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n رشيد قنجاع

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

الجزائر  من  كل  عنه  عبرت  والذي  والرافض 
والهيئات  البوليساريو«  »جبهة  وحليفتها 
موقفهم  مضمنني  لهما،  التابعة  واملنظمات 
بدعوة الرئيس األمريكي الجديد املنتخب جو 

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

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

بمغربية الصحراء.

خالصات
إن متابعة املواقف األمريكية من 2006 إلى 

اليوم من قضية الصحراء، تجعلك تستخلص 
الخالصات التالية:

للمواقف  والتراكمي  التصاعدي  الطابع   *
حني  إلى  الصحراء  قضية  من  األمريكية 
القاضي  النهائي  القرار  إلى  الوصول 
على  املغربية  بالسيادة  الكامل  باالعتراف 

الصحراء.
تداخل  نتاج  هو  االعتراف،  قرار  إن   *

السياسي واألكاديمي واالستراتيجي.
بمغربية  باالعتراف  األمريكي  القرار  إن   *
إلى  الوطنية  القضية  ملف  أعاد  الصحراء، 
قضية  كون  في  املتمثل  األصلية  طبيعتها 

الصحراء قضية مغربية – مغربية.
* إن العالقات املغربية األمريكية هي وليدة 
التاريخ، وإن املغرب باعتباره حليفا للواليات 
الراهنة، وفي ظل  املرحلة  في  املتحدة، سواء 
أدى  الباردة،  الحرب  عن  الناتجة  التقاطبات 
من  والتي  التحالفي  االختيار  هذا  ضريبة 
تجلياتها، النزاع حول الصحراء، باعتباره من 

مخلفات حقبة الصراع بني الشرق والغرب.
بمغربية  باالعتراف  األمريكي  القرار  إن   *
املغربية  الديبلوماسية  نتاج  هو  الصحراء، 
في  الوطني  الثابت  على  املرتكزة  النشيطة 

الدفاع عن قضية الصحراء.
* إن الحكم الذاتي شكل قطيعة مع املاضي، 
ومنح املغرب املصداقية والجدية على الصعيد 
الدولي، في تعاطيه مع حل قضية الصحراء. 
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الموقف الأمريكي من ق�صية ال�صحراء: 
من الدعم اإلى العتراف 

رياضة/15
عصبة األبطال اإلفريقية 

الوداد يتحدى ال�صعاب 
وينجح في تحقيق الفوز 

على م�صيفه بيترو 
اأتلتيكو الأنغولي 

دعا االتحاد األوروبي   الى الخروج من منطق األستاذ والتلميذ 

بوريطةي�سائل�أوروباحول�ل�سحر�ء:�ليوم�سينطلق�لقطار،فهل�ستظل�أوروبا�سلبية؟

جمعيات تدعو الحكومة ومجلس المنافسة للتحقيق في تواطؤ محتمل للشركات

لو�صيور كري�صطال تبرر الزيادة بارتفاع اأ�صعار ال�صوجا وعباد ال�صم�س 
في يوم دراسي عقده الفريق االشتراكي بالغرفة االولى

مرتكزات التحاد: التعددية - العدالة النتخابية 
- التمييز الإيجابي -ال�صفافية والتخليق

وزير الداخلية يقدم ما توافقت عليه الأحزاب 
عبر م�صاريع لإ�صالح منظومة النتخابات

تم إبراز الجهود التي يبذلها املغرب لتحقيق التنمية 
أشكالها،  بمختلف  اإلنسان  حقوق  وتكريس  املستدامة 
أول أمس الثالثاء، خالل لقاء موازي نظمته اململكة على 
هامش الدورة الـ 46 ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

املتحدة.
الفيديو  تقنية  عبر  نظم  الذي  اللقاء،  هذا  وشكل 
اإلنسان  حقوق  بني  االلتقائية  »تحقيق  موضوع  حول 
تقاسم التجارب واملمارسات  وأهداف التنمية املستدامة: 
الفضلى«، مناسبة إلبراز الدينامية التي تشهدها اململكة 
في مختلف املجاالت بفضل مشاريع مهيكلة تم إنجازها 
أو  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  إطار  في  سواء 
مختلف البرامج القطاعية، إلى جانب اآلفاق ذات الصلة 
بالنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجاللة 

امللك محمد السادس كعقد اجتماعي جديد.
وناقش املشاركون في هذا اللقاء، الذي سيره السفير 
املمثل الدائم للمغرب لدى مكتب األمم املتحدة في جنيف، 
التي  الكيفية  تبرز  التي  املقاربات  مختلف   ، زنيبر  عمر 
جوانب  جميع  املستدامة  التنمية  أهداف  بها  تشمل 
حقوق اإلنسان، بما في ذلك الحقوق االقتصادية، املدنية 
التنمية،  في  والحق  واالجتماعية  والسياسية  والثقافية 
التنمية  أهداف  تحقيق  بني  الوثيقة  العالقة  وكذلك 

املستدامة وحقوق اإلنسان.
املكلف  الدولة  وزير  قال  املناسبة،  بهذه  كلمة  وفي 
بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان املصطفى الرميد، 
إن املغرب انخرط منذ بداية األلفية في مشاريع تنموية 
مع  مرتكزاتها  تعززت  كبرى،  مجتمعية  وأوراش  مهيكلة 
الذي  العاملي  املستدامة  التنمية  أهداف وبرنامج  اعتماد 
تحرص اململكة على تفعيله وفق مقاربة تشاركية بني كل 
الفاعلني قوامها تعزيز حقوق اإلنسان وتحقيق التماسك 
االجتماعي واعتماد االقتصاد األخضر وإرساء الجهوية 
بالخصوص  االستراتيجية،  الشراكات  وتطوير  املتقدمة 

مع باقي دول الجنوب.
وأبرز الرميد أن املغرب قام كذلك بإصدار قانون إطار 
وطنية  استراتيجية  واعتماد  املستدامة  والتنمية  للبيئة 
للتنمية املستدامة 2030، وإحداث لجنة وطنية للتنسيق 

والتقييم، وتطوير منصة إحصائية خاصة.
وأكد أنه إدراك منه للترابط بني إعمال حقوق اإلنسان 
خطة  املغرب  اعتمد  املستدامة،  التنمية  أهداف  وتحقيق 
اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  مجال  في  الوطنية  العمل 
التي تتحدد أهم أهدافها االستراتيجية في إدماج مبادئ 
ومعايير حقوق اإلنسان في السياسات والخطط والبرامج 
أنهت  كما  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  التنموية 
نموذج  الستشراف  تعدديا  وطنيا  حوارا  مؤخرا  اململكة 

تنموي جديد سينهل من نفس املرتكزات.
واإلقليمي،  الدولي  بالتزامها  وفاء  أنه  الوزير  وذكر 
مستوى  حول  الطوعي  الوطني  تقريرها  اململكة  قدمت 
وآفاق   2020 بحلول  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 
2030 في إطار املنتدى السياسي رفيع  تنفيذها بحلول 
املستوى للتنمية املستدامة املنعقد خالل السنة املاضية، 
أهداف  تحقيق  جهود  دعم  أولوياتها  ضمن  تضع  كما 
التنمية املستدامة بالقارة اإلفريقية انسجاما مع الخطة 
مراكش  وإعالن   2063 أجندة  لتنفيذ  األولى  العشرية 
للتنمية  اإلفريقي  للمنتدى  الخامسة  الدورة  عن  املنبثق 

املستدامة سنة 2019 .
التي  الجهود  على  الضوء  زنيبر  سلط  جانبه،  من 
يبذلها املغرب على درب تحقيق أهداف التنمية املستدامة 
واإلنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال البنيات 
التحتية والعدالة االجتماعية والتنمية البشرية، تماشيا 
محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  املتبصرة  الرؤية  مع 
في  للمملكة  والقارية  اإلقليمية  الريادة  مبرزا  السادس، 

قضايا التنمية املستدامة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى املقاربة التي يتبناها املغرب 
هذه  أن  مسجال  املستجد،  كورونا  فيروس  وباء  ملكافحة 
فيما  خاصة  به،  يحتذى  نموذجا  اململكة  جعلت  املقاربة 
املواطنني  صحة  على  للحفاظ  املبذولة  بالجهود  يتعلق 

وجعلها أولوية قصوى.
أقاليم  تشهدها  التي  القفزة  إلى  السفير  أشار  كما 
الجنوب التي تعطي مثاال ملموسا على التنمية املستدامة 
في إطار مقاربة شاملة تدعم تعزيز الحقوق االقتصادية، 

االجتماعية والثقافية.
املعني  الخاص  املتحدة  األمم  مقرر  رحب  جهته،  من 
الحدث  هذا  بعقد  الفرارجي  سعد  التنمية،  في  بالحق 
الذي نظمه املغرب حول التنمية وحقوق اإلنسان ، مؤكدا 
أن  التي يجب  الفريدة  التجارب  إحدى  يقدم  »املغرب  أن 

نتبعها عن كثب وهي غنية«.
التنمية  في  الحق  مفهوم  إلى  تطرق  أخرى،  جهة  من 
جنوب- التعاون  سيما  وال  الدولي،  التعاون  ومساهمة 
اإلنسان،  حقوق  مجال  في  القدرات  تقوية  في  جنوب 

ومواصلة تنفيذ أجندة 2030.
الدولية  التجارة  بقسم  املكلفة  شيروتوري،  ميهو  أما 
للتجارة  املتحدة  األمم  مؤتمر  في  األساسية  والسلع 
والتنمية )أونكتاد(، فقد أبرزت دور األونكتاد في تعزيز 
من  املستدامة  التنمية  أهداف  وتنفيذ  اإلنسان  حقوق 
واالستثمار  التجارة  على  وركزت  االقتصادي،  املنظور 

والتمويل والتكنولوجيا في تحقيق التنمية.
»االئتالف  رئيسة  فريسوز،  باسكال  قالت  بدورها، 
الدولي من أجل أهداف التنمية املستدامة« ، إنها أعجبت 
أهداف  تنفيذ  في  املغرب  في  تحققت  التي  باإلنجازات 
مبرزة  البشرية،  التنمية  وتحقيق  املستدامة  التنمية 
جميع  في  اإلنساني  للبعد  إيالؤها  يتم  التي  األهمية 

البرامج في اململكة.
كما تم إثراء النقاش من خالل مداخالت للسادة عياش 
خالف الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط ومحمد 
والبيئي،  االقتصادي واالجتماعي  املجلس  خمليشي عن 
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان  ومحجوب الهيبة، خبير 

التابعة لألمم املتحدة.
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أفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط 
حول " تحليل حسب النوع االجتماعي لتأثير 
جائحة كوفيد19- على الوضع االقتصادي 
األسر  أن  لألسر"،  والنفسي  واالجتماعي 
التي ترأسها نساء عانت أكثر في الولوج 
إلى الرعاية الصحية ، من تلك التي يعولها 

رجال، وذلك خالل فترة الحجر الصحي .
وحسب التقرير ، فإنه حتى قبل الوالدة، 
يواجه األطفال المنحدرون من أسر تعيلها 
نساء وضعية من عدم تكافؤ الفرص تفاقمت 
أن  إلى  التقرير  أشار  حيث  األزمة،  بسبب 
األسر التي تعيلها نساء ذكرت أنها واجهت، 
في  صعوبة  الصحي،  الحجر  فترة  خالل 

الولوج إلى الخدمات الصحية .
وأشار التقرير إلى أن الفارق في الولوج 
إلى رعاية الصحة اإلنجابية، بين هذه األسر، 
يعد أكثر شساعة عندما تعيش هذه األسر 

في الوسط القروي .
وبلغة األرقام ، يقدر الفرق ب 46 نقطة 
التي  لألسر  بالنسبة  بالمائة   17 مائوية) 
بالنسبة  بالمائة   63 مقابل  نساء  تعولها 

لنظيراتها التي يعولها رجال(.
ففي الوسط القروي، تفوق فرص ولوج 

األسر التي يعولها رجال إلى خدمات الرعاية قبل 
وبعد الوالدة بالضعف مقارنة باألسر التي تعولها 
نساء  )69بالمائة مقابل 37 بالمائة(، مع اإلشارة 
إلى أنه بالنظر إلى أن هذه الرعاية تقدم مجانا في 
االختالف  فإن  العمومية،  االستشفائية  الوحدات 

الملحوظ قد يرجع إلى تكاليف الولوج )النقل، إلخ(.
على  تتوفر  رجال  يعولها  التي  األسر  أن  ذلك 
إمكانيات أكثر لتمكين النساء اللواتي ينتمين إليها 
من الوصول إلى الوحدات االستشفائية. وبالمثل، 
فيما يتعلق بخدمات التلقيح، يالحظ اختالف قدره 

17 نقطة مائوية، أي 57 بالمائة مقابل40 بالمائة 
على التوالي .

أما عند تصنيف األسر وفقا لمستوى تعليم رب 
األسرة، فإن التفاوتات تتفاقم، ففي فئة األسر التي 
ال يتوفر جميع أفرادها على مستوى تعليمي، تقل 

فرص الولوج إلى خدمات الصحة اإلنجابية 
ألفراد األسر التي تعولها امرأة )49بالمائة 
مقارنة بتلك التي يعولها رجال  65 بالمائة.(.
وأشار التقرير إلى أن نقص الموارد المالية 
إلى  الولوج  من  الحرمان  أسباب  أهم  يعد 

الرعاية الصحية خالل األزمة الصحية .
ووفقا لنتائج المرحلة الثانية من البحث، 
عبروا  الذين  األشخاص  ثلث  من  أكثر  فإن 
عن حاجتهم للعالج لم يتمكنوا من الولوج 
إلى الخدمات الصحية أي 35,9 بالمائة، مع 
وجود اختالفات حسب النوع االجتماعي أو 

مكان اإلقامة.
وهكذا، تظهر المعطيات أن 34,5 بالمائة 
من النساء و 38,2 بالمائة من الرجال صرحوا 
بعدم ولوجهم إلى الرعاية الصحية بسبب 

األزمة الصحية.
للتخطيط،  السامية  المندوبية  ونشرت 
للمساواة  المتحدة  األمم  هيئة  مع  بشراكة 
بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا التقرير 
التي تم تجميعها  المعلومات  إلى  استنادا 
انطالقا من بحثين أجرتهما المندوبية لدى 

األسر أثناء الحجر الصحي وبعده .
ويحلل هذا التقرير عواقب كل من األزمة 
الصحية والتدابير المختلفة المتخذة للتخفيف من 
آثارها، إذ يسلط الضوء على حدة هذه األزمة من 
منظور النوع االجتماعي، وكذا الفوائد المستمدة 

من السياسات العمومية التي تم تنفيذها.

مصطفى اإلدريسي

أدان المكتب االقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين 
للمحمدية ، المواقف االستفزازية والعدوانية غير المسؤولة 
للجزائر وطغمته العسكرية )المسلطة على شعب الجزائر(  ضد 
المغرب ووحدة اراضيه ورموزه الوطنية وسيادته ، ويستنكر 
الحمالت المسعورة لبعض وسائل االعالم الجزائرية التي يقف 
وراءها العسكر مسخرًا اذنابه في االعالم الجزائري وخاصة« 
قناة الشروق » التي تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء 
لمهاجمة المغرب وملكه محمد السادس الذي يقف دائمًا وراء 
الشعوب وخاصة المغاربية مساندًا قضايهم العادلة ويدافع 
عنها في كل المحافل دون التدخل في الشؤون الداخلية لدولهم 
، ولم يسجل عليه  ابدًا انه اساء الحد من الشعوب او الدول 
او االشخاص ، بل هو ملك محبوب يحب الجميع ويبادلونه 

نفس الحب .
وحيا المكتب االقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين 

بالمحمدية ، في بالغ توصلت الجريدة بنسخة منه ،  القوات 
محمد  الملك  االعلى جاللة  فائدها  بقيادة  الملكية  المسلحة 
الدماء،  اراقة  ودون  مجهود  من  به  قامت  ما  على  السادس 
عندما حررت معبر الكركرات الرابط بين المغرب ودول غرب 
البوليزاريو  شرذمة  من  الطرقة  قطاع  عصابات  من  افريقيا 

عميلة الجزائر . 
التغطية  قانون  دخول  كبيرين،  وارتياح  باهتمام  وتلقى 
الصحية االجباري  للتجار والمهنيين هذا العام 2021 حيز 
التنفيذ بتعليمات من جاللة الملك، ورحب بقانون المساهمة 
المهنية الموحدة المصاحب والذي جاء به قانون المالية لسنة 
2021 وتضمنت تفاصيله مدونة الضرائب،وبذلك يتم تحقيق 

احد المطالب الرئيسية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين.
الضرائب  ادارة  بين  العالقات  مستوى  بارتياح  وسجل 
التفاقيتين  تنفيدًا  للنقابة  االقليمي  والمكتب  المحمدية  في 
تم توقيعهما بين المكتب التنفيدي للنقابة واالدارة الوطنية 
للضرائب ، مما فتح المجال لحوارات جدية ومسؤولة تساعد 
على حل النزاعات والمشاكل المطروحة بين التجار والمهنيين 

من جهة وادارة الضرائب من جهة اخرى.
وطالب المكتب االقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين 
الوسائل  وبكل  تفسيرية  اعالمية  حملة  بتنظيم  بالمحمدية 
والمهنيين  التجار  من  الملزمين  لمساعدة  وذل��ك  الممكنة 
الستيعاب هذا الموضوع وكيف يتم تنفيذ هذا القانون وما 
هو المطلوب من التجار والمهنيين للدخول بسالسة وبدون 

مشاكل في هذا النظام الضريبي الجديد الذي يهمهم. 
انتاج مسحوق  تجاوب شركة  عدم  على  النقابة  وتأسفت 
الصابون )تيدprotec( مع مراسالت المكتب االقليمي مما يعني 
ان الشركة المذكورة تتجاهل مطالب التجار العادلة بمدينة 
المحمدية،وهذا التجاهل يضطر معه المكتب االقليمي السير 
للتجار وتعيد  الكرامة  على كل السبل واتخاذ قرارات تعيد 
الشركة المذكورة لطريق الصواب واحترام التجار وحقوقهم 

المشروعة في تعامل يحترم مطالبهم المشروعة. 
وطالب كل الشركات المتعاملة مع تجار المحمدية احترام 
تعهداتها وما تم االتفاق عليه وتنفيذ وعودها التي التزمت 

بها في اجتماعات سابقة مع المكتب النقابي.  

منذ تعيينها على رأس جامعة الحسن األول بسطات، حرصت الدكتورة 
اإلعاقة عناية خاصة  الطلبة من ذوي  فئة  إيالء  الصافي على  خديجة 
العمل  تم من خاللها  التي  المحطات  كبيرا عكسته مجموع  واهتماما 
لتيسير  الالزمة  التدابير  واتخاذ  المتاحة  الوسائل  تعبئة جميع  على 
اندماجهم في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتمكينهم من 
حقهم في التعلم واكتساب المهارت والكفايات المالئمة لوضعيتهم، كان 
آخرها تخصيص كرسي علمي للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية 
إعاقة الذي يأتي في سياق المشروع الذي تقدمت به رئيسة الجامعة 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » االلسكو« ، لتنضم جامعة 
الحسن األول بسطات إلى شبكة الكراسي العلمية للمنظمة التي تعتبر 
بيوت خبرة متخصصة تضم في عضويتها الجامعات والمراكز العربية 

المتميزة في مجال التربية والثقافة والعلوم والبحث العلمي. 
وتعتبر الكراسي العلمية بمؤسسات التعليم العالي محركا أساسيًا 
ومحفزا متجددا لجهود اإلبداع والتميز البحثي وإثراء البحث العلمي 
والمعرفي، لذا جاءت فكرة الكراسي العلمية كرافد من روافد دعم البحث 
العلمي عن طريق مد جسور للتعاون المثمر في المجال المعرفي المبني 
على الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع من خالل إيجاد صيغ 
دعم  في  الجامعة  وتعزيزً جهود  المشتركة  الفائدة  تحقيق  إلى  تؤدي 

التنمية وخدمة غاياتها، وإعداد جيل من الباحثين المتميزين، وتبني 
ثقافة التميز واإلبداع والجودة في مختلف العلوم والمجاالت العلمية 
العالم  ما يشهده  المجتمع في ضوء  الصلة بحاجات  ذات  والمعرفية 

اليوم من تسارع هم مختلف األصعدة.
فالجامعة تسعى، من خالل برنامجها في الكراسي العلمية، إلى مد 
العام  الفاعلة بينها ومؤسسات المجتمع في قطاعيه  جسور الشراكة 
والخاص التي تنشد المشاركة واإلسهام بدورها الوطني في تحقيق التميز 
في مدخالت ومخرجات التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة وفي ذات 
الوقت تسخير خبرات الجامعة ومراكزها البحثية في تطوير مؤسساتها، 
والرفع من كفاءة خدماتها ومنتجاتها والتناغم في تنافسية صاعدة مع 
متطلبات العصر واستحقاقاته، كما تسعى الجامعة من خالل الكراسي 
العلمية إلى تحقيق تواصل معرفي أوسع وشراكات تعاون علمي أوثق مع 
مؤسسات علمية مرموقة في الدول المتقدمة واستثمارها لتحقيق النقلة 
النوعية المنشودة في البرامج البحثية والمنجزات المعرفية للجامعة.
في  إعاقة  األشخاص في وضعية  إدماج  في  الفعال  بالدور  وإيمانا 
التنمية، وتأكيدًا لحقهم في ممارسة  المجتمع، وإشراكهم في مسيرة 
حياتهم بشكل طبيعي مع باقي أقرانهم، وحرصًا على االرتقاء بوضعيتهم 
وتطوير واقعهم إنسانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، تأتي مبادرة جامعة 

الحسن األول  التي تستهدف التعرف على واقع هذه الفئة ومدى االهتمام 
بتطوير هذا الواقع والنظر إلى الدور الذي تؤديه الجمعيات التي تعنى 
بهذه الشريحة  بالمغرب من خالل إحداث كرسي علمي يسعى إلى تكريس 
ضمان الولوج إلى الحقوق وتحقيق المشاركة االجتماعية لألشخاص في 
وضعية إعاقة من خالل سلسلة تكويناته. فغاية الجامعة تكمن في تطوير 
البحث العلمي في مجال حقوق األشخاص في وضعية إعاقة، وتأسيس 
شراكة استراتيجية مع فعاليات المجتمع المدني، وتحقيق الريادة على 
المستوى الوطني، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة التضامن وإعداد 
جيل من الباحثين مهتمين بقضايا وشؤون األشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة، وكذا العمل على خلق بيئة مؤهلة وشاملة للطلبة في وضعية 
إلرساء  ذلك  كل  نجاحهم،  وتيسير  تحسين جودة حياتهم  بغية  إعاقة 

قواعد مجتمع متماسك ومتضامن.
فالهدف األساسي لهذا الكرسي يكمن في المساهمة في إقرار الحقوق 
األساسية لألشخاص في وضعية إعاقة، وإبراز حقهم في ولوج مرافق 
المعرفة  وول��وج  أنواعها،  بمختلف  الخدمات  وول��وج  العامة  الحياة 
والتحصيل وولوج مختلف الخدمات التي تخول لهم المشاركة االجتماعية 
كل  عنهم  يرفع  بشكل  واالقتصادي  االجتماعي  واالندماج  والسياسية 

إقصاء بسبب اإلعاقة بشتى أنواعها.
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ال�سافي تدير دفة البحث العلمي �سوب الأ�سخا�ض في و�سعية اإعاقة من خالل الكر�سي العلمي الأول بالمغرب للنهو�ض بحقوقهم

العربي رياض

العاصمة  الخضراء في  المساحات  معضلة 
االقتصادية تبقى نقطة استنكار من لدن الساكنة 
البيضاوية، ذلك أن اإلسمنت نهش ترابها ولم 
تعد تحتفظ إال بما ورثته من عهد الحماية فيما 
غزت معاول المنهشين العقاريين كل كيلومترات 
المدينة بدون تصميم نقي، فكل حي أو منطقة 
على  تتفق  لكنها  الخاصة،  بهندستها  تنفرد 
الخضراء،  المساحات  قتل  وه��و  واح��د  أم��ر 
مدينة  لمجلس  الرسمية  المعطيات  وبحسب 
الدارالبيضاء، فإن الحدائق العمومية الكبرى 
من  بصيصا  وتوفر  منتزهات  تعد  قد  التي 
االستجمام، هي حديقة الجامعة العربية التي 

تركتها الحماية الفرنسية الممتدة على مساحة 
30 هكتارا إذ تم تجديدها في إطار البرنامج 
لتوفر    2020/2015 للدارالبيضاء  التنموي 
ممرات للمشي وساحات للعب األطفال ومرافق 
لالستراحة، تليها حديقة »نير شور« المتواجدة 
بتراب سيدي معروف وتصل مساحتها إلى 5 
المعروفة  »اإليسيسكو«  حديقة  ثم  هكتارات، 
باسم »جردة مردوخ« والموروثة أيضا من عهد 
الحماية، وهي تمتد على مساحة 4 هكتارات، وقد 
تم تجديدها في سنة 2006 ويقصدها الكثير من 
المواطنين، وأخيرا منتزه فلسطين المتواجد 
محطة  من  بالقرب  السوداء،  الصخور  بتراب 
القطار الدارالبيضاء المسافرين تبلغ مساحته 
ما يقارب هكتارين، حيث تم تجديده في سنة 

2016 ، أي في إطار البرنامج التنموي للعاصمة 
االقتصادية. 

وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء قد تعهد في 
برنامج عمله أن يزرع مليون شجرة على امتداد 
جغرافية المدينة، إال أن هذه األشجار لم تظهر 

لحد الساعة، رغم اقتالع عدد من األشجار من 
الكبرى كابن تاشفين وشارع  بعض الشوارع 
الشجر بمنطقة اسباتة ولم تعوض تلك األشجار 

والنخيالت بأي شيء سوى الطوار.  

اأربع حدائق فقط لأكثر 
من 5 ماليين ن�سمة 

الطلبة المهند�سون م�ستاوؤون
 من التعليم عن بعد 

جالل كندالي 
التعليم عن  بالرباط، استمرار  للمهندسين  الكبرى  المدارس  انتقد طلبة 
بعد، وهو ما جعلهم يعبرون عن استيائهم في بالغ لهم عما وصفوه بالوضع 
المزري، الذي باتوا يعيشونه بسبب اعتماد التعليم عن بعد وإغالق األحياء 

الجامعية والداخليات.
لطلبة  بعد  عن  التعليم  اعتماد  استمرار  المهندسون  الطلبة  وانتقد 
مدارس تكوين المهندسين العمومية في الوقت الذي تم فيه تخفيف التدابير 
االحترازية من خالل اعتماد التناوب بين التعليم الحضوري والتعليم عن 
بعد في المستويات الدراسية الثالثة، والمؤسسات الجامعية ذات االستقطاب 
المفتوح ومراكز األقسام التحضرية، ومما زاد الطين بلة بالنسبة لهم،هو 
التعليم  باعتماد  الخاصة  المهندسين  تكوين  ومعاهد  لمدارس  السماح 
الحضوري، وفتح الداخليات واألحياء الجامعية الخاصة بهم، وهوإجراء، 
يقول البالغ، بمثابة رصاصة الرحمة على ما يسمى تكافؤ الفرص في هذا 
القطاع الحساس، لما يعطيه من أفضلية في التكوين للمدارس الخاصة على 

حساب المدارس العمومية.
وأكد الطلبة المهندسون أن هذه التخبطات التي طالت السنة الجامعية 
معامل  ومسيري  الغد،  مهندسي  شغلت  السنة، قد  هذه  وبداية  الماضية 
تكوينهم  عن  الحيوية  األوراش  من  وغيرها  الدراسات  ومكاتب  ومصانع 
الدراسي وتحصيلهم األكاديمي، كما أن التعليم عن بعد بالنسبة لزمالئهم 
الذين يعيشون في المناطق النائية هو في الحقيقة بعد عن التعليم، ألن أغلبهم 
وجد نفسه منذ مارس من العام الماضي منقطعا كليا أو جزئيا عن الدراسة 
بسبب غياب شبكة األنترنيت أو ضعف صبيبها، كما أنه لم تتم االستجابة 

لشكواهم رغم استغاثتهم أكثر من مرة.
يساوي خسارة  التكوين  ناقص  مغربي  مهندس  كل  أن  البالغ،  وكشف 
ماليين الدراهم مستقبال حينما يتولى مسؤوليات في مؤسسات تساهم في 
إنعاش االقتصاد الوطني، موضحا أن للتكوين الهندسي باإلضافة إلى شقه 
الفعلي  الحضوري  إما  أغلبها  النظري متطلبات تطبيقية خاصة تستدعي 
للطلبة في المدارس مع األساتذة قصد المواكبة والتأطير، أو االستفادة من 

تجهيزات المختبرات والقاعات التخصصية .
في  المغربي  للمهندس  الحساس  الدور  المهندسون على  الطلبة  وشدد 
الدفع بعجلة التنمية بالمغرب، موضحين أن كل نقص أو تفريط في جودة 
التكوين بمدارس المهندسين سيؤدى ثمنه مستقبال على مستوى كفاءة األطر 
المغربية، ما سيؤثر بشكل مباشر على االنتعاشة االقتصادية والتطور غير 

المسبوق في قطاع الصناعة التي تشهدها المملكة حاليا.

عدم تفعيل الوحدة المغاربية المرجوة 
ي�سيع على �سعوبها و حكوماتها 2,5 %من 

الناتج الداخلي الخام
جدد اتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي، التذكير بتاريخ 
، واإلمكانات  المغاربية  المنطقة  العالقات بين شعوب  وحاضر ومستقبل 
المتاحة لتطورها تطوراً حقيقياً وفعلياً يجعل منها تكتال اقتصادياً واجتماعيًا 

ومعرفيًا وعلميًا وثقافيًا وسياسيًا قويًا أمام اآلخر.
واستحضر اتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي،   األوضاع 
الراهنة في الدول المغاربية الخمس، و ما تعرفه و شعوبها من أزمات ، إما 
سياسية بفعل انعكاسات » الربيع العربي«، و بسبب عدم قدرة حكوماتها 
على التدبير الجيد و العقالني القائم على أسس الديموقراطية  و الحداثة 
في مسلسل ما بعد عشر سنوات من االنتفاضات الشعبية كما يسجل ذلك 
بكل من الجزائر و تونس و ليبيا، و إما أزمات اقتصادية و اجتماعية متفاوتة  

بسبب انعكاسات  كوفيد 19.
ونبه البالغ المسؤولين إلى أن عدم تفعيل الوحدة المغربية المرجوة 
يضيع على شعوبها و حكوماتها %2,5 من الناتج الداخلي الخام ،و يساهم 
في تثبيت أسباب الصراعات و الخصومات بين الحاكمين و التي تنعكس 
،متمنيا   المنطقة  بنات  و  أبناء  بين  األخوة  عالقات  على  محالة  ال  سلبا 
لدولتي ليبيا و الجزائر سيادة القانون بتدبير سلطات شرعية على أساس 
الديمقراطية و العدالة و سيادة القانون و احترام حقوق اإلنسان و المساواة 
في الحقوق و الواجبات و الفرص لجميع مواطنيها و مكوناتها نساء و رجاال، 
و يتمنى لتونس التوفيق في عمليات استكمال مؤسساتها الديموقراطية 
المغرب استمرار االستقرار االجتماعي و  ،كما يرجو لها و لموريتانيا و 
النهضة االقتصادية للخروج من اآلثار السلبية لكوفيد 19 على مؤسساتها 

االقتصادية و طبقاتها االجتماعية  .
 وعبر اتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي  عن مساندته لكل 
مبادرات التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية التي تهدف إلى الوحدة 
المغاربية ، و التي يجمع بين شعوبها الدين و اللغة و الثقافة و التاريخ من أجل 
استقرار المنطقة وتقدمها و عيشها الكريم بعدالة اجتماعية،ويناشد المكونات 
السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية والنسائية والتربوية واالقتصادية 
في الدول المغاربية العمل على المعالجة الرصينة والهادئة تجاوزًا لألزمة 
المفتعلة بين المغرب و الجزائر و تنفيذا للرغبة و مطلب  شعبيهما إعدادًا 
لمنطقة مغاربية ديمقراطية متقدمة ومزدهرة ينعم شعوبها بالعيش الكريم 

والعدالة االجتماعية والديمقراطية المحلية والجهوية والوطنية.
ودعا البالغ  القائمين على أمر السياسة في البلدان المغاربية لمضاعفة 
الجهود تكريسًا للسلم واألمن بالمنطقة المغاربية وازدهار شعوبها اقتصاديًا 
واجتماعيًا ومعرفيًا وثقافيًا وفكريًا،راجيا مساهمة كل المسؤولين في كل 
المستويات بالعمل على فك الحصار المضروب على الوحدة المغاربية بين 
شعوب المنطقة، مع التفعيل الحقيقي والفعلي التحاد المغرب العربي في 

كل مستوياته.
وندد اتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي، بكل الممارسات 
التي تساهم في تشتيت منطقة المغرب العربي وتعرقل المساعي الحميدة 
المبذولة لجعلها قوة حقيقية جهوياً بمواردها البشرية والطبيعية واالقتصادية 
والمعرفية والثقافية والسياسية والنقابية،داعيا  األساتذة الباحثين بدول 
كل  وتسخير  التعبئة  إلى  والمغرب  وليبيا  وموريتانيا  تونس  و  الجزائر 

الوسائل التضامنية بين الشعوب المغاربية. 
 وعبر البالغ عن  التزام رئاسة االتحاد التزامًا راسخًا بالوقوف إلى جانب 
الشعوب المغاربية في سعيها لتحقيق المصالحات الوطنية واالستقرار واألمن 
واالزدهار وكذلك الستعادة الشرعيات الديموقراطية،و استعداد اتحاد نقابات 
التعليم العالي بالمغرب العربي لالنخراط وطنيًا وجهويًا وإقليميًا ودوليًا في 
كل مبادرة تسعى إلى تجسيد األخوة الثابتة بين شعوب المنطقة المغاربية .

