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للمغرب موعد سياسي وطني بامتياز، هو عيد العرش. 
وتحل ذكراه 

ونحن جميعا نقدر اللحظة، وما يختزنه من وعود ومن 
رعود.

وقد كانت سنة التجلي الكبير للسيادة املغربية كاملة 
وفي كل الجبهات.

دولة  »ميزة  البسيط،  تعريفها  في  هنا،  والسيادة 
قرارها  سيدة  بذلك  هي  أخرى«،  دولة  ألية  تخضع  ال 

وسياساتها ومبادراتها.
وكان امتحان السيادة شاقا في التعامل مع الجائحة 

والتعامل مع قرارات العواصم املهمة في الكون.
الصحي  الوضع  املغرب  ل  حوَّ الوباء،  قضية  ففي 
وطنية  خدمة  لخلق  لحظة  إلى  الجائحة  عن  املتولد 
االرتعاش  وعدم  االستباقية  خالل  من  املستوى،  عالية 
وصحيا،  واجتماعيا  اقتصاديا  الوضع،  مواجهة  في 
وتجاوز املغرب ذاته، وكذلك املعدل الدولي في النجاح في 
تدبير الجائحة وآثارها، وقد ارتفع األداء الناجع للدولة 
طريق  إلى  نفسها  الجائحة  تحويل  خالل  من  املغربية، 
الشراكات  في  كأسلوب  اختاره  الذي  التنويع  لتنزيل 

الدولية.
وقد تحقق للمغرب إنجاز رائد، عندما وقع مع الصني، 
لقاح  إلنتاج  اتفاقا  اللقاح،  صناعة  في  دوليا  األولى 

كورونا، ولقاحات أخرى.
فاملغرب يدرك بأن العالم قد دخل دورة األوبئة منذ فترة 
وأن هذا املنحى سيتنوع ويتزايد ويتطلب استعجاال في 

الرد واملواجهة.
واجه  عندما  أخرى،  سيادات  رافقتها  السيادة  هذه   
 ،  2020/2021 العيدين  بني  ما  الفترة  في  املغرب، 
الديبلوماسية، وفي اختبار  السيادة  كبيرا في  امتحانا 
نوايا دول أوروبية كبرى، وقد استطاع املغرب أن يدبر 
أزمتني اثنتني، مع أملانيا وإسبانيا، وما زالت تفاعالتهما 
تتردد، بهذه القدر وذاك من التميز بينهما…، ولعل التقاء 
املغرب في غرب  دور  تقزيم  أطراف عديدة على محاولة 
املتوسط ، وربما في العالم، كان قد وجد أحسن تعبير له 
في الوثائق األملانية التي فضحت مخططات برلني، وكذا 
في التعاون السري الذي جمع الجزائر ومدريد ومحاولة 
تلفيق قضية جاسوسية لتأزيم العالقات مع فرنسا، وكل 
ذلك في ما يشبه التحالف املخجل من أجل فرملة املغرب 
االعتراف  في  األكبر،  منعطفه  وتعطيل  نموه  وتعطيل 

الدولي بسيادته على صحرائه.
خالل  من  كبير،  تجسد  أيضا  األمنية  للسيادة  كان 
التلفيق اإلعالمي وحمالت التشهير . واتضح بامللموس 
أن األمن املغربي، بأذرعه املتعددة، حقق سيادة مغربية، 
ال تعترف بغير الوطن مظلة وقاعدة، وحصنت مخابرات 
املغرب عملها ومواردها البشرية، بل صارت تعتبر حليفا 
إلى  روسيا  من  الكبرى،  الدول  من  العديد  في  أساسيا 
غير  إلى  واإلفريقية  األوروبية   بالدول  مرورا  أمريكا، 

ذلك...
لقد كانت السيادة على الصحراء هي منشط ومحرك 
ومحك السيادات كلها، والدول التي لم تدرك هذا األمر لم 

تفهم املغرب، مغرب اليوم ..
 واملغرب يدرك بأن املخطط في النهاية هو تعطيل إن 
لم نقل تجميد عجلة التقدم، فإنه لم يتنازل عن أولوياته 
التنموي  النموذج  تنزيل  تسريع  فيها  بما  الداخلية، 

الجديد، باالختيارات التي توافقت عليها األمة برمتها..
اختارت  التي  لبالدنا،  بالنسبة  جبار،  عمل  وهو 

تموقعها الدولي والقاري واإلقليمي.
جبهات  كل  على  الجبار  العمل  سيسند  الذي  إن 
السيادة، هو وطن الداخل املتحرك والنشيط، ذلك الجدار 

املرصوص الذي يتحرك متماسكا ومتراصا  ..
صندوق  خلق  على  اآلن  سنة  مرت  ذلك،  سياق  في 
ثورة  إطالق  جانب  إلى  االستراتيجي…  االستثمار 
اجتماعية كبرى من خالل عملية حازمة لتعميم التغطية 
االجتماعية لجميع املغاربة، خالل الخمس سنوات املقبلة. 
ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا 
والتعويضات  اإلجبارية،  الصحية  التغطية  بتعميم 
والتعويض عن  التقاعد  ليشمل  قبل توسيعه،  العائلية، 

فقدان العمل. كم ورد في خطاب عيد  العرش املاضي..
 وال يمكن أن تكون هذه الثورات املتعددة املستويات، 
بالنخبة  يتعلق  ما  في  تطور  بالفعل  يحصل  أن  بدون 

السياسية في التدبير املحلي والوطني والجهوي.
القانوني، ستفرز  إطارها  تم تهييئ  التي  االنتخابات 
هذا  تساير  لحظة  تكون  أن  هو  املطلوب  لكن  تفرزه،  ما 
تدبير  في  البالد  عنه  أبانت  الذي  العالي  املستوى 
وجيواستراتيجيا  واقتصاديا  املتعددة.أمنيا  سياداتها 

وترابيا..
املؤسساتي،  السياسي  بالتدني  للمغرب  يحسم  لن 
كما ال يمكن أن نغفر للسياسيني أن يكونوا أقل من هذه 
اللحظة الوطنية الشاملة أو أن يكونوا الحلقة الضعيفة 
في هذا البناء املتراص، بهذه املهام الكبرى التي تتطلب 

أقوياء النفوس بلغة شهيدنا املهدي بن بركة...
أن  يمكن  وال  الشعبي،  بعدها  تأخذ  هنا  السيادة  إن 
وبرنامجاتية  بموارد بشرية  الشعبية،  السيادة  تمارس 
السنوات  في  تعيشه  قد  أو  البالد  تعيشه  عما  متأخرة 

الخمس القادمة...

الجيدو المغربي يودع طوكيو بالدموع 
واأ�سماء نيانغ تلمح اإلى االعتزال
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اإدري�س ل�سكر يحل يومه الخمي�س �سيفا 
على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء

ماذا بعد ال�سمت بين المغرب واإ�سبانيا ؟
n محمد العربي هروشي

موقفه   على  مصر  واملغرب  الوقت  يمر 
الطبيعي الدبلوماسي الندي مترجما صورته 
العهد  مغرب  في  تتلخص  التي  الجديدة 

الجديد غير، ومغرب األمس غير.
يلعبه  بات  الذي  الدور  أن  ذلك  تفسير   
خصوصا  ودوليا،  وإفريقيا  إقليميا  املغرب، 
في امللفات الحساسة كالهجرة غير الشرعية 
من  الجهادي،  والتطرف  املخدرات  ومحاربة 
جهة، وما أبانت عنه اململكة املغربية من روح 
19، عالوة على  التعاون اإلفريقي والعربي، خاصة في ظروف وباء كوفيد 
اإلقالع التنموي باملشاريع الرافعة لالقتصاد الوطني من بنى تحتية) موانئ 
قارية، وصناعات السيارات والطائرات و...(، بوأ املغرب مكانة يحسب لها 
الحماسة  باب  من  الكالم  هذا  نقول  ال  الدولية.  العالقات  في  حساب  ألف 
الوطنية وإنما من استنطاق الوقائع واألحداث من الكركارات وتداعياتها، 
لعصابات  امللكية  املسلحة  القوات  به  قامت  الذي  بالتطهير  يندد  لم  والتي 
البوليساريو، التي حاولت مناوشة جيش نظامي له تاريخه، سوى الجزائر 
املساندة  الدول  بعض  ذلك  في  بما  املعمور،  باقي  دول  دون  من  الرسمية، 

لألطروحة االنفصالية التي لم يصدر عنها أي موقف معلن . 
الحكومة  استقبال  إلى  وصوال  الكركارات  أحداث  من  انطالقا  قلت، 
حربة  لرأس  سانشث  بيدرو  حكومة  اإلسبانية،  الشيوعية  االشتراكية 
املليشية االنفصالية )البوليساريو(، وما أعقب ذلك من تداعيات جد سلبية 

على العالقات البينية املغربية اإلسبانية. 

عمال النظافة هم اأهمنا
   

n عبد السالم المساوي

الذين يستحقون منا ألف تحية، ألف احترام 
النظافة(  )موالني  النظافة  عمال  هم  وتقدير، 
الذين يعملون بروح مهنية عالية على تنقيتنا 
الذين  أزبالنا...  من  وتخليصنا  وتطهيرنا، 
بشوارعها  مدينتنا  تنظيف  على  يعملون 
حماقاتنا  يتحملون  الذين  وأحيائها... 
يغسلون  وتضحية  بصبر  وتهوراتنا... 
أوساخنا... بوجدة، وصباح يوم عيد األضحى، 
والناس يحتفلون وسط األهل واألحباب، يلقون بأغلفة وأحشاء الخرفان إلى 
األزقة والشوارع ليتفرغوا للشواء بتلذذ... عمال النظافة كانوا جاهزين، جنود 
واألحياء،  الشوارع  يجوبون  كانوا  والتجميل...  التنظيف  معركة  يخوضون 
يدقون األبواب وينبهون الساكنة... وفعال قاموا بالواجب وزيادة... وألول مرة، 
الخبيثة  والروائح  األزبال  من  وتخلصت  األضحى،  يوم  وجدة  تنظف  وجدة 
النظافة  لعمال  فتحية  وجديا...  مختلفا  األمر  كان  العيد  هذا  واملسمومة... 
بوجدة، تحية للجميع؛ إدارة، مسؤولني، أطر وعمال... إنهم يستحقون االحترام 
نظرة  إليه  ينظر  كان  الجسدي  أو  اليدوي  العمل  أن  املعلوم  من  والتقدير.... 
احتقار وازدراء في املجتمعات القديمة سواء عند اليونان أو عند الرومان... 
العذاب والتعب، ويرون أن هناك  اليونان يعتقدون أن الشغل يعني  فقد كان 
نوعني من الفاعلية البشرية: -الفاعلية الفكرية أي العمل الفكري )الذهني( أو 
)الفلسفة(، وهذه فاعلية عليا محترمة خاصة بأفراد الطبقات العليا  الحكمة 
في املجتمع، وهم أساسا املواطنون األحرار أي السادة، ولذلك يختص هؤالء 
وتقلد  اإلدارة  شؤون  وتسيير  الفلسفي،  والتأمل  النظرية،  املعرفة  بممارسة 

املهام السياسية، واالهتمام بفنون الحرب.

�سهادات اأمام املحكمة الوطنية االإ�سبانية توؤكد اإ�سراف جمرم 
احلرب اإبراهيم غايل على تعذيب معار�سي البولي�ساريو

تعليق ع�سوية، اأو حتى طرد »البولي�ساريو« من 
االحتاد االإفريقي ال ينبغي اعتباره من الطابوهات
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للقوات  االشتراكي  االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  یحل 
الشعبية، إدريس لشكر، يومه الخميس، ضیفا على ملتقى 
موضوع  ملناقشة  وذلك  لألنباء،  العربي  املغرب  وكالة 
استعدادات  أي   .. الشعبية  للقوات  االشتراكي  »االتحاد 

الستحقاقات 2021«.
املغرب  وكالة  بمقر  سینظم  الذي  اللقاء،  هذا  ویعد 
التاسعة  الساعة  من  ابتداء  بالرباط  لألنباء  العربي 
السیاسیة  القضایا  مختلف  لبحث  مناسبة  صباحا، 

والحزبیة الراهنة في أفق تنظیم االنتخابات العامة التي 
ستشهدها اململكة هذه السنة.

وسیتم تأمین البث املباشر لهذا اللقاء على كل من قناة 
)ريم  املغربية  األخبار  وإذاعة   )M24( املغربية  األخبار 
ومن  لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة  التابعتني  راديو(، 
إكسبریس. )ماب  الوكالة  موقع  على  )ماب-الیف(  خالل 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الوكالة  وصفحة  ما(، 

)فایسبوك(.

عمرها 33 سنة وأغمي 
على زميلة لها

تحقيق طبي حول وفاة 
�سابة بعد تلقيها 
جرعة من لقاح 

»جون�سون اأند جون�سون«
أعلنت وزارة الصحة، يوم الثالثاء  املاضي، 
شابة  وفاة  نازلة  في  تحقيقاتها  باشرت  أنها 
لقاح  جرعة  االثنني،  تلقيها،  بعد  بمراكش 

مضاد ل)كوفيد19-(.
مباشرة  أنه  بالغ  في  الوزارة  وأوضحت 
لقاح  من  بشحنات  اململكة  توصلت  أن  بعد 
ابتداء  شرعت،  جونسون«،  أند  »جونسون 
من األحد 25 يوليوز، عملية تلقيح املواطنات 
واملواطنني، خاصة منهم العاملني في الصفوف 
الدار  من  بكل  السياحة،  مجال  في  األمامية 
البيضاء ومراكش وأكادير، حيث تجاوز عدد 

املستفيدين من هذا اللقاح 5 آالف شخص.
إال أن مصالح الوزارة، يقول البالغ، توصلت 
الثقافي  باملركب  عاما(   33( وفاة شابة  بخبر 
)باب إغلي( بمدينة مراكش، بعد تلقيها جرعة 
على  أغمي  كما  املاضي،  االثنني   يوم  اللقاح، 

عاملة زميلة للشابة املتوفاة.

الدكتور �سعيد عفيف: 
ن�سبة االإ�سابة بالفيرو�س 

في �سفوف الملّقحين 
بلغت 0.09 في المئة

الوبائية  للجائحة  التصاعدي  املّد  يتواصل 
املعدل  تفوق  باتت  يومية  إصابات  بتسجيل 
غير  سقف  إلى  ووصلت  املغاربة،  ألفه  الذي 
للحصيلة  بالنسبة  الشأن  هو  كما  مسبوق، 
الرسمية التي تم اإلعالن عنها مساء الثالثاء، 
والتي بلغت 6971 حالة إصابة جديدة مقابل 
27 حالة وفاة. وأكد عدد من الخبراء في الشأن 
الصحي أن نسبة  اإلصابات باتت تسجل في 
صفوف الشباب بشكل أكبر، خاصة من هم دون 
نسبة  فيه  تجاوزت  الذي  الوقت  40 سنة، في 
 22 املركزة  والعناية  اإلنعاش  بمصالح  امللء 
بالهّين  ليس  مؤشرا  يعتبر  ما  وهو  املئة،  في 

ويتعني أخذه على محمل الجد.

كوفيد19.. تمديد حالة 
الطوارئ ال�سحية اإلى 

غاية 10 �ستنبر 2021  
الثالثاء  املنعقد  الحكومة،  مجلس  قرر 
حالة  مفعول  سريان  مدة  تمديد  بالرباط، 
التراب  أرجاء  بسائر  الصحية  الطوارئ 
الوطني إلى غاية 10 شتنبر 2021، وذلك في 
جائحة  تفشي  ملكافحة  املبذولة  الجهود  إطار 

فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(.
املجلس  انعقاد  عقب  صدر  بالغ  وذكر 
أن  املرئية،  املناظرة  تقنية  عبر  الحكومي، 
رقم  مرسوم  مشروع  على  صادق  األخير  هذا 
 2.21.507 رقم  املرسوم  بتغيير   21.590.  2
حالة  مفعول  سريان  مدة  بتمديد  املتعلق 
الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني 
"كوفيد19-"،  كورونا  فيروس  تفشي  ملواجهة 

قدمه وزير الداخلية.
من  "حرصا  أنه  ذاته  املصدر  وأضاف 
ضمان  استمرار  على  العمومية  السلطات 
املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  ونجاعة  فعالية 

للتصدي النتشار جائحة.
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عزيز الساطوري

تواصل المحكمة الوطنية اإلسبانية االستماع 
إلى شهود على عمليات التعذيب المروعة التي 
كان يشرف عليها مجرم الحرب إبراهيم غالي، 
المعارضة  األص��وات  إلسكات  منه،  وبأوامر 

للميليشيا االنفصالية.
وفي هذا اإلطار استمعت المحكمة، أول أمس 
ويتعلق  الضحايا،  أحد  شهادة  إلى  الثالثاء، 
األمر بأحمد التروزي، الذي أكد أمام القاضي 
سانتياغو بيدراز أن مجرم الحرب إبراهيم غالي 
هو من كان يعطي األوامر لتعذيب المعتقلين 
في مخيمات تندوف، وأنه في عدد من المرات 
كان يحضر شخصيا لجلسات التعذيب بحق 

معارضي البوليساريو.
يد  على  والتعذيب  لالختطاف  تعرض  الذي  التروزي  أحمد 
وصفا  شهادته  في  قدم  سنة،   11 لمدة  االنفصالية  الميليشيا 
ويشرف  غالي  إبراهيم  بها  يأمر  كان  التي  التعذيب  ألساليب 

عليها، والتي من بينها خلع األضراس واألسنان. 
 وكانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق اإلنسان قد 
واإلدالء  المحكمة  أمام  للمثول  شهود  ثالثة  باستدعاء  طالبت 
بشهاداتهم حول التعذيب الذي تعرضوا له على يد مجرم الحرب 

دفاع  بتندوف، وعارض  االعتقال  إبراهيم غالي في معسكرات 
مجرم الحرب الطلب، غير أن النيابة العامة وافقت في األخير 

على مثول أحمد التروزي لإلدالء بشهادته.
 الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق اإلنسان قدمت أيضا 
للمحكمة تقريرا سبق أن أعدته جمعية » فرنسا الحريات«، عن 
ممارسات التعذيب في سجون البوليساريو، التي كانت تقوم بها 
قيادة الميليشيا االنفصالية بمساعدة أجهزة األمن الجزائرية، 
والتي تشمل الجلد بكابل كهربائي، الحبس في صندوق حديدي 

طيلة 23 ساعة في اليوم، ولمدة تصل إلى سنة، 
تعليق السجناء من القدمين، ووضع الرأس في 
الماء إلى حدود االختناق، وغيرها من األساليب 
المروعة، وحددت الجمعية آنذاك أسماء 89 من 
معارضي البوليساريو الذين تعرضوا للتعذيب.

ابريكة،  الفاضل  الصحراوي،  الناشط  وكان   
الحرب  مجرم  ضد  بشكاية  ب��دوره  تقدم  ال��ذي 
الماضي،  يونيو   29 في  أكد  قد  غالي،  إبراهيم 
تعرضه للتعذيب بأوامر منه، وجدد الفاضل ابريكة 
اتهامه لزعيم االنفصاليين بالتعذيب واالعتقال غير 
القانوني وجرائم ضد اإلنسانية، موضحا بهذا 
الخصوص أنه عندما عاد إلى المخيمات تعرض 
للتهديد من طرف الميليشيا االنفصالية ليغادرها 
، لكن وأمام رفضه وبعد تنظيم احتجاجات ضد 
القيادة االنفصالية جرى اعتقاله ونقله إلى مركز 
صنوف  لمختلف  تعرض  حيث  س��ري  احتجاز 
لمدة  الكهربائية، وذلك  فيها الصدمات  بما  التعذيب والتنكيل 
ستة أشهر، مؤكدا أن مجرم الحرب إبراهيم غالي هو المسؤول 

عما تعرض له من تعذيب.
كما صرح الفاضل ابريكة أنه ليس الضحية الوحيدة لممارسات 
البوليساريو القمعية، مؤكدا أن التعذيب ممارسة شائعة تنهجها 
الميليشيا االنفصالية في مواجهة المحتجزين الصحراويين، 

منتقدا الجزائر التي تسمح بهذه الممارسات على أراضيها. 

�شهادات اأمام المحكمة ال�طنية الإ�شبانية ت�ؤكد اإ�شراف مجرم الحرب اإبراهيم 
غالي على عمليات التعذيب المروعة في حق معار�شي الب�لي�شاري�

وحيد مبارك

يتواصل المّد التصاعدي للجائحة الوبائية 
المعدل  تفوق  باتت  يومية  بتسجيل إصابات 
غير  إلى سقف  ووصلت  المغاربة،  ألفه  الذي 
للحصيلة  بالنسبة  الشأن  هو  كما  مسبوق، 
الرسمية التي تم اإلعالن عنها مساء الثالثاء، 
والتي بلغت 6971 حالة إصابة جديدة مقابل 
27 حالة وفاة. وأكد عدد من الخبراء في الشأن 
الصحي أن نسبة  اإلصابات باتت تسجل في 
صفوف الشباب بشكل أكبر، خاصة من هم دون 
40 سنة، في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة 
الملء بمصالح اإلنعاش والعناية المركزة 22 
في المئة، وهو ما يعتبر مؤشرا ليس بالهّين 

ويتعين أخذه على محمل الجد.
وأكد الدكتور موالي سعيد عفيف، في تصريح 
خّص به »االتحاد االشتراكي«، أن التقيد الجاد 
بالتدابير الوقائية واإلقبال على التلقيح يعتبران 
لمواجهة  والفّعالة  الممكنة  الوحيدة  الوصفة 
الجائحة الوبائية والحيلولة دون اتساع رقعة 

انتشارها. 
أن  للتلقيح  العلمية  اللجنة  عضو  وأوضح 

نسبة اإلصابات في صفوف األشخاص الملقحين 
بلغت 0.09 في المئة، في الوقت الذي كانت فيه 
سابقا قد وصلت إلى 0.037 في المئة، وذلك 
وفقا لألرقام الرسمية التي توصلت بها اللجنة 
من طرف وزارة الصحة، مشددا على أن اللقاح 
يحمي من المضاعفات الخطيرة للفيروس بنسبة 
90 في المئة، وهو ما أكدته المعطيات العلمية 
والدراسات المبنية على معطيات ميدانية في 

العديد من الدول.
ونّبه رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة على 
أن نسبة اإلصابات بالفيروس ومتحوراته تسّجل 
تتراوح  الذين  األشخاص  صفوف  في  أكثر 
أعمارهم ما بين 40 و 50 سنة، مبرزا في هذا 
الصدد أن نسبة التلقيح في صفوف األشخاص 
في   94 بلغت  سنة   60 أعمارهم  تفوق  الذين 
بالنسبة  المئة  في   90 إلى  وتراجعت  المئة، 
للفئة العمرية ما بين 40 و 59 سنة، لكنها تقّل 
بشكل أكبر بالنسبة لألشخاص الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة، إذ ال تتجاوز 
39 في المئة، وهو ما يتطلب من هذه الشرائح، 
وفقا للمتحدث، اإلقبال على التلقيح ألنه يحمي 
المعنيين باألمر من جهة، ويقي من جهة ثانية 
من إمكانية نقلهم للعدوى لألشخاص في وضعية 

صحية هشة، بالنظر إلى أن الشباب يمكن أن 
لكنهم  خفيفة  بأعراض  بالفيروس  يصابوا 
يمكن أن ينقلوا المرض لمن يعانون من أعطاب 
صحية، مما قد يجعلهم يلجون مصالح اإلنعاش 

والعناية المركزة ويعرضهم لخطر أكبر.

وشدد الدكتور موالي سعيد عفيف على أن 
األخير  االثنين  يوم  اجتمعت  العلمية  اللجنة 
بناء على طلب من وزير الصحة لمراجعة موانع 
النساء  تمكين  اقتراح  إلى  التلقيح، وخلصت 
الحوامل اللواتي تتجاوز مدة حملهن 3 أشهر 

من التلقيح، شأنهن في ذلك شأن المرضعات، 
لمادة  الحساسية  أن  الوقت  نفس  في  مؤكدا 
البنيسيلين ال تعتبر مانعا من موانع التلقيح 
ضد فيروس كوفيد 19. وأوضح المتحدث أن 
جرعة  بمليون  الثالثاء  يوم  توصلت  بالدنا 
من لقاح سينوفارم، وهو ما يعزز من المسار 
التلقيحي في بالدنا، مؤكدا أنه إذا ما تواصلت 
اإلمدادات باللقاح فإنه سيتم تلقيح األشخاص 
الذين تفوق أعمارهم 17 سنة، في إطار السعي 
نحو تحقيق المناعة الجماعية ضد الفيروس.
ب�  كذلك  توصلت  بالدنا  أن  بالذكر  وجدير 
300 ألف جرعة من لقاح جونسون، وباشرت 
السلطات الصحية، المدنية منها والعسكرية، 
حملة واسعة لتلقيح الفئات المستهدفة بهذا 
اللقاح، حيث بلغ عدد الملقحين به إلى غاية 
أول أمس الثالثاء حوالي 5 آالف ملقح وملقحة. 
وبخصوص واقعة مراكش التي عرفت وفاة شابة 
تبلغ من العمر 33 سنة، رحمة اهلل عليها، على 
إثر حصولها على جرعة من لقاح جونسون، 
فقد أعلنت وزارة الصحة عن إيفاد لجنة إلجراء 
ومالبسات  ظروف  في  والبحث  طبي  تحقيق 

الحادث.
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ك�فيد19-.. تمديد حالة الط�ارئ 
ال�شحية اإلى غاية 10 �شتنبر 2021  

مدة  تمديد  بالرباط،  الثالثاء  المنعقد  الحكومة،  مجلس  قرر 
سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني 
المبذولة  الجهود  إطار  في  وذلك   ،2021 شتنبر   10 غاية  إلى 
 لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(.
وذكر بالغ صدر عقب انعقاد المجلس الحكومي، عبر تقنية المناظرة 
المرئية، أن هذا األخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2 .21.590 
سريان  مدة  بتمديد  المتعلق   2.21.507 رقم  المرسوم  بتغيير 
الوطني  التراب  أرجاء  بسائر  الصحية  الطوارئ  حالة  مفعول 
 لمواجهة تفشي فيروس كورونا »كوفيد19-«، قدمه وزير الداخلية.
وأضاف المصدر ذاته أنه »حرصا من السلطات العمومية على 
المتخذة  والتدابير  اإلجراءات  ونجاعة  فعالية  استمرار ضمان 
للتصدي النتشار جائحة كوفيد 19، فإن مشروع هذا المرسوم 
يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر 
أرجاء التراب الوطني من يوم الثالثاء 10 غشت 2021 في الساعة 
السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 في الساعة 

السادسة مساء«.

عمرها 33 سنة وأغمي على زميلة لها

تحقيق طبي ح�ل وفاة �شابة بعد تلقيها 
ج�ن�ش�ن« اأند  »ج�ن�ش�ن  لقاح  من   جرعة 
باشرت  أنها  الماضي،  الثالثاء   يوم  الصحة،  وزارة  أعلنت 
االثنين،  تلقيها،  بعد  بمراكش  وفاة شابة  نازلة  في  تحقيقاتها 

جرعة لقاح مضاد ل)كوفيد19-(.
توصلت  أن  بعد  مباشرة  أنه  بالغ  في  ال��وزارة  وأوضحت 
أند جونسون«، شرعت  »جونسون  لقاح  المملكة بشحنات من 
المواطنات  تلقيح  عملية  يوليوز،   25 األح��د  م��ن  اب��ت��داء   ،
األمامية  الصفوف  في  العاملين  منهم  خاصة  والمواطنين، 
وأكادير،  ومراكش  البيضاء  الدار  من  بكل  السياحة،  في مجال 
5 آالف شخص. اللقاح  المستفيدين من هذا   حيث تجاوز عدد 
إال أن مصالح الوزارة، يقول البالغ، توصلت بخبر وفاة شابة )33 
عاما( بالمركب الثقافي )باب إغلي( بمدينة مراكش، بعد تلقيها 
جرعة اللقاح، يوم االثنين  الماضي، كما أغمي على عاملة زميلة 

للشابة المتوفاة.
وتابع أن الوزارة باشرت ، فور ذلك ، تحقيقاتها في النازلة، 
وأوفدت لجنة إلى مراكش إلجراء تحقيق طبي والبحث في ظروف 

ومالبسات هذا الحادث.
وتؤكد وزارة الصحة، في هذا الصدد، أن منظومة اليقظة الدوائية 
الخاصة بتتبع اللقاحات، ومنذ انطالق عملية التلقيح الوطنية، 
تحرص حرصا شديدا على تتبع أي آثار جانبية أو حوادث صحية 
تزامنت مع عملية التلقيح، مفيدة بأنها ستنشر نتائج التحقيقات 

في هذا الحادث المؤسف بعد انتهاء عمل اللجنة.

انعقد يوم  السبت 17 يوليوز 2021 بمدينة تمارة، اجتماع 
ألعضاء المكتب التنفيذي لالئتالف الوطني للمحاسبين المستقلين 
بالمغرب، وذلك على إثر المستجدات المهنية األخيرة المتعلقة 
باإلقصاء الممنهج للجنة المعبر عنها بالمادة 44 من القانون 
127.12 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 53.19 ، وبعد دراسته 
للمستجدات والخرجات غير المحسوبة للجنة السالف ذكرها، من 
خالل بياناتها التي تفتقد للباقة اللفظية في التعامل مع الجسم 
المهني  الجسم  مع  التعامل  أدبيات  تقتضيه من  المهني، وما 
الوطني  االئتالف  أكد  ومنتسبيها،  للمؤسسة  تام  احترام  في 
التراجعات  يستحضر  وهو  بالمغرب،  المستقلين  للمحاسبين 
الخطيرة للمنهجية التشاركية المدسترة بحكم الوثيقة الدستورية 
للمملكة المغربية لسنة 2011، أن المقاربة التشاركية ال تقف عند 
محطة التشريع بل تتعداه إلى التنزيل حماية للحقوق وااللتزامات 
التعاقدية واألخالقية من باب الحرص على الحكامة الجيدة وربط 
المسؤولية بالمحاسبة التي ال يمكن التراجع عنها وأهمها احترام 

روح القانون وتطبيقه السليم حماية للحقوق والواجبات .
للمحاسبين  الوطني  االئتالف  أعلن  المنطلق  ه��ذا   ومن 
في  والمهني  الوطني  العام  للرأي  وأكد   بالمغرب  المستقلين 

بالغ له: 
إدانته لمحاولة السطو على الحقوق المكتسبة والمشروعة من 

خالل قانون 12/127 كما تمم وعدل بالقانون 53.19 .
إدانته للخروج عن المنهجية القانونية والدستورية وأهمها 
الحق المقدس في الترشح واالنتخاب من طرف اللجنة المعينة 
من خالل تجاوز صالحياتها القانونية واعتمادها على المرجعية 
االقصائية دون األخذ بعين االعتبار روح القانون وما تقتضيه 
المصلحة العامة خاصة إذا كنا نتحدث عن البناء المؤسساتي 
والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي تحدث 
التقديمية أمام ممثلي األمة بمناسبة  عنها الوزير في مذكرته 
تقديم قانون 53.19 والتي غابت في تنزيل القانون السالف الذكر .

دعوته اللجنة السالفة الذكر والوزارة الوصية إلى مراجعة 

تكريس سياسة  53.19 وعدم  القانون  روح  واحترام  قراراتها 
اإلقصاء الممنهج في حق المهنيين والبدء من المرحلة المعبر عنها 
بالمرحلة االستثنائية واالنتقالية من القانون 53.19 وتأسيس 
اللجنة المكلفة بتحيين لوائح المحاسبين  المعتمدين قبل البدء 

في العمليات االنتخابية المهنية  .   
دعوته كافة المهنيين إلى التكتل من أجل الدفاع عن الحقوق 
الكاملة للمهنيين من خالل تنظيم وقفات احتجاجية والتي سيتم 
اإلعالن عنها  ومراسلة المسؤولين المركزيين للتدخل الحترام 

روح القانون 53.19. 
دعوته ممثلي األمة في البرلمان المغربي واألحزاب المغربية 
والنقابات الوطنية إلى التدخل لحماية المرجعية الديمقراطية 
والقانونية والدستورية التي كرست في القانون السالف الذكر 

وتم إقبارها في التنزيل .
احتفاظه بحقه بالقيام بكافة األشكال النضالية والقانونية .

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

فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي  «
 صدق اهلل العظيم .

 بوبكر اجضاهيم 
في ذمة اهلل

   
 لبى ن��داء رب��ه  أم��س المسير 
ال��وداد  بنادي  الكبير  الرياضي 
الرياضي بوبكر اجضاهيم، وبهذه 
جمعية  تتقدم  األليمة  المناسبة 
للوساطة والرياضة«، بكل  »جافا 
فروعها الوطنية والدولية، بأصدق 
التعازي لألسرة الكبيرة والصغيرة، 
راجين من اهلل عز وجل أن يتغمده 

بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، إنا هلل 
وإنا إليه راجعون.

الدكتور سعيد عفيف: نسبة اإلصابة بالفيروس في صفوف الملّقحين بلغت 0.09 في المئة

مّد ت�شاعدي للجائحة ال�بائية ومطالب بمزيد من اليقظة وال�شحة تفتح تحقيقا بعد وفاة �شابة على اإثر تلقيها لقاح ج�ن�ش�ن

ستفوت الدولة لفائدة مجموعة طنجة المتوسط نسبة مساهمة 
استراتيجية تبلغ 35 بالمائة من رأسمال شركة استغالل الموانئ 
)مارسا ماروك( »Marsa Maroc«، وقد تم تحديد قيمة العملية 
في مبلغ قدره 5,48 مليار درهم قسيمة متصلة لمارسا ماروك 

.2020
وأوضح بالغ لمنصة )مارسا ماروك( أنه سيتم إنجاز هذه 
الشروط  بعض  لرفع  إخضاعها  بعد  الكتلة  بسوق  العملية 
التوقيفية التنظيمية، مشيرا إلى أن الدولة ستحتفظ بنسبة 
مشاركة مباشرة قدرها 25 بالمائة في رأسمال الشركة المذكورة 

وكذا بحقوق التصويت فيها.
وأكد المصدر ذاته أن هذه العملية تندرج تحت إطار التوجهات 
الملكية السامية الرامية إلى اإلسراع بإصالح القطاع العام، 

القطاعات  مختلف  مواكبة  في  ستستمر  الدولة  أن  مضيفا 
االستراتيجية المحددة، والسيما من خالل المقاوالت العمومية 

التي تتحكم فيها.
وسيعمل كل من طنجة المتوسط و )مارسا ماروك(، بالموازاة 
مع احتفاظ كل طرف منهما باستقالليته، على تفعيل شراكة 
استراتيجية من شأنها أن تتيح لهما إمكانية تطوير أوجه متعددة 
من التآزر القطاعي وكذا تفعيل عامل قوي على صعيد المملكة 

قادر على مواجهة التحديات اللوجستية لالقتصاد الوطني.
تشكيلها  بعد  المنظومة  هذه  بمقدور  عليه، سيكون  وبناء 
مواكبة الصناعيين والمستوردين والمصدرين المغاربة وتوفير 
عرض خدمات أكثر كفاءة وتنافسية، وكل ذلك في السياق القائم 

على إعادة تشكيل دينامي للممرات اللوجستية الدولية.

يشار إلى أن طنجة المتوسط منصة مينائية وصناعية تتكون 
من ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء المسافرين والشاحنات 
وميناء طنجة المتوسط 2، باإلضافة إلى توفره على أزيد من 
2.000 هكتار مخصصة لمناطق األنشطة اللوجستية والصناعية 
والتجارية. وفي سنة 2020، أصبح طنجة المتوسط أول ميناء 
حاويات على ضفتي حوض البحر األبيض المتوسط وثاني 
مجلة  تصنيف  حسب  بالعالم  جذبا  أكثر  اقتصادية  منطقة 

.»Financial Times«
وتعد »مرسا ماروك« شركة رائدة على الصعيد الوطني في 
استغالل المحطات المينائية، إذ تتواجد بتسعة موانئ بالمملكة، 
حيث تقدم خدمات للمناولة والتخزين واللوجستيك المينائي 

وذلك باإلضافة إلى الخدمات الموجهة للسفن.

