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يقف  ومن  األمريكية،  الساحة  في  ومسانديها  االنفصالية،  األوساط  تحاول 
وراءهم وإلى جانبهم، من أنصار األطروحات المصيرية البائدة، الجمع بين قرار 
اعتراف األمريكي ترامب بسيادة المغرب على صحرائه، وبين تراجع ما يسمونه 

بحقوق اإلنسان.
وهو تاكتيك ال يمكن إغفاله بالنسبة للمغاربة المدافعين عن حقهم.

 وتحاول المنصات االنفصالية ومسانديها، إقناع الرأي العام، الدولي واإلفريقي 
على وجه األخص، بأن «إعالن ترامب أدى إلى أعمال قمع. »

هذا الربط ليس عفويا، وال إعالميا محضا، بل هو محاولة اختراق لألوساط 
الديموقراطية،ال سيما اليسارية فيها، ألجل الضغط ورفع الضغط على بايدن، من 

أجل ما يريدونه من تعطيل للقرار المذكور...
 وهو ما يفسر العودة إلى الورقة الحقوقية من جديد، بالضغط على المغرب 

من البوابة الديموقراطية، نسبة إلى الحزب الديموقراطي...
  فقد نقلت المنابر االنفصالية ادعاءات متكررة…من قبيل أنه «عقب إعالن 
ترامب - ويقصدون به االعتراف بسيادة المغرب على صحرائه - تمت محاصرة 

كل منازل النشطاء الصحراويين ووضعها تحت المراقبة »....
 والورقة الحقوقية بهذا التشفير، لمسناها في قضية المواطنة سلطانة خيا، 
واستقبالها من طرف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالجهة، والسعار الذي 
أصاب المد االنفصالي جراء ذلك، مما أدى بها إلى تسفيه نفسها بادعائها نفي 

ما هو مثبت بالصورة والصوت...
 االندفاعة الحقوقية بالمغرب المستهدفة من أطراف عديدة ، كانت لها آثار 
في القرارات وفي تقارير األمين العام لألمم المتحدة، وفي اعتماد المؤسسات 
التحول  تفاصيل  هنا  ونذكر  الحقوقي،  الوضع  تقدير  في  التقرير  في  الجهوية 
اإليجابي في القضية الحقوقية، من خالل اإلشادات، سواء من لدن األمين العام 
انطونيو غوتيريس أو من خالل قرارات مجلس األمن، وآخر تقرير وآخر قرار 

يقران بهذه الحقيقة.
إذ أشاد مجلس األمن الدولي، في قراره األخير حول القضية الوطنية،  بدور 
«اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالعيون والداخلة، وكذا 

تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة».
2548 ب«التدابير والمبادرات المتخذة  ورحب مجلس األمن، في قراره رقم 
من قبل المغرب«، وبالدور الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان بالعيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق 

اإلنسان التابع لألمم المتحدة.
 وفي المقابل صارت الجبهة االنفصالية في مرمى أصابع االتهام، في التقرير 
ذاته أو من خالل الوثائق التي توصلت بها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 

عن الوضع في تندوف...
بشكل مكثف  البوليساريو«  وفي تقريره، استعرض األمين العام اعتداءات » 
وعلى أوسع نطاق »على مدونين وأطباء وممرضات وتوقيفهم وإساءة معاملتهم« 

بمخيمات تندوف.
  وفي الواقع هذا التاكتيك الذي يروم تسليط الضوء على الورقة الحقوقية، 
يبدو أن أهدافه، إلى جانب تغليط الرأي العام األمريكي واستدراج فريق بايدن إلى 
مناوءة المغرب، من خالل التلويح بقرار دونالد ترامب، ذو مرام دفاعية وهجومية 
في الوقت ذاته: الهجوم على المغرب، والدفاع عن االنفصاليين وعن الدولة التي 

تمدهم بشروط ترابية وأمنية وعسكرية لممارسة االنتهاكات الجسيمة. …
ومتابعة القصاصات األخيرة لدى وكالة الجزائر الرسمية، تجد التركيز ، على 
كل خبر، مع إضافة توابل التزييف والحقد، له عالقة بحقوق اإلنسان، أو ما نعرفه 

هنا في بالدنا من قضايا، متفاوتة الداللة.
وال ينافس أخبار الحقوق المغربية، سوى أخبار الحروب الكاسحة التي تقودها 

القوة العظمى للبوليزاريو ضدنا !
في الجانب اآلخر من المشهد، هنا في الداخل توجد حركية ودينامية، متفاوتة 
الصدى، بهذا الخصوص..ففي المشهد تجتمع الحاالت الفردية والحاالت الجماعية، 

في حشو ال مسوغ له، حقيقة ، من حيث ترتيب القضايا وطبيعتها ونوعيتها..
لكن تتفاوت، حتى لدى الحقوقيين أنفسهم درجة التعاطي مع كل ملف على 

حدة..وال أحد يقارن ما يحدث بما حدث...
ويبدو أن مجهودا وطنيا في تدبير هذه الملفات أصبح ضرورة، وزاوية معالجته، 
من باب تكريس وتقوية الشرعية الحقوقية للبالد، هي المجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان، واآلليات الرسمية األخرى...
والمقصود من وراء هذا ليس سوى تقوية الحضور المغربي أكثر، بتقوية دولة 

الحق والقانون ومؤشرات القياس الدولية في هذا الباب..
 وفي هذا الباب، يحسن بنا أن نذكر بأن  كل الذين تابعوا الزيارة الملكية األولى 
إلى واشنطن، أيام حكم باراك اوباما، يعرفون بحكم التداول وبحكم القرب، بأن 
األجواء بين البلدين كانت صعبة في بدايتها، عندما كان فريق الرئيس قد هيأ 
الحقوقي، حصريا  الموضوع  كانت تخص  فقراته  أولى  العام،  للبيان  مشروعا 

ومن زاوية ضيقة... 
وليس الموضوع بحد ذاته هو المعضلة بالنسبة لبلد كانت تسير نحو حقوقها 
بحقوقية الكبار)رحم اهلل ادريس بنزكري وعبد الرحمان اليوسفي ومحمد الحلوي 
مهام  على  وبتبعاته  الوطنية،  بالقضية  ذلك  ربط  إن  بل  زمن طويل،  منذ   )…

المينورسو ، كان هو األصعب في المعادلة..
  ولم تعد االبتسامة إلى الوفد المغربي إال بعد أن طرحت األمور  في سياق 
واسع، ال يرى المغرب ضررا في طرحه..وطبعا، انتصرت الزيارة وانتصر المشترك 
المغربي األمريكي، وربما منذ ذلك الوقت وقرار االعتراف يطبخ على نار هادئة….
من الصعب القول بأن الوضع يشبه ما كان عليه في والية أوباما األولى، لكن كون 
فريقه، في جزء كبير منه،  هو نفسه الذي عاد مع جون بادين، ال يمكن الجزم بأنه 
وضع كل المعتقدات في الرف أو في حقيبة الجدة المدسوسة في الركن البعيد...
بيد المغرب تجربة حقوقية فريدة في العالم، والواقع ال يمكن تسويده، مهما 
بلغت حدة ملفاته الراهنة، المحكومة بسياقات مغايرة تماما عن السياقات التي 
يريدها الخصم، بالجوار القريب أو بالجوار البعيد.. وال يمكن ترك هذه الورقة 
الرابحة رهن المسلكيات الرسمية لوحدها، وقد تخطينا بها عتبات مجلس األمن 

واألمم المتحدة..
 فالقضية الحقوقية اليوم قناعة رسمية وقناعة شعبية، وفي عمقهما وتالقيهما 
إرادة ملكية…، وغير بعيد عن القناعات الذاتية، ال يخفى أن القضية الحقوقية 

»أداة جيوسياسية» في عالم اليوم،حقا أو باطال، وأحيانا تسير األمور نحو 
الالمعنى، عندما نذكر أن روسيا والصين وكوبا وغيرها من الدول التي ال تقدم 
نموذجا حقوقيا بالمعنى المتعارف عليه دوليا، كانت قد دخلت مجلس حقوق 

اإلنسان التابع لألمم المتحدة في أكتوبر 2020…!
لكن، - ألن هناك لكن دوما -، فمهما كانت البراغماتية في السلوك الدولي فإننا 

ال نعدم تأثيرا ما ليوطوبيا الطرح الحقوقاني .
 ومطروح على بالدنا أن تعمل بكل األوراق الرابحة، في تجربتها لطي صفحة 
الماضي أو في دسترة الحقوق ، كما هي متعارف عليها دوليا أو في االلتزام 
العملي الصريح بقيم الحقوق اإلنسانية... إلخ،  لتفكيك الرابط الوهمي، الذي تسعى 
أوساط في الجوار وفي واشنطن، إلى ترسيمه، بين اعتراف الواليات المتحدة 

بعدالة قضيتنا وسيادتنا، وبين التهويل الحقوقي.. بيد الخصوم! 
يجب أال ننسى، أن الدولة الجارة، أفلحت في الماضي في إقناع الكثير من 
الدول، بما هو أفدح من انتهاك الحقوق لبعض األفراد أو الجماعات، أقنعتهم 

بوجود دولة وشعب وتراب …مهما كان ذلك وهميا!

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

 الق�ضية 
الحقوقية ك�أداة 
جيو�ضي��ضية…؟

د. إدريس الفينة

منذ سنوات ونحن نتابع كيف حولت 
سبتة الفنيدق إلى مدينة تابعة اقتصاديا، 
فاقتصاد هذه األخيرة مرتبط بشكل شبه 
كلي بالسلع التي يتم استقدامها من سبتة 
عبر أساليب متعددة. اليوم قرر المغرب 
إغالق هذا المنفذ بعد أن عمل لمدة سنوات 
على إضعاف االقتصاد المغربي من خالل 

السلع المنخفضة الثمن التي يتم إدخالها 
عبره. اإلشكال هنا يتمثل في أن جل هذه 
السلع القادمة من هذا المنفذ غير مصنعة 
في هذه المدينة وال في اسبانيا. إنها سلع 
قادمة من دول متعددة بما فيها الصين 
تستفيد  سبتة  االسيوية.  الدول  وباقي 
الضريبية  االم��ت��ي��ازات  من  العديد  من 
منخفضة  سلعها  تجعل  والجمركية 
الثمن. كما أن مدريد تتوفر على منطقة 
تجارية حرة تعتبر أكبر بؤرة يتم عبرها 
ادخال السلع المنخفضة الثمن وخصوصا 
الصينية إلى كل بلدان االتحاد االوروبي 
بما فيها سبتة. وهو مايسمح لمدينة سبتة 
بتحقيق أرباح كبيرة جدا من وراء هذا 
االمتياز الضريبي والجمركي الذي تستفيد 
منه. لقد الحظنا كيف أن جل األسر المغربية 
تبحث باستمرار عن هذه السلع القادمة 
من هذا المنفذ كما أن العديد يتجهون إلى 

هذه المدينة بشكل دوري القتناء حاجياتهم 
من مختلف السلع المعروضة في سبتة. 
كان بإمكان المغرب تحويل الفنيدق إلى 
مدينة تنافس سبتة منذ سنوات فقط عبر 
إجراءات ضريبية وجمركية. وهو ما لم نقم 
به لحدود اليوم. بل قمنا بإنجاز بنيات 
تساعد  لم  كثيرا  ومكلفة  ضخمة  تحتية 
في تطوير اقتصاد الفنيدق وجعله رائدا 
ومستقال، بل ساهمت مختلف هذه البنيات 
التحتية في تطوير اقتصاد التهريب وجعل 
الفنيدق أكثر ارتباطا بسبتة وبعيدة عن 

االقتصاد الوطني. 
أع��ت��ق��د أن خ��ل��ق ت��ح��ول اق��ت��ص��ادي 
ووفق  بالتدرج  يتم  أن  يمكن  بالفنيدق 
لهذه  يسمح  واض��ح  اقتصادي  منظور 
تصبح  المزايا بأن  المدينة المتعددة 
متعددة الركائز االقتصادية وأكثر ارتباطا 

باالقتصاد الوطني.

المكتب 
ال�ضي��ضي يعزي 
في وف�ة الح�ج 
محمد بنغمو�ش 

انتقل إلى عفو اهلل ورحمته الحاج محمد بنغموش، 
يوم السبت 13 فبراير 2021 ، ويعتبر الراحل من الوجوه 
البارزة في مدينة سال، خاصة في ميدان الرياضة حيث 
كان رئيسا للجمعية السالوية فرع كرة القدم لمدة عقود.
بدأ حياته المهنية كمدرس ثم مدير مؤسسة تعليمية في 
عهد الحماية، ثم التحق بوزارة المالية حيث كلف بعدة مهام 
من أبرزها ممثل الوزارة في لجنة المنح، ويشهد له أنه لوال 
مرونته وإلحاحه إلعطاء المنح ألكثر عدد من الطلبة لما 
تمكن المئات من الشباب من متابعة دراستهم في الخارج، 
وكان من األعضاء المؤسسين لجمعية »أبي رقراق«، كما 
كان معروفا ببشاشته ونبل أخالقه وإنسانيته وسخائه. 
وبهذه المناسبة األليمة يتقدم المكتب السياسي لالتحاد 
االشتراكي، باسم االتحاديين واالتحاديات، بأحر التعازي 
وأصدق المواساة إلى عائلة بنغموش، بوشعراء، الزواوي 
القدير أن يتغمد  ، رشدي والمكناسي، راجيا من العلي 

الفقيد بواسع رحمته ويلهم األسرة الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

اإنع��ش اقت�ض�د الفنيدق 

الدكتور موالي سعيد عفيف يكشف اخلطوات الفردية واجلماعية الضرورية لتحقيق ذلك

الغمو�ش يكتنف م�ضطرة ا�ضتف�دة الم�ض�بين ب�أمرا�ش 
مزمنة من لق�ح الحملة الوطنية للتلقيح �ضد كوفيد 19

الرج�ء يت�أهل ب�ضق الأنف�ش 
الط��ش ونه�ية المغ�مرة

درا�ضة ميدانية للأو�ض�ع ال�ضو�ضيو 
مهنية لن�ض�ء ورج�ل التعليم تك�ضف 

�ضعف من�ضوب الثقة في المهنة

الأ�ضر المغربية تواجه غلء تك�ليف 
المعي�ضة وانكم��ش موارد الدخل

ارتف�ع معدل الت�ضخم بـ 0.4 % ب�ضبب 
ارتف�ع اأ�ضع�ر الزيوت والأ�ضم�ك والمحروق�ت
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الصحايف والكاتب الفرنسي
جون دانيال:

 »ا�ست�ساط بومدين غ�سبا و�سبا 
و�ضتم� عند ذكر الح�ضن الث�ني 

الجزائر ب�لخير واإعلنه عن 
تنظيم الم�ضيرة الخ�ضراء«

 سلط الكاتب والصحافي الفرنسي، جون دانيال، الضوء 
في مذكراته على قيمة تاريخية مهمة، تتجلى في حديثه عن 
تخص  الكافي،  بالقدر  إليها  يتطرق  لم  الذكر،  قليلة  حلقة 
العالقات السياسية المغربية – الجزائرية، راويا في بضعة 
24«، تفاصيل لقائه  »ميديا  أسطر وبشكل حصري لموقع 
بالرئيس هواري بو مدين في سنة 1975، وكيف تلقى األخير 
اإلعالن المرتبط بتنظيم المسيرة الخضراء، قبل سويعات 

قليلة من لقائه به.
  تأتي شهادة الصحافي الفرنسي، على إثر ما عاشه من 
أحداث، في تاريخ 16 من أكتوبر 1975 بالجزائر العاصمة، 
بعد بضعة ساعات من خطاب الراحل الحسن الثاني، في 16 
من أكتوبر بعد ساعات قليلة من صدور قرار محكمة العدل 
الرتباطها  المغرب  إلى  الصحراء  بإعادة  القاضي  الدولية، 
بخطابه  الثاني  الحسن  الراحل  أعقبه  قرار  به،  القانوني 
18.30 مساء، حيث  الساعة  تمام  في  الشهير من مراكش، 
أعلن عن نيته تنظيم المسيرة الخضراء، وقبيل ساعات فقط 
وبالصدفة، من لقاء جون دانيال المبرمج مسبقا مع الرئيس 

السابق هواري بومدين.
سابق  »دون  ببومدين :  لقائه  عن  دانيال  جون  يقول    
مع  صحفية  مقابلة  إلج��راء  دعيت  مفاجئ،  وبشكل  إن��ذار 
هواري بومدين، الذي كانت لي عالقة طيبة معه، حيث فضل 
التحدث بالفرنسية عن العربية، بلغة فرنسية صحيحة جدا. 
لقد استقبلني بومدين، في القصر الرئاسي بالعاصمة، في 
غرفة كانت االستعدادات فيها قائمة على قدم وساق، لتحويلها 
من غرفة عادية إلى ما يشبه استديوهات التلفزة، حركة لم 

تكن شائعة في ذلك الوقت.

في الذكرى الث�نية للحراك..
الجزائر تنتف�ش �ضد نظ�م الع�ضكر
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على خلفية الخرجة اإلعالمية لقناة الشروق المسيئة للمغرب 

الج�صم الإعالمي بجهة ال�صرق في وقفة احتجاجية اأمام قن�صلية الجزائر
مكتب وجدة

احتجاجا على الهجمة الشرسة 
العسكري  اإلع���الم  يشنها  ال��ت��ي 
ال��ج��زائ��ري وال��ت��ي ك���ان آخ��ره��ا 
استهداف قناة الشروق لرمز المغرب 
السادس،  محمد  الملك  والمغاربة 
نظمت فعاليات صحفية تضم عدد 
من  المنابر اإلعالمية بجهة الشرق 
وقفة تنديدية »صامتة« أمام قنصلية 
الجزائر بمدينة وجدة جدد خاللها 
صحفيو الشرق إدانتهم لهذا السلوك 
»األرعن« البعيد عن أخالقيات مهنة 

الصحافة، والذي يستهدف المغاربة 
أرضا، ملكا وشعبا، وتتواصل بشكل 
التساؤالت حول  العديد من  يطرح 
ماذا يريد النظام الجزائري من هذا 
العداء الذي يأخذ أبعادا تصعيدية 
مبادرات  كل  العمق  في  ويضرب 
المغرب  أبداها  التي  النية  حسن 

في أكثر من مناسبة.
الوقفة االحتجاجية عرفت مشاركة 
الوطنية  اإلعالمية  للمنابر  مكثفة 
وإلكترونية،  مكتوبة  والجهوية 
دامت نصف ساعة وتوجت برسالة 
احتجاج تمت تالوتها أمام الحضور، 

اإلعالميين  ع��ن  ممثلون  وح���اول 
أن  غير  الجزائر  لقنصل  تسليمها 
أبواب القنصلية ظلت مغلقة ورفض 

مسؤول من وراء الباب تسلمها. 
وع��ب��ر إع��الم��ي��و وإع��الم��ي��ات 
لمستوى  أسفهم  عن  الشرق،  جهة 
عنه  عبرت  الذي  اإلعالمية  الدناءة 
لسان  الجزائرية،  »الشروق«  قناة 
من  الجزائري،  العسكري  النظام 
تعمدت  فيديو  لشريط  بثها  خالل 
الملك محمد  اإلساءة لشخص  فيه 
السادس، خارقة بذلك جميع قواعد 
أخالقيات مهنة الصحافة المتعارف 

عليها كونيا، وعبرت عن قصور في 
الرؤية وفهم منحط ألبجديات حرية 

الصحافة.
كما عبر الجسم الصحفي بوجدة 
وجهة الشرق عن استنكاره القوي 
لهذه اإلساءة، وألي استهداف مسيء 
لرموز المؤسسة الملكية والوطنية 
المغربية، معربين عن اليقين التام 
بأن هذه القناة، التي رسمت حدود 
التعبئة الرسمية الستهداف المغرب 
ال  أنه سلوك  تدرك جيدا  ورم��وزه، 
يعبر ال من قريب أو بعيد عن موقف 
الشعب الجزائري الشقيق الذي أكد 

احترامه  عن  محطة  من  أكثر  في 
لشخص  البالغ  وتقديره  الشديد 
يسعون  الذين  القادة  كأحد  الملك 
وتثبيت  الشعوب،  تقارب  لتحقيق 
مرتكزات السلم واألمن، واالحترام 
المتبادل وحسن الجوار، إذ ما فتئ 
يمد يده لألشقاء في الجزائر لطي 

صفحة الماضي.
ال��ش��رق  ج��ه��ة  صحفيي  ب��ي��ان 
تساءل عن سر هذا العداء المتنامي 
المغاربة  تجاه  الجزائري  لإلعالم 
حقد  عن  ينم  ال��ذي  ومؤسساتهم 
االستقاللية  محدودية  وعن  دفين، 

اعتبار  دون  المهني،  والضمير 
المغرب  قدمها  التي  المساهمات 
من أجل نصرة قضية التحرير التي 
خاضها أشقاؤنا بالقطر الجزائري 
ضد المستعمر الفرنسي، مجددين 
تأكيد الجسم الصحفي بالشرق أن 
السادس ضامن  الملك محمد  اسم 
المغربية  المملكة  واستقرار  أمن 
وعقالء  حكماء  داعين  أحمر،  خط 
هذا  وقف  إلى  الجزائري  الشعب 
المشبوهة  وال��دع��وات  التأجيج، 
لتسميم عالقات األخوة بين الشعبين 

المغربي والجزائري.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

» ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية و ادخلي في عبادي و ادخلي جنتي » 
صدق اهلل العظيم

�صبط مر�صحين في »مباراة المحررين الق�صائيين« في حالة تلب�ش بالغ�ش ووزارة
 العدل تتخذ في حقهم الإجراءات الالزمة

مكتب الرباط: 
عبد الحق الريحاني

كشفت وزارة العدل أنها رصدت مجموعات مغلقة على 
تطبيقات التواصل االجتماعي يحاول روادها الغش في 
مباراة »المحررين القضائيين«، وذلك  عبر تصوير األسئلة 

بالهاتف وتلقي األجوبة بشأنها.
فبراير   21 االح��د  يوم  تم  أنه  ال��وزارة  وأوضحت  

التوظيف  لمباراة  الكتابية  اإلختبارات  إج��راء   2021
لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة، تخصص: 
أو  المعلوماتية  والشبكات  األنظمة  المقاوالت/  »تدبير 
الشبكات واألنظمة المعلوماتية«، في ظروف وأجواء عادية 
تميزت باإللتزام واالنضباط وحس المسؤولية من طرف 

المترشحين، وجميع المشرفين على عملية الحراسة.
»االتحاد  جريدة  به  توصلت  لها  بالغ  في  وأضافت 
االشتراكي«،  قد تقدم  بطلب للمشاركة في هذه المباراة 
ما مجموعه 13645 مترشحا حضر منهم 7694 مترشحا 

أي بنسبة مشاركة بلغت  56  % .
 20 »بعد مرور حوالي  إلى هذا سجلت الوزارة أنه 
دقيقة من انطالق المباراة، تم رصد مجموعات مغلقة على 
تطبيقات التواصل االجتماعي يحاول روادها الغش في 
بالهاتف وتلقي األجوبة  المباراة عبر تصوير األسئلة 
بشأنها، إال أنه بفضل يقظة ومهنية مصالح وزارة العدل 
أصحابها  إلى  واالهتداء  المجموعات  هذه  اختراق  تم 

بكل دقة«.
وأضافت في ذات السياق، أنه تم ضبط مجموعة منهم 

في حالة تلبس بعد مرور حوالي 30 دقيقة من انطالق 
المباراة، أنجزت في حقهم محاضر رسمية وأحيلوا على 
الضابطة القضائية إلجراء األبحاث الالزمة في شأنها 
بتعليمات من النيابة العامة المختصة، طبقا للقوانين 

الجاري بها العمل. 
وفي األخير أكدت الوزارة أنها ستظل حريصة على 
أن تمر جميع مبارياتها في جو من النزاهة والشفافية 
وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، من أجل انتقاء 

أجودهم وأكفئهم لخدمة مرفق العدالة

جالل كندالي 

دعت جمعيات اإلدارة التربوية بالمغرب، 
التي تضم الجمعية الوطنية للحراس العامين 
الوطنية  والجمعية  بالمغرب،  والنظار 
العمومية  الثانويات  وم��دي��ري  لمديرات 
لمديرات  الوطنية  والجمعية  بالمغرب 

إلى  بالمغرب،  االبتدائي  التعليم  ومديري 
خوض سلسلة من الخطوات النضالية دفاعا 

عن مطالب منتسبيها .
وأوض���ح ب��ي��ان ف��ي ال��م��وض��وع أن هذا 
من  أي��ام،  ستة  مدى  على  التصعيد سيمتد 
 10  ،9  ،3  ،2 وطنية أيام  خالل اعتصامات 
و23 مارس 2021، من الساعة 10 صباحا إلى 

غاية الساعة 15 بعد الزوال أمام المديريات 
اإلقليمية، يليها اعتصام أمام مقر األكاديميات 
الجهوية يوم الخميس 25 مارس 2021 ابتداء 

من الساعة 10 صباحا إلى 15 بعد الزوال.
 وقررت جمعيات اإلدارة التربوية بالمغرب 
مقاطعة كل العمليات اإلدارية والتربوية وعدم 
االتصال والتواصل مع المديريات اإلقليمية 

واألكاديميات، مع حمل الشارة خالل أيام العمل 
حين  إلى  النضالي،  البرنامج  فترات  وطيلة 
تعليقه، وذلك ترجمة منها للسخط والغضب 
لدى هذه الفئات، محملة مسؤولية ما ستؤول 

إليه األوضاع للوزارة الوصية.
 وح��م��ل ال��ب��ي��ان ه���ذا ال��ت��ص��ع��ي��د إل��ى 
ما  على  احتجاجا  كما يأتي  المسؤولين، 

يعرفه ملف اإلدارة التربوية من لبس وغموض 
وعودها  من  الوصية  الوزارة  تملص  جراء 
المتوافق  المرسومين  بإخراج  والتزاماتها 
سياسة  م��ن  امتعاضها  مسجلة  حولهما، 
التسويف والمماطلة كقالب جاهز لربح الوقت، 
كما شدد البيان على أن هذا التصعيد سيستمر 

إلى حين تحقيق كل المطالب.

عزيز الساطوري

شهدت مختلف الواليات والمدن الجزائرية 
مسيرات شعبية حاشدة بالتزامن مع الذكرى 
الثانية للحراك الشعبي الذي أطاح قبل سنتين 
بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وطالب 
التي  المسيرات  ه��ذه  خ��الل  المتظاهرون 
انطلقت منذ الساعات األولى أمس االثنين، 
بإسقاط النظام العسكري الجاثم على أنفاس 
الجزائريين منذ استقالل البالد سنة 1962 .

المعارضة  الصفحات  من  العديد  ونقلت 
على مواقع التواصل االجتماعي مشاهد حية 
لهذه المسيرات الحاشدة، التي عمت مختلف 
مناطق البالد، وعلى رأسها الجزائر العاصمة، 
حيث لم تفلح مختلف الوسائل التي لجأ إليها 
النظام إلقفال العاصمة أمام المتظاهرين، كما 

خرجت مسيرات أخرى حاشدة في بجاية، 
مستغانم، عنابة، وهران، قسنطينة، سطيف، 
المتظاهرون  ورف��ع  وغيرها،  وزو  تيزي 
شعارات تطالب بإقامة دولة مدنية وإسقاط 
الحاكمة  بالطبقة  نددوا  كما  العسكر،  دولة 
متهمين إياها بسرقة أموال الشعب ونهب 
ثروات البالد والتي جعلت من الجزائر، الغنية 
بالبترول والغاز، دولة يئن شعبها تحت وطأة 
مقومات  أدنى  إلى  وتفتقر  والحاجة،  الفقر 

العيش الكريم.
وتحدت هذه المسيرات مختلف محاوالت 
نظام العسكر إلجهاض الحراك الشعبي، فمنذ 
اإلعالن عبر وسائل التواصل االجتماعي عن 
موعد 22 فبراير، إلطالق النسخة الثانية من 
الحراك الذي توقف بسبب انتشار فيروس 
كورونا، سعى نظام العسكر بمختلف الوسائل 

لاللتفاف على الحراك، وذلك بإطالق سراح 
خالل  واع��ت��ق��ل��وا  سبق  ال��ذي��ن  النشطاء 
المظاهرات الحاشدة التي شهدتها الجزائر 
المجلس  حل  إلى  باإلضافة  سنتين،  قبل 
وإجراء  للبرلمان،  األولى  الغرفة  الشعبي، 
الوعود  من  وإطالق حزمة  تعديل حكومي، 
بتصحيح األوضاع، غير أن هذه اإلجراءات 
لم تلق القبول من طرف المواطنين ونشطاء 
محاوالت  مجرد  اعتبروها  الذين  الحراك، 
ترقيعية، لم تعد تفلح في تجميل وجه نظام 
العسكر البشع، على غرار الوعود السابقة 
التي تم إطالقها سابقا، ولم تتم ترجمتها على 
أرض الواقع، مؤكدين أنها مجرد محاوالت 
من الجنراالت، الحكام الفعليين، المتصاص 

غضب الشارع.
وعبر العديد من المتظاهرين في تصريحات 

من قلب المسيرات، عن عزمهم المضي قدما 
في الحركة االحتجاجية، التي اعتبروها ثورة 
النظام،  إسقاط  بعد  إال  تتوقف  لن  شعبية، 
وإقامة دولة مدنية تحتكم إلى المؤسسات 
والقانون، مطالبين العسكر باالنسحاب من 

الساحة السياسية واالكتفاء بالدور المنوط 
بهم، عوض التحكم في دواليب السلطة وصنع 
الرؤساء الصوريين الذين ال يملكون أية سلطة 
فعلية ويأتمرون بأوامر المؤسسة العسكرية 

منذ ما يقارب ستة عقود.  

جمعيات الإدارة التربوية بالمغرب ت�صعد �صد الوزارة وتدعو  اإلى اعت�صامات في مار�ش المقبل

إسبانيا .. تواصل التدفق المكثف 
للمهاجرين غير الشرعيين الجزائريين 

على السواحل اإلسبانية

الذين  الشرعيين  غير  للمهاجرين  المكثف  التدفق  يتواصل 
يحملون الجنسية الجزائرية على السواحل اإلسبانية على متن 
قوارب مطاطية خاصة بجهات مورسيا وأليكانتي وألميريا مع 
زيادة ملحوظة في أعداد هؤالء المهاجرين غير الشرعيين وكذا 

القوارب التي يتم اعتراضها من طرف السلطات المختصة .
وأعلنت مندوبية الحكومة المركزية بجهة مورسيا التي تتمتع 
بنظام الحكم الذاتي عن اعتراض ما مجموعه 36 مهاجرا سريا 
قاربين  متن  على  وصلوا  الماضية  ساعة   48 خالل  جزائريا 

مطاطيين إلى سواحل قرطاخنة .
وأوضح نفس المصدر أن القارب األول تم اعتراضه جنوب ) 
مونتي دي الس سينيزاس ( وكان على متنه 17 مهاجرا جزائريا 
بينهم ثالث سيدات وقاصران بينما تم اعتراض القارب الثاني 

الذي كان على متنه 16 مهاجرا غير شرعي بنفس المنطقة .
الجزائريين  السريين  المهاجرين  ه��ؤالء  إخضاع  تم  وقد 
الختبارات الكشف عن احتمال إصابتهم بفيروس ) كوفيد � 19 

( طبقا للبروتوكول الصحي المعمول به .
وكانت مصالح اإلنقاذ البحري اإلسبانية قد أعلنت يوم الخميس 
الماضي اعتراضها لثالثة قوارب مطاطية كانت تقل 14 مهاجرا 
سريا جزائريا بمن فيهم امرأة وقاصران وذلك بسواحل ألميريا .

من جهة أخرى قضت محكمة ألميريا الجنائية في حق أحد 
الجزائريين ينشط ضمن شبكة إجرامية لنقل وتهريب المهاجرين 
السريين من الجزائر إلى السواحل اإلسبانية بالسجن النافذ 
لمدة سنتين بتهمة نقل مهاجرين جزائريين غير شرعيين إلى 

التراب اإلسباني .
وكان هذا الشخص قد قام بالتهجير غير القانوني لمجموعة 
مطاطي  قارب  متن  على  الجزائريين  السريين  المهاجرين  من 
اعترضته مصالح اإلنقاذ البحري في 20 غشت بساحل ألميريا .

مكناس: إجهاض عملية كبرى 
لتهريب المخدرات وحجز تسعة 
أطنان ونصف من مخدر الشيرا  

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعاون مع 
المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، على ضوء 
معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 
صباح أمس االثنين، من إجهاض عملية كبرى لتهريب المخدرات 

وحجز تسعة أطنان ونصف من مخدر الشيرا.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني أنه قد تم تنفيذ هذه 
العملية النوعية بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي على 
السيار،  بالطريق  البحراوي  عالل  سيدي  األداء  محطة  مستوى 
 380 بما مجموعه  للتبريد وهي محملة  تم ضبط شاحنة  حيث 
رزمة من المخدرات تناهز تسعة أطنان ونصف مخبأة في شحنة 

من المنتجات الغذائية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف سائق الشاحنة المستخدمة 
في التهريب وحجز مبلغ مالي قدره 31800 درهما، يشتبه في كونه 

من عائدات األنشطة المرتبطة بهذه األفعال اإلجرامية.
وأشار البالغ إلى أنه تم االحتفاظ بالسائق المشتبه به تحت 
الفرقة  الذي تجريه  البحث  إشارة  النظرية رهن  الحراسة  تدبير 
الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، 
النشاط  لهذا  والدولية  المحلية  االمتدادات  كافة  لتحديد  وذلك 
القضية،  هذه  ومالبسات  ظروف  جميع  عن  والكشف  اإلجرامي، 
التي تأتي تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح األمنية 
لمكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية بما فيها 

شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

كتالونيا .. أعمال نهب وتخريب 
وسرقة واعتقال 38 شخصا

أعلنت قوات الشرطة في كتالونيا ) موسوس دي إسيكوادرا ( 
أن أعمال نهب وسرقة تعرضت لها العديد من المحالت التجارية 
ليلة السبت إلى األحد خالل المظاهرات العنيفة التي خرجت لليلة 
الخامسة على التوالي احتجاجا على سجن مغني الراب بابلو 

هاسل ما أسفر عن إلقاء القبض على 38 شخصا .
وقالت قوات الشرطة في كتالونيا في بيان لها إن المواجهات 
العنيفة بين قوات األمن والمتظاهرين تجددت بعدة مناطق من 
جهة كتالونيا حيث قام المشاركون في هذه االحتجاجات بأعمال 
تخريب وتكسير واجهات المحالت التجارية مع أعمال نهب وسرقة 
إلى جانب قذف عناصر الشرطة بالحجارة والمواد الصلبة وإضرام 
النار في حاويات القمامة ما أدى إلى إلقاء القبض على 38 شخصا 

من ضمن المشاركين في هذه المظاهرات .
وحسب السلطات المحلية فقد قام مثيرو الشغب بارتكاب أعمال 
نهب وسرقة للعديد من المحالت التجارية في وسط مدينة برشلونة 
كما ألحقوا أضرارا كبيرة ببعض المباني ذات الحمولة الرمزية .

كما أقام المتظاهرون حواجز باستخدام حاويات القمامة التي 
أضرموا فيها النار بعدة شوارع وتقاطعات وسط المدينة وألحقوا 
أضرارا بواجهة مقر بورصة برشلونة باإلضافة إلى قصر الموسيقى 
الذي هو من المباني المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة 

) اليونسكو ( .
وألقت قوات األمن خالل هذه االحتجاجات التي نظمت ببرشلونة 
وعدة مدن أخرى بالجهة كتاراغونا ولييدا القبض على 38 شخصا .
هذه  بداية  منذ  اعتقالهم  تم  الذين  األشخاص  عدد  بلغ  وقد 
102 شخص بينما  االحتجاجات الثالثاء الماضي ما مجموعه 

أصيب 82 عنصرا من قوات الشرطة بجروح .
الماضي  الثالثاء  منذ  اندلعت  قد  عنيفة  مظاهرات  وكانت 
 ) عاما   32  ( هاسل  بابلو  الراب  مغني  اعتقال  على  احتجاجا 
الذي كان قد صدر في حقه حكم بالسجن بسبب تغريدات هاجم 
فيها النظام الملكي اإلسباني وقوات األمن وتحصن في إحدى 

الجامعات بلييدا ) كتالونيا ( لمنع الشرطة من اعتقاله .
وتحولت هذه المظاهرات التي اندلعت في عدة مدن إسبانية 
خاصة ببرشلونة ومدريد وفالنسيا وتراغونا وغيرها إلى أعمال 

عنف وشغب وتخريب ومواجهات عنيفة مع قوات الشرطة .
وقد تم إلقاء القبض على بابلو هاسل بعد امتناعه عن تسليم 
نفسه الجمعة الماضي بعد أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 
تسعة أشهر بسبب تغريدات هاجم فيها النظام الملكي اإلسباني 

وقوات األمن .

في الذكرى الثانية للحراك..الجزائر تنتف�ش �صد نظام الع�صكر

أحمد بيضي

احتضن مقر والية جهة بني مالل 
فبراير   20 السبت  ي��وم  خنيفرة، 
2021، أشغال لقاء تنسيقي جهوي 
اإلطار  القانون  أحكام  تنزيل  حول 
51.17، المتعلق بمنظومة التربية 
وذلك  العلمي،  والبحث  والتكوين 
تحت إشراف وزير التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم العالي 
أم��زازي،  سعيد  العلمي،  والبحث 
وزير  لدى  المنتدب  الوزير  بمعية 
التربية الوطنية والتكوين المهني 
العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم 
العالي  التعليم  بقطاع  المكلف 

والبحث العلمي، ووالي الجهة.
الذي  الجهوي  التنسيقي  اللقاء 
الوزير،  يعد األول من نوعه يعقده 
»سلسلة  ضمن  أم����زازي،  سعيد 
التي  التنسيقية الجهوية  اللقاءات 
زي��ارات��ه  خ��الل  تنظيمها،  يعتزم 

الميدانية المرتقبة لباقي األكاديميات 
وذلك  والتكوين،  للتربية  الجهوية 
مشاريع  تفعيل  عملية  تتبع  بهدف 
 ،51.17 اإلط���ار  ال��ق��ان��ون  تنزيل 
مختلف  إلنجاز  الميداني  والتتبع 
األوراش المفتوحة على المستويين 
الجهوي واإلقليمي«،وفق بالغ في 

الموضوع.
البالغ،  بحسب  اللقاء،  ويهدف 
والتواصل  التعبئة  »تعزيز  إل��ى 

وشركاء  الجهوية  الفعاليات  مع 
المنظومة التربوية لضمان انخراط 
اإلص���الح،  س��ي��رورة  ف��ي  الجميع 
هي  التعليم  قضية  أن  باعتبار 
شأن مجتمعي يتطلب تظافر جميع 
للنهوض  وال��ش��رك��اء  المتدخلين 
بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق 
األهداف المنشودة«، يضيف البالغ.
مستشار  بحضور  اللقاء  وتميز 
أزوالي،  أن����دري  ال��م��ل��ك،   ج��الل��ة 

الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة 
موكادور، والكتاب العامين لقطاعات 
التربية الوطنية والتكوين المهني 
األقاليم،  وعمال  العالي،  والتعليم 
المجالس  الجهة، ورؤساء  ورئيس 
اإلقليمية، ورئيس جامعة السلطان 
األكاديمية  ومدير  سليمان،  موالي 
وال��ت��ك��وي��ن،  للتربية  ال��ج��ه��وي��ة 
التكوين  لقطاع  الجهوي  والممثل 
المهني وإنعاش الشغل، والمديرين 
اإلقليميين لقطاع التربية الوطنية.

