
ال يبدو أن رئيس الدولة الجزائري كان يخضع للعالج في 
امليداني على تنفيذ  للتدريب  أملانيا بقدر ما يكون قد خضع 

خطة معهد أنجيال ميركل في التحرش باملغرب.
هذه القناعة، التبسيطية، بل قل الخيالية، هي التي عنت 
لي، وأنا أقرأ، بتمعن، الخبر الخاص بمعهد السياسة واألمن 
نصح  وقد  املعاهد  أقوى  من  فهو  باملغرب،  وهوسه  األملاني 
دولته، وبالتالي الشبكة التي تدور في فلكها، بأن تفرمل عمل 

املغرب… حتى تلتحق به الجزائر!
نفوذ  تحجيم  إلى  تدعو  أملانيا  في  تفكير  مجموعة  أقوى 

املغرب ..خدمة للجزائر وتونس!
هيمنة  سماه  ما  تحجيم  إلى  تانك«  »تينك  الـ  هذا  ودعا 
املغرب في محيطه االستراتيجي على حساب الجزائر وتونس! 

مجموعة التفكير واسمها
StiftungWissenschaftundPolitik (SWP)

واملتخصصة في شؤون العالقات الدولية واألمن دعت، في 
مذكرة خاصة تم تسريبها، إلى فرملة التقدم املغربي!!!

 صراحة وبال لف وال دوران...
 وبحسب الزميل محمد مسعاد املقيم في أملانيا (انظر عدد  
أول أمس من جريدتنا) فإن مؤسسة العلوم والسياسة هي أحد 
أكثر املؤسسات البحثية األملانية تأثيًرا في قضايا السياسة 
الخارجية واألمنية، وهي أكبر مؤسسة من نوعها في أوروبا، 
تأسست في ميونيخ عام 1962، وفي عام 2001، تم نقل مقر 
ولتنفيذ  برلني،  إلى  ميونخ  من  البحثي  ومعهدها  املؤسسة 
تتلقى املؤسسة تمويلها من ميزانية املستشارية،  برامجها، 
تكاليف  وتغطي  العامة  امليزانية  على  البرملان  تصويت  بعد 
وعشرين  ألفني  في  وبلغت  للمؤسسة،  األساسية  األنشطة 
ماليا  دعما  املؤسسة  هذه  تتلقى  كما  يورو،  مليون   15,9

إضافيا سواء من الوزارات أو الواليات أو مؤسسات أخرى، 
3,16 مليون يورو،  السنة املاضية  املنح في  وقد بلغت هذه 
خاضعة  مستقلة  هيئة  إنها  أدبياتها  في  املؤسسة  وتقول 

لقانون الجمعيات، هدفها تقديم املشورة بشكل سري. 
 ومن عناصر التفكير القمينة بالسخرية، هو ربط توصيات 
املجيد  عبد  له  تعرض  الذي  والعالج  أواملؤسسة  املعهد  هذا 

تبون.
عالجا  يكون  قد  بكورونا،  له  عالقة  ال  عالج  أنه  ويبدو 
الدولة األملانية بضرورة العمل  نفسيا ألن املؤسسة نصحت 
غير  بأنها  تشعر  الجزائر  يجعل  الذي  الوضع  معالجة  على 
مهمة، وبلغة التقرير املنشور عن توصيات املجموعة األملانية 
»التصدي لشعور الجزائر بفقدان األهمية«، ولن يتم ذلك إال 

بوقف تقدم املغرب.
املغرب  مكتسبات  لضرب  سعيها  في  أملانيا  أن  الواضح   
مسيرة  توقف  أن  تريد  كانت  الصحراء،  قضية  في  الدولية 
التي  أنها ليست الوسيلة الوحيدة  املغرب، والواضح أيضا 
ذوي  من  إليها  الهاربني  مع  العمل  هناك  بل  استعملتها، 
املغرب  دور  وتعطيل  معهم،  والتنسيق  اإلرهابية  السوابق 
تنفيذا  كان  ذلك  كل  بعد،  من  وما سنراه  ليبيا،  في  اإلقليمي 
إليه  تصل  حتى  املغرب  مسيرة  تعطيل  هو  واحد  لهدف 

الجزائر.
هو إقرار بأن أملانيا تريد للجزائر .. مصحة جيواستراتيجية 

للعسكر الجزائري، أكثر من عمل يحفظ الكرامة لهم!
أخمن أن الرئيس الجزائري لم يستوعب الخطة، من بعد.
لهذا كان ال بد من أن ينتقل إلى أملانيا لتلقي الدروس، كما يتم 

عادة مع السطاجيير، املتمرنني.
أملانيا استعملت علماءها ومخابراتها وعسكرها والجميع 

لكي تسيء إلى املغرب!
اركل كلشي كايركل، ميركل كا تركل ! 

