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األسبوع  لنهاية  عددها  في  صفحة  الفرنسية  »لوموند«  يومية  خصصت 
لوضعية الصحافة في املغرب، عنونت التقرير  املنشور ضمنها، بـ»القمع يشتد 

ضد الصحافيني في املغرب«..
الراضي  عمر  الصحافيني  الزميلني  قضية  على  تقريرها  »لوموند«  َبَنت 
وسليمان الريسوني، املوجودين بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء كحدث مباشر.

 ما من شك أن القضية تحظى بمتابعة متباينة من طرف الرأي العام املغربي، 
متعددة،  منابر  من  للصحافيني،  عريضة  هو  بخصوصها  مستجد  آخر  وكان 

تطالب بإطالق السراح..  
وأصدرت فيها املنظمات الحقوقية بيانات وتصريحات.

 ودعت عريضة دولية السلطات إلى اإلفراج عن الزميلني الصحفيني، بعد أن 
دخال أسبوعهما الثاني من اإلضراب عن الطعام.

عن  فيه  عبرت  بالغا  وأصدرت  األيدي،  مكتوفة  تقف  لم  املغربية  السلطات   
املؤسسات  مصداقية  في  الطعن  حكومية  غير  منظمات  «ملحاولة  استغرابها 
الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملف عمر الراضي»، 

دون ذكر ملف سليمان الريسوني.
اإلنسان،  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  خالل  من  املغربية،  السلطات   
مستقلة  كسلطة  القضاء  عمل  في  التدخل  على  »التحريض  أسمت  ما  رفضت 
لدولة ذات سيادة، وهو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، والسيما 

املتعلقة منها باستقالل السلطة القضائية«..
القضية إذن تخضع لنقاش عام ، بني الضحايا وبني املتابعني،  بني الدفاع 
تعرف  العمومي،و  النقاش  دائرة  وفي  التقاضي،  دائرة  املضاد،في  والدفاع 

مرافعات عالنية ،في سياق «االستفزاز الديموقراطي املتبادل» .
القضية محكومة بطبيعة  ما هو معروض على القضاء.

املساس  دون  فيها،  الحل  مسالك  أو  تبعاتها  مناقشة  هنا،  املجال،  وليس   
بقدسية العدالة والبراءة معا، بل مناقشة الخالصة التي خلصت إليها اليومية 
الفرنسية في املوضوع، حيث كتبت أن »هناك تيارين داخل النظام املغربي، تيار 
أمني، يهرب إلى األمام، وتيار سياسي يعي الضرر الذي يسببه هذا اإلشكال 
له  تكون  أوالسياسي  األمني  التيارين،  ِمَن  َمْن  هو،  والسؤال  املغرب.  لصورة 

الكلمة الفصل في قضية اإلضراب عن الطعام«؟
متشدد  أمنوي  أو  أمني،  واحد  تيارين،  وجود  نناقش  أن  األجدر  من  يكون 
بصورة  وينشغل  يهتم  سياسي  تيار  أخرى  …بلغة  معتدل،  سياسي  واآلخر 
البالد، رمزه الحمائم، وتيار أمني يهرب إلى األمام، رمزه الصقور يهربون إلى 

األمام على دراجات نارية!
التيارين  أن هذين  لوموند  للزميلة  اإلعالمية  الخالصة  نفهم من هذه  أوال،   
سيمنح  ومن  كيف،  لنا  تقول  أن  بدون  سينتصر،  أحدهما  وأن  يتصارعان، 

االنتصار لهذا أو ذاك؟
فهما ال يعلنان الصراع على املأل من قوم املغرب األقصى.

وال يخوضان مباراة سياسية وال مبارزة إعالمية..
يمكن  من خاللهما أن نخمن كيفية انتصار الواحد منهما وهزيمة الثاني.

فهل تقصد أن املنتصر سيصير منتصرا بواسطة التحكيم امللكي، مثال حيث 
يتم االحتكام إليه باعتباره أعلى سلطة في البالد؟ 

أم تقصد أن الرابح سيجعل موازين القوة تميل نحوه، ولكن كيف؟ 
إذا كان األمر يدخل ضمن منطق موازين القوة، فنحن في وضع صعب وغاية 
في الخطورة..ألن ميزان القوة يحيل على عالقة صراع وتوتر بني سلطتني، وفي 
حالة تعادل القوتني نكون في خطر التمزق، وفي حالة التفاوت بينهما، نكون في 

وضعية التعسف،  التي تعتمد العنف!
وفي حالة االستمرارية الفعلية مليزان القوة، يكون من املنطقي، في لحظة من 

لحظات بالدنا، أن نعمل على مأسستها، بالقوانني والهيآت املؤسساتية.!
هممممممم...»لوموند« تعدنا بالفوضى في هذا الباب! 

االفتراض الثاني في الفهم هو اعتبار أن املقصود هنا انتظار الرأي امللكي في 
من يكون له الكلمة النهائية، كلمة   الفصل !  

أية  في  مربعه  يغادر  لم  وهو  للدستور،  امللكي  االحترام  معطى:  أوال  هناك 
قضية كانت في العالقة بني  املؤسسات.

-هناك ثانيا ما قاله امللك نفسه حول هذا التفسير عندما تم، في وقت سابق، 
تقديمه في قضية الحسيمة.

من  أربع سنوات خلت،  منذ  أي   ،2017 يوليوز  في  البالد  ملك  كالم  لنتذكر 
تقرير لوموند وخالصاته.

الحارقة، وكانت  الحسيمة  الوطني، قضية  األعمال  كانت على جدول  وقتها 
تعقب  في  وفكري،  سياسي  استرخاء  عن  تعبيرا  األمنية«،  »املقاربة  مقوالت 

التشابك في قضية أثارت الكثير من الجدال في املغرب.
وكانت هناك أيضا زوايا للنظر تحاول أن توزع التقدير السياسي العام إلى 

تشدد وتطرف، بناء على خطاطة طاعنة في املاضي..
وجاء الجواب من جاللة  امللك نفسه عندما قال: »هناك من يقول بوجود تيار 
متشدد، وآخر معتدل، يختلفان بشأن طريقة التعامل مع هذه األحداث. وهذا غير 

صحيح تماما«.
بوضع النقط على الحروف، أكد امللك على وحدة التوجه في البالد.بالقول إن 
»هناك توجها واحدا، والتزاما ثابتا، هو تطبيق القانون، واحترام املؤسسات، 

وضمان أمن املواطنني وصيانة ممتلكاتهم«. 
ودفع الخطاب امللكي األمر إلى أبعد عندما استبق مثل هذه الدعاوى، التي 
تسيير  عن  املسؤول  هو  األمن  »كأن  حكم،  أسلوب  األمنية  املقاربة  من  تجعل 

البالد، ويتحكم في الوزراء واملسؤولني، وهو أيضا الذي يحدد األسعار، إلخ«.
إن القول بوجود تيار أمني في صلب الدولة، يوجه دفتها ويرسم سياستها، 
للدولة، هو هروب اصطالحي، ال  السياسي  الوضع  إلى حقيقة  االلتفات  بدون 

يمكنه أن يساعدنا  على فهم املجريات وال في حل القضايا مهما كانت فردية!
وعلى كل، يبدو أن الذين قالوا إن الدولة في املغرب بوليسية، وضعوا قليال 
…نصف  الدولة  الكأس، بالقول إن  من املاء في كؤوسهم، وتنازلوا عن نصف 

بوليسية فقط!
باعتبار أن النصف اآلخر يملؤه، حسب فهمهم، التيار السياسي.. 

بالنسبة ليومية صادق برملان بالدها منذ ثالثة أيام، فقط، على قانون "األمن 
الشامل" يمكن اعتبار هذه الخالصة تعديل مزاج سياسي، في زاوية حادة !

الغالبية  ذو  الفرنسي  الشيوخ  مجلس  أعاد  القانون  أن  تدرك  ولوموند   
اليمينية صياغته و«إخراجه من إطار قانون الصحافة لتهدئة الخواطر»، ونزل 

معارضوه في فرنسا إلى الشارع وقد تخلل هذه التظاهرات العنف املسجل.
أغلبية  من  بالرغم  الفرنسية،  الدولة  في  أمني  تيار  عن  كتب  منا  أحد  وال 

البرملان التي صوتت على القانون.
مغرب  املغرب  يكون  أن  بعد،  عدائي  منزع  ذات  فرنسية  نخبة  تهضم  لم 
،كما  ويشتغل  السياسية،  القرار  سلطة  أبدا  فيها  األمن  يطلب  مؤسسات،ال 
والتعليق  للتشريح  تخضع  أن  يمكن   ، دستورية  بنيات  في  السياسة  تشتغل 
واملتابعة، لكن  ال يمكن اختزال تاريخ بالد بأجمعها في تركيبة لغوية مسكونة 

بهاجس االستعالء الفرنسي،مسعاها أن »تبخس األهالي«! 

المحكمة الد�ستورية لم تنت�سر للقا�سم النتخابي واإنما انت�سرت ل�سيادة الأمة

n عبد الكبير طبيح 

حظي القاسم االنتخابي، الذي ستوزع 
في  النواب  مجلس  مقاعد  عليه  بناء 
النقاش  من  مهم  بقدر  املقبلة،  االنتخابات 
السياسي  الفاعل  فيه  انخرط  الذي 
وهو  واملجتمعي.  والقانوني  والحزبي 
نقاش نريد له أن يزداد ويكثر ملا فيه من 
الديموقراطي  الفكر  لتطوير  كبيرة  فائدة 

ببالدنا بمعاييره املتعارف عليها دوليا.
هذه  صفحات  على  نشر  لي  مقال  في 
تحت   2021 ماي  شهر  في  الجريدة 
الدستورية  املحكمة  ستحشر  )هل  عنوان 
عبرت  سياسية(،  طبيعة  ذات  قضية  في 
املحكمة  أن  مفادها  نظر  وجهة  عن  فيه 
ذلك  في  رأيها  ستبدي  التي  الدستورية 
الخالف قد تستعمل صيغة »ليس فيه ما 
التي أوكل  . ألن املهمة  يخالف الدستور« 
هل  مراقبة  هي  بها  القيام  الدستور  لها 
غير  أم  للدستور  مطابق  هو  معني  قانون 
مطابق له. وأن اجتهاد القضاء الدستوري 
في املغرب استعمل تلك الصيغة في بعض 
الدستور  مع  تتعارض  ال  التي  القوانني 
في نفس الوقت ال يوجد فيها ما يخالفه. 
فتستعمل تلك الصيغة من أجل عدم عرقلة 
قانون صوت عليه نواب األمة املمثلني لها.

قرار  أصدرت  الدستورية  املحكمة  وأن 
بتها  بمناسبة   8/4/2021 في  مؤرخا 
على  أدخلت  التي  التعديالت  مطابقة  في 
بانتخاب  املتعلق  التنظيمي  القانون 
تناولت فيه رأيها  أعضاء مجلس النواب, 
بخصوص التعديالت التي أدخلها مجلس 
النواب على املادة 84 التي أحدثت تغييرا 

في القاسم االنتخابي.
عندما  أنه  إلى  اإلشارة  املفيد  ومن 
املجال  في  والفاعلون  املتتبعون  يعبر 
عن  القانوني  أو  الحزبي  أو  السياسي 
املحكمة  تصدره  ما  بخصوص  رأيهم 
الدستورية من قرارات، بما فيه الرأي الذي 
عبرت عنه في املقال املشار اليه أعاله،  فإن 
تلك اآلراء على اختالفها ال يتجاوز أثرها 
مجال التعبير عن الرأي الشخصي القابل 
وال  فكريا  ال  ملزم  غير  رأي  لكنه  للنقاش، 
دستوريا  وباألحرى  والأخالقيا.  سياسيا 

وقانونيا.
قاض  عن  التعليق  يصدر  عندما  لكن 
املجلس  في  سابقا  عضوا  كان  دستوري 
املحكمة  في  سابقا  وعضوا  الدستوري 
املجلس  عضو  اليوم  وهو  الدستورية. 
األعلى للسلطة القضائية, فإن ذلك التعليق 
تأثيره عن  و  أثره  يختلف عن بخصوص 
اآلخرين.  عن  تصدر  التي  التعاليق  باقي 
مما يدفع إلى التوقف حول سؤال صعب. 
هو هل املحكمة الدستورية أخطأت في ما 

ذهبت إليه بخصوص القاسم االنتخابي.
السؤال  لهذا  أكثر  استجالء  أجل  من 
عللت  ما  الى  الرجوع  من  بد  ال  الصعب 
والرجوع  قرارها،  الدستورية  املحكمة  به 
القاضي  عليها  به  عقب  ما  الى  كذلك 

الدستوري السابق.
املحكمة  قررته  ما  الى  بالرجوع 
عدم  او  مطابقة  تفحص  وهي  الدستورية 
املادة  على  ادخل  الذي  التعديل  مطابقة 
تعليلها  في  نجدها ضمنت  للدستور,   84

ما يلي:
حيث ان الدستور اسند، بمقتضى الفقرة 
الثانية من فصله 62 لقانون تنظيمي بيان 
النظا ماالنتخابي ألعضاء مجلس النواب 
مشوالته  ضمن  يندرج  الذي  النظام  وهو 
املقاعد  ةتوزيع  بطريق  املتعلقة  االحكام 
 , املحدثة  االنتخابية   للدوائر  املخصصة 
بغض النظر إذا كانت وطنية او جهوية او 
محلية , وكذا االساس الذي يستخرج منه 

القاسم االنتخابي.
تـأسيسا  يكون،  الدستور  ان  وحيث 
النظام  موضوع  جعل  قد  سبق،  ما  على 
النواب  مجلس  ألعضاء  االنتخابي 
ضمن  حيثأادرج   ، التشريع  مجال  ضمن 
التنظيمي  القانون  ينفرد  التي  املشموالت 
االحكام  سن  امر  يؤول  و  بتحديدها 
وفق   , املشرع  الى  حصريا  بها  املتعلقة 
سلطته التقديرية , و التي ال يمكن للمحكمة 
الدستورية التعقيب عليها طاملا لم تخالف 

احكام لدستور.
في  الدستورية  املحكمة  أضافت  كما 

تعليلها ما يلي:
وحيث أن املحكمة الدستورية , ال يندرج 
ضمن صالحياتها , التعقيب على السلطة 
التقديريةللمشرع , في شأن اختيار نوعية 
او  يرتضيها  التي  التشريعية  التدابير 
ممكنة  تشريعية  اختيارات  بني  املفاضلة 
ان  شانه  من  تشريعي  بديل  اقتراح  او 
يحقق الغايات الدستورية نفسها طاملا ان 

ذلك ال يمس الدستور.
ان القراءة الهادئة واملحايدة فكريا لهذا 
التعليل ، والتي تنفذ الى عمق ما تحمله 
صياغته,  في  استعملت  التي  الكلمات 
املحكمة  ان  وهو  واضح  فهم  الى  تؤدي 
املشرع  استقاللية  عن  تدافع  الدستورية 
اختصاصه  في  يدخل  ما  في  التقرير  في 
أن  باعتبار  الدستور.  مع  يتعارض  وال 
لسيادة  النواب كمشرع هو ممثل  مجلس 

االمة طبقا للفصل 2 من الدستور.
الدستوري  القاضي  رأي  كان  فماذا 
وفي  الدستوري  املجلس  في  سابقا 
املحكمة الدستورية وعضو املجلس األعلى 
للسلطة القضائية حاليا،حسب ما تداولته 
القاضي  يقول  االلكترونية،  املواقع  بعض 

الدستوري سابقا ما يلي:
De ce point de vue, nous pen-

sons que la Cour, en proclamant 
plus d’une fois, haut et fort, qu’il 
ne relève pas de ses attributions 
d’évaluer le pouvoir discrétion-
naire du législateur en matière 
de quotient électoral a comme 
démissionné de la fonction deré-
gulation inhérente à sa qualité de 
juge. Elle a insisté sur le fait, sans 
fondementà nos yeux, qu’elle 
ne saurait apprécier le choix du 
législateur, en tournant com-
plètement le dos au critère de 
proportionnalité dont elle doit 
constamment se pourvoir pour 
éviter les abus. Nous serions 
d’avis que, pour ne point don-
ner carteblanche au législateur 
de faire le choix qu’il désire sans 
aucune limite, elle aurait dû 
d’abord mettre en relief le fonde-
ment juridique de la validité de 
son choix pour le quotient élec-
toral sur la base des inscrits sur 
les listes électorales et, ensuite, 
lui signifier que son option n’a 
été admise que parce qu’elle n’est 
pas entachée d’erreur manifeste 
d’appréciation. Une technique 
de contrôle juridictionnelle 

courante en droit administratif 
et en droit constitutionnel, qui 
permet à son auteur de rappeler 
saprésence et son regard vigilent 
dans le cas où il y aurait dépasse-
ment de ce qui est raisonnable-
ment acceptable. Il y a certes les 
articles de la Constitution, mais 
il y a aussi l’esprit de la Consti-
tution. On ne contrôle pas un 
texte de loi exclusivement par 
rapport à ce qui est expressément 
écrit, mais aussi, et surtout, par 
rapport à l’appréciation qu’on en 
fait comme juge au cas par cas. 
En un mot, si le contrôle consti-
tutionnel existe, ce n’est pas pour 
que ses dépositaires se déclarent 
inhabilités à l’exercer mais bien 
pour être constamment présents 
et, précisément, contrôler le pou-
voir discrétionnaire du législa-
teur en lui traçant les limites.  

ويضيف في فقرة أخرى ما يلي:
Pour faire court, disons qu’au-

tant on ne peut que s’incliner 
devant l’autorité de chose jugée 
de la Cour constitutionnelle sur 
le quotient électoral, autant on 
se doit deregretter que dans sa 
décision elle permet au législa-
teur de décider à sa guise loin 
des techniques de contrôle qui 
existent à l’échelle universelle. Il 
n’y a pas pire qu’un contrôleur 
qui renonce à sa fonction !
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عبد الحميد
 جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

وهم »لوموند«:   
التياران، 

الأمني 
وال�سيا�سي، 

في المغرب؟ 

ضان
سحة رم

ف
حرية التدين عند اليهود املغاربة يف أشغال مؤمتر مدريد 1880املوساوي العجالوي: قضية الصحراء يف األمم املتحدة

فتحي املسيكني: اإلنسان هو الكائن الوحيد الّذي ميكنه أن يتمّتع مبدّونة »حقوق« عبد الواحد كفيح: فخاخ وهمية الصطياد الحياةمن رسائل غيثة الخياط إىل عبد الكبري الخطيبيحوارات ولقاءات مع بيري بورديو

الدين الداخلي للمغرب يالم�س عتبة 620 مليار درهم 
فوائد ديون الخزينة ابتلعت 

أزيد من 6 ماليير درهم 
في نهاية مارس 2021

إجمالي الدين الخارجي 
للخزينة بلغ 199.5 مليار أي 

أزيد من 18.2 مليار دوالر

كلفة فوائد المديونية 
الخارجية ارتفعت بمعدل

64 % لتناهز 922 مليون درهم

أسرته تطالب بمالحقة القتلة

الكاتب الأول اإدري�س ل�سكر �سيفا 
على موؤ�س�سة الفقيه التطواني

يحل إدريس لشكر الكاتب األول لحزب 
الشعبية،   للقوات  االشتراكي  االتحاد 
الفقيه  مؤسسة  على  ضيفا  األربعاء،  غدا 
التطواني في لقاء إعالمي مباشر ملناقشة 
بني  السياسية  األحزاب  »برامج  موضوع 

الرهان االنتخابي وانتظارات املجتمع«.
من  ابتداء  سينطلق  الذي  اللقاء  هذا 
الساعة الثامنة والنصف مساء، سيسيره 
التطواني،  الفقيه  بوبكر  املؤسسة  رئيس 
لغروس  محمد  كل  مشاركة  سيعرف  كما 
والصحافية  العمق،  جريدة  نشر  مدير 
بريس،  هبة  تحرير  رئيسة  أبروك،  لبنى 
وعبد اإلله سخير، مدير نشر الجريدة 24، 

ومحمد بلقاسم، عن موقع هسبريس.
الذي  لشكر،  إدريس  مع  اللقاء  ويأتي 
على صفحة مؤسسة  مباشرة  نقله  سيتم 
املغربي  العمق  وموقع  التطواني  الفقيه 
من  الثانية  الحلقة  ضمن  فايسبوك،  على 
مؤسسة  تنظمها  التي  اللقاءات  سلسلة 

رمضان،  شهر  خالل  التطواني،  الفقيه 
السياسية  لألحزاب  العامني  األمناء  مع 
الساحة  مستجدات  على  الضوء  لتسليط 
السياسية الوطنية، وخاصة االستعدادات 

لخوض االستحقاقات االنتخابية املقبلة.

الطفولة ال�سعبية: حقوق 
الأطفال في زمن الجائحة

لقاء مرتقب لتاأمين حياة ما 
بعد العتزال في كرة القدم

0415
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جثمان المغربي المقتول والمحروق 
بالجزائر، ي�سل لم�سقط راأ�سه بخنيفرة

المتحان الوطني الموحد للبكالوريا ما بين 8 و12 يونيو
التربية  وزارة  أعلنت 
املهني  والتكوين  الوطنية 
والبحث  العالي  والتعليم 
العلمي، قطاع التربية الوطنية، 
تنظيم  عن  اإلثنني،  اليوم 
املوحد  الوطني  االمتحان 
العلمي  للقطب  للبكالوريا 
و9   8 أيام  واملهني  والتقني 
واالمتحان   2021 يونيو  و10 
للبكالوريا  املوحد  الوطني 
لقطب اآلداب والتعليم األصيل 
يومي 11 و12 يونيو من العام 
في  الوزارة،  وأضافت  ذاته. 
الجهوي  االمتحان  أن  بالغ، 
بكالوريا  األولى  للسنة  املوحد 
الخاص باملترشحني املمدرسني 
والتقني  العلمي  القطب 
واملهني سينظم يومي 31 ماي 
واالمتحان  املقبلني،  يونيو  و1 
األولى  للسنة  املوحد  الجهوي 
باملترشحني  الخاص  بكالوريا 
اآلداب  قطب  املمدرسني 
والتعليم األصيل سينظم يومي 
سينظم  فيما  يونيو،  و4   3
املوحد  الجهوي  االمتحان 
األحرار  باملترشحني  الخاص 

يومي 27 و28 ماي املقبل.
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أحمد بيضي
بعد مضي أكثر من ثالثة أشهر على مقتله بالديار الجزائرية، وبعد رحلة 
معاناةعاشتها أسرته بمدينة خنيفرة، وصل إلى مطار محمد الخامس الدولي، 
مساء يوم االثنين 12 أبريل 2021، جثمان الضحية المغربي، الحسين مزال، 
ليجري نقله، بعد االنتهاء من اإلجراءات المطلوبة، إلى مسقط رأسه بخنيفرة، 
حيث ووري الثرى، صباح اليوم الموالي الثالثاء، في موكب جنائزي مهيب 
ومؤثر، علما أن أسرة الضحية لم تتوقف عن التقدم لعدة جهات من أجل 

مساعدتها على نقل جثمان ابنها إلى وطنه المغرب.
ويذكر أن الضحية، الحسين مزال، كان يقيم بمنطقة الذرعان الجزائرية 
منذ سنة، إلى نحو اليوم الذي اختفى فيه، وبعده بحوالي أسبوع انتشر 
خبر العثور على جثته محروقة، وتحديدا في العاشر من يناير 2021،وتم 
الكشف حينها عن إقدام »عصابة مغربية«، مكونة من أربعة عناصر، على 
اختطافه واحتجازه بمكان ما وسط عنابة، بمنطقة البوني بحي بوسدرة، 
حيث تمت تصفيته، وهو مكبل اليدين والرجلين، وتم نقل جثته، على متن 

بسيرايدي، ضواحي  غابة  هيونداي، صوب  نوع  من  اللون  رمادية  سيارة 
عنابة، حيث عمد المجرمون إلى حرقها والتنكيل بها.  

وصلة بالفعل اإلجرامي، تشدد أسرة الضحية على ضرورة عدم إغالق ملف 
الجريمة، مقابل تعميم ما ينبغي من المذكرات الوطنية والدولية بخصوص 
الجناة، من أجل اإلسراع في توقيفهم وتقديمهم للعدالة، سواء بالمغرب أو 
الجزائر، مع تفعيل القصاص بإنزال أشد العقوبات في حقهم، وكان بعض 
معارف الضحية، بالمنطقة الجزائرية المذكورة، قد نشروا عدة صور ألشخاص 
بوصفهم المشتبه بهم وراء الجريمة البشعة، مع احتمال قوي أنهم تمكنوا 

من دخول األراضي المغربية عبر الحدود البرية.
واستنادا لمصادرها من الديار الجزائرية، أفادت أسرة الضحية، في شخص 
األم المكلومة، أن ابنها الحسين مزال، الملقب وسط معارفه ب »الشينوي«، 
قد تعرض فعال لعملية اختطاف، في ظروف ملتبسة، مع االحتجاز والقتل 
والحرق، لطمس آثار الفعل االجرامي، على يد العصابة التي ما يزال أفرادها 
في حالة فرار بعد اكتشاف أمرهم، بحسب ما أكدته لها السلطات الجزائرية، 
وأكده شقيق الضحية، محمد مزال، القاطن بمدينة عنابة، والذي لم يفت أسرته 

المطالبة بحمايته هو اآلخر من شر العصابة اإلجرامية.    
وكانت أسرة الحسين مزال قد تلقت خبر مقتل ابنها بصدمة عميقة، شأنها 
شأن جيرانه بحي الكورس، بخنيفرة، وأصدقاؤه ومعارفه، فيما تفاعل رواد 
مواقع التواصل االجتماعي مع قضيته باهتمام واسع وبتعاليق مؤثرة بالنظر 
لما عرف عن الضحية من سلوك طيب وأخالق حميدة، والذي كان يزاول مهنة 
»جباص« بمدينته خنيفرة، وأحد أشقائه يشغل مديرا لمجموعة مدرسية، حيث 
تواصل أسرة الضحية مطالبتها السلطات المغربية، ونظيرتها الجزائرية، 

العمل سويا على إنصافها بحل لغز الفعل اإلجرامي. 
ومعلوم أن أسرة الضحية لم يفتها بالتالي طرق أبواب وزارة الخارجية، 
والجهات المهتمة بقضايا مغاربة العالم، واللجنة الجهوية للمجلس الوطني 
والهيئات  اإلطارات  بالجهة، وغيرها من  المملكة  االنسان ووسيط  لحقوق 
الحقوقية والسياسية، من أجل الدخول على الخط، والعمل على مؤازرتها، 
ومتابعة ملف الجناة، علما أن أسرة الضحية توجد بكامل أفرادها،في حالة 
نفسية واجتماعية يصعب وصفها، السيما وهي التي كانت تترقب عودته 

في أية لحظة، ولم تكن تتوقع أن يعود لها مقتوال في تابوت. 

عماد عادل 
جاري  أن  العامة  الخزينة  مديرية  تعده  الذي  الشهري  التقرير  كشف 
الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم مارس الماضي 619.2 مليار درهم، 
بارتفاع معدله 2.5 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام 
اقتراض  إلى  الداخلي  الدين  منسوب  ارتفاع  المديرية  وعزت  الماضي، 
الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 12.7 ماليير درهم نتيجة 
لطرحها عبر سندات الخزينة ألزيد من 39.3 مليار درهم وتسديدها لحوالي 

26.7 مليار درهم.
وفي إطار ما يسمى » التدبير النشيط للمديونية« نفذت الخزينة العامة 
للمملكة  في نهاية مارس 2021 عمليات استبدال السندات بهدف إعادة 
 جدولة ملف الديون الداخلية، بلغت قيمة هذه العمليات 7.8 مليار درهم.

ارتفعت  الخزينة  ديون  خدمة  نفقات  أن  الخزينة  مديرية  بيانات  وأكدت 
مليار   6.2 إلى  لتصل  المئة  في   2.3 بنسبة  الماضي  مارس  شهر   في 
درهم كفوائد عوض 6.1 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام 
الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 5.3 مليار درهم عوض 

5.5 في  مارس 2020 أي بتراجع معدله 4 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة 
فوائد المديونية الخارجية بمعدل 64 في المئة لتناهز 922 مليون درهم 
 عوض 561 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم دجنبر 
الماضي أزيد من 42 مليار دوالر أي 374 مليار درهم ، ليرتفع بذلك منسوب 
 الدين الخارجي للبالد منذ بداية العام الماضي بحوالي 6.6 مليار دوالر.
السنوات  خالل  متسارع  بشكل  للمملكة  الخارجية  المديونية  وتفاقمت 
درهم  مليار   312 يتعدى  الخارجي  العمومي  الدين  يكن  لم  إذ   ، األخيرة 
سنة 2016 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر ، حيث قفز خالل سنة 
درهم في عام  مليار   15 تفوق  بزيادة  أي   ، درهم  مليار   332 2017 إلى 
6 ماليير درهم ارتفع سنة  2018 بحوالي  واحد وبعدما انخفض خالل 
عاصفة  في  البالد  دخول  مع  219 ليصل إلى 340 مليار درهم، غير أنه 
صاروخية  قفزة  الخارجي  الدين  سجل   2020 بداية  الوبائية  الجائحة 
.. درهم  مليار   370 عتبة  متجاوزا  دره��م،  مليار   34 من  بأزيد   مرتفعا 

هكذا يكون الدين الخارجي للبالد قد قفز في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2016 
 ب 62 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على االطالق.

 34.9 يمثل  للخزينة  الخارجي  الدين  أصبح   ،2020 سنة  متم  وعند 
قبلها. سنة  بالمائة   29.5 مقابل  الخام  الداخلي  الناتج  من   بالمائة 

الدين الخارجي العمومي، فإن مجموعة المانحين  وفي ما يتعلق ببنية 
المغرب  دائني  من  مجموعة  أول  تشكل  أصبحت  األط���راف  متعددي 
يليها  العمومي،  الخارجي  الدين  مجموع  من  بالمائة   49 تبلغ  بحصة 
28.1 بالمائة،  الدائنون من السوق المالي الدولي واألبناك التجارية ب 
حصة  تتعدى  ال  بينما  بالمائة،   16 بحصة  األورب��ي  االتحاد  دول  ثم 
حصة  وبلغت  بالمائة.   2.8 الخارجية  المغرب  ديون  من  العربية  الدول 
متم  والخزينة،  العمومية  للشركات  الممنوحة  الخارجية  ال��ق��روض 
درهم. مليار  و53.3  المائة  في   45.7 التوالي  على   ،2020 دجنبر   شهر 
وخالل سنة 2020، بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة 199.5 مليار درهم 
أي أزيد من 18.2 مليار دوالر. وتشكل المؤسسات الدولية المانحة 51.7 
من دائني الخزينة العامة للمملكة بينما تشكل السوق المالية الدولية 38.8 
في المائة متبوعة بدول االتحاد األوربي بأقل من 7 في المائة. وتتكون سلة 
عمالت الدين الخارجي للخزينة أساسا من األورو بحصة 60.7 في المائة 

متبوعة بالدوالر األمريكي بحصة 33.5 في المائة .