ج. ك
 

الأ�سر التي تراأ�سها ن�ساء عانت اأكثر في الولوج اإلى الرعاية ال�سحية  

النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمحمدية تدين الحمالت الم�سعورة 
لالإعالم الجزائري وترحب بقانون الم�ساهمة المهنية الموحدة

  ندوة وطنية حول 
»دور �سحافة المغرب الكبير

 في الندماج المغاربي«
الفيدرالية  ت��ن��ظ��م    
ال��م��غ��رب��ي��ة ل��ن��اش��ري 
وطنية  ن��دوة  الصحف 
ص��ح��اف��ة  "دور  ح����ول 
ال��م��غ��رب ال��ك��ب��ي��ر في 
المغاربي"،  االن��دم��اج 
األساتذة  فيها  يشارك 
الصديق معنينو وخليل 
الهاشمي اإلدريسي وعبد 
الحميد  جماهري، وذلك 
فبراير   26 السبت  يوم 
ب���وج���دة، ل��ت��ت��وج ه��ذه 
التظاهرة ب� "نداء وجدة" 
من أجل صحافة مغاربية 

بدل  المستقبل  أجل  من  البناء  في  مهنية موحدة تساهم 
اجترار ضغائن الماضي، مع وقفة رمزية في الحدود المغربية 

الجزائرية عنوانها "الحلم المغاربي".
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مع تمكن املغرب من تلقيح أزيد من مليونني 
اليوم،  حدود  إلى  شخص،  املليون  ونصف 
ضد  للتلقيح  الوطنية  الحملة  وتيرة  بفضل 
النماذج  أحد  اململكة  أضحت  »كوفيد19-«، 

العاملية في مجال تدبير الجائحة.
القارة  مستوى  على  املغرب،  يتصدر  إذ 
من  املستفيدين  األفراد  ومعدل  عدد  اإلفريقية، 
التلقيح، في الوقت الذي تحتل فيه اململكة، وفي 
املجال ذاته، املرتبة الـ15 على الصعيد العاملي.
للتلقيح  املجانية  الوطنية  الحملة  نجاح 
الدوليني،  املالحظني  عن  ففضال  ملموس. 
يخفي  ال  االجتماعية،  الشبكات  على  واألخبار 
بالظروف  اعتزازهم  أعمارهم،  بكافة  املغاربة، 
التي تجري فيها هذه الحملة، ال سيما وأن عددا 
من البلدان مازالت تعاني من أجل تأمني الحد 

األدنى من جرعات اللقاح الضرورية لسكانها.
مختبر  مدير  ابراهيمي،  الدين  عز  يعتبر 
والصيدلة  الطب  بكلية  الحيوية  التكنولوجيا 
بالرباط، أن االلتزام امللكي والتدبير االستباقي 
هذه  نجاح  مفاتيح  تعد  الساكنة  وانخراط 

الحملة الوطنية املجانية.
املغرب  لوكالة  ابراهيمي، في تصريح  وقال 
العربي لألنباء، إنه أخذا بعني االعتبار لنسبة 
تترواح  فترة  تلقيحها خالل  تم  التي  الساكنة 
يوجد  املغرب  فإن  أسابيع،  وأربعة  ثالثة  بني 
ضمن البلدان العشر األوائل في مجال التلقيح.
الحكيمة  الرؤية  وبفضل  أنه  إلى  وأشار 
والتزام جاللة امللك محمد السادس، فإن املغرب 

تبنى مقاربة استباقية في مكافحة الجائحة.

االلتزام امللكي تجسد أيضا من خالل الدور 
الذي اضطلع به العلماء، يضيف مدير املختبر، 
يوضح  الفيروس،  ضد  املعركة  هذه  فخالل 
اتخذت  الفيروسات،  علم  مجال  في  الخبير 
اللجان العلمية املغربية القرارات التي واكبها 

أصحاب القرار السياسي.
الوباء، كان املغرب قد اتخذ قرار  في بداية 
فرض الحجر الصحي قبل العديد من البلدان، 
لتقييم  الضروري  الوقت  على  بالتالي،  وتوفر، 
للمواجهة،  استراتيجية  وإعداد  الوضع 
من  مكن  مما  ثمني،  وقت  كسب  في  ساهمت 
الشروع في مرحلة الخروج من الحجر الصحي 

واالنكباب على مسألة التلقيح.
وسجل ابراهيمي أن املغرب تطرق ملوضوع 
بأن  مذكرا  استباقية،  مقاربة  ضمن  التلقيح 

املاضي،  اململكة كانت قد شرعت، ومنذ يونيو 
قبل  اللقاح،  اقتناء  أجل  من  مناقشات  في 
تجارية،  اتفاقيات  خالل  من  لذلك،  التوصل 

سواء مع »أسترازينيكا« أو »سينوفارم«.
وعلى الرغم من الصعوبة الكبيرة في التزود 
في  نجح  املغرب  فإن  الباحث،  يشيد  باللقاح، 

اقتناء كميات هامة. 
يتابع  الحملة،  هذه  لنجاح  اآلخر  العامل 
يتمتعون  املغاربة  أن  في  يكمن  ابراهيمي، 
بثقافة التلقيح، مسجال أن هذه الثقافة شجعت 

االنخراط الكبير للمواطنني في هذه العملية.
من جانب آخر، وبغية الحفاظ على الوتيرة 
ومواصلة حملة التلقيح في إطار هذه الدينامية 
اإليجابية، أبرز ابراهيمي أن الدولة تقترح على 
املواطنني »عقدا أخالقيا« جد واضح: فمن جهة، 

تحاول الدولة جلب أكبر عدد من الجرعات من 
أجل حملة تلقيح مكثفة، بغية استهداف فئات 
املواطنني  فإن  أخرى،  جهة  ومن  شبابا،  أكثر 
التي  الحاجزية،  التدابير  الحترام  مدعوون 
تعد جد بسيطة غير أنها ناجعة إزاء الفيروس 

والسالالت املتحورة املحتملة.
فباحترام هذا »العقد املواطن«، سننجح في 
الحد من انتشار الفيروس، وظهور املتحورات 
في  املوجودين  األشخاص  عدد  وكذا  الجديدة، 

اإلنعاش وأيضا عدد الوفيات.
ثالثة  غضون  وفي  إبراهيمي،  يبرز  بذلك، 
صحة  على  الحفاظ  في  سننجح  أشهر، 
ما  االختطار  عوامل  لديهم  الذين  األشخاص 
فوق 55 سنة، موضحا أن تجاوز هذه املرحلة 
قد  سنكون  جهة  فمن  باهرا،  نجاحا  سيكون 
نجحنا في حماية األشخاص ما فوق 55 سنة 
بفضل اللقاح، ومن جهة أخرى األشخاص أقل 
من 55 سنة الذين لن يتعرضوا لحاالت خطيرة. 
وإجماال، فإن احترام هذا العقد كفيل بتحديد 

وقت الخروج من الجائحة بشكل كلي.
يناير(   28( أولى  مرحلة  وبعد  أنه  يذكر 
األمر  األولوية، ويتعلق  ذات  الفئات  استهدفت 
بمهنيي الصحة البالغني من العمر 40 سنة فما 
املسلحة  والقوات  العمومية  والسلطات  فوق 
من  ابتداء  التعليم  ورجال  نساء  وكذا  امللكية 
45 سنة واألشخاص املسنني البالغني 75 سنة 
منذ  أعلنت،  قد  الصحة  وزارة  كانت  فوق،  فما 
11 فبراير الجاري، عن توسيع العملية لتشمل 
65 سنة فما فوق، قبل اإلعالن،  الفئة العمرية 
األحد املاضي، عن توسيع العملية لتشمل كذلك 
و64   60 بني  ما  واملواطنني  املواطنات  الفئة 

سنة، والحاملني ألمراض مزمنة.

في يوم دراسي عقده الفريق االشتراكي بالغرفة األولى

مرتكزات االحتاد .. التعددية - العدالة االنتخابية - التمييز 
االإيجابي -ال�شفافية والتخليق

وزير الداخلية يقدم ما توافقت عليه االأحزاب عرب م�شاريع 
الإ�شالح منظومة االنتخابات

مكتب الرباط  
 محمد الطالبي

 
االتحاد  أن  على  محب  محمد  شدد 
ونظام  اقتراع  نمط  عن  يدافع  االشتراكي 
انتخابي يقوي التعددية واملنافسة، وقال 
األول  الكاتب  باسم  عرض  في  محب، 
االشتراكي  الفريق  أمام  لشكر  إدريس 
بالغرفة األولى في إطار يوم دراسي حول 
إن  االنتخابية،  القوانني  مشاريع 
املاضي،  منذ مارس  انطلقت  املشاورات 
الفرقاء  كافة  مع  الجائحة،  ظروف  رغم 
منطلقا  الحزب  مذكرة  كانت  حيث 
االتحاد وموقفه من  دور  كما هو  للنقاش 
عضو  وتقويتها . وذكر  املؤسسات  بناء 
باملنطلقات  للحزب،  السياسي  املكتب 
التي يؤسس عليها االتحاد مواقفه بحيث 
والحفاظ  السياسية  التعددية  تخص 
القطبية  وتكريسها ومواجهة  عليها 
تكريسها ضدا  يراد  التي  املصطنعة 
التعددي  املغرب  وتاريخ  الدستور  عن  
ضمان  إلى  أيضا  الحزب  يسعى  ،كما 
األصوات  أن  وضمان  االنتخابية  العدالة 
تمثيلية  ضمان  وكذلك  املقاعد،  توازي 
الريادي،  بدورهن  يليق  بشكل  النساء 
وتماشيا  البالد  دستور  منحها  والتي 
االشتراكي  لالتحاد  الثابت  املوقف  مع 
الذي تخص قضايا النساء باألولوية، كما 
مغاربة  دعم  أهمية  إلى  املتدخل  أشار 
أيضا إلى  االتحاد يسعى  أن  وأكد  العالم 
تخليق العملية االنتخابية من خالل الحد 

والسعي  والتعويضات،  املهام  تعدد  من 
العمليات  مختلف  شفافية  ضمان  إلى 
بأن  أيضا  محب  االنتخابية . وأضاف 
املقتضيات  من  عدد  في  توافقا  هناك 
واملشاريع ليبقى القاسم االنتخابي نقطة 
وسيحسم  واحد  حزب  عليها  يعترض 
أمرها داخل أروقة املجلس مشددا بالقول 
بلقنة«،  وبدون  معقولة  تعددية  »نريد  
بأهم املستجدات  املتحدث أيضا  كما ذكر 
املشاريع  بها  جاءت  التي  واإلصالحات 
روح  على  الحفاظ  تم  حيث  واالتفاقات 
دوائر  وإحداث  اإليجابي  التمييز  آلية 
للنساء  الوطنية  الالئحة  جهوية عوض 
التمثيلية  القيمة  من  والرفع  والشباب 
حاالت  وتوسيع  املحلية،  بالجماعات 
التنافي وضبط تمويل األحزاب السياسية 
وكذا ضبط استعمال املال في االنتخابات، 
الترحال  استمرار  على  االتفاق  وتم 
أيضا  التعديالت  همت  كما  السياسي، 

مجلس املستشارين والغرف . 
الذي  الدراسي،  اليوم  واستمر 
الفريق،  أمام رئيس  شقران  سيره 
ونائبات  لنواب  مبداخالت واقتراحات 
وضعها  تقرر  والتي  االشتراكي  االتحاد 
الفريق  مواقف  تدبير  خالصات  في 
والتنسيق  التشاور  إطار  في  االشتراكي 

بني الحزب وممثليه في البرملان.
عبد  الداخلية،  وزير  قال  السياق  وفي 
النصوص  مشاريع  إن  لفتيت،  الوافي 
املنظومة  منها  تتألف  التي  التشريعية 
االنتخابية املتعلقة باإلعداد لالستحقاقات 
النظام  تطوير  تروم  املقبلة،  االنتخابية 

االنتخابات  صدقية  لدعم  االنتخابي 
إجراءات  اعتماد  طريق  عن  الوطنية 

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

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

تاريخ املمارسة الديمقراطية الوطنية.
النصوص  مشاريع  أن  لفتيت  وأكد 
هادف  حوار  ثمرة  تعد  اليوم  املعروضة 
أغلب  االعتبار  بعني  يأخذ  بناء،  ونقاش 
عنها  عبرت  التي  واالقتراحات  اآلراء 
مناقشتها  وتمت  السياسية  الهيئات 
إيجابي  مناخ  في  بشأنها  والتوافق 

ومسؤول.

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

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

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

احلملة الوطنية للتلقيح �شد »كوفيد19-«.. مفاتيح النجاح

دعا االتحاد األوروبي إلى الخروج من منطق األستاذ والتلميذ  

 بوريطة ي�شائل اأوروبا حول ال�شحراء:
اليوم �شينطلق القطار، فهل �شتظل اأوروبا �شلبية  ؟ 

عماد عادل 

بعد الضجة التي أحدثتها الزيادة في أسعار زيوت املائدة، وارتفاع أصوات املطالبني ـ في مواقع 
التواصل االجتماعي بشن حملة ملقاطعة منتجات شركة لوسيور كريسطال، خرجت هذه األخيرة أمس 
ببالغ صحفي تبرر فيه األسباب التي دفعتها إلى الزيادة في أسعار منتوجاتها، معتبرة أنها »تتفهم 
القلق واالنزعاج الذي خلفه ارتفاع أسعار زيوت املائدة بالسوق املغربية خالل األشهر األربعة املاضية.«
الفاعلني  التي همت جميع  الزيادة  أن هذه  عاما،   80 منذ  املغرب  في  املتواجدة  الشركة  وأوضحت 
راجعة باألساس إلى ارتفاع مهم في أسعار املواد الزراعية األولية على الصعيد الدولي. وقالت إنه منذ 

شهر ماي 2020، بلغ ارتفاع سعر الصوجا 80 % وسعر عباد الشمس 90%.
األزمة  هذه  في ظل  اململكة  ربوع  بمختلف  األسواق  تموين  على ضمان  عملت  أنها  الشركة  وأكدت 
الصحية العاملية، حيث »تمكنت لوسيور كريسطال من تأمني مخزون مهم من املواد األولية وذلك لتفادي 
حدوث أي نقص مرتبط بهذه املادة الحيوية. وهذا ما مكن من تأخير أثر ارتفاع األسعار العاملية على 
السوق الوطنية. إال أنه مع استمرار ارتفاع أسعار املواد الزراعية األولية، وجدت لوسيور كريسطال 

نفسها مضطرة إلى عكس جزء من هذه الزيادات على أثمنة منتوجاتها.«
ووعدت الشركة بأنها »ستواصل بذل قصارى جهدها للتخفيف من أثر تقلب األثمنة العاملية للمواد 

الزراعية األولية. حماية للقدرة الشرائية للمستهلكني املغاربة«.
وقد فوجئ املستهلكون بارتفاع سعر اللتر الواحد من زيت املائدة بدرهمني، فيما ارتفع ثمن قارورة 5 
لترات بـ10 دراهم، وهو ما اعتبروه زيادة »صاروخية« ستنهك قدرتهم الشرائية املتضررة أصال بسبب 

استمرار تداعيات األزمة الوبائية على شرائح واسعة من املواطنني.
وبينما تتوالى االنتقادات واالحتجاجات العفوية من املواطنني ضد شركة لوسيور كريسطال، التي 
مازالت تهيمن على الحصة الكبرى من سوق زيوت املائدة في املغرب، تبني أن معظم الشركات املنافسة 
عمدت هي األخرى إلى زيادات ملحوظة في أسعار  منتجاتها ولكن بدرجة أقل مما سجل لدى الشركة 

التابعة ملجموعة »أفريل« الفرنسية .
وأكدت لنا مصادر من قطاع التجار والحرفيني، أن شركة »سيوف« مثال، عمدت إلى زيادة درهم واحد 
من حجم 5 لترات إلى 67  في اللتر لينتقل من 12 إلى 13 درهما، فيما وصل ثمن قارورة »سيوف« 
درهما عوض 63 درهما من قبل، ونفس الزيادة طبقتها الشركة املنتجة لزيت املائدة من عالمة »لوسرا« 
والتي بموجبها أصبحت قارورة اللتر الواحد تعادل 14 درهما عوض 13 درهما من قبل، بينما وصل 
فقد حافظت على نفس  سعر القارورة من حجم 5 لترات 66 درهما عوض 63 درهما. أما عالمة »ليو« 

أسعارها دون زيادة في حدود 67 درهما لكل قارورة من 5 لترات.
بتدخل  املستهلك  حماية  جمعيات  طالبت  املائدة،  زيوت  أسعار  في  املتزامنة  الزيادات  هذه  وأمام 
والتأكد  القطاع،  في  الفاعلني  قبل  من  املنافسة  شروط  احترام  مدى  على  للوقوف  املنافسة  مجلس 
»جمعية  مستوى  على  سيما  األسعار،  في  الزيادة  على  واالتفاق  التواطؤ  إلى  هؤالء  لجوء  عدم  من 
في هذه  املفاجئة  الزيادة  والوطنية هذه  املحلية  الجمعيات  املائدة«، واستنكرت معظم  زيوت  منتجي 
الظروف الصعبة .، واعتبرت أن هذه الزيادات ال تحترم حقوق املستهلك التي جاء بها القانون 31.08 
االقتصادية. حقوقه  حماية  في  الحق  و  اإلخبار  في  الحق  وأهمها  املستهلك،  حماية  بتدابير   املتعلق 
كما طالبت هذه الجمعيات بالتدخل العاجل لكل من الحكومة و البرملان و مجلس املنافسة لفتح تحقيق 
قصد الحد من هذه الزيادة التي ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنني مع فتح ملف جودة وسالمة 
الزيوت التي ال تتوفر على معلومات تبني أنواع البذور املصنعة منها .كما دعت إلى ضرورة إعادة النظر 

في القانون 12.104 املتعلق بحرية األسعار و املنافسة . 

واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  دعا   
املقيمني بالخارج، ناصر بوريطة، االتحاد األوروبي إلى الخروج 
من منطقة الراحة الخاصة به ودعم الدينامية اإليجابية الجارية 

في الصحراء املغربية.
وفي معرض رده على سؤال لوكالة أوروبا حول قرار الواليات 
أكد  صحرائه،  على  املغرب  بسيادة  االعتراف  األمريكية  املتحدة 
الوزير أن األمر يتعلق بـ "تطور طبيعي للموقف األمريكي، الذي 
يعتبر منذ سنة 2007، بأن مبادرة الحكم الذاتي املغربية تشكل 
النزاع  لهذا  نهائي  حل  إيجاد  أجل  من  وواقعيا  جادا  أساسا 
اإلقليمي"، موضحا أنه "عندما نقول حكم ذاتي، فال أظن أن هناك 

حكما ذاتيا خارج السيادة".
"يعزز من فرص التوصل إلى حل  وأشار إلى أن هذا املوقف 
هذا  من  بمسلسل  لاللتزام  مستعد  "املغرب  أن  مسجال  نهائي"، 
لقضية  إيجاد حل  أجل  من  املتحدة،  األمم  إشراف  القبيل، تحت 

الصحراء في إطار مبادرته للحكم الذاتي".
وذكر الوزير في هذا الصدد بأن 42 دولة قامت عند متم يناير 
يتعلق بموقف  "األمر ال  أن  املقاربة، موضحا  بدعم هذه  املاضي 

معزول، لكن بتوجه على مستوى املجتمع الدولي".
وفي هذا السياق، دعا بوريطة االتحاد األوروبي إلى الخروج 

من منطقة الراحة الخاصة به.
وأكد أنه "يكفي أن تخرج أوروبا من منطقة راحتها وتدعم هذا 
التوجه الدولي"، مشيرا إلى أن "العملية راوحت مكانها على مدى 
سنوات"، واليوم "هناك توجه ينبثق، وهو ما ينبغي على االتحاد 

األوروبي تبنيه".
وأكد الوزير في نفس السياق، أن أوروبا في حاجة إلى منطقة 
األماني  "هذه  أن  مسجال  وآمنة،  مستقرة  والصحراء  للساحل 

يمكن أن تظل جامدة في حال عدم وجود التزام".
اليوم، سينطلق القطار، فهل ستظل أوروبا  وتساءل بوريطة: 

سلبية أو أنها ستساهم في هذه الدينامية ؟
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  وأكد 
املقيمني بالخارج، أنه يتعني على أوروبا، في عالقتها مع الجوار 
األستاذ  منطق  من  الخروج  املتوسطي،  للحوض  الجنوبي 

والتلميذ.
املغرب  بسحب  املتعلق  األوروبي  االتحاد  قرار  على  وتعليقا 
الوزير أن اململكة اعتبرت  الرمادية للضرائب، سجل  القائمة  من 
امللفات  لتدبير  أساسا  يشكل  أن  ينبغي  الحوار  أن  البداية،  منذ 
الحساسة بني الشريكني، وأن االتحاد األوروبي، عبر هذا النوع 
من  الشراكة  االعتبار  بعني  يأخذ  أن  عليه  يتعني  القوائم،  من 

منظورها الشامل.
معايير  وضع  بمقدوره  ليس  األوروبي  "االتحاد  أن  وأوضح 
فنحن  كايمان،  لجزر  بالنسبة  نستخدمها  إننا  والقول  معينة 
"إذا كان الجوار الجنوبي  نستخدمها للمغرب"، مشيرا إلى أنه 
من طرف  املتخذة  القرارات  عواقب  يتحمل  أن  ينبغي  فال  مهما، 

االتحاد األوروبي".
ينبغي  املتوسط،  جنوب  "دول  فإن  لبوريطة،  وبالنسبة 
إشراكها، ليس في القرار، ولكن على األقل في التفكير"، الفتا إلى 
أن "املغرب طلب من االتحاد األوروبي الخروج من منطق األستاذ 
والتلميذ، والدخول في منطق التشاور حيث يستوعب كل واحد 
انشغاالت اآلخر، قصد التوصل إلى حلول بوسعها تلبية مصالح 

أوروبا دون اإلضرار بمصالح املغرب".
وحسب الوزير، فإن املنطق نفسه يسري بالنسبة لتدبير ملف 

الهجرة.

وأشار إلى أن "كل نهج يسعى إلى العثور على الجناة عوض 
فالهجرة هي ظاهرة طبيعية بني الضفتني"،  الحلول يعد سيئا، 
أجل  من  منسقة  تكون  أن  يتعني  املعتمدة  "املقاربة  أن  موضحا 

إيجاد حل لتحدي مشترك، وليس إللقاء اللوم".
بكل شيء  اإللقاء  هو  السهل  "الحل  فإن  لبوريطة،  وبالنسبة 
على ظهر بلدان العبور، ألن تسوية منبع املشكل يبدو صعبا، وألن 
هناك ضغطا سياسيا في بلدان االستقبال، حتى أن ال أحد يريد 
خوض نقاش رصني وشفاف حول ظاهرة الهجرة، إذن، فإن اللوم 

املفرط لدول العبور هو مسار سيء".
وأكد الوزير في هذا السياق، أن "املغرب يتحمل مسؤولياته، 
من  وال  وظيفته  ليس  ذلك  ألن  الدركي،  دور  أبدا  يلعب  لن  لكنه 

صميم قناعته".
وأضاف بوريطة أن املغرب "يعتبر بأن ظاهرة الهجرة مبالغ 
فيها ألسباب سياسوية بدال من أن تكون موضوعية"، مبرزا أن 
"األرقام تظهر بأن الهجرة اإلفريقية نحو أوروبا تندرج في نطاق 

األقلية: إنها أقل من شخص واحد من بني كل عشرة".
وذكر أنه بتنسيق مع إسبانيا خصوصا، ينفذ املغرب عمليات 
ملكافحة شبكات التهريب التي ال توجد بالضرورة على هذه الضفة 

من الحوض املتوسطي.
واملادي  األمني  والجهد  كبير،  املفككة  الشبكات  عدد  إن  وقال 
املبذول من طرف املغرب يتوخى أن تكون الطريق الغربية للهجرة 
مقارنة  طريق  أهم  تعد  كانت  لو  حتى  استخداما،  األقل  هي 

بالطريقني الوسطى والشرقية.
وبخصوص التواصل األخير لالتحاد األوروبي بشأن سياسته 
الجديدة للجوار الجنوبي، أكد بوريطة أن "الوباء يدعو الشراكة 
بني املغرب واالتحاد األوروبي إلى استشراف ما بعد كوفيد19-. 
وما بعد كوفيد19-، هو ليس فقط الجوار، بل إنه تعاون كالسيكي، 

مثمر للغاية".
من  مهم  األوروبية  للمفوضية  األخير  التواصل  أن  واعتبر 
حيث توقيته ومجدد في مقاربته، منوها ببذل املفوض األوروبي 
التشاور  غايته  لجهد  األوروبي عموما،  واالتحاد  فاريلي  أوليفر 
مع البلدان املعنية قبل إتمام البيان، بينما "كنا نكتشف ذلك من 

خالل وسائل اإلعالم".
وسجل الوزير أن مضمون خطاب املفوضية األوروبية "يدعمنا 
في النهج الشامل"، مذكرا بأن املغرب واالتحاد األوروبي اتفقا في 
2019، على أربعة محاور للتعاون تعتبر اليوم على قدر  يونيو 

كبير من األهمية.
اإلثنا عشر  املشاريع  بني  من  في سبعة  أنه  بوريطة  وأضاف 
الرئيسية املقترحة، السيما صندوق محمد السادس لالستثمارات 
والحماية  املستدامة،  الفالحة  املتجددة،  الطاقات  االستراتيجية، 
الوطنية  األولويات  بني  تقاطعا  املغرب  "يستشعر  االجتماعية، 
واألولويات التي يرغب االتحاد األوروبي منحها في عالقاته مع 

الجوار".
لدى  املتكررة"  "الدعوى  حول  سؤال  على  رده  معرض  وفي 
والصيد  الفالحة  باتفاقيات  ارتباطا  األوروبية  العدل  محكمة 
"حرب  من  بنوع  أكثر  يتعلق  األمر  أن  الوزير  أكد  البحري، 

العصابات".
مشيرا  باستراتيجية"،  وليست  عصابات  حرب  "إنها  وقال 
املغرب واالتحاد  بالشراكة بني  أوروبا تؤمن  كانت  "إذا  أنه  إلى 
األوروبي، فعليها أن تدرك بأن هذه الشراكة لها أعداؤها. األمر 

متروك ألوروبا للرد على هذه االعتداءات القضائية".

جمعيات حماية امل�شتهلك تدعو احلكومة وجمل�س املناف�شة 
للتحقيق يف التواطوؤ املحتمل لل�شركات املنتجة

التواصل  تقنية  عبر  األربعاء،  أمس  بدأت    
اإلقليمي  االستعراض  مؤتمر  أعمال  املرئي، 
واملنظمة  اآلمنة  للهجرة  العاملي  لالتفاق  األول 

والنظامية في املنطقة العربية.
ملدة  سيستمر  الذي  املؤتمر،  في  ويشارك   
يومني، الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، 
الستعراض  املعنيني  املصلحة  أصحاب  وجميع 
التقدم املحرز في تنفيذ االتفاق منذ اعتماده في 
عام 2018 كأول اتفاق تفاوضي بني الحكومات، 

يعالج الهجرة الدولية بجميع أبعادها.
الشؤون  وزير  املؤتمر،  في  املغرب  ويمثل   
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني 

بالخارج، ناصر بوريطة.
املنظمة  من  كل  مظلة  تحت  الحدث  وينظم   
املتحدة  األمم  ولجنة  للهجرة،  الدولية 
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(، 
وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع شبكة األمم 

املتحدة اإلقليمية للهجرة في املنطقة العربية .

دشتي،  روال  شددت  باملناسبة،  كلمة  وفي   
األمينة التنفيذية لإلسكوا، أنه يتعني اليوم أكثر 
من أي وقت مضى، العمل معا إلدماج املهاجرين 
من  والحد  االجتماعية،  السياسات  بعض  في 
الكراهية والتمييز ضدهم، وضمان هجرة آمنة 

ومنظمة ونظامية. 
من  املهاجرين  لكل  تقديرها  عن  عبرت  كما 

وإلى املنطقة العربية ملا يقدمونه للمنطقة.
 من جهته أشار املدير العام للمنظمة الدولية 
منسقا  بصفته  فيتورينو،  انتونيو  للهجرة، 
لشبكة األمم املتحدة للهجرة، إلى أن املراجعات 
وتعزيز  وتقييم  ملناقشة  فرصة  توفر  اإلقليمية 
وتسليط  الهجرة،  بشأن  اإلقليمي  التعاون 
الضوء على قابلية تكيف االتفاق العاملي للهجرة 
على  الحفاظ  بهدف  الجماعية  الجهود  لتطوير 
اآلثار  آمنا وحماية املستضعفني وتعزيز  عاملا  

التنموية اإليجابية للتنقل البشري.
 أما األمني العام لجامعة الدول العربية، أحمد 

أبو الغيط، فسجل أنه يتعني تحقيق االستفادة 
بالوصول  مجتمع  أي  في  املهاجرين  من  املثلى 
االعتبارات،  كافة  بني  مناسبة  توازن  نقطة  إلى 
موضحا  والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية 
أن نقطة التوازن هذه، تختلف من مجتمع آلخر، 

وتتطور أيضا عبر الزمن.
ممثلو  سيقدم  املؤتمر،  فعاليات  وخالل   
الحكومات املشاركة من املنطقة العربية النتائج 
الرئيسية من التقارير الوطنية الطوعية لالتفاق 
العاملي للهجرة الخاصة بهم، مع تسليط الضوء 
واجهتهم  التي  والتحديات  تجاربهم  على 
وبعض املمارسات الجيدة والدروس املستفادة، 
باإلضافة إلى الخطط املستقبلية على املستوى 

الوطني واإلقليمي.
 23 ال  األهداف  املؤتمر  يستعرض  كما   
لالتفاق، من خالل أربع موائد مستديرة، تناقش 
تفاعلية  مناقشات  عن  فضال  محددة،  مواضيع 

بني جميع املشاركني.

الرسائل  بتقديم  املؤتمر  وسيختتم   
عن  ستتمخض  التي  الرئيسية  والتوصيات 

املناقشات.
املراجعات  إجراء  إلى  دعا  االتفاق  أن  يذكر   
تبدأ  الدولية  الهجرة  معظم  أن  وأقر  اإلقليمية، 
االتفاق  مراجعات  وسترفع  األقليم.  داخل 
والوثيقة  األعضاء  الدول  قبل  من  الطوعية 
الختامية للمؤتمر اإلقليمى إلى املنتدى الدولي 
عام  في  سيعقد  الذي  الهجرة  ملراجعة  األول 

2022، كمساهمات من املستوى اإلقليمي. 
خالل  من  املتحدة،  األمم  منظومة  وتلتزم   
بدعم  للهجرة،  اإلقليمية  املتحدة  األمم  شبكة 
االتفاق  تنفيذ  إلى  السعي  في  الشركاء  جميع 
اإلطار  هذا  بأن  االعتراف  مع  للهجرة،  العاملي 
الهجرة  أن  لضمان  جيدة  أداة  يوفر  التعاوني 
في  بما  األفراد،  وأن  الجميع  على  بالنفع  تعود 
لالستجابة  املساهمة  يمكنهم  املهاجرين،  ذلك 

الجماعية لجائحة كوفيد 19.

انعقاد اأول موؤمتر اإقليمي ال�شتعرا�س االتفاق العاملي للهجرة االآمنة واملنظمة 
والنظامية يف املنطقة العربية مب�شاركة املغرب

لوسيور كريسطال تبرر الزيادة بارتفاع
 أسعار الصوجا وعباد الشمس



 مع ظهور نسخ متحورة عن فيروس كورونا، 
مجال  إلى  تُمت  تحوالت  حيال  القلق  ي��زداد 
متخصص للغاية، وسط األزمة الصحية الحادة 
الناجمة عن وباء كوفيد19-.في ما يأتي مع نعرفه 

حتى اآلن عن هذه النسخ المتحورة:
ثمة في الوقت الحاضر ثالث نسخ متحورة 
تثير قلقا شديدا، ظهرت للمرة األولى في إنكلترا 
اإلصابات  أن  )ولو  واليابان  إفريقيا  وجنوب 
سجلت لدى مسافرين وافدين من البرازيل، ما 
حمل على اإلشارة إلى النسخة باسم "المتحورة 

البرازيلية"(.
بموازاة ذلك، ثمة فئة ثانية من المتحورات 
بسبب  العالمية  العلمية  األوس���اط  تراقبها 
إشكالية،  تطرح  قد  التي  الجينية  مواصفاتها 

غير أن انتشارها ال يزال محدودا.
وأوضح مسؤول وحدة علم المجين التطوري 
في  الريبي  النووي  الحمض  ذات  للفيروسات 
معهد باستور في باريس إتيان سيمون لوريار 
األسابيع  لنا  "ستكشف  برس  فرانس  لوكالة 
فئة  ف��ي  ت��دخ��ل  ك��ان��ت  إن  المقبلة  واألش��ه��ر 

المتحورات المقلقة للغاية التي تنتشر بسرعة 
كبيرة، أو أنها ستبقى متحورات تنتشر بدون 

إثارة الكثير من المخاوف".
وتصنف جميع هذه المتحورات في عائالت 
أو "سالالت"، فتحتل على ضوء التحوالت التي 
مرت بها موقعا محددا في شجرة عائلة الفيروس 

األصلي سارس-كوف2-.
واتسعت القائمة في األسابيع األخيرة.

فرصدت على سبيل المثال ساللة أطلق عليها 
اسم "بي1.525" في اسكتلندا ونيجيريا وفرنسا 
وأستراليا، كذلك رصدت نسخ متحورة أخرى في 
كاليفورنيا وزامبيا وأوغندا، وصوال إلى فنلندا.

