجاوزوا  إنهم 
في  استحكم  الذي  العداء  إلى  امليل  كل  ومالوا  والجوار، 
فأهملوا وطنهم وشعبهم،  قلوبهم ونفوسهم وسياساتهم، 
فصنعوا  الكبرى  مشكلتهم  هو  األبي  مغربنا  وأصبح 
السياسات  ورثة  معهم  وعبؤوا  املؤامرات،  أنواع  كل 
نقول  يواليهم،  ومن  فرنسا  في  العنصرية  االستعمارية 
أنا  ما  لتْقتلني  يدك  إلّي  بسطت  لئْن   ( قابيل  قاله  ما  لهم 
إّني  اْلعاملني،  إّني أخاف الّل رّب  إلْيك ألْقتلك  بباسٍط يدي 
أريد أْن تبوء بإْثمي وإْثمك فتكون مْن أْصحاب الّنار وذلك 
جزاء الّظاملني(، إن حكام دولتهم هم من املعنيني بمضامني 
ُمناِفًقا  كاَن  فيه  ُكَنّ  َمن  ِخالٍل  »َأْرَبُع   : الشريف  الحديث 
َث َكَذَب، وإذا وَعَد أْخَلَف، وإذا عاَهَد َغَدَر،  خاِلًصا َمن إذا َحَدّ
فيه  كاَنْت  منهَنّ  َخْصَلٌة  فيه  كاَنْت  وَمن  َفَجَر،  خاَصَم  وإذا 

ى َيَدَعها«. فاِق حَتّ َخْصَلٌة ِمَن الِنّ
أسرة  معه  نشكل  الذي  الشقيق  الجزائري  للشعب  نقول 
واحدة، إننا نرى حكام الجزائر يحتجزون جزءا من أبناء 

صحرائنا املغربية ومعهم مرتزقة من دول متعددة في أرضنا 
تيندوف البتزازهم واستعمالهم ضد إخوانهم البتزاز وطننا 
العظيم، وتبني لنا أنكم تعانون من دولتكم وسياساتها أكثر 
عنكم  ويرفع  أسركم  يفك  أن  الل  نسأل  منهم،  نعانيه  مما 
لها منذ  التي تطمحون  الدولة  تبنوا  الظلم واألغالل حتى 
والعدالة  والكرامة  الحرية  معها  تتحقق  التي  االستقالل، 
االقتصادية واالجتماعية ..آنذاك ستتحررون وسنرتاح من 
هذه الفنت التي يقودها ضباط ومن يدعمونهم من االتباع 
عرض  به  يشترون  وريع  مصالح  لكسب  يسعون  الذين 
الدنيا الزائل الفاسد ويخسرون الدنيا والشعب الجزائري 

واملغاربي واآلخرة ..
املغرب  ألعداء  قائمة  قامت  وال  املتآمرين،  أعني  نامت  فال 
الذين هم أعداء الشعب الشقيق، وقطع الل دابرهم عاجال 
أو آجال إال من تاب وأصلح وأحب وطنه وجيرانه وسعى 
معنا لبناء املغرب الكبير املحقق الزدهار املغرب وموريتانيا 

والجزائر وتونس وليبيا .
والسالم على من اتبع الهدى ، والخزي والفشل ألعدائنا .

نظمه  الذي  الرائع  النشيد  من  األبيات  ببعض  ونختم 
الزعيم عالل الفاسي رحمه الل :

ومن يدس حقوقه يدق    * مغربنا وطننا روحي فداه  * * 
رداه

دمي له روحي له   * * *   وما ملكت في كل آن
في  تفانيا  نزد  لكن  األعادي***  كيد  نرغب  ال  نرهب  ال 

االعتقاد
قومنا  فخار  نبعث   *** البالد  بني  تقدموا  األمام  إلى 

باالجتهاد
بعزمنا وحزمنا     ***   نبعث فخار هذه الديار.
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إسماعيل مغربنا وطننا روحي فداه  ***  ومن يد�س حقوقه يدق رداه
الحلوتي

اإلى متى تظل 
اأفراحنا تتاأجل؟ !

في سابقة من نوعها، على ما أعتقد، قامت الشرطة بحملة 
ملحاربة الغش في امتحانات البكالوريا لهذه السنة )2021(، 
محاولة  في  تورطهم  يشتبه  أشخاص  اعتقال  عن  أسفرت 
البكالوريا. وهي عملية استباقية  تسريب اختبارات شهادة 
باشرتها فرق الشرطة القضائية بالتنسيق مع شرطة مكافحة 

الجرائم )اإللكترونية، هنا(.
وبما أن بالدنا مقبلة على انتخابات تشريعية وترابية في 
يوم واحد وفي سياق خاص وبرهانات كبيرة، فهل يمكن أن 
بهدف  األجهزة  نفس  طرف  من  استباقية  عملية  إلى  نتطلع 
كبح الغش االنتخابي ومحاربته حماية ملؤسساتنا التمثيلية 

من الفساد واملفسدين؟ 
لست بحاجة إلى التذكير بما تعرضت له تجربتنا الديمقراطية 
التدخل  بفعل  عاهات  من  اعتراها  وما  تشوهات  من  الفتية 
السياسي  القاموس  في  يعرف  ما  )تفريخ  للسلطة  املباشر 
هذه  لصالح  املكشوف  التزوير  اإلدارية؛  باألحزاب  املغربي 
التي  املمارسات  عن  الطرف  غض  بفعل  أو  إلخ(  األحزاب.. 
تفسد االستشارات االنتخابية )استغالل النفوذ؛ اللجوء إلى 
عن  أو  مباشر  بشكل  الذمم  بشراء  إما  االنتخابية،  الرشوة 

طريق اإلحسان...(. 
ورغم اإلصالحات الكبيرة التي دخلت، مؤخرا، على املنظومة 
ورغم  االنتخابية،  القوانني  في  الحاصل  والتقدم  االنتخابية 
للعملية  التتبع  هيئات  مستوى  على  املتخذة  االحتياطات 
االنتخابية، فإن الرهان الحقيقي يتمثل في إعادة الثقة )التي 
املؤسسات  في  املغربي  املواطن  إلى  كبير(  حد  إلى  ضعفت 
املنتخبة حتى تقل نسبة العزوف االنتخابي الذي ال يستفيد 
منه إال الذين »يستثمرون« في الفقر والهشاشة، وال يخدم إال 

مصلحة القطبية املصطنعة. 
مع  القطع  من  بد  فال  املواطن،  إلى  الثقة  تعود  وحتى 
بالجملة  األصوات  )شراء  السابقة  السلبية  املمارسات 
والتقسيط؛ الوالئم االنتخابية؛ تبذير املال العام بتوزيعه على 
املستشارون  ُيفرِّخها  التي  والصورية  الوهمية  الجمعيات 
استمرار  للسلطة؛  السلبي  الحياد  والجهويون؛  الجماعيون 
في  للناخبني  بالتعرض  التصويت  يوم  االنتخابية  الحملة 
الطرقات ودعوتهم إلى التصويت لفالن أو عالن أو لهذا الرمز 
الثقة  تعود  ولن  املشينة(.  السلوكات  من  ذلك  ذاك؛ وغير  أو 

للمواطن إال إذا تم الضرب بيد من حديد على املفسدين. 
اللجان  وال  الحقوقية،  الجمعيات  ال  املهمة  بهذه  يقوم  ولن 
قد  التي  اآلليات  من  غيرها  وال  االنتخابات،  لتتبع  اإلقليمية 
ذات  األجهزة  على  االعتماد  من  بد  ال  بل  فيها؛  التفكير  يتم 
)اإلرهاب،  أنواعها  بكل  الجرائم  مكافحة  مجال  في  الخبرة 
التهريب، املخدرات، تبييض األموال، إلخ(؛ خاصة وأن الغش 
االنتخابي )كما هو الشأن بالنسبة لكل أنواع الغش( جريمة 
ُتهدر  الذي  املواطن  حق  وفي  ومؤسساته،  الوطن  حق  في 

كرامته وُيعبث بمصالحه وحقوقه. 
من  االنتخابية  العملية  لحماية  مؤهلة  جهة  هناك  ليس 
اإلفساد أكثر من فرق الشرطة القضائية وفرق شرطة مكافحة 
وتتبعها  املشبوهة  التحركات  رصد  على  القادرة  الجرائم، 
الفساد االنتخابي. ومن شأن عمل هذه األجهزة  لكشف بؤر 
أن يكشف، من جهة، تورط بعض رجال وأعوان السلطة الذين 
قد ال يحترمون واجباتهم املهنية لسبب أو آلخر؛ ومن جهة 
ممثلي  ونفاق  كذب  األجهزة  هذه  عمل  يكشف  أخرى، سوف 
بعض األحزاب في اللجان املكلفة بتتبع االنتخابات، إن على 
الصعيد الوطني أو الجهوي أو اإلقليمي، حيث يعمدون إلى 
على  أحزابهم  وممارسات  يتناقض  أخالقي  خطاب  تقديم 

أرض الواقع.
ال  تكفي  ال  االنتخابي،  الغش  محاربة  في  القول،  خالصة 
القوانني االنتخابية وال الهيئات التمثيلية للتتبع وال هيئات 
مساهمة  من  بد  ال  بل  للرقابة؛  والحقوقي  املدني  املجتمع 
األجهزة املتخصصة في مكافحة الجرائم؛ إن كنا نريد، فعال، 

أن نحمي بالدنا من اإلفساد االنتخابي. 

يف حماربة الغ�س وقاية وحماية للدولة واملجتمع وخدمة للم�صالح العليا للوطن

محمد إنفي

مصطفى المتوكل الساحلي 

 هذه بتلك والبادئ اأظلم

 
                    

  
الجزائر وعجيب، ال أعتقد وجود نظير  أمر عسكر  غريب 
لهم على وجه األرض ال حاضرا وال تاريخا. أكثر من خمسة 
وأربعني سنة، وهْم ال َهّم لهم وال شغل يشغلهم، غير مناكفة 
املغرب على أرضه، و زرع األلغام إلعاقته عن تحقيق تنميته 
الجزائري  الشعب  أمام  تحرجهم  والسياسية  االقتصادية 
الشقيق، و سعيهم بكل الوسائل للمس بوحدته الترابية، و 

إصرارهم على زعزعة أمنه و استقراره نهارا جهارا.
هل يخفى على أبسط متتبع ما تقدمه دبلوماسية العسكر 
هي  هل  التمييز،  يصعب  لدرجة  للبوليساريو،  الجزائري 
من  فما  االنفصال.  لجبهة  خارجية  أم  للجزائر  خارجية 

تحرك  لدبلوماسيتهم، إال وورقة أقاليمنا الجنوبية تشكل 
أولى أولوياتها على جدول أعمالها، مهما كان محور اللقاء 
أن تخلو كلمة ممثلها دون  إذ يستحيل  أو دوليا،  إقليميا 

اإلساءة للمغرب، 
حتى لو كان موضوع اللقاء االحتباس الحراري. بمنطق 
وسقطت الطائرة، ال بد أن يطرح ممثل الجزائر االسطوانة 
مصيره”.  تقرير  في  الصحراوي  الشعب  “حق  املشروخة 

العالم 
كله في ظل جائحة كورونا منشغل بالبحث في سبل توفير 
اللقاح لشعوبها، كان املغرب رائدا في التعامل معها، سواء 
من خالل الحجر الصحي الذي فرضه في بداية انتشارها، 
أو السعي إلى توفير اللقاح للمواطنني باملجان، وصوال إلى 

إنتاجه في غضون أشهر على أكثر  تقدير.
وزيرهم لعمامرة العائد إلى الخارجية، لم يجد ما يدشن 
به عودته غير النيل من املغرب وتأكيده على عقيدة الكيد 
والعداء له، و وقوف الجزائر مع جبهة االنفصال في حق 
تقرير مصيرها. فما كان من ممثل املغرب الدائم لدى األمم 
املتحدة، إال أن يوزع مذكرة يشرح فيها موقف املغرب من 
مجموعة من القضايا، من ضمنها حق تقرير مصير شعب 

القبايل. 
على األقل هذا الشعب يؤهله عدد سكانه أكثر من ثمانية 
ماليني نسمة، وله حدود جغرافية، فضال عن تاريخ بآالف 
السنني، كلها عوامل أساسية ملقومات الدول، ليطالب بحقه 
أرض  فال  املزعوم،  بالشعب  مقارنة  مصيره،  تقرير  في 
أحسن  في  فهو  السكان،  عدد  وال  له،  حدود  ال  تم  ومن  له 
املرتزقة من  األحوال يتم الحديث عن مائة ألف بمن فيهم 
كان  فأين  التاريخ،  عنصر  انعدام  عن  فضال  أخرى،  بلدان 

الفائت؟  القرن  سبعينيات  قبل  الصحراوي  الشعب  هذا 
أشكال  لكل  بمقاطعته  إنه  سبق،  عما  فعالوة  القبايل  أما 
الرئاسية والدستور و التشريعية، فهو يؤكد  االنتخابات؛ 