أكاديمية  م��دي��ر  ق��دم  وخ��الل��ه، 
للتربية  خنيفرة  م��الل  بني  جهة 
السليفاني،  مصطفى  والتكوين، 
وف���ق ال��ب��الغ،ع��رض��ا ت��ن��اول فيه 
للقانون  األس��اس��ي��ة  »المحددات 
تنفيذه،  مشاريع  وحافظة  اإلط��ار، 
للتنزيل على  المعتمدة  والمنهجية 
عمل  وبرنامج  الجهوي،  المستوى 
األكاديمية لتنزيل مقتضياته. وقدم 
الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع 

18 لتنزيل مضامين القانون اإلطار 
اإلنصاف  مجاالت  وتهم   ،51.17
بجودة  واالرتقاء  الفرص  وتكافؤ 
التربية والتكوين، وحكامة المنظومة 

والتعبئة«. 
األكاديمية  مدير  تطرق  وبينما 
لعدد من »المؤشرات التربوية التي 
باإلضافة  ملموسا،  تحسنا  عرفت 
الجهوية  ال��م��ب��ادرات  بعض  إل��ى 
تعاقد  وإرساء  بالحكامة،  لالرتقاء 
لالرتقاء  اإلقليمية  المديريات  مع 
بالمنظومة التربوية على الجهوي«، 
تقدم رئيس جامعة السلطان موالي 
سليمان بعرض حول »أهم منجزات 
بالجهة،  ال��ع��ال��ي  التعليم  ق��ط��اع 
لالرتقاء  الجهوي  العمل  وبرنامج 
بمنظومة التعليم العالي«، فيما قدم 
المندوب الجهوي للتكوين المهني 
تنزيل  حصيلة  فيه  تناول  عرضا 
ووضعية  اإلطار  القانون  مشاريع 
تنفيذ برنامج العمل الجهوي لسنة 

2021
اللقاء  شهد  البالغ،  ذات  ووفق 
مركز  بين  شراكة  اتفاقية  توقيع 
القانون  واألبحاث حول  الدراسات 
واألكاديمية  بالمغرب،  العبري 
بجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية 
وجمعية  مالل-خنيفرة،  ب��ن��ي 
هذه  وت��روم  م��وك��ادور،  الصويرة 
للتعاون  االتفاقية، وضع إطار عام 
الموقعة  األط��راف  بين  والشراكة 
قصد تقوية وتطوير قدرات وأدوار 
ال��م��درس��ة ال��م��غ��رب��ي��ة ال��ت��رب��وي��ة 
والنهوض  والمدنية،  والثقافية 
المدني  والسلوك  المواطنة  بثقافة 
ومحيطها،  المدرسية  الحياة  في 
التسامح  ثقافة  زرع  على  والعمل 
العنف  ونبذ  والتعايش  والتعدد 
إرساء  خالل  من  وذل��ك  والتطرف، 
والتعايش  التسامح  أندية  وتنمية 
في التنوع  بالمؤسسات التعليمية.

بحضور الوزير سعيد أمزازي والمستشار أندري أزوالي:

لقاء تن�صيقي بولية جهة بني مالل خنيفرة حول القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين

  ال�صيدة الفا�صلة فاطنة ال�صراخ في ذمة اهلل
انتقلت إلى عفو اهلل 
السيدة الفاضلة فاطنة 

السراخ، والدة زميلنا عبد 
الحق عواد، يوم السبت 08 
رجب 1442 الموافق 20 

فبراير 2021، وكانت الفقيدة 
تتميز بأخالقها النبيلة 

وعالقتها الطيبة مع الجميع.  
الجلل  المصاب  هذا  وأمام 
يتقدم عمر جابري وأطر وعمال 

دار النشر المغربية بأصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى 
أسرة الفقيدة :  أبنائها عبد الحق، عز الدين وسعيد وبناتها 
زبيدة وفتيحة، والى أخيها عمر وأختها خديجة وإلى كافة 

أصهارها وأحفادها وجميع أفراد العائلة.  
تغمد اهلل الفقيدة برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جنانه 

وألهم ذويها الصبر والسلوان. 

م�صعودة الزهيري في ذمة اهلل
ربها  ج��وار  الى  انتقلت 
يوم األحد 7فبراير المرحومة 
سن  عن  الزهيري  مسعودة 

66سنة. 
االليمة  المناسبة  وبهده 
يتقدم فرع الصخور السوداء 
عزيزي  العزيز  عبد  ل��ألخ 
الحسن  ال��س��ي��د  ووال�����ده 
بنات  جميع  وإل��ى  عزيزي 
هشام،  المرحومة:  وابناء 

سمير، حكيمة، كوثر وإلى جميع عائلة المرحومة وجيرانها 
بأصدق مشاعر العزاء والمواساة والتضامن، تغمدها اهلل 

بواسع رحمته وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

والدة الأ�صتاذ عمر بوحميد في ذمة اهلل
  . 

تلقينا  وق��دره،  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
نبأ وفاة والدة األستاذ  الحزن واألسى  ببالغ 
فبراير2021.  14 األح��د  يوم  بوحميد،  عمر 
وبهذه المناسبة المؤلمة شيعت أسرة التربية 
والتكوين جنازة الفقيدة، يوم االثنين 15 فبراير 
2021 بمقبرة حي الكرسي الشرقي بعد صالتي 
الظهروالجنازة بمسجد السالم بأوالد تايمة، 
وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم أعضاء 

المكتب اإلقليمي والمحلي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية 
الديمقراطية للشغل وأعضاء مجلس فرع للحزب بتارودانت بأحر التعازي 
القلبية ألبنائها ) عمر – ابراهيم – عبدالرحمان – عبد المجيد - حسن – 
فاطمة – السعدية – مبيركا ( ولعائلة األستاذ السعدي عبد الجليل وكافة 
أصدقائها ومقربيها، راجين من العلي القدير أن يتغمدها بواسع المغفرة 

والرضوان وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
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وحيد مبارك
عفيف  سعيد  موالي  الدكتور  أكد 
أن  االشتراكي«  »االتحاد  لـ  تصريح  في 
التأمني  ومؤسسات  االجتماعية  الصناديق 
والتي  املختصة  الجهات  لتسليم  مدعوة 
للتلقيح  الوطنية  الحملة  على  تشرف 
البيانات  قاعدة   ،19 كوفيد  فيروس  ضد 
واملؤّمنني  باملنخرطني  املتعلقة  واملعطيات 
أنواعها  بتعدد  مزمنة  بأمراض  املصابني 
دموي  وضغط  سكري  من  واختالفها، 
وسرطانات وربو وغيرها، حتى يتسنى لكل 
من  االستفادة  باألمر  املعنيني  من  شخص 
للمواطنني  مجانا  املمنوحة  اللقاح  جرعتي 
واملواطنات حسب الفئات واملراحل التي تم 

تصنيفها  لهذه الغاية.
والتقنية  العلمية  اللجنة  عضو  وأكد 
املرضى  أن   ،19 كوفيد  بمواجهة  الخاصة 
اآلخرين الذين يتوفرون على بطاقة املساعدة 
الذين يتلقون العالجات في  الطبية »راميد« 
املستشفيات العمومية واملراكز الصحية هم 
أيضا معنيون بهذه الخطوة في أفق فتح باب 
املصابني  كل  وجه  في  اللقاح  من  االستفادة 
بأمراض مزمنة، مشددا على أن هؤالء تتوفر 
بياناتهم في املؤسسات الصحية املعنية، في 
حني أن الذين يتابعون أمراضهم عند أطباء 
القطاع الخاص يتعني عليهم هم أيضا اإلدالء 

بما يؤكد معاناتهم من مرض مزمن ما.

للصحة  الوطنية  الفيدرالية  رئيس  ونّبه 
بعض  تعترضها  قد  فئة  هناك  أن  إلى 
باملصابني  األمر  ويتعلق  الصعوبات، 
أخذ  اعتادوا  الذين  كالربو،  مزمنة  بأمراض 
الدواء من الصيدليات باعتباره دواء وقائيا 
مستمرا في مراحل مختلفة من السنة، األمر 
حتى  ومعالجته،  استحضاره  يجب  الذي 
اللقاح  من  االستفادة  من  الجميع  يتمكن 
هذه  تمر  لكي  الكّل،  أمام  املساطر  وتبسيط 
كثيرة  فئات  وأن  خاصة  بسالسة،  العملية 
منذ  التلقيح  على  حصولها  موعد  تترقب 
انطالقة الحملة وتتخوف من أن يتعذر عليها 

ذلك لسبب من األسباب.

بالغا  أصدرت  قد  الصحة  وزارة  وكانت 
فتح  عن  فيه  تتحدث  األحد  مساء  مبهما 
يوم  انطالقا من  التلقيح  االستفادة من  باب 
األشخاص  في وجه  فبراير   24 األربعاء  غد 
 64 و   60 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين 
مما  مزمنة،  بأمراض  واملصابني  سنة، 
األولى  الشريحة  كانت  إن  حول  لبسا  خلق 
املعنية باللقاح من املرضى ستهم كل الفئات 
تحديده  تم  االستفادة  باب  أن  أم  العمرية، 
الفئة العمرية املذكورة في البالغ، األمر  في 
الذي لم يوضحه مضمون النص الذي حررته 
بالغ  شأن  ذلك  في  شأنه  الوزارة،  وعممته 

السالالت والطفرات.

توسيع  األحد،  الصحة،  وزارة  قررت 
ضد  الوطنية  التلقيح  عملية  من  االستفادة 
غد  من  ابتداء  املستجد،  كورونا  فيروس 
ما  واملواطنني  املواطنات  لتشمل   ، األربعاء 
بني 60 و64 سنة، والحاملني ألمراض مزمنة.

أنها  بالغ،  في  الوزارة،  وأوضحت 
فبراير   23 األربعاء  يوم  من  »ابتداء  قررت، 
التلقيح  2021، توسيع االستفادة من عملية 
واملواطنني  املواطنات  لتشمل  الوطنية 
و64   60 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين 
لألشخاص  األولى  الشريحة  وكذلك  سنة، 
أمراض  فيها  بما  مزمنة  ألمراض  الحاملني 
األورام والذين يتوفرون على أنظمة التغطية 
الوطني  )الصندوق  اإلجبارية  الصحية 

والصندوق  االجتماعي  االحتياط  ملنظمات 
نظام  وكذا  االجتماعي(  للضمان  الوطني 
الفئة  تلقيح  مع  باملوازاة  وذلك  )راميد(، 
البالغة  الفئات  تهم  والتي  حاليا،  املستهدفة 

من العمر 65 سنة فما فوق«.

بكافة  جديد،  من  الوزارة،  وأهابت 
الفئات املستهدفة،  املواطنات واملواطنني من 
الوطني  الورش  هذا  في  االنخراط  مواصلة 
الجماعية،  املناعة  تحقيق  بهدف  الكبير، 
قصيرة  نصية  رسالة  إرسال  من خالل  وذلك 
إلى الرقم املجاني 1717 أو من خالل البوابة 
من  للتمكن   ،liqahcorona.ma اإللكترونية 

الحصول على موعد ومكان التلقيح.
املصدر  وفق  الصحة،  وزارة  شددت  كما 
احترام  في  االستمرار  ضرورة  على  ذاته، 
وبعد  وخالل  قبل  وذلك  الوقائية،  التدابير 
الفيروس؛ للمساهمة في  التلقيح ضد  عملية 
جهود كبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل 

اكتشاف سالالت متحورة ببالدنا.

اإفريقيا بدون لقاح في عالم غابت عنه  قيم الت�ضامن

على  الكبرى  الدول  فيه  تتسابق  الذي  الوقت  في 
إال  يصلها  لم  إفريقيا  فإن  ملواطنيها،  اللقاحات  حجز 
عدد محدود جدا منها، اذا استثنينا حالة املغرب الذي 
بلدان  بعض  من  أكثر  ملواطنيه  لقاحات  على  حصل 
حوالي  تلقيح  وسجل  فرنسا،  مثل  األوروبي  االتحاد 
أكثر  املليون شخص، وهو ما يشكل  مليونني ونصف 

من 94  في املائة من امللقحني بالقارة االفريقية.
ربح  الذي  الوحيد  االفريقي  البلد  املغرب  ويعتبر 
ملواطنيه  لقاحات  على  الحصول  وهو  الرهان  هذا 
وبنسبة مهمة حسب عدد سكانه، ومن مصادر مختلفة، 
22 مليون لقاح استرازينيكا البريطاني  وقام بشراء  
شارك  التي  الصيني  سينوفارم  من  لقاح  مليون  و40 
الساعة  يتوصل حتى  لم  لكن  االكلينيكية.  تجاربه  في 

اال بمليون لقاح من الصني في حني توصل من الهند  
السبق  يعطيه  ما  وهو  استرازنيكا،  لقاح  مليون   6 بـ 
بإفريقيا وفي العالم من حيث عدد األشخاص امللقحني.

كبيرة  ببلدان  مقارنة  كبيرا  نجاحا  حقق  املغرب 
اللقاح  من  كميات  على  تحصل  لم  مازالت  بإفريقيا 
الكبيرة  إمكانياتها  رغم  سكانها،  حاجيات  مع  تتالءم 
مثل جنوب افريقيا، ومصر ونيجيريا والجزائر، وهي 
بلدان يصدر بعضها الغاز والبترول  بكميات  كبيرة، 
وتتوفر على إمكانيات مالية كبيرة من العملة الصعبة.

وفشلت  معقد  هو  اللقاح  أجل  من  العاملي  السباق 
التوفر  أحيانا  يكفي  ال  حيث  البلدان،  من  العديد  فيه 
بلدان  من  والعديد  عليه،  الحصول  أجل  من  املال  على 
إفريقيا، التجأت إلى الصني وروسيا من أجل الحصول 
من  مئات  تتعدى  ال  محدودة  بكميات  ولو  اللقاح  على 
اآلالف وهو رقم غير كاف   لوضع حملة تلقيح حقيقية، 
وهي حالة بلدان مثل مصر، الجزائر، السنغال وجنوب 
إفريقيا، حسب اإلحصاءات التي توفرها منظمة الصحة 
هو   الصغيرة  الكميات  هذه  على  والحصول  العاملية. 
لإلعالن السياسي  ومن أجل القول للرأي العام  إن هذه 

البلدان تتوفر على اللقاح.
ومن أجل  التضامن في هذا املجال، وتمكني الدول 
تم  اللقاح  على  الحصول  من  املنظمة  غير  أو  الفقيرة  

خلق برنامج كوفاكس لصالح هذه البلدان. ونشرت آلية 
اللقاح ضد  تتلقى  التي سوف  البلدان  الئحة  كوفاكس 
النصف  في  عليه  تحصل  سوف  والتي  كورونا،  وباء 
كوريا  الدول  هذه  بني  ومن   2021 سنة  من  األول 
الشمالية، الجزائر، بنغالديش وغزة. وسوف يتم توزيع 
في   3.3 تلقيح  أجل  من  جرعة  مليون   340 يقارب  ما 
املائة من مجموع الدول 145 وسوف يتم التركيز على  
املواطنني األكثر عرضة للمرض  وال سيما أعضاء الفرق 

الطبية، حسب منظمة الصحة العاملية.
موجهة  تمويل  آلية  كوفاكس  برنامج  ويتضمن 
املواصفات  كل  بلدا تستوفي   92 وثمة  الفقيرة،  للدول 

املطلوبة لالستفادة من هذا الدعم.
ملياري  على  الحصول  من  البرنامج  هذا  وتمكن 
دوالر لتمويل اللقاحات، والخبر السار  في هذا املجال 
الى  بايدن  جون  األمريكي  الرئيس  ادارة  انضمام  هو 
املجال.  هذا  في  الدولي  التعاون  وعودة  البرنامج  هذا 
واعلنت اإلدارة الجديدة عن  تخصيص  4.3 مليار دوالر 
لبرنامج كوفاكس، وأملانيا 1.5 دوالر، واالتحاد األوربي 
أعلن عن  مضاعفة مساهمته الى مرتني، أما بريطانيا 
فقد أعلنت أنها سوف تخصص الفائض من حاجياتها 
من التلقيح لهذا البرنامج. أما مقترح فرنسا تخصيص 
5 في املائة  من اللقاحات  املوجودة لديها الى البلدان 

االفريقية  الفقيرة ، فانها مبادرة لم تقبل خالل اجتماع 
ماكرون  وصرح  املاضي.   الخميس  السبع  مجموعة 
»فلننقل اليوم %3 أو %5 من اللقاحات املوجودة لدينا 
إلى إفريقيا. هذا ليس له تأثير على وتيرة استراتيجية 
التطعيم )في الدول الغنية(. إنه ال يبطئها أبدا«، وتابع 
»لدي  ألن  واألوروبيني  الفرنسيني  مصلحة  في  »هذا 
أكثر من 10 ماليني مواطن لديهم عائالت على الجانب 
على ضرورة  املتوسط.وشدد  األبيض  البحر  من  اآلخر 
»ممارسة ضغوط شديدة جدا« على املختبرات الدوائية 
منظمة  مدير  وأكد   اللقاحات.   إنتاج  لزيادة  الكبرى 
العادل«  »التوزيع  أهمية  تيدروس  العاملية  الصحة 
للقاح في إفريقيا وأمريكا الجنوبية بشكل خاص. ومن 
ال  الناشئة  الدول  في  التلقيح  حمالت  »تسريع«  أجل  
بد من تضامن حقيقي على املستوى الدولي خاصة أن 
التلقيح ثمنه باهض جدا باإلضافة الى ندرته،  ما عدا 
الذي  البريطاني  استرازينيكا  مثل  املختبرات  بعض 
متناول مختلف  وفي  مقبول  بثمن  التلقيح  ببيع  التزم 
البلدان، لتجنب حرب جديدة للقاحات واستغالل بعض 
الدول له كسالح ديبلوماسي، ألن املشكل اليوم مطروح 
حتى للبلدان الغنية التي ال تجد اللقاح الكافي لسكانها 

لعجز مختبرات الصيدلة عن تصنيع كميات كافية.
املصنعة  الشركات  فإن  اللقاحات،  لحرب  وتجنبا 

التزمت برفع وتيرتها سواء فايزر/بايونتيك وموديرنا، 
أيام النتقادات  التي تعرضت منذ  كما أن استرازينيكا 
»ستبدأ  اإلنتاج،  في  كبير  تأخر  بسبب  حادة  أوروبية 
أصال«  املقرر  املوعد  من  أسبوع  قبل  التسليم  عملية 

و»ستوسع أيضا قدرتها اإلنتاجية في أوروبا«. 
أجل  من  اليوم  العالم  يعرفها  التي  اللقاح  حرب 
االستحواذ على أكبر كمية وتلقيح أكبر عدد من السكان، 
بها  فازت  بل  بها  الفوز  االوربي من  االتحاد  يتمكن  لم 
االمريكية،اسرائيل  املتحدة  الواليات  مثل  بلدان 

وبريطانيا.
بلدان  بني  اللقاح  على  الحصول  أجل  من  السباق 
واملنافسة  السباق  ونفس  التضامن،   عنه  غاب  العالم 
تتكرر  الطبية  االقنعة  على  الحصول  على  وقعت  التي 

من جديد. 
تؤمن  جديدة  أمريكية  إدارة  وصول  أن  املؤكد  من 
لبرنامج  مهمة  ميزانية  وخصصت  الدولي   بالتعاون 
التضامن،  من  أدنى  أحد  من  سيمكن  كوفاكس، 
والتخفيف من ضغط ديبلوماسية اللقاح التي تستغلها 
بل  الفقيرة،  البلدان  على  بها  وتضغط  البلدان  بعض 
التراخيص  على  تحصل  لم  لقاحات  أحيانا  تسلمها 
الالزمة في هذا املجال، نحن في سباق دولي يغيب عنه 

التضامن واألخالق.

 عماد عادل  
األسر  من  العظمى  الغالبية  تواجه 
املغربية ظروفا عصيبة منذ بداية الجائحة 
بسبب  فقط  ليس   ،19 كوفيد  الوبائية 
تراجع  عن  الناجم  األسري  الدخل  انكماش 
معظم األنشطة االقتصادية للبالد، والكساد 
أشهر،  منذ  يضرب  الذي  املسبوق  غير 
عشرات  منها  تعيش  حيوية  قطاعات 
تراجعت  التي  كالسياحة  األسر،  من  اآلالف 
والتجارة  املائة  في   44.6 بـ  مداخيلها 
كلفة  ارتفاع  بسبب  كذلك  بل  والخدمات.. 
املعيشة وموجة الغالء التي تأتي تزامنا مع 

نفقات الدخول املدرسي.
أمس  صدرت  رسمية  بيانات  أكدت  فقد 
خالل  عرفت  املعيشة  تكاليف  أن  اإلثنني، 
ارتفاعا  الجاري،  العام  من  األول  الشهر 

طفيفا حيث سجل املؤشر الرئيسي لألسعار 
عند االستهالك في شهر يناير 2021 ارتفاعا 
بـ 0.1 في املائة، باملقارنة مع الشهر السابق، 
االستداللي  الرقم  استقرار  بسبب  وذلك 
االستداللي  الرقم  وتزايد  الغذائية  للمواد 

للمواد غير الغذائية بـ 0,2 في املائة.
مؤشر  ارتفع  الزيادات  هذه  وبسبب 
املائة  في   0.2 بمعدل  األساسي  التضخم 
مستواه  مع  مقارنة   2021 يناير  خالل 
املائة  في   0.4 وبـ   .2020 دجنبر  شهر  في 
مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 

املاضي.
التي  االحصائية  البيانات  وكشفت 
أن  للتخطيط  السامية  املندوبية  أعدتها 
بني  ما  املسجلة  الغذائية  املواد  ارتفاعات 
وهمت  ويناير2021  دجنبر2020  شهري 
على الخصوص أثمان السمك وفواكه البحر 
بـ  والذهنيات  والزيوت  املائة  في   2,1 بـ 

1,5 في املائة و املياه املعدنية واملشروبات 
 0,3 الفواكه والخضر  ب  املنعشة وعصير 
في املائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت 
والفواكه  املائة  في   1,0 بـ  الخضر  أثمان 
0,6 في املائة. أما فيما يخص  واللحوم ب 
على  هم  االرتفاع  فإن  الغذائية،  غير  املواد 
املائة  في   2,3 بـ  التبغ  أثمان  الخصوص 

واملحروقات بـ 2,5 في املائة.
املعيشة  تكاليف  جميع  تسلم  ولم 
املتفاوتة  الزيادات  موجة  من  الرئيسية 
مطلع  في  املغاربة  جيوب  ضربت  التي 
السكن  أسعار  من  انطالقا  الجاري،  العام 
واملحروقات  والغاز  والكهرباء  واملاء 
األخرى التي ارتفع معدلها 0.6 في املائة، 
وتكاليف التعليم التي ارتفعت بـ 1.7 في 
واألحذية  املالبس  بأسعار  مرورا  املائة، 
وأسعار  املائة  في   0.4 بـ  زادت  التي 
بـ  نمت  التي  املنزلية  واألدوات  األثاث 

0.5 في املائة، ووصوال إلى قطاع املطاعم 
والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا بـ 0.6 
املائة، فيما سجلت أسعار املشروبات  في 
الكحولية والتبغ أقوى االرتفاعات بمعدل 

4.4 في املائة.
بني  الزيادات  هذه  حدة  تفاوت  ورغم 
املشترك  القاسم  أن  إال  وأخرى،  مدينة 
ارتفعت  املعيشة  تكاليف  أن  هو  بينها 
املدن، خصوصا  في معظم  بشكل ملحوظ 
إذا أخذنا تطور األسعار بني شهري دجنبر 
الرئيسي  املؤشر  أن  يتأكد  حيث  ويناير، 
من  انتقل  البيضاء  الدار  بمدينة  لألسعار 
102.8 نقطة املسجلة في دجنبر إلى 103 
نفس  وعلى  املاضي.  يناير  خالل  نقطة 
األسعار  انتقل مؤشر  التصاعدي،  املنحى 
الرئيسي بالقنيطرة من 100.7 إلى 101.4 
 103 إلى  نقطة   102 من  ومكناس  نقطة 

وأسفي من 104.4 إلى 105 نقطة..

الأ�ضر المغربية تواجه غالء تكاليف المعي�ضة وانكما�ش موارد الدخل
ارتفاع معدل التضخم بـ 0.4 % بسبب ارتفاع أسعار الزيوت واألسماك والمحروقات

الدكتور موالي سعيد عفيف يكشف الخطوات الفردية والجماعية 
الضرورية لتحقيق ذلك

الغمو�ش يكتنف م�ضطرة ا�ضتفادة الم�ضابين باأمرا�ش مزمنة
من لقاح الحملة الوطنية للتلقيح �ضد كوفيد 19

 تو�ضيع ال�ضتفادة من عملية التلقيح الوطنية لت�ضمل المواطنات 
والمواطنين ما بين 60 و64 �ضنة، والحاملين لأمرا�ش مزمنة  

ترجمة : المهدي المقدمي
سلط الكاتب والصحافي الفرنسي، جون دانيال، الضوء في 
في حديثه عن حلقة  تتجلى  تاريخية مهمة،  قيمة  مذكراته على 
العالقات  تخص  الكافي،  بالقدر  إليها  يتطرق  لم  الذكر،  قليلة 
السياسية املغربية – الجزائرية، راويا في بضعة أسطر وبشكل 
هواري  بالرئيس  لقائه  تفاصيل   ،»24 »ميديا  ملوقع  حصري 
املرتبط  اإلعالن  األخير  تلقى  وكيف   ،1975 سنة  في  بومدين 

بتنظيم املسيرة الخضراء، قبل سويعات قليلة من لقائه به.
من  عاشه  ما  إثر  على  الفرنسي،  الصحافي  شهادة  تأتي 
العاصمة،  بالجزائر   1975 أكتوبر  من   16 تاريخ  في  أحداث، 
بعد بضعة ساعات من خطاب الراحل الحسن الثاني، في 16 من 
أكتوبر بعد ساعات قليلة من صدور قرار محكمة العدل الدولية، 
به،  القانوني  الرتباطها  املغرب  إلى  الصحراء  بإعادة  القاضي 
قرار أعقبه الراحل الحسن الثاني بخطابه الشهير من مراكش، 
في تمام الساعة 18.30 مساء، حيث أعلن عن نيته تنظيم املسيرة 
الخضراء، وقبيل ساعات فقط وبالصدفة، من لقاء جون دانيال 

املبرمج مسبقا مع الرئيس السابق هواري بومدين.
إنذار  سابق  »دون  ببومدين:  لقائه  عن  دانيال  جون  يقول 
وبشكل مفاجئ، دعيت إلجراء مقابلة صحفية مع هواري بومدين، 
الذي كانت لي عالقة طيبة معه، حيث فضل التحدث بالفرنسية 
عن العربية، بلغة فرنسية صحيحة جدا. لقد استقبلني بومدين، 
في القصر الرئاسي بالعاصمة، في غرفة كانت االستعدادات فيها 
ما يشبه  إلى  عادية  لتحويلها من غرفة  قدم وساق،  قائمة على 

استديوهات التلفزة، حركة لم تكن شائعة في ذلك الوقت.
لم يتأخر بومدين عن لقائي به، لكنه لم يستثن هذه الغرفة من 
دخول مبهرج اعتاد عليه كل مرة، واضعا على كتفيه كما اشتهر 
به دائما معطفه الطويل االسود، التقليدي املصنوع من الصوف 
واملعروف باسم »البرنوس«، الذي انضافت هيبته على تفاصيل 
الغرفة هيبة فوق  إلى  وجهه الصارمة والهادئة، ما زاد ولوجه 
هيبة، راميا من خالل حركاته السيادية إلى فرض حضوره وسط 

القاعة التلفازية وعلى الجميع بمن فيهم أنا. 
الحديث عن املسيرة الخضراء،  البداية، تبادلنا أطراف  منذ 
به،  لقائي  من  سويعات  قبل  وللمصادفة  عنها  اإلعالن  تم  التي 
غير أن معالم وجهه قد تغيرت أثناء ذكر هذا الحدث، وأصبحت 
لكن السحب  الجاد،   أكثر وحشية وغطت على حضوره  طباعه 
الشاشة،  على  الثاني  الحسن  صورة  بروز  مع  ظهرت  السوداء 
هنا  الخضراء.  املسيرة  حول  الشهير  لخطابه  إلقائه  أثناء 
ووجه  عصبية  ابتسامة  من  خليط  وجهه  على  بدا  ولدهشتي، 
يغطيه الغضب العارم، في اللحظة التي تحدث فيها امللك الحسن 
الثاني عن جزائر تصالحية وودية، أظهر بومدين إصبع شرف 

في وجه الحسن الثاني، كما لو أن الواقف أمامي ليس بالرئيس، 
بل أحد »البلطجية« من باب الواد.

لقد اختفى من أمامي الرئيس الصارم، ليحل محله رجل آخر 
للقيام بأي فعل مهما كانت  يمكن وصفه كقاطع طريق، مستعد 
عواقبه. وقف بومدين من على كرسيه، وبدأ يتحرك هنا وهناك 
دون توقف، لم يترك زاوية من الغرفة دون الوصول إليها، بطريقة 
كنت  أنني  غير  والغضب،  الفرح  بمشاعر  ومختلطة  هستيرية 
أراقبه بحذر، وكنت أرى في حركاته أمامي وكأنه فقد سيطرته 
على نفسه، وتحديدا ملا أبداه من ارتعاش نتيجة لهذه املشاعر، 

التي لم تثنه عن إلقاء وابل من الشتائم على شخص امللك.
اندهشت كثيرا ملا يقع أمامي، فلم يسبق لي البتة أن رأيت 
رئيسا أو قائدا لدولة ما، في حالة مشابهة ملا كان عليها هواري 
بومدين، إنه اآلن أشبه بسيل عارم وهائج، من املشاعر السلبية 
الوقاحة  من  يغتفر  وال  يطاق  ال  مستوى  على  والشتم،  والقدح 
التهديدات،  من  موجة  السيل(  )أي  رافقته  واالبتذال،  والبذاءة 
من أبرزها »لن يأخذ كل هذا معه إلى القبر«، »ال يعلم ما الذي 
ينتظره« و»لن تكون الجزائر لقمة سائغة له«. لقد دهشت أيضا، 
عند علمي بأن قضية الصحراء ال تزال تؤرق باله كما فعلت في 
املاضي وملدة طويلة، خاصة مع ما ذكره الراحل محمد الخامس، 
عن كون سيادته ال تتوقف عند حدود الصحراء، بل تستمر إلى 

موريتانيا ككل.
لم ولن أنسى، على غرار بومدين، هزيمة الجزائر خالل حرب 
الرمال في أكتوبر 1963، ذكرى تمكنك من الشعور بطعم االنتقام 
في نفسية الرئيس الجزائري، وحاجته املاسة ملحو كل الذكريات 
ما  الدقة،  وجه  على  أتذكر  أن  يمكنني  ال  بها.  الشبيهة  السيئة 
صرح به ككل من مصطلحات وجمل سامة، غير أنني متأكد من 
أن جلها ينطوي تحت ظل االنتقام، والسعي وراء جعل املعتدي 
يندم على فعلته. غير أن ما علق في ذهني، هي الجملة التالية 
»لن أسمح بأن تداس الجزائر، بل سترد بكل وسائلها املمكنة، 

وسنرى من سيفوز في النهاية«.
وللتذكير، فقد عرف جون دانيال، الصحافي والكاتب الفرنسي، 
سواء  املحايدة  بمواقفه  الجزائر،  في  البليدة  بمدينة  املزداد 
أو  االستعمار،  فترة  وبعد  إبان  الجزائرية   - الفرنسية  للعالقة 
في حالة الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي املستمر لغاية اليوم. 
الفرنسية،  الجزائر  أنصار  بسبب  األذى  من  للكثير  تعرض  لقد 
وأيضا من جانب القوميني الجزائريني املتعنتني، على غرار كل 
من »البرت كامو« و»جاك ديريدا«، وعلى  الرغم من تأكيده الدائم 
»أن هناك جزءا فرنسيا في التاريخ الجزائري، وجزءا جزائريا 
في التاريخ الفرنسي«، وأيضا، كما قال في رحلته األخيرة إلى 
الجزائر ما بني 2005-2004 »أنا أعلم بأن جزائري القديمة، لم 

يعد لها وجود اليوم«، بحسب ما ذكره املؤرخ بنجامني ستورا.

الصحافي والكاتب الفرنسي جون دانيال:
»ا�ست�ساط بومدين غ�سبا و�سبا و�ستما عند ذكر الح�سن الثاني 

الجزائر بالخير واإعالنه عن تنظيم الم�ضيرة الخ�ضراء«

باريس 
يوسف 
لهاللي 
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ترجمة وإعداد : 
المهدي المقدمي

من بين القنوات التي اعتدت على مشاهدتها، أو 
إن صح التعبير متابعتها، كلما أتيحت لي الفرصة 
أو »فايس  بطبيعة الحال، قناة »فايس تيفي« 
الند« سابقا، وذلك لما تقدمه من برامج ووثائقيات 
أصلية وخارجة عن المألوف، صحيح أن معظمها 
ال يصلح للمشاهدة العائلية، غير أنها تمكنت 
من معالجة قضايا حساسة، تلمس قلوب وعقول 
كل فئات المجتمع، لن يكون بمقدور العديد من 
القنوات التلفزية التطرق لها بهذه الحرية والعمق 
الكبيرين، مواد ومحتوى تلفزي يشرف عليه فريق 
كبير مكون من خبرات إعالمية مختلطة األعراق، 
موزعة بين القائمين والصحافيين والعاملين بها، 
على رأسهم مدير القناة »جايمس روسينستوك«.
لعل أحد أبرز البرامج الوثائقية التي تقدمها 
ترجمة  رفقة  »فايستيفي«باإلنجليزية،  قناة  
سلسلة  هي  الفرنسية  إلى  دبلجة  أو  كتابية 
 45 من  فارماكوبيا«،  الوثائقي«هامياتونز 
دقيقة أو أكثر بقليل، يدور حول العقاقير ذات 
باسم  باإلنجليزية  المعروفة  النفساني  التأثير 
»Psychoactive Drugs«، من تقديم الصحافي 

بنفس القناة »هميلتون موريس«، الذي مكنه عمله 
في القناة التلفزية عالوة على شغفه بهذا المجال، 
والمركبات  العقاقير  من  العديد  اكتشاف  من 
العالم،  حول  المخدرة  أو  الدوائية  الكيميائية 
سواء المرخص لها أو ال، و منها عقاقير باتت 
أشبه باألساطير لندرتها الشديدة، كحال مخدري« 
الجنوب  و«الكوالود«  األمريكي«  مان دراكس« 
إفريقي، هذا األخير لم يعد له ذكر سوى بجنوب 
إفريقيا، باحثين وإياه عن سر العشق البشري 
المحرم لهذه المواد والمركبات الكيميائية، ومآل 
تلك الدولة مع دودة اإلدمان التي تنخر شعبها 

بعمق شيئا فشيئا.

