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البروفسور بارو يحذر من التراخي
في سلوكات المواطنين واتساع

دائرة انتشار فيروس كورنا المستجد

30 % من الحالت الخطيرة بم�سالح الإنعا�س 
هي ل�سباب ل يعانون من اأية اأمرا�س مزمنة

n وحيد مبارك

حّذر البروفسور بارو من حالة التراخي التي باتت تطبع سلوكات العديد من املواطنني، مشيرا 
إلى أن مصالح اإلنعاش والعناية املركزة باتت تستقبل حاالت حرجة يوما عن يوم، بمعدل 3 حاالت 
خطيرة جدا على مستوى التنفس في اليوم الواحد، منبها إلى أن األمر لم يعد يقتصر على املتقدمني 
في السن واملصابني بأمراض مزمنة، إذ أن هذه املصالح باتت تستقبل حتى املصابني من الشباب، 
وهو معطى أكد االختصاصي في التخدير واإلنعاش خطورته، مما حّتم فتح مصالح واللجوء إلى 

أخرى لم يتم تشغيلها منذ بداية الجائحة ملواجهة هذه الوضعية.
وأشار رئيس قسم اإلنعاش والتخدير باملركز االستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، إلى 
أن عددا من املرضى ولجوا مباشرة مصالح اإلنعاش والعناية املركزة وتم إخضاعهم لعملية التنفس 
االصطناعي، وهو ما يبني الوضعية الصحية املتقدمة التي كانوا يعانون منها بسبب غياب أعراض 
مرضية واضحة في البداية، إلى أن تغلغل الفيروس وأحدث مضاعفات وخيمة في الجهاز التنفسي 
وجسم املريض، مبرزا أن الوضع اليوم يعتبر شبيها ببدايات الجائحة الوبائية مطلع شهر مارس، 

مما يعتبر مؤشرا على خطورة الوضع الوبائي.
التدابير  باحترام  وذلك  الجائحة،  مواجهة  في  الفردية  املسؤولية  على  بارو  البروفسور  وأكد 
الحاجزية الوقائية، لحماية النفس والغير، مشددا على أن عددا من املسلكيات الشخصية تساهم في 
انتشار الفيروس الفتاك والقاتل، الذي قد يصيب كل شخص، بغض النظر عما إذا كان متقدما في 
السن أو مريضا بمرض مزمن كيفما كان نوعه، داعيا إلى وضع الكمامة بكيفية صحيحة والحرص 
على النظافة والتعقيم والتباعد الجسدي، ألن التجمعات التي تعرف كثافة بشرية وفي غياب التدابير 

الوقائية تعتبر فضاء مساعدا على اإلصابة بالعدوى واتساع دائرة انتشارها.

تراجع عائدات المحروقات في الجزائر بحوالي 10 مليار دولر 

n عزيز الساطوري

من  عائداتها  تشهد  أن  الجزائر  توقعت 
املحروقات تراجعا كبيرا يقدر بحوالي 10 مليار 

دوالر السنة الحالية .
املجيد  عبد  الجزائري،  الطاقة  وزير  وحسب 
عطار، فإن عائدات الجزائر من املحروقات، التي 
لن  صادراتها،  من  املائة  في   95 حوالي  تشكل 
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مليار دوالر سنة 2019.
وشهدت أسعار املحروقات، التي تشكل أيضا 
الجزائر،  في  الصعبة  للعملة  الرئيسي  املورد 
انتشار  أن  كما  األخيرة،  السنوات  في  تراجعا 
النفط  أسواق  انهيار  إلى  أدى  كورونا  جائحة 

مما زاد من تفاقم العجز املالي للجزائر.
الناتج  فإن  الدولي  النقد  صندوق  وحسب 
الداخلي للجزائر سيعرف تراجعا بحوالي 2ر5 
احتياطات  انخفاض  بسبب  وذلك  املائة،  في 
الصرف وتفاقم الركود، مؤكدا أن عجز امليزانية 
األعلى  هو  الجزائر  وستعاني  منه  تعاني  الذي 

في املنطقة.
املحروقات،  أسعار  تراجع  إلى  وباإلضافة 
باالقتصاد  كبيرا  ضررا  كورونا  جائحة  ألحقت 
الجزائري، وفي هذا اإلطار أعلن رئيس الوزراء 
الجزائر تشهد  الجزائري عبد العزيز جراد أن » 
نتيجة  مسبوق  وغير  صعبا  اقتصاديا  وضعا 

املوروثة  الهيكلية  األزمة  عوامل عدة، خصوصا 
من الحكومة السابقة، وانهيار أسعار املحروقات، 
وأخيرا األزمة الناجمة عن جائحة كوفيد19«.   

بدوره أكد وزير املالية أيمن بن عبد الرحمن 
 879 تجاوزت  العمومية  الشركات  خسائر  أن 
مليون أورو، في وقت لم يتم بعد تحديد خسائر 

القطاع الخاص .
أكبر  من  والطاقة  النقل  شركات  وتعد 
املتضررين بسبب تداعيات فيروس كورونا على 
اقتصاد البالد، الذي يشهد تراجعا غير مسبوق 
دفع بالحكومة إلى تقليض ميزانية التسيير إلى 

النصف بعد االنخفاض الشديد في السيولة.
منتج  أكبر  تاسع  تعتبر  الجزائر  أن  ومعلوم 
منتجي  قائمة  على   19 وال  العالم  في  للغاز 
النفط ، ويعتمد االقتصاد الجزائري بشكل كلي 
تقريبا على تصدير الغاز والنفط، دون أن تعمل 
تنويع  على  االستقالل  منذ  املتتالية  الحكومات 
الصناعية  بنيتها  االقتصادية وتطوير  مواردها 
أسواق  لتقلب  رهينة  جعلها  مما  والزراعية، 
املحروقات ومعتمدة بالكامل على االستيراد لسد 

احتياجات املواطنني.  
تعاني  االقتصادية  األزمة  إلى  وباألضافة 
أبرز  من  اجتماعية وسياسية  أزمة  من  الجزائر 
تجلياتها الحراك الذي تشهده منذ فبراير 2019 
املفروضة  القيود  رغم  متواصال  يزال  ال  والذي 
الوباء، ومحاوالت  على الحركة بسبب تداعيات 

النظام إلجهاضه.

أول  للحسابات،  األعلى  املجلس  أكد 
امس الثالثاء، أن إحداث وتدبير املنتزهات 
مختلفة  قصور  أوجه  من  يعاني  الوطنية 
تحول دون تحقيقها لألهداف التي أنشئت 

من أجلها.
 وأوضح املجلس، في بالغ حول تقرير له 
يتناول تقييم تدبير املنتزهات الوطنية، أنه 
بالنظر إلى املساحات التي تشملها املناطق 
عن  بعيدة  بالدنا  »تبقى  باملغرب،  املحمية 
تحقيق األهداف الدولية املسطرة في املخطط 
2011- البيولوجي  للتنوع  االستراتيجي 

اتفاقية  أطراف  اعتمدته  تم  الذي   »2020
التنوع البيولوجي خالل أكتوبر 2010 في 
بلوغ  إلى  باليابان، والتي تصبو  »آيشي« 
مساحة املناطق املحمية نسبتي 17 باملائة 
إجمالي  من  التوالي،  على  باملائة،  و10 
للبالد. والبحرية  البرية  املناطق   مساحة 

أن  املجلس  بني  القانونية،  الناحية  فمن 
املنتزهات  يؤطر  الذي  التشريعي  املسار 
الوطنية بطيء وغير مكتمل، مشيرا إلى أن 
أول نص تشريعي يتعلق باملناطق املحمية 
الظهير  صدور  مع   1934 سنة  إلى  يعود 
الوطنية. باملنتزهات  املتعلق   الشريف 

بهذا  العمل  استمر  فقد  املجلس،  وحسب 

2010، حيث تم  إلى سنة  القانوني  النص 
إصدار القانون رقم 22.07 املتعلق باملناطق 
لهذا  التطبيقي  املرسوم  أن  غير  املحمية، 
القانون لم ير النور بعد، مما يعرقل تطبيقه 

على أرض الواقع.
البيئية  املخالفات  تدبير  يخص  وفيما 
واملناطق  الوطنية  املنتزهات  في  املرتكبة 
واختالف  تعدد  فإن  عام،  بشكل  املحمية 
املوظفني املكلفني بضبط املخالفات وتحرير 
محاضر بشأنها يحد من فعالية تدخالتهم.

العقارية  الوضعية  أن  املجلس  وأكد 
لألراضي التي تحتضن املنتزهات الوطنية 
املوارد  على  املحافظة  عمليات  من  تحد 
الطبيعية داخل غالبية املنتزهات الوطنية، 
 22.07 رقم  للقانون  وفقا  أنه  إلى  مشيرا 
باألراضي  االنتفاع  حق  ممارسة  يجب 
دون  الوطنية  املنتزهات  داخل  الواقعة 
أو  الحالة  على  تعديل  أو  تغيير  أي  إجراء 
هذه  عليه  وجدت  الذي  الخارجي  املظهر 

األراضي عند نشأة هاته املنتزهات.
ونتيجة لذلك، يضيف املصدر ذاته، تعاني 
من  األحيان  بعض  في  الوطنية  املنتزهات 
عواقب وخيمة ال يمكن تداركها الحقا فيما 
يخص تنوعها البيولوجي، ومن األمثلة في 

حيث  إلفران،  الوطني  املنتزه  الصدد  هذا 
أراضي  يمتلكون  الذين  املزارعون  توجه 
)حفر  الحديثة  الزراعات  إلى  املنتزه  داخل 
اآلبار، الري بالتنقيط، زراعة األشجار، وما 

إلى ذلك(.
التدبير  ناحية  من  أنه  البالغ  وتابع 
أن  يالحظ  الوطنية،  للمنتزهات  العملي 
تمثل  التي  والتدبير،  التهيئة  تصاميم 
اآلليات التي يعتمد عليها تدبير املنتزهات 
إعدادها  في  تأخيرا  تعرف  الوطنية، 
حتى  التصاميم  هذه  أن  كما  وتحيينها. 
استعمالها  يتم  ال  منجزة  تكون  عندما 
مصحوبة  سنوية  عمل  كبرامج  وتنزيلها 

بمؤشرات قياس.
والقيادة،  التدبير  بهياكل  يتعلق  وفيما 
الوطنية  املنتزهات  جميع  تدبير  يتم  ال 
وحتى  خاصة،  إدارية  وحدات  طرف  من 
الوحدات املوجودة ال تتمتع بسلطة اتخاذ 

القرار.
على صعيد آخر، يعرف تثمني املنتزهات 
جاذبية  تحسني  منه  يراد  الذي  الوطنية، 
تدبيرا  البيئية،  السياحة  وتنمية  املواقع 
الولوج  بإمكانيات  يتعلق  فيما  محدودا 
استغالل  في  وضعفا  املعالم،  وتأشير 

املتاحف اإليكولوجية التي تفتقر للجاذبية، 
بحيث ال تعكس ما تزخر به هذه املنتزهات 
يخص  فيما  قصورا  وكذلك  ثروات،  من 

التشوير.
وأشار املجلس إلى عدم تسجيل أي من 
التراث  مستوى  على  الوطنية  املنتزهات 
للتربية  املتحدة  األمم  ملنظمة  العاملي 
أجل  من  )اليونسكو(  والثقافة  والعلوم 

تثمينها على الصعيد الدولي.
وسجل أن املغرب يتوفر على أحد عشر 
سنتي  بني  ما  إحداثها  تم  وطنيا  منتزها 
تقدر  إجمالية  مساحة  على  1942و2008 
األمر  ويتعلق  هكتار،  مليون   2,84 ب 
وسوس- )تازة(  وتازكا  توبقال  بمنتزهات 

ماسة وإيريقي )زاكورة وطاطا( وتلسمطان 
واألطلس  وإفران  والحسيمة  )شفشاون( 
وخنيفيس  )ميدلت(  الشرقي  الكبير 

)طرفاية( وخنيفرة والداخلة.
للحسابات  األعلى  املجلس  وأبرز 
املحافظة  أجل  من  بذلت  التي  املجهودات 
مشيرا  باملغرب،  البيولوجي  التنوع  على 
التوصيات  من  مجموعة  أصدر  أنه  إلى 
عليها  وقفت  التي  النقائص  تجاوز  بهدف 

مهمة التقييم.

خالل اجتماع المجلس األعلى للسلطة القضائية

 بنعبد القادر: جائحة كوفيد19 اأظهرت الحاجة اإلى تن�سيق الجهود بين ال�سلطة الق�سائية ووزارة العدل 
فار�س: لن نتمكن من مواجهات التحديات الم�ستقبلية للعدالة اإل بتقيدنا بروح ال�سراكة والتعاون
 عبد النباوي: ح�سور وزير العدل لهذا الجتماع يمثل تفعيال للقانون التنظيمي للمجل�س

اتفاق تاريخي بعد قمة اأوربية ماراثونية
توصل قادة االتحاد األوروبي التفاق تاريخي بشأن خطة للنهوض 
ماراثونية  قمة  ختام  في  وذلك  كورونا،  جائحة  بعد  ما  االقتصادي 
هذا  تاريخ  في  قمة  أطول  وهي  بروكسل،  في  أيام  أربعة  استمرت 
التكتل، وهو اتفاق على خطة تاريخية للنهوض االقتصادي ملرحلة 
ما بعد جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد19( بحسب ما أعلن 

رئيس املجلس األوروبي شارل ميشال.
و كتب رئيس املجلس األوربي  شارل ميشال في تغريدة على موقع 
املعركة  انتهاء  بذلك  معلنا  »اتفاق«،  االجتماعي/تويتر/  التواصل 
الشرسة التي دارت بني الدول »املقتصدة« من جهة وفرنسا وأملانيا 

من جهة ثانية حول هذه الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو.

تاأجيل البت في ق�سية المغنية باطما و من معها.. 
واإيقاف م�ستكية على خلفية ت�سوير وقائع المحاكمة

في  بمراكش  االبتدائية  باملحكمة  التأديبية  الجنح  غرفة  أجلت 
جلستها ليوم الثالثاء  21 يولوز الجاري النظر في امللف الذي تتابع 
فيه املغنية دنيا بطما و شقيقتها و مصممة أزياء كانت  مقيمة بدولة 
باالرتباط   اتهامهن  بالرباط، على خلفية  اإلمارات  ومسيرة شركة  
إدراج  وقررت  بي«،  بي  مون  »حمزة  واالبتزاز  التشهير  بحسابات 
امللف في جلسة  الثالثاء 28  يوليوز. وجاء التأجيل، حسب مصدر 
من هيأة الدفاع، إلحضار أحد األطراف املشتكية في امللف ومواجهته 

باملتهمات. 

