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- ماهي مصادر التمويل؟ 
- هل يمكن أن يكون الحجر هو الحل؟
- ما هو مقابل الدعم إلقالع االقتصاد؟

- هل ستظل الدولة في حاجة إلى ديون الخارج لتمويل نفقاتها؟
الفقراء  ومساعدة  األسر  ديون  الدولة  تتولى  أن  يمكن  هل   -

مباشرة إلى ما النهاية؟
الحاملني  كل  أن  كما  الكورونا،  محنة  من  جديد  عالم  يخرج  لم 
بأن األشياء ستتغير في صلبها ويخرج إنسان جديد، عليهم أن 

يؤجلوا أحالمهم إلى ما بعد اإلقالع االقتصادي...
وفي هذه النقطة بالذات، ال يمكن أن نسلم في بالدنا، على األقل، 
أن كل التوقعات بأن اإلقالع سيكون ملحوظا بالعني املجردة، قابلة 
للتحقق، بل يمكن أن نعلن التخوف من أنها، في ما يبدو، صارت 
في خبر كان، ولم تعد مطروحة في األفق املنظور، ونعني به نهاية 

سنة 2020، وسنة 2021، التي نعد ونستعد لقانونها املالي...
لنتذكر 

نحن جزء ولسنا جزيرة في واقع العالم الحالي، وكلما توجس 
العالم نصاب بالعدوى، وعليه فلن نخرج ساملني من هذه الصدمة، 

املسبوقة بالجائحة واملتبوعة بتزايد درجة خطورتها.
 فهذه املرحلة، بغض النظر هل نسميها موجة ثانية أو ثالثة، 
ستدوم أطول مما توقعنا ..ولعل ما فقدناه معها، باألساس، هو 
قدرتنا على التوقع، ولو بالتلصص قليال على ما بعد الجائحة، أو 

على أقل تقدير، القدرة على طرح السؤال عما بعد األزمة..
فال أحد يغامر بطرح سؤال ما بعد الحجر، فهو نفسه ما زال 
يروج كاحتمال ملواجهة الوباء، بالرغم  من أن قرارا مثل هذا له ما 
يطرحه من تساؤالت كبرى سيحني وقت مناقشتها... وبخصوص 
ذلك  على  وبناء  الجواب،  طيف  وابتعد  السؤال  ابتعد  األزمة، 
صارت الخيارات االقتصادية والسياسة املالية وغيرهما خيارات 
معقدة، والتشاؤم زاد بخصوص ما ملكناه سابقا من أجوبة، من 
قبيل هبوط العجز عند ناقص 5 الواردة في قانون املالية املعدل...
مالية   قانون  بخصوص   %  4 في  املقدر  للنمو  بالنسبة  أما 
2021، فالسؤال هو هل يمكننا تحقيقه السيما وأن الحكومة في 
شخص وزارة املالية قد وضعت قاعدة  زمنية الستئناف اإلقالع 

االقتصادي تبدأ في النصف الثاني من سنة 2020!
التوجس  تنامي  مع  الجدولة  هذه  شكوك  في  غارقون  ونحن 
يثبت  شيء  ال  املراقبة،  في  والتشديد  االحترازية  واإلجراءات 
 2021 املالي  القانون  في  نتوقعه  الذي  النمو  أن  بوضوح،  لنا، 
سيكون حقا في املوعد، وهوما قد يميل الكفة تجاه قول الخبراء 
بضرورة بناء القانون املالي لسنة 2021 على فرضيات أخرى غير 

الفرضيات التي تمت لحد الساعة...
تجعل  قد  كبيرة،  بمهارة  تدار  أن  تفترض  األمور  أن  املحقق 
في  املهارة  منطق  حسبنا  ما  إذا  القرار،  اتخاذ  الصعوبة  من 

األثذوكسيات املتواترة منذ عقود.
أمامنا هدف أول هو إنقاذ األسر، وهدف ثان يتمثل في إنقاذ 
املقاوالت مع ما يتطلبه ذلك من موارد مالية جديدة ال نملكها، وقد 

تمنعنا ثوابتنا املالية من اختيارها...
وراء  والسعي  الفقراء،  حماية  بني  املزاوجة  هنا  واملطروح 
واحد  وسياق  واحد  توقيت  في  الوطني،  االقتصاد  إنعاش 
للقانون  الرئيستان  املوضوعتان  تكمن  متناغمة..هنا  وقرارات 

املالي املطروح للنقاش..
بالنسبة للدعم االجتماعي ونفقات األسر سيظالن قائمني ما دام 
ال تفكير في مناصب شغل إضافية، إذ أن  أقصى ما يمكن القيام 

به هو الحفاظ عليها.
- فكيف إذن سندعم االستهالك؟

- رفع األجور؟
- مستحيل..

 وعليه، فإن مساعدة األسر ستطرح نفسها من جديد...
 نفس الشيء بالنسبة لتأجيل الديون املتعلقة باألسرة؟

 - إلى متى؟
وهل ستتوالها الدولة واعتبارها جزءا من االنفاق العمومي؟

من هنا، فاملساعدة املباشرة والديون األسرية حالَّن مهمان ما 
دام التشغيل لن يكون هو الحل اآلن..

ويبقى كيف نمول هذا الحل؟
بالنسبة لدعم اإلقالع وبقاء املقاوالت 

في دعم  املقاوالت، ال تزال الوسيلة هي القروض املضمونة من 
الدولة، لطمأنة األبناك، مع قرارات أخرى تخص تخفيف التحمالت 
االجتماعية لدى املقاوالت وتولي أدائها بدال من الرأسمال الوطني.

)انظر ص: 4(

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

قانون املالية 2021:
الأ�سئلة 
المغيبة 

 بعث صاحب الجاللة امللك محمد السادس برقية 
عدنان  املرحوم  أسرة  أفراد  إلى  ومواساة  تعزية 

بوشوف.
علمنا  «فقد  امللك  جاللة  برقية  في  جاء  ومما 
أملت  التي  الفاجعة  نبأ  األسى  وعميق  التأثر  ببالغ 
اهلل  تقبله  عدنان،  كبدكم  فلذة  فقدان  في  بأسرتكم 
بالجنة  عليهم  املنعم  عباده،  من  الشهداء  عداد  في 

والرضوان».
وأضاف جاللة امللك، في هذه البرقية، أنه «بهذه 

كافة  إلى  خاللكم  ومن  لكم  نعرب  األليمة،  املناسبة 
أهلكم وذويكم، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا، 
لن  اإليمان  الجلل. ومثلكم في قوة  في هذا املصاب 
واحتسابا  تجلدا  إال  الولد  في  االبتالء  هذا  يزيده 

لحسن الجزاء عند اهلل».
الفعل  هذا  نستنكر  «وإذ  أنه  جاللته  وأكد 
اإلجرامي الشنيع، الذي ذهب ضحيته ابنكم البريء، 
التي  املغربية،  األسر  وجميع  معكم  نستشعر  فإننا 
الذي  الفادح،  الرزء  هذا  جسامة  معكم،  تعاطفت 

عن  يعوضكم  أن  وجل  عز  اهلل  سائلني  أصابكم، 
فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء».

يشمل  أن  نسأل  تعالى  «واهلل  امللك  وقال جاللة 
من  يجعله  وأن  رحمته،  بواسع  العزيز  فقيدكم 
مع  ويحشره  النعيم،  جنات  في  املخلدين  الولدان 
النبيئني والصديقني والشهداء والصالحني، وحسن 
أصابتهم  إذا  الذين  الصابرين  وبشر  رفيقا.  أولئك 
مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون. صدق اهلل 

العظيم».

محمد الطالبي - الرباط

أكد مصدر مطلع من داخل مجلس النواب أن الوزير 

الوصي على قطاع التشغيل، اتصل صباح أمس بالفرق 

الحكومة  بقرار  تبليغهم  أجل  من  والنقابات  البرملانية 

التنظيمي  القانون  مشروع  ومناقشة  عرض  تأجيل 

لإلضراب بلجنة القطاعات االجتماعية بمجلس النواب، 

الذي كان مقررا يومه األربعاء، وصدر رسميا إخبار به 

عن لجنة البرمجة املنبثقة عن املجلس املذكور.

الوزير  فإن  اإلطالع  جيد  الجريدة  مصدر  وحسب 

الذي أبلغ القرار باسم الحكومة لم يحدد موعدا إلجراء 

غاضبة  النقابات  أن  املصدر  نفس  وكشف  النقاش، 

الحكومة  نظر  وجهة  فقط  تضمن  ألنه  املشروع  من 

الحكومة  التزامات  أيضا  يحترم  ولم  و«الباطرونا»، 

بعرضه ضمن جدول أعمال جلسات الحوار االجتماعي، 

إصدار  بصدد  كانت  النقابات  أن  مصدرنا  كشف  كما 

للمشروع وملحاولة تمريره في  فيه رفضها  بيان تعلن 

ظل أحكام الطوارئ الصحية، حيث تتفاقم األزمات من 

مادي  ووضع  املكتسبات  على  وإجهاز  للعمال  تسريح 

واقتصادي جد صعب، وأفاد ذات املصدر بأن النقابات 

تتشبث بإخراج قانون يراعي وضعية العمال واألجراء 

كل  أمام حق مقدس تضمنه  واملوظفني، خاصة ونحن 

يبقى  اململكة، حيث  دستور  رأسها  وعلى  التشريعات، 

الحكومة  املصدر  وطالب  مشروعا،  حقا  اإلضراب 

بإعمال منطق العقل والقانون وعدم استغالل الجائحة 

لضرب مكتسبات ناضلت من أجلها النقابات والطيف 

السياسي لسنوات وسنوات.  

املعطيات الرسمية تقول بأن هذه هي ثامن محاولة 

إلقرار قانون يضبط ممارسة حق اإلضراب، وباستثناء 

التوافق  عن  بعيدة  املشاريع  ظلت   ،2003 مشروع 

ومنذ  وبالتالي  عليها،  متوافق  حلول  إلى  والوصول 

دستور 2011 وإلى اليوم لم يتم إخراج قانون تنظيمي 

قبل سنوات  النور  يرى  أن  الدستور، وكان يجب  أقره 

األمر  فرض  منهجية  اختار  الذي  بنكيران  حكومة  مع 

يصدر  لم  فالنص  وبالتالي  النقابات،  وتخطى  الواقع 

إال في آخر عهدته ليظل في الرفوف بعيدا عن منهجية 

التشاور مع الفرقاء االجتماعيني والنقابيني.

وكانت املركزيات وفاعلون نقابيون ومدنيون دفعوا 

واعتبر   2011 سنة  املشروع  إلسقاط  عريضة  بتوقيع 

من  أحادي  بشكل  أعد  أنه  املشروع  بسحب  املطالبون 

األكثر  النقابية  املركزيات  إشراك  دون  الحكومة  طرف 

وتقييد  منع  على  يعمل  أيضا  واعتباره  تمثيلية، 

ممارسة حق اإلضراب، والذي يتنافى، حسب العريضة، 

مع املبدأ الدستوري الذي ينص على أن حق اإلضراب 

مضمون، وتضيف العريضة أن املشروع يخرق مبادئ 

األساسية  الدولية  واالتفاقيات  الدولية  العمل  منظمة 

الحكومة  أن  عن  العريضة،  تضيف  فضال،  و98،   87
لم تصادق على االتفاقية الدولية 87 املتعلقة بالحرية 

إلغاء  على  تعمل  ولم  النقابي  الحق  وحماية  النقابية 

الفصل 288 من القانون الجنائي، كما التزمت بذلك في 

اتفاق 26 أبريل 2011. وتضيف العريضة أن املشروع 

اعتمد إجراءات لتخويف وترهيب وتهديد األجراء في 

مباشر،  بشكل  واستهدافهم  اإلضراب  حق  ممارسة 

ماديا وقضائيا، بالعقوبات الجنائية األشد والتعويض 

عن الخسائر املادية، وختمت العريضة بالقول:»»لهذه 

لهذا  املوقعون نعلن رفضنا  فإننا  االعتبارات وغيرها، 

من  بسحبه  الحكومة  رئيس  السيد  ونطالب  املشروع، 

االجتماعي  الحوار  إطار  في  ووضعه  النواب  مجلس 

قانون  إعادة صياغة مشروع  أجل  من  األطراف  ثالثي 

تنظيمي ملمارسة حق اإلضراب متفاوض عليه ومتوافق 

حوله انسجاما مع أحكام الدستور واالتفاقيات الدولية 

الذكرى  في  الدولية  العمل  منظمة  وإعالن  األساسية 

املئوية لجنيف 2019».

النق�ب�ت تحبط تمرير ق�نون تنظيم الإ�سراب انفردت الحكومة والب�طرون� ب�إعداده

 اإ�سرائيل تعزز عالق�ته� مع دول عربية.. 
والفل�سطينيون يتوقعون الأ�سواأ

 رد على حملة »حترك عاجل من أجل اإلفراج عن الصحفي عمر الراضي«

المجل�س الأعلى لل�سلطة الق�س�ئية يدعو »اأمن�ستي« 
اإلى البتع�د عن التدخل في قرارات الق�س�ء..  

 يف برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرته دعا فيها  أن «يتقبله اهلل يف عداد» الشهداء
جاللة الملك:  ن�ستنكر هذا الفعل الإجرامي ال�سنيع، الذي ذهب �سحيته المرحوم عدن�ن بو�سوف
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»كنوب�س« يت�أخر في عالج ملف�ت 
مر�س�ه منتظرا ال�سوء الأخ�سر من 

الوك�لة الوطنية للت�أمين ال�سحي
«كوفيد  رافق ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس 
وتكّفل ميزانية الدولة بعالج املرضى الذين   «19
االستفهام  عالمات  من  العديد  العدوى،  طالتهم 
مساهمة  ومدى  املادية،  املرض  تكلفة  حول 
ومؤسسات  االجتماعية  الصناديق  وانخراط 
بالنسبة  الحال  هو  كما  به،  التكفل  في  التأمني 
عن  الضغط  تخفيف  أجل  ومن  األمراض،  لباقي 
ال  الذين  املعوزين  أمام  املجال  وفسح  الدولة 
يتوفرون على أية تغطية صحية لكي يتمكنوا من 
العالج من املرض باملؤسسات الصحية العمومية.

اإح�لة الم�ستبه به 
الرئي�سي في جن�ية 
قتل الطفل عدن�ن 
على الني�بة الع�مة 

أحالت املصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
العامة  النيابة  على  االثنني،  اليوم  بطنجة، 
به  املشتبه  بطنجة  االستئناف  بمحكمة 
الرئيسي في جناية القتل العمد املقرون بهتك 
الحراسة  آجال  انصرام  بعد  قاصر  عرض 

النظرية وانتهاء إجراءات البحث التمهيدي.
ويتابع املتهم، الذي ألقي القبض عليه ليلة 
الجمعة املاضي، في حالة اعتقال بجناية هتك 
عرض قاصر باستعمال العنف، مقرونة بجناية 

القتل العمد مع سبق اإلصرار وإخفاء الجثة.

ال�سن�عة ال�سيدلية في مواجهة 
الأزمة: اأربعة اأ�سئلة للخبير 

لدى المعهد المغربي للذك�ء 
ال�ستراتيجي، عبد المنعم بلع�لية

االدوية  لصناعة  االستراتيجية  التوجهات 
متعددة  الشركات  تمليها  ما  غالبا  املغرب  في 

الجنسيات املستقرة به 
لدى  الخبير  بلعالية،  املنعم  عبد  يستعرض 
واألستاذ  االستراتيجي  للذكاء  املغربي  املعهد 
واملستشار في التسيير االستراتيجي، في حوار 
حول  رؤيته  لألنباء،  العربي  املغرب  وكالة  مع 
الصناعة  على  الحالية  الصحية  األزمة  تداعيات 

الصيدلية املغربية، وكذا حول الفرص املتاحة.

ارتف�ع عجز الميزانية 
اإلى 46,5 ملي�ر. ده   

بف�رق 16 ملي�ر عن غ�ست 
من  ال�سنة الم��سية 

وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزارة  أفادت 
اإلدارة بأن وضعية التحمالت وموارد الخزينة 
مليار   46,5 قدره  امليزانية  في  عجزا  أفزرت 
درهم عند متم غشت املنصرم مقابل 30,7 مليار 

درهم خالل الفترة ذاتها من السنة الفائتة.
وأوضحت الوزارة أنه مقارنة بشهر يوليوز 
مليار   4,6 بمقدار  العجز  هذا  ارتفع  املاضي، 
بنفقات  خاصة  درهم  مليار   3,9 منها  درهم، 

االستثمار لهذا الشهر.
الذي  الفائض  احتساب  "دون  أنه  وسجلت 
جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق  سجله 

كوفيد- 19.

انتخ�ب�ت 2021 
...هل من ن�خبين ؟

عبد السالم المساوي 
1 - ثمة مفارقة مقلقة وتزيدها األرقام تأزيما، 
هناك طلب متزايد على الديموقراطية، زبناءها 
كثر وقاعدتها االجتماعية واسعة، لكن روافعها 
ما تنفك تتآكل يوما بعد آخر، إن الذين يرفعون 
املواطنني،  من  وهنا  اآلن  الديموقراطية  شعار 
هم أنفسهم من يجعل هذه الديموقراطية تمشي 
عرجاء على رجل واحدة، مطالب وحاجات، دون 
والنفسية  الثقافية  بيئتها  توفير  في  انخراط 

الحاضنة.

ريبورت�ج: مراك�س تفتقد المليون 
�س�ئح وتخنقه� القيود المرتبطة 

بفيرو�س كورون� الم�ستجد

بسبب  مسبوقة  غير  أزمة  املغربية،  السياحة  قبلة  مراكش،  مدينة  تواجه 
استمرار  بسبب  مليون،  الى  عادة  عددهم سنويا  الذين يصل  لزوارها  افتقادها 
تفش ي فيروس كورونا املستجد، في وقت ترتفع أصوات تطالب ب»حماية املدينة 

التي تختنق».
ويقول بشير وهو نادل في مقهى خال من الزبائن حيث يعمل منذ عشرين عاما 
في ساجة جامع الفناء الشهيرة «قبل ذلك كان ينبغي للشخص أن ينتظر دوره 

للحصول على طاولة».
والوضع ليس أفضل لدى جاره محمد باسير. ويقول بائع العصائر وهو واقف 
«هي املرة األولى التي تكون فيها الساحة  وراء عربته املزينة بفاكهة بالستيك 

خالية إلى هذا الحد، هذا يحزنني جدا».

اأبرز م� ج�ء به 
الموؤلف الأخير 

للرئي�س الفرن�سي 
ال�سبق �س�ركوزي 

حول المغرب
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اليوم  بطنجة،  القضائية  للشرطة  الوالئية  المصلحة  أحالت   
االثنين، على النيابة العامة بمحكمة االستئناف بطنجة المشتبه 
به الرئيسي في جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر بعد 
انصرام آجال الحراسة النظرية وانتهاء إجراءات البحث التمهيدي.
ويتابع المتهم، الذي ألقي القبض عليه ليلة الجمعة الماضي، في 
حالة اعتقال بجناية هتك عرض قاصر باستعمال العنف، مقرونة 

بجناية القتل العمد مع سبق اإلصرار وإخفاء الجثة.
وكانت عناصر المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بطنجة قد 
أوقفت المشتبه به، 24 سنة، لالشتباه في تورطه في ارتكاب الجريمة 
بعد فتح تحقيق في بال� للبحث لفائدة العائلة بشأن اختفاء طفل 
قاصر يبلغ من العمر 11 سنة يوم االثنين 7 شتنبر، قبل أن تكشف 
األبحا� والتحريات المنجزة أن األمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية 
إجرامية.وأسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر 
الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب 

الوطني، عن تحديد هوية المشتبه به، الذي يقطن غير بعيد عن 
مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه واالهتداء لمكان التخلص من 
جثة الضحية، حيث أشار البحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على 
استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام 
نفس  في  العمد  القتل  بجناية  متبوع  جنسي  العتداء  بتعريضه 
اليوم وساعة االستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه 

بمنطقة مدارية.
على صلة بالقضية، يتابع في حالة اعتقال أيضا 3 أشخاص 
يقطنون برفقة الجاني بالشقة لالشتباه في عدم تبليغهم عن المتهم 
القضية بعد نشر صوره رفقة الضحية على نطاق  الرئيسي في 

واسع ضمن إجراءات البحث.
وقد أحال الوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف المشتبه فيهم 
على غرفة التحقيق األولى بالمحكمة ذاتها من أجل استكمال البحث 

في ملف القضية.

في الواجهة02
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

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

 صدق ا� العظيم

المكتب التنفيدي للنقابة 
الوطنية للتجار والمهنيين 
تنعي وفاة عدنان بوشوف 

المكتب  ي��ن��ع��ي 
للنقابة  التنفيدي 
للتجار  ال��وط��ن��ي��ة 
نبأوفاة  والمهنيين 
المختطف  الطفل 
ع���دن���ان ب��وش��وف 
المدني  أ�  اب��ن   ،
ب����وش����وف ع��ض��و 

المكتب التنفيدي للنقابة ، الذي تعرض لعملية 
اختطاف واغتصاب وقتل بشكل وحشي بمدينة 

طنجة ودفن بالقرب من منزل أسرته .
وبهذه المناسبة األليمة يتقدم المكتب التنفيذي 
والمكتب  والمهنيين  للتجار  الوطنية  للنقابة 
االقليمي للنقابة بالمحمدية وكافة فروعه وعموم 
تجار المدينة بأحر التعازي والمواساة الى عائلة 
بوشوف راجين من العلي القدير أن يسكن عدنان 

فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

  باشرت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص 
بالمنظومة الصحية بمجلس النواب،  يوم االثنين بالرباط، تطبيق 
برنام� عملها، حيث اتفقت على محاور ومنهجية عملها وهيكلتها 

وكذا برنام� اشتغالها.
الثاني  االجتماع  خالل  تم،  أنه  النواب  لمجلس  بال�  وأوض��ح 
لمجموعة العمل الموضوعاتية، الذي ترأسه رئيس مجلس النواب، 
من  التطرق  أساسية سيتم  محاور  ثالثة  تحديد  المالكي،  الحبيب 
خاللها ألبرز اإلشكاالت المرتبطة بالتغطية الصحية وحكامة القطاع، 
وبمزاولة المهن الطبية وشبه الطبية والبحث العلمي، وبالبنيات 

التحتية والخريطة الصحية.
كما يتعلق األمر، حسب المصدر ذاته، ببلورة توصيات ومقترحات 

الرؤية  مع  تماشيا  بالبالد،  الصحية  بالمنظومة  بالنهوض  كفيلة 
الملكية السامية الرامية لتوفير الحماية االجتماعية لكل المغاربة 
وتعميمها على جميع فئات المجتمع، كما جاء في الخطاب الملكي 
السامي الذي ألقاه جاللة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش 

المجيد للسنة الجارية.
وفي ما يخص منهجية العمل، يضيف البال�، سيتم عقد اجتماعات 
داخلية، وجلسات استماع لمسؤولين في المجال حول المواضيع ذات 
األولوية، وتنظيم أيام دراسية تجمع ممثلين عن مختلف األطراف 
المعنية وخبراء وباحثين. كما تقرر تشكيل فرق عمل حسب المحاور 
المسطرة، وتعيين مقررين لمجموعة العمل الموضوعاتية أحدهما 

من األغلبية واآلخر من المعارضة.

ودعت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص 
بالمنظومة الصحية المواطنات والمواطنين وكل الهيئات المعنية، 
إلى تقديم اقتراحاتها من أجل إغناء هذا العمل وتجويده، وذلك نظرا 
ألهمية موضوع التشريع المتعلق بالمنظومة الصحية وانعكاساته 
على جميع فئات المجتمع، موضحة أنه يمكن أن يتم ذلك عبر البوابة 

اإللكترونية للمجلس.
العمل  مجموعة  قد شكل  كان  النواب  مجلس  بأن  البال�  وذكر 
الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية، بالنظر 
لراهنية إصالح القطاع الصحي بالمغرب، الذي أضحى يحتل الصدارة 
في أجندة الدولة والمؤسسات المعنية، وفي إطار مقتضيات النظام 

الداخلي لمجلس النواب وخاصة مواد الباب العاشر منه.

اإح�لة الم�ستبه به الرئي�سي في جن�ية قتل الطفل عدن�ن على الني�بة الع�م

 مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص 
بالمنظومة الصحية تتفق على محاور ومنهجية عملها

 رد على حملة «تحرك عاجل من أجل 
ا�فراج عن الصحفي عمر الراضي»

المجلس األعلى للسلطة 
القضائية يدعو «أمنستي» 
إلى االبتعاد عن التدخل في 

قرارات القضاء..  
 أعرب المجلس األعلى للسلطة القضائية، اول أمس االثنين، عن أسفه 
أن يتم تشويه بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، 
وشن حمالت إعالمية لتعميم معطيات غير صحيحة أو مبتورة على 
الرأي العام واستغالل سرية األبحا� والتحقيقات القضائية بسوء نية، 
لتقديم القضايا للرأي العام خالفا لحقيقتها المعروضة على القضاء.
وأكد المجلس، في بال� له تعقيبا على ما نشرته جمعية "أمنستي" 
بعنوان "تحرك عاجل من أجل اإلفراج عن الصحفي عمر الراضي"، أن 
من شأن ذلك أن يؤثر على سمعة القضاء ويضعف الثقة في قراراته، 
إلى االبتعاد عن التدخل في  داعيا منظمة العفو الدولية "أمنستي" 

قراراته وأحكامه.
وأكد المجلس أنه سيظل حريصا على اإلضطالع بواجبه الدستوري 
في حماية استقالل القضاء، ورفض كل تدخل في مقرراته"، داعيا في 
هذا الصدد القضاة إلى التمسك باستقاللهم وعدم الرضو� للتأثيرات 
غير المشروعة التي قد تمارس عليهم وأيا كان مصدرها، واالستناد 
حقوق  واحترام  واإلنصاف،  العدالة  ومبادئ  للقانون  أحكامهم  في 

األطراف وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة لهم.
وأشار المجلس إلى أن بيان "أمنستي" الذي دعت فيه األشخاص 
عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من 
أجل اإلفراج عنه، "تضمن العديد من المغالطات التي تمس باستقالل 
القضاء وتعطي اإلنطباع بتحكم الحكومة فيه، وتحرض كذلك على 
التأثير في قراراته"، مضيفا أن هذا البيان "ضخم بعض اإلجراءات 
القضائية العادية، وسرد بعض الوقائع بطريقة كاريكاتورية، وربط 
المضمنة  للحقائق  خالفا  الصحفي،  بعمله  باألمر  المعني  متابعة 

بالملفات القضائية".
فبخصوص محاولة التأثير على القضاء، والمساس باستقالله، 
القضاء،  باستقالل  البيان تضمن مساسا صارخا  أن  المجلس  أكد 
الحكومة  إلى توجيه مناشدات مكثفة للضغط على رئيس  بالدعوة 
المغربية من أجل اإلفراج عن السيد عمر الراضي، وهو بذلك، يضيف 
المصدر ذاته، يتجاهل كون السلطة القضائية في المغرب مستقلة 
عن الحكومة، بمقتضى الفصل 107 من الدستور وأنه ال يحق ألي 
أحد التدخل في أحكام القضاة، فضال عن أن المجلس األعلى للسلطة 
القضائية مؤتمن بمقتضى الفصل 109 من الدستور والباب الثاني 
من القانون التنظيمي للمجلس، على حماية استقالل القضاء، ومنع 

التأثير على القضاة في أحكامهم.
وسجل ذات المصدر أن البيان يدعو األشخاص عبر العالم إلى توجيه 
المناشدات إلى رئيس الحكومة المغربية بتقديم رواية مخالفة للحقيقة، 
تصور إجراء محاكمة المعني باألمر خارج سياق القانون، الستدرار 
تعاطف األشخاص، من أجل الحصول على أكبر عدد من المناشدات 
الستغاللها في ضغط إعالمي على القضاء، دون أن يستحضر المساطر 
مقتضيات  وال  القضائي،  العمل  تحكم  التي  القانونية  واإلج��راءات 
مسطرة  تؤطر  التي  العادلة  بالمحاكمة  المتعلقة  الدولية  المواثيق 
التقاضي بالمغرب. والتي تعتبر وحدها اإلطار المشروع لمحاكمة 
األشخاص، والتي تستند إليها المحاكم للبت في إدانتهم، أو تبرئتهم.

السلوك غير جدير بجمعية حقوقية  مثل هذا  أن  المجلس  وأكد 
تستهدف الدفاع عن الحقوق والحريات المشروعة لألفراد والجماعات، 
طالما أنه يدفع السلطات التنفيذية من جهة، واألفراد من جهة أخرى، إلى 
الضغط على القضاء من أجل إطالق سراح شخص يوجد رهن اعتقال 
احتياطي في إطار عرض قضيته على محكمة مستقلة عن الحكومة، 
ومحايدة، ال عالقة لها باالنتماءات السياسية أو األيديولوجية لألطراف 
والحكومات والبرلمانات وغيرها من المؤسسات والمنظمات األخرى.

الدفاع عن  المجلس يذكر بأن  ولذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن 
القضاء ومحاولة  التأثير على  يتم عبر  أن  يمكن  اإلنسان ال  حقوق 

إضعافه، وإنما بدعم استقالله، وتقوية الثقة فيه.
أما بالنسبة لحقيقة المتابعات القضائية، شدد المجلس أنه خالفا 
لما روج له البيان، فإن المتابعة الجارية في حق عمر الراضي، ال عالقة 
لها بكتاباته الصحافية، وإنما تتعلق باتهامه باغتصاب سيدة وهتك 
عرضها بالعنف، بناء على شكاية هذه األخيرة من جهة، والمس بسالمة 
الدولة الخارجية بمباشرة اتصاالت مع عمالء سلطة أجنبية بغرض 

اإلضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، من جهة ثانية.
وهي، حسب البال� ذاته، جرائم حق عام منصوص عليها في القانون 
الجنائي المغربي، يحقق فيها باستقالل تام، أحد قضاة التحقيق لدى 
محكمة االستئناف بالدارالبيضاء وفقا للقانون، الذي يوفر للمعني 
القانون ينص على  أن  العادلة، مضيفا  المحاكمة  باألمر كل شروط 
سرية التحقيق خالل هذه المرحلة، "واعتبارا لذلك، واحتراما لقرينة 
البراءة المقررة لفائدة المتهم، فإن المجلس يعزف عن توضيح وقائع 

القضية في هذه المرحلة".
وأضاف البال� أن عمر الراضي سبق أن عرض على القضاء مرتين� 
األولى بسبب تدوينة نشرها بحسابه الشخصي بتويتر، هدد فيها 
أحد القضاة، وحرض على االعتداء عليه بسبب حكم أصدره، والثانية 
بسبب مشاجرة وقعت بينه وهو في حالة سكر وبين أحد أصدقائه 
من جهة، وشخص آخر من جهة ثانية، تم خاللها تبادل العنف، مبرزا 
أنه في كل هذه القضايا لم يكن لصفة المعني باألمر كصحافي وال 
للمقاالت التي كتبها أو التحقيقات الصحافية التي نشرها، أي محل 
في المتابعات القضائية السابقة أو الجارية، و"لذلك يستغرب المجلس 
إصرار البال� على التركيز على العمل الصحافي للمتهم بدون مبرر".