ج1. رحلة مستمرة منذ 
سنة 1970 أراقت 

الكثير من الدماء

على  ال��ق��ائ��م  بتعبير  ال��ب��رن��ام��ج،  ي��ب��ت��دئ 
»هاميلتون  مواسم   3 من  الطويلة  السلسلة 
موريس«، عن شغفه وإعجابه الدائمين بالمكون 
أو  »الميثاكالون«  باسم  المعروف  الكيميائي 
»Methaqualone«، مخدر كان ذو شهرة واسعة 
السبعينيات،  سنوات  المتحدة  الواليات  في 

أو  »الكوالود«  تمت المتاجرة به تحت مسمى 
»Quaalude«، تحديدا على شكل عقار صيدالني 
أصبح من الصعب العمل عليه أو دراسته حاليا 
حيث  الوحيد  البلد  باستثناء  هذا  أمريكا،  في 
عن  هنا  نتحدث  الساعة،  لحدود  فيه  له  يروج 

»جنوب إفريقيا«.
األولى  للمرة  اإلفريقي  البلد  هاميلتون  زار   
المروجين  من  بعدد  التقى  حيث   ،2013 سنة 
له، وهناك غاص في  والمتعاطين  والمتاجرين 
تاريخ هذه المادة الكيميائية المخدرة، وعالقتها 
ببرنامج سري لنظام الفصل العنصري، والجرائم 

التي مازالت آثارها قائمة لغاية اليوم.
كمخدر  الكوالود  تركيبة  إن  هاميلتون  يقول 
ولدهشته، ال تحتوي فقط على المركب »ميثاكالون« 
أو »Methaqualone«، بل تحمل أيضا مركبا 
كيميائيا طبيا آخر، يحمل اسم »ديفين هيدرامين« 
يحاكي  ال��ذي   ،»Diphenhydramine« أو 
بدوره التركيبة الدوائية الصيدالنية المعروفة 
ب«مان دراكس » أو »Man Drags »، متفاجئا 
بتصريح الشركات الصيدالنية الستخدامها خارج 
نطاقها الدوائي خالل سنة 1970 وما تالها من 
سنوات،  بعدها ب3  هاميلتون  ينتقل  سنوات. 
أي في سنة 2016، في رحلة خطرة لفهم طبيعة 
مركب »ميثاكالون«، األصل في ما يعرف بمخدر 

»الكوالود« الجنوب إفريقي، مستكشفين رفقته 
كيفية استقراره في أقصى جنوب القارة السمراء، 
رحلة سيتنقل فيها وبرفقته نحن أيضا، بين أزقة 
وضواحي مدن عدة من جنوب إفريقيا، يستوطنها 
حب أو عشق هذه المادة المخدرة، كما تستوطنها 
أطراف أساسية في هذه التجارة، ملتقيا خاللها 
بشكل  احتكت  التي  الشخصيات  من  مجموعة 

مباشر أو غير مباشر مع مخدر »الكوالود«.
في خضم تنقله بمدينة »سوويتو« المشهورة 
بكم المتعاطين الهائل لهذا المخدر، وكما خطر 
لألعين  تفاديا  الليل  جنح  في  أذهانكم  على 
منطقة  في  تحديدا(،  )الشرطة  المتجسسة  
التقى  الممنوعات،  وك��ل  باألسلحة  مدججة 
هاميلتون مجموعة من الشباب المحليين ممن 
أحدهم  له  أظهر  حيث  المخدر،  بهذا  يتاجرون 
حبتين صغيرتين لهما لون أبيض لؤلؤي، مؤكدا 
أو الكوالود«،  له بانها مخدر ال«مان دراكس« 
شارحا له كيفية استخدامها و التي ال تتم عبر 
البلع )كحال األدوية أو العقاقير المهلوسة(، وإنما 
عبر استنشاق بخار الحبتين بعد إحراقهما أي 
في ما يشبه طقوس تدخين الحشيش، غير أن 
الشباب و للمفاجئة قد دعوه لمشاركتهم الجلسة، 
حيث يقومون بتكسير زجاجة واالحتفاظ فقط 
القطن  من  بفلتر  يتم حشوها  ثم  بعنقها، ومن 
لفه  الدخان والحشيش، ثم  يحتوي خليطا من 
وشمه في ما يشبه استهالك »الكالة«، وبعدها 
وضعه في عنق القارورة وإشعال الخليط بعود 
ثقاب )ليبقى محتوى الخليط نقيا(، ولتبدأ بعدها 
رحلة االستنشاق واالستمتاع المزيفين مع دخان 

ابيض مائل إلى اللون الرمادي.
شاب  المجموعة،  من  المتعاطين  أحد  يقول 
ما  ت��رى  عمره :«هل  م��ن  العشرين  ف��ي  يبدو 
يحصل عند استنشاق الدخان؟، جسمك يرتخي  
يتخلله الضعف رويدا، لتنعزل سريعا في عالمك 
بعد  أي طبيا،  الواقع  في  يحدث  ما  الخاص«. 
تناول »ميثاكالون« عن طريق البلع، أن المتعاطي 
العضلية،  كتلته  في  واضحا  ارتخاء  يستشعر 
يؤدي إلى حالة من االسترخاء البطيء لجسمه، 

بخالف استهالك العقار عبر التدخين، الذي يسرع 
إنتاج الجسم للمواد الكيميائية المسؤولة عن 
الشعور بالنشوة )من بينها الدوبامين(، و في 
إلى  يصل  األمر  فإن  العالية،  الجرعات  حاالت 
فقدان الوعي أو النوم. يسأل هاميلتون احدهم من 
المجموعة قائال : »كيف تشعر اآلن؟«، ليجيبه : 
»أحس وكأني أحلق فوق القمر، وأن مشاكلي قد 
رحلت دون رجعة«، يجيبه آخر : »عند تدخين 
هذا الغبار، تحس بأن أمرا ما يحدث في جسمك، 
فأنت تشعر بدوار يصاحبه تعب واضح يؤدي 
بك نحو رغبة شديدة في النوم حتى وإن كنت 
واقفا !!، انظر إلى هذا الرجل لقد نام واقفا، ولن 

يسقط حتى لو أراد ذلك«.
يتابع هاميلتون حديثه، مذكرا بأن استخدام 
إفريقيا،  ج��ن��وب  ف��ي  وال��م��خ��درات  العقاقير 
بالنسبة  األرض  عن  السماء  اختالف  يختلف 
سنوات  في  لها  األمريكيين  استهالك  لطبيعة 
السبعينيات، تحديدا لعقار »الكوالود« األصلي 
وردية«  ل«نوستالجيا  تحول  الذي  األمريكي، 
إبان  كما وصفها بالنسبة لألمريكيين، السيما 
تسويق شركات األدوية له في المالهي وقاعات 
لمخدر  إدماني«  بديال«غير  باعتباره  الرقص 
»باربتيورات« أو »barbiturate«، ما أدى الى 
استهالكه بطريقة جنونية جدا أدت في ما بعد 
إلى تحريم إنتاجه وبيعه في الواليات المتحدة، 
وذلك آلثاره المدمرة على القدرة العقلية والجنسية 
لمن يتعاطونه بكثرة. لهذا، يؤمن كثيرون، بأن 
انتشاره الواسع في جنوب إفريقيا، يعود إلى 
سهولة الوصول إلى المواد األولية المسؤولة 
عن إنتاجه )والتي سنتحدث عن أبرز مكون فيها 
الحقا(، وأن للحكومة في فترة سوداء من تاريخ 
البالد )و على ما يبدو لحدود اليوم(، دور مهم 
في توسع دائرة متناوليه وأنه أيضا نتاج لخطة 
تجارب سرية ترأسها نظام الفصل العنصري، 
بالتعاون المشكوك في صحته مع الدكتور »ووتر 
باسون« أو »طبيب الموت«، والذي يعتقد بأنه 

من جلب العقار ونشره في جنوب إفريقيا.
باسون«،  »ووتر  ال��دك��ت��ور  ع��ن  بالحديث 

ملفملف

ب«طبيب  العالم  و  إفريقيا  في  المعروف  او 
عليه  تلقي  المحلية  الشائعات  فإن  الموت«، 
الطبي، ومسؤولية  للعقار  باللوم بسبب جلبه 
نشره في شوارع جنوب إفريقيا وبين شبابها، 
إلى محاكمته قضائيا   1999 أدى في سنة  ما 
العليا )محاكمة نالت  أمام محكمة »بريتوريا« 
عقارية  لتركيبة  حيازته  بتهم  واسعة(،  شهرة 
دوائية ممنوعة من اإلنتاج والتسويق، ناهيك 
عن نشاطه غير المباشر في تجارب سرية )على 
كيميائية وبيولوجية فظيعة، أدت إلى  البشر( 
فظائع عنصرية في حق ساكنة جنوب إفريقيا 
الرمزي  االسم  في مشروع سري حمل  السود، 
»بروجيكت كوست« أو »مشروع الساحل«، و 
فيه اعترف الطبيب باشتراكه في ملء شوارع 
 »LSD« و »MDMA»جنوب إفريقيا بمخدرات
و خاصة »مان دراكس«، من أجل التحريض على 
االنقالب والعنف األهلي والتحكم في الجماهير 
والتحريض، نفس التقنيات المستخدمة لحدود 
اليوم، في التحريض والتحكم بالجماهير حول 

العالم.
العاصمة  خ���ارج  إل���ى  هاميلتون  ان��ت��ق��ل 
»جوهانسبورغ«، حيث كان على موعد بالناشطة 
في حقوق اإلنسان والمحامية المشهورة«جيني 
وايلد«، التي سعت إلخراج أفعال »طبيب الموت« 
المشينة و فضحها للعموم، وساهمت في الكشف 
عن المستور في ملف »مشروع الساحل، مصرحة 
بالقول :«إن مشروع الساحل لم يكن بالمشروع 
سهل الكشف، فلم يضم فقط المتاجرة بالعقاقير 
حيازة  أيضا  شمل  بل  الممنوعة،  والمخدرات 
األسلحة البيو-كيميائية، الموجهة لخطة خفض 
أو إنقاص كتلة ساكنة جنوب إفريقيا من السود، 
إضافة إلى توزيع العقاقير المخدرة من قبل نظام 
الفصل العنصري، تكمن المأساة الحقيقية، في 
مشاركة واسعة لألطباء واألطر التمريضية في 
هذه الفظائع، لدرجة أن مجازر النازيين ستبدو 
كفسحة مدرسية أمام هول ما حصلنا عليه من 

وثائق تثبت ما حصل«.
يتابع هاميلتون :«إضافة إلى ما سبق، فقد 
تمكن الناشطون الحقيقيون أمثال جيني وايلد، 
من الوصول إلى وثائق سرية أكدت تورط مشروع 
الساحل ألبعد مما ذكرناه مسبقا، ليشمل أيضا 
الحراسة عبر دمجها مع  تطوير جينات كالب 
عالوة  خارقة،  كالبا  لتصبح  الذئاب  جينات 
على تدريب أفاعي فصيلة »بالك مامبا« شديدة 
السمية، بغرض تسميم أهداف سياسية معارضة 
عن بعد، واألبشع من ذلك، حقن النسوة السود 
مسمى  تحت  اإلنجاب  من  تحرمهم  بمحاليل 
»حمالت التطعيم«. تعقب المحامية »جينيوايلد« 
بالقول :«إبان ممارستي لمهنة المحاماة، كنت 
أتواصل مع أشخاص دخلوا مرحلة اإلدمان على 
المخدر، مؤكدين بأن عملية إنتاجه لم تتجاوز 
في فترة قصيرة )قبل المحاكمة( 850 ألف حبة، 

مبالغة  ودون  وجيز  وقت  وفي  بعدها  لتصبح 
بعدد رؤوس الساكنة السود في جنوب إفريقيا«.

الحي  في  فالت«،  »كايب  مدينة  إلى  انتقاال 
الفقير الذي أسسه نظام الفصل العنصري، أو 
ما تفضل تسميته الحكومة الحالية ب«المنزل 
الملون لجماعات كايب تاون العظيمة«، التقى 
هاميلتون بأحد مروجي المخدر سابقا والمدعو 
ب«بابا«، األخير تذكر زيارة هاميلتون األولى 
سنة 2013 حيث كان منزله مقلوبا »عاليه على 
التقى  المنزل،  نفس  في  وصفه.  كما  سافله« 
صديقنا أكبر متعاطي للمخدر في الحي الفقير 
بعمر يقرب من 63 سنة، حيث سأله رفقة من معه 
ليجيبوا  اآلن؟«،  المتعاطين :«ما شعوركم  من 
دفعة واحدة : »بأنهم يحسون برغبة شديدة في 
النوم، غير أنهم يرفضون ذلك وبشدة، ألن النوم 
سيزيل مفعول المخدر ويحرمهم من نشوته، وكما 
علمنا مسبقا بأن النوم نهاية المتعاطي النهم، 
غير أن النشوة سريعة االختفاء لديهم )بضعة 
دقائق(، وها هي تعيدهم بعدها لتعاطيه مجددا 

إلى أن ينتهي مخزونهم منه«.

ج2. تجارة »االبالوني« 
السرية والرابط غير 
المتوقع مع المخدر 

الجنوب إفريقي

حلزون »االبالوني« البحري، واسمه العلمي 
 ،»Haliotis Maday« هاليوتيس ماداي« او«
سواحل  من  مقربة  على  يعيش  بحري  حيوان 
جنوب إفريقيا، أصبح منجما للذهب بالنسبة 
هاميلتون  التقى  خاصة.  المحليين  للصيادين 
أحد مروجي المخدر الشهير، الذي أكد له خالل 
جلسة عشاء عن معرفته بمعلومات تربط بين 
هذا الحلزون واستمرار إنتاج مخدر الكوالود، 
حيث قال له :«.. يكمن السر في اهتمام اآلسيويين 
»غير  تجارته  لكون  عليه،  المتزايد  وطلبهم 
مواكبا  هاميلتون  تابع  بلدهم«.  في  شرعية« 
األبالوني  بأن  مسامعي،  إلى  بلغ  ضيفه :«لقد 
يدخل كسلعة للمقايضة في المخدر، فهل يمكن 
تنويري بالمزيد؟«، ليجيبه : »ما قلته صحيح، 
وأضيف بأن المسؤولين عن ذلك مافيات الشباب 
في »كيب تاون«، ذات العالقة الوطيدة بصيادي أو 
مستخرجي االبالوني المحليين )غير المرخصين 
في المجمل(، هذا من أجل المشترين اآلسيويين، 
سواء  في السر أو في جلسات مقايضة تحتكم 
الصينيين  أن  كما  استلم«،  و  »سلم  مبدأ  إلى 
يتكلفون بإيصال المخدر إلى مخازن »كيب تاون« 
و منها يحصلون على األبالوني«.ويردف قائال : 
»بأن من النادر استهالك االبالوني في المنازل 
)فرديا(، كون جله يذهب إلى التصدير نحو دول 

آسيا وتحديدا الصين، حيث يتم استهالكه لما 
يشاع عنه ك«منشط جنسي طبيعي«، غير ان 
تقييم الجنوب األفريقيين لعالقتهم بالصينيين 
جنوب  ألبالوني  الصينيين  نظرة  عن  يختلف 
ثمنا  باعتباره  عموما،  ومستخرجيه  إفريقيا 
للمقايضة من أجل حفنة من المخدر وليس من 

أجل المال. 
بالعودة إلى جنوب إفريقيا، وفي مدينة »هوت 
ب«ناهب  وصفه  من  هاميلتون  التقى  باي«، 
السواحل اإلفريقية من االبالوني«، الصياد غير 
الشرعي المعروف ب«السيد زولو«، وهو يهم 
برفقة مجموعة من الشباب بإعداد معدات الغطس 
لرحلتهم المقبلة، في بلدة تعاني شحا شديدا 
في فرص العمل وفقرا واضحا على ساكنتها. 
انطلق السيد زولو برفقة هاميلتون، مصرحا بأن 
له العديد من األصدقاء الذين قضوا نحبهم خالل 
جمع الحلزون البحري، وبأنه دخل السجن ما 
بين 6 الى 7 مرات بسبب الصيد غير الشرعي�، 
استقر السيد زولو رفقة رفاقه وهاميلتون عند 
تل يطل على الساحل القريب من المدينة، في 
منطقة شديدة السواد غير أنها آمنة لهم وتقيهم 
أعين الشرطة المتربصة. من الصعب، بحسب 
هاميلتون، العثور على الحلزون البحري على 
عمق بسيط، ومن الصعب أيضا العثور على كمية 
كبيرة منه في بقعة واحدة، فخصائصه الجسمية 
تفرض عليه مدة طويلة للبلوغ الجنسي تصل 
إلى 10 سنوات،  كما أن أمد عيشه قد يتجاوز 
30 سنة في حالة نجاته من المفترسات البحرية 

أو اإلنسان.
 بالعودة إلى رفاق الغطاس زولو، فقد تمكنوا 
من عدد البأس به من هذا الكائن البحري، ليعودوا 
بالغنيمة، هناك  االحتفال  اجل  المنزل من  إلى 
لكي  المجمد  في  االبالوني  لحم  حيث وضعوا 
االبالوني  بان  زول��و،  السيد  اكد  طريا.  يبقى 
)المجمد هنا( يدخل كمقايضة من أجل المخدر 

مع الصينيين من دون شك.

ج3. من المواد األولية 
إلى المنتج األخير على 

حرارة 200 مئوية

  بالعودة إلى العاصمة جوهانسبورغ، وفي 
نيلسون  الراحل  سراح  فيه  أطلق  الذي  اليوم 
محاولة  حول  تحوم  الشائعات  كانت  مانديال، 
تسميمه من قبل »طبيب الموت«، من خالل مركب 
كيميائي )يشاع بانه ميثاكالون(كان ليسبب له 
محاوالته  كبح  أجل  من  هذا  السرطان،  مرض 
إلسقاط  نظام الفصل العنصري في البالد، ولمنعه 
من الوصول إلى كل الوثائق والمعلومات حول 

التجارب السرية ل«مشروع الساحل«. تساءل 
»األرشيف  هاميلتون أثناء توجهه نحو مبنى 
الوطني لجنوب إفريقيا«، عن مصير ما يقرب 
من 2 أطنان من المخدر، التي وجهت للسيطرة 
على الجماهير في تلك األحداث، باحثا بتعمق 
»طبيب  محاكمة  من  والصفحات  الوثائق  في 
لها  الموت«، وما تحتويه من أسماء ال حصر 
قبيل :  من  خطيرة  كيميائية  ومركبات  لسموم 
و  اكس«،   – »في  األعصاب  غاز  و  »الثاليوم« 
و   الصوديوم«  »سيانيد  و  »السيكلوسالين« 
»الميثاكالون« وغيرها.. مركبات مصحوبة بأدلة 
تشير الستخدامها كأسلحة كيميائية وتوجيهها 

لتحقيق السيطرة على الجماهير.
  التقى هاميلتون بأحد المشرفين على تحليل 
الميثاكالون  من  السيما  الكيميائية،  العينات 
الخبير  السري،  الساحل  بمشروع  المرتبط 
الذي صرح :«أن  الكيميائي »إيثيان فان زيل« 
ما قام به طبيب الموت، كان نابعا من اعتقاده 
الراسخ بأنه جندي في أرض المعركة وتحقيق 
مقربة  على  كان  لقد  المحلية.  الحكومة  أوامر 
التجارب  إنجاح  إلى  الرامية  مهمته  اتمام  من 
وربما  السود،  على  والبيولوجية  الكيميائية 
الشخصية«.  ون��زوات��ه  لمطامعه  ك��إش��ب��اع 
ما  على  وتجارب  أبحاثا  أجريت  ويتابع :«لقد 
تمت مصادرته من مواد كيميائية، عقب الكشف 
بشكل  التابع  السري«،  الساحل  »مشروع  عن 
ما لبرنامج سري آخر يعرف باسم ال«برنامج 
الشبح«، حيث وضعت هذه المواد في براميل 
بقايا  إلى  أصلها  في  تعود  مواد  اللون،  بنية 
الحكومة القديمة، كافية النتاج 3.5 مليون لوحة 
من حبوب المخدر )في تلك الفترة(. إن الطريقة 
باستعمال  الجماهير  على  للسيطرة  األفضل 
استهالكه،  على  التشجيع  عبر  كانت  المخدر 
لذلك  روج  كما  دخان  شكل  على  نشره  عبر  ال 
الموت  طبيب  بأن  هاميلتون،  يتابع  مسبقا«. 
قد طور نظاما معينا، يمكنه من تحويل حبوب 
المخدر إلى أسلحة، وذلك على شكل قنابل يدوية 
صغيرة )أشبه بتلك المستخدمة حاليا إلطالق 
الغاز المسيل للدموع(، ومنها ما وجه لالستهالك 

اآلدمي بحسب البعض. 
توجه  الموت،  طبيب  جرائم  عن  بالحديث 
هاميلتون للقاء »شاندري جوولد«، صاحبة مؤلف 
»أسرار و أكاذيب« أو »Secrets and Lies« عن 
مشروع طبيب الموت السري، التي صرحت :«أن 
قد وجه  الفرضيات تقول بأن ال«مان دراكس« 
للسيطرة على الجماهير، ومن شبه المستحيل 
قد  المنتجة،  الكمية  تلك  كانت  إن  ما  معرفة 
استحوذ عليها من قبل السوق السوداء في أو 
خارج جنوب افريقيا، وال توضيح لما حصل لتلك 
الكمية من المخدر، جل ما يمكن قوله هو أن طبيب 
الموت في تلك الفترة كان يعيش حرية كبيرة 
بذكر  المجنونة«.  أفكاره  تطبيق  و  تجربة  في 
الطبيب المجنون، وخالل لقاء له سنة 2013 على 
منصة »بريميديا بودكاست«، أجاب ووتر باسون 
على سؤال عن رأيه في المحاكمة قائال :«األمر 
ببساطة، أن دافيس )أحد المقربين له( قد أطلعني 
على ما قمت به من أخطاء، إذ قال لي إن كل ما 
علينا فعله هو فتح ملف قضية لكل شخص تأذى 
بشكل ما من هذه التجارب، إال أنني أجبته بأن 
األمر مستحيل بالرغم من اقتناعي بالفكرة، وذلك 
لمرور أكثر من 20 سنة على التجارب، إضافة 
إلى عدم توفر شهادات من الضحايا قد تثبت 
تعويضات  تقديم  من  ستمكننا  أو  به  قمت  ما 

محترمة لهم«.
انتقل هاميلتون في ما بعد، لمالقاة القائمين 
على نشر هذا المخدر في جنوب إفريقيا، رجل 

هذا  يبيع  من  بكل  متشعبة  صلة  على  وحيد 
المخدر، رجل اضطر هاميلتون للعب البلياردو 
مع تابعيه بغية الوصول  )هذا ما حدث فعال( 
اليه، ملك مخدر »المان دراكس« او »الكوالود«، 
المعروف باسم مستعار »السيد بازيل«، الذي 
خاطب هاميلتون عبر نافذة سيارته قائال :«قبل 
أن تبدأ في اإلنتاج، يجب عليك أن تعد مسبقا نظام 
البيع، ومن هذه النقطة بدأ اهتمامي بهذا المجال، 
ونعم ألجل المال كما تعلم، فنحن نعيش في بلد 
إفريقي فقير رغم موارده و ما يظهره من غنى. من 
الواضح بأن مشروع الحكومة المفضوح، لم يكن 
بيد شخص واحد، لقد كان مشروعا كبيرا جدا 
يتجاوز قدرة مجموعة من األفراد، بيد أن اآلليات 
الضغط(،  )آالت  المخدر  إنتاج  عن  المسؤولة 
كلها مستوردة من الخارج كحال بعض المواد 
األولية كما نعلم معا«، ويردف متسائال :«من أتى 
بهذا المنتوج إلى جنوب إفريقيا؟، من تمكن من 
الوصول إلى التركيبة الصحيحة؟. ال نعلم على 
وجه التحديد، لكن االسم الوحيد المرتبط بكل 
هذا »ووتر باسون«، سيصعب على نظام الفصل 
العنصري أن يؤثر على الجماهير وتلك الحشود 
لوحده، حتى باللجوء إلى »األيادي السوداء« 
فإن االمور لم تكن لتسير على الطريق المنشود، 
غير أن استخدام العقار لتدمير الشعب اإلفريقي 

األسود كان مهمة ناجحة وفكرة ذكية«.
انتقل السيد بازيل، برفقة هاميلتون إلى مكان 
التركيبة  عمله، مصنع صغير حيث يتم إعداد 
قريب  ل��ون  ذو  )مسحوق  للمخدر  الصحيح 
للرمادي(، إضافة إلى المعدات التي ستعملها 
)طنجرة طبخ كبيرة نسبيا، وموقد إلشعال النار 
يعمل بالغاز(.أخبره أحد رجال المروج بما يلي : 
بأنني  لعلمي  المخدر،  بتحضير  أستمتع  »أنا 
 : سأجني المال الكثير منه«. يتابع هاميلتون 
»هكذا يقوم بتحضيره. يمزج كال من »األبا« )ال 
أعلم إن كان يقصد مركب »دريوكراسين آبا«( 
العضوي،  »او-تولويدين«  محلول  على  عالوة 
ليوضع في الطنجرة ويطبخ على درجة حرارة 
200 مئوية )خليط يسبب االحتكاك المطول به 
سرطان المثانة(، يؤدي خلطه بالماء على درجة 
المبدئي  »الميثاكالون«  تكوين  إلى  الغليان 
يخلطه  ثم  المطاط(،  باحتراق  اشبه  )رائحته 
بمركب »صوديوم الهيدروكسيد« )خليط يسبب 
الحكة الشديدة(، ثم ينتقل الرجل إلى تخفيف 
حموضة المنتج )من 13 إلى 7(، ليعلق ما نتج 
من الخليط المطهو 800 غرام،) تكفي لصناعة 

4 االف حبة( في كيس ليتم تجفيفه«.
اختتم هاميلتون هذه الحلقة، ذاكرا بأن العديد 
من األمور، المرتبطة بظهور ال«مان دراكس«في 
»الكوالود«  الشرعي  ووريثه  إفريقيا،  جنوب 
الجنوب اإلفريقي، التزال غير واضحة المعالم 
بسبب اندثار شهادات من عانوا من آثار المخدر 
القوية، خالل فترة المظاهرات التي أججها نظام 
الفصل العنصري في البالد، وكل من ساندوه 
من مسؤولين في جنوب إفريقيا، غير أنه عرض 
ما أدلى به السيد بازيل وراء الكواليس، الذي 
كتاب  من  جديدة  صفحة  فتحنا  »لقد  قال : 
إفريقيا )يقصد بعد أحداث الفصل العنصري(، 
وما يهمني حاليا فهم كيفية قيامه بكل أفعاله 
والوسائل  والحكومة(،  الموت  طبيب  )يقصد 
التي استعان بها كل منهما لذلك، ولماذا اعتبروا 
فعلتهم مجرد تجارة وليست حربا أو بالتدقيق 
»مجزرة وطنية«. لذلك، وكيفما كانت طبيعة األدلة 
التي سنعثر عليها، فلن توقفنا في سعينا لمعرفة 
الحقيقة الكاملة حول تلك المجازر التي أودت وال 

تزال بحياة السود الجنوب إفريقيين«.
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التقى هاميلتون بأحد المشرفين على تحليل العينات الكيميائية، السيما من الميثاكالون 

المرتبط بمشروع الساحل السري، الخبير الكيميائي »إيثيان فان زيل« الذي صرح :«ان ما قام به 

طبيب الموت، كان نابعا من اعتقاده الراسخ بانه جندي في أرض المعركة و تحقيق أوامر الحكومة المحلية.

بالعودة الى جنوب افريقيا، وفي مدينة »هوت باي«، التقى هاميلتون من وصفه ب«ناهب السواحل 

االفريقية من االبالوني«، الصياد غير الشرعي المعروف ب«السيد زولو«، وهو يهم برفقة مجموعة من الشباب 

بإعداد معدات الغطس لرحلتهم المقبلة، في بلدة تعاني شحا شديدا في فرص العمل و فقرا واضحا على ساكنتها. 

ق�صة مخدر »�لكو�لود« �لجنوب �إفريقي..
 رحلته من الواليات المتحدة في السبعينيات حتى استقراره بهذا البلد اإلفريقي

عالقته بكل من »طبيب الموت«، »مشروع الساحل« السري، 
محاولة اغتيال »نيلسون مانديال« وفظائع نظام الفصل العنصري
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ترجمة وإعداد : 
المهدي المقدمي

من بين القنوات التي اعتدت على مشاهدتها، أو 
إن صح التعبير متابعتها، كلما أتيحت لي الفرصة 
أو »فايس  بطبيعة الحال، قناة »فايس تيفي« 
الند« سابقا، وذلك لما تقدمه من برامج ووثائقيات 
أصلية وخارجة عن المألوف، صحيح أن معظمها 
ال يصلح للمشاهدة العائلية، غير أنها تمكنت 
من معالجة قضايا حساسة، تلمس قلوب وعقول 
كل فئات المجتمع، لن يكون بمقدور العديد من 
القنوات التلفزية التطرق لها بهذه الحرية والعمق 
الكبيرين، مواد ومحتوى تلفزي يشرف عليه فريق 
كبير مكون من خبرات إعالمية مختلطة األعراق، 
موزعة بين القائمين والصحافيين والعاملين بها، 
على رأسهم مدير القناة »جايمس روسينستوك«.
لعل أحد أبرز البرامج الوثائقية التي تقدمها 
ترجمة  رفقة  »فايستيفي«باإلنجليزية،  قناة  
سلسلة  هي  الفرنسية  إلى  دبلجة  أو  كتابية 
 45 من  فارماكوبيا«،  الوثائقي«هامياتونز 
دقيقة أو أكثر بقليل، يدور حول العقاقير ذات 
باسم  باإلنجليزية  المعروفة  النفساني  التأثير 
»Psychoactive Drugs«، من تقديم الصحافي 

بنفس القناة »هميلتون موريس«، الذي مكنه عمله 
في القناة التلفزية عالوة على شغفه بهذا المجال، 
والمركبات  العقاقير  من  العديد  اكتشاف  من 
العالم،  حول  المخدرة  أو  الدوائية  الكيميائية 
سواء المرخص لها أو ال، و منها عقاقير باتت 
أشبه باألساطير لندرتها الشديدة، كحال مخدري« 
الجنوب  و«الكوالود«  األمريكي«  مان دراكس« 
إفريقي، هذا األخير لم يعد له ذكر سوى بجنوب 
إفريقيا، باحثين وإياه عن سر العشق البشري 
المحرم لهذه المواد والمركبات الكيميائية، ومآل 
تلك الدولة مع دودة اإلدمان التي تنخر شعبها 

بعمق شيئا فشيئا.

ج1. رحلة مستمرة منذ 
سنة 1970 أراقت 

الكثير من الدماء

على  ال��ق��ائ��م  بتعبير  ال��ب��رن��ام��ج،  ي��ب��ت��دئ 
»هاميلتون  مواسم   3 من  الطويلة  السلسلة 
موريس«، عن شغفه وإعجابه الدائمين بالمكون 
أو  »الميثاكالون«  باسم  المعروف  الكيميائي 
»Methaqualone«، مخدر كان ذو شهرة واسعة 
السبعينيات،  سنوات  المتحدة  الواليات  في 

أو  »الكوالود«  تمت المتاجرة به تحت مسمى 
»Quaalude«، تحديدا على شكل عقار صيدالني 
أصبح من الصعب العمل عليه أو دراسته حاليا 
حيث  الوحيد  البلد  باستثناء  هذا  أمريكا،  في 
عن  هنا  نتحدث  الساعة،  لحدود  فيه  له  يروج 

»جنوب إفريقيا«.
األولى  للمرة  اإلفريقي  البلد  هاميلتون  زار   
المروجين  من  بعدد  التقى  حيث   ،2013 سنة 
له، وهناك غاص في  والمتعاطين  والمتاجرين 
تاريخ هذه المادة الكيميائية المخدرة، وعالقتها 
ببرنامج سري لنظام الفصل العنصري، والجرائم 

التي مازالت آثارها قائمة لغاية اليوم.
كمخدر  الكوالود  تركيبة  إن  هاميلتون  يقول 
ولدهشته، ال تحتوي فقط على المركب »ميثاكالون« 
أو »Methaqualone«، بل تحمل أيضا مركبا 
كيميائيا طبيا آخر، يحمل اسم »ديفين هيدرامين« 
يحاكي  ال��ذي   ،»Diphenhydramine« أو 
بدوره التركيبة الدوائية الصيدالنية المعروفة 
ب«مان دراكس » أو »Man Drags »، متفاجئا 
بتصريح الشركات الصيدالنية الستخدامها خارج 
نطاقها الدوائي خالل سنة 1970 وما تالها من 
سنوات،  بعدها ب3  هاميلتون  ينتقل  سنوات. 
أي في سنة 2016، في رحلة خطرة لفهم طبيعة 
مركب »ميثاكالون«، األصل في ما يعرف بمخدر 

»الكوالود« الجنوب إفريقي، مستكشفين رفقته 
كيفية استقراره في أقصى جنوب القارة السمراء، 
رحلة سيتنقل فيها وبرفقته نحن أيضا، بين أزقة 
وضواحي مدن عدة من جنوب إفريقيا، يستوطنها 
حب أو عشق هذه المادة المخدرة، كما تستوطنها 
أطراف أساسية في هذه التجارة، ملتقيا خاللها 
بشكل  احتكت  التي  الشخصيات  من  مجموعة 

مباشر أو غير مباشر مع مخدر »الكوالود«.
في خضم تنقله بمدينة »سوويتو« المشهورة 
بكم المتعاطين الهائل لهذا المخدر، وكما خطر 
لألعين  تفاديا  الليل  جنح  في  أذهانكم  على 
منطقة  في  تحديدا(،  )الشرطة  المتجسسة  
التقى  الممنوعات،  وك��ل  باألسلحة  مدججة 
هاميلتون مجموعة من الشباب المحليين ممن 
أحدهم  له  أظهر  حيث  المخدر،  بهذا  يتاجرون 
حبتين صغيرتين لهما لون أبيض لؤلؤي، مؤكدا 
أو الكوالود«،  له بانها مخدر ال«مان دراكس« 
شارحا له كيفية استخدامها و التي ال تتم عبر 
البلع )كحال األدوية أو العقاقير المهلوسة(، وإنما 
عبر استنشاق بخار الحبتين بعد إحراقهما أي 
في ما يشبه طقوس تدخين الحشيش، غير أن 
الشباب و للمفاجئة قد دعوه لمشاركتهم الجلسة، 
حيث يقومون بتكسير زجاجة واالحتفاظ فقط 
القطن  من  بفلتر  يتم حشوها  ثم  بعنقها، ومن 
لفه  الدخان والحشيش، ثم  يحتوي خليطا من 
وشمه في ما يشبه استهالك »الكالة«، وبعدها 
وضعه في عنق القارورة وإشعال الخليط بعود 
ثقاب )ليبقى محتوى الخليط نقيا(، ولتبدأ بعدها 
رحلة االستنشاق واالستمتاع المزيفين مع دخان 

ابيض مائل إلى اللون الرمادي.
شاب  المجموعة،  من  المتعاطين  أحد  يقول 
ما  ت��رى  عمره :«هل  م��ن  العشرين  ف��ي  يبدو 
يحصل عند استنشاق الدخان؟، جسمك يرتخي  
يتخلله الضعف رويدا، لتنعزل سريعا في عالمك 
بعد  أي طبيا،  الواقع  في  يحدث  ما  الخاص«. 
تناول »ميثاكالون« عن طريق البلع، أن المتعاطي 
العضلية،  كتلته  في  واضحا  ارتخاء  يستشعر 
يؤدي إلى حالة من االسترخاء البطيء لجسمه، 

بخالف استهالك العقار عبر التدخين، الذي يسرع 
إنتاج الجسم للمواد الكيميائية المسؤولة عن 
الشعور بالنشوة )من بينها الدوبامين(، و في 
إلى  يصل  األمر  فإن  العالية،  الجرعات  حاالت 
فقدان الوعي أو النوم. يسأل هاميلتون احدهم من 
المجموعة قائال : »كيف تشعر اآلن؟«، ليجيبه : 
»أحس وكأني أحلق فوق القمر، وأن مشاكلي قد 
رحلت دون رجعة«، يجيبه آخر : »عند تدخين 
هذا الغبار، تحس بأن أمرا ما يحدث في جسمك، 
فأنت تشعر بدوار يصاحبه تعب واضح يؤدي 
بك نحو رغبة شديدة في النوم حتى وإن كنت 
واقفا !!، انظر إلى هذا الرجل لقد نام واقفا، ولن 

يسقط حتى لو أراد ذلك«.
يتابع هاميلتون حديثه، مذكرا بأن استخدام 
إفريقيا،  ج��ن��وب  ف��ي  وال��م��خ��درات  العقاقير 
بالنسبة  األرض  عن  السماء  اختالف  يختلف 
سنوات  في  لها  األمريكيين  استهالك  لطبيعة 
السبعينيات، تحديدا لعقار »الكوالود« األصلي 
وردية«  ل«نوستالجيا  تحول  الذي  األمريكي، 
إبان  كما وصفها بالنسبة لألمريكيين، السيما 
تسويق شركات األدوية له في المالهي وقاعات 
لمخدر  إدماني«  بديال«غير  باعتباره  الرقص 
»باربتيورات« أو »barbiturate«، ما أدى الى 
استهالكه بطريقة جنونية جدا أدت في ما بعد 
إلى تحريم إنتاجه وبيعه في الواليات المتحدة، 
وذلك آلثاره المدمرة على القدرة العقلية والجنسية 
لمن يتعاطونه بكثرة. لهذا، يؤمن كثيرون، بأن 
انتشاره الواسع في جنوب إفريقيا، يعود إلى 
سهولة الوصول إلى المواد األولية المسؤولة 
عن إنتاجه )والتي سنتحدث عن أبرز مكون فيها 
الحقا(، وأن للحكومة في فترة سوداء من تاريخ 
البالد )و على ما يبدو لحدود اليوم(، دور مهم 
في توسع دائرة متناوليه وأنه أيضا نتاج لخطة 
تجارب سرية ترأسها نظام الفصل العنصري، 
بالتعاون المشكوك في صحته مع الدكتور »ووتر 
باسون« أو »طبيب الموت«، والذي يعتقد بأنه 

من جلب العقار ونشره في جنوب إفريقيا.
باسون«،  »ووتر  ال��دك��ت��ور  ع��ن  بالحديث 

ملفملف

ب«طبيب  العالم  و  إفريقيا  في  المعروف  او 
عليه  تلقي  المحلية  الشائعات  فإن  الموت«، 
الطبي، ومسؤولية  للعقار  باللوم بسبب جلبه 
نشره في شوارع جنوب إفريقيا وبين شبابها، 
إلى محاكمته قضائيا   1999 أدى في سنة  ما 
العليا )محاكمة نالت  أمام محكمة »بريتوريا« 
عقارية  لتركيبة  حيازته  بتهم  واسعة(،  شهرة 
دوائية ممنوعة من اإلنتاج والتسويق، ناهيك 
عن نشاطه غير المباشر في تجارب سرية )على 
كيميائية وبيولوجية فظيعة، أدت إلى  البشر( 
فظائع عنصرية في حق ساكنة جنوب إفريقيا 
الرمزي  االسم  في مشروع سري حمل  السود، 
»بروجيكت كوست« أو »مشروع الساحل«، و 
فيه اعترف الطبيب باشتراكه في ملء شوارع 
 »LSD« و »MDMA»جنوب إفريقيا بمخدرات
و خاصة »مان دراكس«، من أجل التحريض على 
االنقالب والعنف األهلي والتحكم في الجماهير 
والتحريض، نفس التقنيات المستخدمة لحدود 
اليوم، في التحريض والتحكم بالجماهير حول 

العالم.
العاصمة  خ���ارج  إل���ى  هاميلتون  ان��ت��ق��ل 
»جوهانسبورغ«، حيث كان على موعد بالناشطة 
في حقوق اإلنسان والمحامية المشهورة«جيني 
وايلد«، التي سعت إلخراج أفعال »طبيب الموت« 
المشينة و فضحها للعموم، وساهمت في الكشف 
عن المستور في ملف »مشروع الساحل، مصرحة 
بالقول :«إن مشروع الساحل لم يكن بالمشروع 
سهل الكشف، فلم يضم فقط المتاجرة بالعقاقير 
حيازة  أيضا  شمل  بل  الممنوعة،  والمخدرات 
األسلحة البيو-كيميائية، الموجهة لخطة خفض 
أو إنقاص كتلة ساكنة جنوب إفريقيا من السود، 
إضافة إلى توزيع العقاقير المخدرة من قبل نظام 
الفصل العنصري، تكمن المأساة الحقيقية، في 
مشاركة واسعة لألطباء واألطر التمريضية في 
هذه الفظائع، لدرجة أن مجازر النازيين ستبدو 
كفسحة مدرسية أمام هول ما حصلنا عليه من 

وثائق تثبت ما حصل«.
يتابع هاميلتون :«إضافة إلى ما سبق، فقد 
تمكن الناشطون الحقيقيون أمثال جيني وايلد، 
من الوصول إلى وثائق سرية أكدت تورط مشروع 
الساحل ألبعد مما ذكرناه مسبقا، ليشمل أيضا 
الحراسة عبر دمجها مع  تطوير جينات كالب 
عالوة  خارقة،  كالبا  لتصبح  الذئاب  جينات 
على تدريب أفاعي فصيلة »بالك مامبا« شديدة 
السمية، بغرض تسميم أهداف سياسية معارضة 
عن بعد، واألبشع من ذلك، حقن النسوة السود 
مسمى  تحت  اإلنجاب  من  تحرمهم  بمحاليل 
»حمالت التطعيم«. تعقب المحامية »جينيوايلد« 
بالقول :«إبان ممارستي لمهنة المحاماة، كنت 
أتواصل مع أشخاص دخلوا مرحلة اإلدمان على 
المخدر، مؤكدين بأن عملية إنتاجه لم تتجاوز 
في فترة قصيرة )قبل المحاكمة( 850 ألف حبة، 

مبالغة  ودون  وجيز  وقت  وفي  بعدها  لتصبح 
بعدد رؤوس الساكنة السود في جنوب إفريقيا«.
الحي  في  فالت«،  »كايب  مدينة  إلى  انتقاال 
الفقير الذي أسسه نظام الفصل العنصري، أو 
ما تفضل تسميته الحكومة الحالية ب«المنزل 
الملون لجماعات كايب تاون العظيمة«، التقى 
هاميلتون بأحد مروجي المخدر سابقا والمدعو 
ب«بابا«، األخير تذكر زيارة هاميلتون األولى 
سنة 2013 حيث كان منزله مقلوبا »عاليه على 
التقى  المنزل،  نفس  في  وصفه.  كما  سافله« 
صديقنا أكبر متعاطي للمخدر في الحي الفقير 
بعمر يقرب من 63 سنة، حيث سأله رفقة من معه 
ليجيبوا  اآلن؟«،  المتعاطين :«ما شعوركم  من 
دفعة واحدة : »بأنهم يحسون برغبة شديدة في 
النوم، غير أنهم يرفضون ذلك وبشدة، ألن النوم 
سيزيل مفعول المخدر ويحرمهم من نشوته، وكما 
علمنا مسبقا بأن النوم نهاية المتعاطي النهم، 
غير أن النشوة سريعة االختفاء لديهم )بضعة 
دقائق(، وها هي تعيدهم بعدها لتعاطيه مجددا 

إلى أن ينتهي مخزونهم منه«.