ظهور النسخ المتحورة ال يشكل مفاجأة على 
الفيروس  إذ يمر  اإلطالق، فهذا تطور طبيعي 
مع الوقت بتحوالت لضمان استمراره، وتورد 
موقعها  على  البريطانية  الصحية  األجهزة 
أربعة  من  أكثر  إلى  ف  التعر  "تم  اإللكتروني 

آالف متحورة لسارس-كوف2- عبر العالم".
وبينهم  األمريكيون  االختصاصيون  ويشير 
الخبير الحكومي أنطوني فاوتشي في مقال نشر 

األربعاء في مجلة "جورنال أوف ذي أميريكن 
ميديكال أسوسييشن" المتخصصة إلى أنه من 
بين هذه النسخ "وحدها نسبة ضئيلة تشكل 

مصدر قلق على الصحة العامة".
وما يبعث الخوف تحديدا هو التحوالت التي 

تحملها هذه الفيروسات.
فالمتحورات التي ظهرت في إنكلترا وجنوب 
إفريقيا والبرازيل تتشارك التحول ذاته المعروف 
ب�"إن501واي" الذي يمكن أن يزيد قدرتها على 
نقل العدوى. كذلك فإن النسختين المتحورتين 
والبرازيل  إفريقيا  جنوب  في  رصدتا  اللتين 
ب�"إي484كاي"،  يعرف  آخر  تحوال  تحمالن 
من  إما  المكتسبة  المناعة  يخفض  أنه  يعتقد 
عدوى سابقة )ما يزيد احتمال اإلصابة مجددا( 

وإما من اللقاح.
فهم  العاديين  الناس  على  عموما  ويصعب 
تطور المتحورات وخصائصها، ال سيما وأنها 
توحيدها  يتم  لم  تقنية  بأسماء محض  تعرف 
على الصعيد الدولي، وعلى سبيل المثال، فإن 
تعرف  بريطانيا  في  ظهرت  التي  المتحورة 

ب�"501واي.في1" أو "في أو سي01/202012" 
وهي من سالسة بي.1.1.7

ويحذر العلماء من استخدام عبارات "النسخة 
إفريقية"  "الجنوب  أو  البريطانية"  المتحورة 
التي قد تكون مسيئة إلى الدولة المشار إليها.

أوضح إتيان سيمون لوريار ""إننا على قناعة 
بأن النسخ المتحورة لديها قدرة أكبر على نشر 
العدوى، أقله النسخة اإلنكليزية، وبشكل متزايد 

الجنوب إفريقية".
لكن ذلك ال يستند في الوقت الحاضر سوى 
إلى بيانات وبائية، إذ يقيس الباحثون سرعة 
انتشار الفيروسات المتحورة ويستنتجون منها 

مدى قابليتها لالنتقال.
وهذا ال يسمح بالتوصل إلى رقم مؤكد، إذ 
يمكن أن تتبدل النتائج بحسب القيود المفروضة 

في المناطق المعنية.
وتأكيدا على ذلك، أعلنت السلطات البريطانية 
في بادئ األمر أن مدى انتشار المتحورة التي 
ظهرت في إنكلترا أكبر ب�50 إلى %70، استنادا 
إلى ما سجل محليا، لكن مع عدم حصول فورة 
هذه  تعديل  تحتم  أخ��رى،  بلدان  في  إصابات 

التأكيدات.
وتعمل عدة فرق من الباحثين في العالم على 
النسخ  لهذه  البيولوجية  الخصائص  تحليل 
تبدو  يجعلها  ما  معرفة  أمل  على  المتحورة 

أشد عدوى .
وأوضح مسؤول وحدة الفيروسات والمناعة 
في معهد باستور أوليفييه شوارتز الذي يقود 
"ثمة  برس  فرانس  لوكالة  الفرق  هذه  إحدى 
الشحنة  تكون  فقد  درسها.  يتحتم  فرضيات 
الفيروسية أكبر، أو قد يكون الفيروس المتحور 
أو  أكبر  بسهولة  الخاليا  اختراق  على  قادرا 

يتكاثر بسرعة أكبر".
وطرح باحثون من جامعة هارفارد األمريكية 

الناجمة  اإلصابة  أن  فاعتبروا  أخرى،  فرضية 
عن الفيروس المتحور قد تستمر وقتا أطول، 
وبالتالي يبقى المصاب معديا لفترة أطول من 

الزمن مما لو كان مصابا بالفيروس الشائع.
وإذا ما تأكد ذلك، "فقد يتطلب األمر فترة عزل 
أطول من األيام العشرة الموصى بها حاليا"، 
وفق ما كتب الباحثون في دراسة نشرت قبل 

فترة قصيرة.
وقتا  يستغرق  األبحاث  من  النوع  هذا  لكن 
وسيتطلب األمر عدة أسابيع بل ربما عدة أشهر 

للحصول على إجابات نهائية.
يمكن  "ما  سيمون-لوريير  إت��ي��ان  ي��ق��ول 
النسخة  أن  هو  االختبارات،  من  استنتاجه 
المتحورة اإلنكليزية ليست مصدر قلق بتاتا، 
في حين أن النسخة المتحورة الجنوب إفريقية 

تبعث إلى القلق".
وخلصت عدة دراسات مختبرية إلى نتيجة 
واحدة، وهي أن النسخة المتحورة التي ظهرت 
في جنوب إفريقيا تضعف على ما يبدو فاعلية 
المعروف  التحور  اللقاحات، وال سيما بسبب 
ب�"إي484كاي".ونشرت آخر دراستين األربعاء 
في مجلة "نيو إنغالند جورنال أوف ميديسين" 
فايزر/بايونتيك  من  علماء  وأجراها  الطبية، 
وموديرنا، المجموعتان اللتان صنعتا اللقاحين 

الرئيسيين المستخدمين في العالم.
وتظهر الدراستان أن كمية األجسام المضادة 
التي ينتجها الجسد بعد حقنه بأحد  الواقية 
اللقاحين، تتدنى حيال النسخة المتحورة التي 
ظهرت في جنوب إفريقيا، بالمقارنة مع المتحورة 
ما  وهذا  االعتيادي.  الفيروس  أو  إنكلترا  من 

يوحي بأن الحماية تكون أضعف.
دراسة  شوارتس  البروفسور  فريق  وحقق 
من النوع ذاته أظهرت أنه "من األصعب بكثير 
الوقاية من النسخة المتحورة التي ظهرت في 

جنوب إفريقيا مع الوقت".
للقاحات  بالنسبة  نفسه  األمر  لوحظ  كذلك 
أخرى، وخصوصا لقاح أسترازينكا الذي عدلت 
ذاته،  للسبب  استخدامه  عن  إفريقيا  جنوب 

ولقاحا نوفافاكس وجونسون أند جونسون.
االستنتاجات  من  يحذرون  العلماء  أن  غير 
المتسرعة. وحتى لو كانت اللقاحات أقل فعالية 
على النسخة المتحورة من جنوب إفريقيا، فهذا 

ال يعني أنها لن تكون فعالة إطالقا.
وتركز هذه األبحاث فقط على ناحية واحدة 
من االستجابة بعد التلقيح، وهي إنتاج األجسام 
المضادة. وكتب البروفسور فاوتشي وزمالؤه 
في المقال "إنها ال تقيم أنواعا أخرى من المناعة 
المحتملة، مثل الخاليا اللمفاوية تي وبي"، وهو 

ما يعرف بالمناعة الخلوية.
حذر المركز األوروبي للسيطرة على األمراض 
والوقاية منها بأن "النسخ المتحورة التي قد 

تكون اللقاحات أقل قاعلية ضدها )...( ستستمر 
على األرجح في الظهور".

وإن كانت السلطات الصحية في العالم أجمع 
تدعو إلى تسريع حمالت التلقيح قدر المستطاع 
تطلب  فهي  المتحورة،  النسخ  مع  سباق  في 
من مجموعات األدوية العمل على لقاحات من 
الجيل الجديد يتم تكييفها لتحارب نسخ متحورة 

جديدة.
والواليات  األوروب��ي  االتحاد  أعلن  كذلك، 
تهدف  برامج  وض��ع  األسبوع  ه��ذا  المتحدة 
الجيني  التسلسل  تحديد  عمليات  تعزيز  إلى 
المتحورة  النسخ  تطور  لمتابعة  الضرورية 

ورصد النسخ الجديدة عند ظهورها.
وفي هذه األثناء، يشدد العلماء على وجوب 
احترام تدابير الوقاية والتباعد االجتماعي التي 
تبقى مهمة سواء لفيروس كورونا الشائع أو 

للنسخ المتحورة عنه.

لقاحات  في السوق أو 
قيد التطوير  

المضادة  اللقاحات  من  العديد  إنتاج  مع   
لفيروس كورونا التي سوقت أو ما زالت قيد 
التجارب السريرية، عرض ألبرز مراحل تطويرها.

الحمض  بتقنية  يعمل  ال��ذي  اللقاح  أجيز 
النووي المرسال والذي طورته شركتا األدوية 
فايزر األمريكية العمالقة وبايونتيك األلمانية 
وال��والي��ات  األوروب���ي  االت��ح��اد  في  الناشئة، 
الدول  المتحدة وكندا وبريطانيا والعديد من 

األخرى.
الذي  اللقاح  أن  السريرية  التجارب  أظهرت 
جهاز  لمساعدة  الجسم  إلى  تعليمات  يرسل 
كوفيد19-  جزيئات  تحديد  على  المناعة 
وتدميرها، فعال بنسبة تزيد عن 95 في المئة.

موديرنا:

أعطيت الموافقة للقاح آخر يعمل أيضا بتقنية 
إلى  فعاليته  تصل  المرسال  النووي  الحمض 
94,1 في المئة لالستخدام في االتحاد األوروبي 
وأمريكا الشمالية وبريطانيا والعديد من الدول 

األخرى بما في ذلك إسرائيل وسنغافورة.
الناقل  تقنية  يعتمد  ال��ذي  اللقاح  أجيز 
األوروبي  االتحاد  في  لالستخدام  الفيروسي 

وبريطانيا ودول أخرى مثل الهند.
وأظهر اللقاح فعالية بنسبة 60 في المئة خالل 
التجارب السريرية، لكن االفتقار النسبي إلى 
بيانات السالمة والفعالية بين المشاركين األكبر 
سنا، دفع العديد من البلدان إلى التوصية بعدم 

إعطاء اللقاح لمن هم فوق 65 عاما.
سبوتنيك-في:

يعمل هذا اللقاح الروسي بطريقة مماثلة للقاح 
أسترازينيكا/أكسفورد لكن فعاليته تبلغ 91,6 

في المئة وفقا لنتائج التجارب.
وسمح أكثر من 12 بلدا باستخدامه من بينها 
بيالروس وأرمينيا وإيران والجزائر واألرجنتين 

وكوريا الجنوبية وفنزويال.
وقدم مصنعوه طلبا للموافقة عليه إلى وكالة 
األدوية األوروبية. والمجر هي الدولة الوحيدة 
في االتحاد األوروبي التي بدأت إعطاء جرعات 

من هذا اللقاح.
سينوفارم:

طو ر لقاحان في الصين باستخدام األسلوب 
التقليدي لحقن الفيروس المعطل من أجل تحفيز 

االستجابة المناعية.
والمجر  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  وبدأت 
وكمبوديا والبيرو وزيمبابوي إعطاء اللقاح الذي 
يقول مصنعوه إنه فعال بنسبة 79 في المئة.

سينوفاك:

يستخدم اللقاح الصيني اآلخر تقنية مماثلة 
وهو مصرح باستخدامه في الصين وتشيلي 

والبرازيل وتركيا.
وقدمت دول أخرى مثل أوكرانيا واألوروغواي، 

طلبات مسبقة للحصول عليه.
يقول مصنعوه إنه فعالة بنسبة 50 في المئة 
ضد فيروس كورونا )و80 في المئة ضد األشكال 
لم  التجارب  نتائج  لكن  المرض(  من  الخطرة 

تعلن بعد.

جونسون أند جونسون:

دولة  أول  األربعاء  إفريقيا  جنوب  ص��ارت 
تستخدم هذا اللقاح األمريكي، وهي فضلته في 
النهاية على أسترازينيكا الذي كان خيارها األول 
لكن تبين أنه غير فعال بشكل كاف ضد النسخة 

المتحورة الجنوب إفريقية لفيروس كورونا.
العمالقة  األمريكية  األدوي��ة  شركة  وطلبت 
الذي  للقاح  ط��ارئ  ترخيص  على  الحصول 
طورته والذي يعطي بجرعة واحدة، في الواليات 

المتحدة واالتحاد األوروبي.
66 في  أنه فعال بنسبة  التجارب  وأظهرت 
المئة ضد فيروس كورونا وتصل فعاليته إلى 
85 في المئة ضد األشكال الخطرة من المرض.

بهارات بايوتيك:

بتقنية  ط��ور  ال��ذي  اللقاح  ه��ذا  يستخدم 
غرار  على  الهند  في  حاليا  المعطل  الفيروس 

كوفيشيلد.
كانسينو:

اللقاح الصيني الصنع  الموافقة على  تمت 
الذي يعتمد على الناقل الفيروسي في المكسيك 
األسبوع الماضي، لكنها لم تبدأ باستخدامه بعد.

نوفافاكس:

تدرس وكالة األدوية األوروبية التي لها الكلمة 
النهائية في منح التراخيص الطبية في االتحاد 
األوروبي هذا اللقاح األمريكي الذي يعتمد على 
بروتينات تثير استجابة مناعية دون استخدام 

فيروس.
ويقول مصنعوه إنه فعال بنسبة 89,3 في 

المئة.
كيورفاك:

األسبوع  األوروب��ي��ة  األدوي���ة  وكالة  ب��دأت 
اللقاح  بيانات  مراجعة  إج���راءات  الماضي 
للقاحي  الذي يستخدم تقنية مماثلة  األلماني 

موديرنا وفايزر/بايونتيك.
تقول منظمة الصحة العالمية إن هناك حاليا 
69 لقاحا مضادا لفيروس كورونا في مرحلة 
التجارب على البشر. وهناك 180 لقاحا إضافيا 
قيد التطوير لكن ما زال يتعين اختبارها على 

البشر.
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أعلنت السلطات البريطانية في بادئ األمر أن مدى انتشار المتحورة 

التي ظهرت في إنكلترا أكبر بـ50 إلى %70، استنادا إلى ما سجل محليا، 

لكن مع عدم حصول فورة إصابات في بلدان أخرى، تحتم تعديل هذه التأكيدات.

يقول إتيان سيمون-لوريير "ما يمكن استنتاجه من 

االختبارات، هو أن النسخة المتحورة اإلنكليزية ليست مصدر قلق 

بتاتا، في حين أن النسخة المتحورة الجنوب إفريقية تبعث إلى القلق".

تظهر الدراستان 
أن كمية األجسام 

المضادة الواقية 
التي ينتجها الجسد 

بعد حقنه بأحد 
اللقاحين، تتدنى 

حيال النسخة 
المتحورة التي 

ظهرت في جنوب 
إفريقيا، بالمقارنة 
مع المتحورة من 

إنكلترا أو الفيروس 
االعتيادي. وهذا ما 

يوحي بأن الحماية 
تكون أضعف.

الن�سخ المتحورة من فيرو�س كورونا 
اأ�سد عدوى واأكثر مقاومة واإثارة للقلق



 مع ظهور نسخ متحورة عن فيروس كورونا، 
مجال  إلى  تُمت  تحوالت  حيال  القلق  ي��زداد 
متخصص للغاية، وسط األزمة الصحية الحادة 
الناجمة عن وباء كوفيد19-.في ما يأتي مع نعرفه 

حتى اآلن عن هذه النسخ المتحورة:
ثمة في الوقت الحاضر ثالث نسخ متحورة 
تثير قلقا شديدا، ظهرت للمرة األولى في إنكلترا 
اإلصابات  أن  )ولو  واليابان  إفريقيا  وجنوب 
سجلت لدى مسافرين وافدين من البرازيل، ما 
حمل على اإلشارة إلى النسخة باسم "المتحورة 

البرازيلية"(.
بموازاة ذلك، ثمة فئة ثانية من المتحورات 
بسبب  العالمية  العلمية  األوس���اط  تراقبها 
إشكالية،  تطرح  قد  التي  الجينية  مواصفاتها 

غير أن انتشارها ال يزال محدودا.
وأوضح مسؤول وحدة علم المجين التطوري 
في  الريبي  النووي  الحمض  ذات  للفيروسات 
معهد باستور في باريس إتيان سيمون لوريار 
األسابيع  لنا  "ستكشف  برس  فرانس  لوكالة 
فئة  ف��ي  ت��دخ��ل  ك��ان��ت  إن  المقبلة  واألش��ه��ر 

المتحورات المقلقة للغاية التي تنتشر بسرعة 
كبيرة، أو أنها ستبقى متحورات تنتشر بدون 

إثارة الكثير من المخاوف".
وتصنف جميع هذه المتحورات في عائالت 
أو "سالالت"، فتحتل على ضوء التحوالت التي 
مرت بها موقعا محددا في شجرة عائلة الفيروس 

األصلي سارس-كوف2-.
واتسعت القائمة في األسابيع األخيرة.

فرصدت على سبيل المثال ساللة أطلق عليها 
اسم "بي1.525" في اسكتلندا ونيجيريا وفرنسا 
وأستراليا، كذلك رصدت نسخ متحورة أخرى في 
كاليفورنيا وزامبيا وأوغندا، وصوال إلى فنلندا.

ظهور النسخ المتحورة ال يشكل مفاجأة على 
الفيروس  إذ يمر  اإلطالق، فهذا تطور طبيعي 
مع الوقت بتحوالت لضمان استمراره، وتورد 
موقعها  على  البريطانية  الصحية  األجهزة 
أربعة  من  أكثر  إلى  ف  التعر  "تم  اإللكتروني 

آالف متحورة لسارس-كوف2- عبر العالم".
وبينهم  األمريكيون  االختصاصيون  ويشير 
الخبير الحكومي أنطوني فاوتشي في مقال نشر 

األربعاء في مجلة "جورنال أوف ذي أميريكن 
ميديكال أسوسييشن" المتخصصة إلى أنه من 
بين هذه النسخ "وحدها نسبة ضئيلة تشكل 

مصدر قلق على الصحة العامة".
وما يبعث الخوف تحديدا هو التحوالت التي 

تحملها هذه الفيروسات.
فالمتحورات التي ظهرت في إنكلترا وجنوب 
إفريقيا والبرازيل تتشارك التحول ذاته المعروف 
ب�"إن501واي" الذي يمكن أن يزيد قدرتها على 
نقل العدوى. كذلك فإن النسختين المتحورتين 
والبرازيل  إفريقيا  جنوب  في  رصدتا  اللتين 
ب�"إي484كاي"،  يعرف  آخر  تحوال  تحمالن 
من  إما  المكتسبة  المناعة  يخفض  أنه  يعتقد 
عدوى سابقة )ما يزيد احتمال اإلصابة مجددا( 

وإما من اللقاح.
فهم  العاديين  الناس  على  عموما  ويصعب 
تطور المتحورات وخصائصها، ال سيما وأنها 
توحيدها  يتم  لم  تقنية  بأسماء محض  تعرف 
على الصعيد الدولي، وعلى سبيل المثال، فإن 
تعرف  بريطانيا  في  ظهرت  التي  المتحورة 

ب�"501واي.في1" أو "في أو سي01/202012" 
وهي من سالسة بي.1.1.7

ويحذر العلماء من استخدام عبارات "النسخة 
إفريقية"  "الجنوب  أو  البريطانية"  المتحورة 
التي قد تكون مسيئة إلى الدولة المشار إليها.

أوضح إتيان سيمون لوريار ""إننا على قناعة 
بأن النسخ المتحورة لديها قدرة أكبر على نشر 
العدوى، أقله النسخة اإلنكليزية، وبشكل متزايد 

الجنوب إفريقية".
لكن ذلك ال يستند في الوقت الحاضر سوى 
إلى بيانات وبائية، إذ يقيس الباحثون سرعة 
انتشار الفيروسات المتحورة ويستنتجون منها 

مدى قابليتها لالنتقال.
وهذا ال يسمح بالتوصل إلى رقم مؤكد، إذ 
يمكن أن تتبدل النتائج بحسب القيود المفروضة 

في المناطق المعنية.
وتأكيدا على ذلك، أعلنت السلطات البريطانية 
في بادئ األمر أن مدى انتشار المتحورة التي 
ظهرت في إنكلترا أكبر ب�50 إلى %70، استنادا 
إلى ما سجل محليا، لكن مع عدم حصول فورة 
هذه  تعديل  تحتم  أخ��رى،  بلدان  في  إصابات 

التأكيدات.
وتعمل عدة فرق من الباحثين في العالم على 
النسخ  لهذه  البيولوجية  الخصائص  تحليل 
تبدو  يجعلها  ما  معرفة  أمل  على  المتحورة 

أشد عدوى .
وأوضح مسؤول وحدة الفيروسات والمناعة 
في معهد باستور أوليفييه شوارتز الذي يقود 
"ثمة  برس  فرانس  لوكالة  الفرق  هذه  إحدى 
الشحنة  تكون  فقد  درسها.  يتحتم  فرضيات 
الفيروسية أكبر، أو قد يكون الفيروس المتحور 
أو  أكبر  بسهولة  الخاليا  اختراق  على  قادرا 

يتكاثر بسرعة أكبر".
وطرح باحثون من جامعة هارفارد األمريكية 

الناجمة  اإلصابة  أن  فاعتبروا  أخرى،  فرضية 
عن الفيروس المتحور قد تستمر وقتا أطول، 
وبالتالي يبقى المصاب معديا لفترة أطول من 

الزمن مما لو كان مصابا بالفيروس الشائع.
وإذا ما تأكد ذلك، "فقد يتطلب األمر فترة عزل 
أطول من األيام العشرة الموصى بها حاليا"، 
وفق ما كتب الباحثون في دراسة نشرت قبل 

فترة قصيرة.
وقتا  يستغرق  األبحاث  من  النوع  هذا  لكن 
وسيتطلب األمر عدة أسابيع بل ربما عدة أشهر 

للحصول على إجابات نهائية.
يمكن  "ما  سيمون-لوريير  إت��ي��ان  ي��ق��ول 
النسخة  أن  هو  االختبارات،  من  استنتاجه 
المتحورة اإلنكليزية ليست مصدر قلق بتاتا، 
في حين أن النسخة المتحورة الجنوب إفريقية 

تبعث إلى القلق".
وخلصت عدة دراسات مختبرية إلى نتيجة 
واحدة، وهي أن النسخة المتحورة التي ظهرت 
في جنوب إفريقيا تضعف على ما يبدو فاعلية 
المعروف  التحور  اللقاحات، وال سيما بسبب 
ب�"إي484كاي".ونشرت آخر دراستين األربعاء 
في مجلة "نيو إنغالند جورنال أوف ميديسين" 
فايزر/بايونتيك  من  علماء  وأجراها  الطبية، 
وموديرنا، المجموعتان اللتان صنعتا اللقاحين 

الرئيسيين المستخدمين في العالم.
وتظهر الدراستان أن كمية األجسام المضادة 
التي ينتجها الجسد بعد حقنه بأحد  الواقية 
اللقاحين، تتدنى حيال النسخة المتحورة التي 
ظهرت في جنوب إفريقيا، بالمقارنة مع المتحورة 
ما  وهذا  االعتيادي.  الفيروس  أو  إنكلترا  من 

يوحي بأن الحماية تكون أضعف.
دراسة  شوارتس  البروفسور  فريق  وحقق 
من النوع ذاته أظهرت أنه "من األصعب بكثير 
الوقاية من النسخة المتحورة التي ظهرت في 

جنوب إفريقيا مع الوقت".
للقاحات  بالنسبة  نفسه  األمر  لوحظ  كذلك 
أخرى، وخصوصا لقاح أسترازينكا الذي عدلت 
ذاته،  للسبب  استخدامه  عن  إفريقيا  جنوب 

ولقاحا نوفافاكس وجونسون أند جونسون.
االستنتاجات  من  يحذرون  العلماء  أن  غير 
المتسرعة. وحتى لو كانت اللقاحات أقل فعالية 
على النسخة المتحورة من جنوب إفريقيا، فهذا 

ال يعني أنها لن تكون فعالة إطالقا.
وتركز هذه األبحاث فقط على ناحية واحدة 
من االستجابة بعد التلقيح، وهي إنتاج األجسام 
المضادة. وكتب البروفسور فاوتشي وزمالؤه 
في المقال "إنها ال تقيم أنواعا أخرى من المناعة 
المحتملة، مثل الخاليا اللمفاوية تي وبي"، وهو 

ما يعرف بالمناعة الخلوية.
حذر المركز األوروبي للسيطرة على األمراض 
والوقاية منها بأن "النسخ المتحورة التي قد 

تكون اللقاحات أقل قاعلية ضدها )...( ستستمر 
على األرجح في الظهور".

وإن كانت السلطات الصحية في العالم أجمع 
تدعو إلى تسريع حمالت التلقيح قدر المستطاع 
تطلب  فهي  المتحورة،  النسخ  مع  سباق  في 
من مجموعات األدوية العمل على لقاحات من 
الجيل الجديد يتم تكييفها لتحارب نسخ متحورة 

جديدة.
والواليات  األوروب��ي  االتحاد  أعلن  كذلك، 
تهدف  برامج  وض��ع  األسبوع  ه��ذا  المتحدة 
الجيني  التسلسل  تحديد  عمليات  تعزيز  إلى 
المتحورة  النسخ  تطور  لمتابعة  الضرورية 

ورصد النسخ الجديدة عند ظهورها.
وفي هذه األثناء، يشدد العلماء على وجوب 
احترام تدابير الوقاية والتباعد االجتماعي التي 
تبقى مهمة سواء لفيروس كورونا الشائع أو 

للنسخ المتحورة عنه.

لقاحات  في السوق أو 
قيد التطوير  

المضادة  اللقاحات  من  العديد  إنتاج  مع   
لفيروس كورونا التي سوقت أو ما زالت قيد 
التجارب السريرية، عرض ألبرز مراحل تطويرها.
الحمض  بتقنية  يعمل  ال��ذي  اللقاح  أجيز 
النووي المرسال والذي طورته شركتا األدوية 
فايزر األمريكية العمالقة وبايونتيك األلمانية 
وال��والي��ات  األوروب���ي  االت��ح��اد  في  الناشئة، 
الدول  المتحدة وكندا وبريطانيا والعديد من 

األخرى.
الذي  اللقاح  أن  السريرية  التجارب  أظهرت 
جهاز  لمساعدة  الجسم  إلى  تعليمات  يرسل 
كوفيد19-  جزيئات  تحديد  على  المناعة 
وتدميرها، فعال بنسبة تزيد عن 95 في المئة.

موديرنا:

أعطيت الموافقة للقاح آخر يعمل أيضا بتقنية 
إلى  فعاليته  تصل  المرسال  النووي  الحمض 
94,1 في المئة لالستخدام في االتحاد األوروبي 
وأمريكا الشمالية وبريطانيا والعديد من الدول 

األخرى بما في ذلك إسرائيل وسنغافورة.
الناقل  تقنية  يعتمد  ال��ذي  اللقاح  أجيز 
األوروبي  االتحاد  في  لالستخدام  الفيروسي 

وبريطانيا ودول أخرى مثل الهند.
وأظهر اللقاح فعالية بنسبة 60 في المئة خالل 
التجارب السريرية، لكن االفتقار النسبي إلى 
بيانات السالمة والفعالية بين المشاركين األكبر 
سنا، دفع العديد من البلدان إلى التوصية بعدم 

إعطاء اللقاح لمن هم فوق 65 عاما.
سبوتنيك-في:

يعمل هذا اللقاح الروسي بطريقة مماثلة للقاح 
أسترازينيكا/أكسفورد لكن فعاليته تبلغ 91,6 

في المئة وفقا لنتائج التجارب.
وسمح أكثر من 12 بلدا باستخدامه من بينها 
بيالروس وأرمينيا وإيران والجزائر واألرجنتين 

وكوريا الجنوبية وفنزويال.
وقدم مصنعوه طلبا للموافقة عليه إلى وكالة 
األدوية األوروبية. والمجر هي الدولة الوحيدة 
في االتحاد األوروبي التي بدأت إعطاء جرعات 

من هذا اللقاح.
سينوفارم:

طو ر لقاحان في الصين باستخدام األسلوب 
التقليدي لحقن الفيروس المعطل من أجل تحفيز 

االستجابة المناعية.
والمجر  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  وبدأت 
وكمبوديا والبيرو وزيمبابوي إعطاء اللقاح الذي 
يقول مصنعوه إنه فعال بنسبة 79 في المئة.

سينوفاك:

يستخدم اللقاح الصيني اآلخر تقنية مماثلة 
وهو مصرح باستخدامه في الصين وتشيلي 

والبرازيل وتركيا.
وقدمت دول أخرى مثل أوكرانيا واألوروغواي، 

طلبات مسبقة للحصول عليه.
يقول مصنعوه إنه فعالة بنسبة 50 في المئة 
ضد فيروس كورونا )و80 في المئة ضد األشكال 
لم  التجارب  نتائج  لكن  المرض(  من  الخطرة 

تعلن بعد.

جونسون أند جونسون:

دولة  أول  األربعاء  إفريقيا  جنوب  ص��ارت 
تستخدم هذا اللقاح األمريكي، وهي فضلته في 
النهاية على أسترازينيكا الذي كان خيارها األول 
لكن تبين أنه غير فعال بشكل كاف ضد النسخة 

المتحورة الجنوب إفريقية لفيروس كورونا.
العمالقة  األمريكية  األدوي��ة  شركة  وطلبت 
الذي  للقاح  ط��ارئ  ترخيص  على  الحصول 
طورته والذي يعطي بجرعة واحدة، في الواليات 

المتحدة واالتحاد األوروبي.
66 في  أنه فعال بنسبة  التجارب  وأظهرت 
المئة ضد فيروس كورونا وتصل فعاليته إلى 
85 في المئة ضد األشكال الخطرة من المرض.

بهارات بايوتيك:

بتقنية  ط��ور  ال��ذي  اللقاح  ه��ذا  يستخدم 
غرار  على  الهند  في  حاليا  المعطل  الفيروس 

كوفيشيلد.
كانسينو:

اللقاح الصيني الصنع  الموافقة على  تمت 
الذي يعتمد على الناقل الفيروسي في المكسيك 
األسبوع الماضي، لكنها لم تبدأ باستخدامه بعد.

نوفافاكس:

تدرس وكالة األدوية األوروبية التي لها الكلمة 
النهائية في منح التراخيص الطبية في االتحاد 
األوروبي هذا اللقاح األمريكي الذي يعتمد على 
بروتينات تثير استجابة مناعية دون استخدام 

فيروس.
ويقول مصنعوه إنه فعال بنسبة 89,3 في 

المئة.
كيورفاك:

األسبوع  األوروب��ي��ة  األدوي���ة  وكالة  ب��دأت 
اللقاح  بيانات  مراجعة  إج���راءات  الماضي 
للقاحي  الذي يستخدم تقنية مماثلة  األلماني 

موديرنا وفايزر/بايونتيك.
تقول منظمة الصحة العالمية إن هناك حاليا 
69 لقاحا مضادا لفيروس كورونا في مرحلة 
التجارب على البشر. وهناك 180 لقاحا إضافيا 
قيد التطوير لكن ما زال يتعين اختبارها على 

البشر.
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أعلنت السلطات البريطانية في بادئ األمر أن مدى انتشار المتحورة 

التي ظهرت في إنكلترا أكبر بـ50 إلى %70، استنادا إلى ما سجل محليا، 

لكن مع عدم حصول فورة إصابات في بلدان أخرى، تحتم تعديل هذه التأكيدات.

يقول إتيان سيمون-لوريير "ما يمكن استنتاجه من 

االختبارات، هو أن النسخة المتحورة اإلنكليزية ليست مصدر قلق 

بتاتا، في حين أن النسخة المتحورة الجنوب إفريقية تبعث إلى القلق".

تظهر الدراستان 
أن كمية األجسام 

المضادة الواقية 
التي ينتجها الجسد 

بعد حقنه بأحد 
اللقاحين، تتدنى 

حيال النسخة 
المتحورة التي 

ظهرت في جنوب 
إفريقيا، بالمقارنة 
مع المتحورة من 

إنكلترا أو الفيروس 
االعتيادي. وهذا ما 

يوحي بأن الحماية 
تكون أضعف.