ا�شتح�اذ مجم�عة طنجة المت��شط على 35 في المائة من راأ�شمال �شركة »مار�شا ماروك«

الئتالف ال�طني للمحا�شبين الم�شتقلين بالمغرب يدين الخروج 
عن المنهجية القان�نية والد�شت�رية وهذا ما اأعلن عنه
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مصطفى اإلدريسي

التونسية  الصحافة  اهتمت 
ناصر  بها  قام  التي  بالزيارة 
الشقيقة  تونس  إلى  بوريطة 
الرئيس  طرف  من  واستقباله 
قيس سعيد بقصر قرطاج بتونس 
محمال  خاصا  مبعوثا  العاصمة، 
امللك  جاللة  من  شفوية  برسالة 
أمس  أول  ظهر  السادس،  محمد 
في   ،2021 يوليوز   27 الثالثاء 
والتضامن  األخوة  عالقات  إطار 
املغاربيني  البلدين  بني  القائمة 

الشقيقني. 
الوطنية  الوكالة  وأوردت   
الزيارة  خبر  لألنباء  التونسية 
 : فيها  جاء  لها  قصاصة  في 
الجمهورية،  رئيس  تحادث   «
اليوم  ظهر  بعد  سعيد،  قيس 
وزير  مع  قرطاج،  بقصر  الثالثاء 
والتعاون  الخارجية  الشؤون 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
بالخارج املغربي، ناصر بوريطة، 
تونس،  إلى  زيارة  يؤدي  الذي 
برسالة  محمال  خاصا  مبعوثا 
رئيس  إلى  موجهة  شفوية 
السادس،  محمد  امللك  من  الدولة 
الشقيقة. املغربية  اململكة   ملك 

»التأكيد  اللقاء  هذا  خالل  وتم 
بني  القوية  األخوة  روابط  على 
وتجديد  البلدين،  في  القيادتني 
الذي  املشترك  العزم  عن  اإلعراب 
يحدوهما من أجل مواصلة العمل 
املشترك لتوطيد عالقات التعاون 
التطلعات  وتحقيق  الثنائي 
الشقيقني  للشعبني  املشتركة 
نحو مزيد من التضامن والتآزر«، 
لرئاسة  بالغ  في  جاء  ما  وفق 

الجمهورية.
موقع«  كتب  جهته  من 
التونسي   « fm موزاييك 
سعّيد  قيس  استقبل   «  : مايلي 
ظهر  بعد  الجمهورية،  رئيس 
جويلية   27 الثالثاء  اليوم 
وزير  بوريطة،  2021 ناصر 
والّتعاون  الخارجية  الشؤون 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
يؤّدي  الذي  املغربي،  بالخارج 
مبعوثا خاصا  إلى تونس،  زيارة 
موّجهة  شفوية  برسالة  محّمال 
إلى رئيس الدولة من امللك محّمد 
. املغربية  اململكة  ملك   السادس، 

الجمهورية  لرئاسة  وحسب بالغ 
التأكيد  اللقاء  هذا  خالل  تم  فقد 
بني  القوية  األخوة  روابط  على 
وتجديد  البلدين،  في  القيادتني 
الذي  املشترك  العزم  عن  اإلعراب 
يحدوهما من أجل مواصلة العمل 
التعاون  عالقات  لتوطيد  سويا 
التطلعات  وتحقيق  الثنائي 
املشتركة للشعبني الشقيقني نحو 

مزيد من التضامن والتآزر.

آخر خبرأون   « وتطرق موقع 
إلى خبر الزيارة وكتب أن  الين » 
وزير خارجية املغرب يزور تونس 
من  رسالة  سعيد  قيس  ويسلم 

امللك محمد السادس .
 « تلفزة  تطرقت  جهتها  من 
نسمة » للخبر وكتبت في موقعها 
الجمهورية  رئيس  استقبل   «  :
اليوم  ظهر  بعد  سعيد،  قيس 
الثالثاء 27 جويلية 2021 بقصر 
الخارجية  الشؤون  وزير  قرطاج 
واملغاربة  اإلفريقي  والّتعاون 
املغربي، ناصر  بالخارج  املقيمني 

بوريطة.
إلى  زيارة  الوزير   ويؤّدي 
محّمال  خاصا  مبعوثا  تونس 
برسالة شفوية موّجهة إلى رئيس 
السادس،  محّمد  امللك  من  الدولة 
الشقيقة. املغربية  اململكة   ملك 

التأكيد  اللقاء  هذا  خالل  وتم 
بني  القوية  األخوة  روابط  على 
وتجديد  البلدين،  في  القيادتني 
الذي  املشترك  العزم  عن  اإلعراب 
يحدوهما من أجل مواصلة العمل 

التعاون  عالقات  لتوطيد  سويا 
التطلعات  وتحقيق  الثنائي 
املشتركة للشعبني الشقيقني نحو 

مزيد من التضامن والتآزر«.
الصحفيني  موقع  وعنون 
ب  الزيارة  بصفاقس  التونسيني 
ملك  من  رسالة  يتلقى  سعيد   «

املغرب » 
 « الكاف   « إذاعة  جهتها  من 
جاء فيها » وزير خارجية املغرب 
محمد  امللك  من  رسالة  ينقل 

السادس لرئيس الجمهورية ». 
الجمهورية  رئيس  استقبل 
اليوم  ظهر  بعد  سعّيد،  قيس 
 2021 جويلية   27 الثالثاء 
ناصر  السّيد  قرطاج،  بقصر 
بوريطة، وزير الشؤون الخارجية 
واملغاربة  االفريقي  والّتعاون 
الذي  املغربي،  بالخارج  املقيمني 
مبعوثا  بالدنا  إلى  زيارة  يؤّدي 
شفوية  برسالة  محّمال  خاصا 
من  الدولة  رئيس  إلى  موّجهة 
أخيه جاللة امللك محّمد السادس، 
الشقيقة.  املغربية  اململكة  ملك 
التأكيد  اللقاء  هذا  خالل  وتم 
بني  القوية  األخوة  روابط  على 
وتجديد  البلدين،  في  القيادتني 
الذي  املشترك  العزم  عن  اإلعراب 
يحدوهما من أجل مواصلة العمل 
التعاون  عالقات  لتوطيد  سويا 
التطلعات  وتحقيق  الثنائي 
املشتركة للشعبني الشقيقني نحو 

مزيد من التضامن والتآزر.
أنباء   « موقع  تطرق  كما 
الخارجية  وزير  لزيارة   « تونس 
قيس  الرئيس   « عنون  حيث 
خارجية  وزير  يستقبل  سعيد 
املغرب محمال برسالة شفهية من 

امللك محمد السادس« .

 أكد املشاركون في ندوة نظمت الثالثاء 
في أكرا حول موضوع »ضرورة االنتعاش 
قضية  لتسوية  يمكن  كيف  االقتصادي: 
اإلقليمي  االندماج  تعزز  أن  الصحراء 
اعتبار  ينبغي  ال  أنه   ، إلفريقيا«  والقاري 
وهي   ، »البوليساريو«  عضوية  تعليق 
جماعة مسلحة ال تتوفر على مقومات دولة 
حتى  أو  اإلفريقي،  باالتحاد  سيادة،  ذات 
غير  هدفا  أو  الطابوهات  من  منه،  طردها 

قابل للتحقق.
الندوة  هذه  في  املشاركون  وانتقد 
التي نظمها مركز التفكير الغاني للشؤون 
قبول  »إيماني«،  والتربية  السياسية 
منظمة  إلى  دولتي«  غير  »كيان  انضمام 
هذا  على  الحفاظ  ثم  اإلفريقية،  الوحدة 
أن  علما  اإلفريقي،  االتحاد  داخل  الوضع 
للعراقيل  مصدرا  اك  مذ  »كان  الكيان  هذا 

واالنقسامات«.
في بيان  »إيماني«  وأفاد مركز التفكير 
على  يتعني  أنه  اعتبروا  املشاركني  بأن  له، 
»اإلرث  هذا  تصحيح  اإلفريقي  االتحاد 
مشددين  التاريخي«،  و«الخطأ  الثقيل« 
طرد  حتى  أو  عضوية،  تعليق  أن  على 
ال  مسلحة  جماعة  وهي  +البوليساريو+ 

ال  سيادة،  ذات  لدولة  مقومات  أية  تملك 
هدفا  أو  الطابوهات  من  اعتباره  ينبغي 

بعيد املنال.
»ليس  الهدف  هذا  إنجاز  أن  وسجلوا 
مطمحا مغربيا صرفا، بل هو طموح يدفع 
الدول اإلفريقية إلى وضع حد لالنقسامات 
منظمة  الستغالل  حد  ووضع  املفتعلة، 

يفترض فيها خدمة هدف إفريقي أسمى«.
إن  الحدث،  هذا  في  املشاركون  وقال 
قضية  قبيل  من  السياسية،  املعيقات 
أمام  كبرى  عقبة  اليوم  هي  الصحراء، 
مؤكدين  إلفريقيا،  االقتصادي  االندماج 
إيجاد  إلى  الحاجة  على  السياق،  هذا  في 
الذي  النزاع  لهذا  ونهائي  واقعي  حل 
 ( يشكل  أن  إال  يمكن  ال  والذي  أمده،  طال 
اختراقا في تعزيز التكامل اإلقليمي  الحل( 
السياق  في  سيما  ال  إلفريقيا،  والقاري 
الناجمة  الطوارئ  بحالة  املوسوم  الراهن 
عن التداعيات السوسيو اقتصادية لجائحة 

كوفيد19-.
من  العديد  أكد  اإلطار،  هذا  وفي 
الصحراء هي  قضية  تسوية  أن  املشاركني 
خطوة ضرورية لتعزيز التكامل االقتصادي 
للقارة، بالنظر إلى ديناميتها الحالية التي 

وأولوية  األممي  املسلسل  بحصرية  تتميز 
مبادرة الحكم الذاتي املغربية كحل سياسي 

» صادق ، واقعي، ذي مصداقية ودامج«.
الراهن،  السياق  في  أنه  إلى  وأشاروا   
االنتعاش  إلى  امللحة  بالحاجة  يتسم  الذي 
والتكامل  الوحدة  أجل  من   - االقتصادي 
واقعة  كشفت   ،- للقارة  الشامل  واألمن 
الكركرات األخيرة الحاجة إلى التغلب على 
العوائق السياسية واملواقف األيديولوجية 

العقيمة.

مستفيض  بشكل  املشاركون  وتوقف   
عند عرقلة +البوليساريو+ على مدى ثالثة 
حيوي  طريق  على  التنقل  لحركة  أسابيع 
وشمال  أوروبا  بني  -يربط  واستراتيجي 
إفريقيا وغربها - مما عرض للخطر البلدان 
االقتصادي  األمن  وكذا  واملنطقة  املجاورة 
للقارة بأكملها، مشيرين إلى أن هذا الحادث 
سلط الضوء على أهمية وثقل التعاون بني 

املغرب وبلدان غرب إفريقيا.
املشاركون  استعرض  أخرى،  من جهة   

إلعادة  اإلفريقي  لالتحاد  املتاحة  السبل 
القضية  بشأن  موقفه  إلى  التوازن 
واالضطالع بدوره الحيادي بشكل كامل من 
خالل املساعدة على بلورة حل دائم للنزاع 
وكذا  اإلفريقي  االتحاد  عمل  يعيق  الذي 

تكامل القارة.
الحالية  الدينامية  سجلوا  أن  وبعد   
املشاركون  أشار  الصحراء،  قضية  بشأن 
مسلسل  تدعم  أن  يمكنها  غانا  أن  إلى 
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة من أجل 
التوصل إلى حل نهائي وواقعي، وذلك من 
األمن  مجلس  إلى  املقبل  انضمامها  خالل 

كعضو غير دائم.
األطراف  من  العديد  اللقاء  هذا  وضم   
بينهم  من  إفريقيا،  وغرب  غانا  في  املعنية 
قادة سياسيون بارزون وخبراء وأكاديميون 
التفكير  مراكز  عن  وممثلون  أعمال  ورجال 
واملجتمع املدني في غامبيا وغانا وليبيريا 

ونيجيريا والسنغال.
مناقشة  إلى  الندوة  هذه  وسعت   
االتحاد  يواجهها  التي  الراهنة  التحديات 
وعلمية  موضوعية  بطريقة  اإلفريقي، 
ومحايدة، في إطار تمرين فكري قائم على 
الوقائع، بمشاركة خبراء موثوقني وصناع 

قرار مؤثرين.
منطقة  أمانة  أكرا تستضيف  أن  وبما   
التجارة الحرة القارية اإلفريقية، فقد قاربت 
االقتصادي  التكامل  تحديات  املناقشات 
اإلقليمي والقاري، مع التركيز بشكل خاص 

على دور التجمعات االقتصادية اإلقليمية.
امللحة  الضرورة  على  املشاركون  وأكد 
لتكامل من هذا القبيل، داعني إلى التفعيل 
القارية  الحرة  التجارة  ملنطقة  الكامل 
يعيق  انسداد  أي  من  وحمايتها  اإلفريقية 
وفق  للقارة،  االقتصادي  التكامل  طموح 
الوقت  أكد عليه االتحاد اإلفريقي. وفي  ما 
الذي يمثل فيه االندماج االقتصادي ضرورة 
ونماء  تطور  في  رئيسية  وخطوة  ملحة 
بهذا  محدقا  سيظل  الخطر  فإن   ، إفريقيا 
بعقلنة  اإلفريقي  االتحاد  يقم  مالم  املسعى 

هيكلته املؤسساتية.
 ووفقا للمشاركني في هذه الندوة، فإن 
االتحاد  من  يتطلب  الهيكلة  هذه  توطيد 
املؤسساتي  إصالحه  استكمال  اإلفريقي 
األجندات  مواجهة  في  مرونته  وتعزيز 
في  حقيقيا  تهديدا  تمثل  التي  االنفصالية 

العديد من البلدان اإلفريقية.

في ندوة نظمها مركز التفكير الغاني »إيماني« بأكرا

 تعليق ع�سوية، اأو حتى طرد »البولي�ساريو« من االتحاد االإفريقي ال ينبغي اعتباره من الطابوهات

زيارة بوريطة اإلى تون�س يف عيون 
ال�سحافة التون�سية 

لفيروسات  املضادة  الجديدة  األدوية  وتسويق  املحلي  التصنيع  يعكس   
توفير  بضمان  الراسخ  الصحة  وزارة  التزام  املغرب،  في  »س«  الكبد  التهاب 
للقدرة  أقل وبسعر مناسب  آثار جانبية  األكثر نجاعة وذات  العالجية  األدوية 

الشرائية للمرضى املصابني.
العاشر  العاملي  اليوم  تخليد  بمناسبة  أصدرته  بالغ  في  الوزارة  وذكرت   
يمكنه  ال  الكبد  »التهاب  شعار:  تحت  الفيروسي  الكبد  االلتهاب  داء  ملحاربة 
الفيروسي ضمن  الكبد  التهاب  على  القضاء  إلى  تهدف  بأنها  أكثر«،  االنتظار 
بني  عليه  والقضاء   2023 عام  بحلول  اإلصابة  لخطر  عرضة  األكثر  الفئات 

الساكنة العامة بحلول عام 2030، وفقا  ألهداف التنمية املستدامة.
 وأشار البالغ إلى أنه وفقا للخطة االستراتيجية الوطنية ملكافحة التهاب 
توجيه  على  قادرة  موثوقة  وبائية  معطيات  توفير  وبغية  الفيروسي،  الكبد 
التدابير الوطنية وإجراءات مكافحة هذا الداء، أجرت وزارة الصحة أول مسح 
منظمة  من  بدعم  الفيروسي  الكبد  بالتهاب  اإلصابة  حاالت  عدد  حول  وطني 
الصحة العاملية واليونيسيف. وحسب املصدر ذاته، شارك في هذا املسح أكثر 
أسرة   4575 إلى  وينتمون  الخامسة  أعمارهم سن  تفوق  12000 شخص  من 
موزعة على جمیع جهات المملکة، مضيفا أنه سيتم اإلعالن عن نتائج هذا املسح 

قبل نهاية عام 2021.
تقدر نسبة  العاملية،  الصحة  املغرب، وحسب منظمة  في  أنه  البالغ  وأفاد   
اإلصابة بني الساكنة العامة، بالتهاب الكبد الفيروسي »ب« بنحو 2.5 في املائة، 
و 1.2 في املائة بالنسبة لداء التهاب الكبد الفيروسي »س«، مبرزا أن الدراسات، 
التي اقتصرت على املجموعات األكثر عرضة، أظهرت ارتفاعا في نسبة اإلصابة، 
السيما عند مرضى تصفية الدم، ومستعملي املخدرات عن طريق الحقن، وكذا 

األشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشري.
 ووفق إحصائيات منظمة الصحة العاملية، يقدر عدد املصابني بالتهاب الكبد 
الفيروسي »ب« و«س« بحوالي 325 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مما 

يتسبب في حوالي 1.1 مليون حالة وفاة سنويا، حسب املصدر ذاته.

تدهور  من  جزائريون  ونشطاء  حقوقيون  حذر 
الشعبي،  الحراك  معتقلي  من  لعدد  الصحية  الحالة 
املناهض للنظام، الذين دخلوا في إضرابات مفتوحة 

عن الطعام في اآلونة األخيرة.
املعتقلني  هؤالء  أن  ذاتها،  املصادر  وأوضحت 
على  احتجاجا  الطعام  عن  إضرابات  يخوضون 
حبسهم التعسفي، وظروف سجنهم القاسية، أو على 
إبقائهم في الحبس املؤقت دون محاكمة لعدة أشهر 

وأسابيع.
معتقلي  عن  الدفاع  هيئة  وعضو  املحامي  وقال 
الرأي، عبد الغني بادي، في تصريحات صحفية، إن 
املعتقلني  بعض  على  األعراض  من  مجموعة  »ظهور 

تؤكد تدهور وضعيتهم الصحية«.
وأضاف بادي، في هذا االتجاه، أن »معتقل الرأي 
الخاوية ألزيد  شفيق مجاهد يخوض معركة األمعاء 
على  صحية  مشاكل  من  يعاني  وهو  يوما،   40 من 
مستوى الفك والفم، ورغم ذلك لم يستفد من تدابير ما 
عن  أطلقوا عليها ‘الرأفة’ »، في إشارة إلى »العفو« 
نشطاء  من  كبير  عدد  منه  استثني  والذي  السجناء، 
بالتغيير  املطالب  الشعبي،  االحتجاجي  الحراك 

الجذري للنظام.
كما يواصل معتقل الرأي إبراهيم أڨرانيو إضرابه 
التوالي،  على  والعشرين  السادس  لليوم  الطعام  عن 
مما أدى إلى »تدهور حالته الصحية، وفقدانه للوزن«.

إبراهيم  دخل  فقد  جزائريني،  لحقوقيني  ووفقا 
االحتجاجية  الحركة  وجوه  أبرز  أحد  وهو  لعالمي، 
بالجزائر، والذي يصدر في حقه  الشعبية »الحراك« 
عن  مفتوح  إضراب  في  نافذا،  حبسا  بسنتني  حكم 

الطعام، بسجن برج بوعريرج )شمال شرق(.
نشطاء  بثه  فيديو  شريط  في  لعالمي  والد  وقال 
مضرب  »ابنه  إن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
عن الطعام منذ نحو 20 يوما، وهو في وضع صحي 

ونفسي سيء«.
للمضربني  الصحية  الحالة  تدهورت  ما  وكثيرا 
تحرك  أن  دون  الجزائرية،  السجون  في  الطعام  عن 
السلطات املعنية ساكنا، وال يتوقفون إال بعد تدخل 
على  األطباء،  أو  وعائالتهم  ونشطاء  الدفاع،  هيئة 
)أقصى  أدرار  الناشط محاد قاسمي، من والية  غرار 
اإلشادة  ب«جناية  املتابع  الجزائر(،  غرب  جنوب 
استجابة  اإلضراب  عن  توقف  والذي  باإلرهاب«، 

لنصائح الطبيب.
السجون  في  شخص   300 من  أزيد  ويقبع 
الحراك  في  أومشاركتهم  آرائهم  أجل  من  بالجزائر، 

الشعبي.
املعتقلني،  عن  لإلفراج  الوطنية  اللجنة  وبحسب 
فقد وجه القضاء الجزائري ملعتقلي الرأي والسجناء 
بالوحدة  »املس  قبيل  من  خطيرة  تهما  السياسيني 
ضد  تتآمر  أجنبية  ل«منظمة  االنتماء  أو  الوطنية«، 

سلطة الدولة«.
لهؤالء  املوجهة  التهم  أن  إلى  اللجنة  وأشارت 
ب«التجمهر  أيضا،  تتعلق  والسجناء،  املعتقلني 
بالنظام  و«اإلخالل  و«العصيان«،  املسلح«،  غير 
املتعلقة  الصحية  التدابير  احترام  و«عدم  العام«، 
اإلضرار  شأنها  من  بمنشورات  وكذا  بكوفيد19-«، 

باملصلحة الوطنية«.
بالدفاع  املعنية  الدولية،  العفو  منظمة  ونددت 

مراكز  بخمسة  الحمراء،  الساقية  العيون  بجهة  التلقيح  مراكز  تعزيز  تم 
وقطاع  املحلية  السلطات  بني  بتنسيق  وذلك  التلقيح،  عملية  لتسريع  إضافية 
الصحة، لفائدة املواطنني بالجهة بدون شرط عنوان وبلد السكن. وتندرج هذه 
فيرورس  الوطنية ضد  التلقيح  عملية  من  االستفادة  توسيع  إطار  في  العملية 

كورونا املستجد لتشمل الفئة العمرية 25 سنة فما فوق.
وأبرز املدير الجهوي للصحة بالعيون بالنيابة رشيد أهل السباعي أن تعزيز 
مراكز التلقيح بخمسة مراكز إضافية، منها مركزان بالعيون بالسوق النموذجي 
وبوجدور،  السمارة،  من  بكل  ومركز  التنمية،  النموذجي  والسوق  الحزام، 

وطرفاية، يروم تسريع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا املستجد .
وأضاف أهل السباعي أن مراكز التلقيح جميعها ستظل مفتوحة إلى غاية 
تسمح  ال  الذين  لألشخاص  تسهيال  وذلك  األسبوع،  أيام  طيلة  مساء،  الثامنة 

ظروفهم العملية بالحضور إلى مراكز التلقيح وقت العمل.
وأهاب بجميع املواطنني واملواطنات من الفئة املستهدفة البالغني 25 سنة 
من  حمايتها  قصد  الجرعات  لتلقي  تلقيح  مركز  أقرب  إلى  التوجه  فوق  فما 

مضاعفات وباء كورونا.
وهو فريق خاص  ومن جهتها أشادت رئيسة فريق نداء من أجل الحياة – 
العالية امغربلها أن هذه   - بكوفيد- 19 بمدينة العيون  والتوعية  بالتحسيس 
العملية التي تسهر عليها السلطات املحلية بتنسيق مع القطاع الصحي، تهدف 
إلى تسهيل استفادة الفئات املستهدفة من عملية التلقيح، من جرعاتهم األولى 

أو الثانية في أقرب املراكز للتلقيح بدون شرط عنوان وبلد السكن.
ودعت بهذه املناسبة الساكنة إلى االلتزام باإلجراءات االحترازية والوقائية 
االكتظاظ،  وتجنب  التنقل،  وتقليل  االجتماعي،  والتباعد  الكمامة،  وضع  من 

لتفادي انتشار فيروس كورونا املستجد.
ونوه عدد من املستفيدين من هذه العملية بمبادرة تقريب مراكز التلقيح من 
مقرات عملهم، داعني املواطنني البالغني 25 سنة فما فوق إلى اإلسراع لالستفادة 

من هذه املبادرة التي أصبحت قريبة منهم وفي متناولهم دون قيد أو شرط.

وزارة ال�سحة تلتزم بتوفري اأدوية التهاب 
الكبد الفريو�سي االأكرث جناعة ب�سعر منا�سب

اجلزائر.. تدهور احلالة ال�سحية لعدد من ن�سطاء 
احلراك يخو�سون اإ�سرابات مفتوحة عن الطعام

توفري مراكز اإ�سافية للتلقيح بجهة 
العيون ال�ساقية احلمراء

الخارجية  الشؤون  وزير  أعلن 
أيزنهاور  املاالوي  الدولي  والتعاون 
ندوا مكاكا، أول أمس الثالثاء بالرباط، 
قرار بالده فتح قنصلية بالعيون يومه 

الخميس.
الخارجية  الشؤون  وزير  وأكد 
ندوة  خالل  املاالوي،  الدولي  والتعاون 
وزير  مع  مباحثاته  عقب  صحفية 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
ناصر  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة 
افتتاح  أيضا  قررت  بالده  أن  بوريطة، 

سفارة بالرباط.
بهذه  التأكيد  املالوي  الوزير  وجدد 
الراسخ  بالده  دعم  على  املناسبة، 
والثابت لسيادة اململكة على صحرائها 

ولوحدتها الترابية.
ندوا مكاكا من جهة أخرى،  وأعرب 
محمد  امللك  لجاللة  بالده  امتنان  عن 
قدمتها  التي  الهبة  على  السادس، 
اململكة والتي تتكون من معدات صحية 
إفريقيا  بلدا  عشرين  من  أكثر  لفائدة 

تنتمي لجهات القارة الخمس.
بتصنيع  السياق،  ذات  في  وأشاد 
من  لكوفيد19-  املضاد  اللقاح  وتعبئة 
»مبادرة  أنها  معتبرا  املغرب،  طرف 
كدولة  املغرب  مكانة  أخرى  مرة  تؤكد 

رائدة في مكافحة الجائحة«.
مكاكا  ندوا  قال  أخرى،  جهة  ومن 
تقليدية  عالقات  تربطهما  »بلدينا  إن 
مشيرا  املتبادلة«،  األخوة  على  قائمة 
همت  بوريطة  مع  محادثاته  أن  إلى 
و«قضايا  الثنائية  االستثمارات  أيضا 
راهنة من قبيل مكافحة اإلرهاب والدعم 

املتبادل باملنظمات الدولية والقارية«.

الخارجية  وزير  أكد  جهته  من 
املقيمني  واملغاربة  االفريقي  والتعاون 
العالقات  أن  بوريطة،  ناصر  بالخارج 
بني املغرب واملاالوي عرفت تطورا مهما 
في كافة املجاالت منذ سحب هذا البلد 
العترافه  الجنوبية،  بإفريقيا  الواقع 

بالجمهورية الوهمية.
وقال بوريطة خالل الندوة الصحفية 
لجاللة  السامية  اإلرادة  هناك  »اليوم، 
املاالوي  ورئيس  السادس،  محمد  امللك 
العالقات  لتطوير  تشاكويرا،  الزاروس 
التعاون  آليات  وتفعيل  معمق،  بشكل 

الثنائي«.
اليوم  »اتفقنا  بوريطة  وأبرز 
بداية  في  مشتركة  لجنة  عقد  على 
العالقات  تطوير  قصد  املقبلة،  السنة 
االقتصادية، السيما في املجال الفالحي 
للطلبة  األكاديمي  والدعم  والتقني، 
املاالويني باملغرب في إطار منح تقدمها 

الدولة املغربية«.
وأضاف الوزير أن املغرب واملاالوي 

من  عدد  إزاء  املوقف  نفس  لهما 
القضايا، والسيما، تلك املرتبطة بالسلم 
الصحراء،  جنوب  بإفريقيا  واألمن 
بالغ  بشأنها  »التعاون  سيكون  والتي 

األهمية«.
مع  العالقات  تطوير  إن  وقال 
املاالوي، يدخل في إطار اإلرادة السامية 
الدول  على  االنفتاح  في  امللك  لجاللة 
اإلنجليزية،  باللغة  الناطقة  اإلفريقية 
وإرساء قنوات للتواصل معها واالتفاق 
على مشاريع تنموية في كافة املجاالت، 
املقبل  االفتتاح  الصدد  هذا  في  مبرزا 

لتمثيلية مغربية باملاالوي.
املناسبة  هذه  بوريطة  اغتنم  كما 
على  املاالوي  لنظيره  شكره  عن  ليعبر 
لسيادة  والثابت  الراسخ  بالده  دعم 
ولوحدتها  صحرائها  على  اململكة 

الترابية.
وفي معرض تطرقه الفتتاح املاالوي 
لقنصلية بالعيون، أبرز بوريطة أن األمر 
األقاليم  في  الـ24  بالقنصلية  يتعلق 
الجنوبية والـ18 لبلد إفريقي، ما يمثل 

ثلث العدد اإلجمالي للدول اإلفريقية.
تمثل  الدول  »إن هذه  بوريطة  وقال 
وستكون  اإلفريقية،  القارة  جهات  كل 
املاالوي البلد الخامس العضو بجموعة 
 )SADC( الجنوبية  إلفريقيا  التنمية 
الصحراء  في  قنصلية  يفتح  الذي 
الكونغو  جمهورية  بعد  املغربية، 
وإسواتيني،  وزامبيا،  الديموقراطية، 
لنظيره  تهانئه  عن  معربا  ومدغشقر«، 
ملجموعة  بالده  رئاسة  على  املاالوي 
من  انطالقا  الجنوبية  إلفريقيا  التنمية 

الشهر املقبل.

وزير الشؤون الخارجية الماالوي يعلن افتتاح
 قنصلية لبالده في العيون

بوريطة: املغرب واملاالوي، عالقات اآخذة يف التطور 
منذ �سحب االعرتاف باجلمهورية الوهمية  



محمد مستاوي
و    1992 لسنة  الجماعي  التقسيم  منذ  للتذكير 
الجماعات القروية الثالث : جماعة والقاضي - جماعة 
المسؤولين  تطالب   ، تيسفان  جماعة   - النحيت 
بواسطة دورات عادية واستثنائية ومراسالت عادية 
بإقليم تارودانت،  التعليم  العمالة وإلى نيابة  إلى 
هذه  ساكنة  وبنات  ألبناء  وداخلية  إعدادية  ببناء 
ومنذ سبع   ، النحيت  وجماعة  الجماعات، خاصة 
سنوات، تتوفر على المدرسة الجماعاتية، كما تتوفر 
على النقل المدرسي لمائتين وثمانين تلميذا وتلميذة 
تيسفان  وجماعة  والقاضي  جماعة  تتوفر  كما   ،
روافد  وهناك  منهما،  لكل  فأكثر  العدد  نفس  على 
من جماعة امي نتيرت وجماعة سيدي احمد اوعبد 
اهلل المجاورتين لها، مع العلم أن أحد المحسنين 
من جماعة والقاضي منح هكتارين من ملكه الخاص 
التعليم  لمندوبية  كوعاء عقاري وحفظه  وسلمه  
الثالث   الجماعات  رؤس��اء  جانب  إلى  بتارودانت 
الذين عقدوا دورات استثنائية ووافقت مجالسها 

باإلجماع على بناء اإلعدادية المشار إليها ، بعدها 
عقدوا شراكة مع   المدير اإلقليمي للتعليم بتارودانت،  وتكونت 
لجنة سداسية مساعدة تقوم بالمتابعة واالتصال بالمسؤولين 
في النيابة وفي العمالة وفي األكاديمية منذ بداية 2015 وإلى 
اآلن، علما بأن المطالبة بإعدادية وداخلية كانت بجماعة النحيت 

في دورة ابريل 1993  وتشهد المحاضر على ذلك.
وقد نشرنا مقاالت سابقة عن إيغرم  أوضحنا فيها أن إعدادية 
وثانوية األرك بمركز الدائرة  ال تستوعب تالمذة ست  عشرة 
جماعة قروية وبلدية واحدة هي بلدية إيغرم، حيث قد تستوعب 
بالكاد أبناء ساكنة بلدية إيغرم وحدهم، لكونها ال تتوفر على 
الماء الشروب الكافي ألكثر من ألف تلميذ وتلميذة فأكثر يوميا 
بداخليتها، بل أحيانا ساعة في اليوم لسكان إيغرم أنفسهم في 
األيام العادية. ورغم أن المسؤولين وقفوا على هذا الخصاص 

المتعلق بمادة حيوية هي الماء، التي قال عنها  الحق تعالى 
بناء  تم  نية  ،  وعن حسن  »وجعلنا من الماء كل شيء حي« 
للحاصلين  إيغرم طبعا  للطالب وداخلية في مركز  ثالث  دور 
على المنح بمعدل أقل من واحد في المائة من المستحقين لها  
غير الممنوحين من الذكور )يكدسون( في الخيرية التي ال تتوفر 
على أدنى الشروط المادية والمعنوية للمتابعة، والتي سبق أن 
عرفنا بها وبمعاناة من ولجوها خاصة في فصل البرد القارس، 
حيث قلة قليلة تستطيع الصمود وتغادرها األغلبية قبل منتصف 
السنة الدراسية، مؤشرة على مظهر للهدر المدرسي المفروض.