النيابة العامة تتابع م�سوؤولين عن ت�سيير 
وحدات الإنتاج بمنطقة لال ميمونة

الغرب،  أربعاء  بسوق  االبتدائية  املحكمة  لدى  امللك  وكيل  قرر 
لال  بمنطقة  اإلنتاج  وحدات  تسيير  عن  املسؤولني  بعض  متابعة 
بنقل  املكلفني  األشخاص  بعض  وكذا  القنيطرة،  بإقليم  ميمونة 
الطوارئ  قانون  من  الرابعة  املادة  أحكام  خرق  أجل  من  العمال، 
الصحية واستدعائهم للمثول أمام املحكمة ملحاكمتهم طبقا للقانون.

نتائج  على  بناء  العامة،   للنيابة  بالغ  وفق  القرار  هذا  ويأتي 
ظروف  بشأن  العامة  النيابة  بها  أمرت  التي  القضائية  األبحاث 
الفواكه  لتثمني  وحدات  بثالث   19 كوفيد  مرض  تفشي  وأسباب 

الحمراء بمنطقة اللة ميمونة بإقليم القنيطرة.
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برقية تعاطف من جاللة الملك اإلى خادم الحرمين 
ال�سريفين اإثر دخوله الم�ست�سفى لإجراء فحو�سات طبية

امللك سلمان  إلى خادم الحرمني الشريفني  امللك محمد السادس برقية تعاطف  بعث  جاللة 
بن عبد العزيز آل سعود، عاهل اململكة العربية السعودية، وذلك إثر دخوله املستشفى إلجراء 
فحوصات طبية. وقال جاللة امللك، في هذه البرقية، »علمت ببالغ التأثر بنبأ دخولكم املستشفى 

قصد إجراء بعض الفحوص الطبية التي تقتضيها العناية بصحتكم الغالية. 
وإنني إذ أعرب لكم عن عميق تعاطفي وموصول انشغالي بصحتكم ألدعو هلل العلي القدير 
أن يكلل هذه الفحوص بالنجاح، ويعجل باستعادتكم لكامل عافيتكم، ويديم عليكم نعمة الصحة 
والهناء وطول العمر حتى تواصلوا قيادة الشعب السعودي الشقيق إلى ما يتطلع إليه من مزيد 

التقدم والرخاء«.

05/04

قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أول 
أمس الثالثاء بالرباط، إن جائحة كوفيد19 
بني  الجهود  تنسيق  إلى  الحاجة  أظهرت 
إلنجاز  العدل  ووزارة  القضائية  السلطة 
املشاريع املتعلقة على وجه الخصوص بعقد 

املحاكمات عن بعد.
اجتماع  خالل  القادر،  بنعبد  وأبرز 
أن  القضائية،  للسلطة  األعلى  املجلس 
 19 بكوفيد  املرتبطة  االستثنائية  الظروف 
إلى  الحاجة  أظهرت  املغرب  بها  يمر  التي 
تنسيق الجهود وتعزيز آليات التواصل بني 

وزارة العدل والسلطة القضائية.
إطار  وفي  العدل،  وزارة  أن  وأوضح 
مجال  في  إليها  املوكولة  االختصاصات 
منطلق  ومن  للمحاكم  اإلداري  التدبير 
داخل  الصحي  األمن  لضمان  مسؤوليتها 
العاملني  كل  وحماية  القضائية،  املرافق 
لتفعيل اإلجراءات والقرارات  انخرطت  بها، 
الرئيس  مع  والتشاور  بالتنسيق  املتخذة 
القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب 
قرار  رأسها  وعلى  العامة،  النيابة  ورئيس 
محاكم  بمختلف  الجلسات  انعقاد  تعليق 

اململكة.
قطاع  عرفها  التي  الوضعية  أن  وأضاف 
كورونا  جائحة  بسبب  باململكة  العدل 
تصور  بلورة  إلى  املاسة  الحاجة  أظهر 
يرتكز  والرقمنة،  التحديث  مجال  في  جديد 
املقاربة  تتجاوز  جديدة  استراتيجية  على 
متكاملة،  شمولية  مقاربة  إلى  التجزيئية 

هذا  في  تحقق  ما  استثمار  على  تعتمد 
الورش املهم من منجزات وتراكمات.

وزارة  انكبت  اإلطار  هذا  في  أنه  وتابع 
للتحول  توجيهي  مخطط  إعداد  على  العدل 
الرقمي بمنظومة العدالة سيمكن من التوفر 
على وثيقة مرجعية ورسمية مكتوبة تتضمن 
املستقبل  تستشرف  استراتيجية  رؤية 
العاملني  لكل  ودقيق  واضح  عمل  وبرنامج 
االستراتيجي  الورش  هذا  على  واملشتغلني 

الكبير. 

ملحكمة  األول  الرئيس  قال  جهته،  من 
األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض، 
إن  فارس،  مصطفى  القضائية،  للسلطة 
حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها اململكة 
السلط  جميع  لتعبر  مالئمة  فرصة  شكلت 
انخراطهم  استمرارية  عن  واملؤسسات 
كل  مواجهة  أجل  من  التعاون  دينامية   في 
الذي   االستثنائي  الصحي  الوضع  إكراهات 
جائحة   تفشي  بسبب  اإلنسانية  تعرفه 

فيروس كورونا املستجد.

محطة  أمام  كنا  »لقد  فارس  وأضاف 
برهانات  صعب،  استثنائي  وامتحان 
التنسيق  من  كثيرا  ألزمنا  مما  متعددة، 
من   الدائم  والحوار  الجهود  وتوحيد 
مسؤوليتنا  أداء  استمرارية  ضمان  أجل 
والقانونية  الدستورية  وواجباتنا 
زاة مع ضمان  والحقوقية واإلنسانية بموا 
واالحترازية  الوقائية  التدابير   كل  تفعيل 

التي تحفظ  صحة وسالمة الجميع«.
التي  الكبيرة  بالجهود  نوه  أن  وبعد 
بذلتها وزارة العدل من أجل تأسيس جسور 
من  جو  في  السلطتني  بني  حقيقية  شراكة 
االحترام والحوار البناء، أشار فارس إلى أن 
التحديات املستقبلية للعدالة سواء وطنيا أو 
دوليا » لن نتمكن من مواجهاتها إال بتقيدنا 
جميعا بنفس الرؤية واملقاربة االستراتجية 

وبنفس روح الشراكة والتعاون«.
رئيس  للملك،  العام  الوكيل  أكد  بدوره، 
أن  النباوي،  عبد  محمد  العامة،  النيابة 
يمثل  االجتماع  لهذا  العدل  وزير  حضور 
الذي  للمجلس  التنظيمي  للقانون  تفعيال 
جسور  خلق  أجل  من  اإلمكانية  هذه  أتاح 
صلبة للتعاون بني السلطات للعمل املشترك 

لفائدة مصالح الوطن واملواطن.
املجلس  مع  الوزارة  تعاون  أن  وأضاف 
األعلى للسلطة القضائية من جهة، ورئاسة 
إلى  يهدف  أخرى،  جهة  من  العامة  النيابة 

توفير خدمات العدالة للمواطنني.
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« يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى ربك راضية مرضية، 
فادخلي  في عبادي وادخلي جنتي».     
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الخميس 23 يوليوز 2020 املوافق لـ 2 ذو الحجة 1441 العدد 12.599

اتفاق تاريخي بعد 
قمة اأوربية ماراثونية

 أجرت الحديث: هناء ضاكة 

 يسلط رئيس قسم احلج بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  خالد بوطيب، 
الضوء على اإلجراءات والتدابير التنظيمية التي اتخذتها الوزارة بخصوص موسم 
احلج 1441هــ، بعد قرار اململكة العربية السعودية تنظيم موسم احلج لهذا العام بعدد 
محدود جدا من احلجاج من مختلف اجلنسيات من املقيمني فيها، وذلك بسبب 
استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا.

p ما هي املعطيات اإلحصائية الخاصة بموسم حج 1441هــ ؟
n حصة حجاج اململكة املغربية كانت محددة في ما مجموعه 34 ألف حاج، 
لوكاالت  و500  ألف  و11  الرسمي،  للتنظيم  منها مخصصة  و500  ألف   22
األسفار السياحية، التي تم الترخيص ل 206 منها بتنظيم عملية الحج، فيما 
بلغ عدد املسجلني للمشاركة في القرعة 240 ألفا و 765، منها 154 ألفا و 355 

للتنظيم الرسمي و 85 ألفا و801 لتنظيم وكاالت األسفار السياحية.
وبالنسبة لعدد املواطنني الذين أدوا مصاريف الحج خالل املرحلة األولى 
فقد بلغ 21 ألفا و 431 ، بما فيها 14 ألفا و 260 بالنسبة للتنظيم الرسمي و 

7171 لتنظيم وكاالت األسفار.
 ،800 البعثات املغربية فقد بلغ  أما فيما يتعلق بالعدد اإلجمالي ألعضاء 
بينهم  من   180( الرسمي  التنظيم  حجاج  ومرافقي  مؤطري  من   453 منهم 

إناث(.

p  كيف تعاملت الوزارة مع قرار السلطات السعودية تنظيم موسم الحج 
لهذا العام بعدد محدود من املقيمني فيها ؟

n تجدر اإلشارة بداية إلى أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية اتخذت 
1441هــ بشكل مبكر وذلك من  للتحضير ملوسم حج  املناسبة  الترتيبات  كل 
 2019 دجنبر  في  السعودي  والعمرة  الحج  وزير  مع  الوزير  اجتماع  خالل 
هــ   1441 حج  موسم  تنظيم  وترتيبات  أسس  على  االتفاق  محضر  وتوقيع 

الحج  تنظيم  في  املتدخلة  السعودية  الجهات  مع مختلف  اجتماعات  ؛ وعقد 
وتوقيع محاضر معها بخصوص الخدمات التي تقدمها كل جهة؛ باإلضافة إلى 
عقد اجتماع اللجنة امللكية للحج بتاريخ 17 فبراير 2020 والذي صدر عنه 
مجموعة من القرارات املؤطرة لتنظيم الحج ؛ والتنسيق مع مندوبي الشؤون 
أو  عمالة  كل  حصة  حسب  للحجاج  واملرافقني  املؤطرين  الختيار  اإلسالمية 
إقليم، مع اإلشارة إلى أن 73 في املائة من الذين تم اختيارهم سبق أن شاركوا 
في هذه العملية وأبانوا على كفاءة عالية ومردودية جيدة، واكتسبوا تجربة 
هؤالء  لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم  إلى  باإلضافة  امليدان؛  هذا  في  مهمة 
املؤطرين ومرافقي الحجاج ليتمكنوا من معرفة طبيعة مهمتهم واالطالع على 
الدورات  القيام به طيلة رحلة الحج، ووضع برنامج لتنظيم  ما يجب عليهم 
التدريبية للحجاج على الصعيد املحلي اعتبارا من شهر مارس 2020. غير 
أن تفشي جائحة كورونا في العالم، وفرض املغرب لحالة الطوارىء الصحية 
وما صاحبها من إجراءات احترازية ووقائية، نتج عنه إرجاء تنزيل برنامج 
وتوقيف  والتأطيرية،  التواصلية  اللقاءات  وكل  للحجاج  التدريبية  الدورات 
والوكاالت،  الرسمي  للتنظيمني،  بالنسبة  الحج  مصاريف  استخالص  عملية 
لتعويض  عادة  تخصص  والتي  األداء،  لعملية  الثانية  الفترة  برمجة  وعدم 
الفترة  العلم أن  املنسحبني من عملية األداء األولى وفق لوائح االنتظار، مع 
األولى لعملية األداء كانت ما بني 2 مارس 2020 و 13 منه ؛ والتريث في أي 
1441هــ بناء على ما جاء في  التزامات مع الجهات السعودية تتعلق بحج 
والعمرة  الحج  وزارة  من   2020 مارس  في شهر  الوزارة  به  خطاب توصلت 
السعودية؛ وتتبع كل القرارات التي لها عالقة بتنظيم الحج، إلى حني اتخاذ 
السلطات السعودية القرار القاضي بتنظيم حج هذا العام بشكل آمن صحيا 
بأعداد محدودة جدا من مواطنني سعوديني ومقيمني بالسعودية من مختلف 

الجنسيات بسبب انتشار جائحة كورونا "كوفيد19-" .
في هذا اإلطار، قامت الوزارة، مراعاة ملقاصد الشريعة اإلسالمية في حفظ 
النفس البشرية، بدعوة أعضاء اللجنة امللكية للحج إلى عقد اجتماع استثنائي 

يوم 23 يونيو 2020 حيث تقرر فيه ما يلي:
بنك،  البريد  بوكاالت  إيداعها  سبق  التي  الحج  مصاريف  إرجاع  أوال: 

سواء من طرف املنتقني في الئحة التنظيم الرسمي أو الئحة وكاالت األسفار 
24 منه  الفترة املمتدة ما بني فاتح يوليوز إلى غاية  السياحية، وتم تحديد 
الكامل  االحترام  إلى  األمر  بهذا  املعنيني  املواطنني  العملية، مع توجيه  لهذه 
للضوابط والشروط املعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية أو اإلجراءات 

االحترازية والوقائية؛
االنتظار  ولوائح  املنتقني  )لوائح  القرعة  عملية  بنتائج  االحتفاظ  ثانيا: 
بالنسبة للتنظيم الرسمي وتنظيم وكاالت األسفار السياحية( الخاصة بموسم 

حج 1441هـ العتمادها برسم موسم 1442هــ؛
ثالثا: ستجتمع اللجنة امللكية للحج أواخر العام، وبعد أن تحدد مصاريف 
الحج املقبل سيكون دفع هذه املصاريف، في األجل الذي سيعلن عنه، تأكيدا 
الستمرار الرغبة في أداء هذه الشعيرة، وبعد انتهاء أجل األداء سيشرع في 

تعويض املتخلفني وفق لوائح االنتظار.

البيت  إلى  رحلتهم  تأجلت  الذين  الوزارة مع املواطنني  كيف تعاملت   -p
العتيق؟

مارس   20 من  اعتبارا  الصحية  الطوارئ  حالة  عن  املغرب  إعالن  منذ   n
2020، توصل قسم الحج كل يوم بعدة مكاملات هاتفية من املواطنني املقبلني 
على أداء مناسك الحج يعبرون فيها عن تخوفهم واعتذارهم من أداء املناسك 
في ظل هذه الجائحة ويلتمسون االحتفاظ بهم في الئحة املنتقني ألداء املناسك 
املقبلني  املائة من  60 في  أكثر من  أن  إذا علمنا  املقبل، خاصة  املوسم  خالل 
على الحج يفوق سنهم 60 سنة، ومنهم من يفوق سنه 80 سنة )حوالي 15 
في املائة من الحصة اإلجمالية(، باإلضافة إلى معاناة عدد منهم من أمراض 

مزمنة.
لقد فرضت جائحة كورونا تقييد حركة األشخاص وإغالق الحدود وفرض 
شروط خاصة عن التنقل، كل هذه اإلجراءات جعلت معظم املقبلني على أداء 
بأداء مناسك  لهم  قد ال يسمح  قرار  أي  لتقبل  يتهيئون نفسيا  الحج  مناسك 
السلطات السعودية قد قامت بتوقيف إصدار تأشيرات  أن  الحج، خصوصا 

العمرة بما في ذلك عمرة شهر رمضان.

