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 لدي قناعة عميقة، بأن جاللة الملك محمد السادس ، انخرط بوعي 
تاريخي في المصالحات الكبرى ) طي صفحة الماضي، المرأة والمدونة، 
المواطنة اللغوية،  جبر الضرر الترابي …إلخ (، من أجل أن تتفرغ 
البالد إلى ما هو في مرتبة التكوين الجيني للدولة والمجتمع، ونقصد 

به مؤشرات التنمية البشرية.
وليس صدفة أن تقرير الخمسينية الشهير، الذي يخص بؤر المستقبل 
الممكن للمغرب تزامن تقديمه مع تقرير هيئة اإلنصاف والمصالحة، 
بمعنى ترادف التقريرين، هو عدم حصر حقوق المغاربة في ما هو 
سياسي ومدني، إلى ما هو اجتماعي  بشكل شامل وفي قلبه التأمين  

االجتماعي والصحي ودعم التمدرس وضمان الشغل إلخ….
 األمر، اتضح بقوة  أكبر في خطبه للسنوات األربع األخيرة.، ال 
سيما في خطاب العرش الثامن عشر، والذي كانت فيه النبرة قاسية 
وصريحة وواضحة ، فيما يشبه نقدا ذاتيا لم ينتظر جاللته حتى يبلغ 

أربعين سنة من الحكم لُيْقدم عليه..
وفي سياق تقوية النسيج الوطني،  تتجاوز التغطية االجتماعية 
الفعل اإلجرائي  ،بالمبلغ المعلن عنه،15 مليار درهم )انظر جانبه(  
لتطبيق عدالة مجتمعية إلى ما هو أعمق، أي أولوية الدولة  باعتبار 

الحماية االجتماعية  أداة للتنمية.
ولعل التوجه الحالي، يمتح من السياق الدولي العام، كون التغطية 
العالقة  ذات  السياسات  في  مرجحة،  ووسيلة  مفضلة،  أداة  صارت 

بالتنمية..
وهو مبتغى  دولي لبلوغ أهداف األلفية، التي انخرط فيها المغرب 

بثناء دولي ، وثقة به، في تدبير  المخاطر االجتماعية.…
 ولعل اليسار   الوطني  والقوى االجتماعية  الحاضنة له ، عليهما 
باعتبارها  تثمينها  بل  المبادرة،  في  االنخراط  تام  بوضوح  االعالن 
نجاحا لما ناضلت من أجله، ال سيما أنها تتجاوز فكرة الضمان أو 
التأمين االجتماعي، التي تقتصر على المنخرطين واألجراء.. وتشمل 

كل من هو في حاجة إلى التغطية االجتماعية..
الجهات  عنه  كشفت  الذي  الرقم  يبينها-بوضوح-  المالية،  الكلفة 

المسؤولة،   
ليبراليتهم  في ضرب  طريقة  فيه  سيرون  كثيرون،  بالفعل  وهناك 
المتوحشة، بل لعل البعض ممن يفتقرون إلى روح التضامن قد يرون 
فيه، وإن لم يصرحوا بذلك، تشجيعا لـ»ثقافة الفقر«، بتعبيرات البنك 

الدولي  في زمن التقويم الهيكلي! 
التعبير  سنة  الجديد،  العهد  في  عشرة  الثامنة  السنة  كانت  لقد 
الصريح عن المغرب الجريح. وتكلم الملك في خطاب المناسبة تلك، 
عن صدمة الحصيلة والواقع، و»تواضع اإلنجازات في بعض المجاالت 
االجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم«.
ولعل المعاينة بالعين المجردة، هي التي أظهرت أن »برامج التنمية 
البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشرعلى تحسين ظروف عيش 
المواطنين، ال تشرفنا، وتبقى دون طموحنا« حسب المنطوق الملكي..
وجاء التوجه الذي تم اإلعالن عنه ليعطي انطالق  مسيرة جديدة، 
»مسيرة التنمية البشرية واالجتماعية والمساواة والعدالة االجتماعية، 

التي تهم جميع المغاربة…«..
وكان المشهد االجتماعي في المغرب، يتميز بفسيفساء، وتناسل 
المبادرات مما وضحه ملك البلدا في الخطاب بالقول »ليس من المنطق 
أن نجد أكثر من مئة برنامج للدعم والحماية االجتماعية من مختلف 
األحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد 
من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين. وفضال عن ذلك، فهي 
تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على 

استهداف الفئات التي تستحقها.
بفعالية،  تستجيب  أن  الوضع،  هذا  ظل  في  البرامج،  لهذه  فكيف 

لحاجيات المواطنين وأن يلمسوا أثرها«؟
سؤال استوجب الجواب، في خطابين تاليين من خطب العرش.

والواقع أن الوعي بأن العمل هو أرقى أشكال الحماية االجتماعية.. 
واالستثمار رافعة لهذا التحدي.،يضع االطار الصحيح لتقديم االجوبة..
ولهذا كانت  السنة التاسعة عشرة في الحكم،   مناسبة للملك من 
أجل وضع آليات للتفكير في إيجاد حل لمعضلة الحماية االجتماعية، 

عبر دعم المبادرات الموجودة مثل »تيسير« وإبداع آخرى..
معضلة  على  الحصري  باالنكباب  فقط  ليس  المنحى،  هذا  وتعزز 
الحماية االجتماعية، وتوفير مكانيزمات الوصول إليها، بل وتحدد - 
عميقا -  في إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، الذي لم يصل 
مداه إلى جزء كبير من المغاربة و جعل فئات واسعة منهم خارج رادار 

االقتصاد العصري أو المنتج.
وفي خطاب عشرين سنة من العهد الجديد، تم وضع رهان العدالة 
االجتماعية والمجالية : الستكمال بناء مغرب األمل والمساواة للجميع. 
كأحد الرهانات األربعة التي يجب على المغرب رفعها بإجابية ومردودية، 
إلى جانب  التسريع االقتصادي أو توطيد الثقة في المؤسسات الوطنية..
نحن أمام تصور شامل وعميق، يتجاوزاعتبار الحماية االجتماعية 
نوعا من صمام األمان، لتفادي الصدمات االجتماعية  الممكن حدوثها، 
بفعل التفاوتات الطبقية أو اختالل ميزان العدالة االجتماعية والعدالة 
بين الجهات واألقاليم.. إننا، أمام ترصيد للثروة البشرية،من جانب 
تأهيلها وحمايتها، وأيضا بصدد ثورة ذات أبعاد ال يغفلها الضمير 

الجماعي للمغاربة كلهم.

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

الحماية 
االجتماعية، 

الثروة 
االأخرى..

أحمد المديني

أعيش بين حالتين، حاضري والقادم الغائب. ما 
أعيشه بجوار ما أرغب فيه، وأبعد. وبما أنني أِلفت 
التعايش مع هذه السكيزوفرينيا، أثمرت بذاتها 
حالًة ثالثة، فإنني صرت في ِحلٍّ منهما معًا، وانتبذت 
في الوجود مكانا أراقبهما منه، بينما أمضي في 
حياتي برضا ما أمكن بعيدًا عن الغباء. هو موقع 
المنال، لن تبلغه، إن سعيت، إال  واختيار عسير 
بعد مسارات حياة تعجن فيها ذاتك مع مجامعك 
كلها مّما هو خارجك، وإن كنا نحن أبناء أوطان 
الجنوب ال نملك حق االختيار إال بين الهاوية وطريق 
االحتضار، عندما يكون كّل قرار منزوعًا منك منذ 
الرضاع. الحّر له القدرة على نهج خيارين وأكثر، 
ومن يفتقد حرية قراره وإرادة االختيار ليس قدره 
االستسالم والهوان، أفرادًا وجماعات، يفترض أن 
ينتزع هذه الحرية وإال فما ُوجد وال كان، سبقني إلى 
هذا المعنى قَطري بن الفجاءة وتواتر ليصل إلّي، 
هكذا نحن العرب كنا، ومن عاكس فليس منا:« وما 
للمرء خيٌر في حياة/ إذا ما ُعّد من سقط المتاع«

في اليوم الموعود لما ُيسمى عيد الحب، ألفيُتني 
أختبر نفسي بين أحد الخيارين، وأسأل بداية أّيهما 
بفطرة  فأتصرف  بينهما،  موقع  لي  وهل  المتاح، 

اإلنسان الذي ولد هكذا ُمِحّبًا وُجبل عليه، ثم ارتقى 
ُسّلم المشاعر وُصدف الحياة وارتمى في حضن 
ثم ذاق الشهد ثم طار َشعاعا في عصف العاطفة؛ 
أم أسأل من أين لي، لنا، نحن الذين ولدنا في شّح 
المشاعر وضنك األيام، مشدودين بين قوس الحالل 
ووتر الحرام، أن نعرف الحب، وكل من يتغنى به 
يصبح مثل« أبله القرية« ُيشار إليه ببنان الخبل. 
تربينا على الحرمان، إن رأيت لم تر، إن سمعت لم 
تسمع، الصمم والخرس والعمى والخفر خصال، 
وكم من حجاب وباب واقرأ آية الكرسي عساك تمرح 
في رياض الحبيب، إن أنت وصلت فاألرض سهال 
وجبال تهتز دك دك بالوجيب. الحب عار القبيلة لو 
اشتهر، وأنت منذ صباك تركض في فيافيه، تهلك، 

تصرعك جّنه منه ال مفر.
األسبوع الماضي، وفي أعوام خلت، كان يوم 
األحد، والناس الذين في َحْجر وقهر فجأًة التقوا، 
نظروا إلى بعضهم دِهشين، كأنما يسألون من هم، 
كان  أحد؟  ال  من صلب  أتراهم خرجوا  نحن،  من 
الموعد الذي يسمى عيد الحب، وأنا وسطهم في 
السوق األسبوعي للحّي عِدمُت ِفطنَتهم، ورغم أني 
كّلي ظمأ واشتهاء، حتى الهواء أعبُّه عّبًا من خلف 
كمامة وال ارتواء، ولم يخطر ببالي، أنا من تقاذفته 
الرعشات والخفق احترار الجسد طّوحت به المدن 
بين األيام والليالي، من أجل نظرة، نظرة واحدة 
إذا كنت في فاس وُحفت إلى المدينة ستتبع العين 
وأنت في حضرة وجذبة، منها يحرقك العطش وأنت 
أمام عين تسيل، خذ اشرب ُتناولك من كّفها ذات 
خدٍّ أسيل. كيف لم أتذكر أنه العيد، قلت لم نعرف 
هذا كيف والوصال دونه خرط قتاد وقيد حديد. 

في تلك السنوات العجاف، نحن الذين كنا نتسابق 
السينما،  كراسي  من  األول  الصف  في  للجلوس 
من أجل أن نغرق مع البطل وهو يغوص في بركة 
أمام  يتنّهدن  الشفتين، وبنات جئن بعد سنوات 
سعير القبالت، يصل اللفح إلينا، تقع بقعة ضوء 
فوق كرسيين في زاوية من الصالة على فتى وفتاة، 
متلبسين بجرم قبلة، حدث لي هذا وأنا يافع في 
حديقة بالدار البيضاء بوقت وجيز على ذلك اليوم 
بوسمارة،  مقاطعة  إلى  مخزني  وجّرني  األحمر، 
من أجل شروع في قبلة، فقط. ال، لم يكن حبا، كان 
اشتهاًء، رغم األقمار، ونجوم الليل نحسبها عيون 
الحبيبة تومض شعاعًا  في النهار، كان جوعا لما 
بين جلباب وكاحل، وبياض عواتق فاس  يخفق 
ينحدرن نحو الضريح وألسنة )الطالعة الصغيرة( 
تمطرهّن بسحاب المديح رمينك بنظرتهن فغرقت، 

ففاس بال ساحل. 
تذكرت ما اعتدت وأنساه، لم ُأجَبل عليه. الرجال 
وهم منضبطون عيونهم ُتكلم الباقات عيل صبُرهم 
قبل الطلب، والحيرُة بين الورود واأللوان، وسؤاٌل 
لن يعجبهاـ كيف  اللسان، سيعجبها  حريٌق على 
سيرضون الحبيبة، ال يهم من هي، حالها، المهم 
كانوا  هؤالء  للحبيب.   وفاء  يعّوض  ال  يوم  هذا 
يعرفون جيدا من هم، َنَمت أعماُرهم ومشاعُرهم في 
سلسلة من المعارف والعواطف والتقاليد والُمثل 
والقيم، صوابًا أو خطًأ استقرت باتوا يشمونها 
زمن  في  كنا  كذلك  ُتعرف،  وبالحدس  الهواء  في 
وذا  متصال  كان  إنما  قبيح،  ال  ال جميل  اختلف، 
التجديد،  مدار  إلى  لتنقله  أجيال  سعت  معنى، 
في الثقافة واالجتماع والسلوك والسياسية، أي 

استرجاع سيادة أوال، ثم امتالك ما ليس بأيدينا 
من حقوق، وأن نفهم ونوجد بتفكير وخطة هوية 
متحركٍة نافضٍة لغبار البلى مكتسبٍة لجديد التقدم 
وما يليق بشعب من كرامة وعدل ونماء وحق في 
الحياة فقط. هذا رآه غيرنا وما زال كثيرًا علينا، 
ربما بعض الخبز ُيقتسم، أما تلك الكلمات الكبيرة 
التي تلوكها ألسنٌة طائشة فُهراء، إما مستوردٌة أو 
منقوعة بُسّم الشعارات، ثمة من يسود وثمة من 
ُيداس، لو قال أحٌد يا سادة العام خصب وانظروا 
فورًا  الجواب  جاءهم  يباس،  بعد  أينعت  األرض 
َتبيد في الخيال األحالم العظام ُتبدد األوهام ُتدخل 

السالحف رؤوسها فكّله وسواس خناس. 
هل نحن أحياء، أم في غرفة حفظ الموتى في 
انتظار طبيب شرعي ليوقع شهادة الوفاة، من غير 
أن يتحقق أن جريمة ما اقترفت، أو أن الجثث تعفنت 
فات أواُن دفنها فليتلف الرفات؟ ال يستطيع الكاتب 
رخاء،  في  وعاش  تفاؤل  من  أوتي  مهما  العربي 
الضحايا  برأس صاٍف خاٍل من صراخ  يكتب  أن 
وعويل األمهات البنات الّسبايا في مفارخ اإلماء، 
الكلمات جفت ال أحد يسمع الصهيل وال عين من 
أجل ال شيء تذرف البكاء، قبلي أطلق جبرا إبراهيم 
جبرا صرخته في ليل طويل)1955( هو حبل مديد 
الفراغ والمرارة  من الصمت مجدول في مدارات 
والرياء، نرقص فيه جميعا داخل مضمار الوباء 
ال هذا الكوفيد، نزهة عابرة حتى وهي فجائعية، 
أتذكر اآلن، وأنا أجالس عبد الرحمن منيف خالل 
إقامته االضطرارية بباريس أوائل الثمانينات وهو 
يقول  المتوسط«)1975(  شرق   « بجراح  مثخن 
ويعيد:« ليلنا طويل وسيصل الدم حتى الرُّكب«. 
لهذه األسباب، وبرغم ما في القلب من جراح وبي 
من عذاب، وبعد انقشاع السراب، معذرة، اعتبروني 
من المترفين، سأقلب كوجيتو ديكارت وأقول: أنا 

أحب، إذن أنا من المترفين! 

اأنا اأحب، اإذن اأنا من المترفين!

غدا وقفة احتجاجية لعمال »�شامير« اأمام ال�شركة بالمحمدية.. 
والجبهة الوطنية تتاأ�شف لموقف الحكومة حول الملف
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08 �ضمن هذا العدد

صفحة الرباط

التركيبة المالية لم�شروع الحماية االجتماعية 
التي تتطلب 51 مليار درهم �شنويا

28 مليار درهم من المبلغ �شتجمع بوا�شطة 
اال�شتراكات و23 مليارا �شيتم تاأمينها ب�شكل ت�شامني
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المنتخب الوطني يعبر محطة 
تنزانيا بثالثية وي�شرب موعدا 

مع تون�س في ربع النهائي

ر�شيد قنجاع: الموقف 
االأمريكي من ق�شية ال�شحراء 

0615من الدعم اإلى االعتراف

االشتراكي
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جهة الرباط سال القنيطرة
Région Rabat Salé Kénitra

جمال ال�صباني.. التعليم 
عن بعد له دور تكميلي

o  كيف تقيمون التعليم اجلامعي عن 

بعد بسبب جائحة كورونا؟
دور  له  بعد  عن  التعليم  أن  اعتبرنا  إذا   n
الحضوري،  التعليم  عن  بديال  وليس  تكميلي 
يصبح األمر إيجابيا خاصة في الظرفية الراهنة 
بسبب جائحة كورونا، أما إذا كانت الغاية هي 
ترسيمه واستدراج املنظومة إليه بهدف التقليص 
من مناصب أساتذة التعليم العالي وفق مقاربة 
محاسباتية صرفة، فهذا أمر مرفوض وقد عبرنا 
في املكتب الوطني عدة مرات عن موقفنا من هاذا 

االنزالق.
فعل  رد  كان  االستثنائي  الوضع  هذا  ظل  في 
آلخر،  موقع  من  متفاوتا  واملؤسسات  الجامعة 
في عدة مواقع تم التأقلم مع الوضعية الجديدة 
عدة  هنالك  كانت  أخرى  مواقع  في  لكن  بسرعة 

نواقص.

o  ماهي اإلكراهات والصعوبات 
التي واجهت األساتذة الباحثني للقيام 
بواجباتهم؟
حسب  ومختلفة  متعددة  الصعوبات   n
األساسية  الصعوبات  الجامعات،  أو  املؤسسات 
ورغم  لألساتذة  فبالنسبة  لوجيستيكة.  كانت 
املجهودات وما تم إنجازه في وقت وجيز التزال 

هنالك عد أمور يجب تداركها مستقبال،
الحقيقية  فاإلشكالية  الطلبة  يخص  ما  في 
تكمن في تكافؤ الفرص، إن التعليم عن بعد بني 
بامللموس عمق الهوة االجتماعية واملجالية، إذا 
العدالة  فيه  تسود  مجتمع  بناء  إلى  نطمح  كنا 
االجتماعية، يجب علينا بذل املجهودات الكافية 

لتدارك هاذا الوضع.

امللف  مآل  على  تطلعنا  أن  ميكن  هل    o  
املطلبي وأين وصلت نتائج احلوار مع الوزارة 

بهذا اخلصوص؟
العالي  التعليم  أن  الجائحة  هذه  أبرزت   n
ليس مجرد قمة لهرم املنظومة التعليمية، بل إن 
الجديدة  املعرفة  تنتج  التي  هي  املنظومة  هذه 
الالزمة لتكوين الكفاءات الضرورية التي تحتاج 
األمن  ورجال  وممرضني  أطباء  من  البالد،  إليها 
القدرات  إن  ومقاولني...  ومهندسني  وموظفني 
املرتبط  العالي  التعليم  ينميها  التي  الفكرية 
بتطوير  لها  يسمح  األطر  لهذه  العلمي  بالبحث 
القرارات  اتخاذ  من  تمكنها  التي  الكفاءات 
إن  برمته.  املجتمع  على  تنعكس  التي  املناسبة 
أهم الدروس، في رأينا، التي يجب استخالصها 
في  النظر  إعادة  ضرورة  هي  الجائحة  هذه  من 
إصالح  في  الشروع  يقتضي  وهذا  األولويات، 
في  أكدنا  لقد  العالي،  التعليم  ملنظومة  شمولي 
النقابة  موقف  على  مرات  عدة  الوطني  املكتب 
بشقوقه  الشمولي  اإلصالح  حول  الثابت 
للتعليم  املنظمة  القوانني  مراجعة  الثالثة، 
 ،01.00 القانون  مراجعة  مقدمتها  وفي  العالي 
وضع  يقتضي  مما  البشرية  باملوارد  االهتمام 
الباحثني،  األساتذة  لهيئة  جديد  أساسي  نظام 

واإلصالح البيداغوجي.
في ما يخص النظام األساسي لقد وصلنا إلى 
اتفاق مع الوزارة الوصية على أن يندرج النظام 
العمومية؛  الوظيفة  إطار  في  املقبل  األساسي 
ويشتمل على إطارين وبمدخلني؛ ويثمن املكتسب 

من النظام الحالي.

األوداية«  »قصبة  تعد 
من أبرز المعالم التاريخية 
المغربية  العاصمة  في 
سياحية  وقبلة  الرباط 
بارزة بالنظر لما تزخر بها 
تختزل  تاريخية  آثار  من 
تاريخ  من  طويلة  قرونا 
الكثير  وتحمل  البالد 
الحضارة  بصمات  من 
األندلسية ومالمح التعدد 

والتعايش في المملكة. تصوير: زليخة
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علمت الجريدة من مصادر مطلعة بأن صراعات 
مدينة  ملجلس  املسيرة  باألغلبية  تعصف  عميقة 
الرباط،  وأرجعت املصادر هذا االمر إلى الرغبة في 
عدم تحمل املسؤولية في ما يخص الشأن املحلي 
وكذا  اإلدارية،  العاصمة  أمور  تدبير  في  والفشل 
إلى صراعات حول التموقع االنتخابي بني قطبني 
يجعل  مما  بالتزكيات  الفوز  أجل  من  متناحرين 
الحزب يبحث عن شماعة للتغطية على فشله، وهو  
ما كان دافعا إلى إثارة معركة االختصاص من قبل 
اليعقوبي  الوالي  مواجهة  في  والتنمية  العدالة 
الترابية  املجالس  في  أعضائه  تقديم  للتنصل من 
في  إخفاقهم  وتبرير  للمواطنني  عملهم  لحصيلة 
الخالق  اإلبداع  غاب  باملظلومني،حيث  تدبيرها 
وانعدام اية قيمة مضافة للتسيير للمدينة، وتبقى 
بشكل  امللك  جاللة  عليها  يشرف  التي  املشاريع 
األنوار،  مدينة  تميز  التي  الرافعة  هي  شخصي 

وهي مشاريع ملكية عمالقة.

عين عتيق: محكمة الجنايات
عني  بمدينة  امللكي  الدرك  سرية  قيادة  أحالت 
عصابة  تمارة،  الصخيرات  لعمالة  التابعة  عتيق 
حالة  في  )السابع  أشخاص،  سبعة  من  إجرامية 
فرار(، على محكمة الجنايات باستئنافية الرباط، 
وذلك العتدائها بالضرب والجرح بالسالح األبيض 
على أحد االشخاص بتجزئة آية، نقل على إثر ذلك 
إلى املستشفى اإلقليمي بتمارة، حيث يرقد بعد أن 
تسبب له االعتداء في عاهة مستديمة، ويبقى أن 
حي  إلى  ينتمون  اإلجرامية  العصابة  هاته  أفراد 
يعقوب املنصور بالرباط، وتتراوح أعمارهم ما بني 
19 و24 سنة، يتزعمهم واحد من ذوي السوابق 
انتقامية،  إجرامية  عصابة  تكوين  في  العدلية 
انتقاميا  االعتداء  هذا  يكون  أن  مصادر  ورجحت 
لهذا  توظيفهم  وتم  العصابة  أفراد  أصدقاء  ألحد 

الغرض وألخذ الثأر.

الرباط: للدرا�صة با�صبانبا
إسبانيا  مغربي  طالب   6000 حوالي  اختار 
الدراسي  املوسم  في  وصديقة  قريبة  كوجهًة 
التسجيل  رسوم  من  استفادوا  وعليه  املاضي، 
العالي  التعليم  في  املمتاز  واملستوى  التنافسية 
اإلسباني ونوعية الحياة، وكذلك لقد أصبح املغرب 
الوجهة املفضلة لدى طلبة باقي إفريقيا. كما يزداد 
يستفيدون  الذين  املغاربة  واألساتذة  الطلبة  عدد 
من إحدى منح برنامج إيراسموس بلوس الخاص 
املتبادلة  العالقات  إطار  في  األوروبي  باالتحاد 
املتزايدة بني منظوماته للتعليم وتطرح حوالي 30 
التعليمية  عروضها  وخصوصية  عمومية  جامعة 
املسارات  والقبول في  الولوج  الجامعية ومعايير 
املختارة وقضايا أخرى، كما بإمكان الطلبة طرح 
اإلسبانية  بالخدمة  الخاصة  املواقع  في  أسئلتهم 
ومعهد  التعليم  مستشارية  التعليم،  لتدويل 

سيرفانتيس. 

اخلمي�صات: اأزمة نقل
غياب  من  املرتفقني  من  العديد  اشتكي 
اوقات معينة من  أثناء  الصغيرة  االجرة  سيارات 
امام  النقل  انعدام وسائل  الليل...  حيث يالحظ  
وغيرها  االمنية  واملؤسسات  االقليمي  املستشفى 
مآربه  لقضاء  املواطن  يرتادها  التي  املرافق  من 
الخاصة.. فاالنتقال إلى صيدليات املداومة القتناء 
نقل  لعدم وجود وسيلة  يكون مستحيال   االدوية 
عمومية....  أما نقل الركاب إلى االحياء الهامشية 
يعد  من رابع املستحيالت لغياب االنارة العمومية 
السيارات  وإصابة  االعتداءات  من  والخوف 
ملطالب  النقل  مهنيو  سيستجيب  باالعطاب...فهل 
املرتفقني الذين يعانون االمرين أثناء الليل لقضاء 
املآرب وتقديم خدمات في املستوى...وملاذا ال تعمل 
املطروح  اإلشكال  هذا  على حل  املحلية  السلطات 

خدمة للمصلحة العامة.

�صال: منحوثة ال�صموع
أعلنت مؤسسة سال للثقافة والفنون أنها تلقت 
18 ترشيحا للمشاركة في املسابقة التي أطلقتها 
ملنحوتة  فني  بتصميم  والخاصة  املؤسسة، 
الشموع  معدنية ضخمة مستوحاة من مجسمات 
تنظم  التي  الشموع  موكب  تظاهرة  تؤثث  التي 
سنويا بمدينة سال بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
أنها  لها،  بالغ  في  املؤسسة  وأوضحت  الشريف. 
عينت لهذه املسابقة املفتوحة في وجه املصممني 
والتصميم  املعمارية  الهندسة  وطلبة  والفنانني 
خبراء  من  مؤلفة  انتقاء  لجنة  الجميلة،  والفنون 
املعمارية  والهندسة  والتصميم  التراث  في 
من  املقدمة  املشاريع  بحث  ستتولى  والهندسة، 
البيضاء  والدار  أكادير  هي  باململكة  مدن  ست 
وسيتم  وتطوان.   والرباط  والقنيطرة  وفاس 
تقييم األعمال املرشحة على أساس معايير اإلبداع 
هذه  نتائج  عن  وستعلن  والجدوى،  واألصالة 
املسابقة وكذلك عن موعد حفل توزيع الجوائز على 

.www.salaculture.ma :موقعها اإللكتروني

محمد طمطم
التاريخية  الذاكرة  بفضاء  مؤخرا،  نظم، 
دراسي  يوم  تمارة  بمدينة  والتحرير  للمقاومة 
بجماعة  املحلي  الشأن  "تدبير  موضوع  حول 
تمارة الواقع واآلفاق" ،بمشاركة الجمعية املغربية 
أجل  من  وذلك  بتمارة،   AMEJ الشبيبة  لتربية 
املحلي  الشأن  تدبير  حول  عمومي  حوار  خلق 
باملدينة، أخذا بعني االعتبار التطور الديموغرافي 
التي  الخدمات  مستوى  على  والوقوف  واملجالي 
املشاريع  وتقييم  واملواطنني  للمواطنات  تقدم 
الحقيقية  األسباب  ومعرفة  إنجازها  تم  التي 
وعرف  منها،  البعض  تعثر  في  ساهمت  التي 
من  للعديد  وازنة  مشاركة  الدراسي  اليوم  هذا 
التي  والحقوقية  والسياسية  املدنية  الفعاليات 
تعنى بقضايا الشأن العام وتدبير الشأن املحلي، 
هذا  أشغال  انطلقت  االفتتاحية،  الجلسة  وبعد 
والتفاعل  للنقاش  جلستني  في  الدراسي  اليوم 

تقنية  وعبر  تباعد  من  االحترازية  التدابير  وفق 
املشهد  في  لقراءة  األولى  خصصت  بعد،  عن 
السياسي باملدينة ودور األحزاب في تدبير الشأن 
املحلية  بالحكامة  املتعلقة  املحاور  عبر  املحلي، 
مشاركة  ومدى  املحلي  الشأن  تدبير  في  الرشيدة 
ومساهمة  السياسي  العمل  في  والنساء  الشباب 
املجتمع املدني في تدبير الشأن املحلي والتدابير 
أما  تداعيات جائحة كورونا.  االحترازية ملواجهة 
موضوع:   ملناقشة  خصصت  فقد  الثانية  الجلسة 
الجديد... التنموي  والنموذج  املحلية  "التنمية 
، من خالل املحاور  أي دور للجماعات الترابية؟ " 
بعد  الجديد  التنموي  النموذج  بتحديات  املتعلقة 
انحسار جائحة كورونا وتصميم التهيئة والتنمية 
والسياسات  الجماعة  بتنمية  وعالقته  املحلية 
نقاش  وبعد  الجديد.  التنموي  والنموذج  املحلية 
مدار  على  املتدخلني  طرف  من  ومستفيض  جاد 
الخالصات  إلى  املتدخلون  خلص  ساعات  خمس 
ـ تثمني التدابير واإلجراءات  والتوصيات التالية: 
بدون  تمارة  مدينة  برنامج  باستكمال  املتعلقة 

الفضلى  املصلحة  استحضار  ضرورة  مع  صفيح 
املدنية  املبادرات  وتشجيع  تتمني  ـ  للساكنة. 
العمومية  السياسات   وتقويم  لتقييم  الرامية 
الجماعات  تؤدي  أن  على  التركيز  ـ  املحلية. 
الترابية أدوارها التنموية من خالل برامج تنموية 
تنتج الثروة وتحدث مناصب الشغل وتعمل على 
تحسني املستوى املعيشي للساكنة بدل االقتصار 
مراعاة  ضرورة  ـ  بسيطة.  خدمات  تقديم  على 
واحتياجات  الجماعة  عمل  برنامج  بني  االنسجام 
املجالية  العدالة  لتحقيق  لها  املكونة  األحياء  جل 
التدخل  وفعالية  نجاعة  وتحقيق  واالجتماعية 
العمومية  املرافق  فتح  إلى  الدعوة  ـ  العمومي. 
التي تم اإلنتهاء من إنجازها وذلك من أجل تمكني 
خصوصا  خدماتها  من  واملواطنني  املواطنات 
والترفية.  والتكوين  والتربية  الصحة  مجال  في 
وفضاءات  خضراء  مناطق  إحداث  إلى  الدعوة 
فضاءات  إحداث  إلى  الدعوة  ـ  باملدينة.  للترفيه 
مع  والطفل  واملرأة  بالشباب  خاصة  ومركبات 
في  توجد  التي  الصلة  ذات  باملرافق  االهتمام 

في  األولوية  إعطاء  على  العمل  ـ  الجماعة.  ملكية 
البرامج واملشاريع للمناطق التي تعاني الهشاشة 
وضعف البنيات التحتية. ـ الدعوة إلى الرفع من 
بالتعليم  املتعلقة  االجتماعية خصوصا  الخدمات 
مرصد  إحداث  الى  الدعوة  ـ  والشغل.  والصحة 
محلي لتتبع الشأن املحلي بمدينة تمارة . ـ تفعيل 
التوجه  وترسيخ  التشاركية  الديمقراطية  آليات 
التشاركي لتعزيز انخراط الساكنة وتحقيق فعالية 
تدبير  املواطنات واملواطنني في  ونجاعة مشاركة 
الشأن املحلي. ـ االنخراط في كل املبادرات الجادة 

والهادفة والرامية إلى تطوير تدبير الشأن
العمل على فتح نقاش من خالل يوم  ـ  املحلي. 
الثقافي والفني والرياضي.  الوضع  دراسي حول 
باملشاركة  اإلشادة  تمت  أنه  يذكر  األخير  وفي 
واملدنية  السياسية  الحساسيات  ملختلف  الفعالة 
الدراسي  اليوم  هذا  في  املدني  املجتمع  ونشطاء 
حلول  إيجاد  أجل  من  الجادة  مقترحاتهم  وعلى 
بمختلف  واالرتقاء  املدينة  تنمية  في  تسهم 

الخدمات وتجويدها.

المجتمع المدني يعر�ض ت�صوراته للفعل الميداني بتمارة

وتعليق�صورة

لهذا ال�صبب: �صاكنة تام�صنا وعين عتيق وتمارة م�صتاءة
عبد الحق الريحاني

قرار  على  وتامسنا  عتيق  عني  ساكنة  احتجت 
الطريق  بمدخل  جديدة  لألداء  محطة  إحداث 
عني عتيق تامسنا وذلك بتنظيم وقفات  السيار – 

احتجاجية مؤخرا.
وتجاوبا مع هذه الساكنة املتضررة، وجه النائب 
 ، االشتراكي  الفريق  رئيس  أمام  البرملاني شقران 
سؤاال كتابيا إلى عبد القادر اعمارة وزير التجهيز 
قرار  تبعات  حول  واملاء  واللوجستيك  والنقل 
إحداث محطة أداء جديدة بمدخل الطريق السيار- 
عني عتيق . وجاء في  السؤال ،  على أن ساكنة  
تمارة   - الصخيرات  بإقليم  عتيق  وعني  تامسنا 
بمدخل  جديدة  أداء  محطة  إحداث  بقرار  تفاجأت 
أن  يعني  ما  وهو  عتيق،  عني   - السريع  الطريق 
مستعملي هذه الطريق سيجدون أنفسهم مجبرين 
على األداء، وما لذلك من آثار سلبية على أوضاع 
األغلبية منهم املنتمني إلى الطبقة املتوسطة. وأكد 
كهذا  قرار  اتخاذ  أن   االشتراكي  الفريق  رئيس 
حتى على افتراض إذا كان قد تم بعد إجراء البحث 
العمومي املنصوص عليه بشكل صريح في املادة 
3 من القانون رقم 4.89 املتعلق بالطرق السيارة، 
سيكون له انعكاسات خطيرة على القدرة الشرائية 
من  وسيزيد  باملنطقة،  القاطنة  املتوسطة  للطبقة 
الضغط على الطريق الشاطئية التي تعيش تحت 

ضغط كثافة الساكنة بجماعة هرهورة، ناهيكم عن 
الذروة  ساعات  إبان  املرور  حركة  انسياب  تعثر 
وفصل الصيف خاصة . وعلى هذه األسس،  طالب 
مؤشرات  بتوضيح  الوزير  أمام،  شقران  النائب 
أداء  محطة  إلحداث  اعتمادها  تم  التي  القياس 
كما  عتيق،  عني  السريع-  الطريق  بمدخل  جديدة 

ستتخذها  التي  العاجلة  اإلجراءات  عن  ساءله 
التي خلفها  السلبية  التداعيات  من  للحد  الوزارة 
قرار إحداث املحطة املذكورة في ما يتعلق بإثقال 
كاهل املواطن بمصاريف إضافية ، و خلق مزيد من 

الضغط على الطريق الوطنية.