في الواجهة03
Al Ittihad Al Ichtiraki
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الدين الداخلي للمغرب يالمس عتبة 620 مليار درهم

فو�ئد ديون �لخزينة �بتلعت �أزيد من 6 ماليير درهم في نهاية مار�س 2021

جماعة مدينة �أيت ملول على حافة �لإفال�س بعد 
ت�سجيل عجز مالي خطير ل�سنة 2020

عبداللطيف الكامل
تعرف الجماعة الترابية لمدينة أيت ملول، لسنتين متتاليتين، وألول مرة في تاريخها منذ الفترة 
القروية،عجزا ماليا خطيرا بسبب عدم وجود ميزانية التجهيز، خالفا لما حققته الجماعات المجاورة 
لها بعمالة إنزَكان أيت ملول، فعلى سبيل المثال حققت جماعة أوالد دحو فائضا تجاوز أربعة 
ماليين درهم ونفس الشيء فعلته جماعة التمسية وجماعة القليعة، مع العلم أن هذه الجماعات 
الثالث حققت فائضا ماليا وهي تفتقر لمصادر الموارد المالية كتلك التي تتوفرعليها جماعة أيت 
ملول بفعل أنشطتها االقتصادية الهائلة وتوفرها على منطقة صناعية كبيرة تعد من أهم وأكبر 

المناطق الصناعية بجهة سوس ماسة.
وحسب مصادر متتبعة للشأن المحلي بالمدينة، فالعجز المسجل في ميزانية التجهيز عموما 
وقود  من  اإلداري  التسيير  في  الضرورية  التسيير)المصاريف  ميزانية  في  النقص  نتيجة  هو 
ولوازم المكتب وأجورالموظفين واإلنارة العمومية...(من مجموع المداخيل التي ترتفع عندما 
يجتهد المكتب المسير في تحصيلها، بحيث ما يتبقى يعتبر فائضا ماليا يتم استغالله وبرمجته 

في ميزانية التجهيز.
وكان من المفترض أن يقوم مكتب المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول، بتحسين التدبير ونهج 
الحكامة المالية والعمل بجدية من أجل استخالص المداخيل والقيام بتنميتها مع نهج سياسة 
التقشف في مصاريف التسيير قصد تحقيق فائض مالي مهم يستغل في ميزانية التجهيز، التي 
بالمدينة  الحضرية  الحياة  جودة  تحسين  أجل  من  المجلس  برمجة  حسب  تصرف  أن  ينبغي 

وتحقيق تنمية سوسيو اقتصادية.
لكن لألسف الشديد بقي مكتب المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول بعيدا عن التدبير الجيد 
والحكامة المالية، بدليل أن األرقام المسجلة حاليا ولمدة سنتين، تبين أن مدبري الشأن المحلي 
بالبلدية المنتمين لحزب المصباح تنقصهم الكفاءة والخبرة والتجربة في تدبيرالشؤون المالية 
للمجلس الجماعي بعد أن سقطوا في الهاجس االنتخابي عند كل إجراء،ونسوا أن من عناصر 
نجاح كل تدبيرالكفاءة والحكامة ومالءمة المصاريف مع المداخيل والتقشف لتحقيق فائض مالي 

يبرمج في ما بعد فيما المدينة في حاجة إليه.
فميزانية سنة2020،التي عرفت عجزا ماليا قدره ثمانية ماليين درهم تسبب في حرمان المدينة 
من ميزانية التجهيز، وإذا احتسبنا جميع مصاريف التسييرإلى حدود يوم 12 دجنبر2020،مع 
8.0012248.23 درهم ،ومقارنتها مع قلة المداخيل  بلغت  المنقولة  اإللتزامات  إضافة مجموع 

سنجد وجود عجز مالي قدره 8.277641.00 درهم.
وبسبب هذا العجز أقدم مكتب المجلس الجماعي على إلغاء عدة مشاريع كانت مبرمجة في 
التسيير من مختلف  ميزانية  النفقات من  قررت تخفيض  الحكومة  أن  ولوال  التجهيز،  ميزانية 
الفصول نظرا لظرفية جائحة كورونا، حيث قلصت ما يناهز 9 ماليين درهم، لكان العجز المالي 
للجماعة الترابية لمدينة أيت ملول سيبلغ 17 مليون درهم مما قد يجعل الجماعة الترابية عاجزة 

تماما عن أداء النفقات اإلجبارية كأجور الموظفين وغيرها.
ورغم حقيقة هذه األرقام المهولة لم يتعظ مكتب المجلس الجماعي ويقف عند حقيقة ما وقع، 
وذلك حين أصرعلى تبرير هذا العجز لمدة سنتين فحاول طمأنة الساكنة بمغالطات مفادها أن 
العجزناتج عن ظروف كوفيد في حين أن الجماعات المجاورة حققت فائضا ماليا مهما وهي 

التتوفر على منطقة صناعية مثل مدينة أيت ملول.
وأما قول مدبري الشأن المحلي المنتمين لحزب العدالة والتنمية بأن سبب العجز هو كون 
السلطات اإلقليمية تدخلت وقلصت من فصول ميزانية التسيير بما في ذلك أجور العمال العرضيين 
فهذا تغليط للرأي العام، تقول مصادرنا، وهذا هروب إلى األمام، ألن عملية التقليص شملت جميع 
الترابية والمؤسسات العمومية بدون استثناء بناء على قرار من الحكومة الصادر  الجماعات 

برئاسة األمين العام لحزب األغلبية المسيرة للمجلس الجماعي أليت ملول.
التقليص من ميزانية  أنه بفضل هذا  المصادر،  المغلوط ، تؤكد ذات  الرأي  ولتصحيح هذا 
التسيير، تم إنقاذ الجماعة الترابية لمدينة أيت ملول من السقوط في عجز مالي خطير سيجعلها 

عاجزة عن صرف النفقات اإلجبارية كأجور الموظفين.
وأشارت إلى أن ما يدعيه مكتب المجلس الجماعي من كون تحيين القرار الجبائي والرفع من 
رسم على األراضي غير المبنية سيضرال محالة بالفئات الشعبية، هو كذب وبهتان وضحك على 
الذقون ألن أداء 600 درهم لن يضر بتاتا بمن اقتنى بقعة أرضية ووفر الموارد المالية لبنائها 
لكن عدد الملفات المعفية التي تقل مساحتها عن 60 مترا مربعا ورسمها يقل عن 200درهم تبلغ 

حوالي 400 ملف في السنة مما يحرم الجماعة من مبالغ مالية مهمة.
والحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الجميع هو أن الرسم الخاص باألراضي غير المبنية سواء 
عبر الرفع من رسم الفيالت والسكن الفردي والحي الصناعي سيجعل هذا الفصل يوفر للجماعة 
الترابية من 450 مليون سنتيم إلى مليارسنتيم، لكن لألسف عقلية مدبري الشأن المحلي وطريقة 

تسييرهم هي التي جعلت الجماعة تعرف عجزا ماليا.
واستدلت مصادرنا بكون الحي الصناعي لوحده به أكثر من 40 في المائة من البقع غير المبنية 
من العمران تعد مبالغها بماليين الدرهم وكان ينبغي استخالصها من شركة العمران مثلما سبق 
لطارق القباج عمدة مدينة أكادير أن قام بذلك تجاه العمران واستخلص الماليين  من الدراهم 

بحيث مكنه ذلك من توفير اعتمادات مهمة لتنفيذ عدة مشاريع بالمدينة.
ويبقى السؤال المطروح اآلن هو ، ما السبب الحقيقي الذي جعل مكتب المجلس الجماعي 
لمدينة أيت ملول ال يستخلص هذه المبالغ المالية من األراضي غير المبنية مع أن الجماعة في 
حاجة ماسة إليها لكونها تعرف عجزا ماليا أم أن األمر فيه أشياء خفية وأن الجواب سيقود حتما 
إلى توجيه اتهام إلى بعض المسؤولين بذات الجماعة في هذا التراخي الملحوظ وتبريره بأشياء 

واهية كظرفية كوفيد وتقليص السلطات اإلقليمية من ميزانية التسيير وغيرها؟ 
ولهذه األسباب كلها، نقول إن ما يقع بالجماعة الترابية لمدينة أيت ملول اليوم، تتحمل فيه 
السلطات اإلقليمية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية،قسطا من المسؤولية لعدم إجراء تحقيق 
مفصل ودقيق بهذه الجماعة لمعرفة األسباب الحقيقية والخفية عن عدم استخالص الرسوم عن 
استخالص  وعدم  الصناعي  الحي  ذلك  في  بما  األحياء  بجميع  المرتبطة  غيرالمبنية  األراضي 

الجبايات والرسوم األخرى.
ونؤكد على هذا االفتحاص في هذه المسألة ألن السكون عنها بمثابة إعفاء لبعض الفئات 
لغاية في نفس يعقوب، وبالتالي البد من تحقيق وافتحاص خوفا من أن يكون األمر قد يتحكم فيه 
الهاجس االنتخابي، وخوفا من أن يتم وراء ذلك تغليب المصلحة الشخصية اإلنتخابوية وبالتالي 

حرمان الجماعة الترابية من هذه المداخيل وضياع عدة مشاريع لفائدة الساكنة.

بعد أكثر من ثالثة أشهر من اختطافه بالجزائر وتصفيته وحرقه وهو مكبل األطراف

جثمان �لمو�طن �لمغربي �لح�سين مز�ل ي�سل �إلى م�سقط ر�أ�سه بخنيفرة و�أ�سرته تطالب بمالحقة �لقتلة

باسم اهلل الرحمن الرحيم : 
» ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي و ادخلي جنتي  «
 صدق اهلل العظيم .

المناضل سعد اهلل صالح في ذمة اهلل

على إثر وفاة المناضل سعد اهلل صالح يوم 
الجمعة 3 رمضان، تتقدم عائالت جبران، عدلي، 
واد وصفوان بأصدق التعازي والمواساة الى 
السيدة صفوان خديجة أرملة المرحوم والى 
أبنائه: خالد محمد، زين العابدين، عبد الرؤوف، 
أبو بكر، عرفات، أيوب والى ابنته أسماء، وكذا 
الى أحفاده مريم، منال، منير، مروان وكميل  
راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته 
الواسعة ويسكنه فسيح الجنان ويرزق أهله 

ورفاقه الصبر والسلوان وإنا هلل وإنا اليه راجعون.

�لمحكمة �لد�ستورية لم تنت�سر للقا�سم �لنتخابي و�نما �نت�سرت ل�سيادة �لأمة
تابع ص1

تعتمده  الذي  التعليل  بني  مقابلة  اجراء  يمكن  ال  كان  إذا  إنه 
او  حزبي  او  سياسي  فاعل  أي  رأي  الدستورية.وبني  املحكمة 
قانوني. فإن األمر يختلف عندما يتعلق االمر برأي قاض دستوري 
في  اليوم عضو  وهو  الدستوري  املجلس  في  كان عضوا  سابق 
املجلس األعلى للسلطة القضائية. ملا لهذه املؤسسات الدستورية 
عندما  اليها  ينتسبون  الذين  االعضاء  بالنسبة  بالغة  أهمية  من 

يعبرون عن رأي مخالف لرأي تلك املؤسسات.
ان املقارنة او املقابلة بني تعليل القرار الذي أصدرته املحكمة 
الى  تدفع  السابق  الدستوري  القاضي  رأي  وبني  الدستورية 

االستنتاجات التالية:
-1أن املحكمة الدستورية انتصرت الحترام سيادة االمة املعبرة 
الفصل  وفقا ألحكام  النواب.  في مجلس  ممثليها  بواسطة  عنها 
الثاني من الدستور الذي ينص على أن السيادة لالمة تمارسها 

بصفة غير مباشرة عن طريق ممثليها.
-2أن رأي القاضي الدستوري السابق يذهب الى وجوب وضع 
عند  النواب،  مجلس  أعضاء  أي  االمة  سيادة  ممثلي  على  رقابة 
يتعارض  لم  لو  و  ، حتى  التشريعية  البرملان  لسلطة  ممارستهم 

القانون الذي صوتوا عليه مع أي فصل في الدستور.
وتظهر تلك املقارنة واملقابلة بكل وضوح من الشكل التالي:

-عندما تقول املحكمة الدستورية:
»وحيث أن الدستور ال يتضمن،  مع استحضار ما تقدم ، أية 
قاعدة صريحة  تتعلق »بطريقة احتساب القاسم االنتخابي ،األمر  
املشرع  »ينفرد  التي  املواضيع  من  االخير  هذا  مع  يكون  الذي 

لتحديدها.
-يرد القاضي الدستوري السابق:

 Nous serions d’avis que, pour ne point donner
 carteblanche au législateur

.de faire le choix qu’il désire sans aucune limite
-عندما تقول املحكمة الدستورية:

»وحيث ان الدستور يكون ، ت�أسيسا على ما سبق، قد جعل 
موضوع النظام االنتخابي »ألعضاء مجلس النواب ضمن مجال 
»القانون  ينفرد  التي  املشموالت  ضمن  ادرج  حيث   ، التشريع 
التنظيمي بتحديدها و يؤول امر سن االحكام املتعلقة بها حصريا 
الى املشرع , »وفق سلطته التقديرية ، و التي ال يمكن للمحكمة 

الدستورية التعقيب عليها طاملا لم تخالف احكام لدستور.
يرد القاضي الدستوري سابقا:  

 On ne contrôle pas un texte de loi exclusivement
 par rapport à ce qui est expressément écrit, mais
 aussi, et surtout, par rapport à l’appréciation qu’on
 en fait comme juge au cas par cas. En un mot, si le
 contrôle constitutionnel existe, ce n’est pas pour
que ses dépositaires se déclarent inhabilités à l’exer-

 cer mais bien pour être constamment présents et,
 précisément, contrôler le pouvoir discrétionnaire

  .du législateur en lui traçant les limites
عندما تقول املحكمة الدستورية:

صالحياتها  ضمن  يندرج  ال  الدستورية،  املحكمة  أن  »وحيث 
اختيار  شأن  في   ، للمشرع  »التقديرية  السلطة  على  التعقيب   ،
»بني  املفاضلة  او  يرتضيها  التي  التشريعية  التدابير  نوعية 
اختيارات تشريعية ممكنة او اقتراح بديل تشريعي من شانه ان 
يحقق الغايات »الدستورية نفسها طاملا ان ذلك ال يمس الدستور.

يرد القاضي الدستوري السابق: 
 Pour faire court, disons qu’autant on ne peut
 que s’incliner devant l’autorité de chose jugée de
 la Cour constitutionnelle sur le quotient électoral,
 autant on se doit deregretter que dans sa décision

....elle permet au législateur de décider à sa guise
للمحكمة  قرار  تعليل  مع  تعارضا  ليس  التعارض  هذا  إن 
من  بني  الديموقراطية.  مفهوم  في  تعارض  هو  بل  الدستورية, 
الذي  هو  البرملان  ألن  دوليا.أي  عليها  متعارف  هي  كما  يفهما 
يعبر عن إرادة العامة ويترجم إرادة سيادة لالمة. وان االستثناء 
الوحيد لهذه القاعدة هو ان ال يتخذ البرملان ما يخالف الدستور 
فيما تقرره. حتى ولو كان قرار البرملان خطير أو غير محسوب 
على  البرملان  صادق  عندما  بريطانيا  في  وقع  وكما  العواقب. 
الخروج من االتحاد األوروبي بفارق ضئيل. لكن ذلك القرار نفذته 
ضد  كانت  كونها  عن  بالرغم   Theresa May الحكومة  رئيسة 

الخروج من االتحاد األوروبي.
وبني الرأي اآلخر الذي يعتبر انه يجب ان يوضع حجر ومراقبة 
على املشرع أي على أعضاء البرملان.ألنه ينظر إلى ذلك البرملان 
نظرة الدونية وال يجب ان يوقع له شيك على بياض. حتى إذا كان 

ما قرره ال يتعارض مع الدستور.
مهمة  جد  ستكون  انتخابات  تنظيم  على  مقبل  واملغرب 
وتاريخية بالنظر الى املشاريع الكبرى التي افتتحها جاللة امللك 
والتي  املغاربة,  على جميع  االجتماعية  التغطية  تعميم  وآخرها 
تلك  العالم،  دول  بني  االجتماعية  الحماية  مجال  في  سابقة  هي 
االنتخابات التي تفرض علينا تكثيف كل الجهود لدعمها، ومنها 

التشجيع على املساهمة الكثيفة فيها ترشيحا وتصويتا.
بني من يريد ان يعطي مصداقية  من جهة ,  فالتعارض قائم , 
بخصوص  رأيناالشخصي  عن  النظر  بغض   ، البرملاني  للعمل 
بعض األشخاص أو بعض املمارسات غير املقبولة, لكن املسؤولية 
الوطنية تحتم علينا جميعا ان ندفع بالقوى السياسية واألحزاب 
بدورها  تقوم  لكي  االنتخابي،  لحجمها  االلتفات  دون  الجادة، 
كامال. كما هو الحال في كل الدول الديموقراطية، مستحضرين ان 

االتحاد األوروبي سبق ان مكن املغرب من الوضع املتقدم.
كما أن التعارض قائم من ,من جهة أخرى، مع من يريد أن يبقي 

بالدونية  اليها  النظر  على  نبقي  وان  املؤسسات.  صورية  على 
وبالتبع  العامة.  املصلحة  تدبير  في  تفهم  ال  وبأنها  وبالقصور، 
الى  ننتبه  ان  دون  واملراقبة.  الحجر  عليها  نقيم  ان  يجب  لذلك 
التشكيك  املزيد من  الى  املواطن  يدفع  التفكير  النوع من  ان هذا 
في مؤسساته الدستورية. وبالتالي فهو فكر يشجع على العزوف 
عن املشاركة في العمليات االنتخابية املقبلة. وهو العزوف الذي 

يعتبر التحدي االول الذي قد يواجه تنظيم تلك االنتخابات.
بالدعوة لوضع  القبول  يمكن  قانوني  او  فبأي سند دستوري 
الحجر على ممثلي سيادة االمة عندما تقررون فيما ال يتعارض 

مع الدستور.
وباي سند دستوري أو قانوني نحل محل املحكمة الدستورية 
الذي اوكله الدستور لها وحدها كمؤسسة  الدور الدستوري  في 

دستورية وآلية للضبط الدستوري.
الحجر على  الى  التي تدعو  النظر  وكيف يمكن مقابلة وجهة 
في  املراقبة  تحت  عملهم  وضع  الى  والدعوة  االمة  ممثلي  دور 
مهامهم التشريعية التي ال تتعارض مع الدستور, مع كون الفصل 
من  الحكومة  رئيس  يعني  امللك  أن  على  ينص  الدستور  من   47
في  االمة  ممثلي  أعضاء  من  عدد  اكبر  على  يتوفر  التي  الحزب 

مجلس النواب، الذين يراد التحجير عليه.
يتم  اال  يمكن  كيف  هو  للتساؤل  واملثير  للنظر  امللفت  لكن 
في  الدستورية،  املحكمة  قرار  التي حملها  الرسائل  الى  االنتباه 

الوقت الذي تم الوقوف أمام ما هو ثانوي ومؤقت.
وفي تقديري ،وكما سبق لي ان تناولته في املقال املشار اليه 
أعاله, فإن الرسائل التي تضمنها قرار املحكمة الدستورية، والتي 
يجب ان نثمنها ونعززها بالتنويه والنقاش البناء بخصوصها، 
ليست هي االنتصار للقاسم االنتخابي من عدمه،  الذي ما هو إال 
1975 ان استبدل طريقة  آلية لتوزيع املقاعد سبق للمغرب منذ 
توزيع تلك املقاعد عدة مرات، بل إن الرسالة األولى التي تضمنها 
مجلس  ان  مفادها  وطنية  رسالة  هي  الدستورية  املحكمة  قرار 
فإن  لذلك  وتبعا  اليومية.  حياتنا  في  تقرر  مؤسسة  هو  النواب 
في  يتحكمون  ومصيرية.ألنهم  مهمة  قضية  هو  أعضائه  اختيار 
املواطن  ان  للمواطن. وهو ما يعني  اليومية  الحياة  كل مجاالت 
يتحمل مسؤولية عدم املشاركة في االنتخابات من جهة ومسؤولية 

اختبار ممثليه من جهة أخرى.
والرسالة الثانية التي يتضمنها قرار املحكمة الدستورية هي 
رسالة لكل االحزاب مفادها ان املغرب ال يعترف بالحزب الوحيد. 
األول  الحزب  وأن  لألغلبية.  يكون  البرملان  داخل  القرار  وان 
من  تمكنه  أغلبية  حوله  يجمع  أن  يستطيع  الذي  هو  الحقيقي 
التقرير في القضايا الوطنية وغيرها. إذ األغلبية البرملانية هي 
التي تمثل اإلرادة العامة لسيادة األمة. وأن تجميع أغلبية برملانية 
في  واالجتهاد  واالنصات  للتفاوض  واألهلية  األفق  يتطلب سعة 

تقديم الحلول التوافقية.
وللحديث بقية

�لمتحان �لوطني �لموحد للبكالوريا ما بين 8 و12 يونيو 2021
 أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 
العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم اإلثنين، 
عن تنظيم االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا للقطب العلمي 
2021 واالمتحان  يونيو  8 و9 و10  أيام  والتقني والمهني 
الوطني الموحد للبكالوريا لقطب اآلداب والتعليم األصيل يومي 
11 و12 يونيو من العام ذاته. وأضافت الوزارة، في بالغ، أن 
الخاص  بكالوريا  األولى  للسنة  الموحد  الجهوي  االمتحان 
والمهني  والتقني  العلمي  القطب  الممدرسين  بالمترشحين 
سينظم يومي 31 ماي و1 يونيو المقبلين، واالمتحان الجهوي 
الموحد للسنة األولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين 
قطب اآلداب والتعليم األصيل سينظم يومي 3 و4 يونيو، فيما 
سينظم االمتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين األحرار 
يومي 27 و28 ماي المقبل. وزادت أن االمتحان الجهوي لنيل 
شهادة السلك اإلعدادي )الثالث إعدادي( سينظم يومي 18 و19 
المقبل، فيما سينظم االمتحان اإلقليمي لنيل شهادة  يونيو 
الشهر  من   22 يوم  ابتدائي(  )السادس  االبتدائية  الدروس 
نفسه. وشددت الوزارة على أن مواعد هذه االمتحانات ستظل 
قابلة للتغيير حسب تطور الوضعية الوبائية بالمملكة، كما 

ستخضع ظروف إجرائها للتدابير التي ستعتمدها السلطات 
المختصة في األسابيع والشهور القادمة.

إعداد  في  محينة  مرجعية  أطر  اعتماد  تقرر  أنه  وأب��رزت 
مواضيع كل من االمتحان اإلقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس 
السلك  شهادة  لنيل  الموحد  الجهوي  واالمتحان  االبتدائية 
اإلعدادي واالمتحان الجهوي الموحد للسنة األولى بكالوريا 
الخاص بالمترشحين الممدرسين واالمتحان الوطني الموحد 
لنيل شهادة البكالوريا، وذلك استنادا إلى ما تم تنفيذه من 

المقررات الدراسية للمواد المعنية بهذه االمتحانات.
المحينة  المرجعية  األطر  اعتماد هذه  قرار  أن  وأوضحت 
في إعداد مواضيع االمتحانات يأتي حرصا على ضمان تكافؤ 
الفرص لجميع المترشحين والمترشحات لهذه االمتحانات، 
التفاوتات المسجلة بخصوص وتيرة  وأخذا بعين االعتبار 
التعلمات على مستوى  الدراسية وحصيلة  المقررات  إنجاز 
الفصول الدراسية والمؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني 
وكذا على مستوى األسالك التعليمية الثالثة، والناتجة عن 
اعتماد أنماط تربوية مختلفة لمواجهة اإلكراهات الناجمة عن 
الوضع الوبائي الذي تعيشه المملكة )نمط التعليم الحضوري، 

نمط التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي، نمط 
التعليم عن بعد(.

يأتي أيضا استنادا  اعتماد هذه األطر  قرار  أن  وواصلت 
إلى نتائج تقييم حصيلة األسدوس األول من السنة الدراسية 
2021 – 2020 المنجز من طرف المفتشية العامة للشؤون 
التربوية، منها على وجه الخصوص عدم كفاية درجة التقدم 

في إنجاز الدروس المقررة خالل األسدوس المذكور.
المرجعية  األطر  إنها ستعمل على إصدار  الوزارة  وقالت 
المحينة في غضون األسبوع األول من شهر ماي، حيث سيكون 
www. ممكنا االطالع عليها حينئذ عبر البوابة الرسمية للوزارة
men.gov.ma، وكذا عبر جميع الوسائط المعتمدة في هذا 

المجال.
الموسم  نهاية  إلى  ستستمر  الدراسة  أن  إلى  وأش��ارت 
الدراسي، حرصا على إتمام المقررات الدراسية واكتساب كافة 
التالميذ للتعلمات الضرورية لمواصلة مسارهم الدراسي في 
أحسن الظروف، كما سيتم تنظيم حصص مكثفة للدعم التربوي 
من أجل مواكبة المترشحات والمترشحين في التحضير الجيد 

لهذه االمتحانات االشهادية.
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.السكن خط الدفاع األّول 
ضد جائحة كورونا   

التحرك   التي فرضت  على  التدابير    أدت 
خارج البيت واالكتظاظ  داخله أو العزلة عن 
محيطه ، إلى مخاطر من بينها العنف الجسدي 
والنفسي والجنسي ضد األطفال، بما في ذلك 
العنف القائم على النوع االجتماعي. باإلضافة 
إلى انعكاسات أخرى حيث أبرز التقرير بحثا 
أجرته  املندوبية  السامية  للتخطيط  كشف  
للحجر   نفسي   أثر   أهم   يشكل  القلق   أن  
الصحي  لدى  األسر  بنسبة  ل  49  %  منهم،  
لدى   حيث  تصل هذه  النسبة  إلى  54  %  
الصفيح  مقابل   املقيمة  في  أحياء   األسر  
لدى  األسر  التي  تقيم  في  مساكن    %  41
من  عصرية،  ويتبعه  الخوف  لدى  41  %  
األسر  وال  سيما  في  صفوف  األسر  التي  
تسيرها  نساء )47 باملائة (   مقابل  40  % 
من  األسر  التي  على  رأسها  رجل،  واألسر  
من  مقابل  33  %   )43 باملائة (   الفقيرة    

األسر  الغنية  .
  وأضاف  البحث،  أن  30  %  من  األسر  
عبرت  عن  شعورها  بُرهاب  األماكن املغلقة،  
32  %  منها  في  الوسط  الحضري  و  24  
%  في  الوسط  القروي،  مشير إلى  أن  هذا  
من  األسر  املكونة   اإلحساس  يهم  30  %  
  %   25 فأكثر، مقابل   5  أشخاص   من     
لدى  األسر  الصغيرة  الحجم  املكونة  من   
شخصني    ولفت البحث،  إلى   أن  25  %  
الُرهاب   أنواع   من  األسر  صرحت  بتعدد  
لديها،  وهذه النسبة  هي   أعلى  في  الوسط  
بالوسط   مقارنة     ) باملائة   29( الحضري   
مقارنة  باألسر  التي   القروي )18 باملائة (   
مستوى  بدون   األسرة   رب   فيها   يكون  

تعليمي )23 باملائة(.  

الحماية االجتماعية 
لألطفال: مطمح الرفاهية 

وواقع الفقر

اتخذتها  التي  لإلجراءات  أن  التقرير  أبرز 
من  األسر  لحماية  العمومية   السلطات 
العموم  على  كانت  االقتصادية  التداعيات 
ذات أثر إيجابي  . لقد  وجد آالف االشخاص 
موارد  وانقطاع  عطالة   وضعية  في  أنفسهم 
واملتواجدين  املياومني   .خاصة   الرزق 
األسر   حماية  ...وفي  املهيكل  غير  باالقتصاد 
السلطات   اتخذت  فقد   ، لألطفال  حماية 
مبادرات تمثلت في تقديم تعويضات شهرية 

ملئات االالف من االشخاص ...
الطوارئ  حالة  إعالن  بعد  ومباشرة    
والتنمية  التضامن  وزارة  أعلنت  الصحية، 
أعدت  أنها  واأُلْسَرة  واملساواة  االجتماعية 
»خطة عمل لحماية األطفال في وضعية هشة 
قامت  أنها  إذ    .”19 “كوفيد  عدوى  من   «
لحماية  74 وحدة  بتعبئة  أولى    في مرحلة 
الطفولة، و4 مراكز للمواكبة لحماية الطفولة، 
االجتماعية  للمساعدة  فريقا   74 إحداث  مع 
 300 من  أزيد  إشراك  من  مكن  مما  للطفولة. 
عامل اجتماعي متخصص في مجال الطفولة 

عبر مجموع الترابي الوطني... 
474 طفل وطفلة    تتبع أوضاع  تم     وأنه 
الحجر  فترة  خالل  الشارع  من  انتشالهم  تم 
. باإلضافة  الى غاية منتصف  ماي  الصحي 

وضعية  في  أو  مهمل  طفل   3852 تتبع  إلى 
صعبة يقيمون حاليا ب 75 مؤسسة للرعاية 

االجتماعية. 
الصحة: مجهودات جبارة لحماية الحق في 

الحياة
    بلغ عدد اإلصابات بفيروس كورونا في 
صفوف األطفال  الى منتصف مارس حوالي   
من مجموع  باملائة  مايمثل7.4  ألف وهو   37
 . تاريخه  الى  املغرب  عرفها  التي  اإلصابات 
خوفا  خلفت  »كورونا«  جائحة  انتشار  لكن 
املغربية،  األسر  من  عدد  نفوس  في  وقلقا 
الحوامل واملصابني  نتج عنه تخلف عدد من 
واألطفال  الرضع  وأمهات  مزمنة  بأمراض 
الخاصة  الصحية،  املؤسسات  زيارة  عن 
والعمومية منها ألجل مباشرة التلقيحات  أو 

تتبع الحالة الصحية. 
   وقد ادت سنة الجائحة الى تفاقم  تبعات 
الحجر الصحي عند املصابني بالتوحد والذين 
إغالق  وساهم  الحركة،   فرط  من  يعانون 
املؤسسات التعليمية والجمعيات والفضاءات 
الخاصة بهذه الفئة، في  رفع منسوب الضغط 
والقلق عليها وعلى األسر داخل املنازل، بفعل 
ابتعاد هؤالء األطفال عن األصدقاء واألجواء 
التي ألقوها والتي تخفف من الضغط عليهم، 
وأكدت  عدد من الدراسات إلى هذه التداعيات 
املختلفة النفسية، والتسبب في األرق وفقدان 
إلى  الشخصية،  النظافة  ومستوى  الشهية 
وصداع  عضوية  بآالم  اإلحساس  جانب 
تتفاوت  أخرى،  صحية  وتبعات  الرأس  في 
إلى  الصغار  من  العمرية  الفئات  باختالف 

املراهقني. 

التعليم عن بعد: عدم 
تكافؤ الفرص 

  هكذا فجأة وعلى حني غرة انتقل التعليم 
واعتاد  استأنس  الذي  العادي  وضعه  من 
باعتبارها وحدة   املدرسة  في   التلميذ   عليه 
تتفاعل فيها عدة مكونات اجتماعية تعليمية 
بنيات  له   تتوفر  ال  جديد  إلى وضع  تربوية 
املدرسة   .. التفاعل  هذا  وظروف   وشروط 

تربوية  أدوار  لها  مؤسسة   املبدأ  حيث  من 
 ، البشري  عنصرها   ، إيقاعها   ، فضاءاتها   ،
في  املدرس  ..شخصية  ضجيجها   ، شغبها 

أعني التالميذ  واألولياء على السواء ...      
   أبرز اإلكراهات التي واجهت التالميذ في 
التقرير  اليها  وأشار  بعد  عن  التعليم  عملية 
هو الجانب التكنولوجي الذي يعد االنترنيت 
أحد أبرز وجوهه . وهو ما عاق عملية التفاعل 
عبر  خاصة  والتالميذ  املدرسني  بني  املباشر 

وسائط التواصل االجتماعي .    
داهم  الذي  املفاجئ  التحول  هذا  إذن    
العملية التعليمية واملتمثل في بروز الجائحة 
بانتشارها السريع ومخاطرها املتزايدة . أثر 
التعليم  في  االطفال  حق  على  مباشر  بشكل 
املألوف  بإيقاعها  املدرسة  تستمر  أن  في   .
حالة  وفرضت   ... التفاعلي  الحضوري 
الطوارئ والتدابير االحترازية  على التالميذ 
أن يعيشوا  قسرا  ، هم وعائالتهم زمن حجر 
وزج  الوطنية  التربية  وزارة  أربك  صحي  
بها في حيرة تلخصت اساسا في اي السبل 
معه  يواصل  التعليم  في  الحق  ضمان  يجب 
يتطلبها  كلفة  وأي  ؟  تحصيلهم  املتمدرسون 

ذلك؟؟ 

الحق في الترفيه 
وتقاعس الوزارة

في  أريحيتها  للعب  الحاجة  تجد  لم    
وأن  خاصة  للسكن  الضيقة  املساحات 
يفوق  الواحدة  االسرة  افراد  عدد  معدل 
من  جديدة  مهام  البيت  والستضافة  اربعة 
ووضع  بعد.  عن  والعمل  التعليم  بينها 
النفسية  وتداعياتها  هاته  االجبارية  االقامة 
لدى  طعمها  للعطلة  كذل  أفقد  واالجتماعية 
بحلول  لديهم  املعاناة  تضاعفت  بل  االطفال 
كان  التي  املخيمات  وإلغاء  الصيفية  العطلة 

يستفيد منها عشرات االالف منهم.  
التقليدية  فضاءات  اغالق    تسبب    
من  االطفال  حرمان  الى  التربوي  للتنشيط 
اللعب الجماعي والترفيه الرحب . فقد العديد 
بفضاءات  التربوية  أنشطتهم  األطفال  من 

اعتادوها ومع منشطني استأنسوا بهم .
والرياضة  الشباب  وزارة  أوقفت  فقد    
الثقافية  االنشطة  جميع  الدراسة  والثقافة 
التي  والتعليمية  والرياضية  والتربوية 
لها  التابعة   املؤسسات  جميع   تحتضنها 
أو الخاضعة لوصايتها ابتداء من 14 مارس 
الى  يرمي  االجراء  هذا  أن  وأعلنت   .2020
والشباب  والطلبة  والتالميذ  االطفال  حماية 
للوزارة   التابعة  بالقطاعات  العاملة  واالطر 
أغلب  أن  ومعلوم   . الوباء  انتشار  لتجنب  
من   تتخذ  الطفل  مع  تشتغل  التي  الجمعيات 

مؤسسات  الوزارة مجاال ألنشطتها    .
  لكن املالحظ أن وزارة الشباب والرياضة لم 
تبدع أنشطة او تتخذ مبادرات ناجعة من أجل 
القيام بتنشيط تربوي عن بعد من خالل وضع 
على  محتوياتها  تتنوع  الكترونية  منصات 
امكانيات  لهم  الذين  لألطفال  بالنسبة  االقل 

التواصل معها .. 
 من أبرز املبادرات االيجابية التي اتخذتها 
كافة  اتخاذها  هي  والرياضة  الشباب  وزارة 
حماية  أجل  من  الالزمة  الوقائية  االجراءات 
الطفولة بمختلف عماالت  نزالء مراكز حماية 
السلطات  مع  وثيق  بتنسيق  اململكة،  وأقاليم 
وزارة  مصالح  مع  تام  وبتعاون  القضائية 
يحفظ  بما  املحلية،  والسلطات  الصحة 
شروط  ويحقق  لألحداث  الفضلى  املصلحة 
األطر  وقاية  وكذا  العامة،  الصحة  حفظ 
اإلدارية والتربوية الساهرة على مراكز حماية 
للسادة  املوجهة  الدورية  وفق  وذلك  الطفولة 
قضاة النيابة العامة املكلفني باألحداث بجميع 

محاكم اململكة .