وفي ما يتعلق باالنتقادات الباطلة، الح� المجلس أن بال� منظمة 
"أمنستي" ركز بنوع من اإلسهاب على ذكر بعض التفاصيل العادية 
في المساطر القضائية، واعتبارها تجاوزات حقوقية، مثل الحديث عن 
استدعاء عمر الراضي للبحث معه عدة مرات من قبل مصالح الشرطة 
القضائية� "وهي إجراءات عادية في مختلف األنظمة القضائية، حيث 
يمكن استدعاء المشتبه فيهم عدة مرات للبحث حول مختلف الوقائع. 
وبالنسبة لعمر الراضي، فإن كل األبحا� التي خضع لها قد دونت 
القضاء  لمراقبة  والتي ستخضع  بالملف،  الموجودة  المحاضر  في 

خالل المراحل المقبلة".
 

 اعتقال  ومتابعة 3 أشخاص آخرين يقطنون برفقة الجاني  بطنجة 

مراك�س تفتقد المليون �س�ئح وتخنقه� القيود 
المرتبطة بفيرو�س كورون� الم�ستجد

 تواجه مدينة مراكش، قبلة السياحة المغربية، أزمة غير مسبوقة 
بسبب افتقادها لزوارها الذين يصل عددهم سنويا عادة الى مليون، 
بسبب استمرار تفش ي فيروس كورونا المستجد، في وقت ترتفع 

أصوات تطالب ب»حماية المدينة التي تختنق».
ويقول بشير وهو نادل في مقهى خال من الزبائن حيث يعمل منذ 
عشرين عاما في ساجة جامع الفناء الشهيرة «قبل ذلك كان ينبغي 

للشخص أن ينتظر دوره للحصول على طاولة».
والوضع ليس أفضل لدى جاره محمد باسير. ويقول بائع العصائر 
وهو واقف وراء عربته المزينة بفاكهة بالستيك «هي المرة األولى 

التي تكون فيها الساحة خالية إلى هذا الحد، هذا يحزنني جدا».
تع� هذه الساحة العائدة للقرن الحادي عشر عادة بالزوار لكن 
مرقصي األفاعي وعازفي الشوارع وباعة التذكارات والعرافات هجروها 
فيما بقيت سيارات األجرة وعربات الجياد خالية منذ أعلن المغرب 
حالة الطوارئ الصحية في منتصف مارس وأغلق حدوده لمكافحة 

جائحة كوفيد19-.
في أزقة المدينة القديمة المجاورة ، تحولت األسواق التي ينتشر 
المغلقة  الدكاكين  باعة األخفاف والحلي والتوابل سلسلة من  فيه 

والوجوه المكفهرة.
ويقول محمد شاال في متجره لبيع العباءات »أغلق غالبية التجار 
محالهم أما اآلخرون فيفتحونها لتمضية الوقت إذ ال شيء يقومون 

به في المنزل«. ويؤكد انه لم يعد يبيع أي شيء.
وعند بدء تخفيف إغالق كان من األكثر صرامة في العالم في يوليو، 
راهن التجار وأصحاب شركات الرحالت السياحية على السياحة 

الوطنية للتخفيف من وطأة الخسائر.
إال ان اإلعالن المفاج� عن فرض قيود جديدة، بينها اإلغالق في 
مراكش وسبع مدن أخرى نهاية يوليو، أتى على أي امل بحصول 

انتعاش.
»أضر ذلك كثيرا  ويقول خبير بالسياحة مقره في هذه المدينة 
بالعاملين في المجال السياحي«. وكانت هذه المدينة استقطبت العام 
الماضي ثالثة ماليين من أصل 13 مليون سائح أتوا إلى المغرب. 

وهي تعول عليهم في الجزء األكبر من إيراداتها.
الفنادق  »أغلقت  اسمه  كشف  عدم  طلب  الذي  الخبير  ويضيف 
أبوابها وأصبح آالف الموظفين عاطلين من العمل وباتت المدينة 

برمتها مشلولة«.
ويرى جليل حبتي إدريسي الذي يدير وكالة سفر اسست قبل 45 
عاما »سيكون من الصعب جدا إنعاش الوضع« بعدما انهارت إيراداته.
على شبكات التواصل االجتماعي تكثر الدعوات »النقاذ« المدينة 

وتخفيف القيود على مجيء الزوار.

ويقول إدريسي «ينبغي تعلم التعايش مع هذا الفيروس ووقف 
هذا االغالق وهذا الخوف».

ونظم أطراف ناشطون في القطاع األسبوع الماضي اعتصامات 
عدة لدعوة السلطات إلى وضع حد لمعاناتهم.

فالجوع  قتلنا  من  كورونا  يتمكن  »لن  الجمعة  الفتة  على  وكتب 
سيتكفل بذلك قبله«.

لكن ثمة بارقة أمل فقد تجاوبت السلطات مع طلب التحاد أصحاب 
العمل يقوم على السماح للزوار الذين ال يحتاجون إلى تأشيرة دخول 
بالتوجه إلى المغرب في »رحالت خاصة« تسيرها الشركات الجوية 
الوطنية على ان يقوموا بحجز مسبق في فندق ويجروا فحصين 
سلبيين لفيروس كورونا (عادي واجسام مضادة) قبل أقل 48 ساعة 

من موعد السفر.
لكن ابتسام جميلي التي تدير فندقا 5 نجوم يعاني خسائر «هائلة» 

علقت »هذا قرار جزئي بالفتح«.
وقد ال يستمر ذلك طويال إذ إن المغرب سجل في األيام األخيرة 
اكثر من ألفي حالة يوميا مع ارتفاع جديد في اإلصابات في هذا البلد 

البالغ عدد سكانه 35 مليونا.
وتعتبر مراكش على غرار الدارالبيضاء عاصمة البالد االقتصادية، 
المغرب. وفي حين يدعو  بالفيروس في  المناطق تضررا  أكثر  من 
األطراف الناشطون في القطاع إلى انقاذه يعرب كثير من رواد االنترنت 

عن قلقهم من الوضع الصحي واكتظاظ المستشفيات.

ارتفاع عجز الميزانية إلى 46,5 مليار. ده   بفارق 
16مليار عن غشت من  السنة الماضية

  أفادت وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة 
بأن وضعية التحمالت وموارد الخزينة أفزرت عجزا 
في الميزانية قدره 46,5 مليار درهم عند متم غشت 
المنصرم مقابل 30,7 مليار درهم خالل الفترة ذاتها 

من السنة الفائتة.
يوليوز  بشهر  مقارنة  أن��ه  ال���وزارة  وأوضحت 
الماضي، ارتفع هذا العجز بمقدار 4,6 مليار درهم، 
منها 3,9 مليار درهم خاصة بنفقات االستثمار لهذا 

الشهر.
وسجلت أنه «دون احتساب الفائض الذي سجله 
الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد19-، ارتفع 
العجز إلى زهاء 55,5 مليار درهم، بزيادة تقدر ب� 24,8 
مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019»، 
مشيرة إلى أن تطور العائدات والنفقات العادية أفرز 
16 مليار درهم، مقابل  رصيدا عاديا سالبا يقارب 

12,9 مليار درهم في متم يوليوز الماضي، مما يعكس 
تسارع وتيرة تنفيذ النفقات العادية مقارنة بالعائدات.

وأضاف المصدر ذاته أنه مقارنة بتوقعات قانون 
إنجاز  معدل  بلغ   ،2020 لسنة  المعدل  المالية 
المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، 
والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 64,3 
في المائة، وهو نفس المستوى المسجل قبل سنة، 
مشيرا إلى أنه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، 
مليار   13,8 قدره  انخفاضا  المداخيل  سجلت هذه 
لإليرادات  بالنسبة  درهم  مليار   11,5 منها  درهم، 
الضريبية و2,3 مليار درهم بالنسبة لإليرادات غير 

الضريبية.
عالوة على ذلك، ذكرت الوزارة أن النفقات العادية 
سجلت في متم غشت 2020 نسبة تنفيذ بلغت 67 
المعدل،  المالية  قانون  بتوقعات  مقارنة  المائة  في 

وارتفعت بنحو 8,7 مليار درهم (زائد 5,8 في المائة) 
مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.وبخصوص نفقات 
االستثمار، أبرزت الوزارة أن اإلصدارات بلغت 39,9 
مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 56,4 في المائة 
مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وانخفاض 
يقارب 2 مليار درهم (ناقص 4,7 في المائة) مقارنة 
بالفترة ذاتها من سنة 2019، موضحة أن هذا التطور 
يعزى أساسا إلى انخفاض النفقات برسم الميزانيات 

الوزارية.
الحسابات  أن  ال��وزارة  أخ��رى، سجلت  من جهة 
الخاصة للخزينة حققت فائضا قدره 9,4 مليار درهم 
مقابل 4,6 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 4,8 
مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعزى أساسا 
إلى فائض بقيمة 9 ماليير درهم بالنسبة للصندوق 

الخاص بتدبير جائحة كوفيد19-.
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    p  1 ما هي   تداعيات أزمة  ( كوفيد   19)  على 
الصناعة الصيدلية املغربية وعلى سلسلة القيمة 

العاملية ؟
n  تسببت أزمة  ( كوفيد )  19 - في   حدو� شر� 
للصناعة  العاملية  القيمة  سلسلة  مستوى  على 
الصيدلية منذ األيام األولى للحجر الصحي   في  
املكونات  تموين  توقف  العالم .  إذ  بقاع   مختلف 
بالنسبة  كبير،   خاصة  بشكل  النشطة  الصيدلية 
في   والهند  الصني  على  التي   تعتمد  للمقاوالت 
لنقاش  املجال  فتح  ما  قيمها .  وهذا   سالسل 
متعددة  الشركات  داخل  استراتيجي   عميق 
التي   الصحية  السيادة  مسألة  حول  الجنسيات 
 طفت على السطح أكثر من أي   وقت مضى .  ولم 
التقلبات .  هذه  عن  بمنأى  املغربية  السوق  تكن 

 فإذا كانت صناعة األدوية املغربية تلبي   حوالي  
تظل  الداخلي،   فإنها  الطلب  من     60 في   املائة 
باملادة  لإلمداد  الدولية  األسواق  على  معتمدة 
تحدي   تعدد  في   مواجهة  الخام،   مما   يضعها 

املمونني مع الحفاظ على نفس معايير الجودة . 
إلى  أيضا  توفيره  اإلنتاج   يتم  لكون  ونظرا 
الجنسيات  متعددة  الشركات  قبل  من  كبير  حد 
املستقرة باملغرب،   فإن التوجهات االستراتيجية  
 غالبا ما تمليها الشركة األم،   مما   يجعل سلسلة 
القيمة املغربية عرضة لتقلبات السوق والسياق 
الدولي،   ال سيما في   أوقات األزمات .  بمعنى آخر،  
اليوم  املمكن  من  تجعل  العاملية  األزمة  هذه   فإن 
في   قطاعات  اإلنتاجية  استراتيجياتنا  مراجعة 
أن  اململكة  على  الصيدلة .  إذ   يجب  مثل  حيوية 
التي   التغيرات  من  لالستفادة  قواها  تكاتف 
العاملية .  وبالتالي،   القيمة  سالسل   تشهدها 
ومشترك  فعال  وبشكل  بسرعة   ينبغي   التحرك 
الصحراء  جنوب  وإفريقيا  أوروبا  في   اتجاه 
أيضا .  يجب تنفيذ االستراتيجيات املغربية على 
التي   للشركات  بالنسبة  السرعة،   خاصة  وجه 
الفاعلني  مع  التواصل  من  متقدمة  مرحلة   بلغت 

األوروبيني املهتمني باملغرب . 

في   السياق  املتاحة  هي   اآلفاق  ما   2  p     
الحالي  ؟

بالضغط  الحالي   الذي   يتسم  في   السياق   n
املنافسة  حدة  واشتداد  التموين  أسواق  على 
الكبيرة،   لن  الجنسيات  متعددة  الشركات  بني 
التحركات  عن  بمنأى  الصيدلية  الصناعة  تكون 
االستراتيجية ملا بعد  ( كوفيد )  19 - التي   تهم نقل 
التركيز  القيمة،   وكذا  في   سلسلة  معينة  أنشطة 
واالندماج بني الشركات .  وفي   هذا اإلطار،   يجب 
أن   يكون القطاع املغربي   على أتم االستعداد من 
خالل تعزيز قدرته التنافسية بجملة من التدابير،  

تعدد  عبر  الذي   يمر  التموين  تحسني   أولها 
عن  دينامي   للمخزونات،   فضال  وتدبير  املصادر 
تقوية حلقات سلسلة القيمة التي   من شأنها خلق 
والتسويق .  والتطوير  البحث  سيما  القيمة،   ال 
العلمي   الطبي   البحث  الصدد،   يمثل   وفي   هذا 
صناعة  بروز  إلتاحة  تعزيزه  هاما   يجب   مجاال 
الدولية .  بيد  للتقلبات  مقاومة  مغربية  صيدلية 
اإلدارية  اإلجراءات  وتسريع  التنظيم  مشاكل  أن 

ال تزال تشكل عقبة أمام هذا البروز . 

االستراتيجية  على  األزمة  أثرت  هل   3  p  
الدولي،   خاصة  املستوى  على  للقطاع  التنموية 

في   إفريقيا؟
على  سلبي   كبير  تأثير  لألزمة  لم   يكن   n
لم  اإلفريقية  القارة  أن  في   إفريقيا .  إذ  النشاط 

الرغم من  تتأثر بشدة بالجائحة حتى اآلن على 
القيود املفروضة في   غالبية البلدان .  كما أن القارة 
دون  تحول  عدة  ضعف  نقاط  تعتريها  كسوق 
الجودة .  فالقارة  عالية  أدوية  إلى  السكان  ولوج 
العالم،   سكان  من  تمثل   13   في   املائة  اإلفريقية 
اإلنتاج  من  تستهلك سوى   3   في   املائة  ال   لكنها 
األدوية  هذه  من  كبيرا  جزءا  أن  العاملي،   علما 
من  األمر  هذا  نفسه،   يشكل  مزيفة .  وفي   الوقت 
منظور استراتيجي،   سوق نمو واعد إن تم األخذ 
الديموغرافي   والتحول  االنفجار  في   االعتبار 
الوبائي   الذي   تشهده عدة بلدان إفريقية .  وهكذا،  
السوق  هذا  تطور  التي   ستواكب  الشركات   فإن 
بشكل جيد ستستفيد منه ال محالة في   السنوات 
املقبلة .  لذلك   يجب بناء استراتيجيات على املدى 
االقتصادية  العالقات  في   ظل  البعيد،   خاصة 

للمملكة مع العديد من بلدان القارة،   والتي   يمكن 
أن تسهل اندماج وتطوير صناعة األدوية . 

صحيح أن مكانة املغرب تظل واعدة بإفريقيا،  
بني  شاملة  باستراتيجية  رهني  النجاح   لكن 
بقوة  والخاص .  فاملغرب حاضر  العام  القطاعني 
املبادرات  أن  القارة،   كما  بلدان  من  في   عدد 
واملساعدات التي   أطلقها جاللة امللك أثارت الكثير 
من االهتمام وعززت العالقات جنوب-جنوب التي  

 تربط املغرب بالبلدان اإلفريقية . 

ورش  التي   يمثلها  هي   اإلمكانات  ما   4 p 
تعميم التغطية االجتماعية املعلن عنه مؤخرا ؟

مشروعا  الشاملة  الصحية  التغطية  تعتبر 
واعدا،   ويحظى بتشجيع،   على نطاق عاملي،   من 
ولوج  تيسير  بغية  العاملية  الصحة  منظمة  قبل 
عن  النظر  بغض  الصحية  للخدمات  السكان 

مستواهم االجتماعي   وظروفهم املعيشية . 
( راميد )  في   نظام   تعميم  وفي   املغرب،   كان 
سياسة  درب  على  األولى   سنة   2012   الخطوة 
تتوخى توسيع التغطية الصحية لفائدة الفئات 
جاللة  خطاب  الصدد،   يحمل  الهشة .  وفي   هذا 
امللك بمناسبة عيد العرش مشروعا طموحا على 
لتعميم  سنوات  خمس  أجل  أنه   يحدد  اعتبار 
املواطنني .  جميع  لفائدة  االجتماعية  التغطية 
خدمات  كافة  هيكلة  إعادة  ذلك،   يجب   ولتحقيق 
االستجابة  من  تتمكن  حتى  الصحية  الرعاية 
للمتطلبات املالية الجديدة .  وهذا ما   يشمل أيضا 
سياسة جديدة لتوفير األدوية قائمة على عرض 
أسعار في   املتناول وتدبير جيد لخطوط التموين 
للقطاع  بالنسبة  واالستهالك،   خاصة  والتوزيع 
في   تدبير  كبيرة  اختالالت  الذي   تعتريه  العام 
األدوية واملعدات الطبية .  وقد   يشكل إحدا� وكالة 

لألدوية أحد اإلجراءات الهامة في   هذا االتجاه . 

ا������ ا������� يف   �وا��� ا���� :  �ر��� ����� ������ ��� ا���� ا�����  
 ������ ا����ا�����   ��� ا���� �������

   التوجه�ت ال�ستراتيجية ل�سن�عة الدوية في   المغرب   غ�لب� م� تمليه� 
ال�سر��ت متعدد� الجن�سي�ت الم�ست�ر� ب� 

صدر  منشور  مختصون،   ضمن  أطباء  استعرض 
شهر شتنبر الجاري،   قواعد واستراتيجيات التواصل 

في   أوقات األزمات الصحية . 
وتناول املنشور،   الصادر عن كل من رئيس الجمعية 
املغربية للتخدير واإلنعاش وعالج اآلالم،   كوهن جمال 
املستعجالت،   لطب  املغربية  الجمعية  الدين،   ورئيس 
املغربية  الجمعية  رئيس   بليماني   لحسن،   ونائب 
األديب،   تحت  املغربية،   أحمد   غسان  الطبية  للمحاكاة 
التواصل »  واستراتيجيات  الصحية  « األزمة  عنوان  
التواصل  في   قواعد  رئيسية،   تتمثل  إشكاليات   ثال� 
التواصل  الصحية،   واستراتيجيات  األزمات  أثناء 
أثناء هذه األزمة،   وحالة جائحة  « كوفيد »  19   باملغرب . 

األزمات  في   أوقات  التواصل  قواعد  فبخصوص 
رئيسية،   املتخصصون   10   قواعد  الصحية،   حدد 
 منها على الخصوص،   طبيعة األزمة الصحية وتقييم 
والواقع  املسار،   والثقة  وتتبع  الخطر،   وتقييم  سياق 

والتعاطف،   أو التزامن واالتساق . 
األطباء،   التناسق  القواعد،   وفق  هذه  تهم  كما 
الحلولية  واملقاربة  التأطير  وإعادة  واالنسجام 
والتفاؤل،   وكذلك  والطمأنة  والهدوء  والتحفيزية 

االستباقية واإلعداد االستراتيجي . 
الثالثة أن تبادل  وفي   هذا الصدد،   اعتبر الخبراء 
متواصال  أن   يكون  املعلومات،   أي   التواصل،   يتعني 
وشفافا ومستقال وذا مصداقية،   وقابال للولوجية من 

إلى  رامية  استراتيجية  كل  أن  املواطن،   مؤكدين  قبل 
التخطيط التواصلي   يجب أن تأخذ بعني االعتبار هذه 

القواعد املرتبطة بشكل وثيق باألزمة الصحية . 
األزمة  خالل  التواصل  الباحثني،   فإن  وحسب 

تحديثات  تتطلب  ديناميكية  عملية  الصحية   يعد 
املؤكدة  أو  فيها  املشتبه  الحاالت  ملفاهيم  منتظمة 
مع  تتكيف  استراتيجيات  خالل  من  بها  والتكفل 
نماذج مختلفة من املتلقني من عامة الناس،   واملرضى،  

 واملهنيني . 
املختلفة،   التواصل  الستراتيجيات  وبالنسبة 
استراتيجيات،   ويتعلق  سبع  عند  الباحثون   توقف 
األهداف  املستهدفة،   وتحديد  الفئات  األمر،   بتحديد 
رافعات  والتحالف،   وإحدا�  واملحاججة،   والتعاون 
التكييف،   وكذلك  وإعادة  التواصل،   وتقييم  وقنوات 

الحفاظ على املصداقية . 
وأكد الخبراء أن  « التواصل الشفاف بشأن املخاطر 
الصحية   يسمح بالوعي   واالنخراط النشط للسكان في  
بمسار  األمر   يتعلق  أن  الوقائية » ،   مضيفني   التدابير 
األطباء  للتكيف.وخلص  وقابل  ديناميكي   ومتواصل 
إلى أن األزمة الصحية تشكل تهديدا للحالة الصحية 
والطابع   الطوارئ  حالة  بفرض  للسكان،   التي   تتسم 
التواصل   يمثل  أن  للمخاطر،   مسجلني  املسبوق   غير 
عامال أساسيا في   أي   أزمة صحية في   العالم،   كما هو 

الحال بالنسبة لجائحة  « كوفيد ». 19   

اأطب�ء مخت�سون   ي�سلطون ال�سوء على قواعد 
وا�ستراتيجي�ت التوا�سل  في   زمن الأزم�ت ال�سحية

���و��� ����� يف ��� ����� ����� �����ا ا��و� ا���� �� ا�و���� ا�و���� ������ ا����

الم�س�ب بكوفيد 19 يكل�ف م� بين 4 و 60 األف در�� و�سن�دي� للت�أمين  
تتحمل 80 % من م�س�ريف العالج

 وحيد مبارك
بفيروس  اإلصابة  حاالت  ارتفاع  رافق 
بعالج  الدولة  ميزانية  وتكّفل   «19 «كوفيد 
العديد  العدوى،  طالتهم  الذين  املرضى 
املرض  تكلفة  حول  االستفهام  عالمات  من 
املادية، ومدى مساهمة وانخراط الصناديق 
التكفل  في  التأمني  ومؤسسات  االجتماعية 
به، كما هو الحال بالنسبة لباقي األمراض، 
ومن أجل تخفيف الضغط عن الدولة وفسح 
املجال أمام املعوزين الذين ال يتوفرون على 
العالج  يتمكنوا من  لكي  أية تغطية صحية 

من املرض باملؤسسات الصحية العمومية.
بالشأن  املهتمني  أسئلة طرحها عدد من 
الصحي ومعهم الكثير من املواطنني قبل مدة، 
وال تزال حديث العديد من املجالس الخاصة 
والعامة، حيث أكد البروفسور جعفر هيكل، 
في الشّق املتعلق بكلفة املرض، في تصريح 
خّص به «االتحاد االشتراكي»، أنها تنطلق 
من 900 درهم في الجانب املرتبط بالوقاية 
األولية لتفادي اإلصابة باملرض بشكل كّلي، 
 3900 ب�  تقّدر  عالجية  مادية  بقيمة  مرورا 

درهم إذا كان املريض بدون أعراض ويمكن 
يستفيد  أن  بعد  سكناه،  محّل  في  متابعته 
بالسكانير،  والفحص  القلب  تخطيط  من 
وصوال إلى مصاريف عالجية تتراوح ما بني 
15 و 18 ألف درهم، للمريض الذي يتطلب 
سريرية  ملراقبة  الخضوع  الصحي  وضعه 
 7 داخل مؤسسة صحية خالل فترة ما بني 
وهي  الصعبة  املرحلة  وأخيرا  أيام،   10 و 
للمريض  الصحي  الوضع  فيها  يكون  التي 
متعددة،  صعوبات  من  ويعاني  متدهورا 
أو  املركزة  العناية  إلى  نقله  يتطلب  مما 
اإلنعاش، مع ما يعني ذلك من تكفل بهامش 
مستلزمات  وتوفير  دقيقة  ومتابعة  واسع 
إلى  إنقاذه، مشيرا  أجل  من  طبية ضرورية 
املصاريف  تتراوح  املرحلة  هذه  خالل  أنه 

العالجية ما بني 45 و 60 ألف درهم.
االشتراكي»  «االتحاد  تتبع  خالل  ومن 
للمسار الذي تقطعه ملفات عدد من املرضى، 
تبّين على أن هناك بعض املختبرات تطالب 
مصاريف  بتسديد  املحتملني  املرضى 
ورقة  ضمن  إدراجها  وعدم  االختبار  إجراء 
التعويض عن املصاريف العالجية الخاصة 

الصندوق  بأن  علما  نموذجا،  «كنوبس»  ب� 
أيام حني  قبل  واسعا  وأن خلق جدال  سبق 
أعلن عدم التكفل بمصاريف عالج منخرطيه 
أي  تقديم  ورفضه   19 بكوفيد  املصابني 
تعويض لهم في هذا الصدد، قبل أن يتراجع 
بعض  ويؤكد  الحق.  وقت  في  قراره  عن 
املهتمني أن كوفيد 19 يعتبر مرضا مستجدا 
وحديثا وبالتالي فهو ال يندرج ضمن خارطة 
بتعويض  املتعلقة  املرجعية  التعريفات 
األمراض  من  للعديد  العالجية  املصاريف 
بالنسبة  إشكاال  يخلق  مما  بها،  والتكفل 
العالجية،  املصاريف  تعويض  قيمة  لتقييم 
حيث أكدت مصادر الجريدة أن مجموعة من 
الخاص  للقطاع  التابعة  التأمني  مؤسسات 
مرض  عالج  كلفة  من   %  80 نسبة  تتحمل 
تستقبل  «كنوبس»  أن  منخرطيها، في حني 
الساعة،  حدود  إلى  تعويضها  دون  امللفات 
ومبررها في ذلك أن الوكالة الوطنية للتأمني 
البروتوكول  تحديد  على  تعكف  الصحي 
أكثر  يطرح  ما  وهو  به،  املتعلقة  والتعريفة 
من عالمة استفهام عن سر هذا التأخير ومآل 

ملفات املرضى.

التكفل  ويشّدد عدد من الخبراء على أن 
التشخيص  مستوى  على  بمريض،  املبكر 
حني  مرضه  بدايات  في  إصابته  لتحديد 
الحقا،  عالجه  ثم  أعراض  بدون  يكون 
تخص  التي  الكاملة  املصاريف  وتعويض 
بنفس  التكفل  من  أهون  هو  املرضي،  ملفه 
املريض في وضعية متقدمة تتطلب العناية 
بنشر  يقوم  أن  بعد  أو  واإلنعاش،  املركزة 

العدوى متسببا في إصابة أشخاص آخرين، 
سيعملون بدورهم على إصابة غيرهم بنفس 
ودائرة  أكبر  كلفة  يعني  ما  وهو  الفيروس، 
صحية  ومضاعفات  اتساعا  أكثر  مرض 
تعبئة  يتطلب  ما  وهو  وخيمة،  واقتصادية 
التحسيس  في  الجماعية  للمساهمة  فعلية، 
املبكرين  والتكفل  التشخيص  ثم  والوقاية، 

لتفادي كل تلك التبعات القاتمة.
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اأ��ر من 59 األف 
متدربة ومتدرب 

يجت�زون امتح�ن�ت 
نه�ية التكوين 

المهني الموؤجلة 
بر�س� دور� 2020

مكتب الرباط:
عبد الحق الريحاني

أعلن مكتب التكوين املهني وإنعاش 
متدربة  و717  ألفا   59 أن  الشغل 
أمس  من  ابتداء  سيجتازون،  ومتدربا 
التكوين  نهاية  امتحانات  الثالثاء، 
املؤجلة برسم دورة 2020 عبر مختلف 
مدن اململكة، باستثناء تلك التي تعرف 
تطبيق تدابير صحية احترازية بسبب 
بفيروس  اإلصابة  معدالت  ارتفاع 

كورونا املستجد.
وأوضح املكتب، في بال� له، أن هذه 
االمتحانات، التي ستتواصل إلى غاية 
18 شتنبر الجاري ب� 240 مركزا، تهم 
121 شعبة، وثالثة مستويات للتكوين، 
متدربا  و944  ألفا   30 على  تتوزع 
و19  املتخصص،  التقني  باملستوى 
التقني،  باملستوى  متدربا  و218  ألفا 

و9555 متدربا بمستوى التأهيل.
التكوين  نهاية  امتحانات  أن  وذكر 
ستقتصر على الوحدات التكوينية التي 
تم تدريسها بشكل حضوري قبل فرض 
مارس  شهر  منتصف  الصحي  الحجر 

املاضي.
أنه سيتم احترام كافة  املكتب  وأكد 
كورونا  فيروس  الوقائية ضد  التدابير 
مؤسسات  كافة  مستوى  على  املستجد 
هذا  في  تم،  حيث  املهني،  التكوين 
وجهوية  مركزية  لجن  تعبئة  الصدد، 

للسهر على احترام هذه اإلجراءات .
نهاية  امتحانات  تأجيل  وسيتم 
الدار  لعمالتي  بالنسبة  التكوين 
سيدي  وإقليمي  والقنيطرة  البيضاء 
تواري�  إلى  سليمان  وسيدي  قاسم 
الصحية  الضوابط  إلى  بالنظر  الحقة، 
التي تم تبنيها من طرف الحكومة بهذه 
اإلصابة  حاالت  ارتفاع  عقب  املناطق 

بفيروس كورونا املستجد .
املصابني  للمتدربني  بالنسبة  أما 
أحياء  في  املقيمني  أو   19 بكوفيد- 
يمكنهم  ال  والذين  وبائية،  بؤرا  تضم 
استثنائية  رخص  على  الحصول 
دورات  تنظيم  املقرر  فمن  للتنقل، 

استثنائية لصالحهم الحقا.
يخص  ما  في  املكتب،  وأبرز 
امتحانات مستويات التأهيل (التكوين 
أنها  والتخصص،  واحدة)  سنة  في 

ستجرى خالل شهر نونبر 2020 .