طالب   20 لفائدة  دراسية  منح  توزيع  بالرباط  الثالثاء  تم  
وذلك  القدس،  بجامعة  علمية  تخصصات  في  مسجل  مقديسي 

خالل حفل نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف.
وتميز هذا الحفل، الذي نظم بتنسيق مع جامعة القدس عبر 
مشرق  مستقبل  أجل  من   « تحت شعار  املرئية  املناظرة  تقنية 
وواعد لألجيال الصاعدة في القدس »، تكريم خمسة من الطلبة 
املوسم  اختتام  بمناسبة  وذلك  والصيدلة،  الطب  في  املتفوقني 

الجامعي 2019-2020.
وفي كلمة باملناسبة، قال محمد سالم الشرقاوي، املدير املكلف 
بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، إن الوكالة قررت منذ 
بداية السنة تخصيص منح للطلبة املسجلني في التخصصات 

العلمية، مع إيالء األولوية لتخصصات الطب والصيدلة.
أكثر  بات  العلوم  مجال  في  التكوين  أن  الشرقاوي  وأبرز 

كلفة مقارنة مع غيره من التخصصات ويتطلب إمكانيات ال قبل 
لغالبية األسر املقدسية بها.

وتابع » اليوم نكرم خمسة من الطالب املتفوقني، ونقدم منحا 
بنجاح  نحتفل  الوقت  نفس  وفي  الجدد،  الطالب  من  لعشرين 
برنامج الدراسة في املعاهد والجامعات املغربية، الذي أطلقته 
الوكالة منذ سنوات«، مشيرا إلى أنه استفاد من هذا البرنامج 
لحد اآلن أزيد من 17 طالبا وطالبة كلهم تخرجوا من جامعات 

مغربية.
جمال  الرباط،  في  فلسطني  دولة  سفير  قال  جهته،  من 
على  التأكيد  لنجديد  مناسبة  يشكل  اللقاء  هذا  إن  الشوبكي، 
دعم املغرب للمقدسيني من خالل منح دراسية في التخصصات 
املجتمع  يحتاجها  التي  والصيدلة،  الطب  سيما  وال  العلمية، 
الجهود  إطار  في  تندرج  املبادرة  هذه  أن  مضيفا  الفلسطيني، 

الطويلة األمد التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم 
املؤسسات الصحية والتعليمية.

وأضاف أن الوكالة وعدد من املؤسسات املحلية تبذل جهودا 
كبيرة، منها على وجه الخصوص مجلس مدينة الدار البيضاء، 
القدس  جامعة  مبادرات  على  الصدد  هذا  في  الضوء  مسلطا 
لتقديم الدعم الالزم إلى طالبها على الرغم من الظروف الصعبة 

املرتبطة باالحتالل، وأيضا بأزمة فيروس كورونا.
الدارالبيضاء،  مدينة  جماعة  رئيس  نائب  قال  جهته،  من 
عبد املالك لكحيلي، إن مجلس املدينة ينخرط في مبادرات لدعم 
درهم  مليون  بـ10  هبة  تقديم  إلى  الفتا  املقدسة،  املدينة  طالب 
األولى  الدفعة  تخصيص  تم  حيث  سنوات،  خمس  مدى  على 
منها، وهي بقيمة 2 مليون درهم لتمويل برنامج الوكالة الهادف 
لدعم قطاعي الصحة والتعليم في القدس في ظل ظروف جائحة 

كورونا.
بدورها، عبرت صفاء نصر الدين، نائبة رئيس جامعة القدس، 
في تدخل لها عن بعد، عن امتنانها وشكرها لجاللة امللك محمد 
السادس، رئيس لجنة القدس، على الدعم املتواصل الذي ما فتئ 
جاللته يقدمه ملساندة املقدسيني في مختلف املجاالت، بما فيها 

ملواجهة آثار أزمة كورونا.
كما سلطت الضوء على الدور الهام لوكالة بيت مال القدس 
الشريف والجهود التي يبذلها لفائدة أسر املدينة املقدسة وكذا 
مبادراته التي تعززت خالل الفترة الحالية التي تشهد انتشار 
فيروس كورونا عامليا، مشيرة بالخصوص إلى تقديم مستلزمات 
طبية لفائدة املستشفيات وتوزيع مساعدات غدائية على العديد 

من األسر املقدسية وأجهزة إلكترونية لدعم التعليم عن بعد.

 خالد بوطيب، رئيس قسم الحج بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

  هذه هي المعطيات الخا�صة بالحج والحجاج

التفاق  األوروبي  االتحاد  قادة  توصل 
االقتصادي  للنهوض  خطة  بشأن  تاريخي 
قمة  ختام  في  وذلك  كورونا،  جائحة  بعد  ما 
بروكسل،  في  أيام  أربعة  استمرت  ماراثونية 
وهو  التكتل،  هذا  تاريخ  في  قمة  أطول  وهي 
اتفاق على خطة تاريخية للنهوض االقتصادي 
ملرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا املستجد 
املجلس  رئيس  أعلن  ما  بحسب  )كوفيد-19( 

األوروبي شارل ميشال.
و كتب رئيس املجلس األوربي  شارل ميشال 
في تغريدة على موقع التواصل االجتماعي /
املعركة  انتهاء  بذلك  معلنا  »اتفاق«،  تويتر/ 
الشرسة التي دارت بني الدول »املقتصدة« من 
جهة وفرنسا وأملانيا من جهة ثانية حول هذه 

الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو.
الفرنسي  الرئيس  رحب  جانبه،  من 
إيمانويل ماكرون بالتوصل إلى االتفاق معلنا 

في تغريدة أنه »يوم تاريخي ألوروبا«.
التكتل، سيتم تمويل  وألول مرة في تاريخ 
إليها  بواسطة قرض جماعي، تضاف  الخطة 
تمتد  األوروبي  لالتحاد  األمد  طويلة  ميزانية 

لست سنوات )2021-2027(. 
الجدير بالذكر أن االتفاق خرج في ختام قمة 
بروكسل،  في  أيام  أربعة  استمرت  ماراثونية 
حيث كان يتركز الخالف حول خطة اإلنعاش 
 860( يورو  مليار   750 قيمتها  البالغة 
وهي  مشترك،  قرض  يمولها  دوالر(،  مليار 
الرئيس  به  تقدم  اقتراح  من  مستوحاة  فكرة 
واملستشارة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
الخطة  هذه  وتتألف  ميركل،  أنجيال  األملانية 
 250 بقيمة  قروض  من  األولى  صيغتها  في 

مليار يورو، وإعانات بقيمة 500 مليار .
الخالفات  نفس  طرحت  كورنا  أزمة  بعد 
ايطاليا  ان  خاصة  والجنوب،   الشمال  بني 
ألوربا،  املريض  الرجل  تعتبر  بالديون  املثقلة 
املاليير  مئات  يتطلب  اإلفالس   من  وإنقاذها 
وتم االتفاق على  خطة إنقاذ ضخمة ملساعدة 
الدول األعضاء األكثر تضررا جراء تفشي وباء 
االتفاق  يتم   ولم  املستجد.  كورونا  فيروس 
لتشارك  »كورونا بوند«  حول إصدار سندات 

الديون بني دول االتحاد ملجابهة األزمة..
أموال  استعمال  على  تراض  وحصل 
صندوق خطة إنقاذ ملنطقة اليورو بقيمة 500 
مليارات يورو،  وذلك من خالل استعمال آلية 
االستقرار املالي األوروبية  والتي تم وضعها 
في  عام 2012 خالل أزمة الديون في منطقة 
اليورو، بهدف مساعدة الدول التي تفقد القدرة 
خاصة  العاملية.  األسواق  من  االقتراض  على 
اقتصادية  مشاكل  لها   كانت  التي  ايطاليا 
بسبب ارتفاع ديونها وهو  الوضع الذي تفاقم 
مع انتشار جائحة كورونا  التي  تسببت في 
عدد كبير من الضحايا بايطاليا  كما كان لها 

وقع  جد سيئ على االقتصاد االيطالي..
وتبدو االستجابة املوحدة لألزمة ضرورية 
األوروبي  لالقتصاد  مضى  وقت  أي  من  أكثر 
عميق.  ركود  نحو   2020 في  يتجه  الذي 
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن أزمة فيروس 
إلى  العاملي  املستوى  على  تؤدي  قد  كورونا 
الكساد  نتائج  من  أسوأ  اقتصادية  »نتائج 

الكبير« في عام .1929
وهذا الخالف التقني حول عمليات التمويل 
استغله  األوربيني،  األعضاء  بني  والقروض 
حملة  شن  أجل  من  واملحافظون  املتطرفون 
أوربا   جدوى  حول  والعالم  ايطاليا  في  قوية 
وجدوى االتحاد. وهي الحملة التي لقت صدى 
يزعجها  التي  القوى  من طرف  عاملي، خاصة 

االتحاد األوربي وينافسها.
االتحاد األوربي  يضمن كذلك  أزيد من 20 
مليار يورو ملساعدة شركائه  عبر العالم  في 
مكافحة فيروس كورونا، وفي هذا اإلطار قالت  
رئيسة املفوضية االوربية  فون دير ال ين فإن 
السريع  النتشاره  كان  »الذي  الفيروس  هذا 
واملجتمعات  الصحية  النظم  على  عميق  وقع 
العالم«،  أنحاء  جميع  في  واالقتصاديات 
الوحدة  خالل  »من  إال  عليه  التغلب  يمكن  ال 

ومساعدة بعضنا البعض.«
األوربي  الدعم  هذا  من  افريقيا   وتسفيد 
املغرب يعتبر  إلى مليار ونصف.  الذي وصل 
الدعم  هذا  من  استفادة  األكثر  البلدان  من 
أيضا، فقد حصل  صندوق  مواجهة جائحة 
كورونا على 150 مليون يور، وفي اتفاق بني 
املتبقية   مليون   300 توجه  سوف   الجانبني 
وباء  مخلفات  مواجهة  مجهود  نحو  للمغرب 

كورنا.
كثيرة  النتقادات  تعرض  األوربي  االتحاد 
رغم  انه   كما  األطراف  نفس  من  دائما  ولكن 
املساعدات املهمة التي يقدمها لشركائه وبلدان 
الجوار، فانه ال يرافق ذلك  بالدعاية اإلعالمية  
أو  اإلنسانية  املساعدات  يستغل  وال  الكبيرة 
االقتصادية للقيام بذلك، كما فعلت قوى ودول 
الكمامات  اآلالف  بتوزيع  قامت  التي  أخرى 
ال  والتي  الصحية   املعدات  وبعض  الواقية 
وما صرفته  يورو،  مليون  حتى  قيمتها  تبلغ 
من ميزانية  عليها من اجل الدعاية اإلعالمية 

كان اكبر أحيانا من املساعدات املقدمة.

تفاعال مع مالحظات المجلس األعلى للحسابات

»االأون�صا«  توؤكد �صحب 30 اعتماد لـ 30 وحدة �صناعية ال 
تنطبق عليها المعايير ال�صحية

نددت بمضامين قانون المالية التعديلي وحذرت من تشريد 36 ألف أسرة 

الفدرالية الوطنية لنقابات اأطباء االأ�صنان بالقطاع الحر ت�صتنكر 
�صيا�صة االإق�صاء والتهمي�ش

باريس- يوسف لهاللي

 بيت مال القد�ش : توزيع منح لفائدة 20 طالبا من جامعة القد�ش

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قال 
إن  الثالثاء،  أمس  أول  أخنوش،  عزيز  والغابات،  واملياه 
الوطني  املكتب  بشأن  للحسابات  األعلى  املجلس  مالحظات 
مهمة وتم  »األونسا«  الغذائية  للمنتجات  للسالمة الصحية 

التفاعل مع »معظمها بإيجابية«.
النواب  تساؤالت  مع  تفاعله  معرض  في  أخنوش،  وأبرز 
النواب، أن  العامة بمجلس  املالية  في اجتماع لجنة مراقبة 
املالحظات التي جاءت في تقرير املجلس األعلى للحسابات 
االعتبار  بعني  أخذها  وتم  مهمة  مالحظات  أغلبيتها  في 
هذا  في  مهمة  أشواط  قطع  تم  إذ  إيجابيا،  معها  والتفاعل 

االتجاه منذ صدور التقرير إلى غاية اليوم.
وأكد أخنوش على أن » املكتب الوطني للسالمة الصحية 
للمنتجات الغذائية يعد مؤسسة عمومية وجميع املؤسسات 
ال يمكن أن  العمومية لها ارتباط بالتنفيذي«، مضيفا أنه » 

تشتغل املؤسسة من دون وصاية ».
وتابع بالقول إن مجال اشتغال )األونسا( مرتبط باملجال 
الفالحي  القطاع  من  إليها  قادمون  مسيريها  وجل  الفالحي 
هذا  يواجهه  الذي  االشكال  أن  معتبرا  الفالحة،  ومدارس 

للقيام  له  اإلمكانات املرصودة   « ضعف   « املكتب يتمثل في 
بمهامه.