في السياق ذاته ، و للسنة السادسة على التوالي، يقوم سكان 
جماعة النحيت كنموذج ، بجمع المنح تطوعا بواسطة المواقع 
االفتراضية إلنقاذ بناتهم من الضياع وقد تم دفعها في السنوات 

الدراسية 2018/2017-2021/2020/2019 بإعدادية 
أكادير الكبير بمدينة أيت ملول لتفتح أبوابها لحوالي 
والداخلية  الدراسة  توفرت  حيث   ، تلميذة  أربعين 
واإلدارة  التدريس  وطاقم  اإلدارة   جهود  بتضافر 
اإلقليمية واألكاديمية الجهوية، إلى جانب المداومين 
من المحسنين ممن يقومون بدفع المنح نيابة  عن 
الوزارة الوصية  ، علما بأن بعض التلميذات يتابعن 
دراستهن في تارودانت بفض نفس الروح التضامنية ؟.
وللتخفيف من وطآة جمع المنح للفتيات ، وإلنقاذ 
إيغرم،  وإلعادة األسر  »خيرية«  الذكور من معاناة 
أو  إيعزا  تارودانت وأيت  إلى  التي هاجرت مرغمة 
المشار  الشراكة  عقد  تم   ، أبنائها  إلنقاذ  البيضاء 
إليها بداية 2015 بين الجماعات الثالث : والقاضي 
-  النحيت  وتيسفان مع نيابة التعليم بتارودانت. 
ورغم أن األطراف المعنية عقدت اجتماعات مع   عامل 
بتارودانت  اإلقليمي  المدير  اإلقليم وداخل مكتب   
وداخل مكتب   مدير األكاديمية بأكادير مرات عديدة 
، بل وتم عقد اجتماع في الموضوع بالرباط    مع 
مسؤولي الوزارة الوصية  والمسؤول المكلف بالتعليم 
بشأن  ملفات  المعنيون  وتسلم  األولى،   الوزارة  في 
المشروع، رغم كل هذه الخطوات مازال االنتظار سيد 

الموقف ؟
  تماطل غير مستساغ ، ال ينبغي أن  يتحول إلى موضوع  
للوعود االنتخابية الموسمية من قبل هذا المرشح أو ذاك، في وقت 
بدأت المنطقة تشهد تحركات في هذا الدوار أو ذاك،  لبعض من 
يجهلون أن مثل هذه »الجماعات الهشة«  هي  المزود للحواضر 
بالكفاءات من عمال وموظفين وتجار صغار وكبار من عيار رجال 
في  فعالة   مساهمة  ويساهمون  ساهموا  ومهاجرين  األعمال 
التنمية االقتصادية للوطن، وبشهادة الجميع، ومن ثم فإن قاطني 
هذه الربوع يطالبون  فقط بضروريات الحياة ، من ماء وتعليم 
وصحة...، بعيدا عن الوعود االنتخابية الموسمية  وما يؤطرها 

من طقوس الوالئم  رغم مخاطر جائحة كورونا ؟ 

»تأوي مدينة فاس ما يناهز 40 ألف حرفي 
تتوزع  إنتاجيا،  فنيا  نشاطا   23 يمارسون 
رقمية  تقول معطيات   .. على سبعة قطاعات« 
كشف عنها تقرير للمديرية الجهوية للصناعة 

التقليدية.
يزاول هؤالء الصناع  ووفق المصدر ذاته » 
حيا   12 مستوى  على  أنشطتهم  التقليديون 
و117  ورش��ة   130 القطاع،  لهذا  مخصصا 
والسبيطريين  الشماعيين  غ��رار  على  فندقا 
والسطاونيين الواقعة في قلب المدينة العتيقة.«

فاس  »مدينة  ف��إن  التشغيل،  وبخصوص 
تستحوذ على 9، 6 في المائة من مجموع اليد 
العاملة بقطاع الصناعة التقليدية على الصعيد 
الوطني بما يقارب 80 ألف شخص، محتلة الرتبة 
الثانية بعد الدار البيضاء التي تضم 200 ألف 

أجير في القطاع، أي 6، 17 في المائة«.
و«يحتل النسيج الرتبة األولى من حيث التشغيل ب 31 في 
المائة متبوعا بالجلد )21 في المائة( والهندسة التقليدية )14 

في المائة( والخشب )9 في المائة( ثم األحذية )7 في المائة(«، 
يتابع المصدر نفسه ، الفتا إلى أن » صادرات منتجات الصناعة 
التقليدية لفاس، بلغت في الفترة ما بين 2011 و 2020  ، أزيد 

من 8، 315 مليون درهم  . وتتصدر الواليات المتحدة 
قائمة الدول المستوردة لهذه المنتجات ب 755، 140 
مليون درهم خالل السنوات العشر األخيرة، تليها 
اسبانيا )929، 26 مليون درهم( وفرنسا »925، 28 

مليون درهم« .
هذا و«قد عانت الصناعة التقليدية، التي تعد قطاعا 
محوريا بالنسبة القتصاد جهة فاس  - مكناس بأزيد 
من 124 الف منصب شغل، منها 80 ألفا في فاس، من 
االنعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19. ففي فاس، 
حيث تعتمد العديد من األسر على عائدات النشاط 
الحرفي، سجل رقم أعمال القطاع انخفاضا ملحوظا 
قدر ب 65، 1 مليار درهم خالل فترة االغالق، حسب 
وتسببت  مكناس.  لفاس  االقتصادية  اليقظة  لجنة 
الجائحة في توقف عمل أزيد من 87 ألف صانع تقليدي 
وعرقلة استيراد المواد األولية وتصدير المنتجات 
الجاهزة وتراجع التسويق نتيجة إلغاء المعارض 

الوطنية والدولية ».

 في سابقة باإلقليم
ورز�ز�ت.. تعيين �مر�أة رئي�سة 

�أولى لمحكمة �ال�ستئناف 

 
 

 تم تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة يوم الجمعة 
23 يوليوز الجاري ، من بينها  محكمة االستئناف بورزازات ، حيث 
عين المجلس األعلى للسلطة القضائية،  في سابقة من نوعها على 
مستوى اإلقليم، المستشارة بمحكمة االستئناف بورزازات »رشيدة 

عبد النبي« للقيام بمهام الرئيسة األولى للمحكمة ذاتها.  
 كما تميزت هذه التعيينات الجديدة، باإلضافة الى الرئيسة األولى 
لمحكمة االستئناف بورزازات بإسناد المسؤولية ل� 5 نساء قاضيات، 
ويتعلق األمر برئيسة للمحكمة االبتدائية بالعيون، ومهمة وكيلة 
الملك لدى المحكمة االبتدائية بالمحمدية، والباقيات أسندت لهن 
مهمة وكيلة الملك  لدى المحكمة التجارية بكل من الدار البيضاء 

وفاس وطنجة. 
ووفق بالغ للمجلس األعلى للسلطة القضائية فإن  هذه التعيينات 
المسؤولية  مناصب  في  جديدة  دماء  »ضخ  إلى  تهدف  الجديدة 
القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في 
األداء القضائي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار 
مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس األعلى 
للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة واالستقامة، واستعمال 

استقالل القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون«.
 فجر مبارك

 ببني يخلف 
تثبيت القط هو�ئي يثير �لغ�سب 

ومطالب �سكانية برفع �ل�سرر

"لقد راسلنا مختلف الجهات المسؤولة بشأن ما بات يحدق بأسرنا 
من أخطار، وذلك بعد اإلقدام على  تثبيت القط السلكي فوق سطح 
أحد المنازل  ليلة الخميس - الجمعة  16 و17 يونيه 2021، دون 
اكتراث بما تمثله هذه الخطوة من انتهاك لحقوق الساكنة المجاورة 

في األمن الصحي “. 
والتنمية"  للبيئة  يخلف  بنى  "جمعية  إنها خالصة  شكايات   
الموجهة لعمالة المحمدية ، قيادة بني يخلف و الجماعة ، وكيل 
ما يشكله    " ..، بخصوص  للمحمدية  االبتدائية  بالمحكمة  الملك 
تثبيت القط هوائي لعشرات  األسر - أحياء الوفاق وأطلنتيك 1 و2، 
من تهديد بأوخم العواقب الصحية"  تجزئة بني يخلف  ، األمل - 
، مشيرة إلى "تنظيم المتضررين لوقفات احتجاجية من أجل لفت 
انتباه السلطات المعنية لما تؤشر عليه هذه العملية من مخاطر 

متعددة األوجه  ".
 ويلتمس المتضررون "تدخل الجهات المسؤولة ، كل طرف من 
منطلق اختصاصه ، إلنصاف الساكنة ، التي وجدت نفسها ، على حين 
غرة ، أمام خطر داهم جعل يومياتها ترتدي لبوس عدم اإلطمئنان ، 
علما بأن غالبيتهم من المتقاعدين الذين يتطلعون إلى العيش وسط 
بيئة سليمة ، بعيدا عن كل ما يهدد صحتهم وصحة  أفراد أسرهم،  

من أذى أو إضرار".
المصاحب لثبيت اللواقط  هذا وتجدر اإلشارة إلى أن "الجدل" 
الهوائية فوق أسطح المنازل والعمارات السكنية، بات يوحد معظم 
المدن والبلدات المغربية، لدرجة أن قضايا عديدة رفعت أمام  المحاكم  
المختصة من قبل  سكان أحياء عديدة ، طلبا ل "العدالة  واإلنصاف 
"، وحمايتهم من  أية  " أضرار محتملة  قد تنجم عن اإلشعاعات 
الكهرو مغناطيسية، المنبعثة من هذه اللواقط، المعدة لتقوية شبكة 

اإلرسال الخاصة بالهاتف الخلوي".

تنغير .. لقاء تو��سلي مع �أمهات 
و�أولياء تالميذ

نظمت المديرية اإلقليمية للتربية الوطنية بتنغير، مؤخرا، لقاء 
تواصليا مع أمهات وآباء وأولياء التالميذ بمجموعة مدارس أيت 

إيعال، وحدة أيت حمي.
وأكدت المديرية » أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز المقاربة 
المدرسي،  الوسط  مكونات  ومختلف  المؤسسة  بين  التشاركية 
تطبيقا لمضامين  لمراسالت المتعلقة بعقد لقاءات بين المؤسسات 
التعليمية وأمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين.كما يأتي 
تنفيذا لمضامين القانون اإلطار رقم 51.17، خاصة المشروع رقم 17 
المتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية«.
ووفق المصدر ذاته   فقد »تم التطرق خالل هذا اللقاء إلى أهم 
المقبلة  الدراسية  السنة  تنظيم  مقرر  بها  جاء  التي  المستجدات 
2022/2021 وأهمية التعبئة المجتمعية من أجل إنجاحه ، وذلك  
انسجاما مع  المحطات التي شهدها الموسم الدراسي الحالي وأدوار 
القانون  ظل  في  التالميذ  أمور  وأولياء  واألمهات  اآلباء  جمعيات 

اإلطار  51.17. »

بهدف احتواء انتشار جائحة فيروس 
كورونا المستجد، احتضن مقر والية جهة 
الشرق بوجدة، األحد المنصرم، لقاء لتقديم 
الميدانية  المتخذة والتدابير  اإلجراءات 
المبرمجة على صعيد عمالة وجدة أنجاد،  
الوضعية  مؤشرات  استعراض  تم  كما 
الوطنية  المستويات  على  الوبائية 
والجهوية والمحلية، والتي تتميز بارتفاع 
مقلق للحاالت اإليجابية الحاملة لفيروس 

كورونا المستجد.
المبذولة  بالجهود  المتدخلون  ذكر  و 
من قبل الدولة ، في مجال تدبير الجائحة 
للتلقيح،  الوطنية  والحملة  والتحسيس 
تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، 
تتطلب  الحالية  الظرفية  »أن  مبرزين 
الشركاء  كافة  ل��دن  من  أكبر  انخراطا 
الخصوص،  وبهذا  المدني«.  والمجتمع 
تكثيف  أهمية  على«  التدخالت  ش��ددت 
ح��م��الت ال��ت��وع��ي��ة، خ��اص��ة ب��األم��اك��ن 
والفضاءات العامة بمدينة وجدة، والتي 
تعرف توافدا كبيرا للسكان والزوار خالل 

المواطنين  لتذكير  العام،  الفترة من  هذه 
بمخاطر وباء كوفيد 19 وضرورة االلتزام 

الصارم بالتدابير الوقائية للحد من تفشي الجائحة.«
وقد سجلت تدخالت أن »هذه الحمالت، التي تؤطرها السلطات 

بهدف  المدني  المجتمع  من  واسعا  انخراطا  العمومية،شهدت 
التحسيس بضرورة اتباع اإلجراءات الوقائية، السيما »ارتداء 
وسائل  واستعمال  الجسدي  والتباعد  صحيح  بشكل  الكمامة 
التطعيم والتطهير، إلى جانب التنبيه لمخاطر أي تهاون في اتباع 

معايير األمن الصحي«، مشيرة   إلى »أنه 
في مواجهة األعداد المتزايدة من الحاالت 
اإليجابية للعدوى بفيروس كورونا خالل 
األيام األخيرة على مستوى عمالة وجدة-
تلقي  على  المواطنين  ولحث   ، انجاد 
التلقيح، سيتم فتح مراكز جديدة للتلقيح 
لتسريع وتيرة تطعيم الفئات المستهدفة، 
خاصة وأن األشخاص المعنيين، ومهما 
كان محل إقامتهم، لم يعودوا في حاجة 
ألخذ موعد للتلقيح. كما تم اتخاذ عدد من 
التدابير على مستوى البنيات التحتية 
الفارابي  بمستشفى  خاصة  الصحية، 
والمركز االستشفائي الجامعي، من أجل 
استقبال حاملي األعراض التي تتطلب 

االستشفاء«.
حث  التحسيسية  الحمالت  وتشمل 
إلى  »اللجوء  على  أيضا  المواطنين 
كورونا  فيروس  عن  الكشف  اختبارات 
المستجد ، حيث سيتم فتح مراكز فحص 
جديدة بالمعايير المطلوبة لتعزيز خدمات 
 ، متدخلون  لفت   و  الحالية«.  المراكز 
لوسائل  األساسي  الدور   « إلى    ، أيضا 
وتوعية  تحسيس  عمليات  في  اإلع��الم 
المواطنين بأهمية الحفاظ على اإلجراءات الحاجزية واحترام 

التدابير المتخذة لمكافحة تفشي جائحة كورونا«.
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�رتفاع حاالت �لعدوى بكورونا يثير �لقلق بوجدة 

ودعو�ت لتكثيف حمالت دق ناقو�س �لخطر

في وقت تشهد  أماكنها العامة  توافدا كبيرا للساكنة والزوار  

40 �ألف حرفي يمار�سون 23 ن�ساطا �إنتاجيا باأحياء �ل�سناعة �لتقليدية بفا�س
تأزمت أوضاع  أسرهم جراء تداعيات الجائحة

حتى ال يرتدي م�سروع �إحد�ث  �إعد�دية و�لقا�سي لبو�س �لوعود �النتخابية �لمو�سمية
تهم ساكنة  والقاضي - النحيت  -  تيسفان.. بإقليم تارودانت

  النحيت .. من ضمن الجماعات التي تترقب ساكنتها اإلفراج عن مشروع اإلعدادية 
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n املثقف كان دائما يدلو بدلوه في 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 يمكن أن نقول أن املثقف اليوم فقد دوره ووضيفته 
وأصبح في خبر كان؟

pp هذه الرؤية النبوية للمثقف ربما ارتبطت بعصر 

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

التريث ومن إصدار األحكام والتوجهات.

n وماذا عن املثقف العضو الذي عرفناه فيما قبل، 

هل الزال هذا الصنف من املثقفني في العصر الحالي؟
لكن  العضوي،  املثقف  وجود  ننفي  أن  يمكن  ال   pp

في  اإلسالمي  فاملثقف  آخر  سياق  وفي  آخر  بمعنى 
اإلعالمي  واملناضل  عضوي  مثقف  فهو  إسالمي  حزب 
مثقف  أيضا  هو  واالحتجاجات  املظاهرات  ساحات  في 
من  العديد  هناك  نقول  أن  ويمكن  آخر،  بمعنى  عضوي 
املثقفني العضويني في مجاالت مختلفة وفي أفق مختلف 
عن األفق السابق، املثقف باملعنى اآلني هو مثقف مرتبط 

بحركة جماهيرية معبئة تقليدية أو حداثية، احتجاجية 
اإلعالم  بوسائل  مرتبط  ثانية  جهة  من  هو  سلمية،  أو 
أن  أي  االجتماعية  والشبكات  واملعلوميات  واالتصال 
املثقف العضوي الحالي بهذا املعنى املوسع قد انتقل من 
دائرة الثقافة الكتابية التي ارتبط بها املثقف العضوي 
روجيس  يسميها  التي  الثقافة  في  وانخرط   ، القديم 

دوبري  la videosphère  ثقافة الصورة املتحركة.

n ملاذا نمارس السياسة وعن أي جرح تجيب 
السياسة، وماذا عن وضعية السياسة في املغرب؟     

pp السياسة ظاهرة حركية وشمولية،  فهي بمثابة 

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

البيضة، بيضة الدين ورعاية النبتة، نبتة الحرية.

n كيف تقرأ وصول الحركات اإلسالمية إلى 
السلطة، في بعض بلدان  العالم العربي، وبتزامن مع 

ثورات الربيع العربي،  هل  مشاركة هذه الحركات 
اإلسالمية في تدبير الشأن العام مدبرة أم حتمية 
تاريخية؟

pp التحوالت الكبرى التي حدثت في الساحة  ترتبط 

بفترتني أساسيتني، أوال  فترة  األربعينات والخمسينات 
االستعمار  ضد  وطني  نضال  فترة  وهي  القرن  من 
التقدم  تحقيق  نحو  نهضوي  تطلع  من  صاحبه  وما 
إيديولوجيتان  فترة  حكمتها  وهي  االجتماعي،  
ثم  ومحتشم،  محدود  بشكل  ولو  الليبرالية  كبيرتان، 
االشتراكية التي كانت بمثابة البراديغم املحدد األساسي 
لفترة صعود املثال االشتراكي، أما الفترة الثانية بدأت 
ثم حدوت   ،1967 إسرائيل سنة  العرب ضد  مع هزيمة 
املاضي،  القرن  سبعينيات  نهاية  في  اإليرانية   الثورة 
ويرتبط بها حدث أساسي هو تعبئة الحركات اإلسالمية 
ضد االتحاد السوفياتي في أفغانستان، هذه التحوالت 
هي  موجهة،  كبرى  تاريخية  شروط  بمثابة   هي  التي 
كان  وإن  حتى  السياسي  اإلسالم  الزدهار  مهدت  التي 
إلى  يعود  تاريخ  املسلمني  كاإلخوان  مكوناته  لبعض 
سنة  الجماعة  وتكون  العثمانية  الدولة  سقوط  تاريخ 
1928 ، ابتداء من سبعينات القرن املاضي، بدأ ازدهار 
وتأويله  اإلسالم  فهم  في  يركز  الذي  السياسي  اإلسالم 
على املعطى السياسي، ومن املؤكد أن اإلسالم السياسي 
كانت تتنازعه ديناميتان أساسيتان، الدينامية الدعوية 
يقول  السياسة  يقول  ومن  السياسية،  والدينامية 
السلطة، فاإلسالم السياسي تغلبت فيه النزعة السياسية 
واعتبار أن إصالح املجتمعات اإلسالمية لم يتم من تحث 
السلطة،  إلى  الدخول  بل عن طريق  الدعوة  وعن طريق 
العربي  الربيع  أحداث  اندلعت   ،21 القرن  مطلع  وفي 
بثنائياتها املختلفة: التلقائية ونظرة املؤامرة الخارجية 
الحرية  مطالب  وثنائية  والتحديث  التقليد  وثنائية 
ومطالب الهوية، ونتيجة املآالت واملخاضات والتعثرات 
باختياراته  العربي  الربيع  ديناميات  عرفتها  التي 
مصر  في  الجماهير  صوتت  النهاية  في  الديمقراطية 
الحركة  لصالح  أخرى  مناطق  وربما  واملغرب  وتونس 
املحللني  من  العديد  يقول  كما  ذلك  تم  وقد  اإلسالمية 
لإلسالم  تتيح  أن  أرادت  أمريكا  ألن  أمريكية،  بمباركة 
السياسي الذي هو في نظرها يختلف عن جدر اإلسالم 
السياسي  العنيف، مما مهد لصعود اإلسالم  السياسي 
فترة  هذه  تقديري  وفي  العربية،  املناطق  من  العدد  في 
نحو  اإلسالمية  الحركات  الستدماج  جهة  من  ضرورية 
العمل السياسي أي نحو تقوية اختيار نوع من االنخراط 
في البنية السياسية العصرية باختياراتها الديمقراطية، 
الفترة إذن فترة ناتجة عن حتميات تاريخية وعن  هذه 
حتميات سوسيولوجية وثقافية ولعلها مرحلة ضرورية 
وبالرغم من كل سلبياتها، فهي مرحلة تاريخية اختبارية 

وايجابية.    

n كيف تقرأ اندالع ثورات الربيع العربي، وهل 
تتفق مع الرأي الذي يقول أن  كيفية حدوث هذه 
الثورات استطاعت أن تخلخل كل البنيات والوسائل 
التقليدية التي يعتمدها املجتمع املدني ومنها األحزاب 
السياسية، الزعيم، البرنامج السياسي، االجتماعات، 

الخطط، نخب سياسية وقيادية، التأطير التعبئة 
التنظيم…؟
العربي  بالربيع  سمي  ملا  املميزة  السمات  من   pp

هو انبثاق ثورات احتجاجية كانت تتراوح بني العنفية 
والسلم،  بني  التلقائية والتدبير، بني النزعات الهوياتية 
واملطالب الحيوية، كما أن أحد سمات هذه الثروات غياب 
وأحزاب  وهيئات  قيادية  موحدة ورموز  إيديولوجية 
باملعنى الكالسيكي وهو ما أخد عليها في البداية وان 
كان من الصعب تقديم أحكام جاهزة ونهائية بصدد هذه 
الثورات ألن كل خفاياها وخلفياتها لم ولن تظهر إال بعد 
عقود، ألن األحداث التاريخية الحية ال يمكن أن تخضع 
املؤكد  الشيء  ولكن  املتأمل  لنظرة  أو  املؤرخ  لنظرة 
الكالسيكية  التطورات  خارج  حدثت  ثورات  أنها  هو 
سياسية،  نخبة  وجود  السابقة  الثورات  في  املعروفة 
زعيم  وجود  سياسي  برنامج  وجود  اديولوجية  وجود 
التحوالت  من  أساس  نابع  التغيير  وهذا  ذلك،  غير  إلى 
التي  الرقمية  الثورة  في  املتمثلة  الكبرى  التكنولوجية 
أن  تبني  واألدوار حيث  والفصل  واملكان  الزمان  قلصت 
األفراد  لتعبئة  الشارع  إلى  النزول  هو  لم  الفاعل  دور 
للتجييش  االتصال  ووسائل  استخدام  الحاسوب،  بل 
وتحديد الشعارات وتوزيعها، وتحديد املواعيد…ونحن 
التي  التكنولوجية  الثورة  نتائج  عن  نتغافل  ما  كثيرا 
التي  التكنولوجية  الثورات  لكل  وتكثيف  استمرار  هي 

شهدها العالم املتقدم منذ أواسط القرن التاسع عشر.

n كيف ترى تنامي ظاهرة اإلرهاب اليوم، والدولة 
اإلسالمية في بالد العراق والشام املعروفة بداعش التي 
تسعى لقيام دولة إسالمية على جثة وأرواح عربية 
وإسالمية؟
منظور  عن  يختلف  لإلرهاب  الباحث  pp منظور 

الظاهرة  اختزال  إلى  يميل  فالسياسي  السياسي، 
غيره  أو  واملخابراتي  السياسي  معطى  في  اإلرهابية 
الظاهرة  إلى  الباحث ينظر  أما  امللموسة،  من املعطيات 
بمعنى  تاريخية  وشمولية،  تاريخية  كظاهرة  اإلرهابية 
التاريخ،  أنها نتيجة عوامل بعيدة تضرب جذورها في 
فاإلرهاب العربي اإلسالمي املتمثل اليوم في داعش يجد 
له أصوال تاريخية في ثقافتنا وفي تاريخنا وفي مظاهر 
الخوارج،  وظهور  الخلفاء  معقل  منذ  املتواترة  العنف 
وفي  اليوم  التكفيرية  اإلسالمية  بالجماعات  انتهاء 
املوارد الفكرية التي يمثلها العديد من املشايخ، انتهاء 
أيضا  وهي  وغيره  قطب،  سيد  املصري  املفكر  بأفكار 
املجتمع  أنها تطال كل مكونات  ظاهرة شمولية بمعنى 
البنية  مكونات  من  واحد  مكون  في  اختزالها  يمكن  وال 
العوامل  هذه  بتراتب  مهتم  شخصيا  انأ  االجتماعية، 
ابتداء من العوامل االقتصادية املتمثلة في الفقر وانعدام 
العدالة االجتماعية وغيرها، مرورا بالعوامل السياسية 
الحريات  وانعدام  والتهميش  االستبداد  في  املتمثلة 
الخ، ومرورا كذلك بالعوامل النفسية املتمثلة في تشرب 
الشباب ملختلف االحباطات االجتماعية املتمثلة في بطء 
اإليديولوجية  بالعوامل   وانتهاء  االجتماعية  الحياة 
اسميه  ما  بني  التمييز  إلى  أميل  شخصيا  والثقافية، 
في  واملتمثلة  نائمة  خاليا  بمثابة  هي  التي  العوامل 
الشروط االقتصادية وربما السياسية والعوامل الثقافية 
والتحشيدية، ففي تقديري، أن هناك عاملني أساسيني قد 
يسميان سوسيولوجيا باملحددات الحاسمة أو املحددات 
عنصرا  وهما  الطور،  آخر  في  أو  التحليل  آخر  في 
املخابراتية،  أو  السياسية  التعبئة  أو  الثقافي  التهييئ 
De� املفجرا العنصران  هما  األخيران  نفالعنصران 
اشتعل  العنصران   هذا  توفر  ما  إذا    clancheurs
نائمة. الخاليا  تظل  غيابهما  وفي  اإلرهابي   الخطر  
لها جذور سياسية  وثقافية  أن  أرى  لداعش  وبالنسبة 
، فهي من ساللة القاعدة التي تمثل الجيل األول للعنف 
الجيل  داعش  تمثل  بينما  الجهادي  باإلسالم  املرتبط 
إلى  باإلضافة  ترتبط  داعش  نشأة  أن  أعتقد  الثاني، 
الساللة القاعدية إلى عناصر بعضها يغيب في التحليل 
حيث أن بدورها األولى ارتبطت بأسلمة الجيش والدولة 

التاريخ  الراحل  صدام حسني، ومن مفارقات  من طرف 
أن صدام حسني هو أحد املمهدين أو املؤسسني لداعش 
األمريكي سنة  بالغزو  أيضا  ومرتبطة  قصد،  بغير  ولو 
2003 وبخاصة بعملية تسريح الجيش العراقي املؤهل 
شكلت  بحيث  وإسالميا  إيديولوجيا  املؤطر  و  تقنيا 
التي  لداعش  واإليديولوجية  التقنية  الصلبة  النواة 
إضافة  ضخمة  تمويالت  غالى  بامتالكها  استطاعت 
العاملية  القوى  وتتحدى  تتوسع  أن  التكنولوجيات  إلى 

وتحاول التمدد في الرقعة العربية كلها.

 n اشتغلتم كثيرا على الحداثة أوال نريد منكم تبسيط 
هذا املفهوم للقارئ؟، وثانيا هل املغرب دخل عهد 
الحداثة أم مازلنا في مرحلة ما قبل الحداثة؟ وما عالقة 
الحداثة بالتراث وكيف املالئمة ما بينهما؟
ppمفهوم الحداثة بحكم التوسع في استعماله، تحول 

إلى مفهوم واسع وربما فضفاض لذلك يجب أن نميز بني 
املفهوم كما يستعمل في البحث السوسيولوجي والبحث 
العلمي واملفهوم كما يتم تداوله في املجال السياسي و 
اإلعالمي حيث يتحول أحيانا إلى رمز أو شعار  إلى غير 
ذلك من االستعماالت ولكن بصورة مجملة يمكن القول أن 
مفهوم الحداثة بمثابة مثال أو نموذج يقوم على أساس 
وتتمني  للعقل  األقصى  االستعمال  أولها  مكونات   عدة 
اإلنسان والحياة ومراعاة الشرط التاريخي واعتبار أن 
املستقبل  نحو  وتتجه  الحداثة  في  دخلت  قد  البشرية 
نموذج  هو  النموذج  وهذا  التقدم  من  مزيدا  وتحقق 
نظري قد ال يتحقق كليا في تاريخ شعب من الشعوب، 
بل هذا يتحقق تدريجيا ومرحليا في تاريخ املجتمعات 
قد  نقول  أن  يمكن  الذي  املغربي  املجتمع  ضمنها  ومن 
مطلع  منذ  الحداثة  دينامية  في  إرادته  بغير  انخرط 
القرن العشرين، ألن انخراط املغرب في الحداثة ارتبط  
بصدمتني كبيرتني، األولى بهزيمة املغرب أمام  الجيوش 
األوروبية،  والثانية بصدمة دخول االستعمار ، وبحسب 
االستعمار  فان  السوسيولوجية  التحليالت  بعض 
لنهب  أداة  كان  أنه  حيث  من  مزدوجا  دورا  لعب  قد 
خيرات الشعوب املتخلفة ولكنه بنفس الوقت كان أداة 
نظم  الذي  االستعمار  بدخول  أساس  ارتبطت  للتحديث 
الحديدية  السكة  وأقام  واملواصالت  املدن  ونظم  الطرق 
األدوات  ومختلف  والسيارة  والتلفون  والتلغراف 
التقنية، وبعد االستقالل دخل املجتمع املغربي في سياق 
مكوناتها  بمختلف  الديمقراطية  هي  تحديثية  تجربة 
فهو  التحديث  أبعاد  من  آخر  بعد  وهناك  ومستوياتها 
للتعليم  العصرية  البنية  في  املتمثل  الثقافي  التحديث 
الثقافي والذي يبرز  والذي نلمس جزء منه في اإلنتاج 
عابد  محمد  املرحوم  رأسهم  وعلى  الحداثة  مثقفي  فيه 
اذن  األخرى،  واألجيال  العروي  اهلل  وعبد  الجابري 
املغرب منخرط في دينامية الحداثة أحيانا يسير ببطء 
وأحيانا يسرع الن عملية التحديث ليست طريقا سيارا 
أو معبدا بل تطاله أو تحكمه عملية التفاعل بني كوابح 
التقليد وطموحات التحديث على كافة مستويات البنية 
عقدين  أو  عقد  في  يتم  لم  فالتحديث  لذلك  االجتماعية، 
من الزمن بل لعله يتطلب قرنا أو قرونا من الزمن، الن 
يمكن  طبعا  املدى،  وطويلة  شاملة  عملية  هو  التحديث 
والصراعات  التفاعالت  و بعض  الحاضر  على  نركز  أن 
التي يمكن اختزالها في بعدين، بعد التطلع إلى الحريات 
الفردية والجماعية واكتساب املزيد من الحقوق وعملية 
التقليدية  املكونات  التحديث بمراعاة  مراقبة منسوبات 
نقول  أن  يمكن  الصراع  هذا  تفاصيل  في  الدخول  دون 
اليوم  تقر  والفلسفية  السوسيولوجية  التحليالت  أن 
بالتفاعل  تحديث  أي  مطلق  تحديث  هناك  ليس  بان 
معظم  وتطويرها،  واستدماجها  التقليدية  البنيات  مع 
النظريات اليوم أن التحديث الناجح ال يتم عبر القطائع 
واستدماجها  التقليدية  البنيات  تحديث  عملية  عبر  بل 
تعنيف  دون  والتحديث  الحداثة  أفق  في  التدريجي 

املكونات العميقة لروح التقليد.
* عن جريدة االتحاد االشتراكي
الثالثاء 21 يوليوز2015

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..

)02(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 حاوره: عبد الحق الريحاني
n تصوير: زليخة
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غالف الكتاب

املعطي  عبد  محمد  حسام  الدكتور  أنجزها  التي   الدراسة  وقفت 
األزهر وهادوهم  املالكية في  العلماء  املغاربة  دعموا  التجار  أن  على 
وأمدوهم باألمواله وكان جزء كبير من املكانة التي يتمتع بها الشيخ 
الدرديري والشيخ محمد األمير كانت راجعة إلى املساندة القوية لهم 
من جانب التجار املغاربة،وراى املؤلف أن ظاهرة اللجوء إلى العنف 
والقوة التي اتصف بها املجاورون املغاربة في األزهر منذ الربع األخير 
من القرن الثامن عشرا، كانت ترجع في جزء رئيسي منها إلى عاملني، 
األول يتمثل في  مساندة التجار املغاربة لهم؛ ويظهر ذلك في إغالقهم 
لحوانيتهم تضامنا  معهم، وتدخلهم لدى رجال السلطة لإلفراج عن 
أي معتقلني من املغاربة، والثاني هو تغلغل الوجود العسكري املغربي 
في داخل بنيان البيوت اململوكية مما كان يوفر لهم حماية عسكرية 
قوية؛ فمثال يقول الدكتور حسام محمد عبد املعطي،  كان األمير زيد 
كاشف  الفقار  ذي  األمير  بخدمة  املغاربة  أغا  املغربي  املجيد  عبد  بن 
والية املنوفية وكان عبد القادر بن عبد الوهاب املغربي املكناسي أغا 
في  وخلفه  القازدغلي  كتخدا  إبراهيم  األمير  بخدمة  املغاربة  العسكر 

نفس املنصب عبد السالم بن أحمد املغربي الفاسي.
وقد حرص التجار املغاربة على تعيني عدد من كبار علماء األزهر 
لهم مبالغ كبيرة  املالكية أوصياء على أوالدهم ورصدوا  املغاربة من 
تركاتهم  لحماية  وقوة  بفاعلية  تدخلهم  ضمان  أجل  من  تركاتهم  من 
من ابتزازات األمراء املماليك، هكذا ربطت العالقات القوية بني التجار 
والعلماء مما يؤكد يستنتج املؤلف،  رغبة التجار املغاربة في االلتحام 

مع البيئة االجتماعية املحيطة بهم.
وبخصوص عالقة الرواق بالسلطة السياسية، يدعو الدكتور حسام 
محمد عبد املعطي إلى ضرورة  فهم دور الرواق املغربي في إطار تزايد 
نفوذ العلماء السياسي  التدريجي داخل املجتمع املصري خالل القرن 
عشر  الثامن  القرن  املغربي خالل  الرواق  برز طالب  عشر،إذ   الثامن 
كثوريني ضد تزايد ظلم القيادات اململوكية الحاكمة؛ فقادوا الحركات 
الثورية الشعبية ونظموا كفاح القاهريني ضد استبداد املماليك؛ حتى 
اعتبرهم بعض الكتاب من الطبقات الدنيا املثيرة للقالقل واالضطرابات 
تزايد  في  تتلخص  العوامل  من  ملجموعة  تيجة  الدور  ذلك  نتج  وقد 
الدور الفاعل للنخبة التجارية املغربية داخل املجتمع القاهري خالل 
القرن الثامن عشر، ويكفي للداللة على ذلك يقول الدكتور حسام محمد 
القاهرة ظل حكرا على املغاربة  التجار في  عبد املعطي،  أن شهبندر 
من أسرة الشرايبي ملا يقرب من أربعني عاما،ثم تولى نفس املنصب 
الخواجا أحمد بن عبد السالم مشيش الفاسي؛ كما يدعم دور التجار 
لسوق  فباإلضافة  القاهرة،  أسواق  داخل  أساسية  بصورة  املغاربة 
فقد  املغاربة؛  من  العثماني  العصر  طوال  شيخه  ظل  والذي  طولون 
أصبح شيخ الغورية ثم الفحامني من املغاربة بصورة أساسية خالل 

النصف الثاني من القرن الثامن عشر.

المغاربة في مصر خالل القرن الثامن عشر 

الطالب املغاربة يقودون الثورات ال�سعبية �سد ا�ستبداد الأمراء املماليك 
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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 

اللعب  بنية  النص  في  الجلية  األساليب  ومن 
باملفارق. وهو أسلوب حاضر عند الرجل انطالقا من 
من  والصيف شتاء  الشتاء صيفا،  يقلب  فهو  مهنته؛ 
في  رمزيا  يتحكم  فهو  املدخرة.  للفواكه  بيعه  خالل 
تمكن  وبذلك  الزمان.  خيوط  ويحرك  السنة  فصول 
من اتخاذ صفة يتسم بها “املقدس”. وقد مكنته هذه 
القدرة الفريدة على التالعب بالخطاب نفسه والتحكم 
إلى مجال آخر  في بنيته، فخرج من طابعه “املقدس” 
أضفى عليه الرجل سمة التهكم والسخرية مع الحفاظ 
تمكن من  الرجل  أن  كما  للخطاب.  الجدي  البعد  على 
)فواكه  أخروية  فواكه  إلى  الدنيوية  الفواكه  قلب 
الجنة( عبر اإليهام وعن طريق نفس اإلمكانية: اللعب 

باملفارق.