ال�صرطة 
الق�صائية تحقق 

في اختال�ض 
المال العام 
بالخمي�صات 

 عبد المجيد النبسي
 

القضائية  للشرطة  الجهوية  الفرقة  استدعت 
الجمعية  الجاري، رئيس  بالرباط، بداية األسبوع 
الغلوسي  »محمد  العام،  لحمايةاملال  املغربية 
املال  لحماية  الوطنية  الجمعية  تقرير  »حول 
العام،حول تسيير الشأن املحلي بإقليم الخميسات 
اختالالت  تهم  إتهامات   إلى  فيه   أشار  والذي   ،
باملجلس اإلقليمي للخميسات. وجاء ذا االستدعاء، 
الوكيل  به  أمر  الذي  التمهيدي   البحث  إطار  في 
العام للملك،لدى محكمة االستئناف بالرباط، وذلك  
بناء على  الشكاية التي وجهتها الجمعية الوطنية 
خروقات  شبهة  وتضمنت  العام.  املال  لحماية 
للخميسات،  اإلقليمي  باملجلس  وقانونية  مالية 
وتهم شبهة هذه اإلختالالت  الصفقات العمومية، 
ومنها تلك التي همت الصفقات املتعلقة بمحاربة 
التعقيم  خصت  والتي  املستجد،  كورونا  فيروس 

كماأن جل الصفقات أوكلت ملكتب دراسات واحد. 
مسؤولي  بعض  شكايتها  في  الجمعية  واتهمت 
املشروع،ووجود  غير  باالغتناء  اإلقليمي  املجلس 
شبهة تضارب املصالح، في حني يواجه فيه إقليم 
ضعف  خاصة  املشاكل،  من  العديد  الخميسات 
البنيات التحتية، والخدمات العمومية،وهي النقط 

التي عرتهااألمطار األخيرة.
الوطنيةلحمايةاملال  الجمعية  رئيس  وطالب 
العام »محمد الغلوسي«، بضرورة تسريع البحث 
ماتستحقه  القضية  هذه  تنال  حتى  التمهيدي، 
املحلي   الرأي  شغلت  وأنها  خاصة  اهتمام  من 
بالخميسات، وطالب رئيس الجمعيةبفرض سيادة 
اإلفالت  مع  والقطع  العدالة،  وتحقيق  القانون 
مع  واالقتصادية،  املالية  الجرائم  في  العقاب  من 
تطبيق مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، حتى يتم 
كافةاملتورطني  ومحاكمة  للفسادوالريع  حد  وضع 

املفترضني في هذاامللف.

خبير اأمريكى 
يتوقع اختفاء 
كورونا بحلول 
اأبريل المقبل
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الوافي  عبد  الداخلية،  وزير  قال 
إن  بالرباط،  الثالثاء  امس  لفتيت، 
التي  التشريعية  النصوص  مشاريع 
االنتخابية  املنظومة  منها  تتألف 
لالستحقاقات  باإلعداد  املتعلقة 
االنتخابية املقبلة، تروم تطوير النظام 
االنتخابات  صدقية  لدعم  االنتخابي 
إجراءات  اعتماد  طريق  عن  الوطنية 

إضافية لتخليق العمليات.
وأوضح لفتيت، في معرض تقديمه 
املؤطرة  التنظيمية  القوانني  ملشاريع 
للمنظومة االنتخابية التشريعية أمام 
الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة 
بمجلس  املدينة  وسياسة  والسكنى 
النواب، أن هذه النصوص التشريعية 
بمزيد  الحالية  النصوص  إغناء  تروم 
عن  فضال  االنتخابية،  الضمانات  من 
التي  والدينامية  التطورات  مواكبة 

يعرفها املجتمع املغربي.
االجتماع  أن  إلى  اإلشارة  وبعد 
اإلطار  وضع  سياق  في  يندرج 
العمليات  سيؤطر  الذي  التشريعي 
السيد  استعرض  املقبلة،  االنتخابية 
التي  التشريعية  املنظومة  لفتيت 
أربعة  من  وتتألف  الحكومة،  أعدتها 
ومشروعي  تنظيمية  قوانني  مشاريع 
النصوص  تتميم  أو  بتغيير  قانونني 
بعني  أخذا  الصلة،  ذات  القانونية 
االعتبار االقتراحات واملالحظات التي 
السياسية  الهيئات  بشأنها  توافقت 
االستحقاقات  أن  معتبرا  الوطنية، 
محطة  تشكل  املقبلة  االنتخابية 
تاريخ  في  ومهمة  حافلة  انتخابية 

املمارسة الديمقراطية الوطنية.
يتابع  املشاريع،  هذه  وتشمل 
رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  الوزير، 
04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس 
النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 
05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 28.11 املتعلق بمجلس 
املستشارين، ومشروع قانون تنظيمي 
وتتميم  بتغيير  يقضي   06.21 رقم 

القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق 
الجماعات  مجلس  أعضاء  بانتخاب 
قانون  مشروع  جانب  إلى  الترابية، 
بتغيير  يقضي   07.21 رقم  تنظيمي 
القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق 

باألحزاب السياسية.
قبل  لقاءات،  بعقد  الوزير  وذكر 
مشاورات  تخللتها  املشاريع،  صياغة 
الهيئات  مختلف  مع  ومعمقة  مكثفة 
البرملان  في  املمثلة  سواء  السياسية، 
مقاربة تشاركية  املمثلة، وفق  أو غير 
مبنية على الحياد امللتزم واملسؤولية 
التعديالت  العتماد  سعيا  املشتركة، 
في  إدراجها  يمكن  التي  والتدابير 
املؤطرة  التشريعية  النصوص 
من  إطار  في  االنتخابية،  للعمليات 
حرص  مسجال  البناء،  التوافق 
املشاورات  باب  فتح  على  الحكومة 
 2021 املتصلة بالتحضير النتخابات 

منذ بداية السنة املاضية.
النصوص  مشاريع  أن  وأكد 
املعروضة اليوم تعد ثمرة حوار هادف 
ونقاش بناء، يأخذ بعني االعتبار أغلب 
عنها  عبرت  التي  واالقتراحات  اآلراء 
مناقشتها  وتمت  السياسية  الهيئات 

إيجابي  مناخ  في  بشأنها  والتوافق 
ومسؤول.

أن  إلى  الصدد،  هذا  في  ولفت، 
في  يأتي  املقبلة  لالنتخابات  اإلعداد 
تحديني  بوجود  يتميز  عام  سياق 
املغرب  بتجند  األول  يرتبط  كبيرين، 
»كوفيد19-«،  وباء  تفشي  ملواجهة 
التدبير  أن  السياق،  هذا  في  مسجال 
جعلها  اململكة  اعتمدته  الذي  الجيد 
في طليعة الدول على املستوى العاملي 
من  األولى  بالدفعات  توصلت  التي 
برنامج  تنفيذ  في  وشرعت  اللقاح 
املواطنات  لتلقيح  واسع  وطني 
تحت  محكم،  تنظيم  وفق  واملواطنني 
محمد  امللك  لجاللة  السامية  الرعاية 

السادس.
أما التحدي الثاني، يضيف الوزير، 
التي  األخيرة  التطورات  في  فيتمثل 
أثبت  إذ  الوطنية،  القضية  عرفتها 
لجاللة  الحكيمة  القيادة  تحت  املغرب 
والرزانة،  بالحكمة  تشبثه  امللك، 
وضبط النفس، للحفاظ على استقرار 
الوسائل  بكل  سعى  حيث  املنطقة، 
حالة  إلنهاء  املتاحة  الدبلوماسية 

التوتر.

وسجل، في هذا السياق، أن املوقف 
العديد من دول  الحكيم جعل  املغربي 
باململكة  تشيد  للسالم  املحبة  العالم 
رجاحة  إن  بالقول  متابعا  وتدعمها، 
الدول  من  العديد  جعل  املوقف  هذا 
الصديقة تفتح قنصليات لها بإقليمي 
رأسها  وعلى  والداخلة،  العيون 
التي  األمريكية  املتحدة  الواليات 
معبرة  الصحراء،  بمغربية  اعترفت 
بذلك، وبكل وضوح عن اصطفافها إلى 
جانب املغرب في موقفه العادل ورفض 
أطروحة االنفصال التي كانت السبب 
املغاربية  املنطقة  تنمية  تأخير  في 

وازدهار شعوبها.
وشدد الوزير على أن اململكة تصر 
على  القويني،  واإلرادة  العزم  بنفس 
صرح  وتوطيد  بناء  مسيرة  مواصلة 
ما  وهو  الديمقراطية،  املؤسسات 
يعكس التزامها اليوم باإلعداد إلجراء 
االنتخابات العامة املقبلة، سواء منها 
أو  املحلية  أو  الجهوية  أو  الوطنية 
الدستورية  مواعيدها  في  املهنية، 
الظرفية  من  بالرغم  والقانونية 

الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.
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منذ 3 اأ�شهر
 

n وحيد مبارك

الصحة  وتقنيي  للممرضني  املستقلة  النقابة  عّبرت 
القانوني،  إيداعها  لوصل  تسّلمها  لعدم  استغرابها  عن 
التأسيسي،  العام  جمعها  عقد  على  أشهر   3 مرور  رغم 
استفهام في صفوف  أكثر من عالمة  في خطوة طرحت 
يؤكد  الذي  النقابي،  التنظيم  هذا  ومنخرطي  مسؤولي 
القانونية،  الخطوات  كل  استوفوا  أنهم  على  مسؤولوه 
مستغربني كيف أن اإلدارة الترابية تأخرت في التطبيق 

السليم للقانون بعدم احترام اآلجال القانونية.
النية  افترضت حسن  النقابة  أن  نقابي،  وأكد مصدر 
طيلة هذه املدة، وتنّقل أعضاء املكتب الوطني إلى مختلف 
املتواجدة  األمن  ومصالح  واملقاطعات  اململكة  عماالت 
بالنفوذ الترابي لسكناهم من أجل استكمال كافة الوثائق 
الوصل  بتوفير  املجهود  ذلك  كل  يكلل  أن  دون  املطلوبة 
للنقابة  التنفيذي  الجهاز  أن  مبرزا  للنقابة،  القانوني 
عن  األول  املسؤول  بوصفه  الداخلية  وزير  مراسلة  قرر 
مصالح الوزارة من أجل املطالبة بتفعيل القانون، ووفقا 
بضرورة  امللك،  جاللة  خطابات  مختلف  عليه  نصت  ملا 
تفاعل اإلدارة مع انتظارات وطلبات املواطنني والتفاعل 

السريع معها.
تعزيز  أجل  من  تأسست  قد  املذكورة  النقابة  وكانت 
في  للمساهمة  املولود،  بهذا  الصحي  النقابي  املشهد 
ما  على  بناء  مهنييها،  وأوضاع  املهنة  بهذه  الرقي 
وتماشيا  الثامن،  فصله  في  اململكة  دستور  عليه  ينص 
النقابات  بشأن   119.57.1 رقم  الشريف  الظهير  مع 
وأكدت  املوضوع،  في  لها  لبالغ  وفقا  الخ،   ... املهنية 
التأسيسي  العام  جمعها  عقد  إثر  النور  عرفت  أنها 
لإلجراءات  وفقا  الرباط  بمدينة   2020 نونبر   7 بتاريخ 
القانونية املعمول بها ، ووضع مكتبها الوطني املنتخب 
بعد ذلك امللف القانوني كامال بالقسم املكلف بالنقابات 
والجمعيات بوالية الرباط منذ تاريخ 23 نونبر 2020. 
وشددت النقابة على أنها وأمام هذا التأخر فإنها تعلن 
بأنها  املواطنني  ولعموم  التمريضية  الشغيلة  لعموم 
ستدافع بكل السبل القانونية املتاحة عن حق أعضائها 
في  النقابي  التمثيل  في  الصحة  وتقنيني  ممرضني  من 
ظرف يشهد تضحياتهم الجسام بجميع ربوع الوطن من 

شماله إلى أقصى أقاليمه الجنوبية.

رئي�ص جماعة الَكردان 
بتارودانت اأمام غرفة 

جرائم االأموال مبحكمة 
اال�شتئناف مبراك�ص

n عبداللطيف الكامل

االستئناف  بمحكمة  األموال  جرائم  غرفة  تابعت 
املنتمي لحزب املصباح  الكردان  بمراكش رئيس جماعة 
بعدة تهم موجهة إليه، بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة 
املغربية لحقوق اإلنسان بالكردان الكبير في شهر غشت 
عن  الصادر  التقرير  على  ذلك  املاضية،وبناء  السنة  من 
حول  مالحظات  سجل  الذي  للحسابات  األعلى  املجلس 
تارودانت،فيما  بإقليم  الكردان  جماعة  وتدبير  تسيير 
يتعلق بالصفقات العمومية و سندات الطلب و الجبايات 

و التعمير و كذا الدعم املخصص للجمعيات.
املغربية  الهيئة  قدمته  الذي  املذكور  التقرير  ويعتمد 
لحقوق اإلنسان بالكردان يوم 15 نونبر2019،على 175 
صفحة ،بحيث قررت بناء على ذلك تحريك دعوى قضائية 

ضد الرئيس لدى املحكمة املختصة. 
الجهوي  للمجلس  تابعة  للتفتيش  لجنة  وكانت 
بإقليم  الكردان  بجماعة  حلت  قد  للحسابات 
الجماعة،وكل  مالية  بافتحاص  تارودانت،وقامت 
الصفقات  جميع  على  اطلعت  كما  املنجزة،  املشاريع 
وسندات الطلب،وقامت بالعديد من املعاينات سواء تعلق 
ظلت  التي  املشاريع  املنجزة،أوببعض  بالطرقات  األمر 
التفتيش  لجنة  واستمعت  املعارضة،  من  إنتقاد  محطة 
إلى املعارضة،التي طالبتها بإجراء معاينات والتحقيق 

في بعض الصفقات وسندات الطلب.

�شلطات امل�شيق- الفنيدق ت�شرع
 يف اإبرام عقود عمل الإدماج 

املت�شررات من اإغالق معرب باب �شبتة
شرعت السلطات اإلقليمية بعمالة املضيق-الفنيدق والوكالة 
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات في إبرام عقود عمل لفائدة 
مجموعة من النساء املتضررات من األزمة االقتصادية الناجمة 
إطار  في  باب سبتة،  كورونا وإغالق معبر  فيروس  عن جائحة 
تنزيل البرنامج املندمج للتنمية االقتصادية واالجتماعية إلقليم 

تطوان وعمالة املضيق-الفنيدق.
املغرب  لوكالة  الشمال،  أقاليم  وتنمية  إنعاش  وكالة  وأفادت 
على  التوقيع  االثنني  أمس  أول  خالل  تم  بأنه  لألنباء،  العربي 
107 عقود عمل لفائدة مجموعة من النساء لالشتغال في إحدى 
النسيج،  تدوير  إعادة  في  املتخصصة  الصناعية  الوحدات 
موضحة أن عدد العقود املوقعة يتوقع أن يصل إلى 700 عقدا 

أواسط األسبوع الجاري، مع توفير النقل مجانا للمستفيدات.
وأضاف املصدر ذاته أن هذه العقود تتوزع على 300 عقد مع 
شركة مستقرة في منطقة األنشطة االقتصادية »تطوان بارك«، 
شركة  مع  آخر  عقد  و200  بطنجة،  شركة  مع  عمل  عقد  و200 
بتطوان، موضحا أن هذه الشركات تنشط في قطاعات النسيج 
وإنتاج ألياف األثواب والتي تتطلب يدا عاملة مهمة من شأنها 
امتصاص البطالة في صفوف هذه الشريحة من النساء، اللواتي 

يفتقدن للكفاءات والقدرات املهنية.
وأوضح أنه تم االتفاق على االنتهاء من إبرام كافة العقود في 
األجر  عن  تسبيق  تقديم  مع  الجاري،  األسبوع  منتصف  حدود 
للمستفيدات بالنظر إلى الطابع االستعجالي للعملية، مبرزا أن 
مبادرات تشغيل أخرى تجري بلورتها في سياق جهود اإلنعاش 

االقتصادي إلقليم تطوان وعمالة املضيق الفنيدق.
سياق  في  تأتي  العقود  هذه  أن  إلى  نفسه  املصدر  وخلص 
تنزيل البرنامج املندمج للتنمية االقتصادية واالجتماعية إلقليم 
تطوان وعمالة املضيق-الفنيدق، وخاصة املحور الثاني املتعلق 
بمنطقة  االستثمارات  جلب  أجل  من  آليات  وإحداث  ببلورة 

األنشطة االقتصادية »تطوان بارك«.
والي  إشراف  تحت  اللقاءات،  من  مجموعة  عقد  تم  أنه  يذكر 
عامل  وبحضور  مهيدية،  محمد  طنجة-تطوان-الحسيمة،  جهة 
إنعاش  لوكالة  العام  واملدير  تطوان  وعامل  املضيق-الفنيدق 
لحثهم  املستثمرين  من  مجموعة  مع  الشمال  أقاليم  وتنمية 
على االستقرار بمناطق األنشطة االقتصادية بتطوان والفنيدق 

ومرتيل مقابل دعم وتسهيالت إدارية.

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

�شكر على تعزية في وفاة من�شورة اأ�شد
بأسرة  ألم  الذي  الجلل  املصاب  إثر  على 
أسد،  منصورة  هلل،  برحمة  املشمولة  املرحومة، 
وذلك يوم 4 نونبر 2020. وبهذه املناسبة األليمة 
زوجة  عزيزي  والسعدية  منصورة  عائلة  تتقدم 
ابنها الجياللي كودة وأبناؤه حمزة كودة، سمير، 
نهيلة، زينب بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير إلى 
األصدقاء  وكافة  واألقارب  واألحباب  األهل  جميع 
إثر  وأملها،  حزنها  العائلة  وشاركوا  الصادقة  تعازيهم  قدموا  الذين 
رحيل فقيدتها الغالية،  الى دار البقاء، سواء الذين تحملوا عباء التنقل 
قدموه  ما  اتصلوا هاتفيًا وعلى  الذين  أو  للحضور شخصيًا  والسفر 
من مواساة ومؤازرة لألسرة في هذا املصاب الجلل، فشكرًا للجميع، 
ويجازيهم هلل  أجرهم وسعيهم  يعظم  أن  عز وجل  الباري  من  راجني 
خير الجزاء، وأن يطيل عمرهم وأال يريهم أي مكروه في أعز ما لديهم، 
مع  الخلد  جنة  ويسكنه  الواسعة  برحمته  املرحومة  هلل  يتغمد  وأن 
الصبر  العائلة  أفراد  جميع  ويلهم  والصالحني،  والشهداء  الصديقني 

الجميل.

الحاج �شابر الطاهر في ذمة اهلل
هلل،  برحمة  املشمول  ربه،  جوار  إلى  انتقل 
صابر الطاهر وبهذه املناسبة األليمة، يتقدم األهل 
واألحباب وكافة الجيران بأصدق عبارات التعازي 
محمد،  واملواساة إلى زوجته زهرة حنني وابنائه: 
مصطفى  نجاة  نعيمة،  الهادي،  عبد  فاطمة، 
الفقيد  يتغمد  أن  القدير  العلي  من  راجني  وهشام 
جنانه  فسيح  ويسكنه  ورضوانه  رحمته  بشآبيب 

الصبر  عائلته  أفراد  يلهم  وأن  والصالحني،  والشهداء  الصديقني  مع 
الجميل.

بنا�شر بوردة في ذمة اهلل 
 

إنتقل إلى عفو هلل املشمولة برحمة هلل بناصر 
الكتابة  عضو  بوردة  نعیمة  األخت  أخ  بوردة 
اإلقلیمیة للمنظمة االشتراكیة للنساء االتحادایات 
و كاتبة فرع املنظمة بالرباط الیوسفیة صباح األحد 
2021. و بھذه املناسبة األلیمة تتقدم  21 فبرایر 
لألخت  التعازي  باحر  الرباط  اإلقلیمیة  الكتابة 
و  العثماني  أحمد  األخ  بو وردة و زوجھا  نعیمة 
أبناء الفقید بدیعة و مھدي و سكینة و زوجتھ قتیحة السلكاني و كافة 
عائلة  بووردة راجیین العلي القدیر أن یتغمد الفقید بواسع رحمته و 
یسكنه فسیح جناته ویلھم أھله وذویه الصبر والسلوان  اللھم أغفر 
له وارحمه واجعل قبره روضة من ریاض الجنة و احشره مع الشھداء 

والصدیقین وحسن أولئك رفیقا.
إنا هلل وإنا اليه راجعون

غدا وقفة احتجاجية لعمال »�شامري« اأمام ال�شركة باملحمدية.. 
واجلبهة الوطنية تتاأ�شف ملوقف احلكومة حول امللف 

احلمامات التقليدية..بيوت واأ�شر يف انتظار الفرج

n مصطفى اإلدريسي

للكونفدرالية  املوحد  النقابي  املكتب  ينظم 
وقفة  سامير،  بشركة  للشغل  الديمقراطية 
على  للشركة  الرئيسي  املدخل  أمام  احتجاجية 
فبراير   25 الخميس  يوم  الساحلية،  الطريق 
2021 ابتداء من  4  مساء ، بسبب املوقف السلبي 
الطبيعية  وبعودة  الشركة  ملف  في  للحكومة 

لتكرير وتخزين البترول بمصفاة املحمدية .
 ، جاءت  سامير  لعمال  االحتجاجية  الوقفة 
 ، منه  بنسخة  الجريدة  توصلت  نداء  حسب 
احتجاجا على املوقف السلبي للحكومة املغربية 
منذ  اإلنتاج  عن  املتوقفة  سامير  شركة  ملف  في 
للعمال  املزرية  الوضعية  وعلى   ،2015 غشت 
التراجع  الذين يعانون من املصير املجهول ومن 

الكبير في مكاسبهم املادية واالجتماعية.
للكونفدرالية  املوحد  النقابي  املكتب  وطالب 
بالعودة  سامير  بشركة  للشغل  الديمقراطية 
بمصفاة  البترول  وتخزين  لتكرير  الطبيعية 
والتفكيك  االنقراض  من  وحمايتها  املحمدية 
املكتسبة  الحقوق  وعلى  الشغل  على  واملحافظة 
وصيانة  املباشرين  وغير  املباشرين  للعمال 
لفائدة  البترول  تكرير  لصناعة  املتعددة  الفوائد 

االقتصاد الوطني والتنمية املحلية للمدينة. 
للجبهة  التنفيذي  املكتب  سجل  جهته،  من 
الوطنية إلنقاذ املصفاة املغربية للبترول ، النزيف 
املتواصل للثروة الوطنية بشركة سامير املتوقفة 
2015، بسبب التعامل  عن االستغالل منذ غشت 
امللف  معالجة  في  املغربية  للحكومة  السلبي 

الخسائر  وتزايد  تراكم  على  بالتفرج  واكتفائها 
من جراء تعطيل صناعة تكرير البترول في املغرب 
من  املواطنني  لعموم  الشرائية  القدرة  وضرب 
خالل األسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها  
وتأخر اللجنة املكلفة بنشر نتائجها للرأي العام 
حول أشغال مجلس املنافسة في ملف املحروقات.

والالمبرر  املقبول  غير  للموقف  وتأسفت 
مجلس  في  املناقشة  برفضها  املغربية  للحكومة 
شركة  أصول  تفويت  قانون  ملقترح  املستشارين 
قانون  ومقترح  املغربية  الدولة  لحساب  سامير 
الدعم  مقابل  في  املحروقات،  أسعار  تنظيم 
األحزاب  قبل  من  املقترحات  لهذه  واملساندة 
والنقابات والقوى املغربية الحية، باستثناء حزب 

والكونفدرالية  األحرار  وحزب  والتنمية  العدالة 
العامة ألرباب العمل!

وللترافع  التشريعية  للمبادرة  بالدعم  ورحبت 
املكتب  مؤخرا  جمع  الذي  اللقاء  في  املتواصل 
مجلس  رئيس  مع  الوطنية  للجبهة  التنفيذي 
النواب ورئيس مجلس املستشارين واألمني العام 
األصالة  فريق  ورئيس  الشعبية  الحركة  لحزب 
لطرح  باإلضافة  النواب،  بمجلس  واملعاصرة 
االستقالل  وفريق  واالشتراكية  التقدم  مجموعة 
بمجلس  الديمقراطي  اليسار  فدرالية  ونائبا 
شركة  أصول  لتفويت  قانون  ملقترح  النواب، 
قانون  ومقترح  املغربية  الدولة  لحساب  سامير 

لتنظيم أسعاراملحروقات.

n نور الدين حزمي

"كورونا"،  فيروس  جائحة  تزال  ما 
فئة  على  السلبية  بظاللها  ترخي  )كوفيد19-(، 
التقليدية  الحمامات  في  املشتغلني  من  واسعة 
الفئات  من  الغالب  في  وهي  البيضاء،  بالدار 
تدبر  في  كبرى  مشقة  تجد  أضحت  التي  الهشة 

أمور حياتها اليومية.
بأحد  العامل  )عبد اهلل(،  ببال  يخطر  يكن  لم 
أن  االقتصادية،  بالعاصمة  التقليدية  الحمامات 
كل  عمت  التي  الصحية،  األزمة  وتطول  تشتد 
عيشه،  مصدر  إغالق  في  لتتسبب  العالم  أنحاء 
املهنة  في  زمالئه  من  والعديد  نفسه  فيجد 
يواجهون مصيرا صعبا وحياة ضنك بعد فقدان 

مورد رزقهم الوحيد.
من  مجموعة  يقدم  الذي  البسيط،  الرجل  هذا 
الخدمات للزبناء، يمارس مهنة معروفة )كسال(، 
التي تلقى إقباال كبيرا لدى املغاربة، وتشغل فئة 
ممن  السواء،  على  والنساء  الرجال  من  واسعة 
أنه  غير  وذويهم،  أهلهم  إعالة  أجل  من  يكدون 
وعدد  البيضاء  بالدار  الحمامات  إغالق  بمجرد 
من املدن األخرى، نتيجة ارتفاع أعداد املصابني 
بهذا الفيروس، أصبح الكثير منهم يتدبرون أمور 
عيشهم باالعتماد على مساعدات محدودة، فيما 

قلة منهم انتقلت ملزاولة مهن أخرى.
ويسر عبد اهلل لوكالة املغرب العربي لألنباء، 
الحي  حمام  في  يشتغل  كان  الجائحة  قبل  أنه 
لتغطية  الحمام  زبناء  من  يتقاضاه  بما  ويكتفي 
املصاريف اليومية، إال أن تفشي الوباء أدى إلى 
سوى  رزق،  مورد  بدون  وأصبح  الحمام،  إغالق 
ما يجود به بعض الزبناء السابقني واملحسنني.

سنة،   55 العمر  من  البالغ  اهلل،  عبد  وعزا 
تمكنه  عدم  إلى  اإلعانات،  هذه  تلقي  اضطراره 
األزمة  هذه  في ظل  بديلة  عمل  فرصة  إيجاد  من 
الحياة،  مناحي  أثرت على جميع  التي  الصحية 
موضحا أن تقدمه في السن ال يؤهله لولوج عمل 

آخر.
من  تتكون  أسرة  يعول  الذي  هلل،  عبد  وعبر 
زوجة وأربعة أبناء، عن أمله في أن تعود الحياة 
التقليدية  للحمامات  ويسمح  عهدها،  إلى سابق 
أن تفتح أبوابها في أقرب وقت في وجه زبنائها، 
إلى  الرحال  يشدون  منهم  العديد  أصبح  الذين 

املدن املجاورة لالستحمام.
الجائحة،  ظل  في  القطاع  هذا  واقع  وعن 
أوضح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب 
والرشاشات  التقليدية  الحمامات  ومستغلي 
أن  مماثل،  تصريح  في  أوعشى،  ربيع  باملغرب 
األزمة الصحية غير املسبوقة أثرت سلبا، وبشكل 
كبير، على قطاع الحمامات، مضيفا أن التداعيات 

تطورت إلى حد أن االفالس أخذ يتربص بالعديد 
منهم.

التي  العصيبة  الوضعية  هذه  أن  وأضاف 
منها  القطاعات،  من  العديد  على  جثمت 
"تفاقمت  بل  الحد  هذا  عند  تقف  لم  الحمامات، 
بسبب سوء التقديرات وغياب الحكامة املطلوبة 
تشغل  التي  الحمامات  على  والحفاظ  لحماية 
عددا مهما من اليد العاملة، أغلبها ال يستفيد من 

التغطية الصحية".
الدار  جهة  فإن  الجامعة،  رئيس  وحسب 
سطات وحدها تضم ما يقارب 4000  البيضاء - 
تدبير  وقساوة  هشاشة  وضعية  تعيش  حمام 
تدبير  أن  وسجل  ملشغليها.  اليومية  الحاجيات 
أرباب  تطلعات  مستوى  في  "يكن  لم  القطاع 
على  خاصة  التقليدية،  الحمامات  ومستغلي 
وفاس  البيضاء  الدار  بمدن  املحلي  املستوى 
اإلغالق  "قرار  أن  موضحا  وأكادير"،  والقنيطرة 
له  تعرض  ما  االعتبار  بعني  أخذ  دون  قائما  ظل 

القطاع من أضرار جسيمة".
أعلن عنها  التي  املبادرة األخيرة  وبخصوص 
الحمامات  مستخدمي  تعويض  حول  مؤخرا 
التقليدية التي تم إغالقها جراء تفشي الجائحة 
عن فقدان شغلهم، اعتبر أوعشى أن األمر يتعلق 
الحكومة"،  قبل  من  النية  حسن  تبرز  بـ"التفاتة 
داعيا إلى تطوير مقترحها من أجل إنقاذ القطاع.
املكلف  الدولة  وزير  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان، املصطفى 
الرميد، كان قد كشف مؤخرا عن أنه سيتم قريبا 
التي  التقليدية  الحمامات  مستخدمي  تعويض 
كورونا  فيروس  تفشي جائحة  إغالقها جراء  تم 

املستجد، عن فقدان شغلهم.
وأوضح أنه "تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل 
لتعويضهم عن  الحمامات،  بهذه  املشتغلني  لفئة 
فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بني 
الجهات املسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة 
من املواطنني واملواطنات ومستخدمي الحمامات 

من هذا اإلغالق".
أوضاعا  خلفت  الجائحة  أن  الوزير  وذكر 
صعبة عبر العالم واملغرب، خاصة على املستوى 
تعلق  سواء  واالجتماعي،  واملالي  االقتصادي 

األمر بمقاوالت كبرى أو فئات هشة وضعيفة.



 ندوة وطنية حول  
 دور �صحافة المغرب 
الكبير في   االندماج 

المغاربي « 
لناشري   املغربية    تنظم    الفيدرالية 
 الصحف ندوة وطنية حول  » دور صحافة 
املغاربي « ،   في   االندماج  الكبير  املغرب 
معنينو  الصديق  األساتذة  فيها   يشارك 
وخليل الهاشمي   اإلدريسي   وعبد الحميد   
السبت    26   فبراير   جماهري،   وذلك   يوم 
» نداء  بـ   التظاهرة  هذه  بوجدة،   لتتوج 
مهنية  مغاربية  أجل صحافة  وجدة «  من 
أجل  من  في   البناء  تساهم  موحدة 
املاضي،   ضغائن  اجترار  بدل  املستقبل 
املغربية  في   الحدود  رمزية  وقفة   مع 
الجزائرية عنوانها  » الحلم املغاربي «. 
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  أعلن وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات 
االثنني،   أن  الرميد،   أول   أمس  املصطفى  البرملان  مع 
اإلنسان  حقوق  مجلس  لعضوية  الترشح  قرر  املغرب 
لألمم املتحدة للوالية املمتدة ما بني   2023 - 2025   بدعم 
العربية وعدد من  الدول  اإلفريقي   وجامعة  االتحاد  من 

التجمعات الجهوية األخرى . 
وأبرز الرميد،   في   مداخلة عبر الفيديو خالل الجزء 
رفيع املستوى من الدورة ال   46   ملجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم املتحدة،   أن هذا الترشيح لعضوية مجلس 
حقوق اإلنسان   يحظى بدعم االتحاد اإلفريقي   وجامعة 
األخرى  الجهوية  التجمعات  من  العربية،   وعدد  الدول 

والدول الصديقة . 
املغرب  تفاعل  دينامية  على  السياق  في   هذا  وأكد 
على  االنسان،   وانفتاحه  لحقوق  األممية  اآلليات  مع 

اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان . 
التزاماتها  تنفيذ  واصلت  اململكة  إن  الوزير  وقال 
بتعاون مع هيئات املعاهدات،   حيث   يجري   حاليا التفاعل 
مع اللجنة املعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة،   كما باشر املغرب،   تعزيزا النخراطه الجدي  
املعاهدات،   اعتماد  هيئات  نظام  إصالح   في   دينامية 

املسطرة املبسطة لتقديم عدد من تقاريره الدورية . 
وأكد أنه بنفس الروح،   يواصل املغرب انفتاحه على 
خالل  من  اإلنسان  حقوق  ملجلس  الخاصة  اإلجراءات 
املعني   بالحق  الخاص  للمقرر  رسمية  دعوة  توجيه 
رسمية  بزيارة  للقيام  الشرب  مياه  على  في   الحصول 
إلى املغرب خالل السنة الجارية للوقوف على الجهود 

والتحديات في   هذا املجال . 
املغرب  ملقاربة  الوزير  أخرى،   تطرق  جهة  من 
اعتمدت،   اململكة  أن  كورونا   ،   مبرزا  جائحة  ملواجهة 
 طبقا للتعليمات السامية لجاللة امللك محمد السادس،  
 وانطالقا من إمكانياتها الذاتية،   مقاربة وطنية خالصة 
آثارها،   تميزت  وتدبير  كورونا  للتصدي   لجائحة 
على  والشمولية،   والحرص  والتكامل  باالستباقية 
املتخذة،   وتحديات  االحترازية  التدابير  بني  املوازنة 
الدولية  االقتصادي   واالجتماعي،   وااللتزامات  الوضع 

في   مجال حقوق اإلنسان . 
إمكانياتها  كل  تعبئة  على  عملت  اململكة  أن  وأكد 
وطاقاتها من أجل تعزيز حماية الحق في   الحياة والحق 
في   الصحة،   كأولوية قصوى،   كما سخرت كافة املوارد 
واملتضررة  الهشة  االجتماعية  الفئات  لدعم  املتاحة 
الوطنية  املقاوالت  على  األزمة  حدة  من  والتخفيف 

وتطوير خطة لإلنعاش االقتصادي . 

وذكر أنه في   نفس اإلطار،   يسهر املغرب،   بداية من 
أواخر الشهر املاضي،   على تأمني القيام بحملة وطنية 
للتلقيح املجاني   ضد فيروس  " كوفيد "  19 - لفائدة جميع 
املغاربة واألجانب املقيمني باملغرب .  وأبرز أنه من أجل 
مبدأ  وتكريس  االجتماعية  الفعلي   للحقوق  الترسيخ 
املساواة وعدم التمييز بني كل الفئات في   التمتع بهذه 
برنامج  تطوير  على  اململكة  األساسية،   تنكب  الحقوق 

لتوفير الحماية االجتماعية الشاملة بشكل تدريجي . 
وأبرز حرص املغرب،   في   ظل ظروف الجائحة،   على 
اإلنسان،   لحقوق  األممية  اآلليات  مع  تفاعله  مواصلة 
ومواجهة  األزمة  هذه  في   تدبير  تجربته  تقاسم   حيث 
االستبيان  قدمه جوابا عن  تقرير  تداعياتها،   من خالل 
املشترك لإلجراءات الخاصة حول  " أثر جائحة فيروس 
مقدم  اإلنسان " ،   وتقرير  بحقوق  التمتع  على  كورونا 
مضامني  تفعيل  بشأن  التعذيب  ملنع  الفرعية  للجنة 

وثيقتها االستشارية . 
الدولي   التضامن  بأعراف  منها  إيمانا  قائال  وتابع 
 في   مثل هذه الظروف االستثنائية،   وعمال بقرار مجلس 
رؤيتها  مع  ) 2532   يوليوز ( 2020،   وانسجاما  األمن  
الجاللة  بمبادرة من صاحب  اململكة  تدخر  إلفريقيا،   لم 
امللك محمد السادس،   جهدا في   تقديم الدعم واملساعدة 
للعديد من البلدان اإلفريقية الشقيقة والصديقة من أجل 

مواجهة الجائحة . 
الوزير  وبخصوص قضية الصحراء املغربية،   جدد 
األممي   باملسار  املغرب  والتزام  تشبث  على  التأكيد 
سياسي   واقعي   وعملي   حل  على  التوافق   الرامي   إلى 

 يحترم سيادتها ووحدة ترابها . 