من جانبه، توقف مدير املكتب الوطني للسالمة الصحية 
وميادين  مهام  عند  جناتي،  اهلل  عبد  الغذائية،  للمنتجات 
الصحية  السالمة  هي  ثالث  في  لخصها  املكتب  تدخل 
املطاعم  البيع في  الغذائية، ونقط  والحيوانية، والصناعات 

الجماعية. 
مجال  في  حصرية  بصفة  يتدخل  )األونسا(  أن  وأضاف 
التدخالت  والنباتية ومراقبة  والحيوانية  الصحية  السالمة 
الصناعات  قطاع  في  يتدخل  فيما  والتصدير،  واالستيراد 
أو  التجارة  ممارسة  ترخيص  سحب  أو  منح  عبر  الغذائية 
إلى  السياق  هذا  في  مشيرا  الغذائية،  املواد  في  الصناعة 
طرف  من  ومراقبة  مرخصة  وحدة صناعية  آالف  ثمانية  أن 
وحدة  ل30  اعتماد   30 سحب  تم  أنه  إلى  الفتا  املكتب، 

صناعية ال تنطبق عليها املعايير الصحية. 
صقلي  إدريس  العامة  املالية  مراقبة  لجنة  رئيس  أما 
عدوي، فقد سجل، بدوره في تصريح للصحافة، أن اجتماع 
للتقارير  سنوي  برنامج  تنزيل  إطار  في  يدخل  اليوم 

وفق  للحسابات  األعلى  املجلس  يعدها  التي  املوضوعاتية 
البعد  أن  إلى  مشيرا  الدستور،  من   148 الفصل  مقتضيات 
ألن  قصوى  أهمية  يكتسي  للجنة  بالحكامة  واملرتبط  املالي 
عملية اإلصالح تمر عبر إصالح املالية العامة ومراقبة وتتبع 

االنفاق العمومي.
املجلس  تقرير  حول  يتمحور  اليوم  اجتماع  أن  وأضاف 
األعلى للحسابات املتعلق باملكتب الوطني للسالمة الصحية 
للمنتجات الغذائية )األونسا( للفترة )2017-2013(، مؤكدا 
استراتيجي  على أهمية هذه املؤسسة التي ترتبط بمجال » 

وحيوي » يتعلق بصحة اإلنسان والحيوان.
رصد  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  أن  إلى  ولفت 
املائة من  في   1 فقط   « الغذائية تشمل  املنتجات  مراقبة  أن 
املائة  في  و20  الدواجن،  مجازر  من  املائة  في  و8  املجازر، 

من املزروعات«.
واعتبر صقلي عدوي أن موارد املكتب غير كافية، مشددا 
للسالمة  منظومة  إعداد  أجل  من  االشتغال  ضرورة  على 
السالمة  مجال  في  واضحة  عمومية  وسياسة  الصحية 

الصحية للمنتجات الغذائية.

جالل كندالي 

لنقابات  الوطنية  الفدرالية   استنكرت 
باملغرب،  الحر  بالقطاع  األسنان  أطباء 
على  وذلك  التعديلي،  املالية  قانون  مضامني 
اقتراح  أي  االعتبار   بعني  األخذ  عدم  خلفية 
مما  تقدمت به الفدرالية إلى رئاسة الحكومة 
و إلى الوزارة الوصية و كذلك وزارة املالية و 
لجنة اليقظة االقتصادية، من أجل إنقاذ  قطاع 
األضرار  بسبب  اإلفالس  من  األسنان  طب 

الكبيرة التي أملت به جراء  وباء كوفيد 19. 
استنكاري  بيان  في  الفدرالية  وأوضحت 
التوصيات  كل  إرفاق   من  بالرغم  أنه  لها، 
تحت  ميدانية  علمية  بدراسات  واملطالب 
من  أثبتت  والتي  مختصني،  أساتذة  إشراف 
الصعبة  الوضعية  على  املعبرة  األرقام  خالل 
أطباء  من  العظمى  األغلبية   عاشتها   التي 
العيادات، و كذلك  األسنان خالل فترة إغالق 
األضرار  املادية التي يعانون منها حاليا بعد 

استئناف العمل.
ونددت أيضا،باستمرار  سياسة التهميش 
األخذ   وعدم  األسنان،  طب  لقطاع  واإلقصاء 
الوطني  و   املهني  الحس  االعتبار  بعني 
الذي أبان عنه أطباء األسنان  بتعليق العمل 
2020، وذلك  حتى  15مارس  منذ  بعياداتهم 
لعلمهم  الصحة،  وزير  برسالة   توصلهم  قبل 
األكيد باملعطيات العلمية و بما انتهجته  عدة 
جرأة  بكل  الصعب  القرار  هذا  أخذ  في  دول  

على  حفاظا  و  للوطن  خدمة  عالية  بحكمة  و 
جملة  و  تبعاته  أن  إال  للبالد،  الصحي  األمن 
األضرار املادية كانت عبئا  كبيرا على طبيب 
الفدرالية  األسنان بالقطاع الخاص.وانتظرت 
التضحيات  هذه  تقدير  الحكومة  رئاسة  من 
باالهتمام بالقطاع و رفع األعباء املترتبة عليه 
لم  ذلك  من  شيئا  أن  إال  الجائحة،  هذه  جراء 

يتحقق. 

لنقابات  الوطنية   واستنكرت الفدرالية 
باملغرب بشدة  الحر  بالقطاع  األسنان  أطباء 
عدم االستجابة  لطلب توفير  وسائل الوقاية 
توفير  أجل  من  األسنان  ألطباء   الفردية  
على  وملرضاهم،  وملساعديهم  لهم  الحماية  
الوسائل  هذه  قدمت  كانت  دول  عدة  غرار 
كلفة  لتخفيف  األسنان،  أطباء  لكل  باملجان 
ذهبت  بل  أثمنتها،  رفع  تفادي  و  العالج 
األسنان  ألطباء  شهرية  تعويضات  منح  لحد 
و  املداخيل،  و  املصاريف  بني  املوازنة  لخلق 
طب  عيادات  لتواجد  االستمرار  تضمن  لكي 
ظروف  في  للعمل  العودة  ظل  في  األسنان 

خاصة.
وسجل البيان االرتفاع  الصاروخي ألثمان 
املستلزمات الوقائية الفردية و املواد املطهرة، 
بسبب الحاجة لها و كذلك لعمليات االحتكار 
الشركات،  بعض  تمارسها  التي  واملضاربة 
من  انطالقا  األسنان  أطباء  أن  العلم  مع 
توضح  العالي  واإلنساني   الوطني  حسهم 

ببلدنا   الوباء  ظهور  منذ  تبرعوا  الفدرالية، 
من مخزون وسائل  عليه  يتوفرون  كانوا  بما 
و  جراحية  وأقنعة  طبية  قفازات  من  الوقاية 
على  الرذاذ  من  الواقيات  و  التطهير  وسائل 
األطر الصحية التي كانت  تعمل في الصفوف 

األمامية وكانت في أمس الحاجة لها. 

نسبة   في  أيضا،بالزيادة  نددت  و 
و  املستلزمات  على  الجمركية  املستحقات 
االقتصاد  حماية  بذريعة  الطبية  اآلليات  
الفدرالية  كانت  الذي  الوقت  في   الوطني 
من  الحر  الصحي  القطاع  استفادة  تنتظر 
املالية  قانون  خالل  من  الحكومة،  تدخل 
آملني  عنه  الضرائب  من  جملة  لرفع  املعدل 
جراء  كاهله  أثقل  الذي  الضرر  تخفيف  بذلك 
ذلك من  إلى  التلميح  بعد  الوباء، وخصوصا 
األغلبية  داخل  من  سواء  حزبية  جهات  عدة 
مسؤولية  محملة  خارجه،  من  أو  الحكومية 
الكثير  وتعرض  األسنان   طب  قطاع  انهيار  
من العيادات لإلفالس، إلى رئاسة الحكومة و 

وزارة الصحة ووزارة املالية.

العيادات  بعض  أن  الفدرالية  وسجلت 
ستضطر   أخرى  و  اإلقفال  على  أوشكت 
بسبب  املقبلة،  القليلة  الشهور  في  لذلك  
التي  املشروعة  املطالب  مع  التجاوب   عدم  
املسؤولني،  لكل  مراسالت   عدة  تضمنتها 
مناشدة فيها بمراعاة خصوصية القطاع من 

عبر  ملستقبله  و  لواقعه  شامل  عرض  خالل 
و  باملعطيات  مدعمتني  أكاديميتني  دراستني 

األرقام و كل التوقعات.
الوضعية  على  الوطنية   الفدرالية  وأكدت 
املزرية التي يعيشها الكثير من أطباء األسنان 
الوطني  املجلس  مبادرة  في  تجلت  التي  و 
مع  بتنسيق  الوطنية   األسنان  أطباء  لهيئة 
الفدرالية لدعمهم ، حسب اإلمكانيات املتوفرة 
القارة  املصاريف  تأدية  عن  العاجزين   ،
لعيادتهم من كراء ومصاريف الهاتف و املاء 
ميزانية  من  جزء  باستعمال  وذلك  والكهرباء 
هذا  و  األسنان،  ألطباء  التكافل  صندوق 
الحقيقية والوضعية  املعاناة  دليل قوي على 
أطباء  من  العديد  يعيشها  التي  املأساوية  

األسنان.
أطباء  لنقابات  الوطنية  الفدرالية  وعبرت 
القطاع  هذا   يعيشه  ملا  أسفها  عن  األسنان 
اعتماد  و  املسؤولني   جحود  أمام  بأكمله، 
االستراتيجية  و  التصور  تفتقد  سياسة  
الهادفة التي تحمي القطاع، محملة املسؤولية 
للحكومة عن مصير هذا القطاع، الذي سيكون 
تقهقره سببا مباشرا في تشريد 24000 أسرة 
 12000 من  أزيد  و  مباشر،  بشكل  به  تعمل 
عن  ناهيك  مباشر،  غير  بشكل  تعمل  أسرة 
طب  عيادات  تجمع  التي  االقتصادية  الدورة 
األسنان بمختبرات صناعة رمامات األسنان و 
مختبرات األدوية، و كذلك شركات  بيع مواد 

و آليات طب األسنان.

 
مكتب مراكش: 

عبد الصمد الكباص 

أجلت غرفة الجنح التأديبية باملحكمة االبتدائية بمراكش 
في جلستها ليوم الثالثاء  21 يولوز الجاري النظر في امللف 
الذي تتابع فيه املغنية دنيا بطما و شقيقتها و مصممة أزياء 
كانت  مقيمة بدولة اإلمارات  ومسيرة شركة  بالرباط، على 
خلفية اتهامهن باالرتباط  بحسابات التشهير و االبتزاز » 
حمزة مون بي بي« ، و قررت إدراج امللف في جلسة  الثالثاء 
28  يوليوز  . وجاء التأجيل، حسب مصدر من هيأة الدفاع 
مواجهته  و  امللف  في  املشتكية  األطراف  أحد  إلحضار   ،

باملتهمات. 
و عرفت الجلسة  واقعة ضبط إحدى املتتبعات ألطوارها 
قناة  على  مباشرة  بثها  و  وقائعها  تصوير  بصدد  هي  و 
لليوتوب، وهو ما ترتب عنه إيقافها و االستماع إليها، حيث 
املشتكية  املصممة  من  بإيعاز  كان  به  قامت  ما  أن  اعترفت 
في هذا امللف، ليتم إيقافها بدورها و إحالتها على الضابطة 
عرضها هي وشريكتها  قبل  إليها  استمعت  التي  القضائية 

على النيابة العامة التي قررت متابعتهما في حالة سراح. 
و تتابع دنيا باطما بجنح املشاركة في الدخول إلى نظام 
املعالجة اآللية للمعطيات بنية االحتيال واملشاركة عمدا في 
عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة 
معالجته، وبت وتوزيع عن طريق األنظمة املعلوماتية أقوال 
قصد  كاذبة  وقائع  وبث  موافقتهم  دون  أشخاص وصورهم 
بهم  التشهير  بقصد  باألشخاص  الخاصة  بالحياة  املساس 

واملشاركة في ذلك والتهديد.
التي متعت بالسراح  املؤقت  و تخضع املغنية املذكورة 
إلجراء  سنتيم،  مليون  خمسني  تبلغ  مالية  كفالة  مقابل 
املراقبة القضائية و املنع من السفر، في الوقت الذي تتابع 
التحقيقات  أفضت  بعدما  اعتقال،  حالة  في  شقيقتها  فيه 
مع متهمة أخرى في نفس امللف إلى معلومات جديدة حول 
مدى تورطها في األفعال اإلجرامية املتضمنة في االتهامات 

املنسوبة لألظناء.
في   أيدت  مراكش،قد  باستئنافية  املشورة  غرفة  كانت  و 
التحقيق  قاضي  عن  الصادر  القرار   ، املاضي  يونيو  بداية 
في  »املشاركة  تهمة  بإسقاط  القاضي  االبتدائية،  باملحكمة 
النصب« عن املغنية دنيا باطما، وتهمتي »النصب واملشاركة 

في النصب« عن شقيقتها ابتسام. 
و فيما يخص  املتهمتني اللتني تتابعان مع دنيا باطما و 
شقيقتها في نفس امللف، فقد وجهت للمصممة التي أوقفت 
تتعلق  تهما  املغربية،   للسلطات  سلمت  و  اإلمارات  بدولة 
بجنح الدخول إلى نظام املعالجة، والقيام عمدا بعرقلة سير 
وتوزيع  بث  إلى  باإلضافة  ذلك،  في  واملشاركة  النظام  هذا 
موافقة  دون  وصورهم،  أشخاص  أقوال  األنظمة  طريق  عن 
الخاصة  بالحياة  املساس  بقصد  كاذبة  وقائع  وبث  منهم، 
باألشخاص بقصد التشهير بهم واملشاركة في ذلك والنصب 
واالرتشاء  شائنة  أمور  بإفشاء  والتهديد  النصب  ومحاولة 
الوساطة في الدعارة وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير 
السر املهني وإهانة هيئة  الدعارة واملشاركة في إفشاء  من 
منظمة والتهديد. في حني وجهت ملسيرة شركة بالرباط تهم  
النصب وانتحال صفة ينظمها القانون، والتدخل بغير صفة 
في وظيفة عامة واملشاركة في التقاط وبث صور شخص دون 

موافقته وبقصد املساس بحياته الخاصة والتشهير به.

تاأجيل البت في ق�صية المغنية 
باطما و من معها.. واإيقاف 
م�صتكية على خلفية ت�صوير 

وقائع المحاكمة
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ثمة أسئلة كبرى تطرح على النخب الثقافية العربية التي كانت تقف، في بعض نماذجها القوية، على 
محك التنافر القطري، غير قادرة على رسم طريق التكامل الثقافي الغربي. غير أن أطروحات كثيرة 
أنجزها مثقفون ومفكرون عرب ما زالت حتى اآلن تطفو على السطح، لراهنيتها وقوة مضامينها، ذلك 
أن البالد العربية ما زالت مستهدفة أكثر  من أي وقت آخر، زمانيا ومكانيا، مع العلم بأن تلك النخبة 
تعلم يقينا أن األحداث التاريخية العربية زاخرة بالصراعات، التى ما زالت تتكرر بصورة طبق األصل 
فى تاريخنا الحديث- بغض النظر عن تلك المرحلة التي كان العرب يتبؤون فيها عالميا الهرم 
السياسي والحضاري.
في ما يلي حوارات فكرية مع بعض أعالم الثقافة والفكر في الوطن العربي.

