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عن اللقاح - النموذج التنموي - مجيء 
بايدن  - تقرير جلنة احملروقات …

يفصلنا أقل من يوم واحد عن تنصيب الرئيس األمريكي الفائز جو بايدن. وليس خافيا 
أن جزًء من الرأي العام المغربي، يتابع بغير قليل من التساؤل، ما سيلي دخول جو بايدن 
إلى البيت األبيض ومباشرته ألعمال الرئاسة، ال سيما  النقطة المركزية في الوعي الوطني 

التحرري، نقطة الصحراء المغربية.
في التعامل مع مواقف بايدن، المستقبلية، هناك ثالثة مواقَف إجماال:

- موقف أولي عام، يستند على طمأنينة كبيرة تقول لنا بأن «ننام على جنب الراحة»، ألن 
المغرب حقق مكسبا غير قابل للتصرف وال التراجع، وأن الدولة التي قامت بهذه الخطوة 
دولة مؤسسات، وليست دولة الحزب الواحد وال الرجل الواحد وال النظام المغلق، وهوما 
يعني أننا اخترنا معسكرا مبنيا على تداول السلط والتناوب السياسي، ونحن على بّينة 
من تغيير األغلبيات فيه. ينضاف إلى ذلك، أن مؤشرات أخرى، قبل وبعد االعتراف بالسيادة، 
تبين تجاوز الخطوة األمريكية لحيثيات االنتخابات الرئاسية، ومن ذلك إدراج هاته الخطوة 
في تاريخ بعيد من العالقات،وتتويجا لمسار من التعامل اإليجابي مع اقتراح الحكم الذاتي، 
منذ عهد كلينتون الديموقراطي، مرورا باآلخرين جمهوريين أو ديموقراطيين، كلهم أكدوا 

أولوية الحكم الذاتي كأفق للحل السياسي الدائم والسلمي.
ونستحضر في هذه الزاوية، تاريخا من التعاون األمريكي المغربي، في الميدان العسكري، 
بالدنا،  في  عسكرية  مناورات  أكبر  وجود  على  بناًء  األغلبيات،  بتغير  يتأثر  قلما  والذي 
العسكري، توقيع  البناء  إليه، في هذا  الناتو، يضاف  الوحيد من خارج  البلد  باعتبارها 

اتفاقية تعاون عسكري، تمتد إلى 2030، في أكتوبر الماضي..
زد على ماسبق، وجود تعاون اقتصادي فريد، ليس أقله اتفاقية التبادل الحر، وال آخره 
آفاق   التعاون األمريكي االفريقي من البوابة المغربية، والشراكة المغربية األمريكية في 
العديد من القضايا الديبلوماسية والتشاور ) الشرق األوسط - الخليج  بالتحديد وتحقيق 
المصالحة الخليجية بوجود أمريكي يتالقى مع أفق مغربي، الشراكة في الملف اإليراني 
والفنزويلي والليبي، من زوايا معالجة متقاربة في مساحات تتوزع بين الحرب والسلم 

والحروب الباردة …( .
مؤسساتيا، تستند هاته الرؤية إلى دخول االعتراف المغربي إلى تراث اإلدارة الثابتة 
ألمريكا، وأن سندها المؤسساتي الشرعي، يجعل من الصعب التراجع عنها، باعتبار انعدام 

وجود سوابَق من هذا الحجم .  
 و يذهب التحليل إلى أن الذي قد يحصل، هو في وتيرة تنفيذ االلتزامات، وليس في جوهرها.

- في المقابل هناك موقف آخر، ُتؤججه وتسعره أياٍد متعددة، منها الذين ينتظرون من بالدهم 
أن تخسر لكي يحتفلوا، وهم بال عنوان وال أرض وال موقف  وطني بالرغم من كل اللبوسات 
الثورية، وهناك بالمقابل الطلقات التي تسدد نحو بالدنا بهذا الخصوص من كل جانب.. 
وتجعل المستقبل يطرح علينا سؤاال حول مآل هذه الضغوطات على اإلدارة األمريكية…

ومدى تأثيرها  في التوجهات الكبرى أو الميدانية لإلدارة المقبلة.
وقد نذهب إلى حد طرح السؤال: هل يمكن أن تعطل الضغوطات التدبير السلس العتراف 
عدم  السابقة  اإلدارة  اختارت  أخرى  أصواتا  نسمع  أو  على صحرائنا،  بسيادتنا  أمريكا 

االلتفات إليها؟
ومن حقنا، نحن الذين نؤمن بأن بلدنا دوما على حق.و أن نجد الجواب لطمأنة الرأي 
المعادالت  وليس  العام  المزاج  وتغير  القوى،  موازين  بفعل  انتصاراتنا  وتنسيب  العام، 

الموجه لمصالح أمريكا في عالقتنا معها.
في الديبلوماسية، من المثير أن دولة مثل اسبانيا، تتحرك  بدعواها إلى  إعادة النظر 
في قرار ترامب، إذ يبدو لها وكأنه تجاوزها كقوة استعمارية، في الوقت الذي تجاوزنا 

فيه - معا -  الكثير من المطبات الثنائية والجماعية في حوض المتوسط.
ماذا تعني مواقف اسبانيا، وال سيما التي كتب عنها إعالميون ورجال استراتيجيات  

اسبان يدعونها إلى إعادة النظر في سلبيتها اآلنية؟
ال نقف هنا عند مواقف لوسيا مينوز وانتون غوميز راينو )بوديموس( وخوان خوسيبي 
)اليسار الجمهوري الكتالوني( ،الذين راسلوا جو بايدن للتراجع عن قرار ترامب وال الذباب 
االنفصالي االسباني الذي يسايرهم، بل نتحدث عن الدولة، ونحن نعرف بأن الرئيس الحالي 
للحكومة االسبانية سبق له أن نبه زعيم بوديموس إلى أن القضية الديبلوماسية حول 

الصحراء قضية دولة..
فما الذي يدفع االسبان إلى برودة  ظاهرة للعيان: هل هو االصطفاف مع الموقف األوروبي، 

أم هو تجاوز االعتراف مواقف اسبانيا اإليجابية منا؟
ال بد من طمأنة الرأي العام، خصوصا وأن بالد أخرى، هي بريطانيا قد صارت وجهة  

إضافية ألنصار االنفصال والضغط ببريطانيا على أمريكا.
والضغوط، ال تقف عند التراجع عن موقف االعترا ف، بل تذهب أحيانا إلى الدعوة إلى 
استفتاء لم يعد واردا حتى في أجندات األمم المتحدة، وقد كان الفتا للغاية ما نشر عن  
الرد المكتوب لجيمس كليفرلي  وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق األوسط وشمال 
إفريقيا على أسئلة تقدم بها ، أليكس سوبيل، الوزير المكلف بالرقمنة والثقافة واإلعالم 
والرياضة في الحكومة البريطانية ، حيث ادعى »أن المملكة المتحدة تدعم بشكل كامل، 
من  الجهود التي تقودها األمم المتحدة للتوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي)كذا!( 

حق تقرير المصير«.
 ومن األشياء التي أثارت العبد الفقير لربه، حشر مؤشر »داو جونز« في هذه الحرب 
الدعائية بتنويع جبهتها وضم الجبهة االقتصادية فيها.  من خالل  مؤشر "داو جونز" 
األمريكي لتقييم المخاطر، والذي يتحدث عن « تعرض الشركات المشاركة في االستثمارات 
واألعمال بالمنطقة للخطر، حيث إن العواقب القانونية واالقتصادية للنزاع قد تضاعفت 

خالل السنوات األخيرة!«.
وهو ما يستوجب منا توضيحات للرأي العام، في الديبلوماسية االقتصادية المناهضة 

لنا، ال سيما وأن  
صندوق االستثمار "ستور براند" النرويجي يهدد بما يسميه  "القائمة السوداء"  في 
حق الشركات الدولية ، ومنها  اإلسبانية "سيامنس غاميزا" و االلمانية "سيامنس اينرجي 

أي جي" و اإليطالية "اينال سبا".
وبدون تفاصيل مملة حول القوة أو الضعف في هذه الحملة، هناك إرادة واضحة في 
نشر مناخ  غير صحي حول القرارات الشجاعة لإلدارة األمريكية بخصوص الصحراء، 

ومحاولة فرملة انعكاساتها االقتصادية لدى الرأي العام ..
- هي حرب مفتوحة إذن علينا، قد تفسر الموقف الثالث، والذي يتمثل في اإليمان بما 

تحقق، لكن بنفس ابراهيم واضح.
قال أَو لْم تومن قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي..وإذا كان نبي كإبراهيم عليه السالم، خليل 
هلل، قد ساوره بعض السؤال- حتى ال نقول الشك- فمابالك بعباد هلل الفقراء إلى يقين هلل 
من المغاربة، أمام هذا السيل من الطلقات التي تصوب إلى صدورنا، وهو ما يجد تعبيره 
السياسي، في التفكير بأن المستقبل قد يخبىء لنا، كموقف ثالث، حالة مزدوجة، مفادها: ال 
سبيل إلى تخييب ظن المغرب، ولكن ال ضرورة إلغضاب خصومه من الجزائر وتوابعها..!

وهو ما قد يدفعنا إلى االعتقاد بتجميد دينامية االعتراف، في األفق المنظور.. أو على 
الوطنية  القضية  أبريل، حيث سيكون مجلس األمن مطالبا بالنظر في  إلى حدود  األقل  

كالمعتاد، ويكشف لنا موقف اإلدارة الجديدة من االعتراف..
إننا متفقون على دخول المنطقة إلى معادلة جديدة ال تقف عند  االعتراف بشرعيتنا 
في صحرائنا، بل تتعداها إلى شراكة في السلم بالشرق األوسط، وتثبيت الشراكة مع دول 
الخليج بدعم المصالحة بين دولها، وهي تركيبة ثالثية قد يكون المس بضلع من أضالعها 
مسا بالتركيبة كلها، لكن  في السياسة تكون القدرة على المفاجأة، هي ما يميز كل حرب 

من حروبها، أكانت سلمية أم عسكرية..

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

قال �أََو لْم 
ُت�ؤمن؟

قال بلى…

يوسف لهاللي - باريس

جدل كبير رافق  بداية عملية التلقيح بفرنسا، 
خاصة ضعف األداء والعدد المحدود من الذين 
الوقت  ففي  اآلن.  حتى  اللقاح  من  استفادوا 
الذي تمكنت فيه بلدان مثل بريطانيا، ألمانيا 
واسبانيا وايطاليا،من تلقيح  عدد كبير  من 
تنظيم  عن   تبحث  فرنسا  مازالت  مواطنها، 

نفسها من أجل رفع اإليقاع،
باإلضافة إلى تشكيك جزء السكان في  جدوى  
اللقاح بل منهم من يعتبره خطرا وليس وقاية.
باستور،عالم  لوي  بالد   في   يحدث هذا  
األوبئة الذي اكتشف اللقاح ضد عدد من األوبئة 
التي كانت تفتك بالبشرية  منذ أكثر من قرنين.

المفارقة اليوم،  أن  بالده  فرنسا تضم عددا 
مهما من المشككين في جدوى اللقاح وأهميته.
 األخطر من ذلك، أنه في الوقت الذي  اكتشف 
وباء  لقاحا ضد  العالم   بلدان  من  عدد   فيه 
الدول  اقتنائه  على  تتسابق  ال��ذي  كورونا، 
الكبرى، بفضل صفقات سرية ال يعرف كلفتها 
أحد، مازالت  فرنسا ومجموعاتها الصناعية 
أي  اآلن  حتى  تقترح  لم  الصيدلة  مجال  في 
لقاح ، في ظل هذا  السباق بدون رحمة،  من 
دول  دخلته  الذي  األول،  بالصف  الظفر  أجل 
جديدة مثل الصين وروسيا فضال عن الدول 
الكالسيكية في مجال  االكتشافات الجديدة في 
مجال الصيدلة كالواليات المتحدة االمريكية  

وألمانيا وبريطانيا .
اللقاح.  مع  طويل  تاريخ  لهم  الفرنسيون 
اللقاح.  باستور  ل��وي  اكتشف  فببلدهم  
هزيمتها  أن  تنسى  ال  تاريخها  في  وفرنسا 
أمام بروسيا سنة 1870  كانت  من أسبابها 
السكان  الجذري بين  األساسية،انتشار وباء 
وعدم التمكن من تلقيح الجيد للجيش، وهو 

ما جعلها تفقد المعركة.
المغاربة في تاريخهم، يعرفون أن االستعمار 
إنهاك  ،سبقه    1912 السيادة  سنة  وفقدان 
كبير لدولة وإمكانياتها، بسبب توالي األمراض 

عشر،  والتاسع  الثامن  القرنين  في  واألوبئة 
من  مجاعة ، ووباء  الجذري والكوليرا،  وهي 
امراض أفقدت البلد إمكانياته البشرية، وأغرقت 

الدولة في ديون لصالح القوى األوربية.
وتتوفر المكتبة  المغربية، على كتاب قيم   
في هذا المجال »مغرب المجاعات واألوبئة في 
القرنين 18 و19 » لكاتبه محمد األمين البزاز، 
يحكي  فيه  تفاصيل هذا المرحلة المؤلمة من 
تاريخ المغرب، ودور الوباء واألمراض المعدية 
في إسقاط الدولة التي كانت بعد  ذلك لقمة 

مستساغة في يد االحتالل.
كورونا،  لوباء  اليومي  التتبع  إلى  لنعد   
والذي أرجع البشرية إلى بداية تعاملها مع 

األوبئة.
وفيما يخص فرنسا، فهي اليوم لم  تتمكن 
مختبراتها من اكتشاف لقاح كورونا رغم وجود 
مجموعة صناعية عالمية  كبرى  مثل صانوفي. 
اكتشاف  بفضل  باللقاح   تقوم  وفرنسا 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  مثل  اآلخرين 
ألمانيا وبريطانيا، وهي دول كانت مختبراتها 
سباقة إلى اكتشاف لقاح تنتظره كل دول العالم 

لمواجهة وباء كورونا.
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�أ�سباب �نهيار  
»�لبديل«  �لإ�سالمي

  عبد السالم   المساوي
» لالنتفاضات«  المباشرة   النتائج  من   كان 
 التي   عرفها العالم العربي   منذ حادثة البوعزيزي  
الحكم  دفة   في   يناير   2011  ،   تسلم اإلسالميين 
ليجدوا أنفسهم  ،   ألول مرة  ،   في   مواجهة مباشرة 
مع مسؤوليات التدبير الحكومي .  حدث هذا في  
 تونس مع تشريعيات أكتوبر   2011   التي   أفرزت 
تحالفا ثالثيا بقيادة حركة النهضة  ،   وفي   المغرب 
عقب تشريعيات نونبر   2011   التي   فاز بأغلبيتها 
حزب العدالة والتنمية .  وهو نفس السيناريو الذي  
 حصل بعد رئاسيات   2012   التي   قادت اإلخوان 

المسلمين إلى تسلم الرئاسة بمصر . 

هل يخاف  �لفرن�سي�ن »�أبناء بالد با�ست�ر« 
من �لتلقيح �سد �ل�باء؟

�لخارجية �لإ�سبانية ترحب باقتر�ح لفتح خط بحري 
بين مليلية �لمحتلة وميناء �لغزو�ت �لجز�ئري!

�لعالقات �لثنائية �ستنم� وتزدهر
مع �لإد�رة �لجديدة للرئي�س �لقادم

 أكد سفير الواليات المتحدة األمريكية بالمغرب ديفيد 
فيشر،أمس االثنين بالرباط ، أن صاحب الجاللة الملك محمد 
السادس أرسى أسس شراكة وثيقة جدا مع الواليات المتحدة.

وقال فيشر، في ندوة صحفية، »أود أن أشكر جاللة الملك 
على األسس التي أرساها لقيادة الصداقة األمريكية المغربية 

نحو شراكة وثيقة جدا«.
وأعرب الدبلوماسي األمريكي عن »فخره واعتزازه » بالعمل 
في بلد وصفه بأنه »واحد من أروع وأجمل البلدان، واألكثر 
مضيافا في العالم«، مذكرا بأن المملكة تعد، فضال عن ذلك، 

»أحد أهم وأقدم أصدقاء الواليات المتحدة األمريكية«.

كما أعرب فيشر ، الذي ستنتهي مدة انتدابه كسفير لبالده 
الشراكة  لمستقبل  ارتياحه  عن   ، أيام  المغرب خالل  لدى 
وقت  أي  من  »أقوى  اليوم  تعد  التي  المغربية،  األمريكية 
مضى«، و »ال يمكن إال أن تزداد قوة ورسوخا »، مشيرا 

إلى أن »العالقات بين البلدين ستكون بين أيادي أمينة«.
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السفير األمريكي ديفيد فيشر يودع املغرب ويصرح:
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فات�رة �لقمح و�ل�سعير 
كلفت �لمغرب �أزيد

من 15 مليار
درهم في 2020  

للمغرب خالل  الغذائية  الفاتورة  ارتفعت 
العام الماضي بأزيد من 8 ماليير درهم، حيث 
كلفت المواد الغذائية التي استوردتها المملكة 
من الخارج إلى نهاية نونبر حوالي 51 مليار 
درهم عوض 43 مليار درهم المسجلة خالل 
نفس الفترة من العام السابق. أي بزيادة فاق 

معدلها 16 في المائة.
ضربت  التي  الجفاف  موجة  وتسببت 
ارتفاع  في  المنصرم،  العام  خالل  المغرب 
حاجيات البالد من األغذية المستوردة مدفوعة 
بضعف اإلنتاج المحلي. وكشفت بيانات مكتب 
الصرف الصادرة برسم شهر نونبر 2020، 
أن واردات القمح وحدها ارتفعت بأزيد من 
مليار   12.5 المغرب  وكلفت  المائة،  41 في 
درهم بزيادة فاقت 3.6 مليار درهم مقارنة مع 
نونبر من العام السابق، بينما كلفت مشتريات 
الشعير أكثر من 2.3 مليار درهم، أي ما يناهز 
1.6 مليار درهم مقارنة مع واردات نفس الفترة 
من العام الماضي. وفي نفس االتجاه عرفت 
معظم المواد الغذائية التي اقتناها المغرب 
من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث 
القيمة أو من حيث الحجم. وارتفع حاجيات 
المغرب من األغذية، السيما الحبوب التي تأثر 
إنتاجها المحلي سلبا بفعل شح التساقطات 

خالل الموسم الماضي.
التساقطات  موجة  تساهم  أن  ويتوقع 
المطرية المتفاوتة التي شهدتها العديد من 
المناطق الفالحية بالمملكة، في بعث شحنة 
أنشطة  الستئناف  الفالحين  لدى  األمل  من 
مساحتها  بلغت  التي  الخريفية  الزراعات 
 4.1 الجاري،  يناير   8 غاية  إلى  المزروعة، 

مليون هكتار.

�لد�خلية تدع� �لجماعات 
�لتر�بية لعقد دور�ت ��ستثنائية 

لمالءمة قر�ر�تها �لجبائية مع 
�لت�سريعات �لجديدة

دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية 
إلى تحيين قراراتها الجبائية، تفاعال مع 
دخول القانون رقم 07.20 المتمم للقانون 
المحلية  بالجماعات  المتعلق   47.06
حيز التنفيذ منذ فاتح يناير من السنة 
الجارية، وهو الذي سبق وأن تم نشره 
بتاريخ   6948 عدد  الرسمية  بالجريدة 
31 دجنبر 2020، باعتباره يشكل مرحلة 
أولية إلصالح النظام الجبائي المحلي في 
انتظار صدور اإلطار المتعلق بالجبايات.

م�جة �لبرد �لقار�س تعمق 
جر�ح �لم�سردين وتزيد

من معاناتهم �لي�مية
بينما استبشر المواطنون خيرا باألمطار 
والثلوج التي   تشهدها حاليا معظم جهات 
المملكة،   بعد سنوات متتالية من الجفاف،  
المجتمع،   وفي   فئات  من  العديد   تعيش 
 مقدمتها المشردون واألشخاص دون مأوى،  
 هذه الفترة من ليالي   البرد القاسية في   ظروف 
صعبة للغاية،   تزيد نكأ الجراح وتعمق معاناة 
فئة   يظل الحصول على مالذ دافئ ترفا بعيدا 

عن منالها . 
قصة  المشردين  ه��ؤالء  من  واح��د  لكل 
إنسانية مختلفة،   لكن المشترك والمآل واحد،  
 تشرد وبؤس وقضاء فترة مناخية قاسية في  
 العراء،   يفترشون األرض ويلتحفون السماء 

إال من بعض المالبس الرثة...

 تحديات د�خلية وخارجية �أمام 
�لنتخابات �لفل�سطينية

�لرجاء ينتظر �لت��سل �لعاجل ببع�س 
�لم��رد �لمالية لدخ�ل �س�ق �لنتقالت
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�ل�ساللت �لجديدة ل�باء »ك�فيد - 
19«.. هل هناك من د�ع للقلق؟

 بينما تتوالى اإلعالنات الواعدة على جبهة اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، ما ينعش 
أمل الرأي العام الدولي الذي ينتابه القلق إزاء معرفة متى سيصل الوباء إلى نهايته، تزرع السالالت 
الجديدة ل� "كوفيد - 19" وتفشيها بذور القلق الذي يثار معه سيل عرم من التساؤالت، في الوقت 
الذي يدعو فيه الكثير من الخبراء إلى عدم االستسالم للخوف، على اعتبار أن تحول السالالت 

هو جزء من نمط التطور الطبيعي لهذا النوع من الفيروسات.
فبعد اكتشاف ساللة يشتبه في كونها شديدة العدوى ل� "سارس-كوف2-"، الفيروس المسبب 
ل� "الكوفيد - 19"، بكل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، جاء الدور على اليابان إلخبار منظمة 
الصحة العالمية باكتشاف صنف جديد على التراب الياباني لدى أشخاص عادوا من البرازيل، 
غير أنه وفي هذا المستوى، ال يتسبب أي نوع من السالالت الجديدة للفيروس في عواقب أخطر 

من الفيروس األصلي المكتشف منذ عام في الصين.
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

المجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية يقر »شرعة مبادئ« منها:

 تو�فق  �لدين �لإ�سالمي مع  �لعلمانية  و�لم�ساو�ة  بين �لرجل و�لمر�أة
 أقر المجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية رسميا 
األحد »شرعة مبادئ« لالسالم في فرنسا ستشكل 
في  ديانة  ثاني  شؤون  تنظيم  إلعــادة  انطالقة 
هذا البلد األوروبي. وبعد أزمة داخلية استمرت 
أسابيع، أعلن مسؤولو المجلس السبت التوصل 
مع  اإلسالمي  الدين  »توافق«  يؤكد  اتفاق  إلى 
»العلمانية« و«المساواة« بين الرجل والمرأة« 

ويرفض »توظيف اإلسالم ألغراض سياسية«.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب 
بإعادة تأكيد هذه المبادئ الجمهورية في إطار 
حملة ضد التطرف الديني اتخذت طابعا رسميا 
مع إدراجها ضمن مشروع قانون يبدأ البرلمان 
دراسته االثنين.وكان ماكرون شدد ضغوطه على 
ممثلي المسلمين في فرنسا بعد الهجومين على 
المدرس سامويل باتي في منتصف  أكتوبر وعلى 

كاتدرائية نيس بعد أسبوعين على ذلك.

قادة  االثنين  الفرنسي  الرئيس  ويستقبل 
المجلس.

وجاء في بيان صادر عن المجلس نشر مساء 
األحد أن الشرعة التي لم ينشر مضمونها، تنص 
خصوصا على أن »مبدأ المساواة أمام القانون 
فرنسا  في  المسلم  سيما  وال  مواطن  كل  يرغم 
على عيش حياته في إطار قوانين الجمهورية 

الضامنة لوحدة البالد وتماسكها«.

التي  العدائية  األعــمــال  إلــى  كذلك  وتشير 
إلى  ومنسوبة  فرنسا  في  مسلمين  تستهدف 
»أقلية متطرفة ال ينبغي أن تعتبر أنها الدولة 

أو الشعب الفرنسي«.
ويفتح إقرار هذه الشرعة الباب أمام تشكيل 
مجلس وطني لألئمة سيكون مكلفا اإلحاطة بأئمة 

المساجد في فرنسا.
وفي هذا اإلطار نددت الشرعة ب«تدخل« دول 

أجنبية في ممارسة الدين اإلسالمي وهو أمر تريد 
الدولة الفرنسية االقتصاص منه أيضا ووارد في 
مشروع القانون. ومن بين البنود اإلحاطة أكثر 
بالهبات األجنبية التي تزيد عن عشرة آالف يورو.
وكان ماكرون قال من جهته إنه ينوي وضع 
حد في غضون أربع سنوات لوجود 300 إمام 
أجنبي في فرنسا »موفدين« من تركيا والمغرب 

والجزائر.

�أمن مر�ك�ش يفك لغز �سرقة مبلغ 
كبير من �إقامة فاخرة 

عبد الصمد الكباص: 
مكتب مراكش 

أكد مصدر أمني  أن الشرطة القضائية بمراكش  
تمكنت  نهاية األسبوع الماضي من فك لغز سرقة 
موصوفة بجناية من داخل منزل، شكلت موضوع 
شكاية تم تسجيلها لدى مصالح األمن  ضد جان 
مجهول من طرف صاحبة المنزل، مفادها سرقة مبلغ 

مالي مهم بالعملتين المغربية و األجنبية
وحسب المعلومات التي وفرها المصدر فقد جاءت 
عملية  إيقاف المشتبه به الذي يعمل سائقا لدى 
الضحية،  بعدما استجمعت عناصر الفرقة الجنائية 
المكلفة بالتحري مجموعة من القرائن واألدلة جعلتها 

توجه أصابع االتهام له.
 و أضاف المصدر  أنه بعد مواجهة المشتبه به 
القرائن، اعترف  باقترافه لفعل  السرقة من  بهذه 
اإلقامات  بإحدى  المتواجد  مشغلته   منزل  داخل 
الفاخرة بالمدينة الحمراء، مقراّ  أنه يحتفظ بالمال 

المسروق بسيارته المركونة أمام نفس المنزل.
و أوضح المصدر أن إجراءات التفتيش المسطرية 
بالسيارة المذكورة مكنت من حجز المبلغ المسروق 
لفائدة البحث الجاري بتنسيق مع النيابة العامة 

المختصة.
و في نفس السياق، أوضحت مصادر قريبة من 
البحث أن المشتبه به عمل لمدة طويلة مع مشغلته، 
وهي طبيبة تناهز العقدين كان خاللها محط ثقة 
كبيرة من قبلها، قبل أن يعمد إلى سرقة أزيد من مئة 
مليون سنتيم من العملة الوطنية واألجنبية مستغال 
غياب صاحبة البيت في مدينة أخرى.   و أخضع 

المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية

تقنيو �ل�سحة غا�سبون من  تعوي�سات 
�لوز�رة وي�ستعر�سون ملفهم �لمطلبي 

جالل كندالي 

بالمغرب،  للتقنيين  الوطنية  الهيئة  كشفت 
بقطاع  وللعاملين  لهم  الممنوحة  التعويضات  أن 
ولالنتظارات  لآلمال  مخيبة  عام،  بشكل  الصحة 
والترقى للجهود والتضحيات التي قامت بها هذه 
الفئة الستمرار العمل بمختلف المرافق الصحية. 

وزير  إلى  موجهة  رسالة  في  الهيئة  وطالبت 
الصحة، التدخل المستعجل من أجل إنصاف فئة 
وفتح حوار  الصحي،  بالقطاع  العاملين  التقنيين 
قطاعي وفئوي جاد ومسؤول مع ممثليها، من أجل 
وإدارات  مؤسسات  بجميع  التقنيين  مشاكل  حل 

قطاع الصحة.
وأكدت الرسالة  على ضرورة وضع نظام أساسي 
خاص بتقنيي وموظفي القطاع يراعي تحسين ظروف 
أداء مهامهم ويرقى بمساهمتهم في تجويد الخدمات 
االجتماعية  أوضاعهم  تحسين  ويراعي  بالقطاع 
والمهنية والمالية على غرار قطاعات وفئات أخرى.

الصحة،  وزير  إلى  الموجهة  الرسالة  نفس  في 
طالب التقنيون  برفع أجورهم وإقرار نظام تعويضات 
منصف وعادل، وإصالح منظومة الترقية باعتماد 
أربعة سنوات عوض ستة بالنسبة المتحانات الكفاءة 
المهنية وخمس سنوات للترقي عن طريق األقدمية 
على أن ال يتعدى االنتظار سنتين،و إحداث درجتي 
تقني رئيس من الدرجة الثانية واألولى المرتبتين 
لشغل  التقنيين  أمام  المجال  وفتح  السلم،  خارج 
اإلداريــة  الوضعية  المسؤولية،وتسوية  مناصب 
التقنية  الديبلومات  مختلف  لحاملي  والمادية 
حاملي  وللتقنيين  الدنيا  للساللم  للمنتمين 
،وكذلك اعتماد آخر  العليا  الديبلومات والشواهد 
وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول 

على التقاعد في كل صناديق التقاعد.

�حتجاج �أرباب �لنقل �ل�سياحي بعد منعهم 
من �لعبور نحو محطة �أوكايمدن

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

و ادخلي جنتي« 

صدق اهلل العظيم

م. وحيد

يشهد المستشفى اإلقليمي ببرشيد 
للطب  الــرازي  مستشفى  جانب  إلــى 
النفسي غليانا واسعا، وغضبا يسود 
أوساط الشغيلة الصحية، التي سبق 
وخاضت  احتجاجية  وقفة  نظمت  أن 
انتباه  إثارة  بهدف  رمزيا،  اعتصاما 
المزرية  الوضعية  إلــى  المسؤولين 
تبعات  المرفقان، وإلى  إليها  آل  التي 
األولى  بالدرجة  المواطنين  على  ذلك 
والمرضى وعلى مهنيي الصحة، الذين 
باتوا يقومون بواجبهم في ظل ظروف 

ال تسمح بمردودية أكبر.
وكان التنسيق النقابي لنقابات قطاع 
الصحة بإقليم برشيد، الذي يضم فروع 

النقابة  من  كل  إلى  التابعة  النقابات 
د  ف  العمومية »  للصحة  الوطنية 
ش«،  والجامعة الوطنية للصحة » ا م 
ش »، والنقابة المستقلة ألطباء القطاع 
العام والنقابة الوطنية للصحة » ك د ش 
»، قد نّبه إلى مجموعة من األعطاب التي 
»انعدام الحكامة الجيدة  لّخصها في 
واالرتجالي  العشوائي  والتسيير 
وانعدام الكفاءة اإلدارية وعدم القدرة 
على حسن تدبير األزمات، زيادة على 
تفشي المحسوبية والمحاباة والتمييز 

السلبي في معاملة األطر الصحية«.
إلى  الصحية  النقابات  ونّبهت 
»الفراغ  ـــ  ب وصــفــتــه  ــا  م تــداعــيــات 
الطارئة  المشاكل  وتــراكــم  اإلداري 
المرتبطة بالخدمات الصحية والسير 

العادي للمرفق االستشفائي«، إضافة 
إلى ما اعتبرته »شططا في استعمال 
السلطة وغياب تخليق الحياة العامة، 
وانعدام  الفوضى  سيادة  ظل  في 
الرقابة«، فضال عن »النزوع العتماد 
استفسارات كيدية وانتقامية مجانبة 
للنزاهة في حق بعض األطر الصحية 
المناضلة مقابل تعامل تفضيلي مع 
ونددت  والمحسوبين«.  المقربين 
المكاتب النقابية من خالل بيان سابق 
لها ما وصفته بـ »خروقات في إعداد 
لوائح المستفيدين من منحة كوفيد، 
والتمييز بين الموظفين، وعدم إشراك 
النقابات في إعداد هذه اللوائح ونهج 
السرية والكتمان وغياب الشفافية«، 
مستشفى  »إفراغ  في  والمساهمة 

الرازي للطب النفسي من أطره الطبية 
والتمريضية المتخصصة في الصحة 
لتنقيالت  الباقي  وتعرض  النفسية 

تعسفية وأخرى مشبوهة«.
على  بظاللها  تــرخــي  أوضــــاع 
المرضى والمواطنين، إذ أوضحت 
 « أن  بيانها  في  الصحية  النقابات 
المصابين بأمراض نفسية يعانون 
من عدم االهتمام بهم عند إصابتهم 
عن  أسفر  مما  عضوية،  بأمراض 
الحال  هو  كما  وخيمة،  تداعيات 
بالنسبة لوفاة مريض بسبب غياب 
المسافة  وطــول  اإلسعاف،  سيارة 
برشيد  مستشفيات  بين  والمسار 
وسطات والدارالبيضاء، حيث وافته 
المنية قبل وصوله للمستعجالت«؟

�ل�سغيلة �ل�سحية ببر�سيد تطالب باإنقاذ �لم�ست�سفى �لإقليمي وم�ست�سفى �لر�زي للطب �لنف�سي من �لغرق

وحيد مبارك

دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى تحيين 
رقم  القانون  دخول  مع  تفاعال  الجبائية،  قراراتها 
07.20 المتمم للقانون 47.06 المتعلق بالجماعات 
السنة  من  يناير  فاتح  منذ  التنفيذ  حيز  المحلية 
بالجريدة  تم نشره  وأن  الذي سبق  الجارية، وهو 
 ،2020 دجنبر   31 بتاريخ   6948 عــدد  الرسمية 
باعتباره يشكل مرحلة أولية إلصالح النظام الجبائي 

المحلي في انتظار صدور اإلطار المتعلق بالجبايات.
وعمال  الجهات  لــوالة  الداخلية  وزارة  وأكــدت 
مجالس  ورؤساء  واألقاليم  والمقاطعات  العماالت 
الجماعات الترابية على أن القانون الجديد يتضمن 
مجموعة من التعديالت التي تهّم أسعار الرسم على 
بالمؤسسات  اإلقامة  على  والرسم  البناء  عمليات 
السياحية وأشكال اإليواء السياحي األخرى والرسم 
على استخراج مواد المقالع، باإلضافة إلى توسيع 
غير  الحضرية  األراضي  على  الرسم  تطبيق  مجال 

المبنية والرسم على عمليات تجزئة األراضي، اللذين 
سيطبقان ألول مرة من طرف بعض الجماعات، وهو ما 
يقتضي مالئمة القرارات الجبائية مع هذه المقتضيات 

التشريعية الجديدة.
وخاصة  الترابية،  الجماعات  الداخلية  ودعــت 
مرة،  ألول  المذكورين  الرسمين  ستطبق  التي  تلك 
إلى تحيين قراراتها الجبائية أخذا بعين االعتبار 
القانون،  بها  يتميز  التي  األساسية  المستجدات 
والتي تتمثل في مالئمة منظومة الجبايات المحلية 
مع محيطها القانوني ومراجعة قواعد وعاء بعض 
الرسوم المحلية وتحسين عمليات تحصيل بعض 
الرسوم المحلية، باإلضافة إلى مراجعة التحفيزات 
الجبائية، وكذا تكريس العدالة الجبائية بين الملزمين 

وتطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية.
وشددت وزارة الداخلية على أن القانون 07.20 
يتضمن إجراء استثنائيا على غرار ما تم اعتماده 
للضرائب  بالنسبة   2021 لسنة  المالية  قانون  في 
المنصوص  للدولة  العائدة  والرسوم  والواجبات 
في  يتمثل  للضرائب،  العامة  المدونة  في  عليها 
وصوائر  والذعائر  والــغــرامــات  ــزيــادات  ال إلغاء 
والحقوق  بالضرائبوال رسوم  المتعلقة  التحصيل 
الجهات  لفائدة  المستحقة  واألتاوى  والمساهمات 
والعماالت واألقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة 
الحضرية والضريبة المهنية »الباتنتا« التي لم يتم 
استخالصها قبل فاتح يناير 2020، شريطة أن يقوم 
الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه 
الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى 

إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2021.

الداخلية تدعو الجماعات الترابية لعقد دورات ا�ستثنائية لمالءمة 
قراراتها الجبائية مع الت�سريعات الجديدة

�لأ�ستاذ محمد 
فوزي زيزي 
في ذمة �هلل

ـــى رحــمــة هلل  انــتــقــل إل
وكرمه بسبب فيروس كورونا 
زيزي  فوزي  محمد  األستاذ 
ميدلت.  بمدينة  المحامي 

وعرف الراحل بكرمه وطيبوبته وأريحيته وتواضعه 
وحبه لفعل الخير ومساعدة المحتاجين، وقد ترك رحمه 

اهلل سجال حافال بالعطاء في هذا اإلطار.
وبهذه المناسبة األليمة نتقدم بأحر التعازي لحرمه 
السيدة حورية بناني وأبنائه ياسين وإيمان وسلمى، 
ولشقيقه الصديق العزيز عبد الواحد فوزي زيزي ولكافة 
أفراد األسرة الكريمة. تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته 

وأسكنه فسيح جنانه، وألهم ذويه الصبر والسلوان. 