الن�سخ المتحورة من فيرو�س كورونا 
اأ�سد عدوى واأكثر مقاومة واإثارة للقلق
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مناقشات

رشيد قنجاع
جون  األمريكي،  الدولي  الخبير  دعا   :  15/06/2009
بيتر فام  مدير "معهد نيلسون للشؤون الدولية والعامة" 
في تسوية  بجامعة جيمس ماديسون، إلى "املضي قدما" 
في  واقعية، مالحظا   مقاربة  اعتماد  عبر  الصحراء  ملف 
هذا الصدد ، أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به املغرب 
على  نشر  مقال  في  ،وذلك  "الوحيد"  الواقعي  الحل  يعد 

املوقع اإلعالمي األمريكي "وورلد ديفنس ريفيو". 
الحكم  مقترح  على  تقوم  "تسوية  أن  الخبير  واعتبر 
التعاون  الذاتي من شأنها أن تعطي أمال حقيقيا لتعزيز 
مكافحة  مجال  وفي  والتجاري  واالقتصادي  السياسي 

اإلرهاب بني دول املغرب العربي والساحل".
و  "بوطوماك"  ملعهد  األخير  التقرير  أن  الخبير  وأكد 
جامعة "جون هوبكينز" الوارد تحت عنوان "ملاذا تكتسي 
يتوقع  عندما  يبالغ  ال  األهمية؟«،  العربي  املغرب  منطقة 
"صومال آخر على  أن استقالل الصحراء سيكون بمثابة 

الساحل األطلسي لشمال إفريقيا".
جاللة  إلى  رسالة  يوجه  أوباما  باراك   :03/07/2009
امللك محمد السادس، أكد فيها أن املغرب والواليات املتحدة 
والتسامح.  والتقدم  والعدالة  السالم  قيم  نفس  يشاطران 
في  السالم  قضية  هما:  موضوعني  على  الرسالة  وركزت 
بمسلسل  الدفع  في  املغرب  دور  وأهمية  األوسط  الشرق 
الحكومة  وعزم  الغربية  الصحراء  نزاع  وقضية  السالم، 

األمريكية مواصلة جهودها لفضه.
 وأكد أوباما ردا على الرسالة التي بعث بها إليه جاللة 
امللك في الفترة األخيرة إنه يشاطر موقف اململكة املغربية 
نزاع  لحل  املناسب  اإلطار  تشكل  املتحدة  األمم  أن  في 
الصحراء، معربا عن أمله في أن ينجح املبعوث األممي في 

املنطقة كريستوفر روس في مهمته.
 وقال أوباما" إنني أعتبر، كما هو الشأن بالنسبة لكم، 
املتحدة  األمم  إشراف  تحت  تجري  التي  املفاوضات  أن 
حل  إلى  يفضي  أن  شأنه  من  الذي  املالئم  اإلطار  تشكل 
كريستوفر  يتمكن  أن  وأتمنى  املتبادل،  بالقبول  يحظى 
روس، الدبلوماسي املحنك الذي يتوفر على تجربة واسعة 
مسجال  األطراف"،  بني  بناء  حوار  تعزيز  من  باملنطقة، 
إدراكه ل" األهمية التي تكتسيها قضية الصحراء الغربية 
عانوا  الذين  السكان  ولجميع  وململكتكم  لكم،  بالنسبة 
بسبب هذا النزاع"، كما لم تشر الرسالة إلى أي تغير في 

املوقف األمريكي من قضية الصحراء.
نعمل  أن   " في  أمله  عن  أوباما  إعراب  على  وعالوة 
سويا على تعزيز العالقات التاريخية القائمة بني املغرب 
مشاطرته  رسالته  في  أكد  األمريكية"،  املتحدة  والواليات 
موقف املغرب من جدوى املفاوضات برعاية األمم املتحدة 
والتزام حكومة  املتبادل"،  »القبول  ب  يحظى  إليجاد حل 
باملنطقة  أخرى  أطراف  "مع حكومتكم ومع  بالعمل  بالده 
من أجل التوصل إلى حل يستجيب لحاجيات السكان في 
ما يخص الحكامة الشفافة والثقة في دولة الحق والقانون 

وإدارة عادلة ومنصفة".
السيدة  األمريكية  الدولة  كاتبة  تأكيد   :03-11-2009
سياسة  في  تغيير  ال  أنه  بمراكش،  كلينتون  هيالري 
الذاتي  للحكم  املغربي  املقترح  بخصوص  أوباما  إدارة 

بالصحراء.
أمام  هذا  بالدها  موقف  كلينتون  السيدة  جددت  وقد 
حشد من ممثلي وسائل اإلعالم الوطنية والدولية املكتوبة 
والسمعية البصرية ، خالل ندوة صحفية مشتركة عقدتها 
الطيب  السيد  والتعاون،  الخارجية  الشؤون  وزير  مع 
ملنتدى  السادسة  الدورة  هامش  على  الفهري،  الفاسي 

املستقبل.
بمجلس  االستخبارات  لجنة  رئيسة   :30-03-2010
املقترح  تعتبر  فينستني  ديان  السيدة  األمريكي  الشيوخ 
السيادة  تحت  ذاتيا  حكما  الصحراء  لتخويل  املغربي 

املغربية ب"الحل الواقعي والعقالني".
لجنة  أقوى  رئيسة  عن  نيوزبيبر"  هيل  "ذو  ونقلت 
برئيسة  اجتماعها  عقب  األمريكي،  الشيوخ  بمجلس 
حول  كيلنتون  هيالري  السيدة  األمريكية  الديبلوماسية 
الدولة  كاتبة  مع  تتفق  إنها  قولها  الصحراء،  قضية 
دائما  كان  "املغرب  بأن  مذكرة  املوضوع،  هذا  بخصوص 

حليفا موثوقا به للواليات املتحدة".
الكونغرس  في  عضوا   230 توجيه   :30/03/2009
والديمقراطي،  الجمهوري  الحزبني  كال  من   ، األمريكي 
فيها  أوباما نصحوه  باراك  األمريكي  الرئيس  إلى  رسالة 
الصحراء  إقليم  منح  إلى  القاضي  املغربي  املقترح  بدعم 

حكما ذاتيا موسعا.
الوطنية  اللجنة  لرئيس  األول  النائب   :16/07/2010
للسياسة الخارجية األمريكية ، السيد بيتر بام يثير قلق 
املخيمات  ساكنة  من وضعية  األمريكية  املتحدة  الواليات 
أجل  من  الضغط  إلى  الدولي  املنتظم  داعيا  بتندوف، 

إحصاء ساكنة املخيمات رغم رفض الجزائر.
باالرت  دياز  لينكولن  من  كل  توجيه    :  04/10/2010
الحزب  من  الكونغرس  في  العضوين  موران   جيم  و 
الجمهوري رسالة إلى وزيرة الخارجية األمريكية هيالري 
أجل  من  بالعمل  املتحدة  الواليات  فيها  يطالبان  كلينتون 
سيدي  ولد  سلمى  مصطفى  عن  الفوري  اإلفراج  ضمان 
اعتقلته  الذي  ب"البوليساريو"  األمن  مسؤول  مولود، 
في  الالجئني  مخيمات  إلى  العودة  محاولته  لدى  الجبهة 

تندوف واالنضمام إلى زوجته وأوالده.
الرشيد،  السيد  خليهن ولد  استقبال   :  30-03-2011
الصحراوية  للشؤون  االستشاري  امللكي  املجلس  رئيس 
الدراسات  مركز  من  وفدا  بالرباط  املجلس  بمقر 
هذه  Center SCIS(.وخالل   ( والدولية  االستراتيجية 
الدراسات  مركز  ووفد  املجلس  رئيس  أجرى  الجلسة، 
ج.  جون  السيد  يرأسه  الذي  والدولية  االستراتيجية 
حول  محادثات  للمركز،  التنفيذي  واملدير  الرئيس  هامر، 
املحرز  التقدم  السيما  الصحراء،  قضية  تطورات  آخر 
املتحدة،  األمم  رعاية  تحت  الطرفني،  بني  املفاوضات  في 
ومستجدات آخر الجوالت غير الرسمية الرامية إلى وضع 
حل سياسي متفاوض عليه، بعد الزخم الذي ولده املقترح 

املغربي ملنح الحكم الذاتي ملنطقة الصحراء.
الخارجية  وزيرة  نائب  تصريح   :  25-10-2011
أن  بالرباط،  فيلتمان  جيفري  األوسط،  للشرق  األمريكية 
الحكم  مقترح  نعتبر  ونحن  بناءة،  أفكارا  قدم  "املغرب 

الذاتي كأحد الحلول املمكنة لتسوية قضية الصحراء". 
وزير  مع  مشترك  صحافي  لقاء  في  فيلتمان،  وأبرز 
الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري 
إن الواليات املتحدة مستمرة في دعم مسلسل األمم املتحدة 

الهادف لتسوية قضية الصحراء.
التفكير  ملجموعة  دراسة  حذرت   :10-01-2012
تحت  أعدتها  دراسة  في  كاونسل(،  )أطالنتيك  األمريكية 
من   ، إفريقيا"  في  النمو  يهدد  املتطرف  "التهديد  عنوان 
واملجموعة  البوليساريو  بني  القائم  السري  التحالف  أن 
عادت  التي  اإلسالمي  املغرب  بالد  في  للقاعدة  اإلرهابية 
للواجهة بعد اختطاف مواطنني أجانب في تندوف، يشكل 
املنطقة  مجموع  استقرار  يهدد  متطرف  نسيج  من  جزءا 

املغاربية والساحل وإفريقيا.
وأبرزت الدراسة أن "امتداد القاعدة في املغرب العربي 
قوى روابطها مع "جبهة البوليساريو"، وهو تقارب أقل ما 
يقال عنه أنه مقلق وتجسد في أكتوبر 2011 في اختطاف 
إسباني،  وآخر  اإلنساني  املجال  في  إيطاليني  عاملني 

واألدهى أنه تم في قلب تندوف".
األمريكية هيالري  الدولة  كاتبة  تأكيد   :  13-01-2012
بالنسبة  األمريكية  املتحدة  الواليات  سياسة  أن  كلينتون 
بذل  الجزائر على  تتغير"، مشجعة  "لم  الصحراء  لقضية 

دعم أكبر ملسلسل املفاوضات.
نظيرها  مع  أجرتها  محادثات  عقب  كلينتون  وأكدت 
أن  األمريكية  الخارجية  بمقر  مدلسي  مراد  الجزائري 
الواليات املتحدة ال تزال تدعم حال "سلميا ودائما ومقبوال 

من أطراف هذا النزاع".
املتحدة  الواليات  أن  األمريكية  الدولة  كاتبة  وأعربت 
املغرب  مع  أكبر  تعاون  الجزائرعلى  "تشجع   : األمريكية 
تجري  التي  املفاوضات  إطار  في  نشط  بدور  واالضطالع 
لقضية  حل  إيجاد  قصد  املتحدة  األمم  إشراف  تحت 

الصحراء".
كلينتون،  هيالري  السيدة  تجديد    :27-02-2012
كاتبة الدولة األمريكية في الخارجية، خالل ندوة صحفية 
الدين  سعد  املغربي  نظيرها  مع  أجرتها  محادثات  عقب 
العثماني، تأكيد ثبات موقف اإلدارة األمريكية بشأن قضية 
الصحراء والوحدة الترابية للمملكة املغربية، مجددة دعم 
بالدها لحل سياسي متفاوض ومتفق عليه تحت إشراف 

األمم املتحدة.
ليتينن  روس  إيليانا  السيدة  تسجيل   :12-06-2012
في  النواب  بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيسة 
في  تقدم"  تحقيق  "عدم  من  قلقها  األمريكي  الكونغرس 

مسلسل املفاوضات األممية لتسوية قضية الصحراء.
وزيرة  إلى  وجهتها  رسالة  في  ليتينن  روس  وقالت 
فشلت  "لقد  كلينتون:  هيالري  األمريكية  الخارجية 
إيجاد حل  إلى  الهادفة  املتحدة  لألمم  املطولة  املفاوضات 
لنزاع الصحراء في تحقيق تقدم جوهري٬ في وقت أصبح 
مخيمات  في  متزايد  نحو  على  مستقر  غير  الوضع  فيه 
تندوف، حيث إن من شأن بعض األنشطة هناك أن تؤدي 

إلى خلق عدم االستقرار في املنطقة".
وشددت على أن الغرض من هذه املبادرة هو التوصل 
إلى " تحقيق حل عادل ومنصف ودائم لهذا النزاع، وهذا 
تحت  الصحراء،  في  الذاتي  الحكم  مقترح  جوهر  هو 
السيادة املغربية،الذي يهدف إلى تعزيز االندماج اإلقليمي 

وحماية مصالح الواليات املتحدة في املنطقة."
2012-09-14 : هيالري كلينتون تؤكد أن املقترح املغربي 
الصحراويني  تطلعات  تلبية  على  قادرة  "مقاربة  يمثل 
واشنطن  من  وتجدد  وكرامة"،  سالم  في  شؤونهم  إلدارة 
االستراتيجي  الحوار  من  األولى  الدورة  افتتاح  خالل 
للواليات  ال"ثابت"  الدعم  املتحدة،  والواليات  املغرب  بني 
الذاتي املغربي في جهة الصحراء  املتحدة ملخطط الحكم 

باعتباره "جديا وواقعيا و ذا مصداقية".
األمريكية في  )فوربس(  وصفت مجلة   : 08-03-2013
الدن(  بن  )فقدان  كتابي  صاحب  مينتير  لريتشارد  مقال 
قائمة  في  قياسية  مبيعات  حققا  اللذين   ، الظل(  و)حرب 
)نيويورك تايمز٬ أن حقيقة الوضع داخل مخيمات تندوف 
"أبعد ما تكون عن املثالية،بالنظر إلى حظر أي شكل من 
معارض  صوت  "أي  أن  إلى  مشيرا  املعارضة"،  أشكال 

يعرض صاحبه ألعمال انتقامية ال إنسانية".
/11/ 2013: بمناسبة الزيارة امللكية ومباحثات جاللة 
امللك مع الرئيس باراك أوباما، كرس بيان مشترك املوقف 
الواليات  "موقف  أن  يؤكد  الذي  أوباما  إلدارة  األمريكي 
يتغير"، وأبرز "دعم الواليات املتحدة للعملية  لم  املتحدة 
املتحدة  الواليات  دعم  على"  التأكيد  وجدد  السياسية" 
بالـ"جدي  إياه  املغربي"واصفا  الذاتي  الحكم  ملخطط 

والواقعي وذي املصداقية."
استقبال  حول  امللكي  للديوان  بالغ   :  20/11/2013
الدولة األمريكي  امللك خال زيارته لواشنطن، كاتب  جاللة 
السيد جون كيري، وكاتب الدولة في الدفاع السيد تشاك 

هاغل.
الصداقة  عالقات  تعزيز  حول  مباحثات  وتمحورت 
مواصلة  وكذا  البلدين،  بني  املثمر  والتعاون  العريقة 
تنسيق التشاور حول مختلف القضايا الثنائية واإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام املشترك. 
كاتب  مساعدة  بيث جونز  السيدة  اللقاء،  هذا  وحضر 
قسم  مدير  كومار  بريم  والسيد  الخارجية،  في  الدولة 
والسيد  األبيض،  بالبيت  إفريقيا  األوسط وشمال  الشرق 
آسيا  املكلف بشؤون  الدولة  كاتب  ديريك شوليت مساعد 

واملحيط الهادي. 
بخصوص  امللكي  للديوان  بالغ   :23/11/2013
هيالري  السيدة  مع  امللك  جاللة  أجراها  التي  املحادثات 
كلينتون، و جاء فيه أنه "يعكس هذا اللقاء، الذي تم خالله 
أواصر  الهامة،  القضايا  من  بشأن مجموعة  الرأي  تبادل 
امللكية وعائلة  العائلة  التي تجمع بني  الصداقة املتجددة 
كلينتون  السيدة  تكنه  الذي  الكبير  والتقدير  كلينتون، 
املباحثات  "هذه  أن  البالغ  وأضاف  وشعبه".  للمغرب 
جاللة  بها  يقوم  التي  والزيارة  اللقاءات  إطار  في  تندرج 

امللك، حفظه اهلل، للواليات املتحدة األمريكية".
األبيض  البيت  باسم  املتحدث  تأكيد   :23/11/2013
السادس  محمد  امللك  لقاء  من  ساعات  قبيل  كارني،  جاي 
املغرب  خطة  أن  على   ، أوباما  باراك  األمريكي  بالرئيس 
للحكم الذاتي للصحراء "جدية وواقعية وذات مصداقية" 
وأنها "تمثل مقاربة ممكنة يمكن أن تلبي تطلعات سكان 

الصحراء إلدارة شؤونهم في إطار من السالم والكرامة".
باملعهد  الخبير  روبني،  مايكل  أكد   :10-01-2014
األمريكي )نافال بوستغرادويت سكولز سانتر فور سيفيل 
املوقع  على  نشر  تحليل  في  روالشيونز(،  ميليتاري 
تحت  إن(،  إن  )سي  األمريكية  األخبار  لشبكة  اإللكتروني 
قضية  على  املتحدة  الواليات  لتركز  الوقت  حان   " عنوان 
الحكم  مخطط  تعارض  الجزائر  أن  الغربية"   الصحراء 
الذاتي بالصحراء، لخشيتها من أن يشكل هذا الحل سابقة 
على مستوى سياستها الداخلية، مشيرا إلى أن الجزائر ال 
ترى في "البوليساريو" سوى أداة مهمتها خدمة مطامعها 

للهيمنة في املنطقة.
واألقاليم  املغرب  –مؤخرا-  زار  الذي  روبني  وانتقد 
البوليساريو  جبهة  من  سابقني  أعضاء  وقابل  الجنوبية 
و"البوليساريو"  الجزائر  رفض  صحراويني  ومسؤولني 
مخيمات  لسكان  إحصاء  بإجراء  املتحدة  لألمم  السماح 
في  املستشري  الفساد  تجاهل  مغبة  من  محذرا  تندوف، 
هذه املخيمات، والذي لم يعد يرتبط فقط بإهدار املساعدات 
القومي  لألمن  متزايدا  تهديدا  يمثل  بات  بل  الدولية، 

للواليات املتحدة.
2014-10-27 : تأكيد سفير الواليات املتحدة األمريكية 
بالرباط، السيد دوايت بوش إن مقترح الحكم الذاتي الذي 
تقدم به املغرب إلنهاء النزاع في الصحراء "جدي وواقعي 

وذو مصداقية".
قال السفير األمريكي في حديث خص به يومية "املساء"، 
إننا  "ما زلنا نؤكد على أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه 
وأن  مصداقية،  وذو  وواقعي  جدي  النزاع  إلنهاء  املغرب 

املوقف األمريكي لم يتغير".
أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  توقيع   :17/12/2014
على وثيقة التصديق على قانون املالية برسم سنة 2015 
املقدمة  املساعدة  واضح  بشكل  لتكرس  جاءت  والتي 
املتعلقة بتنمية األقاليم الجنوبية للمملكة تماشيا مع دعم 

واشنطن ملخطط الحكم الذاتي تحت السيادة املغربية.
وتنص ميزانية 2015 بشكل ال لبس فيه، على أن أموال 
املساعدة املقدمة التي تندرج في الفصل الثالث من قانون 
امليزانية األمريكية "ستكون متوفرة"، في إطار الدعم املقدم 

ملنطقة الصحراء.
ولم تكتف الكلمات املستعملة في قانون املالية األمريكي 
باإلشارة فقط إلى أن هذه املساعدة مقدمة إلى هذه املنطقة 
سيتم  املبادرة  هذه  أن  على  لتؤكد  جاءت  بل  اململكة  من 
تفعيلها عن طريق الكونغرس عبر آلية سيتم وضعها من 

قبل الهيئات التنفيذية والتشريعية للحكومة األمريكية.
األمريكي  الدولة  كاتب  مساعد  تأكيد   :22-02-2016
ينهج  املغرب  إن  توماس شانون  السياسية،  الشؤون  في 

مقاربة “ناضجة ومتزنة” في موضوع الصحراء.
)أخبار  جريدة  نشرته  حوار  في  شانون  السيد  وقال 
 2016 19 فبراير  الجمعة  في عددها الصادر يوم  اليوم( 
وجدي  واقعي  الذاتي  الحكم  بشأن  املغربي  “املقترح  إن 
وذو مصداقية”، وأن املغرب “ينهج مقاربة ناضجة ومتزنة 
في موضوع الصحراء”، مضيفا أن الواليات املتحدة تدعم 

جهود األمم املتحدة في ملف الصحراء.
أننا  يعني  وهذا  ألمريكا،  شريك  “املغرب  أن  وأضاف 
أولوية  الصحراء  قضية  أن  وبما  به،  يهتم  بما  نهتم 
للواليات  بالنسبة  أولوية  أيضا  فإنها  للمغرب،  بالنسبة 
بأنه  ونؤمن  املتحدة،  األمم  جهود  ندعم  ولهذا  املتحدة، 

يمكن التوصل إلى حل عبر األمم املتحدة”.
األمريكيني  السفراء  من  العديد  شدد   :  31-03-2016

الدولة  كاتب  إلى  موجهة  رسالة  في  بالرباط،  السابقني 
الواليات  تقديم  “ضرورة  على  كيري،  جون  األمريكي، 
املتحدة لدعم واضح في عالقاتها مع املغرب باعتباره أقدم 
حليف للواليات املتحدة ” ، وجاءت هذه الرسالة في سياق  
كي  بان  املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  اللفظية  االنزالقات 

مون، والتي تنتهك مبدأ حياد األمم املتحدة.
وقال موقعو هذه الرسالة، املوجهة في 28 مارس 2016 
إلى رئيس الدبلوماسية األمريكية “إننا نوجه إليكم هذه 
األخيرة  التطورات  إزاء  العميق  قلقنا  عن  لنعبر  الرسالة 
لنزاع الصحراء باألمم املتحدة”، مشيرين إلى أن “الحادث 
التي  مون  كي  بان  تصريحات  عن  الناجم  الدبلوماسي 
تنتهك مبدأ حياد األمم املتحدة، يهدد بتفاقم أكبر للسياق 
املتوتر أصال حول النزاع )الصحراء(، وباالبتعاد عن آفاق 
تسوية سياسية، تدعمها منذ فترة طويلة الواليات املتحدة 

واألمم املتحدة" .
 وقد وقع هذه الرسالة السفراء األمريكيون السابقون 
في املغرب، وهم طوماس ناصيف، مايكل أوسري، فريدريك 
مارغريت  غابرييل،  إدوارد  غينسبيرغ،  مارك  فريالند، 

توتويلر، طوماس رايلي، وصامويل كابالن.
أمريكي  بدعم  البدء  “ينبغي  أنه  الرسالة  وأوضحت    
تسوية  إلى  الرامية  للمغرب  واملعقولة  املشروعة  للجهود 
تحت  الذاتي،  الحكم  مخطط  على  بناء  الصحراء  قضية 
لكي  الوقت  “حان  أنه  إلى  مشيرة  املغربية”،  السيادة 
تؤكد الواليات املتحدة بوضوح ملجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة وخارجه، أن األمر يتعلق بالحل الواقعي الوحيد 
تنكب  أن  الدولية  للمجموعة  يتسنى  القضية، حتى  لهذه 

على معالجة مشاكل أخرى أكثر إلحاحا في املنطقة”.
جميع  في  ظل،  “املغرب  بأن  الرسالة  موقعو  وذكر   
األوقات والسيما في اللحظات االستراتيجية الكبرى، إلى 
الوقت  “حان  أنه  على  مؤكدين  املتحدة”،  الواليات  جانب 
السالم  في  املتمثل  املشترك،  هدفنا  لتحقيق  اململكة  لدعم 

واالستقرار واألمن في املنطقة".
19/03/2016: تأكيد الحكومة األمريكية دعمها ملخطط 
الواليات  بعثة  باسم  املتحدث  قال  حيث  الذاتي،  الحكم 
املتحدة لدى األمم املتحدة، كورتيس كوبر: “نحن نعتبر أن 
مخطط الحكم الذاتي املغربي جاد وواقعي وذو مصداقية، 

ويمثل منهجا يمكن أن يستجيب للتطلعات بالصحراء".
23-2016-03: املباحثات الهاتفية بني جاللة امللك محمد 
األمريكي  الخارجية  وزير  كيري،  جون  والسيد  السادس 
تمحورت بالخصوص حول قضية الصحراء املغربية،التي 
لم يتغير، وأنه  أن املوقف األمريكي  أكد فيها هذا األخير 
امللك  جاللة  مشترك  بشكل  حدده  الذي  اإلطار  في  يندرج 
وإن  بواشنطن،   2013 نونبر  في  أوباما  باراك  والرئيس 
الحوار بني البلدين سيستمر إلى أن يتم التوصل-على هذا 

األساس- إلى تسوية نهائية لهذا النزاع اإلقليمي.
بوزارة  مسؤول  رودريغيز،  بابلو   :18-09-2018  
الخارجية االمريكية في رد توصل به مكتب وكالة املغرب 
العربي لألنباء في واشنطن، “إننا نؤكد على أنه )مقترح 
شأنه  ومن  مصداقية،  وذو  وواقعي  جدي  الذاتي(  الحكم 
الخاصة  لتدبير شؤونها  تلبية تطلعات ساكنة الصحراء 
أن  األمريكي  الدبلوماسي  وأضاف  وكرامة”.  سالم  في 
شأنها  من  مقاربة  يمثل  الذاتي”  للحكم  املغربي  املخطط 

إيجاد تسوية لقضية الصحراء”.
التي  العمل  زيارة  سياق  في  واشنطن  فعل  رد  ويأتي 
يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر 

بوريطة للعاصمة الفدرالية األمريكية.
تقديم العضو الجمهوري بالكونغرس،   :01-10-2018
جو ويلسون، وكذا زميليه كارلوس كوربيلو )جمهوري(، 
بالكونغرس  سابقة  في  كونولي،  جيري  والديمقراطي 
فيه  يؤكدون  النواب،  بمجلس  قانون  مشروع  األمريكي، 
املتحدة  الواليات  بني  تجمع  التي  العالقة  على  مجددا 
بني  التواطؤ  فيه  ويدينون  املغربية،  واململكة  األمريكية 
وكذا  اهلل،  وحزب  االنفصالية  البوليساريو"  "حركة 
مرامي إيران املزعزعة لالستقرار في منطقة شمال إفريقيا 

وغيرها.
موقعه  في  ويلسون،  جو  الكونغرس،  عضو  وقال 
يعترف  بلد  أول  كانت  املغربية  "اململكة  إن  الرسمي، 
حليفا  وتظل   1777 سنة  األمريكية  املتحدة  بالواليات 
األوسط  الشرق  في  للسالم  وشريكا  هاما  استراتيجيا 
األخيرة  االستفزازية  باألعمال  منددا  إفريقيا"،  وشمال 

لل"بوليساريو"، "املنظمة اإلرهابية التي تمولها إيران".
دعم  تأكيد  القانون  مشروع  يجدد  السياق،  هذا  وفي 
"جدي  بأنه  يصفه  والذي  الذاتي،  للحكم  املغربي  املقترح 
من  األمام  إلى  "خطوة  ويشكل  وواقعي"،  مصداقية  وذو 
شؤونها  لتدبير  الصحراء  ساكنة  تطلعات  تلبية  أجل 

الخاصة بسالم وكرامة".
ويدعو النص الرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية 
املتحدة،  باألمم  املتحدة  الواليات  وممثلة  بومبيو،  مايك 
إلى دعم الجهود األممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية 
سلمية لقضية الصحراء، تماشيا مع موقف واشنطن، التي 
بأنه  مناسبة،  من  أكثر  في  الذاتي،  الحكم  مقترح  وصفت 

"جدي وذو مصداقية وواقعي".
املوظفة  اشكرافت،  سوزان  حذرت     :29/10/2018
أن  من  األمريكية  املخدرات  مكافحة  بإدارة  السابقة 
معسكرات  أنشأت  اهلل  حزب  مثل  عسكرية  منظمات 
تدريب في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، وتسعى 
املخيمات  هذه  في  اليائس  الشباب  لتجنيد  باستمرار 
بالبشر”.  واالتجار  املخدرات  أوتهريب  إرهابية،  ألغراض 
تقرير  إلى  الصدد،  هذا  في  اشكرافت،  السيدة  وأشارت 
عن مركز دولي للبحوث يوثق الطموحات  صدر –مؤخرا- 
دعم  في  ورغبتها  الساحل  منطقة  في  إليران  اإلقليمية 

“بغية زعزعة استقرار املنطقة  ميليشيات "البوليساريو" 
بأن  املتدخلة  وذكرت  املغربية”.   اململكة  سالمة  وتهدد 
العالقات  قطع  املغرب  قرر  بحيث  خطيرا،  كان  “التهديد 
الدبلوماسية مع طهران”، مؤكدة أن وجود حزب اهلل في 
ويقتضي  بالغة،  خطورة  يكتسي  أمٌر  تندوف،  مخيمات 

إيجاد حل سريع لنزاع الصحراء.
بول  األمريكي،  الكونغرس  عضو  دعا   :30-06-2020
إلنهاء  حازم  موقف  اتخاذ  إلى  األمريكية  اإلدارة  كوسار، 

النزاع املفتعل املفتعل حول الصحراء املغربية.
وأكد السيد كوسار الذي حل ضيفا، على برنامج “مع 
1 تي في"،  “ميدي  الذي تبثه قناة  املغرب من واشنطن” 
ووزير  ترامب  دونالد  الرئيس  به  يقوم  أن  يجب  أن"ما 
الخارجية مايكل بومبيو، هو أن ال تبقى الواليات املتحدة 

طرفا محايدا”.
السفير   ، إرلي  آدم  البرنامج  ملقدم  سؤال  على  وردا 
األمريكية،  الخارجية  باسم  السابق  الرسمي  والناطق 
حول برامج التعاون القائمة بني املغرب والواليات املتحدة 
في  الدول  أفضل  “من  اململكة  إن  الكونغرس  قال عضو   ،
البرامج التي تعد ركنا أساسيا في العالقات  تفعيل هذه 
االستقرار  إحالل  على  تساعد  بحيث  الدبلوماسية، 
البلدان  ضمن  يصنف  املغرب  أن  أيضا  مبرزا  واألمن”، 
“املمتازة” في مجال التعاون األمني “فهو نشيط للغاية في 
املتشددة وإشاعة  األفكار  انتشار  اإلرهاب، ومنع  مكافحة 

قيم التسامح الديني”.
املغرب  فيه  ينخرط  الذي  املشترك  العمل  إلى  وأشار 
من  وذلك  التطرف،  مكافحة  مجال  في  املتحدة  والواليات 
اإلرهاب  “مكافحة  مثل  الدولية  اآلليات  من  عدد  خالل 
اإلرهاب”  ملكافحة  العاملي  و”املنتدى  الصحراء”  جنوب 
و”التحالف العاملي ملحاربة تنظيم داعش”، مؤكدا حرص 

البلدين على توطيد هذا التعاون.
لألمن  الفرعية  باللجنة  العضو  كوسار  السيد  وخلص 
القومي بمجلس النواب الخاصة بالرقابة واإلصالح، إلى 
القول، إن املغرب “بتاريخه العريق وموقعه االستراتيجي 

يعد شريكا المحيد عنه بالنسبة للواليات املتحدة.
األمريكي  لالعتراف  الكامل  النص   :2020 10ديسمبر 

بمغربية الصحراء
تؤكد الواليات املتحدة دعمها القتراح االستقالل الذاتي، 
الذي قدمته املغرب كأساس وحيد لحل عادل ودائم للصراع 
على أراضي الصحراء الغربية، وذلك بحسب ما أكدت عليه 

تصريحات اإلدارات السابقة. 
وبالتالي، تعترف الواليات املتحدة بسيادة املغرب على 
وتعيد  اليوم،  من  ابتداء  الغربية  الصحراء  أراضي  كامل 
الجدي  الذاتي  االستقالل  القتراح  دعمها  على  التأكيد 
كأساس  املغرب  قدمه  الذي  للتطبيق  والقابل  واملوثوق 
الصحراء  أراضي  على  للصراع  ودائم  عادل  لحل  وحيد 

الغربية.
الدولة  استقالل  خيار  أن  املتحدة  الواليات  تعتقد  ال   
االستقالل  أن  تعتبر  بل  النزاع،  لحل  واقعي  الصحراوية 
الحل  هو  املغربية  السيادة  لواء  تحت  الحقيقي  الذاتي 
الوحيد القابل للتطبيق،هو الحل الوحيد القابل للتطبيق. 
 نحث األطراف على املشاركة في محادثات بدون تأخير 
وحيد  كإطار  املغرب  اقترحها  التي  الخطة  واستخدام 

للتفاوض على حل مقبول من الطرفني.
االقتصادية  التنمية  املتحدة  الواليات  تشجع   
واالجتماعية مع املغرب، بما في ذلك في أراضي الصحراء 
ستفتح  كما  االتجاه،  هذا  نحو  التقدم  لتسهيل  الغربية، 
قنصلية في الداخلة في أراضي الصحراء الغربية لتعزيز 

الفرص االقتصادية واألعمال في املنطقة.
ج.  دونالد  املتحدة  الواليات  رئيس  "أنا  وبالتالي،    
ترامب، أعلن بموجب السلطة املنوطة بي، بحسب دستور 
والقوانني األمريكية، أن الواليات املتحدة تعترف أن كامل 

أراضي الصحراء الغربية، هي جزء من اململكة املغربية.
ذلك  على  شهادة  بتوقيعي  املستند  هذا  مهرت  وقد 
الـ245  العام  2020 وفي  4 كانون األول/ديسمبر  بتاريخ 

على استقالل الواليات املتحدة. دونالد ج. ترامب."

خالصات
من  اليوم  إلى   2006 من  األمريكية  املواقف  متابعة  إن 

قضية الصحراء، تجعلك تستخلص الخالصات التالية:
من  األمريكية  للمواقف  والتراكمي  التصاعدي  الطابع   *
النهائي  القرار  إلى  الوصول  حني  إلى  الصحراء  قضية 
القاضي باالعتراف الكامل بالسيادة املغربية على الصحراء.

* إن قرار االعتراف، هو نتاج تداخل السياسي واألكاديمي 
واالستراتيجي.

إن القرار األمريكي باالعتراف بمغربية الصحراء، أعاد   *
ملف القضية الوطنية إلى طبيعتها األصلية املتمثل في كون 

قضية الصحراء قضية مغربية – مغربية.
* إن العالقات املغربية األمريكية هي وليدة التاريخ، وإن 
املرحلة  املتحدة، سواء في  للواليات  باعتباره حليفا  املغرب 
الراهنة، وفي ظل التقاطبات الناتجة عن الحرب الباردة، أدى 
النزاع  التحالفي والتي من تجلياتها،  ضريبة هذا االختيار 
بني  الصراع  حقبة  مخلفات  من  باعتباره  الصحراء،  حول 

الشرق والغرب.
هو  الصحراء،  بمغربية  باالعتراف  القرار األمريكي  إن   *
الثابت  على  املرتكزة  النشيطة  املغربية  الديبلوماسية  نتاج 

الوطني في الدفاع عن قضية الصحراء.
* إن الحكم الذاتي شكل قطيعة مع املاضي، ومنح املغرب 
املصداقية و الجدية على الصعيد الدولي،في تعاطيه مع حل 

قضية الصحراء. 