ج2. تجارة »االبالوني« 
السرية والرابط غير 
المتوقع مع المخدر 

الجنوب إفريقي

حلزون »االبالوني« البحري، واسمه العلمي 
 ،»Haliotis Maday« هاليوتيس ماداي« او«
سواحل  من  مقربة  على  يعيش  بحري  حيوان 
جنوب إفريقيا، أصبح منجما للذهب بالنسبة 
هاميلتون  التقى  خاصة.  المحليين  للصيادين 
أحد مروجي المخدر الشهير، الذي أكد له خالل 
جلسة عشاء عن معرفته بمعلومات تربط بين 
هذا الحلزون واستمرار إنتاج مخدر الكوالود، 
حيث قال له :«.. يكمن السر في اهتمام اآلسيويين 
»غير  تجارته  لكون  عليه،  المتزايد  وطلبهم 
مواكبا  هاميلتون  تابع  بلدهم«.  في  شرعية« 
األبالوني  بأن  مسامعي،  إلى  بلغ  ضيفه :«لقد 
يدخل كسلعة للمقايضة في المخدر، فهل يمكن 
تنويري بالمزيد؟«، ليجيبه : »ما قلته صحيح، 
وأضيف بأن المسؤولين عن ذلك مافيات الشباب 
في »كيب تاون«، ذات العالقة الوطيدة بصيادي أو 
مستخرجي االبالوني المحليين )غير المرخصين 
في المجمل(، هذا من أجل المشترين اآلسيويين، 
سواء  في السر أو في جلسات مقايضة تحتكم 
الصينيين  أن  كما  استلم«،  و  »سلم  مبدأ  إلى 
يتكلفون بإيصال المخدر إلى مخازن »كيب تاون« 
و منها يحصلون على األبالوني«.ويردف قائال : 
»بأن من النادر استهالك االبالوني في المنازل 
)فرديا(، كون جله يذهب إلى التصدير نحو دول 

آسيا وتحديدا الصين، حيث يتم استهالكه لما 
يشاع عنه ك«منشط جنسي طبيعي«، غير ان 
تقييم الجنوب األفريقيين لعالقتهم بالصينيين 
جنوب  ألبالوني  الصينيين  نظرة  عن  يختلف 
ثمنا  باعتباره  عموما،  ومستخرجيه  إفريقيا 
للمقايضة من أجل حفنة من المخدر وليس من 

أجل المال. 
بالعودة إلى جنوب إفريقيا، وفي مدينة »هوت 
ب«ناهب  وصفه  من  هاميلتون  التقى  باي«، 
السواحل اإلفريقية من االبالوني«، الصياد غير 
الشرعي المعروف ب«السيد زولو«، وهو يهم 
برفقة مجموعة من الشباب بإعداد معدات الغطس 
لرحلتهم المقبلة، في بلدة تعاني شحا شديدا 
في فرص العمل وفقرا واضحا على ساكنتها. 
انطلق السيد زولو برفقة هاميلتون، مصرحا بأن 
له العديد من األصدقاء الذين قضوا نحبهم خالل 
جمع الحلزون البحري، وبأنه دخل السجن ما 
بين 6 الى 7 مرات بسبب الصيد غير الشرعي�، 
استقر السيد زولو رفقة رفاقه وهاميلتون عند 
تل يطل على الساحل القريب من المدينة، في 
منطقة شديدة السواد غير أنها آمنة لهم وتقيهم 
أعين الشرطة المتربصة. من الصعب، بحسب 
هاميلتون، العثور على الحلزون البحري على 
عمق بسيط، ومن الصعب أيضا العثور على كمية 
كبيرة منه في بقعة واحدة، فخصائصه الجسمية 
تفرض عليه مدة طويلة للبلوغ الجنسي تصل 
إلى 10 سنوات،  كما أن أمد عيشه قد يتجاوز 
30 سنة في حالة نجاته من المفترسات البحرية 

أو اإلنسان.
 بالعودة إلى رفاق الغطاس زولو، فقد تمكنوا 
من عدد البأس به من هذا الكائن البحري، ليعودوا 
بالغنيمة، هناك  االحتفال  اجل  المنزل من  إلى 
لكي  المجمد  في  االبالوني  لحم  حيث وضعوا 
االبالوني  بان  زول��و،  السيد  اكد  طريا.  يبقى 
)المجمد هنا( يدخل كمقايضة من أجل المخدر 

مع الصينيين من دون شك.

ج3. من المواد األولية 
إلى المنتج األخير على 

حرارة 200 مئوية

  بالعودة إلى العاصمة جوهانسبورغ، وفي 
نيلسون  الراحل  سراح  فيه  أطلق  الذي  اليوم 
محاولة  حول  تحوم  الشائعات  كانت  مانديال، 
تسميمه من قبل »طبيب الموت«، من خالل مركب 
كيميائي )يشاع بانه ميثاكالون(كان ليسبب له 
محاوالته  كبح  أجل  من  هذا  السرطان،  مرض 
إلسقاط  نظام الفصل العنصري في البالد، ولمنعه 
من الوصول إلى كل الوثائق والمعلومات حول 

التجارب السرية ل«مشروع الساحل«. تساءل 
»األرشيف  هاميلتون أثناء توجهه نحو مبنى 
الوطني لجنوب إفريقيا«، عن مصير ما يقرب 
من 2 أطنان من المخدر، التي وجهت للسيطرة 
على الجماهير في تلك األحداث، باحثا بتعمق 
»طبيب  محاكمة  من  والصفحات  الوثائق  في 
لها  الموت«، وما تحتويه من أسماء ال حصر 
قبيل :  من  خطيرة  كيميائية  ومركبات  لسموم 
و  اكس«،   – »في  األعصاب  غاز  و  »الثاليوم« 
و   الصوديوم«  »سيانيد  و  »السيكلوسالين« 
»الميثاكالون« وغيرها.. مركبات مصحوبة بأدلة 
تشير الستخدامها كأسلحة كيميائية وتوجيهها 

لتحقيق السيطرة على الجماهير.
  التقى هاميلتون بأحد المشرفين على تحليل 
الميثاكالون  من  السيما  الكيميائية،  العينات 
الخبير  السري،  الساحل  بمشروع  المرتبط 
الذي صرح :«أن  الكيميائي »إيثيان فان زيل« 
ما قام به طبيب الموت، كان نابعا من اعتقاده 
الراسخ بأنه جندي في أرض المعركة وتحقيق 
مقربة  على  كان  لقد  المحلية.  الحكومة  أوامر 
التجارب  إنجاح  إلى  الرامية  مهمته  اتمام  من 
وربما  السود،  على  والبيولوجية  الكيميائية 
الشخصية«.  ون��زوات��ه  لمطامعه  ك��إش��ب��اع 
ما  على  وتجارب  أبحاثا  أجريت  ويتابع :«لقد 
تمت مصادرته من مواد كيميائية، عقب الكشف 
بشكل  التابع  السري«،  الساحل  »مشروع  عن 
ما لبرنامج سري آخر يعرف باسم ال«برنامج 
الشبح«، حيث وضعت هذه المواد في براميل 
بقايا  إلى  أصلها  في  تعود  مواد  اللون،  بنية 
الحكومة القديمة، كافية النتاج 3.5 مليون لوحة 
من حبوب المخدر )في تلك الفترة(. إن الطريقة 
باستعمال  الجماهير  على  للسيطرة  األفضل 
استهالكه،  على  التشجيع  عبر  كانت  المخدر 
لذلك  روج  كما  دخان  شكل  على  نشره  عبر  ال 
الموت  طبيب  بأن  هاميلتون،  يتابع  مسبقا«. 
قد طور نظاما معينا، يمكنه من تحويل حبوب 
المخدر إلى أسلحة، وذلك على شكل قنابل يدوية 
صغيرة )أشبه بتلك المستخدمة حاليا إلطالق 
الغاز المسيل للدموع(، ومنها ما وجه لالستهالك 

اآلدمي بحسب البعض. 
توجه  الموت،  طبيب  جرائم  عن  بالحديث 
هاميلتون للقاء »شاندري جوولد«، صاحبة مؤلف 
»أسرار و أكاذيب« أو »Secrets and Lies« عن 
مشروع طبيب الموت السري، التي صرحت :«أن 
قد وجه  الفرضيات تقول بأن ال«مان دراكس« 
للسيطرة على الجماهير، ومن شبه المستحيل 
قد  المنتجة،  الكمية  تلك  كانت  إن  ما  معرفة 
استحوذ عليها من قبل السوق السوداء في أو 
خارج جنوب افريقيا، وال توضيح لما حصل لتلك 
الكمية من المخدر، جل ما يمكن قوله هو أن طبيب 
الموت في تلك الفترة كان يعيش حرية كبيرة 
بذكر  المجنونة«.  أفكاره  تطبيق  و  تجربة  في 
الطبيب المجنون، وخالل لقاء له سنة 2013 على 
منصة »بريميديا بودكاست«، أجاب ووتر باسون 
على سؤال عن رأيه في المحاكمة قائال :«األمر 
ببساطة، أن دافيس )أحد المقربين له( قد أطلعني 
على ما قمت به من أخطاء، إذ قال لي إن كل ما 
علينا فعله هو فتح ملف قضية لكل شخص تأذى 
بشكل ما من هذه التجارب، إال أنني أجبته بأن 
األمر مستحيل بالرغم من اقتناعي بالفكرة، وذلك 
لمرور أكثر من 20 سنة على التجارب، إضافة 
إلى عدم توفر شهادات من الضحايا قد تثبت 
تعويضات  تقديم  من  ستمكننا  أو  به  قمت  ما 

محترمة لهم«.
انتقل هاميلتون في ما بعد، لمالقاة القائمين 
على نشر هذا المخدر في جنوب إفريقيا، رجل 

هذا  يبيع  من  بكل  متشعبة  صلة  على  وحيد 
المخدر، رجل اضطر هاميلتون للعب البلياردو 
مع تابعيه بغية الوصول  )هذا ما حدث فعال( 
اليه، ملك مخدر »المان دراكس« او »الكوالود«، 
المعروف باسم مستعار »السيد بازيل«، الذي 
خاطب هاميلتون عبر نافذة سيارته قائال :«قبل 
أن تبدأ في اإلنتاج، يجب عليك أن تعد مسبقا نظام 
البيع، ومن هذه النقطة بدأ اهتمامي بهذا المجال، 
ونعم ألجل المال كما تعلم، فنحن نعيش في بلد 
إفريقي فقير رغم موارده و ما يظهره من غنى. من 
الواضح بأن مشروع الحكومة المفضوح، لم يكن 
بيد شخص واحد، لقد كان مشروعا كبيرا جدا 
يتجاوز قدرة مجموعة من األفراد، بيد أن اآلليات 
الضغط(،  )آالت  المخدر  إنتاج  عن  المسؤولة 
كلها مستوردة من الخارج كحال بعض المواد 
األولية كما نعلم معا«، ويردف متسائال :«من أتى 
بهذا المنتوج إلى جنوب إفريقيا؟، من تمكن من 
الوصول إلى التركيبة الصحيحة؟. ال نعلم على 
وجه التحديد، لكن االسم الوحيد المرتبط بكل 
هذا »ووتر باسون«، سيصعب على نظام الفصل 
العنصري أن يؤثر على الجماهير وتلك الحشود 
لوحده، حتى باللجوء إلى »األيادي السوداء« 
فإن االمور لم تكن لتسير على الطريق المنشود، 
غير أن استخدام العقار لتدمير الشعب اإلفريقي 

األسود كان مهمة ناجحة وفكرة ذكية«.
انتقل السيد بازيل، برفقة هاميلتون إلى مكان 
التركيبة  عمله، مصنع صغير حيث يتم إعداد 
قريب  ل��ون  ذو  )مسحوق  للمخدر  الصحيح 
للرمادي(، إضافة إلى المعدات التي ستعملها 
)طنجرة طبخ كبيرة نسبيا، وموقد إلشعال النار 
يعمل بالغاز(.أخبره أحد رجال المروج بما يلي : 
بأنني  لعلمي  المخدر،  بتحضير  أستمتع  »أنا 
 : سأجني المال الكثير منه«. يتابع هاميلتون 
»هكذا يقوم بتحضيره. يمزج كال من »األبا« )ال 
أعلم إن كان يقصد مركب »دريوكراسين آبا«( 
العضوي،  »او-تولويدين«  محلول  على  عالوة 
ليوضع في الطنجرة ويطبخ على درجة حرارة 
200 مئوية )خليط يسبب االحتكاك المطول به 
سرطان المثانة(، يؤدي خلطه بالماء على درجة 
المبدئي  »الميثاكالون«  تكوين  إلى  الغليان 
يخلطه  ثم  المطاط(،  باحتراق  اشبه  )رائحته 
بمركب »صوديوم الهيدروكسيد« )خليط يسبب 
الحكة الشديدة(، ثم ينتقل الرجل إلى تخفيف 
حموضة المنتج )من 13 إلى 7(، ليعلق ما نتج 
من الخليط المطهو 800 غرام،) تكفي لصناعة 

4 االف حبة( في كيس ليتم تجفيفه«.
اختتم هاميلتون هذه الحلقة، ذاكرا بأن العديد 
من األمور، المرتبطة بظهور ال«مان دراكس«في 
»الكوالود«  الشرعي  ووريثه  إفريقيا،  جنوب 
الجنوب اإلفريقي، التزال غير واضحة المعالم 
بسبب اندثار شهادات من عانوا من آثار المخدر 
القوية، خالل فترة المظاهرات التي أججها نظام 
الفصل العنصري في البالد، وكل من ساندوه 
من مسؤولين في جنوب إفريقيا، غير أنه عرض 
ما أدلى به السيد بازيل وراء الكواليس، الذي 
كتاب  من  جديدة  صفحة  فتحنا  »لقد  قال : 
إفريقيا )يقصد بعد أحداث الفصل العنصري(، 
وما يهمني حاليا فهم كيفية قيامه بكل أفعاله 
والوسائل  والحكومة(،  الموت  طبيب  )يقصد 
التي استعان بها كل منهما لذلك، ولماذا اعتبروا 
فعلتهم مجرد تجارة وليست حربا أو بالتدقيق 
»مجزرة وطنية«. لذلك، وكيفما كانت طبيعة األدلة 
التي سنعثر عليها، فلن توقفنا في سعينا لمعرفة 
الحقيقة الكاملة حول تلك المجازر التي أودت وال 

تزال بحياة السود الجنوب إفريقيين«.
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التقى هاميلتون بأحد المشرفين على تحليل العينات الكيميائية، السيما من الميثاكالون 

المرتبط بمشروع الساحل السري، الخبير الكيميائي »إيثيان فان زيل« الذي صرح :«ان ما قام به 

طبيب الموت، كان نابعا من اعتقاده الراسخ بانه جندي في أرض المعركة و تحقيق أوامر الحكومة المحلية.

بالعودة الى جنوب افريقيا، وفي مدينة »هوت باي«، التقى هاميلتون من وصفه ب«ناهب السواحل 

االفريقية من االبالوني«، الصياد غير الشرعي المعروف ب«السيد زولو«، وهو يهم برفقة مجموعة من الشباب 

بإعداد معدات الغطس لرحلتهم المقبلة، في بلدة تعاني شحا شديدا في فرص العمل و فقرا واضحا على ساكنتها. 

ق�صة مخدر »�لكو�لود« �لجنوب �إفريقي..
 رحلته من الواليات المتحدة في السبعينيات حتى استقراره بهذا البلد اإلفريقي

عالقته بكل من »طبيب الموت«، »مشروع الساحل« السري، 
محاولة اغتيال »نيلسون مانديال« وفظائع نظام الفصل العنصري



بالنسبة  املهنة  مستقبل   في  الثقة   أن  اعتبرت 
إضافة  باملغرب، ضئيلة جدا،  التعليم  ورجال  لنساء 
تجربتهم  بحكم  املستقبل  من  والخوف   القلق  إلى 
مهنيا  يعيشونه  الذي  الواقع  وبحكم  املهنية 
واجتماعيا، وكذا بسبب اإلرادة السياسية للدولة في 
اإلصالح الشامل ملنظومة التربية والتكوين وأولوية 
إحدى  وهي  العمومي،  االستثمار  في  األولويات 
املؤشرات الرئيسية الختيار التقاعد النسبي بوصفه 
غير  مستقبلها  مهنة  من  الجماعي  للهروب  السبيل 

مطمئن وال مستقر.  
واعتبر املبحوثون في دراسة األوضاع السوسيو 
في  املهنة  ومستقبل  ورجاله  التعليم  لنساء  مهنية 
املغرب، املنجزة بشراكة بني النقابة الوطنية للتعليم 
الديمقراطية  الكونفدرالية  لواء  تحت  املنضوية 
منسوب  ضعف   ، العمالي  التضامن  ومركز  للشغل 
الثقة في املهنة التربوية ومستقبلها راجع إلى عدم 
مجال  في  ورجاله  التعليم  نساء  باستشارة  األخذ 
عملهم ومستقبله ، وهو ما يقلل من جودة أداء املهنة، 
بني  املتبادلة  الثقة  منسوب  ضعف  هناك  أن  كما 
حسب الدراسة -  املجتمع والفاعل التربوي ومرده - 
إلى السياسات التعليمية املتبعة في القطاع الهادفة 
إلى تقليص قيمة التعليم واملعرفة ودورهما في بناء 
مستقبل الوطن ، وامليل إلى الرفع من أهمية القطاع 
الخدمات  عن  بديال  وجعله  واقتصاده،  الخاص 
االعتباري  الوضع  من  والتقليل  االساس،  املجتمعية 
دورهما  وتبخيس  العمومية،  واملدرسة  للمدرس 

الوظيفي والنضالي.
امليثاق  من  وانطالقا  الثالثة،  االلفية  بداية  مع   
عشريته  تجاوز  الذي  والتكوين  للتربية  الوطني 
بكثير، تواترت االصالحات التي طالت قطاع التربية 
متوسطة  الرؤية  االستعجالي،  املخطط  والتكوين، 

املدى، الرؤية االستراتيجية
تفاعالت  من  ذلك  كل  صاحب  2030/2015.وما   
أقرت  والتي  ووطنية،  دولية  وتقويمات  ونقاشات، 
واقرار  محدوديتها،  أو  االصالحات  بفشل  كلها 
التنموي  النموذج  بفشل  البالد  في  سلطة  أعلى 
والتكوين  التربية  منظومة  وبفشل  عامة  املغربي، 
فضال  خطاباتها،  من  عدد  في  بذلك  وأقرت  ضمنه، 
الفشل  معطى  اكدت  التي  الفكرية  االصدارات  عن 
نفسه، وهو ما يفسر حجم االجتماعات التي تعتمل 
في الساحة التعليمية والتي ال تكاد تنقطع فالواقع 
غير  املهني  الوضع  بان  صراحة  ويكشف  يرتفع  ال 
املنفصل عن القطاع التعليمي، وعن التصور التنموي 
االدوار  يؤدي  ال  وبالتالي  ازمة  يعيش  للبالد،  العام 
يقدمها  ان  املفروض  من  التي  والتعليمية  التربوية 

خدمة للوطن و املواطنني.
الصعب  من  يبدو  املتغيرات،  كل هذه  مع  وتفاعال 
وال  القطاع  يعيشها  التي  االشكاالت  بكل  اإلحاطة 
اجمالها في دراسة واحدة. ومن شأن معالجة كل جانب 
على حدة ان يساهم في تحديد االختالالت بحسب كل 
مهني  السوسيو  للجانب  واختيارنا  وجانب،  مجال 
استجالء  من  محالة  ال  سيمكن  القطاع  في  للفاعلني 
جانب من االزمة اعتبارا لكون هؤالء الفاعلني ركيزة ال 
يمكن ان يقوم اي اصالح بدون انخراطها فيه وشرط 
االنخراط الوعي واالقتناع بنجاعة هذا االصالح على 

االقل في حدوده الدنيا.
ومن ذلك يمكن ان نجمل اشكاالت الدراسة في عالقة 
املتعاقبة،  االصالحات  في  القطاع  في  الفاعلني  ثقة 
رؤيتهم  وطبيعة  فيها،  الفعلي  انخرطها  ومدى 

للمستقبل املهني في ظل واقع عنيد ومتسارع.
اشكاالت  تطرح  أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 
اخرى ذات صلة باملمارسة املهنية، فاالقتناع باملهام 
وبيداغوجيا  اداريا  ادائها  وطريقة  للفاعل،  املسندة 
يجد  سؤال  هو  والفعالية،  النجاعة  سؤال  تطرح 
تصريفه في العالقة التي يبنيها الفاعل في مؤسسته، 
يعمل  الذي  البيداغوجي  التصور  ومع  زمالئه  ومع 

على أجرأته في مستوى املمارسة الفعلية، 
االسئلة  في  الدراسة  اشكاالت  ترجمة  ويمكن 

التقريبية االتية:
ما طبيعة النظرة التي تطغى على غالبية الفاعلني 
املهنيني في قطاع التربية والتكوين، مهنتهم؟ وتجاه 

محيطهم املؤسسي والبشري والخدمي؟
في  للفاعلني  املهني  االختيار  نجاعة  مدى  ما 

القطاع؟ وما مسوغات هذا االختيار؟
االصالحي  البيداغوجي  التصور  يحضر  كيف 
خالل  وخبراتهم  مهامهم  باختالف  الفاعلني  عند 

ممارستهم املهنية ومساراتها؟
الوضع  واالداري  التربوي  الفاعل  يتصور  كيف 
وفي  ذاتهم،  الفاعلني  اوساط  في  للمهنة  االعتباري 

الوسط املجتمعي؟
الفاعل  لدي  واملمكن  القائم  الوعي  مستوى  ما 
يديرها،  التي  املهنية  باملمارسة  واالداري  التربوي 
قدرته  وما  ملمارسته،  املؤطرة  التعليمية  وبالسياسة 

في الفعل فيها والفاعل معها؟
  ما طبيعة التفاعل مع السياسة التعليمية املتبعة، 

وال سيما في االلفية الجارية على االقل؟
التي  لالشكاالت  املؤطرة  االسئلة  من  بعض  هذه 
تروم الدراسة محاولة االقتراب منها، والجواب عنها، 
وهي الى جانب أخرى، لخصت، عموما، االهتمامات 
االستمارة  اسئلة  انطالق  ومنها  بالنا  تشغل  التي 
واملقابالت، فلعلها تقدم ما يكفي من مسافة قصيرة 

ملالمستها والبناء عليها.
انطالقا من هذه االشكاالت واالسئلة املرتبطة بها، 

يمكن ان نضع فرضيات أولية سيتم تمحيصها خالل 
ذلك  ومن  وتحليل،  معطيات  من  تقدمه  بما  الدراسة 

نفترض ما يأتي:
اغلب الفاعلني في القطاع غير راضني عن وضعهم 
الداخلية  املؤسسات  مع  عالقات  ويبنون  املهني، 

والخارجية يطبعها عدم االرتياح والخوف والتردد.
االدارية  القرارات  في  كبير  بشكل  الثقة  تغيب 
والسياسية التي يتم اجرأتها في املمارسة وعبرها، 
غير  ونتائجه  ضعيفة  االصالح  فعالية  يجعل  مما 

ناجعة.
منسوب الوعي باملمارسة املهنية الزال ضعيفا عند 
غالبية الفاعلني ويتجه عملهم نحو أداء الواجب في 
حدوده الدنيا استجابة لضرورات إدارية والتزامات 
باالنتماء  الوطني واالحساس  البعد  مهنية، ال تمس 

اال قليال.
يسودها  مستقبلية  نظرة  الفاعلني  أغلب  يرسم 
التعتيم وعدم الرضى تجاه ما ينتظرهم من تغييرات 

إصالحات ستمس استقرارهم املهني.
ان النسبة العامة لنساء التعليم في القطاع تقارب 
نسبة الرجال، ان اكبر نسبة تفاعلت مع االستجواب 
االكثر  الفئة  وهي  سنة   49 و   30 بني  ما  فئة  هي 
راكمت  فقد  السن  الى  اضافة  املجتمع،  في  نشاطا 
الرأي  ابداء  لها  تتيح  بها  البأس  املهنة  في  اقدمية 
الالحقة  تأثير تستفيد منه االجيال  له  الذي سيكون 
ال سيما ان البنية التي تتحكم االن في املسار املهني 
القطاع سنويا  اذ يعرف  بنية تسير نحو االنتقالية، 
احالة نسبة مهمة من املوظفني على التقاعد بشقيه، 
بالقطاع  الجديدة  االجيال  من  كبيرة  نسبة  والتحاق 
قد تعمل على  آماال و طموحات جديدة  حاملة معها 
رسم مالمح مستقبلية للمهنة، اضافة الى السن فقد 
املواقف  فهم  في  مهما  دورا  العائلية  الحالة  تلعب 

وآراء وتطلعات نساء التعليم ورجاله.
ان اكبر نسبة من الفئات املستجوبة التي تفاعلت 
معطى  إضافة  مع  املتزوجني  فئة  هي  االستمارة  مع 
آخر له داللة وهو عدد االطفال، وهذا يعني انه بقدر 
االنخراط  مفعول  يزداد  العائلي  االستقرار  توفر  ما 
وااللتزام في الحياة ويكون الرهان أكبر على ضمان 
التوازن بني تحديات املهنة وصعابها وبني االستمرار 

في مواجهة االعباء والضغوط االجتماعية.
بكفايات  املستجوبة  البشرية  املوارد  تتمتع 
الشهادات  مستوى  خالل  من  هذا  معرفية،ويظهر 
املحصل عليها اذ ان نسبة كبيرة جدا منها حاصلة 
على االجازة فما فوق وهذه النسبة مرشحة لالرتفاع 
يقتضي  املهنة  ولوج  شرط  ان  اذ  املستقبل  في 

الحصول على االجازة على االقل.
املعرفي الذي  وعلى الرغم من املستوى الدراسي / 
املستجوبني  نصف  فإن  املستجوبة  الفئة  به  تتمتع 
يقرون بأن اختيارهم للمهنة جاء نتيجة عدم وجود 
سيغادرون  انهم  يعني  وهذا  أخرى  مهنية  فرص 
آفاق أخرى  لهم ملعانقة  تتاح  أول فرصة  القطاع في 

أكثر رحابة وجاذبية.
قطاع  في  العاملني  أسالك  الدراسة  سجلت  كما 
واقدميتهم  عملهم  ساعات  وعدد  مهامهم،  و  التعليم 

التي  املؤهالت  على  ركزت  كما  العمل،  في  العامة 
توسيع  وكيفية  اكتسابها،  وطريقة  بها  يتمتعون 
بشقيه  التكوين  وتطويرها عن طريق  املؤهالت  هذه 
ان نستنتج من  يمكن  ذلك  االساسي واملستمر، ومن 
خالل تحليل هذه املعطيات والنسب التي عبر عنها 

االستبيان ما يأتي:
في  شاركت  القطاع  في  العاملة  الفئات  أغلب 
االستجواب مما يساهم في تشكل التصور العام الذي 
يؤطر املوقف أو املواقف تجاه املهنة بشكل شمولي.

قدم املحور قاعدة معطيات تساهم في بناء نظرة 
شمولية عن املواقف التي تعتمل في القطاع، وتسمح 
كل  حسب  العاملني  تحرك  التي  التوجهات  بمعرفة 
واكراهات  وامتيازات  حوافز  من  يتضمنه  وما  سلك 

تجعله مختلفا عن غيره.
مكن التصنيف حسب املهام املنوطة بكل فئة، ومن 
داخل كل سلك عمل من استحضار املواقف املختلفة 
فئة  وتحظى  التعليم،  فئات  بني  احيانا  واملتناقضة 
هيئة التدريس بالنسبة العالية بحكم العدد االجمالي 
أدوارها  وبحكم  القطاع،  في  منها  العاملني  لعدد 
ووظائف  أدوار  باقي  على  تنعكس  التي  ووظائفها 

الفئات االخرى.
لعبت السنوات التي قضاها املستجوبون في العمل 
الخبرة  اكسابهم  في  مهما  دورا  العامة(  )االقدمية 
املواقف  وبناء  وظائفهم  الداء  الالزمتني  والتجربة 
التي تحدد نظرتهم الى واقع املهنة ومستقبلها. وهي 
نظرة لها قوتها الن تراكم السنوات والتدرج املهني 
الذي يعرفه املوظف سواء عن طريق االقدمية أو طرق 
أخرى محددة في القوانني والتشريعات الجاري بها 
تجاربه  عن  منبثقا  وموقفا  رأيا  يبني  تجعله  العمل 
املتعددة والتي ال تخرج في عموميتها عن ما عاشه 
طيلة حياته املهنية وما واكبها من مهام أثرت بشكل 
املعبر عنها والتي تساعد  املواقف  بناء  مباشر على 
املطروحة  للمشكالت  الحلول  إيجاد  في  محالة،  ال 

مستقبال.
سؤال  يطرح  واملستمر  االساس  بشقيه  التكوين 
لحدود  الضامنة  واالستمرارية  املهني  التأهيل 
التي  البارزة  الخالصة  ولعل  الجودة،  من  مقبولة 
املستجوبني  أغلب  أن  هي  نستنتجها  ان  يمكن 
وهذا  املهني،  مشوارهم  بداية  في  للتكوين  خضعوا 
راجع الى أن القوانني تشترط املرور من أحد مراكز 
االستثناءات  بعض  مع  باملهنة  لاللتحاق  التكوين 
النتائج  باعتبار  معبرة  فإنها  قليلة  كانت  وإن  التي 
ستجد  اذ  ملواقفها  إبدائها  عن  تترتب  سوف  التي 
املهنية  الوسائل  تعوزها  االولى  الوهلة  منذ  نفسها 
يجعل  مما  وظائفها  أداء  من  تمكنها  التي  والتربية 
العامل  هو  الشخصي  الذاتية ومجهودها  إمكاناتها 
املحدد في تشكل وعيها املهني، وبناء على مواقفها 
للتكوين  التي خضعت  االغلبية  بخالف  املهنة  تجاه 
تجعلها  وتقنيات  ومعارف  بأدوات  مسلحة  ودخلت 
تمتلك وعيا نظريا مهنيا يساعدها على تأدية مهامها 
املواقف  بناء  الحدود املسموح بها، وقادرة على  في 
والتعبير عن الواقع السوسيو مهني لنساء التعليم 

ورجاله.

يواكب  لم  الذي  املستمر  التكوين  محدودية  تظهر 
املوظف طيلة حياته املهنية.

وهو ما يطرح محدودية أثره مع الزمن، مما يفرض 
التفكير في ضمان سريان التكوين عبر املسار املهني، 
واآلخر  الحني  بني  املوظف  يزود  املستمر  فالتكوين 
في  الحاصلة  املستجدة  واملعارف  املهنية  باملهارات 
القطاع، لكن املالحظ ان أكثر من نصف املستجوبني 
باملكتسبات  فقط  واكتفى  مستمرا  تكوينا  يتلق  لم 
أو  املهني.  مشواره  بداية  في  تلقها  التي  واملعارف 
في أحسن الظروف عند تغييره للمهام، وهذا يجعلنا 
أمام مفارقة، فبقدر ما أن هناك تطورا متسارعا في 
واستيعابه  مواكبته  يقتضي  واملهارات  املعارف 
تحصيله  تم  بما  واكتفاء  ركودا  هناك  أن  ما  بقدر 
متروكا  املستجدات  مواكبة  أمر  ويبقى  البداية،  في 
للمبادرات الشخصية والتكوين الذاتي ولهذا البد من 
إعادة النظر في املقاربة املعتمدة في التكوين من أجل 

أجرأة تصورات بديلة وناجعة حوله.
لقد بات ضروريا من حيث البداهة وقوة الواقع ان 
تقام هذه الدراسة بالنظر الى الحاجة امللحة لفهم واقع 
الفاعلني  مواقف  من  تنطلق  نظر  وجهة  من  التعليم 
في امليدان أنفسهم، ألن الوتيرة املتسارعة لألحداث 
واالصالحات املتعاقبة عليه و التي اجمع كل املهتمني 
باختالف تخصصاتهم ومواقعهم ومناصبهم أنها لم 
التطلعات  تحقق  ولم  املنشودة،  االهداف  الى  تصل 
وتداخل  املتدخلني  كثرة  ومع  ترومها،  كانت  التي 
العديد من املتغيرات السياسية واالجتماعية واملهنية 
نفسه،  فارضا  للمنظوم  والهادئ  الرصني  الفهم  بات 
املتبنني  وكل  الدراسة  على  القائمون  يتمكن  حتى 
املعنية  الجهات  كل  امام  الترافع  من  لنتائجها 
وثقة  بوثوقية  وموارده  بالقطاع  املحتفية  واملحافل 
في االسس التي ستنبني عليها املرافعة، كما سيبدو 
مهما أن تعاد صياغة الوعي باملمارسة املهنية نقابيا 
من  واملهني  النقابي  الفاعل  يتمكن  حتى  ومجتمعيا 
ببناء  االمر  يتعلق  عندما  ومالءمة  بفعالية  التدخل 
انه  العالم،  في  أحد  يختلف  ال  القطاع  في  املواقف 
رافعة اساس في بناء التنمية في جل أبعادها، وفي 

عمقها بناء اإلنسان تصورا وممارسة.
فانه  واعيا،  فعال  والتعليم  التربية  فعل  كان  إذا 
الفعل  سيما  وال  به  اللصيقة  املمارسات  بكل  حري 
النه  الوعي  من  اكبر  درجة  على  يكون  ان  النقابي 
والطموحات  املتطلبات  لكل  االجتماعي  الحاضن 
لم يعد  فيه، و  الفاعلني  فكر وتصور  التي تمور في 
مقبوال باي حال من االحوال أن يكون الفعل النقابي 
خلفية  دون  ومن  كانت  جهة  ألي  مجامال  او  تابعا 
الندية في التشخيص  اجتماعية ومعرفية، فتحقيق 
مستوى  في  تكون  ان  ينبغي  واالقتراح  والنقد 
تطلعات الوطن، فبناء املدرسة هو بناء للوطن، وهذا 
هو  بل  ما  جهة  او  على شخص  حكرا  ليس  االخير 
حق مكتسب لكل املواطنات واملواطنني وبقدر كثرة 
العمومية  والنقاشات  والثقافية،  الفكرية  االنتاجات 
في  ذلك  كل  تأثير  ضعف  يالحظ  للتعليم،  املالزمة 
الدولة معا، وهو  العام لدى املجتمع ولدى  التصور 
ما يقتضي اسهاما في النقاش العمومي، على الرغم 
آليات  في  النظر  إلعادة  يطاله،  الذي  التهميش  من 
االصالح وأسسه وفلسفته، بما يجعل القطاع، فعال 
مسؤولية مجتمعية، وليس اختيارا من جانب الدولة 

وقدرا محتوما على املجتمع.
العاملة  البشرية  املوارد  الدراسةاهم  والمست 
ومستوى  وعمرا  جنسا  بتعددها  التعليم  قطاع  في 
االسري،  ووضعها  مهامها،  وباختالف  تعليميا، 
وظروف  تكوينها،  ومستوى  الوظيفية،  وانتماءاتها 
عملها، ومدى تقبلها ملهنتها تحفيزا واداء ومقبولية 
الفئات  وطبيعة  واالستمرار  الولوج  حيث  من 
يوفر  وبما  وجمعيات،  وأطر  تالمذة  معها  املتعامل 
إمكانات العمل من تجهيزات ووسائل. وهو ما يغني 
تطوير  تفيد  أحكام  بناء  إمكانات  ويوفر  الدراسة، 

املهنة، ويرسم آفاقا لتطويرها وإغنائها.
قطاعا  فعال،  يشكل،  والتكوين  التربية  قطاع  ان 
معالم  ويرسم  واملجتمع،  الدولة  بناء  في  مفصليا 
الدخول الى املعرفة والعصرنة، وإعداد أجيال قادرة 

على ضمان مستقبل حضوري لبالدنا.
املجتمع  بني  املتبادلة  الثقة  منسوب  ضعف  ان 
التعليمية  السياسات  الى  مرده  التربوي  والفاعل 

املتبعة في القطاع الهادفة الى تقليص قيمة التعليم 
واملعرفة ودورها في بناء مستقبل الوطن، وامليل الى 
الرفع من أهمية القطاع الخاص واقتصاده، وجعله 
والتقليل  األساس،  املجتمعية  الخدمات  عن  بديال 
العمومية،  واملدرسة  للمدرس  االعتباري  الوضع  من 

وتبخيس دورهما الوظيفي والنضالي.
الفاعلني  لدى  والثقة  باألمان  اإلحساس  ان 
الوطنية  منسوب  برفع  رهني  واإلداريني  التربويني 
الوظيفية للمهام املسندة اليهم بما يجعلهم يحسون 
ما  مقابل  من خدمات  يقدمونه  ما  تجاه  باملسؤولية 
أساس  وتكوين  ومعنوي  مادي  تحفيز  من  يتلقونه 
املبذول  املجهود  بجدوى  لالقتناع  يؤهلهم  ومستمر 

منهم ومن الدولة.
اذا  اال  ناجعا  يكون  ان  يمكن  ال  اصالح  أي  إن 
املعنيني  للفاعلني  الفعلي  اإلشراك  استحضر مفهوم 
ومع  معهم  واسعة  وبمشاورات  وتطبيقه،  بتنفيذه 
وقيمته  بجدواه  اقتناعهم  يضمن  بما  ممثليهم 
والجماعية،  الذاتية  التنمية  في  وأثره  املجتمعية، 
ماديا  سبيله  في  الجماعية  للتضحية  مبررا  ويوفر 
ومعنويا، وبمدى زمني وديمقراطي وإنساني مقبول، 
ويجعل مستقبل األجيال مضمونا في حدود مقبولة 

ومعقولة حسب مؤشرات متفق حولها.
ومحيطها  املدرسة  بني  التواصل  آفاق  فتح  إن 
وتسطير  والجمعيات،  الهيئات  بتواجد  يتعلق  ال 
القوانني املنظمة لها، بقدر ما يتعلق بمستوى توفير 
في  الفاصلة  الرشيدة  للحكامة  الضرورية  الوسائل 
املسؤوليات  بتحديد  املرتبطة  املحاسبة  مستوى 
حيث  من  الحكامة  أجرأة  آليات  وبتوقع  بدقة، 
املوارد البشرية، والتحفيزات الضرورية، والتراتبية 
االدارية املوفرة لحرية املبادرة، وتوسيع أفق االبداع 
التجارب  وترصيد  املشترك،  والتربوي  املعرفي 
ووطنيا،  وجهويا،  واقليميا،  مؤسسيا،  الناجحة 
واملوازنات  االيديولوجية  الحسابات  عن  بعيدا 
املتوحشة  النيوليبرالية  إلكراهات  املنضبطة  املالية 

الخاضعة إلمالءات الصناديق الدولية.
إن التشغيل بالتعاقد ال يمكن ان يشكل بديال عن 
االستقرار املهني واملجتمعي، كما ال يمكن ان يضمن 
تجويدا للتعليم والتربية،النه يمس عمق اإلحساس 
للقطاع،  املؤطرة  السياسية  القرارات  في  بالثقة 
مستقبل  ويهدد  املهام،  أداء  استمرار  في  وباألمان 
املهنة،  واستقرار  املعرفة،  مجتمع  ولوج  في  البالد 
عالقة  تجاه  وجودي  سؤال  موضع  املدرسة  ويضع 
االسرة باملؤسسة، وبالتالي تجاه املجتمع والدولة، 
ان تبخيس دور مؤسسات املجتمع املدني، وتحويلها 
ال  الدولة،  االرصدة من  مادية ممنوحة  إلى مقاوالت 
الي  يحولها  ولكن  نفسها،  للدولة  تبعيتها  يضمن 
أحس  متى  التصوري  لالنقالب  قابلة  مؤقتة  هيئات 
أعضائها  ابناء  بمستقبل  باملساس  منخرطوها 
وكيانهم املعرفي في االنخراط في التنمية املجتمعية 

والوظيفية.
على  فيها  بالفاعلني  مرتبط  املهنة  مستقبل  ان 
الخصوص، وهو رهني بمدى ثقتهم في االصالحات 
وانهم  صلبها،  في  بأنهم  أحسوا  حتى  املتبعة 
برؤية  اال  يتأتى  ال  وذلك  انجاحها،  عن  مسؤولون 
تربوية رصينة مشتركة تفضي الى بناء تصور عام 
القرار  في  بجدية  به  مأخوذا  رأيه  الفاعل  فيه  يجد 
واألولياء  االباء  فيه  يتضامن  التعليمي،  السياسي 
والدولة  والحكومة  والوزارة  واإلداري  واالستاذ 
الرتبة  القطاع  فيها  يحتل  وطنية  بوحدة  يشي  بما 

الحقيقية املعلنة من لدن الدولة.
تجد  الدراسة،  وضعتها  التي  الفرضيات  ان 
لالصالحات  املتكرر  التاريخ  بحكم  كبيرة  مقبولية 
املتعاقبة على القطاع، وبمقتضى تجربة اإلطار الذي 

وضعها، وبما أكده تاريخه 
من خالل   نضاالتوبياناته  وبالغاتهوحواراتها 
في  املطلوبة  الخبرة  يؤكد  بما  املعنية،  الجهات  مع 
الترافع والتفاوض، وبما يغني عن آليات مصطنعة 
الستقالل الزمن وتبخيس االطارات املمثلة للشغيلة 
في  والجهد  الزمن  الختزال  مدعاة  وهو  التعليمية، 
قيمة  من  للتقليل  واملحاوالت  املبتذلة،  املشاورات 

الهيئات املمثلة.
القرار  باستقالل  رهني  للتعليم  االعتبار  إعادة  ان 
قرارا  وجعله  السيادية،  القرارات  عن  التعليمي 
الدولة  تسييد  يستهدف  مجتمعيا،  ديمقراطيا 
املجتمع عن مجتمع الدولة بما يضمن جعل املؤسسة 
تعاقد  اطار  في  معا،  والدولة  للمجتمع  خادمة 
فوق  التعليمية  املؤسسة  يضع  ديمقراطي  سياسي 
الخاصة  واملصلحية  االيديولوجية  املزايدات  كل 
والطبقية، ويرتقي بها إلى الحياد الفكري بما يضمن 
ان  الحر،  الفردي  والقرار  املشترك،  االختيار  حرية 
تسليع املدرسة يعني تسليعا للحق في املعرفة، وهو 
ما يفيد غيابا لتكافؤ الفرص في ديمقراطية التوزيع 
على  املال  بسيادة  ويشي  والعلم،  للمعرفة  العادل 
املال  امتالك  رهينة  االخيرة  مما يجعل هذه  املعرفة، 
ال اإلرادة والكفاءة وبالتالي الوطنية، وهو ما يعطل 
مبدأ النزاهة في التنافسية الحرة في اظهار النبوغ 
والكفاءة والقدرة على التطوير، ويحولها الى فرص 
تعتريها الزبونية والصدفة، مما يشي بقتل املبادرة 
لسوق  وارتهان  للمال  تبعية  الى  وتحويلها  البناءة 
املال الذي قد ال يعترف بالكفاءة املعرفية طبقا لقانون 
الرأسمالية الجاهلة بقيمة االنسان واملحتفية بقيمة 

الربح املادي.
وهذا  املعرفي،  باألمان  رهني  املجتمعي  األمان  ان 
رهني  ذلك  وكل  املدرسي،  باألمان  رهني  االخير 
باالحتفاء باملورد البشري املحرك للمؤسسة املعرفية، 
الذي  ورجله،  التعليم  امرأة  املطاف  نهاية  في  انه 
ينبغي ان يعاد إليه االعتبار تكوينا وتحفيزا وانتقاء.
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ان اكبر نسبة من الفئات مصطفى اإلدريسي
المستجوبة التي تفاعلت 

مع االستمارة هي فئة 
المتزوجين مع إضافة 

معطى آخر له داللة وهو 
عدد االطفال، وهذا يعني 
انه بقدر ما توفر االستقرار 

العائلي يزداد مفعول 
االنخراط وااللتزام في الحياة 

ويكون الرهان أكبر على 
ضمان التوازن بين تحديات 

المهنة وصعابها وبين 
االستمرار في مواجهة 

االعباء والضغوط االجتماعية.

