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ُعصاب اجلزائر املسلح يريد من الفلسطينيني 
أن يقلدوا البوليزاريو، وإال…!!!!

قلنا انتظروا..
سيغضب الجنرال الجزائري ويخرج عن طوره...

… سُيجنُّ
والروس  والخليج  والسياسيين  الساسة  قبل، وسيلعن  من  يهذ  لم  كما  سيهذي 
واألمريكيين والعرب واألفارقة والساسانيين والالتينيين وسكان األرض والفايسبوك 

والواتساب والتويتر أجمعين، وسيسب كل من رآه مع المغرب ولو من بعيد!
سيسب كل ما له عالقة بالمغرب: 

المغرب أوال
واألرض

 وإفريقيا
 واألمة 

والقضية العادلة الحقيقية..
وكان ذلك حقا، أسرع مما توقعنا..

لم تعد القضية الفلسطينية مرجعا في التفكير المشوش للقيادة الجزائرية، صنوا 
للقضية الصحراوية العادلة!

 وصار الفلسطينيون متهمون، بأنهم مثل…. المغرب!
شرف متبادل…

شرف نحتضنه، كما يحضنونه.
لقد انطلقت النيران «الصديقة» الجزائرية ضد الفلسطينيين، وصار اتهامهم هو 

الموضوع المفضل في موائد الصحافة التي تشتغل عند الجنراالت.
كذبوا  الجزائرى  العسكر  نظر  في  ألنهم  اليومان،  هذان  المفضل  الهدف  صاروا 
والتي  مخابراتهم،  وحسابات  وأوراقهم  وإذاعاتهم  أبواقه  أطلقتها  التي  المواقف 
الذين ال تتورع قيادات  تعلن بدال منهم اصطفافهم إلى جانب االنفصاليين، أولئك 
العصاب العسكري، في تسميتهم بأشقاء الفلسطينيين في القضية العادلة..غضب 

الحاكم العسكري الجزائري، ووجد الصحافة التي تعبر عن غضبه.
لم تمضغ السلطات الجزائرية كلماتها وهي تسب وتقذف السلطة الفلسطينية، 

ومن ال يسايرها من الفلسطينيين..
وكتبت الشروق، مثال «أن الجزائر منزعجة كثيرا من تالعب بعض الفلسطينيين 
ومناوراتهم غير المقبولة، بل اعتبرت أن خطابهم المزدوج صار مصدر غضب للمؤسسات 
الرسمية الجزائرية، مستغربة تحّيز سلطة رام اهلل بطرق احتيالية لصالح المغرب 

في نزاعه مع الصحراويين…».
الجنرال ال يسمح للشعب الفلسطيني بأن يكون هو الشعب المتحرر من الضغط، 
واعتبر بأن ضغوطه عليه و كل ما تقوم به العساكر، على الفلسطينيين فوق أراضيها، 

هو األسلوب السياسي الوحيد المسموح لهم به!
يا سالم، من يشبه االحتالل في التعامل مع الفلسطينيين ومن اختاروه لقيادة 

معركة تحريرهم، باسم فتح، باسم عرفات، باسم أبو جهاد؟
آآآآه

ما زلنا نذكر في المغرب، كيف أنكم ورطتموهم، وهم الخارجون وقتها من جحيم 
بيروت، ومن تراجيديا صبرا وشاتيال..

استقبال  الجزائر  في  الوطني  مجلسهم  على  وفرضت  عليهم  ذلك ضغطت  ومع 
االنفصاليين، وقتها رفض مستشار الملك وانسحب المغرب وغضب الحسن الثاني، عن 
حق، …وسرعان ما عاد إلى التعاون مع الفلسطينيين بدون شرط، سوى أن يظلوا بعيدا 
عن الشارع السياسي العربي، الذي تهتز أرصفته بالجزمات العسكرية، واالبتزاز…
يشبه  لكي  القضية،  دقة  من  بالرغم  تبتزونه،  فلسطيني  قيادي  كل  أن  ونعرف 

االنفصاليين في الصحراء..
وعندما يرفضون تتعرى شعاراتكم..

عندما ينساق أحد ما لضغوط اإلقامة في الجزائر  أو اإلغراء، وتوضح قيادته 
موقفها الثابت والدائم، تشعلون الحريق في القضية، ويعود االنفصال الصحراوي 

هو األصل والقضية الفلسطينية هي النسخة التي يجب أن تشبهه!
والجزائر تقول بال خجل إن هذا: «يسيء إلى جوهر القضية الفلسطينية، باعتباره 
مناقضا لمبدأ تقرير المصير الذي تكافح ”منظمة التحرير“ وفصائل المقاومة من أجله»..

يا سالم ..
ليس للغرور والعصاب المسلح حدود حقا!

تحدثت الشروق على لسان مسؤول كبير في الدولة الجزائرية وقال لها «إّن السلطة 
الفلسطينية تمارس لعبة تبادل األدوار المكشوفة من خالل تصريحات دبلوماسييها 
المنحازة ضد قضية عادلة مثلها مثل المسألة الفلسطينية، ثم يتم التدخل من أعلى 

بالتراجع والنفي، ».. 
ويُمنُّ المصدر، وهو صوت الدولة األجش والخشن، من وراء ضباب الهلع، على 
الدولة  هي   » بالده  بأن  الحقيقيين  الثوار  ويذكر  دعم  من  يقدمه  ما  الفلسطينيين 
العربية الوحيدة التي تدفع 52 مليون دوالر، مع مطلع رأس كل سنة دون تأخر، لدعم 
السلطة الفلسطينية، بينما تساير الرباط األنظمة الخليجية في الهرولة نحو التطبيع 

ومحاصرة الفلسطينيين»…
ياسالم، مكرر!

إذا كنتم تكذبون على العالم وهو يرى، هل تعتقدون بأنكم ستغيرون الفلسطينيين 
حقا بالكالم األهوج هذا؟..

وقد ذهب الهذيان حدا ال يطاق، حيث صارت السلطة الفلسطينية، في الصحافة 
الجزائرية «عارا»! أو تمارس العار.. السلطة الفلسطينية تطارد المقاومين، وتبلغ 
عنهم، لالحتالل، بل « قدمت األجهزة األمنية الفلسطينية قائمة إلى االحتالل بأسماء 
مقاومين من ”شهداء األقصى“ عجزت عن اعتقالهم بسبب شعبيتهم الكبيرة وانتهى 

بهم المطاف إلى اغتيالهم على يد قوات االحتالل.»
والخالصة أن السلطة تقوم بـ«عمل خياني« .

السلطة خائنة..
فقط ألنها أعادت على مسامع العالم موقفها الدائم بعدم الزج بقضيتها في صراعات 

تريدها الجزائر نارا تشعل المنطقة..
هذا االنحطاط األخالقي الشامل، والتهديد بالتسلط ووقف االلتزامات التي يقدمها 
الجزائريون من أموالهم وضرائبهم ومن تعاطفهم، لم تبلغه أية دولة في العالم إزاء 

القضية…
هذا االنحطاط دليل سقوط مدو في الهلع... والشيزوفرينيا..والوسواس.

لنا بالفعل أن نتوجس من قادة هذا هو عمق تفكيرهم السطحي في قضايا متشعبة....

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr
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الخطيرة  الحرجة  الحاالت  عدد  ارتفع 
في   19 كوفيد  بفيروس  اإلصابة  جــراء 
من  ومريضة  مريضا   1040 إلى  بالدنا 
أول  مساء  اإلعالن  وتم  األعمار،  مختلف 
أمس األربعاء عن تسجيل 170 حالة جديدة 
خالل 24 ساعة فقط، في الوقت الذي يوجد 
فيه 90 مريضا تحت التنفس االصطناعي 
االختراقي، بينما يصل عدد المرضى الذين 
يوجدون تحت التنفس االصطناعي غير 
االختراقي 418 مصابا ومصابة، وبلغت 
نسبة ملء أسّرة اإلنعاش الخاصة بكوفيد 

19 إلى 38 في المئة.
ارتفاع الحاالت الخطيرة الحرجة جعل 
والعناية  اإلنعاش  مصالح  على  اإلقبال 

المركزة يرتفع مما زاد من حجم األعباء، 
عليها خاصة في جهة الدارالبيضاء سطات، 
االقتصادية،  العاصمة  بتراب  وتحديدا 
التي سبق وأن أعلن الكاتب العام لوالية 
األسّرة  هذه  من  المئة  في   90 أن  الجهة 
وهو  ممتلئة،  العمومية  بالمستشفيات 
ما يدفع أسر مرضى آخرين وأمام تعذر 
إيجاد مكان ألقاربهم المرضى بها إلى طرق 
أبواب المصحات الخاصة التي فتحت باب 
التكفل بالمرضى المصابين بكوفيد 19، 
لكن األسعار التي حّددها بعضها للعالج 
خلقت جدال واسعا وتباينا، بين من يرى 
بأنها خيالية وبين من يؤكد بأنها طبيعية 

ومنطقية.
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انتقل إلى عفو هلل ورحمته الجياللي كالع، 
والد األستاذة عائشة كالع، المحامية بهيئة 
الدار البيضاء والبرلمانية السابقة في الفريق 
االشتراكي وعضو المكتب الوطني للشبيبة 

االتحادية سابقا.
المكتب  يتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
للقوات  االشــتــراكــي  لالتحاد  السياسي 
واالتحاديات،  االتحاديين  باسم  الشعبية، 
بــأحــر الــتــعــازي وأصـــدق الــمــواســاة إلى 
عائشة وإدريس كالع ومن خاللهما إلى باقي 
األسرة والعائلة، راجين من العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم األسرة 

الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

مريض واحد بكورونا يستهلك ما بني 15 و 20 لترا يف الدقيقة الواحدة

 ø«é«°ùchC’ÉH OhõàdG πµ°ûe øe âfÉY äÉ°ù°SDƒe
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نبه إلى ضرورة ضمان 
املراقبة البرملانية 
والقضائية وتأمني 

االستمرارية اإلدارية 

اتساع هامش السلطة 
التقديرية للقوات العمومية 

ولد أحيانا إحساسا بالتعرض 
لتجاوزات وشعورا باحليف

تشديد الوصاية اإلدارية 
واملالية على اجلماعات الترابية 

قلص من مجاالت تدخل الهيئات 
05املنتخبة وقزم ميزانياتها

 áÑ≤Jôe IQÉjRh Üô¨ª∏d IójDƒe IójóL á«dhO ∞bGƒe

 »°ù«FôdG ∫hDƒ°ùªdG É¡fCG ∞°ûµJh É¡bGQhCG øY …ô©J ôFGõédG
á«Hô¨ªdG AGôë°üdG ∫ƒM π©àØªdG ´GõædG øY ó«MƒdGh

الرئيس التونسي السابق منصف املرزوقي 
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العاهل األردني يؤكد يف اتصال مع جاللة امللك فتح قنصلية عامة بالعيون

0306

أعلنت المملكة األردنية عن قرب افتتاح قنصلية عامة لها 
في مدينة العيون، وذلك خالل اتصال هاتفي أجراه العاهل 
األردني مع جاللة الملك، في قرار جديد ضمن سلسلة من 
القرارات المماثلة التي اتخذتها العديد من الدول، عربية 
وإفريقية، بفتح تمثيليات دبلوماسية لها في العيون والداخلة، 

مبادرات تؤكد الدعم الواسع الذي يحظى به المغرب.
بالموازاة مع ذلك يتواصل التأييد للمغرب منذ أن قرر، في 
انسجام مع الشرعية الدولية، التدخل لفتح المعبر الحدودي 

مع موريتانيا لتأمين تدفق السلع واألفراد. 
من جهة أخرى، ذكرت مصادر إعالمية إسبانية انه من 
بزيارة  بيدرو سانشيز»   » الحكومة  رئيس  قيام  المرتقب 

إلى المغرب في األسابيع القادمة، زيارة تأتي، حسب نفس 
المصادر، إلزالة اللبس حول ما خلفته تصريحات النائب 
المفتعل حول  النزاع  الحكومة بخصوص  لرئيس  الثاني 
الصحراء المغربية، وتشديد مدريد على أن الموقف حول 
هذا النزاع تحدده رئاسة الحكومة والخارجية اإلسبانية.

وفيما يتعلق الكركارات حيث تتواصل حركة السير بشكل 
طبيعي وفي ظل أجواء آمنة، كما تنقل ذلك مختلف وسائل 
اإلعالم من عين المكان، تواصل الدعاية اإلنفصالية حملة 
باللجوء  وذلك  للسخرية  يدعو  بشكل  والكذب،  التضليل 
متفرقة  مناطق  من  قديمة  وأشرطة  صور  لنشر  المستمر 

من العالم.

يف ندوة من تنظيم حزب االحتاد االشتراكي 
وجريدة »العمق املغربي«
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على خلفية عدة خروقات 
وجتاوزات مرتكبة

 IQGRƒd ¢û«àØàdG áæéd
 áYÉªéH GOóée πëJ á«∏NGódG

É¡°UÉëàaG ô°TÉÑàd âfGOhQÉJ
لــوزارة  التابعة  التفتيش  لجنة  حطت 
الداخلية رحالها بالجماعة الترابية لمدينة 
نونبر2020،   17 الثالثاء  يوم  تارودانت، 
لمواصلة االفتحاص والتفتيش الذي بدأته 
اضطراريا  عنه  توقفت  والذي  منذ شهور، 
عملها  لتستأنف  كورونا،  جائحة  بسبب 
واالفــتــحــاص  التفتيش  ــإجــراء  ب مــجــددا 
للوثائق والمستندات والصفقات والبرامج 

والميزانية. 
وستعمل لجنة التفتيش المركزية المكونة 
االفتحاص  واحــد،  ومفتش  مفتشتين  من 
مرفق  بينها  من  المرافق  من  مجموعة  في 
مصاريف  عن  فضال  الجماعية،  الجبايات 
ومداخيل الميزانية السابقة، وملفات تخص 
التعمير، وإبرام صفقات حامت حولها شبهات 

مريبة من قبل المعارضة االتحادية.
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انعقد، أول أمس الخميس بالداخلة، لقاء 
الخارطة  ومناقشة  لبحث  جهوي  تواصلي 
التكوينية والر�ية االستراتيجية ملدينة املهن 
وادي   - الداخلة  بجهة  الخاصة  والكفاءات 

الذهب.
مكتب  نظمه  الذي  اللقاء،  هذا  ويندرج 
مع  بتنسيق  الشغل  وإنعاش  املهني  التكوين 
واملجلس  الذهب  وادي   - الداخلة  جهة  والية 
واألقطاب  القطاعات  تقديم  إلى  الجهوي، 
في  بالجهة،  والكفاءات  املهن  ملدينة  املكونة 
إطار خارطة الطريق املتعلقة بتطوير التكوين 
املهني، التي تم عرضها أمام أنظار جاللة امللك 

محمد السادس في أبريل 2019.
على  الضوء  تسليط  الورشة  هذه  وتروم 
باعتباره من  مشروع «مدن املهن والكفاءات» 
اعتماد  إلى  الرامية  املندمجة  املشاريع  ب� 
التكوين املهني كدعامة إلحدا� جيل جديد من 
تعزيز  في  يساهم  املهني  التكوين  مؤسسات 

تنافسية املقاولة وإتاحة الفرص أمام الشباب 
الداخلة  الشغل. وقال والي جهة  الباحث عن 
مل�  الذهب  وادي  إقليم  عامل  الذهب  وادي   -
الفيديو،  تقنية  عبر  ألقاها  كلمة  في  بنعمر، 
إطار  في  يندرج  التواصلي  االجتماع  هذا  أن 
بخصوص  السامية  امللكية  التعليمات  تنزيل 
مدن املهن والكفاءات، من خالل اعتماد هندسة 
لتنمية  استراتيجية  وبرامج  جديدة  تكوينية 

الكفاءات املهنية وتطوير قدرات املقاوالت.
وأكد بنعمر أن هذا اللقاء هو بمثابة ورشة 
التكويني  العرض  طرح  تتوخى  تشاورية 
وادي  ملدينة املهن والكفاءات بجهة الداخلة - 
الذهب، وتعزيز سبل التبادل والتواصل بشأن 
الجهة  لخصوصيات  وفقا  التكوين  خارطة 

ومؤهالتها االقتصادية ومواردها البشرية.
والكفاءات  املهن  مدينة  أن  وأضاف 
مؤسسات  من  جديد  جيل  إعداد  إلى  تهدف 
من  والرفع  الشباب  تشغيل  لدعم  التكوين 

التشغيل  على  والتحفيز  املقاوالتي  الفكر 
تكوين  إدراج  ضرورة  على  مؤكدا  الذاتي، 
تعتمد  جديدة  مهن  إطالق  عبر  ومتنوع  جيد 
على املجال الرقمي وترحيل الخدمات والذكاء 
ودعم  لتعزيز  األجنبية،  واللغات  االصطناعي 
قدرات الشباب وتسهيل اندماجهم في الحياة 

العملية.
وأشار الوالي إلى أن القطاعات املهمة في 
عند  االعتبار  في  أخذها  ينبغي  التي  الجهة، 
تتمثل،  الجهوي،  التكويني  العرض  اعتماد 
وتثم�  البحري  الصيد  في  الخصوص،  على 
والصناعات  والفالحة  البحرية،  املوارد 
والسياحة  والغذائية،  الفالحية  التحويلية 
والطاقة  والصيانة،  واللوجستيك  والفندقة، 

الريحية والشمسية.
يضطلع  الذي  الدور  على  بنعمر  وشدد 
الشغل  وإنعاش  املهني  التكوين  مكتب  به 
وادي  واملؤسسات التابعة له بجهة الداخلة - 

عبر   - استراتيجية  وبلورة  تقديم  في  الذهب 
مواكبة  على  قادرة   - والكفاءات  املهن  مدينة 
الدينامية االقتصادية واالجتماعية املتسارعة 

بالجهة.
ملكتب  العامة  املديرة  أبرزت  جانبها،  من 
التكوين املهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، 
التي  الجهوية  الورشة  هذه  انعقاد  أهمية 
تهدف إلى التأكد من مالءمة خريطة التكوين 
 - الداخلة  بجهة  املهني�  طرف  من  املقترحة 
وادي الذهب، وإغناء وتتميم العرض املقترح 
عند الضرورة، والتوافق على خريطة التكوين 

النهائية التي سيتم اعتمادها في الجهة.
الخاصة  امليزانية  إن  طريشة  وقالت 
بمشروع مدينة املهن والكفاءات لجهة الداخلة 
االستثمار  ميزانية  تشمل  الذهب  وادي   -
وميزانية  درهم)  مليون   120) اإلجمالية 
(65 مليون درهم)،  الدراسات وأشغال البناء 
بالجهة  والكفاءات  املهن  مدينة  أن  إلى  الفتة 

سيتم تسييرها، كباقي املدن األخرى، من طرف 
شركة مجهولة االسم.

ملدينة  التكويني  العرض  أن  وأضافت 
وادي الذهب  املهن والكفاءات لجهة الداخلة - 
املجال  قطب  وهي  أقطاب،  خمسة  يشمل 
الفالحية،  والصناعة  الفالحة  وقطب  الرقمي، 
الصيد  وقطب  والتجارة،  التسيير  وقطب 

البحري، وقطب السياحة والفندقة.
وأوضحت أن العرض التكويني في إطار 
هذا املشروع، الذي سيمتد على مساحة تصل 
اعتماد  خالل  من  سيتم  هكتارات،   7.4 إلى 
32 شعبة للتكوين، 60 في املئة منها جديدة 
78 في  أن  إلى  املئة محينة، مشيرة  و40 في 
املئة منها تهم تكوينا متوجا بدبلوم و22 في 
وأكد  التأهيلية.  التكوينات  تهم  الباقية  املئة 
للمهن  مدينة  إحدا�  أن  على  املتدخل�  باقي 
نوعية  إضافة  يشكل  بالداخلة  والكفاءات 
إلى  داع�  والجهوي،  املحلي  املستوي�  على 

االعتبار  في  تأخذ  التي  التكوينات  اعتماد 
مقدمتها  وفي  بالجهة،  الحيوية  القطاعات 
البحرية،  األحياء  وتربية  البحري  الصيد 

واللوجستيك، والسياحة والفندقة.
وأشاروا إلى أن مشروعا من هذا الحجم 
سيجعل من التكوين املهني رافعة استراتيجية 
الشباب  وإدماج  املقاوالت  لتنافسية  حقيقية 
في الحياة املهنية، مما سيعمل على التخفيف 
من آفة البطالة وتعزيز الدينامية االقتصادية 
عمقه  نحو  وجسر  للمغرب  كبوابة  للجهة 

اإلفريقي.
وعرف هذا اللقاء التواصلي حضور، على 
الرحمان  إقليم أوسرد عبد  الخصوص، عامل 
ور�ساء  املنتخب�  من  وعدد  الجوهري، 
الجماعات  وممثلي  الخارجية  املصالح 
واالتحاد  املهنية  والغرف  والهيئات  الترابية 
اقتصادية  وفعاليات  املغرب  ملقاوالت  العام 

محلية.

جالل كندالي 

  كشفت وزارة الصحة أن اجتماعا ترأسه الوزير 
الوزارة، حضره  بمقر    2020 19 نونبر  الخميس  يوم 
واملدير  واألطباء،  للطبيبات  الوطنية  الهيئة  رئيس 
العام للوكالة الوطنية للتأم� الصحي، واملفتش العام 
واملنازعات  التنظيم  مديرية  ومدير  الصحة،  لوزارة 
بوزارة الصحة، وذلك من أجل مواصلة التنسيق حول 
اتخاذها بشأن استمرار  الواجب  اإلجراءات والقرارات 
الخاصة  للتعريفات  فيها  مبالغ  تجاوز  حاالت  تسجيل 
بالخدمات الطبية املقدمة ملرضى «كوفيد 19» والتي تم 

رصدها ببعض املصحات الخاصة.

 وشدد وزير الصحة، حسب بال� في املوضوع، على 
ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات املرجعية، وجدد 
تأكيده على التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات 
التي يتم رصدها، مع العمل في نفس الوقت، وفي إطار 
الضوابط القانونية املعمول بها، إليجاد الحلول لتجاوز 
الخاصة،  املصحات  تواجهها  التي  اإلكراهات  بعض 
املرتبطة بتحملها تكاليف التكّفل بمرضى «كوفيد 19».
هذه  على  االجتماع   هذا  في  الوقوف  تم     وقد 
من  كل  قدمها  التي  العروض  خالل  من  التجاوزات، 
املرتبط  دوره  بحكم  الصحة،  لوزارة  العام  املفتش 
العام  واملدير  الصحية،  للمؤسسات  اإلداري  بالتفتيش 
للوكالة الوطنية للتأم� الصحي، التي تضطلع بمهمة 
عن  األساسي  اإلجباري  التأم�  ميدان  في  التحكيم 

للضمان  الوطني  الصندوق  طرف  من  ّبر  امّلد� املرض، 
االحتياط  ملنظمات  الوطني  والصندوق  االجتماعي، 
االجتماعي، باإلضافة إلى مداخلة رئيس الهيئة الوطنية 
مهنة  تمثيل  عن  املسؤولة  الهيئة  واألطباء،  للطبيبات 
مزاولة  احترام  على  تحرص  والتي  اإلدارة،  لدى  الطب 
ّطرة والجاري بها العمل. مهنة الطب طبقا للقوان� امل�ؤ�

إحدا�  على  االجتماع  هذا  في  االتفاق  تم     وقد 
بمرضى  التكفل  ومراقبة  بتتبع  خاصة  مركزية  لجنة 
باملصحات الخاصة مع اقتراح اإلجراءات  «كوفيد 19» 
يتم  التي  التجاوزات  لهذه  للتصدي  الالزمة  والقرارات 
والتعاقدية  القانونية  املراجع  إطار  في  وذلك  رصدها، 
مدونة  بمثابة   65-00 (قانون  العمل  بها  الجاري 
الوطنية..)،  واالتفاقيات  األساسية،  الصحية  التغطية 

وتتكون هذه اللجنة من: املفتشية العامة لوزارة الصحة، 
الوطنية  والهيئة  الصحي،  للتأم�  الوطنية  والوكالة 
من  مكونة  جهوية  لجان  واألطباء،إحدا�  للطبيبات 
وممثلي  الصحة،  لوزارة  التابع�  الجهوي�  املفتش� 
بتنسيق  واألطباء  الطبيبات  لهيئة  الجهوية  املجالس 
القيام  أجل  من  الصحي،  للتأم�  الوطنية  الوكالة  مع 

ذة بهذا الشأن. بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات املتخ�
املواطنات  إدالء  ضرورة  على  التأكيد  تم  كما 
لدى  ذلك  تثبت  التي  بالوثائق  املتضررين  واملواطن� 
املفتشية العامة أو املفتشيات الجهوية التابعة لوزارة 
الصحي،  للتأم�  الوطنية  الوكالة  لدى  أو  الصحة، 
عن  األساسي  اإلجباري  التأم�  نظام  ملؤمني  بالنسبة 

املرض.

وحيد مبارك

الخطيرة  الحرجة  الحاالت  عدد  ارتفع 
جراء اإلصابة بفيروس كوفيد 19 في بالدنا 
مختلف  من  ومريضة  مريضا   1040 إلى 
عن  األربعاء  مساء  اإلعالن  وتم  األعمار، 
ساعة   24 خالل  جديدة  حالة   170 تسجيل 
90 مريضا  فقط، في الوقت الذي يوجد فيه 
تحت التنفس االصطناعي االختراقي، بينما 
تحت  يوجدون  الذين  املرضى  عدد  يصل 
 418 االختراقي  غير  االصطناعي  التنفس 
أسّرة  ملء  نسبة  وبلغت  ومصابة،  مصابا 
في   38 إلى   19 بكوفيد  الخاصة  اإلنعاش 

املئة.
ارتفاع الحاالت الخطيرة الحرجة جعل 
والعناية  اإلنعاش  مصالح  على  اإلقبال 
األعباء  حجم  من  زاد  مما  يرتفع  املركزة 
عليها، خاصة في جهة الدارالبيضاء سطات، 

التي  العاصمة االقتصادية،  وتحديدا بتراب 
الجهة  لوالية  العام  الكاتب  أعلن  وأن  سبق 
أن 90 في املئة من هذه األسّرة باملستشفيات 
العمومية ممتلئة، وهو ما يدفع أسر مرضى 
ألقاربهم  مكان  إيجاد  تعذر  وأمام  آخرين 
املصحات  أبواب  طرق  إلى  بها  املرضى 
باملرضى  التكفل  باب  فتحت  التي  الخاصة 
التي  األسعار  لكن   ،19 بكوفيد  املصاب� 
واسعا  جدال  خلقت  للعالج  بعضها  حّددها 
وتباينا، ب� من يرى بأنها خيالية وب� من 

يؤكد بأنها طبيعية ومنطقية.
ملريض  الصحية  الوضعية  تدهور 
مصاب بفيروس كوفيد 19 يجعله يكون في 
حاجة إلى متابعة طبية في مصلحة العناية 
أعباء  يعني  ما  وهو  باإلنعاش،  أو  املركزة 
هو  ما  حدود  عند  تقف  ال  أخرى،  إضافية 
لوجستيكي  هو  ما  إلى  تمتد  وإنما  صحي، 
وبشري. وأكد عدد من املختص� ل� «االتحاد 

أن مريضا في اإلنعاش العادي  االشتراكي» 
يستهلك ما ب� 5 و 6 لترات من األوكسج� 
املصاب  أن  ح�  في  الواحدة،  الدقيقة  في 
بالفيروس يحتاج إلى ما ب� 15 و 20 لترا 
من هذه املادة الحيوية التي تضمن استمراره 
بمصالح  الواحدة  الدقيقة  في  الحياة  في 
العناية املركزة، وهو ما يفّسر الكلفة املادية 
املرتفعة، التي قد تتراوح ما ب� 5 و 8 آالف 
درهم في الليلة الواحدة، خاصة وأن تعويض 
املصاريف ال يشمل هذا الجانب بحيث ال يتم 
والحال  كدواء،  األوكسج�  مادة  تصنيف 
أنها الضامن لبقاء املريض على قيد الحياة 

وعودته إليها.
مصلحة  في  املتواجد  املريض  ويكون 
حاجة  في  اإلنعاش  وفي  املركزة  العناية 
من  عدد  طرف  من  دقيقة  طبية  متابعة  إلى 
يعني  ما  وهو  واحد،  آن  في  املتخصص� 
يتم  واقية  وتجهيزات  أكبر،  بشرية  موارد 

تواجد  مكان  إلى  ولوج  كل  عند  تغييرها 
طبية  وكمامات  خاص  رداء  من  املريض، 
من  تجعل  التي  املستلزمات،  من  وغيرها 
التكفل باملصاب بفيروس كوفيد 19 يختلف 
بعارض  مصاب  آخر  بمريض  التكفل  عن 
مصلحة  في  بحاد�  أو  مختلف  صحي 
من  الكثير  يستحضره  ال  ما  وهو  اإلنعاش، 
الطبية.   املصادر  ذات  تضيف  املواطن�، 
الصحي  للشأن  املتتبع�  من  عدد  ويطالب 
الوكالة الوطنية للتأم� الصحي باستحضار 
كل هذه اإلكراهات التي تطرح نفسها بإلحاح 
بفيروس  اإلصابة  حاالت  مع  التعامل  في 
وسلس،  يسير  تكفل  أجل  من   ،19 كوفيد 
يسمح بمنح تركيز أكبر للمرضى ويخفف من 
الضغط عن مهنيي الصحة، ويجعل العالقة 
ال  املرضى  وأقارب  الصحية  املؤسسات  ب� 
تعرف احتقانا في ظل وضعية متأزمة على 

مختلف األصعدة.
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مريض واحد بكوفيد 19 يستهلك ما بين 15 و 20 لترا من ا�وكسجين في الدقيقة الواحدة بمصالح ا�نعاش والعناية المركزة
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بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل 
شديد،   فقدت  وبحزن  وقدره 
برحمة  وحيد،   املشمولة  عائلة 
تعالى،  الحاجة  اهلل، بإذنه 
ألم  مرض  بعد  وحيد   حليمة 
بها، وذلك يوم 9 نونبر 2020، 
الفقيدة  ووري   جثمان  وقد 
في   موكب  الثرى  الطاهر 
أوالد  بمقبرة  مهيب  جنائزي 

سعيد.
األليمة،   املناسبة  وبهذه   

تعازيهم  وفاضل  بأحر  رشيح،   فارس،  وحيد،  أسمر،  عائلة  تتقدم 
نورة،  حكيمة،  نادية،  أبنائها:  إلى  مواساتهم  وأصدق  القلبية 
ماجيدة، توبة، ادريس وعبد العالي وإخوانها عالل، مريم، حفيظة 
أفراد  وجميع  وأصهارها  املرحومة  أحفاد  سائر  إلى  وكذا  ومليكة 
أن   يرحم  قدرته  جلت  املولى  والكبيرة،   سائل�  الصغيرة  عائلتيها 
ئها مقام صدق عند مليك مقتدر في   أعلى  روحها الطاهرة وأن   ُيبو�
علي�،   وأن   يسكنها في   جنانه مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيئ� 
رفيقا�،   وأن   يلهم  أولئك  والصالح� وحسن  والشهداء  والصديق� 

ذويها وسائر أفراد عائلتها الصبر الجميل .  
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املشمولة  اهلل  داعي  لبت 
رشيدة  تعالى،  بإذنه  برحمته، 
السي محمد  الصغير، أخت  بن 
فريق  رئيس  الصغير،  بن 
التكوين املهني لكرة القدم، يوم 
هذا  وأمام  املاضي،  الثالثاء 
السيد  يتقدم  الجلل  املصاب 
التكوين  لفريق  العام  الكاتب 
واملكتب  افغان  محمد  املهني 
ألخيها  التعازي  بأحر  املسير 
السي محمد بن الصغير، وإلى 
كل عائلة بن الصغير واألصهار 

يسكنها  وأن  رحمته  بواسع  يتغمدها  أن  وجل  عز  املولى  سائل� 
إليه  وإنا  هلل  إنا  والسلوان.  الصبر  ذويها  ويلهم  جناته  فسيح 

راجعون.
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انتقل إلى دار البقاء، املشمول برحمة اهلل، بإذنه تعالى، السيد  
فرحاني حميد، رئيس جمعية قدماء روش نوار.

     وبهذه املناسبة األليمة تتقدم ساكنة حي روش نوار وساكنة 
إلى  واملواساة  التعازي  بأحر  واألحباب  األهل  وجميع  بلفدير  حي 
زوجته وأبنائه: حاتم، أيوب وألخته عائشة وإخوانه: عمر، إدريس، 
بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  وجل  عز  املولى  سائل�  وسمير،  سعيد 

رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه الصبر الجميل،

إنا � وإنا اليه راجعون

« يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى ربك 
راضية مرضية، فادخلي  في عبادي 

وادخلي جنتي».     
 صدق ا� العظيم
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عبداللطيف الكامل

حطت لجنة التفتيش التابعة لوزارة 
الداخلية رحالها بالجماعة الترابية ملدينة 
نونبر2020،   17 الثالثاء  يوم  تارودانت، 
ملواصلة االفتحاص والتفتيش الذي بدأته 
منذ شهور، والذي توقفت عنه اضطراريا 
عملها  لتستأنف  كورونا،  جائحة  بسبب 
واالفتحاص  التفتيش  بإجراء  مجددا 
للوثائق واملستندات والصفقات والبرامج 

وامليزانية. 
املركزية  التفتيش  لجنة  وستعمل 
واحد،  ومفتش  مفتشت�  من  املكونة 
من  املرافق  من  مجموعة  في  االفتحاص 
فضال  الجماعية،  الجبايات  مرفق  بينها 
عن مصاريف ومداخيل امليزانية السابقة، 
صفقات  وإبرام  التعمير،  تخص  وملفات 

قبل  من  مريبة  شبهات  حولها  حامت 
املعارضة االتحادية.