الجمعيات التربوية ودورها 
في تدبير ازمة جائحة 

كورونا

ا  الصحية   األزمة  أن  التقرير  يعتبر   
وتأثيراتها املختلفة على حياتنا ابانت عن قيم 
أساسية في مجتمعنا، والى الحاجة للتضامن 
العامة،  املصلحة  وخدمة  املتبادلة  واملساعدة 
وهي القيم التي ما فتات جمعيات ومنظمات 
املجتمع املدني تدعمها وتنشرها على الدوام. 
   وعلى الرغم من توقف الدعم والتمويل، 
ظهرت خالل ازمة كورونا العديد من املبادرات 
من  عدد  اختار  فبينما  املواطنة.  الجمعوية 
األساسية  أنشطتها  مواصلة  الجمعيات 
بقيم  متشبثة  اإلمكان.  قدر  املجال  هذا  في 
صميم  في  يدخل  الذي  والتضامن  التطوع 
يتأسس  الذي  لعملها  الجوهري  الدور 
و  توطيد  بهدف   ، مًعا  العمل  قيم  على 
املواطنات  بني  االجتماعي  التماسك  تعزيز 
الحلول  ايجاد  في  اجتهدت  واملواطنني حيث 
يواجهها  التي   العزلة  مخاطر  من  للتخفيف 
األطفال وبالتالي الحفاظ على مكانتها بروح 
بروادها،  االرتباط  فك  وعدم  التضامن،  من 
معتمدة  في ذلك على  أنشطة بديلة ومواصلة 
العمل عن بعد، حتى تظل  قادرة على االلتزام  
بأنشطتها األساسية خالل هذه األزمة وضمان 

استمرار تنفيذها  . 
ويضيف التقرير أنه اذا كانت أزمة كورونا 
تعزيز  لصالح  وتوقعات  جديدة  آفاًقا  تفتح  
ابراز  خالل  من   ، الجمعوي  باملجال  املعرفة 
و  االزمات،  زمن  في  ومبادراتها  أدوارها 
به  تقوم  ما  املعرفة حول  نشر  في   مكانتها  
اال  صفوفها،  بني  وتعميمه  االطفال  لفائدة 
مع  وامليداني  الفعلي  بحضورها  قياسا  انه 
واستجابة  خاصة  مرونة  ُتظهر  لم  األطفال، 
املجتمعي  التحول  في  االبتكار  على  وقدرة 
أثناء األزمة وحتى في فترة ما بعد االحتواء،  
الجمعوية  املشاركة  تحديات  كانت   لقد 
االقتصادية  الصحية،  باألزمة  تصطدم  
الوضعية  هذه  تسمح  ولم    ، واالجتماعية 
بإبراز  خصائص ومساهمات الجمعيات في 
في  ها   دور  الخصوص  املجتمع وعلى وجه 
في  ومكانتها   ، املجتمعي  والتحول  الصمود 

رعاية املصلحة العامة. 
الى  الخامس  محوره  التقرير  كما خصص 

مساهمات اكاديمية لعدد من االساتذة  هم:

انعكاسات كورونا على صحة األطفال
عبدالرحمن بن املامون .. طبيب . خبير في 

الصحة العامة
األثار النفسية واالجتماعية لجائحة كوفيد 

و تحدي التعليم الرقمي
القانون  في  باحثة  استاذة  أشمال:  رقية   

العام بكلية علوم التربية الرباط
املفهوم  لألطفال:  االجتماعية  الحماية 

والغايات
القانون  في  باحث  أستاذ  مفيد:  أحمد   

الدستوري والعلوم السياسية
خالل  إعاقة  وضعية  في  األطفال  حياة 

الجائحة
عبد املجيد مكني ..فاعل جمعوي

جائحة  زمن  في  الشوارع  أطفال  أوضاع 
كورونا

محمد مومن : أستاذ باحث في علم االجتماع 
باملعهد امللكي لتكوين األطر - الرباط -

قضايا الطفل أمام  البرملان
قضايا  التقرير   من  السادس  املحور  قدم   
االطفال امام  البرملان باالضافة الى توضيات 
لحقوق  الوطني  واملجلس  الهاكا  اصدرتها 

االنسان واملجلس االقتصادي واالجتماعي.
أمام  أثيرت  كثيرة  قضايا  هناك  تكن  لم 
الفترة  في  النواب  مجلس  وخاصة  البرملان 
مستوى  على   .2021 ومارس   2020 مارس 
االجتماعية  الحماية  قانون  يعد  التشريع 
املصادق عليه ب تاريخ 15 مارس 2021أحد 
املؤسسة  أنتجتها  التي  النصوص  أبرز 
كمستفيد  الطفل  أيضا  وتعني  التشريعية 
العائلية  التعويضات  أو  نفسها  التغطية  من 

للمتمدرسني. 
وزير  عنها  أعلن  التي  الطفل  مدونة  أما    
العدل بتاريخ.21دجنبر 2020 فالزالت مجرد 

مسودة أولية ولم يكشف بعد عن مضمونها. 
واملدونة كما هو معلوم هي من توصيات لجنة 
حقوق الطفل عقب مناقشتها للتقرير الدوري 
حقوق  التفاقية  إعماله  مدى  حول  للمغرب 

الطفل.
تقرير  يشملها  التي  الفترة  نفس  وفي    
تم  قوانني  مقترحات  ثالثة  هناك   حركتنا 
تقديمها  وبعضها تمت مناقشته  لكن لم  تتم 
املتعلق  القانون  .وتهم تعديل  بعد  املصادقة  
بكفالة االطفال املهملني . ومنع تزويج الطفالت 
أقل من 18 سنة . وحماية الطفالت واألطفال 
.وموضوع  الجنسية  االعتداءات  جرائم  من 
6 من مدونة  واملادة  الحضانة.  بدور  التأمني 

التغطية الصحية االساسية .
  وعلى صعيد األسئلة الشفوية والكتابية 
العمل  مراقبة  وسائل  أحد  باعتبارهما 
االعتداءات  على  باألساس  فتركزت  الحكومي 
األطفال  له  يتعرض  الذي  والعنف  الجنسية 
 . إعاقة  وضعية  في  األطفال  وقضايا    .
إلغاؤها  تم  التي   املوسمية  واملخيمات 
والتعليم   . الجائحة  بسبب  املاضي  الصيف 
عن بعد الذي تم اعتماده  لفترة أثناء الحجر 
.والتنشيط  االحترازية  والتدابير  الصحي 
.وظاهرة  الشباب  دور  مؤسسات  ووضعية 
األطفال  آالف  يعرفها  التي  والتشرد  التسول 
.واأللعاب االلكترونية وتأثيرها على االطفال.

والطفل والصحة . والطفل واإلعالم . 

 حركة الطفولة الشعبية تنشر تقريرا حول :

حقوق الأطفال في زمن الجائحة

دت سنة الجائحة 
إلى تفاقم تبعات 
الحجر الصحي عند 
المصابين بالتوحد 
والذين يعانون من 

فرط الحركة 

لم تسمح 
هذه الوضعية بإبراز 

خصائص ومساهمات 
الجمعيات في 

المجتمع، وعلى وجه 
الخصوص دورها  في 

الصمود والتحول 
المجتمعي، ومكانتها 

في رعاية المصلحة 

 » حقوق األطفال يف زمن اجلائحة«  هو عنوان التقرير التركيبي التفاعلي الذي اصدرته حركة الطفولة الشعبية  كامتداد ملبادراتها التي دأبت عنها بنشرها 
لوثائق ترصد من خاللها صيرورة وحتوالت حقل من حقول اشتغالها. أو نتائج وخالصات نشاط من أنشطتها إن على املستوى الوطني أو اجلهوي أو الفرعي..
 التقرير يغطي   الفترة ما بني شهر مارس 2020 إلى مارس 2021. ويهدف باألساس إلى إبراز بعض أوجه معاناة فئة هشة باغتها كما باغت اجلميع وباء قاتل 
تنتشر عدواه بسرعة وحجر صحي قاسي وتدابير وإجراءات منهكة ...ومدى تأثيراتها املباشرة وغير املباشرة على حقوق الطفل. فبني عشية وضحاها ضاقت 
حرية احلركة لتصبح مساحتها أقل من مساحة البيت.. وارتفعت نسبة الكثافة السكانية بهذه املساحة التي تعددت استعماالتها: سكنا ومدرسة ومكتبا وفضاء 
تنشيط وعيادة ... وارتفعت فيها درجة التوتر والقلق واالصطدامات وحاالت العنف ...  ومت االلتجاء الى التعليم عن بعد يف ظل اكراهات بنيوية وبيداغوجية ...  
ذكر التقرير بأبرز حقوق الطفل الواردة يف املواثيق واالتفاقيات الدولية ويف الدستور والتشريعات الوطنية . وقدم معطيات احصائية يف مجاالت متعددة حول 
أوضاع الطفولة باملغرب



لكل نزاع إقليمي  مرجعيته وإحاالته التاريخية والقانونية والسياسية، ولكل نزاع إقليمي أيضا بهاراته الخاصة. وتشريح 
أسس أي نزاع لن يستقيم دون وضع كل مكوناته على طاولة التحليل، بيد أن نزاعات القارة اإلفريقية وصمت بالفعل 
االستعماري، الذي مزق القارة بمقص ترك آثاره في النسيج اإلثني إلى يومنا هذا في عدد من المناطق، وانعكس ذلك 

في خريطة النزاعات اإٌلقليمية، الشيء الذي جعل » الوحدة الوطنية« عرضة لكل الحسابات اإلقليمية والدولية. ولنزاع 
الصحراء نكهته الخاصة، إذ ربط بين 3 أبعاد إقليمية:

المطلب المغربي في وحدته الترابية والوطنية، وهو عامل شيد ما عرف  في تاريخ المغرب الراهن ب«اإلجماع الوطني«، 
الذي لعب دورا كبيرا في تالحم المؤسسات المغربية، وتخفيف التناقضات السياسية الداخلية ، مع مد وجزر بين الفينة 

واألخرى، وشكل الموقف الوطني المغربي الموحد تجاه نزاع الصحراء ورقة سياسية، تأخذ بعين االعتبار في تقييم الدول 
لمواقفها في نزاع الصحراء.

إشكال بناء الدولة المدنية في الجزائر والفشل في انتقال مؤسسات الدولة من نظام عسكري مشبع بالفكر االستعماري 
الفرنسي، وبواجهات سياسية واقتصادية »متحورة«، إلى دولة مدنية تستند إلى السلم واألمن وبناء الطمأنينة  والسلم 

تجاه الشعب الجزائري، وأيضا مع دول الجوار الست، حيث حولت الحدود إلى مناطق عسكرية خالصة، وأصبح النظام 
العسكري امتدادا للنظام االستعماري الفرنسي في المنطقة. والشعارات التي يرفعها الشعب الجزائري في  مظاهرات 

الجمعة والثالثاء ضد »الدولة العسكرية«، واضحة بما فيه الكفاية إلدراك أزمات شمال غرب إفريقيا.
الموقف الموريتاني تجاه نزاع الصحراء من حيث التقاطع معه ترابيا وسياسيا واستراتيجيا، فتضارب الموقف الرسمي 

تجاه نزاع الصحراء منذ الستينات إلى يومنا هذا، وإعالن موقف مناقض للواقع السياسي في المنطقة من حيث االحتماء 
بالحياد. ترابيا، هناك رغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه ، فوضع المنطقة الممتدة من الكركرات إلى الكويرة، يشكل 

إحراجا في عالقات الدولة الموريتانية  بالنزاع اإلقليمي. وأبانت أحداث الكركرات األخيرة، ودور الموقعين الموريتانيين 
الزويرات وبولنوار  كقاعدتين خلفيتتين للبوليزاريو حساسية الموقف الموريتاني في نزاع الصحراء،وتحاول بعض المواقف 

الدبلوماسية القفز على هذا الواقع من حين آلخر.
في هذه المقاالت، التي تشكل فصوال من كتاب قيد اإلعداد، نحاول اإلمساك بالبعد اإٌلقليمي لنزاع الصحراء انطالقا 

من وثائق األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية  والجامعة العربية  المستندات الرسمية للمملكة المغربية، ووثائق 
رسمية للدولتين الجزائرية والموريتانية، إضافة  إلى وثائق االتحاد الوطني للقوات الشعبية ومنظمة إلى األمام  وجبهة 

البوليزاريو.
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فسحة رمضان 2021

الموقف الجزائري
في اللجنة الرابعة

إثر  الحكم  إلى  بومدين  الهواري  وصل  أن  بعد 
التوتر  1965، وبعد  يونيو   5 يوم  انقالب عسكري 
الرمال  حرب  في  املغرب  مع  قبال  حصل  الذي 
1963، دخلت الدولة الجزائرية إلى ملف الصحراء 
الرابعة،  واللجنة  الخاصة  اللجنة  باب  من  وإفني، 
األمم  لدى  الجزائري  املندوب  صرح  مرة  وألول 
في  االستعمار  تصفية  تجاه  بالده  برأي  املتحدة 
جلسة  الرابعة  اللجنة  في  االسبانية«.  »الصحراء 
 ،1966 15 دجنبر  1674، مساء يوم الخميس  رقم 
املستعمرات  في  الوضعية  لدراسة  واملخصصة 
لدى  للجزائر  الدائم  املمثل  الكلمة  طلب  االسبانية. 
املم املتحدة توفيق بوعطورة )عني توفيق بوعطورة 
ابتداءا من  ممثال دائما للجزائر لدى األمم املتحدة 
1964، وكان قبل ذلك يشغل  مدير الشؤون  غشت 
يشغل  كان  حني  في  الخارجية،  بوزارة  السياسية 
منصب ممثل الجزائر قبله عبد القادر شاندرلي، من 
1962 إلى 1964(،  إلبداء رأيه في قضية الصحراء 
الجزائري  املندوب  مداخلة  وتمحورت  االسبانية. 
االسبانية،  والصحراء  الجزائر  بني  العالقات  حول 
وأن الجزائر متضامنة مع أي شعب نحو االستقالل، 
وأن  للصحراء،  االستقالل  بمنح  سعيدة  وأنها 
سكانها مرتبطون بالجزائر من حيث الدم والثقافة 

والحضارة ) الفقرة11(. 
الجغرافية  األهمية  على  أيضا  عطوني  ركز 
للصحراء الواقعة بني املغرب وموريتانيا والجزائر، 
حاسما  سيكون  الصحراء  مستقبل  كون  من 
عن  وتحدث  املنطقة.  والستقرار  اآلتية  للتطورات 
قبائل  الجزائر والصحراء حيث تنتقل  الحدود بني 
وربط بني حرب  بالده،  في  لالستقرار  أشهر  ولعدة 
مستقبل  وأن  والصحراء،  الجزائرية  التحرير 
الفقرة  الصحراء مرتبط باألمن والسلم في املنطقة) 

 .)12
بيد أن األهم هو ما تضمنته الفقرة 13 من تقرير 
يصرح   .602 ص  الرابعة،  للجنة   1674 الجلسة 
الشعب  بأن  املتحدة،  األمم  لدى  الجزائر  مندوب 
الدول، وخصوصا  كل  مع  يطور عالقاته  الجزائري 
املشترك  واملصير  الحدود  معها  يشترك  التي  تلك 
أفضل العالقات والتعاون وحسن الجوار. وانطالقا 
من روح قرارالجمعية العامة رقم 1514، فإن موقف 
 5-9 ،)قمة  وإيجابي  عادل  أبابا  أديس  في  املغرب 
حول  عنها  الصادرة  والقرارات    ،1966 نوفمبر 
ونفس الشيء بالنسبة  الصحراء االسبانية وإفني( 
وفي  بإسبانيا،  عطوني  نوه  كما  املوريتاني،  للوفد 
باملوضوع  املهتمة  األطراف  بأن  يؤكد   14 الفقرة 
)اسبانيا و املغرب وموريتانيا( سلكت نفس السلوك 
الكفيل الذي يمكن من حل هذا املشكل  في إطار من 

التعاون.
وتم التصويت على القرار  في مجمله ب 84 صوتا 
معه  وضده دولتان، وامتنعت 7 دول عن التصويت.
الخاصة  اللجنة  في  املوريتاني  املوقف  أن  الشك 

والسند  كاملة،  االسبانية  بالصحراء  ومطالبتها 
مطلب  تجاه  ودولية  عربية  عدة  دول  أبدته  الذي 
اسبانيا  دفع  والصحراء،  إفني  باسترجاع  املغرب 
للتراجع عما صرح به مندوبها في الجلسات األولى 
حول مشروعية املغرب في الصحراء وإفني. وغيرت 
واعتبرت  املغرب،  تجاه  ذلك  بعد  موقفها  اسبانيا 
اسبانيا وجود العمال املغاربة في جبل طارق دعما 
اململكة املتحدة لجبل طارق. ورد مندوب  الستعمار 
الداي سيدي بابا على االتهامات االسبانية  املغرب 
للمغرب للتنصل من التزاماتها بتصفية االستعمار 
في اجتماع اللجنة الرابعة، الجلسة 1671 بتاريخ 
متعددة  جنسيات  هناك  وأن   .1966 دجنبر   14
تشتغل في جبل طارق، لكن ما أغاض االسبان هو 
املغرب  بني  والجوي  البحري  التواصل  استمرار 
اسبانيا  فيه  فرضت  الذي  الوقت  في  طارق،  وجبل 
حصار كامال على جبل طارق. وذكر املغرب اسبانيا 
اململكة  بأنه يساندها في استرجاع جبل طارق من 
حول  عريضة  وتوقيع  تحرير  في  وساهم  املتحدة، 
استعادة  ألن  املتحدة،  األمم  إلى  قدمت  املوضوع، 
نفس  إعمال  حتما  سيطرح  طارق  لجبل  اسبانيا 

املقاربة بإعادة سبتة ومليلية إلى املغرب.
القرار الذي تمت املصادقة عليه في هذه الجلسة 
رقم 2229، الدورة 21، يتضمن حيثيات قرار 1514، 
و قرار 2072 املؤرخ في 14 دجنبر 1965، و يحيل 
املنعقد  اإلفريقية  الوحدة  ملنظمة  الثالثة  القمة  إلى 
بأديس أبيبا من 5 إلى 9 نوفمبر 1966، بخصوص 

املناطق الواقعة تحت اإلدارة االسبانية. 
بتصريح  تتعلق  فقرات،  أربع  القرار  وتضمن 
مندوب اسبانيا حول إفني والصحراء يوم 7 دجنبر 
1966، وخاصة إرسال بعثة أممية إلى هذه األقاليم، 

وعودة الالجئني وحق تقرير املصير للسكان. 
وتنص النقطة األولى من القرار على حق شعبي 
النقطة  أن  بيد  املصير.  تقرير  في  والصحراء  إفني 
األمم  قرارات  في  جديدا  توجها  تتضمن  الثالثة 
هذه  أثارت  وقد  اإلقليمني،  هذين  تجاه  املتحدة 
العامة  الجمعية  داخل  واسعة  نقاشات  النقطة 
واللجنة الرابعة من حيث دعم هذا التوجه أو تفسير 
التصويت. تطلب األمم املتحدة في هذه النقطة من 
إفني وتحدد  إزالة االستعمار من  اإلدارة االسبانية 
مع الحكومة املغربية، انطالقا من تطلعات السكان، 
أشكال نقل السلطات إلى املغرب، وفقا للقرار 1514. 
استعادة  نحو  جديدا  بابا  النقطة  هذه  وكانت 
الصحراء بعد إفني، وهو ما تضمنه تصريح مندوب 
املغرب الداي ولد سيدي بابا مباشرة بعد املصادقة 
على قرار2229. النقطة الرابعة تطلب فيها الجمعية 
العامة اإلدارة االسبانية، أن تتوقف حاال وانسجاما 
مع تطلعات السكان املحليني في الصحراء االسبانية، 
وبتشاور مع الحكومتني املغربية واملوريتانية، وأي 
تنظيم استفتاء، سيجري تحت  جهة مهتمة أشكال 
أربع خطوات  القرار  ويحدد  املتحدة،  األمم  إشراف 

لتسهيل عملية إجالء االستعمار عن الصحراء:
إجراء  أجل  من  مالئم  سياسي  مناخ  خلق   *

االستفتاء بشكل جيد بما في ذلك عودة الالجئني.
* أخذ كل التدابير التي تسمح بمساهمة السكان 

املحليني فقط.

إجالء  مسلسل  يؤخر  عمل  أي  عن  االمتناع   *
االستعمار في الصحراء االسبانية.

لكي  املتحدة  األمم  لبعثة  التسهيالت  كل  منح   *
تتمكن من املساهمة في إجراء االستفتاء.

األمني  من  تطلب  القرار  من  الخامسة  الفقرة   *
لإلشراف  بعثة  تعيني  حاال  املتحدة  لألمم  العام 
على االستفتاء وتطبيق قرارات األمم املتحدة حول 

املوضوع.

الفقرة السادسة، تطلب 
الجمعية العامة من اللجنة 
الخاصة االستمرار في النظر 

إلى الموضوع
بعد  املتدخلني  أول  بابا  سيدي  ولد  الداي  كان   
والصحراء  بإفني  الخاص  القرار  على  التصويت 
االسبانية، فشكر الدول االفريقية واألسيوية، وتمنى 
أن تعي الدولة االسبانية بالسياقات الجديدة لصالح 
تحرير املناطق االستعمارية. وذكر ممثل املغرب أن 
في  والصحراء،  إفني  تجاه  موقفها  حددت  بالده 
منح  إعالن  تنفيذ  بحالة  املعنية  الخاصة  اللجنة 
في  سواء  املستعمر،  والشعوب  للبلدان  االستقالل 

نيويورك أو أديس ابيبا. 
على  حصوله  منذ  سنوات،   10 منذ  وأنه 
االستقالل، لم يتوان املغرب عن إقناع إسبانيا، التي 
يرتبط وإياها بعالقات صداقة ومنذ القدم، بالتأكيد 
على حل كل النزاعات الترابية بني البلدين، املتبقية 
مبادئ  يخص  فيما  وأنه  االستعمارية،  الفترة  من 
والصحراء بشكل  إفني  في  1514، وتطبيقها  قرار 

حيادي والجدية، سيختار السكان قدرهم، مستندين 
إلى ماضيهم وروابطهم الثقافية ومصالحهم.

القرار  حول  النقاش  تمحور  الجلسة  هذه  في 
باستمرار،  املتنقلني  السكان  وطبيعة   ،1514
الفكرة  كبيرة،  جغرافية  مساحات  في  وقلتهم 
الثانية تمحورت حول إرسال بعثة أممية إلى إفني 
ترى  لن  البعثة  هذه  بيدأن  االسبانية.  والصحراء 
أن  إلى  اإلشارة  تجدر   .1975 صيف  في  إال  النور 
على  داداه(تحفظ  ولد  هلل  عبد   ( موريتانيا  ممثل 

بعض فقرات القرار.

قرارات الجمعية العامة حول 
إفني والصحراء 1966-1974

اللجنة  أو  الخاصة  اللجنة  توصيات  على  بناء 
املمتدة  الفترات  في  الجمعية،  اعتمدت  الرابعة، 
بتصفية  تتعلق  قرارات   ،1974 إلى   1966 من 
االسبانية  والصحراء  إفني  إقليمي  في  االستعمار 

لتمكني شعبيهما حق تقرير املصير.
ويعد قرار 2229 الصادر بتاريخ 20 دجنبر أهم 
حكومتي  مع  التشاور  ضرورة  إلى  أممية  إحالة 
هذا  وسيكون  اإلقليم،  بشأن  وموريتانيا  املغرب 
القرار مرجعا أساسيا في نقاشات الجمعية العامة 
في 1974،التي سيكون لها دورا في توجيه األحداث 

التي ستعرفها املنطقة برمتها في العام 1975.
 ،1969 العام  إلفني  املغرب  استعادة  وبعد   
اقتصرت القرارات األممية على الصحراء االسبانية، 
وكانت املقررات األمية كلها إحالة إلى قرار 3292)د-
اسبانيا  ملطالبة  أساسيا  مرجعا   ،1966 سنة   )29

بتقرير املصير.

في العام 1967 تبنت الجمعية العامة قرارا بشأن 
إفني والصحراء االسبانية، في نفس السنة صوتت 
بأغلبية  اإلقليمني   يهم  قرار  على  الرابعة   اللجنة 
ولم  التصويت،  عن  امتنعوا  أعضاء  97 صوت و3 
قرار  إلى   وأحال  القرار،  ضد  عضو  أي  يصوت 
وقرارات   ،1964 أكتوبر   16 في  الخاصة  اللجنة 
الجمعية العامة 2072 املؤرخ في 16 دجنبر 1965، 
والحظ   ،1966 دجنبر   20 بتاريخ  والقرار2220 
القرار  2354 أن اسبانيا لم تقم بعد بوصفها الدولة 

القائمة باإلدارة بتطبيق أحكام القرار 1514. 
في هذا القرار أيضا إحالة إلى القرار الذي اتخذته 
القمة اإلفريقية الثالثة في أديس أبيبا املنعقدة من 
5 إلى 9 شتنبر 1966، بشأن األقاليم الواقعة تحت 
اإلدارة االسبانية. جاء هذا القرار في سياق إفريقي 
والقارية،  اإلقليمية  الصراعات  ومغاربي غلب عليه 
إفني  حول  مقرر  فيها  يصدر  مرة  أول  هذه  لكن 
اإلفريقية، وهو  الوحدة  لدن منظمة  والصحراء من 
الجزائر  مندوب  مداخلة  جوهر  شكل  الذي  القرار 
»لجنة التحرير«، وهذه  الذكر. قرار أعدته  السالف 
اللجنة تكونت في البداية من 7 دول ليرتفع العدد 
السالم  بدار  مقرها  وكان  9دول،  إلى   بعد  فيما 
بتانزانيا، وكان دورها هو مساندة حركات التحرير 
اإلفريقية، وقراراتها تؤخذ باألغلبية. رئيس اللجنة 
تانجانيقا  خارجية  وزير   ،Oscar Kambouna
الصحراء  تذكر  لم  إذا  بأنه  صرح  )تانزانيا( 
تطلب  لم  تحرير  حركة  أي  فإن  وإفني،  االسبانية 
السند من اللجنة، وهنا تدخل مندوب املغرب لشرح 

الوضع في املنطقة. 
وجود  حيث  من  معقدا  كان  الوضع  أن  بيد 
موريتانيا التي لم تعترف بها أي دولة في املنطقة 
املبدئي  املرجع  بني  جمع  إشكال  تونس.  باستثناء 

واإلشكال السياسي اإلقليمي. 
التابعة ملنظمة الوحدة  يذكر أن »لجنة التحرير« 
وتم  املغرب  في  مرة  ما  غير  اجتمعت  اإلفريقية 

استقبالها من لدن امللك الحسن الثاني.
بتاريخ  8 شتنبر 1966، تلقت »اللجنة الخاصة« 
رسالة من املندوب الدائم السبانيا لدى األمم املتحدة 
سياق  في  الخاصة،  اللجنة  رئيس  إلى  وموجهة 
املراسالت بني اسبانيا واألمني العام لألمم املتحدة،  
بنية بالده  الخاصة،  اللجنة  الدائم  املندوب  وأخبر 
)الدورة   2270 رقم  العامة  الجمعية  قرار  تطبيق 
20(. في هذه الرسالة تقول الحكومة االسبانية أنها 
، وتبعا لتحول موقف بعض الدول في اتجاه إقرار 
تقرير املصير للصحراويني، فإن الحكومة اإلسبانية 
سكان  ليستطيع   ،2270 قرار  تطبيق  إمكانية  ترى 
الصحراء التعبير عن رغباتهم دون أي ضغط. وفيما 
اسبانيا  حكومة  إن  الرسالة،  تتابع  إفني  يخص 
بهدف  املغرب  حكومة  مع  اتصاالت  إقامة  يمكنها 
لتحديد  السكان  مع  وبالتشاور  املشروعية  إعادة 

مصيرهم. 
الدائم السبانيا لدى األمم املتحدة  وأكد املندوب 
العام  األمني  مع  محادثات  يفتح  أن  مستعد  أنه 
الصحراء  إلى  أممية  بعثة  إرسال  إمكانية  لدراسة 
وموضوعية  مباشرة  وبطريقة  لتتطلع  االسبانية، 
ألعضاء  تكون  ال  أن  و  الصحراء،  في  الوضع  على 
يمثلون  وال  الصحراء،  في  مباشرة  مصالح  البعثة 
أي دولة لها مطالب ترابية، و أن يكونوا حياديني، 
وأن ينقلوا خصوصية املنطقة و الحقيقة كما هي، 
لتقديم صورة عن رغبات السكان فيما يخص رسم 

مستقبلهم.

البعد اإلقليمي لنزاع الصحراء
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عّزز وباء كورونا الّرغبات عند عدد 
الحياة  إلى  بالعودة  الّناس  من  كبير 
البسيطة والهروب إلى األرياف خوفًا 
أّن  املراقب  يالحظ  حيث  املدينة،  من 
ثّمة لغة شائعة على وسائل الّتواصل 
ولدى  العربّي  العالم  في  االجتماعّي 
إلى  وتدعو  تطالب  الكّتاب  بعض 
االبتعاد عن ضغوط املدن الكبرى. هل 
يؤّشر ذلك إلى ارتكاسة في الّتحضر 
أو الّتمدن البشرّي أم هو حنني َبْدِئّي؟
تحت  نّصًا  مّرة  هيدغر  كتب   _
في  نبقى  نحن  ملاذا  العنوان:”  هذا 
 Warum bleiben wir inالّريف؟
 .1934 سنة  ُنشر    ?der Provinz
طبعًا، لم يكن الّسؤال متعّلقًا بأّي نوع 
من الوباء، كان يهّم الّتساؤل عن معنى 

اختيار البقاء في الّريف بدل االندماج 
يلفت  وما  املدينة.  حياة  في  الّنهائّي 
الّنظر هنا هو أّنه قّدم الّريف بوصفه 
ذلك  الفيلسوف،  لعمل  مناسبًا  مكانًا 
أّنه عمل “من نفس نوع” عمل املزارع 
في حقله؛ وألّن املزارعني قليلو الكالم، 
حسب  الّريف  إّن  الفيلسوف:  كذلك 
هيدغر هو مكان مناسب للّصمت. إّنه 
عن  بعيدًا  القديمة”  “األسئلة  حديقة 
يتعّجبون،  اّلذين  الحضريني  ضجيج 
كما يقول هيدغر، من “انعزاله الّطويل 
القرويني”.  بني  الجبال  في  والّرتيب 
ليس  هو  ذلك  ومع  قائاًل:”  ويجيبهم 
املدن  ففي  وحدة.  هو  وإّنما  انعزااًل، 
يكون  أن  لإلنسان  يمكن  الكبرى، 
في  يكون  مّما  أكثر  معزواًل  يسر  بكّل 

أبدًا  يستطيع  ال  لكّنه  آخر.  مكان  أي 
لها  الوحدة  أّن  ذلك  أن يكون وحيدًا. 
القدرة الّطريفة تمامًا على أاّل تعزلنا، 
أن  تستطيع  هي  ذلك  من  بالّضد  بل 
القرب  حضن  في  كّله  بالوجود  ُتلقي 

الّشديد ملاهّية كّل شيء“.
يعد  لم  امليتافيزيقي  الّترف  هذا 
بيتر سلوتردايك  أشار  ولذلك  ممكنا. 
إلى  اليوم  أّن من يعود  إلى  ذات مّرة 
القرية هو ال يعود إليها كما كان يظّن 
بطريقة  يعود  هو  بل  الّرومانسيون، 
نحن نحمل معنا  “ما بعد تاريخّية”: 
إلى القرّية كّل إمكانّية املدينة الحديثة 
بل  هوّياتنا  فقط  ليس  شّكلت  اّلتي 

أجسامنا أيضًا.