�لأخ عمر 
�لمعروفي 

 في ذمة �هلل
عميقين  حسرة  و  بألم 
تلقى االتحاديون بفاس نبأ 
رحيل األخ عمر المعروفي 
 ، ــاذ  األســت  ،  « عمر  »با 

الرياضي و المناضل االتحادي األصيل. 
اإلقليمية  الكتابة  تتقدم  األليمة  المناسبة  بهذه  و 
ألسرة  مواساتها  و  عزائها  بصادق  بفاس  للحزب 
الفقيد ورفاقه، راجية من اهلل تعالى أن يشمله برحمته 

وغفرانه .

�لمرحومة 
فاطمة بطاف 
في ذمة �هلل 

بقلوب مؤمنة بقضاء 
اهلل وقدره،لبت نداء ربها 
فاطمة  الفاضلة  السيدة 
بطاف التي وافتها المنية 

يوم الجمعة 8يناير2021.
مسعيدي  عائلة  تتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
خلبي  المرحومة،    بنات  إلى  التعازي  بأحر  نادية  

خديجة،سمية،فتيحة،لطيفة،سعاد،
وبناته  جامي  إبراهيم  السيد  وصهرها  شعيبية، 
أميمة وإيمان جامي بأحر التعازي وأصدق المواساة 
في فقدان المرحومة،راجين من العلي القدير أن يتغمدها 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه،وأن يلهم ذويها 

الصبر والسلوان.

تارود�نت : 
تعزية في وفاة و�لدة ف�سيلة 
�لعالمة �لأ�ستاذ محمد بوبلي  

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، تلقينا ببالغ الحزن 
واألسى يوم األحد 10 يناير 2021 نبأ وفاة والدة فضيلة 
العالمة محمد بوبلي عضو المجلس العلمي المحلي 
بتارودانت. وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم أعضاء 
للتعليم  الوطنية  للنقابة  والمحلي  اإلقليمي  المكتب 
وأعضاء  للشغل  الديمقراطية  الفيدرالية  في  العضو 
المكتب اإلقليمي لمؤسسة األعمال االجتماعية للتعليم 
بتارودانت وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة، بأحر 
التعازي القلبية ألفراد أسرة المرحومة وكافة أصدقائها 
ومقربيها، راجين من العلي القدير أن يتغمدها بواسع 
المغفرة والرضوان وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. 

و�لد  �لأخ عبد �لحميد قر�ساوي 
في ذمة �هلل

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره تلقينا في فرع االتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية بدبدو خبر وفاة والد  األخ 

عبد الحميد قرشاوي .
االتــحــاديــات  يتقدم  األلــيــمــة  المناسبة  وبــهــذه   
واالتحاديون لألخ عبد الحميد  وإخوته وجميع أفراد 
أسرته الكريمة بأحر التعازي والمواساة في هذا الرزء 
الكبير، سائلين اهلل عز وجل أن يرحم الفقيد العزيز 
مع  عليين  أعلى  في  ويجعله  قرشاوي  أحمد   الحاج 
وحسن  والصالحين  والشهداء  والصديقين  النبيين 

اولئك رفيقا

عبد الصمد الكباص: 
مكتب مراكش 

منع الدرك الملكي صباح األحد 17 يناير الجاري 
العشرات من سيارات النقل السياحي من المرور إلى 
محطة أوكايمدن الشتوية. و أوضح مصدر مطلع 
أن هذا اإلجراء جاء ترتيبا عن تعليمات من سلطات 
المذكورة  بالمحطة  االزدحــام  لمنع  الحوز  إقليم 
انسجاما مع اإلجراءات االحترازية المعتمدة في 

مواجهة انتشار فيروس كورونا. 
و أثار قرار المنع غضب مهنيي النقل السياحي 
أوريكا  بطريق  بمنطقة تسلطانت  الذين تجمعوا 
احتجاجا على هذا اإلجراء الذي اعتبروه ضربا في 
الصميم لقطاع يعاني شلال كليا منذ ظهور فيروس 

كورونا و اإلجراءات المصاحبة له. 
و عبر المهنيون، في هذا السياق، عن رفضهم 
لما أسموه بالتمييز الفاضح في التعامل مع عربات 
النقل السياحي مقابل وسائل النقل األخرى. األمر 
عند  عرباتهم  توقيف  إلى  بالمهنيين  أدى  الذي 
السدود األمنية للدرك الملكي كرد فعل احتجاجي. 
مؤكدين أن  إجراء منع سيارات النقل السياحي 
من التوجه إلى أوكاميدن يحبط محاولة مهنيي 
القطاع الحصول على حجوزات داخلية لترميم 
الخسائر التي خلفتها أزمة كورونا، في احترام 
تام لدفتر التحمالت الخاص بكوفيد19 خالل هذه 

المرحلة.
وأكد المهنيون على ضرورة مراجعة القرارات 

منع  بخصوص  الملكي  الدرك  لرجال  الموجهة 
عربات النقل السياحي من ولوج محطة أوكايمدن 
الشتوية، واستحضار الظرفية الصعبة التي تعاني 
منها وكاالت النقل السياحي بعد توقف دام قرابة 
السنة بسبب الجائحة. مع  ضرورة فتح المجال 
أمام المهنيين إلنقاذ القطاع بعد الركود االقتصادي 
الذي تعافت منه أغلب القطاعات عدا قطاع النقل 

السياحي
التحلي  إلى  القرار  المهنيون أصحاب  و دعا 
بالرزانة والحكمة في التعامل مع هذه الفئة التي 
توقفت أنشطتها لمدة طويلة بسبب الجائحة و 
النقل  وسائل  جميع  وأن  خاصة  تداعياتها، 
العمومية تتحرك بكل أريحية بين المدن والمناطق 

دون تعقيدات. 
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وحدتني  أن  عسكري  مصدر  لدى  علم 
لخفر السواحل تابعتني للبحرية امللكية، 
األبيض  بالبحر  بدوريات  تقومان  كانتا 
من  مبكر  وقت  في  قامتا  املتوسط، 
رأس  ساحل  بعرض  األحد  اليوم  صباح 
لتهريب  عملية  بإجهاض  سبارطيل، 
موزعة  الشيرا  مخدر  من  طنني  حوالي 

على 55 حزمة.
وأوضح املصدر أنه تم إجهاض هذه 

أثناء  سريع  زورق  مالحقة  بعد  العملية 
محاولته الحصول على شحنة املخدرات 
تقليدي  قارب  منت  على  كانت  التي 
السواحل  خفر  عناصر  وقامت  الصنع. 
بنقل األشخاص املوقوفني، البالغ عددهم 
ثالثة، وكذا القارب وشحنة املخدرات إلى 
ميناء طنجة املدينة، وتسليمهم للسلطات 
باإلجراءات  القيام  قصد  املختصة 

القانونية الجاري بها العمل.

خديجة الطاهري
والثلوج  باألمطار  خيرا  املواطنون  استبشر  بينما 
اململكة،   بعد سنوات  التي   تشهدها حاليا معظم جهات 
املجتمع،   فئات  من  العديد  الجفاف،   تعيش  من  متتالية 
مأوى،   هذه  دون  واألشخاص  املشردون   وفي   مقدمتها 
الفترة من ليالي   البرد القاسية في   ظروف صعبة للغاية،  
 تزيد نكأ الجراح وتعمق معاناة فئة   يظل الحصول على 

مالذ دافئ ترفا بعيدا عن منالها . 
لكل واحد من هؤالء املشردين قصة إنسانية مختلفة،  
فترة  وقضاء  وبؤس  واحد،   تشرد  واملآل  املشترك   لكن 
مناخية قاسية في   العراء،   يفترشون األرض ويلتحفون 
السماء إال من بعض املالبس الرثة،   أمال في   أن تحميهم 
من ليالي   الشتاء الطوال،   التي   حلت هذه السنة باردة،  
 لتعمق من جراح شريحة تعاني   األمرين،   فهي   تصارع من 
أجل الحياة،   وتكابد في   الوقت نفسه من أجل البحث عما  

 يسد رمقها ويدفئ أجسادها املثقلة بالهموم . 
من  عدد  القاسية،   يتحرك  الظروف  هذه  وأمام 
لتخفيف  البيضاء  أياديه  ليمد  الجمعوية  الفعاليات 
العمومية  الساحات  من  الفئة،   التي   تتخذ  هذه  معاناة 
والفضاءات املحاذية للمحطات الطرقية وبعض املحالت 
التجارية مأوى لها بدل حضن األسرة الدافئ،   من خالل 
ومالبس،   وأحيانا  أفرشة  أو  مساعدات   غذائية  تقديم 

إيواء البعض منهم . 
" كلنا  جمعية   املدنية،   هناك  الفعاليات  هذه  بني  من 
التطوعي   والخيري   عبر  في   املجال  معاك "  التي   تنشط 
الهشة  الفئات  جميع  تستهدف  إنسانية  خدمات  تقديم 
في   املجتمع،   وذلك عبر عدة وسائل ووسائط واقعية وفي  

 كل الظروف العادية واالستثنائية . 
في   هذا الصدد،   قالت رئيسة الجمعية نسرين لوزي،  
الحالي   الشتاء  في   فصل  خدماتها  تقدم  الجمعية   إن 
الحرارة،   عبر  انخفاضا شديدا في   درجات   الذي   يعرف 
في   املتمثلة  العينية  املساعدات  لجمع  حملة  تنظيم 
 توفير االغطية واألفرشة واملالبس املستعملة والوجبات 
واألشخاص  املشردين  على  توزيعها  أجل  الغذائية،   من 

في   وضعية الشارع . 
خصت  لوزي   في   حوار  املؤسسة،   تبرز  تقوم  كذلك 
به كالة املغرب العربي   لألنباء،   بإعداد خطط مستقبلية 
للتحكم في   خرائط ونقط تجمع املشردين من أجل تقديم 
العاجل وإعادة تأهيلهم مستقبال،   ضمن  العون والدعم 
فلسفة ومنهجية تنهجها الجمعية تعتمد على التشغيل 
الذاتي  ) مشاريع مدرة للدخل (  في   إطار شراكة مع فاعلني 
واألشخاص  املشردين  تأهيل  ودوليني،   وإعادة  وطنيني 
في   وضعية صعبة،   بهدف إعادة إدماجهم في   نسيجهم 
فترة  خالل  قامت  الجمعية  أن  إلى  املجتمعي،   مشيرة 
" كوفيد "19     بانتشار جائحة   الصحي   املرتبطة  الحجر 
املجال  متعددة،   غطت  وإنسانية  اجتماعية   بأنشطة 
زيارات  عن  وتمارة،   فضال  الحضري   ملدينتي   الرباط 
ضمن  مشردين  إدماج  إلعادة  حاالت  لتتبع  ميدانية 
وسطهم األسري   والعائلي   في   كل من الخميسات وتيفلت . 
أعضائها  جهود  بفضل  الجمعية  تمكنت  وقد 
عوائل  إيجاد  لوزي،   من  السيدة  ومتطوعيها،   تضيف 
عدد من املشردين،   فضال عن إيواء آخرين في   تمارة في  
 منازل للكراء،   وتمكني أسر أخرى من سكن الئق ببوزنيقة 
بعد عجزها عن أداء سومة الكراء في   عز ضائقة كورونا،  
 متابعة بالقول إن  " هذه الخدمات لم تتوقف رغم الظروف 

االستثنائية التي   عرفتها اململكة ". 
ليلية  جوالت  الجمعية  السياق،   نظمت  وفي   هذا 
سيما  املعوزين  ومساعدة  إغاثة  أجل  من  ونهارية 
املشردين منهم،   عبر توزيع وجبات اإلفطار في   رمضان 
من  املصابني  بعض  وإسعاف  الغذائية  واملساعدات 
من   الخاصة  الحاالت  لبعض  املأوى  املشردين،   وتوفير 
بعد  في   املغرب  السبل  بهم  الذي   تقطعت  املغاربة   غير 

شهور من فرض الحجر الجوي   والبري   والبحري ". 
" كلنا  وأفادت املسؤولة الجمعوية بأن رؤية جمعية  
معاك "  تقوم على اإليمان الراسخ والعميق أوال بمبادئها 
املتمثلة في   العمل االنساني   والخيري   والتطوعي،   وتبني  
 املقاربة القانونية الكفيلة بإيجاد ترسانة وإطار قانوني  
 وتشريعي   لألشخاص في   وضعية الشارع،   من أجل توفير 

والعنف  الشطط  أشكال  كل  من  لهم  القانونية  الحماية 
واإلهمال تجاههم،   الفتة إلى أن تحقيق هذا املبتغى رهني 
بإشراك كافة الفعاليات واملؤسسات ذات الصلة بامليدان 
الحقوقي   والقانوني   الحقوقي   والتشريعي   في   النقاش 
 حول هذه الفئة االجتماعية،   ومشددة على ضرورة العمل 
جنبا إلى جنب،   كل من موقعه،   من أجل توفير الحماية 
والتكافل  االجتماعية  العدالة  تحقيق  في   سبيل  لهم 

االجتماعي . 
من جهة أخرى،   سجلت لوزي   أن الجمعية تستهدف كل 
الفئات الهشة واملعوزة في   املجتمع ضمن استراتيجية 
محلية ووطنية تعتمد باألساس على محاربة كل مظاهر 
اإلقصاء والتهميش،   والتخفيف قدر املستطاع من معاناة 
النساء  من  الشارع،   خاصة  في   وضعية  األشخاص 

واألسر املعوزة واألطفال واليتامى . 
وتعمل الجمعية،   التي   تأسست سنة2019   ،   في   إطار 
وتمارة،   الرباط  املدني   املحلي   بمدينة  املجتمع  خدمة 
وباقي   مناطق  القنيطرة  سال  الرباط  جهة  إلى   لتمتد 
الهشة  للفئات  وامليدانية  الدائمة  املواكبة  املغرب،   على 
اجتماعية  مقاربة  خالل  في   املجتمع،   من  والفقيرة 
وتحقيق  والحرمان  اإلقصاء  مظاهر  كل  محاربة  تروم 
التكافل االجتماعي   عبر دعم مباشر للفقراء واملحتاجني 
على  الدؤوب  والعمل  العام  في   الشارع  واملشردين 

تخفيف معاناتهم معنويا وماديا . 
الرغم من املجهودات التي   يبذلها  أنه،   وعلى  ويبدو 
املجتمع املدني   وأيضا القطاعات الحكومية املعنية،   فإن 
املجهول  مصيرها  تتقاسم  االجتماعية  الشريحة  هذه 
وإن  إنسانية  مبادرات  اليومية،   باستثناء  ومعاناتها 
تعددت تظل   غير كافية،   في   غياب اعتماد مقاربة شمولية 
النفسية  الجوانب  االعتبار  بعني  تأخذ  ومندمجة 
حلول  تقديم  في   أفق  واالقتصادية،   وذلك  واالجتماعية 
املأوى الطبيعي   املتمثل في   إلى  العودة  جذرية،   أبرزها 
بذل  مع  االجتماعية  باملراكز  اإليواء  األسرة،   أو   حضن 

املزيد من الجهود إلعادة إدماجهم في   املجتمع . 

موجة البرد القار�س تعمق جراح الم�شردين
وتزيد من معاناتهم اليومية

الخارجية الإ�شبانية ترحب باقتراح لفتح خط 
بحري بين مليلية المحتلة وميناء الغزوات الجزائري

عزيز الساطوري
دي  "إدوادو  املحتلة،  مليلية  حكومة  رئيس  ذكر 
"أرانشا  اإلسبانية  الخارجية  وزيرة  أن  كاسترو"، 
املدينة  بني  بحري  خط  فتح  بطلب  رحبت  غونزاليث" 
أن  معتبرة  الجزائري،  الغزوات  وميناء  املحتلة  املغربية 
ذلك سيكون له أثر اقتصادي إيجابي على اقتصاد املدينة 

املحتلة.
وكانت كونفدرالية أرباب العمل وميناء مليلية املحتلة 
على  لحثها  املحتلة  املدينة  إلى سلطات  بطلب  تقدما  قد 
فتح  أجل  من  مدريد  في  املركزية  الحكومة  لدى  التدخل 
خط بحري مع ميناء الغزوات الجزائري معتبرة أن ذلك 
باملدينة  والتجاري  السياحي  القطاع  تنشيط  شأنه  من 

املحتلة.
قال  املحتلة  مليلية  ببرملان  سؤال  على  رده  وفي 

اإلسبانية  الخارجية  وزارة  إن  كاسترو"  دي  "إدواردو 
أبلغته بأنها تدرس بعناية االقتراح، موضحة أن وزارتي 
الداخلية واملالية يجب عليهما أيضا إبداء رأيهما، حيث 
بالجمارك  مرتبطة  مناقشتها،  يجب  قضايا  هناك  أن 
وتأشيرات الدخول باإلضافة إلى البنية التحتية،  وبأن 
هذه املسائل يجب أيضا التشاور حولها املغرب والجزائر. 
وحسب وسائل إعالم بمليلية املحتلة فإن اقتراح فتح 
خط بحري مع ميناء الغزوات يأتي كرد على إقفال املغرب 
 ،2018 للحدود املصطنعة مع املدينة املحتلة منذ غشت 

والذي اعتبرت أنه أدى إلى شلل اقتصادي وتجاري.
كونفدرالية  رئيس  رويث"،  "ألكوبا  ذكر  جهته  من 
هذا  عن  تدافع  التي  املحتلة،  بمليلية  العمل  ارباب 
االقتراح، أنه مع استمرار إغالق الحدود املصطنعة، فإن 
تقدما  املحتلة  مليلية  وميناء  العمل  أرباب  كونفدرالية 
إنشاء خط  للموافقة على  اعتبره متكامال وذلك  باقتراح 

بحري مع الجزائر، مضيفا أن ميناء الغزوات يمثل خيارا 
بساعتني  سوى  املحتلة  مليلية  عن  يبعد  ال  ألنه  مفضال 
التعامل  يمكن  وزبناء  جديدة  سوقا  يمثل  وأنه  وربع، 
سوى  ينتظر  وال  جاهزا  أصبح  امللف  أن  معتبرا  معهم، 

موافقة الحكومة املركزية.
ومعلوم أن إغالق املغرب الحدود املصطنعة مع مليلية 
السلطات  اوساط  في  كبيرا  جدال  أثار  املحتلتني  وسبتة 
هناك، حيث سبق ان قدمت إلى حكومة مدريد حزمة من 
استقبال  عن  التوقف  الخصوص   على  منها  املقترحات 
العمالة املغربية، من خارج الحدود الوهمية، وتعويضها 
عمل  عقود  وفرض  بهما  القاطنني  العاطلني  بالعمال 
مطالبة  إلى  باإلضافة  القاطنني،  لغير  بالنسبة  صارمة 
وتمويلها  اقتصادية    طوارئ  خطة  بإطالق  الحكومة 
مركزيا وذلك لفائدة الشركات والعمال الذين تأثروا بما 

تعتبرانه حصارا اقتصاديا. 

 
وحيد مبارك

املجازين من  ملف املمرضني  يراوح  لم 
مكانه،  التكوين  من  سنتني  ذوي  الدولة 
السلمية  النضالية  األشكال  كل  من  بالرغم 
واملطالب  باألمر،  املعنيون  خاضها  التي 
التي  والجلسات  يرفعونها،  ظلوا  التي 
تقديمها  تم  التي  والوعود  عقدها،  تم 
وضع  املوضوع.  هذا  تسوية  بهدف 
من  الفئة  لهذه  الوطنية  التنسيقية  دفع 
نداء  توجيه  إلى  واملمرضني  املمرضات 
الوطنيني  الكتاب  إلى  األخير  الخميس 
محضر  على  املتفقة   الصحية  للنقابات 
اجتماع اللجنة املركزية ليوم الخميس 12 
تتبع  إلى  من خالله  تدعوهم  نونبر2020، 
طّي  في  واملساهمة  امللف  هذا  مستجدات 
وعنوانا  قاتمة  يعتبرونها  التي  صفحاته 

على الحيف والتمييز.
موجهة  رسالة  في  التنسيقية  وأكدت 
الصحية،  للنقابات  الوطنيني  إلى الكتاب 
نسخة  على  االشتراكي«  »االتحاد  تتوفر 
من  الفئة  هذه  مللف  تتبعهم  أن  منها، 
مرحلة  أثناء  واملمرضني  املمرضات 
املركزية  اللجنة  ثم  املوضوعاتية  اللجان 
كان تتبعا في املستوى املطلوب، حيث تم 
ليوم  تاريخي  باتفاق  املرحلة  تلك  تتويج 
نقابات  لست    2020 نونبر   12 الخميس 
دفع  ما  وهو  الوصية،  والوزارة   صحية  
أن  إلى  وبالنظر  أخرى،  مرة  التنسيقية 

الصحية  النقابات  لهذه  الوطنيني  الكّتاب 
كانوا سببا في هذا اإلنجاز التاريخي، إلى 
بشكل  جديد  من  للملف  تتبعهم  التماس 
واملفصلية،  الدقيقة  املرحلة  بهذه  يليق 
بدورهم  منها، مشيدة  يمر  أنه  أكدت  التي 
مرحلة  في  سواء  واملركزي،  الحيوي 

الصحة أو في هذه املرحلة الحالية.
أن  للجريدة  املتضررين  أحد  وأكد 
املجهودات التي تم بذلها في سبيل إيجاد 
مخرج لهذا امللف والتي كانت مكثفة وقوية 
تعرف بعض التخوفات في الوقت الحالي، 
غشت  مرسوم  مشروع  واقعة  أن  مبرزا 
2020 ، وما خلفته من آثار نفسية سلبية 
واملقصية  املستضعفة  الفئة  هذه  على 
آخرها  كان  متتالية،  مراسيم  بعدة 
، الذي اعتبره يكرس   2-17-535 مرسوم  
جعل  عقود،  ثالثة  لزهاء  واإلقصاء  الظلم 
يخشون  املعنيني  واملمرضني  املمرضات 
من تكرار نفس السيناريو، األمر الذي دفع 
من  لتلتمس  اليوم  تعود  لكي  التنسيقية 
التدخل  ومسؤوليها،  الصحية  النقابات 
العاجل قبل فوات األوان،  لتتبع مستجدات 
تم  التي  األخبار  من  والتحقق  امللف  هذا 
امللف  هذا  بأن  تفيد  والتي  بها،  التوصل 
الحوار  مخرجات  على  بناء  تسويته  تمت 
القطاعي الصحي األخير ليوم الخميس 12 
نونبر 2020، حتى ال يجد املعنيون باألمر 
ما  غرار  على  جديدة  صدمة  أمام  أنفسهم 
الذي   ،2020 غشت  بمرسوم  ارتباطا  وقع 

كان عنوانه سنتان اعتباريتان.

هل يخاف  الفرن�شيون »اأبناء بالد 
با�شتور« من التلقيح �شد الوباء؟

يوسف لهاللي- باريس
تابع ص: )1(

بفرنسا  التلقيح   حملة  وتتعرض 
املعارضة  طرف  من  شديدة  النتقادات 
السياسية، ومن جزء من الطاقم الصحي ، 
نظرا للبطء الشديد التي تتميز به مقارنة 

مع نظيرتها ببلدان أخرى. 
 هذا الوضع، أثار املعارضة، وعددا من 
البيروقراطية  بطء  انتقدوا  الذين  األطباء 
الرئيس  غضب  وأثارأيضا  الصحية، 
طالب  الذي  ماكرون  ايمانويل  الفرنسي 
خاصة   ، اللقاح  وتيرة  بتسريع  الحكومة 
أن موعد االنتخابات الرئاسية، يقترب في 

أقل من 15 شهرا.
توزيع  سياسة  تدبير  فشل  وبعد   
األقنعة، ال يريد الرئيس فشال جديدا  في 

سياسة  اللقاح املتبعة.
السلطات  لدى  املخاوف  من  يزيد  وما 
للفيروس،   الجديدة  الساللة  أن  الصحية، 
من  والقادمة  بريطانيا،  في  ظهرت  التي 
انتشارا من  افريقيا، تعتبر أسرع  جنوب 
في  تفشيها  تواصل  األصل،  الفيروس 

العالم وتصل إلى بالد باستور.
حوالي  الساعة  لحد  فرنسا  وسجلت 

70 ألف وفاة جراء  الفيروس. 

حول  السيئة  األخبار  هذه  ووسط 
خبران  هناك  الوباء،  وضعية  تطورات 
ساران، وهما: االستطالع الذي أقر بارتفاع 
اللقاح  يؤيدون  الذين   الفرنسيني  نسبة 
وينتظرون دورهم للحصول عليه. والخبر 
اللقاحات   وتيرة  تسريع  هو   الثاني، 
بدأت  نسبة  وهي  الفرنسي.  التراب  فوق 
األخيرة  اإلحصائيات  خالل  من  تتحسن 

بفرنسا.
وملواجهة  هذه التطورات السلبية في 
انتشار الوباء،فرضت  فرنسا حظر تجول 
ابتداء  البالد،  أرجاء  جميع  في  يومي 
من  اعتبارا  مساء،  السادسة  الساعة  من 
السبت املاضي، سعيا إلى مكافحة انتشار 

فيروس كورونا املستجد.
 وإلى اآلن، تم تلقيح 400 ألف شخص 
موعد  مليون  تحديد  تم  كما  فرنسا،  في 
في  األول،  الوزير  حسب  اللقاح،  لتلقي 
ببطء  للحكومة  االتهامات  تتواصل  حني 

حملة التلقيح.
 وفرضت فرنسا إجراءات جديدة على  
املسافرين الذين يصلون إليها من وجهات 
عليهم  يتعني  األوروبي،إذ  االتحاد  خارج 
تقديم  نتيجة سلبية الختبار كوفيد أجري 
قبل أقل من 72 ساعة. ويتعني عليهم عزل 
أنفسهم ملدة 7أيام، على أن يجروا بعدها 

فحصا ثانيا.

ديفيد  باملغرب  األمريكية  املتحدة  الواليات  سفير   أكد 
امللك  الجاللة  صاحب  بالرباط   ،   أن  فيشر،أمس   االثنني 
مع  جدا  وثيقة  شراكة  أسس  أرسى  السادس  محمد 

الواليات املتحدة . 
وقال فيشر   ،   في   ندوة صحفية   ،  " أود أن أشكر جاللة 
امللك على األسس التي   أرساها لقيادة الصداقة األمريكية 

املغربية نحو شراكة وثيقة جدا ". 
واعتزازه "  " فخره  الدبلوماسي   األمريكي   عن   وأعرب 
وأجمل  أروع  من  " واحد  بأنه   وصفه  في   بلد   بالعمل 
اململكة  بأن  في   العالم " ،   مذكرا  مضيافا  البلدان،   واألكثر 
الواليات  تعد   ،   فضال عن ذلك   ، " أحد أهم وأقدم أصدقاء 

املتحدة األمريكية ". 
كما أعرب فيشر   ،   الذي   ستنتهي   مدة انتدابه كسفير 
ملستقبل  ارتياحه  أيام   ،   عن  خالل  املغرب  لدى  لبالده 
من  " أقوى  اليوم   املغربية،   التي   تعد  األمريكية  الشراكة 
أي   وقت مضى " ،   و  " ال   يمكن إال أن تزداد قوة ورسوخا  " ،  
 مشيرا إلى أن  " العالقات بني البلدين ستكون بني أيادي  

 أمينة ". 
وأكد فيشر أنه  " مقتنع مئة باملئة "  بأن اإلدارة الجديدة 
للرئيس القادم جو بايدن ستعني شخصا  " مؤهال للغاية 
" ستنمو  الثنائية   العالقات  السفير " ،   وأن  لشغل منصب 
من  قرنني  من  أكثر  خالل  األمر  عليه  كان  كما  وتزدهر 

الزمن .'' 
في   مواجهة  للمغرب  املتحدة  الواليات  بدعم  وعالقة 

األمريكية  الحكومة  بأن  فيشر  كوفيد19   ،   ذكر  جائحة 
الدولية   للتنمية  األمريكية  الوكالة  خالل  استثمرت،   من 
لوباء  املغرب  في   مواجهة  دوالر  من   5 , 9   ماليني  " أكثر 

كوفيد  ". 19  -  
األمني،   وهو موضوع  الصعيد  أنه على  وأبرز فيشر 
أصبحت فيه الرباط وواشنطن  " شريكني أكثر قربا " ،   وقع 
ملدة 10     طريق  خارطة  البلدان،   في   أكتوبر2020   ،   على 
شراكتنا  الدفاع،   رمز  في   مجال  " التعاون  تحدد    سنوات 

اإلستراتيجية على املدى الطويل ". 
وتوقف السفير أيضا عند التعاون الثنائي   في   مجالي  
للحفاظ  معا  عمال  الطرفني  بأن  والثقافة،   مذكرا   التربية 
الثقافي   املغربي   الفريد " ،   السيما من خالل  " التراث  على  
من  املغربية  الثقافية  " القطع  حماية   اتفاق   يروم  توقيع 

النهب والتهريب ". 
وسجل الدبلوماسي   األمريكي   أن  " الثقافة املغربية جد  
 غنية   ،   والواليات املتحدة فخورة بمساعدة األجيال القادمة 

على اكتشاف التاريخ الثقافي   للمغرب في   شموليته ". 

السفيراألمريكيديفيدفيشريودعاملغربويصرح:
العالقات الثنائية �شتنمو وتزدهر مع الإدارة الجديدة للرئي�س القادم 

الممر�شون المجازون من الدولة اأ�شحاب �شنتين 
من التكوين، يطالبون بالإن�شاف، ويلتم�شون

من النقابات ال�شحية تتبع ملفهم

البحرية الملكية تجه�س عملية لتهريب مخدر 
ال�شيرا بعر�س �شاحل راأ�س �شبارطيل

محمد الطالبي- الرباط
 

بأن  خاصة  مصادر  من  الجريدة  علمت 
قدموا   24 أصل  من  جماعيني  أعضاء   6
مفوض  عبر  استقاالتهم  أمس-  -صباح 
عمالة  وكذا  العونات  بمقر جماعة  قضائي 

الجديدة .
أسباب  فإن  الجريدة،  مصدر  وحسب 
االستقالة،تعود إلى تمادي رئيس الجماعة 
قانونية  غير  ممارسات  القروية  في 

،واستغالل النفوذ، وتبذير األموال وغيرها 
لجان  باشرت  التي  الخطيرة،  القضايا  من 
من الداخلية التحقيق فيها في وقت سابق .

الجديد،عدم  االحتقان  أسباب  ومن 
قد  التي  التحقيق،  لجان  خالصات  صدور 
الطوارئ   بحالة  املتعلقة  اإلجراءات  تكون 

عرقلت مسارها حسب املصدر نفسه.
 وشدد مصدرنا على أن لجان التحقيق 
قد تكون وقفت على خروقات ربما موجبة 
للعزل،إال أن التأخير فهم محليا أو فسر من 
طرف الرئيس ومن معه، على أنه انتصار له 

في غياب أي قرار رسمي لحد الساعة
.وكان  كشف مصطفى الشطاطبي   في 
حوار مع الجريدة ،عن الوضعية الخطيرة 
وتحول  العونات،  جماعة  تعيشها  التي 
من  انفضاضها  بعد  أغلبية  إلى  املعارضة 
أقلية  يمثل  أصبح  الذي  الرئيس،  حول 
اإلداري،  الحساب  وإسقاط  األعضاء،  من 
لجنة  بعث  الذي  اإلقليم  عامل  وتدخل 
وزارة  من  لجنة  إلى  باإلضافة  مختصة 
الداخلية، أعدت تقريرا عن زيارتها ملصالح 

الجماعة ومرافقها.

الفاعلني  العام ومختلف  الرأي  وينتظر 
القضايا،  مجمل  في  السلطة  قرارات 
وتقارير  مراسالت  موضوع  شكلت  التي 
للمعارضة واألغلبية، والتي تطالب بتفعيل 
القانون. وأماط املناضل االتحادي البرملاني 
الجماعة  بنفس  الرئيس  ونائب  السابق 
الحارقة  امللفات  من  مجموعة  عن  ،اللثام 
ميزانية  له  صرفت  الذي  السوق  ضمنها 
في  يوجد  والذي  املليار!،  تقارب  ضخمة 
وضعية غير مشرفة باإلضافة إلى استغالل 

النفوذ في ملفات أخرى )؟؟؟(. 

ا�شتقالة ثلثي اأع�شاء جماعة العونات بالجديدة
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ارتفعت الفاتورة الغذائية للمغرب خالل العام الماضي 
بأزيد من 8 ماليير درهم، حيث كلفت المواد الغذائية التي 
استوردتها المملكة من الخارج إلى نهاية نونبر حوالي 51 
مليار درهم عوض 43 مليار درهم المسجلة خالل نفس الفترة 
المائة. في   16 معدلها  فاق  بزيادة  أي  السابق.  العام   من 

العام  المغرب خالل  التي ضربت  الجفاف  موجة  وتسببت 
المنصرم، في ارتفاع حاجيات البالد من األغذية المستوردة 
مدفوعة بضعف اإلنتاج المحلي. وكشفت بيانات مكتب الصرف 
الصادرة برسم شهر نونبر 2020، أن واردات القمح وحدها 
ارتفعت بأزيد من 41 في المائة، وكلفت المغرب 12.5 مليار 
درهم بزيادة فاقت 3.6 مليار درهم مقارنة مع نونبر من العام 
السابق، بينما كلفت مشتريات الشعير أكثر من 2.3 مليار 
درهم، أي ما يناهز 1.6 مليار درهم مقارنة مع واردات نفس 
الفترة من العام الماضي. وفي نفس االتجاه عرفت معظم المواد 
الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا 
سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم. وارتفع حاجيات 
إنتاجها  تأثر  التي  الحبوب  السيما  األغذية،  من  المغرب 
 المحلي سلبا بفعل شح التساقطات خالل الموسم الماضي.

ويتوقع أن تساهم موجة التساقطات المطرية المتفاوتة التي 
بعث  في  بالمملكة،  الفالحية  المناطق  من  العديد  شهدتها 
شحنة من األمل لدى الفالحين الستئناف أنشطة الزراعات 
الخريفية التي بلغت مساحتها المزروعة، إلى غاية 8 يناير 

الجاري، 4.1 مليون هكتار.
والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  وأف���ادت 
المساحة  بأن  الجمعة،  يوم  والغابات،  والمياه  القروية 
المزروعة بالحبوب الخريفية وأوضحت الوزارة، في بالغ، 
أن هذه المساحة تتكون من 44 في المائة من القمح اللين، 

القمح  من  المائة  في   22 و  الشعير،  من  المائة  في   34 و 
تسارعت  قد  الحبوب  زرع  وتيرة  أن  إلى  مشيرة  الصلب، 
شهر  ف��ي  ال��م��زروع��ات  م��ن  هكتار  ماليين   3 إل��ى  لتصل 
أواخر نونبر ودجنبر،  المطرية في  التساقطات  واحد بعد 
ال��ق��درات  تحسين  بفضل  التدخل  سرعة  على  ي��دل  مما 

الوطني.  الميكانيكي  األس��ط��ول  وتحديث   الميكانيكية 
 وأضاف المصدر ذاته أن توزيع الزراعات الخريفية »شهد 
نونبر  شهر  من  الثالث  العشر  من  انطالقا  جيدة  دينامية 
2020، حيث تميز بهيمنة الحرث الميكانيكي الذي هم حوالي 
94 في المائة من المساحات المزروعة«. و«تصل المساحة 

اإلجمالية المزروعة حتى اآلن، والتي تشمل جميع الزراعات 
9 في المائة  هكتار،  مليون   4.76 إلى  الخريفية،  السنوية 
في   86( الحبوب  عليها  وتغلب  المسقية،  بالمناطق  منها 
 المائة(، واألعالف )10 في المائة( والقطاني )4 في المائة(.
 وفي ما يتعلق بمحاصيل الحبوب التي يتم توزيعها، فإنها 
تتطور في ظروف جيدة وسيتوقف تطورها خالل المراحل 
واألشهر  األسابيع  في  المطرية  التساقطات  على  المقبلة 
الفالحون. بها  يقوم  التي  الصيانة  عمليات  وعلى   المقبلة 
 أما الزراعات العلفية فتمتد على مساحة 500 ألف هكتار، 
في  هكتار  أل��ف   480 مقابل  مسقية  منها  المائة  في   35
في   4 قدرها  بزيادة  أي  الفترة  نفس  في  السابق  الموسم 
المائة. وتتوزع األصناف الرئيسية المزروعة بين شعير العلف 
)27 في المائة(، الفصفصة )21 في المائة(، الشوفان )17 في 
المائة(، البرسيم )13 في المائة(، الفاصوليا )9 في المائة(، 
 خليط العلف )4 في المائة(، و أصناف أخرى )9 في المائة(.