بمجلس  االتحادية  املعارضة  وكانت 
جماعة مدينة تارودانت قد سبق لها منذ 
ثال� سنوات أن راسلت وزارة الداخلية من 
أجل إيفاد لجن تفتيش للجماعة الترابية 
املعنية، بعدما سجلت على املكتب املسير 
ورئاسة املجلس مجموعة من التجاوزات 

الخطيرة والخروقات املرتكبة من بينها :
ملف  وتدبير  الصفقات  إبرام  سوء 
املدينة  سياسة  تدبير  وسوء  التعمير، 
العشوائية  السائل  التطهير  وأشغال 
وحي  بوتاليالت  بحي  الضوابط  خارج 
دقيقة  مراقبة  أية  بلقاسم،وغياب  سيدي 
الشروب  املاء  شبكة  تجديد  ألشغال 
ألزقة  التحتية  بالبنية  أضرار  وإلحاق 
وشوارع املدينة، والتعامل العشوائي مع 

العقاري بسطاح املدينة من خالل  الوعاء 
تفويتات عشوائية وغير مدروسة.

سطاح  سوق  تهميش  عن  فضال 
مما  تافهة  مزايدات  في  والدخول  املدينة 
من  أشهر  ملدة  السوق  مقاطعة  إلى  أدى 
املوظف�  غالبية  وتهميش  التجار،  قبل 
وتدني  تارودانت،  ببلدية  والكفاءات 
منها  قطاعات  عدة  في  الخدمات  مستوى 
ونظام  الخضراء  واملناطق  النظافة  قطاع 
االحتالل  على  والجوالن،زيادة  السير 

العشوائي لفضاءات املدينة... 
االتحادي  للفريق  وسبق  هذا 
إلى  رسالة  وجه  أن  الترابية  بالجماعة 
شرعية  في  فيها  طعن  اإلقليم  عامل 
واملصادقة  الدراسة  جلسة  وقانونية 
لعدة  تسجيله  2021،بعد  ميزانية  على 
أن  للجماعة  يسبق  لم  خطيرة  تجاوزات 

وقعت  أن  بعد  اإلطالق  على  مثلها  عرفت 
قانونية  أخطاء  في  املجلس  رئاسة 
ومسطرية وخرق مباد� دستورية وخرق 

مواد من القانون التنظيمي 14.113.
إلى  أخرى  رسالة  أيضا  وجه  كما   
األربعاء  يوم  الترابية،  الجماعة  رئيس 
لدورة  الدعوة  بشأن  نونبر2020،   4
بينها  من  أمور  عدة  ملناقشة  استثنائية 
الجماعة  حصة  لتمويل  قرض  طلب 
إطار  في  بشأنها  املتعاقد  املشاريع  في 
واستصدار  املدينة،  سياسة  برنامج 
تهيئة  أشغال  وإتمام  الستئناف  قرار 

في  والتحويالت  القديمة،  املجزرة  وبناء 
بالتزامات  للوفاء  امليزانية  فصول  بعض 
وتأهيل  سياسة  برنامج  في  الجماعة 
معها  املتعاقد  املؤسسات  ودعوة  املدينة، 
لتقديم تقاريرعن الصفقات واألشغال التي 
منها:صفقة  وتنفيذ  وبتمويل  انطلقت 
األحياء،صفقة  وتهيئة  الطرقية  التهيئة 
تهيئة اإلنارة العمومية.كما طالب الفريق 
أوجه  عن  مفصل  تقرير  بتقديم  االتحادي 
 ،19 لكوفيد  املرصودة  االعتمادات  صرف 
لكن كل ذلك لم تف به إلى حد ا�ن رئاسة 

املجلس الجماعي ملدينة تارودانت.

م. وحيد
الخاصة  للمصحات  الوطنية  الجمعية  وقعت 
اتفاقية  الصحة  لعلوم  السادس  محمد  وجامعة 
لتنفيذ مشاريع تهدف إلى املشاركة في دعم وتحس� 
وأبرز  الصحة.  علوم  مجال  في  واملهارات  املعرفة 
اتفاقيات  الطرفان أن هذه االتفاقية قد يترتب عنها 

أخرى محددة موقعة من مؤسسات وشركاء الطرف�.
وتهدف الشراكة املوقعة من الجانب�، إلى تعزيز 
التدريب األولي الذي يسمح بتلبية احتياجات عرض 
الرعاية الصحية واملهني� وتطوير التكوين املستمر 
الذي يخول تعزيز املعرفة واملهارات بما يتماشى مع 
التطورات التقنية والعلمية، فضال عن االندماج في 

البيئة املهنية من خالل عرض تدريب وتوظيف دائم 
منظم يسهل استقبال الطالب واندماجهم.

تتأسس  التي  الثالثة  املحاور  جانب  وإلى 
الوطنية  الجمعية  ب�  ما  املوقعة  االتفاقية  عليها 
لعلوم  السادس  الخاصة وجامعة محمد  للمصحات 
بالغ  رابع  محور  على  للتأكيد  تم  فقد  الصحة، 

األهمية واملتعلق بمجال البحث والتطوير واالبتكار 
مشتركة  بحثية  برامج  وتنفيذ  بوضع  يسمح  الذي 
ومشاريع اجتماعية تشمل املوارد البشرية للطرف�، 
واملؤتمرات  للفعاليات  املشترك  التنظيم  جانب  إلى 
في  منسقة  موضوعات  حول  العلمية  واملناقشات 

مجال التخصصات التي تغطيها هذه االتفاقية.

على خلفية عدة خروقات وتجاوزات مرتكبة
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بعد تسجيل تجاوزات في التعريفات من طرف المصحات الخاصة 

 z19 ó«aƒc{ ≈°VôÃ π qØµàdG áÑbGôeh ™Ñààd ájƒ¡L ¿É÷h ájõcôe áæ÷ çó– áë°üdG IQGRh



 عزيز الساطوري
أعلن� اململكة األردنية عن قرب 
افتتا� قنصلية عامة لها يف مدينة 
العيون، و�لك �الل اتصال هاتفي أجرا� 
العاهل األردني مع جاللة امللك، يف قرار جديد 
�من سلسلة من القرارات املما�لة التي ات��تها 
العديد من الدول، عربية وإفريقية، بفتح 
��يليات دبلوماسية لها يف العيون والدا�لة، 
مبادرات تؤكد الدع� الواسع ال�� ي��ى ب� 
املغرب�

باملوازاة مع �لك يتواصل التأييد للمغرب 
من� أن قرر، يف انس�ا� مع الشرعية الدولية، 
التد�ل لفتح املعبر احلدود� مع موريتانيا 
لتأم� تدف� السلع واألفراد� 
من جهة أ�ر�، �كرت مصادر إعالمية 
إسبانية ان� من املرتق� قيا� رئيس احلكومة � 
بيدرو سانشيز� بزيارة إلى املغرب يف األسابيع 
القادمة، زيارة تأتي، حس� نفس املصادر، إلزالة 
اللبس حول ما �لفت� تصري�ات النائ� ال�اني 
لرئيس احلكومة ب�صو� النزاع املفتعل حول 
الص�را� املغربية، وتشديد مدريد على أن 
املوقف حول ه�ا النزاع �دد� رئاسة احلكومة 
وا�ارجية اإلسبانية�

وفيما يتعل� الكركارات حي� تتواصل حركة 
السير بشكل �بيعي ويف �ل أجوا� �منة، كما 
تنقل �لك م�تلف وسائل اإلعال� من ع� 
املكان، تواصل الدعاية اإلنفصالية حملة 
التضليل والك�ب، بشكل يدعو للس�رية و�لك 
بالل�و� املستمر لنشر صور وأ�ر�ة قد�ة من 
منا�� متفرقة من العال��

 وقد دفع� الت�ورات األ�يرة التي اربك� 
اجلزائر وصنيعتها، ويف �ل حالة الت�ب� 
التي تعيشها على م�تلف املستويات، دفع� 
باجلزائر إلى الكشف عن حقيقة دورها 
باعتبارها املسؤول األول والوحيد عن النزاع 
املفتعل حول الص�را� املغربية، وهو ما يؤكد 

زيف اإلدعا�ات السابقة التي كان� تروجها 
عبر التروي� بأنها ليس� �رفا معنيا�

اململكة األردنية تقرر فتح قنصلية 
عامة لها يف مدينة العيون

لجاللة  الثاني،  عبد هلل  امللك  األردني،  العاهل  عبر 
امللك محمد السادس عن رغبة اململكة األردنية الهاشمية 

في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون املغربية.
تلقى  امللك  جاللة  أن  امللكي،  للديوان  بال�  وذكر 
األردني،  العاهل  طرف  من  هاتفيا  اتصاال  الخميس 
وذلك في إطار ما يجمع العاهل� الكريم� من وشائج 
التشاور  لنهج  وتجسيدا  صادقة،  ومودة  موصولة 
لعالقات  وترسيخا  بينهما،  الدائم  والتنسيق  املستمر 
اململكت�  ب�  الفاعل  والتضامن  املثمر  التعاون 

الشقيقت�.
وأضاف بال� الديوان امللكي أنه خالل هذا االتصال، 
جاللة  بها  أمر  التي  بالقرارات  األردني،  العاهل  أشاد 
والتجارية  املدنية  الحركة  انسياب  تأم�  إلعادة  امللك 

بمنطقة الكركارات بالصحراء املغربية.
وإعادة  العملية  هذه  نجاح  على  جاللته  هنأ  كما 
والبضائع  ل�شخاص  ا�من  املرور  أمام  املعبر  فتح 
جنوب  اإلفريقية  الدول  اتجاه  في  املغربية  اململكة  من 

الصحراء.
وبهذه املناسبة، عبر العاهل األردني امللك عبد هلل 
الثاني لجاللة امللك عن رغبة اململكة األردنية الهاشمية 
املغربية.  العيون  بمدينة  لها  عامة  قنصلية  فتح  في 
وستقوم وزارتا الخارجية في البلدين بالتنسيق لوضع 

الترتيبات الضرورية لذلك.
في  قنصلية  بفتح  الهام  األردني  القرار  ويأتي 
املماثلة  القرارات  من  سلسلة  ضمن  العيون،  مدينة 
التي اتخذتها العديد من الدول، عربية وإفريقية، بفتح 
تمثيليات دبلوماسية لها في العيون والداخلة، مبادرات 

ومساندة  املغرب  به  يحظى  الذي  الواسع  الدعم  تؤكد 
الدول الشقيقة والصديقة لوحدته الترابية.

زيارة مرتقبة لرئيس احلكومة 
اإلسبانية إلى املغرب

ذكرت مصادر إعالمية إسبانية أن رئيس الحكومة 
في  املغرب،  إلى  بزيارة  سيقوم  سانشيز"  "بيدرو 
ب�  من  أن  املصادر  ذات  وأضافت  القادمة.  األسابيع 
القضايا التي سيتناولها سانشيز مع الرباط، توضيح 
يعرفها  التي  األخيرة  التطورات  من  اإلسباني  املوقف 

النزاع املفتعل حول الصحراء املغربية.
اإلسبانية،  الحكومة  لرئيس  الثاني  النائب  وكان 
قد  بوديموس،  حزب  إلى  املنتمي  إيخليسياس،  بابلو 
عاد مرة أخرى ليظهر مساندته ألطروحة اإلنفصالي�، 
واملطالبة باالستفتاء، الذي لم يعد يذكر حتى في قرارات 
إجراءه، واستمر  استحالة  تأكد  أن  بعد  األمن،  مجلس 
إن  بالقول  والتضليل  الخلط  في ممارسة  إيخليسياس 
تقرير املصير هو االستفتاء، وهي األسطوانة املشروخة 
التي تقفز على الحقيقة، حيث أن تقرير املصير مرتبط 
الحكم  مشروع  وتضمنها  أكدها  ا�ليات  من  بالعديد 

الذاتي الذي تقدم به املغرب منذ 2007 .
موقفبابلو  فإن  اإلسبانية  اإلعالم  وسائل  وحسب 
إيخليسياس، خلق ضجة في مدريد، مما دفع  بوزيرة 
الدفاع،  ووزيرة  اليا،  غونزاليس  أرانتشا  الخارجية، 
اإلسباني  املوقف  بأن  لتذكيره  روبليس،  مارغاريتا 
ووزارة  الحكومة  رئاسة  تحدده  الصحراء  نزاع  من 
الخارجية، وهو ما يعني ضمنيا الطلب منه بأن يكف 
عن اتخاذ مواقف في قضايا ال تدخل ضمن اختصاصه.

تأييد مستمر للقرارات
 التي ات��ها املغرب

مازال التأييد واملساندة للموقف املغربي متواصال، 
باملعبر  الطريق  لقطع  حد  وضع  املغرب  قرر  أن  منذ 
البوليساريو،  عصابة  طرف  من  للكركرات  الحدودي 
وفي هذا اإلطار أشاد رئيس جمهورية السنغال، ماكي 
الذي أبانت عنه  سال، ب"حس الرزانة وضبط النفس" 
العازلة  املنطقة  استقرار  على  للحفا�  املغربية  اململكة 

للكركرات.
وكتب  ماكي سال ،في رسالة موجهة إلى جاللة امللك 
امللف،  التقليدي حول هذا  "تماشيا مع روح موقفها   ،
الدفاع عن  املغربية في  للمملكة  السنغال دعمها  تجدد 

حقوقها املشروعة".
بحس  أشيد  أن  "أود  السنغالي  الرئيس  وأضاف 
الرزانة وضبط النفس الذي أبانت عنه اململكة املغربية 
للحفا� على استقرار املنطقة، وفقا لالتفاقات العسكرية 
األمم  رعاية  تحت  النار  إطالق  لوقف  أسست  التي 

املتحدة". 
"البوليساريو"  مليشيات  بعرقلة  تشاد  نددت  كما 
العازلة  باملنطقة  واألشخاص  البضائع  تنقل  حركة 

الكركرات.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتكامل اإلفريقي 
الخميس،  أصدرته   بال�  في   ، بالخارج  والتشادي� 
املنطقة  في  األوضاع  تطور  بالغ  "بقلق  متابعتها 
من  البوليساريو  جبهة  تدخل  بعد  الكركرات،  العازلة 
خالل إعاقة حركة البضائع واألشخاص، على الرغم من 
وقف إطالق النار تحت رعاية األمم املتحدة منذ حوالي 

ثالث� عاما".
الوزارة  "تدين  البال�  يضيف   ، الوضع  هذا  وأمام 
هذه األعمال التي تنتهك قرارات مجلس األمن، ال سيما 
القرارين 2414 و 2440 ، وتقوض التقدم الذي تحقق 

برعاية األمم املتحدة".
 وفي فنزويال، التي يساند نظامها املت�كل والذي أغرق 
إنفصاليي  والقمع،  والعوز  الفقر  من  دوامة  في  البالد 
خوان  املؤقت  للرئيس  املؤيدون  انبرى،   ، البوليساريو 
غوايدو الذي اعترفت به العديد من الدول، لتاكيد دعمهم 

للمغرب في هذه الظروف
للسياسة  الدائمة  اللجنة  أعربت  اإلطار  هذا  وفي 
الوطنية  بالجمعية  واالندماج  والسيادة  الخارجية 
الستعادة  املغرب  لتدخل  دعمها  عن  لفنزويال  (البرملان) 
الكركرات  بمعبر  والتجارية  املدنية  العبور  حركة 

الحدودي.
وقالت اللجنة في بيان، يحمل توقيع رئيسها، أرماندو 
تدخلها  في  املغربية  للمملكة  دعمنا  عن  "نعرب  أرماس، 
"البوليساريو"  ميليشات  لعرقلة  حد  لوضع  السلمي 
الحدود  على  املغرب  بجنوب  الحدودي  الكركرات  ملعبر 
مع موريتانيا"، مؤكدة أن التدخل تم "في إطار االحترام 

الكامل للشرعية الدولية وقرارات األمم املتحدة".
واالستفزازات  "األعمال  إزاء  "قلقها"  أعربت عن  كما 
الكركرات  في  "البوليساريو"  بها  قامت  التي  الخطيرة 
ودون  والتجارية  املدنية  العبور  حركة  تعطيل  بهدف 
أن هذه  إلى  املينورسو"، مشيرة  بعثة  ألفراد  اعتبار  أي 
املناورات تمثل "استخفافا بقرارات مجلس األمن الدولي 

ودعوات األم� العام ل�مم املتحدة واملجتمع الدولي".
الدائمة  اللجنة  جددت  ذاته،  السياق  وفي 
للسياسة الخارجية بالبرملان الفنزويلي التأكيد على 
التشافيزي  النظام  عنه  عبر  الذي  للدعم  "إدانتها" 
االنفصالية  "البوليساريو"  ملجموعة  الشرعي  غير 
لالستقرار  املزعزعة  "الخيارات  ل  كعادته  لينحاز 
والسلمية"،  البناءة  "الحلول  دعم  بدل  باملنطقة" 

وجهود "ضمان احترام مباد� القانون الدولي".
سياسي  "حل  إيجاد  إلى  أيضا  اللجنة  ودعت 
املفتعل  اإلقليمي  للنزاع  ودائم"  وعملي  نهائي 
حول الصحراء املغربية "على أساس مبادرة الحكم 
الذاتي"، التي قدمتها اململكة ويصفها مجلس األمن 

الدولي ب "الجدية وذات املصداقية".

حركة متواصلة لنقل البضائع 
واملدني� �عبر الكركرات

يواصل  الهدوء،  أجواء  تسود  حيث  الكركرات،  في 
في  بموريتانيا  املغرب  يربط  الذي  الحدودي  املعبر 
أداء مهامه كنقطة لعبور املدني� والبضائع، وتواصل 
بعثت  حيث  الحرية،  بكامل  عملها  إعالم  وسائل  عدة 
األرض، وسلطت في هذا  الوقائع على  لنقل  مراسليها 
على  الضوء  املكان  بع�  اإلعالمية  التقارير  اإلطار 
حركة  وانسياب  املنطقة،  في  املستتب  األمني  الوضع 
التي  التقارير  وهي  أسبوع،  منذ  والتجارة  السير 
اإلعالم  يواصل  التي  واملغالطات  األكاذيب  تدحض 

التابع للجبهة اإلنفصالية وبيادقها نشرها.
نفت  قد  البداية  في  اإلنفصالية  الدعاية  وكانت 
عودة حركة السير بمعبر الكركرات، لكن بعد التقارير 
اإلعالم  وسائل  من  العديد  أنجزتها  التي  اإلعالمية 
العربية والدولية، والتي نقلت في تغطية حية ومباشرة 
عودة حركة السير إلى املعبر، لجأت الدعاية اإلنفصالية 
إلى أسلوب آخر، عبر ترويج مزاعم حول قصف املعبر 
أنه  الحقا  تأكد  فيديو،  بشريط  ذلك  وأرفقت  بالليل، 

يخص تداريب عسكرية إسبانية بجزر الكاناري.
كما ادعت األبواق التابعة للجبهة اإلنفصالية أنها 
الكركرات  تعبر  البضائع  لنقل  شاحنات  استهدفت 
احتراق  تخص  أنها  أيضا  تأكد  بصورة،  ذلك  وأرفقت 
سيارة نقل ثقيل بجمهورية مصر بسبب الحرارة املفرطة 
مما جعل هذه األبواق محل  وذلك في 23 ماي 2019 ! 
سخرية لنشطاء ومتتبعي وسائل التواصل االجتماعي.
وحسب العديد من املتتبع�، فإن الجبهة اإلنفصالية، 
وبعد انصرام أسبوع من طرد عناصرها من الكركرات، 
وإعالنها االنسحاب من اتفاق وقف إطالق النار املوقع 
سنة 1991، لم تعد تجد لتقنع املحتجزين في املخيمات 
إلى  اللجوء  سوى  امليداني،  الصعيد  على  ما  بإنجاز 
بلدانا  فيديوهات وصور قديمة، تتعلق بوقائع تخص 
أخرى، إعتقادا منها أنه يصعب كشفها، غير أن السحر 
أصبحت  عالم  في  إذ  الساحر،  على  ينقلب  ما  سرعان 
فيه املعلومة متوفرة ولم يعد باإلمكان تزوير الحقائق، 
ال يمكن لحملة التضليل ونشر األكاذيب أن تصمد أمام 

الحجج والبراه� الدامغة.

اجلزائر تعر� عن أوراقها 
وتكشف أنها ال�ر� الرئيسي 

والوحيد يف النزاع املفتعل
الجزائر  اربكت  التي  األخيرة  التطورات  دفعت 
تعيشها  التي  التخبط  حالة  ظل  وفي  وصنيعتها، 
على مختلف املستويات، دفعت بالجزائر إلى الكشف 
عن حقيقة دورها باعتبارها املسؤول األول والوحيد 
املفتعل حول الصحراء املغربية، وهو ما  النزاع  عن 
يؤكد زيف اإلدعاءات السابقة التي كانت تروجها عبر 

االدعاء بأنها ليست طرفا معنيا.
جريدة الشروق التابعة لعسكر الجزائر، وفي مقال 
التطورات األخيرة، نقلت عن ما اسمته  مطول حول 
ب" مصدر سامي" و" مسؤوول كبير ورفيع" قوله بأن 
التطورات األخيرة جعلت الجزائر "  تضبط مقاربتها 
الجديدة تجاه القضية الصحراوية، باعتبارها تمثل 
من ا�ن فصاعدا قضية سيادّية تتعلق أساسا بالعمق 

األمني االستراتيجي إلقليمها الوطني"  
نقلته جريدة  ما  املذكور، حسب  املصدر    وشدد 
الشروق، على أنه " وفق مقاربة الجزائر التي تعتبر 
القضية في تطوراتها القائمة امتدادا طبيعيا ألمنها 
القومي، فإنه يستحيل الوصول إلى أي حل للنزاع، 
للجزائر  مباشرة  مشاركة  دون  صورة،  أي  وتحت 
وآثاره،  بالصراع  املنطقة  في  معني  رئيس  كطرف 
معها  تتعامل  مستقبال  مبادرة  أي  تقبل  لن  وبذلك 
بالقضية  متأثرة  دولة  ا�ن  كونها  املراقب،  بصفة 
أمنها  على  مخاطرها  إلى  بالنظر  الصحراوية، 
على  الفعلي  حضورها  يستوجب  ما  اإلستراتيجي، 
مضيفا  البوليساريو واملغرب"  التفاوض ب�  طاولة 
أنه " يستحيل فرض أي حّل خارج اإلرادة الجزائرية 

وتصّورها وشروطها"  
ويبدو أن ما يمور حاليا من تفاعالت على أكثر من 
صعيد، داخل أركان الحكم في الجزائر، يؤشر على أن 
بخصوص  عديدة  تطورات  ستشهد  القادمة  املرحلة 
النزاع الذي افتعلته ، والتي تظهر أيضا أن العسكر 
طيلة  ودعمها  واحتضنها  البوليساريو  خلق  الذي 
أزيد من أربعة عقود، لم يعد راضيا على أداء القيادة 
الحالية للجبهة اإلنفصالية. وحمل املقال الذي نشرته 
الخصوص،  بهذا  متعددة  رسائل  املذكورة،  الجريدة 
التي  والرتابة  السكون  وضع  أن"   فيه  جاء  حيث 
السنوات األخيرة، جعلها  البوليساريو في  تعيشها 
معها،  املتعاطف�  من  الكثير  وتفقد  نفسها  تراوح 
فهي، من منظور جيل الشباب الجديد، لم تتطور ولم 
تفرض ديناميكية دولية لصالح القضّية الصحراوية 
إلى  أّدى  ما  وهو  املغرب،  مبادرات  مواجهة  في 
الدول  بعض  بسحب  الخارجّية  مساحاتها  تقّلص 
قالت  كما  الرفيع"  "املصدر  إن  بل  بها"  االعتراف 
تفرض  القادمة  املرحلة  بأن  ذكر  املذكورة،   الدريدة 
يؤكد  الذي  الشيء  جديد،  من  األوراق  ترتيب  إعادة 
القيادة  من  للتخلص  يعدون  الجزائر،  جنراالت  أن 
تنسجم  مكانها  أخرى  ووضع  الحالية  اإلنفصالية 

ومخططاتها الجديدة. 
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محمد الطالبي- مكتب الرباط
في  يجري  ما  على  مطلعة  خاصة  مصادر  كشفت 
عن  الجزائري،  التراب  فوق  البوليساريو  مخيمات 
املغرب  الكركرات ب�  أن عملية محاولة احتالل معبر 
طرف  من  أشهر  قبل  لها  التهييء  تم  وموريتانيا، 

مسلحي البوليساريو وبإشراف مخابراتي .
الذين  العزل،  الصحراوي�  أن  مصدرنا،  وكشف   
تم رميهم في الخالء من شباب ونساء، كان ذلك مقابل 
تعويضات لكل منهم ووعود بتقديم خدمات والسماح 

لهم بالسفر وبعض ذويهم .
الكشف  رفض  الذي  مصدرنا  -يضيف  واألخطر   
من  وأفرادا  أسرا  أن  خاصة-  ألسباب  هويته  عن 
حتى  املشددة  الحراسة  رهن  كانوا  املعتصم�»   »

عودتهم إلى التراب الجزائري .
وداعميها،  البوليساريو  أن  إلى  املصدر  ولفت   
هربا  باملغرب،  املعتصم�  التحاق  يخشون  كانوا 
كان  رهائن،  أسرهم  أفراد  وجود  لكن  االضطهاد،  من 
أن من ب�  أيضا،  ذلك، يكشف مصدرنا  ضمانة. ومع 
أية  عند  للفتك  مستعدين  كانوا  مسلحون  املعتصم� 
قتلهم،  مسؤولية  املغرب  وتحميل  للهرب،  محاولة 
قتل  على  أساسا  مبنيا  كان  املرعب  السيناريو  ألن 
املعتصم� لجعلهم قضية لالسترزاق بها أمام العالم،  

للمغرب،  تنسب  مرعبة  مشاهد  في  ذلك  وتصوير 
واستدل على ذلك بوجود كاميرات متطورة مع بعض 
لم  حيث  الوهمي،  الحربي  اإلخراج   إلنجاز  األفراد، 
يتمكنوا، بعد  التدخل األمني للقوات املسلحة امللكية 
تقارب،  أو  احتكاك  حتى  دون  واالحترافي  الناجع 
إلى  االتجاهات  كل  في  فروا  إذ  مخططهم،  إنجاز  من 
تفسر  قد  فرارهم،  وسرعة  للنجاة.  طلبا  الجزائر، 
كانت  التي  للمؤامرة  فطنوا  بأنهم  مصدرنا-  -حسب 
تدبر الغتيالهم واعتبارهم شهداء ليشرعنوا استمرار 

املسلح� فوق التراب الجزائري  .
كما قال مصدرنا إن حالة التخبط واالرتباك عمت 
في  امللكية  املسلحة  القوات  نجاح  بعد  املخيمات  في 
ضبط األوضاع هناك، ورفض املغرب لالبتزاز، وحسمه 
لحق  املتحدة  األمم  ودعم  الدولي،  للقانون  األمر طبقا 

حرية التنقل والتجارة عبر املعبر .
ويبدو أن حالة اليأس والعجز عن توفير مزيد من 
منه،  واملستفيدين  االنفصالي  للمشروع  املالي  الدعم 
سيناريوهات  ركوب  إلى  االنفصالي�  تدفع  أضحت 
مستوحاة من أفالم الخيال العلمي، حتى بات مؤكدا أن 
ما تبقى من أحالم االنفصال، هو فقط أحالم االغتناء 
تجارتهم  اكتشف  العالم  أن  خاصة  للبعض،  بالنسبة 
الفضائح  من  وغيرها  وتهريبها  املساعدات  مواد  في 
ينتج  الذي  املظلومية  صنبور  إغالق  إلى  أدت  التي 

ذهبا.
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قال   عبد   الحميد   جماهري،   عضو   املكتب   السياسي  
 لالتحاد   االشتراكي   للقوات   الشعبية،   إن «    هذه   الندوة  
 الوطنية   التي   نظمها   االتحاد   االشتراكي   للقوات  
 الشعبية،   تدخل   في   سياق   الدينامية   الوطنية   التي  
 أطلقتها   القيادة   االتحادية   للحزب   عقب   التدخل   الناجح  

 للقوات   املسلحة   امللكية   في   الكركرات .  « 
وذكر   جماهري،   وهو   يرحب   باملشارك�  : البشير  
 الدخيل    وعبد   الفتاح   بلعمشي،   والصبري   الحو،   في  
 الندوة   التي   نظمها   الحزب   مع   جريدة   العمق   املغربي  
 اليومية   وإدارة   مديرها   محمد   الغروس،   أن   القيادة  
 الحزبية   كانت   قد   اجتمعت   على   وجه   االستثناء  
 والسرعة،   عقب   اللقاء   الذي   جمع   رئيس   الحكومة  
 بقادة   األحزاب   السياسية،   بأمر   من   جاللة   امللك   محمد  
 السادس،   ودعت   في   بيان   لها   إلى   التعبئة   الوطنية  
 الشاملة   لخدمة   القرار   املغربي   والقضية   الوطنية  

 الكبرى . 
وأعقب   ذلك   قيام   القيادة   بإرسال   أزيد   من 160    
 مراسلة   إلى   كافة   املنظمات   السياسية   الحزبية،   وكذا  
 إلى   األحزاب   االشتراكية   في   العالم،   كما   قامت   شبيبة  
 الحزب   ومنظمته   النسائية   ونوابه   البرملانيون   بالعمل  

 نفسه   مع   قطاعات   دولية   مشابهة .  » 
إلى   ذلك،   أضاف   عبد   الحميد   جماهري "  أن   هناك  
اليات   ملف   وحدتنا    مجموعة   من   املتغيرات   في   أّو�
 الوطنية،   منها   التغير   على   األرض،   حيث   حسم   املغرب  

 األمور   ميدانيا   لصالحه  ." 
وأوضح   جماهري،   خالل   نفس   الندوة،   أن   الدولة  
 الحاضنة   ملليشيات   البوليساريو "  الجزائر   " تعيش  
 أزمة   حقيقية   تريد   تصديرها   إلى   املنطقة » ،   مضيفا   أن  
 النخبة   العسكرية   الحاكمة   فيها «    لم   تستطع   تحقيق  
 االنتقال   الديمقراطي   الذي   كانت   تطمح   إليه   جماهير  
 الشعب   الشقيق،   كما   أنها   لم   ترد   الجميل   الذي   قدمه   لها  
 املغرب   في   عز   أزماتها، « إذ   أن   االتفاق   على   وقف   إطالق  
 النار   سنة   ،1991   تزامن   مع   بداية   العشرية   السوداء   في  
 الجزائر،   وأصبح   النظام   يبحث   لنفسه   عن   مخرج،   وقبل  
 املغرب   تهدئة   األوضاع   في   املنطقة « ،   كما   سيحد�   مع  
 الحراك   الشعبي   الحديث «    حيث   منع   املغرب   على   نفسه  
 التدخل   في   الشأن   الجزائري،   ومد   يده   للجزائر   لتدبير  

 الصعوبات   اإلقليمية   وفتح   صفحة   جديدة . 
وأشار   املتحد�   إلى   أن   البوليساريو   بدأت   تحضر  
 لعرقلة   عمل   املغرب   منذ   ،   2018 / 2017 / 2016   وذلك  
 «  باستفزازات   خطيرة   وأعمال   غير   مشروعة،   في   وقت  
 كان   هذا   األخير   يحضر   لعودته   إلى   االتحاد   اإلفريقي  
 وكان   يستعد   لتنظيم   مؤتمر   املنا� "  كوب   ، " 22   حيث  

 سيحصل   املغرب   على   اإلجماع   اإلفريقي .  » 
وأبرز   مدير   نشر   وتحرير   جريدة   االتحاد   االشتراكي،  
 أن   هناك   ثوابت   في   العقيدة   الجزائرية،   فـ«كلما   قدم  
 املغرب   مبادرة   هادفة،   اعتبرته   الجزائر   تنازال   في  

 اعتقادها،   وهذا   ما   يكرس   األزمة   التي   يعيشها   النظام  
 الجزائري،   وهي   أزمة   حراك   وأزمة   سياسية   وأخالقية  

 حقيقية .  » 
وشدد   جماهري   على   أن   املغرب   سيواصل   تنمية  
 أقاليمه   الجنوبية،   وتعامله   مع   األمم   املتحدة   في   األفق  

 السياسي   الذي   حرص   على   االلتزام   به . 
وأضاف   أن   املغرب   شريك   ل�مم   املتحدة   في   السالم  
 بليبيا   ومالي   واملنطقة   اإلفريقية   ككل،   ويقدم   نموذجا  
 في   صناعة   األمن   والسالم،   مقاربة   بالدنا   ناجحة  

 وإيجابية   بالنظر   ملا   يقدمه   وما   يقوم   به . 
وباملقابل،   أوضح   الخبير   في   الشؤون   الصحراوية،  
 صبري   لحلو   في   مداخلة   قانونية،   أن   اكتساب   وضع  
 الالج�   في   مخيمات   تندوف   يضع   املسؤولية   القانونية  
 على   الجزائر   باعتبارها   دولة   الحضن،   وهذا   الوضع  
 يؤطر   القانون   الدولي،   مبرزا   أن   هؤالء   الالجئ�  