إّن الوباء يضع كّل عالقة رومانسّية 
سؤال.  موضع  بالّريف  أو  بالّطبيعة 
ليس  الوبائي  “الّناقل”  أّن  ذلك 
عودة  فكّل  ولذلك  أبدًا.  رومانسيًا 
مزاج  كّل  فقدت  قد  هي  الّريف  إلى 
شعرّي وتحّولت هي بدورها إلى نوع 
الوباء.  زمن  في  الحياة  سياسة  من 
يحّق  حّد  أّي  إلى  نسأل:  أن  وعلينا 
ألحدهم أن ينقل العدوى إلى القرويني 
“خارج”  يوجدون  دومًا  كانوا  اّلذين 
منطقة الوباء اّلذي انطلق من مخابر 
نحو  الهجرة  من  الّنوع  هذا  املدن؟ 
أو  “املهاجرين”  الّداخل تجعل هؤالء 
بيئّيًا  خطرا  الوبائيني  “الاّلجئني” 
معنى  يفهمون  ال  “أبرياء”  يهّدد 
)اّلذي هو مصطلح  “الحجر املنزلّي” 
“متوّحدون”  باألصل  ألّنهم  حضري( 
و”منازلهم”  وحقولهم  أراضيهم  في 
مكان  هو  “املنزل”  الحرفّي:  باملعنى 
“الّنزول” من سفر أو من ركوب أو من 
عل؛ وهو على األرجح معنى مختلف 
“مسكن”  يناسب  اّلذي  “البيت”  عن 
مستقّر،  داخل  له  البيت  الحضريني. 
الحركة  على  عالمة  فهو  املنزل  أّما 
نزول  مكان  هو  ثّم  ومن  الّدائمة 
بل  اهلل”  “منزل  نقول  فال  فحسب. 

“بيت اهلل” مثال.
العشرين  القرن  سّكان  يمّيز  ما  إّن 
حسب  كونهم،  هو  الحالي  والقرن 
تعبير ميشال سار في كتابه الّرشيق 
 Le Contrat( الّطبيعي“  “العقد 
أصبحوا   ،)naturel( )1992
à l’inté�(”الّداخل “في   يعيشون
يعيشون  صاروا  رجعة:  بال   )rieur
له  تعد  لم   )temps(”زمن“ في 
)temps(. صاروا  “بالّطقس”  عالقة 
عالقته  حّيد  مكان  في  يوجدون 
عالقة  من  للّناس  يعد  ولم  بالفصول. 

إاّل بــ”شبكاتهم”. وبعبارة حاّدة يقول 
لقد  العالم؛  فقدنا  “لقد  سار:  ميشال 
 )fétiches(حّولنا األشياء إلى أصنام
صاروا  اّلذين  سلع…وفالسفتنا،  أو 
هم  قرن،  نصف  منذ  كسموس،  بال 
أو  الّلغة  حول  إاّل  يتدارسون  ال 
املنطق”.  أو  الكتابة  حول  الّسياسة، 
كونهم  هو  البشر  من  األخطر  لكّن 
حولهم  من  الّطبيعة  عاملوا  قد 
كّل  وصار  رئيسّيًا.  عدّوًا  بوصفها 
“تلويث”  عن  عبارة  البشرّي  الفعل 
“وسخ  اعتبار  يمكن  بحيث  مقصود، 
العالم بمثابة عالمة على اإلنسانّية”. 
دور  وصار لإلنسان دور عاملي جديد: 

.)parasite( »الّطفيلي«
الّطفيلّي  إّن  سار:”  ميشال  يقول 
وسوء  االستعمال  بني  غالبًا  يخلط 
الحقوق  يمارس  هو  االستعمال: 
الّضرر  بإلحاق  لنفسه  يمنحها  اّلتي 
دون  األحيان  بعض  وفي  بمضيفه، 
هو يقوم بتدميره دون  منفعة لنفسه: 
الّنشاط  إدراك ذلك”. وفجأة صار كّل 
هو  طفيلي”  “فعل  مجّرد  اإلنسانّي 
شيء  أّي  يرّد  وال  شيء  كّل  “يأخذ 
ومن  واحد”.  اّتجاه  له  خّط  على 
“العقد  مراجعة  إلى  سار  يدعو  ثّم 
نزعة  إلى  أّدى  اّلذي  االجتماعّي” 
طفيلّية تقوم على اعتبار اإلنسان هو 
الكائن الوحيد اّلذي يمكنه أن يتمّتع 
تعويض  ثّم  ومن  “حقوق”؛  بمدّونة 
تلك العالقة الّديكارتّية )عالقة إنسان 
يكون  أن  أجل  من  الّتقنّية  يستعمل 
الّطبيعة(  على  وسّيد  مالك  بمثابة 
“عقد  على  تقوم  بعالقة  وتعويضها 
إلى  الّطبيعة  تتحّول  حيث  طبيعي” 

“ذات حقوقّية”.
الّطفيلي  كان اإلنسان طفيليًا ألّن:” 
شيئًا؛  يعطي  وال  شيء  كّل  يأخذ 
يأخذ  وال  شيء  كّل  يعطي  واملضيف 
“الّسيطرة”  عالقة  لكّن  شيئًا”. 
إلى  أّدت  قد  للحداثة  الّديكارتّية 
عالقة طفيلّية بالّطبيعة. وصار يجب 

الّسيطرة على تلك الّسيطرة.
الّطريفة سرعان  اإلشارات  هذه  كّل 
ما تأخذ داللة مخيفة بمجّرد أن نعرف 
أّن فيروس كورونا صار هذه املّرة هو 
الّطفيلي اّلذي وصفه ميشال سار: إّن 
بوصفها  البشر  رئة  يعامل  الفيروس 
كّل  أخذ  على  يعمل  مضيف  مجّرد 

شيء منه دون أن يمنحه شيئًا.
الّريف  إلى  الهروب  فإّن  وهكذا 
هرًبا من الكورونا هو بمثابة احتماء 
اإلنسان  عاملها  اّلتي  بالّطبيعة 
“موضوع”  مجّرد  بوصفها  الحديث 

للّسيطرة والّتملك.

عبد الواحد كفيح: فخاخ وهمية ال�صطياد احلياةعام من العزلة

n إعداد: حفيظة الفارسي
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ليست قرية »ماكوندو« التي كتب غارسيا ماركيز عن عقودها العشرة من 
العزلة في رائعته »مائة عام من العزلة«.. إنها العالم وقد انتبذ ركنا قصيا 

من الحياة، يترقب ما وراء العاصفة. عام من عزلة موبوءة، اليزال العالم، 
يتفصد عرقا من حرارتها،  يتحسس أعضاءه ويطمئن على سالمة الحياة 

داخل رئتيه.
 يقال إن األدباء أبناء العزلة الشرعيون، ففي عزلتهم يكتبون ما يرمم 

المبعثر، وما يجعل اإلحساس  متقدا يقظا بما حولنا.
اليوم، وبعد عام على الوباء نطرح على هؤالء األبناء سؤال: كيف استثمرَت 
هذه العزلة؟ هل أوصلتك الى نقطة عميقة في الروح؟  هل كتبَت بنضج 

وأنت مدفوع بقهرية اللحظة؟  هل حررتك العزلة؟ ) بيسوا: الحرية هي 
امتالك إمكانية العزلة( سيأتيك الجواب على لسان  الراحل محمود 

درويش: »نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل
نربي األمل«.

حيث  أهلها،  ودبيب  وحركيتها  وأصواتها 
كنت أصيخ السمع فال أسمع إال صمتا ضاجا 
الحارة  وكل  البيت  أركان  كل  في  بالخرس 
واملدينة برمتها، حيث هرعْت ملركز الذاكرة ، من 
التي مسخت  “مدينة النحاس”  حيث ال أتذكر 
أصناما. ومن التأمالت التي تقافزت متناططة 
السنوي  البيات  هذا  في  ذهني،  حافة  على 
اإلجباري ، هو الخوف � من شدة وحدة العزلة 
يوما  أستيقظ  أن   �“ ّوالتشرنق  والتقوقع 

مسخ  في  تحولت،  قد   ، اهلل  القدر  وأجدني، 
لحمية،  كتلة  أو  خرتوت  إلى  مريع،  كافكاوي 

كدابة بال قوائم .
غير أن  النقطة التي زوبعت فنجان عزلتي، 
وأقبرت كل مظاهر الخوف والتوجس وانتظار 
وما  بعد  عن  التعليم  قصة  هي  املجهول، 
وممارسات  وغرائب   عجائب  من  صاحبها 
وسلوكات للتالميذ  تبدت للعيان بعدما كانت 

خبيئة الصدور. 

فتحي الم�صكيني: االإن�صان هو الكائن الوحيد اّلذي يمكنه اأن يتمّتع بمدّونة »حقوق«

بال  البشر  أعناق  تلوي  استثنائية  جائحة  
هوادة وقد شددت سطوتها إلى أقصى درجات 

السرعة كي تعجل بإطفاء األنفاس. 
أي  به  لنا  عهد  ال  أخرى  جبّلة  من  خوف 
حياتنا،  طيلة  أبدا   ألننا  املجهول  من  الخوف 
وعبر تاريخ البشرية، لم يتذمر أحد من قدرية 
تظاهرات  يوما  أقمنا  وال  وحتميتها،  املوت  
فعل  واستنكرنا  شجبنا  أو  املوت،  ضد  تنديد 
الزائر  هذا  سطوة  تحت  ونحن  ولكن   . املوت 
مجهول،  شيء  من  نخاف  أصبحنا  الشرس، 
آخر  يطوي  العالم  وكأن  األخطر،   هو  وهذا 
مظاهر الحياة مستعجال الرحيل ملوعد مباغت 
مع األبدية والفناء، قبل أن تنهار علينا السماء.
أن  اإلجبارية   خلوتي  خالل   أدركت   
الشجعان حقا ال يهابون املوت ، بل أدركت بما 
من  يخاف  املوت  حتى  أن  للشك  كسرة  يدع  ال 
وحذره  أناقته   بكامل   فيتخطاهم  الشجعان، 
وهو في طريقه لحصد املزيد من أرواح اآلخرين.
بخلوتي،  ولذت  نفسي،  في  نفسي  حشرت 
وأوراقي،  وحاسوبي  مسوداتي  وتأبطت 
الوهمية  الفخاخ  أنصب  أن  نفسي  وعاهدت 
أصابتني�  �التي  البلبلة  بني  الفجوة  لتجسير 
والالمباالة  . إذاك وسوس لي شيطان اإلبداع 
التي   القادمة،  روايتي  مسودة  في  أخوض  أن 
أقلبها  والتلكؤ  النسيان  قاع  في  معتقة  ظلت 
وأعيد ترميمها ، غير أنني  تفطنت مبكرا، في 
لحظة تجل استثنائية، للعبة أال أدمر صرح هذه 
الرواية التي إذا ما تجاسرت على إعادة قراءتها 
� من منظور ظروف وزمان الجائحة – سأدمرها 
الشرس،  الوجودي  القلق  تأثير  بالتأكيد تحت 
املتعدد املزالق الذي ينهش أفكاري ومخي وكل 
فصولها،  بني  التسكع  أعدت  أنا  وإن   ، كياني 
فأكيد سأدمرها تدميرا،  وأبدأ من جديد تعلم 
أبجديات الكتابة  .لذا فقد فصرفت عنها النظر 
تعصف  أن  من  خوفا  لحالها  وتركتها  كلية  
بها زوابع األفكار السلبية التي سيطرت علي، 
وتوجهت رأسا صوب تلك الرواية التي غلبتني  
صفحاتها  ألتهم  فوقها  فجثوت   ، الرخاء  أيام 
ليل نهار، وكأني فعال في حرب سرود استنزاف 
أو فعال في” حرب نهاية العالم”  ملاريا فارغاس 
يوسا في صفحاتها السبعمائة وزيادة، وهناك 
ثقافيا  املتناقضة  العوالم  تلك  في  غصت   ،
وجغرافيا ووجدانيا وفكريا بأحداثها الساخرة 
برمته،  والعالم   ، املروع  اإلنساني  السلوك  من 
أوقاتا  الحجر،  بداية   ، صحبتها  فأمضيت 
الواهن  بدني  ازدحمت بخاليا  عصيبة،  حيث 
مخلفات   ، العلل  أنواع  لشتى  املنذور  املتهالك 
أفكار هذه الرواية األسطورية املدهشة بتواطؤ 
التي  الدوائية  واملحاليل  األقراص  مفعول  مع 
داومت على التهامها، فأضرم فّي � كل هذا املزيج 
� حمى تساؤالت عدمية جهنمية، فوجدتني في 
لحظة فارقة قريبا من التوقف كلية عن املزيد من 
التخفيف  الزائدة،  أو  القراءة  اقتراف جرعات 
من إيقاعها السريع وأقفز خارج دائرة القراءة  
وأن أتفرغ لالسترخاء والتأمل منتظرا  حلول 

شيطان الكتابة. 
 تبني  لي، باليقني املؤبد، أن املخيلة أضحت 
موصدة بأقفال وأغالل صدئة ، وأنها في الدرجة 
بتمارين  قمت   ، واإلبداع  التخّيل  من  الصفر 
التي  النقدية،  القراءات  مجال  في  تسخينية 
عندما  فيها  اإلقامة  تستهويني  كانت  ما  عادة 
تجافيني وتخاصمني  القصة القصيرة . فكتبت 
نصوصا موازية ملجموعة من األعمال اإلبداعية 
املغربية التي كانت على رفوف االنتظار، حيث 
اإلبداع  مكامن  واستكشفت  أغوارها  سبرت 
قراءات،  فأثمرت  فيها فوقعت صريع غوايتها، 
تبني الحقا أنها كانت في مستوى  االنتظارات.

بن  الفقيه  مدينة  ألفيت  فقد  املكان،  عن  أما 
أصابتها  وكأنما  عميقا  نوما  نامت  قد  صالح، 
على حني غرة، ملسة ساحرة أخرست ضجيجها 

سعينا في حوارنا مع الفيلسوف الّتونسّي فتحي المسكيني 
إلى محاولة قراءة نتائج وارتدادات وباء كورونا من وجهة 

نظر فلسفّية، وقد تمّخض عن الحوار خالصات على درجة 
عالية من األهمّية، اّتضحت في بنية الّنص الفلسفّي الحوارّي 

والّسجاالت اّلتي طرحها، واّلتي حتمًا سوف ُتثير إشكاليات 
كثيرة. تشابك فيلسوفنا مع ما يعتبره كثيرون من اليقينيات، 
ال سّيما المرتبط منها بالعالقة بين الّدينّي والواقعّي المؤلم؛  

فما “صنعه اإلله الّتوحيدي” حول صورة اإلنسان كسرته 
وحشّية الوباء.

n حاورته: ريتا فرج  

فتحي المسكيني

 حشرت نفسي في نفسي، ولذت بخلوتي، 
وتأبطت مسوداتي وحاسوبي وأوراقي، وعاهدت 

نفسي أن أنصب الفخاخ الوهمية لتجسير 
الفجوة بين البلبلة -التي أصابتني- والالمباالة 
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يا أعز صديق،
ثم  ستراسبورغ،  من  برسالتك  توصلت  »إنني 
كل  وفي  زيارتها،  فرصة  فاتتني  ما  فكثيرا  ابتسمت: 
ما  وهذا  منيعة!  استحالة  وبينها  بيني  تحول  مرة، 
وطأها،  مؤجل  أراض  بريطانيا،  مع  أيضا  لي  حدث 
ب«أليبي«  لجولتك  قلقة  كنت  يتوقف.  ال  تمديد  في 
أفضل  ألحد  وامليالد  االختيارية  اإلقامة  بلد   ،Alibi
إذا، في  أصدقائي. فأصدقاؤنا يستطيعون أن يتالقوا 
إشارة  تحمل  التي  البطاقة  وصلتني  األمكنة!  تحاب 
حدثتني  أن  سبق  والتي  الصيف،  هذا  الكاتدرائية 
الصيف  هذا  في  جدا،  عالية  أملي  درجة  ليحمل  عنها 
البغيض...غير أنني أستدرك، وأقاوم، أحب الحياة، في 
معركة  هو  يوم  كل  رفعة.  يزيدني  وهذا  الحياة،  غمرة 
ضعفا،  األشد  كتفي  يسند  والتحاب  بالنصر،  متوجة 
ابتسامة بئيسة  املهزومة، داخل  ثانية أجفاني  ويفتح 

تتراءى في خضرة عيني ع...
»أحب« رسائلك؛ ألن ال شيء يصدمني في محتواها، 
مصطدمة،  أكون  على  أقدر  ال  عددها.  بسبب  فلربما 
وحيوانا مرهف اإلحساس، وكائنا من حزمة أحاسيس 
كان  لو  أحببت  النفس.  عن  الدفاع  عن  وعاجزة  فقط، 
لدي أشواك القنفد وقوقعة السلحفاة وصدفة الحلزون 
ومخالب القط ووثبة الغزالة. ألتوقف هنا عند »تاريخ 

الحيوانات«؛ ألن حبي لها جم ...ولع!
الدارالبيضاء 96.11.12 
و ...الحقا

الرسالة 23: ماذا أكتب لك؟ 
ماذا أكتب لك؟

ال شيء مما ال تعرضه، وال تتمكن منه.
أنا في حاجة إلى مكاتبتك، وال أدري سر ذلك، فجأة 

وبوفرة.
رحلت هذه املخلوقة الجليلة. وأنا كوازيمودو بظهر 
وحش  هزيلتني،  وبيدين  أبيض،  وبصوت  مكسور، 

يعيش على الرعب.

   الزمن شاحب.

   األرض عجفاء.
   عيناي تقاتالن طاقة متكررة كل يوم، نفس الكثافة، 

والكآبة، الجحيم.
الفائدة  عديم  حد،  أقصى  إلى  هناك  هو  اآلخر      

ومزعجا؛ تكتمه هو أيضا أكثر رهبة من اقتحامه. 
   أنتظر.
    أرى.

    أتكلم وأسقط ثانية.
    أنتطر، أرى.

    أتكلم وأسقط ثانية.

امللك  بنات  املكان الصغير، برميل       سيزيف ذي 
املقصوص  »سامسون«  ميداس،   امللك  »دانوس«، 

الشعر، رابعة العدوية، ماري نوار، سانتا غوادالوبي.
    »ال أحد يعود أبدا«، كتبت فريدة خالو.

     أما أنا فأقول: »أبدا وأكثر«، مصلوبة حية أدور 
بدون هدنة على عجلة من العذاب.

    الذباب، الغثيان، األيادي القذرة.
الدارالبيضاء
97 .2.27

الرسالة 45:  لم يتح لي العالم 

الثالث أن أغدو عالمة مكتملة  
يا صديق،

يفاجئني »التزامك«، غير أنه ال يطرح لدي مشكال. من 
الواضح وضوحا تقريبا، أن كل مثقف هو كائن سياسي 
للغاية، أكثر من العالم أو الفنان...يسوق الفنان أعماله 
في أحايني كثيرة، وال يقدر أهميته االجتماعية وقدرته 
على االلتزام. العالم هو ممارس ال يضع في حسبانه إال 
خالصات  لصناعة  مؤهلون  عال،  مستوى  من  العلماء 

واستنتاجات لوسطهم ولإلنسانية جمعاء.
   لذا أتسرع في الواقع لالنضمام إلى فكرة مشاركتك 

نفسي  أعرف  الطرق،  هذه  كل  ملتقى  عند  وانخراطك. 
بوصفي مثقفة قبل كل شيء. لم يتح لي العالم الثالث 
أن أغدو عاملة مكتملة أي مؤهلة إلنتاج العلم؛ لكنه لم 
يمنعني صوريا من التفكير إذا؛ إلضفاء الطابع الفكري 
للمثقف على سلوكي، وعلى وجودي ووجود اآلخرين. 
التدافع  يعني  مثقفا،  املرء  كون  أن  جدا  الواضح  ومن 
ذات  السيرورات  كل  العكس.  أو  والقلب  واملسارعة 
إذا هذا مستحيل. وهذه االستحالة  بالسياسة.  الصلة 

ناجمة عن موقف كبير من املعاناة في صمت.
  غير أن هنا ال يكمن املشكل إال فيما تعتقده وتفهمه 
اإلنسانية  بالعلوم  رهني  هو  التحفظ.  في  نهجي  من 
إذا  والجماعات  واملجموعات  يدير  الذي  ما  ألن  أيضا؛ 
وغيرهم  األفراد  بني  فيما  الخالفات،  أساليب  تكن  لم 
من املندمجني؟ إن املفكرين امللتزمني يجذبونني. كلهم، 
)الفيلسوفة(،  فايل«  »سيمون  فترات  رجال.  عمليا، 
و»أنجبال  كولنتاي«  »ألكسندرا  ليكسمبورغ«،  »روزا 
االستماع  أهمية  تخفى  ال  إقصاء.  فترات  هي  دفيس« 
املغرب. و«ألبير جاكار  في   « »ريجيس دوبراي    إلى 

» وآخرين كثار.
السياسية الصارمة هي مستحيلة،  املواقف  أن  غير 
شعبي  تجسيد  في  وتنحصر  األحيان،  من  كثير  في 
و«فاكالف  نيرودا«  »بابلو  في  هنا  أفكر  مشبوه. 

هافيل«.

ملحوظة:
في التلفزيون. كان  املوشومة«  »الذاكرة  عن  تحدثنا 
رفقة  »بيفو«!  شكل  على  األولى  برامجي  بني  من  ذلك 
شريك، وعلى بالطو واحد، وبدون وسائل إال من صور 
الحلقة  1971...أعدنا  في  وكلمات.  ثابتة  تكون  تكاد 
الصوتي.  التسجيل  عن  راضيا  تكن  لم  ألنك  مرتني؛ 
أعدناه في بيتك، إذا لم تخني الذاكرة. فقد كنت تقطن 
قريبا من محطة الرباط املدينة. إنها لخسارة أن يتعرض 
وارد  آمر  وهو  للضياع.  السمعي-البصري  الغنى  هذا 

جدا...
12.6.98

من رسائل غيثة الخياط إلى عبد الكبير الخطيبي

الر�صالة 19:  كل يوم هو معركة متوجة بالن�صر

ق�صية حرية التدين عند اليهود املغاربة ُتناق�ش يف اأ�صغال موؤمتر مدريد 1880

غيثة الخياط

»مراسلة مفتوحة« هي سلسلة رسائل كتبت ما بين دجنبر 1995 و أكتوبر 1999، بين غيثة الخياط، هي في 
ذات الوقت كاتبة ومحللة نفسية، وعبد الكبير الخطيبي، وهو كاتب أيضا وجامعي وباحث في العلوم 

اإلنسانية. وهما سويا ينتميان بذلك إلى الحضارة اإلسالمية ونظامها االجتماعي األبوي. وهي تعرض 
تبادال خاصا وأكثر تفردا في العالم العربي.

»مراسلة مفتوحة« هل هو فن للصداقة، أم شكل أدبي عبر الرسائل، أم رغبة في التقاسم الفكري، أم صيغة 
لركوب المغامرة؟ هكذا سأل الناقد حسن وهبي صديقه عبد الكبير الخطيبي. 

أجاب الخطيبي: كان لها هدف إجرائي واضح: اإلعالن عن صداقة فكرية بين امرأة ورجل، في العالم اإلسالمي 
ونظامه البطريركي. فهي أكثر منها شهادة، هذه المراسلة المفتوحة تراهن على الحقيقة الخطيرة، عبر هذا 

النوع من التبادل. كسر بعض المحظورات التي تكبل النقاش العمومي بين الناس، منشورا ومقروءا ومتداوال 
بالنسبة إلمكانات أخرى من النقاش المكبوح بين الرجال والنساء، كما يقول الخطيبي في تقديمه لهذه 

المراسلة.
ومن الخطأ مقارنة هذه الرسائل، بتلك المتبادلة بين مي زيادة وجبران خليل جبران؛ الختالف طبيعة العالقة بين 
هؤالء، بين الحب والصداقة، وبين العالقة العاطفية والصداقة الفكرية. وهو سوء الفهم لصق بذهنية البعض. 

لكن غيثة الخياط نفت هذه الشبهة، ذات الهيمنة الذكورية. ولو كان األمر صحيحا لجهرت به، كما تكرر دائما، 
بقدر ما جرأت على الكتابة معه، وليست عنه كما تؤكد أيضا.

انضبطت الرسائل -بلغت تسعا وخمسين رسالة- منذ البداية لمفهوم »التحاب« الذي عرفه الخطيبي، في 
تقديم الكتاب، كاآلتي: » أقصد ب »تحاب« لغة الحب التي تثبت المحبة األكثر نشاطا بين الكائنات، والذي 
يستطيع أن يمنح شكال لتوادهم ولمفارقاته. أنا مقتنع أن محبة، من هذا القبيل، بإمكانها تحرير بعضا 

الفضاءات حيث تحظر المباهج بين الشركاء. مكان للعبور والتسامح، معرفة بالعيش المشترك بين األجناس 
والحساسيات والثقافات المختلفة«

حرص الخطيبي على تحويل الكالم إلى كتابة رغبة منه في التوثيق، وإيمانا منه أن البقاء لألثر في مواضيع 
تناسب الصداقات الفكرية، ومقاومة للنسيان الذي يعتور الكالم.

مر أكثر من عقد ونصف، على صدور هذه المراسالت بين دفتي كتاب »مراسلة مفتوحة« تتأسف غيثة الخياط 
متحسرة على أن هذه المراسالت لم تعرف طريقها إلى لغة الضاد، وتعتبر األمر كارثة، في حين ترجمت إلى 

لغات أخرى كاإلنجليزية واإليطالية.   
تحاول الخياط استعادة رسائلها.  وقد كتبتها بخط اليد وأحيان على ورق رسمي. وقد صارت اآلن إرثا لعائلته قبل 

أن تصير إرثا للذاكرة الثقافية لمغربية، في انتظار تأسيس »مؤسسة الخطيبي«. 
كتب الخطيبي مقدمة قصيرة للكتاب واختار عنوانه وناشره. لكن الخياط ستكتب مقدمتها في النسخة 

المترجمة إلى اإلنجليزية ولم يقيض للخطيبي قراءتها ألنه كان يحتضرـ كان ذلك اليوم 16 مارس 2009.
لم تعرب الرسائل، وهم ما حز في نفس الكاتبة. واعتبرت الوضع كارثة في العالم العربي، وهو المعني 

بمحتواه أكثر من البلدان األخرى. تمنت لي غيثة الخياط قراءتها بالعربية فانجذبت إلى ترجمتها، إلى اللغة 
نفسها. وقد أذنت لي بذلك ووافقت. كانت الخياط حافزا مباشرا إلنجاز ترجمة هذه الرسائل ورسائل أخر. لعلها 

تكون بداية لترجمة العمل كامال. وأنا متيقن أنها ستسعد بذلك. وهي المعدودة على الحركة النسوية.

n ترجمة وتقديم: محمد معطسيم

عبد الكبير الخطيبي

مساندة دولة بريطانيا 
العظمى للمغرب في مسألة 

حرية التدين
القنصلية  الحماية  فيه  تفاقمت  الذي  الوقت  في 
كورقة  املغربية  الدولة  مداخيل  تهدد  وأصبحت 
سلطات  أمام  والتعنت  الضريبي  للتملص  ضغط 
املغرب، دعا املولى الحسن إلى ضرورة عقد مؤتمر 
دولي لتدويل هذه القضية، وباملوازاة مع ذلك تحرك 
بقضيتهم  للتعريف  وصوب  حدب  كل  من  اليهود 
عنهم   الحماية  رفع  وأن  مضطهد  شعب  بكونهم  و 
داخل  كأقلية  وضعيتهم  على  سلبي  أثر  له  سيكون 
املغاربة  اليهود  لجأ  فقد  املسلمني.  من  أغلبه  بلد 
إلى الجمعيات اليهودية العاملية بالعواصم الغربية 
منبهني إياهم أن كارثة عظمى ستحل بهم إذا رفعت 
عنهم الحماية، وهي مناداة أثرت في هذه الجمعيات 
مما جعل  الصحف،  كبريات  في  الخبر  التي نشرت 
وجه  على  ملطالبهم  يستجيب  اليهودي  الحلف 
السرعة فأرسل وفدا إلى مدريد لعرض قضية اليهود 
املغاربة على أنظار املؤتمرين للظفر بمكانة متميزة 
هذا  وفي  دولية،  وبضمانات  املغرب  داخل  لهم 
بدولة  املفوض  العظمى  بريطانيا  وزير  بعث  اإلطار 
اليهودي  الوفد  بزيارة  فيها  يخبر  رسالة  إسبانيا 
له، ويطلعه على الجواب الذي قدمه ألعضائه وهي 
رسالة  مؤرخة في )3 يونيو 1880( املوافق لـــــ:)24 
جمادى الثانية من عام 1297(. وألن بريطانيا كانت 
 ،1856 باتفاقية  رة  مؤطَّ املغرب  في  مصالح  لها 
فإن  هاي«  دريموند  »جون  السير  عنها  يدافع  ظل 
أنه  املوضوعية،  باب  من  رأت،  اإلنجليزية  الحكومة 
يجب ضرورة فصل مسألة حرية التدين عن الحماية 
ال  مدريد حتى  مؤتمر  التي هي موضوع  القنصلية 
يختلط الحابل بالنابل. وبخصوص الوفد اليهودي 
الذي زار مدريد لطرح قضية اليهود املغاربة فإنه لم 
يحصل على توافق بطرح املسألة على أنظار املؤتمر، 
بطرحها  إسبانيا  في  البريطاني  الوزير  َقِبل  وإنما 
على شكل ُمْخَتِلفات، أي على هامش جدول األعمال، 
منبها على أن سلطان املغرب لن يقبل مساواة اليهود 

بالدين  املتعلقة  األمور  في  املسلمني  جيرانهم  مع 
عبر  أن  هاي  دريموند  لجون  سبق  بما  مستشهدا 
عنه للسلطان بخصوص هذه النقطة التي يمكن أن 
تثير نعرات تطرفية من املسلمني ضد اليهود، وهو 
ما جعل الوزير البريطاني ينبه الوفد اليهودي إلى 
أنه ليس من باب الحكمة إثارة هذا املوضوع في مثل 
املؤتمر  أن  إلى  الحرجة، مع طمأنتهم  الظرفية  هذه 
لتمسك  ونظرا  النقطة.  هذه  على  يقفز  أن  يمكن  ال 
للمسألة  التطرق  عدم  يخص  فيما  برأيها  بريطانيا 
الواجب  من  أرى  فإنه  مدريد؛  مؤتمر  في  الدينية 
ضرورة االستشهاد برسالة  بعث بها جون دريموند 
كرانفيل  آرل  البريطاني  الخارجية  وزير  إلى  هاي 
وهي مؤرخة في)24 يونيو 1880 املوافق ل16 رجب 

:)1297
سعادتكم  بمراسلة  التوصل  الشرف  لي  »كان 
املؤرخة في 15 من الشهر الحال، والتي نقلتم على 
الكونط كاروليي  صحبتها نسخا من مراسلتكم مع 
هنكاريا  ــــ  النمسا  عليه حكومة  أقدمت  بما  تتعلق 
إعالن  إصدار  إلى  املغرب  إمبراطور  دعوة  لتضمن 
مؤتمر  أنظار  على  الديني وعرضه  التسامح  لفائدة 
األفضل  من  لها  بدا  أنه  امللكة  جواب  وكان  مدريد. 
االلتزام بالقضية التي انعقد املؤتمر من أجلها، لكنها 
باالنضمام  سعيدة  ستكون  أنها  إلى  ذلك  مع  ملحت 
عند  العظمى  الدول  وبقية  هنكاريا  ــ  النمسا  إلى 
نهاية أشغال املؤتمر، لتوجيه احتجاجات قوية إلى 
حق  في  يمارس  اضطهاد  أي  ضد  املغرب  حكومة 

اليهود وفي حق غير املسلمني من رعايا اإلمبراطور، 
االمتيازات  نفس  تقديم  على ضرورة  لحثها  وأيضا 

وكامل الحريات الدينية لفائدة كل فئات السكان.
حكومة  به  تقدمت  الذي  باالقتراح  يتعلق  فيما 
اإلمبراطور   دعوة  تضمن  والذي  هنكاريا  ـــ  النمسا 
الديني،  التسامح  لفائدة  إعالن  إصدار  إلى  املغربي 
فإنني ال أظن أن السلطان سيثير َأيَّ صعوبات أمام 
يمارسها  التي  تلك  سواء  الدينية  الشعائر  إقامة 
العديد من الفرق املسيحية أم يهود هذا البلد، ألنه 
من  املغربية  الحكومة  عنه  عبرت  ما  نكران  يمكن  ال 
فاق  بشكل  املسلمون،  السكان  وكذلك  كبير  تسامح 
حكومات بعض البلدان الكاثوليكية إزاء كل الذين ال 

يدينون بنفس العقيدة. 