2-2/السرد والرؤية السردية
إن قارئ هذه الحكاية التي تتخذ من الجسد محورا 
أنها حكاية  يالحظ  ومدارا،  منطلقا  الرغبة  ومن  لها، 
أقوال ال حكاية أفعال، وإن كان الفعل يندغم بالقول في 
جل لحظاتها. ومنذ مفتتحها يشير الكاتب إلى الراوي 
األخير  هذا  لسان  وعلى  املاهاني…”،  “قال  بقوله: 
أبعاد  وتتحدد  الشخصيات  وتقدم  األحداث  تتشكل 
املكان والزمان. والراوي هو الذي يطلعنا على الحافز 
املحرك لألحداث)أو الحدث املركزي(:وهو رغبة الرجل 
في امتالك جسد الراهبة. هذا الحافز الذي عبرت عنه 
بقولها:  الغالم  خاطبت  حينما  بلسانها  الشخصية 
الراهبة…”.  هذه  أشتهي  زمان  منذ  أنا  ويحك،   ”
هكذا يتناوب على السرد الراوي والشخصيات التي 
الحوار  ولوال  بينها.  فيما  وتتحاور  تحكي  يجعلها 
الحدث  امتداد  عرفنا  ملا  وغالمه،  الرجل  بني  الثنائي 
الراهبة  ستجعل  التي  الحيلة  “صياغة”  وكيفية 
العفيفة املتعبدة ترضخ لرغبة الرجل. وإذا كان الحوار 
اللوحة األولى قصير النفس،  بني الرجل والغالم في 
بمغامرته  القيام  إلى  الرجل  دفع  الذي  الحافز  يحدد 
ويرسم خطة الوصول إلى جسد الراهبة؛ فإن ما تبقى 
الرجل  بني  الثنائي  الحوار  عبر  ُينسج  الحكاية  من 
والراهبة. وفي هذه اللوحة الثانية نلفي الحوار ُيطرز 
العذراء  مريم  قصة  واستدعاء  عبر”اإليهام”  خيوطه 
مريم.  بن  عيسى  اسمه  بغالم  بّشرها  الذي  واملالك 
فالرغبة عند الرجل ستتقنع باملالئكي/املاورائي بغية 
للراهبة، وعلى العفة  الحفاظ على”العذرية املجازية” 
والطهارة حتى بعد االستسالم لفعل”دنيوي”مدنس: 
نرى  الحدثي  التطور  هذا  وفي  الجنسية.  املمارسة 
السرد  فيصبح  والوقائع،  بالفعل  يتداخل  الحوار 
إلى  يرمي  الذي  بالوصف  ويرتبط  اإليقاع،  سريع 
تجسيد وتشخيص لحظة التحام الجسدين: املالئكي/

السرد  بنية  إن  بالبشري/والراهبة.  املتخفي  الرجل 
بصيغة  القول/الحكي  إلى  تستند  الحكاية  هذه  في 
املاضي الذي يجسد أفعاال قامت بها ثالث شخصيات: 

عالمة  “القول”  وهكذا يصبح  الرجل-الغالم-الراهبة. 
دالة على الفعل الذي تم، ويرد “القول الحواري” على 
لسان الشخصيات. وتكرار لفظ القول: “قال-قالت” هو 
في حد ذاته فعل ألنه يحيل على الحدث وعلى األفعال.

التي  السردية  الرؤية  طبيعة  إلى  نظرنا  وإذا 
 Vision”خارج من  نجد”الرؤية  الحكاية،  تؤطر 
أفعال  يرصد  فالسارد  املهيمنة.  هي    du dehors
عمل  فقد  الحياد.  من  وبنوع  بعيد  من  الشخصيات 
املعلومات  بعض  وإعطاء  الشخصيات  تقديم  على 
األولية عنها، ثم ترك الحدث يتشكل من خالل حوار 
الرجل مع صبيه وحواره مع الراهبة. وإذا ما تدخل 
لتوضيح جانب معني، فإنه يدلي بصوته في حياد تام، 
“أفعال  بتتبع  ويكتفي  والتحليل،  التفسير  ويتجنب 
الشخصيات” من خالل ذكره للحوار الدائر بينها، أو 
عن طريق إشاراته إلى حركاتها. ونالحظ أن السارد 
ال يقوم بوصف الشخصيات أو األمكنة وصفا دقيقا 
التي  العالمات  من  الضروري  على  يركز  إنما  شافيا، 
التواصل  على  وتساعدنا  الحدث  بؤرة  في  تضعنا 
مع تفاصيله وجزئياته؛ بل إن صوته يتوارى أحيانا 
فتصبح   الشخصيات،  إحدى  لصوت  املجال  ليفسح 
عبر  إال  تتشكل  ال  قاصرة  دواخلها  في  بما  معرفته 
من”الرؤية  يقترب  وهنا  ذاتها.  الشخصيات  أقوال 
للشخصية  فيها  املبادرة  تكون  التي   V.avec”مع
الجوانية،  ورغباتها  الذاتي  مكنونها  عن  لتفصح 
أشتهي  زمان  منذ  “أنا  الغالم:  مخاطبا  الرجل  كقول 
رغبتها  عن  هنا،  تعبر،  فالشخصية  الراهبة..”.  هذه 
هذا  بذكر  السارد  ويكتفي  املباشر،  الحوار  من خالل 
الحوار دون التعليق عليه أو توضيح أبعاده، ويترك 

الحدث ينساب في إيقاعه املتسارع.
من خارج/ وعلى الرغم من هيمنة هاتني الرؤيتني: 

لها   V.par derrière”خلف من  “الرؤية  فإن  ومع، 
والتحكم  الشخصيات  أقوال  ذكر  مجرد  إن  حضور. 
يبرز  الحكاية  لنسج خيوط  الحوارات  هذه  إيراد  في 
لنا تلك املعرفة املسبقة عند السارد بأفعال شخصيته 
في  تسهم  الذي  الحدث  وتطور  حركاتها  وبتوجه 
بني  املواقعة/االلتحام  لفعل  السارد  فنقل  تشكله. 
الراهبة والرجل يبني لنا ذلك الحضور املطلق للسارد 
الشخصيات.  وسكنات  حركات  رصد  على  وقدرته 
وبذلك يصير السارد عاملا بكل شيء، متمكنا من رصد 

مختلف التغيرات والتطورات الحدثيَّة. يقول:
“فقالت: ما بعد هذا ريب فشأنك وما جئت له، وشال 
برجليها وجعل يدفع فيها وهي تمّر يديها على جنبيه 
نجد  ما تلتمسني؟ قالت:  كأنها تطلب شيئا، فقال لها: 

في كتابنا أن للمالئكة أجنحة وأراك بال جناح..”.
   يقحم السارد، هنا، ذاته فيلج إلى الغرفة)البيت(

الحدث.  تطورات  رصد  بغية  الرجل  فيها  نزل  التي 
يفصح  الخفّي  الحضور  هذا  طريق  وعن  وهكذا، 
على  وقدرته  الراهبة  جسد  من  الرجل  تمكن  عن  لنا 
ممارسة الجنس معها عبر فرض سلطته عليها. ولوال 
“املخدع  داخل  تم  ما  عرفنا  ملا  السردية  الرؤية  هذه 

الرهباني”.
من خالل ما تقدم نتبني أن السارد استند إلى أكثر 

الرؤى  فيها  تندغم  التي  حكايته  لصياغة  رؤية  من 
الحدث  إطار  في  يضعنا  أن  استطاع  وبذلك  الثالث. 
يرصدها  التي  الشخصيات  أفعال  عبر  يتشكل  الذي 
عن  أو  جانب،  من  والحياد،  املوضوعية  من  بنوع 
رغباتها،  بلسانها وتفصح عن  تتحدث  طريق جعلها 
من جانب آخر. وقد أدى الحوار دورا فعاال في صوغ 
الحكاية ونسج عواملها. وبذلك يتضح لنا أن السارد 
باألحداث،  لإلحاطة  مفردة  أحادية  يوظف”رؤية”  ال 
وإنما احتاج إلى أكثر من”زاوية نظر” لرصد الوقائع 
وبحاالتها  الشخصيات  بأفعال  ولإلحاطة  واألحداث، 
التراثية  الرواية  بنية  تقتضيه  ما  الوجدانية، حسب 
وبذلك  الرواة/الساردين.  في  تسلسال  تفترض  التي 
أدق  على  يطلعنا  أن  السردي  التشكيل  هذا  استطاع 
وتراجع  “الرغبة”  انتصار  لنا  يبرز  وأن  التفاصيل، 
“املقدس”  الخطاب  توظيف  عبر  والتقيد  القمع  لغة 

ذاته في سياق آخر. 

3-2/الزمان والمكان
إن اإلشارة إلى الزمان في هذه الحكاية شبه منعدمة 
وتشكيل  األحداث  صنع  في  أهميته  من  الرغم  على 
السارد لفصلي  الوقائع. ولكن من خالل ذكر  قسمات 
الحدث  تفاصيل  قراءة  خالل  ومن  والشتاء،  الصيف 
إلى  نظرنا  فإذا  القصة.  زمان  إدراك  يمكن  الرئيس 
الرجل  نحو  األعلى  من  انسابت  التي  الفواكه  أنواع 
والراهبة، وهي: الرمان والسفرجل والخوخ والكمثراة، 
الذي  الرجل-  امتلكها  صيفية  ربيعية  فواكه  نجدها 
في  الصيف  وفاكهة  الصيف،  في  الشتاء  فاكهة  يبيع 
الشتاء للملوك- قصد ترويجها في غير أوانها، وبذلك 
يتضح أن زمان القصة هو فصل الشتاء. ويتأكد هذا 
االستنتاج من خالل تلميح السارد على لسان الرجل 
إلى انقطاع السبيل بهذا األخير ومداهمة الليل له. فلو 
كان الفصل صيفا ملا أقدم الرجل على هذا االدعاء ألّن 
ثانية  الفاصلة بني غروب الشمس وظهورها  املسافة 
قصيرة، وألّن فترة الصيف ال يحتاج املرء خاللها إلى 
وجمالها،  الحياة  زهو  عن  بعيدا  دير  داخل  االختباء 
جريان  زمان  أن  يتبني  قوله،  قبلت  قد  الراهبة  وألن 
أما  وقساوته.  بزمهريره  الشتاء  فصل  هو  الحدث 
الوقت الذي يتم فيه فعل االلتحام بني الرجل والراهبة 
ووصول الحدث إلى ذروته فهو الليل بظالمه الساتر 
الديني  بالخطاب  تقنع  كما  الرجل-  به  يتقنع  الذي 

والفاكهة وصفة املالك- لقضاء مأربه.
هذا من حيث طبيعة زمان الحكاية، أما إذا نظرنا 
يحيل  ال  السارد  أن  فاملالحظ  التاريخي،  الزمان  إلى 
على حقبة تاريخية معلومة ومحددة، وإن كانت لفظة 
زمان  إلى  تشير  الحكي  باب  أشرعت  التي  “كانت” 
ماض تم فيه الحدث وانتهى، لكن هذا اإلطالق الزماني 
له داللته العميقة، وال شك، املتمثلة في تأكيد أن مثل 
التاريخ ما دام هناك  هذا الحدث قد يتكرر مرارا في 
رجل وامرأة وما دامت تنبض في أعماق البشرية دماء 

الرغبة.
هذه  في  املكان  عن  الحديث  إلى  انتقلنا  وإذا 

إنه  جغرافيا.  محدد  غير  اآلخر  هو  نجده  الحكاية 
لكننا  العالم،  خارطة  في  عليه  نعثر  ال  مجهول  مكان 
التي اجتمع فيها  الدير والغرفة  نعرف بعض مالمح 
الرجل بالراهبة. وبذلك يتخذ املكان صفة املطلق أيضا 
كان  وإذا  الداللية.  الزمان  حمولة  نفس  إلى  ويشير 
السارد قد أغفل اإلشارة إلى مكان جغرافي معني، فإنه 
لم يغفل ذكر بعض األماكن الجزئية والضرورية التي 
به  السير  ثم  ومن  ونموه،  الحدث  تطور  في  ساهمت 
تحقق رغبة الرجل. وأبرز مكان، هنا،  نحو االكتمال: 
-وال  الرغبة  وبتقيد  بالالحرية  ارتبط  الذي  الدير  هو 
الرجل  حيلة  عبر  تحول  لكنه  املتلقي،  ذهن  في  شك- 
إلى فضاء لتصريف الرغبة، ومن ثم تحرير الراهبة من 
خالل ربطها بالالمحدود عن طريق خرق القانون)لعبة 
فاملكان   .)  )Code(سننه خرق  مع  الخطاب  مسايرة 
الذي كان قمعيا صار فضاء تحرر عبر انفتاحه على 
السلطوي)املقدس( الفضاء  أن  أي  اإليهام.  عوالم 

دعائمه  لتقوَّض  وطبائعها  الرغبة  لشروط  سيخضع 
املرأة  الجنس حرر  إن  الجنسية.  املمارسة  عن طريق 

كما حرر املكان:
كسر قانون الرهبانية—-<البعد عن متع الحياة—

<إلغاء الجسد وتدجينه لصالح الروح.
وإذا كان فضاء الدير يتميز بالضيق واالنغالق، فإن 

الرجل استطاع اختراقه عبر ادعاءين:
الليل،  وداهمه  الطريق  به  انقطع  قد  كونه  األول: 
وأصبح  ودفء،  ألفة  املكان)الدير(مصدر  صار  ولذلك 

ملجأ ومأوى من واقع خارجي متعدد املخاطر.
بمكان  وارتباطه  بعلويته  الراهبة  إيهام  الثاني: 
مكانة)الجنة(. وبذلك تمكن من اقتحام  وأعلى  أسمى 
وبوابته  الدير  أسوار  اقتحم  بعدما  الراهبة  جسد 

العتيدة.
إليها  أشرنا  باملفارق)سمة  اللعب  أن  ونالحظ 
سابقا( تحضر هنا في شكل تراسل بني الفوق )الجنة( 
واملتخيل.  الواقعي  وبني  )األرض/الدير(،  والتحت 
الراهبة  إليهام  األول  البعد  على  الرجل  لعب  وقد 
بعلويته. إن النظر إلى األعلى والدعاء اللذين تبعهما 
لة للفكر  نزول الفاكهة كلها مؤشرات صانعة أو مشكِّ
الراهبة  جعلت  عالمات  وهي  الوجدان.  في  ومؤثرة 
ترضخ لرغبة الرجل. فهذا اللعب على األبعاد املكانية: 
باألفقي/ في عالقته  السطح  باألصح  أو  الجنة  فوق/ 

الدير عالقة سلطة جديدة تتشكل مالمحها عن طريق 
الحدث  قبل  “البيت”مرتبطا  كان  فبعدما  اإليهام. 

الرجل  مجيء  بعد  صار  والقداسة  والطهر  بالعبادة 
الجنة!( الفواكه)فواكه  وإرسال  “املالئكية”  وادعائه 
من األعلى مكانا مرتبطا باملدنس، بفعل الرجل املتلبس 
بالشهوة، ولكنه على الرغم من ذلك حافظ على طهريته 

وعذريته في تصور الراهبة.
هكذا يسهم فضاء الدير في إبراز القيمة املزدوجة 
للمكان:إنه مكان الطهر، وهو مكان العهر أيضا. فاملكان 
من  والتضاّد،  املفارقة  أبعاد  السياق  هذا  في  يحمل 
جانب، بني الدير)العبادة/الصفاء..( واألرض خارجه، 
خاصة قبل اكتمال الفعل، لكنه يتحّول من جانب آخر، 
بعد ممارسة فعل الجنس إلى فضاء يتشابه باألماكن 
األخرى عبر انفتاحه على الدنيوي أو البشري. وهكذا 

تصبح املفارقة الصقة بالدير ذاته.
في  قد ساهم  املكان  أن  نالحظ  ما سلف  في ضوء 
واملتخيل)املتوهم(عن  الواقعي  ببعديه  الرغبة  تحقق 
الرهباني  الديني  الخطاب  ثغرات  عن  البحث  طريق 
في  داره)الدير(والتحكم  عقر  إلى  النفاذ  بغية  ذاته 
ثم  أصحابها)الراهبة(النفسية والعقلية، ومن  قدرات 

إخضاعه للرغبة املبيتة.
من خالل كل ما تقدم نتبني أن كل اإلمكانات الفنية 
الداللة  إبراز  على   عملت  قد  الحكاية  في  املوظفة 
لغوية  بنية  عبر  تشكلت  الداللة  وأن  وتوضيحها. 
أنفذها  ولكن  السمات  أقل  فيها  وظفت  راقية  جمالية 
في التعبير عن الغايات واملرامي. واملالحظ في كل ذلك 
القيمة التي حظي بها الجسد والدور الذي أداه خطاب 
الجنس في تفكيك املقدس وإعادة النظر فيه من زاوية 
وانفتاح  للكائن  مساءلة  وإعادة  باروديا  من  تخلو  ال 
على املمكن. فهل التنوير وليد عصرنا أم كان أجدادنا 

أسبق منا إليه؟!
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النهائية  األسلمة  في  املرابطني  حركة  نجحت 
الدعوة  نشرت  مثلما  بالصحراء،  لألمازيغ 
املحمدية أكثر في املنطقة الوسطى لبالد الساحل، 
بالد  بعد  ما  هناك  الزنجية  املجموعات  ضمن 
تكرور، ليس فقط من خالل الدعوة، ولكن أساسا 
من خالل اإلحتكاك املباشر، عبر التجارة، التعليم 
نقل  في  دورا  لعبت  مثلما  املختلط.  والزواج 
األمازيغ  الحكام  إلى  الغانيني  القادة  من  السلطة 
املسلمون بتلك املنطقة. كانت مدينة أوداغوست ال 
تزال عمليا، حينها، تابعة مللك غانا، لكن سيطلق 
الداعية عبد اهلل  1054 و1055 ميالدية،  ما بني 
بن ياسني، حملة عنيفة لنسف التحالف الذي كان 
قائما بني ساكنتها وذلك امللك. ومما يورده املؤرخ 
اغتصبوا  قد  »املرابطني   : أن  البكري،  املغربي 
اليد  عليه  وضعوا  ما  كل  واعتبروا  نساءهم، 

غنيمة«. 
سيقتل عبد اهلل بن ياسني، جنوب املغرب، في 
إحدى املعارك سنة 1058 ميالدية، بعد إخضاعه 
لكامل سوس، حيث سيواصل أبوبكر )اللمتوني( 
كبير بني  اندالع خالف  لكن سيبلغه  املغرب،  فتح 
ملتونة ومسوفة في قلب الصحراء. فقفل عائدا إلى 
الجنوب، تاركا البن عمه يوسف بن تاشفني أمور 
التقدم  بمواصلة  األخير  هذا  فقام  املغرب،  حكم 
املرابطي صوب الشمال حتى بلغ مدينة تلمسان 

ومحيط مدينة الجزائر.
باملغرب،  حاكمة  ملكية  أول  املرابطون،  كان 
وظفت عددا كبيرا من العبيد السود ضمن جيشها 
في القرن 11 امليالدي. وستنهج عدد من امللكيات 
بعدهم ذات النهج، حيث اعتمدت كلها على جنود 

زنوج سود، لضمان استقرار نظمهم السياسية.
باملغرب،  األرشيفات  من  العديد  تؤكده  ومما 
أنه قد تم اإلعتماد على السود في جيوش املغرب 
من  وحدات  عدة،  مرات  في  هناك  بل  تاريخيا، 
الجيش كاملة مشكلة من الزنوج السود فقط. بدليل 
أنه على العهد املرابطي، كمثال، حرص السلطان 
يوسف بن تاشفني دوما على شراء عدد كبير من 
العبيد السود، حتى يعزز من حرسه الخاص ومن 
تعززت  »لقد  يقول:  غذارى  ابن  كتب  فقد  سلطته. 

سلطة األمير يوسف، خالل سنة -1071 1072. 
السود  العبيد  من  كامال  فيلقا  اشترى  حيث 
أيضا شراء  فيه  تم  الذي  األندلس،  إلى  وأرسلهم 
املسيحيون(  البيض  )العبيد  العلوج  من  عدد 
لفائدته. لقد ألبسهم جميعا بلباس موحد، وشكلوا 
الخاص.  ماله  من  جهزهم  فارسا،   240 حوالي 
مثلما أنه قد اشترى من ماله الخاص حوالي ألفي 
موحد. ولقد كان  عبد، وألبسهم بلباس )عسكري( 

يظهر سلطته أكثر من سابقه«.

للعبيد  تاشفني  بن  يوسف  تفضيل  أن  الظاهر، 
تنظيم  ألي  انتمائهم  عدم  إلى  راجع  السود، 
لقد  له.  الدائم  لوالئهم  ضامنا  يجعله  مما  قبلي، 
أصبح الحرس السود عادة راسخة في كل النظم 
السياسية باملغرب، حيث يشكلون فرقة للنخبة من 
السلطان وفرض سياسته  الكبرى حماية  مهامها 
إلى  مقسمة  حينها،  إسبانيا،  كانت  وسلطته. 
حوالي عشرين إمارة، عرفوا في التاريخ ب »ملوك 

الطوائف«. 
قادرة  وغير  ضعيفة،  اإلمارات  تلك  كانت  ولقد 
على مقاومة املمالك املسيحية بالشمال اإليبيري، 
سنة  القشتاليني  قبل  من  طليطلة  احتالل  خاصة 
املمالك  تبتلع  أن  من  وخوفا  ميالدية.   1085
أمير  سيبادر  املسلمة،  اإلمارات  كل  املسيحية 
من  النجدة  طلب  إلى  عباد،  بن  املعتمد  إشبيلية 
عبرت  أن  فكان  وحمايتهم.  إلنقاذهم  املرابطني 

مضيق  تاشفني  بن  بقيادة  املرابطية  القوات 
قوات  وكانت  ميالدية،   1086 سنة  طارق  جبل 
تضم أعدادا إضافية من الجنود العبيد الذين تم 
استقدامهم من أسواق النخاسة، فتمكن املرابطون 
من هزم امللك القشتالي ألفونسو السادس بمعركة 

الزالقة )قرب باداخوس(. 
وأوردت مصادر تاريخية عربية أن أربعة آالف 
جندي أسود قد شاركوا في تلك املعركة الحاسمة، 
كانوا مجهزين بأدرع وسيوف ورماح، ومما تورده 
تلك املصادر أن واحدا منهم قد وجه ضربة قوية 
املعركة.  أثناء  السادس  ألفونسو  امللك  فخد  إلى 
وما أن جاءت سنة 1094 ميالدية، حتى أصبحت 
كامل إسبانيا املسلمة تحت إمرة املرابطني، الذين 
الغربية  واملنطقة  وإسبانيا  املغرب  كامل  حكموا 
والوسطى كلها للجزائر الحالية، حتى سنة 1147 
والقضاء  إسقاطهم  فيها  تم  التي  السنة  ميالدية، 

عليهم من قبل النظام السياسي الجديد للموحدين، 
الذين هم عصبية أمازيغية أخرى. 

ضد  ينافحون  الكبير  األطلس  مصامدة  كان 
املرابطني وسلطتهم املركزية، وأصبحوا يتحدونها 
منظرهم  بزعامة  ميالدية،   1120 سنة  من  ابتداء 
كان واحدا من  الذي  بن تومرت،  املهدي  وقائدهم 

علماء قبيلة مصمودة. 
وديني  سياسي  بمذهب  يقول  كان  الذي  هو 
على  أطلق  السبب  لهذا  بالتوحيد.  ينادي  جديد، 
اإلصالحية  نزوعه  وبسبب  »املوحدون«.  أتباعه 
ومنهجه الصارم املتشدد، سيمأل بسرعة الفراغات 
التي أصبح يتركها املرابطون الذين دخلوا مرحلة 
نكوص. ولقد بلغت شدة املهدي بن تومرت وحدة 
املرابطي  السلطان  شقيقة  على  اعتدى  أن  طباعه 
علي بن يوسف بن تاشفني بمراكش، بسبب أنها 
امللك  بعاصمة  حجاب  بدون  سافرة  تخرج  كانت 

أمام الجميع، مما كانت نتيجته هربه من العاصمة.
زاوج ابن تومرت، في منهجه، بني مبادئ سنية 
وأخرى صوفية لخلق منهجه الخاص في الدعوة 
ما بني سنوات 1121 و 1124 ميالدية،، املتأسسة 
على اإليمان واملعتقد والسلوك اإلجتماعي وشكل 

خاص للعالقات بني الناس )رجاال ونساء(. 
وأعلن نفسه »مهديا«، حيث زاوج بني التعليم 
السني ورؤية طائفية تضامنية خدماتية، تحولت 
إلى موقف نضالي، بغاية استقطاب املسلمني إلى 
تراخي وضعف  الثورة ضد  على  دعوته وحملهم 
ينادي  متشددا  داعية  وأصبح  املرابطني.  القادة 
بإصالح املجتمع، ويدعو إلى اتباع الطريق القويم 

لإلسالم.
إسالمي  مبدأ  على  تتأسس  دعوته  كانت  فقد 
املنكر.  والنهي عن  باملعروف  باألمر  يقول  مركزي 
إلى  موجهة  سياسية  برسالة  يتعلق  هنا  واألمر 

عموم الناس، وكذا إلى النخبة.
اختار ابن تومرت منطقة تينمل العالية بجبال 
للدعوة  الرئيسي  مركزه  لتكون  الكبير  األطلس 
املرابطني.  سلطة  لحملته ضد  ومنطلقا  والقيادة، 
حيث نظم أتباعه في نظام عسكري صارم، مشكل 
من مجلسني، واحد هو مجلس العشرة واآلخر هو 
مجلس الخمسني. حيث يضم األول أقرب املقربني 
الكومي،  علي  بن  املومن  عبد  وضمنهم  إليه، 

وأبوحفص عمر.
ممثلي  من  يتشكل  الخمسني  مجلس  كان  فيما 
هجوم  أول  وكان  املدن.  وممثلي  القبائل  مختلف 
سنة  بمراكش  تم  قد  املرابطني  على  للموحدين 
السنة  وفي  بهزيمتهم.  انتهى  ميالدية،   1129
تاركا  تومرت،  ابن  توفي  1130 ميالدية  املوالية، 
فاختار  وقوية.  منظمة  سياسية  حركة  وراءه 
املوحدون عبد املومن، من أصول جزائرية، خليفة 
له، الذي عرف بصفة »أمير املؤمنني«. ومما يورده 
املوحدين  فإن  ابن عذارى،  املؤرخني مثل  عدد من 
املرابطني  ضد  كبير  عسكري  بهجوم  سيقومون 
 1130 سنة  مراكش،  شرق  أغمات،  بمنطقة 
ميالدية، قتلوا خاللها ثالثة آالف جندي مرابطي 
ذكر  بينما  السود.  الزنوج  من  العظمى  غالبيتهم 
القرن  أواسط  في  عاش  الذي  القطان  ابن  املؤرخ 
13 ميالدي، أنه خالل تلك املعركة، قتل ثالثة آالف 
كناوي أسود. فيما قال املؤرخ الزهري الذي عاش 
»كتاب  مؤلفه  )في  ميالدية   1140 سنوات  في 
كانت تعني بالد  الجغرافية«(، أن عبارة »كناوة« 
السود الزنوج الذين كانت عاصمتهم غانا. وكان 
يحدد بالد »كناوة« تلك، عند أقصى الجنوب الذي 
تبلغه القوافل التجارية املغربية، عند حدود بالد 

صنهاجة األمازيغ.
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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 )12(

يعترب �ملر�بطون �أول ملكية باملغرب 
توظف �لعبيد �ل�سود كجنود

n  شوقي الهامل
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موقفه   على  مصر  واملغرب  الوقت  يمر 
مترجما  الندي  الدبلوماسي  الطبيعي 
مغرب  في  تتلخص  التي  الجديدة  صورته 

العهد الجديد غير، ومغرب األمس غير.
يلعبه  بات  الذي  الدور  أن  ذلك  تفسير   
املغرب، إقليميا وإفريقيا ودوليا، خصوصا 
في امللفات الحساسة كالهجرة غير الشرعية 
الجهادي،  والتطرف  املخدرات  ومحاربة 
املغربية  اململكة  عنه  أبانت  وما  جهة،  من 
والعربي،  اإلفريقي  التعاون  روح  من 
،عالوة   19 كوفيد  وباء  ظروف  في  خاصة 
الرافعة  باملشاريع  التنموي  اإلقالع  على 
موانئ  تحتية)  بنى  من  الوطني  لالقتصاد 
والطائرات  السيارات  وصناعات  قارية، 
ألف  لها  يحسب  مكانة  املغرب  بوأ  و...(، 
هذا  نقول  ال  الدولية.  العالقات  في  حساب 
الكالم من باب الحماسة الوطنية وإنما من 
استنطاق الوقائع واألحداث من الكركارات 
وتداعياتها، والتي لم يندد بالتطهير الذي 
قامت به القوات املسلحة امللكية لعصابات 
جيش  مناوشة  حاولت  التي  البوليساريو، 
نظامي له تاريخه، سوى الجزائر الرسمية، 
ذلك  في  بما  املعمور،  باقي  دول  دون  من 
بعض الدول املساندة لألطروحة االنفصالية 

التي لم يصدر عنها أي موقف معلن . 
الكركارات  أحداث  من  انطالقا  قلت، 

االشتراكية  الحكومة  استقبال  إلى  وصوال 
بيدرو  حكومة  اإلسبانية،  الشيوعية 
االنفصالية  املليشية  حربة  لرأس  سانشث 
)البوليساريو(، وما أعقب ذلك من تداعيات 
املغربية  البينية  العالقات  على  سلبية  جد 
اإلسبانية، وقد أبانت الدبلوماسية املغربية 
الذي  الخالف  ملف  تدبير  في  حنكة  عن 
استقبال  في  سواء  الوطنية  السيادة  مس 
تحرك  في  أو  إخبار،  سابق  دون  غالي 
االتحاد  لجر  اإلسبانية  الدبلوماسية  اآللة 
األوروبي إلى أن يتخذ قرارا عقابيا في حق 
إلى  حدثت  التي  الهجرة  إثر  على  املغرب 
سبتة من طرف املهاجرين من دول الساحل 
جنوب الصحراء وبعض املغاربة من بينهم 
هؤالء  إسبانيا  اتخاذ  من  وبالرغم  قصر، 
القصر ذريعة، إال أن مبادرة الدولة املغربية 
السادس  محمد  امللك  رئيسها  بقيادة 
اململكة  خارج  موجود  قاصر  كل  الستعادة 
االدعاء  لهذا  تحديا  شكلت  أهل،  دون  من 

وأوقفت ابتزاز إسبانيا في املوضوع.
الدبلوماسي  الصمت  هذا  وأمام  واآلن 
العالقات  أفق  في  انفراج  من  هل  املتبادل 

املغربية اإلسبانية وعلى أي أسس ؟
حكومة  تخلي  أن  هو  واضحا  يبدو  ما 
الشؤون  وزيرة  أياال  أرنشا  عن  سانشث 
الخارجية اإلسبانية، وتغيير بعض حقائب 
وزرائه من داخل الحزب االشتراكي العمالي 
بني  الخالف  ملف  في حلحلة  نفعا  يجد  لم 
البلدين، أي تغيير املوقف الرسمي إلسبانيا 
من قضية مغربية الصحراء املغربية، خاصة 
موقف  عن  تراجع  بأال  بايدن  تصريح  بعد 
املغربية  السيادة  إعالن  من  ترامب  إدارة 
على الصحراء وحذف لفظة » الغربية » من 

قاموس الخرائط األمريكية. 
بل إن تصريح وزير الخارجية اإلسبانية 
الجديد الذي قال فيه إن املغرب بلد صديق 
إلى  ألفاظه  اآلخر  هو  يترجم  و...لم  وجار 
التقليد،  منتظرا، حسب  كان  بحيث  أفعال، 
في  األولى  قبلته  املغربية  اململكة  تكون  أن 
فضل  أنه  إال  له  دبلوماسي  خروج  أول 

البيرو عبر انجلترا. 
البلدين ال يدل على رضا أحد  إن صمت 
املوقف،  سيد  هو  الترقب  وإنما  الطرفني، 

االتصال  أن  املتواضع  نظري  في  ولذلك 
الذي كان بداية يوليوز مع السفيرة املغربية 
حسب  اتصاالت  من  تاله  وما  بنيعيش، 
ليوم الثالثاء 27 يوليوز 2021  »إلبايس« 
خوسي  السامي  األوروبي  املفوض  عبر 
املفوضية  في  مساعديه  وبعض  بوريل 

األوروبية، ترك باب التفاوض مواربا.
ذاتها على  وحسب ما أوردته »إلبايس« 
واملغرب  إسبانيا  األولى،  صفحتها  صدر 
جذرية  مراجعة  حول  التفاوض  بصدد 
الثنائية في مواضيع ومقترحات  للعالقات 

محددة:
مشتركتني  مزدهرتني  منطقتني  خلق   - أ 
متاخمتني لسبتة ومليلية على غرار ما يتم 
البحث عنه من صيغة في جبل طارق مثال.

املقترح  إلى  التوصل  عدم  في حالة   - ب 
املنطقة  على  عزلة  إسبانيا  تفرض  أعاله، 
على  األوروبي  االتحاد  خالل  من  وتعمل 
ضمن  ومليلية  سبتة  السليبتني  إدراج 

املنطقة الحدودية الجمركية لشينغن.
مضمونة  غير  مغامرة  املقترح  هذا  لكن 
النتائج بالنسبة إلسبانيا، ألن ذلك سيؤدي 
حساسة،  مجاالت  في  التعاون  عدم  إلى 
قبيل  من  عالية،  الخطورة  من  درجة  وعلى 
الحركات  ومحاربة  السرية  الهجرة  ملف 
أشار  وقد  املخدرات،  وترويج  الجهادية 

موقع Dijital Le 360  إلى نتائج ذلك.
من  تغير  أن  إسبانيا  على  أن  أعتقد 
املغربية  بالسيادة  يتعلق  ما  في  موقفها 
مع  األقل  على  تقف  وأن  الصحراء  على 
نهائيا  امللف  طي  وهو  العقالني،  الحل 
باملقترح املغربي، والذي رحبت معظم الدول 
امللفات  حول  وضوح  بكل  الجلوس  ثم  به، 
السليبتني  وضعية  ذلك  في  بما  الحساسة 
سبتة ومليلية، كأن يسعى البلدان إلى تنمية 
املتاخمتني  املنطقتني  في  حقيقية  مشتركة 
لهما، وتمتيع املغاربة بتأشيرة الدخول إلى 
معا  يعمال  أن  األوروبي، على  االتحاد  دول 
للهجرة غير الشرعية،  على مراقبة صارمة 
وبذلك ستعود الثقة املفتقدة بني البلدين في 
أفق حل كل القضايا بالدبلوماسية وعالقة 

حسن الجوار.