حــوارات فكرية

ح�سر القراآن ل يفيد يف امل�ساجلة حول تف�سري الظاهرة الإرهابية

 حاوره:  محمد الحجيري علي حرب:

ق�س�ص القراآن في كتاب 
»م�سادر يهودية بالقراآن« 

مكتسبات نهائية، بل هي محتاجة على الدوام إلى تعزيزها 
وسياق  أطر  أو  مساحات  بابتكار  وتفعيلها،  وتوسيعها 

للتداول والتبادل والعمل املشترك.

في  بالفلسفة  املهتمون  يختلف  دائمة،  إشكالية  هناك 
في  فلسفي  نص  يوجد  هل  وهي  بشأنها،  العربية  البلدان 

العالم العربي؟
أو  شرًحا  وانتظم،  انبثق  قد  عربي  فلسفي  جهد  هناك 
ترجمة وتأليًفا، منذ االحتكاك بالعالم الحديث. وهذا الجهد 
النهضة  عصر  من  بدًءا  مختلفة،  مراحل  على  امتّد  الذي 
واالتجاهات  املذاهب  تعدد  في  تجلى  املعاصرين،  حتى 
أوربا  للمنتج في  التي هي، في معظمها، استعادة  الفكرية 
والوضعية  الوجودية  مثل:  الفكرية؛  الحركات  من  وأميركا 
والذرائعية والبنيوية، أو من فروع املعرفة؛ مثل: الظاهراتية 
أن  شك  وال  املعرفة.  أثريات  أو  املعرفة  وأصول  واألناسة 
املرحلة األخيرة املتعلقة بالنقد )نقد العقل(، هي من أخصب 
وحنفي  والجابري  أركون  مثل:  أعالم  مثلها  كما  املراحل، 
والعروي وصفدي.. ومع ذلك لم ينجح الفالسفة العرب، على 

أهمية ما أنجزوه، في إنتاج نصوص )نظرية. حقل. منهج. 
ساحة  في  مكانتها  وتحتّل  املحلي،  السقف  تخرق  تيار(، 

الفكر العاملي.

كيف تفّسر ذلك؟
َغَلبة هواجس  األول هو  أشير إلى خلل متعدد الوجوه: 
التنوير  مهام  على  الوطني  والنضال  السياسي  التحّرر 
على  الوصاية  أشكال  كل  من  الفكر  تحّرر  بوصفه  العقلي، 
العقل. والثاني هو غلبة االعتبارات األيديولوجية، القومية 
أن  على حني  الفهم،  ولغة  املعرفة  على مشاغل  الدينية،  أو 
الفلسفة هي خطاب عقالني عابر لحواجز اللغات والثقافات 
واالنتماءات. أشير إلى عائق ثالث هو األهم ومضمونه أن 
آتية من خارجه؛ من  ُفهمت بوصفها  العربي  العقل  مشكلة 
له  الخرافة  اجتياح  من  أو  الدينية  أو  السياسية  السلطات 
عامة،  العقل  مشكلة  أن  حني  على  أخرى.  ثقافة  جانب  من 
عن  ينفك  ال  العقل  أن  ذلك  وأساس  داخلية.  بنيوية،  هي 
ينتج  هو  فيما  املعتمة،  وممارساته  وخرافاته  أوهامه 
أدواته املنهجية وأنساقه املعرفية وصيغه العقالنية. وهكذا 

فالوهم حاكم على العقل. من هنا جاءت حاجته الدائمة إلى 
العرب  الفالسفة  أن  هو  رابع  عامل  إلى  أشير  لعّلي  النقد. 
تجنيس  فخ  في  وقعوا  بل  العاملية،  بصفتهم  يتصرفوا  لم 
العقول بحديثهم عن عقل عربي أو إسالمي أو غربي، على 
حني خطاب العقل ال هوية له؛ ألنه يخاطب جميع العقول، 
بصرف النظر عن جنسيات أصحابها، أو عن املعطيات التي 

يشتغلون عليها.
من هنا نجد أن بعض الفالسفة واملفكرين الذين يقيمون 
كما هو  ذاك ويحملون جنسيته،  أو  األوربي  البلد  هذا  في 
شأن املقيمني في فرنسا، مثااًل، وبخاصة من كان منهم من 
لذا فقد كتبوا  الهوية.  أصول مسلمة، قد وقعوا في قوقعة 
ينخرطوا  لم  العربي.  العالم  إلى  وألفوا وعقولهم مشدودة 
بمشكالته  العاملي  الواقع  وتشخيص  املجريات  قراءة  في 
اإلنسان  باهتمام  تستأثر  أفكاًرا  ينتجوا  لكي  وتحدياته؛ 
ا كان انتماؤه. هذا ما حاولت تجنبه منذ البداية،  املعاصر أّيً
بحيث تصرفت بوصفي عاماًل في حقل معرفي، هو الفلسفة، 
الواقع.  تشخيص  عبر  الفكرية  الُعّدة  تجديد  األول  هّمي 
نقد  والحقيقة-  )التأويل  كتبي:  عناوين  إليه  تشير  ما  هذا 

العالم  أقرأ-  هكذا  النهايات-  حديث  النخبة-  أوهام  النص- 
أرسطو  عن  أكتب  فأنا  ذلك  من  وانطالًقا  ومأزقه…( 
ديكارت  عن  أكتب  كما  عربي،  وابن  رشد  وابن  والفارابي 
األزمة  أتناول  فأنا  كذلك  وفوكو…  وهيدغر  وهيغل  وكانط 
وأكتب  املعوملة،  األصولية  الظاهرة  وأفكك  العاملية،  املالية 
عن األزمة في فرنسا، وأكتب عن األزمات في العالم العربي. 
تتشابك  حيث  العصر  هذا  في  العربي،  العالم  في  واألزمة 
املصالح، ال تنفصل عن أزمة العالم، بل هي وجه من وجوهها 
تتأثر بها، كما تغذيها، بعد أن اعُتبر العرب مصدًرا لتصنيع 

اإلرهاب وتصديره.
كلمات  ثالث  بقولي:  العاملي  للواقع  تشخيصي  هنا  من 
الالعب  إذ  التخّبط؛  أواًل  الكونية، هي  األزمة  اليوم  تلخص 
على املسرح من القوى الكبرى والدول الفاعلة، إنما يتردد 
وثانًيا  وسياساته.  مواقفه  في  والنقيض  النقيض  بني 
حلوله  أن  بمعنى  مآزقه،  سوى  يصنع  ال  هو  إذ  التورط؛ 
بمعنى  التواطؤ،  وثالًثا  تعقيًدا.  تزداد  يجعلها  للمشكالت 
يّدعي  التي  النماذج  ما يصنع  بقدر  عدّوه،  إال  يخدم  ال  أنه 

محاربتها.

وأخواتها«،  »داعش  ظاهرة  تقرأ  كيف  نقدي،  منظور  من   p
كيف تفسرها؟ هل هي إفرازات الحداثة وصدام »القيم الحضارية« 
االستخبارات  لعبة  أم  الواعظني  وخطاب  الديني  النص  نتاج  أم 

الدولية والتجاذبات؟
n ال شك أن اإلرهاب الجهادي هو عنف فاحش ال سابق له، كما 
تشهد نماذجه كحرق الناس أحياء، أو قتلهم في املقاهي واملالعب، 
أو دهسهم بشاحنة في الساحات وامليادين. وال يفوق هذه األعمال 
زوجته؛  عيني  فقأ  الذي  اإلسالمي  ذلك  به  قام  ما  سوى  البربرية 
ألنها لم تمتثل ألمره بالذهاب إلى سوريا لتنفيذ عملية انتحارية. 
مثل هذا العنف األعمى يحتاج إلى قراءة تتقّصى جذوره. وتحّلل 
األسباب التي تقف وراءه. والقراءة الجذرية تتناول املسائل على 
مستواها الفكري، أي من جهة العقليات وأنماط التفكير وأساليب 
فيما  ويتفّكر  يفكر  كائن  أنه  اإلنسان هي  ميزة  دامت  ما  التعامل، 
له أو يصنعه من حيث ال يحتسب. قد تكون هناك عوامل  يحدث 
القوى  كتدخل  خارجي  هو  ما  منها  الظاهرة،  النتشار  مساعدة 
الكبرى والدول الالعبة على املسرح. ومنها ما هو داخلي؛ سياسي 
أو معيشي، حضاري أو نفسي، كما هي مفاعيل األزمات الناجمة 
لكن  واإلحباط.  االستالب  عن  أو  واالستبداد  والجور  الفقر  عن 
األساس في نشوء الظاهرة هو أيديولوجي ثقافي، كما تجّسد في 
بإقامة  الحياة،  أسلمة  إلى  الرامية  السلفية  األصولية  األطروحة 

دولة الخالفة وتطبيق الشريعة.
هكذا نّظر وشّرع اآلباء املؤسسون ملشروع اإلسالم السياسي، 
وسيد  البنا  وحسن  رضا  رشيد  من  ودعاة؛  ومرشدين  علماء  من 
قطب إلى الخميني وعلي خامنئي، ومن حسن الترابي إلى راشد 
الغنوشي، وصواًل إلى طارق رمضان. هذه األطروحة هي ما تعمل 
على ترجمتها على أرض الواقع املنظمات اإلرهابية؛ مثل: القاعدة، 
ني، أو أضدادها في  وداعش، والنصرة، ومثيالتها في املعسكر السُّ

املعسكر الشيعي.

واالعتدال  الوسطية  إلى  الداعي  القرآن  دور  هو  أين   p
والتسامح؟!

الظاهرة  تفسير  حول  املساجلة  في  يفيد  ال  القرآن  حشر   n
القول  يحتمل  كالم  هو  القرآني  الخطاب  ألن  أوال-  اإلرهابية، 
املتعددة  التأويالت  على  مفتوح  كالم  هو  ما  بقدر  ونقيضه، 
ملنطق  وفًقا  يتشّكل  لم  اإلسالم  تاريخ  ألن  ثانًيا-  واملتعارضة؛ 

التعارف وال بحسب فضيلة التقوى.

p ما الذي شكله إذن؟
تضيِّق  التي  الفقهية  واألنساق  العقائدية  املنظومات  إنها   n
ما اتسع وتقطع ما اتصل. فهي التي أّسست لالنشقاق والعداوة، 
اشتغل  ما  بقدر  وسواهم،  املسلمني  بني  أم  اإلسالم  داخل  سواء 
أو بمنطق  الكره والحقد،  بعقلية  أو  والرّدة،  التكفير  بلغة  أئّمتها 
اإلقصاء والنفي املتبادل. والحصيلة هي كل هذه البحار من الدماء، 
األهلية  الحروب  تصنعه  كما  واملعنوي،  املادي  الخراب  هذا  وكل 
من  الجهاديني  يد  على  الوحشية  اإلرهابية  األعمال  أو  الطاحنة 
أهل الخالفة أو املجاهدين من أتباع الوالية. لنحسن التشخيص. 
بوجهيها  اإلسالمية،  هويته  لإلرهاب  املشكلة،  معالجة  أردنا  إذا 
الدعوي والجهادي، بما هي نمط فكري أصولي اصطفائي، مغلق، 
سوى  تنتج  ال  عدائية،  راديكالية،  جذرية،  إستراتيجية  هي  وبما 
هذا  تفكيك  املعالجة:  تبدأ  هنا  من  والعنف.  والتطّرف  التعّصب 
النمط من التفكير وكسر نماذجه وصوره، أو قوالبه وأختامه. وهذا 
الصدق  يتطلب  ما  بقدر  الديني،  التعليم  برامج  في  ثورة  يقتضي 
مع النفس وشجاعة فائقة وعقاًل خالًقا، قادًرا على إيجاد املخارج 
واستنباط الحلول. ال سيما أن اإلرهابيني إنما يكتبون، ببربريتهم، 

التي ال نظير لها، نهاية املشروع الديني.

p كيف ذلك؟
n لكل ظاهرٍة وجهها اآلخر. من هنا قولي: إن الجهاد اإلرهابي 
سعي  كل  حصيلة  هي  وهذه  السياسي.  اإلسالم  مراحل  آخر  هو 
للتطابق مع األصل: انتهاكه باستئصال كل مخالف ولو كان قريًبا 
أو حليًفا، كما هي العالقة، مثاًل، بني داعش والنصرة. هذا هو مآل 
العصر:  هذا  في  لتطبيقها  بائدة  أو  مستهلكة  نماذج  إلى  العودة 
كل  وانتهاك  والحديثة،  القديمة  الحضارة  بمكتسبات  اإلطاحة 

املقدسات والقيم واألعراف: أي البربرية والعدمية في آٍن واحد.

وأميركا  أوربا  في  املتطرف  اليمني  صعود  تفسر  كيف   p
ترامب  ودونالد  النمساوي،  هوفر  نوربرت  مثل:  وشخصيات؛ 
األميركي، ومارين لوبني الفرنسية، وبوريس جونسون البريطاني؛ 
إضافة إلى انفصال بريطانيا عن االتحاد األوربي، هل هو إخفاق 

لليسار أم ردة فعل تجاه الالجئني واألجانب؟
األوربية،  البلدان  في  اليوم  »تزدهر«  العنصرية  أن  شك  ال   n
وبخاصة بعد تدفق الالجئني واملهاجرين بسبب الحروب األهلية، 
وباألخص بعد تصاعد اإلرهاب الذي وّلد نماذج ترد على التطرف 
ترامب  أو  لوبن في فرنسا  اآلن بعد صعود  بمثله. هذا ما يحدث 
النماذج  من  وسواهم  بريطانيا،  في  جونسون  أو  أميركا  في 
العنصرية الفاضحة. ومع أن بريطانيا أثبتت انفتاحها بانتخاب 
اليميني،  التيار  فإن  خان،  البريطاني صادق  املسلم  للندن،  عمدة 
أن  فضائحه  ومن  قبل،  ذي  من  أقوى  صار  والعنصري،  املحافظ 
مرّشحة  كانت  التي  البريطانية  السياسية  الشخصيات  إحدى 
بأنه  أوباما،  األميركي  الرئيس  تتهم  إنما  الوزراء،  رئيس  ملنصب 
هو  اإلنسان  أن  للظاهرة  تفسيري  أميركي.  ونصف  كيني  نصف 
املختلفة  املراحل  وتتراكب  األطوار  فيه  تتداخل  جيولوجي  كائن 
واملتعارضة. وما نحسبه ماضًيا قد يعود، إذا تهّيأت له األسباب، 
عودة مرعبة، كما هي عودة الدين بعقول وحوشه اإلرهابية، أو كما 
يشهد صعود التيارات العنصرية والفاشية من أحشاء املجتمعات 