وضعية اليهود المغاربة خالل الربع األخير من القرن التاسع عشر

تندرج هذه المساهمة 
المتواضعة ضمن 

خانة التاريخ الراهن 
للمغرب، وضمنها نحاول أن 

نجيب عن أسئلة ظلت عالقة 
في هذا الصنف الجديد من 

التاريخ سيما وأن المدارس 
التاريخية؛ وبخاصة المدرسة 

الفرنسية، خطت خطوات 
كبيرة في هذا المجال 
عندما نادى مؤرخوها 
بإعطاء األولوية لتاريخ 

المهمشين  ضمن ما أسماه 
Jaque Le Goofجاك لوغوف

التاريخ الجديد ؛ وفي هذا 
السياق تم اختيارنا لموضوع 
اليهود والمخزن خالل الربع 

األخير من القرن التاسع 
عشر بغية تسليط الضوء عن 

موضوع العالقات اإلنسانية 
واالجتماعية بين األغلبية 

المسلمة واألقلية اليهودية..

n الدكتور ربيع رشيدي
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ًأصل بشكل طبيعي إلى سؤال ُطرح علي مرتني 
وهو يبدو لي بالغ األهمية: »ما هو تأثير األصل 
املعلم؟«   – التالميذ  عالقات  في  ملعلم  االجتماعي 
إنه سؤال فعلي )ال نقول هل ينبغي؟ أال ينبغي؟( 
أن  سوى  يمكنني  ال  ممكن.  علمي  خطاب  يوجد 
توجد  ال  لألسف،   – املؤشرات  من  عددا  لكم  أقدم 
على  اعتمادا   ،- املسألة  هذه  حول  كثيرة  أعمال 
بعض األعمال األمريكية و، من جهة أخرى، على 
أناس  بني  للتواصالت  العامة  بالقواعد  معرفة 

أوساط مختلفة. 
أثبت عدد من األعمال األمريكية أن هناك روابط 
اجتماعية ال واعية تؤثر في العالقات بني التالميذ 
تحطم  فالسوسيولوجيا  بديهي،  هذا  واملعلمني. 
البديهيات  هذه  أن  إال  مفتوحة،  أبوابا  أحيانا 
إذن،  عنها.  التعبير  تم  إذا  إال  بديهية  تكون  ال 
فمعلموا ومعلمات »الطبقات الوسطى« )أستخدم 
غير  من  مدفوعون  األمريكيني(  الكتاب  تصنيف 
الذين  التالميذ  األفضل  من  يجدوا  أن  إلى  وعي 
ينحدرون من نفس األوساط،  خالف لذلك، تكون 
ال  أخالقي  أساس  على  صادة  فعل  ردود  لديهم 
واعي تجاه أطفال أوساط مختلفة، ُدنيا. إنه أمر 
تشهد عليه السوسيولوجيا بعدد كبير من الطرق. 
من بني األمثلة األكثر قوة ألثر القرابة ذلك، القائم 
على أساس خصوصيات اجتماعية ال واعية، كون 
املتكافئ،  الزواج  اسم  يطلقون  السوسيولوجيني 
أي كون أناس سيزوجون فيما بينهم، كون الناس 
لهم  االجتماعية  الخصوصيات  نفس  لهم  الذين 
حظوظ كثيرة بالزواج فيما بينهم أكبر من حظوظ 
مختلفة.  اجتماعية  خاصيات  لهم  الذين  الناس 
معظم  في  ذلك.  يحدث  كيف  التساءل  بإمكاننا 
بطريقة  ُيعقد  الزواج  كان  القديمة،  املجتمعات 
األولياء؛  طرف  من  الراشدين،  طرف  من  واعية 
إلى حدود زمن موليير كان اآلباء يزوجون األبناء 
وكان الزواج املتكافئ مضمونا بشكل واضح من 
قبل تدخالت واعية خاضعة إما لقواعد القرابة أو 
لقواعد اقتصادية )الينبغي التخلي، ينبغي تزويج 
أناس يكونون تقريبا من نفس املستوى كما هو 

الشأن في غالبية املجتمعات البدوية(. 
في هذا النوع من الحاالت، يكون ضبط األزواج 
كما لو كان عاديا بما أنه نتاج إرادة، زواج غاية. 
الشريك ُيترك  الحال في مجتمعاتنا أن »اختيار« 
حفل  في  يلتقيان  للشريكني:  الكاملة  للحرية 
في  يقعان  بيداغوجية،  محاضرات  في  أو  راقص 
ذلك،  مع  يتزوجان...  األولى،  النظرة  من  الحب 
السوسيولوجي  يدرسه  حني  »االختيار«،  فهذا 
لم يبد محددا كلية، فإنه يبدو كما  إحصائيا، إن 
كان  لو  كما  ُيعاش  كان  ما  كان غير عشوائي.  لو 
اللقاء غير  أو لعبة مصادفة، كنوع من  لعبة حب 
 ،- سحره  يشكل  ما  ذلك   – اإلطالق  على  املتوقع 
محدد في الحقيقة إلى حد كبير، أو يتموقع على 
األقل داخل حدود سلبية. إذا لم تكن هناك إرادة 
نفسه  يسلم  شيء  مالحظة  يمكننا  كيف  إذن، 
واحدة  إنها  اإلرادة؟  منطق  من  للوصف  بسهولة 
من القضايا املركزية للعلوم االجتماعية: كثير من 

األشياء هي كما تبدو »ُخلقت ألجل«.
النوع  هذا  تحييد  الكبرى  الصعوبات  بني  من 
والذي  جميعنا  لدينا  املوجود   الفعل  رد  من 
يقودنا، حني تبرز ظاهرة ما، إلى تحويل مسلمة 
الصيرورة إلى وصف غائي، و إلى البحث وراء أي 
فعل يمتلك معنى سواء كان غاية فردية )»رئيس 
جماعية  غاية  أو  ذلك«(  شاء  الذي  هو  الدولة 

هذه  على  كثيرا  أصر  املهيمنة«(.  الطبقة  )»إنها 
الكبيرة  العوائق  من  واحدا  تمثل  ألنها  النقطة 
واالستخدام  السوسيولوجيا  نقل  يواجهها  التي 
السليم للمكسب السوسيولوجي. في الحقيقة، ال 
هناك كم من األفعال  يجري ذلك على هذا النحو: 
أنه  لو  كما  شيء  كل  يحدث  غائية.  تبدو  التي 
للتغير  القابلة  االجتماعية،  الفرص،  من  سلسلة 
سباقات  البورجوازية،  داخل  لألوساط،  تبعا 
غير  في  النوادي،  االستقبال،  حفالت  »الرالي«، 
البيداغوجية،  املحاضرات  خالل  البورجوازية 
هو  كما  شعب  إلى  القسيم  إن  أكثر،  تعميما  ثم، 
التقسيم إلى مجموعات متجانسة اجتماعيا )حني 
نذهب مثال إلى الكليات، من كلية الفلسفة إلى كلية 

الجغرافيا، يتقلص األصل االجتماعي للطلبة (. 
متجانسة  مجموعات  إنتاج  منه  الهدف  كان 
باألصول  العالقة  إطار  في  ممكن  حد  أبعد  إلى 
االجتماعية، وتنتج عن ذلك العواقب التي نعرفها 

بخصوص الزواج املتكافئ.
في حالة املدارس الكبرى، تجري األمور كما لو 
كان لدينا شيطان صغير ملاكسويل يتكفل بانتقاء 
املرشحني بطريقة تجعل بنفس املدرسة أكبر عدد 
قدر ممكن من  أكبر  فيهم  يتوفر  الناس  من  ممكن 
األشياء املشتركة. سيكون خريجو »البولتيكنيك« 
العليا  املدرسة  خريجي  من  أكثر  كاثوليكيني 
ألجل  الناس  هؤالء  تجميع  وسيتم  لألساتذة 
الصداقات.  فيها  تتكون  سن  في  يستمر  اتصال 
بالزيجات  ُتتوج  أن  يمكن  روابط  خلق  يتم  بذلك 
أو بالصداقات التي تكون وراء االمتيازات باتجاه 
املقاولة الكبيرة، إلخ. بذلك يكون هناك كم كبير من 
الظواهر التي تعطي ظاهر الغاية و التي هي، في 
الحقيقة، ميكانيزمات اجتماعية من غير موضوع، 

لم يرغب فيها أحد. 
لم ينجز أي كان تصميما لنظام املدارس الكبرى 
وقد ُخلقت واحدة منها أثناء الثورة والثانية سنة 

1880، إلخ. 
مع ذلك، حني نقوم بدراستها اليوم، يكون لدينا 
االنطباع بأن هناك منطقا يجعلنا نجد في معهد 
أبناء  من  كبيرا  عددا  العليا  التجارية  الدراسات 
من  الكثير  لألساتذة  العليا  املدرسة  في  التجار، 
الوطنية  املدرسة  وفي  واألساتذة،  املعلمني  أبناء 

لإلدارة الكثير من أبناء كبار املوظفني البارزين. 
لكي نعود إلى الزواج، إن املجموعات املتجانسة 
للطلبة هي أحد امليكانيزمات التي يتحقق عبرها 
الزواج املتكافئ بطريقة تكاد تكون رائعة بمقدار 
تلك  الطلبة  مجموعات  ألن  ملاذا؟  األسر.  تدخل 
متجانسة اجتماعيا كذلك أكثر ما يمكن. لقد قمت 
بلفة طويلة إال أنني كنت أود أن أروي لكم األمور 

بطريقة ملموسة ومركبة ما أمكن ذلك.
السوسيولوجيا؟  جدوى  ما  املمارسة،  في 
دراية،  عن  تساعد،  أن  السوسيولوجيا  بإمكان 
ملتبس  بشكل  نجريها  التي  العمليات  إجراء  في 
اجتماعيا  مخططا  ُنعد  حني  مثال،  املمارسة.  في 
من   أكثر  بسهولة  البسيكولوجيا  تنشر   –
نرى   – سوسيولوجية  لدوافع  السوسيولوجيا 
لكننا  ال؟  أم  نجم  أهو  بول؟  من  لدينا  كم  بول، 
طرحنا،  إذا  لبول.  االجتماعية  الخاصيات  نجهل 
ملاذا، ألن هناك  نفهم  بما  إطار متوسط  ابن  بول، 
طريقة  غاية  مبدأها  يكون  أن  يمكن  اختيارات 
أساتذة  لدى  املوجود  التفضيل  هو  كما  الوجود. 
فهذا  نفسه،  املستوى  لتالميذ  املتوسطة  االقسام 
كبيرة(  كلمة  أتلفظ  كدت  )يهم،  مبدأه  التفضيل 

»هابيتوس« فاملكسب الذي سيشتغل كما لو كان 
بالتعلم،  األسرة  داخل  مكتسبة  خاصية  طبيعة، 
نظام  يشبه  ما  بالتربية،  اإلشراك،  أفعال  بكل 
للتذوق،  للوجود،  دائمة  بطريقة  استعدادات، 
إدراكاتنا  نفسه  الوقت  في  توجه  إلخ،  للتفضيل، 
فيما  اختياراتنا  للتغذية،  إدراكاتنا  لآلخرين، 
إن  إلخ.  األصدقاء،  الجنسيني،  الشركاء  يخص 
االجتماعية  النظارات  تلك  االستعدادات،  نظام 
أننا  نعتقد  حني  توجه،  التي  هي  لنا  املتوفرة 
شريك  كاختيار  اختيارات  أعمى،  بشكل  نمضي 

الحياة، اختيار شعبة، إلخ.
يمكن  ما  أفضل  بشكل  اآلن  نرى  أننا  لي  يبدو 
أن تفعله السوسيولوجيا. بإمكان معلم استخدام 
وفهم  نفسه  فهم  يحاول  لكي  السوسيولوجيا 
ممارساته بشكل أفضل: كون اإلنسان معلما ليس 
له على اإلطالق بالنسبة البن منجمي في الخمسني 
من عمره نفس املعنى الذي يكون لدى امرأة، ابنة 

إطار متوسط في الثالثني من عمره. 
هذه االختالفات التي ال ينبغي التفكير فيها كما 
لو كانت جبرية، كما لو كانت قدرا، ستوجه، من 

خالل ما أسميه »الهابيتوس«، إدراك التالميذ. 
وراء  سيكون  الذي  هو  »الهابيتوس«  إن 
لها  العالقة  التي  كلها،  الالواعية  التفضيالت 
من  أسوأ  ما  بمعنى  هي  التي  باملحسوبية، 
البيداغوجيا،  وراء  سيكون  الواعية؛  املحسوبية 
باملهنة،  العالقة  بالبيداغوجيا،  العالقة  وراء  أو 
»مسترخية«،  ذلك  بخالف  أو  محافظة  متزهدة، 

أسلوبا جديدا. وراء العالقة بالنقابات و األحزاب، 
إلخ. 

أداة  السوسيولوجيا  من  نجعل  أن  بإمكاننا 
»الطبع«  لذلك  معرفة  إياه،  نحن  ملا  معرفة 
وفي  »الهابيتوس«،  هو  الذي  اجتماعيا  املتشكل 
التي  االجتماعية  الوضعيات  الوقت نفسه معرفة 
سيتدخل فيها هذا الطبع، اعتبارا ألن هذا النوع 
من الطبع االجتماعي سينتج، كل مرة، أثرا مختلفا 
فيه.  سيشتغل  الذي  االجتماعي  الفضاء  حسب 
هناك استخدام سريري للسوسيولوجيا: بإمكاننا 
تطبيق التحليل االجتماعي على فرد في شخصه، 
في تفرده وفهم جزء كبير مما تركه عادة، عن خطأ، 
السوسيولوجيا،  عمل  أن  أعتقد  للبسيكولوجيا. 
بإمكان  يكون  بحيث  الفرد  معرفة  إعداد  هو 
البسيكولوجيا بعد ذلك القيام بعملها فعال )ليس 
نفسر  أن  من  اعتقادي،  في  أسوأ،  هو  ما  هناك 

بطريقة بسيكولوجية ما ليس بسيكولوجيا(. 
كنت  لو  كثيرا.  أطلت  أكون  أن  أخاف  لكنني 
متأكدا أن النقاش سينطلق اآلن لتوقفت اللحظة، 
لكنني أخاف كثيرا هذه الصفوف الفارغة، أخاف 
هذه املسافة التي تحدثت عنها في البداية وال زلت 
أخافها حتى اآلن. أعتقد أن البيداغوجيا ستحقق 
السوسيولوجية  املبادئ  أن  لو  كبيرا  تطورا 
أكثر  أصبحت  من جهة،  التطبيقية،  للبيداغوجيا 
وعيا، من جهة أخرى، لو أن البيداغوجيا التطبيقية 
في  تجمع  السوسيولوجيا،  على  أكثر  املرتكزة 

البسيكولوجيا،  إسهامات  كل  املناسب  املكان 
من  أنه  أعتقد  وقتها.  كبير  نحو  على  قوة  األكثر 
اإلدراك  في  االجتماعي  إدماج  إعادة  جدا  املهم 
بإسقاط  األحيان،  معظم  في  أنفسنا  نحرم  وأننا 
إدراك اجتماعي، من إمكانية حقيقية للعمل ألن ما 
قام به االجتماعي، في نطاق ما، بإمكان االجتماعي 
أن يفككه؛ بينما ال نستطيع شيئا تجاه الطبيعي. 
أسميه  ما  تقويض  على  األساسي  عملي  قام  لقد 
كارثية  الهبة  إيديولوجيا  إن  الهبة.  إيديولوجيا 

إلى حد كبير، إنها جبرية في الواقع.
في حني  أنه بدا أن االختالفات، التي نحيدها، 
التي نشكلها على أنها طبيعية، ونحن نفكر فيها 
كما لو كانت هبات، مرتبطة بخاصيات اجتماعية، 
ما فعله االجتماعي، بإمكان االجتماعي تفكيكه، ما 
)طبعا يكون  هو تاريخي يمكن تحويله بالتاريخ 
عوائق  هناك  إلغاؤه،  يتعذر  شيء  أحيانا  هناك 

اجتماعية قوية جدا، تراكمية(. 
اإلدراك  في  اجتماعي  ُبعد  إدراج  إعادة  إن 
تعني  تالميذه،  بخصوص  املعلم  لدى  الحاصل 
البيداغوجيا  أن  أعتقد  إضافية.  حرية  إعطاءه 
أو  وحشية  بيداغوجيا  مقابل  في  العقالنية، 
حد  أقصى  إلى  االستفادة  تحاول  طوباوية، 
كيف  احتماال  تعرف  وهي  الحرية  فضاءات  من 

تستخدم ضرورة ضد أخرى.
La Marmite / 1983
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بعد وفاة بيير بورديو، نعْته األخبار اللبنانية – من بين منابر أخرى في العالم، 
أكثرها عددا من أمريكا الالتينية والشرق األوسط – في مقالة تحت عنوان 

» ببير بورديو شاهدا على بؤس العالم« واصفة إياه ب »العالم المناضل الذي هجر 
الفلسفة وفخامتها الخادعة«، كما يقول هو نفسه. واعتبرته » لوموند« من زعماء 

حركة مناهضة العولمة ومن أشد منتقدي الرأسمالية. فعال، ففي نص بعنوان 
»ألجل معرفة ملتزمة«، نشرته »لوموند ديبلوماتيك« عدد فبراير 2002، أياما قليلة 

بعد وفاته، يقول الباحث وعالم االجتماع الفرنسي، بيير بورديو، إنه »ضروري في أيامنا 
هذه أن يلتزم الباحثون المستقلون بالحراك االجتماعي وخصوصا في مواجهة 

سياسة العولمة«؛ وقد كان، بالفعل، حاضرا وبقوة في األنشطةالسياسية شملت 
مؤلفات بورديو موضوعات الثقافة واألدب، و الفنون و السياسة والتعليم و اإلعالم 

وموضوعات دعم كفاح الطبقة العاملة و المعطلين، ما جعله نقطة ارتكاز فكري 
لليساريين.

إال أنه تميز أكثر باشتغاله في مجال السوسيولوجيا )من بين مؤلفاته في المجال 
" أسئلة في السوسيولوجيا "، 1981(، حيث يرى البعض أن أعماله تجديد للنظريات 

السابقة. نقف، مثال، على مفهوم ماركس فيبر عن أهمية القيمة الرمزية لشرعية 
كل سيطرة في الحياة االجتماعية. كما طور مفهوم رأس المال انطالقا من نظرية 
ماركس لتنطبق على النشاطات االجتماعية و ليس على االقتصاد فقط. نجد، أيضا، 

في نظرية بورديو حتمية إميل دوركهايم، وبنيوية ليفي ستراوس، وإلى جانب علماء 
االجتماع الذين أثروا فيه، نجد فالسفة تركوا بصمتهم في أعماله مثل هسزل 

وفيتغنستاين، كما تأثر بباسكال واعتبر نفسه في كتابه " تأمالت باسكالية ")1972( " 
باسكالي الهوى".

كل ذلك، إال أن إطالالته اإلعالمية عّرضته لحمالت قاسية بسبب انتقاده دور اإلعالم 
وتوجهاته التي ال تتسع للنقد، بل تسهم في قولبة الوعي حسب النمط المهيمن 

والقيم السائدة.
لتقريب القارئ من عوالم بيير بورديو، الغزيرة و المقلقة، نقترح هنا ترجمة لسلسلة 

من حواراته ولقاءاته.

حوارات ولقاءات مع بيير بورديو 

n ترجمة: سعيد رباعي                                                            إلى روح محمد جسوس

ما ميكن اأن تفعله ال�سو�سيولوجيا

بإمكان معلم 
استخدام 

السوسيولوجيا لكي 
يحاول فهم نفسه 

وفهم ممارساته 
بشكل أفضل: كون 
اإلنسان معلما ليس 

له على اإلطالق 
بالنسبة البن منجمي 

في الخمسين من 
عمره نفس المعنى 

الذي يكون لدى 
امرأة، ابنة إطار 

متوسط في الثالثين 
من عمره

6

)3/3(



خاص09
Al Ittihad Al Ichtiraki

الثالثاء 20 ابريل 2021 املوافق 7 رمضان 1442العدد12.823

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

زكرياء بلعباس

عام 2016.. اليوان ينضم إلى 
ساحة الكبار

 ،2016 أكتوبر  من  األول  في 
إضافة  الدولي  النقد  صندوق  أعلن 
عمالت  سلة  إلى  الصيني  اليوان 
 )SDR( الخاصة  السحب  حقوق 
أقوى  اليوان  جانب  إلى  تشمل  التي 
عاملية،  احتياطية  عمالت  سبع 
الني  األورو،  األمريكي،  الدوالر  وهي 
الدوالر  الجنيه اإلسترليني،  الياباني، 
والفرنك  الكندي  الدوالر  األسترالي، 

السويسري.
أستاذ  يقول  عمقا،  أكثر  وبقراءة 
االقتصاد بجامعة دريكسل األمريكية، 
ضغطت  الصني  إن  حمودة،  شوكة 
في  الرنمينبي  إلدراج  الصندوق  على 
أسباب،  لعدة  القوية  العمالت  سلة 
أولها وأهمها املكانة االقتصادية التي 
نالتها العملة الصينية بعد انضمامها 
لتكون دعما حقيقيا ملخططات الصني 
حسب  ثانيا،  العالم.  على  للسيطرة 
األكاديمي بكلية ليبو لألعمال، الصني 
بحكم  االنضمام  هذا  "تستحق" 
امتالكها لثاني أكبر اقتصاد في العالم 

واعتبارها "مصنع العالم".
االقتصادي،  الخبير  يضيف  ثالثا، 
لوكالة  التابعة   BAB في حوار ملجلة 
الدول  أن  لألنباء،  العربي  املغرب 
اآلسيوية أصبحت تمتلك احتياطيات 
يتمتع  ألنه  متزايد  بشكل  الرنمينبي 
بفعل  "مصطنعة"  منخفضة  بقيمة 
املتعمد  الصيني  الشعب  بنك  تدخل 
السوق  في  اليوان  قيمة  لخفض 
كعملة  استخدامه  أن  كما  اآلسيوية، 

احتياطية يعزز صادرات الصني.
ورغم أن ما يقرب من 60 في املائة 
في  األجنبي  النقد  احتياطيات  من 
العالم تتكون من الدوالر األمريكي الذي 
العاملية"،  االحتياطية  "العملة  يعتبر 
يؤدي  أن  االقتصادي  املحلل  يتوقع 
املدى  على  الصينية،  العملة  إدماج 

األقطاب"  "متعدد  نظام  إلى  البعيد، 
مكتمل، حيث يكون الدوالر هو العملة 
لألمريكيتني،  الرئيسية  االحتياطية 
واألورو ألوروبا وإفريقيا، والرنمينبي 

آلسيا وأستراليا.
إلى  النظر  حمودة  الدكتور  ويلفت 
تأسيس  ضرورة  حول  القائم  الجدل 
نظام نقدي عاملي جديد ال يعتمد على 
هناك  ستكون  حيث  دولة،  أي  عملة 
"عملة عاملية موحدة" لتسوية مبادالت 
الدولية  واملدفوعات  العاملية  التجارة 
في قلب مثل هذا النظام، وربما تكون 
مبنية على أساس سلة عمالت حقوق 
يتأسس  لكي  ولكن  الخاصة.  السحب 
يجب  الباحث،  يضيف  النظام،  هذا 
وضع  في  تغييرات  هناك  تكون  أن 
سيكون  الذي  الدولي،  النقد  صندوق 
هو املسؤول عن طبع األوراق النقدية 
للعملة املوحدة، فيما يجب أن تحتفظ 
منظمة خاصة باحتياطيات من عمالت 

حقوق السحب الخاصة.

هل نتجه نحو نهاية عهد 
الدوالر ؟

"ناشونال  مجلة  نشرته  تقرير  في 
 )National Interest( إنترست" 
ديزموند  الكاتب  يقول  األمريكية، 
بمستقبل  التنبؤ  محاولة  إن  الكمان 
سؤال  عن  اإلجابة  تفرض  الدوالر 
اليوان  يعتبر  هل  أوال:  أساسي، 
مكان  يحل  أن  يمكن  جديا  منافسا 

الدوالر كعملة احتياطية عاملية ؟
هذا  عن  اإلجابة  أن  الكاتب  يعتقد 
السؤال تفضي إلى القول بأن الدوالر 
مكانته  فقدان  وشك  على  يبدو  "ال 
كعملة أولى عامليا على املدى القريب".
بكلية  االقتصاد  أستاذة  وتقول 
أغدوكان،  أوز  إديل  الجامعية،  لندن 
إن الدوالر األمريكي بات عملة مهيمنة 
املاضية،  عاما  الستني  مدار  على 
من  وتعزيزها  مكانته  دعم  تم  حيث 
أساسية  كعملة  استخدامه  خالل 
واالستثمار  التجارية  الفاتورات  ألداء 

املباشر عبر الحدود.
وخالل هذه الفترة، تابعت الباحثة، 
بتغييرات  العاملية  األسواق  تميزت 
وودز  بريتون  نظام  كانهيار  كبيرة 
لدى  الديون  وتراكم  السبعينيات،  في 
واتخاذ  الثمانينيات،  في  اليابان 
األورو عملة رئيسية لالتحاد األوروبي 

في عام 1999.
وباإلضافة إلى ذلك، تؤكد األكاديمية، 
العقد  أن   ،BAB ملجلة  حديث  في 
التحديات  من  املزيد  شهد  املاضي 
احتياطيات  تنويع  نحو  االتجاه  مثل 
منذ  وذلك  املختلفة  املركزية  البنوك 
الصني  العاملية، وجهود  املالية  األزمة 
لتعزيز الرنمينبي أمام تداعيات وباء 

كورونا على االقتصاد العاملي.
وعلى الرغم من كل هذه التحديات، 
الدراسات  بمدرسة  املتخصصة  ترى 
أن  الشرقية  واألوروبية  السالفونية 
التزال  األمريكي  الدوالر  احتياطيات 
ومن  املائة.  في   60 من  أعلى  حاليا 
األسواق  أن  أغدوكان،  وفق  الواضح، 
عن  للتخلي  استعداد  على  ليست 
اليقني  عدم  "حالة  تعد  حيث  الدوالر، 
املرتبطة بالدوالر األمريكي هي أقل من 
تلك املرتبطة بعملة بديلة أخرى أو أي 

نظام في الواقع".
الكاتب  أكد  مماثل،  سياق  وفي 
موقع  نشره  مقال  في  رابوزا،  كينيت 
كانت  الصني  أن  األمريكي،  "فوربس" 
كمصطلح  الدوالر  استبدال  في  تأمل 
مثل  العاملية  السلع  لتسعير  تجاري 
النفط السعودي، أو للدفع مقابل فول 
تلك  "تبددت  ثم  البرازيلي،  الصويا 

اآلمال".
من  األورو  يتمكن  لم  "إذا  وكتب: 
تجاوز الدوالر، فلن يكون الرنمينبي"، 
مضيفا أن العديد من اقتصادات دول 
بسبب  الصني  من  "غاضبة  العالم 
يتعلق  ما  في  الشفافية  إلى  افتقارها 
أنه  كما  املستجد"،  كورونا  بفيروس 
شركاؤها  يقوم  أن  املرجح  غير  من 
بتسوية  الرئيسيون  التجاريون 
املبادالت التجارية باليوان بعد نهاية 

الوباء.
موقع  نشره  تقرير  في  أنه  بيد 
اإلسباني،   )Rebelion( "ريبليون" 
بالنش  لوبيز  هيديلبرتو  الكاتب  قال 
إن قيمة اليوان ال يستهان بها، حيث 
على  مباشر  غير  بشكل  تؤثر  باتت 
من  اليوان  يعد  كما  الدوالر.  هيمنة 
أكثر العمالت تداوال، وكل شيء يشير 
إلى أنها ستصبح عاجال أم آجال ضمن 
العمالت  ألهم  الحصرية  املجموعة 
انضمامها  بعد  الثقل  ذات  الدولية 

لعمالت حقوق السحب الخاصة.
ورغم قوة الدوالر، لم يسبق للواليات 
املتحدة أن تكبدت ما تعانيه اليوم من 
على  سواء  األعلى  هي  مالية  خسائر 
مستوى عجز امليزانية أو الدين العام 
)حوالي 27 تريليون دوالر(، ولم يسبق 
لالحتياطي الفيدرالي أن أبقى أسعار 
املستوى  هذا  بمثل  منخفضة  الفائدة 
)0.25 في املائة(، أو رفع من ميزانيته 
بالسرعة التي يعتمدها حاليا. وحسب 
هذه املؤشرات، تبدو الواليات املتحدة 
على أعتاب أزمة ديون جديدة قد تشكل 
حالة  بسبب  لعملتها  وجوديا  تهديدا 
تداعيات  جراء  االقتصادي  الركود 

فيروس كورونا.

عملة "فايسبوك" والدوالر 
أمام اليوان الرقمي

"فايسبوك"  شركة  أعلنت  حني 
اإللكترونية  عملتها  مشروع  عن 
لم  ونصف،  سنة  حوالي  منذ  "ليبرا" 
بالبيت  املالية  الخدمات  لجنة  تشارك 
األبيض حماس مارك زوكربيرغ، املدير 
مشككة  األمريكية،  للشركة  التنفيذي 
تطوير  على  قدرته  في  وفورا  آنذاك 

"ليبرا" كعملة إلكترونية آمنة.
االنتقادات  إلى  وباإلضافة 
النائبة  التي قامت بها  "االستفزازية" 
األمريكي  الكونغرس  في  بورتر  كاتي 
شعر  على  "بسخرية"  علقت  حيث 
الكونغرس  عضو  وقام  زوكربيرغ 
قيمة  بتبخيس  ديفيدسون  وارن 

املقرفة"  ب"العملة  بوصفها  "ليبرا" 
عدة  املشروع  عرف   ،)shitcoin(
إلى  أدت  صعبة  تنظيمية  مشكالت 
تأجيل موعد إطالقها الذي كان محددا 
في بداية العام املاضي وتغيير اسمها 
عملة  لتكون   )Diem( "ديم"  إلى 

جديدة مختلفة تماما عن سابقتها.
الكاتبة  تقول  الصدد،  هذا  وفي 
نشره  تقرير  في  داي،  آمي  السويدية 
موقع "بي إن كريبتو" الهونغ كونغي، 
السيادة  تهدد  كانت  "ليبرا"  عملة  إن 
كبار  استعداء  وأثارت  للدول  النقدية 
والبنوك  املالية  السياسات  صانعي 
الشركة  انتشار  بسبب  املركزية 
األمريكية في كل أنحاء العالم والقدرة 

على التأثير في الرأي العام.
املحللة  أكدت  السياق،  نفس  وفي 
مقال  في  كوفمان،  تاتيانا  األمريكية 
أنه  األمريكي،  "فوربس"  موقع  نشره 
"ليبرا"  تعتمد  أن  املفروض  من  كان 
على 50 في املائة من الدوالر األمريكي، 
الياباني  والني  باألورو  كان  والباقي 
والدوالر  اإلسترليني  والجنيه 
استثنت  أن  "بعد  السنغافوري، 

بوضوح اليوان الصيني".
شركته  بأن  زوكربيرغ  أقر  وبعدما 
عملة  لطرح  املثالية  املرشحة  تكن  لم 
دولية جديدة نظرا لقضاياها األخيرة 
وفضيحة  بالخصوصية  املتعلقة 
 Cambridge  ( أناليتكا  كامبريدج 
في  يأمل  كان  أنه  إال   ،)Analytica
وفي  للصني.  العاملية  البصمة  إبطاء 
بـ"ثبات"  الصني  أطلقت  الوقت،  نفس 
الصيني،  اليوان  من  الرقمية  النسخة 
مما جعلها "أول دولة في العالم تمتلك 

عملة بنك مركزي رقمي".
هذه  على  كوفمان  شددت  أن  وبعد 
استغرقت  التي  التاريخية  الخطوة 
العمل،  من  سنة  ثمانني  عن  يزيد  ما 
"الوسيلة  أكدت أن اليوان هو بمثابة 
التوسع  لعبة  في  للصني  النهائية 

االقتصادي".
العمالت  في  الخبيرة  هذه  ووفق 
العاملية  املالية  البنية  حققت  الرقمية، 

قفزة نوعية مع اختبار الصني لعملتها 
مرة،  ألول  الرقمي"  "اليوان  الرقمية 
بعد عملية بحث وتطوير دامت خمس 

سنوات على أقل تقدير.