             

   
األخيرة  األشهر  خالل  ارتفعت،    
التصعيد  وتيرة  الفوبيا،  حد  وإلى 
مخيف  بشكل  املغرب  ضد  الجزائري 
العالقات  على  وخيمة  بعواقب  ينذر 
األوضاع  يدفع  قد  بما  البلدين،  بني 
إلى ما ال تحمد عقباه. فكل املؤشرات 
كشف  فيها،  لبس  ال  واضحة  باتت 
أوراقهم  كل  عن  الجزائر  حكام  فيها 
فقط  ليس  به  القيام  يعتزمون  وما 
تجاه املغرب بل املنطقة برمتها، غير 
قدر اهلل،  ال  نفذ،  إذا  املخطط  هذا  أن 
ستكون الجزائر أول ضحاياه ومعها 
بقية دول املنطقة، بعد أن تفلت زمام 
تدبير  ويتحول  أيديهم،  من  األمور 
على  ستأتي  دولية  قوى  إلى  األزمة 
األخضر واليابس. فهل من منقذ قبل 

حلول القيامة؟ 
لدى  الهستيرية  الحالة  هذه       
الدولي  املراقب  تدفع  الجزائر  حكام 
هذا  مسببات  عن  التساؤل  إلى 
الذي  املخيف،  التصعيدي  التوجه 
الجد.  محمل  على  يؤخذ  أن  يجب 
الحمالت  هذه  ملثل  سوابق  فهناك 
الجزائرية ضد املغرب، يمكن وصفها 
بالظرفية واملوسمية املرتبطة بأجندة 
لكن  معينة،  أوسياسية  دبلوماسية 
الوتيرة  ارتفعت  سنة  من  أكثر  ومنذ 
وتحولت من اللعن والسباب والشتم 
على  تحركات  إلى  عليه،  املتعود 
والشرقية  الجنوبية  بالحدود  األرض 
حني  للمملكة،  الشمالية  وحتى  بل 
إسبانيا  إقحام  على  الجزائر  عملت 
على  الخناق  لتضييق  مخططها  في 
الجهات،  كل  من  ومحاصرته  املغرب 
مصحوبة بنبرة حادة من جانب قادة 
التهديد  حد  بلغت  الجزائري  الجيش 
على  مغربي  تهديد  على  ردا  بالحرب 

حد قولهم. 
أنها  يبدو  عديدة  أسباب       
في  املضي  إلى  الجزائر  حكام  دفعت 
غير  املخاطر  املحفوفة  الطريق  هذه 
يبدو  ما  فعلى  العواقب،  املحسوبة 
ومنذ اندالع الحراك الشعبي الجزائري 
في  شكلية  تغييرات  من  أعقبه  وما 
هرم السلطة ومن إصالحات دستورية 
الشارع  تقنع  لم  متكررة  وانتخابات 
احتجاجاته،  واصل  الذي  الجزائري 
الداخلية،  األوضاع  تفاقم  جراء 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبعد 
الذي  الدبلوماسي  النهج  أصبح  أن 
السابق  في  الجزائري  النظام  سلكه 
ضد املغرب متجاوزا وغير قادر على 
الجديدة  املغربية  الدينامية  مجاراة 
والوحدة  السيادة  عن  الدفاع  في 
املغرب  عودة  بعد  السيما  الترابية، 
أبوابه  من  اإلفريقي  االتحاد  إلى 
اإلفريقية  القارة  واقتحام  الكبرى 
متقدمة  نقاط  وكسب  وعرضا،  طوال 
املشاريع  خالل  من  إفريقيا  جدا 
وليس  النافذة  الكبرى  االستراتيجية 
ثم  وتصريحات،  بوعود  املرهونة 
بمغربية  الثابت  األمريكي  االعتراف 
من  العديد  وافتتاح  الصحراء 
بمدن  واإلفريقية  العربية  القنصليات 
مواقف  وكسب  الجنوبية،  األقاليم 
مؤيدة للمغرب من قبل العديد من دول 
العالم، فضال عن النقلة النوعية التي 
التنموي  مشروعه  في  املغرب  حققها 
لم يجد حكام  على مختلف األصعدة، 
املغربي  الحراك  هذا  أمام  الجزائر، 
الصراع  قاعدة  تغيير  سوى  املتقدم، 
الدولية  املحافل  من  املواجهة  بنقل 
األرض،  على  جديدة  واجهة  إلى 
طريق  عن  البداية  في  تجريبها  تم 
البوليساريو  مرتزقة  ورقة  استخدام 
الحرب  األخيرة  هذه  قيادة  بإعالن 
بالقرار  االلتزام  وعدم  املغرب  على 
الدولي لوقف إطالق النار سنة 1991، 
بعمليات  بالقيام  هذا  قرارها  ترجمت 
عسكرية هجومية على التراب املغربي 
تصدت  أخرى  ومناطق  بالكركرات 
دون  امللكية  املسلحة  القوات  لها 
البوليساريو  عناصر  فانكمشت  عناء 
وعادت من حيث أتت بعد أن تبني لها 
ليست  املغرب  مع  الحربية  اللعبة  أن 

في املتناول بل كبدتهم خسائر كبيرة 
دون أن يلتفت إليهم أحد، وسنالحظ 
بعد سقوط ورقة البوليساريو، انتقل 
حكام الجزائر إلى املواجهة املباشرة 
مبطنة  تهديد  بلغة  بدأت  املغرب،  مع 
وكأن  تصاعدي،  نهج  وفق  عسكريا 

الجزائر تستعد للحرب.
     الغريب في املوقف الجزائري، 
واالنتفاض  الجنون  حد  الفورة  تلك 
بالون  جراء  األركان،  له  اهتزت  الذي 
السيد  أطلقه  الذي  الذكي  االختبار 
عمـر هالل املمثل الدائم للمغرب لدى 
وزير  على  رد  حني  املتحدة،  األمم 
الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، 
قائال “إن الذي يقف كمدافع قوي عن 
الحق  هذا  ينكر  املصير  تقرير  حق 
نفسه لشعب القبائل...” و “ أن تقرير 
ولهذا  مزاجيا،  مبدأ  ليس  املصير 
يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر 
الكامل  التمتع  آخر،  شعب  أي  من 
األمة  مجلس  املصير”.  تقرير  بحق 
الجزائري ممثل العسكر أخذته الغيرة 
عن  يختلف  ال  بيانا  فأصدر  الوطنية 
بيانات الرئاسة والجيش والخارجية، 
املوقف  هذا  لألصل.  مطابقة  نسخ 
االنتفاضي الجزائري أبان عن نقطتني 
املغرب  إلى  كهدية  قدمتا  أساسيتني 
أن  في  تتمثل  األولى  إدراك،  دون 
هناك قلقا حقيقيا حاضرا لدى حكام 
مصير  تقرير  موضوع  حول  الجزائر 
شعب القبائل، املطروح كملف ساخن 
الجزائرية،  السياسية  األجندة  على 
السيد  تصريح  فاعتبار  الثاني  أما 
الجزائر  لوحدة  تهديدا   “ هالل  عمر 
و”  الحمراء”،  للخطوط  وتجاوزا 
بالجزائر  والتمسك  للفتنة  دعوة 
تتطلب  وشعبا  أرضا  موحدة  واحدة 
الرد بقوة وحزم” و”الجزائر لن تغفر 
هذه  مثل  سقطته”.  املغربي  للنظام 
مدى  أجمع  للعالم  تكشف  االدعاءات 
التي  والبغضاء  والكراهية  الحقد 
الجزائر  حكام  عقلية  في  ترسخت 

وباتوا يجاهرون بها دون مواربة.
     فتصريح عابر على لسان سفير 
مغربي، جاء ردا على خطاب عدواني 
أقام  العمامرة،  للوزير  استفزازي 
الدنيا ولم يقعدها عند حكام الجزائر، 
فما بال هؤالء الذين اعتادوا ممارسة 

ملدة  املغرب  حق  في  السياسة  هذه 
تزيد عن 45 سنة، تم خاللها تسخير 
والسياسية  املادية  اإلمكانيات  كل 
إلى  للدعوة  وغيرها،  واللوجستية 
االنقسام واالنفصال للوحدة الترابية 
أكثر  الجزائريون  فهل  املغربية، 
عن  الدفاع  في  املغاربة  من  وطنية 
دولة  يوما  يكن  لم  املغرب  أرضهم. 
أبدا،  تكون  ولن  االنقسام  إلى  تدعو 
الوطنية  الوحدة  بمبدأ  فالتمسك 
خيار استراتيجي، تم الدفاع عنه في 
قضية الصحراء وغيرها من القضايا 
املماثلة في العالم، دون تمييز أو تحيز 
اليوم  ظهرت  الجزائر  لكن  أومزاج، 
بوجه جديد مدافعة عن الوحدة منددة 
باالنفصال مناهضة ملبدأ تقرير مصير 
الشعوب لكن في بالدها فقط، فما هذا 
في  واالختالل  والتضارب  التناقض 

العقيدة الوحدوية؟ 
أن  تطمئن  أن  الجزائر  على       
املغرب لن يصرف درهما واحدا على 
فلن  القبائل،  شعب  مصير  تقرير 
يحتضنهم على أراضيه ولن يسلحهم 
يجند  ولن  واحدة  برصاصة  ولو 
أشقائكم  مع  فعلتم  كما  دبلوماسيته 
كما  الداخلي.  شأنكم  فهذا  املغاربة، 
سترة  العسكر  لحكم  املغرب  يقدم  لن 
الحقيقية  مشاكله  من  للتملص  نجاة 

أمام الشعب الجزائري الحر األبي.
العداء والتهديد والوعيد  لغة       
املسؤولني  كبار  لدى  تفاقمت 
وعسكريني  سياسيني  الجزائريني 
عكستها  وإعالميني،  وبرملانيني 
السامية  املناصب  في  التعيينات 
كل شخص  اختيار  على  تركزت  التي 
يحمل في ملف سيرته الذاتية العداء 
على  ودخل  أساسي،  كشرط  للمغرب 
خط هذه الحملة مجلس األمة فبدوره 
أرعد وأزبد في بيان شديد اللهجة ضد 
املغرب، انغمس اإلعالم الرسمي وشبه 
كالمية  حرب  في  املأمور   الرسمي 
ومانشيطات  بعناوين  هوادة،  بال 
القلق  على  تبعث  مثيرة  صحفية 
النار   “ مثال:  فنجد  واالستغراب، 
ستحرقه”،  املخزن  بها  يلعب  التي 
 “ بالنار”،  تلعب  الحشيش  مملكة   “
 “ الشيطان”،  يـد  السادس  ممـلكة 
“الجزائر   ، بالنـار”  يلعـب  املـغـرب 

 “ ملتهب”،  أمني  بمحيط  تستنزف 
ما  طويلة.  والقائمة  السوء”  جارة 
هذا ؟ هل نحن أمام مقدمات حرب؟ أم 
وتحضير  وتجييش  تسخني  عمليات 
يقدمون  قد  ملا  الجزائري  العام  الرأي 
ما  فعلى  ؟  متهورة  مغامرة  من  عليه 
يظهر أن حكام الجزائـر ذهبوا بعيدا 
وعالنية  صراحة  يتحدثون  وباتوا 
هذا  ملواجهة  والنار”   الحرب   “ عن 
أمام  حائال  يقف  الذي  البعبع،  الجار 
تقدم وازدهار ورقي الشعب الجزائري 
حد  على  واستقراره،  أمنه  ويهدد 
واملخصصة  املصنوعة  التعابير 

للتصدير اإلعالمي. 
     أمام ترديد في مناسبة وبدونها، 
املحتل  االحتالل،  »العدو،  عبارات 
الغاصب، األرض املحتلة...« على أفواه 
يخيل  الجزائريني،  املسؤولني  كبار 
صرخاتهم  أنهم  واملستمع  للقارئ 
وفلسطني  إسرائيل  إلى  موجهة 
والقدس، لكن حديثهم بكل هذا العنف 
الصحراء  وعن  املغرب  على  يجري 
تم  فقد  فلسطني  قصة  أما  املغربية. 
وباتت  الرف،  على  جزائريا  ركنها 
التضامنية  للدعاية  فقط  تستخدم 
بعد  فلسطني،  شعب  مع  املجانية 
لألمة  املصيرية  القضية  تحولت  أن 
العربية لديهم من الشرق إلى الـغـرب، 
ومن  الصحراء  إلى  فلـسطني  ومن 
إسرائيل إلى املغرب ومن القدس إلى 
العيون. بشكل يوضح للعالم أجمع أن 
جزائرية  قضية  هي  الصحراء  قضية 
صرفة وال عالقة لها بشعب صحراوي 
فقادة  وبوليساريو،  مصير  وتقرير 
كلفوا  أن  بعد  مختفني،  باتوا  هؤالء 
استعصت  التي  باملهمة  الجزائر 
عريض  سؤال  أمامنا  ليبرز  عليهم، 
تحولت  هل   مفاده،  باالهتمام  جدير 
قادة  أيدي  في  لعبة  إلى  الجزائر 

البوليساريو؟ 
املرء  يسع  ال  الختام،  قبل       
إلى  رسالة  توجيه  سوى  العاقل 
اإلخوة القائمني على الحكم بالجزائر 
الذات  ومراجعة  التريث  إلى  تدعوهم 
التي  املحن  من  العبر  واستخالص 
مر بها الوطن العربي خالل األربعني 
فيها  جنى  والتي  املاضية،  سنة 
شعوبهم،  على  العرب  الحكام  بعض 

وحملوهم عبء مغامراتهم وقراراتهم 
غير  االنفعالية  األحادية  السياسية 
الصائبة، في غياب املشورة والحكمة 
اختياراتهم  فكانت  والبصيرة، 
قراءة خاطئة  إما عن  ناتجة  الكارثية 
بتشجيع  أو  معني،  سياسي  لوضع 

وتدبير قوى دولية.
للعيان:  واضحة  األمثلة       
الغزو  اإليرانية،  العراقية  الحرب 
السعودية  املغامرة  للكويت،  العراقي 
املدمرة،  وحربها  باليمن  اإلماراتية 
السودان  تقسيم  الصومال،  حرب 
العربي  الربيع  حروب  شطرين،  إلى 
انتشار  مخاطر  وليبيا،  بسوريا 
الساحل  بمنطقة  اإلرهابية  الحركات 
واستقرار  ألمن  وتهديها  والصحراء 
أزمة  برمتها،  إفريقيا  شمال  دول 
تجارب  كلها  واليوم.  باألمس  لبنان 
عواقبها  العربية  الشعوب  تحملت 
بحروب دمار، لم تخلف سوى القتلى 
ومخيمات  والهجرات  واألسرى 
مدن  وتدمير  واملجاعات  الالجئني 
املآسي  من  ذلك  وغير  بأكملها 
الجزائر  حكام  يا  فالحرب  اإلنسانية. 
ليست الحل، بل الجلوس إلى  طاولة 
الحوار والتفاهم، هذا ما كان متوقعا 
جديد  رئيس  اختيار  تم  ملا  ومتأمال  
للجزائر أو عند  تعيني لعمامرة على 
مع  دشن،  الذي  الدبلوماسية،  رأس 
بالتهجم  األول  يومه  الشديد،  األسف 
على املغرب وكأنه وزير حربية وليس 

وزيرا للدبلوماسية.
     عندما كنت أزاول مهامي بصفة 
وزير مفوض بالسفارة املغربية بعمان 
ما بني 2001/ 2005، كان لي صديق 
السفارة  من  دبلوماسي  وهو  حميم 
خالل  بيننا  حوار  وفي  األمريكية، 
استعدادات  2003، حول  يناير  شهر 
لغزو  األمريكية  املتحدة  الواليات 
لـي  قـال  والغايات،  املسببات  العراق 
العرب   « إن  األمريكي  الدبلوماسي 
التاريخ  دروس  من  يستفيدون  ال 
ومن تجاربهم املريرة، فيكررون دوما 
أخطاءهم القاتلة...«. فهل نحن اليوم 

أمام خطأ عربي جديد؟ 
    

   ) *( دبلـومـاسي سـابـق

نداء للجزائر من اأجل احلكمة والتب�صر 

   

الذين يستحقون منا ألف تحية، ألف احترام وتقدير هم 
عمال النظافة )موالني النظافة( الذين يعملون بروح مهنية 
أزبالنا...  من  وتخليصنا  وتطهيرنا،  تنقيتنا  على  عالية 
الذين يعملون على تنظيف مدينتنا بشوارعها وأحيائها... 
وتضحية  بصبر  وتهوراتنا...  حماقاتنا  يتحملون  الذين 

يغسلون أوساخنا...
يحتفلون  والناس  األضحى،  عيد  يوم  بوجدة، وصباح 
الخرفان  وأحشاء  بأغلفة  يلقون  واألحباب،  األهل  وسط 
عمال  بتلذذ...  للشواء  ليتفرغوا  والشوارع  األزقة  إلى 
النظافة كانوا جاهزين، جنود يخوضون معركة التنظيف 
يدقون  واألحياء،  الشوارع  يجوبون  كانوا  والتجميل... 
بالواجب  قاموا  وفعال  الساكنة...  وينبهون  األبواب 
األضحى،  يوم  وجدة  تنظف  وجدة  مرة،  وألول  وزيادة... 
وتخلصت من األزبال والروائح الخبيثة واملسمومة... هذا 

العيد كان األمر مختلفا وجديا...
إدارة،  للجميع؛  تحية  بوجدة،  النظافة  لعمال  فتحية 
االحترام  يستحقون  إنهم  وعمال...  أطر  مسؤولني، 

والتقدير....
من املعلوم أن العمل اليدوي أو الجسدي كان ينظر إليه 
عند  سواء  القديمة  املجتمعات  في  وازدراء  احتقار  نظرة 
أن  يعتقدون  اليونان  كان  فقد  الرومان...  عند  أو  اليونان 
الشغل يعني العذاب والتعب، ويرون أن هناك نوعني من 

الفاعلية البشرية:
أو  )الذهني(  الفكري  العمل  أي  الفكرية  _الفاعلية 
خاصة  محترمة  عليا  فاعلية  وهذه  )الفلسفة(،  الحكمة 
بأفراد الطبقات العليا في املجتمع، وهم أساسا املواطنون 
األحرار أي السادة، ولذلك يختص هؤالء بممارسة املعرفة 
النظرية، والتأمل الفلسفي، وتسيير شؤون اإلدارة وتقلد 

املهام السياسية، واالهتمام بفنون الحرب.
_أما الفاعلية الثانية فهي الفاعلية الجسدية أي العمل 
أن  يجب  محتقرة،  دنيا  فاعلية  وهي  )املمارسة(،  اليدوي 
تسند إلى الطبقة السفلى في املجتمع أال وهي طبقة العبيد.
الفيلسوف  هذا  صور  مثال،  أفالطون  جمهورية  ففي 
جماعة خيالية تنقسم إلى طبقات ثالث كل منها منفصلة 
عن األخرى بشكل قاطع، ولكل منها صفة معدنية خيالية: 
طبقة  للحكم.  ذهبي،  فكري  قالب  ولديها  الحكام،  طبقة 
الجنود أو األعوان، ولديها قالب خليط من الفضة، للحرب 
تشارك  وهي  العمال،  طبقة  الدولة.  في  البوليس  وأعمال 
في املعادن الدارجة، للقيام بالعمل في املجتمع وللرضوخ.
اليونان،  ازدراء  عن  بالعمل  الرومان  ازدراء  يقل  وال 
ولذلك  والعبيد.  الحيوان  على  تنزل  يعتبرونه مصيبة  إذ 
ينصرف السادة إلى العمل الذهني وإلى احتراف الجندية 
وممارسة الرياضة، بل أن األناجيل نفسها كانت تنظر إلى 
العمل على أنه فعل ذليل حقير، وأنه مشقة وتعب يعبران 
عن عقاب موجه إلى اإلنسان، »اإلنسان الخطيئة«، عندما 

قذف به إلى األرض...
كل  في  امتد  اليدوي-الجسدي  للعمل  التحقير  وهذا 
أألزمنة واألمكنة؛ تحقير للمهن والحرف اليدوية وتحقير 
لعمالها واملشتغلني بها... ونحن في املغرب نالحظ نظرة 
في  تتمثل  دونية  نظرة  وألصحابها؛  املهن  لهذه  املغاربة 

ظروف االشتغال وأشكال التعامل وهزالة األجور...
النظر  إعادة  تتم  كورونا؛  جائحة  زمن  وفي  واليوم، 
وتصحيح الكثير من التمثالت الخاطئة؛ وعادت إلى املهن 
مهمة  وغير  عادية  البعض  يعتبرها  كان  التي  البسيطة، 
والحساسية  الحيوية  كل  تعني شيئا،  وال  مرئية  غير  أو 

الحقيقية التي لها.
اكتشف املغاربة أن أهلنا الذين يتولون نظافة أحيائنا 
نضعه  ما  عناء  يوميا  أنفسهم  يكلفون  وهم  أهمنا،  هم 
نحن في الحاويات وال نشغل بالنا بالبحث له عن املسار 

واملسير.
يخلفوا  لم  والذين  النظافة  على  للقائمني  عالية  فتحية 
بالنصر  بإيمان قوي  الوباء  املوعد وواصلوا عملهم ضد 

عليه.
اكتشف املغاربة، إذن، العديد من املهن التي كانت تبدو 
لهم عادية وربما نافلة، والحياة تعود إليها في زمن الشدة 
لن  الرخاء  حني  أنهم  ووعدوها  أنفسهم  وواعدوا  هاته 
ينسوا هاته املهن، ولن ينسوا هاته الفئات، ولن ينسوا أن 
هذا الدرس القاسي، الذي نمر منه اليوم، سيكون ذا معنى 
بأقل األضرار ولم نعد الرتكاب  إذا خرجنا منه  وذا قيمة 
نفس األخطاء التي جعلتنا ننسى العديد من األساسيات 
الحقيقية في الحياة، قبل أن يذكرنا بها هذا الوباء بقسوة 

ودون رحمة.
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 عبد السالم المساوي
محمد العربي هروشي

ماذا بعد ال�صمت الدبلوما�صي
 بني املغرب واإ�صبانيا ؟

مـحمـد بنـمـبارك)*(    

عمال النظافة هم اأهمنا



فيلم »أولد« يتصدر شباك التذاكر األمريكي»همسة وصل«عنوان معرض تشكيلي للفنانتين آمال الفالح ونادية غسال

بالدار  »أمالغام«   )Amalgame( رواق  يحتضن 
البيضاء معرضا تشكيليا للفنانتين آمال الفالح ونادية 
الفترة  في  ينظم تحت عنوان«همسة وصل«   ، غسال 
الممتدة ما بين 31 يوليوز الجاري و 9 غشت المقبل.

الرواق  هذا  به  يدشن  الذي  المعرض،  هذا  ويضم 
ترتكز  تشكيليا، حيث  أربعين عمال  أنشطته،  انطالق 
خافت  بصوت  الدهشة  على«  الفالح  الفنانة  أعمال 
على شكل مونولوغ للخروج بالعمل من طوره التقني 
والمعرفي بأصول وأبجديات التشكيل إلى عوالم مشدودة 
ومشدوهة لجمالية الوجود من منطلق تمثالت وتمظهرات 

تشخيصية كان الجسد موضوعها ».
فنانة عصامية   نادية غسال  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
من مواليد خريبكة، تقيم حاليا بالمحمدية، وتعمل منذ 
مدة ، على صقل موهبتها الصباغية، من أجل تطوير 
وتعميق معارفها التشكيلية وإثراء منجزها التشكيلي 

بالمزيد من الدقة واإلتقان.
أما آمال الفالح العصامية، المزدادة أيضا بمدينة 
بالفن  الكبير  الولع  تملك  فمنذ حداثة سنها  خريبكة، 
الصباغي، إذ شاركت في أول معرض جماعي بمبادرة 
من إحدى اإلعداديات في إطار أنشطتها الثقافية والفنية.
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م. نايت  للمخرج  »أولد«  الجديد  الرعب  تصدر فيلم 
شياماالن إيرادات شباك التذاكر في أسبوعه األول في 
صاالت السينما األمريكية الشمالية، حاصدا 16,5 مليون 
دوالر، وفق أرقام شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
ويدور الفيلم حول عائلة محاصرة على الشاطئ يواجه 
أفرادها فجأة الشيخوخة المبكرة، ويؤدي بطولته غايل 

غارسيا برنال وفيكي كريبس.
وقد تبعه في المركز الثاني فيلم »سنايك أيز«، أحدث 
إنتاجات »باراماونت« ضمن سلسلة »جي آي جو«، مع 

13,4 مليون دوالر.
أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم ديزني »بالك 

ويدو« بطولة سكارليت جوهانسون، مع إيرادات تقرب 
من 11,6 مليون دوالر.

»سبايس  المتحركة  والرسوم  الحركة  فيلم  وتراجع 
جام: إيه نيو ليغاسي«، إلى المركز الرابع بعدما تصدر 
 9,6 بلغت  عائدات  مع  الماضي،  األسبوع  التصنيف 

ماليين دوالر.
األمريكي  ال��دوري  نجم  يخوض  الفيلم،   هذا  وفي 
للمحترفين )ان بي ايه( ليبرون جيمس ضمن فريق واحد 
وشخصيات أخرى من  مع األرنب الشهير »باغز باني« 

عالم »لوني تيونز«، مباراة بالغة األهمية بكرة السلة.

الحـسـيـن َفــْســَكا  

المعاريف  بحي  زفزاف«  »محمد  الثقافي  المركب  شهد 
َوقََّعْت  فنيا  2021 حفال  يوليوز   9 الجمعة  يوم  بالدارالبيضاء 
خالله مجموعة«السهام«ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان«ْتعيْش 
ْبالدي«، و الذي يضم خمس أغان هي:«ْتعيْش ْبالدي«)التي يحمل 
و«ْحكاَيْة  دي«  اْلُمَحمَّ و«اْلَحّيْ  و«اّياْم كورونا«  األلبوم اسمها( 

َلْبِنّياْت« و«ِباْسْم النِّضاْل«.
أغاني  وعشاق  والمثقفين،  الفنانين  من  ثلة  الحفل  حضر 
للجالية  تمثيلية  مع  خارجها،  ومن  المدينة  من  المجموعات 

المغربية بالخارج. 

حفل رائق بنكهة الفوز
فريق«االتحاد  فوز  حدث  مع  تزامنه  الحفل  هذا  لطائف  من 
فريق«النادي  ع��ل��ى  ال��ق��دم  ل��ك��رة  البيضاوي«)الّطاْس( 
القنيطري«)الكاْك( في مباراة سد، وهو الفوز الذي مكنه من الحفاظ 
على مكانته بالقسم الوطني الثاني، وبالتالي االنفالت من النزول 
إلى قسم الهواة؛ ومعلوم أن معقل الفريق هو«الحي المحمدي« 
الذي انبثقت منه المجموعة السهامية وقبلها المجموعة صاحبة 
الريادة«ناس الغيوان« ثم المجموعات األخرى التي ظهرت قبل 
السهام والتي جاءت بعدها، وقد كانت معرفة النتيجة النهائية 
للمباراة لحظة فارقة في الحفل، إذ تجاوب الجمهور مع الحدث، 
التي  المحمدي«،  أغنية«الحي  أداء  بإعادة  المجموعة  وطالب 
تضمنها األلبوم، في ترديد جماعي حاشد للمجموعة والجمهور 

معا.
خط إبداعي متميز

اختارت مجموعة السهام لنفسها نهجا إبداعيا واضحا منذ 
كلمات  الكبرى  مالمحه  على  حافظت  خطا  اآلن،  إلى  تأسيسها 
ومضامين ولحنا وتوزيعا وأداء وعزفا، ولعل هذه المحافظة على 
سمات بعينها في الشكل والمضمون ما جعل المجموعة تعلن 
وجودها المتجدد في كل إبداعاتها، عكس مجموعات أخرى كثيرة 
اندثرت وباد ذكرها ألنها عجزت عن خلق خط إبداعي متفرد تعرف 
به وتاهت في غياهب التقليد أو العشوائية في االختيارات الفنية 
الكبرى على مستوى الكالم المغنى واأللحان والعزف والمظهر 
العام)/الهندام( ألعضاء المجموعة، وربما العجز أو الفشل على 

المستويين اإلداري والتسييري.
ولألمانة فليست مجموعة السهام وحدها التي نجحت في هذا 
الذي ضمن لها البقاء واالستمرار، إذ تلتقي  المسار«التفردي« 
في هذا المآل اإليجابي مع مجموعات أخرى مازالت حاضرة في 
المشهد الغنائي«المجموعاتي« و إن بتفاوت في قوة الحضور 
واإلشعاع مقارنة بالمجموعات األخريات أو مقارنة بين حاضر 

كل مجموعة على حدة وماضيها.
إن«التفرد« في الخط اإلبداعي العام هو سر بقاء مجموعاتنا 
الحالية، سواء الرائدة المؤسسة ك�«ناس الغيوان«، أو التابعة 
المجددة بدءا ب�«جيل جياللة« ثم«لمشاهب« و«تكادة« و«السهام« 
و«مسناوة«، أو النسخة األمازيغية لفن أغاني المجموعات متمثلة 
في مجموعة«إزنزارن«؛ وإن تراجع وهج »المحصول« العام لها 
جميعا مقارنة بالبدايات السبعينية والثمانينية من القرن الماضي. 
وال شك أن هناك عوامل أخرى وازنة ال يمكن إغفالها ساهمت في 
هذا«البقاء« و«التفرد« على السواء بالنسبة ل�«السهام« نرى في 
مقدمتها محدودية تأثير تغير التركيبة البشرية للمجموعة، خالفا 
لمجموعات أخرى تأثرت أكثر في هذا الباب تبعا لوفيات أعضاء، 
أو اعتزالهم الختيارات وقناعات شخصية محضة، أو انتقالهم 

إلى مجموعات أخرى، أو تغييرهم شكل اإلبداع الفني ككل...  
خالل  من  اعتقادنا،  حسب  السهام،  مجموعة  نجحت  ولقد 
ألبومها الجديد، في تكريس مسار ربحها رهان«البقاء«، إضافة 
إلى«صيانة« التفرد الذي عرفت به، وذلك على كافة المستويات.

«المضامين و«إلحاحية
الراهن المجتمعي 

تميزت مواضيع أغاني مجموعة«السهام«، منذ نشأتها قبل 
أزيد من أربعة عقود خلت إلى حين صدور ألبوم«ْتعيْش ْبالدي«، 
بارتباطها الوثيق بالراهن المجتمعي وحياة الناس، سواء في بعد 
هذا الراهن اإلنساني والكوني، أو على مستوى االنتماء القومي 
والوطني؛ ولكأن قضايا هذا الراهن«تلح«على أعضاء المجموعة 
إلحاحا فيأبى ُمْنَتُجها اإلبداعي إال أن ينعتق من مخاض صاخب 
ٍة« ترفض الحياد رفضا باتا، وتنخرط  جياش ذي حمولة«ِرساالِتيَّ

في قضايا المجتمع واالنسان والكون انخراطا.
غنت المجموعة في الماضي ومازالت أصوات أفرادها تصدح 
وتصيح منبهة ألوضاع المغترب المشوق المنتفض سدى داخل 
مصيدة«اْلَبّراني«، والمهاجر القروي الضائع في متاهات اإلسمنت، 
والعاطل المغلوب على أمره، وعاملة المصانع«حاملة الهم« الفردي 

واألسري...
والمجموعة من أَبََّنْت مهدور الدم في«كوسوفو«، وَشيََّعْت مأسور 

الحقوق في السليبة »فلسطين«...
زمن  في  والسلوك  األخ��الق  عيوب  كشفت  من  والمجموعة 

البارابول والعولمة...  
وبالمقابل، َنَشَدِت المجموعة عالما يسوده العدل، ويحفه السالم، 

وتلحمه المحبة والتسامح، وتقوده بوصلة الرجوع للقيم...
لكن المجموعةهي أيضا من َتَغنَّى بالعرس واألفراح وطقوس 

شرب الشاي... 
تحتفي بقدسية وحدة  وهاهي المجموعة في«ْتعيْش ْبالدي« 
وطنها، وتحيي ذكرى وأمجاد حارة مولدها ونشأتها، وتقف إجالال 
يالٍت ُجِزيَن جزاء«ِسنِّمار«، وتفضح نوايا من  لذكرى فتيات ِشغِّ
يستتر بعكس نواياه الوصولية السمجة، وتتساءل عن ضلوع ابن 
آدم في تفشي الجائحة الكورونية الرهيبة؛ وبذلك يظل ربرتوار 
المجموعة منسجما تماما مع أهدافها، كما جاء في المطوى المرفق 
بالقرص الموزع على الحاضرين في حفل توقيع ألبومها الجديد:

»... أن نكون حاضرين بإبداعاتنا في خضم كل نضال يروم 
تطور وتقدم بالدنا)...( راصدين ومتتبعين كل التقلبات واألحداث 

العالمية«.
شساعة الحقل اللغوي:

مجموعة  ُمْنَجز  على  تهيمن«العامية«المغربية)/«الّداِرَجة«( 
السهام؛ غير أن«عامية« السهام غنية ِغَنى المضامين، بعيدة كليا 
 » عن جرأة توظيف الخادش من القول كما في بعض تجارب«الّراّبْ
الشبابي المعاصر أو بعض«الّراي«، قريبة من عامية«َوْلْد َلْبالْد« 
سواء كان مثقفا من النخبة أو كادحا من البروليتاريا أو مستور 

الحال من الطبقة الوسطى...
عامية«السهام« راقية مهذبة منقحة، الخوف من سماعها انفرادا 

أو جماعيا وسط األهل واألسرة واألحباب...
والكبير،  الصغير  يقبلها  األعمار  بين  عامية«السهام«ممتدة 

ممتدة بين النوعين البشريين يستوعبها الخشن واللطيف...
عامية«السهام«من حيث المضمون، كما عهدناها، هادئة، حنون 

رؤوم، تواكب المتلقي في الموقف الصعب والمصاب اْلَجَلل:
يماْت؟ آْش ْحَلْمُتو يا ْلمِّ

واْشُنو َشْفُتو ْف الْمناْم؟
باْح َلْبِنيَّاْت اللِّي َخْرُجو فالّصْ

الْم؟!... )1( ْعالْش ما َرْجُعو فالّظْ
وعامية«السهام«من حيث الشكل، كما عهدناها أيضا، تتاخم 
اَذِة التي يزدان بها  حدود االستعارات والكنايات والتوريات اأْلَخَّ

بستان ِعْلَمِي البيان والمعاني في لغة الضاد: 
ْعصاْر  ْغَفْلنا وَفْقنا َبْعد اإْلِ

ْغَفْلنا وَفيَّْقنا َصْهْد الّناْر
ة َنْتَسنَّاْو اْلِقطاْر ْفُكّلْ َمَحطَّ

نا وطاْل ااِلْنِتظاْر)2( داْز وَخالَّ
لكننا نحسب أهم إنجاز للمجموعة َتَغلُُّبها على طابع«التقريرية« 
الذي يسم عادة المواضيع المواكبة للراهن المجتمعي، أو المتفاعلة 
مع الشأن العام، أو الراصدة المستجدات الحياتية اليومية، أو 

الموثقة والمسجلة معلومات للذكرى وللتاريخ. 
إن للمجموعة في هذا الباب جرأة عجيبة في تناول مواضيع 

»تقريرية« بطبيعتها، وقدرة فائقة على تحويل«النقل والتوثيق 
اإلخباريين« لتلك المواضيع إلى صيغ لغوية وأسلوبية »فنية« 

مستساغة)3(، ومن ذلك:
جاْت اْلَحْمَلة اْلَمْسعوَرة)4(

َلْبِنّياْت َمْقهوَرة
واْلحاَلة َمْضروَرة

يماْت)5( جاْت االْخباْر للمِّ
ومنه أيضا:

ة َعْمَراْت)6( وَحّجاْت ال آالْف اأْلُمَّ
ال َمعاِلْم اْلعاَلْم ْبقاْت كي كاَنْت

ال َأْسواْق اأْلَْمواْل ْجراْسها َدّقاْت
ْنساْن َوْقفاْت وزاَلْت )7( ال آالْم اإْلِ

ومنه أيضا:
َمْن »َكْرياْن َسْنْطراْل«)8(

َخْرجو ْنسا وْرجاْل
ُمْبِدعيْن وَأْبطاْل

)...(
يا«تيراْن الّطاْس«)9(

»اْلَبْيضا«)10( و«اْلغيواْن«)11(
واْلِفْكْر باأْلََلواْن

ة)13(   عاَدة«)12( َمْجَمْع اللَّمَّ و«السَّ
ولعل هذا التناسق السلس بين المضمون والشكل في«متن« 
أبرز  الموضوع،  تناول  في  »التقريرية«  السهام، واالنفالت من 

معالم الجودة في مأثور المجموعة«الكالمي«.         
في رحاب »الماندولين«:
إن لهذه اآللة لسحرا!...

التواصل  قنوات  بعض  عبر  متداول  لها  مصور  حديث  في 
التحاق«محمد  ظ��روف  عن  حديثها  معرض  وفي  االجتماعي، 
باطما«رحمه اهلل بمجموعة »لمشاهب«، تذكر الفنانة »سعيدة 
بيروك« ما باح لها به هذا الفنان الذي سيصبح زوجها بعد ذلك 

االلتحاق، إذ أسر إليها أن ما جذبه ل�«لمشاهب« أمران: 
»اْنِت واْلماْندوليْن«!... 

ومعلوم أن من كان يعزف هذه اآللة الساحرة آنذاك هو«الشريف 
المجموعات  أغاني  في  الماندولين  ملك  اهلل،  رحمه  لمراني« 
َرها، وصال وجال كما شاء بينها وبين  َطوَّ بالمغرب، وهو من 
أخواتها من«الوتريات«، بما في ذلك«السيتار«)الهندي الموطن(!...

المرجعية  التراثية  األجواق  في  دور«الماندولين«  ومعروف 
المغربية كأجواق«الطرب الغرناطي«، ودورها أيضا في الموسيقى 
الشعبية ما بعد«العيطة« كما عند«الحسين السالوي« رحمه اهلل.