مقترحا  الذاتي   باعتبارها  الحكم  " مبادرة  أن   وأكد 
إليجاد  الوحيد  األساس  مصداقية،   تبقى  وذا  جديا 
اإلقليمي   املفتعل " ،   مبرزا  النزاع  لهذا  نهائية  تسوية 
أنه على األطراف األخرى تحمل مسؤوليتها واالنخراط 
السياسي   للموائد  نية في   املسلسل  بكل جدية وحسن 
األمن  مجلس  قرارات  ذلك  على  تنص  كما  املستديرة 

الدولي   ذات الصلة . 
وفي   نفس السياق،   لفت الوزير االنتباه إلى املحنة 
التي   يعيشها السكان املحتجزون في   مخيمات تندوف 
التنموية  للمشاريع  كان  " إذا  أنه   بالجزائر .  وسجل 
جد  مؤشرات  للمملكة  الجنوبية  باألقاليم  املنجزة 
مواطنينا  بعض  الساكنة،   فإن  أوضاع  على  إيجابية 
تندوف   يعيشون  بمخيمات  محتجزين  زالوا  ما  الذين 
وحرياته  اإلنسان  وحقوق  تتنافى  مأساوية  أوضاعا 

األساسية . 
لتحرير  عاجل  تدخل  الخصوص،   إلى  بهذا  ودعا 
استغاللهم  الذين   يتم  األطفال  الساكنة،   السيما  هذه 
صارخ  في   انتهاك  ميليشيات  شكل  على  وتجنيدهم 

للمواثيق واملعايير الدولية ذات الصلة . 
بالتدخل  املناسبة،   للتذكير  هذه  الوزير  واغتنم 
السلمي   واملشروع للمغرب إلعادة السير العادي   لحركة 
في   املنطقة  الكركرات  بمعبر  والتجارية  املدنية  التنقل 
مدنيني  باستغالل  وتجميدها  عرقلتها  العازلة،   بعد 
" للبوليساريو "  في   تابعة   مسلحة  عناصر  طرف  من 
 تحد سافر للنداءات املتكررة لألمني العام ملنظمة األمم 

املتحدة وقرارات مجلس األمن . 

القاضي  للقرار  ارتياحه  عن  املغرب  أعرب 
لالتحاد  "الرمادية"  الالئحة  من  نهائيا  بإسقاطه 
املتعاونة في املجال  للدول واملناطق غير  األوروبي 

الضريبي. 
وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزارة  بالغ  وذكر 
اإلدارة أن هذا القرار يؤكد أن شركاء اململكة يتلقون، 
الجهود  وأن  املتخذة  اإلجراءات  إيجابي،  بشكل 
املبذولة والتدابير املتخذة تتماشى تماما و مبادئ 

الحكامة الضريبية الجيدة واملعايير الدولية. 
االتحاد  "مجلس  أن  ذاته  املصدر  وأضاف   
األوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا 
أوروبيا للشؤون الخارجية، اعتمد خالصاته حول 
الدول واملناطق غير املتعاونة في املجال الضريبي، 
وشطب املغرب من امللحق الثاني لقائمة الدول التي 
مدى  األوروبي  االتحاد  لتقييم  الخضوع  تنتظر 
التزامها باملعايير األوروبية في املجال الضريبي". 

األوروبي،  االتحاد  أن خالصات مجلس  وتابع   
الخطوة  تعد  االثنني،  أمس  أول  اعتمادها  تم  التي 
الضوء  يلي  الذي  لإلجراء  والنهائية  األخيرة 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  لسفراء  األخضر 
األوروبي، وتؤكد أن اململكة خرجت، بشكل نهائي، 
بالتأكيد،  األوروبي  لالتحاد  الرمادية  القائمة  من 

وانتقلت إلى القائمة الخضراء. 
أن  يؤكد  التطور  هذا  أن  الوزارة  وأكدت   
املستوى  على  اململكة  بها  قامت  التي  اإلصالحات 
األوروبي  االتحاد  شروط  مع  تتماشى  الضريبي، 
واملعايير الدولية، كما يشهد على التعاون اإليجابي 

بني السلطات املغربية ونظيرتها األوروبية في هذا 
املجال. 

 يذكر أن املغرب كان من بني الدول التي انخرطت 
في مالءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة 
الضريبية  الشفافية  تعزيز  إطار  في  وذلك  الجيدة، 

على املستوى العاملي. 
تمت  فقد  الوزارة،  تضيف  السياق،  هذا  وفي   
التشريعية،  النصوص  من  عدد  على  املصادقة 
في  وذلك  نظام ضريبي،  كل  طبيعة  باالعتبار  أخذا 
إطالقها  تم  التي  اإلصالحات،  من  مسلسل  إطار 
منذ قانون املالية لعام 2018، مشيرة إلى أنه على 
مدار عملية تقييم نظامه الضريبي، عبر املغرب عن 
ارتياحه لنجاحه في إقناع منظمة التعاون والتنمية 
رؤيته،  بواقعية  األوروبيني  وشركائه  االقتصادية، 
ملعايير  االمتثال  على  عزمها  إثبات  على  القائمة 
خالل  من  الضريبي،  املجال  في  الجيدة  الحكامة 
وتدريجية،  شفافة  بطريقة  الالزمة  التدابير  اتخاذ 
مصالحه  حماية  ضمان  على  والسهر  جهة،  من 

االجتماعية واالقتصادية، من جهة أخرى. 
اإليجابي  التقييم  "هذا  أن  الوزارة  واعتبرت   
واملالية  االقتصاد  وزير  زيارة  منذ  متوقعا،  كان 
 ،2020 فبراير  بروكسيل في  إلى  محمد بنشعبون، 
الذي  جينتيلوني،  باولو  األوروبي،  نظيره  ولقائه 
واملسؤول  للضرائب،  األوروبية  املفوضية  يرأس 
عن اقتراح االعتبارات والتقييمات التقنية التي تعد 
املتعاونة  غير  واملناطق  الدول  قائمة  أساسها  على 

في املجال الضريبي.

نا�صر بوريطة   يتباحث مع االأمين العام لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية
الخارجية  الشؤون  وزير  أجرى 
املقيمني  اإلفريقي   واملغاربة  والتعاون 
الثالثاء،   بوريطة،   اليوم  بالخارج،   ناصر 
األمني  املرئي   مع  االتصال  تقنية  عبر   لقاء 
الخليج  لدول  التعاون  ملجلس  العام 
العربية،   السيد نايف فالح مبارك الحجرف . 

الخارجية  الشؤون  لوزارة  بيان  وذكر 
املقيمني  اإلفريقي   واملغاربة  والتعاون 
الشراكة  مسار  تناول  اللقاء  أن  بالخارج 
املغربية  اململكة  القائمة بني  االستراتيجية 
ومجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ 
بالخطوات  التنويه  تم  سنة2011   ،   حيث 
الشراكة،   بفضل  هذه  التي   قطعتها  الهامة 
امللك  الجاللة  لصاحب  السامية  الرعاية 
محمد السادس،   نصره اهلل،   وإخوانه قادة 
العمل  خطة  تمديد  املجلس،   وبقرار  دول 

املشتركة إلى سنة . 2024   

البيان،   عبر  اإلطار،   يضيف  وفي   هذا 
ناصر بوريطة عن استعداد اململكة املغربية 
والدول  العامة  األمانة  مع  العمل  ملواصلة 
هذه  مسار  تطوير  أجل  من  الخليجية 
من  جديدة  ملرحلة  الشراكة،   بما   يؤسس 
تشاركي   متجدد   إطار  وترسيخ  التعاون 
واالقتصادية  السياسية  العالقات   يعزز 
الجانبني،   بني  والبشرية  والتجارية 
امللك  الجاللة  صاحب  ملنظور   تجسيدا 
وأيده،   الوارد  السادس نصـره اهلل  محمد 
القمة  امللكي   السامي   أمام  في   الخطاب 
بالرياض  املنعقدة  املغربية-الخليجية 

بتاريخ   20   أبريل . 2016   
العام  األمني  اللقاء،   أشاد  هذا  وخالل 
الجاللة،   صاحب  بجهود  التعاون  ملجلس 
 رئيس لجنة القدس،   في   الدفاع عن الوضع 
الخاص للقدس وحماية طابعها اإلسالمي  

والدفاع  األقصى  املسجد  حرمة   وصيانة 
كأرض  املدينة  لهذه  التاريخية  الهوية  عن 

للتعايش بني األديان السماوية . 
العام  األمني  السياق،   جدد  وفي   نفس 
في   الثابت  املجلس  دول  موقف  تأكيد 
ووحدة  صحرائه  على  املغرب  سيادة   دعم 
النزاع  لهذا  أي   حل  أن  أراضيه،   معتبرا 
في   إال  أن   يتم  اإلقليمي   املفتعل،   ال   يمكن 
 إطار سيادة اململكة املغربية ووحدة ترابها . 

بما   يربط  بوريطة  جهته،   أشاد  من 
قواسم  من  التعاون  مجلس  بدول  املغرب 
دعم  موصول،   مؤكدا  وتضامن  مشتركة 
اململكة املغربية ألمن واستقرار دول الخليج 

الشقيقة،   ورفضها لكل تهديد   يطالها . 
كما شملت املحادثات عددا من القضايا 
العربية واإلقليمية،   عبر فيها الجانبان عن 

تطابق وجهات نظرهما إزاءها . 

 عماد عادل  
الوزاري  املجلس  مصادقة  على  أيام  بضعة  بعد 
بالحماية  املتعلق  اإلطار  القانون  مشروع  على 
االقتصاد  وزير  بنشعبون  محمد  كشف  االجتماعية، 
لهذا  املالية  التركيبة  عن  اإلدارة،  وإصالح  واملالية 
املشروع الضخم الذي سيكلف غالفا ماليا يناهز 51 

مليار درهم سنويا.
لجنة  أمام  الوزير  قدمه  الذي  العرض  وحسب 
بمجلس  االقتصادية  والتنمية  والتخطيط  املالية 
سيتم  املجتمعي  املشروع  هذا  فإن  املستشارين، 
تنقسم  و  أعوام،   5 على  تمتد  أجندة  وفق  تزيله 
بداية  األولى  املرحلة  تنطلق  حيث  مراحل،   3 إلى  
 ،2022 من العام الجاري إلى غاية متم العام املقبل 
مليون   22 على   الصحية  التغطية  تعميم  وتشمل 
املرض  على  األساسي  التأمني  من  إضافي  مستفيد 
األدوية  واقتناء  التطبيب  تكاليف  سيغطي  والذي 
حوالي  ستكلف  عملية  وهي  والعالج،  واالستشفاء 
الثانية سنتني  املرحلة  تمتد  بينما  درهم،  مليار   14
تعميم  وتشمل   ،2024 نهاية  إلى   2023 بداية  من 
التعويضات العائلية على حوالي سبعة ماليني طفل 
 20 التي ستكلف   العملية  التمدرس، وهي  في سن 
مليار درهم ، بينما ستنجز املرحلة الثالثة واألخيرة 
في  االنخراط  توسيع  عبر   2025 سنة  املشروع  من 
من  مغربي  ماليني  خمسة  لفائدة  التقاعد  أنظمة 
التقاعد،  حق  على  تتوفر  ال  التي  النشيطة  الساكنة 
درهم،  مليار   16 يناهز  ماليا  غالفا  يتطلب  ما  وهو 
فقدان  عن  التعويض  من  االستفادة  تعميم  وكذا 

قار  عمل  على  يتوفر  شخص  لكل  بالنسبة  الشغل 
بكلفة ال تقل عن 1 مليار درهم.

يعتمد  اإلصالح  هذا  تمويل  أن  الوزير  وأضاف 
على آليتني:

 األولى، تهم االشتراك عبر املساهمات لتأمني 28 
لديهم  تتوفر  الذين  بالنسبة لألشخاص  مليار درهم 
القدرة على املساهمة في تمويل التغطية االجتماعية. 

 23 مبلغ  لتأمني  التضامن  على  وتقوم  الثانية، 
مليار درهم بالنسبة لألشخاص الذين ال تتوفر لديهم 

القدرة على املساهمة في التمويل.
الورش  هذا  تنزيل  أن  بنشعبون  واعتبر   
ضمان  مراحله  جميع  في  يتطلب  الكبير،  املجتمعي 
التوازن املالي ألنظمة الحماية االجتماعية. وبالتالي، 
واملالية  االقتصاد  وزارة  تضطلع  أن  الطبيعي  فمن 

اإلصالح  هذا  تنزيل  في  رائد  بدور  اإلدارة  وإصالح 
في شموليته بالتنسيق مع كافة املتدخلني. 

لهذه  املالي  التوازن  على  الحرص  أن  وأوضح 
دستورها  تعدل  مثال  فرنسا  جعل  ما  هو  األنظمة 
الحماية  تمويل  لقوانني  للتأسيس   ،1996 سنة 
مماثلة  مصادقة  ملسطرة  تخضع  التي  االجتماعية، 

لقوانني املالية )القانون التنظيمي لسنة 2005(.
الشق  لتنزيل  التفصيلية  األجندة  عن  وأعلن   
األول من املشروع واملرتبط بتعميم التأمني اإلجباري 
الربع  األساسي عن املرض، والتي تنطلق بداية من 
الفئات  دمج  تستهدف   حيث   ،  2021 من  األول 
الخاضعة للمساهمة املهنية  املوحدة وتهم  800 ألف 
تاجر وصانع، والربع الثاني والثالث سيشمالن دمج 
1,6 مليون فالح و500 ألف صانع، فيما يشمل الربع 
)220 الف  الثالث واألخير دمج حرفيي قطاع النقل 
 80( واملقننة  الحرة  املهن  أصحاب  ودمج  شخص(، 
الكلي  الدمج   2022 في  يتم  أن  على  ألف شخص(، 
للفئات املعوزة املستفيدة من نظام املساعدة الطبية 

)11 مليون مستفيد(. 
على  يرتكز  املشروع  هذا  بأن  بنشعبون  وذكر 
محاور اإلصالح والجدولة الزمنية كما حددها جاللة 
امللك محمد السادس، وهي تعميم التغطية الصحية 
 22 لتشمل  و2022   2021 سنتي  خالل  اإلجبارية 
مليون مستفيد إضافي من هذا التأمني الذي يغطي 
وتعميم  واالستشفاء،  واألدوية  العالج  تكاليف 
و2024،   2023 سنتي  خالل  العائلية  التعويضات 
سنة  التقاعد  أنظمة  في  املنخرطني  قاعدة  وتوسيع 
الساكنة  من  مغربي  ماليني  خمسة  لفائدة   2025
وتعميم  التعاقد،  حق  على  تتوفر  ال  التي  النشيطة 

االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل 
شخص متوفر على شغل قار. 

العائلية،  التعويضات  تعميم  مستوى  وعلى 
العائلية،  أورد الوزير أنه سيتم تعميم التعويضات 
من  بالحماية  املتعلقة  التعويضات  إرساء  خالل  من 
الجزافية  والتعويضات  بالطفولة  املرتبطة  املخاطر 
عبر  القانون-اإلطار،  هذا  في  عليهما  املنصوص 
القيام، على الخصوص بإصالح برامج الدعم املوجه 

لألسر للحماية من املخاطر املرتبطة بالطفولة.
وبخصوص، توسيع قاعدة املنخرطني في أنظمة 
قاعدة  توسيع  سيتم  بأنه  بنشعبون  أفاد  التقاعد، 
املنخرطني في أنظمة التقاعد ليشمل األشخاص الذين 
من  معاش،  أي  من  يستفيدون  وال  عمال  يمارسون 
خالل تحقيق التنزيل التام لنظام املعاشات الخاص 
غير  واألشخاص  املستقلني  والعمال  املهنيني  بفئات 
خالل  من  خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء 
اعتماد اآلليات الالزمة لهذا الغرض، السيما تبسيط 
بهذا  املتعلقة  االشتراكات  وتحصيل  أداء  مساطر 

النظام.
وفيما يتعلق بتعميم االستفادة من التعويض عن 
فقدان الشغل، أكد أنه سيشمل كل شخص متوفر على 
شغل قار، من خالل تبسيط شروط االستفادة من هذا 
الوزير  وأشار  منه.  االستفادة  وتوسيع  التعويض 
إلى أن مشروع القانون-اإلطار يعتبر أولوية وطنية، 
ومسؤولية مشتركة بني الدولة والجماعات الترابية 
الخاص  والقطاع  العمومية  واملقاوالت  واملؤسسات 
واملجتمع املدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة 

األخرى واملواطنني.

التركيبة المالية لم�صروع الحماية االجتماعية التي تتطلب 51 مليار درهم �صنويا
 28 مليار درهم من المبلغ ستجمع بواسطة االشتراكات و23 مليارا سيتم تأمينها بشكل تضامني

مدعوما من االتحاد اإلفريقي   وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية   
المغرب   يقرر التر�صح لع�صوية مجل�س حقوق االإن�صان للوالية2023 - 2025   

تهم الدول والمناطق غير المتعاونة 
في المجال الضريبي

المغرب يعرب عن »ارتياحه« الإ�صقاطه نهائيا 
من الالئحة »الرمادية« لالتحاد االأوروبي



 فيما   يتناول الرئيس األمريكي   جو بايدن أزمات 
املناخي،   بالتغير  مرورا  بورما  إلى  إيران  من 
 تكشف سياساته عن نهج متسق الفت قائم على 

التعاون الوثيق مع الحلفاء . 
من  قد   يكون  األبيض  في   البيت  شهر  بعد 
بايدن "  لكنه  " عقيدة  عن   التحدث  ألوانه  السابق 
أوال "  " أمريكا  سياسات   إلغاء  إلى  بسرعة  بادر 
الذي   كان   يسر  ترامب   التي   اتبعها سلفه دونالد 

بإغضاب قادة ودودين . 
في   أول خطاب له في   محفل دولي،   تعهد بايدن 
ميونيخ  افتراضي   ملؤتمر  اجتماع  أمام  الجمعة 
األمني   بالعمل  " عن كثب مع حلفائنا وشركائنا ". 
متبقية :  الواليات  أي   شكوك  " دعوني   أزيل   وقال  
املتحدة ستعمل عن كثب مع شركائنا في   االتحاد 
األوروبي   والعواصم في   أنحاء القارة  --  من روما 
التي   املشتركة  --  للتصدي   للتحديات  ريغا   إلى 

 نواجهها ". 
أعاد بايدن مجددا الواليات املتحدة إلى اتفاقية 
الواليات  النسحاب  حدا  للمناخ،   ووضع  باريس 
العاملية،   واعتبر  الصحة  منظمة  من  املتحدة 
أولوياته  أهم  لتحقيق  الدولي   ضروريا  التعاون 
كوفيد   19 - والتغير  جائحة  بمكافحة  املتعلقة 

املناخي .  
وبعد االنقالب العسكري   في   بورما،   سعى وزير 
الخارجية أنتوني   بلينكن إلى إقامة جبهة موحدة 
ترتبطان  واليابان،   اللتني  الهند  الشريكني  مع 
الواليات  التي   تسعى  الدولة  مع  أفضل  بعالقات 

املتحدة إلقناعها . 

كما تخلى بايدن عن خطة لترامب تقضي   بسحب 
القوات األمريكية من أملانيا الحليفة،   وسعى إلى 
الجنوبية   يتعلق  كوريا  مالي   مع  خالف  تسوية 
بالدعم الذي   توفره قاعدة أمريكية،   وبدأ مشاورات 
اللذين  الجنوبية،   الحليفني  وكوريا  اليابان  مع 
تشهد العالقات بينهما توترا،   لرسم خارطة طريق 

بشأن كوريا الشمالية . 
وحول مواجهة الصني املتنامية النفوذ والزعيم 
مادورو،   فإن  نيكوالس  اليساري   في   فنزويال 
ترامب  لسياسات  تغييرا  تعد  ال  بايدن  سياسات 

بقدر ما هي   وعد لضمان مزيد من الدعم الدولي . 
وقال مسؤول أمريكي   بعد محادثة هاتفية بني 
بايدن ونظيره الصيني   شي   جينبينغ   إن  " الرئيس 
ألنها   غير  ترامب  استراتيجية  لم   ينتقد  بايدن 
ألنه  التجارة،   بل  بشأن  الصني  حيال  متشددة 
كان   يقوم بذلك بمفرده وفي   الوقت نفسه   يحارب 

حلفاءنا وشركاءنا ". 
من  العديد  عن  رمزيا  بايدن  وبالعكس،   ابتعد 
سياساتهم  ترامب،   لكن  دعموا  الذين  الحلفاء 
إدارته،   ومن  أهداف سياسات  بعض  مع  تختلف 

بينهم قادة إسرائيل والسعودية وتركيا . 
ليس  الدبلوماسية  نهج  التباع  وسعي   بايدن 
مستغربا .  فخالل نصف قرن من العمل في   أروقة 
صراحة  ووضع  عالقات  ببناء  واشنطن،   تباهى 
مسألة إعادة إحياء التحالفات في   مقدمة برنامج 

حملته . 
املاضي   حول  العام  أجريت  دراسة  وأظهرت 
ساليفان  جيك  بينهم  مساعدي   بايدن،   ومن 

الواليات  القومي،   أن  الحالي   لألمن  مستشاره 
املتحدة بحاجة  " الستعادة ثقة الحلفاء والشركاء " 
ال  واالتفاقيات  السياسات  أن  إلى  تطمئنهم   وأن 

تتغير بشكل جذري   مع كل إدارة . 
سفير  الفور .  وقال  على  لذلك  بايدن  وانبرى 
في   املتحدة  للواليات  الحليفة  الدول  إحدى 
 واشنطن بسرور إنه على تواصل شبه   يومي،   رغم 
في   بلينكن  قال  اإلدارة .  فيما  افتراضي،   مع  أنه 
 مقابلة مع اإلذاعة الوطنية العامة مازحا إن وزارة 
" برنامج  على   مدرجة  ألنها  محظوظة  الخارجية 

العائالت "  للفواتير الهاتفية . 
تمضية  على  " عكفوا  بايدن   إدارة  ومسؤولو 
السنوات القليلة املاضية في   التطلع نحو فرصة 
لتعزيز تحالفات،   لذا أعتقد أنها مساع منسقة " ،  
" جيرمان   بحسب زاكاري   هوسفورد من مؤسسة  

مارشال فاند "  لألبحاث في   الواليات املتحدة . 
من  ترحيب  موضع  مساعي   بايدن  وستكون 
نظر  ترامب  الرئيس  أن  " اعتقدوا  الذين   القادة 
منظار  حصري،   من  شبه  بشكل  التحالفات  إلى 

املبادالت التجارية " ،   بحسب هوسفورد . 
اوباما  باراك  السابق  الرئيس  تجربة  لكن 

تكشف عدم مبالغة في   تقدير التحالفات . 
لدى  واسعة  بشعبية  أوباما   يحظى  وكان 
حامية  خالفات  خاض  األوروبي،   لكنه  الجمهور 
مسائل  حول  حلفاء  قادة  مهذبة،   مع  كانت  وإن 
واإلنفاق  املالية  والسياسات  التجارة  بينها  من 

الدفاعي   والحربني الشرستني في   ليبيا وسوريا . 
بياناته  بايدن  أن   ينسق  هوسفورد  ويتوقع 

أيضا  ستشجع  اإلدارة  إن  قال  لكنه  حلفاء  مع 
على  العقوبات  فرض  الجهود،   مثل  تنسيق  على 

منتهكي   حقوق االنسان . 
وقال  " يمكن أن نحقق تأثيرا أكبر بكثير،   ليس 
فقط بصورة رمزية،   لكن في   حاالت   يحتفظ فيها 

املسؤولون باألموال في   الخارج ". 
الذي   الشاق  العمل  من  الكثير  " هناك  وأضاف  
لتحقيق  وسيلة  التحالفات  ألن  به   ينبغي   القيام 

هدف،   وليست هدفا بحد ذاته ". 

 إيران  " المزعزعة لالستقرار "  
العودة  إلدارته  األولى  بالخطوة  فيما   يتعلق 
وزارة  إيران،   انطلقت  دبلوماسي   مع  ملسار 
األوروبي   يعرض  لالتحاد  مقترح  من  الخارجية 
النووي   االتفاق  رسمي   بشأن  اجتماع   غير  عقد 
 املوقع عام2015   ،   والذي   يكاد   ينهار بعد انسحاب 

ترامب منه . 
العمل  إلى  األوروبية  القوى  بايدن  جو  ودعا 
معا للحد من أنشطة إيران  " املزعزعة لالستقرار " 
 في   الشرق األوسط،   بعد ساعات على إبداء إدارة 
للمشاركة  استعدادها  األمريكي   الجديد  الرئيس 
النووي   بني طهران  االتفاق  في   محادثات إلحياء 

والدول الكبرى . 
وأبلغ   بايدن مؤتمر ميونيخ األمني    إن  " تهديد 
دبلوماسية  النووي   اليزال   يتطلب  االنتشار 

وتعاونا دقيقني في   ما بيننا ". 
مستعدون  إننا  قلنا  السبب  " لهذا  وأضاف  
مجموعة 5     مع  في   مفاوضات  االنخراط  إلعادة 
النووي " ،   في   إشارة  إيران  برنامج     1+  بشأن 
إلى األعضاء الخمسة الدائمني في   مجلس األمن 

الدولي   وأملانيا . 
وتابع بايدن  " يجب علينا أيضا معالجة أنشطة 
إيران املزعزعة لالستقرار في   جميع أنحاء الشرق 
مع شركائنا  وثيق  األوسط،   وسنعمل في   تعاون 

األوروبيني وغيرهم بينما نمضي   قدما  ". 
من جهته،   قال املتحدث باسم وزارة الخارجية 
األمريكية نيد برايس الخميس،   إن واشنطن قبلت 
دعوة املدير السياسي   لالتحاد األوروبي   إنريكي  
إيران .  رسمي "  يضم  " غير  اجتماع   لعقد   مورا 
 وأشار برايس إلى أن االجتماع سيناقش  " طريقة 

دبلوماسية للمضي   قدما  ". 
العقوبات  رفع  مطلبها  الجمعة  إيران  وجددت 
التي   أعاد ترامب فرضها عليها اعتبارا من العام  
حول  االتفاق  األحادي   من  انسحابه     2018 إثر 

برنامجها النووي . 
ثالث  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  واتخذت 
الخميس،   اإلسالمية  الجمهورية  حيال  خطوات 
 أبرزها االستعداد للمشاركة في   محادثات   يرعاها 
االتحاد األوروبي   إلحياء االتفاق املبرم في   فيينا 

عام . 2015   
جواد  اإليراني   محمد  الخارجية  وزير  وكتب 
بـ)قرار مجلس األمن  " التزاما  ظريف على تويتر  
املتحدة  الواليات  الدولي   الرقم2231 (  ،   ترفع 
التي   العقوبات  كل  وفاعل  مشروط  بشكل   غير 
من  تسميتها  أعيدت  أو  فرضها  أعيد  أو   فرضت 

قبل ترامب ". 
اإلجراءات  كل  فورا  " عندها،   سنعكس  وأكد  
من2019   ،   التي   اتخذناها "  اعتبارا  التعويضية 
االلتزامات  من  كثير  عن  التراجع   وشملت 
االنسحاب  على  االتفاق،   ردا  بموجب  األساسية 

األمريكي   منه . 
ولم   يتطرق ظريف مباشرة إلى الطرح في   شأن 
إجراء محادثات .  ويأتي   ذلك مع    21     فبراير،   وهو 
مهلة حددتها إيران لتقليص عمل مفتشي   الوكالة 
واشنطن  ترفع  لم  الذرية،   ما  للطاقة  الدولية 

العقوبات . 
األوروبية  والدول  املتحدة  الواليات  وحذرت 
املنضوية في   االتفاق،   من تبعات  " خطرة "  للخطوة 

األخيرة . 
اإلسالمية  الجمهورية  بني  االتفاق  وأبرم 

والقوى الست الكبرى  ) الواليات املتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وروسيا والصني وأملانيا ( ،   وانسحبت 
فرض  عام2018   ،   معيدة  أحاديا  واشنطن  منه 
عقوبات اقتصادية انعكست سلبا على االقتصاد 

اإليراني   وقيمة العملة . 
تدريجا  التراجع  إيران  عام،   بدأت  نحو  وبعد 
عن كثير من التزاماتها األساسية بموجب االتفاق 
املعروف بـ"خطة العمل الشاملة املشتركة " ،   والذي  
 وضع إطاره القانوني   بقرار مجلس األمن . 2231   

إلى  العودة  على  عزمها  بايدن  إدارة  وأبدت 
االتفاق،   لكنها تشترط بداية عودة طهران لكامل 
رفع  أولوية  إيران  التزاماتها .  في   املقابل،   تؤكد 

العقوبات قبل عودتها إلى التزاماتها . 
وطلب مجلس الشورى  ) البرملان (  اإليراني   من 
الحكومة بموجب قانون أقره في   ديسمبر املاضي،  
اإلضافي   الطوعي   للبروتوكول  التطبيق   تعليق 
األسلحة  انتشار  من  الحد  بمعاهدة   امللحق 
املتحدة  الواليات  رفع  عدم  النووية،   في   حال 

العقوبات بحلول   21   فبراير . 
مفتشي   نشاط  جوانب  بعض  ذلك  وسيقيد 
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي   أكدت تبلغها 
في 23     التنفيذ  حيز  الخطوة  دخول  طهران  من 

 منه . 
دعوة  على  موافقتها  بايدن  إدارة  أعلنت 
أوروبية للمشاركة في   محادثات تحضرها إيران 
بـ   في   االتفاق،   واملعروفة  املنضوية  الدول  وكل 
الدائمة  الخمس  الدول  إلى   " 1 + 5" ،   في   إشارة 

العضوية في   مجلس األمن،   وأملانيا . 
اإليرانية سعيد  الخارجية  باسم  املتحدث  لكن 
خطيب زاده كتب على تويتر أنه بسبب االنسحاب 
األمريكي  " لم   يعد ثمة .  1 + 5   اآلن ثمة إيران و 1 + 4 

 فقط ". 
أجل  من  بها .  لكن  بأس  ال  " البادرات  وأضاف  
تتحر  أن  املتحدة  الواليات  إحياء1 + 5   ،   على 
سم   بو  تغريدته  العقوبات " ،   مرفقا  ك :  ترفع 
)" هاشتاغ "(  من ثالث كلمات مترابطة باالنكليزية 
ظريف  " لقاء " ،   كان  " تصرف " ،   " التزام " ،   هي  

استخدمها أيضا  . 
املدير  دعوة  األمريكي   بعد  االستعداد  وأتى 
الى  األوروبي   إنريكي   مورا  السياسي   لالتحاد 
عقد اجتماع   غير رسمي   ألطراف االتفاق الذي   يمر 

في  " لحظة حرجة ". 
كما اتخذت واشنطن خطوتني رمزيتني بتخفيف 
الدبلوماسيني  تنقالت  على  املفروضة  القيود 
اتخذه  إجراء  في   نيويورك،   وإبطال  اإليرانيني 
ترامب،   وذلك بإقرارها رسميا أمام مجلس األمن 
بأن العقوبات األممية التي   رفعت بموجب االتفاق 

ال تزال مرفوعة . 
اليوم  " األمر   يتعلق  أمريكي   إن   مسؤول  وقال 
كان  إذا  ما  ملعرفة  دبلوماسية  إجراءات  باتخاذ 
بإمكاننا الوصول "  إلى هدف بايدن إعادة العمل 

باالتفاق . 
وأوضح أن األمر   يتعلق بـ"الجلوس إلى طاولة 
مع إيران وفتح الطريق ملحاولة العودة إلى وضع 
متمثلتني  وإيران  املتحدة  الواليات  فيه  تكون 

مجددا  ". 
محادثات  أن  األمريكية  الخارجية  ورأت 
" بمناقشة  االتفاق ستسمح   أطراف  كل  بمشاركة 
أفضل السبل للمضي   قدما في   ما   يتعلق بالبرنامج 

النووي   اإليراني ". 
في   مشاركتها  البريطانية  الخارجية  وأكدت 
إلى  للعودة  أولى  " خطوة  تشكل   قد   محادثات 

الدبلوماسية ". 
واعتبرت موسكو عبر املتحدث باسم الكرملني 
بشأن  واشنطن  تراجع  أن  دميتري   بيسكوف 
أن   على  جيد " ،   مشددة  " أمر  الدولية   العقوبات 

" املهم هو إعادة إحياء نظام االتفاق النووي ". 
وزراء  واشنطن،   تصريح  إعالن  وسبق 
الخارجية الفرنسي   جان إيف لو دريان واألملاني  
 هايكو ماس والبريطاني   دومينيك راب واألمريكي  

 أنتوني   بلينكن في   بيان بعد مؤتمر بالفيديو،   أن 
هدفهم هو  " رؤية إيران تعود إلى االحترام الكامل 
اللتزاماتها "  من أجل  " حماية نظام منع االنتشار 
النووي   وضمان عدم تمكن إيران أبدا من امتالك 

سالح نووي ". 
الحد من وصول مفتشي   الوكالة  إيران  تعتزم 
الدولية إلى منشآت   غير نووية،   بما في   ذلك مواقع 

عسكرية   يشتبه في   أنها تشهد نشاطا نوويا  . 

إلى  طهران  املتحدة  والواليات  أوروبا  ودعت 
" عواقب إجراء خطير كهذا،   خصوصا في   تقييم  
الفرصة،   العودة  فيها  التي   تسنح  اللحظة   هذه 

إلى الدبلوماسية ". 
مديرها  فيينا،   أن  الوكالة،   ومقرها  وأعلنت 
العام رافاييل   غروسي   سيصل السبت إلى طهرن  

" إليجاد حل مقبول من الطرفني ". 
" القلق  األمريكي   األوروبي   البيان  وأكد 

إنتاج  اإليراني   األخير  " القرار  املشترك "  إزاء  
في   املئة  عشرين  بنسبة  املخصب  اليورانيوم 
" مرحلة  ما   يشكل   املعدني " ،   وهو  واليورانيوم 

أساسية في   تطوير سالح نووي ". 
هي   رد  " إجراءاتنا  أن   بالتأكيد  ظريف  ورد 
واألوروبية ".  وأضاف   األمريكية  االنتهاكات  على 

" سنرد على األفعال بأفعال ". 
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من إيران إلى بورما مرورا بالتغير المناخي

المتحدة بحاجة  " الستعادة ثقة الحلفاء والشركاء "  وأن تطمئنهم

 ومن بينهم جيك ساليفان  مستشاره الحالي   لألمن القومي،   أن الواليات 

أظهرت دراسة أجريت العام الماضي   حول مساعدي   بايدن، 

 إلى أن السياسات واالتفاقيات ال تتغير بشكل جذري   مع كل إدارة . 

ـ " 1 + 5  " ،   في   إشارة إلى الدول  المنضوية في   االتفاق،   والمعروفة ب

للمشاركة في   محادثات تحضرها إيران وكل الدول 

أعلنت إدارة بايدن موافقتها على دعوة أوروبية 

الخمس الدائمة العضوية في   مجلس األمن،   وألمانيا . 