اإخفاقات طوكيو تكلف الريا�سة الوطنية اأكثر من مليارين ون�سف المليار �سنتيم

الكاتب األول للحزب إدريس لشكر ضيفا على وكالة المغرب العربي لألنباء

الثمن:
4 دراهم
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عبد الحميد  
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

 ميركل، 
كل�سي 

كايركل!

• قرارات حكيمة للدولة أسعفت البالد يف تدبري جيد للجائحة

• االتحاد االشرتايك سيكون ضمن األحزاب الثالثة 

األوىل يف االنتخابات القادمة

•  نحن منفتحون عىل كل اليسار، وعىل اللبرياليني، وتحالفنا 

املستقبيل مع أحزاب الحركة الوطنية

• الحكومة مل تحسن تدبري الزمن السيايس بسبب 

رئيس الحكومة وحزبه

12

اآباوؤنا واأ�ساتذتنا في الوطنية وال�سيا�سة والن�سال

n مصطفى المتوكل 

الساحلي 
بتارودانت،  باحتفائنا  عالقة  في 
 ،2021 يوليوز   6 يوم  الوفاء  بيوم 
من  الذات  نكران  لقيم  واستحضارا 
أجل الوطن الحر املتقدم العادل، نقول 
والوطنيني  الشهداء   كل  بأن  بإيمان، 
والذين ضحوا من أجل مغرب مستقل 
الشعب وهم  آباء وأساتذة  متقدم  هم 

القدوة  ..
* قال الشهيد عمر بنجلون في كلمته 
 ...  )  .1975 االستثنائي  املؤتمر  أمام 
ومنتهاه  منطلقه  التقدمي  الفكر  إن 

للنضال.  مبرر  يبقى  فلن  وإال  التفاؤل، 
ولن يبقى كذلك مبرر للنضال إذا ادعينا 
احتكار الحقيقة. لذلك فلزوما أن نعتبر 
مجهودنا هذا بداية في التوضيح، وأن 
للتغيير  وقابلة  متفتحة  عقيدتنا  تبقى 
واالستفادة من الدروس والتجارب. أما 
جزء  فإنها  والواقعية،  املثالية  حكاية 
واقعية  هناك  التضليل،  أساليب  من 
يريد  التي  الواقعية  أمام  االستسالم 
الشعوب.  ذهن  في  غرسها  املستغلون 
تعتمد  التي  الثورية  الواقعية  وهناك 
على تحليل الواقع الحي وامللموس من 
أجل تغييره لصالح الشعوب. هذه هي 
واقعيتنا... يبقى علينا أن نؤكد على أن 
التحليل العلمي واملقاييس املوضوعية 
ولقبول  للنضال  الحافز  ليست وحدها 
الجانب  هناك  النضال  تضحيات 
جانب  اإلنساني،  الجانب  الذاتي، 

الوفاء والتشبع باألخالق الثورية).
واألسرة  املغربي  الشعب  إن 
عالقة حب  تربطهم  املغربية  االتحادية 
يرهبهم  لم  ونساء  رجال  مع  ووفاء 
وترساناته  بجحافله  االستعمار 
واعتقاالته   وقمعه  املختلفة  الحربية 
أقدام  وإعداماته ومنافيه، فمنذ وطئت 
العظيم  وطننا  أرض   املستعمرين 
الحضارات  تاريخ  في  املوغل  والعريق 
الشرف  معارك  حيث  وغيرها  بإفريقيا 
بالدار  الدامية  باملواجهات  والحرية،  

