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تقدمي ال بد منه 
في يناير يعود الربيع المغربي، منذ  77 عاما.

زن  عليه  الغزاة  وجه  في  طويال  وقفت  البالد  هذه  أن  ينسى  ومن 
يعود في كل صفحة تاريخ الى تضاريسها ويقرأ فاتحة وخاتمة ، منبع 

ومصب الحرية
***

تختلط الخرائط على السماء عندما ينشر البعض أن المغرب، موشك 
أن يصبح إسرائيل الثانية، أوالوطن البديل للمرة الثانية لإلسرائيليين .
كما لو أن موسى عليه السالم  يتدارك يقينه مرة أخرى، بعد أن تيقن 
الشتات،  ليهود  الحجر األساس  أنه أخطأ عاصمته، عندما وضع  من 

وتوجه شرقا..
المؤرخون الجدد للعبث، يريدونه أن يتوجه نحو االتجاه المعاكس..
وهكذا يعاد تاريخ جديد للكليم، ولما طغى الماء ثم هوى،  «َواْسَتَوْت 
َعَلى اْلُجوِدِيّ بعد الطوفان الفرعوني، جاء إلى المغرب، في دوخة جغرافية 

رهيبة  ثم عاد إلى طور سيناء.
ومازال يطوف بين الشرق والغرب، في تيه جديد.

ومن يقرأ المعارضين، وال سيما القوميين جدا واإلسالميين للغاية، 
يفاجأ بالتعريفات التي تعطى الستئناف العالقات بين المغرب وإسرائيل، 

بما ال يعطيه البلد المعني نفسه لخطواته!
ومن يقرأ التحليالت التي يكتبها العاقلون غربا وشرقا، ال يجدون 
هذا الهوس الرهيب بالدخول األعم في مخطط، يبدو أنه ال يراه سوى 

المستشبحون الراديكاليون..
على األقل، في الرواية األولى، أي نقل أسهم الشركة / الدولة  من فلسطين 
إلى المغرب ، نشعر أن هناك خوفا على المغرب، ولوأنه استشباح مهول.

والطامة أن هناك من يجعل من هذا بابا للخوف.. على الجزائر!
اييه نعم.

وتقرأ في قصاصات وكالة الجيران، أن هناك محلال وباحثا في شؤون 
العدو الصهيوني، كذا وخبيرا في الصراع الفلسطيني االسرائيلي، يقول 
المنطقة،  في  الصراعات  وتأجيج  النزاعات،  إشعال  هو:  الهدف،  بأن 

وتأليب المغرب ضد جيرانه!!
وهي ال تغفل هذا السخاء فتغطيه بما يليق به من حفاوة إعالمية.…
 ومن الغريب أيضا، أن المؤخين في الوكاالت اللدودة، اكتشفوا أن 
لليهود أولياء في المغرب، لم يكونوا قبل أن تستأنف الدولة اتصاالتها 

مع تل أبيب!
ويبدو- واهلل أعلم- أن البيعات واألولياء الصالحين اليهود في المغرب، 
مدسوسون في التراب، كخاليا نائمة في التراب، تنتظر أن تدق الساعة 

لالستيقاظ عندما يحين وقت قيام إسرائيل الثانية..
والحال أن التاريخ كما كتبه أحد أعالمه المغاربة حاييم زعفراني، يعود 
بنا إلى أزيد من ثالثة آالف سنة، عندما كان اليهود المغاربة، ناطقين 

باألمازيغية أوبالعربية أوبالعبرية، يشكلون جزءا مهما من البالد..
 هو تاريخ، وليس هواية ساحرة للخيال االركيولوجي.

 الواقع المستخرج من معطف األسطورة الميتة ، يريد أن يوجه هذه 
العالقات نحو اآلخرين، أما نحن في بالدنا فيبدو أننا انتهينا ولم يعد 

لنا من قرار سوى ما يراه العميان!
هل كانت سوريا في  ليَت الذين ينظرون إلى مايقع، يرون حقيقتك: 
حاجة إلى إسرائيل لكي تتقاتل؟وهل كان العراق بدوره على عالقة بتل 
أبيب لكي يدخل في حرب لم تنته بعد، وهل ليبيا  تبادلت مكاتب االتصال  

لكي تنتحر كل يوم ألف مرة؟
كل دول الصمود ، تشظت  بدون الحاجة إلى  بناء أواستئناف العالقة 

مع الكيان اإلسرائيلي..
مسؤول  عنه  عبر  آخر  هدف  هناك   ، واإلحسان  العدل  في  كل  على 
العالقات الخارجية في الجماعة ، محمد الحمداوي، الذي يرى في القرار 
محاولة من  طرف المخزن تعويض الضعف الذي يشعر به باالحتماء 
بقوى خارجية«، مبرزا بدوره أن «نظام المخزن ، وتر األوضاع على 

المستوى المغاربي واإلفريقي». ..
تسعى  التي  الجزائرية،  اإلعالمية  األوس��اط  له  انتشت  ما  وه��و 
وشهيتها  هواها  على  وخريطته  المغرب  تطويع  إلى  قرن  نصف  منذ 

الجيواستراتيجية..
لست أدري إن كان الجنون شرطا في القناعة، وقاعدة ضرورية ال بد 
منها لبناء اليقينيات القومية والدينية حول فلسطين، لكن ما هو واضح 
ان الفلسطينيين أكثر عقالنيًة من هذا التخريف المعمم،  وثابت، هو: 
وأكثر قدرة على قراءة األوضاع بقاموس السياسة والتوازن، وموازين 
الدولة  بناء  أجل  من  عنيد،  واقع  صخرة  في  الفجوة  القوى،…وفتح 

الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس.…
سنظل فلسطينيين حتى النخاع، هنا، فوق ارض المغرب، حيث القضية 
الفلسطينية  حليب أمهاتنا، و جينوم مغربي ، ولون بشرتنا، ونبض 

عروقنا.. 
فقد  أما الفانطازمات الهيولولية-ال تسألوني ما معنى الهيولولية- 
انبثقت من أصابعي كتعبير عن شيء يجمع بين الهيولى والهالم والهيلولة 

( فال مكان لها سوى في االنشطارية 
النفسية ، التي تطبع مراحل بعينها ، ما بين الشعور بالعجز والحتمية 

في األمل!

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

هل ن�صدق �أن 
�لمغرب… 

»�صي�صير �إ�صر�ئيل 
�لثانية«؟!

الجوية  العامة لألرصاد  المديرية  أفادت   
أن يشهد عدد من مناطق  المرتقب  بأنه من 
وهبوب  قوية،  رعدية  مطرية  زخات  المملكة 
رياح عاصفية محلية قوية، وتساقطات ثلجية 
ابتداء من أمس الجمعة وإلى غاية يوم اإلثنين 

المقبل.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة 
من المستوى البرتقالي، أنه من المتوقع أن 
تهم زخات مطرية رعدية قوية )-40 70 ملم(، 
اليوم  زوال  من  الواحدة  الساعة  من  ابتداء 
غد  صباح  من  التاسعة  الساعة  غاية  وإلى 
إداوتنان،  أكادير  وأقاليم:  عماالت   ، السبت 
 ، باها  ايت  اشتوكة  شفشاون،  الحسيمة، 
آيت  إنزكان-  أنجرة،  الفحص-  الصويرة، 
وزان،  الفنيدق،  المضيق،  العرائش،  ملول، 

طنجة- أصيلة، تارودانت، تطوان.
وستشهد عماالت وأقاليم أزيالل، بني مالل، 
خنيفرة، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، 
شيشاوة، الجديدة، فاس، القنيطرة، مديونة، 

سال،  آسفي،  الرباط،  النواصر،  المحمدية، 
تاونات،   ، الصخيرات  تمارة-  بنور،  سيدي 
تازة، خالل الفترة نفسها، زخات مطرية رعدية 

قوية تتراوح مقاييسها بين 20 و40 ملم.
وابتداء من يوم السبت على الساعة الرابعة 
مساء وإلى غاية الساعة الحادية عشرة ليال 
من يوم األحد، من المرتقب نزول زخات مطرية 
عماالت  من  بكل  ملم(   30-70( قوية  رعدية 
البيضاء،  الدار  برشيد،  بنسليمان،  وأقاليم 
الصويرة،  باها،  آي��ت  اشتوكة  شفشاون، 
المحمدية،  مديونة،  العرائش،  القنيطرة، 
النواصر، وزان، الرباط، آسفي، سال، تمارة- 

الصخيرات، طنجة- أصيلة وتزنيت.
وأوضحت المديرية العامة لألرصاد الجوية 
مصحوبة  ستكون  الرعدية  األمطار  هذه  أن 

محليا بتساقط للبرد.
وأشارت المديرية، في نشرة من المستوى 
البرتقالي، إلى أن رياحا عاصفية محلية قوية 
)-70 100 كلم/ في الساعة( همت أمس الجمعة 

غاية  إلى  ال��زوال  بعد  الواحدة  الساعة  من 
الحادية عشرة ليال ، عماالت وأقاليم أكادير 
إداوتنان، الحوز، آسا الزاك، أزيالل، بنسليمان، 
برشيد، الدار البيضاء، شفشاون، شيشاوة، 
الرشيدية،  الجديدة،  باها،  آي��ت  اشتوكة 
الصويرة، الفحص-أنجرة، فكيك، كلميم، إفران، 
إنزكان آيت ملول، جرادة، العرائش، المضيق- 
الفنيدق، مراكش، مديونة، ميدلت، المحمدية، 
النواصر، ورزازات، الرباط، الرحامنة، آسفي، 
سال، سطات، سيدي بنور، سيدي إفني، تمارة- 
الصخيرات، طانطان، تارودانت، تطوان، تنغير، 

تيزنيت واليوسفية.
وأضافت المديرية، في نشرة من المستوى 
البرتقالي، أن عماالت وأقاليم الحوز، الحسيمة، 
أزيالل، بني مالل، شفشاون، الحاجب ،إفران، 
خنيفرة، ميدلت، ورزازات وتارودانت، ستعرف 
تساقطات ثلجية ابتداء من 1200 م )20-30 

سم/24 ساعة( من السبت إلى يوم االثنين.

�لمغرب ي�صتعد 
ال�صتقبال �للقاحات

�أمطار رعدية ورياح قوية وت�صاقطات ثلجية من �لجمعة �إلى �الإثنين

3 �نهيار�ت بدرب موالي �ل�صريف  ودرب �ل�صلطان و�لمدينة �لقديمة
�التحاديون في �لد�ر�لبي�صاء ـ �صطات يحملون �لم�صوؤولية لمجل�س �لمدينة

تحولت الدارالبيضاء إلى مدينة منكوبة بعد 
انهيار 3 أبنية بفعل التساقطات المطرية التي 
عرفتها المدينة منذ الثالثاء الماضي، حيث 
علم لدى السلطات المحلية لعمالة مقاطعات 
عين السبع-الحي المحمدي أن منزال مدرجا 
والذي  للسقوط  اآليلة  المباني  تعداد  ضمن 
كان يحتله، حسب المعطيات األولية، بعض 
إخالئه  بعد  قانوني  غير  بشكل  األشخاص 
الجمعة  صباح  انهار  مدة،  منذ  قاطنيه  من 
األخير في حدود الثامنة صباحا، بدرب موالي 

الشريف، الحي المحمدي على إثر التساقطات 
المطرية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء.

السلطات  تدخلت  بالحادث،  وفورعلمها 
المدنية  الوقاية  واألمنية وعناصر  المحلية 
لتأمين البنايات المجاورة ومباشرة عمليات 
البحث، حيث تم إنقاذ شخصين تم نقلهما 
إلى المستشفى اإلقليمي محمد الخامس لتلقي 
عمليات  تستمر  فيما  الضرورية،  العالجات 
محتملين،  آخرين  أشخاص  إليجاد  البحث 
كما تداولت مصادر بعين المكان وفاة طفلة. 

األخ��ي��رة  المطرية  التساقطات  كشفت 
والدارالبيضاء  عموما  بالدنا  عرفتها  التي 
يعرفه  متواصل  مرير  واقع  عن  خصوصا، 
االقتصادية  للعاصمة  المحلي  الشأن  تدبير 
التي يعيش سكانها وزوارها نفس المعاناة 
عند كل موسم ماطر، مما يتسبب في خسائر 
مادية، وقد يتطور إلى ما هو أفدح متسببا 
في تبعات بشرية، فضال عن خلق مجموعة 
من اإلكراهات التي تؤدي إلى تعثر التمدرس 
والعمل والتنقل بشكل سلس لممارسة أنشطة 

الحياة اليومية بشكل عاِد وطبيعي.
االت��ح��اد  ل��ح��زب  الجهوية  الكتابة  إن 
االشتراكي وهي تتابع المعاناة التي تكبدها 
األسبوع  خالل  والبيضاويات  البيضاويون 
الجاري، والخسائر الفادحة التي تسببت لهم 
الممتلكات  غمرت  التي  »الفيضانات«  فيها 
ومحالت  وسيارات  منازل  من  الشخصية 
لم  التي  المياه  تحت  غرقت  التي  تجارية، 

تجد قنوات لتصريفها تعلن ما يلي:
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الدار البيضاء تغرق، واملسؤوليات تتفرق!
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�التحادي »حميد نوغو« 
يفوز بالمقعد �لبرلماني 

الإقليم �لر�صيدية

أفرزت االنتخابات الجزئية للدائرة االنتخابية 
المحلية الرشيدية التي أجريت الخميس 07 
يناير الجاري عن فوز »حميد نوغو« عن حزب 

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.
»حميد  ال��وردة  حزب  مرشح  حيث حصل 
نوغو« على 10764 صوتا، فيما حصل مرشح 
حزب التجمع الوطني لألحرار »أووجيل عمرو« 
على 10729 صوتا، يليه مرشح حزب العدالة 
والتنمية »صغيري عبد اهلل« في الرتبة الثالثة 

ب�9201 صوت.
 وجاء في الرتبة الرابعة »نور الدين شاكر« 
االجتماعية  الديمقراطية  الحركة  حزب  عن 
)النخلة(، متبوعا ب »لحسن بوعرفة« عن حزب 
جبهة القوى الديمقراطية )غصن الزيتون(، في 
حين جاء احساين ازاوي عن حزب اإلصالح 
والتنمية)الهالل( في الرتبة السادسة متبوعا 
ب� »محمد خطاري« عن حزب األمل )الطائرة(.
وتجدر اإلشارة إلى أن إقليم الرشيدية عرف 
هذه االنتخابات الجزئية، لتعويض البرلماني 
السابق »مصطفى العمري« الذي فقد منصبه 
بعد أن فقد أهليته االنتخابية، بسبب صدور 
أحكام نهائية في حقه في ملف جنائي من أجل 
جناية تبديد أموال عمومية بغرفة الجنايات 

االستئنافية بمحكمة االستئناف بفاس.

مراسلة خاصة 

�بن �صخ�صية نافذة بعمالة 
�إقليم �لجديدة يعربد على 

موظفي كلية �الآد�ب بالجديدة
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  عاشت 
بالجديدة يوم 31 دجنبر 2020 على الساعة 
الخامسة والنصف مساء فيلما هوليوديا بطله 
ابن شخصية نافذة بعمالة إقليم الجديدة، ال 
إلى  عمد  حيث  بالجامعة  عالقة  اية  تربطه 
إحداث فوضى عارمة على مرأى ومسمع  كل 
من عميد كلية اآلداب ونائبه المكلف بالشؤون 
البيداغوجية، والكاتب العام لرئاسة جامعة 
شعيب الدكالي ،والكاتب العام للكلية والذي 
كان ضحية سب وشتم وتهديد وإهانة لموظف 
داخل مقر عمله، وقام الشاب الهائج بتهديد 
حيث  النارية؛  بدراجته   الحاضرين  جميع 
بدأ يدخل ويخرج بسرعة فائقة للكلية دون 
يتسبب  أن  وكاد  واألساتذة،  للطلبة  مراعاة 
في حادثة سير لوال األلطاف اإللهية، وحسب 
شهود عيان فقد اتصل نائب العميد المكلف 
الثالثة  بالدائرة  البيداغوجيا  بالشؤون 
للشرطة وبرقم النداء 19 واتصل الكاتب العام 
تستجب  لم  الشرطة  لكن   19 بالرقم  للكلية 
للنداء  حسب تصريحات أحد مسؤولي الكلية 
رغم توصلهم بالمكالمة سواء من طرف نائب 
العميد أو من الكاتب العام للكلية.وعوض أن 
تحضر الشرطة بقدرة قادر حضر أب »ولد 
حالة  في  وهو  ولده  عاين  الذي  الفشوش« 
هيجان، وكأن االتصال اتجه صوب العمالة،مما 
أثار استغراب الجميع من عدم حضور الشرطة 

لتقديم مساعدة لشخص في حالة خطر.

مراسلة خاصة 

�لود�د في مجموعة �صهلة بدوري �أبطال 
�إفريقيا.. و�لرجاء يو�جه �لمون�صتير

 إ - العماري

من مسابقة  المجموعات  دور  قرعة  أسفرت 
دوري أبطال إفريقيا، التي سحبت زوال أمس 
الجمعة بالقاهرة، عن تواجد الوداد البيضاوي 
فرق حوريا  جانب  إلى  الثالثة  المجموعة  في 
األنغولي  أتلتيكو  وبيترو  الغيني  كوناكري 

وكايزر شيف الجنوب إفريقي.
متناول  في  المجموعة  هذه  اعتبار  ويمكن 
الفريق األحمر، حيث سيكون مرشحا فوق العادة 
النتزاع إحدى بطاقتي العبور إلى ربع النهاية.

وُوضع الفريق األحمر في المستوى األول إلى 
جانب فرق األهلي المصري ومازيمبي الكونغولي 

والترجي التونسي.

وستجرى أولى مباريات مرحلة المجموعات  
يومي 12 و13 من الشهر المقبل، بينما ستدور 
آخر المواجهات يومي 09 و 10 أبريل 2021.

الدور  ملحق  قرعة  وضعت  المقابل،  وفي 
القدم،  الثاني من كأس االتحاد اإلفريقي لكرة 
فريق الرجاء البيضاوي، بطل نسخة 2018، في 

مواجهة االتحاد المنستيري التونسي.
الدور  من  خرج  قد  األخضر  الفريق  وك��ان 
يد  على  األب��ط��ال  دوري  مسابقة  من  الثاني 
م��ازال��ت  م��ب��اراة  ف��ي  السينغالي،  تونغيت 
تداعياتها متواصلة، بفعل االحتجاج األخضر 
بسبب  المباراة  يوقف  لم  الذي  التحكيم  على 

سوء أرضية الملعب.
البيضاوي، بطل مسابقة  االتحاد  ويواصل 

كأس العرش، مغامرته القارية، حيث سيواجه 
نكانا ريد ديفلز الزامبي، مراهنا على تحقيق 
التأهل إلى دور المجموعات، علما بأنه يخوض 

االستحقاق القاري ألول مرة في تاريخه.
وفي المقابل، ضمن بطل النسخة الماضية من 
المسابقة القارية، نهضة بركان، تأهله المبكر إلى 
مرحلة المجموعات، بعدما قرر االتحاد اإلفريقي 
لكرة القدم منحه بطاقة العبور المباشر بفعل 
انسحاب فريق الغزالة التشادي من دوري أبطال 
إفريقيا، حيث كان مفترضا أن يواجه الزمالك 

المصري.
وجاء تأهل الفريق البرتقالي باعتباره األفضل 
في تصنيف األندية 31، التي ستخوض مرحلة 

ما قبل مجموعات كأس الكونفدرالية. 

�لمنظمة �لمغربية ت�صتنكر �نتهاكات حقوق �الإن�صان بمخيمات 
تندوف وتجنيد �الأطفال في عمليات عد�ئية �صد �لمغرب

�لكاتب �الأول لحزب �التحاد �ال�صتر�كي   ي�صتقبل   
 ممثلي   تن�صيقية �الأحز�ب �لمغربية بالخارج
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 والد الزميلة خديجة مشتري

 في ذمة اهلل 
 

انتقل إلى عفو اهلل ورحمته السيد الفاضل والد الزميلة خديجة 
صباح  االتحاد االشتراكي »  مشترى عضو هيئة التحرير جريدة » 

أمس بمدينة الدار البيضاء 
و بهذه المناسبة المؤلمة تتقدم مجموعة اتحاد بريس » االتحاد 
االشتراكي » و » ليبراسيون » و » أنور بريس » إدارة وصحفيين 
وعاملين، بأحر التعازي وأصدق المواساة في فقدان المرحوم ، راجين 
يلهم  وأن  والرضوان  المغفرة  بواسع  يتغمده  أن  القدير  العلي  من 

ذويه الصبر والسلوان. 
انا هلل و إنا اليه راجعون

الحاج معتوق ميلود 
 في ذمة اهلل 

وقلوب  دامعة  بعيون   
بقضاء  راض��ي��ة  خ��اش��ع��ة 
اهلل وقدره، تلقينا نبأ وفاة 
المرحوم والمغفور له بإذن 
ميلود  معتوق  الحاج  اهلل، 
يوم السبت 2 يناير 2021 
األليمة  المناسبة  وب��ه��ذه 
ن��ت��ق��دم ب��ب��ال��غ ال��ت��ع��ازي 
الفقيد  ألرملة  والمواساة 
األخت مليكة التيجي ولكافة 
أبنائه وبناته ولجميع أفراد 
وعائلته  الصغيرة  أسرته 
نايتسي،  )شركان،  الكبيرة 

أضبيب ، إصاوب( ، راجين لهم جميعا جميل الصبر وحسن السلوان 
وللمرحوم الرحمة والمغفرة٠

اللهم اغف�ر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله 
األبيض  الثوب  ينقى  كما  الخطايا  والبرد، ونقه من  والثلج  بالماء 
من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهال خي�را من أهله وقه فتنة 

القبر وعذاب النار.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

الكتابة الجهوية لحزب االتحاد االشتراكي بجهة الدارالبيضاء سطات

بيان حول و�سعية الدارالبي�ساء ونواحيها بعد الت�ساقطات المطرية الأخيرة
كشفت التساقطات المطرية األخيرة التي عرفتها 
بالدنا عموما والدارالبيضاء خصوصا، عن واقع 
مرير متواصل يعرفه تدبير الشأن المحلي للعاصمة 
نفس  وزواره��ا  سكانها  يعيش  التي  االقتصادية 
في  يتسبب  مما  ماطر،  موسم  كل  عند  المعاناة 
خسائر مادية، وقد يتطور إلى ما هو أفدح متسببا 
من  مجموعة  خلق  عن  فضال  بشرية،  تبعات  في 
اإلكراهات التي تؤدي إلى تعثر التمدرس والعمل 
والتنقل بشكل سلس لممارسة أنشطة الحياة اليومية 

بشكل عاِد وطبيعي.
االشتراكي  االتحاد  لحزب  الجهوية  الكتابة  إن 
البيضاويون  تكبدها  التي  المعاناة  تتابع  وهي 
والبيضاويات خالل األسبوع الجاري، والخسائر 
الفادحة التي تسببت لهم فيها »الفيضانات« التي 
الممتلكات الشخصية من منازل وسيارات  غمرت 
ومحالت تجارية، التي غرقت تحت المياه التي لم 

تجد قنوات لتصريفها تعلن ما يلي:
الدارالبيضاء  سكان  مع  المطلق  تضامنها 
والمحمدية  والنواحي، الذين عاشوا قلقا وخوفا 

والمعنوية،  المادية  المتعددة،  الخسائر  وتكبدوا 
بسبب العيوب التي كشفتها األمطار التي تهاطلت 

على المدينة.
تحمل كامل المسؤولية للمجلس الجماعي لمدينة 
الدارالبيضاء الذي عوض أن يرتقي بالمدينة إلى 
تتقهقر  جعلها  الكبيرة  الدولية  العواصم  مصاف 
بفعل تردي بنياتها التحتية المختلفة، وعدم تحمل 
شركات  مراقبة  في  الكاملة  القانونية  المسؤولية 
التنمية المحلية والشركات المفوض لها التدبير في 
عدد من القطاعات، ومنها التطهير السائل والصلب، 
وعدم تتبع عملها وإنجاز التقارير الضرورية في 
تنص  ما  ظل  في  المحاسبة  أجل  من  اإلط��ار  هذا 
عليه مضامين االتفاقيات المبرمة ومقتضيات دفاتر 

التحمالت والقوانين الجاري بها العمل.
من  الدارالبيضاء  جماعة  رئيس  بتنصل  تندد 
مسؤوليته الكاملة، والسعي لتبرئة ذمة المجلس، 
ودعوة  لها  مفوض  شركة  على  بالالئمة  والرمي 
البيضاويين إلى تقديم شكاية أمامها طلبا للتعويض، 
األمر الذي يعتبر استخفافا بالمواطنين وتهربا من 

الذي يتحمل  المجلس  المسؤولية وعدم وفاء من 
المسؤولية التي تعاقد بناء عليها مع الناخبين.

كامل  بدورهم  الترابية  اإلدارة  تحّمل مسؤولي 
المسؤولية بسبب التقصير في القيام بما تخوله لهم 
صالحياتهم اإلدارية لتجنيب العاصمة االقتصادية 
نفس السيناريو القاتم الذي يتكرر كل سنة، والذي 
ال تقف تداعياته عند الفيضانات وما ينجم عنها 
في حينه، بل يتعداه إلى تبعات بعدية على مستوى 
الدور اآليلة للسقوط وغيرها من التداعيات ذات 
يفرض  ما  وهو  واالجتماعي،  االقتصادي  البعد 
وضع تصور عملي لمعالجة نفس األزمة بعناوينها 

المتعددة.
تتساءل عن مآل المشاريع التي تم توقيعها أمام 
المبرمج  المالي  2014 والمبلغ  الملك في  جاللة 
الذي يقّدر ب� 3300 مليار سنتيم في إطار البرنامج 

التنموي 2015 – 2020.
تحيي ما بذلته وتبذله مصالح الوقاية المدنية 
واألمن من مجهودات في إطار ما هو متوفر من 
إمكانيات لتقديم المساعدة والتدخل للتخفيف من 

معاناة المواطنين.
البيضاوي  العام  ال��رأي  إخبار  إلى   تدعو 
التطورات  بكل  عموما،  الجهة  وساكنة  خاصة 
لحظة بلحظة وبمنتهى الدقة، وتوضيح المسالك 
المرورية التي يمكن استعمالها تفاديا لالختناقات 
ولسقوط المواطنين ومختلف وسائل النقل رهينة 
وسط »بحيرات« بتداعيات مختلفة، ووضع أرقام 
رهن إشارة الجميع من أجل االستجابة لنداءات 

االستغاثة المختلفة.
عاجلة  إج��راءات  اتخاذ  ض��رورة  على  تشدد 
الحالية  األزم��ة  لمعالجة  استعجالية  وتدابير 
وتبعاتها واالبتعاد عن خطاب التهوين والتهرب 

من القيام بالمسؤوليات.
تعيشها  ال��ت��ي  للوضعية  تتبعها  ت��ؤك��د 
الحزب  أطر  وتعبئة  ونواحيها،  الدارالبيضاء 
موضوعيا  عملية،  مواكبة  أج��ل  من  وخبرائه 
وميدانيا لموضوع الفيضانات، واعتزامها اتخاذ 
جملة من التدابير والقرارات التي لها صلة بالتسيير 

الجماعي ومختلف المرافق العمومية.

جالل كندالي 

أعلن االتحاد الوطني للدكاترة المعطلين تنظيم 
لالستهانة  “ال  شعار  تحت  ميدانية  نضالية  أيام 
يناير   13 األرب��ع��اء  ي��وم  من  اب��ت��داء  بالدكتور”،  

2021 بالرباط.
وحمل االتحاد في بالغ له، المسؤولين إلى ما 

ستؤول إليه األوضاع مستقبال.
وشدد االتحاد في ذات البالغ، عن  تشبثه بملفه 
بأسالك  المباشر  اإلدماج  في  المتجسد   المطلبي 
الوظيفة العمومية،مثير اإلقصاء والتهميش الذي 
 2021 مالية  قانون  وأن  خاصة  أعضاؤه،  يعيشه 

لم يقدم أي جديد بخصوص الدكاترة المعطلين.
ووصف البالغ قانون المالية،بأنه  كرس الخرق 
للجامعة  المخصصة  المناصب  في  الدستوري 
المغربية، من خالل جعلها قطاعا للترقية وتصريف 
البحث  في  المتمثل  المنوط  دورها  األزمة، عوض 
واالبتكار،كاشفا عن  إعداد االتحاد الوطني لملفات 
من أجل رفع دعوى قضائية ضد المناصب المحولة 
في كافة ربوع المملكة، بعد نفاذ كافة المحاوالت مع 

جميع القطاعات المعنية للخروج بحلول واقعية.
الوصية  ال��وزارة  المعطلون  الدكاترة  وطالب 
الذين  المعطلين  الدكاترة  حصيلة  عن  بالكشف 
ولجوا الجامعة في السنوات الخمسة األخيرة، ليتأكد 
بالملموس حجم المغالطات واإلقصاء والتمييز الذي 
يتعرضون له،كاشفين أنهم يعملون على إعداد ملف 
لتسليمه للمنظمات والمنابر اإلعالمية الدولية وإلى 
السفارات الصديقة في األيام القادمة، نظرا لغياب 

إرادة لدى الحكومة لحل هذا الملف.

تحولت الدارالبيضاء إلى مدينة منكوبة بعد انهيار 3 أبنية بفعل التساقطات المطرية التي 
عين  مقاطعات  لعمالة  المحلية  السلطات  لدى  علم  الماضي، حيث  الثالثاء  منذ  المدينة  عرفتها 
المباني اآليلة للسقوط والذي كان يحتله،  السبع-الحي المحمدي أن منزال مدرجا ضمن تعداد 
حسب المعطيات األولية، بعض األشخاص بشكل غير قانوني بعد إخالئه من قاطنيه منذ مدة، 
انهار صباح الجمعة األخير في حدود الثامنة صباحا، بدرب موالي الشريف، الحي المحمدي على 

إثر التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء.
وفورعلمها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية واألمنية وعناصر الوقاية المدنية لتأمين البنايات 
المجاورة ومباشرة عمليات البحث، حيث تم إنقاذ شخصين تم نقلهما إلى المستشفى اإلقليمي 
محمد الخامس لتلقي العالجات الضرورية، فيما تستمر عمليات البحث إليجاد أشخاص آخرين 

محتملين، كما تداولت مصادر بعين المكان وفاة طفلة.
ويأتي هذا الحادث بعد انهيار منزل بدرب السلطان بالدارالبيضاء ليلة أمس الخميس األخير، 

وكذا انهيار فران تقليدي بالمدينة ذاتها، وتحديدا بالمدينة القديمة.
وكانت السلطات المحلیة لعمالة مقاطعات الدار البیضاء-آنفا، قد أفادت� ليلة أمس، أن 5 أشخاص 
بالمدینة  بزنقة آسفي  تقلیدي،  فران  انھیار سقف  إثر  الخطورة، على  أصیبوا بجروح متفاوتة 

القدیمة جراء تھاطل األمطار الغزیرة التي عرفتھا مدینة الدار البیضاء
وبحسب المصادر نفسها، فقد تدخلت السلطات المحلیة واألمنیة وعناصر الوقایة المدنیة لتأمین 
البنایات المجاورة ومباشرة عملیات اإلنقاذ، كما تم نقل المصابین إلى المستشفى الجامعي ابن 

رشد لتلقي العالجات الضروریة، حیث توفي واحد منھم في الطریق إلى المستشفى المذكور.

ثالثة انهيارات بدرب مولي ال�سريف 
ودرب ال�سلطان والمدينة القديمة

إهمال  عقارات قيمتها بالماليير .. فشل في استرجاع ممتلكات جماعية ..
تعثر في النقل الحضري وإخفاق في قطاع النظافة.. وإغراق المدينة في الديون

هذه أهم عناوين المرحلة التدبيرية للعاصمة االقتصادية
العربي رياض 

لتعرية  األخيرة  القشة  هي  األخيرة  األمطار 
الواقع التدبيري في العاصمة االقتصادية المسكوت 
عنه طيلة سنوات، وهو واقع كارثي بكل ما يحمل 
هذا المصطلح من معنى سنسرد هنا بعضا من 
هذا الواقع ، الذي يغطيه بعبع السياسة وتخسر 

فيه المدينة دون تحرك اإلدارات المركزية .
نستفتح بملف استرجاع الممتلكات الجماعية 
المدرة لماليين الدراهم ، فكل األحكام الناجمة عن 
دعاوى قدمتها الجماعة السترجاع هذه الممتلكات 
كانت ضد الجماعة ، ومن هذه الملفات ملف سوق 
الجملة للخضر والفواكه القديم حيث ربح القضية 
على ضياع  تتفرج  هي  وظلت  للمرفق  المستغل 

منشآت من أهم منشآت الجماعة ، وضيعت معها 
ماليين الدراهم .

منتجع بارادايز الكائن بمنطقة عين الذئاب ، 
الدعوى  إذ ربح  المنحى  له نفس  هو اآلخر كان 
مستغله وصبت الجماعة على بهوها الماء ، فبل 
مياه األمطار هذه وضاعت معه الماليين هو اآلخر.

مقر ليدك التاريخي المتواجد بطريق أوالد زيان ، 
وهو في ملك الجماعة ، ظهرت وريثة مؤخرا وربحت 
بشأنه حكما قضائيا نهائيا، يثبت أنه ملكها ومرت 

أطوار المحاكمة والجماعة في دار غفلون 
مشاريع سكنية تابعة للجماعة منذ سنين وهي 
متوقفة وتحولت إلى مزابل، منها مشروع أحمد 
الصباغ المتواجد بمرس السلطان، ومشروع ابن 
سينا المتواجد بالحي الحسني، ومشروع سيدي 
المدبرون  يقم  لم  زيان،  أوالد  ومشروع  معروف 
المعمار  لتزيين  جهة  من  المشاريع  هذه  بثمين 

ومن جهة لتكون لها صمام مداخيل مالية هي في 
أمس الحاجة لها .

