
إبنك،
شاعر تونس أبو القاسم الشابي هو الذي ربى خيالي، بيدين 
من طني ونرجس، وهواء تأتي به الرومانسية والثورة في آن 
واحد، تأتي به  أصائل الربيع كما فصُل الحرية. لست الوحيد 
ليس  كما  الشابي،  مع  رمزية  قرابة  ربطته  الذي  جيلي،  من 
الشعر هو القرابة الوحيدة معك، ومع أجيال منا، هناك أيضا 
فقه الواقعية.. وأنا أعتقد بأنني كنت أيضا عرضة للواقع، في 
ما يتعلق بالسياسة، والفكر السياسي، وقد أعجبت باملجاهد 

بورقيبة ومدرسته وتصوره ملجتمعات ما بعد االستقالل.
في ثنائية فريدة، كان الشعر يقودنا إلى البحث عن الفكرة ما 
وراء الفكرة الذاتية، وعن حدود جديدة خارج الحدود، لنلتقي 

بالفعل السياسي!
وبذلك، فتونس، أنِت يعني، مركبة في هويتي إزاءك:هي مزية 
ثورات  عادة  تسبقها  التي  السياسية،  الواقعية  ومهد  الشعر 
ولعلها/ سياسية،  إغراء  تجربة  أيضا  وهي  تحرير   وحروب 
لعلك  أكثر الدول املغاربية تأثيرا في صناعة ذائقتي الشعرية، 
وميوالت الواقعية الثورية، كما عركتها التجربة التونسية في 

سياسات ما بعد املعارك التحررية..
 بْيد أن آخر شيء مع ذلك، يحفر نهره  في أعماقي كان هو 

توديع ابنك، حبيبك، شهيدك شكري بلعيد..
ما زلت أذكر تلك الجنازة املهيبة

وما زلت أذكر القنابل املسيلة للدموع…
وما زلت أذكر الحشود األنثوية التي تتقدم املشيعني 

كان ذلك في يوم فبرايري شاحب من سنة 2013،  
وصلنا تونس، في بداية الليل. كانت العاصمة باردة، ماطرة، 
والنقابي،  السياسي  املغربي،  الوفد  نزل  غريب.  بنور  مضاءة 
ليجد في استقباله الطيف التونسي، من النقابي إلى املناضل 

في الجبهة الشعبية.
النقابي التونسي عبد الرحمان، أجابنا بصوت قصير وجملة 
قصيرة، قاسية وسريعة مثل طلقة: عندما سمع السؤال: »كيف 
»كنا ننتظر  الجواب سريعا، وحادا:  الفاجعة«؟ كان  تعيشون 
الفاجعة، لم نكن نعرف فقط الشخص والتوقيت«، ثم غرق في 

الصمت.
في  وحقائبنا  مباشرة،  املطار  من  العائلة،  بيت  إلى  قادنا 
صندوق سيارته البسيطة والصغيرة، كنت رفقة ثريا الحرش 
وعبد الواحد بنشريفة. تحدثنا أكثر مما تحدث عبد الرحمان، 

الذي يعرفه النقابيان معرفة جيدة.
قادنا على طول شارع الحبيب بورقيبة، ثم عرج على زقاق 
قال إنه ال يعرف اسمه بالتدقيق، دخلنا زقاقا شعبيا آخر يليه. 
الهامش نام باكرا، اللهم الرفاق في املقر املحلي لحركة األحرار 
وتنتصب جدران  أكثر،  منعطف ضيق  املوحدة.  الديمقراطيني 
العائلة، ودلفنا  بيت  البيضاء، بسيطة وشعبية. دخلنا  البيت 
نساء  العائلة،  وجدنا  تابوت،  في  الشهيد  جثمان  بها  غرفة 
وشبابا حول الجثمان. كان التابوت مغطى بالعلم الوطني وباقة 
من »الرئيس الفلسطيني،  الورد الوارفة تحمل توقيعا خاصا: 
ورئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية محمود 

عباس«.
ألرملة  العزاء  لنقدم  واحدة،  واحدا،  واحدا،  واحدا  تقدمنا، 
الجليل  بحزنها  كانت جميلة  بلعيد،  الخلفاوي  بسمة  الشهيد 
مطر  على  موشكة  متأملة،  بدت  شعرها،  تلف  البياض  وهالة 
إلى  أنظر  وأنا  ذهني،  إلى  مابدر  أول  بأن  لها  قلت  ملا  حزين. 
سيارة الشهيد، والدم يخيطها، هو صورة الشهيد عمر بنجلون 
»إيه، نحن من نفس  وحكيت لها قليال عن الجريمة، قالت لي 
قبيلة الدم والشهداء«. كانت تستمع ألعضاء وعضوتي الوفد 

بانتباه الشارد في األلم.
لم  املالمح،  جامد  التونسي،  بطربوشه  كان  الشيخ،  والده، 
إنه  قال  عينيه،  في  مليا  النظر  من  نحوه  أتقدم  وأنا  أتمالك 
فقد بصره، وقال من سيناديني بايا، وقال من »سيزورني كل 
أنجبت  رجال  فيك  هلل  بارك  له:  وأسررت  جبينه  قبلت  أحد«. 

رجال مثله«.
آويت إلى فاجعة صامتة، وبدأت حكاية القتل تكتمل:

كانت الساعة الثامنة وعشر دقائق، عندما نزل شكري بلعيد، 
من بيته، في عمارة باملنزه السادس. كالعادة فتح الباب الخلفي 
للسيارة ليضع محفظة املحامي، ثم يتقدم نحو الباب األمامي، 

يفتحه ثم يجلس لكي يسوق.
تقدم  املتعثرة،  األولى،  انطالقتها  في  تتحرك،  والسيارة 
سوداء  جلدية  جاكيت  يلبس  العمر،  مقتبل  في  وكان  القاتل، 
وسروال جينز أزرق، يعتمر قبعة رياضية، كأي شاب تونسي 
من الجيل الجديد. استل مسدسه، أطلق الرصاصة األولى من 
كان  ربما  دمه،  في  يتململ  الشهيد  بدأ  السيارة.  زجاج  خلف 
يحاول الخروج، أو السرعة. رآه القاتل، كسر زجاج السيارة، ثم 
وجه ثالث رصاصات جديدة، رصاصتان في الرأس ورصاصة 
ثالثة في القلب. كان القاتل دقيقا، دقة املحترفني. رفيق شكري 
عم  وملا  رأسه،  أحنى  أن  هو  فعله  رد  كان  السيارة،  في  بلعيد 

الصمت، رفع رأسه ليجد املحامي غارقا في دمه.
يحرس  الذي  »حميد«،  املغربي  الحارس  كان  بعيد،  غير 
بحس  املغربي  فطارده  القاتل  هرب  يقترب،  بدأ  قد  العمارة، 
تلقائي وشجاعة فورية. مرافق الشهيد، أيضا بدأ يركض خلفه. 

بدأ القاتل في إطالق الرصاص عليهما لردعهما.
غير بعيد عن العمارة، كان شريكه في الجريمة ينتظره على 

منت دراجة نارية والبقية معروفة.
هزت الجريمة كيان تونس، وكنا نتابع األهل واألصدقاء وهم 
يتوافدون على غرفة الجثمان، أحدهم اشتعل رأسه شيبا، كمال 
الجنبوبي، قال عبارة جافة بدوره: كيف حالكم يا رئيس اللجنة 

التأسيسية في بلد يقوده الخوف اآلن؟
 .»Je vais mal« »جو في مال«

لكنك يا تونس صديقتي، كنت قد دسست في أعماقي نجوما 
يفيض  الذي  هو  خفيا،  ذاكرتي.وحبا  في  أضواؤها  تكدست 
ببعضه في اللغة..الزلِت آية، كما في القصيدة، كما في البرنامج 
التونسيني  أحالم  في  كما  العرب،  ليل  من  للخروج  الثوري 

والتونسيات الذاهبني إلى املستقبل.

)النص الذي ساهمت به في الكتاب الجماعي »غبطة 
الجوار« شهادات متقاطعة ملثقفني من املغرب وتونس .. 
والذي كان ثمرة إبداع السفير الصديق حسن طارق…(.

يعودون اليوم إلى المغرب يجرون أذيال الخيبة
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على امتداد جغرافية المملكة

الداخلية وال�ضحة تقرران اإجراءات جديدة للرفع 
من اأعداد الم�ضتفيدين من الحملة الوطنية للتلقيح

عرٌب �ضد اأنف�ضهم: ف�ضحة بين ما َفِني وما هو اآت

n أحمد المديني 
كان موقعنا وانتماؤنا، فال يمكن  أّيًا 
إنه  املوضوع،  هذا  حافة  من  نقترب  أن 
 )Un gouffre(فعال حافة، ال بل هاوية
األبرياء،  بسيما  عليه  ُنقبل  أن  يمكن  ال 
كأن أيدَينا نظيفٌة، ووجوَهنا ناصعٌة، قد 
خّط الزمن على جبيننا تجاعيَد الحكمة 
ومْيسَم الوقار.  نحتاج، أيضا، إلى كثير 
حول  نجلس  إذ  الحياء،  التواضع،  من 
وليمَة  فوقها  لنضع  سياساتنا  مائدة 
تاريخنا بأطباقه املختلفة، ما طاب، وما 
عِفن. وهذه أول مفارقة، وتخفيفًا، َحَرٍج 
سّبابة  ألقطع  منها  سأعفيكم  يواجهنا، 
تلك،  الكبيرة  التخوين  وكلمات  اإلدانة 
ُتقذف مرة صوابا، أخرى طلقات طائشة، 
املطلوبني،  املدانني  أخطأت  أن  بعد 

يمشون في األرض مرحا.
لها وحدي ُأدِخُلها  ُأعفيكم منها وألتحمَّ

وبها إلى كهف العزلة املطلقة والضرورية 
للنُّسك،  طلبًا  أو  هربًا  ال  يِلجه  للكاتب، 
ربما،  املتبّقي  الوحيد  املكان  ألنه  ولكن 
بعد أن تّم االستيالء باسم الحفاظ على 
جميع  على  )ُهم(  والحياة  النوع)ُهم( 
تقريبا.  املمكنة،  الحياة  وأشكال  أنواع 
بالرغم من هذا، فهو كهٌف بمثابة مالذ: 
نشَر  فيه  أجّرب  ومريح،  فسيٌح  مكاٌن 
خليقتي تجريبًا، أوال، ألفهم معنى حيازَة 
امتالَك  وثانيا،  تطبيقها،  وكيفية  سلطة 
أّيًا  األحكام  بمقدرة تسطيِر  الحكم  زمام 
أن  هّم  ما  هواي،  على  وتنفيِذها  كانت 
بالداخل،  أفتك  فأنا  الخارج،  بنا  يفتك 

باعتباري صانع قرار، هكذا يفعلون. 
عن  غنى  في  القرار  أن أصحاب  أعلم 
مثل هذا الهذيان، فبالنسبة ألناس عقالَء 
ومناورات  السياسة  لعبة  في  ومحّنكني 
األحوال، للمجتمعات والتشريعات وربما 
وحسب  نوع،  كل  من  بالخبرات  الدول، 
بها،  أدراني  ما  أخرى  ومهارات  الطلب، 
كالمي ال يقدم وال يؤخر، بل فيه طيش، 
وتعتبرونه  معه  ستتسامحون  وتفّضاًل 
على  وجدان،  وخطاَب  خاطر،  فيَض 
اعتبار أن القوَل الفصَل في النهاية، بل 
ومنُذ البداية، يرجع إلى اإلرادة الحكيمة 
ما  القرار،  لُصّناع  والصارمة  والنّيرة 
ألطفها هذه التسمية املهذبة، تنوب عن 
فظاظة ُصّناع االستبداد، في حّدهم الحّد 
بني الجّد واللعب، بيدهم إن شاؤوا نشَر 
العدل وإحقاق الحق، وبسَط الرزق، وما 
الشعوب،  إرادة  سلَب  وبيدهم  شاؤوا، 
وجارى  ساير  ما  إال  الحقوق  بمصادرة 
يوم  إلى  فاستتّب،  أطاع  وبَم  ولبّى، 

الّنشور.  
حديث وجدان، مذموٌم، منهيٌّ عنه مثل 
وما علمناه الشعر وما ينبغي  الشعر،« 
فُدعاُته  كذلك،  أنتم،  لكم  ينبغي  وما  له« 
يتبعهم  أي  الشعراء،  صنَو  وَقّوالوه 
فال  يهيمون،  واٍد  كل  وفي  الغاوون، 
عجب، إذن، أن يأتي كالمي على صيغته، 
على  ُيحَمل  أن  بالضرورة  يستدعي  وال 
، ُمطلُق الجد  محمَل الجد، وفي آن هو كلُّ
، وهذا وجه خالف آخر بيننا. ُيفترض أن 
له حديثا أو فعال نقيضا، ُيظهر ضعَفه، 
القَدُح  له  يزال  ويكِسر شوكَته، كان وما 
ينقص  إنه  وطويال  كثيرًا  قيل  املعلَّى، 
هذا  العقل،  نعني  واملسلمني،  العرب 
واملفاهيم  واملنهج  املنطق  من  التركيب 
ومعرفة سواء السبيل، هو كذلك أخلفنا 
وها  بزمامه،  يوما  أمسكنا  معه،  العهد 
نحن بحمد اهلل نعود لنسَبح في الظالم، 
وقد  بالنعال  ويضربن  نساؤنا  ُتسبى 
يبقى،  ترى  فماذا  الرجال،  ِخصاء  تقاَدم 

اللهم كالم كالهواء، هوى!
ومع هذا وذاك، فهو موضوٌع ال يمكن 
بل  الزب،  بضربِة  هكذا  منه،  اليد  نفُض 
اطالع  من سعة  تعرفون  ما  إلى  يحتاج 
املناورة  على  قدرٍة  وخاصة  وُدربة 
من  يلزم  ما  استخدام  وإلى  جال،  والسِّ
ُعدة وعتاِد فّن الحجاج، ليس في وجهه 
البالغي املحض، أضف إليه تقليَب وجهة 
النظر واللعب باألقنعة واملواقع، وإلباس 
هذا  جوِف  وحشَو  الحق،  وجَه  الباطل 
ونفَخه كقربة بالباطل متى اقتضى األمر، 
وجعِلنا ندور، مثال، فقط، حتى ال يغضب 
مني أحد، في حلقة مفرغة ال نفعل سوى 

عن  والغفلة  املاضي،  أسئلة  طرح  إعادة 
حاضر ُنلحقه باملاضي، وُيمسي املاضي 
َدوراٍن  فأيُّ  الحاضر،  مستقبُل  هو  بذا 
َجّراَءه،  أن يلحقك  ُدوار يمكن  هذا، وأيُّ 

لن تصاب به حتى في سيرك عّمار.
وإنك لتصاب بالذهول إذ ترى وتسمع 
الساحة  في  يحركون  القردة  مرّقصي 
العامة أجسادا وببغاوات ترسل أصواتا 
سائر  تستنكر  بالحقيقية  زعما  لتصدع 
أنواع املنكر، وتخلط الهزل بالجد حتى 
يكاد الجمهور يصدق أنه جد وهي تنهق 
إال هزل  وما هو  يزهق،  أن  الباطل  على 

ركيك أسود.  
من  الواضحات  شرَح  وألن  لهذا، 
غيره  إلى  أنتقل  أن  أحب  الفاضحات، 
أخاطب  أن  نجحت  لو  حبذا  لي،  وأقول 
نفسي، األّمارِة بالصمت والقول امللتبس 
على ِرسلك يا فالن، أنت من يزعم البالغة 
مقااًل،  مقام  لكل  إن  بالبيان،  ويلهج 
فاستبِصر بالهدى يا ابن دين الحق، وال 
قبل  نفسك  تهدي  لعلك  العنوان،  ُتِضع 

غيرك قبيل فوات األوان.
ُمذ  فعله  جربُت  ما  فهذا  والحق، 
تلك  منتصف  في  أظفاري،  خشونِة 
مشتعال  نيزكا  انطلقت  حني  الستينات، 
في لهب الدار البيضاء، ذكرى ال يحتفظ 
أبناء  من  الطير،  ُبغاث  العصاة  إال  بها 
»ظهر املهراز«، كبروا يعاندون بالوقوف 
مجهول،  قبر  عن  بحثا  العراء  في  ُعّزال 
وإما غرباء مرة في العام أمام مقهى ليب 
بشارع سان جرمان يطالبون بجثة دُمها 
أعرفها  منها  ونظرة  القتلة،  نوم  يؤرِّق 
ِجّلق  ناج  ُقم  أن:«  سليلها  أنا  تدعوني 

وانِشد رسَم من بانوا/ مشت على الّرسم 
شدوُت،  ناجيُت،  ولكم  وأزمان«  أحداٌث 
ُنْحت وكتبت، ثم ماذا ؟ »هذا األديُم كتاٌب 
باٍق  الصحائِف]بالكاد[  َرثُّ  له:  ِكفاَء  ال 

منه عنوان«.
لم يكن اختيارًا، وال قَدرا، إنه مصير، 
أن تكون كاتبا هو مصير، عليك أن تكونه 
الكينونة(وتعيشه بصيغة مونتني  )من 
محمد،  كرسالة  وتقدسه   ،Montaigne
بدأك  ويصبح  ومنارة،  كوعي  وتمارسه 
هو،  أنك  ذاتك  تنسى  فيما  ومنتهاك 
ألنك منغمر في ما هو أكبر منك. وحني 
تكون قد اعتنقت هذا الهوى مثل شعيرة 
الهوى  والنديب،  الصهيل  وبني  وِنحلة، 
والنعيب، والغواية والضياع، ومن أجل 
أسرار ال تذاع، ومن أجل وطن، أمة ال هي 
ِشرَوٌة، وال أنَت واحٌد من حملة أقالم هذا 
معدودٍة«  دراهَم  َبخٍس  »بثمن  الزمان، 
هذا  اقترفت  تكون  حني  تباع؛  اليوم 
قبلك/  حولك/  منك/  املحال، وتنظر فيك/ 
حالك حاِلٌك/ أهلَك/ أفتَك من كل ما جرى 
واألوان،  العصر  سالف  في  خراب  من 
خراب يتواصل، أقوى من الخيال، أرهب 
من أن  يخطر ببال/ لتسأل ما نفع قلمي، 
وبأّي حق أشير بالرأي على األنام، وما 
وتطلب  نخلة«،  ب«أرض  ُمقامي  صفة 
ولن  دليل،  بال  تطول  لن  غد  من  الصفح 
العربي  آخر،  عربيا  تصبح  أن  تقبل 
لتكتب  ستبقى  لنا،  يراد  كما  الذليل، 
بالدم النازف خريطة جرحك. حيٌّ وأنت 
تموت، كم كثيٌر علينا هذا املوت الزؤام، 
وأمٌة ُأذنها بيد النخاس داميٌة، أبلغ منه 

السكوت، وإنك حيٌّ وأنت تموت!

بتمويل من ميزانية أنجليكا 

مريكل ومن حكومة برلني



مصطفى اإلدريسي
حمل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية 
سعد  للبترول  المغربية  المصفاة  إلنقاذ 
ومعها  الحكومة،  رئيس  العثماني،  الدين 
الحكومة السابقة، المسؤولية التاريخية في 
شركة  تدمير  لتفادي  التعاون  من  التهرب 
سامير وضياع كل المصالح المرتبطة بها 
ورفض المساعدة في عودة اإلنتاج عبر كل 
الصيغ الممكنة، وال سيما التفويت للدولة 
المغربية من خالل مشروع مقترح القانون 
النواب وفي مجلس  المطروح في مجلس 

المستشارين.
وأكد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية 
في  للبترول،  المغربية  المصفاة  إلنقاذ 
رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة توصلت 
الجريدة بنسخة منها، أن حكومة بنكيران 
علم  على  وهي  المحروقات  أسعار  حررت 
السوق  في  المنافسة  ش��روط  بغياب  تام 
هذا  تصحيح  رف��ض��ت  »حكومتكم  وأن 
أو  للتسقيف  باللجوء  السياسي  الخطأ 
إرجاع المحروقات لالئحة المواد المنظمة 
أسعارها وتسببت في توفير شروط الكسب 
غير المشروع لتجار النفط المتحكمين في 

السوق المغربية وتم التعسف على القدرة 
الشرائية للمواطنين بما ال يقل عن38 مليار 
درهم من تاريخ التحرير حتى متم 2020«.
االتحاد  مستشاري  أن  على  وسجلت 
االشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية 
المغربي  واالتحاد  للشغل  الديمقراطية 
ل��ل��ش��غ��ل ون�����واب االس��ت��ق��الل وال��ت��ق��دم 
واالشتراكية وفدرالية اليسار الدمقراطي، 
عن  وال��دف��اع  الطرح  في  بالواجب  قاموا 
شركة  بتفويت  المتعلق  القانون  مقترح 
بتنظيم  والمتعلق  الدولة  لحساب  سامير 
أسعار المحروقات، و«أن حكومتكم ومعها 
األح��رار  ون��واب  والتنمية  العدالة  ن��واب 
والمعاصرة  واألصالة  الشعبية  والحركة 
التشريعية  المبادرة  مع  التعامل  رفضوا 
للجبهة وأصروا على االستمرار في تدمير 
صناعة تكرير البترول والتشجيع على سرقة 
جيوب المستهلكين في األسعار الفاحشة 

للمحروقات«.
إلنقاذ سامير  الوطنية  الجبهة  وشددت 
اكتفت  العثماني  سعد  حكومة  أن  على 
أمام  المسؤولية  من  والتهرب  بالتفرج 
في  المنافسة  مجلس  صالحيات  تعطيل 
نسخته األولى والثانية، ولم تبادر حسب 
المنتظر من طرف الرأي العام، وخصوصا 

بمراجعة  الملكية،  اللجنة  توصيات  بعد 
األسعار  بقانون  المتعلق  القانوني  اإلطار 
وال  المنافسة  مجلس  وقانون  والمنافسة 
سيما تركيبته، »وحكومتكم أعوزها العمل 
أجل  من  الالزمة  واالستقاللية  بالشجاعة 
المحروقات  سوق  في  التحكم  معاقل  فك 
المصالح  وتضارب  وتجاوزالتناقضات 
داخل مكونات الحكومة ومالحقة المسؤولين 
على  السكوت  عوض  وتغريمهم  ذلك  عن 
الخروقات الفظيعة المستمرة في مستوى 
االحتياطات والجودة واألسعار المطبقة على 

المحروقات منذ تحريرها«. 
رئيس  إلى  الموجهة  الرسالة  وختمت 
من  وال��ت��ه��رب  »الرفض  ب��أن  الحكومة 
من  سامير  شركة  إن��ق��اذ  ف��ي  المساعدة 
التفكيك والتدمير وفي الحد من غالء أسعار 
فادحا  المحروقات، سيبقى خطأ سياسيا 
لحكومتكم المشرفة على نهاية واليتها ومن 
التاريخ  سيسجلها  التي  اإلخفاقات  أكبر 
على  أص��رت  التي  حكومتكم  صحيفة  في 
الحكومة  م��وروث  على  الممنهج  القضاء 
الوطنية األولى لعبد اهلل إبراهيم والجوهرة 
عهد  في  وتطورت  بنيت  التي  الصناعية 

الملوك الثالثة«.

الجبهة الوطنية إلنقاذ المصفاة المغربية للبترول تراسل رئيس الحكومة 

ت�سفية �سركة �سامير وا�ستمرار غالء اأ�سعار المحروقات خطاأ فادح لحكومتكم 

 برلين ـ محمد مسعاد
دعت مؤسسة »تينك تانك« األلمانية،  وهي  أقوى 
واألمنية،  الدولية  ال��ش��ؤون  ف��ي   تفكير  مجموعة 
محيطه  في  المغرب  هيمنة  سمته  ما  تحجيم  إل��ى 

االستراتيجي، على حساب الجزائر وتونس.
ال��������م��������ج��������م��������وع��������ة واس��������م��������ه��������ا 
  ،StiftungWissenschaftundPolitik SWP
واألمن،  الدولية  العالقات  شؤون  في  والمتخصصة 
دعت في مذكرة خاصة  تم تسريبها إلى فرملة التقدم 

المغربي صراحة، وبال لف وال دوران. 
المؤسسة  نشرة  من  وثمانين  ثالثة  العدد  ففي 
والصادرة في أكتوبر الماضي، هناك بحث يحمل عنوان 
المنافسة المغاربية حول إفريقيا جنوب الصحراء � 
الجزائر وتونس ال تريدان ترك الميدان للمغرب وحده. 
في هذا البحث يقف المرء على أن شيئا ما يزعج في 
السياسة المغربية نحو إفريقيا خاصة. وهنا بعض 
الفقرات من هذا البحث الذي يستعرض دينامية الرباط 
في عمقها اإلفريقي بعقلية كولونيالية. وهو البحث 
الذي أشرفت عليه إيزابيل فيرنفيلس التي تقدم نفسها 

خبيرة في الدول المغاربية.  
»وضعت جائحة كورونا العالقات مع أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى على رأس جدول األعمال المغاربي، 
وهو ما يعزز االتجاهات القائمة. فالمغرب لديه من بين 
البلدان المغاربية أبرز سياسة لجنوب الصحراء. إذ 
تلعب أسواق النمو الجذابة في إفريقيا، واإلحباط من 
الوصول المحدود إلى األسواق في أوروبا، واالفتقار 
في  والرغبة  الكبير  المغرب  في  االندماج  آفاق  إلى 
االعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء دوًرا في 
ذلك. إذ فاقمت سياسة المغرب الخاصة بمنطقة جنوب 
الصحراء من التوترات مع الجزائر وأثارت طموحات 

تونس.
وجاء في البحث أن الجزائر، بصفتها ممواًل هامًا 
»القوة  وكذلك  اإلفريقي  االتحاد  في  أمنيًا  وفاعاًل 
لحركة استقالل الصحراء، تحاول إبطاء  المساندة« 
على  فتعتمد  تونس  أما  المنطقة.  في  الرباط  حركة 
من  االقتصادي  النمو  من  مزيد  في  وتأمل  التقليد 
خالل عالقات أوثق مع الدول اإلفريقية. ويجب على 
االتحاد األوروبي أن يفهم هذه االتجاهات على أنها 

فرصة للتكامل اإلفريقي والتعاون الثالثي بين االتحاد 
األوروبي والدول المغاربية وجنوب الصحراء. 

التحرك  شأن  من  أن  فيرنفيلس  إيزابيل  وأك��دت 
النسبي على  الطابع  إلى إضفاء  األوروبي أن يؤدي 
مطالبات المغرب بالهيمنة، والتصدي لشعور الجزائر 
بفقدان األهمية وتعزيز االقتصاد التونسي - وبالتالي 

نزع فتيل الديناميكيات السلبية للمنافسة. 
للبلدان  اإلفريقية  السياسات  »تختلف  وأضافت: 
المغاربية اختالًفا كبيًرا في قوتها وظهورها ودوافعها 
وفي مواضيعها الرئيسية أيضا. باإلضافة إلى ذلك، فهي 
تعكس القدرات العامة للسياسة الداخلية والخارجية 
لكل دولة. ويتضح هذا ليس فقط في التسويق الخاص 
لسياستها تجاه إفريقيا، بل إن المغرب ومنذ بعض 
الوقت يتبع من بين البلدان الثالثة، أكثر السياسات 

تقدًما وديناميكية تجاه إفريقيا«.
الحسن  »الملك  أن  األلمانية  الخبيرة  وتابعت 
بالفعل محاور  قد وضع  كان   )1999-1961( الثاني 

لغرب إفريقيا. غير أن الرباط وتحت قيادة ابنه محمد 
السادس، تسعى جاهدة للعب دور رئيسي اقتصادًيا 
محمد  جعل  لقد  األفريقية.  القارة  في  ودبلوماسًيا 
السادس سياسة إفريقيا أولوية قصوى وقضية دولة 
وظهور  المكثفة  الزيارات  بدبلوماسية  إياها  مدعما 
استراتيجي، كما هي الحال في القمة الخامسة لالتحاد 
األفريقي واالتحاد األوروبي بأبيدجان في عام 2017. 
فمن خالل نهج القوة الناعمة الذي يجمع بين عناصر 
السياسة واالقتصاد والتنمية والهجرة والدين، تمكن 
المغرب من تحقيق نتائج كبيرة في السنوات األخيرة. 
وهو ما مكنه من العودة في يناير 2017 إلى منظمة 
االتحاد اإلفريقي بعد 33 عاًما من الغياب بالرغم من 

مقاومة جنوب إفريقيا والجزائر«.
وأفادت المشرفة على البحث أن المغرب عزز، على 
الصحراء  جنوب  في  وج��وده  االقتصادي،  الصعيد 
الكبرى بشكل هائل. فإلى جانب جنوب إفريقيا وكينيا 
ونيجيريا، تعد الرباط من أكبر المستثمرين في القارة، 

التأمين  تمتلك شركات  إذ  إفريقيا.  غرب  في  واألكبر 
وشركات االتصاالت والبنوك المغربية حصًصا عالية 
في أسواق هذه الدول. ويصدر المغرب أيًضا تكنولوجيا 
الطاقة الزراعية والمتجددة ليس فقط إلى غرب إفريقيا، 
بل يتجه بشكل متزايد نحو شرق ووسط إفريقيا، على 
سبيل المثال نحو إثيوبيا ورواندا والكاميرون. المحرك 
المركزي لهذه السياسة هو السعي لفتح أسواق جديدة 

للشركات المغربية«. 

األلمانية  التفكير  مجموعة  أن  بالذكر   والجدير 
هاته، لها منذ تأسيسها سنة 1962، تأثير كبير  على 
التوجهات العامة أللمانيا في قضايا العالقات الدولية 
واألمن. فهي التي تضطلع بتقديم خدماتها التي تسميها 
مشورة للبندستاغ والحكومة األلمانية وصناع القرار 
للمنظمات  المشورة  تقدم  كما  البالد.  في  السياسي 
الدولية، خاصة داخل االتحاد األوروبي وحلف شمال 
السياسة  ش��ؤون  ح��ول  المتحدة،  واألم��م  األطلسي 

الخارجية واألمنية والسياسة الدولية. 
وتعتبر المجموعة األلمانية واحدة من خمس أذرع 
تعتمد عليها برلين في سياستها الخارجية، حيث نجد 
إلى جانب هذه المؤسسة هناك الهيئة األلمانية للسياسة 
الخارجية  للسياسة  األوروبي  والمجلس  الخارجية 
والمؤسسة األلمانية لألمم المتحدة ومؤتمر ميونخ 
أحد  هي  والسياسة  العلوم  مؤسسة  أن  غير  لألمن. 
أكثر المؤسسات البحثية األلمانية تأثيًرا في قضايا 
السياسة الخارجية واألمنية وهي أكبر مؤسسة من 
نوعها في أوروبا. تأسست في ميونيخ عام 1962. وفي 
عام 2001، تم نقل مقر المؤسسة ومعهدها البحثي من 
ميونخ إلى برلين. ولتنفيذ برامجها، تتلقى المؤسسة 
تمويلها من ميزانية المستشارية، بعد تصويت البرلمان 
على الميزانية العامة وتغطي تكاليف األنشطة األساسية 
للمؤسسة. وبلغت في ألفين وعشرين 15,9 مليون يورو. 
كما تتلقى هذه المؤسسة دعما ماليا إضافيا سواء من 
الوزارات أو الواليات أو مؤسسات أخرى. وقد بلغت هذه 
المنح في السنة الماضية 3,16 مليون يورو. وتقول 
خاضعة  مستقلة  هيئة  إنها  أدبياتها  في  المؤسسة 
لقانون الجمعيات، هدفها تقديم المشورة بشكل سري. 
وباالضافة إلى خدماتها االستشارية، فإن مؤسسة 
العلوم والسياسة، تشغل 140 موظفا وسبعين باحثا 
مقسمين على خمسة عشر قسما لألبحاث، تغطي الكرة 
األرضية. هذا باإلضافة إلى أقسام بحثية أخرى من 
والبنيات  والطاقة  السيبراني  واألمن  الرقمنة  بينها 
الدفاع  وقضايا  واألم��ن  الهجرة  وقضايا  التحتية 

واالقتصاد � التجارة � الموارد.  
وبموجب قرار من مجلس األمناء في يناير 2001، 
للدراسات  االتحادي  كولونيا  معهد  موظفي  دمج  تم 
جنوب  لمعهد  المعاصر  والقسم  والدولية  الشرقية 
شرق ميونيخ. إذ يتمتع جميع العاملين في مجموعة 
بحثية بتعليم أكاديمي، حيث يعتمد هذا بشكل عام على 
الموضوع المعني لمجموعة البحث. فباإلضافة إلى 
علماء السياسة، هناك أيًضا محامون وعلماء فيزيائيون 
وعلماء طبيعة واقتصاديون وعلماء اجتماع حاصلون 

على درجات أكاديمية مختلفة. 
يقدمون  الجيش  من  هناك ضباط  ذلك،  عن  فضال 

خبرتهم للمؤسسة في مجال السياسة األمنية.