المائة  في   6 هكتار،  ألف   168 حوالي  القطاني  وتحتل   
الموسم  خ��الل  هكتار  أل��ف   171 مقابل  مسقية،  منها 
المائة.  في   2 قدره  بانخفاض  الفترة،  نفس  وفي  السابق 
 57( الفول  في  المزروعة  الرئيسية  األص��ن��اف  وتتمثل 
في   20( العدس  المائة(،  في   20( الجلبانة  المائة(،  في 
المائة(. في   3( وغيرها  المائة(  في   11( اللوبيا   المائة(، 
المزروعة  المساحة  تبلغ  السكرية،  بالزراعات  وعالقة   
بالشمندر السكري 45.910 هكتارا مقابل 55.350 هكتارا 
في الموسم السابق. ويرجع هذا االنخفاض باألساس إلى 
عدم توفر الموارد المائية الضرورية للسقي بحوضي دكالة 
الزرع  عملية  من  المائة  في   100 إنجاز  تم  وقد  وتادلة. 
 األحادي البذرة ،والحالة النباتية للزراعات جيدة بشكل عام.
حوالي  الحالية  المساحة  تبلغ  السكر،  لقصب  وبالنسبة   
خريف  في  مزروعة  هكتارا   1.737 منها  12.423 هكتارا، 
 10.523 ب�  الحصاد  من  2020. وتقدر المساحة المتوقعة 
باللوكوس(. هكتار  و2212  بالغرب  هكتار   8311(  هكتار 

التساقطات األخيرة ستنعش نمو الحبوب الخريفية المزروعة على مساحة 4 ماليين هكتار   

عماد عادل 

"با�سف" الألمانية تزود 
مدار�س الجديدة باأزيد من 
من المعقمات  لترا   6140

و6000 قنينة تطهير  
 

خالل  من  الدولية  »باسف«  شركة  عقدت 
ديتيرجون«  »أما  مع  شراكة  بالمغرب  فرعها 
ترمي إلى تزويد عدد من المؤسسات التعليمية 
في جهة الجديدة بما يفوق 6140 لترا من محلول 
المعقمات لتنظيف األسطح واألرضيات، وأكثر 
من 6000 قنينة للمطهرات الكحولية الخاصة 
بتعقيم اليدين سعة 50 مل، وذلك في إطار حملتها 
 Helping« الدولية التي أطلقتها تحت عنوان
Hands« الرامية إلى دعم الجهود المبذولة من 
كورونا  فيروس  وباء  النتشار  التصدي  أجل 
العالم.وأشرف  أنحاء  مختلف  في  المستجد 
نادي الروتاري في الجديدة على عملية توزيع 
المواد الخاصة بالتعقيم التي انطلقت صباح 
اليوم داخل ثانوية اللة مريم بحضور المندوب 

الجهوي لوزارة التربية الوطنية.
المواد المذكورة جرى توزيعها على العديد 
من المدارس العمومية المتواجدة في الجهة، 
سواء القروية أو الحضرية، باإلضافة إلى قرى 
األطفال في المغرب »SOS VILLAGE«، ودار 
الطالبة ودار المسنين. وفي هذا الصدد، قال 
لمجموعة  العام  المدير  بوعصيدة،  خلدون 
األلمانية في المغرب وبشمال غرب  »باسف« 
أفريقيا: »على الرغم من السياق الصعب المرتبط 
باألزمة الصحية الخاصة بتفشي فيروس كورونا 
المستجد، إال أن شركة »باسف« المغرب عملت 
بشكل وطيد مع زبنائها، وحرصت على امتداد 
أسابيع فترة فرض الحجر الصحي على إمدادهم 
المستمر والمنتظم بالمطهرات الكحولية الالزمة 

وغيرها من المنتجات ذات الصلة«.
من جهته، أكد أنور الراضي من شركة »أما 
بالتعقيم  الخاصة  :«المنتجات  ديتيرجون« 
التي ُنقدمها اليوم إلى المؤسسات التعليمية 
من  العديد  إنقاذ  في  شك  أي  بدون  ستساهم 
األرواح، ويسرنا أن نكون جزًءا من هذه القضية 
النبيلة إلى جانب شريكنا باسف«. وتولت شركة 
»باسف« الكيميائية األلمانية مسؤولية تقديم 
عن  فضال  المنتجات،  في  المعتمدة  الصيغة 
لتصنيع  الالزمة  الخام  المواد  جميع  توفير 
فيه  تكلفت  الذي  الوقت  في  المطهرة،  المواد 
شركة »آما ديجيترون« بمهمة تغليف وتعبئة 
المنتجات التي جرى توزيعها على المؤسسات 
التعليمية. ومن خالل إجراءات وتدخالت بالغة 
دعم  في  »باسف«  شركة  ستستمر  األهمية، 
النتشار  التصدي  أجل  من  الوقائية  التدابير 
فيروس كورونا المستجد في المغرب، وأيضا 

في جميع أنحاء مختلفة من العالم.

انتخاب  بالداخلة،  الجمعة  ج��رى، 
للسياحة  الوطنية  الكونفدرالية  رئيس 
القطاع  شخصية  القباج،  اللطيف  عبد 
السياحي برسم سنة 2021، وذلك خالل 
حفل نظمه الموقع اإلعالمي اإللكتروني 
بوست«. »توريزما   ال��م��ت��خ��ص��ص 

مهنيي  جمع  الذي  الحدث،  هذا  وتميز 
القطاع السياحي، بحضور على الخصوص 
وادي الذهب عامل  والي جهة الداخلة - 
إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ورئيس 
المجلس الجهوي الخطاط ينجا، والمدير 
العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة 
عادل الفقير، ورئيس الفدرالية الوطنية 
للصناعة الفندقية لحسن زلماط. وبهذه 
المناسبة، تابع الحضور حصيلة القطاع 
السياحي خالل سنة 2020 على الصعيد 
األزمة  من  بشدة  تضرر  الذي  الوطني، 
الناجمة عن تفشي جائحة )كوفيد19-(، 
اتخاذ  عبر  مواجهتها  تمت  وال��ت��ي 
 العديد من التدابير للتخفيف من وقعها.

وخالل هذا اللقاء، أجمع مهنيو السياحة 
ببطء  يتعافى  بالمغرب  القطاع  أن  على 
داعين  إليه،  تعرض  اختبار صعب  بعد 
إلى تضافر جهود جميع األطراف إلعادة 
 األمل إلى الصناعة السياحية الوطنية.

وأضافوا أن التحدي الكبير يتمثل اليوم 
في الحفاظ على هذا القطاع، الذي يعد 
رائدا وطنيا حقيقيا، مؤكدين على ضرورة 

تحويل هذه األزمة إلى فرصة والحفاظ 
المغرب  لوجهة  التنافسية  القدرة  على 
وزيادة  األس��واق  فتح  إع��ادة  في سياق 
كوفيد.  بعد  ما  مرحلة  في  المنافسة 
وعبر القباج، في تصريح لوكالة المغرب 
بانتخابه  سعادته  عن  لألنباء،  العربي 
برسم  السياحي  ال��ق��ط��اع  »شخصية 
يأتي  االختيار  هذا  أن  معتبرا   ،»2021
 بعد 50 سنة من العمل في هذا المجال.

في  ال��ح��دث  ه���ذا  بتنظيم  رح���ب  ك��م��ا 
كوجهة  اختيارها  ت��م  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ة 
في  الفاعلين  داعيا  السنة،  لهذه  أحالم 

االستثمار  زيادة  إلى  السياحي  القطاع 
لدعم  أكثر  والعمل  المدينة  ه��ذه  ف��ي 
القطاع. يعيشها  التي  الدينامية   هذه 

من جهة أخرى، سجل رئيس الكونفدرالية 
من  الرغم  على  أنه  للسياحة  الوطنية 
مهنيي  فإن  الجائحة،  من  الفترة  هذه 
صناعة  تتمكن  لكي  يتعبأون  القطاع 
في  كبير  بشكل  تساهم  التي  السياحة، 
التطور  الوطني، من مواصلة  االقتصاد 
عبر تعبئة مختلف الفاعلين في القطاع، 
ق��درة  على  ي��دل  األم��ر  ه��ذا  أن  مضيفا 
 حقيقية على الصمود لضمان االنتعاش.

من جهته، قال السيد الفقير إن الداخلة 
حصلت على جائزة أفضل وجهة لسنة 
التميز  ه���ذا  أن  إل���ى  م��ش��ي��را   ،2020
الوطني  المكتب  استراتيجية  يؤكد 
ال��م��غ��رب��ي ل��ل��س��ي��اح��ة ل��وض��ع ل��ؤل��ؤة 
الجنوب على الساحة الوطنية والدولية 
الساحلية. للسياحة  ق��وي��ة   ك��ع��الم��ة 

وأشار إلى أن هذه الجهود تمت ترجمتها 
بين  من خالل إطالق خط مباشر جديد 
باريس والداخلة، اعتبارا من 12 فبراير 
قبل  من  مرة  ألول  تشغيله  يتم  المقبل، 
الخطوط الملكية المغربية، موضحا أن 
إجراءات أخرى سترى النور، بالنظر إلى 
مؤهالت هذه الجهة التي ستضطلع بال 
 شك بدور رئيسي في اإلقالع السياحي.

لالحتفاء  مناسبة  الحدث  ه��ذا  وشكل 
في  األح��الم  »وجهة  الداخلة  بتتويج 
أج��ري،  للرأي  استطالع  بعد   ،»2020
خالل الفترة من 15 ماي إلى 15 يونيو 
بوست«  »توريزما  ط��رف  م��ن   ،2020
للسياحة. الوطنية   وال��ك��ون��ف��درال��ي��ة 

ويعد هذا االستطالع، الذي سجل عدة آالف 
من األصوات، الرابع من نوعه الذي تنظمه 
»توريزما بوست« والكونفدرالية الوطنية 
للسياحة. وعلى مر السنين، أضحت هذه 
الجائزة رافعة حقيقية للترويج للجهات 

بالنسبة للسياحة الداخلية.

اختيار مدينة الداخلة »وجهة اأحالم« ال�سياحة في 2021

ش��ك��ل��ت ال��م��ح��ط��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة 
لألنبوب الناقل ل«لباب« الفوسفاط 
والمنصة  خريبكة  م��ن��اج��م  ب��ي��ن 
نقطة  األصفر،  بالجرف  الصناعية 
االستراتيجية  في  رئيسية  تحول 
الشريف  المجمع  اعتمدها  التي 
للفوسفاط   لتحديث سلسلة اإلنتاج 
الصناعي للمجموعة، وهو المشروع 
على  المحافظة  رهان  يكسب  الذي  
المعايير  مع  لتطابقه  وذلك  البيئة، 
وك��ذا  النظيف  ل��إن��ت��اج  ال��دول��ي��ة 
اللوجستيكية  الكلفة  في  االقتصاد 
وتقليص  المائة،  ف��ي   90 بنسبة 
االستهالك المائي بنسبة 3 ماليين 
متر مكعب، وتخفيض 930 ألف طن 
 من انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون.
وتعد المحطة التي زارها يوم السبت 
وزير  يتقدمه  رسمي  وفد  الماضي 
الطاقة والمعادن، وسيلة تقنية حديثة 
وبيئية لنقل لباب الفوسفاط كبديل 
لنقله بواسطة القطار، وذلك لتعزيز 

للفوسفاط  الشريف  المجمع  ريادة 
ولمواكبة  العالمية،  ال��س��وق  ف��ي 
الصناعي. التحول   استراتيجية 
نقل  عمليات  على  ال��وف��د  واط��ل��ع 
»لباب« الفوسفاط بين مناجم خريبكة 
وقاعدة التحويل بالمنصة الصناعية 

األن��ب��وب. عبر  األص��ف��ر   ب��ال��ج��رف 
األنبوب  وتشغيل  إن��ج��از  ت��م  وق��د 
ال��ن��اق��ل ل��ل��ب��اب ال��ف��وس��ف��اط بين 
الضاوي-لمرح  عمير  بني  مغسالت 
الفوسفاط  تحويل  وقاعدة  األحرش 
بالمنصة الصناعية بالجرف األصفر 

 ، 187 كلم  2014 على طول  ، سنة 
دره��م. مليار   4.6 ب  تقدر   بتكلفة 

يهدف  ال��ذي  المشروع،  هذا  ويعد 
إل���ى ال��رف��ع م��ن ن��ق��ل ال��ف��وس��ف��اط 
اإلن��ت��اج  م��ن  ط��ن  مليون   38 إل��ى 
سابقا،  مليون   18 ع��وض   سنويا 
ال��ذي  األن���ب���وب،  ه���ذا  يعتبر  ك��م��ا 
ي���ن���درج ض��م��ن االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ال��ج��دي��دة وال��ط��م��وح��ة م��ن أج��ل 
ت��ط��وي��ر م����ردودي����ة ال��م��ن��ت��وج، 
يغير  باعتباره  مندمجا   مشروعا 
الرئيسية  المحطة  ه��ذه  وتتكون 
لألنبوب الناقل للباب الفوسفاط من 4 
مخازن بسعة 6200 متر مكعب تحتوي 
لتخليط  طابقين  من  محركات  على 
 170 بسعة  موزعين  وعلى  اللباب 
متر مكعب لكل متر منهما، ومحطة 
الضخ وحاجزين لترسبات وتجميع 
المياه بسعة 110 ألف متر مكعب، 
والرصد.  للمراقبة  مندمجة   وقاعة 

الأنبوب الناقل للفو�سفاط بين خريبكة والجرف �سمح بتخفي�ض 930 
 األف طن من انبعاثات الكربون 

ارتفاع قيمة الدرهم مقابل 
الأورو بن�سبة 0,51 في المائة 
ما بين 07 و13 يناير الجاري

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت ب0,51 
في المائة مقابل األورو، وتراجعت ب0,80 في المائة 
مقابل الدوالر األمريكي، خالل الفترة ما بين 7 و13 

يناير الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات 
األسبوعية، أنه لم يتم خالل هذه الفترة إجراء أية 

عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار إلى أنه في يوم 8 يناير 2021 بلغت األصول 
االحتياطية 308,8 مليار درهم بانخفاض 3,8 في 
المائة من أسبوع آلخر، وبارتفاع بنسبة 22,8 في 
التطور  هذا  أن  مؤكدا  سنوي،  أساس  على  المائة 
يرجع باألساس إلى التسديد المسبق لجزء من مبلغ 
 651 بمبلغ  والسيولة  الوقاية  برسم خط  السحب 
مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، ما يعادل 

8,4 مليار درهم.
وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خالل نفس الفترة )ما 
بين 07 و13 يناير الجاري( ما مجموعه 81,1 مليار 
درهم، منها 36,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 
7 أيام بناء على طلب عروض، و15,3 مليارات درهم 
على شكل معامالت إلعادة الشراء، و24,3 مليارات 
درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاوالت الصغيرة 
جدا والصغرى والمتوسطة، و5 مليارات درهم في 

إطار عمليات مبادلة للصرف.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته 
أن حجم التداول اليومي بلغ خالل هذه الفترة 5 مليار 
درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة 
في المتوسط، مبرزا أن بنك المغرب ضخ مبلغ 32,8 
مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خالل طلب 
العروض ليوم 13 يناير )تاريخ االستحقاق 14 يناير(.

وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى 
ما  المائة،  في   0,4 بنسبة  »مازي«  مؤشر  ارتفاع 
المائة. ويرجع  0.2 في  إلى  السنوي  أداءه  خفض 
هذا التطور إلى زيادات المؤشرات القطاعية ل«البناء 
ومواد البناء« ب1,1 في المائة، و«الفالحة الغذائية« 
ب0,9 في المائة، و«البنوك« ب0,6 في المائة، وكذا 
انخفاضات في مؤشرات البترول والغاز« و«خدمات 
النقل« ب1,1 في المائة و0,5 في المائة على التوالي.

اإلجمالي  الحجم  أن  إلى  المغرب  بنك  وأش��ار 
للمبادالت بلغ 262,7 مليون درهم مقابل 2,8 مليار 
اليومي  الحجم  بلغ  فيما  ذلك،  قبل  أسبوعا  درهم 
المركزية  المنجزة في السوق  للمبادالت  المتوسط 
لألسهم 65,5 مليون درهم مقابل 80,5 مليون درهم 

األسبوع الذي سبقه.

بور�سة الدار البي�ساء ت�ستهل 
تداولتها على ارتفاع

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولتها المتعلقة 
اإلثنين ، على ارتفاع، حيث ربح مؤشرها مازي 0,20 

بالمائة.
وهو  م��ازي،  سجل   ، االفتتاح  من  دقائق  فبعد 
نوع  من  المالية  المعامالت  جميع  يشمل  مؤشر 
األسهم، انتعاشا ببلوغه 11.438,57 نقطة ، فيما 
ربح سجل ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من 
األسهم المتداولة على أساس مستمر، 0,20 بالمائة 

)9.319,25 نقطة(.
أطلقته  الذي   ،  )MSI20( الجديد  المؤشر  أما 
بورصة الدار البيضاء مؤخرا، فقد انتعش بنسبة 

0,23 بالمائة ) 937,02 نقطة(.
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، ربح مؤشر »إف 
إس تي إي - سي إس إي موروكو 15 .. 0,39 بالمائة 
، مسجال بذلك 10.459,36 نقطة، كما ارتفع مؤشر 
»إف إس تي إي - سي إس إي موروكو أل- ليكيد« ، 

بنسبة 0,34 بالمائة ) 9.863,56 نقطة(.
وانتعش المؤشر المرجعي البيئي واالجتماعي 
والحكامة )أي إس جي( »كزابالنكا 10 أي إس جي«، 

بنسبة 0,34 في المائة ) 874,30 نقطة(.
 Delattre Levivier وعلى صعيد القيم سجلت
IB Maroc. زائد 3,89 بالمائة ( ، تلتها ( Maroc
com ) زائد 2,69 بالمائة (، ثم Lydec ) زائد 2,37 

بالمائة (.
وفي المقابل سجلت Total Maroc ) ناقص 1,79 
 1,67 )ناقص   Managem ، متبوعة ب   ) بالمائة 
بالمائة ( ، ثم Microdata )ناقص 1,30 بالمائة (.

ليوم  ت��داوالت  أنهيا  قد  وماديكس  م��ازي  وك��ان 
، و  بالمائة   0,79  .. ارتفاع  الماضي على  الجمعة 

0,81 بالمائة على التوالي .

الصويرة .. اطالق مشروع " منصة شباب الصويرة " لبناء قدرات الشباب في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني
الذي  منصة شباب الصويرة »  تم، الجمعة بالصويرة آطالق مشروع » 
يهدف الى بناء قدرات الشباب في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني .

»أصدقاء  جمعية  أطلقته  الذي  الصويرة،  شباب  منصة  مشروع  ويروم 
الكلمة« ويتكون من عدة محاور، تعزيز تكوين وتوعية شباب وشابات إقليم 
الصويرة بأهمية االقتصاد االجتماعي والتضامني والفرص التي يتيحها، 
وكذا نشر الوعي بأهمية الريادة االجتماعية والمبادرات الفردية في تنمية 

المجتمعات المحلية.
ويضم المشروع، الذي سيتم تقديمه خالل مجموعة من اللقاءات وورشات 
العمل ،ثالث محطات أساسية، تهم مدينة الصويرة، وجماعة أقرمود وجماعة 
أكرض، )من 15 إلى 31 يناير الجاري( ،وسيستفيد منه أزيد من 100 شاب 

والفرص  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  بمبادئ  تعريفهم  سيتم  وشابة 
التي يتيحها للشباب.

برنامج  بدعم من  ينظم  الذي   ، الصويرة  ويندرج مشروع منصة شباب 
المنجز بدعم من االتحاد األوروبي،  »حوار المتوسط للحقوق والمساواة« 
وبمساهمة وتنسيق من عدد من الجمعيات والجماعات المحلية، في إطار 

حملة »مبتكرو المتوسط من أجل التضامن«.
وتهدف هذه الحملة اإلقليمية إلى أن تشكل عمال مشتركا ، تم تطويره 
وتبنيه من قبل قادة شباب من العديد من دول البحر األبيض المتوسط ، خالل 
تمرين تشاركي تم تنفيذه في اطار مبادرة بناء القدرات حول تحديات االقتصاد 

االجتماعي والتضامني في منطقة البحر األبيض المتوسط.

وسيمكن المشروع هؤالء الشباب من تنفيذ إجراءات التوعية والتكوين في 
إطار مشترك ، وفقا لمبادئ ومعايير االقتصاد االجتماعي والتضامني بغية 
تعزيز تنمية روح التضامن في مجتمعاتهم ، مع التأكيد على ريادة األعمال 

لصالح االقتصاد االجتماعي والتضامني و الفرص التي يتيحها.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء ، أشار منسق »منصة شباب 
الصويرة« يوسف عكور إلى أن هذا المشروع يندرج في اطار األنشطة التي 
تقوم بها جمعية »أصدقاء الكلمة » بهدف تعزيز التمكين االقتصادي للشباب 
)رجال ونساء( باالقليم وتمكينهم أيضا من المستوى السياسي ، وإبراز أهمية 
التعرف على الفرص الكبيرة التي يوفرها االقتصاد االجتماعي والتضامني.
وأوضح أن إقليم الصويرة في حاجة ماسة لمثل هذه المبادرات الواعدة 

التي من شأنها تعزيز روح ريادة األعمال االجتماعية بين الشباب واالستفادة 
بشكل أفضل من الفرص التي يقدمها اإلقليم أو مختلف المصالح الحكومية.

وأكد أن هذا المشروع سيشكل فضاء مناسبا لتعزيز قدرات الشباب في 
مجال ريادة المقاولة و المقاولة االجتماعية، مع تنفيذ مبادرات ذات طبيعة 
اقتصادية من شأنها أن تساهم في استغالل اإلمكانات المتنوعة التي يزخر 

بها إقليم الصويرة.
تجدر اإلشارة إلى أن برنامج »الحوار المتوسطي للحقوق والمساواة« 
هو برنامج إقليمي للمساعدة التقنية يموله االتحاد األوروبي ، ويستمر ثالث 
، ويهدف الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني  سنوات )2022-2019( 

على المستوى اإلقليمي في بناء التنمية المستدامة.

فاتورة القمح وال�سعير كلفت المغرب اأزيد من 15 مليار درهم في 2020
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خاص

 توفيق البوشتاوي
 بينما تتوالى اإلعالنات الواعدة على جبهة 
اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، ما ينعش 
أمل الرأي العام الدولي الذي ينتابه القلق إزاء 
تزرع  نهايته،  إلى  الوباء  سيصل  متى  معرفة 
السالالت الجديدة لـ "كوفيد - 19" وتفشيها بذور 
القلق الذي يثار معه سيل عرم من التساؤالت، 
في الوقت الذي يدعو فيه الكثير من الخبراء إلى 
أن تحول  اعتبار  للخوف، على  االستسالم  عدم 
السالالت هو جزء من نمط التطور الطبيعي لهذا 

النوع من الفيروسات.
فبعد اكتشاف ساللة يشتبه في كونها شديدة 
العدوى لـ "سارس-كوف2-"، الفيروس المسبب 
المتحدة  المملكة  من  بكل   ،"19  - "الكوفيد  لـ 
وجنوب إفريقيا، جاء الدور على اليابان إلخبار 
منظمة الصحة العالمية باكتشاف صنف جديد 
من  عادوا  أشخاص  لدى  الياباني  التراب  على 
البرازيل، غير أنه وفي هذا المستوى، ال يتسبب 
أي نوع من السالالت الجديدة للفيروس في عواقب 
أخطر من الفيروس األصلي المكتشف منذ عام 

في الصين.
وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العاليمة، 
تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن الوكالة "تم 
إخبارها من طرف اليابان خالل نهاية األسبوع 
برصد ساللة جديدة للفيروس"، مضيفا أنه "كلما 
إمكانية تطوره،  زادت  كلما   19  - تفشى كوفيد 
حيث يبدو أن إمكانية انتقال عدوى بعض سالالت 

الفيروس شهدت ارتفاعا".
ومن أجل تعزيز التعاون العلمي وتتبع السالالت 
الناشئة لـ "سارس-كوف2-"، الفيروس المسبب 
لمرض "كوفيد19-"، دعت منظمة الصحة العالمية،  
إلى عقد اجتماع افتراضي بمشاركة أزيد من 1750 
الثغرات  "مناقشة  قصد  بلدا،   124 من  خبيرا 
الجسيمة في المعارف وأولويات البحث بالنسبة 

للسالالت الناشئة للفيروس".
وحسب منظمة الصحة العالمية، أكد العلماء 
على أهمية البحث بغية رصد والفهم السريع للوقع 
الفحوصات،  على  الناشئة  للسالالت  المحتمل 

العالجات واللقاحات.
وخالل هذا االجتماع، تم التوصل إلى توافق 
حول أهمية إدماج البحث الجديد حول السالالت 
البرنامج  ضمن  "سارس-كوف2-"  لـ  الجديدة 
العالمي للبحث واالبتكار، مع تحسين التنسيق 

بين التخصصات.
وصرحت آنا ماريا هيناو ريستريبو، رئيسة 
الصحة  بمنظمة  والتنمية  البحث  مــشــروع 
العالمية أن "هدفنا الجماعي هو التحلي بالحس 
االستباقي، وتملك آلية عالمية لتحديد ودراسة 
السالالت المثيرة للقلق على نحو سريع، وفهم 

آثارها على جهود محاربة األمراض".
المتخصصة،  األممية  الوكالة  هذه  وحسب 
"فمن الطبيعي أن تتحول الفيروسات، لكن كلما 
فيروس سارس-كوف2- كلما كانت لديه  انتشر 

فرص للتغير. حيث تؤشر مستويات انتقال عالية 
أنه علينا توقع ظهور المزيد من السالالت".

بين  من  العالمية،  الصحة  منظمة  وحسب 
السالالت البارزة التي تم اإلبالغ عنها حتى اآلن، 
"بعضها مرتبط بزيادة في قابلية االنتقال  فإن 
أبحاثا  أن  إلى  مشيرة  المرض"،  بشدة  وليس 
تجري من أجل تحديد ما إذا كان لهذه التغيرات 

تأثير على آليات وتدابير الصحة العمومية.
الجديدة  الساللة  تكون  أن  المرجح  ومــن 
منذ  المتحدة  بالمملكة  رصــدهــا  جــرى  التي 
شتنبر الماضي، والمعروفة تحت مسمى »فوك 
2020/12/01« أكثر عدوى بنسبة تتراوح ما بين 
40  و74 في المئة أكثر من "النسخة األصلية" من 
الفيروس، الذي تم اكتشافه بووهان في الصين، 

علما أنها موجودة بالفعل في أربعين بلدا.
وفي جنوب إفريقيا، هناك ساللة أخرى تحمل 
اسم "501.في2"، والتي جرى اكتشاف غالبيتها 
لدى المرضى الذين يخضعون للعالج حاليا في 
المستشفيات، لكن العلماء ال يعرفون بعد بالضبط 

مدى سرعة انتشارها.
وبالنسبة للساللة التي تم اكتشافها في اليابان، 
فهي تمثل 12 تحوال، حيث تم رصد إحداها بالفعل 
في األصناف الموجودة بإنجلترا وجنوب إفريقيا، 

وفقا لمجلة "سيونس إي في".
تاكاجي  عن  تايمز"  "يابان  صحيفة  ونقلت 
واكيتا، مدير المعهد الوطني الياباني لألمراض 
المعدية، تأكيده أنه "في الوقت الحالي، ال يوجد 
دليل على أن الساللة الجديدة التي تم اكتشفها 
لدى الركاب القادمين من البرازيل هو أكثر قدرة 

على العدوى".
وبغية التمكن من تحليلها على نحو أكبر، تسعى 
اليابان إلى عزل الساللة الجديدة، حسب ما أعلنت 

عنه السلطات المحلية.
الوقت  العلماء في  الذي يؤرق  السؤال  ولعل 
ستستجيب  التي  الكيفية  معرفة  هو  الراهن 
بها هذه السالالت لالختبارات واللقاحات التي 
جرى التصديق عليها في جل أنحاء العالم. ومن 
السالالت  لهذه  كبرى  مقاومة  فإن  منظورهم، 
المتحولة لفيروس "كوفيد19-" للقاحات التي تم 
الشروع في توزيعها سيشكل احتماال كارثيا، على 
الرغم من أن هذه الفرضية ليست األكثر ورودا.

من  العالمية،  الصحة  منظمة  خبراء  وشــدد 
جانبهم، على التسلسل الجيني كأداة أساسية 

لتحديد هذه المتغيرات الجديدة.
وأوضحت ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية 
بمنظمة الصحة العالمية حول "كوفيد19-"، أنه 

تم "إلى حدود الساعة، مشاركة 350 ألف سلسة 
مذهلة بشكل علني، لكن معظمها ال يرد سوى من 
عدد محدود فقط من البلدان. حيث أن تحسين 
التغطية الجغرافية للتسلسل أمر ضروري حتى 
التي  بالتغييرات  العالم على اطالع جيد  يكون 

تهم الفيروس".
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المراقبة 
الجيدة للسالالت ينبغي أن يصاحبها مشاركة 
سريعة للبيانات العلمية وعينات من الفيروسات 
عبر آليات متفق عليها عالميا، حتى يتسنى إطالق 

بحوث هامة على نحو سريع.
األزمة الصحية العاملية 

يف 12 محطة
 من أول حالة وفاة رسمية في الصين في 11 
يناير إلى اآلمال التي تبعثها اللقاحات بعد عام، 
نستعرض في ما يلي 12 محطة رئيسية في جائحة 

كوفيد - 19:
هذه  سبب    ،2020 يناير  من  السابع  وفــي 
اإلصابات وهو فيروس جديد من ساللة كورونا. 
وفاة  حالة  أول  بكين  أعلنت  أيام،  أربعة  وبعد 
باسم  الحقا  عرف  الــذي  المرض  جــراء  رسمية 

كوفيد - 19.

وسجلت أول وفاة رسمية خارج آسيا في 15 
فبراير وهي لسائح صيني كان يعالج في مستشفى 

بفرنسا.
وتمددت تدابير اإلغالق في أنحاء المعمورة. 
3,9 مليارات  في الثاني منأبريل، كان أكثر من 
شخص أي نصف البشرية، ملزمين أو مدعوين 
أجرته  تعداد  وفق  المنزلي،  الحجر  التزام  إلى 
وكالة فرانس برس. وجرى تجاوز عتبة المليون 

إصابة حول العالم.
وروج الطبيب الفرنسي ديدييه راولت لفعالية 
الهيدروكسيكلوروكين في معالجة مصابي كوفيد 
- 19، في منحى دعمه الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، غير أن دراسة دولية مدو ية نشرت نتائجها 
في 22 مايو طعنت بفعاليته، لكنها سحبت الحقا 
بسبب شكوك بشأن صدقية البيانات التي استندت 
إليها. لكن دراسات عدة خلصت أيضا إلى عدم 
فعالية هذا الدواء المستخدم في األساس لمعالجة 
المصابين بالمالريا، وجرى تعليق تجارب سريرية 

في هذا المجال.
ودفع االرتفاع الكبير في أعداد المصابين ببلدان 
أوروبية عدة إلى فرض وضع الكمامات في وسائل 

النقل العامة والشوارع والمدارس والشركات.
عدة  عــواصــم  شهدت  الصيف،  نهاية  وفــي 
احتجاجات ضد القيود المتصلة بالوباء. وفي 
إللزامية  رافضون  متظاهرون  29 غشت، حاول 
وضع الكمامة اقتحام مبنى الرايخستاغ في برلين.

وتخطت حصيلة الوفيات بكوفيد19- في العالم 
عتبة المليون في 28 سبتمبر. في أوروبا، عادت 
اإلصابات إلى االرتفاع بسرعة كبيرة في أكتوبر، 
وقد أعلنت بلدان عدة إعادة فرض تدابير إغالق 

وحظر تجول.
فترة  بلدان عدة خالل  القيود في  وقد خففت 
أعياد نهاية السنة. غير أن ظهور ساللة جديدة 
أكثر قدرة على االنتشار في إنكلترا أرغم لندن 
في الخامس من  يناير على إعادة فرض تدابير 
اإلغالق الشامل بصورة طارئة، فيما شددت بلدان 

أوروبية أخرى قيودها.
وفي عز االضطرابات السياسية إثر فوز جو 
بايدن باالنتخابات الرئاسية األمريكية وتشكيك 
دونالد ترامب بصدقية النتائج، غرقت الواليات 
المتحدة في األزمة الصحية، وقد سجل مستوى 
 2021 يناير  من  الخامس  في  للوفيات  قياسي 
مع 3930 وفاة في 24 ساعة. وال تزال الواليات 
مع  بالوباء  تضررا  العالم  بلدان  أكثر  المتحدة 
أكثر من 368 ألف وفاة حتى التاسع من يناير.

والمستشفيات  الوفيات  دوامة  من  وللخروج 
في  األكبر  األمل  يكمن  طاقتها،  استنفدت  التي 
اللقاحات. وقد بدأت حمالت تلقيح في ديسمبر 
في بريطانيا وروسيا والواليات المتحدة ثم في 
االتحاد األوروبي، فيما بدأت الصين تلقيح سكانها 

منذ يوليوز.
وحتى التاسع من يناير 2021، يشهد حوالي 
خمسين بلدا حمالت تلقيح مع ما ال يقل عن 22 

مليون جرعة أعطيت حول العالم.

ال�سالالت اجلديدة لوباء »كوفيد - 19«.. 
هل هناك من داع للقلق؟

- قال فيليبي نافيكا، الباحث الذي يدرس الطفرات الفيروسية في شمال البرازيل، 
إن المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي رصدت مؤخرا في اليابان 
ومنشأها األمازون، يمكن أن تكون معدية بالقدر نفسه مثل تلك التي رصدت في 

المملكة المتحدة أو جنوب إفريقيا.
وقال االختصاصي من معهد ليونيداس وماريا دين، والذي يجري دراساته 
أن يكون هذا  المحتمل  إنه من  المرموق،  أبحاث فيوكروز  بالشراكة مع معهد 
المتحور الجديد الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مقلق للغاية"، قد 

انتشر بالفعل في مناطق برازيلية أخرى.
 212 وهذا ما يثير قلق السلطات الصحية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 
حيث أودى كوفيد19- بأكثر من 205 آالف شخص، ليحل بعد  مليون نسمة - 
ال سيما وأن المتحورة نشأت في األمازون حيث ارتفعت   - الواليات المتحدة 
على نحو كبيرة الحاالت التي أدخلت إلى المستشفيات في األسابيع األخيرة، 

وال سيما في ماناوس، عاصمة والية أمازوناس.

ماذا نعرف عن هذه النسخة املتحورة اجلديدة؟
"قمنا بمقارنة العينات ورأينا أن تلك التي جمعت في منطقة األمازون كانت 
إضافية.  لطفرات  األخيرة خضعت  لكن  اليابان،  في  التي رصدت  لتلك  أسالفا 
نحن في طور إكمال التسلسل الجيني للتحقق مما إذا كانت هذه الطفرات التي 
عثر عليها في اليابان كانت موجودة بالفعل من قبل في منطقة األمازون، لكن 

هذا مرجح جدا.
نجري اآلن أبحاثا للتحقق مما إذا كانت هذه المتحورة هي السائدة حاليا في 
والية أمازوناس. يظهر تحليل العينات من نوفمبر أنها تمثل %50 من حاالت 
كوفيد19- في الوالية. عندما ننتهي من التسلسل الجيني لعينات ديسمبر، نتوقع  

أن ترتفع هذه النسبة".

هل ميكن أن تكون معدية مثل تلك املوجودة يف اململكة
املتحدة وجنوب إفريقيا؟

"لم يتم التأكد من ذلك بعد، لكنه ممكن جدا، ألننا الحظنا العديد من الطفرات 
ارتبطت  الخاليا(  باختراق  له  نتوء يسمح  )وهو  الفيروس  بروتين شوكة  في 

بالفعل بزيادة قدرة الفيروس على االنتقال.
لكن الوضع في ماناوس ليس ناجما فقط عن المتحورة الجديدة. لقد شهدنا 
زيادة حادة في الحاالت بسبب موسم األعياد ونحن في موسم تنتشر فيه على 

نحو كبير الفيروسات األخرى التي تنقل أمراض الجهاز التنفسي كل عام.
إن إحدى الفرضيات المطروحة هي أن هذه الطفرات حدثت على وجه التحديد 
نظرا لالرتفاع الكبير في عدد اإلصابات. ال نعرف إن كانت هذه المتحورة قد بدأت 
بالفعل باالنتشار خارج والية أمازوناس، ولكن بما أنها وصلت إلى اليابان، فمن 

الممكن جدا أنها وصلت إلى مناطق أخرى في البرازيل".