املوقف الأمريكي
من ق�صية ال�صحراء:

من الدعم
اإلى العرتاف
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n محمد الوحداني

 انتظر الجمع عودة املعني باألمر 
ليلية،  مكاملة  تلقيه  بعد  الخارج 
والذي اتجه صوب طريق طانطان...
كي  السريعة،  بالعودة  رفاقه  واعدا 
قاعة  بعدها جميعا صوب  يتجهوا 
واد  كلميم  لجهة  رئيس  انتخاب 

نون...
القوات  حزب  تحالف  عضو 
الشعبية ومن معه، من باقي شركاء 
تبدى  األخرى،  السياسية  األحزاب 
للجميع بعد أن شقشقت خيوط فجر 
ذلك اليوم ، أنه لن يعود، و أن رئاسة االتحاد ملجلس جهة كلميم واد نون، قد 

تبخرت كما خيوط سواد تلك الليلة البهيمة ! 
كان باديا من إسهام بلفقيه، وانسحابه املتكرر، واتصاالته التي ال يجاب 
عنها ... وذلك الصمت املطبق على الجميع، مثل قدر أحمق الخطى، أن كفة 
املقاعد املحصل  الساحق، وعدد األصوات وعدد  االنتخابي  النصر  ذلك  كل 
حسابات  أدراج  ذهب  ذلك  كل  املحلية،  واملجالس  الغرف  ورئاسات  عليها، 

التيار الثالث ! 
كان أعضاء التحالف الذي يشكل االتحاديون أغلبية مطلقة فيه، تائهني 
كان  إنهم  حيث  أيام،  قبل  بالهم  على  تخطر  لم  التي  العاصفة  هذه  وسط 

مكتفني بأغلبيتهم ... 
لكن حسابات أخرى كانت تتحرك على ضفاف جهتهم، فالحزب املنافس 
قبلها بأيام كان قد فقد أي فرصة لترؤس أي جهة على طول خارطة الوطن، 
بما فيها جهة سوس ماسة، حيث إن حزب »العدالة والتنمية« كان قد حصل 
بلدية  مجلس  في  مطلقة  أغلبية  يحقق  أن  واستطاع  منتظرة،  غير  نتائج 
أكادير عاصمة سوس ماسة، أغنته عن التحالف مع أي حزب آخر، وحصل 
أيضا على أغلبية في مدن إنزكان وتزنيت... والحزب الذي كان يراهن بقوة 
على رئاسة جهة تعود أصول كثير من قيادات الصفوف األولى فيه، إليها، 
بدا للجميع أنه وبعد حصوله على نتائج مخلة فيها، أنه قد فقد أية إمكانية 

للفوز برئاستها ...
دولة  الكل  يعرفها  تاريخية  حقيقة  نستحضر  أن  هنا  يفوتنا  وال   )…(
عن  يتنازل  كان  الشعبية،  القوات  حزب  أن  وشعبا،  وأحزابا  وحكومة 
الرئاسة لصالح الحزب املنافس، لكن ذلك الزمن كان قد مضى، فرياح إصالح 
امليثاق الجماعي عام 2015، كانت قد هبت بقوة، وجعلت من تلك الرئاسة 
البرتوكولية للجهات، رئاسة أكثر من مجرد صدارة رمزية، فرئاسة الجهة 
اآلن كمؤسسة دستورية أضحت كرسيا بهيبة ديمقراطية... ورئيس الجهة 
الذي كان ينتظر والة الجهات كي يوقعوا له مجرد أوذونات محروقات كي 
أنه   إدارية، استيقظ كي يكتشف   إلى أقرب مصلحة  يتنقل من مقر الجهة 
أصبح آمر  صرف ميزانيات ضخمة، وسيد مستقل  عن وصاية عمرت نصف 
قرن في كثير من االختصاصات... وإن اكتشف  مع الوقت أن األمر بالصرف 

ال يعني انه  أصبح  رئيس  مجلس حقيقيا…. 
نون،    واد  كلميم  جهة  رئاسة  عن  يتنازل  الشعبية  القوات  حزب  كان 
ألنها كانت مجرد برتوكول، لكن حينما أصبحت الرئاسة أكثر استقالال.... 
ومؤسسة دستورية يستقبل ملك البالد الجالسني على كراسيها ويوشحهم 
بظهير، فال مجال نهائيا للتنازل.... ويجب أن ال نغفل هنا أن الصراع يدور 
حول رئاسة جهة صحراوية هي التي قال عنها املرحوم الحسن الثاني: بوابة 
الصحراء... ويجب أن نستحضر كل تلك الرمزية التاريخية لواد نون، و أن 
ال ننسى أن بالد التكنة هي املحيط الهادئ الذي تتحرك فيه األمواج العاتية 
على  املوزعة  الصحراوية  القبائل  كل  تقطن  ففيها  الصحراء،  قبائل  لعموم 
تراب باقي جهات الصحراء، هنا تبدأ اللعبة، ومن يتحكم في خيوطها ينسج 
خيوط الخريطة االنتخابية في املناطق املتنازع عليها دوليا... جهة كلميم 
واد نون عبر التاريخ، لم تكن فقط موقعا استراتيجيا ونقطة حدودية لعبور 
....  ففيها  القوافل التجارية، ولكنها أيضا جواز سفر انتخابي وسياسي 
مر الفينيقيون والبرتغال واإلسبان والفرنسيس واملرابطون واملوحدون...، 
والعلويون اعتبروها سيدة الباب...حتى مؤسسي جبهة البوليساريو مروا 
هناك طويال، أو سكنوها، أو ليست القيادات السياسية لبوليساريو الداخل 
من أبنائها، و الجناح اإلعالمي الدولي يتزعمه اآلن كثير منهم..... حينما 
تأكد حزب األحرار من أنه فقد رئاسة كل جهات املغرب، وضع صوب مدفعيته 

الثقيلة جهتني: 
1 - جهة سوس ماسة، وهذه الجهة تفاوض عليها بالتي هي أحسن... وال 
يمكنه غير ذلك أبدا، أو أن الفاتورة السياسية واألمنية ستكون أقوى... كلنا 
نعلم أن أي مقاربة أخرى خارج هذا السياق سيخرج منها حزب املنافس 

خاسرا... 
 حيث وظف ترسانة من املمكن ألي مطلع على صناعة اللعبة السياسة 
منتوج  هي  الجهة  أن  مدخلها  كان  بها،  يتنبأ  أن  املغرب،  في  واالنتخابية 
سياحي دولي يتطلب مراعاة اآلخر الخارجي، وأنه يجب استحضار التوازنات 
اإلستراتيجية املاكرواقتصادية، وأنه يجب أن نعرف بأن االستثمار العاملي 
اقتصادية،  لها مؤهالت  .. وفي جهة  أن يدعم رئاسة حزب معينا  ال يمكن 
تساهم فالحة وسياحة وصيدا وعملة صعبة ....في التوازنات املالية العامة، 
وبما أن الحكومة ستكون لها إكراهات مادية وتوازنات مالية....مفروض أن 
تستحضرها، فاملنطق البراغماتي يقول: أن تتنازل عن رئاسة جهة أعقل من 
أن تتنازل عن رئاسة حكومة، فالرباط أهم من أكادير سياسيا وانتخابيا... 
أضف إلى ذلك أن  هذا الحزب  يعتبر مجلس جهة سوس ماسة من الناحية 

الرمزية : هيبة أمام  الدولة...و أمام الرأي العام...
واالنتخابية  السياسية  القيادات  كل  تقليديا  نون،  واد  كلميم  جهة   -  2
إذن  الجهة،  رئاسة هذه  كان في سجل منجزاتها  املنافس   لحزب  السابقة 
من غير املقبول نهائيا أن يفقد رئاستها، هذا من جانب، ومن جهة أخرى 
املطاف..... وحتى  آخر  في  فيها  له متحكم  بالنسبة  أمنيا  و  فهي سياسيا 
إذا تطورت األوضاع إلى حدها األقصى، فحزب القوات الشعبية   املعروف 
الداخلية في منطقة  بحساسيته تجاه أي قرار قد يمس بتوازنات الجبهة 
املعادالت  خدمة  في  نفسه  يعتبر  الذي  أصال  وهو  املغربي،  الصحراء 
االستراتيجية الكبرى للقضية الترابية، لن يتجاوز مطلقا الخط األحمر، ولو 

كان ذلك على حساب وجوده االنتخابي ورمزيته السياسية. 
بعض علماء التيار الثالث الذين يحرضون منافسيه على الحركة االتحادية 
و عليه شخصيا، من خالل دعوتهم لرفع السقف ضده وضد كل الرموز القوية 
للحركة االتحادية، وحزب القوات الشعبية، وحتى املكلفني بمهام انتخابية 
من داخل حزب االتحاد االشتراكي، ربما يتوهمون أنه متحكم فيه، وذلك عبر 
في  خصوصا  االتحاديني،  باقي  ضد  وكذلك  ضده،  قضائية  ملفات  تحريك 
جهات الصحراء املغربية، فهو يعلم وهم يعلمون أنها ملفات مفبركة وفارغة.
الجنوب  جهة  على  االنتخابي  التجرؤ  أن  مهما  شيئا  ننسى  أن  دون 
ممكن ومسموح به... ومتحكم فيه....  وهذا  األوسط )جهة كلميم واد نون( 
و  والجهوية  الوطن  فيه  وخسر  عموميون،  موظفون  منه  استفاد  الوضع 
معطلة،  نون  واد  كلميم  جهة  وأصبحت  التنمية،  وضاعت  الديمقراطية... 
... وفي جهة  الهجرة داخل املغرب وخارجه،  البطالة و  وأكثر جهة تصدر 
كلميم واد نون أضحى فوز حزب معلوم أهم من الوحدة الترابية ومن التنمية 
ومن الديمقراطية ومن هيبة مؤسسات الدولة والقضاء، وضع الوطن في كفة 

والحزب في كفة، وهذا غير مقبول نهائيا تحت أي مبرر.... 
وفي تقدير التيار الثالث جهة كلميم واد نون حائط قصير.....

n اسماعيل الحلوتي
فضال عما خلفه تفشي جائحة »كوفيد 
19- »من تداعيات بليغة، أثرت على كافة 
التربية  قطاع  رأسها  وعلى  القطاعات 
بتزامن  األيام  هذه  تتصاعد  والتكوين، 
مع انطالق الحملة الوطنية للتلقيح ضد 
في  االستياء  وتيرة  التاجي  الفيروس 
وتتعالى  املغربية،  األسر  عديد  صفوف 
أصوات االستنكار محذرة مما بات يتهدد 
مستقبل املتعلمني في املدرسة العمومية 
لعملية  رفضا  ليس  والقرى،  باملدن 
»التعليم عن بعد« وحسب، بل أيضا ضد 
من  التعليمية  العملية  يعوق  أصبح  ما 

اضطرابات »مزمنة«.
الفيدرالية  سارعت  الصدد  هذا  ففي 
الوطنية املغربية لجمعيات أمهات وآباء 
وزارة  مطالبة  إلى  التالميذ  وأولياء 
االمتحانات  بإلغاء  الوطنية  التربية 
االستشهادية بالنسبة للسنتني: السادسة 
وناشدت  إعدادي،  والثالثة  ابتدائي 
الحكومة ضرورة التعجيل بإيجاد حلول 
إطار  في  التوظيف  إلشكالية  مالئمة 
اإلضرابات  مسلسل  وإنهاء  التعاقد، 
كابوسا  تشكل  أضحت  التي  املتواترة 

مؤرقا لألسر، حفاظا على السير العادي 
تكافؤ  مبدأ  وتحقيق  للدراسة  والسليم 
التعليم  في  الشعب  أبناء  بني  الفرص 
العمومي والتعليم الخصوصي. إذ هناك 
»املتعاقدين«  األساتذة  آالف  املقابل  في 
من  إليه  يتعرضون  ما  كل  رغم  الذين 
احتجاجاتهم  يواصلون  واستفزاز،  قمع 
ومسيرات  إضرابات  تنظيم  عبر  املكثفة 
وطنية، بهدف الضغط في اتجاه تحقيق 
بجميع  وتمتيعهم  املشروعة  مطالبهم 
التابعني  بزمالئهم  إسوة  الحقوق 
ويرفضون  شرط.  أو  قيد  دون  للوزارة 
الجهوي  العمومي  التوظيف  بشدة 
املدرسي  الزمن  مسؤولية  وتحميلهم 
املنتوج  تجويد  ألن  للمتعلمني،  املهدور 
األساتذة  استقرار  بمدى  رهني  التربوي 
يستنكرون  أنهم  كما  واجتماعيا،  ماديا 
على  واإلصرار  املطلبي  ملفهم  تجاهل 
عدم فتح حوار جاد وهادف، يفضي إلى 
إسقاط مخطط التعاقد البئيس، حيث إن 
على  أجبروا  الذين  األساتذة  تنسيقية 
تتهم  صعبة،  اجتماعية  لظروف  التعاقد 
الدولة بتجاهلها قيمة التعليم، الذي يعد 
التنمية ويستدعي إصالحا جيدا  قاطرة 
إذا ما أرادت بالدنا العبور نحو مستقبل 

واعد وآمن.
قطاع  في  بالعقدة  العمل  اعتماد  فمنذ 
تكاد  املتعاقدين  واحتجاجات  التعليم 
املعارك  من  سلسلة  بعد  إذ  تتوقف،  ال 
املاضية،  السنوات  خالل  النضالية 
متتالية  أسابيع  بعضها  استمر  التي 
التزام  بعد  اإلضرابات  بتعليق  وانتهى 
بالتخلي عن اإلجراءات  وزارة »أمزازي« 
حق  في  املتخذة  والقانونية  اإلدارية 
األجور  صرف  وإعادة  األساتذة  بعض 
وضعية  ودراسة  توقيفها  تم  التي 
أعمى  تمسكا  أبدت  أنها  غير  املوقوفني، 
استعدادها  وعدم  املشؤوم«  »النظام  ب 
املوسم  إضرابات  تعيد  عنه،  للتراجع 
ملفهم   2021/2020 الجاري  الدراسي 

في  ترى  الحكومة  أن  رغم  الواجهة  إلى 
محيد  ال  استراتيجيا  خيارا  »التعاقد« 
توصيات  ضمن  جاء  باعتباره  عنه، 
التعليم  إلصالح  االستراتيجية  الرؤية 
وفي امليثاق الوطني للتربية والتكوين... 
وأمام التعنت الحكومي الرافض للحوار 
عازمون  التعاقد  أساتذة  فإن  املسؤول، 
أشكال  كل  خوض  في  االستمرار  على 
االحتجاج وفاء ألرواح زمالئهم الشهداء 
حتى إبطال مفعول اللغم الذي زرعه األمني 
والتنمية  العدالة  لحزب  السابق  العام 
ابن  اإلله  عبد  السابق  الحكومة  ورئيس 
إلى  والسكينة  الطمأنينة  وعودة  كيران، 
النفوس. كيف ال والوزارة الوصية مصرة 
ومواصلة  »النعامة«  سياسة  نهج  على 
املحاكمات الصورية والترحيل التعسفي 
بعدالة  يؤمنون  الذين  األساتذة  لبعض 
املحض؟  واالجتماعي  الشرعي  مطلبهم 
في  تماديها  التالميذ  مصلحة  من  وهل 
املعطلني  آالف  أمام  الترشح  باب  فتح 
الجتياز مباريات التوظيف بالعقدة، التي 
يوكل أمر تنظيمها لألكاديميات الجهوية 
اإلضرابات  فيما  والتكوين،  للتربية 
عقود  من  للتخلص  مستمرة  مازالت 
من  الخوف  قيود  من  التحرر  اإلذعان، 
االستقرار  ضمان  لهم،  املالزمة  الطرد 
الجسم  وحدة  على  والحفاظ  العمل  في 

التعليمي؟
أن  من  متأكدين  باتوا  اليوم  فاملغاربة 
حصول ابن كيران على معاش استثنائي 
إقالته  بعد  شهريا  درهم  ألف   70 بقيمة 
في  ليس  الثانية،  حكومته  تشكيل  من 
الواقع سوى مكافأة مبطنة على ما أقدم 
السابقة  للحكومة  رئاسته  خالل  عليه 
استجابة  قرارات جائرة وال شعبية،  من 
وإذا  الدولي«.  »النكد  إلمالءات صندوق 
لبعضها  مضض  على  تقبلوا  كانوا 
من  واالقتطاع  التقاعد  سن  من  كالرفع 
أجور املضربني عن العمل، إلغاء صندوق 
وما  املحروقات  أسعار  وتحرير  املقاصة 

ترتب عن ذلك من ضرب القدرة الشرائية 
وغيرها  واملتوسطة  الفقيرة  للطبقات 
كثير، فإنهم يرفضون بقوة االستمرار في 

العمل ب«العقدة«.
التوظيف  نظام  أن  بالذكر  وجدير 
الوزارية  املذكرة  على  بناء  جاء  بالعقدة 
عدد 16.866 بتاريخ فاتح نونبر 2016، 
السلبيات  من  العديد   طياته  في  يحمل 
منظومتنا  على  الوخيمة  واآلثار 
من  ملهندسيه  يكن  لم  ألنه  التعليمية، 
املهول  النقص  تغطية  عدا  آخر  هاجس 
وتيرة  التربوية، جراء تصاعد  األطر  في 
والحد  التقاعد،  على  املحالني  األساتذة 
األقسام،  في  الحاصل  االكتظاظ  من 
على  الحقيقي  اإلصالح  في  التفكير  دون 
مستوى االرتقاء بجودة التعلمات. فضال 
عن أنه يكرس الهشاشة وعدم االستقرار 
من  نوعا  ويخلق  واالجتماعي،  النفسي 
بني  التعليمية  املؤسسات  داخل  الفئوية 
أساتذة الوزارة وأطر األكاديميات. فكيف 
سيكون أداء املحرومني من حق الترسيم 
في أسالك الوظيفة العمومية واالستفادة 
والتقاعد  الوطنية  االنتقالية  الحركة  من 
اللجوء  جدوى  وما  زمالئهم؟  غرار  على 
الدولة هي نفسها  إذا كانت  التعاقد  إلى 
من تؤدي أجور الفئتني، عبر وزارة املالية 
من  الهدف  ما  ثم  األكاديمية؟  وميزانية 

هذه الوساطة امللغومة؟
أنهم  التعاقد يؤكدون على  إن أساتذة 
اإلدماج  في  بحقهم  متشبثني  سيظلون 
ثمن، ويدينون في  األمر من  كلفهم  مهما 
ما  التي  القمعية  التدخالت  الوقت  ذات 
فتئوا يتعرضون لها خالل احتجاجاتهم 
السلمية والحضارية، وما ينتج عنها من 
واعتقاالت  الخطورة  متفاوتة  إصابات 
باألساس  تستهدف  انتقامية  ومتابعات 
ويحملون  الوطنية،  التنسيقية  أعضاء 
الحكومة مسؤولية ضياع الزمن املدرسي 
املتعلمني  مستوى  على  ذلك  وانعكاسات 

وصورة املدرسة العمومية...

خليهوريهالتعاقد.. اأحد اأخطر األغام ابن كيران!

جهة كلميم واد نون 
الحائط الق�صير؟ 

المغرب ملزم بالتحرك  لدى الإدارة الأمريكية قبل فوات الأوان 

n كوبنهاكن الدنمارك:

حيمري البشير 

الواليات  من  الواردة  األخبار  أن  يبدو 
غياب  ظل  في  بالخير  تبشر  املتحدة ال 
برقية  في  وردت  إشارة  املغربي،  التحرك 
بنيس  سمير  السيد  بعثها  رسالة  حملتها 
والتي دعا فيها إلى ضرورة التحرك بسرعة 
في  وحلفائها  الجزائر  مخططات  إلحباط 

واشنطن.
 25عضوا في مجلس الشيوخ األمريكي 
يرفعون  والجمهوريني  الديمقراطيني  من 
جو  املنتخب  األمريكي  الرئيس  إلى  رسالة 

قرار  عن  بالتراجع  فيها  يطالبونه  بايدن 
االعتراف بسيادة املغرب على الصحراء.

يجري  بما  العارف  بنيس،  سمير 
والكابيتول،  األبيض  البيت  محيط  في 
الحكومة  ويدعو  الخطر  ناقوس  يدق 
مخططات  إلحباط  املغربية للتحرك 
الجزائر يسابق  في  القائم  األعداء، فالنظام 
مرتزقة  ويدفع  األوراق،  لخلط  الزمن 
وخرق  للمواجهة  البوليساريو لالستعداد 
املكثف  بالتواجد  النار  إطالق  وقف  اتفاق 
وبالخصوص منطقة  العازلة   املناطق  في 
الدبلوماسية  ستتحرك  فهل  اتفاريتي. 
العليا  الجهات  من  وبتعليمات  املغربية 
مرة أخرى لتوجيه الصفعة األخيرة للنظام 
تحريك  خالل  من  العسكري الجزائري 
االطمئنان  يمكن  هل  له؟  املوالي  اللوبي 
كل  وأن  ضعف  موقف  في  ليس  املغرب  أن 
املؤشرات تؤكد أن من غير املمكن أن تغير 
من  موقفها  الجديدة  األمريكية  اإلدارة 
سينهج الرئيس  هل  الصحراء،  مغربية 
مغايرة تختلف  سياسة  بايدن  األمريكي 
النووي  امللف  الشائكة،  امللفات  تدبير  في 
اإليراني، والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
اعترف  التي  املغربية  الصحراء  وقضية 
ربما  حكمه؟  نهاية  في  ترامب  بمغربيتها 
عن  ويختلف  موقفه  بايدن  جو  سيراجع 
التي  الكبرى  امللفات  في  فقط  ليس  سابقه 
إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في  ذكرت 
ولكن سكوت بايدن لحد الساعة في قضيتي 

وقد  مطمئن،  غير  والصحراء  فلسطني 
يعتبره الكثير دليال على أن اإلدارة الجديدة 
مقبلة على القيام بتغيير كبير في سياستها 
وقد  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في 

يشمل هذا التغيير قضية الصحراء .
أي دور سيكون للوبي اليهودي بالواليات 
التي  الكبرى  امللفات  تدبير  املتحدة في 
مساعيه  في  كوشنر  سيستمر  هل  ذكرت؟ 
وهو مهندس صفقة القرن الذي أقنع الدول 
العربية بتوقيع معاهدة سالم مع إسرائيل 

رغم أنها لم تكن في حالة حرب معها؟
الجزائر  في  العسكري  النظام  أن  يبدو 
باملشاكل  يهتم  يعد  ولم  جنونه  جن  قد 
الداخلية وال بالحراك الذي بدأ في التململ 
جنراالته  فانشغاالت  كورونا،  جائحة  رغم 
على  منصبة  كلها  أصبحت  تبون  ورئيسه 
منشغال بتوفير  النظام  يعد  ولم  املغرب 
أصبح  بل  العالم،  حكومات  كبقية  اللقاح 
اإللكتروني  الذباب  تحريك  الشاغل  شغله 
التي  املنجزات  لتكذيب  العفن  واإلعالم 
الحقائق  وتزوير  املغرب  في  تحققت 
تفرض  الضرورة  امللك. إن  صورة  وتشويه 
الصعبة  الظروف  ظل  في  الصف  وحدة 
تصفية  وأصبحت  املغرب،  يعيشها  التي 
بإطالق  ملحة  الداخلية ضرورة  األجواء 
التي  التجاوزات  ووقف  الحراك  معتقلي 
الناشطني  كاعتقال  آلخر  حني  من  تقع 
مجال  السياسيني والصحفيني وتوسيع 
الحريات، وهي أحسن صفعة ودرس يمكن 

توجيههما للنظام العسكري في الجزائر.
يجب أن نعطي لإلدارة األمريكية إشارات 
إيجابية في التغيير، من خالل احترام حقوق 
ووقف  الوطني  التراب  كامل  في  اإلنسان 
التي يراهن  الورقة  القمع، وهي  كل أشكال 
بالفعل  ارتفعت  وقد  الوطن،  أعداء  عليها 
أصوات منهم تدعو لوقف »انتهاكات حقوق 
اإلنسان في الصحراء«، رغم أن املغرب خلق 
للمجلس  جهوية  فروعا  عدة  سنوات  منذ 
مؤسسة  وهي  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
بفضلها  خطا  العربي،  العالم  في  فريدة 
العربي  العالم  في  رائدة  خطوات  املغرب 
وحرية  اإلنسان  حقوق  احترام  مجال  في 
التعبير، لكن اعتقال الصحفيني والناشطني 
السياسيني يسيء لهذه املؤسسة، واعتقال 
الجنسية  يحمل  الذي  املغربي  املواطن 
الديمقراطي  للحزب  واملنتمي  األمريكية 

الحاكم، من األخطاء التي ماكانت لتكون .
بإصدار  الداخلية  األجواء  تصفية  إن 
قد  الحراك  معتقلي  جميع  عن  شامل  عفو 
ويحرج  الوطنية  والوحدة  اللحمة  يقوي 
وملصلحة  الجزائر،  في  العسكري  النظام 
خلق  في  اإلسراع   الواجب  من  بالدنا  
الجو املناسب ملصالحة وطنية وتوجيه كل 
اهتماماتنا لتسوية ملف الصحراء املغربية 
وإرسال إشارات واضحة لإلدارة األمريكية 
العالم  في  نموذج  املغرب  الجديدة بأن 
اإلنسان وحرية  حقوق  احترام  في  العربي 

التعبير.

قطاع غزة اأكبر �صجن عرفه العالم

n سري القدوة )*(

زهاء  يقطنه  الذي  غزة  قطاع  يعاني 
اقتصادية  أزمات  من  نسمة،  مليوني 
معدالت  ارتفاع  رأسها  على  عديدة 
املئة،  في   49 بنحو  تقدر  التي  البطالة، 
رسمية،  فلسطينية  إحصائيات  بحسب 
من  القطاع  في  البطالة  مستويات  وتعد 
املعدالت األعلى عاملًيا بالنظر إلى الكثافة 
الدولي،  البنك  تصنيفات  وفق  السكانية 
الكبرى  التحديات  إحدى  البطالة  وتمثل 
جـراء  فلسطني  دولة  تواجهها  التي 
جوانب  مختلف  على  السلبية  عواقبها 

الحياة الخاصة والعامة، رغم أنها خارجة 
يبحث  حيث  الفلسطينية  السيطرة  عن 
الظروف  وتصدمهم  العمل  عن  الشباب 
البطالة  شبح  ويكون  والقائمة  الصعبة 
كريمة  عمل  فرص  إيجاد  أمام  عائقا 

ومناسبة لهم .
ارتفاع  في  األساسي  السبب  ويرجع 
معدالت البطالة بني صفوف الشباب ، إلى 
منذ  الرسمي  الحكومي  التوظيف  غياب 
عدة سنوات نتيجة االنقسام، وهذا  ماأدى 
إلى تكدس أعداد الشباب الخريجني دون 
وظيفة. أما على صعيد العمل في القطاع 

الخاص، فإننا نالحظ التراجع الكبير. 
فنجد أن هناك انخفاض نسبة العاملني 
بأجر في القطاع الخاص إلى 72 % مقابل 
الشهري  األجر  انخفاض  نتيجة   %  81
الذي يتقاضونه عن الحد األدنى لألجور 
حيث يصل معدل األجر الشهري في غزة 

600 شيكل أقل من مئتي دوالر أمريكي.
الحصار الذي تفرضه حكومة االحتالل 
غزة  قطاع،  على  االسرائيلي  العسكري 
من  ويعد  االنسان،  لحقوق  انتهاكا  يمثل 
حيث  البشعة،  الدولية  الحرب  جرائم 
تواصل سلطات االحتالل فرض حصارها 
إلى  وتلجأ  متواصل،  بشكل  منذ سنوات 
مقابل  واملساومة  االبتزاز  سياسة  اتباع 
الغذائية  واملواد  التجارية  السلع  إدخال 

بعد  خاصة  الطبية  واملعقمات  واألدوية 
وتندرج  القاتل.  الكورونا  وباء  انتشار 
ضمن  اإلسرائيلي  الحصار  مواصلة 
املفروض  الجماعي  العقاب  سياسة 
حكومة  تمارسها  والتي  غزة،  قطاع  على 
الحرب  ضمن  متواصل،  بشكل  االحتالل 
االستيطانية،  أعمالها  وسلسلة  الشاملة، 
الغربية  الضفة  في  املرتكبة  وجرائمها 
والقدس،بل تعد من جرائم الحرب الكبرى، 

وتعديا صارخا على القوانني الدولية.
على  الحصار  فرض  استمرار  ولعل 
شبح  أنتج  متواصل،  بشكل  غزة  قطاع 
البطالة بني جيل الشباب الذي ينظر إلى 
ويطمح  الكريم  للعيش  ويتطلع  املستقبل 
في بناء شخصية مستقلة وأسرة، إال أن 
وليتشكل  ذلك،  دون  يحول  البطالة  شبح 
الخرجني  من  وخاصة  كبير  جيش 
ولم  العلمية،  الشهادات  وأصحاب 
يسعفهم الوقت وال الظروف في أن ينالوا 
التخطيط  غياب  في ظل  العمل  في  حقهم 
نتيجة  الحكومي،  والعمل  االستراتجي، 
والسيطرة  الفلسطيني،  االنقسام  وضع 
هذه  ولتشكل  غزة،  قطاع  على  الحزبية 
حل  إيجاد  أمام  عائقا  وتكون  العوامل 

عادل وشامل ملشاكل البطالة.
االحتالل  حكومة  تتخذ  ما  ودائما 
معبر  بإغالق  تقضى  عقابية   قرارات 

املحروقات  إدخال  ومنع  سالم،  أبو  كرم 
والوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة 
أمام  البحر  وإغالق  غزة،  قطاع  في 
الصيادين ومالحقتهم من زوارق االحتالل 
وعدم  البحر،  شاطئ  من  أمتار  بعد  على 
لحقولهم  بالوصول  للمزارعني  السماح 
املدنيني  وترويع  صوبهم،  النار  بإطالق 
تواصل  يعني  مما  منازلهم،  في  اآلمنني 
واإلرهاب  والعربدة  البلطجة  سياسة 
االسرائيلي املنظم بحق أبناء شعبنا في 
قطاع غزة، حيث يعد ذلك تصعيدًا خطيرًا 
في سياسة العقوبات الجماعية، وتشديد 
وحقوق  يتناقض  الذي  الظالم  الحصار 
مما  الدولية،  الشرعية  وقرارات  اإلنسان 
يتطلب من املجتمع الدولي واألمم املتحدة 
التدخل  الدولية،  الحقوقية  واملؤسسات 
حازم،  موقف  التخاذ  والعاجل،  السريع 
العدوانية،  االحتالل  ممارسات  وإدانة 
ومواصلة الضغط على حكومة االحتالل، 
ورفع  الجماعية،  عقوباتها  إليقاف 
الحصار الظالم على نحو مليوني إنسان 
سجن  أكبر  في  يعيشون  غزة  قطاع  في 

عرفه العالم !!!!!

)*( سفير االعالم العربي في فلسطني
رئيس تحرير جريدة الصباح 
الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com

مواقف07
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

ذ . رشيد سكري
عصيبة،  حياة  املغاربة  املثقفون  عاش    
وغرب.  شرق  بني  وتيارات  أفكاٌر  تتجاذبهم 
قناعات  بني  القائم  الشرخ  وسع  ما  وهذا 
الحديث،  الفكر  تشكيل  إلى  سعت  ومذاهب 
الغربية.  الحداثة  على  الكامل   وانفتاحه 
في  واألدب   العلم  عن  البحث  رحلة  بدأت 
املغرب  قبيل االستقالل . وفي هذه االنعطافة 
التاريخية، دخل الفكر املشرقي غازيا الساحة 
بتصورات  عليها  ومهيمنا  املغربية،  الثقافية 
استمدت من فلسفات أدب النهضة . وكان لهذا 
االحتكاك تأثير عميق وجوهري  في بناء الفكر 
املغربي، نتيجة الحملة العسكرية على مصر، 
التي قادها نابليون بونابارت في القرن الثامن 
اإلحيائية  البوادر  هذه  ظهور  وبمجرد  عشر. 
أفكار  تسارعت  حتى  العربي،  الشرق  في 
الهشيم  في  كالنار  االنتشار  في  اإلصالحيني 
جمال  من  كل  أمام  مواتية  الفرصة  فكانت   .
وعبد  عبده،  محمد  والشيخ  األفغاني،  الدين 
العربي  الشرق  تحرير  من  الكواكبي  الرحمن 
من املعتقدات البالية، ودفـْع الفكر املتنور إلى 
الظهور  والتبلور في الساحة الفكرية واألدبية 

العربية. 
إنه بمجرد ذكر الفكر التنويري يتبادر إلى 
األجناس  قطعته  الذي  الطويل  املسار  األذهان 
مختلف  في  متغير،  واقع  عن  كتعبير  األدبية 
بناءها  لكيانها  تؤسس  كي  العربية،  األقطار 

املعماري املميز . 
الكريم غالب  1974 نشر عبد  سنة  في    
كتابا عنونه ب »مع األدب واألدباء«، أشار فيه 
املغربي.  األدب  الذي طال  الفكري  النضج  إلى 

وفي ذات السياق، ركز غالب، بالخصوص، على 
باعتبارهما  والرواية،  القصيرة  القصة  جنس 
يلجأ  التي  الفعالة،  االحتجاج  وسائل  إحدى 
إليها الكاتب واألديب. فبعيد االستقالل ظهرت 
األوضاع،  تغيير  إلى  وطموحة  شابة  أسماٌء 
والنضال ضد جيوب املقاومة  التي تدافع عن 
هذه  مقدمة  وفي  باملغرب.  الفرنسي  الوجود 
وعبد  السميحي  القادر  عبد   : نجد  األسماء 
ومحمد  الصباغ  ومحمد  السحيمي،  الجبار 
برادة وأحمد عبد السالم البقالي ومحمد بيدي 
بنونة  وخناتة  الطبيعة  ورفيقة  مبارك  وربيع 
وغيرهم ، إال أن النضال السياسي لم يعن في 
األدب  رائدة  صاحب  مع  إال  األدبية،  الساحة 
السيري » في الطفولة » عبد املجيد بن جلون  
من خالل مجموعته القصصية  »وادي الدماء 
املقاومة  في  إشراقة حقيقية  بذلك  وكانت   .  «
القصة  كانت   ، االتجاه  هذا  وفي  والفداء. 

تمثل  املغربية  القصيرة 

املشرقي   التيار 
التي  الصليبية   للحمالت  املناهض 
 . العربي  الوطن  من  الربوع  هذه  لها  تخضع 
من  خالية  الشبان  هؤالء  أساليب  فجاءت 
التنميق اللغوي، بل دأبت قريحتهم على فضح 
تباشر  واضحة،  فنية  بلغة  املستعمر  أالعيب 
كانت  حني  في   . مختلفة  زوايا  من  الواقع 
الرواية التزال قيد التشكل البطيء، باستثناء 
من  انفلتت  التي   ، الروائية  األعمال  بعض 
عنق الزجاجة، وتعد على رؤوس األصابع في 
مقدمتها : »جيل الظمأ » ملحمد عزيز الحبابي، 

و« أكادير » ملحمد خير الدين، و«املعلم علي« 
لعبد الكريم غالب .