 يخضعون   للقانون   الجزائري   من   ناحية   املبدأ . 
وشدد   املتحد�،   أن   الوضع   في   مخيمات   تندوف   وضع  
 شاذ   ومتناقض   مع   القواعد   ا�مرة   للقانون   الدولي،  
 وال   يجوز   مخالفتها   وبالتالي   هناك   خالف   صار�   من  

 الناحية   القانونية،   مؤكدا   أن   السبب   الذي   تتذرع   به  
 الجزائر   هو   أنها   فوضت   ونقلت   اختصاصاتها   للجبهة  
 الوهمية،   وهي   وضعية   غير   قانونية   ومخالفة   لحقوق  

 اإلنسان . 
وذكر   لحلو،   أن   كل   خطأ   أو   تصرف   أو   فعل   تقدم   عليه  
 البوليساريو   ويسبب   ضررا   للمغرب   تتحمله   الجزائر  
 كاملة   وهي   مسؤولة   عنه   وفق   قواعد   القانون   الدولي،  
 وبالتالي   على   املغرب   أن   يطالب   األمم   املتحدة   بتنفيذ  

 قراراتها    وتوصياتها . 
ولفت   لحلو،   إلى   أن   القرار   األخير   ملجلس   األمن   كشف  
 مناورات   الجزائر   والبوليساريو   تجاه   املغرب   عبر  
 قيامها   باالستفزازات   املباشرة   وعرقلة   العمل   والتنقل  

 بمعبر   الكركرات   وتقويض   العملية   السياسية . 
وخلص   املتحد�،   إلى   أن   املغرب   قدم   أقصى   ما  
 يمكن   أن   يقدمه   وهو   مقترح   الحكم   الذاتي،   فاملقاربة  
 السياسية   باألوصاف   والنعوت   الحالية   تتطابق   مع  
 مبادرة   املغرب   والهادفة   إلى   وضع   حد   للنزاع   املفتعل  

 بالصحراء   املغربية . 
ومن   جانبه،   استهل   عبد   الفتاح   بلعمشي،   رئيس  
 املركز   املغربي   للديبلوماسية   املوازية   وحوار  
 الحضارات،   مداخلته   منوها   بالتواصل   والترافع   الذي  
 يقوده   حزب   االتحاد   االشتراكي   وشبيبته   الحزبية  
 حول   القضية   الوطنية   مع   األممية   االشتراكية   ومختلف  

 املنظمات   الدولية . 
ولفت   املتحد�،   إلى   أن   دوال   عديدة   قامت   بفتح  
 قنصليات   لها   باملناطق   الجنوبية،   باإلضافة   إلى   زيارات  
 وفود   خارجية   للمنطقة،   وهو   ما   يكرس   جهود   املغرب  
 في   تنمية   مناطقه   ويبرز   تفوقه   السياسي   املطبوع  
 باالحترام   التام   والراس�   للشرعية   الدولية،   موضحا  
 أن   أطروحات   االنفصالي�   وأعداء   الوحدة   الوطنية   لم  
 تعد   قائمة   وتوالت   االنتصارات   الديبلوماسية   للمغرب،  
 فهذه   األخيرة   في   موقع   تجني   فيه   ثمار   تحركاتها   منذ  

 سنة   2016بعد   عودة   املغرب   إلى   االتحاد   اإلفريقي . 
وخلص   بلعمشي،   إلى   أن   املغرب   يتمتع   بوضع  
 سياسي   واقتصادي   قائم   على   الشرعية   واملشروعية،  
 وهو   ما   يساعد   مجلس   األمن   على   إيجاد   حل   للنزاع  

 املفتعل   حول   الصحراء   املغربية . 
وفي   نفس   السياق،   شدد   البشير   الدخيل،   رئيس  
 منتدى   البدائل   الدولي   للدراسات   الصحراوية،   أن  
 مجلس   األمن   حدد   نطاق   الحوار   حول   ملف   الصحراء  
 املغربية   وأطراف   النزاع،   حيث   كرس   دور   الجزائر   في  
 امللف،   مشيرا   إلى   أن   الصراع   هو   صراع   جيوسياسي  

 وبالتالي   فخيار   الحرب   ليس   في   صالح   أحد . 
وأكد   املتدخل،   أن   املغرب   يتغير   بشكل   كبير   وعلى  
 كافة   املستويات   االقتصادية   واالجتماعية   والسياسية،  
 وانخرط   في   ورش   كبير   للتنمية   والتقدم،   مضيفا   أن  
 املشكل   الحقيقي   يكمن   في   جلوس   الجزائر   إلى   طاولة  
 الحوار   وامتالكها   الشجاعة   لالعتراف   بمسؤوليتها  
 املباشرة   في   النزاع،   وهو   ما   حددته   األمم   املتحدة  
 في   قرارات   مجلس   األمن   الدولي،   وأشار   إلى   أن   هذا  
 األمر   يزعج   الجزائر   الشيء   الذي   يجعلها   تقوم   بأعمال  

 العرقلة   ليس   للمغرب   فقط   بل   لدول   املنطقة   بصفة   عامة  
 وتهدد   أمنها   واستقرارها،   وخلص   إلى   أن   ميلشيات  
 البوليساريو   قامت   بمشاكل   كبيرة   وأعمال   غير  
 مشروعة   وخطيرة   بعرقلتها   حركة   التنقل   التجارية  
 واملدنية   باملعبر   الحدودي   الكركرات،   وتقويض   كل  

 الجهود   الدولية   واألممية . 
ب�  التمييز  يجب  أنه  على  الدخيل  البشير  وشدد 
بينهما،  خلطا  هناك  ألن  والبوليساريو  الصحراوي 
من  وغيرها  والدمار  الحرب  يريدون  الذين  فاملجندون 
أعمال العنف واإلرهاب يتواجدون وراء الجبهة، وهذا 
الذي  دستورها  من خالل  املتحدة  األمم  األمر حسمته 

يعترف باإلنسان وكرامته.
جدا  سيئا  وضعا  هناك  أن  إلى  املتحد�،  وأشار 
داخل مخيمات تندوف وازداد حدة مع جائحة كورونا، 
والخوف  للترهيب  ويخضع  كثيرا  يعاني  فالشباب 
عن  بعيدا  الوهمية،  الجبهة  قادة  قبل  من  والتهديد 
منطق  أن  الكريم، مضيفا  العيش  و  الرزق  البحث عن 
وكل  الجميع  مع  املفاوضات  على  يرتكز  املتحدة  األمم 

األطراف من أجل حل سلمي للنزاع املفتعل.
في  انتهى  البوليساريو  أن  إلى  الدخيل،  ولفت 
ما  وهو  وسياسيا،  ديبلوماسيا  وتراجع  الكركرات 
أوردته الصحافة الجزائرية وأصبحت مشكلة في هذا 
التنظيم الوهمي، الذي يعتقد أن عرقلة العمل والتنقل 
له إلعادة الحديث عن  في املعبر الحدودي خيار وحل 
القضية، مؤكدا أن القيادة الحالية للبوليساريو كانت 
سيكون  االستفزازات  هذه  على  املغرب  رد  أن  تعتقد 
بالسالح والقذائف وبالتالي يخرق اتفاق وقف إطالق 
تكن  لم  فهي  وبالتالي  يحصل،  لم  الذي  الشيء  النار، 

تتوقع رد املغرب وخسرت في الكركرات.
وأوضح املحلل السياسي أن املغرب تمسك بالشرعية 
استفزازات  مع  التعاطي  في  والدولية  السياسية 
البوليساريو حيث شاهد العالم واملنتظم الدولي هذه 
األعمال الخطيرة، وبالتالي فإن تدخل الجيش املغربي 
الحدودي  املعبر  تحرير  قصد  بالشرعية  مسنودا  كان 
ممرا  يعتبر  بل  فقط  املغرب  مصالح  يؤمن  ال  الذي 
النزاع  الواحد لحل  الطريق  أن  دوليا وإفريقيا، مبرزا 
بعيدا عن الحرب هو الحوار واإلدارة السياسية لكافة 
كبير يعيش في  لنا مغرب  يكون  أن  األطراف من أجل 

السلم واألمن.
"بوضح حجرة في  الجزائر قامت  أن  الدخيل  وذكر 
حذاء املغرب" ولكن هذه الصخرة طال أمدها وأصبحت 
املنطقة  منه  تعاني  ما  وهذا  الكبير،  املغرب  حذاء  في 
الحكم  مبادرة  اقترح  املغرب  أن  موضحا  ا�ن،  لحد 
الذاتي وعمل على تنزيلها فعليا، فهناك أكثر من 1600 
منتخب صحراوي أصيل وهناك صحراويون يشتغلون 
ويتحملون  واملؤسسات  العمومية  اإلدارات  بمختلف 
تم  التي  التحتية  البنيات  إلى  باالضافة  املسؤولية، 
تشييدها باألقاليم الجنوبية، فهذا تغيير حقيقي نحو 

التنمية والتطور واالرتقاء باإلنسان.
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جماهر�
أضا� أن املغرب شري� ل�� 
املت�دة يف السالم
بليبيا ومالي واملنطقة 
اإلفريقية ككل، ويقدم 
�و�جا  يف صناعة األمن 
والسالم، مقاربة بالدنا 
ناج�ة
وإيجابية بالنظر ملا يقدمه 
وما يقوم به�

 شدد البشير الدخيل، رئيس
منتد� البدا�ٔل الدولي 
للدراسات الص�راوية، أن

 مجلس األمن حدد نطا� احلوار 
حول ملف الص�را� املغربية 
وأ�را� النزاع، حي� كر� دور 
اجلزائر يف امللف، مشيرا إلى أن 
الصراع هو صراع جيوسياسي

وبالتالي فخيار احلرب ليس يف 
صالح أحد

شدد  صبر� احلو  أن الوضع 
يف مخيمات تندو�
وضع شا� ومتنا�� مع 
القواعد ا�مرة للقانون  
الدولي، وال يجوز مخالفتها 
وبالتالي هنا� خال�
صار� من الناحية القانونية

خلص بلعمشي، إلى أن املغرب 
يتمتع بوضع
سياسي وا�تصاد� �ا�ٔم على 
الشرعية واملشروعية،  وهو 
ما يساعد مجلس األمن على 
إيجاد حل للنزاع
املفتعل حول الص�را� املغربية�

الندوة   الو�نية   من   تنظيم   حزب   االحتاد   االشتراكي   حول  
 »  الكركرات،   اجل�ور   وا�فا� ��  « 
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عماد ع 
واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  أنجزه  تقرير  دعا 
واالقتصادية  الصحية  «االنعكاسات  حــول  والبيئي 
إلى ضرورة  واالجتماعية لفيروس كورونا «كوفيد 19» 
الحرص على تعزيز مبدأ فصل السلط وضمان توازنها 
خالل حالة الطوار� الصحية، مع العمل، بشكل مستمر 
وممنهج وناجع، على ضمان المراقبة البرلمانية والقضائية، 
حسب اختصاصات كل سلطة للتدابير التنظيمية واإلدارية 
التي يتم إقرارها أو اإلجراءات المتخذة من لدن السلطات 

العمومية في إطار تدبير هذه الوضعية االستثنائية.
وأكد المجلس على أنه يجب أن يوازي الحرص على 
ضمان المقبولية االجتماعية للقرارات الصعبة التي يمكن 

اتخاذها لمواجهة انتشار الجائحة، الحرص نفسه على 
حالة  أثناء  والقضائي  القانوني  األمن  استمرار  ضمان 
الطوار� الصحية، لما فيه خدمة المرتفقين والمتقاضين، 

كما تكفل ذلك دولة الحق والقانون.
ونبه التقرير إلى كون السلطات العمومية، وعلى الرغم 
اإلمكانيات المتعددة التي كانت مطروحة أمامها والتي 
الفصل  إلى  اللجوء  عدم  فضلت  الدستور،  لها  يمنحها 
70 من الدستور الذي ينص على أنه «للقانون أن يأذن 
ولغاية  الزمن محدود،  من  في ظرف  تتخذ  أن  للحكومة 
عادة  القانون  تدابير يختص  بمقتضى مراسيم  معينة، 
باتخاذها. ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. 
المصادقة،  بقصد  البرلمان  على  أنه يجب عرضها  غير 

عند انتهاء األجل الذي حدده قانون اإلذن بإصدارها».
الحاالت  جميع  بين  من  أنــه  إلــى  المجلس  وأشــار 
حالة  قبيل  من  الدستور  عليها  ينص  التي  االستثنائية 

الحصار  أو حالة  الدستور)  من   59 (الفصل  االستثناء 
(الفصل 74)، فإن السلطات العمومية اختارت هذا التدبير 
غير المسبوق، أال وهو حالة الطوار� الصحية، مستندة 
في ذلك على الفصل 21 من الدستور الذي ينص على أن 
السلطات العمومية تضمن «سالمة السكان، وسالمة التراب 
الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق األساسية 

المكفولة للجميع».
تبنتها  التي  االختيارات  على  الوقوف  خالل  ومن 
الطوار� الصحية،  العمومية في تدبير حالة  السلطات 
الح� المجلس هيمنة للمجال التنظيمي. إذ أقرت السلطات 
جملة من األحكام، التي تندرج حصريا ضمن مجال القانون 
طبقا للدستور (الفصل 71)، باللجوء إلى قرارات إدارية 
تصنف أحيانا في أدنى سلم تراتبية القواعد القانونية 
(قرارات، دوريات، مناشير، بالغات الصحفية، إل�). فعلى 

سبيل المثال، تدخل إجبارية ارتداء الكمامة الواقية، التي 
صدر قرار فرضها بموجب بال� مشترك، ضمن المجال 

التشريعي المتعلق بالحقوق والحريات األساسية.
وقد تم في إطار تدبير حالة الطوار� الصحية، إصدار 
أزيد من 100 نص، من قوانين ومراسيم وقرارات ودوريات 
الصادرة  الجديدة،  الترسانة  هذه  وسمحت  وبالغات. 
أساسا عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والصحة 
والمالية والتجارة والصناعة والتربية الوطنية، بتأطير 
عمل السلطات العمومية خالل هذه الفترة، وفي المجمل، 
اتخذت الحكومة العديد من التدابير المواكبة، ال سيما 
من خالل المصادقة على أكثر من 13 مرسوما، منها 8 

مراسيم تتعلق بتمديد حالة الطوار� الصحية.
من جهة أخرى، تقرر إحدا� آليات حكامة موازية على 
المستويين المركزي والترابي، من أجل تدبير الجائحة، 
من قبيل لجنة للقيادة على الصعيد الوطني، ولجنة اليقظة 

االقتصادية، وخلية وزارية مشتركة لتدبير األزمة، ولجنة 
علمية وتقنية مختصة، ولجان اليقظة اإلقليمية، وغيرها. 
مع  السرعة  وجه  على  التفاعل  لضرورة  نظرا  أنه،  غير 
مستلزمات هذه الظرفية الخاصة، فقد تم إسناد صالحيات 
واختصاصات مهمة لهذه ا�ليات، ال سيما لجنة اليقظة 
االقتصادية والخلية الوزارية المشتركة لتدبير األزمة في 
اتخاذ العديد من القرارات والتدابير المهمة، دون المرور 
سبيل  (على  البرلمان  أو  الحكومة  مجلس  عبر  وجوبا 
المثال: المساعدات المباشرة الممنوحة ل�سر التي تعمل 

في القطاع غير المنظم).
واعتبر المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أن 
هذه المرحلة اتسمت باتساع هامش السلطة التقديرية 
بالسهر على  المكلفة محليا  العمومية  للقوات  المخولة 
تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتقييد المؤقت 
لبعض الحقوق والحريات الدستورية، ومعاينة المخالفات 
والجنح المرتبطة بخرق أحكام حالة الطوار�، وكذا فرض 
احترام تدابير التباعد التي جرى إقرارها في هذا اإلطار، 
مشيرا إلى أن هذه السلطة التقديرية تمس األفراد، في ما 
يتعلق بارتداء الكمامة الواقية أو عقد التجمعات أو التنقل 
المقاوالت  نشاط  تمس  كما  المدن،  وبين  المنزل  خارج 
عندما يتعلق األمر بشروط إعادة فتح المحالت التجارية 
واستئناف العمل في المصانع ووحدات اإلنتاج. وقد ولدت 
بعض  في  هامشها  اتسع  التي  التقديرية  السلطة  هذه 
األحيان إحساسا بالتعرض لتجاوزات، وشعورا بالحيف، 

بل أدت إلى حاالت من التوتر في بعض األحياء.
كما الح� المجلس أنه تمت تقوية الوصاية اإلدارية 
مجالس  (الجهات،  الترابية  الجماعات  على  والمالية 
األخيرة  هذه  أن  رغم  والجماعات)  واألقاليم،  العماالت 
تتمتع بمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور 
(الفصل 136). وفي هذا اإلطار، تم استنادا إلى األحكام 
بسن  المتعلق  بقانون  المرسوم  في  عليها  المنصوص 
أحكام خاصة بحالة الطوار� الصحية وإجراءات اإلعالن 
عنها، اتخاذ العديد من اإلجراءات والتدابير التي قلصت 
من مجاالت تدخل الهيئات المنتخبة وأدت إلى مراجعة 

أولويات النفقات المبرمجة في ميزانياتها.
وأوصى المجلس بضرورة إدراج مقتضيات قانونية 
حكامة  صلب  في  استثنائية  تدبيرية  وبــروتــوكــوالت 
اإلدارات والمرافق والمؤسسات الدستورية والعمومية، 
بحيث يتم تفعيلها تلقائيا في حالة وجود «قوة قاهرة أو 
حاد� فجائي» يستلزم اإلعالن عن حالة استثنائية طبقا 
للدستور أو القانون، على غرار حالة الطوار� الصحية، 
واعتبر المجلس أن الغاية من سن مساطر استثنائية بأثر 
استباقي وتوقعي ( من مقومات األمن القانوني)، هو تأمين 
االستمرارية اإلدارية، وتمكين هذه المرافق والمؤسسات 
من تدبير مواردها البشرية والمالية واشتغال أجهزتها 
التداولية بكيفية مرنة ومالئمة وناجعة، وبالتالي ضمان 

ولوج المرتفقين إلى خدماتها األساسية.
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المجلس االقتصادي واالجتماعي يدعو إلى الحرص على 
فصل السلط وتوازنها خالل حالة الطوارئ

مجموعة العمل الوطنية من أجل 
فلسطين بالمغرب: الصحراء مغربية 

وفلسطين قضية وطنية
مكتب الرباط: عبد الحق الريحاني
العمل  لمجموعة  أكدت السكرتارية الوطنية 
الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب، إيمانها الراس� 
بمغربية الصحراء التي ناضل الشعب المغربي من 
أجل تحريرها من ربقة االستعمار، وال يزال يواصل 
رباطه للحفا� عليها، ورفضها كافة مشاريع التجزئة 
الدول والشعوب  التي تستهدف وحدة  واالنفصال 

المغاربية.
وشددت السكرتارية الوطنية في بيان لها توصلت 
به جريدة «االتحاد االشتراكي»،  على موقفها المبدئي 
الوطنية  عن الوحدة  تنازل  ألي  الثابت الرافض 
أو  أراضيه  كافة  على  وسيادته  للمغرب  والترابية 
مقايضتها بأوهام المطبعين، معبرة في نفس الوقت 
عن إيمانها الواعي والمسؤول بواجب الدفاع عن 

هذه القضية والذود عنها داخل الوطن وخارجه.
وعبرت السكرتارية الوطنية بنفس المناسبة عن 
أحدا�  في  «قسرا»  فلسطين  باسم  بالزج  أسفها 
الفهم  من سوء  حالة  اصطناع  أجل  من  الكركرات، 
ومحاولة اإلساءة لعدالة الـقضيـة الـفـلسطينية سواء 
عبر استخدامها واستخدام بعض عناوينها في خدمة 
استخدامها  عبر  االنفصال،  أو  وأطروحة  دعاية 
وغير  الموضوعة  «البيانات  بعض  واستخدام 
الرسمية» لشيطنة فلسطين واصطناع حالة وهمية 
لمزاج عدائي لدى الشارع المغربي تمريرا ألجندة 
بل جهات معروفة بانخراطها الخارج  تطبيعية من ق�
عن اإلجماع الوطني في خدمة المشروع الصهيوني.
الــســكــرتــاريــة  جــــددت  الــســيــاق،  ذات  وفـــي 
دعم  في  المغربي  الموقف  على  الوطنية،  التأكيد 
الوسائل  بكل  الفلسطيني  الشعب  كفاح  ومساندة 
الممكنة، وفي التصدي ومواجهة الكيان الصهيوني 
اإلرهابي العنصري الغاصب المحتل ومناهضة كل 
أشكال ومظاهر التطبيع معه ومع عناصره ورموزه 

وكل مؤسساته.
السكرتارية  «  تابعت  البيان  في  جــاء  ومما 
أجل  مــن  الوطنية  العمل  لمجموعة  الوطنية 
فلسطين بالمغرب عن كثب مجمل التطورات  التي 
عرفتها منطقة الكركرات بالصحراء المغربية على 
القوات  تدخل  إثر  الشقيقة  موريتانيا  مع  الحدود 
المعبر  فــي  الــحــركــة  ـــادة  إلع الملكية  المسلحة 
الحدودي وتأمين سالمة وانتظام مرور األشخاص 
فلسطين  باسم  الزج  تابعت عملية  والعربات،  كما 
من  حالة  اصطناع  بغية  «قسرا»  الموضوع  في 
الفلسطينية. القضية  لعدالة  واإلساءة  الفهم   سوء 
وبعد تدارسها لمختلف التطورات وتداعياتها في 
اجتماعها الطار� المنعقد مساء يوم الخميس 19 

نونبر 2020 ،  وبعد إجرائها لمجموعة من االتصاالت، 
فإنها تعلن «أوال في ما يتعلق بالزج باسم فلسطين في 
أحدا� الكركرات: إن مجموعة العمل الوطنية من أجل 
فلسطين ومن منطلق اإليمان الراس� بثنائية االرتباط 
المغربي بالصحراء المغربية وبفلسطين باعتبارهما 
قضيتان وطنيتان لدى المغاربة� فإنها تسجل بكل 
أسف ما تم من افتعال لحالة أزمة موازية ألحدا� 
الزج بفلسطين في الموضوع  الكركرات عبر  معبر 
اإلساءة  ومحاولة  الفهم  سوء  من  حالة  واصطناع 
لعدالة الـقضيـة الـفـلسطينية سواء عبر استخدامها 
واستخدام بعض عناوينها في خدمة دعاية وأطروحة 
.. أو عبر استخدامها واستخدام بعض  االنفصال 
لشيطنة  الرسمية»  وغير  الموضوعة  «البيانات 
فلسطين واصطناع حالة وهمية لمزاج عدائي لدى 
بل  ق� من  تطبيعية  ألجندة  تمريرا  المغربي  الشارع 
جهات معروفة بانخراطها الخارج عن اإلجماع الوطني 

في خدمة المشروع الصهيوني».
أجل  مــن  الوطنية  العمل  مجموعة  وسجلت 
كبير، سالمة  مكوناتها،  باعتزاز  فلسطين،  بكافة 
المغربي  للشعب  الجماعي  والذكاء  العام  الوعي 
المغربية  للدولة  والــمــســؤول  الــُمــقــّدر  واالتـــزان 
واصطناع  الحقائق  تزييف  مــحــاوالت  كل  حيال 
التأكيد  تجدد  فإنها  فلسطين/القضية،  مع  األزمة 
هو  بالمغرب  فلسطين  أجل  من  النضال  أن  على 
للمغاربة  الوطني  الشعور  أركان  من  أساسي  جزء 
مطلقا  يتناقض  وال  االنسجام  تمام  منسجم  وبأنه 
الترابية  الوحدة  قدسية  من  الثابت  الموقف  مع 
الصحراوية. األقاليم  ومغربية  للمغرب   والوطنية 

المغربي في دعم  الموقف  التأكيد على  كما جددت 
الوسائل  بكل  الفلسطيني  الشعب  كفاح  ومساندة 
الممكنة، وفي التصدي ومواجهة الكيان الصهيوني 
اإلرهابي العنصري الغاصب المحتل ومناهضة كل 
أشكال ومظاهر التطبيع معه ومع عناصره ورموزه 

وكل مؤسساته.
المتعلقة  الوطنية  القضية  موضوع  في   ثانيا 
الوطنية  العمل  مجموعة  الترابية،  «فإن  بالوحدة 
من أجل فلسطين� إذ تؤكد إيمانها الراس� بمغربية 
أجل  من  المغربي  الشعب  ناضل  التي  الصحراء 
تحريرها من ربقة االستعمار� وال يزال يواصل رباطه 
مشاريع  لكافة  المجموعة  عليها، وبرفض  للحفا� 
الدول  وحدة  تستهدف  التي  واالنفصال  التجزئة 
المبدئي  المغاربية، فإنها تؤكد موقفها  والشعوب 
الوطنية  عن الوحدة  تنازل  ألي  الرافض  الثابت  
أو  أراضيه  كافة  على  وسيادته  للمغرب  والترابية 
مقايضتها بأوهام المطبعين، كما تعبر عن إيمانها 
الواعي والمسؤول بواجب الدفاع عن هذه القضية 

والذود عنها داخل الوطن وخارجه».

إلقاء القبض بمراكش 
على مشتبه به سطا على 

30 مليون سنتيم عبر 
المس بنظم المعالجة 

اإللكترونية للمعطيات 
البنكية

مراكش:عبد الصمد الكباص 
أكد مصدر أمني أن المصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
بمدينة مراكش أحالت على النيابة العامة المختصة، يوم 
18 نونبر الجاري، شخصا من ذوي السوابق  األربعاء 
28 سنة، وذلك لالشتباه في  القضائية، يبلغ من العمر 
تورطه في قضية تتعلق بالنصب واالحتيال والمس بنظم 

المعالجة اإللكترونية للمعطيات البنكية.
وحسب المعلومات التي وفرها مصدرنا فقد كان المشتبه 
به يستعمل بشكل تدليسي معطيات تخص حسابات بنكية 
للقيام بمعامالت تجارية وعمليات شراء  أجنبية، وذلك 
لخدمات ومنتجات تقدمها شركات الطيران، بحيث بلغت 
القيمة المالية المتحصلة من هذا النشاط اإلجرامي حوالي 

30 مليون سنتيم. 
المنجزة بمنزل  التفتيش  وأضاف المصدر أن عملية 
المشتبه به قد أسفرت عن حجز حاسوب محمول وهاتفين 
نقالين، عالوة على سلع وبضائع ووثائق ووصوالت صادرة 

عن أبناك أجنبية في اسمه.
واحتف� بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن 
إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، 
لتحديد باقي االمتدادات المحتملة لهذا النشاط اإلجرامي، 
للمعني  المنسوبة  األفعال اإلجرامية  كافة  والكشف عن 

باألمر، وذلك قبل إحالته على العدالة. 
وسبق لمصالح األمن أن فككت، قبل سنة، شبكة إجرامية 
الشبابيك  بها  استهدفت  إلكترونية  معدات  استعملت 
األوتوماتيكية لقرصنة البيانات الخاصة للزبناء، وتحميلها 
في بطاقات مغناطيسية فارغة واعتمادها في سحب األموال 
المسروقة من أرصدة الضحايا بمدن مختلفة من تراب 
المملكة. ودفعت خطورة هذه العملية مديرية المراقبة ببنك 
المغرب إلى تحذير األبناك من عمليات مماثلة،  منبهة إلى 
أن منفذيها يستعملون وسائل تتكون من قار� للشريط 
المغناطيسي والذي يتم تثبيته على فتحة تقديم البطاقة 
البنكية، لتتمكن من استنسا� المعطيات المالية المخزونة 
داخل الشريط المغناطيسي للبطاقة، إضافة إلى ”كاميرا“ 
من الحجم الصغير توضع تحت غالف بالستيكي بمكان 
إخراج الوصل البنكي، والذي يتم بواسطته تسجيل األرقام 
السرية التي يكتبها المستعمل في لوحة المفاتيح الرقمية. 

من  مرات  عدة  تمكن  أن  أيضا  له  سبق  مراكش  أمن 
محاصرة نشاطات مماثلة يكون فاعلوها في غالب الحاالت 
أجانب. وكان أبرزها عملية إيقاف مواطن منحدر من أوربا 
الشرقية يبلغ من العمر 32 سنة خالل شهر يوليوز من 
2019، حيث مكنت األبحا� التي قامت بها مصالح الشرطة 
إلى  الذي دخل  المعني  بالمدينة من توقيف  القضائية  
سحب  عملية  بإنجاز  متلبسا  كسائح،  الوطني  التراب 
مالي من إحدى الوكاالت البنكية بوسط مدينة مراكش، 
حيث أسفرت عملية التفتيش بالفندق الذي يقيم فيه عن 
حجز العشرات من البطائق البنكية المغناطيسية الفارغة، 
ومعدات تستعمل في نس� وقرصنة المعطيات البنكية 
األوتوماتيكية، فضال عن معدات  الشبابيك  انطالقا من 
الوطنية  بالعملة  مالية  مبالغ  معلوماتية متنوعة، وكذا 
واألجنبية يشتبه في أنها من متحصالت نشاطه اإلجرامي.

ثالثة أشخاص  أوقفت  أن  المصالح،  لذات  كما سبق 
يحملون الجنسية الفرنسية، من أصول مغربية وجزائرية 
وتركية بأحد الفنادق المصنفة بمراكش، كانوا موضوع 
مذكرة بحث دولية،  وبحوزتهم أزيد من 10 بطائق بنكية 
مزيفة، لالشتباه في تورطهم في تزوير واستعمال بطائق 

بنكية مزيفة. 
وقبل ذلك أوقفت مواطنا تركيا كان بصدد مغادرة المغرب 
عبر مطار مراكش، تبين أنه موضوع مذكرة بحث دولية 
بسبب نشاط مرتبط بتورطه ضمن شبكة مكونة من عناصر 
أجنبية مختصة في قرصنة البطائق البنكية واالستيالء 
من خاللها على أرصدة الزبناء، حيث بينت التحقيقات أن 
الموقوف وشركا�ه قاموا بعمليات مماثلة عابرة للحدود 
البلدان كروسيا وأوكرانيا وتونس ومصر  في عدد من 
وتركيا. وبينت نتائج التحقيقات أن األموال التي استولوا 
عليها من أحد األبناك المغربية تجاوزت  745,516.00 
درهم مضافة إلى مبلغ 500.000 درهم من مؤسسة أخرى 
بشكل متزامن  وفي ظرف وجيز. وقادت التحريات في 
هذه العملية إلى إيقاف مواطنين تركيين آخرين ضالعين 
في نفس النشاط اإلجرامي، لتثبت التحقيقات أن األمر 
يتعلق بشبكة إجرامية تتموقع بعدد من البلدان كروسيا 
وأوكرانيا وتركيا، وتتلقى التعليمات من قيادة هذه الشبكة 
التي يستلم أفرادها معدات تنفيذ غاراتهم على األبناك 
من خبراء في المعلوميات والقرصنة اإللكترونية يحملون 

جنسية روسية. 

تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة 
والتحرير باليوسفية

باليوسفية،  الخميس  ــس  أم أول  جـــرى، 
للمقاومة  التاريخية  للذاكرة  فضاء  تدشين 
والتحرير، وذلك في غمرة االحتفاالت المخلدة 
المظفرة،  الــخــضــراء  للمسيرة   45 للذكرى 
المجيدة. الثالثة  ل�عياد  الـ65  ــذكــرى   وال
لقدماء  الــســامــي  الــمــنــدوب  أشـــرف  ــذا،  وهــك
مصطفى  التحرير،  جيش  وأعضاء  المقاومين 
محمد  اليوسفية،  إقليم  عامل  بمعية  الكثيري، 
سالم الصبتي، على تدشين هذا الفضاء الذي يعد 
حلقة لشبكة من الفضاءات المنجزة عبر التراب 
 الوطني بلغ تعدادها إلى حدود ا�ن 95 فضاء.
التاريخية  ــذاكــرة  ال فضاء  إحـــدا�  ويــنــدرج 
للمقاومة والتحرير بمدينة اليوسفية، المنجز 
على مساحة 400 متر مربع بكلفة إجمالية تبلغ 
مليون و200 ألف درهم، في إطار ثمرة تعاون 
وشراكة بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير وعمالة إقليم اليوسفية 
ومجلس جهة مراكش آسفي والمجلس اإلقليمي 
لليوسفية. الجماعي  والمجلس   لليوسفية 
لعرض  رواق  على  الــفــضــاء  ــذا  ه ويــحــتــوي 
والصور  والمخطوطات  التاريخية  الوثائق 
والتحف واألدوات والمعدات من قطع األسلحة 
واأللبسة واللوازم التي جرى استخدامها إبان 
وفكرية  ثقافية  ومكتبة  الوطني،  الكفاح  فترة 
المحاربين  لقدماء  للتواصل  وتاريخية، وقاعة 
وأعضاء جيش التحرير وأبنائهم من ذوي حقوق 
الشهداء والمتوفين. كما يتضمن فضاء الذاكرة 
للقراءة  نقطة  تمثل  للمطالعة  قاعة  التاريخية 

البصري  للسمعي  وقاعة  التاريخي،  والبحث 
مجال  في  المدمج  والتأهيل  للتكوين  وقاعة 
التشغيل الذاتي وقاعة للندوات والمحاضرات، 
وفضاء للتنشيط الثقافي والتأطير التربوي في 
إدارية  مرافق  جانب  إلى  والمواطنة،  الوطنية 
المندوب  أكد  بالمناسبة،  كلمة  وفي  وصحية. 
جيش  وأعــضــاء  المقاومين  لقدماء  السامي 
التحرير، مصطفى الكثيري، أن «إحدا� فضاء 
بهذه  والتحرير  للمقاومة  التاريخية  الذاكرة 
المدينة ينبع من المكانة الرائدة التي تتبوأها 
الحركة  تاري�  خريطة  في  اليوسفية  منطقة 
األجنبي». االحتالل  ضد  والمقاومة   الوطنية 
يعد  الرمزي  الفضاء  أن هذا  الكثيري  وأضاف 
«مرآة تعكس حجم ومدى التضحيات والبطوالت 
قبائل  ورجال  نساء  أسداها  التي  والنضاالت 
المشهود  االستعماري  الوجود  ضد  المنطقة 
لهم بوالئهم ووفائهم للعرش العلوي المنيف، 
والمجبولون على قيم االلتزام والغيرة الوطنية 
 وسمات الشجاعة والشهامة والعزة واإلباء».
وذكر بأن الهدف من هذه الفضاءات هو «تأم�ن 
التاريخية  المتحفية  المعروضات  واحتضان 
وروائع  بأمجاد  الصلة  ذات  والفنية  واألدبية 
وجيش  المقاومة  وبأعمال  الوطني  الكفاح 
المؤثثة  الــمــعــروضــات  وتتجلى  التحرير، 
والمستندات  الوثائق  في  الفضاءات  لهذه 
ــدات  ــع ــم ــات وال ــخــطــوط ــم ــة وال ــخــي ــاري ــت ال
استخدامها  تم  التي  اللوازم  وكل  واألدوات، 
للمقاومة». والجماعي  الــفــردي  الفعل   فــي 

والـــلـــوازم  «المعروضات  هـــذه  أن  ــــرز  وأب
التاريخية تشكل وسائط التواصل مع الذاكرة 
المقاومة  حركة  مواقف  وتجسد  التاريخية 
الوطني  الكفاح  فترة  إبــان  التحرير  وجيش 
الوطنية». والــوحــدة  االســتــقــالل  أجــل   مــن 
وأوضح أن فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة 
والتحرير، هو أداة اتصال وتواصل تعنى بنقل 
ورجال  نساء  حياة  ونمط  وتاري�  وفكر  ثقافة 
التحرير  وجيش  والمقاومة  الوطنية  الحركة 
وسائط  من  توفره  ما  عبر  جيل  إلى  جيل  من 
تجمع بين المقروء والمرئي والمسموع، ويعتبر 
رديفا للمؤسسة التعليمية في ما يعود للرسالة 
الموكولة له والمنوطة به، وهو دعامة أساسية 
الكثيري  المعرفة. وخلص  للتعلم وتنمية حب 
إلى التأكيد على أن «المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير تعمل جاهدة 
الوطنية  التاريخية  الذاكرة  أرصــدة  لصيانة 
المقاومة  وأعــالم  رمــوز  وتكريم  والمحلية، 
وروائــع  أمجاد  واستظهار  التحرير  وجيش 
المشرق  تاريخنا  ومكنونات  الوطني  الكفاح 
المتعاقبة». واألجيال  للناشئة  به   والتعريف 
وعلى هامش تدشين هذا الفضاء، تم تكريم سبعة 
التحرير  جيش  وأعضاء  المقاومين  قدماء  من 
المجاهدة، وذلك  الربوع  أبناء هذه  من صفوة 
تقديرا ألعمالهم الوطنية وتضحياتهم الجسام 
الحرية  نيل  مسلسل  في  البارزة  وإسهاماتهم 

واالستقالل.

المترشحون لمباريات األساتذة المتعاقدين بين مطرقة 
المصادقة اإللكترونية وسندان المباراة

مكتب تطوان
تعيش وزارة التربية الوطنية ضغطا 
كبيرا مع اقتراب انصرام آجال المصادقة 
اإللكترونية على ملفات الترشح لمباريات 
التوظيف المعلنة هذه السنة، دون أن 
تتمكن مصالحها عبر كافة األكاديميات 
الجهوية من إتمام هذه العملية، علما أن 
تاري� االمتحانات تقرر أن يكون يوم 25 

نوفمبر الجاري.
في  السنة  هــذه  اعتمدت  ـــوزارة  ال
بالسلكين  األساتذة،  توظيف  مباريات 
االبتدائي والثانوي، وكذا األطر التربوية 

التسجيل  على  واالجتماعي،  واإلدارية 
والمصادقة اإللكترونيين.

كلتا المرحلتين، لم تمر دون صعوبات 
المترشحون  تداولها  تقنية  وأخطاء 
-بتنديد واستنكار - في تعليقات لهم عبر 
التواصل  بمواقع  وصفحات  حسابات 

االجتماعي.
وإذا كان عدد من المترشحين، السيما 
من لم يستطع تدارك هذه األخطاء لدى 
حكم  في  باتوا  قد  المعنية�  الجهات 
المحرومين من اجتياز هذه المباريات، 
من  يتخوفون  آخرين  مترشحين  فإن 
المصير ذاته، مع تزامن تأخر المصادقة 

على ترشيحاتهم مع عطلة عيد االستقالل 
وعطلة نهاية األسبوع.

ـــك، يــســود الــغــمــوض لــدى  إلـــى ذل
قبول  مــعــايــيــر  حـــول  الــمــتــرشــحــيــن 
الترشيحات، ومدى اعتماد الوزارة على 
-كما  ما يشوش  القبلي، وهو  االنتقاء 
يقول هؤالء في تعليقاتهم- على إعدادهم 
لهذه المباريات، لجهلهم بطرق االنتقاء، 
ولتخوفهم من إقصاء ترشيحاتهم في 

مرحلة المصادقة اإللكترونية.
تطوان-   - طنجة  لجهة  بالنسبة 
أكاديمية  من  مصادر  أكدت  الحسيمة، 
الجهة، أن العمل جار على قدم وساق 

الــواردة،  الترشيحات  على  للمصادقة 
مؤكدة أن عددا كبيرا من هذه األخيرة 
ورد على األكاديمية، وخصوصا ما يهم 
منها مديرياتها اإلقليمية التي أعلنت عن 
عدد مرتفع من مناصب التوظيف مقارنة 
بغيرها (كما هو حال المديرية اإلقليمية 

لشفساون).
بصعوبة  المصادر  هذه  أقــرت  كما 
الرد على كل االستفسارات الواردة على 
األكاديمية عن طريق الرقم الهاتفي أو 
لهذه  المخصصيين  اإللكتروني  البريد 
الغاية، بسبب الضغط الكبير في عدد 

المكالمات والرسائل الواردة.



بحلول الرابع والعشرين من 
الشهر الجاري يكون قد مضى 
عام كامل على إعالن الرئيس 
التونسي األسبق، المنصف 
المرزوقي، االنسحاب من الحياة 
السياسية في بالده. وقد أجرت 
القدس العربي مقابلة حول 
الكثير من القضايا الدولية 
ومنها نزاع الصحراء المغربية، 
على هامش  ملف الكركرات، 
وقد صرح بأنه مع الحكم الذاتي 
للصحراويين داخل المغرب.

oبخصوص الملف الصحراوي وبعد التوتر 
”الكركارات“  منطقة  في  حصل  وما  األخير 
الحظنا نوعا� من الصمت الرسمي في بلدين 
ترى  هل  وموريتانيا.  تونس  هما  مغاربيين 
األمر مبررا�؟ وهل تعتقد أن مثل ذلك الموقف 
قد أنهى فعليا� آخر فرصة إلعادة إحياء اتحاد 
المغرب العربي؟ ثم هل ترى أن تمسك تونس 
وموريتانيا بالحياد في هذا الملف بالذات ما 

زال ا�ن مناسبا�؟
أنــا مغاربي  مــدى  إلــى أي  أنــت تعلم    n
المشروع.  بهذا  الدفع  إلى  وأسعى  سعيت 
لكن من الواضح أن هناك قوى مصممة على 
تقدمنا ووجد حل  فكلما  وبالتالي  إجهاضه. 
الحكم  إطار  في  الصحراوي  للمشكل  معقول 
الذاتي داخل المغرب واتحاد مغاربي كبير إال 
تقوم قوى معينة بنوع من الضربات اإلرهابية 
لمنع ذلك. والناس التي تتحمل مسؤولية إفشال 
المشروع المغاربي هي التي تقف وراء عمليات 
البوليزاريو األخيرة التي ال هدف من ورائها 
إال منع أي تقارب أو تحقيق للحلم المغاربي. 
وأنا لدي أمل في أن التغيير الذي سيحصل 
وبالحراك  الــقــيــادات  بتغيير  الجزائر  فــي 
وبالديقراطية سيأتي بجيل جديد من الحكام 
تكون لهم الشجاعة والوطنية ليفهموا أن هذه 
السياسة التي ضيعت علينا أربعين عاما� يجب 
أن تنتهي وينبغي علينا اليوم أن ندخل في 

عـــمـــلـــيـــة 
إيـــجـــابـــيـــة 

لــلــتــقــارب 
بــــــيــــــن 

الشعوب. 
يمكن  فـــال 

نــضــحــي  أن 
مئة  بــمــســتــقــبــل 

مليون مغاربي ألجل مئتي ألف صحراوي في 
حين إن هؤالء يجدون أنفسهم معززين ومكرمين 
داخل اتحاد مغاربي وضمن الحكم الذاتي في 
الدولة المغربية. نحن نريد توحيد الدول وال 
قبلنا بذلك فما  إن  التقسيم. ألنه  إعادة  نريد 
الذي سيمنع غدا� من المطالبة بتقسيم الجزائر 
أو تونس؟ لقد كنا ل�سف الشديد رهائن لدى 
الشعب  ثار ضده  الذي  النظام  في  مجموعة 
الجزائري. وأملي الكبير في أن الجيل الجديد 
من الحكام الجزائريين الذي سيأتي به الحراك 
والديمقراطية هو من سيسعى إلى إنهاء هذه 
المشكلة وأن نبني اتحاد المغرب الكبير الذي 

لن يكون بالبوليزاريو وبتقسيم المغرب.
التونسي  الــحــيــاد  أن  ــرى  ت هــل  لكن   o
والموريتاني في ملف الصحراء ما زال له معنى؟

n ال ليس لم يعد له معنى ولم يعد ممكنا�. إن 
مستقبلنا في االتحاد المغاربي. واالتحاد معطل 
نتجاوزها؟  كيف  طيب  المسألة.  هذه  بسبب 
هناك حل وهو الحكم الذاتي داخل المغرب ثم 
بناء اتحاد مغاربي أوسع يضم الصحراويين 

وباقي مكونات الشعوب المغاربية.
المغاربي  االتحاد  بناء  إذن  تقول  هل   o
يمر من خالل قبول كل األطراف بحل المشكل 
الصحراوي في إطار الحكم الذاتي للصحراء 

داخل المغرب؟
دائما�  موقفي  هو  وهذا  بالضبط.  nطبعا� 

وأبدا�.
ذلك  تقل  لــم  حكمك  فترة  خــالل  لكنك   o
بوضوح. لقد ظل الموقف الرسمي التونسي 
في تلك المسالة حتى حين كنت رئيسا� محافظا� 

على الحياد.
oال ال… من بداية الثورة إلى حين رحيلي 

عن الحكم كان موقف النظام الجزائري القديم 
مني ومن تونس سلبيا� وسلبيا� جدا� حتى ال 

أقول أكثر. لماذا؟
 n ألنهم كانوا يعرفون أن موقفي وموقف 
تونس هو عدم اإليمان بالر�ية الجزائرية لملف 

الصحراء.
لم نسمع منك خالل مدة  o عفوا�، ولكننا 

حكمك أي تصريح بذلك.
n  كنت أسعى خالل فترة حكمي إلى جمع 
القادة المغاربيين وطلبت منهم االجتماع في 
تونس. وقد قبلوا كلهم عدى قادة الجزائر وكنت 
أفكر في أن أعرض عليهم في ذلك الوقت عدة 
مقترحات وهي أوال� مسألة الحريات الخمس، 
والتملك  والعمل  واإلقامة  التنقل  حرية  أي 
والمشاركة في االنتخابات البلدية للمغاربيين 
لقضية  إيــجــاد حــل  ثــم  الخمس  الـــدول  فــي 
الصحراء في إطار الحكم الذاتي. 
أن  في  تروج  فكرة  هناك  وكانت 
يكون للجزائر منفذ على المحيط 
األطلسي إن وافق المغرب بالطبع. 
حسن  إطار  في  األفكار  هذه  كل 
النوايا كان بوسعها تحريك الملف 
في مصلحة الشعوب والدول، لكن 
واألحقاد  الخاطئة  الحسابات 

القديمة غلبت ل�سف.
 o قبل خمسة شهور تقريبا� 
الجزائري  الحراك  إن  لي  قلت 
ظل  وفي  ا�ن  مطالبه..  حقق  قد 
زلت  مــا  هــل  الحالية،  الــظــروف 

تعتقد في ذلك؟

n إن مطلب الحراك كان في األساس إنهاء 
احتقار الذكاء الجزائري والكرامة بخصوص 
يخفى  ال  عجزه  كان  شخص  ترشيح  إعــادة 
معينة.  مجموعة  سيطرة  وإنهاء  أحد  على 
وهذا أعتقد أنه تحقق وعندي قناعة أن بعبع 
الدولة المخابراتية العسكرية في الجزائر قد 
انتهى وأنه مات في عقول وقلوب الجزائرين 
وأنهم لم يعودوا يشعرون بالخوف من الدولة 
العميقة، ولدي قناعة أن الجزائر في السنوات 
العشر المقبلة ستكون جزائر مختلفة بحكم 
تامة  ثقة  لدي  السياسية، وأنا  الطبقة  تجدد 
في الشعب الجزائري سيقدم لنا في السنوات 
العشر المقبلة قيادة سياسية جديدة ستبني 
االتحاد المغاربي وستفتح الباب ل�حالم التي 

أمني بها نفسي منذ سنوات.
o أعلنت قبل عام من ا�ن ” انسحابك من 
الحياة السياسية في تونس وأكدت بالمقابل 
أنك لن تتخلى عن الدفاع عن قضايا الشعب 
أن من تصفهم  ما حصل هو  لكن  التونسي. 
إلبعادك  ذلك  استغلوا  القديمة  بالمنظومة 
بل  فحسب،  السياسي  المشهد  عن  ال  تماما� 
حتى اإلعالمي. وطوال عام كامل لم تظهر تقريبا� 
إال في وسائل اإلعالم العربية والدولية مع غياب 
عن اإلعالم المحلي. كما أن السلطات الحالية 
لم توجه لك أي دعوة لتقدم أفكارك ومقترحاتك 
حول الحلول الممكنة ل�زمات التي تمر بها 
تونس مثلما فعلت مع مسؤولين سابقين. فكيف 
تنظر إلى ذلك وهل تعتبر أن إعالنك االنسحاب 
من الحياة السياسية كان هدية على طبق لمن 

أرادوا إبعادك عن الشأن العام 
في تونس؟

n السؤال متعدد األبعاد. أوال� 
في ما يخصني أنا انسحبت من الحياة 

السياسية الحزبية بمعاركها وصراعاتها 
ومشاكلها التي أخذت الكثير من وقتي 
وجهدي لكني لم أنسحب من الحياة 
باعتباري  المطلق  في  السياسية 
مواطنا� أعيش في هذا الوطن وأتابع 
عنه  مــســؤوال�  نفسي  وأعتبر  ــه  آالم

مثل كل المواطنين خاصة أني دفعت 
خمسين سنة من أجله، ولذا فلن أتخلى 

على  الصراع  لعبة  خارج  ا�ن  لكني  عنه. 
السلطة ويمكنك أن تقول إنني في موقع ”ستاند 
أو  الدستور  على  تهديدات  وقعت  إذا  باي“، 
على النظام الديمقراطي أو تهديدات خارجية 
فهذا وطني  قوة.  بكل  آنذاك سأتدخل  فإنني 

ولن أتخلى عنه أبدا�.
أما مسألة تغييبي فهذا شيء طبيعي، فهناك 
قوى سياسية وإعالمية تريد أن تمسح ذكري 
أدخل  من  أنا  ليس  وكأنه  الوجود  من  تماما� 
”النظافة“ إلى قصر قرطاج ومن حارب الفساد 
ومن مهر الدستور ووقع عليه. إن هؤالء يريدون 
تصرفا�  اعتبره  ما  وهذا  الذاكرة  من  فسخي 
صغيرا�. وأريد فقط أن أذكر أني لما استلمت 
الرئاسة بادرت بزيارة األستاذ أحمد المستيري 
على  السير  سنواصل  أننا  ألخبره  بيته  في 
نهج نضاالته من أجل تونس. كما زرت عدة 
مناضلين آخرين في بيوتهم. يعني أنني لم أدع 
أبدا� أن التاري� بدأ معي بل كنت مجرد حلقة 
من ذلك التاري�. لكن هناك ناس تدعي ا�ن أن 
التاري� بدأ معها وأنها الشخصيات الوحيدة 
في البالد وأنا غير معني بما تقوله. أما بالنسبة 

ل�عالم فسأكون صريحا� معك أنا 
قد  التونسي  اإلعالم  أن  أعتبر 
أضر كثيرا� بي وبالثورة وبكل 
ما أ�من به وأنا آسف لذلك ألني 

ناضلت من أجل حرية الرأي والتعبير وكنت 
أول ضحايا ل�عالم الحر الذي ناضلت 

من أجله. وأنت تعلم أنه ورغم كل ما 
أرفع  لم  فإني  اإلعالم  جناه علي هذا 
قضية بأي صحافي. لكن لدي احتراز 
كبير من اإلعالم التونسي في الوقت 
للتعامل  ا�ن  مستعدا�  ولست  الحالي 

معه. إن هناك نوعا� من الحاجز النفسي 
دورا�  لعب  الذي  اإلعالم  هذا  وبين  بيني 

مخربا� وهداما� وساهم في تشويهي وإسقاطي 
في االنتخابات وضرب الثورة وهو اليوم أحد 
أكبر المشاكل في تونس وطالما لم يتم إصالحه 
فلن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في البالد.  
 o لنتحد� ا�ن عن االنتخابات األمريكية. 
المرشح  بفوز  التفا�ل  من  نوعا�  أبديت  لقد 
الديمقراطي جو بايدن. فهل تعتقد أننا سنشهد 
بالفعل انعطافة في السياسة األمريكية تجاه 
عدة قضايا في المنطقة وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية؟ وهل سيكون بوسع بايدن أيضا� 
أن يسحب البساط من تحت أقدام الطغاة العرب 
ويوقف الحماية التي كان يوفرها لهم ترامب 

مما يفعلونه بشعوبهم؟
مستويات.  عدة  من  للمسألة  أنظر  أنا   n
وأولها مستوى العالم، فأنا ال أحصر نفسي في 
كوني عربيا� مسلما�. فأنا أنتمي ل�نسانية ولهذا 

فليس هناك شك في أن بايدن أصلح مليون مرة 
من ترامب من ناحية مصلحة البشرية. ويمكن 
القول إن تسعة وتسعين بالمئة من األشياء 
التي تجعلني أفضل بايدن هي قبوله باتفاقية 
باريس حول المنا�. وربما ال يفهم الكثيرون 
أهمية قضية المنا�. ثم في الجانب الحقوقي 
هل يمكن أن تقارن بين شخص عنصري معاد 
للعرب والمسلمين والسود وشخص آخر يقول 
إنه سيرفع الحظر عن دخول المسلمين ألمريكا 
ويصرح أنه ضد العنصرية؟ فهل هناك إنسان 
عاقل يساوي بين االثنين؟ إن المشكل هو أن 
العرب ال يفكرون إال من زواية واحدة. لكني 
أقول إنه فقط ألجل قضية االحتباس الحراري 
والعنصرية داخل أمريكا فإن األفضلية لبايدن. 
أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فكيف يقول 
البعض إنهما وجهان لعملة واحدة؟ الهّم فيه ما 
تختار كما يقال وعربيا� لو انتخب ترمب لرأيت 
التهاب الثورة المضادة على األقل سيحاول 

المستبدون التخفيف 
من غلوائهم وربما يؤدي هذا لسراح بعض 

المعتقلين.
o في عالقة باالنتخابات األمريكية هل تتوقع 
حصول اضطراب أو حتى فوضى من هنا إلى 
حلول موعد تسليم السلطة في البيت األبيض 

في يناير  المقبل؟
n  أنا ال أقرأ الفنجان. أنا فقط أتابع ما 
يجري في أمريكا بشكل دقيق. لقد كان هناك 
تخوف من حصول فوضى إبان االنتخابات لكن 
هذا لم يحصل مما يدل على أن الديمقراطية 
األمريكية قوية. غير أن هناك ا�ن من يحاول 
التشكيك في النتائج. وخالفا� لما قد يعتقده 
البعض ال يجب أن تنسى أن ترامب ليس رئيسا� 
عربيا� أي أنه ديكتاتور يتحكم في كل شيء. 
فأمريكا دولة مؤسسات وهو ال يملك دوليب 
الدولة، وبالتالي فال خوف من حصول فوضى 
وسيطرد شر طردة وسننتهي من هذا الكابوس 
ومن هذا النوع من الزعماء الشعبويين. وأنا 
الشعبوية  ترامب هي هزيمة  أن هزيمة  أرى 
وهذا جيد ويدل على أن الديمقراطية ال زالت 

لها مخالب وأنياب.
الــرســوم  قــضــيــة  إلــــى  ا�ن  oلننتقل 
الكاريكاتيرية المسيئة للرسول محمد- صلى 
هل تعتقد أن الرد على تلك  اهلل عليه وسلم- 
اإلساءة يكون بمقاطعة البضائع والمنتجات 
الفرنسية ألن الطبقة السياسية الفرنسية كما 
يرى البعض لن تغير مواقفها من المسألة ما 
لم تشعر بأن المصالح االقتصادية لفرنسا قد 

باتت مهددة بشكل من األشكال؟
أنا أخذت موقفا� واضحا� وصريحا� في   n
هذا الموضوع وأدنت تلك الرسوم وتحملت 
مسؤوليتي. وأستغرب كيف أن الزعماء العرب 
لم يتحدثوا عن ذلك، هذه النقطة األولى. أما 
النقطة الثانية فهي أنني دائما� ما أقول إننا 
حرب  في  ولكننا  فرنسا  مع  حرب  في  لسنا 
مع اليمين الفرنسي المتطرف. وهذا اليمين 
الحركات  مــن  يتغذى  الفرنسي  المتطرف 
اإلسالمية المتطرفة وهي بدورها تتغذى منه. 
وبالتالي فال يجب أن نسقط في ف� المزايدة بين 
التطرفين لبعث االنشقاق والفرقة بين الشعوب. 
وأنا أعتقد أنه يجب على الحكومات العربية 
في  وصريحة  واضحة  تكون  أن  واإلسالمية 
وأن  بالمقدسات  المس  رفضها  عن  التعبير 
أن  يجب  فإننا  وبالمقابل  ذلك.  فرنسا  تبلغ 
نتحكم أكثر في أعصابنا وأن ال نرد أو ندخل 
في مناكفات أو مزايدات قد تؤدي إلى ما ال 

يحمد عقباه. 
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"كلما وجد حل معقول 
للمشكل الصحراوي في 
إطار الحكم الذاتي داخل 

المغرب إال تقوم قوى 
معينة بنوع من الضربات 

ا�رهابية لمنع ذلك"

أ�ا م� الح�� ال�ا�ي 
للصحراويين داخل 

ال�غر��و � ي��ن 
أ� ��حي ب�ا�� ملي�� 
مغاربي من أجل 200 

أل� �حراو�

 الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي

"موقف النظام الجزائري 
القديم مني ومن تونس سلبي 

جدًا �نهم كانوا يعرفون أن 
موقفي وموقف تونس هو 

عدم ا�يمان بالرؤية الجزائرية 
لملف الصحراء".

"كنت أسعى خالل فترة حكمي 
إلى جمع القادة المغاربيين 
وطلبت منهم االجتماع في 

تونس، وقد قبلوا كلهم عدى 
قادة الجزائر"
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في  بومبيو  مايك  األمريكية  الخارجية  وزير  كان 
مستوطنة بساغوت في مدينة البيرة شمال مدينة القدس، 
حزبه،  من  جمهوري�  يملكه  نبيذ�  معمل  داخل  يتطوح 
ويميني� صهيوني� مثله، وانجيلي� مسيحي� يشبهه، وهو 
ر�اق العين�، يتمايل  ُر الوجنت�، ضاحك الشدق�، ب� م� ُمح�
فرح�  كاملسكور،  ويترنح  كاملهبول،  ويتبختر  كاملسطول، 
مزهو� بما يقوم به، منتشي� سعيد� بما يتفوه به، فقد أعلن 
،  ضم أكثر  وهو يعلم أنه في زيارة� أخيرة� ومهمة� ختامية�
من %60 إلى السيادة اإلسرائيلية، إذ اعتبر أن منتجات 
 “C” املصنفة  املنطقة  في  اإلسرائيلية  املستوطنات 
تخضع  شرعية�  مستوطنات�  أنتجتها  قانونية،  منتجات� 
كليا� للسيادة اإلسرائيلية، وأمر سلطات بالده التجارية 
وهيئاته الجمركية وسم هذه البضائع بأنها إسرائيلية، 
ووضع عالمة� تجارية� فارقة� عليها تشير إلى أنها صنعت 
في ”إسرائيل“، فال يجوز مقاطعتها أو منع دخولها، أو 

فرض رسوم جمركة عالية عليها.
وفي سجل   ، اإلسرائيلي� مشهود� تاري�  في  يوم�  إنه 
أبدا�  يقل  ال  كبير�  حد��  فهو   ، مجيد� السياسي  نتنياهو 
عن قرار االعتراف بالقدس عاصمة� أبدية� موحدة� للكيان 
إلى  األمريكية  السفارة  نقل  واقعة  عن  وال  الصهيوني، 
اإلسرائيلية  املستوطنات  اعتبار  أو  القدس،  مدينة 
املشادة في القدس والضفة الغربية مستوطنات شرعية، 
إذ اعتبر مايك بومبيو وإدارة بالده كل املنطقة املصنفة 
”C“ أرضا� إسرائيلية، وهي التي تشكل قرابة %61 من 
ودفن  موت  يعني  الذي  األمر  الغربية،  الضفة  مساحة 
السالم  وسراب  التفاوض  وهم  وإنهاء  الدولت�،  حل 
مع الكيان الصهيوني، وسقوط قناع الوساطة والرعاية 

األمريكية ملفاوضات السالم.
عجزت الحكومات اإلسرائيلية السابقة عن القيام بهذه 
التي مارستها األحزاب  الكبيرة  الخطوة، رغم الضغوط 
ومجالس  املتطرفة،  الصهيونية  واملنظمات  اليمينية، 
إعالن  على  تتجرأ  لم  أنها  إال  وزعما�ها،  املستوطنات 
هذه الخطوة، وبقيت عاجزة عن القيام بها، وقد أعيتها 
اجراءات الدول األوروبية التي فرضها االتحاد األوروبي 
في  اإلسرائيلية  املستوطنات  ومنتجات  بضائع  على 
باقتصادها،  بالغا�  ضررا�  ألحقت  التي  الغربية،  الضفة 
املعارض  في  املشاركة  من  ومنعتها  تجاريا�،  وعزلتها 
بالطاقات  باملال وإمدادها  الدولية، وامتنعت عن دعمها 
والخبرات، وتوقفت عن املشاركة في األنشطة والفعاليات 

العلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تعقد فيها.
أبت  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إدارة  أن  إال 
، وحقد� وكره� غريب�،  ، وصلف� وغرور� بعنجهية� وكبرياء�
إال أن تنهي سياستها البغيظة بذات السوء الذي بدأت 
فيه واستمرت عليه، فكانت زيارة بومبيو منصة� إلعالن 
من  والجديد  املتطرفة،  األمريكية  املواقف  من  املزيد 
الفلسطيني،  الشعب  املتشددة ضد  اليمينية  سياساتها 
وكأنها  ووطنه،  أرضه  في  املشروعه  الوطنية  وحقوقه 
سياساته  كل  في  لالحتالل  شريكة  املواقف  بهذه 
العدوانية، بل لعلها أكثر جرأة� منه، وأشد حرصا� على 
ما  وهو  منه،  اليهودية  والهوية  الصهيونية  املصالح 
اعتاد ترامب على التصريح به، أو ما دأب على التعبير 
ومستشاريه  اليهود  ملبعوثيه  تعيينه  خالل  من  عنه 
أمثال  املتشددين،  االنجلي�  املسيحي�  من  الصهاينة 

كوشنير وجرينبالت وفريدمان وغيرهم.
فرح املستوطنون بهذا اإلعالن، واستبشروا به كثيرا�، 
والسامرة“،  ”يهودا  في  األبد  إلى  باإلقامة  وحلموا 
قديما�  الرب  وعدهم  وقد  إليهم  عادت  أنها  يظنون  التي 
الفالتة،  ومجموعاتهم  الشاردة  قطعانهم  فانطلقت  بها، 
تنصب خيامها فوق الجبال وعلى التالل، وتركب البيوت 
الجاهزة املسبقة الصنع، بالقرب من املدن الفلسطينية، 
جنود  وقف  وقد   ،“C” املصنفة  املناطق  مختلف  وفي 
وال  ويساعدونهم  ويؤمنونهم،  يحرسونهم  االحتالل 
يمنعونهم، بل يصدون الفلسطيني� الغاضب�، ويقفون 
في وجوههم، ويعتدون عليهم بالضرب، وقد يعتقلونهم 
الفلسطيني�  بعض  أن  رغم  عليهم،  النار  يطلقون  أو 
الحقول  ك  ومال� املصادرة،  األرض  أصحاب  هم  الثائرين 
على  وعزموا  املستوطنون  اغتصبها  التي  املستباحة، 

بناء بؤرهم االستيطانية فيها.
البقر  رعاة  األمريكي�،  الكابوي  هؤالء  أمر  عجيب� 
السكارى  الظامل�،  املجرم�  القتلة  القساة،  العتاة 
فيها  أبادوا  التي  بقوتهم  أنهم  يعتقدون  املخمورين، 
وارتكبوا  منهم،  الجديدة  القارة  وطهروا  الحمر  الهنود 
يستطيعون  البشرية،  اإلبادة  مجازر  أبشع  بعنصريتهم 
وإخماد  األمم  وإرغام  البالد،  وحكم  الشعوب  قهر 
أن  املعادالت، ويظنون  وقلب  القوان�  وتغيير  الثورات، 
الشعب الفلسطيني سيسلم لهم، وسيخضع ملخططاتهم، 
ثورة�  ضدهم،  ساكنا�  يحرك  ولن  بتقسيماتهم،  وسيقبل 
مؤامراتهم،  الشعب  سيسقط  بل  عليهم،  انتفاضة�  أو 
وسيحبط جهودهم، وسيفشل مخططاتهم، رغم عنجهية 
متمسكا�  وسيبقى  األمريكية،  الغرور  وغطرسة  القوة 
استعادة  على  ومصرا�  حقوقه،  على  ومحافظا�  بثوابته، 
على  املستقلة  دولته  وإقامة  وطنه،  إلى  والعودة  أرضه 

كامل ترابه الوطني التاريخي.