األسواق البلدية المتوزعة على مجموع تراب 
المدينة والتي من شأنها أن تدر ما ال يقل عن 10 
القانونية غير  ، كل أوضاعها  السنة  ماليير في 
مسوية وال يؤدي أصحابها فلسا واحدا لخزينة 

المدينة .
في  بدورها  المنتشرة  النموذجية  األس��واق 
تديرها  الجماعي،  التراب  فوق  األحياء  مختلف 
المستفيدين  من  تستخلص  التي  كونيفا  شركة 
األكرية لكن ال تدفع للجماعة أي درهم والمدبرون 

يتفرجون .
منذ قدوم المدبرين الجدد وهم يتخبطون في حل 
مشكلة النقل الحضري عبر الحافالت ، ودخلوا في 
صفقة مع شركة جديدة ووعدوا باستقدام حافالت 
هذه  تظهر  لم  اآلن  وإلى   2020 متم  قبل  جديدة 

الحافالت ومازال االهتراء يجوب الشوارع .
لم يقو المدبرون على إحداث مطرح بلدي جديد 
بديل عن مطرح مديونة بمواصفات بيئية متفق 
عليها دوليا ، رغم مباشرتهم لهذا الموضوع منذ 

الوهلة األولى لتربعهم على مكاتب الجماعة .
نتيجة كل هذا الفشل في تدبير الملفات ، خلف 
المدبرون 400 مليار سنتيم كدين على الجماعة 
تدبر  كانت  التي   « بيس  مدينة   « شركة  لفائدة 

قطاع النقل الحضري 
بلغ حجم الباقي استخالصه 800 مليار سنتيم 
بسبب سوء اإلدارة الجبائية ، ولكن قبل قدومهم كان 
ال يتعدى هذا الشق 55 مليار سنتيم وهي أموال 

تحصل من الوعاء الضريبي الجماعي 
الجماعة اجتهدت في الديون حد أنها أضحت 
عنأداء  أحجمت  فقد   ، لموظفيها  حتى  مدينة 
مستحقاتهم القانونية الناجمة عن الترقية الداخلية 

منذ نهاية 2017 ، ووصل حجم هذه الديون إلى 
حدود اليوم 5 ماليير و800 مليون سنتيم ومازال 

العداد يدور.
األخطر والمسكوت عنه بشكل مريب فيما يخص 
عالقتها بشركة ليدك ، هي أنها مدينة لها بما يقارب 

90 مليار سنتيم . 
وبالعودة إلى األحكام القضائية فإن الجماعة 
محكوم عليها بأداء 8 ماليير في كل سنة ، لتسديد 
هذه األحكام والعجيب أن كل قضاياها في المحاكم 

تخسرها .
إليه  ينضاف  ه��ذا  المالية  الخسائر  حجم 
مليار   200 مبلغ   ، الدولي  البنك  من  اقتراضها 
سنتيم لتمويل المشاريع ذات الصلة بالمشروع 

التنموي للعاصمة االقتصادية 2020/2015 .
التدبير  طريقة  على  الملك  نتذكر غضبة  كلنا 
في الدارالبيضاء ، حيث أفرد لها جزءا من خطابه 

في افتتاح دورة البرلمان سنة 2013 ، وشخص 
وضعها وركز على أنها تعاني من سوء الحكامة ، 
جاللة الملك لم يتوقف عند كالم أو إشارة ، ليفهم 
المسؤولون ما عليهم فعله ، بل تال خطابه بعمل 
واقعي حيث نزل إلى الدارالبيضاء بعد أن شخص 
وضعها في خطابه ، وأفرد لها 3300 مليار سنتيم 
في سنة 2014 في إطار برنامج شامل يهدف إلى 
جعلها عاصمة للمال واألعمال ، لتلعب دورها الذي 
رسمه لها إن على المستوى اإلقليمي أو الدولي 
وتم تخصص جانب كبير من المال الذي وضع 
رهن إشارة المدينة للشق المتعلق بالبنية التحتية 
، وترك للمدبرين أمر التنفيذ في إطار ما تخوله 
القوانين المعمول بها وما تفرضه االختصاصات 
، وها نحن اليوم نقف على هذا الواقع الذي يجب 
أن تكون فيه المسؤوليات واضحة بخصوص هذه 

النتائج  .. ما أشبه اليوم بالبارحة. 

الدكاترة المعطلون يدخلون  في 
معارك ن�سالية لالإدماج في الوظيفة 
العمومية ابتداء من الأربعاء المقبل 

باسم اهلل الرحمن الرحيم
» ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية و ادخلي في عبادي و ادخلي جنتي« 

صدق اهلل العظيم

والمق�اومة  الوطنية  الحركة  أس�رة  رزئ�ت 
جمادى   20 االثنين  ي�وم  التحرير  وجي�ش 
في  يناير2021   4 ل   المواف�ق   1442 األولى 
فقدان المقاوم المرحوم الهاشمي ناضل، أحد 
األعالم البارزين في صفوف المقاومة وجيش 
التحرير الذي بصم بأياديه البيضاء وأعماله 
الكفاح  تاريخ  الجسام  وتضحياته  الجليلة 
الوطني من أجل الحرية واالستقالل وتحقيق 

الوحدة الترابية. 
 ازداد المشمول بعفو اهلل وكرمه الهاشمي 
ناضل سنة 1932م بجماعة أمانوز بتافراوت، 
وانخرط في رياض العمل الوطني والنضالي 
منذ ريعان شبابه حيث كان دائم الحضور في 
االجتماعات واللقاءات التي كانت تلتئم في بيت 
الوطني المرحوم الحاج علي المنوزي بالدار 
البيضاء لالطالع على نشرة حزب االستقالل 

التي كان يقرأها الشهيد محمد الزرقطوني. 
بالدار  السرية  المقاومة  حقل  في  نشط 
البيضاء إلى جانب محمد الزرقطوني وأحمد 
شنطر والحسن صفي الدين ومحمد أجار سعيد 
بونعيالت وإبراهيم السكتاني وغيرهم حيث 
خاليا  ومد  وتخزينها  األسلحة  بشراء  تكلف 
منزله  ووضع  المالية،  بالتبرعات  المقاومة 
رهن إشارة الفدائيين، مالذا وقبلة للمقاومين 
المالحقين من الشرطة االستعمارية، كما جعل 
من سيارته الخاصة وسيلة لنقل السالح وتزويد 
خاليا المقاومة به. وبعد انكشاف أمره وشروع 
السلطات األمنية في البحث عنه، لجأ إلى مدينة 
سيدي افني ومنها تم نقله رفقة مجموعة من 
بتهمة  الكناري  بجزر  سجن  إلى  المقاومين 
إلى  افني  سيدي  مدينة  من  السالح  إرسالهم 

تامنارت.
باألطلس  التحرير  جيش  بصفوف  التحق 
المتوسط وأسندت له مسؤولية قائد في أجدير 
المجندين  من  أعداد  إمرته  تحت  كانت  حيث 
والمتطوعين من قبائل زيان. وفي بداية سنة 
محمد  له  المغفور  جاللة  منه  طلب   ،1956
الشمال  إلى  العودة  ثراه  الخامس طيب اهلل 
عقب  التحرير  جيش  داخل  األوضاع  لترتيب 
األحداث والصراعات التي اندلعت به. إثر ذلك، 
جيش  لتأسيس  المغربي  الجنوب  إلى  توجه 
التحرير في الصحراء المغربية من سنة 1956 
المقاطعة  عن  مسؤوال  وكان   1960 سنة  إلى 
الثامنة التي امتد نشاطها من الساقية الحمراء 
إلى وادي الذهب وإلى موريتانيا، وأشرف على 
العديد من العمليات والمعارك التي شهدتها هذه 
الربوع األبية من الوطن إلى أن وقع الهجوم 
المشترك والمضاد للتحالف االسباني الفرنسي 

معركة  أي  ايكوفيون  بمعركة  يعرف  ما  في 
"المكنسة".

المقاوم  حظي   ،1973 م��ارس  شهر  وف��ي 
المرحوم الهاشمي ناضل بشرف تعيينه عضوا 
المقاومين  لقدماء  المؤقت  الوطني  بالمجلس 
وأعضاء جيش التحرير من لدن جاللة المغفور 
له الحسن الثاني، كما انتخب عضوا بمكتب 
المجلس وبلجنته الدائمة، حيث كان نعم المدافع 
عن قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 

وأراملهم وأبنائهم.
المسيرة  ف��ي  ش���ارك   ،1975 سنة  وف��ي 
الخضراء المظفرة التي أبدعتها عبقرية الملك 
الثاني  الحسن  له  المغفور  ج��اللة  الموحد 
طيب اهلل ثراه. كما تقلد منصب قنصل شرفي 
بالدار  الموريتانية  االسالمية  للجمهورية 

البيضاء. 
وللفقيد المبرور مسار طويل كرجل أعمال 
ناجح ساهم في توطيد العالقات االقتصادية 
والتجارية بين المغرب وبلدان افريقية وعربية 
بإقامته مراكز تجارية بها، بحيث واصل مسيرة 
األكبر  بالجهاد  التحرري  األصغر  الجهاد 
االقتصادي واالجتماعي وإعالء صروح الوطن. 
وظل الفقيد المبرور مخلصا وفيا للقضية 
الوطنية األولى، قضية الوحدة الترابية المقدسة 

التي كان دائم التعبئة في نصرتها.
عن  الدفاع  في  الجليلة  ألعماله  وتقديرا 
حظي  الوطنية،  والثوابت  الدينية  المقدسات 
الراحل العزيز بشرف اإلنعام المولوي السامي 
عليه بوسام العرش من درجة ضابط، أنعم به 
عليه صاحب الجاللة الملك محمد السادس حفظه 
اهلل بمناسبة تخليد الذكرى 49 لعيد االستقالل 

المجيد، كما حرصت المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير على تكريمه 
ضمن صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير سنة 2002 بمدينة الدار البيضاء، وفي 
2015 بمدينة تافراوت بمناسبة ذكرى  يناير 

تقديم وثيقة المطالبة باالستقالل.
وكان رحمة اهلل عليه طيلة مساره الجهادي 
والمقاوم  الغيور  الوطني  مثال  والنضالي 
الجسور والرجل المتواضع والصادق الملتزم 
الحقة  الوطنية  قيم  خدمة  ف��ي  والمتفاني 
المقدسات  عن  ال��دف��اع  وف��ي  العليا  والمثل 
رصيدا  مخلفا  الوطنية،  والثوابت  الدينية 
التضحيات  وجسيم  العطاءات  بجليل  حافال 

واألعمال الصالحات.
وتشاء األقدار اإللهية أن يتزامن رحيل الفقيد 
العزيز مع تخليد الشعب المغربي ومعه أسرة  
التحرير  وجيش  والمقاومة  الوطنية  الحركة 
المطالبة  وثيقة  تقديم  لحدث   77 للذكرى 

باالستقالل يوم 11 يناير 2021.
وفي هذا الظرف األليم الذي خلف في أعماقنا 
مشاعر الحزن واألسى والحسرة بهذا المصاب 
الجلل، يتقدم المندوب السامي لقدماء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير بأصدق عبارات التعازي 
والمواساة لعائلة الفقيد الصغيرة والكبيرة في 
التحرير،  والمقاومة وجيش  الوطنية  الحركة 
يلهمهم  أن  القدير  العلي  المولى  الى  ضارعا 
الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع الرحمة 
وأن  ال��ث��واب،  وجزيل  وال��رض��وان  والمغفرة 
أنعم اهلل عليهم  الذين  ينزله منزل صدق مع 
من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين 

وحسن أولئك رفيقا.

المقاوم المرحوم الها�سمي نا�سل ع�سو المجل�س الوطني الموؤقت لقدماء 
المقاومين واأع�ساء جي�س التحريرفـي ذمـة اهلل

عزيز الحالج

تدعو مديرية  العامة لألرصاد الجوية  المواطنين 
مع حلول  كل فصل الشتاء، ألخذ الحذر والحيطة 
من احتمال هبوب رياح قوية وتساقطات مطرية 
غزيرة، ما يستوجب أن تكون  هناك أهبة واستعداد 
من لدن المواطنين المارة منهم أو السائقون، ومن 
لدن شركات التنمية وتلك التي عهد إليها بتدبير 
قطاعات الستنفار عمالها وأعوانها من أجل فتح  
قنوات الصرف الصحي وتأمين سالمة المواطنين.

همت األمطار قرى ومدن المغرب برمته خاصة 
البيضاء بمنسوب مياه مرتفع ، أعاد إلى األذهان 
الذي شهدته  المؤلم والمؤسف  السيناريو  نفس 
المدينُة الشتاَء المنصرم، والتي تعهد المسؤولون 

بتفاديه في المستقبل.
وهانحن اليوم، مذ يوم الثالثاء خامس يناير، 
السادس منه، فصاعدا، تعرف مدينة  وإلى غاية 
الدار البيضاء سيال عرما،أغرق طائفة من األحياء 
مومن  أحياء سيدي  مثل:  من  واألزقة  والشوارع 
ووسط المدينة وسيدي عثمان وشارع القدس عين 

الشق والحي الحسني وشارع موالي رشيد وحي 
السدري والهراويين وبرنازيل ومديونة وليساسفة 
وتيط مليل وأهل الغالم ودار بوعزة وبوسكورة 
الزرقطوني  لشارع  التحتية  والقنطرة  واسباتة  
ومدار باشكو بالوزيس وسيدي معروف ومركب 
محمد الخامس.. ونفق شارع الزرقطوني والالئحة 

مفتوحة ومرشحة للمزيد.
هذا الواقع المر، وهذا الطارئ المتوقع من كثير 
من المواطنين الذين يفتقدون الثقة في المسؤولين 
لوعودهم العرقوبية، أربك حركة السير بل شلها في 
بعض المناطق الحساسة، فاستحال تنقل الناس 
إلى الوظيف والمعمل والحقل والورش والمتجر 
و الدكان  والمدرسة ..ووسائل النقل من سيارات 
او شاحنات وعربات الطرامواي وخطوطه مآرب 
والكاراجات..وممتلكات عامة  السفلية  السيارات 
تجد  لم  ألنها  المياه،  غمرته  ذلك  وشخصية..كل 
قنوات صرف صحي تنفذ إليها. ولم يملك من شهد 
الوقيعة -وهو في ضفة ناجية مثل سطوح المنازل-

إال أن يصّوب هاتفه تجاه آباء وأمهات يحملون 
فلذات أكبادهم أوشباب ينقلون شيئا من أغراضهم 

المنزلية في ِبركة من الماء، بخطى يثقلها الماء،  
يبكون..يصرخون يحوقلون ويلعنون..

القطب  هذا  البيضاء،  الدار  أن  للحنق  المثير 
التجاري الكبير، هذا القلب االقتصادي للمغرب، 
قد سبق أن تعرضت لفيضان مماثل أغرقها، وجعل 
المغرب في موقف شفقة بعد أن كان يرشحها كمدينة 
المدن  تكون ضمن مصاف  أن  لها  يتوقع  ُفضلى 

والعواصم العالمية الكبرى.
ووجهت ?كالعادة بعد كل مصيبة وآفة-أصابع 
االتهام إلى هذا الطرف )شركات التنمية المحلية 
أوذاك  القطاعات(   لكثير من  المدبرة  والشركات 
)المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء(، ويخرج 
المسؤولون اليوم ?بالمقابل- يتراشقون باللوم فيما 
بينهم..في نوع من التنصل من المسؤولية.ال أحد 

يريد أن يتحمل مسؤوليته بكل جرأة.
من جديد نعود ِلَلوك الكالم، والبحث عن السبب 

والمتسبب.
الصرف  قنوات  نحو  تارة  األصابع  وتتوجه   
منسوب  تحمل  على  تقوى  ال  ألنها  الصحي، 
وتارة  الغاضبة،   الطبيعة  نحو  وت��ارة  المياه، 

سالمتها  على  ائتمنوا  الذين  نحوالمسؤولين 
تكون  كي  الجهيد  الجهد  وبذل  عليها  والحفاظ 
والراقية،  الرائدة  المدن  وضمن  المغرب  مفخرة 
ال مسخرة تستدعي الشفقة، وتشي بعدم األهلية 

وتقدير المسؤولية.
هل مكتوب علينا أن نتحدث عند وبعد كل فصل 
التي تتسبب في حوادث  الحفر  إما عن  الشتاء، 
سير مميتة التي تكشف عنها األمطار ،وإما عن 
الزفت المغشوش، وإما عن تشبع شبكة الصرف 
الصحي وعدم قدرتها -رغم مارصد لها من أموال- 
على استيعاب األمطار الغزيرة ؟ أألن اإلصالحات 
المتخذة بشأنها بعد غرق المدينة األخير، لم تكن 
مدروسة بشكل جيد ،أين هو دفتر التحمالت؟ أين 

هي المحاسبة بعد وضع المسؤولية؟ 
هل مقدر علينا ان نتعايش مع التقصير  الذي 
يخلف خسائر مادية ومعنوية، والذي له تداعيات 
على المستوى االجتماعي واالقتصادي،  والذي 
الُيقبل بحال من األحوال، نظرا لما رصد للمدينة 
كي تكون مدينة فوق االختالالت من ميزانية تقدر 

برقم مهول وهو3300مليار سنتيم !!؟؟؟ 

مدينة الدار البيضاء تتنفس تحت الماء 

تذمر عام وتراشق بالتهم  للتنصل من المسؤولية



المنظمة المغربية ت�ستنكر انتهاكات 
حقوق الإن�سان بمخيمات تندوف 

وتجنيد الأطفال في عمليات
 عدائية �سد المغرب  

مصطفى اإلدريسي

االنسان  حقوق  انتهاكات  اإلنسان  لحقوق  املغربية  املنظمة  استنكرت 
املستمرة بمخيمات تندوف، واستعمال األطفال وتجنيدهم في عمليات دعائية 
عدائية ضد املغرب، في خرق تام للمواثيق والقرارات الدولية واإلقليمية املتعلقة 

بحقوق الطفل. 
الحمادة  مخيمات  لساكنة  إحصاء  بإجراء  األممي  العام  األمني  وطالبت 
وتمكينها من حرية التعبير وحرية للتنقل وعبرت عن قلقها إزاء إعالن جبهة 
 ، املنطقة  وأمن  سلم  على  يؤثر  مما  النار،  إطالق  وقف  عن  تخليها  بوليزاريو 

ويقوض مساعي األمم املتحدة إليجاد حل سياسي واقعي وقائم على التوافق.
ورصدت عودة استتباب األمن باألقاليم الجنوبية عقب تأمني املعبر الحدودي 
الكركرات، وضمان حماية املمتلكات وحرية التنقل  والنشاط التجاري البري بني 

املغرب وموريتانيا .
وعبرت املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان عن قلقها من مظاهر التراخي في 
تطبيق التباعد االجتماعي أمام العديد من املرافق العمومية والخاصة، والتي 
الصارم  اإلعمال  إلى  العمومية  السلطات  ومنبها  ومواطنات،  بمواطنني  تكتظ 
والحفاظ  الوبائية،  الحالة  تدهور  من  للحد  املقررة،  الصحية  السالمة  لتدابير 

على الصحة العامة.
وتساءل املكتب التنفيذي للمنظمة املغربية لحقوق اإلنسان في بيان توصلت 
الجريدة بنسخة منه ، عن أسباب التأخر الحملة الوطنية للتلقيح في انطالقها 
باطالع  املعنية  الجهات  وطالبت  لها،  التحضير  من  أسابيع  مرور  من  بالرغم 
الرأي العام عن تفاصيل هذه الحملة، وكذا عن موعد بدايتها، وذلك ضمانا للحق 

في املعلومة.
وسجل املكتب التنفيذي انشغاله بظاهرة االعتقال االحتياطي، مشددا على 

أن اللجوء لهذا االعتقال، يجب أن يظل تدبيرا استثنائيا. 
الضمانات  وجميع  البراءة  قرينة  احترام  على  التنفيذي  املكتب  وشدد 
املسطرية والجوهرية للمحاكمة العادلة، معلنا قراره بانتداب مراقبني ملالحظة 
محاكمة املعطي منجب الذي تم وضعه رهن االعتقال االحتياطي بقرار قضائي. 
مجددا  الفلسطينية،  القضية  من  املبدئي  بموقفه  التنفيذي  املكتب  وذكر 
تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد االحتالل واالستيطان والتهويد، 
كأساس  242 و383،  القرارين  الدولية، وخاصة  الشرعية  قرارات  على  مشددا 

لحل النزاع في إطار دولتني تتعايشان جنبا إلى جنب في أمن وسالم .

�سحايات في انهيار مبنى بدرب 
مولي ال�سريف بالحي المحمدي 

بالدار البي�ساء
عبد النبي المساوي

بدرب  الجمعةاألخير،  يوم  صباح  طوابق  ثالثة  من  مكونة  بناية  انهارت 
موالي الشريف بالحي املحمدي بالدار البيضاء.

مازاال  املفقودين  في عداد  قتيال واحدا وشخصني  الحادث، خلف   هذا 
إنقاذ  تم  ما  في  الزوال،  بعد  الثانية  الساعة  حدود  إلى  األنقاض  تحت 
أشخاص آخرين أصيبوا إصابات مختلفة، تم نقلهم إلى مستعجالت محمد 
الخامس.  ويقول أحد حراس الليل باملنطقة إذ  كان في تواصل بالهاتف مع 
أحد الضحايا املوجودين هو وابنه تحت الركام إلى أن انقطع االتصال به.

الحفر،  و  التنقيب  من  ساعتني  حوالي  وبعد  املدنية  الوقاية  عناصر   
تمكنت من إخراج جثة أحد الضحايا قيل إنها كانت ألحد املارة.

اآليلة  الدور  من  العديد  بها  الشريف  موالي  درب  منطقة  أن  ومعلوم 
للسقوط ومازالت مسكونة، وأن عامل الوقت هو املحدد األول لهذا السقوط، 
وأن هناك قرارات باإلفراغ وعدم السكن بها، غير أن هذه القرارات لم يتم 

تنفيذها.
ومن جهته، استعانت السلطات بعني املكان وتحت أنظار عامل العمالة، 
بعمال اإلنعاش لرفع األحجار و األتربة، وهو ما كان يشكل خطرا عليهم في 
الوقت الذي تم فيه تنبيه القائمني على هذه املجازفة بأرواح عمال اإلنعاش 
املكان  املدنية، نظرا ألن  الوقاية  العملية، من قبل أحد عناصر  من خطورة 
املسؤول عن  أن هذا  األنقاض، غير  مازال هناك ضحايا تحت  وأنه  خطر، 

عمال اإلنعاش تجاهل كالم رجل الوقاية.

Al Ittihad Al Ichtirakiأخبار03

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

السبت - األحد - اإلثنني 11/10/09 يناير 2021 املوافق 27/26/25 جمادى األولى 1442 العدد 12.738

الكشف عن التدابير المتخذة واإلمكانيات التي تمت تعبئتها خالل ندوة نظمتها الجمعية المغربية للعلوم 
الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة 

المغرب ي�ستعد ل�ستقبال اللقاحات وتعبئة اأكثر من 24 األفا من الموارد 
الب�سرية لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح �سد كوفيد 19

وحيد مبارك

بالدنا  أن  الطالب  آيت  خالد  أكد 
وحكمة  وبتأٍن  كاملة  بمسؤولية  تمضي 
ملواجهة  السديدة  امللكية  التوجيهات  وراء 
وبعد  ظهورها  قبل  ما  الوبائية،  الجائحة 
تسجيل أول حالة واليوم كذلك، مشددا على 
أن الحكومة املغربية لم تدخر جهدا في سبيل 
االقتصادي  والعبء  الصحي  الثقل  تخفيف 

واالجتماعي عن املواطنني واملواطنات. 
تالها  له  كلمة  في  الصحة  وزير  وأوضح 
بالنيابة عنه عبد الحكيم يحيان مدير مديرية 
التي  االفتراضية  الندوة  خالل  السكان، 
الطبية  للعلوم  املغربية  الجمعية  نظمتها 
مع  بشراكة  للصحة  الوطنية  والفيدرالية 
مساء  واملدنية  املهنية  التنظيمات  من  عدد 
الوطنية  الحملة  إنجاح  حول  الخميس، 
كل  أن   ،19 كوفيد  فيروس  ضد  للتلقيح 
إطالق  أجل  من  اتخاذها  تم  االستعدادات 
هذه الحملة التي تعّد الحّل الوحيد للخروج 
أنه  مبرزا  تبعاتها،  ومن  الصحية  األزمة  من 
هذا  لتحقيق  مهمة  ومراحل  أشواط  قطع  تم 
الهدف، خاصة في مراحل التجارب السريرية 
ومن خالل متابعة الوضع بشكل علمي دقيق، 
لكي تمنح بالدنا ملواطنيها لقاحا آمنا وفعاال، 
النتيجة  هذه  إلى  للوصول  أنه  على  مؤكدا 
لهذا كان من الضروري جدا التريث وانتظار 
التراخيص التي تمّكن من ذلك حتى وإن رأى 

في ذلك البعض تأخرا نوعا ما.
تم  أنه  كلمته  في  الطالب  آيت  وأوضح 
تخصيص أكثر من 3 آالف نقطة تلقيح، مشيرا 
إلى دور املستشفيات الجامعية في هذا اإلطار 
العاملني  املهنيني  تلقيح  على  ستعمل  التي 
للمستشفى  بالنسبة  الحال  هو  كما  بها، 
آالف   6 يتوفر على  الذي  ابن رشد  الجامعي 
الوحدات  عن  فضال  للصحة،  ومهنية  مهني 
إنجاح  في  بدورها  ستنخرط  التي  املتنقلة 
الصحة  وزير  وأكد  الوطني.  الورش  هذا 
للتلقيح  الوطنية  الحملة  إنجاح  أن  على 
يعتبر أولوية وطنية، لهذا فقد تم اتخاذ كل 
التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف، كما 
لتفادي  االحتياطات  من  مجموعة  اعتماد  تم 
التي  التلقيح  عملية  خالل  العدوى  انتقال 
سيؤطرها مهنيو الصحة، إلى جانب تشكيل 
للقيام بمراقبة  لجان مركزية وأخرى جهوية 
اللقاح  جرعات  على  الحصول  حني  لحظية 
وأخرى بعدية لتتبع الوضع من أجل حماية 
الحصول  أن  إلى  الطالب  آيت  ونّبه  شاملة. 
التلقيح ال يعني بأي شكل من األشكال  على 
يجب  التي  الوقائية،  التدابير  عن  التخلي 
استيفاء  حني  إلى  أكبر  بشكل  بها  التقّيد 
كاملة  بالعملية  الخاصة  الزمنية  الفترة 
الجماعية  املناعة  إلى  والوصول  بمرحلتيها 
املرغوب فيها وتكوين املضادات التي تسمح 

بعودة الحياة إلى طبيعتها.
سعيد  موالي  الدكتور  شّدد  جهته،  من 
للعلوم  املغربية  الجمعية  رئيس  عفيف، 
الطبية في كلمة تقديمية للندوة التي حملت 
إنجاح  أجل  من  جميعا  "معبأون  عنوان 
 ،"19 كوفيد  ضد  للتلقيح  الوطنية  الحملة 
الجمعية  من  وفاء  يأتي  اللقاء  هذا  أن  على 
والفيدرالية الوطنية للصحة وكافة شركائهما 
املساهمة  في  واملتمثل  قطعه  تم  الذي  للوعد 
في رفع مستوى التثقيف الصحي والتوعية 
يرتبط  ما  كل  في  باملسؤولية  والتحسيس 
بالجائحة  له صلة  ما  وبكل  العامة  بالصحة 
الوعي  على  عفيف  الدكتور  وأكد  الوبائية. 
التام ألعضاء التنظيمني إسوة بكافة املنتمني 
إلى الجسم الصحي عسكري ومدني، خاص 
وصيادلة،  وتقنيني  وممرضني  أطباء  وعام، 
هذه  عاتق  على  امللقاة  املسؤولية  بحجم 
الفئات، وعلى باقي الفاعلني واملتدخلني، وكذا 
الوطنية  الحملة  املواطنني إلنجاح هذه  كافة 
الوقت  نفس  في  مشيدا  املرتقبة،  للتلقيح 
ساهمت  التي  االستباقية  امللكية  التعليمات 
كما  الجائحة،  وحّدة  وقع  من  التخفيف  في 
مّكن اإلشراف امللكي على هذا امللف من فتح 
باب الحصول على اللقاحات لبالدنا وتمكني 

املواطنني منها باملجان.
موالي  البروفسور  شّدد  له،  مداخلة  وفي 
التقنية  اللجنة  رئيس  العلوي،  الطاهر 
بالتلقيح  الخاصة  االستشارية  والعلمية 
مصاحبة  بدون  أنه  على   ،19 كوفيد  ضد 
جماعية لكافة املواطنات واملواطنني ال يمكن 

تحقيق النتائج املرجوة من الحملة الوطنية 
محظوظة  بالدنا  أن  على  مؤكدا  للتلقيح، 
بالنظر النخراطها في توفير لقاحني يتوفران 
لتركيبتهما  بالنظر  والفعالية  النجاعة  على 
وطبيعتهما العلمية. وأبرز الخبير في مجال 
االفتخار  يجب  أنه  على  والتلقيح  الصحة 
من  الصحة  وبمهنيي  الصحي  بنظامنا 
تدخل  مجال  مستعرضا  مواقعهم،  مختلف 
إليها  املوكولة  واملهام  يترأسها  التي  اللجنة 
بتقديم  تقوم  أنها  مبرزا  الظرفية،  هذه  في 
األشغال  تتبع  خالل  من  والدعم  االستشارة 
التي تتم على كافة الواجهات إلنجاح الحملة 

الوطنية للتلقيح.
بدوره، أكد محمد فيكرات رئيس التجمع 
املقاوالت  في  والسالمة  للوقاية  البينمهني 
الحملة  إنجاح  أهمية  على  "جيبسي"، 
لكافة  الجماعي  واالنخراط  للتلقيح  الوطنية 
األهداف  لتحقيق  والقطاعات  املكونات 
الطالئعية  باألدوار  مشيدا  منها،  املرجوة 
ملهنيي الصحة، ومشددا في نفس الوقت على 
التدابير  اتباع  في  الصرامة  اعتماد  ضرورة 
الوقائية الفردية منها والجماعية، خاصة في 
املناعة  إلى  للوصول  وذلك  املقاوالت،  مجال 

الجماعية في أقرب وقت.
الخطوات  من  جملة  فيكرات  واستعرض 
الصناعية  الوحدات  في  اعتمادها  تم  التي 
الجائحة  زمن  طيلة  املختلفة  واملقاوالت 
الوبائية من أجل التخفيف من وقعها صحيا 
وضع  تم  أنه  مبرزا  واجتماعيا،  واقتصاديا 
مرجع علمي رهن إشارة املقاوالت لتشخيص 
اإلجراءات  احترام  أجل  من  العمل  خطط 
مع  والتعامل  املقاولة  داخل  االحترازية 
املخاطر املختلفة، خاصة الصحية منها، إلى 
جانب إعداد تطبيق خاص وسهل االستعمال 
أحجامها  باختالف  املقاوالت  لكل  موجه 

وتعدد أنشطتها.
وبخصوص االستعدادات إلنجاح الحملة 
الكريم  عبد  الدكتور  أكد  للتلقيح،  الوطنية 
واألطباء  الطبيبات  هيئة  رئيس  الزبيدي، 
مهنيي  أن  سطات،  الدارالبيضاء  بجهة 
الصحة جاهزون لالنخراط في إنجاح الحملة 
من خالل املساهمة الفعلية وعبر تلقي اللقاح 
كذلك، إذ أن هناك حوالي 10 آالف من األطباء 
في  جانبهم  إلى  يشتغلون  ومن  واملمرضني 
تم  الذين  الجهة  مستوى  على  الحقل  هذا 
إعداد اللوائح الخاصة بهم والذين ينتظرون 
كل  تعبئة  عن  فضال  اللقاح،  على  الحصول 
املوارد البشرية املتوفرة إلنجاح هذا الورش 

الوطني.
مشاركة  االفتراضية  الندوة  هذه  وعرفت 
رشد  ابن  الجامعي  االستشفائي  املركز  مدير 
هشام  موالي  البروفسور  بالدارالبيضاء، 
عفيف، الذي قدم مداخلة علمية وتقنية، وقف 
وتركيبته  الفيروس  طبيعة  عند  خاللها  من 
التي  واملراحل  الجسم  إلى  انتقاله  وطرق 
يقطعها، فضال عن آثاره خاصة في ظل عدم 
توفر عالج ناجع للقضاء عليه لحّد الساعة، 
مستعرضا وقعه الكبير على مستوى املراضة 
العرض الصحي دون  واإلماتة وتبعاته على 
واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات  إغفال 
على  الصحة  في  املختص  وأشار  والنفسية. 
اللقاحات  إلى  التنفسي  الجهاز  مستوى 
قطعها  التي  واألشواط  العالم  عبر  املتوفرة 
بمختلف  التجارب  مستوى  على  تحضيرها 
والدول  تركيباتها  اختالف  وإلى  مراحلها، 
مستعرضا  بعينه،  لقاح  كل  اعتمدت  التي 
املطلوبة  التلقيح  طريقة  الوقت  نفس  في 
والخطوات التي تمّهد لتشكيل مناعة ُتسّجل 
مستقبال  الفيروس  لرصد  الذاكرة  خلية  في 

ومواجهته.
عفيف  هشام  موالي  البروفسور  وأكد 
اللقاحات  وإنتاج  تطوير  تسريع  أن  على 
والتجارب  العلمي  التطور  بفضل  تأتى 
من  القريبني  اثنني  فيروسني  على  السابقة 
كوف  سارس  وهما   2 كوف  سارس  فيروس 
وميرسكوف، إضافة إلى التعبئة املالية التي 
إلى  املكثفة  السريرية  تم توفيرها والتجارب 
جانب عوامل أخرى مكنت من تقليص الزمن 
الحصول  قبل  اللقاحات  تقضيه  كان  الذي 
عليها. ونّبه البروفسور عفيف إلى أنه يمكن 
الحصول على اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 
مؤخرا  حصلوا  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
لذلك  بالنسبة  الحال  هو  كما  لقاح  على 
مرور  بعد  املوسمية  األنفلونزا  يخص  الذي 
الذين  لألشخاص  بالنسبة  أما  أسبوعني، 
ظهرت عليهم بعض األعراض التي تدل على 

اإلصابة بكوفيد أو لديهم سابقة مرضية فلن 
الفيروس  اللقاح ضد  على  الحصول  يمكنهم 

إال بعد 12 أسبوعا بالتمام والكمال.  
علم  في  الخبير  أوضح  جهته  من 
الفيروسات ومدير معهد باستور، البروفسور 
أن  له  مداخلة  في  املعروفي،  الرحمان  عبد 
تؤثر  قد  الفيروس  يعرفها  التي  الطفرات 
هو  كما  انتشاره  وسرعة  ضراوته  على 
الحال بالنسبة ملا وقع في بريطانيا، مشددا 
"الجينومية"  املراقبة  وضرورة  ّأهمية  على 
للفيروس، وتتبع كل ما له عالقة به منذ النشأة 
إلى االنتشار واالنتقال من منطقة إلى أخرى، 
وهو ما يسمح للمختصني بإعداد االختبارات 
في  وكذا  تطوره  ومراقبة  برصده  الكفيلة 
ضده.  اللقاحات  بإنجاز  املتعلقة  األبحاث 
واألشواط  املراحل  املعروفي  واستعرض 
التي تقطعها هذه املراقبة والبروتكول املتبع 
لتحقيق هذه الغاية، مشيرا في نفس الوقت 
والتي  املختبر  بها  قام  التي  املراقبة  أن  إلى 
انتقال  عدم  كشفت  مؤخرا،  عّينة   50 هّمت 

الطفرة الجديدة للفيروس إلى بالدنا.  
الحكيم  عبد  الدكتور  مداخلة  وتطرقت 
يحيان، مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، 
أجل  من  بها  القيام  تم  التي  االستعداد  إلى 
كوفيد  ضد  للتلقيح  الوطنية  الحملة  إطالق 
19 تقنيا ولوجستيكيا، حيث كشف في هذا 
اإلطار على أن الساكنة املستهدفة يقدر عددها 
مواطنا   651 و  ألفا   245 و  مليون   24 بـ 
ومواطنة، وتم تخصيص 3047 نقطة تلقيح 
إلى جانب 10 آالف و17 نقطة متنقلة، وبلغ 
بالتلقيح  الخاصة  والفرق  املجموعات  عدد 
طبيبا   3471 تعبئة  تمت  كما  فريقا،   6375
و 9904 ممرضا، إضافة إلى متدخلني آخرين 
من قطاع الصحة يبلغ عددهم 4032 و 7249 
البشرية  املوارد  مجموع  ليصل  خارجه،  من 
املجّندة للمساهمة في إنجاح الحملة 24701 

شخصا.
اللوجستيكية  املوارد  يحيان  واستعرض 
بالنسبة  الحال  هو  كما  تعبئتها  تمت  التي 
لغرف التبريد بـ 59 مستشفى و 77 صيدلية 
"إقليمية" إلى جانب 4035 ثالجة واملجّمدات 
البالغ عددها 236  فضال عن  معدات أخرى 
وصول  فور  أنه  املتحدث  وأوضح  مختلفة. 
ونزولها  باللقاحات  املحّملة  الطائرات 
شاحنات  عبر  نقلها  سيتم  املطار  بأرضية 
صوب  الدرك  من  بأطقم  مصحوبة  ستكون 
اإلقليمية  املخازن  ثم نحو  املركزي  املستودع 
املواطنني  تمكني  غاية  إلى  التلقيح  فمراكز 
منها، مبرزا انه تمت تعبئة 9 شاحنات تصل 
حمولتها إلى 25 طنا، و 4 تقّدر حمولتها بـ 
ما  سعتها  تتراوح  شاحنات   8 ثم  طنا،   17
بني 7 و 8 اطنان، فضال عن 12 مركبة ذات 

االستعماالت املتعددة.
وعرفت الندوة مشاركة الخبير في الصحة 
عن  للحديث  قال  أبو  رضوان  البروفسور 
التجارب السريرية الخاصة بلقاح سينوفارم، 
العلمية  التفاصيل  من  عدد  عن  تحدث  الذي 
فعالية  تم رصد  أنه  على  به، مشددا  املتعلقة 
ال جدال فيها خالل مراحل التجارب السريرية 
الفعالية  أن  مؤكدا  اللقاح،  هذا  تخص  التي 
أساس  على  تقييمها  تم  إليها  خلص  التي 
األجسام  تحييد  في  االرتفاع  هما  معيارين 
كوفيد19  حاالت  عدد  بني  واملقارنة  املضادة 
على  حصلت  التي  املتطوعني  مجموعة  في 

الدواء الوهمي والتي حصلت على اللقاح.
وأكد الخبير في مجال الصحة أن املراقبة 
انطالق  بعد  امللّقحني  املواطنني  ستشمل 
الحملة الوطنية للتلقيح وسيتم رصد وتتبع 

فعالية اللقاح بعد 14 يوما من الحصول عل 
أشهر وأخرى   6 املتابعة  الجرعتني وستمتد 
بعد  شهرا   12 إلى  تصل  املأمونية  أجل  من 
الحصول عن اللقاح لقياس درجات مضادات 
على  وقدرتها  الزمني  وعمرها  األجسام 
إلى  املتحدث  وأشار  الفيروس.  مواجهة 
بها  القيام  تم  التي  السريرية  التجارب  أن 
أشخاصا  شملت  املغرب  في  املتطوعني  على 
تتراوح أعمارهم ما بني 20 و 76 سنة بمعدل 
من  املئة  في   96 سنة،   32 بـ  يقدر  عمري 
املتطوعني كانوا ذكورا ويتعلق األمر بـ 577 
4 في املئة،  24 من اإلناث بنسبة  شخصا و 
593 مغاربة وستة صينني إلى جانب شخص 

من جنسية مالية.
خبراء  مشاركة  عرفت  قد  الندوة  وكانت 
آخرين، كما هو الحال بالنسبة للبروفسورة 
وعن  اللقاح  عن  للحديث  السليماني  رشيدة 
تتبع العملية وآثاره والتعبئة التي تم القيام 
مداخلة  إلى جانب  الغاية،  هذه  لتحقيق  بها 
إضافة  فرنسا  من  كوهن  روبرت  للبروفسور 
وكذا  "جيبسي"  عن  امليساوي  خاليد  إلى 
العربي  املغرب  لوكالة  ممثال  لكحل  هشام 
قلب  في  اإلعالم  موقع  عن  للحديث  لألنباء 

الحملة الوطنية للتلقيح.
 