الغربية، وعلى نحو مفاجئ وصادم.
والدرس املستخلص هو أن املاضي يتوارى وال يمحى، إذا لم 
لسراديب  تفكيًكا،  أو  وتصفية  تعرية  وصرفه،  عليه  العمل  يجِر 
الذاكرة ومعسكرات العقيدة، أو ألفخاخ الهوية ومنازع العنصرية. 
باإلنسان. وإال كيف نفسر  ثقة مفرطة  أن نثق  ومع ذلك ال ينبغي 
مما يعني أن  تحول الضحية إلى جالد، واملظلوم إلى قاهر ظالم! 
ليست  والحريات  الحقوق  أو  والعدالة  باملساواة  املتعلقة  القيم 

ومقارنته  تحديًدا  القرآن  لقصص  بالنسبة 
بقصص كتب اليهود والنصارى املقّدسة في كتابات 
االستشراقي  االتجاه  هذا  بدأ  فقد  املستشرقني، 
الدراسات  بعض  بظهور  امليالدي  الـ19  القرن  في 
املرتبطة بأهل الكتاب في القرآن الكريم؛ مثل دراسة 
)شتوتجارت  القرآن  في  التوراة  عن  فايل  سيمون 
حول  هيرشفيلد  مقاالت  ومجموعة  1835م( 
الدراسات اليهودية- اإلسالمية التي ُنشرت في مجلة 
الفصول اليهودية 1911-1910م. وال تزال الدراسات 
إلى  مستمرة  االتجاه  هذا  عن  املعبرة  االستشراقية 

يومنا الحاّل.
تعدُّ هذه الدراسات السابقة الذِّكر، البداية األولى 
في  القصص  بني  ُتطابق  التي  الدراسات  لنشأة 
تكن  ولم  املقّدس،  الكتاب  في  القصص  وبني  القرآن 
الترجمات األجنبية ملعاني القرآن الكريم أو الكتابات 
لنشأة  الوحيد  السبب  الذِّكر  سابقة  االستشراقية 
االستشراقية،  الدراسات  من  النمط  أو  االتجاه  هذا 
املناهج  تطّور  أيًضا  وتطوره  نشأته  في  أسهم  بل 
املرتبطة بالدراسات اللغوية؛ إذ بدأ ظهور الدراسات 
املقارن(  اللغة  )علم  عنها  وتطّور  املقارنة  اللغوية 
الذي بلغ ازدهاره أوائل القرن العشرين، وما أعقب 
على  املستحدثة  اللغة  علم  مناهج  تطبيق  من  ذلك 
النصوص الدينية املقّدسة، أما السبب األخير فكان 
تطّور االهتمام بنقد الكتاب املقّدس الذي ازدهر في 
وتطورها  اإلسالمية  بالدراسات  وتأّثر  الـ19  القرن 

في الغرب.
الشهير  األملاني  اليهودي  املستشرق  كتاب  يمثل 
Abraham Geiger أبراهام جايجر]6[ الذي حمل 
 Was hat? اليهودّية؟  من  محمد  أخذ  ماذا  عنوان: 
Mohammed aus dem Judenthume aufge-
nommen -أول كتاب استشراقي في العصر الحديث 
يبحث املطابقة بني القصص القرآني وقصص العهد 
معظم  في  بالغ  بشكل  الكتاب  هذا  أثَّر  وقد  القديم، 
الكتابات االستشراقية عامة واليهودية خاصة التي 
أعقبته، والتي بحثت التشابه بني اإلسالم واليهودية 
جانب  من  والنصرانية  اإلسالم  وبني  جانب  من 
شباير  هاينرش  األملاني  املستشرق  قام  ثم  آخر، 
)H.Spyerـ( بتقديم عمل مؤلف جامع يتناول قصص 
الكتاب املقّدس في القرآن الكريم، وواصل املستشرق 
أبراهام   Abraham Katsh األمريكي  اليهودي 
 Judaism In Islam كتابه:  في  العمل  كاتش هذا 

اليهودية في اإلسالم.
التي  االستشراقية  الدراسات  بعض  كذلك  ظهرت 
تتناول شخصيات من الكتاب املقّدس من وجهة نظر 
قرآنية، والتي َوَقف وراء ظهورها عدة عوامل، وهي:
1. ظهور مدرسة تاريخ األديان في أعقاب األبحاث 
ڤلهاوزن]10[،  يوليوس  األديان  عالم  بها  قام  التي 
والتي توصلت إلى أن قصص التوراة هي مجموعة 

وثائق قديمة تنتمي ملجموعات أدبية 
الشرق  شعوب  آداب  بني  متناثرة 
األدنى القديم، وهو ما ترك انطباًعا 
الباحثني  من  كثير  لدى  ا(  )شكًيّ
ما  التوراة،  قصص  مصادر  حول 
تلك  حياة  لدراسة  للتوجه  دفعهم 
الشخصيات الواردة بهذه القصص 

من خالل قصصهم بالقرآن الكريم.
2. ظهور دراسات مقارنة بني قصص 
أّدت  املقّدس،  الكتاب  وقصص  القرآن 

عن  بعيًدا  الشخصيات  تلك  صور  عن  البحث  إلى 
االستشراقية،  واملوازنات  املقارنات  ومنهج  أسلوب 
والبحث عما هو مشترك حول هذه الشخصيات في 

الكتب الدينية عموًما ومن ضمنها القرآن الكريم.
الكتابات االستشراقية حول  العديد من  3. ظهور 
حاوَلت  -صلى اهلل عليه وسلم-  النبي محمد  حياة 
املطابقة بني قصص القرآن وقصص العهدين القديم 
والجديد، والتي حاولت التخلص من اآلراء الكنسّية 
حول قصص القرآن والبحث عن حقيقتها اإلسالمية.
ُيلحظ من خالل ما سبق، أن االتجاه االستشراقي 
في  نشأ  قد  الكريم،  القرآن  قصص  في  يبحث  الذي 
كنف االستشراق اليهودي، وليس أدّل على ذلك من 
أن أبرز الكتب االستشراقية املعبرة عن هذا االتجاه 
وهو  اليهود  املستشرقني  أشهر  من  لواحد  تعود 
أبراهام جايجر، والذي حمل عنوان: ماذا أخذ محمد 
 Was hat Mohammed aus dem? من اليهودّية؟
الكتب  من  وهو   Judenthume aufgenommen
االستشراقية  الكتابات  معظم  عليها  اعتمدت  التي 
االستشراق  في  اليهودية  للمدرسة  املنتمية 
)اليهودية، الصهيونية،  بمراحلها الثالث املتعاقبة: 
كتاب  الكتابات  هذه  أبرز  من  وكان   ، اإلسرائيلية( 
الذي  كاتش  أبراهام  األمريكي  اليهودي  املستشرق 
 Judaism in Islam, Biblical عنوان:  حمل 
 and  Talmudic Background of the Koran
and its Commentaries  اليهودية في اإلسالم، 
الخلفيات التلمودية والكتابية في القرآن وتعليقاته، 

الصادر في الواليات املتحدة األمريكية عام 1951م.
االستشراقي حول  االتجاه  هذا  يمكن وصف  كما 
اليهودية  املدرسة  تناول  سيما  ال  القرآن،  قصص 
آٍن؛  في  جديد  قديم/  اتجاه  بأنه  له،  االستشراق  في 
فرغم أنه ظهر تقريًبا في أواخر القرن الـ19م، إاّل أنه 
بدأ يعود للظهور بقوة في العصر الحديث في عدد 
املعاصرين،  اإلسرائيليني  املستشرقني  كتابات  من 
اإلسرائيلي  املستشرق  كتابات  أمثلتهم  أبرز  ومن 
 ،]13[)...1944-( روبني  أوري   Uri Rubin البارز 
الدراسات  بقسم  الشرفي  القرآنية  الدراسات  أستاذ 
اإلسالمية بجامعة تل أبيب، سواء في كتبه أو أبحاثه 
أو حتى مقاالته في بعض املوسوعات اإلسرائيلية، 

املوسوعة  في  )أبراهام(  بعنوان:  مقاله  مثل 
العبرية العامة التي صدرت في القدس املحتلة عام 
بقسم  صفحته  على  أيًضا  أعلن  كما  1948م]14[. 
إليه  املنتمي  أبيب  تل  اإلسالمية بجامعة  الدراسات 
اه بـ)بحث املواد  -أنه يعمل حالًيا على مشروع ما سمَّ
لة في  التوراتية وقصص األنبياء في اليهودية املتأصِّ

القرآن(، ومن املرتقب أن يرى النور قريًبا.
بقوة  االستشراقي  االتجاه  هذا  عودة  أن  يتضح 
املعاصرة،  اإلسرائيلية  االستشراقية  الكتابات  إلى 
ما في عدد من  إلى حدٍّ  هو ظهور توجه موضوعي 
حول  املعاصرة  اإلسرائيلية  االستشراقية  الكتابات 
)األكاديمية(  الكريم، والتي اصطبغت بصفة  القرآن 
الجدلي(  )الالهوتي/  االتجاه  عن  قلياًل  وابتعدت 
االستشراقي الذي يهدف باألساس إلى إثبات انتحال 
بداية  في  وراءه  يقف  وكان  توراتية،  ملواد  القرآن 
ظهوره عدد من حاخامات ورجال الدين اليهود ومن 

أبرزهم الحاخام اليهودي أبراهام جايجر.
من  كبيًرا  عدًدا  أن  فيلحظ  الحالي،  وقتنا  في  أّما 
جامعات  في  أساتذة  هم  اإلسرائيليني  املستشرقني 
جامعات  في  علمية  مشاركات  ولهم  إسرائيلية 
أوروبية وأمريكية حول الدراسات القرآنية، وبالتالي 
االستشراقية  االتجاهات  على  الوقوف  يحاولون 
ومن  واتباعها،  القرآني  النّص  دراسة  في  الحديثة 
أبرزها اتجاه )التحليل الفيلولوجي( الذي يبحث في 
القرآن وأسلوبه األدبي، وسبق أن أظهر نتائج  لغة 
وتفّرده  القرآن  نّص  خصوصية  أثبتت  موضوعية 
ويبدو  أخرى،  عربية  لنصوص  مشابهته  وعدم 
االستشراق  اهتمام  عودة  كان  ذلك  وراء  الدافع  أن 
إلى  القرآني  النّص  بترجمة  أخرى  مرة  اإلسرائيلي 
العبرية ال سيما بعد أحداث 11 سبتمبر، وما أحدثته 
ملعرفة  خاّصة  واستشراقي  عاّمة  عاملي  فضول  من 
ما  حقيقة  على  والوقوف  للمسلمني  املقّدس  الكتاب 
جاء فيه ال سيما حول اآليات التي تتعّرض للجهاد 
تبدَّى في إصدار جامعة تل  ما  الكتاب، وهو  وألهل 
أبيب عام 2005 لترجمة عبرية حديثة ملعاني القرآن 
وهي  روبني،  أوري  البروفيسور  بها  قام  الكريم، 
االستشراقي  العلمي  الحدث  مثَّلت  التي  الترجمة 

اإلسرائيلي األبرز في العصر الحديث.

دراسات قرآنية

بطاقة:

يعرف الكاتب والفيلسوف 
اللبناني علي حرب المعروف 
بآرائه النقدية الحرة والمثيرة 

لإلعجاب، والمتميز بنصه 
الفكري الرشيق القائم على 

نوع من فن الكتابة، وقد أغنى 
حرب الحقل الفلسفي في 

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

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

منطلقاتها.
هذا حوار  أجرته معه مجلة 

»الفيصل« في بيروت وحاورته 
حول كتبه وقضايا أخرى.

أحمد البهنسي

أولى االستشراُق 
اليهودي عنايًة خاصة 
بالقصص القرآني، وهذه 
المقالة تسلِّط الضوء على 
هذه القضية في كتاب 
)مصادر يهودية بالقرآن( 
لمؤلفه شالوم زاوي، 
من خالل عرض رؤيته 
وفرضياته حول قصص 
القرآن، ونقدها من خالل 
قراءة تحليلية نقدية 
لتناوله لثالثة نماذج من 
القصص.
  اهتمَّ المستشرقون 
بشكٍل عامٍّ ببحث عالقة 
القرآن الكريم بكلٍّ من 
اليهودية والنصرانية، 
وهو البحث الذي قام 
وتأّسس على نظرية 
أو منهج )التأثير والتأثر( 
القائل باقتباس القرآن 
من العهَدْين القديم 
والجديد، وقد أخذ هذا 
البحث االستشراقي عّدة 
ز على  أوجه؛ فمنه َمن ركَّ
قصص القرآن الكريم 
ز على  عاّمة، ومنه من ركَّ
قصص شخصيات بعينها 
في القرآن ال سيما الرسل 
ز  واألنبياء، ومنه من ركَّ
على لغة )لفظ( وأسلوب 
القرآن الكريم كذلك.
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 يعود الفضل في تقديم أ�مل تأويل ��كا� الع�قة 
 � ضحية في ا�س�� �ل� المتصو� بين الحلم والت�
اني ع�ر�. فقد أدر� ه�ا  األندلسي� ابن عربي� �القرن ال��
ت� عن “�ضرة الخيا�”. ا��كا� في �طار نظري�
 ” ر� م� ؤ� ا ت� ل� م� ع� ت� اف� ب� ا أ� انطلق ابن عربي� من �وا� ا�بن � “ي�
ضحية بأكملها �ل� رهان تأويل الحلم،  خضع مسألة الت� لي�
فهو يقو� � “والولد عين أبي�. فما رأى ]الوالد[ ي�ب� سوى 
نفس�.”وفدا� ب�ب� عظيم“فظهر بصورة كب� من �هر 
بصورة �نسان. و�هر بصورة ولد، بل بحكم ولد من هو 
عين الوالد.” وهك�ا، ف�ن� مو�و� الحرمان ال�� يخضع 
فل.  ت�، وعن طريق ا�بن، هو الط� �لي� األ� من �ي� ماهي�
م� ابن عربي� يندر�  أويل ال�� قد� و� ��� أن� ه�ا الت�
� يقو� عل� اعتبار  صو� في �طار تقليد عريق في الت�
 la ف� هي ف�. والن� ضحية الكبرى” تضحية بالن� “الت�
وح، وهي التي  psyché، وهي الج�� الحيواني� الفاني من الر�
� قربانا، وعل� ه�ا  تظهر في صورة الحمل الوديع المقد�
. حو يسلم الغنوصي� نفس� �ل� الفنا� في ا�لهي� الن�
مها في  ة التي قد� ظري� ��� أن� طرافة ابن عربي� تكمن في الن�
ات  ظري� ق ب�سحا�. فهي من أرق� وألط� الن� ” المتعل� “الف��
ق بما يعتمل في األ� من �و� �ل�  لة للحلم المتعل� المؤو�
فل، وللمرور من الفعل الخيالي� �ل� الواقع � قتل الط�
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نظرات في التصوف