�سيا�سات بايدن تك�سف عن نهج مت�سق 
للتعاون الوثيق مع احللفاء 



 فيما   يتناول الرئيس األمريكي   جو بايدن أزمات 
املناخي،   بالتغير  مرورا  بورما  إلى  إيران  من 
 تكشف سياساته عن نهج متسق الفت قائم على 

التعاون الوثيق مع الحلفاء . 
من  قد   يكون  األبيض  في   البيت  شهر  بعد 
بايدن "  لكنه  " عقيدة  عن   التحدث  ألوانه  السابق 
أوال "  " أمريكا  سياسات   إلغاء  إلى  بسرعة  بادر 
الذي   كان   يسر  ترامب   التي   اتبعها سلفه دونالد 

بإغضاب قادة ودودين . 
في   أول خطاب له في   محفل دولي،   تعهد بايدن 
ميونيخ  افتراضي   ملؤتمر  اجتماع  أمام  الجمعة 
األمني   بالعمل  " عن كثب مع حلفائنا وشركائنا ". 
متبقية :  الواليات  أي   شكوك  " دعوني   أزيل   وقال  
املتحدة ستعمل عن كثب مع شركائنا في   االتحاد 
األوروبي   والعواصم في   أنحاء القارة  --  من روما 
التي   املشتركة  --  للتصدي   للتحديات  ريغا   إلى 

 نواجهها ". 
أعاد بايدن مجددا الواليات املتحدة إلى اتفاقية 
الواليات  النسحاب  حدا  للمناخ،   ووضع  باريس 
العاملية،   واعتبر  الصحة  منظمة  من  املتحدة 
أولوياته  أهم  لتحقيق  الدولي   ضروريا  التعاون 
كوفيد   19 - والتغير  جائحة  بمكافحة  املتعلقة 

املناخي .  
وبعد االنقالب العسكري   في   بورما،   سعى وزير 
الخارجية أنتوني   بلينكن إلى إقامة جبهة موحدة 
ترتبطان  واليابان،   اللتني  الهند  الشريكني  مع 
الواليات  التي   تسعى  الدولة  مع  أفضل  بعالقات 

املتحدة إلقناعها . 

كما تخلى بايدن عن خطة لترامب تقضي   بسحب 
القوات األمريكية من أملانيا الحليفة،   وسعى إلى 
الجنوبية   يتعلق  كوريا  مالي   مع  خالف  تسوية 
بالدعم الذي   توفره قاعدة أمريكية،   وبدأ مشاورات 
اللذين  الجنوبية،   الحليفني  وكوريا  اليابان  مع 
تشهد العالقات بينهما توترا،   لرسم خارطة طريق 

بشأن كوريا الشمالية . 
وحول مواجهة الصني املتنامية النفوذ والزعيم 
مادورو،   فإن  نيكوالس  اليساري   في   فنزويال 
ترامب  لسياسات  تغييرا  تعد  ال  بايدن  سياسات 

بقدر ما هي   وعد لضمان مزيد من الدعم الدولي . 
وقال مسؤول أمريكي   بعد محادثة هاتفية بني 
بايدن ونظيره الصيني   شي   جينبينغ   إن  " الرئيس 
ألنها   غير  ترامب  استراتيجية  لم   ينتقد  بايدن 
ألنه  التجارة،   بل  بشأن  الصني  حيال  متشددة 
كان   يقوم بذلك بمفرده وفي   الوقت نفسه   يحارب 

حلفاءنا وشركاءنا ". 
من  العديد  عن  رمزيا  بايدن  وبالعكس،   ابتعد 
سياساتهم  ترامب،   لكن  دعموا  الذين  الحلفاء 
إدارته،   ومن  أهداف سياسات  بعض  مع  تختلف 

بينهم قادة إسرائيل والسعودية وتركيا . 
ليس  الدبلوماسية  نهج  التباع  وسعي   بايدن 
مستغربا .  فخالل نصف قرن من العمل في   أروقة 
صراحة  ووضع  عالقات  ببناء  واشنطن،   تباهى 
مسألة إعادة إحياء التحالفات في   مقدمة برنامج 

حملته . 
املاضي   حول  العام  أجريت  دراسة  وأظهرت 
ساليفان  جيك  بينهم  مساعدي   بايدن،   ومن 

الواليات  القومي،   أن  الحالي   لألمن  مستشاره 
املتحدة بحاجة  " الستعادة ثقة الحلفاء والشركاء " 
ال  واالتفاقيات  السياسات  أن  إلى  تطمئنهم   وأن 

تتغير بشكل جذري   مع كل إدارة . 
سفير  الفور .  وقال  على  لذلك  بايدن  وانبرى 
في   املتحدة  للواليات  الحليفة  الدول  إحدى 
 واشنطن بسرور إنه على تواصل شبه   يومي،   رغم 
في   بلينكن  قال  اإلدارة .  فيما  افتراضي،   مع  أنه 
 مقابلة مع اإلذاعة الوطنية العامة مازحا إن وزارة 
" برنامج  على   مدرجة  ألنها  محظوظة  الخارجية 

العائالت "  للفواتير الهاتفية . 
تمضية  على  " عكفوا  بايدن   إدارة  ومسؤولو 
السنوات القليلة املاضية في   التطلع نحو فرصة 
لتعزيز تحالفات،   لذا أعتقد أنها مساع منسقة " ،  
" جيرمان   بحسب زاكاري   هوسفورد من مؤسسة  

مارشال فاند "  لألبحاث في   الواليات املتحدة . 
من  ترحيب  موضع  مساعي   بايدن  وستكون 
نظر  ترامب  الرئيس  أن  " اعتقدوا  الذين   القادة 
منظار  حصري،   من  شبه  بشكل  التحالفات  إلى 

املبادالت التجارية " ،   بحسب هوسفورد . 
اوباما  باراك  السابق  الرئيس  تجربة  لكن 

تكشف عدم مبالغة في   تقدير التحالفات . 
لدى  واسعة  بشعبية  أوباما   يحظى  وكان 
حامية  خالفات  خاض  األوروبي،   لكنه  الجمهور 
مسائل  حول  حلفاء  قادة  مهذبة،   مع  كانت  وإن 
واإلنفاق  املالية  والسياسات  التجارة  بينها  من 

الدفاعي   والحربني الشرستني في   ليبيا وسوريا . 
بياناته  بايدن  أن   ينسق  هوسفورد  ويتوقع 

أيضا  ستشجع  اإلدارة  إن  قال  لكنه  حلفاء  مع 
على  العقوبات  فرض  الجهود،   مثل  تنسيق  على 

منتهكي   حقوق االنسان . 
وقال  " يمكن أن نحقق تأثيرا أكبر بكثير،   ليس 
فقط بصورة رمزية،   لكن في   حاالت   يحتفظ فيها 

املسؤولون باألموال في   الخارج ". 
الذي   الشاق  العمل  من  الكثير  " هناك  وأضاف  
لتحقيق  وسيلة  التحالفات  ألن  به   ينبغي   القيام 

هدف،   وليست هدفا بحد ذاته ". 

 إيران  " المزعزعة لالستقرار "  
العودة  إلدارته  األولى  بالخطوة  فيما   يتعلق 
وزارة  إيران،   انطلقت  دبلوماسي   مع  ملسار 
األوروبي   يعرض  لالتحاد  مقترح  من  الخارجية 
النووي   االتفاق  رسمي   بشأن  اجتماع   غير  عقد 
 املوقع عام2015   ،   والذي   يكاد   ينهار بعد انسحاب 

ترامب منه . 
العمل  إلى  األوروبية  القوى  بايدن  جو  ودعا 
معا للحد من أنشطة إيران  " املزعزعة لالستقرار " 
 في   الشرق األوسط،   بعد ساعات على إبداء إدارة 
للمشاركة  استعدادها  األمريكي   الجديد  الرئيس 
النووي   بني طهران  االتفاق  في   محادثات إلحياء 

والدول الكبرى . 
وأبلغ   بايدن مؤتمر ميونيخ األمني    إن  " تهديد 
دبلوماسية  النووي   اليزال   يتطلب  االنتشار 

وتعاونا دقيقني في   ما بيننا ". 
مستعدون  إننا  قلنا  السبب  " لهذا  وأضاف  
مجموعة 5     مع  في   مفاوضات  االنخراط  إلعادة 
النووي " ،   في   إشارة  إيران  برنامج     1+  بشأن 
إلى األعضاء الخمسة الدائمني في   مجلس األمن 

الدولي   وأملانيا . 
وتابع بايدن  " يجب علينا أيضا معالجة أنشطة 
إيران املزعزعة لالستقرار في   جميع أنحاء الشرق 
مع شركائنا  وثيق  األوسط،   وسنعمل في   تعاون 

األوروبيني وغيرهم بينما نمضي   قدما  ". 
من جهته،   قال املتحدث باسم وزارة الخارجية 
األمريكية نيد برايس الخميس،   إن واشنطن قبلت 
دعوة املدير السياسي   لالتحاد األوروبي   إنريكي  
إيران .  رسمي "  يضم  " غير  اجتماع   لعقد   مورا 
 وأشار برايس إلى أن االجتماع سيناقش  " طريقة 

دبلوماسية للمضي   قدما  ". 
العقوبات  رفع  مطلبها  الجمعة  إيران  وجددت 
التي   أعاد ترامب فرضها عليها اعتبارا من العام  
حول  االتفاق  األحادي   من  انسحابه     2018 إثر 

برنامجها النووي . 
ثالث  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  واتخذت 
الخميس،   اإلسالمية  الجمهورية  حيال  خطوات 
 أبرزها االستعداد للمشاركة في   محادثات   يرعاها 
االتحاد األوروبي   إلحياء االتفاق املبرم في   فيينا 

عام . 2015   
جواد  اإليراني   محمد  الخارجية  وزير  وكتب 
بـ)قرار مجلس األمن  " التزاما  ظريف على تويتر  
املتحدة  الواليات  الدولي   الرقم2231 (  ،   ترفع 
التي   العقوبات  كل  وفاعل  مشروط  بشكل   غير 
من  تسميتها  أعيدت  أو  فرضها  أعيد  أو   فرضت 

قبل ترامب ". 
اإلجراءات  كل  فورا  " عندها،   سنعكس  وأكد  
من2019   ،   التي   اتخذناها "  اعتبارا  التعويضية 
االلتزامات  من  كثير  عن  التراجع   وشملت 
االنسحاب  على  االتفاق،   ردا  بموجب  األساسية 

األمريكي   منه . 
ولم   يتطرق ظريف مباشرة إلى الطرح في   شأن 
إجراء محادثات .  ويأتي   ذلك مع    21     فبراير،   وهو 
مهلة حددتها إيران لتقليص عمل مفتشي   الوكالة 
واشنطن  ترفع  لم  الذرية،   ما  للطاقة  الدولية 

العقوبات . 
األوروبية  والدول  املتحدة  الواليات  وحذرت 
املنضوية في   االتفاق،   من تبعات  " خطرة "  للخطوة 

األخيرة . 
اإلسالمية  الجمهورية  بني  االتفاق  وأبرم 

والقوى الست الكبرى  ) الواليات املتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وروسيا والصني وأملانيا ( ،   وانسحبت 
فرض  عام2018   ،   معيدة  أحاديا  واشنطن  منه 
عقوبات اقتصادية انعكست سلبا على االقتصاد 

اإليراني   وقيمة العملة . 
تدريجا  التراجع  إيران  عام،   بدأت  نحو  وبعد 
عن كثير من التزاماتها األساسية بموجب االتفاق 
املعروف بـ"خطة العمل الشاملة املشتركة " ،   والذي  
 وضع إطاره القانوني   بقرار مجلس األمن . 2231   

إلى  العودة  على  عزمها  بايدن  إدارة  وأبدت 
االتفاق،   لكنها تشترط بداية عودة طهران لكامل 
رفع  أولوية  إيران  التزاماتها .  في   املقابل،   تؤكد 

العقوبات قبل عودتها إلى التزاماتها . 
وطلب مجلس الشورى  ) البرملان (  اإليراني   من 
الحكومة بموجب قانون أقره في   ديسمبر املاضي،  
اإلضافي   الطوعي   للبروتوكول  التطبيق   تعليق 
األسلحة  انتشار  من  الحد  بمعاهدة   امللحق 
املتحدة  الواليات  رفع  عدم  النووية،   في   حال 

العقوبات بحلول   21   فبراير . 
مفتشي   نشاط  جوانب  بعض  ذلك  وسيقيد 
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي   أكدت تبلغها 
في 23     التنفيذ  حيز  الخطوة  دخول  طهران  من 

 منه . 
دعوة  على  موافقتها  بايدن  إدارة  أعلنت 
أوروبية للمشاركة في   محادثات تحضرها إيران 
بـ   في   االتفاق،   واملعروفة  املنضوية  الدول  وكل 
الدائمة  الخمس  الدول  إلى   " 1 + 5" ،   في   إشارة 

العضوية في   مجلس األمن،   وأملانيا . 
اإليرانية سعيد  الخارجية  باسم  املتحدث  لكن 
خطيب زاده كتب على تويتر أنه بسبب االنسحاب 
األمريكي  " لم   يعد ثمة .  1 + 5   اآلن ثمة إيران و 1 + 4 

 فقط ". 
أجل  من  بها .  لكن  بأس  ال  " البادرات  وأضاف  
تتحر  أن  املتحدة  الواليات  إحياء1 + 5   ،   على 
سم   بو  تغريدته  العقوبات " ،   مرفقا  ك :  ترفع 
)" هاشتاغ "(  من ثالث كلمات مترابطة باالنكليزية 
ظريف  " لقاء " ،   كان  " تصرف " ،   " التزام " ،   هي  

استخدمها أيضا  . 
املدير  دعوة  األمريكي   بعد  االستعداد  وأتى 
الى  األوروبي   إنريكي   مورا  السياسي   لالتحاد 
عقد اجتماع   غير رسمي   ألطراف االتفاق الذي   يمر 

في  " لحظة حرجة ". 
كما اتخذت واشنطن خطوتني رمزيتني بتخفيف 
الدبلوماسيني  تنقالت  على  املفروضة  القيود 
اتخذه  إجراء  في   نيويورك،   وإبطال  اإليرانيني 
ترامب،   وذلك بإقرارها رسميا أمام مجلس األمن 
بأن العقوبات األممية التي   رفعت بموجب االتفاق 

ال تزال مرفوعة . 
اليوم  " األمر   يتعلق  أمريكي   إن   مسؤول  وقال 
كان  إذا  ما  ملعرفة  دبلوماسية  إجراءات  باتخاذ 
بإمكاننا الوصول "  إلى هدف بايدن إعادة العمل 

باالتفاق . 
وأوضح أن األمر   يتعلق بـ"الجلوس إلى طاولة 
مع إيران وفتح الطريق ملحاولة العودة إلى وضع 
متمثلتني  وإيران  املتحدة  الواليات  فيه  تكون 

مجددا  ". 
محادثات  أن  األمريكية  الخارجية  ورأت 
" بمناقشة  االتفاق ستسمح   أطراف  كل  بمشاركة 
أفضل السبل للمضي   قدما في   ما   يتعلق بالبرنامج 

النووي   اإليراني ". 
في   مشاركتها  البريطانية  الخارجية  وأكدت 
إلى  للعودة  أولى  " خطوة  تشكل   قد   محادثات 

الدبلوماسية ". 
واعتبرت موسكو عبر املتحدث باسم الكرملني 
بشأن  واشنطن  تراجع  أن  دميتري   بيسكوف 
أن   على  جيد " ،   مشددة  " أمر  الدولية   العقوبات 

" املهم هو إعادة إحياء نظام االتفاق النووي ". 
وزراء  واشنطن،   تصريح  إعالن  وسبق 
الخارجية الفرنسي   جان إيف لو دريان واألملاني  
 هايكو ماس والبريطاني   دومينيك راب واألمريكي  

 أنتوني   بلينكن في   بيان بعد مؤتمر بالفيديو،   أن 
هدفهم هو  " رؤية إيران تعود إلى االحترام الكامل 
اللتزاماتها "  من أجل  " حماية نظام منع االنتشار 
النووي   وضمان عدم تمكن إيران أبدا من امتالك 

سالح نووي ". 
الحد من وصول مفتشي   الوكالة  إيران  تعتزم 
الدولية إلى منشآت   غير نووية،   بما في   ذلك مواقع 

عسكرية   يشتبه في   أنها تشهد نشاطا نوويا  . 

إلى  طهران  املتحدة  والواليات  أوروبا  ودعت 
" عواقب إجراء خطير كهذا،   خصوصا في   تقييم  
الفرصة،   العودة  فيها  التي   تسنح  اللحظة   هذه 

إلى الدبلوماسية ". 
مديرها  فيينا،   أن  الوكالة،   ومقرها  وأعلنت 
العام رافاييل   غروسي   سيصل السبت إلى طهرن  

" إليجاد حل مقبول من الطرفني ". 
" القلق  األمريكي   األوروبي   البيان  وأكد 

إنتاج  اإليراني   األخير  " القرار  املشترك "  إزاء  
في   املئة  عشرين  بنسبة  املخصب  اليورانيوم 
" مرحلة  ما   يشكل   املعدني " ،   وهو  واليورانيوم 

أساسية في   تطوير سالح نووي ". 
هي   رد  " إجراءاتنا  أن   بالتأكيد  ظريف  ورد 
واألوروبية ".  وأضاف   األمريكية  االنتهاكات  على 

" سنرد على األفعال بأفعال ". 
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من إيران إلى بورما مرورا بالتغير المناخي

المتحدة بحاجة  " الستعادة ثقة الحلفاء والشركاء "  وأن تطمئنهم

 ومن بينهم جيك ساليفان  مستشاره الحالي   لألمن القومي،   أن الواليات 

أظهرت دراسة أجريت العام الماضي   حول مساعدي   بايدن، 

 إلى أن السياسات واالتفاقيات ال تتغير بشكل جذري   مع كل إدارة . 

ـ " 1 + 5  " ،   في   إشارة إلى الدول  المنضوية في   االتفاق،   والمعروفة ب

للمشاركة في   محادثات تحضرها إيران وكل الدول 

أعلنت إدارة بايدن موافقتها على دعوة أوروبية 

الخمس الدائمة العضوية في   مجلس األمن،   وألمانيا . 

�سيا�سات بايدن تك�سف عن نهج مت�سق 
للتعاون الوثيق مع احللفاء 
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مناقشات

رشيد قنجاع
خلف القرار الذي اتخذته اإلدارة األمريكية برئاسة الرئيس 
األسبق دونالد ترامب يوم 10/12/2020 والقاضي باعتراف 
الواليات املتحدة األمريكية بالسيادة الكاملة للمملكة املغربية 
واملتناقضة  املتباينة  الفعل  ردود  من  على صحرائها، جملة 
التأييد املفرط  التعبير عن نفسها بني  ، والتي تراوحت في 
لهذا  املحللني  بعض  لدن  من  التأصيل  ودون  الحماسة  حد 
قرار  لقيمة  املبخس  و  املستخف  الفعل  رد  بني  و  القرار، 
االعتراف مادام تم ربطه ميكانيكيا بعودة العالقات املغربية-

والذي  الرافض   و  املعارض  الفعل  رد  وبني  اإلسرائيلية، 
البوليساريو"  "جبهة  الجزائر وحليفتها  من  كل  عنه  عبرت 
و الهيئات واملنظمات التابعة لهما، مضمنني موقفهم بدعوة 

الرئيس األمريكي الجديد املنتخب جو بايدن بالتراجع عنه.
متتبع  أي  تجعل  جمعاء،  الردود  هذه  عند  الوقوف  إن 
حصيف يستنبط -من الوهلة األولى، مدى القصور والعجز 
األمريكي  القرار  فيه  جاء  الذي  العام  السياق  فهم  عن 
أو  وعي  عن  تغفل  دامت  ما   ، الصحراء  قضية  بخصوص 
للموقف األمريكي،  التراكمي والتصاعدي  إدراك املسار  دون 
من لحظة دعم املشروع املغربي للحكم الذاتي إلى االعتراف 
اإلدارات   " ف  صحرائه،  على  املغرب  بالسيادة  الكامل 
الذاتي  للحكم  الدعم  جميعها  قدَّمت  املتعاقبة  األمريكية 
منذ حكومة  جورج   ، اإلقليمي"  النزاع  لهذا  حاًل  باعتباره 
والكر بوش مرورا بالرئيس باراك أوباما وصوال إلى الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
من خالل هذا املسار، يمكننا استقراء املوقف الذي ستتخذه 
بايدن.  جو  املنتخب  الرئيس  عهد  في  األمريكية  اإلدارة 
عامال  محطاته  وأهم  املسار  هذا  استحضار  يكون  وبالتالي 

حاسما لفهم قرار االعتراف األمريكي بمغربية الصحراء.
الصحراء،  قلب  العيون  بمدينة  امللكي  الخطاب  لقد شكل 
معالجة  تاريخ  في  مفصلية  محطة   ،2006 مارس   25 يوم 
الدولة املغربية لقضية الصحراء، حيث تمحور هذا الحدث 
بلورة  مسار  لتدشني  وامليداني،  الرسمي  اإلعالن  في  البارز 
مشروع الحكم الذاتي عبر آلية إشراكيه للساكنة الصحراوية 
حول  شامل  تصور  بناء  عملية  في  املباشرة  املساهمة  في 
الحكم الذاتي، تمثلت في تأسيس املجلس امللكي االستشاري 
أنيطت  استشارية  تمثيلية  كمؤسسة  الصحراوية  للشؤون 

بها مهمة بلورة املقترح املغربي.
وتحوالت  تطورات  الحقا  واكبتها  املفصلية  املحطة  هذه 
في مواقف العديد من الفاعلني في املنتظم الدولي، من أهمها 
التحول الواضح والتفاعلي للموقف األمريكي سواء من خالل 
معاهد دراساته االستراتيجية أو من خالل مواقف الفاعلني 
السياسيني البارزين في الحزبني الجمهوري و الديمقراطي 
وصوال إلى التحول العام في رؤية اإلدارة األمريكية الثابتة 

للمنطقة املغاربية برمتها ومن ضمنها املغرب ونزاعه .
املوقف  تطورات  على جرد  التركيز  املقال، سيتم  هذا  في 
األمريكي بخصوص قضية الصحراء منذ 2006 إلى اليوم، 
مع تقديم مالحظات وخالصات، تمكينا للباحثني واملتتبعني 
و  التعمق  في  أساسية  أعتبرها  مواقف  و  معطيات  من 

التأسيس ألي بحث في هذا املوضوع.
مؤيدا  النزاع  مللف  متتبع  أي  يفهم  حتى  جهة،  من  و   
دوليا  عظمى  لدولة  نهائي  قرار  أمام  أننا  معارضا،  أو  كان 
وملمة بحيثيات النزاع ، ومن جهة ثانية حتى تعطى املكانة 
تدبير  استطاعت  التي  املغربية  للدبلوماسية  الحقيقية 
اعتمدت   ، ناجحا  دبلوماسيا  تدبيرا  الصحراء  قضية  ملف 
وفي   ، والحكيم  الرزين  والتفاعلي  الهجومي  النهج  على 
التوازن سواء  دبلوماسية  تبني  أن  استطاعت  الوقت  نفس 
الدولية  املنظمات  داخل  و  العظمى  القوى  مع  عالقتها  في 
والقارية، كما في عالقتها بالنزاعات الظرفية على املستوى 
لعب  في  املكانة  و  القدرة  لها  خول  مما  واإلقليمي،  الدولي 
أدوار الوساطة  الناجحة واملوضوعية، من أجل حل القضايا 
املسألة  في  وبالخصوص  املتنازعة  األطراف  بني  العالقة 

الليبية.
وفيما يلي، جرد كرونولوجي للمواقف االمريكية: 

رايلي  السيد طوماس  السفير األمريكي   – 31/05/2006
االستشاري  امللكي  املجلس  رئيس  مع  مباحثات  يجري 
املجلس،  بمقر  الرشيد  ولد  خليهن  الصحراوية  للشؤون 
تركزت على دالالت التركيبة البشرية للمجلس واملنهجية التي 
ستتبع في تحقيق األهداف التي حددها الظهير امللكي. وفي 
املرئية  املغربية  السفير لوسائل اإلعالم  اللقاء، صرح  نهاية 
واملكتوبة، بأن هذا اللقاء كان " مناسبة لتبادل وجهات النظر 

بشكل جد صريح ومهم وودي".
زيارة وفد عن املجلس امللكي  25/09/2006 إلى 28 منه: 
خاللها  أجرى  لواشنطن،  الصحراوية  للشؤون  االستشاري 
أمريكيني  سياسيني  مسؤولني  مع  املباحثات  من  سلسلة 
األمريكي،  الكونغرس  غرفتي  من  وأعضاء  األبيض  بالبيت 
الحكومية  غير  واملنظمات  املؤسسات،  من  عدد  ومسؤولي 
في  املشاركة  إلى  باإلضافة  بواشنطن،  مقرها  يوجد  التي 

مائدة مستديرة بجامعة جورج تاون. 
 وأثناء هذه الزيارة، التقى املجلس امللكي بمقر الكونغرس 
مع أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من جمعية " موروكو 
بالكونغرس، حيث تم إبراز الطابع الديموقراطي  كوكيس " 
املتميز ملقترح الحكم الذاتي سواء على املستوى العربي أو 

اإلفريقي أو املغاربي.
"موروكو  باالرت رئيس  دياز  لينكولن  اللقاء  وحضر هذا 
وفيليب انغليش وايليانا روزليتنني  وداريل إيسا  كوكيس" 
وميليسا  هايس  وروبني  ماكوتر  وثادوكس  الهود  وراي 
وجيوف  بالرات  دياز  وماريو  فورتينبيري  وجيف  هاست 

دافيس.
املقترح  انغليش  فيليب  السيد  اعتبر  اللقاء،  هذا  وأثناء 

امللكي بكونه " مساهمة متميزة في حل قضية الصحراء".
   وفي تصريح لوكالة املغرب العربي لألنباء أكدت السيدة 
لجنة  فلوريدا وعضو  والية  ممثلة  ليتينني وهي  روز  اليانا 
الذاتي  الحكم  مقترح   " أن  بالكونغرس  الخارجية  العالقات 
يتطابق واملبادئ التي تعمل الواليات املتحدة على نشرها". 
وأنهم " سيواصلون العمل من أجل مساعدة املغرب على حل 

قضية الصحراء ".
    من جهة أخرى، التقى وفد املجلس بالسيناتور ريشارد 
الشيوخ،  بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  لوغر 
لجينة  رئيس  كولب  جيم  النائبني  مع  محادثات  وأجرى 
النواب  بمجلس  الخارجية  للعمليات  املوجهة  امليزانية 
الحر  التبادل  »التفاقيات  دعمه  عن  عبر  الذي  األمريكي، 
املوقعة مع املغرب الذي يمثل نموذجا للتسامح والحداثة في 
العالم العربي "، كما أجرى املجلس محادثات مع وايد رويس 
والرئيس  النواب  بمجلس  الدولية  العالقات  لجنة  عضو 

السابق للجنة افريقيا بمجلس النواب.
مع  األبيض  بالبيت  مباحثات  املجلس  وفد  أجرى  و 
السيد إيليوت أبرامس، املستشار املساعد للرئيس باملجلس 
األوسط وباإلستراتيجية من  بالشرق  املكلف  لألمن  الوطني 
أجل الديمقراطية الشاملة، ومع السيد غوردون غراي نائب 
كاتب الدولة املساعد للشرق األوسط املكلف باملغرب العربي، 
وحضر هذا اللقاء كل من السيدة مايك دوران، املديرة املركزية 
نيكوال  والسيد  لألمن،  الوطني  باملجلس  األوسط  للشرق 
رامشار، مدير منطقة الشرق األوسط املكلف باملغرب العربي 
املسؤول  إيوينغ  روبير  والسيد  لألمن،  الوطني  باملجلس 
رايلي، سفير  الخارجية، وتوماس  بوزارة  املغرب  عن مكتب 
املغرب  سفير  مكوار  وعزيز  باملغرب،  املتحدة  الواليات 

بالواليات املتحدة.
مدير  ألتيرمان،  السيد جون  مع  عمل  الوفد جلسة  وعقد 
االستراتجية  الدراسات  بمركز  األوسط  الشرق  برنامج 
الدولية. و لقاء عمل مع توم النتوس، عضو لجنة العالقات 
الدولية ورئيس لجنة حقوق اإلنسان بالكونغرس، بحضور  
عالقات  لجنة  وعضو  سام  موظف  ماكوفسكي  أالن  السادة: 
لجنة  ومدير  ،هانس جواكيم هوغريف موظف سام  الدولية 

حقوق اإلنسان.
وأكد السيد النتوس أن موقفه من مشروع الحكم الذاتي 

مرتبط بإطالعه على نص املشروع.
عضو  ميك،  جورج  السيد  مع  لقاًء  املجلس  وأجرى 
أعضاء  اهتمام جميع  أعرب عن  الذي  األمريكي،  الكونغرس 

الكونغرس بهذا النزاع .
2007-02-14: املتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية 
للخطة  املتحدة  الواليات  تقدير  عن  تعرب  فيليبس،  ليسلي 
بها  تقوم  التي  للجهود  وتثمينها  املغرب،  أطلقها  التي 
اململكة، إليجاد حل واقعي وقابل للتحقق لقضية الصحراء، 
نيكوال  السيد  أن  فيليبس  ليسلي  السيدة  أوضحت  كما 
التقى   " السياسية  الشؤون  في  الدولة  كاتب  بورنز مساعد 
بهدف  املغرب،  جهود  ملناقشة  املستوى  رفيع  وزاريا  وفدا 
إعداد مقترح ذي مصداقية يروم املساعدة على تسوية نزاع 
 " أن  األمريكية  املسؤولة  وأضافت   ." الغربية  الصحراء 
مساعد كاتب الدولة شكر الوفد املغربي لزيارته إلى واشنطن 
ولتقديم أفكار تتعلق بهذا املشروع، داعيا الحكومة املغربية 
مقرر،  هو  كما  واملشاورات،  اإلعداد  مسلسل  استكمال  إلى 
الوزاري  الوفد  قدمها  التي  التوضيحات  و  األفكار  ووصف 
واشنطن  زار  الذي  املغربي  الوفد  ويتكون   ." ب"الواعدة 
إلطالع املسؤولني األمريكيني على تقدم مشروع مقترح منح 
من  املغربية،  السيادة  تحت  الجنوبية  لألقاليم  ذاتي  حكم 
الفاسي  والطيب  الداخلية،  وزير  بنموسى  شكيب  السادة 
والتعاون،  الخارجية  الشؤون  في  املنتدب  الوزير  الفهري 
ومحمد  الداخلية  في  املنتدب  الوزير  الهمة  عالي  وفؤاد 
للدراسات  العامة  للمديرية  العام  املدير  املنصوري  ياسني 

واملستندات.
اليهودي  املجلس  عن  ممثلني  زيارة   :16/03/2007  
األمريكي بقيادة رئيسه الشرفي السيد بروس رامر  للمجلس 
اجرى  حيث  الصحراوية  للشؤون  االستشاري  امللكي 
االستشاري  امللكي  للمجلس  العام  األمني  مع   مباحثات 
ماء  بنخليهن  العينني  ماء  السيد  الصحراوية  للشؤون 
العينني. و صرح رئيس الوفد بعد نهاية هذا للقاء لوسائل 
االعالم ااملغربية أنهم " مهتمون بملف الصحراء، ونتفهم أن 
املسألة ليست سهلة، وما يمكنني قوله هو أنني أرجو، كما 
يرجو املغاربة ، أن يتم إيجاد حل سريع لهذه القضية بطريقة 

تضمن السالمة واألمن لجميع األطراف".
2007-04-24 : صرح عضو الكونغرس األمريكي لينكولن 
داياز باالرات عن والية فلوريدا، إن املبادرة املغربية ملنح حكم 
النهائية"  للتسوية  تاريخية  "فرصة  تشكل  للصحراء  ذاتي 

لقضية الصحراء .
"دعم  تقديم  إلى  الدولي  املنتظم  الكونغرس  و دعا عضو 
املغربية  املبادرة  أن  على  مشددا  للمغرب"،  ديبلوماسي 
أيضا  بل  فقط  الصحراء  ومنطقة  للمغرب  "مفيدة  تكون  لن 

ملجموع املغرب العربي ".
27/04/2007 :  وجه حوالي 170 عضوا بمجلس النواب 
األمريكي  يمثلون الحزبني الجمهوري والديمقراطي رسالة 
إلى الرئيس األمريكي جورج والكر بوش، يطالبونه فيها ب 
"رعاية " مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به املغرب، معتبرين 
و""توفر  و"مجددة"  و"تاريخية"  "واعدة"  املبادرة  هذه  أن 
لنزاع  إطارا واقعيا من أجل حل سياسي متفاوض بشأنه" 

الصحراء.
و أن  مقترح الحكم الذاتي املغربي يشكل فرصة تاريخية 
تسوية  على  املساعدة  أجل  من  املتحدة  للواليات  بالنسبة 

بأسرها"،  للمنطقة  أفضل  مستقبل  وإرساء  املشكل  هذا 
الواعدة"  املغربية  املبادرة  هذه  "رعاية  الرئيس  مناشدين 
دولية  موافقة  إلى  "للتوصل  الضروري  التقدير  تنال  حتى 
على هذه املبادرة"، و أن "املقترح املغربي الجديد يوفر إطارا 
واقعيا من أجل إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه والذي 
لألطراف"،  بالنسبة  دائم  لتأمني سالم  املثلى  الوسيلة  يظل 
مؤكدين  أن "للواليات املتحدة مصلحة كبرى في ما يخص 
ورفاهها  إفريقيا  شمال  باستقرار  تتعلق  القومي  األمن 
القاعدة  )تنظيم(  توسيع  "مع  أنه  االقتصادي"،مضيفني 
وجماعات إرهابية أخرى لوجودها في شمال إفريقيا ينتابنا 
القلق من أن عدم تسوية هذا النزاع املستمر منذ أكثر من30 
اإلقليمي،  واألمن  املتحدة  الواليات  ألمن  تهديدا  يشكل  عاما 

كما يعرقل االندماج االقتصادي التحاد املغرب العربي".
تأكيد  مساعد وزير الخارجية األمريكي   : 28/06/2007
لشؤون الشرق األدنى السيد ديفيد ويلش، أن املقترح املغربي 
والذي  الصحراء،  نزاع  تسوية  إلى  الهادف  الذاتي،  للحكم 
تعتبره واشنطن "جديا ويتمتع باملصداقية"، يمثل "أساسا 

جيدا للمفاوضات املباشرة بني األطراف".
نشره  تغطية  مقال  أوردها  تصريحات  في  ويلش  وقال 
الخارجية  لوزارة  االنترنيت،  على  أنفو(  إس  )يو  موقع 
األمريكية، "إننا نعتبر أن املقترح القاضي بمنح حكم ذاتي 
حقيقي للصحراء الغربية جديا ويتمتع باملصداقية".  والحظ 
لجنة  نظمتها  استماع  جلسة  خالل  األمريكي،  املسؤول 
األمريكية  السياسة  حول  بالكونغرس  الخارجية  الشؤون 
من  الكثير  "يتضمن  املغربي  املقترح  أن  إفريقيا،  بشمال 
هذا  أن  مؤكدا  النقاش"،  إغناء  شأنها  من  التي  العناصر 

املقترح يتيح "إمكانية التقدم إلى االمام".
سابقا  ساميا  أمريكيا  مسؤوال   15 دعا     :  7/06/2007
من  املغرب  مع  التعاون  مواصلة  إلى  بوش  جورج  الرئيس 
أجل تسوية قضية الصحراء، مؤكدين أن التزام املغرب في 

هذا السياق يستحق دعم املجتمع الدولي.
ودعا املسؤولون السابقون في رسالتهم، ومن بينهم كاتبة 
الدولة السابقة مادلني أولبرايت ووزراء الدفاع فراك تشارلز 
أوليري،  هازل  والطاقة  كانتر  ميكي  والتجارة  كارلوتشي 
األشهر  في  التعاون  هذا  مواصلة  "إلى  األمريكي،  الرئيس 
املقبلة الحساسة في الوقت الذي ستنطلق فيه املفاوضات" .