تمضي  بالدنا  الطالب:  آيت  خالد 
وراء  وحكمة  وبتأٍن  كاملة  بمسؤولية 
التوجيهات امللكية السديدة ملواجهة الجائحة 

الوبائية
 

األطباء واملمرضون  عفيف:  موالي سعيد 
بحجم  تام  وعي  على  والصيادلة  والتقنيون 
باقي  وعلى  عاتقهم  على  امللقاة  املسؤولية 
الفاعلني واملتدخلني إلنجاح الحملة الوطنية 

للتلقيح املرتقبة
 

مصاحبة  بدون  العلوي:  الطاهر  موالي 
جماعية لكافة املواطنات واملواطنني ال يمكن 
تحقيق النتائج املرجوة من الحملة الوطنية 

للتلقيح
 

عبد الكريم الزبيدي: 10 آالف من األطباء 
جانبهم  إلى  يشتغلون  ومن  واملمرضني 
سطات  الدارالبيضاء  بجهة  الحقل  هذا  في 
ينتظرون الحصول على اللقاح واملشاركة في 

هذا الورش الوطني
 

الذين  األشخاص  عفيف:  هشام  موالي 
ظهرت عليهم األعراض التي تدل على اإلصابة 
يمكنهم  لن  مرضية  سابقة  لديهم  أو  بكوفيد 
بعد  إال  الفيروس  اللقاح ضد  على  الحصول 

12 أسبوعا بالتمام والكمال
 

املراقبة التي قام  الرحمان املعروفي:  عبد 
عّينة   50 هّمت  والتي  باستور  مختبر  بها 
الجديدة  الطفرة  انتقال  عدم  كشفت  مؤخرا، 

من الفيروس إلى بالدنا
 

الفرق  عدد  بلغ  يحيان:  الحكيم  عبد 
تمت  كما  فريقا،   6375 بالتلقيح  الخاصة 
3471 طبيبا و9904 ممرضا، إضافة  تعبئة 
يبلغ  الصحة  قطاع  من  آخرين  متدخلني  إلى 

عددهم 4032 و7249 من خارجه
 

رضوان أبو قال: املتطوعون الذين شاركوا 
بينهم  577  من  كان  السريرية  التجارب  في 
من الذكور و 24 من اإلناث، 593 مغاربة وستة 

صينني إلى جانب شخص من جنسية مالية

االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  استقبل 
األستاذ  الشعبية  االشتراكي   للقوات 
املكتب  بأعضاء  لشكر،   مرفوقا  إدريس 
وعبد  سداس  فتيحة  السياسي   األخت 
املقصود راشدي،   ممثلي   تنسيقية األحزاب 
السياسية املغربية بالخارج،   وذلك صباح   
املركزي   للحزب  باملقر   الخميس   7   يناير 

بالرباط . 

وكان اللقاء فرصة لالستماع النشغاالت 
فيما   يتعلق  ممثلي   التنسيقية،   خاصة 
بضمان املشاركة السياسية واملؤسساتية 
ملغاربة العالم وتفعيل مقتضيات الدستور 
بهذا الخصوص،   وإنصافهم وتمكينهم من 
أوضاعهم  عن  والتعبير  صوتهم  إسماع 
الوطن  واملساهمة في   الدفاع عن مصالح 

واملواطنني . 

وأكد األستاذ إدريس لشكر،   أن الحزب 
تقدم بعدد من املبادرات واملقترحات حول 
اإلصالحات السياسية واالنتخابية،   وذلك 
لضمان ومراعاة تمثيلية الجالية املغربية 
بالخارج بمجلس النواب،   وممارسة حقهم 

الدستوري   في   إطار املواطنة الكاملة . 
وكان حزب االتحاد االشتراكي   للقوات 
الشعبية،   قد دعا في   مذكرته حول إصالح 

آليات  اعتماد  إلى  االنتخابية  املنظومة 
مبسطة لتمكني مغاربة العالم من املشاركة 

في   العمليات االنتخابية . 
و أجمع الحضور على أنه حان الوقت 
املقيمة  املغربية  الجالية  حق  لضمان 
سياسة  وتمثيلية  في   مشاركة  بالخارج 
الديمقراطي   لبالدنا،   في   املسار  كاملة 

 واتخاذ القرار العمومي . 

الكاتب الأول لحزب التحاد ال�ستراكي   ي�ستقبل   
 ممثلي   تن�سيقية الأحزاب المغربية بالخارج
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خاص

ذكرى تقدمي وثيقة املطالبة باالستقالل يف 11 يناير 1944

وكاالت
بمظاهـر االعتـزاز واإلكبــــار، وفي أجـواء التعبئة 
الوطنيـة الشاملــــة تحت القيادة الحكيمة لصاحب 
الجاللـــة الملك محمـد السادس نصـره اهلل، يخلـد 
الوطنية  الحركة  أسـرة  ومعه  المغربـي  الشعـب 
والمقاومة وجيش التحرير يوم االثنين 11 يناير 
2021، ذكرى من أغلى وأعز الذكريات المجيدة في 
ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية واالستقالل 
وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية، والتي 
تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، وتستحضر 
الناشئة واألجيال الجديدة دالالتها ومعانيها العميقة 
وأبعادها الوطنية التي جسدت سمو الوعي الوطني 
وقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات 
آلفاق  واستشرافا  الوطنية  والثوابت  الدينية 

المستقبل.
إنها الذكرى 77 للحدث التاريخي البارز والراسخ 
في ذاكرة كل المغاربة، حدث تقديم وثيقة المطالبة 
باالستقالل في 11 يناير 1944، والتي يحتفي بها 
الوطنية  الحركة  برجاالت  وبرورا  وفاء  المغاربة 
للبطوالت  وتخليدا  التحرير،  وجيش  والمقاومة 
بروح  الوطن  هذا  أبناء  صنعها  التي  العظيمة 
بوجاهة  وبقناعة  عميق،  وبإيمان  عالية  وطنية 
وعدالة قضيتهم في تحرير الوطن، مضحين بالغالي 
االستعمار  نير  من  الخالص  سبيل  في  والنفيس 

وصون العزة والكرامة. 
لقد وقف المغرب عبر تاريخه العريق بعزم وإصرار 
الطامعين مدافعا عن وجوده  في مواجهة أطماع 
في  يدخر جهدا  ولم  ووحدته،  وهويته  ومقوماته 
التضحيات  جسيم  وتحمل  وحدته  صيانة  سبيل 
في مواجهة المحتل األجنبي الذي جثم على التراب 
الوطني منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البالد إلى 
مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية بوسط 
والوضع  بالشمال،  اإلسبانية  والحماية  المغرب، 
االستعماري باألقاليم الجنوبية، فيما خضعت منطقة 

طنجة لنظام حكم دولي. 
هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت والتقسيم 
للتراب الوطني، هو ما جعل مهمة التحرير الوطني 
صعبة وعسيرة بذل العرش والشعب في سبيلها 
جسيم التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل 
الحرية  لتحقيق  والصيغ  األشكال  ومتعدد  األمد 
ألوانه  تعدد  في  المستعمر  نير  من  والخالص 
خوض  إلى  الشعبية  االنتفاضات  فمن  وصــوره. 
وبالشمال  المتوسط  باألطلس  الضارية  المعارك 
والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة 
ما سمي بالظهير االستعماري التمييزي في 16 ماي 
1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي اإلصالحيـة 
وثيقة  فتقديم  و1936،   1934 في  والمستعجلـة 

المطالبة باالستقالل في 11 يناير 1944. 
وعبر هذه المراحل التاريخية، عمل أب األمة وبطل 
التحرير واالستقالل جاللة المغفور له محمد الخامس 
طيب هلل ثراه على إذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها 
وأهدافها منذ توليه عرش أسالفه المنعمين يوم 
18 نونبر 1927، حيث جسد الملك المجاهد رمز 
المقاومة والفداء قناعة شعبه في التحرير وإرادته في 
االستقالل، معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب 
وتمسك  واالستقالل  الحرية  في  المغربي  الشعب 
المغرب بمقوماته وثوابته األصيلة واألثيلة، متحديا 
والشخصية  الوطنية  الهوية  محاوالت طمس  كل 

المغربية. 

لقد تواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة جاللة 
الذي  ثراه  هلل  طيب  الخامس  محمد  له  المغفور 
اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر 
يناير 1943 لطرح قضية استقالل المغرب وإنهاء 
نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة 
الحلفاء في  المغرب من أجل مساندة  بذلها  التي 
حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا من 
الغزو النازي، وهذا ما أيده الرئيس األمريكي آنذاك 
»فرانكالن روزفلت« الذي اعتبر أن طموح المغرب 
معقول  طموح  حريته  واستعادة  استقالله  لنيل 

ومشروع. 
تقرير  في  الشعوب  حق  مبدأ  مع  وانسجاما 
مصيرها، حدث تحول نوعي في طبيعة ومضامين 
المطالبة  من  انتقلت  بحيث  المغربية  المطالب 
كان  مما  باالستقالل.  المطالبة  إلى  باإلصالحات 
سلطات  بين  العالقات  مسار  على  األثــر  بالغ  له 
وبين  وبينها  الفرنسية  للحماية  العامة  اإلقامة 
الحركة الوطنية التي كان بطل التحرير واالستقالل 
والمقاوم األول جاللة المغفور له محمد الخامس 
طيب اهلل ثراه رائدا لها وموجها وملهما لمسارها 
بإيمان عميق وعزيمة راسخة وثبات على المبادئ 

والخيارات الوطنية. 
في هذا السياق، تكثفت االتصاالت واللقاءات بين 
القصر الملكي والزعماء والقادة الوطنيين من طالئع 
الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وبرزت 

باالستقالل  المطالبة  وثيقة  تقديم  فكرة  األفق  في 
بإيحاء من جاللة المغفور له محمد الخامس، ثم 
شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق 

محكم مع جاللته وتوافق على مضمونها. 
فكان طيب هلل مثواه يشير عليهم بما تمليه حنكته 
السياسية من أفكار وتوجهات كفيلة بإغناء الوثيقة 
الفئات  لكافة  تمثيلها  على  والحرص  التاريخية 
والشرائح االجتماعية وأطياف المشهد السياسي 
في البالد، حيث تم تقديمها بعد صياغتها النهائية 
إلى اإلقامة العامة، فيما سلمت نسخ منها للقنصليات 
العامة للواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، كما 
أرسلت نسخة منها إلى ممثلية االتحاد السوفياتي 

آنذاك. 
وقد تضمنت وثيقة المطالبة باالستقالل جملة 

من المطالب السياسية والمهام النضالية:
1 - ما يتعلق بالسياسة العامة: 

- استقالل المغرب تحت قيادة ملك البالد الشرعي 
سيدي محمد بن يوسف.                       

التي يهمها األمر لضمان  الدول  لدى  السعي   -
هذا االستقالل. 

وثيقة  على  الموافقة  للدول  المغرب  انضمام   -
األطلنطي )األطلسي( والمشاركة في مؤتمر الصلح. 

2 - ما يتعلق بالسياسة الداخلية:
- الرعاية الملكية لحركة اإلصالح وإحداث نظام 
سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البالد العربية 

واإلسالمية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة 
فئات وشرائح الشعب المغربي. 

لقد كانت وثيقة المطالبة باالستقالل في سياقها 
التاريخي والظرفية التي صدرت فيها، ثورة وطنية 
المغاربة  وعي  عكست  والمقاييس  المعاني  بكل 
قدرتهم  على  والبرهان  الدليل  وأعطت  ونضجهم 
وتقرير  المشروعة  حقوقهم  عن  للدفاع  وإرادتهم 
مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم 
إلرادة المستعمر وإصرارهم على مواصلة مسيرة 
النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في 
مواجهة النفوذ األجنبي إلى أن تحقق النصر المبين 

بفضل ملحمة العرش والشعب المجيدة. 
وجيش  والمقاومة  الوطنية  الحركة  أسرة  وإن 
التحرير وهي تخلد الذكرى 77 لحدث تقديم وثيقة 
المطالبة باالستقالل في أجواء من الحماس الوطني 
والتعبئة الشاملة لتؤكد على واجب الوفاء والبرور 
وأعالمها  وبرموزها  الوطنية  التاريخية  بالذاكرة 
الوقت،  ذات  في  وهي  الميامين.  الغر  وأبطالها 
القوية  واإلشــارات  الرسائل  إيصال  على  تحرص 
وإشاعة رصيد القيم والمثل العليا ومكارم األخالق 
الشباب والناشئة واألجيال  في أوساط وصفوف 
الجديدة والقادمة لتتشبع بأقباسها وتغترف من 
ينابيعها، ما به تتقوى فيها الروح الوطنية وحب 
الوطن واالعتزاز باالنتماء الوطني لمواصلة مسيرات 
المتبصرة  القيادة  تحت  والمستقبل  الحاضر 

والحكيمة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس 
الجديد،  المغرب  وإعالء صروح  لبناء  نصره هلل 
الشاملة  والتنمية  والديمقراطية  الحداثة  مغرب 

والمستدامة والتضامن والتكافل االجتماعي.
وجيش  المقاومة  ألســرة  سانحة  والمناسبة 
التحرير لتعبر عن اعتزازها الكبير وثقتها الموصولة 
في القيادة الحكيمة والمتبصرة والمقدامة لجاللة 
أثمرت من  السادس حفظه هلل، وما  الملك محمد 
إنجازات تاريخية وتحوالت استراتيجية تشهدها 
الترابية  الوحدة  قضية  األولى،  الوطنية  قضيتنا 
المقدسة، أسفرت عن إعالن القرار التاريخي للواليات 
التامة  بالسيادة  باالعتراف  األمريكية  المتحدة 
والكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، والذي 
النزاع  مسار  في  ومفصلية  حاسمة  لحظة  ُيشكل 
وحدتنا  خصوم  يسعى  والذي  الُمفتعل  اإلقليمي 
الترابية إلى تأبيده ضدا على الحقائق التاريخية 
التي تشهد على أن الصحراء كانت مغربية وستظل 

مغربية إلى أن يرث هلل األرض ومن عليها.
األمريكية  المتحدة  الواليات  بقرار  ترحب  كما 
القاضي بفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة تضطلع 
االستثمارات  تشجيع  أجل  من  اقتصادية  بمهام 
االقــتــصــاديــة  بالتنمية  والــنــهــوض  األمــريــكــيــة 
واالجتماعية لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية، بما 
من شأنه تعزيز الدينامية الديبلوماسية بفتح العديد 
من القنصليات بالصحراء المغربية والبالغ تعدادها 
إلى اليوم 19 قنصلية، 9 منها بمدينة الداخلة و10 
بتعزيز  كفيلة  جديدة  آفاق  وفتح  العيون؛  بمدينة 
وتقوية الموقف المغربي في األوساط الدولية، يزيد 
من عزلة خصوم الوحدة الترابية، ويسهم في مواجهة 
التشويش  إلى  الرامية  ومؤامراتهم  مناوراتهم 

ومحاولة النيل من الحقوق المشروعة لبالدنا.
واحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الخالدة بما يليق 
بها من مظاهر االعتزاز واإلجالل واإلكبار، ستنظم 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير، يوم االثنين 11 يناير 2021 على الساعة 
الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات والمحاضرات 
بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير الكائن مقرها بالحي اإلداري، أكدالـ  الرباط، 
احتفالية رمزية، ستلقى خاللها كلمات حول هذا 
الحدث التاريخي الخالد والطافح بالدروس والعبر 
التي يتوجب استحضارها لتنوير أذهان الناشئة 
واألجيال الجديدة بمضامينها وعظاتها ورسائلها 

النبيلة في مسيرات الحاضر والمستقبل.
كما سيتم تكريم 11 من قدماء المقاومين وأعضاء 
الرباط  وتوزيع  لعمالة  المنتمين  التحرير  جيش 
إعانات مالية واجتماعية على عدد من أفراد أسرة 
المقاومة وجيش التحرير المستحقين للدعم المادي 

والرعاية االجتماعية.
الذكرى  هذه  تخليد  برنامج  تنظيم  أن  ومعلوم 
سيتم في تقيد والتزام تام بضوابط وقواعد التباعد 
االجتماعي والتدابير االحترازية والسالمة الصحية 

التي توصي بها التوجيهات الحكومية.
كما أعدت النيابات الجهوية واإلقليمية والمكاتب 
المقاومين  لقدماء  السامية  للمندوبية  المحلية 
فضاءات  شبكة  ومعها  التحرير  جيش  وأعضاء 
وتعدادها  والتحرير  للمقاومة  التاريخية  الذاكرة 
أنشطة  برامج  الوطني  الــتــراب  عبر  وحــدة   95
الذاكرة  مع  وتواصلية  وثقافية  تربوية  وفعاليات 
التاريخية بتنسيق وشراكة مع القطاعات الحكومية 
المنتحبة  والهيئات  العمومية  والمؤسسات 

والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

 الذكرى 77 للحدث التاريخي البارز والراسخ يف ذاكرة كل املغاربة، حدث تقدمي وثيقة 
املطالبة باالستقالل يف 11 يناير 1944، والتي يحتفي بها املغاربة وفاء وبرورا برجاالت 
احلركة الوطنية واملقاومة وجيش التحرير، وتخليدا للبطوالت العظيمة التي صنعها 
أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وبإميان عميق، وبقناعة بوجاهة وعدالة قضيتهم 
يف حترير الوطن، مضحني بالغالي والنفيس يف سبيل اخلالص من نير االستعمار وصون 
العزة والكرامة

حدث جيلي ونوعي يف ملحمة الكفاح الوطني
من اأجل احلرية واال�ستقالل وحتقيق ال�سيادة الوطنية والوحدة الرتابية



هل   يمكن أن   يكون رجل   يرتدي   قبعة من الفرو 
صيادا من منطقة الساحل؟ هل   ينبغي   لقوات حفظ 
أنصار  اقتحام  أثار  في   واشنطن؟  التدخل  السالم 
األربعاء   األخير  الكابيتول  مبنى  ترامب  لدونالد 
السخرية في   جميع أنحاء إفريقيا التي   اعتادت على 
تلقي   دروس في   الديموقراطية من الواليات املتحدة . 

العام  أغ   املحمود،   األمني  » أدان «  فهد  في   مالي،  
على  بشدة  للطوارق  الذاتي   تابعة  للدفاع  ملجموعة 
في   مبنى  تقليديني  صيادين  وجود  تويتر  موقع 

الكابيتول مساء الخميس   األخير . 
وهذه املجموعة من الصيادين الذين   يطلق عليهم 
الساحل،   وتتهم  في   منطقة  » دوزو «  منتشرة  اسم  
انتهاكات،   ويرتدي   أفرادها مالبس  بارتكاب  أحيانا 
بنية اللون تزينها األزرار والتمائم .  ووجه الشبه هذا 
الفرو  من  طويال  بنيا  ثوبا  الذي   ارتدى  الرجل  مع 
ووقف بصدره العاري   بكل زهو أمام الكاميرات في  
منهم،   واحدا  اقتحامه،   جعله  بعد  الكابيتول   مبنى 

 وماد ة للتند ر لدى مستخدمي   اإلنترنت . 
وكتب معلق من بوركينا بعد أن نشر صورة الرجل 
الدوزو  » أبناء عمومتنا  الذي   بدا   غريب األطوار إن  
في   مثل  املشاركة  أن   يفوتوا  لم   يرضوا  األمريكيني 

هذا الحدث الجلل «. 
األفريقية  في   القارة  كثيرة  الساخرة  والتعليقات 
األزمات،   من  من  املاضي   بموجة  العام  التي   مرت 
في   جمهورية  االضطرابات  في   مالي   إلى  االنقالب 
في   االنتخابية  باألزمات  الوسطى،   مرورا  إفريقيا 

 غينيا بيساو أو   غينيا أو حتى ساحل العاج . 
وكتب مستخدم من مدغشقر على تويتر  » ما حدث 
في   مبنى الكابيتول   يظهر أن األمريكيني أدركوا أخير 
ا قيمة إفريقيا ونسخوا ممارساتها بعد االنتخابات «. 

-إلقاءالدروس-
» أتخيل  تويتر   على  لونزو  وكتب   غاستونفيلس 
اإلعالم  ووسائل  للصحف  الرئيسية  العناوين 
الفرنسية واألمريكية  )...(  لو أن هذا السيناريو حدث 
في   إفريقيا أو في   جمهورية الكونغو الديمقراطية «. 

وقال بيانفينو ماتومو من حركة الكفاح من أجل 
التغيير  ) لوتشا (  املدنية لوكالة فرانس برس  » يجب 
أن نتوقف عن القول إن األفارقة هم فقط من ال   يريدون 
الديموقراطية .  لدينا دليل على أن رفض ترك السلطة 
األفارقة  اختصاص  من  ليس  انتخابية  هزيمة  بعد 

فقط «. 
جمعية  أنزولوني   منسق  فلوريبير  وأضاف 
فيليمبي   أن  » ما حدث   يذكرنا بأن الطبيعة البشرية،  
اللون أو األصل،   تحتاج إلى نظام   بغض النظر عن 
تعليمي   ومؤسسات قوية وقيادة مسؤولة،   للسيطرة 

على   غرائزها الفطرية «. 
وفي   مقاله على موقع مجلة جون أفريك،   شبه رسام 
الكاريكاتير الفرنسي   البوركيني   داميان   غليز دونالد 
ترامب بالطاغية الغامبي   السابق   يحيى جامع الذي  
 رفض ترك السلطة بعد خسارته االنتخابات الرئاسية 

عام . 2017   
واليته  األمريكي   املنتهية  الرئيس  بنعت  ومذكرا 
رسام  القذرة « ،   كتب  » بالبلدان  األفريقية   البلدان 
الكاريكاتير  » غالبا ما نكون على شاكلة أولئك الذين 

نعاملهم بازدراء «. 
وعلى عكس بعض القادة األوروبيني الذين سارعوا 

دول  رؤساء  الكابيتول،   لم   يكن  مبنى  اقتحام  إلدانة 
القارة األفريقية في   عجلة من أمرهم للتعقيب . 

-إرسالقواتحفظالسالم-
زيمبابوي   رئيس  منانغاغوا  إيمرسون  وحده 
إلى  للدعوة  الفرصة  تويتر،   منتهزا  على  ذلك   فعل 
» لقد  بالده،   بقوله   عن  األمريكية  العقوبات  رفع 
ليس  املتحدة  الواليات  أن  األمس  أحداث  أظهرت 
لديها الحق األخالقي   ملعاقبة أمة أخرى بحجة الدفاع 

عن الديموقراطية «. 
وتفرض الواليات املتحدة منذ نحو عشرين عاما 
قانوني   في   وكيان  حوالي   100   فرد  على  عقوبات 
 زيمبابوي،   بما في   ذلك على رئيسها،   ردا على الحملة 

الدامية ضد املعارضني . 
وفي   بيان مقتضب ال   يخلو من السخرية،   تساءل 
بشير أحمد املتحدث باسم الرئيس النيجيري   محمد 

بخاري   على تويتر  » أهذا جمال الديموقراطية؟ «. 
االتحاد  مستخدمي   اإلنترنت  بعض  ودعا 
املتحدة «  على  األمم  ترد  » كما  الرد   اإلفريقي   إلى 

االضطرابات في   البلدان األفريقية . 
قد  » الوقت  إن   رواندا  من  وهو  أحدهم  وقال 
حان لكي   يرسل االتحاد اإلفريقي   قوات حفظ سالم 

لحماية املواطنني األميركيني «. 
وفي   صحيفة  » لودجيلي «  اليومية الغينية،   كتب 
» يجب أن   يوضع  الصحافي   بوبكر سانسو باري  
حد لكل هذه األحكام املتسرعة والعنصرية إلى حد 

ما «  بشأن إفريقيا . 

-ضربةلصورةالوالياتاملتحدة
للرئيس  أنصار  اقتحام  مشاهد     وسددت 

الخميس  الكونغرس  مقر  ترامب  األمريكي   دونالد 
كمنارة  املتحدة  الواليات  لصورة  قاسية  ضربة 
فيما  للحلفاء  وذهوال  صدمة  للديموقراطية،   فأثارت 

سارع الخصوم إلى استغالل أعمال العنف . 
األمريكيني   الدبلوماسيني  رؤية  العالم على  اعتاد 
مجموعة  قيام  عند  تنديد  بيانات  إلصدار   يهرعون 
للمطالبة  في   العالم  برملان  باقتحام  للسلطة  أنصار 

بإلغاء نتائج انتخابات . 
الكابيتول  مبنى  التي   عمت  الفوضى  مع  لكن 
العالم  عواصم  وأصدرت  األدوار  األربعاء،   انقلبت 
إلى  تحذيرات  بل  الهدوء،   ال  إلى  دعوات  املرة  هذه 
رعاياها،   ومنها أستراليا التي   حذرت مواطنيها من  

» احتمال وقوع عنف «  في   الواليات املتحدة . 
وهذا الوضع   يشكل مفارقة لبلد   يتغنى منذ أكثر 
من قرن وعند قيام أي   محنة أو ازمة بميزات نظامه 
رونالد  السابق  الرئيس  الديموقراطي   الذي   وصفه 

ريغن بأنه  » مدينة مشعة على تلة «. 
وقت  منذ  إجماع  موضع  الصورة  هذه  تعد  ولم 

طويل .  لكن بعد أربع سنوات خالف فيها ترامب كل 
والعنف  الفوضى  من  ساعات  بضع  املعايير،   كانت 
وتبدو  تماما  مكانتها  املتحدة  الواليات  لتفقد  كافية 
ديموقراطيتها هشة كما في   سائر الدول التي   كانت 

تنتقدها . 
بوش  جورج  السابق  الرئيس  األحداث  وحملت 
» جمهورية موز «  بالوضع في   على تشبيه األحداث 

 منتقدا زمالءه الجمهوريني لتأجيجهم  » العصيان «. 
تاريخية  بأحداث  في   العالم  البعض  واستشهد 
رموز  ألبرز  املسبوق  االقتحام   غير  لتوصيف  سعيا 

الديموقراطية في   الواليات املتحدة . 
وشبه وزير الخارجية األملاني   هايكو ماس أعمال 
العنف في   العاصمة الفدرالية األمريكية بإحراق مقر 
النازية،   الرايخشتاغ،   البرملان األملاني   خالل الحقبة 
بني  ريبوبليكا «  اإليطالية  » ال  صحيفة   قارنت   فيما 
بينيتو  روما «  بقيادة  على  و«الزحف  األحداث 

موسوليني . 
وأبدى كثيرون مخاوف من الضرر الذي   ستلحقه 
عظمى  قوة  أكبر  بصورة  دائم  بشكل  األحداث  هذه 

في   العالم . 
الدبلوماسي   السابق  املستشار  رودز  بني  وقال 
» على  برس   فرانس  لوكالة  متحدثا  أوباما  لباراك 
اليوم،   على   أوهام .  صور  تساورهم  أال  األميركيني 
 غرار رئاسة ترامب،   ستؤثر بشكل دائم على النظرة 

إلى الواليات املتحدة في   العالم «. 

إلى  اإلساءة  هذه  مأساوي،   أن  هو  » ما  وتابع  
الشعبوية  تتصاعد  في   وقت  تحصل  الديموقراطية 

في   جميع القارات «. 
وإن كان بعض الحلفاء أبدوا تعاطفا مع الواليات 
في   رأت  أخرى  دوال  املحنة،   فإن  في   هذه  املتحدة 
هذا  مع  حساباتها  لتسوية  مناسبة  العنف   أعمال 
البلد،   معتمدة نبرة متعالية أحيانا،   وساخرة أحيانا 

أخرى . 
وفي   اقتباس لنبرة البيانات التي   تصدر عادة عن 
واشنطن،   أعرب وزير الخارجية الفنزويلي   خورخي  
 أريازا عن  » قلقه «  بعد أعمال العنف،   داعيا الواليات 
والعدالة  » االستقرار  طريق   سلوك  إلى  املتحدة 

االجتماعية «. 
في   روحاني،   فرأى  اإليراني   حسن  الرئيس  أما 
 األحداث دليال على أن الديموقراطية الغربية  » هشة 

وضعيفة «. 
املعارضني  في   أوساط  توقيفات  حملة  وغداة 
املطالبني بالديموقراطية في   هونغ   كونغ   لقيت تنديدا 
من واشنطن،   كتبت صحيفة  » غلوبال تايمز «  القومية 

الصينية ساخرة أن  » فقاعات  

-الدميوقراطيةواحلرية+
انفجرت«.

وحذر النائب الجمهوري   عن ويسكنسن مايك  
ما   تراقب  ال  األخرى  الدول  أن  كنا نظن  » إن   غاالغر  
 يجري   اآلن وأن الحزب الشيوعي   الصيني   ال   يجلس 

مسترخيا ضاحكا،   فإننا واهمون «. 
وزير  مثل  املتحدة  الواليات  حلفاء  بعض  وحاول 
من  كوفني   التخفيف  اإليرلندي   سايمن  الخارجية 
في   تكمن  املشكلة  أن  على  بالتأكيد  الحدث  خطورة 
الديموقراطية  صورة  تعكس  وال  ترامب   دونالد 

األميركية . 
وقال كوفني  » يجب أن نقول األمور كما هي :  إنه 
الديموقراطية نفذه رئيس حالي   هجوم متعمد على 

 وأنصاره «. 
لكن حتى الذين   يؤمنون في   قدرة الواليات املتحدة 
على التعافي   سريعا من عهد ترامب،   يبدون مخاوف 
من أن تكون هذه األحداث قوضت بشكل نهائي   قدرة 
واشنطن على نشر قيم الديموقراطية ودولة القانون 

في   العالم . 
ريتشارد  الدبلوماسي   األمريكي   السابق  وكتب 
هاس في   تغريدة  » سنحتاج إلى فترة من الوقت،   ليس 
الستعادة قدرتنا على الدفاع بمصداقية من جديد عن 
بأن  حلفائنا  إلقناع  كذلك  فحسب،   بل  القانون  دولة 
آلخرين  دروس  تلقني  علينا،   أو  االعتماد  بوسعهم 
السالح  المتالك  كاف  باستقرار  ال   يتمتعون  بأنهم 

النووي «. 
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وكاالت

اعتاد العالم على رؤية 
الدبلوماسيين األمريكيين  

 يهرعون إلصدار بيانات 
تنديد عند قيام مجموعة 

أنصار للسلطة باقتحام 
برلمان في   العالم للمطالبة
بإلغاء نتائج انتخابات .  لكن 

مع الفوضى التي   عمت 
مبنى الكابيتول

األربعاء،انقلبتاألدواروأصدر
تعواصمالعالم

هذه المرة دعوات إلى 
الهدوء،

إن كان بعض الحلفاء 
أبدوا تعاطفا مع 
الواليات المتحدة 

في   هذه المحنة،   فإن 
دوال أخرى رأت في  

 أعمال العنف مناسبة 
لتسوية حساباتها 

مع هذا البلد،  
 معتمدة نبرة متعالية 
أحيانا،   وساخرة أحيانا 

أخرى .