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki

االربعاء 28 يوليوز 2021 املوافق 17 ذوالحجة 1442العدد12.902

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

مجموعة تفكير �ألمانية م�ضكلة من علماء و�ضباط 
تدعو �إلى فرملة �لتقدم �لمغربي خدمة للجز�ئر

باسم اهلل الرحمن الرحيم : 
» ياأيتها النفس المطمئنة 

ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي و ادخلي 

جنتي  «
 صدق اهلل العظيم .
 سطات: والد األخ 
عزالدين موفوض 

في ذمة اهلل 

التحق بالرفيق األعلى الفقيد عبد الوافي 
موفوض  عزالدين  أخينا  والد  موفوض، 
سطات  بمدينة  موفوض،  زهراء  واألخت 
يوم االثنين 26 يوليوز 2021، وقد خلف 
رحيله حزنا وأسى عميقين لما كان يتمتع 
به الراحل، رحمه اهلل، من دماثة األخالق 

وحسنها. 
وبهذه المناسبة األليمة يتقدم االتحاديون 
والمواساة  التعازي  بأحر  واالتحاديات 
الحاجة  الفاضلة  زوج��ت��ه  القلبية إلى 
الحاجة  أبنائه   الكبيرة الدحيوي وإلى 
زهرة، عائشة، حسناء،  عزالدين موفوض 
واسيم،  فاتحة  الدكتورة  األخت  وزوجته 
وإلى كل أفراد عائالت موفوض، الدحيوي، 
خيرات، راجين للفقيد المغفرة والرضوان 
وأن يسكنه فسيح الجنان، وأن يلهم ذويه 
الصبر والسلوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون.

وفاة �ضاب بفجيج تخرج �ل�ضاكنة لالحتجاج 
على تردي �لو�ضع �ل�ضحي

سميرة البوشاوني
نفذت ساكنة فجيج، صباح االثنين 26 يوليوز 2021، وقفة احتجاجية أمام مركز »المستعجالت الطبية للقرب« 
وانعدام  البشرية  الموارد  وغياب  نتيجة ضعف  بالمدينة  الصحة  قطاع  يعرفها  التي  المزرية  باألوضاع  تنديدا 

التجهيزات الطبية الضرورية...
وجاءت هذه الوقفة، والتي تلتها مسيرة صارخة شعارها »صامدون صامدون، بالصحة مطالبون« جابت الحي 
لشاب في 21 من العمر أغمي عليه  اإلداري لتستقر أمام مقر الباشوية، إثر الوفاة التي وصفت ب«المأساوية« 
وهو بصدد لعب كرة القدم رفقة أصدقائه يوم األحد 25 يوليوز، ليتم نقله إلى المركز الصحي حيث صدمت عائلته 

ومرافقوه بغياب الطبيب المداوم وظل على حاله إلى أن فارق الحياة.
ولم تمنع درجة الحرارة المرتفعة الساكنة وزوارها من أبناء البلدة المقيمين بمختلف أنحاء العالم وبمناطق 
أخرى من المغرب، الذين قدموا لقضاء عطلة عيد األضحى مع أهاليهم، من الخروج في المسيرة االحتجاجية لدق 
ناقوس الخطر والصدح بأعلى أصواتهم تنديدا بما اعتبر »قهرا وعزلة وتهميشا« يعيشهم المواطن الفجيجي...
هذا، وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي فيديوهات من أمام »المستعجالت الطبية للقرب بفجيج«، حيث 
العارم من  الفقيد، معبرين عن استيائهم  الساكنة بنسائها ورجالها صغيرها وكبيرها لمؤازرة عائلة  تجمهرت 
الوضع الذي آلت إليه بلدتهم نتيجة التهميش واإلقصاء والالمباالة، وذكر أحدهم بأنهم منذ 5 أيام وهم يطالبون 
بتواجد طبيب بالمركز ووجهوا نداءات إلى الجهات المعنية، خاصة وأن البلدة تعرف خالل هذه الفترة من الحر، 
زيادة على األمراض المختلفة، إصابات ناجمة عن لدغات العقارب تتطلب تدخالت طبية عاجلة، فيما ذهب آخر 
إلى أن الشاب المتوفى كان يمكن إنقاذه بوجود الطبيب والتجهيزات الطبية الالزمة. واعتبر آخرون بأن المواطن 
الفجيجي ال ينعم بخدمات طبية ترقى إلى تطلعاته، األمر الذي جعل العديد من األسر تترك منازلها وأمالكها وتشد 
الرحال في اتجاه مناطق أخرى طلبا للرعاية الصحية على وجه الخصوص، فيما تساءل آخر »كيف يعقل خوض 
غمار الجهوية المتقدمة وتنزيل النموذج التنموي الجديد بهاته الربوع، ومازالت أغلب القطاعات تعيش ضعفا 
وتدهورا وتقهقرا من حيث الخدمات والتجهيزات وانعدامها في بعض األحيان، ليبقى الضحية األول هو المواطن 

وهو الذي يؤدي التكلفة؟؟«. 

بتمويل من ميزانية أنجليكا ميركل ومن حكومة برلين
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وحيد مبارك

تعليمات  في  الداخلية  وزارة  دعت 
العماالت  وعمال  الوالة  إلى  وجهتها 
واملقاطعات إلى مضاعفة الجهود بتنسيق 
مواجهة  أجل  من  املتدخلني  كافة  مع 
بالدنا  منها  تمر  التي  الوبائية  الوضعية 
والعمل على تسريع وتيرة عملية التلقيح 
حتى يتسنى، وبشكل عاجل، بلوغ نسبة 
انتشار  دائرة  بتقليص  تسمح  تغطية 

العدوى وتحجيم الفيروس ومتحوراته.
ضرورة  على  الداخلية  وزارة  وأكدت 
وإبداع  للتلقيح،  جديدة  مراكز  إحداث 
صيغ عملية في هذا اإلطار، تسمح بتلقيح 
في  تلقيحهم  يتم  لم  الذين  املواطنني 
وتذويب  ملحالت سكناهم،  التابعة  املراكز 
قد  التي  البشرية  أو  التقنية  املشاكل  كل 
وسّطرت  الهدف.  هذا  تحقيق  دون  تحول 
هذا  في  جديدا  برنامج  التربية  اإلدارة 
من  الخطوات  من  جملة  يتضمن  اإلطار 
على  تعمل  متنقلة  وحدات  تشكيل  قبيل 
والصناعية  السياحية  الوحدات  زيارة 
العاملة  اليد  من  كبيرا  عددا  تشغل  التي 
تحسيس  مع  بها،  باألمر  املعنيني  لتلقيح 

وإيجابيات  التلقيح  بأهمية  الجميع 
االستفادة منه.

وزارة  حثت  ذاته،  السياق  وفي 
على ضرورة  وأعوانها  ممثليها  الداخلية 
من  التلقيح  نقاط  مختلف  في  التواجد 
اآلني  والتدخل  الالزم  الدعم  تقديم  أجل 
للمساهمة في حل كل املشاكل التي يمكن 
تحقيق  دون  تحول  قد  والتي  تحدث،  أن 
أكبر  تلقيح  في  املتمثل  املسطر  الهدف 
املواطنات واملواطنني، ومن أجل  عدد من 
أن  دون  والحيلولة  العملية  هذه  تنظيم 

تعتريها صعوبات أو فوضى.
كافة  الصحة  وزارة  دعت  باملقابل، 
الذين  التلقيح،  في  والراغبني  الراغبات 
مستوى  على  إن  االستفادة،  قرار  شملهم 
إلى  ما،  مزمن  بمرض  اإلصابة  أو  السن 
حيثما  للتلقيح  مركز  أقرب  إلى  التوجه 
اململكة،  جغرافية  امتداد  على  تواجدوا 
محل  من  القريب  املركز  بالضرورة  وليس 
الجرعة األولى  على  للحصول  سكناهم، 
هذه  تبسيط  تروم  خطوة  في  الثانية،  أو 

العملية. 
الصحية  املراكز  أن  الوزارة  وأعلنت 
التي تقدم خدمة التلقيح ستكون مفتوحة 

بما  األسبوع  أيام  طيلة  الجميع  وجه  في 
غاية  إلى  واألحد،  السبت  يومي  ذلك  في 
على  يتحقق  لم  الذي  األمر  ليال،  الثامنة 

أرض الواقع، إذ وجد العديد من املواطنني 
في  مغلقة،  املراكز  من  مجموعة  أبواب 
من  موجة  القرار  هذا  خلق  الذي  الوقت 

مهنيي  صفوف  في  واالستياء  التذمر 
ملا  رفضهم  عن  عبروا  الذين  الصحة، 
أسموه بـ »استنزاف طاقاتهم وقدراتهم«.

أيضا  الصحة  وزارة  قررت  ذلك،  إلى 
التلقيح  االستفادة من عملية  إلى توسيع 
املستجد  كورونا  فيرورس  ضد  الوطنية 

لتشمل الفئة العمرية 25 سنة فما فوق.
أمس  أول  بالغ،  في  الوزارة  ودعت 
إلى  واملواطنني  املواطنات  االثنني، 
ألخذ  للتلقيح  مركز  أقرب  إلى  التوجه 
الثانية،  أو  األولى  سواء  جرعاتهم 
بغرض  السكن،  وبلد  عنوان  شرط  بدون 
ضد  الوطنية  التلقيح  عملية  تسريع 
استفادة  وتسهيل  )كوفيد19-(،  مرض 
التلقيح. عملية  من  املستهدفة   الفئات 
ستظل  التلقيح  مراكز  بأن  البالغ  وذكر 
مفتوحة إلى غاية الثامنة مساء، طيلة أيام 
املوظفني  لبعض  تسهيال  وذلك  األسبوع، 
تسمح  ال  ممن  وغيرهم  واملستخدمني 
مراكز  إلى  الحضور  العملية  ظروفهم 

التلقيح وقت الشغل.
وتحث الوزارة ، في هذا الصدد ، جميع 
الفئات املستهدفة على مواصلة االنخراط 
بهدف  الكبير،  الوطني  الورش  هذا  في 
املساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس 
الجماعية  املناعة  وتحقيق  باململكة 

والعودة إلى الحياة الطبيعية.

 م. وحيد

للسالمة  الوطني  املكتب  أكد 
أن  الغذائية  للمنتجات  الصحية 
مناسبة عيد األضحى قد مّرت في 
الذبح  عمليات  وبأن  جيدة  أجواء 
إذ قامت  شائبة،  أية  تعرف  لم 
املصالح البيطرية املداومة ألونسا 
سقيطة   3300 من  أزيد  بفحص 
وأحشائها، بجميع جهات اململكة، 
كما قامت بزيارات إلى 276 منزال 
من  املواطنني  طلبات  مع  تفاعال 
والفحص  املباشرة  املعاينة  أجل 

وإعطاء اإلرشادات الالزمة.
على  املذكور  املكتب  وشّدد 
بعيد  الخاص  العمل  برنامج  أن 
تحت  تسطيره  تم  الذي  األضحى 
والصيد  الفالحة  وزارة  إشراف 
واملياه  القروية  والتنمية  البحري 
االستثنائية  والتعبئة  والغابات، 
للمصالح البيطرية املداومة خالل 
أن  في  ساهما  كذلك،  العيد  فترة 
ظروف  في  املناسبة  هذه  تمر 
الخطوات  بجملة  مذكرا  ممتازة، 
التي تم القيام بها في هذا الصدد، 
لتسجيل  بالنسبة  الحال  هو  كما 
ووحدات  األغنام  تربية  وحدات 
ترقيم  عملية  وإنجاز  التسمني، 
إضافة  األضحى،  عيد  حيوانات 

نموذجية  سوقا   30 خلق  إلى 
بشراكة مع وزارة الداخلية لتعزيز 
عيد  حيوانات  تسويق  شبكة 
األضحى املرقمة، فضال عن مراقبة 
إطار  في  وأعالفها  الحيوانات 
حيث  املحلية،  املختلطة  اللجان 
 2400 بـ  أونسا  مصالح  قامت 
من  أزيد  وأخذ  ميدانية  زيارة 
600 عينة من األعالف الحيوانية 
وأزيد من 1100 عينة من اللحوم 
للتحاليل. وأوضح  وإخضاعها 
العيد  خالل أيام  أنه  املكتب 
البيطرية  املصالح  استقبلت 

هاتفيا،  اتصاال   1670 ألونسا، 
سواء عبر أرقام املداومة أو مركز 
مصالحه  أن  مبرزا  التواصل، 
شكاية  أية  السنة  هذه  تسجل  لم 

تستدعي تعميق البحث.  
بدر  الدكتور  أكد  جهته،  من 
تصريح  في  الوزاني،  طنشري 
االشتراكي«،  »االتحاد  به  خّص 
للقطيع  الصحية  أن الوضعية 
الوطني جيدة وبأنه تم تتبعها عن 
وذلك  اململكة،  ربوع  بجميع  قرب 
املستمرة  الطبية  املراقبة  بفضل 
بفعل  وكذا  املعدية  لألمراض 

تباشرها  التي  التلقيح  حمالت 
التابعة  البيطرية  املصالح 
للمكتب الوطني للسالمة الصحية 
بالتعاون  الغذائية  للمنتجات 
الخواص،  البياطرة  األطباء  مع 
تسجيل  يتم  لم  أنه  على  مشددا 
قطيع  صفوف  في  مرض  أي 
األغنام واملاعز املعّدة ملناسبة عيد 

األضحى املبارك.
الوطني  املجلس  وشّدد رئيس 
البياطرة  لألطباء  الوطنية  للهيئة 
بيطري  طبيب   1200 أن  على 
بالقطاع   500 و  الخاص  بالقطاع 
أجل  من  بكثافة  شاركوا  العام 
التأكد من الحالة الصحية الجيدة 
خالل  للذبح  املوّجهة  للمواشي 
أن  مبرزا  األضحى،  عيد  مناسبة 
التأطير  في  ساهموا  البياطرة 
لوحدات  واملستمر  اليومي 
بعمليات  وقاموا  التسمني، 
من  الكّسابة  لتحسيس  متواصلة 
عملية  في  بكثافة  االنخراط  أجل 
واملاعز  األغنام  ترقيم  تسجيل 
تتبع  لتسهيل  للذبح  املعدة 
مراقبة  على  وعملوا  مسارها، 
املستعملة  الشرب  ومياه  األعالف 
امليدانية  الصحية  الزيارات  خالل 
وحدات  داخل  بها  قاموا  التي 

التسمني.

»أونسا« راقبت 3300 سقيطة وزارت 276 منزال وتفاعلت مع 1670 اتصاال هاتفيا

الدكتور بدر طن�شري الوزاين: البياطرة وباقي املتدخلني بذلوا 
جهدا كبريا لتمر منا�شبة عيد الأ�شحى يف اأجواء اإيجابية

الداخلية والصحة تقرران إجراءات جديدة للرفع من أعداد المستفيدين من الحملة الوطنية للتلقيح

ت�شكيل وحدات متنقلة لتلقيح العاملني بالوحدات ال�شياحية وال�شناعية التي ت�شغل عددا كبريا من اليد العاملة
تو�شيع ال�شتفادة من عملية التلقيح لت�شمل الفئة العمرية 25 �سنة فما فوق، بدون �سرط عنوان وبلد ال�سكن

أصدر مجلس املنافسة 82 قرارا ورأيا خالل 
متواصل  نشاط  على  للحفاظ  املنصرمة  السنة 
بجائحة  مرتبطة  خاصة  ظرفية  من  بالرغم 
كورونا )كوفيد19-( التي انعكست على أنشطة 
هيئات املراقبة عبر العالم، السيما على مستوى 

مراقبة التركيزات االقتصادية.
السنوي  قراره  في  املنافسة  مجلس  وأشار 
التركيز  عمليات  مراقبة  أن  إلى  ل2020 
أصدرها  التي  القرارات  تصدرت  االقتصادي 
أي  قرارا،   59 بمجموع   2020 سنة  املجلس 
بنسبة تعادل 72 باملائة من مجموع القرارات، 
التنازعية  لإلحاالت  بالنسبة  باملائة   28 مقابل 

واملهام االستشارية )19 قرارا ورأيا(.
األنشطة  حصيلة  أن  املصدر  ذات  وأوضح 
برسم سنة 2020 تغطي مختلف مجاالت تدخل 
منصوص  هو  كما  واختصاصاته،  املجلس 
عليها في الفصل 166 من الدستور ومقتضيات 
األسعار  بحرية  املتعلق   ،104.12 رقم  القانون 
واملنافسة والقانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس 
الصادرة  التطبيقية  والنصوص  املنافسة 
التركيزات  بمراقبة  األمر  ويتعلق  الشأن.  بهذا 
التنازعية،  اإلحاالت  في  والبت  االقتصادية، 
صميم  في  تندرج  التي  الرأي  طلبات  ودراسة 

مهامه االستشارية.
القرارات واآلراء  التقرير أيضا أن  وأوضح 
الصادرة برسم سنة 2020 تهم امللفات املتوصل 
بها سنة 2020، وكذا امللفات التي ما زالت قيد 
 21( سابقة  لسنوات  تعود  والتي  التحقيق 
ملفا في سنة 2019، وملفان يتعلقان بفترة ما 
مجلس  تفعيل  إعادة  تاريخ   ،2018 نونبر  قبل 

املنافسة(.
وقصد التحقيق في امللفات املذكورة، قامت 
بمختلف  بالقيام  باملجلس  املختصة  املصالح 
من   16 املادة  ألحكام  طبقا  التحقيق  إجراءات 
18 و19 و20 من  20.13، واملواد  القانون رقم 
 104.12 القانون  بتطبيق  القاضي  املرسوم 
عقد  واملنافسة، شملت  األسعار  بحرية  املتعلق 
اإلمداد  االستماع، وطلب  مجموعة من جلسات 
بمعلومات، وافتحاص األسواق املعنية وغيرها 

من إجراءات التحقيق.
عقدت  االستماع،  بجلسات  يتعلق  ما  وفي 
مصالح التحقيق التابعة للمجلس أكثر من مائة 
باملشاريع  املعنية  األطراف  مع  استماع  جلسة 
ومعالجة  دراسة  بغرض  املجلس  إلى  املبلغة 
التركيزات،  بهذه  املرتبطة  الجوانب  مختلف 
وآثارها على املنافسة في األسواق املعنية )آثار 

أفقية وعمودية وتكتلية وغيرها..(
وفي سياق وبائي مرتبط بكوفيد19-، وفي 
احترام تام للتدابير االحترازية املقررة، حرصت 
مديرية التحقيقات على تنظيم جميع الجلسات 

باستعمال تقنية املناظرة املرئية.
إضافة إلى ذلك، دأبت املصالح املذكورة على 
على  باملنافسة  مكلفة  أخرى  هيئات  استشارة 
التركيز  البت في ملفات  أثناء  املقارن  املستوى 
التي  الوطنية  للحدود  العابرة  االقتصادي 

تجاوز نطاقها ليشمل هيئات قضائية متعددة.
الفرنسية  املنافسة  بهيئة  األمر  ويتعلق 
واملفوضية األوروبية وهيئة املنافسة املصرية.

مراقبة  أن  التقرير  أبرز  أخرى  جهة  من 
في  هاما  حيزا  تحتل  االقتصادية  التركيزات 
باملائة   72 تمثل  إذ  املنافسة،  مجلس  أنشطة 
بمختلف  عنه  الصادرة  القرارات  إجمالي  من 
أشكالها. ويتبني من تحليل املعطيات اإلحصائية 
لها  املرخص  االقتصادي  التركيز  مشاريع  أن 
مالية  التزامات  تضمنت   2020 سنة  برسم 
مليون  بمبلغ 431.769,376  )مبالغ املعامات( 
مليون   3.529,834 مبلغ  منه  خصص  درهم، 
رؤوس  ضمت  التي  االستثمارات  إلنجاز  درهم 
من  باملائة(   0,82 يعادل  )ما  مغربية  أموال 

مجموع املعامالت.
االلتزامات  حجم  بلغ   ،2019 سنة  وفي 
املرخص  االقتصادي،  التركيز  ملشاريع  املالية 
أي  درهم،  مليون   897.969,9 حوالي  لها 
 2020 املقررة سنة  االلتزامات  من ضعف  أكثر 
باألزمة  املرتيط  السياق  بسبب  تقلصت  التي 

الصحية.
مشاريع  وراء  من  املعلنة  باألهداف  وعالقة 
التركيز املرخص لها برسم سنة 2020، تبني أن 

أكثر من نصفها توخت تنويع األسواق وتعزيز 
املواقع التنافسية.

كما استهدفت مشاريع أخرى تقوية القدرات 
وإنجاز  تدبير  خالل  من  السيما  التنافسية، 
والتطوير  البحث  مجال  في  مشتركة  مشاريع 
من  القيمة  سلسلة  في  التخصصات  تعزيز  أو 
واندرجت  املشاريع(،  من  باملائة   27( املشاريع 
أقل، في سياق األهداف  مشاريع أخرى بنسبة 
الرامية إلى إعادة تركيز النشاط نحو املجاالت 
جديدة  مزايا  عن  البحث  أو  االستراتيجية 
والتكامل  االنسجام  من  نوع  خلق  طريق  عن 

باألنشطة.
 2020 سنة  بأن  املنافسة  مجلس  وذكر 
بتاريخ  الصادر  امللكي  الديوان  ببالغ  تميزت 
يوليوز 28 يوليوز 2020 الذي تقرر فيه تشكيل 
التحقيقات  بإجراء  تتكلف  متخصصة  لجنة 
بملف  املتعلقة  الوضعية  لتوضيح  الضرورية 
املحروقات، وذلك تبعا للمذكرتني اللتني توصل 
رئيس  من  السادس  محمد  امللك  جاللة  بهما 
مجلس املنافسة، وكذا ورقة صادرة عن العديد 
الرفع  اللجنة  لهذه  وعهد  املجلس.  أعضاء  من 
امللك تقريرا مفصال  السامي لجاللة  النظر  إلى 

عن املوضوع.

جمل�س املناف�سة: 82 قرارا وراأيا يف �شنة 2020 

البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  أفادت 
والتنمية القروية واملياه والغابات بأن اإلنتاج 
ملوسم  الثالث  الرئيسية  للحبوب  النهائي 
مليون   103,2 بحوالي  يقدر   2020-2021
قنطار مقابل 32,1 مليون قنطار خالل -2019
مقارنة  املئة  في   221 بنسبة  بارتفاع   ،2020

باملوسم السابق.
تم  أنه  لها،  بالغ  في  الوزارة،  وأوضحت 
مزروعة  مساحة  على  اإلنتاج  هذا  تحقيق 
مليون هكتار،   4,35 تبلغ  الرئيسية  بالحبوب 
وهي مساحة مماثلة تقريبا ملا كانت عليه خالل 
أنه  مبرزة  املئة(،  في   +0.3( السابق  املوسم 
بفضل هذا املحصول الجيد جدا من الحبوب، 
القطاع  لنمو  األولية  التقديرات  ستتأكد 
مضافة  بقيمة  سالسله،  بجميع  الفالحي 
درهم  مليار   130 إلى  تصل  متوقعة  فالحية 

لسنة2021، أي بنسبة نمو تفوق 18 في املئة، 
مما يدل على مناعة القطاع الفالحي.

بلغ  املردودية  معدل  أن  البالغ  وأضاف 
املئة  في   320 بزيادة  هكتار،  قنطار/   23,7
إنتاج  أن  موضحا  السابق،  باملوسم  مقارنة 
القمح  على  النوع،  حسب  يتوزع  الحبوب 
قنطار(، والقمح الصلب  مليون   50,6( الطري 
)24,8 مليون قنطار(، والشعير )27,8 مليون 

قنطار(.
الفالحي  املوسم  أن  إلى  الوزارة  وأشارت 
جيد  زمني  بتوزيع  تميز   2020-2021
املراحل  مع  وتزامنها  املطرية  للتساقطات 
النمو  )البزوغ،  الحبوب  لنمو  الرئيسية 
والصعود(، حيث تجاوزت املردودية النهائية، 
في بعض الجهات، التوقعات األولية، ال سيما 

شمال أم الربيع.

يعتبر،   2020-2021 موسم  أن  وأضافت 
تاريخيا، ثاني أفضل موسم بعد موسم -2014

2015 على الرغم من تساقطات مطرية مشابهة 
التقني  التقدم  على  ذلك  ويشهد  عادي.  ملوسم 
املحرز في زراعة الحبوب ال سيما بفضل نشر 
البذور  استخدام  ونتيجة  الوراثي،  التقدم 
وإدخال  الزرع  عمليات  ومكننة  املعتمدة، 
التربة  على  والحفاظ  لإلنتاج  جديدة  تقنيات 

مثل البذر املباشر.
وخلص البالغ إلى أن الضيعات املتواجدة 
الشاوية،  أسفل  )سايس،  املواتية  املناطق  في 
تحقيق  من  اإلطار،  هذا  في  تمكنت،  الغرب(، 
مردودية تتراوح بني 50 و60 قنطارا للهكتار، 
أمثل  الستخدام  املبذولة  الجهود  يعكس  مما 

ملؤهالت هذه السلسلة.

املغرب اأنتج حم�شول جيدا من احلبوب يقدر بـ 103،2 مليون قنطار
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لجائحة  واالقتصادية  الصحية  اآلثار  كانت  إذا 
من  العالم،  دول  باقي  في  كما  املغرب،  على  كورونا 
جميع  فيها  تتشابه  قد  التي  البديهية  املعطيات 
على  ونتائج  آثار  من  عيها  يترتب  ما  فإن  الشعوب، 
على  املفاهيم  بناء  وإعادة  الجمعي  الوعي  تشكيل 
يقتضي  جديدة،  وتعاقدات  جديد،  قيم  سلم  ضوء 
ونقد  تأمل  وقفة  أساسا-  واملفكرين   - املثقفني  من 
من  املغربي  املجتمع  داخل  اليوم  يعتمل  ملا  وتفكيك 
سلوكات متناقضة تتأرجح بني االمتثال والتمرد، بني 
األنانيات وروح التضامن، بني تمثل مفاهيم الحداثة 
الذي  الوعي  هذا  الغيبيات.حول  لثقافة  واالستسالم 
يتشكل اآلن، سواء من طرف الدولة كجهاز أو املجتمع 
كأفراد، عن الدروس التي يمكن أن يخرج بها املغرب 
مقدمتها  وفي  أولوياته  تقييم  في  املحنة  هذه  من 
املفكر  مع  الحوار  هذا  لنا  كان  اإلنسان،  صناعة 

والفيلسوف املغربي محمد سبيال.
 

n ما الذي يحدث اليوم، وملاذا يعجز العالم عن 
تقديم تفسير ملا يجري؟
ما  لتفسير  األقرب  هو  »يحدث«  توصيف   pp

الزمان  في  يقع  جديد  شيء  كل  هو  فالحدث  يقع. 
باملعنى  حدث  هو  واملعاني.  املفاهيم  ويغير  واملكان 
القوي قسم تاريخ البشرية إلى قسمني وسيؤَرخ به 
لألجيال القادمة. هو تحول نوعي وحدث صاعقة ألن 
اإلنسانية لم تكن تنتظر عدوانا بمثل هذه الشراسة 
والحجم. هناك عنصر الفجائية الذي تم معه تخطي 
العلم والتقنية كانت مطمئنة على  التوقعات ألن  كل 
تحجيمها  بعد  أوبئة  عدة  على  االنتصار  بعد  ذاتها 
والتحكم فيها في شهور. لكن يبدو أن هذا الفيروس 
من  وكأنه  يبدو  حيث  رهيب  بشكل  ويتكاثر  يتطور 
إذن  هو  االحتياطات.  رغم  عليه  التغلب  الصعب 
واملفاهيم  التصورات  كل  غير  حدث ضخم ومفصلي 
كل  يخلخل  أنه صادم  كما  والحلول،  والباراديغمات 
املعنى  وبهذا  الوعي،  وأشكال  والتوقعات  البنيات 
ليغير  جاء   Evenement حدث  أنه  عن  إبانة  فهو 

املاضي والحاضر واملستقبل.
عدوان  أمام  اليوم  والكوكب  البشرية  أن  الحقيقة 
شرس من طرف كائنات ال مرئية قاتلة، مارست نوعا 
من الشراسة لغتها هي القتل العاجل واملؤجل، ألنه 
الحضارات  والحضارات.  والبشر  االقتصاد  يبيد 
الذي  الكبير  التحدي  هذا  أمام  تساؤل  محط  اليوم 
واجتهادات  محاوالت  هناك  جاثما.  تهديدا  يبقى 
بشرية وتراكمات تقنية وعلمية لكن التزال إلى اآلن 

دون مفعول.

n هل يسير العالم بفعل تطور العقل البشري إلى 
حتفه اليوم؟
مما  إبستمولوجي  علمي  كموقف  مبدئيا،   pp

ما  وخصوصا  بالحسم  اإلجابة  يمكنني  ال  يحدث، 
يتعلق بالتنبؤات واملصائر. هناك الكثير من األحكام 
من  جملة  تولدت   ، يحدث  ما  لهول  فنظرا   . اليوم 
األشياء:  من  عدد  بخصوص  والتقييمات  األحكام 
الحضارة الغربية، الحضارة الشرقية، انهيار االتحاد 
التخيالت  حد  الى  تذهب  تفسيرات  وهناك  األوربي، 
بل هي أقرب الى الوساوس ألن فيها بعدا وسواسيا، 
الذي  والذعر  وللرعب  وسلطته  الحدث  لقوة  نظرا 
أصاب  »ذعار«  عن  نتحدث  أن  اليوم  يمكننا  أحدثه. 