على مطلبه بتمكينه من حق تقرير مصيره.
  فاملغرب لم يقم أكثر من تذكير عسكر الجزائر، بأنه إذا 
الشعب.  تقرير مصيره هو هذا  أولى بحق  كان من شعب 
إن له حكومة في املنفى ناطقة باسمه، ويجمع على أن ال 
عالقة تربطه بالجزائر من خالل مقاطعته لكل االستحقاقات 

االنتخابية.
أبواقهم  كل  وسخروا  تقعد  ولم  العسكر  قيامة  قامت 
الشعب  حقوق  هضم  في  املشاركة  وأحزابهم  اإلعالمية 
الجزائري الشقيق، واستدعوا سفيرهم بالرباط، وأصدروا 
كل  تجاوز  املغرب  بأن  فيه  يعلنون  اللهجة  شديد  بيانا 
األعراف  عن  خروج  به  قام  ما  وأن  الحمراء،  الخطوط 
هذا  بشدة  تدين  وأنها  الدولية،  والعالقات  الدبلوماسية 
االنحراف الخطير، علما أن املغرب لم يفتح ال مكتبا للقبايل 
على أرضه، وال مكنهم من إعالمه ليجعلوه منصة إلطالق 
سلحها،  وال  املنفى،  حكومة  مول  وال  العسكر،  ضد  حملة 
إمرة  تحت  ليجعلها  دبلوماسيته  إمكانيات  كل  سخر  وال 
هذا  من  شيء  أي  يفعل  لم  إنه  العالم.  دول  عبر  ممثليهم 
وأربعني سنة  ملدة ستة  الجزائر  دأب عسكر  مما  ذاك،  وال 
فعله، وال شيء في األفق يؤشر على تراجعهم عن حقدهم 

وعدائهم.
فهل هناك دولة في العالم، يمكن أن تتحمل ما تحمله املغرب 
من جاره كل هذه العقود، لم يذخر وسعا للكيد له، واإلمعان 
في اإلضرار بمصالحه، واإلساءة إلى رموزه السيادية وإلى 

شعبه و حكومته؟   

 بوسلهام عميمر
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 :»Deadline Hollywood« موقع
ت�صوير فيلم مقتب�س من رواية »الخيميائي« لباولو 

كويلو مطلع �صتنبر بالمغرب
أفاد موقع إخباري أمريكي متخصص 
المقرر  من  بأنه  السينما  أخبار  في 
من  مقتبس  فيلم  تصوير  في  الشروع 
رواية »الخيميائي« األكثر مبيعا للكاتب 
باولو كويلو، مطلع  الشهير  البرازيلي 

شتنبر المقبل بالمغرب.
 Deadline« م���وق���ع  وأوض������ح 
االنتاج  ش��رك��ات  أن   »Hollywood
 »Westbrook Studios« السنمائي 
 PalmStar»و»Netter Films« و 
Media« قد حددت مطلع شتنبر موعدا 
للشروع في تصوير فيلم )الخيميائي( 
بالمغرب تحت إشراف المخرج األمريكي 

كيفن فريكس.
من  يتخذ  ال���ذي  ال��م��وق��ع،  وأش���ار 
كاليفورنيا مقرا له، إلى أن فريق العمل 

في هذا الفيلم يضم على الخصوص سيباستيان دي سوزا، وتوم هوالندر، وشوهره أغداشلو، وجوردي موال، 
والممثل المغربي يوسف قرقور )المرشح لجائزة األكاديمية البريطانية لفنون األفالم والتلفزيون )بافتا(، 

والممثل الفلسطيني الشهير أشرف برهوم.
لحساب  مون  وجون  سميث  ويل  من  كل   ،2022 سنة  أواخر  عرضه  المقرر  الفيلم،  إنتاج  في  ويشارك 
.»Netter Films« و جيل نيتر عن »PalmStar« وكيفن فريكس و راج سينغ عن »Westbrook Studios«

أندلسي  تدور حول رحلة راع  أن أحداث رواية »الخيميائي«   »Deadline Hollywood« وكتب موقع 
شاب يدعى سانتياغو بحثا عن كنز سيغير حياته، مبرزا أن طاقم الفيلم والممثلين المشاركين يسعون إلى 

الحفاظ على أصالة األماكن الواردة في الرواية بين إسبانيا وشمال إفريقيا.
وفي هذا الصدد، يرى المنتج جيل نيتير أن »كلمات باولو كويلو عميقة، واآلن سنتمكن أخيرا من إعادتها 

إلى الحياة«.
من جانبه، قال جون مون إن »الخيميائي تنم عن بعد نظر وتتسم بطابعها الساحر. فقد ألهمت األشخاص 

لتحمل المخاطر والسعي وراء أحالمهم. واآلن يمكن للفيلم أن يضطلع بالدور ذاته«.
بدوره، أبرز المخرج فريكس أنه طالما حلم بتجسيد أحداث هذه الرواية، مشيرا إلى أن األمر قابل للتنفيذ 

في الوقت الراهن »بطريقة تناسب رؤية كويلو«.
وسجل المصدر ذاته أن شركة االنتاج المغربية »زاك برودكسيون«، التي أنشأها زكرياء العلوي، ستشرف 

على اإلنتاج التنفيذي لهذا المشروع الطموح.

حياة  القديرة  المغربية  المطربة  أطلقت 
االدريسي، مؤخرا، أغنية جديدة تحت عنوان 
، التي هي من كلمات  » بيني وبينك فرق » 
الشاعر مالو روان و من ألحان الملحن سعيد 

اإلمام، و توزيع الموسيقي أحمد هبيشة.
و اختار الملحن و اإلعالمي  سعيد االمام أن 
يمزح فيها بين اإليقاع الخليجي و المغربي 

مما أعطى األغنية طابعا مميزا.
المغربية  الفنانة  ان  إلى  اإلش��ارة  تجدر   
حياة االدريسي اشتغلت في وقت سابق مع 
أنجز  حيث  االم��ام،  سعيد  المغربي  الملحن 
معها مجموعة من األغاني، من بينها أغنية 

» خربوشة » المستوحاة من التراث المغربي 
األصيل.

كما ينبغي التذكير إلى الفنانة المغربية حياة 
اإلدريسي، من مواليد سنة 1963 بمدينة الدار 
البيضاء، و هي تعتبر من األصوات المغربية 
المميزة، حيث تألقت خالل مسارها الفني بأداء 
أشهر أغاني كوكبة الشرق أم كلثوم و أغاني 
العمالقة من الملحنين المغاربة، أمثال رشدي 
عبد القادر، و أحمد البيضاوي، لتلقب بلقب 
كوكب األغنية المغربية، و أصدرت مجموعة 
من األعمال الفنية من بينها » ياسيدي قالها 

»، » الخوف »و« الوصية ».

عبد السالم صديقي

يمكن التعرف بسهولة كبيرة على أعمال 
الفنانة التشكيلية البلجيكية من أصول 
مغربية حنان بوعناني من طريقة التكثيف 
والتخفيف التي تنهجها في توزيع األلوان 
على  المعتمدة  تقنيتها  و  قلتها  على 
السكينة وأسلوبها الذي ال ينأى كثيرا عن 
الواقعية، و يصور المشاهد العادية وكل 
ما يتعلق بالنساء، فضال عن كونها تقوم 
بتجسيد الصمت واالغتراب واإلحساس 
بالغربة، حتى وإن كان اإلنسان في وطنه 
وذلك من خالل تراكيب فنية تقوم على ملء 
الفضاءات وإغنائها بعناصر محددة بدون 
أية إعادة أو تكرار، وتوزيع الضوء والظل 
بطريقة مضبوطة، وصياغتهما بواسطة 
ألوان غالبا ما تكون غامقة غير فاتحة، 
تعبر عن اإلحساس بالغبن والحرمان، و 
تخلق هذا البعد الدرامي الذي غالبا ما 
أول  المتلقي من  يكون طاغيا، يستشفه 

نظرة.
في  األن��ث��وي��ة  شخصياتها  ج��ل  إن 
لوحاتها مستوحاة من مالمح وجوه قد 
عبارة  لوحاتي  »أغلب  صادفتهن حتما. 
عن وجوه التقيت بها أثناء سفرياتي«، 
هو الشعور  بينهن  المشترك  القاسم 
بالعزلة ومرارة الوحدة، يالحظ ذلك على 
المفعمة  القماشة،  هذه  في  الخصوص 
ثنايا  في  المبثوثة  العميقة  بالتفاصيل 
بلباس  أم��ام��ن��ا  ت��ق��ف  ص���ورة الم����رأة 
خفيف، لكنه مثقل بحمولة اللون األزرق 
الغامق الذي يطبع المشهد كله بنوع من 
من  شيء  عمقه  في  وال��ب��رودة،  الشجن 
الفترة  في  أنجزها  التي  بيكاسو  لمسة 
الزرقاء، وأضفى عليها صبغة مأساوية 
حزينة، حيث استخدم في رسمها اللون 

وطاغ،  واض��ح  بشكل  ودرجاته  األزرق 
الرسم الذي  هذا  خالل  من  ذلك  يتضح 
تعبيري،  تجسيدي  بأسلوب  تمثيله  تم 
البعد  كل  بعيد  و  المحاكاة،  من  قريب 
إط��اره  يستمد  المفرطة،  الواقعية  عن 
الشكلي من حالة فنية تميل إلى تجسيد 
اغتيالها،  دون  الزمن  في  ممتدة  لحظة 
بنهج انسيابي، وألوان قوية إلى درجة 
القماش.  قطعة  على  نزيف  تبدو وكأنها 
فالمهم في اللوحة، ليس الشكل الجمالي، 
بل صدق المشاعر، و لذلك نجد الفنانة 
العاطفية  انفعاالتها  تقوم بالتركيز على 
على  تشتغل  وهي  وحاالتها الشخصية 
إثارته  الغرابة ويستمد  بورتريه تطبعه 
ليس من األشياء المرئية المغرية )الجسد 
الشبه العاري(، بل من »الطاولة«، االسم 
الذي أطلقته على هذا المجسم المطبوع 
بصبغة درامية و الحافل باألبعاد، والذي 
يأتي ضمن مجموعة من الرسومات للنساء 
المثيرات اللواتي يأخذن حيزا مهما في 
ممّيزة  ما يجعلها عالمة  أعمالها، وذلك 
و بصمة فارقة على فّنها. فهي في هذه 
عصرنا،  من  ام��رأة  رس��م  تعيد  اللوحة 
لكن مشكلة بطريقة مغايرة، من تراكيب 
وخطوط عمودية تحيل إلى قضبان سجن 
يبقيها محصورة في مكانها، غير قادرة 
على تكسير الجدار الرابع الذي يفصلها 
متحفظة،  غير  تبدو  إنها  المتلقي.  عن 
يذكران  ومسودتين  مفتوحتين  بعينين 
بالليل، و رأس مائلة إلى اليسار بفعل ثقل 
اإلحساس بالحرمان العاطفي، أو نكسة، 
توحي بعدم التوازن و اإلحباط، و بشرة 
شاحبة، تلمع في الضوء، وقد عمدت على 
تقديمها بهذا الشكل كما لو أنها ال تدرك 
الذي  الجمال  تهمل  و  كإنسان،  مكانتها 
تتمّتع به أو أنها محرجة من هيأتها. ومن 
المالحظ أيضا أنها مسندة بمرفقها إلى 

منضدة  خشبية بدون غطاء، بدأت تفقد 
طالءها الالمع، لكنها تحتفظ بلونها البني 
الذي يميل إلى السمرة والتي ال تشبه في 
شيء تلك المائدة السوداء التي رسمها 
البعد  حيث  من  خاصة  ماتيس،  هنري 
والداللة رغم أن آثاره حاضرة بالفعل في 
هذا العمل بالذات. فهذه الطاولة أرادتها 
أن تكون فارغة، ممسوحة للتذكير بأنها 
تترك بمجرد االنتهاء من األكل و للداللة 
على الخيانة و اإلشارة أيضا إلى الفراغ 
المطلق عند بعض الثقافات الغربية، و 
لذلك تم صياغتها بأسلوب تكعيبي، دون 
اللجوء إلى المقاييس المضبوطة لتبدو 
جوفاء، بدون جمالية، لكنها تؤثث عالم 
المرأة الخاص، وتعطي االنطباع بأنها في 
لحظة حميمية، وأن أنوثتها المفرطة ال 
تكتمل إال بعقل منفتح على العالم، وليس 
بثوب أنثوي، فالفنانة ال ترسم شيئا ماديا 