يف دراسة ميدانية لألوضاع السوسيو مهنية لنساء ورجال التعليم ومستقبل املهنة باملغرب

�سعف من�سوب الثقة في المهنة التربوية وغياب الإرادة 
ال�سيا�سية للدولة في الإ�سالح ال�سامل لمنظومة التربية والتكوين



Al Ittihad Al Ichtirakiأخبار07

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

 الثالثاء 23 يناير  2021  املواف 12 دجب 1442 العدد 12.775

 من عمالقة سوق املال في الواليات املتحدة إلى شركة 
تسال، تجذب عملة البتكوين التي تجاوزت 50 ألف دوالر 
االثنني مزيدا من املشترين الذين أغراهم نموها املذهل، 

على الرغم من مخاوف العديد من منظمي السوق.
للعمالت  املتحمسون  كان  حيث  ستريت،  وول  في 
 2017 عام  في  هامشية  فئة  يشكلون  زالوا  ما  املشفرة 
املقبلون  يتضاعف  األسعار،  في  األخير  االرتفاع  خالل 
على اقتنائها إذ أعلنت شركة بالكروك الرائدة في إدارة 
األصول في العالم أو بنك نيويورك ميلون عزمهما على 

االستثمار في القطاع.
الشرهني  املستثمرين  يغري  بتكوين  أداء  أن  شك  ال 
من  أكثر  إلى  الرقمية  العملة  وصول  فمع  نيويورك،  في 
قد بلغت خمسة أضعاف  51 ألف دوالر الخميس، تكون 
عمالت  جميع  قيمة  تبلغ  فيما  سنة،  قبل  عليه  كانت  ما 
بتكوين التي تم إنشاؤها منذ إطالقها في عام 2008 نحو 

1000 مليار دوالر.
منصة  رئيس  مثل  القطاع،  هذا  في  مهنيون  يرى 
إيريك ديموث  األوروبية  املشفرة  العمالت  لبيع  بيتباندا 
أن القضية سويت وأن عملة البتكوين صارت تمثل »ذهبا 
رقميا جديدا« يقبل عليه املستثمرون الراغبني في تنويع 

أصولهم وحماية أنفسهم من التضخم.
في  البتكوين  عمالت  سنجد  »قريبا،  أن  ويؤكد 

احتياطيات البنوك املركزية«.
في  االقتصاد  كلية  من  بوفار  ماتيو  الباحث  ويقول 
محفوف  أمر  وهو  جدا  متقلبة  أصول  »إنها  تولوز: 
باملخاطر، ولكن في الوقت نفسه، مرت عشر سنوات منذ 
أن قلنا أن البتكوين ستنهار وها هي ما زالت موجودة«.

وأضاف ان عملة »البتكوين تتحرك نحو أسواق أكثر 
أعلى  تقلبها  لو ظل  تتناقص حتى  وتقلباتها   « تنظيما 

بعشر مرات من أسواق األسهم.

 حذر أوروبي 
املؤسسات  عن  املسؤولون  يشعر  الحالي،  الوقت  في 
النقدية بالقلق من هذه العملة االفتراضية التي أنشأها 
إذ  وتدار من خالل شبكة المركزية.  أشخاص مجهولون 
أكدت رئيسة البنك املركزي األوروبي كريستني الغارد في 
وأنها »أصول  أوائل فبراير أن البتكوين »ليست عملة« 

تنطوي على الكثير من املضاربة«.
آي  شركة  لدى  السوق  محلل  باراديه  ألكسندر  وقال 

واضحا، فبعض  جي فرانس إن هناك »جانبا تسويقيا« 
الشركات »تدرج كميات صغيرة من عمالت البتكوين في 
تدفقها النقدي إلظهار أنها تجاري أخبار التكنولوجيا«، 

مذكر ا بأن حمى املضاربة لم تهيمن بعد على أوروبا.
وقال رئيس بيتباندا بأسف إن »األمر نفسه يتكرر على 
الدوام، أوروبا متأخرة عن الواليات املتحدة بعامني في 
تبني التقنيات« الجديدة ورأى أن القارة العجوز يمكنها 

اللحاق بالركب في السنوات القادمة.
في  املتخصصة  بايت-تري  شركة  في  محللون  وقال 
العمالت املشفرة إن حصة أوروبا من البتكوين ال تمثل 

سوى %10 فقط من مشتريات صناديق االستثمار.
»السبب  إن  موريس  تشارلي  الشركة  مؤسس  وقال 
تفرضها  التي  الشديدة  القيود  هو  ذلك  وراء  الرئيسي 
اللوائح«. وأضاف أنه ال يتوقع أن يرى الشركات األوروبية 
تتبع مثال تسال، الشركة املصنعة للسيارات الكهربائية 
بقيادة إيلون ماسك. فقد أعلن ماسك األكثر ثراء في العالم 
مليار   1,5 استثمار  املشفرة  للعمالت  املتحمس  والداعم 

دوالر في الب تكوين.
وأبل  غوغل  مثل  العمالقة  الرقمية  الشركات  تستثمر 
املال بكثافة في سوق األسهم، لكن  التي لديها وفرة من 
تسال برزت من خالل دخول عالم العمالت املشفرة املتقلب.

 السوق مشتعل
غرار  على  مغامرات  خوض  املستثمرين  كل  يحبذ  ال 
البتكوين، انخفض  أن اشترت تسال  إيلون ماسك. فمنذ 
سوق  في  مستثمر  وقال  حاد.  بشكل  املجموعة  سهم 
العمالت املشفرة »لقد كلفهم هذا أكثر من 60 مليار من 

رسملتهم السوقية«.
عندما بدأت األسعار في الصعود في نهاية عام 2020، 
يدعم  أن من  برؤية  املشفرة سعداء  العمالت  كان مؤيدو 
عام  في  كما  أفراد  االرتفاع مستثمرون محترفون وليس 
2017 حني ارتفعت األسعار قبل انهيارها في أوائل عام 

.2018
في  حادا  تصحيحا  الفاعلني  من  العديد  ينتظر  لذلك 

األسعار، دون أن يتخلوا مع ذلك عن العمالت املشفرة.
فقاعة  خالل  حدث  »كما  باراديه:  ألكسندر  وقال 
اإلنترنت، سيتوقف الكثير من املنتجات الجديدة املرتبطة 
ستكون  التي  األخرى  املنتجات  لكن  تكوين،  الب  بعملة 

األفضل رسملة واألكثر صالبة، ستبقى«.

تحيي إسبانيا اليوم الثالثاء الذكرى األربعني 
فشلها  عزز  التي  العسكري  االنقالب  ملحاولة 
وضع  عبر  الديموقراطية  نحو  البالد  مسيرة 
ديكتاتورية  إلى  يحنون  الذين  آلمال  نهائي  حد 

فرانكو.
ودخلت صورة اللفتنانت كولونيل في الحرس 
يفتح  وهو  مولينا  تيخيرو  أنتونيو  املدني 
النواب شاهرا مسدسه على رأس نحو  مجلس 

مئتني من رجاله، التاريخ.
النواب  مجلس  في  اليوم  مراسم  وستنظم 
والده  لعب  الذي  السادس  فيليبي  امللك  برعاية 
عن  تنازله  قبل  كارلوس  خوان  السابق  امللك 
إحباط  في  أساسيا  دورا   ،2014 في  العرش 

املحاولة االنقالبية.
وسيكون خوان كارلوس الذي تراجعت شعبيته 
تتعلق  معلومات  عن  الكشف  بعد  كبير  بشكل 
في  ويعيش  املالية  وممارساته  الخاصة  بحياته 
غشت،  منذ  املتحدة  العربية  اإلمارات  في  املنفى 

الغائب األكبر عن املراسم.
إحالل  مسار  وقف  االنقالب  هدف  كان 
بوفاة  بدأت  التي  إسبانيا  في  الديموقراطية 
لكن   ،1975 في  فرانكو  فرانسيسكو  الديكتاتور 

نتيجته جاءت عكس ذلك في الواقع.
وإلى جانب انضمام إسبانيا إلى حلف شمال 
األطلسي في العام التالي، أدى فشل هذا التمرد 
املسلحة  القوات  تحول  تسريع  إلى  الواقع  في 
اإلسبانية التي تخلت بشكل نهائي عن التدخل في 

الحياة السياسية لتكريس نفسها ملهام جديدة.
وقال األدميرال مانويل جارات كارامي الذي بدأ 
حياته املهنية في الجيش العام 1975 سنة انتهاء 
من  »انتقلنا  برس  فرانس  لوكالة  فرانكو  حكم 
إلى مؤسسات موجودة  السلطة  تملك  مؤسسات 

للقيام بالخدمة العامة، خدمتا األمن والدفاع«.

القوات  اعتادت  فقد  سهال،  التحول  يكن  لم 
نظام  خدمة  على  لعقود  اإلسبانية  املسلحة 
ديكتاتوري شكلت عموده الفقري. وحتى اليوم، 
الحقبة  هذه  من  فعل  ردود  تلمس  أن  يمكن 

املاضية بني قدامى الجيش.
نهاية  اإلسبانية  اإلعالم  وسائل  كشفت  فقد 
العام املاضي أن نحو سبعني من كبار املسؤولني 
فيليبي  امللك  إلى  كتبوا  املتقاعدين  العسكريني 
بسبب  »مخاوفهم«  عن  له  للتعبير  السادس 
تنطوي  التي  اليسارية  الحكومة  سياسات 

برأيهم على خطر »تفكك الوحدة الوطنية«.
اإلسبانية  املسلحة  القوات  تحول  وجصل 
الفاشل،  االنقالب  أعقبت  التي  السنوات  في 
الدفع  مع  واسعة  تطهير  عمليات  تجنب  مع 
املبادئ  مع  صفاتها  تتوافق  جديدة  بشخصيات 

الديموقراطية التي اختارتها الدولة.
املؤرخ  إيرنانديث  أبيل  الصحافي  وقال 
املعروف لعملية االنتقال الديموقراطي »فعلنا ما 
ألن ذلك كان سيؤدي  بوسعنا ولم تحدث قطيعة« 
املسؤولني  من  باملئة  »تسعين  من  التخلص  إلى 

العسكريني«.
على  األطلسي  الحلف  إلى  االنضمام  وشكل 
الصعيد  على  للتحديث  الرئيسية  األداة  األرجح 

العمالني وعلى صعيد الثقافة والعقليات.
املسلحة  القوات  شاركت  الحني  ذلك  ومنذ 
تحت  السالم  مهمات  من  الكثير  في  اإلسبانية 

رعاية الحلف أو األمم املتحدة.
اإللزامية  العسكرية  الخدمة  نهاية  جانب  إلى 
عامل  هناك  كان  املاضي،  القرن  تسعينيات  في 
الوظائف  إلى  املرأة  وصول  وهو  للتغيير  آخر 

العسكرية منذ 1988.
وبعد عشرين عاما تم تعيني امرأة هي كارمي 
تشاكون وزيرة للدفاع للمرة األولى في اسبانيا.

قامت  إنها  كريسنت  دييغو  املحلل  وقال 
»بحملة مهمة إلدخال املرأة على جميع مستويات 
 12,8% الجيش«، وإن كانت النساء يمثلن اآلن 
فقط من عديد الجيش، حسب إحصاءات رسمية.

الضغوط  من  الرغم  على  التحول  هذا  وحدث 
التي  الباسكية  االنفصالية  إيتا  ملنظمة  الشديدة 
قتلت عشرات الجنود خالل سنوات االنتقال إلى 

الديموقراطية.
للجيش  األساسية  »امليزة  إن  كريشنت  قال 

كانت التحلي بضبط مطلق للنفس«.
أحد  إليتا  املتكررة  االعتداءات  وشكلت 
 23 انقالبيي  دفعت  التي  الرئيسية  العوامل 

فبراير إلى التحرك.
في  عليه  جديدا  دورا  يلعب  الجيش  وبدأ 

على  مثال  وأفضل  الطارئة،  اإلغاثة  مجال 
األولى  املوجة  خالل  »بامليس«  عملية  هو  ذلك 

لجائحة كوفيد19- قبل عام تقريبا.
جندي  ألف   189 نحو  أقام  يوما،   98 وملدة 
عامة  مرافق  وطهروا  ميدانية  مستشفيات 

ونقلوا معدات طبية ومرضى.

فريديريك  فرنسا  في  العالي  التعليم  وزيرة  أثارت   
بعد  الجامعات  رؤساء  من  انتقادات  موجة  فيدال 
تحذيرها من انتشار »اليسار اإلسالمي« في املؤسسات 
اإلسالمي«  »اليسار  ومصطلح  الفرنسية،  األكاديمية 
غالبا ما يستخدم في فرنسا من قبل سياسيي اليمني 
املتطرف لتشويه سمعة خصومهم اليساريني املتهمني 
بالتغاضي عن مخاطر التطرف اإلسالمي واإلفراط في 

الخشية من قضايا العنصرية والهوية.
األحد  التلفزيونية  نيوز«  »سي  لقناة  فيدال  وقالت 
بأكمله،  مجتمعنا  ينخر  اإلسالمي  اليسار  أن  »أعتقد 

والجامعات ليست محصنة وهي جزء من املجتمع«.
مثير  محتدم  نقاش  وسط  التعليقات  هذه  وجاءت 
لالنقسام في فرنسا بشأن ما وصفه الرئيس ايمانويل 
إلى  إشارة  في  اإلسالمية«،  ب«االنفصالية  ماكرون 
في  الفرنسية  للقوانني  املسلمني  انتهاك  عن  يقال  ما 
املجتمعات اإلسالمية املغلقة والتحريض على الهجمات 

اإلرهابية داخل األراضي الفرنسية.
ووافق البرملان الفرنسي الثالثاء على مشروع قانون 
متشدد يسمح لسلطات الدولة بحظر الجماعات الدينية 

التي تعتبرها متطرفة.
وكان منتقدون قد اتهموا ماكرون مؤخرا بميله إلى 
اليمني املتطرف قبل االنتخابات الرئاسية العام املقبل 
التي تظهر استطالعات الرأي أنه من املرجح أن تكون 
إعادة لسباق عام 2017 مع مارين لوبن، زعيمة حزب 

الجبهة الوطنية املناهض للهجرة.
من  بحالة  دارمانان  جيرالد  الداخلية  وزير  وتسبب 
عدم االرتياح داخل الحزب الوسطي الحاكم بعد اتهامه 
لوبن بـ »الليونة« تجاه اإلسالم خالل نقاش تلفزيوني.
وفي رد على تعليقات فيدال، أصدر »مؤتمر رؤساء 
بيانا الثالثاء أعرب فيه عن »صدمته إزاء  الجامعات« 
في  نقاش عقيم آخر حول قضية +اليسار االسالمي+ 

الجامعات«.
وأدان »مؤتمر رؤساء الجامعات« الذي يمثل رؤساء 
فة  املعر  التسمية  هذه  استخدام  الفرنسية  الجامعات 
ف  املتطر  لليمني  تركها  يجب  إنه  قائال  مبهم،  بشكل 

»الذي أشاعها«.
في  تحقيق  بإجراء  ستأمر  أنها  فيدال  أعلنت  كما 
من  شيء  كل  إلى  ينظرون  »الذين  الباحثني  مشكلة 
والتي  واالنقسام«،  التصدع  إلثارة  السعي  منظور 
تشمل على حد قولها أولئك الذين يركزون على قضايا 

االستعمار والعرق.
لكن املركز الوطني للبحوث العلمية الذي كلفته فيدال 
من  غم  الر  على  إذ   ، الرد  إلى  سارع  التحقيق  بإعداد 
نزع  »محاوالت  أدان  أنه  إال  الرد  إعداد  على  موافقته 
بعد  ما  دراسات  مثل  البحث  من  حقول  عن  الشرعية 

االستعمار«.
منها  عندما طلب  الثالثاء  البرملان  في  فيدال  وقالت 
إعطاء املزيد من اإليضاحات إن التحقيق سيحد د »ما 
هو البحث األكاديمي وما هو العمل الناشط والرأي«.

وكأنه  أتال  غابرييل  الحكومة  باسم  املتحدث  وبدا 
ينأى بنفسه عن هذه الفكرة األربعاء عندما سئل خالل 
مؤتمر صحافي عن وجهة نظر ماكرون من هذه القضية.

وقال أتال إن الرئيس لديه »التزام مطلق باستقالل 
»ضمانة  يعد  هذا  أن  مضيفا  األكاديميني«،  الباحثني 

أساسية لجمهوريتنا«.
»حياة  مثل  للعنصرية  املناهضة  الحركات  وأثارت 
التي انطلقت في الواليات املتحدة وترد  السود تهم » 
فرنسا  استيراد  من  مخاوف  فرنسا  في  صداها  د 

لسياسات الهوية والعنصرية األميركية.
الفرنسيني  الناشطني  من  جديد  جيل  أيضا  وهناك 
الشبان الذين يرفعون الصوت حول مشكلة العنصرية 
أفريقيا  في  للبالد  االستعماري  واإلرث  فرنسا  في 

والشرق األوسط.
وتطرق كل من ماكرون ووزير التعليم بالنكيه ملخاطر 
يريان  الذي  العنصري  والتمييز  العرق  على  التركيز 
املؤسسة  العليا  املثل  ويقوض  االنقسامات  يعزز  أنه 

للمجتمع املوحد في فرنسا.
البشرة  ذات  االكاديمية  نيانغ  فاتو  مامي  وأدانت 
السمراء التي تدرس العرق والهوية في فرنسا مقترح 
الذين  أولئك  إنه سيضع  قائلة  تحقيق،  بإجراء  فيدال 
يبحثون في مسائل االستعمار والعنصرية تحت رقابة 

غير منصفة.
وكتبت على تويتر أن »الباحثني من األقليات اعتبروا 

نشطاء على مر العصور«.
السياسيني  من  بترحيب  قوبل  فيدال  إعالن  لكن 

اليمينيني الذين يشاركون الوزيرة مخاوفها.
اليميني  الجمهوريني  حزب  نواب  من  عدد  وكان 
بشأن  برملاني  تحقيق  بفتح  نوفمبر  في  طالبوا  قد 
في  والعقائدية  الفكرية  بـ«التجاوزات  وصفوه  ما 

الجامعات«.

وزيرة فرن�سية تحذر 
من »الي�سار الإ�سالمي« في الجامعات

اإ�سبانيا تحيي الذكرى الأربعين لمحاولة انقالبية اأدت اإلى تعزيز الديموقراطية

ارتفاع البتكوين 
هل هو دليل على 

رزانة اأم مجرد هذيان 
الم�ساربة؟ 



1/ في عنفوان نص« يثرب الجديدة :
أحد  وهو  باروت،  جمال  محمد  نص  يأتي 
املفكرين املاركسيني التنويريني بسوريا)= » يثرب 
يونيو  الريس.  رياض  منشورات   –  « الجديدة 
اإلسالموية  الحركات  في  خالق  كبحث   )1994
خالقة  مشاركة  إضافي(  بوصفه)وهذا  املعاصرة، 
المحالة  يعكس  فهو  اليوم،  الدائر  الحوار  في 
هموم مثقف عضوي اليركن إلى اإلجابات الجاهزة 
محلال،  بأسئلته  يمضي  بل  املسبقة،  واألحكام 
من  نوع  إلى  سينتهي  كان  وإن  محاورا  مفككا، 
اإلجابات التي تقترب، غير أن عذره في ذلك إرادة 
صادقة في الوصول إلى صيغة وطنية ديموقراطية 

تساهم في تجنب مستقبل الكارثة. 

2/في عمق النص:
على   « الجديدة  يثرب   « نص  يتأسس 
اإلسالم  يحكمان  خطابني  بني  التمييز  مقولة 
وخطاب  معتدل«   « إخواني  خطاب  السياسي، 
باروت(  بذلك)=جمال  جهادي)متطرف(.وهو 
اإلسالموية  الحركات  دارسي  من  العديد  على  يرد 
ينكرون  الذين  العربي،  الوطن  في  املعاصرة 
بعدم  للقائلني  نموذجا  ويقدم  بينهما،  فارق  أي 
أبو  حامد  لنصر  القيمة  بالدراسة  متمثال  التمييز 
ومنطلقاته  آلياته  املعاصر،  الديني  زيد)=الخطاب 
النظرية (.حيث في ذات السياق ، يرى أبو زيد أن 
الفارق بني هذين النمطني من الخطاب فارق في   «
الدرجة ال في النوع »، إذ اليجد » تغايرا من حيث 
هنا  ».ومن  بينهما  اآلليات  أو  الفكرية  املنطلقات 
أساسيا،  وليس خالفا  الخالف هامشي  »إن  يؤكد 
املبدأ  املبدأ ال حول  إنه خالف حول مجال تطبيق 
ذاته ».وبذلك فإن اإلختالف ما بني الخطابني حول 
هو   « و«النص  الحاكمية   « و  التكفير«   « مسائل 
أنه واضح  األمر  وغاية  اختالف هامشي سطحي، 
معلن في خطاب املتطرفني ، كامن خفي في خطاب 

املعتدلني. 

3/ في األطروحة واألطروحة 
المضادة عند محمد جمال باروت:

شكلت أطروحة أبو زيد اإلطار العام الذي يجعل 
أطروحة مضادة، تارة   « يثرب الجديدة  من نص« 
بشكل معلن، حيث ستكون املدخل للفصل األول)= 
 « و  الشريعة«   « تطبيق  اإلسالموي بني  الخطاب 
الفصول،  أو بشكل مضمر في باقي   ،)« الحاكمية 
مفتوحة  مركزية  إشكالية  إلى  ستتحول  عندما 
كسؤال توجه إجابات النص في صياغة أطروحاته 

عبر مجموع الكتاب.  
األهم هو التالي في اعتقادي:

الخطاب  أن  باالعتراف  األطروحات  هذه  تبدأ 
جماعة  إطار  في  أساسا  تكون  قد   « الجهادي   «
اإلخوان املسلمني، وميدانها النظري/ الحركي، غير 

أنه يفارقها ويغايرها في:
أنه شكل بنية نظرية/حركية مستقلة عن البنية 
بني  والعالقة  اإلخواني،  الخطاب  لحركية  النظرية 
النصي  التداخل    « آلية  على  تقوم  ال  الخطابني 
ومادام   .« القطيعة  آلية   « على  تقوم  ما  بقدر   «
بنية  غدا  قد  الجهادي  اإليديولوجي  الخطاب 
 « الباحث يجد نفسه مضطرا العتبار  نظرية، فإن 
االبستمولوجي   « معناها  من  تقترب   « القطيعة 
املضادة عند محمد  األطروحة  أهمية  تبرز  )هنا   «
جمال باروت(، رغم احتياط الباحث)جمال باروت( 
األطروحة  لكن   ،« االقتراب   « استخدام صيغة  في 
سرعان ماتحتكم إلى منطوق نظامها حتى النهاية، 
يتأسس  ال  الجهادي«   « الخطاب  أن  إلى  لتخلص 
مرجعية  على  بل  اإلخواني  الخطاب  على  مرجعيا 

جديدة مختلفة. 
4/  في القطيعة االبستمولوجية:

بني  التناقض  سلفا،  املذكورة  القطيعة  يفسر 
 « شعبويا  خطابا  بوصفه  الخطاب)اإلخواني( 
تطبيق  نظرية  على  يقوم   « إسالميا  اشتراكيا 
خطاب  الجهادي  الخطاب  أن  حني  في  الشريعة، 

»انقالبي« » ثيوقراطي«.
بصيغة  يتساءل  باروت   جمال  فإن  وعليه، 
خطاب  بني  العالقة  إمكانية  عن  استنكارية 
سعيد  وخطاب  السباعي)اإلخواني(  مصطفى 
خطاب  بني  استمرارية  أية  وعن  الجهادي؟  حوى 
وخطاب شكري  قضاة(  ال  الهضيبي)=دعاة  حسن 
ومن  والهجرة(،  )التكفير  جماعة  أمير  مصطفى 
للسيد قطب  الجهادي  للتفكير  الهضيبي  تم رفض 

وكتابته ضده.
فرصة  انتظار  اآلتي)في  مباشرة  سنستخلص 

أخرى( :
البنا  بصوت  ممثال  اإلخواني  الخطاب  شكل 
شعبوية   « نظرية  والهضيبي،  والسباعي  وعودة 
املجتمع املدني والترى  تكفر«  للدولة ال«  إسالمية« 
الخطاب«  في  بينما  »جاهليا«،  مجتمعا  فيه 
املودودي وسيد  األعلى  أبو  كما صاغه  الجهادي« 
السالم، فرج يكن وسعيد حوى  قطب ومحمد عبد 
وفتحي يكن..إلخ، فهو ينكشف في إطار النظرية » 

الثيوقراطية » للدولة.الغير.
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 عبد اهلل راكز 

في ما بين » تطبيق الشريعة »و« 
الحاكمية » من ترابط مدهش؟؟ 

» يرثب اجلديدة« 
عند جمال باروت

                                       

زوهيرأيتسعيدأحقي

للمهلة  مؤخرا،  امللك،  قبول  شكل  لقد 
الخاصة  اللجنة  طلبتها  التي  الزمنية 
التمكن  أجل  من  الجديد  التنموي  للنموذج 
التي  كورونا  جائحة  تداعيات  رصد  من 
وجرد  ككل  والعالم  املغرب  حاليا  تجتاح 
واالقتصاد،  واملجتمع  الدولة  على  تبعاتها 
إلى جانب الدينامية الكبيرة التي أبان عنها 
الحسن  تدبيره  في  املغربي  املدني  املجتمع 
الوطنية  الجهود  في  الفعال  وانخراطه 
معا  شكال  الفيروس،  هذا  ملحاربة  املبذولة 
من  الوطني  النقاش  لفتح  حقيقية  فرصة 
النموذج  هذا  مالمح  طبيعة  حول  جديد 
لشريك  إشراكه  ومدى  الجديد  التنموي 
املدني  املجتمع  حيوي وحقيقي مثل نسيج 
الذي أظهر خالل فترة تفشي هذه الجائحة 
لالنخراط  الكبيرتني  وأهليته  قدرته  عن 
والنهوض  االجتماعية  األزمات  في  الفعال 
أجل  من  وذلك  الوطنية،  التنموية  بالعجلة 
الوطني  الورش  هذا  إنجاح  في  املساهمة 
عن  امللكي  االعالن  بعد  مؤخرا  أطلق  الذي 
وإفراز  الحالية  التنموية  السياسة  فشل 
املغاربة  متطلبات  يستوعب  تنموي  نموذج 
ويلبي طموحاتهم ويواكب حاجيات املرحلة 

الدقيقة، التي يمر منها املغرب اليوم.
معالجة  سنحاول  ومنه، 
والنموذج  املدني  موضوع  املجتمع 
من  ومقاربته  املغرب  في  الجديد  التنموي 
خالل  من  وذلك  ومختلفة،  متعددة  جوانب 

اإلجابة عن اإلشكاالت والتساؤالت التالية:
تكون  أن  ينبغي  التي  املكانة  هي  ما 
التنموي  النموذج  هذا  في  املدني  للمجتمع 

الجديد؟
واملكتسبات  الحصيلة  ستشفع  وهل 
التي حققها الفاعل املدني مؤخرا ليكون في 
صلب هذا النموذج التنموي وإحدى رافعاته 

األساسية؟
اليوم  فيه  أن نعتبر  وإلى أي حد يمكن 
املجتمع املدني دعامة قادرة على بلورة هذا 

النموذج التنموي الجديد؟
الخطابات  في  امللكي  االعتراف  يعد    
الجديد  التنموي  النموذج  بفشل  األخيرة 
جديد  تنموي  نموذج  اعداد  الى  ودعوته 
حاسما  منعطفا  وشمولية  جرأة  اكثر 
ونقطة مفصلية مست كل األصعدة وحظيت 
باعتباره  فقط  ليس  كبير،  وطني  باهتمام 
الحالية  التنموية  السياسة  بفشل  اعترافا 
للمغرب وإنما اقرارا بعطب توجهات الدولة 
ككل سواء منها االقتصادية أوالسياسيةأو 
أبعد  نذهب  بل  الثقافية،  أو  االجتماعية 
من  حقيقيا  ونداء  صريحة  دعوة  لنعتبره 
لكل  ودقيق  شامل  ذاتي  نقد  إعمال  أجل 
أكثر  لتصبح  الدولة  وسياسات  برامج 
املرحلة  خصوصية  مع  وتفاعال  واقعية 

ومتطلبات كل املغاربة. 
 13 ليوم  القوي  الخطاب  فبعد 
 12 يوم  امللكي  التأكيد  جاء  أكتوبر2017، 
الدورة  افتتاح  بمناسبة   2018 أكتوبر 
النموذج  فشل  على  األولى  البرملانية 
التنموي الحالي وعجزه عن تلبية حاجيات 
املغاربة املتنامية بقوله:« النموذج التنموي 
تلبية  على  قادر  غير  أصبح  للمملكة 
أضاف  ثم  املغربي«،  املواطن  احتياجات 
التنمية  إلى  يحتاجون  اليوم  »املغاربة  أن 
الكرامة  تضمن  التي  واملنصفة  املتوازنة 
الشغل،  وفرص  الدخل  وتوفر  للجميع 
االطمئنان  في  وتساهم  للشباب،  وخاصة 
املهنية  الحياة  في  واالندماج  واالستقرار 
إليها  يطمح  التي  واالجتماعية  والعائلية 
تعميم  إلى  يتطلعون  كما  مواطن؛  كل 
الجميع  ولوج  وتسهيل  الصحية  التغطية 
إلى الخدمات االستشفائية الجيدة في إطار 

الكرامة اإلنسانية« .
ولتكون دعوة امللك أكثر عملية، فقد بادر 
بإنشاء لجنة خاصة بقيادة شكيب بنموسي 
35 شخصية ذات كفاءات  وفريق مكون من 
بصياغة  كلفها  مختلقة  واختصاصات 
على  قادر  جديد  تنموي  نموذج  مضامني 
استيعاب كل املواطنني وتلبية احتياجاتهم، 
الحقيقية،  للمشاكل  عملية  حلول  وإيجاد 
والقدرة على الحد من مشكلة عطالة الشباب 
وتحقيق  والتنموية  املجالية  الفوارق  ومن 

املساواة والعدالة االجتماعية.
اشتغال  طبيعة  لبس حول  ألي  وتجنبا 
هذه اللجنة وخصائصها فقد أكد امللك أنها: 
»لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة 
رسمية موازية؛ وإنما هي هيئة استشارية، 
ومهمتها محددة في الزمن«، بعد أن أكد أن 
التخصصات  »مختلف  ستشمل  تركيبتها 
كفاءات  من  الفكرية،  والروافد  املعرفية، 
وطنية في القطاعني العام والخاص، تتوفر 
فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على 
فهم نبض املجتمع وانتظاراته، واستحضار 

املصلحة الوطنية العليا«.
أن  اليوم  الواضح  من  أصبح  وهكذا 
على  الحالي  التنموي  النموذج  قدرة  عدم 

إحدى  الضرورية  للمطالب  االستجابة 
أن  نؤكد  لكننا  عالقة،  التزال  التي  األسئلة 
بتغييب  أساسا  مرتبطة  هي  األجوبة  أحد 
وكبح  ألدواره  وتعطيل  املدني  للمجتمع 
تحقيق  في  الفعلية  املساهمة  عن  عجلته 
قضايا  معالجة  في  واالنخراط  التنمية 
بإرساء  تتجلى  كما  وحاجياته،  املجتمع 
املدني  املجتمع  مع  قوية  شراكة  عالقة 
ليصبح  ووظائفه  لصالحياته  وتنشيط 

رافعة النجاح هذا النموذج.
ان املجتمع املدني املغربي اليوم أضحى 
الجديدة  وبمكتسباته  وبأدواره  بحصيلته 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  بقوة  مرشحا 
التنموية  ليكون دعامة أساسية في العجلة 
هذا  في ورش  انخراطه  من خالل  الوطنية، 
الطالئعي  الدور  ولعب  التنموي  النموذج 
اإلسهام  وبالتالي  تجديده  في  منه  املنتظر 

في انجاحه.
في  املدني  املجتمع  فعاليات  حققت  لقد 
بارزة  جد  وطفرة  ملموسا  تطورا  املغرب 
بعد  سيما  وال  الثالثة،  األلفية  بداية  منذ 
الوطنية  للمبادرة  املفتوح  الورش  إطالق 
للتنمية البشرية سنة 2005، إذ تؤكد أغلب 
املؤشرات الرقمية واإلحصائية أن الحصيلة 
التي حققها العمل املدني بالنظر إلى املشاكل 
والتحديات التي يعاني منها وأخذها بعني 
االعتبار تظل حصيلة “مقبولة”، بل نعتبرها 

حصيلة “مشجعة”.
تعتبر فعاليات املجتمع املدني خاصة في 
واجهتها الجمعوية طرفا وازنا وقوة مهمة 
القرار  مراكز صنع  على  التأثير  على  قادرة 
العمومي، فاملغرب اليوم يضم أكثر من 150 
ألف جمعية، حوالي %90 منها تشتغل في 
املجال املحلي، بطاقة تطوعية خالقة تتجاوز 
مليون متطوع، كما أن املجتمع املدني يظل 
بدعم  الترابية  للجماعات  حقيقيا  شريكا 
من  ألزيد  سنويا  درهم  مليون   700 يناهز 
املبادرة  في  مهما  وفاعال  جمعية،  ألف   13
الوطنية للتنمية البشرية بدعم مباشر ألزيد 
 4 ناهز  مالي  بغالف  جمعية  ألف   14 من 

مليار درهم في عشر سنوات.
الجمعوي  النسيج  أيضا  يجعل  ومما 
هذا  في  االنخراط  على  قدرة  أكثر  املغربي 
للمجال  اقتحامه  هو  التنموي،  النموذج 
الطفولة  حماية  ومجاالت  االجتماعي 
وضعية  في  األشخاص  ورعاية  واملسنني 
إعاقة والنساء في وضعية صعبة، إذ أصبح 
اليوم مثال يسير منظومة مؤسسات الرعاية 
من  أزيد  عددها  يتجاوز  التي  االجتماعية 
1100 مؤسسة مرخصة، مع منظومة للدعم 
واألسرة  التضامن  قطاع  عبر  العمومي 
واملساواة والتنمية االجتماعية بغالف مالي 

في 2018 بلغ 370 مليون درهم.
إلى جانب ذلك، فإنه يعد منخرطا حقيقيا 
ملحاربة  الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  في 
ضمنها  جمعية،  من4000  بأزيد  األمية 
1300 في مجال األمية الوظيفية، بميزانية 
شريك  أنه  كما  درهم،  مليون   400 تفوق 
واحتضان  التمدرس  دعم  برامج  في  مهم 
وخاصة  املدرسي،  الهدر  ومكافحة  الطلبة 
في العالم القروي، بغالف مالي يفوق 500 
مليون درهم، هذا دون ذكر املجاالت األخرى  
أو  الرياضية  أو  الثقافية  سواء  املختلفة 

الفنية أو اإلبداعية.
الرفيعة  واملكانة  الوازن  الدور  وأمام 
للمجتمع   2011 دستور  أكسبها  التي 
املدني، إذ منحه أدوارا طالئعية وصالحيات 
التشريعي  العمل  عمودية وأفقية سواء في 
أو في إعمال آليات املساءلة، وبالتالي قدرته 
العمومي  القرار  صناعة  في  املساهمة  على 
وامللتمسات  العرائض  تقديم  خالل  من 
في  املحدثة  االستشارية  الهيئات  عبر  أو 
يقر  حيث  الترابية،  الجماعات  مختلف 
على  الدستور  هذا  من  الثاني عشر  الفصل 
للمجتمع  التشاركية  الديموقراطية  مبدأ 
ورسم  القرار  اتخاذ  في  وإشراكه  املدني 

مالمح السياسات العمومية.
التي  األساسية  العوامل  من  أن  كما 
تاريخ  من  الدقيقة  املرحلة  هذه  في  تضعنا 
املدني  املجتمع  فعاليات  نرشح  بلدنا 
بالعملية  للنهوض  الرئيسة  الدعامة  للعب 
التنموي  النموذج  وفق  الوطنية  التنموية 
الشاسع  املجالي  امتدادها  هي  الجديد، 
كل جهات  تغطي  منتشرة  على شكل شبكة 
اململكة بطاقات تطوعية عمالقة، حيث تبلغ 
عدد الجمعيات في املغرب حاليا كما سلفنا 
جمعية  ألف   150 من  أكثر  أعاله  الذكر  في 
املغربي  املواطن  من  قربا  أكثر  يجعلها  مما 
فهما  وأكثر  لحاجياته  استيعابا  وأكثر 
لعمق قضاياه وبالتالي هو األكثر قدرة من 
كل األطراف املتدخلة نجاعة وكفاءة إليجاد 