لم يخرج عالم جديد من محنة الكورونا، كما أن كل الحالمين 
بأن األشياء ستتغير في صلبها ويخرج إنسان جديد، عليهم أن 

يؤجلوا أحالمهم إلى ما بعد اإلقالع االقتصادي...
وفي هذه النقطة بالذات، ال يمكن أن نسلم في بالدنا، على األقل، 
أن كل التوقعات بأن اإلقالع سيكون ملحوظا بالعين المجردة، قابلة 
للتحقق، بل يمكن أن نعلن التخوف من أنها، في ما يبدو، صارت 
في خبر كان، ولم تعد مطروحة في األفق المنظور، ونعني به نهاية 
سنة 2020، وسنة 2021، التي نعد ونستعد لقانونها المالي...

 لنتذكر 
نحن جزء ولسنا جزيرة في واقع العالم الحالي، وكلما توجس 
العالم نصاب بالعدوى، وعليه فلن نخرج سالمين من هذه الصدمة، 

المسبوقة بالجائحة والمتبوعة بتزايد درجة خطورتها.
 فهذه المرحلة، بغض النظر هل نسميها موجة ثانية أو ثالثة، 
ستدوم أطول مما توقعنا..ولعل ما فقدناه معها، باألساس، هو 
قدرتنا على التوقع، ولو بالتلصص قليال على ما بعد الجائحة، 

أو على أقل تقدير ، القدرة على طرح السؤال عما بعد األزمة..
فال أحد يغامر بطرح سؤال ما بعد الحجر، فهو نفسه ما زال 
يروج كاحتمال لمواجهة الوباء، بالرغم  من أن قرارا مثل هذا له ما 
يطرحه من تساؤالت كبرى سيحين وقت مناقشتها...وبخصوص 
األزمة، ابتعد السؤال وابتعد طيف الجواب، وبناء على ذلك صارت 
الخيارات االقتصادية والسياسة المالية وغيرهما خيارات معقدة، 
والتشاؤم زاد بخصوص ما ملكناه سابقا من أجوبة، من قبيل 
هبوط العجز عند ناقص 5  الواردة في قانون المالية المعدل...

مالية   قانون  %4  بخصوص  في  المقدر  للنمو  بالنسبة  أما 
2021 ، فالسؤال هو هل يمكننا تحقيقه السيما وأن الحكومة في 
شخص وزارة المالية قد وضعت قاعدة  زمنية الستئناف اإلقالع 

االقتصادي تبدأ في النصف الثاني من سنة 2020!
التوجس  تنامي  مع  الجدولة  هذه  في شكوك  غارقون  ونحن 
يثبت  ال شيء  المراقبة،  في  والتشديد  االحترازية  واإلج��راءات 
لنا، بوضوح، أن النمو الذي نتوقعه في القانون المالي 2021 
سيكون حقا في الموعد، وهوما قد يميل الكفة تجاه قول الخبراء 
بضرورة بناء القانون المالي لسنة 2021 على فرضيات أخرى 

غير الفرضيات التي تمت لحد الساعة...
المحقق أن األمور تفترض أن تدار بمهارة كبيرة، قد تجعل 
المهارة في  إذا ما حسبنا منطق   ، القرار  اتخاذ  من الصعوبة 

األثذوكسيات المتواترة منذ عقود.
أمامنا هدف أول هو إنقاذ األسر، وهدف ثان يتمثل في إنقاذ 
المقاوالت مع ما يتطلبه ذلك من موارد مالية جديدة ال نملكها، 

وقد تمنعنا ثوابتنا المالية من اختيارها...
 والمطروح هنا المزاوجة بين حماية الفقراء، والسعي وراء 
إنعاش االقتصاد الوطني، في توقيت واحد وسياق واحد وقرارات 
المالي  للقانون  الرئيستان  الموضوعتان  تكمن  متناغمة..هنا 

المطروح للنقاش..
بالنسبة للدعم االجتماعي ونفقات األسر سيظالن قائمين ما 

دام ال تفكير في مناصب شغل إضافية، إذ أن  أقصى ما يمكن 
القيام به هو الحفاظ عليها .

-فكيف إذن سندعم االستهالك؟
-رفع األجور؟
-مستحيل..

 وعليه، فإن مساعدة األسر ستطرح نفسها من جديد...
 نفس الشيء بالنسبة لتأجيل الديون المتعلقة باألسرة؟

 -إلى متى ؟
وهل ستتوالها الدولة واعتبارها جزءا من االنفاق العمومي؟

من هنا، فالمساعدة المباشرة والديون األسرية حالَّن مهمان 
ما دام التشغيل لن يكون هو الحل اآلن..

ويبقى كيف نمول هذا الحل؟

 بالنسبة لدعم ا�قالع وبقاء المقاوالت 
 في دعم  المقاوالت، ال تزال الوسيلة هي القروض المضمونة من 
الدولة، لطمأنة األبناك، مع قرارات أخرى تخص تخفيف التحمالت 
االجتماعية لدى المقاوالت وتولي أدائها بدال من الرأسمال الوطني.

السؤال سؤاالن في هذا الباب:
 هل يمكن أن يمتد الدعم إلى ماالنهاية، أال يكون هناك سقف 

زمني وعتبة لكل هذا؟
ومنه يتفرع سؤال آخر، يتعلق بكيفية محافظة النظام البنكي 

على استقراره و قدرته على اإلبداع في تمويل المقاوالت؟
غير أن الجواب يفترض أشياء محايثة لهما، ومنها:

ما هو تقدير الحكومة لألزمة؟ ما هو تأثيرها على القطاعات ؟
ما هو مدى الصدمة إلى حدود 2021؟ وعليه، يفترض في وزير 
المالية أن يعرف:هل سيظل الوزير تحت نفس السقف وبنفس 
المقدمات: منطق كالسيكي مبني على فرضيات تقليدية تهم الموسم 
أم سيسير نحو   ، والغاز  البترولية  السوق  وتقلبات  الفالحي، 

التفكير بشكل مغاير؟ 
 بالنسبة لوزير المالية األسبق فتح اهلل ولعلو »فإن األزمة 
دفعت الدول حول العالم، للتخلي عن "العقيدة المالية" أو "الثوابت 
أقل من  الميزانية، دين عمومي  %3 في  (عجز بنسبة  المالية" 
مهامها،  وتستأنف  تنشر  %60، وغيرها...)،  إذ كان عليها أن 
كدولة حامية واستراتيجية، إال أنها اضطرت إلى إعادة النظر 
في سياستها العامة غير أنه، وعلى المدى القصير، ستسبب هذه 
يتعلق  ما  إشكاليات عدة، السيما  السياسات مشكلة وستطرح 

بالتمويل المالي«.
األزمة  مظاهر  إلى  العودة  من  بد  ال  التمويالت،  وبخصوص 
فيها، كما يقول العربي الجعايدي،أعمدة االقتصاد الوطني تعاني: 
فالصادرات توقفت بسبب الجمود العام..وتراجع الطلب الدولي 
وانخفضت قدرة النسي� المشابهة وقطاع البناء تعطل، جزئيا 
أو كليا، ألن الدولة لم تحاف� على مستواها المطلوب في التقدم 
في المشاريع واألشغال العمومية والبنيات التحتية إضافة إلى 

بناء السكن بكل أنواعه«...
 ونفس المعطيات السلبية تمس السياحة واالستهالك العام، 
الذي تراجع وسيتراجع، مع تزايد تسريحات العمال واألجراء...

الدعم ومشروطاته
 يحيلنا موضوع الدعم، كمجهود من الدولة، على نقاش تعرفه 
كل الدول، ملخصه:ال بد أن يقابل هذا الدعم  ضمانات حقيقية 
وملموسة من المقاوالت«، التي تكون مطالبة بتوزيع عادل للثروة!
فالدعم وجوبا، يذهب للمنافسة والتخفيف من قوة الضربة مع 
، الذي سيشمله  إعادة النظر في األجور على المدى المتوسط 
البرنام� االستعجالي واإلقالعي، مع ضمان المناصب الخاصة 
بالشغل وتكوين الموظفين كحل استراتيجي، فال يمكن أن نراقب 
في  نفسها  الدولة وأن تضع  إليها  التي وصلت  الدرجة  بحياد 

معادلة صعبة :
الضعف في المشكل 

والضعف في الحل..! 
 وسيبقى السؤال حقا، بما أنه مال عمومي، كيف لنا أن نتأكد، 

أوال، من عدم استعمال الدعم لما يتحدد له؟
كيف ستتم المراقبة؟

هل من مشاركة للمجالس المعنية بالمحاسبة، وهل يمكن صرف 
الدعم ضمن شبكة المراقبة المنصوص عليها وليس تحت طائلة 

االستعجال مثال؟

فلوس فلوس، منين نجيب فلوس؟
تجاوز الكارثة يقتضي ض� أموال إضافية في االقتصاد، وفي 
العربي اجعايدي  االقتصاد، منهم  المراقبون وخبراء  ذلك يرى 
أن الدين العمومي يبدو هو وسيلة التمويل الوحيدة التي تبقت 
للحكومة، ألن تخفيض االنفاق  العمومي على التوازن االجتماعي 

وإنقاذ المقاوالت سيكون جد خطير...
أي استدانة يجب اللجوء إليها؟

الدولة تفتخر بأنها تلعب ورقة االستقرار واالنضباط المالي 
والموازنات الكبرى بصرامة، وهو ما يجعلها تلعب ورقة رأسمال 

الثقة لدى الممولين األجانب...
إلى متى يمكن أن تلجأ إلى التمويل الدولي من أجل تغطية 

مصاريفها ونفقاتها؟
أوروبا ستعيد النظر وتعيد توجيه خطوطها البنكية االقتراضية..
دول الخلي� في الوضع الحالي غير وارد االستفادة منها أضف 

إلى ذلك .
الدين في السوق الداخلي ليس معطى محسوم، عالوة على 
أن الدين الداخلي ارتفع في السنوات األخيرة، وهو دين تموله 
األبناك أساسا، والحال أنه مطلوب منها تركيز مجهوداتها على 

تمويل مشاريع المقاوالت. …

الصندوق االستراتيجي 
للبحث عن جواب  االستثمار   في  مهمة  آلية  الدولة وضعت 
لسؤال تمويل اإلقالع االقتصادي وأنشطة القطاعات المهمة في 

االقتصاد: والسؤال هو كيفية أجرأة هذا الصندوق... 

فوزير المالية اختار ترتيبات تقنية وتحد� عن توفير 15 مليار 
درهم  من المال العمومي، مع تعويله النظري على تحريكه لدينامية 

بعدية، باعتباره رافعة  لتحريك الموارد األخرى...
هل سيكون لمدة   وما يطرح األمر هو السقف الزمني لذلك: 

سنة أم لمدة تتجاوز المدى المتوسط؟
بالسهولة  ليست  يطرحها  التي  األخرى  التمويالت  أن  كما   

التي نتصورها...

  ال اللقاح  حل وال الحجر حل، الصحة نعم!
، ولكنه سيصبح مشكلة مالية حقيقية،  اللقاح سيطرح حال 
تستدعي التفكير الجدي فيها من اآلن، فهو رهان  مالي أوال وقبل 
كل شيء،وككل دواء، أو لقاح أو منتوج صيدلي يجب النظر إلى 

ثمنه المحتمل، وكيف ستقوم الدولة بتوزيعه ...
 وككل األدوية األخرى، مع فارق في األزمة والتصدع العام في 
معنويات الناس، يخضع التفكير فيه لمنطق الكلفة وما هو حجم 
المقاصة  الدولة...وتوازنات  وما ستدفعه  المواطن  ما سيدفعه 
والدعم، والتي تم التراجع عنها في مرحلة سابقة، وتلك قصة 

أخرى ال بد من العودة إليها في «فورة الحساب»..
 إن اللقاح هو أحد أهم النفقات في سنة 2021 والتي يحب أن 

يستعد لها الوزير المكلف باإلنفاق العمومي..
  إذن، هو حل عملي  وعلمي ، لكنه ماليا ليس حال!

تماما كما هو الحجر،  فالعودة إلى الحجر ليست حال ، بالنظر 
إلى الوضع االجتماعي واالقتصادي، ال أحد يمكنه أن يسلم به، 
والدولة أول من تعرف أن اقتصادها ضعيف وأن كلفته قاسية..

ما عليها فعله؟
  هناك اليوم شبه إجماع على تحسين مسلسل المتابعة والعالج 
وتحسين الحكامة الصحية، عبر التكفل الجيد بالمرضى..وإشراك 
ومصحات،  أطباء  الخاص،  القطاع  وإشراك  المدني  المجتمع 
استعادة الثقة في القرارات التي تتخذها، حتى ال يكون هناك 

مواجهة معها وانتهاكها وتجاوزها والتشكيك في فلسفتها...
القرارات هل كانت كلها عقالنية حقا؟

 التعايش ال بد منه.
 التعايش مع انتشار واسع في حدود درجة معينة ال بد منه 

أيضا. 
واإلقالع ال بد منه أيضا.

يستحيل أن نتوقع أن االقتصاد يمكنه أن يدور بنصف سرعته 
أو أن الحياة يمكنها أن تتوقف إلى حين االنتصارعلى الوباء.

العودة إلى الحجر األول ؟
وارد لكنه صعب قاس ،وال أحد يتوقع كلفته ..

الحل:
كيف يمكننا أن نرفع من سالمة العاملين؟

كيف نتفادى البؤر؟ 
وأن ندرس أسبابها ، هل هو العمل أو العيد أو الدراسة أو 

العطل ؟
الدولة عليها أن تجد  السؤال الذي يتكرر اآلن عند الجميع: 

الحكامة الصحية الضرورية وكيفية التكفل بالمرضى...

7

خاص
Al Ittihad Al Ichtiraki

 االربعاء 16 شتنبر 2020 املوافق ل� 27 محرم 1442 االعدد 12.641

www.alittihad.press.ma www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati١@gmail.com

ف

04

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

عبد الحميد جماهري

2021



   عبد السالم المساوي 

تأزيما  األرق��ام  وتزيدها  مقلقة  مفارقة  ثمة   1-   
زبناءها   ، الديموقراطية  على  متزايد  هناك طلب   ،
كثر وقاعدتها االجتماعية واسعة، لكن روافعها ما 
تنفك تتآكل يوما بعد آخر، إن الذين يرفعون شعار 
الديموقراطية اآلن وهنا من المواطنين، هم أنفسهم 
من يجعل هذه الديموقراطية تمشي عرجاء على رجل 
واحدة ، مطالب وحاجات ، دون انخراط في توفير 

بيئتها الثقافية والنفسية الحاضنة .
   قبل وقت قريب وسابق أعلنت المندوبية السامية 
للتخطيط عن معطيات رقمية صادمة، عدد النشيطين 
المشتغلين المنخرطين في النقابات ال يتعدى 3 ، 4 في 
المئة فقط . وبالرغم من الوفرة في اإلطارات النقابية 
فإن7 ، 95  في المئة من النشيطين المشتغلين غير 

منخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية.
   رافعة أخرى للديموقراطية تفقد قواعدها، فقد 
كشفت نفس المندوبية عن أرقام أخرى محبطة في ما 
يتعلق باالنتماء إلى األحزاب السياسية، إحصائيات 
المندوبية كشفت أن 70 في المئة من الشباب ال يثقون 
في جدوى العمل السياسي، و 5 في المئة يؤمنون 
بالعمل الحزبي، و1 في المئة فقط يزاولون الفعل 
السياسي من داخل الهيئات السياسية، بينما يشكل 

الشباب 40 في المئة من الكتلة الناخبة .
   وفي المشاركة االنتخابية ال يقل الوضع سوءا، 
حوالي تسعة ماليين ناخب يقاطعون التسجيل في 
اللوائح االنتخابية، وقرابة 8 ماليين ونصف ناخب 
تكون أصواتهم ملغاة رغم االدالء بها، إن ذلك يقودنا 
إلى النتيجة الطبيعية، نسب مشاركة هزيلة، ومرشحة 

ألن تزداد تراجعا .
   ويتواصل النزيف في واحدة من أبرز دعامات 
الصحافة  سوق  الديموقراطية،  الممارسة  وروافع 
تتراجع بشكل رهيب، ومن سنة إلى أخرى تتراجع 
مبيعات الصحف، والبرام� الحوارية في التلفزيونات 
العمومية ال تستقطب نسب مشاهدة معقولة مقارنة 
ببرام� التسلية والترفيه، في المقابل يهرب الناس 
إلى المجاالت غير المهيكلة لصناعة الرأي العام، لقد 
أصبحت وسائل التواصل االجتماعي سوقا عشوائية 

لتشكيل المواقف والقناعات .

   من الواضح أن السياسة كما تقترف في المغرب 
تكون  أن  من  بدال  الديموقراطية  على  عبئا  صارت 

مغذيا منعشا لها .
واألس��ت��اذ  ال��م��ؤر�  جيمس،  ه���اروك  يالح�     
بجامعة برينستون، أنه " لم يعد هناك من ينكر أن 
الديموقراطية معرضة للخطر في جميع أنحاء العالم، 
إذ يشكك كثير من الناس في ما إذا كانت الديموقراطية 
تعمل لصالحهم، أو أنها تعمل بشكل صحيح أصال 
. وال يبدو أن االنتخابات تسفر عن نتائ� حقيقية، 
باستثناء تعميق التصدعات السياسية، واالجتماعية 
القائمة . إن أزمة الديموقراطية هي، إلى حد كبير، 

أزمة تمثيل، أو بتعبير أدق، غياب تمثيل . " 
   نحن قريبون من هذه الصورة، سوى أن هناك فارقا 
جوهريا، في الغرب تعيش الديموقراطية لحظة خطر 
لكن الثقافة الديموقراطية منتشرة على أوسع نطاق 
حتى أنها تسمح للخصوم السياسيين والمواطنين 
في  باألغلبية  المتطرف  اليمين  فوز  ضد  بالتكتل 
االنتخابات، وفي حالتنا الخطر مزدوج : ديموقراطية 
ناشئة مهددة بهشاشة قواعدها االجتماعية، وفرا� في 
الثقافة الديموقراطية يسمح بانتعاش ايديولوجيات 

غير ديموقراطية .
   إلى أين نسير بديموقراطية تستند إلى روافع 
تخترقها التصدعات ؟ جانب من األجوبة كان واضحا 
في انفالتات التعبيرات االجتماعية الجديدة في أكثر 
من مدينة مغربية، وهو أكثر وضوحا في حواد� 
السير التي تحد� في فضاءات التواصل االجتماعي، 
وأشكال الصحافة الجديدة، ومن الواضح أيضا أنه 
لصالح  الديموقراطي  التأطير  روافع  اهتزت  كلما 
التعبيرات العشوائية، كلما دخلت الدولة والمجتمع 
في صدامات أمنية والتباسات حقوقية، وفي لعبة 

كر وفر منهكة للطرفين .
   هل تعي طبقتنا السياسية هذه المخاطر المحدقة 

بنا ؟ ربما .
   هل تعمل على تدارك الوضع ؟ لست أدري .

أكثر  بلدنا  في  الديموقراطي  المستقبل  هل     
مأساوية في هذا الجانب ؟ ممكن .

   هل يفرض هذا الوضع حالة استعجال واستنفار 
سياسي ؟ ذلك مؤكد .

   القاعدة الكالسيكية تقول : ال ديموقراطية بدون 
ديموقراطيين، وفي واقعنا الحالي يمكن إضافة تحوير 
بسيط : لن تكون هناك ال ديموقراطية وال ديموقراطيين 
من دون قاعدة اجتماعية موسعة حاضنة للمشروع 
الديموقراطي ، وغير ذلك سيكون الخطاب السياسي 
الرسمي والحزبي حول الديموقراطية ومفاتنها كمن 

يبني قصور األمل فوق الرمال .
 -2  يبدو لي أن الظرفية السياسية التي نعيشها 
والرهانات الكبرى التي تكتنف استحقاقات 2021 
تضعنا فعال وحقيقة ال مجازا أمام تحديات وأوضاع 
في غاية الدقة،  حقيقة ال مجازا نحن في حاجة إلى 
ضبط الحسابات السياسية على عقارب زماننا، وأكثر 

من أي وقت مضى .

   نحن في حاجة  إلى االنتباه لمخاطر 
عودة سيطرة الوجوه القديمة والمستهلكة 

إلى واجهة المؤسسات ... .
   نحن في حاجة إلى االنتباه إلى مخاطر 
ترك الحبل على الغارب، في موضوع حالة 
االنفصام واالنفصال واالغتراب بين نبض 
الشارع وذبذباته وبين حياة المؤسسات 

وديناميتها الخاصة ... .
   نحن في حاجة إلى االقتناع الجماعي 
بالحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين الفرقاء 
والمجتمع،  ال��دول��ة  بين  األساسيين، 
على  تأثيرا  وأق��وى  أضمن  باعتبارها 
تتصور  قد  عارية  قوة  أية  من  النفوس 
أو يتصور أصحابها أنهم قادرون على 

الحسم في كل الظروف  .
الجماعية،  القناعة  إلى  حاجة  في     
الشعبي،  الحراك  إش��ارات  التقاط  بعد 

بأن انتحاريي الريع والذين يضعون مصالحهم فوق 
مصالح البلد كيفما كانت الظروف، يجرون البالد إلى 

مأزق وانحباسات خطيرة .
   نحن في حاجة إلى الوعي بخطورة هؤالء ومخاطر 

ما يدفعون إليه، وأكثر من أي وقت مضى . 
   نحن في حاجة إلى التصرف والعمل بعيدا عن 
المنطق الضيق، الذي قد يدفع البعض إلى تصور 
أننا تجاوزنا المطبات الهوائية، كما تتجاوز الطائرة 
في السماء العالية قبل أن تستقيم في سيرها، ألن 

مطبات السياسة أخطر من مطبات الهواء . 
   نحن في حاجة إلى فتح المسالك االستراتيجية 
أمام تطور البلد، بعيدا عن لعبة الكر والفر، او لعبة 
العودة إلى أساليب زمان بعد هدوء العاصفة ...نحن 
في حاجة إلى منطق ومقاربة جديدتين، وأكثر من 

أي وقت مضى .
إلى  أن ال نستمع إطالقا  إلى     نحن في حاجة 
أولئك الذين يجعلون من مقولة االستثناء المغربي 
للجمود، جاعلين من هذا االستثناء جواز  مسوغا 
مرور لمعاكسة دينامية التطور وضرورات االنتقال 
. نحن في حاجة إلى عدم االستماع إطالقا لهؤالء .

بأن  الجماعي  االقتناع  إل��ى  حاجة  في  نحن     
السياسة إذا غاب عنها الجمهور وتقلصت المشاركة 
في االنتخابات إلى لعبة نخب حضرية وقروية، بعيدا 
بلغة  الماينستريم   ) الواسعة  الشعبية  الكتلة  عن 
العلوم السياسية ) تصبح ممارسة مقرفة وتتحول 
من  الناس  تنفير  في  تزيد  محطة  إلى  االنتخابات 

السياسة والسياسيين .
   نحن في حاجة اليوم إلى االقتناع بمخاطر غياب 

الجمهور عن السياسة  .
  نحن في حاجة إلى االقتناع من كون األمر يتعلق 
بوطن . والوطن هنا ليس مجرد رقعة جغرافية لتجمع 
سكني ، بقدر ما يعني انتماء لهوية ولحضارة ولتاري� 
. والمرحلة تاريخية سيكون لها ما بعدها . سواء 
بنجاح ينخرط فيه الجميع، أو بتفويت، ال قدر اهلل، 

لمناسبة زمنية سيحاسب فيه الجميع في المستقبل 
القادم .

من  المغرب  بلغه  ما  ينكر  أن  لعاقل  يمكن  ال     
تطور في مجموعة من المجاالت . وال يمكن إنكار ما 
تحقق . لكن الممكن أحسن مما تحقق ال محالة . لكن 
أيضا ال يمكن إنكار حجم المشاكل التي يتخبط فيها 
المغرب، وهي مشاكل تتعلق بالمؤسساتي وبالعالقات 
المجتمعية وباالنتماء والمواطنة التي تتصل أساسا 

من أخذ وعطاء.
الناس     هناك مشاكل اجتماعية تتعلق بعيش 
أوال وبوجودهم . وهناك ثقة مفقودة في جملة من 
المؤسسات . وهناك هدر للزمن بانتظارية غير مفهومة 
. وهناك حيف وغياب عدالة مركزية ومجالية . وهناك 
شوائب عالقة من فساد وغش واستغالل . وهناك 
تفاوت طبقي خطير بين قلة تملك كل شيء وأغلبية 
تصارع األيام من أجل قوتها اليومي . وهناك خلل 
في الحكامة . وهناك تأفف في كل موقع اقتصاديا 
كان أو ثقافيا أو رياضيا . وهناك رغبة من الجميع 

في التغيير .
   المغرب،  اليوم، ليس في حالة ميؤوس منها، 
لكن هذا ال ينفي حجم المشاكل وتعقيداتها . وهذا 
موجود في كل التقارير الدولية والوطنية التي درست 
المغرب . يبقى الحل بيد المغاربة في خلق المنا� 

المالئم والصالح لهم .
   طبعا هناك مسؤوليات خاصة بكل جهة � الدولة 
وهناك   . منها  تتنصل  أن  يمكن  ال  تحمالت  عليها 
من  تتطلبه  ما  بكل  تتحملها  أن  عليها  التزامات 
إمكانيات مادية وبشرية . الدولة ال يجب أن تنفض 
والتعليم  الصحة  في  اجتماعية  قطاعات  من  يدها 
المالئم  المنا�  خلق  مسؤولية  تتحمل  كما   . مثال 
لالستثمار ولصيانة المؤسسات والسهر على تطبيق 
القانون وخلق آليات للمراقبة والمتابعة والتقييم . 
   نحن في حاجة إلى رفع يد الدولة عن الحياة 
باستقالليتها  العميق  اإليمان  وبالتالي  الحزبية، 
أو  السقوط  موجبات  بدون  العيش  على  وقدرتها 
واإليمان  الذاتية،  قدرتها  عن  الخارجة  النجاح 
العميق بقدرتها على الفعل واإليمان بدورها كقاطرة 
ديموقراطية ال يمكن أبدا البحث عن بدائل لها، أو 

بدائل منها للعب دور غير دورها ....
   والمجتمع بكل مكوناته مطالب بأن يسهر على 
في  والمساهمة  والمشاركة  التطور  آليات  إيجاد 
المحاسبة  وفرض  ومراقبتها  العمومية  السياسة 

بخصوص تحسينها وخدمتها للصالح العام ... .
   كل هذا يتطلب ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن 
وخدمته واإلصرار على اشتغال المؤسسات من هذا 

المنطلق أي خدمة الصالح العام .
   نحن في حاجة إلى مغرب يقوم على قيم واضحة 
للجميع انطالقا من مجتمع الديموقراطية وحقوق 
اإلنسان . ديموقراطية تنتفي فيها القبلية والدموية 
والمحسوبية والبيروقراطية القاتلة، ويحتكم الناس 
إلى القانون . ديموقراطية تكون فيها القوانين مسايرة 
لتطور المجتمع ولتطورات العصر . وحقوق اإلنسان 
كما هي متعارف عليها دوليا انطالقا من المرجعيات 

الدولية الموجودة في هذا الصدد .
المؤسسات  دولة  مغرب  إلى  حاجة  في  نحن     
ودولة الديموقراطية التشاركية، لكن انطالقا من قيم 
الديموقراطية كما هي معروفة، وليس ديموقراطية 
صناديق االقتراع الشعبوية ( توظيف الدين والمال 

) ، وأكثر من أي وقت مضى .
   المغرب الذي نريد، يعيش فيه الناس باختالف 
وتسامح وبحقوق مضمونة، لكن أيضا بتنمية تحقق 
للمغرب مكانته الوطنية واإلقليمية والدولية، وأكثر 

من أي وقت مضى...
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  المغرب،  اليوم، ليس في حالة ميؤوس 
منها، لكن هذا ال ينفي حجم المشاكل 

وتعقيداتها . وهذا موجود في كل 
التقارير الدولية والوطنية التي درست 

المغرب . يبقى الحل بيد المغاربة في خلق 
المناخ المالئم والصالح لهم .
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ترجمة: 
المهدي المقدمي

شهد شهر يوليوز املاضي، إصدار الرئيس 
ملؤلفه  ساركوزي  نيكوال  األسبق  الفرنسي 
الجديد، في شكل سيرة ذاتية، بعنوان «زمن 
في  يحمل  الذي  املؤلف  وهو  العواصف»،  
رحالته  حول  ومعلومات  شهادات  طياته 
املتعددة صوب املغرب، هذا البلد الذي يكن 
له كامل التقدير واالحترام، والتقائه بالعاهل 
يعتبره  الذي  السادس،  امللك محمد  املغربي 
ال  كبيرة  وعاطفة  واسع..  ذكاء  ذا  «رجال 
تنضب أبدا»، كما استفاض في الحديث في 
أجزاء من كتابه عن املغرب والجزائر، مدينة 
مراكش، احتفاء فرقة الخيالة امللكية وامللك 
السريع،  «البراق»  قطار  مشروع  بقدومه، 
في  شرفه  على  العشاء  مأدبة  عن  وأخيرا 

القصر امللكي.

المغرب والجزائر

*جاء في الصفحة 109، التي تحد� فيها 
الذاتية  سيرته  من  والجزائر،  املغرب  عن 
ما يلي «..كان لزاما علي أن أبرر ما يصفه 
األمر  بدا  له،  بالنسبة  املغربية.  بالنزعة 
من  أكثر  للمغرب  الكبير  حبي  واضحا، 
قوتي،  بكل  ذلك  عن  دافعت  لقد  الجزائر. 
نفسي :  في  أقول  كنت  أنني،  من  بالرغم 
الرباط،  «على األقل، عندما أكون في مدينة 
امللك ال يلومني عن الحماية !». بالنظر إلى 
أن الحدود بني املغرب والجزائر، قد أغلقت 
أن  السهل  فمن  سنة،   26 من  يقرب  ما  منذ 
نتفهم سبب العالقات املعقدة على املستوى 

املغاربي».