  وفي السياق ذاته نجد أن أحمد الزيادي 
في كتابه »تاريخ الوطنية املغربية من القصة 
فيه  ربط  قد  ونصوص،  دراسة   « القصيرة 
الكاتب بني رافدين أساسيني للمعرفة ؛ التاريخ  

واألدب. 
التاريخي،  املنهج  ذات   ، الدراسة  إن هذه 
كان لها طموح كبير عند الزيادي  حينما كان 
الجامعات  طالب  عموم  نظر  كما  إليها  ينظر 
الفرنسية، إلى روايات وقصص بلزاك ، حيث 
املعرفية  بالحقائق  االستزادة  إلى  يلجأون 
األديب،  إبداعات  من  التاريخية  وأصولها 

والنهل منها عوض املؤرخ . 
  وبهذا العمل أخرج  أحمد الزيادي إلى 
كتابا مغاربة مغمورين، من خالل نشر  العلن 
أهم نصوصهم ألول مرة، والتي تؤرخ لفترات 

هؤالء  رأس  وعلى  املغرب.  بها  مر  حرجة 
الحفيظ  وعبد  حصار،  محمد  نجد:  الكتاب 
الوزاني،   والتهامي  الزيزي،  محمد  العلوي، 
وأحمد الخضر الريسوني وغيرهم ... فالتيمة 
النصوص،  هذه  بني  تؤلف  التي   ، األساسية 
من  والجذور،  األصول  على  الضوء  تسلط 
يعيشها  التي  الحقيقية  املعاناة  إبراز  خالل 
و  واالضطهاد  القمع  سلطة  تحت  املغاربة 
النفي واإلبعاد من طرف السلطات الفرنسية . 
فكما جاءت قصة » أبحث عن بربري » للكاتب 
سنة  مرة  ألول  نشرها  والتي  حصار  محمد 

لتصور    ،« املغرب  »مجلة  مجلة  في   1933
رحلة أراد أن يقوم بها مدير املجلة إلى جبال 
األطلس الشامخة . في هذه التجربة، والتزاما 
بأخالقيات مهنة الصحافة، ينظر املدير إلى أن 
أن  الواجب  من  بالقراء،  يربطه  الذي  الوفاء  
أنه تفاجأ  يحافظ على وشائجه وطقوسه. إال 
برسالة من أحد زمالئه يثنيه فيها عما اعتزم 
في  راودته  عجيبة  رؤيا  ذلك  ومرد  به،  القيام 
منامه، تقضي بعدم التفرقة بني البربر والعرب؛ 
ألنهما ينحدران معا من نسل آدم عليه السالم .

  فاملقاومة في األدب املغربي، لم تطل على 
من  القصدية  وإنما  واعتيادي؛  مألوف  هو  ما 
ورائها هي تثمني أدب ظل في عتـْمة النسيان. 
لم  إذا  املعاصر  و  الحديث  اإلبداع  فما مصير 
يتشرب ويتفيأ ظالل األصول؟ أكيد أنه سيظل 
معطوبا وناقصا مادام جزء من الذاكرة مفقودا 
ومثقوبا . وفي ذلك ، كان مسعى جمع مقاالت 
حول  نقدية 

الثالثينيات  ما بني  الشعر 
قد  والتي  املاضي،  القرن  من  والخمسينيات 
رائدا  عمال  وطنية،  جرائد  في  نشرها  سبق 
الفضل  فيه  ويعود  املغربي،  الشعر  مجال  في 
إلى البالغي عبد الجليل ناظم، حيث جمع هذه 
املقاالت النقدية في كتاب عن دار توبقال عنونه 
»، إال أن  نقد الشعر في املغرب الحديث   « ب 
هذا العمل يظل ناقصا، إذا لم يـُواكب بدراسات 
نقدية موازية ؛ بهدف تبئير العمل  والوقوف 
على مختلف الظواهر األدبية  التي تشكل منها 

األدب املغربي  .

حممد باطما .. ال�شاعر 

العربي رياض

هكذا  ملشاهب،  كلمة  إنه 
وعازفها  ملشاهب  فنان  يصف 
ملراني  الشريف  املرحوم  الكبير 
صديقه وزميله الشاعر والفنان 
التي  مذكراته  في  باطما  محمد 
االتحاد  بجريدة  معه  دونتها 
، مضيفا   2001 في  االشتراكي 
رجال  باطما  محمد  كان  لقد 
كل  قبل  فهو  املجموعة  أفراد  ضمن  الخاصة  مكانته  له  استثنائيا 
في  يتعبك  لن  خاص  طعم  له  تأليفه   ، وشهم  نبيل  إنسان  شيء... 

اللحن وسالسة التوزيع املوسيقي وهي ميزة نادرة جدا .
العربي باطما بدوره قال في تصريحات صحفية مختلفة » أخي 
أزجل مني » متحدثا عن محمد باطما كزجال وشاعر، كل من عاشر 
هذا الفنان يعرف أنه رهيف اإلحساس زاهد كثيرا، له عمق فلسفي 
لحب  كاره  الكالم،  قليل  عفيف   ، نهم  قارئ   ، وأزجاله  أشعاره  في 
فعال  الناس  آلالم  يتألم   ، الجميع  طرف  من  جدا  محبوب  الظهور، 
وليس كتابة فقط ، فيحكي واحد من من مجالسيه وأصدقائه وهو 
محمد الواصي ، بأن محمد باطما مرات عديدة تصدق بكل مايوجد 
في جيبه وال يترك لنفسه فلسا واحدا، وكم مرة  يجوب أنحاء الحي 
املحمدي ويرمي نقودا وملا يسأله الواصي ملاذا يفعل ذلك يرد عليه، 
تخيل أن يجد شخص ما وهو مقهور هذه النقود على قلتها، تخيل 
يتسلح  الذي  السي محمد  هذا هو  الصباح،  ذلك  في  معي شعوره 
فقط بقلم وكل األوراق دفاتره ، يكتب على كل ما يجده أمامه من علب 
أعواد الثقب وغيرها من علب كارطونية.. مناديل املقاهي وغيرها ، 

املهم أنه سيكتب وسيظل يكتب وكذلك كان .
أقرباء  بها  قام  التي  تلك  واالهتمام  باالنتباه  جديرة  مبادرة 
املقتدر األستاذ عبدالرحيم  الشاعر والزجال  وأصدقاء على رأسهم 

باطما ، حني تم التفكير في جمع ما كتبه الفقيد ووضعه في ديوان 
تماشيا مع ما أوصى به محمد باطما أصدقاءه وأقاربه، حيث تم 
جمع جل ما كتبه املرحوم ودونه في أوراق متناثرة ظل بعضها عند 
أصدقاء وأخرى عند  أقربائه، وأخرى صدرت كأعمال فنية سواء مع 
ملشاهب أو مسناوة جمعها الديوان في فسحة من 144 صفحة تضم 

33 قصيدة زجلية ، بعنوان » هاك شرابك يا صهيون«.
 مدخل الديوان وطأت له أنامل األستاذة نعيمة بنشريطة معتبرة 
الديوان كطائر الفينق منبعث من رماد الزمن ليعلن تحديه للغياب، 
ليعيش معنا وفينا،  باطما  املرحوم محمد  حيث يحضر من خالله 
بمثابة  يعد  الذي  الفني  ملساره  توثيقا  تعد  التي  باملبادرة  مشيدة 
أكاديمية متعددة التخصصات، مفردة مختلف امليزات التي تضمنها 
مشاهب«،  انتوما  »ما  مثل  قصائد  خالل  من  العتاب  كفن  زجله، 
غرض  وأيضا   ،« الزينة  البنت  يا   « قصيدة  مثل  العشق  وغرض 
للثوري  نموذجا  فكان  تمرد   : نعيمة  األستاذة  تقول  حيث  التمرد 

واملناضل الذي ال يجف حرفه، من خالل قصائد مثل »يومك جاك«.
باطما  محمد  باشرها  التي  األغراض  مختلف  نعيمة  وسردت   
وتفاصيل الوصف لديه، حيث رسمت بعض أعماله قواعد األخالق 
وكأنه تتلمذ على يد فيلسوف، وأخرى خاضت في القومية وأخرى 
رست على املعاناة، لتخلص  إلى أن فكر الشاعر محمد باطما مكنه 

من رؤية واعية لبعض من جوانب الحياة .
الديوان قدم له األستاذ علي مفتاح بعنوان قوي وهو » أشهد أن 

محمدا أزجل من املوت« .
مقدمة طويلة ومشوقة جدا نختصر منها ما أورده علي مفتاح 

في البداية:
 »هكذا كان .. يردد صوت ذلك السيل الجارف الذي يسكنه، كان 
ولم يعد بل عاد ولم يكن عاديا كما بقية أترابه، محمد باطما اقتفى 
الذي كان  الطفل  الذي يسكنه حد الهوس، مشى خلف  أثر الجمال 
كان،  ..هكذا  ليلتقط معجما سيرافقه  الربيع  أم  يركض بني ضفاف 
يعد  ولم  كان   ، يسكنه  كان  الذي  الجارف  السيل  ذلك  صوت  يردد 
ألوان اإلبداع،  الدهشة بكل  الكلمة واقتناص  في رحلته نحو عمق 
محمد كان يعي جيدا أن الطفل الذي بداخله، وهو املشبع حد الثمالة 
بصور للطبيعة واألرض الخصبتني، سيرافقه في مسيرته.. سيمشي 
معه وفق إيقاع الدهشة الكامن خلف ما ستلتقطه عدسة الروح قبل 

العني .. »
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املقاومة يف الأدب املغربي

مصطفى الناسي 

العام  القنصل  موسيتي،  سيرج   أشرف 
لفرنسا بالدارالبيضاء، مساء  الخميس 18 فبراير 
إدريس  الوسائطية  املكتبة  افتتاح  على   ،2021
شرايبي، باملعهد الفرنسي بالجديدة بحضور جان 
بيير مهو، نائب املدير العام، والعديد من الفاعلني 

الثقافيني وعامل اإلقليم. 
إدريس  الوسائطية  املكتبة  وسجلت  هذا 
منذ  سنوي،  منخرط   2500 من  أكثر  شرايبي 
للثقافة  حقيقيا  ملتقى  أصبحت  حيث   ،2018
الفرنسية بالجديدة، بعرض أكثر من 8000 كتاب 

في جميع املجاالت.
طرف  من  الوسائطية  املكتبة  هيكلة  وتمت 
تم  حيث   ، بالجديدة  الفرنسي  املعهد  إدارة 
املتعددة  والوسائط  للكاريكاتير،  فضاءات  إنشاء 
باإلضافة إلى فضاءات للكبار والشباب، كما تعزز 

الفضاء بستة ألواح رقمية، و4 من أجهزة »البالي 
ستيشن« مع تسليم جيل جديد من السماعات، من 

أجل تجربته في الواقع االفتراضي.
وكبارًا،  صغارًا  الجميع،  فضول  وإلشباع 
مجموعة  تنظيم  على  الوسائطية  املكتبة  ستعمل 
السنة  مدار  على  الثقافية  األنشطة  من  واسعة 
من مؤتمرات ولقاءات أدبية وأوراش عمل رقمية 

ورواية القصص وألعاب وغيرها...
والنشر،  الكتاب  لترويج  مهمتها  من  وكجزء 
والشعراء  والروائيني  بالكتاب  املكتبة  ترحب 
مصممة  متحركة  رسوما  تبرمج  كما  واملفكرين، 
لتعزيز اإلنتاج األدبي، وال سيما باللغة الفرنسية.

إدريس  مكتبة  في  السنوي  االنخراط  يضمن 
شرايبي:

جديد  وتصفح  الكتشاف  إلكترونيا  فهرسا   -
املكتبة والبحث بسهولة عن الكتب املتاحة لطلب 

الحجوزات.

القن�شل العام الفرن�شي ي�شرف على افتتاح املكتبة 
الو�شائطية اإدري�س �شرايبي باملعهد الفرن�شي باجلديدة

متابعات

املتخصصة  النشر  دار  أعلنت 
الكتاب«  »ينبوع  األطفال  كتب  في 
 ، الجمعة  غد  يوم  ستطلق  أنها 
)الحروش(  االبتدائية  باملدرسة 
املواطناتية  املبادرة  البيضاء،  بالدار 
التالميذ. لفائدة  أسرة«  لكل  "»مكتبة 
أنها  لها  بالغ  في  النشر،  دار  وذكرت 

عن  الناجم  الوضع  ظل  في  ستطلق، 
املواطناتية  املبادرة  كوفيد19-،  جائحة 
ستمكن  التي  أسرة(،  لكل  )مكتبة 
صغيرة  مكتبة  تكوين  من  األطفال 
عشر  ستة  واستكتشاف  منازلهم  في 
الكتب. هذه  بفضل  متنوعا   موضوعا 

عبارة  وهي  املبادرة،  هذه  تنفيذ  سيتم 

 22 على  تحتوي  جذابة  كتب  حزمة  عن 
عمرية،  فئات  ثالث  وتستهدف  كتابا 
لوزارة  اإلقليمية  املديرية  إشراف  تحت 
مع  بشراكة  بالنواصر،  الوطنية  التربية 
أصدقاء  وجمعية  )الحروش(  مدرسة 
الكتاب«. »ينبوع  النشر  ودار   املدارس 
املبادرة  أن هذه  إلى  النشر  دار  وأشارت 

االبتدائية  املدرسة  من  ستنطلق 
دار  بجماعة  عزوز  باوالد  )الحروش( 
مجموعه  ما  منها  )ويستفيد  بوعزة 
خالل  من  أسرة(،   150 أي  تلميذا،   248
توزيع 15 مكتبة على 15 أسرة، مضيفة 
األسر  جميع  تزويد  إلى  تطمح  أنها 
الجارية. السنة  متم  قبل   باملكتبات 

على  وقع  االختيار  أن  البالغ  وأضاف 
والدعم  االستمرارية  لضمان  املدرسة 
البيداغوجي، وذلك بفضل دفاتر مصممة 
»اآلباء  أن  مسجال  للمبادرة،  خصيصا 
سيتجندون  املدرسة  وإدارة  واملعلمني 

إلنجاح هذه املبادرة«.

 »مكتبة لكل أسرة« 

مبادرة مواطناتية تقودها دار  »ينبوع للكتاب«

يوم  عصر  الداوديات(،  الثقافي  )املركز  بمراكش  الشعر  دار  مقر  احتضن 
والتي  بيننا«،  »شعراء  فقرة  بميسم عربي.  لحظة شعرية  فبراير،   17 األربعاء 
تنظمها الدار، شهر فبراير من كل سنة وتنفتح من خاللها على أصوات شعرية 
الشاعر  بامتياز.  عربية  لحظة  شكلت  وكونية،  عربية  شعرية  جغرافيات  من 
العراقي عبد الباقي فرج والشاعر اليمني عماد البريهي والفنان املغربي محسن 
الحمني، استطاعوا أن ينسجوا لحظة شعرية وفنية، حيث حضر وجع الوطن 

واملنفى، وخطت القصائد شجنا إنسانيا فياضا يستشرف كوة األمل في األفق.
في لحظة شعرية عربية، نسج الشاعر العراقي عبد الباقي فرج بعضا من 
»يليق  كما  البريهي شجنا خاصا  اليمني عماد  الشاعر  العراقي، وخط  الوجع 
بفيلسوف خذلته الحقيقة«، في حني ظل الفنان محسن الحيمن يكتب، عبر آلة 
جاء  الذي  بمراكش،  الشعر  دار  جمهور  تفاصيله  أتمم  مغربيا  مقاما  الكمان، 

محمال ب«نوافذ األمل« ليؤثث تفاصيل لحظة شعرية بامتياز.
الشاعر العراقي عبدالباقي فرج ..هذا املسار الشعري الغني )»اإلزار«/1993، 
آدم  »قصائد   ،2006 البياض«/  »ذلك  القلب«/1995،  على  تطّل  ال  »شرفات 
العراقي«/2010، »في مديح الخسارة«/2013، »سماء تمتد«/2018..، »سعادة 
الشعر  دار  ليعيد جمهور  العراقي،  آدم  أطل من خالل لسان  املتوّحد«/2021(، 
شارك  فيما  املنفى،  وانجراحات  بالوجع  مليئة  إنسانية  لحظة  الى  بمراكش، 
للمستقبل،  أشعاره  بخزانة  يحتفظ  والذي  البريهي  عماد  اليمني  الشاعر 
من  العاري  »اللهب  الروح«،  »سفر  الحقيقة«،  خذلته  »كفيلسوٍف  مخطوطات 

الجهات«، »خارج الظل«، ليقوم بسفر مجازي بني قصائده. 
تسعى فقرة »شعراء بيننا«، الى انفتاح بليغ على املنجز الشعري العربي 
املنجز  بهذا  الوعي  تقريب  من  ملزيد  وأيضا  وحساسياته،  تجاربه  مختلف  في 

اإلبداعي وبأشكاله ومتونه اإلبداعية. 

في فقرة »شعراء بيننا« لدار الشعر بمراكش

ق�شائد عراقية ومينية على مقام نهاوند مغربي
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خنيفرة .. حريق ب »م�ستودع 

للأفر�سة« يودي بحياة �سخ�ص ويعيد 
م�سكل املخازن ال�سرية اإلى الواجهة

  
  

بيضي. أ

إشراف  تحت  بخنيفرة،  متواصلة   األمنية  التحقيقات  التزال 
املختصة، بشأن مالبسات وتفاصيل حادث حريق  العامة  النيابة 
بداخله  عليها  عثر  التي  والجثة  االسفنجية،  األفرشة  مستودع 
لشخص أربعيني، وتتواصل التحريات، منذ يوم الحادث، في أفق 
تحديد املسؤوليات، سيما في الوقت الذي تزايدت  التساؤالت حول 
إثر«فاجعة  »املستودعات واملخازن السرية«)الدِّيُبوَيات(  موضوع 

طنجة«التي هزت أرجاء البالد.
»زنقة  ب  وتحديدا  بخنيفرة،  القديمة  املدينة  وسط  وكان 
البرادعية«، قد اهتز بعد زوال يوم األحد 21 فبراير 2021، على 
هول الحريق الذي شب بمستودع األفرشة، وهو عبارة عن منزل، 
ليتم إخطار مصلحة الوقاية املدنية التي هرعت عناصرها ملسرح 
الحادث حيث تمكنت، بمعية عدد من املتطوعني، من السيطرة على 
املجاورة،  املحالت  إلى  انتشارها  دون  والحيلولة  النيران  ألسنة 

لتقع الصدمة بعد العثور على جثة الشخص األربعيني.
الحريق الذي أثار هلع وحزن الجيران ومالكي املستودع، وظلت 
اآلراء متضاربة في شأنه، حول ما إذا كان »الشارجور« هو السبب 
أم تماس كهربائي أم غيره، كان بديهيا أن يزداد تعقيدا أمام فاجعة 
الشخص املتوفى، وما تركه من صدمة وسط أسرته ومشغليه، إذ 
التزال التخمينات متضاربة بشأنه أيضا، وما إذا كان  االختناق 

سببا في وفاته أم ألسنة النيران التي حالت دون نجاته.
املنتشرة  املستودعات  موضوع  يثير  أن  دون  الحادث  يمر  ولم 
بمختلف أحياء املدينة،    النقاش بني الفعاليات املحلية ، ومنها 
أساسا األحياء اآلهلة بالسكان، وغالبيتها غير قانونية ومن النوع 
الخطير على السالمة العامة، كما هو  الحال بالنسبة  للمستودعات 
ومواد  املطاطية  اإلطارات  تخزين  في  أصحابها  يستعملها  التي 
الغاز  وقنينات  الخشبية  والقطع  االسفنجية  واألفرشة  الصباغة 
الشكايات  من  العديد  بأن   »علما  وغيرها،  البالستيكية  واألثات 
التدخل  العمل على  إلى الجهات املسؤولة قصد  السكانية وجهت 
من أجل رفع الضرر  ، لكنها التزال حبيسة الرفوف » حسب مصادر 

من ساكنة الجوار.

 
راسل مختلف الجهات المسؤولة

متقا�ص يطالب بالتدقيق
 يف م�سطرة ملفه

هادن الصغير

توصلنا بنسخة من شكاية موجهة إلى كل من السلطة القضائية 
حسب  كل  العدل،  وزارة  و  النقض   محكمة  و  العامة  النيابة  و 
تخصصه و سلطاته، يطالب من خاللها املتظلم » س .م »  بتفحص 
كل وثائق امللف املعروض على محكمة النقض تحت عدد -6587

التي عرفها  2018 بالغرفة املدنية 2 »،  لكشف كافة »املالبسات« 
امللفان بمراكش : االبتدائي عدد 2014-1201-80 - االستئنافي رقم 
2017-1201-107 ، و« التدقيق فيهما للوصول للحقيقة املغيبة ، و 
محاسبة كل من له عالقة من قريب أو بعيد  ، بعدم احترام املساطر، 
و كل من ساهم أو شارك في إخفاء الحقائق عن النيابة  العامة و 
السلطة القضائية...  في تجاوز تام للضوابط القانونية و االحترام 
العامة، و حقوق و حريات  النيابة  القضائية، و  للسلطة  الواجب 

الغير، حتى و إن كان خصما حقيقيا أو مفترضا«.
بيت  عنوان  مطلقة  تجهل  أن  يعقل  فال   « الشكاية  وتساءلت 
طيلة  أسبوع  كل  إليه  تأتي  كانت  أن  بعد  رأسه،  بمسقط  مطلقها 
الزوجية،  العالقة  قيام  فترة  خالل  إقامتها  مدة  من  سنوات  سبع 
زيادة على توفرها على عنوان بيته املدون بعقد الزواج، و نسخ من 
بطاقة تعريفه الوطنية كانت تتسلمها منه للقيام ببعض اإلجراءات 
اإلدارية نيابة عنه، و عدم لجوئها لهيئة األطباء - لصفتهما معا - 

القطاع الحر لطلب عنوانه؟«  .
التوصل  من  حرماني  هو  الهدف  كان  لقد  املشتكي«  وحسب 
 ، مراكش  بضواحي  العيادة  إلى   توجيهه  تم  الذي  باالستدعاء 
التواريخ تشهد  ملالكها، و  أنني غادرتها و سلمت مفاتيحها  رغم 
، مشيرا إلى أنه كان  قد طرد من السكن الذي اشترياه  على ذلك« 
ذلك حتى ال أعلم بسريان امللف و يصدر   « ،  و  بصفة مشتركة  
الحكم ضدي دون احترام ملا ينص عليه القانون؟ »، الفتا إلى أنه 
»عندما  أرادت تبليغه  بنسخة الحكم - ألجل التنفيذ - فإنها سلمت 
للمفوض القضائي عنوان شقته  ، و شقة والدته، ألن أصحاب املهن 

الحرة عناوينها معروفة لدى الجميع«؟
و التمس املتظلم في شكايته » أن يحال امللف بعد النقض ، على 
من  القضية  شاب  ما  لكل  تداركا  وذلك   أخرى،  استئناف  محكمة 

»عيوب » ، وإعماال ملبادئ الحق واإلنصاف » .

إطالق  بطاطا،  املنصرم  األربعاء   »‹تم،   
للموارد  املندمج  بالتدبير  »النهوض  مشروع 
سياق  في  وذلك  الواحي«،  بالوسط  املائية 
الحياة  علوم  مدرسي  جمعية  مساهمة  
من  املبذولة  املجهودات  في  باملغرب  واألرض 
الفاعلني«... يفيد بالغ للجمعية  طرف مختلف 
يموله  الذي  املشروع،  هذا  أن   « إلى  مشيرا   ،
أكنان  واحة  يخص  والذي  األوروبي  االتحاد 
الرشيدية،  بإقليم  فركلة  وواحة  طاطا  بإقليم 
جنوب  واحات  حماية  في  املساهمة  يروم 
الفاعلني  مع  والتعاون  التنسيق  عبر  املغرب، 
املحليني والوطنيني والشركاء، من أجل تنزيل 

هذا املشروع«.
املشروع،  هذا   « فإن  ذاته   املصدر  ووفق 
يتوخى  سنوات،  ثالث  مدى  على  يمتد  الذي 
املندمج  للتدبير  تشاركية  مقاربة  إرساء 
وتسهيل  الواحتني،  من  بكل  املائية  للموارد 
الساكنة  طرف  من  واملستدام  الفعلي  تملكه 
للموارد  املندمج  التدبير  مخططات  خالل  من 
املائية بالوسط الواحي، وتنظيم أنشطة نوعية 
وإنجازها، بغرض تقليص الهجرة القروية في 
فئة الشباب الواحي، عبر تشجيع مبادرة إنشاء 
الصحي  والتطهير  املاء  مجال  في  مقاوالت 

وبناء مشاريع تنموية أخرى« ، الفتا إلى » أنه 
ملواجهة مختلف التحديات التي تواجه الوسط 
الواحي، أضحى ضروريا ومستعجال تعبئة كل 
الفاعلني الحكوميني وغير الحكوميني املحليني 

والوطنيني والشركاء الدوليني، ملواكبة الفاعلني 
بتقوية  مواجهتها  أجل  من  ودعمهم  والساكنة 
قدرات التكيف والصمود، ضمانا الستدامة هذه 
باالنقراض،  املهددة  الهشة  البيئية  املنظومات 

واإليكولوجية  االجتماعية  خدماتها  واستمرار 
واالقتصادية«.

تزايد  مواجهة  أن   « على   املصدر   وأكد   
لتوازناتها  الواحية  املنظومات  فقدان  مخاطر 
تستدعي  اختالالتها،  وعمق  وتيرة  وتسريع 
للموارد  املندمج  التدبير  مقاربة  وتفعيل  بناء 
التقليدية  »أن املجهودات  إلى  املائية«، مشيرا 
لتجاوزها  كافية  تعد  لم  للساكنة  والعادية 
بسبب ارتفاع حدة وتداعيات التغيرات املناخية 
والثقافية  اجتماعية  السوسيو-  والتطورات 

املرتبطة بنموذج إنتاجي استهالكي«.
تحتل  التي  باملغرب،  الواحات  و«تمثل 
تالق  فضاء  بها،  يستهان  ال  مهمة  مساحة 
منظومات  بني  عديدة،  لقرون  استمر  وتوازن 
تتميز  وساكنة  ثمينة  نادرة  بموارد  مائية 
القيمي  ورأسمالها  الالمادي  تراثها  بغنی 
والفالحة  للماء  تدبيرية  وبثقافة  واالجتماعي 
وانسجام  تناغم  في  تعيش  جعلتها  والرعي، 
بني  من  يعتبر  والذي  اإلحيائي،  وسطها  مع 
تقاوم  التي  الرئيسية  الطبيعية  الحواجز 
ظاهرة توسع التصحر وزحف الكثبان الرملية« 

يخلص املصدر ذاته.

حماية للمنظومة البيئية الهشة المهددة باالنقراض

من اأجل مقاربة ت�ساركية للتدبير المندمج للموارد
 المائية بالو�سط الواحي بطاطا والر�سيدية

بداية من الدخول الجامعي القادم

  اإطلق م�سلكين يعتمدان نظام البكالوريو�ص 
بموؤ�س�ستين جديدتين بخنيفرة واأزيلل

أحمد بيضي

الجهوي،  التنسيقي  االجتماع  هامش  على 
بمنظومة  املتعلق   51.17 اإلطار  القانون  حول 
املنعقد  العلمي،  والبحث  والتكوين  التربية 
صباح السبت 20 فبراير 2021 بمقر والية بني 
بالتعليم  املكلف  املنتدب  الوزير  ترأس  مالل، 
أوعويشة،  إدريس  العلمي،  والبحث  العالي 
موالي  السلطان  جامعة  برحاب  اجتماعا 
سليمان، في سياق تتبع عملية تفعيل القانون 
للقطاع،  العام  الكاتب  بحضور  وذلك  اإلطار، 
محمد خلفاوي، ورئيس جامعة السلطان موالي 
سليمان، نبيل حمينة، وعمداء الكليات ورؤساء 
املؤسسات التابعة للجامعة،وعدد من املسؤولني 

من اإلدارة املركزية.
جامعة  رئيس  تقدم  االجتماع،  مستهل  وفي 
للجامعة،  بالغ  وفق  سليمان،  موالي  السلطان 
ملنجزات  الراهنة  »الوضعية  حول  بعرض 
الجامعة وخطة العمل املصادق عليها بمجلس 
الجامعة، والتي تندرج في إطار تنزيل وأجرأة 
رئيس  اغتنم  فيما  اإلطار«،  القانون  مقتضيات 
إطالق  عن  »اإلعالن  ل  اللقاء  فرصة  الجامعة  
مسلكني يعتمدان نظام البكالوريوس ابتداء من 
جديدتني  بمؤسستني  املقبل  الجامعي  الدخول 
مجموع  لتشمل  وأزيالل«،  خنيفرة  من  بكل 

التكوينات ابتداء من الدخول الجامعي -2022 
 .2023

وتشمل الئحة املشاريع التي تم تقديمها،وفق 
وتسهيل  الجامعي  »العرض  ذاته،  املصدر 

أو  إعاقة  وضعية  في  الطلبة  تمكني  الولوج، 
استكمال  التمدرس،  من  خاصة  وضعيات 
العالي  التعليم  ملؤسسات  املندمج  التأهيل 
والبحث العلمي، توطيد اإلصالح البيداغوجي 

منظومة  مكونات  مختلف  بني  الجسور  ومد 
املستمر  التكوين  تطوير  والتكوين،  التربية 
بالحياة  االرتقاء  الحياة،  مدى  التعلم  وضمان 
بالرياضة  االرتقاء  والجامعية،  املدرسية 

املدرسية والجامعية«.
نظام  »إرساء  أيضا،  األخرى،  املشاريع  ومن 
ناجع للتوجيه املبكر ولإلرشاد الجامعي، تعميم 
استعمال تكنولوجيات اإلعالم في مجال التعليم 
العالي، االرتقاء بتدبير املوارد البشرية ، تطوير 
التعاقدي،  اإلطار  ومأسسة  الحكامة   آليات 
املدرسة  حول  والشركاء  الفاعلني  تعبئة  تعزيز 
املغربية، تقوية نظام معلومات شامل ومندمج 
وتشجيع  العلمي   والبحث  والتكوين  للتربية 

البحث العلمي واالبتكار«.
خنيفرة،قد  مالل  بني  جهة  والية  مقر  وكان 
احتضن، في نفس اليوم، أشغال لقاء تنسيقي 
اإلطار  القانون  أحكام  تنزيل  حول  جهوي 
والتكوين  التربية  بمنظومة  املتعلق   ،51.17
وزير  اللقاء  على  وأشرف  العلمي،  والبحث 
والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  التربية 
العلمي، سعيد أمزازي، بمعية  العالي والبحث 
الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
والبحث  العالي  والتعليم  املهني  والتكوين 
العلمي، املكلف بقطاع التعليم العالي والبحث 

العلمي، ووالي الجهة.

أصدرته الغرفة اجلنائية االبتدائية باجلديدة

 ال�سجن النافذ ثماني �سنوات لمتهم بتنظيم الهجرة ال�سرية
مصطفى الناسي 

الجنائية  الغرفة  أدانت 
االبتدائية  بالجديدة ، مؤخرا ، ب 
8 سنوات سجنا نافذا،  شخصا 
تكوين  بجناية  متابعته  تمت 
وارتكاب  إلعداد  إجرامية  عصابة 
أشخاص  خروج  تسهيل  عملية 
من التراب الوطني بطريقة سرية 
وبصفة اعتيادية مقابل مبلغ مادي 
البشر  في  واالتجار  واملشاركة 
داخل  من  املوصوفة  والسرقة 
امليناء بواسطة استعمال السالح 
غير  الجنسية  والعالقة  األبيض، 
حالة  مقتضيات  وخرق  الشرعية 

الطوارئ الصحية.
القضائية  للضابطة  وسبق 
للشرطة  اإلقليمية  املصلحة  لدى 
عدد  إحالة  بالجديدة،  القضائية 
من املتهمني، على ذمة امللف نفسه، 
وعرضوا  العامة،  النيابة  على 
االبتدائية  الجنايات  غرفة  على 

وأدينوا بعقوبات سالبة للحرية، 
فيما ظل املتهم وأربعة آخرون في 

حالة فرار.
و في إطار مواصلة البحث عن 
الشرطة  انتقلت  فيهم،   املشتبه 
بعد  موسى،  سيدي  حي  إلى 
بوجود  تفيد  بمعلومات  توصلها 
املتهم بمنزل والديه، وتمكنت من 
إيقافه رغم محاولته الفرار، حيث  
تصفيده،  قبل  بخدوش  أصيب 
لتلقي  املستشفى  إلى  ونقل 

العالج.
إليه،  االستماع  أثناء  وصرح 
الطوارئ  حالة  مع  تزامنا  أنه 
الصحية، انتشرت ظاهرة الهجرة 
ثالثة  بوجود  وعلم    ، السرية  
أشخاص بصدد الترتيب لتهجير 
غير  للهجرة  املرشحني  من  عدد 
الشرعية، واتصل بمنظم الرحالت 
والزمان،  املكان  على  معه  واتفق 
مضيفا أنه توجه ليلة 19 يونيو 
 ، املاضي نحو شاطئ »الدوفيل« 

صغيرة  مجموعات  شاهد  حيث  
على  تتحرك  األشخاص  من 
الشريط الرملي، وبعد ذلك شاهد 
قاربا للصيد قادما في اتجاههم، 
الرحلة  منظم  يصل  أن  قبل 
رفقة  وشرع  سيارته  منت  على 
مشاركيه في نقل براميل البنزين 
على  رسا  الذي  القارب،  نحو 
في  الرحلة  منظم  الشط.وشرع 
املتفق  املالية  املبالغ  استخالص 
التوجه نحو  منهم  عليها، وطلب 
القارب، وعلم أنه لن يبحر لوجود 
يفوق  األشخاص  من  كبير  عدد 
القارب  سائق  ودخل  الثالثني. 
حول  املنظم  مع  حاد  نقاش  في 
وفي  االتجاهات،  محدد  جهاز 
تلك األثناء شاهد القوات األمنية 
الفرصة  فاستغل  باملكان،  تحيط 
من  يكون  أن  نافيا  بالفرار،  والذ 
له  عالقة  وال    ، الرحلة  منظمي 
بباقي أفراد العصابة، وال بالفتاة 

التي ضبطت تلك الليلة«.
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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
2021/02/24

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية

والتكوين املهني
أكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة  دكالة - 

عبدة
النيابة اإلقليمية بأسفي
ثانوية موالي عبد هلل - 

مركز األقسام التحضيرية 
- اسفي 

إعالن عن طلب عروض 
أثمان مفتوح

 RESTCP/2021/01 :رقم
بتاريخ 2021/03/24 على 
الساعة التاسعة صباحا 

على   2021/03/24 يوم  في 
صباحا  التاسعة   الساعة  
موالي  بثانوية  سيتم 
األقسام  هلل-مركز  عبد 
فتح  بأسفي،   - التحضيرية 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
مفتوح  أثمان  عروض 
تدبير  بتفويت  الخاص 
الخاصة  التغذية  خدمات 
التحضيرية  باألقسام 
موالي  لثانوية  التابعة 
األقسام  مركز  هلل  عبد 
في   بأسفي  التحضيرية 

حصة فريدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
ثانوية  إدارة  من  العروض 
موالي عبد هلل-مركز األقسام 
التحضيرية - بأسفي، مكتب 
الكائن بزنقة السوق  املمون 
الكريم  عبد  سيدي  حي 
ص.ب 275اسفي  كما يمكن 
موقع  من  انطالقا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املشروع  إشعار صاحب  مع 

بواسطة الفاكس رقم:
05.24.66.94.45
ساعة سحب امللف.