واعتبر هؤالء املسؤولون السامون، الذين شغلوا مناصب 
أو  الديمقراطية  سواء  متتالية  رئاسية  فترات  أربع  خالل 
االستقرار  يهدد   " القضية  أن عدم تسوية هذه  الجمهورية، 
الدولي، ويهدد حربنا ضد اإلرهاب ويعرقل جهودنا من أجل 
االندماج االقتصادي في املنطقة "، مبرزين أن "التزام املغرب 

يستحق دعم املجتمع الدولي".
إمكانية  بتوفير  كفيل  األمريكي  االنخراط   " أن  وسجلوا 
إيجاد حل لهذه القضية التي طال أمدها وتجديد تأكيد دعمنا 

لسلم واقعي ودائم بشمال إفريقيا".
من  التفاوض  بشأن  املغربية  باملبادرة  أشادوا  أن  وبعد 
ب"  وصفوها  التي   ، ذاتيا  حكما  الصحراء  تخويل  أجل 
القرار  به  جاء  ملا  تأكيدا  مصداقية"  ذي  السياسي  الحل 
جيران  على   " أن  إلى  املسؤولون  أشار   ،1754 األممي 
املغرب أن يتحملوا مسؤولياتهم ويساهموا في إنجاح هذه 

املفاوضات".  
يعترف  بلد  أول  كان  املغرب  بأن  رسالتهم،  في  ذكروا  و 
بالواليات املتحدة األمريكية سنة1777 ، وأن اململكة "حليف 

تاريخي ومؤتمن" بالنسبة للواليات املتحدة .
القائد  كالرك  ويسلي  السادة  كذلك،  املوقعني  بني  ومن 
بيكرين  وطوماس.  األطلسي،  شمال  لحلف  السابق  األعلى 
السياسية،  الشؤون  في  السابق  الدولة  كاتب  مساعد 
الشرق  ملكتب  الدولة  لكاتب  السابق  املساعد  إنديك  ومارتن 
في  الدولة  لكاتب  السابق  املساعد  والكر  وإدوارد  األوسط، 
لوزير  سابق  مساعد  زخايم  ودوف  األوسط،  الشرق  شؤون 
الدفاع ، وبيتر .دابليو. رودمان مساعد سابق لوزير الدفاع 
مستشار  فويرث  وليون  الدولي،  األمن  بشؤون  املكلف 
غور،  آل  السابق  الرئيس  لنائب  القومي  األمن  في  سابق 
السفيران  فريالند  وفريدريك  أوسري  ميكاييل  والسيدان 
األسبقان للواليات املتحدة في املغرب ومسؤولون سامون في 
لهم  الكونغرس  إلى أعضاء سابقني في  الحكومة، باإلضافة 
تأثير كبير كابن غيلمان )عن الحزب الجمهوري  الذي ترأس 
، وتوماس داشل   ) النواب  الدولية بمجلس  العالقات  لجنة 

سيناتور سابق وزعيم األغلبية الديمقراطية .
األمريكية  الدولة  كاتبة  مساعد  تصريح   :  13/06/2007
الحكومتني  أن  بورنز  نيكوال  السيد  الخارجية  الشؤون  في 
حول  املباحثات"  من  "الكثير  أجرتا  واألمريكية  املغربية 
املبادرة املغربية للتفاوض بشأن منح الصحراء حكما ذاتيا 
معرض  في  متقاربة"،  جد  اآلن  أصبحت  "مواقفهما  وأن 
حديثه  في مؤتمر صحافي نظمه النادي األوروبي األمريكي 

للصحافة بباريس.
وزارة  باسم  املتحدث  املساعد  تصريح   :3/08/2007
الخارجية األمريكية، السيد توم كايسي، خالل ندوة صحافية 
"هناك  أن  بواشنطن  املعتمدة  األجنبية  الصحافة  عقدتها 
الصحراء،  لقضية  تسوية"  إلى  للتوصل  معقولة  إمكانية 
مؤكدا في هذا الصدد أهمية الجولة الثانية من املفاوضات 
شهر  خالل  تنعقد  أن  املقرر  من  التي  القضية  هذه  حول 
مساعد  بأن  ذكر  و  نيويورك،  في  بمانهاست   2007 غشت 
بورنز،  نيكوال  السيد  السياسية،  الشؤون  في  الدولة  كاتب 
كان قد وصف املقترح املغربي للتفاوض بشأن تخويل جهة 

الصحراء حكما ذاتيا ب" الجاد وذي املصداقية".
الخارجية  باسم  الناطق  السيد  تصريح   :15/08/2007
األمريكية سني ماكور ماك "نعتقد أن حكما ذاتيا موسعا هو 
الطريق الواعد والواقعي، وأن املبادرة املغربية تشكل إطارا 

واقعيا للمفاوضات".
03/09/2007: البحث الذي أعده معهد األمريكي لألبحاث 
في السياسات الخارجية، بإشراف الخبير مايكل رادو حول 
املتمتعة  "الصحراء  أن  البحث  أقر  حيث  الصحراء،  نزاع 
بالحكم الذاتي وجزءا ال يتجزأ من املغرب، هو الحل الوحيد 
األكثر  الحل  أيضا  وهو  الغربية،  الصحراء  مللف  املعقول 

في  الدولية."وجاء  الجيوسياسية  النظر  وجهة  من  نجاعة 
تحقيق  إلى  تصبو  الجزائر  ستظل  متى  "إلى  كذلك  البحث 
أهدافها الغير القابلة للتحقيق في املنطقة مثل الحصول على 
منفذ إلى املحيط األطلسي، على حساب أمنها الوطني الذي 
يتطلب تعاونا مع جارها املغرب؟  علما بأن الجزائر ال تزال 
تحت تهديد اإلسالميني، كما أنها ال تتمتع بالدعم السياسي 
حتى من قبل املعسكر السوفياتي السابق وال من قبل حركة 

عدم االنحياز".
في  الصحراء  نزاع  ملف  استمرار  أن  البحث  واعتبر 
الباردة  الحرب  مخلفات  إحدى  يشكل  الدولية  األجندة 
املدعومة بحسابات الهيمنة الجزائرية، مع العلم أن تعاونا 
وطيدا بني الجزائر والرباط ملواجهة التهديدات اإلرهابية من 

شأنه أن يكون في صالح البلدين.
  وأضاف البحث أن الواليات املتحدة ملرحلة ما بعد 11 
شتنبر ترى أن بؤرة جهادية أخرى في إفريقيا، تضاف إلى 
يكفي  "خطيرا  تهديدا  تشكل  والصومال،  الساحل  منطقة 
ملسألة  نهائي  حل  اتجاه  في  واشنطن  ضغوطات  لتبرير 
الصحراء". وأن »كيانا مستقال وضعيفا في محيط خطير قد 
يشكل أرضية مالئمة تمكن اإلسالميني من إحداث قواعد في 
منطقة الساحل من شأنها أن تشكل تهديدا إضافيا للمنطقة 
برمتها". وينبه البحث إلى أن احتماال من هذا النوع يوازي 

خلق "صومال آخر في أقصى غرب الصحراء".
وزارة  باسم  الناطق  املساعد  تصريح   :14/01/2008
املغربي  املقترح  أن  نعتبر   " كازي  طوم  السيد  الخارجية 
القاضي بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا حقيقيا، يتيح 
خيارا جادا وذا مصداقية، ونأمل أن ينخرط "البوليساريو" 
في املباحثات على أساس هذا املقترح، كنقطة انطالق واقعية 
قد تؤدي إلى تسوية هذا النزاع"، في معرض رده على سؤال  
تحت  جرت  التي  للمفاوضات  الثالثة  الجولة  بخصوص 

إشراف األمم املتحدة في مانهاست )ضاحية نيويورك(.
وزيرة  مساعد  والش  دافيد  السيد  تأكيد   :26/02/2008
املقترح  أن  األوسط،  بالشرق  املكلف  األمريكية  الخارجية 

املغربي للحكم الذاتي في الصحراء" يتيح فرصة جديدة".
غداة  األمريكية  املتحدة  الواليات  دعوة   :  24/03/2008
الجولة الرابعة من مفاوضات منهاست إلى مواصلة محادثات 
حقيقية وجوهرية من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية 

الصحراء، مقبول من جميع األطراف.
باملكتب  املساعدة  املديرة  ريزيد،  جولي  السيدة  وأكدت 
األمريكية  الخارجية  بوزارة  الصحافة  مع  بالعالقات  املكلف 
الواليات  أن  لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في 
املتحدة تشيد بتباحث األطراف حول" قضايا موضوعاتية"، 

و" التزامهم بمواصلة املفاوضات".
وصفت  املتحدة  الواليات  إن  األمريكية  املسؤولة  وقالت 
مرارا املبادرة املغربية من أجل التفاوض حول الحكم الذاتي 
بالجدية وذات املصداقية"، معبرة عن دعمها  في الصحراء" 
املساعدة  إلى  الرامية  املغرب  طرف  من  املبذولة  للجهود 
تنخرط  أن  في  أملها  القضية، ومعربة عن  على تسوية هذا 
باعتباره  املقترح"  هذا  حول  مباحثات  في  "البوليساريو" 
هذا  تسوية  إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  واقعية  انطالق  نقطة 

النزاع".
والكر  جورج  األمريكي  الرئيس  رسالة   :20-06-2008
بوش توصل بها جاللة امللك محمد السادس بشأن التطورات 
األخيرة للقضية الوطنية ، أكد فيها الرئيس األمريكي املوقف 
الوطني الواضح للواليات املتحدة األمريكية، الذي يعتبر أن 
حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة املغربية، يعد الحل الوحيد 
مستقلة  دولة  وجود  وأن  بالصحراء،  املرتبط  للنزاع  املمكن 
بالصحراء ليس خيارا واقعيا، و أن الحكم الذاتي يشكل حال 

جديا و ذا مصداقية.
األمريكية  املتحدة  الواليات  سفير  تجديد   :25-06-2008
للمقترح  الداعم  بالده  فورد، موقف  روبرت  السيد  بالجزائر 
في  ذاتيا موسعا  الصحراء حكما  بتخويل  الخاص  املغربي 
إطار السيادة املغربية، مؤكدا على أن "تقرير املصير ال يعني 
بمقر  عقدها  صحفية  ندوة  خالل  االستقالل"،  بالضرورة 
موقف  أن  مضيفا  العاصمة،  بالجزائر  األمريكية  السفارة 
الواليات املتحدة، هو أن يناقش هذا املشروع وأن "يطرح على 
وقال  املتحدة".  األمم  قبة  تحت  املباشرة  املفاوضات  طاولة 
الدبلوماسي األمريكي أيضا "إذا كانت "جبهة البوليساريو" 
تملك أفكارا بخصوص شكل الحكم الذاتي أو طريقة مفضلة، 

فما عليها إال طرح املشروع".
كاتبة  رايس  كوندوليزا  السيدة  تأكيد   :08/09/2009
وزير  مع  مشترك  صحفي  لقاء  في  الخارجية  في  الدولة 
الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري 
بالرباط، دعم بالدها للمفاوضات حول الصحراء، معتبرة أن 
هناك "أفكارا جيدة على طاولة املفاوضات"، وبالتالي "ليست 
هناك حاجة للعودة إلى نقطة الصفر"، في إشارة إلى املبادرة 
األمريكية:"  الدولة  كاتبة  وأضافت  الذاتي.  للحكم  املغربية 
من  مقبوال  يكون  القضية  لهذه  حل  عن  البحث  بصدد  نحن 

جميع األطراف، وأنه حان الوقت لتسوية هذا املشكل"
املتحدث  كورماك  ماك  شني  د  تأكيد    :15/09/2008
ألحد  سؤال  على  رده  في  األمريكية،  الخارجية  وزارة  باسم 
الصحفيني حول قضية الصحراء، أن موقف الواليات املتحدة 
الصحافة.  على  وزع  تصريح  في  متضمن  الخصوص  بهذا 
)الواليات املتحدة(  موقفنا  وقد جاء في هذا التصريح، أن" 
للحكم  شكال  أن  ونعتقد  يتغير،  لم  الصحراء  قضية  حول 
الوحيد  الواقعي  الحل  هو  الطرفني  بقبول  يحظى  الذاتي 
بالنسبة لقضية الصحراء الغربية". وثمن املسؤول األمريكي 
العمل الذي قام به املبعوث السابق بيتر فان والسوم الذي 

كان قد أكد أن خيار االنفصال خيار غير واقعي.
سابقني  أمريكيني  سفراء  خمسة  تأكيد   :  07-10-2008
يوسيريي،  وميكاييل  ناصيف،  طوماس  وهم  باملغرب، 
تيتويلر،  ومارغاريت  غينسبيرغ  ومارك  فريالند،  وفريدريك 
 ، تايم"  إيست  "ميدل  اإللكتروني  املوقع  نشرعلى  مقال  في 
تحت عنوان "تغيير عميق في سياسة الواليات املتحدة إزاء 
بتاتا  تشكل  ال  مستقلة  صحراوية  دولة  أن  افريقيا"  شمال 
حكما  وأن  الصحراء،  نزاع  حل  أجل  من  واقعيا"  "خيارا 

ذاتيا حقيقيا تحت السيادة املغربية هو الحل الوحيد القابل 
للتطبيق.

في  هام  بدور  اضطلعت  املتحدة  أن"الواليات  وسجلوا 
هذا التحول"، مشيرين إلى تصريح الحكومة األمريكية عقب 
تقديم تقرير األمني العام لألمم املتحدة ، حيث أوضح السفير 
األمريكي باألمم املتحدة بأنه ينسجم مع التقييم الذي قدمه 
قيام دولة صحراوية  أن  فيه  السيد والسوم، والذي يوضح 
الحل  النزاع،وأن  هذا  لتسوية  واقعي  غير  خيار  مستقلة 
تحت  ذاتي حقيقي  منح حكم  هو  للتطبيق  والقابل  الوحيد 

السيادة املغربية.
تنامي األنشطة اإلرهابية باملنطقة ال يمكن  واعتبروا أن" 
عبر  استراتيجيات  من خالل  إال  فعال  بشكل  عليها  القضاء 
وطنية ترتكز على التعاون بني املغرب والجزائر"،وإن " على 
الجزائر بشكل قوي دعم هذا التحول الذي طرأ على السياسة 

األمريكية لدعم مصالحنا املتبادلة باملنطقة.
يذكر أن السادة توماس ناسيف وفريديريك فريالند ومارك 
للواليات  قد عملوا كسفراء  توتويلر،  جينسبرغ، ومارغريت 
وجورج  ريغن  رونالد  من  كل  إدارة  خالل  باملغرب  املتحدة 

بوش وبيل كلينتون والرئيس الحالي بوش على التوالي.
2008-10-24: وفي ختام لقاء مع وزير الشؤون الخارجية 
اإلسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، أكد مساعد كاتب الدولة 
األمريكي في الشرق األوسط واملغرب العربي ديفيد ويلش، 
أن الواليات املتحدة ال تشارك بشكل مباشر في املفاوضات 
بني املغرب و"البوليساريو" للتوصل إلى تسوية للنزاع، غير 
بعني  أخذه  يتم  أن  يجب   " املغربي  االقتراح  أن  تعتبر  أنها 

االعتبار بمزيد من الجدية".
2008-12-22:  تأكيد مساعد وزيرة الخارجية األمريكية 
مبادرة  أن  وولش،  ديفيد  السيد  األوسط،  الشرق  لشؤون 
من  -األرجح-  الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية هي الحل 
أجل تسوية قضية الصحراء، خالل لقاء له مع ممثلي بعض 
مبادرة  هناك  أن   على  بواشنطن  املعتمدين  اإلعالم  وسائل 
جادة  مبادرة  أنها  ونعتبر  الطاولة،  على  مطروحة  مغربية 
مع  تتماشى  ألنها  األرجح  املتحدة  للواليات  بالنسبة  ،وهي 

مصلحة السكان الصحراويني.
 واعتبر أنه يتعني على الجميع العمل في اتجاه تحسني 
الرئيس  إدارة  أن  إلى  مشيرا  الجزائرية،  املغربية  العالقة 
بشأن  متكامال  ملفا  ستخلفها  التي  لإلدارة  ستسلم  بوش 

املغرب العربي.
الرئيس  به  كلف  الذي  التقرير  نشر   :01-04-2009
إشراف  تحت  املستوى  رفيع  فريقا  أوباما  باراك  األمريكي 
سابقا  للزراعة  الدولة  وزير  ايزنستات  ستيوارت  من  كل 
زارتمان  ووليام  كارتر،  جيمي  للرئيس  سابق  ومستشار 
رئيس املعهد األمريكي للدراسات املغاربية واملشرف الفخري 
و   1997 بني  األطلسي  القوات  قائد  الجنرال ويلسي كالرك 

2001 ، يتمحور حول املنطقة املغاربية. 
املغرب  يكتسي  "ملاذا  عنوان  يحمل  الذي  التقرير،  وذكر 
العربي هذه األهمية؟ املعاهدات والفرص والخيارات من أجل 
التزام أمريكي حقيقي في شمال إفريقيا"، والذي أعده كل من 
معهد بوتوماك للدراسات السياسية )واشنطن(، وقسم تدبير 
لجامعة  التابع  املتقدمة  الدولية  الدراسات  بمعهد  النزاعات 
املوقف  بأن  أوباما،  إدارة  إلى  واملوجه  هوبكنز،  جونس 
خيار   " هو  الذاتي  للحكم  املغربي  املقترح  يعتبر  األمريكي 

قابل للحياة ومؤهل للتطبيق".
تمثل  العربي  املغرب  بلدان  أن  يعتبر  الذي  التقرير  وأكد 
مصالح حيوية بالنسبة للواليات املتحدة سواء تعلق األمر 
املتصاعد  اإلرهاب  تهديد  على  القضاء  أو بضرورة  بالطاقة 
الفرص  عن  فضال  ومصالحهم،  لألمريكيني  بالنسبة 
االقتصادية التي توفرها هذه املنطقة، أنه "في الوقت الذي 
تبحث فيه إدارة أوباما أولوياتها في الشرق األوسط وشمال 
تعتبر  كانت  التي  النظرة  مع  القطع  املهم  من  فإنه  إفريقيا، 
لها  التي  املنفصلة  البلدان  من  مجموعة  بمثابة  املنطقة 

مصالح وطنية ثانوية بالنسبة لواشنطن."
من  القبيل  هذا  من  رياديا  دورا  أن  إلى  التقرير  وأشار 
طرف الواليات املتحدة سيكون مفيدا ملنطقة املغرب العربي 
اإلدارات  مختلف  بأن  مذكرا  أيضا،  مصالحها  وسيخدم 
الوحيد  الحل  بأن  صرحت  الحكم،  على  املتعاقبة  األمريكية 
القابل للتحقيق، يمكن إيجاده في إطار التوافق على الحكم 

الذاتي.
قبل  من  قويا  ودعما  مشتركا  موقفا  أن  التقرير  ويرى 
واسبانيا  وفرنسا  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات 
الجزائر  تشجيع  ذلك  في  بما  الذاتي،  للحكم  )وإيطاليا( 
وايجابي  منفتح  بفكر  مفاوضات  في  الدخول  على  واملغرب 
في  الدخول  على  للجميع، سيساعد  مربح  حل  عن  والبحث 

مفاوضات مثمرة.
ويرى التقرير أنه في نهاية املطاف، وفي حالة ما إذا لم 
املتحدة  الواليات  على  فإنه  التحفيزية،  املبادرات  هذه  تفلح 
بشكل  الذاتي(  )الحكم  املبادرة  هذه  دعم  في  قدما  املضي 
هذا  جانبا  تترك  أن  العربي  املغرب  دول  ومناشدة  مستقل، 
املشكل والتركيز على جوانب أخرى من التعاون، كما فعلت 

خالل إنشاء اتحاد املغرب العربي سنة 1989.
قبل  من  واعتماده  التقرير  هذا  مناقشة  تمت  وقد 
إدارة  عهد  في  السابقة  الدولة  كاتبة  التالية:  الشخصيات 
واألستاذ جونه  أولبرايت،  مادلني  السيدة  كلينتون  الرئيس 
أليكساندر مدير املركز الدولي للدراسات حول اإلرهاب بمعهد 
رئيس  كرانر  ولورن  كالرك،  ويسلي  والجنرال  بوطوماك، 
املعهد الجمهوري الدولي، وشيستر كروكر أستاذ الدراسات 
استيوارت  والسفير  تاون،  جورج  بجامعة  االستراتيجية 
ايزنسطاط، وجون انتيلس أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
فوردام، ولوسيا غيراتو سفير سابق لدى االتحاد األوروبي، 
والسفير روبير بيليترو مساعد كاتب الدولة السابق لشؤون 
الشرق األوسط، وروبني رافيل سفير سابق بتونس، وادوارد 
العربية  واالمارات  ومصر  باسرائيل  سابق  سفير  والكر 
الدولة لشؤون الشرق  املتحدة، ودافيد ويلش مساعد كاتب 
ويليام  مصر،واألستاذ  لدى  سابق  وسفير  سابقا  األوسط 

زارتمان.

املوقف الأمريكي
من ق�صية ال�صحراء:

من الدعم
اإلى العرتاف
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االشتراكي

بين  عوالم الفن والطب واإلجرام
»#04«  اأول عمل روائي  لمحمد عطى

األحد  يوم  عطى  محمد  الكاتب  أصدر  له،  روائي  عمل  أول  في 
2021/02/21 أول رواية له تحت عنوان" #04" ، والتي تدور احداثها 
بمنطقة الزيروكاط )سباتة، بن مسيك، سيدي  كما يشير العنوان -   -
و"ليلى"؛  عبر شخصيتي "ماكس املهندس"  عثمان ،موالي رشيد ...( 
التقيا في قلب أحياء #04 عقب نزيف دموي لتتغير حياتهما لألبد؛ 
تلو  لغز  لوحاته.  أسخف  القدر  به  يرسم  ماضيهما  أعماق  في  سبر 
اآلخر و إشارات بني السطور تغشي القارئ في دوامة أسرار ال منتهية 

بني عوالم الفن والطب واإلجرام. 
بأســلوب  مشــوقة  روايــة 
كتابــة بســيط، تســلط الضــوء 
مــن املشاكل  مجموعــة  عــلى 
لتحليلهــا  وتعــود  اإلجتماعية  
ملا   مخالفــة  زاويــة  مــن 
تلــك  تســائلنا عــن  عهدنــاه. 
لألحياء  النمطيــة  الصــورة 
الجريمة  تكثر  حيــث   املهمشة 
)و التــي قــد تكــون صحيحــة( 
مــن  البعــض  ألخذ  وتدعونــا 
التمعــن  أجــل  مــن  وقتنــا 
األحكام  تلــك  كل  والتجــرد مــن 
لغيرنا. كــما  واإلنصات 
الحــوادث  مــن  بثلــة  تناجينــا 
جــدران  والوقائــع تحكيهــا 
بمنطقة  وحيــد  مستشــفى 

في  واإلبداع  الفن  مكانة  تطرح  السطور،  بالســكان. وبني  آهلــة 
املجتمع للجدل، إن كان حكرا على طبقة دون أخرى أو على  منطقة 
دون أخرى. والكل في قالب درامي ال يخلو من التشويق، تتطور فيه 

مكونات القصة بشكل مفاجئ و غير مألوف. 
في أولى صفحات الرواية، تظهر وبشكل جلي عبارة " تشا ريح، 
كيفاش نقرا كتاب وأنا ما ف جيبي ال ريال ال جوج "  والتي - حسب 
ما صرح به الكاتب -  كانت وراء كتابته لهذه الرواية. فحسب اعتقاده 
يجدون  ال  أنهم  هو  القراءة  من   املغربي  الشباب  ينفر  ما  أبرز  أن 
أنفسهم في شخصيات القصة أو أن ما يعالجه الكتاب بعيد كل البعد 
للكتاب.  الجمهور  نظرة  تغيير  يحاول  وبذلك  وثقافتهم.  واقعهم  عن 
إنه ملن الالزم والضروري أن  نتحدت  وفي نفس السياق،  يضيف " 
عن إنتاج الكتاب عوض تأليفه، خصوصًا في عهد أصبحت الرقميات 
تشكل حيزًا كبيرًا من حياة املتلقي، وتشكل فيه تجربة الزبون عنصرًا 

فائق األهمية " 
وفي تناسق تام مع أفكاره، قام الكاتب بمفاجأة معجبيه األوائل 
حملة  بعد  هذا  منتظر،  غير  بشكل  منازلهم  إلى  الرواية  بتوصيل 
تسويق رقمية على مواقع التواصل اإلجتماعي. كما وفر إمكانية طلب 

.www.attaaboy.ma :الكتاب عبر املوقع اإللكتروني
التسويق  في  مستشار  دولة،  مهندس  عطى   محمد  أن  يذكر 
جمعوي  فاعل  إصطناعي،  ذكاء  تخصص  دكتوراه  طالب  الرقمي، 
العاملي، وأحد  للمؤتمر اإلقتصادي  التابعة  الكلوبل شايبرز  بمنظمة 
توعية   إلى   باألساس  تهدف   التي  كتابي"  "قرا  مبادرة  مؤسسي 

وتشجيع الشباب على القراءة.

بويا: كلما حّل فبراير..
 تمّلكني الذهول وتخّيلُت نفسي أنني أنَت

كان الضباب كثيفا وهو يزحف بال مباالة على 
أعتاب فجر منتصف فبراير، ولعله من ذهوله  أحب 
أن يجرب السهو ويتخيل كثافته مخلوقا يسير فوق 
السماء  نحو  رأسه  يرفُع  آلخر  حني  ومن  األرض، 

فيراَك ويراني. 
السماء.  من  ُيمطر  فالغيث  عاليا..  رأسك  ارفْع 
كن شامخا فنحن أيضا مثل النبات والشجر نرتوي 

لننمو ونعلو  وجذورنا راسخة في األرض.
ها أنا أشتاق إليك بشدة، فتمتلئ عيناي بدمع 
فعلْت  كما  رقرقتها،  جريان  ُمداريا  ألتفُت  ساخن. 
وأخفي  لها.وحدي..  هباتَك  افتقدْت  يوم  الطيور  كل 
أخبيُء  ضعفي.  فتنهر  تراني  أن  أخشى  دمعي، 
التراب،  فوق  بيدي،  وأرسم  فأنحني  لكما،  شوقي 
نوارة  كأنها  البيضاء  بُغّرته  اللون  أسود  فرسا 
استعدُت  وقد  فيه  أصيح  ثم  فبراير،  نهاية  في  لوز 
ضحكتي على هذا اللعب:أْي انهض، فينهض شامخا 
 ، نحوي  يلتفُت  ثم  الخيال،  غبار  عنه  ينفض  وهو 
فأرتمي فوقه ليأخذني إليك هناك في أي مكان، حيث 

كل األمكنة هنا طاهرة.   

ليتني أقدُم لك ماَء املطر ونجوم الفجر وصمت 
الناضجة  القرنفل  وحبات  منعرجاته  في  النهر 
والريحان، ومجامر من طني تطلع منها بخور بطعم 

لون عيون أمي.
على  مدهشة  قدرة  ذات  التفاصيل  كانت  لطاملا 
ُملهما  كنَت  ولطاملا  عجيب.  بشغف  نفسها  إخفاء 
وكبيرا لي ولكل الذين كانوا ينحنون أمامك ويقّبلون 
يدك بحب يمنحهم قبسا من رحمة ربنا. هل تذكُر وأنا 
ُبعيد العاشرة من عمري ، بعدما اعتقدُت أني، مثلك، 
دفنُت الخوف وكل األوهام في قبر مجهول، أردُت ان 
أقلدك في مشيتك وصوتك وغضبك وقسوتك وعطفك 

العالي، فكنُت وسط أقراني كما أنَت وسط أقرانك.
في  الكثيف  النسيج  حّل  أستطيع  فقط  اآلن 
عالقتي ببويا محمد بن عبد السالم، وأفهم من أنا 
ومن أكون وما مصيري. ففي كل مرة أكتشُف سرا من 
أسراره التي تجعله في مصاف األولياء.. قريب جدا 
من ساحة األنبياء. رجل أمي أصبح طفال يتيما وهو 
ابن ثالث أو أربع سنوات، ومنذ تلك السن كان يبحث 
الحرب  عالم صعب ومستحيل، خاض  في  ذاته  عن 
اشتهر  الحياة،  حروب  كل  وخاص  الثانية  الكونية 
حوله  يروون  وهم  يهابونه  الحياة،  وحب  بالحكمة 
حكايات كثيرة عن شجاعته وقسوته الضرورية كما 

رأفته الرّبانية.
الذي  الزمن  أن  بعده،  يقني  ال  إدراكا  أدرُك  اآلن 
من  الحقيقي  الزمن  هو  وبجواره  كنفه  في  قضيته 

حياتي وعداه صدى ورجع ملا مضى فقط.
كبرى  مراحل  ثالث  من  ببويا  عالقتي  مرت 
متدرجة ومتكاملة. األولى شملت طفولتي وشبابي، 
حيث كان لي عاملي الطفولي الذي هو جزء من عامله 
دون  كنُت  أني  رغم  يأخذني،  كان  فقد  الصاخب، 
سبت)رفقة  يوم  كل  البهائم  سوق  إلى  العاشرة، 
بال  صعب  بحر  في  ويرميني  لي(  آخرين  أخوين 
ويختبر  الزمن  يختصر  الذي  السبت  يوم  حدود.. 
والحقائق  للواقع  امتحان  هو  ..بل  والقوة  اإليمان 

التي ال تستطيع الصمود لترى نور الفجر. 
اليوم  ذلك  أتحول في  فكان كيف  أما اختباري، 
املحسوب بساعات محسومة من حافة زمن غير ُمتاح 
لآلخرين، من طفل إلى رجل نّد للرجال القادمني من 
القتسام  ستتعارك  صقور  كأنهم  القبائل،  مختلف 
يتركني  فكان  األيام  باقي  أما  املجهول.  من  املعلوم 
الطرق  بكل  العصافير  صيد  في  طفولتي  أعيش 
وتشكيل عاملي املفتوح على سهول ترقد فوق جفون 

مدينة صغيرة تأوي حياتنا. 
كان لبويا أصدقاء ُكثر من قبائل الشاوية يأتون 
إلينا باستمرار في الربيع والصيف، ولم أعرف ملاذا 
كان يدعوني للجلوس معهم أستمع فقط دون أن أتكلم 
دون أن يأذَن لي بالكالم، قبل أن ينتبه، كما سيقول 
أكون مثله، ولكنه يحلم  أن  أنه ال يريدني  لوالدتي، 
بي متعلما: قائدا أو حاكما أو قاضيا كبيرا، ألحمي 
العائلة وأكون سندا شامخا في زمن التحوالت. لذلك 
لم يتأخر حينما جاء بهدهد وجعلني أزدرد قلبه نيئا 

في لحظة ما زالت تحيا معي.
أو مدرسة، ولكنه  قد دخل مسيدا  بويا  لم يكن 
ولج الحياة من كل أبوابها، مباشرة بعد وفاة والدته 
من  العشرين  حوالي  في  وهي  الطاهر  بنت  فاطنة 
عمرها. ُولد مع بداية الحرب العاملية األولى، وشارك 
شهما  وعاش  الثانية..  العاملية  الحرب  في  جنديا 
الذي  األكبر  أخي  إلى  التفَت  لذلك  وأمينا.  وحكيما 
رآى أن يكون خليفته وتركني مثل نسر أحلق قريبا 
منه، مكتفيا بذهابي سوق السبت والعمل في موسم 
الحصاد، كما كان يكلفني من حني آلخر بمهام لدى 
أصدقائه.. بعدما اكتشف دقة مالحظتي وقدرتي في 
الدفاع عما يكلفني به. كان يرى ذلك دهاء وشراسة 
طفال  تراني  التي  والدتي  رأي  عكس  على  آن،  في 

مليئا بالنوايا الطيبة.
رجل،  إلى   ُينصت  أحسه  أحدثه،  وأنا  كنت 
جديدة  وسائل  عن  يبحث  زال  ما  طفل  إلى  وليس 
في  بشّيها  واالستمتاع  السماء  عصافير  الصطياد 

الذي  العنف  يوازي  بريئا  ُعنفا  كان  الخالء.  ذلك 
كنُت أراه في حياة الكبار. لم يكن بويا يحدثنا عن 
صراعاته في عمله وحياته التي تبدأ يوميا منذ ما 
قبل الفجر بكثير إلى غروب الشمس... ولكنني كنُت 
اعُتقل لخالف بينه وبني  أشعر بها وتأكدت حينما 

الباشا فسجنه بسجن محلي وسط املدينة.
في  تلزمني  ال  التي  التفاصيل  تلك  لدي  ليست 
من  يومني  بعد  طلبني  أنه  أذكره  ما  اآلن.  شيء 
اعتقاله، فدخلُت إليه وكان وحيدا وحزينا فعانقني 
وأجلسني بجواره وهو صامت. أرفُع، من حني آلخر، 
عن  سألني  فجأة  ثم  شارد..  وهو  إليه  أنظُر  رأسي 
الفخاخ التي جاءني بها.. وتشعب حديثنا عن عاملي 
فقط، ولعله كان يتحدث برموز أكبر مني وأنا أحدثه 

بحقائقي التي تقف على نوايا ال محدودة.
من  عشرة  الثامنة  حدود  وإلى  السن  هذه  في 
كما  أنفاسه،  من  متدفقا  نهرا  نفسي  كانت  عمري 

خليفة  بن  السالم  عبد  جدنا  نفس  من  نفسه  كانت 
الشاوي. هكذا هي نفوسنا التي ال نريدها أن تتبّدد.. 
واحدة  حياة  ببساطة،  ذلك  تأويل  يمكن  كما  فنحن 
ليس  منا  الواحد  فموت  تمَّ  من  الزمن،  على  تفرقت 
موتا أو نهاية.. ولكنه عودة إلى سطر جديد في نفس 

النص اإلنساني. هكذا لن يقهرنا الزمن أو األلم.
حينما  بوالدي،  عالقتي  من  الثانية  املرحلة 
في  األخرى،  وعواملنا  الصغيرة  املدينة  من  خرجُت 
سن الثامنة عشرة ألواصل دراستي بالدار البيضاء 
وبعد   .. األسبوع  نهاية  في  به  ألتقي  الرباط.  ثم 
أكثر،  أو  أسبوعني  كل  عودتي  بدأت  األولى  السنة 
سرقتني  قد  سحرها،  لها  جديدًة،  حياًة  بأن  فشعَر 
أنقطع  ال  فابتدع وسيلة حتى  األخرى،  إلى عواملها 
للقدوم  يدعوني  فبات  الجوهرية وعنه،  العوالم  عن 
إليه بدعوى قراءة عقود أو كتابة مراسالت. وكانت 
فيه  الذي سيرى  االبن  تنطلق من كوني  عالقته بي 

عاملا غير عامله.
اشتغلُت  حينما  فهي  الثالثة،  املرحلة  أما 
واكتشفنا معا أن عامله هو جزء من اهتمامي وصرُت 
بي  ويدفع  يستشيرني  باستمرار،  ورفيقه  خليفته 
وينظر  يتابع  بجواري  وهو  عبثية  مفاوضات  إلى 
إلّي بنفس نظراتي إليه وأنا طفل في العاشرة وما 
لي  يروي  بات  األجل،  بدنو  أحس  مّلا  ولعله  بعدها. 
بعَض ما عاشه وعاناه ثم ينتقل ليوصيني وصايا 
كثيرة تتعلق باألعمال واألشخاص، ويدعوني في كل 

مرة إلى االهتمام بالعائلة وخصوصا والدتي.
األرض  في  القْدر  الشامخ  أيها  وأنَت  أنا  هكذا 

والسماء، وصاياك 
القْدر،  الشامخ  أيها  بويا،   ، اآلن، دعني أخبرك 
أن رفيقة عمرك التي هي آخر الوليات األمازيغيات 
ال  وحيدا  وبقيُت  بك  ولحقت  األرض  هذه  تركْت  قد 
تفاصيل صغيرة  عن  وأسأله  عنك  أحاوره  من  أجد 
ضاعت مني ونحن نضحك أو نندهش مما كان من 
أن  انتظار  في  وأمي  أنا  بحذر  نظرك.. نضحك  ُبعد 

نرى ابتسامتك فنتمادى في الضحك. 
بحساب  سنوات  عشر  منذ  السماء  في  أنَت 
الزمن األرضي، وأنا في األرض ال أعرف إلى متى... 