ولعل تواجد آلة الماندولين لدى مجموعة السهام، وتواجد عازف 

جيد يتقن«استنطاقها« في شخص الفنان«عبد المجيد مشفق«، 
عّراب المجموعة، من العوامل األساسية التي جعلت«السهام« أقرب 
ما يكون ل�«لمشاهب« من أية مجموعة أخرى: فأنغام الماندولين، 
المقطوعات  من  كثير  في  المختارة  األلحان  نوعية  إلى  إضافة 
شيئا بديهيا  السهامية، تجعل هذا االقتراب من »لمشاهبيات« 

ال غبار عليه.)14(
ُيْحَسُب ل�«عبد المجيد مشفق«، إضافة إلى مشاركته الصوتية 
الوازنة جماعيا وفي الصولوهات، أنه يعشق هذه اآللة الشجية 
أنغامها عشق الصب الولهان، مرتبط بها ارتباط المخلص الوفي. 
ومن وفائه أنه يحتفظ بآلته األولى كما أسر لي ذات أسبوع 
ثقافي بإحدى المؤسسات التعليمية التي كنت ُأَدرُِّس فيها، حيث 
أحيى صحبة أخيه »خالد مشفق« أمسية تجاوب معها التالميذ 
تجاوبا منقطع النظير، أذكر من تجلياته سعي إحدى تلميذات 
اإلناث  من  فتية  مجموعة  تأسيس  إلى  الحفل،  إثر  المؤسسة، 
هاْم«!... ولعل األخ »خالد«، خاصة، يتذكر  سمتها آنذاك«ْبناْت السِّ

هذا األمر.
»الكونترباس«  آلة  على  انفتاحها  ككل  للمجموعة  ويحسب 

الوترية اإليقاعية، وانفتاحها على اآللة الجامعة:«األورغ«...
سواء  وبهاء  رونقا  السهامية  لأللحان  األورغ  أض��اف  لقد 
المقدمات  في  معها  التناوب  عند  أو  الماندولين،  في مصاحبة 
الموسيقية)15(، أو في البينيات النغمية الواصلة بين المقاطع 
المغناة)16(، وإن كنا نرى مساهمة األورغ في األلبوم )وما قبله( 
أكثر  زمنية  مساحات  تخصيص  يزيد  ولن  مازالت«محتشمة«، 
وأكبر لألورغ في أغاني السهام، في نظرنا، إال توهجا وبهاء، 
التام  وتكاملهما  نغما،  واألورغ(  )الماندولين  اآللتين  النسجام 

عند التلقي السمعي.  

أصوات بال حدود
 في أغاني«السهام« تشدو حناجر سخية، وتتمدد حبال

 صوتية شجية وتتقلص، في توزيع متقن تحس معه أن هذا
َل« على مقاس هذا المؤدي بعينه ال غيره ...المقطع«ُفصِّ

باقة من األصوات متناسقة، فيها ما يكفي من التنوع بين«الحاد« 
)Aigu( و«المنخفض« )Grave( وما بينهما، تتألق عند األداء 
الفردي، وتتآزر عند الجماعي، في احتفالية صوتية تشنف األسماع 

وتأسر الوجدان!
تلك هي السهام«صوتيا«، ال نشاز بين«جوابها« و«قرارها«، 
تصعد بك إلى قمة المتعة  في طلعاتها، وترسو بك في انتشاء 

عند االنخفاض. 
على سبيل التركيب:

االستمرارية؛  متن  على  طويل  سفر  عنوان  السهام  مجموعة 
ناضلت، كمثيالتها، إداريا وماليا وفكريا من أجل البقاء في ظل 
منظومة مؤسساتية رسمية ال تتبنى دائما مثل هذه التجارب بما 
يكفي من الدعم والمواكبة والتشجيع والتحفيز؛ إال أن المجموعة 
استطاعت رغم ذلك تجاوز البقاء واستمرارية العطاء معا، فحققت 
جودة ذلك العطاء في«تعيش بالدي«، وقدمته لنا تماما كما جاء 

في المطوى التوثيقي لأللبوم:  
وتوزيع  جميل،  وأداء صوتي  راقية،  موسيقية  »... في حلة 
موسيقي يليق بهذا المنتج الفني المجموعاتي الذي نروم من 
خالله تعزيز مكانتنا داخل هذه المنظومة الموسيقية التاريخية، 

والرفع من قيمتها«.

هوامش
1( من األغنية الرابعة في ترتيب األلبوم:«ْحكاَية َلْبِنيَّاْت«.

2( من األغنية الخامسة في ترتيب األلبوم:«ِباْسم النِّضاِل«.
ال شك أن للتركيبة اللحنية وتوزيع األصوات والبينيات   )3
َلِة للمقاطع دورها أيضا في »تخفيف« حدة االنجذاب  الكالمية الُمَكمِّ

نحو الوصف والتعبير الكالميين التقريريين. 
4( المقصود حادث غرق عامالت معمل النسيج بطنجة جراء 
المعمل  في  المياه  وتجمع  غزيرة  أمطار  عن  ناتجة  فيضانات 

المتواجد في قبو المبنى.
5( من األغنية الرابعة في ترتيب األلبوم: »ْحكاَيْة َلْبِنّياْت«.

6( المقصود:«ِاْعَتَمَرْت« )/أدت مناسك العمرة(.
7( من األغنية الثانية في ترتيب األلبوم:«اّياْم كورونا«. 

8( االسم األصلي ل�«الحي المحمدي«إبان الحماية الفرنسية.
ملعب فريق«االتحاد البيضاوي«، فريق الحي المشهور،   )9

.»TAS« :و«الّطاْس« اختزال اسمه باللغة الفرنسية
10( التسمية التي يعرف بها فريق«االتحاد البيضاوي«، وقد 
اكتسب هذا االسم الرتداء العبيه اللون األبيض كفريق«ريال مدريد«.
فن  في  ال��رائ��دة  الغيوان«  مجموعة«ناس  المقصود:   )11

المجموعات الغنائية.
12( تتوسط منطقة)/درب( »السعادة« الحي المحمدي، ومن 
معالمها السينما والمقهى اللتان تحمالن نفس االسم ودار الشباب.               
دي«. 13( من األغنية الثالثة في ترتيب األلبوم: »اْلَحّيْ اْلُمَحمَّ

لقطعة«الَحّيْ  الموسيقية  المقدمة  تشابه  ذل��ك  م��ن   )14
لمشاهب.  لمجموعة  »ْخليلي«  الشهيرة  األغنية  دي«مع  الُمَحمَّ
لكننا، إذ نقول«االقتراب«، نعي ما نقول، وال ننفي ما سبق ذكره 

عن«التفرد«، خاصة على مستوى المواضيع و المضامين.
وفي  الجديد؛  األلبوم  في  نموذجا، كما  15( »ْتعيْش ْبالدي« 

أغان سابقة ك�«َأتاْي ْبالدي« و«ْحزيَنة«. 
16( »اّيام كورونا« و«ْحكاَيْة َلْبِنّياْت«نموذجا.   

ألبوم «ْتعيْش ْبالدي« جديد مجموعة «السهام«

رهان اال�ستمرارية في فن اأغاني المجموعات
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n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 
4رقم 2 تطوان

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس

2021/07/28

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكـة املغربيـة
وزارة الداخليــة

إقليــــــم تارودانــت
دائرة إغـرم

قيادة ولقاضي
الجماعة الترابية ولقاضي

مصلحة الصفقات
إعـــالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2021/04  
غشت   24 الثالثاء  يوم  في 
العاشرة  السـاعة  علـى   2021
في  سيتم  صباحا،   )10(
بجماعة  قاعةاالجتماعات 
فــتح  تارودانت،  إقليم  ولقاضي 
األظرفة املتعلقة بطلـب العروض 
إحداث  ألجل:  أثمــان  بعروض 
دوار  لتزويد  استغاللي  ثقب 
الصالح  باملاء  نتزكى«  »إغير 
إقليم  ولقاضي،  بجماعة  للشرب 

تارودانت.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بجماعة  الصفقات  بمصلحة 
تحميله  كذلك  ولقاضي.ويمكن 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية:
www.marchéspublics.

 gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
عشرون  في)20.000.00درهم( 

الف درهم.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
مائة  مبلغ)199200.00درهم( 
و تسعة وتسعون ألف و مائتي 

درهم.  
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وايداع ملفات املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
2.12.349 الصادر في 8 جمادى 
)20مارس2013(   1434 االولى 
و  العمومية  بالصفقات  املتعلق 
بهذه  الخاص  االستشارة  لنظام 

الصفقة.
ويمكن للمتنافسني:   

ملفاتهم  ومعالجة  إيداع  إما   -
بوابة  طريق  عن  إلكترونيًا 
الصفقات العمومية املشار إليها 

أعاله؛
إما إرسال أظرفتهم عن طريق   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى املصلحة املذكورة أعاله.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما    -
الصفقات  مصلحة  بمكتب 

بجماعة ولقاضي.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
إن الوثائق املثبتة الواجب االدالء 

بها هي تلك املنصوص عليها في 
املادة 9 من نظام االستشارة.

ع.س.ن/2984/ا.د
*************
اململكـة الـمغربية

وزارة التجــهيز والـنقـل 
واللوجستيك واملاء

الـمديريـــــــة الجهـويـــــة 
للتجـهيــز

والنقل واللوجستيك واملاء 
لجهـــة فاس مكناس

مصلحة السوقيات واملعدات 
بفاس

إعــالن عن طلب عــــروض 
مفتــوح

 SLMF/01/2021 :رقم
على    2021 شتنبر    15 فـي 
العاشرة صباحا  سيتم  الساعة 
في مكاتب السيد رئيس مصلحة 
كريم  حي  املعدات  و  السوقيات 
فتح  فاس  الدكارات  العمراني 
العروض  املتعلقة بطلب  األظرفة 
ألجل:  مفتـوح  أثمان  بعروض 
العمومية  االشغال  آليات  اقتناء 
للثلوج  كاسحات  )شاحنات 
مالحات(  و  بمالحات  مزودة 
السوقيات  مصلحة  لحساب 

واملعدات بفاس.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بمصلحة  املحاسبة  بمكتب 
كريم  حي  واملعدات  السوقيات 

العمراني الدكارات فاس.
الكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  من 

بالعنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  *حدد 
درهم   الف  اربعمائة  مبلغ:  في 

)400.000.00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  *كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
درهم  ماليني  عشرة  مبلغ  في 

)10.000.000.00درهم(. 
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
 27 الـمواد  ملقتضيات  مطابق 
و29 و31 من املرسوم رقم -349
جمادى   8 في  الصادر   12-2
)20مارس2013(   1343 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

طريق  إما إرسال أظرفتهم عن   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى املكتب املذكور.
وصل،  مقابل  إيداعها  إما   -
بمصلحة  املحاسبة  بمكتب 
كريم  حي  واملعدات  السوقيات 

العمراني الدكارات فاس.

لرئيس  إما تسليمها مباشرة    -
العروض عند بداية  جلسة طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- إما تقديم العروض على حامل 

ورقي او ارسالها الكترونيا.
الوصفية  الوثائق  البيانات  *إن 
املطلوبة  التقنية  واملستندات 
يجب  العروض  طلب  بملف 
املحاسبة  بمكتب  إيداعها 
واملعدات  السوقيات  بمصلحة 
الدكارات  العمراني  كريم  حي 
فاس قبل 14  شتنبر 2021 على  

الساعة الثانية عشرة زواال.
الواجب  املثبتة  الوثائق  *إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   3 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2987/ا.د

*************
اململكـة الـمغربية

وزارة التجــهيز والـــنقــــل 
واللوجستيك واملاء

الـمديريـــــــة الجهـويـة 
للتجـهيــز

والنقل واللوجستيك واملاء 
لجهـــة فاس مكناس

مصلحة السوقيات واملعدات 
بفاس

إعـالن عن طلب عــــروض 
مفتــوح

 SLMF/02/2021 :رقم
على    2021 شتنبر    15 فـي 
صباحا   عشرة  الحادية  الساعة 
رئيس  السيد  مكاتب  في  سيتم 
واملعدات  السوقيات  مصلحة 
الدكارات  العمراني  كريم  حي 
فاس فتح األظرفة املتعلقة بطلب 
العروض بعروض أثمان مفتـوح 
االشغال  آليات  اقتناء  ألجل: 
جرافات(  و  )رافعات  العمومية 
السوقيات  مصلحة  لحساب 

واملعدات بفاس.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بمصلحة  املحاسبة  بمكتب 
كريم  حي  واملعدات  السوقيات 

العمراني الدكارات فاس.
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  من 

بالعنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  *حدد 
درهم   الف  مائتي  مبلغ  في 

)200.000.00درهم(.
من  محددة  األعمال  تقدير  *كلفة 
مبلغ  في  املشروع  طرف صاحب 
الف  وخمسمائة  ماليني  ستة 

درهم )6.500.000.00درهم(. 
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 

وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
 27 الـمواد  ملقتضيات  مطابق 
و29 و31 من املرسوم رقم -349
جمادى   8 في  الصادر   12-2
)20مارس2013(   1343 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

طريق  إما إرسال أظرفتهم عن   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى املكتب املذكور.
وصل،  مقابل  إيداعها  إما   -
بمصلحة  املحاسبة  بمكتب 
كريم  حي  واملعدات  السوقيات 

العمراني الدكارات فاس.
لرئيس  إما تسليمها مباشرة    -
العروض عند بداية  جلسة طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- إما تقديم العروض على حامل 

ورقي او ارسالها الكترونيا.
الوثائق الوصفية  *إن البيانات, 
املطلوبة  التقنية  واملستندات 
يجب  العروض  طلب  بملف 
املحاسبة  بمكتب  إيداعها 
واملعدات  السوقيات  بمصلحة 
الدكارات  العمراني  كريم  حي 
فاس قبل 14  شتنبر 2021 على  

الساعة الثانية عشرة زواال.
الواجب  املثبتة  الوثائق  *إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   3 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2988/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف حجز عقاري عدد: 
29/2021

لفائدة: جيهان موساوي ومن 
معها الجاعلني محل املخابرة 

معهم 
بمكتب األستاذان الطيب 
العجاني ومحمد بنتومية 

املحاميان بهيئة وجدة
ضد: محمد بنقاسو ومن معه 
عنوانهم شارع محمد الديوري 

رقم 4 وجدة 
سيقع  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
 2021/09/15 األربعاء  يوم 
بقاعة  صباحا   11 الساعة  على 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
باملزاد  بيع  بوجدة،  االبتدائية 
العلني ألكبر وآخر مزايد ميسور 
املسمى  امللك  املحفظ  للعقار 
»ارزيزة284« ذو الرسم العقاري 
 123 مساحته   50518/02 عدد 

سيدي  بطريق  الكائن  مربع  متر 
معافة حي األندلس زنقة الورود 
عن  عبارة  وهو  وجدة.   17 رقم 
تتكون  واحدة  واجهة  لها  بناية 
صالون  على  يحتوي  سفلي  من 
ومطبخ ومرحاض وضواية وبهو 
يتوسطهم درج يؤدي إلى الطابق 
الذي يحتوي على ثالث  العلوي 
وبهو  ومرحاض  وحمام  غرف 

يتوسطهم. مع السطح بسترته.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
مبلغ  في  أعاله  للعقار  العلني 
)ثمانمائة  800.000,00درهم  

ألف درهم(.
زيادة  األداء مع  ويشترط ضمان 

3 % لفائدة الخزينة العامة.
وللمزيد من املعلومات أو االطالع 
على كناش الشروط أو التحمالت 
أو تقديم عروض، يجب االتصال 
باملحكمة  الضبط  بكتابة 
-مكتب  بوجدة  االبتدائية 
التنفيذ املدني- حيث يوجد ملف 
اإلجراءات رهن إشارة الجمهور.
ع.س.ن/2995/ا.د

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

عمالة إقليم الناضور 
الجماعة الترابية إيعزانن   
إعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوح 
رقم: 2021/02 
جلسة عمومية

على  غشت2021   24 يوم  في 
سيتم  صباحا  العاشرة  الساعة 
الترابية  الجماعة  رئيس  بمكتب 
املتعلقة:  األظرفة  فتح  إيعزانن 
باستغالل مأذونية سيارة األجرة 
 289 رقم  األول  الصنف  من 

)طاكسي كبير(.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بالجماعة  التقنية  املصلحة  من 

الترابية إيعزانن.
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

  gov.ma
-الضمان املؤقت محدد في مبلغ 
آالف  )سبعة  7000.00درهم 
املبدئي  الكراء  ثمن  حدد  درهم(. 
مبلغ:  في   العروض  النطالق 
آالف  )ثالثة  3050.00درهم 

وخمسون درهم(.
وتقديم  محتوى  يكون  أن  يجب 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
و31  و29   27 املواد  ملقتضيات 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
املتعلق  1434 )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

-إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
الترابية  الجماعة  رئيس  بمكتب 

إيعزانن.
البريد  طريق  عن  إرسالها  -إما 
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
-إما تسلم مباشرة لرئيس لجنة 
طلب العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.
عبر  الكترونيا  إرسالها  -إما 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
و31  و29   27 املواد  في  عليها 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434
كما  وهي  العمومية  بالصفقات 

يلي:
امللف اإلداري:

1( التصريح بالشرف. 
2( كناش التحمالت. 

3( وصل الضمان املؤقت.
4( شهادة تثبت أن املتعهد يوجد 
اتجاه  قانونية  جبائية  حالة  في 

الجماعة.  
ع.س.ن/2996/ا.د

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

 عمالة إقليم قلعة السراغنة
املجلس اإلقليمي

املديرية العامة للمصالح
قسم التنمية والتجهيزات
مصلحة الصفقات   

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
بعروض اثمان

رقم: 2021/26/م.ا
على   2021/08/23 يوم  فـي 
الحادية عشرة  صباحا   الساعة 
االقليمي  املجلس  بمكاتب  سيتـم 
عة  قا ( غنة ا لسر ا قلعة لة لعما
األظرفة  االجتماعات(فتـح 
املتعلقة بطلب العروض بعروض 
وتركيب  وضع  ألجل:  أثمـان 
بانضمة  الشمسية   االلواح 
للشرب   الصالح  باملاء  التزود 
الشطر  اإلقليم  دواوير  بمختلف 

األول.
- حدد مبلغ الضمان املـؤقت في 
مبلغ: 30.000.00د رهم )ثالثون 

الف درهما(.
مبلغ:  في  األشغال  كلفة  تقدير   -
)مليون  1.674.000.00درهم 
الف  وسبعون  وأربعة  وستمائة 

درهما(.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
املجلس  من  الصفقات  بمصلحة 

اإلقليمي لقلعة السراغنة.
الكترونيا  تحميلها  ذلك  ويمكنك 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 

وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
رقم    املرسوم  من  و31  و29 
2.12.349 الصادر في 8 جمادى 
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

طريق  عن  أظفرتهم  إماإرسال 
البريداملضمون بإفادة باالستالم 
باملجلس  الضبط  مكتب  إلى 

االقليمي لقلعة السراغنة
-إماإيداع أطرفتهم، مقابل وصل، 
بمكتب الضبط املجلس اإلقليمي 

بالعمالة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  -إما 
عند  العروض  طلب  مكتب 
بدايةالجلسة وقبل فتح األظرفة.

عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
طبقا  العمومية  الصفقات  بوابة 
واملالية  االقتصاد  وزير  لقرار 
20.14الصادر في8 من ذي  عدد 
شتنبر   4 موافق   1435 القعدة 
مساطر  بتجريد  املتعلق   2014
من  العمومية  الصفقات  إبرام 

الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   9 املادة  في  عليها 

االستشارة.
املتنافسني  على  -يستوجب 
عليها  مصادق  بنسخة  اإلدالء 
والتصنيف  التأهيل  شهادة  من 
بحسب القطاع والصنف األدنى 

على  وذالك  املطلوبة  واملؤهالت 
الشكل التالي:

J :القطاع *
الصنف: 3 

J3 :املؤهالت املطلوبة
املقيمة  غير  للمقوالت  بالنسبة 
اإلدالء  عليها  يتعني  باملغرب 
بامللف التقني كما هو محدد في 

املادة 9 من نظام االستشارة
ع.س.ن/2999/ا.د

ع.س.ن /2993/ إدع.س.ن /2986/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

 عمالة إقليم قلعة السراغنة
املجلس اإلقليمي

املديرية العامة للمصالح
قسم التنمية و التجهيزات

مصلحة الصفقات   
إعالن عن طلب عروض مفتوح 

بعروض اثمان
رقم: 2021/27/م.ا

 2021/08/23 يوم  فـي 
عشرة  الثانية  الساعة  على 
املجلس  بمكاتب  سيتـم  زواال  
قلعة  لعمالة  االقليمي 
االجتماعات(  )قاعة  السراغنة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتـح 
أثمـان  بعروض  العروض 
االلواح  وتركيب  وضع  ألجل: 
الشمسية بأنظمة التزود باملاء 
بمختلف  للشرب   الصالح 

دواوير اإلقليم الشطر الثاني.
املـؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   -
30.000.00درهم  مبلغ:  في 

)ثالثون الف درهما(.
- تقدير كلفة األشغال في مبلغ: 
)مليون  1.674.000.00درهم 
وسبعون  وأربعة  وستمائة 

الف درهما(.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمصلحة  العروض 
لقلعة  اإلقليمي  املجلس  من 

السراغنة.
تحميلها  ذلك  ويمكنك 
صفقات  بوابة  من  الكترونيا 
الدولة من العنوان االلكتروني 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم    املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

ع  أظفرتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  البريداملضمون  نطريق 
الضبط  مكتب  إلى  باالستالم 
لقلعة  االقليمي  باملجلس 

السراغنة.
مقابل  أطرفتهم،  -إماإيداع 
وصل، بمكتب الضبط املجلس 

اإلقليمي بالعمالة.
مباشرةلرئيس  تسليمها  -إما 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فتح  بدايةالجلسةوقبل 

األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
العمومية  الصفقات  بوابة 
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
20.14الصادر  عدد  واملالية 
 1435 القعدة  ذي  من  في8 
 2014 شتنبر   4 موافق 
إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 

الصفقات العمومية من الصفة 
املادية.

الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   9 املادة  في  عليها 

االستشارة.
املتنافسني  على  -يستوجب 
عليها  مصادق  بنسخة  اإلدالء 
من شهادة التأهيل والتصنيف 
والصنف  القطاع  بحسب 

األدنى 
واملؤهالت املطلوبة وذالك على 

الشكل التالي:
J :القطاع *
الصنف: 3 

J3 :املؤهالت املطلوبة
غير  للمقوالت  بالنسبة 
عليها  يتعني  باملغرب  املقيمة 
هو  كما  التقني  بامللف  اإلدالء 
نظام  من   9 املادة  في  محدد 

االستشارة
ع.س.ن/3000/ا.د

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

 عمالة إقليم قلعة السراغنة
املجلس اإلقليمي

املديرية العامة للمصالح
قسم التنمية والتجهيزات

مصلحة الصفقات
إعالن عن طلب عروض مفتوح 

بعروض اثمان
رقم: 2021/28/م.ا

على   2021/08/23 يوم  فـي 
سيتـم  زواال  الواحدة  الساعة  
االقليمي  املجلس  بمكاتب 
)قاعة  السراغنة  قلعة  لعمالة 
األظرفة  فتـح  االجتماعات( 
العروض  بطلب  املتعلقة 
أشغال  ألجل:  أثمـان  بعروض 
باملاء  علي  أوالد  دوار  تزويد 
الصالح للشرب التابع لجماعة 
قلعة  إقليم  بالسقايات  زمران 

السراغنة
-حدد مبلغ الضمان املـؤقت في 
)إثنى  مبلغ:12.000.00درهم 

عشرة ألف درهم(.
- تقدير كلفة األشغال في مبلغ: 
496.991.28درهم )اربع مائة 
وتسع  الفا  وتسعون  وستة 
درهما  وتسعون  وواحد  مائة 

و28 سنتيما(.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمصلحة  العروض 
لقلعة  االقليمي  املجلس  من 
كذلك  ويمكن  السراغنة. 
بوابة  من  الكترونيا  تحميلها 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

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

األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظفرتهم  إماإرسال 
بإفادة  البريداملضمون  طريق 
الضبط  مكتب  إلى  باالستالم 
لقلعة  االقليمي  باملجلس 

السراغنة.
أظرفتهم،مقابل  إيداع  -إما 
املجلس  الضبط  وصل،بمكتب 

اإلقليمي بالعمالة.
لرئيس  مباشرة  -إماتسليمها 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  بدايةالجلسة 

األظرفة.
إلى  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
بوابة الصفقات العمومية طبقا 
واملالية  االقتصاد  وزير  لقرار 
من  في8  الصادر   20.14 عدد 
 4 موافق   1435 القعدة  ذي 
املتعلق بتجريد   2014 شتنبر 
الصفقات  إبرام  مساطر 

العمومية من الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   9 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/3001/ا.د

*************
اململكـة املغربيـة 
وزارة الداخليــة

إقليـم تارودانـت 
دائرة أوالد برحيل 

قيادة الفايض 
جماعة ارزان

مصلحة الصفقات
إعـــالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2021/03  

25غشت  األربعاء   يوم  في 
العاشرة  السـاعة  علـى   2021
قاعة  في  سيتم  صباحا، 
ارزان  جماعة  اجتماعات 
األظرفة  فــتح  تارودانت  إقليم 
العروض  بطلـب  املتعلقة 
أشغال  ألجل:  أثمــان  بعروض 
الصالح  املاء  منظومة  تقوية 
جماعة  ارزان  بدوار  للشرب  
ارزان. يمكن سحب ملف طلب 
الصفقات  بمصلحة  العروض 

بجماعة ارزان.
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
 ) هم ر 2د 0 . 0 0 0 . 0 0 ( في

عشرون الف درهم .
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
)437.412.00درهم(  مبلغ 
اربعمائة وسبعة وثالثون الف 

واربعمائة واثنى عشر درهم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع  وتقديم 

ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349الصادر 
 1434 االولى  جمادى   8 في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:   

ملفاتهم  ومعالجة  إيداع  إما   -
بوابة  طريق  عن  إلكترونيًا 
املشار  العمومية  الصفقات 

إليها أعاله.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
املذكور  املكتب  إلى  باالستالم 

أعاله.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما    -
الصفقات  مصلحة  بمكتب 

بجماعة ارزان.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
االدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   9 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/3002/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد هبة 

أصل تجاري
ملف هبة عدد: 57/2021

حساب عدد: 2006
حررته  رسمي  عقد  بمقتضى 
كراعي،  منال  األستاذة 
 06 بتاريخ  بوجدة،  املوثقة 
مسجل  و2021/05/21، 
 2021/05/25 بتاريخ  بوجدة 
بلحسني  عمر  السيد:  وهب 
شارع   25 بـ:  الساكن  دريسي 
محمد الخامس الطابق الثاني 

الشقة 09 وجدة.
بلحسني  مليكة  للسيدات: 
بإقامة  الساكنة  دريسي 

الغولف إسلي رقم 14 وجدة.
*زكية بلحسني دريسي الساكنة 
شارع  سجلماسة  زنقة   24 بـ: 

بلفدير الدار البيضاء.
دريسي  بلحسني  *بشرى 
يعقوب  بشارع  الساكنة 
 14 رقم  تنوت  زنقة  املنصور 

وجدة.
التجاري  األصل  مجموع 
املنتوجات  لبيع  املخصص 
الفالحية الكائن بشارع محمد 
وجدة،   25 رقم  الخامس 
التجاري  بالسجل  املقيد 
تحليلي،   11377 رقم  تحت 
التجاري  وقد تم تقييم األصل 
بمبلغ  التسجيل  لغرض 
أللف   درهم  ألف  مائة  قدره 

)100.000,00درهم(.
املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 

أجل  داخل  بوجدة  التجارية 
يوما  عشر  خمسة  أقصاه 
املوالية للنشرة الثانية-تطبيقا 
للمادة 84 من مدونة التجارة.
ع.س.ن/3003/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بالدار 
البيضاء

املحكمة االبتدائية واملدنية 
بالدار البيضاء

مكتب التبليغات والتنفيذات 
القضائية

شعبة البيوعات العقارية 
واالصول التجارية

بيع عقار باملزاد العلني
ملف بيع عقار عدد: 

282 / 2021
لفائدة السيد محمد هموش
نائبه االستاذ محمد مكير 

املحامي بهيئة البيضاء
ضد السيد مصطفى جيدا

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
أنه  البيضاء  بالدار  املدنية 
على   2021/09/23 بتاريخ 
الزوال  بعد  الواحدة  الساعة 
باملحكمة   9 رقم  بالقاعة 
بالدار  املدنية  االبتدائية 
العقار  بيع  سيقع  البيضاء 
العقارية  باملحافظة  املحفظ 
الرسم  موضوع  بالبيضاء 

العقاري عدد: 63/18457
»L 22510« للملك املسمى

الكائن  49 متر مربع  مساحته 
بفرح السالم 1 عمارة 225 ب 
الدار   10 رقم  الثاني  الطابق 
شقة  عن  عبارة  وهو  البيضاء 

مكراة.
انطالق  ثمن  حدد  قد 
مبلغ  في  العلني  املزاد 
ويؤدى125٫00. 202   درهم 
 ٪  3 زيادة  مع  حاال  الثمن 
ويشترط ضمان االداء وللمزيد 
من االيضاح أو تقديم عروض 
يجب االتصال برئيس مصلحة 
باملحكمة  الضبط  كتابة 
الدار  بالدار  االبتدائية 

البيضاء.
ع س ن / 2998  /  اد

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية ببرشيد

اعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد: 
2021/6101/1374

لفائدة: بوشعيب طهير بن 
عبد هلل ومن معه

ضد: محمد طهير بن عبد هلل
كتابة  مصلحة  رئىس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
هذه  بمقر  سيقع  أنه  ببرشيد 
املحكمة بتاريخ 2021/09/13 
صباحا   11 الساعة  على 
بيع   2 رقم  البيوعات  بقاعة 
ذي  للعقار  العلني  باملزاد 
 T / 1658 :الرسم العقاري عدد
تبلغ  توهامة«  »بالد  املسمى 

سنتيار   26 آر   01 مساحتها 
الكائنة بزنقة افران الرقم - 13

15  برشيد.
سكنية  بناية  عن  عبارة  وهو 

قديمة العهد يشتمل على:
سكنية  شقة  سفلي:  طابق 
 ،HALL مقعد  من  متكونة 
لالستقبال،  قاعة  غرف،  ثالثة 

مطبخ ومرحاض.
طابق أول: شقة سكنية متكونة 
مطبخ،  غرف،  خمسة  من 

HALL، مرحاض وفناء.
السطح به سطيحة وفناء

ينطلق املزاد لبيع العقار أعاله 
قدره  افتتاحي  ثمن  من  ابتداء 

630.000٫00درهم.
املزاد  عليه  رسا  من  وكل 
سيؤدي الثمن نقذا أو بواسطة 
 ٪  3 زيادة  مع  لألداء  ضامن 

لفائدة الخزينة العامة.
في  الزيادة  أراد  من  وعلى 
االيضاح أو االطالع على دفتر 
عروض  تقديم  أو  التحمالت 
املدني  التنفيذ  بقسم  االتصال 
بهذه املحكمة حيث يوجد ملف 

االجراءات.
ع س ن / 2985  /  اد

*************
شركة

STE DELFLAND
 S.A.R .L.AU

عمارة الهمص 2 الطريق 
الوطنية رقم 6 املحل التجاري 

رقم 6، 35000 تازة
الرسم املهني: 15606172

التعريف الجبائي: 
50367714

السجل التجاري: 6117
التعريف الجبائي املوحد: 

002862683000069
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
 2021 يونيو   22 بتاريخ 
ذات  شركة  تأسيس  تم  بتازة 
ذات  املحدودة  املسؤولية 
للشخص  الوحيد  الشريك 
وعلى  املحضر  على  املوقع 
للشركة  األساسي  القانون 

املذكور خصائصها كالتالي:
شركة

STE DELFLAND S.A.R 
.L.AU
املوضوع االجتماعي للشركة:

E X P L O I T A T I O N 
CAFE RESTAURANT 
POUR SON PROPRE 
COMPTE 
GESTION D’ESPACE 
CAFE RESTAURANT 
POUR AUTRUI

للشركة:  االجتماعي  املقر 
الطريق   2 الهمص  عمارة 
الوطنية رقم 6 املحل التجاري 

رقم:35000  - 6 تازة.
الشركة  مدة  ان  الشركة:  مدة 

محددة في 99 سنة.
للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
في   10.0000,00درهم  محدد 
قيمة  1000حصة  إلى  مقسم 
وتتوزع  100درهم  منها  كل 

على الشكال التالي:
مستغتي محمد 1000حصة.

مسيرة  إن  الشركة:  تسيير 
الشري  طرف  من  ومدارة 
الوحيد السيد مستغتي محمد

بكتابة  تم  القانوني:  االيداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021/07/14 بتاريخ  بتازة 

تحت عدد 2021 / 413.
ع س ن / 2989  /  اد

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بالناظور
املحكمة االبتدائية بالناظور
مركز القاضي املقيم بزايو

ملف حجز عقاري
رقم106/2017

إعالن عن بيع عقار 
باملزاد العلني
حصة مشاعة 

في دار سكنية سفلية
لفائدة أحمد الحمداوي - 

د.محمد حسيني محام بهيئة 
الناظور

ضد حسن بوراس عنوانه 
حي افراس باشوية زايو

ليكن في علم العموم أنه بتاريخ 
2021/09/22 على الساعة 10 
القاضي  بمركز  سيقع  صباحا 
الجلسات  بقاعة  بزايو  املقيم 
علنية  عمومية  سمسرة 
الدار  في  مشاعة  حصة  لبيع 
للمحجوز  اململوكة  السكنية 
وزوجته  بوراس  حسن  عليه 
في  املتمثلة  مرزوقي  جليلة 
حدودها:  بحي  كائنة  النصف 

افراس زايو
قبلة: مهرية محمد

بحرا: الشارع
غربا:  بلجدل محمد

صحراء:  بنسعيد وختاش
مساحتها 112 م.م وهي سفلية 

فقط مجهزة باملاء والكهرباء
انطالقا  املزايدة  وستبدأ 
محضر  في  املحدد  املبلغ  من 
املنجز  والتقويم  املعاينة 
بتاريخ 2019/08/27 من طرف 
الخلفي  عمر  السيد  الخبير 
84.000.00درهم  هو  الذي 
درهم(  ألف  وثمانون  )أربعة 
لبيعه  ضده  املطلوب  لحصة 

باملزاد العلني.
أو  املعلومات  من  للمزيد 
االتصال  يجب  عروض  تقديم 
القاضي  بمركز  التنفيذ  بقسم 
ملف  يوجد  بزايو حيث  املقيم 
نسبة  اضافة  مع  االجراءات 

3 % لفائدة الخزينة الدولة.
ع.س.ن/3004/إد

*************
 STE COSTOLA« شركة

 IS CONSULTING
»S.A.R.L.AU

عمارة املثلث الذهبي، رقم 23، 
شارع عالل بن عبد هلل، تازة
الضريبة املهنية 15601249

التعريف الجبائي 
40233567

السجل التجاري 2093
التعريف الجبائي املوحد 

000021952000063
تصفية شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
2021 تمت تصفية  22 نونبر 

الشركة
STE COSTOLA 
IS CONSULTING 
S.A.R.L.AU

نيت  نجاة  السيدة  وتعيني 
للشركة  كمصفية  احيى 
االجتماعي  املقر  وتحديد 

للشركة كمقر للتصفية
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت   2021/07/15 بتاريخ  

عدد 419/2021
ع.س.ن/2990/إ.د

*************
شركة

 STE AKHTACH ET 
 EL AZZOUZI S.A.R .L

 DR ALMAHATTA
 COTE GAUCHE

OUED AMLIL, TAZA
الضريبة املهنية 16202136

التعريف الجبائي 
40114529

السجل التجاري 1807
تصفية شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
01 يوليوز 2021 تمت تصفية 

الشركة
STE AKHTACH ET EL 
AZZOUZI S.A.R.L 

اخطاش  أحمد  السيد  وتعيني 
وتحديد  للشركة  كمصفي 
كمقر  للشركة  االجتماعي  املقر 

للتصفية.
بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتازة بتاريخ 202/07/15
تحت عدد: 418/2021

ع.س.ن/2991/إ.د
*************

شركة
 STE KOURIRECHE

S.A.R.L
135 مجموعة د الحي 

الحسني، تازة
التعريف الجبائي 

48512736
السجل التجاري 5821

التعريف الجبائي املوحد 
002700701000047

إضافة نشاط جديد
بتاريخ  عرفي  عدد  بمقتضي 
بتازة،   2021 مارس   16
الى  جديد  نشاط  إضافة  تم 

موضوع الشركة: شركة
STE KOURIRECHE 
S.A.R.L 

املحدودة  املسؤولية  ذات 
االشغال  نشاط  بإضافة  وذلك 
املختلفة إلى موضوع الشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021/06/02 بتاريخ  بتازة 

تحت عدد303/2021
ع.س.ن/2992/إ.د

ع.س.ن /3005/ إدع.س.ن /2994/ إد

ع.س.ن /2997/ إد

18457 / 63



مسلسل االخفاق متواصل
لم يحمل يوم األربعاء أي مفاجأة سارة للرياضة الوطنية، 

بعدما انطلق هو اآلخر على إيقاع اإلخفاق والتواضع.
منافستها  أم��ام  نيانغ  ألسماء  المبكر  الخروج  فبعد 
اإليطالية أليس بيالندي، في وزن أقل من 70 كلغ، اختار 
الفشل،  الخروج عن إجماع  الرحيم موم عدم  الرباع عبد 
 127 رفعه  عقب  واألخيرة،  الخامسة  الرتبة  احتل  بعدما 
كلغ في الخطف و 151 كلغ في النثر، متخلفا بفارق كبير 
عن صاحب الرتبة األولى، الذي رفع ما مجموعه 342 كلغ 

)152 كلغ في الخطف و 190 كلغ في النتر(.
وكان يوم الثالثاء قد انتهى بدوره على نفس اإليقاع، 
حيث واصلت الرياضة الوطنية عد إخفاقاتها، إثر هزيمة 
نظيره  أمام  الشاطئية  الطائرة  للكرة  الوطني  المنتخب 
البرازيلي، بجولتين دون مقابل )21 – 14 و21 – 16(، 
قبل أن يختم السباح سامي بوطويل القائمة بخروج مبكر 
من الدور األول لتصفيات  100 متر سباحة حرة، بعدما 

احتل الرتبة السادسة في السلسلة اإلقصائية.  