حسن إمامي

االعتقال  تجربة  الستحضار  سنحتاج  ربما 
املادي وامللموس داخل زنزانة ما، وب� جدران 
مفروضة.  زمنية  مدة  وأبواب موصدة، وخالل 
التجربة عن تجربته في  ربما سنسأل صاحب 
من  وجزء  مدة  وقضاء  السجن  وفي  الحصار 
العامة  الحياة  الحرية، من  حياته محروما من 
وتقاسم  املشاعر  وتبادل  تواصل  فيها  التي 
والتصرف.  االنطالق  وحرية  العيش  لحظات 
تعود  قد  بطبعه“  اجتماعي  ”اإلنسان  فكرة 
شرعنتها  تاري�  حول  السؤال  طرح  إلى  بنا 
واالتفاق عليها كقاعدة وجودية سارية املفعول. 
هو سؤال لن يكون للنفي أو اإلثبات، بقدر ما 
تهدد  أصبحت  التي  النسبية  ملناقشة  سيكون 
بطبعه. وحينما  االجتماعي  الكائن  هذا  وجود 
التي  الجائحة  نستحضر  التهديد  عن  نتحد� 
بانتشار  ارتبطت  والتي  العالم،  عبر  انتشرت 
كورونا  بفيروس  مرتبط  نوعه  من  جديد  وباء 

الذي  تعددت التحليالت حوله.
مع  اقترح  الذي  املادي  الحصار  هذا 
التجول  والذي حّد من حرية  الصحي،  الحجر 
حول  الدراسات  قامت  ما  بقدر  والتواصل، 
والتنموية  والسياسية  االقتصادية  تداعياته 
بدأت  ما  بقدر  الخصوص،  على  واملالية 
تحاليل أخرى تراعي األثر النفسي والوجودي 
والثقافي الذي يشّكله على الفرد الواحد وعلى 
الجنس البشري عموما. ولعل إيجابية انتشار 

وسائل اإلعالم واالتصال والتواصل قد خّففت 
من عبء الحجر ـ الحصار. لكنه انتشار زحف 
واتساع  فتح  مزيد  إلى  ونقلنا  الواقعي  على 
ويستوعب  أكثر  يشتغل  لكي  للذهن  مساحة 
أكثر، ويبني تصورات جديدة قد تكون واقعية 
أو قد تكون تخييلة افتراضية. وما دام املنفلت 
فإن  وأثره،  بحقيقته  افتراضيا  حاضرا  وعيا 
هذا اإلنسان أصبح في مواجهة املجهول. وكم 
أرعبه املجهول عبر التاري� مثلما أرعبه املهدد 
العنصرين  مع  تفاعل  كم  ووجوده.  لحياته 
وتصور.  ومعرفة  وعي  وبإنتاج  الفعل  بردود 
وسيلة  السحر  وكان  مرافقة،  األسطورة  كانت 
مثلما كانت التجربة واستعمال القوة وابتكار 
مادة  القوة  هذه  كانت  تطويرها.  وسائل 
ومعرفة.  علما  تصبح  لكي  وتحولت  وتجربة، 
الحضاري  التطور  نربط  اليوم  أصبحنا  هكذا 

بالتطور العلمي غالبا. هكذا هو العالم اليوم.
يحصل  ما  يراقب  الكل  اليوم.  ينتظر  الكل 
أصبحت  التي  االحتماالت  ما.  شيئا  ويترقب 
عديدة في تفسير وتعليل ما يقع، بدءا بأصغر 
وانتهاء  البشر  يرتكبها  قد  التي  األخطاء 
مفبركة  ومؤامرات  مدّبرة  بسياسات  المنتهيا 
لكي يقع هذا الذي يقع. كل االحتماالت وجدت 
تداخل  مع  وطبعا  داعمة.  وخيوطا  طريقا  لها 
طرف  كل  فإن  حولها  الصراعات  كما  املصالح 
إخراج  في  يجعلها  لكي  املناسبة  املادة  يجد 
السبب،  هو  هذا  يقول  ولكي  ومنطقي،  متقن 

وهذا هو املصير.
اإلعالم  وسائل  تالعب  خبر  الذي  واملتلقي 
يصنع  الذي  باملقاس  لها  وتوظيفها  بالحقائق 
السياسات  ويبرر  والخاص  العام  الرأي 
أو  البارد  السياسي  الفعل  ويشّرع  والقرارات 
العنيف، أصبحت له قدرة على تخيل كل شيء 
وتصور االحتماالت التي قد تفسر هذا الشيء 
وا�خر كذلك. وبدرجة الذكاء والدهاء نجد كذلك 
تحاول  السياسة  لكن  والجهل.  الغباء  درجات 
الواقعية  أهدافها  بتحقيق  العدم  ثوب  شق 
ضغط  إلى  موصل  الخطاب  فمنبر  والعملية. 

على زر أو تغيير قرار أوإنتاج...
وضع  أنتجها  متعددة  كبرى  سيناريوهات 
مرافق  على  وتأثيره  الجديد  الوباء  انتشار 
الحياة وميادين العيش عند الفرد واملجتمعات. 
اليوم.  االهتمام  تستقطب  كبرى  دوائر  ثال� 

أوربا.  ـ  األمريكية  املتحدة  الواليات  ـ  الص� 
(و  و  الص�  دائرتا  تستحوذ  إليها  وبالنظر 
مركزيتان سياسيتان  أكثر.  االهتمام  على  أ)  م 
واقتصاديتان، قوتان عسكريتان فرضتا الحذر 
في اتخاذ املوقف أو االتهام بما يقع، وباملقابل 
سنتساءل لو أن دولة أضعف كانت هي سبب 
معها  التصرف  سيكون  كيف  الجائحة،  هذه 
دوليا وديبلوماسيا، بالقوة وبالرمز والتوبي�؟

تبقى  وقع  ملا  والتخطيء  التجريم  وب� 
والتي  الجديدة  الحروب  أشكال  تصورات 
ومتطورا  ذكيا  علميا  طابعا  تأخذ  أن  يمكنها 
واستهداف  الكيماوية  األسلحة  استعمال  مثل 
الطعن الخفي غير املرئي والذي سيكون دقيقا 
تأتي  وهنا  ومحدد.  مع�  تدمير  على  ومركزا 
العظمى  القوى  ب�  املشتركة  املؤامرة  نظرية 

ألجل التخفيف من التزايد الديموغرافي املهول 
لعدد سكان العالم. كيف سيفعل انتشار فيروس 
مع� في الحد من التناسل عند األجيال املقبلة، 
درجات  أقصى  عندها.  العقم  سيسبب  وكيف 
مريرة  الكبار  سياسة  تجعل  التي  االحتماالت 

على الصغار وعلى الوجود اإلنساني ككل.
املؤامرة  نظرية  ستحضر  الخيال  وداخل 
تحضر  املتبادلة.  االقتصادية  والحرب 
داخل  الفيروس.  هذا  خروج  ومصادر  النيات 
فادح  بشري  الخطأ  أن  نفترض  االحتماالت 
تقع  أن  يمكنها  مثلما  املختبرات  فيه  وقعت 
وغازات  أخرى  فيروسات  مع  منه  أفدح  في 
مفاعالت  مع  أو  أكبر،  ومدمرة  سامة  كيماوية 
نووية والتي تجعل الكرة األرضية عبوة ناسفة 
قابلة لالنفجار في كل ح�. أصبحنا نتكلم ا�ن 
من  أكثر  التجارب  تطورت  أن  بعد  وبامللموس 
قرن من الزمن، عن الحروب الخفية غير املرئية 
والتي تنبعث مع الهواء ومع عناصر الطبيعة 

مثل املاء أو النبات أو غيرهما...
املسافر  السالح  شرعن  وقد  الخيال  هو 
من  قلصت  التي  الحرية  هذه  بحرية،  واملحلق 
واألذكى  األقوى  الحي  الكائن  اإلنسان  غرور 
الطبيعة مثلما الحيوان  واألمهر، حرية جعلت 
يسترجعان دورهما وحقوقهما الطبيعية أكثر. 
تنتجه  حال  أصبح  البيئي  التوازن  إن  حتى 
نسبة  أو  مثال  األوزون  ثقب  فتقلص  الطبيعة 
وضواحيها  الكبرى  املدن  في  املخيفة  التلو� 
نافذة  فتح  من  نخاف  أصبحنا  التصنيعية... 
املنزل مثال، لعله زاحف أو لعله دورنا في يوم 
قيامة أرضي نشعر به يهدد حياتنا ومصيرنا...

ربما كان مثل هذا شعور أفراد البشرية عبر 
التاري� بسبب انتشار وباء ما، ولن نكون أول 
من سيفكر وينتج خياال ويفترض احتماالت. هي 
ونتخلص  طفولة  براءة  إلى  نرجع  لكي  فرصة 
من شرور سياسة، مثلما استرجعتها الطبيعة 
الجالس  أنا  أمامي،  املاثلة  الحديقة  هذه  أو 
نأملها  التي  الحياة  على  تطل  نافذة  خلف 
العصافير  هذه  مثل  فيه  ننطلق  أخضر  بربيع 

الالمبالية بما نشعر به ا�ن.
ومع  والدقيقة  الزمن  مع  التسابق  ويأتي 
ليجعل  والطلب  والعرض  التعاقد  اتفاقيات 
كل هذا لعبة ودوامة يتأرجح فيها أمل الحياة 

وأمل التلقيح املنقذ ل�رواح.
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باريس
يوسف لهاللي

تصريحات  خلقتها  التي  الكبيرة  األزمة  بعد 
حول  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
اإلعالم   ومع  اإلسالمي  العالم  مع  اإلسالم، 
اإليليزيه  قصر  يحاول  االنغلوساكسوني، 
مع  يتالءم  بشكل  بالده  إسالم  تنظيم  إعادة 
أزمة  فرنسا  ويجنب  الفرنسية  الجمهورية  قيم 
تعتبر  منطقة  في  عنها  غنى  في  هي  أخرى، 
الناحية  من  باريس  ملصالح  استراتيجية  جد 
االقتصادية والعسكرية، سواء في منطقة جنوب 
وإفريقيا  الصحراء  جنوب  وإفريقيا  املتوسط، 

الغربية أو في الشرق األوسط. 
في هذا اإلطار، أعلن قصر اإلليزيه أن الرئيس 
األربعاء18  مساء  استقبل،  ماكرون  إيمانويل 
نوفمبر، مسؤولي الديانة اإلسالمية في فرنسا، 
الذين عرضوا أمامه، بناء على طلبه، الخطوط 
يكون  ل�ئمة  وطني  مجلس  لتشكيل  العريضة 
الدين  لرجال  االعتمادات  إصدار  عن  مسؤوال 
 املسلم� في فرنسا وسحبها منهم عند االقتضاء.
طلب  ماكرون  إن  الفرنسية  الرئاسة  وقالت 
 15 في غضون  أن يضعوا  من محاوريه  أيضا 
على  يتع�  الجمهورية»  للقيم  «ميثاقا   يوما  
املجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية واالتحادات 
به. االلتزام  منها  يتألف  التي   التسعة 
أمهل  ماكرون  أن  على  الرئاسة  وشددت 

ليحضروا  أسبوع�  مدة  املجلس  مسؤولي 
محاوريه  من  الرئيس  وطلب  امليثاق،  هذا  له 
بقيم  االعتراف  على  تأكيدا  امليثاق  يتضمن  أن 
فرنسا  في  اإلسالم  أن  يحدد  وأن  الجمهورية، 
ينص  وأن  سياسية،  حركة  وليس  دين  هو 
أجنبية. لدول  أواالنتماء  التدخل  إنهاء   على 
الفرنسي  املجلس  رئيس  االجتماع  في  وشارك 
من  وهو  موسوي،  محمد  اإلسالمية  للديانة 
شمس  باريس  مسجد  وعميد  مغربية،  أصول 
الدين حاف�، وهو من أصول جزائرية، باإلضافة 
إلى ممثل� عن االتحادات التسعة التي يتشكل 

منها املجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية.
التنظيم  هذا  خالل  من  فرنسا  وتحاول 
من  العديد  تشبه  هيئة  خلق  بفرنسا،  ل�ئمة 
بفرنسا  املهن  من  العديد  تنظم  التي  الهيئات 
االعتراف  مهمتها  وتكون  األطباء،  هيئة  مثل 
باألئمة ومنحهم رخصا أو سحبها منهم حسب 

إليها،  ينتمون  التي  الهيئة  بقيم  التزامهم 
في  باستمرار  التدخل  الدولة  يجنب  ما  وهو 
استقالل  إلى  فرنسا  تسعى  كما  الحقل،  هذا 
اإلسالمية. البلدان  باقي  عن  "«إسالمها» 

ويأمل ماكرون من وراء تشكيل املجلس الوطني 
ل�ئمة، أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 
300 إمام أجنبي في فرنسا مبعوث� من تركيا 
إذا  املطروح،  السؤال  لكن  والجزائر،  واملغرب 
وتكوين  تمويل  عن  املغرب  مثل  بلدان  توقفت 
األئمة الذين يشتغلون بفرنسا، هل هذه األخيرة 
املتخصصة  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  لها 
الوسائل  لها  وهل  أئمة؟  تكوين  أجل  من 
لتمويل هذه الفئة املهمة داخل أي مسجد، ومن  
شهر  كل  مادي  أجر  توفير  بمقدوره  سيكون 
عليها  يعول  التي  الفئة  لهذه  االستقرار  ملنح 
الجميع لوقف التطرف؟ وكذلك توفير أجر يالئم  
يجب  الذي  العالي  الجامعي  التكوين  مستوى 
التوفر فيهم، وهو على األقل  باكالوريا زائد 5 
سنوات من التكوين، وهو مستوى إطار جامعي 
تكوين  من  أطر  على  التوفر  بهدف  مهندس،  أو 

عال.
يسمح  أو  اإلمكانيات؟  لفرنسا  هل   
الفئات   هذه  بتمويل  الالئكي  قانونها 
املساجد،  داخل  واألساسية  الضرورية 
الجمهورية  ميثاق  فهم  على  والقادرة 
ماكرون. إيمانييل  تأسيسه  يريد   الذي 

ومنذ خطابه في مطلع أكتوبر ضد االنفصالية 
الجهادي�  الهجوم�  وبعد  املتطرف  واإلسالم 
باتي  سامويل  املدرس  ضحيتهما  راح  اللذين 
قتلوا  أشخاص  وثالثة  باريس  قرب  ذبحا  
من  ماكرون  زاد  نيس،  في  كاتدرائية  داخل 
في  اإلسالمية  الديانة  قادة  على  ضغوطه 
والتطرف  األجنبي  النفوذ  من  لتنقيتها  فرنسا 
الشعارات  هذه  هل  لكن  السياسية،  والنزعات 
على  الحصول  دون  تطبيقها  يمكن  واملباد� 
إمكانيات، كيف لفرنسا أن تبني إسالما مستقال 
في  األخير  هذا  على  تعتمد  وهي  الخارج  عن 
اليومي؟ تسييرها  وتمويل  املساجد   بناء 

اإلسالمية  الديانة  قادة  مع  اجتماعه  وفي 
التسعة  االتحادات  ملمثلي  ماكرون  قال 
الفرنسي  املجلس  لواء  تحت  املنضوية 
لديه  منها  أن عددا  يعلم  إنه  اإلسالمية  للديانة 
قيم  أي  املوضوعات،  هذه  من  غامضة  مواقف 
أنه  على  مسامعهم  على  مشددا  الجمهورية، 
االلتباس». هذا  من  «الخروج  الضروري   من 

ومن ب� هذه االتحادات التسعة التي تمثل قسما 
كبيرا من مسلمي فرنسا، هناك ثالثة اتحادات 
ل�ليزيه. وفقا  جمهورية»،  «ر�ية  تعتمد   ال 
وحذر ماكرون محاوريه من أنه «في حال لم يوقع 
البعض على هذا امليثاق، فسنستخلص النتائج»، 
بمقترحاتهم». علما  «أخذ  أنه  إلى   مشيرا 
ولن يكون مجلس األئمة مخوال إصدار التصاريح 
بل  فحسب،  رسمية  بطاقة  ومنحهم  ل�ئمة 
البطاقات  أيضا على سحب هذه  قادرا  سيكون 
الجمهورية»  قيم  «ميثاق  خرقوا  ما  إذا  منهم 
عليها. االتفاق  سيتم  أخالقية   وشرعنة 
صالة  إمام  منهم:  كل  دور  على  واعتمادا 
على  سيتع�  وداعية،  مسجد  وخطيب 
من  مختلف  بمستوى  اإلملام  إمام  كل 
دراسية  شهادات  وحيازة  الفرنسية  اللغة 
الجامعي. املستوى  إلى  تصل  أن   يمكن 
للديانة  الفرنسي  املجلس  أن  املؤكد  من 
املبادرة  هذه  إلى  ينضم   سوف  اإلسالمية 
التي اقترحها قصر اإلليزيه، خاصة أن خطاب 
الرئيس كان  يحتوي نبرة  «تهديدية» تجاه كل 
من لن ينضم إلى هذا امليثاق الجمهوري، ولكل 
لهم  الذين أشار إليهم بوجود نظرة «ملتبسة» 
هذه  قبول  أن  املؤكد  من  الجمهورية،  قيم  حول 
يقومون  سوف  الذي  امليثاق  بهذا  االتحادات 
الفرنسي  للرئيس  نصرا  سيعتبر  باقتراحه، 
تصريحاته  بسبب  عنيف  لهجوم  تعرض  الذي 
حول اإلسالم املتطرف، لكن هل بمقدوره إيجاد 
إمكانيات من أجل تمويل إسالم فرنسا ومختلف 
الدينية  الجمعيات  وآالف  التسعة  االتحادات 
الخارج؟  تمويل  على  تعتمد  التي  الفرنسية، 
واإلشكال ا�خر، الذي لم يتناوله قصر اإلليزيه، 
هو إشكال وتحد خطير مطروح على مسؤولي 
الجمهورية الفرنسية، هل باستطاعتهم مراقبة 
ما يحد� على شبكة االنترنيت؟ التي أصبحت 
اإلسالم  وتوجيه  تكوين  في  كبيرا  دورا  تلعب 
بفرنسا من طرف أشخاص ال يمكن التحكم فيهم 
أو محاسبتهم، فإذا كان بإمكان فرنسا محاورة 
مسؤولي اإلسالم وتنظيمه بفرنسا، بكل مشاكله، 
املسؤول�  فإن  الخارج،  في  أو  بالداخل  سواء 
لن  االنترنيت»،  «إسالم  وأمام  الفرنسي� 
يجدوا أي محاور أو مؤطر أمامهم، وسيكونون 
والتي  األمنية  مقاربتهم  تطبيق  على  مجبرين 
فرنسي  إسالم  أجل  من  لوحدها  كافية  ليست 
املقاربة  وهي  االستقبال،  مجتمع  في  مندمج 

التي يؤاخذهم عليها اإلعالم.

 مصطفى يوسف اللداوي

كل االحتماالت 
وجدت لها 

طريقا وخيوطا 
داعمة. وطبعا 

مع تداخل 
المصالح كما 

الصراعات 
حولها فإن 

كل طرف يجد 
المادة المناسبة 

لكي يجعلها 
في إخراج متقن 

ومنطقي، 
ولكي يقول 

هذا هو السبب، 
وهذا هو 

المصير

تحاول فرنسا 
من خالل هذا 

التنظيم ل�ئمة 
بفرنسا، خلق 
هيئة تشبه 
العديد من 

الهيئات التي 
تنظم العديد 

من المهن 
بفرنسا مثل 

هيئة ا�طباء، 
وتكون مهمتها 
االعتراف با�ئمة 
ومنحهم رخصا 

أو سحبها منهم 
حسب التزامهم 

بقيم الهيئة التي 
ينتمون إليها



عمر سعدي

بأن  التذكير  من  البد  البدء  في    
السيرورة الفنية االبداعية في مجال 
القصة والقصة القصيرة إلى القصة 
امتداد  إاّل  هي  ما  جدا،  القصيرة 
القول  صح  إن  إبستيمي،  معرفي 
اللحظة  ماب�  نطاقها  يتراو�   ،
التجديد  إلى  والنزعة  اإلدراكية 
في  األدبي  التأطير  وب�  جهة،  من 
ثانية.أنطلق  جهة  من  النقدي  بعده 
القصيرة  القصة  كون  من  ثانيا 
من  زماني  امتداد  لها  ليس  جدا، 
التراتبية األدبية، فهي حديثة  حيث 
موجه  نقد  فأي  وبالتالي  النشأة، 
لها يبقى في األصل عمال تأسيسيا، 
حالة  في  موضوعيا  حيزا  يأخذ 
التراكم البنائي .أنطلق ثالثا وأخيرا 
عموما  األدبي  الفضاء  كون  من 
جانب  في  خصوصا  والقصصي 
الفني  واملنتوج  األديب  ب�  العالقة 
لم  جدا،  القصيرة  بالقصة  الخاص 
ضمن  الواسع  الترحاب  ذلك  يلق 
األدبية،  االبداعية  املستويات  تعدد 
من  ضمني  رفض  إلى  يحيل  وهذا 
قبل دعاة الكالسيكية على غرار تقبل 
من  األولى  مراحله  في  الحر  الشعر 

لدن منافحي الشعر الكالسيكي.
القصة  أدب  عن  الحديث  إن   
الوجهة  منطلق  من  جدا،  القصيرة 
خاص  باهتمام  يستأثر  النقدية، 

املضموني  الجانب  اعتبار  على 
إلى  طبعا  يحيل  وهذا  لها،  الفني 
تعدد الظاهرة الفنية في مستوياتها 
املطابقة  أن  بيد  واالبداعية،  النقدية 
تتحدد  ال  والنقد  اإلبداع  ب�  هنا 
دمنا  ما  معرفي،  إبستيمي  كإشكال 
يخلق  فن  هو  االبداع  أن  نعتقد 
ويحقق ذلك التفاعل ماب� مكنونات 
هنا  من  املجتمع،  وتفاعالت  الذات 
القصيرة جدا  القصة  أدبية  أن  أرى 
املشتركة  البنيات  مع  تتماشى  ال 
القصة عموما، فال غرو أن نرى  في 
في  الضمني  التماهي  من  نوع  هنا 
هذا  األدب،  بحركية  مايسمى  إطار 
تفاعالت  من  أصال  املنبثق  التطور 
في  محالة  ال  أثر  العربي  املجتمع 
وأنتج  عام،  بشكل  القصة  مضمون 
ر�ية  من  مستوحى  جديدا  إبداعا 
القيد،  على  الوقوف  قوامها  حداثية 
األدب  نظرية  في  يسمى  ما  أو 
أهم  وهي  الفني،  بالقفل  الحديث 
القصيرة  القصة  بها  خاصية تتميز 
نوع  تقبل  باله�  األمر  وليس  جدا، 
أدبي جديد في الساحة الفنية بهذا 
الشكل، هكذا ينظر دعاة الكالسيكية 
األدبي  الجنس  في ر�يتهم ملضمون 
مجال  أن  أدركوا  فهم  املستحد�، 
أصبح  هذا  عصرنا  في  اإلبداع 
سرعة  وأن  متناهيا،  وال  شاسعا 
األحدا� وتداولها على نطا� واسع 
وما  الحديثة  التكنولوجيا  بفضل 
رافقها من اختزال ب� املسافة املُعبر 
هذا  من  جعل  العام،  والحد�  عنها 
له  جنسا  الجديد  األدبي  الجنس 
ضمن  األدبية  الساحة  في  راهنيته 
األدبية،  األجناس  تطور  سيرورة 
ومن ثّم فطبيعة تقبل هذا الجنس من 
عدمه من خالل تعدد الذهنية النقدية 
على  الحفا�  ينشد  من  ب�  العربية 
الهوية اإلبداعية ضمن مجال تراثي 
عتيق قوامه النزوع إلى الكالسيكية، 

مجال  في  اإلستحدا�  ينشد  ومن 
مبدأه األول اإلبداع وجوهره األصلي 
كأساس  الحداثة  بقيم  التشبت 
صح  إن  جدلي  معرفي  إبستيمي 
وغير  الضمني  الرفض  القول.إن 
من  األدبي  الجنس  لهذا  املمأسس 
الحقيقة  في  املحدث�  األدباء  بعض 
ما هو إال انعكاس ملضمون إقصائي 
رفض  تم  لو  فماذا  عتيق،  تراثي 
به ضمن  القبول  وعدم  الحر  الشعر 
املجال الشعري عموما واألدبي على 
وجه الخصوص، األكيد أننا لم نكن 
بملحمة  وال  السياب  بشعر  لنسمع 
درويش وال شعورية دنقل وال غيره 
برسالة  آمنو  الذين  الشعراء  من 
وهذا  وحديثا،  قديما  الحر  الشعر 
أساسه  عام  مبدأ  إلى  طبعا  يحيلنا 
أن االحساس ال يتعارض مع طبيعة 
شعرا  كان  سواء  اإلبداع،  ونوعية 
املستويات  من  غيرها  أو  قصة  أو 
اإلبداعية. فما الذي يجعل من القصة 

القصيرة جدا جنسا أدبيا جادا؟
على  اليوم  العربي  واقعنا  لعل 
اإلدراكية  اللحظة  يعي  ال  تشرذمه 
القراء،  من  واسعة  شريحة  لعموم 
والذين حّلوا عن كل ما هو كالسيكي 
أصبحت  بحيث  محض،  تراثي 
مختلف  على  األدبية  األجناس 
ما  دائرة  ضمن  تصنف  أشكالها، 
عالم  في  تراثي  تقليدي  كائن  هو 
وبتلقف  بالسرعة  متسما  أصبح 
ماهية  في  الغوص  عوض  اإلشارة 
فرض  األمر  هذا  وتحليلها،  األشياء 
والقصة  القصة  واقع  على  نفسه 
من  تخلفهما  وإشكالية  القصيرة 
حيث سرعة الفعل، وردة الفعل بناء 
على املستجدات والوقائع في بعدها 
واالقتصادي  والثقافي  االجتماعي 
ارتباطا  وذلك  السياسي،  وخاصة 
ومنسوب  وبمستوى  بواقع 
يعني  ال  وهذا  عموما،  القراءة 

لهذه  املطلق  الرفض  الحال  بطبيعة 
أدبي  كل� صنف  فل� األدبية،  األجناس 
الخاصة،  وتعبيراته  خصوصيته 
على  يتوفر  النقدي  املجال  أن  كما 
حديثة،  نظرية  ومقاربات  تصورات 
لكن اإلنتاج القصصي يظل مشدودا 

إلى التجريب عموما.
القصيرة جدا  القصة  إن جدية    
في  تكمن  مستحد�  أدبي  كجنس 
إبستيمي  كاختزال  نفسها  فرض 
جدلي يعطي فسحة ومجاال للعقل في 
قراءة الواقع بصورة ذهنية مباشرة 
كلمات  تأصيل  عبر  مباشرة  /وغير 
نوعية  بطريقة  وصياغتها  مفاتيح، 
مباشرا  تفاعال  وتحد�  تالمس 
املتلقي.  على  محالة  ال  تنعكس 
فباإلضافة إلى املميزات الفنية التي 
جدا  القصيرة  فالقصة  بها،  تزخر 
هي مجال جديد لتوظيف الخيال في 
بعده الرمزي، ومن ثّم إعطاء فرصة 
طبيعة  حسب  للتفاعل  للمتلقي 

طابع  أن  كما  املوظف،  الخطاب 
االختزال واالقتضاب الذي تتميز به 
يجعل من هذا الجنس األدبي رحيما 
بالقار� دونما الدخول إلى متاهات 
انفراد  وهذا  والوصف،  السرد 
ذهنيا  مجاال  منها  يجعل  ضمني 

واسعا متعدد األبعاد والقراءات.
يمكننا  ال  األصيلة  الكتابة  إن     
ضمن  محددة  مجاالت  في  حصرها 
أجناس أدبية متعارف عليها، حيث 
مناطق  مع  تتفاعل  أن  إال  يمكنها  ال 
من  التاري�  أفرزه  وما  األصول 
أشكال وأساليب أدببة ال الجترارها 
لتوظيفها  بل  واستنساخها، 
التغيير  محك  على  ووضعها 
املضافة،  الحداثة  بقيم  وإثرائها 
عليه  انفتحت  ما  بالضبط  وهذا 
أدبي  كجنس  جدا  القصبرة  القصة 
من  األصول  ب�  زاوج  مستحد�، 
حيث االنتساب، والحداثة من حيث 

االلتفاف.
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االشتراكي

الباحثة ا�يطالية أنجليكا باليمجياني ترصد «ترجمة ا�دب ا�يطالي إلى العربية» 
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متابعة

ناقشت الطالبة الباحثة اإليطالية 
أجنليكا باليمجياني يوم األربعاء 4 من 
شهر نونبر اجلاري، أطروحة لنيل شهادة 
الدكتوراه حتت عنوان “ترجمة األدب 
اإليطالي إلى العربية: تطويع أم تغريب 
... دراسة ثقافية يف مناذج من الرواية 
اإليطالية املترجمة إلى العربية يف القرن 
العشرين”. وقد تكونت جلنة املناقشة من 
األساتذة: حسن بحراوي )رئيسا(، فاحتة 
الطايب )مشرفة(، زكرياء بودحيم )مشرف(، 
محمد البكري )عضوا( مزوار اإلدريسي 
)عضوا(، محمود عبد الغني )عضوا(.   وقد 
انتهت اللجنة بعض املناقشة إلى منح 
الطالبة الباحثة أجنليكا باليمجياني ميزة 
مشرف جدا مع توصية بالطبع. 

يندرج بحث الدكتوراه املعنون ترجمة 
أم  تطويع  العربية:  إلى  اإليطالي  األدب 
تغريب؟ مقاربة ثقافية لنماذج من الرواية 
اإليطالية املترجمة إلى العربية في القرن 
الترجمة  نقد  مجال  ضمن  العشرين» 
الترجمية،  الدراسات  عن  املتفرع  األدبية 
أو ما يصطلح عليه «بالترجميات»، وهي 
حقل من حقول الدراسات الثقافية والتي 
شهدت تطورا مطردا في السنوات األخيرة، 
حول  األكاديمية  األبحا�  أصبحت  حيث 
ب�  اللقاء  بفضل  تنظيما  أكثر  الترجمة 
الوصفية  الترجمية  الدراسات  فروع 
الشيء  التطبيقية،  الترجمية  والدراسات 
ب�  الكامنة  الفجوة  ملء  إلى  أدى  الذي 
� الترجمة  وممارسة  الترجمة  نظرية 
تجدر   .�591 ص.   1002  yadnuM
الدراسة  هذه  أن  الى  هنا   اإلشارة 
امتدادا ملوضوع  بحث  باعتبارها  جاءت 
والنقد  العام  ”األدب  (ماستر  املاستر 
األستاذ  من  كل  إشراف  تحت  املقارن“)  
زكرياء بودحيم واألستاذة فاتحة الطايب. 
الترجمة  بتقييم  الباحثة من خالله  قامت 
 aittaM uf lI” العربية لرواية بيرانديلو
لطرح إشكالية أساسية مفادها   “lacsaP
يتم  عندما  اإليطالية  للرواية  يحد�  ما 
تستطيع  هل  العربية:  اللغة  إلى  نقلها 
بُين خصائص الرواية الجمالية  الترجمة ت�
جعل  الترجمة  تستطيع  هل  والثقافية؟ 
القار� العربي يسافر نحو عوالم جديدة 
الغريب؟  املختلف  ا�خر  على  ويتعرف 
أولى  خطوة  املاستر  بحث  كان  وبالتالي 

وأرضية لتطوير البحث وتعميقه، وأيضا 
ا�تية:  للدفاع عن األطروحة  حافزا كبيرا 
ال شك أن الرواية اإليطالية قد تعيش من 
النسق  في  جديدة  حياة  الترجمة  خالل 
باعتبارها  تمت  إذا  املستقبل،  العربي 
لخصوصية  ومراعية  لالختالف  فضاء 
للنسق  يسمح  الذي  التغريب،  عنصر 
اإليطالية  الرواية  على  بالتعرف  العربي 
والثقافية.  الجمالية  خصوصياتها  بكل 
وتجدر اإلشارة هنا الى أن النسق العربي 
إلمكانية  القابل  وحده  ليس  ل  املستقب�
من  ولغة جديدة  وأساليب  أشكال  تطوير 
خالل تفاعله املثمر مع ا�خر، انطالقا مما 
فالنسق  نفسه،  العربي  النسق  في  يوجد 
التغريب،  من  يستفيد  أيضا  هو  األصل 
وذلك من خالل ما تعيشه الرواية االيطالية 
خارج  جديدة  وتجربة  مغاير  سفر  من 
نسقها األصل، الشيء الذي يؤدي، نظريا، 
في  األدبي  النقد  خطاب  مع  التفاعل  إلى 
النسق الهدف في شكل بحو� ودراسات 

ومقاالت ...
إن الدفاع عن ضرورة الخضوع لشروط 
النص األصل،  يأتي من اإليمان باالختالف 
يكمن  األدبية  الترجمة  دور  ألن  الثقافي، 
الثقافة  إلى  املرسلة  الثقافة  تقديم  في 
إال  يمكن  ال  وهذا  غربتها،  بكل  املستقبلة 
ب�  الضرورية  املسافة  وضع  خالل  من 
التعارف  يحصل  حتى  وا�خر  الذات 
شروطها  الذات  تفرض  أن  دون  املتبادل 
على  ا�خر  يسيطر  أن  ودون  ا�خر  على 
من  (انطالقا  الباحثة   تؤكد  كما  الذات، 
النظرية األملانية الرومانسية) أن الترجمة 
للثقافة  بالنسبة  هامة  فرصة  تمثل 

بفضل  وتتجدد  تتطور  التي  املستقبلة 
هامة  فرصة  تمثل  كما  ا�خر،  مع  اللقاء 
بالنسبة للثقافة املرسلة التي تستفيد من 

االنفتاح على الثقافة املنقول إليها.
اختارت  أطروحتها،  عن  وللدفاع 
نماذج من الرواية اإليطالية تندرج ضمن 
األدب  بها  تميز  التي  املختلفة  التيارات 
باختيار  قامت  وهكذا  الحديث،  اإليطالي 
اإلنتاج  إلى  تنتمي  لروايات  ترجمات 

األدبي للقرن العشرين، وهي:
 «alimotnec e  onussen onU» .1
 igiuL)بيرانديلو للويجي   (6291)
البغدادي  عماد  ترجمها    (ollednariP
سنة  ألف»  ومائة  أحد  ال  «أحد،  بعنوان 
8002، وتمثل هذه الرواية ذروة التجريب 
بتجديد  قام  الذي  املؤلف،  كتابات  في 
جنس الرواية، وتفكيك األشكال التقليدية، 
وتقديم شعرية جديدة، هي شعرية الفكاهة 

.(omsiromu‘l)
 �8591�  «odrapottaG  lI»  .2
-uiG) المبيدوزا دي  تومازي   لجوزيبي 

 ،(asudepmaL  id  isamoT  eppes
ترجمها عيسى الناعوري بعنوان «الفهد» 
ب�  ما  الرواية  هذه  تصنف   .3791 عام 
التجريبية،  والرواية  التاريخية  الرواية 
التي  الهامة  الفترة  ترصد  رواية  وهي 
عاشتها إيطاليا بشكل عام وصقلية بشكل 
عندما  عشر  التاسع  القرن  في  خاص 
الدولة  وتأسيس  السياسية  الوحدة  تمت 

اإليطالية.
إليليو   (5491)  «on  e  inimoU»  .3
ترجمها   (inirottiV  oilE) فيتوريني 
«الرجال  بعنوان  الناعوري  عيسى 