أحيا كما اتفقنا. فتحية وسالما لكما.

ع�سر �سنوات في ال�سماء

الناسكة،  العزلة  من  عام  مائة  يلزمني 
خوسي  يا  املهيب،  العمق  هذا  أستبئر  كي 
سعة  وتنمو  تزداد  كي  بوينديا  أركاديو 
انبهاري بشساعات الخيال لديك يا بوينديا، 
ويلتذ استغواري  ويحفز عمقه الرهيب وعاء 
السحيق.  االستلهام  على  وترجحه  ذاكرتي 
يمنحني  العزلة  من  عام  مائة  ذكر  مجرد  
بالغ القوة على مساءلة حجم الوعي الناشئ 
شساعات  واستخالص  القراءات  أدغال  في 
أيامنا األدبية التي عشناها ونحلم باسترداد 

متعتها وأحالها.
عام  »مائة  من  يدي  بني  التي  النسخة 
 Cien años من العزلة« وتعني  باإلسبانية
وهي رواية للكاتب غابرييل   ) )de soledad
غارثيا ماركيث، ترجمة صالح علماني  نشرت  
طبعتها األولى سنة 2005 والسادسة 2014،  
أما تاريخ تأليف الرواية فيعود تحديدا إلى 
الثالثني  قرابة  منها  وطبع   ،1967 عام  سنة 

مليون نسخة.
األعمال  أهم  من  الرواية  هذه  تعتبر 
اإلسبانية األمريكية خاصة، ومن أهم األعمال 
األدبية العاملية كذلك، كما أنها تعتبر من أكثر 
أخرى.  للغات  واملترجمة  املقروءة  الروايات 
الكاتب   سرد  في  الرواية  تلخيص  ويمكن 
القرية املدينة من خالل سيرة عائلة  ألحداث 
بوينديا، وذلك على مدى ستة أجيال عاشوا 
خاللها في قرية خيالية تدعى ماكوندو، وقد 
تسمية   إلى  الحياة  نمط  في  اندماجهم  أدى 

الكثير من أبنائهم في الرواية بهذا اإلسم.
الخيال  في  الجموح  هذا  وبسبب 
بني  فما  الهوة،  تفاقمت  الشاهق،  اإلبداعي 
للكولونيل  حدث  ما  وبني  القاصرة،  ذاكرتي 
اإلعدام،  مقصلة  أمام  بوينديا  أورليانو 
على  سيخطر  وما  ومارق.  سحيق  شاهق 
الذاكرة،  له  سترويه  وما  الكولونيل،  بال 
وطوافني  املكاشفة  أنهار  من  سينساب  وما 
البوح  وشرائح األسرار الخصيبة املتعرشة 
على  ضفاف النهر  الدائم الجريان  قبل أن 
يمزق الرصاص جسده،  مسافة  من الذهول 
مخيلة   ألن  ليس  أبدا.  للتجسير  قابلة  غير 
تتجاوز  الجامحة  ماركيز   كارسيا  غابرييل 

على الدوام عبقرية الطبيعة، بل ألنها تتجاوز 
ذلك، وتمضي إلى ما وراء اإلعجاز والسحر 

أيها اللئيم بوينديا.
هنا..  التفاصيل  اختزال  أستطيع  لن 
ذلك  حدث  ما  السيما  يصعب،  الكثافة  بهذه 
املساء البعيد الذي أخذك فيه والدك للتعرف 
على الجليد، حيث كان العالم حديث النشوء، 
حيث  ماكوندو  قرية  عن  بعيد  غير  هناك 
قريبا   خيمتها  تنصب  غجرية،  أسرة  كانت 
إلى  صاخبة،  وطبول  أبواق  بدوي  وتدعو، 
التعرف على االختراعات الجديدة . آنذاك لم 
تكن القرية سوى فضاء من عشرين بيتا من 
ذي  نهر  ضفة  على  مشيدة  والقصب،  الطني 
مياه صافية، تنساب فوق فرشة من حجارة 
بيوض  مثل  وكبيرة،  بيضاء  مصقولة،  

خرافية ص 7.
نظر  وجهة  من  الرواية  تعتبر 
لغات  بكل  والنقاد   والباحثني  الدارسني 
للتاريخ  النقدي  للتفسير  »استعارة  العالم  
الكولومبي، من التأسيس إلى األمة املعاصرة، 
فرواية »مائة عام من العزلة »ال تكتفي بتقديم 
خرافات قومية مختلفة من خالل قصة عائلة 
املغامرة  روحها  تضعها  التي  بوينديا، 
التاريخية  لألحداث  الهامة  اإلجراءات  وسط 
السياسي  اإلصالح  مثل  الكولومبية، 
واآلراء  االستعمارية،  الحقبة  في  الليبرالي 
املؤيدة  عشر  التاسع  القرن  في  املختلفة 
السكك  ووصول  اإلصالح،  لهذا  واملعارضة 
وحرب  جبلية،  بطبيعة  بلد  إلى  الحديدية 
األلف يوم )غيرا دي لوس ميل دياس، -1899

يونايتد  لشركة  املؤسسية  الهيمنة   ،)1902
فروتس )»شركة أمريكان فروت« في القصة(، 
العسكرية  واملذبحة  والسيارات  والسينما، 
السياسة  عن  تعبر  التي  املضربني  للعمال 

التي اتبعتها الحكومة مع العمال.«
كأحد  الكاتب  تصنيف   غريبا  وليس 
من  وقوة   تأثيرا  األكثر  األربعة  الروائيني 
في  األدبي  الحقل   في  الالتينية  أمريكا 
العشرين،  القرن  وسبعينيات  ستينيات 
يوسا  فارغاس  ماريو  البيروفي  جانب   إلى 
واملكسيكي  كورتاثر  خوليو  واألرجنتيني 
مئة  رواية  أكسبت  وقد  فوينتس.  كارلوس 
عام من العزلة )1967( غارسيا ماركيز شهرة 
دولية  كروائي من حركة الواقعية السحرية 

في أدب أمريكا الالتينية. 
نجاح  وأي  بوينديا؟  ألهمت  براعة  فأية 
فائق الذكاء يجعل هذا الرجل »يخلق تاريخ 
قرية كامل من نسج خياله«، ماكوندو منذ أن 
كانت بدايتها األولى على يد خوسيه أركاديو 
تلك  أصدقائه.   من  قليل  وعدد  بوينديا، 
القرية التي أخفت لياليها  الكثير من قصص 
ومع  الحب.  بعبير  وامللفوف  الصادق  الحب 
حتى  بناياتها   وتترامى  القرية   تكبر  ذلك 
أصبحت أشبه بمدينة صغيرة  تشهد الهزات 
من  وقليال  املدني  والعصيان  واالنتكاسات 
األفكار  أجمل  من  لكن  الناشئة.  الديمقراطية 
التي أراد الكاتب إيصالها ويستقيها القارئ 
خط  في  يسير  ال  الزمن  »أن  غامر  بفرح 

مستقيم، بل في دائرة«.
الرواية  في  اإلبداع  لحظات  أقوى  لكن 

أبولينار  استقبال  لحظة  تجسدها  
ص  للقرية  الجديد  الحاكم  موسكوبوتي 
84.  لقد كشف موسكوتي عن ورقة في درج 
»لقد عينت  املنضدة، وعرضها على بوينديا 
حاكما لهذه القرية« لم يكلف خوسيه أركاديو 
التعيني،  أمر  إلى  النظر  عناء  نفسه  بوينديا 
وقال دون أن يفقد هدوءه - ال نتعامل بأوامر 
مرة  تعلم،  أن  وعليك  القرية.  هذه  في  الورق 
أننا ال نحتاج هنا أي حاكم، ألنه ال  واحدة، 
بعد ذلك سيقدم  وجود ملا يتطلب اإلصالح.« 

رواية مفصلة  يرفع صوته،  أن  دون  بوينديا 
وكيف  ماكوندو،  لقرية  تأسيسهم  لكيفية 
وأدخلوا  الطرق،  وشقوا  األرض،  وزعوا 
الحاجة،  التي راحت تستدعيها  التحسينات 
أن  ودون  حكومة،  أية  يزعجوا  أن  دون 
إلى  مساملون  »نحن  قال:  ثم  أحد،  يزعجهم 
وكما  طبيعية.   موت  بعد  نمت  لم  أننا  حد 
إننا   وقال  بعد.«  مقبرة  لدينا  توجد  ال  ترى، 
ليملي  لم نؤسس قرية لكي يأتي أول غريب 

عليهم ما يجب أن يفعلوه«.  

يلزمني مائة عام من العزلة الناسكة، 
كي أستبئر هذا العمق المهيب،

يا خوسي أركاديو بوينديا

عزيز باكوش

شعيب حليفي

»مائة عام من العزلة« لغابرييل غارسيا ماركيز

حين تتجاوز المخيلة عبقرية الطبيعة

نصوص حرة: 2021



االشتراكي
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جهة الرباط سال القنيطرة
Région Rabat Salé Kénitra

جمال ال�صباني.. التعليم 
عن بعد له دور تكميلي

o  كيف تقيمون التعليم اجلامعي عن 

بعد بسبب جائحة كورونا؟
دور  له  بعد  عن  التعليم  أن  اعتبرنا  إذا   n
الحضوري،  التعليم  عن  بديال  وليس  تكميلي 
يصبح األمر إيجابيا خاصة في الظرفية الراهنة 
بسبب جائحة كورونا، أما إذا كانت الغاية هي 
ترسيمه واستدراج املنظومة إليه بهدف التقليص 
من مناصب أساتذة التعليم العالي وفق مقاربة 
محاسباتية صرفة، فهذا أمر مرفوض وقد عبرنا 
في املكتب الوطني عدة مرات عن موقفنا من هاذا 

االنزالق.
فعل  رد  كان  االستثنائي  الوضع  هذا  ظل  في 
آلخر،  موقع  من  متفاوتا  واملؤسسات  الجامعة 
في عدة مواقع تم التأقلم مع الوضعية الجديدة 
عدة  هنالك  كانت  أخرى  مواقع  في  لكن  بسرعة 

نواقص.

o  ماهي اإلكراهات والصعوبات 
التي واجهت األساتذة الباحثني للقيام 
بواجباتهم؟
حسب  ومختلفة  متعددة  الصعوبات   n
األساسية  الصعوبات  الجامعات،  أو  املؤسسات 
ورغم  لألساتذة  فبالنسبة  لوجيستيكة.  كانت 
املجهودات وما تم إنجازه في وقت وجيز التزال 

هنالك عد أمور يجب تداركها مستقبال،
الحقيقية  فاإلشكالية  الطلبة  يخص  ما  في 
تكمن في تكافؤ الفرص، إن التعليم عن بعد بني 
بامللموس عمق الهوة االجتماعية واملجالية، إذا 
العدالة  فيه  تسود  مجتمع  بناء  إلى  نطمح  كنا 
االجتماعية، يجب علينا بذل املجهودات الكافية 

لتدارك هاذا الوضع.

امللف  مآل  على  تطلعنا  أن  ميكن  هل    o  
املطلبي وأين وصلت نتائج احلوار مع الوزارة 

بهذا اخلصوص؟
العالي  التعليم  أن  الجائحة  هذه  أبرزت   n
ليس مجرد قمة لهرم املنظومة التعليمية، بل إن 
الجديدة  املعرفة  تنتج  التي  هي  املنظومة  هذه 
الالزمة لتكوين الكفاءات الضرورية التي تحتاج 
األمن  ورجال  وممرضني  أطباء  من  البالد،  إليها 
القدرات  إن  ومقاولني...  ومهندسني  وموظفني 
املرتبط  العالي  التعليم  ينميها  التي  الفكرية 
بتطوير  لها  يسمح  األطر  لهذه  العلمي  بالبحث 
القرارات  اتخاذ  من  تمكنها  التي  الكفاءات 
إن  برمته.  املجتمع  على  تنعكس  التي  املناسبة 
أهم الدروس، في رأينا، التي يجب استخالصها 
في  النظر  إعادة  ضرورة  هي  الجائحة  هذه  من 
إصالح  في  الشروع  يقتضي  وهذا  األولويات، 
في  أكدنا  لقد  العالي،  التعليم  ملنظومة  شمولي 
النقابة  موقف  على  مرات  عدة  الوطني  املكتب 
بشقوقه  الشمولي  اإلصالح  حول  الثابت 
للتعليم  املنظمة  القوانني  مراجعة  الثالثة، 
 ،01.00 القانون  مراجعة  مقدمتها  وفي  العالي 
وضع  يقتضي  مما  البشرية  باملوارد  االهتمام 
الباحثني،  األساتذة  لهيئة  جديد  أساسي  نظام 

واإلصالح البيداغوجي.
في ما يخص النظام األساسي لقد وصلنا إلى 
اتفاق مع الوزارة الوصية على أن يندرج النظام 
العمومية؛  الوظيفة  إطار  في  املقبل  األساسي 
ويشتمل على إطارين وبمدخلني؛ ويثمن املكتسب 

من النظام الحالي.

األوداية«  »قصبة  تعد 
من أبرز المعالم التاريخية 
المغربية  العاصمة  في 
سياحية  وقبلة  الرباط 
بارزة بالنظر لما تزخر بها 
تختزل  تاريخية  آثار  من 
تاريخ  من  طويلة  قرونا 
الكثير  وتحمل  البالد 
الحضارة  بصمات  من 
األندلسية ومالمح التعدد 

والتعايش في المملكة. تصوير: زليخة

الرباط: ه�صا�صة الت�صيير
 

علمت الجريدة من مصادر مطلعة بأن صراعات 
مدينة  ملجلس  املسيرة  باألغلبية  تعصف  عميقة 
الرباط،  وأرجعت املصادر هذا االمر إلى الرغبة في 
عدم تحمل املسؤولية في ما يخص الشأن املحلي 
وكذا  اإلدارية،  العاصمة  أمور  تدبير  في  والفشل 
إلى صراعات حول التموقع االنتخابي بني قطبني 
يجعل  مما  بالتزكيات  الفوز  أجل  من  متناحرين 
الحزب يبحث عن شماعة للتغطية على فشله، وهو  
ما كان دافعا إلى إثارة معركة االختصاص من قبل 
اليعقوبي  الوالي  مواجهة  في  والتنمية  العدالة 
الترابية  املجالس  في  أعضائه  تقديم  للتنصل من 
في  إخفاقهم  وتبرير  للمواطنني  عملهم  لحصيلة 
الخالق  اإلبداع  غاب  باملظلومني،حيث  تدبيرها 
وانعدام اية قيمة مضافة للتسيير للمدينة، وتبقى 
بشكل  امللك  جاللة  عليها  يشرف  التي  املشاريع 
األنوار،  مدينة  تميز  التي  الرافعة  هي  شخصي 

وهي مشاريع ملكية عمالقة.

عين عتيق: محكمة الجنايات
عني  بمدينة  امللكي  الدرك  سرية  قيادة  أحالت 
عصابة  تمارة،  الصخيرات  لعمالة  التابعة  عتيق 
حالة  في  )السابع  أشخاص،  سبعة  من  إجرامية 
فرار(، على محكمة الجنايات باستئنافية الرباط، 
وذلك العتدائها بالضرب والجرح بالسالح األبيض 
على أحد االشخاص بتجزئة آية، نقل على إثر ذلك 
إلى املستشفى اإلقليمي بتمارة، حيث يرقد بعد أن 
تسبب له االعتداء في عاهة مستديمة، ويبقى أن 
حي  إلى  ينتمون  اإلجرامية  العصابة  هاته  أفراد 
يعقوب املنصور بالرباط، وتتراوح أعمارهم ما بني 
19 و24 سنة، يتزعمهم واحد من ذوي السوابق 
انتقامية،  إجرامية  عصابة  تكوين  في  العدلية 
انتقاميا  االعتداء  هذا  يكون  أن  مصادر  ورجحت 
لهذا  توظيفهم  وتم  العصابة  أفراد  أصدقاء  ألحد 

الغرض وألخذ الثأر.

الرباط: للدرا�صة با�صبانبا
إسبانيا  مغربي  طالب   6000 حوالي  اختار 
الدراسي  املوسم  في  وصديقة  قريبة  كوجهًة 
التسجيل  رسوم  من  استفادوا  وعليه  املاضي، 
العالي  التعليم  في  املمتاز  واملستوى  التنافسية 
اإلسباني ونوعية الحياة، وكذلك لقد أصبح املغرب 
الوجهة املفضلة لدى طلبة باقي إفريقيا. كما يزداد 
يستفيدون  الذين  املغاربة  واألساتذة  الطلبة  عدد 
من إحدى منح برنامج إيراسموس بلوس الخاص 
املتبادلة  العالقات  إطار  في  األوروبي  باالتحاد 
املتزايدة بني منظوماته للتعليم وتطرح حوالي 30 
التعليمية  عروضها  وخصوصية  عمومية  جامعة 
املسارات  والقبول في  الولوج  الجامعية ومعايير 
املختارة وقضايا أخرى، كما بإمكان الطلبة طرح 
اإلسبانية  بالخدمة  الخاصة  املواقع  في  أسئلتهم 
ومعهد  التعليم  مستشارية  التعليم،  لتدويل 

سيرفانتيس. 

اخلمي�صات: اأزمة نقل
غياب  من  املرتفقني  من  العديد  اشتكي 
اوقات معينة من  أثناء  الصغيرة  االجرة  سيارات 
امام  النقل  انعدام وسائل  الليل...  حيث يالحظ  
وغيرها  االمنية  واملؤسسات  االقليمي  املستشفى 
مآربه  لقضاء  املواطن  يرتادها  التي  املرافق  من 
الخاصة.. فاالنتقال إلى صيدليات املداومة القتناء 
نقل  لعدم وجود وسيلة  يكون مستحيال   االدوية 
عمومية....  أما نقل الركاب إلى االحياء الهامشية 
يعد  من رابع املستحيالت لغياب االنارة العمومية 
السيارات  وإصابة  االعتداءات  من  والخوف 
ملطالب  النقل  مهنيو  سيستجيب  باالعطاب...فهل 
املرتفقني الذين يعانون االمرين أثناء الليل لقضاء 
املآرب وتقديم خدمات في املستوى...وملاذا ال تعمل 
املطروح  اإلشكال  هذا  على حل  املحلية  السلطات 

خدمة للمصلحة العامة.

�صال: منحوثة ال�صموع
أعلنت مؤسسة سال للثقافة والفنون أنها تلقت 
18 ترشيحا للمشاركة في املسابقة التي أطلقتها 
ملنحوتة  فني  بتصميم  والخاصة  املؤسسة، 
الشموع  معدنية ضخمة مستوحاة من مجسمات 
تنظم  التي  الشموع  موكب  تظاهرة  تؤثث  التي 
سنويا بمدينة سال بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
أنها  لها،  بالغ  في  املؤسسة  وأوضحت  الشريف. 
عينت لهذه املسابقة املفتوحة في وجه املصممني 
والتصميم  املعمارية  الهندسة  وطلبة  والفنانني 
خبراء  من  مؤلفة  انتقاء  لجنة  الجميلة،  والفنون 
املعمارية  والهندسة  والتصميم  التراث  في 
من  املقدمة  املشاريع  بحث  ستتولى  والهندسة، 
البيضاء  والدار  أكادير  هي  باململكة  مدن  ست 
وسيتم  وتطوان.   والرباط  والقنيطرة  وفاس 
تقييم األعمال املرشحة على أساس معايير اإلبداع 
هذه  نتائج  عن  وستعلن  والجدوى،  واألصالة 
املسابقة وكذلك عن موعد حفل توزيع الجوائز على 

.www.salaculture.ma :موقعها اإللكتروني

محمد طمطم
التاريخية  الذاكرة  بفضاء  مؤخرا،  نظم، 
دراسي  يوم  تمارة  بمدينة  والتحرير  للمقاومة 
بجماعة  املحلي  الشأن  "تدبير  موضوع  حول 
تمارة الواقع واآلفاق" ،بمشاركة الجمعية املغربية 
أجل  من  وذلك  بتمارة،   AMEJ الشبيبة  لتربية 
املحلي  الشأن  تدبير  حول  عمومي  حوار  خلق 
باملدينة، أخذا بعني االعتبار التطور الديموغرافي 
التي  الخدمات  مستوى  على  والوقوف  واملجالي 
املشاريع  وتقييم  واملواطنني  للمواطنات  تقدم 
الحقيقية  األسباب  ومعرفة  إنجازها  تم  التي 
وعرف  منها،  البعض  تعثر  في  ساهمت  التي 
من  للعديد  وازنة  مشاركة  الدراسي  اليوم  هذا 
التي  والحقوقية  والسياسية  املدنية  الفعاليات 
تعنى بقضايا الشأن العام وتدبير الشأن املحلي، 
هذا  أشغال  انطلقت  االفتتاحية،  الجلسة  وبعد 
والتفاعل  للنقاش  جلستني  في  الدراسي  اليوم 

تقنية  وعبر  تباعد  من  االحترازية  التدابير  وفق 
املشهد  في  لقراءة  األولى  خصصت  بعد،  عن 
السياسي باملدينة ودور األحزاب في تدبير الشأن 
املحلية  بالحكامة  املتعلقة  املحاور  عبر  املحلي، 
مشاركة  ومدى  املحلي  الشأن  تدبير  في  الرشيدة 
ومساهمة  السياسي  العمل  في  والنساء  الشباب 
املجتمع املدني في تدبير الشأن املحلي والتدابير 
أما  تداعيات جائحة كورونا.  االحترازية ملواجهة 
موضوع:   ملناقشة  خصصت  فقد  الثانية  الجلسة 
الجديد... التنموي  والنموذج  املحلية  "التنمية 
، من خالل املحاور  أي دور للجماعات الترابية؟ " 
بعد  الجديد  التنموي  النموذج  بتحديات  املتعلقة 
انحسار جائحة كورونا وتصميم التهيئة والتنمية 
والسياسات  الجماعة  بتنمية  وعالقته  املحلية 
نقاش  وبعد  الجديد.  التنموي  والنموذج  املحلية 
مدار  على  املتدخلني  طرف  من  ومستفيض  جاد 
الخالصات  إلى  املتدخلون  خلص  ساعات  خمس 
ـ تثمني التدابير واإلجراءات  والتوصيات التالية: 
بدون  تمارة  مدينة  برنامج  باستكمال  املتعلقة 

الفضلى  املصلحة  استحضار  ضرورة  مع  صفيح 
املدنية  املبادرات  وتشجيع  تتمني  ـ  للساكنة. 
العمومية  السياسات   وتقويم  لتقييم  الرامية 
الجماعات  تؤدي  أن  على  التركيز  ـ  املحلية. 
الترابية أدوارها التنموية من خالل برامج تنموية 
تنتج الثروة وتحدث مناصب الشغل وتعمل على 
تحسني املستوى املعيشي للساكنة بدل االقتصار 
مراعاة  ضرورة  ـ  بسيطة.  خدمات  تقديم  على 
واحتياجات  الجماعة  عمل  برنامج  بني  االنسجام 
املجالية  العدالة  لتحقيق  لها  املكونة  األحياء  جل 
التدخل  وفعالية  نجاعة  وتحقيق  واالجتماعية 
العمومية  املرافق  فتح  إلى  الدعوة  ـ  العمومي. 
التي تم اإلنتهاء من إنجازها وذلك من أجل تمكني 
خصوصا  خدماتها  من  واملواطنني  املواطنات 
والترفية.  والتكوين  والتربية  الصحة  مجال  في 
وفضاءات  خضراء  مناطق  إحداث  إلى  الدعوة 
فضاءات  إحداث  إلى  الدعوة  ـ  باملدينة.  للترفيه 
مع  والطفل  واملرأة  بالشباب  خاصة  ومركبات 
في  توجد  التي  الصلة  ذات  باملرافق  االهتمام 

في  األولوية  إعطاء  على  العمل  ـ  الجماعة.  ملكية 
البرامج واملشاريع للمناطق التي تعاني الهشاشة 
وضعف البنيات التحتية. ـ الدعوة إلى الرفع من 
بالتعليم  املتعلقة  االجتماعية خصوصا  الخدمات 
مرصد  إحداث  الى  الدعوة  ـ  والشغل.  والصحة 
محلي لتتبع الشأن املحلي بمدينة تمارة . ـ تفعيل 
التوجه  وترسيخ  التشاركية  الديمقراطية  آليات 
التشاركي لتعزيز انخراط الساكنة وتحقيق فعالية 
تدبير  املواطنات واملواطنني في  ونجاعة مشاركة 
الشأن املحلي. ـ االنخراط في كل املبادرات الجادة 

والهادفة والرامية إلى تطوير تدبير الشأن
العمل على فتح نقاش من خالل يوم  ـ  املحلي. 
الثقافي والفني والرياضي.  الوضع  دراسي حول 
باملشاركة  اإلشادة  تمت  أنه  يذكر  األخير  وفي 
واملدنية  السياسية  الحساسيات  ملختلف  الفعالة 
الدراسي  اليوم  هذا  في  املدني  املجتمع  ونشطاء 
حلول  إيجاد  أجل  من  الجادة  مقترحاتهم  وعلى 
بمختلف  واالرتقاء  املدينة  تنمية  في  تسهم 

الخدمات وتجويدها.

المجتمع المدني يعر�ض ت�صوراته للفعل الميداني بتمارة

وتعليق�صورة

لهذا ال�صبب: �صاكنة تام�صنا وعين عتيق وتمارة م�صتاءة
عبد الحق الريحاني

قرار  على  وتامسنا  عتيق  عني  ساكنة  احتجت 
الطريق  بمدخل  جديدة  لألداء  محطة  إحداث 
عني عتيق تامسنا وذلك بتنظيم وقفات  السيار – 

احتجاجية مؤخرا.
وتجاوبا مع هذه الساكنة املتضررة، وجه النائب 
 ، االشتراكي  الفريق  رئيس  أمام  البرملاني شقران 
سؤاال كتابيا إلى عبد القادر اعمارة وزير التجهيز 
قرار  تبعات  حول  واملاء  واللوجستيك  والنقل 
إحداث محطة أداء جديدة بمدخل الطريق السيار- 
عني عتيق . وجاء في  السؤال ،  على أن ساكنة  
تمارة   - الصخيرات  بإقليم  عتيق  وعني  تامسنا 
بمدخل  جديدة  أداء  محطة  إحداث  بقرار  تفاجأت 
أن  يعني  ما  وهو  عتيق،  عني   - السريع  الطريق 
مستعملي هذه الطريق سيجدون أنفسهم مجبرين 
على األداء، وما لذلك من آثار سلبية على أوضاع 
األغلبية منهم املنتمني إلى الطبقة املتوسطة. وأكد 
كهذا  قرار  اتخاذ  أن   االشتراكي  الفريق  رئيس 
حتى على افتراض إذا كان قد تم بعد إجراء البحث 
العمومي املنصوص عليه بشكل صريح في املادة 
3 من القانون رقم 4.89 املتعلق بالطرق السيارة، 
سيكون له انعكاسات خطيرة على القدرة الشرائية 
من  وسيزيد  باملنطقة،  القاطنة  املتوسطة  للطبقة 
الضغط على الطريق الشاطئية التي تعيش تحت 

ضغط كثافة الساكنة بجماعة هرهورة، ناهيكم عن 
الذروة  ساعات  إبان  املرور  حركة  انسياب  تعثر 
وفصل الصيف خاصة . وعلى هذه األسس،  طالب 
مؤشرات  بتوضيح  الوزير  أمام،  شقران  النائب 
أداء  محطة  إلحداث  اعتمادها  تم  التي  القياس 
كما  عتيق،  عني  السريع-  الطريق  بمدخل  جديدة 

ستتخذها  التي  العاجلة  اإلجراءات  عن  ساءله 
التي خلفها  السلبية  التداعيات  من  للحد  الوزارة 
قرار إحداث املحطة املذكورة في ما يتعلق بإثقال 
كاهل املواطن بمصاريف إضافية ، و خلق مزيد من 

الضغط على الطريق الوطنية.

ال�صرطة 
الق�صائية تحقق 

في اختال�ض 
المال العام 
بالخمي�صات 

 عبد المجيد النبسي
 

القضائية  للشرطة  الجهوية  الفرقة  استدعت 
الجمعية  الجاري، رئيس  بالرباط، بداية األسبوع 
الغلوسي  »محمد  العام،  لحمايةاملال  املغربية 
املال  لحماية  الوطنية  الجمعية  تقرير  »حول 
العام،حول تسيير الشأن املحلي بإقليم الخميسات 
اختالالت  تهم  إتهامات   إلى  فيه   أشار  والذي   ،
باملجلس اإلقليمي للخميسات. وجاء ذا االستدعاء، 
الوكيل  به  أمر  الذي  التمهيدي   البحث  إطار  في 
العام للملك،لدى محكمة االستئناف بالرباط، وذلك  
بناء على  الشكاية التي وجهتها الجمعية الوطنية 
خروقات  شبهة  وتضمنت  العام.  املال  لحماية 
للخميسات،  اإلقليمي  باملجلس  وقانونية  مالية 
وتهم شبهة هذه اإلختالالت  الصفقات العمومية، 
ومنها تلك التي همت الصفقات املتعلقة بمحاربة 
التعقيم  خصت  والتي  املستجد،  كورونا  فيروس 

كماأن جل الصفقات أوكلت ملكتب دراسات واحد. 
مسؤولي  بعض  شكايتها  في  الجمعية  واتهمت 
املشروع،ووجود  غير  باالغتناء  اإلقليمي  املجلس 
شبهة تضارب املصالح، في حني يواجه فيه إقليم 
ضعف  خاصة  املشاكل،  من  العديد  الخميسات 
البنيات التحتية، والخدمات العمومية،وهي النقط 

التي عرتهااألمطار األخيرة.
الوطنيةلحمايةاملال  الجمعية  رئيس  وطالب 
العام »محمد الغلوسي«، بضرورة تسريع البحث 
ماتستحقه  القضية  هذه  تنال  حتى  التمهيدي، 
املحلي   الرأي  شغلت  وأنها  خاصة  اهتمام  من 
بالخميسات، وطالب رئيس الجمعيةبفرض سيادة 
اإلفالت  مع  والقطع  العدالة،  وتحقيق  القانون 
مع  واالقتصادية،  املالية  الجرائم  في  العقاب  من 
تطبيق مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، حتى يتم 
كافةاملتورطني  ومحاكمة  للفسادوالريع  حد  وضع 

املفترضني في هذاامللف.
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  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
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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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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
2021/02/23

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
إعالن عن طلب عروض 

مفتوحة
املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب - 

قطاع الكهرباء
مديرية النقل جهة الشمال 

-طنجة
إعالن عن طلب عروض
 TN4112533 رقم

جلسة علنية
جهة  النقل  مديرية  تعلن 
للمكتب  طنجة   - الشمال 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
العروض  طلب  عن  الكهرباء 
الخطوط  بمراقبة  ملتعلقة 

الكهربائي  للربط  البحرية 
القاري بني املغرب واسبانيا 
ودلك طبقا لدفتر املواصفات 

الخاصة.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
يحدد الثمن التقديري إلنجاز 
األشغال في 5.228.017,20 
درهم (مع احتساب الرسوم)
املؤقتة  الضمانة  مبلغ 

100.000,00درهم 
يمكن سحب ملف االستشارة 

بالعنوان التالي:
للكهرباء  الوطني  املكتب 
واملاء الصالح للشرب-قطاع 

النقل جهة  مديرية  الكهرباء 
مصلحة  -طنجة،  الشمال 
النصر  املشتريات.إقامة 
األول  الطابق  الزالقة  شارع 

طنجة.
الهاتف:

(212)05.39.32.38.87
(212)05.39.32.22.74
(212)05.39.32.39.45

الفاكس:
(212)05.39.32.54.00

ملف  على  االطالع  يمكن 
شبكة  على  االستشارة 
بالعنوان  االنترنت 

اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
االستشارة  ملف  يسلم 

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

مللف االستشارة و:
مقابل  العروض  تودع   -
النقل  مديرية  إلى  وصل 
طنجة،   - الشمال  جهة 
وإدارة   املشتريات  مصلحة 
وساعة  تاريخ  قبل  املخزن 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة.
طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  بالتوصل 
املاء  للكهرباء  الوطني 
-قطاع  للشرب  الصالح 
النقل جهة  مديرية  الكهرباء 
مصلحة  طنجة،   - الشمال 
النصر  إقامة  املشتريات. 
األول  الطابق  الزالقة  شارع 
وساعة  تاريخ  قبل  طنجة 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
العلنية  الجلسة  ستعقد 
االربعاء  يوم  األظرف  لفتح 
24 مارس 2021 إبتداءا من 
والنصف  العاشرة  الساعة 
املغربي)  (التوقيت  صباحا 
بمقر العنوان املذكور أعاله. 
ع.س.ن/623/ا.د

ع.س.ن /624/ إد

ع.س.ن /628/ إد

ع.س.ن /625/ إد

ع.س.ن /632/ إد
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ع.س.ن /627/ إ.د

ع.س.ن /639/ إ.د

ع.س.ن /631/ إ.د

ع.س.ن /640/ إ.د

ETABLISSEMENT 
ATMANI  SARL AU 

Au Capital de 
100.000.00 DHS

Siege Social: MAG 
AU N?26 RIAD 

ZITOUNE MEKNES
R.C: 21295

MODIFICATION
Au terme d'un acte 
sous seing privé, il a 
été établi un procès 
verbal de l'assemblée 
générale extraor-
dinaire en date du: 
08/02/2021, enregis-
tré le 09/02/2021 de 
la société "ETABLIS-
SEMENT ATMANI  
SARL AU", société à 
responsabilité limitée 
à associé unique, dont 

le siège est établi à : 
MAG AU N°26 RIAD 
ZITOUNE MEKNES, 
l'associé a  pris  acte et 
ratifié ce qui suit : 
1) le transfert du siège 
social de ladite société 
"ETABLISSEMENT 
ATMANI  SARL AU" 
de l'ancienne adresse: » 
MAG AU N°?26 RIAD 
ZITOUNE MEKNES« 
; à la nouvelle adresse 
: » N 17 LAKRAI 
TOULAL RTE JERRY 
MEKNES«.
2) l'article 4 des statuts 
sera modifié.
3) Pouvoirs.
Le dépôt légal a été ef-
fectué au greffe du tri-
bunal de commerce de 

Meknès le: 22/02/2021 
sous le n°939. 

ع.س.ن/641/ا.د
*************
MOURRANE 

FRERES SARL
Au Capital de 
10.000,00DHS

Siège Social: AV 
ABDELKRIM EL 

KHATTABI N°137 
LAMRANIA ZI-

TOUNE MEKNES
R.C: 29859

MODIFICATION
Au terme d'un acte 
sous seing privé, il a 
été établi un procès 
verbal de l'assemblée 
générale extraor-
dinaire en date du: 
18/01/2021, enregistré 

le 10/02/2021 de la 
société "MOURRANE 
FRERES SARL", so-
ciété à responsabilité 
limitée, dont le siège 
est établi à: AV AB-
DELKRIM EL KHAT-
TABI N°137 LAMRA-
NIA ZITOUNE 
MEKNES, l'associé a  
pris  acte et ratifié ce 
qui suit: 
1) Constatation de 
décès de Mr. MOUR-
RANE MOHAMMED.
2) Transmission des 
parts sociales suite au 
décès de Mr. MOUR-
RANE MOHAMMED 
et acceptation des 
nouvelles associées.
3) Nouvelle réparti-

tion des parts sociales 
appartenait à Mr. 
MOURRANE MO-
HAMMED entre ces 
héritiers:
* La Mariée  Mme. 
SAIDA LAROUS-
SI,  titulaire  la CIN 
C369571, 4/32 soit 6 
parts sociales. 
* OUIDIANE MOUR-
RANE,  titulaire  la 
CIN D937838, 7/32 
soit 11 parts sociales.
* ASMAE MOUR-
RANE, titulaire  la 
CIN D 995751, 7/32 
soit 11 parts sociales.
* MOHAMED MOUR-

RANE, titulaire  la 
CIN D 925148, 14/32 
soit 22 parts sociales. 
4) reconduction de 
Mr. MOURRANE 
NOUREDDINE, dans 
ces fonctions de gérant 
pour une duré illimité.
5) Modifications statu-
taires en conséquence. 
(Changement l'article 
4, 8 et 16 des statuts).
6) question divers et 
Pouvoir.
Le dépôt légal a été ef-
fectué au greffe du tri-
bunal de commerce de 
Meknès le: 19/02/2021 
sous le n°914. 