�أفريقيا 
ت�سخر من 

�أمريكا �لتي  
 �عتادت �إلقاء 
�لدرو�س على 

�لآخرين   

مشاهدالفوضىيفواشنطنضربةلصورةالوالياتاملتحدةيفالعالم
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االشتراكي

د. محمد فرح
عنيبة  محمد  للشاعر  األخير  الديوان  يرتبط 
قويا  القصيد«ارتباطا  بنجيع  ترتوي   « الحمري 
بدواوينه السابقة، و إن كان هذا الشاعر يظل متميزا 
الحلم  من  يمل  ال  ديوان جديد،ألنه  كل  في  ومتفردا 
والتطلع الدائم إلى عوالم شعرية تبهرالقارئ وتحثه 
على قراءة و إعادة قراءة شعره، لتتكشف له حقيقة 
اللغوية  الوحدات  توليد  هذاالشاعرعلى  قدرة  مدى 
بشكل  الداللية  الحقول  توسيع  وعلى  املعجمية، 
يبشر في كل قراءة بكشوفات شعرية جديدة، تشحذ 
فاعال في  القارئ وتحفزها وتجعل منه طرفا  إرادة 

إعادة تشكيل عالقة الشاعر بشعره وبالعالم.
لقد استطاع الشاعر محمد عنيبة الحمري، من 
خالل قصائد هذا الديوان، أن يفتح آفاقارحبة وغنية 
من  وذلك  املتلقي،  القارئ  مع  والتفاعل  للتواصل 
خالل استدعاء لغة شعرية تتضمن ألفاظا وعبارات 
تثرى باإليحاء وبالدالالت البعيدة واملعاني العميقة، 
،ورؤاه  وانفعاالته  أحالمه  عن  ذاته  اآلن  في  وتعبر 
تأمالته  عن  تعبر  كما  اإلبداعية،  والفنية  الفكرية 
الجمالية في اإلنسان و في الحياة، وما يثقلهما من 
اإلبداعية  قدراته  عن  وتكشف  وتناقضات،  مفارقات 
مشاعره  عن  وكشفت  مخيلته  التي شحذت  الخفية 
كل  مع  تفاعله  عن  الناتجة  الضاغطة  وانفعاالته 

مايحيط به من مكونات و عناصر العالم الخارجي.
منذ  الحمري  عنيبة  محمد  الشاعر  جعلنا  لقد 
العنوان  شعرية  مع  مواجهة  في  األولى  الوهلة 
»ترتوي بنجيع القصيد«، وهي شعرية تحيلنا على 

شعرية كل قصائده في الديوان.
 إن الشاعر يعي أهمية العنوان باعتباره نصا 
موازيا له مقوماته ولغته الخاصة، وباعتباره عالقة 
القارئ املتلقي،  لغوية داللية تحدث وقعا وأثرا في 
توسل  قد  الشاعر  أن  ندرك  العنوان  لهذا  وبتأملنا 
فعنوان  الدواوين،  عنونة  في  مستحدثة  بطريقة 
عبارة  ولكنه  قصائده  إحدى  عنوانا  ليس  الديوان 
 « اللغوية  وردت بعض وحداتها  عن جملة شعرية 
نجيع« و »قصيد« في قصيدة واحدة هي » إبداع«، 
الشعرية  الجملة  هذه  بتبئير  الشاعر  قام  وبذلك 
رؤيته  تعكس  محددة  داللة  قصائده  على  ليضفي 
وعن  الشاعرة،  الذات  قلق  عن  وتكشف  الشعرية 

حلمها وصراعها من أجل التعبير.
شعر  امليتا  إطار  في  يندرج  العنوان  هذا  إن   
الذي يتخذ من الكتابة الشعرية موضوعه أو تيمته، 
منطلقا له،  االرتواء«  فالشاعر قد اتخذ من طقس » 
ومجاال يدخل شعره في انزياحات متعددة ومتباينة، 
هذا فضال عن توظيفه لكلمة »القصيد« التي تحاول 
صياغة وجهة نظر الشاعر تجاه الشعر بصفة عامة 
من  لنا  يتكشف  ما  وهذا  بصفة خاصة،  والقصيدة 

خالل قراءتنا لهذه األسطر الشعرية: 

وانتبهت بمر السنني 
بأنك مستنزف 
لنجيع القصيد 
تتملى انزياحا 

وتأبى ارتياحا 
وما تبتغيه 
مالذ عنيد !

تتمنع  التعبير  في  امللحة  الشاعر  رغبة  فأمام 
دون  العبارة  وتحول  آلياتها،  وتستعصي  اللغة 
دالالتها  بموجب  فيها  املرغوب  املواضيع  امتالك 

املتحولة ومعانيها املتداخلة.
وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى أن الشاعر 
قد قام بتفريع عنوان الديوان إلى عنوانني فرعيني 
القصائد  من  مجموعة  منهما  كل  تحت  تندرج 
املعاناة  التي تحيل على  التحبير«  طقوس   « وهما 
 « و  القصيد،  وتشكيل  الخلق  معاناة  أي  السابقة 
هموم التدبير« الذي يحيل على العالقة املتوترة مع 
تكثف  العنونة عالمة سيميائية  كانت  وإذا  الواقع، 
البنية الداللية للديوان ولقصائده، فإن هذه العنونة 
بنيات  وتكثيف  املعنى  لتوليد  منطلقا  بذلك  تعتبر 
النصوص.  فإذا كان الشاعر قد اختار لرصد تجربته 
قد  فإنه  االرتواء،  على  يحيل  خاصا  فعال  الشعرية 
عزز هذا الفعل بمفهوم أو لفظ هو » التحبير« الذي 
بذلك  ليعكس  الشعرية،  الكتابة  حقل  إلى  ينتمي 
وما  بتجربته  ترتبط  التي  التساؤالت  من  مجموعة 
يطبعها من مفارقات تحيل على معاناته الذاتية،التي 
على  الشعري  والخلق  الوالدة  معاناة  في  تتمثل 
ممانعة  في  تتمثل  كما  القصيدة،  تشكيل  مستوى 
شبيهة  إشارة  وهي  إذاللها،  وصعوبة  اللغة 
باملجاهدة الصوفية التي تنشد اكتمال الرؤيا،ليس 

فقط على امتداد القصيدة الواحدة، ولكن على امتداد 
النصوص الشعرية للديوان برمته.

يقول الشاعر في قصيدة »صراع«:
عمرك األبدي رهني 

بما أنت تبدعه 
ال حسابا 

تبدده السنوات 
و الفراغ عسير 

إذا لم تقاومه
بالكلمات !

لقد قام الشاعر محمد عنيبة الحمري بتكثيف 
الداللة وتخصيب اللغة، بشكل مكنه من بناء صور 
الرمزية  وبإيحاءاتها  املرهف،  بخيالها  تتميز 

معجميا  الكلمات،  شعرية  تفجر  التي  وبلغتها 
وصوتيا و إيقاعيا، ويفهم من هذا أن الشاعر مدرك 
لغته التي تمتلك القدرة على ارتقاء  مليتا شعريته / 
بشكل  ذلك  يتجلى  كما  الشعري،  اإلبداع  مدارج 
تتفاعل  حيث  الديوان،  قصائد  امتداد  على  واضح 
الناتجة  واإليقاعية  الداللية  والتداخالت  التقابالت 
اختياراملعجم  في  فائقة،تتمثل  شعرية  قدرة  عن 
بشكل  للمشاعر،  واملجسد  لألفكار  املوائم  الشعري 
على مستوى  متميزة  رهافة وحساسية  عن  يكشف 
بناء الصور الشعرية التي تتخذ فيها حركية الخيال 
أشكاال فنية متعددة ومتنوعة، إنها حركية االنبثاق 
والتفجر الشعري الداخلي التي يتوجه بها الشاعر 
إلى الواقع الخارجي، لكنها تعود لترتد مرة أخرى 
يعوق  الواقع  أن  ترى  التي  الشاعرة  الذات  إلى 
بواقع  الحلم  إلى  فتلجأ  اإلبداع ويجهضها،  فاعلية 
مغاير، تستحضر منه بعض اللحظات املبهرة  التي 
تترجمها شعريا ملواجهة الواقع الحاضر و الراهن. 
عمر،  مسيرة  نسيان،  الزمن،  لك، ضباب،  ال وقت   (

الظل(.
لقد تمكن الشاعر محمد عنيبة الحمري في هذا 
بالخيال  تتوسل  من تشكيل صور شعرية،  الديوان 
الذي استطاع من خالله بناء تصورات ذهنية عقلية 
لديه  غابت  التي  األشياء  من  مجموعة  عن  مجردة 
بنينة  إعادة  خالل  من  كذلك  و  الحس،  متناول  عن 
جديدة  شعرية  عوالم  ضمن  وتشكيلها  املدركات، 
عناصر  بني  وجمعها  وتكثيفها  بتركيبيتها  تتميز 
صور  في  وتوظيفها  متباعدة،  وأشياء  متنافرة 

وتخلق  والتباعد  التنافر  هذا  تذيب  فريدة،  شعرية 
الشعرية،  التجربة  هذه  داخل  االنسجام  من  نوعا 
يالحظ  الديوان  هذا  قصائد  في  املتأمل  أن  كما 
تناظر  في  تتمثل  انفعالية  بطاقة  مشحونة  أنها 
اللغوي،بشكل  التركيب  وتماثل  الصوتي  اإليقاع 
مع  ويؤكده،  النصوص  لهذه  الشعري  اإليقاع  يبرز 
الشعرية  النصوص  في  اإليقاعية  البنية  أن  العلم 
الصرفية  الصيغ  تكرار  على  تقتصر  ال  لهذاالشاعر 
الصوتي  التماثل  أيضا  توضح  والتركيبية،ولكنها 
اإليقاع  منها  يتشكل  التي  تلك  سواء  للحروف، 

الداخلي أو تلك التي تتواتر في إيقاع القوافي.
في  تتمثل  الديوان  هذا  في  اإليقاع  أهمية  إن   
كونه يقوم بتثبيت دالالت النصوص، ويعزز مفهوم 

توظيف  على  تقوم  التي  للشعر  ورؤيته  الشاعر 
الصرفية  والصيغ  اللغوية  التراكيب  و  اإليقاع 
لتتضافر مع املعنى الكلي للجمل واألسطر الشعرية، 
التصورات  تراكب  و  تداخل  إن  القول  يمكن  لذلك 
وتركيبه  النص،  معجم  مع  املوجودات  و  واملفاهيم 
وإيقاعه قد أدى إلى تكيف الرؤية الجوهرية وتأكيد 
ذهول،  رحيل،  تصوف،   ( الشعرية  النصوص  داللة 

سبب، غياب(.
النقاد  بعض  يراه  كما  الشعر،  كان  إذا  و 
األنساق  من  دعائمه  يستمد  لغويا  بناء  املحدثني، 
ال  أن  شريطة  الشاعر،  إليها  ينتمي  التي  الثقافية 
شعرية  نصوص  بناء  إلى  يعمد  وأن  لها  يخضع 
زيفها  عن  للكشف  األنساق  لهذه  وموازية  معادلة 
الشاعر  قصائد  من  قصيدة  كل  فإن  وتناقضاتها، 
بناء  تعتبر  الديوان،  الحمري في هذا  محمد عنيبة 
األنساق  داللة  تحويل  على  يقوم  مركبا  شعريا 
معينة  تصورات  وفق  بنينتها  وإعادة  الثقافية، 
ترتبط بذاتية هذا الشاعر وبمخيلته الشعرية التي 
تروم، كما سبقت اإلشارة، تخصيب اللغة، والخروج 
بها عن السائد واملألوف، وذلك بشكل يوحي للقارئ 
بأن اإلبداع الشعري قادر على تشكيل أبنية جديدة 
مدمرة  و  رافضة  أبنية  هي  و  وللوعي،  لإلدراك 
السائدة وما تحبل به من دالالت  الثقافية  لألنساق 
اإلنسان، وتحاصره وتحد من حركيته  تقيد  سلبية 

في الزمان و املكان )قصيدة الصديق(.
الديوان  هذا  في  الخارجي  الواقع   / العالم  إن 
ال يحضر بإبعاده املادية املحسوسة و لكنه يحضر 
الذهنيةاملجردة  العالقات  من  نسقا  باعتباره 
صورفنيةينسجها  لغةالشاعرفي  تجسدها  التي 
في  الذاكرة  و  الحلم  و  الوجدان  الخيال،ويشكلها 
و  األسطرواأللفاظ  متجانسةمن  شعرية  وحداث 
الحروف و األصوات وااليقاعات املوسيقية الظاهرة 
طواه  قبر  كائن،  مواطن،  رمل،  الخفية،)انزياح،  و 

النسيان،كانت الدار البيضاء(.
بجيع  ترتوي   « ديوان  لنصوص  القارئ  إن 
يكتشف  الحمري،  عنيبة  للشاعرمحمد  القصيد« 
تجربته  امتداد  على  و  الشاعر،  هذا  شعر  أن 
على  والقدرة  والتركيز  بالتكثيف  الشعرية،يتميز 
بشكل  ساهمت،  سمات  وهي  والتضمني،  اإليحاء 
واضح، في تنويع أنماط الخيال الشعري لديه،وهي 
وتشخيص  اللغة  على تخصيب  دائما  تعمل  أنماط 
الحية  والدالالت  باملعاني  حبلى  صور  في  األفكار 

املتولدة عن فاعلية 
تتميز  وما  الشاعر،  هذا  لدى  الشعري  اإلبداع 
الشاعرة  للذات  وتفجير  توتر  من  الفاعلية  هذه  به 
عنيبة  محمد  شعر  اعتبار  يمكن  مجالدتها،لذلك  و 
الحمري نموذجا من النماذج الشعرية التي تسعى 
إلى بناء مشروع تفاعلي مع القارئ املتلقي لتجاوز 
الواقع الراهن ومحاولة الوصول إلى واقع ممكن أو 
محتمل، تتكشف فيه العالقة بني الشاعر واإلنسان 
جهة  من  والكون  املجتمع  وبني  وبينه  جهة،  من 

أخرى. 

المراجع المعتمدة: 
ترتوي بنجيع القصيد-  محمد عنيبة الحمري: 
األولى   الطبعة  البيضاء-  الدار  القرويني-  دار 

)2019(
دار   – دراسات في نقد الشعر  اليــاس خوري: 

ابن رشد- بيروت )1979(.
العربي  الشعر  اتجاهات  عباس:  احســــــــان 

املعاصر- عالم املعرفة – الكويت )1978(
 – البنيوية  البويطيقا  فريد:  شفيق  ماهــــــــر 
القاهرة  العدد الثاني –  املجلد األول-  مجلة فصول- 

 )1989(–
في  قراءة  الثقافي،  النقد  الغـدامي:  اهلل  عبد 

األنساق الثقافية العربية.

آفاق  مؤسسة  عن  حديثا  صدرت 
بمراكش،  واالتصال  والنشر  للدراسات 
»أبحاث  لكتاب  العربية  الترجمة 
جاك  ملؤلفيه  مراكش«،  في  أركيولوجية 
وجاستون  تيراس  وهانري  مونيي 
دوفردان، والذي نقله إلى اللغة العربية 

الباحث واملترجم رشيد بازي.
هذا  من  العربية  النسخة  ترصد 
256 صفحة من  الكتاب،  الذي يقع في 
األثرية  التنقيبات  نتائج  الكبير،  القطع 
التي أنجزت في محيط مسجد الكتبية، 
معرفة  في  مفصليا  حدثا  تعد  والتي 
تاريخ مدينة مراكش، وبخاصة املحطات 
هذه  تعتبر  كما  لها.  األولى  التأسيسية 

النتائج نقلة نوعية في البحث التاريخي حول هذه املدينة، إذ لم يعد املصدر 
الوحيد للكتابة التاريخية حول مراكش هو الوثائق والنصوص التاريخية، 
بل أصبحت نتائج البحث األثري مرجعا أساسيا في أي دراسة حول هذه 

املدينة.
جاك  بقلم  األول  املحور  محاور،  ثالثة  حول  الكتاب  هذا  يتمفصل 
»املوقع  عناوين  ويتضمن  الكتبية«،  محيط  في  »تنقيبات  بعنوان  مونيي، 
قبل الحفريات« و«حصن علي بن يوسف« و«قصر علي بن يوسف« و«باب 
علي بن يوسف« و«املسجد املوحدي األول بمراكش« وخاتمة ثم جرد وصفي 

مختصر للقى األثرية التي عثر عليها خالل التنقيبات.
»دراسة  عنوان  تحت  دوفردان،  جاستون  بقلم  الثاني  املحور  وجاء 
للكتابات املنقوشة باملوقع«، ثم املحور الثالث بقلم هانري تيراس، بعنوان 
»الفن املغاربي في القرن الثاني عشر بناء على التنقيبات األثرية التي أجريت 
في محيط الكتبية«. ويضم الكتاب عددا من اللوحات الفوتوغرافية بلغ عدها 
تعود  ومحيطه  الكتبية  ملسجد  71 لوحة، وفهارس تقنية، ولوحة منقوشة 
إلى بداية القرن التاسع عشر، باإلضافة إلى ثالثة تصاميم، األول يخص أول 
مسجد موحدي، والثاني يخص مسجد الكتبية الحالي، أما الثالث فيجسد 

نتائج الحفريات التي أجريت شمال مسجد الكتبية.

»معجم األدباء األفغان المعاصرين«
 لعثمان بوطسان

رواد  الأدب الأفغاين الذين غيبتهم  
حرب اأفغان�ستان 

الدكتور  املغربي  للباحث  صدر 
عثمان بوطسان كتاب جديد بعنوان 
املعاصرين  األفغان  األدباء  »معجم 
)2019-1978(،عن دارOnze للنشر 

والتوزيع  بالدار البيضاء. 
من  كتاب  عن  عبارة  املعجم  هذا 
الحجم الصغير يمكن اعتباره مدخال 
األفغانية  الوجوه  أهم  على  للتعرف 
والرواية  الشعر  بلغة  تكتب  التي 
لم  الذين  الُكتاب  خاصة  واملسرح، 
األجنبية  للغات  بعد  أعمالهم  تترجم 
أو العربية. وجدير بالذكر أن عثمان 
بوطسان، يعتبر من الباحثني العرب 
األدب  على  يشتغلون  الذين  القالئل 
له  سبق  حيث  املعاصر،  األفغاني 
النقدية  املؤلفات  من  العديد  ونشر 

باللغة الفرنسية والعربية للتعريف بهذا األدب املنسي، نذكر منها » مقاالت 
من السيرة الذاتية  عتيق رحيمي :  في األدب األفغاني املعاصر والحديث، » 

إلى السيرة الغيرية«، » مقدمة في األدب األفغاني املعاصر«... 
األدب  رواد   أهم  على  للتعرف  نادرا  كتابا  القارئ  على  الباحث  يقترح 
األحداث  بعد  العاملي  األدبي  املشهد  من  إقصاؤه  تم  لطاملا  الذي  األفغاني، 
ويحاول  األخيرة.  الثالثة  العقود  خالل  أفغانستان  عرفتها  التي  الدامية 
األدب املجهول، مقربا  الغبار عن هذا  املعجم، نفض  الباحث من خالل هذا 
القارئ العربي واألجنبي من أهم األسماء األدبية األفغانية التي لم تترجم 

أعمالها بعد، أو التي تكتب باللغة الفرنسية واالنجليزية.

»الساعاتي« رواية  جديدة لحسن إمامي

عقارب �ساعة  ترقب اأحداث
 مغرب القرن 19

الثالث  اآلن  يناهز  عمر  »عن 
وسبعني سنة سيكون الحدث صدمة 
بنفس  يكون  لن  ودهشة واستغرابا. 
وقع املتجمهرين حول ضحية الطعنة 
التي وقعت داخل دكانه، دكان املسمى: 
الساعاتي سي علي بودحان. هو وقٌع 
دّوى وسُيدّوي في النفوس والعقول 
كراته  يطلق  كبير  مدفع  دّوي  بحجم 
الكبير  البرج  وكأنه  تباعا.  املتفجرة 
الذي لم يوظف يوما للدفاع والقتال. 
ذلك البرج املوجود أسفل حي املحيط 
في  األملان  بناه  والذي  البحر  قبالة 
القرن  نهاية  األول  الحسن  عهد 

التاسع عشر.«
»الساعاتي«  هو عنوان الرواية 

سابقة:  أعمال  له  صدرت  أن  بعد  إمامي،  حسن  املغربي  للكاتب  الجديدة 
»بحيرة العشق الالزوردي«، »أقفاص«، »باب القصبة« وغيرها. وتأبى سنة 
2020 إال أن تسجل عقارب الساعة ووقائع أحداث داخل رواية »الساعاتي«. 

إصدار في 205 ص عن مطبعة بالل فاس.
املحيط،  في  كما  الذات  في  تتفجر  جديدة  جدليات  رواية«االساعاتي«، 
في  ورغبة  استغرابا وطمعا  فيها  الحياة  مد  ازداد  التي  املدينة  داخل هذه 

الحياة.

ر�سيد بازي يرتجم  »اأبحاث 
اأركيولوجية يف مراك�ش«
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تخ�سيب اللغة وتكثيف الدللة
قراءة في ديوان » ترتوي بنجيع القصيد«للشاعر محمد عنيبة الحمري

» كالماء ينهمر ..« و »نيران ال تحرق« للشاعرة إمهاء مكاوي 

ت�سظيات الذات والواقع 

دة. سعاد الناصر *

يعد ديوانا » كاملاء ينهمر ..« و »نيران 
ال تحرق » للشاعرة إمهاء مكاوي،  تجربة 
للذات  معينة  رؤية  على  تحيل  جمالية 
تشظياتهما  رصد  نحو  تنزع  وللواقع، 
لبناء عالم مغاير تسوده القيم اإلنسانية، 
ويتعانق فيها النَفس الشعري بانسيابية 
تفوح  شفافة،  موجعة  بلغة  املوضوع  مع 
بخلجات روح تتطلع نحو الحب والسالم 

والتفاؤل. فحني تقول إمهاء:
بني دروب األشجان

تسمو رؤى إلهامي
على سطور الخيال الروحي

بعدما ازدادت
جرعات وجعي منذ

األَزْل
ما  حولها  تنثر  الشاعرة  أن  ندرك 
ما  بكل  وجدانها،  نبضات  من  وسعها 
تحمله تجربتها الشعرية من بكارة وعفوية 
تتعالى في الزمان واملكان، وأنها مسكونة 
بالقيم الجمالية والدالالت اإلنسانية، تنفث 
فيها كينونتها  ومشاعرها التي تنفلت من 
َشغاف قلبها، ووجدانها، وما يؤّرقها من 
آمال وأحالم، وما ينّغص عليها من حزن 
وإحباط ومرارة وألم، وما تجيش به ذاتها 

من حب متعدد األبعاد، يشمل الوجود.
  الديوانان ينقسمان إلى مجموعة من 
األقسام، تتوزع موضوعاتهما بني ما هو 
أتاح  الذي  األمر  وإنساني،  ووطني  ذاتي 
كل  والتخييل.  للتعبير  أوسع   مجاالت 
للتعبير  مختارة  نصوصا  يتضمن  قسم 
الخاص،  تصوره  يقدم  شعري  ميالد  عن 
الذاتية  القضايا  أم ملختلف  للشعر  سواء 
القارئ  استنفار  ويحاول  املوضوعية،  أو 
وإغراءه على اقتحام تأويالت تغوص في 
ذهب  ما  يشبه  بشكل  النصوص،  أعماق 

إليه روبن بارت حني شّبه النص بالجسد 
فيغريه  نفسه،  عن  القارئ  يراود  الذي 
عن صورته،  الكشف  في  رغبته  ويستثير 

في مثل قول الشاعرة:

فالحياة كماء البحر املالح كلما
ازددت منها شربا ازددت عطشا!

حتى  آخر ذرة أوكسجني
نستنشقه لنطرق باب

األجل 

الشعرية  مقطوعاتها  في  فتتمثل 
مبادئ  فيها  ترتسم  روحية،  ومضات 
خاللها  من  وتنكشف  اإلنساني،  التكوين 

كينونة الشاعرة وهويتها:

بدأ نور الحياة ينبثق من ستائر
شبابيكي عند السحر و كأنها

خيوط من مسد
 وشفق

األشجار،  الشاعرة  قلب  من  وتتفرع 
تنثر ثمارها بني يدي القارئ، بعد إروائها 

بعذب املياه املنسابة من رحيق روحها:

شغف املعاني في القصيد هيجت 
وشار العسل من الخلية بالشور 

الشاعرة  نظرة  تختزل  نصوص  إنها 
جمالي  قالب  في  وانفعاالتها  ومشاعرها 
شفيف، يفرض أكثر من قراءة،  لذا ال أريد 
توجيه نظر القارئ لفهم خاص أو تأويل 
أنها  ذكرت،  مما  يكفيني  وإنما  معني، 
إشارات تزف لعشاق الشعر ميالد شاعرة، 
يجري وينهمر  منها الشعر كجريان املاء 

العذب، ويؤشر عن بداية سامقة.

*أستاذة بكلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية جامعة 
عبد المالك السعدي / 

تطوان-  

جديد الكتب



1/ موضوعة أولى:

هل يمكن أن نقدم تعريفا واضحا للدين؟ وهل هناك تمييز بني السياسة والدين ؟؟ أي هل الدين 
بالضرورة سياسي أو يمكن أن يكون خاليا من السياسة استنادا إلى التجربة التاريخية لإلسالم 

على مدى 1400 سنة إلى اآلن؟؟.
إن النقاش الذي يدور حول: هل اإلسالم يتضمن السياسة والدين أم ال؟؟ هل هو دين سياسي 
أم ال؟؟...يجب أن نتجاوزه. وملاذا؟...ألن الدين موجود بصرف النظر عن فهم الناس له..يمكن أن 
يعني الدين بالنسبة لألجداد سياسة واقتصادا وهو ماحدث)ويحدث اآلن(..إنه الفقه والخراج. 

وإن الفكر االقتصادي في العالم اإلنساني القديم ُبني على أساس ديني. 
إن اجتهادات الفكر السياسي من املاوردي إلى كل الكتاب الذين تلوه بنيت على أساس ديني...

ولكن هل هذه فريضة دينية؟؟.هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح. فهل يمكن للمجتمعات أن تبني 
علوما مختلفة، علوما مدنية يمكن أن تفصلها عن املجال الديني؟؟.إن املجتمعات العربية دخلت 
مثلها مثل املجتمعات األخرى في إطار هذا الفصل....وهذه هي الحداثة، وضع يميز بني وظائف 
الدين أو يعيد بناء القطاعات العلمية على أسس عقلية ليست دينية وليست على أسس الفقه، 

وإنما على أسس التحليل التجريبي للواقع. 
2/ موضوعة ثانية:

هل يرفض املسلمون هذا التطور وُنبقي على السياسة اإلسالمية مرتبطة بالفقه الديني؟؟.ليس 
هناك وإطالقا، دين منفصل عن التطور التاريخي...إن النص وبمجرد أن ينزل من السماء ُيترجم 
على األرض حسب شروط الناس وحاجاتهم.إن املسلمني قد طبقوا وال يزالوا، القانون على أساس 

ديني...فمن أين كانوا سيأتون بقانون لو لم يبدعوا الشريعة؟؟.
إن الشريعة إبداع ونتيجة االجتهاد...إنهم اجتهدوا مع النص وخّرجوا منه أحكاما وصاغوها 
في قواعد ، هي القواعد الفقهية وقواعد أصول الدين..لقد كانت لهم حاجة لذلك..لم تنزل الشريعة 
الصحيح..اليوجد  إتباع طريق اهلل..الطريق  الشريعة..والشريعة تعني  كتاب مستقل اسمه  في 

شيء مقفل تماما في الدين أو في السياسة.  
األساس هو : كيف يمكن للدولة أن تكون فوق السياسة..إن هناك مفهومني للدولة ونعتقد أن 

املوضوع مطروح للتفكير واالجتهاد. 
إن الدولة ال تصنع السياسة..نحن عشنا في فترة )والنزال( كما لو أن املجتمع عاطل، وهو أمر 
صحيح والدولة هي التي تصنع السياسة، ألنها هي من تتخذ القرارات وتقول ماهو صحيح وما 

هو خطأ وتتبنى استراتيجيات. 
وبالُعمق املتوخى، فعندما نفكر باملجتمعات الغربية وبالحداثة وكيف تطورت هذه املجتمعات، 
العام بمرحلة أولى  الرأي  آلي لتحقيق سياسة تتبلور عبر  الدولة متنفذة..هي جهاز  أن  نعرف 
ويأتي  والّتبديل،  للتغيير  تخضع  تنظيمات سياسية-اجتماعية  عبر  املجتمع..تتبلور  ويفرضها 
الحزب السياسي إلى الحكم ولديه أجهزة الدولة يستخدمها من أجل أن يطبق سياسة تتبلور 

أساسا في املجتمع األهلى نفسه. 
3/   موضوعة ثالثة وأخيرة: 

إن املفكرين األوروبيني الذين عاشوا وساهموا في عصر الّتنوير واللذين شكلوا القيم الحديثة 
واملشروعية الحديثة كانوا من عوائل محافظة  دينية، وبانتمائهم هذا انبرزت بشكل أّخاذ مسألة 
التمايز بني املشروعية التقليدية للحكم واملشروعية الحديثة. ملاذا؟؟ في اعتقادي ، فإن التركيز 
على مفهوم املواطنة وعلى تنمية هذا املفهوم في واقعنا الراهن يبدو أكثر ملحاحية.لكن املواطنة 

على أي أساس،على أساس أي مشروعية؟؟
أتاح  الذي  الحديثة هو  املشروعية  إلى  التقليدية  املشروعية  املواطنة من  إن توسيع مفهوم 
العربية  مجمعاتنا  تستطيع  ترى  يا  فهل  للكلمة.  الحديث  باملعنى  املواطنة  مفهوم  ترسيخ 
اإلسالمية، بعد الفصل بني الدين والسياسة، وبني السياسة والدولة،االنتقال من مشروعية قديمة 

إلى مشروعية جديدة؟؟؟.
التركيز على مفهوم املواطنة والّتساوي لجميع املواطنني أمام القانون وأمام مؤسسات الدولة 
يمكن أن ينهي املشكلة/ املحنة .بل وبتشّكله ال ُيخشى على املجتمع أو الدولة من أي هبة ريح أو 

من أي  محاولة خارجية لتفتيت املجتمع؟؟.

عبد السالم المساوي

أتاك  بلحساني،  الحسني  أستاذي 
التقاعد فلم يجدك متقاعدا، بل وجدك أستاذا 
أساتذة  ومقتدرا...  ناجحا  أستاذا  حيا، 
األول  محمد  بجامعة  الحقوق  كلية  وطلبة 
فكرا  أنت؛  إال  أستاذ  أال  يشهدون  بوجدة، 
ومنهجا وحبا... كنت ومازلت وستبقى رمزا 
أبناء مدينتك  الكلية... ونحن  مؤسسا لهذه 
نفتخر بأن الناظور أنجبت أستاذا من عيار 

الحسني بلحساني...
صديق  بلحساني...  الحسني  أستاذي 
بكوليج  تلميذ  وهو  صديقي  الطفولة... 
عبد  بثانوية  تلميذ  وهو  الكندي... صديقي 
أني  أنكر  وال  بالناظور...  الخطابي  الكريم 
ونحن  وأتذكر  بفصاحته...  معجبا  كنت 
وتمكنه  إبداعه  الكندي  بكوليج  تالميذ 
»صالة  مسرحية  يقدم  وهو  اللغوي 
أستاذي  الحكيم....  لتوفيق  املالئكة« 
في  وأخي  صديقي  بلحساني...  الحسني 
إقليمي  كاتب  االشتراكي...  االتحاد  حزب 
ومازال  سابق...  جهوي  ومنسق  سابق 
الحب  له  يكنون  واالتحاديات  االتحاديون 
الصافي الصريح... قائد بامتياز اتحادي....

إنجاح  أن  بلحساني  الحسني  آمن 
االقتناع  يفترض  اإلنسانية،  العالقات 
والحوار؛  التفاؤل  أساسيتني:  بحقيقتني 
في مفهومه اإليجابي املحكوم بفتح القلوب 
قبل العقول، واملحكوم بمنطق توسيع دائرة 
.... واإلقصاء  االنغالق  منطق  ال  االنفتاح، 
الكراهية  منطق  ال  الحب  بمنطق  واملحكوم 
تلميذ  وهو  دائما،  كان  هنا  من  والحقد... 
وهو طالب وهو أستاذ، الوحدة في الكثرة، 
بني  الناظم  الخيط  االختالف،  في  الحب 

األصدقاء والزمالء؛ قديما وحديثا... 
غيره...  أحد  وليس  بلحساني،  الحسني 
على  وال  »مساحة«  على  أحدا  يزاحم  ال 
»تفاحة«... هو رجل استثنائي بحبه... نبت 
في تربة هذا البلد... ويحق لنا أن نبتهج أن 
هذه األرض أعطت هكذا ثمار.... يحق لنا أن 
نبتهج بأزغنغان، بالناظور ألنه اإلقليم الذي 

أعطانا هكذا أستاذ...
اقتحم الحسني الوجود بكثير من اإلرادة 
مغربي  زمن  في  يأتي  األمل...  من  وبكثير 
صعب وعسير... يأتي ليبشر بعودة »السبع 
العجاف«،  »السبع  على  منتصرة  السمان« 
ليمأل أرضنا خصبا، وبيادرنا حبا وحبا... 
وأكاديميا  معرفيا  دفئا  ليهدي  يأتي 
للناظور... جمعتنا الفرحة بوالدته في زمن 
الرقص  بألحان  واحتفلنا  والعقم،  القحط 
ولد  ميالد  مستقبلني  رقصنا  األمازيغي... 
على  االعتماد  الذات،  صيانة  فن  سيمتلك 
االستسالمية  األنماط  كل  مقاومة  النفس، 
امليالد  يكون  قد  الوجود...  في  االرتكاسية 
حلوا... إنما املستقبل أحلى... يأتي الحسني 
ليخرج  املألوف،  ويحطم  الصمت  ليكسر 
الطاغي،  العادة  سلطان  ويدمر  املعتاد  عن 
للعدالة  ويناضل  والخنوع  الجهل  ليرفض 

والكرامة... ليعانق شموخ اإلنسان وكبرياء 
الريفي...

متنوع  وتكويني  أكاديمي  مسار 
ومتميز... إنه كفاءة.