هذه  كتبت  وقد   ،5891 سنة  والرفض» 
الثانية،  العاملية  الحرب  خالل  الرواية 
� املقاومة“  ”روايات  أهم  من  وتعتبر 
التي   �aznetsiseR  alled  iznamoR
ضد  املقاومة  حركات  طرح  تتبنى  كانت 
الحرب جعلت  أجواء  أن  ويبدو  الفاشية، 
املؤلف يتأمل في املباد� واملفاهيم الكبرى 

حول اإلنسانية ومحدوديتها. 
 nu  onrevni‘d  etton  anu  eS»  .4
erotaiggaiv» �9791� إليتالو كالفينو 
(onivlaC olatI) ترجمها حسام إبراهيم 
شتاء»  ليلة  في  مسافرا  أن  «لو  بعنوان 
تحليلها  أن  اإلشارة  وتجدر   ،3102 سنة 
للترجمة العربية جعلها تقف على معلومة 
غير ُمعل�نة في عتبات الترجمة وهي كون 
وسيطة  لغة  طريق  عن  تمت  الترجمة 
اإليطالية  اللغة  عن  وليس  (االنجليزية) 
الثال�  الترجمات  شأن  هو  كما  مباشرة، 

األخرى. 
سعت دراسة هذه النماذج إلى تسليط 
في  األدبي  املترجم  دور  على  الضوء 
العالم  في  اإليطالي  األدب  إنتاج  إعادة 
إلى  البحث  يهدف  أدق  وبشكل  العربي، 
واالستراتيجيات  اإلجراءات  عن  الكشف 
قبل كل مترجم من  املوظفة من  الترجمية 
املذكورة  الروايات  ترجمة  في  املترجم� 
الروايات  لهذه  تسمح  والتي  وتحليلها، 
النسق�  في  فاعلة  تكون  بأن  املترجمة 
معا األصل والهدف، لتصل الباحثة  الى 
املدروسة  الترجمات  اعتبار  يمكن  ال  أنه 
ترجمة تغريبية، ألنه في العديد من املرات 
وغربة  الثقافية  الخصوصية  إخفاء  يتم 
نقل  على  قادرة  ليست  أنها  كما  الغريب، 
أسلوب خاص ومتميز، وفي ا�ن نفسه ال 
يمكن القول بأن ترجمة الرواية اإليطالية 
مطلقة  تطويعية  ترجمة  هي  العربية  إلى 
جديد  كائن  إلى  اإليطالي  ا�خر  تحول 
العربية  للثقافة  نتاج  وكأنه  يظهر 

املستقبلة.
املناقشة:  نهاية  في  تساءلت  الباحثة 
العالم  في  الترجمة  لدراسات  يمكن  هل 
ملا  نظرا  املغرب،  في  وخاصة  العربي، 
الترجمة،  في  كبير  تطور  من  له  وصل 
ممارسة  في  النظر  إعادة  في  تساهم  أن 
اللغة  إلى  اإليطالية  اللغة  من  الترجمة 
يسمح  علميا  نشاطا  باعتبارها  العربية، 
داخل  ببداية جديدة  اإليطالية  للنصوص 
بأن  أيضا  ويسمح  املستقبل،  النسق 
يستفيد من هذه البداية على املستوي� 

اإلبداعي والنقدي؟
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ترحما  فنيا  أصيلة، مشغال  مدينة  في  التشكيلي�  الفنان�  من  عينظم مجموعة 
على روح أستاذهم الفنان محمد املليحي، وذلك من 16 إلى 27 نونبر الجاري بقصر 

الثقافة، بإشراف من مؤسسة منتدى أصيلة.
وفي بال� للمؤسسة، توصلنا به، قال األم� العام ملؤسسة منتدى أصيلة محمد بن 
عيسى، «إن هذا املشغل يعتبر استحضارا روحيا وعاطفيا لروح الفنان العظيم الذي 
يعتبر أحد رواد تحديث الفن التشكيلي في املغرب». وأضاف بن عيسى أن «األعمال 
التي تنجز في هذا املشغل ستكون نواة املجموعة الفنية في متحف املليحي املزمع 
 الشروع في إقامته في أصيلة من لدن مؤسسة منتدى أصيلة نهاية العام املقبل».
قد  كانا  عيسى  بن  محمد  وصديقه  املليحي  محمد  أن  إلى  البال�  وأشار 
بهدف  والفني  الثقافي  أصيلة  ملشروع  االنطالقة  سنة،  أربع�  قبل  أعطيا، 
واإلبداع. الثقافة  طريق  عن  املدينة  في  الشاملة  التنمية  مشاريع   دعم 
1978 ح� نظمت أول عملية لصباغة  وأوضح املصدر أن هذا األمر بدأ في أبريل 
تبعها في شهر يوليوز  فنانا مغربيا،  فيها أحد عشر  الجداريات في أصيلة شارك 
بحضور الفنان� ر.أبولرا� (غواتيماال)،  من نفس السنة، افتتاح «مشغل الحفر» 
روبير بالكبورن (الواليات املتحدة األمريكية)، فريد بلكاهية (املغرب)، كامي بلويس 
(السودان/ الخليل  ،محمد  (العراق)  الدبا�  سليم  األمريكية)،  املتحدة  (الواليات 
(فلسط�). سومي  وناصر  (املغرب)،  املليحي  محمد  األمريكية)،  املتحدة   الواليات 
وسجل البال� أنه منذ ذلك الح�، يشارك فنانون من املغرب واألمريكيت� وإفريقيا 
موسم  عن  اإلعالن  تم  أنه  .كما  الفنية  التظاهرة  هذه  في  العربي  والعالم  وأوروبا 

أصيلة الثقافي الدولي األول صيف ذلك العام.
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محمد  متحف  احتضن 
الحديث  للفن  السادس 
واملعاصر، الخميس املاضي، 
بعنوان  استعاديا  معرضا 
يسترجع  اإلبداع»  «فاتحة 
اإلبداع  من  عاما  خمس� 
الفني، للفنان التشكيلي فؤاد 

بالم�.
املعرض  هذا  ويعد 

االستعادي، الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 20 أبريل 2021، فريدا من نوعه نظرا 
لكونه أول معرض استعادي يخصص لفنان مغربي على قيد الحياة. يغطي حوالي 
إنتاج  لتعيد  الخاصة  واملجموعات  الدولية  املتاحف  من  جلبت  أساسي  عمل  مائة 

مجمل رحلة فؤاد بالم� من بداياته الفنية إلى أحد� أعماله.
من  لبعض  ومفصلة  غنية  ملحة  هامش  على  للصحافة  في تصريح  بالم�،  وقال 
لوحاته، «إن هذا املعرض يسلط الضوء على 50 سنة من الرسم واإلبداع والدروس 
واملعاصر  الحديث  للفن  السادس  محمد  متحف  اختيار  أن  مضيفا  والتكوينات»، 

عرض أعماله هو بمثابة «مفخرة» له.
صحفية  ندوة  خالل  قطبي،  مهدي  للمتاحف،  الوطنية  املؤسسة  رئيس  وأعرب 
الفنية  الساحة  على  رائد  فنان  استقبال  من  ب»التمكن  اعتزازه  عن  باملناسبة، 
املغربية»، مذكرا، في هذا الصدد، بأن متحف محمد السادس للفن الحديث واملعاصر، 
الذي دشنه جاللة امللك محمد السادس منذ حوالي ست سنوات، «يضطلع ا�ن بدوره 

كامال في التعريف بمسارات الفنان� املغاربة، وللمغاربة قاطبة».
التي أنتجها بالم� في شبابه في سبعينيات  ويفتتح املعرض ببواكير األعمال 
القرن املاضي، وينتهي بتركيب بصري وصوتي غامر في فضاء يجسد بأحجام الكون 
التشكيلي للرسام، مرورا بأعمال الفترة الباريسية، كما يعرض طرقا عبرها الفنان في 

استطراداته ولوحاته املحورية في فترات تأسيسية من مساره.
التنظيم،  الطرق»، بتوجيه من لجنة  «ملتقى  من جهة أخرى، ستعمل منشورات 
على نشر مصنف يتضمن رسوما توضيحية ومقاالت للكاتب فؤاد العروي والناقد 
الفني هنري فرانسوا ديبايلوكس، ونصا غير منشور للصحفي والناقد الفني اجيل 

دي بوري، ومقابلة مع الكاتبة لطيفة السرغيني.
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ينظم بيت الشعر في املغرب، بدعم من وزارة 
الثقافة،  قطاع  والرياضة،  الشباب  و  الثقافة 
يقّدمها  التي  بشكار  محمد  الشاعر  أمسية 
يومه  بثُّها  ويتّم  املوساوي،  جمال  الشاعر 
السابعة  الساعة  2020 في  21 نونبر  السبت 
املغرب  وصفحة  يوتيوب  قناة  على  مساء 
محمد  اسم  الفيسبوك.تكّرس  على  الثقافي 
و  كشاعر  املغربي  الثقافي  املشهد  في  بشكار 
من  لها  فى  وأو� القصيدة  إلى  انتمى  إعالمي، 
محبرة استعاراته ما أغنى به القول الشعري، 
لص إلى ميثاقها  كما انتمى إلى الصحافة و أخ�
و أخالقياتها منذ أن حمل بطاقتها املهنية سنة 
الحقا،  بها،  ليتقلد  «العلم»،  بجريدة   1995

مسؤولية رئيس القسم الثقافي عام 2004، حيث ُيشرف منذئذ، وما زال، على امللحق 
الثقافي العريق «العلم الثقافي»، ويكتب افتتاحيته بانتظام.

كتابة نص شعري  على  األول  ُمنذ خطوها  بشكار  الشعرية ملحمد  الّتجربة  راهنت 
ُمتلعثم  السائد،  عن  مختلف  شعري  وعي  من  طالع  و  املجهول،  من  قادم�  جديد، 

تعارات، وسقف مجازاته بال حدود.  باالس�
وفق هذه الروح الشعرية املغايرة، صدرت ملحمد بشكار العناوين التالية: 

مالئكة في مصحات الجحيم (دار شراع بطنجة/1999)�
ُط طير� (دار الثقافة بالدار البيضاء/ 2003 ) والذي فاز به بجائزة طنجة الشاعرة  ب� خ�

عام 2004� 
املتلعثم بالنبيذ (دار ما بعد الحداثة بفاس/ 2008، بدعم من وزارة الثقافة املغربية)�

عبثا كم أريد (دار توبقال بالدار البيضاء/2013).
الثقافة  وزارة  (منشورات  صور  في  حياة  سيرة  بنونة:  :خناثة  أيضا� مؤلفاته  من 

املغربية عام 2017)�هزائمي املنتصرة (دار مقاربات بفاس – 2019-2020) .
شارك الّشاعر و اإلعالمي محمد بشكار في العديد من الُكتب الجماعية، من أهمها: 
«عبد الجبار السحيمي ضمير جيل» 2012، «فلسط� ذاكرة مغربية»2015 ، و»محمد 

العربي املساري : الصحافي، الدبلوماسي، رجل الدولة»2016.
يت إسهاماُته  ب� حقلي الشعر والعمل الصحافي، تنتظُم حياة محمد بشكار الذي حظ�
في الحقل� معا، بالنشر واالحتفاء و الترجمة، عالوة على حضور� منتظم في امللتقيات 

واملهرجانات الثقافية والشعرية التي تعقد داخل املغرب أو خارجه.
جدير بالذكر أن أمسية الشاعر محمد بشكار تندرُج ضمن فعاليات املوسم الثقافي 
األمسيات  من  سلسلة  بعد،  عن  تنظيم،  يتّم  أن  املنتظر  من  حيث  الجديد،  والّشعري 
الوة  الشعرية التي تحتفي بالتجارب الشعرية املمّيزة داخل املشهد الشعري املغربي، ع�

على لقاءات� لتقديم املجاميع الشعرية الصادرة مؤخرا. 
الفنان التشكيلي الراحل محمد املليحي، فقد اختار، بيت  هذا، واحتفاء� بأربعينية 
الشعر في املغرب، أن يجعل من بعض لوحات الفقيد ملصقات لفقرات هذا البرنامج. كما 

هو الحال بالنسبة مللصق أمسية الشاعر محمد بشكار.
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«سكينة فحصي» تفاجئ جمهورها مرة أخرى برائعة جديدة وبـ»صوت خرافي» لمياء الشرايبي عضو لجنة تحكيم ملتقى القاهرة الدولي السينمائي
42 عن اختيار المنتجة المغربية لمياء  الدولي السينمائي في دورته ال  القاهرة  أعلنت إدرة مهرجان 
الشرتيبي عضوا في لجنة تحكيم ملتقى القاهرة السينمائي، وهو فعالية تقام على هامش المهرجان الذي 

سينظم في الفترة ما بين 4 و 7 دجنبر المقبل.
  وإلى جانب لمياء الشرايبي، تضم لجنة تحكيم الملتقى، المخرج والكاتب المصري أبو بكر شوقي 

والمنتجة والممثلة صبا مبارك من االردن.
  ويعتبر ملتقى القاهرة السينمائي منصة لالنتاج المشترك، ويجمع المنتجين الدوليين مع الممولين 
والموزعين ومؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات التلفزيونية، إلقامة تعاون دولي وشراكات مع أفالم 

من أنحاء العالم العربي. 
 وتختار لجنة مكونة من خبراء في صناعة السينما مشاريع األفالم التي تتلقى الجوائز المادية والعينية.

 ويتنافس على جوائز الملتقى في دورة هذه السنة 15 مشروعا، من بينها مشروع فليم وثائقي للمخرج 
المغربي المهدي اليوبي، يحمل عنوان «حلق مثل الطير»، وهو إنتاج مغربي فرنسي مشترك.

 أطلقت الفنانة المغربية الشابة سكينة فحصي عمال غنائيا جديدا تحت عنوان «القصيدة»، 
وهي أغنية مزجت فيها الفنانة الملتزمة بين فن الملحون و الموسيقى الغربية، وفق طريقة 

أداء القت كثيرا من االستحسان من قبل متتبعيها.
يعتمد  الذي   ، ومشوارهما  بمسارها  تلتزم  فحصي  سكينة  الفنانة  تحتف�  وبهذا،   
مقاربةالظواهر الموسيقية و الغنائية الجادة و الهادفة..، مما اعتبرها الكثير من المتتبعين 
قامة موسيقية كبيرة قادمة في الطريق،  خاصة ، وانها تمالك خامة صوتية رفيعة تنهل من 
عبق الموسيقى المغربية األصيلة، بعيدا كل البعد عن كل المألوف من األنماط الموسيقية 
«الرديئة» والتي ل�سف الشديد، باتت هي الطاغية، أو باألحرى «المفروضة» جورا على 

مسامع الجمهور المغربي
 وكانت خرجات الفنانة المغربية أغنية «خربوشة»، التي اشتغلت عليها بتوزيع موسيقي 

جديد  حقق  نسبة مشاهدة قياسية على موقع تنزيل الفيديوهات «اليوتوب». 
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جالل كندالي 

فدوى  المقتدرة  الفنانة  أطلقت 
المالكي عملها الفني الجديد  تحت 

عنوان « على موعدك».
«االتحاد  لجريدة  تصريح  في 
االشتراكي»، كشفت الفنانة فدوى 
بناء  جاء  العمل  هذا  أن  المالكي 
على جلسات عمل مكثفة مع  الفنان 
الكبير علي بن محمد، وهو الفنان 
الذي حققت معه نجاحا سابقا في 
زمن»،   يا  راســك  أبــوس   » «ديو» 
فدوى  تضيف    - المرة  ولكن هذه 
لي  يقدم  أن  على  أصر   - المالكي 
الشاعر  كلماته  صا�  رائعا،  لحنا 
السعودي الكبير فهد المبدل، وقام 
الموسيقار  بتوزيع األغنية زوجي 
مراد الكزناي، وتم تسجيل األغنية 
بين العاصمتين المصرية القاهرة 
عمل  تم  كما  الــربــاط،  والمغربية 
الماستر والميكساج في فرنسا من 

طرف مراد الكزناي . 
و أوضحت الفنانة المغربية فدوى 
المالكي قائلة: « اتفقت مع شركة « 
على توزيع األغنية على   » روتانا 
كافة المنصات اإللكترونية وسائر 

و سائل االستماع و المشاهدة. 
 األغنية، توضح المالكي في ذات 
أكثر  فعل  ردود  تحقق  التصريح، 

استماع،  أول ساعة  من  رائعة  من 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
الشهير  الفيديوهات  وموقع تنزيا 
في  حــرصــت   قــد  و  «اليوتوب»، 
هذه األغنية على أن تكون اإلطاللة 
مغربية أصيلة ، إذ أن «اللوك»  كان 
 hindlabourgeoise  من توقيع دار

.
فــدوى  المطربة  وكــانــت  هـــذا، 
الصيف  فــي  طرحت  قــد  المالكي 
الماضي النسخة العربية من أغنية 
اإليطالية  ياللغة  وتعني   Volare
صياغتها  أعــاد  األغنية  «أحلق»، 
وترجمها الشاعر البحريني هشام 
زوجها  أعاد   حين  في  الشروقي، 

الفنان مراد أكزناي توزيعها.
 وأبدعت المالكي في أداء األغنية 
التي يعود إصدارها إلى سنة 1958، 
«دومينيكو  اإليطالي  للفنان  وهي 
شكل  على  طرحتها  دومينيو»، 
بحديقة  تصويره  تم  كليب  فيديو 
بيتها بالعاصمة المغربية الرباط.

و«أحلق» هي رسالة أمل وتفا�ل 
المالكي  فــدوى  الفنانة  حــاولــت 
تمريرها للجمهور، في زمن يعيش 
فيه العالم، والزال، وضعا استثنائيا 
بسبب الحجر الصحي الذي فرضته 
غالبية الدول بسبب انتشار فيروس 

كورونا المستجد (كوفيد 19).
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الــدورة  أألربعاء  أمس  انطلقت   
ميوزيك)،  فــور  (فيزا  لـــ  السابعة 
الحجر     ــن  زم فــي  رقميا  االثــنــيــن، 
وتستمر إلى غاية 21 نونبر الجاري.
أن  بال�  في  المنظمون  وأوضــح 
صفحات  على  سيبث  الحد�،  هذا 
على (فيسبوك)  (فيزا فور ميوزيك) 
هذه  أن  مضيفين  و(انستغرام)، 
أساسا  مخصصة  ستكون  النسخة 
أو  المغاربة  والمهنيين  للفنانين 

المقيمين بالمغرب.
األزمــة  فــإن  المنظمين،  وحسب 
الصحية غير المنتظرة واالستثنائية 
تجبر  اليوم  العالم  يعيشها  التي 
على  الثقافيين  والفاعلين  الفنانين 
إعادة التفكير في طرق جديدة ل�بداع 
وعلى إيجاد وسائل أخرى للبقاء في 
الجمهور، وهو  مع  تواصل مستمر 

تحول نموذجي حقيقي.
ــظــروف  ال أن  ــال�  ــب ال وأضــــاف 
بتنظيم  تسمح  ال  الحالية  الصحية 

حفالت موسيقية مباشرة، لذلك يقترح 
(فيزا فور ميوزيك) تسجيل عروض 
مصورة لعشرين مجموعة موسيقية 
مغربية أو قاطنة بالمغرب، كما سيتم 
تنظيم ندوات عن بعد ليتمكن الجميع 

من متابعتها.
ويولي (فيزا فور ميوزيك)، حسب 
المصدر ذاته، مكانة خاصة لمقاربة 
سواء  للفنانين  اختياره  في  النوع 
المحترفين منهم أو من الصاعدين، 
في  المتدخلين  اختيار  في  وأيضا 
ينظمها،  التي  ــدوات  ــن ال مختلف 
المناطق  تنوع  على  يحرص  كما 
والجهات المغربية التي ينتمي إليها 
الفنانون الذين يتم اختيارهم كالرباط، 
المحمدية، تمارة، الصخيرات، الدار 
إفران،  شفشاون،  وجدة،  البيضاء، 
العيون،  أزيــالل،  الصويرة،  آسفي، 

الخميسات،بومالن دادس وأكادير.
وأبرز المنظمون أن الملتقى يطمح 
في  المساهمة  في  االستمرار  إلــى 

هيكلة المجال الموسيقي وجعله أكثر 
مهنية في تنمية الصناعات الثقافية 
قيمة إضافية  واإلبداعية وفي خلق 
نسخة  تنظيم  خــالل  من  للفنانين 
ومقاومة  الحالية  للوضعية  مالئمة 
«نسخة  الحالية  الصعبة  الظروف 

واحترام  مراعاة  مع  الحجر»،  زمن 
التدابير الوقائية.

وتتكون لجنة تحكيم هذه الدورة 
من خمس شخصيات من عالم الثقافة 
لمى حزبون من  والموسيقى، وهي 
من  ماباليا  كالفر  وبيير  األردن، 

امــراد  وشيراز  برازفيل،  الكونغو 
من  زامبوكو  وميلودي  تونس،  من 
من  الدين  نجم  وعثمان  زيمبابوي، 

المغرب.
الرقمية،  الــــدورة  هــذه  وخـــالل 
أربــع  ميوزيك  فــور  فيزا  سيقترح 
الدور  عن  الحديث  أجل  من  ندوات 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  والثقل 
واإلبداعية،  الثقافية  للصناعات 
بحضور فعلي لمتدخلين من المغرب 
وبعض المتدخلين من الخارج، وبث 
الدوليين  المتدخلين  سيمكن  رقمي 
أن هذه  مبرزا  أيضا،  المشاركة  من 
الفاعلين  تثمين  تـــروم  الــلــقــاءات 
الثقافيين بالقارة، والتطرق لقضايا 
الشباب وتحفيز المقاوالت المحلية 
الثقافية  الــصــنــاعــات  دعـــم  عــلــى 

واإلبداعية.
وتنظم هذه التظاهرة الثقافية من 
مع  وبشراكة  أنيا،  مؤسسة  طرف 
جمعية أطلس أزوان، ومؤسسة هبة.

يستضيف رواق «أرتوريوم» 
أمس  منذ   البيضاء،  بــالــدار 
دجنبر   31 وحــتــى  ــاء،  ــع األرب
المقبل، معرض «المشرق بر�ى 
غربية»، والذي يتيح استكشاف 
أو إعادة اكتشاف تاري� المشرق 
من بداية القرن العشرين، من قبل 

فنانين تشكيليين غربيين.
 (TGCC) وقال بال� لمؤسسة
إن هذا المعرض الجديد ، الذي 
التشكيلية  يقدم بعض األعمال 
للمؤسسة، يتيح للزوار الغوص 
في عوالم المستشرقين من جاك 
ماجوريل إلى إيدي ليجراند، ثم 
وهنري  مانتيل  جاستون  جان 

بونتوي وغيرهم.
ويعرض الرواق أجمل األعمال 
الباقة  هــذه  من  االستشراقية 
على  عليها  الحصول  تم  التي 
الماضية،  عاما  الثالثين  مدار 
السيراميك  ـــى  إل ــة  ــاإلضــاف ب
ــجــوهــرات  ــم ــاجــر وال ــخــن وال
الحياة  تجسد  التي  واألقمشة 
اليومية المشرقية التي أبهرت 

الغربيين.
ومنذ عام 1826، وفي خضم 
الفنانون  أبدى   ، األنوار  عصر 
بالمشرق  افتتانا  الغربيون 
والحضارة اإلسالمية، وهو ما 
فنية  أعمال  إخراج  إلى  أفضى 

تحت  خالدة  وأدبية  وشعرية 
مسمى االستشراق.

التشكيلية  اللوحة  وترتبط 
وثيقا  ارتباطا  االستشراقية 
بالسفر، حيث ال يكتشف الفنانون 
في رحالت استكشافية إلى شمال 
إفريقيا مواضيع جديدة فحسب، 
بل يكتشفون قبل كل شيء ضوءا 

فائقا يبهرهم.
ولذلك يبرزون التباين لجذب 
األنظار وإثراء اللوحة التشكيلية 
بألوان زاهية بدرجات متفاوتة 
واألحمر  البني  بين  تتماهى 
واألصفر وهو ما يعطي ألعمالهم 

الفنية بعدا جماليا الفتا.

«السينما دعامة للتربية على القيم»، تنظم الجمعية المغربية  تحت شعار 
لتنمية السمعي البصري والمسرح التربوي الدورة الرابعة بشكل رقمي للمهرجان 
من 26 إلى 28 نونبر 2020، وذلك في  السينمائي الجهوي «كاميرا كيدس» 
إطار الشراكة بينها وبين األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط 

سال القنيطرة.
يتضمن برنامج هذه الدورة الجديدة، المنظمة بدعم من المركز السينمائي 
بالرباط، مسابقة  البصري  والسمعي  للسينما  المتخصص  والمعهد  المغربي 
رباعية األعضاء مكونة  القصيرة تمنح جوائزها لجنة تحكيم  رسمية ل�فالم 
من المخرجة فاطمة بوبكدي (رئيسة) والممثل عادل أبا تراب ومديرة التصوير 
زكية الحامدي والباحث في جماليات المسرح والسينما وسيميولوجيا الخطاب 
البصري بدر الدحاني، ثال� ورشات تكوينية من تأطير األساتذة جمال المودن 
وعبد  والديكور)  وعمر بلعكير وإلياس العامري (اإلنارة  (الخدع السينمائية) 
في  السينما  دور  ندوة حول موضوع  السينمائي)،  (اإلنتاج  بوناصر  الصمد 
توثيق الترا� الشفاهي بمشاركة  أعضاء لجنة التحكيم، تكريم المبدع عادل 

أبا تراب وماستر كالس من تأطيره حول موضوع «أداء الممثل».
تجدر اإلشارة إلى أن تيمة هذه الدورة من المهرجان، الذي هو بمثابة مشروع 
تربوي ثقافي لفائدة أطر وتالميذ المؤسسات التعليمية بالجهة،  تتمحور حول 
وذلك بغية تمكين المستفيدين من  «األمثال الشعبية الحاملة لقيم المواطنة» 
أنشطتها من إحياء روح الترا� الثقافي من خالل االشتغال على تيمة األمثال 

المغربية.
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أصدرت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، يوم االثنين الماضي، 
حكمها القطعي في القضية التي رفعتها أسرة الملحن المغربي الراحل 
المغربية  المطربة  «خويي»، ضد  أغنية  الراشدي مبدع   القادر  عبد 

المعروفة لطيفة رأفت قبل سنتين.
المداولة، على لطيفة رأفت بأداء  المذكورة، بعد  وقضت المحكمة 
ألسرة  كتعويض  درهم  آالف  و6000  مليون سنتيم   241 قدره  مبلغ 
عبد القادر الراشدي، التي اتهمت الفنانة المغربية باستغالل أغنية 
«خويي» وعدم أخذها اإلذن قبل غنائها في برنامج «كوك ستوديو»، 
الذي كان يبث سابقا على القناة الثانية (دوزيم) وإجراء تغييرات عليها.
هذا، و تجدر اإلشارة على أن الفنانة لطيفة رأفت قد أدت في برنامج 
«كوك ستوديو» السالف الذكر أغنية «خويي» بمشاركة الفنان حفي� 

الدوزي.
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اململكة املغربية
جمعية الجمعية الرياضية
للثانوية التأهيلية املقدسي
اعالن عن طلب عروض 

اثمان مفتوح
01/2020INDH :رقم

 2020/12/14 االثن�  في 
عشرة  الحادية  الساعة  على 
صباحا سيتم بمقر الجمعية 
الرياضية للثانوية التأهيلية 
خالد  شارع  الكائن  املقدسي 
فتح  السبع  ع�  الوليد  بن 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 
العروض أثمان ألجل: تجهيز 
الرياضات  متعدد  ملعب 
بالثانوية التأهيلية املقدسي 
وذلك في إطار  (ع� السبع) 
للتنمية  الوطنية  املبادرة 

البشرية.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الجمعية  بمقر  العروض 
املقدسي  بثانوية  الكائن 
بن  خالد  شارع  التأهيلية 

الوليد ع� السبع.
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
وخمسمائة  آالف  أربعة  في: 

درهم (4500,00درهم).
كلفة تقدير االعمال محدد في 
درهما  ألف  مائة  ثال�  مبلغ 

(300,000,00درهم).
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافس�  ملفات 

و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2-12-349
 1434 االولى.  جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافس�:

عن  أظرفتهم  ارسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
بافادة باالستالم إلى املمكتب 

املذكور.
وصل  مقابل  ايداعها  إما   -
الكائن  الجمعية  بمقر 
التأهيلية  املقدسي  بثانوية 
ع�  الوليد  بن  خالد  شارع 

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

االظرفة.
cata-) املنتجات كتيب   إن 

logue) الذي يستوجب ملف 
ايداعه  يجب  العروض  طلب 
بثانوية  الجمعية  بمقر 
شارع  التأهيلية  املقدسي 
السبع  ع�  الوليد  بن  خالد 
 2020/12/14 يوم  قبل 
عشرة  الحادية  الساعة  على 

صباحا.
ع.س.ن/ 4044 /اد 

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلـــية

إقليم ازيــــــالل
دائرة واويزغــــت
قيادة واويزغــــت
جماعة اسكسي

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2020/01  
جلسة عمومية 

دجنبر   14 االثن�  يوم   في 
2020 على الساعة العاشرة 
مكتب  في  سيتم  صباحا 
املجلس  رئيس  السيد 
فتح  السكسي   الجماعي 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
السوق  مرافق   كراء  ألجل 
 - البهائم  (رحبة  األسبوعي 

أماكن البيع العامة).
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الجماعة  من  العروض 
الترابية السكسي - مصلحة 
كذلك  ويمكن  املداخيل، 
تحميله  من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت   -
درهم  آالف  عشرة  في 
(10000.00درهم) والثمن 
ب  التقديري 

60.000,00درهم .
من  كل  يكون  أن  يجب   -
ملفات  وتقديم  محتوى 

مطابق�  املتنافس� 
للمقتضيات الواردة في املادة 
27-29 و31 من املرسوم رقم 
في   الصادر   02.12.349
بتحديد  (20مارس2013) 
إبرام  وأشكال  شروط 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
ويمكن للمتنافس�: 

إيداع اظرفتهم، مقابل  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل، 

املداخيل بالجماعة .
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

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

االظرفة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -

البريد االلكتروني بالبوابة.
  إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املرسوم  من   25 املادة  في 
الذكر  السالف   2.12.349

وهي كما يلي: 
يتضمن  الذي  اإلداري  امللف 

الوثائق التالية: 
في  بالشرف  التصريح   -
اإلمضاء  وتحمل  نسخة 

ومتنبرة.

التي  الوثائق  أو  الوثيقة   -
إلى  املخولة  السلطات  تثبت 
يتصرف  الذي  الشخص 

باسم املتنافس.
لها  نسخة  أو  شهادة   -
ل�صل  بمطابقتها  مشهود 
سنة  من  اقل  منذ  مسلمة 
املختصة  اإلدارة  طرف  من 
أن  تثبت  الضريبة  محل  في 
املتنافس في وضعية جبائية 

قانونية.
لها  نسخة  أو  شهادة   -
ل�صل  بمطابقتها  مشهود 
سنة  من  اقل  منذ  مسلمة 
من طرف الصندوق الوطني 
تثبت  االجتماعي  للضمان 
وضعية  في  املتنافس  أن 
قانونية تجاه هذا الصندوق.

أو  املؤقت  وصل الضمان    -
الشخصية  الكفالة  شهادة 
تقوم  التي  والتضامنية 

مقامه.
السجل  في  القيد  شهادة    -

التجاري.
يتضمن  الذي  التقني  امللف 

الوثائق التالية:
الوسائل  تب�  مذكرة   -
التي  والتقنية  البشرية 
وتاري�  ومكان  عليها  يتوفر 
األعمال  وأهمية  وطبيعة 
في  ساهم  أو  أنجزها  التي 

إنجازها. 
ع.س.ن/ 4079/اد  ع.س.ن /4077/ إد

ع.س.ن /4078/ إد

ع.س.ن /4096/ إدع.س.ن /4082/ إد

ع.س.ن /4076/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة بني مالل - 
خنيفرة

عمالة إقليم بني مالل
دائرة بني مالل

قيادة أوالد يعيش
جماعة أوالد يعيش

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم:  04/م.ش.م/2020
على    2020/12/17 يوم  في 
 (10) العاشرة  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا 
أوالد  بجماعة  االجتماعات 

املتعلقة  األظرفة  فتح  يعيش 
املفتوح  العروض  بطلب 
بيع  ألجل   أثمان   بعروض 
املتالشيات املوجودة باملحجز 
مسطرة  هي  كما  الجماعي 
لهذا  املعد  التحمالت  بكناش 

الغرض. 
تتكون  املشاركة  ملف  وثائق 

من:
رئيس  إلى  موجه  طلب   .1
يحمل  يعيش  أوالد  جماعة 
للمتنافس  الكامل  االسم 

وعنوانه.
2. نسخة من بطاقة التعريف 

الوطنية مصادق عليها.

وكناش  االستشارة  نظام   .3
طرف  من  موقع  التحمالت 

املتنافس ومصحح اإلمضاء.
املؤقتة  الضمانة  وصل   .4
درهم  مائة  خمس  قدرها 
على  (500.00درهم) 
أو  يساوي  التي  الحصص 
يتجاوز ثمنها االفتتاحي ألف 

درهم (1000.00درهم).
5. عقد االلتزام موقع من طرف 
الحصة  فيه  يحدد  املنافس 
الذي  واملبل�  شرا�ها  املراد 
واألرقام  بالحروف  يقترحه 
تمثل صائر   %  10 زيادة  مع 
،ويتم  البيع  عملية  إجراء 

حسب  العقد  هذا  إعداد 
الغاية. لهذه  املعد  النموذج 

في  الوثائق  هذه  وتوضع 
البيانات  ظرف مختوم يحمل 

التالية:
- اسم املتنافس وعنوانه
- موضوع طلب عروض

- تاري� وساعة فتح األظرفة
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
شساعة  مكتب  من  العروض 
أوالد  لجماعة  املداخيل 
تحميله   كذلك  ويمكن  يعيش 
الكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchéspublics.

  gov.ma
ويمكن  للمتنافس�:

وصل  مقابل  إيداعها  إما    -

بمكتب الضبط بالجماعة.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- يمكن للمتنافس� أن يقوموا 
يوم  املتالشيات،  بمعاينة 

يكون  واللقاء   2020/12/03
بمقر الجماعة. 