مراكش شرق بعيد

انتقل نيكوال ساركوزي للحديث عن مدينة 
 173 الصفحة  في  إياها  واصفا  مراكش، 
قال :  حيث  البعيد»،  القريب  ب»الشرق 
اعتزم  حيث  مراكش،  من  الزيارة  «..بدأت 
امللك محمد السادس استقبالي بها، إنه رجل 
ذو ذكاء واسع، محب جدا للثقافة الفرنسية، 
وذو عاطفة كبيرة ال تنضب أبدا. لقد اقترح 
منها  ستنطلق  التي  املدينة  اختار  أن  علي 
رحلتنا، لينطق لساني باسم مدينة مراكش، 
إذ أعتبرها مكانا فريدا من نوعه في العالم، 

ثلوج  على  منها  بأنظارنا  نرمي  واحة  فهي 
كأي  تبدو  ال  التي  األطلس،  جبال  سلسلة 

مكان آخر. 
يهبط الهواء من هذه الجبال العالية باردا، 
إال أنه وبمروره عبر الصحراء، يصبح دافئا 
وعلى درجة حرارة جيدة بدخوله إلى املدينة. 
نوعها،  من  فريدة  هنا  الزرقاء  السماء  إن 
ينعكس جمالها في لوحات ماجوريل، التي 
تنتشر  وروائحها  الزهور  إن  أبدا.  تكذب  ال 
في كل مكان، روائح كتلك التي في املشرق، 
العالم  أنحاء  كل  من  تجتمع  أن  اختارت  إذ 
في هذه املدينة املعجزة، التي ترس� بها كل 
من الفن والحرفيني منذ قرون مضت. سكان 
املدينة ترتسم على محياهم البهجة، متعددة 
املدينة  نسيم  بالضيف.  ومرحبة  وصاخبة، 
أحس  تجعلني  مشرقة،  وشمسها  لطيف 
دائما بكوني جالسا في منزلي، بفضل جوها 
بسهولة،  فيه  انغمس  الذي  املتفرد  العائلي 
وهذا  إلي،  بالنسبة  املشرق  بداية  أنها  بيد 
في  عنا  وبعيدين  قريبني  املغاربة  يجعل  ما 

نفس الوقت.  
اتصل بي امللك، مباشرة بعد سماعه خبر 
طالقي، داعيا إياي لزيارة املغرب رفقة بعض 

من أقاربي، قائال : «فلتصطحب معك أبناءك، 
إذ ال أرغب في أن تظل وحيدا، وإني ألصر 
على ذلك. سيستمتعون برفقة بعضهم». لقد 
ملستني هذه الدعوة اللطيفة من قبله، طالبا 
إلى املغرب، دعوة  من بيير وجون مرافقتي 
تقبالها بصدر رحب. لقد كان من سوء الح� 
بالعودة  سعادتي  بعد  مريضا  أسقط  أن 
قلبي  إلى  القريب  البلد  هذا  املغرب،  لزيارة 
بهذا  شعرت  لطاملا  إذ  كثيرا،  أحبه  والذي 
القرب الذي يمكنني دون شك أن أعيش فيه».

احتفال الخيالة

عن   ،174 الصفحة  في  ساركوزي  *تحد� 
امللكية وامللك بقدومه،  الخيالة  احتفاء فرقة 
املشهد  كان  الباب،  فتح  «..عندما  قال :  إذ 
كبيرا، فها هي فرقة الخيالة امللكية، بردائها 
األحمر وسيوفها على الجانب، تظهر في حلة 
ال تشوبها شائبة. قدم امللك الستقبالي، في 
سيارة ضخمة ذات سقف مكشوف، وذلك في 
عز بزو� الشمس، التي لم تمنعني أشعتها 
الطبيعية،  املناظر  بجمال  االستمتاع  من 

وما رافقها من صرخات الحشود الضخمة، 
دفعني  ما  والضيافة،  الترحيب  ودفء 
الستجماع قوتي لكي أظهر في مظهر يليق 

بهذه اللحظات التي ال تنسى.
وجب  التي  السيارة،  م�  على  صعدنا 
من  الزمن،  من  ملدة  واقفني  نبقى  أن  فيها 
أجل االستمتاع بهذه اللحظات املهمة، التي 
إلى  املطار  من  تأطير،  أحسن  امللك  أطرها 
قصره في املدينة، كانت الجماهير محتشدة 
 15 إلى   10 بني  بما  يقدر  فيما  لتحيتنا، 
صفا، من جماهير مراكشية تصفق وتصر� 
وترحب وتغني دون توقف أو تعب، لدرجة أن 
الحوار رفقة امللك كان صعبا للغاية. لحظات 
عشتها وأدركت فيها مدى عمق وقدم الثقافة 
املغربية. حني وصولنا إلى القصر، ونزولنا 
من السيارة، تهافت الجميع لتقبيل يده، إال 
تراجعية  في حركة  وإياها  يتراجع  كان  أنه 
غريبة. لقد ظهر القصر امللكي في حلة بهية 
أثاثه  فكل  بزيادة،  مبهرجة  تكون  أن  دون 
بعناية  مختار  والتقاليد،  التاري�  عبق  به 
مهارة،  الحرفيني  أكثر  قبل  من  ومصنوع 

أثا� عتيق وجميل جدا في نفس الوقت 

قطار البراق

للحديث  األسبق،  الفرنسي  الرئيس  انتقل 
كما  السريع،  «البراق»  قطار  مشروع  عن 
«..في  قال :  إذ   ،176 الصفحة  في  جاء 
إللقاء  طنجة  صوب  توجهت  التالي،  اليوم 
خطاب حول الوحدة من أجل املتوسط. بعد 
في  بامللك  التقيت  أشهر،  ببضعة  الخطاب 
اللبنة  تدشني  بغية  الجميلة،  طنجة  مدينة 
الذي  سريع»،  عربي  قطار  ل»أول  األولى 
أصر على تفويض صناعته لفرنسا، دون أي 
طلب عروض مسبق، مبينا مرة أخرى تعلقه 
الذي  اإلحراج  من  فبالرغم  بلدنا.  في  وثقته 

انتابني، إال أن الزيارة كانت ممتعة.
اللحظات  تلك  أتذكر  أزال  ال  اليوم،  حتى 
بشيء من النوستالجيا. إن املغرب ملحظوظ 
لكونه تحت سيادة هذا امللك العظيم، وذلك 
البالد  لعصرنة  الطامحة  ورؤيته  لنظرته 
دون أن تفقد هويتها، مستعينا بما ورثه من 
سلطة والده الحسن الثاني وذكائه، غير أنه 

يزيد فيها حداثة سنه وإنسانية ذاته».

عشاء في القصر الملكي

إلى  ساركوزي،  نيكوال  بعدها  توجه 
مأدبة  عن  فيها  تكلم  التي   ،175 الصفحة 
امللكي،  القصر  في  شرفه  على  العشاء 
أقيمت  املساء،  في   » بالقول :  إياها  واصفا 
حضرتها  امللكي،  القصر  في  عشاء  مأدبة 
امللك  أقامها  املعروفة،  الدولة  شخصيات 
على شرفي، وكانت بها كل أنواع وأصناف 
املأكوالت بوفرة كبيرة. من شدة حذري، كنت 
محتشما جدا عند جلوسي إلى املائدة، إال أن 
روح الدعابة التي تطبع شقيق امللك موالي 
رشيد، عالوة على تواضعه وبراعة تحليله 
ساهمت في التخفيف من توتري، كما الحال 

بالنسبة لشقيقاته الثال�.
أن  من  امللك  تأكد  صحتي،  بشأن  لقلقه 
خصصت  حيث  كثيرا،  تطول  لن  الحفلة 
في  امللكية  اإلقامة  في  الغرف  إحدى  لي 
النخيل، مكان أشبه بجنة على  قلب بستان 
األرض، محاط بحديقة من أشجار البرتقال، 
 80 مساحة  على  تمتد  والزيتون  الليمون 
هكتارا، يمكن للرائي أن يشاهد منها سلسلة 
من  استيقاظي  وحني  التي  البهية،  األطلس 
عليه،  عيناي  تقع  شيء  أول  كانت  النوم، 
درجة  أن  من  بالرغم  تلمع  التي  بثلوجه 

الحرارة كانت في حدود 28 درجة مئوية».

اأ�ر� �� ��� � ا�و�ل� الأ�� ل�ر���� 
الفرن�سي الأ�سبق �س�ركو�� �� ا��ر�
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n بقلم: سري القدوة (@)

إن العمل الدبلوماسي الفلسطيني يتطلب مضاعفة 

إيصال  أجل  من  املمكنة  الطاقات  كل  وبذل  الجهود 

الدولية  املحافل  إلى  الفلسطيني  الشعب  صوت 

أصحاب  فنحن  القائمة،  التطبيع  محاور  وتجاوز 

وحمايتها،  عنها  بالدفاع  الحق  ونمتلك  القضية 

من  املجال  هذا  في  الكفاءات  اختيار  يتطلب  ولذلك 
إعالميني ودبلوماسيني على قدر هذه املهمة الدقيقة 
وذهنية  عقلية  إمكانيات  تتطلب  والتي  والحساسة، 
الوطني  املفهوم  وإدراك  عالية،  وسياسية  وإعالمية 
الفلسطيني وخاصة للعاملني في التمثيل الخارجي 

للشعب الفلسطيني .
الفلسطينية  الدبلوماسية  أن  فيه  شك  ال  ومما 
حققت العديد من اإلنجازات الهامة علي هذا الصعيد 
علي  وخاصة  مهمة،  فلسطينية  رسائل  إيصال  في 
البرملانية  االعترافات  تلك  ولعل  األوروبي،  املستوى 
واضحة  آثارا  تركت  األوروبية  الدول  بعض  في 
لالعتراف  نوعه  من  األول  هو  اختراق  لتسجيل 
نقف  إننا  األمر  حصيلة  وفي  الفلسطينية،  بالدولة 
التي يجب أن تثمر  أمام استحقاقات عملية السالم 
لجني  الوقت  فحان  الفلسطينية،  الدولة  قيام  عن 
ثمار العمل وبناء جسور الثقة من أجل سالم شعب 

فلسطني ومن أجل دولة فلسطني املستقلة.
وتسعى  عنصريتها  تمارس  االحتالل  حكومة  إن 
للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية، وهذا الواقع 
املر ال يمكن أن يستمر، فهي تمارس عدوانها الظالم 
املالي  الحصار  وتفرض  الفلسطيني،  الشعب  ضد 
عدوانها  تواصل  كما  الفلسطينية،  القيادة  على 
وتهديدها باقتحام قطاع غزة بشكل متواصل، ضاربة 
بعرض الحائط كل القرارات الدولية، وما تنص عليه 

ماسة  بحاجة  وأننا  قوانني،  من  الدولية  الشرعية 
لتفعيل كل اإلمكانيات واتخاذ الخطوات التي تؤدي 
االحتالل  ممارسات  وفضح  فلسطني  دولة  قيام  إلى 
قيام  يهمه  وال  فقط  األمن  مقابل  السالم  يريد  الذي 

دولة فلسطينية.
إن مواقف القيادة الفلسطينية تجاه عملية السالم 
كانت واضحة وثابتة وتعبر عن الشعب الفلسطيني 
وعن مواقف فصائله، وخاصة بعد االجتماع الناجح 
في بيروت رام هلل والذي جسد رؤية فلسطينية ثاقبة 
القضية  تواجه  التي  والتهديدات  املخاطر  ملواجهة 
الوطنية  الوحدة  تحقيق  وأهمية  الفلسطينية، 
الفلسطينية وتطبيقها واستعادة قطاع غزة، ووضع 
تمارسها  التي  واالستيطان  التصفية  ملخططات  حد 
مخططاته  وكشف  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة 
أمام العالم أجمع، وإن هذا االحتالل ال يريد السالم 
ويقف  السالم  برفض  االستمرار  إلى  يسعى  وهو 
همجيا  موقفا  اإلسرائيلي  االحتالل  وزراء  رئيس 
مستمرا  السالم،  باستحقاقات  االعتراف  رافضا 
قامعا  لألراضي  ومصادرا  املستوطنات  بناء  في 
إطالق  رافضا  الفلسطيني  اإلنسان  حقوق  ومنتهكا 
الشعب  لحقوق  التنكر  في  األسرى ومستمرا  سراح 

الفلسطيني بالعودة إلى أراضيه .
إن أهمية اتخاذ املواقف الصعبة في هذه املرحلة 
شكلت  الفلسطينية،  القضية  بها  تمر  التي  الدقيقة 

بداية ملرحلة هامة إلفشال التدخل االستعماري على 
القرن  صفقة  ملشاريع  حد  ووضع  فلسطني،  أرض 
األمريكية، وإن ما نواجهه من مؤامرات كشعب موحد 
الدولة  إلقامة  الوطنية  الثوابت  على  تحاف�  وقيادة 
الشرقية  القدس  وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية 
بمقدساتها  القدس  وإن   ،1967 العام  حدود  على 
والحفاظ على القرار الوطني املستقل بقيادة منظمة 
الفلسطيني  الشعب  وبصمود  الفلسطينية  التحرير 
التي  الخطرة  املرحلة  وإرادته، ستتجاوز  وبعزيمته 

تهدد مستقبل املنطقة بأكلمها.
دولة  قيام  عن  سيثمر  فلسطني  شعب  نضال  إن 
مع  هو صراع  فلسطني  وإن صراع شعب  فلسطني، 
والسارق  ألرضنا  الغاصب  االحتالل  األول،  عدوه 
الوطن  تجاه  فلسطني  بوصلة  وستبقى  لوطننا، 
من  وال  دولتنا  من  ينالوا  ولن  مستمرة  الفلسطيني 
والظلم  العدوان  قوى  تكالبت  مهما  شعبنا  صمود 
والتآمر، ولن تسقط قالع الثورة وستستمر املقاومة 
واحدة  الفلسطينية  الدولة  قيام  حتى  الشعبية 

موحدة فوق التراب الوطني الفلسطيني .
(@) سفير ا�عالم العربي 
في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com

ر�س�لة ال�سالم الفل�سطينية

ال��د وال�بية على قيم اإ�سالم الأنوار

n الحسين بوخرطة
لالتحاد  املؤسسني  الرواد  طبيعة  أن  يعلم  الكل 
االشتراكي للقوات الشعبية حولت هذا الحزب إلى فضاء 
سياسي، بأرضيات تطورت عبر الزمان، محتكمة دائما 
البشري عبر العصور  التاري�  به  بأهم ما زخر ويزخر 

من دروس وعبر. 
باستمرار  شكلت  املتطورة  االشتراكية  فأطروحته 
نجوم  تحيينها  في  ويشارك  شارك  غنيا،  فكريا  إبداعا 
في الفكر واملعرفة بتخصصاتهم املختلفة، وعلى رأسها 
واألدب  والفقه  والتاري�  واملالية  واالقتصاد  الفلسفة 
قضايا  باستمرار حول  تمحورت  لقد  والرياضة.  والفن 
للشعب  الوجودية  باألسئلة  متعلقة  وجوهرية  أساسية 

املغربي بشقيها املادي والروحي. 
فكرا  وخطاباته،  منهجيته  لدقة  نظرا  وعليه، 
وممارسة، تحولت مقراته الترابية إلى أقطاب سياسية 
ذات جاذبية عالية، إلى درجة شكل حد� وفاة املرحوم 
سي عبد الرحيم بوعبيد محطة تاريخية بارزة، اجتمع 
ضخم،  جماهيري  جنائزي  موكب  في  خاللها،  من 
السياسية  بمشاربها  املغربية،  والنخب  الطاقات  كل 
برز  لقد  والفكرية.  والجمعوية  والنقابية  واملؤسساتية 
أشكال  من  تالها  وما  التأسيس،  محطة  أن  بالواضح 
نضالية قوية بمآسيها ومكتسباتها، جعلت هذا الحزب 
درجة  إلى  اإلصالحية،  اقتراحاته  في  ومتبصرا  حكيما 

ثريا  مرجعا  قياداته  وتصريحات  مذكرات  كل  أصبحت 
باملصطلحات التي أغنت القاموس السياسي والحقوقي 

بالبالد.
لقد فطن وأدرك رواد هذا الحزب مبكرا أهمية الشغف 
التدابير  جميع  اتخذوا  لقد  للمغاربة.  بالنسبة  الديني 
الالزمة لترسي� اإليمان املستوحى من العقل، حريصني 
بأبعاده  املوضوعي،  التقابل  تقوية  على  الحرص  كل 
التفكير  من خالل  والعلم  واألديان  بني هلل  ما  الفكرية، 
دين  اإلسالم  جعل  بذلك  طامحني  الدائمني،  واالجتهاد 
املعاني  معنى  إلنتاج  وعقيدة  وخالص  وسالم  تسامح 
باستمرار  يدخروا  لم  إنهم  التقدمية.  والقيم  الوجودية 
والثقافي  االجتماعي  التواصل  لتحويل  جهد  أي 
وإحساس  معنى  إلنتاج  آلية  إلى  بالبالد  والنضالي 
باستمرار  موضحني  للحياة،  وموضوعيني  حقيقيني 
املوت،  من  الخوف  لهواجس  الدائم  االستحضار  أن 
إال  العمق  في  هو  ما  للبشر،  بالنسبة  حتمية  كحقيقة 
شعور مصطنع، يحمل بني طياته الباطنية، هدف حرمان 
إن  الئق.  بشكل  العيش  متعة  من  والجماعات  األفراد 
قوة  تكون مصدر  أن  إلى هلل يجب  الحاجة  استحضار 
للعمل املتواصل والبحث العلمي والفكري للدخول إلى 
فضاء املنافسة االقتصادية العاملية ذات الوقع اإليجابي 
املتواصل على مستوى عيش الشعب املغربي، وتحويل 
منفتحة،  وإنسانية  اجتماعية  روابط  إلى  االعتقاد 
عن  ينت�  وما  والتطرف،  والتعصب  الطائفية  تناهض 

ذلك من صراعات وحروب دينية فتاكة.
ومغاربيا،  عربيا  الديني  التعصب  إلى  العودة  إن 
ميزا  كنموذجني  وداعش  القاعدة  منظمتي  وظهور 
نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، 
يعتبر في املنظومة واملرجعية الفكرية االتحادية اعتداء 
نفسه.  اإلسالمي  والدين  املنطقة  شعوب  مستقبل  على 
«العودة  شعار  تحت  الخالفة،  بإحياء  البسطاء  فإيهام 
اعتباره  يمكن  ال  العنيف،  الشكل  وبهذا  الدين»،  إلى 
إال دوغماتية عقائدية، سيترتب عنها، بال شك، خريطة 
سياسييها  نفوذ  سيكون  جديدة،  مشرقية  سياسية 

تابعني للقوى العاملية ومركزها دولة إسرائيل.
سياسية  آفة  يعتبر  املنطقة  في  الديني  التطرف  إن 
السياسي  التراجع  زمن  في  لها  الترتيب  تم  مصطنعة، 
الفكري في حياة الشعوب العربية واملغاربية. لقد تميز 
جدا،  هام  تاريخي  بحد�  الترتيب  هذا  تنفيذ  توقيت 
قطع فيه الغرب أشواطا كبيرة في مجال مصالحة الدين 
في  الغربية  الدول  عاشت  لقد  والعلم.  الديمقراطية  مع 

الفكرية  املستويات  على  بارزا  حدثا  العشرين  القرن 
والروحية واألخالقية، حد� اخترق الطبقات االجتماعية 
(األغنياء، الطبقة الوسطى، الفقراء، األقوياء، الضعفاء، 
الحدود  وتجاوز  الشباب،...)  األطفال،  الرجال،  النساء، 
والبريطانيون،  اإليطاليون،  األملان،  (الفرنسيون، 
للثورة  الثقافي  الترسي�  في  ويتجلى  األمريكيون،...)، 
لقد  الشعوب. فعال،  أذهان  األنوار في  العلمية وثورات 
بكشوفاتها  الغربية،  الحضارة  شعوب  ثقافة  ارتقت 
الفتاكة،  املتطورة  وبأسلحتها  والتكنولوجية  العلمية 

الوجود  مرتكز  والفكر  العلم  جعلت  مستويات  إلى 
الفردي والجماعي.

عن  نهائيا  الصفحة  املتقدم  العالم  لقد طوت شعوب 
األحدا� التاريخية املؤملة التي أتاحت للكنيسة التسلط 
والعلماء، بحيث  والفالسفة  املفكرين  على  بعنف شديد 
للبحث  اليوم عن مواقف صريحة مؤيدة  كنيسة  عبرت 
العلمي والحرية في التفكير واإلبداع، مع القيام بتعبئة 
شاملة ملناهضة القراءة الحرفية والسطحية للنصوص 
الدينية. وكإشارة قوية معبرة على هذا التوجه الجديد، 
في  الثاني بشكل صريح وواضح  بول  البابا جان  عبر 

سنة 1996 أن نظرية التطور الدروينية تفوق بحقائقها 
مستوى الفرضية، وأن الكنيسة اليوم تؤيد حرية البحث 
كان  ما  كيف  علمي  اكتشاف  أي  تعارض  وال  والتفكير، 
نوعه، ألنها اليوم تؤمن أن الحقائق العلمية هي األقرب 
إلى الحقائق اإللهية الكاملة (parfaites) والالمتناهية 

 .(infinies)
واملفكرين  املؤرخني  وشجاعة  القوي  التفاعل  بفعل 
الكنسية،  إلى  الالذعة  االنتقادات  وتسليطهم  والعلماء، 
اندثر الصراع الديني مع العلم، بحيث تمت الدعوة في 
كل مناسبة في العصر الحديث إلى الحد من التضييق 
الكنيسة  اعترفت  لقد  العلمية.  والبحو�  العلماء  على 
محاكمة  أبرزها  كان  والتي  املاضي،  بمأساة  بذلك 
جاليليو جاليلي ونظرية التطور. لقد توج تاري� صراع 
الدين والعلم، والتفاعالت السياسية املرتبطة به، بختم 
والعقائدي  الثقافي  التنوير  مع  البابوية  صراع  قصة 
املفاهيم  على  وتماما  نهائيا  قضى  جديد  عهد  ببداية 

الخاطئة والوهمية.
إن االستباق االتحادي في مجال التوقعات املستقبلية، 
إلى  البالد  بحاجة  مؤمنة  تأسيسه،  منذ  قياداته،  جعل 
ترسي� قيم إسالم األنوار املوطد الخصوصية الثقافية 
املغربية، الذي يركز على العقالنية كآلية وحيدة للتقرب 
بتصميمه  الجميل  الكون  هذا  وجل، صانع  عز  من هلل 
البشر  حياة  في  والضروري  وخفاياه،  بتجلياته  املبهر 
االعتقاد  إن  الالمحدودة.  الحسنى  وأسمائه  بصفاته 
بالتطور الفكري والعلمي، بجدليته املستمرة، واملنفتح 
فضاء  لالتحاد  بالنسبة  هو  العقالنية،  االنتقادات  على 
لجودة  املطور  والبرهان  والتجارب  والجدال  للنقاش 
األفكار واملعارف والحقائق. فالتقرب إلى هلل في أدبيات 
العقالني،  والبرهان  بالعلم  إال  يتم  أن  يمكن  ال  االتحاد 
تقرب ال يجب أن يشغلنا عليه التفكير في تبرير وجوده 
مرادف  هو  التبرير  هذا  في  النجاح  توهم  ألن  وذاته، 
بالحب  زاخر  أفضل  غد  في  واألماني  اإليمان  لتحطيم 

واإلنسانية. 
في األخير أقول، فإذا كان هلل، الكامل والالمتناهي، ال 
يحتاج لشيء، وليس في حاجة إلينا، فإن رغبات اإلنسان 
ال حدود لها ومستويات تلبيتها تبقى دائما غير مكتملة، 
ليستمر العلم والبحث والفكر لتطوير الحاجيات والرفع 
من مستويات تلبيتها دنيويا، وليبقى واجب ومسؤولية 
خالل  من  املطلقة  للحقائق  الالمحدودة  األغوار  غزو 
اإلنسان  يتحملها  رسالة  النسبية  الحقائق  عن  الكشف 

كونيا من املهد إلى اللحد.

� الوع� 
الزائف ب�ل�سالم   

�س��ة ا��ي�ة

n عبد ا� راكز 

1/ في تبكير الّتسويغ ب»صفقة القرن»:
وبناءعلى  سابقة،  كتابات  في  تنّبأنا  وأن  سبق 
ولبنان،  باملنطقة  الجارية  التطورات  طبيعة 
باحتمالية(غير قابلة للشك أوالريب) توقيع اتفاقيات 
مح بفهم  خيانية مع بلدان عربية أخرى باملحيط ت�س�
املواجهة  فتعل)أن  م� تنجيم  واعتبار(أيضا ومن دون 
تتجدد على صعيد املنطقة من أجل تسويغ «‘صفقة 
و كل مكتسبات  ح� الهادفة عمقا واختصارا، م� القرن» 
القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي واإلنساني. 
وها أن املحطة الثانية تأتي من البحرين وبسرعة 
مذهلة لربما تتغيأ تكريس االستسالم مبّكرا تمهيدا 
تكوين الحلف السياسي/العسكري األمريكو-  ل�تي: 
منها  أكثر  استراتيجية  ألهداف  باملنطقة  صهيوني 

وقتية.
مرادنا هنا تسجيل التالي:

حلقاتها  نعاين  التي  السريعة  الهرولة  دف  ه� أ-ت�
صفحة  تبييض  ر،  ظ� ن� كثير  ودون  املتسلسلة 
وإبرازها  الرئاسية)  انتخاباتها  تشهد  أمريكا(وهي 
املقولة  وفق  األزمة،  من  الوحيد  املخّلص  باعتبارها 
من  99باملئة  بكون  القائلة  بالسبعينيات  الشهيرة 

أسباب الحل بيدها!
ولوجودها  للصهيونية  العداء  روح  تصفية  ب- 
دولة  مجرد  وتوّسعها،واعتبارها  وعدوانيتها 
انتصرت علينا في حربني وانتصرنا عليها في حرب، 
وآن األوان للسالم بيننا وبينها حقنا للدماء وحفظا 
للطاقات واألموال وتعاونا مشتركا من أجل الرخاء. 

قضية  مجرد  نيا)إلى  ي� ع� الجاري  تحويل(وهو  ج- 
غزة،وإغفال  وقطاع  الغربية  الضفة  في  فلسطينيني 
وجود  إنكار  وبالتالي  ككل  الفلسطيني  الشعب 
التحرير  منظمة  عنه:  املعبرة  عالتها)  قيادته(على 

الفلسطينية. 
املضمون  ذات  العربية  القضية  عن  الّتخلي  د- 
املعادي لالستعمار والصهيونية (أبارتهايد العصر) 
الّتقدم  (=جبهة  التقدمي  االجتماعي  ومضمونها 

العربية).
االقتصادي  التطور  طريق  عن  التخلي  ثم  ه- 
املنطقة  وتحويل  بمصر)  اآلن  يجري  املستقل(كما 
بأكملها إلى هيكل/سياسي/اقتصادي وعسكري تابع 

ألمريكا.
2/في الرّد اإليديولوجي والسياسي:

الّداعم التفاقات  الليبرالي  املفكر  نادر على  رّد  في 
الرئيس  عامة،وزيارة  مع إسرائيل بصفة  «السالم « 
محمود  يصف   ،(79 ملصر(العام  كارتر  األمريكي 
األخير  ماركسي)هذا  مفكر  العالم(وهو  أمني 
باملعلبات  حوانيتهم  املمتلئة  «التجار  من  بواحد 
االنفتاح  سياسة  بفضل  «املستوردة»  األجنبية 
لعّله  حكمه)،أو  إبان  السادات  االقتصادي(اعتمدها 
أمخاخهم  غسلت  الذين  البسطاء  هؤالء  من  واحد 
دعايات السلطة،ومألتهم بالوعي الزائف بأن السالم 

األمريكي -الصهيوني هو الرخاء «.
التي  الحالة  إلى  أقرب  الّتصوير  هذا  يبدو  طبعا 
التطبيع  اتفاقية  العربي اآلن بعد  هو عليها الوضع 
الهرولة  -اإلماراتي-البحريني،وحالة  الصهيوني 
البعض)  اعتبرنا(مع  لو  وحتى  باتجاهه.  املسعورة 
أي  قبل  اإليديولوجي  الرّد  إلى  يل  أم� الرد  هذا  بأن 
الحاّد).  املفكرين  ربي  ش� م� لتخالف  آخر(نظرا  شيء 
املرحلة  كون  من حيث  قّر بضرورته،  ن� ذلك  مع  فإننا 
داخليا  وطبقيا  إيديولوجيا  تمايزا  تفترض  الراهنة 
مفتوحا على املستقبل/الّتقدم في سياق الحفاظ على 
حف�  هو  العام،الذي  أمنها  العربية،وحف�  الكينونة 

مستقبل شعوبها. 
مرادنا مرة أخرى وكضرورة تبيان اآلتي:

فضحها  في  اإليديولوجية  املعركة  أهمية  برز  ن� أ-ت�
قاذ الفئات التي  ن� ت� اإليديولوجية الزائفة السائدة،واس�
ال مصلحة لها في هذه اإليديولوجيا من سيطرتها،أو 
نة قلقها وترّددها ويأسها بالتالي. وهذا على  ح� من م�
عملية  مجرد  ليست  اإليديولوجية  املعركة  أن  ر�ض  ف�
اإليديولوجي  الزيف  فضح  في  الخبرة  إلى  تستند 

وفي تنمية وعي إيديولوجي نسبي ومناضل معا.
الدرس  كتابنا:  (انظر  املفارقات  أهم  من  لعل  ب- 
استدراكها  وقع  التي  الديموقراطية)  في  العربي 
العالم  أمني  الّراديكاليات(محمود  كون  مؤخرا 
نه�  تامة  انتقائية  في  غّيبت  وفيما  نموذجا) 
مسلكياتها  من  وأسلوب  كفكر  الديموقراطية 
وبرامجها أيضا...ساهمت ببعض ممارساتها العامة 
في تزكية الوضع الذي أطرها هي ذاتها بدل املساهمة 
في عالج إشكاالته، بل أكثر من هذا، فهي بتبخيسها 
في  على عالته،ساهمت  ليبيرالي  نظر  أو  تفكير  لكل 
إعاقة قيام ليبرالية عربية وإجهاض إرهاصاتها (إن 

جدت) امل�حتمل تطورها وطنيا في ما بعد.  و�
في ظل هذا الوضع(ونجني اآلن ثماره) ظل املثقف 
الليبرالي على مبدئيته إبان املرحلة املذكورة(لويس 
إلى  كذلك  دوره  أهمية  وعلى  نموذجها)  عوض 
همشا  م� ذاته،  على  منكمشا  التسعينيات،  حدود 
«حامل  «الثوري  املثقف  لدن  من  بر  ت� ونخبويا..واع�
دائما  ليست  وبمبررات  امل�تهافتة  العضوية  لواء 
الّتقاطع  بموجب  لها  ومنظرا  للسلطة  ممالئا  جدية، 
األخيرة  هذه  أهداف  مع  ألهدافه  الالإرادي  العفوي 
كانت  يسارية  راديكالية  حركية  أية  تطويق  الرامية 

أو»إسالموية»أو غيرها. 
هكذا كان واليزال الوعي السياسي العربي متدنيا 
في فهم آلية التطور بواقعه، وفي فهم طبيعة معاركه 
واملستقبلية.  اآلنية  السياسية/االقتصادية/الكيانية 
ولعل اتفاقات التطبيع الجارية أكبر مدخل لفهم هذا 

الّتدني. 