منذ بداية البدايات عشق الكلمة وداعب 
القلم... عز عليه أن يسقط فيستجيب لطيور 
الظالم... عز عليه أن يخفي وجهه الحقيقي 
بأقنعة قذرة... لم يطق له سقوطا لهذا اقتحم 
قطار الدراسة مهما غضب السيد والجالد... 
والوردة  مرفوعة  الراية  تبقى  أن  على  أصر 
جهل  زمن  الزمن  كان  وإن  حتى  مزهرة 
ادلهمت  إذا  علينا  خوف  فال  إذن  ورداءة... 
بنا اآلفاق من أال نجد أستاذا  مقتدرا ينبهنا 
في  أطلق  الذي   الحسني  فإن  ويهدينا... 
زمن الصمت صرخة، قادر على جعل الناس 

يعشقون الكلمة...
مسار تعليمي ناجح ومتميز... الحسني 
املدرسة  ابن   جيد...  مغربي  تربوي  منتوج 

العمومية.
يتصف بكل خصال األستاذ التواق إلى 
كاليقظة  وسلوكية  نظرية  بخصال  النجاح؛ 
بخطوات  والتقدم  واالحتراز،  العالية 
تهور، وتجنب  دون تسرع ودون  محسوبة، 
ورفض  الفعل،  ورد  االستفزاز  في  السقوط 
مهما  واألهواء  العواطف  وراء  االنسياق 
والفعل  للمبادرة  دائم  وتأهب  نبيلة،  كانت 
علمية  وبمنهجية  واضحة،  برؤية  مسلح 
وامتالك  ناجعة،  ومخارج  حلول  واقتراح 
ما  إلى  كائن  هو  ما  يتجاوز  الذي  الحدس 

ينبغي أن يكون....
عانق األستاذية وهو بالكاد شاب... شكل 
املغربية...  للجامعة  مضافة  قيمة  ومازال 
النفاق  كليالي  البوم  أسراب  تحاصره 
معتصما  فتلقاه  القبيلة  جحور  من  طالعة 
وعلى  قضية،  صاحب  األستاذ  باختياره... 
الحسني أن يواجه األمواج واإلعصار... فهذه 
وإال  مهمته..  وهذه  واجبه...  وهذا  قناعته 
إلى  حاجة  في  الذي  العالم  هذا  من  فليرحل 
العواطف النبيلة وشيء من التضحية... هكذا 
نرى األستاذ الحسني يرى األشياء... وهكذا 
فيه...  نحن  الذي  العالم  يتصور  نتصوره 
الذين يحصدون  فليخجل من أنفسهم أولئك 
التني  لكم  اهلل!  شافاكم  الزارعون...  ونحن 
آمن  والزيتون،  التني  وبني  الزيتون،  ولنا 
أنطولوجي  اختيار   األستاذية  أن  الحسني 
هذا  إنسانيا...  والتزاما  فكرية  قناعة  يشكل 
التحدي  هويته...  وعنوان  كينونته  جوهر 
هو سيد امليدان... وقف الحسني فوق خشبة 
إنه  والرتابة...  للكسل  رفضه  وأعلن  الكلية 
اقتراح  في  وملح  ملحاحة،  إشكالية  صاحب 
الحلول لها، إشكالية تنمية املغرب من بوابة 

التعليم واملعرفة...
أعلن انتماءه العضوي لقضايا اإلنسان... 
أستاذ فاعل ومبادر؛ مشاركته في العديد من 
املؤتمرات والندوات الفكرية والعلمية تجسد 
في  امليدان...  في  والرؤية... وحضوره  املبدأ 
الفكر  سمو  يؤكد  املجتمع...  في  الفضاء... 
إنه حداثي...  أستاذ...  إنه  األخالق...  ورفعة 
املبتذل،  باملعنى  ليست  عنده  والحداثة 
النابعة  الحداثة  بل  والالمؤسس،  الالواعي 
على  املؤسسة  الحداثة  األنوار...  فكر  من 
املجتمع...  عقلنة  التفكير...  عقلنة  العقل؛ 
في  حاضرة  املرحلة  آالم  السلوك...  عقلنة 
بموروث  حداثي  إذن،  الحسني،  هو  وعيه... 
أصيل..  مغربي  بموروث  حداثي  ثقافي... 
في  تأقلمه  أسهل  وما  بقناعاته...  مناضل 
أن  دون  إرادته،  بمحض  أراد  إذا  املجال 
الحرية  يحب  قرار...  أو  أمر  ألي  يخضع 
بمروءتها ومسؤوليتها... ويقول ال للوصاية، 

يسقط  لم  باملجان...  الدروس  إلعطاء  ال 
إيمانا  أستاذ  هو  األستاذية...  على  سهوا 
بالقوة  االنتماء  شرعية  اكتسب  واختيارا... 
بالكفاءة  والتقدير  االعتراف  وانتزع  والفعل، 

والجدية....
 ومنذ طفولته كان الحسني رجال ممسكا 
كبرياء  في صدره  حمل  حياته،  مسار  بزمام 
قدما  املضي  على  األنهار  وإصرار  القمم 
بصبر  مجراها  يشق  املسالك،  صعبت  مهما 

وثبات...
األبيض  باللون  هادئة  طفولة  بعد 
الشغب،  من  وشيء  بالجدية  واألسود، 
ملجابهة  املجهول...  ملواجهة  ظله  يصطحب 
يحمل  ودائما  األمل،  لعناق  املثبطات، 
أفكار  ذهنه  وفي  وورودا،  دفاتر  كفه  في 
ومسؤوليات،  مهام  كتفه  وعلى  ومبادرات، 
يعدي  الفارغ  الزمان  أن  الفراغ...  يكره  فهو 
الناس بفراغه... وحني يكون الشعور هامدا 
متحركا...  الوعي  يكون  ثابتا،  واإلحساس 
وجزر...  مد  وشر..  خير  الحياة  بأن  وعى 
توجد  حيث  هناك  ولكن  وانحطاط...  مجد 
املبادرة  تكون  الطموح...  ويكون  اإلرادة 
إلى  املؤدية  الطريق  تكون  التحدي...  ويكون 
النتائج... ويقول الحسني: »ال تهمني الحفر 
وال أعيرها أي انتباه«... منذ بداية البدايات 
كشف عن موهبة تمتلك قدرة النجاح، ويظل 

دائما ودوما متمسكا بطموح النجاح....
والنزعة  السوداوية  اللغة  يكره 
ولغة  املتشائم  األسلوب  يكره  العدمية... 
جد   رجل  هو  ال...  والتيئيس...  اليأس 
عن  باالبتسامة  تعبران  والعينان  متفائل، 
الحب  وهذا  الطموح...  وهذا  التفاؤل...  هذا 
السماء  في  الكآبة  رغم  للمغرب  الالمشروط 
املاضي  يكون  قد  اآلخرين...  لدى  واألسى 

حلوا إنما املستقبل أحلى....
تقوم فلسفة الحسني بلحساني في األداء 
بهذا  فهو مشبع  االنتماء،  مبدأ  املهني  على 
مكمن  هو  باالنتماء  الشعور  أن  ويرى  املبدأ 
املردودية  ومحرك  باملسؤولية  اإلحساس 
وحافز الغيرة على الوطن  وبطارية املبادرة 
إنه  املطلوبة، بل  باملهام  القيام  والتفاني في 
للوطن  الحقيقي  االنتماء  بأن  واثقا  يعتقد 
التي  للمؤسسة  الصادق  االنتماء  من  يبدأ 

تمثل حقل خدمة الوطن....
بعد  عقل  ذو  هناك  يعد  لم  لحسن حظنا 
ليفتي  األستاذية  كرسي  يعلو  أن  هذا،  كل 
ويقرر  وامليداليات  النقط  ويوزع  الفتاوى 
في الئحة الفائزين والراسبني في مسار بناء 
الجامعة. الحسني بلحساني مواطن وطني... 
لكنه ال يرضخ...  إنه مغربي ينتمي مطاوعة 
اختيارا ال قسرا... ينسجم بيد أنه ال يذوب... 
سماوات  يحوم  واختالف...  فرادى  ذات  هو 
مثقال  ويعود   ، يهيم  وال  الرحاب  العالم 
بالتجارب واملعارف ليبشر بغد جميل ملغرب 
جميل... ال يمكن أن يحشر في زمرة األساتذة 

محصن،  ألنه  منهم،  ليس  فهو  الكسالى، 
وكوابيس...  ألغام  الطريق  أن  يعرف  ولكنه 
وإشاعات...  دسائس  وانفجارات..  وقائع 
يفضح  وثبات...  بحكمة  يمضي  لهذا 
إلى  ينبه  صخبها...  إلى  وينبه  الكوابيس 
اإلغراءات ويحذر من مخاطرها... ليرتفع إلى 
امللتزمة.... وليس منهم ألنه  مقام املسؤولية 
الشجعان...  معبد  في  واالنافة  األناقة  رضع 

فاسمحوا لي أن أعلنه صاحب قضية...
للحسني بلحساني حضور أكاديمي قوي، 
ويغنيه  بل  ويذكره،  يوم  كل  ينشده  حضور 
تعليمي  مسار  مع  تناغم  في  ويتصاعد 
ومهني... هو أصال تربى ضد الصمت.. تربى 
وهو   طفل،  وهو  والغدر..  النفاق  كره  على 
األقنعة...  وراء  االختفاء  كره  فيه  نما  ينمو، 
زمن  في  واثق  الهرولة...  لحظات  في  مترفع 
وعمل...  اجتهاد  النجاح  بأن  مؤمن  التيه... 

وأن التدريس اختيار والتزام...
اإلحساس  لألبد  منه  نزعت  تربية  تلقى 
بالخوف واالستسالم... وزرعت فيه اإلمساك 
العراقيل  كانت  مهما  حياته  مسار  بزمام 
الصمود  فيه  زرعت  تربية  والعوائق... 
هادفة  ريفية  تربية  عبق  تنفس  والتصدي... 
والصرامة  الجدية  تعتمد  تربية  ومسؤولة... 
الليونة واملرونة مرارا... تمطر  مرات وتعلن 

حبا حينا ونارا أحيانا....
خصال  بكل  يتصف  بلحساني  الحسني 
كريم  ومتواضع،  بسيط  اإلنسان...  األستاذ 
للوطن،  وفي  ووفي؛  مخلص  وصادق، 
أعز  واسألوا  لألصدقاء  للتاريخ،  وفي 
إدريس  الدكتور  األستاذ  وأصدقائه  زمالئه 

الفاخوري... نزيه فكريا وأخالقيا..
فإنه  الزهور،  عمر  غادر  أنه  من  بالرغم 
بأناقته  وديناميته،  ببريقه  محتفظا  مازال 
الحياة...  بوهج  متمسكا  مازال  وتألقه، 
وارتحل...  حل  أينما  تالزمه  الشباب  صفة 
فريدة  بخاصية  يتمتع  ديناميكي...  أستاذ 
جديته  تخفي  ال  التي  واملرح  التواصل  في 
وصرامته، يتميز بحسن الدعابة... عنيد مثل 

جغرافية الريف....
وطيب  طيبوبته،  في  بشوش  إنسان 
بقوته...  وهادئ  بهدوئه،  قوي  ببشاشته... 
هكذا كما نعرفه، اسمه الحسني بلحساني... 
في  تأقلمه  أسهل  وما  بطبعه..  اجتماعي 
أن  دون  إرادته،  بمحض  أراد  إذا  املجال 
يخضع ألي أمر أو قرار... ويقول »ال« إلعطاء 

الدروس باملجان...
ألف  تحية...  ألف  الذي يستحق  األستاذ 
احترام... ألف تقدير... األستاذ الذي يستحق 
بلحساني...  الحسني  األستاذ  هو  التكريم 
فتحية له وتحية لألستاذ عبد القادر عوذري 
على  له  تحية  بالنيابة،  الحقوق  كلية  عميد 
ارتبطا  له؛  بزميل  واالعتراف  التقدير  هذا 
منذ بداية البدايات بصداقة أخوية عنوانها 

االحترام...
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لو أنهم جربوا يوما ذعر أطفال صغار، ذات ليلة 
لحظات  من  لحظة  في  جارفة  أمطار  قررت  عاصفة، 
الدافئة  أفرشتهم  تغزو  أن  املبارك  اإللهي  العطاء 
ألف  فكروا  لربما  بردا وصقيعا ودموعا...  وتحيلها 
يذهب  مشبوهة،  صفقات  على  يوقعوا  أن  قبل  مرة 

نصف أموالها ... إلى حيث ال يعلم إال اهلل مآلها... 
الفقراء  ملنازل  السيول  اجتياح  جربوا  أنهم  لو 
ودفاترهم  وكتبهم  أطفالهم  وأحذية  أمتعتهم  وغرق 
وأقالمهم وسط بحيرة من الذهول والخوف والفزع... 
األمانة  أن يخونوا  قبل  مرة ومرة  ألف  فكروا  لربما 
عهودهم  ويخلفوا  عاتقهم  على  وضعت  التي 

ووعودهم... 
 لو أنهم شاهدوا أطفالهم يرتعشون بردا وهلعا 
من مياه أرسلها اهلل رحمة وغيثا نافعا للعباد فإذا 
إلى غول مرعب  بها تنقلب، بفعل جشعهم وعبثهم، 

يتوجس منه الكبار قبل الصغار... لفكروا ألف مرة 
ومرة قبل أن يغتنوا فجأة من مناصب سقطت أيضا 

من السماء...  
أركان  تجفيف  في  واحدة  ليلة  قضوا  أنهم  لو 
ذلك  مخلفات  إماطة  محاولني  الغارقة  منازلهم 
االجتياح الغاضب وتجهيز مكان جاف لنوم أطفالهم 
لربما  الليلة...  تلك  عاشوه  ما  هول  من  املذعورين 
فكروا ألف مرة ومرة قبل أن يضحكوا ملء ذقونهم 
الفجائية  باملناصب  فرحا  بكف  كفا  يفركون  وهم 
على  إليهم  أتت  التي  املريحة  االجتماعية  واملراكز 

طبق من ذهب...
 لو أن أحد أطفالهم استيقظ صباحا ليجد أن كل 
مالبسه قد ابتلت وأن حقيبته املدرسية صارت عبارة 
ألف  فكروا  لربما  املوحلة...  األوراق  من  كيس  عن 
مرة ومرة  قبل أن يطبلوا ويهللوا مفتخرين بمدينة 
أرادوها ذكية فإذا هي غارقة في الوحل حتى النخاع، 
أطفالها  تجنيب  في  املزعوم  ذكاؤها  ينفعها  لم 
حسرتهم وغبنهم على ضياع أبسط أشيائهم...       

 لو أنهم جربوا لهفة أم على فلذة كبدها العالقة 
في مكان ما من مدينة  تحولت في دقائق إلى مستنقع 
استقدام  فيها  السير  حركة  الستئناف  يلزم  آسن، 
زوارق وعوامات لنقل الناس إلى منازلهم آمنني، لو 
علها  ألخرى  نافذة  من  وتنقلها  خوفها  جربوا  أنهم 
تلمح طيف ابنتها أو ابنها قادما من بعيد، ضارعة 
هلل أال يقع لهما مكروه... لربما فكروا ألف مرة ومرة 
قبل أن يتخذوا من سياسة التطاوس والترقيع دينا 

وديدنا...

 لو أنهم جربوا شعور أب يقف لساعات متأخرة 
من املساء عند موقف الحافالت، منتظرا إحدى بناته 
جعلها  العاثر  حظها  ألن  الوصول  في  تأخرت  التي 
تقع مثل اآلخرين ضحية سوء التدبير وقلة املروءة 
الصالح  وخدمة  الوطنية  يدعون  ممن  بعض  عند 
أنفسهم  إال  يخدمون  ال  األمر  حقيقة  في  وهم  العام 
ومصالحهم، لو أنهم بدل أن يفكروا في الزواق والعكر 
...(، فلربما اتقنوا عملهم وصانوا أماناتهم...  فوق) 
بدل أن يتشدقوا بما ليس فيهم، ويتباهوا بإنجازات 
تبني في لحظة أنها إنجازات من ورق...ووهم تهاوت 
كما تتهاوى قصور الرمال عند أول موجة متكسرة...  
لو أنهم كانوا يحملون ذرة إيمان واحدة ألحبوا 
حب  بإخالص،ألن  وخدموهما  ومدينتهم  وطنهم 
يبقى  ايمان  فال  هيهات  ولكن  اإليمان،  من  األوطان 
وجبروت  املال  سطوة  أمام  تصمد  شعارات  وال 
النفوذ ونعومة  األرائك املخملية التي يبرمون عليها 

صفقاتهم منتشني..     
الديمقراطية  بقيم  عميقا  كان  إيمانهم  أن  لو   
واإلنسانية، كما آمن بها مناضلون حقيقيون خدموا 
ويخدمون البالد بصدق ونكرات ذات،  لو أنهم قدروا 
مناصبهم ومسؤولياتهم حق قدرها.. ملا كان فشلهم 
باملغرب،  مدينة  أكبر  شؤون  تدبير  في  ذريعا  اليوم 
بضعة  كانت  التي  التوت  ورقة  عنهم  سقطت  وملا 
عنهم  بعيدا  لتطير  كافية   األمطار  من  ميليمترات 
وسياستهم  كفاءتهم  لقلة  البشع  الوجه  عن  كاشفة 

الترقيعية و...انعدام مسؤوليتهم... 
لو أنهم... !!!     

�آه.. لو �أنهم.. !!!
التضحية  على  تجرؤ  الجزائر،ولن  مع  مر  بطعم  عسل  شهر  تونس  تعيش 
الشهر  هذا  ترأسها  ،أثناء  املغرب  مع  تجمعها  التي  التاريخية  بالعالقات 
اجتماعات مجلس األمن ،ال أتوقع أن تطرح تونس ملف الصحراء للنقاش رغم 
لم  الصحراء  الجزائرية.قضية  التونسية  العالقات  تعرفه  الذي  الكبير  التقارب 

تجرؤ حتى 
جنوب إفريقيا الحليف الرئيسي للجزائر الشهر املاضي على طرحها  للنقاش،  
وهي التي كانت ترأس مجلس األمن.تونس وشعبها لن ينسوا مواقف الراحل 
الحسن الثاني ،عندما تآمر القدافي  على الراحل بورقيبة وحاول تجنيد الخونة 
السادس  محمد  امللك  موقف  ينسى  لن  التونسي  آنذاك.الشعب  النظام  إلسقاط 
الذي فضل قضاء عطلته في تونس في الوقت الذي غاب فيه االستقرار في تونس 
أزمة  السياحي  القطاع  وعرف  التونسي  التراب  كامل  االحتجاج  حركة  وعمت 
يتجول  خرج  األجانب  للسياح  ضمانات  املغربي  العاهل  يعطي  وحتى  خانقة. 
الدولية  اإلعالم  وسائل  نقلتها  صورة  وهي  حرس  بدون  العاصمة  شوارع  في 
وتحمل أكثر من داللة .ورسائل للعالم بأن تونس تعيش استقرارا وهدوءا ،وأن 
قيس سعيد  الرئيس  أن  أعتقد  .ال  عابرة  تونس مجرد سحابة صيف  ماعاشته 
سيضحي بالعالقات التاريخية التي تجمع البلدين ويثير قضية الصحراء في 
أن  أستبعد  الجزائري.شخصيا  النظام  رغبة  عند  نزوال  الشهر  هذا  اجتماعات 
تطرح تونس هذا امللف وهي تعلم مواقف عدة جهات في اآلونة األخيرة.موقف 
من  الخليجي  التعاون  مجلس  موقف  وأخيرا  الناتو  وحلف  املتحدة  الواليات 
قضية الصحراء.وإن خالفت التوقعات وأنا أستبعد ذلك. فسوف تقبر كل مشروع 
يهدف إلى وحدة املغرب العربي التي تتطلع إليها شعوب املغرب العربي .الكرة 
في امللعب التونسي الذي يعيش على صفيح ساخن ناتج عن تبعات أزمة كورونا 

على اقتصاد املنطقة بكاملها.

حيمري البشير 
 كوبنهاكن الدنمارك

 هل �شت�شحي 
تون�ش بالتاريخ 
�مل�شرتك �لذي 

يجمعها مع �ملغرب؟



برلين : من ادريس الجاي
n حول مشروعه السينمائي الروائي الجديد » 

، كان هذا اللقاء مع المخرج السينمائي  العزلة » 
المغربي المقيم في مدينة برلين محمد نبيل ، الذي 
الهوية وعن   ، السينما  و  الفلسفة  فيه عن  تحدث 
االنتماء الثقافي و العزلة االنسانية . محمد نبيل 
اعالمي ، مخرج افالم وثائقية ، درس الفلسفة ودرسها 
، هاجر الى كندا حيث اثرى معارفه بدراسة الصحافة 
و السينما ، عمل في الصحافة التلفزيونية و االذاعية 
و له كتابات في العديد من المنابر االعالمية . تميزت 
تجربته السينمائية بسلسلة افالم وثائقية عن المرأة 
ثالثة نساء  عن  النساء«  احالم   « بفلم  إفتتحها   ،
 « الحزن  »جواهر  ثم   ، االسالم  اعتنقن  المانيات 

عن االمهات العازبات المغربيات ، و
في  السجينات  النساء  عن  الزنازين«  صمت   «
السجن المغربي . كيف جاء هذا االهتمام بالمرأة ؟ 
- السؤال النسائي له عالقة بالفترات االولى من 
حياتي كطفل ، فقد ترعرعت في بيت شكلت غالبيه 
النساء ، و انا طفل كانت تصحبني جدتي اوعمتي 
التي   ، المواضيع  تلك  الى  استمع  فكنت   ، معها 
يعير  ان  دون   . النسائية  لها خصوصية و سرية 
احد لوجودي انتباها ، من حيث، انني طفل ال أفهم 
ادخل  كنت  كنت طفال  . حين  لعبي  في  منغمس   ،
حمام النساء في معية امي او احدى قريباتي ، ثم 
الحقا لم يعد يسمح لي بدخوله و انا طفل . تعرفت 
على ما يدور في الهامش المجتمعي كسر و كانت 
هذه تمثل مراحل اهتمامي االولى بالنساء . وفي 
خالل  من  االهتمام  هذا  تعمق  الجامعية  دراستي 
تكوين عالقات و مغامرات متعددة مع النساء ، حتى 
الفاشلة منها بين قوسين هي في نظري ناجحة ، الني 
من خاللها اكتشفت ، ان اللون ال يعرف اال بنقيضه . 
ثم  كان اشتغالي العلمي موجها بالدرجة االولى على 
موضوع الجنسانية عند المراهق المغربي في عالقته 
بالصورة في الفضائيات او التلفزيونات العالمية 
وخصوصا الغربية منها التي تقدم منتوجات جنسية 
معينة. و طبعا فالمرأة لم تكن غائبة في هذا البحث 
. ثم الحقا رافقني السؤال النسائي و الجنسانية في 
دراساتي العليا سواء في كندا او في المانيا، ليعرف 
بعدا اخر تحول فيه هذا التراكم الى تعبير مشفوع 
بهوس ورغبة و شغف طفولي الى لغة سينمائية 
لسيرتي  مواكب  هو  النسائي  فالسؤال  هنا  من   .
الذاتية منذ الطفولة غير انه تطور مع مرورالزمن 

و جددته التجارب.
n هل كان الشغف السينمائي نقطة انطالق الى 

ما وصفته بالسؤال النسائي ؟
p لقد بدأت ارهاصاته في مرحلة الثانوية ، التي 
اسميها المرحلة الذهبية ، مرحلة التأثر بالسينما 
، مرحلة ال تمحى من الذاكرة ، عندما كنت اشاهد 
االفالم ، ، بكل ذلك العشق ، حيث شاهدت الفلم ، 
الذي اسرني في حبائله „ سينما براديزو“ ، للمخرج 
االيطالي الكبير طرناطوري . تحفة سينمائية الرائعة 
، و مع انتمائي في نفس المرحلة ، الى الجامعة 
الوطنية لالندية السينمائية ، اكتشفت فلم „ مجتمع 
الشعراء االموات“ لبتر وبر.. فبعد مشاهدة الفلمين 
تولدت عندي اسئلة كثيرة حول ماهية السينما ؟ 
لقد وصل تعاطفي مع ذلك الطفل الصغير سافتوري 
في فلم „سينما برديزو“ الى درجة ، كنت ارى في 
حماقاته ، حماقاتي الشخصية في حب السينما منذ 
الصغر. كان الفلم  مع دراميته يمثل سينما مستقلة 
عن السوق وعن الصناعة السينمائية الكبرى، التي 
جعلت السينما بضاعة وحولت االنسان الى مستهلك 

.
ان لغة الرمز   „ n لقد قلت في احدى لقائاتك : 
اي حد تظهرهذه  الى  لغة عميقة ومعبرة.“  دائما 

القناعة في افالمك؟
p ان السينما في حد ذاتها هي حكي ، لكنه حكي 
بالصور، وهذا ال يلغي دوراللغة المادية ، فالسينما 
لها لغتها الخاصة ، هي الصورة. اما فلسفة الحكي 
او ما يسمى „السرد الحكائي“ هي موجودة لكنها 
ال تمثل صدارة التعبير او تبقى مقلصة ، فالمسافة 
شاسعة بين مشهد يعتمد رموزا مادية و اخر رموزا 
معنوية ، تختزل نوعية التفكير و دالالت ثقافة معينة 
، المشهد امريكي مثال يعطي للحكي اللغوي قوة 
الصدارة في التعبير عن حالة ما ، لكنني اختار في 
افالمي لغة الرمز و لغة الدالالت واجعل اللغة المادية  
شيئا هامشيا، الن لقطة الرمز كافية للتعبير عن ما 

يتضمنه المشهد.
ماذا يمثل بالنسبة لك العمل السينمائي؟

- بالنسبة لي فالعمل السينمائي بالدرجة االولى 
هو جوهر ابداعي للتعبير عن االنسان بلغة جمالية 
ذات عالقة بفن جد معقد ، الذي هو الفن السابع.. 
عندما اتحدث عن الجماليات ، اتحدث عن رهاني 
له  ما  و  النسائي  السؤال  عن  افالمي  سينما  في 
من   . االنسان  عواطف   ، العواطف  بعالم  عالقة 
المختلف  الكائن   ، االنسان  للمرأة  منظوري  حيث 
، االنسان بصيغة المؤنث. فالسينما هي نوع من 

انواع التعبيرعن الواقع ، و الواقع في حد ذاته هو 
صناعتنا انفسنا ، السينما تعبرعن هذا الواقع بطرق 
شتى ،. النها صناعة و في نفس الوقت تركيب و 
من هذين العنصرين ينشأ االبداع. و من هنا يكون 
لكل مخرج بصمته الخاصة . واما ما انتجه ، فما 
، التي تقوم على  هو اال تعبيرعن هذه التراكمات 
خلفيات معرفية ، ثقافية و على سيرتي الذاتية و 
عالقتي بالفنون منذ الطفولة. اذن السينما عندي 
هي رهان تعبيري عن هذا الواقع ، ولكن بلغة فيها 

هوس ، اسميه الهوس الجمالي.
n عرفت في حياتك محطات هجرة متنوعة فاس 

حيث درست ، كندا حيث عمقت الدراسة ، ثم موسكو 
وحاليا برلين ، فالرحيل الى مواطن متعددة يقترن 

بالسؤال عن الهوية؟ 
p الهوية هي اشكالية في حد ذاتها، سؤال يؤرق 
الكثيرين ، النه سؤال عن الذات والغير ، اشكالية 
عالمية ، فهذه االشكالية لم يعرفها تاريخ الفلسفة فقط 
، بل عرفها التاريخ البشري. انني اركز في افالمي 

اكثر على موضوع الجنسانية في عالقته بالعواطف 
. فالعالقات الجنسية و االغتصابات في  و الحب 
فلمي . »جواهر الحزن« او »صمت الزنازين« هي 
محورية و ال تنفصل عن موضوع الهوية الجنسية ، 
بلغة الفلسفة . فانا ارى ، ان هويتي بالدرجة االولى 
انسانية ، كونية . فعندما اتحدث عن محمد نبيل ، 
اتحدث عن االنسان العربي و المسلم و االمزيغي 
 ، االفريقي  و  المغاربي  المتوسطي  و  واليهودي 
اتحدث بلغات مادية و رمزية ، عندما اتحدث لغة 
السينما اتحدث لغة المسرح ، اتحدث اللغة االلمانية 
 . االنجليزية  الفرنسية  العربية  اتحدث  مادية  لغة 
هذه لغات حاملة لثقافة مختلفة وعندما اتفاعل مع 
االخرين أؤكد هذا االنتماء االنساني ، اتحدث عن هذا 
المزيج من الروافد الثقافية عن االنتماء االنساني . 
فاألحادية ينتج عنها ضيق في التفكير و حتى في 
نعم   ، انني لست مغربيا  يعني  ال  فهذا   . التنفس 
انتمائي  الن   ، بالمفرد  ال  بالجمع  لكن  مغربي  انا 

بالجمع . لذلك فهويتي حتى في معالجتي 

لحد  انتجتها  التي   ، االفالم  في  النسائي  للسؤال 
الساعة احاول التركيز على هذه المعالجة االنسانية 
، واالنسانية ليست كالما جميال ، منمقا ، بل هناك 

جوهر انساني ، يجب ان يكون حاضرا.
كيف يتحدد الجوهر السينمائي عند محمد   n

نبيل؟
p يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت قبل اندري 
بزان »ان هناك جوهر و هناك عَرض« الجوهر عند 
الشمعة هو امتداد عندما تشتعل وتمتد على سطح 
االرض بمعنى جوهرها هو االمتداد ، الذي ال نعرفه 
اال بعد مدة واالعراض بلغة ديكارت مختلفة. فالسينما 
جوهرها او من بين جواهرها الزمن. ولفهم الزمن 
ال بد من العودة الى الفزياء ، فزياء انشتاين وحتى 
لطريق الفزياء. الزمن في السينما هو حامل للصورة 
، سواء في السينما الروائية او التسجيلية ، ليس 
هناك خط فاصل بين التسجيلي و الروائي . هناك 
قواعد تختلف اكيد ، اما الخط الفاصل فهو صعب. 

ان نحكي  انه ال يمكن  اي  للسينما  الزمن كجوهر 
 ، حكاية اال في لغة الزمن ، هرقليس عندما يقول 
اننا ال نستحم في النهر مرتين ، الن الماء متجد في 
النهر بشكل دائم . هكذا فالزمن متجدد هو االخر 

بشكل مطلق و ال يمكن االمساك به.
يتقاسمها  نبيل  محمد  افللالم  في  المشاهد   n

الصمت و الصورة ، فالى اي حد يمكن للصورة ان 
ان تنوب عن اللغة في التعبير؟

 pالحكي بالصور هو جوهر السينما والصورة 

ابلغ من النص المكتوب بلغة مادية ، والصورة يمكن 
ان تعوض كما يقال نص بالف كلمة . فالصورة في 

السينما هي لغة 
بليغة وعميقة جدا و فيها رموز وعندما نتحدث عن 
الرموز نتحدث عن رهان ، ان نحترم ذكاء الجمهور، 
الن الجمهور ذكي ، يقتنص ، يفهم ، كيف ما كان هذا 
الجمهور و في كل المجتمعات . و الرموز موحدة 
الرؤية  في  ندخل  وهكذا  مختلفة  ثقافات  هناك 
االنتروبولوجية لالشياء ، لكن لغة السينما يفهمها 
الجميع غير ان المخرج  يجب ان يكون متمكنا من 

اللغة البصرية لغة الصورة.
n هل سيستمر دور السينما فعاال حتى داخل 

البيوت وفي وسط هذه الدوامة االلكترونية؟
االخوين  مع   ، الدهشة  مع  بللدأت  السينما   p

عند  بالدهشة  بدأت  االخرى  والفلسفة هي  ليميار 
اليونان و لوال الدهشة لما توصل الفالسفة الى كل 
هذه النظريات الفلسفبة ، لوال الدهشة لما صارت 
السينما سينما ، الن السينما خلقت صدمة في البداية 
وكانت بحجم كبير. ثم انتجت فضاء العرض بطقوسه 
السينمائية و ال يمكن لسينما نتفليكس مثال او غيرها 
، ان تعوض تلك المتعة الخاصة بالفضاءات ذات 
طقوس معينة . فالسينما الجديدة تعطي للفرد قيمة 
، لكنها تقوم بعزله داخل مكان معين . انها سينما 
تكريس العزلة داخل المجتمعات على االقل الليبرالية 
و الراسمالية. فتهميش القاعة السينمائية الكبرى 
، كالظاهرة الغريبة جدا في المغرب ، حيث تغلق 
القاعات بطريقة عجيبة ، يعمل على لتعميق ما هو 
فرداني ، ان اكون منعزال في مكان ما ، حتى و لو 
كانت الشاشة كبيرة عندي في البيت ، لكن اين ثقافة 
الجمهور؟ ما اخافه مستقبال ، وهذا قد بدأ 
االن نشر الثقافة السينمائية الرخيصة 
، وفقا لمنطق الراسمال والتوزيع بهذا 
الشكل ، ان تصبح هناك ثقافة سينمائية 
ال  وطقوس  متعة  السينما    . رخيصة 
تتحقق اال داخل الصالة . و تقاسم المتعة 
هو جزء من تقاسم خيرات هذا العالم . 
فيها  ليس  العائلية  الضيقة  فالمشاهدة 
 ، اليه  حاجة  في  انا  الذي  الصدى  هذا 
صدى  ذلك الفضاء الجمالي ، فضاء متعة 
الخروج من  يؤكد على  ، فضاء  بامتياز 
هذه الفردانية ، عزلة االنسان التي تقتل 
المجتمعات الليبرالية و الراسمالية . هناك 
فردانية داخل المجتمع ، و السينما في 
الخارج  الى  تخرج  لماذا   : تقول  البيت 
حاجياتك  كل  لك  تنقل  شركات  هناك   ،
كورونا  موجة  هناك  االن  البيت.  الللى 
لتؤكد لنا بالضبط اننا في حاجة ماسة 
لذلك  االخر.  الخوف من  و  االنعزال  الى 
فالسينما الجديدة هي سينما تؤكد على 
هذا الخوف بطريقة غير مباشرة و تقول لست في 
حاجة لالخرين . وهنا ال اريد ان اذكر فلسفة جون 

بول سارتر، »االخر هو الجحيم ».
n كيف يعد محمد نبيل لمشاريعه السينمائية ؟
p بالقراءة ، بمعنى ، عليك ان تقرأ انها مدرسة 
تتعلم   و  االدب  تتعلم  و  القيم   تتعلم  قد   . التعلم 
الخ.. اذا هكذا اقرأ بجنون . اواقول اقرأ حتى يغمى 
عليك . اقرأ كما كان يقرأ ماركس لسنوات و هو يقرأ 
حتى يسقط على الطاولة ، ينام فوق طاولة القراءة ، 
فالمهم ليس ما انتجه ماركس و هيجل و سبينوزا 
، بل االهم هو كيف انتج سبينوزا او ماركس ، الن 
السيرة الذاتية هي عمق الفعل الفلسفي ، السيرة 
الذاتية للمخرج هي عمق الفلم السينمائي و االبداعي 
. كيف قرؤوا ، كيف يقرؤون . اعظم الفالسفة هم 
اعظم القراء ، قراء الفلسفة ، هايدغر قرأ الفلسفة ، 
قرأ تاريخ الفلسفة . اذا عليك بالقراءة ، و القراءة 
تجعلك تتعلم . و كم من فيلسوف هو منعزل ال عالقة 
له بالناس ، النه استفاد من مدرسة القراءة ، انه 
يقرأ. ولكن السينمائي لكي يحكي على الناس البد 

ان يكون له خزان من التجارب .
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سينما الغرفة تعطي قيمة للفرد و تعزله داخل مكان

السينما بدأت مع الدهشة 
، مع االخوين ليميار 

والفلسفة هي االخرى 
بدأت بالدهشة عند 

اليونان و لوال الدهشة لما 
توصل الفالسفة الى كل 
هذه النظريات الفلسفبة 
، لوال الدهشة لما صارت 

السينما سينما



مصطفى ديب
أراد المخرج البريطانّي سام ميندز أن يبدأ فيلمه 
»1917« من مكاٍن ُمشابه، بل ومتطابق أيًضا، مع 
تبدو  بحيث  عنده،  الذي سًيغلق عدسته  المكان 
ضرًبا  ونهايته  الشريط  بداية  بين  ما  األح��داث 
من الخيال، كونها ال تّتصل ال من قريب أو بعيد 
بهذين المشهدين، أي افتتاحية الشريط وختامه. 
فميندز، مطلع الفيلم، يصّوب عدسة كاميرته نحو 
مساحاٍت خضراء واسعة، قبل أن ينتقل سريًعا 
صوب جنديين أسفل شجرة، ثّم ينحاز عن المكان 
بانحيازهما عنه، والهبوط نحو خنادق ومتاريس 
بشكٍل  تدّل  كونها  تماًما،  عندها  المشهد  يتغّير 
صريح على وجود حرب، فالزمن هو زمن الحرب 
العالمية األولى الذي ال يّتسق مع نهاية الشريط، 
حينما ُيغلق ميندز عدسته على مساحاٍت خضراء 

جديدة.
االنتقال السريع والمتواصل الذي مارسه سام 
لقطة  برّمته  الشريط  ميندز، دون تقطيعات كون 
من  بالسقوط  أشبه  أو  أقرب  بدا  واحدة طويلة، 
مسافة عالية وشاهقة، مّما يعني أّن االرتطام كان 
ا. االرتطام هنا قد يكون التعبير األدّق  عنيًفا وحاّدً
عن حالة المشاهد بل وتفاعله أيًضا مع التبّدالت 
تصاعدي  بشكٍل  الشريط  ألج��واء  المتواصلة 
إلى ما قبل المشهد األخير من الشريط.  استمّر 
واسًعا،  تنازلًيا  مساًرا  يأخذ  لم  فعلًيا،  أّنه،  أي 
وإّنما فّضل التصعيد من وتيرة األحداث وتوّتر 
المشاهد، ومن ثّم، بضربة مباغتة وبخّفة أيًضا، 
انتقل أخيًرا لنهاية الفيلم، ُمعلًنا انتهاء التصعيد 
دون أن يضّطر للتمهيد للنهاية بمشاهد ُتخفِّف 

من حّدته وخصوصيته أيًضا.