اإلنسانية جراء هذا الوباء.
القطعية  األحكام  إصدار  في  أتحفظ  شخصيا، 
والحاسمة وتبقى أحسن طريقة هي تقديم افتراضات 
السريع.  التطور  بحكم  ومؤجلة  مؤقتة  وتفسيرات 
وما يمكنني الجزم به هو أنه أول خطر تتعرض له 
في  اليوم  نسمة  ماليير   7 ألن  حياتها  في  البشرية 
في  البشرية  على  عدوان  أول  ألنه  أوال  ذعر،  حالة 
العالم كله، ثم ألن مصدر هذا الذعر هو آت من طرف 
الوضع:  مفارقات  من  وهذا  الكائنات،  أنواع  أصغر 
كائنات ميكروسكوبية ال تقاس إال بالنانو، لها قدرة 
كبيرة على التكاثر واالنقسام، محملة بمصل الرعب 
واملوت، ولهذا ما ينتظرنا ربما، أسوأ مما هو واقع 

اليوم.
 

n من أهم الدروس املستخلصة اليوم مغربيا 
هو أننا نؤدي ضريبة التفريط في قطاعات أساسية 
كالصحة والتعليم، هل يمكن أن نتحدث اليوم عن 
إعادة بناء عقد اجتماعي جديد بني الدولة واملواطن؟
تعرض  العالم  بلدان  كباقي  املغرب  فعال،   pp

البلدان  سياق  في  نندرج  نحن  وربما  للجائحة 
املتخلفة أو بلدان العالم الثالث بطيئة التطور، وإن 

كنا في موقع متقدم مقارنة بدول أخرى.
اليوم يبدو أن الدولة استفاقت برعب ألن املسؤول 
شخصية  مسؤولية  ولديه  مضاعف،  حس  لديه 
وجماعية وهذه األخيرة ترتب محاسبة لذا يتضاعف 
اكتشاف  طور  في  إننا  نقول  أن  يمكن  وهنا  رعبه. 
الوجه اآلخر للعقد االجتماعي. وإذا كان يصح بالفعل 
الحديث عن عقد اجتماعي باملغرب، فإنه اليوم اهترأ 
الوضعية  نتيجة  الرضوض  بعض  وإصابته  وتآكل 

التاريخية العامة والصراعات السياسية.
من  بنوع  وتتعامل  برعب  استيقظت  اليوم  الدولة 
القسوة مع املوضوع، وربما في ذلك نوع من االقتداء 

هي  قسوتها  وراء  الكامنة  الدوافع  لكن  بالصني 
جانب  فإلى  املواطن.  وبأهمية  باملسؤولية  الشعور 
االقتصادية  بالكلفة  املتعلقة  التجارية  التقييمات 
التي  البشرية  الكلفة  أيضا  ،هناك  واللوجيستيكية 

جندت الدولة كل إمكانياتها من أجل حمايتها.
صحيح أن الدولة أظهرت سابقا وفي فترات معينة 
من تاريخ املغرب، وجهها القمعي، لكنها اليوم ليست 
مضطرة إلبراز دورها كدولة رعاية وكمؤسسة تمثل 
موقع  في  وهي  املجتمع،  ومسؤولية  وضمير  وعي 
يخصص  الذي  اآلخر  وجهها  ظهر  ولهذا  القيادة 
إمكانيات مالية، وهنا ال يمكن أن ننسى املجتمع التي 
التي  والقيم  التضامن  من  جديدة  مظاهر  فيه  برزت 
كانت تتضاءل من قبل. اليوم برزت هذه القيم بسخاء، 
وهذا شيء جميل تذكر به لحظات رهيبة ثمنها باهظ 
املجن،  ظهر  يلقب  ما  كثيرا  التاريخ،  طبيعة  هذه   .

ويظهر لنا وجوها مختلفة حسب الظروف.
أمام كل هذا، يمكننا القول إننا أمام عقد اجتماعي 
جديد، فالدولة تريد أن تظهر أن ما يجمعنا ليس هو 
السيطرة والتحكم بل التعاون واملصير املشترك في 
واملجتمع  للدولة  إيجابي  وهذا  العصيبة،  اللحظات 

واألفراد.
مالحظة أخرى يمكن تسجيلها بخصوص وسائل 
التواصل االجتماعي التي كانت تطغى عليها األحقاد 
الصحية  النصائح  يقدم  الكل  اليوم  والسوداوية. 
يظهر  بدأ  آخر  وجها  هناك  أن  بمعنى   ، واألخالقية 
ال  ما  وهو  البناء  طور  في  وهو  تدريجيا  ويتشكل 

يمكن إال تثمينه.
 

n بخصوص هذه النقطة بالذات، طغت قيم 
الفردانية وأنماط االستهالك واألنانيات. اليوم 
تنبعث قيم التضامن من جديد. هل هي نتيجة وعي 
جديد أم مجرد انفعاالت لحظية؟

قيم  إلى  التوجه  كهذا،  صادم  حدث  يفرض   pp

والدولة  املجتمع  استجابة  هناك  اليوم  جماعية. 
وللمغاربة  للمغرب  جديد  وجه  وهناك  واألفراد. 
ببطء  تتم  التحوالت  كل  كانت  وإن  التشكل  في  آخذ 
ستغني  املسألة  هذه  أن  أعتقد  تدريجيا.  وتتشكل 
يفصل  املغربي  وستجعل  املغربي،  التاريخي  الوعي 
والتي  التضامن،  وأبعاد  الصراع  أبعاد  بني  ويميز 

يمكن أن نسميها »األبعاد االيجابية«
. اليوم التاريخ يتيح ازدهار وتنامي وتطور هذه 

األبعاد االيجابية الكامنة في عمق الكائن البشري.

لتحقيق  اليوم  األمنية  املقاربة  تكفي  هل   n 
االمتثال وعدم التمرد على إجراءات الحجر في غياب 

الوعي والحس الجماعي الذي افتقده املغاربة بسبب 
غيبت  التي  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات 

مفهوم صناعة اإلنسان في برامجها؟
اتخذتها  التي  والترتيبات  اإلجراءات   pp

الضرورة وال  ناتجة عن  قاسية فعال، ولكنها  الدولة 
أمام  الوحيد  الحل  ألنه  ضرورتها  إال  قسوتها  يبرر 
أو  العزل  شافية.  وأمصال  سريعة  عالجات  غياب 
مجبول  البشري  الكائن  ألن  صعب  الصحي  الحجر 
هذا  من  تحد  إجراءات  تتخذ  وعندما  التواصل  على 
التواصل، يحرم اإلنسان من بعده االجتماعي. هناك 
الضرورات  أيضا  وهناك  يتمردون  األفراد  بعض 
عدم  إلى  البعض  يدفع  ما  للعيش  السوسيولوجية 
االمتثال. يجب أن نقر بأنه في بعض املناطق حدثت 
صعوبات لكننا كمجتمع، هناك الطيع وهناك العصي 
، والعصيان معطى تاريخي وتاريخ التمردات طويل 
بدورها  تطرح  االمتثال  مسألة  إذن   . الباب  هذا  في 
ثم  للخروج  االجتماعية  الضرورة  هما:  أمرين 
الضرورة البشرية للتواصل وهو ما يجعل االمتثال 

صعبا لدى بعض الفئات.
املجتمع إذن في حرج وخاصة الفئات الهشة، ولكن 
رجال  أمام  الصعبة  الوضعية  أيضا  باملقابل  هناك 
هذه  احترام  على  يسهرون  الذين  والسلطة  الدولة 
اإلجراءات. الطرفان إذن في وضعية صعبة وحرجة، 
والتحذيرات  التفسيرات  كل  رغم  أنه  أعتقد  ولذلك 
هناك  زالت  ما  النصح،  لتوجيه  عديدة  فئات  وتجند 
األمر  ستستوعب  لكنها  االمتثال  عدم  من  أشكال 
تدريجيا، وهذا راجع لكون ما يحدث هو غير مألوف 
الوفيات  عدد  عن  الواردة  األخبار  وثانيا  وجديد، 
واإلصابات قدتجعلهم يتمثلون ذلك داخليا تدريجيا 
كل  الوضع.  بخطورة  الوعي  رفع  في  سيساهم  ما 
محنة  أمام  ألننا  مريحة  غير  وضعية  في  األطراف 

جماعية.
 

n في خضم التعبئة التوعوية، برزت دعوات 
للخروج إلى الشارع للتكبير والدعاء، كما ظهرت 
على وسائل التواصل االجتماعي تفسيرات غيبية 
ملا يحدث وتنبؤات بقرب زواله في تاريخ معني. هذا 
التجاذب بني الدعوات يجعل املواطن في حالة من 
التشويش التي قد تكون نتائجها كارثية؟
الوعي  أشكال  من  شكل  عن  تعبير  هذا   pp

الذي  العصري  الوعي  جهة  من  فهناك  االجتماعي. 
بيولوجية،  عضوية  أسباب  الى  األحداث  يرجع 
التطورات  وببعض  الحية  الكائنات  بتطور  تتعلق 
العلمية،  من  درجات  فيه  وعي  وهو  التكنولوجية 
وفهوم  وتأويالت  تفسيرات  هناك  املقابل  وفي 
تتقبل  ال  املجتمع  ثقافة  نابعة من  متزمتة  وتأويالت 
جدال  أثارت  التي  املساجد  كإغالق  اإلجراءات  هذه 
العالم  في  جرى  أنه  الحظ  حسن  ومن  باملغرب، 
قرارا  اتخذت  التي  السعودية  وخصوصا  اإلسالمي 
الوعي  من  األشكال  وهذه  املقدسة.  األماكن  بإغالق 
وهناك  العربية،  الدول  كل  على  تنعكس  االجتماعي 
استغالل سياسي لهذه اآلراء املتزمتة وتحويلها إلى 
الدولة  تمثله  الذي  العصري  الوعي  هناك  تحريض. 
أيضا كجهاز، وهناك فئات كثيرة لم تستوعب كامل 
في  الدولة  ودور  الحديثة،  الدولة  مفهوم  االستيعاب 
والسهر  املجتمع  وعقلنة  واملجتمع  الحريات  تنظيم 
على الخدمات وعقلنة التدبير االجتماعي، أي تدبير 
مشاكل املجتمع تدبيرا عقالنيا مبنيا على الحساب 

وكأن  ظهر  ولهذا  العلمي.  والوعي  املالحظة  وعلى 
هناك صراعا بني الوعي العصري الذي تمثله الدولة 
األعماق  بقايا  وبني  عقالنيته،  درجة  كانت  مهما 
تقليدي  وعي  عليها  يسيطر  اليزال  التي  االجتماعية 
الشرخ  هذا  عن  بعمق  كشف  الحدث  هذا  غيبي. 
من  آت  شرخ  وهو  العميق  االجتماعي  واالنقسام 
أن  ويبدو  تاريخ.  نتاج  ألنه  لقرون  وسيستمر  قرون 
الوعي العقالني العصري)للدولة( يفرض نفسه بحكم 

الضرورة والتطور.
 

n هل نحن اليوم في ظل الغموض أمام صراع 
حضارات بتعبير صامويل هنتنغتون ، نلعب فيه 
دور املتفرج والضحية؟

pp هناك فرضيات عدة منها مسألة صراع الزعامة 

بني الصني وأمريكا، ولكن هناك آراء لبعض العلماء 
خريطة  هي   19 لكوفيد  الجينية  الخريطة  إن  تقول 
من  قويا  يبدو  الرأي  وهذا  وليس صناعية.  طبيعية 
الفيروسات. وهو  طرف بعض املتخصصني في علم 
رأي يفرض نفسه وإن كانوا يقرون في نفس الوقت 
بأنه ربما نتاج معامل الحرب الجرثومية ، بالنظر إلى 
املنطقة التي خرج منها، وهو ما قد يكون ساهم في 
تأجيج وتسلل الفيروس من املختبرات بسبب أعطاب 
أن  فرضية  وتبقى  الفيروسية.  املعامل  في  وأخطاء 
الفيروس،  الذي صنع  التجاريني هو  العمالقني  أحد 

فرضية تضعف أمام الرأي العلمي.
من  بني  يميز  ال  الفيروس  أن  هو  الثاني  املعطى 
أمريكا  واليوم  عام  إنه  استقبله،  من  وبني  أطلقه 

تجاوزت الصني من حيث عدد اإلصابات.
ليس  لكن  هذا،  في  سيبحث  من  وحده  التاريخ 
املقبلة  السنوات  تاريخ عشرات  بل  القريب،  التاريخ 
هو وحده من بإمكانه ترجيح رأي على آخر، لكن ليس 

بطريقة حاسمة.
 

n نحن اليوم أمام مغرب جديد بدأ يعي جيدا 
أولوياته، دولة ومجتمعا، ما الذي يجب التركيز 
عليه في مرحلة ما بعد الصدمة؟

استجماع  هو  باملغرب، خصوصا،  حدث  ما   pp

الثقافية   ، النخب  جميع  طرف  من  سواء  الوعي 
الجماعي  الوعي  بدأ  واالجتماعية.  والسياسية 
الوعي،  أشكال  مختلف  بني  والتواصل  يتشكل 
التجربة  على  إيجابية  انعكاسات  له  ستكون  وهذا 
السياسي،  التعاون  مستوى  على  املقبلة  التاريخية 
والتعاون بني النخب، والتعاون الثقافي والعلمي ألن 
يوحد  الخطر  ألن  إيجابيا  سيكون  التاريخي  صداه 

ويبسلم الجراح.
الصراعات السياسية تترك آثارا وجروحا وتجعل 
األحقاد السياسية واالجتماعية تتراكم، وهذا طبيعي 
حني يحدث في فترات السلم العالم، لكن في لحظات 
الخطر والتهديد، الجميع ُيلّين مطالبه واحتجاجاته 

وتقييماته السلبية.
املغرب اليوم أظهر وفي لحظات سابقة، أنه يمكن 
في لحظات معينة، أن يتالءم فيه الوعي االجتماعي 
والسياسي لتقديم املصلحة الجماعية على املصالح 

الفردية.
سيكون  الصادم  الحدث  مفعول  إن  القول  يمكن 
من  مزيد  نحو  املغربي  التاريخي  للوعي  مبلسما 
عدالة  أكثر  اجتماعي  عقد  من  مزيد  ونحو  التفاعل، 

وأكثر تسامحا وانفتاحا.

رحل  عنا المفكر  الكبير، والمناضل االتحادي األصيل، محمد 
سبيال . وبرحيله، يفقد النضال الديموقراطي الذي أعطاه 

الفقيد أزهى أيام عمره والفكر الحداثي الذي اهداه عصارة عقله 
وتفكيره فارسا شهما دافع باستماتة عن أفق إنساني رحب 

وقيم كونية في خدمة المغرب الحر ، منذ فجر االستقالل، كما 
يفقد المغرب والعالم العربي أحد المفكرين الكبار ورائد من 

رواد الحداثة بالمغرب.
انشغل الراحل، على نحو شامل، بأسئلة الحداثة وما بعد 

الحداثة، و«عقلنة« الخطاب الديني، وقضايا الدولة المدنية والفرق 
بينها وبين الدولة الكهنوتية، وما تطرحه الحركات اإلسالمية 

في هذا الصدد. كما كان يرى أن االنتقال الفكري والثقافي هو 
انتقال بطيء وعسير، أو بعبارة أخرى أن الزمن التاريخي وزمن 

التحول االجتماعي يختلف عن الزمن الثقافي، فالزمن الثقافي 
زمن بطيء، واالنتقال إلى الديمقراطية -الذي يعد رهان العالم 

العربي- دون االنتقال إلى ثقافة الحداثة، ألن هناك اقتباسا فقط 
لجزء من الحداثة، هو الحداثة السياسية.

وقد كتب محمد سبيال عددا من الكتب والمقاالت والدراسات 
في حقل الفلسفة والفكر، ونشرها في صحف ومجالت مغربية 

وعربية، منها: مجلة »أقالم« و»آفاق الوحدة« و»الفكر العربي 
المعاصر« و»المستقبل العربي«. كما ساهم في الترجمة في 

التأليف المدرسي والجامعي، ومن مؤلفاته المنشورة »مخاضات 
الحداثة«  و»في الشرط الفلسفي المعاصر« و»حوارات في الثقافة 

و السياسة« و«الحداثة وما بعد الحداثة« و»األصولية والحداثة«، 
وترجم كتاب »الفلسفة بين العلم واأليديولوجيا« للويس 

ألتوسير، فضال عن »التقنية - الحقيقة - الوجود« لمارتن هايدغر، 
و»التحليل النفسي« لبول لوران أسون، و»التحليل النفسي« 

لكاترين كليمان.
في ما يلي، نعيد نشر مجموعة من المقاالت والحوارات التي 
أنجزها الراحل، ونشرها في مجموعة من المنصات المغربية 

والعربية، وأيضا بعض المقاالت التي كتبت عنه وعن فكره..

)01(المفكر والفيلسوف محمد سبيال.. فارس الحداثة وحارس  األنوار

في حوار مع المفكر الراحل محمد سبيال

املغاربة اليوم يف طور اكت�شاف 
الوجه االآخر للعقد االجتماعي

n أجرت الحوار: حفيظة الفارسي
n تصوير: زليخة
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غالف الكتاب

حرص التجار املغاربة على دعم الوجود العلمي للعلماء املغاربة 
واملالكية في الجامع األزهر، فمن أجل دعم قوتهم في السيطرة على 
عبد  محمد  حسام  الدكتور  مصر،يقول  في  دينية  مؤسسة  أعرق 
املغاربة في  للعلماء  املالي  الدعم  املغاربة كل  التجار  قدم  املعطي،  
األزهر،فرصدوا املبالغ املالية الكبيرة على طالب الرواق، فمثال قام 
الخواجا محمد بن قاسم ديلون برصد مبلغ 820 بارة على طالب 
عند  جسوس  الخالق  عبد  بن  أحمد  الخواجا  يوص  ولم  الرواق، 
بدفع  أيضا  أوصى  بل  فقط،  في مصر  للرواق  مالية  بمبالغ  وفاته 
مبالغ مالية لطالب العلم في الحرمني، أما الحاج محمد بن حسن 
تركته  من  بارة   1208 مبلغ  يدفع  بأن  أقام وصيته  فقد  العشوني 
الطيب  الحاج  أما  باألزهر،  املغاربة  رواق  عل  يوقف  عقار  لشراء 
كبيرا  مبلغا  رصد  فقد  بالحلو  الشهير  املغربي  الطيب  محمد  بن 
لشراء حانوت ووقفه على الرواق املغربي في األزهر،كما قام كل من 
الحاج أحمد مقلب والحاج محمد األبار بوقف عدد من األماكن على 
طالب رواق املغاربة واشترطا أن يكون ناظر هذا الوقف شيخ رواق 

املغاربة باألزهر.
وتكشف الدراسة، أن النماذج  ال تمثل سوى القليل مما حرص 
املغاربة على رصده لرواقهم،كذلك  دخول بعض العائالت العلمية 
ميدان التجارة مثل عائالت الصاوي والسادات؛ فكان عبد اهلل بن 
بالجمالية  املال  بوكالة  النب  في  التجار  أعيان  من  الصاوي  أحمد 
في حني كان ولده الشيخ مصطفى الصاوي واحدا  من كبار علماء 
األزهر،وكان الشيخ عبد الفتاح الجوهري أيضا من كبار التجار،كما 
كان للشيخ السادات ومحمد األمير ،كانت لهم أعمالهم التجارية مما 

دعم من املصالح املشتركة بني العلماء والتجار.
والتجار  العلماء  بني  كبير  تفاعل  حدوث  على  ذلك  ساعد  وقد 
عشر،ملواجهة  الثامن  القرن  من  الثاني  النصف  خالل  خاصة 
االبتزازات اململوكية تجاه التجار بصورة دائمة. وقد كانت النخبة 
واجبها  من  أن  ترى  الشرابي  عائلة  في  ممثلة  املغربية  التجارية 
مغاربة  كانوا  في مصر سواء  العلماء  ولكل  للعلم  راعية  تكون  أن 
فقد  لذلك  مصر؛  في  والتجار  التجارة  سدنة  بوصفهم  غيرهم  أو 
كانت دارهم الكبيرة باألزبكية مقصدا لطالب العلم، وفي ذلك يقول 
لإلعارة  النفيسة  العلم  بكتب  مشحونة  »ومجالسهم  الجبرتي: 
يدخلونها  وال  وقفية  عليها  يكتبون  وال  الطلبة  وانتفاع  والتغيير 
في مواريثهم ويرغبون فيها ويشترونها بأغلى ثمن ويضعونها عل 
الرفوف والخزائن ووفي مجالسهم جميعا فكل من دخل إلى بيتهم 
من أهل العلم إلى أي مكان بقصد اإلعارة أو املراجعة وجد بغيته 
وطلبه في أي علم كان من العلوم؛ ولو لم يكن الطالب معروفا وال 

يمنعون من يأخذ الكتاب بتمامه.

المغاربة في مصر خالل القرن الثامن عشر 

�ملغاربة و�إنفاق �ملال لدعم ق�تهم و�ل�صيطرة على �أعرق م�ؤ�ص�صة دينية يف م�صر 
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 “المغاربة في مصر خالل القرن الثامن عشر«، كتاب يتناول 
دراسة العائالت المغربية في مصر خالل هذه الفترة، وذلك 

من خالل إبراز دراسة هذه العائالت كخلية اجتماعية اقتصادية 
متحركة.

هذه الدراسة  سلطت الضوء على عائالت النخبة التجارية المغربية 
ودورها في االقتصاد المصري إبان تلك الفترة التاريخية، و كذلك 

تطرقت إلى المدى الجغرافي الذي اتخذته معامالتهم بمختلف 
أنواعها، والرخاء االقتصادي الذي تمتعوا به.

 الكتاب أصدرته مكتبة اإلسكندرية سنة 2015، وهو كما يقول مديرها 
الدكتور إسماعيل سراج الدين،  ترجمة للعالقات بين مصر والمغرب 

العربي، التي هي من الصفحات المشرقة في تاريح األمم، وأوضح 
الدكتور إسماعيل سراج الدين، أن هذا التاريخ الممتد من العالقات 

إلى العصور القديمة،  كان من نتيجتها، العديد من األسفار والرحالت 
من بالد المغرب إلى مصر ومن مصر إلى المغرب، بل يكشف مدير 

مكتبة اإلسكندرية، أن الروح المغربية موجودة في مدينة اإلسكندرية 
في أوليائها الصالحين وأسماء أحيائها وشوارعها، بل امتد الوجود 

المغربي إلى مدن أخرى، وفي القاهرة عد ابن طولون مركزا للمغاربة، 
وما زلنا إلى اليوم نرى في هذا الحي أثرا في بقايا العائالت المغربية 

القاطنة.
كتاب »المغاربة في مصر خالل القرن الثامن عشر، هو دراسة للمؤرخ 

الدكتور حسام محمد  عبدالمعطي، أنجزها بمناسبة اختيار المملكة 
المغربية ضيف شرف معرض مكتب اإلسكندرية  الدولي للكتاب سنة 

2012. وألهمية هذه الكتاب/الدراسة، نسلط الضوء على ما جاءت به 
هذه الدراسة من معطيات التي استندت في إنجازها إلى  العديد 

من الوثائق التي تبرز حياة ودور المغاربة في مصر،  في العديد من 
المجاالت خالل القرن الثامن عشر .

n إعداد:  جالل كندالي

n محمد المسعودي 

نحن إذ نعالج هذا املوضوع ندرك أن أبا حيان، 
بحكم العصر الذي عاش فيه وبحكم طبيعة األسئلة 
الصراع  يطرح مسألة  ال  الفترة،  تلك  في  املطروحة 
ومعايير  الفردية  األنا  وبني  والسلطة،  الرغبة  بني 
وإنما  مباشرة،  الكتابة  عبر  األخالقية  املجتمع 
والجنس  الجسد  حول  لخطابه  الخاصة  قراءتنا 
والنفس والرغبة…وغيرها، وتأويلنا لهذا الخطاب 
عنده،  الرؤية  هذه  حضور  نفترض  يجعلنا  ما  هو 
الطرفة  في  “الشيخ”  لسان  على  أشار  أنه  خاصة 
في  العامة  له  تعرض  الذي  التحريم  إلى  السابقة 
الطبقات  عكس  على  وحريتهم  حياتهم  ممارسة 
التوحيدي  وقوف  يبني  ما  وهذا  الراقية!  املتنفذة 
إلى جانب”املساواة” في تصريف الرغبة بني جميع 
كينونة  عن  تنفصل  ال  الرغبة  أن  باعتبار  الفئات 
بتلبية  إال  وجوده  شروط  تكتمل  ال  الذي  اإلنسان 

دعائها.

2/الرغبة بين الرهبنة 
والشيطنة: قراءة في حكاية

إليها  املشار  التصورات  القراءة  هذه  ستبلور 
عند  والرغبة  والجسد  الجنس  حول  سابقا 
التوحيدي من خالل مالمسة الخصائص الجمالية 
للحكاية املشتغل بها وكيفية تشكيلها لدالالت وأبعاد 
محايثة رامها السارد في خطابه. وفي البدء يلزم أن 
نثبت نص الحكاية كي يطلع املتلقي على أحداثها 
وعواملها، ثم سننتقل إلى القراءة. يقول التوحيدي: 
قد  راهبة  الديارات  بعض  في  املاهاني:كانت  “قال 
وتجير  الضيف  تقري  وكانت  بعبادتها،  انفردت 
املنقطع، وكانت النصارى تتمثل بعبادتها وعفافها، 
فمّر رجل كان من شأنه أن يدخر الفواكه، فيحمل في 
الصيف فواكه الشتاء، وفي الشتاء فواكه الصيف 
إلى امللوك، ومعه غالم له وحمار موقر من كل فاكهة 
أشتهي  زمان  منذ  أنا  ويحك،  للغالم:  فقال  حسنة، 
وهي  إليها  تصل  كيف  الغالم:  فقال  الراهبة،  هذه 
خذ معك من هذه  في نهاية العفاف والعبادة؟ فقال: 
الفاكهة وأنا أسبقك إلى سطح الدير فإذا سمعتني 
الروزنة؛  من  معك  ما  فأرسل  بشيء  معها  أتحدث 
فأصعد الغالم سطح الدير، وجاء الرجل فدق الباب 
فقالت: من هذا؟ قال: ابن سبيل وقد انقطع بي، وهذا 
البيت  إلى  قد دهمني، ففتحت ودخل، وصار  الليل 
الذي  الغالم على ظهره، وأقبلت هي على صالتها، 
وقالت: لعله يحتاج إلى طعام، فجاءته به وقالت:كل، 
فقال: أنا ال آكل، قالت:ولم؟ قال:ألني مَلك بعثني اهلل 
لذلك وجِزعت،  فارتاعت  لك ولدا،  إليك ألهب  تعالى 
جئت  فهالَّ  الجنة  على  طريقك  كان  أليس  وقالت: 
معك بشيء منها؟ قال: فرفع الرجل رأسه وقال: اللهم 

بعثتني إلى هذه املرأة، وهي َبَشٌر، وقد ارتابت فأِرها 
يا رّب برهانا، وأنزل عليها من فاكهة الجنة فتزداد 
فوق،  من  برمانة  الغالم  فرمى  ومعرفة،  بصيرة 
وأتبعها بسفرجلة، ثم بكمثراة، ثم بخوخة، فقالت: 
ما بعد هذا ريب فشأَنك وما جئت له، وشال برجليها 
وجعل يدفع فيها وهي َتِمرُّ يديها على جنبيه كأنها 
نجد في  ما تلتمسني؟ قالت:  تطلب شيئا، فقال لها: 
فقال:  بال جناح،  وأراك  أجنحة  للمالئكة  أن  كتابنا 

صدقت، ولكنا معشر الَكروبيني بال جناح”.)7(

1-2/بنية الحكاية
وأساليب  عديدة  ثيمات  على  الحكاية  تقوم 
داللية  بسمات  وتطبعها  بنيتها  تشكل  متنوعة 
النص  لبناء  املوظفة  األساليب  ومن  مميزة. 
املكاشفة  أو  والخفاء،  السفور  بني  التأرجح  دالليا: 
العالقة  واالحتجاب. وهو أسلوب يعبر عن طبيعة 
ذاته.  على  املنغلق  املجتمع  في  واملرأة  الرجل  بني 
الراهبة بحكم  املرأة  بتعالي  الشعور  عالقة يسمها 
والتدين  بالرهبنة  فاالرتباط  باملقدس.  اتصالها 
من  رغبة  موضوع  املرأة  يجعل  والعبادة  والعفاف 
املقدس)في  معانقة  إلى  يتوق  الذي  الرجل  طرف 
صورة الراهبة(، فيصير موضوع رغبة ولذة جنسية 
من خالل تشغيل قاعدة “كل ممنوع مرغوب”. ومن 
ثم فإن الرجل يستخدم نفس منطق املقدس لتحقيق 
الذات  إدماج  التخفي:  لعبة  طريق  عن  “شهوته” 
النوراني  باملالك  التماهي  عبر  قدسي  طقس  في 
البشري  في  املالئكي  حلول  خالل  من  أو  األثيري، 

موقعها  وعلى  املرأة/الراهبة  طهرانية  على  حفاظا 
التصوري.  املستوى  على  ُتبارحه  ال  كي  القدسي 
البائع صرح بموضوع رغبته من  أن  افترضنا  فلو 
الديني  للخطاب  وتوظيفه  املالك  لدور  تقمص  غير 
ملا استطاع أن يمتلك جسد املرأة الطهراني؛ فالرجل 
سلطة  استمد  بأفعاله  وتقنع  باملالك  اتحد  حينما 
استمرارية  على  الحفاظ  )بدعوى  الجنس  ممارسة 
من النص املقدس  البقاء والحياة واملعجزة أيضا( 
الذي يسير الراهبة ويملك عليها فكرها ووجدانها. 
فالسلطة اتُّخذت من النص الديني بدالالته املباشرة 
والرمزية، وعملت على منح الراهبة “صك الغفران” 
الفعل/املعجزة، بعدما كان  كي تلتحم باملقدس عبر 
اتصالها به يتم عن طريق الكالم/الخطاب وطقوسه. 
والرجل، وإن استعمل النص في مجال الخداع وكان 
يهدف إلى امتالك جسد األنثى، إال أنه كان يسعى 
إلى إضفاء “القداسة” على املمارسة الجنسية ليأخذ 
الشرعية ويحظى بالقبول من الطرف اآلخر. وهكذا 
يصبح امتالك جسد املرأة واستهالكه يتم تحت بصر 
استجابة  كانت  وهكذا  منه.  وبتصريح  “النص” 
خاضعني  وإذعانها  الرجل  لرغبة  املرأة/الراهبة 
للدليل والبرهان الذي أقامه على”علويته”/اتصاله 
هي  اتخذت  دنيوية  أشياء  وعبر  واملقدس  بالخفي 

األخرى لبوس املاورائي)الفواكه(. 
ممارسة  إلى  الحيلة  عبر  الرجل سعى  كان  وإذا 
فحولته وقوته؛ ألم يكن هذا الفعل املتخفي وراء قناع 
الطقوسي:  “القداسة”، سعٌي إلى تحرير املرأة من 
ثم  ومن  الجسد؟  وتكبيل  والرهبنة  الزهد  نصوص 
الخروج بها من  الفطرة؟ أي  إلى معبد  العودة بها 
“النص املقيِّد” إلى نص آخر أصلي يلح على حرية 
الجسد وضرورة الحفاظ على االستمرارية والتكاثر؟
إن فكرتي “الخروج” و “الخالص/الفداء” بنيتان 
خفيتان تشتغالن داخل الحكاية وتشكالن أبعادها 
الرجل/ ارتبط بجسد  فالخالص  والرمزية.  الداللية 
الفوقي  من  التحرر  أداة  املرأة  يهب  الذي  املخلص 
وااللتصاق بالطبيعي. فإذا كانت الرهبنة املسيحية 
على  دخيلة  دينية  تصورات  على  املبنية  الكنسية 
كثيرة  أوهاما  الجسد  في  تدس  السماوية  الديانة 
الرجل  فإن  فيها،  جدال  ال  ثابتة  حقائق  وتجعلها 
مزاعم  ليزعزع  املقدس/النص  منطق  نفس  يشغل 
الحيوي  قمع  يرفض  إنه  الكنسية.  اإليديولوجية 
يصبح  هكذا  الثقافي.  هيمنة  خالل  من  الطبيعي 
املتعالي،  إلى  الداعي  النظام  لرفض  مجاال  الجسد 
وأفقا إلنتاج نظام آخر  يعترف باألرضي عن طريق 
تقمصه  خالل  من  الرجل  إن  ذاته.  “املقدس”  بنية 
املتعالي  خط  تكسير  إلى  سعى  خطاب”املقدس” 
يتخّفى  بديل  إنتاج خطاب  الفعل، وعن طريق  عبر 
وراء آليات الخطاب األول وميكانيزماته. إن التوّحد 
غاية  في  يصّب  الجسد  في  واملتعالي  املادي  بني 
أساس: إنتاج رموز ودالالت بديلة تقوم على الحرية 

وممارسة الفعل دون قيد أو شرط.