�ب�در� بو�ني�ة� الليبيون ق�درون على حل خالف�تهم ب�أنف�سهم

n باريس: يوسف لهاللي
ملشاكلهم  حلول  إيجاد  على  قادرون  «الليبيون 
هذه  تأثير»،  وال  وصاية  إلى  يحتاجون  وال  بأنفسهم 
األزمة  معالجة  في  املغرب  نهجها  التي  املقاربة  هي 

السياسية بليبيا منذ انهيار نظام العقيد القذافي. 
البلد  هذا  سكان  الحقيقي  مغزاه  يدرك  املوقف  هذا 
أن  أي  عمقه،  يدرك  أن  آخر  لطرف  يمكن  وال  لوحدهم، 
ودون  أنفسهم  الليبيني  بني  يكون  الليبية  األزمة  حل 
تناحرت  التي  األخيرة   هذه  خارجية،  أطراف  تدخل 
وتحرمهم  اليوم،  إلى  الليبيني  رؤوس  فوق  وتتناحر 
من األمن والسلم ومن خيرات بلدهم، وذلك منذ إسقاط 
نظام معمر القذافي في سنة 2011  إثر انتفاضة دعمها 
عسكريا حلف شمال األطلسي، والتي أدخلت ليبيا في 
أطراف  فيها  ساهمت  والالستقرار  العنف  من  دوامة 
خارجية قريبة وبعيدة ومن كل التوجهات والتحالفات 

طمعا في خيرات وثروات هذا البلد الغني. 
لهذا فإن العديد من املبادرات الديبلوماسية، سواء 
التي تمت في العديد من العواصم العاملية أهمها برلني، 
باريس، جنيف، القاهرة  والتي حضرتها أطراف دولية 
مورطة في هذا الصراع، لم تعط أية نتيجة حتى اآلن، 
في حني أن محادثات السالم بالصخيرات سنة 2015، 
عنها  تمخضت  املتحدة،  األمم  برعاية  تمت  والتي 
حكومة الوفاق الوطني املعترف بها دوليا قبل أن يتم 
على  الليبيني  تحريض  خالل  من  االتفاق  هذا  إسقاط 
الحروب  من  الطويل  املسلسل  وهو  البعض،  بعضهم 
الذي نعرف نتائجه، بعد إفشال اتفاق الصخيرات من 
طرف القوى الخارجية . األمل يتبلور اليوم، من جديد، 

من لقاءات بوزنيقة، بني الليبيني دون تدخل خارجي، 
مشاكلهم  حل  إلى  الليبيني  تدفع  التي  املبادرة  وهذه 
دائما  كانت  التي  تدخالت خارجية هي  دون  بأنفسهم 

فعالة وأدت نتائ� إيجابية لصالح الشعب الليبي.
املبادرة املغربية سواء مبادرة الصخيرات أو مبادرة 
الدولي،  املتحدة واملجتمع  األمم  بها  بوزنيقة  أشادت 
إقليمي  كفاعل  للمغرب  والفعال  الحاسم  الدور  وبهذا 
سعى ويسعى إلى جمع الليبيني، وكل أطراف النزاع، 
سواء املجلس األعلى للدولة أو برملان طبرق، من أجل 
األطراف  كافة  يجمع  سياسي  توافق  إلى  التوصل 

الليبية املتنازعة.
وجدت  بليبيا  النزاع  لحل  املغرب  مبادرة  أهمية 
كبيرة  ثقة  لهم  الذين  أنفسهم،  الليبيني  من  ترحيبا 
األطراف  ثقة  تنال   أنها  كما  قيادته،  وفي  املغرب  في 
الخارجية املورطة في هذا الصراع، أو على األقل أنها 
الواليات  دعم  إلى  باالضافة  هذا  علنيا.  بها  ترحب 

املتحدة األمريكية وأوروبا، كما أن مبادرة بوزنيقة لم 
تعترض عليها روسيا أو الصني أو أي عضو آخر  في 

مجلس األمن. 
بشكل  الطرفني  إعالن  إثر  املحادثات  هذه  وجاءت 
وذلك  النار،  إلطالق  وقفا  املاضي  غشت  في  مفاج� 
املشير  شن  بعدما  املاضي  العام  األزمة  تفاقم  بعد 
والداعم  ليبيا  شرق  على  يسيطر  الذي  حفتر،  خليفة 
طرابلس،  على  للسيطرة  هجوما  طبرق،  لبرملان 
طرف  من  بها  املعترف  الوطني،  الوفاق  حكومة  مقر 
الصخيرات... اتفاق  عن  واملنبثقة  املتحدة   األمم 
وروسيا،  واإلمارات  مصر  بدعم  حفتر  ويحظى 
فايز  يرأسها  التي  الوفاق  حكومة  تحظى  حني  في 
تركيا. وبدعم  املتحدة  األمم  باعتراف   السراج 
من  تمكنت  تركيا  من  مدعومة  الوفاق  حكومة  قوات 
استمرت  معارك  إثر  الليبي  الغرب  كل  على  السيطرة 
قوات  بانسحاب  يونيو  مطلع  وانتهت  عام  من  أكثر 
كان  التي  املناطق  وسائر  طرابلس  محيط  من  حفتر 
وتوقفت  البالد،  غرب  وشمال  غرب  في  عليها  يسيطر 
املعارك في محيط مدينة سرت االستراتيجية التي تعد 
بوابة حقول النفط وموان� التصدير في الشرق الليبي.
الوقت  في  جاءت  بوزنيقة  محادثات  فإن  لهذا 
النزاع  أطراف  اقتناع  بعد  املناسب،  السياسي 
فقد  عسكريا،  وليس  سياسي  ألزمتهم  الحل  بأن 
الخارجي  والدعم  العسكرية  القوة  حفتر  جرب 
الوفاق  حكومة  وجربت  مسعاه،  في  ينجح  أن  دون 
التابعة  املناطق  السترجاع  القوة  استعمال  الوطني 
سرت  مدينة  محيط  في  وتوقفت  تركي،  بدعم  لها 
بعد  جاءت  بوزنيقة  لقاءات  فإن  لهذا  االستراتيجية. 
السياسي. الحل  بضرورة  الصراع  أطراف   اقتناع 
أن  االجتماعات  اختتام  في  املشترك  البيان  ويقول 
«النقاشات تمخضت عن تفاهمات مهمة تتضمن وضع 
وإهدار  الفساد  على  للقضاء  تهدف  واضحة  معايير 
الذي  املؤسساتي  االنقسام  حالة  وإنهاء  العام  املال 
تعرفه ليبيا». وجاء في البيان الذي تاله ممثل املجلس 
«الحوار  أن  نجم  خليفة  محمد  الليبي  للدولة  األعلى 
وقد  وبناء»  «إيجابي  بشكل  يسير  الليبي  السياسي 
«الجميع  أن  البيان  وتابع  مهمة»»،  «تفاهمات  حقق 
يأمل في تحقيق نتائ� طيبة وملموسة من شأنها أن 
تمهد الطريق إلتمام عملية التسوية السياسية الشاملة 

في كامل ربوع الوطن».
منهما  كل  يضم  وفدين  الليبي»  «الحوار  وجمع 
خمسة نواب من املجلس األعلى للدولة في ليبيا وبرملان 
حفتر،  خليفة  املشير  ليبيا  شرق  لرجل  املؤيد  طبرق 
بوريطة... ناصر  املغربي  الخارجية  وزير   بحضور 

أنطونيو  املتحدة  األمم  عام  أمني  باسم  متحد�  وقال 
مبادرة  بأن  ثقة  على  «نحن  املناسبة  بهذه  غوتيريش 
إيجابي على تسهيل  لها وقع  املغرب األخيرة سيكون 

األمم املتحدة للحوار السياسي الليبي».
النزاع  أطراف  لجمع  املغربية  املبادرة  هذه  نجاح 
األجنبية،  التدخالت  عن  بعيدا  بينها  والحوار  الليبي 
«البناء»  الدور  وبهذا  الدولي،  املجتمع  بها  أشاد 
األزمة  بداية  منذ  ساهم،  الذي  للمغرب،  و»الفاعل» 
الليبية، في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي 
للنزاع في ليبيا وتعزيز السلم واالستقرار في املنطقة.

الخارجية  الشؤون  وزير  قال  السياق  هذا  وفي 
بالخارج، ناصر  املقيمني  اإلفريقي واملغاربة  والتعاون 
بوريطة، ببوزنيقة، إن التوافقات التي تمخضت عنها 
النواب  ومجلس  للدولة  األعلى  املجلس  وفدي  لقاءات 
الليبي، أكدت قناعات اململكة بأن الليبيني قادرون على 
إلى  يحتاجون  وال  بأنفسهم  ملشاكلهم  حلول  إيجاد 
وصاية وال تأثير، وهم األقدر على معرفة مصلحة ليبيا 

وتحديد السبيل نحو خدمة هذه املصلحة.
إليها  التي توصل  الهامة  التوافقات  أن  وشدد على 
السيادية،  املناصب  في  التعيني  تهم  والتي  الوفدان، 
ليست مجرد إعالن نوايا أو توصيات، بل هي تفاهمات 
تأثير  لها  وقضايا  مؤسسات  تهم  ملموسة  وقرارات 

مباشر على الحياة اليومية للشعب الليبي.
كما اتفق الطرفان أيضا على استرسال هذا الحوار 
واستئناف هذه اللقاءات في األسبوع األخير من الشهر 
التي  الالزمة  اإلجراءات  استكمال  أجل  من  الجاري 

تضمن تنفيذ وتفعيل هذا االتفاق.
بقوة  املغربية، وعودتها  للديبلوماسية  النجاح  هذا 
إلى امللف الليبي، هو عمل نوهت به العديد  من الدول، 
ومصر  وبلجيكا  وإيطاليا  وإسبانيا  فرنسا  فيها  بما 
الدبلوماسية  وانخراط  وبجهود  وتركيا،  واألردن 
الدولي  التنويه  هذا  الليبية،  األزمة  ملف  في  املغربية 
لم يكن  الذي  الغياب  الجزائر، وهو  الجارة  غابت عنه 
نجاح  أي  يزعجه  املرادية  بقصر  النظام  ألن  مفاجئا، 
ثوابت  من  أصبح  أمر  وهو  املغربية،  للديبلوماسية 

ديبلوماسيته.
باريس،  العاصمة  من  والقادمة  األخيرة  التسريبات 
تتحد� عن لقاء جديد بني أطراف النزاع الليبي، ولقاء 
اإليجابية  النتائ�  على  االشتغال  إلى  يصبو  باريس 
حضور،  في  باريس  وترغب  بوزنيقة  للقاء  األخيرة 
باإلضافة إلى أطراف النزاع الليبي، برلني وروما،  من 
أجل لعب الورقة والثقل األوروبيني، لكن هل يمكن لهذه 
باريس  بني  الصراع  تفاقم  ظل  في  تنجح  أن  املبادرة 
وأنقرة التي أصبحت طرفا أساسيا في األزمة الليبية؟

إن االعتقاد بالتطور 
الفكري والعلمي، 

بجدليته المستمرة، 
والمنفتح على االنتقادات 

العقالنية، هو بالنسبة 
لالتحاد فضاء للنقاش 

والجدال والتجارب 
والبرهان المطور لجودة 

ا�فكار والمعارف 
والحقائق

أهمية مبادرة المغرب 
لحل النزاع بليبيا وجدت 

ترحيبا من الليبيين 
أنفسهم، الذين لهم 

ثقة كبيرة في المغرب 
وفي قيادته، كما 

أنها تنال  ثقة ا�طراف 
الخارجية المورطة في 

هذا الصراع، أو على ا�قل 
أنها ترحب بها علنيا
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 يشكل   إعالن   تطبيع   العالقات   بني  
 إسرائيل   والبحرين   بعد   بضعة   أسابيع  
 من   قرار   مماثل   اتخذته   اإلمارات   العربية  
 املتحدة   نجاحا   إلسرائيل    ..    في   وقت  
 يخشى   فيه   الفلسطينيون   من   أن   تضعف  
 هذه   الخطوات   مساعيهم   لحل   الصراع  
 اإلسرائيلي   الفلسطيني   املمتد   منذ   عقود  

 بدعم   عربي   موحد . 
 وقال   مراقبون   إسرائيليون   وفلسطينيون  
 إن   االتفاقيتني   بني   اإلمارات   والبحرين  
 كانتا   أمال   إلسرائيل   والواليات   املتحدة  
 حيث   سعت   قيادتهما   باستمرار   للحصول  
 على   اعتراف   الدول   العربية   من   دون   إنشاء  
 دولة   للفلسطينيني،    وأصبحت   البحرين  
 ثاني   دولة   خليجية   تقوم   بتطبيع   عالقاتها  
 مع   إسرائيل،   بعد   دولة   اإلمارات   العربية  
 املتحدة،   ورابع   دولة   عربية   منذ   توقيع  
 اتفاقيتي   السالم   مع   مصر   1979   واألردن  
 «  --    1994 تعاون   مشترك  « وخالفا   لألردن  
 ومصر،   وهما   دولتان   تتمتعان   بحدود  
 مشتركة   مع   إسرائيل،   ذهبت   البحرين  
 ودولة   اإلمارات   العربية   املتحدة   بعيدا  
 في   تطبيع   العالقات   مع   إسرائيل   تتضمن  
 التعاون   املشترك   في   كافة   املجاالت   بما   فيها  

 املجال   العسكري . 
 ويرى   محللون   سياسيون   إسرائيليون  
 لوكالة   أنباء )  شينخوا   ، ( إن   اتفاقيتي  
 التطبيع   عززتا   مكانة   إسرائيل   في   عالقات  
 مع   دول   عربية   غنية   فضال   عن   وضعها   في  
 مواجهة   خصومها   اإلقليميني   التي   تشوبها  
 أجواء   من   التوتر   املتصاعد   خصوصا   مع  
 إيران،   واعتبر   الكاتب   واملحلل   السياسي  
 آفي   يسخاروف،   إن   ما »  يجرى   ببساطة   هو  
 تحالف   جديد   بني   دول   الخلي�   وإسرائيل،  
 بدعم   من   الواليات   املتحدة   األمريكية   ،   هذه  
 هي   البداية   وستنضم   دول   أخرى   قريبا  
 إلى   هذا   التحالف  . وتحاول   إدارة   الرئيس  
 األمريكي   دونالد   ترامب   إقناع   دول   عربية  
 أخرى   بإقامة   عالقات   مع   إسرائيل،   معتبرة  
 أن   انضمام   دول   إلى   هذا   املسار   هي   مسألة  
 وقت   فقط  . وأشار   يسخارف   إلى «    أن   تطبيع  
 العالقات   بني   دولتني   خليجيتني   ما   كان   ليتم  

 دون »  ضوء   أخضر  « من   دول   عربية   فاعلة  
 مثل   السعودية،   األمر   الذي   يمهد   الطريق  
 أمام   آخرين   للسير   على   نفس   الخطى » ،   على  
 حد   قوله  . وكانت   السعودية   قررت   السماح  
 للرحالت   الجوية   التجارية   اإلسرائيلية  
 بعبور   أجوائها   في   الطريق   إلى   اإلمارات،  
 بعد   أن   كانت   البحرين   سمحت   بذلك.   
 وتعتبر   البحرين   التي   يغلب   على   سكانها  
 الطابع   الشيعي   حليفا   وثيقا   للسعودية  
 واإلمارات،   وتستضيف   مقر   قاعدة   بحرية  
 كبيرة   هي   مقر   األسطول   الخامس   للبحرية  

 األمريكية  . 

ا��ال�   �ال�حال�ا�   
وانتقدت   إيران   بشدة   االتفاق  
 التطبيعي   بني   اإلمارات   والبحرين  
 وإسرائيل،   واعتبرته   تهديدا   لها  . ويعتبر  
 املحلل   السياسي   أمير   بوخبوط   أنه»   
 ال   شك   أن   الجبهة   املضادة   إليران   بدأت  
 تتعزز   بعد   إعالن   اتفاقيات   التطبيع  
 مع   إسرائيل   ، « مشيرا   إلى   أن   هناك  
 العديد   من   الدول   العربية   والخليجية  
 التي   ستطبع   مع   إسرائيل »  ليس   رغبة  
 باالقتصاد   والسالم   فقط   وإنما   أيضا  
 ملواجهة   أي   خطر   من   الدول   اإلقليمية  
 املحيطة   ، « ولطاملا   ربطت   إسرائيل  
 بني   الحاجة   لعالقة   تجمعها   بالدول  
 الخليجية   في   مواجهة   إيران   التي   تمتلك  
 عالقات   متوترة   مع   السعودية   وحلفائها.  
 وقال   بوخبوط «    إن   إسرائيل   واإلدارة  
 األمريكية   تسعيان   لتشديد   الخناق   على  
 إيران   وأن   التطبيع   جاء   نتيجة   تحول  
 في   املصالح   والتحالفات   منذ   سنوات » ،  
 فمن   ناحية   تخشى   إسرائيل   من   مساعي  
 إيران   لتطوير   أسلحة   نووية،   وهو   ما  
 تنفيه   طهران،   ومن   ناحية   أخرى   تشعر  
 دول   الخلي�   بالقلق   املستمر   من   التهديد  

 اإليراني . 
   ومن   جانبه   قال   املحلل   والكاتب  
 السياسي   الفلسطيني   هاني   حبيب  
 إن »  ما   نراه   اليوم   هو   بمثابة   إشهار  
 لحجر   األساس   لتحالف   إقليمي   يضم  
 إضافة   إلى   الواليات   املتحدة   وإسرائيل  
 دوال   عربية   أخرى  .« وأضاف   أن   فكرة  
 التحالف   قديمة   وامللف   اإليراني   يشكل  
 األداة   والعنوان   واملبرر   لهذه   املنظومة  

 لتكون   حاضنة   لخارطة   سياسية   جديدة  
 تسيطر   عليها   الواليات   املتحدة   عن   بعد . 

 وتوقع   حبيب   بفشل   هذا   التحالف  
 بسبب   الخالفات   داخل   مجلس   التعاون  
 الخليجي   ووجود   دول   عربية   خليجية   على  
 عالقة   طيبة   مع   إيران   وتركيا   مثل   الكويت  
 وعمان،   مشيرا   إلى   أن   مثل   هذه   الدول   قد  
 ال   تمتنع   عن   التطبيع   لكنها   لن   تدخل   في  

 تحالف   ضد   إيران . 

�ر��   عن   مبادرة
 ال���   العربية

وبالنسبة   للفلسطينيني   الذين   عبروا  
 عن   رفضهم   واستنكارهم   الشديدين  
 لالتفاق   البحريني   اإلماراتي   اإلسرائيلي  
 ووصفوه   بأنه »  طعنة   في   خاصرتهم»   
 فإن   التطبيع   مع   إسرائيل   يشكل   خروجا  
 عن   مبادرة   السالم   العربية   لعام ،2002    
 التي   اقترحتها   في   البداية   اململكة   العربية  
 السعودية   وتبنتها   جامعة   الدول   العربية،  
 والتي   تنص   على   انتظار   الدول   العربية  
 حتى   قيام   دولة   فلسطينية   قبل   تطبيع  
 العالقات   مع   إسرائيل  . ويقول   املحلل  
 الفلسطيني   محمد   ياغي،   إن »  التحالف  
 مع   إسرائيل   سيضعف   أدوات   ووسائل  
 الضغط   لدى   الفلسطينيني   لحمل   إسرائيل  

 على   إقامة   دولة   فلسطينية  .« وأضاف  
 أن   األنظمة   العربية   تريد   رسم «    خرائط  
 جديدة   للصراع   في   املنطقة   وأن   فلسطني  
 وفق   الرؤية   الجديدة   للصراع   في   املنطقة  
 مانع   لهذا   التحالف   العلني،   وبالتالي  
 يجب   إزالتها   من   جدول   أزمات   املنطقة  
 أو   إعادتها   للصفوف   الخلفية   حتى   يمكن  
 للتحالف   العربي   اإلسرائيلي   أن   يولد   دون  
 معيقات  .  » ويرى   املحلل   السياسي   من   رام  
 اهلل   هاني   املصري   أن »  ما   حصل   تحصيل  
 حاصل   ومتوقع،   منذ   اإلعالن   عن   صفقة  

 القرن   األمريكية   لحل   الصراع،   والحبل  
 على   الجرار  .« ويقول   املصري   إن »  املهم  
 اآلن   االعتراف   بالحقائق   والتحوالت  
 الجديدة،   والرهان   أوال   وأساسا   على  
 الشعب   الفلسطيني   داخل   الوطن   وخارجه  
 وعلى   الشعوب   العربية   واإلسالمية   وعلى  
 الحركات   الحرة   واملتضامنة   مع   القضية  
 الفلسطينية . « وأضاف   املصري   أن  
 الدول   العربية   التي   تهرول   إلى   إسرائيل  
 ستكتشف   عاجال   أم   أجال   أن   االرتكاز  
 على   الواليات   املتحدة   وإسرائيل   في   بناء  
 مصالحها   هو   وهم   وخداع   وذر   للرماد   في  
 العيون   عن   القضية   األولى   عربيا   ودوليا  

 وهى   إقامة   الدولة   الفلسطينية . 

  اإ�سرائيل   تعزز   عالق�ته�   مع   دول   عربية..   
 والفل�سطينيون   يتوقعون   الأ�سواأ

 الدول   العربية 
التي   تهرول 
إلى   إسرائيل  

 ستكتشف   عاجال   أم  
 أجال   أن   االرتكاز  

على   الواليات  
 المتحدة   وإسرائيل  
 في   بناء   مصالحها  
 هو   وهم   وخداع

قال   المحلل  
 والكاتب   السياسي  
 الفلسطيني   هاني  

 حبيب   إن »  ما   نراه  
 اليوم   هو   بمثابة  

 إشهار   لحجر   األساس  
 لتحالف   إقليمي   يضم  

 إضافة   إلى   الواليات  
 المتحدة   وإسرائيل  

 دوال   عربية   أخرى

تحليل �ي��   من ��الة �ي���ا



قضايا المجتمع09
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

االربعاء 16 شتنبر 2020 املوافق  27 محرم 1442 العدد 12.641

������� ���� ���� ��� ������� ������
اأزمة الت�د��� ب�ن��ة بن�سر��و ��ير ��سب الأ�سر والأطر التربوية

���  ����� م���  محلي    

طل�ة �ي� بن� م��ر يوا�سلون اجتي�ز المتح�ن�ت الج�معية

���� ��� ������� م������

حد ال�سوالم.. جغرافية �س��سعة بتحدي�ت اأمنية ��ير�

عبداللطيف الكامل

تلميذ   400 حوالي  تنقل  مشكل  بات 
وتلميذة من منطقة أغروض إلى إعداديات 
تجد  لم  بحيث  قائما،  والدشيرة  او  بنسرك�
بأكادير  اإلقليمية  املديرية  اآلن  حد  إلى  له 
إداوتنان للتعليم حلوال نهائية، وتعد هذه 
املعضلة مبعث قلق بالنسبة  آلباء وأمهات 

وأولياء التالميذ .   
الوضع  املمكن تجاوز هذا  «لقد كان من 
السابق،بعد  الجماعي  قرراملجلس  عندما 
وأمهات  آباء  من  عديدة  شكايات  تلقيه 
من  اإلعدادية  تقريب  التالميذ،  وأولياء 
سكنى   التالميذ والتلميذات الذين يقطعون 
مسافات طويلة يوميا على األرجل وأحيانا 
دراستهم  ملتابعة  العادية  الدراجات  على 
باإلعدادي والثانوي التأهيلي بحي الوفاق 
بجماعة  اإلعداديات  وبإحدى  او  ببنسرك�
املجلس   اقترح  بحيث  الجهادية،  الدشيرة 
لهذا  والغابات  للمياه  تابعة  أرض  اقتناء 
الغرض، لكن رفض املدير اإلقليمي السابق  
برمجة إعدادية بمنطقة أغروض والتماطل  
في توفير   األرض باملنطقة حال دون تحقيق 
إلى  اآلباء، الفتني  يقول بعض  الحلم»  هذا 
«أن  املشكل ظل عالقا  منذ عشر سنوات، 
وتسبب في ظاهرة اإلكتظاظ بإعدادية ابن 
شقرون التي يتابع فيها حوالي 380 تلميذا 
وتلميذة يقطنون كلهم بحي أغروض،بينما  
بإحدى  وتلميذة  تلميذا   20 حوالي  يتابع 

اإلعداديات بالدشيرة الجهادية، وهو وضع 
كلها،  باملنطقة  املدرسية  الخريطة  أربك 
إلى  التخطيط أحيانا  حيث لجأت مصلحة 
ظاهرة  من  الحد  أجل  من  ترقيعية   حلول 
اإلكتظاظ وامتصاص غضب جمعيات اآلباء 
بهذه  ليس  التالميذ  وأولياء  واألمهات 

اإلعدادية بل بإعداديات أخرى».
املصلحة  ”فإن  تربوي  مصدر  ووفق 
إعدادية  ببرمجة  تقوم  أن  عوض  املعنية، 
ثانوية  الغرض،  لهذا  تحويل،  أو  جديدة 

تأهيلية تم إحداثها مؤخرا ، قررت تحويل 
لحل  إعدادية  إلى  التأهيلية  بدر  ثانوية 
املشكل، رغم أن هذه األخيرة راكمت تجارب 
واألنشطة  والتدريس  التكوين  في  مهمة 
أزمة  خلق  في  تسبب   ما  اإلشعاعية؟ 
أخرى لألطر التربوية واإلدارية وفي إرباك   
بأنه  علما  املوسم،  لهذا  املدرسي  الدخول 
لو تمت  املشكل  تفادي هذا  املمكن  كان من 

معالجة  األمور بنجاعة». 

 الطيب الشكري

عملية  مطهر  بني  عني  بمدينة  تتواصل 
للطلبة  الربيعية  االمتحانات  إجراء 
األول  محمد  لجامعة  املنتسبني  والطالبات 
انطلقت  التي  العملية  وهي   ، بوجدة 
وال  الحالي  شتنبر   7 االثنني  يوم  صبيحة 
تزال مستمرة، حيث كانت االنطالقة بطلبة 
وطالبات كلية العلوم، على أن يدخل باقي 
 ( االداب  و  (الحقوق  والطالبات  الطلبة 
االمتحانات  في  املقبل  األسبوع  من  بداية 
بني  عني  مدينة  مستوى  على  تجرى  التي 
مطهر باملركز السوسيوثقافي ( دار الثقافة 
تهييء  تم  حيث  الشباب،  دار  كذا  و   (
الفضاءين من أجل أن تمر هذه االمتحانات 
تدابير  ظل  في  وهادئ،  مسؤول  جو  في 
البرتوكول  مع  تماشيا  احترازية  وقائية 
الذي حرصت رئاسة الجامعة مع  الصحي 
مجلس جماعة عني بني مطهر  على تطبيقه 
االمتحانات  قاعات  تعقيم   من  بداية   ،
وهي  التعقيم،  أدوات  و  الكمامات  وتوفير 
والتنظيم   بالسالسة  اتسمت  التي  العملية 

فريق  وباقي  الجامعة  أطر  إشراف  تحت 
العمل لدار الثقافة ودار الشباب .

 وتجدر اإلشارة   إلى أن جامعة محمد 
 13 تخصيص  عن  أعلنت  قد   كانت  األول 
مختلف  موزعةعلى  لالمتحانات  مركزا 
من  ملتمسات  بعد  الشرقية  الجهة  أقاليم 

تخصيص  أجل  من  املتداخلني  من  عدد 
مراكز محلية إلجراء هذه االمتحانات التي 
تأتي في ظروف استثنائية تمر بها بالدنا 
الصحية  الطوارىء  حالة  استمرار  ظل  في 

للتصدي لجائحة كورونا.