هل هناك مخاوف من أن تفقد اللقاحات
فعاليتها ضد هذه املتحورة؟

"هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع اآلن. لقد حضرت مؤخرا اجتماعا لمنظمة 
الصحة العالمية وكان ذلك أحد الموضوعات المطروحة. حتى اآلن ليس ما يدل 

على أن هذه المتحورة يمكن أن تمنع االستجابة المناعية بعد التطعيم".

 فيليبي نافيكا، الباحث البرازيلي للطفرات الفيروسية:

ال�ساللة االأمازونية املتحورة من كورونا، قد 
تكون معدية مثل الن�سخة الربيطانية



 

على الرغم من االرتياح الواسع إلصدار الرئيس 
رئاسيا  مرسوما  عباس  الفلسطيني   محمود 
بالدعوة لالنتخابات العامة في   الضفة الغربية،   بما 
فيها القدس،   وقطاع   غزة،   ألول مرة منذ عام2006   ،  
 عبر مراقبون ومحللون فلسطينيون عن مخاوفهم 
من أن إجراء االنتخابات في   هذا التوقيت ما زال  

 يواجه تحديات وعقبات داخلية وخارجية . 
املخاوف  في   هذه  السبب  املراقبون    ويعزو 
تطبيق  وعدم  السابقة  للحوارات  املتكرر  للفشل 
لتوفير  املاسة  املصالحة،   والحاجة  اتفاقيات 
فلسطينية  ملرحلة  الضمانات،   تؤسس  من  جملة 
املصالحة  وتحقيق  االنقسام  النهاء  تشكل  جديدة 

والشراكة بني مكونات املجتمع الفلسطيني . 
أصدر    يوم    عباس  محمود  الرئيس     وكان 
 الجمعة املاضي   مرسوما رئاسيا بعقد االنتخابات 
حالة  إلنهاء  كمخرج  والرئاسية  التشريعية 
املقاومة  حركة  موافقة  الفلسطيني،   بعد  االنقسام 

االسالمية  ) حماس (. 
الفلسطينية  الفصائل  تجتمع  أن  املنتظر     ومن 
في   القاهرة في   وقت الحق من هذا الشهر لالتفاق 
على التفاصيل االجرائية لعقد االنتخابات العامة . 
 وستجرى االنتخابات التشريعية والرئاسية بشكل 
الرئاسي،   حيث  ما ورد في   املرسوم  متتابع،   وفق 
بتاريخ   22   مايو   التشريعية  االنتخابات  ستعقد 
2021 ،   وستعقد االنتخابات الرئاسية بتاريخ 31    

 يوليو . 2021   
   كما جاء في   املرسوم أن االنتخابات التشريعية 
الوطني   الفلسطيني،   املجلس  انتخابات  من  جزء 
 املؤسسة التشريعية ملنظمة التحرير الفلسطينية،  
الستكمال  تاريخ   31   غشت   2021   موعدا   وحدد 
النظام  أحكام  الوطني   وفق  املجلس  تشكيل 

األساسي   ملنظمة التحرير الفلسطينية . 

-مخاوفتكريساالنقسام-
التي   الحقيقية  األسباب  املعروف     من   غير 
تحديد  قرار  الفلسطيني   التخاذ  الرئيس   دفعت 
موعد االنتخابات في   هذا التوقيت .  ويعزو الكاتب 
هاني   املصري   اهلل  رام  السياسي   من  واملحلل 
األمريكية   في   اإلدارة  التغييرات  إلى   السبب 
تنازل  عن  الدولي   والعربي،   فضال   ،   والضغط 
حماس عن املبدأ الذي   كان األهم بالنسبة لها وهو 
في   وقت  والبرملانية  الرئاسية  االنتخابات  إجراء 
واحد وليس بشكل متدرج كما كانت تطالب حركة 

التحرير الوطني   الفلسطيني  ) فتح (. 
ليس  حقيقة  ما   يخشاه  املصري   إن    وقال 
العامل الخارجي   بقدر مخاوفه من أن تشكل هذه 
القائم  الوضع  " الستنساخ  مدخال   االنتخابات 
وتجديد  تغيير  دون  الداخلي   من  االنقسام  من 
االنتخابات   أن  املصري   إلى  حقيقي ".  وينبه 
" ستواجه تحديات،   واقع االنقسام،   وتوفر األجواء 
الحرة والنزيهة من دون تزوير إلى جانب تدخالت 
التمويل الخارجي   وإذا ما كانت نتائج االنتخابات 
سيتم احترامها فلسطينيا وإسرائيليا وأمريكيا ".  
ويشير إلى مصير مجهول  " النتخابات املجلس 
الوطني   ملنظمة التحرير كون أن التوافق تم على 
توالي   االنتخابات في   ظل مخاوف من أن تقف عند 

الرئاسية وقد ال تصل حتى إليها ".  
بمواعيد  مرسوم  إصدار  املصري   أن  ويرى 
الفصائل  بني  بدء حوار  ثم  ومن  أوال  االنتخابات 
ثانيا هو  " سير باملقلوب "  إذ كان   يتعني أن   يكون 
االنتخابية،   العملية  إنجاح  على  منصبا  الحوار 
 وال   يشمل عددا من القضايا الجوهرية التي   يؤدي  

 تجاهلها إلى حصاد الفشل ". 
هذا  كل  قبل  األفضل  من  " كان  أنه      ويوضح 
االنتخابات،   والتوافق  بيئة مالئمة إلجراء  توفير 
النتخابات  انتقالية،   تحضر  حكومة  تشكيل  على 

حرة ونزيهة وتحترم نتائجها ". 

-غموضبشأنااللتزام
باالنتخاباتونتائجها-

إبراهيم  السياسي   من   غزة مصطفى  املحلل  يؤكد 
النظام  لتجديد  عامة  انتخابات  إلى  اللجوء  أهمية 
وطنية،   كضرورة  السياسي   الفلسطيني   وشرعيته 
بما  التنبؤ  أحد   يستطيع  ال  أنه  الى   لكنه   يشير 
الى أن هناك  القادمة .  وأشار  الفترة  سيحصل خالل 
عدة أشهر متبقية إلجراء االنتخابات واملنافسة على 
هذه  التشريعي   الفلسطيني،   وخالل  املجلس  مقاعد 
تؤدي   إلى  قد  كثيرة  أشياء  تحدث  أن  األشهر   يمكن 
عميقة  فجوات  هناك  وأن  االنتخابات،   خاصة  إلغاء 
وحماس .  ويشير  فتح  الحركتني  بني  الثقة  عدم  من 
مصير  بينها  من  كثيرة  أسئلة  إلى  كذلك  إبراهيم 
العمل  التي   تدير  لحماس  التابعة  اإلدارية  اللجنة 
السلطة  أجهزة  الحكومي   اليومي   في   غزة،   وغياب 
الفلسطينية ومدى احترام حرية العمل السياسي   في  
عن  متساو،   فضال  بشكل  والقطاع  الغربية   الضفة 
إجراء االنتخابات في   القدس في   ضوء عدم صدور 
موقف إسرائيلي   رسمي   بشأن السماح بإجرائها في  
 املدينة السيما مع توجه إسرائيل النتخابات جديدة 

في   مارس املقبل . 
االنتخابات  بإجراء  قد سمحت  اسرائيل     وكانت 
القدس .  عام   2006   في   شرق  الفلسطينية  العامة 
سياسية  بأزمة  تمر  إسرائيل  أن  ابراهيم   ويرى 
مستمرة ولن   يكون من السهل عليها املوافقة عالنية 
إلى  في   القدس،   مشيرا  فلسطينية  انتخابات  على 
ضرورة وجود خطط فلسطينية بديلة في   حالة عدم 

سماح إسرائيل بإجرائها . 
" تسهيل "  إلى   األوروبي   إسرائيل  االتحاد  ودعا 

 تنظيم االستحقاق في   كل األراضي   الفلسطينية .   
األوروبي   قدم  " االتحاد  أن   في   البيان  وجاء 
لجنة  لعمل  متواصال  دعما  األخيرة  في   السنوات 
التحضير  أجل  من  ومولها  املركزية  االنتخابات 
لكل  وشاملة  ونزيهة  حرة  انتخابات  لتنظيم 
مع  للتعاون  " يبدي   استعداده  الفلسطينيني " ،   وهو  

األطراف املعنيني من أجل دعم العملية االنتخابية ". 
وأضاف املتحدث باسم وزير الخارجية األوروبي   أن  
" االتحاد األوروبي   يدعو كذلك السلطات اإلسرائيلية 
إلى تسهيل إجراء هذه االنتخابات في   كل األراضي  

 الفلسطينية ". 
لكن لم   يتضح ما إذا ستسمح إسرائيل التي   ضمت 
القدس الشرقية بعدما احتلتها في   عام1967   ،   للسكان 

الفلسطينيني بالتصويت في   االستحقاق املقبل . 
الوضع  كون  قائمة  " الخشية  أن   إبراهيم     ويرى 
عن  فضال  املهيأ  وغير  واملرتبك  الداخلي   املنقسم 
في   واسعة  ومناطق  اإلسرائيلي   بالقدس  التحكم 
قبل  االنتخابات  كل  أن   يفجر  الغربية   يمكن   الضفة 
إجرائها ".  ويشدد ابراهيم في   املقابل على أن إجراء 
االنتخابات سيشكل اختبارا حاسما للفلسطينيني من 
املؤسسات  ترميم  عبر  االنقسام  على  االنتصار  أجل 
وحرة  وديمقراطية  حقيقية  في   انتخابات  الرسمية 
إلنهاء  العامة  االنتخابات  تقود  أن  نزيهة .  ويؤمل 
االنقسام الفلسطيني   الداخلي   املستمر منذ منتصف 

على  حماس  حركة  سيطرة  إثر  عام   2007   على 
األوضاع في   قطاع   غزة بالقوة . 

 وستكون هذه ثالث انتخابات   يجريها الفلسطينيون 
منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في   الضفة الغربية 
وقطاع   غزة بموجب اتفاق أوسلو للسالم املرحلي   مع 
إسرائيل عام .  1994   وجرت أول انتخابات تشريعية 
انتخابات  أجريت  عام1996   ،   ثم  متزامنة  ورئاسية 
الرئيس عباس،   وبعد  فيها  رئاسية عام   2006   وفاز 
التشريعي   للمجلس  انتخابات  أجريت  بعام  ذلك 

 وأسفرت عن فوز حركة حماس باألغلبية . 

-تأثيراالنتخابات
علىعمليةالسالم-

 
في   مرحلة  الفلسطينية   وستجري   االنتخابات 
إدارة  وصول  عقب  للفلسطينيني  بالنسبة  حساسة 
أفق  وتراجع  بايدن  جو  األمريكي   املنتخب  الرئيس 

املحلل  الصدد   يرى  إسرائيل .  وبهذا  مع  السالم 
السياسي   الفلسطيني   من رام اهلل رجب أبو سرية 
أنه في   حال لم تحدث أي   عقبات أو تحديات فمن 
شأن االنتخابات تعزيز موقف السلطة الفلسطينية 
كجهة شرعية ومنتخبة لفتح أفق سياسي    للمرحلة 

املقبلة .  
ويقول أبو سرية إن السلطة الفلسطينية ستظهر 
بالشراكة بني حركتي   فتح  االنتخابات معززة  بعد 
الحال  عليه  هو  مما  أقوى  وحماس،   وستكون 
اليوم،   وهذا   يعني   أن أي   اتفاق مع السلطة القادمة 
بمجرد  أنه  التنفيذ .  ويضيف  مكفول  سيكون 
الطرف  الفلسطينية،   سيكون  االنتخابات  إجراء 
أي   اتفاق  لعقد  ودوليا  محليا  الفلسطيني   جاهزا 
تخرج  أن  إسرائيل  من  تاريخي،   فيما مطلوب  حل 
معتدلة  مرنة،   أو  حكومة  االقتراع  صناديق  عبر 
أوال،   الطرفان  به  لحل   يقبل  للتوصل  كاف  بشكل 
 ويضمنه املجتمع الدولي   بما فيه الواليات املتحدة 
املضي   في   إجراء  أن  سرية  أبو  ثانيا .  ويعتقد 
الفلسطيني   سيعني   االنقسام  وإنهاء  االنتخابات 
فلسطني  النهائي   بني  الحل  ملفاوضات  الباب   فتح 
وإسرائيل،   لذا فهي   تنطوي   على أهمية بالغة،   على 
أكثر من صعيد وفي   أكثر من اتجاه،   ما لم   يتم عرقلة 

العملية الديمقراطية . 
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االتحاد-وكاالت

 تحديات داخلية وخارجية اأمام االنتخابات الفل�سطينية

» االتحاد األوروبي  
 يدعو كذلك السلطات 

اإلسرائيلية إلى تسهيل 
إجراء هذه االنتخابات في  

 كل األراضي
الفلسطينية «.  لكن لم  
 يتضح ما إذا ستسمح 

إسرائيل التي   ضمت
القدس الشرقية بعدما 
احتلتها في   عام 1967 

 ،   للسكان الفلسطينيين 
بالتصويت في  

 االستحقاق المقبل . 

   إصدار مرسوم بمواعيد
االنتخابات أوال ومن ثم 

بدء حوار بين الفصائل
   ثانيا هو  » سير 

بالمقلوب «  إذ كان  
 يتعين أن   يكون الحوار 

منصبا على إنجاح 
العملية االنتخابية،  
 وال   يشمل عددا من 
القضايا الجوهرية 

التي   يؤدي
تجاهلها إلى حصاد 

الفشل «. 



 1-فشل)املشروع(اإلسالمي
 

"  التي   "  لالنتفاضات   املباشرة   النتائج  من   كان 
البوعزيزي   في   حادثة  العربي   منذ  العالم   عرفها 
ليجدوا  الحكم  دفة   يناير   2011   ،   تسلم اإلسالميني 
مع  مباشرة  مرة   ،   في   مواجهة  أنفسهم   ،   ألول 
مسؤوليات التدبير الحكومي  .  حدث هذا في   تونس 
تحالفا  أكتوبر   2011   التي   أفرزت  تشريعيات  مع 
عقب  النهضة   ،   وفي   املغرب  حركة  بقيادة  ثالثيا 
حزب  بأغلبيتها  نونبر   2011   التي   فاز  تشريعيات 
العدالة والتنمية  .  وهو نفس السيناريو الذي   حصل 
املسلمني  اإلخوان  رئاسيات   2012   التي   قادت  بعد 

إلى تسلم الرئاسة بمصر  . 
رياح   السياسي   بفضل  اإلسالم  تمكنت حركة   لقد 
"  من الوصول إلى صدارة املشهد  "  الربيع العربي  
هذا  نأتلف    في   تقييم  او  نختلف  .  قد  السياسي  
املؤكد  اإلسالمية   ،   لكن  للحركات  املفارق  التاريخ 
قد  الثالث  التجارب  خالل  من  األسالميني  حكم  أن 
"  املوعودة وفي   توحيد  "  النهضة   فشل في   تحقيق  
أرض  إلى  االنتخابية  الوعود  وفي   تنزيل  املجتمع 
الشارع  بخروج  انتهت  الحكم  من  الواقع   ،   سنة 
املصري   وعزل الرئيس   ،   وفي   تونس استمرت ظاهرة 
االغتيال السياسي   فسقوط حزب  "  النهضة  "  ،   وفي  
الوعود  الحكومي   وتبخرت  التحالف  تصدع   املغرب 

االنتخابية ودخول املغاربة قاعة انتظار باردة  . 

2-أسبابانهيار
»البديل«اإلسالمي 

 
تصورهم  بطبيعة  اإلسالميني  فشل    يرتبط 
ممارستهم  خالل  التي   اختزلوها  للديموقراطية 
االقتراع   ،   حيث  لصناديق  وحيد  كمعادل  للحكم 
صارت الشرعية االنتخابية هي   سندهم    في   الحكم 
في   التفكير  املعارضة  لالستفراد   ،   وإلغاء  كطريق 
في   خطابات  املشترك  أصبح  .  ولذلك  والتدبير  
اإلسالميني أنهم إفراز لصناديق االقتراع   ،   وبالتالي  
في   طعن  هو  وسياساتهم  في   الحاكمني   فأي   طعن 

اإلله  عبد  تدخالت  أن معظم   الديموقراطية ... ونتذكر 
بنكيران لم تخل من التشديد على أن اهلل اختار حزبه 
.  ومعنى  أزمات املغرب   البالد واختاره لحل  لقيادة 
ذلك أن من  "  اختاره اهلل  "  ال   ينبغي   أن   يتم انتقاده 
بنكيران  نرفزة  سر  هو  كان  .  وهذا  معارضته   أو 
كلما تناهى إلى علمه خبر مظاهرة أمام البرملان أو 
احتجاج في   قرية أو اعتصام بمعمل  .... ألن هؤالء في  
 نظر بنكيران   ،   وفي   نظر كل اإلسالميني   ،   يعاكسون 
رجل      سياسي   قد   إرادة  إرادة اهلل   ،   وال   يعاكسون 
إلفراغ    امليتافيزيقا  ... توظيف  وقد   يخطئ    يصيب 

 الديموقراطية من مضمونها الحقيقي  . 
 في   هذا اإلطار،   ال بد من استحضار مكون أساسي  
 في   فكر اإلخوان املسلمني   ،   في   كون اإلسالميني بشكل 
عام   ،   ال   يؤمنون بفكرة الوطن الذي   تحده جغرافية 
إلى  محدودة وسيادة مضبوطة   ،   بل هم مشدودون 
فكرة   يعتبرونها هي   األسمى والتي   تفيد بأن الوطن 
في   جرى  ما  اعتبروا  اإلسالمية .   ولذلك  األمة  هو 

 مصر جرى في   بيتهم الخاص  . 
التوحيد  لحركة  الشديد  اإلصرار   ونتذكر 
واإلصالح على تعبئة أنصارها للتظاهر باملغرب ضد 
ال   "  في   مصر  الشرعية   على  "  االنقالب  أسمته   ما 
بأن ذهاب  اعتقادها  أال وهو  إال بشيء واحد   يفسر 
حركات  إيذان    بذهاب  -  هو  اهلل   -  رحمه  مرسي  
اإلسالم السياسي   من املقاعد الحكومية   ،   لدرجة أن 
شدة هلعهم    وفزعهم من استحضار هذا املال جعلهم  
بعدة  العرش   يبرمجون وقفات احتجاجية   يوم عيد 

مدن مغربية  ... 
االسالميون    التي   يناضل  الشرعية  ذريعة   أما 
باخوانهم    في   أسوة  استعادتها  أجل  من   املغاربة 
االخوان  فروع  كل  فهم  طبيعة  عن   مصر،   فتعبر 
ولنمط    وللفكرة    الديموقراطية  للسياسة  املسلمني 
 تدبير الحكم   ،   ذلك أن اصطفافهم    املتأخر وراء العمل 
منظريه    لم   يكن  الديموقراطي   الذي   كانوا   يكفرون 
الذي   يركبونه    للوصول  الجسر  سوى  في   الواقع 
.  حدث هذا في   االنقالب عليه   ثم  الحكم   ،   ومن  إلى 
 مصر حني استولى مرسي   وجماعته في   ظرف سنة 
على املناصب العليا وأقر االعالن الدستوري   القائم 
والفن  واالعالم  القضاء  وحاصر  االستبداد  على 
والثقافة   ،   وهو نفسه ما حدث في   املغرب   ،   حني قامت 
أال  تنظيمي   واحد  قانون  بإصدار  بنكيران  حكومة 
وهو التعيني في   املناصب السامية لتتمكن من زرع 
وأيضا  الحساسة  وبالقطاعات  في   اإلدارة  أوتادها 

بتكذيب    كل وعودها االنتخابية  .... 

3-تناقضاتاخلطاباالسالمي
في   في   واضحة  بدت  واالنتهازية    اللصوصية 
.  وحني  املبكرة   البدايات  منذ  اإلسالميني   سلوك 
االسالميني  مطرقة  بني  نفسها  الشعوب  وجدت 
في   دس  بحلم  الديكتاتوريات   ،   تمسكت  وسندان 
 عسله سم الحرص على الوصول إلى السلطة   ،   وحني 
للفاجعة   ،   ويا  الغرابة  الحكم   ،   ويا  سدة  تسنموا 
 استخدموا نفس اساليب الديكتاتوريات من إقصاء 
/  الزاد  الدين   بخبث   يرتدي   لبوس  وتهميش   ،   لكن 
في   معاملتهم   ربا   يعدل  املنتظرين  للبسطاء  املخدر 
لم   .  إذ  في   ذلك   مسبوقة  وقاحتهم   غير  ... وكانت 
حتى  وخطاباتهم   يجف  شعاراتهم  كلمات  حبر   يكد 
انقلبوا على كل شيء وتحولوا من قيمني على مصير 
الناس  تقيس  جماعة  أو  مجموعة  إلى  وأمة  شعب 
"  فرمانات "  وسبحاتهم   ،   وتصدر   لحاهم  بطول 
 التحريم والتحليل ناسفة عقودا من حياة تبدو قمة 

في   املدنية والعلمانية والتواشج االجتماعي   قياسا 
بما سعوا إليه ونشره بني الناس  . 

 نعم لم ولن   يكون منطقيا الحديث عن ديموقراطية 
األديان  وروح  أن جوهر  من  الرغم  اسالمية   ،   فعلى 
على  هلل  وأوصياء  رجاالتها  أن  واحدة  ،   إال  كلها 

األرض  ) كما   يدعون  (  ال   يعترفون بآخر أبدا  . 
 دولة الخالفة التي   ينادون بها كانت لزمن وأقوام 
وثقافة واقتصاد درست مظاهرها وانتهت صالحية 
باملطلق   ،   ثابت  جوهر  قيامها   ،   الدين  موجبات 
 والحياة كرة تدور وتدور   ،   فتتبدل أقوام ومعطيات 
تطبيق  الحمق  ... من  علمية   واكتشافات  وعلوم 
قواعد املاضي   الثابت املنقضي   على مستقبل متحرك 

ديناميكي   حي  . 
كان  مبتغاهم  إلى  اإلسالميني  وصول  أن    اعتقد 
مرحلة ضرورية   ،   لنكتشف ضحالة مشروعهم   ،   هذا 
كرسي   خال  .  ففيما  باملشروع   تسميته  لنا  جاز  إن 
مشروع  تقديم  من  اآلن  حتى   السلطة   ،   لم   يتمكنوا 
برامج  نر  لدولة   يؤسسونها   ،   ولم  ومتكامل  واضح 
معظم  تعاني   منها  معقدة  مشكالت  لحل  خططا  أو 
الشعوب العربية من فقر وبطالة وأمية واحترام الفرد 

واحترام الفرص على أساس الكفاءة ال الوالءات  . 
ديموقراطية  ... فثمة  األرض   على  ديموقراطية  ال 
وأقلية   أكثرية  الشعب  من  التي   تجعل  األكثرية 
... هناك لعبة ديموقراطية عبر صناديق االقتراع  ... ما 
وكواليس  الصناديق  لعبة  من  وأنبل  أكبر  به  نحلم 
فيها  مدنية   يتمتع  دولة  إلى  ... نطمح  السياسة  
الجميع بحقوق املواطنة وواجباتها في   ظل قانون ال 
أحد   يقف فوق سطحه   ،   يكون رجال الدين فيها داخل 

معابدهم فقط  . 
 أنا ممن   يؤمنون بفساد الرؤية العامة لالسالميني  ،  
أرى  ... وال  وفشلهم   إخفاقهم  عبء  تتحمل   وأراها 

واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  اإلخفاقات 
التي   سجلت بحق تجربتهم إال انعكاسا لفساد هذه 
في   الذي   بثوه  الفاسد  الدم  إنه  لنقل  ... أو  الرؤية  
حتى  املؤسسية  املجتمع  بأوصال  فسرى   برامجهم 
إلى  اإلسالميني  رؤية   ،   كرؤية  باملرض .. ألن  أصابها 
امليالدي   ،   حتما  العاشر  أو  السابع  القرن  مفاهيم 
وعوامله  الزمن  بفعل  وحيويتها  حياتها  ستفقد 
املؤكدسة   ،   فاملفاهيم التي   تسكن العقل تكبر والهرم 
وتشيخ وتموت   ،   وإن لم تكرم بدفنها تعرض العقل 
الجسد    حني   يعتريها  للخرف   ،   حالها كحال خاليا 
النضوب ويئني املوت ال تعود قادرة على بث الحياة 
والحركة في   األوصال  .  وعوضا عن إكرام هذا الخرف 
اإلسالميون  السياسية   ،   أصر  املمارسة  عن  وفصله 
بعض  بث  أن  لهم  عليه   ،   وتراءى  اإلبقاء  على 
السلفي   املاضوي   من  في   خطابهم  الحداثة  مفاهيم 
الدستورية  ،   املدنية   ،   الديموقراطية   ،   الشرعية  نوع 
أفخر  أن رش  ... ولكنهم ال   يعرفون   سينجي   حكمهم  
هبوب  أن   يمنع  ال   يستطيع  الباريسية  العطور 

الرائحة الكريهة من امليت .... 
اإلسالمي   هي   التي   هزت  الخطاب    تناقضات 
كرسي   االسالميني   ،فهو تارة خطاب فيزيقي   يمارس 
السياسة في   دور الرئاسة وتل أبيب   ،   ويدير تحالفاتها 
األخالق   ،   عقال  من  املنفلتة  الشرسة  وصراعاتها 
بالنسبية ... وتارة  ويأتمر  التغير  لقوانني   ويخضع 
ويأخذ  املثل  في   عالم  ميتافزيقي   يحلق  هو  أخرى 
في   الخطابة  السموات  ،   يمارس  جنات  إلى  مريديه 
 املساجد والشوارع   ،   ويخضع املطلق والثابت واهلل 

لبرنامجه املعروض سياسيا ... 
على  الذين   يتباكون  مع  نقف  أن  ال   يستقيم   لذلك 
الحريات  من  في   املوقف  الحداثية  االزدواجية 

الفردية . 
ومكابدة   ،   وهي   خط  قناعة  الفردية   والحرية 
انتقائية نختار  متواصل في   التفكير وليست سوقا 
الحالة  فقط   ،   في   هذه  الشدة  ما   يالئمنا وقت  منها 
القيمي   لتبرير  بالعدل  استنجادا  الحرية  تصبح 

انتهازية ايديولوجية مفضوحة  . 
العربي   اإلسالمي   تغير  تغير،   والعالم   العالم 
ذاته   ،   التاريخي   ،   ال   يشكل في   حد  .  والتغير  كذلك  
 "  .  حجة على ضرورة فشلهم   ،   لكنه عامل أساسي  
 وضع اإلنسانية  "  التاريخي   الحالي   ،   لم   يعد مهيئا 
لقبول خضوع مطلق  "  لرقابة ايديولوجية  "  ،   حتى 
ال   يقترحون   ،   "  ،   واإلسالميون  "  دينية   كانت   ولو 
 على املستوى السياسي   واالجتماعي   ،   شيئا آخر   ،  
 الحرية ال تختزل بحرية الصالة والصوم   ،   والتجارة  
ال   .  وهم  ومتحركة   عديدة  اليوم  الشعوب   ،   حرية 
 . إال حريات ساكنة وبائتة   الشعوب  أمام   يعرضون 
الذي   ال   يفي   بحاجة  املطلق  النكوص  من  نوع   إنها 
أحد من املواطنني  . "  الحريات الحديثة  "  ،   ويجب أن 
نصر على هذا التمييز   ،   ال تشبه في   شيء الحريات 
حركات  عنها  العتيقة   ،   التي   تدافع  اإلنسانية 
الشعوب  .  اليوم   ،   تحتاج  السياسية   اإلسالميني 
التعبير،   السفر،   وحرية  املعتقد  ،   وحرية  حرية  إلى 
والنقابات  األحزاب  تشكيل  التغيير،   وحرية   وحرية 
والجمعيات والنوادي .  إنها  "  الشعوب  "  بحاجة إلى 
وحرية  املكان  الجسد   ،   حرية  الفكر   ،   وحرية  حرية 
.  واإلسالميون ال   يعترفون بشيء من هذا   ،   الزمان  
 وان فعلوا   ،   فال ضامن ملستقبل   ،   وال نعرف ما هي  

 حدودهم الحقيقية للحرية  . 
 لنتعبد ... ولنترك اآلخرين   يعيشون بحرية  .  والعدل 
في   .  وبخاصة  في   املطلق   عدل  .  وال  امللك   أساس 

 املطلق الديني   املحدد الوجهة والصفة مسبقا  . 

4-السياسةسياسةوالديندين
 " الدولة   شجعت  عسيرة  تاريخية  في   ظروف 
 اإلسالم السياسي  "  في   لبوسه الدعوي   والحزبي  
بهدف  واالنتشار  االشتغال  شروط  له   ،   ووفرت 
واستغل  الديموقراطي ...   اليسار  مواجهة 
  ... "  في    املجتمع   "  للتسرطن   اإلسالميون  
وستتنبه الدولة إلى خطر هؤالء مع أحداث الدار 
لها  فتبني  في   16   ماي   2003 . ؛  املؤملة  البيضاء 
كان   يؤطر  اليسار  زرعت ...  إن  ما  تحصد  أنها 
في   التظاهرات  حناجرها  لتفجر  الجماهير 
هذه  فيدجنون  اإلسالميون  االحتجاجية  ،   أما 

الجماهير لتفجر أجسادها ... 
لقد تبني أن االسالميني تيار   يسكن في   املغرب 
هي   مفترضة  في   جغرافيا  روحيا  لكنه   يقيم 
في   املغرب   ،   أي   الطريق  الدينية  الدولة   إقامة 
التوحيد  حركة  كانت  .  وإذا  العالم   أخونة  إلى 
واإلصالح تقدم نفسها باعتبارها ثمرة اجتهادات 
التجاوب  املغربية  ،   ونتيجة  االسالمية  الحركة 
بني اجتهادات االسالميني املغاربة وإخوانهم في  
"  مسافة  على   تؤكد  فإنها  ذلك   الشرق   ،   وبرغم 
" ،   وكذلك  املسلمني   اإلخوان  حركة  من  تنظيمية 

على مسافة من بعض اجتهادات هذه الحركة  . 
على ضوء  القول  في   هذا  النظر  دققنا  ما  إذا 
التنظيمية   ،   وكذلك  وهيكلتهما  الكيانني  تاريخ 
على ضوء تقييم فترة ممارستها للحكم من خالل 
حزب العدالة والتنمية في   املغرب  )  نونبر 2012     
 ( في   مصر   والعدالة  الحرية  (  وحزب  اآلن    إلى 
 يونيو   2012   إلى    يوليوز  (  2013   ،   فسنجد أن 
هناك تماثال بني الكيانني ال   يخرج عن اإلطار العام   
اإلخوان  حركة  مؤسس  البنا  حسن   الذي   رسمه 

املسلمني في   الثلث األول من القرن العشرين  . 
الشرعية  نيله  والتنمية   ،   منذ  العدالة  اعتنق 
وانخراطه في   العمل السياسي   داخل املؤسسات 
الخطيب   ،   وبفضل  الكريم  عبد  الراحل  بفضل 
الجبهة  البصري   ،   شعار  ادريس  اآلخر  الراحل 
الوطنية املتطرفة في   فرنسا وشعار كل الشعبويني 
    "   Tousاو  " فاسدون   "  كلهم  كله   في    العالم 
  "  pourrisوظل   يقول لقواعده واملتعاطفني معه 
إن كل األحزاب املغربية األخرى مليئة باملنافقني 
بطونهم  والذين   يمألون  والفاسدين  واللصوص 
بمال الفقراء   ،   والذين ال   يراعون اهلل وال   يريدون 
أبدا وال   يكترثون بالشعب املغربي   دخول الجنة 

 إطالقا  . 
دخل الحزب معمعة العمل الحكومي   والبرملاني  ،  
 وشرع في   اكتشاف ملذات الحياة   ،   وفجأة وجد 
وهو   بنكيران  زعيمه  أمام  أنفسهم  املغاربة 
 يمتشق املعاش تلو املعاش   ،   ويرفض التخلي   عن 
املناصب الدنيوية الزائلة   ،   أو التي   كان   يصفها 
بأنها زائلة   ،   ويجلس في   الدار   يراقب الفيسبوك 
الرحمة  رصاص  خالله  من  واليفاوته   ،   ويطلق 
على نفسه أوال   ،   وعلى حزبه ثانيا   ،   وعلى عديد 
الشعارات التي   أمطر بها الناس هو ورفاقه   ،   أو 
لنقل إخوانه   ،   في   الحزب سابقا على امتداد عديد 

السنوات . 
رأسها  عن  السترة  تزل  لم  العينني  ماء  آمنة 
فقط في   باريس ذات نزوة ليست عابرة  .  آمنة ماء 
لنا  والتنمية  ،   وقالت  العدالة  رأس  عرت  العينني 
جميعا بصريح العبارة إن السياسة سياسة وإن 
الدين دين   ،   وأن الجمع بينهما ألجل نيل املناصب 

البرملانية أو الوزارية عيب كبير وخطير . 
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مناقشات

دولة الخالفة التي  
 ينادون بها كانت لزمن 

وأقوام وثقافة واقتصاد 
درست مظاهرها 

وانتهت صالحية موجبات 
قيامها   ،   الدين جوهر 

ثابت بالمطلق  ،   والحياة 
كرة تدور وتدور   ،   فتتبدل 

أقوام ومعطيات وعلوم 
واكتشافات علمية  ... من 

الحمق تطبيق قواعد 
الماضي

الثابت المنقضي  
 على مستقبل متحرك 

ديناميكي   حي   

اأ�سباب انهيار  »البديل«  الإ�سالمي

اأزمة الإ�سالم ال�سيا�سي

بالربيع  بعد مرور عشر سنوات على ما سمي 
للمجتمعات  السياسية  الخارطة  تغيرت  العربي، 
سياسيا  وحراكا  اجتماعية  أحداثا  شهدت  التي 
هو  بينها  املشترك  القاسم  ولكن  جذري.  بشكل 
صعود التيار اإلخواني، والسيما ظاهرة االسالم 
االسالم  مفهوم  بالفعل  كبير.  بشكل  السياسي 
املفصلية  املرحلة  لهذه  سابقا  كان  السياسي 
الدولية  الظروف  ولكن  الحديث،  التاريخ  في 
واإلقليمية ساعدت على إنضاجه وإيصاله ملراكز 
القرار. وإذا كانت تجربة االسالميني في مصر لم 

وذلك  السنة،  تتجاوز  لم  حيث  طويال،  تستمر 
نظرا لعدم قابليتها على التأقلم مع خصوصيات 
وكذلك  املصري،  والسياسي  االجتماعي  النظام 
السياسي  للشأن  االسالميني  تدبير  طريقة 
على  الجماعة  رأي  تغليب  فكرة  تطبعها  التي 
كنظام  الدولة  بمفهوم  اإليمان  وعدم  الوطن، 
سياسي مدني مؤسساتي يجب أن تؤطره قواعد 
فإن  اإليديولوجيا،  عن  بعيدة  تقنية،  براغماتية 
االسالم السياسي بكل من تونس واملغرب عمر 
بشكل أكبر، ولكن تجربته لم تكن بتلك السهولة، 
أزمة  في  وأنه  أال  اليوم،  واقعه  يؤكده  ما  وهو 

حقيقية. 
االسالم  يعيشه  الذي  للوضع  تحليلنا  إن 
من خالل  عنه  االجابة  ينبغي  اليوم،  السياسي 
تساؤلني محوريني : السؤال األول : أين تتمظهر 
هو  أزمة االسالم السياسي ؟ والسؤال الثاني : 
ملاذا يعيش االسالم السياسي على وقع أزمة وما 

هو مصيره الحتمي على ضوء ذلك ؟ 
السياسي،  االسالم  يعاني  البداية،  في 
التيار  هذا  تتبنى  التي  الحركات  وبالضبط 
وتنتمي له، من أزمة هوية. فهي تحاول التنظير 
ألفكار بعيدة عن موطنها ومكان نشأتها. أفكار 
البلدان  خصوصيات  تراعي  أن  دون  تقمصتها 
بفكرة  تؤمن  ال  فهي  بها.  توجد  التي  واألوطان 
الوطن بقدر ما تقدس مفهوم الجماعة واملرشد، 
تكاد تغيب أيضا مفهوم  الفقيه واملريد، بل  أي 
تحكم  التي  والبراغماتية  والقانون  املؤسسات 
والعالقات  والسياسي  االقتصادي  التسيير 
الدولية. وفي نفس الوقت وصلت لتدبير الشأن 
مشروع  تطوير  عن  عاجزة  وهي  السياسي 
مجتمعي تنموي حقيقي تؤمن به، ألنه ليس لها 
مشروع  لها  ما  بقدر  مجتمعي  تنموي  مشروع 

ال  معينية  إيديولوجيا  على  ينبني  وسريالي 
تتالءم مع الواقع.