ُأنطولوجيا الجسد  )16(

�جل�صد و�جلن�س يف حكاية لأبي حيان 
�لت�حيدي: �لرغبة بني �لرهبنة و�ل�صيطنة

الرجل من 
خالل تقمصه 

خطاب”المقدس” 
سعى إلى تكسير خط 

المتعالي عبر الفعل، 
وعن طريق إنتاج 

خطاب بديل يتخّفى 
وراء آليات الخطاب 
األول وميكانيزماته
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جنوب  الغربية  بإفريقيا  اإلسالم  تقدم  كان 
السالح  وليس  التجارة  بفضل  تحقق  قد  الصحراء، 
الستعمال  عدة  محاوالت  وإن سجلت  حتى  والغزو، 
باملنطقة،  عربية   – أمازيغية  قوات  قبل  من  العنف 
»السودان«، ;كان  إسم  عليها  يطلق  أصبح  التي 
لم  أنه  الذهب. علما  املقصد فيها هو الحصول على 
تفلح أية محاولة من تلك املحاوالت العسكرية في أن 
تمنحهم النصر املرتجى، عدا ما حققه السعديون في 

حملتهم مع نهاية القرن 16.
خالل  صنهاجة،  قبائل  زعماء  من  عدد  حاول 
بهدف  الغربية،  الصحراء  رحل  توحيد   ،10 القرن 
ضمان مراقبة منتظمة لطرق التجارة عبر الصحراء، 
لكن  السودان،  بالد  لغزو  قوي  جيش  على  والتوفر 
الفوز  في  )قبلية(  كونفدرالية  اتحادية  أية  تفلح  لم 
يشير  كما  أو  الصحراء.  على  والغلبة  بالسيادة 
ليفتزيون  نيهيميا  )اإلسرائيلي(  الباحث  ذلك  إلى 
عنوان:  تحت   ،1973 سنة  بلندن  الصادر  كتابه  في 
»غانا ومالي القديمينت«، فإنه: »حتى في الصحراء 
الغربية، حيث كانت طرق تجارة مهمة عبر الصحراء، 
تسمح بتبلور أشكال مركزية للتنظيم السياسي، فإن 
بتقلبات  وتتأثر  ضعيفة  كانت  قد  صنهاجة  سلطة 
من  الثالث  الثلث  حتى  إنه  بل  الدورية«.  األزمات 
املهمة  املناجم  تراقب  صنهاجة  كانت   ،10 القرن 
جدا للملح ب »داوليل«، وتحتكر تجارة امللح العابر 
مدينة  من  جعل  مما  غانا.  صوب  واداغوست  من 
من  تجار  يقطنها  ناميا،  تجاريا  مركزا  واداغوست 
وأفارقة  إفريقيا  شمال  من  وعرب  وزناتة  صنهاجة 

سود من غرب إفريقيا.
البكري،  محمد  )املغربي(  املؤرخ  يورده  مما  إن 
املتوفى سنة 1094 ميالدية، أنها مدينة كانت تمتلك 
ثروات هامة وبها عبيد من الكثرة ما يجعل الواحد 
ويقدم  أكثر.  أو  عبد  ألف  حتى  يمتلك  التجار  من 
بواداغوست  اإلستعباد  طرق  حول  دقيقة  تفاصيل 
يورد  حيث  )اإلماء(.  بالنساء  املتعلقة  تلك  خاصة 
أنه »كانت هناك نساء زنجيات سوداوات، طباخات 
ماهرات، ويصل ثمن الواحدة منهن إلى 100 مثقال 
تواجد  إلى  البكري،  املؤرخ  يشير  مثلما  أكثر«.  أو 
كتب  حيث  جسديا،  لجمالهن  مرغوبات  بيض،  إماء 
ببشرة  جميالت،  إماء  فتيات  »هن  قائال:  يصفهن 
بيضاء، بقوام متناغم، بنهود صلبة، مع هيكل رشيق، 
بأرداف مكتنزة، مع أكتاف عريضة، وأعضاء جنسية 
ممتلئة مما يسمح بمعاشرة الواحدة منهن، كما لو 
أنك تعاشر كل مرة امرأة بكر مدى الحياة«. واستنادا 
على شكلهن الجسدي، يحدد البكري املؤهالت منهن 
تتم  أن  دون  املجتمع،  في  ذاك  أو  الدور  هذا  للعب 
هل  أعراقهن،  أو  أصولهن  إلى  قط  قبله  من  اإلشارة 
النساء  مع  والتمازج  مختلطة.  أم  أمازيغية  هي 
السوداوات لم يكن مغيبا ضمن املجتمع الصنهاجي 

الصحراوي املتعود على التعدد.

حوقل،  ابن  العربي  والرحالة  الجغرافي  يشرح 
بالد  زيارته  بعد  ميالدية،   988 سنة  املتوفى 
األوائل  ومن  واداغوست،  مدينة  وكذا  سجلماسة 
كتابه  في  السودان،  بالد  حدود  إلى  وصلوا  الذين 
للون  املختلفة  األلوان  أن  كيف  األرض«،  »صورة 
بلون  األمازيغ  بني  للتمازج  نتيجة  هي  البشرة 
بشرتهم الناصعة البياض والزنوج السود. بل إنه قد 
القبائل املسماة  قام باستعراض الئحة مفصلة لتلك 
»الطوارق«(،  ب  أيضا  )املشهورون  تاناماك«  »بنو 
سود  شبه  كانوا  الذين  غاو،  بالد  شمال  تدمك  من 
بفضل شجرة أنسابهم من جهة األمهات. مثلما انتبه 
في  فاس  مواليد  من  ]املغربي  زرع  أبي  ابن  املؤرخ 
م - [،  نهاية القرن 13 امليالدي على العهد املريني - 
من داخل املنطقة الصحراوية، إلى أن صنهاجة حتى 
بال  للزوجات  تعددا  يمارسون  فإنهم  مسلمون  وهم 
حدود، حيث هناك من الرجال من يكون متزوجا بست 
اآلن نفسه،  أو حتى عشرة في  أو سبع نساء  نساء 

لنا  خلف  مثلما  ذلك.  من  أكبر  العدد  يكون  وأحيانا 
العالم األندلسي أحمد الشاريسي املتوفى سنة 1222 
ميالدية، نصا حرره انطالقا من شهادات استقاها من 
التجار العائدين من بالد غانا، تفيد أن عددا كبيرا من 
إماء  املغاربة املستقرين هناك اعتادوا شراء  التجار 
قد  اهلل  »إن  يقول:  كتب  فقد  لهم.  جواري  وجعلهن 
وهب لتلك الفتيات اإلماء مالمح فاتنة، وذكاء، فوق 
لينة  فتنة، حيث أجسادهن  ما هو منتظر منهن من 
أنف  مع  بهية،  وعيونهن  ملاعة  السوداء  وبشرتهن 

مرسوم وأسنان بيض ورائحتهن زكية«.
إن مما يسجل في هذا الباب، أن واحدا من أوائل 
قادة املرابطني الذي هو أبوبكر بن إبراهيم، قد تزوج 
من امرأة زنجية سوداء، لم يشر املؤرخ ابن عذارى 
إلى اسمها، لكنه قال إن ابنه إبراهيم قد كان أسود 
هذا، سيصبح  إبراهيم  بن  أبوبكر  أن  علما  البشرة. 
ثاني قواد املرابطني بعد مقتل أخيه يحيى بن إبراهيم 
األتباع  من  كانا  قد  وكالهما،  ميالدية.   1056 سنة 

املرابطني  حركة  ومؤسس  الروحي  للقائد  األوفياء 
منطقة  من  املنحدر  الجزولي،  ياسني  بن  اهلل  عبد 
سوس بالجنوب املغربي. فقد قبل إبن ياسني الدعوة 
التي وجهها إليه يحيى بن إبراهيم للسفر معه إلى 
من أجل نشر  أهله من قبائل صنهاجة )بالصحراء( 
تعاليم املذهب املالكي بينهم. ولقد واجه ابن ياسني 
في البداية مشاكل عدة إلقناع الصنهاجيني بمنهجه 
التخلي  على  التفكير  إلى  دفعه  مما  العبادات،  في 
زرع  أبي  ابن  املؤرخ  ذلك  يورد  كما  تلك،  مهمته  عن 
حيث يقول: »كان يفكر في مغادرتهم والتوجه صوب 
بالد السودان امللتحقة قريبا باإلسالم«. حيث يشير 
قبل  السودان  بالد  بلغ  اإلسالم  أن  إلى  املؤرخ  ذلك 
أهالي  قبل دخول كل  املرابطني، وحتى  ظهور حركة 
املؤرخ  يؤكد  فيما  اإلسالم.  إلى  الغربية  الصحراء 
البكري أن شعب مملكة تكرور جنوب نهر السنغال، 
قد كانوا مسلمني تحت حكم امللك وارجابي بن ربيس، 

املتوفى سنة 1041 ميالدية.

مجموعة  أخد  بعدها  ياسني،  بن  اهلل  عبد  قرر 
حتى  بالصحراء،  معزولة  منطقة  صوب  األتباع  من 
)املالكي(،  الديني  تلقينهم مبادئ منهجه  يتمكن من 
بعد  »املرابطون«،  أسماهم  األلف  عددهم  بلغ  وحني 
أن أصبح الرباط حيث يتلقون مبادئ املذهب املالكي 
في  ياسني  ابن  نجح  فقد  املرابطني«.  »دار  إسمه 
بالجهاد  القيام  أجل  من  للمحاربة  أتباعه  تجييش 
كامل  )تشمل  املمتدة  الغربية  الصحراء  في  املقدس 
وحدة  تأسيس  بغاية  شنقيط(،  وبالد  الصحراء 
فنجح  العبادات.  في  موحد  منهج  ذات  سياسية 
صنهاجة، تحت قيادته، في خلق جماعة سياسية لهم، 
إلى تأسيس نظام  تعليم مبادئ اإلسالم  انتقلت من 
سياسي هو »الدولة املرابطية« صعودا من الصحراء 
الصحراء  في  امليالدي. ومع توسعهم   11 القرن  في 
سيضعون اليد على كامل التجارة عبر الصحراء، مما 
أغنى خزائنهم املالية ووسع من جنودهم ومن شراء 
السياسية.  جغرافيتهم  دائرة  وتوسعت  األسلحة، 
وحني تقوت شوكتهم بالصحراء قرروا توسيع دائرة 
حكمهم خارجها، ففتحوا الحرب على مناطق الشمال 
مناطق  )كامل  والسودان  الجنوب  وعلى  )املغربية( 

إفريقيا الغربية السوداء(.
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صدرت منذ سنة ونصف الطبعة الثانية، من الترجمة الفرنسية لكتاب 
الباحث المغربي شوقي هامل، الحامل لعنوان: »المغرب الزنجي« 
)البعض يترجمه حرفيا ب »المغرب األسود« وهي ترجمة غير دقيقة(، 

ضمن منشورات »ملتقى الطرق« بالدار البيضاء، التي أنجزتها الفرنسية آن 
ماري تويسن. وهو كتاب إشكالي، معرفيا وأكاديميا، يقارب واحدة من 

أعمق وأهم القضايا الثقافية والفكرية والتاريخية، ليس بالمغرب فقط، 
بل في كل الشمال الغربي إلفريقيا، ضمن المجال الذي بلغه ما يمكن 

وصفه ب »اإلسالم المغربي« بمرجعيته المذهبية المالكية وبمدرسته في العبادات والعقائد )األشعرية على طريقة الجنيد(، 
التي تبقى موروثا أندلسيا بها، سجلت الختالف واضح وكبير عن كل التجارب التأطيرية والفكرية والمذهبية بالمشرق العربي 

واإلسالمي. وهي موضوعة »العبودية« وتبعاتها من سلوكيات عنصرية ضد »الزنجي« األسود بها.
الكتاب الذي صدر في األصل باللغة اإلنجليزية، للباحث األكاديمي شوقي هامل، األستاذ المحاضر بجامعة أريزونا األمريكية 

سنة 2013، ضمن منشورات جامعة كامبردج، يقدم مقاربة علمية جديدة لموضوعة »العبودية« ضمن التاريخ اإلجتماعي 
للمغاربة، تأسيسا على ما يمنحه التأويل للنصوص الدينية ضمن مدرسة فقه النوازل المغربية. وهي مقاربة أكاديمية تسجل 

اختالفها من مرجعيتها األنغلوساكسونية، المختلفة تماما عن المرجعية »األفريقانية الفرنسية«، التي لها منطلقاتها 
المعرفية وإسقاطاتها التأويلية. وهي مرجعية أنغلوساكسونية أمريكية بالتحديد، تجد سندها في كم وحجم الثقافة 

األكاديمية الهائلة الدارسة لموضوعة »العنصرية والعبودية« السوداء كما تجلت في التاريخ األمريكي منذ القرن 17 الميالدي 
حتى اليوم.

بالتالي، فإن مغامرة ترجمة أجزاء كبيرة من هذا الكتاب األكاديمي الهام، إنما تهدف إلى محاولة تقديم مقاربة معرفية 
أخرى لموضوع شائك مثل موضوع »العبودية والزنوجة« بالمغرب، تاريخيا وثقافيا وسلوكيا، من مرجعية فكرية مختلفة عن 

تلك التي تعودناها ضمن المنتوج الجامعي باللغة الفرنسية. خاصة وأن نقطة »قوة« )إن جاز لنا هذا التعبير( مقاربة الباحث 
المغربي شوقي الهامل، كامنة في أنه أصال متمثل للثقافة والمعرفة األكاديمية الفرنسية في هذا الباب، بسبب كونه 

خريج جامعة السوربون بباريس، التي حصل بها على الدكتوراه في التاريخ، مثلما اشتغل لسنوات هناك ضمن »مركز الدراسات 
اإلفريقية« حيث تخصص في دراسة واقع إفريقيا ما بعد اإلستعمار بمجتمعاتها التي تدين بالدين اإلسالمي.

غالف الكتابشوقي الهامل

المغرب الزنجي )11(

كانت مدينة واداغو�ست مركزا 
حموريا لتجارة الذهب وامللح والعبيد

n  شوقي الهامل

n  ترجمة: لحسن العسبي

مما يسجل في هذا 
الباب، أن واحدا من أوائل 

قادة المرابطين الذي 
هو أبوبكر بن إبراهيم، 

قد تزوج من امرأة زنجية 
سوداء، لم يشر المؤرخ 
ابن عذارى إلى اسمها، 

لكنه قال إن ابنه إبراهيم 
قد كان أسود البشرة. 

علما أن أبوبكر بن إبراهيم 
هذا، سيصبح ثاني قواد 

المرابطين بعد مقتل 
أخيه يحيى بن إبراهيم 

سنة 1056 ميالدية



إذا كانت الشواطئ بالمدن الساحلية مالذ المصطافين في فصل الصيف، 
فمنتجع عين أسردون يبقى الوجهة السياحية واإليكولوجية المفضلة 
واآلسرة لدى ساكنة جهة بني مالل-خنيفرة، التي اعتادت ارتياده بحثا 
 عن أجواء منعشة ، في ظل طقس ملتهب يسود المنطقة خالل هذه الفترة.

لذلك تتباهى مدينة بني مالل ، على وجه الخصوص، باحتضانها هذا 
المنتجع الذي تم تصنيفه تراثا وطنيا سنة 1947 ، من منطلق كونه فضاء 
سياحيا فريدا، تجتذب حدائقه الغناء وأشجاره الوارفة وشالالته العذبة 
وخرير مياهه المنسابة بسالسة وروعة وجمال، جموع الناس الباحثين 
السكينة  ولحظات  الهواء  وطراوة  الطبيعة  وسكون  المكان  سحر  عن 
 والترفيه والترويح عن النفس، والتخفيف من ضراوة شمس صيفية الفحة.

وطراوة  الباردة  السياحي  الفضاء  هذا  أج��واء  إن 
عين  منتجع  تجعل   ، المنعش  وم��ن��اخ��ه  ه��وائ��ه 
إثارة وجاذبية وسحرا، حيث يعيش  أكثر  أسردون 
الزائر لحظات مثيرة ينتقل خاللها في مدة قصيرة 
على بعد كيلومترين من وسط مدينة بني مالل، من 
أجواء حرارة شمس ملتهبة إلى ما يشبه »ثالجة« 
إيكولوجية وسياحية  تتميز بخصوصيات  طبيعية 
السكينة  من  لمسة  يومياته  على  تضفي   ، مالئمة 
خالبة... طبيعة  بجمال  واالستمتاع   واالنتشاء 
ويستقطب هذا المنتجع زوارا من جهة بني مالل - 
خنفرة ومن مختلف جهات المغرب، عالوة على أفراد 
الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذين يستمتعون 
بلحظات استمتاع يوثقونها من خالل التقاط صور 
وتصوير فيديوهات تؤرخ لمشاهد بالقرب من شالالت 
المنهمرة  الشاهقة  العذبة  والمياه  الفياضة  العين 
وخضرة  الجداول  بموسيقى  تمتزج  انسيابية  في 
بأشجار  المزدانة  الساحرة  األندلسية  البساتين 
السواقي.  تخترقها  التي  والرمان  والزيتون  التين 

دام  انقطاع  بعد  الديار  إلى  لعودتهم  بهجتهم  عن  منهم  عدد  عبر  وقد 
سنتين بالمهجر بسبب تداعيات وباء كوفيد 19، من أجل إحياء األواصر 

مع البلد األم، خاصة وأن هذه األيام تتزامن مع عيد 
األضحى المبارك، الذي يمثل مناسبة دينية لتعزيز قيم 
المحبة والتضامن، في سياق وضع صحي استثنائي 
يستلزم مواصلة االلتزام باالحترازات والتوجيهات 
 .19 كوفيد  بمواجهة  المتعلقة  الرسمية   والقرارات 
وإلضفاء مزيد من الرونق على جاذبيته ، تتواصل 
أعطيت  التي  أس���ردون  عين  منتزه  تهيئة  عملية 
إجمالية  بتكلفة  الحالية،  السنة  بداية  انطالقتها 
ناهزت حوالي 33 مليون درهم. وتشمل هذه األشغال 
إحداث فضاء األلعاب لألطفال، وتهيئة وفتح مسلكين 

وتامكنونت،  بويعقوب  بسيدي  أسردون  عين  موقع  يربطان  للراجلين 
أسردون. عين  موقع  إنارة  وتقوية  المسلكين  هذين  كهربة  على   عالوة 

للتعريف  متحف  ببناء  المتعلقة  األخ���رى  األوراش  تتواصل  كما 
للقراءة،  فضاء  وتهيئة  واستقبال،  معلومات  ومركز  الثقافي  بالتراث 
وبناء  الفنية  للعروض  كفضاء  القصر  وتهيئة  للصالة،  قاعة  وبناء 
وإعادة  نافورة  وإنجاز  أكشاك،  وإحداث  لالستراحة،  بانورامي  مقهى 
بالموقع. المتواجدة  المائية  واألح��واض  والجسور  السواقي   تهيئة 

ومن المؤكد أن عمليات التهيئة التي يعرفها المدار السياحي لعين أسردون 
ستعزز من جاذبية هذا الفضاء الطبيعي الفاتن، الذي من البديهي أن 
تزداد أهميته الحيوية كوجهة سياحية مفضلة وكتراث إيكولوجي غني ، 
خصوصا بعد تجربة الحجر الصحي الصعبة التي أظهرت أهمية الحفاظ 
على التنوع والغنى الطبيعي كمصدر لرفاهية وسعادة الناس وأمنهم 

الصحي خاصة خالل فترات انتشار األوبئة الفتاكة....
»و.م.ع« 

 محمد تامر 
  بحكم ارتباطها بإنجاز العديد من الوثائق الحيوية 
بالنسبة للمواطن، تسجل اإلدارات األمنية، بشكل يومي، 
توافدا ملحوظا للمواطنين، سواء لوضع الوثائق الخاصة 
الراغبين في  ،إلى جانب  أو تجديدها  الوطنية  بالبطاقة 
الحصول على شهادة حسن السيرة . وإلنجاز هذه المهام بما 
ينبغي من سالسة وتفادي االكتظاظ، خاصة في ظل التقيد 
بالتدابير االحترازية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا، 
شهدت مصالح المنطقة األمنية بعين الشق بالدارالبيضاء، 
»تالفي تسجيل  ، بغاية    « »اجتهادا تنظيميا   ، مؤخرا 
أي ازدحام أمام مصلحة البطاقة الوطنية وشواهد حسن 
تحاول  وذلك من خالل تسطير منهجية جديدة  السيرة، 
االستفادة من هفوات سابقة، وتتيح إمكانية التعامل مع 

العدد المرتفع للمتوافدين، بطرق أقل  عناء، سواء بالنسبة لهؤالء 
األخيرين او الموظفين األمنيين ،  تقوم بالدرجة األولى على احترام 

المواعيد المسلمة لكل مواطن ومواطنة، تنزيال  لمبدأ تكافؤ الفرص 
» تقول مصادر أمنية ، الفتة إلى  » أن التنظيم الجديد ساهم في 
جعل مرتادي المصلحة أكثر تفهما لدواعي هذه المستجدات، حيث 
ال يتردد العديد منهم في اإلسهام في الحفاظ على سالسة العملية، 

رغم  كثافة الراغبين في وضع أو تجديد البطاقة الوطنية أو 
األولوية   منح  على  الجميع  مع حرص   ، في سحبها  الراغبين 

للمسنات والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة«.
       هذا وأكدت ارتسامات عدد من المواطنين ، على »أهمية 
المبادرات التنظيمية، التي تتوخى الحد من سلبيات االكتظاظ 
وطوابير االنتظار الطويلة، خصوصا في الظرفية العسيرة التي 
تمر بها البالد نتيجة تداعيات وباء كورونا«، مؤكدة على » أن 
للتغلب  ناجعة  يعد وسيلة  المستمر  المهني  التواصل  اعتماد 
على مختلف اإلكراهات التي قد تنجم عن توافد أعداد كبيرة من 
المواطنين على مصلحة إدارية في وقت متزامن  » ، »علما – يقول 
بعض المتحدثين - بأن الدائرة األمنية عين الشق  تعرف توافدا 
مكثفا كل صباح ، على اعتبار أن مساحة نفوذها تفوق مساحة 
باقي الدوائر األخرى ، األمر الذي استوجب تخصيص فضاء كبير 
كانت تستغله  مصلحة حوادث السير، وهي الخطوة التي مكنت 
العاملين في الدائرة من تجاوز  مخلفات االكتظاظ، وأداء مهامهم 
في ظل شروط تستجيب لمصالح المواطنين وتحفظ كرامتهم ».  

 اأفورار  ..  م�شروع  للتنمية االجتماعية 
واالقت�شادية بدعم اأمريكي 

  
بإطالق  خنيفرة   - مالل   بني  بجهة  التنموية  الدينامية  تعززت 
»برنامج التنمية االجتماعية واالقتصادية الدامجة« )ISED(  على 
مستوى الجهة، والمدعم من طرف »الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
)USAID(، والذي يسهر على تنزيله ائتالف بقيادة المنظمة األمريكية 
غير الربحية FHI360، ويضم »جمعية االنطالقة للتنمية والبيئة 
FSVC/ وفريق    )AIDECA(،أزيالل إقليم  بأفورار«،  والثقافة 

LixCap وجامعة الميسيسبي األمريكية.
وقد قام وفد رفيع المستوى من »الوكالة األمريكية للتنمية الدولية«  
USAID - شريك »جمعية االنطالقة للتنمية والبيئة بأفورار«، بزيارة 
لمقر هذه الجمعية، ويتقدم الوفد مدير مكتب شؤون إفريقيا الشمالية 
والشرق األوسط، أليكس كاليتس، وممثلة الوكالة بالمغرب، نادية 
عمراني، ومديرة البرامج مونيكا كارلسون، إلى جانب المشرفة على 

مشروع GiveDirectly، سلمى قاديري. 
ووفق بالغ للجمعية ،  فقد »تم تقديم منجزات مشروع التنمية 
يتعلق  ما  وكل   ،BMK-ISED الدامجة  واالقتصادية  االجتماعية 
بالرؤية المستقبلية لهذا المشروع، واستدامة المقاربات واألدوات 
التي سيتم تطويرها مع مختلف الفاعلين المحليين بجهة بني مالل 
خنيفرة، من أجل إدماج أفضل للفئات الهشة على الصعيد الجهوي، 
و عرف اللقاء حضور ومشاركة أعضاء وفريق عمل الجمعية وفريق 

المشروع المشار إليه«.
و«يهدف برنامج ISED ،  إلى تمكين المغرب من الوسائل الالزمة 
لتحقيق أولوياته التنموية الوطنية والمحلية، عبر التركيز على االدماج 
والمشاركة الفعالة للنساء والشباب، واألشخاص في وضعية إعاقة 
وساكنة العالم القروي، وذلك بغية تحقيق نمو اقتصادي متسارع 
وأكثر إنصاًفا«، يضيف المصدر ذاته ، الفتا إلى » أن المشروع يعتمد  
الفاعلين  مع  أنشطته  وإنجاز  تصميم  في  المشترك  البناء  مقاربة 
بالجهة من مصالح والئية وخارجية وجمعيات مدنية وتعاونيات 

وقطاع خاص«.
أ.بيضي

   طانطان..  التح�شي�س  بخطورة  كوفيد 
ب�شاطئ الوطية

الحمالت التحسيسية  تتواصل بشاطئ الوطية )إقليم طانطان( 
التوعوية، التي تشرف عليها السلطات المحلية والمصالح األمنية، 
المواطنين  لحث  بالمدينة،  المدني  المجتمع  فعاليات  مع  بشراكة 
والمواطنات على االلتزام التام باإلجراءات الصحية االحترازية، للحد 
من تفشي وباء كورونا، حيث يعرف شاطئ الوطية توافدا ملحوظا 

للمصطافين لقضاء العطلة الصيفية. 
الوجهة  يعتبر  الذي  المدينة،  »كورنيش«  الحملة  جابت   وقد 
التي  ال��ح��رارة  درج��ات  ارت��ف��اع  ظل  في  للمصطافين،  الرئيسية 
بأهمية  ال��زوار  و  الساكنة  »توعية  بهدف  وذل��ك  البالد،  تعرفها 
جائحة  تفشي  دون  الحيلولة  أجل  من  الوقائية  التدابير  احترام 
بقواعد  وااللتزام  الواقية  الكمامات  ارتداء  السيما   ،  19  – كوفيد 
النظافة والتباعد الجسدي، وكذا تجنب االزدحام والتجمعات غير 
 الضرورية، باإلضافة إلى توزيع أدوات التعقيم و ملصقات التشوير«.

 اإقليم اأزيالل..  خارطة كورونا باالأرقام

»بلغ العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة بكوفيد 19 المسجلة في إقليم 
أزيالل، منذ تفشي الوباء، 2396 حالة » تفيد معطيات  رقمية صادرة عن   
المندوبية  اإلقليمية للصحة، الفتة إلى أن »  بلدية أزيالل سجلت أكبر عدد 
من الحاالت اإليجابية ب 983 مصابا، تليها بلدية دمنات ب� 617 حالة. 
وسجلت الحاالت األخرى في دوائر بزو )261 حالة( وواويزغت )163 
 حالة( وأفورار )96 حالة( وفطواكة )83 حالة( وولتانة )83 حالة( ».
»والى غاية 24 يوليوز الجاري ،  الساعة 6 مساء، بلغ عدد األشخاص 
الذين تم شفاؤهم 2269 شخصا، منهم 933 في الجماعة الحضرية 
 156 و  بزو  دائ��رة  في  دمنات، و249  586 في جماعة  و  ألزي��الل، 
فيروس  بسبب  وفاة  حالة   50 أزيالل  إقليم  واويزغت. وسجل  في 
الجماعة  19 حالة في  ذلك  بما في   ، الوباء  بداية  19- منذ  كوفيد 
واويزغت. دائرة  في  و7  دمنات  بلدية  في  و11  ألزيالل   الحضرية 
ويبلغ عدد حاالت اإلصابة بالفيروس  التي ال تزال قيد العالج في 
إقليم أزيالل 77 حالة ، فيما يصل عدد الحاالت المستبعدة منذ تفشي 
»حملة  بأن  ، علما  ذاتها  المعطيات  تضيف  31320 حالة«  الوباء 
التلقيح تستهدف  في إقليم أزيالل ،  أكثر من 368 ألف شخص من 
سن 17 سنة وما فوق. ولهذه الغاية تم إحداث 75 محطة تلقيح ثابتة 
في مختلف بلديات ودوائر اإلقليم تعمل طيلة أيام األسبوع لغاية 

الثامنة مساء، باإلضافة إلى 450 نقطة تلقيح متنقلة«.

أحمد بيضي 
عمالة  لمقر  الكبرى  القاعة  شهدت 
 ،2021 يوليوز   20 الثالثاء  خنيفرة، 
لقاًء استثنائيا جمع السلطات اإلقليمية 
بعدد من الجمعيات المحلية بهدف إشراك 
الجهود  توحيد  في  المدني  المجتمع 
والحمالت للحيلولة دون تفشي جائحة 
كوفيد 19 ، التي عادت لتنتشر بشكل 
مقلق، خالل األسابيع األخيرة، ، حيث تم 
تداول تطورات الوضعية الوبائية، وما 
يتعلق بسير االجراءات المتخذة، وكذا 
بمستجدات عملية التلقيح والتحسيس 
الصادر  الحكومي  وبالبالغ  والتوعية، 

مؤخرا. 
فطاح،  محمد  اإلقليم،  عامل  تدخل 
أوض���ح دواع���ي ال��ل��ق��اء ال���ذي  أملته 
ب  وصفها  التي  الوبائية  ال��ظ��روف 

منا  تتطلب  التي  والمقلقة  »الصعبة 
الشاملة،  التعبئة  من  الكثير  جميعا 

أهم  مستعرضا  ومسؤوال«،  جماعيا  انخراطا  علينا  وتفرض 
المعطيات واإلحصائيات المتعلقة بالوضعية الوبائية بالمغرب، 
على مستوى عدد الوفيات واإلصابات، مشيرا  للخطوات المتقدمة 
التي حققتها بالدنا في مجال التصدي للوباء، داعيا »إلى ضرورة 
احترام النصائح الوقائية واالجراءات االحترازية التي تدعو إليها 
السلطات المركزية والجهات الصحية المختصة«، مشددا على 
»أهمية التلقيح في كبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل اكتشاف 
سالالت متحورة » ، واصفا عملية التلقيح   ب »الورش الوطني 
الكبير«، في أفق  »تحقيق المناعة الجماعية«، منوها ب«جهود  
لمواجهة   األمامية، وتفانيهم في عملهم  الصفوف  نساء ورجال 

هذه الجائحة بغاية ضمان صحة وسالمة المواطنين«.
 عرض مدير المركز االستشفائي اإلقليمي، الدكتور إسماعيل 
شنخير،  تضمن  بيانات إحصائية  ، تطرق فيها آلخر تطورات 

الوضع الوبائي عالميا ووطنيا وإقليميا، وكذا الجهود والمبادرات 
التي يقوم بها المغرب في سبيل التصدي للوباء، متوقفا عند   » 
مقارنة  واضعا    ، مؤخرا  بالفيروس«،  اإلصابة  ارتفاع  حاالت 
بين المجالين القروي والحضري، ومستعرضا تفاصيل اإلصابات 
بحسب الفئات العمرية، مشددا على ضرورة التقيد باإلجراءات 

الصحية والتدابير الوقائية.
و تميز اللقاء بحضور رئيس المجلس العلمي المحلي، الدكتور 
الدين  »اهتمام  أوضحت  بكلمة  تقدم  الذي  زمهنى،  المصطفى 
االسالمي بحماية حياة وصحة وسالمة اإلنسان«، و«كيف تقوم 
الشريعة على خمس ضروِرياِت، هي: الدين، النفس، النسل، المال 
والعقل، وأن اهلل »الذي سمى نفسه »الشافي«، أرادنا أن نحافظ 
على النفس وعدم تعريضها للهالك، وأخبرنا بأن لكل داء دواء«، 
معتبرا أن  االنخراط في مواجهة الوباء الفتاك »ليس   من باب 
الترف/ بل هو من صميم الدين الذي جاء أصال ليرفع من شأننا 

إلى  مشيرا  الحياة«،  نحو صناعة  إلى 
االسالمي،   التاريخ  من  سالفة  محطات 
بسبب  الحج  مناسك  تعليق   « شهدت  
عند   متوقفا  الطاعون«،   وب��اء  تفشي 
»مراحل  اجتياح األوبئة للشرق والشام، 
وفترة طاعون عمواس الذي ورد في كتب 
التراث والتاريخ«، مبرزا أسماء بعض 
الطاعون،  بهذا  سقطوا  ممن  الصحابة 
ومنهم مثال أبو عبيدة بن الجراح الذي 
امتنع عن الخروج من الشام، مذكرا ب 
االسالمي،  الفقه  في  االجتهاد  »أهمية 
و دور الفعل الثقافي في توعية الناس 
لبعض  االستسالم  عدم  إلى  ودعوتهم 

العادات«.    
وقد شكل اللقاء، دعوة صريحة لعموم 
المدني من أجل  المجتمع  الفاعلين في 
الوضعية  بخطورة  ال��وع��ي  »ترسيخ 
الوبائية، والتأكيد على ضرورة االنخراط 
القوي في عمليات التحسيس والتوعية 
لمواجهة زحف الجائحة، في أفق تحقيق 
العودة  للجميع  تضمن  جماعية  مناعة 
للحياة الطبيعية«، حيث شارك عدد من ممثلي الجمعيات الحاضرة 
بمداخالت أبرزت مساهمة جمعياتهم في التعريف بخطورة الوباء، 
وبأهمية احترام االجراءات االحترازية، من خالل تنظيمها لحمالت 

ومسابقات وأنشطة مكثفة وأشرطة تحسيسية.
وسجل اللقاء  حضور عدد من ممثلي الجمعيات المدنية، وعدد 
من رؤساء المصالح األمنية واإلدارية، حيث وقف الجميع على 
ما يشكله المجتمع المدني، »من سند أساسي وشراكة فاعلة في 
التعاطي مع التحديات التي فرضتها الجائحة«، مع إبراز »أهمية 
انخراطه في حملة واسعة للتوعية والتحسيس والتأطير بغاية 
واالحترازية  الوقائية  التدابير  واحترام  التلقيح،  عملية  إنجاح 
النظافة  وسائل  استعمال  الجسدي،  التباعد  الكمامة،  )ارتداء 

والتعقيم(، وذلك من أجل كسب رهان تجاوز أزمة الجائحة«.
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تجمع �شلطات خنيفرة وجمعيات مدنية

 في ظل التزايد المقلق إلصابات كورونا

احترام المواعيد يخفف من وطاأة االكتظاظ داخل االإدارات االأمنية
عين الشق - الدارالبيضاء

منتجع عين اأ�شردون ..»ثالجة«طبيعية بخ�شو�شيات اإيكولوجية ا�شتثنائية
تقصده ساكنة الجهة وزوارها »هربا » من الحرارة الملتهبة

  من أشغال اللقاء



المفكر والفيل�سوف المغربي الراحل
 محمد �سبيال: دور ال�سلطة العليا هو حماية 

بي�سة الدين ورعاية نبتة الحرية

حوار:  عبد الحق الريحاني
 

 في هذا الحوار الذي أجرته جريدة »االتحاد االشتراكي«  
في يوليوز 2015 مع املفكر املغربي الراحل  محمد سبيال، تناول 
»الحداثة  والثقافة«،  السياسة  في  »حوارات  مؤلفات  صاحب 
وما بعد الحداثة«، »في تحوالت املجتمع املغربي«، »للسياسة 
الثقافية  القضايا  أهم  والتحليل  بالدراسة  بالسياسة«…،  
والسياسية واالجتماعية التي تؤرق املجتمعات العربية عامة 
كظاهرة  الحالي،  العصر  في  الخصوص  وجه  على  واملغرب 
اإلرهاب، ثم الدخول لعهد الحداثة كعملية مستمرة في الزمان 
واملكان، ظاهرة اإلسالم السياسي، ووصول الحركات اإلسالمية 
إلى السلطة، باإلضافة إلى دور املثقف ووظائفه ما بني األمس 
واليوم، ثم ثورات الربيع العربي، والوضع السياسي باملغرب.