 عقوبة كبيرة في انتظار 
المالكم باعال

اعتبرت مصادر من داخل الوفد المغربي المشارك في 
قام  باعال  يونس  المغربي  المالكم  أن  طوكيو،  أولمبياد 
حاول  عندما  األولمبية،  والمبادئ  يتناسب  ال  بتصرف 
عض أذن منافسه النيوزلندي،مضيفة أنه غامر بمستقبله 
الرياضي، حيث أصبح مهددا بعقوبة كبيرة وطنيا ودوليا.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الوطنية األولمبية مع جامعة 
القضية،  المالكمة اجتماعا في هذا الشأن قصد مناقشة 

واتخاذ قرار حاسم، علما بأن
اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون االتحاد الدولي 
للمالكمة ستبادر هي األخرى بمعاقبة المالكم باعال، الذي 
اختصر بسلوكه حالة التردي التي وصلها القفاز المغربي.

وهو  باعال،  يونس  المغربي  المالكم  صورة  وحظيت 
النيوزلندي باهتمام كبير من طرف  يحاول عض خصمه 
وسائل اإلعالم الدولية، المواكبة لفعاليات أولمبياد طوكيو.

ونقلت معظم وكاالت األنباء الواقعة، خاصة وأن  المالكم 
باعال تم استبعاده من األولمبياد، بعد محاولته عض أذن 
ال�16 من وزن  النيوزيلندي دافيد نييكا في دور  منافسه 

81-91 كلغ.
واندفع باعال نحو أذن النيوزيلندي، بينما كان يمسك 
بذراعيه، لكن منافسه نجح في تجّنب الهجوم الذي حدث 
في الجولة الثالثة، والذي لم يالحظه الحكم السريالنكي 

شيروماالثامبو أو الحكام الخمسة.
أعلن   ،0-5 وحسمه  نييكا  عليها  سيطر  ن��زال  وبعد 
نتيجته  وإلغاء  المغربي  المالكم  استبعاد  المنظمون عن 

برغم خسارته.
الخاصة  العمل  مجموعة  عن  ص��ادر  بيان  في  وج��اء 
بالمالكمة التابعة للجنة األولمبية الدولية، أن باعال كانت 

لديه نية واضحة لعض أذن  منافسه.
وحاول نييكا التقليل من شأن الحادث، في رسالة على 
حسابه في موقع إنستغرام، حيث قال إن حماس المعركة 
يمكن أن يخرج األفضل واألسوأ في الناس، هذا جزء من 
الرياضة.. ليس لدي سوى االحترام لمنافسي ويمكنني أن 

أقّدر اإلحباط الذي شعر به. 

اللجنة األولمبية تفاوض 
شركة جديدة لألمتعة

بدأت اللجنة الوطنية األولمبية مفاوضاتها مع شركة 
جديدة لألمتعة الرياضية، بعدما عمدت شركة »جوميا« إلى 
نهج أسلوب المماطلة، حيث رفضت توقيع العقد ألسباب 

غير معلومة.

مراقبة أمنية مشددة في 
حلبات طوكيو

طوكيو  دورة  لفعاليات  المواكبون  اإلعالميين  يخضع 
األولمبية لتفتيش دقيق، حيث وضعت الجهة المنظمة أجهزة 
سكانير بمداخل الصاالت ومالعب المباريات، تقوم بمسح 
دقيق لكافة المحموالت وأجهزة الهاتف، فضال عن تنقيط 
األشخاص من خالل التأكد من مدى مطابقة شارة االعتماد 
مع حاملها، الذي يتعين عليه نزع الكمامة والنظارات، إن 
كان يرتديها، ثم التقدم نحو جهاز صغير أعد لهذا األمر، 
وفي حالة أي شك يخضع الشخص المعني للتفتيش يدوي 

دقيق، وبعدها ينجز له اعتماد جديد.
ومن شدة االحتياط يتم التأكد من كافة المحموالت، بما 
فيها قنينات المياه، حيث يطلب من حاملها الشرب منها 

قبل أن يسمح له بالمرور.

يابانية تعود كاهنة بعد 
انتهاء مشاركتها  األولمبية

عادت اليابانية ناوكوايشيهارا إلى حياتها العادية، بعد 
يوم واحد من ظهورها في منافسات الرماية في أولمبياد 
طوكيو. ورجعت إيشيهارا )46 عامًا( إلى ضريح فورومين 
120 كم عن ميدان اساكا للرماية،  في كانوما التي تبعد 
في مسابقة  لها  الثاني  الظهور  االثنين  يوم  والذي شهد 
سكيت للسيدات في أولمبياد طوكيو. وتمتلك عائلة إيشيهارا 
الضريح، الذي يعود تاريخه ألكثر من 1300 عام، ويعتبر 
الرابع  الجيل  من  الكهنة  رئيس  إيشيهارا  كيشي  والدها 

والثمانين.
كان  حيث  الرماية،  منافسات  إيشيهارا  عائلة  وتهوى 
والدها قد تأهل مرتين إلى األولمبياد في منافسات األطباق 
الطائرة. وقالت إيشيهارا أول أمس الثالثاء »والدي وجدي 
اعتقدت  نضجت  عندما  لدى  الرماية،  منافسات  احترفا 

بالتأكيد أنني سأشارك في منافسات الرماية«.
 1968 مكسيكو  أولمبياد  عن  إيشيهارا  كيشي  وغاب 
بسبب فضيحة نالت من االتحاد الياباني للرماية وكذلك 
عن أولمبياد موسكو بسبب مقاطعة اليابان لها، وبالتالي 

فإنه لم يعط الكثير من النصائح البنته.
وبعد االنتهاء من منافسات الرماية ستعود إيش ايهارا 
التي احتلت المركز الحادي والعشرين في منافسات الرماية 
الصدد  هذا  في  وقالت  ككاهنة،  واجباتها  إلى  األولمبية، 
»سأعود غدًا«، »اليوم دورة األلعاب األولمبية وغدًا سأكون 

كاهنة«.

انهارت البطلة المغربية أسماء نيانغ، لحظة إعالن 
»أليس  اإليطالية  منافستها  أمام  هزيمتها  الحكم 
اللقاء الذي جمعهما  »الوزاري«، في  بال  بيالندي« 
بودوكان«،  »نيرون  بقاعة  األرب��ع��اء  أم��س  صباح 
من  األول  الدور  خالل  طوكيو،  اليابانية  بالعاصمة 

منافسات وزن أقل من 70 كلغ.
فبعدما كانت النتيجة شبه متكافئة بينهما، أظهرت 
نيانغ شجاعة كبيرة وحاولت حسم األمور لصالحها، 
قبل أن تذهب محاولتها سدى، ليعلن الحكم هزيمتها، 
وتنهار باكية فوق البساط، غير مصدقة بأنها خسرت 
الرهان، لتلتحق بزميلتها سمية إيراوي، التي توقف 
63 كلغ، بعدما   –  57 مسارها في ثمن نهائي وزن 
تمكنت من المرور من الدور األول عقب التغلب على 
منافستها التايالندية،كاشاكورنواراسيها، ب 10 – 0، 
ثم تخسر في الدور الثاني أمام البريطانية شيلسي 

جيل.
أنشد  قد  المغربي  الجيدو  يكون  اإلقصاء،  وبهذا 
المبكرة  العودة  ويختار  اإلخفاق،  نشيد  اآلخر  هو 
إلى المغرب، جارا وراء ظهره أذيال الخسران المبين.
وبدا التأثر البالغ على أسماء نيانغ في المنطقة 
المختلطة، عندما تقدمت لإلجابة على أسئلة الزمالء 
الصحافيين، حيث قالت إن منافستها اإليطالية اختارت 

اللعب بتحفظ كبير طيلة أطوار المباراة، حيث لم تقم 
بأي مبادرة، واختارت البقاء في الخلف، األمر الذي 
»فرض علي المغامرة، وأخذ المبادرة، لكن وفي اللحظة 
الحاسمة، ولسوء حظي، قامت الالعبة اإليطالية بمد 
حاولت  عندما  النقطة  قصد،لتذهب  غير  عن  رجلها 

االستدارة، لتحتسب المحاولة ضدي«.
وعادت نيانغ لتؤكد على أن ما يشعرها بالمرارة 
لم يكن لديها  والحسرة هو أن منافستها اإليطالية 
أي نية أو رد فعل، عندما حاولت اإلطاحة بها، لكن 
تقدم رجلها، وتعيق حركتي،  العاثر جعلها  »حظي 

فيكون الفوز من نصيبها.«
وأوضحت نيانغ أن هذه النتيجة تشعرها باإلحباط، 
»ألنني بكل صراحة جئت إلى طوكيو، وكلي طموح 
وأمل في تسجيل نتيجة تفرح الجمهور المغربي، لكن 

هذه هي قواعد الرياضة.«
وبشأن اإلكراهات التي واجهتها، قالت أسماء نيانغ 
إن المغاربة واألفارقة عموما ال يشتغلون في ظروف 
جيدة، »فنحن ال نتواجد في وضع مثالي، على غرار 
أبحث  ال  هنا  وأنا  واألوروبيين عموما،  الفرنسيين 
أتغلب  ما  دائما  ألنني  التبريرات،  أو  األع��ذار  عن 
على الصعاب، ولم آت للمغرب من أجل االستجمام 
والراحة، وإنما جئت بحلم كبير، ضحيت في سبيله 

بكافة االمتيازات التي كانت لدي بفرنسا«.
وأضافت البطلة المغربية أنها اعتقدت أنها ستحقق 
»جهزت كل شيء  رهانها األولمبي بطوكيو، حيث  
من أجل تحقيقه، واشتغلت كثيرا في سبيله، لكن كما 

يقال في المغرب مكتابش«.
وفي جواب حول مدى ندمها على اختيار اللعب تحت 
راية المغرب، قالت نيانغ إنها غير نادمة، ألنها قضت 
عشر سنوات رائعة، »ألنني لم أقتحم عالم الرياضة 
من المستوى العالي إال عند بلوغي 29 سنة، بعد أن 
كان لي مشوار يمتد لعشر سنوات بالعمل اإلطفائي، 
ولو عادت بي األيام إلى الوراء لقمت باالختيار نفسه. 
سيكون من الصعب علي النهوض بعد هذه السقطة، 
ألن في ريو كان حلمي طفولي، وفي دورة طوكيو أصبح 
كبيرا، ألنني اشتغلت وحضرت كثيرا، خاصة وأنني 
إنسانة محاربة بطبعي. وإذا سألتموني عن األشياء 
التي أتأسف لها، سأقول إنني حاولت، لكن الحظ لم 
في  رجلها  منافستي وضعت  ألن  جانبي،  إلى  يقف 
المكان غير المناسب لي، ومن حسن حظها أن النقطة 

التي بحثت عنها ذهبت إليها.«
اآلن  وأنها  المستقبلي، خاصة  مشروعها  وبشأن 
تبلغ التاسعة والثالثون من العمر، أوضحت نيانغ 
القرار المناسب،  أنها ستأخذ وقتها الكافي التخاذ 
وفهم كثير من األشياء المحيطة بها، » ألنني حاليا 
أتواجد في وضع نفسي ال يسمح باتخاذ أي قرار، 
ألن الحسرة تأكلني. فعندما شاهدت القرعة، اعتقدت 
النهائية بسهولة، ألن  المباراة  أنني سأفوز وأصل 
المصنفة األولى عالميا سبق لي أن فزت عليها في 
أربع مباريات. ولم تكن هناك أي منافسة يمكن أن تقف 

في وجهي، ليوقف حلمي هنا مع األسف .« 

من وحي
طوكيو

موفد االتحاد االشتراكي
 إلى طوكيو: إبراهيم العماري
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ع�ضو جامعي يعو�ض 
مدرب منتخب الطائرة 
ال�ضاطئية ويقوده اإلى 

هزيمتين
طوكيو: إ - العماري

حل املنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية إلى 
األلعاب األوملبية، التي تتواصل فعالياتها بالعاصمة 
اليابانية طوكيو، من دون مدرب، حيث أسندت املهمة 
إلى العضو الجامعي، ورئيس الوفد في نفس اآلن، 
مصطفى بولبرص، بدال عن املدرب رشيد بوشدوق، 
الذي كان صاحب هذا التأهل التاريخي، األمر الذي 

خلف عدة تساؤالت حول أسباب هذا اإلقصاء.
يكن  لم  املدرب  اسم  فإن  مطلع،  مصدر  وحسب 
مدرجا في الالئحة املوسعة التي قدمت إلى اللجنة 
الوطنية األوملبية، والتي بدورها حولتها إلى اللجنة 

األوملبية الدولية.
تفسير  له  األمر  هذا  فإن  املصدر  نفس  وحسب 
قدرة  من  متيقنة  تكن  لم  الجامعة  أن  وهو  واحد، 
املنتخب الوطني على تحقيق التأهل إلى األوملبياد، 
ووضعت الئحتها املوسعة وسط كثير من االرتباك، 

ألنه ال يعقل أن يسجل منتخب من دون مدرب.
وأضاف مصدرنا أنه عندما تحقق الرهان، بادرت 
من  األوملبية  الوطنية  اللجنة  مراسلة  إلى  الجامعة 
قد تأخر  الوقت كان  إدراج اسم بوشدوق،لكن  أجل 
كثيرا. ورغم ذلك قامت اللجنة الوطنية األوملبية بعدة 
محاوالت، وربطت العديد من االتصاالت واملراسالت 
الدولية، لكن هذه األخيرة كان  اللجنة األوملبية  مع 
فات األوان«. قبل أن تؤكد أن دائرة  ردها قاطعا: » 
االختيار النهائي يتسع فقط لألسماء املوجودة في 

الالئحة املوسعة، التي تسلمتها في البداية.
وأضاف مصدرنا أن إسناد مهمة تدريب املنتخب 
كان  الذي  املدرب  بدل  جامعي،  لعضو  الوطني 
مهندس التأهل، وأشرف على تدريب النخبة الوطنية 
عدة سنوات، يعكس بامللموس حجم االرتباك الذي 
تعيشه هذه الجامعة، التي أصبح هم أعضائها هو 

الفوز بالسفريات، وما توفره من تعويضات.
ومني املنتخب الوطني للطائرة الشاطئية بهزيمة 
األول،  له في حضوره األوملبي  الثانية  جديدة، هي 
 –  21( مقابل  دون  بجولتني  البرازيل  أمام  وكانت 
التأهل  في  لتتقلص حظوظها   ،)16  –  21( و   )14
مدعوا  الوطني  املنتخب  بات  حيث  الثاني،  للدور 
أمام  املقررة  الثالثة،  مباراته  في  الفوز  إلى تحقيق 

منتخب الشيلي يوم غد الجمعة.
منتخبنا  يبدو  املرتبك،  الوضع  هذا  ظل  وفي 
على  سنحافظ  لكننا  املفاجأة،  خلق  على  قادر  غير 
تفاؤلنا، رغم أن الحظوظ تكاد تكون شبه منعدمة، 
الثنائي عبيشة والكراوي في مستوى  آملني يكون 

التطلعات، ويحقق املراد.
يذكر أن منتخب الكرة الطائرة الشاطئية كان قد 
بعدما  بولونيا،  أمام  مباراته  قبيل  لحادث  تعرض 
تهشم  عنه  نتج  شجرة،  بغصن  حافلته  اصطدمت 
زجاج أحد النوافذ القريبة من الالعبني، اللذين كانت 
اللجنة  أن  رغم  املباراة،  جروحهما طفيفة، وخاضا 
املنظمة اقترحت عليهما التأجيل للتخلص من آثار 
املغربي  الوفد  داخل  استياء  خلف  األمر  الصدمة، 
بطوكيو، ألن رئيس وفد الطائرة الشاطئية لم يخبر 

رئيس الوفد املغربي.

أثارت املشاركة السلبية للعديد 
من األصناف الرياضية الوطنية في 
أوملبياد طوكيو ردود فعل متباينة، 
وصلت أحيانا إلى حد التشكيك في 
الروح الوطنية، بسبب األداء املتواضع 
جدا لبعض الرياضات، على غرار 
املالكمة والتايكواندو، اللتني يكمن 
القول إنها مرا بجوار طوكيو، حيث 
عادا مثلما ذهبا.
ورغم أن اللجنة الوطنية األوملبية 
سعت إلى توفير كافة اإلمكانيات 
وذللت الكثير من الصعاب، التي 
رافقت تحضير األبطال املغاربة لهذه 
االستحقاقات، فإن النتائج كانت دون 
مستوى التطلعات.
في هذا الحوار، نستضيف اإلطار 
الوطني، حسن الفكاك، املدير التقني 
للجنة الوطنية األوملبية، من أجل 
تقييم أولي للمشاركة املغربية حتى 
اآلن، ومعرفة أسباب هذا التواضع...  

حاوره بطوكيو: 
إبراهيم العماري

n سجلت الدورة 32 من األلعاب األوملبية، 
الجارية تفاصيلها حاليا بطوكيو، حضورا ضعيفا 
للمشاركني املغاربة، على كافة املستويات،حيث 
تساقطت أوراقهم تباعا، وبطرق مهينة، ماهي 
األسباب بنظرك، ومن يتحمل املسؤولية؟

pp لقد فاجأتنا نتائج الرياضيني املغاربة في بداية 

جماعيا،  اإلقصاء  كان  األلعاب، حيث  هذه 
ألعاب  رياضة  دخول  انتظار  في 

لرياضيينا،يجب  القوى.واحتراما 
ونؤمن  متفائلني  نظل  أن 
حتى  جيدة  نتائج  بتحقيق 

الدقائق األخيرة من األلعاب.
بعد انتهاء األلعاب األوملبية، 
وسيتخذ  بالتقييم  سنقوم 
الرياضة  عن  املسؤولون 

الوطنية القرارات الالزمة.
أن  إلى  أن أشير  أود  وهنا 

األوملبية،  الوطنية  اللجنة 
وزارة  مع  بالتعاون 
قامت  والرياضة،  الشباب 

تحضير  برنامج  بتمويل 
اقترحته  الذي  األبطال، 

الرياضية،ونحن  الجامعات 
األوملبية  الوطنية  اللجنة  داخل 

األلعاب  في  الرياضيني  نرافق 

ومساعدتهم بعدها، إن لزم األمر، وبالتالي فإننا داخل 
اللجنة غير مسؤولني عن اختيار األبطال وإعدادهم 

التقني، الذي يبقى صالحية خاصة بالجامعات.
تتداخل  نظام  هي  املستوى  عالية  الرياضة  إن 
)الرياضي  بينها  فيما  مترابطة  عناصر  عدة  فيه 
املدربالوطني،  مدربالنادي،  النادي،  ومشروعه، 
الشباب  للجامعة،وزارة  التقني  الجامعة،التوجيه 
الوطنية  املستشهرون،اللجنة  والرياضة، 
األوملبية،،األسرة،البرنامج التعليمي،املتابعة الطبية، 

املتابعة النفسية،التغذية، اإلعالم،الجمهور ...(
بني  الدقيق  للتوازن  حتمية  نتيجة  هو  األداء  إن 
عناصره املختلفة. ففي األلعاب األوملبية،يكون املعيار 
النظام  هذا  عناصر  من  أي  فشل  أن  لدرجة  مرتفًعا 

يمكن أن يسد طريق امليداليات.
املغربي  الجمهور  أمل  خيبة  أتفهم  شخصيا 
التعليقات  بعض  لكن  امليداليات،  رؤية  في  ورغبته 
ألنها  صدمتني،  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
بدء  قبل  حتى  بالهزيمة  الرياضيني  على  تحكم 
عدم  فهذا  يهينهم صراحة،  اآلخر  التنافس،والبعض 
االحترام حبط الرياضيني. ولهذا يجب على  الجمهور 
أن يؤمن بالرياضيني ويدعمهم حتى النهاية،خاصة 
في األوقات الصعبة. فأسمى معاني املواطنة هي أن 
من  فعله  يمكنني  الذي  ما  صباح:  كل  نفسك  تسأل 

أشياء إيجابية لبلدي ولرفاقي املواطنني؟
إلى  تجر  غيراملبرر  والشر  والغيرة  الكراهية  إن 
واملساعدة  املتبادل  نختاراالحترام  دعونا  الظالم. 

املتبادلة والتضامن لتحقيق النجاح معا.

n  نعلم جميعا مدى تأثير جائحة فيروس 
كورونا على أداء وتحضيرات الرياضيني، كيف 
تعاملت اللجنة الوطنية األوملبية مع هذا األمر، 
خاصة في ما يتعلق بمواكبة الرياضيني؟
pp إن وصول الوباء إلى املغرب في مارس 2020 

املغاربة،  رياضيينا  غالبية  إعداد  ديناميكية  حطم 
األوملبية هو  الوطنية  للجنة  فعل  رد  أول  كان  ولهذا 
حماية صحة رياضيينا ومواطنينا من خالل دعوتهم 
الحترام اإلجراءات الصحية،التي اقترحتها الحكومة، 
كما طمأنت الجامعات املسؤولة عن إعداد الرياضيني 
مع  اللتكيف  استعداده  على  بالتأكيد 
ومواصلة  الجديدة  برامجها 
األزمة،  فترة  خالل  دعمها 
ندوات  عدة  نظمت  حيث 
رؤساء  مع  الفيديو  عبر 
إليجاد  الجامعات 
ردود  وأفضل  الحلول 
الفعل للتأقلم مع الوباء. 
كانت  الندوات  هذه 
كبارالخبراء  مع  أيضا 
والدوليني  املغاربة 
للرياضيني واملشرفني 
تكييف  طريقة  حول 
الحجر  مع  التداريب 
التغذية  الصحي، 
لتحضير  ا ، ضية يا لر ا
د  ا عد إل ا ، ني لبد ا
التعامل  الذهني،كيفية 
في  والتوتر  القلق  مع 
رفع  ثم  األزمات،  أوقات 

درجة التفاؤل.
يوليوز  شهر  من  واعتبارا 
الجزئي  الرفع  ومع   ،2020
اللجنة  للحجر،دعمت 
األوملبية  الوطنية 
الجامعات 

الستئناف الدورات التحضيرية واملسابقات الدولية، 
لكن لسوء الحظ،في املغرب،ظلت القاعات مغلقة وكذلك 
توقيع  تم   ، ذلك  الرياضي. ورغم  مركز موالي رشيد 
وضع  بهدف  بإيفران،  األخوين  جامعة  مع  اتفاقية 
الجامعات  إشارة  رهن  والطبية  الرياضية  مرافقها 
الوحيدة  كانت فرصتهم  املغاربة، حيث  والرياضيني 
قامت  كما  األوملبي.  التحضير  برنامج  الستئناف 
اللجنة أيضا بتوفير تحاليل الكشف عن كورونا في 
فإن  املجهودات  هذه  كل  ورغم  لكن  األبطال.  صفوف 
العديد من األبطال لم يتمكنوا مع التحضير بالخارج 
الطيران  شركات  تعليق  بسبب  مقررا،  كان  كما 
قام  فقد  ذلك  ومع  األجواء،  إغالق  بسبب  لرحالتها 
بعض  تأمني  في  ونجح  الكفاح  بمواصلة  البعض 

التربصات بالخارج.
عالي  تحضير  دون  ونصف  عام  ملدة  البقاء  إن 

املستوى يكون له أثر سلبي على أداء الرياضي.

n حرصت اللجنة الوطنية األوملبية على توفير 
كافة اإلمكانيات الالزمة إلعداد الوفد الرياضي 
املغربي لهذه األلعاب التي طال انتظارها، لكن ماذا 
عن الدعم املعنوي واللوجستيكي أثناء وبعد هذا 
الحدث؟
pp  من واجب اللجنة الوطنية األوملبية أن تكون 

فقبل  املغاربة.  والرياضيني  الجامعات  خدمة  في 
األلعاب أبرمت اتفاقية مع كل جامعة على حدة، تهم 
باألساس املشروع الرياضي للجامعة،وتحديد قائمة 
التقنيني،وبرنامج  املختارين،واملشرفني  الرياضيني 
التدريب الداخلي واملسابقات الدولية وكذلك األهداف 
وامليزانية التقديرية، حيث تناقش الجامعة واللجنة 
وتحقيق  إثرائه  بغاية  االتفاقية  مشروع  األوملبية 
لتحديد  االتفاقية  توقع  ذلك  بشأنه،وبعد  التوافق 

التزامات كل األطراف.
أو  البرنامج  من  جزءا  األوملبية  اللجنة  وتمول 
كله،كما تقدم الدعم الطبي والدعم النفسي للرياضيني 

الذين يرغبون في ذلك. 
واستعدادا لدورة األلعاب األوملبية في طوكيو،تلقى 
جميع الرياضيني املؤهلني،على حساب اللجنة فحًصا 
طبًيا كاماًل. فقبل األلعاب يبدأ الدعم ويقوى أثناءها 

ويستمر بعدها،خاصة في حالة اإلصابات.
- كيف تنظر إلى استعانة بعض الجامعات 
بمدربني أجانب، في ظل هذه النتائج املتواضعة؟
pp  الجامعات هي الوحيدة التي يمكن لها أن تقيم 

نتيجة عمل األطر األجنبية. وشخصيًا،أرى أن البعض 
الخبرة،ويمكنهم  من  للغاية  جيد  بمستوى  يتمتع 
البعض  لكن  املغاربة،  للرياضيني  إضافة  تقديم 
كل  في  يحصل  أمر  وهذا  بكثير،  ذلك  من  أقل  اآلخر 
علينا،  والنجاح،يجب  التقدم  أجل  العالم.فمن  دول 
إذا  األجنبية  باملهارات  االستعانة  خجل،  دون  ومن 
لزم األمر،ولكن في نفس الوقت يجب تدريب وتطوير 
مواردنا البشرية الداخلية. فهناك دول حققت تقدًما 
استثنائًيا بفضل املدربني األجانب. عالوة على ذلك، 
مختلف  املغاربة،وفي  املدربني  من  العديد  أن  نالحظ 
الرياضات، يتألقون في الخارج. حيث نسجل بأسف 
شديد هجرة الكفاءات املغربية في عدة مجاالت، وهذه 

خسارة كبيرة لبلدنا.

n  يالحظ أن البعثة املغربية بطوكيو تتشكل في 
غالبيتها من الرياضات الفردية،التي تبقى الوسيلة 
الوحيدة للتنافس على امليداليات. ماهي أهمية 
املشاركة الفردية للرياضيني؟
جميع  تدعم  األوملبية  الوطنية  اللجنة  إن    pp

أن  بشرط  الجماعية،  أو  الفردية  سواء  الرياضات، 
تكون لديها إمكانات حقيقية للدفاع بشرف عن ألوان 
أن  مؤخًرا  واتضح  النتائج.  وتحقيق  دولًيا  املغرب 
أكثر من  لفردية تكتسب قوة جذب دولية  الرياضاتا 
الرياضات الجماعية.وسواء تعلق األمر بالرياضات 
يبقى  البطل  التزام  الجماعية،فإن  أو  الفردية 
املشروع  لنجاح  وضروريا  أساسيا  أمرا 
الرياضي. عالوة على أن الفاعل الرئيسي 
الرياضي  هو  الرياضي  املشروع  في 
متحرًكا   يكون  أن  ينبغي  الذي  نفسه، 
بحلم،وأن تكون لديه أهداف واضحة 
بنفسه،وأخيرًا  يؤمن  أن  ودقيقة،و 
أن يعمل بصرامة و نكران ذات من 

أجل تحقيق حلمه. 
بعض  لدى  يكون  أحياًنا 
خاطئا  هدفا  الرياضيني 
ويعتقدون أن األداء وامليدالية 
ما  بفضل  تحقيقهما  يتم 

سيفعله اآلخرون لهم.

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

14Al Ittihad Al Ichtiraki
الخميس 29 يوليوز 2021 املوافق 18 ذوالحجة 1442العدد12.903

األلعاب األولمبية

الجامعات الريا�ضية م�ضوؤولة عن 
اختيار الأبطال واإعدادهم التقني

حسن الفكاك، المدير التقني للجنة الوطنية األولمبية:

أمور غريبة داخل منتخب  الطائرة الشاطئية          
ت: بلمكي



االتحاد االشتراكي – وكاالت

نهضة  و  التطواني  املغرب  رسميا،فريقا  ودع، 
التوالي  على  احتاللهما  بعد  الكبار  قسم  الزمامرة 
في   )  16  ( األخير  و   )  15  ( األخير  قبل  ما  املركز 
 2020-2021( االحترافية  الوطنية  البطولة  ترتيب 
استهلت  التي  (، عقب إجراء الدورة 30 و األخيرة 
مساء أول أمس الثالثاء بإجراء أربع مباريات حددت 

نتائجها هويتا النازلني للقسم الثاني. 
وانهزم فريق املغرب التطواني أمام نهضة بركان 
بثالثة أهداف الثنني، في املباراة التي جمعتهما على 

أرضية ملعب األب جيكو بالدار البيضاء.
سريع  فريق  مع  الزمامرة  نهضة  فريق  وتعادل 
وادي زم بهدف ملثله، في املباراة التي جمعتهما على 

أرضية ملعب البشير باملحمدية.
 وغادر ممثال تطوان والزمامرة القسم األول عقب 
 32 برصيد   15 للمركزين  التوالي  على  احتاللهما 
نقطة، و 16 بمجموع 30 نقطة. وكان فريقا أوملبيك 
خريبكة والشباب الرياضي الساملي قد التحقا بقسم 
األضواء عقب انهائهما منافسات القسم الثاني على 

التوالي في الرتبتني األولى ) 54 نقطة(، والثانية ) 
53 نقطة ( في الترتيب النهائي. 

ملعب  احتضنها  التي  السد  مباراة  وانتهت 
الزمامرة  نهضة  بني  وجمعت  باملحمدية  البشير 
وسريع وادزم،بالتعادل بهدف ملثله،وشهدت تشويقا 
الزمامرة  نهضة  كان  أن  بعد  مراحلها خاصة  طيلة 
سباقا للتسجيل، ولم يتمكن السريع من توقيع هدف 
اللقاء،هدف ضمن به  التعادل سوى في آخر دقائق 
الزمامرة  بالنسبة لنهضة  كافيا  لم يكن  البقاء،فيما 
الذي ودع البطولة االحترافية األولى بشكل رسمي.

قسم  في  البقاء  برشيد  يوسفية  فريق  وضمن 
اتحاد  فريق  ضيفه  على  فوزه  عقب  وذلك  الكبار، 
جمعتهما   التي  املباراة  في  لالشيء،  بهدف  طنجة 
هدف  وسجل  ببرشيد،  البلدي  امللعب  أرضية  على 

فريق يوسفية برشيد أسامة الحفاري )د 47(
برشيد  يوسفية  فريق  العب  طرد  اللقاء  وعرف 

يوسف شينة )د 50(.
النتيجة،  هذه  عقب  برشيد،  يوسفية  فريق  ورفع 
نقطة  بفارق  ال14  املركز  في  نقطة   33 إلى  رصيده 
وثالث  ال15(  )املركز  التطواني  املغرب  عن  واحدة 

نقاط عن نهضة الزمامرة )املركز ال16(. 
البقاء  ضمان  من  الرباطي  الفتح  بدوره،تمكن 
بعد تغلبه على ضيفه فريق شباب املحمدية بهدفني 
أرضية  على  جمعتهما  التي  املباراة  في  لالشيء، 

ملعب ولي العهد األمير موالي الحسن بالرباط.
)د  هجهوج  رضا  الرياضي  الفتح  هدفي  وسجل 

49 ض ج( ونوفل الزرهوني )د 75 ض ج(.
النتيجة،  الرياضي، عقب هذه  الفتح  فريق  ورفع 
جانب  إلى  الثامن  املركز  في  نقطة   35 إلى  رصيده 

الدفاع الحسني الجديدي وشباب املحمدية.

النتائج:

الفتح الرياضي  -  شباب املحمدية 0-2
يوسفية برشيد - اتحاد طنجة0-1  
نهضة الزمامرة - سريع وادي زم 1-1
املغرب التطواني - نهضة بركان 3-2 

البطولة الوطنية االحترافية )الدورة الـ 30 واألخيرة(

املغرب التطواين و نه�سة الزمامرة يودعان ق�سم الكبار

�سريع واد زم ال ينوي 
التخلي عن مدربه فوؤاد 

ال�سحابي

يعقد املكتب املسير لفريق سريع واد زم الذي ضمن البقاء في البطولة االحترافية األولى بعد تعادل في آخر جولة من البطولة 
أمام نهضة الزمامرة بهدف ملثله، اجتماعا في األيام القليلة املقبلة من أجل تدارس وضعية الفريق املالية والتقنية خاصة على 
مستوى الطاقم التقني. حيث سيخصص جزء من االجتماع ملناقشة املدرب فؤاد الصحابي حول إمكانية استمراره مدربا للفريق 
وذلك بعد أن نجح في الرفع من مستوى الفريق تقنيا منذ قدومه ملدينة وادزم،وكذا نجاحه في إعادة التوازن لصفوفه وإنقاذه 
من السقوط. ويبدو أن مكونات الفريق مقتنعة بشكل كبير باملردود الذي قدمه اإلطار الصحابي وتبحث عن التمسك به داخل 

الفريق خالل املوسم املقبل.
هذا، ومباشرة بعد نهاية املباراة التي جمعت فريقه بنهضة الزمامرة واحتضنها أول أمس الثالثاء ملعب البشير 

باملحمدية،لم يخف فؤاد الصحابي، سعادته بعدما ضمن فريقه البقاء بني أندية الدوري االحترافي األول.
وأكد الصحابي أن فريق سريع وادي زم يستحق البقاء ضمن أندية الكبار، وتمكن من إحراز هدف ثمنه 

غالي جدا في مرمى نهضة الزمامرة، ما مكنه من البقاء.
وقال الصحابي في تصريح لقناة الرياضية أن فريقه يحتاج إلى مجموعة من اإلصالحات 

حتى يكون في املستوى في املوسم املقبل، لكي ال يكرر سيناريو هذا املوسم.