 ويمكننا القول أن حركات االسالم السياسي 
تتأقلم مع  املياه، وال  كاألسماك ال تعيش خارج 
الدينية  الخطابات  هي  ومياهها  والجو،  البر 
الدينية  للنصوص  معينة  قراءات  على  املبنية 
وخطاب شعبوي يستميل الناس لتظهر في صفة 
املنقذ ولكن حني تخرج من فقاعة املاء هذه تصير 
عاجزة عن وضع مشروع حقيقي يلبي حاجيات 

الناس االقتصادية واالجتماعية والتنموية. 
ثانيا، هناك مسألة معادلة االسالم السياسي 
املعايير  ازدواجية   : الخطاب  وازدواجية 
العميقة  األزمة  تمظهرات  أبرز  من  والخطاب 
صيغته  في  السياسي،  االسالم  يعيشها  التي 
السياسي  االسالم  حركات  جميع  الحالية. 
مواصلة  جاهدة  حاولت  للسلطة  وصلت  التي 
قنواتها  تقدمه عبر  الذي  القديم  تبني خطابها 
ارتداء  نفسه  اآلن  وفي  اإلعالمية،  وكتائبها 
السياسي  وجودها  مع  يتالءم  خطاب  عباءة 
تدبيرية. ولكن  وما صارت تشغله من مناصب 
فكرية  إعاقة  تعيش  جعلتها  االزدواجية  هذه 
وتجعلها تبدو من جديد بدون مشروع أوهدف، 
وغير قادرة على التشبث بأي مشروع كان. وهذا 
ناجم عن غياب رؤية االسالم السياسي لألمور 
ومواصلته  السياسية  البراغماتية  منظور  من 

التشبث بأفكار وقراءات إيديولوجية معينة. 
كذلك،  والسياسية   املجتمعية  التطورات  إن 
واملغرب  عام  بشكل  العالم  يعيشها  التي 
بالخصوص، توحي بأن اإلسالم السياسي غير 
فالوضعية  التغيرات،  هذه  مواكبة  على  قادر 
التعامل  على  قادرة  نخبا  تحتاج  الحالية 
بمنطق رياضياتي عقالني مع مختلف القضايا، 

وحدة  هي  وحيدة  بفكرة  تؤمن  قومية  وتيارات 
الدولة والوطن، وسيادة الدستور والقانون. وإن 
وإنما  جماعاتي،  بمنطق  تسير  ال  املؤسسات 
في  التفكير  عنه  ينجم  محض،  سياسي  بمنطق 
السياسي  اإلسالم  واألكيد  وأخيرا.  أوال  الوطن 
على  قادر  وغير  مستعد  غير  الحالي،  بمفهومه 

خوض هذه التجربة. 
التي  التطورات  تواكب  ال  التي  الحركات  إن 
املطاف  بها  ينتهي  التاريخ  مجرى  بها  يسير 
حركات  تستوعب  لم  وإذا  صفحاته.  خارج 
خطابها  تجديد  ضرورة  السياسي  االسالم 
عنه،  تدافع  إرساء مشروع حقيقي  والعمل على 
مشروع يتالءم مع املفاهيم الوضعية والفلسفية 
للدولة والقانون واملؤسسات، فإنها لن تستطيع 

البقاء. 
املغرب،  في  االسالميني  تجربة  أن  واألكيد 
تجليات  كل  أظهرت  التسيير  مناحي  كل  في 
االسالم  يعيشها  التي  البنوية  األزمة  هذه 
مشروع  تبني  على  قدرته  عدم  وأن  السياسي، 
تنموي،  سياسي  اجتماعي  اقتصادي  حقيقي 
ديني  لخطاب  الترويج  في  تصريفها  يحاول 
مستهلك مبني على الشعبوية، ودغدغة املشاعر، 
واستمالة القلوب. ولكن سنوات ما بعد ما سمي 
بالربيع العربي غيرت بنية الشعوب التي صارت 
تسير في منحى التخلي عن هذا الخطاب الديني 
املستهلك، وتتبنى خطابا قوميا وطنيا، وعمليا 
باألساس األول، يطمح ملشاريع حقيقية تستجيب 
الحتياجاته وليس لشعارات رنانة الوقع لها على 

حياته وعلى واقعه املعيشي. 

* طالب ماستر قانون أعمال- 
جامعة محمد الخامس الرباط

األكيد أن تجربة 
االسالميين في   المغرب،  
 في   كل مناحي   التسيير 

أظهرت كل تجليات 
هذه األزمة البنوية 

التي   يعيشها االسالم 
السياسي،   وأن عدم 

قدرته على تبني   مشروع 
حقيقي   اقتصادي  
 اجتماعي   سياسي  

 تنموي،   يحاول تصريفها 
في   الترويج لخطاب 

ديني   مستهلك مبني  
 على الشعبوية،   ودغدغة 

المشاعر،   واستمالة 
القلوب … 



املادي  غير  الثقافي  التراث  أن  الشقيقة،  الجزائر  في  ُيدرك  ال 
الذي ُيماَرس في بلدينا معا، فيه تشابه واختالف بسيط .فهو 
ُيتوارث جيال بعد جيل،  الحدود،  قبل ترسيم  إرث عام مشترك 
امللكات  ذوي  بفضل  وُيصقل  واملهارات،  السنني  بفعل  ويتطور 

واملواهب.
يؤلف  شقيقان،  قطران  والجزائر  املغرب  أن  البيان  عن  غني 
بينهما أكثر بكثير ما تنسفه السياسة. فلكليهما تاريخ مشترك 
ولغة واحدة وِعرق واحد وتراث واحد وذاكرة جمعية ومستقبل 
الحدود-بشكل  رسم  في  االمبريالية  الدول  أفلحت  ولقد  واعد. 
الواحد،  الكبير  الشعب  بني  الشقاق  وبث  الطرفني،  بني  جائر- 
وأججت اإلحساس بالهوية والنظرة الضيقة للماضي، للحاضر 

واملستقبل.
وألن الجزائر تمتلك أكبر مساحة في القارة األفريقّية، وموارد 
ترسانة  بناء  في  ومتنوعة،ُوظفت-لألسف-  كثيرة  طبيعية 
عسكرية مبالغ فيها، بعقدة حب التفوق والتعملق، على حساب 
املغرب  لنقل تحسد  أو  تغار  فإنها  الجزائريني،  إخوتنا  معيش 
أعراض  املستويات.ومن  كافة  على  حثيثة  بخطى  يتطور  الذي 
لتحد من  باملناكب  تتربص وتتحني وتتدافع  أنها  الحسد،  هذا 
تحركاته، وتغمط  حقوقه وتقمع مشاريعه، وتستكثر عليه  أيضا 

أحقيته في تراثه  الثقافي والالمادي.  
والعجب، أن تتحدث الجزائر عن أن التراث الالمادي بمنطقة 
ال  لذلك  الثقافية،  موروثاتها  ضمن  يندرج   العربي  املغرب 
أدبية  سرقات  حول  ممال  حديثا  باستمرار  تلوك  أن  نستغرب 
إليها،  مغاربة   أعالما  وتنسب  املغرب ضدها،  بها  قام  وفكرية 
بن  الرحالة  شاكلة  على  الكبيرة  بمجهوداتهم  التاريخ  اعترف 
األماكن  إلى  األعالم،  األمر  ويتعدى  زياد..  بن  وطارق  بطوطة، 
واألفكار واملواقف والفنون واآلداب واملوسيقى.. ولكن املغرب، لم 
يطالب أو يتبجح- يوما- بمشاهيَر«جزائريني« من الفن واملغنى 
والقلم والسياسة والرياضة.. مسقطُهم مدينة وجدة املغربية.. !
ولَكم سمعنا الجزائر تتهم هذا املطرب أو ذاك امللحن املغربي 
األمر  وامتد  سارق،  أو  نّحال  بأنه  تراثية  أغنية  موضوع  في 
الجزائر  ترديد  املواقف، حتى صرنا  ُنصبح ونمسي على  إلى 
وليس  األمريكية  املتحدة  بالواليات  اعترف  من  أول  هي  بأنها 
وخطابات  وكذا..  كذا  في  املغرب  من  أسبق  املغرب !وهي 
التعاظم  واملبالغة وثنائيات  التفضيل  بأسماء  طافحة  الجزائر 
واالستصغار والتعريض واللمز والوعيد.. والحديث املستفيض 

عن األوليات واألسبقات كلما أتت على ذكر املغرب.
والُعجاُب، في إطار عنجهية الجزائر واستماتتها في إضعاف 
إبداٍع  أو  بفضٍل  االعتراف  وعدم  بل  املغربي،  الالمادي  التراث 
أجل  من  واملهاترات  املحاضرات  وتعقد  الندوات  للمغرب،تقيم 
أن تستأثر بملكية  عادة متجذرة أو تقليد تغلغل في تفاصيل 
حياة املغاربة مثل طبق الكسكس، أو »سكسو«، بفتح السني أو 
كسرها أو تسكينها،  القصعة الشهيرة باملغرب، الذي يعد شارة 
وتقاليده  وعاداته  الحضارية  وسلوكاته  الثقافية  شاراته  من 
املآتم  وفي  صالتها،  بعد  جمعة  كل  في  يكون  الذي  األثيرة، 
أو  منزل  أعمدة  فوق  أو سقف  »ضالة«  رمي  وعند  والعقائق.. 
أو  عند انتهاء عملية الحصاد.. أو قرب املساجد في »ليلة 27« 
إخراج النذور والصدقات.. أو كوجبة  غذاء أو عشاء أو سحور 
باللنب من غير مرق.و ويفضُل الكسكُس، أن يلقب ب«الْطعاْم«، 
يؤكل  بواسطة املالعق أوعلى شكل ُلْقمات ُمكّورة باليد، وبعد 
الشبع  يتم لحس األصابع واحدا واحدا، فكل حبة من حباته، 

في املعتقد الشعبي،حسنة وأجركبير. 
باملغرب حسب املناطق املختلفة،  وتتحضر طريقة »الكسكس« 
فثمة  منّوعة،  أنواع  أوالشعير.وهو  الذرة  أو  بالقمح  ويكون  
الكسكس ب«الْتفاية«، أي بالبصل والزبيب والحمص، وقد يكون 
فقط بالعدس والبصل من غير لحم، أو بالخضر املتنوعة)سْبع 
والحمص(،  والجزر  األحمر  والقرع  الفلفل  خاصة  ْخضاري(، 
العامة  لدى  مايسمى  املرق،أو  من  »زالئف«  والتوابل،وترَفقه 
وا(. وُيكلُل الكسكَس لحُم  الدجاج  أو لحم الديك الرومي  ب)الّرْ
، أو لحم الظأن أولحم الخروف أو لحم البقر أولحم الجمل، أو 
القّديد أي اللحم املجفف، أو لحم رأس الكبش،بل من املناطق من 

توظف  حتى السمك )األخطبوط والفرخ والتونة..(
إفريقيا،  شمال  حضارة  قدم  في  ضارب  الكسكس،  أن  ِمراء  ال 
وآية ذلك أن هناك الكسكس املغربي والجزائري والتونسي، بل 
أمريكي،ما  وحتى  وفرنسي  مصري  وآخر  ليبي  كسكس  هناك 
أن  عامليا،غير  العوملة صار  بسبب  الكسكس  بأن  نقول  يجعلنا 
إصرار الجزائر على أحقية ملكيته،وضرب التعددية الكسكسية 
من  ضرب  الغية،  أو  ثانية  نسخة  كسكسها  عدا  ما  واعتبار 
ولذته  وخصوصيته  تفرده  له  املغربي  املغالطة.فالكسكس 
عمق  في  الضارب  املختلفة،وتاريخه  املميزة  وطبخته  ونكهته 
الثقافة املغربية األثيلة، وال يمكن نكران وجوده، فبشهادة سواح 
العالم وأهل الذائقة الرفيعة يستأهل اعترافا دوليا، وأن ُتسجل  
اليونيسكو ملكيته للمغرب كتراث غير مادي مستقل وليس أبدا 

مشتركا مع هذا البلد أو ذاك. 
إنها  فراغ،  عن  والخصائص  األوليات  حول  الصراع  يكن  لم   
لحق  التنّكر  استراتيجية تتغيا  بأهداف  امللعونة،  السياسة 
جزائر  تنتهجها  أيضا،  واملادي  الالمادي،بل  تراثه  في  املغرب 
واملتحكمة  الغالبة  املهيمنة  القوية  الدولة  أنها  بزعم  اليوم 
خصوصياتها  منها  وتنزع  هوياتها   من  املنطقة،تسلخها  في 
تكن  األمريكية،  املتحدة  »الواليات  أن  وحسبنا  وموروثاتها، 
األمريكيني  السفراء  فصندوق  املغربي،  للتراث  عميقا  احتراما 
 860 من  أكثر   ،2002 سنة  منذ  استثمر،  التراث  على  للحفاظ 
ألف دوالر أمريكي في 11 مشروعا من أجل الحفاظ على التراث 

الثقافي املغربي، املادي منه والالمادي. 

  دفعت رسالة السيد إسماعيل هنية إلى السيد الرئيس 
الفلسطيني أبو مازن بموافقة حركة حماس على إجراء 
الفلسطيني  الشارع  انقسام  إلى  بالتوالي؛  االنتخابات 
بسياسيه ومثقفيه وكافة مكوناته إلى اتجاهني؛ االتجاه 
األول ال مبالي ملا يحدث وفاقد األمل في الجميع ويراهن 
في  السير  على  الفلسطينية  األطراف  قدرة  عدم  على 
حدث  كما  التطبيق  في  ستفشل  وأنها  الخطوة؛  هذه 
االنتخابات  إجراء  محاولة  وفشل  السابقة،  املرات  في 
لرأيهم  يستندون  تجربة  سنوات  أربع  قبل  املحلية 
ويرون  لالنتخابات  متحمسون  اآلخر  واالتجاه  عليها، 
إيجابية في االتجاه الصحيح؛ وأنها أول  فيها خطوة 
الغيث للتوافق على أساسيات العمل الوطنى وتحقيق 
املجتمع  كينونات  كافة  بني  الفلسطينية  الشراكة 
السياسى  النظام  صياغة  إلعادة  وفرصة  الفلسطيني؛ 
واملرحلة  الفلسطيني  شعبنا  متطلبات  مع  يتواءم  بما 
التي تمر بها قضيتنا؛ وكذلك لهيكلة وتنظيم  الحرجة 
التحديات  ملواجهة  يسمح  بما  الفلسطينية  املؤسسات 
هذا  بني  وما  الفلسطينى.  الوطنى  بمشروعنا  املحدقة 
وذلك تبرز عدة تساؤالت!! ففي حال لم تحدث االنتخابات 
ما هو مصير املشروع الفلسطيني برمته؛ وإن حصلت 
االنتخابات وهذا ما يرجوه غالبية شعبنا الفلسطيني 
فكيف ستتم في ظل هذا االنقسام ما بني شطري الوطن، 
وكيف سيتم معالجة الرفض االسرائيلى ملشاركة أهلنا 
وكيف  القادمة،  االنتخابات  قوائم  شكل  وما  بالقدس؛ 

الشديدة  املنافسة  ظل  في  االنتخابية  األجواء  ستكون 
ما بني حركة فتح وحماس. وغيرها الكثير مما تدور من 

تساؤالت بني املواطنني.  
وأمام حالة الضبابية وااللتباس في املفاهيم واملواقف؛ 
أمام  فنحن  الفلسطينية.  حالتنا  بها  تدور  والتي 
االنتخابات؛  إنجاز  في  والنجاح  الفشل  سيناريوهات 

وهى كالتالي:   
أواًل: سيناريوهات فشل الذهاب لالنتخابات  

حالتنا  شهدته  فقد  بجديد  ليس  الفشل  وسيناريو 
الفلسطينية مرات عديدة في محاوالت إجراء االنتخابات 
الفلسطينية في السنوات السابقة؛ والتي كان يتم تكليف 
د. حنا ناصر رئيس لجنة االنتخابات املركزية للتنظيم 
واإلعداد والتجهيز لالنتخابات؛ ويستمع ناصر للجميع 
وفى  االنتخابية،  العملية  لتسيير  إلرضائهم  ويسعى 
نهاية األمر تفشل جهوده نتيجة إجراءات وتفاصيل هنا 
وهناك؛ وتتبادل األطراف االتهامات وتنتهي فكرة إجراء 
االنتخابات كسحابة صيف؛ ونعود ملربع االنقسام مرة 
حال  في  ألنه  مختلفة  تبدو  قد  املرة  هذه  ولكن  أخرى، 
فشلت االنتخابات قد تذهب حركة حماس ومعها بعض 
عن  بعيدا  غزة  في  سياسية  باتخاذ خطوات  الفصائل 
يعزز  ما من شأنه  الوطنية؛ وهو  والسلطة  فتح  حركة 
االنفصال السياسي ما بني قطاع غزة والضفة الغربية. 
وحينها نفقد األمل في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة 

تضم غزة تحت جناحيها. 
ثانيا : سيناريوهات نجاح الذهاب لالنتخابات  

املاضية  الفترة  طوال  والتسريبات  الحديث  حسب 
ملا  القادمة  املرحلة  حليف  يكون  قد  النجاح  فسيناريو 
آخرها  كان  والتي  عملية؛  خطوات  من  الطرفان  يقدمه 
إصدار  وكذلك  التوالي؛  بنظام  حماس  حركة  قبول 
بتحديد  الخاص  الرئاسي  للمرسوم  مازن  أبو  الرئيس 
واملجلس  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  مواعيد 
يسعيان  الطرفني  كال  أن  إلى  يشير  ما  وهو  الوطنى. 
ضغوط  نتيجة  االنقسام  حقبة  على  الستار  سدل  إلى 
خارجية أو ملصالح حزبية أو ألي أسباب كانت لم يتم 
اإلعالن عنها. وهنا تجدر اإلشارة لعدة توقعات الذهاب 
في  املتوقعة  القوائم  شكل  خالل  من  وذلك  لالنتخاب، 
العملية االنتخابية القادمة، ومت ستتمخض عنها من 

نتائج.  
االنتخابات  خوض  وحماس  فتح  حركتي  اتفاق 
نتائجها  قبول  يضمن  بما  عليها  متفق  واحدة  بقائمة 

نتائج  وحسم  اآلخر،  الطرف  على  طرف  انقالب  وعدم 
الشكل  إلظهار  املستقلة  القوائم  بعض  مع  االنتخابات 
على  واملحافظة  العالم؛  أمام  لالنتخابات  الديمقراطي 
تغيير  مع  عليه  هو  ما  على  الوضع  ويبقى  بقائهما 
إلظهار  املستقلني  من  لقوائم  وإضافة  الوجوه،  بعض 
تدعو  الذي  بالشكل  العالم  أمام  الديمقراطى  العرس 
إليه الدول األوربية والعالم، وهنا يتم إرضاء الفصائل 
األخرى باالنضمام للقائمة املشتركة تحت مسمى وحدة 
التشريعى  املجلس  دخول  لهم  يضمن  مما  وطنية، 
وهو  رجاالته؛  على  كل طرف  ويحافظ  نسبتهم،  حسب 
ما سينتج إقامة حكم أشبه باالتحاديات أو الفدرالية ما 
بني غزة والضفة الغربية؛ وكما يعلم الجميع في النظام 
الفدرالي يكون تقسيم أو توزيع للسلطات واملهام بني 
الحكومة الوطنية »الفدرالية« وبني التقسيمات الفرعية 
املحافظة  وتسير  املقاطعة؛  أو  كاملحافظة  املوجودة 
أمورها بشكل مستقل وال تستطيع الحكومة الفدرالية 
التدخل في صالحياتها إال في حاالت ذات البعد القومى 

يكون من اختصاص الحكومة الفدرالية. 
إلى  إضافة  بمفرده؛  االنتخابات  فصيل  كل  يخوض 
والساخطني،  والغاضبني  املستقلني  من  قوائم  عدة 
بني  ما  القادمة  األشهر  في  طاحنة  حرب  نشهد  وهنا 
املرشحني؛ ونلمس عجزهم على عدم قدرتهم على إقناع 
الشارع الفلسطيني الذي سأم كل الشعارات والعبارات 
العملية  عن  تتمخض  وقد  املستهلكة،  والوجوه 
جاءته  الذي  الحر  شعبنا  يقودها  مفاجآت  االنتخابية 
فرصة ذهبية ملحاكمة مراهقى السياسية؛ الذين عبثوا 
بمستقبله ومستقبل أجيال بأكملها، وطوال سنوات لم 

يضعوا الشعب في حساباتهم الحزبية والشخصية.  
أربعة  ملدة  انتظره شعبنا  استحقاق  أمام  اليوم  نحن 
عشر عاما، وبعد إصدار السيد الرئيس أبو مازن مراسم 
االنتخابات؛ والتي ال تفصلنا عنها إال أشهر قليلة، فقد 
حان الوقت لهذا الشعب املغلوب على أمره أن يحاسب 
كل من تالعب بمستقبله ومستقبل أبنائه ويدفعه ثمن 
الفلسطينية  القضية  أضعفت  التي  االنقسام  سنوات 
وتيه.  لقد عادت  وبطاله  وعوز  فقر  شعبها  وأنهكت 
املهدورة  كرامته  خاللها  من  للشعب ليستعيد  السلطة 
على مقصلة االنقسام.. وعلى الشعب قول كلمته وإليه 
لنظام  نموذج  لتشكيل  القادمة  التغيير  مرحلة  ُتسند 
سياسى ديمقراطى حر ونزيه يكفل الحقوق والحريات 

ويحقق ما يصبو إليه شعبنا.  

�سيناريوهات االنتخابات القادمة

قبل حوالي عشر  املغاربة  فيه  كان  الذي  الوقت  في   
حزب  على  كبيرة  آماال  يعلقون  اليوم  من  سنوات 
العدالة والتنمية ذي املرجعية اإلسالمية، في أن يدشن 
واليته بخوض معركة حاسمة ضد الفساد، الذي جاء 
إلى الحكم ممتطيا صهوة محاربته، وأن يبادر قياديوه 
أولئك  منهم  والطهرانية، وخاصة  الزهد  يدعون  ممن 
ترابية  مجالس  ورئاسة  املدن  بعمودية  حظوا  الذين 
أو الثقة امللكية في تولي حقائب وزارية وغيرهم من 
فتح  على  االنكباب  إلى  عليا،  مناصب  في  املعينني 
في  القدوة  وإعطاء  املجتمع،  وتطهير  الفساد  ملفات 

الحزم واالستقامة وصيانة األمانة... 
اإلله  عبد  السابق  الحكومة  ورئيس  بزعيمهم  فإذا   
ابن كيران يفاجئ الجميع باإلعالن عن انهزامه ورفع 
الفساد  رموز  وجه  في  سلف«  عما  اهلل  »عفا  شعار 
الذين استنزفوا خيرات البالد ونهبوا أموال العباد. 
ومن ثم انطلق مسلسل التطبيع مع الفساد. حيث لم 
يتأخر تساقط رؤساء املجالس الترابية تباعا وكأوراق 
الخريف، ومن بينهم بعض املنتمني إلى حزب املصباح 
اإلداري،  القضاء  طرف  من  عزلهم  قرارات  إثر صدور 
ومالية  إدارية  اختالالت  في  تورطهم  خلفية  على 
مجالس  ومنها  الجماعية  املجالس  بتدبير  مرتبطة 
ومحاكمة  والقنيطرة.  سليمان  وسيدي  املحمدية 
ارتكاب  وومكناس، جراء  الحاجب  من  كل  في  آخرين 

بأخالقيات  وتضر  واألنظمة،  للقوانني  منافية  أفعال 
خروقات  تشمل  الجماعة،  ومصالح  العمومي  املرفق 
والتسيير  واملحاسبي  املالي  الجانب  في  خطيرة 
الجماعية  واملمتلكات  العمومية  والصفقات  اإلداري 

وتبذير املال العام وغيره كثير...
      وما كان لنا أن نعود ثانية للحديث عن هذه اآلفة 
الخطيرة التي تفشت بشكل رهيب خالل هذه السنوات 
األخيرة بمختلف القطاعات واإلدارات، في ظل إسناد 
املسؤوليات لغير مستحقيها من ذوي الكفاءات الذين 
يتحلون بحس وطني صادق وروح عالية من االلتزام 
املسؤولية  وربط  الجيدة  الحكامة  غياب  باملسؤولية، 
باملحاسبة. كما تشهد بذلك تقارير املفتشيات العامة 
األعلى  املجلس  رأسها  وعلى  الرقابة  ومؤسسات 
الرفوف  داخل  مجمدة  لألسف  تظل  التي  للحسابات، 

في انتظار من يحركها.
على  بقوة  األيام  هذه  الرائج  الخبر  ذلك  لوال        
صفحات التواصل االجتماعي الوارد من جهة درعة- 
تافياللت، الذي يتحدث عن إحالة ملف رئيس مجلسها 
الحبيب  السابق  والوزير  املصباح  بحزب  القيادي 
بجرائم  املكلفة  العامة  النيابة  أنظار  على  الشوباني، 
األموال باستئنافية فاس إلى جانب عدد من املتهمني 

معه وضمنهم مقاولني وموظفني...
سابقا  املكلف  الوزير  سوى  ليس  والشوباني     
بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني، الذي تم إعفاؤه 
من منصبه رفقة سمية بنخلدون القيادية بنفس الحزب 
والوزيرة املنتدبة في التعليم العالي والبحث العلمي، 
بسبب الضجة اإلعالمية التي أثارتها عالقتهما تحت 
ما سمي آنذاك بفضيحة »الكوبل الحكومي« قبل إشهار 
الفساد من أخطر  أن  أكثر من غيره  زواجهما. يعرف 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  تحقيق  معوقات 
والسياسية والبيئية، ويساهم في حرمان األفراد من 
التمتع بالحقوق والحريات والعدالة وضمان مستقبل 
السياسات  صياغة  من  إقصائها  الصاعدة،  األجيال 
واملشاركة  التنموية،  املخططات  ومختلف  العامة 
الوثيق  االرتباط  ذات  املصيرية  القرارات  بناء  في 

بمستقبلهم ونهضة مجتمعهم...
منذ  تالحقه  ظلت  الفساد«  »شبهة  لعنة  أن  بيد     
تافياللت،  درعة-  جهة  مجلس  رئاسة  كرسي  اعتالئه 
إلى  اململكة وأكثرها حاجة  أفقر جهات  التي تعد من 
االستفادة من ثمار التنمية. إذ في الوقت الذي كانت 

آمال الساكنة معلقة على ابن مدينة »أبي الجعد« في 
أن يخرجها من غياهب البؤس والتهميش واإلقصاء، 
يأتي  أهمية،  أكثر  له  بدت  أخرى  أولويات  له  كانت 
»كات  نوع  من  سيارات  سبع  اقتناء  مقدمتها  ففي 
أثار  مما  ضخمة،  ميزانية  الجهة  كلفت  توراغ«  كات 
امتعاض الكثيرين واعتبروه هدرا للمال العام، وقبل 
حتى أن تهدأ العاصفة أقدم على إيداع طلب استفادة 
من كراء بقعة أرضية بمساحة 200 هكتار من األراضي 
عالم  ولوج  في  منه  رغبة  زهيد،  بسعر  الساللية 
االستثمار عبر إقامة مشروع فالحي مندمج لألعالف...
إدارة  طريقة  ضد  االنتقادات  أن  ذلك  من  واألدهى    
تجاوزات  من  عليه  يقدم  وما  للمجلس  الشوباني 
معتبرا  تعنتا،  إال  تزده  لم  وإدارية  مالية  وخروقات 
التطاول  في  الحق  له  يخول  جدا  الكبير  منصبه  أن 
على القوانني واألنظمة وأن ال كلمة تعلو فوق كلمته، 
مما دفع بعدد من أعضاء الحزب إلى تقديم استقالتهم 
لتسلطه  رفضا  بالراشيدية،  اإلقليمية  للكتابة 
واحتجاجا على التدبير السيء والفضائح املتواصلة. 
ليست  املجلس  تدبير  التي شابت  املالية  فاالختالالت 
وليدة اليوم، بل انطلقت منذ تشكيله سنة 2015، وأن 
النيابة  لدى  املعارضة  فرق  وضعتها  التي  الشكاية 
العامة منذ ثالث سنوات خالل شهر يناير 2018، هي 
التي سلطت الضوء على تلك الخروقات واالختالالت 
املرتبطة بصرف املال العام على عدة مستويات منها 
قضاء إحدى عطله رفقة أفراد أسرته بفندق على حساب 
اإلطعام  ونفقات  التنقل  تعويضات  املجلس،  ميزانية 
القل  اقتناء حافالت  رياضية، صفقة  لفائدة جمعيات 

املدرسي...
 وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها في حق الحبيب 
الشوباني رئيس مجلس جهة درعة – تافياللت، علينا 
أن ندرك جيدا إن حزب املصباح أثبت بما ال يدع مجاال 
حزب  أنه  العجاف،  سنوات  العشر  هذه  خالل  للشك 
انتهازي بامتياز استغل الخطاب الديني والطهرانية 
في الوصول إلى الحكم، وأن قيادييه يمارسون سياسة 
براغماتية صرفة، وال يجدون أدنى غضاضة في إطالق 
مصالحهم  مرجحني  األوهام،  وبيع  الكاذبة  الوعود 
الذاتية والحزبية الضيقة على املصلحة العليا للوطن 
كل  لتقديم  الدائم  استعدادهم  عن  كاشفني  وأبنائه، 
الحفاظ  أجل  من  املجحفة  القوانني  وتمرير  التنازالت 

على االمتيازات...
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هل ينهي الق�ساء ف�سائح ال�سوباين ؟!
املادي  غير  الثقافي  التراث  أن  الشقيقة،  الجزائر  في  درك 

اسماعيل الحلوتي

الرتاث الثقايف الالمادي �سّد 
وجذب بني املغرب واجلزائر

د. عبير عبد الرحمن ثابت  

عزيز 
الحالج
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بعني تيزغة

ألنه يتناقض مع »خالصات« املجلس االنضباطي للمؤسسة 

احتجاج نقابي على قرار  للمديرية الإقليمية  با�شتوكة 
اأيت باها ب�شاأن اعتداء على اأ�شتاذ

عبداللطيف الكامل
 

أيت  اشتوكة  بإقليم  تعليمية  نقابات  أصدرت خمس 
باها، بتاريخ 15 يناير2021، بيانا استنكاريا - توصلنا 
اإلقليمية  للمديرية  “قرار  تضمنه  ملا   - منه  بنسخة 
للتربية والتكوين باإلقليم، والقاضي بإلغاء قراراملجلس 
حق  في  ببلفاع«،  النخيل  بثانوية  املنعقد  اإلنضباطي 

تلميذ تورط في االعتداء على أستاذ  باملؤسسة.  
وشجب البيان قرار املديرية اإلقليمية »التي نصبت 
ملف  في   17/116 املذكرة  وفق  مدنيا  طرفا  نفسها 
النخيل  بثانوية  البدنية  التربية  أستاذ  على  اإلعتداء 
خلق  في  تسبب  املديرية  قرار  أن”  معتبرا  ببلفاع«، 
التربوية  األطر  كل  وسط  بالتذمر  متسم  مشحون  جو 
واإلدارية للمؤسسة، ألنه قرار غير مناسب مع الواقعة 

التي عرفتها الثانوية«.
ذات  في  الخمس،  التعليمية  النقابات  وانتقدت 
املديرية اإلقليمية مع امللف، وخصوصا  البيان،«تعامل 
تقرير  إعداد  في  دورها  تجاوزت  التي  التقصي  لجنة 
األزمة«،  فتيل  لنزع  مناسبة  حلول  واقتراح  موضوعي 
كما حملت املسؤولية الكاملة »في هدر الزمن املدرسي 
للجهات التي أفتت بإلغاء قرارمجلس القسم اإلنضباطي، 

وخصوصا وأن املؤسسة تعيش  فترة اإلمتحانات«.

  ومن جهة أخرى  طالبت  اإلطارات النقابية الخمسة 
الوزارية  املذكرات  روح  »باحترام  اإلقليمية  املديرية 
ملحاربة العنف في الوسط املدرسي، وخصوصا املذكرة 
الحقيقي في  إفراغها من مضمونها  تم  التي   ،17/116
تجاهلت  حني  اإلقليمية  املديرية  قبل  من  القراراملتخذ 

دور املجلس االنضباطي وإفراغه من محتواه«.
ضد  تضالي  برنامج  عن  الخمس  النقابات  وأعلنت 
»من خالل  باها،  أيت  باشتوكة  اإلقليمية  املديرية  قرار 
التوقف عن العمل ملدة نصف ساعة بعد االستراحة في 
الحمراء  الشارة  وحمل  واملسائية  الصباحية  الفترة 
كل  ومقاطعة  يناير2021،   16 السبت  يوم  من  ابتداء 
من  واالستقالة  النخيل  ثانوية  أشغال مجلس مؤسسة 
عضوية جمعية دعم مدرسة النجاح والجمعية الرياضية 
بساحة  واالعتصام  العمل  عن  والتوقف  املدرسية 
املؤسسة وتنظيم وقفات وأشكال نضالية  متعددة أمام 

مقر املديرية اإلقليمية واألكاديمية الجهوية«.
النخيل  بثانوية  التدريسي  الطاقم  وكان  هذا 
ببلفاع، قد  نظم وقفة احتجاجية استنكرت ما اعتبره 
املحتجون« تدخال  لبعض األطراف الخارجية، وضغطا 
على املديرية اإلقليمية لإلبقاء على املتورط في  االعتداء  
داخل املؤسسة، بعدما قرر املجلس االنضباطي  تغييره  
األستاذ  وكرامة  سمعة  عن  دفاعا  وذلك  للمؤسسة، 

املعتدى عليه«.

�شخ�ص مختل عقليا
»يذبح« طفال ببودنيب  

بقصر«تاوزكارت«  عقلي   اختالل  من  يعاني  شخص  أقدم   
في  صغير  طفل  »ذبح«  على  الرشيدية،  إقليم   - بودنيب  بجماعة 

ربيعه الخامس.
له  سبق  الشخص  هذا  فإن«  السكان،  بعض  أقوال  وحسب 
التورط  في بعض  السلوكات العنيفة والالفتة، كإقدامه على ذبح 
، والذين سبق لهم   بعض  الحيوانات األليفة أمام أنظار السكان 
تنبيه السلطات املعنية غير ما مرة  بشأن خطورة هذا الشخص، 

والقادم من مدينة وجدة«.
وحسب املعطيات املتوفرة، فإن »هذا الشخص الذي يعاني من 
اضطرابات عقلية، ذبح، يوم األحد املنصرم، طفال  بدم بارد بشكل 
لم  وكأنه  الدوار  أزقة  في  سيره  وتابع  »تازوكارت«،  في  مفاجئ 

يرتكب أي جرم«.
وبعد علمها بالحادثة، حلت بعني املكان مختلف األجهزة األمنية 
املختصة، التي تمكنت من توقيف املشتبه فيه ونقله لسرية الدرك 
املسطرة  ومباشرة  معه  البحث  لتعميق  بودنيب،  ببلدة  امللكي 
األموات  ملستودع  الضحية  جثة  نقل  تم  فيما  حقه،  في  القانونية 

باملستشفى الجهوي بالرشيدية.
فجر مبارك

تارودانت .. الحاجة اإلى مقر 
اأمني جديد بالدائرة الأولى

يتوافد يوميا على مقر الدائرة األولى لألمن بأقنيس بتارودانت، 
للتعريف  الوطنية  البطاقة  للحصول على  املواطنني  كبير من  عدد 
اإللكتروني، واستحضارا للنمط الجديد لطلب البطاقة، وما يواجهه  
رجال األمن من  إكراهات من أجل القيام بواجبهم، حيث يالحظ أن 
موظفي هذه  الدائرة  األمنية  يعملون في ظل ظروف صعبة تعسر 
إنجاز هذه الوثيقة، باإلضافة إلى  وثائق إدارية أخرى. فالفضاء 
ببطاقة  الخاص  املقر   – القضائية  الشرطة  )مقر  أي  عام  بشكل 
التعريف(، ال يستوفي الشروط املطلوبة املتعارف عليها، ما يتسبب 
في خلق بعض الصعوبات للعاملني بهذا الفضاء، والذين يجتهدون 
بعض  تتوجه  ملا سلف،  واستحضارا  بهم.  املنوطة  باملهام  للقيام 
فعاليات املجتمع املدني والحقوقي باملدينة، إلى السلطات املعنية، 
العاملني  املوظفني  بمقام  يليق  مقر  إيجاد  على  العمل  أجل  من 
بالدائرة االولى لألمن باملدينة، ويسمح، بالتالي ،  بتقديم الخدمات 

للمواطنني في ظروف مريحة للجميع.
عبد الجليل بتريش

الداخلة.. »المنظومة التربوية 
والبعد الحقوقي«

 

شكل موضوع »املنظومة التربوية والبعد الحقوقي« محور ندوة 
بالداخلة،  والتكوين  التربية  ملهن  الجهوي  باملركز  مؤخرا  نظمت، 

بشراكة مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
الجيدة  والتكوين،  للتربية  الجهوية  األكاديمية  مديرة  وأكدت 
والتربوية  اإلدارية  األطر  حضرتها  التي  الندوة  خالل  اللبيك، 
املتدربة باملركز، »على األهمية التي يكتسيها إدماج البعد الحقوقي 
في العملية التعليمية والتعلمية«، مبرزة »الدور الذي تضطلع به 
الوسط  داخل  اإلنسان  حقوق  ثقافة  تكريس  في  التربوية  األطر 

املدرسي«.
الطفل:  »حماية حقوق  أربع مداخالت شملت  الندوة  وتضمنت 
خبير  األثير،  الواحد  »لعبد  وطنية  وسياسات  دولية  مرجعيات 
و«املدرسة  االنتقالية،  والعدالة  اإلنسان  حقوق  في  ومستشار 
وحقوق اإلنسان، أية عالقة؟«  لعلي الديحاني، أستاذ مكون باملركز 
التربية  في  و»الحق  بالعيون،  والتكوين  التربية  ملهن  الجهوي 
مكون  أستاذ  دلبوح،  ألحمد  البشرية،  التنمية  ورهانات  والتعليم 
بالداخلة، و»التربية على  والتكوين  التربية  ملهن  الجهوي  باملركز 
واقعها وسبل تطويرها«،  التعليمية،  باملؤسسات  اإلنسان  حقوق 
لكل من عبد الصمد العماري وسعيد ملرابط، وهما أستاذان مكونان 

باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بالداخلة.