-1  املثقف كان دائما يدلو بدلوه يف القضايا الكبرى 
داخل املجتمع، املثقف كان دائما طالئعيا بحكم أنه 
يحمل رؤية للحاضر واملستقبل، لكن يظهر اليوم أن 
املثقف ركن للخلف واتخذ موقف املتفرج والسلبي، 
هل ميكن أن نقول إن املثقف اليوم فقد دوره ووظيفته 
وأصبح يف خبر كان؟

ولى  بعصر  ارتبطت  ربما  للمثقف  النبوية  الرؤية  *هذه    
وبفترة تاريخية كان فيها للمثقف دور كبير، وهي الفترة التي 
كانت تتسم بطموحات التحرر والتقدم في املجتمعات العربية، 
رائدا  املثقف  كان  االشتراكي،  أو  الليبرالي  وجهها  في  سواء 
العامة  األماكن  في  اليومية  بالنضاالت  ومرتبطا  وموجها 
االجتماعية  الشروط  وتطور  األحداث  تطور  لكن  والحزبية، 
املثقف  جعل  وغيرها،  واإلعالمية  التكنولوجية  واملعطيات 
يتساءل من جديد حول دوره، وهنا أفتح قوسا ألقول إن مفهوم 
املثقف قد تغير، لقد توسعت دائرة املثقفني لتشمل فئات أخرى 
لم تكن تدرج في هذا الصنف من قبل، فقد تكاثر عدد املثقفني 
الذين  واإلعالميني  والصحفيني  واملستشارين  واملتخصصني 
هذا  املثقفني،  خريطة  غير  مما  اإلعالمية  القنوات  رفضتهم 
في  النظر  إعادة  من  نوع  بعد حصل  ما  في  أولى،  مرحلة  في 
أدوار املثقفني، حيث بدأ يتبني انخراط املثقف في الصراعات 
االجتماعية في تفاصيلها اليومية، قد يتعارض مع دور املثقف 
ودراسة  والتنظير  التفكير  هي  األساسية  وظيفته  حيث  من 
حركة التاريخ إضافة إلى مهامه املعهودة في تمثل التجديدات 
فسرعة  بالعالم،  الكبرى  الفكرية  املراكز  و  والفكرية  الثقافية 
املثقف  جعلت  اإلسهامات  وتعدد  والنظريات  األفكار  تطور 
اليومية  الحياة  تفاصيل  في  واالنخراط  املساهمة  عن  يحجم 
ال  حرج  وهذا  الفكرية،  التجديدات  من  الكثير  تفوته  ال  حتى 
الشروط كلها نوع  املثقف، ولذلك بدأ ضمن هذه  إال  به  يشعر 
من تخلص الدور اإلرشادي للمثقف، لكن مع ذلك ونظرا للحاجة 
من  بنوع  ربما  واملرتبطة  االجتماعية  الفئات  عنها  تعبر  التي 
السياسيني  في  ربما  السياسية،  الساحة  في  األمل  خيبات 
العام  الرأي  فافتقد  البراغماتية،  املمارسة  إلى  تحولوا  الذين 
من  نوع  وظهر  والتوجيهي  اإلرشادي  والبريق  الوهج  ذلك 
الحنني إلى املثقف املرشد، إجماال تحوالت مختلفة التي حدثت 
واملثقفني  الثقافة  خريطة  غيرت  التي  هي  األخيرة  العقود  في 
وربما عدلت من أدوارهم ووظائفهم التي كانت دائما إشراقية 
ومن  التريث  من  الكثير  تتطلب  معرفية  أدوار  إلى  ليتحولوا 

إصدار األحكام والتوجهات.

-2 و ماذا عن املثقف العضوي الذي عرفناه يف ما 
قبل، هل اليزال هذا الصنف من املثقفني يف العصر 
احلالي؟

بمعنى  لكن  العضوي،  املثقف  وجود  ننفي  أن  يمكن  ال    
إسالمي  حزب  في  اإلسالمي  فاملثقف  آخر  سياق  وفي  آخر 
املظاهرات  اإلعالمي في ساحات  واملناضل  هو مثقف عضوي 
ويمكن  آخر،  بمعنى  عضوي  مثقف  أيضا  هو  واالحتجاجات 
مجاالت  في  العضويني  املثقفني  من  العديد  هناك  إن  نقول  أن 
باملعنى  املثقف  السابق،  األفق  عن  مختلف  أفق  وفي  مختلفة 
تقليدية  معبئة،  جماهيرية  بحركة  مرتبط  مثقف  هو  اآلني 
مرتبط  ثانية  جهة  من  هو  سلمية،  أو  احتجاجية  حداثية،  أو 
بوسائل اإلعالم واالتصال واملعلوميات والشبكات االجتماعية، 
انتقل  قد  املوسع  املعنى  الحالي بهذا  العضوي  املثقف  أن  أي 
العضوي  املثقف  بها  ارتبط  التي  الكتابية  الثقافة  دائرة  من 
 la  القديم، وانخرط في الثقافة التي يسميها روجيس دوبري

videosphère  ثقافة الصورة املتحركة.

 -3  ملاذا منارس السياسة وعن أي جرح جتيب 
السياسة، وماذا عن وضعية السياسة يف املغرب؟     

مرآة  بمثابة  فهي  وشمولية،   حركية  ظاهرة  السياسة    
قيادية  مرآة  كبير  حد  إلى  وهي  املجتمع،  في  يحدث  ما  لكل 
الوقت،  قفل ومفتاح في نفس  السياسة هي  أو توجيهية، ألن 
املغربية على وجه  والسياسة  اليوم،  السياسة  في  واملفروض 
إليها،  أشرنا  التي  الجروح  لهذه  تستجيب  أن  الخصوص، 
للمشاكل االجتماعية  في املغرب الذي يشهد تحوالت متسارعة، 
فدينامية التحوالت الكلية في املغرب، تدل على نوع من الشارع 
بنيتني  بني  والصراع  التفاعل  من  أكبر  قدر  وعلى  االجتماعي 
والبنية  التقليدية  البنية  املجتمع،  في  أساسيني  مكونني  أو 
ضمن  مغربني  هناك  أن  إلى  أشار  الباحثني  بعض  العصرية، 
ومغرب  والرتابة  واملحافظة  التقليد  مغرب  الواحد،  املغرب 
التجديد والتحول، ومن أجمل املقاالت التي اطلعت عليها مقال 
ملحمد الساسي تحتعنوان “مغرب محافظ” يرصد فيه بالضبط 
هذه الدينامية املزدوجة في مختلف املجاالت، والتي تعبر عنها 
املتمثلة في توجهات قوية  اليوم  املتكاتفة في مغرب  األحداث 
الكثير من  املرأة والرجل وفي ميل  الكاملة بني  املساواة  نحو 
واالختيارات  واملمارسات  والسلوكات  األفكار  نحو  املغاربة 
من  وغيرها  والسينما  واملوسيقى  الثقافة  في  العصرية 
املجاالت، والتي يمكن إدراجها ضمن ما أسماه السوسيولوجي 
نحو  تطلعات  أو  الحر  الفرد  انبثاق  دينامية  جنجار  املغربي 
لعب أدوار أكثر تأثيرا في اتجاه تحديث املجتمع، وفي اتجاه 
قبول الشرط املعاصر، وهي دينامية تغذيها أو تسندها بعض 
االختيارات السياسية الكبرى، املتمثلة في الدستور الجديد أو 
مدونة األسرة وإصالح القانون الجنائي وغير ذلك، ومقابل ذلك 
يورد األستاذ الساسي في مقالته مظاهر االختيارات املحافظة، 
سواء خارج اللعبة السياسية أو داخلها، املتمثلة في مواقف 
محافظة تجاه املرأة، أو االختيارات الثقافية العصرية وهذان 
االختياران األساسيان اللذان يعتمالن في قلب املجتمع املغربي 
هذان  كان  وربما  سياسية،  رموز   أو  وعناوين  أصداء  لهما 
القطبان، على الرغم من تعدد األحزاب وتداخلها، هما القطبان 
األساسيان، يعتبران بمثابة البنية األساسية للفعل السياسي، 
وهما اللذان يحددان، بشكل كبير، دور السلطة السياسية في 

االشتراكي
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جهة الرباط سال القنيطرة
Région Rabat Salé Kénitra

عين عتيق: اإلقاء القب�ض 
على تاجر مخدرات

عتيق  بعني  السرية  بقيادة  امللكي  الدرك  رجال  ألقى 
القبض على خمسيني وهو في طريقه إلى مدينة تامسنا 

وبحوزته ثالثة كلغ من الحشيش.
 املتورط ذو سوابق عدلية متزوج وله أوالد، وتأتي 
خالل  الروتيني  اليومي  العمل  إطار  في  العملية  هاته 
الجوالت املستمرة واملتواصلة عبر تراب املنطقة، التي 
يطبعها الطابع القروي ذي املداشر والدواوير باإلضافة 
إلى انتشار اإلقامات السكنية اآلهلة بالسكان، مما يجعل 
املهمة تعترضها صعوبات لوجستيكية تتطلب املزيد من 
املوارد البشرية والوسائل، التي تكفل التخفيف من حدة 
الظواهر السلبية باملنطقة من مخدرات وإجرام، حماية 
ينتج  وما  اآلفات  هذه  مخاطر  من  للمجتمع  وتحصينا 

عنها من أمراض اجتماعية .

الرباط: موؤتمر دولي لتطوير 
التكنولوجيات الجديدة

واملتقدمة  الجديدة  التكنولوجيات  “تطوير  شكل 
مؤتمر  محور  باملغرب”،  املتاحة  والفرص  التحديات   :
دولي نظمه، يوم االثنني املاضي بالرباط، املعهد امللكي 
“هاواوي  شركة  مع  بشراكة  االستراتيجية  للدراسات 

.Huawei Technologies ”تكنولوجيز
االستراتيجية  الشراكة  إطار  في  اللقاء  هذا  ويندرج 
املغربية  اململكة  بني   ،2016 عام  منذ  تربط،  التي 
الحوار  عن  فضال  الشعبية،  الصني  وجمهورية 
املعهد  بني   2018 عام  في  انطلق  الذي  االستراتيجي 

ومراكز الفكر والفاعلني االقتصاديني الصينيني.
على  الجارية  التغييرات  فهم  الحوار  هذا  ويروم   
املستوى الدولي، وفك تعقيد العالم وتشكيل قوة لتقديم 
لكال  االستراتيجية  للمصالح  منفعة  ذات  مقترحات 

البلدين.
للدراسات  امللكي  للمعهد  العام  املدير  وأكد 
االستراتيجية محمد توفيق مولني، في كلمة خالل هذا 
اللقاء، أن املعهد يولي عناية كبيرة إلشكالية التحوالت 
الرقمية منذ إطالق سنة 2008 البرنامج الدراسي حول 
املتعلق  البرنامج   2014 عام  وفي  العاملية،  التنافسية 
برأس املال غير املادي، مبرزا مختلف إصدارات املعهد 

حول هذا املوضوع.
املجال  في  للمغرب  الهامة  اإلنجازات  إلى  أشار  كما 
الرقمي  املغرب  استراتيجية  بتنفيذ  مذكرا  الرقمي، 

2020 وإنشاء وكالة التنمية الرقمية مؤخرا.
وقال إن اململكة حققت تقدما كبيرا من حيث الولوج 
إلى اإلنترنت، بمعدل بلغ 75 في املائة، مقابل متوسط 
معدل  وكذلك   ،2019 عام  في  املائة  في   60 بلغ  عاملي 
 80.8 بنسبة  املحمول  الهاتف  لإلنترنت عبر  استخدام 
في املائة، وهو أعلى بكثير من املتوسط العاملي البالغ 
الصعيد  على  املغرب  موقع  أن  وأضاف  املائة.  في   41
الدولي قد تطور بشكل إيجابي في ما يتعلق باملؤشرات 
مبرزا  الرقمي،  للتحول  االستعداد  بمستوى  املتعلقة 
تقدم اململكة في ما يخص مؤشر االبتكار العاملي ومؤشر 
تطوير الحكومة اإللكترونية. وفي ما يتعلق بالتهديدات 
السيبرانية، أشار مولني إلى وضع استراتيجية وطنية 
أمن  بتعزيز  2012 وااللتزام  السيبراني في عام  لألمن 
األمن  مؤشر  “حسب  أنه  مضيفا  املعلومات،  أنظمة 
بني  من   49 املركز  املغرب  احتل  العالم  في  السيبراني 

197 دولة في 2017.

القنيطرة: جانيت روغان 
تلتقي عز الدين الميداوي، 

رئي�ض جامعة ابن طفيل 
التقت سفيرة الدورة الـ26 ملؤتمر املناخ في إفريقيا 
 12 االثنني  يوم  روغان،  جانيت  األوسط،  والشرق 
ابن  جامعة  رئيس  امليداوي،  الدين  عز   ،2021 يوليوز 
برامج  من  لتقريبها  مناسبة  الزيارة   وشكلت  طفيل، 
وأنشطة ومشاريع جامعة ابن طفيل في مجاالت التنمية 
املستدامة والحفاظ على البيئة. وعبرت املسؤولة، وفق 
الجامعة  إعجابها بجهود  ابن طفيل، عن  بالغ لجامعة 
في مجال حماية البيئة والطاقات املتجددة، حيث وقفت 
والسيارات  الدراجات  محطة  بينها  من  مشاريع  على 
الكهربائية، وكراسي الطاقة الشمسية وأحدث جيل من 
محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتندرج الزيارة 
8 إلى 16  الرسمية التي تقوم بها روغان للمغرب، من 
تقودها  التي  الدولية  التعبئة  ضمن  الجاري،  يوليوز 
األمم  ملؤتمر  الـ26  للدورة  استعدادا  املتحدة  اململكة 
غالسكو  في  انعقاده  املرتقب  املناخي،  للتغير  املتحدة 
2021، والتقت سفيرة  12 نونبر  1 إلى  باسكتلندا من 
بسفير  مرفوقة  كانت  التي  املناخ،  ملؤتمر  الـ26  الدورة 
اململكة املتحدة باملغرب، سيمون مارتن، ومدير املجلس 
الثقافي البريطاني باملغرب، توني رايلي، أيضا بطالب 
الدكتوراه الذين قدموا مشاريعهم البحثية في مختلف 
الجهود  على  واطلعوا  املناخ،  بتغير  املتعلقة  املجاالت 
األمم  ملؤتمر  استعدادا  املتحدة  اململكة  تبذلها  التي 

املتحدة للتغير املناخي. 
املغرب  أن  على  املسؤولة  شددت  الصدد،  هذا  وفي 
والتنمية  البيئة  تهم  التي  املشاريع  في  رائدة  دولة 
املستدامة على الصعيدين العاملي واإلفريقي، في إشارة 
إلى رئاسة املغرب للدورة السابعة ملؤتمر املناخ والدورة 
املشاريع  ضوء  في  وذلك  بمراكش  املناخ  ملؤتمر  الـ22 
الكبرى والبرامج املختلفة التي تنفذها اململكة، واعتبرت 
املتحدثة نفسها أن املغرب دولة حليفة في مجال التنمية 

املستدامة ومكافحة تغير املناخ.
البحوث  امليداوي  الدين  عز  استعرض  جهته  من   
املتعددة واملشاريع املختلفة التي أنجزتها الجامعة في 
إشراك  أهمية  إلى  أشار  كما  املستدامة،  التنمية  مجال 
حماية  مجال  في  العالم  أنحاء  مختلف  من  الشباب 
في  وانخراطهم  الطلبة  وعي  بمستوى  منوها  البيئة، 

قضايا التنمية املستدامة.

عبدالحق الريحاني

اإللكتروني   املوقع  إطالق  مؤخرا  تم 
عمل  حصيلة  يعرض   hassila.cg.gov.ma

الحكومة للفترة ما بني 2017 و2021.
"االتحاد  جريدة  به  توصلت  بالغ  وبحسب 
اآلليات  إلى  املبادرة  االشتراكي"، تنضاف هذه 
طيلة  الحكومة  اعتمدتها  التي  التواصلية 
وتمكينه  العام،  للرأي  املعلومة  إلتاحة  واليتها 
الحكومي،  البرنامج  وتنزيل  تنفيذ  تتبع  من 
باشرتها  التي  الكبرى  اإلصالحات  سير  وكذا 

مختلف القطاعات الحكومية.
 hassila.cg.gov.ma موقع  ويعرض   
القطاعات  كل  وجهود  عمل  لحصيلة  ملخصا 
سنوات،  أربع  من  أزيد  مدى  على  الحكومية 

كما يمكن رواده وزواره من الوقوف عند أهم اإلنجازات 
التي حققتها، مع اعتماد أسلوب املقارنة أحيانا، مقارنة 
األرقام واإلحصائيات التي تحققت خالل سنوات مضت، 

أو مقارنة وضعية املغرب بباقي البلدان املجاورة.
املذكور،  املوقع  إطالق  أن  إلى  املصدر  نفس  وأشار 
العثماني،  الدين  الحكومة سعد  رئيس  تقديم  بعد  يأتي 
أمام  الدستور  من   101 للفصل  طبقا  عملها  حصيلة 

قبل  من  أعقبه  الذي  النقاش  وبعد  بغرفتيه،  البرملان 
النواب واملستشارين، وكذلك تعقيب وتوضيحات رئيس 

الحكومة على تلك املناقشة. 
جعل  التواصلية،  املبادرة  هذه  من  الحكومة  وتهدف 
مختلف  ووضع  الجميع،  متناول  في  علمها  حصيلة 
واالجتماعيني  واالقتصاديني  السياسيني  الفاعلني 
واملواطنني  املدنيني  والفاعلني  واألكاديميني  والخبراء 

داخل اململكة وخارجها، في قلب النقاش حول 
تلك الحصيلة.

بكلمات  مستعينا  املوقع،  يعرض  هذا،  إلى 
دالة،  وفيديوهات  بيانية  ورسومات  مفاتيح 
البرنامج  محاور  حسب  موزعة  متنوعة  مواد 
وإصالحات  مواضيع  حسب  أو  الحكومي، 

كبرى تهم مختلف املجاالت والقطاعات. 
عرض  مثل  من  للتحميل  وثائق  يوفر  كما 
الحكومي،  العمل  لحصيلة  الحكومة  رئيس 
والتقرير التركيبي للحصيلة حسب القطاعات، 
باإلضافة إلى عدد من الكتب املتعلقة بحصيلة 
عمل الحكومة وإنجازاتها بني 2017 و2021.

رئاسة  مصالح  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
آخر  موقعا  أطلقت  أن  لها  سبق  الحكومة 
لعرض  خصصته   ،barnamaj.cg.gov.ma
تنفيذه  لتتبع  املعتمدة  واملنهجية  الحكومي،  البرنامج 
إجراءات  تنفيذ  لوضعية  تفصيلي  بيان  مع  وآلياتها، 
امللتزم  املؤشرات  تحقيق  ووضعية  الحكومي  البرنامج 
أبرزها  الحكومة،  لعمل  املرحلية  الوثائق  بها، ومجموع 
السنة األولى، والحصيلة  120 يوما، وحصيلة  حصيلة 
السنة  وحصيلة  الثالثة  السنة  وحصيلة  املرحلية، 

الرابعة.

اإطالق موقع اإلكتروني يعر�ض ح�سيلة عمل الحكومة بين 2021-2017

الجهة�صدى
وتعليق�صورة

�سلمى الهاللي بطلة �ساعدة في األعاب القوى 
محمد طمطم 

مداشر  بأحد  النور  الهاللي  سلمى  رأت 
تنتمي  وهي    2003 سنة  املريفة  عتيق  عني 
والدها  يشتهر  حيث  متوسطة  جد  أسرة  إلى 
بتقديم وجبة وأكلة السمك على الفحم )شواي 
األربعة،  األسرة  أفراد  بني  من  ، وهي  الحوت( 
سنة  الباكالوريا  شهادة  على  حصلت  التي 
البيئية،  الهندسة  دراستها  في  لتختار   2020
فاستطاعت  والرياضة،  الدراسة  بني  وتزاوج 
عني  بفريق  القدم  كرة  ممارسة  من  تنتقل  أن 
عتيق، وهنا ستظهر موهبتها في ألعاب القوى 
أنور  األستاذ  عندما كشف  2017 خاصة  سنة 
البقالي موهبتها في هذه الرياضة، وذلك بمركز 
في  العصامية  البطلة  وانطلقت  هذا  خنيفرة، 

آسفي  بمدينة   2017 سنة  القوى  ألعاب  في  مسيرتها 
حيت فازت باملرتبة األولى في املسابقة التقنية 100 متر 
و 400 متر ثم بطولة العرب في تونس 2018-2017 فتم 
تتويجها بميدالية فضية وميدالية ذهبية في التناوب، 

لكن في سنة 2020-2019 تم تأجيل املنافسات بسبب 
البطلة  ستشارك   2021 سنة  وفي   ،19 كوفيد  جائحة 
على  لتحصل  بتونس  القوى  ألعاب  في  الهاللي  سلمى 
نحاسية في صنف الكبار 400 متر، وكانت هي الشابة 
املغربية الوحيدة، كما استطاعت أن تحصل على ميدالية 

التناوب، وبعدها بأسبوع حصلت على  ذهبية في 
الرتبة الثانية كوصيفة في بطولة املغرب في 200 
كما  متر،   400 في  املغرب  بطلة  ثم  بالرباط  متر 
على  لتحصل  إفران  مدينة  في  االختبار  اجتازت 
املرتبة الثانية بعد أن حطمت رقم التأهيل لبطولة 
العالم في كينيا، التي ستقام في 17 غشت 2021.

ملراسل  أعربت  الناشئة  الصاعدة  البطلة  هذه 
الكبير  طموحها  عن  االشتراكي  االتحاد  جريدة 
شكرها  عن  معبرة  املغربية  الرياضة  تمثيل  في 
الجامعة،  رئيس  أحيزون،  السالم  لعبد  وتقديرها 
أسفها  ومبدية  بوكراع،  اهلل  عبد  التقني  واملدير 
للمسؤولني،  التام  الغياب  على  وحسرتها  الكبير 
محليا وإقليميا وجهويا، وعدم دعمها ومساندتها 
في مسيرتها في ميدان ألعاب القوى، وأنها تعمل 
بعض  قبل  من  مساعدات  من  ماتتلقاه  خالل  من 
املدربني املتطوعني ألنها تعمل بدون مدرب وبدون 
عروض تذكر في مجال االهتمام واالرتقاء وصقل املوهبة 
لتمثيل املغرب ورفع رايته في سماء اإلنجازات الرياضية 

باملغرب بشكل خاص، وفي املحافل الدولية بشكل عام.
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إدريس   لشكر،   الكاتب   األول   للحزب،  
 في   مقدمة   الحضور   في   حفل   توقيع  
 عقد   الهبة   المقدم   من   أسرة    الراحل  

 عبدالرحمان   اليوسفي   إلى   المؤسسة  
 الوطنية   للمتاحف   ومؤسسة   أرشيف  

 المغرب،   المنظم   بمقر   المجلس  
 الوطني   لحقوق   اإلنسان

عدسة: زليخة

وجه من الجهة 
ولد الفنان واملوسيقي بلعيد العكاف في الرباط سنة 1952، 
في حضن عائلة متشبعة بموسيقى أحواش، إذ كان والده "رايس"، 
طول  لكن   ،1963 في  بالرباط  املوسيقي  املعهد  بلعيد  الطفل  ولج 
املسافة التي كان يجب أن يقطعها مشيا من سكناه إلى مقر املعهد 
للدراسة في نفس   1968 أنه عاد في سنة  إال  االنقطاع.  إلى  دفعه 
فيه  التدريس  املعهد ونجح في الحصول على شهادته، بل وحتى 

لبلعيد  الفنية  املسيرة  ستعرف  ذلك.  بعد  طويلة  سنوات 
العكاف نقطة تحول هامة عندما سيصبح عنصرا 

"اوسمان"  موسيقية  مجموعة  ضمن  أساسيا 
التي  أعادت تعريف املوسيقى األمازيغية في 

"أوسمان"  تركت  وقد   .1970 سنوات 
التي ظهرت  القليلة  السنوات  خالل 
ربيرتوارا   )1978 ـ   1974( فيها 
القصائد  من  ومتنوعا  غنيا 

و  "دونيت"  غرار  على  املتميزة، 
"تابرات" و "تيالس" و "إدرارن". وتميز 

قرصني،  بتسجيل  القصير  الوجود  هذا 
وألبومني على أشرطة، وبجولة أوروبية رفقة 

بجولة  توجت  ميڭري  واألخوين  الغيوان  ناس 
بباريس  الشهير  "األوملبيا"  مسرح  في 

ستعود   ،  1983 سنة  في   .1977 سنة 
تسجيل  أجل  من  "أوسمان"  مجموعة 
"عودة  عنوان  تحت  ألبوم  شريط 
 1984 سنة  تشكل  أن  قبل  أوسمان"، 

نهاية مسار املجموعة. بعد انفصال أعضاء املجموعة، انتقل بلعيد 
العالي  املعهد  ولج  حيث  سابقا  السوفياتي  االتحاد  إلى  العكاف 
تم  للموسيقى بكييف، ضمن ثمانية طالب آخرين  "تشايكوفسكي" 
انتقاؤهم من خارج االتحاد السوفياتي. بقي العكاف ثالث سنوات 
في تشايكوفسكي في كييف ، من 1982 إلى 1985، قبل أن يعود إلى 
العلمية  اللجنة  الولوج، كلفته  1986". وخالل امتحان  املغرب في 

للمعهد بتأليف موسيقى "أكاديمية وعاملة". 
وخالل السنوات الثالث التي استمرت فيها دراسته باملعهد، 
بني  زاوج  أكاديمي  جو  من  يستفيد  أن  العكاف  بلعيد  استطاع 
الصرامة واإلطار النابض بالحياة. "في ضواحي كييف، كانت هناك 
كنا  املوسيقيني حيث  للمؤلفني  غابة تحتضن شاليهات مخصصة 
نتدرب. كان ذلك الجو مالئما لإلبداع". بعد عودته إلى املغرب، 
من  املتينة  املوسيقية  مكتسباته  على  العكاف  بلعيد  ارتكز 
ومؤلف  كعازف  طويل  مهني  مسار  غمار  خوض  أجل 
واإلبداع  التعليم  ميدان  في  نشط  حيث  موسيقي، 
على  يتحصل  جعله  النادر  املسار  هذا  املوسيقي. 
العديد من الجوائز، السيما جائزة الفارابي )2009( 
املسلمتني   )2012( لالستحقاق  الذهبية  وامليدالية 
للمجلس  التابعة  للموسيقى  الوطنية  اللجنة  طرف  من 
الدولي للموسيقى )دار اليونيسكو(، وكذا ميدالية 
طرف  من  املسلمة   )2013( "ڤيرماي" 
التابعة  للمكافآت  العليا  اللجنة 
الفرنسية  األكاديمية  للجمعية 
واآلداب،  والعلوم  للفنون 
األكاديمية  إشراف  تحت 

الفرنسية.

من العاصمة

اليو�سفي اأعطى كل �سيء للمغرب في حياته 
وحتى في مماته

تم، يوم االثنني املاضي بمقر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالرباط، حفل 
املؤسسة  إلى  اليوسفي  الرحمان  عبد  الراحل  أسرة  من  املقدمة  الهبة  عقد  توقيع 

الوطنية للمتاحف ومؤسسة أرشيف املغرب.
الشخصيات  من  عدد  بحضور  القيمة  الهبة  هذه  عقدي  على  التوقيع  وتم 
للقوات  الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي  البارزة، وفي مقدمتهم  السياسية 
الشعبية إدريس لشكر، من قبل زوجة الفقيد، هيلني اليوسفي، ومنفذ وصية عائلة 
مهدي  للمتاحف  الوطنية  املؤسسة  ورئيس  جهة،  من  بودرقة،  مبارك  اليوسفي، 

قطبي، ومدير مؤسسة أرشيف املغرب، جامع بيضا، من جهة أخرى.
الرمزية،  داللته  له  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  بمقر  العقد  توقيع 
أهمها أن الراحل عبدالرحمان اليوسفي كان من كبار املدافعني عن مبادئ حقوق 
اإلنسان وترسيخها وطنيا وعربيا ودوليا.  أما الهبة التي وهبها الراحل لهاتني 
املؤسستني، فأبلغ ما يمكن القول عنها هو ما عبرت عنه زوجة الراحل في كلمة لها 
باملناسبة  “عبد الرحمان أعطى كل شيء للمغرب واليوم يمنح املزيد ألنه ال يمكن 

حتى للموت أن يقلل من حبه وعطائه لوطنه”.
وسجل مهدي قطبي أن عبد الرحمان اليوسفي لطاملا اعتبر الفن والثقافة 
ذات  زياراته،  أن  موضحا  والظالمية،  الجهل  ومكافحة  الحوار  لتعزيز  وسيلة 
مركزية  تبرز  واملعاصر  الحديث  للفن  السادس  محمد  ملتحف  الكبيرة،  الرمزية 
الثقافة في الحياة وتشجع املغاربة على اإلقبال على هذه املعارض حيث يمتزج 

الفن بالجمال.