خلفت  التي   1907 سنة  البيضاء 
 .. وشهيدة   شهيد   1700 من  أكثر 
االطلس  وانتفاضات  مواجهات  إلى 
الصغير من  أيت باعمران والخصاص 
التي  وتوفلعزت،  اهلل  عبد  آيت  و 
استمرت من1913 حيث تم هزم عمالء 
القواد  أحد  قادهم  الذين  االستعمار 
»يتمكن«  ولم  لالستعمار،  املوالني 
حتى   املناطق  هذه  كل  من  الغزاة 
1934،  كما وثق التاريخ معركة الهري 
باألطلس املتوسط منذ 13 نونبر 2014 
وغيرها من املواجهات، ومعارك قبائل 
العظيمة  أنوال  معركة  إلى  عطا  أيت 
عبد  بقيادة  وغيرها،   1921 بالريف 
الكريم الخطابي، ثم معركتي جبل بادو  
في  حلقة  كآخر   ..1933 وبوغافر سنة 
أبناء  خاضها  التي  املعارك  مسلسل 
االحتالل  قوات  ضد  الرشيدية  إقليم 
خيران  وبني  زيان  وقبائل  الفرنسي، 
والقصبة  تادلة  وقصبة  والسماعلة 
الربيع  أم  ووادي  والبروج  الزيدانية، 
معارك  وخنيفرة..عمت  العبيد  ووادي 
وجنوبه  املغرب  شرق  املجاهدين  
وانطلقت  ووسطه  وغربه  الشرقي 
املدن  أهم  في  ومواجهات  مقاومات 
بمختلف  والقروية  الحضرية  واملراكز 

ربوع اململكة ..
كما نستحضر األعمال الثورية التي 
قام بها الوطنيون والسياسيون الكبار 

العمل  تأسيس  في  ساهموا  الذين 
والعمل  والديبلوماسي  السياسي 
االستقالل  حزب  ببناء  املدني  الوطني 
منها   ،  1944 سنة  عرائض  وإطالق 
سي  ومنهم  السوسيون  صاغها  التي 
أحمد املرابط  انطالقا من سال والرباط، 
إلى  االستعمار،   قمع  أجهضها  والتي 
عريضة الحركة الوطنية والتي وقعتها 
نخبة شامخة منهم: املهدي بنبركة وعبد 
املوقعني،  بوعبيد، وهو أصغر  الرحيم 
وعمر  اليزيدي  وأحمد  الفاسي  وعالل 
الزهيري  وقاسم  الجليل  عبد  بن 
الزغاري  ومحمد  حسن  القادر  وعبد 
الدويري  ومحمد  اليزيدي  ...ومحمد 
واحمد بالفريج وعبد العزيز بن ادريس 
العمراوي  وبوشتى الجامعي ومحمد 
الفاسي ومليكة الفاسي والطاهر زنيبر 

واحمد بن الطاهر مكوار ...إلخ.
ونذكر هنا من بني اآلالف من األسماء 
الشهيد  للوطن،  أرواحها  وهبت  التي 
 ،1953 يونيو   18 محمد  الزرقطوني 
يوم11  هلل  عبد  بن  عالل  والشهيد 
املجاهد  واستشهاد    ،1953 شتنبر 
هلل  عبد  والشهيدين  الحنصالي، 
مناطق  من  ككاز  اهلل  وعبد  بوزاليم 
إقليم تارودانت والذين  استشهدا سنة 

... 1964
واملعارك  األحداث  تلك  كل  إن 
أطرها  والتضحيات  واملواجهات 

الوطنية  في  وآباؤنا  أساتذنا  وقادها 
والنضال والتاريخ اليمكن تجاهلها وال 
تناسيها ألنها وثقت معها  في السجل 
واملتآمرين  الخونة  حتى  األسود 
وامللك  وطنهم  ضد  االستعمار  مع 

والشعب...
الكبار  هؤالء  كل  عن  نتحدث  ونحن 
في  الفضل  لهم  كان  من  نذكر  أن  البد 
املقاومة    عمل  وإنجاح  وتمويل  دعم 
تأسيس  وفي  واستمرارها  املسلحة 
أكبر نقابة مغربية ومنهم عبد الرحمن 
إلخ    ... بوعزة  بن  والطيب  اليوسفي 
يوم 20 مارس 1955، بمنزله بزنقة 19 
حي بوشنتوف بمنطقة درب السلطان، 
الروداني  إبراهيم  الشهيد  ومنهم 
يوليوز   5 يوم  اغتياال  استشهد  الذي 
االستقالل،   بعد  قليلة  أشهرا   1956
مختلف  في  املقاومة  خاليا  ونذكر   ...
حيث  تارودانت  ومنها  املغرب  مناطق 
الواثر  والتأطير  التأسيس  في  ساهم 
موالي  والراجي  الحفيظ   عبد  موالي 
االعرج   الدين  صفي  وحسن  ادريس  
...إلخ ونذكر القيادات الوطنية املنسقة 
بمراكش  املسلحة   املقاومة  العمال 
والبيضاء وغيرهما منهم عمر املتوكل 
والفقيه  إيدر  ايت  وبنسعيد  الساحلي 
الجبلي  السالم  عبد  وموالي  البصري 
والشهيد  الفطواكي  حمان  والشهيد 

الزرقطوني ... إلخ .