بينهم أطفال صغار

بني مالل.. م�شردون ازدادت اأو�شاعهم ق�شاوة 
تحت وطاأة البرودة ال�شديدة

�شاكنة دوار اولد اأحمد ال�شاحل  تطالب بفتح 
المدخل الموؤدي اإلى منطقة اأيت علي

حسن المرتادي

الحالية،  املناخية  التقلبات  قساوة  ظل   في   
مدينة  وفضاءات  شوارع   من  العديد  باتت 
»حاالت   تحتضن  الطرقية  ومداراتها  مالل  بني 
األعمار،   مختلف  ومن  الجنسني  من  إنسانية« 
تشكو العوز وتتوسل املساعدة.  وضعية تطرح 
أكثر من سؤال بشأن تداعياتها القاتمة املتعددة 

األوجه أمام غياب البدائل الناجعة؟
الباردة  الليل  ساعات  في  قسوة  تزداد  حاالت 
من خالل أعداد  األطفال املشردين واملتخلى عنهم، 
والتي تشكل »غصة إنسانية« بالنسبة للمتتبعني 
لشؤون املواطنني باملدينة ،  حيث  أنه كلما أسدل 
الليل ظلمته إال ويعاين املرء  أطفاال، ما بني 10 
سنوات فما فوق ، يبحثون عن أماكن بها  أركان 
وزوايا ملمارسة عملية اختباء تسمح لهم بتجرع 
املخضب بوسط  أو  »السيليسيون«  »الهيكون« 
حتى  االحتماء  وبالتالي  بالستيكية،  أكياس 
الثمالة من شدة البرد وقسوته. وتختلف  األماكن 
أنفسهم  الذين وجدوا  األطفال  تأوي هؤالء  التي 
الحياة   قسوة  غيرتها  بريئة  بمالمح  بالشوارع 
وغابت بالنسبة لهم الشمس واحتضنتهم برودة 

األرض؟
بشارع  معلومة  وبأمكنة  مالل  بني  بمدينة 

الصناعة  مجمع  من  وبالقرب  الخامس،  محمد 
التقليدية وقبالة إحدى الوكاالت البنكية ، توجد 
وسط مناظر متناقضة،  »محطة أطفال النسيان« 
قبل  هؤالء  يحتمي  املقاهي  إحدى  من  وبالقرب 
االنتقال إلى قبو لبناء غير مكتمل في آخر شارع 
األطفال  يختلط  حيث  الرشاد،  بحي  العيون 
واليافعون والكبار... في مشاهد تؤشر على أمور 
تنذر بالخطر، ضمنها ما قد يقع من استغالل، بل 

وحتى اغتصاب؟

رسمية  مؤسسات  انخراط  ينكر  ال  املتتبع  إن 
الفئات  لرعاية هذه  برامج وخطط اجتماعية  في 
إلى  التنبيه  ينبغي  ولكن   ، الهشة  االجتماعية 
املعتمدة  املقاربة  تجعل  املتزايدة  االكراهات  أن 
االنسانية«،  املعاناة  هذه«  من  للحد  كافية  غير 
والتي يمكن اعتبارها من بني أحد أهم األعطاب 

االجتماعية والتنموية.
األطفال  هؤالء  يظل  أن  املقبول  غير  فمن 
في  قاسية   ظروفا  يعيشون  مأوى«  و»البدون 

الوقت الذي كان من املفروض تعبئة   االمكانيات 
أبسط  لتوفير  واملؤسساتية  واالدارية  املادية 
والتنشئة  الصحية  والرعاية  العيش  شروط 
خطة  وفق  ادماجهم   وإعادة  االجتماعية  
مدروسة وفاعلة، علما بأن إحداث مركب سوسيو 
على  قادرا  يعد  لم   2 املسيرة  بحي  اجتماعي   -
استيعاب العدد الكبير ملثل هذه الحاالت في ظل 
على  الوافدين  من  للعديد  التشرد  حاالت  ازدياد 
وكذا  الصحراء  جنوب  افريقيا  دول  من  املغرب 

بفعل الهجرة من العالم القروي.  
لقد أصبحت الحاجة ملحة إلى خطط واقعية 
تروم معالجة الظاهرة من جذورها، وذلك بتوفير 
بنيات استقبال منظمة واستراتيجيات استباقية، 
االيواء  االستيعابية ألماكن  الطاقة  الرفع من  مع 
كما  االجتماعية،  والرعاية  الحماية  وتوفير 
ينص على ذلك القانون املنظم،  دون إغفال حث 
املؤسسات،  بهذه  املكلفني  االداريني  املسؤولني 
على الحكامة الجيدة في تدبير شؤون هذا النوع 
الواقع،   أرض  على  نراه  ما  عكس  املرافق،  من 
ووضعية دار الطالب والطالبة ببني مالل  تعتبر 
من  عنه  ينتح  وما  التدبيري  لالرتجال  نموذجا  
تداعيات ال تيسر أداء  املرفق ألدواره االجتماعية 
املنوطة به بالشكل السليم والقويم، انسجاما مع  

التوجهات  الرسمية للبالد في هذا املجال؟

محمد  تامر 

الساحل  أحمد  أوالد  دوار  ساكنة  من  مجموعة  تقدمت 
الزيايدة، وإحدى  قيادة   - جماعة عني تيزغة   - )بئر الطرفة( 
بشكايات  الدوار،  بنفس  املتواجدة  الفالحية  التعاونيات 
املديرية  و  الزيايدة  قيادة  قائد   ، بنسليمان  إقليم  عامل  إلى 
ببنسليمان،   واللوجستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  االقليمية 
»من أجل إحداث مدخل بالطريق الجهوية رقم )305( الرابطة 
تثنية  أشغال  عملية  تعرف  التي  وبوزنيقة  بنسليمان  بنب 
بدواوير:  مرورا   )3331( رقم  االقليمية  الطريق  إلى  تؤدي 
)اوالد احمد الساحل بئر الطرفة - الدعيديعة وواد الشراط(.  
وذكرت الشكايات »أن هذه الدواوير تعرف كثافة سكانية 
وتتوفر على ثالث  مدارس وثالثة مساجد وأربع تعاونيات 
الطريق  الجميع  يستعمل   حيث  وتسويقه،  الحليب  لجمع 
املذكورة يوميا  ، والتي  تعد منفذا وحيدا لجمعيات النقل 
رقم  بالطريق  مدخل  إحداث  مسألة  فإن  وبالتالي  املدرسي، 
305 أضحى  ضرورة ملحة من أجل فك العزلة وتسهيل عملية 

التنقل ورفع الضررعن الساكنة والتجار واملتمدرسني«.
من  مداولته  تمت  املشكل  »هذا  فإن  ذاته  املصدر  وحسب 
 2016 العادية  ماي  دورة  في  تيزغة   طرف مجلس جماعة  
التجهيز  مديرية  ممثل  وطمأن   )2016 ماي   05 )بتاريخ 
والنقل املجلس أنذاك بأن هذا املدار موجود بتصميم تجزيئي 
 +108 و13   12+260 الكيلومترية  النقطة  بنب   )18  -  11(
 07 وبتاريخ   ،305 رقم  الجهوية  الطريق  بتثنية  الخاصة 
إنشاء  حول  بملتمس  الجماعة  رئاسة  تقدمت   2020 يناير 

املدخل الى املديرة االقليمية لوزارة التجهيز والنقل، وبتاريخ 
والتعاونيات  الجمعيات  رؤساء  تقدم   2020 يناير   14
القاطنني بدوار اوالد احمد الساحل بطلب لقاء في املوضوع 
إلى املديرة االقليمية نفسها،  دون تلبية طلبهم  ، كما تبني 
لهم مع بداية االشغال أن املدخل الذي تم إنشاؤه يبعد ب600 
متر تقريبا عن مكان وجود الكثافة السكانية«. »وألن الضرر 
باءت املحاوالت  أن  التعليمية، وبعد  طال  أيضا املؤسسات 
االستعانة  إلى  الجمعيات  إحدى  اضطرت  بالفشل،  الحبية 
بمفوض قضائي، الذي انتقل إلى الطريق املؤدية إلى منطقة 
أيت علي املنطلقة من الطريق املزدوجة الرابطة بني بنسليمان 
الساكنة،  من  مصادر  »تقول  املعاينة  أجل  من  وبوزنيقة 
م(، أنه   - )م  وبعد املعاينة أكد املفوض القضائي   « مضيفة 
توجه يوم االثنني 16 //11//2020 رفقة أحد طالبي اإلجراء 
الى منطقة ايت علي جماعة تيزغة، حيث عاين: - وجود حاجز 
من الرصيف واألسمنت بني الطريق  املزدوج يحول دون مرور 
الدراجات والعربات القادمة من بوزنيقة مباشرة الى الطريق 
أيضا  يحول  الحاجز  أن  .كما  علي  ايت  منطقة  الى  املؤدية 
دون مرور الدراجات والعربات املتجهة من منطقة ايت علي 
الطريق املؤدية إلى منطقة ايت علي تصل   - الى بنسليمان 
مجموعة من املرافق املتواجدة باملنطقة بالطريق  الرابطة بنب 

بنسليمان وبوزنيقة...«. 
هذا ويلتمس جميع املتضررين من عامل إقليم بنسليمان  
الضرر  »رفع  االختصاص،  ذات  املسؤولة،  الجهات  وباقي 
قبل  من  والحوار  التواصل  باب  فتح  »إلى  داعني  عنهم«، 
واللوجستيك،  والنقل  التجهيز  لوزارة  االقليمية  املديرية 

 من وقفة احتجاجية سابقة للساكنة املتضررة باملنطقة خدمة للصالح العام«.
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االشتراكي

د. مصطفى شميعة

ميالد  الشاعرة  عند  القصيدة 
حبات  مبعثرة،  وأشواق  نعم،  جديد 
لتصير  األقحوان،  تمطر  غيمة  مطر، 
وينتصر  بالقبح،  يطيح  وجودا 

للجمال.
أيضا  الشاعرة  شعر  في    
اليم  مالمح  تستفز  مزدحمة،  أسئلة 
الدخان،  خيوط  وُتسائل  والخلجان، 
أسئلة تهّيج أمواج البحر ومحيطاته، 
واليقني،  الشك  بني  تتأرجح  أسئلة 
الحياة واملوت،  أسئلة تتلّون بمعجم 
أبواب  عن  الحصار  لترفع  الحب، 

الجنان. 
ورود  اهلل  عبيد  سعاد  شعر 
زمن  في  االصفرار،  زمن  في  حمراء 
الشعر،   قارات  لكل  العابرة  الصحراء 
انعطاف  عن  تعبيرا  صوتها  يأتي 
هكذا  والشعور..  الرؤية  في  جديد 
عند  الشعري  النص  قارئ  يدرك 
نص  في حضن  أنه  اهلل  عبيد  سعاد 
هذا  الداللي.  الغموض  كثير  عشقي 
معطى بديهي يستدعي بعض التأمل 
مسبق  معرفي  بنضج  لكن  والتأويل، 
املختلفة،  التأويلية  القراءة  آلليات 
الحياة في  إزاء نص يمتاح من  نحن 
غموضها العشقي والوجودي، يتجلى 
ذلك في الكثير من املقدمات والنهايات 
املتضمنة في أغلب نصوص الشاعرة 
الالحقة خاصة ما صدر ُبعيد الديوان 

قيد الدراسة،  وخاصة منها الكتابات 
 2018 مؤخرا  صدرت  التي  الشعرية 
التجربة  ارتقاء  على  تدل  والتي 
من  املتمكن  اإلبداعي  الخلق  ملستوى 
العشقي،  والتخيل  التخييل  آليات 
الشاعرة  ستكتب  السنة  هذه  ففي 
بنفس األلق والحرقة وبنفس درجات 
الغواية الشعرية املعروكة بنكهة األلم، 
إن لم نقل أن الكتابات الالحقة ستكون 
نرى  لذلك  واحترافا،  احتراقا  أكثرها 
لتفكيك  مليا  التوقف  الضروري  من 
بتلوينات  النابضة  الشعرية  الرؤى 
الحب من أجل تحديد املتغير الداللي، 
أوجه  ومتابعة  ومجاراته،  ملساءلته، 
التجديد فيه، هناك عشرات النصوص 
املتألقة الدالة على والدة عمق شعري 
الهندسة  في  ذلك  نالمس  جديد 
البناء  به  ونقصد  للقصيدة  الشكلية 

الشعري وهيكل النص.
املتخيل  في  النص  بناء  يأخذ 
اهلل  عبيد  الشاعرة  عند  الشعري 
نفسا جديدا وملتويا، هنا النصوص 
القصيرة،  النصوص  وهناك  الطويلة 
حيث  من  كبير  اختالف  بينهما  لكن 
قراءتنا  إن  التخّيل.  وكثافة  الداللة 
على  بالوقوف  لنا  تسمح  التأويلية 
النصوص  أحجام  بني  املفارقات 
للتأكيد على مجموعة من الخالصات 
نص  هو  القصير  النص  كون  منها 
الرموز  كثير  ملتو،   عميق،  غامض، 
قصيرة  نصوص  الداللة،  عميق 
على  معدودة  شعرية  بأسطر  تكتفي 
عوالم  تحمل  لكنها  األصابع  رؤوس 
وتمارس  حادا،  نزيفا  وتنزف  ثقيلة 
اإلعالن  لحظة  والعري،  الفضح  فعل 
البرهة  وحقيقة  النص  صياغة  عن 
البوح  إنه  الكتابة،  زمن  أي  الشعرية 
حرية  للذات  يعطي  الذي  الحقيقي 
إلى  اللجوء  بدون  الشعري  القول 
مساحيق القول وال محسناته، ويعلن 
التي  الذاتية  النفسية  الهشاشة  عن 
تعيشها جراء أنني البرهة، أي لحظة 

التجلي الشعري تقول:

أيها البحر 
أمواجك املندلقة 

على قصيدتي  .....
تفضح هشاشتي 13.8.2018 

في هذا التجلي املفصلي نحدس 
وطأة  تحت  تعيش  الشاعرة  أن 
االنسحاق، هناك  ذات تعيش ضعفها 
املعلن  الخاص  ووهنها  وهشاشتها 
أن  ينبغي  ال  هنا  الهشاشة  لكن  عنه، 
استسالم  أو  عجز  عن  كتعبير  تفهم 
هنا  عنه  املعبر  الوهن  إن  خمول،  أو 
هو وهن وجودي وإحساس بالضيق 
لم  وجودية  أسئلة  أمام  والضعف 
تحسم فيها كل األجوبة الفلسفية إلى 
اآلن، والشاعرة بما هي صوت وجودي 
اللذاتية  الهموم  عن  منفصل  غير 
البشرية  منها  تئن  التي  والجمعية 
ما  بنقيض  تعبر  أن  يمكن  ال  جمعاء، 
تعيشه وتستشعره، فالشاعرة صوت 

آخر مختلف وسؤالها سؤال وجودي 
وقلقه،  ودهشته  حيرته  على  دال 
والشاعرة إذ تتأمل البحر في صورة 
الكتابة،  بياض  على  أمواجه  اندالق 
تسشعر حجم ما ستنطوي عليه لحظة 
الجدير  النص، والنص  الوالدة والدة 
بسهولة،  يولد  ال  والعمق  بالشعرية 
لذلك تتخيل الشاعرة أنها عاجزة أمام 
اندالق السؤال وحجم الجواب، هكذا 
وتختزل  اهلل  عبيد  الشاعرة  تكتب 
الضعف  حالة  في  الشعرية  أسطرها 
القصيدة  يسعف  ال  الذي  الوجودي 
وجودا  ليس  البحر  لكن  العبارة.  وال 
الشاعرة  متخيل  في  عاديا  وال  سهال 
فهو موج مندلق وهدير فاتن، واألعمق 
شهوة  الثارة   وسيلة  كونه  ذلك  من 

الشاعرة  وانفتاح العبارة لديها
أيها املوج....

وحده هديرك الفاتن ..

يثير شهيتي ....
  17.8.2018 ......

الشاعرة  العاشقة تعيش وهنها 
في  وهشاشتها،  وضعفها  ووهجها 
شهوتها  تثار  التي  اللحظة  نفس 
تعيش  بالشاعرة  وكأني  اإلبداعية، 
تحمل  عن  العجز  غنب  مزدوجا،  غبنا 
اإلثارة وشهوة  العبارة وغنب  انفالت 
أن  إال  يمكن  ال  تقاطع  وهذا  الكتابة، 
عند  الشعرية  الكتابة  حقيقة  يعري 
بني  املمزقة  أناها  وحقيقة  الشاعرة 
فالوجود  والوجود،  الحياة  ثنائيات 
الهش  الوجود  إلى  يفضي  عشق  بال 

واإلنهاك. 
هكذا تطل علينا الشاعرة الرقيقة 
وبسؤال  الخاص،   الشعري  بعريها 
بشهوة  املمزوج  الثقيل  الوجود 
والطموحة  املسائلة  الشعرية  الكتابة 
في  نظيره  قل  التعبير عن صدق  إلى 

الكتابات الشعرية الحديثة.
الصدق  عن  نتحدث  عندما 
الشاعر  أن  أزعم  ال  فأنا  الشعري، 
منسجما  أو  صادقا  يكون  أن  ينبغي 
ليس  عنها،  يكتب  التي  مشاعره  مع 
بالضرورة،  القضية  مفتاح  هو  هذا 
الشعر إذا دخل باب  ألننا ندرك أن » 
هو  هنا  نزعمه  ما  لكن  الن«   الخير 
يعيشها  التي  العوالم  عن  التعبير 
معها  ندرك  حقيقية،  بحرقة  الشاعر 
تترجمه  عميق  شعر  أمام  أننا 
في  الذات  عن  تعبر  ملتوية  نصوص 
أنينها  وفي  الوجودية،  انشطاراتها 
التي  االنشطارات  هذه  عن  الناجم 
الشعرية  إلى  إال   تفضي  أن  يمكن  ال 
الحب  وهج  من  الخارجة  الحقة 

واالشتياق.

     ديوان سماد 
الحروف الشاعرة سعاد 
عبيد اهلل مؤسسة 
مقرابات للنشر 
والصناعات الثقافية ط 1 
2018

وهي  النوارس،  صفير  على  عادة،  فاما  أمي  استيقظْت 
صرير  رقراق.  أبي  نهر  ضفاف  الحادة،  بمناقيرها  تجوب 
أوان  القصديري من  البيت  بداخل  ا  املتهالك كشف عمَّ بابها 
متهالكة، وبقايا بشر ملفوفني في دثار أسود وأحمر. لم يكن 
الوادي، الذي يقسم مدينة الرباط إلى عدوتني، ممرا للسياح 
والعابرين فقط، وإنما كان معبرا لذاكرتها املوشومة، أيضا، 

باأللم واألمل. 
بني  الوادي  سيول  يتبعون  بعيدا،  يأتيها  صبية  صراخ 
صواعده وهوابطه ، وعند كل منعطف يرتفع الجذب، ويشتد 

معه هْرج ومْرج .
 يتصايحون، يلعبون: 

ـ ها ! نحن قد أمسكنا بـ »حنكليس »
ال ! ال !

قد ابتلعه املرجان، حاول مجددا 
... ال تحيد عنه  ... الحظ  الفقاعات  ... تصعد بعض  هنا 

ناظريك . 
قارب  تتأمل  وهي  الوادي،  حافة  على  فاما  أمي  وقفت 
يعبرون  زبناء  من  خال  املياه،  فوق  طاف  وهو   ،« »سميحة 
العابرة  الدؤوب  الحركة  تتذكر   . األخرى  الضفة  إلى  الوادي 
في فصل الصيف، وعندما يغيب القرص األحمر في مجاهل 
البحر، حيث يغدو املكان قبلة لسياح يعشقون جمع الصور. 

تتذكر أمي فاما كيف بدأووا  يزحفون على ما تبقى من 
وتشرب  بكاملها،  أحياء  تأكل  إسمنتية  بمتاريَس  ضفاف، 
ليال، كانت أمي فاما تقلب  البالد والعباد. في غضون ثالث 
وجعا مدفونا في جزء من ذاكرتها؛ لزوج طريح الفراش. رمت 
تعينها  علها  جمرات  خمس  الوادي،  جنب  الليل،  جوف  في 
مكتوية  سباتها،  من  الوعول  وتنهض  حاجتها.  قضاء  على 
باللظى والشوق إلى العبور ... هكذا ذهابا وإيابا على ضفاف 

أبي رقراق .
فاما  أمي  بهيم، حكت  ليل  في  قارب سميحة،  إلى جانب 
عن يخوت كبيرة كاألعالم استقر بها املقام، فنصبوا متاريَس 
، والقطات هوائية تدور ناشرة أدخنة تشق العنان ... لم تعد 
كما  الحياة  تعد  ولم   ... عهدها  سابق  في  كانت  كما  الضفة 
ألفتها أمي فاما ؛ ألن الوعول التزال تركض في البرية .                               

   قارُب 
�َسميحة 
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حني ي�سري الن�ص جمرا
قراءة تأويلية في  ديوان »سماد الحروف« للشاعرة سعاد عبيد اهلل

دار ال�سعر يف تطوان تفتتح 
�سنة 2021 بليلة �سعرية جديدة

بأضمومة »تراتيل على حافة البوح » للشاعرة حورية خرباش 

جمعية ور�سة للثقافة والفن  تد�سن عامل الن�سر  
»الوحدة الرتابية: املغرب.. 

واجلار اجلائر« لبو�سعيب حمراوي
في  الشعر  دار  افتتحت 
بليلة   2021 سنة  تطوان 
صيغة  في  جديدة  شعرية 
الشاعر  بمشاركة  جديدة، 
والشاعرة  بنعياد  سعيد 
والشاعر محمد  كرودي  مريم 
الشعراء  وألقى  بوكسير. 
على  قصائدهم  املشاركون 
والتآليف  العود  إيقاعات 
العود  لعازف  الجديدة 
في  الزبيري،  هشام  املغربي 
يوم  أقيمت  التي  الشعر  ليلة 
الجاري،  يناير   7 الخميس 
الصنائع  مدرسة  فضاء  في 

والفنون الوطنية بتطوان. 
مدير دار الشعر مخلص 
تصر  الدار  أن  أكد  الصغير  
 2021 سنة  تستهل  أن  على 
التظاهرة  للشعر، وهي  بليلة 
دار  نظمتها  التي  األولى 

للشعر في  2016، ضمن مبادرة إحداث بيوت  الشعر منذ تأسيسها سنة 
ألكثر  الدار  أقامتها  التي  التظاهرة  أنها  كما  العربي.  الوطن  أقطار  سائر 
البيضاء  والدار  مكناس  في  مغربية،  مدينة  من  أكثر  وفي  مرة،  مائة  من 
ووجدة وشفشاون والعرائش وتطوان وطنجة والحسيمة... مضيفا  أن هذه 
األمسية، التي تقام عن بعد، إنما تشهد مشاركة خمسة شعراء، »فإلى جانب 
الشعراء الثالثة املشاركني، يمكن أن نعتبر العود شاعرا عربيا عظيما طاملا 
تغنى بأحاسيس اإلنسان العربي ومشاعر الوجدان الجماعي«. واستحضر 
املتحدث في هذا السياق قصة الشنفرى الذي كان ينشد الشعر وهو يعزف 
لحنية  مدونة  أكبر  بوصفه  »األغاني«  كتاب  استحضر  كما  العود،  على 
عربية، جمعت بني األشعار واألصوات واألوتار، في عصر ذهبي بديع يدل 
على حس حضاري رفيع. كما توقف عند مقولة الفارابي الشهيرة في »كتاب 

املوسيقى الكبير«، حني أكد أن »األلحان بمنزلة القصيدة والشعر«. 
 وافتتح الشاعر سعيد بنعياد هذه الليلة بقصيدة عن مدينة تطوان، 
وَطَوى ُشجوَن َحديِثها النِّْسيـاُن.  وفاُن/  ومنها: »كانت ُهنا، فاْجتاَحها الطُّ

رَقصْت ُقلوُب ِعصابٍة ِلَرحيِلها/ وَسَقْت ُخدوَد ِسواُهُم األجفاُن...«.
»يجرفني  ومن قصيدتها »جنازة قلب«، قرأت الشاعرة مريم كرودي: 
الشوق يخطفني/ يمسحني عن غبار الزمن/ أتلو تقاسيم وجهي كل صباح/ 
ثانية/  الشوق  يجرفني  األحالم...  تتبخر  وصباحا  سارق/  كاذب/  الليل 
ويتوارى  جنازته/  تشيع  أن  قبل  الخائف/  قلبي  طبول  قرع  إلى  وأصغي 
هوية  عن  تعلن  قصائد  بوكسير  محمد  الشاعر  ألقى  فيما  األنظار«،   عن 
وحفيد الرياح/  شعرية وإنسانية ساطعة، حني يردد: »أنا ابن العواصْف/ 
قبلة واحدة على خد األرض/ تكفي كي أواصل الكفاح... زهر اللوز مدرستي 
لكنه مفرط  هنا كائن مغضوب عليه/  سيدتي/  وامتداد جذوري.../  األولى/ 

في الغناء..«

صدر اليوم السبت 16 يناير 
الترابية..  »الوحدة  كتاب   2021

قضية املغاربة األولى
الجائر«  والجار  املغرب.. 
بوشعيب  والصحفي  للكاتب 
حمراوي، وهو الكتاب  الثالث  في 

مسيرته اإلبداعية. 
يقول   للكتاب،  تقديمه  في   
كتابي  إصدار  بعد  حمراوي:« 
شهر  سياسية(  )رسائل  األول 
وكتابي   ،2017 سنة  من  نونبر 
شهر  تربوية(  )رسائل  الثاني 
نونبر 2018، طرحت من خاللهما 
تشخيصات دقيقة لواقع السياسة 
و..  والصحة  والتعليم  والثقافة 
وكل ما يهم املغاربة داخل وطنهم، 
من  ونماذج  تحليالت  وقدمت 
تقف  أنها  أرى  ملعضالت  الحلول 
سدا منيعا أمام املغاربة الراغبني 
يمكنهم  تنموي جديد،  نموذج  في 

وصحفي،  كأستاذ  موقعي  من  أساهم  أن  لي  البد  واإلنصاف.كان  واالرتقاء  التنمية  من 
وقبلهما كمواطن مغربي في دعم قضية املغاربة األولى. واجب الدفاع والترافع من أجل 
قضية وحدتنا الترابية، البد وأن يكون راسخا في روح وعقل وقلب كل مغربية ومغربي 
املغربية.  والطبيعية  البشرية  باملوارد  واملتربصني  والخصوم  لألعداء  التصدي  واجب 

ومعهم الخونة واالنفصاليني، ذوي األقالم واأللسنة املأجورة. 
من أجل وطني املغرب، ومن أجل كل املغاربة بمختلف انتماءاتهم القبلية والعرقية 
والدينية. وجب االصطفاف جنبا إلى جنب شعبا وحكومة وملكا من أجل أمن واستقرار 

بلدنا وإجهاض كل املناورات الخارجية.
)الوحدة  الثالث الذي اخترت له كعنوان  من أجل كل هذا بادرت إلى تأليف كتابي 
الجائر(.  الجار  و  صغير)املغرب..  بعنوان  وأرفقته  األولى(.  املغاربة  قضية   .. الترابية 
الحدود  مخاض  واملخلص،  الكريم  القارئ  إلى  ألنقل  التاريخ،  عبر  خالله  من  سافرت 
وتعانيه  عانته  ما  والتحرير.  واالنفراج  االحتالل  بني  وشماال.  جنوبا  املغربية  الترابية 
اململكة املغربية من غدر األشقاء واألصدقاء. جنوب عالق بسبب نزوات جار شقيق جائر 

اسمه )الجزائر(. وشمال غارق تحت رحمة جار صديق اسمه )إسبانيا(.
تفاصيل ملحمة خالدة اسمها )املسيرة الخضراء(، أكبر مسيرة تحريرية في تاريخ 
وأدلة  وحقائق  الحارق.  تندوف  فرن  قلب  من  لناجني  حية  وشهادات  البشرية.  الحياة 
وقرائن لجرائم التعذيب والقتل والتنكيل التي ينهجها فنراتشي الفرن )البوليساريو(، 

بتعليمات ودعم ومواكبة لصيقة من مالك الفرن  جامع حطبه  )النظام الجزائري(.
املغربية  الصحراء  أن تحرير  والتأكيد على  الترابية،  املغرب  لدعم وحدة  مقترحات 
يفرض تحرير ملف الصحراء وتحرير سبتة ومليلية وباقي الجزر املحتلة.. يفرض تحرير 
ملفها. يعني تحرير ملف الوحدة الترابية كامال، وجعل كل املغاربة سفراء يدافعون ليس 
آليات  بتمكينهم  إال  ذلك  لهم  لكن بعقولهم. ولن يتسنى  بقلوبهم وكل جوارحهم و  فقط 
الترافع والدفاع واإلقناع. ألم يكن من األجدر واألحق، تضمني أراضينا الشمالية املحتلة 
ضمن التقسيم الترابي للمملكة، الذي أحدث 12 جهة. ألم يكن من اإلنصاف إحداث جهة 
13 تحمل اسم الجهة السليبة. تشمل مدينتي سبتة ومليلية والجزر ال21 القابعة تحت 
بعروس  أو  الرباط،  للمملكة  اإلدارية  بالعاصمة  لها  وال  وتعيني  االسباني،   االستعمار 

الشمال طنجة«.

عبد الحق السلموتي

بقدر  للنشر،  دارا  ليست  ورشة«  »منشورات 
ففي  والفن.  للثقافة  ورشة  لجمعية  امتداد  هي  ما 
سياق أنشطتها اإلشعاعية للتعريف برموز الثقافة 
تؤكد  واإلبداعية،  الفكرية  وعطاءاتهم  املغربية، 
في  إصداراتها،  بفاتحة  الفعلي  حضورها  اليوم 
دشنتها  إبداعية،  كتب  سلسلة   : مشروعها  إطار 
 « البوح  تراتيل على حافة   « الشعرية  باملجموعة 

للشاعرة املغربية حورية خرباش.
هذا اإلصدار الشعري األول للجمعية والثالث 
عنوان  قصيدة،  لعشرين  متضمنا  جاء  ملبدعته، 
على  موزعة   ،« تريث   « وآخرها  »لطاملا«  أوالها 
ثالث وثمانني صفحة من القطع املتوسط. وقد زين 
غالف اإلصدار بلوحة فنية بديعة وجميلة، للفنانة 
هند  أشرفت  فيما  لعلج،  لبابة  املغربية  التشكيلية 

الساعدي على التصميم الفني.
ويعتبر الشاعر والناقد الدكتور محمد عرش، 
من  بها  توصل  إذ  األضمومة،  هذه  قراء  أول  من 
ورقي،  مخطوط  وهي  خرباش،  حورية  زميلته 
استحسنه كاتب » كأس ديك الجن »، ونال إعجابه 
ورضاه، فقـر عزمه أن يبعث تحية اعتراف وتقدير، 
مقدمة شاعرية  اإلبداع، عبر خط  درب  في  لرفيقته 
ورقيقة ألضمومتها الشعرية الحديثة، نقتبس منها 

هذه الفقرة املوجزة :
»في جولتنا في هذا البستان الشعري، نطرح 
سؤاال : هل يمكن أن نعرف حياة وبرنامج الشاعرة، 
بالتصفح واإلمعان، والقراءة املتأنية ؟ ففي قصيدة 
» تراتيل الحياة » تتضح طبيعة كل شيء، ما بني 
قضم األظافر ندما وبقايا الندم. تتحول كتابة األلم 
إلى  وتحويله  األلم،  على  بالصبر  أخضر،  أمد  إلى 
القصيدة، يتطلب  انتظار هبوب  الكتابة، حيث  ألم 

طاقة من الصبر لزراعة األمل .. »
الشاعرة   « البوح  حافة  على  تراتيل   « مؤلفة 
مدينة  مواليد  من  هي  خربـاش،  حوريـة  املغربية 
صفرو، حاصلة على اإلجازة في التاريخ من جامعة 
على  وكذلك  بفاس،  اهلل  عبد  بن  محمد  سيدي 
ديبلوم املدرسة العليا لألساتذة بمكناس، وحاصلة 
جامعة  من  املعمقة  الدراسات  ديبلوم  على  أيضا 
ثانوي  أستاذة  وهي  بالرباط.  الخامس  محمد 
ملادة االجتماعيات، متقاعدة اآلن، كما أنها عضوة 
رابطة كاتبات  بمجموعـة من الهيـئات من بينهـا : 
لإلبداع  الدولية  وبالجامعة  الرباط،  فرع  املغرب 
والعلوم اإلنسانية والسالم بني الشعوب، وبمركز 
األبحاث والدراسات التاريخية والفلسفية بباريس. 

ومن إصداراتها الشعرية :

- ديوان عودة سنة 2015
- ديوان ترانيم على بياض الروح سنة 2018

وستدخل غمار السرد قريبا بمجموعة قصصية 
سيكون عنوانها : » لن ألتقي بك »

أما منشورات ورشة، التي أشرفت على إخراج 
منسقها  تصريح  فحسب  الجديد،  املولود  هذا 
واملشرف عليها، الشاعر واملترجم  نور الدين ضرار 
ذات  معنا  انبعثت  فكرة  مجرد  البدء  في  »كانت   :
لحظة من صميم طموحنا الثقافي، لم نلبث أن رفعنا 
لدخول  فعلية  آلية  إلى  اليوم  الطموح  هذا  سقف 
جديد،  بتصور  إبداع  بروح  الكتاب  صناعة  عالم 
هو تصور املبدع نفسه، وبكلفة اإلبداع فقط، بفريق 
إداري منسجم، وبرنامج عملي متكامل، فضال عن 
هيئة استشارية مكونة من أدباء وجامعيني مشهود 

لهم بالكفاءة العالية ».
على الغالف، نقرأ: 

علمتني الحياة
أن أقصى العتاب

صمت املحبني،
ان أحر العناق
لقيا الواهمني،

وان هسيس املدى
هذا الحزن املطل

من شق الليل
على وحشة الفراغ

ليقر الوداع باليقني ..

2/2

 ذ . رشيد سكري



الكلمات   المسهمة11
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

الثالثاء 19 يناير 2021 املوافق 5 جمادى الثاني 1441 العدد 12.745
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المملكة المغربية
 وزارة الداخليــة 
 عمالـة إقليم ميدلت

الكتابة العامة 
 م.ص.

إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان 

 INDH/01/2021
جلسة عمومية

 في يوم  2021/02/12 على 
صباحا  العاشرة  الساعة 
إقليم  عمالة  بمقر  سيتم 
ميــدلت  عملية فتح األظرفة 
المتعلقة بطلب  عروض أثمان 

متعلقة بالصفقة التالية :
بناء  أشغال  وتتبع  دراســة 
عال  ايــت  القروية  الطريق 
كرامة  الترابية  بالجماعة 

-  عمالة ميدلت   -
طلب  مــلــف  ســحــب  يمكن   
العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
www. الـــدولـــة  صــفــقــات 
marchespubliques .

.gov.ma
   ويمكن إرسال ملف طلب 
المتنافسين  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 المادة  في  ــواردة  ال
 2.12.349 رقم  المرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
 )2013 مــارس   20(  1434
شــروط  بتحديد  المتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد المتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  المؤقتة  *الضمانة   
في مبلغ :  خمسة عشر  الف  
 .)DHS 15000,00( درهم
* كلفة تقدير االعمال محددة 
تسعة  و  مائة  مبلغ :   فــي 
ـــف درهــــم )   و عــشــرون ال

000.00 129 درهم(.
من  كـــل  يـــكـــون  أن  ــجــب  ي
ايــداع   و  تــقــديــم   محتوى 
مطابق  المتنافسين  ملفات 
و   27 الــمــواد  لمقتضيات 
رقم  المرسوم  من  و31   29
2.12.349  السابق الذكر. 

ويمكن للمتنافسين:
- إما إيداع أظرفتهم بمكتب 

الضبط بعمالة ميدلت.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
المضمون بإفادة باالستالم .
مباشرة  تسليمها  إمـــا   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 
موقع الصفقات العمومية.  

يجب على المتنافسين  االدالء 
 D3, D4, D5 et بشهادة 

  D19
الــمــثــبــتــة  ـــق  ـــائ ـــوث ال إن 
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
المنصوص عليها في المادة  

6 من نظام االستشارة.
ع.س.ن /141/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة الداخليــة

 عمالـة إقليم ميدلت
 الكتابة العامة 

م.ص. 
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان 

 INDH/02/2021
جلسة عمومية

 في يوم  2021/02/12على 
والنصف  العاشرة  الساعة 
عمالة  بمقر  سيتم  صباحا 
فتح  عملية  ميــدلت   إقليم 
بطلب   المتعلقة  ــة  ــرف األظ
متعلقة  أثـــمـــان  عــــروض 

بالصفقة التالية :
الطريق  بناء  أشغال  تتبع 

اند  لقصر  المؤدية  القروية 
زاويــة  الترابية  بالجماعة 
عمالة    - ــزة  ــم ح ــدي  ســي

ميدلت   -
طلب  مــلــف  ســحــب  يمكن   
العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
www. الـــدولـــة  صــفــقــات 
marchespubliques .

.gov.ma
إرســال ملف طلب    ويمكن 
المتنافسين  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 المادة  في  ــواردة  ال
 2.12.349 رقم  المرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
 )2013 مــارس   20(  1434
شــروط  بتحديد  المتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد المتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  المؤقتة  *الضمانة   
درهــم  ــي   ــف ال مبلغ :   ــي  ف

 .).DHS2000٫00(
* كلفة تقدير االعمال محددة 
في مبلغ :  اربعة و عشرون 
 24 000.00   ( درهــم  الف 

درهم(.
من  كـــل  يـــكـــون  أن  ــجــب  ي
ايــداع   و  تــقــديــم   محتوى 
مطابق  المتنافسين  ملفات 
و   27 الــمــواد  لمقتضيات 
رقم  المرسوم  من  و31   29

2.12.349  السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسين:

- إما إيداع أظرفتهم بمكتب 
الضبط بعمالة ميدلت.

ــا إرســالــهــا عــن طريق  إم  -
بإفادة  المضمون  البريد 

باالستالم .
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  الجلسة  بــدايــة 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 
موقع الصفقات العمومية.  

يجب على المتنافسين  االدالء 
 D4, D5بشهادة

الــمــثــبــتــة  ـــق  ـــائ ـــوث ال إن 
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
المنصوص عليها في المادة  

6 من نظام االستشارة.
ع.س.ن /142/ إ.د

n n n n n n n

 المملكة المغربية
 وزارة الداخليــة     

 عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة    

 ق.م.ص / م.ص
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان 

 FDR/01/2021
جلسة عمومية

  2021/02/12 ــوم      في ي
على الساعة 11H30 سيتم 
ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
عملية فتح األظرفة المتعلقة 
بطلب عروض أثمان متعلقة 

بالصفقة التالية :
للمركز  تــجــهــيــزات  شـــراء 
المستوى  القروي  الصحي 
المستوى  بــزايــدة   الثاني 
ميبالدن  )بوتخوباي-   1
المستوصفات  و  اكديم(  و 
ايت  عباس-  )ايت  القروية 
مولي - تيقجوين- تمزاغرت 
- ايت مرزوك -المو ابوري و 
تاعرعارت( التابعة لمندوبية 

الصحة لميدلت.
شراء معدات طبية تقنية

يــمــكــن ســحــب مــلــف طلب 
العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
www. الـــدولـــة  صــفــقــات 
marchespubliques .

.gov.ma
طلب  ملف  إرســال  ويمكن   

المتنافسين  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 المادة  في  ــواردة  ال
 2.12.349 رقم  المرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
 )2013 مــارس   20(  1434
شــروط  بتحديد  المتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد المتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
  *الضمانة المؤقتة محددة 
الف   عــشــرون  مبلغ :   فــي 
 .)DHS 20 000.00( .درهم
* كلفة تقدير االعمال محددة 

في مبلغ :  مليون و اثنان و 
ثالثون الف و و مائة و أربعة 
و ااربعون درهم ; 00 سنتيم 

) 1032144.00  درهم(.
من  كـــل  يـــكـــون  أن  ــجــب  ي
ايــداع   و  تــقــديــم   محتوى 
مطابق  المتنافسين  ملفات 
و   27 الــمــواد  لمقتضيات 
رقم  المرسوم  من  و31   29

2.12.349  السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسين:

- إما إيداع أظرفتهم بمكتب 
الضبط بعمالة ميدلت.

- إما إرسالها عن طريق البريد 

المضمون بإفادة باالستالم .
مباشرة  تسليمها  إمـــا   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 
موقع الصفقات العمومية.  

الــمــثــبــتــة  ـــق  ـــائ ـــوث ال إن 
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
المنصوص عليها في المادة  

6 من نظام االستشارة.

 ع.س.ن /144/ إ.د

Al Ittihad Al Ichtiraki إعالنات12
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اختير المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-
الذهبية في مهرجان كان  بالسعفة  الفائز  هو 
ليترأس  »باراسايت«،  فيلم  عن   2019 للعام 
لجنة تحكيم الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان 
من  األول  من  تقام  التي  السينمائي  البندقية 
أيلول/سبتمبر المقبل إلى الحادي عشر منه، 

وفق ما أعلن المنظمون.
وأفاد بيان للمنظمين بأن »المخرج بونغ-

الدولية  التحكيم  لجنة  سيترأس  هو  ج��ون 
لمسابقة مهرجان البندقية السينمائي الدولي 
ال�78 الذي سيمنح جائزة األسد الذهبي ألفضل 

فيلم وجوائز رسمية أخرى«.
»لمهرجان  قوله  المخرج  عن  البيان  ونقل 
ارتبط  أن  ويشرفني  طويل،  تاريخ  البندقية 
رئيس  بصفتي  الرائعة.  السينمائية  بتقاليده 

لجنة التحكيم، وفوق كل ذلك بصفتي عاشقا 
للسينما، فأنا على استعداد لمشاهدة كل األفالم 
المهرجان والتصفيق  التي اختارها  العظيمة 

لها. لدي فرح وأمل كبيران«.
عاما(   51( جون-هو  بونغ  المخرج  وف��از 
بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 
2019 عن فيلم »باراسايت« ثم نال عام 2020 
أصلي  )أفضل سيناريو  أوسكار  أربع جوائز 
وأفضل  مخرج  وأفضل  أجنبي  فيلم  وأفضل 
الفرنسية  »سيزار«  جائزة  إلى  إضافة  فيلم( 

عن أفضل فيلم أجنبي.
الجنوبي  ال��ك��وري  المخرج  رصيد  وف��ي 
دوغ«  »باركينغ  أب��رزه��ا  م��ن  كثيرة  أع��م��ال 
)2000( و«ميموريز أوف إيه موردر« )2003( 

و«سنوبيرسر« )2013( وأوكجا« )2017(.

 تشكيليون مغاربة وأفارقة يشاركون في معرض فني جماعي بالدارالبيضاء أغنية جديدة للفنان محمد رضا
أطلق  الفنان المغربي محمد رضا، أغنية جديدة تحت عنوان » سيدي«، على قناته الرسمية 
بموقع  تنزيل الفيديوهات العالمي » اليوتيوب » . وقد تم  تصوير األغنية على طريقة » الفيديو 

كليب »، بمدينة إفران الجبلية...
أغنية » سيدي »ّ من كلمات و ألحان محمد نصيري، توزيع عبد الصمد عاكف، اإلنتاج الصوتي 
محمد رضا، و الفيديو كليب محمد الكغاط، فيما كان اإلخراج تحت إشراف الشابة كوتر الترزاوي.
  هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الفنان المغربي ، ذا االصول المراكشية، رضا محمد  يعتبر من 
األصوات القوية، بالمغرب و الوطن العربي،  وحققت معظم أغانية التي تم تنزيلها على موقع » 
اليوتوت » الشهير  متابعات كبيرة في مختلف األقطار..ىوهي أغاتي تتميز بتناولها لمواضيع 

متنوعة تترواح بين العاطفي االجتماعي.. و الوطني .
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الدكتور
 جمال الدين الخضيري

عرفت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور 
طلبة  اتحاد  عليه  أشرف  تنظيم عرض مسرحي 
المغرب، وذلك يوم الخميس 7 يناير 2021 مساء. 
للمسرح،  أمزيان  لفرقة  تاِبٌع  المسرحي  العرض 
عنوان  ويحمل  أدرغ���ال،  محمد  األس��ت��اذ  إدارة 
عن  مقتبس  عمل  األصل  في  وهو  »كالم الليل«، 
أْنجَزه  للكاتب )مروجك(  »المهاجران«  مسرحية 
عبد هلل أناس، ونجد في السينوغرافيا واإلخراج 
ياسين بوقراب، وفي اإلكسسوار إلياس بوزكو، 
أما التشخيص فكان لكل من الممثلين القديرين 

عبد اهلل أناس و ياسين بوقراب.
االغتراب  و  الهجرة  تيمة  المسرحية  تتناول 
في بالد المهجر و باألخص، كما يشير إلى ذلك 
العرض ) دولة هوالندا ( باعتبارها مالذا و موطنا 
مفضال يقبل نحوه مهاجرو منطقة الريف، و تصف 
مسرحية » كالم الليل » معاناة هؤالء المهاجرين 
في واقع مليء بالتناقضات لم يستطع المهاجر 
مع  األول��ى  الوهلة  منذ  نتصادف  فيه.  االندماج 
في  العمارات  إحدى  َقْبِو  في  يعيشان  ُمهاِجَرْين 
كسب  قصد  دؤوب  بشكل  يعمالن  ُمْزرية  ظروف 
بعض المال، ويتصادف وجودهما مع احتفاالت 
السنة الجديدة الميالدية وما يطبع هذه المناسبة 
من طقوس احتفالية صاخبة وماجنة، و بهذا تعكس 
متحضر  عالم  متناقضين،  عاَلَمين  المسرحية 
يوجد في أعلى العمارة وفي أعلى الترتيب، يمثل 
الرأسمالي،  الغربي  والمجتمع  اإلنساني  الرقي 
وعالم ُسفلي ُمهّمش َمْنبوذ مكلف بالقيام بأَحطِّ 
وهو  الُجْرذان،  مثل  اأَلْقبّية  في  ويسكن  األعمال 
ما يعكس صراعا طبقيا واستغالال لليد العاملة 
الوافدة حتى في الغرب المتحضر نفسه، إذا كان 
هذا العالم السفلي ُمَمّثل فوق الخشبة من خالل 
الشخصيتين )المثقف، والعامل(، فإن العالم الفوقي 
جاء ُمْسَتْحَضرا فقط، وُمتخيَّال وُمتَحدَّثا عنه من 
خالل أصوات موسيقية بواسطة تقنية البالي باك 
و تلفظات كالمية تشير إلى هذه الفئة، مما يدل 
على تبئير واقع المهاجر والتركيز على معاناته 

فوق الخشبة.
 المهاجران مختلفان في توجهاتهما، فإذا كان 
أناس،  الممثل عبد اهلل  أداه  الذي  المثقف،  دور 
الواقع  في  واالندماج  أفضل  عالم  نحو  يسعى 

األوربي واالستمتاع بملذات الحياة الُمتاحة، فإن 
دور العامل، الذي جسده ياسين بوقراب، يتوخى 
توفير النقود و يعيش الضيق والعوز نفسه الذي 
عاشه في بالده، ويسعى العودة لبالده بما ادخره. 
فكريا  وتتصارعان  تتجادالن  الشخصيتان 
وجسديا، وتختزالن واقعنا المنحط الذي يتساوى 
فيه المثقف والعامل، فيعيشان المعاناة نفسها، 
ُمفّضل  وبديل  بمثابة حلم  الهجرة  دائما  وتبقى 
بين  التناقض  هذا  أمام  الجميع،  فيه  يتساوى 
الشخصيتين يكتشف المثقف أن رفيقه في القبو 
وهو  المال  من  معينا  مبلغا  ��ر  َوفَّ قد  )العامل( 
وجهه،  في  يثور  جعله  مما  أثاثه،  بعض  يفتش 
وينتقد نزوعه المادي وتكالبه على المال، ويدعوه 
لإلقبال على الحياة، بدل تزوير وضعيته وهو يعود 
لبلده متباهيا أمام أبناء عشيرته من خالل سيارته 

المجلوبة، وبما يحكيه عن الغرب والرخاء المادي 
المزعوم الذي عاشه هناك، ُمنسلخا عن جلده، وهو 
وضع غير صحيح، إذ عانى واقعا مريرا في الغرب 
وكان بمثابة عْبد يقوم بأبخسِّ األعمال وأْضناها.
 أمام هذه الصدمة يقوم العامل بتمزيق نقوده، 
ينزع  بل  تراجعه عن موقفه،  يدل على  ما  و هو 
يسقط  و  عنقه  على  حبال  واضعا  االنتحار  إلى 
على األرض، إنه نوع من القتل والَوْأد لُمَسّلمات 
فكرية سابقة، وإنه أيضا نوع من التحرر الوجودي، 
ومشهد الحبل واالنتحار يضفي على المسرحية في 
هذا المشهد مسحة عابثة تذكرنا بمسرحية »في 
لصمويل بيكيت، كما أن طبيعة  انتظار غودو«  
هذا  في  يصب  ك��ان  الشخصيتين  بين  الحوار 
المنحى، وفي نهاية المسرحية تتالقى الشخصيتان 

دان رؤيتهما وتتعانقان. وُتوحِّ

 رغم أن الخشبة لم تكن مالئمة، وأن العرض 
ُأْجِرَي في مدرج للكلية، في غياب ُمكّون اإلنارة وما 
الفرقة  فإن  جمالية،  من  المسرحية  على  يضفيه 
استطاعت أن تتكّيف مع المكان وُتبلِّغ مضمون 
يتجاوبون  الطلبة  جعل  جيد  بشكل  المسرحية 
معه ويتلقونه بتفاعل كبير، ولقد َتَمّيز الممثالن 
بقدرة كبيرة في اإلمتاع واإلقناع وهما يتحركان 
ويتشابكان ويتحاوران في فضاء محدود مما يدل 

على حنكتهما في األداء المسرحي.
المستعمل  الديكور  أن  لالنتباه  وال��الف��ت   
عن  عبارة  هو  و  وُمتنقِّال،  وبسيطا  وظيفيا  كان 
علبتين بلون أبيض، تستعمالن للجلوس وللوقوف 
وللتخزين، وتستخرج منهما إكسسوارات متنوعة. 
ديكور يدل على واقع المهاجر غير القار المفعم 

بالتنقل و الترحال والبؤس.

وهي تنتقل   ويبدو أن مسرحية »كالم الليل« 
مهمتين،  لمسألتين  تسعى  الجامعة،  رحاب  إلى 
الجامعة،  في  المسرحية  الممارسة  ترسيخ  أوال 
ونقل الفرجة إلى فضاءات أكاديمية و إلى جمهور 
واع بالفعل المسرحي ودوره الريادي في التنمية 
والتثقيف، وهو أمر ليس غريبا عن فرقة أمزيان، 
إذ سبق لها وأن عرضت مسرحية أخرى من قبل 
للجمهور  الفرجة  ثانيا تقديم  الكلية نفسها،  في 
بلغة أمازيغية، تشير إلى الهوية  )طالب الكلية( 
والخصوصية المحلية، وتتناول موضوعا صادما 
ولعل  برمته،  والبلد  المنطقة  منه  تعاني  ومقلقا 
هذا ما جعل العرض يلقى استحسانا كبيرا من 
متتبعيه، ويفتح آفاقا واسعة لتشكيل نواة مسرحية 
وفرجوية وثقافية تنفتح على محيطها وِغناه في 

مختلف المؤسسات العلمية للمنطقة.

بالدار البيضاء، معرض جماعي ل20 فنانا،   ) Living4Art افتتح، اليوم السبت، برواق ) 
.) Reflet( « مغاربة وأفارقة تحت عنوان » انعكاس

و يضم هذا المعرض التشكيلي، الذي يستمر إلى غاية 30 يناير الجاري، باقة من األعمال 
الفنية المتنوعة ) حوالي 60 عمال ( لفنانين معروفين و هواة هاجسهم المشترك االنفتاح على 
تجارب و خبرات فنية مختلفة، و إتاحة الفرصة للشغوفين بفن التشكيل لالطالع على أعمالهم 

و إبداعاتهم الفنية المتنوعة.
و يعرف المعرض تقديم جملة من أعمال الفنان الكونغولي أولريش زواندا، المزداد سنة 1994، 
اإلنسان  و لوحات زواندا عبارة عن منحوتات وأعمال شبه تجريدية تعبر عن أشكال وحركة 
مستوحاة من إفريقيا والمغرب، و األسالك التي يحولها إلى منحوتات و أعمال و أشكال و حركات.

اليوم  والفنون،  للثقافة  سال  مؤسسة  أعلنت 
الخميس، عن تمديد أجل إيداع ترشيحات مباراة 
الفيلم الوثائقي القصير حول مدينة سال إلى غاية 
المعنيين  إعطاء  بهدف  وذلك  الجاري،  يناير   29
فرصة الستكمال ملفات ترشيحهم، وتمكينهم من 

وقت إضافي إلتمام إنجاز مشاريعهم.
أن  للمؤسسة  التنفيذي  للمكتب  بالغ  وأوضح 
هذا القرار يأتي نزوال عند طلبات بعض المعنيين 
بموضوع المباراة التي أعلنت عنها مؤسسة سال 
 ،2020 دجنبر  شهر  أوائل  منذ  والفنون  للثقافة 
وخاصة ما يتعلق بإكراهات وصعوبات العمل في 
ظل حالة الطوارئ الصحية التي قررتها السلطات 

وما  كورونا،  وباء  من  للحماية  ببالدنا  العمومية 
االحترازية  بالتدابير  التقيد  من ضرورة  تقتضيه 

واإلجراءات الوقائية.
وذكر البالغ أن موضوع المباراة يهم تناول أحد 
المعالم التاريخية لمدينة سال، بالصوت والصورة، 
تم  أنه  كما  دقيقة.   13 في  محددة  زمنية  مدة  في 
تخصيص جوائز مالية لألفالم الثالثة الفائزة التي 
سيتم اختيارها من لدن لجنة التحكيم، وهي على 
آالف   5 درهم،  آالف   10 درهم،  ألف   15( التوالي 

درهم(.
تدعو  البالغ،  يضيف  المعلومات،  من  ولمزيد 
الراغبات والراغبين في المشاركة إلى  المؤسسة 

االطالع على النظام الداخلي الذي يؤطر هذه المباراة 
www. في الموقع اإللكتروني الرسمي للمؤسسة

.salaculture.ma

تمديد اأجل اإيداع تر�سيحات مباراة الفيلم الوثائقي الق�سير حول �سال

 طه توفيق

اإللكترونية  وال��ب��رام��ج  للتكنولوجيا  أصبحت 
سيطرتها على الجميع، كما تفنن البعض في ابتكار 
برامج تدر أرباحا مالية على أصحابها بأفكار حديثة، 
ومنها برامج الهاتف المحمول التي تستخدم بعض 
الفنانين للترويج لها بسبب الشعبية العارمة للفنانين 
والمطربين ومدى تأثيرهم على الجماهير ومعجبيهم 

الستخدام تلك البرامج.
لكن خالل األشهر الماضية ظهرت صيحة جديدة من 
عبره يعرض عليك مجموعة كبيرة  خالل »أبلكيشن« 
من الفنانين وأسعارهم لكي تستخدمهم في عمل فيديو 
مباركة  أو  شكر  رسائل  أو  كإهداء  ترسله  لك  خاص 
بمولود جديد أو طلب زوج ويقوم الفنان بتسجل الفيديو 
بطلبك ويرسله لك على حسابك الخاص باالبلكيشن. 
وعلى الرغم أن تلك الصيحة جديدة علينا في الدول 
أنها كانت موجودة منذ فترة كبيرة في  العربية، إال 
المشاهير  استخدام  وهي  أمريكا،  مثل  الدول  بعض 
لعمل فيديوهات خاص بتكلفة مالية معينة يحددها 
على  للحصول  كبيرة  شهرة  الفكرة  ونالت  البرنامج 
التكلفة  تعد  كما  بمكانه  الشخص  و  المفضل  الفنان 
الوقت  نفس  في  لكنها  كبيرة،  ليست  للفرد  بالنسبة 
تعود بعائد كبير على الفنان وعلى صاحب االبلكيشن 

الستخدام العديد من االشخاص.
سلعة  اصبح  الفنان  أن  الموضوع،  في  والمثير 
يستخدم إلكترونيا وبتسعيره معينة وذلك على حسب 

العام  قرابة  منذ  الموضوع  بدأ  الفنان، وقد  نجومية 
أن  إال  الثانية،  الدرجة  فنانين  من  محدود  بعدد  لكن 
الموضوع القى اهتمام العديد من الفنانين الكبار منهم 
المطربة اصالة ووائل جسار وحمادة هالل ونسرين 
طافش وسعد لمجرد ومحيي إسماعيل وكارول سماحة 

والعديد من الفنانين. 
الفنانين والمطربين  التالي يرصد أسعار  التقرير 
البرامج  أح��د  خ��الل  من  خاصة  فيديوهات  لتقديم 
اإللكترونية وتأتي على رأس قائمة المطربين العرب 
المطربة اصالة نصري، حيث جاء سعر دقيقة الفيديو 
سعر  أغلى  وهو  مصريا  جنيها   4694 بها  الخاص 
سعد  المغربي  المطرب  بعدها  ويأتي  عربي  لمطرب 
لمجرد والمطربة أسماء لمنور وكارول سماحة حيث 
جنيه،   3912 إلى  بهم  الخاص  الفيديو  سعر  وصل 
ويليهم المطربة بسكال مشعالني ب�2347 جنيه مصري 
وبعدها يأتي الفنان حمادة هالل وكارمن سليمان حيث 

وصل سعر الفيديو 1877 جنيه مصري.
وعند االنتقال إلى الممثلين العرب نجد أن الفنانة 
السورية نسرين طافش أعالهم سعرا، حيث وصلت 
سعر دقيقة الفيديو الخاص بها 4694 جنيها ويليها 
الفنان أحمد زاهر بسعر 2503 جنيهات للدقيقة، ويليه 
الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة التونسية عائشة بن 
أحمد حيث وصل سعرهم إلى 1564 جنيه، كما وصل 
سعر الفنانة وفاء عامر إلى 704 جنيهات ومثلها الفنان 
الفنان عالء مرسي  القائمة  ويتذيل  إسماعيل  محيي 

بمبلغ 109 جنيهات.

ضمنهم مغاربة ..
اأ�سعار الفنانين والمطربين 
العرب في بور�سة البرامج 

الإلكترونية.. 

م�سرحية »كالم الليل« تر�سخ الممار�سة الم�سرحية في الجامعة

مخرج »بارا�سايت« )الطفيلي( على راأ�س لجنة تحكيم مهرجان البندقية ال�سينمائي



إبراهيم العماري

قال مصدر  مسؤول بالرجاء البيضاوي إن الفريق األخضر ينتظر 
توصله ببعض الموارد المالية قصد دخول سوق االنتقاالت، حيث 
يحتمل جدا أن يضم قلب هجوم وصانع ألعاب، من أجل تخفيف 

الضغط عن ماالنغو والحافيظي.
وشدد مصدرنا على أن أحوال مالية الفريق في تحسن، وهو مكنه 
من إضافة ثالثة أسماء جديدة إلى الئحته بالدوري االحترافي هم 
فابريس نغاه ومحمد الدويك وعمران فيضي، كما حصل على مصادقة 
الجامعة على العقود الجديدة للرباعي أمير الحداوي وعبد اإلله مذكور 
وأسامة سكحان وزكرياء الهبطي، التي تم تمديدها ألربعة مواسم 
مقبلة، مشيرا إلى أن التتويج ببطولة كأس محمد السادس لألندية 
العربية البطلة سيعيد التوازن إلى مالية الفريق بشكل كبير، بعدما 

عاشت وضعا متأزما خالل الخمس سنوات األخيرة.

وأوضح المصدر ذاته إلى أن إدارة الرجاء صرفت لالعبين راتبي 
شهرين، وتتأهب لتسديد اجر شهر دجنبر في األيام القليلة المقبلة، 
كما مكنتهم من بعض المنح وجزء من منحة التوقيع، بمجرد التوصل 
بقيمة صفقة بدر بانون، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مستحقات بعض 

الالعبين اآلخرين في القريب. 
مراكش  بملعب  الفريق  في مستودع مالبس  وقع  ما  وفي شأن 
الكبير، عقب نهاية مباراته أمام االسماعيلي المصري، برسم نصف 
نهائي كأس العرب، حيث تمرد بعض الالعبين على قرار إبقائهم في 
قاموا  دكة البدالء، أوضح المصدر ذاته أن الالعبين »المتمردين« 
بسلوك غير احترافي، وستتم إحالتهم على اللجنة التأديبية للبت 
في أمرهم، مستبعدا أن يتم فسخ عقد أي منهم في الوقت الحالي، 
ألنهم رغم ذلك ضحوا من أجل قميص الرجاء، وكانوا في مستوى 
المسؤولية متى لجأ إليهم المدرب، واصفا غضبهم بسحابة صيف 
تعكس مدى حبهم للقميص األخضر، لكن في المقابل ينبغي تذكيرهم 
بأن ارتداء قميص الرجاء شرف ألي العب، وعلى من يحمله أن يكون 

في المستوى وينأى بنفسه عن التصرفات الطائشة.
مسؤولين  ثالثة  كلف  قد  األندلسي  رشيد  الفريق  رئيس  وكان 
بإعداد تقارير مفصلة حول ما وقع بمراكش، وسيتم عرضها على 
اللجنة التأديبية لالستناد عليها عند مجالستها لالعبين المعنيين، 

وإصدار العقوبة المناسبة في حقهم.  
وفي موضوع ذي صلة، أعلن الفريق األخضر عن تماثل المدرب 
جمال السالمي ومساعده األول محمد البكاري للشفاء، بعد إصابتهما 
بفيروس كورونا، األمر الذي حال دون جلوسهما بدكة االحتياط في 
لقاء االسماعيلي، وناب عنهما المساعد الثاني هشام أبو شروان. 
يذكر أن الفريق األخضر ضمن بتأهله إلى نهائي العرب الحصول 
على 2.5 مليون دوالر، ستخصم منه نسبة عشرة بالمائة لصالح 
العربية  االتحاد  عليه  فرضها  التي  الغرامات  ومجموع  الجامعة 
باللقب  التتويج  بأن  علما  مليون سنتيم،   130 بحوالي  والمقدرة 

سيضمن له منحة مالية تناهز سنة ماليير سنتيم.

بعدما انفصل عن مدربه وادو

مولودية وجدة يفاو�ض ثالثة 
العبين حول فك االرتباط

كشف مصدر مقرب من مولودية وجدة أن إدارة الفريق فتحت 
باب التفاوض مع الثالثي فيصل غراس ونبيل عنكور وآدم بوجمعة 
من أجل فك االرتباط معهم، بعدما كان قد تم التعاقد معهم بتوصية 

من المدرب السابق عبد السالم وادو.
ويتوقع مصدرنا أن يكلف االنفصال عن الالعبين الثالثة، القادمين 
من بالد المهجر، سنباد الشرق مبالغ مالية مهمة، قد تزيد مالية 
الفريق تأزما، لتنضاف إلى المستحقات التي يطالب بها وادو، 
والتي تناهز مليار سنتيم، بعدما اعتبر أن فسخ عقده مع المولودية 

كان من طرف واحد.
وقرر وادو رفع قضيته إلى لجنة النزاعات بالجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم، في انتظار نقل الخالف إلى الفيفا ومحكمة 
التحكيم الرياضية في حال جاء قرار لجنة النزاعات في غير صالحه.
وعلق وادو في حوار، خص به إحدى اإلذاعات اإللكترونية، على 
تصريحات رئيس مولودية وجدة، عقب إعالن االنفصال عنه، بغير 
المقبولة وتفتقد إلى الدقة والموضوعية، ألنه قاد الفريق مبارتين 
فقط، وأنه لم يجد األجواء مناسبة لالشتغال، ألن الرئيس أخلف 
كل الوعود التي وعده بها، قبل أن يعمد في النهاية إلى الضغط 

عليه بمختلف الوسائل لدفعه إلى الرحيل.
بيرنارد  الفرنسي  المدرب  مع  تعاقد  قد  مولودية وجدة  وكان 
كازوني، بعدما كان الرئيس هوار قد اتفق في البداية مع بيدرو 
بنعلي وبعده مع المدرب المغربي فوزي جمال، الذي عرض مشروعه 
الكوري على أنظار المكتب المسير، وتم االقتناع به، قبل أن يفاجأ 

بأن المنصب ذهب لمدرب فرنسي.
ووقع كازوني، المنفصل حديثا مع مولودية وهران الجزائري، 

عقدا يمتد حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التجديد.
وأشارت مصدرنا إلى المدرب الفرنسي، الذي أصر على اصطحاب 
مساعد له من فرنسا، سيتقاضى راتبا شهريا بقيمة 18 مليون 

سنتيم، فضال عن امتيازات مالية أخرى.
بنقطة  األخيرة  الرتبة  حاليا  يحتل  وجدة  فمولودية  لإلشارة 
واحدة، حققها في الدورة األولى، بعد تعادله أمام سريع وادي زم. 

إ - العماري

منتخب الفتيان
في تجمع تدريبي 

17 س��ن��ة،  اب��ت��داء  م��ن  ألق���ل  ال��وط��ن��ي  المنتخب  ي��خ��وض 
من أمس االثنين وإلى غاية 21 يناير الجاري، معسكرا إعداديا 

بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نشرته على 
موقعها االلكتروني، أنه تم لهذا الغرض استدعاء 24 العبا، مبرزا 
أن العناصر الوطنية خضعت للفحوصات الطبية الخاصة بفيروس 
»كورونا« المستجد حسب البروتوكول الصحي المعتمد من لدن 

السلطات الصحية.
وفيما يلي الئحة الالعبين الذين تمت المناداة عليهم لدخول 

هذا التجمع اإلعدادي:
ميميوني أنس- صالح الدين عالم - عبد الصمد عمال - عثمان 
بولعينين  حسام   - كركوب  محمد  الطاهري-  نوفل   - بوخريص 
)الجيش الملكي( - سالم شاوما- أكرم الداودي )الفتح الرباطي( 
ياسين خليفي  محمد جازولي -  يوسف شروق -  عمر صادق -   -
وليد حسبي  أيوب حمامي -  طه صويري -  - عبد اهلل باعالل - 
مهدي   - أخراز  يونس   - القدم(  لكرة  السادس  )أكاديمية محمد 
أسامة جري  مشاخشاخ )أكاديمية محمد السادس لكرة القدم( - 
)الرجاء البيضاوي( - محمد المهدي )اتحاد طنجة( - بالل لكدح 
)المغرب الفاسي( - أحمد مستغفر )الوداد البيضاوي( - يوسف 

أجراتي )شباب أطلس خنيفيرة(

البو�شاتي م�شت�شارا
لرئي�س الكاك الجديد

عين الرئيس الجديد للنادي القنيطري، علي الرماش، الهداف 
التاريخي للبطولة الوطنية محمد البوساتي، مستشارا خاصا له.
ويعد البوساتي البالغ من العمر 66 عاما، الهداف التاريخي 
للدوري المغربي، بعدما سجل 25 هدفا خالل الموسم الرياضي 

1981 – 1982، وهو الرقم الذي ظل صامدا إلى يومنا هذا.
رئيسا  الماضي  الجمعة  مساء  انتخب  الرماش  علي  أن  يذكر 
جديدا للكاك، خلفا لنور الدين الحلوي الذي قدم استقالتة خالل 

الجمع العام، جراء األزمة المالية الخانقة التي يعيشها النادي.

الـريـــا�شي
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أمس  إنجليزية  إعالمية  تقارير  ذك��رت 
يونايتد  ه��ام  وي��س��ت  ف��ري��ق  أن  االثنين 
خصص مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني، 
أي ما يعادل 30 مليون يورو، النتداب الالعب 
الدولي المغربي يوسف النصيري، الذي يقدم 
عروضا قوية مع ناديه إشبيلية االسباني.

يوسف  على  االنجليزي  الفريق  ويراهن 

النصيري لشغل مكان الالعب سيباستيان 
هالر، حيث أوردت ذات المصادر أن الفريق 
اإلنجليزي عرض على نظيره األندلسي قبل 
أيام مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني )25 
مليون يورو(، باإلضافة إلى 4.5 مليون جنيه 
كمستحقات  اورو(  ماليين   5( إسترليني 

إضافية.

وأشارت المصادر ذاته إلى أن نادي إشبيلة 
لم يتعامل مع عرض ويست هام بأي اهتمام، 
من هذا  أن العبه يسحق أحسن  يرى  ألنه 
الفريق  إدارة  سيدفع  الذي  األمر  العرض، 
اإلنجليزي إلى مراجعته، وتقديم أحسن منه، 
خاصة وأنها عازمة على التعاقد مع الالعب 

المغربي خالل فترة االنتقاالت الحالية.

يذكر أن دافيد مويس، مدرب ويست هام، 
يتوفر على العب واحد في الخط األمامي، 
مع  التعاقد  ويأمل  أنطونيو،  ميكاييل  هو 
العب آخر بإمكانه سد الفراغ الذي سيتركه 
بأياكس  سيلتحق  الذي  هالر،  سيباسيان 
أمستردام بداية هذا الشهر بمبلغ 22 مليون 

جنيه إسترليني.

يعرض العبيه«المتمردين« على اللجنة التأديبية

ويست هام يعرض 30 مليون يورو النتداب النصيري

الرجاء يكافئ الالعب مذكور على اجتهاده

الرجاء ينتظر التو�شل العاجل ببع�س 
الموارد المالية لدخول �شوق االنتقاالت

الدورة السادسة من بطولة القسم الثاني

�شباب خنيفرة يعتلي ال�شدارة والكاك يحقق فوزه االأول
إ. العماري

ارتقى فريق شباب أطلس خنيفرة إلى صدارة ترتيب بطولة 
القسم الثاني من الدوري االحترافي، ليزاحم بالتالي االتحاد 
الزموري للخميسات، في أعقاب إجراء منافسات الدورة السادسة.