محمد الطالبي

القنيطرة ..الوكالة الح�سرية، خدمات اإلكترونية، ابتكار وتجديد من اأجل تقديم اأف�سل الخدمات لمغاربة العالم
جواد الخني

السامية  الكريمة  امللكية  لاللتفاتة  مواكبة 
بالخارج،  املقيمة  املغربية  الجالية  أبناء  لفائدة 
املواطنني  من  الشريحة  هذه  بتمكني  والقاضية 
من أفضل الظروف للعودة ألرض الوطن وصلة 
التراب  إعداد  وزارة  لتعليمات  وتفعيال  الرحم، 
املدينة،  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني 
القنيطرة-سيدي  الحضرية  الوكالة  تسهر 
من  حزمة  تفعيل  على  سليمان  قاسم-سيدي 
ملواكبة  السنة  هذه  املعدة  والتدابير  اإلجراءات 
ابتداء  حيث  العالم،  ملغاربة  الصيفي  املقام 
 ،2021 شتنبر   15 غاية  وإلى  يوليوز   05 من 
التقنية  املصاحبة  الحضرية  الوكالة  ستضمن 
واإلدارية ملغاربة العالم بهدف معالجة ملفاتهم 
شباك  عبر  اآلجال  أسرع  في  شؤونهم  وقضاء 
خاص ومداومة ما بعد التوقيت اإلداري وخالل 
التصال  هاتفية  أرقام  توفير  وكذا  السبت  أيام 

تنظيم  على  املؤسسة  ستعمل  كما  بالخارج،  مغاربتنا 
الفترة  العالم خالل  لفائدة مغاربة  أبواب مفتوحة  أيام 
املمتدة من 09 إلى 13 غشت 2021، على مستوى مقرها 
سيدي  مدينتي  من  بكل  وملحقتيها  القنيطرة  بمدينة 
سليمان وسيدي قاسم، وذلك إلى جانب املساهمة، ككل 
10 غشت  في  للمهاجر  الوطني  اليوم  تخليد  في  سنة، 

املقبل.
"االتحاد  لـ  مسؤول  مصدر  قال  الصدد،  هذا  وفي 
توفير  على  عملت  الحضرية  الوكالة  إن   االشتراكي" 
بطاقة  وتسلم  بعد تشمل طلب  عن  الخدمات  من  حزمة 
للملفات،  القبلية  والدراسة  التعميرية،  املعلومات 
كما  املواعيد.  أخذ  وكذا  واألداء  الشكايات،  ومعالجة 
املتوفرة  بعد،  عن  الخدمات  هذه  املؤسسة  هذه  عززت 

عبر موقعها على الويب وتطبيقها على الهاتف 
جديدة  إلكترونية  بمنظومات  تعميري،  الذكي 

كبوابة البحث العلني لوثائق التعمير.
على صعيد متصل، تعززت هذه الخدمات عن 
إعداد  وزارة  بإطالق  املاضي،  فبراير  بعد شهر 
وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب 
الوطنية  الجغرافية  اإللكترونية  للبوابة  املدينة 
تمكن  والتي  عليها،  املصادق  التعمير  لوثائق 
التخصيصات  على  االطالع  من  زر  بضغطة 
ومن  التعمير  وثائق  في  عليها  املنصوص 
توفير املعطيات التعميرية املحددة باإلحداثيات 
االستثمار  ملواكبة  الضرورية  الجغرافية 

والتنمية الترابية.
مواكبة  بهدف  أنه  نفسه،  املصدر  وأفاد 
مغاربة  لفائدة  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات 
الوكالة  الصيفي، ستسهر  مقامهم  العالم خالل 
والتحسيس  التواصل  تعزيز  على  الحضرية 
وموقع  والوطنية  املحلية  اإلعالم  وسائل  عبر 
الويب وشبكات التواصل االجتماعي، للتعريف 
تقدمها،  التي  الخدمات  ومجموع  وأدوارها  بمهامها 
الرقمي،  املغرب  ورش  سياق  في  املندرجة  تلك  خاصة 
مع  وذلك  فاعلية،  بكل  املؤسسة،  فيه  انخرطت  الذي 
االحترازية  واإلجراءات  للتدابير  التام  االحترام  مراعاة 

ضد تفشي جائحة كوفيد 19.
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الكلمات   المسهمة09
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

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

األربعاء 28 يوليوز 2021 املوافق 17 ذوالحجة 1442 العدد 12.902

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجريوليوزذوالحجةاأليام

152704:5713:4217:2120:3922:04اإلثنين

162804:5813:4217:2120:3822:03الثالثاء

172904:5913:4217:2120:3722:02األربعاء

183005:0013:4217:2020:3622:01الخميس

193105:0113:4217:2020:3622:00الجمعة

200105:0213:4217:2020:3521:59السبت

270205:0313:4217:2020:3421:58األحد
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
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 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
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12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض مفتوح
رقم: 13/ م.ت.ص.ع/2021

جلسة علنية
والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
عن  املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 
طلب العروض املتعلق ب " خدمات 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  االكل". 
واملاء الصالح للشرب - قطاع املاء.

 وينقسم الى حصتني:
ملوظفي  االكل  خدمات  حصة1: 
واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب 
املخيمات  للشربو  الصالح 

الصيفية بإيموزار واالستقبال.
ملوظفي  االكل   خدمات  حصة2: 
وبإيموزار  بالرباط  التكوين 
في  للموظفني  االكل   خدمات 

اطارالندواتواملدعوين.
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
للتوريدات  التقديري  الثمن  يحدد 

لكل حصة كالتالي:
حصة1: 

3.490.300٫00درهم )م.ا.ر( 
حصة2:

2.131.525,00درهم )م.ا.ر(  
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

كالتالي:
حصة1: 34.903٫00درهم 
حصة2: 21.315,00درهم 

زيارة املوقع:
تنظمزيارة اختياريةملوقع املشروع 
 2021 غشت   30 االثنني  يوم 
صباحا  العاشرة  علىالساعة 
بمديرية الوسائل املشتركة الكائنة 
ص.ب  الوزاني  بلحسن  بشارع 

الرباط شالة 10220 الرباط.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  التالي:  بالعنوان 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
املاء  قطاع  للشرب-  الصالح 
الوزاني  بلحسن  بشارع  .-الكائنة 
 10220 شالة  الرباط  ص.ب 

الرباط.

الهاتف: 05.37.66.72.53
الفاكس: 05.37.66.72.19

عبر  االستشارة  تحميلملف  يمكن 
بوابة الصفقات العمومية:

 www.marchespublics.gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظاماالستشارة و:

تودع العروض مقابل وصل إلى   -
التزويد  بمديرية  الصفقات  مكتب 
والصفقات قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل إلى 
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
والصفقات قبل تاريخ وساعة عقد 

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

لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2021/09/09 بتاريخ  األظرفة 
عشرة  الثانية  الساعة  على 
الوطني  املكتب  صباحابمقر 
للشرب-  الصالح  واملاء  للكهرباء 
شارع   )G )البناية   - املاء  قطاع 
الرباط  ص.ب  الوزاني  بلحسن 

شالة 10220 الرباط.
تفتح األغلفة في آن واحد

للحصول على مزيد من املعلومات 
الصفقات  بمكتب  االتصال  يمكن 
الوزاني  بلحسن  شارع  العنوان 
 10220 شالة  الرباط  ص.ب 

الرباط.
الفاكس: 05.37.66.72.19

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

www.onep.ma:قطاع املاء
ع.س.ن/2958/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض املفتوح

رقم: 14/م.ت.ص/ت.د/2021
الصفقة اإلطار ملشاريع التطهير 
السائل التابعة ملديرية التطهير 

والبيئة

إنجاز الدراسات الجيوتقنية 
)ميكانيك التربة( وإجراء 

التجارب املتعلقة بمراقبة جودة 
مواد منشآت مشاريع التطهير 

السائل 
جلسة علنية

والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
املاء  للشرب-قطاع  الصالح 
الكائنة بالرباط عن طلب العروض 
قصد  أعاله  إليه  املشار  املفتوح 
بإنجاز  متعلقة  إطار  صفقة  عقد 
جودة  بمراقبة  املرتبطة  الخدمات 
التجارب  وإجراء  واملنشآت  املواد 
الجيوتقنية  الدراسات  وإنجاز 
املتعلقة بأشغال مشاريع التطهير 
التطهير  ملديرية  التابعة  السائل 

والبيئة.
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
الخدمات في: 1.200.000,00درهم 

)م.ا.ر()املبلغ السنوي(
املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 
يعادلها  ما  ]أو  12.000,00درهم 
بالعملة الصعبة القابلة للتحويل[

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي:

التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب- الصالح  واملاء  للكهرباء 

محطة   ،)G( مبنى  املاء  قطاع 
بالحسن  محمد  شارع  املعالجة، 
 - البريدي،10220  الرقم  الوزاني، 

الرباط.
الهاتف:

)212(0537-66-73-05/06
الفاكس:

)212(0537-66-75-13
يمكن تحميل ملف االستشارة عبر 

بوابة الصفقات العمومية:
 www.marchespublics.gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظاماالستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل إلى 
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب-  الصالح  واملاء  للكهرباء 

محطة  املاء  قطاع   )G( مبنى 
بالحسن  محمد  شارع  املعالجة، 
 10220 البريدي،  الرقم  الوزاني، 
عقد  وساعة  تاريخ  قبل  الرباط، 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
إلى مكتب الضبط للمكتب الوطني 
للشرب- الصالح  وللماء  للكهرباء 

قطاع املاء عمارة )ج(، شارع محمد 
البريدي  الرمز   - الوزاني  بلحسن 
10220 - الرباط - على األقصىقبل 
تاريخ وساعة عقد الجلسة العلنية 

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

األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 09 الخميس  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  2021على  سبتمبر 
محلي(  )توقيت  التاسعةصباحا 
والصفقات  التزويد  مديرية  بمقر 
وللماء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الصالح للشرب-قطاع املاء -عمارة 
)G( شارع محمد بلحسن الوزاني 

- الرمز البريدي 10220 - الرباط.
تفتح األغلفة في آن واحد

للحصول على مزيد من املعلومات 
مشتريات  بقسم  االتصال  يمكن 
السائللمديرية  التطهير  مشاريع 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
الصالح  وللماء  للكهرباء  الوطني 
 )C( -عمارة  املاء  للشرب-قطاع 
 - الوزاني  بلحسن  محمد  شارع 

الرمز البريدي 10220 - الرباط.
الفاكس:

)212(0537667221
ع.س.ن/2975/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم قلعة السراغنة
جماعة قلعة السراغنة

مديرية املصالح 
القسم اإلداري، االقتصادي واملالي

مصلحة املوارد املالية
إعالن عن  طلب عروض أثمان

جلســــــة عمومية
رقم: 2021/08

على   2021/08/25 يوم  في 

صباحا  عشرة  الحادية  الساعة 
سيتم بمقر جماعة قلعة السراغنة 
فتح األظرفة املتعلقة بطلب عروض 
كراء  أجل  من  مفتوحة  أثمان 
مرفقسوق الزيتون للفترة املمتدة: 
 28 الى   2021 أكتوبــر  فاتح  من 

فبراير2022.
ملفات  محتوى  يكون  أن  ويجب 
ملقتضيات  مطابقا  املتنافسني 
وحسب املسطرة املنصوص عليها 
الصادر   2.12.349 رقم  باملرسوم 
 1434 االولى  جمادى   08 في 
بتحديد  املتعلق  )20مارس2013( 
صفقات  إبرام  وأشكال  شروط 
املقتضيات  بعض  وكذا  الدولة 

املتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.
ويمكن للمتنافسني:

وصل  مقابل  ملفاتهم  إيداع  إما   -
مكتب  او  املالية  املوارد  بمصلحة 

الضبط.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باإلستيالم  باإلفادة  املضمون 

مقر الجماعة
إما تسليمها لرئيس لجنة طلب   -
العروض عند بداية الجلسة وقبل 

الشروع في فتح األظرفة.
إن الوثائق املثبتة،   

1( امللف اإلداري
- التصريح بالشرف مصادق عليه

تثبت  التي  الوثائق  أو  الوثيقة   -

الشخص  إلى  املخولة  السلطات 
الذي يتصرف باسم املتنافس.

- شهادة مسلمة منذ أقل من سنة 
القابض في محل فرض  من طرف 
الضريبة تثبت بأن املتنافس يوجد 

في وضعية جبائية قانونية.
- شهادة القيد في السجل التجاري.
شهادة مسلمة منذ أقل من سنة   -
الوطني  الصندوق  طرف  من 
بأن  تثبت  االجتماعي  للضمان 
وضعية  في  يوجد  املتنافس 

قانونية اتجاه هذه املؤسسة.
- وصل الضمان املؤقت أو شهادة 
التضامنية  الشخصية  الكفالة 

التي تقوم مقامه.
الزيتون:  ســوق   o

20.000.00درهم 
2( امللف التقني:

البشرية  الوسائل  تبني  مذكرة   -
عليها  يتوفر  التي  والتقنية 

املتنافس.
ذات  املستندات  أو  املعلومات   -
املستندات  أو  التقنية  الطبيعة 

التكميلية املتعلقة باملقاوالت.
3( امللف املالي:

ورق  على  محرر  التزام  عقد 
املقترح  املالي  بالعرض  مشفوعا 

من طرف املتنافس.
املعلومات  من  وللمزيد  ملحوظة: 
املوارد  بمصلحة  االتصال  يمكن 

املالية بجماعة  قلعة السراغنة أو 
نقل ملف طلب العروض إلكترونيا 
من  الجماعية  الصفقات  بوابة  من 

العنوان اإللكتروني التالي:
 www.marchespublics.gov.ma
ع.س.ن/2979/ا.د

ع.س.ن /2973/ إدع.س.ن /2972/ إد

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

والية جهة الدار البيضاء سطات
عمالة البرنوصي 

الكتابة العامة
قسم التعمير والبيئة

بناء على قرار السيد عامل عمالة 
سيدي البرنوصي رقم 55 الصادر

في 13 يونيو 2021
بناء على المرسوم 04.2. 564

بتاريخ 5 ذي القعدة 1429 )4نونبر 2008( املتعلق بتحديد كيفيات 
لدراسة  الخاضعة  باملشاريع  املتعلق  العمومي  البحث  إجراء  تنظيم 

التأثير على البيئة.
يوما   20 وطيلة   2021 يوليوز   29 من  ابتداء  عمومي  بحث  يفتح 
الصناعي  الحي  الحضرية  الدائرة  البرنوصي  سيدي  مقاطعة  بمقر 
البيئة ملشروع  توسيع مركز فرز واعادة  التأثير على  يتعلق بدراسة 

تدوير النفايات بسيدي البرنوصي.
لتلقي مالحظات و  العمومي وكذا السجل املعد  البحث  يودع ملف 
الدائرة  البرنوصي  سيدي  مقاطعة  بمقر  املعنيني  السكان  اقتراحات 
الحضرية الحي الصناعي طيلة مدة هذا البحث من 29 يوليوز 2021 

إلى 17 غشت 2021.
ع س ن /2971  /  اد



إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 28 يوليوز 2021 املوافق 17 ذو الحجة 1442 العدد 12.902

اململكـــة املغـربيــــة
وزارة الـداخليـة

 جهــة فــاس-مكنـاس
اقليم بوملان

جماعة تالزمت
إعــالن عــن طـلب عـروض 

مفتـوح
رقـم: 2021/02/ج.ت

املصلحة التقنية
على   2021/8/31 يوم  في 
الساعة العاشرة صباحا، سيتم 
في مكاتب السيد رئيس جماعة 
املتعلقة  األظرفة  فتح  تالزمت، 
بطلب العروض بعروض أثمان 
ايشن،  عيون:  تهيئة  ألجل 
وآيت  افري  املكي،  سيدي 

عمالة  تالزمت  جماعة  وعراب 
بوملان.

يمكن سحب ملف طلب العروض 
من املصلحة التقنية.

ويمكن كذلك نقله الكترونيا من 
بوابة صفقات الدولة:

www marchéspublics.
 gov.ma

- حدد ثمن الضمان املؤقـت في 
)خمسة  5.000,00درهم  مبلغ: 

آالف  درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
املشروع  صاحب  طرف  من 
180.411,60درهم   مبلغ:  في 
وأربعمائة  ألفا  )مائة وثمانون 
وإحدى عشر درهم، 60 سنتيم(

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقا  املتنافسني 
املـواد 27، 29 و31 من املرسوم 
الصادر   349-12-2 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8 في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إرسالها عن طريق البريد 
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

مكتب الضبط .
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -

بمكتب الضبط.
إما تسليمها مباشرة لرئيس   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  الكترونيا  ارسالها  أو   -

بوابة الصفقات العمومية
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
من   12 رقم  املادة  في  عليها 

نظام االستشارة. 
ع.س.ن/2982/ا.د

 *************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض وطني
رقم: 21/م.ت.ص/م.ش/2021

املتعلق بمشروع التزويد باملاء 
الصالح للشرب لجهة مراكش - 

قسيمة رقم15.11
 أشغال الربط الكهربائي

جلسة علنية
حصل املكتب الوطني للكهرباء 
قطاع  للشرب-  الصالح  واملاء 
البنك  من  قرض  على  املاء 
لتمويل  للتنمية  اإلفريقي 
الصالح  باملاء  التزويد  مشروع 

للشرب لجهة مراكش.
مديرية  االطارتعلن  هذا  في 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
طلب  عن  املاء  قطاع   - للشرب 
أعاله  إليه  املشار  العروض 
املتعلقة  األشغال  إنجاز  قصد 
بمشروع التزويد باملاء الصالح 
قسيمة   - للشرب لجهة مراكش 
الربط  أشغال   :15.11 رقم 

الكهربائي.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
و18من   17  ،16  ،15 الفصول 

نظام االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
متضمنا  األشغال  إلنجاز 
الضرائب  جميع 

في561.360,00درهم.
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 
ما  أو  5.700,000درهم  في 
يعادلها بالعملة الصعبة القابلة 

للتحويل.
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
 ،2021/08/12 الخميس  يوم 
املشاركة  في  الراغبني  فعلى 
 10:00 الساعة  على  الحضور 
من  محلي(  )توقيت  صباحا  
الوقود  بمحطة  املذكور  اليوم 

بيترومني مركب البركة )بمدخل 
الدار  من  قدوما  مراكش  مدينة 

البيضاء(.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:   بالعنوان 
التزويد  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  وللماء  للكهرباء 
 ,G مبنى  املاء  قطاع  للشرب-  
محمد  ,شارع  املعالجة  محطة 
الرمز   - الوزاني  بلحسن 

البريدي 10220 - الرباط.
الهاتف:0537667777)212(
الفاكس:0537667222)212(

ملف  على  االطالع  يمكن 
االستشارة عبر بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
على  واالطالع  تحميل  يمكن 
خالل  من  العامة  النصوص 

املوقع اإللكتروني للمكتب:
http://www .onep .ma/ 
)Espace Entreprise - ru-
brique Achats(.

يجب تحضير و تقديم العروض 
 ,27 الفصول  ملقتضيات  طبقا 
29 و31 من املرسوم رقم -2-12

جمادى   8 في  الصادر   349
االولى 1434 )20مارس2013( 
املتعلق بالصفقات العمومية و:

وصل  مقابل  العروض  تودع   -
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

قطاع املاء قبل تاريخ  للشرب - 
العلنية  الجلسة  عقد  ساعة  و 

لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
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الرباط تحتضن التظاهرة السينمائية »فيزا موفي«  فيلم »سبايس جام« الجديد مع ليبرون جيمس يتصدر شباك التذاكر بأمريكا

تربع فيلم »وورنر براذرز« الجديد »سبايس جام: إيه نيو ليغاسي« على صدارة شباك التذاكر في صاالت 
السينما األمريكية الشمالية خالل عطلة نهاية األسبوع، وحقق ما يقرب من 31,6 مليون دوالر في أفضل أداء 

لفيلم عائلي منذ بدء جائحة كوفيد19-.
وفي فيلم الحركة والرسوم المتحركة هذا، وهو تكملة لفيلم«سبايس جام«الصادر قبل نحو ربع قرن من بطولة 
أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، يخوض نجم الدوري األمريكي للمحترفين )ان بي ايه( ليبرون جيمس ضمن 
فريق واحد مع األرنب الشهير«باغز باني« وشخصيات أخرى من عالم«لوني تيونز« مباراة بالغة األهمية بكرة 

السلة ضد كائن يعمل بالذكاء االصطناعي يهدد ابنه.
التصنيف  تصدر  ويدو«الذي  ديزني«بالك  فيلم  عليه،  السلبية  التعليقات  رغم  الجديد،  العمل  أطاح  وقد 
األسبوع الماضي. وحقق هذا الفيلم األخير من بطولة سكارليت جوهانسن، إيرادات بلغت 25,6 مليون دوالر 
في عطلة نهاية األسبوع، بتراجع كبير عن عائدات األسبوع الماضي والتي بلغت 80,4 مليون دوالر، بحسب 

أرقام شركة«إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
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  تحتضن مدينة الرباط ، عاصمة األنوار ، مابين 4 و 8 غشت التظاهرة السینمائية في الهواء الطلق 
»فيزا موفي« الموجهة لعموم أفراد العائلة.

و أفاد بالغ لجمعية » مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون » أن هذه التظاهرة تعود في شكل جديد 
هذه السنة بفضل دعم الجمهور و شركاء الجمعية الممثلين في والية الرباط سال القنيطرة و المعهد الفرنسي 

بالرباط، مع آخر صيحات شاشات العرض المتطورة تكنولوجيا وعدد من المفاجآت التي تتخلل الحدت.
و أوضح البالغ أن فعاليات هذه التظاهرة ستقام في احترام تام للتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس 

كوفید 19 و في مراعاة للتباعد االجتماعي.
و منذ دورته األولى سنة1992، ظل مهرجان الرباط يسعى دائما ألن يجعل من أنشطته فضاء منفتحا لبث 
القيم الكونية للتسامح و السالم و الحوار . وكانت البداية مع شاشة العرض العمالقة بفضاء األوداية في 
تسعينيات القرن الماضي في موعد ألفته ساكنة الرباط وزوارها مع برمجة غنية ألروع أعمال الشاشة الفضية.

المقيم في هولندا،  المغربي  الفنان  أطلق   
محمد مرابط  في اليام االخيرة جديد أعماله 
الغنائية تحت عنوان   “ Jamais”، بمعية مع 
الفنانة  التونسية الفرنسية “In-S”  بطريقة  
فيديو كليب مصور عبر قناته الرسمية موقع 

رفع الفيديوهات “يوتيوب”.
العربي  البوب  موسيقى  من  مزيج  األغنية 
مرابط  محمد  وألحان  كلمات  من  والفرنسي 
وايناس و طارق شعيري و SRNO و توزيع 
 In-S 21 ومن انتاج شركةGrams و Avalon
الفرنسية، وتم تصوير فيديو كليب األغنية في 

مدينة ماربيا االسبانية.
أغنية “Jamais“ تعد انطالقة جديدة يعود 

بها محمد مرابط بعد أغنية “دارو بيا”، التي 
تعاون فيها مع مغني الراب المغربي علي صامد، 
والتي عرفت نجاحا كبيرا بعد تحقيقها أكثر من 
مليون مشاهدة، وتصدرها لقائمة أكثر األغاني 
الرائجة على YouTube في المغرب، والتي 
صورت في إسبانيا، والتي حاول من خاللها 
األصدقاء،  من  السيء  الجانب  إظهار  مرابط 
خصوصا أولئك الذين يضعون مكائد لآلخرين.
وسبق أن تعاون محمد مرابط مع مجموعة 
من الفنانين العالميين، أبرزهم المنتج المغربي 
ريدوان، الذي تعاون معه في كتابة مجموعة من 
األغاني للعديد من الفنانين العالميين، إضافة 
إلى العديد من فنانين مغاربة أبرزهم جايالن، 

وتيوتيو، وديجي حميدة، وغيثه الحمامصي، 
والفنان الجزائري قادر الجابوني، وغيرهم.

سهام القرشاوي
جنيدي  الدين  عز  والشاعر  الحروفي  الفنان  يستعد 
الحروفي  الفني  عمله  لتقديم  القادمة  القليلة  األيام  خالل 

الجديد  تحت عنوان« مقامات حروفية« .
ويتكون هذا العمل اإلبداعي من ثماني عشرة لوحة من 
مختلف األحجام يقدم من خاللها المبدع نظرة جديدة وتصورا 

مغايرا عن التشكيل الحروفي بأبعاده الفنية المعاصرة.
و خالل اتصال هاتفي لجريدة »اإلتحاد اإلشتراكي« مع 
الفنان المبدع عز الدين جنيدي، أشار هذا األخير إلى أن 
وذلك  وفرنسا  المغرب  من  كل  في  سيقدم  اإلبداعي  عمله 
منشورات  في  قريبا  عنها  سيعلن  زمكانية  جدولة  »وفق 

تواصلية خاصة«.
 ويعتبرهذا العمل الفني الحروفي سابقة على مستوى 
اللون  بين  يجمع  إذ  المغربية،  اإلبداعية  للساحة  تقديمه 
مدمج صحبة  قرص  طرح  خالل  من  والموسيقى  والشعر 
نصوصا  يتضمن  الحروفي  بالمعرض  الخاص  الكاتالوغ 
آمال  والدكتورة  جنيدي  الدين  عز  بصوت  مقدمة  شعرية 
مصاحبة  موسيقية  مقاطع  وك��ذا  ليبيا  من  عامر  محمد 
ومضامين  يتكامالن  عمالن  وهما  ذاته،  المبدع  من وضع 
اللوحات المعروضة، حيث تتقاطع الحروفية وهذان الجنسان 

اإلبداعيان بهدف تشكيل منجز متكامل المعالم الجمالية.
 وفي هذا اإلطار يقول الناقد الفني الدكتور محمد البندوري 
بجريدة القدس العربي )عدد 27 أبريل 2021( » إن أعمال 
المبدع عز الدين جنيدي في مجملها تحكمها التقنيات العالية 
والمؤهالت الكبيرة، ويحكمها االلتزام بالضوابط الجمالية 
ذلك  العربية، يفصح عن  للحروفية  واللون والخط  للشكل 
التركيب الحروفي المنصهر في اللون والمدجج باألشكال 
المتنوعة المقيدة باللوازم الفنية المعاصرة، وهو ما يؤشر 
إلى أن المبدع يتجاوز المألوف ويرتقي بالتشكيل والخط 

والحروفية إلى أبعد الغايات الفنية، كما يضيف الناقد :« 
.. فهو يشتغل على نهج متنوع بما تطرحه تشكيالته الفنية 
الرائعة من إشكاليات فلسفية وشعرية مختلفة تصب في القيم 
الفنية والجمالية وقيم الحرف واللون والشكل الموسيقي، 
و هذا العمل الجديد لعز الدين جنيدي يعتبر قفزة نوعية 
من خالل تقديم هذا األخير ل » مقامات حروفية« وطرحها 
ضمن سياقات تعبيرية متجددة تتجاوز المعتاد إلى مجال 
حروفي معاصر أكثر حرية، مما يكشف عن بالغة متعددة 

المعالم الفنية وعن موسوعية ثقافية ومعرفية وفكرية »

 ولإلشارة فإن عز الدين جنيدي، الغني عن التعريف، هو 
شاعر وفنان حروفي من مواليد مدينة الدار البيضاء، تلقى 
تكوينه الفني من خالل مشاركاته العديدة بورشات الخط 
العربي وطنيا و عربيا وكذا بالمنتديات الفنية واإلبداعية 
التي تعنى بالثقافة العربية واإلسالمية تنظيرا وممارسة 
في الشعر والخط العربي والموسيقى( له تجربة ألكثر من 
بدور  اإلشتغال  خالل  من  الجمعوي  بالعمل  سنة  أربعين 

الشباب )إطارا( والمؤسسات والمراكز الثقافية )مديرا( .

هذا، وقد سبق لجريدة » اإلتحاد اإلشتراكي » أن نشرت 
مقالة تعريفية بالمبدع بمناسبة تكريمه في أحد  الملتقيات 
نظمته رابطة  بالمعاريف،  السقاط  ثريا  الثقافي  بالمركب 
متعدد  وفنانا  شاعرا  كونه  على  وركزت  العرب  المبدعين 
اآلليات اإلبداعية، كما وقفت على الشهادات التي تجمع كلها 
على تواضعه وتحفظه في الكالم عن نفسه، كما ألقت الضوء 
على جوانب اإلبداع فيه، فهو شاعر يراقص الكلمات بكل 
فنية، وخطاط يالعب الحروف بتقنية، وفنان تشكيلي يهوى 

مزاوجة الحروف باأللوان وعازف عود متميز..
جنيدي من مواليد سنة 1962 ، حاصل على اإلجازة في 
والعلوم  اآلداب  كلية  من  اللسانيات  شعبة  العربي  األدب 
اإلنسانية بعين الشق، انخرط في عدة جمعيات منذ طفولته 
وكانت آخرها جمعية »الشعلة«، انطلقت مسيرته المهنية 
سنة 1994 حيث تقلد خاللها عدة مسؤوليات، فكان أول 
مدير لمركب ثريا السقاط ومديرا للمركب الثقافي للمعاريف 
ورئيس المصلحة الثقافية بنفس المنطقة والمسؤول عن لجنة 
التنشيط الثقافي للمكتبة الوسائطية التابعة لمؤسسة مسجد 
لمؤسسة  الثقافي  للصالون  وأول مؤسس  الثاني  الحسن 
مسجد الحسن الثاني، ويشتغل حاليا كرئيس لقسم الشؤون 
االجتماعية والتنمية التشاركية ومدير المركب الثقافي »عبد 

اهلل كنون« بعين الشق.
 بالنسبة الهتمامات الجنيدي فهي متعددة وتتنوع مواهبه 
التي ترتكز على عمق عشقه لكل ما هو عربي عريق، وقد دخل 
غمار الفن التشكيلي في إطار مسيرته الجمعوية خصوصا 
في مجال الفن العربي وفن الحروف، شارك في عدة معارض 
العزف  مارس  ثم  وطنية  جريدة  في  خطاطا  وعمل  للخط 
على العود، وتميز الشاعر فيه بالحكمة والعمق اللذين برزا 
خصوصا من خالل ديوانه »إشراقات في حضرة الخلوة« 
الذي صدر سنة 2016 وسبقه ديوان آخر بعنوان » أبدا لن 

أسابق الجراح« سنة 2014.   

”In-S“  ديو« بين محمد المرابط والتون�سية«

المبدع المتعدد عز الدين جنيدي يقفز قفزة نوعية 
من خالل جديده »مقامات حروفية«

 La( »45 تعتبر مسرحية »المرأة والمسدس  
Femme au Colt 45(، لمخرجها نبيل لحلو، 
مسرح  خشبة  على  مؤخرا  عرضها   تم  والتي 
محمد الخامس خالل الفترة الممتدة من 14 إلى 
17 يوليوز، عمال فنيا يمزج بين الشغف والحرية، 
جسدت فيه الممثلة الموهوبة صوفيا هادي دور 

البطولة بتفان وإتقان.
يبديه  الذي  والشغف  اإلبداعي  الخيال  وميز 
التأويل  ه��ذا  المسرح  لخشبة  لحلو  المخرج 
المسرحي »الفريد« لنص كتبته الكاتبة الفرنسية 
ماري ريدونيت، التي كانت من 2000 إلى 2004 
مكلفة بمهمة من أجل الكتاب في السفارة الفرنسية 
في  على عرض مسرحي يحمل  بالرباط، عالوة 
طياته حبا يضفي سحرا بلمسته الفنية، مما أعطى 
زخما لعودة كبيرة ونشطة الكوميديا المسرحية 

بعد سبات طويل.
وهكذا، أبدعت صوفيا هادي، من جهتها، في 
لورا  الرئيسية  الشخصية  لدور  مثالي  تقمص 
مسلحة  الحرب،  من  الفرار  قررت  التي  ساندر، 
بمسدس 45 )كولت 45( الذي ورثته عن والدها، 
والذي كانت تتفنن في استعماله، لتصبح حياتها 
فيما بعد مستحيلة، حيث تسلك طريق المنفى 

وتصطدم بواقع قسوة الحياة البشعة.
وأوضحت صوفيا هادي، في تصريح لوكالة 
»المرأة  مسرحية  أن  لألنباء،  العربي  المغرب 
كان من المقرر أن تقام في عام  والمسدس 45« 

2020، قبل أسبوع من الحجر الصحي، معربة 
عن ارتياحها الشديد وسعادتها برؤية المسرحية 

تعود إلى الحياة بفضل هذا األداء المسرحي.
وأضافت أنه بعد أسبوع من التحضير واالنتهاء 
من اإلخراج، »اآلن فقط يمكنني االنسالخ من جلد 

شخصية لورا التي تعيش في داخلي«.
وأوضحت أن شخصية لورا الزمتها لمدة عام ثم 

فقدتها، لتعود اليوم الستحضارها وفقدانها مرة 
أخرى، ذلك كله بسبب القيود واإلجراءات المتعلقة 
بجائحة كوفيد19-، بما في ذلك إغالق المسارح.