ع.س.ن/642/ا.د
*************
STE REDELTA

Suite à un acte sous 
signe privé, daté du 
18/01/2021 il a été dé-
cidé de ce qui suit:
La constitution d'une 
société à responsabi-
lité limitée à associé 
unique qui prend les 
caractéristiques sui-
vantes:
- La dénomination: 
STE REDELTA.
- L'activité: TRA-
VAUX DIVERS ET DE 
CONSTRUCTION.
- Le capital: 

500 000.00DHS de 
5000 parts sociales de 
100 DHS chacune, EN 
PROPRIETE DE: Mr. 
HMAMOU HICHAM.
La gérance: la société 
est gérée par Mr. 
HMAMOU HICHAM 
pour une durée indé-
terminée, seule la 
signature de Mr. 
HMAMOU HICHAM  
engagera la société.
Le dépôt légal est fait 
au tribunal de com-
merce de Fès sous 
registre de commerce 
N°66255.

ع.س.ن/643/ا.د
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اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب 
عروض مفتوح

رقم: 2021/07/م.ج/م.و.ع 
بتاريخ 2021/03/18
مخصص للمقاوالت 
املتوسطة والصغرى

 2021/03/18 بتاريخ 
زواال  الثالثة  الساعة  على 
سيتم في قاعة االجتماعات 
باملكتب الجهوي لالستثمار 
بالجديدة،  لدكالة  الفالحي 
فتح األظرف املتعلقة بطلب 
أثمان  بعروض  العروض 
املكتب  لوازم  إقتناء  ألجل: 
النسخ  ومواد  واملعلوميات 

(في حصتني).
إقتناء لوازم  الحصة رقم1: 

املكتب 
إقتناء لوازم  الحصة رقم2: 

املعلوميات ومواد النسخ
يمكن سحب ملف طلب العر
وضبمكتبالتموينوالصفقات

العامة  الوسائل  بمصلحة  
الجهوي  للمكتب  التابعة  
الفالحيلدكالة  لالستثمار 
الكائن ب شارع ابن خلدون، 
أو  املغرب،   - الجديدة 
صفقات  بوابة  من  تحميله 

الدولة:
www.marchespu- 

blics.gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

في:
رقم1:  الحصة 
(سبعة  7000.00درهم 

أالف  درهم) 
 :2 رقم  الحصة 
(تسعة  9000.00درهم 

أالف  درهم)
تقديراللوازممحددة  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 

في مبلغ:
رقم1:    الحصة 
هم  ر 1د : 2 2 8 . 3 4 4 . 3 9

وعشرون  وثمانية  (مائتان 
وأربعة  وثالثمائة  ألًفا 
وتسعة  درهما  واربعون 
مع  سنتيما  وثالثون 
على  الضريبة  احتساب 

القيمة املضافة)
رقم2:  الحصة 
هم  ر 5د 2 1 . 2 2 0 . 0 0
وواحد  (خمسمائة 
ومائتان  الفا  وعشرون 
مع  درهما  وعشرون 
على  الضريبة  احتساب 

القيمة املضافة).
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
 27 املواد  ملقتضيات 
النظام  من  و31  و29 
وإشكال  بشروط  الخاص 
باملكتب  الصفقات  ابرام 
لالستثمار  الجهوي 
الصادر  لدكالة  الفالحي 
 2014/03/11 بتاريخ 
1بتاريخ  رقم  والتعديل 

.2015/09/19
ويمكن للمتنافسني: 

> إما إيداع األظرفة، مقابل 
الضبط  بمكتب  وصل، 
باملكتب الجهوي لالستثمار 
16شارع  لدكالة،   الفالحي 
الجديدة-  السادس   محمد 

املغرب.
طريق  عن  إرسالها  إما   <
البريد املضمون إلى املكتب 

املذكور أعاله.
الكترونيا  إيداعها  إما   <
صفقات  بوابة  طريق  عن 

الدولة:
www.marchéspu-

blics.gov.ma
مباشرة  تسليمها  وإما   <
لرئيس لجنة طلب العروض 
قبل  و  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
والوثائق  العينات  إن 
التقنية والوثائق الوصفية 
التي  املوجزة  والبيانات 
طلب  ملف  يستوجبها 
إيداعها  يجب  العروض 
بمكتب التموين والصفقات 

العامة  الوسائل  بمصلحة 
الجهوي  للمكتب  التابعة 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
خلدون،  ابن  بشارع  الكائن 
أقصاه  أجل  في  الجديدة 
2021/03/17  قبل الساعة 
بعد  والنصف  الرابعة 

الزوال.
الواجب  املثبتة  الوثائق 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   10 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/646/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب 
عروض مفتوح

رقم: 2021/08/م.ج/م.و.ع 
بتاريخ 2021/03/18
مخصص للمقاوالت 
املتوسطة والصغرى

 2021/03/18 بتاريخ 
زواال  الرابعة  الساعة  على 
سيتم في قاعة االجتماعات 
باملكتب الجهوي لالستثمار 
بالجديدة،  لدكالة  الفالحي 
املتعلقة  األظرفة  فتح 
بعروض  العروض  بطلب 
إقتناء عجالت  أثمان ألجل: 
املكتب  وآليات  لسيارات 
لالستتمار  الجهوي 

الفالحي لدكالة.
يمكن سحب ملف طلب العر
وضبمكتبالتموينوالصفقات

العامة  الوسائل  بمصلحة  
الجهوي  للمكتب  التابعة  
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
خلدون،  ابن  بشارع  الكائن 
أو  املغرب،   - الجديدة 
صفقات  بوابة  من  تحميله 

الدولة:
www.marchespu-

blics.gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
في: 5000.00درهم (خمسة 

أالف  درهم).
اللوازم  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ:  في  املشروع 
244.920.00درهم (مائتان 
الفا  واربعون  واربعة 
وتسعمائة وعشرون درهما 
مع احتساب الضريبة على 

القيمة املضافة).
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع   وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
 27 املواد  ملقتضيات 
النظام  من  و31  و29 
وأشكال  بشروط  الخاص 
باملكتب  الصفقات  ابرام 
لالستثمار  الجهوي 
الصادر  لدكالة  الفالحي 
 2014/03/11 بتاريخ 
1بتاريخ  رقم  والتعديل 

.2015/09/19
ويمكن للمتنافسني: 

> إما إيداع األظرفة، مقابل 
الضبط  بمكتب  وصل، 
باملكتب الجهوي لالستثمار 
16شارع  لدكالة،   الفالحي 
الجديدة-  السادس   محمد 

املغرب.
طريق  عن  إرسالها  إما   <
البريد املضمون إلى املكتب 

املذكور أعاله.
إما   <
إيداعهاالكترونياعنطريق 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspu-

blics.gov.ma
مباشرة  تسليمها  وإما   <
لرئيس لجنة طلب العروض 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
والوثائق  العينات  إن 
التقنية والوثائق الوصفية 
التي  املوجزة  والبيانات 
طلب  ملف  يستوجبها 
إيداعها  يجب  العروض 
بمكتب التموين والصفقات 
العامة  الوسائل  بمصلحة 
الجهوي  للمكتب  التابعة 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 

خلدون،  ابن  بشارع  الكائن 
أقصاه  أجل  في  الجديدة 
قبل    2021/03/17
والنصف  الساعةالرابعة 

بعد الزوال.
الواجب  املثبتة  الوثائق 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   10 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/647/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة العـدل 

محكمة االستئناف بوجدة
املديرية الفرعية اإلقليمية

إعـــالن عن طلـب العــروض 
مفتــوح

رقم: 2021/05 
(جلسة عمومية) 

على   2021/03/23 في 
صباحا  العاشرة   الساعة 
السيد  مكتب  في  سيتم 
املدير الفرعي اإلقليمي لدى 
بوجدة  االستئناف  محكمة 
الدرفوفي  بشارع  الكائنة 
وجدة  فتح األظرفة املتعلقة 
بعروض  العروض  بطلب 
إعادة  أشغال  ألجل:  أثمان 
الكهربائية  الشبكة  تأهيل 
االبتدائية  املحكمة  لفائدة 
ومحكمة  بجرسيف 
بجرسيف  األسرة  قضاء 

(إقليم جرسيف).
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
العمومية باملديرية الفرعية 
محكمة  لدى  اإلقليمية 
الكائن  بوجــدة  االستئناف 
الدرفوفي  محمد  بشارع 

قبالة السوق املغطاة.
تحميله  كذلك  ويمكن 
بــوابة  مــن  إلكترونيًا 
من  العمومية  الصفقات 
العنوان اإللكتروني التالي:

www.marchespu-
blics.gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
(عشرون  20.000,00درهم 

أالف درهــم).

محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع:  
وثمانية  مائة  تسع 
مائة  وثمان  ألف  وثمانون 
الرسوم  باحتساب  درهم 

(988800.00درهم).
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  من   148 و   31
الصادر   2.12.349 رقم  
في 8 جمادى األولى 1434 
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

-إما إيداع أظرفتهم، مقابل 
وصل، بمكتب السيد املدير 
لدى  اإلقليمي  الفرعي 
محكمة االستئناف بوجــدة 
محمد  بشارع  الكائن 
السوق  قبالة  الدرفوفي 

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

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

وقبل فتح األظرفة. 
أظرفة  إيداع  يمكن  -كما 
املتنافسني  وعروض 
عبر  إلكترونية  بطريقة 

بوابة الصفقات العمومية.
إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   5 املادة  في 

االستشارة.
يجب على املتنافسني اإلدالء 
من  عليها  مصادق  بنسخة 
شهادة التأهيل والتصنيف 
قطاع  التقني،  امللف  في 
النشاط، الصنف واملؤهالت 

املطلوبة كاآلتي:
J :القطاع

J6 :التأهيل
الصنف: 4

غير  للمقاوالت  بالنسبة 

فيتعني  باملغرب  املقيمة 
عليها اإلدالء بامللف التقني 
نظام  في  محدد  هو  كما 

االستشارة.
ع.س.ن/648/ا.د
*************
اململكة املغربية 
وزارة العدل 

محكمة االستئناف بأكادير 
املحكمة االبتدائية 

بتارودانت 
ملف تنفيذ عدد 

 788/6201/2020
طالب التنفيذ: البنضاضي 

رقية 
منفذ عليه: البنضاضي 

اسماعيل 
إعالن عن بيع عقار

كتابة  رئيس مصلحة  بعلن 
الضبط باملحكمة االبتدائية 
بيع  سيقع  أنه  بتارودانت 
 3 رقم  بالقاعة  قضائي 
على   2021/03/09 بتاريخ 
عشرة  الحادية  الساعة 
السيدة  لفائدة  صباحا 
الساكن  رقية  البنضاضي 
جماعة  القصبة  بدوار 
الجاعل  تارودانت  املهادي 
بمكتب  معه  املخابرة  محل 
الكوت  السعيد  االستاذ 
أكادير،  بهيئة  املحامي 
ضد البنضاضي اسماعيل، 
وذلك لبيع العقار ذي الرسم 
 39/17069 عدد  العقاري 
اوالد  املهادي  بدوار  الكائن 

محلة تارودانت.
للبيع  االفتتاحي  الثمن 
باملزاد العلني سينطلق من 

مبلغ 901.000درهم. 
في  الزيادة  أراد  ومن 
العروض  وتقديم  اإليضاح 
بمصلحة  االتصال  يمكنه 
التنفيذ باملحكمة االبتدائية 

بتارودانت .
ع.س.ن/650/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة الشاوية ورديغة
عمالة اقليم برشيد

دائرة برشيد
جماعة الغنميني

2021/27
اعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2021/02 بجماعة 

لغنيميني
  2021 مارس   22 يوم  في 
الحادية  الساعة  على 
بقاعة  سيتم  صباحا  عشر 
جماعة  بمقر  االجتماعات 
االظرفة  فتح  الغنيميني 
العروض  بطلب  املتعلقة 
من  مفتوح  اثمان  بعروض 
السوق  مرافق  كراء  أجل 
االسبوعي لجماعة لغنميني 
سنة  برسم  واحدة  حصة 
وقوف  محطة   ،2021
السيارات، واجبات الدخول 
وطاوالت  السوق  الى 
عرض  وأماكن  الجزارة 
البهائم  بيع  سوق  السلع 
رحبة بيع الحبوب واجبات 
ملف  سحب  يمكن  الفندق. 
العروض من مصلحة  طلب 
بجماعة  املداخيل  وكالة 
من  نقله  وكذلك  الغنيميني، 

بوابة صفقات الدولة.:
www.marchespu-

blics.gov.ma
االلكتروني  العنوان  من 

التالي:
Cr-ghenimyine@

 yahoo.fr
يجب ان يكون كل من محتوى 
املتناسني  ملفات  وتقديم 
مطابقني ملقتضيات املرسوم 
2.12.349  املتعلق بتحديد 
ابرام  واشكال  شروط 
الدولة وكذا بعض  صفقات 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
ويمكن للمتنافسني:

- إما ايداع اظرفتهم مقابل 
مصلحة  بمكتب  وصل 

الضبط بجماعة لغنيميني.
طريق  عن  ارسالها  إما   -
بافادة  املضمون  البريد 
السيد  إلى  باالستالم 

الرئيس.

مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  اللجنة  لرئيس 
الجلسة وقبل فتح االظرفة.

االيجار  تقدير  كلفة  معدل 
49553,34درهم للشهر.

ان الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
في املرسوم رقم 2.12.349 

املذكور وهي كالتالي
I - امللف االداري والتقني:

1 - التصريح بالشرف وفق 
طرف  من  املعد  النموذج 

االدارة مصادق عليه.
2 - الوثيقة او الوثائق التي 
تثبت السلطات املخولة الى 
يتصرف  الذي  الشخص 

باسم املتنافس.
منذ  مسلمة  شهادة   -  3
طرف  من  سنة  من  اقل 
تثبت  الضريبية  املصالح 
وضعية  في  املتنافس  ان 

جبائية قانونية
شهادة مسلمة منذ اقل   - 4
من سنة من طرف الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي 
في  املتنافس  ان  تثبت 

وضعية قانونية
5 - شهادة القيد في السجل 

التجاري
الوسائل  تبني  مذكرة   -  6
التي  والتقنية  البشرية 
تخصيصها  املرشح  ينوي 

لتسيير املرفق.
من  نسخة   -  7
دفترالتحمالت مصادق على 

توقيع املتنافس عليه.
املكتري  بوضع  وصل   -  8
قدرها  مالية  ضمانة 
درهم  الف  (اربعون 
لدى  40.000,00درهم) 
لصرفها  املحلي  القابض 
من طرف الجماعة في حالة 
لشروط  املكتري  اخالل 

النظافة والصيانة.
فيه  يتم  الكراء  طلب   -  9
املرفق  نوع  الى  االشارة 
فيه  مبينا  كراؤه  الزمع 
الطالب  اسم  مدققة  بكيفية 
ومحل  الكامل  عنوانه  مع 
سكناه الحالي ورقم حسابه 

البنكي او البريدي.
االقامة  شهادة   -  10
لالشخاص  بالنسبة 
الذاتيني والقانون االساسي 
عام  جمع  اخر  ومحضر 

لالشخاص املعنويني.
شمسية  صورة   -  11
مصادق  الوطنية  للبطاقة 

عليها.
نظام  من  نسخة   -  12

االستشارة مصادق عليه.
II - امللف املالي:

1 - عقد التزام مصادق عليه 
يحمل عبارة بارزة (العرض 
بالحروف  مكتوب  املالي) 

واالرقام.
جدول االثمان مصادق   -  2

عليه.
عليه  مصادق  شيك   -  3
مدة  كراء  ثمن  يتضمن 
كتسبيق  كاملة  االيجار 
لحقوق  ضمانة  بمثابة 

الجماعة
عمل  وال  الغيا  ويعتبر  هذا 
به كل عرض ال يحتوي على 
عليها  املنصوص  الوثائق 

اعاله.
عدم  حالة  ففي  لالشارة 
املقدمة  العروض  قبول 
تعاد  االولى  الجلسة  في 
االظرفة خالل  فتح  جلسات 
كل نفس اليوم من االسابيع 
الساعة  نفس  في  املوالية 
لفتح  اليهما  املشار  واملكان 
كراء  غاية  الى  االظرفة 
االسبوعي  السوق  مرافق 
وإذا  لغنييمن،  لجماعة 
صادق ذلك يوم عطلة تعقد 

الجلسة في اليوم املوالي.
على  يتعني  مالحظة: 
املقيمني  غير  املتنافسني 
بالشهادات  اإلدالء  باملغرب 
املشار  للوثائق  املعادلة 
اليها في الفقرات 3 - 4 - 6 
او التصريح أمام السلطات 
أو  إدارية  او  القضائية 
في  مؤهلة  هيئة  أو  موثق 
البلد االصلي في حالة عدم 

تسليمها
ع.س.ن/622/اد ع.س.ن /630/ إ.دع.س.ن /629/ إ.د

ع.س.ن /645/ إ.د

ع.س.ن /649/إ.د



الفنان منير مايور يطلق أغنية جديدة إيمان العميري أول ممثلة تونسية تقتحم هوليوود
 Hollywood« فيلم  بوابة  من  هوليوود  عالم  لدخول  العميري  إيمان  التونسية   الفنانة  تستعد   

.»Michael baumgarten« للمخرج »Laundromat
وأشارت  العميري في تصيح صحافي لها  أن حلمها منذ الطفولة كان الوصول إلى عالم هوليوود 
الذي يحلم به جميع النجوم حول العالم، مشيرة إلى أن التجربة ستفتح لها آفاقًا أبعد في مجال التمثيل.

العالمية، تحدثت العميري عن عالم هوليوود المتميز، مشيدة بجو العمل والبيئة  وحول تجربتها 
الفنية التي يعملون من خاللها.

وأضافت: “الحمد هلل باإلصرار والعزيمة ودعم والدتي ودعائها، نجحت في تحقيق حلم راودني منذ 
الصغر، ودخلت عالم هوليوود كبطلة في فيلم عالمي إلى جانب نجوم عالميين«.

تعلقنا  أن  والدقة، مؤكدة  االحترافية  الكثير من  يتطلب  العمل في هوليوود  أن  العميري  وأوضحت 
بأفالمهم من الصغر لم يأِت من فراغ، بل جاء نتيجة العمل الجبار الذي يقومون به.
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بـ  عنوان  تحت  كليب،  فيديو  شكل  على  جديدة  أغنية  مايور،  منير  المغربي  الفنان  أطلق 
»دكتور«، من إنتاج وتوزيع كريم لحالح.

وأخرج مايور األغنية بمشاركة مجموعة من الوجوه المغربية، بينهم الدكتور مجيد حمدوش، 
في أول تجربة تمثيل له، بعيدا عن مهنته الحقيقية في عالج المرضى، بحيث اعتمد مايور على 
موهبته وحنجرته التي وصفها العديد بالذهبية، إلى جانب تركيزه على مالئمة اإلنتاج الجديد 

مع الموسيقى الشبابية.
وكذلك ظهر إلى جانب الفنان مايور و الطبيب مجيد حمدوش، والشابة شيرين، فؤاد المبو، 
وكذا كل من شايب أمين  وبشرى، باإلضافة إلى سكاي روومس، وماربيا فرانكفورت بحيث وجه 

لهم منير عن طريق الفيديو كليب شكره الكبير على دعمهم في إنتاج جديده.

المغربي  للمخرج  »الحال«  فيلم  سيكون 
أحمد المعنوني )1981(، والذي يتناول تاريخ 
المجموعة الموسيقية )ناس الغيوان(، ضمن 
 The« األفالم الجديدة المتاحة قريبا على منصة

.»Criterion Collection
 The Criterion« لــــ  ـــالغ  ب وذكــــر 
بتوزيع  المكلفة  المنصة   ،»Collection
األفالم، أن هذا الفيلم الوثائقي، الذي يعتبر 
مدته  خالصة«  سينمائية  شعر  »مقطوعة 
العروض  من  لسلسلة  »يوثق  دقيقة،   88
الحية التي قدمها الموسيقيون األربعة في 
المجموعة بكل من تونس والمغرب وفرنسا، 

وفي شوارع الدار البيضاء«.
وأشار البالغ إلى أن المجموعة، أصبحت 
اآلالت  على  واعتمادها  أغانيها  خالل  من 

ببعد  محلية  ظاهرة  التقليدية،  الموسيقية 
عالمي بفضل كلماتها المتمردة وموسيقاها 
المستوحاة من اإليقاعات البربرية، وشعر 

الملحون ورقصات كناوة.
وأضاف المصدر ذاته أن فيلم »الحال«، 
بالفقرات  مليء  بصرية،  سمعية  كتجربة 
المصورة الحية التي تنقل تفاعل الجمهور 

المأسور بسحر المجموعة.
 2007 سنة  »الحال«  فيلم  ترميم  وتــم 
 Cinémathèque de« مؤسسة  قبل  من 
 Bologne/le laboratoire L’Immagine
 Film« بالتعاون مع مؤسسة ،)Ritrovata
 Foundation’s World Cinema
Project«، وأحمد المعنوني وإيزة جنيني. 
وتم تمويل الترميم من قبل أرماني وكارتيي 

متاحف  وهيئة  القطرية  الجوية  والخطوط 
قطر.

ألحمد  الوثائقي  الفيلم  هذا  اختيار  وتم 
المعنوني للمشاركة في المسابقة الرسمية 
لمهرجان كان السينمائي عام 2007. وفاز 
المخرج المغربي بالجائزة الكبرى للمهرجان 
الطويل  فيلمه  خالل  من  للسينما  الوطني 
من  العديد  على  وحصل  محترقة«  »قلوب 

الجوائز الدولية.
وتتناول أفالم أحمد المعنوني الوثائقية 
عدة قضايا تتعلق بتاريخ المغرب والذاكرة 
والفن  التوثيق  بأهمية  لقناعته  الوطنية، 
السابع في إبراز المراحل التاريخية الرئيسية 
القيم  تكريس  في  السينما  ودور  للمملكة 

الوطنية والهوية المغربية.

فيلم »الحال« للمخرج المغربي اأحمد المعنوني 
»The Criterion Collection« قريبا على من�صة

تم مؤخرا تسمية المعهد البلدي 
الموسيقي لمدينة االنبعاث باسم 
الفنان المغربي األمازيغي الراحل، 

عموري مبارك.
ويعتبر الفنان عموري مبارك، 
قرية  فــي   1951 ــام  ع ــزداد  ــم ال
باألطلس  »إركيتن«  بمنطقة 
أحد  ــت،  ــارودان ت شمال  الكبير 
التي  األمازيغية  األغنية  أعمدة 
جمعت بين األصالة والعصرنة، 
من  العديد  بأشعار  تغنى  وقــد 

القريض  فــي  الــبــارزيــن  األدبـــاء 
محمد  أمثال  األمازيغية،  باللغة 
أزايكو  صدقي  وعلى  مستاوي، 

وغيرهما.
وقد خلف الفنان، الراحل الذي 
شهر  في  البقاء  دار  إلى  انتقل 
فبراير من سنة 2015، مجموعة 
الفردية  الغنائية  األلبومات  من 
»أجديك  من ضمنها  والجماعية 
أومليل«، و»أفولكي، و»تازويت«، 

و»جانفيليي«.

فاس:  محمد بوهالل

برحيل الموسيقار عبد الرحيم السقاط 
في 1 نونبر 1985 تكون األغنية المغربية 
العصرية فقدت علما من أعالمها  البارزين  
وأداء،  لحنا  تطورها  على  عملوا  الذين 
ألحانه  أصبحت  حتى  قدما  بها  والسير 
تضاهي ألحان رواد الموسيقى العربية في 
مصر الشقيقة، تالمس العواطف وتدغدغ 

األحاسيس بشكل يثير اإلعجاب.
 ولم يكن عمل هذا الفنان وليد الصدفة، بل 
كان مبنيا على أسس علمية، فبعد حصوله 
على البكالوريا في الخمسينيات من القرن 
الماضي من ثانوية موالي إدريس العتيدة 
بفاس، سافر إلى فرنسا للدراسة، وبعدها 
بجامعة  التحق  حيث  القاهرة،  إلى  انتقل 
فؤاد األول سنة 1953، ومنها حصل على 
أعلى شهادة في الموسيقى، وخالل دراسته 
ربط عالقات مع عمالقة الموسيقى العربية 
في طليعتهم الموسيقار محمد عبد الوهاب، 
الذي انبهر بعزفه على آلة العود، ونصحه 
بتطوير األغنية المغربية حتى تتمكن من 

االنتشار في العالم العربي.
 وبعد االستقالل عاد إلى المغرب تحدوه 
الرغبة لتحقيق طموحاته في تجديد األغنية 
التألق،  نحو  قدما  بها  والسير  المغربية 
واضعا كل طاقاته الفنية لخدمتها، فتغنى 
للوطن  واستقالل المغرب أوال، ثم وضع 
بعد ذلك األلحان ألغنية »عالش ياغزالي«، 
الفنية لتجديد  التي تعد  بداية االنطالقة 
هذه  العصرية،  المغربية  األغنية  وتطوير 
األغنية التي أداها المطرب الراحل المعطي 
جماهيريا  نجاحا  لقيت  والتي  قاسم،  بن 

منقطع النظير.
له  حــافــزا  األغنية  هــذه  نجاح  وكــان   
إطــار  فــي  والتجديد  البحث  لمواصلة 
صهره  من  وباقتراح  العصرية.  األغنية  
الوديع  محمد  المناضل  الشاعر  الراحل 
السوفياتي  االتحاد   إلى  سافر  اآلسفي 

الماضي  القرن  من  الستينيات  في  سابقا 
الوطني  االتحاد  يمثل  ثقافي  وفد   ضمن 
للقوات الشعبية االتحاد االشتراكي حاليا 
لتمثيل األغنية المغربية، إذ القت سهراته 
نجاحا باهرا في مختلف المدن التي نظم 

فيها الوفد المغربي حفالته.
تم  الثقافية  الرحلة  هذه  من  وبعودته   
الوطنية بدعوى  اإلذاعة  توقيفه من جوق 
بنكيا،  ليشتغل  يساري،  لحزب  انتمائه 
مع  يتأقلم  تجعله  لم  الفنية  طبيعته  لكن 
الوظيفة حيث غادرها، فعاش فترة إمالق 
رفقة زوجته وأطفاله بشقة متواضعة بأحد 

األحياء الشعبية بالدار البيضاء.
 وخالل هذه الفترة العصيبة من حياته، 
كغيره من العباقرة، لحن أروع األغاني في 
الزجال  كلمات  سالمي«  »بلغوه  طليعتها 
أدها  التي  العلج،  الطيب  أحمد  الراحل 
الموسيقار عبد الوهاب الدكالي في بداية 
التي  الفني، و»صدقت كالمهم«   مشواره 
غناها الفنان عبد الهادي بلخياط،  و»كاس 
المغاري،  هلل  فتح  وأداء  كلمات  البالر« 
سميح،  نعيمة  للفنانة  »الخاتم«  وأغنية 
التي كانت مفتاح شهرتها وطنيا وعربيا 

وغيرها من األلحان الجميلة.

ولم يكن تعامل السقاط مع الكلمات تعامال 
اعتباطيا، فقد كان متذوقا للشعر والزجل، 
مبتعدا عن كل ما هو سخيف ال يشرع في 
تلحين أية أ قطعة غنائية إال إذا تماهى مع 
كلماتها شعرا أو زجال،  ألنه فنان مثقف 
يعي دور الكلمة و تأثيرها على المستمع.

 وبعد هذه الفترة الخصبة من عمره الفني 
ضمن  الوطنية  باإلذاعة  جديد  من  التحق 
جوق إذاعة الدار البيضاء، حيث رتب في 
أبسط الساللم اإلدارية رغم شواهده الثقافية 
والفنية، و إبداعاته الرائعة، و نظرا لظروف 
احد أبنائه الصحية، انتقل إلى فاس ليواصل 

مسيرته الفنية  بجوقها في جو من المعاناة 
التي رافقته طيلة حياته كفنان وشاعر، وهي 
خاصية ال يعرفها إال النزر القليل من األقارب 

واألصدقاء. 
السقاط  الرحيم  عبد  الراحل  يهتم  لم 
مهتما  كــان  بل  فقط،  العاطفية  باألغنية 
قارئا  كان  حيث  األدبية،  الفنون  بمختلف 
دربه  رفيقي  كانا  والعود  فالكتاب  مميزا، 
بالشاعرين  معجبا   كان  كما  باستمرار، 
لحن  الذي  قباني،  ونزار  درويش  محمود 
له عددا من القصائد الشعرية في طليعتها 
الهادي  عبد  الفنان  أداها  التي  »الهاتف« 

بلخياط شافاه هلل. كما لحن قطعة ملتزمة 
ألخته الشاعرة المناضلة ثريا السقاط، هذه 
األغنية التي لم تسجل مع األسف الشديد،  
باإلضافة إلى عدد من األغاني الملحنة التي 
بعض  بحوزة  الزالت  والتي  النور،  تر  لم 

أصدقائه.
عبد  الــراحــل  الموسيقار  أن  والــواقــع 
الرحيم السقاط يعد مدرسة تجديد لألغنية 
المغربية العصرية، التي نأمل أن يستفيد من 
خزانته الفنية الملحنون الشباب لمواصلة 
المسيرة الفنية التي ابتدأها بأغنية »عالش 
ياغزالي« وأنهاها برائعته قطار الحياة.

حتى النن�صى... مالمح من تجربة  المو�صيقار
الراحل  عبد  الرحيم ال�سقاط

اإطالق ا�صم الفنان 
عموري امبارك 

على المعهد البلدي 
المو�صيقي باأكادير

بلقي�ض فتحي تخو�ض تجربة 
االأغنية المغربية مرة اأخرى

استعدادها   عن  مؤخرا  بلقيس،  اليمنية،  الفنانة  كشفت 
منتظرة  اخــرى،  مرة  المغربي  اللون  غناء  تجربة  لخوض 
تحسن الظروف الوبائية، من أجل التنقل  إلى المغرب، 

وتصوير فيديو كليب جديد.
وأبرزت بلقيس، في حوار لها مع موقع 
»عربي بوست«، أن ألبومها الغنائي األخير 
يتضمن أغنية مغربية، وهي ثاني تجربة لها 

مع مروان أصيل.
وابرزت  بلقيس إلى أنها تنوي تصوير 
كليب أغنيتها المغربية بين المغرب، وفرنسا، 
تحت إشراف المخرج المغربي عبد الرفيع 

العبديوي.
وصرحت  بلقيس: »نرجو 
الــظــروف  تتحسن  أن  هلل 
حتى نتمكن من السفر إلى 
المغرب، حيث سيتم التصوير 
في  التصوير  جانب  إلى  هناك، 
فرنسا تحت إشراف المخرج المبدع 
المبدع  العبديوي، هذا  عبدالرفيع 

الذي أتفاءل به«.
اطلقت   أن  لبلقيس  وسبق  هذا، 
“تعالى  هما  مغربييتين،  أغنتين 
فيديو  شكل  على  أنجزتها  تشوف” 
كليب، أخرجه العبديوي، وبلغ عتبة 
منصة”  على  مشاهدة  مليون   30
يوتوب”، فيما أعادت التجربة مع 
الصادرة  »الحياة حلوة«  أغنية 

قبل 6 أشهر.



رقم قيا�شي لبونو مع �إ�شبيلية
ساهم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في تعزيز حظوظ 
ناديه إشبيلية في المنافسة على لقب الليغا، بعد انتصاره السادس 
تواليا على أوساسونا 2 – 0، ليقتنص المركز الثالث من برشلونة.

وحقق بونو رقما قياسيا بعدما أصبح أكثر حارس يحافظ على 
نظافة شباكه مع الفريق األندلسي، بواقع 517 دقيقة، حيث حافظ 

أمام أوساسونا على شباكه للمباراة الخامسة تواليا.
ولم يدخل مرمى بونو أي هدف منذ 19 يناير الماضي، حينما 

اهتزت شباكه بهدف إلدجار ميندي، العب أالفيس.
وتفوق بونو بدقيقة عن الرقم القياسي السابق المسجل باسم 
الحارس البرتغالي بيتو في موسم 2014 – 2015 وبـ 6 دقائق 

عن رقم أندري بالوب في عام 2008.

تحكيم بوت�شو�ني وكاميروني 
لمبارتي �لمنتخب �لوطني �أمام 

موريتانيا وبوروندي
عينت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم طاقم تحكيم من بوتسوانا 
لقيادة المباراة التي ستجمع يوم الجمعة 26 مارس المقبل بين 
المنتخب الوطني ونظيره الموريتاني برسم الجولة الخامسة من 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا لألمم الكاميرون 2021. 
ويتكون الطاقم التحكيمي، الذي سيدير هذه المواجهة، المقررة 
بملعب الشيخ ولد بيديا بمدينة نواكشوط، بداية من من الثامنة 
مساء بالتوقيت المغربي، من جوشوا بوندو كحكم وسط، بمساعدة 

كل من موكوموتسي موراكيل وأوكيديتسي كيتسيوب
كما عينت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم طاقم تحكيم كاميروني 
لقيادة مباراة النخبة الوطنية ضد بوروندي، برسم الجولة السادسة 
واألخيرة من هذه التصفيات، والتي ستجري يوم الثالثاء 30 مارس 
2021، بداية من الساعة الثامنة مساء بمجمع األمير موالي عبد 

اهلل بالرباط.
ويتكون هذا الثالثي التحكيمي من نكوا بليز يوفن كحكم وسط 

بمساعدة كل من رودريغ مينيي ورونالد بيجوه.

منتخب �لكرة �ل�شاطئية
في تجمع �إعد�دي بالمعمورة

يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في تجمع إعدادي 
إلى غاية 27 فبراير الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم، 

وذلك في إطار استعداداته لالستحقاقات المقبلة.
وأفاد بالغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على 
موقعها الرسمي، يوم اإلثنين، أن العناصر الوطنية المنادى عليها 
ستخضع لالختبارات الطبية وإجراء التحاليل المخبرية للكشف 
عن فيروس كورونا المستجد وفق البروتكول الصحي المعتمد 

من طرف السلطات المختصة.
وفي ما يلي قائمة الالعبين الذين تمت المناداة عليهم من طرف 
مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، مصطفى الحداوي.

إسماعيل واريري – زكرياء صواري – حسام الزرقاوي – سامي 
يازال – حسين فنشي – حسام كروطي – زهير جباري – محمد 
غيالني – أمين البيدوري – يونس العساس – كمال ياسين – عبد 

هلل زروال – عماد خانوس – ربيع أبو طالبي – ياسين كروم.
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خالد الطويل 

أمس  أول  الفاسي،  للمغرب  المسير  المكتب  تعاقد 
االثنين، مع المدرب األرجنتيني، ميغيل آنخيل غاموندي، 
ومساعده طارق شهاب، لقيادة الفريق األصفر حتى نهاية 
جريندو  اللطيف  عبد  الوطني  للمدرب  خلفا  الموسم، 
ومساعده هشام مصباح، رغم أن الفريق حقق رفقتهما، 
إلى حدود الدورة السابعة، انتصارين وأربع تعادالت 
وهزيمة واحدة، وضعته في المرتبة الخامسة بعشر نقط.