محضا، بل تجسد فكرة. 
المفردات،  محدودية  من  الرغم  على 
وفق  عمودية  بطريقة  إسقاطها  تم  فقد 
منظور هندسي لتخلق توترا دراميا يميز 
األسلوب السردي لهذه الفنانة التي تعدل 
اللون  توزيع  و  والمضمون  الشكل  بين 
المعنى  استخراج  مباشرة  لتستهدف 
وتستغل  خاصة،  بورتريهية  لغة  عبر 
فهي  مسطحا،  تتركه  وال  جيدا  الفراغ 
رئيسا،  وعنصرا  مهمة  مساحة  تعتبره 
يرسخ  و  الُكتلة والشكل  مكانة  ي��وازن 
هنا،  الحال  هو  كما  االيجابي  الصمت 
فاتحة،  وغير  داكنة  خلفية صفراء  عبر 
يغيب فيها االنفراج ويخرج تلقائيا من 
عمقها ضوء خافت ومحدود، ال يطمس تلك 
القتامة التي تمنح صبغة غامضة للفضاء، 
و تطبعه بنوع من المتاهة ال تحيل إلى 
مكان بعينه، لكنها تتمدد بتمدد الفضاء و 
الزمان، ولكن تبقى المرأة جامدة كالتمثال، 

إنها مجرد شيء مهمل، ال تبرح مكانها إال 
إذا تم تحريكها، تشبه المومياء من حيث 
بنية جسمها الهشة، والعيون المنخفضة 
واألصابع المقبوضة بإحكام ربما لتخفي 
أو  للتمويه،  أو  المنتفخة  بطنها  بها 
باألحرى ترفض أن ينظر إليها كمشروع 
أم، سيما وأنها نحيلة غير ممتلئة وقد 
صورتها الرسامة لتبدو كذلك وفقًا لمنظور 
شخصي، ونظرة خاصة، يستمد شكلها 
من وضعيتها االجتماعية، تتميز بمالمح 
طويلة، و أكتاف ضيقة، و شعر مصفف 
عال،  وجبين  بإحكام،  مثبت  بعناية، و 
رغم  المتدلية،  شعرها  خصالت  تخفيه 
أنه يدل على الكرامة واألنفة عند بعض 
الشعوب، و قد قامت بقذفها أمامنا داخل 
إطار دقيق يضم العناصر كلها بما فيها 
الصائتة والصامتة وبهذه الطريقة، في 
تحد ربما للمواضيع والتيمات المبتذلة 
التي كانت تسيطر على ازمنة الفن الحديث 
سابقا، معتمدة في ذلك على عدم التحفظ، 
والتحايل، مع الجرأة واإلصرار للوصول 
إلى أقصى درجات التعبير، باستحضار 
رمزية اللون، دون إغفال الشكل المثير و 
المستفز، لتشعرنا بالذنب، و تعاتبنا على 
عدم إنسانيتنا ونحن نساير هذا العصر 
بالرذائل  الطافح  المادي  ايقاعه  على 
واألهواء. لم تأت هذه اللوحة من فراغ، 
بل جاءت  لتترجم لحظة معينة بتفاصيلها 
تزال عنصرا  وال  كانت  امرأة،  في حياة 
مهما لقيمتها اإلنسانية،  قبل أي اعتبار 
رهيف،  إحساس  ذات  لمبدعة  بالنسبة 
مزدادة بمدينة لييج البلجيكية، متشبعة 
بالثقافة الغربية، ومتمكنة من فنها، فهي 
حاصلة على اإلجازة في الفنون البصرية 
الملكية  باألكاديمية  والخط  والتواصل 

للفنون الجميلة.

  الفنان«ديستينكت« يطلق ألبومه األول بالمغربأوسامة البوخاري يطلق جديده الغنائي
اطلق الفنان أوسامة البوخاري الملقب فنيا »  BK »  جديده الغنائي أغنية بعنوان« هاكا هاكا » من كلماته 
و ألحانه و إنتاجه و إخراج لحسن الداسي و تصوير رضوان اخراز؛ على قناته بموقع تنزيل الفيديوهات  » 
اليوتوب »، حيث تم تصويرها على طريقة فيديو كليب بين مدينتي الرباط والصخيرات والتي لقيت نجاحا 
وتجاوبا كبيرا متابعيها من خالل نسبة المشاهدة؛ وهي أغنية من ألبومه الجديد »هاكا هاكا«، الذي يضم 
سبع أغاني وسيتم إصدار كل أغنية مصورة. ومن أعماله »هايايا«؛ »كرهت الليل اوماجامنوا«، »طالعتي 
دونجي«، »مرضي الوالدين«، »انا أنسيت اليوم« »كونتيكو« . علما ان الفنان أوسامة يمتاز بخامة صوتية 
متميزة جعلته يتفوق في أنواع أغاني ألبومه بنكهة خاصة إضافة الى ذلك فقد درس الموسيقى بالمعهد 
الوطني الموسيقى بالرباط ؛ كما شارك في بعض الحفالت الخاصة بكل من مدينة الرباط وطنجة وأكادير؛ 
وتحدوه رغبة كبيرة لتحقيق حلمه في مجال األغنية المغربية الشبابية وفق اإلرادة ووفق العزيمة والطوح 

؛ خاصة وأنه ينتظره مستقبل باسم اذا ما صار على نفس النهج والعطاء.. 

اطلق الفنان المغربي إلياس الشهير ب� DYSTINCT ألبومه األول MON VOYAGE، من المغرب في لقاء فني خضره جمع 
من المهتمين..      يتشكل األلبوم الذي أطلقه »ديستينكت« من 14 أغنية بعدد من اللغات كالعربية، الفرنسية، االسبانية، االنجليزية 

والهولندية، واشتغل في بعضها مع فنانين معروفين أمثال عروبي، أنكوني، أحمد شوقي، تاوسن، سوف وغيرهم.
و بالمناسبة، قال إلياس إنه  اختار المغرب ليعبر للجميع عن حبه  ألصوله المغربية وبلده األم، وأيضا افتخاره بهويته وهوية 

آبائه، وأيضا بغرض الترويج ألعماله في المغرب من خالل وسائل اإلعالم الوطنية.
وأضاف DYSTINCT أنه شغف بالموسيقى ودخل هذا المجال ألن والده كان موسيقيا أيضا اشتهر بأدائه للمواويل، ليقرر 
بعدها احتراف الغناء في سن صغير واختيار اسم DYSTINCT والذي يعني المتميز باللغة االنجليزية، ويدّل ذلك على تميزه 
وتفرده في النوع الموسيقي الذي يقدمه.تجدر الغشارة إلى أن  ل�DYSTINCT عدة أغاني ناجحة في بلجيكا وهولندا، كما أن أغنيته 

»يا اللة« باللغة العربية عرفت نجاحا وانتشارا كبيرا في المغرب، وهو ما دفع إلياس للتفكير أكثر في إطالق أعماله من المغرب.

12
www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

االثنني 26 يوليوز 2021 املوافق 15 ذوالحجة 1442العدد12.900

لوحة«الطاولة« للفنانة الت�صكيلية حنان بوعناني: 
بورتريه اإيحاءات الج�صد والذات 

الفنانة المغربية حياة االدري�صي تغني« بيني وبينك فرق«

كليب جديد للفنانة االأمازيغية تاباعمرانت  
تطرح الفنانة المغربية األمازيغية فاطمة 
تبعمرانت خالل االيام القليلة المقبلة  فيديو 
كليب غنائي جديد تحت عنوان “وا ركاغ”، 
وذلك على قنواتها الرسمية بمواقع التواصل 
االجتماعي، و موقع تنزيل الفيديوهات العالمي 

»يوتوب«.
وقامت الفنانة تبعمرانت،  واسمها الحقيقي 
مناطق  في  الكليب  بتصوير  شاهو،  فاطمة 
إظهار  مختلفة بجهة سوس ماسة من اجل 
في  المنطقة،  به  تزخر  الذي  والثراء  الغنى 
انسجام تام مع موضوع االغنيةالتي اختارت 
إطالقها بمناسبة االحتفاالت بعيد األضحى 

المبارك. ،

تطلب  الغنائي  العمل  تصوير  أن  علم  و 
أسابيع بسبب جائحة  كورونا التي يمر بها 
العالم، والتي أثرت بشكل كبير على اإلنتاج 

الفني بصفة عامة.
فاطمة  الفنانة  عملت  الصدد  ه��ذا  وف��ي 
تبعمرانت في غنجاز اغنيتها “واركاغ اوال 
امازيغ”، التعامل مع المصممة الشابة هناء 
راطي الطالب التي قامت بدمج لمسة أمازيغية 
عصرية رائعة في األزياء، مع التشبث بالثقافة 
هناء  المصممة  العالمية.اشتغلت  المغربية 
سنوات في مجال تصميم األزياء، ما مكنها 
من اكتساب خبرة جعلتها اليوم في مصاف 

كبار المصممين.



برنامج نهائيات منافسات 
يومه االثنين

في ما يلي برنامج نهائيات المنافسات المبرمجة يومه 
االثنين )بتوقيت غرينيتش(:

- كانوي متعرج: )06,45( كانوي فردي )رجال(
- المسايفة: )11,45( حسام )فردي سيدات(،)12,10( 

شيش )فردي رجال(
- الجمباز الفني: )10,00( فرق )رجال(

- رفع األثقال: )10,50( وزن 55- كلغ )سيدات(
وزن 57- كلغ )سيدات(،)09,50(  الجودو: )09,25(   -

وزن 73- كلغ )رجال(
- السباحة:)01,30( 100 م فراشة )سيدات(،)02,12( 

100 م صدر ا )رجال(
)02,20( 400 م حرة )سيدات(،)03,05( التتابع 4 مرات 

100 م حرة )رجال(
- الغطس: )06,00( منصة ثابتة 10 م )زوجي رجال(

- سكايت بورد: )03,25( شوارع )سيدات(
- التايكواندو: )12,30( وزن 67- كلغ )سيدات(،)12,45( 

وزن 80- كلغ )رجال(
- كرة الطاولة: )12,00( زوجي مختلط

سكيت  )سيدات(،)06,50(  سكيت  الرماية: )05,50(   -
)رجال(

- القوس والنشاب: )07,40( فرق )رجال(
- الترياثلون

)21,30 من يوم األحد( رجال
- الدراجات

)06,00( كروس كاونتري )رجال( 

التونسي أيوب الحفناوي يحرز 
ذهبية 400م سباحة حرة

أحرز السباح التونسي ،أحمد أيوب الحفناوي، الميدالية 
ضمن  األحد،  أمس  حرة،  سباحة  400م  لسباق  الذهبية 

أولمبياد طوكيو. 
توقيت قدره 3 د و43 ث  وسجل الحفناوي )18 سنة( 
و36 /100 ، وهو ثالث أفضل توقيت هذه السنة، متقدما 
على األسترالي جاك ماكالفلين بفارق 0.16 ثانية واألمريكي 

كيران سميث بفارق 0.58 ث. 
وهذه ثاني ميدالية لتونس في هذه األلعاب، بعد تتويج 
محمد خليل الجندوبي أول أمس السبت بفضية وزن 58- 

كلغ في رياضة التايكواندو. 
 800 سباق  أيضا  طوكيو  في  الحفناوي  وسيخوض 
م. وكان الحفناوي قد أحرز الشهر الماضي ذهبية سباق 
3 د و46  400 م سباحة حرة في بطولة فرنسا، مسجال 

ث و16 /100. 

إيقاف الجزائري فتحي 
نورين ومدربه عقب انسحابه 

من أولمبياد طوكيو

 قرر االتحاد الدولي للجودو ،أول أمس السبت، إيقاف 
العب الجودو الجزائري فتحي نورين ومدربه عقب انسحابه 
أوقعته  بعدما  البطولة  انطالق  قبل  أولمبياد طوكيو  من 

القرعة في مواجهة مع منافس إسرائيلي.
وأضاف االتحاد الدولي،في بيان،أن نورين ومدربه عمار 
بن يخلف أعلنا لوسائل اإلعالم االنسحاب لتفادي مواجهة 

منافس إسرائيلي.
وقال االتحاد الدولي إن انسحاب نورين »يتعارض تماما 
مع فلسفة االتحاد الدولي للجودو، الذي لديه سياسة صارمة 
إزاء التمييز وتعزيز التضامن كمبدأ أساسي وهو ما تعززه 

قيم الجودو«.
وفتح االتحاد الدولي تحقيقا في األمر أدى إلى إيقاف 

نورين ومدربه إيقافا مؤقتا.
وأشار االتحاد الدولي إلى أن اللجنة األولمبية الجزائرية 
إلى  سحبت بطاقتي مشاركة نورين والمدرب وأعادتهما 
بالدهما مع تطبيق عقوبات لكن االتحاد الدولي لم يوضح 

العقوبات.
الالعب  فيها  ينسحب  التي  الرابعة  المرة  هذه  وتعّد 
الجزائري أمام منافس من إسرائيل، إذ انسحب من الدور 
الثالث من بطولة العالم للجودو في عام 2019، التي أقيمت 

في اليابان أيضا لتفادي مواجهة الالعب نفسه.
ونورالدين من أشهر المصارعين في الجزائر وأفريقيا، 
إذ سبق له الفوز بمجموعة من البطوالت، أبرزها بطولة 

أفريقيا في فئة وزن 73 كيلوغراما في عام 2018.