وقالت صوفيا إن األمل في إعادة فتح المسارح 
التي  للشخصية  مضاءة  الحياة  شعلة  أبقى 
تسكنها، مضيفة أنه »حقا على خشبة المسرح 
خالل  من  ونحييها  الشخصية  عيش  في  نبدأ 

استحضار تجارب عاطفية«.
وفي ما يتعلق بالتجاوب الحار للجمهور مع 
هذا العمل، اعتبرت الممثلة الموهوبة أن هدفها 
كان تحقيق المتعة وتقديمها للجمهور، الذي تمكن، 
من خالل هذا العمل، من اكتشاف عرض مسرحي 

تم إخراجه بموهبة كبيرة.
وقدم هذا العمل الرائع لماري ريدونيت، الذي 
تمت مالءمته بشكل فني من طرف المخرج لحلو، 
الذي قام بإطاللة مقتضبة على الجمهور من على 
الخيال  من  جرعة  للمتابعين  المسرح،  خشبة 
بلكنة  ملفوفا  الحرية،  إلى  يدعو  الذي  الواسع، 
إيطالية جميلة، استخدمتها الممثلة صوفيا هادي.

جمع  الذي  المسرحي،  العمل  هذا  وجه  كما 
النفس(  حديث  أو  )المونولوج/  المناجاة  بين 
والموسيقى التصويرية المؤثرة، دعوة واضحة 
من  وجمالياته،  رموزه  استيعاب  إلى  للجمهور 
خالل صوت عميق للكوميدية وإبحار في اختبارات 

قاسية ومعاناة أنثوية.

م�سرحية »المراأة �ساحبة الم�سد�س 45«.. عمل فني يمزج بين ال�سغف 
والحرية من تج�سيد �سوفيا هادي

الفنانة �سامية اأحمد تطلق »مانادما�س عليك« 
من توقيع الزيات والباتولي 

جالل كندالي 

أطلقت الفنانة المغربية سامية أحمد أغنيتها الجديدة »مانادماش عليك«، و هي أغنية 
تقول عنها الفنانة سامية أحمد في تصريح لجريدة » االتحاد االشتراكي » ،  إنها ثمرة 
االشتغال مع فريق عمل محترف و مشرف، و يتعلق األمر بالفنان الملحن و المطرب 
محمد الزيات و الشاعر محمد الباتولي اللذين هما  اسمان المعان في المشهد الفني 

الفنان الخلوق فؤاد خدري و موسيقيين مبدعين.المغربي، باإلضافة إلى الموزع 
المبدعة سامية أحمد في ذات التصريح، على و تشدد الفنانة 

تحمل تكليفا و تشريفا، و حاولت قدر أن���ه���ا ك��ان��ت 
تعطي للعمل قيمة اضافية بصوتها اإلمكان أن 

و بصمتها.
أحمد  سامية  وعبرت الفنانة 
عن سعادتها الغامرة بخصوص 
عرفتها  التي  الطيبة  األص��داء 

األغنية بعد إطالقها .
سامية  الرسالية   الفنانة 
أحمد لم تبخل على الجمهور 
بجميل  العربي  و  المغربي 
العمل  إكراهات  رغم  أعمالها 
هي  و  الجائحة،  ظ��روف  في 
من الفنانات اللواتي تشتغلن 
في المجال الفني بكل شغف و 
حب و تقدير و احترام للجمهور 
الذواق المتعطش للكلمة الراقية 

و اللحن الجميل.



من وحي طوكيو

العداؤون ... وصلوا
وصل مساء أول أمس االثنين أعضاء من الفريق 
غمار  ل��دخ��ول  تحسبا  ال��ق��وى،  لأللعاب  الوطني 

التصفيات.
ومن المنتظر أن يدشن سفيان البقالي وعبد الكريم 
بنزهرة ومحمد تندوفت تصفيات 3000 متر موانع 

يوم الجمعة المقبل.
الرياضة  آم��ال  عاتقه  على  البقالي  وسيحمل 
الوطنية في ظل األداء المتواضع الذي قدمه العديد 

من الرياضيين في مختلف األصناف.
وإلى جانب هذا الثالثي،ستدخل حلبة التباري رباب 
العرافي في تصفيات سباق 800 متر، فضال عن خوض 

زهير الطالبي نهائي 10000متر.

أبلواش ينتقد
خرج الدراج المغربي، السعيد أبلواش، في تدوينة 
له على صفحته بموقع الفايسبوكينتقد  سياسة جامعة 
زميله  تمكن  عدم  بعد  التقنية،  إدارتها  و  الدراجات 
الطريق،  على  السباق  إكمال  من  الكوراجي  محسن 

وانسحابه قبل 40 كلم من خط النهاية.
وتساءل أبلواش: ماذا أعددنا لمحسن الكوراجي 
حتى يكمل السباق؟ مؤكدا على أن هذا هو السؤال 
الذي يجب أن يطرح، ألن الكوراجي حضر إلى طوكيو 
رياضي وحتى  دراجة وحذاء  الخاصة من  بمعداته 
الخوذة، في الوقت الذي نجد فيه جامعاتنا،وفي سنة 
2021، تفرح بالتأهل لألولمبياد وتجعله من أهدافها 

مع الوزارة.
األولمبياد  إلى  التأهل  كان  إذا  أبواش:  وأضاف 
هذا  وأثناء  قبل  يطبق  خاص  ببرنامج  مقترن  غير 
قبل  بالمغرب.  البقاء  األحسن  فمن  الكوني،  الحدث 
على  تغيير  إحداث  على ضرورة  بالتأكيد  يختم  أن 

مستوى اإلدارات التقنية الوطنية.

رمزي بوخيام يعتذر 
نشر رمزي بوخيام، بطل ركوب األمواج، أول أمس 
االثنين، مباشرة بعد خروجه من الدور الثاني خالل 
األلعاب األولمبية المقامة حاليا بطوكيو، تدوينة عبر 
فيها عن حسرته وأسفه لتوقف طموحه األولمبي مبكرا.

وقال بوخيام في تدوينته، »من أين سأبدأ... مع 
كامل األسف انتهى حلمي األولمبي اليوم، أنا  محبط 

للغاية، وحزين جدا.«
 وأضاف بوخيام أن ركوب األمواج صعب في بعض 
األحيان، مشيرا إلى أنه كان جاهزا بدنيا ونفسانيا، 
واجه  التي  دقيقة،  الثالثين  في  كذلك  يكن  لم  لكنه 
فيها خصمه الفرنسي بوريز، حيث افتقد المبادرة، 
كما أن األمواج لم تكن عالية، ومع ذلك واصل البحث 
حتى انتهاء المواجهة. قبل أن يتأسف لهذه النتيجة 

السلبية.
على  المغربية  للجماهير  بوخيام بشكره  وتوجه 
خالل  الموعد  في  يكون  أن  آمال  والمساندة،  الدعم 
االستحقاقات المقبلة، وأن يمثل رياضة ركوب األمواج 

المغربية أحسن تمثيل.

فحوصات يومية
كافة  إخ��ض��اع  على  المنظمة  اللجنة  ت��ح��رص 
الحاضرين باألولمبيادالختبارات يومية ضد فيروس 
كورونا، التي تتم عن طريق اللعاب، وبطريقة سهلة 

للغاية.
وقد تم توزيع قارورات صغيرة على الجميع، حيث 
تؤخذ العينات بطريقة شخصية، وتودع لدى مكتب 
المعطيات  بكافة  إرفاقه  مع  المنظمة،  للجهة  تابع 

الشخصية.
وطلبت الهيئة المعنية في البداية عينات عن الثالثة 
أيام األولى، ثم بعدها عينة كل أربعة أيام ثالث مرات، 
باإلضافة إلى تشخيص دقيق للوضعية الصحية، عبر 
اليابانية من  تطبيق أوتشا، حتى تتمكن السلطات 

متابعة الحالة الصحية لكافة الوافدين عليها.

إقامة شبه جبرية
حظرت السلطات اليابانية على اإلعالميين وأعضاء 
ما  داخل طوكيو،  بحرية  التجول  الرياضية  الوفود 
لم تنتهي المدة الالزمة للحجر، والمحددة في أربعة 
المعني قد حصل  فيها الشخص  عشر يوما، يكون 

على حريته مع آخر عينة سلبية.
والمركز  الفندق  في  التحرك  أماكن  وانحصرت 
اإلعالمي وأماكن التباري، التي ينبغي أن تكون محددة 
سلفا. وكذا محيط اإلقامة، حيث يمكن للشخص المعني 

القيام بالتسوق وقضاء األغراض.

تعامل حذر
في المحالت التجارية والفنادق وحتى وسائل النقل 
الغرباء.  من  االقتراب  اليابانيون  يرفض  العمومي، 
فحتى النقود يرفضون تسلمها يدا بيد، حيث يطلبون 
من الزبناء وضعها داخل آالت خاصة تستعمل في 
)الصرف(، وهي  استخالص األثمنة وإعادة الفارق 
الذي  البائع  متابعة  تحت  الزبون  بها  يقوم  عملية 

يكتفي بالمراقبة واالبتسامة.

أولمبياد طوكيو،  في  المشاركة  واجب  المغربية  المالكمة  أنهت 
بعدما عزز أمس الثالثاء كل من يونس باعال وأميمية بلحبيب قائمة 
اإلخفاق، وغادرا بدورهما من الدور األول، ليكون الخروج النهائي 

من الباب الخلفي.
فقد عجز يونس باعال عن الصمود في وجه المالكم النيوزلندي، 
دافيد نييكا في ثمن نهائي وزن 81 – 91 كلغ، منتصف نهار أمس 

الثالثاء، بقاعة كوكوجيكان، بالعاصمة طوكيو. 
وأدى المالكم المغربي ضريبة الوزن الزائد، حيث حل بالعاصمة 
غمار  دخول  قبل  منه  التخلص  عليه  كان  إضافي،  بوزن  اليابانية 
التنافس، وهو إكراه فوت عليه فرصة التحضير الجيد لهذا االستحقاق 
الوطنية  التقنية  اإلدارة  كبير  بشكل  يسائل  الذي  األمر  األولمبي، 

والجامعة.
وعلى نفس اإليقاع عزفت أميمة بلحبيب، التي خرجت من الدور 
األول من تصفيات وزن 64 – 69، على يد األوكرانية آنا ليسينكو 

بالنقط 5–0، في لقاء جرى بنفس القاعة.
وسيعود الوفد المغربي يومه األربعاء إلى أرض الوطن يجر أذيال 
الخيبة واإلخفاق، بعدما فشل المالكمون الستة الذين دخلوا غمار 
التنافس األولمبي )محمد الصغير، يونس باعال، أميمة بلحبيب، رباب 
شضار، محمد حموت وعبد الحق نذير( في تخطي حاجز الدور األول، 
ليلتحقوا بزميلتهم خديجة المرضي، التي تخلفت عن الحضور بسبب 

األولمبية من المشاركة، الوالدة القيصرية، حيث منعتها اللجنة الطبية 
بعد عرضها على الخبرة.  

سجلنا الحضور وأدينا الواجب
تفاجأكل من تابع نزاالت المالكمين المغاربة خالل أولمبياد طوكيو 
لو  كما  أغلبهم  2020 من الطريقة التي تم بها اإلقصاء، حيث بدا 
أنهم حضروا إلى طوكيو من دون رغبة، وفضلوا االكتفاء بتسجيل 

الحضور فقط.
المالكمين   بعض  فإن  المغربية  البعثة  داخل  مصادرنا  وحسب 
جاءوا إلى العاصمة اليابانية بوزن زائد،واستهلكوا كثيرا من الوقت 

في عملية التخسيس، حيث أحدهم كان مطالبا بالتخلص من 15 كلغ 
والثاني من أكثر من عشر كيلوغرامات، األمر الذي جعل الهاجس األول 
عندهم هو الوصول يوم المباراة بالوزن المطلوب، بدل التحضير  
نفسانيا وتكتيكيا، فكانت الصورة بمثل تلك البشاعة التي عايناها 
البطل وال  الوطني، ال من طرف  بالواجب  استهتار  بطوكيو، وهذا 
من طرفإدارته التقنية وجامعته الرياضية، حيث يفترض أن ُتشدَّد 
تكون  أن  يجب  التي  تحضيراتهم،  وتواَكب  األبطال،  على  المراقبة 

احترافية وفي مستوى وقيمة الحدث.
فإذا كانت مسؤولية البطل في هذا الباب محدودة، فإن القسط األكبر 
منها تتحمله اإلدارة التقنية في شموليتها، والتي تؤكد مصادرنا على 
أنها تعيش حالة اختالف حادة في وجهات النظر بين المدير التقني 

الوطني وأحد المدربين الذي يتمتع بنفوذ كبير.
وتضيف المصادر ذاتها أن إضراب األبطال ورفضهم السفر إلى 
روسيا من أجل التحضير لأللعاب األولمبية حركته أيادي خفية، سعت 
جاهدة إلى تشتيت وحدة الفريق الوطني، الذي عاش هزات كبيرة 
بالمغرب، كان من أبرزها خصام إحدى البطالت مع أحد المدربين 

بالمركز الرياضي بوركون، تحت أنظار الرئيس الذي غادرغاضبا.
وكانت الطريقة التي انهزم بها محمد الصغير في وزن أقل من 81 كلغ 
أمام الروسي خاطاييف بقرار من الحكم، بعدما سقط المالكم المغربي 
خمس مرات، قد أثارت استياء كافة الوفد اإلعالمي المغربيبطوكيو، 
وكذا بعض أعضاء اللجنة  األولمبية، حيث دعا الجميع إلى ضرورة 

فتح تحقيق في ما يقع. 

البربوشي يوضح ويعد بالمحاسبة
نفى منير البربوشي، المدير التقني الوطني، في تصريح صحافي، 
تال إقصاء آخر ممثلة للمالكمة الوطنية بطوكيو، أميمة بلحبيب، أن 
يكون كافة األبطال قد حلوا بطوكيو بوزن زائد، مشيرا إلى أن بطال 
واحدا هو من حمل وزنا إضافيا، هو يونس باعال، الذي كان عليه 
التخلصمن أكثر من عشر كيلوغرامات، ولو تحلى بالجدية المطلوبة 
وااللتزام لبلغ أدوارا متقدمة، بالنظر إلى ما يتوفر عليه من إمكانيات، 

وكذا لصغر سنه.
طول  إلى  البربوشي  أرجعه  التواضع،  هذا  على  له  تعليق  وفي 
المدة الفاصلة بين تاريخ التأهل والموعد األولمبي، والذي بلغ سنة 

ونصف، تخللتها جائحة كورونا، التي أربكت تحضيرات المجموعة 
الوطنية. علما بأن مالكمي الواليات المتحدة وأوروبا وآسيا واصلوا 
تداريبهم رغم الجائحة، فيما أجبر المالكمون المغاربة على دخول 
الحجر الصحي لفترة، قبل أن يستأنفوا تحضيراتهم بإيقاع بطيء.
وألمح المدير التقني الوطني إلى أن التدابير االحترازية التي فرضها 
االمغرب«فوتت علينا كثيرا من الوقت وألغت عدة معسكراتبالخارج، 
حيث كان يتعين على المالكمين قضاء فترة حجر صحي بالفندق 
بسبب عدم تلقيحهم، وأعتقد أن هذه أسباب موضوعية لهذا األداء 
المتواضع، بينما يتصدر األسباب غير الموضوعية، اإلضراب الذي 
قام به المالكمون قبل السفر إلى روسيا، حيث طالبوا بصرف منحة 

التأهل إلى األولمبياد، األمر الذي أثر على استقرار هم النفسي«.
وفي سؤال لجريدة االتحاد االشتراكي بشأن وجودخالفات داخل 
في  عادي يحصل  أمر  إنه  البربوشي  قال  الوطنية،  التقنية  اإلدارة 
رياضة المستوى العالي، مستشهدا في ذلك بمثل فرنسي، »االنتصار 
ما وقع سيرفع  أن كل  يتيمة«، مؤكدا على  أب والهزيمة   1000 له 
في شأنه تقرير إلى المكتب المديري للجامعة، وسيتم اتخاذ القرار 

المناسب، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته.

إحباط عام
ما يقالعن رياضة المالكمة يقال أيضاعن رياضة التايكواندو، التي 
فقدت كامألعضائها، بعدما فشل أشرف محبوبي، في وزن أقل من 81 
كلغ، في استغالل فرصة خوض منافسة الترضية، من أجل المنافسة 
على الميدالية النحاسية، لكنه سقط في المباراة األولى أمام خصمه 
النرويجي أودي مانواي، ليغلق باب مشاركة التايكواندو المغربي 
بطوكيو، ويلتحق بالتالي برفيقاتهأميمة البوشتي، التي كانت تعلق 
ليكون  لعرج،  وندى  الميداليات،  إحدى  على  المنافسة  آمال  عليها 
فريقالتايكواندوثاني وفد مغربي يغادر طوكيو،   بعد رياضة سباق 

الدراجات، التي مرت بجوار األولمبياد.
وخالصة القول، فإن ما حدث بدورة طوكيو ال ينبغي أن يمر مرور 
الكرام، بل يفرض المحاسبة والمساءلة، ألن فيه كثير من إهدار  المال 
العام، وبيع والوهم للجمهور المغربي، ذلك أن أغلب التصريحات 
التي سبقت الرهان األولمبي كانت تؤكد على جاهزية أبطالنا لهذا 

المحفل الكوني، وقدرتهم على المنافسة على الميداليات!!!.

االولمبياد

طوكيو: إبراهيم العماري
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المالكمون المغاربة 
يؤدون ضريبة الوزن الزائد 

وارتباك  اإلدارة التقنية 
الوطنية وسبات الجامعة

منري الرببويش يتابع االقصاء

يعودون اليوم إلى المغرب يجرون أذيال الخيبة



احتضن مقر البعثة املغربية بالقرية األوملبية، مساء أول أمس االثنني،اجتماعا 
الشاطئية مساء  الكرة  لها منتخب  التي تعرض  الحادثة  مطوال، خصص ملناقشة 
مبارياته  أول  في  البولوني،  املنتخب  مواجهة  إلى  الطريق  في  املاضي،  األحد 

األوملبية.
الشاطئية،  الطائرة  الكرة  وفد  رئيس  على  املغربية  البعثة  مسؤولو  وعاب 
مصطفى بولبرص، تكثمه على هذه الواقعة، وعدم إخبار مسؤولي الوفد الرسمي، 
الذين علموا باألمر من املغرب، بعدما انتشر مقطع فيديو يوثق للواقعة عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
وحسب مصدر مطلع، فإن أعضاء الوفد الرسمي آخذوا رئيس وفد الكرة الطائرة 
وأقله  املغربية،  املشاركة  في صالح  مشتركا  يتخذواقرارا  اإلخبار حتى  عدم  على 

طلب تأجيل املباراة.
وكان املنتخب الوطني للطائرة الشاطئية قد انهزم أمام منتخب بولونيابجولتني 
دون مقابل. وخاض أمس الثالثاء لقاءه الثاني أمام البرازيل، قبل أن يواجه الشيلي 

في اللقاء الثالث.
للمدراء  تعليمات  إعطاء  االجتماع  هذا  بالنقاش خالل  التي حظيت  النقط  ومن 
عن  والتخلي  اإلعالم  رجال  مع  االتصال  قنوات  فتح  بضرورة  الوطنيني  التقنيني 

سياسة املقاطعة، التي اختارواالتعامل بهامع الصحافيني.
املعلومة،  شح  من  املغربية  املشاركة  بتغطية  املكلفون  اإلعالم  رجال  ويعاني 
بشكل كبير، ويزداد األمر صعوبة في ظل عدم تواصل الكثير من مسؤولينا هناك 
بطوكيو، األمر الذي جعلهم ينقلون واقعهم إلى رئيس الوفد، عبد اللطيف إدمحما، 

واملديرالتقني الوطنياألوملبي، حسن الفكاك.
 ورغم الرساالت التي بعثاها للمدراء التقنيني للجامعات عبر الواتساب، وتوالي 
االحتجاج اإلعالمي، فإن الوضع بقي على حاله دون أي تغيير، اللهم بعض الفلتات 
باألمر،  املعني  الواتساب وتنتظر رضى ومزاج  العابرة، حيث تبعث األسئلة عبر 

لدرجة وصلت فيها األمور إلى حدود ال تطاق.
وحتى عندما تصادف مدربا أو مسؤوال بالحلبة، فإنه يعتذر أو يستعمل أي حجة 
داخل  يعمل  أجنبي  يتحدث مع مدرب  بأنه  أوهمنا  أحدهم  الحديث، حيث  لرفض 
اإلدارة التقنية الوطنية للمالكمة، وراح يطلب منا بيده االنتظار،زاعما أن املدرب 

سبب  واستفسرناهعن  الكوبي  باملدرب  انفردنا  وعندما  الحديث،  رفض  األجنبي 
رفض الترخيص لصاحبنا بالحديث، نفى األمر جملة وتفصيال.

وبالعودة إلى حادث منتخب الكرة الطائرة الوطنية مساء األحد، فقد صادفنا عند 
نهاية املباراة أمام بولونيا، رئيس الوفد مصطفى بولبرص، وسألناه عن األجواء 

العامة داخل الفريق الوطني، واإلكراهات التي واجهته في أول مشاركة أوملبية له، 
لكن جوابه كان عاما وجاهزا: كل األمور عادية، وسنحاول التعويض مستقبال، دون 

أن يشير إلى الحادثة ولو على سبيل التلميح!!

طوكيو: إبراهيم العماري

املغربية  للبعثة  املرافق  املغربي،  الوفد اإلعالمي  ال حديث في أوساط 
الرياضية،  فشالالختياراتالتقنيةللجامعات  عن  إال  طوكيو  بأوملبياد 
مازالت  التي  الوطنية،  الرياضة  واقع  عن  لنا صورة سلبية  قدم  والذي 

تبحث عن ميدالية ترفع علمها بني البلدان املتوجة.
أنالتدبيرالتقنيلألنواعالرياضة  على  مصادرنا  وتجمع 
الوزارة  أن  حيث  وهذاهوأصالملشكل،  هواختصاصحصريللجامعات، 
التدخلفياالختياراتالتقنيةللجامعا يمكنها  ال  الوطنية  األوملبية  واللجنة 

تالتيتبقىمسؤولةعنخياراتها، لكنها باملقابل تتحمل املسؤولية في إطار 
املراقبة القبلية والبعدية.

توفير  الرياضي، وتحرص على  للقطاع  األول  الراعي  الوزارة هي  إن 
برنامج  عقد  إطار  في  للجامعات،  واللوجستيكية  املادية  اإلمكانيات 
واضح األهداف والرهانات، وبالتالي ينبغي لها أن تفتح ملف الحساب، 
في حال وقوع الفشل، عبر إفراد الجزاء املناسب، والذي يمكن أن يصل 

إلى حد الحرمان من املنحة.
كما أن بعض أطر الوزارة كونوا صداقات وربطوا عالقات متينة مع 
مسؤولي الجامعات، وراحوا ويمهدون لهم سبل الحصول على الدعم، من 
خالل القفز على االلتزامات والشروط، وهذا أمر أثر على السير العادي 
لعدة أنواع رياضية، ولعل تقرير الخبرة الذي أنجز قبل ثالث سنوات قد 

كشف كثيرا من االختالالت، فبل أنيجمد بفعل فاعل.
وحسب مصدر مسؤول، فإن الجامعات اختارت األماكن التي ترى أنها 
مثالية لتحضير أبطالها، ومنهم من فضل االستعداد بكوبا، مع ما يتطلب 
ذلك من إمكانيات مادية، بشرط تقديم الوثائق التي تدعم طلب االستعداد 
خارج املغرب،  علما بأننا نتوفر على مراكز تضم تجهيزات تفقدها كثير 

من البلدان، التي تواضع أبطالنا أمام ممثليها.
وأضافت مصادرنا أن الوزارة واللجنة األوملبية الوطنية ملتبخال باملال 

األبطال،  إرادة  يحرك  لم  لكن هذا  املنح،  الحوافز، وطوروا سلم  ترفعوا 
الذين حرموا أنفسهم من 75 مليون سنتيم، رصدت امليدالية النحاسية، 
فضال عن عشرة ماليني سنتيم لكل فوز، قبل أن يحرمون الجمهور املغربي 

من فرحة طال انتظارها.

أوضحت  املطلوب،  اللوجستيك  وفرت  األوملبية  اللجنة  أن  يؤكد  وما 
مصادرنا أن رصدت مبلغ 150 مليون سنتيم للمعدات الطبية واألدوية، 

التي يمكن أن تحتاجها البعثة املغربية باليابان.

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

الريا�شة ال�طنية ت�ؤدي �شريبة ف�شل اختياراتها التقنية

رجال الإعالم يحتج�ن على عدم ت�ا�شل تقنيي الجامعات الريا�شية بط�كي�

التكواندو ،المغربي مر 
بجانب طوكيو

فريق الطائرة الشاطئية 
يخلق الحدث

حجر �شحي مخفف لرجال الإعالم المغاربة
تواكب األلعاب األوملبية، املقامة حاليا 
وازنة  إعالمية  منابر  تسعة  بطوكيو، 
على الصعيد، هي باإلضافة إلى االتحاد 
واألحداث  الصباح  من  كل  االشتراكي، 
ولوماتان  واملساء  اليوم  وبيان  املغربية 
وراديو مارس وموقع البطولة، باإلضافة 

إلى قناة الرياضية.
وتعيق التدابير االحترازية والضوابط، 
تحرك  اليابانية  السلطات  فرضتها  التي 
يتعني  حيث  املغربي،  اإلعالمي  الوفد 
بقاع  من مختلف  الصحافيني،  كافة  على 
ضد  يومية  باختبارات  القيام  العالم، 
طريقا  عن  تتم  كورونا،والتي  فيروس 

للعاب،وبطريقة سهلة للغاية، حيث تم توزيع قارورات صغيرة على الجميع،وتؤخذ العينات بطريقة شخصية، 
وتودع لدى مكتب تابع للجهة املنظمة،مع إرفاقه بكافة املعطيات الشخصية.

ثالث  أيام  أربعة  كل  عينة  بعدها  األولى،ثم  أيام  الثالثة  عن  عينات  البداية  في  املعنية  الهيئة  وطلبت 
مرات،باإلضافة إلى تشخيص دقيق للوضعية الصحية،عبرتطبيق أوتشا،حتى تتمكن السلطات اليابانية من 

متابعة الحالة الصحية لكافة الوافدين عليها.
النقل العمومي، من ميترو وسيارات أجرة،  اللجنة املنظمة على رجال اإلعالم استعمال وسائل  وحظرت 

وألزمتهم فقط بالتنقل عبر حافالت وضعت لهذا الغرض، يتم تعقيمها بشكل دائم.
وينتظر رجال اإلعالم انصرام مدة الحجر الصحي حتى تتسع دائرة تحركهم بشكل أكبر.

المالكم باعال يخلد ا�شمه في تاريخ الألعاب الأولمبية
باعال  يونس  املغربي  املالكم  أبى 
تاريخ  في  خالدا  اسمه  يترك  أن  إال 
حاليا  الجارية  األوملبية،  األلعاب 
حيث  طوكيو،  اليابانية  بالعاصمة 
حاول عضَّ خصمه النيوزلندي،دافيد 
 91  –  81 نييكا،في ثمن نهائي وزن 
كلغ،منتصف نهارأمس الثالثاء،بقاعة 

كوكوجيكان،بالعاصمة طوكيو.
يحاول  وهو  باعال  وانشرت صور 
في  كالنار  خصمه  على  االعتداء 
واقعة  األذهان  إلى  ليعيد  الهشيم، 
عض مايك تايسون لخصمه هوليفيلد 

وكذا نطحة زيدان ماتيرازي.
الواقعة،  هذه  على  له  تعليق  وفي 

قال منير البربوشي، املدير التقني الوطني، إنه لم يشاهد اللقطة، رغم أنه كان في الحلبة،ويمكن أن يكون 
باعال قد قام بها في غفلة من الجميع، قبل أن تلتقطه عدسة الكاميرا، مشيرا إلى أنها حركة غير رياضية، وال 
يمكن ضبطها تحت أي إطار، مضيفا أن باعال يمكن أن يكون قد قام بها تحت تأثير البرنامج الذي خضع له 
من أجل إنقاص الوزن، أو بسبب عدم قدرته على مجاراة إيقاع املالكم النيوزلندي أو بسبب عدم تمكنه من 

التخلص من الضغط النفسي، لكنه عموما فعل غير مبرر.
ويمكن أن يعرض هذا السلوك باعال لعقوبات من طرف اللجنة األوملبية، داعيا إلى عدم التحامل على املالكم 

املغربي، ألنه مازال صغير السن.