وسكوفيلد،  بليك  بالجنديين   »1917« انطلق 
ولكّنه وصل إلى نهايته بسكوفيلد وحده بسبب 
مقتل بليك الذي ال يد للمشاهد أن يتعامل معه، خالل 
الدقائق األولى من الشريط، ووفق ُمعطيات كثيرة، 
على أّنه بطل الفيلم. من بين هذه المعطيات، أو 
أهّمها، هو أّن بليك ُكلِّف بمهّمة شّكلت أساس حكاية 
البريطانّي  الجيش  قيادة  نقل رسالة من  الفيلم: 
إلى قّوات تستعّد لمهاجمة قّوات ألمانية ُمعادية 
األمامية بهدف  الدفاعية  انسحبت من خطوطها 

جّر كتيبة بريطانية إلى فخٍّ محكم.
السبب وراء اختيار بليك تحديًدا لتنفيذ المهّمة، 
رغم وجود من منهم أكثر كفاءة منه، ال سيما أّنه 
يبدو أيضا ساذًجا نوًعا ما، هو ثقة القيادة بأّنه 

أكمل  على  المهّمة  تنفيذ  يستطيع  الذي  الوحيد 
وجه، باعتبار أّن شقيقه متواجد ضمن صفوف تلك 
القّوات التي تستعّد لمهاجمة األلمان، أي الوقوع 
في فّخ سيلقى فيه شقيقه مصرعه برفقة أكثر من 
ألف مقاتل بريطانّي آخر. ولكّن مقتل بليك الذي 
اختار سكوفيلد ليشاركه رحلته تلك خالل الدقائق 
األولى من الشريط، خلخل كّل التوّقعات التي قّدمته 
بطاًل، وجاءت بسكوفيلد ليكون ال البطل البديل، 
وإّنما البطل الرئيسّي للفيلم، باعتبار أّنه اآلن من 
توّلى مهّمة إيصال الرسالة، انطالًقا من فكرة أّنه 
لم يستطع إنقاذ بليك من الموت، ولكّنه قد يتمّكن 

من إنقاذ شقيقه.
تكمن مفارقة »1917« بأّن المهّمة كانت تعني 
أكثر  بليك 
من سكوفيلد 

ا من اختيار بليك له ليكون  الذي أبدى امتعاًضا حاّدً
رفيقه خالل رحلٍة تتطّلب عبور أماكن غير آمنة، بل 
ومواجهة األلمان أيًضا. كما أّنه، سكوفيلد، لم يكن 
ا بالحرب ونيل األوسمة، عكس بليك الذي  مهتّمً
ستجبر وفاته سكوفيلد على إكمال المهّمة، ليعيش 
بعد ذلك جملة تحّوالت متالحقة ومتناقضة أيًضا 
لجهة قراءته للحرب، وهي قراءة تعود به دائًما إلى 
نقطة البداية وكأّنها كانت ًتراوح في المكان ذاته 
الذي ما تلبث أن تغادره حّتى تعود إليه مجّدًدا.

ُيمكن التعامل مع هذه التحّوالت كحصيلة أو 
نتيجة نهائية للحوارات التي دارت خالل بدايات 
الشريط بين سكوفيلد وبليك، كونها كانت، ضمنًيا، 
إلى  الوصول  واألخير  األّول  هدفه  مساًرا  تسلك 
مكاٍن ما تتحّطم عنده األوهام الراسخة والهالمية 
بشأن الحرب، بل وُتثار عنده األسئلة حول ماهية 

التضحيات في محرقة كبيرة كالحرب العالمية؟ 
وحول جدوى هذه التضحيات؟ ومتى تكون ذات 
معنى؟ وعن الكيفية التي يمكن عبرها أن نفّرق بين 
تضحيات ذات معنى، وأخرى تذهب أدراج الريح؟

إثارة هذه األسئلة تّتصل مباشرًة مع المشاهد 
ذلك  بعد  ومن  وسكوفيلد،  بليك  لرحلة  الجانبية 
سكوفيلد وحده. فالسؤال حول ماهية التضحيات 
يبدو مّتصاًل بمشهد خروج عدد من الجرذان من 
فجوة في جّثة جندي لم يمض وقت طويل على 
الجرذان لجثث  مقتله. كما يّتصل بمشهد نهش 
ولكّنه،  الجبهة.  خّط  طول  على  الجنود  مئات 
السؤال، يتبلور بشكٍل أكثر حّدة عند مشهد بكاء 
أّمي«،  »أريد  مثل  بعبارات  وصراخهم  الجنود 
و«أريد العودة إلى البيت«. وألّن كّل هذه المشاهد 
جاءت ضمن لقطة واحدة طويلة دون انقطاع، ال بّد 

؟ من طرح سؤال: هل كان »1917« مماّلً
الجواب هو ال، فالشريط تجّنب الملل دون أن 
انفعاالت  أو  طويلة  ح��وارات  إلى  بحاجة  يكون 
كان  مساره  وأّن  سيما  ال  أيًضا،  ومفتعلة  زائدة 
منذ البداية تصاعدًيا أظهر خالل أكثر من ساعة 
واإلمساك  البناء  لجهة  شديًدا  تماسًكا  ونصف 
بخيوط السرد، وإغالق كّل الثغرات التي من شأنها 

بّث الملل عند المشاهد.
األحداث كانت تسير وفق مسار تصاعدي يرفع 
أي حينما  الفيلم،  بداية  منذ  المشاهد  توّتر  من 
انتقلت العدسة من مساحاٍت خضراء التي توحي 
بأّن كل شيء يبدو طبيعًيا، إلى المتاريس والخنادق 
التي كانت حالتها تزداد سوًءا كّلما توّغلت الكاميرا 
أكثر حّتى تصل في النهاية إلى األجزاء المدّمرة 
حالة  وسط  الجرحى  إخالء  عمليات  حيث  منه، 

خوف وهلع اضّطراب متزايدة.
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 فيلم »1917«.. 
الحرب من كابوس 

إلى وقت للتنزّه

يبدو فيلم »1917« 
برّمته لقطة 

واحدة طويلة، 
أقرب ما تكون 

إلى السقوط من 
مسافة شاهقة

  »Druk« فيلم 
كاميرا سكرانة 

تصور ما ال يمكن 
السيطرة عليه

مبين الخشاني
واحدة من مشاكل أزمة منتصف العمر هي 
عدم تقبل الوضع اآلني، ألنه ال يشبه تصورات 
سابقة عن نوع األشخاص الذين سنكونهم، تمّثل 
رفض دائرة الحاضر اآلني واستدعاء للحالة 
الشباب  مرحلة  ق��وام  كانت  التي  »الفورية« 
»الجمالية«، التي يصف كيركجارد األشخاص 
الذين يعيشونها »يركز الشخص الذي يعيش 
هذه المرحلة � والمرء يستطيع أن يعيشها طيلة 
حياته � على الحاضر ويظل غير مباٍل بالتوبة 
إال  المستقبل  تجاه  بااللتزام  أو  الماضي  من 

على نحو حذر يهدف إلى تجميل الحاضر«.
مدرسين  أربعة  يدرك   ،»Druk« فيلم  في 
في منتصف العمر أزمتهم على طاولة عشاء 
مشترك، وهي طريقة عرض كالسيكية عمد على 
استخدامها المخرج توماس فينتربرغ، ألنها ال 
تغادر فلك كيركجارد الذي استوحاها بدوره في 

إحدى قصصه من مائدة أفالطون.
مكلسن(،  )ماد  ب��دوره  يقوم  ال��ذي  مارتن 
بشروده الدائم وعينيه الساهمتين، يمثل حالة 
عدم الرضا عن النفس حين يسأل زوجته آنيكا 
»هل أصبحت ممال«، فتجيبه بعد تنهيدة: »نعم 

لم تعد تشبه مارتن الذي عرفته في السابق«.
يجعل المخرج جواب آنيكا عتبة لفهم األزمة، 
فقد شغفه،  الذي  التاريخ  مدرس  مارتن  أزمة 
وكذلك أزمة أصدقائه المدرسين الثالثة اآلخرين.

فجرها  مكاشفة  لحظة  وبعد  العشاء  خالل 
م����ارت����ن ب����ش����روده وع����دم 
انسجامه وهو يتجنب شرب 
صديقه  ي��ت��ط��رق  ال��ك��ح��ول، 
نيكوال  النفس  علم  م���درس 
النفسي  المعالج  نظرية  إلى 
تنص  التي  سكارديرو،  فين 
على أن البشر يولدون بنسبة 
كحول منخفضة في الدم )5%( 
فإذا واضبوا على شرب كميات 
مناسبة قد يجعلهم ذلك أفضل 
وانفتاًحا  استرخاء  وأك��ث��ر 

وموسيقية.

يلتقي تطبيق هذه النظرية 
المدرسين  قبل  من  الخمرية 
األربعة مع ايمان كيركجارد بأن 
»معظم الناس يعيشون طيلة 
حياتهم في الدائرة الجمالية«، 
حيث تكون الحياة بالنسبة لهم 

معادلة »إما أو«. وتظهر نتائج التطبيق بشكل 
متفاوت على المدرسين األربعة، لكنه إيجابي 
في الغالب يعيد إليهم الشغف بالعمل ويحفز 

اإلبداع أكثر.
يتصاعد إيقاع الفيلم مع ارتفاع نسبة الكحول، 

لكن المخرج توماس فينتربرغ يحكم السيطرة 
عليه من خالل حركة كاميرته التي تكون ساكنة 
في لحظات الوعي، ويضطرب تركيزها وثباتها 
في لحظات السكر، لينقل بذلك خطورة احتمالية 

تحول التجربة االجتماعية إلى إدمان مبرر.
يتجاوز »Druk« قوالب الوعظ وال ينحسر 
في الرثاء، وعلى حسب تصريح توماس فإن 
الفيلم عبارة عن »مسح واستكشاف ليس فقط 
لتعاطي الكحول، بل أيًضا لما ال يمكن السيطرة 
عليه«، ألن الدنمارك، بلد الفيلم، لديها بعض من 
أعلى معدالت شرب المراهقين في العالم، وجد 
تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر في وقت 
سابق من عام 2020 أن الدنماركيين البالغين 
من العمر 15 عاًما يستهلكون من الكحول بما 

يقرب من ضعف المتوسط األوروبي.
قوبلت الجهود األخيرة لرفع الحد األدنى لسن 
شراء الكحول من 16 الى 18 بمقاومة، ويرجع 
ذلك جزئًيا إلى أن كبار السن يتذكرون تسّمم 

الشباب الخاص بهم باعتزاز شديد.
من بين أشد لحظات األسى قتامة، يسحب 
توماس فينتربيرغ خيط البهجة ليرسم النهاية 
بلون غير متوقع، لكنه مرضي بشكل محبب، 
يبني  إنه  كيانغ  جيسيكا  الناقد  يصفها  كما 
خاتمة يضع فيها مارتن أخيًرا سنواته األولى 

من رقص الباليه لموسيقى الجاز في استخدام 
بهيج بشكل غير متوقع، ويقترح أن الشرب في 
وقت الحق من الحياة يشبه إلى حد ما الرقص 
فعل فوضوي ولكن شجاعة تؤكد  في جنازة: 

الحياة في مواجهة إغراء العدمية«.
ذات  المتوقعة  غير  المبهجة  النهاية  وهذه 
بعد شخصي، نتيجة لوفاة ابنة المخرج إيدا 
فينتربيرغ، التي كانت هي المحفز ألن يحول 
األب/المخرج مسرحيته القديمة إلى فيلم، بعدما 
روت له قصًصا عن ثقافة الشرب لدى الشباب 
تكون  ان  المقرر  من  كان  أنه  كما  الدنماركي. 
تمثل إيدا دور ابنة مارتن لكنها توفيت بحادث 
سيارة بعد أربعة أيام من بدء التصوير، حتى 
أنه جرى تعديل على النص ألجل ذلك ألن القصة 
في األصل كانت »احتفال بالكحول قائم على 
العالم كان سيكون مختلًفا  فرضية أن تاريخ 
بدون الكحول«، لكن بعد المأساة تمت إعادة 
صياغة النص ليصبح أكثر تأكيًدا على الحياة 
»ال ينبغي أن يكون األمر متعلًقا فقط بالشرب. 
كما صرح  الحياة«،  بإيقاظ  يتعلق  األمر  كان 

فينتربرغ.
يجدر الذكر بأن األسبوع الذي تال الحادث 
تولى توبياس ليندهولم اإلخراج، وهو مشارك 

أصاًل في كتابة الفيلم.

يحكم السيطرة على 
فيلمه »Druk« من 

خالل حركة كاميرته، 
التي تكون ساكنة 
في لحظات الوعي، 
ويضطرب تركيزها 

وثباتها في 
لحظات السكر



 STE MCD GAZ» شركة
S.A.R.L

تيزي وسلي، المركز، أكنول، 
تازة

الرسم المهني 16130204
التعريف الجبائي:  47319856

السجل التجاري:  5711
التعريف الجبائي الموحد: 

002678715000029
تأسيس شركة محدودة المسؤولية

بمقتضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
24 دجنبر 2020 بتازة تم تأسيس 
شركة ذات المسؤولية المحدودة 
لألشخاص الموقعين على القانون 
خصائصها  المذكور  األساسي 

كالتالي:
- التسمية القانونية للشركة: شركة 
« STE MCD GAZ S.A.R.L»
- الموضوع االجتماعي للشركة:

 GAZ COMPRIMES,-
 LIQUEFIES OU DISSOUS,
 (MARCHAND) DE EN

GROS
- المقر االجتماعي للشركة: تيزي 

وسلي، المركز، أكنول، تازة
الشركة  م��دة  إن  الشركة:  م��دة   -

محددة في 99 سنة.
للشركة  االجتماعي  الرأسمال   -
درهم   100.000,00 في  محدد 
مقسم إلى 1000 حصة قيمة كل 
على  تتوزع  و  دره��م   100 منها 

الشكل التالي:
- صالح الدين بالي: 200 حصة

- رياض بالي: 200 حصة
- ابراهيم بالي: 200 حصة

- عالل بالي: 200 حصة
- ريان عبد الكريم بالي: 200 حصة

- تسيير الشركة: إن الشركة مسيرة 
صالح  السيد  طرف  من  وم��دارة 

الدين بالي
بكتابة  تم  القانوني:  اإلي���داع   -
الضبط بالمحكمة االبتدائية بتازة 
05/01/2021 تحت عدد  بتاريخ 

.06/2021
ع.س.ن /066/إ.د

n n n n n n n

 ELMRABET  <<
  ASSURANCES   SARL

          >>AU
 Société à Responsabilité

Limitée à Associe Unique
 Suivant  le Procès  
 verbale de L?Assemblé
  General Extraordinaire
 à   2020/02/en date du 08
 MEKNES, il a été établi La
 modification  d?une société
 à responsabilité limitée a
 associe unique (SARL AU)
 dont les caractéristiques

: sont les suivantes
 TRANSFERT DE SIEGE

DE LA SOCIETE
 DENOMINATION  *
 : >> ELMRABET
  ASSURANCES   SARL

.>>AU
     OBJET SOCIAL :  *
AGENT D'ASSURANCES

 DU : SIEGE SOCIAL :  *
 1520 Marjane 5 Sidi

.Bouzekri  MEKNES
 AU : SIEGE SOCIAL :  *
 N07 ZITOUNE GHORFA

.2  MEKNES
 CAPITAL SOCIAL :  *
 LE CAPITAL SOCIAL
 EST FIXE A 100.000,00
 DIRHAMS, DEVISE EN
 1000 PARTS, DE CENT
.(DIRHAMS (100,00 DHS
 REGISTRE DE

.COMMERCE N- : 45851
 Le dépôt légal est effectué
 au Greffe du tribunal de

commerce de MEKNES

.sous le numéro  928 
 ع.س.ن /072/ إ.د

n n n n n n n

 المملكة المغربية 
وزارة ال�داخ�لي������ة

  إقلي�������������م ت���������ازة
جم�������������اعة واد أملي���ل  
مك��������تب الصفق�������������ات

إع��الن عن ط�ل��ب ع��روض 
مفتوح رقم وا/2021/01

 في يوم الخميس 04 فبراير 2021 
على الساعة الحادية عشرة (11) 
صباحا، سيتم ف�ي مقر جماعة واد 
امليل ? إقليم تازة -  فتح األظرفة 
المتعلقة بطلب العروض المفتوح 

ألج���ل إي��ج��ار رح��ب��ات ال��س��وق 
األسبوعي لثالثاء واد امليل - إقليم 
تازة- في حصة واحدة، وذلك للمدة 
المتراوحة بين فات�ح مارس 2021  
و 31 دجنبر  2021 ، والتي هي 

على الشكل التالي :
- رحبة الماشية
-  رحبة الخضر 

- رحبة  ميزان كيل الخضر 
- رحبة الحبوب و القطاني 

و  الثوب  بيع  قياطين  رحبة     -
المالبس والمختلفات 
-  رحبة مربط البهائم

- رحبة بيع اللحوم و األسماك  
 تعتبر المشاركة في عملية إيجار 
رحبات السوق األسبوع�ي إجبارية 

لكل الرحبات حصة واحدة.  
 ي��م��ك��ن س��ح�����ب م��ل��ف ط��ل��ب��ات 
الصفقات  مكتب  من  الع�روض 
ويمكن  ال���م���ذك���ورة،  للجماعة 
بوابة  من  إلكترونيا  نقله  كذل�ك 
www. العمومية  الصفق�ات 

 marchespublics.gov.ma
 حدد مبلغ الضمان المؤقت الذي 
يقدم مجموعا في: مائة وعشرون 

ألف (120.000,00) درهم.
 كلفة تقدير األعمال مع احتساب 
الرسوم محددة من طرف صاحب 
و  مليون  مبلغ:  ف��ي  ال��م��ش��روع 
 (1.300.000,00) ألف  ثالثمائة 

درهم.                  
محتوى  من  كل  يكون  أن  يج�ب   
وتقديم وإيداع ملف�ات المتنافسين 
 27 ال��م��واد  لمقتضيات  مطابق 
 : رقم  المرس���وم  م��ن  و31  و29 
2.12.349 الصادر في 08 جمادى 
 (2013 مارس   20)1434 األولى 
المتعلق بالصفقات العمومية، كما 

وقع تغييره و تتميمه.
  ويمكن للمتنافسين : 

-  إما إيداع  أظرفتهم على حامل 
ورقي، مقابل وصل، بمكتب الضبط 

للجماعة؛
البريد  طريق  إما إرسالها عن    -
إلى  باالستالم  بإفادة  المضمون 

مقر الجماعة؛
إلكترونية  إما إرسالها بطريقة   -

إلى صاحب المشروع؛
- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة 
طلب العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.        
 إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك المق�ررة ف�ي المادة 17 

من نظام االستشارة.
ملحوظة:

أظرفة  ظهر  على  يشار  أن  يجب 
السجل  رق��م  إلى:  المتنافسين 
التجاري و مدينة السجل التجاري 

و البريد اإللكتروني.
ع.س.ن /071/ إ.د

Al Ittihad Al Ichtiraki إعالنات10
www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati@gmail.com
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - 
التوزيع - االشتراكات - االشهار
33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5زنقة الجندي توفيق

عبد القادر - الدار البيضاءالهاتف: 0522.62.15.02
- قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2021/01/8
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توزيع: 
سبريس
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 المملكة المغربية
 مصحة الضمان االجتماعي 

وجدة
إعـــالن عــن طــلب عــروض 

مـفـتــوح
رقــم 2021/01

)جـلـســـة عـمــومـيـة(
فبراير   03 ــعــاء  األرب ــوم  ي فــي 
2021 على الساعة 10 صباحا، 
بقاعة  عمومية  بـجلسة  سيتم 
مصحة  إلدارة  االجــتــمــاعــات 
للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق 
االجتماعي وجــدة،الكـائن بشارع 
األظرفة  فتح  وجــدة،  الشهداء 
أثمان  بطلب عروض  الـمتعلـقة 
إقتناء األدوية لمصحة الضمان 
االجتماعي بوجدة في71 حصة .
حصة  1 : اسينوكومارول 4 ملغ 

Acenocoumarol 4 Mg
 Acetyl Salicylate :  2 حصة
De Lysine 75 Mg   أسيتيل 

ساليسيالت ليسين 75  ملغ
  :   3 ــــــــــــة  ــــــــــــص ح
 A c i d e t r a n e x a m i q u e
Injectable  اسدطرانكساميك 

حقن.
 Adrenaline 1 Mg   : 4  حصة
Ml  Injectable 1/  أدرينالين 

1ملغ1 مل حقن
 Alginate De   :  5 حــصــة 
 Sodium Adulte )En
الــجــيــنــاط   )Suspension

صوديوم للكبار محلول
  Amiodarone 150 : 6 حصة
أميودارون   Mg  Injectable

150 ملغ حقن
 Amlodepine 5 Mg : 7 حصة

املوديبين  5 ملغ
 Atropine 0,5 Mg : 8 حصة
 0.5 األتروبين    Injectable

ملغ حقن          
 Bicarbonate De   : 9 حصة
Soude    بكربونات الصديوم       
 Bromure De  :  10 حصة 
 Rocuronium 50 Mg
Injectable برومور الركرونيوم 

50 ملغ حقن
 Bupivacaine  :  11 حصة 
 Rachi Anesthesie 20 Mg/4
Ml Hyperbareبوبيفاكيين 
4مل  ملغ/   20 تخدير  راشــي 

الضغط العالي
 Calcium 90 Mg : 12 حصة
Injectable 5 Ml كلسيوم 90 

ملغ حقن 5 مل
 Cefalotine 1 Gr : 13 حصة
Injectable  سفالوتين 1 غرام 

حقن
  Charbon Vegetal : 14 حصة

فحم حيوي
 Chlorure De  :  15 حصة 
 Potassium 10/ 10 Ml
Injectable كلرور البطاسيوم 

10 مل حقن
 Chlorure De  :  16 حصة 
 Sodium 10 % Injectable

كلرور صديوم %10 حقن
 Ciprofloxacine : 17 حصة

سبروفلوكساسين   Collyre
قطرات العين

 Ciprofloxacine : 18 حصة
 Injectable 400 Mg  En
Perfusion سبروفلوكساسين 

حقن 400 ملغ  
 Clopidogrel 75 : 19 حصة
Mg Cp/Acp كلوبدوكريل 75 

ملغ اقراص
 Diazeprem 10  :  20 حصة 
Mg Injectable ديازيبريم 10 

ملغ حقن
 Diosmectite Sts : 21 حصة

ديوسميكتيت
 Dobutamine 250 :22  حصة
دبوطامين   Mg Injectable

250 ملغ حقن
 Eau Oxygenee  :  23 حصة 
Volume 110 الماء المؤكسج 

  V 110
 Encifer  :  24 حـــصـــة 

Injectable انسفير حقن
 Eosine Crist  :  25 حصة 

اييوزين كريس
 Ephedrine  :  26 حــصــة 

Injectable افدرين  حقن
حصة Ether    : 27   ايتير

 Furosemide 20 : 28 حصة
Mg  Injectable فروسميد 20 

ملغ حقن
 Gentamycine  80 : 29 حصة
Mg Injectable جوطاميسين 

80 ملغ حقن
 Gentamycine 40 : 30 حصة
Mg Injectable جوطاميسين 

40  ملغ حقن
 Glycocole 1,5  :  31 حصة 
Poche 3 Litres كليكوكل 3 لتر

 Huile De  :  32 حــصــة 
Paraffine زيت البارافين  

 Hydroxyzine  :  33 حصة 
 25 Mg Comprimé
هيدروكسيزين 25 ملغ اقراص

 Inhibiteur De La : 34 حصة
  Pompe À Protons 40 Mg
مضخة  انهبطور   Injectable

ابروطون 40 ملغ حقن  
 Insuline  :  35 حـــصـــة 
 Humaine À Durée
 D'action Intermedaire
مدة  بشري  انسولين   70/30

الفعالية متوسطة 70/30
 Insuline  :  36 حـــصـــة 
 Humaine À Durée
انسولين   D'action Rapide

بشري سريع المفعول
 Ketoprofene  :  37 حصة 
 Injectable 100 Mg / 2 Ml
Intra Musculaire كتوبروفين 
داخل  مل   2  / ملغ   100 حقن 

العضالت
 Lidocaine 2%  :  38 حصة 
   %  2 لدوكايين   Injectable

حقن
 Lidocaine 5%  :  39 حصة 
   %  5 لــدوكــايــيــن   Solution

محتول
 Loperamide 2  :  40 حصة 

 2 لوبيراميد   )Mg )Gélules
ملغ كبسول

 Mannitol 10%  :  41 حصة 
  10% مانيطول   Injectable

حقن
 Methoclopramide : 42 حصة
 10 Mg Injectable

ميتوكلوبراميد 10 ملغ حقن
 :  43 حــــــــــــصــــــــــــة 
 Methylpredesenole 120
Mg Injectable متلبريديزنول 

120 ملغ حقن
 :  44 حــــــــــــصــــــــــــة 
 Methylpredesenole 40 Mg
Inj متلبريديزنول 40 ملغ حقن
  Metronidazole  :  45 حصة 
 500 Mg  Injectable
Perfusion ميترونيدازول500 

ملغ عن طريق الحقن
 Nefopam  :  46 حـــصـــة 

Injectable نيفوبام  حقن
 Neostigmine 0,5 : 47 حصة
Mg  Injectable نيوستيغمين 

0.5 ملغ حقن  
  Nicardipine 10 : 48 حصة
Mg Injectable نكدريبين 10 

ملغ حقن
 Nifuroxazide  :  49 حصة 
Mg )Gélules 200( نفوركزازيد 

200 ملغ
 Noradrenaline  :  50 حصة 
Injectable نورادرينالين حقن

 Ocytocine 5Ui  :  51 حصة 
Injectable اسيطون 5Ui حقن
 Oxybuprocaine : 52 حصة
 Chlore 0.4% Colyre
 %0.4 كلور  كيين  اكسبوبرو 

قطرات العين
حصة 53

 Paracetamol 1 : 54 حصة 
Gr باراسيتامول1غرام

 Paracetamol 1  :  55 حصة 
Gr باراسيتامول1غرام

 Phenobarbital  :  56 حصة 
 Injectable 40 Mg

فينوباربيتال 40 ملغ حقن
 Phloroglucinol : 57 حصة
 40 Mg Injectable
فلوروغلوسينال 40 غرام حقن

 Polyvidone  :  58 حــصــة 
 Iodée Sol Moussante

بوليفيدون رغوي
 Polyvidone  :  59 حــصــة 
 Iodée Sol Ph2 D Iodée

Sol Ph2 D بوليفيدون
 Propofol 200  :  60 حصة 
 Mg / 20 Ml  Injectable
بروبوفول 200 ملغ/20مل حقن
 Salbutamol 0,5 : 61 حصة
 Mg  Injectable Par Voie
سالبوتامول   Sous Cutanée

0.5 ملغ حقن تحت الجلد
Solution Antise : 62 حصة
ptiquedbenzalkonium+C

hlorhexidine

 Thiocolchicoside : 63 حصة
 2 Mg Injectable

ثيوكولشيكوسايد 2 ملغ حقن
حقن  تيمونيوم   :  64 حصة 

Tiemonium Injectable
 Tobramycine  :  65 حصة 
قطرات  طبرامسين   Collyre

العين
 Trolamine  :  66 حــصــة 

Pommade تروالمين مرهم
 Tropicamide  :  67 حصة 
طروبيكميد   0,5% Collyre

%0.5 قطرات العين
 Tubulure  :  68 ــة  ــص ح
 Grand Format Adapté
 Au Poche De Glucocole

Pour Irrugation
 Vancomycine  :  69 حصة 
500Mg Injectable فنكميسين 

500 ملغ حقن
 Vitamine K1 À : 70 حصة
Mg  Injectable 2 فيتامين ك1 

2 ملغ حقن
 Zolpidem  :  71 حــصــة 
Comprimé زولبيديم  اقراص
يـمكن سحب ملف طلب العروض 
بكتابة مصحة الصندوق الوطني 
الكـائن  االجتماعي،  للضمان 
 60000 الـــشـــهـــداء  بـــشـــارع 
تحميله  كذلك  يمكن  و  وجدة, 
لبوابة  اإللكتروني  العنوان  من 
Www. العمومية  الصفقات 
.  Marchespublics.Gov.Ma
الضمان الـمؤقت مـحدد كالتالي :
حصة  3   : 150,00  درهم )مائة 

وخمسون درهم(
درهم    1500,00  :  10 حصة  

)ألف و خمس مائة درهم(
حصة  11 : 150,00  درهم )مائة 

وخمسون درهم(
درهــم    250,00  :  13 حصة  

)مائتان وخمسون درهم(
درهم     1500,00  :  18 حصة  

)ألف و خمس مائة درهم(
درهــم     350,00  :  22 حصة  

)ثالث مائة وخمسون درهم(
حصة  28 : 150,00  درهم )مائة 

وخمسون درهم(
درهــم      100,00  :  29 حصة  

)مائة درهم(
درهــم     500,00  :  34 حصة  

)خمس مائة درهم(
حصة  37 : 150,00  درهم )مائة 

وخمسون درهم(
درهــم     100,00  :  38 حصة  

)مائة درهم( 
حصة  42 : 150,00  درهم )مائة 

وخمسون درهم(
حصة  43 : 150,00  درهم )مائة 

وخمسون درهم(
درهــم     450,00  :  44 حصة  

)أربع مائة وخمسون درهم(
درهــم    500,00  :  45 حصة  

)خمس مائة درهم(
حصة  46 : 300,00  درهم )ثالث 

مائة درهم(
درهــم     100,00  :  47 حصة  

)مائة درهم(

حصة  48 : 150,00  درهم )مائة 
وخمسون درهم(

حصة  50 : 150,00  درهم )مائة 
وخمسون درهم(

حصة  51 : 100,00  درهم )مائة 
درهم(

حصة  57 : 150,00  درهم )مائة 
وخمسون درهم(

درهــم     100,00  :  58 حصة  
)مائة درهم(

درهــم     250,00  :  59 حصة  
)مائتان وخمسون درهم(

درهم    2800,00  :  60 حصة  
)الفان و ثمان مائة درهم(

حصة  63 : 150,00  درهم )مائة 
وخمسون درهم(

حصة  69 : 100,00  درهم )مائة 
درهما(

يتم إعفاء الحصص األخرى من 
الضمانة الـمؤقتة.