طوكيو : إبراهيم العماري
تأهل رمزي بوخيام  إلى ثمن نهائي منافسات ركوب األمواج 
ضمن  الثانية  الرتبة  احتالله  بعد   ،  2020 طوكيو   بأولمبياد 
األسترالي  المتصدر  10.23 خلف  بتنقيط  اإلقصائية  مجموعته 
رايت الذي حقق 10.40 ،فيما جاء األمريكي فلورنس ثالثا بتنقيط 
8.37 و الشيلي سيلمان رابعا ب .6.20، وسيواجه يومه االثنين 
البطل الفرنسي ميشيل بوريز، انطالقا من الواحدة زواال بالتوقيت 

الياباني، الخامسة صباحا بالتوقيت المغربي.
وعلى غرار اليوم الثاني من المنافسات، لم تخرج المشاركة 
المغربية من دائرة التواضع، حيث كان اإلقصاء حليف المشاركين 

المغاربة.
فقد أقصيت ندى لعرج في رياضة التايكواندو، بعد هزيمتها 
في وزن أقل من 57 كلغ أمام األمريكية أنستازيا زولوتيك بالنقط 

.04 11-
في  كلغ   52 من  أقل  وزن  عبرت محطة سدس عشر  أن  وبعد 
وراسيها  التايالندية   منافستها  على  بتغلبها  الجيدو،  رياضة 
كاشاكورن باإليبون، توقف مسار البطلة المغربية سمية إيراوي 
على يد البريطانية جيل تشيلسي بالنتيجة ذاتها، في مواجهة 

استغرقت دقيقة واحدة و 31 ثانية فقط.
 وعلى نفس اإليقاع، انهزم المالكم عبد الحق ندير في وزن أقل من 63 كلغ، حيث 
سقط في الدور األول أمام خصمه الموريسي كوبين لويس ريشارنو بالنقط -4 1. 
وقدم زميله محمد الصغير أداء مخيبا، في وزن أقل من 81 كلغ،  أمام الروسي 
إمام خطاييف، الذي يشارك تحت لواء اللجنة األولمبية الدولية، بفعل إيقاف 

روسيا نتيجة المنشطات.
ولم يقو الصغير على الصمود في وجه خصمه الشيشاني، الذي بسط سيطرته 
على خصمه المغربي طيلة اللقاء، وأسقط الصغير خمس مرات، ليتدخل الحكم 

ويوقف المباراة.
ولم يكن يوم السبت يوم حظ  بالنسبة للرياضة الوطنية، التي جنت اإلخفاق في 
مختلف المسابقات التي دخلتها،حيث عجزت أميمة البوشتي عن خلق المفاجأة 
أمام منافستها الكورية الجنوبية سيم جايونغ في الدور األول بالنقط -10 19.
وكان أمل الرياضية المغربية أن تصل منافستها الكورية إلى النهائي كي 

تنافس البطلة المغربية على الميدالية النحاسية، وبالتالي إنقاذ ماء الوجه، لكن 
الحلم تبخر بإقصاء ممثلة التايكواندو الكوري في دور ربع النهائي. 

للتايكواندو، في اتصال  الملكية  الجامعة  الهياللي، رئيس  إدريس  واعتبر 
هاتفي مع الجريدة أن هذا اإلقصاء عادي ألن البطلة المغربية لم تنافس بقوة، 
وأظهرت ندية متواضعة أمام الرياضية الكورية، التي تتفوق عليها في الترتيب 
العالمي، باحتاللها المرتبة الخامسة، وكان بإمكانها بلوغ النهائي بسهولة، 

مما يؤكد أن إقصاءها المبكر كان مفاجئا.
وأضاف أن مستوى المنافسات في مجمله يبقى عاليا، ولهذا ال يمكن التنبؤ 

بنتائج باقي العبي منتخب التايكواندو.
وفي منافسات الدراجات، كان ظهور الممثل الوحيد لألميرة الصغيرة في 
المحفل األولمبي، محسن الكوراجي، عابرا للغاية، بعدما عجز عن إكمال سباق 
الطريق، حيث انسحب قبل 40  كلم من خط النهاية، ليغادر السباق عند النقطة 
األخيرة من مرحلة الصعود رفقة أكثر من 20 بطال اختاروا التوقف المبكر بفعل 

ارتفاع درجة الحرارة.
وفي رياضة المالكمة، وجد المالكم محمد حموت نفسه 
خارج الحلبة بسرعة كبيرة، عقب تعثره أمام خصمه اإليراني 

شاهبخش دانيال بإجماع بالنقط 5_ 0.
عدم  على  المحتجين  المالكمين  بين  من  وكان حموت 
صرف تعويض التأهل األولمبي برفض السفر إلى روسيا 

بغية التحضير.
لإلشارة، فقد فقدت المالكمة المغربية قبل دخول حلبة 
التباري الرسمي خديجة المرضي، بقرار من اللجنة الطبية 
األولمبية الوطنية، بسبب عدم استعادة عافيتها بشكل تام 

عقب والدتها القيصرية .
واستغرب العديد من المهتمين صمت الجامعة أمام حمل 
خديجة المرضي، حيث كان ينبغي أن تكون على علم مسبق 
به، ومحاولة تعويضها ببطلة أخرى، لكن تكتم المرضي 
عن حملها في البداية ضيع هذه الفرصة، رغم أنها أظهرت 

إرادة قوية على استئناف التباري بعد الوالدة .
وكانت الرياضة الوطنية قد دشنت مجال التباري يوم 
إثر احتاللها  البطلة سارة فرينكارت،   الجمعة بمشاركة 

المركز األخير في اقصائيات التجديف فئة السكالس.
نهائي،  بشكل  المنافسة  تغادر  أن  فرينكارت  وك��ادت 
بفعل مغادرتها مكان التباري دون  تسلم برنامج  سباقات 

الترضية، قبل أن يتم الصفح عنها.
ويوم سباق الترتيب، الذي أجري صباح أول أمس السبت، حضرت فرينكارت 
متأخرة عن الموعد، وعند التنافس حلت في الرتبة األخيرة، األمر الذي يطرح 
أكثر من سؤال حول طريقة اختيار هذه المتسابقة، التي تقيم بفرنسا، دون أن 

تظهر بالمستوى المطلوب.
الكوراجي وحتى  التي أقصيت بها سارة  فرينكارت ومحسن  الطريقة  إن 
أميمة البوشتي تدعو إلى االستغراب، وتضع الجامعات الرياضية في قفص 
االتهام بشأن طريقة تحضير األبطال إلى هذا المحفل األولمبي، الذي تأخر عن 
موعده لمدة سنة، علما بأن تأثير جائحة كورونا يبقى عاما وعلى جميع األبطال.
ويبقى األمل كبير في أن تحمل األيام المقبلة مفاجآت سارة للرياضة الوطنية 

التي عاشت في السنوات على وقع اإلخفاق.

 

بعد جدل وترقب كبيرين، أعطيت مساء الجمعة الماضي، بالملعب 
 ،32 دورتها  في  األولمبية،  األلعاب  انطالقة  بطوكيو،  األولمبي 
شهر  من  الثامن  غاية  إلى  اليابانية  العاصمة  تحتضنها  التي 

غشت المقبل.
األلعاب،  انطالقة  هيتو،  نارو  الياباني،  اإلمبراطور  وأعطى 
بحضور زعماء بعض الدول، يتقدمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، وزوجة رئيس الواليات المتحدة األمريكية، جيل بايدين، 
ورئيس اللجنة األولمبية الدولية، توماس باخ، في غياب الجماهير، 

بسبب اإلجراءات االحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وجاء حفل االفتتاح بسيطا للغاية، حيث حضره فقط حوالي 
1000 شخص، معظمهم من رجال اإلعالم الذين حجوا لتغطية 
الملعب  بمقاعد  انتشروا  والذين  الكبير،  الرياضي  الحدث  هذا 

األولمبي، الذي أعيد بناؤه ليتسع ل� 68 ألف متفرج. 

ضحايا   تكريم  على  االفتتاح  حفل  خالل  المنظمون  وحرص 
كارثة فوكوشيما النووية، التي وقعت في شهر مارس من عام 
2011، عقب زلزال مدمر قبالة الساحل الشمالي الشرقي، أعقبه 

تسونامي هائل أدى إلى تلويث المناطق المجاورة باإلشعاع.
الدولية إن إقامة  اللجنة األولمبية  وقال توماس باخ، رئيس 
ألعاب طوكيو  هي بمثابة لحظة أمل، »مختلفة تماما عن تلك التي 

تخيلناها. لكن فلنعتز بهذه اللحظة ألننا هنا سويا«.
اضطررتم  »لقد  بالقول:  الرياضيين  باخ  األلماني  وخاطب 
اختبرتم   )...( لمواجهة تحديات كبرى خالل مساركم األولمبي 
الكثير من الشكوك خالل الجائحة. لم تعرفوا إذا كان بمقدوركم 
ثابرتم،  »لقد عانيتم،  التالي«. مضيفا  اليوم  رؤية مدربيكم في 
دون أن تستسلموا واليوم تحّولون حلمكم األولمبي إلى حقيقة. 
أنتم رياضيون أولمبيون حقيقيون. لقد ألهمتمونا داخل، اللجنة 
للقتال  ألهمتمونا  األولمبي.  المجتمع  وكامل  الدولية  األولمبية 

مثلكم، وألجلكم، ولجعل هذه اللحظة ممكنة«.
وأشار باخ إلى الحاجة إلى التضامن بين المجتمعات وعدم 

التمييز وتقديم المساعدة لبعضها.
وعكست فقرات الحفل عبقرية المجتمع الياباني، الذي يعطي 

أهمية كبيرة للعلم والعمل واالجتهاد أكثر من أجل تحقيق األحالم 
والرهانات، استعملت فيها لغة الجسد من خالل لوحات تعبيرية 

جميلة، مصحوبة بمعزوفات تنهل من عمق التراث الياباني.
وكانت البعثة اليونانية أول من دخل أرضية الميدان لتتوالى 
بعدها باقي البعثات األخرى تبعا للحروف الهجائية للغة اليابانية، 
ما جعل المغرب يأتي في أسفل القائمة، التي تذيلتها بعثة فرنسا، 

منظمة دورة باريس 2024.
الوفود  أربع ساعات، وكانت طويلة على  الحفل  وفاقت فترة 
الذي  األمر  البداية،  في  مروا  الذين  أولئك  والسيما  المشاركة، 
جعل الكثير منهم يستلقي فوق أرضية الميدان، في مشهد غاب 

فيه التباعد الجسدي، بسبب كثرة المتواجدين.
وفرضت جائحة كورونا تقليص عدد الحاضرين في حفل االفتتاح، 
الذي لم يكن مهيبا ومؤثرا مثلما كان في الدورات األخيرة، حيث 
حدد عدد الحاضرين في 7500 فرد، اختاروا ارتداء زي يتالءم 

مع األعالم الوطنية والتقاليد المحلية.
وتبلغ كلفة األلعاب األولمبية حوالي 15مليار دوالر، بإضافة 
أزيد من مليارين ونصف بفعل تأجيل دورة طوكيو عاما كامال 

بسبب وباء كورونا.