صالح فكار  

حتى عهد غير بعيد، عاش سكان منطقة 
ماقبل التقسيم   - الغربية  اوالد احريز 
حينها  تضم  التي كانت  االخير-   الترابي 
والسوالم  احريز  اوالد  الساحل  جماعات 
الطريفية وجماعة الخيايطة، في أمن وسالم 
بعيدا عن كل أساليب التعصب او القبلية، 
الترابي  املجال  شساعة  من  الرغم  على 
حرص  اقليم سطات،  لعمالة  حينها  التابع 
جسور  ربط  على  املنطقة  وعقالء  حكماء 
والدواوير  القبائل  التآخي والتازر بني 
االرواح  األمن  عن  ولم يكن يومها هاجس 
ساكنة  زمن  من  حيزا  يأخذ  واملمتلكات 
منطقة اوالد احريز الغربية ، وكان   التفكير 
في تمتني عالقات التعارف من خالل إقامة 
الوالئم والزرود عبر مناسبات أعدت لسباق 
الفروسية  ومواسم  االصيلة  الخيول 
(التبوريدة) كموسم سيدي محمد الخياطي 
بالسوالم  التهامي  بالخيايطة وموالي 
احمد  بن  محمد  وسيدي  الطريفية، 
الساحل  بجماعة  الضاية)  (مول  الجلولي 
الشاط�  رحال  وسيدي  اوالد احريز، 
على  الرأي  يستقر  قبل أن  بذات الجماعة، 
فوق  اصبح يقام  موحد  مهرجان  إحياء 
تراب جماعة سيدي رحال الشاط� بشراكة 
في  الشركاء  بني  التسيير  في  وتناوب 
الترابط  قيم  آمنة جسدت  اجواء احتفالية 
جاد  بما  منتشني  القبائل،  بني  والتعايش 
خيرات  من  الساحلي  الشاوية  تراب  به 
وجودة ووفرة  وبورية  سقوية  فالحية 
والنقطة  بالسوالم  الحمراء  اللحوم 
األمر كدلك الى  وظل  الكيلوميترية 30. 
تمت  بموجبه  الذي   2009 تقسيم  حلول 
حضرية   جماعة  الى  السوالم  مركز  ترقية 
بمجال  برشيد  اقليم  لعمالة  حاليا  تابعة 
األم،  الجماعات  جناحي  اقتص  ترابي 
احريز،  اوالد  والساحل  الطريفية  السوالم 
الجماعة  عرفت  التحول، حيث  بداية  وهنا 
بعد  املحدثة  السوالم  احد  الحضرية 
والفتا  سريعا  ديموغرافيا  نموا  التقسيم 
على مستوى البناء والتعمير، عبر انتشار 
الزهراء  كحي  اتجاه  كل  في  التجزئات 
بأشطرها،  الضخامة  واالتقان،  والوحدة 

حي  القديم،  السوق  الصناعي،  الحي 
البام،  بلوك  لحداية،  املنزه،  حي  املسيرة، 
العالية  الساحل،  رياض  العطار،  دوار 
التابعة  الدواوير  1والعالية 2، اضافة الى 
للجماعة الحضرية السوالم كدوار الجوالة 
وعني سيرني واوالد جامع...... دون نسيان 
على  املمتد  الضخم  العمران  مشروع 
مساحات شاسعة، كل هذا راجع لجغرافية 
االقتصاد  قطب  من  القريب   املدينة  موقع 
املالي  «الدار البيضاء»،  مع توفر  شبكة 
طرقية مهمة كالطريق الوطنية رقم 1 طنجة 
(البيضاء-  السيار  والطريق  الكويرة   -
محطة  الحديدية  السكة  وشبكة  الجديدة) 
تضم  أصبحت  كما  لعسيالت).  (الكار 
املناطق  كبريات  من  صناعية  منطقة 
قيمة  شكلت   عوامل   . باالقليم  الصناعية 
مضافة لتنمية املنطقة في أفق تحقيق قفزة 
لم  الديموغرافي   االنفجار  لكن   تنموية،  
يواكبه  دعم  مجموعة مجاالت دات أولوية 

كاألمن والتعليم والصحة ...
وبخصوص  األمن، والذي يشمل حماية 
وعرضه  وشخصه  وماله  حياته  في  الفرد 
توفيره  أصبح  فقد  وأهله،  وممتلكاته 
السوالم،  احد  مدينة  في  حيويا   مطلبا 
مصدر  بتالوينها   الجريمة  صارت  بعدما 
قلق ساكنة السوالم،  وتتوزع بني السرقة 

وتهديدهم  املارة  سبيل  اعتراض  عبر 
تعنيفهم   مع  االبيض  السالح  باستعمال 
السيارات  وسرقة  املنازل  سرقة  الى 
على  املمنوعات  في  واالتجار  واملواشي، 
اختالف درجات سمومها   وخطورة تنظيم 
مروجيها، كما يستشف من واقعة اكتشاف 
حمولة املخدرات التي زاد وزنها عن خمسة 
والتي  املاضية،  القليلة  االشهر  في  أطنان 
بدوار  البحر  عبر  العبور  وجهتها  كانت 
احريز  اوالد  الساحل  جماعة  الزراولة 
السوالم،  امللكي  الدرك  ملركز  اداريا  التابع 
االجهزة  طرف  من  تفكيكها  تم  والتي 
ليطرح  للبيضاء،  واالستخباراتية  االمنية 
السؤال العريض عن أحقية  احد السوالم 
في إحدا� مفوضية لألمن تتالءم والتزايد 

الديموغرافي الذي تعيشه  املنطقة ككل؟ 
الحركة  مع  تزامنا  طرحه  تجدد  سؤال 
الدرك  جهاز  عرفها  التي  االنتقالية 
رئيس  انتقل  وبموجبها  مؤخرا،  امللكي 
املركزالقضائي لدرك السوالم، لفسح املجال 
جسام  تحديات  تنتظره  جديد  قائد  أمام 
الستتباب األمن باملنطقة، وذلك استحضارا 
الدرك  عناصر  عدد  في  املسجل  للنقص 
يعرف  شاسع  جغراقي  بمجال  املتواجدة 
عنه  تتولد  سريعا   ديموغرافيا  نموا 

حاجيات وانتظارات متعددة األوجه ؟ .

تأهيلية بدر .. قرار تحويلها إلى إعدادية أثار الجدل؟

ع.س.ن /135/ إ.ت



ذ . رشيد سكري

                                                                         
في  األدب  جدوى  حول  اثنان  يختلف  لن      
، الذي  ، بل لن يختلف اثنان حول املغزى  الحياة 
 . التاري�  عبر  اإلنسان  وجدان  في  األدب  يحفره 
اء ، الذي يتوسل  فما  اإلنسان إال ذاك الكائن الحكَّ
بالظواهر األدبية ، بغية أن يصل إلى أهداف ومرام 
محددة سلفا  باإلضافة إلى أن اإلنسان لن يستطيع 
أن يتخلى قيد أ�نملة عن جوهر األدب � بمعنى أنه 
يوظف ، في تواصالته اليومية ، مختلف املكونات 
األساسية لألدب . فتارة يصف وتارة أخرى يسرد 
وتارة أخرى يحاور � لذلك قال إفور ريتشاردز في 
إن اإلنسان كائن� أدبي�   »  : معنى املعنى «  كتابه « 

بامتياز».
الحكي عن طريق  عالم  نل�  الشرط  بهذا  إننا    
شرطا  الحكي  مادام   ، القصيرة  القصة  جنس 
على  تنطوي  بؤرة  القصة  ومادامت   ، وجوديا 
القصة حوار  مختلف أجناس األدب. فضال عن أن 
و تشكيل داللة و إبداع معان . فال غلو إذا قال عميد 
إن القصة   : أحمد بوزفور «   » املغرب  في  القصة  
طفلة في األدب� ألن سوسيولوجية الطفولة ترتبط 
 . الصبا  ي�عة  وم� البراءة  و  باللعب   ، األذهان  في   ،
ال  الذي   ، للجمال  آخر�  الطفولة وجه�  فنظارة  ومنه 
يستقيم عوده  من دون هذه املرحلة العمريَّة ، التي 
تختزنه  الحكي  في  فالجمال   . اإلنسان  منها  يمر 
الذي   ، املنيف  الحلم  طريق  عن  القصيرة  القصة 
يراود شخوصها  وأفضيتها والطموحات الكبيرة � 

التي تسكن روادها .
الذي  الناظم   الخيط  عن  نبحث  أن  أردنا  فإذا 
نعي   أن  بد  ال   ، الداللة  إنتاج  و  القصة  بني  يربط 
أوال :  ما املقصود بالداللة ؟ وما حدود هذه الداللة 

؟ وكيف تتجسدن عند متلقي الخطاب القصصي؟ 
ففي سبيل هذا املعطى ، نفهم أن لإلبداع  تركيبا 
كيميائيا � فهو مزي� من التفاعالت و تبادل التأثير 
والتأثر واقتناص اللحظات الهاربة ، وكل هذا يجب 
أن يصطبغ بالرؤية الفنية  . بما هي اللحمة التي 
تخيط نسي� اإلبداع . في هذا السياق فالرؤية للعالم 
، حسب لوسيان كولدمان ، هي رؤية فنية � جمالية 
باألساس . لذا ظلت القصة من بني األجناس األدبية 
األكثر تجسيدا لهذا املعطى األدبي . عالوة على ذلك 
، فاملسعى الرئيس هو الذي يسمح لنا أن نطل من 
خالله على مكونات األدب برمته ، وتجعل من النص 
نصا أدبيا . فالرؤية الفنية � الجمالّية تبغي بالغة 
اإلمتاع كشرط أساس في تحسني التلقي اإلبداعي 

يجب  في .فاإلمتاع  حاضرا  يكون  أن 

و  والتشكيل  واملسرح  الشعر  و  الرواية  و  القصة 
السينما ... فال يستقيم عود الجمالّية من دون بالغة 

اإلمتاع ، بما هي فصيل بالغي بامتياز. 
أحمد  عند  القصصي  التذوق  مستويات  إن 
 ، واملكونات  البنية  نحو  مباشرة  تتجه  بوزفور 
من حيث  القصيرة   القصة  تأطير  لنا  تخول  التي 
هي جنس أدبي . يضع هذا التأطير اليد على أهم 
 . دونها  من  القص  فن  يستقيم  ال  التي  األسس  
الشخصيات  طفلة  القصة  إن   : بوزفور  يقول  فكما 
. فهذا يؤشر على أن  في كتابه «الزرافة املشتعلة» 
هذه األخيرة ، كمكون أساس في الحكي القصصي 
عندما  بمعنى   ، النص  سدى  في  الجمال  تقذف   ،
فهي  ومهمشة  منبوذة  شخوصا  القصة  تتناول 
تصّير القبيح� جميال . ويصبح لهذه الفئة املنسيَّة 
واملتجاوزة في النسي� املجتمعي صوت� ومكان في 
التلقي القصصي . أو عندما تله� القصة ، حسب 
بوزفور دائما ، بماسحي األحذية أو بائعي الديطاي 
أو الفراشني أو الشواش أو الندل ، فهي تسحب بهم 
البساط نحو بقعة الضوء ، وتمسح على وجوههم 
تركيب  ذات  الشخصيات  أن  غير   . العت��مة  غبش 
مختلف ومتباين ، يتمظهر وجودها في السرد عن 
طريق هذا االختالف الذي يرمي بظالله على املذاهب 
واإليديولوجيات والثقافات  والحضارات اإلنسانيَّة 
على مر التاري� . فالمناص إذن، من البوح بالدور 
السرد.  نسي�  في  الشخصية  تلعبه  الذي  الخطير 
الرؤية  مصدره  الحكي  فدينامو   ، ذلك  على  عالوة 
التي تتمتع بها الشخصية للزمن والفضاء والحد� 
السردي كمكونات أساسية في إبداع داللة املحكي . 
فإبداع شخصية في القصة يكون ارتباطها بالتاري� 
ارتباطا قويا، حيث تصبح ، من هذه الزاوية، وثيقة 
تاريخية شاهدة على العصر،  فضال عن القص الذي 

يفيد من التاري� بشكل مباشر .    
إلى جوار ذلك ، يكتسي الفضاء القصصي وجها 
إن  املتلقي.  يبتغيها  التي   ، الجمالّية  للمتعة  آخر 

يتماهى  بل  القصة ينسجم واألحدا�،  في  الفضاء 
معها إلى حد التالحم . فأفضية القصة تتراوح ما 
بني الحقول والنجوم واملدينة والشوارع والدروب 
. وفي  القصة  ... تعكس وجوه شخصيات  واألزقة 
خاضعا  القصصي  الفضاء  يصبح  املضمار  هذا 
ذلك  على  عالوة   . العالم  رؤية  غرار  على  للرؤية 
إلى  ضيق  مكان  من  القصصي  الفضاء  يتحول 
هو  بما   ، العكس  أو  متناه  وغير  مفتوح   مكان 
الوجوه  القاص�  فيه  يرسم  حيث  الفني  الفضاء 
واألمكنة والظالل . إال أن الحيز في القصة يكتسي 
خصوصي�ة نفعية من جهة  وإمتاعيَّة من جهة أخرى 
عندما يتحول إلى كائن يتنفس ويعيش ويشرب ... 
فهو ينمو بنمو األحدا� ويخبو ضوؤه  بتقلصها. 
عذَّب� الكائن� الحي�  ب� كما ي� عذ� لكن يمكن للفضاء أن ي�
الغابات  نحو  القاص  يجنح  عندما  خصوصا   ،
املوحشة  والفالة   ، الشاهقة  والجبال  الكثيفة  
والفجاج السحيقة  والكهوف املظلمة ، حسب قول 

الدكتور عبد املالك مرتاض . 
غير أن هذا الجنوح يصاحب العملية اإلبداعية 
ويبوصلها نحو اقتناص لحظة الطفرة الفجائية أو 
أ�هبة  على  النص  يكون  وفيها   ، اإللهامية  املرحلة 
الخروج نحو الحيز الوجودي. في هذا الشأن يظل 
التي تنهض  الخشبة  أو  السدى  القصة  في  الحيز 
بالعمل املسرحي . فالفضاء بالنسبة للقصة شبيه 
لرسم  ال وجود  إن  من حيث   ، ام  الرسَّ عند  بالحيز 
خارج الحيز. فاإلبداع مجرد محاكاة لشيء موجود 
القصصي  الفضاء  من  يأخذ   ، أصال  الطبيعة  في 
ويرعاها  عليها  يسهر  التي  الجمالّية،  املتعة  تلك 
بوزفور  أحمد  عند  القصصي  فاملكان   . املتلقي 
في  يقول   . بامللموس  ويتمظهر  جغرافيا  يتشكل 
 : جميال  شيء  كل  فأصبح   »  :  » الفنان   » قصة  
بني  السماء  وفسحة  والناس  والسيارات  األبنية 
فاملكان   «... الجو  في  املارة  والطائرة  العمارات 
هذه  أن  غير  ويتنفسه،  به  القارئ يحس  من  قريب 

فيذيبها   � الفنية  الرؤية  حسب  تتشكل  األفضية 
الكاتب ليصنع منها أشياء� أخرى وجديدة . يقول : 
ربع « � بغية حصول  ثلث  والدائرة ت� « املربع� فيها ي�
. ويكتشف  القصصي  بالعالم  القارئ  الّدهشة عند 

سر الحكي املوجود في هذا الجنس األدبي . 

لـُحمة الحكي اللغة ُ
؟ وكيف  القصة جماليت��ها  لغة  أين تستمد   من 

راكها ؟ ف اللغة لتورط املتلقي في ش� توظَّ
جالة، على مستويات  عر�ج، بع� ال مناص من أن ن�

اللغة في القصة ، أهمها :
عن  التبليغ  إلى  تهدف  التي   ، الطبيعية  اللغة 

الحد��
والرمز  اإليحاء  تتوخى  السيميائيَّة  اللغة 

واإلشارة الدالة في القصة �
اللغة الواصفة حيث تترك للمتلقي فرصة التأمل 

واستنباط األحكام�
لغة املحو والنقصان ، حيث تكون فيها الجملة 

ناقصة دائما و الداللة منقوصة�
اللغة الحوارية .

املستويات  هذه  بني  واملزج  التجانس  هذا  في 
بهر بسحره  الخمسة في القصة، نحصل على عالم ي�
تحبيراته  يوزع  الذي  هو  الجيد  فالكاتب  القراء. 
على هذه املستويات، وينس� منها عوامله السردّية 
فيها  ، يتحكم  اللغة حصان طروادة  تبقى  . وفيها 
الجمال�  ها  أخاديد� في  كبير، ويزرع  بنشاط  الكاتب� 
والداللة  أيضا�. تسعى هذه املكونات الجادة للحكي 
إلى خلق عوالم القصة عند الرائد أحمد بوزفور ، 
الشخصيات والفضاء القصصي واللغة هي األثافي 
على  عالوة  اإلبداعية.  خلطته  عليها  ينصب  التي 
العناصر جميعها تسهم في إخراج  ذلك، فكل هذه 
عنصر الجمال إلى حيز الوجود � من خالل التذوق  

والتشويق.
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االشتراكي

  اأحمد بوزفور ...  وع�سق المحكي�ت 

يأكلون فراغا طازجا 
يأكلون أرانب الصالة الهادئة جدا  
يأكلون املتناقضات في قاع البئر 
يأكلون بيض اهلل في السجون 

يأكلون ذراع الشرفة املائلة إلى النوم  
يأكلون أعمارهم بملعقة األرمل. 

يربطون معزاة الغد بحبل مشنقة 
هم يضحكون كثيرا. 

مثل عميان في جنازة النهار 
يبكون بأيقاع زيزان الصيف 

وهم معلقون في الهواء. 
ألن خبز النهار تحول إلى كوبرا  

وازداد املاء مرارة 
في منحدرات الحنجرة 

ال ينامون أبدا . 
يمألون البنادق باملوسيقى. 
ثم يفتحون النار على طيور 

الهواجس. 
هم يلعبون بصحون طائرة  

يسقط الواحد تلو اآلخر في الهوة 
السوداء  

مدججا بحج� واهية جدا 
وبنبرة لوقيانوس السميساطي  

يشتمون إله نافقا بسبعني مترا   
يشتمون العلل األولى في الربوة. 

اللعنة، يجرون نصوصهم إلى التهلكة  
وحني يفر� العالم مثانته في اإلسطبل  

تلمع زهرة التوابيت األثيرة. 
يسقط الواحد تلو اآلخر
في نفق الالمعنى .  

لتهدئة الخواطر 
يجلبون السماء إلى حديقة الرأس  

مثل طائر مسحور.

ف�ا�
 ط�زج جدا   

للباحث  «مؤمنون بال حدود»، صدر    عن منشورات مؤسسة 
واألكاديمي املغربي املتخصص في علم االجتماع، حسن أحجي�، 
كتاب جديد  بعنوان «مدخل إلى علم االجتماع: نظرياته- مناهجه- 

قضاياه املعاصرة».
وقد كتب أحجي� معرفا بالكتاب على صفحة نادي علم االجتماع 

بالفايسبوك: 
الطالب  من  االجتماع  علم  تقريب  هو  الكتاب  هذا  هدف  «إّن   
من  يصادفه  عّما  الناتجة  مخاوفه  وتبديد  العربي،  والباحث 
صعوبات� في دراسته وممارسته لهذا التخصص املعرفي. يطمح 
موضوعا�  االجتماع،  علم  فهم  للطالب  ييسر  أن  إلى  الكتاب  هذا 
الكالسيكية  السوسيولوجية،  باألدبيات  يعّرفه  وأن  ومنهجا�، 
واملعاصرة. كما يسعى إلى أن يكون مرجعا� في متناول يد األساتذة 
من أجل تنشيط دروسهم، وتشجيع طالبهم على التفكير النقدي، 
ومساعدتهم على تطوير خيالهم السوسيولوجي. كما أنه يحاول 
االجتماع  علم  في  املبتدئني  والباحثني  الطالب  لهؤالء  يمنح  أن 
األبعاد  فهم  أجل  من  السوسيولوجي  الخيال  الستعمال  الفرصة 
املعاصرة  القضايا  على  التركيز  مع  االجتماعي،  لعاملهم  الجديدة 
واملقاربات السوسيولوجية الكفيلة بمعالجتها في ضوء القواعد 
العلمية للبحث االجتماعي. إّنها أهداف كبيرة، لكن يمكن بلوغها 

بالتأكيد. ويمكن لهذا الكتاب أن يساعد على تحقيقها.
الحكمة  «إن  بيرغر:  بيتر  االجتماع  لعالم  املأثورة  القولة  إّن   
لنا»،  تبدو  كما  ليست  األشياء  أّن  هي  االجتماع  لعلم  األولى 
د� لطرق تعليمنا وتشّكل إلهاما� للمؤلف لتحرير  ح� تنتصب بمنزلة ت�
هذا الكتاب. وملواجهة هذا التحدي، حاول أن يقدم علم االجتماع 
و«التفسيرات  املشترك»  الحس  «أفكار  مساءلة  تضع  بطريقة 
الرسمية» للقضايا واألحدا� في قلب املشروع السوسيولوجي». 
يقول حسن أحجي� في مقدمة الكتاب «إذا كنت تحب مشاهدة 
الناس، وتحاول معرفة ملاذا يتصّرفون على النحو الذي يتصرفون 
أبواب  يفتح  كان  ملا  االجتماع  بعلم  ب  ج� ع� ست� بالتأكيد  فإنك  به، 
بالتالي،  ويضمن،  خلفها»،  يحد�  ما  برؤية  لك  ويسمح  املجتمع 

«فهما أفضل للحياة االجتماعية».
 يذكر أن حسن أحجي� باحث وأكاديمي مغربي، حاصل على 
العلوم  بإبيستيمولوجيا  يهتم  االجتماع.  علم  في  الدكتوراه 
االجتماعية وسوسيولوجيا الدين. وقد صدر له  من قبل:   «نظرية 

بيير  عند  السوسيولوجية  املمارسة  قواعد  االجتماعي:  العال�م 
قيم  بني  الدولة  شركات  الجديد:  العمومي  «التدبير  بورديو»،  
العلوم  في  الكيفي  «البحث  املقاولة»،   وقيم  العمومية  الخدمة 
االجتماعية: نظريات وتطبيقات».  كما ترجم مجموعة من األعمال، 
من بينها «العلمانية وصناعة الدين»،  «الفرد واملجتمع: املشكالت 
األساسية للسوسيولوجيا»  «التحليل النفسي»،  ونشر العديد من 
املقاالت السوسيولوجية في مجالت ودوريات ومواقع متخصصة 

محكمة، كما قام بمراجعة مجموعة من الترجمات.

من أجل تقريب علم االجتماع من الباحثين والطلبة

ح�سن اأح�ي� ي�سدر »مدخل ا�� ع�� ا�جتم���
 سيرة أكثر من 70 سنة  في حضرة  الصحافة والسياسة   

»�يكل.. ا����ات ا���ي��
«دار  عن  قريبا  يصدر    
أيام  خالل  جديد  كتاب  ريشة»  
الصحفي  الكاتب  بسيرة  ويتعلق  
تحت  هيكل ،  حسنني  الراحل محمد 
عنوان «هيكل.. املذكرات املخفية» من 
 تأليف الكاتب الصحفي محمد الباز .

من  صفحة   600 في  يأتي  الكتاب 
ويتناول سيرة  الكبير،  القطع  القطع 
رصيده  خالل  من  الذاتية  هيكل 
الصحفي والسياسي الضخم ، حيث 
السياسة  صياغة  في  هيكل  ساهم  
فاروق حتى  فترة امللك  في مصر منذ 
باإلضافة   ،2016 سنة  وفاته 
الحتوائه على ألبوم صور لهيكل في 
مختلف مراحل عمره. ويصدر الكتاب 
 23 في  ميالده  ذكرى  مع  بالتزامن 

شتنبر الحالي.
وتفاصيل  سيرة  الكتاب  يتناول 
املصري  والصحفي  الكاتب  حياة 
الشخصية  هيكل،  حسنني  محمد 
رجال  وكبار  بالرؤساء  وعالقته 
الدولة، وذلك من خالل كتبه ومؤلفاته 
املتعلق  خاصة  الكبير،  وتراثه 
على  وشهاداته  السياسي  بالتحليل 

كثير من القضايا.
«ريشة»  دار  إن   » الكتاب  له حول  في تصريح  ريشة للنشر،  مدير دار  عثمان،  الناشر حسني  يقول   
في األساس دار نشر متخصصة في نشر املذكرات والسير الذاتية لرموز الفكر والثقافة والفن والقوة 
لألجيال،  وعابرة  ملهمة  وتجارب   ، ثرية  نجاح  وقصص  تحديات  تمثل  باعتبارها  عام،  بشكل  الناعمة 
وذلك  سياسية،  أو  صحفية  ظاهرة  يكون  أن  قبل  األول  املقام  في  إنسانية  ظاهرة  كان  هيكل  واألستاذ 
الصحافة.» الجاللة  صاحبة  عمر  من  عاما  سبعني  من  أكثر  طوال  عطائه  وتوه�  واستمرارية   بحجم 

ويؤكد عثمان أن» مثل هذه الظواهر تحتمل الرؤى املتجددة لها في كل وقت، وتستمر حاضرة رغم غياب 
صاحبها بقدر ما أعطى وترك من بصمات، والفكرة هي البطل في كتاب «هيكل».

من مؤلفات نذكر: «إسالميات كاتب مسيحي»،  «أيام الوع� والسلطنة»، «اإلسالم املصري»، «حدائق 
املتعة»، «ملوك وصعاليك»، «العقرب السام»، «رهبان وقتلة»، «التركة امللعونة.. كتاب األسرار».

الكتبجديد 

فتحي مهذب
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AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
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عمر بن جلون
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 1975 -12- 18
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ا���د ا���را��

ه��ة ال��ر�ر
- 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 

ال��ر�ر � ا�دار� � ا��ل�ة � 
ال�و��� � ا���را��� � ا����ر
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

الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5زنقة الجندي توفيق
عبد القادر - الدار البيضاءالهاتف: 0522.62.15.02

- قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 
الثالث الدار البيضاء 

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 ا����� ا��و�ة
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
2020/09/15

12.470
�و���: 
��ر��

اململكة املغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي

ملف القيم رقم: 2020/46
تاري� تعليق اإلعالن: 

2020/08/13
ملف التبليغ عدد: 253/20
تبليغ حكم غيابي بقيم في 
إطار الفصل 441 من ق.م.م

املرفوعة  الدعوى  على  بناء 
بالنت  كولدن  شركة  طرف  من 
في   GOLDEN PLANT
القانوني  ممثلها  شخص 
سيدي  بنكمود  بدوار  مقرها 
ينوب  باها  آيت  اشتوكة  بيبي 
اشكري  عبد هلل  األستاذ  عنها 
الجاعل  أكادير  بهيئة  املحامي 
بمكتب  معه  املخابرة  محل 
األستاذة سعاد فرجي املحامية 

بهيئة وجدة.
الدين  فتح  عزاوي  السيد  ضد: 
عنوانه بحي األمل شارع النور 

بركان.
لدى  القضائي  القيم  يعلن 
بوجدة  التجارية  املحكمة 
هذه  عن  حكم  صدر  أنه 
 2019/1304 عدد  املحكمة 
 2019/12/05 بتاري� 
رقم  التجاري  امللف  في 
بما  قضى   178/2019/8202
املحكمة بجلستها  حكمت  يلي: 

العلنية ابتدائيا وغيابيا بقيم:
في الشكل: بقبول الدعوى.

املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
في  املدعية  لفائدة  عليه 
القانوني  ممثلها  شخص 
مع  درهم   521.218.50 مبلغ 
تاري�  من  القانونية  الفوائد 
الحكم املوافق ل 2019/12/05 
وتحميله  التنفيذ  تاري�  إلى 
اإلكراه  مدة  وتحديد  الصائر 

البدني في الحد األدنى ورفض 
باقي الطلبات.

اليوم  في  الحكم  صدر  وبهذا 
والشهر والسنة أعاله

للقيم  القرار  تبليغ  على  وبناء 
بتاري�: 2020/03/04

الطعن  أجل  أن  يعلن  القيم  إن 
ال يسري إال بعد تعليق اإلعالن 
يوما   30 لذلك  املعدة  باللوحة 

وإشهاره.
ع.س.ن/2661/ا.د

 *************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية النقل للجهة لشرقية
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
رقم:

TO4109853
TO4110339

 TO4109920و

جلسة علنية
للجهة  النقل  مديرية  تعلن 
حسن  زنقة  [زاوية  الشرقية 
وجدة]  والزهراء  الوكيلي  
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
العروض  طلبات  عن  الكهرباء 

التالية:
املتعلق   TO4109853    -  1
بمديرية  العمل  فرق  بإمداد 
بأدوات  الشرقية  للجهة  النقل 

ومعدات الصيانة.  
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  م.ن   10 ل  الفص  في 

االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن 
سنويا:  بالدرهم  األشغال 

3.421.544,40درهم (م.ا.ر).
من  هذا  العروض  طلب  يتكون 

3 أجزاء.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 

األشغال في:

* 3.449.512,80درهم (م.ا.ر) 
املتعلق  األول  للجزء  بالنسبة 
التوتر  خطوط  فرق  بإمداد 
للجهة  النقل  بمديرية  العالي 
ومعدات  بأدوات  الشرقية 

الصيانة.
* 2.016.112,80درهم (م.ا.ر) 
املتعلق  الثاني  للجزء  بالنسبة 
التحويل  مراكز  فرق  بإمداد 
الشرقية  للجهة  النقل  بمديرية 

بأدوات ومعدات الصيانة.
1.400.868,00درهم    *
الثالث  للجزء  بالنسبة  (م.ا.ر) 
مراقبة  فرق  بإمداد  املتعلق 
بمديرية  واالتصاالت  التحكم 
بأدوات  الشرقية  للجهة  النقل 

ومعدات الصيانة.
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

في:
* 50000درهم بالنسبة للجزء 

األول 
* 50000درهم بالنسبة للجزء 

الثاني

* 20000درهم بالنسبة للجزء 
الثالث

املتعلق   TO4110339  -  2
كهربائي  محول  بإصالح 
أمبير  فولت  ميجا   100 قدرته 

املتلف في محطة الوالي.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
2.497.560.00درهم  األشغال 

(م.ا.ر)
املؤقتة   الضمانة  مبلغ 

50.000,00درهم
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
 2020 اكتوبر   07 األربعاء 
بقسم  العاشرة  الساعة  على 
(االتصال:  فاس  االستغالل 
رئيس  محمد  مقوة  السيد 
بفاس  الصيانة  مصلحة 
miqoi@onee.ma)، الهاتف: 

06.61.10.78.96

لفتح  العلنية  الجلسة  تعقد 
بطلبات  املتعلقة  األظرفة 
 TO4109853 رقم   العروض 
بتاري�   TO4110339و
الخميس 05 نونبر 2020 على 
بمقر  صباحا  التاسعة  الساعة 
بمديرية التموينات والصفقات 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  املاء 
بن  عثمان  زنقة  الكهرباء65, 
البيضاء  الدار   20000 عفان 
صندوق البريد   13498 الدار 

البيضاء - املغرب.
املتعلق   TO4109920 - 3
باستبدال سناسل التحبير من 
مركبة  سناسل  الى  الزجاجية 
الكهربائي  الخط  في   400kV
 "  03-40 كف   400 الجهد  ذو 

وليلي - بورديم".
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
4.146.480درهم  األشغال 

(م.ا.ر)
املؤقتة    الضمانة  مبلغ  يحدد 

000 50 درهم
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
 2020 اكتوبر   14 األربعاء 
بقسم  العاشرة  الساعة  على 
(االتصال:  فاس  االستغالل 
رئيس  محمد  مقوة  السيد 

مصلحة الصيانة بفاس
miqoi@onee.ma 

الهاتف:06.61.10.78.96
لفتح  العلنية  الجلسة  تعقد 
رقم  عروض  لطلب  األظرفة 
بتاري�   TO4109920
الخميس 12 نونبر 2020 على 
بمقر  صباحا  التاسعة  الساعة 
بمديرية التموينات والصفقات 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  املاء 
بن  عثمان  زنقة  الكهرباء65, 
البيضاء  الدار   20000 عفان 

الدار   13498 البريد  صندوق 
البيضاء - املغرب.