الواجب  للوازم  المقدرة  تكلفة 
المبنى  مالك  قبل  من  تقديمها 
مفصلة عن كل حصة كالتالي :  
حصة  1 : 336.00    درهم )ثالث 

مائة و ستة و ثالثون درهم( 
1152.00    درهم   : حصة2   
)ألف و مائة واثنان و خمسون 

درهم( 
8329.95    درهم   :  3 حصة  
و  مائة  ثــالث  و  أالف  )ثمانية 
تسعة و عشرون درهم و خمسة 

و تسعون سنتيم(  
1733.40    درهم   :  4 حصة  
و  ثالثة  و  مائة  سبع  و  )ألف 
ثالثون درهم و أربعون سنتيم(    
درهم      719.68  :  5 حصة  
)سبع مائة و تسعة عشرة درهم 

و ثمانية و ستون سنتيم(
1365.60   درهم    :  6 حصة  
خمسة  و  مائة  ثــالث  و  )ألف 
وستون درهم و ستون سنتيم(

حصة 7 :  1814.40درهم  )ألف 
و ثمان مائة و أربعة عشرة درهم 

و أربعون سنتيم( 
حصة 8 :   960.00 درهم )تسع 

مائة و ستون درهم(
حصة 9 :        96.00درهم )ستة 

و تسعون درهم(
حصة 10 :    97840.80 درهم 
ثمان  و  ألفا  تسعون  و  )سبعة 
مائة و أربعون درهم و ثمانون 

سنتيم(
حصة 11 :      7906.23درهم 
)سبعة أالف و تسع مائة و ستة 
درهم و ثالثة و عشرون سنتيم(
حصة 12 :     1226.22درهم 
)ألف و مائتان و ستة و عشرون 
درهم و اثنان و عشرون سنتيم(
حصة 13 : 14954.32   درهم 
)أربعة عشرة ألف و تسع مائة 
و أربعة و خمسون درهم و اثنان 

وثالثون سنتيم(
حصة 14 :       398.04درهم 
)ثالث مائة وثمانية و تسعون 

درهم و 04 سنتيم(
حصة 15 :    1836.12 درهم 
)ألف و ثمان مائة وستة و ثالثون 

درهم واثنا عشرة سنتيم(

3060.20درهم      :  16 حصة 
درهــم  ســتــون  و  آالف   )ثالثة 

وعشرون سنتيم(
1233.28درهم       :17 حصة 
)ألف و مائتان وثالثة و ثالثون 
درهم وثمانية و عشرون سنتيم(
حصة 18 :     96659.52 درهم 
)ستة وتسعون ألف وست مائة و 
تسعة وخمسون درهم و اثنان و 

خمسون سنتيم( 
درهم    3198.00  :  19 حصة 
)ثالثة آالف و مائة و ثمانية و 

تسعون درهم( 
حصة20   : 1985.92 درهم )ألف 
و تسع مائة و خمسة و ثمانون 
درهم و اثنان و تسعون سنتيم( 
حصة 21 : 982.26  درهم )تسع 
مائة و اثنان و ثمانون درهم و 

ستة و عشرون سنتيم( 
23940.00  درهم   :  22 حصة 
تسع  و  ألف  عشرون  و  )ثالثة 

مائة و أربعون درهم( 
حصة 23 : 1200.00  درهم )ألف 

ومائتا درهم( 
درهم    2266.20  :  24 حصة 
)ألفان و مائتان و ستة و ستون 

درهم و عشرون  سنتيم( 
حصة 25 : 1200.00  درهم )ألف 

و مائتا درهم( 
درهم    4033.04  :  26 حصة 
و ثالثون   آالف  وثالثة  )أربعة 

درهما و 04 سنتيم( 
حصة 27 : 1680.00  درهم )ألف 

وست مائة و ثمانون درهم( 
درهم    8400.00  :  28 حصة 
)ثمانية آالف و أربع مائة  درهم( 
درهم    5431.32   :  29 حصة 
)خمسة أالف و أربع مائة و واحد 
و ثالثون درهم و اثنان و ثالثون 

سنتيم( 
حصة 30 : 1525.82  درهم )ألف 
و خمس مائة و خمسة و عشرون 
درهما و اثنان و ثمانون سنتيم( 
حصة 31 : 1385.95  درهم )ألف 
وثالث  مائة و خمسة و ثمانون 
درهم و خمسة و تسعون  سنتيم( 
حصة 32 : 600.00 درهم )ست 

مائة درهم( 
حصة 33 : 1078.56 درهم )ألف 
وثمانية و سبعون درهم وستة 

وخمسون سنتيم(
35515.44 درهم    :  34 حصة 
وخمس  ألف  وثالثون  )خمسة 
و  ــم  دره عشرة  وخمسة  مائة 

أربعة و أربعون سنتيم(
حصة 35 : 2125.20درهم )ألفان 
و مائة و خمسة و عشرون درهم 

و عشرون  سنتيم(
درهــم   3187.80  :  36 حصة 
و سبعة و  مائة  )ثالثة أالف و 
ثمانون درهم و ثمانون سنتيم( 
درهــم    8667.00:  37 حصة 
)ثمانية آالف و ست مائة وسبعة 

و ستون درهم( 
حصة 38 : 6169.62 درهم )ستة 
آالف و مائة تسعة و ستون درهم 

و اثنان و ستون سنتيم( 
درهــم    4882.41  :  39 حصة 

)أربع آالف و ثمان مائة و اثنان 
و ثمانون درهم وواحد و أربعون  

سنتيم( 
حصة 40 :438.49  درهم  )أربع 
مائة و ثمانية و ثالثون درهما 

وتسعة و أربعون سنتيم( 
حصة 41 : 393.93 درهم )ثالث 
مائة و ثالثة و تسعون درهما و 

ثالثة و تسعون سنتيم( 
درهم    8346.00  :  42 حصة 
مائة و  ثــالث   و  آالف  )ثمانية 

ستة و أربعون درهم( 
10500.00  درهم   :  43 حصة 
)عشرة آالف و خمس مائة درهم( 
درهم   28462.00  :  44 حصة 
أربع  و  )ثمانية و عشرون ألفا 

مائة و اثنان و ستون درهم(
درهم   33640.80  :  45 حصة 
)ثالثة و ثالثون ألف و ست مائة 
و أربعون درهم وثمانون سنتيم( 
درهم   19581.00  :  46 حصة 
)تسعة عشرة ألف و خمس مائة 

وواحد و ثمانون درهم( 
درهــم    7665.48  :  47 حصة 
)سبعة آالف و ست مائة و خمسة 
وستون درهم وثمانية و أربعون 

سنتيم( 
درهــم   8268.00  :  48 حصة 
)ثمانية آالف و مائتان وثمانية 

و ستون درهم(
حصة 49 : 493.06   درهم )أربع 
مائة و ثالثة و تسعون درهما و 

06 سنتيم( 
درهم   10060.00  :  50 حصة 

)عشرة آالف و ستون درهم(
درهــم    6432.84  :  51 حصة 
)ستة آالف و أربع  مائة واثنان 
و ثالثون درهم و أربعة و ثمانون 

سنتيم( 
حصة 52 : 572.66 درهم )خمس 
درهم  سبعون  و  واثنان  مائة 

وستة وستون سنتيم( 
حصة 53 : 657.84 درهم )ست 
مائة و سبعة و خمسون درهم و 

أربعة و ثمانون سنتيم( 
درهــم   866.70  :  54 حــصــة 
)ثمان مائة وستة وستون درهم 

و سبعون سنتيم( 
حصة 55 : 1078.56  درهم )ألف 
و ثمانية و سبعون درهم وستة 

و خمسون سنتيم( 
درهــم    995.10  :  56 حصة 
تسعون  و  )تسع مائة وخمسة 

درهم وعشرة سنتيمات( 
درهم   10304.10  :  57 حصة 
و  مائة  ثــالث  و  آالف  )عشرة 
اربعة درهم و عشرة سنتيمات( 
درهــم   7452.98  :  58 حصة 
و  مــائــة  وأربــــع   آالف  )سبعة 
اثنان وخمسون درهم و ثمانية 

و تسعون سنتيم( 
درهم   16929.54  :  59 حصة 
)ستة عشرة ألف و تسع مائة و 
تسعة و عشرون درهم و أربعة 

وخمسون سنتيم( 
حصة 60 : 186222.80 درهم 
و  ألف  ثمانون  و  وستة  )مائة 
مائتان و اثنان و عشرون درهم 

و ثماانون سنتيم( 
حصة 61 : 1150.00 درهم )ألف 

و مائة وخمسون درهم(
درهــم   1609.80  :  62 حصة 
)ألف و ست مائة و تسعة درهم 

و ثمانون سنتيم( 
درهــم   9533.70  :  63 حصة 
و  مائة  وخــمــس   االف  )تسعة 
ثالثة و ثالثون درهم و سبعون 

سنتيم( 
حصة 64 : 63.56 درهم  )ثالثة 
و ستون درهم و ستة و خمسون 

سنتيم( 
حصة 65 : 1132.49 درهم )ألف 
و مائة  و اثنان و ثالثون درهم 

وتسعة و أربعون سنتيم( 
درهــم   2193.93  :  66 حصة 
)ألفان و مائة و ثالثة و تسعون  
درهم و ثالثة و تسعون سنتيم( 
حصة 67 : 968.14 درهم )تسع 
درهم  ستون  و  ثمانية  و  مائة 

وأربعة عشرة سنتيم( 
حصة 68 : 499.92 درهم )أربعة 
مائة و تسعة و تسعون درهم و 

اثنان و تسعون سنتيم( 
درهــم   5919.78  :  69 حصة 
و  مائة  تسع  و  آالف  )خمسة 
و  وثمانية  درهم  عشرة  تسعة 

سبعون سنتيم( 
حصة 70: 1337.93 درهم )ألف 
ثالثون  و  وسبعة  مائة  وثالث 
درهم و ثالثة  و تسعون سنتيم( 
حصة 71 : 603.48 درهم )ست 
مائة و ثالث درهم وثمانية  و 

أربعون سنتيم(
يـجب أن يكون كل من مـحتوى 
الـمتـنافـسين  مـلفات  وتـقديم 
الـمواد  لـمقتضيات  مطـابـقين 
الـمرسوم  مــن   31 و   29  ،27
الداخلي بتحديد شروط و أشكال 
إبرام صفقات وطلبيات الصندوق 
االجتماعي  للضمان  الوطني 

الصادر في 09 نوفمبر 2016.
ويـمكـن للـمتـنافسين :

- إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، 
بالمكتب المذكور أعاله.

إما إرسالها عن طريق البريد   -
الـمضمون بإفادة باالستالم إلى 

الـمكتب الـمذكور.
- إما تسليمها مباشرة لرئـيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
والوثائق  العينات  إيداع  يجب 
طلب  في  المفروضة  التقنية  
العروض في أظرفة مغلقة في يوم 
العمل السابق للتاريخ والساعة 
المحددين لفتح األظرفة، بكتابة 
الوطني  الــصــنــدوق  مصحة  
الكـائن  االجتماعي،  للضمان 
)قبل  وجــدة  الشهداء   بشارع 
أجل  آخر    2021/02/02 يوم 

اإليداع(. 
الواجب  االثباتية  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك الـمقررة في 
الـمادة  8  من  دفتر االستشارة.

ع.س.ن /076/ إ.د
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 Oxytetracyline+Dexametasone
Pommade Ophta En Unidoses
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الكلمات   المسهمة12
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »االزدواجية« مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

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

السبت-االحد-االثنني 9-10-11 يناير 2021 املوافق 25-26-27 جمادى االولى 1442العدد12.739

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجردجنبرجمادى األرلىاأليام
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وثائقية  تكمله  هناك  أن  يبدو 
السير  العالمى  النجم  حياة  لقصة 
التى تم تقديمها بفيلم  ألتون جون 
الذى تم إصداره   »Rocketman «
فى 2019 و الذى يعد واحدا من أهم 
وأنجح األفالم التى عرضت فى ذلك 
العام، واآلن يتم العمل على إصدار 
الجزء الثانى لكن بالطريقة الوثائقية، 
تفاصيل  من  المزيد  يعرض  والذى 

حياة إيقونة الموسيقى الشهير .
وفقا للتقارير المتداولة فإن هناك 
عمال وثائقيا جديدا قيد التنفيذ وذلك 
للكشف عن المزيد من أسرار حياة 
ألتون جون الذى يأمل فى عقد صفقة 

من أجل عرضه على Netflix ، وذلك 
حسب موقع » ام ان أى ».

  وأشارت التقارير أن الفيلم الجديد 
سوف يستعرض عدد من جوالت ألتون 
الغنائية والتى قدمها فى فترة  جون 
من  ع��دد  إل��ى  إض��اف��ة  السبعينيات، 
اللقطات التى لم يراها محبى وعشاقى 
جون  بصحبة  وه��و  الشهير  النجم 

لينون، وذلك وفقا لصحيفة ذا صن.
ك��م��ا ي��ت��ط��رق ال��ع��م��ل أي��ض��ا ال��ى 
بدأ  ال��ذى   « Elton John Band «
نشاطه فى 1972، وهى الخطوة التى 
جون  التون  العالمى  النجم  اسعدت 

وزادت من حماسه .

أطلقت مؤسسة »أنيا« الثقافية، منظمة مهرجان »فيزا فور 
 »)AFRI’CASK( ميوزيك«، مشروعها الجديد »أفري كاسك
بمناسبة حلول سنة 2021؛ والذي يرمي الى استكشاف 

االتجاهات الموسيقية الجديدة في القارة األفريقية.
يندرج  الذي  المشروع  هذا  أن  للمنظمين  بالغ  وذكر 
لتعزيز الغنى الموسيقي  »أنيا«  في إطار سعي مؤسسة 
للقارة األفريقية، عبارة عن قائمة أسبوعية لألغاني التي 
تدعو الستكشاف االتجاهات الموسيقية الجديدة في القارة 
األفريقية. وأضاف البالغ أنه من خالل القائمة الموسيقية 
األولى، سيتم خالل األسبوع األول من يناير 2021، اكتشاف 
المشهد الموسيقي بتنزانيا، من خالل قائمة أغاني يوسف 
محمود، وهو فنان موسيقي ومدير )ساوتي زا بوسارا(، 
)فيزا  وشريك  زنجبار  جزيرة  في  مرجعي  مهرجان  وهو 

فور ميوزيك(.
وستستضيف مؤسسة »أنيا« كل أسبوع ممثال ثقافيا 
أفريقيا وتمنحه كل الحرية ليتحف الجمهور بجديد األخبار 
التي  الموسيقية  القائمة  خالل  من  بالده  في  الموسيقية 

سيختارها.
وحسب البالغ، فإن سنة 2021 ستكون فرصة للسفر عبر 

القارة األفريقية واالستمتاع بالموسيقى المعاصرة، التي 
تسيطر على المسرح العالمي اليوم بفضل وفرة اإلبداع التي 
يقدمها شبابها، مشيرا إلى أن األمر يتعلق بتجربة صوتية 
فريدة بحق، في حضرة »األفروبوب« النيجيري، »والكوبي 
اإليفوارية، »والرومبا« الكونغولية، والراب وفن  ديكالي« 
في الرأس  »المورنا«  أفريقيا، وفن  الراي في دول شمال 

األخضر، وهي أمثلة على سبيل الذكر ال الحصر.

احتفال توزيع جوائز »غرامي« أرجئ إلى 14 مارستأجيل مهرجان »كان« السينمائي بسبب كورونا
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان » كان » السينمائي الفرنسي الدولي الشهير  يوم 
األربعاء الماضي، تأجيل المهرجان الذي كان مقررا في الفترة من 11 إلى 22  من شهر 
ماي المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا التي تفشت في اآلونة األخيرة في أوربا بما 

فيها فرنسا.. 
 « المهرجان:  باسم  المتحدثة  عن  الصدد  هذا  في   « برس  فرانس   « وكالة  نقلت  و 
بالتأكيد سيقام المهرجان خالل عام 2021، لكن قد يتم تأجيل موعده حتى نهاية  شهر 

يونيو أو نهاية شهر يوليوز المقبيلن ».
المنظمين ال يزالون بحاجة إلى بعض الوقت لتقييم الوضع في بداية  وأكدت أن » 

العام، قبل اتخاذ قرار نهائي« حول مستقبل المهرجان هذه السنة .

أعلنت األكاديمية األميركية للموسيقى أنها قررت بسبب جائحة كوفيد19- تأجيل احتفال توزيع جوائز »غرامي« 
المخصصة للصناعة الموسيقية األميركية بعدما كان من المقرر إقامتها في 31 يناير الجاري.

وأصدرت األكاديمية بيانا أكدت فيه تأجيل االحتفال إلى 14 مارس المقبل، خالفا للتاريخ الجديد الذي نشرته سابقا 
على موقعها اإللكتروني الرسمي. وأوضح المنظمون أنهم اقتنعوا بأن تأجيل االحتفال هو الخيار األفضل في ضوء 
»التدهور« في تفش ي فيروس كورونا المستجد في لوس أنجليس »واكتظاظ المستشفيات وأقسام الطوارئ، وإصدار 

الحكومة المركزية وسلطات الواليات تعليمات جديدة«.
وكان المنظمون يعتزمون إقامة االحتفال مركز »ستابلز سنتر« في لوس أنجليس من دون جمهور، وحصر المشاركة 

بمقد ميه وبالفنانين الذين كان يفترض أن يغن وا، على أن ينقل عبر شاشة محطة »سي بي إس«.
وكانت ملكة البوب بيونسيه تصد رت السباق على الجوائز إذ حصلت على تسعة من الترشيحات التي أعلنت في 

نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، ما رفع مجموع ترشيحاتها إلى 79.
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اختار المخرج المغربي محمد الشريف الطريبق مدينة سيدي 
إفني لتصوير فيلمه التلفزي الجديد الذي يحمل عنوان »أبي«، 

وذلك لما تتيحه من شروط مالئمة للتصوير .
اختيار  إن  الصحافية،  التصريحات  أحد   في  الطريبق  وقال 
الفيلم تحكمه أيضا محددات درامية  سيدي افني لتصوير هذا 
وجمالية لما تختزنه من طابعين اجتماعي ومعماري، متوسطي 
إيبيري، وتميزها بجغرافيا فاصلة بين شمال المغرب وجنوبه، 
هذا فضال عن تواجدها على ضفاف المحيط األطلسي األمر الذي 

يتيح شروطا مالئمة للتصوير.
مدى  على  مشاهده  تصوير  يتم  الذي   ، »أبي«  فيلم  ويحكي 
أسبوعين، قصة شابة تحمل اسم »شيماء« في العشرينيات من 
عمرها ، تسافر من إحدى مدن الشمال نحو مدينة سيدي افني 
للبحث عن أبيها الذي اختفى في ظروف غامضة على إثر خالف 

عائلي.
إن سفر هذه الفتاة الى سيدي إفني هو، وفق مخرج الفيلم، 
بمثابة »بحث عن الذات والتصالح معها، وبالتالي التصالح مع 
األب الذي كانت تربطها به عالقة متوترة، وأيضا فرصة لبطلة 

الفيلم للتعرف على أصولها وعلى أسرار عائلية«.
من جهته، أشار منتج الفيلم ، أحمد بايدو، في تصريح مماثل، 
إلى أن الغاية من تصوير هذا الفيلم بسيدي إفني هو إبراز ما 
تزخر به المدينة من تنوع معماري إسباني أمازيغي صحراوي، 

وأيضا من تنوع لغوي.
وأبرز أن هذه العوامل كلها تشجع شركات االنتاج والعاملين 
في المجال السينمائي على تصوير أعمال سينمائية وتلفزيونية.
كتابة عمل  في  التفكير  العمل بصدد  فريق  أن  بايدو،  وكشف 

جديد يتالءم مع خصوصيات المنطقة .
وكان عامل إقليم سيدي إفني الحسن صدقي، قد أشرف، مؤخرا، 

على إعطاء انطالقة تصوير هذا العمل اللتلفزي فيلم التلفزي.

وذكر بالغ لعمالة اإلقليم، أن ذلك يأتي في إطار دعم العمل الفني 
واالبداعي وبالنظر للدور الهام المنوط باإلعالم كرافعة أساسية 

لتحقيق التنمية المحلية.
ويروم العمل، وفق المصدر، في عمقه الترويج السياحي لإلقليم 
عبر إبراز المؤهالت الطبيعية والموروث الثقافي، بعد أن أضحى 
االعالم خالل السنوات األخير أكثر الطرق فعالية للتسويق السياحي 
مقارنة بطرق التسويق التقليدية بما له من تأثير غير مباشر على 
المشاهد، وهو ما سيحاول منتجو هذا الفيلم القيام به عبر رحلة 
بحث البطلة عن أبيها حيث سيم اكتشاف وإبراز سحر وجمال 

الفضاء.

 »أفري كاسك«.. مشروع جديد الستكشاف 
االتجاهات الموسيقية الحديثة بإفريقيا

النجم العالمى ألتون جون يحضر لفيلمه الوثائقى الجديد..  

اسم ليلى اتخذه شيوخ التصوف للتعبير عن المحبة اإللهية 
 تتويج سعد لمجرد أفضل 

فنان لعام 2020 

لعام  فنان  أفضل  بلقب   لمجرد  المغربي سعد  الفنان   توج 
 ET ”  2020 وذلك في االستفتاء الجماهيري الذي نظمه موقع
بالعربي” الذي يحتل صدارة المواقع العربية الفنية والترفيهية.
والى جانب انتزاعه لقب أفضل فنان لعام 2020، فإن أغنية 
لمجرد و مجموعة فناير “آسف حبيبي” قد حصدت لقب أفضل 

أغنية مغربية لعام 2020.
وتفاعل لمجرد مع  تتويجه بلقب أفضل فنان للعام ، ونشر 
مقطع إعالن ” ET بالعربي”  الخاص  بفوزه بالجائزة، أرفقها 
بتعليق جاء فيه :”أفضل فنان 2020، شكرا لكم أعزائي المعجبين 

وشكرا” ET بالعربي ” أنا أحبكم كثيرا “.
وقد انهالت التهاني والتبريكات على الفنان سعد لمجرد عبر 
حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام،   
من قبل متابعيهبمن فيهم  والده الفنان البشير عبدو، الذي علق 
على البوست الخاص بنجله قائال :”ألف ألف مبروك ولدي الغالي 
سعد، أسأل اهلل تعالى أن يمتعك بالصحة والعافية وأن يزيدك 
رفعة ونورا وبهجة وسرورا نحن أسرتك نفتخر بك ويفتخر بك 
عشاقك المشكورين ببلدك الحبيب المغرب والعالم العربي عامة 

، اهلل يرضي عليك”.

المطربة كريمة الصقلي تغني »سلبت ليلى« و تصرح ل«االتحاد االشتراكي«:

المخرج محمد الشريف الطريبق يختار سيدي 
إفني لتصوير فيلم تلفزي جديد

جالل كندالي 

أطلقت المطربة كريمة الصقلي أغنية » سلبت ليلى 
» من ألبوم » ليلى »، هذا العمل الفني يأتي 

مهرجان  افتتاحها  على   سنة  عشرين  مضي  بعد 
فاس للموسيقى العريقة بباب المكينة.

 أغنية » سلبت ليلى » عمل إبداعي  متميز، كما عودت 
ذلك الجمهور المغربي و العربي من خالل إبداعاتها  
التي راكمتها طيلة مسيرتها الفنية، و التي تعاملت فيها 
مع كبار المبدعين من شعراء و ملحنين و موسيقيين .
و قد أصرت المطربة كريمة الصقلي على أن تفتتح 
بهذا العمل اإلبداعي، السنة الميالدية الجديدة، التي 
تتمنى أن تشكل فأل خير على البشرية جمعاء، متوجهة 
و »  فيسبوك »  بالتهاني لمتابعيها عبر  موقعي » 

إنستغرام » بمناسبة حلول السنة الجديدة.  
المولود الفني الجديد، تقول المطربة كريمة الصقلي  
في تصريح لجريدة » االتحاد االشتراكي »، يأتي بعد 
شغف كبير و عمل جاد رفقة موسيقيين أكفاء و بدعم 
من وزارة الثقافة بالدورة 2018،  حيث  سبق و أن 
تقاسمت مع الجمهور السنة الماضية أغنية » الهوى 
راشقي »، و هي من إنتاجي الخاص من األلبوم نفسه، 
و الذي سيطرح ضمن أعمالي عبر المنصات االلكترونية 

و اإلذاعات -  تضيف -  في ذات التصريح. 
 ألبوم » ليلى« سجل سنة 2014 بالعاصمة الرباط 
، و هو من ألحان المرحوم   ROTALA بأستوديو 
سعيد الشرايبي و توزيع موسيقي لرشيد الركراكي 
ابن  الدين  كمحيي  التصوف  شيوخ  كبار  وأشعار 
عربي و أبو الحسن الششتري وذي النون المصري، 
باإلضافة لموشح البن زيدون و قصيدة أخرى لحسين 

ابن  الضحاك من البصرة.
و تتجلى رؤية الفنانة كريمة الصقلي ل« ليلى« في 
كونه اسما نسائيا مشرقيا معروفا على مدى األزمان، 
حتى  بكثافة،  العربي  الشعر  في  مذكورا  نجده  كما 
تغنى   ، عامة  العربي  باألدب  األنثوي  الرمز  أصبح 

به المجنون في عدة قصائد لمحبوبته، ورغم براعة 
الكالم وجمال وعمق الكلمة ، فاسم ليلى، لم يتجسد 
المحب..،  لحال  ظاهرة  بات  ام��رأة،  ألي  بأي وصف 
فاتخذه شيوخ التصوف للتعبير عن أحوال المحبة 

اإللهية األزلية األبدية.



إبراهيم العماري

استجاب االتحاد العربي لكرة القدم لطلب الرجاء البيضاوي، 
وقرر رسميا نقل مباراته أمام االسماعيلي المصري )الدراويش(، 
إلى  العربية  السادس لألندية  برسم نصف نهائي كأس محمد 
ملعب مراكش الكبير، بسبب تضرر عشب مركب محمد الخامس.

وأعلن الفريق األخضر على موقعه اإللكتروني أن مراقب المباراة 
قام بزيارة رفقة تفقدية بعض أعضاء المكتب المديري للرجاء 
إلى مركب محمد الخامس، حيث عاين أرضية الملعب ووقف على 
حجم األضرار التي لحقت بالعشب، كما اطلع أيضا على وثيقة 
من األرصاد الجوية، تتعلق بالحالة الجوية للعاصمة االقتصادية 
خالل الثالثة أيام المقبلة، األمر الذي دفع االتحاد العربي إلى 

نقل المواجهة إلى ملعب مراكش الكبير.

إلى  المباراة  نقل  بمعارضة  لوح  قد  المصري  الفريق  وكان 
خارج الدار البيضاء، بعدما قام بكافة الترتيبات الالزمة إلقامته 

بالعاصمة االقتصادية، وفي مقدمتها حجز فندق اإلقامة.
العربية، في تصريح  البطولة  مدير  الشيخ،  آل  وأعلن طالل 
خص به أحد المواقع اإللكترونية المصرية إن »مراقب المباراة 
زار مركب محمد الخامس يوم الخميس وعاين األرضية، وعلى 

ضوء ذلك قرر نقل المباراة إلى مراكش في تقريره«.
إلنقاذ  العربية  المسابقة  هذه  على  األخضر  الفريق  ويراهن 
موسمه، خاصة عقب خروجه المبكر من مسابقة دوري أبطال 

إفريقيا، على يد تونغيت السينغالي.
وكان االسماعيلي المصري قد تفوق في لقاء الذهاب بهدف 

واحد، حمل توقيع العبه التونسي فخر الدين بن يوسف.
وفي سياق متصل، بعث فريق الرجاء برسالة احتجاج إلى 

االتحاد االفريقي لكرة القدم )الكاف(، يطالب فيها بفتح تحقيق 
بفريق  جمعته  التي  المقابلة  حكم  ق��رارات  خلفية  على  عاجل 
تونغيبت السينغالي عن إياب الدور الثاني من مسابقة دوري 
أطال إفريقيا، والمتعلقة بعدم إيقاف المباراة  والتشبث بإجرائها 
رغم حالة القوة القاهرة، المتمثلة في األحوال الجوية االستثنائية، 
التي عاشتها مدينة الدار البيضاء، يوم الثالثاء 05 يناير الجاري.

وأشار الفريق األخضر في بالغ عممه على موقعه الرسمي، 
إلى أن الحكم »تمادى في سوء التقدير، عندما رفض منح نادي 

الرجاء ضربة جزاء مشروعة وواضحة«.
وأشار البالغ أيضا إلى أن فريق الرجاء بعث أيضا برسالة 
احتجاج رسمية إلى شركة »كازا إيفنت« المكلفة بتدبير وتسيير 
الكارثية ألرضية  الوضعية  الخامس، على خلفية  مركب محمد 
الملعب، والتي ساهمت في إقصاء النادي من دوري أبطال إفريقيا.

المنتخب الوطني الن�سوي
في تجمع تدريبي بالمعمورة

 
يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، في الفترة 
ما بين 10 و15 يناير الجاري تجمعا إعداديا، وذلك بمركب 

محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.
أول  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  للجامعة  بالغ  وذكر 
الوطني ستخضعن،  المنتخب  العبات  أن  الخميس،  أمس 
قبل التجمع، للفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا 
المستجد حسب البروتوكول الصحي المعتمد من لدن الهيئات 

المختصة.
وفيما يلي الئحة الالعبات اللواتي تمت المناداة عليهن 

لهذا التجمع اإلعدادي:
خديجة الرميشي )الجيش الملكي( – أسية زهير)شباب 
أطلس خنيفرة( – إيمان عبد األحد )اتحاد طنجة( – سكينة 
وهبي )جمعية نجم المستقبل( – سمية هادي )النادي البلدي 
النسوي لمكناس( – نزهة أيت بابا حليم – حياة خيرو – 
سناء بندكان النادي البلدي العيون )النادي البلدي العيون( 
– سهام بوخامي – نوريمان عدي – فاطمة تكناوت – غزالن 
شباك – نجاة بدري – سناء مسودي )الجيش الملكي( – رانيا 
السالمي )النادي الرياضي أطلس05( – ابتسام جريدي – 
فاطمة الزهراء دهموس –  غزالن الشيري –  عزيزة رباج – 
أميمة العمراني )شباب   – نهيلة بنزينة )الجيش الملكي( 
زينب الرضواني- صفاء بنوك )الجيش   – أطلس خنيفرة( 
جهان برشي   – ضحى أحمامو )اتحاد طنجة(   – الملكي( 
الملكي(  )الجيش  منادي  نورة   – خنيفرة(  أطلس  )شباب 
الزهراء عكيف  فاطمة   – أيت عزة(  أميمة الطيار )رجاء   –

)نادي جوهرة العرائش(.

الجامعة توافق على م�سروع 
اإحداث اأكاديمية اأولمبيك اآ�سفي 
 اجتمع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم، أول أمس الخميس، بأنور دبيرى تلمساني، رئيس 

المكتب المديري لنادي أولمبيك آسفي لكرة القدم.
 ويندرج هذا االجتماع في إطار حرص أولمبيك آسفي على 
تطوير استراتيجيته الرياضية، التي تعتمد على التكوين 
القاعدي موازاة مع تطبيق استراتيجية الجامعة  في تكوين، 

تطوير وإدماج الشباب في كرة القدم
 و على إثر هذا االجتماع تمت الموافقة على مشروع إحداث 
 6 الالعبين على مساحة  لتكوين  أولمبيك أسفي  أكاديمية 
هكتارات بفضاء الكارتينغ، وفق أحدث المواصفات والمعايير 
الدولية المعمول بها، والتي تتضمن كل المرافق الرياضية 

الالزمة لتكوين سليم وعلمي.
آسفي  مدينة  به  ستحظى  الذي  الرياضي،  الصرح   هذا 
ونقلة  الغد  تكوين العبي  في مجال  كبرى  إضافة  سيشكل 

نوعية في البنيات التحتية للنادي والمدينة.

الـريـــا�سي
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أكد منظمو دورة األلعاب األولمبية المقررة في 
طوكيو الصيف المقبل أن األلعاب المؤجلة بسبب 
فيروس كورونا ستقام في موعدها، على الرغم 
من إعالن اليابان حالة الطوارئ قبل أقل من 200 

يوم من حفل افتتاح الحدث الرياضي الكبير.
وأعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، أول 
يستمر  الذي  اإلجراء  هذا  عن  الخميس،  أمس 
اعتبارا  الكبرى  طوكيو  منطقة  ويغطي  شهرا 

من الجمعة، حيث تواجه البالد ارتفاعا في عدد 
اإلصابات.

وكان منظمو طوكيو 2020 أعلنوا أن تأجيال 
آخر لأللعاب التي من المقرر أن تنطلق في 23 

يوليوز المقبل غير وارد.
إقامة  على  مصممة  اليابان  أن  سوغا  وأكد 
بأن  ثقته  عن  معربا  وسالمة«،  آمنة  »ألعاب 
عقلية السكان ستتغير عندما تبدأ عملية إجراء 

اللقاحات المقررة اعتبارا من الشهر المقبل. لكن 
إعالن حالة الطوارئ عزز من تشاؤم الرأي العام 
بإمكانية إقامة األلعاب، إذ أفادت استطالعات 
عدة أن غالبية الشعب الياباني يعارض إقامة 
األلعاب هذا العام حتى قبل ارتفاع عدد الحاالت 

في األيام األخيرة.
وسجلت اليابان 2392 حالة الجمعة، أي أقل 

بقليل من الخميس عندما سجلت 2447.

وكان رئيس اللجنة األولمبية الدولية األلماني 
توماس باخ قال العام الماضي إن اللجنة »ستبذل 
كل الجهود الممكنة« من أجل ضمان تلقيح أكبر 
انطالق  قبل  والمتفرجين  الرياضيين  من  عدد 

األلعاب. 
يذكر أن ألعاب طوكيو كانت مقررة الصيف 
الماضي، لكنها تأجلت إلى الفترة من 23 يوليوز 

إلى الثامن من غشت المقبلين.

أولمبياد طوكيو ستكون »آمنة وسالمة« رغم حالة الطوارئ 

من لقاء الذهاب بين االسماعيلي والرجاء

الرجاء ي�ستقبل »الدراوي�ش« بمراك�ش ويحتج لدى الكاف

تقدم حكيمي وتراجع �سالح في قائمة اأغلى العبي العالمعموتة يعد بالحفاظ على لقب »ال�سان«
قال الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، إن 
استعدادات النخبة الوطنية تسير بشكل جيد، تحضيرا لنهائيات كأس 
أمم إفريقيا لالعبين المحليين، المقررة هذا الشهر بدولة الكاميرون.

وقال عموتة في تصريح خص به موقع الجامعة، إن معيار اختياره 
لالعبين ارتكز باألساس على الخبرة اإلفريقية لالعبيين مع أنديتهم 
في المسابقات القارية، باإلضافة إلى الخصاص المسجل على مستوى 
بعض المراكز، حيث سيعتمد على العبين ال يشاركون في االستحقاقات 
القارية، نظرا لعدم توفره على العبين بالمواصفات التي يريدها، 
أما العامل الثالث فيتعلق بمدى قدرة الالعبين على االنصهار داخل 

المجموعة.
وأضاف عموتة أنه ينتظر التحاق العبي الرجاء والوداد ونهضة 
بركان، بمعسكر المحليين من أجل أخذ فكرة عن المجموعة األساسية، 

آمال أال تسجل في صفوفهم إصابات قد تخلط أوراقه.
وشدد عموتة على أن الهدف من المشاركة في كأس أمم إفريقيا 
الذي أحرزته  اللقب،  الحفاظ على  هو  الشان(  المحليين)  لالعبين 
العناصر الوطنية قبل ثالث سنوات، رفقة جمال السالمي، آمال أن 
تظهر المجموعة الوطنية بالصورة التي يريدها الجمهور وأن تضمن 

حضورها على األقل في المباراة النهائية.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع، عن تخصيص الجامعة 
الملكية المغربية لكرة القدم طائرة خاصة لسفر المنتخب المحلي إلى 
الكاميرون، التي ستستضيف نهائيات »الشان« من 17 يناير الحالي 
إلى غاية 7 فبراير 2021، لرغبة الجامعة في توفير جميع الظروف 
المالئمة أمام الالعبين للدفاع عن اللقب الذي فازوا به سنة 2018.
ومن المنتظر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون 
يوم 14 يناير الحالي، بعدما اضطر عموتة إلى تأجيل السفر الذي 

كان مقررا يوم 13 يناير ، بسبب االلتحاق المتأخر لالعبي الرجاء 
بالتجمع اإلعدادي للمنتخب الوطني، اللتزامهم بالمشاركة مع فريقهم 

في مباراته ضد االسماعيلي يوم االثنين المقبل. 

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية »CIES«، قائمة أغلى 
الالعبين في العالم حاليا، من خالل سلسلة من المعايير التي تتراوح 

من كيفية األداء إلى سنين العمر.
وتصدر القائمة، نجم مانشستر يونايتد، الدولي اإلنجليزي ماركوس 

راشفورد، بقيمة سوقية بلغت 165.6 مليون يورو.
وحل مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هاالند، 
في المركز الثاني، بقيمة سوقية وصلت إلى 152 مليون يورو، متبوعا 
بالظهير األيمن لنادي ليفربول، اإلنجليزي، ألكسندر أرنولد، الذي 

تقدر قيمته حاليا ب� 151.6 مليون يورو.
وتراجع مهاجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان 
مبابي، للمركز الخامس، حيث يقدر سعره حاليا ب� 149.4 مليون يورو.