- مبلغ الضمانة املؤقتة محدد 
50.000٫00درهم  كالتالي: 

(خمسون  ألف درهم).
- كلفة تقدير األعمال محددة 

من طرف صاحب املشروع 
التقدير  لكلفة  بالنسبة 
 2.450.800.00  : لدنيا ا
درهم (مليونني وأربعة مائة 
وخمسون إلف وثمانية مائه  
درهم)مع احتساب الضريبه 

على القيمة املضافة
تقدير   كلفة   -
القصوى: 3.279.650.00 
درهم (ثالثة ماليني ومائتني 
وتسعة وسبعون ألف وستة 

مع  درهما)  وخمسون  مائه 
على  الضريبة  احتساب 

القيمة املضافة
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31  و29   27
في  الصادر  رقم349-12-2 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني

بمكتب  أظرفتهم  إيداع    *
موالي  ثانوية  ممون 
األقسام  هلل-مركز  عبد 

التحضيرية - بأسفي. 
طريق  عن  إرسالها  أو   *
بإفادة  املضمون  البريد 
اإلدارة  إلى  باالستالم 

املذكورة.
مباشرة  تسليمها  أو   *
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
للمتنافسني  يمكن  كما   *
تقديم ملفاتهم الكترونيا عن 
االلكترونية  البوابة  طريق 
بالصفقات  املتعلقة 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
ثانوية  داخلية   زيارة  *ان 
مركز  عبد هلل  موالي  األمير 
 - التحضيرية  األقسام 
املستهدفة بهدا اإلعالن - من 
طرف مسؤول   له صالحية 
الشركة.  باسم  توقيع 
يوم  له  حدد  وقد  ضروري 
الساعة  على   2021/03/08

10 صباحا.
* خصص يوم 2021/03/22 
على الساعة 16 بعد الزوال 
العينات   لوضع  اجل  كأخر 

املطلوبة بإدارة املؤسسة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   06 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/637/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الفالحة  والصيد 

البحري  والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املديرية الجهوية للفالحة 
لجهة الرباط - سال-

القنيطرة
املدرسة الفالحية بتمارة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح

رقم: 2021/01/م.ف.ت
(جلسة عمومية)

 2021 مارس   23 يوم  فـــي 
علـى الساعة العاشرة سيتـم 
املـتعلقـة  األظــرفـــة  فتــح 
املفتوح  العروض  بطلب 
بعروض أثمان ألجل خدمات 
املــدرسة  وحراسة  مراقبة 
وذلك  بتمارة  الفالحية 
التابعة  االجتماعات  بقاعة 
للمدرسة الفالحية بعنوانها 
الكائن بجماعة مرس الخير 
تمارة   - صخيرات  عمالة 

(حصة فريدة).
طلب  ملف  سحب  يمكـن 
مكتـب  من  العروض 
للمدرسة  التابع  الصفقات 
أو  أعاله  املذكور  بالعنوان 
تحميله إلكترونيا من بوابة 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف  خمسة  في: 

(5000,00درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وخمسون   مائتي  مبلغ:  في 
ألف ومائة وثمانية وعشرون 
درهما (250.128,00 درهم) 

مع احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ،29،27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و148   31
في  الصادر   349-12-2
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
مدرسة  ضبط  بمكتب  وصل 
بالعنوان  بتمارة  الفالحة 

املشار إليه أعاله.
طريق  عن  إرسالها  إما    *
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور 

أعاله.
* إما إيداع العروض بطريقة 
املوقع  بوابة  عبر  الكترونية 
للصفقات  اإللكتروني 

العمومية 
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.

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

5 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/655/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات

قطاع املياه والغابات 
املديرية اإلقليمية للمياه 

والغابات ومحاربة التصحر 
للرحامنة 

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2021/05/م.ام.غ/ر
22 من شهر مارس  في يوم 
2021 على الساعة  الحادية 
بمقر  سيـتم  صباحا  عشرة 
للمياه  اإلقليمية  املديرية 
والغابات ومحاربة التصحر 
بابن جرير حي   - للرحامنة 
األظرفة  فتح   ،1 الرياض 
عروض  بطلب  املتعلقة 
تزويد بالتغذية  أثمان ألجل: 
البلطي   السماك  الحيوانية 

بحقينة سد املسيرة - حصة 
عيسى  اوالد  دوار   - فريدة 
الترابية  الجماعة  الواد، 
قيادة  الحدرة،  سكورة 
وعمالة  دائرة  تميم،  اوالد 

الرحامنة.
املؤقت  الضمان  مبلغ   -
10.000٫00درهم  بالدرهم 
وكلفة   درهم)  الف  (عشرة 
تقدير االدارة  (مئتان وواحد 
مئة  وخمس  الف  وتسعون 
291.500.00درهم  درهم)  

مع احتساب الرسوم.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املديرية  بمقر  العروض 
والغابات  للمياه  اإلقليمية 
ومحاربة التصحر للرحامنة 
الرياض    حي  جرير  بابن   -
تحميله إلكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 

في  الصادر   2.12.349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداعها، مقابل وصل، 
اإلقليمية  املديرية  بمقر 
ومحاربة  والغابات  للمياه 
بابن   - للرحامنة  التصحر 

جرير حي الرياض.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم إلى املكتب 

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

األظرفة.
البوابة  عبر  إلكترونيا  أو   -

االلكترونية:
www.marchespublics.

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

8 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/657/ا.د

ع.س.ن /651/ إدع.س.ن /031/ إت

ع.س.ن /426/ إد



إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الخميس 25 فبراير 2021 املوافق 13 رجب 1441 العدد 12.777

اململكة املغربية
وزارة العدل

املديرية الفرعية اإلقليمية 
بالحسيمة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح
رقم: 

01/م.ف.إ.الحس/2021
في يوم 2021/03/24 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
املديرية  مقر  في  سيتم 
بمحكمة  اإلقليمية  الفرعية 
بالحسيمة  االستئناف 
بشارع  مقرها  الكائن 
فتح  الحسيمة،  فلسطني 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
البنايات  نظافة  ألجل: 
القضائية  للدائرة  اإلدارية 
بالحسيمة (حصة وحيدة).

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمكتب الصفقات 
باملديرية  العمومية 
بمحكمة  اإلقليمية  الفرعية 
بالحسيمة،  االستئناف 
بشارع  مقرها  الكائن 
ويمكن  الحسيمة،  فلسطني 
كذلك تحميله إلكترونيا من 
بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespu-
blics.gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
ألف  خمسون  بالدرهم: 

درهم (50.000,00درهم).
تقدير التكلفة: مليون ومائة 
وأربع  ألفا  عشرة  وتسعة 
وثمانون  وأربعة  مائة 
سنتيما     وثمانون  درهما 
1.119.484,80درهم)  )
على  الضريبة  تتضمن 

القيمة املضافة.
من  كل  يكون  أن  يجب   
وإيداع  وتقديم  محتوى 
ملفات املتنافسني مطابقني 
ملقتضيات املادتني 27 و29 
املرسوم  من  و148  و31 

رقم 2.12.349.
ويمكن للمتنافسني: 

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور؛
- إما إيداع أظرفتهم، مقابل 
الصفقات  بمكتب  وصل، 
باملديرية  العمومية 
بمحكمة  اإلقليمية  الفرعية 
بالحسيمة  االستئناف 
بشارع  مقرها  الكائن 

فلسطني الحسيمة.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
البوابة  عبر  إيداعها  إما   -
للصفقات  اإللكترونية 
ملقتضيات  طبقا  العمومية 
االقتصاد  وزير  قرار 
واملالية رقم 14-20 بتاريخ 
04 شتنبر 2014 واملتعلق 
إبرام  مساطر  بتجريد 
من  العمومية  الصفقات 

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

8 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/660/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة العدل

املديرية الفرعية اإلقليمية 
بالحسيمة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح
رقم: 

02/م.ف.إ.الحس/2021
في يوم 2021/03/23 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
املديرية  مقر  في  سيتم 
بمحكمة  اإلقليمية  الفرعية 
بالحسيمة  االستئناف 
بشارع  مقرها  الكائن 
فتح  الحسيمة،  فلسطني 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
الحراسة  خدمات  ألجل: 
الدائرة  ببنايات  واألمن 
بالحسيمة  القضائية 

(حصة فريدة).
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمكتب الصفقات 
باملديرية  العمومية 
بمحكمة  اإلقليمية  الفرعية 
بالحسيمة،  االستئناف 
بشارع  مقرها  الكائن 
ويمكن  الحسيمة،  فلسطني 
كذلك تحميله إلكترونيا من 
بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespu-
blics.gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
ألف  خمسون  بالدرهم: 

درهم (50.000,00درهم).
تقدير التكلفة: مليون وسبع 
مائة وخمسة وسبعون ألفا 
درهما  وثمانون  وثمانية 
1.775.088,00درهم)  )
على  الضريبة  تتضمن 

القيمة املضافة.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
ملفات املتنافسني مطابقني 
ملقتضيات املادتني 27 و29 
املرسوم  من  و148  و31 

رقم 2.12.349.
ويمكن للمتنافسني: 

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور.
- إما إيداع أظرفتهم، مقابل 
الصفقات  بمكتب  وصل، 
باملديرية  العمومية 
بمحكمة  اإلقليمية  الفرعية 
بالحسيمة  االستئناف 
بشارع  مقرها  الكائن 

فلسطني الحسيمة.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
البوابة  عبر  إيداعها  إما   -
للصفقات  اإللكترونية 
ملقتضيات  طبقا  العمومية 
االقتصاد  وزير  قرار 
واملالية رقم 14-20 بتاريخ 
04 شتنبر 2014 واملتعلق 
إبرام  مساطر  بتجريد 
من  العمومية  الصفقات 

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

8 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/661/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف 

التجارية بفاس
املحكمة التجارية بفاس

ملف التنفيذ عدد: 
158/8516/2020

إعالن قضائي
الفائدة: شركة البنك 

الشعبي
ينوب عنه: ذة نحية 

املطهري املحامية بمكناس
ضد: لبني الراس الجامعي
مصلحة  رئيس  يعلن 
كتابة الضبط لدى املحكمة 
سيقع  أنه  بفاس  التجارية 
بتاريخ 2021/03/02 على 
عشرة  الحادية  الساعة 
الببوعات  بقاعة  صباحا 
بفاس  التجارية  باملحكمة 
املسمي  العقار  بيع 

الناجبية -172.
العقاري  الرسم  موضوع 
مساحته   91224/68 عدد 
71 سنتيار الكائن بتجزنه 
العمارة   1 إدريس  موالي 

126 الشقة 16 واد فاس.
شقة  عن  والعقارعبارة 

بالطابق الرابع.
االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 

للبيع باملزاد العلني للعقار 
في 220.000.00درهم

بكتابة  العروض  تقدم 
العشرة  من  ابتداء  الضبط 
لإلشهار  األخيرة  أيام 
آخر  على  املزاد  ويرسو 

متزايد.
في   3 زيادة  مع  ميسور 
قضائية  كضريبة  املائة 
من  وللمزيد  واملصاريف. 

املعلومات يمكن االطالع.
التحمالت  دفتر  على 
اشارة  رهن  املوضوع 
التنفيذ  بمكتب  العموم 

العقاري بهذه املحكمة.
ع.س.ن/662/ا.د
*************
اململكة املغربية 

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء

املديرية االقليمية للتجهيز 
والنقل واللوجستيك واملاء 

باملحمدية
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2021/01  

في يوم 2021/03/23 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكتب السيد املدير 
والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  
باملحمدية  واللوجستيك 
شارع   14 ب  الكائن 
املحمدية،  امللكي  الجيش 
املتعلقة  األظرفة  فتح 
بطلب عروض أثمان ألجل: 
دراسة تهيئة ملتقى الطرق 
بالطريق   700+10 بن.ك 
عمالة  الجهوية رقم 322 - 

املحمدية
ملف   سحب  يمكن 
بمكتب  العروض  طلب 
باملديريـة  الصفقات 
والنقل  للتجهيز  االقليمية 
باملحمدية  اللوجستيك 
السالف  بالعنوان  الكائنة 

الذكر.
ويمكن كذلك نقله إلكترونيا 
صفقات  بوابة  من 

العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
وثالثمائة  ألف  في:  
درهم  وخمسون 

(1350.00درهم).  
االجمالي  املبلغ  حدد 
التقديري في:  تسعون ألف 
درهم (90000,00درهم مع 
يجب  الرسوم).  احتساب 
محتوى  من  كل  يكون  أن 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقني 
من  و31  و29  املادتني27 
 349-12-2 رقم  املرسوم 

حول الصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور.
* إما إيداع أظرفتهم مقابل 
الصفقات  بمكتب  وصل 
للمديرية اإلقليمية للتجهيز 
والنقل واللوجستيك واملاء 
ب  الكائن  باملحمدية  
امللكي  الجيش   14 شارع 

باملحمدية.
مباشرة  تسليمها  إما   *
طلب  مكتب  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
الجلسة وقبل فتح األظرفة.

أظرفة  ايداع  ويمكن   *
املتنافسني  وعروض 
في   إلكترونية   بطريقة 
بوابة الصفقات العمومية.

إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  بها هي  اإلدالء 
نظام  من   9 املادة  في 

االستشارة 
للمقاوالت  بالنسبة    -

املقيمة باملغرب:
األصل  طبق  نسخة 
االعتماد:  شهادة  من 
 4D املزاولة   ميدان 
مصالح  طرف  من  مسلمة 
والنقل  التجهيز  وزارة 

واللوجستيك واملاء.
بالنسبة للمقاوالت الغير    -

املقيمة باملغرب: 
إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  بها هي  اإلدالء 
نظام  من   9 املادة  في 

االستشارة
ع.س.ن/663/ا.د
*************

ع.س.ن /652/ إد

ع.س.ن /653/ إد

ع.س.ن /654/ إد

ع.س.ن /656/ إد

ع.س.ن /658/ إد
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اململكة املغربية
وزارة اعداد التراب 

الوطني والتعمير
واالسكان وسياسة املدينة

الكتابة العامة
املديرية االقليمية تيزنيت
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2021/01

صفقة قابلة للتجديد
خاص باملقاوالت الصغرى 

واملتوسطة
في يوم اإلثنني 17 مـــارس 
الساعة  على    2021
سيتم  صباحا  العاشرة  
املدير  السيد  مكتب  في 
اإلقليمي لإلسكان وسياسة 
فتح  بتيزنيت؛  املدينة  
بطلب  املتعلقة  األظرفة 

بعروض  املفتوح  العروض 
 2021/01 رقم  أثمان 
حراسة  خدمات  أجل  من 
ومراقبة املبنى اإلداري ملقر 
املديرية اإلقليمية  لإلسكان  
الكائن  املدينة،  وسياسة 

بالحي اإلداري تيزنيت.
طلب  ملف  سحب  يمكن   
العروض بمصلحة الشؤون 
باملديرية  واملالية  اإلدارية 
بالعنوان  الكائن  املذكورة، 
ويمكن  أعاله.  إليه  املشار 
كذلك تحميله إلكترونيا من 
للصفقات  املغربية  البوابة 

العمومية:
www.marchespu-

 blics.gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان 
(خمسة  5000.00درهم  

آالف درهم).
محددة  التقديرية  التكلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
في مبلغ 210.000,00درهم 
(مائتان وعشرة أالف درهم، 

مع احتساب الرسوم).
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   349-12-2
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بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

* إما إيداع أظرفتهم مقابل 
الضبط  بمكتب  وصل 
بالعنوان  والكائن  املذكور، 

املشار إليه أعاله.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املديرية  إلى  باالستالم 

السالفة الذكر.
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس لجنة طلب العروض 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة؛
بالطريقة  إرسالها  إما   *
لقرار  طبقا  الرقمية 
واملالية  االقتصاد  وزير 
صادر   20.14 رقم 
القعدة  ذي   8 في 
 (2 0 1 4 4سبتمبر )1 4 3 5
مساطر  بتجريد  املتعلق 
العمومية  الصفقات  إبرام 

من الصفة املادية.
إن الوثائق املثبتة الواجب 

اإلدالء بها، هي تلك املقررة، 
نظام  من   07 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/664/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بأبركان
إعالن عن بيع عقار باملزاد 

العلني
ملف تنفيذي عدد: 

1262/2020
لفائدة:  حليمة مستطع 

ومن معها
ينوب عنهم األستاذ رشيد 

الطيبي محام ببركان
ضد: ينعوري ميمون ومن 

معه
ينوب عنهم األستاذ محمد 

لعروسي محام ببركان
عنوانهم: عني الركادة 

قيادة فزوان عمالة إقليم 
بركان

العموم  علم  في  ليكن 
 31 يوم  في  سيقع  أنه 
الساعة  على   2021 مارس 
بقاعة  الثانية زواال 
القضائية  البيوعات 
باملحكمة االبتدائية ببركان، 
ألكبر  العلني  باملزاد  البيع 
وآخر مزايد للعقار موضوع 
عدد:  العقاري  الرسم 
مساحته  البالغ   1136/0
جزئه  في  آر   7 هكتار   36
 8 البالغ مساحته  السقوي 
سنتيار   45 آر   21 هكتار 
له واجهة رئيسية مفتوحة 
على طريق فالحية عمومية 
الجنوبية  الجهة  من  تؤدي 
ومن  الركادة  عني  إلى 
الجهة الشمالية إلى سيدي 
الجزء  هذا  وتشق  منصور 

طريقني فالحيني. 
 680 حوالي  به  غرست 
والجزء  زيتون  شجرة 
يستغل  عار  منه  الباقي 

لزراعة الحبوب.
عني  بمنطقة  العقار  يوجد 
عبر  إليه  يوصل  الركادة 
الرابطة  الوطنية  الطريق 

بني بركان ووجدة.
عملية  انطالق  ثمن  حدد 
أعاله  املذكور  العقار  بيع 
مبلغ  في  العلني  باملزاد 
مع  درهم،   2.463.000
خزينة  لفائدة   3% زيادة 

الدولة.
يشترط ضمان األداء

املعلومات  من  وللمزيد 
كناش  على  واالطالع 
والتحمالت  الشروط 
يجب  عروض  تقديم  أو 
التنفيذات  بمكتب  االتصال 
القضائية حيث يوجد امللف 

رهن إشارة العموم.
ع.س.ن/666/ا.د
*************

العمران - الرباط - سال - 
القنيطرة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح باملزايدة أو 

املناقصة
AORSK/2021/11:رقم

جلسة عمومية
املواكبة التقنية  

والقانونية الخاصة 
بالعمليات  العقارية  
للعمران الرباط سال 

القنيطرة
2021 على  19 مارس  في  
صباحا،  العاشرة  الساعة 
العمران  مكاتب  في  ستتم 
القنيطرة   - سال  الرباط -   -
  ،31 باملجموعة  الكائنة 
 ،17 قطاع  النرجس،  زنقة 
الرباط   - الرياض  حي 
(قاعة االجتماعات بالطابق 
جلسة  في  السفلي)  
عمومية عملية فتح األظرفة 
التقنية   للمواكبة  املتعلقة 
الخاصة  والقانونية 
العقارية   بالعمليات 
سال  الرباط  للعمران 

القنيطرة.
عروض  ملفات  تسحب 
األثمنة من مكتب الصفقات 
 - لعمران  الثاني  بالطابق 
القنيطرة،   - سال   - الرباط 
 ،31 باملجموعة  الكائنة 
 ،17 قطاع  النرجس،  زنقة 

حي الرياض - الرباط.
من  التحميل  يمكن  كما 

البوابات االلكترونية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
في 65.000,00درهم  باسم 
 - سال   - الرباط   - العمران 
التقديرية  الكلفة  القنيطرة 
طرف  من  محددة  لألشغال 

صاحب املشروع في:
مبلغ:  للسنة  األدنى  املبلغ 
مع  000,00 1.840درهم 

احتساب الرسوم.
املبلغ األقصى للسنة مبلغ: 
مع  3.681.600,00درهم 

احتساب الرسوم.
أن  املرشحني   على  يجب 
بنسخة  ملفاتهم   يرفقوا 
لشهادة  لألصل  مطابقة  
الوطنية  بالهيئة  التسجيل 
املساحني  للمهندسني 
بصفة  الطبوغرافيني 

خاصة. 
الغير  للمتنافسني  بالنسبة 
يجب  باملغرب  مقيمني 
طبقا  تقنية  بملفات  االدالء 
مضمون  االستشارة  لنظام 
ملفات  وايداع  وتحضير 
يكون  أن  يجب  املتنافسني 
طبقا  للمادة  27 و29 و31 
بمجموعة  الخاص  للنظام 

العمران  (نونبر 2015).
ويمكن للمتنافسني:

عن  اظرفتهم  ارسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم الى مكتب 

الصفقات، املذكور أعاله.
وصل  مقابل  وضعها  أو   -
املذكور  الصفقات  بمكتب 

أعاله.
مباشرة  تسليمها  أو   -
بداية  عند  اللجنة  لرئيس 
الجلسة وقبل فتح األظرفة.

الواجب  املثبتة  الوثائق 
املقررة  تلك  هي  بها  االدالء 
نظام  04من  املادة   في 

االستشارة.
ع.س.ن/670/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة

إعالن عن طلب العروض
رقم: 2021/11

- املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة -

على   2021/03/22 في 
الساعة الثانية عشرة زواال 
سيتم في قاعة االجتماعات 
باملكتب الجهوي لالستثمار 
بالجديدة  لدكالة  الفالحي 
فتح األظرفة املتعلقة بطلب 
اقتناء  أجل:  من  العروض 
ساللة  التربية  أكباش 
Me-) املبكرة»  «مرينوس 

.(rinos précoce

يمكن سحب ملف العروض 
من مكتب الصفقات باملكتب 
لالستثمار  الجهوي 
16شارع  لدكالة،   الفالحي 
محمد السادس، الجديدة - 

املغرب.
ويمكن كذلك نقله إلكترونيا 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespu-

blics.gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
هم  ر 1د 0 . 0 0 0 , 0 0 في

(عشرة آالف درهم).
امليزانية  حددت  وقد 
مع  املتوقعة،  القصوى 
لتنفيذ  الرسوم،  احتساب 
إنجازها  املزمع  األشغال 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وواحد  ستمائة  مبلغ   في 
ومائتي  ألف  وتسعون 
(691.200,00درهم)  درهم 

مع احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
  29 املواد27،  ملقتضيات 
الصفقات  نظام  و31من 
للمكتب الجهوي لالستثمار 
الصادر  لدكالة  الفالحي 
 2014/03/11 بتاريخ 
بتاريخ   1 رقم  وتعديله 

.2014/05/19
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  إرسالها  -إما   <
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور أعاله. 
> إما إيداعها، مقابل وصل، 
الخاص  الضبط  بمكتب 
باملكتب الجهوي لالستثمار 
16شارع  لدكالة،  الفالحي 
الجديدة-  السادس   محمد 

املغرب.
طريق  عند  إيداعها  إما   <
البريد اإللكتروني في بوابة 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

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

فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
في املادة 10 و11 و12 من 

نظام طلب العروض.
ع.س.ن/671/ا.د

ع.س.ن /665/ إدع.س.ن /667/ إد

ع.س.ن /668/ إد



الفنانة المغربية »أوم« تغني بأبو ظبيسليم الحلوي يستعد إلطالق أغنية جديدة
كشف الفنان المغربي الشاب سليم الحلوي عن اعتزامه إطالق أغنية جديدة أواخر فبراير الجاري، بعدما انتهى 

من تصويرها على شكل فيديو كليب.
الذي  المغربي،  للجمهور  مفاجأة مميزة  األغنية ستعرف  أن  بالمناسبة  فيتصريحات  الحلوي،  الفنان  وأوضح 
تعود على االستماع إلى أغانيه باللغة التركية واللهجة الخليجية/ مضيفا  أنه قام باختيار طاقم شاب إلعداد هذا 
الكليب الغنائي الذي تطلب وقتا كبيرا إلنجازه، وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا، التي ساهمت في تأخر العمل.
وأبرز سليم الحلوي، أنه صور فيديو كليب األغنية الجديدة، بمدينة القنيطرة، إلى جانب طاقم تصوير محترف ومميز.
كما كشف  الفنان، أن الفيديو كليب الجديد، سيكون تتمة لمسار، أغنية »قصص الحب« التي أطلقها قبل سنة.

هذا، وسبق للفنان الشاب أن أطلق عدة أغاني أمثال »ماكنتش عوال« – »بركه« – »هي«. كما  برع الفنان سليم 
عبر تأديته أغانيه باللغة التركية، واللون الخليجي، حيث لقت أغانيه إعجابا وتفاعال، من قبل رواد مواقع التواصل 

االجتماعي
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بموقع  المتحدة، على صفحته  العربية  اإلمارات  بدولة  بأبو ظبي  الثقافي  المجمع  كشف  
التواصل االجتماعي »فايسبوك«، عن تنظيم حفل افتراضي للفنانة المغربية »أوم« في منشور 
24 فبراير عبر  عبر األنترنيت يوم األربعاء  »أوم«  »استمتعوا بأداء رائع للمغنية  كتب فيه: 
قنواتنا..« على  بموقع تنزيل الفيديوهات »يوتيوب« وموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.

هذا، وتملك الفنانة المغربية الذائعة الصيت على المستوى الدولي  »أوم« قاعدة جماهيرية 
كبيرة وفية ألغانيها، فرغم غيابها عن أضواء اإلعالم، إال أن أغانيها حققت السنة الماضية 3.9 

ماليين مرة على استماع »سبوتيفاي« فقط.
أّم الغيث بنت الصحراوي واسمها الفني ُأّم أو أوم )Oum(   من مواليد 18 أبريل 1978 ، الدار 
البيضاء  هي مغنية سول مغربية ولديها جنسية فرنسية، شاركت في العديد من المهرجانات 
الدولية قدمت خاللها نموذجا جديدا لألغنية المغربية الممزوجة بالحسانية واللغة اإلنجليزية.

 أحمد سيجلماسي

 17 األربعاء  يوم  ظهر  بعد  انعقد 
فبراير 2021 بمدينة القنيطرة الجمع 
المغربية  للجمعية  التأسيسي  العام 
السينما، حيث  في  األكاديمي  للبحث 
تمت المصادقة باإلجماع على قانونها 
األساسي، كما تم انتخاب أول مكتب 

مسير لها على الشكل التالي:
كيروم  حــمــادي  الجمعية:  رئيس 
نعيم  رشيد  نائبه:  جامعي(،  )أستاذ 
عبد  العام:  الكاتب  جامعي(،  )أستاذ 
جامعي(،  )أستاذ  الطاهري  العظيم 
نائبته: جميلة عناب )مخرجة وأستاذة 
باحثة(، أمين المال: عبد اهلل صرداوي 
)أستاذ جامعي(، نائبته: ليلى شرادي 
سناء غواتي  )صيدالنية(، مستشارة: 
فؤاد  مستشار:  جامعية(،  )أستاذة 
وباحث(، مستشار:  )مخرج  السويبة 

رشدي المنيرة )أستاذ جامعي(.
الجمعية  هذه  برئيس  اتصال  في 
حمادي  صرح  الجديدة  السينمائية 

كيروم بما يلي:«جاء ميالد »الجمعية 
المغربية للبحث األكاديمي في السينما« 
في  التحوالت  من  طويل  بعد مخاض 

الحقل  وفي  عموما  الثقافي  المجال 
السينمائي على وجه الخصوص. وقد 
لنضال  كتتويج  الميالد  هــذا  تحقق 
ومثابرة مجموعة من األساتذة الباحثين 
في حقول الفكر واألدب والسينما إلدماج 
السينمائية  والمعرفة  السينما  مادة 
داخل الدرس الجامعي. وبفعل نجاح 
هؤالء األساتذة المناضلين في ترسيخ 
المعرفة الحديثة جاء الوقت المناسب 
للحوار  ومنصة  أكاديمي  إطار  لخلق 
السينمائي  بالدرس  المهتمين  بين 
بغية التنسيق بين مختلف الفاعلين في 
ميدان البحث السينمائي من أجل تطوير 
المادة المعرفية وتحديد مجاالت البحث 
المتفرعة وتوحيد المناهج والمقاربات 
في التدريس والتأطير وتبادل الخبرات 
والتعاون في تأطير الطلبة الباحثين 
وإعداد وتوفير المراجع والكتب التي 
يحتاجها الباحثون في مجال السينما...

ضمن  الجمعية  هذه  تأسست  لقد 
استراتيجية وطنية ودولية من خالل 
نواة المكتب المسير ومن خالل أعضاء 
فباإلضافة  وأجانب..  مغاربة  منتمين 
إلى الباحثين من مغاربة الداخل، هناك 
مغاربة يدرسون السينما بالجامعات 
بشكل  واألمريكية  األروبية  الدولية، 
خاص، باإلضافة إلى باحثين أجانب 
يدرسون السينما بالجامعات الغربية.. 
وقد يلتحق بنا بعض الباحثين العرب 

الذين يهمهم األمر.
وأغتنم هذه المناسبة ألعلن لجميع 
األساتذة الباحثين في مجال المعرفة 
بأن  األكاديمي  والبحث  السينمائية 
للبحث  مركزا  الجمعية  هذه  يعتبروا 
تطوير  بغية  أجلهم  من  خلق  العلمي 
السينمائيتين  والثقافة  المعرفة 
وتحصين البحث األكاديمي وتطويره«.

ميالد »الجمعية المغربية للبحث الأكاديمي في ال�سينما« بالقنيطرة

دورة جديدة للمهرجان الدولي 
لوثائقي حقوق الإن�سان  

يشارك المغرب في فعاليات المهرجان 
التونسي »موبايل فيلم إفريقيا«. تهدف 
يوم  فعالياتها  انطلقت  التي  التظاهرة 
إلى  وستتواصل  الجاري  فبراير   17
بيان  حسب  المقبل،  مــارس   17 غاية 
البوابة الرقمية للمهرجان إلى »اكتشاف 
اإلخـــراج  فــي  والمبدعين  الــمــواهــب 
باستعمال  السينمائية   والصناعة 
الهواتف الذكية، وبإنجاز أفالم قصيرة 
من  أقل  إلى  دقيقة  بين  مدتها  تتراوح 

دقيقتين«.
 أوضحت إدارة المهرجان التونسي 
أنها استقبلت 497 فيلم من 38 دولة، 
المشاركة  لألعمال  الكبير  العدد  وأمام 
تم انتقاء 51 فيلما من 23 دولة إفريقية 
للتنافس على الجوائز، من بينها الجزائر، 

جنوب إفريقيا، البنين، بوركينا فاسو، 
بورندي، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، 
الغابون، كينيا، مدغشقر، مالي، المغرب، 
الموزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، أوغندا، 
الكونغو الديمقراطية، رواندا، السنغال، 

الطوغو وتونس.
في  الفائزة   لألعمال  وخّصصت   
يحظى  حيث  قّيمة،  جوائز  المهرجان 
صناع األفالم الى جانب المرافقة الدائمة 
بالتمويل المادي مستقبال، وحددت قيمة 
أما  أورو،   10000 بـ  الكبرى  الجائزة 
جائزة فيلم الفرنكوفونية قيمتها 2500 
موند(،   5 في  )تي  قناة  تقّدمها  أورو 
جائزة الموسيقى األصلية قيمتها 2500 
أورو تقدمها »ساكام«، أما جائزة الفيلم 
تقّدمها  أورو   2000 فقيمتها  الوثائقي 

أحسن  جائزة  الى  باإلضافة  »ايبو«، 
مخرجة افريقية يقدمها مهرجان »طازمة« 

من برازافيل بقيمة 1500 أورو.
 وحسب البوابة الرقمية للمهرجان،فإن 
الهدف من وراء هذه الجوائز، »تشجيع 
المخرجين على صناعة المزيد من األفالم 
بإمكانياتهم الخاصة، حيث سيتم اختيار 
الفائزين من طرف لجنة تحكيم متكونة 
من الموسيقي الكاميروني بليك باسي، 
دوكيبو،  هيلدا  النيجيرية  الممثلة 
أميلوني،  ــي  أوب النيجيري  المخرج 
الــمــخــرج الـــروانـــدي جـــوال كــاركــزي 
والمخرجة وكاتبة السيناريو التونسية 
اسمهان لحمر، ومحافظة المهرجان هي 

نغوني فال«.
 وذكر بيان البوابة الرقمية للفيلم 

المشاهدين  أن  القصير،  الــدولــي 
يمكنهم متابعة األعمال على المنصة 
الرسمية للمهرجان أو عبر صفحات 
الفايسبوك، انستغرام وتويتر، وقد 
تّم تحديد أيام 23، 24 و25 مارس 

من أجل توزيع األفالم وعرضها في 
تونس بالتنسيق مع سفارة فرنسا في 
تونس والمعهد الفرنسي في تونس، 
حيث سيتم تنظيم ورشات في مجاالت 

السينما.