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي:

بمديرية  الصفقات  مكتب   -
للمكتب  والصفقات  التموين 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
عثمان  زنقة   ،65 الكهرباء: 
البيضاء  الدار  عفان2000  بن 
الدار   13498 البريد  صندوق 

البيضاء - املغرب.
الهاتف:

(212)(5)22.33.30 22
(212)(5)22.26.65.53

الفاكس: 
(212)(5)2243.31.12

يمكن االطالع على هذا القانون 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
ملف  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
بواسطة  املتعاهدين،  أحد  إلى 
كتابي  طلب  على  بناء  البريد، 
فإن  نفقته،  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  املكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 
بامللف. يجب تحضير العروض 
طبقا ملقتضيات دفتر الحمالت 

مللف االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
قبل  والصفقات  التم����وين 
الجلسة  عقد  وساعة  تاري� 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
التموين والصفقات قبل تاري� 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسات العلنية لفتح 
املبينة  بالتواري�  األظرفة 
التاسعة  الساعة  على  أعاله 
صباحا بمقر مديرية التم����وين 
والصفق����ات الكائن ب 65 زنقة 
عثمان بن عفان 20000 -  الدار 

البيضاء.
ع.س.ن/2665/ا.د  ع.س.ن /2667/ إد

ع.س.ن /2570/ إد

ع.س.ن /2663/ إدع.س.ن /2658/ إد
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اململكة املغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي

ملف القيم رقم: 2020/47
تاري� تعليق اإلعالن: 

2020/08/13
ملف التبليغ عدد: 

2018/143
تبليغ حكم غيابي بقيم في 
إطار الفصل 441 من ق.م.م

املرفوعة  الدعوى  على  بناء 
بالن  كولدن  شركة  طرف  من 
في شخص ممثلها القانوني 
بدوار  االجتماعي  مقرها 
بنكمود سيدي بيبي اشتوكة 

آيت باها.
الجاعلة محل املخابرة معها 
هلل  عبد  األستاذ  بمكتب 
اشكري املحامي بهيئة أكادير 
املخابرة  محل  والجاعل 
سعاد  األستاذة  بمكتب  معه 
فرجي املحامية بهيئة وجدة.

ضد:
برقم  عنوانه  احمد  النهاري 
الذهبي  املنصور  طريق   28

السعيدية.
لدى  القضائي  القيم  يعلن 
املحكمة التجارية بوجدة أنه 
رئيس  السيد  عن  أمر  صدر 
بوجدة  التجارية  املحكمة 
تحت عدد 2020/85 بتاري� 
امللف  في   2020/01/16
قضى   85/2020/8103 رقم 
بتعييني قيما قضائيا لتبليغ 

الحكم  النهاري  أحمد  السيد 
الصادر   1172/2017 عدد 
في   2017/11/16 بتاري� 
امللف رقم 289/2017/8203 

والقاضي بما يلي:
بجلستها  املحكمة  حكمت 
وغيابيا  ابتدائيا  العلنية 

بقيم:
في الشكل: بقبول الدعوى.

املدعى  بأداء  املوضوع:  في 
مبلغ  املدعية  لفائدة  عليه 
مع  68.400.00درهم 
تاري�  من  القانونية  الفوائد 
إلى  كمبيالة  كل  استحقاق 
التنفيذ  مع  التنفيذ  تاري� 
أصل  بخصوص  املعجل 
الصائر  وتحميله  الدين 
البدني  اإلكراه  مدة  وتحديد 

في حدها األدنى.

وبناء على تبليغ األمر للقيم 
بتاري�: 2020/03/05

إن القيم يعلن أن أجل الطعن 
تعليق  بعد  إال  يسري  ال 
لذلك  املعدة  باللوحة  اإلعالن 

30 يوما وإشهاره.
ع.س.ن/2662/ا.د
*************

اململك�ة املغربي�ة
وزارة التجهي�ز والنق�ل  

واللوجستيك واملاء
مديرية الطرق

املديرية اإلقليمية للتجهيز 
والنقل واللوجستيك  واملاء 

بميدلت
إع�الن ع�ن ط�لب ع�روض 

مف�ت�وح
رق�م: 2020/36

 2020/10/08 يوم  في 

عشر  الحادية  الساعة  على 
صباحا، سيتم بمكتب السيد 
للتجهيز  اإلقليمي  املدير 
واللوجستيك  والنق�ل 
األظرفة  فتح  بميدلت،  واملاء 
العروض  بطلب  الخاصة 
بعروض أثمان ألجل: التزويد 
لصيانة   الزفت  بمستحلبات 
التابعة  الطرقية  الشبكة  
للتجهيز  اإلقليمية  للمديرية 
واملاء  واللوجستيك  والنقل 

بميدلت.
طلب  ملف  سحب  يمكن  
الصفقات  بمكتب  العروض 
للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية 
واملاء،  واللوجستيك  والنق�ل 

زنقة أكادير ميدلت.
تحميله  كذلك  ويمكن 
الكترونيا من بوابة صفقات 

الدولة:
www.marchéspublics.

 gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان   *
مبلغ 1600,00درهم (الف و 

ستمائة درهم).
* كلفة تقدير الخدمات محددة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
في مبلغ: 103.200,00درهم 
ومئتان  الف  وثالثة   (مائة 

درهم)
من  كل  يكون  أن  يجب   *
وايداع  وتقديم  محتوى 
مطابق   املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   349-12-2
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 
كتابة  مكتب  إلى  باالستالم 
و  للتجهيز  اإلقليمي  املدير 
النق�ل واللوجستيك بميدلت.

مقابل  إيداعها  إما   *
املدير  كتابة  بمكتب  وصل 
والنق�ل  للتجهيز  اإلقليمي 
واللوجستيك واملاء بميدلت.

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

األظرفة.
بالطريقة  إيداعها  إما   *
بوابة  عبر  االلكترونية 

الصفقات العمومية
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

رقم 5 من نظام االستشارة.
للتجهيز  اإلقليمي  املدير 
واملاء  واللوجستيك  والنق�ل 

بميدلت

ع.س.ن/2669/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء
املديرية اإلقليمية بالحوز
إعالن عن طلب عروض 
مفتوح -جلسة عمومية-

HZ/2020/42 :رقم
 2020/10/13 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
مكتب  في  سيتم  صباحا 
للتجهيز  اإلقليمي  املدير 
واللوجيستيك  والنقل 
بتحناوت  بالحوز   واملاء 
املتعلقة  األظرفة  فتح 
ألجل:  أثمان  عروض  بطلب 
والزيوت  بالوقود  التموين 
مستودع  لتسيير  الالزمة 
للتجهيز  اإلقليمية  املديرية 
واملاء  واللوجيستيك  والنقل 

بالحوز-إقلي��������م الح�وز.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية 
واملاء  واللوجيستيك  والنقل 
ويمكن  بتحناوت،  بالحوز 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 
للصفقات  املغربية  البوابة 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  محددة  املؤقت  الضمان 
درهم  ألف  ثالثة عشر  مبلغ: 

(13.000,00درهم)
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وستة  (ثمانمائة  مبلغ:  في 
وثمانية  ومئة  ألف  وستون 
سنتيم  و00  درهم  وعشرون 
الرسوم)  احتساب  مع 
مع  866128,00درهم 

احتساب الرسوم 
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات العمومية

ويمكن للمتنافسني:
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور 

أعاله.
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الصفقات  بمكتب  وصل 
للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية 
واللوجيستيك واملاء  والنقل 

بالحوز بتحناوت.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  لجنة طلب  لرئيس 

عند بداية الجلسة وقبل فتح 
األظرفة.

أظرفتهم  إيداع  إما   *
املغربية  بالبوابة  إلكترونيا 

للصفقات العمومية.
املثبتة  الوثائق  إن   .
تلك  هي  بها  اإلدالء  الواجب 
املنصوص عليها في املادة 4 

من نظام االستشارة.
في  املقيمة  غير  املقاوالت   -
اإلدالء  عليها  يتعني  املغرب 
بامللف التقني كما هو محدد 

في نظام االستشارة.
ع.س.ن/2670/ا.د
*************
اململ�ك���ة املغرب�ي��ة

وزارة الداخلية
عمالة إقليم مديونة

الكتابة العامة
قسم امليزانية والصفقات
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2020/11/م.و.ت.ب

 2020/10/08 في 
العاشرة  الساعة  على 
قاعة  في  صباحا،سيتم 
العامة  بالكتابة  االجتماعات 
قسم  مديونة  إقليم  لعمالة 
امليزانية والصفقات مصلحة 
األظرفة  فتح  الصفقات، 
العروض  بطلب  املتعلقة  
اقتناء  ألجل  أثمان  بعروض 
مجهزتان  إسعاف  سيارتي 
لدعم األشخاص في وضعية 
هشاشة خالل جائحة كورونا 
- إقليم مديونة- صفقة فريدة.

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

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  آالف  تسعة  املؤقتفي: 

(9000.00درهم)
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
ألف  ستمائة  مبلغ:  في 

درهم( 600.000.00درهم)
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات   وايداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
الصادر في8  جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 

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

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

العمومية:
www.marchéspublics.

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

االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة 09 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/2672/ا.د
*************

شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك 

الوحيد  
 SOCIETE»  FROID

 ET CLIMATISATION
 ROUDANA SARL

«AU
66 تجزئة الوفاق سيدي 

بلقاس تارودانت رأس مالها 
10.000 درهم

املؤر�  عرفي  عقد  بمقتضى 
تمت   2020/6/18 بتاري� 
القانون  على  املصادقة 
ذات  لشركة  االساسي 
وذات  املحدودة  املسؤولية 

الشريك الوحيد التسمية:
froid et climatisation 
ROUDANA SARL AU
تجزئة   66 االجتماعي  املقر 
بلقاس  سيدي  الوفاق 

تارودانت
بيع  االجتماعي  النشاط 
وصيانة  واصالح  وتركيب 
التكييف  تجهيزات  جميع 

والتبريد
حدد رأس املال  الرأس املال: 
الشركة في مبلغ عشرة االف 
درهم   10000 هكذا  درهم 
حصة   100 الى  مقسمة 
درهم   100 بقيمة  اجتماعية 
للحصة كلها في اسم محمد 

امناش.
من  الشركة  تسير  التسيير: 
امناش  محمد  السيد  طرف 
وقد  سنة   99 الشركة  مدة 
القانون  ايداع نسخة من  تم 
املحكمة  لدى  االساسي 
االبتدائية بتارودانت السجل 
بتاري�   6857 التجاري عدد 

2020/06/19
ع.س.ن /2664/إ.د

ع.س.ن /2668/ إد

ع.س.ن /2671/ إد

ع.س.ن /2673/ إد



خالد الخضري

كان الكاتب والناقد األستاذ محمد صوف 
ضيف برنام� «مدارات» الذي يعده ويقدمه 
الزميل عبد اإلله التهاني على أمواج اإلذاعة 
سبتمبر   4 الجمعة  حلقة  ف��ي  الوطنية 
إعادتها  تمت  والتي  ليال   10 في   2020
التوقيت. نفس  في  6 سبتمبر  األحد   ليلة 
لكن  بإسهاب  وكعادته   - ص��وف  تحد�   
بكثير من التركيز واالختصار– عن بداياته 
وعالقته بالقراءة والكتابة والنشر والترجمة 
وإصداره لمجلة «أوراق» متوقفا عند عدد 
من العالمات البارزة في مساره اإلبداعي.. 
خصوصا عند شخصيات وشمت مسيرته  
محمد  ال��م��رح��وم  ال��ش��اع��ر  رأس��ه��ا  على 
الطنجاوي الذي نشر له أو ل نص قصصي 
قصير بجريدته: «المسيرة الخضراء» كما 
«مع  برنامجه   في  ربيع  مبارك  األستاذ 
ثم عبد المجيد الربيعي الذي  الصاعدين» 
شجعه على نشر أول رواية له: «رحال ولد 

المكي»... 

     من أجمل ما فاه به محمد صوف، 
فن  ف��ي  بليغا  درس��ا  شخصيا  وأع��ت��ب��ره 
(محلف  مترج��م����ا  باعتب��اره  اللغات 
لكنه مبدع،  وغير محلف (أدبيا)»  رسمي) 
المنشورة  النصوص  ترجمة  ((إن  قوله: 
تثري  العربية  اللغة  إلى  أجنبية  بلغات 
وال  حقا  جميل  وتقويها))  األخيرة  هذه 
يقف عند هذه الحقيقة إال من كان يعشق و                                                                                         
ويتقن اللغة العربية  دون أن يكون مطالبا 

مة. بإتقان اللغة المترج�
وهذا  ومن أجمل ما اعترف به أيضا – 
كونه   – االستغراب  إل��ى  ما  شي�ا  يدعو 
أبطال  مع  عاطفية  عالقات  في  يدخل  ال 
وشخصيات أعماله القصصية والروائية.. 
((فأنا كالصانع: يقول أو (الحرايفي)، تردني 
شخصية  أو  فكرة  كانت  سواء  خام  مادة 
وهذا  بحياد))  عليها  فأشتغل  صورة  أو 
لكاتب،  توفر  قلما  شجاع  موقف  حقيقة 
بعكسي تماما ولو أنني لست بروائي وال 
قاص، لكن كسيناريست أرتبط بشخصياتي 
ارتباطا حميميا لحد الكراهية في األخير، 

دليله أنني بكيت بحرقة يوم كتبت مشهد 
إعدام خربوشة في السيناريو الحامل لنفس 

العنوان من إخراج حميد الزوغي...
ردا على سؤال عبد اإلله تهاني حول هل 
كتب محمد صوف ما يكفي وهل أدى رسالته 
المنوطة به ككاتب؟ صرح هذا األخير أنه لم 
يطرح هذا السؤال على نفسه ألنه يكتب كما 
يتنفس و أن الكتابة بالنسبة له «هواية» 
رغم أن ذخيرته تتجاوز ال 20 مؤلفا ما بين 
الرواية والمجاميع القصصية والترجمات 
زائد العديد من المقاالت في حقول إبداعية 

مختلفة..
 إن االستماع لمحمد صوف – والذي أنعثه 
ممتع، مفيد وخصوصا مرفه..  بالحكيم – 
فحتى نصائحه يصرفها لك بخفة دم وبساطة 
تجعالنك تحتوي أي مشكل تطلب رأيه أو 
نصيحته فيه مهما اشتدت حدته، وآخر وأهم 
نصائحه كما ورد بعنوان إحدى رواياته:» 
دعها تسير» آ� غادي يوقع �ع ؟؟ فالمشكلة 
سوف تحل بالطريقة المناسبة.. وفي الوقت 

المناسب... وهكذا كان.. ويكون...

أيوب  الدالل
تستعد الفنانة المغربية هند زيادي لطرح جديدها الفني، حيث 
نشرت فيديو على صفحتها بموقع تنزيل الصور « االنستغرام 
بالل  والموزع  البهاوي  زهير  الفنان  رفقة  األستوديو  في   ،»
أفريكانو، وقالت: « نحن هنا مرة أخرى! هل مستعدون للجديد؟»
وكانت زيادي قد أطلقت أغنية «مجنونة» قبل ستة اشهر من 
األن، حيث وصلت متابعة كليبها إلى 36 مليون مشاهدة على 
«، و  اليوتيوب   » العالمي  الفيديوهات  رفع  صفحتها بموقع 
هي من كلمات و تلحين زهير البهاوي،  توزيع محمد شريف ، 
إخراج حسن الكرفطي ، و إنتاج امين رحيم، و قد شارك معها 
المؤثر  و  أقريو  سامية  المعروفة  الممثلة  الكليب  تمثيل  في 

الجزائري الشهير فاروق الملقب ب «ريفيكا».
واشتهرت هند زيادي في الساحة الفنية المغربية والعربية 
بطرحها مجموعة من األغاني المغربية وباللهجة اللبنانية مثل 

:»أموري»،»سرقني».....
واشتهرت زيادي أيضا بفعل مشاركتها في برام� اكتشاف 
المواهب الغنائية اكس فاكتر قبل خمس سنوات ضمن فريق 

ملكة اإلحساس اليسا.

337 مليون مشاهدة لكليب Dynamite لفريق BTS فى 20 يومامفاوضات مع خواكين فينيكس لتقديم جزأين من فيلم الجوكر بـ 50 مليون دوالر
الجوكر  فينيكس مع شخصية  حققه خواكين  الذى  الساحق  النجاح  أن  يبدو 
في الفيلم الذى حمل نفس االسم، سيستمر طويال� من خالل جزأين آخرين تحاول 
شركة وارنر بروس من خاللهما استثمار النجاح الكبير الذى حققه الجزء األول، 
من ارتباط الجمهور به مثلما ظهر في شباك اإليرادات بتخطيه ارقام قياسية على 
مستوى شباك التذاكر أو الجوائز الذى ترشح لها وعلى رأسها فوز خواكين فينيكس 

بجائزة األوسكار عن دوره فيه.
 موقع ذا ميرور الشهير نشر تقريرا� مؤخرا�، مفاده أن الشركة المنتجة للجزء 
األول تحاول جاهدة اقناع بطلها في التوقيع على عقد يتضمن سلسلة تحمل نفس 
االسم عبر تقديم جزء ثاني وثالث من الفيلم الشهير، وذلك مقابل 50 مليون دوالر، 

يحصل عليها فينيكس جراء موافقته على إعادة أداء الشخصية.

استطاع فريق BTS الكورى تحقيق عدد مشاهدات كبير من خالل كليب «Dynamite»، وهى 
األغنية التى حققت 337 مليون مشاهدة على موقع يويتوب، وذلك في 20 يوما فقط من طرحها. 

 الفريق الكورى BTS يسعى حاليا لتكثيف نشاطه بشكل ملحوظ خالل هذه الفترة، حيث 
يمتلك BTS جدوال مذهال يظهر األحدا� التى سيحرص جمهور هذا الفريق على متابعتها 
سواء من إطالق أعمال فنية أو التواجد بالحفالت أو البرام�، ويبذل الفريق مجهودا كبيرا فى 
وضع خطة مهمة للتروي� ألغنيتهم السينجل الجديدة «Dynamite»، وهى أغنية من ألبومهم 

المقبل الذى لم يعلن الفريق عن اسمه حتى اآلن أو موعد إطالقه.
الكورية الجنوبية، التى تصدرت قائمة بيلبورد ألفضل األغانى فى   (BTS) وتتطلع فرقة 
الواليات المتحدة ألول مرة، لتقديم أغانيها فى حفل جوائز جرامى العام المقبل وربما أيضا 

الحصول على جائزة أو اثنتين.
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n عبد المجيد رشيدي 

للفنانة  اإلب��داع��ي��ة  األع��م��ال  تشكل 
ال��زه��راء  فاطمة  المغربية  التشكيلية 
الحيحي مادة خصبة، تمأل فضاء لوحاتها 
فهي تركز على كل مقومات العمل الفني، 
في  التراثية  والعالمات  بالرموز  المدج� 
نطاق تجريدي معاصر، بإيحاءات جميلة 
واستعماالت تقنية مميزة، دالة على معان� 
وقيم معينة، تحكمها مجموعة من العوالم 

الفنية المعاصرة.
أكثر  الحيحي،  الفنانة  لوحات  تطرح 
المتبادلة  العالقة  جدلية  حول  من سؤال 
والمتداخلة بين معطيات الفنون التعبيرية 
والتجريدية، ومدى القدرة التي تملكها في 
خطوات اختصار العناصر اإلنسانية، في 
على  فقط  واإلبقاء  التجريدية،  لوحاتها 
إشاراتها الدالة عليها، ومن هذا المنطلق 
بين  التنقل  ح��االت  أعمالها  ف��ي  تظهر 
التعبير والتجريد بمثابة حالة تصالحية 
بين االتجاهات التصويرية وبين التجريد 
وحركات  المساحات  يعتمد  الذي  اللوني 
مشاهد  طروحات  بين  فما  اللوني  الخط 
متانة  خاللها  من  تعطي  التي  الطبيعة، 
وصياغة معمارية للمشهد، وبين أعمالها 
التجريدية، تظهر أجوبة لتساؤالت كثيرة 
مكثفة حول التوجهات واالنتماءات الثقافية 

والجمالية.
ويكفي أن نقارن بين طريقة معالجتها 

اإلنسانية،  واألشكال  الطبيعة  لعناصر 
في  والتقارب  التباعد  مدى  نواجه  حتى 
آن واحد بين التجربتين، ورغم ذلك تبدو 
الروح التعبيرية واحدة وإن اختلفت في 
تقنياتها وطرق معالجتها، وهذا ما نسميه 
فهي  التنوع،  وحدة  أو  االختالف  بوحدة 

في أعمالها التجريدية، تجنح في االتجاه 
التعبيري نحو االختزال وإضفاء المزيد من 
اللمسات اللونية العفوية، وتؤكد هواجسها 
الفنية في إضفاء أسلوبية خاصة ومميزة، 
وبالتالي فأعمالها تشكل خطوة تصاعدية 
في تجربتها المتواصلة منذ سنوات وهي 

في هذه الوقت تهدف الوصول إلى االتزان 
األلوان  الذي تؤديه من خالل  التجريدي، 

الفاتحة المختلفة .  
التعبير  بين  التنقل  ه��ذا  خ��الل  وم��ن 
الزهراء  فاطمة  الفنانة  تؤكد  والتجريد 
الحيحي، عدم انحيازها التجاه دون آخر 

وقدرتها على تحويل إبداعها إلى فسحة 
للحوار والنقاش بين األساليب والرسومات 
المختلفة، فهي ترضي التعبيري والتجريدية 
التشكيلية  للثقافة  وتعطي  واحد،  آن  في 

المغربية طابعها اإلبداعي الحقيقي.
الزهراء  فاطمة  مكناس  ابنة  وقالت 

إلى  التعبيري  من  االنتقال  إن  الحيحي، 
التجريدي هو أهم ما يجب أن يركز عليه 
الفنان في بعض األحيان، وأنا غالبا أنتقل 
أقع في  ال  بينهما حتى  أو أجمع  بينهما 
الغموض وال المباشرة فأجرد الجماليات 
ألعبر عنها كما أحب و أرى عندما أكون 
في حاالت صفاء مع ذاتي و أنا أتعامل مع 

األلوان واللوحة.
على  أنه  تؤكد  الحيحي،  الفنانة  ولكن 
الفنان أال يتوقف على نوع لوني واحد ألن 
الحالة التي يعيشها الفنان الموهوب هي 
الفنية وفق  التي تدفعه ليستخدم ثقافته 
ما يشكله من رؤى تأتي بشكل عفوي على 
إلى  بياضها  يتحول  التي  اللوحة  سطح 
عالم آخر، وتعطي فاطمة الزهراء، لأللوان 
في  أوسع  مدى  الفنان  لمنح  كبيرة  قدرة 
رسم ما يريد برغم صعوبة التعاطي معها 
و حاجتها إلى معرفة و تقنية ألداء حضور 
فني على مستوى الفن الحقيقي، وعن وجود 
الطبيعة بأشكال مختلفة في لوحاتها قالت : 
” الطبيعة لها قدرة على إعطاء الفنان أغلب 
المعاني التي تحرك إحساسه، فهي مصدر 
لعطاءات ال حدود لها وهي مكون جمالي 
كبير، فأنا أعيش فيها وأشكل كثيرا مما 

يختل� في مشاعري عبرها “ .
تدفعه  الفنان  أن  الحيحي،  وأوضحت 
العفوية لخياراته دون قصد..، و هذا يتوقف 
على اإلطالع و تنامي ثقافاته التي ستلعب 
دورا في نوع التشكيل الفني و نوع اللون.

هند �ي�دي ت�ست�د ل�ر� �ديد ه� ال�ن��ي

تحاف� سهرة « نجوم االولى « على رتبتها 
الرابعة لالسبوع الثالث على التوالي  ضمن 
الخمس برام� األكثر مشاهدة على « القناة 
االولى «، حيث تابع سهرة السبت االول من 
شتنبر نحو 2 و 500 الف مشاهد مسبوقة 
بمسلسل « قضية عمر « و االخبار الرئيسية 

و النشرة الجوية ..

 ، نجوم االولى»   ويالح� أن برنام� « 
من خالل مجمل حلقاته السابقة، أنه يعمل 
الموسيقي  االبداع  تشجيع  و  تنويع  على 
والغنائي المغربي بكل ألوانه، ورد االعتبار 
لرواد الفن المغربي الذين أسسوا لألغنية 
المغربية، و كذا الحفاظ على المورو� الفني 
التراثي،  وهذا ما البرنام� من بين البرام�  

االكثر تتويجا على « االولى «، حيث  يواصل 
تحقيق نتائ� إيجابية،  فبعد فوزه بذهبية 
وفضية المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون 
 2015/2019 بتونس على التوالي سنتي 
القصيري كأحسن  مريم  وتتوي� منشطته 
منشطة بالمغرب سنة 2019 حسب استطالع 
للرأي نظمته المجلة النسائية « سيدتي «، 
مشاهدة  نسبة  أحسن  قائمة  على  وتربعه 
خالل شهر شتنبر 2018 / فهو اليوم يؤكد  
مساره بفقراته المتنوعة ونسب مشاهدته 

المحترمة..
ي  وف� البرنام�،  معد  السعودي  محمد   
تصريح خاص، أكد أن الثقة التي وضعها  
في  ل��إلذاع��ة   الوطنية  الشركة  مسؤولو 
ي فريق عمله تفرض عليه بذل  البرنام�  وف�
كل  ليكون عند حسن ظن  الجهد  مزيد من 
من يتابع السهرة داخل المغرب وخارجه.. 
هذا ما تحقق- يقول المسعودي - مع فريق 
العمل في هذه المهمة ، حيث سيتم تكثيف 
الجهود من أجل تحقيق رضى الجميع من 
خالل  فتح أوراش  فنية كبرى تعطي فرصا 
كبيرة للعديد من الفنانين لإلبداع و العطاء 

الفني الهادف و الممتع  ..
 س.س

» نجوم الول� » تكر�س مك�نت�� م� بي� ال�رام� الأ��ر مت�ب�ة عل� »الأول�«

محمد صوف ضيف برنامج »مدارات« 
»اأن� ل اأربط عالق�ت ع�طفية مع �سخ�سي�تي..

والكت�بة عندي مجرد هواية«

 الفن�نة الت�سكيلية ف�طمة الزهراء الحيحي ..
ا�بدا� ���س وم�سوار فني  ملتزم
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أصداء المالعب

جياني  القدم  لكرة  ال��دول��ي  االت��ح��اد  رئيس    أكد 
إنفانتينو، أول أمس االثنين، أن منظمته تغيرت تحت 
» وقائع فساد في كرة  قيادته، متعهدا� بأال «تحد� أبدا�
القدم، وذلك خالل توقيع اتفاق مع األمم المتحدة لمكافحة 

الجرائم بحق الشباب عن طريق الرياضة.
وقال إنفانتينو «انتقلنا من منظمة تخدم نفسها تتبخر 
فيها مئات الماليين من الدوالرات، إلى مؤسسة تمتلك 

إثباتا� على كل يورو أو دوالر أو فرنك سويسري».
معه  التحقيق  يجرى  الذي  «فيفا»،  رئيس  واعترف 
في سويسرا على خلفية لقاءات بالنائب العام السابق 
في هذه الدولة ضمن التحقيقات حول شبكة فساد في 
عام تضررت  بشكل  القدم  وكرة  المنظمة  بأن  االتحاد، 

كثيرا� جراء وقائع الفساد. 

مزيدا�  هناك  يكن  لن  بكل وضوح،  «أقولها  وأضاف 
من الفساد في كرة القدم. تجاوزنا ذلك، وانتهى األمر. 

دخلنا مرحلة جديدة».
»، عقب  وتابع «سنعيش هذه الوثيقة ونعيشها يوميا�
المصرية  األممية،  للوكالة  العامة  األمينة  مع  التوقيع 

غادة والي.
من جانبها، أثنت الدبلوماسية المصرية على التزام 
لمواجهة  القدم  كرة  ونفوذ  تأثير  باستخدام  «فيفا» 

الجريمة وتوجيه رسالة إيجابية للشباب.
وصرحت والي «تتجسد أسمى قيمنا في الرياضة»، 
مذكرة بأهمية كرة القدم الهائلة بالنسبة لالقتصاد، ال 

سيما في إطار انعدام األمن نتيجة جائحة كورونا.

لقطة اليوم

المرادف إلقصائه المدوي من الدور  بعد مرور أسبوع على «سلوكه المتهور» 
ثمن النهائي لبطولة الواليات المتحدة في التنس، إحدى البطوالت األربع الكبرى، 
أول  المصنف  الصربي نوفاك ديوكوفيتش  اعترف  على مالعب فالشينغ ميدوز 
عالميا بأنه تعلم «الدرس»، مشددا على أنه «بالتأكيد لست مثاليا»، دون أن يعد 

بأن مزاجه العنيف لن يتسبب في هفوة أخرى في المستقبل.
وقال ديوكوفيتش في مؤتمر صحافي خالل اليوم األول من دورة روما الدولية 
حيث أعفي من خوض الدور األول وسيبدأ مشواره يومه  للماسترز (ألف نقطة) 

األربعاء «ستكون (الحادثة) هنا دائما، ولن أنساها أبدا».

وأضاف ديوكوفيتش «سيتعين علي تقبل ما حصل والمضي قدما وحتى تقبل 
ذلك كدرس جيد»، مهنئا بالقليل من السخرية الصحافيين على تذكيره، بعدة أسئلة، 

بالحاد� المأساوي الذي حد� قبل ثمانية أيام.
وتلقى ديوكوفيتش ضربة قوية في سعيه إلى احراز لقبه 18 في بطوالت الغراند 
سالم واالقتراب من منافسيه االسباني رافايل نادال (19) والسويسري روجيه فيدرر 
(20)، بعد استبعاده من فالشينغ ميدوز بشكل مثير بسبب ضربه إحدى حكمات 

الخطوط بالكرة دون قصد.