عزيز بلبودالي

الودادية  رئيس  محجوبي  محمد  قال 
املالكمة  وأندية  جمعيات  لرؤساء  املغربية 
أسرة  أن  املالكمة،  نجوم  قدماء  وجمعية 
الشديد  باألسى  تشعر  املغربية  املالكمة 
للخروج املذل للمنتخب الوطني من األلعاب 
األوملبية بطوكيو،وتستنكر بشدة املستوى 
الوطنية  العناصر  به  ظهرت  الذي  الهزيل 

في مختلف النزاالت التي خاضتها.
لرؤساء  املغربية  الودادية  أن  وأوضح 
قدماء  وجمعية  املالكمة  وأندية  جمعيات 
العاجل  القريب  في  ستعقد  املالكمة  نجوم 
املبكر  الخروج  هذا  أسباب  لطرح  ندوة 
األوملبية  األلعاب  من  املغربية  للمالكمة 
أن  مضيفا  باليابان،  حاليا  املقامة 
املسؤولية الكاملة يتحملها املكتب املديري 
للجامعة وفي مقدمته رئيس الجامعة الذي 
ظل طيلة فترة واليته يسد الباب أمام أسرة 
النبيل رافضا  املالكمة وأطر ومدربي الفن 

األخذ بوجهات نظرهم وآراءهم.
مرارا  طالب  أنه  محجوبي،  محمد  وأكد 
في  له  نائبا  ،بصفته  الجامعة  رئيس  من 
للودادية  رئيسا  املديري،وبصفته  املكتب 
املالكمة  وأندية  جمعيات  لرؤساء  املغربية 
باإلنصات  املالكمة،  نجوم  قدماء  وجمعية 
بها  تزخر  التي  املغربية  التقنية  لألطر 
وفي  معهم،  والتشاور  املغربية،  املالكمة 
تتبع  لجنة  خلق  على  العمل  الوقت  نفس 
للمنتخبات الوطنية،لكن الرئيس لم يلتفت 
بقراراته والتي  النداءات وظل منفردا  لكل 

أدت لهذه النتائج الكارثية.
لرؤساء  املغربية  الودادية  رئيس  وحمل 
قدماء  وجمعية  املالكمة  وأندية  جمعيات 
املالكمة  إخفاق  مسؤولية  املالكمة  نجوم 
الجامعة  إلى  األوملبي  املحفل  في  املغربية 
استراتيجية  قوله،  تضع،حسب  لم  التي 
اإلمكانيات  كل  أن  مع  األهداف،  محددة 
متوفرة  كانت  واللوجيستيكية  املادية 
وزارة  قدمته  الذي  الكبير  الدعم  بفضل 

الوطنية  واللجنة  والرياضة  الشباب 
الجامعة كان  أن أخطاء  األوملبية. وأضاف 
وعلى  الجامعية  اللجن  على  امتداد  لها 
اشتغلت  الوطنية،التي  التقنية  اإلدارة 
والفوضى  السيبة  تعمها  أجواء  في 
التي  الطبية  اللجنة  خاصة  والزبونية، 
لعناصر  الطبية  املتابعة  بواجب  تقم  لم 
املنتخب الوطني كما حدث مع حالة البطلة 
عن  الكشف  يتم  لم  املرضي،التي  خديجة 
فترة  من  عودتها  بعد  الصحية  حالته 
الراحة التي استفادت منها كباقي عناصر 
الفريق الوطني، ودخلت التربصات دون أن 
وقبل  الجميع  ليفاجأ  كشف،  ألي  تخضع 
فترة قصيرة من موعد األوملبياد بحملها ثم 

والدتها،يوضح محمد محجوبي.
لرؤساء  املغربية  الودادية  رئيس   ودعا 
قدماء  وجمعية  املالكمة  وأندية  جمعيات 
أعضاء  عن  ونيابة  املالكمة،باسمه  نجوم 
الودادية وكافة أفراد أسرة املالكمة، بوقف 
تدبير  يرافق  الذي  وصفه،  العبث،كما 

شؤون املالكمة املغربية، والعمل على إجراء 
الرياضة  لهذه  تعيد  جوهرية  تغييرات 
بريقها الذي عرفت به عبر التاريخ، خاصة 
فيها  حصدت  التي  األوملبية  األلعاب  في 
السابقة  الدورات  خالل  املغربية  املالكمة 
أربع ميداليات، باإلضافة إلى تألق األبطال 
البطوالت  مختلف  في  املغاربة  املالكمني 

العاملية واإلفريقية والعربية. 
وأعلن محمد محجوبي في ختام حديثه 
عن  فيه  يحكي  كتاب  إصدار  عزمه  عن 
امللكية  الجامعة  في  التسييرية  تجربته 
عاينه  ما  وتفاصيل  للمالكمة،  املغربية 
تولى  التي  املاضية  سنوات  األربع  خالل 
خاللها منصب نائب رئيس الجامعة،حيث 
للنشر،  جاهز  شبه  أصبح  أنالكتاب  أكد 
الجامعي  التسيير  خبايا  فيه  وسيكشف 
قبل، موضحا  من  للعلن  تخرج  لم  وملفات 
أن الهدف من نشر هذا الكتاب إطالع الرأي 
العام وخاصة أسرة املالكمة املغربية عن ما 

يدور خلف أسوار الجامعة.

روؤ�ساء و قدماء املالكمة  ي�ستنكرون امل�ستوى الهزيل 
للم�ساركة املغربية يف اأوملبياد طوكيو

املنتخب الوطني لكرة 
القدم لأقل من 32 �سنة يخو�ض 

جتمعا اإعداديا 
يخوض املنتخب الوطني لكرة القدم ألقل من 32 سنة في الفترة املتراوحة ما بني 82 يوليوز الجاري و ثاني غشت املقبل تجمعا 

إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم باملعمورة، بمدينة سال.
وذكر بالغ للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم، نشرته أول أمس االثنني، على موقعها الرسمي، أن هذا التجمع اإلعدادي يدخل 

في إطار استعدادات املنتخب الوطني لبطولة شمال إفريقيا التي ستجرى أطوارها بليبيا الشهر املقبل.
 ولهذا الغرض، وجه الحسني عموتة، مدرب املنتخب الوطني الدعوة إلى 81 العبا، ويتعلق األمر بكل من :

1- حمزة بوسقل اتحاد تواركة. 2- أنس سوفير أوملبيك اسفي .
3- بالل الودغيري املغرب الفاسي 4- محمد جاواب أكاديمية محمد السادس 
5- مروان أوهرو االتحاد الزموري الخميسات 6- حمزة لزعر أوملبيك اسفي 

7- شرف الدين بولهرود أوملبيك الدشيرة 8- أسامة الزمراوي شباب املحمدية 
9- عمر امللوكي االتحاد الزموري الخميسات 01- عماد الراحولي أوملبيك اسفي 

توفيق   -31. امللكي  الجيش  الكوري  الشيخي   -21 الرياضي  الفتح  أيوب مولوعة   -11
الرياضي  الرجاء  الراحيمي  الحسني   -41 السادس  أكاديمية محمد  الطيب  بن 

محمد رضا أسمامة أكاديمية محمد  يوسف لغزال اتحاد تواركة .61-   -51.
الصوابي  حاتم   -81. الرياضي  الفتح  الخبادي  اهلل  عبد   -71. السادس 

الجيش امللكي 

نهائي البطولة الوطنية للقسم الممتاز لكرة السلة 

 فريق اجلمعية ال�سالوية يتوج باللقب على ح�ساب الفتح الريا�سي
السالوية  الرياضية  الجمعية  فريق  توج 
لكرة  املمتاز  للقسم  الوطنية  البطولة  بلقب 
 1202  -0202 الرياضي  املوسم  برسم  السلة، 
 48 ب  الرياضي  الفتح  فريق  على  تفوقه  عقب 
جمعت  التي  النهائية  املباراة  ،في   18 مقابل 
األمير  بقاعة  االثنني  أمس  أول  مساء  بينهما 

موالي رشيد بمدينة برشيد.
الوطنية  للبطولة  النهائية  املباراة  تميزت  و 
مجرياتها  طيلة  السلة  لكرة  املمتاز  للقسم 
بالندية و الحماس ، حيث قدم الفريقان عرضا 
متميزا جمع بني الفرجة و االثارة ،إذ لم يحسم 
اللقب إال في األنفاس األخيرة من عمر املباراة .

في  الفوز  السالوية  الجمعية  فريق  انتزع  و 
الربع األول بفارق نقطتني ) 12 مقابل 91 (.

 ، اللعب  نسق  ارتفع  الثاني  الربع  في  و 
من  الرياضي  الفتح  فريق  العبو  حيث ضاعف 
االندفاع  مستغلني  الفوز  النتزاع  جهودهم 
القوي لالعبني عبد الحكيم زويتة ومحمد شوعا 
لكن الحائط الدفاعي لفريق الجمعية السالوية 

املكون من الثنائي سفيان كوردو و آدم الغازي 
حال دون بلوغ الفتحيني لهدفهم لينتهي الربع 

الثنائي متكافئا ) 83 مقابل 83 ( .

من  الثالث  الربع  في  الندية  تواصلت  و 
البوزيدي  سعيد  خطة  انبنت  حيث  املباراة 
مدرب  شيبة  مصطفى  و  سال  جمعية  مدرب 

الفتح االرياضي على تدعيم الدفاع تحت الحلق 
بني  االعتماد  و  املضادة  بالهجمات  القيام  و 
التي  الثالثية  الرميات  على  األخرى  و  الفينة 
هذا  ليحسم  السالوي  الفريق  خاللها  تفوق 

الربع بواقع ) 16 مقابل 95(.
وجاء الربع الرابع و األخير مفتوحا على كل 
االحتماالت ، حيث كان حسم اللقب يميل ثارة 
لغريمه  أخرى  ثارة  و  الرياضي  الفتح  لفريق 
الجمعية الرياضية السالوية، هذا األخير الذي 
التي  والتجربة  مدربه  حنكة  بفضل  استطاع 
بقيادة  املباريات  هذه  مثل  في  العبوه  راكمها 
املخضرم زكراء املصباحي من انتزاع الفوز في 

آخر أنفاس اللقاء بنتيجة )48 مقابل 18 (. 
وكان فريق الجمعية الرياضية السالوية قد 
دور  في  فوز  عقب  النهائية  املباراة  الى  تأهل 
النصف على خصمه الكوكب املراكشي بحصة 
78 مقابل 16،في حني بلغ فريق الفتح الرياضي 
الدور نفس اثر تفوقه على فريق الجيش امللكي 

بحصة 97 مقابل 55 .
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رئيس الجامعة يسلم الكأس للجمعية السالوية

  من النزال الذي عرف إقصاء محمد الصغير من األوملبياد    تصوير بلمكي

وفاة اأبوبكر ج�ساهيم ،الرئي�ض ال�سابق 
لفريق الوداد الريا�سي

 
السابق  الرئيس  أبوبكر جضاهيم،   ، البيضاء  الدار  في  االثنني  ظهر  توفي   

لفريق الوداد الرياضي عن عمر يناهز 85 سنة.
التعازي  بأحر   « ،متقدما  الراحل  له،  بالغ  ،في  الرياضي  الوداد  نادي  ونعى 

وأصدق املواساة الى عائلة الفقيد الصغيرة و الكبيرة ».
القرن  تسعينيات  منتصف  في  للوداد،  املسير  املكتب  رئاسة  الراحل  وتولى 

املاضي وتحديدا بني سنتي 1939 و1996.
كما كان الراحل عضوا في املكتب املسير للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

في فترات مختلفة .
ويعد الفقيد من كبار املسيريني الرياضيني املغاربة الذين قدموا خدمات جليلة 
لكرة القدم الوطنية خالل فترة الحماية و بعد االستقالل ،حيث تميز بحبه الشديد 
للوداد .وبعد اعتزاله العمل اإلداري ظل جضاهيم مصرا على البقاء قريبا من 

شؤون الوداد، حيث كان حظي بشعبية كبيرة بني أنصار النادي.

عندما تختلط السياسة 
بالرياضة

امل�ستقلون من مكتب الدفاع  
اجلديدي يرتاجعون عن ا�ستقالتهم 

بعد تدخل عامل الإقليم
مصطفى الناسي

من  املستقلون  األربعة  أن  عليمة  مصادر  أفادت 
أثير  ما  إثر  على  الجديدي  الحسني  الدفاع  مكتب 
أمام  الدكالي  الفريق  انهزام  أن  بعد  احتجاجات  من 
بثالثية ، تراجعوا عن  يوسفية برشيد في الدورة 92 
اإلقليم محمد  عامل  إليه  دعا  اجتماع  بعد  استقالتهم 
 ، بنزوينة  الرئيس صهيب  نائب   الكروج بطلب من  
إقناع  اإلقليم من  برفقة عامل  حيث تمكن هذا األخير 
تحث  استقالتهم  عن  التراجع  من  املستقلون  األربعة 
على  واإلبقاء  االنهيار  من  الفريق  على  الحفاظ  دافع 

الصفوف متراصة ٠
توصلت  أن  بعد  مباشرة  بنزوينة  صهيب  وتحرك 
بلبير،   اللطيف  عبد  من  كل  باستقالة  الفريق  إدارة 
الرئيس  نواب  بلفايزة  نورالدين  قيسوب،  نورالدين 
وعبد الحكيم الصغير املستشار باملكتب حيث جالس 
كل واحد على حدا من أجل التوافق على حل يساهم 
االستحقاقات  بعد  مباشرة  الفريق  بناء  إعادة  في 
املقبل  شتنبر  خالل  البالد  ستعرفها  التي  السياسية 
أعضاء  من  املائة  في  من خمسني  أزيد  وأن  خاصة   ،
مختلفة  سياسية  ألوانا  يلبسون  املديري  املكتب 

ومتنافرة٠
كل  خالل  الحياد  عنه  عرف  قد  بنزوينة  كان  وإذا 
املعارك التي كان يعرفها الفريق، فإنه سواء املستقلون 
اللطيف  عبد  للرئيس  املدعم  الفريق  أو  املكتب  من 
املقتريض يلبسون ألوانا سياسية متناقضة مما يؤكد 
أن هذه املصالحة لن تكون إال مصالحة هشة تدفع إلى 

إخماد فتيل الصراع إلى حني ٠
مصادرنا التي حضرت االجتماع املطول مابني عامل 
كبير  بشكل  ركز  العامل  أن  أكدت  واملستقلني  اإلقليم 
على رأب الصدع ألن الفريق في حاجة إلى أبنائه وأن 
الفريق  التضامن مابني كل مكونات  املرحلة تستدعي 
العناوين  من  عنوان  أي  إلى  االجتماع   يتطرق  ولم 
التي  املالية  االختالالت  من طينة  باملدينة  تروج  التي 
تعرفها مالية الفريق والديون التي تفوق املليارين في 
ذمة املكتب ، وانهيار منظومة الفريق الذي ينافس على 
كل الواجهات وليس الفريق الضعيف تقنيا وتنظيميا 
االنخراطات  باب  فتح  بعدم  الفعاليات  وإقصاء 
واالستماع إلى القدماء مما يدفع بالجهات التي كانت 
البناء  إعادة  باب  االستقاالت  هذه  تفتح  أن  تنتظر 
للجميع  السماح  عن  باإلعالن  وذلك  للفريق  الحقيقي 
العام  للجمع  موعد  وتحديد   ، الفريق  في  باالنخراط 
إعادة  على  قادر  جديد  مكتب  انتخاب  قصد  للفريق 
املوسمني  معامله خالل  من  الكثير  فقد  لفريق  التوهج 
الحالي واملاضي، إلى إعادة رص صفوفها ورفع سقف 
على  فتح  الذي  الحوار  ناقشها  كان  التي  مطالبها 
هامش تخليد جمعية قدماء الالعبني للذكرى الستون 

لتأسيس الدفاع الحسني الجديدي. 
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اإلصابات  عدد  إجمالي  بارتفاع  األمريكية  هوبكنز  جونز  جامعة  أفادت 
وإجمالي  إصابة،  مليون   193.6 من  أكثر  إلى  العالم  في  كورونا  بفيروس 

الوفيات إلى أكثر من 4 ماليني وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي اإلصابات بفيروس كورونا في العالم 

193.633.246، وإجمالي الوفيات 4.151.311.
جراء  الوفيات  عدد  حيث  من  الدول  قائمة  املتحدة  الواليات  وتصدرت 
فيها  اإلصابات  إجمالي  وبلغ  وفاة،  حالة    610834 من   بأكثر  الفيروس 

.34.427.939
تلتها البرازيل في املرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بأكثر من  549448  

حالة فاة، وإجمالي اإلصابات 19.670.534.
في املرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 420016، وإجمالي إصابات 

.31.332.159
وإجمالي  بـ237954  الوفيات  عدد  من حيث  الرابعة املكسيك  املرتبة  وفي 

إصابات 2.726.160.
195243، وإجمالي إصابات  بإجمالي وفيات  بيرو  الخامسة  املرتبة  وفي 

.2.094.445
وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 150583، وإجمالي إصابات 6.025.698.
وفي املرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 129416، وإجمالي إصابات 

.5.694.163
إصابات  وإجمالي   127942 وفيات  الثامنة إيطاليا بإجمالي  املرتبة  وفي 

.4.312.673
وإجمالي   ،118538 وفيات  بإجمالي  التاسعة كولومبيا  املرتبة  وفي 

إصابات 4.716.798.
وإجمالي   ،111800 وفيات  فرنسا، بإجمالي  العاشرة  املرتبة  في  تلتها 

إصابات 6.041.146.

اإلصابات  عدد  إجمالي  بارتفاع  األمريكية  هوبكنز  جونز  جامعة  أفادت 
وإجمالي  إصابة،  مليون   

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي اإلصابات بفيروس كورونا في العالم 

جراء  الوفيات  عدد  حيث  من  الدول  قائمة  املتحدة  الواليات  وتصدرت 
فيها  اإلصابات  إجمالي  وبلغ  وفاة،  حالة    

، وإجمالي إصابات 

وإجمالي   

، وإجمالي إصابات 

، وإجمالي إصابات 

إصابات  وإجمالي   

وإجمالي   ،

وإجمالي   ،
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اأكرث املت�ضررين من كورونا: الواليات 
املتحدة اأوال والربازيل ثانيا

من املعروف أن كل دورة ألعاب أوملبية، 
جديدة، لتستقبل  قرية  بناء  تتطلب 
الرياضيني،  اآلالف من  وترحب بعشرات 
والجماهير الغفيرة، لكن ماذا يحدث لهذه 
القرى بعد انتهاء دورة األلعاب األوملبية، 
يوضح هنا تقرير ملوقع »فوربس الشرق 
القرى  هذه  استغالل  يتم  أنه  األوسط«، 
بعدة  األوملبية  األلعاب  دورة  انتهاء  بعد 

طرق.
فى   ،  2012 لندن  أوملبياد  فبعد 
مبالغ  وقتها  القرية  كلفت  انجلترا، 
ضخمة، وتم تحويل قرية إيست فيليدج 
حوالي  إلى  الرياضيني  استضافت  التي 
املطاعم  جانب  إلى  جديد  منزل  آالف   3
واملتاجر واملدارس، وُتباع الشقق املكونة 
الرياضيني  قرية  في  نوم  غرفتي  من 

السابقة بسعر يزيد عن مليون دوالر.
تم  التى  األوملبية،  القرية  تعد   فيما 
جانيرو  دي  ريو  ألعاب  فى  إقامتها 
تكلفتها  بلغت  التي  بالبرازيل،   ،2016
تاريخ  في  األكبر  هي  دوالر  مليون   700
األلعاب، وقد تم تحويلها الحًقا إلى شقق 
أصبحت  أنها  تقارير  وكشفت  فاخرة، 

شاغرة في السنوات التالية.

الرياضيني  سكن  تحويل  تم  بينما 
املتحدة،  الواليات  أتالنتا،  ألعاب  في 
بعد  للطالب  سكن  إلى   1996 لعام 
لجامعة  أواًل  األوملبية،  األلعاب  انتهاء 
جورجيا  إلى  نقله  قبل  جورجيا  والية 

للتكنولوجيا في عام 2007.
أما عن قرية األلعاب األوملبية الشتوية 
فتم   ،2014 عان  الروسية  سوتشى  فى 
فيها  أقام  التي  املساكن  تطوير  إعادة 
الرياضيون خالل دورة األلعاب األوملبية 

الشتوية، ويقع بعضها بجانب البحر أو 
عند قاعدة جبال التزلج، إلى حد كبير إلى 
والتي  املنافسات،  انتهاء  منذ  منتجعات 
ُتعد واحدة من أغلى األلعاب األوملبية في 
مليار   50 قدره  إجمالي  بمبلغ  التاريخ 

دوالر.
وفى اإلطار ذاته، كان من املقرر تحويل 
األلعاب  دورة  من  األوملبية  تورينو  قرية 
الشتوية لعام 2006 إلى منطقة سكنية، 
لكنها ُتركت فارغة قبل عام 2016، عندما 
انتقل أكثر من ألف مهاجر والجئ أفريقي 
برنامج  انتهى  أن  بعد  املبنى  الحتالل 
أي  تقديم  دون  فجأة  اإليطالي  الهجرة 

سبل انتصاف.
بنتها  التى  األوملبية  القرية  وعن 
اليابان، من أجل أوملبياد طوكيو 2020، 
إقامة  أماكن  تجديد  يتم  أن  املقرر  فمن 
أجل  من  بناؤها  تم  التي  الرياضيني 
كشقق  الستخدامها  طوكيو  أوملبياد 
يقول  كما  األلعاب،  انتهاء  بعد  سكنية 
زالوا يضعون خطة  ما  الذين  املنظمون، 
يمكن  حيث  جديد  مجتمع  »إلنشاء 
ملجموعة متنوعة من األشخاص التفاعل 

والعيش بشكل مريح«.

 2020 طوكيو  أوملبياد  دورة  انطلقت 
األلعاب  بمختلف  العالم  دول  بمشاركة 
الرياضى  الطب  خبراء  وحدد  الرياضية 
الصيفية  األوملبية  الرياضات  أصعب 
والعقلية  والتقنية  البدنية  للقوة  طبًقا 
املقدمة  في  املاء  كرة  وجاءت  الالزمة، 

تليها الجمباز والسباحة.
ملوقع INSIDER على  لتقرير  ووفًقا 
على  صعب  شيء  كل  األوملبي  املستوى 
مستوى البشر لكن تبرز بعض الرياضات 
على أنها أصعبها جميًعا بناًء على القوة 

البدنية والتقنية والعقلية املطلوبة.
املاء  كرة  تتصدر  ما  غالًبا  املاء،  كرة 
قوائم أكثر الرياضات صعوبة فهى تعد 
أصعب رياضة في العالم بناًء على ستة 
والسرعة وخفة  والتحمل  القوة  معايير: 

الحركة واملهارة واللياقة البدنية.
هذه  أن  الرياضى  الطب  خبراء  وأكد 
الرياضة تحتاج إلى تواجد الالعب فوق 
ملسافة  والسباحة  دقيقة   30 ملدة  املاء 
تصل إلى ميل واحد في املباراة ويتسلل 

الرياضيون في ضربات لبعضهم البعض 
القدم،  وكرة  الجليد  هوكي  غرار  على 
وعدم  األرض،  ملس  عدم  يحاولون  بينما 
نفس  في  كلها  النقاط  وتسجيل  الغرق، 

الوقت الوقت.
وقال الدكتور ناريش راو، كبير األطباء 
في فريق كرة املاء األمريكية للرجال، إن 
سعة  تتطلب  ألنها  شاقة  املاء  كرة  لعبة 
ال  وسعة  التحمل  في  تستخدم  هوائية 

هوائية تستخدم في سباقات السرعة.
الفنية  القوة  فى  األصعب  الجمباز 
والعقلية . وأطلق خبراء الطب الرياضي 
تطلًبا  األكثر  الرياضة  الجمباز  على 
القوة  الفئات:  من  األقل  على  واحدة  في 
البدنية والتقنية والعقلية، وهناك درجة 
ويلزم  العناصر،  مع  املخاطر  من  عالية 
والقوة  التوازن  إتقان  الجمباز  العبي 
األطراف  من  لكل  والتحمل  واملرونة 
العلوية والسفلية من أجل تحقيق العظمة 
أكدته  ملا  وفقا  األوملبي  املستوى  على 
الدكتورة كاثلني دافنبورت، مديرة الطب 

الطبيعي HSS Florida األمريكية.
يحتاجون  الالعبني  أن  وأوضحت 
أيضا إلى القوة جسديا وعقلًيا ومستوى 
املثيرة  األعمال  ألداء  التركيز  من  عاٍل 

الخطيرة حتى بعد السقوط الساحق.
أن  الرياضى  الطب  خبراء  وأوضح 
ألنها  األصعب  الرياضات  من  السباحة 
والقوة  الكلية  الصالبة  إلى  تحتاج 
العقلية ألنها »رياضة الحرمان الحسي«

والرياضيني  املالكمني  يعد  كما 
متر   800 ملسافة  والعداءين  العشريني 
على  الرياضي  الطب  خبراء  تأكيد  على 
األوملبية  الرياضات  أصعب  من  كونهم 

األكثر تحدًيا بدنًيا.
ركوب  رياضة  من  كل  حصلت  كما 
تصويت  على  بالزانة  والقفز  األمواج 
الناحية  من  صعوبة  الرياضات  ألكثر 
الفنية، ومن ناحية القوة الذهنية ، حصل 
خبراء  تصويت  على  واملاراثون  التنس 

الطب الرياضي

االأمري هارى 
يكتب مذكراته 

وي�ضتعد لن�ضرها 
اأواخر 2022 

أعلنت دار نشر بنجوين راندوم هاوس أن األمير هارى، حفيد امللكة 
مذاكراته،  لكتابة  يستعد  ساسكس،  ودوق  بريطانيا،  ملكة  إليزابيث 

مشيرة إلى أنه سيتم نشرها أواخر 2022.
و قالت دار النشر، فى البيان الصادر عنها، إن الكتاب » املفعم باملشاعر 
الصادقة » سيقدم سردا مميزا للتجارب و املغامرات و الخسائر و دروس 

الحياة التى ساعدت فى تكوينه، وفقا ملوقع العني اإلماراتى.
و كان هارى و ميغان قد أثارا الصدمة فى أروقة العائلة البريطانية 
املالكة من خالل مقابلة لهما فى مارس املاضى مع املذيعة أوبرا وينفرى، 
حيث اتهمت ميغان فردا في العائلة بإثارة مخاوف تتعلق بمدى سمرة 
لون بشرة ابنها عندما كان ال يزال جنينا وكذلك بدفعها إلى شفا االنتحار.

التى  األمير  بصفة  ليس   « مذكراته  يكتب  إنه  هارى  قال  ومن جهته 
ُولدت عليها ولكن بصفتى الشخصية التى أصبحت عليها اآلن«  .

حكايتى،  سرد  خالل  من  أساهم  أن  أتمنى   « بيان:  فى  وأضاف   
توضيح  في  املستفادة،  الدروس  و  األخطاء  و  اإلخفاقات  و  النجاحات 
أكثر  أتينا منه، نتشارك في أمور  الذي  النظر عن املكان  أننا، و بغض 

بكثير مما نعتقد«  .
و سيتناول الكتاب املنتظر طفولة هاري و خدمته العسكرية بما في 
ذلك الفترة التي قضاها على جبهة القتال في أفغانستان و حياته كزوج 

و أب.
هاري  إن  قالت  النشر  دار  لكن  املالية  البنود  عن  الكشف  يتم  لم  و 

سيتبرع باإليرادات لألعمال الخيرية.

قائمة باأكرث دول 
العامل مديونية

وبريطانيا  اليابان  تتصدر 
والواليات املتحدة وبلدان منطقة 

في  الحكومي  الدين  تجاوز  حيث  مديونية،  األكثر  الدول  قائمة  اليورو 
اليابان %200 أكثر من الناتج املحلي األجمالي.

دانييل  روسيا،  في  االقتصاد  وبحوث  االستثمار  تحليل  لرئيس  وفقا 
اليابان  جانب  إلى  إنه  الدولي،  التمويل  معهد  على  باالعتماد  ناميتكني، 
فإن  املحلي،  الناتج  من  أكثر   200% املديونية  نسبة  فيها  تجاوزت  التي 
بريطانيا و الواليات املتحدة و منطقة اليورو لديها أيضا مستوى مرتفع 

من الديون تجاوز %100 الناتج املحلي اإلجمالي.
منظمة  و   )IIF( الدولي  التمويل  ملعهد  وفقا  أنه  إلى  الخبير  أشار  و 
بلغ   ،2020 عام  نهاية  في   ،)OECD( والتنمية   االقتصادي  التعاون 
إجمالي الدين العام %105 أكثر من الناتج املحلي اإلجمالي في العالم ككل.

و وفقا له، فإنه على الرغم من املستويات الهائلة لعبء الديون في العديد 
املنظور غير  املستقبل  في  الديون  فإن مشاكل خدمة  الكبيرة،  البلدان  من 

متوقعة.
و قال املصدر إنه تم تسجيل أعلى مستوى للدين العام بشكل رئيسي 
بني الدول املتقدمة: اليابان - %234، بريطانيا- %144 ، الواليات املتحدة 

- %160، منطقة اليورو - 120.4%«.
و أوضح أن أزمة فيروس كورونا أظهرت أنه في حالة تدهور أوضاع 
االقتصاد العاملي، فإن الجهات الرقابية العاملية مستعدة التخاذ إجراءات 
استقرار  على  الحفاظ  أجل  من  لألسواق  السيولة  لتوفير  مسبوقة  غير 

النظام املالي.
و أضاف أنه في الظروف الحالية، قد تكون بعض املخاوف ناجمة عن 
تسارع ملحوظ في التضخم في الدول املتقدمة، نتيجة اإلجراءات واسعة 

النطاق لدعم االقتصاد أثناء الوباء.

حمكمة اأمريكية تق�ضى مبنح �ضيدة 125 
مليون دوالر كتعوي�ض عن ف�ضلها تع�ضفيا

حكم  على  سباث،  مارلو  تدعى  أمريكية  سيدة  حصلت 
بتعويض مالي قدره 125 مليون دوالر، على خلفية تعرضها 
من  تعانى  التى  مارلو  وكانت  عملها،  من  التعسفي  للفصل 
شهيرة، بوظيفة  متاجر  سلسلة  فى  تعمل  داون،  متالزمة 
ومعالجة  العمالء،  وتحية  املمرات،  وتنظيف  املناشف،  طى 

املرتجعات.
محامي مارلو، كشف إن مارلو تلقت عدة زيادات فى أجرها، 
ومراجعات أداء إيجابية، على مدار 15 عاما من الخدمة، وفقا 
ملوقع RT، كما كشف املحامى أن أحد املديرين أشاد بأدائها، 
قائال إنها »كانت رائعة مع العمالء«، فيما وصفها آخر بأنها 

شخصية ودودة للغاية، معربا عن سعادته في العمل معها.
وبدأت املشكلة الحقيقية عندما تغيرت ساعات عمل هذه 
السيدة فجأة في شهر نوفمبر 2014، حينما أنشأت الشركة 
الشركة  قالت  التي تعمل بها نظام جدولة محوسب، والذى 
وتم تصميمه لضمان عمل  العمالء،  »يعتمد على حركة  إنه 

عدد كاف من األشخاص عندما يكون املتجر أكثر ازدحاما«.

ال�ضورة بـ 100 روبية .. وزيرة هندية 
ت�سع �سروطا خا�سة اللتقاط »�سيلفى« معها

أوشا  براديش  والسياحة،  للثقافة  الدولة  وزيرة  أثارت 
ثاكور، فى والية ماديا الهندية، املعروفة بتصريحاتها املثيرة 
اللتقاط  خاصة  شروًطا  وضعها  بعد  جديًدا  جداًل  للجدل، 
الناس صورة سيلفى معها، حيث أكدت أنها ستحصل على 

100 روبية من كل من يسعى اللتقاط صور سيلفى معها.
 وقالت ثاكور، إن »التقاط صور السيلفى عملية تستغرق 
وقًتا طوياًل، وتؤدى إلى تأخير برامجها، وأنها ستتقاضى 
معها،  صورة  التقاط  يريد  شخص  أى  من  روبية   100
وأوضحت أن املبلغ سيودع فى خزائن حزب بهاراتيا جاناتا، 
 india« موقع  نشره  ما  حسب  وذلك  الحزبى،  العمل  لدعم 

.»today
الدولة  وزيرة  عاًما،   55 العمر  من  البالغة  ثاكور،  وكانت 
للثقافة والسياحة، فى مدينة خاندوا بوالية ماديا براديش، 
على بعد حوالى 250 كيلومتًرا من بوبال، األسبوع املاضى، 
عندما تجمع عشرات من كوادر حزب بهاراتيا جاناتا، حولها 
جدولها  فى  تأخير  إلى  هذا  وأدى  سيلفى،  صورة  اللتقاط 

الزمنى.

فنان يعيد اإن�ضاء 
االأعمال الفنية 

ال�ضهرية با�ضتخدام 
احل�ضى امللونة.. 

يمكنك  الذي  الوحيد  الشيء  ليس  الصدف 
فقد  إذا كنت محظوًظا،  الشاطئ.  أن تجده على 
صممها  التي  الفنية  األعمال  إحدى  تصادف 

جاسنت بيتمان بعناية.
املتحدة  اململكة  في  املقيم  الفنان   يستخدم 
مثل  روائع  إنشاء  إلعادة  امللونة  الحصى 
كفن  اللؤلؤي،  القرط  ذات  والفتاة  املوناليزا، 
أرضي رائع، كل هذه القطع مصنوعة في املوقع 

وتستمر لفترة قصيرة من الزمن.
، يستخدم بيتمان قوس  لصنع كل فسيفساء 
قزح من األحجار املوجودة، الكبيرة والصغيرة. 
اللون  لتدرج  وفًقا  بترتيبها  يقوم  ألنه  نظًرا 
والحجم، فإنه قادر على إنشاء تأثيرات مشابهة 

للرسم.
والظل  الضوء  في  شخصية  كل  تصميم   تم 
الصورة  من  ملحوظ  بشكل  قريبة  تبدو  بحيث 
يكرر خلفية  الفنان  أن  إليها. حتى  تستند  التي 
أن  لو  كما  يبدو  بحيث  وإطاره  الفني  العمل 

الصورة قد تركت على شاطئ البحر.

 م�ضري القرى االأوملبية باهظة التكلفة 
بعد انتهاء فعاليات دورات االألعاب

 �أ�سعب ريا�سات 
اأوملبية حددها 
خرباء الطب 

الريا�ضى