اليوان الرقمي.. هل يشكل 
تهديدا لهيمنة الدوالر 

األمريكي ؟

أحمد  فيصل  الباحثان  رجح 
وهارديك كوبتا، في تقرير نشره موقع 
"مودرن دبلوماسي" األمريكي، أن تجد 
هذه العملة الرقمية قبوال مرتفعا لدى 
يتوفر  ممن  البالد،  داخل  الصينيني 
أغلبيتهم على هاتف ذكي يمكنهم من 
و   Alipay مثل  تطبيقات  استخدام 

Wechat Pay للتحويالت املالية.
الجيد  السجل  إلى  وباإلضافة 
ناحية  من  الصني  به  تمتاز  الذي 
املتخصصان  يؤكد  املالي،  الشمول 
اليوان  إلدخال  أن  االقتصاد  علم  في 
االقتصاد  على  هائلة  آثار  الرقمي 
يساعد  ألنه  للناس  اليومية  والحياة 
الراحة  وزيادة  التكاليف  تقليل  في 
وعالوة  املالية.  املدفوعات  إجراء  في 
يكون  أن  الخبيران  يتوقع  ذلك،  على 
وضع  في  الصيني  املركزي  البنك 
غير  املدفوعات  على  للسيطرة  أفضل 
وأن  االحتيال،  وعمليات  القانونية 
على  الحكومة  الرقمي  اليوان  يساعد 
اإلغاثة  لصندوق  أموال  أي  تحويل 
فيروس  تداعيات  بمواجهة  الخاص 

كورونا املستجد.
خلص  الدولي،  الصعيد  وعلى 
من  أنه  إلى  االقتصاديان  املحلالن 
املحتمل أن يؤثر ظهور اليوان الرقمي 
على معظم االقتصادات في كل أنحاء 
بسبب  والكبيرة،  الصغيرة  العالم، 
اعتمادها التاريخي على النظام املالي 
ثمة  الدوالر. وتحتاج من  املرتكز على 
إلى تعزيز استعدادها وقوتها من حيث 
املالي،  والشمول  املدفوعات،  رقمنة 
والتقليل التدريجي من اعتمادها على 

الدوالر.

هل ي�صبح اليوان ال�صيني عملة التجارة العاملية ؟
 يرى العديد من الباحثني واخلبراء أن حربا باردة جديدة تلوح يف األفق ونحن على أعتاب العقد الثالث من القرن احلادي 
والعشرين. ولكن بدال من أن تتمحور احلرب حول تخزين احتياطيات النفط االستراتيجية وتقوية ترسانة األسلحة النووية 
أو حتى التسابق على أخذ أكبر مساحة يف الفضاء، تتم املواجهة بني بكني وواشنطن من خالل التوسع يف سوق العمالت، 
وحتديدا الدوالر األمريكي مقابل "الرمنينبي"، والذي كثيرا ما يشار إليه باسم اليوان الصيني.



موقع التواصل االجتماعي :البريد اإللكتروني :الثالثاء 20 ابريل 2021 املوافق 7 رمضان 1442 العدد 12.823 ittihadsociete@gmail.comhttps://www.facebook.com/societe.ittihad 10

خطورة التفكك الأ�سري تحت مجهر النقا�ش بورزازات
باملحكمة  األسرة  قضاء  قسم  مع  بشراكة 
االبتدائية، نظم املجلس العلمي املحلي لورزازات، 
األسبوع املنصرم، مائدة مستديرة حول موضوع 
»التفكك األسري: التحديات واإلكراهات ، وجهات 

نظر ملقاربة املشكلة«.
إلى«  اللقاء  سعى  فقد  املنظمني،  وحسب 
إقالع  أي  في  لألسرة  املحوري  الدور  مناقشة 
باعتبارها  املغربية«،  األمة  تنشده  حضاري 
»آلية تربط الناشئة بفلسفة االنتماء وبمسؤولية 
املشاركون،  وأكد  باملجتمع«.  والرقي  النهوض 
بهذا الخصوص،  على »أن للتفكك األسري أبعادا 
مما  واقتصادية،  واجتماعية  وثقافية  تربوية 
إجابة  تقديم  أجل  من  الجهود  تضافر  يستوجب 

مجتمعية ملختلف اإلشكاالت التي يطرحها«.
وفي هذا السياق، أوضح عبد العزيز الحمداوي، 
رئيس املجلس العلمي املحلي لورزازات،  »أهمية 
مثل هذه املبادرات التي تفتح املجال أمام انخراط 
تحديات  ملناقشة  واملتدخلني  الفاعلني  جميع 
اإلسالمية  الشريعة  رؤية  »إلى  متطرقا  األسرة«، 
أسباب  وألهم  محاربته،  وسبل  األسري  للتفكك 
بني  من  أن  إلى  مشيرا  الظاهرة«،  هذه  وأنواع 
التقليدية«،  األفكار  بعض  »تبني  أسبابها 
مستعرضا  بعض مبادرات املجلس العلمي املحلي 

األسري«،  التفكك  بخطورة  التوعية  مجال  »في 
الفاعلني  تكوين  إلى  تهدف  لقاءات   وتنظيم 

واملهتمني بهذا املجال«.
املحكمة  رئيس  أقدار،  املحجوب  مداخلة  
التفكك  »أن  إلى   أشارت  بورزازات،   االبتدائية 
تواجه  التي  الكبرى  اإلشكاليات  بني  من  األسري 
األسري«  »التفكك  أن  مبرزا  الدول«،  من  العديد 
املستوى  على  عديدة  لدراسات  موضوعا  شكل 
االجتماع  وعلم  والفقهي  والشرعي  القانوني 
تعد  األسرة  »أن  إلى  الفتا  النفسي«،  والطب 
اإلنسانية،  املجتمعات  جميع  في  النظم  أهم  من 
والنواة األساسية في تكوين أي مجتمع إنساني، 
في  الهامة  الوظائف  من  بالعديد  تقوم  لكونها 

البناء االجتماعي«.
وحسب املداخلة ذاتها فإن »األسرة تصيبها في 
نتيجة  الوظيفي  الخلل  األحيان حاالت من  بعض 
أحد  تخلي  أو  مكوناتها،  بني  الخالفات  بعض 
الوالدين عن األدوار األساسية املنوطة به«. وشدد 
املسؤول القضائي  على »أن مثل هذا  الوضع - 
يؤدي إلى الفشل في القيام بالدور  غير السليم - 
التربوي الرئيسي لألسرة، حيث يتراجع مستوى 
بناء  وفي  االجتماعية  التنشئة  في  مساهمتها 

شخصية أفرادها«.

نبهت تقارير جمعيات بيئية مبدن الشمال إلى استفحالها املقلق

الحظر الليلي يطبع اإيقاع ليالي  تناولتها مداخالت مائدة مستديرة 
رم�سان بالر�سيدية

  
 في جولة ليلية مساء يوم 
رمضان  أيام  ثاني  الخميس 
أبريل   15 املوافق  األكرم  
وشوارع  أزقة  بدت   ،2021
خالية  شبه  الرشيدية  مدينة 
من الساكنة واملارة وكذا من 
ما  التي  املختلفة،  املركبات 
كل  في  نهارا  بها  تعج  فتئت 
بعد دخول  وذلك  االتجاهات، 

قرار حظر التجول و التنقل الليلي حيز التطبيق بدءا من الساعة 
اللجنة  لتوصيات  استجابة  صباحا،  السادسة  الى  ليال  الثامنة 
العلمية الساهرة على التصدي لتفشي  فيروس جائحة كوفيد 19.
وجود  هو  الليلية،  االستطالعية  الجولة  هذه   خالل  املالحظ 
للمدينة  الرئيسية  الشوارع  بمختلف  األمن  و  الشرطة  عناصر 
ملراقبة الوضع األمني للمدينة عبر وضع شارات املراقبة، كما أن 
سيارات تابعة للسلطة املحلية واألمن الوطني والقوات املساعدة 

تجوب مختلف شوارع وأزقة وأحياء مدينة الرشيدية .
إنها، إذن، أجواء رمضانية تتميز باالستثناء، وذلك تنفيذا للقرار 
بـ  والقاضي  الجاري،  أبريل   7 األربعاء  يوم  عنه  املعلن  الحكومي 
رمضان،  شهر  خالل  الوطني  الصعيد  على  الليلي  التنقل  »حظر 
السادسة صباحا، باستثناء  الساعة  إلى  ليال  الثامنة  الساعة  من 
للمقاهي  الليلي  اإلغالق  فرض  يشمل  بما  الخاصة،  الحاالت 
واملطاعم وتوقيف األنشطة التجارية«، وذلك تفاديا لتسجيل أية » 
انتكاسة صحية« محتملة ، قد يكون مردها  التراخي في ما يخص 

التقيد بالتدابير الوقائية الالزمة. 
فجر مبارك

اأورير..لقاء توجيهي لتالميذ الباكالوريا

نظم »املنتدى الوطني للتوجيه التربوي« لفائدة تالميذ وتلميذات 
كلم   10 ل«أورير«)حوالي  الترابية  بالجماعة  التأهيلية  الثانوية 
شمال مدينة أكادير(، مؤخرا، لقاء توجيهيا »من أجل مساعدتهم 
على حسن اختيار توجههم الدراسي واملهني والجامعي، السيما 
بالنسبة للتالميذ  املقبلني على اجتياز امتحان الباكالوريا«.. وفق  
شعار:  تحت  نظم  الذي  اللقاء،  هذا  »أن  إلى  الفتا  للمنتدى،  بالغ 
واعد«،  مهني  ومستقبل  ناجح  دراسي  مسار   .. سليم  »توجيه 
يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات املتواصلة، التي دأب املنتدى على 
تنظيمها منذ مدة في إطار القافلة اإلقليمية لإلعالم واملساعدة على 

التوجيه«.
اإلقليمية  املديرية  مع  بشراكة  التوجيهي  اللقاء  هذا  نظم  وقد 
لوزارة التربية الوطنية بعمالة أكادير إداوتنان، وبدعم من جمعية 

آباء وأمهات وأولياء تالمذة ثانوية أورير التأهيلية.

مصطفى الناسي 

التابعة  االبتدائية  الجنائية  الغرفة  قررت 
في  البت  تأخير  بالجديدة،  االستئناف  ملحكمة 
جناية  أجل  من  أشخاص  فيه ستة  يتابع  ملف 
التراب  من  مغاربة  خروج  وتسهيل  تنظيم 
وفاة  عنها  نتجت  سرية  بطريقة  الوطني 
املقبل  الشهر  منتصف  إلى  ذلك،  في  واملشاركة 

إلعداد الدفاع.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى أكتوبر املاضي، 
حينما توصلت مصالح الدرك امللكي بالجديدة، 
بشاطئ  مرمية  جثث  ثالث  على  العثور  بخبر 
الحوزية »أنثى وذكران« ،  حيث  قامت الضابطة 
مقدمة  على  فعثرت  املكان،  بتمشيط  القضائية 
شظاياه.  بعض  وعلى  التقليدي   للصيد  قارب 
أنه  صرح  الذي  مالكه،  هوية  إلى  وتوصلت 
للمتهم األول وشريك له ب24 ألف درهم،  باعه 
السلطات  أمام  كتابة  تمت  التفويت  عملية  وأن 

املعنية، ولم تعد له به أي عالقة.
واستمعت الضابطة  للمالك الجديد للمركب، 
فصرح أنه نظرا لعطالته واحتياجه للمال، فكر 

فاقتنى  السرية،  الهجرة  مجال  في  العمل  في 
قاربا للصيد التقليدي واقترح عليه أحد أصحابه 
الشروع في البحث عن األشخاص الذين يودون 
مغادرة أرض الوطن. وبحثا رفقة املتهم الثالث 
القنيطرة  إلى  وسافروا  للصيد،  قارب  عن 
لم  لكنهم  اللوازم،  وجميع  قائده  رفقة  القتنائه 

واقتنوا  الجديدة  إلى  وعادوا  ذلك  في  يتوفقوا 
تحديد  جهاز  اقتنوا  كما  صاحبه  من  قاربا 
املرشحني  عن  البحث  عملية  وبدأت  الوجهات. 
الهجرة السرية، وتم االتفاق على  الراغبني في 
وقسموا  منهم،  واحد  لكل  درهم  ألف   15 مبلغ 
األدوار وبدأ املرشحون يتوافدون عليهم، ومنهم 

السفر. ليلة  توفيت  منهن  واحدة  نساء  خمس 
وتكفل املتهم الرابع بالبحث عن البنزين ونقله 
بنقل  الخامس  تكلف  فيما  الحوزية،  غابة  إلى 
املرشحني للهجرة عبر دراجته ثالثية العجالت.

الحادث،  ليلة  أنه  الرئيسي  املتهم  وصرح 
قراره  عن  وتراجع  املغادرة  مكان  إلى  انتقل 
خوفا من العواقب وغادر املكان، وأكد مساعده 
العدد  رأى  وملا  باملكان،  حل  اإلبحار،  ليلة  أنه 
فاق  ما  وهو  فردا(،   25( للمرشحني  الكبير 
وصرح  قراره.  عن  تراجع  عليه،  املتفق  العدد 
متهم آخر أنه قرر الهجرة إلى أوربا واتفق مع 
املتهم الرئيسي على منحه مبلغ 15 ألف درهم، 
إلى  عليها  املتفق  الليلة  في  توجه  أنه  مضيفا 
غابة الحوزية، وقبل الصعود إلى القارب، وجده 
غارقا في الرمال، وهب الجميع لدفعه نحو املاء. 
وساهم سوء األحوال الجوية في جعل األمواج 
عاتية، وهو ما جعل عملية اإلبحار صعبة، كما 
وغرق  املركب  انقالب  إلى  العالية  األمواج  أدت 
املرشحني للهجرة، مما نتجت عنه وفاة رجلني 
انقالب  الرئيسي بحادث  املتهم  وامرأة. وأخبر 
أحد  قبل  من  أشخاص  ثالثة  وغرق  املركب 

املتهمني، بينما غادر الناجون املكان.

عبد العزيز حيون  

من الظواهر الشائنة التي يالحظها الزائر لبعض الغابات 
مخلفات  وخاصة  النفايات،  ركام  الشمال،  مدن  بعض  في 
املجتمع،  يسائل  ال حضاري  تنامي سلوك  يعكس  ما  البناء، 
بفضاء  األذى    يلحقون  الذين  املستهترين  أولئك  وخاصة 

حيوي من املفروض أن يكون رئة للمدن.

تخريب متزايد للبيئة
النائية،  الغابات  على  الشائن  السلوك  هذا  يقتصر  ال   
تلك  كبير  كان يمس بشكل  الغابات، وإن  العديد من  بل طال 
ال  سلبي  تصرف  وهو  السكنية،  األحياء  محيط  في  الواقعة 
يعكس التعاليم الدينية السمحة وال قيم املواطنة والحضارية 
الراقية والفاعلة، ويسير عكس الجهود املعتبرة املبذولة من 
قبل املغرب لحماية الغابات وتنميتها في سياق دولي موسوم 

بالتغيرات املناخية.
وغالبا ما يستغل »مخربو البيئة« انعدام املراقبة، ليال أو 
نهارا، لرمي مخلفات البناء والبالستيك وإطارات السيارات، 
يشجبه  فعل  وهو  ضمير،  تأنيب  أو  أخالقي  وازع  أي  دون 
البعيد،  املدى  على   ، يؤدي  بل  القوانني،  وتجرمه  املجتمع 
إلى حرمان األجيال الصاعدة من نعمة االستمتاع بالغابات، 
عن  فضال  البيئي،  التوازن  في  الحيوي  دورها  إلى  بالنظر 
الحية ومتنفسا ومورد  الكائنات  لعدد من  تعد موئال  كونها 

رزق لإلنسان.
مجموعة من الغابات التي كانت في املاضي القريب مقصدا 
مطرحا  اليوم  جنباتها  بعض  صارت  الشمال،  مدن  لسكان 
»الردمة«  ب  محملة  ناقالت  تقصدها  حيث  البناء،  ملخلفات 
بالبيئة،  الضارة  املواد  هذه  من  للتخلص  رقابة  كل  متفادية 
أمرا  الحيوي  البيئي  املجال  هذا  على  االعتداء  صار  حيث 

اعتياديا لدى بعض منعدمي الضمير.

 دق ناقوس اخلطر
 كان مرصد حماية البيئة واملآثر التاريخية بطنجة قد دق 
ناقوس الخطر، في تقريره السنوي املنشور في أكتوبر 2020، 
بشأن اإلجهاز على الغابات الحضرية عبر »استفحال ظاهرة 
الغابات«،  حساب  على  املرخص  والبناء  العشوائي  البناء 
التي  املخالفات  يخص  ما  في  القانون  »تفعيل  إلى  داعيا 
الحضرية  »الغابات  أن  إلى  منبها   ، الغابوي«  املجال  تطال 
الكافية  الحراسة  توفير  عدم  إلى  إضافة  التهميش،  تعاني 
لحمايتها من األخطار املحدقة بها«، مشيرا  بهذا الخصوص 
إلى »استمرار عملية رمي الردمة بعدد من املواقع والتعاطي 

السلبي مع الشكايات املقدمة في هذا الصدد«.
من  القريبة  خاصة  الغابات،  بعض  أن  التقرير،  وأضاف 
التجمعات السكانية كغابة الرهراه بطنجة، تعرف »سلوكات 
الخواص  وبعض  املجال،  بهذا  املنتفعني  لبعض  إجرامية 
الكثير  رمي  ويتعمدون  البناء  أوراش  على  يشرفون  الذين 
»هذه  أن  الغابات«، مبرزا  البناء والردمة وسط  من مخلفات 

السلوكيات أثرت كثيرا على العقار الغابوي«. 
البيئي  بالشأن  املهتمة  الجمعيات  من  للعديد  وسبق  هذا 
 ، الدورية  ، عبر بياناتها وتقاريرها  بجهة الشمال أن نبهت 
إلى استفحال ظاهرة رمي مواد البناء وغيرها في الفضاءات 
الغابوية، داعية إلى اعتبار »رمي الردمة« إلى جانب الحرائق 
املخاطر  خانة  ضمن  العشوائي،  والبناء  الجائر  والقطع 
ألحكام  املستوجبة  واملخالفات  عامة  الغابوي  بامللك  املحدقة 

زجرية في حق مرتكبيها.

 مسؤولية مشتركة
 ال يختلف اثنان على أن املشرع املغربي وضع قوانني زجرية 
كثيرة هدفها األسمى وقاية صحة اإلنسان والوحيش والنبات 
واملياه والهواء والتربة واملواقع الطبيعية من اآلثار الضارة 
للنفايات وحمايتها منها، وهي قوانني في غاية األهمية وفي 

حال أجرأتها ستؤمن الغابة من شر املخربني واملعتدين.
أفراد  جهود  تواكبها  أن  يتعني  املدني  املجتمع  جهود 
املجتمع للترافع لحماية الغابات مما تتعرض له من تخريب 
واعتداء، وجعل هذا الفضاء في قلب حملة مجتمعية متواصلة 
وواسعة، تشمل الشق القانوني والجانب امليداني التوعوي، 
الالحضاري،  السلوك  لهذا  للتصدي  السبل  كل  اغتنام  عبر 
التعبئة  ملواصلة  املعنية  الرسمية  املؤسسات  بمعية  وذلك 

لحماية الغابات اآلخذة مساحتها في االنحسار.
هي  البناء  مخلفات  من  الغابات  حماية  مسؤولية  إن 
لوعي  تجليا   ، باألساس  تشكل،  لكونها  مشتركة،  مسؤولية 
اإلنسان بدور الغابات، كما أنها مسألة تربية وتوعية وتنبيه 
ما  وهو  املخالفني،  ومعاقبة  زجر  سبل  كافة  إلى  املرور  قبل 
الغابات  املراقبة في محيط  القوانني وتعزيز  يقتضي تشديد 
بالغابات،  اإلضرار  في  يشاركون  الذين  املعتدين  كل  وضبط 
حماية  في  فاعلة  قوة  يشكلوا  أن  املواطنني  املدن.وعلى  رئة 
باملساهمة  مطالبون  الفضاءات  لهذه  فاملرتادون  الغابات، 
الفعالة في حمايتها، سواء عبر جمع مخلفاتهم، أو من خالل 
الطرف  غض  وعدم  املخالفني  ضبط  في  واملساهمة  التنبيه 
فقط،  بالسلطات  خاصا  شأنا  ليست  الغابات  فحماية  عنهم. 
فاملسؤولية مشتركة بني الجميع، بدءا من األسرة ومؤسسات 

التربية والتنشئة إلى الفضاء العام.
إن دستور 2011، في الفصل 31، كرس الحق في التنمية 
العمومية  واملؤسسات  الدولة  »أن  على  مشددا  املستدامة، 
املتاحة  الوسائل  كل  تعبئة  على  تعمل  الترابية  والجماعات 
قدم  على  واملواطنني،  املواطنات  استفادة  أسباب  لتيسير 
املساواة، من هذا الحق«، ما يقتضي ضرورة مواصلة جهود 
الجميع لكبح جماح هذه السلوكات الشائنة الضارة بالغابات.
ولعل هذه الغاية تحتاج إلى رجة مجتمعية حقيقية لحمل 
كل الناس، بدون استثناء، على احترام وحماية الغابات من كل 
ما من شأنه أن يدمر هذه الثروة الجماعية املشتركة لضمان 
»مناطق  جعلها  يقتضي  كما  سليمة،  عيش  وبيئة  التوازن 

محمية« عوض اإلشارة إليها ب »مناطق طبيعية«.

بعد وفاة ثالثة من املشاركني فيها

محاكمة متورطين في تنظيم  »هجرة �سرية« جنائيا  بالجديدة

�سلوكات تخريبية تحول مجموعة من الغابات اإلى مطارح لمخلفات البناء وغيرها
من النفايات الملوثة؟
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأبريلرمضاناأليام

61904:2112:3516:0919:0920:28اإلثنين

72004:2012:3516:0919:1020:29الثالثاء

82104:1812:3416:0919:1120:30األربعاء
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102304:1512:3416:1019:1220:32الجمعة

112404:1412:3416:1019:1320:33السبت

122504:1312:3416:1019:1420:34األحد
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 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس

2021/04/19

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض مفتوح 
رقم:10/م.ت.ص/ ص/2021

جلسة مغلقة 
والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
عن  املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 

طلب العروض املتعلق ب:

LOCATION DE PHOTO-
COPIEURS

على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 

التعاونيات واملقاولني الذاتيني.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 

األشغال في719.400,00درهم 

املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 
7.200,00درهم

يمكن تحميل ملف االستشارة عبر 
بوابة  الصفقات العمومية:

 www.marchespublics.gov.ma
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل إلى 
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
للمكتب   (G) بالبناية  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 

بالحسن  محمد  شارع  للشرب 
تاريخ  قبل  الرباط    - الوزاني 
وساعة عقد الجلسة املغلقة لفتح 

األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل إلى 
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
للمكتب   (G) بالبناية  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
بالحسن  محمد  شارع  للشرب 
تاريخ  قبل  الرباط    - الوزاني 

وساعة عقد الجلسة املغلقة لفتح 
األظرفة

األظرفة  لفتح  الجلسة  ستعقد 
ماي   18 الثالثاء  يوم  بتاريخ 
التاسعة  الساعة  على   2021
تفتح  مغلقة.  جلسة  في  صباحا 

األغلفة في آن واحد.
للحصول على معلومات إضافية، 
بوابة  عبر  املراسلة  يمكن 
عبر  او  العمومية  الصفقات 

العنوانني التاليني:
 fselmani@onee.ma -
 nhimmi@onee.ma

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
املكتب  ملوقع  االلكتروني  العنوان 

www.onep.ma:قطاع املاء -
ع.س.ن/1481/ا.د

*************
اململـكـــة املغربـيــة

وزارة الصحة
املنـدوبية اإلقليـمـية للصـحة 

بزاكورة
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2021/10
الساعة  على   2021/05/18 يوم 
سيتم  الحادية  عشرة  صباحا 
باملنـدوبية  االجتماعات  بقاعة 
بزاكورة،  للصـحة  اإلقليـمـية 
الخامس  محمد  بشارع  الكائنة 
األظرفة  فتح  امام محطة طوطال، 
املتعلقة بطلب عروض مفتوح رقم 
الصيانة  ب:  واملتعلقة   2021/10
الوقائية والتصحيحية لتجهيزات 
واالشعاعي  الطبي  التصوير 
التابعة ملندوبية الصحة بزاكورة 
اإلقليمي  االستشفائي  واملركز 
يمكن  فريدة.  حصــة   - لزاكورة 
من  العروض  طلب  ملف  سحب 
باملنـدوبية  الصفقات  مكتب 

اإلقليـمـية للصـحة بزاكورة.
ويمكن كذلك تحميله الكترونيا من 

بوابة الصفقات العمومية:
 www.marchespublics.gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  الف  عشر  اثنا  في 

(12.000٫00درهم)
من  محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
مبلغ  في  املشروع  صاحب  طرف 
الف  وتسعون  وواحد  اربعمائة 
 491040,00) درهم  واربعون 
درهم) مع احتساب جميع الرسوم   
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب   .
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
مطابقني ملقتضيات املواد 27 .29 
 12.349.2 رقم  امرسوم  و31 من 
أالولى  جمادى   8 في  در  الصا 
1434 (20 مارس 2013) املتعلق 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

-  إما إيداعها مقابل وصل بمكتب 
اإلقليـمـية  باملنـدوبية  الصفقات 

للصـحة بزاكورة.
طريق  إما إرسال أظرفتهم عن    -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى املكتب املذكور
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما    -
مكتب العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.  
إلكترونيا  أظرفتهم  إرسال  إما   -  
للصفقات  املغربية  البوابة  عبر 

العمومية:
 www.marchespublics.gov.ma
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

6 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/1492/ا.د

*************
اململكـة املغربـيـة
وزارة الداخلية

والية جهة مراكش-اسفي
اقليم أسفي 

مجموعة جماعات عبدة
للمحافظة على البيئة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2021/01/م.ج.ع.م.ب

اقتناء حاويات القمامة
في يوم  االربعاء 12 ماي 2021، 
على الساعة الحادية عشر، سيتــم 
اسفي،  بعمالة  االجتماعات  بقاعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
ألجل:  أثمان  بعروض  العروض 

اقتناء حاويات القمامة
العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
مجموعة  رئيس  السيد  مكتب  من 
على  للمحافظة  عبدة  جماعات 

البيئة بعمالة اسفي.  
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا من 

بوابة الصفقات العمومية:
 www.marchespublics.gov.ma
في:   املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   -
ألف  (ستون  60.000,00درهم 

درهم ).
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
مبلغ:  في  املشروع  طرف صاحب 
(مليون  1.428.000,00درهم  
وأربعمائة وثمانية وعشرون  ألف  

درهم)  مع احتساب الرسوم.   
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 ،29 مطابقا ملقتضيات املواد:27، 
رقم  املرسوم  من  ،34 و148    31
349-12-2  الصادر في 8 جمادى 
(20مارس2013)   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
به  مسموح  االلكتروني  التعهد 

طبقا ملقتضيات القرار رقم 20-14 
بتاريخ 04 شتنبر 2014 املتعلق 
بتجريد املساطر من الصفة املادية 

في ابرام الصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 
إلى مكتب السيد رئيس املجموعة.
 ، وصل  مقابل   ، إيداعها  إما   -

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

الجلسة وقبل  فتح األظرفة.
- إما إيداعها إلكترونيا عبر بوابة 

الصفقات العمومية.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
عليها   املنصوص  تلك  هي  بها 
نظام  من  و07   06 املادة  في 

االستشارة.
هـام: يجب على املتنافسني تقديم 
العينات املطلوبة طبقا ملقتضيات 
التحمالت  دفتر  من   27 الفصل 
نظام  من   18 والفصل  الخاصة 
إليداع  أجل  (آخر  االستشارة 
العينات هو يوم  10 ماي 2021 
على الساعة الثانية  بعد الزوال).
ع.س.ن/1493/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية
والتكوين املهني

والتعليم العالي والبحث العلمي
األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين جهة مراكش-آسفي
املديرية اإلقليمية باليوسفية

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
بعروض أثمان 

Y/INV/2021/05 :رقم
الساعة  على   2021 ماي   18 في 
بقاعة  سيتم  زواال  الثانية 
اإلقليمية  باملديرية  االجتماعات 
طنجة،  بزنقة  الكائنة  باليوسفية 
اليوسفية  املحمدي،  الحي 
املتعلقة  األظرفة  فتح   ،46300
بعروض  املفتوح  العروض  بطلب 
أثمان رقم Y/INV/2021/05 في 
املراقبة  بخصوص  فريدة  حصة 
التقنية وتتبع أشغال بناء ثانوية 
التابعة  الجابري  عابد  محمد 
باليوسفية،  اإلقليمية  للمديرية 
للتربية  الجهوية  األكاديمية 
آسفي،  مراكش  جهة  والتكوين 

بجماعة الطياميم القروية.
العروض  طلب  ملف  يمكن سحب 
البشرية  املوارد  مصلحة  من 
أو  واملالية  اإلدارية  والشؤون 
الصفقات  بوابة  من  تحميله 

العمومية: 

 www.marchespublics.gov.ma
الكلفة التقديرية لصاحب املشروع 
91.800,00درهم  في:  محددة 
وثمانمئة  ألفا  وتسعون  (واحد 

درهم) مع احتساب الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم وايداع 
  29  ،27 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
و31 من املرسوم رقم 2-12-349 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق  (20مارس2013)   1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون،  البريد  طريق 
املذكورة  املصلحة  إلى  باالستالم، 

أعاله.
وصل،  مقابل  إيداعها  إما   -

باملصلحة املذكورة أعاله.
البريد  عبر  إرسالها  إما   -
بوابة  طريق  عن  اإللكتروني 
(املشاركة  العمومية  الصفقات 

االلكترونية).
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
 9 املادة  في  املقررة  تلك  هي  بها 
وخصوصا  االستشارة،  نظام  من 
لألصل  مطابقة  بنسخة  اإلدالء 
لشهادة االعتماد مسلمة من طرف 
العمل  لها  مخول  تأمني  شركة 

باملغرب.
ع.س.ن/1496/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء

الــمــكــتـــــب الــوطــنـــي 
للــســكــك الــحــديــديــة

قطب املالية واملشتريات 
والقانوني  

مديرية املشتريـــــــــات 
إعــالن عــن طــلــب عــروض  

مــفــتــوح
T5539/PIC رقــــم

على     2021 ماي   19 يوم  في  
الساعة التاسعة   صباحا  سيتم 
املهني  التكوين  مركز  بمكاتب 
للمكتب  الوطني للسكك الحديدية 
التريكي،  محمد  بزنقة  الكائن 
األظرفة  فتح  الرباط،   - أكدال 
االثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 

ألجل:
LIGNE SIDI EL AIDI / 
MARRAKECH
Travaux de démolition des 
ponts rails abandonnés 
sur la RN9 
situés aux PK: 81+127, 
112+487, 116+710 et 
216+000

يمكن تحميل ملف طلب العروض 
االلكتروني  املوقع  من  مجانا 
للمكتب الوطني للسكك الحديدية: 

 www.oncf.ma
او من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.

 ma
املادة  في  املحددة  للشروط  طبقا 
قانون  من  تعديالت»  «ادخال 

االستشارة.
- قيمة الضمانة املؤقتة محددة في 

مبلغ  30000 درهم.
- تقدير قيمة االشغال املنجزة من 
طرف صاحب املشروع محددة  في 
مع   2.338.080,00درهم  مبلغ: 

احتساب ضريبة القيمة املضافة.
محتوى   من   كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم  
 ،27 املواد   ملقتضيات  مطابقني 
RG.0003/ 29  و31  من القانون
املتعلق   PMC/version02
إبرام  وأشكال  شروط  بتحديد 
للسكك  الوطني  املكتب  صفقات 

الجديدية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  -إما 
لـمديرية   COD بمكتب  وصل 
مكرر,   8 ب  الكائن  الــمشتريات  
الغافقي،  الرحمان  عبد  زنقة 

الرباط- أكدال.َ
-  وإما  إرسالها عن  طريق  البريد 
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
بنفس  سابقا  املذكور  املكتب 

العنوان املشار أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
- الوثائق  املثبتة الواجب  اإلدالء 
في  عليها  املنصوص  هي  بها 

املادة 4 من قانون االستشارة. 
األشغال  ملواقع  زيارة  ستنظم 
الساعة  على   2021 ماي   5 يوم 

الحادية عشرة 11 صباحا
ع.س.ن/1504/ا.د ع.س.ن /076/ إتع.س.ن /075/ إت

ع.س.ن /1494/ إد

05/2021/Y/INV

05/2021/Y/INV
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الثالثاء 20 أبريل 2021 املوافق 07 رمضان 1442 العدد 12.823

اململكة املغربية 
وزارة التربية الوطنية والتكوين 
املهني والتعليم العالي والبحث 

العلمي  
املكتب الوطني لألعمال الجامعية 

االجتماعية والثقافية
الحي الجامعي وجدة

إعــالن عـن طـلـب عـروض
رقم 2021/01

 بيع معدات و أدوات متالشية
تابعة للحي الجامعي وجدة

الـجـامـعـي  الـحـي  مـديـر  يعلن 
وجدة  الى كافة العموم أنه سـيـتـم 
ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
املتنافسني  عروض  استقبال 
رقم:  عـروض  بـطـلـب  الـمـتـعـلـقـة 
بيع معدات  2021/01  من أجـل : 
للحي  تابعة  متالشية  أدوات  و 
غاية  إلى  وذلك  وجدة  الجامعي 
يوم الخميس 27 ماي 2021 على 

الساعة الحادية عشر صباحا.
يمكن زيارة املوقع من أجل معاينة 
يوم  من  البيع  موضوع  املعدات 
من  الجمعة  يوم  إلى  اإلثنني 
الساعة11 صباحا (الحادية عشر) 
صباًحا حتى  (الواحدة)  1 ظهًرا 

في  الـحـي الـجـامـعـي وجدة.  
الـعـروض  مـلـف  سـحـب  يـمـكـن 
املكلف  مـكـتـب  مـن  مجانا 
بـالـحـي  االقتصادية  بالشؤون 
نقل  يمكن  كما  وجدة،  الـجـامـعي 
ملف طلب العروض الكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

مـحـدد  الـمـؤقـت  الـضـمـان 
ألفان وخمس مائة درهم  كالتالي: 

(2500درهم ) 
األعمال  لكلفة   التقديري  الثمن 

محددة من طرف صاحب املشروع: 
للكلفة:  التقديري  الثمن 
وخمسون  (ثالثة   53800درهم 

ألف  وثمان مائة درهم).
مـحتـوى  مـن  كل  يكون  أن  يـجب 
مـلـفات  وإيداع  وتـقـديـم 
مغلق.  مظروف  في  املـتنافسـني 
على  الطي  هذا  يشتمل  أن  يجب 

ظرفني منفصلني،
1) املغلف األول يحتوي على:

- مع اإلشارة إلى الدعوة املفتوحة 
للمناقصات ولفظ "السندات" على 

الجزء الخلفي من الطية.
أ)  التصريح بالشرف.