ع.س.ن/4104/ا.د

ع.س.ن /4084/ إدع.س.ن /4083/ إد

ع.س.ن /4085/ إد

ع.س.ن /4086/ إد

ع.س.ن /4089/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة بني مالل - 
خنيفرة

عمالة إقليم بني مالل
دائرة بني مالل

قيادة أوالد يعيش
جماعة أوالد يعيش

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 3/م.ش.م/2020
 2020/12/17 يوم  في  

على الساعة العاشرة (11) 
قاعة  في  سيتم  صباحا 
أوالد  االجتماعات بجماعة 
يعيش فتح األظرفة املتعلقة 

املفتوح  العروض  بطلب 
بعروض أثمان  ألجل  بيع 
املستوفية  املحجوزات 
باملحجز  القانونية  ل�جال 
الجماعي كما هي مسطرة 
املعد  التحمالت  بكناش 

لهذا الغرض. 
املشاركة  ملف  وثائق 

تتكون من:
رئيس  إلى  موجه  1. طلب 
جماعة أوالد يعيش يحمل 
للمتنافس  الكامل  االسم 

وعنوانه .
بطاقة  من  نسخة   .2
الوطنية مصادق  التعريف 

عليها.

3. نظام االستشارة وكناش 
من  موقع  التحمالت 
ومصحح  املتنافس  طرف 

اإلمضاء.
املؤقتة  الضمانة  4. وصل 
درهم  مائة  خمس  قدرها 
على  (500.00درهم) 
يساوي  التي  الحصص 
ثمنها  يتجاوز  أو 
درهم  ألف  االفتتاحي 

(1000.00درهم).
من  موقع  االلتزام  عقد   .5
فيه  يحدد  املنافس  طرف 
شرا�ها  املراد  الحصة 
يقترحه  الذي  واملبلغ 
مع  واألرقام  بالحروف 

صائر  تمثل   %  10 زيادة 
ويتم  البيع،  عملية  إجراء 
حسب  العقد  هذا  إعداد 
النموذج املعد لهذه الغاية.

الوثائق  هذه  وتوضع 
يحمل  مختوم  ظرف  في 

البيانات التالية:
- اسم املتنافس وعنوانه
- موضوع طلب عروض

فتح  وساعة  تاري�   -
األظرفة

طلب  ملف  سحب  يمكن   -
مكتب  من  العروض 
لجماعة  املداخيل  شساعة 
كذلك  ويمكن  يعيش  أوالد 
من  الكترونيا  تحميله  

بوابة الصفقات العمومية:
 www.marchés

  publics.gov.ma
ويمكن  للمتنافس�:

-  إما إيداعها مقابل وصل 
بمكتب الضبط بالجماعة.

مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  لجنة  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
الجلسة وقبل فتح األظرفة.
للمتنافس�  يمكن   -
بمعاينة  يقوموا  أن 
يوم  املحجوزات، 
واللقاء   2020/12/03

يكون بمقر الجماعة.
ع.س.ن/4105/ا.د

ع.س.ن /4081/ إد

ع.س.ن /4088/ إد

ع.س.ن /4090/ إد

ع.س.ن /4087/ إد
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ع.س.ن /4099/ إد

ع.س.ن /4092/ إد

ع.س.ن /4094/ إد

ع.س.ن /4095/ إد

ع.س.ن /4091/ إد

Al Ittihad Al Ichtiraki
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اململكة املغربية
وزارة الداخلـــية
إقليم ازيــــــالل

دائرة واويزغــــت
قيادة واويزغــــت
جماعة اسكسي

إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2020/02  
جلسة عمومية 

 14 االثن�  يوم   في 
الساعة  على   2020 دجنبر 
سيتم  صباحا  العاشرة 
رئيس  السيد  مكتب  في 

املجلس الجماعي السكسي  
املتعلقة  االظرفة  فتح 
بعروض  العروض  بطلب 
املجزرة  كراء  ألجل  أثمان 
سحب  يمكن  الجماعية. 
من  العروض  طلب  ملف 
السكسي   الترابية  الجماعة 

- مصلحة املداخيل، ويمكن 
بوابة  من  تحميله   كذلك 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
- حدد مبلغ الضمان املؤقت 
درهم  آالف  عشرة  في 

(7000.00درهم) والثمن 
ب  التقديري 

15.000,00درهم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافس�  ملفات  وتقديم 
للمقتضيات  مطابق� 
29- املادة  في  الواردة 
رقم  املرسوم  من  و31   27
في   02.12.349الصادر 
بتحديد  (20مارس2013) 
إبرام  وأشكال  شروط 
الدولة وكذا بعض  صفقات 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
ويمكن للمتنافس�: 

- إما إيداع اظرفتهم، مقابل 
مصلحة  بمكتب  وصل، 

املداخيل بالجماعة .

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  مكتب  لرئيس 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح االظرفة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
البريد االلكتروني بالبوابة.
  إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املرسوم  من   25 املادة  في 
الذكر  السالف   2.12.349

وهي كما يلي: 
امللف اإلداري الذي يتضمن 

الوثائق التالية: 
في  بالشرف  التصريح   -

اإلمضاء  وتحمل  نسخة 
ومتنبرة .

التي  الوثائق  أو  الوثيقة   -
تثبت السلطات املخولة إلى 
يتصرف  الذي  الشخص 

باسم املتنافس .
لها  نسخة  أو  شهادة   -
ل�صل  بمطابقتها  مشهود 
سنة  من  اقل  منذ  مسلمة 
املختصة  اإلدارة  طرف  من 
تثبت  الضريبة  محل  في 
وضعية  في  املتنافس  أن 

جبائية قانونية.
لها  نسخة  أو  شهادة   -
ل�صل  بمطابقتها  مشهود 
سنة  من  اقل  منذ  مسلمة 
من طرف الصندوق الوطني 
االجتماعي  للضمان 

في  املتنافس  أن  تثبت 
هذا  تجاه  قانونية  وضعية 

الصندوق.
-  وصل الضمان املؤقت أو 
الشخصية  الكفالة  شهادة 
تقوم  التي  والتضامنية 

مقامه.
شهادة القيد في السجل    -

التجاري.
الذي يتضمن  التقني  امللف 

الوثائق التالية: 
الوسائل  تب�  مذكرة   -
التي  والتقنية  البشرية 
يتوفر عليها ومكان وتاري� 
األعمال  وأهمية  وطبيعة 
في  ساهم  أو  أنجزها  التي 

إنجازها.
ع.س.ن/ 4080/اد

ع.س.ن /4103/ إد

ع.س.ن /4100/ إدع.س.ن /4098/ إد

ع.س.ن /4101/ إد

Al Ittihad Al Ichtiraki

ع.س.ن /4106/ إد
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اململـكـــة املغربـيــة
وزارة الداخلية

عمالة إقليم مديونة
الكتابة العامة

قسم امليزانية والصفقات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2020/22/م.و.ت.ب
على   2020/12/14 في  
صباحا  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  ،سيتم 
لعمالة  العامة  بالكتابة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 
والصفقات مصلحة الصفقات، 
بطلب  املتعلقة   األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
وتأهيل  تهيئة  أشغال  ألجل: 
املدرسة  املدرسية:  املؤسسات 
السكار  مرس  اإلبتدائية 
مرشيش  اإلبتدائية  املدرسة 
التابعة لجماعة املجاطية والد 

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

العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقتفي:   الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  عشرألف   إثنا 

(00�12.000درهم)
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وخمسة  تمانمئة  مبلغ  في 
وتسعمئة  ألف  وثمانون 
درهم  ألف  وثمانون  وأربعة 
مع  (885.984,00درهم) 

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

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافس�:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

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

بطريقة  إرسالها  إما   *
صاحب  إلى  الكترونية 
الصفقات  بوابة  عبر  املشروع 

العمومية:
www.marchéspublics.

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

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

االستشارة.
ع.س.ن/4093/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية

جامعة القروي�
الرئاسة

فاس
إعالن عن طلب عروض مفتوح

PR/02/2020 :رقم
على   ،2020/12/15 فـي 
الساعة الحادية عشرة صباحا 
جامعة   رئاسة  بمقر  سيتم 
األظرفة  فتـح  بفاس،  القروي� 
العـروض  بطلـب  املتعلقـة 
أشغال  ألجل  أثمان  بعروض 
جامعة  رئاسة  بمقر  التهيئة 

القروي� بفاس.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
االقتصاد  بمصلحة  العروض 
القروي�  جامعة  برئاسة 
تحميله  كذلك   ويمكن  بفاس، 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
االلكتروني  العنوان  ومن 

www.uaq.ma  :التالي
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهما  ألف  ستون  في 

(60.000,00 درهم).
كلفة تقدير األعمال محددة من 
طرف صاحب املشروع في مبلغ 
مليون وثمانمائة وعشرة ألف 
درهم (1.810.000,00درهم).  
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافس� مطابقا ملقتضيـــات 
من  و31  و29   27 املواد 
 349-12-2 رقم  املرسوم 
(20مارس2013)  في  الصادر 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافس�:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
مصلحة  إلى  باالستالم 
جامعة  برئاسة  االقتصاد 
الحسن  أبي  ، شارع  القروي� 
الشراردة،  قصبة  املريني، 

ص.ب: 2509 فاس.
وصـل،  مقابل  إيداعها،  إمـا   *
برئاسة  االقتصاد  بمصلحة 

الجامعة.
مباشرة  تسليمهــا  إما   *
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
عند بدايــة الجلسـة وقبل فتـح 

األظرفة.
إما إرسالها إليكترونيا عبر   *
للصفقات  اإللكترونية  البوابة 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
الصادر   20.14 رقم  واملالية 
 2014 شتنبر   4 بتاري� 
إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 
الصفقات العمومية من الصفة 

املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   9 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/4108/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتبة الوطنية للمملكة 
املغربية

إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم 2020/06
(جلسة عمومية)

يوم 2020/12/14 على الساعة 
 (11h00) عشرة  الحادية 
صباحا، سيتم بمكاتب املكتبة 
املغربية  للمملكة  الوطنية 
خلدون،  ابن  شارع  بالرباط، 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
بعروض  املفتوح  العروض 
املتعلق   2020/06 رقم  أثمان 
املكتبة  بناية  صباغة  بأشغال 
الوطنية للمملكة املغربية "مقر 

ابن خلدون" في حصة فريدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمصلحة  العروض 
للمملكة  الوطنية  باملكتبة 
املغربية. ويمكن كذلك تحميله 
عبر بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespublics.

 gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في: 
(عشرون  درهم   20.000,00

ألف درهم). 
األشغال  تقدير  كلفة  حددت 
من طرف صاحب املشروع في 
1.229.486,40درهم  مبلغ: 
وتسعة  ومائت�  (مليون 
وأربعمائة  ألفا�  وعشرون 
درهما   وثمانون  وستة 
وأربعون سنتيما مع احتساب 

كل الرسوم).
يجب أن يكون محتوى، تقديم 
املتنافس�  ملفات  وإيداع 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
املتعلق  النظام  من  و31  و29 
بشروط وأشكال إبرام صفقات 
للمملكة  الوطنية  املكتبة 

املغربيـة.

ويمكن للمتنافس�:
إيداع أظرفتهم مقابل وصل   *
باملكتبة  الصفقات  بمصلحة 
املغربية،  للمملكة  الوطنية 
 - اكدال  خلدون،  ابن  شارع 

الربـاط.
* أو إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور.
الكترونيا  امللفات  بعث  أو   *
عبر بوابة الصفقات العمومية.

أو تسليمها مباشرة لرئيس   *
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   9 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/4111/ا.د

Al Ittihad Al Ichtiraki

ع.س.ن /4102/ إدع.س.ن /4102/ إد

ع.س.ن /4110/ إد

2020/PR/02
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اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة
ق.م.ص/م.ص

إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان
 FDR/2020/43 :رقم

جلسة عمومية
2020/12/17 على  يوم  في 
عشرة  الحادية  الساعة 
عمالة  بمقر  سيتم  صباحا 
فتح  عملية  ميــدلت   إقليم 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
متعلقة  أثمان  عروض 
شراء  التالية:  بالصفقة 
الصحي  للمركز  تجهيزات 
الثاني  املستوى  القروي 
 1 املستوى   - بزايدة 
ميبالدن  (بوتخوباي- 
واملستوصفات  واكديم) 
ايت  عباس-  (ايت  القروية 
مولي - تيقجوين- تمزاغرت 
ابوري  املو   - مرزوك  ايت   -
التابعة  وتاعرعارت) 

ملندوبية الصحة مليدلت.
شراء معدات طبية تقنية

طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة  العروض 
الصفقات لعمالة ميدلت كما 
الكترونيا  نقله  كذلك  يمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespu-

bliques.gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافس�  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
(20مارس2013)   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد املتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
الف   عشرون  مبلغ:   في 
درهم. (20.000.00درهم). 

* كلفة تقدير االعمال محددة 
في مبلغ:  تسعمائة وعشرة 
وواحد  وتسعمائة  االف 
سنتيم   00 درهم  وخمسون 

(910.951.00درهم).
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع   تقديم   محتوى 
مطابق  املتنافس�  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
2.12.349  السابق الذكر. 

ويمكن للمتنافس�:
- إما إيداع أظرفتهم بمكتب 

الضبط بعمالة ميدلت.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم.

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 
موقع الصفقات العمومية.  

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

6 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4114/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بالدار 
البيضاء

املحكمة االبتدائية املدنية 
بالدار البيضاء

مكتب التبليغات 
والتنفيذات القضائية

شعبة البيوعات العقارية 
واالصول التجارية

بيع عقار باملزاد العلني
ملف بيع عقار
عدد:  19/794

لفائدة السادة: قاسم، 
مصطفى، رشيدة، لحسن، 
ليلى لقبهم طائر، الطاهر، 
عزيز، مهدي، عبد النبي، 
نعيمة، رضوان، سعاد 

لقبهم اسمالل
نائبها االستاذ محمد 
بوحفي املحامي بهيئة 

البيضاء
ضد السيدت�:

فاطمة طائر، خديجة طائر
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
انه  البيضاء  بالدار  املدنية 
بتاري�  2020/11/26 على 
الساعة الواحدة بعد الزوال 
باملحكمة   9 رقم  بالقاعة 
بالدار  املدنية  االبتدائية 
العقار  بيع  سيقع  البيضاء 
العقارية  باملحافظة  املحف� 
الرسم  موضوع  بالبيضاء 
13871/د2  عدد  العقاري 
نيعمان  دار  املسمى:  للملك 
مربع  متر   64 مساحته 
شارع  الدوام  بدرب  الكائن 
6 نونبر 1975 الرقم 22 قج 

بن امسيك البيضاء.
وهو عبارة عن دار للسكنى 

من سفلي وسطح.
انطالق  ثمن  حدد  قد 
مبلغ  في  العلني  املزاد 
ويؤدى  576.000.00درهم 
 %3 زيادة  مع  حاال  الثمن 
االداء،  ضمان  ويشترط 
او  االيضاح  من  وللمزيد 
تقديم عروض يجب االتصال 
كتابة  مصلحة  برئيس 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالدار البيضاء.
ع.س.ن /4097/ إ.د

Al Ittihad Al Ichtiraki

ع.س.ن /4112/ إد

ع.س.ن /4119/ إدع.س.ن /4115/ إد

ع.س.ن /4120/ إد

ع.س.ن /4113/ إد

ع.س.ن /4118/ إد

2020/FDR/43
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كــشــف الـــالعـــب الــدولــي 
خالل،  أبــو  زكريا  المغربي، 
تهديد  لحملة  تعرضه  عــن 
كبيرة  انتقادات  من  واسعة 
من الجماهير الليبية، التي لم 
اللعب  تفضيله  قرار  تستسغ 
المغربي  الوطني  للمنتخب 
على منتخب فرسان المتوسط، 
رغم أن والده ليبي وأمه هي 
التي تحمل الجنسية المغربية.
وكان بإمكان أبو خالل اللعب 
أيضا للمنتخب الهولندي،  ألن 
روتردام  بمدينة  كانت  والدته 
حمل  فضل  لكنه  الهولندية، 

قميص أسود األطلس.
وقال المهاجم المغربي، ذو 
ا والمحترف مع نادي  20 عام�
مقابلة  في  الهولندي،  ألكمار 

مع قناة «فوكس سبورتس»، والذي 
المنتخب  ارتدى قميص  أن  له  سبق 
20 عاما، قبل أن  الهولندي ألقل من 
يحصل على ترخيص من الفيفا بتمثيل 
المغرب، «إن الليبيين مجنونون بكرة 
القدم، وقد تأثروا بقراري، ما جعلهم 
يبالغون في انتقادي، حيث وصل بهم 
أنه  إلى حد تهديدي»، مضيفا  األمر 

قرر في بعض اللحظات أغالق حسابه 
على إنستغرام، بعدما أصبح الوضع 

غير مطاق.
أبو  لزكرياء  األول  الظهور  وكان 
الوسطى  إفريقيا  مباراة  في  خالل 
بمركب  الجاري  الشهر  من   13 يوم 
من  هدفا  وسجل  الخامس،  محمد 
أصدقا�ه،  بها  تفوق  التي  الرباعية 
بدواال  الثاني  ظهوره  يكون  ان  قبل 

يوم الثالثاء الماضي.
من  كبيرة  إشادة  أبو خالل  ولقي 
الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، 
الئحته  تقديم  ندوة  في  الذي وصفه 
الرسمية لهاتين المواجهتين بالالعب 
المتكامل، والقادر على اللعب في أكثر 
هجوم  يقود  أن  ويمكنه  مركز،  من 
عشر  من  ألكثر  الوطني  المنتخب 

سنوات.

�دا �ر�� ال���� ال�د�د 
من الدوري االحترافي 

يحتضن مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، في السابعة 
من مساء غد األحد، عملية سحب قرعة البطولة االحترافية القسم 
الوطني األول والثاني الخاصة بالموسم الكروي 2020 – 2021.
السبت  أمس  زوال  قد عقد  للجامعة  المديري  المكتب  وكانت 
الوطنية  العصبة  بمعية  المرئية،  المناظرة  تقنية  عبر  اجتماعا 
لكرة القدم االحترافية وباقي العصب األخرى، خصص جزء مهم 

منه لمناقشة موعد انطالق الموسم الكروي الجديد.
يذكر أن فريق الرجاء البيضاوي توج بطال للموسم الماضي، 
فيما غادر كل من رجاء بني مالل أولمبيك خريبكة، اللذين سيتركا 

مكانيهما لشباب المحمدية والمغرب الفاسي.

م�ل���� و�د� �ت��� 
��ر��ن ل�ت��ي �ن �����

ــق مــولــوديــة وجــــدة عـــن تــوصــلــه بــعــرضــيــن،  ــري ــن ف ــل أع
خافي،  إسماعيل  الــفــريــق  ــهــداف  ل مــصــري  فــريــق  مــن  األول 
الفاسي.  المغرب  من  وكــان  حركاس،  جمال  للمدافع   والثاني 
وساهم تألق الالعبين معا بألوان سندباد الشرق خالل الموسم 

الماضي في تهافت األندية على االستفادة من خدماتهما. 
المديري  المكتب  إن  لــه،  بــال�  في  الــوجــدي،  الفريق  ــال  وق
عبد  المدرب  يقوده  الذي  التقني،  الطاقم  مع  اجتماعا  سيعقد 
القرار  في  والحسم  العرضين،  دراســة  أجل  من  وادو،  السالم 
وأنهما  خــاصــة  والــالعــبــيــن،  الــفــريــق  مصلحة  يــراعــي  الـــذي 
جــديــدة. آفـــاق  على  واالنــفــتــاح  األجــــواء  تغيير  فــي   يــرغــبــان 
يشار إلى أن عقدي خافي وحركاس، ينتهيان في صيف 2022. 

وفي سياق متصل، أعلن مولودية وجدة عن تعاقده مع الظهير 
األيمن الموريتاني عبول با، الذي فك ارتباطه مع نادي اوكسير 

الفرنسي.
ومن المنتظر أن يكون التعاقد مع عبدول تمهيدا لرحيل جمال 

حركاس.
كان أحد صناع التأهل التاريخي  يذكر أن عبدول (26 سنة) 

للمنتخب الموريتاني إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019.

�ا�� و��ري ����ا� �ف�� 
�ول���� ���ي

ــن تعاقده  ــكــرة الـــقـــدم، ع ــن نـــادي أولــمــبــيــك آســفــي ل أعــل
ـــــا ومــنــصــف عـــمـــري لــتــعــزيــز  ـــع الــالعــبــيــن مـــهـــدي زاي م
رياضيين. لموسمين  ـــك  وذل الــمــســفــيــوي،  الــفــريــق   صــفــوف 

«الالعب  أن  بـــال�،  ــي  ف ــادي،  ــن ــل ل ــمــديــري  ال الــمــكــتــب  وذكـــر 
مركز  ويشغل   ،1996 أبــريــل   1 مواليد  مــن  يعد  زايــا  مهدي 
خريبكة». وأولمبيك  المراكشي  للكوكب  ولعب  أيمن   مدافع 

22 دجنبر  مواليد  من  يعد  عمري  «منصف  أن  البال�  وأضــاف 
القنيطري». للنادي  ولعب  أيسر  مدافع  مركز  ويشغل   1993"
وكثفت إدارة النادي المسفيوي مؤخرا من تحركاتها، بهدف إجراء 
 انتدابات وازنة تليق بالنادي وتمثيله في المنافسات المحلية والقارية.

يذكر أن نادي أولمبيك آسفي قد أنهى الموسم الرياضي الماضي، 
في المركز 13 من ترتيب البطولة الوطنية، برصيد 33 نقطة (6 

انتصارات و15 تعادال و9 هزائم).

باإلضافة إلى دراسة انطالق الموسم الكروي الجديد وانتقاالت الالعبين، 
يتضمن اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، 
المقرر زوال يومه السبت، بمعية العصبة الوطنية االحترافية والعصبة 
الوطنية للهواة والعصبة الوطنية النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم 

المتنوعة، مناقشة الوضعية المالية للفرق المغربية.
ويعتبر الكثير من المتتبعين أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 
وجدت نفسها في موقف حرج، أمام ضغط االتحاد الدولي لكرة القدم 

التي تتواجد في وضعية (FIFA)، بسبب تعاملها المتساهل مع الفرق 
مـــــع مالية صعبة وحرجة، وخاصة تلك التي دخلت في نزاعات متعددة 

العبيها وأطرها.
ورغم أن الجامعة أخذت على عاتقها مهمة صرف مستحقات خصوم 
األندية عبر اقتطاعها من المنحة السنوية، والتي تبلغ 600 مليون سنتيم 
لكل فريق، فإن هؤالء الخصوم يجدون أنفسهم مضطرين إلى االنتظار  

في بعض األحيان ألكثر من ثال� سنوات، األمر الذي يدفعنا إلى دعوة 
الجامعة إلى تبرير طريقة صرف مبلغ يناهز 20 مليار سنتيم، طالما 
ل�ذاعة  الوطنية  والشركة  الجامعة  بين  التلفزي  النقل  عقد حقوق  أن 
والتلفزة يفوق عشرة ماليير سنتيم سنويا، وهذا المبلغ (حوالي 20 مليار 
سنتيم) هو الخاص بالسنتين األوليين من اعتمادها قرار استخالص قيمة 
المنازعات من المنحة السنوية للفرق، وتأخرها عن تسديد هذه المبالغ 
المستحقة إلى السنة الثالثة من صدور األحكام في المنازعات، علما بأن 
الالعبين والمدربين يكون في حوزتهم حكم صادر على اللجن الجامعية 
المختصة، مضيفة أن القانون ينص على ضرورة صرف مستحقات الالعب 
أو المؤطر خالل الخمسة واألربعين يوما التي تلي الحكم، وفي حالة 
التماطل، توجه إلى الفريق المعني إنذارا، مع غرامة تهديدية عن كل يوم 
تأخير، وفي حالة عدم األداء،يتم خصم نقط من رصيده، لتنتهي العقوبة 
في حال مواصلة التملص من األداء إلى حد النزول إلى الدرجة الثانية، 
األمر الذي يضع لجنتي القوانين واألنظمة بالجامعة ومتابعة مالية الفرق، 
اللتين يتواجد على رأسيهما كل من حسن الفياللي وعبد العزيز الطالبي، 
في موقف مساءلة، ألن عدم الحرص على تطبيق القانون واعتماد منطق 
جبر الخواطر وإرضائها، كانت له أثار سلبية على المنظومة الكروية 

المغربية ككل، والحظنا في االستحقاقات القارية، سواء على مستوى 
األندية أو المنتخبات، كيف سبقتنا بعض الدول كثيرا.

وتساءلت مصادرنا في السياق ذاته عن سبب تغاظي الجامعة عن 
تطبيق القانون، الذي يفرض على الفرق التي يبلغ حجم مديونيتها 70 
بالمائة النزول مباشرة إلى الدرجة الدنيا، مع ما يترتب عن كل ذلك من 

آثار قانونية.
وبخصوص مسألة اعتماد 18 فريقا بالدوري االحترافي األول، اعتبرتها 
مصادرنا غير ممكنة لسبب بسيط، وهو أن الدوري االحترافي تم إكماله، 
البطل والنازلين، ولو أن الجامعة قررت عدم إكمال  ن رسميا عن  وُأعل�
البطولة لكان باإلمكان مناقشة هذا األمر، ولن تكون أمام أي اعتراض، 
تغيير  أو  تعديل  أي  فإن  عادي،  انتهى بشكل  الموسم  أن  والحال  لكن 
ستكون له تبعات سلبية، وسيسهل على األطراف المتضررة أن تطعن 

فيه بكل سهولة.
لقد أصبحت الجامعة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بضرورة ضمان 
تطبيق صارم للقانون، والقطع مع منطق التساهل، ووضع الفرق أمام 
مسؤولياتها القانونية والمالية، ألن سياسة المحاباة لم تكلفنا مع األسف 

سوى الخيبات واإلحباطات. 

إبراهيم العماري
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الجامعة مدعوة إىل القطع مع سياسة التساهل والحرص عىل تطبيق القانون

أبو خالل يتعرض النتقادات الليبيني

يخوض المنتخب الوطني لالعبين المحليين، في الفترة ما بين 20 و28 
نونبر الجاري، تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. 
وذكر بال� للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نشرته على موقعها الرسمي، 
أن هذا التجمع اإلعدادي يدخل في إطار استعدادات النخبة الوطنية لبطولة 
إفريقيا لالعبين المحليين التي ستحتضنها الكاميرون بداية السنة المقبلة.

وأضاف البال� أن العناصر الوطنية المنادى عليها ستخضع لالختبارات 
الطبية وإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وفق 

البروتوكول الصحي المعتمد من طرف السلطات المختصة.

وستتخلل هذا التجمع التدريبي مبارتين وديتين أمام المنتخب الليبي، الذي 
يستعد بدوره لهذه البطولة، بعدما قرر الكاف توجيه الدعوة غليه لتعويض 

المنتخب التونسي المنسحب.
وفي ما يلي الئحة بأسماء العبي المنتخب الوطني:

محمد أمسيف (الفتح الرياضي) – أنس الزنيتي (الرجاء الرياضي) – هشام 
المجهد (اتحاد طنجة) – عمر النمساوي (نهضة بركان) – محمد المكعازي 
(الرجاء الرياضي) – المهدي قرناص (الدفاع الجديدي) – رضا سليم (الجيش 
الملكي) – إسماعيل مقدم (نهضة بركان) – سفيان البوفتيني (حسنية أكادير) 

– عبد اهلل خفيفي (مولودية وجدة) – عبد الكريم باعدي (نهضة بركان) – نوفل 
الزرهوني (الفتح الرياضي) – العربي الناجي (نهضة بركان) – وليد الكارتي 
(الوداد الرياضي) – رضا الجعدي (الفتح الرياضي) – إبراهيم البحراوي (نهضة 
بركان) – يحيى جبران (الوداد الرياضي) - أنس باش (الفتح الرياضي) – زكرياء 
حمزة الموساوي   – آدم النفاتي (مولودية وجدة)   - حدراف (نهضة بركان) 
(المغرب التطواني) – رضا الهجهوج (الفتح الرياضي) – عبد اإلله الحافيظي 
الرحيمي  سفيان   – الرياضي)  (الوداد  الكعبي  أيوب   – الرياضي)  (الرجاء 

(الرجاء الرياضي) – محمد علي بامعمر (اتحاد طنجة).

4146
أفاد االتحاد االفريقي لكرة القدم (كاف) 
مسابقات  الستئناف  تم وضع خطة  أنه 
إفريقيا على أساس نظام  القدم في  كرة 
مجاالت  في  مكثف  وجهد  صارم  فحص 
إذ  فعاليته  ذلك  وأثبت  واألمن  السالمة 
المقررة   48 المباريات  جميع  أقيمت 
اإلفريقية  ــم  األم كــأس  تصفيات  برسم 
 الكاميرون 2021 في ظروف صحية مثالية.
ويذكر أنه تم لعب 48 مباراة خالل الجولتين 
التصفيات،  هــذه  من  والرابعة  الثالثة 
وشهدت تسجيل 105 أهداف. كما تم إجراء 
4146 اختبارا لـكوفيد – 19 جاءت نتائج 
48 منها فقط إيجابية، أي بواقع 30 العبا 
تم  الذين  (أقل من �1 من  و18 مسؤوال 
 اختبارهم) حسب ما أفاد االتحاد اإلفريقي. 
وأكد االتحاد االفريقي لكرة القدم (كاف) 
أنه، بهدف الحفا� على مستوى عال من 
األداء، سيدرس النتائج لمزيد تحسينها 
(بطولة  ــرى  األخ المواعيد  أن  مضيفا 
 2020 «شان  للمحليين  اإلفريقية  األمم 
 2021  –  2020 األنــديــة  مسابقات  «و 
األمم  كأس  تصفيات  من  جولتين  وآخر 
قد تستفيد   (2021 الكاميرون  األفريقية 
 مــن تــجــربــة خــطــة الــســالمــة واألمــــن. 

وقال رئيس الكاف أحمد أحمد إن البروتوكول الذي 
تم وضعه يتطلب الكثير، و»يستفيد مما يتم تطبيقه 

في قارتنا وفي العالم بأسره. من الضروري ضمان 
سالمة جميع المعنيين، داخل الملعب ومن حوله، 
حتى خالل هذه األوقات الصعبة التي يواصل فيها 

للغاية،  قائما  تهديدا  كونه  الوباء 
حيث تواجه البلدان موجة ثانية. كرة 
القدم استأنفت حقوقها في المالعب، 
وكان نجاحا مذهال أن تقام �100 

من المباريات المخطط لها».
المصابين  الالعبين  من  وكــان 
المنتخب  العب  كورونا،  بفيروس 
العربي،  يوسف  المغربي،  الوطني 
بالعاصمة  البقاء  إلى  اضطر  الذي 
طبيب  رفقة  دواال،  الكاميرونية 
يخضع  حيث  الوطني،  المنتخب 

لبرنامج عالجي خاص.
ـــر إعــالمــيــة  ـــاري ـــق وكــــانــــت ت
نادي  أن  إلى  أشــارك  قد  يونانية، 
ــمــبــيــاكــوس، الــــذي يــلــعــب له  أول
بتمكينه  الجامعة  طالب  العربي، 
العبه. حــول  دقيقة  معلومات   من 
يذكر أن أربعة منتخبات تأهلت إلى 
الجولة  حد  إلى  النهائية  المرحلة 
أمم  ــأس  ك تصفيات  مــن  الــرابــعــة 
افريقيا 2022، وهي منتخبات تونس 
والجزائر والسنغال ومالي، انتظار 
التحاق المنتخب الوطني المغربي، 
الذي بات يحتاج إلى نقطة واحدة 
فقط في مبارتيه المقررتين في شهر مارس المقبل. 