م�ا��� ا��نيا �ا���ر� 
�18�

هالة أحمد فؤاد  

ة  �اسم الوردة�، �األ�ر المفتوح�، � القار� في الحكاية�، �باودولينو� و�يرها من األعما� الروا�ي�
 � ر ا�يطالي أمبرتو �يكو. �بدا� �يكو مستفي� ومتنو� ة للمفك� بجان� ع�رات المقا�ت األكاديمي�
ة، كما  ة والتاريخي� ر، تر� لنا العديد من المقا�ت النقدي� فهو ناقد وفيلسو� وروا�ي ومنظ�
ة.  ة التأويلي� ة المعاصرة، والمعروفة بالسيميا�ي� ظريات في السيميا�ي� و�ع أسا� ��دى أهم� الن�
ة باري� ريفيو. المقتطفات التالية من �وار أ�رت� مع� مجل�

اأمبرتو اإ��و� اأ�ي� ��ا�ة ن��� ا��ض��ة 
ا�  �2� ��ضرا� ا��ر�

أمبرتو إيكو

مصطفى الناسي

ترجمة: ليلى زنكنه

����ة �ات� �ضام� ا���ض��� �ض�ا��� �ر�� اإ�ضبانية
سفاحون في مواجهة جرائم استثنائية                       �7�

كيف تصبح كاتًبا؟

 6

سيبحر معنا القار� من ��� هات� الحلقات في ملفات  تتسم بالرع� �را� أفعا� ��رامية قا� بها متهمون أدانهم القضا� نها�يا 
بأ�كا� تتراوح مابين ا�عدا� والسجن المؤبد �ي� ارتبطت أسما�هم بملفات كبيرة مرتبطة أساسا بعالم الجريمة وتفننوا في 
ارتكا� أفعا� ��رامية �طيرة بوعي منهم أو بدون وعي �ل� أن تحولوا �ل� كوابي� م�عجة بالنسبة للمواطنين ور�ا� األمن. 
منهم من �ل لسنوات بعيدا عن أعين ا�من التي كانت تترصد� فيما ��رون وقعوا كما تقع الطيور عل� أ�كالها مبا�رة بعد 
ارتكابهم لفعلهم الجرمي أو في مسرح الجريمة 
ا�تحاد ا��تراكي تفت� اليو�  تفاصيل ه�� الجرا�م  ف�نها تبق�  مجرد قضايا من مجموعة ملفات عرفتها المحاكم المغربية 
من� بداية السبعينيات من القرن الما�ي �ل� يومنا ه�ا.. فيما تاري� العدالة المغربية ملي� بالقضايا الم�ابهة وبأعداد 
كبيرة، �� أن القضايا التي أ�ترنا� اليو� تعتبر م�يرة �دت �ليها انتبا� الرأ� العا� الوطني، كما عرفت نقا�ا و�دا� واسعا من 
طر� ا��صا�يين وعلما� ا��تما� وعلما� الجريمة.. فيما �لت تفاصيلها راسخة في عقو� العديد من الضحايا وعا��تهم..
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  (cynicism)

ل�� ه�ا ال�تاب  �الصحو�� الن�و� ال�هو�� في الو�يات المتحد� األمري��ة� 
، بل هو كتاب يتجرأ على  مجر� س�ر� �ات�ة سا�ر� ل�خ� مث�ر للجد� جدا�
مواجهة أكثر القضايا تحديا� في العصر الحديث ب�ما�ة فا�قة�
ين بنظم  ل�� كتاب �ي��د �يو� �الصحو�� لضعا� القلوب، أو ألولئك المعتد�
معتقداتهم، بل ألولئك ال�ين � يخ�و� من أ� تح��هم الحقا�� واألف�ار التي ربما 
تضع المعتقدات الراسخة مو�ع ت�ا��� ��� كتاب ثور� ت�ور� ربما �يه� الحضار� 
من األعما�� كما يقو� �ل�د ويتني �Glade Whitney� العالم ال�ار� في علم الوراثة 
ال�لوكي� ي�ر� �ي��د �يو� معظم كتاب� لوجهة �ظر� في األعرا� وتضم�ناتها 
المجتمع�ة والت�ورية، ول�ن� ��اية مث�ر� لرجل عر� بو��� �ور� كاري�اتورية 
رسمتها ل� وسا�ل ا�ع�� المعا�ية�
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لي� لي أ�ي� دور� بما كنت�
كانت مصادفة� أ�ن أكون�

را� ... ك� ذ�
ومصادفة� أ�ن أ�رى قمرا�

�� بالساهرات تحر� �ا�با� مثل� ليمونة ي�
ولم أ�جتهد�

كي أ�جد�
ية� � ر� �امة� في أ��د� موا�ع جسمي� س�

�محمود دروي��
كان مصادفة أن ولدنا في أجسادنا. الجسد غالفنا 

ال�ي يقدمنا �ل� العالم بهويات يحددها المجتمع. 
كي� يتعامل ال�ا���� مع ه�ا المجسم ا�جباري ال�ي 

جد في�� هل سا�� يوما عالقت� ب�� هل يم�ن� أن  و�
ي�تار التدخل في� لتجمي�� أو �حوي���

�م �ن ال�ا����، ل� قدر� اختيار الجسد ال�ي ي�تب�، فيتحو� ا�مر �ل� نو� من 
المساكنة داخل هويات جنسية أخرى. هل يتدخل ال�ا���� في ه�ا ا�ختيار� وهل 

يسم� ل��ات وهي ��ت� أن �ن�ا� لستستقر داخل جسد م�ت�� عن جنس��

لع�نا في لح�ة قاسية من التحو� العني� 
ل��من، � نرى من� �� ما نحيا� من أيا� 
وليا� �قي�ة ومت�ير�. فال نجد �� من يبصر ه�ا 
التحو� في القيم والوجدان وا�ف�ار لدى م��رين 
وأدبا�، وبع� كبار ال�اع�ين ممن امت��وا �دوسا 
استثنا�ية.

وه�� الح�قات اختيارات من أقوا� لم��رين 
وفالس�ة وسياسيين وأدبا� من م�ت�� 
التعبيرات، من عصرنا ومن عصور سابقة ، ينتمون 
ال� �يارات م�ت��ة، كان لهم ���ير من خال� 
كتابا�هم او أفعالهم. أقوا� هي و�ايا م�تو�ة 
ع�� العقل والوجدان، هدفها ا�نسان والمجتمع 
والحيا�، �ت�� �ي�ة ال�بر وال��ا� و�نتصر 
ل�مل..

75 وصايا مفتوحة على العقل والوجدان

عاطف محمد

���د ال�ك� الد��ي� ل�ضا�� ��� ال���
كتب لها وقع

هاروكي موراكامي

إعداد: فاطمة الزهراء 
الرغيوي

غالف الكتاب

20  الجسد المشتهى
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@ (شاعر وباحث جمالي مغربي)

الكتابة بالج�ضد.. 
بال���

لم يكن أبدا ا�بداع 
عموما، والكتابة في حالتنا 
هذه، منفصال عن الجنس 

(أداة الجسد للتكاثر والتواجد) 
على مدى التاريخ كله، 

موضوعا وجسدا

عزالدين بوركة@ 



الكلمات   المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

��� ��م�ال���ة الم����ة
ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل ال���ة الم����ة

abousalma10@gmail.com���ا�� ��� ��م�

سو���و�
سهلة

سو���و�
متوسطة

سو���و�
صعبة

���سو���و�متوسطة���سو���و�سهلة

���سو���و�صعبة
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�������������������و������������ب�����
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر يوليوذو الحجةاأليام

282004:4413:3917:1920:4122:09اإلثنين

292104:4513:3917:1920:4022:09الثالثاء

12204:5113:4217:2120:4222:09األربعاء

22304:5213:4217:2120:4222:08الخميس

32404:5313:4217:2120:4122:07الجمعة

42504:5413:4217:2120:4022:06السبت

52604:5513:4217:2120:3922:05األحد
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جريدة يومية 

��ير ال��ر �التحرير
ع�� ا�مي� جم�هر�

ا�و�� ا�ل�تر����
www.alittihad.press.ma

Jaridati�@gmail.com ����ال�ري� ا�ل�تر
ال�من� ��ب�ة ��اه�
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 1975 -12- 18
��ي� �ح��ة 

ا���� ا��ترا��

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 
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التو�ي� � ا��ترا��� � ا�����
33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14
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- قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

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

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2020/07/22

12.470 
�و�ي�� 
��ري�

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب - 

قطاع الكهرباء
مديرية النقل جهة الجنوب 

- أكادير
إعالن عن طلب عروض 

مفتوحة
 TS4109438 :رقم

جلسة علنية
جهة  النقل  مديرية  تعلن 
للمكتب  أكادير   - الجنوب 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 

عروض  طلب  عن  الكهرباء 
 TS4109438 رقم  مفتوحة 
كاميرات  بشراء  املتعلقة 
الحمراء  تحت  األشعة 
العيون  فرق  ملصلحة 

والداخلة.
على  يتع�  التي  املستندات 

املتنافس� اإلدالء بها مقررة 
نظام  من   10 الفصل  في 
الثمن  يحدد  االستشارة. 
األشغال  إلنجاز  التقديري 
2.972.000,00درهم  في: 

مع احتساب الرسوم.
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة 

[أو  50.000,00درهم  في: 
الصعبة  بالعملة  يعادلها  ما 

القابلة للتحويل].
هذه  على  االطالع  يمكن 
شبكة  على  االستشارة 
بالعنوان  االنترنت 

اإللكتروني التالي:  
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.

gov.ma
يمكن سحب ملف االستشارة 

بالعنوان التالي:
بمديرية  الصفقات  مكتب 
التموين والصفقات  للمكتب 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع  للشرب-  الصالح 
الكهرباء 65, زنقة عثمان بن 
عفان20000  الدار البيضاء 
صندوق البريد 13498 الدار 

البيضاء - املغرب.

الهاتف:
(212)0522668021

الفاكس: 
(212)0522433112

االستشارة  ملف  يسلم 
إرسال  حالة  في  مجانا. 
طرف  من  االستشارة  ملف 
املتعاهدين،  أحد  إلى  املكتب 
على  بناء  البريد،  بواسطة 
وعلى  للمتعاهد  كتابي  طلب 
غير  املكتب  فإن  نفقته، 

مسؤول عن أي مشكل مرتبط 
بعدم التوصل بامللف.

يجب تحضير العروض طبقا 
التحمالت  دفتر  ملقتضيات 

مللف االستشارة و:
مقابل  العروض  تودع    -
الضبط  مكتب  إلى  وصل 
والصفقات  التموين  ملديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
واملاء الصالح للشرب- قطاع 
وساعة  تاريخ  قبل  الكهرباء 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة.
طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
بالتوصل إلى مكتب الضبط 
والصفقات   التموين  ملديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع  املاء الصالح للشرب - 
الكهرباء قبل تاريخ و ساعة 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
الخميس  بتاريخ  األظرفة 
على   2020 شتنبر   17
صب��احا)  التاسعة  الساعة 
(بمقر  املغربي   التوقيت 
والصفقات   التموين  مديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع  للشرب-  الصالح  املاء 

الكهرباء.
ع.س.ن/2093/ا.د

ع.س.ن /2157/ إد

ع.س.ن /2174/ إد

ع.س.ن /2163/ إد

ع.س.ن /2173/ إد
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اململك�ة املغرب�ي��ة
وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء
املديرية اإلقليمية 

بخريبكة
إعالن ع��ن ط�ل�ب عروض 

مفتوح
رق�����م:

2020/27/م.إ.ت.ن.ل.م/
خريبكة

على   2020/09/24 في 
الساع��ة  العاشرة صباحا 
املديرية   بمكاتب   سيتم  
للتجهيز  اإلقليمية 

واللوجستيك  والنقل 
فتح  بخريبكة   واملاء  
بطلب  املتعلقة  االظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
املراقبة  املوضوع:  ألجل: 
الخارجية  الطبوغرافية 
توسيع  أشغال  إلنهاء 
الجهوية  الطريق  وتقوية 
رقم311 من ن.ك 12+000 
إلى ن.ك 500+44 -عمالة 

اقليم خريبكة-.
ملف  سحب  يمكن 
من  العروض  طلب 
التدبير  مصلحة 

باملديرية  والبرامج 
للتجهيز  اإلقليمية 
واللوجستيك  والنقل 
(مكتب  بخريبكة  واملاء 

الصفقات). 
تحميله  كذالك  ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

blics.gov.ma
اإللكتروني  العنوان  ومن 

التالي:
www.mtpnet.gov.

ma

محدد  املؤقت   الضمان  
2800.00درهم  في مبلغ: 

(ألفان وثمانمائة درهم )
الخدمات  كلفة  -تقدير 
طرف  من  محددة 
في  املشروع   صاحب 
مبلغ: 181.410.00درهم 
ثمانون  و  واحد  (مائة 
وعشرة  أربعمائة  و  ألف 
تشمل  سنتم   00 درهما  

جميع الضرائب).
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
املتنافس�  ملفات 

مطابق� ملقتضيات املادة 
و148  و31  و29    27
349- رقم  املرسوم  من 
 8 في  الصادر     12-2
 1434 االولى  جمادى 

(20مارس2013).
وي�م�ك�ن لل�م�ت�ناف�س�:

اظرفتهم،  إيداع  إما   -

مقابل وصل بمكتب السيد 
للتجهيز  اإلقليمي  املدير 
واللوجستيك  والنقل 

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

املذكور.