وضرب الفريق الخنيفري بقوة خارد قواعده في مواجهة 
اتحاد تواركة، حيث تغلب عليه 3 – 1 مساء أول أمس األحد 

17 يناير 2021، بملعب البريد بتواركة.
ويدين الفريق الزياني بهذا االنتصار  إلى العبيه عبد المولي 
الغروس ومحسن أيت واحي ومصطفى سهد، الذين تناوبوا 
 11 برصيد  األول  المركز  إلى  ليرتقي  الثالثية،  على تسجيل 
نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق التواركي عند 7 نقاط، ليظل 

في المركز الحادي عشر.
أمام ضيفه  لقائه  في  التعادل  بنتيجة  فاس  وداد  واكتفى 
سطاد المغربي من دون أهداف، في لقاء متكافئ دارت فصوله 

مساء األحد بملعب الحسن الثاني بفاس.
وأضاف الفريق الفاسي نقطة واحدة إلى رصيده، وأصبح 
يتوفر على 6 نقاط، بينما ارتقى سطاد إلى المركز الخامس 

بما مجموعه 9 نقاط.
وسجلت هذه الدورة تعثرا جديدا لفريق الكوكب المراكشي 
الرياضي  داخل قواعده، بعدما استسلم أمام ضيفه الشباب 
السالمي، الذي عرف كيف يحصد نقط المواجهة في الدقائق 
األولى، بعدما نجح في افتتاح حصة التهديف، بعد دقيقتين من 
انطالق المواجهة، بواسطة رضوان الكراوي، ثم عزز النتيجة 

بهدف ثان وقعه ياسين النجيمة، من نقطة الجزاء في الدقيقة 
18، علما بأنه أضاع ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 86، قبل 
أن يقلص الكوكب الفارق بواسطة يوسف مهري في األنفاس 

األخيرة.
ورفع شباب السوالم رصيده إلى 10 نقاط، يحتل بها المركز 
الثاني، مناصفة مع رجاء بني مالل، الفائز بهدف واحد على 
ضيفه أولمبيك الدشيرة، الذي تراجع إلى الرتبة التاسعة برصيد 
ثماني نقط، بينما تجمد رصيد الكوكب المراكشي، عند ثالث 
نقاط في المركز األخير، ومن دون أي انتصار إلى جانب فريقي 

االتحاد الرياضي البيضاوي ووداد تمارة.
وانتهت قمة جمعية سال وأولمبيك خريبكة بنتيجة التعادل 
2 – 2،  بعدما كان األوصيكا سباقا للتهديف بواسطة حسام 
أمعنان من ضربة الجزاء نفذها في الدقيقة 40، قبل أن ينجح 
قراصنة الرقراق في تعديل النتيجة عبر ميلود النخلي. ومنحه 
عبد اهلل بوسالمة التقدم في الدقيقة 80، لكن الزوار أصروا 
على عدم االستسالم وأدركوا التعادل بواسطة مسجل الهدف 

األول حسام أمعنان.
ورفع جمعية سال رصيده إلى 9 نقاط، متقدما بفارق نقطة 
واحدة عن أولمبيك خريبكة، صاحب الرتبة السادسة بثماني نقط.

وكانت الجولة السادسة قد ابتسمت يوم الجمعة الماضي 
لفريق النادي القنيطري، الذي حقق انتصاره األول هذا الموسم، 
ليرفع  واحد،  بهدف  البيضاوي  الراسينغ  على حساب  وكان 
رصيده إلى ست نقط، يحتل بها المركز 12، فيما ظل الطاس، 
الذي اكتفى بتعادله الثالث هذا الموسم، وكان أمام المتصدر 

اتحاد الخميسات، في المركز األخير.

المدرب الكيسر مطالب بضبط إيقاع فارس النخيل
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االتحاد االشتراكي

عبر مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد نور 
الدين البوحديوي عنه أسفه النهزام العناصر 
الوطنية في المباراتين األولى والثانية برسم 
المقامة حاليا  اليد  لكرة  العالم  بطولة كأس 
بمصر أمام كل من الجزائر والبرتغال، مبديا في 
الوقت ذاته تفاؤله بمستقبل كرة اليد المغربية.
ودعا البوحديوي، في تصريح خص به وكالة 
المغرب العربي لألنباء، إلى عدم لوم الالعبين 
كبير  تأثير  لها  كان  كثيرة  عوامل  هناك  ألن 
على أدائهم، بعضها مرتبط بالسياق الحالي 
لجائحة كورونا، حيث لم تكن االستعدادات 
منذ  البطولة  وتوقف  اإلغــالق  بسبب  كافية 
مارس الفارط، ولم تبدأ االستعدادات الحقيقية 

للبطولة إال في دجنبر الفارط.
وقال الناخب الوطني إن »األخطاء المتكررة 
من قبل الالعبين وعدم التركيز كلفنا الشيء 

المواجهة األولى ضد  الكثير، خصوصا في 
الجزائر، حيث ظل المنتخب المغربي متقدما 
ولم  األول،  الشوط  أطوار  طيلة  كبير  بفارق 
ينهزم إال في الثواني األخيرة من المواجهة«.

وتابع أن المنتخب المغربي بصم على أداء 
جيد ورائع في الشوط األول من كل مباراة، غير 
أن االخطاء المتكررة السيما في الدفاع أعطت 
للخصم هجمات مرتدة استغلها بنجاح، مبرزا 
نقص  إلى  باألساس  ترجعان  الهزيمتين  أن 
الخبرة وعدم التركيز، حيث أضاع الالعبون 
»كرات بانفرادات أمام مرمى فارغة وأعطوا 
الكرة للخصم في يده في وقت حرج من آخر 
المقابلة، وهو ما أضاع علينا الفوز خصوصا 

في لقاء الجزائر«.
وأضاف » الجامعة الملكية المغربية لكرة 
فريق  ولدينا  اإلمكانيات،  كل  لنا  وفرت  اليد 
علما  واعد،  مستقبل  ينتظره  وطموح  شاب 
بأن المنتخب الوطني غاب عن بطولة كأس 
العالم لمدة 14 سنة وظهرت عناصره مع ذلك 

افتقاره  رغم  دورة مصر،  في  بمستوى جيد 
المنتخب  أن  ننسى  وال  والتجربة  للخبرة 
البرتغالي قوي ويعتبر من المدارس الكبيرة 
في كرة اليد العالمية، ومع ذلك كنا سباقين 
األول  الشوط  وانهينا  واألداء  النتيجة  في 
قادم  منتخبا  أن  يعكس  ما  وهو  بالتعادل، 

بقوة في المستقبل«.
ولفت الناخب الوطني إلى أن المشكل الكبير 
الذي واجهه هو االفتقار لالعبين احتياطيين 
جيدين واختالف مستوى الالعبين »وبالتالي 
فالمشكلة في التشكيلة بصفة عامة وخاصة 
في دكة االحتياط«، مبرزا أن منتخب الفتيان 
والشبان يتوفران على إمكانيات أفضل تعد 

بمستقبل كبير لكرة اليد المغربية.
يذكر أن المنتخب المغربي لكرة اليد انهزم 
في المباراة األولى أمام الجزائر 23 – 24، قبل 
أن ينهزم في المواجهة الثانية أمام البرتغال 

.33 – 20

اعتبر المكتب المديري لنادي الرشاد العيون لكرة القدم، الوضع الذي 
يعيشه النادي في هذه المرحلة هو نتيجة لحالة التخبط، التي تنغمس 
فيها بعض الهياكل التنظيمية لعصبة الصحراء لكرة القدم، جراء الضغوط 
التي تمارس عليها من جهات، وصفها بالغ للمكتب المديري لنادي الرشاد، 

توصلنا بنسخة منه، بالخارجية، »والبعيدة كل البعد عن الرياضة«.
وأشار البالغ إلى أن فريق الرشاد حقق الصعود إلى القسم الوطني 
الثاني هواة – شطر الصحراء، بناء على شكاية »قدمها وفق الضوابط 
والقوانين و اإلجراءات المعمول بها بتاريخ 3 دجنبر 2020، والتي على 
ضوئها قررت لجنة القوانين واألنظمة التابعة للعصبة المصادقة منــحه 
الفوز في مباراته أمام عين تسكراد، وتمت مراسلة العصبة الوطنية للهواة 
من قبل عصبة الصحراء يوم 7 دجنبر 2020 بشأن الفرق الخمسة الصاعدة، 
وكان من بينها الرشاد العيون لكرة القدم«، قبل أن يتقدم نادي عين تسكراد 

باستئناف تم على إثره تعيين لجنة للبت، سرعان ما تغير أعضاؤها.
وأضاف الفريق الصحراوي في بيانه أنه »بعد مرور أزيد من شهر من 
التماطل واالنتظار توصلنا بمراسلة عدد 07/ك. ع بتاريخ يوم األحد 10 
يناير2021 موضوعها دعوة لحضور جلسة لالستماع يوم االثنين 11 
يناير 2021، فقمنا بتلبية الدعوة والحضور للعصبة للدفاع عن مكتسباتنا 
المشروعة«، لكن بعد ذلك نهج بعض أعضاء المكتب المديري لعصبة 
الصحراء، »أسلوبا ال يليق بإدارة تشرف على تسيير شؤون كرة القدم 
بالجهة، بحيث تم تسريب العديد من اإلشاعات والمغالطات بخصوص 
قرار لجنة االستئناف لجس نبض الشارع الرياضي عامة والنادي بشكل 
خاص، وهو ما لم يتقبله الرشاد العيون لكرة القدم وجماهيره العريضة، 
التي طالبت النادي بالدفاع عن حقوقه المشروعة وأخذت على عاتقها 

تنظيم وقفات احتجاجية قصد إحقاق الحق وإنصاف النادي«.
وشدد بيان فريق الرشاد على أن عصبة الصحراء عاجزة عن تطبيق 
القانون، »وهو ما يبين مدى تأثير جهات نافذة ال عالقة لها بالرياضة على 
قراراتها«، مشيرا إلى أن ما يتعرض له النادي من مضايقات وسوء في 

استعمال السلطة، »يتنافى مع أخالقيات وضوابط عمل المكتب المديري 
لعصبة الصحراء لكرة القدم«.

وأكد فريق الرشاد في البيان ذاته على أنه مستمر في التحضير لموسمه 
الجديد بكل جدية واحترافية، »رغم كل العراقيل والصعوبات والمؤامرات 
الخفية، التي تواجه النادي والبعيدة عن كل ما هو رياضي، وتسيء لكرة 
القدم باألقاليم الجنوبية عموما ولنادينا بصفة خاصة«، قبل يختم بيانه 
بالتأكيد على أنه »في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، سيعمل 
الرشاد العيون لكرة القدم مستقبال على تصعيد األمر إلى درجة أعلى، 
ونهج الطرق القانونية بما فيها القضائية، طبقا للقانون والدستور«.  

فريق الر�ساد العيون لكرة القدم يتم�سك بحقه 
في ال�سعود ويهدد بنقل ق�سيته اإلى المحاكم

 بعد هزيمتهم أمام الجزائر والبرتغال

مدرب منتخب كرة اليد يطالب بعد لوم العبيه

عقد شباب الريف الحسيمي لكرة القدم مساء الخميس 
14 يناير الجاري جمعه العام العادي لموسم 2019 – 2020 
أعضاء  ملكيته ألحد  تعود  الحسيمة،  مدينة  فنادق  بأحد 
المكتب المسير سبق له أن قام بالحجز على حساب الفريق 
قصد استخالص دين لفائدة فندقه، رغم أن هذا الشخص 

يتحمل موقعا قياديا داخل إدارة الفريق.
وحسب بعض منخرطي الفريق، فقد عرف هذا الجمع 
العام العادي، إلى جانب استقالة الرئيس مصطفى ديرا 
وتكوين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الفريق، عدة تجاوزات 
أثارت حفيظة واستياء مناصري الفريق، الذي انحدر إلى 
بطولة الهواة. فالتقرير المالي المصادق عليه، وإلى جانب 
عدم إرفاقه بتقرير تدقيق الحسابات الذي يسهر عليه مراقب 
للحسابات مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين حسب المادة 
37 من النظام األساسي النموذجي للجمعيات الرياضية، قد 
تضمن أرقاما كبيرة، فتحت باب التساؤالت داخل صفوف 
الفريق، الذي فقد هويته وهيبته في السنوات األخيرة ما 
دفعه إلى االنحدار إلى بطولة الهواة، بعدما كان قبل أربع 

سنوات منافسا عنيدا بالدوري االحترافي األول. 
واعتبر مجموعة من المنخرطين الغاضبين أن الدعوة 
النعقاد الجمع العام العادي لم يسبقها تمكين المنخرطين 
من جدول األعمال والتقريرين األدبي والمالي قبل عشرة أيام 
من تاريخ انعقاده، كما لم ترسل دعوات الحضور بواسطة 
رسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل خمسة عشر يوما 
على األقل من تاريخ انعقاده. كما أن تكوين لجنة لتصريف 
أمور الفريق بعد استقالة الرئيس، والتي ضمت نفس أعضاء 
المكتب المسير، فال أساس قانوني لها، ألن شغور منصب 

الرئيس ال يسقط المكتب المديري بل يمنح الحق لنائبه في 
تعويضه مؤقتا حتى انتخاب مكتب جديد، وفق ما تنص 
عليه المادة 23 من نفس النظام، والتي تقضي أيضا بأن 
تعيين لجنة مؤقتة ال تتم أثناء انعقاد الجمع العادي، بل 
تتم الدعوة لعقد جمع عام استثنائي من أجل تعيينها إلى 

حين انتخاب مكتب جديد.

من لقاء السباعي المغربي أمام البرتغال

طوكيو  أولمبياد  منظمو  ــال  ق
إنهم  ــن،  ــي ــن االث أمـــس  الــصــيــفــي، 
ســيــقــلــصــون عــــدد الــريــاضــيــيــن 
االفتتاح  حفلي  فــي  المشاركين 
المؤجلة  األلعاب  دورة  في  والختام 
حتى الصيف المقبل بسبب تداعيات 

فيروس كورونا المستجد.
وكان من المتوقع أن يشارك أكثر 
من 11 ألف رياضي في األلعاب، بيد 
أن إجراءات لمكافحة فيروس كورونا 
المستجد تحد من الوقت الذي يمكنهم 
األولمبية،  القرية  داخل  فيه  البقاء 
تعني عدم تمكن الجميع من حضور 

حفلي االفتتاح والختام.
سيعيدون  إنهم  منظمون  وقــال 
النظر في عدد الرياضيين المشاركين 
إلى  إدخالهم  وكيفية  الحفلين  في 
الملعب بأمان »من أجل ضمان سالمة 
وأمن الرياضيين وتبسيط العمليات 
2020، نعتقد أن  في ألعاب طوكيو 
النظر في عدد  إعادة  الضروري  من 
المشاركين في حفلي االفتتاح والختام 

وكيفية دخولهم الى الملعب«.
وذكر تقرير في صحيفة »يوميوري 
شيمبون« االثنين أن اللجنة األولمبية 
الدولية تتوقع مشاركة 6 آالف رياضي 
في حفل االفتتاح بتاريخ 23 يوليوز.
وفي المقابل، ترى اللجنة المنظمة 
أن التفاصيل ال تزال قيد اإلعداد مع 
اللجنة األولمبية الدولية ومنظمات 
مقاربة  تقرير  يتم  »لم  فيما  أخرى، 

محددة بعد«.
على  المنظمة  اللجنة  وتــصــر 
فشل  بحال  حتى  قائمة  األلعاب  أن 
السيطرة على الفيروس، كاشفة عن 
الفيروس  لمكافحة  تدابير  مجموعة 
في تقرير موقت من 53 صفحة في 

ديسمبر الماضي.
وال يمكن للرياضيين دخول القرية 
االولمبية القادرة على استيعاب 18 
ألف شخص، قبل أكثر من خمسة أيام 
على بداية مسابقاتهم، ويتعين عليهم 
مغادرتها قبل فترة يومين من انتهاء 

مشاركتهم.
وألقى ارتفاع االصابات في اليابان 
وباقي أنحاء العالم، بظالل جديدة، 
قبل ستة أشهر فقط من حفل افتتاح 
االلعاب االولى المؤجلة بعد الحرب 

العالمية الثانية.
اإلداري  اإلصــــالح  ـــر  وزي ـــر  وأق
كونو  ــارو  ت الياباني  والتنظيمي 
األسبوع الماضي أن »أي شيء يمكن 
أن يحدث« لأللعاب، فيما نقلت تقارير 
عن نائب رئيس سابق للجنة األولمبية 
الدولية يطرح امكانية استشارة األمم 
المتحدة حول إمكانية السير باأللعاب 

من عدمها.

توجه لتخفي�ض 
عدد الريا�سيين 

في افتتاح 
اأولمبياد طوكيو

غ�سب في �سفوف منخرطي 
ومحبي �سباب الريف الح�سيمي
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فورب�س: وات�س�آب يتلقى هزمية 
نكراء على يد بديل جديد مذهل

 

أجل  من  والدردشة  للمراسلة  واتسآب  تطبيق  يجاهد 
الحفاظ على وضعه كأحد املنصات اآلمنة في العالم، وللحاق 
باملنافسني في ركب سريع الحركة، بحسب ما جاء في تقرير 
نشرته مجلة »فوربس« األمريكية وأعده زاك دوفمان الخبير 
املتقدمة  املراقبة  وتكنولوجيا  السيبراني  األمن  نظم  في 

ألغراض الدفاع واألمن القومي ومكافحة اإلرهاب.
فيسبوك،  لشركة  اململوك  التطبيق  أن  من  الرغم  على   
ربما يكون جيًدا وشائع االستخدام، إال أنه لم يحقق ميزة 
االستخدام عبر أجهزة متعددة بأي طريقة مفيدة حتى اآلن، 
املشكلة  تلك  وتزداد  خطيرة  مشكلة  يمثل  أصبح  ما  وهو 
ومع  واملكاملات،  للمراسلة  السريع  التقارب  بسبب  سوًءا 
استمرار ربط مكاملات واتسآب بالهاتف، بداًل من استخدام 
جهاز بشاشة كبيرة أسهل في االستخدام، وهو ما يعد عقبة 

كبيرة أمام املستخدمني.
سيغنال،  تطبيق  من  عنيفة  لكمة  واتسآب  تلقى  وقد   
الذي يعد حالًيا أفضل وأذكى بديل للتطبيق اململوك لشركة 
في   Uber-secure Signal تطبيق  بدأ  حيث  فيسبوك. 
واملكاملات  الفيديو  ملكاملات  جديد  تجريبي  اختبار  إجراء 
الصوتية من تطبيق سطح املكتب الرائع. وعلى الرغم من أن 
هذه امليزة غير متاحة حتى اآلن للمكاملات الجماعية، إال أن 
هناك تلميًحا في إعالن سيغنال إلى أنه تم وضع املكاملات 

الجماعية في االعتبار.

ر�سم 
»ت�ن 
ت�ن« 

مرفو�س 
يحطم 
الرقم 

القي��سي 
الع�ملي 

يف البيع
 تم بيع رسمة 

الغالف للكتاب 
املرفوض لفيلم 

Hergé، الكوميدي 
“تان تان” لعام 

 The Blue“ 1936
Lotus” مقابل 

3.2 مليون يورو 
)3.88 مليون 

دوالر( محطًما الرقم 
القياسي في باريس.
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درا�سة: نوم الآب�ء اجلدد يعود 
مل�ستوي�ته الأولى بعد نحو 6 �سنوات

 
أكدت الدراسة أن نوم اآلباء الجدد ال يعود إلى مستويات 
ما قبل الحمل ملدة تصل إلى ست سنوات بعد والدة طفلهم 
األول، حيث تنام األم أقل من األب، بحسب ما نشرته »ديلي 
 Journal of Sleep دورية  عن  نقاًل  البريطانية  ميل« 
Research . توصل باحثو جامعة ماكغيل الكندية إلى أنه 
سواء كانت األسباب ترجع إلى الرغبة في إرضاء الطفل أو 
للرضاعة الطبيعية، يبدو أن األمهات يقمن بالكثير من العناية 
باألطفال لياًل أكثر من اآلباء. تمت دراسة أنماط نوم نحو 111 
من اآلباء واألمهات ملدة أسبوعني بعد وقت قصير من والدة 

أطفالهم لفهم كيف تختلف الحالة من والد إلى آخر.
أن  اكتشف  الكندي  البحثي  الفريق  أن  للدهشة،  واملثير   
للنوم  عرضة  أكثر  األول  أطفالهن  يربني  اللواتي  األمهات 
بشكل أفضل من األمهات الالئي يقمن برعاية الطفل الثاني 
أو الثالث. وتوصل الباحثون إلى أن األمهات، اللواتي لديهن 
انقطاًعا وأفضل جودة من  أقل  أن نومهن  طفل واحد، ذكرن 
األمهات الالئي لديهن أكثر من طفل يعتنني به، مع األخذ في 
االعتبار أن إجمالي ساعات النوم لم يختلف اعتماًدا على عدد 
األطفال.  ووجدت الدراسة أنه لم يتم مالحظة أي اختالف في 
نوم اآلباء، مما يشير إلى أن اآلباء يحصلون على نفس النوم 

سواء كان طفلهم األول أو الثاني أو الثالث.
األطفال  نوم  إلى  الوالدين  نوم  اضطراب  يرجع  ما  غالًبا 
لفترات قصيرة تتراوح من ثالث إلى أربع ساعات، على الرغم 
الليل بعد  النوم طوال  من أن بعض املواليد الجدد يبدأ في 

مرور ستة أشهر.

علم�ء الفلك يكت�سفون كوكب� 
غريب� له ثالث �سمو�س!

تبدو الشمس بالنسبة لنا نحن البشر طبيعية تماما، ولكن 
نظامنا الشمسي هو في الواقع غريب جدا.

واآلن، في نظام يبعد 1800 سنة ضوئية، أكد علماء الفلك 
نظام  في  نجم  يدور حول  عمالق  غازي  كوكب  وجود  أخيرا 
نجمي ثالثي. ويقع هذا النظام، املسمى KOI-5، في كوكبة 
Cygnus، وُأّكد وجود كوكب خارج املجموعة الشمسية فيه 
تلسكوب  بواسطة  مرة  ألول  اكتشافه  من  عقد  من  أكثر  بعد 
املعروف  Kepler الفضائي. وفي الواقع، كان هذا الكوكب - 
الكواكب  عن  للكشف  مرشح  ثاني   -  KOI-5Ab باسم  اآلن 

الخارجية بواسطة Kepler، عندما بدأ عملياته في 2009.
لعلوم  ناسا  معهد  من  شاردي،  ديفيد  الفلك  عالم  وقال 
ألنه   KOI-5Ab عن  التخلي  »جرى  الخارجية:  الكواكب 
هناك  وكانت  املرشحني.  من  اآلالف  لدينا  وكان  معقدا،  كان 
اختيارات أسهل من KOI-5Ab، وكنا نتعلم شيئا جديدا من 

Kepler كل يوم، لذلك ُنسي KOI-5 في الغالب«.
تعقيدات  تجنب  إلى  الخارجية  الكواكب  صائدو  ويميل 
كوكب   4300 من  أكثر  بني  من  املتعددة؛  النجوم  أنظمة 
خارجي تم تأكيده حتى اآلن، ينتمي أقل من %10 إلى أنظمة 
متعددة النجوم، على الرغم من أن هذه األنظمة تهيمن على 
املجرة. ونتيجة لذلك، ال ُيعرف الكثير عن خصائص الكواكب 
الخارجية في األنظمة متعددة النجوم، مقارنة بتلك التي تدور 
Kepler، استخدم شاردي  اكتشاف  حول نجم وحيد. وبعد 
 ،Palomar وعلماء فلك آخرون تلسكوبات أرضية مثل مرصد
ومرصد WM Keck، وتلسكوب Gemini North لدراسة 
KOI- ،النظام. وبحلول عام 2014، حددوا نجمني مرافقني
5B وKOI-5C. وهذا جعل من الصعب للغاية معرفة ما إذا 
كان االنخفاض في ضوء النجوم الذي الحظه Kepler ناتجا 
 TESS عن كوكب خارجي أو شيء آخر. وفي عام 2018، تولى
املهمة، وعندما نظر إلى Cygnus، قام أيضا بفرض ضغوط 

.KOI-5A على كوكب خارجي مرشح يدور حول

اأكرب 10 ملي�رديرات ب�لع�مل يف 2020؟

رغم طوف�ن الوب�ء.. كيف جنت 11 دولة من فريو�س »كورون�«؟
فيروس  جائحة  تفشي  على  العام  يقارب  بعدما 
العالم،  دول  جميع  على  أثر  الذي  املستجد  ”كورونا“ 
أو  الفيروس،  لم يغزوها  التي  كان هناك بعض األماكن 
تكتمت عليه دون اإلقرار بتسجيل إصابات. ووفق تقرير 
لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، فقد تمكنت 11 دولة 
من تجنب فيروس Covid-19 تماما دون تسجيل حالة 
إصابة واحدة، بعدما أغلقت بشدة على نفسها و حظرت 
جميع الزوار من العالم الخارجي.وفيما يلي بعض الدول 

التي لم تسجل أي حاالت بفيروس ”كورونا“ مطلقا.
جزر كوك: منذ اللحظة األولى، تعاملت جزر كوك جيدا 
الحتواء الفيروس، وذلك بسبب أن البالد يوجد فيها 22 

طبيبا وجهازا تنفس فقط.
التباعد  وشجعت  املدارس  جميع  الحكومة  وأغلقت 
االجتماعي في األماكن العامة خالل األسابيع األولى من 

انتشار الفيروس العام املاضي.
التأثير  أن  إال  طبيعتها،  إلى  الحياة  عادت  وبالفعل 
االقتصادي للفيروس كان شديدا، حيث تشكل السياحة 

أكثر من ثلثي الناتج املحلي اإلجمالي لجزر كوك.
هاواي  بني  املنتصف  في  توفالو  تقع  توفالو:  دولة 
جزر  مرجانية وست  جزر  ثالث  من  وتتكون  وأستراليا 
في  املستقلة  الدول  أصغر  من  واحدة  وتعتبر  حقيقية، 
جميع  أمام  الحدود  الجزيرة  حكومة  وأغلقت  العالم، 

الحجر  فترة  قبل  الجائحة  بداية  في  السفر  أنواع 
الصحي اإللزامية. ونجحت هذه اإلستراتيجية، ولم يتم 

اإلبالغ عن أي حاالت مؤكدة في توفالو.
عند  متشددا  نهجا  تونغا  اتخذت  تونغا:  مملكة 
قامت  حيث  األولى،  اللحظة  منذ  الفيروس  مع  تعاملها 
وفرضت  مطاراتها  أغلقت  كما  السفن،  حركة  بتقييد 
حاالت،  أي  وجود  عدم  من  بالرغم  كامال،  وطنيا  إغالقا 

وال تزال جميع التنقالت داخل وخارج تونغا محظورة.
تعتبر املستعمرة البريطانية الوحيدة  جزر بيتكيرن: 
الباقية في املحيط الهادي، يسكنها بالكامل أحفاد ثوار 
املحاصيل والتاهيتيني، الذين هبطوا على الجزر في عام 
1789. ومنعت الجزيرة السفر إليها حتى مارس 2022.

جمهورية باالو: تقع على بعد أكثر من 500 ميل شرق 
التجارية  الجوية  الرحالت  أيضا جميع  الفلبني وعلقت 
وفرضت الحجر الصحي اإللزامي على السكان املحليني 

العائدين.
نييوي  سكان  من  العظمى  الغالبية  تعيش  نييوي: 
في  املتبقيني  السكان  أن  إال  نيوزيلندا،  في  األصليني 

الجزيرة كافحوا من أجل أن تكون خالية من الفيروس.
ملركز  موطن  بأنها  ناورو  تشتهر  ناورو:  جمهورية 
الالجئني  أن  ويتردد  أستراليا،  في  املهاجرين  احتجاز 
ناورو  وطبقت  إنسانية.  غير  ظروف  من  فيها  يعانون 

قيود السفر الصارمة في وقت مبكر من تفشي الفيروس، 
وتمكنت الجزيرة من منع انتشار الفيروس تماما.

ومنعت  مرجانية،  جزيرة   32 من  تتكون  كيريباتي: 
املواد  بعض  واردات  أن  إال  إليها،  الطيران  رحالت 
اضطر  لذا  اإلغالق،  بسبب  تأثرت  الحيوية  الزراعية 

بعض السكان املحليني للعمل كبستانيني.
لذا  فقط،  واحدا  مستشفى  توكيالو  تمتلك  توكيالو: 
أدركت منذ البداية أنها لن تكون قادرة على التعامل مع 
لحدوث  منعا  نفسها  وعزلت  الفيروس،  تفشي  ضغوط 

أي حالة إصابة.
الخاصة  السفر  إرشادات  تنص  ميكرونيزيا:  جزر 
بحرية  أو  جوية  سفينة  أي  بإنزال  يسمح  ال  بأنه  بها 
من خارج واليات ميكرونيزيا املوحدة، باستثناء األفراد 
أو  الوطنية  الحكومة  من  استثناء  على  حصلوا  الذين 
أولئك الذين يعملون على سفن بحرية تجارية مع االلتزام 

باإلجراءات االحترازية والبروتوكوالت.
توجد تركمانستان في آسيا الوسطى؛  تركمانستان: 
لذا  الوباء،  مركز  في  توجد  الجغرافي  موقعها  وبحكم 
إصابة  حالة  وجود  عدم  إعالنها  حول  الشكوك  أثارت 
بفيروس كورونا. وأشارت التقارير إلى أن هناك حاالت 
بالفعل، إال أن الحكومة ترفض اإلعالن عن تسجيل أي 

حاالت، على غرار كوريا الشمالية.

10 مليارديرات في العالم بأكثر من  قفزت ثروة أكبر 
 1.124 لتتجاوز  املاضي،  أبريل  منذ  دوالر  مليار   542
لثروة  لفوربس  اللحظية  للبيانات  وفقا  دوالر  تريليون 

املليارديرات في31 ديسمبر.
جاء االرتفاع في ثروة املليارديرات رغم أن عام 2020 
كورونا  جائحة  بسبب  الكثيرين  على  صعًبا  عاًما  كان 
في  وتسببت  شخص  مليون   82 حوالي  أصابت  التي 
وفاة أكثر من 1.79 مليون شخص، فضال عن االنكماش 

االقتصادي الذي خيم على اقتصادات العالم.
عن  كبيرة  تغييرات  الكبار  العشرة  ترتيب  شهد 
في  العالم  ملليارديرات  فوربس  لقائمة  الصادر  الترتيب 
بيزوس  جيف  املليارديران  واستطاع  املاضي.  إبريل 
على  والثالث  األول  ترتيبها  على  الحفاظ  أرنو  وبرنار 
شملت  تغييرات  املراكز  بقية  شهدت  فيما  التوالي، 

انضمام 4 مليارديرات جدد إلى نادي العشرة الكبار.
 10 أكبر  قائمة  إلى  مليارديرات  أربعة  انضم  وقد   
إيلون  األمريكي  امللياردير  وهم  العالم  في  مليارديرات 
والشريك  أمباني،  موكيش  الهندي  وامللياردير  ماسك، 
الصيني  األعمال  ورجل  بيغ،  الري  لغوغل  املؤسس 

تشونغ شانشان.
استطاع امللياردير األميركي إيلون ماسك أن يتصدر 
املليارديرات األكثر ربحية خالل 2020 بل أنه حقق أكبر 
مكاسب في عام واحد ألي ملياردير على اإلطالق منذ أن 

بدأت فوربس في تقدير الثروات.
تيسال  لشركة  التنفيذي  والرئيس  املؤسس  وتقدم 
إيلون ماسك 29 مركًزا في قائمة فوربس للمليارديرات 
حيث قفز من املركز 31 في أبريل املاضي ليصبح ثاني 
مليار   155.6 عن  تزيد  بثروة  العالم  في  أغني شخص 

دوالر في 31 ديسمبر.
بني  الثاني  املركز  على  حالًيا  املنافسة  وتشتد 
الفرنسي  وامللياردير  ماسك  إيلون  األميركي  امللياردير 
سهم  ارتفاعات  ساهمت  حيث  أرنو  برنار  املخضرم 
الثانية  املرتبة  احتالله  في  أحياًنا  الفرنسية  املجموعة 

في قائمة فوربس في العديد من األيام املاضية.

من  شانشان  تشونغ  الصيني  امللياردير  تمكن  فيما 
أمباني ليصبح  الهندي موكيش  امللياردير  التغلب على 
أغني رجل في آسيا بعد أن أضاف إلى ثروته 76.6 مليار 
دوالر،  مليار   78.6 لتتجاوز  أشهر  تسعة  خالل  دوالر 
وقفز من املركز 1063 في قائمة املليارديرات إلى املركز 
الثامن عاملًيا. واستطاع موكيش أمباني أن يضيف إلى 
ثروته نحو 39.7 مليار دوالر لتتجاوز 76.5 مليار دوالر، 
وكان أمباني قد تغلب على مؤسس جاك ما ليصبح أغني 
رجل في آسيا حتى استطاع امللياردير الصيني شانشان 

في يوم 31 ديسمبر أن ينزع منه اللقب.
كما تمكن الري بيغ من االنضمام إلى قائمة العشرة 
دوالر  مليار   26.3 بنحو  ثروته  ارتفعت  أن  بعد  الكبار 

لتبلغ 77.2 مليار دوالر.

على الجانب اآلخر، خرج الثالثي ورثة مؤسس أكبر 
العشر  قائمة  من  مارت  العالم وول  في  التجزئة  متاجر 
من  والتون  جيم  وتراجع  ثرواتهم،  ارتفاع  رغم  الكبار 

املركز الـ 8 إلى 16.
وفقدت أليس والتون لقب أغني سيدة في العالم بعد 
وتراجع  عاملًيا،   15 الـ  إلى  التاسع  املركز  من  تراجعها 
املركز  يحتل  كان  أن  بعد   17 املركز  إلى  والتون  روب 

العاشر في أبريل/نيسان املاضي.
أمانسيو  اإلسباني  امللياردير  ترتيب  تراجع  كما 
مراكز  سبعة   Inditex األزياء شركة  مؤسس  أورتيغا 
ليحتل املركز الــ13 عاملًيا رغم ارتفاع ثروته بنحو 19.1 
مليار دوالر لتصل إلى 74.2 مليار دوالر في 31 ديسمبر/

كانون األول.

ن��س� جتد اأن عدد املجرات اأقل 
بكثري مم� اعُتقد يف البداية!

كشفت وكالة ناسا أن عدد املجرات في الكون أقل بكثير 
مما اعُتقد سابقا.

وقدرت القياسات الجديدة التي اتخذتها مركبة الفضاء 
بمئات  األعداد  ناسا،  لوكالة  التابعة  هورايزون  نيو 

املليارات، بدال من تريليونني املبلغ عنها سابقا.
وتشير النتائج إلى أن الكون قد يكون أقل ازدحاما بكثير 

مما اقترحته التقديرات السابقة.
لتوهج  جديدة  قياسات  ناسا  أخذت  الدراسة،  وفي 

الخلفية الضعيف من املجرات غير املرئية.
وقال مارك بوستمان من معهد علوم التلسكوب الفضائي 
في بالتيمور، واملعد الرئيسي للدراسة: »إنه رقم مهم يجب 
كم عدد املجرات املوجودة؟ نحن ببساطة ال نرى  معرفته - 

الضوء من تريليوني مجرة«.
السماء  مالحظات  إلى  السابقة  التقديرات  واستندت 
لناسا.  التابع  الفضائي  هابل  تلسكوب  بواسطة  العميقة 
عدد  لتقدير  رياضية  نماذج  على  هابل  اعتمد  ذلك،  ومع 
املجرات، حيث كان يعتقد أن العديد من املجرات خارج قدرة 

التلسكوب الفضائي على الكشف في الضوء املرئي.
ولسوء الحظ، ما يزال هابل يعاني من التلوث الضوئي 
بسبب موقعه في النظام الشمسي الداخلي. وللتغلب على 
هذه املشكلة، لجأت وكالة ناسا إلى مركبتها الفضائية »نيو 
هورايزونز«، التي تشهد سماء محيطة أغمق 10 مرات من 

أحلك سماء يراها هابل.
قال تود الور من NOIRLab في NSF، املعد الرئيسي 
للغاية.  صعبة  القياسات  من  األنواع  »هذه  الدراسة:  في 
زودتنا  طويلة.  لفترة  بذلك  القيام  الناس  من  الكثير  حاول 
البصرية  الخلفية  لقياس  بنقطة أفضلية  »نيوهورايزونز« 
الكونية بشكل أفضل مما تمكن أي شخص من القيام بذلك«.
الفريق  قام  بالفعل،  املوجودة  املجرات  عدد  ولتقدير 

بتحليل الصور املوجودة من »نيوهورايزونز«.
الصور،  بعض  في  الخافت  الخلفية  توهج  وإلثارة 
الذي  التبانة  درب  نجوم  من  الضوء  إلزالة  ناسا  اضطرت 
انعكس على الكاميرا. ولحسن الحظ، كانت اإلشارة املتبقية 
لعدد  دقة  أكثر  بتقدير  يسمح  ما  تقريبا،  للقياس  قابلة 

املجرات.
باستخدام  متابعة  دراسة  إلجراء  اآلن  ناسا  وتخطط 

تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم.
وقالت ناسا: »قد يكون تلسكوب جيمس ويب الفضائي 
قادرا على املساعدة في حل اللغز. إذا كانت املجرات املنفردة 
امليدانية  املالحظات  تكون  أن  فيجب  السبب،  هي  خافتة 

فائقة العمق لـ Webb قادرة على اكتشافها«.
وتم قبول هذه الدراسة للنشر في مجلة الفيزياء الفلكية 
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