صيغ حلولية حقيقية ملشاكله.
انعدام  مع  أن  أيضا،  فيه  شك  ال  ومما 
ثقة املواطنني في مجالسها املنتخبة وتوالي 
في  العمومية  السلطات  مع  صداماتهم 
يزيد  احتجاجية،  مناسبة  كل  مع  الشوارع 
عمق  في  املدني  الفاعل  تغلغل  من  حتما 
املجتمع املغربي ليسد الفجوة التي تتركها 
فيصبح  واملنتخبني،  العمومية  السلطة 
املواطنني  مع  وتفاعال  قربا  أكثر  بالتالي 
ومن  وانشغاالتهم،  قضاياهم  ومع  املغاربة 
حلول  القتراح  وجرأة  قوة  األكثر  يظل  ثم 
ناجعة لها، وبالتالي يغدو األكثر قدرة حتى 
على التأثير على قراراتهم واختياراتهم وفق 
التنموي  النموذج  لهذا  املطلوبة  املضامني 

الجديد.
ناهيك أن كل الخطب امللكية خاصة منذ 
دستور 2011 طاملا أشادت بأدوار املجتمع 

االنخراط  العالية على  املدني وعلى مقدرته 
على  مرارا  أثنت  كما  الوطنية،  التنمية  في 
قدرته الكبيرة إن وظفت بالشكل السليم في 
واالقتصادية  االجتماعية  امللفات  أبرز  حل 
هذا  في  امللك  إشارة  كانت  وقد  العالقة، 
الصدد جد واضحة مدركا في ذلك أن صياغة 
رهني  املرتقب  التنموي  النموذج  ونجاح 
وفي ذات  قال:”  إذ  الفعالة،  بمدى مشاركته 
السياق يجب على مختلف الفاعلني وأخص 
و  النقابات  و  السياسية  األحزاب  بالذكر 
الجهود  تكثيف  إلى  للبالد  املدني  املجتمع 
أكثر فأكثر قصد بلورة لقاءات وطنية ودولية 

أخرى ترسم فيه معالم النموذج التنموي”.
املجتمع  يجعل  ما  فإن  ذلك،  جانب  إلى 
املدني على قدرة كبيرة في أن يكون الرافعة 
الجديد  التنموي  النموذج  لهذا  الرئيسية 
الشباب  أصبح  إذ  بالشباب،  عالقته  هو 
كبير  بنصيب  تحظى  راهنية  قضية  اليوم 
امللكية  الخطب  كل  في  خاصة  االهتمام  من 
الخاصة  والجهات  املسؤولني  تدعو  التي 
إلى تأهيل الشباب بتعليم جيد وفرص عمل 
تمكني  إلى  مرة  من  أكثر  دعت  بل  مناسبة 
الشباب من مناصب صنع القرار، وفي هذا 
جذب  كقوة  املدني  املجتمع  يظهر  الصدد 
كبيرة للثروة الشبابية وطاملا كانت مدرسة 
املجاالت،  أبرز  في  والتكوين  للتأهيل  مهمة 
العقدين األخيرين في املغرب  إذ عرفت منذ 
والرياضة  الشباب  ودور  الجمعيات  مراكز 
والثقافة استقطابا كبيرا للشباب خاصة في 
والرياضة  والتحفيز  املدرسي  الدعم  مجال 
املجتمع  بالتالي  ليكون  والفنون،  والثقافة 
املدني األكثر حضورا لدى الشباب املغربي 
وطموحاته  لحاجياته  فهما  األقرب  ومنه 

املختلفة.
وفي ظل األزمة الحالية املرتبطة أساسا 
التي يعرفها  املستجد  بتفشي وباء كورونا 
العالم ككل، برز املجتمع املدني املغربي في 
املشهد كمعادلة صعبة وكقوة مهمة ومؤثرة 
التعبئة  في  الوافر  بالنصيب  ساهمت 
الوطنية ضد هذا الفيروس بالشكل النظري 
والعملي معا، من خالل عمليات التحسيس 
وباإلجراءات  الفيروس  بخطورة  والتوعية 
للوقاية منه، كما انخرطت فعاليات  الكفيلة 
من  للتخفيف  فعلي  بشكل  املدني  املجتمع 
هذه  خلفتها  التي  االجتماعية  األزمة  حدة 
الجائحة عبر توزيع القفف واملواد الغذائية.
التي  والدعائم  الركائز  أهم  أن  ناهيك 
مرشحة  ورقة  املدني  املجتمع  من  تجعل 
النموذج  هذا  داخل  طالئعي  دور  للعب 
الوطيدة  العالقة  هو  املرتقب،  التنموي 
التعليم، خاصة من  املدني بقطاع  للمجتمع 
باملدرسة والجامعة املغربية،  ارتباطه  خالل 
دورا  يلعب  املدني  النسيج  أصبح  حيث 
كبيرا في أبرز العمليات التربوية التعليمية 
الدعم  دروس  إقامة  مع  خاصة  والجامعية 
ودور  الجمعيات  مراكز  في  التربوي 
وملحوظ  مهم  انتشار  جانب  إلى  الشباب، 
داخل  والرياضية  والفنية  الثقافية  لألندية 
يجعل  مما  املغربية،  والكليات  الجامعات 
هذا النسيج قريبا لطبيعة اإلشكاليات التي 
والقادر  املغربي  التعليم  قطاع  منها  يعاني 
ألن  كله  ذلك  لها،  ناجعة  اقتراح حلول  على 
جل خبراء التنمية البشرية يجمعون على أن 
العمل الجمعوي غير مدفوع األجر هو حجر 
تستشرف  تنموية  مشاريع  إلعداد  الزاوية 
اإلبداع  على  قادرا  جيال  وتعني  املستقبل 

والعطاء.
والتكوين  التعليم  قطاع  أن  سيما  وال 
رأسها  وعلى  العديدة  مشاكله  مع  املهني، 
البرامج  مالءمة  وعدم  التعاقد  إشكالية 
الشغل  سوق  متطلبات  مع  الدراسية 
بعد  ثانية  وطنية  قضية  املغربية، أضحى 
فليس  وبالتالي  الترابية  الوحدة  قضية 
غريبا أن يكون هذا القطاع الحيوي في عمق 

وصلب النموذج التنموي الجديد.
الجديد  التنموي  املشروع  أن  وبما 
املسؤولية  ربط  مبدأ  إعمال  يقتضي 
باملحاسبة واملقاربة التشاركية، فإن املجتمع 
الذكر  سلفنا  كما  اليوم  املغربي  املدني 
أصبح يتمتع بموجب دستور 2011 بأدوار 
بالتتبع  املرتبطة  خاصة  وأفقية  عمودية 
والتقويم واملساءلة بل املحاسبة أيضا، إلى 
السياسات  في  التأثير  على  قدرته  جانب 
صياغة  خالل  من  العمومي  والقرار  العامة 
والهيئات  وامللتمسات  العرائض  وتقديم 
االستشارية، مما يجعله  داخل هذا النموذج 
دقيقة  تقييم  وأداة  حقيقية  فاحصة  عينا 
فاعلة  وقناة  والتقويم  للتتبع  وازنة  وقوة 

للمساءلة واملحاسبة.
املدني  الفاعل  اشتغال  طبيعة  أن  كما 
مختلف  استيعاب  على  والقادرة  املنفتحة 
املواقف واألفكار باختالف مواقع وانتماءات 
استعدادا  األكثر  اليوم  تجعله  حامليها، 
للعب دور ريادي في هذا النموذج التنموي 
الجديد عبر قدرته العالية على استيفاء مبدأ 
االلتقائية باعتبارها آلية حقيقية تهدف إلى 
املشاركني  املتدخلني  كل  بني  الرؤى  تقريب 
السلطات  من  العمومي   القرار  صنع  في 
والجماعات  السياسي  والفاعل  املحلية 
إلى  األخرى  املدنية  والجمعيات  الترابية 
اتخاذ  أجل   من  الخاص  القطاع  جانب  
ليكون  تشاركي  بشكل  العمومي  القرار 
ومندمجا  ومتكامال  وموحدا  متطابقا  قرارا 
ومنسجما ذا نتائج إيجابية للصالح العام.

التنموي  النموذج  فشل  فإن  وبذلك، 
ومتطلبات  طموحات  تلبية  في  الحالي 
الفوارق  من  يحد  لم  أنه  خاصة  املواطنني، 
االجتماعية واالختالالت املجالية ولم يحقق 

الفقر  دائرة  التساع  نظرا  اجتماعية،  عدالة 
وعدم مالءمة مناهج التدريس والتعليم مع 
سوق العمل والتطور التقني، مما ساهم في 
الشباب  أوساط  في  البطالة  نسبة  تنامي 
الفشل  هذا  واملعاهد،  الجامعات  وخريجي 
اإلشراك  عدم  إلى  نظرنا،  وجهة  من  يعود، 
من  واقصائه  فيه  املدني  للمجتمع  الفعلي 
وهو  وسياساته،  وبرامجه  أبرز صالحياته 
التي  لألدوار  انتهاكا حقيقيا  يعد حتما  ما 

منحها إياه الدستور األخير.
املدني  املجتمع  أن  اليوم  نقر  وبالتالي، 
نعتقده  ال  استثنائي  موعد  مع  املغربي 
سيتكرر ليكرس أدواره التاريخية وليبرهن 
التنموية  القاطرة  قيادة  في  قدرته  عن 
أساسية  دعامة  بذلك  ويكون  الوطنية، 
النموذج  هذا  صرح  بناء  في  للمساهمة 
الفعلي  انخراطه  ثم  أوال،  الجديد  التنموي 

في تجديده، وأخيرا في انجاحه.
نجاح  أن  نؤكد  الوقت،  نفس  في  لكننا 
هذا النموذج التنموي الجديد، بكل مراحله 
اإلشراك  بمدى  رهني  والعملية،  النظرية 
املدني  املجتمع  لفعاليات  الفعلي والحقيقي 
بل  اململكة،  جهات  مختلف  في  املغربي 
الشرعية  وصالحيته  أدواره  من  وتمكينه 
الدستور  إياه  أكسبها  التي  واملشروعة 
االعتبار  بعني  باألخذ  رهني  وأيضا  األخير، 

باقتراحاته وأرائه وملتمساته.
املشاركة  مسألة  أن  نؤكد  وبالتالي، 
في صياغة مالمح  املدني  للمجتمع  الفعلية 
وإنجاحه  الجديد  التنموي  النموذج  هذا 
عملية  إجراءات  عدة  تفعيل  بمدى  رهينة 
من  املدني  الفاعل  لتخليص  استعجالية 
املشاكل التي يعاني منها ومن القيود التي 
وجه،  أتم  على  بأدواره  القيام  عن  تكبله 
في  الجمعوي  الحقل  تأهيل  أن  نرى  حيث 
للمشاركة  الحقيقي  املدخل  هو  املغرب 
هذا  في  املغرب  املدني  للمتجمع  الفاعلة 
النموذج التنموي املرتقب، ونجمل أهم هذه 

اإلجراءات في ما يلي:
مقرات ومراكز  الجمعيات من  تمكني  1ـ 
النقل  وسائل  جانب  الى  بها،  خاصة 
الترابية  بالجماعات  الخاصة  العمومية 
وذلك  الحافالت،  مثل  االقليمية  وباملجالس 
حتى تتحقق النجاعة املطلوبة للفعل املدني.
من  املدني  املجتمع  فعاليات  تمكني  2ـ 
تمويل  أجل  من  الضرورية،  املالية  املوارد 
تجسيد  وبالتالي  ومشاريعها  برامجها 
االنخراط املدني الحقيقي في عجلة التنمية 

املحلية ثم الوطنية.
واملمولة،  املانحة  املؤسسات  دعوة  3ـ 
كمؤسسة التعاون الوطني واملبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية ووكالة التنمية االجتماعية 
مع  والناجع  السليم  التعامل  الى  وغيرها، 
منها  األفضل  وقبول  الجمعيات  مشاريع 
نقر  إننا  بل  الضيقة،  الحسابات  عن  بعيدا 
عمل  تكثيف  ضرورة  على  النقطة  هذه  في 
هذه املؤسسات ألن عدد املشاريع املمولة ال 
يكاد يتعدى 20 في املائة من عدد  املشاريع 

املقدمة اليها.
4ـ إعادة النظر في إشكالية عالقة الدولة 
مع الفعاليات املدنية، إذ نؤكد في هذا الصدد 
وفعالة  صحيحة  تنموية  سياسة  ال  أنه 
وناجعة في دولة تنفر من فاعلها املدني أو 
العمل  تضايقه أو تصارعه، وبالتالي يجب 
على تقريب الرؤى بني الطرفني عبر اللقاءات 
املكثفة في أفق نسج وصياغة عالقة جديدة 
ال  والتكامل  التعاون  على  تقوم  سليمة 

التنافر والصراع.
املحلي  الجمعوي  النسيج  تشجيع  5ـ 
املدني  املجتمع  منظمات  تشبيك  على 
تضطلع  ضاغطة  اقتراحية  قوة  لتشكيل 
الدستوري على أكمل وجه، وأيضا  بدورها 
حتى تستفيد أيضا من تركز الدعم العمومي.
6ـ تمكني املجتمع املدني من مكسب عقد 
الجماعات  مع  سواء  العمومية  الشراكات 
الترابية أو السلطات املحلية أو مع القطاع 
الخاص أو مع الفعاليات املدنية نفسها، بل 
الجماعات  بإلزام  هنا  نطالب  ذلك  من  أكثر 
الترابية قبول الشراكات املقدمة من النسيج 
للتغلب  حقيقيا  شريكا  باعتباره  الجمعوي 
وذلك  املحلية،  واملشاكل  املعضالت  على 

بعيدا عن الحسابات الخاصة الضيقة.
عبر  املغربي  الجمعوي  الفعل  تأهيل  7ـ 
الفاعلني  لصالح  تكوينية  دورات  تكوين 
الجمعويني، خاصة في ما يتعلق بالتسيير 
بالتالي  ليكون  الرشيدة،  وبالقيادة  السليم 
املحلية  التنموية  العجلة  قيادة  على  قادرا 

وأكثر تفاعال مع القضايا املحيطة به.
الحقيقي  املعنى  إعادة  على  العمل  8ـ 
من  مؤسساته،  ولكل  املغربي  املدني  للفعل 
التشريعية  الصالحيات  من  تمكينه  خالل 
والقانونية، وأيضا اإلشادة بأدواره البارزة 

عبر القنوات اإلعالمية.
تكبل  التي  القانونية  املعضالت  حل  9ـ 
التي  بالوظائف  القيام  عن  املدني  املجتمع 
بشروط  يرتبط  ما  في  خاصة  به،  أنيطت 

تنظيم االحسان العمومي.
من  املغربي  املدني  املجتمع  تمكني  10ـ 
الصالحيات التي أقرها الدستور األخير في 
عبر  وامللتمسات،  العرائض  تقديم  مقدمتها 
إعادة النظر في الشروط »التعجيزية« التي 
تحول دون انخراطه في ورش الديموقراطية 

التشاركية.
وإجراءات  شروط  في  النظر  إعادة  11ـ 
الولوج إلى الهيئات االستشارية املحدثة في 
الكفاءة  الترابية، وجعل  الجماعات  مختلف 
والنجاعة والدينامية هي الفيصل بعيدا عن 

العالقات »الشخصية«.

12ـ إصالح املنظومة الضريبية املوجهة 
بنظام  وتعويضها  الجمعوي،  العمل  نحو 
على  الجمعوي  الفعل  يشجع  مالئم  جبائي 
غير  الصفة  االعتبار  بعني  ويأخذ  التطور، 

الربحية ملنظماته.
13. ـتسهيل املسطرة القانونية املتعلقة 
املدنية  والفعاليات  الجمعيات  بتمويل 
ذلك  في  االعتبار  بعني  األخذ  مع  األخرى، 
املشاريع األكثر شمولية ووزنا، حتى يتأتى 
عجلة  في  الفعلي  االنخراط  الفعاليات  لهذه 

التنمية املحلية.
في عالقتها  املغربية  اإلدارة  تأهيل  14ـ 
مع العمل املدني، عبر تنظيم دورات تكوينية 
لرجال السلطة وموظفي اإلدارات العمومية 
وحمالت تحسيسية للتوعية بأهمية العمل 

املدني في قاطرة التنمية الوطنية.
15ـ إعادة االعتبار ملكسب الديموقراطية 
النيابية  نظيراتها  مثل  لتكون  التشاركية 
املنظمة  القوانني  مراجعة  عبر  والتمثيلية، 
الجمعوي  الفاعل  اليوم  يراها  التي  لها 
لحرمانه  »تعجيزية«  شروطا  املغربي 
للديموقراطية  ملا  وذلك  املكسب،  هذه  من 
الكثير من  التشاركية من دور كبير في حل 

املشاكل االجتماعية واالقتصادية.
إعالم  من  املدني  املجتمع  تمكني  16ـ 
وبمشاكله  به  للتعريف  وحقيقي  نزيه 
وبقضاياه، إذ أصبح اليوم كما هو معروف 
املعاصرة  الحياة  املؤثرة في  الركائز  إحدى 

بمختلف تجلياتها.
للفاعل  القانونية  الحصانة  تفعيل  17ـ 
وأنشطته  اجتماعاته  خالل  خاصة  املدني، 
ينبغي  كما  وحمالته وخرجاته وتظاهراته، 
حمايته من كل املضايقات واألخطار املحدقة 

به.
من  املدني  الفاعل  استفادة  18ـ تسهيل 
وأيضا  العمومية،  والفضاءات  القاعات 
العلمية  والتظاهرات  اللقاءات  تنظيم 
اغناء  في  املساهمة  أجل  من  والثقافية 

النقاش العمومي واالرتقاء به.
  19ـ كما نرى أيضا، من واجب النموذج 
للمعضالت  يستجيب  أن  الجديد  التنموي 
تقنينه  عبر  التطوع،  مجال  في  العالقة 
قانونيا وتشجيعه ماديا ألن العمل التطوعي 

هو أساس تقدم ورقي الدول واملجتمعات.
والحصيلة  املجهودات  تثمني  21ـ 
املدني  املجتمع  حققها  التي  اإليجابية 
كورونا،  فيروس  ضد  معركته  في  املغربي 
واألخذ بعني االعتبار بتوصياته وملتمساته 

التي توصل اليها.
وكافة  الدولة  ندعوا  وأخيرا،  21ـ 
»تمييع«  عن  الكف  إلى  املدنية  الشرائح 
والعمل  األشكال  بمختلف  الجمعوي  الحقل 
واملستوى  الكفاءة  وجعل  منه،  الحد  على 
العلمي ودرجة األهلية والطموح من شروط 
الولوج إلى هذا املجال، من أجل قطع الطريق 
والعمل  و«املسترزقني«،  »االنتهازيني«  عن 
على االرتقاء الجماعي بالفعل الجمعوي إلى 

املنازل الحقيقية التي يستحقها.
التنموي  النموذج  تجديد  مشروع  إن 
بنموسى  شكيب  لجنة  اليوم  تقوده  الذي 
طموح  وطني  ورش  هو  فاعليها،  ومختلف 
يقتضي تعبئة كافة الطاقات، وهو مشروط 
بمدى إشراك أنجع واندماج أقوى للمجتمع 
املدني بما يجعل منه رافعة مستقبلية ضمن 
مجموع رافعات النموذج التنموي املطلوب 

واملرغوب فيه من قبل كل املغاربة.
املدني  باملجتمع  يتعلق  إذا،  واألمر 
مما  التخلص  على  قدرته  ومدى  الفاعل 
يحول بينه وبني أن يكون فاعال ومتفاعال ال 
مجرد مفعول به، إذ نقر أنه ال مجتمع مدني 
بدون أدواره النقدية والترافعية والتشاركية 
نمكنه  أن  يمكن  وال  الحقيقية،  والتنموية 
وملتمساته  مذكراته  أخذ  دون  ذلك  من 
الوجيه  وإدماج  االعتبار  بعني  وعرائضه 
منها في السياسات العمومية وتمكينه من 
وضع  في  املشاركة  في  الدستورية  أدواره 
العمومية ومراقبتها واملساهمة  السياسات 

في أجرأتها وتقييمها وتطويرها.
وطنية  تعبئة  إلى  بحاجة  اليوم  إننا 
عامة وشاملة من أجل وضع نموذج تنموي 
جديد دقيق يتماشى مع خصوصية املرحلة 
ومع املتغيرات املجتمعية ويساير األولويات 
االقتصادية واالجتماعية باعتبارها الركائز 

األساسية للنموذج الذي نتطلع إليه.
مالمح  هندسة  مهمة  تظل  وبالتالي، 
هذا النموذج الجديد اختبارا حقيقيا للجنة 
قدرة  إلى  تحتاج  مهمة  به،ألنها  الخاصة 
عملية  جرأة  إلى  بل  متناهية  ودقة  كبيرة 
هذه  أبرز  ولعل  املستويات،  كل  على  كبيرة 
املجتمع  بمؤسسة  املتعلقة  هي  املستويات 
املدني والعمل على إعادة  املعنى الحقيقي 
التي  واملشاكل  الشوائب  من  وتنقيتها  لها 
بوظائفها  للقيام  وتعرقلها  فيها  تتخبط 
املوقع  املدني  للفاعل  يكون  الحقيقية، حتى 
األساسي والبارز الذي يستحقه ضمن هذا 
في  ويساهم  الجديد،  التنموي  النموذج 
صياغة نموذج تنموي أكثر شموال وواقعية 
قادر على تجسيد مختلف متطلبات املغاربة 
املدى  على  االستراتيجية  الخطط  ويضع 
الكفيلة بتحقيق  القريب واملتوسط والبعيد 

اإلقالع االقتصادي واالجتماعي املنشود.
شكيب  لجنة  ستستطيع  ترى..  يا  فهل 

بنموسى االستجابة لهذا النداء ؟

* فاعل جمعوي وباحث 
في تاريخ المغرب الراهن 
وقضايا التنمية

المجتمع المدني المغربي ورهان النموذج التنموي الجديد:

اأي موقع مرتقب للفاعل املدين
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إلى جانب تراكم الديون البنكية

تزامنا مع  زيارة وزير القطاع للمنطقة 

ت�ص�وؤالت حول ح�جي�ت واإكراه�ت قط�ع ال�صحة ب�إقليم خنيفرة
أحمد بيضي

لم يتح لعدد من الفاعلني املحليني  بخنيفرة، 
املنشغلني بأوضاع القطاع الصحي،  الوقت 
الكافي ملساءلة الوزير الوصي، أثتاء زيارته 
ومتطلبات  »انتظارات  حول  األخيرة، 
وحاجته  باإلقليم،  الصحة  قطاع  واكراهات 
البشرية«،  واملوارد  الضرورية  للتجهيزات 
اللهم تقديم مبررات بخصوص افتقار املركز 
االستشفائي لطبيب إنعاش والتعهد بتعزيز 
هذا املركز بثالثة أطباء لم يتم اإلفصاح عن 
نوعية تخصصاتهم، فيما سجل عن منتخبي 
الوزير  حلول  فرصة  انتهازهم  عدم  اإلقليم 

الستعراض أسباب الخصاص الصحي. 
وارتباطا باملوضوع ذاته، لم يفت نشطاء 
التساؤالت،  من  جملة  طرح  »الفيسبوك« 
املستشفى  مصير  يهم  ما  أساسا  منها 
القديم بحمرية، ومصير مقترح إنشاء مركز 
إيواء مرضى السرطان، وما يتعلق ببعض 
أطباء االختصاص الذين   يدفعون مرضاهم 
صوب املصحات الخاصة. كما أثار البعض 
طبيب  غياب  عن  الناتجة  املؤملة  التداعيات 

االنعاش، وكذا   قضية »الطبيب الشبح«؟
وكان وزير الصحة خالد أيت الطالب قد 
الخميس  يوم  صباح  خنيفرة،  بإقليم  حل 

بعض  زيارة   إطار  في   ،2021 فبراير   18
أقاليم جهة بني مالل - خنيفرة، قبل التوجه  
تافياللت، في إطار تفقد سير  لجهة درعة - 
ضد  للتلقيح  الوطنية  الحملة  ومجريات 
»كوفيد -19«، حيث شملت الزيارة كال من 
الحضري  الصحي  املركز  املغطاة،  القاعة 
آمالو، واملركز الصحي القروي لهري، وذلك 
اإلقليمي  واملندوب  اإلقليم  عامل  بحضور  
لقطاع الصحةوعدد من الشخصيات املدنية 

والعسكرية. 
التلقيح،  فضاءات  مرافق  تفقد  تم  وقد 
بخصوص  الطبية  األطر  استفسار  مع 
اإلقليم  بأن  علما  بالعملية،  املرتبطة  النقاط 
بلغت  نسمة،   288000 حوالي  يستهدف 
فبراير،   17 حدود   إلى  اإلنجاز،  نسبة 
 76 يعادل  ما  أي  تلقيح،   24600 حوالي 
املرحلة  الفئات املستهدفة، خالل  باملائة من 
املسنني  األشخاص  تشمل  والتي  األولى، 
والعاملني في الصفوف األمامية الذين يبلغ 
 8 حوالي  يعادل  ما  نسمة،   34600 عددهم 
هامش  وعلى  اإلجمالي.  الرقم  من  باملائة 
الزيارة، تم التأكيد  على »أن عملية التلقيح 
وفي  املسطر،  البرنامج  وفق  تتواصل 
ظروف جد مطمئنة،  وذلك في أفق مباشرة 
مرحلة الجرعة الثانية بغاية تحقيق املناعة 

الجماعية«.  

مراك�ش .. اإيق�ف م�صتبه فيهم� في 
ق�صية تتعلق ب�ل�صرقة و االحتج�ز  

القضائية  للشرطة  الوالئية  املصلحة  أن   أمني  مصدر  كشف 
يوم  املختصة، صباح  العامة  النيابة  على  أحالت  مراكش  بمدينة 
و28   25 العمر  من  يبلغان  الجاري، شخصني  فبراير   20 السبت 
سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية واآلخر يشكل موضوع 
في  لالشتباه  وذلك  الوطني،  الصعيد  على  بحث  مذكرات  أربع 
املقرونة  والسرقة  بالخطف  بالسرقة  تتعلق  قضية  في  تورطهما 

باالحتجاز وحيازة املسروق.
أثناء  تم   األول  فيه  املشتبه  »توقيف  فإن  ذاته  وحسب املصدر 
بالطريق  النارية  للدراجات  مرخص  غير  سباق  في  مشاركته 
السيار بمدينة مراكش، لكونه مبحوثا عنه على الصعيد الوطني، 
إضافة  مزورة  تحمل صفائح  نارية  دراجة  بحوزته  حيث ضبطت 
تمكن  أن  قبل  وذلك  السرقة،  من  متحصلني  محمولني  هاتفني  إلى 
في  يشتبه  آخر  شخص  توقيف  من  املنجزة  والتحريات  األبحاث 

تورطه في حيازة وبيع العائدات املتحصلة من السرقة«.
واستنادا للمعلومات التي كشف عنها املصدر نفسه » فقد أسفرت 
عملية التفتيش املنجزة داخل محل تجاري في ملكية املشتبه فيه 
املعطيات  لتخزين  رقاقة  45 هاتفا محموال و17  الثاني عن حجز 
الرقمية، فيما أظهرت األبحاث والتحريات املنجزة في هذه القضية 
للسرقة،  اقتراف عمليات  في  األول يشتبه في تورطه  املوقوف  أن 
إحداها مقرونة باالحتجاز تعّرض لها مواطن فرنسي داخل منزله 

باملنطقة القروية »تاحناوت« بضواحي مراكش«.
إشارة  رهن  النظرية  الحراسة  لتدبير  فيهما  املشتبه  و»أخضع 
وذلك  املختصة،  العامة  النيابة  إشراف  تحت  يجري  الذي  البحث 
للكشف عن جميع ظروف ومالبسات وخلفيات هذه القضية، وذلك 

قبل أن تتم إحالتهما على العدالة«  يخلص املصدر.
عبد الصمد الكباص 

حمالت  لتحرير الملك
العمومي ب�لجديدة

عرفت بعض أحياء امللحقة اإلدارية الخامسة بمدينة الجديدة ، 
16 فبراير الجاري، حملة استهدفت أصحاب  صباح يوم الثالثاء 
يتخذون  الذين  األرضي  االفتراش  باعة  وكذلك  املجرورة  العربات 
من الرصيف وحتى جزء من الطريق فضاء لعرض سلعهم ، حيث 
شملت الحملة مجموعة من املواقع الكائنة بحي املنار ولال زهرة 
وزنقة بغداد ، شارك فيها قائد  ذات امللحقة اإلدارية وأعوان السلطة 

وأفراد من القوات املساعدة  .
وإذا كانت مثل هذه الحمالت التي تتم بني الفينة واألخرى تترك 
انطباعات حسنة في نفوس الساكنة وامتعاضا لدى الباعة املعنيني  
، فإن ذلك يؤشر على مجموعة من األمور ، منها أن االستيالء على 
امللك العمومي وتحويله إلى فضاءات تجارية عشوائية صار ثقافة 
 ، غريب  بشكل  يتناسلون  الباعة  هؤالء  أن  ومنها   ، البعض  لدى 
كما أنها تؤشر على الفشل في احتوائهم ضمن ما يصطلح عليه 
بأسواق القرب أو األسواق النموذجية التي ما إن تعطى انطالقة 
امللحقة  تراب  داخل  وحتى  وهناك  هنا  بؤر  تظهر  افتتاحها حتى 
املسؤولة ضرورة  الجهات  على  يفرض  ما  وهو   ، نفسها  اإلدارية 
التكاثر  هذا  وراء  الكامنة  الحقيقية  األسباب  عن  الجدي  البحث 
الجائلني  الباعة  لجميع  وعام  شمولي  بإحصاء  والقيام  الغريب 
تجنب  مناسبة  تجارية  فضاءات  عن  لهم  البحث  يتسنى  حتى 
عرقلة السير والجوالن وتحفظ كرامتهم وتضمن مراقبة جودة ما 
يعرضونه من بضائع وتؤمن استخالص الضرائب التجارية التي 
ينص عليها  القانون،  وتضع بالتالي قطيعة   مع هذا التناسل 
املثير لالستغراب ، مثلما تيسر السير اآلمن للراجلني على األرصفة 
الضرائب  عنها  تؤدي  التي  نظافتها  إلى  الساكنة  تتطلع  التي 

السنوية .  
عبد الكريم جبراوي

كلميم.. 312 ح�دثة �صير �صنة 2020

سجلت مصالح األمن الوطني باملنطقة األمنية اإلقليمية لكلميم 
312 حادثة سير خالل سنة 2020.

وحسب معطيات صادرة عن مصلحة الحوادث باملنطقة األمنية 
»مجموع هذه الحوادث املسجلة باملدار الحضري،  اإلقليمية، فإن 
حادثة  و272  خطيرة،  حادثة  و34  مميتة،  حوادث   6 بني  يتوزع 

خفيفة«.
 429 خلفت  املسجلة  الحوادث  »هذه  فإن  ذاته،  املصدر  ووفق 
ضحية ضمنها 6 حاالت وفاة، و34 حالة إصابتهم بليغة، و389 

جروحهم بسيطة«.
»هذا وقد تم تسجيل 373 حادثة سير خالل سنة 2019، منها 
خفيفة،  حادثة  و337  خطيرة،  حادثة  و35  مميتة،  واحدة  حادثة 

والتي خلفت 463 ضحية منها حالة وفاة واحدة«.

 القطاع الصحي باإلقليم »تحاصره« إكراهات عديدة

ع.س.ن /030/ إ.ت ع.س.ن /620/ إ.د

جبوري حسن

تجتاز غالبية سكان جماعة تيمحضيت بإقليم 
االمكانيات  غياب  ظل  في  صعبا  وضعا  افران، 
القاسية  املناخية  الظروف  ملواجهة  الكافية 
وكذا غالء حطب  والصقيع،  البرد  بسبب موجة 
التدفئة الذي يعد من أساسيات املعيش اليومي 
باملنطقة في فصل الشتاء، والذي يتطلب توفيره 
الظروف  تحمل  أفق  في  إضافية  مصاريف 
املناخية الصعبة، ليس فقط على البشر، بل كذلك 
على قطعان املاشية التي يشكل توفير الكإل لها 

عبئا ماديا إضافيا على مختلف األسر. 
بعض  طرف  من  يستغل  عسير  »وضع   
بما  العلفية  الحزم  أثمنة  من  للرفع  املضاربني 
يفوق ثالثة أضعاف الثمن املألوف« تقول مصادر 
من عني املكان،  الفتة إلى أن »كلفة الطن الواحد 
من حطب التدفئة وصلت أحيانا الى1300 درهم 
الى  العديد من االسر  إن وجد، مما تضطر معه 
املستعملة  السيارات  بإطارات  الحطب  تعويض 
التدفئة، وهي  البالستيكية بغرض  واملتالشيات 
وعلى  صحتهم  على  سلبا  تؤثر  التي  الخطوة 

محيطهم البيئي«.؟
و»في ما يخص قطعان املاشية، فاألزمة تتخذ 
وجها آخر بسبب تأثيرات الصقيع على الغطاء 
يضاعف  مما  الرعوية،  األعشاب  وعلى  النباتي 
معاناة الكسابة ومربي املاشية، وذلك استحضارا 
للخسائر الكبيرة التي يتكبدونها جراء فقدانهم 
لجزء كبير من قطعانهم »تتابع املصادر نفسها، 
على  املسؤولة  »الجهات  دور  عن  متسائلة 
الجماعي  واملجلس  اإلقليمية  السلطات  مستوى 
الفالحة عبر أجهزتها اإلقليمية املعنية،  ووزارة 
معاناة  من  التخفيف  أجل  من  التدخل  في 
البنكية  الديون   عليهم  تراكمت  الذين  الفالحني 
بشكل غير مسبوق في ظل الظرفية االستثنائية 
التي تجتازها البالد«، داعية املسؤولني مركزيا 
بعمق  الفالحني  أوضاع  على  »االنكباب  إلى 
املالئمة  املخارج  إيجاد  قصد  املتوسط،  االطلس 
واسعة  شرائح  لوضعية  املؤزمة  املديونية  لثقل 
من فالحي اإلقليم«، مع التذكير   ب«الوعود التي 
زيارته  القطاع خالل  وزير  من طرف  بها  وعدوا 
في السنة املاضية لجماعة عني اللوح، والتي لم 

حطب التدفئة ..معاناة ال تنتهي في املناطق الجبلية..                                               »أرشيف«تترجم، لحد اآلن، على ارض الواقع«؟

غالء حطب التدفئة ي�ص�عف مع�ن�ة اأ�صر الفالحين بتيمح�صيت
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االشتراكي

 صدرت عن دار املتوسط  
بإيطاليا، حديثا،   الترجمة العربية 
لرواية »أنا أرييل شارون« للباحثة 
والروائية الكندية، الفلسطينية 
األصل، يارا الغضبان  وهي الترجمة 
التي أجنزها عصام الشحادات.
بنت الكاتبة روايتها على 
سؤال راودها أثناء إحدى زياراتها 
إلى فلسطني: ما الذي يحدُث يف 
رأس أرييل شارون؟ هكذا تسللت 
خيال  الروائية  الى اجلسد الغارق 
يف غيبوبته  بحرية  للغوص يف 
أبعاد شخصيته كسياسي وإنسان،  
متحكمة يف احلوار الذي دار  بينها 
وبني رجل طاملا كانت له السيطرة 
على الفلسطينيني، وقد أمسكت 
بخيوط الرواية كما تشاء، وقررت 
كيف سيموت ومع من سيتكلم قبل 
موته.

المحرر الثقافي

ما الذي يحدُث في رأس 
أرييل شارون؟

سؤال الغضبان يخص مباشرة 
السابق  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
االنتفاضة  اندالع  في  تسبب  الذي 
زيارته  عقب  الثانية  الفلسطينية 
للمسجد األقصى عام 2000، وبقى 
شارون فاقدا للوعي لثماني سنواٍت 
وبينما   ،2014 العام  وفاتِه  قبل 
الطويلة،  غيبوبتِه  في  غارقا  كان 
استطاعت الكاتبة أن تمنَح لخياِلها، 
أجساَد وأصوات أربع نساء يضعَن 
املُعقدة،  الصهيونية  الشخصيٍة 
مع  وقاسية  صريحة  مواجهة  في 
أضعف  في  وإنسانيتها  أهوالها 

اللحظات.. 
للمستشفى،  ظاهري  هدوء  بني 
من  ما  مكان  في  يقابله  وما 
التاريخ، من صخب حرب ال تتوقف 
تضُع  الحدوث،  عن  انفجاراتها 

عني  في  القارئ  بدوِرها،  الكاتبة، 
حقيقة  على  يقف  وهو  العاصفة، 
أن وراء كل إنسان، سواء كان بطال 
اآلخرين  أصوات  نسمُع  دا،  جالاَّ أو 
التي  حقائبهم  في  صداها  يترداَّد 

تتزاحُم في ذاكرتنا.
عن  تصريحات صحفية  في     
حدود  »ال   : املؤلفة  قالت  الرواية 
لألدب، ُيمكنني أن أقرر الدخول في 
رأس شارون دوَن أن يمنعني أحد، 
متساوون،  نحن  الرواية  في  ألننا 
املقاومة،  أشكال  من  شكل  إنه 
التاريخ،  اختراع  إلعادة  وطريقة 
 . مساواة«  وأكثر  عنفا  أقل  وجعلِه 
ة أخرى غير  »لألدب مهماَّ وأضافت: 
الرواية  فإناَّ  وعليه  األحكام،  إطالق 
بل  العنوان،  ُيفسرها  كما  ليست 
من  شارون  لذاكرة  استنطاق  هي 
وجهة نظر األدب، ومحاولة للتحكم 
األسئلة  طرح  وإعادة  هواجسه  في 
التي  الفلسطينية  بالهوية  املتعلقة 
على  الصهيوني  االحتالل  يعمُل 

طمسها بشتى الطرق«.
أرييل  »أنا  رواية  ُتملي  هكذا 
على  السردياَّة  شروَطها  شارون« 
النائم  الوحش  فيهم  بمن  الجميع، 
في حالة نصف موت، وليعلو هنا، 
قوة  تمتلُك  فلسطينية  امرأة  صوُت 

الخيال ومهارة الكتابة.