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

االظرفة.
بطريقة  إيداعها  إما   -
عن  وذلك  الكترونية 
الصفقات  بوابة  طريق 

العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
 4 املادة  في  املقررة  تلك 

من نظام االستشارة:
ع.س.ن/2159/ا.د

ع.س.ن /2178/ إدع.س.ن /2179/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة الدار البيضاء 
سطات

عمالة مقاطعات الدار 
البيضاء أنفا
الكتابة العامة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح 

رقم: 2020/01/م.و.ت.ب/
ع.م.د.أ/حصة فريدة

(جلسة عمومية)
على   2020 غشت   18 في 
صباحا  العاشرة  الساعة 
الكتابة  مكتب  في  سيتم 
العامة الطابق الرابع بعمالة 
البيضاء-  الدار  مقاطعات 
يوسف  موالي  شارع  أنفا 
الدار البيضاء، فتح األظرفة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
شراء  ألجل  أثمان  بعروض 
لتالميذ  مدرسية  كتب 
للموسم  االبتدائي   التعليم 
في    2021/2020 التربوي 
إطار دعم التمدرس ومحاربة 

الهذر املدرسي.
طلب  ملف  سحب  يمكن   
 31 املكتب  من  العروض 
عمالة  بمقر  الرابع،  الطابق 
البيضاء  الدار  مقاطعات 
تحميله  كذلك  أنفا.ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchespu- 

blics.gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  عشرة  مبلغ  في 

(10000.00درهم).
األعم���ال  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مئ�ة  ست  املش�روع 
مئة  وست  ألف  وعشرون  
درهم   وخمسون  وتسعة 
سنتيما  وعشرون   وخمسة 

(620659.25درهم).
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع   وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافس�  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
و31  من املرسوم2.12.349 
الصادر في 8 جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
بالصفقات  املتعلق 

العمومية.
ويمكن للمتنافس�: 

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

املذكور؛

وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
الرابع،  الطابق   31 باملكتب 
الدار  مقاطعات  عمالة  بمقر 

البيضاء آنفا. 
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
زير  لو  قرار  بموجب 
االقتصاد واملالية رقم 20.14 
القعدة  ذي   8 في  الصادر 
(4سبتمبر2014)   1435
مساطر  بتجريد  املتعلق 
العمومية  الصفقات  إبرام 
فإنه  املادية    الصفة  من 
العروض  املمكن استالم  من 

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

8   من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2164/ا.د
*************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع الجهوية 
للعيون

إعالن عن طلبات العروض 
مفتوحة
ارقام:

DL2110000
DL1109999

DL2110097و
جلسة علنية

التوزيع  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  الجهوية 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
عن  الكهرباء  -قطاع  للشرب 
طلبات العروض املتعلقة ب:

ترميم   :DL1109999
اإلقليمية  للمديرية  املحالت 

بالداخلة
تهيئة   :DL2110000
الجهد  ذات  توصيالت 
املنخفض في مدينة الداخلة

DL2110097: تهيئة شبكة 
مدينة  في  املتوسط  الجهد 

سيدي افني     
على  يتع�  التي  املستندات 
املتنافس� اإلدالء بها مقررة 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
رقم:  االستشارت� 
و  DL2110000
مخصصت�   DL1109999
الصغرى  للمقاوالت  فقط 

معرفة  هي  كما  واملتوسطة 
في املادة األولى للقانون -53
00 املتعلق بميثاق املقاوالت 

الصغرى واملتوسطة.
التقديري  الثمن  يحدد   -
في:  األشغال  إلنجاز 
(م.ا.ر)  117.078,72درهم 
بالنسبة لطلب العروض رقم 

DL1109999
 معفى من الضمانة املؤقتة

التقديري  الثمن  يحدد   -
في:  األشغال  إلنجاز 
(م.ا.ر)  420.000,00درهم 
بالنسبة لطلب العروض رقم 

DL2110000
معفى من الضمانة املؤقتة 

التقديري  الثمن  يحدد   -
في:  األشغال  إلنجاز 
(م.ا.ر)  485.922,35درهم 
بالنسبة لطلب العروض رقم 

DL2110097
معفى من الضمانة املؤقتة 

املشروع�  عن  لالستعالم 
العروض لطلبي  بالنسبة 
و  DL1109999
االتصال   DL2110000
اعبيد  محمد  بالسيد 

الهاتف: 066168 4095
ااملشروع  عن  الستعالم 
العروض لطلب  بالنسبة 

االتصال   DL2110097
امخروق  بالسيد 
الهاتف:  يوسف  محمد 

0661041637
يمكن سحب ملف االستشارة 

بالعنوان التالي:
الجهوية  املديرية  مكتب 
العيون/مصلحة  للتوزيع 
املخزونات  وتدبير  التموين 
ميلود  شارع  تقاطع 
الخلوفي وشارع عبد الكريم 
صندوق  العيون  الخطابي 

البريد 309.
الهاتف: 

(212)0528893153
الفاكس: 

(212)0528990149
هذا  على  االطالع  يمكن 
القانون على شبكة االنترنت 
بالعنوان اإللكتروني التالي:

 www.one.ma
الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
االستشارة  ملف  يسلم 

مجانا.
ملف  إرسال  حالة  في 
طرف  من  االستشارة 

املكتب إلى أحد املتعاهدين، 
على  بناء  البريد،  بواسطة 
وعلى  املتعاهد  كتابي  طلب 
غير  املكتب  فإن  نفقته، 
مسؤول عن أي مشكل مرتبط 

بعدم التوصل بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا 
التحمالت  دفتر  ملقتضيات 

مللف االستشارة و:
مقابل  العروض  تودع   -
الضبط  مكتب  إلى  وصل 
للتوزيع  الجهوية  للمديرية 
التموين  العيون/مصلحة 
قبل  املخزونات  وتدبير 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة.
طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
بالتوصل إلى مكتب الضبط 
للتوزيع  الجهوية  للمديرية 
التموين  العيون/مصلحة 
قبل  املخزونات  وتدبير 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة.
إلى رئيس لجنة  أو تسلم   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة.
العلنية  الجلسة  ستعقد 
بتاريخ  األظرفة  لفتح 
الساعة  على   2020/09/01
الحادية عشرة صباحا بمقر 
للتوزيع  الجهوية  املديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
واملاء الصالح للشرب-قطاع 
بتقاطع  الكائنة  الكهرباء 
الخلوفي  ميلود  شارع 
وشارع عبد الكريم الخطابي 
البريد  صندوق  العيون 

.309
ع.س.ن/2165/ا.د
*************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية النقل للجهة لشرقية
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
TO3108963 :رقم

جلسة علنية
للجهة  النقل  مديرية  تعلن 
حسن  زنقة  [زاوية  لشرقية 
وجدة  والزهراء  الوكيلي 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
 - للشرب  الصالح  واملاء 
طلب  عن  الكهرباء  قطاع 
اقتناء  املتعلق  العروض 
مديرية  املكاتب  تجهيزات 
مديرية النقل للجهة الشرقية 

- وجدة.
على  يتع�  التي  املستندات 
املتنافس� اإلدالء بها مقررة 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

524.640,00درهم (م.ا.ر)
مبلغ الضمانة غير مطلوبة

هذا  على  االطالع  يمكن 
القانون على شبكة االنترنت 
بالعنوان اإللكتروني التالي:

www.one.ma
الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
يمكن سحب ملف االستشارة 
بمديرية  التالي:  بالعنوان 
التموين والصفقات للمكتب 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
الكهرباء ,65 زنقة عثمان بن 
عفان 20000 الدار البيضاء 
 13498 البريد  صندوق 

الدار البيضاء - املغرب.
الهاتف: 0522668154
الفاكس:0522433112

االستشارة  ملف  يسلم 
مجانا.

ملف  إرسال  حالة  في 
طرف  من  االستشارة 
املكتب إلى أحد املتعاهدين، 
على  بناء  البريد،  بواسطة 
وعلى  املتعاهد  كتابي  طلب 
غير  املكتب  فإن  نفقته، 
مسؤول عن أي مشكل مرتبط 

بعدم التوصل بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا 
التحمالت  دفتر  ملقتضيات 

مللف االستشارة و: 
مقابل  العروض  تودع   -
الضبط  مكتب  إلى  وصل 
ملديرية  التموين والصفقات  
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
للشرب-  الصالح  واملاء 
تاريخ  قبل  الكهرباء،  قطاع 
وساعة عقد الجلسة العلنية 

لفتح األظرفة.
طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
بالتوصل إلى مكتب الضبط 
والصفقات  التموين  ملديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
واملاء الصالح للشرب-قطاع 
الكهرباء 65, زنقة عثمان بن 
عفان20000  الدار البيضاء 
 13498 البريد  صندوق 
تاريخ  ,قبل  البيضاء  الدار 
وساعة عقد الجلسة العلنية 

لفتح األظرفة.
إلى رئيس لجنة  أو تسلم   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
الخميس  بتاريخ  األطرفة 
على   2020 شتنبر   17
صباحا  التاسعة  الساعة 
التم����وين  مديرية  بمقر 
ب  الكائن  والصفق����ات 
عفان  بن  عثمان  زنقة   65

20000 - الدار البيضاء.
ع.س.ن/2166/ا.د
*************

اململكة املغربية
إعالن عن طلب عروض 

مفتوحة
املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب - 

قطاع الكهرباء
مديرية النقل جهة الشمال 

-طنجة
إعالن عن طلب عروض

رقم:
 TN2109816
TN2110086و

جلسة علنية
جهة  النقل  مديرية  تعلن 
للمكتب  طنجة  الشمال- 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
العروض  الكهرباء عن طلب 

املتعلقة ب:
بتزويد   :TN2109816
من  كهربائي  مولد  وتركيب 
امبير  فولط  70كيلو  فئة 
بمحطة تطوان 225/60/22 

كيلو فولط. 
اقتناء   :TN2110086
جهة  النقل  ملدرية  فواصل 

الشمال 
على  يتع�  التي  املستندات 
املتنافس� اإلدالء بها مقررة 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 

إلنجاز األشغال في:  
:TN2109816

(مع  درهم   340.242,00
احتساب الرسوم).

:TN2110086
(مع  483.468,00درهم 

احتساب الرسوم).
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة 

لكل طلب العروض في:
الضمانة   :TN2109816

املؤقتة غير مطلوبة.
الضمانة   :TN2110086

املؤقتة غير مطلوبة.
للكهرباء  الوطني  املكتب 
قطاع  للشرب-  الصالح  املاء 
النقل جهة  الكهرباء مديرية 
مصلحة  طنجة،   - الشمال 
النصر  إقامة  املشتريات 
األول  الطابق  الزالقة  شارع 

طنجة.
الهاتف:

(212)05.39.32.38.87
(212)05.39.32.22.74
(212)05.39.32.39.45

الفاكس:
(212)05.39.32.54.00

هذا  على  االطالع  يمكن 
القانون على شبكة االنترنت 
بالعنوان اإللكتروني التالي:

www.one.ma
الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
االستشارة  ملف  يسلم 

مجانا.
ملف  إرسال  حالة  في 
االستشارة من طرف املكتب 
إلى أحد املتعاهدين بواسطة 
البريد بناء على طلب كتابي 
فإن  نفقته  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  املكتب 
مشكل مرتبط بعدم التوصل 

بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا 
التحمالت  دفتر  ملقتضيات 

مللف االستشارة و:
مقابل  العروض  تودع   -
النقل  مديرية  إلى  وصل 
طنجة،   - الشمال  جهة 
وإدارة  املشتريات  مصلحة 
وساعة  تاريخ  قبل  املخزن 

لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 
األظرفة.

طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
املكتب  إلى:  بالتوصل 
املاء  للكهرباء  الوطني 
للشرب-قطاع  الصالح 
النقل جهة  الكهرباء مديرية 
مصلحة  طنجة،   - الشمال 
النصر  إقامة  املشتريات 
األول  الطابق  الزالقة  شارع 
وساعة  تاريخ  قبل  طنجة 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة.
إلى رئيس لجنة  أو تسلم   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
العلنية  الجلسة  ستعقد 

لفتح األظرفة بتاريخ: 
TN2109816: األربعاء 16 

شتنبر 2020 
TN2110086: األربعاء 16 

شتنبر 2020
الحادية عشرة   على الساعة 
املغربي)  (التوقيت  صباحا 
بمقر العنوان املذكور أعاله.
ع.س.ن/2167/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء
املديرية االقليمية باملحمدية

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم 2020/17  
على   2020/08/25 يوم  في 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكتب السيد املدير 
والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  
باملحمدية  واللوجستيك 
الكائن ب 14 شارع الجيش 
امللكي املحمدية، فتح األظرفة 
عروض   بطلب  املتعلقة 
ونصب   تزويد  ألجل:  اثمان 
العمودي  التشوير  عالمات 
الضرورية  االمان  وحواجز 
الطرقية  الشبكة  لصيانة 
للتجهيز  االقليمية  للمديرية 
واللوجستيك  والنقل 
املحمدية  عمالة  باملحمدية،  

.(PC2020)
طلب  ملف   سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
باملديري�ة االقليمية للتجهيز 
اللوجستيك  والنقل 
بالعنوان  الكائنة  باملحمدية 

السالف الذكر.
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من بوابة صفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ومائة  ألفان  في: 

(2100.00درهم).  
االجمالي  املبلغ  حدد 
مائة  في:  التقديري 
ألفا  وخمسون  وسبعة 
درهما  وستون  وخمسمائة 
مع  (157560.00درهم 

احتساب الرسوم)
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابق�  املتنافس� 
املادت�27  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
الصفقات  حول   349-12-2

العمومية.
ويمكن للمتنافس�:

طريق  عن  إرسالها  إما   *

بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور.
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الصفقات  بمكتب  وصل 
للتجهيز  اإلقليمية  للمديرية 
واللوجستيك  والنقل 
ب  الكائن  باملحمدية   واملاء 
امللكي  الجيش   14 شارع 

باملحمدية.
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
أظرفة  ايداع  ويمكن   *
وعروض املتنافس� بطريقة 
بوابة  في   إلكترونية  

الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   9 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/2168/ا.د
*************
اململ�ك���ة املغرب�ي��ة

وزارة الداخلية
عمالة إقليم مديونة

 الكتابة العامة
قسم امليزانية والصفقات
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2020/02/م.و.ت.ب

على   2020/08/18 في 
صباحا،  العاشرة  الس��اعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
لعمالة  العامة  بالكتابة 
امليزانية  مديونة قسم  إقليم 
مصلحة  والصفقات 
األظرفة  فتح  الصفقات، 
العروض  بطلب  املتعلقة  
ألجل    أثمان  بعروض 
تجهيز مركز الصحة الرشاد 
أوالد  املجاطية  بجماعة   1
 - مديونة  إقليم   - طالب 

صفقة فريدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العامة  بالكتابة  العروض 
مديونة  إقليم  لعمالة 
والصفقات  امليزانية  قسم 
ويمكن  الصفقات  مصلحة 
من  إلكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  آالف   ثمانية  في:  

(8000.00درهم)
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وثالثة  خمسمائة  مبلغ:  في 
وثمانمائة  ألفا  وسبعون  
درهم  وثالثون  وأربعة 

(573.834.00درهم)
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافس�  ملفات  
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في8   الصادر   2.12.349
 1434 األولى  جمادى 
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافس�:

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

املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
لعمالة  العامة  بالكتابة 
امليزانية  مديونة قسم  إقليم 
مصلحة  والصفقات 

الصفقات.
بطريقة  إرسالها  إما   *
صاحب  إلى  الكترونية 
بوابة  عبر  املشروع 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
الوصفبة   الوثائق  إن  
التي  املوجزة  والبيانات 
طلب  ملف  يستوجبها 
إيداعها  يجب  العروض، 
الصفقات  مصلحة  بمكتب 
قبل يوم 2020/08/17 على 

الساعة الثالثة بعد الزوال.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

08 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2177/ا.د

ع.س.ن /2176/ إدع.س.ن /2175/ إد
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