»االتحاد االشتراكي«

المتوسطية  اللقاءات  جمعية  كشفت 
إطار  في  أنه   اإلنسان،  وحقوق  للسينما 
وحقوق  السينما  »خميس  لقاء  دينامية 
 25 الجمعية، من  سَتعِرض  اإلنسان« 
على   ،2021 مـــارس   04 إلـــى  فــبــرايــر 
المطول  الروائي  الرقمية الفيلم  منصتها 
»فتوى« للمخرج محمود بن محمود، و هو 
مخرج سينمائي تونسي حامل للجنسية 
ــالم  األف مــن  الــعــديــد  أخـــرج  البلجيكية، 
األفالم  من  والعشرات  الطويلة  الروائية 
الوثائقية، من قبيل »عبور« )سنة 1982، 
تم عرضه في مهرجان البندقية السينمائي(، 
و»شيشخان« )سنة 1992، عرض في إطار 
دينامية »أسبوعا المخرجين« بمهرجان كان 
السينمائي(، و»قوايل الرمان« )سنة 1999، 
وفيلم  جينيور«(،  »كان  بتظاهرة  عرض 
»وجد: ألف صوت وصوت« )سنة 2001، 
عرض في مهرجان البندقية السينمائي(، 
وفيلم »األستاذ« )تم تتويجه في مهرجان 
قرطاج السينمائي لسنة 2012(. ويعد فليم 

»فتوى«  سادس أفالمه الطويلة
وأبرزت الجمعية، في بالغ لها توصلت 
»مخاطر  أن  منه،  االشتراكي«  »االتحاد 
استقطاب الشباب نحو التطرف« سيشكل 
فبراير  لشهر  السينمائي  اللقاء  موضوع 
2021، وذلــك من خــالل عــرض ومناقشة 
الفيلم التونسي المذكور..  مشيرة إلى أنه 
films. يمكن مشاهدة الفيلم على منصة

armcdh.ma بعد التسجيل على الرابط 
 jcdh.armcdh.ma :

 وأوضحت الجمعية أنها ستنظم نقاشا 
حول محتوى الفيلم مباشرة عبر األنترنت، 
على  فبراير   26 الجمعة  غد  يوم   ذلك  و 
الساعة الثامنة مساء على صفحتها على 

موقع التواصل االجماعي »فايسبوك«.
السينمائي  الفيلم  ويــتــنــاول  هـــذا،   
سيظل  الذ   ،)2013( »فتوى«  التونسي  
متاحا على المنصة الرقمية للجمعية مدة 
أسبوع، حكاية » رجل تونسي يدعى إبراهيم 
ناظور يعيش في فرنسا منذ انفصاله عن 

زوجته، وسيعود إلى تونس بعد علمه بوفاة 
ابنه مروان في حادث سير، ليكتشف أن ابنه 
كان منخرطا في جماعة سلفية متطرفة، ومن 
ثمة بدأ البحث عن األشخاص الذين قادوا 
ابنه إلى طريق التطرف، ثم يعرف رويدا 
رويدا أن مالبسات وفاة مروان تحيط بها 

الكثير من الشكوك..«.
وقالت الجمعية البالغ ذاته أن عرض فيلم 
»فتوى« والنقاش الذي سيعقبه،  يأتي في 
إطار مشروع »السينما، أرضية للنهوض 
بحقوق اإلنسان والمواطنة« الممول بشكل 
مشترك من لدن االتحاد األوروبي وسفارة 

هولندا بالمغرب.
المتوسطية  اللقاءات  جمعية  أن  يذكر 
للسينما وحقوق اإلنسان تنظم العديد من 
األنشطة الرئيسية خالل السنة، من قبيل 
لقاءات »خميس سينما وحقوق اإلنسان«، 
و»صباحيات األطفال« المنظمة كل شهر في 
والقنيطرة  البيضاء،  والدار  الرباط،  مدن 
كالس  »ماستر  ولقاء  وأكادير،  وخريبكة 
السينما وحقوق اإلنسان« )كل ثالثة أشهر( 
باإلضافة إلى ليلة الفيلم القصير لحقوق 
اإلنسان، والليلة البيضاء للسينما وحقوق 

اإلنسان )سنويا(.

المغرب ي�سارك في مهرجان«موبايل فيلم »اإفريقيا«  زينب اأ�سامة
تغني

»كيفي كيف النا�س«
أطلقت الفنانة المغربية زينب أسامة، اإلعالن الدعائي 
الخاص بفيديو كليب أغنيتها الجديد »كيفي كيف الناس« 

عبر قناتها على موقع رفع الفيديوهات »اليوتوب«.
 األغنية من كلمات وألحان خالد سالم و توزيع بالل 
أفريكانو، أما الكليب فتم تصويره تحت إشراف المخرج 

سعيد موسارية.
أغنية ستصدر من  ثاني  تعتبر  الناس«  »كيفي كيف 
ألبوم زينب أسامة، وهي باللهجة الدجارجة المغربية، 

بعد  أغنيتها »دار العام«.
هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن »برا المقارنة« هو العنوان 
يتضمن  إذ  ألبومها،  على  أسامة  زينب  أطلقته  الــذي 
مختلفة  لهجات  من  وتوليفة  مختلفة  موسيقية  أنماطا 
من بينها اللهجة المغربية والمصرية 

والخليجية،..
 وتعاونت الفنانة المغربية 
في ألبومها الجديد مع العديد 
والملحنين  الشعراء  مــن 
قبيل خالد  والموزعين من 
ــد الــنــادي  ســــالم ومــحــم
وأحمد  شكري  ومصطفى 
إيميل  وســــام  ــدي  ــجــن ال
ومحمود عبد هلل وطارق 
ــجــابــر وأســامــة  عــبــد ال
وبالل  الهادي  عبد 

أفريكانو..

الدولي  المهرجان  إدارة  كشفت 
المغرب  في  االنسان  حقوق  لوثائقي 
التي  التاسعة  عن قرب تنظيم دورته 
تشغل خمسة أيام من الــ 23 إلى الــ 
العاصمة  في  المقبل  يونيو  من   27
الرباط بحضور نخبة من المخرجين 
العرب  الــفــن  ونــجــوم  والمنتجين 
والجمعيات  والمؤسسات  واألجانب 
من  وحشد  اإلنسان  بحقوق  المهتمة 
المغاربة  والمهتمين  الفن  جمهور 

والزوار األجانب.
بالغ  في  المهرجان  إدارة  وحددت 
لها ، يوم 30 مارس 2021 كأخر موعد 
لتلقي األفالم الوثائقية المشاركة في 
مع  تتوافق  أن  على  العام  هذا  دورة 

المستلزمات والشروط التالية:
ــن  ــي ب ـــجـــة  ـــت ـــن م ـــــكـــــون  ت أن 
. و2020   2018  األعـــــــــــوام 
الوثائقية  ــــالم  األف مـــدة  ــزيــد  ت أال 
ـــة. ـــق ـــي دق  70 ـــــن  ع  الــــطــــويــــلــــة 
الوثائقية  ــــالم  األف مـــدة  ــزيــد  ت أال 
دقـــيـــقـــة.  25 عـــــن   الـــقـــصـــيـــرة 
كانت  أيًا  المقدمة،  االفــالم  تكون  أن 
لغتها، مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية.

يتم اختيار األفالم المشاركة من قبل 
لجنة مشاهدة متخصصة تشكلها إدارة 

بشكل  جميعها  وتعرض  المهرجان 
رئيسي خالل أيام المهرجان في الرباط.

»وثائقي  مهرجان  إدارة  ــدت  وأك
أن األفالم المرشحة  حقوق اإلنسان« 
تيمات  تتناول  التي  تلك  هي  للقبول 
والتغيير  كان،  أينما  اإلنسان  حقوق 
الديمقراطية  وقضايا  االجتماعي، 
وحرية التعبير، والحريات األساسية 
األقليات  قضايا  وتساند  لــألفــراد، 
وحقوق المهاجرين والالجئين، وتؤكد 
على االلتزام بحق االختالف وأهمية 
الحوار والتسامح بين بين الشعوب 

والثقافات.
ويفتح المهرجان أبوابه لإلبداعات 
الفيلمية الجديدة التي تتناول قضايا 
والهجرة  واالنــتــمــاء  والسلم  ــن  األم
والــتــطــرف واإلرهـــــاب، وتــلــك التي 
تساهم في نشر المعرفة وفهم الثقافات 
األخرى، وتدعم حقوق الطفل والمرأة، 
ومقاربة النوع االجتماعي وتسهم في 
إرساء مباديء االنصاف والمساواة.

وتتنوع جوائز المهرجان الخمسة 
لتشمل: جائزة حقوق اإلنسان، جائزة 
أفضل فيلم وثائقي طويل، جائزة أفضل 
لجنة  جــائــزة  قصير،  وثائقي  فيلم 

التحكيم و جائزة الجمهور.

 يناقش ملف الشباب والتطرف

خمي�س ال�سينما وحقوق الإن�سان يعر�س
فيلم »فتوى« التون�سي



البطولة الوطنية لكرة السلة )القسم الممتاز(: 
افتتاح منافسات الموسم 

بلقاء الفتح الرياضي 
والجيش الملكي 

برمجت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، 
مباراة اتحاد الفتح الرياضي والجيش الملكي، في 
افتتاح منافسات الموسم الرياضي 2021-2020، 
عن مجموعة الجنوب، بعد غد السبت، بالقاعة 
المغطاة لمركب األمير موالي عبد اهلل بالرباط، 

انطالقا من الساعة الثالثة زواال.
وذكر بالغ للجامعة، أن باقي مباريات الدورة 
األولى في مجموعتي الشمال والجنوب، ستجرى 
خالل األسبوع األول من مارس المقبل، بعد طلب 
تقدمت به أندية القسم الممتاز لكرة السلة ذكورا 
أول  عقد  الذي  التواصلي  اللقاء  خالل  وإناثا، 
األحد األخير بالرباط بين رئيس الجامعة واألندية 

المعنية. 
وأضاف المصدر ذاته، أن جميع مباريات القسم 
الممتاز ستقام بدون جمهور، وذلك في احترام تام 
للتدابير الوقائية وتنفيذ البروتوكول الصحي 
الخاص بالوقاية من )كوفيد 19(، بالنسبة لجميع 

الالعبين واألطر التقنية واإلدارية والحكام.

طبيب الوداد: إصابة 
التكناوتي ال تدعو للقلق

أكد طبيب فريق الوداد أنيس شاغو أن إصابة 
أحمد رضا التكناوتي، حارس مرمى فريق الوداد 

الرياضي لكرة القدم، ال تدعو للقلق.
لراديو  تصريح  في  ال��وداد،  طبيب  وأوض��ح 
مارس أن التكناوتي أصيب في منطقة حساسة 

أشعرته بالغثيان.
أن  التصريح  نفس  في  الفريق  طبيب  وقال 
التكناوتي سيخضع لتشخيص ثاني  لتحديد 
العالج وأكد أن حالته مستقرة وال تدعو للقلق.

تأجيل الجمع العام االنتخابي 
للعصبة الجهوية مراكش آسفي 

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،في 
االنتخابي  العام  الجمع  تأجيل  عن  لها،  بالغ 
للعصبة الجهوية مراكش آسفي لكرة القدم الذي 
كان مقررا عقده يوم غد الجمعة 05 مارس  إلى 
غاية يوم السبت 13 مارس 2021 بمدينة مراكش.

وأوضحت في نفس البالغ ، أن طلبات الترشيح 
الستيفاء  المثبتة  بالوثائق  مصحوبة  ت��ودع 
الشروط المطلوبة مقابل وصل إيداع مسلم من 
لدن مكتب الضبط للجامعة الكائن مقرها بقطاع 
11 ملتقى زنقة الرز وزنقة الرام بحي الرياض 
الرباط، أو أن يبعث بواسطة البريد المضمون 
على أساس أن تتوصل به الجامعة داخل أجل 
أقصاه يوم 05 مارس 2021 قبل الساعة الرابعة 

والنصف زواال.

نجح ف��ري��ق ال����وداد ف��ي ت��ج��اوز ك��ل ال��ص��ع��اب التي 
عصبة  منافسات  مغامرة  لدخول  طريقه  في  انتصبت 
األبطال اإلفريقية، وتحدى ظروف السفر إلى أنغوال وما 
الطيران،  من  ساعة  ثالثين  قرابة  تحمل  من  عنها  ترتب 
ليبصم على لقاء بطولي أول أمس الثالثاء، أحرز خالله 
فوزا ثمينا على  مضيفه بيترو أتلتيكو األنغولي بهدف 
برسم  بلواندا،  نونبر   11 ملعب  أرضية  على   ، لالشىء 

ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة  دور ال��ث��ال��ث��ة 
 المجموعات لمسابقة عصبة األبطال اإلفريقية لكرة القدم.
وقدم العبو الوداد عرضا جيدا على مختلف المستويات، 
فنيا ومهاريا بأسلوب جماعي وبخطوط متوازنة فوق أرضية 
التكناوتي  رضى  محمد  الحارس  إصابة  ورغم  الملعب. 

واضطراره مغادرة اللقاء، ورغم تضييع ضربة جزاء،لم يتأثر 
الالعبون الوداديون وواصلوا »مقاومتهم« لكل الظروف بما 
فيها ارتفاع حرارة الطقس، وانتظروا الدقيقة 71 ليعلنوا 
الكعبي  أيوب  الهداف  بواسطة  والفوز  السبق  هدف  عن 
الجزاء. لضربة  تضييعه  الهدف  بتسجيله  عوض   الذي 
الفوز منح للوداد ثالث نقط هي مجموع رصيده في انتظار 
خوضه للمباراة المؤجلة عن هذه المجموعة والتي يخوضها 
يوم األحد القادم في بوركينافاسو. فيما تجمد رصيد منافسه 
فريق بيترو أتلتيكو في صفر نقطة حيث كان انهزم في لقائه 
األول برسم الجولة األولي للمجموعة ذاتها أمام حوريا 

كوناكري الغيني 0-2 .
وبرز الالعب الليبي مؤيد الالفي بتألق كبير في المباراة 
وكان أحد نجوم اللقاء، وبدا سعيدا بالفوز حيث قال في 
جدا  أنا سعيد  المباراة«  نهاية  بعد  مباشرة  تصريحات 

الوداد  لجماهير  الفوز  هذا  حققناه،وأهدي  الذي  بفوزنا 
وألسرتي ولزمالئي.«

بدوره، عبر يحيى جبران متوسط ميدان الوداد عن ارتياحه 
لنتيجة المباراة مؤكدا أن فريق الوداد كان يستحق االنتصار 
للعرض الجيد الذي قدمه العبوه. وأكد جبران أن الفريق 
سيواجه كل المباريات القادمة بنفس روح االنتصار وبنفس 

الطموح في المضي بعيدا في هذه المنافسة القارية.
هذا وتوجه فريق الوداد مباشرة بعد نهاية المباراة صوب 
بوركينا فاصو لمواجهة كايزرتشيفز الجنوب إفريقي، في 
اللقاء المؤجل عن الجولة األولى من منافسات المجموعة 

الثالثة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد توصلت 
هذه  الحتضان  البوركينابي  االتحاد  بموافقة  األحد  يوم 

المواجهة.

عزيز بلبودالي

الـريـــاضي
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 الكعبي يسجل هدفا ثمينا للوداد

الوداد يتحدى الصعاب وينجح في تحقيق الفوز 
على مضيفه بيترو أتلتيكو األنغولي

أعرب الدكتور عبد 
الرحيم غريب عن 

التي السعادة 
تغمره ، حيث إنه بعد 

سنوات من البحث 
العلمي المكرس 

للحكامة الرياضية 
وأسباب العنف في 
مالعب كرة القدم، 

يضع طلبة سلك 
الدكتوراه في 

خدمة هذا المشروع 
المبتكر« مبادرة 

انطالقة«

عصبة األبطال اإلفريقية

يواجه المنتخب الوطني ألقل من 
20 سنة،نظيره التونسي غدا الجمعة 
الخامسة زواال،  الساعة  انطالقا من 
إفريقيا  بطولة  نهائي  رب��ع  برسم 
التي تحتضنها موريتانيا في الفترة 

الحالية.

قد ضمن  الوطني  المنتخب  وكان 
تصدره  بعد  المحطة  لهذه  تأهله 
تأهل  حين  في   ، الثالثة  للمجموعة 
منتخب تونس بعدما حل في المركز 

الثالث بالمجموعة الثانية.
وفي الوقت الذي أنهى فيه المنتخب 

بانتصار  المجموعات  دور  المغربي 
عريض على منتخب تانزانيا بثالثية 
التونسي   المنتخب  تعرض  نظيفة، 
للهزيمة في آخر جوالت نفس الدور 
افريقيا  جمهورية  منتخب  أم���ام 

الوسطى بهدفين لهدف واحد. 

في  التقيا  قد  المنتخبات  وك��ان 
بطولة شمال إفريقيا التي احتضنتها 
تونس شهر نونبر الماضي وانتهت 
المواجهة بينهما بالتعادل هدف لمثله.

وح��س��ب األخ���ب���ار ال��ق��ادم��ة من 
الوطني  فالمنتخب  م��وري��ت��ان��ي��ا، 

التفاؤل  يطبعها  أج��واء  في  يعيش 
بتقديم عرض جيد في مباراة يوم غد 
الجمعة أمام تونس، وطموح انتزاع 
النهائي  نصف  للدور  التأهل  بطاقة 
يراود مكونات المنتخب من طاقم تقني 

من المباراة السابقة التي جمعت المغرب وتونس وإداري وجميع الالعبين.
في بطولة شمال إفريقيا

بطولة افريقيا للشبان ...المغرب يواجه تونس برهان التأهل لنصف النهاية

أنجزه مختبر البحث العلمي التابع للمدرسة الوطنية للتجارة و التسييرـ الدار البيضاء

تقديم كتاب » اإلدماج المهني للشباب عن طريق الرياضة«
االثنين  المغرب،  تيبو  قدمت جمعية 
األخير، بالدار البيضاء كتابها الجديد 
طريق  عن  للشباب  المهني  »اإلدماج 
الرياضة« ، وهو إصدار جماعي يتتبع 
انطالقة«وفق  »مبادرة  برنامج  مسار 
وأكاديمي. علمي  بعد  ذات   أساليب 
انطالقة«  »مبادرة  برنامج  أث��ار  وق��د 
المستويين  على  نوعه  م��ن  الفريد   ،
فريق  ف��ض��ول   ، ال��وط��ن��ي واإلف��ري��ق��ي 
البحث من مختبر للبحث العلمي التابع 
التسيير�  و  للتجارة  الوطنية  للمدرسة 
الدكتور  إش��راف  تحت  البيضاء  ال��دار 
في  متخصص   ، غريب«  الرحيم  »عبد 
التسيير و الحكامة الرياضة. وتبقى » 
لإلدماج  برنامج  أول  انطالقة«  مبادرة 
المهني للشباب خارج التعليم أو التدريب 
و  المغرب  في  الرياضة  عبر  العمل  أو 
البرنامج  هذا  يشكل  وبذلك  أفريقيا. 

الذي أطلقته جمعية تيبو المغرب سنة 2019 إجابة 
لهذه  المهني  التكوين  و  التشغيل  إلشكالية  عملية 
أمين  محمد  أعرب  وبالمناسبة  الشباب.  من  الفئة 
المغرب  تيبو  لجمعية  المؤسس  الرئيس  زري��اط، 
اإلدم��اج  ت��روم  رائ��دة  برامج  بإنشاء  افتخاره  عن 
االجتماعي واالقتصادي للشباب من خالل الرياضة. 

مضيفا أن هذا الكتاب الجديد سيقدم للقراء برنامجا 
 مبتكرا ومؤثرا، كانت نتائجه األولية جد إيجابية.
 ، للبرنامج  القراء فضال عن اكتشافهم  أن  وأضاف 
سيدركون أيضا قوة الرياضة في تسطير مسارات 
لهؤالء  الشخصي والمهني  المستوى  للنجاح على 
الشباب. مبرزا أن فريق البحث قام بعمل رائع من 
القراء  و  المهتمين  لعموم  الكتاب  هذا  تقديم  أجل 

 وفقا لمعايير أكاديمية وبيداغوجية .
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحيم 
غريب عن السعادة التي تغمره ، حيث 
العلمي  البحث  من  سنوات  بعد  إنه 
المكرس للحكامة الرياضية وأسباب 
العنف في مالعب كرة القدم، يضع طلبة 
سلك الدكتوراه في خدمة هذا المشروع 
الذي   ،« انطالقة  مبادرة  المبتكر« 
يهدف إلى تعزيز اإلدماج المهني للشباب 
 خارج التعليم أو التدريب أو العمل. 
منظمة  هي  المغرب  تيبو  أن  يذكر 
قوة  تستخدم  حكومية  غير  مغربية 
اجتماعية  حلول  لتصميم  الرياضة 
ومبتكرة في مجال التعليم والتمكين 
واالقتصادي  االجتماعي  واإلدم���اج 
 ل��ل��ش��ب��اب م���ن خ����الل ال���ري���اض���ة.

تأسست تيبو المغرب في عام 2011 
، وهي المنظمة الرئيسية في المغرب 
الرياضة. وتدرك  الشباب من خالل  لتعليم وإدماج 
تيبو المغرب أن قوة الرياضة توفر استدامة تحويلية 
للممارسين واألطفال والشباب والنساء واألشخاص 
 ، أفضل  صحة  وهي:   ، الخاصة  االحتياجات  ذوي 
مجتمعات متماسكة ، إنجازات رياضية أكبر وهوية 

أقوى. 



Al Ittihad Al Ichtiraki

»ذكاء ا�صطناعي« 
الميّيز بني »ال�صطرجن« 

و«العن�صرية«

أثبتت دراسة أجريت أخيرًا أن برامج 
برصد  الخاصة  االصطناعي  الذكاء 
تضم  التي  الحوارات  أو  »الكراهية« 
بني  تخلط  قد  مسيئة  عنصرية  عبارات 
الحوارات التي تتعلق بلعبة الشطرنج و 

األحاديث بشأن قضايا العنصرية.
أجراها  التي  الدراسة  وأرجعت 
ميلون«  »كارنيجي  جامعة  من  باحثان 
إلى  الخلط  هذا  في  السبب  األمريكية 
الشطرنج  قطع  ألوان  عن  الحديث  أن 
األسود  و  األبيض  بني  ما  تختلف  التي 
الذكاء  أنظمة  بواسطة  تفسيره  يتم  قد 
العبارات  برصد  الخاصة  االصطناعي 
باعتباره  التواصل  مواقع  على  املسيئة 
بموجب  حجبه،  يتعني  عنصريًا  حديثًا 
القواعد التي تعمل بها هذه املنظومات.

ويقول باحث من معهد تقنيات اللغات 
في جامعة كارنيجي ميلون، إن الحديث 
بشأن »األبيض« في مواجهة  »األسود« 
الذي  البرنامج  ألن  القناة  لحجب  أدى 
يستعمله املوقع اإللكتروني قام بتفسير 
باعتبارها  تلقائيًا  العبارات  هذه 

عنصرية.
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كويكب بحجم ملعب كرة قدم 
يقرتب من االأر�ض اليوم  

أعلنت إدارة الطيران والفضاء األمريكية »ناسا« أن 
كويكبا بحجم ملعب كرة القدم، اقترب من األرض يوم 

االثنني املاضي.
 ،/XU6  2020/ الكويكب  فإن  »ناسا«  وبحسب 
كوكب  من  متراقترب   213 حوالي  قطره  يبلغ  الذي 

األرض على مسافة حوالي أربعة ماليني كيلومتر.
من  أخرى  مجموعة  ستقترب  اليوم،  نفس  وفي 
دائما،  حيث  »ناسا«  حسب  األرض،  من  الكويكبات 
على  مترا،   23 بقطر   /BV9  2020/ كويكب  سيمر 
كوكبنا،  من  تقريبا  كيلومتر  مليون   5.6 مسافة 
وسيقترب كويكب /CC5 2021/ بقطر 40 مترا، على 
مسافة حوالي 6.9 مليون كيلومتر من األرض, حسب 

ذات املصدر .

كيم كارد�صيان توثق طالقها 
وخالفاتها الزوجية مع كانى 

وي�صت فى برنامج تليفزيونى
كاردشيان،  كيم  الواقع  تليفزيون  نجمة  تستعد 
لتوثيق طالقها البالغ قيمته 2.1 مليون دوالر من مغني 
الراب كاني ويست، على شاشة التلفزيون، التي نالت 
الشهرة فيه، وسجلت كيم، األشهر القليلة املاضية من 
حياتها الزوجية، من أجل عرضها فى املوسم األخير 
لبرنامجها »E«، لترصد الكاميرات بعًضا من مالمح 
وفقا  وذلك  ويست،  وبني  بينها  األسرية  املشكالت 

لصحيفة »ديلى ميل« البريطانية.
من  البالغة  كاردشيان،  تتحدث  أن  املتوقع  ومن 
من  األخير  املوسم  في  الطالق  عن  عاًما،   40 العمر 
أحد  وقال  حياتها،  عن  يتحدث  الذي   ،»E« برنامج 
موضوع  سيكون  الطالق  أن  ميل«،  لـ«ديلى  املصادر 

الحلقات األخيرة من البرنامج التليفزيونى.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن عائلة كاردشيان، 
تلفزيونى  بث  خدمتى  مع  مربحة  صفقات  وقعت 
برنامجى  يسلط  أن  املتوقع  ومن   ،Starو Hulu هما
على  الضوء   2021 في  التليفزيونيتني  الخدمتني 
الخالف بني الزوجني اللذين يحظيان بشهرة واسعة، 
البرنامجني  موضوع  سيكون  الطالق  أن  وذكرت 

الجديدين اللذين لم يصورا بعد.
كاني  زوجها  من  الطالق  رسمًيا  كاردشيان  وطلب 
ويجري  الزواج،  من  أعوام   7 قرابة  بعد  ويست 
املشتركة  الحضانة  وطلبت  ودي،  بشكل  االنفصال 

ألوالدهما األربعة، وفق »ديلى ميل«.

وودي الن 
ي�صف الوثائقي 

عنه بـ »العمل 
الهد ام«

و »املليء 
باالأكاذيب«

عرض  على  الن  وودي  األمريكي  املخرج  علق 
فاعتبر  عنه  رهيبة  يرسم صورة  وثائقي  مسلسل 
أنه »عمل هد ام« و«مليء باألكاذيب«، مكررا نفيه 

االعتداء جنسيا على ابنته بالتبني.
أجزاء  أربعة  من  املؤلف  املسلسل  عرض  بدأ 
بعنوان »الن ضد  األحد على شبكة »إتش بي أو« 
بعضها  شهادات  مجموعة  يتضمن  وهو  فارو«، 

غير مسبوق في قضية االعتداء الجنسي.
فارو  ديالن  بالتبني  ألن  وودي  ابنة  وكانت 
 1992 اتهمت املخرج باالعتداء عليها جنسيا في 
عندما كانت في سن السابعة، وهي اتهامات ينفيها 

املخرج األميركي باستمرار.
في  بريفني  يي  آلن وزوجته سون  وكتب وودي 
بيان نشرته وسائل إعالم أمريكية عدة أن »معد ي 
لم يكونوا مهتمني بالحقيقة«،  الوثائقي  املسلسل 
هدام  عمل  في   )...( ذلك  من  بدال  »انخرطوا  بل 

ومليء باألكاذيب«.
من  أيا  بأن  را  ذك  اللذان  الزوجان  وأضاف 
التحقيقني اللذين تم إجراؤهما في هذه االدعاءات 
أن  عقود  منذ  املعروف  »من  املحاكمة  إلى  يؤد  لم 

هذه االتهامات باطلة تماما ».
»هذا الهجوم الوضيع  وشدد الزوجان على أن 

ال يغير الحقائق ولو أنه يجذب االنتباه«. واشارا 
االتهامات حصل  على  للرد  بهما  االتصال  أن  إلى 
قبل شهرين فحسب من عرض املسلسل، موضحني 

أنهما رفضا »بطبيعة الحال«.
ولم يبدأ املمثلون واملمثالت االبتعاد عن املخرج 
مقال  نشر  بعد   ،2017 العام  في  إال  الثمانيني 
افتتاحي بقلم ديالن فارو بدعم من شقيقها رونان، 

وهو صحافي أصبح بطل حركة #أنا أيضا.
»أمازون:  منصة  فسخت   ،2019 العام  وفي 
يشمل  كان  وهو  ألن،  وودي  مع  اإلنتاجي  عقدها 

أربعة أفالم.

االأر�ض اأهداأ مما كانت عليه فى 
العقود ال�صابقة بن�صبة ت�صل لـ50 %

أظهرت دراسة أن االهتزازات األرضية الناجمة عن 
حركة املرور واألعمال الصناعية تراجعت إلى النصف 
على مستوى العالم أثناء إغالق فيروس كورونا، حيث 
السيارات  عدد  وانخفاض  االجتماعي،  التباعد  أدى 
والسفر  السياحة  أداء  ضعف  وكذلك  الطرق،  على 
بشكل عام إلى أطول فترة هدوء وأكثرها وضوًحا من 

الضوضاء الزلزالية في التاريخ املسجل.
البريطانية،   ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ديلى ميل« 
تشير الضوضاء الزلزالية إلى االهتزازات في األرض 
الناتجة عن حركة املرور أو اآلالت الثقيلة والظواهر 

الطبيعية مثل الزالزل والطقس القاسى.
التي  العاملية  الزلزالية  الضوضاء   انخفضت 
يسببها اإلنسان بنسبة تصل إلى %50 منذ مارس، 
حيث دخلت املقاطعات في حالة إغالق لوقف انتشار 

فيروس كورونا.
الضوضاء  في  انخفاض  أكبر  تسجيل   وتم 
الزلزالية في أكثر املناطق كثافة سكانية حول العالم، 

مثل سنغافورة ومدينة نيويورك.
الضوضاء  في  أيضا  انخفاض  تسجيل  تم   لكن 
في  السوداء  الغابة  مثل  نائية  مناطق  في  الزلزالية 

أملانيا وروندو في دولة ناميبيا األفريقية.
لندن  كوليدج  إمبريال  من  خبراء  الفريق   يضم 
السويسرية  الزالزل  رصد  وخدمة  أكسفورد  وجامعة 
في املعهد التقني الفدرالي بزيورخ، بقيادة خبير في 

املرصد امللكي البلجيكي.
الخدمة  في  كلينتون  جون  الزالزل  عالم   وقال 
أرشيفات  إلى  مشيًرا  الزالزل،  لرصد  السويسرية 
»كانت  املاضية:  عاًما  العشرين  التي غطت  البيانات 
فترة  أهدأ  هي  اإلغالق  خالل  مرت  التي  األسابيع 

سجلناها على اإلطالق«.
البشرية  الضوضاء  ازدياد  »مع  كلينتون،   وتابع 
لفترة  فترة  أهدأ  كانت  أنها  جًدا  املحتمل  من  دائًما، 

طويلة جًدا.«
الكتشاف  فرصة  األرض  لعلماء  اإلغالق   ومنح 
األحداث الطبيعية التي ربما ظلت غير مكتشفة لوال 
ذلك، خاصة خالل النهار عندما يكون هناك املزيد من 

الضوضاء من صنع اإلنسان.
باالستماع  للباحثني  النسبي  الهدوء  هذا   وسمح 
إلى إشارات الزالزل التي تم إخفاؤها مسبًقا، ويمكن 
الزلزالية  الضوضاء  بني  التمييز  في  يساعد  أن 
البشرية والطبيعية بشكل أوضح من أي وقت مضى.

إشارات  أن  على  األول  الدليل  دراستهم   وقدمت 
الزالزل املخفية سابًقا بدت أكثر وضوًحا على مقاييس 

الزالزل في املناطق الحضرية أثناء اإلغالق.
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عملية نقل منزل فيكتوري اإلى حي جديد بعد 139 عامًا
نقلت آلية مختصة، منزال »فكتوريا« مكونًا من 
طابقني، من موقعه األساسي إلى موقع جديد، بعد 
139 عامًا من عنوانه في »807 - شارع فرانكلني« 

بوالية سان فرانسيسكو األمريكية.
وتم تحميل املنزل األخضر ذي النوافذ الكبيرة 
عربة  إلى  أساسه،  مع  البني،  األمامي  والباب 

مختصة، وجرى نقله إلى موقع جديد، على بعد 
اصطف  حيث  القديم،  موقعه  من  شوارع  ستة 
لهذا  الصور  اللتقاط  األرصفة  على  املتفرجون 
الحدث، بينما ينتقل املنزل، بسرعة قصوى تبلغ 
1 ميل في الساعة، إلى العنوان الجديد »635 - 

شارع فولتون«.
التخطيط  مراحل  عبر  نقل املنزل  عملية  تمت 
نقل  عن  املسؤول  جوي،  فيل  قال  كما  لسنوات، 
تصاريح  على  الحصول  عليه  »تعني  إنه  املنزل، 
من أكثر من 15 وكالة في املدينة«، وفق »روسيا 

اليوم«.
وقال جوي إن هذه الخطوة صعبة جزئيا، ألن 
الجزء األول من عملية النقل يتضمن النزول إلى 

منحدر، وأضاف: »هذا صعب على املنزل«.
وعلى طول الطريق نحو املكان الجديد، تم قطع 
عدادات وقوف السيارات وتقليم أطراف األشجار، 

ونقل الفتات املرور التي تعيق سير عربة النقل.
تيم  أن  إلى  »كرونيكل«  صحيفة  أشارت  كما 
براون، مالك املنزل املكون من ست غرف نوم، وهو 
حوالي  سيدفع  فرانسيسكو،  سان  في  سمسار 
املعلم  400 ألف دوالر كرسوم وتكاليف نقل هذا 
املعماري التاريخي الذي يعود للعصر البريطاني 

الفيكتوري.

كرنفال 
البندقية 

يواجه غياب 
ال�صياح يف ظل 

كوفيد19- 
باأ�صلوب مبتكر

أنطلق كرنفال البندقية الشهير 
بإيطاليا، هذا العام بنسخة 

افتراضية، في ظل غياب 
الحشود املعتادة من السياح، 

ملواجهة انتشار فيروس 
كوفيد- 19، وعلى الرغم 

من تلك اإلجراءات املقيدة 
للكرنفال، حضر بعض أهالي 

املدينة اإليطالية االحتفال، 
إلبقائه حًيا.

وتجول بعض األزواج بمالبس 
تنكرية في ساحة القديس 

مرقس الشهيرة، والتي عمها 
الضباب.

واضطرت البندقية إلى تقنني 
احتفاالت الكرنفال عند بدء 

انتشار الوباء في فبراير من 
العام املاضي، واعتمدت هذا 

العام علي بث مقاطع مصورة 
عبر اإلنترنت ألبناء املدينة 

وهم متنكرون، في غياب 
حشود السياح املعتادة، وفًقا 

للوكالة الفرنسية.