كورونا تجرب العريب عىل البقاء بالكامرون حتى يتعاىف

جاءت نتائج 48 منها إيجابية



املنتخب  مشجعي  من  الغالبية  تأمل 
وجه  في  الحمراء  البطاقة  رفع  األملاني 
في  لوف،  يواكيم  الـ»مانشافت»  مدرب 
خضم تداعيات الخسارة التاريخية 6 – 0 
أمام منتخب إسبانيا، وذلك بعد استطالع 
التابعة  األملانية  «سيد»  وكالة  أجرته 

لوكالة فرانس برس ونشرته الخميس.
وطالب 84 في املائة من 1100 مشجع 
أوليفر  الفريق  أملاني، بتنحي لوف ومدير 
بيرهوف، فيما تمسك 13.3 في املائة فقط 
قاد  الذي  بالثنائي  آرا�هم  املستطلعة  من 

املنتخب للفوز بكأس العالم 2014.
بأسوإ  األملانية  املاكينات  ومنيت 
تلقت  ح�   ،1931 العام  منذ  لها  هزيمة 
في  روخا»  «ال  منتخب  أمام  أهداف  ستة 

دوري األمم األوروبية الثالثاء.
وعقد لوف، البالغ من العمر 60 عاما، 
األملاني  االتحاد  رئيس  مع  أزمة  اجتماع 
مع  لكن  األربعاء،  ميوني�  في  كيلر  فريتز 
أن  يتوقع  عقده،  نهاية  على  عام�  بقاء 
في  أوروبا  كأس  حتى  مهمته  في  يستمر 

يونيو املقبل.
اثن�  بمرشح�  املشجعون  ويطالب 
لخالفة لوف، هما مدرب ليفربول اإلنكليزي 
ميوني�  بايرن  ومدرب  كلوب،  يورغن 
هانسي فليك، الذي كان مساعدا للوف في 

مونديال 2014.
الغربية  أملانيا  منتخب  قائد  واعتبر 
ماتيوس  لوثار   1990 العالم  بكأس  للفوز 
في  التنحي  لوف  على  ينبغي  كان  أنه 

.2014
من  عاما   14 بعد  إنه  ماتيوس  وقال 
تدريب املنتخب األملاني «يبدو أنه مرهق. 
واثقة  بنبرة  العلنية  تصريحاته  تعد  لم 
أرض  على  ذلك  يعكس  وفريقه  كانت،  كما 

امللعب».
العب  هامان  ديتمار  قال  جهته،  من 
فريق  إن  السابق،  وأملانيا  ليفربول  وسط 

لوف يفتقر إلى القادة.
«كان  لشبكة سكاي  في حديث  وتابع 
حلوا  متميزون  والعبون  فرق  لديه  دائما 
بأنفسهم.  املالبس  غرفة  داخل  املشاكل 
يعد  لم  أنه  يشعر  إنه  عاجزا.  يبدو  ا�ن 
يصل إلى الفريق كما فعل ربما قبل ثال� 

سنوات».
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 سعيد العلوي 

بمختلف  وتفشيها  كورونا  لجائحة  كان 
مجاالت  كل  على  السلبي  األثر  العالم  بلدان 
كبير،  بشكل  تضررت  والتي  اليومية،  الحياة 
حيث لم يسلم الجانب الرياضي من تداعياتها، 
إذ توقفت األنشطة الرياضية بكل أنواعها ألشهر 
األنواع  بعض  استئناف  عند  وحتى  عديدة، 
من  للحد  االحترازية  اإلجراءات  فإن  الرياضية 

انتشار الوباء أفقدت هذه متعتها املعهودة.
ولم تكن رياضة الكرة الطائرة في منأى من 
القول  يمكن  بل  الجائحة،  لهذه  السلبية  ا�ثار 
للدول  بالنسبة  خاصة  ضررا  أكثر  كانت  إنها 
الكرة  ومنها  الجائحة،  قبل  تعاني  كانت  التي 
السنوات  في  تميزت  التي  الوطنية  الطائرة 
رائدة  فرق  باندثار  و  هزيل  بمستوى  األخيرة 
في امليدان بسبب سوء التسيير وانعدام املوارد 
معاناة  في  الجائحة  هذه  زادت  حيث  املالية،  
تشتكي  والتي  وفرقها،  الوطنية   الطائرة  الكرة 
البنيات  وضعف  املالية  املوارد  قلة  من  دائما 

التحتية.
نجد  األول  الوطني  القسم  لفرق  فبالنسبة 
19 هي الفرق  أكبر متضرر بسبب وباء كوفيد  
ملزمة  بقيت  حيث  أفارقة،  العب�  مع  املتعاقدة 
توقف  بعد  حتى  الالعب�  هؤالء  رواتب  بأداء 
البطولة الوطنية، كالنادي املكناسي على سبيل 
املثال، األمر الذي أنهك خزينة النادي، التي كانت 
نفس  الجائحة.  قبل  حتى  صعبة  وضعية  في 
األمر ينطبق على فرق أخرى مثل الفتح الرباطي 
الجديدي  الحسني  والدفاع  اليوسفية  أوملبيك 

والذي يضم العبة إفريقية ضمن فريق االنا� .
مصادر  وحسب  الفرق،  هاته  ميزانية 
بعد  النصف، خاصة  من  بأكثر  تقلصت  مطلعة، 
حجب املنح التي كانت تستفيد منها من املجالس 
اإلعانات  وبعض  املحلية  والجماعات  البلدية 
املبادرة  إطار  في  عليها  تحصل  كانت  التي 
الجمعيات  السيما  البشرية،  للتنمية  الوطنية 
الوطني  القسم  في  تمارس  التي  الرياضية 
على  تقدم  الفرق  من  العديد  جعل  مما  الثاني، 
تسريح عدد من العبيها وتعتمد على تكوين جيل 

جديد من الشباب، مثل اتحاد طنجة الذي غادره 
جل العبيه املتمرس�.

و  الطائرة،  للكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 
رغبة منها في تجاوز آثار هذه الجائحة، قررت 
الستئناف  موعد  تحديد  األخير  اجتماعها  في 
مباريات البطولة في شكل بطولة مصغرة تلعب 
املوسم  إنهاء  تعتزم  حيث  محايدة،  مدينة  في 
الرياضي 2019 – 2020 بجميع أقسامه نهاية 
وحسب   – ينذر  األمر  واقع  أن  إال  الشهر،  هذا 
املباريات  هذه  بتأجيل   – جامعي  مسؤول 
املدن  تعيشه معظم  الذي  الوبائي  للوضع  نظرا 
املغربية، وخاصة تلك التي تقرر أن تحتضن هده 

املباريات.
وأضاف مصدر نا، الدي فضل عدم الكشف 
املكتب  يعقد  أن  املنتظر  من  أنه  هويته،  عن 
الجامعي في األيام القليلة املقبلة اجتماعا للحسم 
في موضوع استئناف األنشطة الرياضية للكرة 
الرياضي  املوسم  موعد  تحديد  وكذا  الطائرة،  
املقبل، مشددا على أن الر�يا الزالت غير واضحة 

التخاذ أي قرار.

محمد فالل

املراكشي  الرياضي  الكوكب  جمعية  خرجت 
من  سابق  بال�  صدور  فور  ناري  ببال�  القدم  لكرة 
العام  الجمع  عقد  عن  خالله  من  تعلن  مجهولة،  جهة 

االنتخابي يوم 26 من الشهر الجاري.
الكوكب  أمور  تصريف  لجنة  عقد  ذلك  وعقب 
بخصوص  الخميس  مساء  عاجال  اجتماعا  املراكشي 
البال� املزيف، وأصدرت عقبه بالغا مضادا فندت فيه 

ما أسمته بتضليل الرأي العام الرياضي املراكشي.
 وأشار بال� جمعية الكوكب الرياضي املراكشي 
صحة  ال  أنه  إلى  منه)  نسخة  على  الجريدة  (تتوفر 
للبال� الصادر يوم 19 من الشهر الحالي، كما أخبرت 
الذي  الرسمي هو  البال�  بأن  النادي  جميع منخرطي 

يحمل اسم وتوقيع رئيس لجنة تصريف أمور الكوكب.
ستتجه  املسيرة  اللجنة  أن  البال�  ذات  وأضاف 
لسلك املساطر ملعرفة الجهة التي أصدرت البال� املزيف 
اللجنة  أن  إلى  مشيرا  القضاء،  إلى  اللجوء  حق  مع 
املسيرة لجمعية فريق الكوكب الرياضي املراكشي لكرة 
القدم ح� االنتهاء من بعض األمور اإلدارية ستعلن إذ 
ذاك عن موعد انعقاد الجمع العام االنتخابي مع إخبار 
املنخرط� وجميع الجهات املسؤولة بالتاري� واملكان. 
مشاكل  من  يعاني  املراكشي  الكوكب  أن  يذكر 
في  وجعله  صفوفه  شق  الذي  األمر  بالجملة،  داخلية 
كبيرة  خالفات  وجود  ظل  في  مستقرة،  غير  وضعية 
وعميقة ب� منخرطيه، األمر الذي كان من تدعياته عدم 
تضارب  بسبب  األخير  العام  الجمع  عقد  من  التمكن 

مصالح املنخرط�.
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الكرة الطائرة الوطنية تدخل املجهول واملنتخبات الوطنية بدون أفق
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سنت�  على  غوارديوال  جوسيب  اإلسباني  املدرب  حصل 
حلمه  لتحقيق  اإلنكليزي  سيتي  ملانشستر  كمدرب  إضافيت� 
القاري املتمثل بإحراز دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد أن 

جدد الخميس عقده مع ناديه حتى يونيو 2023.
بالتالي حدا للشائعات التي  ووضع غوارديوال (49 عاما) 
سرت مؤخرا عن إمكانية العودة إلى تدريب برشلونة في حال 
األشهر  في  الرئاسة  سدة  إلى  فونت  فيكتور  املرشح  وصول 

املقبلة.
ويبدو أن عدم إحراز سيتي اللقب املحلي وفشله في تخطي 
الدور ربع النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا لم يثنيا إدارة 
«يسعد  بيان  في  األخير  وقال  معه،  العقد  تجديد  على  النادي 
نادي مانشستر سيتي االعالن عن قيام املدرب بيب غوارديوال 

بتجديد عقده لسنت� إضافيت�».
بيب  قام  سيتي،  مانشستر  إلى  انضمامه  «منذ  وأضاف 
بتغيير أسلوب لعب النادي، وقاد فريقه إلى إحراز ثمانية ألقاب 

مهمة، مسجال خالل هذه الفترة أرقاما قياسية عدة».
سيتي،  مانشستر  إلى  قدومي  «منذ  فقال  غوارديوال  أما 
شعرت بأني شخص مرحب به من النادي واملدينة بحد ذاتها، 
والرئيس  مانشستر  شعب  النادي،  أنصار  العامل�،  الالعب�، 

ومالك النادي».
وأضاف «منذ تعييني، حققنا الكثير سويا، سجلنا أهدافا، 
بهذه  نفتخر  جميعا  ونحن  ألقابا  وأحرزنا  مباريات  في  فزنا 

النجاحات».
هو  الدعم  من  النوع  هذا  على  «الحصول  أن  وأوضح 
كل شيء  أملك  أنا  مدرب.  أي  به  يحظى  أن  يمكن  أفضل شيء 
للقيام بعملي وتشرفني الثقة التي وضعها بي املالك، الرئيس، 
لالستمرار سنت�  (بيغيريستاين)  وتكيسي  (سوريانو)  فيران 
«التحدي بالنسبة لنا هو مواصلة  إضافيت�»، مشيرا إلى أن 
مانشستر  ملساعدة  متحمس جدا  وأنا  والتقدم  التطوير  عملية 

سيتي على القيام بذلك».
وحيا رئيس النادي االماراتي خلدون املبارك خطوة تجديد 
العقد مع غوراديوال بقوله «إنها شهادة على صفات وشغف بيب 
غوارديوال ونهجه الذكي، الذي أصبح من نسيج كرة القدم التي 

نلعبها وثقافتنا كنادي».
فقد  التدريبي،  املجال  في  ناصعا  غوارديوال سجال  ويملك 
إلى   2008 من  تدريبه  على  أشرف  الذي  برشلونة،  مع  أحرز 
2012، بطولة إسبانيا ثال� مرات، ودوري أبطال أوروبا مرت� 
وكأس أسبانيا مرت� أيضا. انتقل بعدها لتدريب بايرن ميوني� 
األملاني من 2013 الى 2016 وقاده إلى اللقب الدوري املحلي 3 

مرات وكأس أملانيا مرت�.
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بعد  البيضاوي،  الرجاء  األم،  فريقه  أحضان  إلى  العائد  هدهودي،  مروان  عبر 

الكبيرة  سعادته  عن  الجديدي،  الحسني  الدفاع  السابق  فريقه  مع  التزامه  إنهاء 

بارتداء قميص الرجاء من جديد، مشيرا في تصريح خص به املوقع الرسمي للنادي، 

إلى أنه عاد لفريقه األم واألصلي، «الذي تكونت به وترعرت فيه، كما تعلمت فيه الكثير 

من األشياء، التي أفادتني في مشواري». 

وأضاف الهدهودي أنه رحل عن القلعة الخضراء قبل سبع سنوات، لكنه يعود ا�ن 

بحماس وشغف كبيرين.

وبعد أن شكر كافة مكونات الرجاء على الثقة التي وضعوها فيه، تمنى أن يحالفه 

الح� لتقديم اإلضافة املرجوة، وأن يقود فريقه األم إلى مزيد من االنجازات، خاصة 

في  أي صعوبة  من  يعاني  لن  وبالتالي  الرجاوي،  البيت  يعرف جيدا خبايا  وأنه 

التأقلم مع األجواء الخضراء.

وتم مساء األربعاء تقديم الهدهودي رفقة زميله الجديد، نوح وائل السعداوي، 

الذي حمل قميص مولودية وجدة في املوسم� األخيرين. 

وأبدى نوح سعادته الغامرة باللعب للرجاء، الذي كان يتمنى دوما ارتداء 

قميصه.

وأضاف السعداوي في تصريح ملوقع النادي األخضر، انه كان يرافق 

صغره  والده إلى امللعب ملشاهدة مباريات الرجاء، وكان يخبره على الدوام بأنه منذ 

قميصه،  يرتدي  أن  آمال أن يظل بمركب الوازيس ألطول فترة ممكنة، وأن يقود فريقه الجديد إلى يريد 

تحقيق املزيد من اإلنجازات، قبل أن يختم بالتأكيد على أنه حقق حمله باللعب للرجاء.

جمال  املدرب  إشراف  تحت  تحضيراتها،  الخضراء  العناصر  تواصل  متصل،  سياق  وفي 

السالمي، حيث ستخوض مباراة ودية ثانية يوم غد األحد أمام املغرب الفاسي.

البيضاوي،  الشباب  نجم  مع  سلبا  تعادل  قد  األخضر  الفريق  وكان 

اعتمد فيها السالمي على العبي األمل والعائدين من اإلعارة.
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تحت رئيسي: الخالفات تقسم أسرة الكوكب
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عفو  الى  انتقل 
األربعاء،  أمس  أول  هلل، 
الحق  عبد  بفرنسا، 
السابق  الالعب  بلكناوي، 
فريق  في  السلة  لكرة 
والذي  الرباطي،  املغرب 
التسيير  مسؤولية  تحمل 
الرباطي  الفريق  هذا  في 
السلة،  كرة  فروع  في 
ألعاب القوى وكرة القدم. 

الذي  الفقيد  ويعتبر 
الحركة  تأسيس  رواد  من  سنة،  ثمان�  يناهز  عمر  عن  توفي 
الرياضية إلى جانب شقيقيه الراحل محمد أم� بلكناوي وعبد 
هلل بلكناوي الذي نتقدم له وألسرته و أحبابه بأصدق التعازي 

واملواساة. 
رحم هلل الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. 

وإنَّا  � و إنَّا إليه راجعون

« يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى ربك 
راضية مرضية، فادخلي  في عبادي 

وادخلي جنتي».     
 صدق ا� العظيم

 هدهودي سعيد 
بالعودة إلى فريقه األم
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بجائزة  الفائز  العاملي،  األغذية  برنامج  أعلن 
نوبل،  جائزة  ولجنة   ،2020 لعام  للسالم  نوبل 
تسليم  مراسم  تأجيل  على  اتفقا  أنهما  األربعاء، 
املقبل  الشهر  أوسلو  في  مباشر  بشكل  الجائزة 

بسبب جائحة كورونا.
العالم_منوعات

لجنة  بيان  بريس»  «أسوشيتد  وكالة  ونقلت 
نوبل بعد أن كان متوقعا أن يسافر ديفيد بيزلي، 
العاصمة  إلى  العاملي،  األغذية  برنامج  رئيس 
عن  نيابة  للسالم  نوبل  جائزة  لتسلم  النرويجية 
لجهودها  املرموقة،  بالجائزة  فازت  التي  املنظمة 

في مكافحة الجوع.
�فل  خالل  ا�ن  «سيتلقاها  البيان:  يقول 

افتراضي في العاشر من ديسمبر».
أوسلو،  في  الحالية  القيود  ظل  «في  ويضيف 
أو أي مراسم أخرى من  الحفل  إقامة  لن يتسنى 
بطريقة  الجائزة  على  للحائز  التقليدي  البرنامج 

جيدة لها قيمتها».
وتابع البيان «نأمل أن يتمكن بيزلي من إلقاء 
العام  أوسلو  مدينة  قاعة  في  نوبل  محاضرة 
قد  عندها  الجائحة،  تطور  على  اعتمادا  املقبل 
يمكن أيضا إقامة مأدبة نوبل، على شرف برنامج 

األغذية العاملي».
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في  املاضي  السبت  في حفل جرى 
جمهور  من  وخال  الباس،  العاصمة، 
ومشجع� بسبب «كورونا» املستجد، 
 Lenka اسمها  األصل  لبنانية  فازت 
Nemer بمسابقة ملكة جمال بوليفيا 
مرشحة   20 على  متفوقة  العام،  لهذا 
املسيل  وتاجه  اللقب  على  نافسنها 

للعاب.
سنة،   23 البالغة  النمر،  لينكا 
جمال  ملكة  بمسابقة  قبلها  فازت 
العاصمة، وهي طالبة تدرس العالقات 
 176 طولها  محلية،  بجامعة  الدولية 
معتادون  عائلتها  وأفراد  سنتيمترا، 
الجمال،  بمسابقات  املشاركة  على 
 Los طبقا ملا جاء  في موقع صحيفة
بخبرها  املوردة  املحلية،   Tiempos
املشاركات  من  كانت  شقيقتها  أن 
في  خرجت  لكنها  نفسها،  باملسابقة 
والدتها  أن  كما  األولى،  التصفيات 
الزواج  قبل  فازت   Lenka Drpic
في  الرياضة  جمال  ملكة  بمسابقة 

مدينة «سانتا كروس دي
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مايكل  املمثل  اختير 
الثالثاء  يوم  جوردن،  بي 
مجلة  قبل  من  17 نوفمبر، 
People الشهيرة، «الرجل 
قيد  على  جاذبية  األكثر 

الحياة».
الذي  جوردن،  ويعد 
«بالك  فيلم  في  شارك 
بانثر»، ثالث ممثل أسود على التوالي يحصل على هذا التكريم 

السنوي.
منحه  اللقب  إن  عاما،   33 العمر  من  البالغ  جوردن،  وقال 
«هذا  إلى  باالنضمام  سعيد  أنه  إلى  مشيرا  رائعا»،  «شعورا 

النادي».
وبدأ جوردن مسيرته املهنية كممثل في مرحلة الطفولة، في 
في  بثبات  All My Children، وتقدم  مثل  تلفزيونية  برامج 
قّدم األداء املتميز في دراما  إلى أن  عالم الشهرة في هوليوود 

العدالة االجتماعية Fruitvale Station عام 2013.
 Creed وفي عام 2015، لعب دور البطولة في فيلم املالكمة
دور  لعب  سنوات  ثال�  وبعد   .Rocky أفالم  لسلسلة  املكمل 
الراحل  أمام   (Erik Killmonger) كيلمونجر  إريك  الشرير 
.(Black Panther) «تشادويك بوسمان في فيلم «بالك بانثر

ونال جوردن اللقب، الذي أعلن عنه في البرنامج التلفزيوني 
واملمثل  ليجند،  جون  املغني  عقب   Jimmy Kimmel Live
 2019 عامي  في  اللقب  اللذين حصدا  إلبا،  إدريس  البريطاني 

و2018 على التوالي.

GójóL Gôjóe Qƒ¡°ûe ôcÉg
zÎjƒJ{ øeC’

شركة  عينت 
في  الخبير  «تويتر» 
اإلنترنت  أمن  شؤون 
مديرا  زاتكو  بيتر 

جديدا ل�من فيها.
أن  املقرر  ومن 
مسؤوال  زاتكو  يكون 

للمنصة،  الفيزيائي  واألمن  املوقع  وسالمة  املعلومات  أمن  عن 
موقع  استعمال  سوء  إلى  الهادفة  األعمال  لجميع  والتصدي 

«تويتر» أو أي تالعب فيه.
اختبار  فترة  بعد  مهامه  زاتكو  يباشر  أن  املتوقع  ومن 
45 و60 يوما، وهو سيعمل مباشرة تحت  ستستغرق ما ب� 

إدارة املدير التنفيذي لـ «تويتر» جاك دورسي.
ل�من  مديرا  األخيرة  الفترة  في  عمل  قد  زاتكو  بيتر  وكان 
ذلك  وقبل  اإللكترونية،  املالية  للتحويالت   Stripe شركة  في 
السيبراني  باألمن  الخاصة  املشاريع  مختلف  على  يشرف  كان 
واملشاريع  واملتقدمة  ل�بحا�   DARPA ووكالة  «غوغل»  في 

الدفاعية، التابعة للبنتاغون.
أحد   Mudge بلقبه  أيضا  املعروف  زاتكو  أن  إلى  ويشار 
مجموعة  إلى  انتمى  أن  له  وسبق  العالم،  في  الهاكرز  أشهر 
 Cult of the) امليتة»  البقرة  «طائفة  اإللكتروني�  القراصنة 
«ويندوز»  نظام  الختراق  أدوات  نشرت  التي   (Dead Cow

لشركة «مايكروسوفت».
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مجرمي  أن  أمنيون  باحثون  كشف 
بيانات  قاعدة  تركوا  اإلنترنت 
عاملي  بذلك هجوم  لُيكتشف  مكشوفة، 
شبكة  في  حسابات  اختراق  إلى  أدى 
لخداع  استخدامها  جرى  فيسبوك 

ا�خرين.
عن  النقاب  الباحثون  وكشف 
النطاق  واسعة  عاملية  احتيال  عملية 
وذلك  فيسبوك،  مستخدمي  تستهدف 
غير  بيانات  قاعدة  على  العثور  بعد 
لتخزين  املحتالون  يستخدمها  آمنة 
ملا  املرور  وكلمات  املستخدم�  أسماء 

ال يقل عن 100000 ضحية.
كما قالوا إن مجرمي اإلنترنت الذين 
كانوا  االحتيال  عملية  وراء  يقفون 
لتقديم  فيسبوك  ضحايا  يخدعون 
إلى  الدخول  تسجيل  اعتماد  بيانات 
تتظاهر  أداة  باستخدام  حساباتهم 
ملفاتهم  يزور  كان  من  عن  بالكشف 

الشخصية.
املحتالون  «استخدم  ذلك،  بعد 
الدخول  تسجيل  اعتماد  بيانات 
املسروقة ملشاركة تعليقات غير مرغوب 
عبر  فيسبوك  منشورات  على  فيها 
وذلك  املخترقة،  الضحايا  حسابات 
شبكة  إلى  األشخاص  لتوجيه  بهدف 
وذلك  بهم“،  الخاصة  االحتيال  مواقع 
أمن  شركة  في  باحثون  قاله  ملا  ا  وفق�
املعلومات vpnMentor يوم الجمعة. 
النهاية  املواقع في  و»أدت جميع هذه 

البيتكوين  لتداول  مزيفة  منصة  إلى 
للحصول  األشخاص  لخداع  ُتستخدم 

على إيداعات ال تقل عن 250 يورو».
لديهم  ليس  إنه  الباحثون:  وقال 
دليل على احتمال أن تكون أي أطراف 
خبيثة أخرى قد وصلت إلى البيانات، 

أو سربتها.
Elas- بيانات قاعدة  واحتوت   هذا 
 5.5 نحو  املؤمنة  غير   ticsearch
احتوت  التي  البيانات  من  جيجابايت 
عن  يقل  ال  ملا  سجال�   13,521,774
فيسبوك.  على  مستخدم   100,000
خالل  مفتوحة  البيانات  قاعدة  وكانت 
سبتمبر  و  يونيو  شهري   ب�  املدة 
في  اكُتشفت  وقد  الحالي،  العام  من 
 22 فُأغلقت في  21  سبتمبر املاضي، 

سبتمبر.
املوجودة  البيانات  تضمنت  كما 

في قاعدة البيانات املكشوفة بيانات 
ومخططات   ،IP وعناوين  اعتماد، 
ينشرها  قد  التي  للتعليقات  نصية 
فيسبوك  صفحات  على  املحتالون 
والتي  املخترقة،  الحسابات  عبر 
ويب  مواقع  إلى  األشخاص  توجه 
وبيانات  واحتيالية  مشبوهة 
الشخصية)  التعريف  (معلومات 
PII، مثل: رسائل البريد اإللكتروني، 
الخاصة  الهواتف  وأرقام  واألسماء، 
عليهم  االحتيال  تم  التي  بالضحايا 

للحصول على البيتكوين.
أجل  من  إنه  الباحثون،  وقال 
كانت  البيانات  قاعدة  أن  من  التأكد 
نشطة وحقيقية، فقد أدخلوا بيانات 
اعتماد مزيفة لتسجيل الدخول على 
االحتيالية  الويب  صفحات  إحدى 

وتحققوا من تسجيلها.

قائمة  والسعودية  الكويت  تصدرت 
للشاي  استهالكا  العربية  الدول  أكثر 
 1.2 بحصيلة  وذلك   ،2020 والقهوة 

كيلوغرام للفرد الواحد.
عام  للشاي  العاملي  االستهالك  وبلغ 
2018 نحو 273 مليار لتر (قرابة 748 
مليون لتر يوميا) حسب آخر إحصاءات 
Internatio-) للشاي الدولية   اللجنة 

.(nal Tea Committee
االستهالك  يرتفع  أن  املنتظر  ومن 
العام الجاري إلى 289 مليار لتر (791 
لتر  مليار   297 إلى  ثم  لتر)،  مليون 
 .2021 عام  بحلول  لتر)  مليون   813)
وبلغت القيمة اإلجمالية لسوق الشاي 
في العالم عام 2018 ما يفوق 52 مليار 
عام  ليناهز  يرتفع  أن  ويتوقع  دوالر، 

2026 نحو 81.6 مليارات دوالر.
وبعد الكويت والسعودية، حل املغرب 
كيلوغرام،   1 استهالك  بمتوسط  ثالثا 
كيلوجرامات،   0.9 بمتوسط  مصر  ثم 

وُعمان بـ0.8 كيلوغرامات.
تونس  جاءت  السادس  املركز  وفي 
قطر  وتقاسمت  كيلوغرامات،  لـ0.7 
بـ0.6  السابق  املركز  والسودان 
كيلوغرامات، ثم العراق ولبنان واألردن 
والجزائر والبحرين بـ0.5 كيلوغرامات، 
بـ0.4  اإلمارات  وأخيرا  منهم،  لكل 

كيلوغرامات.
ورغم التفاوتات ب� هذه الدول، فإن 
معدل استهالك الفرد فيها يفوق املعدل 

العاملي، الذي يناهز 0.2 كيلوغرام.
الصدارة  باكستان  تحتل  وعامليا، 

استيرادا  األكثر  العالم  دول  قائمة  في 
قيمتها  ناهزت  بواردات  وذلك  للشاي، 
تليها   ،2018 عام  دوالر  مليون   571
فالواليات  مليونا)،   497) روسيا 
املتحدة  اململكة  ثم   ،(488) املتحدة 

(397)، ثم تأتي دولة اإلمارات (323).
أكبر  ضمن  عربية  دول  وتوجد 
ومنها  العالم،  في  الشاي  مستوردي 
مصر (318 مليون دوالر)، والسعودية 
(252 مليونا)، واملغرب (220 مليونا).

كأكبر  األول  املركز  الص�  وتحتل 
منتج للشاي في العالم، بأكثر من 2.5 
 ،2017 عام  إلحصاء  طبقا  طن  مليون 
بـ300  كينيا  ثم  بمليون طن،  الهند  ثم 
ألفا،  بـ200  سريالنكا  ثم  طن،  ألف 

فإندونيسيا بـ 100 ألف طن.
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دراسة  استخدمت 
وجريئة  جديدة  تجريبية 
ملقارنة  الكمي  التحليل 
األنظمة  أكثر  من  نظام� 
الطبيعة:  في  تعقيدا 
في  العصبية  الشبكة 
والشبكة  البشري  الدما� 
في  للمجرات  الكونية 

الكون.
الفيزياء  عالم  وأمضى 
فازا،  فرانكو  الفلكية 
في  بولونيا  جامعة  من 

إيطاليا، وجراح األعصاب ألبرتو فيليتي، من جامعة فيرونا في إيطاليا، السنوات القليلة 
املاضية في البحث لتحديد ما إذا كانت أوجه التشابه كبيرة.

العمالقة،  والتجمعات  العناقيد،  (تسمى  هائلة  هياكل  في  «يمكن أن تتجمع املجرات 
الحدود ب� هذه  تكون  أن  ويمكن  الضوئية.  السن�  من  املالي�  ملئات  تمتد  والخيوط) 
الهياكل واملساحات املجاورة من الفضاء الفار� والتي تسمى الفراغات الكونية، معقدة 
آالف  تبلغ  سرعات  إلى  الحدود  هذه  في  املادة  تسريع  على  الجاذبية  وتعمل  للغاية. 
الكيلومترات في الثانية، ما يؤدي إلى حدو� موجات صدمية واضطراب في الغازات ب� 
املجرات. توقعنا أن حدود خيوط الفرا� هي واحدة من أكثر األحجام تعقيدا في الكون، 
هل هو أكثر  كما تم قياسها بعدد بتات املعلومات الالزمة لوصفها. وهذا جعلنا نفكر: 

تعقيدا من الدما��».
ويختلف هذان النوعان من الهياكل في الحجم بمقدار 27 أمرا من حيث الحجم. لكن 
نتائج الفريق تشير إلى أنه في ح� أن العمليات الفيزيائية التي تقود بنية الكون وبنية 
الدما� البشري مختلفة تماما، إال أنها يمكن أن تؤدي إلى مستويات مماثلة من التعقيد 

والتنظيم الذاتي، كما قال الباحثون.
وكانت نقطة البداية هي تحديد أوجه التشابه ب� االثن�. ويحتوي املخي� البشري 
على زهاء 69 مليار خلية عصبية. وتحتوي الشبكة الكونية املرصودة على أكثر من 100 

مليار مجرة. 
في  العصبية  (الخاليا  عقد  مع  جيدا،  محددة  شبكات  في  النظام�  كال  ترتيب  ويتم 

الدما�، واملجرات في الكون) متصلة عبر خيوط.
ولكل من الخاليا العصبية واملجرات نصف قطر مقياس نموذجي ال يمثل سوى جزء 
%25 فقط من  العقد نحو  والطاقة ب�  املعلومات  تدفق  ويبلغ  الخيوط.  بسيط من طول 

محتوى الكتلة والطاقة لكل نظام.
وباإلضافة إلى ذلك، هناك أوجه تشابه ب� تكوين الدما� وتكوين الكون. ويتكون الدما� 
من �77 من املاء. ويحتوي الكون على زهاء �72 من الطاقة املظلمة. وكالهما على ما يبدو 

مواد سلبية تتخلل نظام كل منهما وتلعب دورا غير مباشر فقط في هياكلها الداخلية.
وبعد تحديد أوجه التشابه هذه، أجرى الفريق بعد ذلك مقارنة كمية ب� االثن�، بناء 
مختلفة،  بتكبيرات  البشرية  والقشرة  املخي�  من  شرائ�  على  وحصلوا  الصور.  على 

وقارنوها بمحاكاة الشبكة الكونية.
وبحثوا عن أوجه التشابه في تقلبات كثافة املادة ب� األدمغة والشبكة الكونية. ووجدوا 
أن التوزيع النسبي للتقلبات في النظام� كان متشابها بشكل مثير للدهشة - على الرغم 

من اختالف املقاييس كثيرا.
وقال فازا: «حسبنا الكثافة الطيفية لكال النظام�. هذه تقنية تستخدم غالبا في علم 
الكونيات لدراسة التوزيع املكاني للمجرات. وأظهر تحليلنا أن توزيع التذبذب داخل شبكة 
الخاليا العصبية في املخي� على مقياس من 1 ميكرومتر إلى 0.1 ملم، يتبع التقدم نفسه 
في توزيع املادة في الشبكة الكونية، ولكن بالطبع على نطاق أوسع يبدأ من 5 مالي� إلى 

500 مليون سنة ضوئية».
ونظر الفريق في السمات املورفولوجية األخرى، مثل عدد الخيوط املتصلة بكل عقدة. 
وكان للشبكة الكونية، بناء على عينة من 3800 إلى 4700 عقدة، في املتوسط   3.8 إلى 4.1 
اتصال لكل عقدة. ولدى القشرة البشرية، لعينة من 1800 إلى 2000 عقدة، متوسط   4.6 

إلى 5.4 توصيل لكل عقدة.
وباإلضافة إلى ذلك، أظهر كال النظام� ميال لتجميع االتصاالت حول العقد املركزية. 

ويبدو أن لكليهما القدرة املعلوماتية نفسها.
وتشير دراسة حديثة إلى أن ذاكرة الدما� البشري تبلغ زهاء 2.5 بيتابايت. وتكشف 
دراسة أخرى حديثة أن سعة الذاكرة املطلوبة لتخزين تعقيد الكون تبلغ نحو 4.3 بيتابايت.

وكتب الباحثون في عام 2017، «باملعنى التقريبي، هذا التشابه في سعة الذاكرة يعني 
(على سبيل املثال، تجربة حياة  أن الجسم الكامل للمعلومات املخزنة في دما� اإلنسان 

الشخص بأكملها) يمكن أيضا ترميزها في التوزيع من املجرات في كوننا».
وهذا ال يعني أن الكون هو دما�، أو قادر على اإلحساس. ولكن، تلم� إلى أن القوان� 

التي تحكم نمو هياكل كليهما يمكن أن تكون هي نفسها.
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