االولمبياد

االتحاد االشتراكي- طوكيو
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التميز الياباني

الرياضة الوطنية تستهل حضورها األولمبي بإرادة ضعيفة
خروج تسعة مشاركين مغاربة من األدوار األولى



مبعوث الجريدة إلى طوكيو: 
إبراهيم العماري

تصوير: ع.بلمكي

بعد أزيد من ثماني ساعات طيران، كان الوصول إلى مدينة 
العيد  ليلة  من  عشر  الحادية  الساعة  في حدود  اإلماراتية  دبي 

)21 يوليوز 2021(.
قضينا باملطار حوالي ساعة ونصف، كانت كافية فقط للقيام 
باإلجراءات اإلدارية الالزمة لالنتقال إلى الطائرة املتوجهة إلى 
العاصمة اليابانية. كانت األمور تسير بإيقاع عادي وهادئ، في 
احترام تام للتدابير الصحية، التي فرضها تفشي وباء كورونا 

عبر مختلف دول العالم.
بمطار دبي، كان أغلب العاملني من اآلسيويني، الذي يشتغلون 
كخاليا نحل، من دون كلل أو ملل، فيما يقتصر دور اإلماراتيون 

على املراقبة من بعيد، والتدخل عند حصول أي طارئ.
اليابان، فرض علينا طول املسافة  إلى  في الطائرة املتوجهة 
املسافرين،  عدد  قلة  واستغالل  باملقاعد،  االستلقاء  والتعب 
ومحاولة النوم، لكنه استعصى على كثير منا، بحكم حالة الترقب 
اليابانية،  العاصمة  إلى  الوصول  عند  األمور  عليه  ستكون  ملا 
خاصة وأن من سبقونا أخبرونا بتعقد األمور، والتشدد الكبير 

في املراقبة.
سارة  غير  مفاجآت  انتظارنا  في  سنجد  أننا  نعلم  نكن  لم 
من  الخامسة  الساعة  حدود  في  وصلناه  الذي  طوكيو،  بمطار 
عصر الخميس 22 يوليوز. وبمجرد أن وطأت أقدامنا األراضي 
اليابانية، حتى توافد علينا عدد من متطوعي اللجنة األوملبية، 
وبعض مسؤولي املطار، الذين وبعد ابتسامة مجاملة، طلبوا منا 
فتح تطبيق أوتشا، الذي تفرض السلطات املحلية على كل وافد 
أن يضع فيه كافة املعلومات املطلوبة، وباستفاضة كبيرة، لكننا 
لم نتمكن من األمر، لكثرة الضغط من مختلف دول العالم، رغم 
أننا حاولنا طيلة الخمسة أيام التي سبقت السفر، وفي أوقات 

مختلفة.
أخبرنا املسؤولني باملطار بأننا لم نتمكن من ملء استمارات 
ولم نكن نحن الوحيدين الذي تعذر عليهم ذلك، حيث  »أوتشا« 
من  العبور  عليهم  فرض  الذي  باملسافرين،  املطار  بهو  ضج 
الوافدين  بني  اختالط  أي  لتفادي  بعناية  أعدت  ممرات خاصة، 

يحرصون  كانوا  الذي  اليابانيني،  على واملواطنني 
فرض مسافة األمان، وكانوا يقتربون منا بحذر 

شديد، وعند الضرورة القصوى فقط.
بها  باملطار  صغيرة  قاعة  إلى  توجهنا 
كل  معطيات  بتدقيق  مكلفون  أشخاص 

باملدخل  يتواجد  كان  حيث  املسافرين، 
شخص ينتصب أمام حاسوب صغير، 

ويدقق في شاشة املعطيات. 
مغاربة  صحافيني  تسعة  كنا 
االتحاد  جريدة  من  ربه  )عبد 

االشتراكي، محمد الروحلي من 
اسطيفي  ،جمال  اليوم  بيان 
من املساء،يوسف بصور من 

،محسن  املغربية  األحداث 
صالح الدين من الصباح 

العمري  أمني  ،محمد 
محمد   ، لوماتان  من 
راديو  من  صامت 
،أسامة  مارس 

بنحمو من موقع البطولة ثم 
عبد القادر بلمكي، قيدوم املصورين 

نجر  )األسود(،  ملوقع  ممثال  الصحافيني، 
وراءنا تعب كبير، خلفته رحلة امتدت من منتصف 

نهار يوم العيد )األربعاء 21 يوليوز( إلى غاية الخامسة من 
عصر الخميس 22 يوليوز.

ولم  كثيرا،  صبرنا  وضاق  كبيرا،  مأخذا  العياء  منا  أخذ   
تعد لنا قوة على تحمل مزيد من الروتني القاتل، فمجرد سماع 
من  سئمنا  ألننا  يرتفع ضغطنا،  كان  أوتشا«  تطبيق  »افتحوا 
لألسف لم نتمكن من فتح تطبيق أوتشا،  تكرار نفس الجواب:« 
رغم أننا حاولنا ذلك لعدة أيام، ولكننا نحمل معنا كل الوثائق 
منا  طلبت  املغربية  األوملبية  الوطنية  اللجنة  ألن  الالزمة«، 
سارة  غير  مفاجأة  أي  لتفادي  املمكنة،  الوثائق  كل  اصطحاب 

باألراضي اليابانية. 
مع  مشتركة  نقطة  إلى  الوصول  في  بالغة  صعوبة  وجدنا 
التكلم باإلنجليزية،  اليابانيني باملطار، ألن كثيرا منهم ال يجيد 
لم  أنهم  كما  معنا،  يتواصل  أن  يحاول جاهدا  بعضهم  أن  رغم 
يكونوا قادرين على تحمل مسؤولية القرار، الذي يجب أن يأتي 

من »الفوق«، من اللجنة املنظمة لأللعاب.
منسوب  ارتفع  للتكييف،  تفتقد  التي  الصغيرة،  القاعة  في 
األدرينالني داخلنا، خاصة وأن األمر دام حوالي ساعتني، اكتفينا 
طيلتها بمراقبة املسؤول صاحب الحاسوب الصغير، وهو يضع 
أمامه وثائق املسافرين، بينما يقوم بعض مساعديه بعدنا، ما يبني 

ب  غيا
التواصل 

بينهم،  فيما 
بعيد،  من  نرى  كنا  حيث 

إلى  جديد  وجه  أي  دخول  وعند 
القاعة، كيف ترفع أصابع اليابانيني، 

وتنطلق عملية العد.
طال االنتظار وارتفعت درجة الغضب والحنق، فقررنا 

أن نعاملهم باملثل، أن يتوجه كل واحد منا بشكل منفرد بالسؤال 
عن مستجدات الوضع، وموعد »إطالق سراحنا«.

كان لهذا القرار مفعوله، ألن صاحب الحاسوب الصغير، أكثر 
من االتصاالت الهاتفية، وبعد أقل من نصف ساعة، تلقى مكاملة 

غيرت حالنا، حيث تسلمنا شارة االعتماد، وتنفسنا الصعداء.

حتى نوال المتوكل وعثمان 
الفردوس...

نوال  أن  األوملبية  الوطنية  اللجنة  مسؤولي  أحد  أخبرنا 

املتوكل، 
لة  و ملسؤ ا

اللجنة  داخل  النافذة 
من  تسلم  لم  الدولية،  األوملبية 

جبروت  أمام  واستسلمت  الروتني،  هذا 
من  أزيد  طوكيو  بمطار  وقضت  اللعني،  »أوتشا« 

الثقافة  وزير  مع  تكرر  الذي  األمر  نفس  وهو  ساعات،  ست 
مصحوبا  كان  أنه  رغم  الفردوس،  عثمان  والرياضة،  والشباب 
الخارجية  وزارة  مسؤولي  وأحد  باليابان،  املغرب  بسفير 
كل   منه  عبر  الذي  الصراط،  هذا  من  بدوره  مر  حيث  اليابانية، 
الوافدين على اليابان، وعانى منهم من سخط عليهم »أوتشا«، 
حيث الحظنا خالل تواجدنا باملطار كيف مارس »أوتشا« شططه 
على بعض وزراء الرياضة العرب واألفارقة واآلسيويني، ما يؤكد 
كل  مع  كبيرين  وصرامة  بتشدد  تتعامل  اليابانية  السلطات  أن 
لوباء  تفشيا  تشهد  التي  البلدان  من  والسيما  عليها،  الوافدين 

كورونا.

البحث عن صك البراءة
في  االصطفاف  منا  طلب  االعتماد،  شارة  على  الحصول  بعد 
طابور، والتوجه فرادى نحو شبابيك، تم فيها قياس حرارتنا عن 
بعد، بعدما كشفنا عن هوياتنا، وقدمنا نتائج االختبارات التي 

قمنا بها في املغرب، وكانت قبل 96 ساعة و72 ساعة عن موعد 
السفر. تسلمنا بعد ذلك قارورات صغيرة للقيام باختبار الكشف 
عن كورونا عبر اللعاب، وعلى طول هذا املسار، الذي امتد ألزيد 
300 متر، كان يطلب منا غسل األيدي باملعقمات، املنتشرة  من 

مثل الفطر بمختلف املمرات التي اجتزناها.
أنهينا هذه املهمة، وتسلمنا مطبوعا مكتوبا باللغة اليابانية، 
توسطه رقم، سنعلم فيما بعد أنه يخص املقعد الذي سنجلس 
عليه في صالة أخرى، تبعد عن سابقتها بحوالي نصف كيلومتر.
يرتدون  وموظفني  سبقونا،  أشخاصا  القاعة  بهذه  وجدنا 
مختلفة،  بألوان  لكن   ،2020 طوكيو  عليها  مكتوب  سترات 
وموظف بزي عصري، كان يدون املعلومات املتعلقة بنا، بعد أن 
مركز  من  عليها  حصلنا  التي  والورقة  هويتنا،  وثائق  سلمناه 

أخذ العينات.
نترقب  أكثر من ساعتني،  األمر  االنتظار هنا، واستغرق  طال 
فيها مصيرا مجهوال، ألن كل من ثبتت إصابته بفيروس كورونا 

يغلق عليه داخل غرفة ويخضع لحجر صحي صارم جدا.
بالعد،  الدخول  عند  يبدؤون  اليابانيني  هؤالء  أن  العجيب 
وأصبح األمر مألوفا لدينا. كانت أرقام الكراسي التي سلمت لنا 
متقاربة، وسهل ارتداؤنا لبدل رياضية باأللوان الوطنية األمر، 
حيث كانت تسهل عملية العد، واملثير أن العملية قد تتكرر من 
الشخص الواحد عدة مرات، ما يؤكد على أن هذا الشعب ال يترك 
يقلل  بشكل  معطياته  تدقيق  على  ويحرص  للصدفة،  مجال  أي 

هامش الخطأ عندهم.

نتائج مع وقف التنفيذ
بعد انصرام أكثر من ساعة ونصف، تقدم إلينا املسؤول عن 
القاعة، وفي يده ورقة صغيرة كتب عليها أرقام، سنكتشف أنها 
لجوازات سفرنا، قال لنا إن أربعة أشخاص تمت املوافقة على 
بشكل  عيناتهم  قراءة  تتم  لم  اآلخرون  الخمسة  فيما  عيناتهم، 

جيد، وسيتم إعادة إخضاعها للتحليل من جديد، ثم ذهب.
بدأ الخوف يكبر داخلنا، ألننا ال نعلم أي مصير ينتظرنا في 
حال حدوث أي مفاجأة غير سارة. بعد فترة، عاد نفس الشخص 
ليخبرنا بأن األشخاص األربعة كانت نتائجهم سلبية، ثم سكت 
األسئلة  وأصبحت  آخر،  طريقا  تأخذ  األمور  بدأت  هنا  وغادر. 
تتناسل داخلنا بشكل مسترسل، حول مصير زمالئنا الخمسة، 
باعتبارهم  إيجابية،  النتائج  كانت  حال  في  الباقي،  ومصير 

مخالطني.
حاولنا تخفيف الوضع ببعض املستملحات، وتجنب التفكير 
في األمور السلبية، وانتظار ما ستؤول إليه األمور. وبعد حوالي 
ساعة، عاد املسؤول ذاته ليخبرنا بسلبية نتائج الجميع، فهدأت 

أعصابنا، واستجمعنا ما بقي من قواتنا.
شارة  مرحلة  بأن  األوملبية  الوطنية  اللجنة  مسؤولو  أخبرنا 
االعتماد والقيام بالتحاليل هما األصعب في مسار رحلة دخول 
التراب الياباني، وأن ما سيتلوهما لن يكون أكثر صرامة.
بعدها توجهنا إلى مصالح األمن، حيث أخذت 
ثم  وثائقنا،  من  التدقيق  وتم  صور،  لنا 
بعدما  الجمارك،  مصالح  قصدنا 
مررنا عبر ممرات خاصة، 
أمنية  مراقبة  تحت 
تواجد  وسط  مشددة، 
الجيش  من  عناصر 

الياباني.
الجمارك،  مصالح  عند 
كانت األسئلة حول املحموالت، 
والسالح،  العملة  والسيما 
وأيضا النباتات واألغراس، الذي 
األمتعة،  حقائب  بشأنها  تفتح  قد 
تحرص  اليابانية  السلطات  ألن 
وغطائها  موروثها  على  الحفاظ  على 
قد  نباتات  أي  إدخال  وتفادي  النباتي، 

تغير خصوصياته.