أربع نساء يضعَن 
الشخصيٍة الصهيونية في 

المواجهة   

الكندية  الروائّية  قّررت  يوم 
كتابة  الغضبان  يارا  الفلسطينية  
االسرائيلي  الزعيم  عن  روايتها 
اختارت  شارون،  أرييل  الراحل 
 4 لسان  على  قّصته  تروي  أن 
والدته  هّن  حياته،  في  أّثرن  نساء 
الثانية  وزوجته  األولى  وزوجته 
له  تقرأ  كانت  التي  واملمّرضة 
عندما  صحّيا  وترعاه  القصص 
كان  ألّنه  الغيبوبة،  حالة  في  كان 
أن  كفلسطينّية  عليها  يستحيل 
تتحّدث إليه، ووضعت بذلك مسافة 
تكن  ولم  شخصّيته  وبني  بينها 
كما  روايتها  في  معه  لوجه  وجها 

تقول.
هؤالء  أول  عن  املؤلفة  تقول   
النسوة أن  والدته التي هاجرت من 
قاسية  كانت  القوقاز  في  جورجيا 
إسرائيل  يهمها  يكن  ولم  الطباع،  
بأحالمها  ضحت  وقد  فلسطني،  أو 
هذه  تكون  وقد  هاجرت،  عندما 
انتقلت  قد  طباعها  في  القساوة 
شارون. أرييل  ابنها  شخصّية  إلى 
تبرر  أن  الغضبان  يارا  تريد  وال 
الذي  شارون،  أرييل  سياسات  
تقول،  للماليني كما  بالعذاب  تسبب 

خالل  من  الكثير  فهمت  ولكّنها  
كانت  عندما  والدته  عن  مطالعتها 

تحّضر لروايتها.
هي  التي  ريتا  املمّرضة  أما   
فقد  الخيال،   وحي  من  شخصية 
سيدة  شخصية  من  استوحتها 
وأحبها   ، فلسطينيا  أحبت  يهودية 
محمود  الشاعر  هو   فلسطيني 
قصيدة،  لها  كتب  الذي  درويش 
الفلسطيني في  الصوت  تمّثل  وهي 
في  الغضبان  يارا  وتقول  الرواية. 
أرييل  نجل  عن  نقال  الرواية  نهاية 

ليست  العربية  إن  قوله  شارون 
قبل  سماعها  والده  يريد  لغة  آخر 
التي كانت  موته، وتجيب املمرضة 
العربية  »إن   : القصص  له  تقرأ 
موجودة بداخله كما هي بداخلك«،  
ليس  بذلك  تقصد  لم  أنها  مضيفة  
ايضا  وإنما  فحسب  العربية  اللغة 
لن  أنه  وقصدت  العربية،  الهوية 
من  يمحوا   أن  لالسرائيليني  يمكن 

كما  الفلسطيني  الوجود  تاريخهم 
عاما،   72 منذ  يفعلوا  أن  يحاولون 
أرييل  نجل  الروائية  وضعت  وقد 
شارون أمام واقع ال يريد أن يتقبله 

كما قالت.
تمزج يارا الغضبان في روايتها 
البعدين  وبني  والخيال،  الواقع  بني 
لشخصية  واإلنساني  السياسي 
للقارئ  وتصور  شارون،  أرييل 
خاطر  في  يدور  ما  طريقتها  على 
غيبوبة  في  دخل  الذي  الرجل  هذا 
عامي  بني  سنوات،  ثماني  استمّرت 

2006 و2014.
الروائّية  سئلت   عندما 
الحوارات  أحد  في   الفلسطينّية 
العنوان  هذا  لروايتها  اختارت  ملاذا 
الزعيم  مع  بالتعاطف  يوحي  الذي 
بأّن  أجابت  الراحل،  االسرائيلي 
بكل  للفلسطيّنني  يوحي  شارون 
فإن  ولهذا  وبالعذاب،  سيئ  هو  ما 
الشخصية  في الرواية كانت صعبة 
تدخل  أن  أحبت  ولذا  لها.  بالنسبة 
ثماني  طوال  وتفكيره  رأسه  إلى 
سنوات أمضاها في حالة الغيبوبة،  
اختارته   الذي  العنوان  ان  مؤكدة 
برحلة  للقيام  بل  للتعاطف،  ليس 
االسرائيلي  الزعيم  ضمير  داخل 

الراحل أرييل شارون.
الغضبان  يارا  الروائّية  وتقول 
إّنهالم تقصد بذلك ليس اللغة العربّية 
فحسب وإّنما ايضا الهوّية العربّية، 
لالسرائيلّيني  يمكن  لن  أّنه  وقصدت 
الوجود  تاريخهم  من  يمحوا   أن 
الفلسطيني كما يحاولون أن يفعلوا 
منذ 72 عاما، وقد وضعت الروائّية 
نجل أرييل شارون أمام واقع ال يريد 

أن يتقّبله كما قالت.
 يذكر أن يارا الغضبان، روائية 
فلسطينية ُمقيمة في كندا، نشأت بني 
دبي، بيروت، دمشق وصنعاء، لديها 
بالفرنسية:  ُكتبت  روايات،  ثالث 
 ،)  2011  ( الزيتونة«  ظل  »في 
»عطر نور« ) 2015 (، و«أنا أرييل 
)التي تصدر مع   ،)2018( شارون« 
العربية(  باللغة  مراَّة  ل  ألواَّ املتوّسط 
مهرجان  في  بجائزة  الرواية  فازت 
 )2019( متروبوليس«  »بلو 
وُترجمت إلى اإلنجليزية ) 2020 (.

»من أجل دار تاريخ المغرب« 
عن دار النشر ملتقى الطرق

 يتوخى كتابة �أو �إعادة كتابة 
�لتاريخ مبو�ضوعية

بديع  كتاب  الطرق«،  »ملتقى  النشر  دار  عن  حديثا  امصدر 
تاريخ  دار  أجل  »من  عنوان  يحمل  املغربية،  اململكة  ألكاديمية 

املغرب«.
ألكاديمية  الدائم  السر  أمني  مقدمته  وقع  الذي  الكتاب  هذا 
أعمال  دفتيه،  بني  يضم  لحجمري،  الجليل  عبد  املغربية،  اململكة 
الندوة الدولية التي نظمتها أكاديمية اململكة حول هذا املوضوع 
يومي 13 و 14 أكتوبر 2012 بمشاركة باحثني مرموقني مغاربة 

وأجانب.
تصدير  في  جاء 
لحجمري  الجليل  د.عبد 
مشروع  أن  للكتاب 
تاريخ  »دار  تأسيس 
دشنه  الذي  املغرب« 
الوطني  املجلس 
عندما  اإلنسان  لحقوق 
إدريس  يترأسه  كان 
تزامنا  »جاء  اليزمي، 
التي  التوصيات  مع 
هيئة  آنذاك  أصدرتها 
واملصالحة«،  اإلنصاف 
املشروع  هذا  أن  مبرزا 
»الذي يستحق إخراجه 
يستمد  ال  للوجود، 
من  فقط  شرعيته 
إليها  املشار  التوصية 
فحسب، ولكن أيضا من 
امللح  االجتماعي  الطلب 

إلى  والحاجة  املغرب  ماضي  ملجريات  هادئ  تناول  إلى  الساعي 
كتابة أو إعادة كتابة تاريخية بأكبر قدر من املوضوعية«.

للمجلس  السابق  الرئيس  اليزمي،  ادريس  كتب  جهته،  من 
الوطني لحقوق االنسان )مارس 2011 - دجنبر 2018( في تقديمه 
االكاديمي  أنه على املستوى  الجودة،  املعزز بصور عالية  للكتاب 
املعاصر  التاريخ  مجال  في  املبذولة  الجهود  »يجب الحفاظ على 
للزمن  الوطني  واملعهد  الدكتوراه  في  )التكوين  الخصوص  على 
العمل  مع  امللكي(  )املعهد  العموم  وجه  على  والتاريخ  املعاصر(، 

على تطوير تلك الجهود«.
وفي مقدمة عامة للكتاب، أبرز محمد كنبيب، املنسق العلمي 
للندوة حول »دار تاريخ املغرب«، أن مشروع إنشاء »دار لتاريخ 
املغرب« يأتي استجابة »لتزايد الطلب االجتماعي بما يحتم إحداث 

مؤسسة كبرى يتوخى منها جعل التاريخ في متناول الجميع«.
تجدر اإلشارة إلى أن كتاب »من أجل دار تاريخ املغرب« صدر 
تبرز  معززا بصور  بديعة،  في حلة  والفرنسية،  العربية  باللغتني 

مختلف املؤهالت التي يتوفر عليها املغرب.
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»أنا أرييل شارون« للباحثة والروائية يارا الغضبان 

حني تتز�حم �أ�ضو�ت �لآخرين يف ذ�كرة �جلالد

متابعة: محمد عبد الصمد  

والخطابات  السرديات  مختبر  من  عقد 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  لكلية  الثقافية 
بالدار  الثاني  الحسن  جامعة  بنمسيك 
البيضاء، الندوة األولى ملختبرات السرديات 
السبت13  مساء  العربي،  العالم  في 
علمية  جلسة  في  وذلك  فبراير2020، 

افتراضية عبر تقنية التناظر املرئي.
»الرواية  من  اتخذت  التي  الندوة 
أفق  عن  بحثا  الثالثة..  األلفية  في  العربية 
الباحث سالم  قال  لها؛  موضوعا  جديد« 
تقديمه  في  الندوة-  أشغال  الفائدة -منسق 
بني  التنسيق  إطار  في  تأتي  إنها  لها؛ 
مختبرات السرديات في العالم العربي وهي 
بالدار  بنمسيك  مختبر  اقتراح  من  فكرة 
مع  بالتنسيق  إنضاجها  وتم  البيضاء، 
بجامعات  السرديات  على  تشتغل  مختبرات 
عربية عدة. وأشار الفائدة إلى أن هذه الندوة 
يشارك رؤساء مختبرات السرديات من مصر 
والسعودية والكويت وليبيا واملغرب، كما أن 
أخرى  مختبرات  إلى  أيضا  وّجهت  الدعوة 
والبحرين،  والعراق  وفلسطني  األردن  من 
الثانية  الندوة  في  مشاركة  ستكون  والتي 

للمختبرات.
بالدار  السرديات  مختبر  رئيس 
اللقاء  أن  على  حليفي؛ أكد  البيضاء شعيب 
كانت  أخرى  لقاءات  سبقته  فقد  أوليا  ليس 
هذه  عبر  استعادتها  تتم  واآلن  جدا،  مثمرة 
إلطار  التأسيس  أجل  من  األولى  الندوة 
عربي يمنح الثقة من جديد للمثقفني والنقاد 
قراء في  »لدينا  قائال:  أيضا. وتابع  والقراء 

العالم العربي ويجب أن نحافظ عليهم، لنؤكد 
أن الثقافة هي السبيل الوحيد لوحدتنا وكي 
تكون لنا كلمة توّحد أكثر مما تفّرق وتجمع 

الواقع والخيال في آن«. 
ألقت رئيسة جامعة  الندوة  في مستهل 
البيضاء عواطف  بالدار  الثاني  الحسن 
مختبرات  بممثلي  ترحيبية  حيار كلمة 
السرديات بالجامعات العربية من املشاركني 
في الندوة أو املتابعني لها، وشددت على أنه 
من »املهم الجمع بني املختبرات والجامعات 
العربية وخاصة في هذا املجال الذي يتغذى 
ونّوهت  املشتركة«.  العربية  املخيلة  من 
رئيسة أكبر جامعة مغربية باألبعاد املدمجة 
البعد  بني  تجمع  التي  الندوة  أرضية  في 
هناك  أن  إلى  مشيرة  والحداثي،  التاريخي 
بعدا آخر وهو البعد االفتراضي الذي تنعقد 
الندوة عبر تقنياته، وهو ُبعد قد يكون مفيدا 
لتوسعة هذا اإلطار الذي تطمح إليه الرواية 
والعلوم  اآلداب  كلية  عميد  .أما  العربية 
كنكاي،  القادر  بنمسيك؛ عبد  اإلنسانية 
فنوه بالندوة التي تجتمع عليها تجارب من 
بلدان مختلفة، مشيرا إلى أن أهميتها تكمن 
السرديات كما تكمن  الذي هو  املوضوع  في 
أيضا في أنها تنصب حول األلفية الثالثة بما 
تحمله من مستجدات ومن مفاجآت مفتوحة 

على أفق جديد.
الندوة  ضمن  األولى  العلمية  املداخلة 
عتيبة املشرف  املصري منير  لألديب  كانت 
اإلسكندرية،  بمكتبة  السرديات  مختبر  على 
األلفية  في  املصري  عن«السرد  تحدث  حيث 
من  منطلقا  إحصائية«،  مقاربة  الثالثة 
املصرية  السردية  الحالة  تقرير  خالصات 
 2015 سنوات  تحليل  منه  صدر  والذي 

الخاصة  قراءته  مقدما  و2016و2017، 
بها  تهتم  التي  واملوضوعات  القضايا  ألهم 
الرواية  ذلك  تتصدر  حيث  املصرية،  الرواية 
الثورة  موضوع  يحضر  كما  التاريخية 
والسلطة،  املثقف  بني  امللتبسة  والعالقات 
إضافة إلى موضوع الهوية الذي يظل مركزيا 
في الرواية املصرية وهو أحد أسباب العودة 
ملمحا  هناك  أن  عتيبة  التاريخ. ويرى  إلى 
صوفيا بارزا في مصر متأثرا برواية »قواعد 
إذ  شافاق  إليف  للتركية  األربعون«  العشق 
األعمال.  بعض  في  واضحا  تأثيرها  يبدو 
كما أن أغلب الروايات التي تناولت العالقة 
في  تنتصر  واملرأة  الرجل  بني  امللتبسة 
النهاية للمرأة. باملقابل سّجل ضعف الكتابة 
اإلنتاج  وندرة  العلمي  الخيال  رواية  في 
بعد  يمثالن  ال  اللذان  املجاالن  وهما  الرقمي 

تيارا في الكتابة املصرية.
العدواني  األكاديمي معجب  الباحث 
امللك  بجامعة  السرديات  وحدة  رئيس 
سعود، أكد على أن مستقبل الرواية العربية 
سيتجه إلى ما سماه السرد النرجسي أو ما 
إيمان  بسبب  وذلك  قص«  ب«امليتا-  يعرف 
داخل  شخصيته  يظهر  حني  بأنه  الروائي 
أكبر. اإلقناع  على  قدرته  فستكون  العمل 

السرد  تتبع  السعودي  األكاديمي  وحاول 
النرجسي في األدب من خالل قراءته لرواية 
و«طقس«  الخوري،  إللياس  الغيتو«  »أوالد 
مالمح  تبيان  على  مرّكزا  السر،  تاج  ألمير 
العمليني  املاورائي في  امليتا قص أو القص 
–امليتا  االتجاه  هذا  أن  األدبيني.واعتبر 
قص- ليس تيارا عميقا بعد في األدب العربي 
»فحتى أبرز الروائيني حني يطرق هذا امللمح 
يفعل ذلك على استحياء«. وحسب العدواني 

يترك  »ال  أنه  في  النرجسي  السرد  قوة  فإن 
كلما  أنه  أي  تخييلي«،  أنه  ينسون  قراءه 
حاول القارئ ان يغوص إلى البعد الواقعي 
على  بهيمنته  يتدخل  املؤلف  فإن  العمل  في 

النص ليعيده مرة أخرى إلى املتخّيل
أما الناقد فهد توفيق الهندال من مختبر 
سرديات البحرين، فشدد على أهمية التفكير 
في الرواية التفاعلية باعتبارها حاجة ماسة 
ليس لكونها وسيلة إلكترونية وإنما لبعدها 
الثقافي وما يمكن أن تحققه من حضور جديد 

لألدب.
السردي«  »الوسط  مفهوم  خالل  ومن 
سردية  منظومة  لدينا  أنه  الهندال  اعتبر 
يمكن أن تكون متكاملة وتحقق خطابا روائيا 
أطراف  جميع  على  يعتمد  جديدا  سرديا 
والناشر  واملتلقي  الكاتب  فيها  بما  الكتابة 
واملنتج أي كل ما يشكل هذا الوسط املتكامل. 
واألكاديمية  الليبية  الروائية  واختارت 
ألعمال  إلى  الرجوع  املصري،  فريدة 
اعتبرت  حيث  الليبي،  السرد  في  التاريخية 
عداد  في  الكاتب  يضع  بالتاريخ  الوعي  أن 
أن  معتبرة  التاريخ،  هذا  عن  املسؤولني 
الكاتب الذي يختار الكتابة التاريخية يكون 
أن  كما  تاريخية،  وثيقة  يسجل  من  بمثابة 
عليه استحضار أن لها أهمية حيوية لقرائه 

املعاصرين ولقراء املستقبل.
وختم الندوة الناقد واألكاديمي املغربي 
السرديات  مختبر  عن  قاسمي  يحيى  محمد 
بسط  الذي  البيضاء،  الدار  بنمسيك  بآداب 
للرواية  وموضوعاتية  إحصائية  صورة 
الصدارة  تحتل  أنها  إلى  مشيرا  املغربية، 
من حيث غزارة اإلنتاج في األقطار املغاربية، 
وليبيا  وتونس  الجزائر  رواية  على  متقدمة 

الروائي  اإلبداع  باسطا حصيلة  ومورتانيا، 
املغربي التي تضاعفت خالل األلفية الثالثة، 
رواية،   312 صدرت   2000 إلى   1941 فمن 
 1320 بلغت  فقد   2020 إلى   2001 من  أما 
وذكر  مرات.  أربع  تضاعفت  أنها  أي  رواية 
فيه  بلغت  الثالثة  األلفية  األول من  العقد  أن 
414 رواية فيما العشرية التالية بلغت 910 
رواية، أي أن العقد الثاني كان مضاعفا عن 

سابقه.
يكتب  التي  التيمات  أهم  قاسمي  وقّدم 
انفراد  إلى  مشيرا  املغاربة،  الروائيون  فيها 
ما  رأسها  على  املواضيع  ببعض  املغرب 
التي  وهي  التعسفي«  الطرد  »رواية  سماها 
تتناول قضية طرد املغاربة من الجزائر، كما 
أن هناك ما سماه »الرواية املنجمية« القادمة 
من مناطق املناجم وأغلبها من مدينة جرادة 
األنواع  تلك  إلى  ويضاف  املغرب.  شرق  في 

منذ  تظهر  بدأت  التي  الجائحة«  »رواية 
قاسمي  منها  أحصى  وقد  املاضية،  السنة 

تقريبا 20 رواية مغربية لحد اآلن.
والتي  للقاء  الختامية  الورقة  وفي 
كلمة  بعد  أكد  أزوغ  إبراهيم  الباحث  قدمها 
اللقاء أن  في الشكر لألساتذة املشاركني في 
اللقاء،  أعمال وأشغال هذا  يثمن  إذ  املختبر 
إلى  اللقاءات  هذه  تتحول  يأمل   أن  فإنه 
الجائحة،  أثر  زوال  بعد  حضورية  لقاءات 
مختبرات  مشاركة  دائرة  تتوسع  و  أن 
السرديات واملختبرات املهتمة بالسرد عموما 
اللقاءات  تتحول  وأن  الالحقة  الدورات  في 
إلى تقليد دوري، ألن املختبر يرمي إلى تمتني 
عالقات التفاعل والتبادل للخبرات واملعارف 
وأشكال التأطير، وتطوير تصوراتنا لقضايا 
البحث  مجاالت  في  واملستقبل  الراهن 

والثقافة.

الندوة األولى لمختبرات السرديات بالعالم العربي:

 �لرو�ية  ِمر�آة �ملجتمعات

القادر  عبد  للدكتور  صدر   العريقة،  أثر  دار  عن 
و«عينان  العاشب«  »النمر  بعنوان  كتابان جديدان  وساط، 

واسعتان«.
وقد سبق للدكتور الشاعر والقاص واملترجم وصاحب 
رأس  بينها:   من  الكتب  من  أصدر مجموعة  أن  موسوعات 
تحت  تموت  ال  الخيول  حجر،  من  طبول  الشعراء،  فندق 

السقف.  

تنفيذا ملقترحها اإلبداعي بنشر 30 ديوانا في شهر واحد من 19 فبراير الى 
21 مارس 2021 تحت شعار » ألن الشعر يستحق« ضمن برنامج ربيع املؤسسة 
الثقافي 2021، أطلقت مؤسسة مقاربات العنوان االبداعي الثاني للشاعر املغربي 
مصطفى ملح بعنوان: »آخر الناجني من الطوفان«،  لوحة الغالف للفنان  املبدع  

معتز العمري .
 وقد جاء في بيان املؤسسة أن الدوواوين ستقدم كلها ضمن املنتدى العربي 

الثامن الذي ستتحضنه مدينة فاس في األسبوع الثالث من مارس القادم.
يذكر ان البرنامج الذي تم إطالقه، يقيم 30 يوما في ضيافة اإلبداع من خالل 

شعراء ودواوين من العالم العربي.

صدور كتاَبين للدكتور عبد القادر وساط : 

»�لنمر �لعا�ضب« 
و»عينان و��ضعتان« 

» آخر الناجين من الطوفان« لمصطفى ملح  

 �لديو�ن �لثاين من دو�وين 
�ضهر �ل�ضعر �لثالثني



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  23 فبراير 2021 املوافق 11 رجب 1441 العدد 12.775

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرفبرايررجباأليام

102206:3913:4916:5519:2620:40اإلثنين

112306:3813:4916:5619:2720:41الثالثاء

122406:3713:4916:5619:2820:42األربعاء

132506:3513:4916:5719:2920:42الخميس

142606:3413:4816:5719:2920:43الجمعة

152706:3313:4816:5819:3020:44السبت

162806:3213:4816:5819:3120:45األحد
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2021/02/21

12.470 
توزيع: 
سبريس

ع.س.ن /4487 / إ.د

المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف 
بالقنيطرة

المديرية الفرعية اإلقليمية
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح رقم 2021/01
طلب عروض مفتوح خاص 
بالمقاوالت الوطنية الصغرى 
والمتوسطة أو التعاونيات 
أو اتحاد التعاونيات ورجال 

األعمال.
على   2021/03/18 ف��ي 
صباحا  العاشرة  الساعة 
المدير  مكاتب  ف��ي  سيتم 
الفرعي اإلقليمي لدى محكمة 
فتح  بالقنيطرة  االستئناف 
بطلب  المتعلقة  األظ��رف��ة 
أثمان  بعروض  ال��ع��روض 
ألجل اقتناء لوازم المعدات 
المعلوماتية  و  التقنية 
للدائرة القضائية بالقنيطرة.

ي��م��ك��ن س��ح��ب م��ل��ف طلب 
المديرية  بمكاتب  العروض 
الفرعية اإلقليمية لدى محكمة 
و  بالقنيطرة  االستئناف 
يمكن كذلك تحميله إلكترونيا 
من بوابة صفقات العمومية 
www.marchespublics.

.gov.ma
حدد مبلغ الضمان المؤقت 
ألف  تالثون   )30000( في 

درهم.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب المشروع 
في مبلغ )380.00 153 1( 
م��ل��ي��ون وم���ائ���ة وث��الث��ة 
وخمسون ألف وثالثة مائة 
و تمانون  درهم مع احتساب 

الرسوم.
من  ك���ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
وإي���داع  وت��ق��دي��م  محتوى 
مطابق  المتنافسين  ملفات 

 ،27 المادتين  لمقتضيات 
ال��م��رس��وم  م���ن  و31   29
 8 في  الصادر   2.12.349
 20(  1434 األولى  جمادى 
المتعلق   )2013 م���ارس 

بالصفقات العمومية.
يمكن للمتنافسين:

عن  إم��ا إرس��ال أظرفتهم   -
المضمون  البريد  ط��ري��ق 
بإفادة باالستالم إلى المكتب 

المذكور؛
- إما إيداعها، مقابل وصل، 
الفرعي  ال��م��دي��ر  بمكتب 
محكمة  ل����دى  اإلق��ل��ي��م��ي 

االستئناف بالقنيطرة؛
مباشرة  تسليمها  إم��ا   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة، وقبل فتح 

األظرفة.
- إما إرسالها إلكترونيا عبر 
العموم?ة  الصفقات  بوابة 
www.marchespublics.

gov.ma
إن العينات التي يستوجبها 
يجب  العروض  طلب  ملف 
المدير  بمكتب  إي��داع��ه��ا 
الفرعي اإلقليمي لدى محكمة 
قبل  بالقنيطرة  االستئناف 
على  ي��������وم2021/03/17 
الساعة الرابعة بعد الزوال.

ال��م��ث��ب��ت��ة  ال���وث���ائ���ق  إن 
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
المنصوص عليها في المادة 

8 من نظام االستشارة.
  ع.س.ن /610/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة التجهيز و النقل و 

اللوجستيك و الماء
ال��م��ك��ت�����ب ال��وط��ن���ي 
لل��س��ك��ك ال��ح��دي��دي��ة

قطب المالية و المشتريات 

و القانوني  
مديرية المشتري���������ات 

إع��الن ع��ن ط��ل��ب 
ع��روض  م��ف��ت��وح رق����م 

AOT5641/PIC
في   يوم  24 م�����������ارس 
2021  على  الساعة التاسعة   
بمكاتب  سيتم  ص��ب��اح��ا  
المهني  ال��ت��ك��وي��ن  م��رك��ز 
للسكك  الوطني  للمكتب  
الحديدية الكائن بزنقة محمد 
التريكي  , أكدال, الرباط  , 
فتح األظرفة المتعلقة بطلب 

عروض االثمان ألجل:
 LIGNE  
CASABLANCA / FES

 Rréalisation de
 l'éclairage public sur

les rétablissements
 routiers des ponts
 de remplacement
 des passages à niveau

1078
 et 1079 en ville de SIDI
 KACEM et de l'ex PN
 1534 en ville d'AIN

TAOUJDATE
  يمكن   تحميل  ملف طلب 
من  مج������������انا  العروض  
و  للم  االلكتروني  الموقع 
www.oncf.ma او  س ح 
على بوابة صفقات العمومية 
www.marchespublics.

للشروط  طبقا   gov.ma
المحددة في المادة »ادخال 
ق��ان��ون  م���ن  تعديالت« 

االستشارة.
المؤقتة  الضمانة  قيمة   -
محددة في مبلغ 000.00 15  

درهما; 
- ت��ق��دي��ر ق��ي��م��ة االش��غ��ال 
طرف صاحب  من  المنجزة 
المشروع محددة  في مبلغ   

مع   000.00 800 1درهما  
القيمة  ضريبة  احتساب 

المضافة ; 
يجب أن يكون كل من  محتوى  
و تقديم  ملفات المتنافسين 
م��ط��اب��ق��ي��ن ل��م��ق��ت��ض��ي��ات 
المادتين  27  و29  و  31  
RG.0003/ القانون   من 

   PMC - version 02
و  شروط  بتحديد  المتعلق 
أشكال إبرام صفقات المكتب 
الوطني للسكك الجديدية .

و يمكن للمتنافسين :
-إما إيداع أظرفتهم، مقابل 
 COD ب��م��ك��ت��ب  وص�����ل 
ال��مشتريات   ل��م��دي��ري��ة 
زنقة  مكرر,   8 ب  الكائنة 
الغافقي،  ال��رح��م��ان  ع��ب��د 

الرباط- أكدالَ.
و إم���ا  إرس��ال��ه��ا عن     -  
المضمون  البريد  طريق  
بإفادة باالستالم إلى المكتب 
بنفس  س��اب��ق��ا  ال��م��ذك��ور 

العنوان المشار أعاله.
مباشرة  تسليمها  إم��ا   -   
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة و قبل فتح 

األظرفة.
الواجب   المثبتة  الوثائق  
اإلدالء بها هي المنصوص 
عليها في المادة 4  من قانون 

استشارة. 
االدالء   المتنافسين  على 
لألصل   مطابقة  بنسخة 
المسلمة  االعتماد  لشهادة 
الوطني  المكتب  طرف  من 
ل��ل��م��اء و ال��ك��ه��رب��اء ف��رع 
انجاز  الش��غ��ال  الكهرباء 
  MT/BT الخطوط   شبكة 
)  شهادة االعتماد من نوع   
 MT-BT2   او MT-BT1

 . MT-BT3 ( او
 ع.س.ن /613/ إ.د

ع.س.ن /027/ إ.تع.س.ن /026/ إ.ت

ع.س.ن /028/ إ.ت



 المملكة المغربية
وزارة الداخلية

والية جهة الدار البيضاء 
- سطات

عمالة إقليم سطات
دائرة سطات الجنوبية

قيادة  كيسر
جماعة كيسر

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم  2021/01 
في يوم الخميس

03/18/ 2021 على الساعة 
العاشرة صباحًا، سيتم في 
فتح  كيسر  ج��م��اع��ة  م��ق��ر 
بطلب  المتعلقة  األظ��رف��ة 
أثمان  بعروض  ال��ع��روض 
مفتوح ألجل : أشغال كهربة 
لكيسر  األسبوعي  السوق 
التابع لجماعة كيسر- إقليم 

سطات.
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
العروض من مكتب الصفقات 

العمومية بجماعة كيسر. 
تحميله  ك��ذل��ك  وي��م��ك��ن   -
إل��ك��ت��رون��ي��ًا م���ن ب��واب��ة 
www. الصفقات العمومية
marchespublics.gov.

   ma
- حدد مبلغ الضمان المؤقت 
ألف  وعشرين  خمسة  في 
درهم ) 25.000,00 درهم(

كلفة تقدير األشغال محددة 
من طرف صاحب المشروع 
مبلغ تسعمائة وتسعة  في 
وس���ب���ع���ون أل�����ف دره����م 
وثمانمائة وستة وتسعون 
درهما )979.896,00 درهم( 

مع احتساب الرسوم.
 يجب أن يكون كل من محتوى 
وتقديم وإيداع المتنافسين 
المواد  لمقتضيات  مطابق 
27 و29 و31 من المرسوم 
 8 في  الصادر   2.12.349
 20(  1434 األولى  جمادى 
المتعلق   )2013 م���ارس 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:

عن  أظرفتهم  إرس��ال  إما   -
المضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم إلى مكتب 
الصفقات العمومية بجماعة 

كيسر؛
إيداعها مقابل وصل  إما   -

بالمكتب المذكور؛
بطريقة  إي��داع��ه��ا  إم���ا   -
إل��ك��ت��رون��ي��ة ع��ب��ر ب��واب��ة 
طبقًا  العمومية  الصفقات 
لمقتضيات القرار رقم 14.20 
 2014/09/04 ب��ت��اري��خ 
مساطر  بتجريد  المتعلق 
العمومية  الصفقات  إبرام 

من الصفة المادية ؛
مباشرة  تسليمها  إم��ا   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- لقد تقرر القيام بزيارة إلى 
المواقع يوم 2021/03/08 
ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة 
 : االنطالقة  نقطة  صباحًا. 

مقر جماعة كيسر.
- ل��ق��د ت��م ت��ح��دي��د ت��اري��خ 
2021/03/17 على الساعة 
العاشرة صباحًا آخر أجل 
الوصفية  الوثائق  إلي��داع 
بالمصلحة التقنية بجماعة 
كيسر طبقا للشروط الواردة 
في المادة 34 من المرسوم 
 8 في  الصادر   2.12.349
 20(  1434 األولى  جمادى 
المتعلق   )2013 م���ارس 

بالصفقات العمومية.
ال��م��ث��ب��ت��ة  ال���وث���ائ���ق  إن 
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
المنصوص عليها في المادة 

10 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن /615 / إ.د

n n n n n n n 

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

والية جهة الدار البيضاء 
- سطات

عمالة إقليم سطات
دائرة سطات الجنوبية

قيادة  كيسر
جماعة كيسر

إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم  2021/02 

ف������ي ي�������وم ال���خ���م���ي���س 
2021/03/18 على الساعة 
صباحًا،  عشرة  ال��ح��ادي��ة 
سيتم في مقر جماعة كيسر 
المتعلقة  األظ���رف���ة  ف��ت��ح 
بعروض  ال��ع��روض  بطلب 
أثمان مفتوح ألجل : إنجاز 
وتتبع  التقنية  ال��دراس��ات 
كيسر  مركز  تهيئة  أشغال 
بجماعة كيسر- إقليم سطات.

طلب  ملف  سحب  يمكن   -
العروض من مكتب الصفقات 

العمومية بجماعة كيسر. 
تحميله  ك��ذل��ك  وي��م��ك��ن   -
إل��ك��ت��رون��ي��ًا م���ن ب��واب��ة 
www. الصفقات العمومية
marchespublics.gov.

   ma
- حدد مبلغ الضمان المؤقت 
 ( دره���م  أل��ف  ثالثين  ف��ي 

30.000,00 درهم(
كلفة تقدير الدراسات محددة 
من طرف صاحب المشروع 
ف���ي م��ب��ل��غ م��ل��ي��ون دره���م 
درهم(   1.000.000,00(

مع احتساب الرسوم.
 يجب أن يكون كل من محتوى 
وتقديم وإيداع المتنافسين 
المواد  لمقتضيات  مطابق 
27 و29 و31 من المرسوم 
 8 في  الصادر   2.12.349
 20(  1434 األولى  جمادى 
المتعلق   )2013 م���ارس 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:

عن  أظرفتهم  إرس��ال  إما   -
المضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم إلى مكتب 
الصفقات العمومية بجماعة 

كيسر؛
مقابل وصل  إما إيداعها   -

بالمكتب المذكور؛
بطريقة  إي��داع��ه��ا  إم���ا   -
إل��ك��ت��رون��ي��ة ع��ب��ر ب��واب��ة 
طبقًا  العمومية  الصفقات 
لمقتضيات القرار رقم 14.20 
 2014/09/04 ب��ت��اري��خ 
مساطر  بتجريد  المتعلق 
العمومية  الصفقات  إبرام 

من الصفة المادية ؛
مباشرة  تسليمها  إم��ا   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- لقد تقرر القيام بزيارة إلى 
المواقع يوم 2021/03/08 
على الساعة الحادية عشرة 
 : االنطالقة  نقطة  صباحًا. 

مقر جماعة كيسر.
ال��م��ث��ب��ت��ة  ال���وث���ائ���ق  إن 
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
المنصوص عليها في المادة 

09 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن /616 / إ.د

n n n n n n n

   المملك��ة المغربي��ة 
 وزارة الداخلي��ة 

 عمال�ة إقلي��م قلعة 
السراغنة 

 جماعة  تماللت 
إع�الن ع�ن ع�رض أثم�ان 

مفتوح 
رق�م   2021/02 

  ف�ي ي�وم 23/ 03 / 2021    
على الساع��ة 11 صباحا  ،

الجماع��ة  بمق��ر  سيت��م   
تماللت   لمدين��ة  الحضري�ة 
المتعلق   األظرف���ة  فت���ح 
المفتوح   العروض  بطل�ب 
المتعلق    2021/02 رق��م 
شبكة   ت��ه��ي��ئ��ة  ب��أش��غ��ال 
ل��ل��ص��رف ال��ص��ح��ي ب���دوار 

الشاوي.
طلب  مل��ف  سح�ب  يمك�ن   
العروض بمكت�ب الصفق�ات 
، ويمك�ن  بجماعة  تماللت 
www. س��ح��ب��ه   ك���ذل���ك 
marchespublics.gov.
ma  إلكترونيا من بواب��ة 

الصفق��ات العمومية  :
الضم��ان  مبل��غ  ح��دد   -
المؤق��ت في مبل��غ ستة آالف   
درهم   ) 6.000   درهم (   

- كلفة تقدير األعمال محددة 
من طرف صاحب المشروع 
في مبل��غ :  330.576  درهم 

ثالثمائة وثالثون  ألف  و 
وسبعون  وستة  خمسمائة 
درهم  مع احتساب الرسوم        
من  ك��ل  يك�ون  أن  يج�ب   
محت�وى وتقدي��م  و إيداع 
المتنافسي��ن  ملف���ات 
لمقتضي�ات  مطابقي�ن 
و31   29 و   27 المادتي�ن 
من المرس���وم رق��م 2--12 
349 الصادر في  8 جمادى 
20مارس   (1434 األول��ى 
2013( المتعلق بالصفقات 

العمومية.
  ويمكن للمتنافسين : 

طريق  عن  إرساله��ا  إما   -
بإف��ادة  المضمون  البري��د 
المكتب  إل��ى  ب��االس��ت��الم 
السي��د  اس��م  في  المذكور 
رئيس المجل��س البل��دي.      
- إم��ا إي�داع أظرفته��م مقا 
ب��ل وصل بمكت��ب  الصفقات 

بالجماعة  .
مباشرة  تسليمه��ا  إم��ا   -
لرئيس مكتب طلب العروض 

وقبل  الجلسة  بداي��ة  عند 
فتح األظرف��ة .

- إما ايداعها الكترونيا عبر 
العمومية  الصفقات  بوابة 
www.marchespublics.

  gov.ma
ال��م��ث��ب��ت��ة  ال���وث���ائ���ق  إن 
هي  بها   اإلدالء  ال��واج��ب 
في  عليها  المنصوص  تلك 
ف��ي نظام   09 رق��م  ال��م��ادة 

اإلستشارة.
 ع.س.ن /617 / إ.د
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اإ�سناد تنظيم البطولة الإفريقية 
للكرة الطائرة �سبان لنيجيريا 

المغربية  تترأسه  والذي  الطائرة  للكرة  األفريقي  االتحاد  قرر 
بشرى حجيج، إسناد تنظيم البطولة اإلفريقية للشبان أقل من 19 
لنيجيريا و ذلك في الفترة الممتدة من 1إلى 9 من شهر مارس القادم.

وجاء اختيار نيجيريا الحتضان هذه البطولة بعدما انسحبت 
مدغشقر التي كانت هي البلد الذي عهد له بتنظيم البطولة إلى 
جانب بطولة الشابات أقل من 18سنة والتي تجري هي األخرى 
في نفس التوقيت وبنفس البلد، مع العلم أن المنتخبين الفائزين 
بهذه البطولة سيمثالن القارة السمراء في بطولة العالم في هذه 

الفئة العمرية شبان وشابات. 
وتجدر اإلشارة إلى أن الكاميرون والكونغو الديمقراطية وإفريقيا 
الوسطى وجمهورية مصر العربية وتونس ومدغشقر والمغرب 
باإلضافة إلى البلد المنظم نيجيريا عبروا عن مشاركتهم في هاتين 

البطولتين.
سعيد العلوي

محمد الكي�سر يعلن عن ا�ستقالته 
من تدريب الكوكب المراك�سي

أعلن محمد الكيسر عن استقالته من تدريب الكوكب المراكشي 
مباشرة عقب هزيمة فريقه أمام مضيفه سطاد الرباطي بهدف دون 
رد لحساب الدورة الحادية عشرة من بطولة القسم الوطني الثاني.
وبرر الكيسر،في تصريح صحفي، قراره عن عجز المكتب المسير 
في تأهيل أحد عشر العبا كان يعول عليهم لتقوية تركيبة الكوكب، 
مما خلق له عدة متاعب واكراهات متعددة في عمله، وكانت من بين 
أسباب كبوات الفريق. مضيفا أنه طالب في أكثر من مرة بضرورة 
اإلسراع بتأهيل الالعبين الجدد الذين تم انتدابهم في الميركاتو 
الشتوي لسد الخصاص، مشددا على أنه ال يعقل أن يلعب الفريق 
من  تلقي مجموعة  على  زيادة  البطولة  في  العبا  بخمسة عشرة 
العبيه بطاقات صفراء الشيء الذي سيجبر الكوكب على إجراء 
الدورة المقبلة أمام اتحاد تمارة  بعشرة العبين. وزاد الكيسر« 
هناك أيضا مشاكل مادية ال حصر لها لم يتم لحد الساعة تجاوزها، 

وفي ظل هذه االكراهات فضلت تقديم استقالتي«.
طرف  من  الحلول  إيجاد  ض��رورة  على  الكيسر  محمد  وشدد 

مسؤولي الكوكب إلنقاذ الفريق قبل فوات األوان.
وعلمت الجريدة أن المكتب المسير للكوكب سيعقد اجتماعا 
طارئا في غضون أربعة وعشرين ساعة القادمة للبث في استقالة 

المدرب الكيسر ، واتخاذ القرار المناسب.
استقالة الكيسر فندت كل األخبار التي راجت من إدارة الكوكب 
بان أزمة )الفيفا( قد تم حلها وسيتم تأهيل جميع الالعبين الجدد.

 
محمد فالل 

ظهر فريق 
شباب 

المحمدية 
متماسك 

الخطوط في 
اللقاء، وقام 

العبوه بصنع 
العديد من 
المحاوالت 
الهجومية 

أثمرت إحداها 
هدفا في 

الدقيقة 
76بواسطة 

الالعب كمال 
القرع

الـريـــا�سي
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عبد المجيد النبسي

انهزم المنتخب المغربي لكرة السلة، أول أمس األحد، 
المصري  بحصة  بالمنتخب   التي جمعته  المباراة  في 
إقصائيات  الثالث ،من  اليوم  برسم  59 مقابل 84 وذلك 
المجموعة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات »أفروباسكيط« 

رواندا 21.

وبرزت قوة المنتخب المصري من خالل فارق النقط 
الذي بلغ 25 نقطة.

وحقق ذلك بفضل مستواه العالي وسيطرته في الربع 
األول والثاني والتي ضمن بها الفوز والتأهل.  