عصبة األبطال األفريقية لإلناث )تصفيات منطقة شمال أفريقيا(

فريق اجلي�ش امللكي يتفوق على »اآفاق غليزان« اجلزائري ) 1-4 (
النسوية  القدم  لكرة  امللكي  الجيش  فريق  فاز 
الجزائري،  غليزان«  »آفاق  فريق  ضيفه  على 
التي جمعت  املباراة  ، في  بأربعة أهداف لواحد 
أرضية  على  الثالثاء  أمس  أول  عشية  بينهما 
»امللعب البلدي لبركان«، برسم تصفيات منطقة 
ملسابقة  نسخة  أول  إلى  املؤهلة  أفريقيا  شمال 

عصبة األبطال األفريقية لإلناث.
ابتسام  املتألقة  تسجيل  املباراة  وشهدت 
و89،  و36   34 الدقائق  في  هاتريك  الجرايدي 
بعدما افتتحت غزالن شباك حصة التسجيل في 
الجزائري  الفريق  قلص  حني  في   ،15 الدقيقة 
نعيمة  الالعبة  سجلته  وحيد  بهدف  الفارق 

بوهني في الدقيقة )+45 4 ( . 
العسكري  الفريق  رصيد  ارتفع  الفوز،  وبهذا 
فريق  مواجهة  انتظار  في   ، نقاط  ثالث  إلى 
على  الجمعة،  غد  يوم  التونسي،  اإلسكان  بنك 
املستطيل األخضر لـ«امللعب البلدي لبركان«، في 

السادسة والنصف مساء .
وتعد مواجهة »الزعيم« أمام الفريق التونسي 

اهلل  عبد  املدرب  لكتيبة  ستتيح  حيث  فاصلة، 
عصبة  إلى  التأهل  النتزاع  الفرصة  هيدامو 
األراضي  على  ستقام  التي  األفريقية  األبطال 

املصرية نهاية السنة الجارية.
آفاق  بني  دارت  التي  األولى  املقابلة  أن  يذكر 
يوم  التونسي،  اإلسكان  وبنك  الجزائري  غليزان 
الجزائرية  الكرة  ملمثالت  آلت  املنصرم،  السبت 

بواقع ثالثة أهداف لهدف.
البطولة  هذه  ينهي  الذي  الفريق  ويتأهل 
املصغرة في صدارة الترتيب إلى الدورة النهائية 
أطلقتها  التي  النسوية  إفريقيا  أبطال  لرابطة 

الكاف مؤخرا.
مشاركة  النسوية  القارية  املنافسة  وتعرف 
ثمانية أندية، من بينها البلد املنظم )مصر(، وناد 
النسخة  بلقب  املتوج  البلد  إضافي عن نيجيريا 

املاضية من كأس إفريقيا لألمم سيدات 2018.
القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  وتهدف 
»الكاف« من وراء إطالق هذه املنافسة إلى تطوير 

كرة القدم النسوية في القارة السمراء.
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عبد المجيد النبسي 

 نجا فريق الفتح الرياضي، من 
مغادرة قسم الكبار ،بعد االنتصار 
على فريق شباب املحمدية، بنتيجة 
من  األخيرة  املباراة  ،في   )2-0  (
قسمها  ،في  االحترافية  البطولة 
املركب  في  جمعتهما  األول،التي 
الحسن  موالي  األمير  الرياضي 

بالرباط.
على  كله  املباراة  ضغط  وكان 
كان  لهذا  الرياضي  الفتح  فريق 

هم العبيه هو الوصول إلى مرمى  
غاب  ،ولذلك  املحمدية  شباب 
وخاصة  مهاجميه  عند  التركيز 
ضيع  الذي  »كومبوس«  الالعب 

فرصة حقيقية للتسجيل.
الرياضي،  الفتح  فريق  وسجل 
هدفيه من نقطة الجزاء ،وكان األول 
من توقيع الالعب« رضا الهجهوج 
،سجل  حني  49،في  الدقيقة  »في  
الزرهوني  نوفل  الالعب«  الثاني  

»في الدقيقة 75.  
الفتح  فريق  وضعية  وفرضت 
الفريق،  مكونات  على  الرياضي 

من  األخيرة  الدورة  تنتظر  أن 
على  لتطمئن  االحترافية،  البطولة 
فرق  ببقائه  ضمن  الفريق  مصير 
البطولة  من  األول  الوطني  القسم 

االحترافية او مغادرته.
وكان على فريق  الفتح الرياضي 
معلقا  مصيره  اليبقى  وحتى 
بنتائج الفرق التي تعيش وضعيته 
، وان  ،أن يعول على أقدام العبيه 
يفك ما عقده بيديه بسنيه ،ويحقق 
فريق  أمام  االنتصار  التعادل،أو 

شباب املحمدية.
الفتح  فريق  يعيش  مرة،  وألول 

الهيتشكوكي،  السيناريو  هذا 
داخل  صعبة  معادلة  كان  بعدما 
ألف  له  يحسب  ،وكان  البطولة 
مدربه  وذكاء  العبيه  بقوة  حساب 

السابق »وليد الركراكي«.
الفتح  فريق  رصيد  ويلخص 
عند  عداده  توقف  الذي  الرياضي، 
نتائجه،  تواضع  فقط،  نقطة   35
إذ لم يستطع تحقيق سوى معدل 
1،1نقطة في كل مباراة، وذلك بعد  
وانهزم  مباريات   8 في  انتصر  أن 

في 11 وتعادل في 11أخرى .
املوسم  هذا  الفريق  وعاش 

في  االستقرار  عدم  مرة  وألول 
عقد  إنهاء  تم  إذ  التقنية،  إدارته 
توالي  بعد  الخلفي«  »مصطفى 
إسناد  تم  ،و  السلبية  النتائج 
في  التكوين  عن  للمسؤول  املهمة 
مباي«  »ديمبا  الفريق   أكاديمية 
في  كبيرة  وجد صعوبات   والذي 

إدارة الفريق.
الرياضي  الفتح  فريق  ان  يذكر 
انهى املوسم بعد االنتصار األخير 
 35 برصيد  الثامنة،  الرتبة  في 
 29 الدور  بعد  قبل  ،وكان  نقطة 

يحتل الرتبة 14برصيد 32نقطة.

الفتح الريا�سي عقدها بيديه وفكها ب�سنيه

إناث الجيش امللكي يتألقن افريقيا

دموع حمزة املساوي عميد املغرب التطواني

بسبب الحالة الوبائية المقلقة في تونس 

االحتاد العربي للكرة الطائرة يعلن 
عن تاأجيل البطولة العربية للنا�سئني 

الأقل من 19�سن

سعيد العلوي 

الطائرة  للكرة  العربي  لالتحاد  العام  األمني  راسل 
الشيخ جهاد حسن خلفان االتحادات العربية للعبة إلبالغهم 
بقرار االتحاد تأجيل البطولة العربية للناشئني أقل من 19سنة 
في  تونس  جمهورية  تحتضنها  أن  املنتظر  من  كان  والتي 
الفترة املمتدة من 5الى 16 من شهر غشت القادم، وذلك نظرا 
للحالة الوبائية الخطيرة التي يمر منها هدا البلد حيث جاء 
أعلنت  بعدما  جاء  التأجيل  هدا  أن  العربي  االتحاد  بالغ  في 
عدد من البلدان العربية انسحابها من البطولة إن أجريت في 

التاريخ املحدد .
إلى  سيؤجل  البطولة  موعد  أن  العربي  االتحاد  أعلن  كما 

العام القادم حيث سيحدد تاريخ  و مكان البطولة مستقبال .
تربصا  دخلت  قد  كانت  الوطنية  النخبة  أن  اإلشارة  تجدر 
قيادة  تحت  مكناس  بمدينة  وآخر  الرشيدية  بمدينة  إعداديا 

اإلطار الوطني ابراهيم بوشدوق. 

دوري ابطال إفريقيا :

 عقوبات يف حق الرتجي التون�سي 
واالأهلي امل�سري على خلفية اأحداث 

مباراة ذهاب ن�سف النهائي
االفريقية  للكونفدرالية  التابعة  االنضباط  لجنة  أصدرت 
لكرة القدم ،أول أمس الثالثاء، عقوبات في حق كل من الترجي 
الرياضي التونسي و األهلي املصري، و ذلك على خلفية أعمال 
،يوم  تونس  العاصمة  في  رادس  ملعب  التي شهدها  الشغب 
19 يونيو املاضي ،بمناسبة إجراء مباراة ذهاب نصف نهائي 

دوري أبطال افريقيا لكرة القدم .
وأوضحت اللجنة في بيان نشر على املوقع الرسمي لل)كاف( 
أنه تقرر »حرمان الترجي التونسي من حضور جماهيره خالل 
التالية في مسابقة رابطة األبطال االفريقية  مبارياته األربعة 
من العقوبة شريطة أال يعيد  مع تعليق التنفيذ ملقابلتني )2( 

الترجي ارتكاب مثل هذه األحداث خالل 24 شهرا » .
الترجي  فريق  ارتكاب  حال  في  أنه  على  البيان  شدد  و 
تنفيذ  سيتم   ، الفترة  هذه  خالل  مماثلة  »ملخالفة  التونسي 

عقوبة املباراتني األخريني )2( تلقائيا » .
ال«كاف  لدى  االنضباط  لجنة  فرضت  ذلك  على  عالوة  و 
دوالر   60.000 بقيمة  التونسي  الترجي  على  مالية  غرامة   «

)ستون ألف دوالر أمريكي( .
النادي  على  مالية  غرامة  اللجنة  اخرى،فرضت  جهة  ومن 
»غير  السلوك  بسبب  دوالر   8000 قدرها  املصري،  األهلي 
الرياضي لجماهيره »،التي كانت متواجدة في امللعب بسبب 

استخدمها بعض األلعاب النارية في املدرجات.
بهدف  ذهابا  الترجي  على  فاز  قد  املصري  األهلي  وكان 
القاهرة  في  نظيفة  بثالثية  إيابا  تفوقه  يجدد  أن  لصفر،قبل 
،ويتأهل إلى الدور النهائي ، حيث أحرز اللقب عقب تفوقه على 
لصفر  أهداف  بثالثة  إفريقي،  الجنوبي  تشيفس  كايزر  فريق 
في املباراة التي جمعتهما يوم 17 يوليوز الجاري على أرضية 

املركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء .

التح وموسم للنسيان  ت: اعالم الجامعة



أدرجت لجنة التراث العالمي األحد الماضي مواقع جديدة 
في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، تقع في كل من الصين 

والهند وإيران وإسبانيا.
وأوضحت اليونسكو أن المواقع التي تم إدراجها على 
القائمة خالل الدورة الرابعة واألربعين للجنة المنعقدة عبر 
اإلنترنت )والتي تدار أعمالها من مدينة فوزهو بالصين(، هي 
مدينة تشوانتشو: مركز العالم التجاري في سونغ تشوان 
بالصين، ومعبد »رودريشوارا« )رامابا( في والية تيالنجانا 
الهندية، والسكة الحديد العابرة إليران، وجادة باسيو ديل 

برادو وحديقة بوين ريتيرو في إسبانيا.
تشانتشو  مدينة  أن  إلى  المنظمة  وأش��ارت    : الصين 
الصينية كانت تنعم بالحيوية كمركز تجاري بحري خالل 
فترتي حكم ساللتي سونغ ويوان بين القرنين العاشر والرابع 
عشر بعد الميالد، فضال عن ضروب التواصل والترابط بين 
المدينة وبين األراضي الصينية الداخلية النائية. وازدهرت 
صعيد  على  األهمية  بالغة  مرحلة  خالل  تشانتشو  مدينة 
التجارة البحرّية في آسيا. ويحتضن الموقع جملة من الصروح 
الدينية على غرار مسجد تشينغ جينغ )مسجد األصحاب( 
الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر وهو واحد من أقدم 
الصروح اإلسالمية في الصين، ناهيك عن المقابر اإلسالمية، 
وطيف واسع من البقايا األثرية مثل المباني اإلدارية، وأرصفة 
الموانئ الحجرية الهامة ألغراض التجارة والدفاع، ومواقع 
في  النقل  شبكة  من  وعناصر  والحديد،  السيراميك  إنتاج 
المدينة، والجسور القديمة، والمعابد، والنقوش. كانت المدينة 
ُتعرف باسم »زيتون« في النصوص العربية والغربية التي 
تعود إلى الفترة الممتدة من القرن العاشر إلى القرن الرابع 

عشر الميالدي.
الهند: أما معبد »رودريشوارا« الهندي المعروف شعبيا 
باسم »رامابا«، في قرية بالمبيت في شمال شرق مدينة حيدر 
آباد بوالية تيالنجانا، فهو المعبد الرئيسي لإلله شيفا ضمن 
مجّمع مسّور بني خالل حكم ساللة ككاتيا )1323-1123 
ميالدي( في عهد الحاكمين »رودرا ديفا« و«روكارال رودرا«. 
وقد بدأ العمل على بناء المعبد باألحجار الرملية في عام 1213 

ميالدي، ويعتقد أنه دام لمدة 40 عاما تقريبا. ويحتوي المبنى 
على عوارض ودعامات مزينة بالغرانيت والدياباز المنقوش، 
فضال عن برج مميز ذي شكل هرمي، يسمى »فيمانا« وهو برج 
مدرَّج بطريقة أفقية، ومبني من لبنات خفيفة الوزن تسمى 
»اللبنات الطافية«، ودورها التخفيف من وزن بنية السقف.

إيران: تصل السكة الحديد العابرة إليران بين بحر قزوين 
وهي  الغربي،  الجنوب  في  والخليج  الشرقي  الشمال  في 
تجتاز سلسلتي جبال وأنهار ومرتفعات وغابات وسهول، 
وتعبر أربع مناطق مناخية. وقد بدأ العمل على إنشاء هذه 
السكة في عام 1927 وانتهى في عام 1938، وقد جاء تصميم 
وتنفيذ السكة الحديد التي يبلغ طولها 1394 كيلومترا نتيجة 
تعاون ناجح بين الحكومة اإليرانية و43 متعاقدا في مجال 
البناء من العديد من البلدان. وتتميز هذه السكة بامتدادها 
على مشكلة  تتغلب  تطّلبته حتى  الذي  الهندسي  وبالعمل 
وقد  الصعوبات.  من  وغيرها  االنحدار  الشديدة  الطرقات 
تطلَّب إنشاء هذه السكة قطع مساحات شاسعة من الجبال 
في بعض المناطق، في حين اقتضى وجود األراضي الوعرة 

إنشاء 174 جسرا كبيرا، و186 جسرا صغيرا و224 نفقا، 
منها 11 نفقا لولبيا.

إسبانيا: تمتد جادة باسيو ديل برادو على مساحة قدرها 
200 هكتار في قلب العاصمة مدريد، وقد أنشئت في القرن 
على  تصطف  جادة  عن  عبارة  كانت  حيث  عشر  السادس 
جانبيها األشجار. وتضم الجادة نوافير كبيرة، مثل نافورة 
أحد  تعتبر  التي  سيبيل  وساحة  نبتون،  ونافورة  سيبيل 
الرموز البارزة في المدينة، وهي محاطة بمبان عريقة. وتشغل 
حديقة »بوين ريتيرو« )أي »المعتكف اللطيف«( أكبر جزء 
من الموقع حيث تبلغ مساحتها 120 هكتارا، وهي من آثار 
قصر »بوين ريتيرو«، وتظهر فيها أنماط مختلفة للحدائق 
تعود إلى الفترة الممتدة من القرن التاسع عشر حتى وقتنا 
الحاضر. كما يضمُّ الموقع بين جنباته حديقة النباتات الملكية 
المدرَّجة وحي »باريو جيرونيموس« الذي يطغى عليه الطابع 
السكني، ويتميز بالتنوع الكبير في أبنيته التي تعود إلى 
القرنين التاسع عشر والعشرين، والذي يتضمن مقرات ثقافية. 

المصدر: موقع اليونسكو

ماذا سيحدث إذا توقفت األرض 
فجأة عن الدوران؟

لم  لو  حتى  ثابت،  بشكل  األرض  ت��دور 
نتمكن من رؤية ذلك أو اإلحساس به، فماذا 
سيحدث إذا توقفت األرض فجأة عن الدوران؟.

وإذا توقف الدوران، فإن الزخم الزاوي لكل 
كائن على األرض سيؤدي إلى تمزيق السطح، 

ما يؤدي إلى يوم سيء حقا.
وقال جيمس زيمبلمان، كبير الجيولوجيين 
الوطني  سميثسونيان  متحف  في  الفخري 
العاصمة:  واشنطن  في  والفضاء  للطيران 
منذ  تدور  كانت  فكرية.  »هذه مجرد تجربة 

تشكلها، وهو أمر مثير لإلعجاب«.
وتدور األرض حول محورها بشكل كامل 
كل 23 ساعة و56 دقيقة و4.09053 ثانية. 
وإذا توقف الكوكب بشكل مفاجئ، فإن الزخم 

الزاوي المنقول للهواء والماء وحتى الصخور على طول خط االستواء سيستمر في التحرك بهذه 
في  تمزقه وتبعث شظايا  بينما  السطح  الحركة  الساعة. وستمسح  في  ميل   1100 البالغة  السرعة 

المناطق العليا من الغالف الجوي والفضاء الخارجي.
هناك ما يسمى بالزخم الخطي، وهو نتاج كتلة الجسم وسرعته، حيث سيستمر الراكب في السيارة 

المتحركة التي تتوقف فجأة في التقدم لألمام بسبب الزخم الخطي.
)قوة  الذاتي  القصور  نتاج لحظة  أنه  كما  الخطي،  للزخم  دورانية  تناظرية  الزاوي  الزخم  ويعد 

الدوران الالزمة لتدوير الكتلة( والسرعة الزاوية. 
وقال زيمبلمان ل� »اليف ساينس«: »أحد أساسيات الفيزياء هو الحفاظ على الزخم الزاوي. وبمجرد 

أن يدور شيء ما، عليك بذل القوة نفسها ]في االتجاه المعاكس[ لمنعه من الدوران«.
وأوضح زيمبلمان أن القطع التي انفصلت عن السطح ستستعيد بعض الدوران مع استمرار األرض 
وبقاياها في مسارها حول الشمس. وفي نهاية المطاف، سيؤدي سحب الجاذبية للكوكب إلى سحب 

هالة الشظايا مرة أخرى بتأثير غير متوقع.
وقال زيمبلمان: »ما ساعدنا إسحاق نيوتن في اكتشافه باستخدام الميكانيكا الكالسيكية هو أن 

القطع التي تتراكم وتقترب من بعضها البعض ستطلق بعض طاقتها، وتسخن األشياء«.
ويمكن التفكير في األمر على أنه نيزك يتدفق عبر السماء، حيث سُتسحب البقايا التي انتهى بها 
السطح عن طريق سحب  إلى  الخارجي  الجوي والفضاء  الغالف  البعيدة من  المناطق  المطاف في 
الجاذبية للكوكب، وستطلق الطاقة عند االصطدام. وقال زيمبلمان إن القصف المستمر لهذه القطع من 
شأنه أن يحول القشرة إلى »محيط من الصخور« المنصهرة. وفي النهاية، سيتم امتصاص الشظايا 

المتصادمة في البحر المنصهر من خالل عملية تسمى التراكم.
وقال زيمبلمان إن التحول السريع والمدمر من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تبخير معظم المياه على 
سطح الكوكب. وفي حين أن معظم هذه المياه المتبخرة ستفقد، فقد يتم دمج بعضها في معادن صلبة 
حديثا، مثل الزبرجد الزيتوني. وأخيرا، لن يتم امتصاص كل األجزاء من خالل التراكم. وبعض أجزاء 
الكواكب ستجرفها قوة الجاذبية للقمر، ما يؤدي إلى قصف القمر الصناعي القريب وإنشاء عدد ال 

يحصى من الحفر عبر سطحها.

تحويل 6.21 مليون هاتف مستعمل 
لميداليات أولمبياد طوكيو

ميداليات  على  الحاصلون  سيصبح 
تاريخ  ف��ي  يفوز  م��ن  أول   2020 طوكيو 
بميداليات  والبارالمبية  األولمبية  األلعاب 
مصنوعة من سلع كهربائية معاد تدويرها، 

وفقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية.
من  الثمينة  الجوائز  تصنيع  تم  وق��د 
أكثر من ستة ماليين قطعة هواتف محمولة 
معاد استخدامها، يعد إنشاء الجوائز الذهبية 
والفضية والبرونزية الصديقة للبيئة جزًءا 
من جهد المنظمين لجعل مسابقة هذا العام 

صديقة للبيئة قدر اإلمكان.
التي تستضيف  الثانية  المرة  هذه هي 
فيها عاصمة اليابان األولمبياد، حيث كانت 

األولى في عام 1964.
إلى ميداليات قبل المسابقة، وفقا لصحيفة »ذا صن«  تم تحويل 6.21 مليون هاتف مستعمل - 
البريطانية، وتم تحويل العناصر - التي استغرق تجميعها عامين - إلى 5000 ميدالية ذهبية وفضية 

وبرونزية.
قال األمريكي، أشتون إيتون، صاحب الرقم القياسي العالمي في السباعي في األماكن المغلقة: 
»كنت دائًما معجًبا باألشخاص الذين يقومون باألشياء بشكل مختلف - أولئك الذين يحاولون تحريك 

األمر بطريقة إيجابية.
وتابع«وزن الميدالية حول عنقك دائًما وزن جيد، وعندما يفوز رياضي في طوكيو بميدالية ، لن 

يكون وزنها من الذهب أو الفضة أو البرونز؛ سيكون ثقل أمة ».
وأضاف يوكي أراتا ، مدير االستدامة في ألعاب طوكيو: »نأمل أن يظل النهج الذي نتخذه لهذه 
األلعاب األولمبية ، على سبيل المثال استخدام األخشاب إلنشاء مقاعد للمرافق العامة للمناطق المحلية 

، في أذهان الناس كذكرى جيدة لهؤالء، ستنتقل االولمبياد الى الجيل القادم ».
تشمل االختراعات األخرى المعاد تدويرها الزي األولمبي المنتج بالكامل من الزجاجات البالستيكية 

المعاد استخدامها.
كما الشعلة األيقونية المستخدمة إلضاءة الشعلة ببداية دورة ألعاب طوكيو هي من بين العناصر 

المصنوعة من المنتجات المعاد استخدامها.
تم استخدام نفايات األلمنيوم من المنازل التي بنيت كمالجئ مؤقتة في أعقاب زلزال كبير في 

اليابان في عام 2011 لبناء الشعلة.
وسينام المنافسون المقيمون في قرية الرياضيين في أسّرة من الورق المقوى قابلة إلعادة التدوير، تم 
توفير ما ال يقل عن 18000 من هذه األسرة للرياضيين المقيمين في القرية الواقعة في خليج طوكيو.
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عرض ماليين أرقام هواتف مستخدمى »كلوب هاوس« للبيع على اإلنترنت المظلم
ت���م ت��س��ري��ب م��الي��ي��ن أرق������ام ه��وات��ف 
مستخدمي Clubhouse وهي »معروضة للبيع« 
على شبكة الويب المظلمة، حيث تعرض مجموعة 
الصوتية  الدردشة  بتطبيق  الخاصة  البيانات 
الشهير فقط أرقام الهواتف المحمولة دون أي 
معلومات أخرى، إال أن مطورو التطبيق أبلغوا 
وقالت  للبيانات،  خرق  أي  هناك  يوجد  ال  أنه 
في  االستثمار  تواصل  إنها  أيًضا  الشركة 
ألن  الصناعة  في  ال��رائ��دة  األم��ان  ممارسات 
في  قصوى  أهمية  لهما  واألمان  الخصوصية 

Clubhouse، وذلك بحسب TOI الهندى.
 :IANS ل�  الشركة  باسم  المتحدث  وق��ال 
»هناك سلسلة من الروبوتات تولد مليارات من 
أرقام الهواتف العشوائية«، وأضاف: »في حالة 
وجود أحد هذه األرقام العشوائية على نظامنا 
األساسي بسبب مصادفة رياضية، فإن واجهة 
أي  ُترجع  ال   Clubhouse›s برمجة تطبيقات 

معلومات يمكن تحديد هوية المستخدم«.
األمن  خبير  كتب  السبت،  أم��س  أن��ه  يذكر 
تويتر  على  جاين  جيتين  الرائد  السيبراني 
مستخدمي  هواتف  ألرق��ام  بيانات  قاعدة  أن 
 ،Darknet معروضة للبيع على Clubhouse
وكتب »يحتوي أيًضا على عدد األشخاص في 
دفاتر هاتف المستخدم التي تمت مزامنتها، لذا 
فإن فرص إدراجك في القائمة كبيرة حتى لو لم 

.»Clubhouse يكن لديك تسجيل دخول إلى

رص�����دت ع���دس���ة ال��م��ص��وري��ن 
الرياضين لقطات الالعبين العفوية 
بين الطرائف والغرائب فى الملعب، 
اليابانية  العاصمة  شهدت  فيما 
األل��ع��اب  دورة  اف��ت��ت��اح  ط��وك��ي��و 
تختلف  التي   ،2020 األولمبية 
كثيرا عن سابقاتها من الدورات، وفي 
حفل االفتتاح، ُخصصت دقيقة صمت 
فيروس  جائحة  ضحايا  ذكرى  في 
كورونا، كما ُسلط الضوء في الحفل 
للتدريب  الرياضيين  اضطرار  على 
في العزلة التي ُفرضت عليهم بسبب 

الوباء. 
 وُسمح ألقل من ألف شخص فقط 
بحضور الحفل الذي دشنه إمبراطور 
ناروهيتو. وقد حضر عدد  اليابان 

قليل من زعماء العالم الحفل.
العام  من  تاريخي  تأجيل   بعد 
الماضي بسبب أزمة جائحة كورونا، 
ناروهيتو  اليابان  إمبراطور  أعلن 
الجمعة رسميا افتتاح دورة األلعاب 
األولمبية بطوكيو التي عرفت شدا 
إقامتها.  أو  إلغائها  بشأن  وجذبا 
ويجرى األولمبياد في ظل إجراءات 
صحية صارمة وصلت إلى حد إقامة 
المنافسات دون حضور جماهيرها. 
وينصب التركيز بداية من اليوم على 
الرياضيين الذين يبدؤون التنافس 
الصورة  الملونة.  الميداليات  على 
 Lukhumi  رفقته  من من منافسة
في  جورجيا  من   Chkhvimiani
 Naohisa Takato ضد  معركة 

من اليابان في الجودو

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

إدراج مواقع ثقافية من الصين والهند وإيران 
وإسبانيا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

من المواقف 
والطرائف 
بأولمبياد 

طوكيو

اكتشاف طريقة جذرية 
لمكافحة التدخين

 Philip Morris شركة  خ��ب��راء  يتوقع 
السلطات  تستخدم  أن   ،  International
البريطانية في مكافحة التدخين، األسلوب الذي 
 اعتمدته ضد السيارات التي تستخدم وقود البنزين.
 ،The Daily Telegraph صحيفة  وتشير 
أندريه  للشركة،  التنفيذي  المدير  أن  إل��ى 
كاالنتسوبولس، وورئيس مجلس اإلدارة، ياسيك 

أولزاك، عبرا عن هذا االعتقاد.
أن  ينكران  ال  ال��وق��ت،  نفس  ف��ي  ولكنهما 
الحكومة البريطانية قد طورت نهجا »تقدميا« 
لتنظيم سوق السجائر اإللكترونية وغيرها من 
شركة  تنتجها  كالتي  التبغ،  تسخين  أجهزة 
الشركة  وتستعد   .Philip Morris IQOS
ووسائل  التبغ  تسخين  نظم  إلنتاج  مستقبال 

مكافحة التدخين.
ويذكر أن إدارة شركة فيليب موريس إلنتاج 
السجائر، أعلنت سابقا عن نيتها تخفيض إنتاج 
كل ما له عالقة بدخان التبغ، واستثمرت في هذا 

المجال أكثر من 8 مليارات دوالر.

 نيزيك يضيء 
سماء النرويج

أضاء نيزك كبير سماء جنوب النرويج لفترة 
وجيزة، يوم األحد  الماضي، محدثا صوتا 
صاخبا وهو يعبر عبر السماء وقال خبراء إن 
جزءا منه ربما سقط على األرض في مكان قد 

ال يبعد كثيرا عن العاصمة أوسلو.
ولم ترد بعد تقارير عن خسائر مادية أو 

بشرية.
وبدأت تقارير مشاهدة النيزك ترد حوالي 
الساعة الواحدة صباحا )بالتوقيت المحلي( 
للنرويج، مع تداول مقطع مصور على وسائل 
التواصل االجتماعي يظهر فيه نور خاطف 
في  مرسى  يضيء  األق��ل  على  واح��دة  لمرة 

هولميستراند، بجنوب أوسلو.
وتعكف شبكة النيازك النرويجية يوم األحد 
على تحليل المقطع المصور وبيانات أخرى، 

في محاولة لتحديد منشأ النيزك ووجهته.
وقالت الشبكة إن البيانات األولية تشير إلى 
أن جزءا من نيزك ربما سقط على األرض في 
منطقة كثيفة الغابات، تسمى فينيماركا وتبعد 
العاصمة  الغرب من  إلى  60 كيلومترا فقط 

أوسلو.

اكتشف علماء في لندن وجامعة كامبريدج 
لدى  ال��ذك��اء  مستوى  ف��ي  كبيرا  انخفاضا 

المتعافين من فيروس كورونا.
وت���م ن��ش��ر ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث ب��ه��ذا ال��ش��أن 
في مجلة »النسيت« العلمية المعروفة. وشملت 
التجربة 81337 شخصا، منهم 12689 عانوا 
من كورونا بدرجات متفاوتة من الخطورة. وكان 
االختبار يضم مجموعة من المهام الهادفة إلى 
قياس جوانب القدرة المعرفية. وأظهرت نتيجته 
أن معظم المتعافين من كورونا، بمن في ذلك 
أولئك الذين كانوا من حالة خفيفة، يعانون من 
مشاكل في إكمال المهام في كثير من األحيان، 

أكثر من أولئك الذين لم يواجهوا الفيروس.
حل  عند  صعوبة  أكبر  ع��ن  الكشف  وت��م 
ومهارات  ال��ج��دال  تتطلب  التي  المشكالت 
نتائج  تأكدت  ذلك  إلى  باإلضافة  التخطيط. 
البيانات السابقة حول أعراض كورونا لفترات 
طويلة، وال سيما ضباب الدماغ ومشاكل التركيز 

واختيار الكلمات.
مرتبطة  اإلدراك���ي  الضعف  ش��دة  وكانت 
جزئيا بحدة المرض. لذلك تم الكشف عن أكبر 
الصعوبات لدى المرضي الذين كانوا بحاجة 
إلى توصيل جهاز التنفس الصناعي: انخفض 
معدل ذكائهم ب�7 نقاط. ولم يتم مالحظة ذلك 

حتى بين أولئك الذين أصيبوا بسكتة دماغية ولم يتمكنوا من 
تعلم شيء ما في المستقبل.

وقام مؤلفو البحث أيضا بفحص ما إذا كان هناك ارتباط بين 
الذي مضى منذ بداية  المعرفية والوقت  القدرات  التدهور في 
اإلصابة. ولم يروا أي صلة في النهاية. ويعني ذلك أن فيروس 

كورونا يسبب عواقب ال رجعة فيها.
في وقت سابق اكتشف علماء األحياء من مستشفى جامعة 
البشري  الدماغ  يدخل  كورونا  فيروس  أن  برلين  شاريتيه في 
من خالل الخاليا العصبية في الغشاء المخاطي لحاسة الشم، 
األمر الذي يؤدي إلى مشاكل في عالم األعصاب: الصداع والتعب 

والشعور »بالضباب« في الرأس.

علماء يكتشفون اضرار كورونا 
على الذكاء بشكل ال رجعة فيه

اكتشف علماء في لندن وجامعة كامبريدج 
لدى  ال��ذك��اء  مستوى  ف��ي  كبيرا  انخفاضا 

وت���م ن��ش��ر ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث ب��ه��ذا ال��ش��أن 
العلمية المعروفة. وشملت 
 عانوا 
من كورونا بدرجات متفاوتة من الخطورة. وكان 
االختبار يضم مجموعة من المهام الهادفة إلى 
قياس جوانب القدرة المعرفية. وأظهرت نتيجته 
أن معظم المتعافين من كورونا، بمن في ذلك 
أولئك الذين كانوا من حالة خفيفة، يعانون من 
مشاكل في إكمال المهام في كثير من األحيان، 

أكثر من أولئك الذين لم يواجهوا الفيروس.
حل  عند  صعوبة  أكبر  ع��ن  الكشف  وت��م 
ومهارات  ال��ج��دال  تتطلب  التي  المشكالت 
نتائج  تأكدت  ذلك  إلى  باإلضافة  التخطيط. 
البيانات السابقة حول أعراض كورونا لفترات 
طويلة، وال سيما ضباب الدماغ ومشاكل التركيز 

مرتبطة  اإلدراك���ي  الضعف  ش��دة  وكانت 
جزئيا بحدة المرض. لذلك تم الكشف عن أكبر 
الصعوبات لدى المرضي الذين كانوا بحاجة 
انخفض 
يسبب عواقب ال رجعة فيها. نقاط. ولم يتم مالحظة ذلك  كورونا

أدرجت لجنة التراث العالمي األحد الماضي مواقع جديدة 
في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، تقع في كل من الصين 

وأوضحت اليونسكو أن المواقع التي تم إدراجها على 
القائمة خالل الدورة الرابعة واألربعين للجنة المنعقدة عبر 
، هي 
مركز العالم التجاري في سونغ تشوان 
في والية تيالنجانا 
الهندية، والسكة الحديد العابرة إليران، وجادة باسيو ديل 

تشانتشو  مدينة  أن  إلى  المنظمة  وأش��ارت 
الصينية كانت تنعم بالحيوية كمركز تجاري بحري خالل 
فترتي حكم ساللتي سونغ ويوان بين القرنين العاشر والرابع 
عشر بعد الميالد، فضال عن ضروب التواصل والترابط بين 
المدينة وبين األراضي الصينية الداخلية النائية. وازدهرت 
صعيد  على  األهمية  بالغة  مرحلة  خالل  تشانتشو  مدينة 
224 جسرا صغيرا و224 جسرا صغيرا و224 نفقا، 40ميالدي، ويعتقد أنه دام لمدة 40ميالدي، ويعتقد أنه دام لمدة 40 عاما تقريبا. ويحتوي المبنى ة في آسيا. ويحتضن الموقع جملة من الصروح  186 جسرا كبيرا، و186 جسرا كبيرا، و186 إنشاء 174

لم  لو  حتى  ثابت،  بشكل  األرض  ت��دور 
نتمكن من رؤية ذلك أو اإلحساس به، فماذا 
سيحدث إذا توقفت األرض فجأة عن الدوران؟.
وإذا توقف الدوران، فإن الزخم الزاوي لكل 
كائن على األرض سيؤدي إلى تمزيق السطح، 

وقال جيمس زيمبلمان، كبير الجيولوجيين 
الوطني  سميثسونيان  متحف  في  الفخري 
العاصمة:  واشنطن  في  والفضاء  للطيران 
منذ  تدور  كانت  فكرية.  هذه مجرد تجربة 

وتدور األرض حول محورها بشكل كامل 
 ثانية. 
وإذا توقف الكوكب بشكل مفاجئ، فإن الزخم 

األولى في عام 1964