اإلفراج النهائي
كانت  والذي  واملعقد،  الطويل  املسار  هذا  بعد 
وابتساماتهم،  اليابانيني،  تحايا  طيلته  ترافقنا 

وصلنا إلى حيث تتواجد أمتعتنا.
وجدنا بالقرب منها فتاة تحمل نظارات، وتسأل كل واحد منا 
عنها، ليفاجأ الزميل محمد الروحلي بأنه أضاعها بالطائرة، دون 

أن ينتبه. وقع على ورقة تثبت تسلمه ملا ضاع منه. 
اندهاش  وكلنا  الفندق،  إلى  ستنقلنا  التي  الحافلة  قصدنا 
على  ويحرص  األمانة،  يحترم  الذي  الشعب،  هذا  عظمة  من 
أو  تمييز  الجميع من دون  ضبط معطياته ومعلوماته، ويعامل 
حيف، ويخلص في عمله، ألن السيدة التي كانت تنتظر صاحب 
النظارات، أعتقد أنها ظلت واقفة أمام األمتعة لفترة طويلة، ألن 
املرور من هذا الصراط دام سبع ساعات، ومع ذلك بقيت واقفة، 
أو  اشمئزاز  أو  تأفف  دون  من  وحيوية،  بابتسامة  واستقبلتنا 

تذمر، وكأنها تقول لنا إن تقدم الشعوب له ثمن وتضحية.
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األلعاب األولمبية

26 ساعة معلقون بين السماء واألرض

�لطريق �إلى طوكيو يمر 
عبر �سراط غير م�ستقيم 

و�شطط »�أوت�شا«
ابراهيم العماري رفقة زمالءمن الوفد االعالمي



م.الحسن باجدي 

لم أفهم هذه الحملة املسعورة 
ضد  جهات  عدة  تشنها  التي 
الحمالت  الرياضي،وهذه  الرجاء 
الهدامة حتى بعض من يعتبرون 
معها  انساقوا  رجاويني  أنفسهم 
وسطهم  اندس  ذلك  من  أكثر  بل 
لجهات  تابعة  الكترونية  قطط 

الخصوم ..
أن  الجميع  يعرف  أن  يجب 
تشكوا  وعامليًا  محليًا  األندية  كل 
نفسية  وحتى  مادية   مشاكل  من 
ومعنوية وهذا أمر طبيعي سببه  
األولى  الدرجة  في    19 كوفيد 
)مداخيل  مهمة  مداخيل  وفقدان 

املرض  انتشار  بسبب  الجمهور( 
كان  والذي   ) كورونا   ( اللعني 
سببًا في منع الجمهور من ولوج 
األندية  حرمان  وبالتالي  املالعب 
..وعلى  مهمة  مالية  مداخيل  من 
هذا املستوى، الرجاء خسر تقريبًا 
ما يناهز أربعة ماليير سنتيم من 
مما  الجمهور   مداخيل  غياب 
املادي  املشكل  تأجيج  إلى  أدى 
ايضًا  ألنه  و  أكثر   واستفحاله 
تقلصت  مداخيل اإلشهار بسبب 
غياب الجمهور مما زاد الطني بلة 
يستفحل  أن  طبيعي  قلنا  وكما   ،
أن  عرفنا  إذا  املادي  املشكل 
املداخيل الشيء واملصاريف ثقيلة 
أن قيمتها تقدر ب:  القول  ويمكن 
حسب  شهريا  سنتيم  500مليون 

من  الوضع  التقديرات،وهذا 
األندية  إدارة  يجعل  أن  الطبيعي 
عن  البحث  أكثر  تتجه  املتضررة 
والديون  العجز  لتقليص  موارد 
املسيرون  يكون  التي  املتراكمة 
السابقون قد اغرقوا بها النوادي 
طبيعة  من  رحيلهم،والرجاء  قبل 
الحال أثقل كاهلها ديون ونزاعات 
تركها  باملاليير   مبالغها  تقدر 
الدباب  الحملة  هذه  في  جند  من 
للترويج  االلكترونية  والقطط 
ووجوههم  وتبييض  للمغالطات 
مع العلم أن ما تركوه من مشاكل 
ساهم بقوة في استفحال وتقوية 

الديون..
أجل  من  تلجأ  العالم  أندية  كل 
املتراكمة  ديونها  من  التخفيف 

انتير  فعل  كما  نجومها  بيع  إلى 
ميالن االيطالي )وعلى مضض (، 
قام ببيع بعض نجومه من بينهم 
حكيمي  أشرف  املغربي  الالعب 
النادي ما  الذي ضخ في ميزانية 
، ليساهم   80مليار مغربية  يناهز 
ملالية  التوازن  إعادة  في  ذلك 

الفريق..
فما املانع إذن إذا قامت األندية 
الرجاء  ومنها  املتضررة  الوطنية 
ببيع نجومها للتخفيف من العب 
هذه  صنع  الذي  فالرجاء  املالي 
نجوم  صناعة  على  قادر  النجوم 
دائما،ومن  عادته  هي  كما  أخرى 
ينظر  أن  اإلداري  املكتب  حق 
جبر  وليس  النادي  ملصلحة 
تجاوزوا  الذين  البعض  خواطر 

كل الحدود.
لها  األندية  آن  نعرف  أن  البد 
مؤسساتها التي لها الحق وحدها 
واتخاذ  الفريق  شؤون  تدبير  في 
صالحة  تراها  التي  القرارات 
مكان  هي  العام  الجمع  ،ومحطة 
مواقع  وليس  واملحاسبة  النقاش 
يقع  االجتماعي،وعندما  التواصل 
الجمع  في  واملحاسبة  النقاش 
اختالس  آو  ما  خلل  وظهر  العام 
أموال النادي آنذاك يكون القضاء 
هو الفيصل من خالل رفع دعاوى 
قضائية ضد من يثبت أنه اختلس 
آو خان النادي،أما السب والشتم 
لن  فانه  األشخاص  من  والنيل 
يجدي نفعًا سوى خلق أجواء من 

التوتر والتشويش واالحتقان.

مصطفى الناسي 

في خطوة مفاجئة، قدم أربعة أعضاء من 
الجديدي  الحسنى  للدفاع  املسير  املكتب 
لكرة القدم استقالتهم من مهامهم ، ويتعلق 
األمر بثالثة نواب للرئيس وهم : نور الدين 
اللطيف  عبد  بلفايزة،  نورالدين  قيسوب، 
الصغير  الحكيم  عبد  إلى  إضافة  بلبوير، 
بالنادي.  مستشار  مهمة  يشغل  الذي 
تصريح  في  املستقلني  األعضاء  أحد  وأكد 
منذ  مبرمجا  كان  القرار  هذا  أن  للجريدة 
أشهر، إال أن املسيرين سالفي الذكر تريثوا 
بعض الشيء، حفاظا على استقرار الفريق 
أقدامه  تثبيت  أجل  من  يصارع  كان  الذي 
هذا  تحقيق  بعد  ومباشرة  الكبار،  بقسم 
عضو  يضيف  األنفس-  وبشق  الرهان 
وجد املسيرون أنفسهم مجبرين  مستقيل- 
تسيير  من  االنسحاب  قرار  اتخاذ  على 
التسيير  على  فعل  كرد  النادي،  شؤون 
مكونات  بني  التواصل  وضعف  االنفرادي 
في  التشاركية  املقاربة  وغياب  الفريق 
صناعة القرارات وغياب اجتماعات املكتب 

بطريقة منتظمة، إضافة إلى ضعف الفريق 
بشريا وتقنيا.

نزيف  أن  مطلعة  مصادر  وأكدت   
الحسنى  الدفاع  صفوف  في  االستقاالت 
الجديدي سيتواصل، وأن الالئحة مرشحة 
لالرتفاع، خاصة بعد السقوط غير املتوقع 
الدورة  في  بميدانه  الدكالي  للفريق  واملذل 
أمام  االحترافية  الوطنية  البطولة  من   29
لهدفني  أهداف  بثالثة  برشيد  يوسفية 
الجديدية  الجماهير  غضب  أجج  والذي 
العسيرة  الهزيمة  هاته  تستسغ  لم  التي 
طريقة  أثارت  حيث  والفهم.  الهضم  على 
إلى  بالنزول  املهدد  برشيد،  يوسفية  فوز 
القسم الوطني الثاني، على مضيفه الدفاع 
الحسني الجديدي، الجمعة املاضية ، بثالثة 
ما  الجولة  لحساب  هدفني،  مقابل  أهداف 
قبل األخيرة من منافسات البطولة »برو«، 
الدوري  متتبعي  أوساط  في  واسعًا  جداًل 
املغربي االحترافي، حد التشكيك في نزاهة 
الصفحات  غزت  تعليقات  حسب  املباراة، 

الفايسبوكية املوالية للفريقني. 
الجماهير  من  مجموعة  وأطلقت 
الجهات  خاللها  من  تطالب  حملًة  املغربية 

املذكورة،  املباراة  في  بفتح تحقيق  املعنية 
الفريق  أهداف  تسجيل  طريقة  أن  معتبرًة 
خصوصًا  للشكوك،  مثيرة  »الحريزي« 
الفريق  دفاع  تعامل  طريقة  يخص  ما  في 

»الجديدي« مع هجمات الخصم. 
املساعد  املدرب  بهلول  أما سعيد سعيد 
الهزيمة في  لعبد الحق بنشيخة فقد فسر 
قراءة تقنية للمباراة بان فريقه كان بإمكانه 
حسم املباراة في الشوط األول لكن تسرع 
املتاحة  الفرص  استغالل  وعدم  الالعبني 
أنه  حال دون ذلك. وأضاف نفس املتحدث 
نفس  على  اللعب  بمواصلة  العبيه  طالب 
عزيمة  لكن  املباراة  قتل  أجل  من  املنوال 
من  أقوى  كانت  برشيد  يوسفية  العبي 
الفوز  وتحقيق  املباراة  في  العودة  أجل 
ومع ذلك قدم سعيد بهلول الشكر لالعبيه 
على املجهودات الكبيرة التي بدلوها طيلة 
أن  رغم  وشاقا  صعبا  كان  الذي  املوسم 
املباراة  عن  غابوا  الالعبني  من  مجموعة 
املدرب  وختم  اإلصابة.  بسبب  األخيرة 
خالل  سيحاول  فريقه  أن  حديثه  املساعد 
املباراة األخيرة أمام حسنية اكادير العودة 

بالنقاط الكاملة. 

وعلق عبد اللطيف املقترض، في تصريح 
املغربية بعد  الجماهير  أفعال  ، على ردود 
يدعي  أن  يريد  »من  قائاًل  املباراة،  نهاية 
ذلك..  فله  رياضية  غير  أشياء  حدوث 
وهادشي  للصواب  مجانبة  ادعاءات  هذه 

مكايساليش«. 
بنشيخة،  الحق  عبد  غياب  سبب  وعن 
مدرب الفريق، عن دكة البدالء، خالل مباراة 
الالعبني،  من  عدد  إلى  إضافًة   ، الجمعة 
إسهال  يعاني من  »بنشيخة  املقترض  قال 
وهبوط في الضغط وبداية ظهور أعراض 
اإلصابة بفيروس »كورونا«.. ونفس األمر 
ومعاد  قرناص  مهدي  لالعبني  بالنسبة 
شوكاك ومحسن بنخالد الذين فقدوا حاسة 
الشم، فكان علينا استبعادهم من املجموعة 
وعزلهم وإخضاعهم للفحوصات في انتظار 

ظهور نتائج التحاليل املخبرية ». 
ويصارع نادي يوسفية برشيد من أجل 
الوطني  القسم  إلى  الهبوط  من  االنعتاق 
األخير  قبل  ما  املركز  يحتل  حيث  الثاني، 
30 نقطة، على بعد مباراة واحدة  برصيد 
والتي  الدوري،  منافسات  انتهاء  من 
الثالثاء  طنجة،  اتحاد  بنادي  ستجمعه 

املقبل. 
الدفاع  لفريق  املديري  املكتب  وأعلن 
الحسني الجديدي في بالغ له بعد منتصف 
ليلة السبت /األحد عن إصابة ثالثة العبني 

مسحة  أجريت  أن  بعد  كورونا  بفيروس 
حيث  التقنية  واألطر  الالعبني  من  لعدد 
إيجابية  نتائج  ثالثة  الساعة  لحد  ظهرت 
حيث تم إخضاع املصابني للحجر الصحي. 

انتصار يوسفية برشيد بالجديدة أحدث زلزاال قويا بمكتب الدفاع الحسني 

اأربع ا�ستقاالت من المكتب وجماهير الجديدة تطالب الجامعة بفتح تحقيق

المغربي رمزي بوخيام 
يتاأهل اإلى ثمن النهاية في 

ركوب االأمواج 
تأهل البطل املغربي رمزي بوخيام، أمس األحد، إلى دور ثمن نهاية مسابقة ركوب 

األمواج )سورف(، ضمن دورة األلعاب األوملبية املقامة حاليا في طوكيو وتستمر إلى 
غاية 8 غشت املقبل.

العلم الوطني في حفل افتتاح  وبلغ رمزي بوخيام، الذي حظي بشرف حمل 
األوملبياد الياباني، هذا الدور بعد احتالله املركز الثاني في السلسلة اإلقصائية 
الرابعة بمجموع 10.23 نقطة، خلف األسترالي رايت أوين )10.40 نقطة(، 

فيما عاد املركز الثالث لألمريكي فلورونس جون جون )8.37 نقطة(.
وسيقام دور ثمن النهاية ،يومه االثنني، على طريقة املواجهات 

املباشرة.
وكان بوخيام )26 سنة(، دخل التاريخ من أوسع أبوابه 

يحجز  وعربي  مغربي  العب  كأول  اسمه  عندما سجل 
احتالله  إثر  طوكيو،  ألوملبياد  التأهل  تأشيرة 

برصيد  الخامسة  الجولة  في  األول  املركز 
50ر14 نقطة، ضمن منافسات بطولة العالم 

ميازاكي  مدينة  بشاطىء  أقيمت  التي 
اليابانية )7 إلى 15 شتنبر 2020(.