يستعد مهاجم المنتخب الهولندي لكرة القدم، 
أجل  من  الفرنسي  ليون  لمغادرة  ديباي،  ممفيس 
مليون   25 مقابل  اإلسباني  ببرشلونة  االلتحاق 
صحيفة  الثالثاء  أف��ادت  ما  بحسب  وذلك  ي��ورو، 

«دي تلغراف» الهولندية.
وفي حال كانت المعلومات صحيحة، سينضم 
ابن 26 عاما إلى مواطنيه فرنكي دي يونغ والمدرب 
الجديد للنادي الكاتالوني رونالد كومان، الذي كان 
الهولندي  المنتخب  إلى  ديباي  استدعى  من  أول 
حين كان يشرف عليه، قبل أن يتركه هذا الصيف 

لخالفة كيكي سيتيين. 
وأشارت «دي تلغراف» إلى أن «برشلونة يأمل 
تأكيد االنتقال رسميا وأن يقدم ديباي في كامب نو 
في وقت الحق من األسبوع الحالي»، كاشفة بأن 
قيمة الصفقة ستبلغ 25 مليون يورو، إضافة إلى 

مليونين آخرين كمكافآت.
ورأت الصحيفة أن «الشراكة بين ممفيس ديباي 
و(النجم األرجنتيني) ليونيل ميسي ستشكل تحديا 
يقدمان  الالعبين  أن  بما  لكومان،  بالنسبة  مثيرا 
(في  أفضل مستوياتهما حين يتوليان دورا حرا 

الهجوم)». 

وي��ب��ح��ث ك��وم��ان ع��ن م��ه��اج��م ب��ع��دم��ا أعلم 
أنه ال يدخل ضمن  األوروغوياني لويس سواريز 
خططه مع الفريق الكاتالوني للموسم الحالي، الذي 
(غاب  المنصرم  األسبوع  نهاية  عطلة  في  انطلق 
برشلونة عن المرحلة االفتتاحية نتيجة تأخر نهاية 

موسمه الماضي). 
وأعرب ديباي عن رغبته بعدم التجديد مع ليون 
لعام إضافي، ولم يخف يوما طموحه باللعب «مع 
من ليون، الذي يدافع عن ألوانه منذ  فريق أكبر» 
يونايتد  مانشستر  من  إليه  انتقاله  بعد   2017

اإلنكليزي. 
وسمح قرار إنهاء الدوري الفرنسي مبكرا بسبب 
تفشي فيروس كورونا المستجد، للمهاجم الهولندي 
الصليبي  الرباط  في  تمزق  من  التعافي  أجل  من 

تعرض له في 15 دجنبر الماضي.
ولعب الهولندي دورا أساسيا في قيادة ليون إلى 
الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، 
حيث انتهى مشواره على يد بايرن ميوني� األلماني 
(0 – 3) الذي توج الحقا باللقب على حساب الفريق 

الفرنسي اآلخر باريس سان جرمان. 

 ديوكوفيت�س: 
تعملت الدر�س

ديب�� ي�ستعد لم��در� ليون 
والتوقيع لبر�سلونة  

بعد أن كانت المصدرة األولى للمواهب الشابة في العالم، 
دخل فيروس كورونا المستجد على الخط ووضع كرة القدم 
البرازيلية في وضع صعب، نتيجة انخفاض حجم االنتقاالت 
الدولية لالعبيها، ما أضر بمالية األندية التي تعتمد بشكل 

أساسي على مدخول الصفقات المربحة.
وانخفض عدد الالعبين البرازيليين الذين ينتقلون سنويا 
االنتقاالت  فترة  بالمائة خالل   62 بنسبة  البالد  خارج  إلى 
الصيفية األوروبية هذا العام، وفق إحصاء وكالة فرانس برس، 
استنادا إلى بيانات من موقع «ترانسفرماركت» المتخصص. 
ففي الفترة الممتدة من 1 يونيو الى 8 شتنبر من العام 
الماضي، غادر 194 العبا أنديتهم البرازيلية للعب في الخارج، 
إما على سبيل اإلعارة أو بانتقال دائم، وفقا للموقع المتخصص 

باالنتقاالت.
لكن هذا العام وصل العدد إلى 74 فقط، وهذا ما أشار إليه 
الرياضية غوستافو هوفمان،  معلق شبكة «إي أس بي أن» 
الذي قال «هناك انخفاض في سوق االنتقاالت. تحاول األندية 

أال تنفق كثيرا ألن الوضع المالي عند الجميع معقد».
وتحتل البرازيل المرتبة األولى في العالم من حيث الالعبين 
الذين يلعبون خارج البالد (2742 العبا)، متقدمة على غريمتها 

األرجنتين (2330) وفرنسا (1740))، وفقا لتقرير صدر في 
مايو عن المركز الدولي للدراسات الرياضية في سويسرا.

عادة  االنتقاالت  تدر  ونيمار،  ورونالدو  بيليه  بلد  ففي 
حوالي ربع دخل األندية، في المرتبة الثانية بعد حقوق النقل 

التلفزيوني من ناحية اإليرادات.ال
الذي انخفضت  لكن عدد االنتقاالت ليس الشيء الوحيد 
تفشي  فرضه  الذي  المالي  اليقين  عدم  أرقامه، فوسط حالة 
التي  19»، انخفض أيضا حجم األموال   – «كوفيد  فيروس 

تنفق إلبرام الصفقات. 
وفي العام الماضي، كان مردود أكبر ثالثة انتقاالت دولية 
77 مليون يورو (91.4 مليون دوالر) على األندية البرازيلية، 
وضمنها صفقة بقيمة 45 مليون يورو بين ريال مدريد اإلسباني 
ونادي سانتوس، الذي تخلى للنادي الملكي عن الجناح الشاب 

رودريغو. 
وهذا العام، جلبت أكبر ثالثة انتقاالت أقل من 62 مليون 

يورو لألندية البرازيلية. 
وفي أكبر صفقة، دفع بنفيكا البرتغالي 28 مليون يورو 
الدولي  المهاجم  خدمات  على  الحصول  أجل  من  لغريميو 
يورو لضم العب  مليون   18 ذاته  النادي  دفع  كما  إيفرتون. 

الوسط المهاجم بيدرينيو من كورينثيانس. 
ورأى هوفمان أنه «لو كنا في عام (زمن) آخر، قد يضطر 

بنفيكا إلى دفع مبلغ أكبر (لضم إيفرتون)». 
ويأتي الركود في أسوإ وقت ممكن بالنسبة لألندية البرازيلية 
التي كانت تعاني أصال من ديون كثيرة، واآلن، هي تعاني أيضا 
من التداعيات االقتصادية ل�»كوفيد – 19» في البلد الذي لديه 

ثاني أعلى عدد وفيات في العالم، بعد الواليات المتحدة. 
وأشار رودريغو كابيلو، الصحافي المتخصص في الناحية 
البرازيلية، إلى أن  االقتصادية للرياضة في شبكة «غلوبو» 

«الهشاشة المالية لألندية ازدادت بسبب الوباء». 
ودفع تفشي «كوفيد – 19» السلطات البرازيلية إلى إلغاء 
جميع مباريات كرة القدم لقرابة أربعة أشهر، مما أثر على 
عقود الرعاية وإيرادات النقل التلفزيوني وتذاكر المباريات.

وجعلت األزمة االقتصادية مسألة االنتقاالت الدولية لالعبين 
البرازيليين أكثر أهمية من السابق، ألنها تسببت في انخفاض 

الريال البرازيلي مقابل الدوالر واليورو.
وهذا يعني أن قيمة األموال القادمة من الخارج قد ارتفعت 
بالنسبة لألندية البرازيلية، في وقت تكافح فيه لتغطية نفقاتها 
تداعيات  بسبب  تقلص حجمها  التي  األخرى  اإليرادات  من 

«كوفيد19-».
لكن «األندية األوروبية تشد أحزمتها»، أي تبخل في االنفاق 
ألنها تكافح أيضا في حالة عدم اليقين االقتصادي التي فرضتها 

الجائحة، وذلك بحسب وكيل الالعبين إدغاردو أغيالر.
«سوكر  شركته  أجرتها  التي  االنتقاالت  قيمة  وتراجعت 

ستارز غروب»، بنسبة 70 بالمائة هذا العام.
وهذه األزمة ليست محصورة بالبرازيل، بل طالت الدول 

المجاورة في أميركا الجنوبية.
ففي األوقات العادية، تعد البرازيل أيضا من المستوردين 
الرئيسيين لمواهب كرة القدم. لكن هذا العام، قلصت األندية 

مثل  دول  من  مع العبين  تعاقداتها  كبير من صفقات  بشكل 
األوروغواي والبيرو وكولومبيا.

وأشار الوكيل الكولومبي كارلوس كاليرو من شركة «وورلد 
سبورتس مانجمنت» إلى أن األندية البرازيلية اضطرت إلى 
«االكتفاء بالتعامل (التعاقد) مع العبين كانوا مطروحين (للبيع) 

في سوق البرازيل».
صفقات  ثال�  في  وسيطا  يكون  أن  على  كاليرو  واعتاد 
كمعدل في الموسم إلرسال العبين من أماكن أخرى في أميركا 
الجنوبية إلى األندية البرازيلية، لكن هذا العام لم يجر أي 

صفقة حتى اآلن. 

  أكد باريس سان جيرمان دعمه لمهاجمه البرازيلي نيمار، بعد شكواه من تعليقات عنصرية 
وجهها له اإلسباني ألبارو غونزاليس، مدافع أوليمبيك مارسيليا، خالل لقاء الفريقين األحد 

والذي خسره الفريق الباريسي 0 – 1.
وأكد بي إس جي عبر بيان له «يشدد النادي على أنه ال مكان للعنصرية في المجتمع أو 

كرة القدم أو حياتنا، ويطالب الجميع برفض أي من أشكال العنصرية».
وشدد نادي العاصمة الفرنسية على أنه تعاون طيلة 15 عاما� مع مؤسسات ناشطة في 
مجال مكافحة العنصرية ضد «جميع صور التمييز»، معربا� عن ثقته في أن تقدم رابطة كرة 

القدم الفرنسية إيضاحات في الواقعة.
وكتب نيمار «اآلن أريد مشاهدة صورة هذا العنصري وهو يصفني بالقرد ابن العاهرة، 

أنا تم طردي، وهو؟».
من جانبه رد قلب دفاع مارسيليا، الذي فاز بالكالسيكو وألحق بباريس الهزيمة الثانية له 

بالدوري، رافضا� وصفه بالعنصري ومدافعا� عن مسيرته الخالية من هذه األمور.
وأضاف «ال مكان للعنصرية. مسيرة نظيفة مع الكثير من الزمالء يوميا�. يجب تقبل الخسارة 

أحيانا� واإلقرار بها في الملعب. ثال� نقاط رائعة اليوم. شكرا� للعائلة».
من جانبه رد نيمار على العب مارسيليا «لست رجال� لعدم تحملك أخطائك، ال أحترمك، 

ليس لديك شخصية، تحمل مسؤولية ما قلته، فلتكن رجال� يا عنصري».
ويعد االنتصار هو األول لمارسيليا على سان جيرمان منذ 2011، وانتهى بطرد نيمار، 
وكورزاوا وباريديس من جانب الفريق الباريسي، وأمافي وبينيديتي من جانب مارسيليا. 

ب�ري�س �س�ن جيرم�ن يدعم نيم�ر ويط�لب ب�إي�س�ح�ت

ت�سل�سي ي�ستهل م�سوار� ب���ية في مرم� برايتون 

رئي�س الفيف� يتعهد بعدم
 تكرار وق�ئع الف�س�د

الأندية البرازيلية تتعر�س لأكبر ��� 
م�لية ب�سبب كورون�

استهل تشلسي المتجدد مشواره بالفوز على مضيفه برايتون بنتيجة 3 – 1، فيما 
عاد ولفرهامبتون بدوره بفوز ثمين من عقر دار شيفيلد يونايتد 2 – 0  االثنين، في 

ختام مباريات المرحلة األولى من الدوري االنكليزي لكرة القدم.
(23 من  ففي المباراة األولى، سجل ثالثية تشلسي كل من اإليطالي جورجينيو 

ركلة جزاء)، ريكي جيمس (56) والمدافع الفرنسي كورت زوما (66)، فيما كان هدف 
برايتون الوحيد من نصيب البلجيكي لياندرو تروسار (55).

وقدم تشلسي على ملعب «فالمر ستاديوم» أداء خجوال في الشوط األول، حيث لم 
يرتق إلى مستوى آمال عشاق ال�»بلوز»، إال أن رجال المدرب فرانك المبارد عوضوا في 
الشوط الثاني فخلقوا الفر� وسجلوا أهداف النقاط الثال� التي وضعت الفريق في 
مراكز المقدمة، غير أن فرحة الفوز اعتبرت ناقصة بسبب إصابة جورجينيو وخروجه 
من الملعب في الدقيقة 85، قبل القمة المرتقبة في المرحلة الثانية حيث يستقبل تشلسي 

غريمه ليفربول، المتوج بطال للدوري للمرة األولى منذ 30 عاما. 
وغاب عن صفوف تشلسي ثالثة من القادمين الجدد المغربي حكيم زياش بسبب 
االصابة، البرازيلي تياغو سيلفا وبن تشيلويل لعدم جاهزيتهما البدنية، فيما أشرك 
الوسط  والعب  فيرنر  تيمو  المهاجم  األلمانيين  الجديدين  الوافدين  المبارد  المدرب 

كاي هافيرتس. 
وأنفق النادي اللندني قرابة 200 مليون جنيه إسترليني منذ انتهاء الموسم المنصرم، 
أكثر من أي فريق آخر في الدوري الممتاز، بحثا عن محاولة تقليص الهوة التي تفصله 
عن ليفربول، حيث أنهى فريق المدرب البالغ 42 عاما موسم 2019 – 2020 في المركز 

الرابع بفارق 33 نقطة عن ال�»ريدز». 
في المقابل تابع برايتون سلسلة نتائجه المخيبة ل�مال على ملعبه إذ لم يحقق 

في الموسم المنصرم سوى خمسة انتصارات مقابل سبعة تعادالت وسبع هزائم.
في المباراة الثانية، حسم ولفرهامبتون النقاط الثال� على ملعب «برامال الين» في 
غضون 6 دقائق من صافرة البداية بفضل المكسيكي راوول خيمينيس (3) والمغربي 

رومان غانم سايس (6).



قررت العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية اعتماد 
مواعيد جديدة النطالق المباريات المؤجلة عن الدورات 
23 و 24 و 25 و 26 للبطولة االحترافية -القسم األول.

وأوضح بال� للعصبة نشره الموقع الرسمي للجامعة 
الملكية المغربية لكرة القدم، مساء االثنين، أن المباريات 
التي سبق تحديدها موعدها في الساعة السادسة مساء 
بعد  الخامسة  الساعة  من  ابتداء  انطالقتها  ستعطى 
الزوال، والمباريات المحددة سابقا في الساعة الثامنة 
مساء،  الربع  و  السابعة  الساعة  عند  ستنطلق  مساء 
والمباريات المحددة سابقا عند الساعة العاشرة مساء 
ستنطلق عوضا عن ذلك في الساعة التاسعة و النصف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التعديل دخل حيز 
التنفيذ ابتداء من أول أمس االثنين 14 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا القرار ، يضيف المصدر ذاته، «نزوال عند 
طلب الشركة الوطنية لإلذاعة و التلفزة، الرامي إلى تعديل 
موعد انطالق المباريات القادمة عن البطولة االحترافية 

القسم األول».

ناديه  سايس  غانم  روم��ان  المغربي  ال��دول��ي  ق��اد 
حساب  على  لصفر  بهدفين  ثمين  لفوز  ولفرهامبتون 
مضيفه شيفيلد يونايتد، في اللقاء الذي جمعهما مساء 
االنجليزي  الدوري  من  األولى  المرحلة  برسم  االثنين، 

لكرة القدم.
ملعب  على  الثال�  النقا�  وولفرهامبتون  وحسم 
«برامال الين» مبكرا، بعد أن افتتح التسجيل عن طريق 
مهاجمه راوول خيمينيس في الدقيقة الثالثة، قبل أن 
يعزز المغربي رومان غانم سايس تقدم فريقه بهدف ثان 
من كرة رأسية من داخل المنطقة في الدقيقة السادسة 

من عمر اللقاء.
وتابع وولفرهامبتون بقيادة مدربه البرتغالي نونو 
للمركز  إشبيزيتو سانتو نتائجه الجيدة بعد احتالله 
الماضي،  الموسم  في  االنجليزي  ال�دوري  في  السابع 

وبلوغه نهائي بطولة الدوري األوروبي.
عليه  يونايتد  شيفيلد  تفوق  وولفرهامبتون  وأنهى 
على أرضه، إذ تميل عادة الكفة لصالح صاحب المركز 
التاسع في الدوري المحلي في الموسم المنصرم، حيث 
كان فاز قبل هذه المباراة بسبع مباريات وتعادل في أربع 

وخسر مباراتين في 13 مواجهة بينهما.

أعلن البطل المغربي في رياضة «الكيك بوكسينغ» 
بدر هاري، عودته إلى الحلبة والمنافسة على حزام الوزن 
بينيامين  الروماني  ثانيا،  المصنف  بمواجهة  الثقيل، 

أجيغويي، الشهير بلقب «بيني».
ونشر هاري يوم االثنين، صورة عبر حسابه في موقع 
«إنستغرام»، كشف فيها أنه سيواجه «بيني» في السابع 
 New GLORY» من شهر نونبر المقبل، ضمن أمسية

event 76» لرياضة «الكيك بوكسينغ».
التي ستشرف  من جهتها، أعلنت منظمة «غلوري» 
على تنظيم النزال، أن مواجهة هاري و»بيني»، ستقام 
إجراء  مكان  تحدد  لم  لكنها  الجماهير،  حضور  بدون 

النزال المرتقب. 
وكان البطل المغربي، البالغ من العمر 35 عاما، تعرض 
للهزيمة في نزاله األخير الذي خاضه في شهر دجنبر 
بوكسينغ»،  «الكيك  في  أوال  المصنف  أمام  الماضي، 

النجم الهولندي ريكو فيرهوفن.

بعث االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، أول أمس االثنين، 
مراسلة إلى األندية األربعة المتنافسة في نصف نهائي 

دوري األبطال بمواعيد مباريات الذهاب واإلياب.
وحدد الكاف يوم 18 أكتوبر المقبل موعدا لمباراة 
محمد  بمركب  المصري  والزمالك  البيضاوي  الرجاء 
الخامس بالدار البيضاء، على أن تجرى مباراة العودة 
بمصر في 24 من نفس الشهر. كما أعلنت الهيأة القارية 
المشرفة على كرة القدم عن موعد مواجهة الوداد لألهلي 
محمد  بمركب  والمقررة  الذهاب،  لقاء  في  المصري 
الخامس، حيث حددت لها يوم 17 أكتوبر، فيما قررت 

برمجة لقاء اإلياب يوم 23 من الشهر ذاته بالقاهرة.
قد قرر تأجيل مباريات الدور نصف  وكان «الكاف» 
نهائي دوري األبطال على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وحدد االتحاد القاري يوم سادس نوفمبر المقبل موعدا 
إقامته، حيث  النهائي، دون أن يكشف عن مكان  للقاء 
يتوقع أن يعمد إلى القرعة لتحديده في حال تأهل فريق 

مغربي وآخر مصري.

في الوقت الذي يصر فيه فريقا الرجاء البيضاوي واألهلي 
صفقة  بشأن  بينهما  رسمي  اتفاق  أي  نفي  على  المصري 

وافق الالعب بدر بانون، تؤكد مصادر مطلعة  الالعب  م����ن أن 
حيث المبدإ على إكمال مشواره بنادي القرن، وأن الصفقة 
ستكون األغلى على مستوى المدافعين المغاربة، متوقعة بأن 

تفوق ملياري سنتيم.
بين  جارية  االت��ص��االت  أن  على  رج��اوي  مصدر  وكشف 

الفريقين، وأن المفاوضات بلغت أشواطا جد متقدمة، وأن 
تفاصيل صغيرة جدا تفصل الالعب عن توقيع عقده مع األهلي، 
والذي ستبلغ مدته ثال� سنوات، دون أن يفصح عن القيمة 
االجمالية لهذه الصفقة، التي يمكن أن ترتفع إلى سنة ماليير 

سنتيم، نصفها لالعب.
 وكان الرجاء قد مهد الطريق لرحيل عميده بانون بالتعاقد 
مع العبه السابق مروان الهدهودي، ودخوله في تحدي قانوني 
مع الدفاع الجديدي، الذي يصر على عدم احترام األخالقيات 

التي تنص عليها القوانين.
بمجرد  الخضراء  القلعة  بنانون  يغادر  أن  المتوقع  ومن 

انتهاء الموسم الكروي الحالي، والذي يشمل باإلضافة إلى 
الدوري االحترافي كأس العرب ودوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن عقد بانون (26 عاما) يمتد عقده مع الرجاء حتى 
2022، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة ملياري سنتيم.

وسبق لبانون أن لعب معارا  لنهضة بركان، قبل أن يعود 
إلى فريقه عام 2015، وأصبح بتوالي المباريات واحدا من 

أبرز نجومه.
وسبق لبانون، الذي لعب 19 مباراة هذا الموسم وسجل 
3 أهداف، أن ارتبط باالنتقال لألهلي منذ سنتين، لكن األمور 

لم تكتمل. 

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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 بانون يف الطريق إىل مغاردة القلعة الخرضاء بصفقة قياسية

قد تصل قيمتها ا�جمالية الى  ستة ماليير سنتيم
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عندما يعلن عبد الرحيم شكيليط، مدرب الوداد الفاسي، عن ساعة 
االنطالقة للبحث عن النقط سواء بالميدان أو خارجه، يعني أن التشكيلة 

البشرية للواف قد بلغت قمة االستعداد. 
ويمكن اعتبار الفوز، مساء االثنين أمام الطاس، الذي أجبر أولمبيك 

الدشيرة على اقتسام النقط، بداية طريق العمل الجدي.
وتمكن الفريق الفاسي من هز شباك االتحاد البيضاوي منذ الدقيقة 

7، بواسطة كمال الصالحي.
ورغم المجهودات المبذولة من طرف الفريق البيضاوي، الذي تمكن من 

الفوز بكأس العرش، إال أن الحارس والدفاع الفاسي كانا في المستوى، 
لينتهي الشوط األول بتفوق الفريق الزائر. وخالل الشوط الثاني استمر 
وداد فاس في البحث عن هدف ثان لتأمين النتيجة، وهو ما تأتى له 
في الدقيقة 55 عبر إدريس شكور، ما منح االطمئنان للواف، الذي كان 
بإمكانه تسجيل هدف ثالث لوال التسرع وعدم التركيز، قبل أن يمكن 
ابناء كاريان سانترال من تقليص الفارق، لينتهي اللقاء بانتصار فاسي، 

رغم ضغط المحليين لتعديل الكفة في آخر أنفاس المواجهة.
ورفع الواف بنهذه النتجة رصيده إلى 36 نقطة، وضعته في الرتبة 

الخامسة مع مباراة مؤجلة أمام الراك.
ومباراة ثانية كتفى الكوكب المراكشي بنتيجة التعادل بهدف لمثله 
أمام جاره شباب بنجرير، في اللقاء المؤجل عن الدورة 25 من الدوري 

االحترافي.
ورفع الفريق المراكشي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر 

رفقة االتحاد القاسمي وشباب بنجرير.

الطاقم التقني لفريق الواف خ. الطويل

يراهن القفاز المغربي، الذي كان الحاضر على 
بما  الرياضية  االستحقاقات  مختلف  في  ال��دوام 
المالكمين  قبضات  على  األولمبية،  األلعاب  فيها 
من  العديد  في  الحلبات  خبروا  الذين  الشباب، 
األولمبياد  لجعل  وال��دول��ي��ة،  القارية  المحافل 
الياباني (طوكيو 2020) محطة مضيئة في تاري� 
 الفن النبيل الوطني وتجاوز عثرات سالف الدورات.

المالكمة  رص��ي��د  ت��ع��زي��ز  م��س��ؤول��ي��ة  وس��ت��ك��ون 
المغربية في األولمبياد، بعد الميداليات النحاسية 
التوالي  على  عشيق  األخوين  نالها  التي  األرب��ع، 
برشلونة،  في  و1992  سيول  في   1988 سنتي 
والطاهر التمسماني في دورة 2000 في سيدني، 
 ،2016 ج��ان��ي��رو  دي  ب��ري��و  ال��رب��ي��ع��ي  وم��ح��م��د 
المالكمين،  من  الجديد  الرعيل  عاتق  على  ملقاة 
السلف. خطى  على  السير  هاجسه  يبقى   ال��ذي 

واألك���ي���د أن ان���ت���زاع ث��الث��ة م��الك��م��ي��ن وث��ال� 
في  ط��وك��ي��و،  ف��ي  ال��ح��ض��ور  لتأشيرة  م��الك��م��ات 

اإلقصائية  المحطة  ف��ي  آخ��ري��ن  مالكمين  تأهل  انتظار 
أمام  مصراعية  على  مشرعا  األم��ل  ب��اب  سيبقي  المقبلة، 
جديد.  م��ن  األل��ق��اب  م��ن  ع��ز  م��ا  لمعانقة  المغربي   القفاز 
فالمالكمة الوطنية، وبإجماع كل مكوناتها مدربين وممارسين 
وجامعة، ستسعى خالل مشاركتها في أولمبياد اليابان، الذي 
فرض تفشي فيروس كورونا المستجد في أرجاء العالم تأجيله 
 سنة بأكملها، إلى تحقيق أفضل من الميداليات النحاسية األربع.

إفريقية  مالكمة  أول  كلغ)،   75) المرضي  خديجة  فتأهل 
 (2019 (روسيا  العالم  بطولة  في  برونزية  بميدالية  تفوز 
شيدر  ورباب  الوطني،  النسوي  النبيل  الفن  لواء  وحاملة 
إناثا، ويونس بعال  و وأميمة بلحبيب (69 كلغ)  (51 كلغ) 
 81) ومحمد الصغير  وعبد الحق ندير (63 كلغ)  (91 كلغ) 
«نتيجة  بل  ب��دون شك مح� صدفة  يكن  لم  ذك��ورا،  كلغ) 

عمل حقيقي وجاد إلعادة هيكلة نظام التداريب في المالكمة 
مدرسة  إح��دا�  خالل  من  وذل��ك   2015 سنة  منذ  الوطنية 
دائم». بشكل  رياضيين  وإع��داد  صرفة،  مغربية   مالكمة 

لهذا يؤكد مدرب المنتخب المغربي، اإلطار الكوبي روخاص 
التحضيرات ألولمبياد طوكيو بدأت  أن  داكوبيرتو سكوت، 
شكل جيد حيث تم التركيز خالل التربص اإلعدادي األول الذي 
بمدينة  األخوين  بجامعة  الوطنية حاليا  العناصر  تخوضه 
اضطراري  توقف  بعد  خاصة  البدني  الجانب  على  إف��ران، 
كورونا. فيروس  تفشي  بسبب  أشهر  أربعة  من  ألزيد   دام 

دورة  إل��ى  التأهل  مالكمين  ثالثة  ضمن  «حاليا  وأض��اف 
الهدف  ويبقى  الذكور،  فئة  في  القادمة  األولمبية  األلعاب 
اإلقصائيات  خ��الل  آخرين  ثالثة  تأهيل  هو  المستقبلي 
ال��ت��ي س��ت��ق��ام ب��ب��اري��س، ب��ع��د ت��ح��دي��د م��وع��د ج��دي��د لها 
الماضي». م��اي  ف��ي  م��ق��ررة  ك��ان��ت  بعدما  تأجيلها   إث��ر 

وقال داكوبيرتو سكوت، في تصريح لوكالة المغرب 
في  يضم  المغربي  المنتخب  إن  لألنباء،  العربي 
بدنية  إمكانيات  على  يتوفرون  مالكمين  صفوفه 
وتقنية جيدة، وعلى األطر التقنية المشرفة عليهم 
 استغالل هذه اإلمكانيات وتوظيفها بشكل معقلن.
مكونات  جميع  أن  على  الوطني،  المدرب  وشدد 
ال��م��ن��ت��خ��ب س��ت��ع��م��ل ج���اه���دة ل��رب��ط ال��ح��اض��ر 
أولمبية  ميدالية  ان��ت��زاع  خ��الل  م��ن  بالماضي 
سابقة. دورات  ف��ي  ك��ان  كما  معدنها،  ك��ان   أي��ا 
رغم  أنه  فأكد  الوطني، يوسف سرور،  اإلطار  أما 
إجراء المالكمين تداريبهم في المنزل بسبب الحجر 
الصحي الذي فرضه فيروس «كوفيد – 19» ألكثر 
من أربعة أشهر، إال أن ذلك لم يكن كافيا للحفاظ 
أن  إلى  مشيرا  والبدنية،  التقنية  مؤهالتهم  على 
المعسكر اإلعدادي الذي برمجته الجامعة الملكية 
المغربية للمالكمة بمدينة إفران من شأنه أن يعيد 
وخاصة  مقوماتها  من  بعضا  الوطنية  للعناصر 
 على المستوى البدني، الذي ترتكز عليه جل فترات التدريب.
وإذا كان هاجس األطر التقنية المشرفة على المنتخب المغربي 
للمالكمة، ينحصر في الوقت الراهن على االستعداد الجيد 
وتأهيل مالكمين آخرين لألولمبياد الباباني، فإن العناصر 
الصعود  هو  إليه  تطمح  ما  غاية  أن  على  تجمع  الوطنية 
سماء  في  خفاقة  المغرب  راي��ة  ورف��ع  التتوي�  منصة  إلى 
المبتغى.   طوكيو، ولن تدخر أي جهد من أجل تحقيق هذا 
ويدخل التربص اإلعدادي، الذي يخوضه المنتخب الوطني 
للمالكمة بجامعة األخوين بإفران منذ 16 شتنبر الجاري، في 
إطار الدعم الذي تقدمه اللجنة الوطنية األولمبية المغربية 
أو  رياضيوها  تأهل  التي  الوطنية  الرياضية  للجامعات 
يملكون حظوظا للتأهل، بعد تأجيل دورة األلعاب األولمبية 
.2021 غشت   8 إلى  يوليوز   23 في  المقررة  طوكيو   في 

املنتخب الوطني للمالكمة يستعد بجامعة األخوين