الضمان املؤقت باسم الـحـي  ب)  
الـجـامـعـي وجدة.

من  عليها  مصادق  صورة  ج)  
بطاقة الوطنية للتعريف.

على  املوقعة  املواصفات  د) 
بخط  كتابة  مع  األخيرة  الصفحة 
ومكتوبة  ومقبولة"  "مقروءة  اليد 
جميع  على  األولى  باألحرف 

الصفحات.
هـ)  شهادة يعلن املنافس بموجبها 
أنه عاين حالة املواد واملعدات التي 

قدم لها عرضه.
2) املغلف الثاني:

قابل  غير  التزام  "تقديم  شراء   -
في  املراجع  نفس  مع  لإللغاء" 
وعبارة  الطية  من  الخلفي  الجزء 

"العرض املالي".
غاية   إلى  للمتنــافسـيــن  ويـمكن 
يوم  الخميس 27 ماي 2021على 
صباحا   عشر  الحادية  الساعة 

11h كآخر أجل:
مـقــابـل  األظرفة،  إيــداع  إمــا   -
وصـل ، بمـكـتـب املكلف بالشؤون 
الـجـامـعي  بـالـحـي  االقتصادية 

وجدة.
طـريـق  عـن  إرســالهـا  إمـا   -  
بـإفــادة  املـضـمـون  الــبـريـد 
املكتب  عنوان  إلى  بـاالسـتالم 

املذكور
عن  إلكترونيا  إرسـالـهـا  إمـا  ـ 

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

في  العروض  ملفات  فتح  سيتم   *
بها  املعمول  للقوانني  وفًقا   لجنة 
منشور  من   4 للفقرة  وتطبيًقا 
واملالية  االقتصاد  وزير  السيد 
C9/20/ رقم  االدارة  وإصالح 
DEPP   بتاريخ 31 مارس 2020.
العروض  ملفات  رفض  سيتم   *
التي ال تشمل الضمان املؤقت دون 

فتح العطاءات املقابلة.
ع.س.ن/1500/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص
إعالن عن طلب عـروض مفتوح 

بعروض اثمــان
 INDH/2021/09 :رقم

جلسة عمومية
على   2021/05/13 يوم   في 
سيتم  صباحا  العاشرة  الساعة 
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
بالصفقة  متعلقة  أثمان  عروض 
وتتبع  تقنية  دراسة  التالية: 
اشعال  بناء 04 وحدات  للتعليم 
الترابية  للجماعة  تابعة  االولي 
بدوار   1 الصنف  اغبالو(وحدة 
 1 الصنف  ووحدة  واعزيز  ايت 

بدوار ايت زيد)، للجماعة الترابية  
بدوار   1 الصنف  (وحدة  تنوردي 
وللجماعة  تكركرة)،  زيد  ايت 
حمزة  سيدي  زاوية  الترابية  
(وحدة الصنف 1 بدوار ايدالوين) 

- عمالة ميدلت-.
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة الصفقات لعمالة ميدلت 
كما يمكن كذلك نقله الكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

ويمكن إرسال ملف طلب العروض 
طبق  منهم  بطلب  املتنافسني  إلى 
الشروط الواردة في املادة 19 من 
الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم  
 1434 االولى  جمادى   8 في 
بتحديد  املتعلق  (20مارس2013) 
صفقات  إبرام  وأشكال  شروط 
القواعد  بعض  وكذا  الدولة 

املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
درهم  الف   ستة   مبلغ:   في 

(6.000٫00درهم). 
في  محددة  االعمال  تقدير  كلفة   *
مبلغ:  ثالثة وثالثون الف وستمائة 

درهم (33.600.00درهم).
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
تقديم  وايداع  ملفات املتنافسني 
و29   27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
  2.12.349 رقم  املرسوم  من  و31 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

بمكتب  أظرفتهم  إيداع  إما   -
الضبط بعمالة ميدلت.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املضمون بإفادة باالستالم .

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر موقع 

الصفقات العمومية.  
االدالء  املتنافسني   على  يجب 

 D14, D15 et D16 بشهادة
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

املادة  6 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1501/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

إعالن - ملف  االستشارة الخاص 
بالهندسة املعمارية

INDH/2021/05 :رقم

جلسة عمومية
على   2021/05/13 م  يو  في 
عمالة  بمقر  سيتم   11H الساعة 
إقليم ميــدلت  عملية فتح األظرفة 
الهندسة  استشارة  ملف  املتعلقة 

املعمارية  التالية:
اشعال   تتبع  و  معمارية   دراسة 
للتعليم  وحدات    04 بناء 
الترابية  للجماعة  تابعة  االولي 
بدوار   1 الصنف  اغبالو(وحدة 
 1 الصنف  ووحدة  واعزيز  ايت 
بدوار ايت زيد)، للجماعة الترابية  
بدوار   1 الصنف  (وحدة  تنوردي 
وللجماعة  تكركرة)،  زيد  ايت 
حمزة  سيدي  زاوية  الترابية  
(وحدة الصنف 1 بدوار ايدالوين) 

- عمالة ميدلت-        

العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة الصفقات لعمالة ميدلت 
كما يمكن كذلك نقله الكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
 www.marchespublics.gov.ma
ويمكن إرسال ملف طلب العروض 
طبق  منهم  بطلب  املتنافسني  إلى 
 19 املادة  في  الواردة  الشروط 
 2.12.349 رقم  املرسوم   من 
االولى  جمادا   8 في  الصادر 
املتعلق  (20مارس2013)   1434

بالصفقات العمومية.
كلفة تقدير االعمال محددة من طرف 
(ثمانمئة   في:  املشروع  صاحب 

الف درهم) 800000.00درهم
و  محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
مطابقني  املتنافسني  ملفات  تقديم 

ملقتضيات املواد 100-101 و102 
  2.12.349 رقم  املرسوم  من 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

بمكتب  أظرفتهم  إيداع  إما   -
الضبط بعمالة ميدلت.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املضمون بإفادة باالستالم .

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر موقع 

الصفقات العمومية.  
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
 9 بالفصل  املذكورة  تلك  هي  بها 

من دفتر االستشارة. 
ع.س.ن/1502/ا.د

ع.س.ن /1495/ إد

ع.س.ن /1498/ إد

ع.س.ن /1497/ إد

ع.س.ن /1499/ إد

ع.س.ن /1503/ إد
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»االتحاد االشتراكي«

وحقوق  السينما  لقاءات  »خميس  إط��ار  في 
تنظم جمعية   ، 2021 أبريل  لشهر  اإلنسان« 
اإلنسان،  وحقوق  للسينما  المتوسطية  اللقاءات 
زحف  الوثائقي » قبل  للفيلم  األول  ال��ع��رض 
الظالم«  للمخرج المغربي وكاتب السيناريو علي 
الصافي، من الخميس 29 أبريل إلى الخميس 06 

ماي 2021، على منصتها الرقمية.
هذا العرض الحصري لفيلم ‘’ قبل زحف الظالم’’ 
يقدم  بدعم من القناة الثانية  .2Mسيكون الفيلم 
films.armcdh. الرقمية المنصة  على  متاحا 
inscription.الرابط على  التسجيل  ma بعد 

   armcdh.ma
الجمعية  من  بالغ  حسب  الظالم«  زحف  »قبل 
بنسخة  المذكور، توصلت »االتحاد االشتراكي » 
منه، فيلم أرشيف تجريبيي يسترجع ذاكرة اإلبداع 
بالمغرب،  الفنانين  من  جيل  ألول  المهمل  الفني 
سعى   ، بالمغر  الستينيات  نهاية  في    « حيث  
جيل من المثقفين و الفنانين نشأ مع االستقالل- 
يقول البالغ، إلى ابتكار أشكال جديدة في التعبير، 
متفاعال مع صدى احتجاج العمال والطالب الذي 
تبلور في المدن ، ومع مطالب التحرر في العالم 
سوف  القصير  الذهبي  العصر  هذا  لكن  الثالث. 
يواجه قمعا شرسا سيؤدي إلى منع أو تهميش 
العديد من األعمال ومؤلفيها .  ينبش قبل زحف الظالم 
شذرات من هذا اإلبداع وتوظيفه الستعادة روح 

هذه الفترة واستدراك قيمتها .«
 ينبغي التذكير أن علي الصافي ولد  و نشئ 
بالمغرب، و بعد دراسته لعلم النفس في فرنسا 
انطلق في مشوار صناعة األفالم التسجيلية من 
حقول  و«صمت   ! جنرال«  يا  نحن  »ها  ضمنها 
الشمندر« و«فيلم ورزازات » و«ذموع الشيخات« 

المهرجانات  م��ن  العديد  ف��ي  عرضت  …التي 
انطلق  للمغرب،  عودته  الدولية.بعد  السينمائية 
في رحلة بحثية طويلة حول سينما شمال أفريقيا 
وأرشيفها البصري أثمر عن عدة إبداعات بصرية 
وأفالم جديدة من بينها »الباب السابع« الذي ُعرض 
2017 و«  ألول مرة بمهرجان برلين السينمائي 
قبل زحف الظالم« الذي عرض بمهرجان امستردام 

الدولي للفيلم التسجيلي سنة 2020
يذكر أن عرض فيلم ‘’ قبل زحف الظالم ’’ والنقاش 
مع المخرج علي الصافي الذي سيعقبه ينظمان في 
إطار مشروع »السينما، أرضية للنهوض بحقوق 
الممول بشكل مشترك من  اإلنسان والمواطنة«  
لدن االتحاد األوروبي و سفارة هولندا بالمغرب.

كما أن لقاءات »خميس السينما وحقوق اإلنسان«  
و  المغربي،  السينمائي  المركز  من  بدعم  تحظى 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، و وزارة العدل 
مؤسسة  و  مؤسسة هبة،  و  النهضة،  سينما  و 
الثقافي نجوم سيدي مومن،  علي زاوا، والمركز 
والنادي السينمائي بالقنيطرة والمعهد الفرنسي  
بالقنيطرة، ووالية أكادير، و«كونيكت انستيتيوت«، 
السينمائي بخريبكة،  والنادي  ن،  تمكُّ وجمعية 

RFC Digital وMT Prod وشركتي
g Sortir ma ومجلة

المتوسطية  اللقاءات  جمعية  أن  إلى  ويشار 
للسينما وحقوق اإلنسان تنظم العديد من األنشطة 
سينما  لقاءات »خميس  السنة:  خالل  الرئيسية 
وحقوق اإلنسان« و«صباحيات األطفال« المنظمة 
ولقاء »ماستر  المغرب،  م��دن  م��ن  العديد  ف��ي 
ثالثة  اإلنسان« )كل  وح��ق��وق  السينما  ك��الس 
إلى ليلة الفيلم القصير لحقوق  باإلضافة  أشهر( 
اإلنسان والليلة البيضاء للسينما وحقوق اإلنسان 

سنويا

مهرجان كان يرجئ »سوق األفالم« األغنيات المرشحة لألوسكار ستقدم في لوس أنجليس وايسلندا
ستقدم األغاني الخمس المرشحة في حفل توزيع جوائز األوسكار لهذا العام من أعلى متحف األفالم 
الجديد في لوس أنجليس- ومن مدينة صغيرة في أيسلندا، في ظل سعي المنتجين إلى تغيير شكل 

الحفل الذي يتأثر كسائر األحداث العالمية بتبعات وباء كوفيد19-.
وسيكون نجم«هاميلتون« ليزلي أودوم جونيور من بين الذين يؤدون أغاني من شرفة سطح متحف 

الصور المتحركة غير المنجز بعد في لوس أنجليس. 
وستشكل أغنيته »سبيك ناو« من فيلم »وان نايت إن ميامي«عن الحقوق المدنية، جزءا من العرض 
التمهيدي الخاص لجوائز األوسكار. وكذلك أغنية »هوسافيك« من فيلم ويل فيريل الكوميدي »يوروفيجن 
سونغ كونتست: ذي ستوري أوف فاير ساغا«، والتي ستقدم من ميناء ايسلندي تحمل األغنية اسمه.

ويقام حفل توزيع جوائز األوسكار في دورته الثالثة والتسعين في 25 أبريل، بينما سيفتح متحف 
األكاديمية في لوس أنجليس في 30 سبتمبر.

أرجأ منظمو مهرجان كان السينمائي حتى نهاية يونيو ملتقى إلكترونيا يعتزم تنظيمه استثنائيا للمهنيين 
في قطاع السينما بجانب اللقاءات غير االفتراضية المقررة خالل المهرجان في يوليو.

كوفيد19-، من المقرر إقامة هذا المهرجان السينمائي  الماضي بسبب جائحة  العام  إلغاء نسخة  فبعد 
العالمي األبرز بين السادس من تموز/يوليو والسابع عشر منه، بدل موعده االعتيادي السنوي في شهر مايو.

وإلرضاء الباعة الدوليين، أضافت إدارة المهرجان موعدا افتراضيا مخصصا لهؤالء كان مقررا في نهاية 
مايو. لكن الموعد الجديد لهذه العروض اإللكترونية المسبقة المخصصة للشراة المعتمدين بات بين 21 

يونيو و25 منه، وفق الموقع اإللكتروني للحدث.
وتشكل سوق األفالم أكبر ملتقى سنوي للصناعيين في قطاع السينما، مع 12500 مهني من العالم أجمع 

وفق المنظمين. وخالل نسخة 2019، طرح 2768 فيلما للبيع في هذا الحدث.
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خمي�ض ال�سينما وحقوق الإن�سان  تقدم  العر�ض 
الأول »قبل زحف الظالم« لعلي ال�سافي

بعد الإ�ساءة..
الحاجة  �سترقد  ه��ل   

الحمداوية في �سالم ؟

عبد الرحيم الراوي
رحلت الحاجة الحمداوية، التي تعتبر واحدة من رواد العيطة 
المرساوية، مؤخرا عن عمر يناهز تسعين سنة، تاركة وراءها سيرة 
حياتية ونضالية وفنية مشرقة حافلة، وإرثا غنائيا وفنيا خصبا.

وقد ووري جثمانها الثرى بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء 
تحت عيون الحاضرين من األقارب والمعجبين وقد أمتألت بدموع 

الوداع األخير.
الحاجة  أن  إلى  بد من اإلش��ارة  ال��وداع، فال  وبمناسبة هذا 
الحمداوية عانت الكثير، ليس فقط بسبب المرض الذي الزمها 
لمدة طويلة وقاومته بشجاعة امرأة متمسكة بالحياة حتى انطفأت 
شمعتها إلى األبد، لكنها عانت أيضا في صمت من إساءات كانت 
زائفة حول وفاتها  أخبار  الشخصية، كنشر  تستهدف حياتها 
وتعرضها لسخرية قاسية من قبل أشخاص ال يعرفون حدود اللياقة 
واالحترام، فاحترفوا اإلساءة على شبكات التواصل االجتماعي 
في حق شخصيات عمومية كتبت اسمها بحبر من ذهب في مجال 
آخر  كان  الجماعية،  بالذاكرة  اسمها  وارتبط  والثقافة،  الفنون 
ضحاياها المفكر المغربي عبد اهلل العروي، أطال اهلل في عمره.

وفي إحدى المراحل من حياتها، أصيبت الحاجة الحمداوية 
بعدما  نحافة  فازداد  النحيف  على جسمها  بدت  نفسية  بأزمة 
تم استغاللها من قبل مجلة وطنية مختصة في شؤون النساء 
والموضة، وذلك من خالل نشر صور فوتوغرافية على صفحاتها 
تظهر الحاجة في حلة عصرية غيرت مالمحها بالكامل، وعرضتها 
من  وغيرها  األزرق  الفضاء  رواد  قبل  من  والتنمر  للسخرية 
التطبيقات، إال أن ردها على تلك الحملة المغرضة والتعليقات 
بها  تدلي  كانت  التي  التصريحات  بعض  في  بالحياء  المخلة 
المرحومة لوسائل اإلعالم كانت تختزله في جملة واحدة »اهلل 

يهديهم ويعفو عليهم وينجحهم«.
أما على المستوى المادي، فقد عاشت الحاجة، الفقر المدقع 
في الوقت الذي كانت لديها حقوق مادية بالمكتب الوطني لحقوق 
التأليف، خاصة وأن أغانيها كانت تردد بشكل كبير في الراديو 
والتلفاز والحفالت...لكن لم تكن تستفيد منها، وقد أشارت إلى 
هذا الموضوع في تصريح لها بإحدى اإلذاعات الوطنية، قائلة 
بالفرنسية: »أنا عمري ماخديت شي ريال من المكتب الوطني 

لحقوق التأليف«
وفي السياق ذاته، تعامل الباحثون في فن العيوط بنوع من 
التجاهل لمسار الحاجة الحمداوية، وأبدوا استعدادهم إلخراج  
رفوف الشيوخ والشيخات من مقابرها وإعادة إحياء أزمنتها 
البعيدة، دون التطرق بشكل كاف إلى ما أحدثته الحاجة الحمداوية 
من ثورة في الفن الشعبي وخاصة العيطة المرساوية، حيث كانت 
أول شيخة تغني بمشاركة الجوق الوطني برئاسة المرحوم عبد 

القادر الراشدي.
له الحاجة الحمداوية قيد حياتها من إساءات،  ما تعرضت 
في  والذات  السلوك  لمراجعة  األسئلة  بعض  طرح  إلى  يدفعنا 
الجانب المتعلق بثقافة االعتراف بالجميل والرفع من شأن الذين 
النفوس والترفيه  خاضوا حروبا في حياتهم من أجل تهذيب 
عنها..، وهي أسئلة عديدة تطرح نفسها بإلحاح. .أهذا ما كانت 
تستحقه منا الفنانة الشعبية الحاجة الحمداوية ؟ أبهذا األسلوب 
نكافئ فنانينا الذين كرسوا حياتهم إلمتاعنا وساهموا في إثراء 
ثقافتنا وأبدعوا ليحافظوا على هويتنا بمختلف ألوان اإلبداع ؟ 
ألم يكن يكفي ما عانته الحاجة الحمداوية وهي التي قضت فترة 

من حياتها داخل السجن وعاشت الفقر والبؤس؟
كل من يعرف الحاجة الحمداوية التي ذاقت حياة التناقضات 
بين السجن والحرية بين الفقر والترف حيث عاشت بين البسطاء 
وحلت ضيفة عند الملوك واألمراء، يشهد على أنها سيدة متواضعة 
شعبية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، معطاءة إلى حد اإليثار ولو 
كانت بها خصاصة، محبوبة في جلساتها مع األهل واألحباب، 

سيدة تنطبق عليها كلمة اإلمام الغزالي: من كل فن شمة.
عشقت فن الغناء وهي في مقتبل العمر ورغم أن والدها كان 
يمنعها من الغناء، إال أن رغبة الحاجة الحمداوية الملحة في 
التعبير عن حبها الجامح للكلمة واللحن في مجتمع ذكوري ال 
تتحدى  جعلها  بسهولة،  نسائية  أصوات  فيه  تعلو  أن  يسمح 
المغربي  القفطان  بنخوة  الجمهور  أم��ام  وتقف  الصعاب 
تظهر محاسن وجهها  الخلف كي  إلى  الممدود  ة شعرها  وَقصَّ
بأناقة متناهية وحضور قوي  »البندير«  النحيف وهي تحمل 
فوق الخشبة، فتنصهر في معزوفات الجوق الوطني، وهي تغني 
بمجون الشعراء ونخوة الشيخة التي حملت في البداية هموم 
الوطن في زمن االستعمار، قبل أن تتحول فيما بعد إلى أيقونة 

الفن المرساوي بالمغرب.

ت

معر�س ت�شكيلي بالرباط احتفاء بالقد�س
يحتضن مقر وكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط 
، حاليا ، معرضا تشكيليا يحتفي بالمدينة المقدسة 

تحت عنوان »نقطة في السماء«.
ويتقدم هؤالء الفنانين ، وفق بالغ لوكالة بيت مال 
محمد  المغاربة  التشكيليين  نقيب   ، الشريف  القدس 
الفنية  أعماله  تتميز  ال��ذي  اإلدري��س��ي  المنصوري 
والتوظيف  الضوء  لعبة  عبر  الجديدة،  باالنطباعية 
األخاذ لأللوان، وتمتح لوحاته من المنجز التجريدي 
الذي يبتعد عن التشخيص والتمثيل، مع التركيز على 

تنوع األلوان وشفافيتها.
ويشارك في المعرض الفنان الناقد إبراهيم الحيسن 
الذي بنى أعماله الفنية على )األثر( كمفهوم تشكيلي له 
امتدادات جمالية في التراث البصري ألهل الجنوب، وذلك 
من خالل توظيف ألوان تربة الصحراء في بنية اللوحة 
مع قماش أزياء نسائها وخصوصا »الملحفة«، ضمن 
توليفة تشكيلية تنتج الكثير من المعاني والخصائص 

الفنية المتفردة.
أما الفنان والسينوغراف محمد حافظي، فقد جعل 
بالشكل  تحتفي  بصرية  لغة  الهندسي  التجريد  من 
الخشب  باستعمال  المادة وعوالمها  واالشتغال على 

والجلد والنحاس واال لومينيوم واال نوكس.
محمد   ، المواهب  متعدد   ، الفنان  تبنى  جهته  من 
أمين بنيوسف أسلوب التعبيرية التكعيبية في لوحاته 
العالم والتفحص  تفاصيل  المعروضة إلعادة تشكيل 
والتدقيق في مكنوناته، وذلك عبر إعادة تركيب شظايا 
مرآة مهشمة، يروي كل جزء منها حكاية مختلفة. بيد 
أن هذا االختالف ليس تحريفا للواقع، بل هو انعكاس 

لما يرى، لكن من زوايا مختلفة وقد تكون متباينة.
ونبه البالغ إلى أن المعرض ، المنظم طيلة فصل 
الربيع ، مفتوح في وجه العموم على مدى أوقات الدوام 
اإلداري، وذلك في إطار احترام مقتضيات حالة الطوارئ 

الصحية الجاري بها العمل.

 إيمان التسولي : صحفية متدربة 
انتهت الفنانة جوليا من تصوير عملها الفني الجديد على طريقة 
الفيديو كليب تحت عنوان »غفرانك« وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان 
الكريم، حيث جرى تصوير عملها الفني بمدينة مراكش الحمراء، في 
حين قامت بتصوير بعض المشاهد بمنطقة أكافايديزير وتم عرضه 

في أوائل أيام رمضان.
األغنية من كلمات شريف طاهر وألحان مجدي أبوعوف«، بينما التوزيع 
والعزف من توقيع حسن مارا، كما تعاملت مع المخرج وائل بن عبو 
الذي منح لمسة إخراجية ألغنيتها المصورة على طريقة الفيديو كليب. 
وقامت الفنانة جوليا بتسجيل أغنيتها الجديدة باستوديو حسن مارا 
بمدينة المحمدية، قبل أن يتم طرحها في األيام المقبلة على القنوات 

التلفزيونية بعد أن اختارت أن تطل على جمهورها في عمل فني جديد 
يحمل بصمة دينية تندرج في خانة األغاني الدينية بعيدا عن األغاني 

الرومانسية وغيرها.
وآثرت هذه الفنانة الشابة أن تسير في مجال الفن بخطى ثابتة، 
مختارة عبارة »التأني« في كل خطواتها قبل طرح أي عمل جديد، خاصة 
وأنها تراهن على الجودة والمصداقية بدل »البوز« والشهرة الفارغة 

التي تنطفئ بعد فترة قصيرة.
ووعدت جمهورها بالتواصل بين كل فترة وحين، وهي تشدد على 
ضرورة دعم الفنانين الشباب ممن يملكون أصواتا جيدة من أجل الدفع 
في الوسط الفني، سيما مع صعود  بهم قدما والقطع مع »التسيب« 

أسماء محتشمة ُصّنفت بقدرة قادر في خانة النجوم.

الفنانة جوليا تجدد لقاءها بجمهورها في رم�شان باأغنية »غفرانك«



نجح فريق يوسفية برشيد في انتزاع 
تعادل ثمين بهدف لمثله، في المواجهة 
الملكي،  الجيش  بضيفه  جمعته  التي 
مساء أول أمس األحد، بالملعب البلدي 
12 من البطولة  ببرشيد، برسم الدورة 

االحترافية األولى. 
وتميزت المباراة بندية كبيرة، حيث 
من خطف  قريبا  العسكري  الفريق  كان 
الثالث نقاط بعد أن كان سباقا للتسجيل 
بواسطة المهاجم البديل عبد اإلله عميمي 
تعميق  ) +90 12 (، لكنه لم يفلح في 
وسط  خط  العب  أه��در  أن  بعد  الفارق 
في  الداودي ضربة جزاء  ميدانه جالل 
األنفاس االخيرة من اللقاء، أعقبها خطأ 
فادحا من الحارس العسكري أيوب لكرد، 
الذي فشل في إبعاد الكرة، ما مكن كريم 
الهاشمي  من تعديل الكفة، حيث أودع 

الكرة في الشباك الفارغة.
يستغل  لم  العسكري  الفريق  أن  كما 
النقص العددي الذي عانى منه يوسفية 
برشيد منذ بداية الجولة الثانية، بعدما 
أشهر حكم اللقاء الورقة الحمراء في وجه 

المدافع هشام التايك.
وعقب هذا التعادل رفع الجيش الملكي 
رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، 

في  نقطة،   22 يملك  الذي  الرياضي  الرجاء  خلف 
 10 الرتبة  فريق يوسفية برشيد في  يتمركز  حين 

ب� 14 نقطة.

مباراة  لمثله  بهدف  التعادل  نتيجة  وحسمت 
الوافدين الجديدين على الدوري االحترافي األول، 

المغرب الفاسي وضيفه شباب المحمدية.

وكان الماص سباقا للتهديف بواسطة 
عبدوالي ديارا )د 24(، قبل أن يعدل للشباب 

إسماعيل المترجي )د 36(.
وعقب هذا التعادل، بات المغرب الفاسي 
الفتح  جانب  إلى  العاشر  المركز  يحتل 
الرباطي ويوسفية برشيد ب� 14 نقطة، فيما 
ظل شباب المحمدية في المركز الثامن إلى 

جانب نهضة بركان ب� 15 نقطة.
الحسني  ال��دف��اع  مواجهة  وانتهت 
الجديدي واتحاد طنجة، التي جرت بملعب 
العبدي، بالتعادل من دون أهداف، رغم أن 
العدد من  لعب منقوص  الطنجي  الفريق 
أيمن  محمد  العبه  طرد  بعد   ،53 الدقيقة 

ساديل من طرف الحكم سمير الكزاز.
ويحتل اتحاد طنجة، عقب هذا التعادل، 
المركز الخامس إلى جانب مولودية وجدة 
وحسنية أكادير ب� 17 نقطة، فيما ظل الدفاع 
الجديدي في المركز الرابع عشر ب� 11نقطة.