فريق الجي�ش الملكي ي�ستعيد اأولى �سور »الزعيم«
في انتظار المناف�سة على لقب كا�ش العر�ش

عبد المجيد النبسي

استعاد فريق الحيش امللكي، صحبة املدرب البلحيكي« سفني 
فاندربروك« أولى صور »الزعيم« بعدما ضمن املشاركة اإلفريقية 
فريق  أن  العلم  ،مع  51نقطة  ،برصيد  الثالثة  الرتبة  باحتالله 
الجيش امللكي، كانت عينه على الرتبة الثانية، التي ضمنها فريق 
واحدة   دورة  بعد  ،على  56نقطة  بلوغه  ،بعد  الرياضي  الرجاء 

والتي ستكون استعراضية لفرق  املقدمة .
وكان حلم »الزعيم »في ضمان الرتبة الثانية أن يتكسر أمام  

الدفاع الحسني الجديدي في الدورة السابقة. 
وعبر عن ذلك مدرب الجيش امللكي ،«سفني فاندربروك« بواقعية 
في تصريح أدلى به بعد تعادل  فريق الجيش امللكي مع فريق 
اوملبيك آسفي)0-0(، في املباراة التي جمعتهما برسم الجولة 29 
، بامللعب البلدي بالقنيطرة مساء أمس األول السبت.وقال مدرب 

ولكن  الثانية،  بالرتبة  بالفوز  نحلم  كنا  :«نعم  امللكي  الجيش 
نتيجة مباراتنا بالجديدة أنهت كل شيء ألن الواقعية، ومنطق 
الرياضيات يؤكد ذلك ،وهو ما حتم علينا خوض مباراتنا ضد 
فريق أوملبيك آسفي من دون أي هدف، ماعدا االستعداد ملباراتنا 

ضد فريق رجاء بني مالل برسم نصف نهائي كأس العرش« 
إلى  العودة  من  »الزعيم«  فريق  الثالثة،   املرتبة  وستمكن 
،وهي  اإلفريقي  اإلتحاد  كأس  خالل  ،من  اإلفريقية  الواجهة   
والتي    ،2005 نسخة  ،من خالل  خزانته  تضمها  التي  الواجهة 
البطولة  في  السلبية  والنتائج  االنكسارات   بسب  عنها  غاب 
إليها:«  لإلشارة  يتردد  ولم  منه  جزء  »فاندربروك«  ورث  والتي 
الرتبة الثالثة ،إنجاز كبير، خاصة وأن فريق الجيش امللكي ،كان 

يحتل الرتبة ما قبل األخيرة، في شهر يناير املاضي ».
وأصبحت عني »الزعيم »اآلن على كاس العرش ،وهي الكأس  
11مرة، كان  بها  فاز  أن كان   بها بعد  األكثر تتويجا  التي يعد 

آخرها سنة 2009.
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لماذا كل هذا اللغط والحمالت الممنهجة �سد الرجاء
 هل فعال الرجاء يقلقهم ويق�ش م�ساجعهم ..؟؟؟

فريق الجيش امللكي

من املباراة التي أغضبت الجمهور الدكالي ت: اعالم الجامعة

البطولة الوطنية االحترافية 
)الدورة الـ 30(

المباريات تقام يومي الثالثاء واالأربعاء 

مباريات  االحترافية،  القدم  لكرة  الوطنية  العصبة  برمجت 
الدورة األخيرة للبطولة االحترافية األولى، موزعة على يومي 

الثالثاء واألربعاء ، وفق البرنامج التالي:  
الثالثاء :

الفتح الرباطي - شباب املحمدية )س 19و30(
يوسفية برشيد - اتحاد طنجة )س 19و30(

نهضة الزمامرة - سريع وادي زم )س19و30(
املغرب التطواني - نهضة بركان) س 19و30(

 األربعاء :
حسنية اكادير - الدفاع الجديدي )س 21و30(
اوملبيك اسفي - مولودية وجدة )س 21و30(
املغرب الفاسي - الرجاء البيضاوي)س 19(
الوداد البيضاوي - الجيش امللكي )س 19(

وكانت الدورة 29 قد أفرزت عن النتائج التالية:
الدفاع الجديدي ............ يوسفية برشيد 2-3
الرجاء الرياضي ............ نهضة الزمامرة 1-0
 سريع وادي زم ............. املغرب التطواني 2-1

 نهضة بركان ................. الفتح الرباطي 3-2
 الجيش امللكي ........ أوملبيك آسفي 0-0 

 شباب املحمدية ....... الوداد الرياضي 1-1
 إتحاد طنجة ............. املغرب الفاسي 0-0 
مولودية وجدة .......... حسنية أكادير 1-0 

فريق الرجاء الرياضي

الكوكب المراك�سي في ورطة 
محمد فالل 

الجريدة  علمت 
من مصادر متطابقة 
الجمعية  أن 
لنادي  الرياضية 
املراكشي  الكوكب 
أحادية  القدم  لكرة 
باتت  النشاط 
من  محرومة 
االنتدابات الصيفية 
وكذا  والشتوية 

الجامعة  قرار  حسب  ذلك  وجاء   ، املنتهية  العبيها  عقود  تجديد 
امللكية املغربية لكرة القدم الذي توصلت به إدارة الفريق ،  حيث 
لعدم  مدربني والعبني سابقني  ديون  الكوكب عجز عن تسوية  أن 
املنازعات  ملفات  بتصفية  الكافية  املالية  السيولة  على  توفره 
الجماعي  املجلسني  منحة  من  الكوكب حرم  أن  علما   ، والدعاوي 
والجهة ولم يتم تجديد العقد املبرم بني الطرفني مما أزم وضعية 

الفريق املالية و تراكم الديون الذي فاقت مليارين سنتيما. 
 ومن الصعب التغلب على هذا املشكل مادامت الرؤية املستقبلية 
العلن  إلى  الرئيس وعدم خروجه  للكوكب غامضة في ظل صمت 

للكشف عن ما يجري ويدور في فلك الكوكب . 
جماهير مراكشية تتساءل عن أسباب صمت الرئيس والذي كان 
في حملته االنتخابية قدم برنامجه العام أكد فيه أنه بصدد التعاقد 
مع شركات داعمة للفريق ، فضال عن كون مجموعة من رجال املال 
واألعمال ستدعم الكوكب ماديا ومعنويا، غير أن كل الوعود ذهبت 

أدراج الرياح . 
إسدال  من  أسابيع  قبل  له  فسبق  الدميعي  هشام  املدرب  أما 
الستار على بطولة القسم الوطني الثاني أن وضع شروطه على 
بالنسبة  للفريق  كمدرب  االستمرارية  أجل  من  الرئيس  طاولة 
الدميعي توفير سيولة مالية  ، ومن ضمن شروط  املقبل  للموسم 
و  محنكني  بالعبني  الفريق  وتطعيم  الالعبني  بالتزامات  للوفاء 
مجربني ، غير أن األزمة املادية الخانقة التي يمر منها الكوكب من 

املحال أن تتم بسببها االستجابة لطلبات املدرب .



من  أك��ث��ر  أن  دراس���ة  كشفت 
نصف انبعاثات غازات االحتباس 
الحراري في العالم تأتي من 25 
منها   23 فقط،  ضخمة  مدينة 
المدن  وشملت  الصين،  في  تقع 
التي ينبعث منها معظم الغازات 
الحراري  لالحتباس  المسببة 
هاندان وسوتشو وداليان وبكين 
وكذلك  الصين،  في  وتيانجين 
طوكيو باليابان وموسكو بروسيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة »ديلى 
البريطانية، تعهد الرئيس  ميل« 
بالحد  بينج  جين  شي  الصيني 
من انبعاثات الكربون بحلول عام 
2030 وتحقيق الحياد الكربوني 
بحلول عام 2060، وهو جزء من 

التزامها باتفاقية باريس.
الدولية،  االتفاقية   وتحدد 
دول��ة   194 اآلن  وقعتها  ال��ت��ي 

واالتحاد األوروبي، هدف الحد من ارتفاع 
متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 2.7 

درجة فهرنهايت )1.5 درجة مئوية(.
 كما وجدت األبحاث التي أجرتها األمم 
أكثر  إج��راءات  نتخذ  لم  ما  أنه  المتحدة، 
لزيادة  الطريق  على  نسير  فإننا  صرامة، 
مئوية(  درجات   3( فهرنهايت  درجة   5.4

بحلول عام 2100.

 واستناًدا إلى نتائج الدراسة الجديدة، 
ستحتاج الصين على وجه الخصوص إلى 
تسريع تحولها من الفحم إلى مصادر الطاقة 
أهداف  تحقق  أن  لها  كان  إذا  المتجددة 

الرئيس شي في هذا المجال.
 كما أنه في الوقت الحاضر، تدير الصين 
1058 محطة طاقة ضخمة تعمل بالفحم، أي 
ما يعادل أكثر من نصف الطاقة اإلنتاجية 

في العالم بالكامل.

 وسجل باحثون من جامعة صن يات صن 
انبعاث  الصين، ألول مرة، مستويات  في 
غازات االحتباس الحراري في 167 مدينة 

تقع في جميع أنحاء العالم.
من  الرغم  على  أن��ه  الفريق   وأوض��ح 
%2 من  أن المدن ال تغطي سوى حوالي 
إجمالي مساحة سطح األرض، إال أنها من 

المساهمين الرئيسيين في أزمة المناخ.

جيف بيزوس يتبرع بـ200 
مليون دوالر لنشر تعليم الفضاء

 
أمازون،  شركة  مؤسس  أعلن 
الملياردير جيف بيزوس، اعتزامه 
200 مليون دوالر  التبرع بمبلغ 

بهدف نشر تعليم الفضاء.
الشرق  »فوربس  موقع  ونقل 
أن بيزوس قرر التبرع  األوسط« 
بهذا المبلغ قبل أيام من خططه 
ل��الن��ط��الق إل���ى ال��ف��ض��اء على 
شركته  صممتها  سفينة  متن 

للصواريخ »بلو أوريجن«.
يحصل  أن  المنتظر  وم���ن 
الوطني  سميثسونيان  متحف 

للطيران والفضاء، في واشنطن، على 70 مليون دوالر لتجديد مبناه بتكنولوجيا 
130 مليون دوالر لصالح إطالق مركز  أكثر تطورًا، فيما يذهب باقي المبلغ وهو 

تعليمي جديد يركز على العلوم والهندسة متصل بمتحف سيحمل اسم بيزوس.
وصرحت أمينة مؤسسة سميثسونيان، لوني بانش، قائلة: »لقد كان جزًءا من 
رؤيتنا طويلة المدى، لكننا لم نمتلك الموارد لتحقيقه. واآلن لدينا اإلمكانية لتحقيق 
ذلك، لجعله مركًزا يساعد في إيصال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

إلى الجماهير المحرومة والمجتمعات الريفية«.
ويمثل التعهد بالتبرع بذلك المبلغ خطوة جديد في مسيرة بيزوس نحو الفضاء، 
والتي تأتي قبل أيام من رحلة بيزوس إلى الفضاء المقرر لها يوم 20 يوليو/تموز، 
ليلحق بزميله الملياردير ريتشارد برانسون الذي انطالق في رحلة إلى الفضاء يوم 

األحد على متن صاروخ صنعته شركة »فيرجن جاالكتيك«.
مؤسسة  تتلقاه  تبرع  أكبر  هو  بيزوس  عنه  أعلن  ال��ذي  التبرع  أن  إلى  يشار 
التبرع  قيمة  أن  االعتبار  في  األخذ  مع   ،1846 عام  إنشائها  منذ  سميثسونيان 
التأسيسي الذي قدمه البريطاني جيمس سميثسون بلغت نحو 310 ماليين دوالر 

بقيمة الدوالر اليوم.
يذكر أن جيف بيزوس هو حاليا أغنى شخص في العالم، بثروة صافية تبلغ 177 
مليار دوالر، وبلغت تبرعاته لصالح قضايا خيرية اعتباًرا من الصيف الماضي، نحو 
%1 فقط من ثروته، ليكون بذلك بعيًدا جًدا عن مليارديرات العمل الخيري مثل وارن 

بافيت وجورج سوروس.

قصة رجل هندى ينام 300 يوم فى 
العام.. والسبب حالة طبية نادرة

»أنديا  ص��ح��ي��ف��ة  ك���ش���ف���ت 
يدعى  رجل  قصة  عن  اكسبريس«، 
 42 العمر  من  البالغ  »بورخارام«، 
عاما، وهو ينام لمدة 20 ل�25 يوًما 
في الشهر، أو 300 يوًما في السنة، 
وهو من منطقة ناجور فى راجاستان، 
وينام طوال هذه األيام بسبب حالة 
»أكسيس  ت��س��م��ى  ن����ادرة  ط��ب��ي��ة 

هايبرسومنيا«.
وأط����ل����ق ال����ق����روي����ون ل��ق��ب 
»كومبهاكارنا« على بورخارام، 42 
عاًما، وهو من سكان قرية بهادوا، 
وهو قادر على تشغيل متجر البقالة 

الخاص به لمدة خمسة أيام فقط في الشهر.
 ووفًقا للتقرير، فقد تم تشخيص حالته قبل 23 عاًما وأثرت على حياته بحيث 

يضطر أفراد عائلته إلى إطعامه أثناء نومه.
ويمكن وصف فرط النوم المحوري بأنه اضطراب نوم عصبي مزمن يؤدي إلى 
النعاس أثناء النهار، أو ساعات النوم الطويلة »أكثر من 9-10 ساعات في 24 ساعة«.