تفوق  األول  الربع  عرف  المباراة،فقد  تفاصيل  وفي 
المنتخب المصري بحصة 28 مقابل17، والربع الثاني 
بحصة 29 مقابل 15، في حين تعادل المنتخبان في الربع 
الثالث، بحصة 13مقابل 13،  وانتصر المنتخب الوطني  

المغربي في الربع الرابع،وبفارق نقطة واحدة 15مقابل 
14 ،ولينتهي اللقاء بفوز  المنتخب المصري بحصة 84 

مقابل 59 .
وبهذا الفوز، ضمن المنتخب الوطني  المصري ،رسميا 
التأهل لنهائيات« أفرو باسكيط »التي ستجرى برواندا 

في شهر غشت 2021.
مقابل ذلك، الزال قرار تأهل المنتخب المغربي لم يقرر 
بعد، وذلك  بعدما قرر االتحاد الدولي لكرة السلة )المنطقة 

اإلفريقية(، تأجيل  مباريات منتخب أوغندا بسبب تعرض 
بفيروس  لإلصابة  األوغندي،  الوفد  من  أعضاء  خمسة 
في انتظار اتخاذ القرار  كورونا المستجد »كوفيد 19« 

النهائي من طرف االتحاد الدولي للعبة.
مباراته  في  انتصر  كان  المغربي  المنتخب  أن  يذكر، 
األولى  أمام الرأس األخضر بحصة 72 نقطة مقابل 89،ولم 
يجر مباراته الثانية ضد منتخب أوغندا، بعد أن تسلل 

فيروس )كوفيد - 19( إلى البعثة األوغندية.

قرار تأهل المنتخب الوطني المغربي بيد اإلتحاد الدولي للعبة بعد هزمية املنتخب الوطني لكرة السلة أمام املنتخب املصري

الدفاع الجديدي ينتف�ض في وادزم و�سباب 
المحمدية يعود بالتعادل من بركان

ع.بلبودالي

ضربة  وبفضل  بعيد  من  بركان  نهضة  فريق  ع��اد 
جزاء ليحرز هدف التعادل ويتجنب هزيمة بالميدان في 
المباراة التي استقبل خاللها،أول أمس األحد،فريق شباب 
المحمدية والتي انتهت بهدف لمثله،وذلك برسم الدورة 

السابعة للبطولة الوطنية االحترافية األولى.
وظهر فريق شباب المحمدية متماسك الخطوط في 
اللقاء، وقام العبوه بصنع العديد من المحاوالت الهجومية 
أثمرت إحداها هدفا في الدقيقة 67بواسطة الالعب كمال 
القرع ، قبل أن يعدل الكفة لفريق نهضة بركان محسن 

ياجور في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.
وحل الفريق البركاني ،عقب هذا التعادل، في المركز 
الثالث برصيد 11 نقطة رفقة فريق أولمبيك آسفي، فيما 
ارتقى فريق شباب المحمدية إلى الرتبة السابعة إلى 
جانب فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي برصيد 

تسع نقط
الفريق الفاسي من جهته، فشل في تحقيق الفوز في 
ميدانه في نفس الدورة وفي نفس اليوم، حيث تعادل 
مع ضيفه حسنية أكادير بدون أهداف في المباراة التي 

جمعتهما على أرضية ملعب الحسن الثاني بفاس. 
وحل فريق المغرب الفاسي ، عقب هذا التعادل، في 
المركز الخامس إلى جانب يوسفية برشيد وإتحاد طنجة 
برصيد 01 نقط ، فيما ظل فريق حسنية أكادير في المركز 

11 إلى جانب المغرب التطواني بسبع نقط.
وشهدت الدورة السابعة انتفاضة فريق الدفاع الحسني 
الجديدي الذي انتزع فوزا ثمينا حين حل ضيفا على فريق  
سريع وادي زم على أرضية ملعب الفوسفاط بخريبكة. 
وسجل هدفي الفريق الجديدي كل من خالد الغافولي )د 

61 ( ومسعود جوما )د 63(.
واحتل فريق الدفاع الجديدي ، عقب هذا الفوز، المركز 
العاشر برصيد ثماني نقط، فيما ظل فريق سريع وادي 

الرباطي  الفتح  أندية  جانب  إلى  ال21  المركز  في  زم 
وحسنية أكادير.

االحترافية  البطولة  من  السابعة  ال��دورة  وعرفت 
وتلعب  طنجة  واتحاد  الرجاء  مباراة  تأجيل  األول��ى 
بعد غد الخميس وذلك بسبب التزام الفريق البيضاوي 

بمنافسات كأس الكاف.
ال��دورة  أفرزتها  التي  الكاملة  النتائج  يلي  وفيما 

السابعة:

نهضة الزمامرة - الوداد الرياضي..............................2-1 
المغرب التطواني - أولمبيك آسفي..........................3-1 
الفتح الرباطي - يوسفية برشيد.................................2-1 
مولودية وجدة - الجيش الملكي.................................2-1
نهضة بركان - شباب المحمدية..................................1-1 
سريع وادي زم - الدفاع الجديدي................................2-0
المغرب الفاسي - حسنية أكادير................................0-0

الرجاء يمر لدور المجموعات في انتظار تقوية خطوطه مستقبال                                                                          ت: إعالم الجامعة

عزيز بلبودالي

أحرز فريق الرجاء أول أمس األحد، بطاقة التأهل إلى دور 
وذلك  القدم،  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  لكأس  المجموعات 
بعد تفوقه بضربات الترجيح على مضيفه االتحاد المونستري 
التونسي، بعد أن انتهى الوقت األصلي بتقدم الفريق التونسي 

بهدف دون رد.
وتلقى فريق الرجاء هدفا في الدقيقة 39، بعد أن تمكن فريق 

االتحاد المنستيري من افتتاح باب التسجيل عن طريق الالعب 
إلياس الجالس، ليصبح الفريقان متعادلين بنفس النتيجة بعد أن 
كان الرجاء فاز في لقاء الذهاب بهدف لصفر. ورغم تبادل العديد 
من المحاوالت الهجومية من الفريقين،بقيت نتيجة المباراة على 
حالها، ليحتكما الفريقان لضربات الترجيح، التي نجح خاللها 
الحارس أنس الزنيتي في التصدي لضرتين ترجيحيتين، ليعود 
بذلك فريق الرجاء من تونس ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات 

لكأس الكونفدرالية اإلفريقية.
الخامس  محمد  الرياضي  وبالمركب  المنافسة،  نفس  في 

على  )الطاس(  البيضاوي  االتحاد  يقو  لم  بالدارالبيضاء، 
أمس  أول  نتيجة  في  تفوقه  رغم  الزامبي،  نكانا  تجاوز ضيفه 
األحد بهدفين لواحد، لكنه أقصي بعد أن كان انهزم في زامبيا 
بهدفين لصفر. وتنتهي مغامرة فريق كاريان سنطرال عند هذه 
المحطة، حيث ودع منافسات كأس الكونفدرالية اإلفريقية مخلفا 
القارة. كبار  وسط  بصمته  وترك  وناضل  قاوم  فريق   صورة 

 )4 )د  بنتايك  البيضاوي محمود  االتحاد  فريق  وسجل هدفي 
وأيمن ديراني )د 38(، فيما سجل هدف الفريق الزامبي سيمون 

مولينغا )د 57(.

الرجاء 
يتاأهل 

ب�سق 
 الأنف�ض
الطا�ض 
ونهاية 

المغامرة

كأس الكاف.. آخر محطة قبل دور المجموعات

شباب المحمدية كاد يعود بالفوز من بركان..                          ت: إعالم الجامعة



عبدالمجيد بنهاشم

رفض بعض مسيرو ومرافقو نادي شباب تاراست 
لكرة القدم النسوية مرافقة الالعبة حسناء كازوني 
البيضاء عبر  الدار  أو مصحات  ألحد مستشفيات 
سيارة اإلسعاف من ملعب الصخور السوداء،السبت 
الماضي، بعد إصابتها مع انطالق الجولة الثانية 
للمباراة التي جمعت فريقها نادي شباب تاراست 
بالفريق المضيف أطلس 5الفقيه بن صالح. وكانت 
إحدى  مع  اصطدمت  قد  كازوني  حسناء  الالعبة 
لمدة  وعيها  فقدت  الفريق،و  نفس  من  زميالتها 
من  الشاذلي  أشرف  اللقاء  حكم  اضطر  ما  زمنية 

عصبة الجنوب إلى توقف المباراة ألكثر من ثالثة 
دقائق. وقد تدخلت مسعفة نادي شباب تاراست في 
غياب الطبيب بوسائل جد بسيطة وبعد تدخل بعض 
الفعاليات من بينها أمن الحي المحمدي عين السبع 
بإدخال سيارة اإلسعاف بالقرب من أرضية الملعب 
وتزويد الالعبة المصابة من حصة من االكسجين رفقة 
المسعفة وبعض الالعبات اللواتي تأثرن لهذا المشهد 
المؤلم. كما طالب بعض المتدخلين من سائق سيارة 
اإلسعاف بنقل الالعبة المصابة ألحد المستشفيات 
أو المصحات بالحي المحمدي والذي كان مستعدا 
لتلبية الطلب وظل ينتظر من بعض مسيري ومرافقي 
نادي شباب تاراست قصد مرافقة الالعبة حسناء 
كازوني التي كانت في وضعية حرجة،لكن دون جدوى 

بعد أن أجاب احدهم بأن المصابة تتعرض في أكثر 
من مناسبة لمثل هذه الحاالت التي سموها بالصرع 
،وان الالعبة سوف تتعافى في الحين. ورغم أنها 
حاولت النهوض فقد كانت حالتها حرجة و تستدعي 
تدخل الطبيب قصد العناية والعالج. وظلت بمستودع 
المالبس لغاية نهاية المباراة أمام غياب االهتمام 

والعناية من طرف المرافقين للنادي.
 مشهد مؤلم عشناه وأمام أعيننا وأعين كل من 
تابع هذا اللقاء بملعب الصخور السوداء،والذي يطرح 
العديد من األسئلة حول ما  يقال بأنه أصبح لدينا 
بطولة احترافية لكرة القدم النسوية التي تفتقد الكثير 
من الشروط الضرورية لتنظيم مباراة في كرة القدم.

نادي �سباب تارا�ست يرف�ض عالج العبة م�سابة بملعب ال�سخور ال�سوداء

البطلة السابقة 
والحكمة الدولية في 

التكواندو ماجدة الزهراني لـ 
»االتحاد االشتراكي«:

 اأتعر�ض للم�سايقة والتهديد  
أوضحت ماجدة الزهراني البطلة السابقة والحكمة الدولية في التكواندو،في اتصال هاتفي 
مع الجريدة، أنها تتعرض للتهديد وللمضايقة والتحرش الجنسي لدفعها إلى تقديم تنازلها 
عن الشكاية  التي وضعتها لدى المصالح األمنية والقضائية المختصة والتي  تتعلق بالسرقة 

والتعنيف والتحرش.
وتقول ماجدة الزهراني أنها فوجئت بعد عودتها للمغرب من فرنسا حيث ظلت عالقة هناك 
الرباط  بمدينة  تقطنها  التي  العمارة  الكهربائي داخل  2020 بسرقة عدادها  منذ شهر مارس 

وأيضا بتخريب سيارتها الخاصة التي كانت مركونة بالمرآب. 
ولجأت المشتكية إلى القضاء بواسطة محام بناء على شريط فيديو يوثق عملية السرقة مده 

بها أحد الجيران الذي قام بالتصوير.
ومنذ تقديم الشكاية إلى الجهات المعنية، تحولت حياة ماجدة الزهراني إلى جحيم 

حسب تصريحه للجريدة،بل وصل األمر إلى التحرش والسب والقذف بسبب 
عدم قبولها التنازل عن حقها في المتابعة القضائية.

 يذكر أن ماجدة الزهراني كانت عائدة من هولندا إلى المغرب 
حيث شاركت في تحكيم الدوري الدولي للتكواندو من 06 
إلى 09 مارس 2020. لكن بسبب اإلجراءات االحترازية التي 
اتخذت فجأة،وجدت ماجدة الزهراني نفسها عالقة بفرنسا.

لإلشارة، اختيرت الحكمة الدولية الزهراني في ختام 
الدوري المفتوح دوتش« للتكواندو الذي جرى بمدينة 

إيندهوفن الهولندية كأفضل حكمة من بين 60 حكم  
وحكمة.

كما توجت في شهر فبراير 2020 من طرف االتحاد 
الدولي للتكواندو، كأحسن حكمة في الدوري الدولي 
المفتوح الذي احتضنته السويد من بين 80 

حكم وحكمة.
 

عزيز بلبودالي
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سقوط الالعبتني بعد االصطدام

محبو الكوديم الذين راحوا ضحية حادثة سير أثناء مرافقتهم للفريق

ع.س.ن /621/ إ.د

كرة القدم 
النسوية:

البطولة الوطنية االحترافية الثانية )الدورة الـ 11(
اتحاد الخمي�سات يتعثر داخل ميدانه والكوكب ي�سقط في الرباط

من   11 الجولة  مباريات  األحد  أمس  أول  اختتمت 
في  المباريات  كل  بإجراء  الثانية  االحترافية  البطولة 
انتظار لقاء االتحاد البيضاوي ووداد تمارة الذي برمج 

لبعد غد الخميس.
أهم ما سجلته نتائج يوم األحد، تعثر اتحاد الخميسات 
داخل ميدانه على يد الراسينغ البيضاوي المتفوق بهدفين 
لهدف واحد. وعاد اتحاد تواركة بتعادل ثمين حين حل 
دائما،  سقط،األحد  السالمي،فيما  الشباب  على  ضيفا 
الكوكب المراكشي بالرباط أمام مضيفه سطاد المغربي. 
الكوكب المراكشي وبعد هزيمته،فقد خدمات مدربه محمد 
الكيسر الذي أعلن عن استقالته ألسباب ربطها بالشروط 

غير المناسبة للعمل في الفريق.
في ما يلي النتائج  الكاملة لمباريات الدورة الحادية 

عشرة للبطولة الوطنية االحترافية الثانية 

الجمعة :
شباب بن جرير - شباب خنيفرة.........................2-3 

السبت : 
أولمبيك خريبكة - النادي القنيطري....................1-1 
وداد فاس - رجاء بني مالل...............................0-1 
أولمبيك الدشيرة - جمعية سال..........................0-0

 األحد :
إ.الخميسات - الراسينغ الرياضي......................2-1 
الشباب السالمي - اتحاد تواركة........................0-0 
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الخميس 52 فبراير:
 اإلتحاد البيضاوي - وداد تمارة 

يدخل المنتخب الوطني المغربي للتايكوندو 
يومه  غاية  إلى  بفرنسا  إع��دادي  تربص  في 
األلعاب  ل��دورة  استعدادا  وذل��ك  الثالثاء، 

األولمبية القادمة )طوكيو 1202(.
المغربية  الملكية  للجامعة  ب��الغ  وذك��ر 
للتايكواندو، أن هذا التربص يدخل في إطار 
سلسلة من المعسكرات التدريبية والدوريات 
الدولية، التي ستحتضنها العديد من البلدان 
األوروبية، اعتبارا من 91 فبراير الجاري وإلى 
غاية 91 أبريل المقبل، والمنظمة بتنسيق مع 
ووزارة  المغربية  الوطنية  األولمبية  اللجنة 

الثقافة والشباب والرياضة.
وأضاف المصدر ذاته، أن النخبة الوطنية 
إلى  اإلعدادية  المحطة  هذه  بعد  ستتوجه 
غاية  وإل��ى  فبراير   42 من  ابتداء  إيطاليا 
خامس مارس المقبل، قبل السفر إلى تركيا 

مابين  المقرر  الدولي  الدوري  في  للمشاركة 
60 و21 مارس.

نحو  الرحال  الوطنية  العناصر  تشد  كما 
تدريبي  معسكر  في  ستدخل  حيث  النرويج 
من 32 إلى 03 مارس 1202، ثم إلى انجلترا 
للغرض ذاته ما بين 13 مارس و 51 أبريل، 
لتختتم سلسلة استعداداتها بالمشاركة في 
ستحتضنه  الذي  المفتوح  الدولي  ال��دوري 

إسبانيا مابين 61 و 91 أبريل المقبل.
للتايكوندو،  المغربي  المنتخب  ويتشكل 
الفرنسي  المدرب  تأطيره  على  يشرف  الذي 
دافيد سيكوت، من كل من ندى لعرج وصفية 
صالح )وزن أقل من 75 كلغ( وأميمة البوشتي 
ورباب أوهادي )وزن أقل من 94 كلغ(، في فئة 
اإلناث، وأشرف محبوبي )وزن أقل من 08 كلغ( 
وأيوب الباسل )وزن أكثر من 08 كلغ( ذكورا.

استعدادا ألولمبياد 
طوكيو 

المنتخب الوطني 
للتايكوندو في 
جولة اإعدادية 

باأوربا
بكاء مدينة على �سهداء محبي الكوديم 

محسن األكرمين

الحياة   لحظات  متخيل  ي��غ��زو  حين 
الماضية بفرحها واحتفاالتها داخل الملعب 
الشرفي بمكناس، يؤرقنا التذكر من صبح 
بليت  قد  مكناس  فأصبحت  م��وت،  حادثة 
من فرط ُنكسها حزينة على أبنائها البررة. 
ديار  غادرت  رمش  لحظة  في  أرواح  أربعة 
الحياة  بال وداع فراق أبدي، أربعة من شباب 
مدينة كانوا من بين حسنات فرحة الملعب 
من  أربعة  المباراة،  ربح  ونتيجة  الشرفي 
شبان الحماسة والعشق الوفي للك��������وديم، 
فلله ما أعطى وما أخذ، وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون.
بكاء العيون تشفي حرقة الفراق وال تجدي 
نظيركم بالوجود، هي مكناس التي تشيع 
الرياضة  بعدما شيعت  الرياضة  أحب  من 
منذ الزمن البعيد برمي الرفات البالية. هي 
مكناس التي تهدي األجساد الثرى وتسجل 
خطفهم  الموت  أن  القبر  شاهد  يافطة  في 

من بيننا حين أحبوا الرياضة حد الثمالة 
ورحلوا عّن���ا بال وداع. 

أال  أن���وار،  حسرة  وي��ا  أمين،  ع��زة  فيا 
قاتل اهلل الموت ورميها، فلله كيف اختار 
إدريس، وكيف أخذ منا سفيان؟ على طريق 
الموت تبقى روح ياسين ناهضة األنفاس 
والحياة.  بالشفاء  الدعاء  منا  وتستحق 
تالوة  إال  ذكراك����م  من  لنا  يبق  لم  شباب، 
سورة ياسين على أرواحكم الطاهرة عالنية 
وبكل مكبرات مساجد المدينة، فعلى حين 
موت  فزع  وباتت  ألما،  القلب  تنّغص  غرة 

الشهداء ينكس فرحة مدينة .
بجميع  أبكيكم  مكناس،  شباب  أبكيكم 
تبكيكم  ماء،  جدول  بال  المتالحقة  الدموع 
األنفس  تساقطت  حين  المدينة  أمهات  كل 
األربع على طريق الوفاء للفريق الرياضي 
المكناسي. كل القلوب تنفطر بكاء بعدكم ، فلم 
يعد للملعب طعم في زمن) كوفيد91( وبعد 
غياب مقاعد حجر صلد الوفاء للفريق بالحب. 
توخى حمام الموت زهرات أربع من باحة 
الملعب الشرفي بمكناس« وليس على ُظْلِم 

الحواِدث من ُمْعِدي«. هي مكناس أوالدها مثل 
الجوارح بالفقد والفواجع، هي مكناس التي 
تبكي بعيون الماء الساخن، وتهدي شهداء 
اإلنبات  ماء  الزهرات  تهدي  كما  الحوادث 
الدمع  الدمع، وإن كانت السقي من  بسقي 
الحمائم  تعدد  بعد  مكناس  هي  يجدي،  ال 
التي ثكلت السرور كله، وأصبحت المدينة 
في زهد العيش ترفض اللذات، وتنكس راية 

الفرحة حزنا. 
أبيت اليوم وأعيني ال تسعداني ألمكما 
وفؤادي »بمثل النار عن غير ما قصد«.وقد 
غادرتما األعين بنوم، وما نوم الشجى برحاب 
الرحمان قنوط. لروحكم الطاهرة دمعات حب 
أحلى مذاقا من الشهد، لروحكم شهداء طريق 
الحوادث أمين ،أنوار، إدريس، سفيان ضمة 
أم وأب وأهل ومدينة ووطن، وحزن ملعب 
والحزن  األس��ى  هو  بالفقد.  يتيما  شرفي 
يسكننا بالجمع واإلفراد، وال يسعنا إال الدعاء 
لكم بجنة الفردوس، عليكم سالم اهلل مني 
تحية شهداء النادي، فال واهلل لن تنساكم 
مكناس ما ظل النادي المكناسي فريقا باقيا.

الكوكب يخسر املبارة ويفقد مدربه                                  ت:إعالم الجامعة
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اأمريكا ثاين اأكرب دول العامل 
مراقبة ملواطنيها بعد ال�صني: 

كامريا لكل 5 اأ�صخا�ص

الدول  بني  الثانى  املركز  األمريكية  املتحدة  الواليات  احتلت 
كاميرا  بمعدل  الصني،  بعد  العالم  في  للمراقبة  تخضع  التي 
واحدة لكل 5 أشخاص في املدن الكبرى، حيث وجد تقرير جديد 
أن املدن األمريكية الكبرى لديها في املتوسط أكثر من 112000 

كاميرا مراقبة، أو حوالي 2200 لكل 10000 مواطن.
البريطانية، فإن الرقم  ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ديلى ميل« 
 CCTV مازال بعيد عن الصني التي لديها 15،880،491 كاميرا
في أماكن مثل شنغهاي، أي ما يعادل كاميرا لكل رجل وامرأة 

وطفل.
اململكة  وشملت دول املراقبة األخرى األعلى من بني غيرها: 
والبرازيل  وبولندا  وأملانيا  وأستراليا  وسنغافورة  املتحدة 

وهونج كونج والهند.
البلدان  فيها  طلبت  التي  املرات  عدد  في  التقرير  ونظر 
وفيسبوك  وأبل  غوغل  من  مواطنيها  عن  شخصية  بيانات 

ومايكروسوفت وتويتر.
واحتلت الصني املرتبة األولى هنا أيًضا، ويرجع ذلك أساًسا 
املرتبة  في  جاءت  مالطا  لكن  املواقع،  معظم  تحجب  أنها  إلى 
الثانية بشكل مفاجئ، مع 33 طلب بيانات لكل 10000 شخص، 

تليها سنغافورة والواليات املتحدة ولوكسمبورج وأملانيا.
يراجع  الذي   ،WebsiteToolTester موقع  التقرير  وأعد 

.Squarespace و Winx منصات إنشاء مواقع الويب مثل
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رجل اأعمال اأمريكي مينح 
جوائز مبليون دوالر ملن يجيب 

عن �صوؤال وجودي واحد!

عزم  عن  تايمز«  »نيويورك  كشفت صحيفة 
رجل أعمال أمريكي منح جائزة بمليون دوالر 
عن  يجيبون  ملن  أشخاص  ثالثة  على  موزعة 

سؤال واحد وجودي.
روبرت  األعمال  رجل  أن  الصحيفة  وذكرت 
باستمرار  مهتما  كان  عاما(،   75( بيغلو 
الحضارة  تاريخ  في  الشاذة«  بـ«األحداث 
 Bigelow معهد  مؤخرا  وأسس  اإلنسانية، 
وراء  يكمن  فيما  للتحقيق  الوعي  لدراسات 

املوت.
على وجه التحديد، يريد قطب العقارات في 
Bigelow Ae� فيغاس ومؤسس شركة  الس 

rospace، معرفة ما إذا كان من املمكن »بقاء 
الوعي البشري بعد املوت الجسدي«. وللقيام 
األعصاب  وأطباء  العلماء  بيغلو  منح  بذلك، 
أغسطس   1 غاية  إلى  مهلة  النفس  وعلماء 
كلمة.  ألف   25 يتجاوز  ال  رد  إلرسال   2021
وستختار مجموعة من املحكمني املتخصصني 
وبذلك  القادم.  نوفمبر  من  األول  في  الفائز 
دوالر،  ألف   500 على  األول  املركز  سيحصل 
ألف   150 والثالث  دوالر،  ألف   300 والثاني 

دوالر.
 Bigelow ويوضح املوقع اإللكتروني ملعهد
هو  املسابقة  من  الهدف  أن  الوعي  لدراسات 
تقديم املنح للمتسابقني الذين يكتبون »أوراقا 
بحثية تلخص أفضل دليل متاح لبقاء الوعي 

البشري بعد املوت الجسدي الدائم«.
»األدلة  على  التركيز  إلى  املسابقة  وتهدف 
باإلضافة إلى الوثائق الداعمة التي  العلمية« 

تم جمعها من املصادر التي تشمل:
القضايا  ذلك  في  بما  خاصة،  قضايا   •

القديمة، من شهود موثوقني للغاية
• أدلة من جميع األدبيات املتاحة

• دليل من »تجارب بشرية موثوقة للغاية«
• من »مصادر أخرى ذات الصلة«

 28 هو  الطلبات  لتقديم  النهائي  واملوعد 
فبراير، إلى غاية الساعة 5 مساء بحلول هذا 
 1 في  الفائزين  عن  الكشف  وسيتم  التاريخ. 

أغسطس

تتهم مؤسسات مجموعة »فيسبوك« 
تقديراتها  بأن  علم  على  كانت  بأنها 
لعدد مستخدميها غير موثوقة ومرتفعة 
بشكل اصطناعي، لكنها تجاهلت األمر 
اإلعالنية،  العائدات  من  املزيد  لجني 

وفق ما أفادت به وثائق قضائية.
رسالة  في  املوظفني  أحد  وكتب   
إلكترونية داخلية »إنها عائدات لم يكن 
كانت  ألنها  إطالقا  نجنيها  أن  يجدر 
تستند إلى بيانات خاطئة«، بحسب ما 

نشرته كالة الصحافة الفرنسية.
التواصل  شبكة  تواجه  كما 
دعوى   2018 منذ  العمالقة  االجتماعي 
قادة  أن  أكدت  شركة،  قدمتها  قضائية 
بياناتها  بأن  علم  على  كانوا  الشبكة 
حول الوصول املحتمل لإلعالنات مبنية 
الجمهور  حول  مضخمة  أرقام  على 
لكنهم  اإلعالنية،  للحمالت  املحتمل 
ال  حتى  الوضع  تصحيح  يحاولوا  لم 

يخسروا عائدات.
مقرا  تتخذ  التي  فيسبوك  وتستمد 
الساحقة  الغالبية  كاليفورنيا  في  لها 
من إيراداتها من بيع مساحات إعالنات 
تستهدف فئات محددة من مستخدميها. 
من  عدد  بحسب  األسعار  وتتراوح 
الذين  املستخدمني  بعدد  بدءا  املعايير، 

قد يرون اإلعالن.
في املقابل، قال جو أوزبورن املتحدث 

تم  الوثائق  »هذه  فيسبوك  باسم 
اختيارها لتطابق رواية مقدم الشكوى. 
فالوصول املحتمل أداة لتخطيط الحملة 
لتحديد  إطالقا  استخدامه  يتم  وال 
مضيفًا  املعلنني«،  على  املترتب  الثمن 
كيف  بوضوح  ونشرح  تقدير،  »إنه 
الخاصة  صفحتنا  على  احتسابه  يتم 

باإلعالنات«.
وبدل املوقع األزرق في مارس 2019 
املحتمل«،  »الوصول  تحديد  طريقة 
املستخدمني  عدد  إلى  يستند  يعد  فلم 
الذين  عدد  إلى  بل  للشبكة،  الناشطني 
شاهدوا إعالنا عن أحد منتجات الشركة 
وحققت  األخيرة.  الثالثني  األيام  خالل 

 86 تقارب  إيرادات   2020 في  الشركة 
مليار دوالر، وتخطت أرباحها 29 مليار 

دوالر، بزيادة بنسبة 58 في املائة.
إلى ذلك، تتوقع شركة »إي ماركيتر« 
يصل  أن  األسواق  حول  للدراسات 
اإلعالنات  من  فيسبوك  عائدات  صافي 
ما   ،2021 عام  دوالر  مليار   96.6 إلى 
يمثل 24.4 في املائة من السوق العاملية. 
وفيسبوك  غوغل  مجموعتا  وتواجه 
اللتان تحتالن املرتبتني األولى والثانية 
على التوالي في هذه السوق، مالحقات 
التهامهما  الفيدرالية  السلطات  من 

باستغالل موقعهما املهيمن.

درا�صة تك�صف العواقب املاأ�صاوية النقالب املجال 
املغناطي�صي لالأر�ص منذ 42000 عام!

توصل بحث جديد إلى أن فترة االضطرابات العاملية قبل 42000 عام كانت نتيجة انعكاس 
في املجال املغناطيسي لألرض.

ووفقا للكربون املشع املحفوظ في حلقات األشجار القديمة، يمكن ربط عدة قرون من االنهيار 
املناخي واالنقراض الجماعي وحتى التغيرات في السلوك البشري، بآخر مرة غّير فيها املجال 

املغناطيسي لألرض قطبيه.
أو   ،Adams Transitional Geomagnetic Event فترة  على  البحث  فريق  وأطلق 
Adams Event، تيمنا باسم كاتب الخيال العلمي دوغالس آدامز، الذي أعلن أن الرقم 42 هو 

اإلجابة النهائية للحياة، والكون، وكل شيء.
وقال عالم األرض كريس تيرني، من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا: »ألول مرة على 
مغناطيسي.  قطب  تبديل  آلخر  البيئية  والتأثيرات  بدقة  التوقيت  تحديد  من  تمكنا  اإلطالق، 
وأصبحت النتائج ممكنة مع أشجار kauri النيوزيلندية القديمة، والتي ُحفظت في الرواسب 
ألكثر من 40 ألف عام. وباستخدام األشجار القديمة يمكننا قياس وتأريخ االرتفاع في مستويات 

الكربون املشع في الغالف الجوي الناجم عن انهيار املجال املغناطيسي لألرض«.
 ،)Laschamp( »الشامب«  الفترة األخيرة من االنعكاس املغناطيسي بحدث  وُتعرف هذه 
وهو ما نسميه الرحلة املغناطيسية األرضية. ويحدث هذا عندما تتبادل األقطاب املغناطيسية 
للكوكب األماكن لفترة وجيزة قبل العودة إلى مواقعها األصلية. إنها واحدة من أكثر أحداث 

املجال املغناطيسي لألرض التي ُدرست جيدا، والتي ُسّجلت بواسطة املعادن املغناطيسية.
وحدث هذا منذ زهاء 41000 عام، واستمر نحو 800 عام. ولم يكن تأثير هذا الحدث على 
 Agathis( القديمة kauri الحياة على الكوكب واضحا، لذلك عندما اكتشف العلماء شجرة
الزمنية، انتهزوا  الفترة  في عام 2019، والتي كانت على قيد الحياة خالل تلك   )australis
نموها  حلقات  في  الجوي  الغالف  نشاط  تسجل  األشجار  ألن  وذلك  املزيد.  ملعرفة  الفرصة 
السنوية. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يكشف الكربون 14 أو الكربون املشع عن الكثير من 

املعلومات حول النشاط السماوي.
األخرى  الكربون  بنظائر  مقارنة  بكميات ضئيلة  األرض  على  فقط  املشع  الكربون  ويوجد 
املوجودة بشكل طبيعي. وتشكل في الغالف الجوي العلوي تحت قصف األشعة الكونية من 
الفضاء. وعندما تدخل هذه األشعة الغالف الجوي، فإنها تتفاعل مع ذرات النيتروجني املحلية 

لتحفيز تفاعل نووي ينتج الكربون املشع.
ونظرا ألن األشعة الكونية تتدفق باستمرار عبر الفضاء، تتلقى األرض إمدادا ثابتا إلى حد 
ما من الكربون املشع. لذلك، يخبرنا ارتفاع الكربون املشع في حلقات األشجار أن األرض كانت 

أكثر تعرضا للكربون املشع خالل تلك السنة.
وعندما يضعف املجال املغناطيسي لألرض، كما كان الحال خالل حدث »الشامب«، يخترق 
املزيد من األشعة الكونية الغالف الجوي إلنتاج املزيد من الكربون املشع. ولهذا السبب، تمكن 
قوته  من   28% زهاء  إلى  لألرض  املغناطيسي  املجال  ضعف  من  التأكد  من  سابقا  العلماء 

الطبيعية خالل فترة 800 عام .
Las� لفريق البحث بدراسة السنوات التي سبقت حدث kauri  ومع ذلك، سمحت شجرة
champ. ووجدوا أن حدث Adams وقع منذ حوالي 42200 عام، وكان املجال املغناطيسي 

.Laschamp في أضعف نقطة له قبل حدث
وأوضح تيرني أن »املجال املغناطيسي لألرض انخفض إلى ما بني 0 و%6 فقط خالل حدث 
Adams. ولم يكن لدينا مجال مغناطيسي على اإلطالق � اختفى درع اإلشعاع الكوني تماما«.
الوقت، كان املجال املغناطيسي للشمس قد ضعف أيضا عدة مرات، حيث شهد  وخالل هذا 
أيضا انعكاسا مغناطيسيا كجزء من دورته العادية. وتشهد هذه الفترات نشاطا أقل للبقع 
الشمسية والتوهج، ولكن املجال املغناطيسي للشمس يوفر أيضا لألرض قدرا من الحماية 
لذلك، خالل هذه الحدود الدنيا للشمس، كان قصف األشعة الكونية قد  من األشعة الكونية � 

ازداد مرة أخرى.
وكان من املمكن أن يؤدي هذا املجال املغناطيسي الضعيف إلى تغييرات كبيرة في طبقة 
األوزون الجوي لألرض، مع عواقب وخيمة، بما في ذلك العواصف الكهربائية والشفق القطبي 

املذهل، وتغير املناخ في جميع أنحاء العالم.
وقال تورني: »أدى عدم ترشيح اإلشعاع من الفضاء إلى تمزيق جزيئات الهواء في الغالف 
والهواء  التأين.  تسمى  عملية  وهي   � الضوء  وانبعاث  اإللكترونات  وفصل  لألرض،  الجوي 

املؤين »يغلي« طبقة األوزون، ما تسبب في موجة من تغير املناخ في جميع أنحاء العالم«.
الوقت والتي لوحظت في سجالت  املناخية والبيئية منذ ذلك  التغيرات  ويتوافق هذا مع 

أخرى من جميع أنحاء العالم، مثل االنقراض الغامض للحيوانات الضخمة في أستراليا.
ومن الغريب أنها تتزامن أيضا مع بعض أقدم أعمال فن الكهوف املسجلة لدينا، ما دفع 

الباحثني إلى افتراض أن حدث Adams كان من املمكن أن يدفع البشر إلى الداخل.
وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: »هذا التحول السلوكي املفاجئ في أجزاء مختلفة جدا 
من العالم يتسق مع االستخدام املتزايد أو املتغير للكهوف خالل حدث Adams، ربما كمأوى 

من زيادة األشعة فوق البنفسجية، التي يحتمل أن تكون ضارة«.
وهذا تخمني إلى حد ما، بالطبع، لكنه يشير إلى أن االنعكاس املغناطيسي األرضي يمكن أن 

يكون حدثا خطيرا يغير العالم. وتشير األدلة الحديثة إلى أننا اآلن على شفا آخر.
ويقول الباحثون إن هذا قد يكون كارثيا تماما في املناخ الحالي.

البشرية من  لم تشهدها  بالكربون بمستويات  بالفعل  الجوي مليء  »غالفنا  وقال تورني: 
قبل. وانعكاس القطب املغناطيسي أو التغير الشديد في نشاط الشمس سيكون من العوامل 
املسببة لتغير املناخ غير املسبوق. نحن بحاجة ماسة إلى خفض انبعاثات الكربون قبل حدوث 

مثل هذا الحدث العشوائي مرة أخرى«.
.Science  وُنشر البحث في مجلة
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اتهامات تطال في�صبوك..
 »ت�صخم عدد جمهورها لزيادة العائدات«

جامعة  أجرتها  دراسة  كشفت 
هارفارد األمريكية، أن جائحة فيروس 
الشعور  ارتفاع  في  تسببت  كورونا 
لدى  االجتماعية  بالوحدة والعزلة 
بكبار  مقارنة  والشباب،  املراهقني 
السن، طبقا ملا ورد في موقع »ميديكال 

اكسبريس«.
من   %  36 أن  الدراسة  وتوصلت   
العزلة  عانوا من  بالدراسة  املشاركني 
والوحدة، نتيجة القيود التي فرضتها 
نحو  أصيب  حيث  كورونا،  جائحة 
و  بالدراسة  املشاركني  من   %  61
الذين  يتراوح أعمارهم بني 18 و25 
و  العزلة  من  عالية  بمستويات  عاًما 

القلق.
ومن جانبه قال ريتشارد فايسبورد، 
إن  الدراسة،  مؤلف  و  النفس  عالم 
ارتفاع  في  تسببت  كورونا  جائحة 
معدالت اإلصابة بالوحدة بني الشباب 

وصغار السن مقارنة بالكبار.
الدراسة  بيانات  واستعانت 
مراكز  عن  الصادرة  باإلحصائيات 

والوقاية  األمراض  على  السيطرة 
عانوا  الشباب  من   %  63 بأن  منها 
الظروف  نتيجة  من القلق واالكتئاب 

التي فرضها الوباء العاملى.
وأشارت الدراسة إلى أن  املراهقني 
والشباب كانوا  أكثر عرضة لإلصابة 
ظروف  بالوحدة،  ألن  خاص  بشكل 
على  قدرتهم  عدم  إلى  أدت  اإلغالق 
برفقة  املنزل  عن  بعيدا  الخروج 
غلق  إلى  باإلضافة  أصدقائهم، 
زيادة  في  ساهمت  التي  املدارس 

معدالت القلق والتوتر لدى املراهني و 
طالب املدارس.

عالج  أهمية  الدراسة  وتناولت 
والعزلة  الوحدة  التي تسبب  املشاكل 
وصمة  تقليل  خالل  من  االجتماعية 
العزلة  بمرضى  املرتبطة  العار 
التعامل  يرفضون  الذين  االجتماعية 
مع األخرين، من خالل اطالق  حمالت 
تؤكد  ومحلية  وحكومية  وطنية 
الروابط  على  الحفاظ  أهمية  على 

االجتماعية.

درا�صة: جائحة كورونا �صاهمت يف اإ�صابة ال�صباب 
وطالب املدار�ص بالعزلة االجتماعية

شارك مصور متخصص في الحياة البرية 
صورة نادرة تعد األولى من نوعها ملا يعتقد 
من  شوهد  أن  يسبق  لم  أصفر  بطريق  أنه 

قبل.
وبحسب ما أفاد مصور املناظر الطبيعية 
فقد  آدامز،  إيف  البلجيكي  البرية  والحياة 
كان يقود مجموعة في رحلة للتصوير ملدة 
في  األطلسي  املحيط  جنوب  في  شهرين 
املجموعة  توقفت  عندما   2019 ديسمبر 
)تابعة  الجنوبية  جورجيا  جزيرة  في 
أكثر  تضم  مستعمرة  لتصوير  لبريطانيا( 

من 120 ألف طائر بطريق..
 وأشار املصور إلى أنه أثناء تفريغ بعض 
معدات السالمة والطعام في املنطقة، الحظ 
آدامز مشهًدا غير عادي لم يره من قبل؛ كان 

بطريقا ذا ريش أصفر المع.
وروى إيف آدامز على حسابه في فيسبوك 
نفسه  اعتبر  التي  الصورة  التقاط  قصة 
انتشارها  بعد  السيما  بسببها،  محظوظا 

الواسع عبر وسائل اإلعالم.

�لأولى من نوعها.. �لتقاط �صورة نادرة لبطريق �أ�صفر