النتائج الكاملة
الوداد الرياضي – مولودية وجدة 1 – 1 

حسنية أكادير – نهضة بركان 1 – 2 
المغرب التطواني – الرجاء البيضاوي 2 – 3 

أولمبيك آسفي – سريع وادي زم 2 – 1 
الفتح الرباطي – نهضة الزمامرة 1 – 2 
يوسفية برشيد – الجيش الملكي 1 – 1 

المغرب الفاسي – شباب المحمدية 1 – 1 
الدفاع الجديدي – اتحاد طنجة 0 – 0 

 الكاتب العام  لجامعة 
الطائرة يرفض قرار 

التشطيب عليه ويسلك 
مسطرة القضاء

الكرة  لجامعة  السابق  العام  الكاتب  بوشتة،  استغرب محمد 
الطائرة ورئيس عصبة الشرق، في اتصال هاتفي مع الجريدة، لقرار 
التشطيب عليه من العضوية الجامعية، رغم أنه تقدم باستقالته 

قبل اتخاد هذا القرار.
الئحة  من  عليه  التشطيب  بقرار  توصل  أنه  بوشتة  وأضاف 
أعضاء المكتب المديري للجامعة موقع من طرف عضو جامعي 
دون تحديد صفته، علما بأن التشطيب على أي عضو يجب أن يكون 
ممهورا بتوقيع رئيسة الجامعة أو الكاتب العام، األمر الذي يجعل 
هذا القرار مخالفا لبنود القانون 30.09، وكذا القوانين واألنظمة 

التي تسير بها الجامعة.
وأضاف الكاتب العام السابق أن قرار التشطيب على أي شخص 
ينبغي أن يسبقه اجتماع للجنة التأديبية، اللهم إذا قام الشخص 
السلطة  يقبل  وال  ملموسا  يكون  أن  يجب  بخطأ جسيم  المعني 
التقديرية، مؤكدا على أنه لم يرتكب أي فعل يستوجب هذا القرار 
المجانب للصواب، ماعدا  مراسلة رئيسة الجامعة بصفته كاتبا 
عاما قصد تحديد موعد الجمع العام ودراسة بعض المشاكل، عقب 
اتفاق مع بعض األعضاء الجامعيين، بمن فيهم موقع قرار التشطيب، 
وهي المراسلة التي  لم تعجب لرئيسة الجامعة، حسب المتحدث 
إلى  المراسلة تراجعوا  اقترحوا عليه  نفسه، علما بأن األعضاء 

الوراء، وتركوه في مواجهة مباشرة مع رئيسة الجامعة. 
وشدد بوشتة على أنه، ونظرا لكونه جاء إلعطاء االضافة للعبة 
الكرة الطائرة وتسخير خبرته التي اكتسبها لفترة طويلة و كوينه 
في ميدان التسيير الرياضي، وجد أن الوضع الحالي ال يسمح 
بتقديم ما راهن عليه، مؤكدا على أنه لن يقبل بهذا القرار الجائر 
وسيسلك جميع المساطر القانونية إلرجاع األمور إلى نصابها، 

حفظا لكرامته وسمعته الكبيرة في ميدان التسيير الرياضي.
سعيد العلوي

النصيري يهدي 
االنتصار إلشبيلية  

إشبيلية  فريقه  النصيري  يوسف  المغربي  ال��دول��ي  ق��اد 
في  ل��واح��د،  بهدفين  س��وس��ي��ي��داد  ري���ال  مضيفه  على  للفوز 
ملعب  أرض��ي��ة  على  األح���د،  ي��وم  جمعتهما،  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة 
القدم. لكرة  إسبانيا  بطولة  من   33 ال���دورة  برسم  "»أنويتا«، 
وكان ريال سوسيداد سباقا للتسجيل بواسطة كارلوس فيرنانديز 
)د5(، ثم عدل النتيجة إلشبيلية فيرناندو ريجس )د22(، قبل أن 
يتمكن الدولي المغربي يوسف النصيري من توقيع الهدف الثاني 
في الدقيقة 24 ليمنح الفريق األندلسي الثالث نقاط. وهو الهدف 

رقم 16 في رصيده رفقة ناديه هذا الموسم بالدوري االسباني.
وشهدت هذه المباراة حضورا أساسيا أيضا للحارس ياسين بونو، 
 فيما تواجد الدولي المغربي اآلخر منير الحدادي في دكة االحتياط.

ورفع إشبيلية، عقب هذه النتيجة، رصيده إلى 64 نقطة في المركز 
وثالث  مدريد،  أتلتيكو  المتصدر  عن  نقاط  3ست  بفارق  الرابع 
نقط عن ريال مدريد )المركز الثاني(، ونقطة واحدة عن برشلونة 

)المركز الثالث(.

شدد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خالل هذا 
االجتماع الذي عقده المكتب المديري للجامعة، أول أمس األحد، بمركب 
محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة عبر تقنية المناظرة المرئية، على 
ضرورة تنظيم يوم دراسي بين أندية كرة القدم الوطنية والمديرية العامة 
للضرائب والصندوق الوطني للضمان االجتماعي، حيث أكد بالغ للجامعة 
على أن هذا اللقاء سيخصص لمناقشة موضوع تأدية الضرائب ألسرة كرة 

االجتماعي القدم، وكذا تأدية واجبات الصندوق الوطني  بداية للضمان 
من شهر يوليوز المقبل، من أجل العيش الكريم لما بعد الممارسة.

عرض  إلى  االجتماع  هذا  خالل  المديري،  المكتب  أعضاء  واستمع 
قدم  ه��واة،  القدم  لكرة  الوطنية  العصبة  رئيس  السنوسي،  لجمال 
القسم  ببطولة  الممارسين  سن  تخفيض  بشأن  جديدا  مشروعا  فيه 
ال  العبين   4 بتسجيل  السماح  مع  سنة،   25 دون  ما  إلى  هواة  األول 

يتجاوز سنهم 28 سنة. وإلى 23 سنة بالنسبة لبطولة القسم الثاني 
سنة.  25 سنهم  يتجاوز  ال  العبين   4 بتسجيل  السماح  مع   ه��واة، 
وبعد نقاش مستفيض، طالب المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية 
هذا  إطالق  الهواة،  عصبة  رئيس  من  ذاته،  البالغ  حسب  القدم،  لكرة 
المقبل، على أن  الكروي  المشروع بشكل استثنائي بداية من الموسم 

يتم تطبيق المشروع بأكمله سنة 2023.
اإلدارة  إعادة هيكلة  إطار  الوطنية، وفي  المنتخبات  وعلى مستوى 
الفئات  تقسيم  تم  أنه  على  البالغ  أكد  الوطنية،  للمنتخبات  التقنية 
13 سنة  من  أقل  من  األول  قطبين،  إلى  الوطنية  للمنتخبات  الصغرى 
إلى أقل من 20 سنة وسيكون تحت إشراف فتحي جمال، والثاني يشمل 
المنتخب الوطني األولمبي ومنتخب الالعبين المحليين، والذي عهد به 
إلى الحسين عموتة، كما تم تكليف رينالد بيدروس باإلشراف على قطب 
 كرة القدم النسوية، وهشام الدكيك على قطب كرة القدم داخل القاعة.
إلى  ذاته،  البالغ  أوضح  القارية،  البطوالت  بمباريات  يتعلق  ما  وفي 
استضافة  طلب  على  الجامعة  تأكيد  جددوا  الجامعي  المكتب  أعضاء 
نهائي عصبة األبطال اإلفريقية بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، 

كما  بالرباط،  اهلل  عبد  موالي  األمير  بمجمع  اإلفريقي  االتحاد  وكأس 
تم اختيار مدينتي وجدة وبركان الحتضان أول نسخة لعصبة األبطال 

اإلفريقية لكرة القدم النسوية.
يذكر أن هذا االجتماع استهل بقراءة الفاتحة على روح المرحوم رضا 
الساقي، العب نجم الشباب البيضاوي، الذي وافته المنية يوم األحد 
الماضي في المباراة التي جمعت فريقه بجمعية حسنية بنسليمان، قبل 
أن يندد أعضاء المكتب المديري للجامعة بما تعرض له أحد حكام عصبة 
فاس مكناس، من اعتداء برسم منافسات بطولة القسم الشرفي الممتاز 
لعصبة فاس – مكناس، مطالبين بتسليط أقصى العقوبات على مرتكبي 

هذا العمل الخارج عن الروح الرياضية.
وأبلغ محمد جودار، نائب رئيس الجامعة، ورئيس لجنة البنيات التحية، 
االجتماعية  القطاعات  لجنة  إشادة  للجامعة  المديري  بالمكتب  زمالءه 
بمجلس النواب، بالعمل الذي تقوم به الجامعة في مجال البنيات التحتية، 
خالل االجتماع الذي عقدته معها مؤخرا، مضيفا أن هذه اللجنة البرلمانية 
نوهت بالعمل التي تقوم بها الجامعة في هذا المجال، خصوصا احترامها 

التام لجميع المساطر القانونية واإلدارية.

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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من اجتامع املكتب املديري للجامعة

لقاء مرتقب بين أندية كرة القدم ومديرية الضرائب 
وصندوق الضمان االجتماعي لتأمين حياة ما بعد االعتزال

يحل فريق الوداد البيضاوي ضيفا 
ثقيال على سريع وادي، يومه الثالثاء 
لقاء  في  بخريبكة،  الفوسفاط  بمركب 
مؤجل عن دور ثمن نهائي كأس العرش 

لموسم 2019 – 2020.
المواجهة،  هذه  السريع  وسيدخل 
المقررة بداية من العاشرة ليال، برهان 

تحقيق التأهل، رغم أن الخصم يتواجد 
في أفضل حاالته. وهو رهان يعول عليه 
يعرف  الذي  الصحابي،  فؤاد  المدرب 
رفع  أج��ل  م��ن  ج��ي��دا،  األح��م��ر  البيت 
معنويات العبيه في سباق اإلفالت من 
خطر النزول إلى القسم الثاني، خاصة 
األخيرة  الرتبة  حاليا  يحتلون  وأنهم 

برصيد ثماني نقط فقط. 
هذه  ال���وداد  سيدخل  جانبه  وم��ن 
بأقل  العبور  تحقيق  بأمل  المباراة 
القوية  العروض  ومواصلة  مجهود، 
التي يقدمها هذا الموسم قاريا ومحليا، 
حيث بلغ ربع نهاية دوري األبطال ويحكم 
بالدوري  األول��ى  الرتبة  على  قبضته 

االحترافي، بفارق أربع نقط عن غريمه 
الرجاء.

وكان فريق سريع وادي زم قد طالب 
هذه  بتأخير  بالجامعة  البرمجة  لجنة 
24 ساعة، حتى يستفيد  ب�  المواجهة 
العبوه من فترة راحة إضافية، خاصة 
وأن منافسه برمجت له مباراة الدورة 12 

يوم الخميس ما منحه يوما راحة أكثر، 
بيد أن هذا الطلب قوبل بالرفض، ألن 
اللجنة احترمت الشرط الزمني الفاصل 

بين المباريات.
يذكر أن المتأهل عن هذه المواجهة 
سيجد في طريقه شباب المحمدية في 

دور ربع النهائي.

الوداد يحل، اليوم، ضيفا ثقيال على سريع وادي زم في ثمن نهائي الكأس

من أهم قرارات اجتماع المكتب الجامعي األخير

التعادل يحسم المواجهات األخيرة من الجولة 12 من الدوري االحترافي

الدفاع الجديدي يواصل التخبط يف أسفل الرتتيب

أولمبيك خريبكة ويظل  الطاس يفاجئ 
في الرتبة األخيرة ببطولة القسم الثاني

ضيفه  البيضاوي  االت��ح��اد  فريق  فاجأ 
األحد،  أمس  اول  مساء  خريبكة،  أولمبيك 
وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن 
فعاليات الدورة 18 من بطولة القسم الثاني.

وتمكن الطاس من تحقيق انتصاره الثاني 
هذا الموسم لكنه لم يشفع له في التخلص 
من الرتبة األخيرة التي يحتلها برصيد 16 
كبيرة  خدمة  قدم  المقابل  في  لكنه  نقطة، 
لفريق الريادة، والسيما الوداد الفاسي، الذي 
الثمين  فوزه  الصدارة، مستفيدا من  اعتلى 
على الراسينغ البيضاوي بهدف دون مقابل، 
حيث تراجع األوصيكا إلى الرتبة الثالثة ب� 30 
نقطة، رفقة نادي سطاد المنهزم أمام اتحاد 

الخميسات بهدفين مقابل هدف واحد.
ورغم هزيمته بميدانه أمام ضيفه الشباب 
الرياضي السالمي بهدفين مقابل هدف واحد، 
حافظ أولمبيك الدشيرة على رتبته األولى، 
التي بات يتقاسمها مع الواف، فيما ارتقى 
الثالثة برصيد  الرتبة  إلى  السالمي  النادي 

30 نقطة.
واكتفى فريق الكوكب المراكشي بالتعادل في لقائه 
المحلي أمام جاره شباب بنجرير، بهدف لمثله، ليرفع 
الفريق الرحماني رصيده إلى 21 نقطة، فيما ظل الفريق 

المراكشي في الرتبة 14 برصيد 17 نقطة.
وتمكن فريق وداد تمارة من تحقيق فوزه الثاني منذ 
بداية الموسم، وكان على حساب ضيفه شباب خنيفرة 
بهدف واحد، ليحافظ على رتبته ما قبل األخيرة بعدما 

رفع رصيده إلى 17 نقطة.

النتائج

جمعية سال – النادي القنيطري 1 – 1
وداد تمارة – شباب خنيفرة 1 – 0 

أولمبيك الدشيرة – الشباب السالمي 1 – 2 
الكوكب المراكشي – شباب بنجرير 1 – 1 

الوداد الفاسي – الراسينغ البيضاوي 1 – 0 
االتحاد البيضاوي – أولمبيك خريبكة 2 – 1 

سطاد المغربي – اتحاد الخميسات 1 – 2 
رجاء بني مالل – اتحاد تواركة 0 – 1 

لطاس ينتفض أمام األوصيكا



 توصلت دراسة حديثة، إلى أن اإلجهاد 
Zoom يؤثر  باستخدام تطبيق  المرتبط 
على النساء بشكل أقوى من الرجال، حيث 
أجبر الوباء المستمر ماليين العمال على 
افتراضية،  في اجتماعات  ساعات  قضاء 
»إجهاد  ظاهرة  من  متزايد  عدد  ويعاني 
جامعة  م��ن  ل��ل��دراس��ة  ووف��ًق��ا   ،»Zoom
ستانفورد، فإن اإلرهاق الناجم عن جلسات 
الجميع  على  يؤثر  ال  الفيديو  مؤتمرات 

بالتساوي.
 ووفقا لما ذكرته صحيفة »ديلى ميل« 
النساء  أن  الباحثون  اكتشف  البريطانية، 
كن أكثر عرضة بمرتين من الرجال لإلبالغ 

.Zoom عن الشعور بالتعب بعد مكالمة
 ويفترض العلماء هذه النتائج بسبب أن 
النساء يميلون إلى عقد اجتماعات أطول، 
عن  الناجم  للقلق  عرضة  أكثر  ويكونون 
»االهتمام الذاتي« لميزة المشاهدة الذاتية 

لمنصات مؤتمرات الفيديو.
 قال جيفري هانكوك، أستاذ االتصاالت 
المشارك  والمؤلف  ستانفورد  جامعة  في 
بالدراسة، »يشير االهتمام المركز على الذات 
أو  المرء  ظهور  بكيفية  الوعي  زيادة  إلى 

ظهوره في محادثة«.
 وأجرى هانكوك وزمالؤه استطالًعا ألكثر 
اإلرهاق  مستوى  حول  مشارك   10300 من 
منصات  استخدام  أثناء  منه  يعانون  الذي 
مؤتمرات الفيديو، وأفاد واحد من كل سبعة 
أنهن  المستجوبات  النساء  من   )13.8%(
مكالمات  بعد  »الشديد«  باإلرهاق  يشعرن 
 20 بين  من  فقط  بواحد  مقارنة   ،Zoom

)%5.5( من الذكور.
 في حين أفاد الرجال والنساء أنهم حصلوا 

على نفس العدد تقريًبا من االجتماعات في 
يوم معين، كانت اجتماعات النساء تميل إلى 
العمل لفترة أطول، كما كانت فترات الراحة 

بينها أقل.
إلى  السابقة  األب��ح��اث  أش��ارت   وكانت 
والمشاعر  للقلق  عرضة  أكثر  النساء  أن 
السلبية عند النظر في المرآة، كما أن النساء 
المشاركات في دراسة ستانفورد أكثر عرضة 
لإلبالغ عن شعورهن بأنهن محاصرات بسبب 
مجال رؤية الكاميرا المحدود، وغير قادرات 
على التحرك أو اإليماء أو استخدام لغة الجسد 

الكاملة.
ال��ع��وام��ل  أن  إل���ى  ال��ت��ق��ري��ر   وأش�����ار 
أكثر  أيًضا  كانت  األخ��رى  الديموجرافية 
فكان   ،Zoom بتعب  ل��إلص��اب��ة  ع��رض��ة 
األشخاص األصغر سًنا أكثر عرضة لإلبالغ 
عن الشعور بالتعب بعد إجراء مكالمة جماعية 
عبر الفيديو مقارنة بالمستجيبين األكبر سًنا، 
عن  الداكنة  البشرة  ذوى  األشخاص  وأبلغ 
مستويات إجهاد أعلى قلياًل من المشاركين 

البيض.

»شاهد مرور الوقت أمام 
عينيك«.. كيف تغيّر العالم 
على مدار العقود الماضية مع 

! Google Earth

يطلق برنامج Google Earth ميزة جديدة تسمى Timelapse، ستسمح 
للمستخدمين بمعرفة كيف تحولت قطعة أرض بمرور الوقت.

لبرنامج  تحديث  أكبر  باعتباره  بالتحديث  التكنولوجيا  شركة  وأشادت 
Google Earth منذ عام 2017. وتكشف أكثر من 24 مليون صورة التقطتها 
األقمار الصناعية التي تدور في مدارات حول العالم، وجمعتها شركة البحث 

العمالقة، عن التغيير السريع الذي مر به عالمنا في العقود األخيرة.
وسيتمكن المستخدمون من إلقاء نظرة على األدلة الواقعية لتغير المناخ، 
الحضرية  للمدن  األطراف  المترامي  واالنتشار  الزراعي،  التوسع  وعالمات 

الكبرى المزدهرة.
العالم  Google Earth لألشخاص برؤية أي جزء من  برنامج  ويسمح 
بتقنية 4D، ولكن كان يقتصر في السابق على أحدث بيانات األقمار الصناعية.

ولكن اآلن، أدخلت الصور التاريخية من وكالة ناسا واالتحاد األوروبي إلى 
المنصة للسماح للناس بمقارنة شكل قطعة أرض اآلن، بالسنوات الماضية.

 Google في Timelapse وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ميزة
Earth، واالنتقال إلى أي مكان على هذا الكوكب لرؤية تغيره بمرور الوقت.

وسُتقدم مع مجموعة متنوعة من المجموعات للمناطق التي قد تكون ذات 
أهمية خاصة، ومعلومات عن مجموعة البيانات المتاحة.

وتقول غوغل في إحدى المدونات: »إن إنشاء مقطع فيديو بفاصل زمني 
 Earth في بحجم كوكب، يتطلب قدرا كبيرا مما نسميه »تحليل البكسل« 
Engine، منصة غوغل السحابية للتحليل الجغرافي المكاني. وإلضافة صور 
Timelapse متحركة إلى Google Earth، جمعنا أكثر من 24 مليون صورة 
أقمار صناعية من عام 1984 إلى عام 2020، تمثل أربعة مليارات من وحدات 
البكسل. واستغرق األمر أكثر من مليوني ساعة معالجة عبر آالف األجهزة 
القمر الصناعي في  20 بيتابايت من صور  Google Cloud لتجميع  في 
فسيفساء فيديو واحدة بحجم 4.4 تيرابكسل - أي ما يعادل 530000 مقطع 

.»!4K فيديو بدقة
وقامت برامج األقمار الصناعية مثل Landsat، التي تديرها وكالة ناسا، 
والمسح الجيولوجي األمريكية )USGS( وبرنامج »كوبرنيكوس«، الذي يديره 

. Timelapse االتحاد األوروبي، بتغذية البيانات التي صنعت غوغل بها
وقالت غوغل إنها ستكون مفتوحة أيضا للعمل مع وكاالت الفضاء األخرى، 
التي قد يكون لديها المزيد من صور األقمار الصناعية، مثل JAXA وISRO، إذا 
كانت تشارك أحالم البيانات المفتوحة لشركة غوغل وناسا واالتحاد األوروبي.

يمكن  الذي  المكان  على  قيود  توجد  ال  إنه   Timelapse مطورو  ويقول 
ألي شخص أن ينظر إليه، مع دقة ووضوح منخفض بما يكفي لعدم تشكيل 

خطر أمني.
لذلك، لن يتم إزالة القواعد العسكرية وغيرها من المناطق السرية أو إخمادها.

 Timelapse أكثر من 800 مقطع فيديو من بيانات Google Earth وأصدر
 ،Google Earth للجمهور لمشاهدتها دون الحاجة إلى البحث عنها على

والتي سُتنشر على »يوتيوب«.
المدينة  فيغاس،  الس  تطور  رؤية   ،Timelapse قوة  على  األمثلة  ومن 
األسرع توسعا في الواليات المتحدة في العقود األخيرة. ومشاهدة الغابات 
تختفي وكذلك األنهار الجليدية؛ ومشاهدة بناء جزر النخيل االصطناعية في 

دولة اإلمارات، ورؤية مزارع شمسية ضخمة تنبثق.
وتقول غوغل: »عندما نظرنا إلى ما كان يحدث، ظهرت خمسة موضوعات: 
تغيير الغابات والنمو الحضري ودرجات الحرارة المرتفعة ومصادر الطاقة 

والجمال الهش لعالمنا«.
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نشطاء حقوقيون يعترضون على 
استحداث نسخة من »إنستغرام« لألوالد 

وّجه تحالف دولي من المتخصصين في مجال 
حقوق الطفل، الخميس، رسالًة إلى رئيس ”فيسبوك“ 
النظر عن  مارك زاكربرغ يحضه فيها على صرف 
خطته إلطالق نسخة من ”إنستغرام“ لمن هم دون 

ال� 13.
وفي الرسالة التي وجهتها ”حملة من أجل طفولة 
خالية من اإلعالنات“، وهي مجموعة تكافح التسويق 
الذي يستهدف األوالد، اعتبر الموقعون أن استحداث 
لألوالد دون ال� 13 ”ليس  نسخة من ”إنستغرام“ 
العالج الصحيح وسُيعِرّض المستخدمين الصغار 

لخطر كبير“.
وأضافوا: ”مع أن جمع البيانات العائلية وكسب 
جيل جديد من مستخدمي إنستغرام يعد أمرا مفيدا 
المحتمل  فمن  فيسبوك،  أرباح  إلى  بالنسبة  جدا 
من  إنستغرام  استخدام  زيادة  إلى  ذلك  يؤدي  أن 
للتأثر  كبيرة  بدرجة  القابلين  الصغار  األوالد  قبل 
بما توفره المنصة من وظائف تتيح استغاللهم“.

أمريكا  في  منظمات  تواقيع  الرسالة  وحملت 
الشمالية وأوروبا وأفريقيا وأستراليا.

ستيفاني  ”فيسبوك“  باسم  الناطقة  وقالت 
أوتواي: ”لقد بدأنا استكشاف نسخة من إنستغرام 

للمراهقين األصغر سنا“.
وأضافت: ”ندرك أن أي تجربة نطورها يجب أن 
تعطي األولوية لألمان والخصوصية، وسنتشاور 
مع خبراء في تنمية األطفال وسالمتهم وصحتهم 
النفسية، وكذلك مع المدافعين عن الخصوصية“.

وأكدت ”فيسبوك“ أن أي إعالنات لن ُتعرض في 
نسخة ”إنستغرام“ المخصصة للصغار.

ف��ى ظ��ل االه��ت��م��ام ب��ال��ص��ورة 
الفوتوغرافية وتشجيع المصورين 
ع��ل��ى ال��ت��ق��اط أف��ض��ل ال��ص��ور 
بعدساتهم الشقية، أعلنت منظمة 
الفائزين  عن  العالمية  التصوير 
للتصوير  المرموقة  المسابقة  في 
المحترف »جوائز سوني العالمية 

للتصوير2021«.
يتم في هذه المسابقة منح لقب 
مصور العام 2021، باإلضافة إلى 
جائزة نقدية قدرها 25000 دوالر، 
التصوير  معدات  من  ومجموعة 
الرقمي من سوني، لمصور وثائقي 
مشهور كريغ إيستون من المملكة 

المتحدة.
وقد فازت صورة  غزو الجراد في 
اإلسباني  للمصور  أفريقيا،  شرق 
لويس تاتو، الفائزة في »فئة الحياة 

البرية والطبيعة االحترافية«

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

كيف يؤثر تطبيق Zoom على النساء؟.. 
دراسة تكشف تأثير االجتماعات االفتراضية

الصور الفائزة  في مسابقة المحترفين »فئة 
الحياة البرية والطبيعة االحترافية« 2021

صاحبة أطول شعر 
بالعالم تقصه وتتبرع 

به لمتحف أمريكي 

قصت الهندية نيالنشي باتيل التي تبلغ من العمر 18 
عاما، الحاصلة على لقب أطول شعر لمراهقة، شعرها 
ألول مرة منذ 12 عاما، لتتبرع به إلى متحف »ريبليز«.
الفيديو، يظهر باتيل، وهي تحصل  وانتشر مقطع 

على قصتها األولى منذ أكثر من عقد.
وفازت نيالنشي بلقب أطول شعر على اإلطالق لمراهقة 
في عام 2018، عندما كانت تبلغ 16 عاما من العمر، 

وكان طول شعرها 170.5 سم.
وفي يوليو الماضي، قبل عيد ميالدها ال�18 مباشرة، 
تم قياس شعر نيالنشي للمرة األخيرة، وقد بلغ 200 
سم، ما جعلها تكسر رقمها القياسي السابق المسجل 

في موسوعة »غينيس«.
واستغرق األمر من نيالنشي بعض الوقت لتقرر ما 
الذي ستفعله بشعرها بعد أن قصته، حيث كانت تفكر 
في ثالثة خيارات، بيعه بالمزاد العلني أو التبرع به 

للجمعيات الخيرية أو لمتحف.
وبعد مداوالت مع والدتها، التي كانت تساعدها في 
غسل شعرها وتصفيفه مرة واحدة في األسبوع، قررت 
الفتاة التبرع به لمتحف »ريبلي« الذي يهتم باألشياء 

الغريبة والنادرة.

عطل فنى فى تويتر يؤثر 
على أالف المستخدمين 

حول العالم
 

تعرض موقع التواصل االجتماعى »تويتر«، لعطل 
الوصول  إمكانية  دون  مستخدم  ألف   40 تارًكا  فنى، 
والتغريد، عبر الشبكة االجتماعية، وفقا لصحيفة »ميرور 

البريطانية«.
وبدأ مستخدمو الموقع فى اإلبالغ عن المشكالت قبل 
6 ساعات تقريبا، حيث أكد الكثير من المستخدمين أن 
التغريدات ال يتم تحميلها والبعض قال إنهم لم يتمكنوا 

من تسجيل الدخول إلى التطبيق.
يعمل  إنه  تويتر  لموقع  الفنى  الدعم  حساب  وقال 
اآلن على حل المشكلة، وكتب حساب الدعم الفنى فى 
تغريدة: »ربما ال يتم تحميل التغريدات لبعضكم، نحن 
نعمل على إصالح مشكلة وستعودون أونالين قريبا«.

 أبلغ حوالي 40 ألف مستخدم على تويتر عن مشكالت 
في موقع التواصل االجتماعى قبل 6 ساعات، وفًقا لموقع 

.Downdetector.com مراقبة انقطاع التيار
الخدمة  انقطاع  »خريطة  أيًضا  الموقع  نشر  كما 
تم  التي  المشكالت  ُتظهر  والتي  تويتر،  على  موقع 
اإلبالغ عنها من قبل األشخاص في جميع أنحاء أوروبا 

والواليات المتحدة.
ووفًقا للخريطة ، يواجه المستخدمون في المكسيك 
أيًضا  والفلبين  إفريقيا  وجنوب  الجنوبية  وأمريكا 

مشكالت مع الموقع.

سيكون القمر الكامل لشهر أبريل هو األكبر واألكثر سطوعا في العام، 
حيث سيظهر كأول قمر من أصل اثنين فقط من األقمار العمالقة التي 

سيشهدها العام 2021.
ويحدث هذا المشهد الفريد عندما يكون القمر في أقرب نقطة له إلى 
األرض في مداره، ما يؤدي إلى الظاهرة المعروفة باسم القمر العمالق 

الوردي.
4.31 صباحا  وسيبلغ القمر العمالق هذا الشهر ذروته في الساعة 
بتوقيت غرينتش يوم 27 أبريل، لكنه سيظهر ممتلئا في السماء للمراقبين 
العاديين على مدار 3 أيام بدءا من 26 أبريل إلى غاية 28 من الشهر ذاته.
وُيشار عادة إلى القمر الكامل لشهر أبريل باسم القمر الوردي، وفقا لقبائل 
األمريكيين األصليين والمستوطنين االستعماريين في الواليات المتحدة.

%15، وفي الواقع  وسوف يلمع بدر أبريل أكثر من المعتاد بنسبة 
لن يكون لونه ورديا، كما يوحي اسمه، على الرغم من أنه يمكن أن يظهر 
باللون الوردي في ظروف معينة، ولكنه يدين باسمه إلى أزهار الربيع في 
نصف الكرة الشمالي، وعلى وجه التحديد، لنوع من الطحالب الوردية 

يسمى Phlox Subulata والتي تزهر في هذا الوقت من العام.
وسيكون بدر أبريل أول قمر عمالق منذ مايو الماضي، عندما مر القمر 
على بعد 360 ألف كيلومتر )224 ألف ميل( من األرض. وسيمر بدر شهر 
أبريل الجاري على بعد 357378 كم فقط من األرض عند نقطة الحضيض.
ويجب أن يعني القرب من القمر أنه سيكون من الممكن مشاهدة الحفر 

وغيرها من الميزات السطحية، حتى دون منظار أو تلسكوب.
وسيظهر القمر العمالق أكبر عندما يرتفع أو يغرب في األفق بسبب 
تأثير يسمى »وهم القمر«، حيث يتم خداع العين لمقارنة حجمه مع األشياء 

الموجودة في خط الرؤية مثل األشجار أو المباني.
وأوضح ميتزي آدامز، عالم الطاقة الشمسية في مركز مارشال لرحالت 
الفضاء التابع لناسا: »نظرا ألن هذه األجسام القريبة نسبيا أمام القمر، 
يتم خداع أدمغتنا لالعتقاد بأن القمر أقرب كثيرا إلى األشياء الموجودة 

في خط رؤيتنا«.
وأضاف: »يظهر القمر أكبر فقط، عند شروقه أو غروبه، مقارنة بحجمه 
عندما يكون فوق الرأس مباشرة، ألنه ال توجد كائنات قريبة يمكن مقارنتها 

به«.
وتشير تنبؤات الطقس بعيد المدى من مكتب األرصاد الجوية إلى أن 
أواخر أبريل ستكون فرصة جيدة لرواد السماء لمشاهدة القمر الوردي 

العمالق، بفضل الطقس الجيد.

البدر األكبر واألكثر سطوعا في العام ..
 القمر الوردي العمالق يزين السماء في 27 أبريل

سيكون القمر الكامل لشهر أبريل هو األكبر واألكثر سطوعا في العام، 
حيث سيظهر كأول قمر من أصل اثنين فقط من األقمار العمالقة التي 

الفريد عندما يكون القمر في أقرب نقطة له إلى 
األرض في مداره، ما يؤدي إلى الظاهرة المعروفة باسم القمر العمالق 

 صباحا 
 أبريل، لكنه سيظهر ممتلئا في السماء للمراقبين 

شار عادة إلى القمر الكامل لشهر أبريل باسم القمر الوردي، وفقا لقبائل 

، وفي الواقع 
الموجودة في خط الرؤية مثل األشجار أو المباني.على الرغم من أنه يمكن أن يظهر 

توصلت دراسة حديثة، إلى أن اإلجهاد 
يؤثر 
على النساء بشكل أقوى من الرجال، حيث 
أجبر الوباء المستمر ماليين العمال على 
افتراضية،  اجتماعات 
إجهاد 
جامعة  م��ن  ل��ل��دراس��ة  ��ا 
ستانفورد، فإن اإلرهاق الناجم عن جلسات 
الجميع  على  يؤثر  ال  الفيديو  مؤتمرات 

ديلى ميل« 
النساء  أن  الباحثون  اكتشف  البريطانية، 
كن أكثر عرضة بمرتين من الرجال لإلبالغ 

.
ويفترض العلماء هذه النتائج بسبب أن 
النساء يميلون إلى عقد اجتماعات أطول، 
عن  الناجم  للقلق  عرضة  أكثر  ويكونون 
لميزة المشاهدة الذاتية 

قال جيفري هانكوك، أستاذ االتصاالت 
المشارك  والمؤلف  ستانفورد  جامعة  في 
يشير االهتمام المركز على الذات 
أو  المرء  ظهور  بكيفية  الوعي  زيادة  الكاملة.ًعلى نفس العدد تقريًبا من االجتماعات في على نفس العدد تقريبا من االجتماعات في على نفس العدد تقريًبا من االجتماعات في إلى 

Timelapse Google Earth