في صفوف  المحترف  المصري محمد صالح،  تراجع  وب��دوره، 
نادي ليفربول، في التصنيف الجديد، حيث لم يدخل قائمة العشرة 
األوائل، وجاء في المرتبة 12، بقيمة سوقية بلغت 134 مليون يورو، 

لكنه مازال أغلى الالعبين العرب.
وبات الظهير األيمن لنادي إنتر ميالن، الدولي المغربي أشرف 
حكيمي، ثاني أعلى الالعبين العرب قيمة تسويقية، إذ أحتل المرتبة 

ال� 16 في التصنيف العالمي الجديد، ب�113.7 مليون يورو.
وفيما يلي قائمة أغلى 10 العبين في العالم وفقا للمركز الدولي 

للدراسات الرياضية:
1 - ماركوس راشفورد )مانشستر يونايتد( 165.6 مليون يورو

2 - إيرلينغ هاالند )بوروسيا دورتموند( 152 مليون يورو
3 - ترينت ألكسندر أرنولد )ليفربول( 151.6 مليون يورو

4 -  برونو فيرنانديش )مانشستر يونايتد( 151.1 مليون يورو
5 - كيليان مبابي )باريس سان جيرمان( 149.4 مليون يورو

6 - جادون سانشو )بوروسيا دورتموند( 148.3 مليون يورو
7 - جواو فيليكس )أتلتيكو مدريد( 141.5 مليون يورو

8 - ألفونسو دايفيس )بايرن ميونيخ( 139.2 مليون يورو
9 - رحيم سترلينغ )مانشستر سيتي( 136.9 مليون يورو

10  - كاي هافيرتس )تشيلسي( 136 مليون يورو.
ثم يأتي بعد ذلك الالعبان العربيان:

12  - محمد صالح )ليفربول( 134 مليون يورو
16 - أشرف حكيمي )إنتر ميالن( 113.7 مليون يورو.

حكيمي يحصد ثمار اجتهاده

الحسين عموتة



ذكر املوقع اإلخباري الجنوب إفريقي »إيوايتنس 
نيوز« أن املغرب يستعد إلعطاء دفعة كبيرة لكرة القدم 
ألف  و90  مدربة   1000 تكوين  يعتزم  حيث  النسوية، 

ممارسة بحلول سنة 2024.
إطالق  »عقب  أنه  إلى  االلكتروني  املوقع  وأشار 
املغرب  يسعى   ،2019 نونبر  في  النسوية  العصبة 
كرة  ممارسات  عدد  لزيادة  وطنية  استراتيجية  لتنفيذ 
املغرب  أن  مسجال  أضعاف«،  بثالثة  النسوية  القدم 
انضم للعديد من الدول األفريقية األخرى لدعم وتشجيع 

كرة القدم النسوية«.
القدم  كرة  جامعة  رئيس  بأن  ذاته  املصدر  وأفاد 
القدم  لكرة  الوطنية  العصبة  ورئيسة  لقجع  فوزي 
تقديم  على  املاضي  األحد  أشرفا  إال  خديجة  النسوية 
درع البطولة النسوية للقسم األول برسم موسم 2019 

.2020 –
امللكية  الجامعة  عن  االلكتروني  املوقع  ونقل 
سيمثل   2020-2021 »موسم  أن  القدم  لكرة  املغربية 
منعطفا في تاريخ كرة القدم النسوية الوطنية وبداية 

عهد جديد من االحتراف«.
والعصبة  القدم،  كرة  جامعة  أن  إلى  أشار  كما 
النسوية لكرة القدم، والعصب الجهوية، حرصت على 
أن تكون لدى العبات جميع الفرق النسوية – كبيرات، 

عقود احترافية«.
لكرة  التقنية  املديرة  عن  االلكتروني  املوقع  ونقل 
القدم النسوية كيلي ليندسي قولها إنه »عندما تكون 
القدم  لكرة  االستمرار  وإمكانيات  مسارات  هناك 
السابقات واملدربني والحكام  النسوية، يمكن لالعبات 

الذين ينشغلون بتقدمها وتطورها أن يلتزموا أكثر«

االتحاد الرياضي15
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القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  كشفت 
قاموا  الذين  املرشحني،  قائمة  عن  )الكاف( 
الهيأة  رئاسة  لتولي  الترشيح  ملفات  بإيداع 
خمسة  تضمنت  والتي  الكروية،  القارية 
املتنافسني  قائمة  عن  فضال  ترشيحات، 

لعضوية اللجنة التنفيذية.
موقعها  على  بيان  في  الكاف  وذكرت 
االلكتروني أن خمسة مرشحني وضعوا ملفات 
السنغالي  هم  الرئيس،  ملنصب  الترشيح 
االتحاد  رئيس  سنغور،  إيمانويل  أوغستني 
السنغالي لكرة القدم، واإليفواري جاك برنارد 
دانيال أنوما، عضو سابق في اللجنة التنفيذية 
للفيفا، والرئيس السابق والفخري التحاد كرة 
يحيى،  أحمد  واملوريتاني  اإليفواري،  القدم 
رئيس االتحاد املحلي لكرة القدم وعضو اللجنة 
إفريقي  الجنوب  األعمال  ورجل  التنفيذية، 
ماميلودي  نادي  رئيس  موتسيبيه،  باتريس 
أحمد  أحمد  امللغاشي  عن  فضال  صنداونز، 

املنتهية واليته.
الحوكمة  لجنة  فإن  البيان  وبحسب 
اجتمعت  القدم  لكرة  االفريقية  بالكونفدرالية 
يومي 5 و 6 يناير بمقر الكونفدرالية بالقاهرة 

لفحص الترشيحات، مبرزا أن العملية أفضت 
لخوض  مؤهلني  اثنني  ملفني  اعتبار  إلى 
السنغالي  بترشيح  األمر  ويتعلق  املنافسة 
برنارد  جاك  واإليفواري  إيمانويل،  أوغستني 

دانيال أنوما.
أحمد  أحمد  امللغاشي  اللجنة  واعتبرت 
مرشحا غير مؤهل، بينما رأت أن ملفي ترشيح 
إفريقي  والجنوب  يحيى،  أحمد  املوريتاني 
لتدقيقات  يحتاجان  موتسيبيه،  باتريس 
لهذين  استماع  جلست  أن  مبرزة  إضافية، 

املرشحني ستنظم يوم 28 من الشهر الجاري.
النهائية  القائمة  عن  اإلعالن  وسيتم 
االقتراع  مناطق  ملختلف  املؤهلني  للمرشحني 

في موعد أقصاه يوم االثنني املقبل.
وكانت الغرفة القضائية للجنة األخالقيات 
القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد  التابعة  املستقلة 
قرارا  الفارط  نونبر  في  أصدرت  قد  )الفيفا(، 
بمنع أحمد أحمد، من مزاولة أي نشاط متعلق 

بكرة القدم ملدة خمس سنوات.
أحمد،  أحمد  بكون  قرارها  الغرفة  وبررت 
الدولي  االتحاد  رئيس  ونائب  الكاف  رئيس 

تصرف بشكل انتهك املدونة األخالقية للفيفا.

املؤهلني  املرشحني  قائمة  وبخصوص 
لخوض املنافسة على عضوية اللجنة التنفيذية 
)تونس(  13 مرشحا هم وديع الجرئ  فضمت 
وجبريال  )ليبيريا(  راجي  إشوال  ومصطفى 
سيميون  وإدوين  )النيجر(  حميدو  هيما 
أوكراكو )غانا( وأدوم جبرين )تشاد( وسليمان 
)إثيوبيا(  وإساياس جيرا  )جيبوتي(  وابيري 
وإلفيس  وفيصل إسماعيل سيدات )موزمبيق( 
كورتيز  وماكلني  )سيشيل(  شيتي  راجا 
ليتشويثي )بوتسوانا( وكنيزات إبراهيم )جزر 
)مدغشقر(  راجيرياريسون  وباتريشيا  القمر( 
ولوسون هوجبان التري كايتي إدزونا )توغو(.

ثالثة  القائمة  ضمت  ذلك  عن  وفضال 
تحقق  عمليات  ملفاتهم  تتطلب  مرشحني 
)غينيا(  أنطونيو سواري  مامادو  هم  إضافية 
وآرثر دي  وسيدو مبومبو نجويا )الكاميرون( 

أمليدا إي سيلفا )أنغوال(.
وسينتخب الكاف رئيسا ملدة أربع سنوات 
التنفيذية  اللجنة  وأعضاء  أحمد  ألحمد  خلفا 
العامة  للجمعية  واألربعني  الثالثة  الدورة  في 
العادية االنتخابية، املقرر عقدها في 12 مارس 

2021 املقبل في الرباط.

 عبد اللطيف البعمراني

الخميس  يوم  عقده  اجتماع  خالل 
املكتب  بادر   ،2020 دجنبر   31 املاضي، 
سبع  تكوين  إلى  أكادير  لحسنية  املسير 
لجان وظيفية مع تعيني منسقيها، وذلك كما 

يلي :
كذلك  واملكلفة  التقنية،     - اللجنة 
الحبيب  منسقها  واإلعالم،  بالتواصل 

سيدينو.
   - لجنة املمتلكات، ومنسقها عبد اهلل 

اوغزيف.
واالستشهار  املالية    - لجنة 

والتسويق، ومنسقها خالد بورقية.
ومنسقها  املباريات،  تنظيم     - لجنة 

بالعيد الفقير.
والقوانني،  التأديبية     - اللجنة 

ومنسقها حسن مومان.
عبد  ومنسقها  الطبية،    - اللجنة 

الجليل الجباري.
   - لجنة التكوين والشباب، ومنسقها 

عبد اهلل تيدرارين.

اتخاذ  االجتماع  هذا  خالل  تم     وقد 
عدد من القرارات، يبقى أهمها قبول اقتراح 
اليزيدي،  الرحمان  عبد  العضو  به  تقدم 
مكتب  بخدمات  االستعانة  في  ويتمثل 
واضحة  للطريق  خارطة  لوضع  للدراسات 
واإلداري  املالي  التدبير  تخص  ومحكمة 

لنادي الحسنية.

عقد  يتم  أن  على  االتفاق  تم  كما 
اجتماعات أسبوعية ومنظمة مساء كل يوم 

خميس.
   ومن جهة أخرى، قرر الجهاز التقني 
تمتد  راحة  فترة  الالعبني  منح  للحسنية 
التداريب  ستستأنف  بعدها  أيام،  لعشرة 

والكأس،  البطولة  ملنافسات  استعدادا 
علما بأن الفريق مازال لم يسترجع إيقاعه 

املعهود.
واملأمول أن تتيح فترة توقف املنافسات 
عنها  كشفت  التي  النقص،  مكامن  تجاوز 
اآلن.  حتى  الفريق  لعبها  التي  املباريات 
وأن يستعيد الفريق بعض العبيه املصابني 
وينهي  كيماوي،  وعماد  أوبيال  كاملهدي 
ملف تأهيل عدد من العبيه كاملهدي الهاكي، 
وأيوب امللوكي، والعبي فئة األمل بوشعوب 
التاريخ  انصرام  قبل  وذلك  الصغير،  وإيد 
من   20 يوم  وهو  الجامعة،  حددته  الذي 
الشهر الجاري، الذي آخر أجل لتأهيل هؤالء 

الالعبني، وإال اعتبروا أحرارا .
اللجنة  حلت  متصل،  سياق  وفي 
التابعة لجامعة كرة القدم  التقنية الوطنية 
أمس  أول  أكادير،  حسنية  على  ضيفة 
الوقوف  بغية  تفقدية  زيارة  في  الخميس، 
املنجز  العمل  وتقييم  الالعبني  تكوين  على 
على مستوى تأطير الفئات الصغرى، وكذا 
ظروف االشتغال وما  يهدف إليه النادي في 

املستقبل القريب .

المغرب ي�ستعد لإعطاء دفعة كبيرة لكرة القدم الن�سوية
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مكتب ح�سنية اأكادير ي�سكل لجانه والمدرب يمنح اإجازة لالعبين

الكاف يعلن عن اأربعة مر�سحين لخالفة اأحمد اأحمد

بنعبي�سة يغادر 
النادي القنيطري والرئي�س 

يفتح باب الن�سحاب
إ - العماري

قرر النادي القنيطري، أول أمس الخميس، االنفصال بشكل رسمي عن املدرب حسن بنعبيشة ومساعده 
يونس املنقاري، على خلفية األزمة املالية التي يعاني منها الفريق.

على  بنعبيشة  قدرة حسن  لعدم  يربطهما،  كان  الذي  العقد  إنهاء  مطلع،  الطرفان، حسب مصدر  وفضل 
االستمرار على رأس العارضة التقنية للفريق، بسبب األزمة املالية الخانقة التي يعيشها الكاك، بعدما كان قد 

تم التعاقد معه مطلع شهر نونبر من العام املاضي.
ورجح مصدرنا أن يتولى املدرب سمير يعيش قيادة الكاك حتى نهاية املوسم، خاصة وأنه يعرف جيدا 

خبايا الفريق، الذي سبق له دربه في أكثر من مناسبة.
وفي سياق متصل، أشار مصدرنا إلى أن الجمع العام املقبل للفريق سيحول إلى استثنائي، بعدما أعلن 

ملمحا  القنيطري،  الرياضي  النادي  رئاسة  من  االنسحاب  عزمه  الحلوي  الدين  نور  إلى أن الرئيس 
أحد رجال األعمال باملدينة سيتقدم بترشيحه لقيادة سفينة فارس سبو، خاصة وأنه يعد 

من عشاق الفريق، بل سبق له أن حمل قميصه كالعب.
ويعيش النادي القنيطري حالة ارتباك كبيرة، خاصة بعد اإلضراب الذي خاضه 
الرئيس  التزام  وعدم  املالية،  بمستحقاتهم  توصلهم  عدم  على  احتجاجا  الالعبون 

الحلوي بالوعود التي قطعها لهم.

تاريخ  قبل  العبيه،  وضعية  تسوية  إلى  مضطرا  القنيطري  النادي  وسيكون 
20 يناير الجاري، لتفادي رحيلهم املجاني، السيما وأن الجامعة تحرص 

هذا املوسم على إنهاء العشوائية داخل األندية الوطنية، ووضع حل 
للنزاعات الكبيرة بني الفرق والعبيها.

في  عشر،  الثالث  املركز  القنيطري  النادي  ويحتل 
بما  الثاني،  القسم  ببطولة  الخاص  الترتيب  سلم 
الكوكب  فريقي  جانب  إلى  نقاط،   3 مجموعه 

املراكشي ووداد تمارة.

مصطفى الناسي

قام وفد تقني عن اإلدارة التقنية الوطنية يتكون من بادو الزاكي وجمال 
تكوين  ملركز  ميدانية  بزيارة  كريم،  وجالل  رضوان  الدين  وجمال  لحرش 

الناشئني التابع للنهضة أتلتيك الزمامرة، وبعض املرافق التابعة للفريق.
املستكفي،  الكريم  عبد  من  كل  استقباله  في  الجامعي  الوفد  ووجد 
املشرف العام على الفئات السنية، وخالد فوهامي، املدير الرياضي والتقني 
للفريق، اللذين قدما مشروع الفريق واستراتيجياته املتعلقة بمجال تكوين 

وتأهيل الالعبني.
واطلع الوفد الجامعي على البنية التحتية لنادي نهضة الزمامرة، وما 
يتوفر عليه من مرافق رياضية، ناهيك عن العدد الكبير من املمارسني، مع 
تحمالت  بدفتر  املتعلقة  املركز  تنقص  التي  املهمة  املالحظات  بعض  تقديم 

الجامعة، الساعية إلى توحيد مشروع التكوين على املستوى الوطني.
التقني املشرف  الطاقم  للفريق  املسير  املكتب  أقال  وفي سياق متصل، 

على تداريب الفريق منذ بداية املوسم، بقيادة املدرب العلوي.
وقال الفريق في بالغ له نشره عبر صفحته الرسمية، إن املكتب املسير 
للفريق،  التقنية  الزمامرة قد عقد اجتماعا تقييميا للحصيلة  لنادي نهضة 
انتصارين،  وحقق  متتالية،  مباريات  ثالث  في  خاللها  الفريق  انهزم  التي 
مع إقصاء مبكر من منافسات كأس العرش أمام رجاء بني مالل. مضيفا أن 
هذه الحصيلة دفعت املكتب املسير إلى االنفصال رسميا عن الطاقم التقني 

للفريق وذلك بصيغة ودية.

أحمد أحمد ُيْستبعُد من الترشيح

  السبت/االحد/االثنني  11/10/9 يناير  2021  املوافق لـ 27/26/25 جمادى األولى 1442 العدد 12.738

منير اشبيل يمنح العبي الحسنية عطلة من عشرة أيام

م. الناسي

طالبت العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان وحماية املال 
العام من عامل إقليم سيدي بنور موافاتها باألسباب الحقيقية التي 
جعلت املجلس الجماعي لسيدي بنور ال يحترم وال ينفذ بنود اتفاقية 
املنتمي  القدم،  لكرة  بنور  بفتح سيدي  الجماعة  التي تجمع  الشراكة 
للقسم الثاني هواة، وحرمانه من املنحة املالية السنوية لسنة 2020.

هذا  إن  االقليم،  لعامل  املوجهة  رسالتها  في  العصبة  وقالت 
الحرمان سبب للفريق مجموعة من املشاكل، وأثقل كاهله بالديون التي 
الفريق  هذا  بأن  علما  عاما،  اعتذارا  يقدم  تجعله  وقد  به،  قد تعصف 
قميص  حملوا  كبار  العبني  وأنجب  الوطنية،  الفرق  أعرق  من  يعتبر 

العديد من األندية الوطنية الكبيرة.
واعتبرت الرسالة أن حرمان فتح سيدي بنور من منحته السنوية 
التي  الرسالة  السادس، في  امللك محمد  يتماشى مع خطاب جاللة  ال 
كان قد وجهها للمشاركني في املناظرة الوطنية للرياضة، والتي أكد 
فيها على ضرورة إحياء املمارسة الرياضية في املدن والقرى واألحياء، 
خاصة الشعبية منها باعتبارها املعني الذي الينضب، واملنبت املعطاء 
الحافي  بالقدم  الرياضية  هوايتهم  مارسوا  ممن  أبطالنا،  لكبار 
القميص  حمل  شرف  يكفيهم  وكان  والتلقائية،  العفوية  وبالحركة 

الوطني، ورفع راية املغرب خفاقة.

وفد من الإدارة التقنية الوطنية 
يعاين بنيات نه�سة الزمامرة 

فتح �سيدي بنور يحتمي بالجمعيات 
الحقوقية للح�سول على المنحة

العلوي االسماعيلي يغادر نهضة الزمامرة

الجامعة  تراهن على تطوير الكرة النسوية



Al Ittihad Al Ichtiraki

تايلور �ضويفت �ضاحبة �أف�ضل 
�ألبوم يف عام 2020 ..  

مذهل  انجاز  سويفت  تايلور  العاملية  النجمة   حققت 
اليوم  املنشورة  التقارير  أكدته  ما  وهو   ،2020 عام  خالل 
على املواقع العاملية املعنية باملوسيقى ، فقد استطاع ألبوم 
أفضل  يكون  أن  تايلور سويفت  أطلقته  الذى   »folklore«

ألبوم غنائى عامليا فى 2020 .
ألبوم  أن  »فارايتى«  التى نشرها موقع  التقارير  أشارت 
الى  وصلت  مبيعات  حقق  سويفت  لتايلور   »folklore«
 My« 2.3 مليون وحدة ألبوم، وهو ما يزيد قليال عن ألبوم
 lil« الشهير  للمغنى  الثانى  باملركز  جاء  الذى   »Turn

baby« ليل بيبى، والذى حصد 2.1 مليون.
التى حققت نجاح   »folklore« ومن أكثر أغنيات ألبوم

.»Exile« و »The 1« كبير خالل العام كل من
الشهيرة  واملواقع  القوائم  من  العديد  أن  بالذكر  جدير 
كأفضل ألبوم لعام 2020، ومن   »folklore« صنفوا ألبوم
 »Rolling Stone«و  »Billboard«و  »Time« أبرز 
USA To�«و  »Insider«و  »Variety«و  »Uproxx«و

day«   » Los Angeles Times«، وغيرهم.
 

ر�ضام يحول 
» خز�ئن 

�لكهرباء« 
�إلى لوحات 

فنية 
جميلة.. 

 
في بلدة صغيرة بفنلندا، 

طلبت شركة مياه محلية من 
فنان شاب يدعى »أيزون« 
طالء الخزانات الكهربائية 

ملنع التخريب، لكن كانت 
املفاجأة أن الرسام قرر 

تحويل املساحات الفارغة 
في الكبائن إلى معرض فني 

في الهواء الطلق. 
قام أيزون برسم قطع 

مستوحاة من الطبيعة 
لتناسب املشهد الرائع 

املليء بالبحيرات والغابات.
 أيزون حول الخزائن 

الكهربائية إلى معرض 
خارجي مستوحى من 

الطبيعة الجميلة، وقد القت 
الفكرة ترحيًبا كبيًرا من 

زوار الحدائق.
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في�ضبوك تلغي زر �لإعجاب 
من �ل�ضفحات �لعامة

قالت شركة » فيسبوك« للتواصل االجتماعي يوم 
األربعاء، إنها ألغت زر اإلعجاب من على الصفحات 
والشخصيات  الفنانون  يستخدمها  التي  العامة 

العامة والعالمات التجارية.
الصفحات  أن  لها،  منشور  في  الشركة  وأضافت 
العامة ستعرض فقط املتابعني ومشاركة املستخدمني 

في الحوارات وتفاعلهم مع غيرهم.
املتابعني؛  على  ونركز  اإلعجاب  وتابعت:»نلغي   
التي  الصفحات  مع  الناس  تواصل  لتسهيل 

يفضلونها«.

�أخطاأ يف �لزبون.. تاجر خمدر�ت 
يعر�ض �لكوكايني على �ضرطي

عرض تاجر مخدرات في أملانيا على رجل شرطة 
بزي مدني شراء الكوكايني منه.

إلى  تحدث  عاما(   36( املتهم  أن  الشرطة  وذكرت 
الجمعة  مساء  هام  مدينة  وسط  الخطأ«  »الزبون 

املاضية.
منزل  إلى  ورافقه  التاجر  بمجاراة  الشرطي  وقام 
أحد األصدقاء، حيث أراد التاجر حسب االتفاق جلب 

كيس من الكوكايني.
وعندما عاد املتهم، كان الشرطي ينتظر املساعدة 
على عتبة الباب وبدأت إجراءات جنائية ضد الرجل 

بتهمة االتجار بالكوكايني.
الشقة،  في  أخرى  مخدرات  على  العثور  يتم  ولم 
ومحفظة،  مسروقة  دراجة  على  العثور  تم  ولكن 
البالغ  الشقة  صاحب  مع  التحقيق  الشرطة  وبدأت 

من العمر 48 عاما.

4 مغاربة يبتكرون جهاز� مل�ضاعدة من يعانون �ضعوبة فى حتريك �لذر�ع

»�ضاين�ض �ألرت« تك�ضفعن �أف�ضل �لطرق لالإقالع عن �لتدخني يف عام 2021!
يستقبل الكثير من الناس العام الجديد بخطط 
لإلقالع عن التدخني، وهناك أدلة أكثر من أي وقت 
النجاح،  فرص  لتعزيز  الطرق  أفضل  على  مضى 

خاصة في ظل جائحة »كوفيد19�«.
العلم  يقترح  التي  املختلفة  الطرق  يلي  وفيما 
موقع  نشره  لتقرير  وفقا  التجربة،  تستحق  أنها 

»ساينس ألرت«.
1 .  اإلرشاد السلوكي 

 300 من  أكثر  من  الجودة  عالية  األدلة  تظهر 
دراسة أجريت على أكثر من 250000 شخص، أن 
تلقي املشورة بشأن اإلقالع عن التدخني يزيد من 

معدالت اإلقالع على املدى الطويل.
2 .  الدعم عن بعد 

لم تجد الدراسات أي فرق واضح بني تأثيرات 
 � ُبعد  عن  الدعم  مقابل  لوجه،  املقدم وجها  الدعم 
على سبيل املثال، االستشارة املقدمة عبر مكاملات 
الهاتف أو الفيديو. وهناك أيضا أدلة متزايدة على 
أن دعم اإلقالع عن التدخني الذي ُيقّدم عبر الرسائل 
النصية يمكن أن يعزز معدالت اإلقالع عن التدخني.

  3 .  املكافآت املالية لإلقالع عن التدخني 
هناك أدلة جديدة عالية الجودة على أن البرامج 
التدخني  عن  اإلقالع  على  األشخاص  تكافئ  التي 
بنجاح، تزيد من النجاح على املدى الطويل. ويمكن 
أن تشمل هذه املكافآت: أموال أو قسائم للسلع أو 

الخدمات.
أماكن  خالل  من  البرامج  هذه  تقديم  ويمكن 
في  صعوبة  الناس  من  الكثير  يجد  حيث  العمل، 

التفكير في الفوائد الصحية طويلة املدى لإلقالع 
عن التدخني.

4 .  استخدام العالج ببدائل النيكوتني بأمان 
الرعاية  في  املتخصصني  قبل  من  وصفه  يمكن 
الصحية، ولكن في العديد من البلدان متاح للشراء 
بدون وصفة طبية من متاجر البقالة والصيدليات.
من  شكلني  استخدام  أن  إلى  الدالئل  وتشير 
أشكال العالج ببدائل النيكوتني بدال من أحدهما، 
على   � التدخني  عن  اإلقالع  في  فرصك  من  يزيد 
وجه الخصوص، باستخدام رقعة وشكل آخر مثل 

العلكة أو البخاخات أو املستحلبات.
5 .  السجائر اإللكترونية

وجدت مراجعة حديثة تغطي 50 دراسة وأكثر 
اإللكترونية  السجائر  أن  مشارك،   12000 من 
عن  اإلقالع  على  الناس  تساعد  ربما  بالنيكوتني 
تعمل  وربما  األقل،  على  أشهر  ستة  ملدة  التدخني 
بشكل أفضل من السجائر اإللكترونية الخالية من 

النيكوتني وبدائل النيكوتني.
ولم تجد املراجعة ارتباطا بأضرار جسيمة. ومع 
ذلك، ما زلنا بحاجة إلى املزيد من األدلة املوثوقة 

لنكون واثقني من تأثيرات السجائر اإللكترونية. 
6 .  الجمع بني الدواء والدعم السلوكي

السلوكي  الدعم  استخدام  أن  الدراسات  تظهر 
من  يزيد  واألدوية،  االستشارة  الطبي،  والعالج 

معدالت اإلقالع عن التدخني. 
7 .  قلل من مقدار تدخينك

تظهر األدلة أنه إذا قمت بتقليل كمية تدخينك، 
فمن املرجح أن تنجح في اإلقالع عن التدخني على 

املدى الطويل.
تماما،  اإلقالع  ملحاولة  مستعدا  تكون  وعندما 
الطرق  من  أكثر  أو  طريقة  استخدام  في  فّكر 

املذكورة أعاله.
وأخيرا، ال تحبط إذا حاولت اإلقالع عن التدخني 
األشخاص  من  كثير  وتمكن  يستمر.  ولم  قبل  من 
الذين حاولوا دون جدوى اإلقالع عن التدخني، في 

النهاية من ذلك.
اإلقالع  ملحاولة  مرات  عدة  األمر  يستغرق  وقد 
عن التدخني نهائيا، وهناك طرق أكثر من أي وقت 

مضى ملساعدتك على اإلقالع عن التدخني.

ابتكار  من  فتاة  بينهم  مغاربة  شبان   4 تمكن 
من  يعانون  الذين  األشخاص  ملساعدة  جهاز 
املهام  أداء  من  الذراع  حركات  فى  صعوبات 
غالء  من  انطالقا  بدأت  املشروع  وفكرة  اليومية، 
األجهزة التى تساعد األشخاص ذوى اإلعاقة على 

تحريك أطرافهم.
الروبوتى  الجهاز  فإن  للمخترعني،  ووفقا 
األجهزة  فى  النقص  »يعالج  أن  شأنه  من  الجديد 
من صعوبات  يعانون  الذين  لألشخاص  املساعدة 
الهدف  أن  وأوضحوا  العالم«،  الحركة حول  فى 
ملساعدة  أفضل  تقنى  حل  »تقديم  هو  الجهاز  من 
الحركة،  فى  مشاكل  يواجهون  الذين  األشخاص 
لتسهيل  الخارجى  الهيكل  وتطوير نوع جديد من 

القيام بمهام الحياة اليومية«.
 وأعلنوا توقعاتهم بأن يساهم جهازهم فى جعل 
الروبوتات  مجال  فى  املنتجة  الدول  من  املغرب 
الصحة  مجال  وفى  عموما،  االصطناعى  والذكاء 
بشكل خاص، ومن جهته قال أنس مهدوبى، قائد 
منها  يعانى  التى  الرئيسية  »املشكلة  إن  الفريق 
الغير  على  اعتمادهم  فى  تتمثل  املرضى  بعض 
أثناء القيام باألعمال املنزلية األساسية، كالحصول 
أو  املاء  وجلب  واستعمالها،  النظافة  أدوات  على 
إلى  فريقنا  دفع  ما  هو  »هذا  مستطردا  الطعام«، 

تركيز طاقته لحل هذه املشاكل«.

أيضا  تهّم  »الحركية  أن  إلى  مهدوبى  وأشار 
والشلل  النصفى،  املصابني بالشلل  األشخاص 
الدماغى، وغيرهما من األمراض التى تجعل املرء 
بالشكل  العليا  أطرافه  استخدام  على  قادر  غير 
بعد  الرعاية  فيه  تبقى  الذى  الوقت  فى  املطلوب، 

العالج واملساعدة املستمرة باهظة الثمن«.
التأهيل الروبوتى ويمكن  على  الجهاز  ويعتمد 
أن يحل محل التدريب البدنى أو الترويض الطبى 
الجهاز  يساعد  حيث  املعالج،  عليه  يشرف  الذى 

وبالتالى  ومكثفة،  متكررة  بحركات  القيام  على 
إمكانية  مع  معقولة،  بتكلفة  العالج  على  يساعد 
طريق  عن  كمًيا  الحركي  التعافي  مستوى  تقييم 

قياس القوة وأنماط الحركة، بحسب مهدوبي.
بهذا  البدء  تم  أنه  املغربى  الفريق  قائد  وأكد 
الجهاز الخاص بحركة األيادى، كخطوة أولى، نحو 
ابتكار أجهزة أخرى تهّم كل األطراف التى تصاب 
بالشلل فى الجسم، من أجل مساعدة املرضى على 

استعادة قدراتهم الحركية.

كم من �لوقت لدينا قبل 
نفاد وقود نو�ة �لأر�ض؟

يعد جوهر األرض القلب الخفي لكوكبنا، واملعروف اآلن 
أنه املفتاح في الحفاظ على الحياة في عاملنا، ما دفع العلماء 
إلى التساؤل عن املدة التي سيظل فيها لب األرض ساخنا.

ويعرف هذا اللب بأنه حركة تكتونية لصفيحة القيادة، 
هوادة.  بال  الوحشي  الشمس  إشعاع  من  حماية  ويوفر 
الصفائح  لدفع حركة  الطاقة  قدرا هائال من  األمر  ويتطلب 
الهائل.  املغناطيسي  مجالها  وتشغيل  لكوكبنا  التكتونية 
يبرد  كيف  العلماء  ويدرك  األرض  لب  من  الطاقة  وتستمد 

اللب باستمرار.
ومع ذلك، عند 10000 درجة مئوية، قد يفاجأ الكثيرون 
بمعرفة كيف أن نواة األرض ما تزال أكثر سخونة من سطح 
بعيدا  لألرض  الهائل  املغناطيسي  املجال  ويمتد  الشمس. 
في الفضاء، حيث يبقي الجسيمات املشحونة بعيدا قبل أن 

تجرفها الرياح الشمسية.
وتخلق هذه الحقول حاجزا ال يمكن اختراقه في الفضاء 
يمنع اإللكترونات األسرع واألكثر نشاطا من ضرب الحياة 
على األرض. وتسمح أحزمة Van Allen للحياة باالزدهار 
تجريد  إلى  غيابها  سيؤدي  حيث  األرض،  سطح  على 
الرياح الشمسية لطبقة األوزون التي تحجب األشعة فوق 

البنفسجية العنيفة.
إلى متى ستستمر نواة األرض؟

بردت األرض ببطء ولكن بثبات منذ أن بدأت الجاذبية في 
تراكم الغبار الكوني. وعلى الرغم من أن الحرارة البدائية 
عاملنا  كان  عندما  القديمة  الفترة  من  كبير  حد  إلى  تبددت 
عبارة عن كرة موحدة من الصخور الساخنة، إال أن مصدرا 

آخر للحرارة يستمر في تدفئة غالف العالم وقشرته.
وجود  مع  األرض،  أعماق  في  مشعة  مواد  واكتشفت 
بعضها حول القشرة. ويتضمن جزء من عملية اضمحالل 

املواد املشعة إطالق الحرارة.
ولكن على الرغم من أن العلماء يمكنهم حساب معدالت 
االنحالل هذه بدقة، إال أنهم لم يفهموا بعد مقدار الحرارة 
عن  جزئيا  ناتجة  الحرارة  كانت  إذا  ذلك،  ومع  البدائية.  
األرض  حرارة  تستمر  أن  املرجح  فمن  اإلشعاعي،  التحلل 
لفترة أطول. ولكن ال ينبغي أن يسبب أي من السيناريوهني 
األرض  للب  املتسارع  التبريد  تقديرات  إن  إنذار، حيث  أي 

تتضمن عشرات املليارات من السنني. 
األرض  قلب  في  املتبقية  النووي  الوقود  كمية  ولفهم 
بشكل أفضل، يستخدم الباحثون أجهزة استشعار متطورة 
املعروفة  الذرية  دون  الجسيمات  أصغر  بعض  الكتشاف 

.geoneutrinos للعلم، والتي تسمى
التفاعالت  عن  الناتجة  الثانوية  املنتجات  هي  وهذه 
النجوم واملستعرات األعظمية  التي تحدث داخل  النووية، 

والثقوب السوداء واملفاعالت النووية.
ويعد اكتشاف جسيمات مضادات النيترينو مهمة شاقة، 
 0.6 التي تزيد عن  حيث تتضمن أجهزة الكشف الضخمة 

ميل )1 كيلومتر( في القشرة األرضية.
الساطعة  الومضات  تكتشف  أن  الكواشف  لهذه  ويمكن 
بذرات  النوترينوات  مضادات  اصطدام  بعد  الناتجة 

الهيدروجني.
للخبراء  يمكن  االصطدامات،  عدد  حساب  خالل  ومن 
داخل  املتبقية  والثوريوم  اليورانيوم  ذرات  عدد  حساب 

كوكبنا.
الجيولوجيا  عالم  ماكدونو،  ويليام  البروفيسور  وقال 
من  سنوات  ثالث  نجمع  أن  »بمجرد  ماريالند:  بجامعة 
الخمسة،  الكاشفات  من جميع  النيترينو  بيانات مضادات 
فإننا على ثقة من أننا سنطور مقياس وقود دقيق لألرض 
داخل  املتبقية  الوقود  كمية  حساب  على  قادرين  وسنكون 
املوجودة  املشعة  الطاقة  مقدار  معرفة  وستخبرنا  األرض. 
في األرض بالضبط عن معدل استهالك األرض في املاضي 

وميزانية الوقود املستقبلية«.
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