 وحسب المتتبعين والمهتمين بشؤون الماص 
فإن حصيلة المدرب جريندو إيجابية، نظرا لكون الفريق 
عاد لتوه من بطولة القسم الثاني، لكن المسؤولين عن 
الفريق يرون أنه يفتقر إلى التجربة على مستوى الدوري 
االحترافي األول، حيث وفروا له كل اإلمكانيات المادية 
والمعنوية إذ تعاقد الرئيس مع الئحة الالعبين الذي 
طلبهم، واللذين يعتبرون من خيرة األسماء الموجودة 
االنطالقة  لم يحقق  الفريق  لكن  الوطنية،  الساحة  في 

الذي ظهر  التقني  المستوى  فإن  المنشودة، وبالتالي 
به خالل المقابالت األخيرة، خاصة أمام أولمبيك آسفي 

وحسنية أكادير عجل برحيل المدرب ومساعده.
وتشير مصادر مطلعة إلى إمكانية عودة مدرب الحراس 
عبد الحق لكتامي عوضا عن عبد الرفيع كاسي، فيما 

الزال مصير 
المدرب المساعد اآلخر عزيز السليماني غامضا.

ويرى العديد من المتتبعين أن تغيير المدربين ليس 

الفاسي، خاصة في عهد  المغرب  الجديدعلى  بالشيء 
الرئيس الحالي إسماعيل الجامعي، الذي سبق أن قام 
بنفس األمر خالل الموسم األول، الذي كان فيه رئيسا 
بالتفويض، خالل فترة مروان بناني، حيث تعاقد مع 
محمد مديحي الذي حقق 4 انتصارات وتعادل وهزيمة، 
وكان يحتل المرتبة 3 وعوضه بالمدرب هشام اإلدريسي، 
قبل أن يتخلى عنه ويعوضه بالمدرب رضا حكم .وفي 
الموسم الماضي تعاقد في البداية مع سمير يعيش ثم 
جديد  بتعاقد  الموسم  لينتهي  الجعواني،  منير  بعده 

مع جريندو. 

غاموندي مدربا جديدا للماص خلفا لجريندو

كأس الكونفدرالية لكرة القدم

�لرجاء مع بير�ميدز في �لمجموعة �لر�بعة ونه�شة بركان 
�إلى جانب �شبيبة �لقبائل بالمجموعة �لر�بعة

�لود�د يتوجه عبر طائرة خا�شة �إلى 
بوركينافا�شو لمو�جهة كايزر ت�شيفز

أوقـــعـــت قـــرعـــة مــرحــلــة مــجــمــوعــات كــأس 
الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، التي جرت مساء 
أول أمس االثنين بالقاهرة، ممثال كرة القدم المغربية، 
نهضة بركان والرجاء البيضاوي، على التوالي في 

المجموعتين الثانية والرابعة.
في  اللقب،  حامل  بركان،  نهضة  سيلعب  وهكذا 
القبائل  أندية شبيبة  إلى جانب  الثانية  المجموعة 
الجزائري والقطن الكاميروني ونابسا ستارز الزامبي، 
فيما سيلعب نادي الرجاء الرياضية في المجموعة 
الرابعة إلى جانب أندية بيراميدز المصري، وصيف 
بطل النسخة الماضية، ونكانا الزامبي، الذي أقصى 
لقاء  من  والفائز  األحــد،  مساء  البيضاوي  االتحاد 
نامبوجو التنزاني وبريميرو دو أوغوستو األنغولي.
وكان الرجاء، حامل لقب 2018، قد فشل في التأهل 
إلى دور المجوعات للمسابقة األولى دوري األبطال، 

فتابع مشواره في الرديفة كأس االتحاد.
وكان الفريق األخضر قد أمن حضوره في هذا الدور 
بشق األنفس، بعدما احتاج إلى الضربات الترجيحية 
لتخطي عقب اتحاد المنستير التونسي، بعدما أنهى 
لقاء العودة منهزما بهدف واحد، وهي النتيجة التي 

انتهت بها مباراة الذهاب بالدار البيضاء.
ويمني أبناء المدرب جمال السالمي النفس ببلوغ 

أعلى األدوار في هذا االستحقاق، من أن المصالحة مع 
الجماهير، خاصة في ظل تعالي األصوات الغاضبة 
والمحتجة على تواضع األداء في المباريات األخيرة.
أما نهضة بركان، حامل لقب النسخة الماضية من 
هذه المسابقة، فقد حجز مكانه في دور المجموعات 
من دون مجهود، بعدما أعفي من خوض الدور الفاصل، 
باعتباره أحسن فرق القارة تصنيفا في هذه المسابقة.
بين  قوية  مواجهات  األولــى  المجموعة  وتشهد 
إنييمبا النيجيري، حامل لقب دوري األبطال مرتين، 
ومثله وفاق سطيف الجزائري باإلضافة إلى أورالندو 

بايرتس الجنوب إفريقي وأهلي بنغازي الليبي.
ويتعين على النجم الساحلي التونسي بطل 2006 
و2015 تخطي عقبة يونغ بافالوز اإلسواتيني للتأهل 
إلى مجموعة ثالثة تضم مواطنه الصفاقسي حامل 
البوركينابي وجاراف  3 مرات مع ساليتاس  اللقب 

السنغالي.

يف ما يلي القرعة:
- المجموعة األولى: إنييمبا )نيجيريا(، وفاق سطيف 
)الجزائر(، أورالندو بايرتس )جنوب إفريقيا(، أهلي 

بنغازي )ليبيا(
- المجموعة الثانية: نهضة بركان )حامل اللقب(، 

شبيبة القبائل )الجزائر(، كوتون سبورت )الكاميرون(، 
نابسا ستارز )زامبيا(

- المجموعة الثالثة: النجم الساحلي )تونس( أو 
)تونس(،  الصفاقسي  )إسواتيني(،  بافالوز  يونغ 

ساليتاس )بوركينا فاسو(، جاراف )السنغال(
- المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي، بيراميدز 
)مصر، وصيف حامل اللقب(، نكانا )زامبيا(، نامونغو 

)تنزانيا( أو بريميرو دي أغوستو )أنغوال(
10 و17 مارس، و4 و11  في  المباريات  وستقام 
و21 و28 أبريل، وسيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة 

إلى ربع النهائي.

إ - العماري

قررت إدارة الوداد البيضاوي أن تتوجه مباشرة من 
أنغوال صوب بوركينا فاصو لمواجهة كايزر تشيفز 
الجنوب إفريقي، في اللقاء المؤجل عن الجولة األولى 
من منافسات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال 

إفريقيا.
وفضلت إدارة الفريق األحمر أن تكون الرحلة عبر 
طائرة خاصة لتفادي إرهاق الالعبين، بسبب قصر المدة 
التي تفصل لقاء بيتر أتلتيكو، الذي جرى أمس الثالثاء 
بالعاصمة األنغولية لواندا، ولقاء كايزر تشيفز الذي 
سيجرى يوم الجمعة 28 فبراير الجاري، في الخامسة 
عصرا بالتوقيت المغربي، على أرضية ملعب 4 غشت 

بمدينة واغادوغو.
وفي سياق متصل، عينت لجنة التحكيم باالتحاد 
اإلفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي، لقيادة لقاء 
الوداد وكايزر تشيفز، يتكون من الحكم الدولي صادوق 
سلمي، بمساعدة مواطنيه خالد حسني ويوسف جيمي.

قد  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  وكانت 
البوركينابي  االتحاد  بموافقة  األحــد  يوم  توصلت 
السلطات  رفضت  بعدما  المواجهة،  هذه  الحتضان 
رغم  الجاري،  فبراير   28 يوم  احتضانها  المصرية 
من   19 يوم  األول  الموعد  على  وافقت  قد  كان  أنها 

الشهر الجاري، بيد أن عجز الفريق الجنوب إفريقي 
عن استكمال إجراءات سفره على القاهرة، دفع الكاف 

على تأجيل المباراة إلى يوم األحد المقبل. 
يذكر أن لجنة األندية التابعة للكاف قد قررت إعادة 
برمجة هذه المباراة في الفترة 16 و20 فبراير الجاري، 
عدم سماح  بسبب  الجامعة  اختيار  من  محايد  ببلد 
بدخول  إفريقي  الجنوب  للفريق  المغربية  السلطات 
النتشار  تفاديا  الصحية  االحترازات  بفعل  المملكة، 

الساللة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا.

مولوع أحسن العب في لقاء األشبال ضد تانزانيا

ابراهيم العماري

ضمن المنتخب الوطني ألقل من 20 سنة حضوره بربع نهائي 
بموريتانيا،  أطوارها  الجارية  القدم،  لكرة  لألمم  إفريقيا  كأس 
بعد فوز عريض على منتخب تنزانيا بثالثة أهداف دون رد، في 
اللقاء الذي جمعهما، مساء أول أمس االثنين، بالملعب األولمبي 
بنواكشوط، برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.
واحتاج األشبال لثالثة عشر دقيقة فقط كي يحسموا النتيجة، 
بعدما افتتح الحصة المهدي موباريك في الدقيقة الرابعة، من 
أمين  محمد  الالعب  عرقلة  إثر  الحكم  عنها  أعلن  جزاء  ضربة 
الساهل داخل معترك العمليات، قبل أن يضاعف هذا األخير الغلة 
في الدقيقة الثامنة، بعد مجهود فردي كبير للمهاجم توفيق بن 
الطيب، الذي انسل من الجهة اليسرى وأرسل كرة سهلة للساهل، 
التنزاني دانييل مجور. ثم أكمل  الذي أودعها شباك الحارس 
أيوب مولوع، الذي تم اختياره أحسن العب في اللقاء، الثالثية 

في الدقيقة 13، مستفيدا في خطأ للدفاع التنزاني.
ويمكن اعتبار هذه الثالثية هي األسرع في تاريخ هذه المسابقة، 
حيث أنهت المجموعة الوطنية حسابات هذه المباراة بشكل مبكر، 
ثم تفرغت لتدبير أمور المواجهة بأقل مجهود، حيث أبانت عن 

انضباط تكتيكي كبير، وأغلقت المنافذ في وجه العبي المنتخب 
الخصم، رغم أنها تركت لهم المبادرة، لكنهم لم يشكلوا أي خطورة 
فترات  الذي اختبر في  بلعروش،  المغربي عالء  الحارس  على 
قليلة، كانت أخطرها في الدقيقة 66 ، بعدما تصدى لتسديدة 

قوية من الالعب حمود.
وسيضرب المنتخب الوطني موعدا في دور الربع مع المنتخب 
التونسي، ثالث المجموعة الثانية، وسيتجدد اللقاء بينهما مساء 
الجمعة المقبل بنواذيبو، بعدما كانا قد تواجها في دورة شمال 

إفريقيا  بتونس، وتأهال معا إلى نهائيات موريتانيا.
يوم  األولــى،  الجولة  في  تفوق  قد  الوطني  المنتخب  وكان 
الثالثاء الماضي، بنواذيبو، على منتخب غامبيا بهدف نظيف 
ثم   ،25 الدقيقة  في  جزاء  ضربة  من  موباريك  المهدي  سجله 
تعادل في الجولة الثانية، يوم الجمعة الماضي، مع المنتحب 

الغاني بدون أهداف.
في  الثالثة  المجموعة  منافسات  المغربي  المنتخب  وأنهى 
الرتبة األولى برصيد سبع نقط، متقدما على منتخب غامبيا )4 

نقاط( وغانا بالرصيد ذاته، حيث تأهل معا إلى الدور المقبل.
وحقق الغامبيون مفاجأة كبيرة، بتغلبهم مساء االثنين على 
منتخب غانا، األكثر تتويجا بهذه الكأس، بهدفين مقابل هدف 

واحد، هذا األخير الذي حل ثالثا بالرصيد ذاته من النقاط مع 
فارق األهداف.

وكان الفريق الغاني متقدما في النتيجة، قبل أن يتمكن الغامبيون 
من تسجيل هدفين عن طريق كاجالي درامي والمارانا جال.

ووصف زكرياء  عبوب، مدرب النخبة الوطنية، في تصريح له 
عقب نهاية المواجهة، بالجيد، حيث استجاب الالعبون لتعليماته 

تقنيا وتكتيكيا.
وعبر عبوب عن سعادته بهذا التأهل، مشيرا إلى أن مجموعته 
جاهزة لمواصلة التحدي، حيث ستكون على موعد مع تونس 
في ديربي مغاربي، علما بأن منطق كرة القدم يفرض االستعداد 

لكافة الخصوم بشكل جيد، من أجل تفادي المفاجآت.
أما جمهوري كيهويلو، مدرب تنزانيا، فقد أشار إلى أنه دخل 
المواجهة رفعا شعار الفوز، حيث كانت آماله ماتزال قائمة النتزاع 
بطاقة الحضور في دور الربع، لكن الحظ لم يقف إلى جانبه، ألن 
»مشكلتنا في هذه البطولة كانت هي استقبال األهداف مبكرا، وهو 
ما تكرر أمام المغرب. كان من الصعب للغاية تعويض التخلف 
بثالثة أهداف، لكننا سنغادر البطولة برؤوس مرفوعة، ألن هذه 
كانت مشاركتنا األولى، ولعبنا ضد فرق اعتادت على الحضور 

في هذه المسابقة وتفوقنا خبرة«.

�لمنتخب �لوطني يعبر محطة تنز�نيا بثالثية 
وي�شرب موعد� مع تون�س في ربع �لنهائي 

كأس إفريقيا لألمم ألقل من 20 سنة

الرجاء مطالب بتقديم عروض أحسن في دور المجموعات

من تحضيرات العبي الوداد بأنغوال



بدأ األحد عرض مسلسل وثائقي على شبكة«إتش 
يرسم صورة رهيبة  أو«بعنوان«الن ضد فارو«  بي 
للمخرج األمريكي الحائز جائزة أوسكار وودي الن إذ 
يطاله العديد من الشهادات في قضية االعتداء الجنسي 
الذي اتهمته ابنته بالتبني ديالن فارو بارتكابه عندما 

كانت في السابعة من العمر.
ومع أن المسلسل المؤلف من أربعة أجزاء مدة كل 
واحد منها ساعة واحدة، ال يكشف أي أسرار جديدة، 
لكنه سيلطخ بالتأكيد سمعة المخرج المخضرم في 

نيويورك.
ويخوص المخرجان المعروفان بأفالمهما الوثائقية 
كيربي ديك وإيمي زيرينغ في ماضي ألن مستخدمين 
شهادات ووثائق قانونية، بعضها لم تنشر من قبل، 

للبحث بشكل أعمق في هذه القضية.
وكانت ابنة وودي ألن بالتبني ديالن فارو اتهمت 
عندما   1992 في  جنسيا  عليها  باالعتداء  المخرج 
كانت في سن السابعة، وهي اتهامات ينفيها المخرج 

األميركي باستمرار.
ويربط الوثائقي بين االعتداء الجنسي المفترض 
على ديالن وعالقة ألين بابنة شريكته السابقة ميا 
فارو بالتبني سون يي بريفين التي أصبحت زوجته. 
لكنه يشير بشكل عام إلى انجذاب المخرج إلى الفتيات 

الصغيرات.
وشهادات  محكمة  بوثائق  الوثائقي  ويستشهد 
تشير إلى أن ألن أقام عالقات جنسية مع سون يي 

عندما كانت قاصرة.
وقد  عاما   50 حاليا  العمر  من  يي  سون  وتبلغ 
التقت ألن عندما كانت تبلغ 16 عاما، علما أن المخرج 

يكبرها بـ35 سنة.
يطرح  المزعجة،  العناصر  هــذه  إلــى  وإضــافــة 
مسلسل«ألن ضد فارو«سعي وودي ألن إلى التالعب 
االتهامات  شأن  من  للتقليل  بالصحافة،  خصوصا 

وتشويه سمعة ميا فارو.
أخرج  قد  يكون  قد  أنــه  إلــى  الوثائقي  ويشير 
التحقيقين الرسميين في القضية عن مسارهما، إذ 
القضاء وتوجيه  أمام  مثوله  إلى  منهما  أي  يؤد  لم 

اتهامات له.
على نطاق أوسع، يستنكر الوثائقي ثقافة الهيمنة 
أيضا  #أنا  حركة  قبل  سائدة  كانت  التي  الذكورية 
والتي سمحت للرجال الذين يملكون نفوذا في مجال 
األعمال االستعراضية وغيرها من المجاالت بإساءة 

استخدام مناصبهم مع اإلفالت من العقاب، وأحيانا 
بمعرفة نظرائهم.

سيكون لوثائقي«ألن ضد فارو«صدى خاص في 
فرنسا حيث سيبث الشهر المقبل على شبكة »او سي 
وسط سلسلة من االدعاءات األخيرة المتعلقة  إس« 
الشخصيات  من  العديد  فيها  تورط  القربى  بسفاح 

العامة.
ألن  استمر  كيف  ايــضــا  المخرجان  ويــوضــح 
كونيغسبرغ وعو االسم الحقيقي للمخرج في االستفادة 
من الدعم الثابت لبعض أبرز الشخصيات في عالم 
السينما بعد االدعاءات، بينما حرمت ميا فارو من 
األدوار وأصبحت على حد قولها، شخصية غير مرغوب 

فيها في هوليوود.
ولم يبدأ الممثلون والممثالت االبتعاد عن المخرج 
الثمانيني إال في العام 2017، بعد نشر مقال افتتاحي 
بقلم ديالن فارو بدعم من شقيقها رونان، وهو صحافي 

أصبح بطل حركة حركة #أنا أيضا.
رسالة  تمتد  ديك،  كيربي  المخرج  إلى  بالنسبة 
تحمل  أنها  مع  ألن،  من  أبعد  هو  ما  إلى  الوثائقي 
»واشنطن  اسمه. وقال ديك في مقابلة مع صحيفة 

بوست« إن »األمر ال يتعلق به«.
عن  يــتــحــدث  زيرينغ«إنه  إيــمــي  وأوضـــحـــت 

حول  يتمحور  المسلسل  أن«هذا  نظام«موضحة 
التواطؤ ونفوذ الشهرة والقدرة على التالعب وطريقة 

رؤيتنا لمسألة تكررت بشكل كاف«.
ويغوص الوثائقي أيضا في عالم ديالن فارو التي 
عب رت عن نفسها بطريقة غير مسبوقة وما زالت بعد 
مرور ثالثين عاما تقريبا، تظهر عالمات صدمة عميقة.
وقالت »هناك الكثير من المعلومات المضللة)...(
تحت  ووضعوني  بي  شككوا  األكاذيب.  من  الكثير 
والــدهــا  تمكن  فيما  لإلذالل«  تعرضت  المجهر. 

بالتبني«من الهرب ببساطة من هذه الفوضى«.
لكن، يبقى هناك غياب كبير لوودي ألن خالل هذه 
دمج  رغم  القاسية،  االتهامات  من  األربع  الساعات 
المخرج  قرأه  الذي  الصوتي  الكتاب  من  مقتطفات 

من سيرته الذاتية«أبروبو أوف نوثينغ« )2020(.
تناقض ما ورد ألنه ال  وليست هناك أي شهادة 
وكالهما  موزيز  بالتبني  ابنه  وال  يي  سون  زوجته 
دافع عنه في الماضي، قبال بالمشاركة في الوثائقي.
وقال ديك«أعتقد أن الكثير من الناس، عندما يرون 
هذا الوثائقي، حتى األشخاص الذين يدافعون اآلن عن 
وودي ألن، سيغيرون رأيهم أو سيروا األمور بطريقة 

مختلفة تماما«.

دراسة جديدة: نسبة 
التركيز لدى األفراد تقل 

في فصل الشتاء
نشرت مجلة » أكاديمية 
للعلوم  الوطنية  الوقائع 
أجــراه  «، بحًثا  الطبية 
بجامعة  العلماء  عدد من 
ليبج في بلجيكا، حيث أكدوا 
أن هناك عالقة وطيدة بين 
انخفاض درجات الحرارة و 
عند  التركيز  معدل  نقص 

األفراد.
التجربة  هــذه  قامت  و 
ـــزل 28  الــعــلــمــيــة عــلــى ع

مشاركا في المختبر لمدة 4 أيام و نصف من أجل معرفة كيف تأثرت مستويات 
تركيزهم و ذاكرتهم خارج الظروف الموسمية و الطقس العادي، و خالل فترة 
األربعة أيام و النصف التي أجريت خاللها الدراسة، لم يمنح المشاركون أي 

وصول إلى العالم الخارجي ما يضمن عدم شعورهم بالوقت إلى حد كبير.
و طلب منهم االلتزام بجدول نوم منظم قبل الدخول في التجربة، ثم حرموا 

الحقا من النوم على مدار فترة الدراسة.
البرودة  من  الغرفة  حرارة  درجات  بتغيير  ذلك،   بعد   الباحثون،  قام  و 

الحرارة و العكس صحيح.
و الحظ الباحثون عند تصوير األفراد بالرنين المغناطيسي، أن األفراد 
كبير،  تركيزهم بشكل  قلت نسبة  لدرجات حرارة منخفضة  تعرضوا  الذين 
الذين  أما  المعلومات،  التذكر و استرجاع بعض  حيث وجدوا صعوبة في 
تعرضوا لدرجة حرارة معتدلة فقد تميزوا بتركيز أعلى و افضل من اآلخرين..

و بذلك أثبتت الدراسة العلمية التجريبية أن المواسم تؤثر على مستويات 
تركيزنا و ذاكرتنا بشكل كبير.

رغيف الفينو الفرنسي كنز 
تراث اليونسكو

ــة  ــظــم ــن ـــت م ـــف ـــن ص
ــو الــبــيــتــزا  ــســك ــون ــي ال
 )pizzaiuolo( التقليدية
ــر مــلــمــوســا  ــي ـــــراث غ ت
ـــيـــس  ـــرئ ويـــســـعـــى ال
إيمانويل   ، الــفــرنــســي 
الوضع  لنفس   ، ماكرون 
بالنسبة للرغيف الفرنسي 
الجميع  لــدى  المحبوب 
حيث   عالميا،  المشهور 
ألقى ماكرون دعمه وراء 
دعوات هذا الرمز اللطيف 
بها  تعترف  لكي  لفرنسا 

األمم المتحدة على أنها »كنز ثقافي«.
يباع الرغيف الفرنسي في باريس، بموجب القانون )منذ عام 1993( ، وال 
يمكن تصنيعه إال من أربعة مكونات دقيق القمح والماء والخميرة والملح،  
وهذا يعني أنه ال يمكن أن يحتوي على مواد حافظة مضافة أو أن يتم تجميدها

إنها الخبرة والتميز التي يشعر الرئيس أنه من المهم حمايتها ، فيما يتعلق 
بالرغيف الفرنسي في فرنسا. لقد اتفقت ماكرون مع الخبازين الفرنسيين: 
»لقد رأوا أن النابوليتانيين قد تمكنوا من تصنيف البيتزا على أنها تراث 
عالمي لليونسكو ، لذلك يقولون أنفسهم: »لماذا ال الرغيف الفرنسي؟« وهم 

على حق ».
يأمل 33 ألف خباز وصانع حلوى فرنسى فى أن تضع فرنسا ملفها الخاص 
برغيف الخبز الفرنسى الشهير المعروف باسم »الباجيت« إلدراجه فى قائمة 
التراث اإلنسانى لليونسكو، بعد أن تم مؤخرا إدراج البيتزا اإليطالية الشهيرة 

لمدينة نابولى فى قائمة التراث اإلنسانى لليونسكو.
لرئيس  الفرنسيين  الخبازين  من  مجموعة  به  تقدم  الذى  الملف  وكان 
الجمهورية الفرنسى أيمانويل ماكرون قد حصل على دعمه، والذى أكد ضرورة 

تقديم الملف إلى هيئة اليونسكو التخاذ اإلجراءات الالزمة.
تحتوي القائمة الحالية للتراث الثقافي غير المادي على الممارسات التقليدية 
، مثل رقص التانغو ، ومؤخًرا ، فن »بيزايولولو« النابولي. وهي تعبيرات 

وممارسات يتم عرضها بخبرة كعنصر أساسي لتراث دولة ما.
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خبير أمريكى يتوقع اختفاء كورونا 
بحلول أبريل المقبل

فى  كورونا  فيروس  بأن  أمريكى  خبير  توقع 
الواليات المتحدة »سيختفي في الغالب« بحلول 
مارتي  البروفيسور  وقال   ،2021 القادم  أبريل 
وكلية  للطب  هوبكنز  جونز  كلية  من  ماكاري 
بلومبرج للصحة العامة وفقا لتقرير موقع بيزنس 
انسايدر« businessinsider«، إن مجموعة من 
األشخاص الذين يطورون مناعة طبيعية بسبب 
اإلصابة السابقة والتطعيمات ستشهد انخفاض 
حاالت كورونا في الواليات المتحدة، وكتب ماكاري 
في مقال رأي لصحيفة وول ستريت جورنال: »في 
المسار الحالي، أتوقع أن يختفي فيروس كورونا 
في الغالب بحلول أبريل، مما يسمح لألمريكيين 

باستئناف حياتهم الطبيعية«.
المناعة  إن  كلية جونز هوبكنز،  أستاذ  وقال 
يمكن  مما  بكثير  أعلى  المرض  ضد  الطبيعية 
فقط  تلتقط  االختبارات  »كانت  وكتب:  اختباره، 
ما بين 10 % إلى 25 % من اإلصابات، اعتماًدا 
على وقت إصابة الشخص بالفيروس أثناء الوباء«.

وذكر أن دراسات األجسام المضادة تقلل من 
تقدير المناعة الطبيعية، قائال: »اختبار األجسام 
الخاصة  التائية  الخاليا  يلتقط  ال  المضادة 
بمستضد ، والتي تطور« الذاكرة »بمجرد تنشيطها 

بواسطة الفيروس«.
وأضاف : »تم العثور على الناجين من اإلنفلونزا 
 90 بعد   -  2008 عام  في   1918 عام  اإلسبانية 
وال تزال خاليا الذاكرة قادرة على إنتاج  عاًما - 

أجسام مضادة معادلة.«

نجح نّحات صربي في تحويل مدفع 
وقارورة عسكرية للغاز إلى آلة تشيلو، 
إم  »زاستافا  بندقية  من  غيتارًا  وصنع 
اليوغوسالفي،  للجيش  وخــوذة   »70
وجمع كمانًا من مشط رشاش وصندوق 

إسعافات أولية
الصربي  النحات  يتجول  أسبوع  كل 
نيكوال ماكورا في ساحة تحوي مخلفات 

عسكرية بحثًا عن األصوات.
من خالل البحث بين بنادق وخوذات 
وصواريخ مهملة، يضرب بأصابعه على 
األسلحة القديمة للعثور على قطع يمكنه 
نقلها إلى االستوديو الخاص به وتحويلها 

إلى آالت موسيقية.
يحاول الرجل البالغ من العمر 42 عامًا 
تحويل أدوات التدمير السابقة هذه إلى 
وسائل لإلبداع في منطقة ما زالت تحمل 
ندوبًا من حروب التسعينات التي دمرت 

يوغوسالفيا.
وهو نجح في تحويل مدفع وقارورة 
وصنع  تشيلو،  آلة  إلى  للغاز  عسكرية 
غيتارًا من بندقية »زاستافا إم 70« وخوذة 
للجيش اليوغوسالفي، وجمع كمانًا من 
مشط رشاش وصندوق إسعافات أولية، 

من بين أشياء أخرى.
وقال ماكورا، وهو أستاذ مساعد في 
شمال  في  للفنون  ساد  نوفي  أكاديمية 
صربيا: »البنادق تحيطنا في كل مكان. 
نحن محاطون بالدمار لدرجة أننا لم نعد 

نالحظه«.
التي  المواد  من  هائل  عــدد  وهناك 
يمكن استخدامها. فمنذ انتهاء الحروب 
المتعاقبة، أصبح بيع المعدات العسكرية 
زهيد  مبلغ  مقابل  الخدمة  عن  الخارجة 

مشهدًا مألوفًا في كل أنحاء البالد.
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وثائقي جديد يرسم صورة رهيبة للمخرج األمريكي وودي ألن

أسلحة الحرب تتحول إلى أدوات 
موسيقية في صربيا

عطسة.. تقود شابا 
دنماركيا للسجن

قضت المحكمة العليا الدنماركية، الخميس، بسجن 
شاب أربعة أشهر إثر إدانته بـ«محاولة ممارسة العنف« 
في حق عناصر رسميين بعدما عطس في وجه شرطيين 
على بعد سنتيمترات قليلة منهما صارخا »كورونا«.
وكان الشاب، البالغ من العمر 20 عاما، عائدا من 
أرهوس غرب الدنمارك،  في مدينة  ميالد  عيد  حفلة 
عندما استوقفه شرطيان في عملية تدقيق عادية في 
29 مارس الفائت خالل تدابير اإلغالق الجزئي األولى 

في البالد.
وهتف الشاب الذي كان ثمال بعض الشيء »كورونا« 
وعطس في وجه عنصرين من الشرطة على بعد 50 

سنتيمترا.
عليه  ُحكم  الــبــدايــة،  محكمة  فــي  تبرئته  وإثــر 
بالسجن ثالثة أشهر في االستئناف، في عقوبة ُشددت 
الحقا إثر إجراءات قانونية جديدة، بحسب المحكمة 

العليا، حسبما ذكرت »فرانس برس«.
»المادة  إن  بيان  فــي  العليا  المحكمة  وقــالــت 
األخرى  واألشكال  العنف  1 تنص على  الفقرة   119
قانون  في  عليها  المنصوص  الجسدي  االعتداء  من 
العقوبات الفقرة 224، وهذا اإلجراء األخير يلحظ نقل 

عدوى فيروس كورونا«.

فضّل السجن على الحجر 
الصحي.. مطلوب أمنيا 

يسلم نفسه للشرطة

كشف رجل مطلوب من قبل الشرطة البريطانية عن 
للسلطات  ‘طوعا’  نفسه  لتسليم  دفعه  ‘غريب’  سبب 

المختصة.
وقالت الشرطة البريطانية، إن رجال مطلوبا سّلم 
نفسه لشرطة بلدة بورغس هيل، ألنه فّضل السجن على 

البقاء لفترة أطول بالحجر الصحي.
وأوضح المفتش دارين تايور، من شرطة ساسكس، 
الواقعة جنوب شرقي إنجلترا، أن المطلوب سّلم نفسه 
بهدوء، بعد أن أبلغنا أنه يفّضل العودة للسجن على 
قضاء مزيد من الوقت مع أشخاص يقطن معهم في 
الحجر الصحي المفروض بسبب تفشي جائحة كورونا.

وذكر تايور في منشور على«تويتر«: »أحدهم عاد 
للسجن بإرادته ليقضي بعض الوقت بمفرده«، حسبما 

نقلت شبكة »سكاي نيوز« البريطانية.
وكانت دراسة نشرت في أكتوبر الماضي قد أشارت 
إلى أن أكثر من نصف البريطانيين تقريبا »53 في 
المئة«، قالوا إنهم شعروا بالغضب من أشخاص آخرين 
يعرفونهم أو يقيمون معهم بسبب سلوكهم فيما يتعلق 

بوباء كوفيد19-.

 كشفت دراسة جديدة أن الثقب األسود الهائل الذي يبعد 7200 سنة 
ضوئية عن األرض أكبر بنسبة %50 مما كان متوقًعا في األصل، والذي تم 
 ،Cygnus-X-1 اكتشافه ألول مرة في عام 1964، حيث أطلق عليه اسم

وكان أول ثقب أسود أكده علماء الفلك. 
ووفقا لما ذكرته صحيفة »ديلى ميل« البريطانية، فإنه بفضل مجموعة 
من التقنيات الجديدة والتلسكوبات األكثر تقدًما، تمكن علماء الفلك من 

تحديد أن الظاهرة النجمية تبلغ 21 ضعف كتلة الشمس.
الرقم  الفلك من جامعة كيرتن في أستراليا، إن هذا هو  يقول علماء 

القياسي لثقب أسود تمت مالحظته بشكل مباشر نتيجة سقوط المادة 
فيه، ووجدت القياسات الجديدة أيًضا أنه كان بعيًدا عن األرض بنسبة 

%20 مما كان ُيعتقد سابًقا، بناًء على النتائج األصلية لعام 1964.
قال البروفيسور جيمس ميلر جونز، الباحث الرئيسي من جامعة كيرتن، 
إن عرض نفس الجسم من مواقع مختلفة يسمح لعلماء الفلك بحساب 
المسافة عن طريق قياس المسافة التي يتحرك بها الجسم بالنسبة إلى 

الخلفية.
وأضاف جونز، »أنه على مدار ستة أيام، الحظنا مداًرا كاماًل للثقب 
باستخدام  النظام  نفس  من  المأخوذة  المالحظات  األسود واستخدمنا 

نفس مجموعة التلسكوب في عام 2011«.
تابع جونز، »ُتظهر هذه الطريقة وقياساتنا الجديدة أن النظام أبعد 

مما كان ُيعتقد سابًقا، مع وجود ثقب أسود أكبر بكثير«.
كما تم التعرف على ثقوب سوداء أكبر بعيًدا عن األرض، ولكن فقط عن 
طريق موجات الجاذبية، وهي تموجات غير مرئية ولكنها سريعة بشكل 

ال يصدق في الفضاء.
وتم اكتشاف Cygnus-X-1 في عام 1964 عندما تم حمل زوج من 

عدادات جيجر على متن صاروخ شبه مداري أطلق من نيو مكسيكو.
وقال البروفيسور إيليا ماندل، المؤلف المشارك من جامعة موناش 
في ملبورن، إن الثقب األسود ضخم جًدا لدرجة أنه يتحدى في الواقع 

الطريقة التي اعتقد علماء الفلك أنه تشكل على أساسها.
Cygnus X-1 حياته كنجم تبلغ  الثقب األسود في نظام  وكان بدأ 
كتلته حوالي 60 مرة كتلة الشمس وانهار منذ عشرات اآلالف من السنين.
وأوضح ماندل، »تخبرنا هذه المالحظات الجديدة أن الثقب األسود يزيد 
عن 20 ضعف كتلة شمسنا، بزيادة قدرها %50عن التقديرات السابقة«.

 اكتشاف أسرار جديدة عن أول ثقب 
أسود مكتشف على اإلطالق

إتش 
يرسم صورة رهيبة 
للمخرج األمريكي الحائز جائزة أوسكار وودي الن إذ 
يطاله العديد من الشهادات في قضية االعتداء الجنسي 
الذي اتهمته ابنته بالتبني ديالن فارو بارتكابه عندما 

ومع أن المسلسل المؤلف من أربعة أجزاء مدة كل 
واحد منها ساعة واحدة، ال يكشف أي أسرار جديدة، 
لكنه سيلطخ بالتأكيد سمعة المخرج المخضرم في 

ويخوص المخرجان المعروفان بأفالمهما الوثائقية 
كيربي ديك وإيمي زيرينغ في ماضي ألن مستخدمين 
شهادات ووثائق قانونية، بعضها لم تنشر من قبل، 

وكانت ابنة وودي ألن بالتبني ديالن فارو اتهمت 
عندما   
كانت في سن السابعة، وهي اتهامات ينفيها المخرج 

ويربط الوثائقي بين االعتداء الجنسي المفترض 
على ديالن وعالقة ألين بابنة شريكته السابقة ميا 
حول استخدام مناصبهم مع اإلفالت من العقاب، وأحيانا فارو بالتبني سون يي بريفين التي أصبحت زوجته.  يتمحور  المسلسل  أن«هذا  نظام«موضحة 

أكاديمية 
للعلوم  الوطنية  الوقائع 
راه 
بجامعة  العلماء  من 
ليبج في بلجيكا، حيث أكدوا 
أن هناك عالقة وطيدة بين 
و 
عند  التركيز  معدل  نقص 

التجربة  ذه 
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