 ،)NCBI( ووفًقا لدراسة ُنشرت في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية
فإن فرط النوم، وهو شكوى من النوم المفرط أثناء النهار أو النعاس، يؤثر على أربعة 

إلى ستة فى المائة من السكان، مما يؤثر على الحياة اليومية للمريض.
يلتف حول  والذي  ارت��داؤه  يمكن  باحثون جهازا جديدا  آخر طور  وفى سياق 
إصبعك، ويحصد العرق أثناء النوم ويستخدمه لتوليد الكهرباء، لكن ال يخزن النموذج 
األولي للجهاز سوى القليل من الطاقة في الوقت الحالي، ويأمل المطورين من جامعة 

كاليفورنيا، سان دييجو، في زيادة السعة في المستقبل.
البريطانية، وجد الباحثون أن ارتدائها  ووفقا لما ذكرته صحيفة »ديلى ميل« 
لمدة عشر ساعات من شأنه أن يولد طاقة كافية للحفاظ على تشغيل ساعة لمدة 24 

ساعة، وهذا فقط من طرف إصبع واحد. 
 قال الباحثون إن أجهزة الربط الموجودة في بقية أطراف األصابع ستولد طاقة 
أكثر بعشر مرات، وتتطلب معظم األجهزة القابلة لالرتداء المنتجة للطاقة من مرتديها 

أداء تمريًنا مكثًفا أو التغيرات الكبيرة في درجة الحرارة.
 فيما أوضح الفريق أن الجهاز عبارة عن شريط يستخدم نظاًما سلبًيا لتوليد 
الكهرباء من الرطوبة في أطراف أصابعك، حتى لو كنت نائًما أو جالًسا ساكًنا تماًما، 

وذلك ألن أطراف األصابع هي الجزء األكثر تعرًقا في الجسم.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642

Al Ittihad Al Ichtiraki

يرة
ألخ

ا
االثنني 26 يوليوز 2021 املوافق 15 ذوالحجة 1442العدد12.900

الصين تخطط إلطالق 23 صاروخا لحماية االرض من كويكب خطير
من  أكثر  إلطالق  الصين  علماء  يخطط 
عشرين صاروخا باتجاه كويكب ضخم، من 
أجل تغيير مساره، ألن هناك احتماال ضئيال 
الصطدامه باألرض، ما يسبب كارثة عالمية.

و يشير موقع »     Live Science«، إلى 
أن الحديث يدور حول الكويكب بينو الذي 
أكثر من  77.5 مليون طن وعرضه  كتلته 
400 متر، و سوف يمر بالقرب من األرض 
على مسافة 7.5 مليون كيلومتر خالل أعوام   

. 2199 - 2175
و مع أن احتمال اصطدام هذا الكويكب 
ضئيل جدا، إال أنه في حال حدوث االصطدام 
فسوف يسبب دمارا كبيرا، نتيجة تحرر ما 
التروتيل  مادة  1200 ميغاطن من  يعادل 
الشديدة االنفجار. و هذا أقوى ب� 80 مرة من 
قوة انفجار القنبلة النووية فوق هيروشيما.

 ، من الصين  خبراء  لحسابات  وفقا  و 
آالف   9 لمسافة  الكويكب  مسار  لتغيير 
كيلومتر، يجب استهدافه ب� 23 صاروخا 
من نوع  Long March 5  الذي يزن كل 

منها 900 طن.

ح��ض��رت ع���ارض���ة األزي����اء 
رودريغيز،  جورجينا  العالمية 
النساء  أكثر  من  واح��دة  وهى 
أنيقة  بإطاللة  وأناقة،  جاذبية 
األول  ال��ع��رض  أث��ن��اء  للغاية 
كان  مهرجان  في   »France»�ل
نشرته  ما  حسب  السينمائى، 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

كرة  العب  حبيبة  واختارت 
كريستيانو  ال��ع��ال��م��ي  ال��ق��دم 
العمر  من  والبالغة  رون��ال��دو، 
باللون  بنًيا  فستاًنا  عاًما،   27
لها  األنظار  لفت  والذى  البنى، 
السجادة  على  م��روره��ا  أثناء 
جورجينا  وفستان  الحمراء، 
ت��م ت��زي��ي��ن��ه ب��ش��راش��ي��ب جلد 
أضفت  الكتف  على  وتفاصيل 
على الفستان لمسة جريئة، كما 
ارتدت جورجينا حذاء ذو كعب 
كاحل  ح��زام  مع  مفتوح  عالى 
أنيق، وأكملت إطاللتها بأقراط 
أضاف  ما  كبير،  وخاتم  مذهلة 
عاماًل أكثر جاذبية إلطاللتها على 

السجادة الحمراء.
وحضرت جورجينا رودريغيز 
بمفردها، حيث إن دعوتها جاءت 
كحبيبة  وليس  أزياء،  كعارضة 
كريستيانو  العالمى  ال��الع��ب 

رونالدو.

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

معظمها فى الصين.. 25 مدينة تنتج %52 من 
غازات االحتباس الحرارى فى العالم

جورجينا 
رودريغيز 

تتألق على 
السجادة 
الحمراء 

لمهرجان 
كان بدون 

رونالدو.. 

“فيسبوك” تطرد 52 
موظفا تجسسوا على 

مستخدمي الموقع

ذكرت صحيفة “التلغراف” أن “فيسبوك” طرد 52 
موظفا موظفا أساءوا استخدام وصولهم عبر اإلنترنت 
للتجسس على المستخدمين بين عامي 2014 و2015.

ويستند تقرير الصحيفة إلى مقتطفات من كتاب 
معركة فيسبوك للسيطرة”،  داخل  قبيحة:  “حقيقة 
فرنكل  شيرا  تايمز”  “نيويورك  صحيفة  لمراسلي 
وسيسيليا كانغ، الذي ذكر أن مهندسي “فيسبوك” 
إلى بيانات  وصولهم  استخدام  من  تمكنوا  الذكور 

المستخدمين لعرض الرسائل الخاصة بهم.
وفي إحدى الحاالت المذكورة، ذكرت الصحيفة أن 
قد تمكن من الوصول إلى  أحد مهندسي “فيسبوك” 
بيانات حساب امرأة انجذب إليها واكتشف أنها تتردد 
إلى Dolores Park في سان فرانسيسكو، حيث بدأ 

بالذهاب على أمل االلتقاء بها.
وقال متحدث باسم “فيسبوك”: “لن نتسامح مطلقا 
مع إساءة االستخدام وقمنا بطرد كل موظف ثبت أن 
يسيء استخدام البيانات”، مشيرا إلى أنه “منذ عام 
2015، واصلنا تعزيز بروتوكوالت تدريب الموظفين 
واكتشاف إساءة االستخدام والوقاية. كما نواصل أيضا 
تقليل الحاجة إلى المهندسين للوصول إلى بعض أنواع 

البيانات أثناء عملهم على إنشاء خدماتنا ودعمها”

بريطانيا تفرض 
ارتداء الكمامات في 

المواصالت العامة

 

طلب عمدة لندن من الهيئة المشرفة على خدمات 
في  الكمامات  استخدام  فرض  العاصمة  في  النقل 
بعد   ،« الستخدامها  »كشرط  والقطارات  الحافالت 

رفع القيود القانونية في إنجلترا في 19 يوليو.
مستعد«  »غير  إنه  األربعاء،  خان،  صادق  وقال 
العاصمة  في  النقل  وسائل  مستخدمي  لتعريض 
بإلغاء القواعد الخاصة بارتداء الكمامات  »للخطر« 

بعد رفع االلتزام القانوني بارتدائها.
وشروط النقل هي شروط تعاقدية بين الركاب وهيئة 
النقل في لندن، التي تشرف على خدمات النقل العام 
في العاصمة. وبموجب بنود االتفاق، سيكون بمقدور 
قوة إنفاذ القانون منع ركوب أو خروج الركاب الذين 
األنفاق  مترو  استخدام  أثناء  الكمامات  يرتدون  ال 

والحافالت والتزام، وذلك وفقا ألسوشيتد برس.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، 
قد أكد في وقت سابق من هذا األسبوع أن معظم القيود 
المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا في إنجلترا، بما 
في ذلك ارتداء الكمامات اإلجباري في العديد من األماكن 
العامة الداخلية، ستنتهي ضمن المرحلة األخيرة من 
خريطة الطريق للخروج من اإلغالق. لكن جونسون حث 
المواطنين على توخي الحذر والتحلي بالمسؤولية.

ط��ل��ب ع��م��دة ل��ن��دن من 
على  ال��م��ش��رف��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
خدمات النقل في العاصمة 
الكمامات  استخدام  فرض 
والقطارات  الحافالت  في 
 ،« الستخدامها  »كشرط 
القانونية  القيود  رفع  بعد 
في إنجلترا في 19 يوليو.

وق������ال ص������ادق خ����ان، 
األربعاء، إنه »غير مستعد« 
لتعريض مستخدمي وسائل 
النقل في العاصمة »للخطر« 
الخاصة  القواعد  بإلغاء 
بارتداء الكمامات بعد رفع 
االلتزام القانوني بارتدائها.
وشروط النقل هي شروط 
تعاقدية بين الركاب وهيئة 
النقل في لندن، التي تشرف 
على خدمات النقل العام في 
بنود  وبموجب  العاصمة. 
االتفاق، سيكون بمقدور قوة 
إنفاذ القانون منع ركوب أو 

خروج الركاب الذين ال يرتدون الكمامات أثناء استخدام مترو 
األنفاق والحافالت والتزام، وذلك وفقا ألسوشيتد برس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أكد 
في وقت سابق من هذا األسبوع أن معظم القيود المفروضة 

لكبح تفشي فيروس كورونا في إنجلترا، بما في ذلك ارتداء 
الكمامات اإلجباري في العديد من األماكن العامة الداخلية، 
ستنتهي ضمن المرحلة األخيرة من خريطة الطريق للخروج 
من اإلغالق. لكن جونسون حث المواطنين على توخي الحذر 

والتحلي بالمسؤولية.

بريطانيا تفرض ارتداء الكمامات 
في المواصالت العامة

ط��ل��ب ع��م��دة ل��ن��دن من 
على  ال��م��ش��رف��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
خدمات النقل في العاصمة 
الكمامات  استخدام  فرض 
والقطارات  الحافالت  في 
 ،«
القانونية  القيود  رفع  بعد 
 يوليو.

وق������ال ص������ادق خ����ان، 
غير مستعد« 
لتعريض مستخدمي وسائل 
« للخطر« للخطر« 
الخاصة  القواعد  بإلغاء 
بارتداء الكمامات بعد رفع 
االلتزام القانوني بارتدائها.
وشروط النقل هي شروط 
تعاقدية بين الركاب وهيئة 
النقل في لندن، التي تشرف 
على خدمات النقل العام في 
بنود  وبموجب  العاصمة. 
االتفاق، سيكون بمقدور قوة 
لكبح تفشي فيروس كورونا في إنجلترا، بما في ذلك ارتداء إنفاذ القانون منع ركوب أو 

من  أك��ث��ر  أن  دراس���ة  كشفت 
االحتباس 
25
منها   
المدن  وشملت  الصين،  في  تقع 
التي ينبعث منها معظم الغازات 
الحراري  لالحتباس  المسببة 
هاندان وسوتشو وداليان وبكين 
وكذلك  الصين،  في  وتيانجين 
طوكيو باليابان وموسكو بروسيا.
ديلى 
البريطانية، تعهد الرئيس 
بالحد  بينج  جين  شي  الصيني 
بحلول عام 
 وتحقيق الحياد الكربوني 
، وهو جزء من 

الدولية،  االتفاقية  وتحدد 
دول��ة  وسجل باحثون من جامعة صن يات صن ًواستناًدواستناًدا إلى نتائج الدراسة الجديدة،  

أمازون،  شركة  مؤسس  أعلن 
الملياردير جيف بيزوس، اعتزامه 
 مليون دوالر 

الشرق  فوربس 
أن بيزوس قرر التبرع 
بهذا المبلغ قبل أيام من خططه 
ق إل���ى ال��ف��ض��اء على 
شركته  صممتها  سفينة  متن 

يحصل  أن  المنتظر  وم���ن 
الوطني  سميثسونيان  متحف 