الصحافي والكاتب التونسي 
الهاشمي نويرة لـ »االتحاد االشتراكي« 

الجماعات الإ�سالمية دينها الحقد 
ومحاولة تدمير الدولة الوطنية 

جوي   هود :  لي�س هناك اأي  
 تغيير في   �سيا�سة الوليات 

المتحدة حول ال�سحراء 
مقارنة بالإدارة ال�سابقة

حصيلة نواب االتحاد االشتراكي بالغرفة االولى مشرفة للحزب والفريق

ح�سور متميز رقابيا وت�سريعيا يف كافة ق�سايا املجتمع
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الواضح أن ألمانيا
في سعيها لضرب 

مكتسبات المغرب الدولية 
في قضية الصحراء، كانت 

تريد أن توقف مسيرة 
المغرب، والواضح أيضا أنها 

ليست الوسيلة الوحيدة 
التي استعملتها، بل هناك 

العمل مع الهاربين إليها 
من ذوي السوابق اإلرهابية 

والتنسيق معهم، وتعطيل 
دور المغرب اإلقليمي

في ليبيا
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حصيلة نواب االتحاد 
االشتراكي بالغرفة األولى 

مشرفة للحزب والفريق
 جدد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األوسط بالنيابة، جوي 
هود، أول أمس األربعاء بالرباط، التأكيد على الموقف الثابت للواليات 
المتحدة األمريكية بخصوص االعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

وقال جوي هود، في معرض جوابه على سؤال خالل مؤتمر صحفي 
عقب محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إنه ليس هناك أي تغيير في سياسة 

الواليات المتحدة حول الصحراء مقارنة باإلدارة السابقة.
»دعم مسلسل  الرامية إلى  وأبرز، في هذا الصدد، الجهود المكثفة 

األمم المتحدة حتى يثمر نتائج بشأن قضية الصحراء«.
كما أعرب هود عن دعم بالده لعملية سياسية ذات مصداقية تحت 

إشراف األمم المتحدة من أجل االستقرار ووقف أي أعمال عدائية.
مع  »نتشاور  إننا  الخصوص،  بهذا  األمريكي،  الدبلوماسي  وقال 
األطراف حول أفضل السبل لوضع حد للعنف وبالتالي تحقيق تسوية 

دائمة لقضية الصحراء.
وأشار إلى أن الواليات المتحدة تؤيد ب«قوة« جهود األمم المتحدة من 
أجل تعيين مبعوث شخصي لألمين العام إلى الصحراء »بأسرع ما يمكن«.
وأضاف »نحن على استعداد لالنخراط بشكل فعال مع جميع األطراف 
لدعم هذا المبعوث الشخصي«، وذلك بهدف التوصل إلى حل مقبول من كافة 

األطراف؛ حل كفيل بتحقيق األمن واالستقرار.
وأشار إلى أن » األمر يتعلق هنا بالغاية التي ينشدها المغرب والواليات 
المملكة  السياق، دور  برمتها«، مبرزا، في هذا  المنطقة  المتحدة من أجل 

المغربية في الحفاظ على األمن بالمنطقة.
الرسمي بسيادة  األمريكي  االعتراف  أقرت  قد  المتحدة  الواليات  وكانت 
أمريكي،  رئاسي  إعالن  من خالل  الصحراء،  على  والتامة  الكاملة  المغرب 

موقع بتاريخ 10 دجنبر الماضي.

وتم توزيع نص اإلعالن بعد ذلك على الدول الـ193 األعضاء في منظمة 
األمم المتحدة، كوثيقة رسمية لمجلس األمن. وفي الرسالة التي وجهت بهذه 
المناسبة إلى رئيس مجلس األمن، وأرسلت نسخة منها إلى األمين العام 
لألمم المتحدة، ذكرت الواليات المتحدة بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي 

هو »األساس الوحيد لحل عادل ودائم« للنزاع حول الصحراء.
الشرق  لشؤون  األمريكي  الخارجية  وزير  مساعد  أكد  أخرى  جهة  ومن 
المغرب  بين  االستراتيجية  الشراكة  قوة  أن  بالنيابة، جوي هود،  األوسط 
والواليات المتحدة ما فتئت تتعزز تحت قيادة جاللة الملك محمد السادس.
وأبرز الدبلوماسي األمريكي، خالل مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر 
بوريطة، العالقات العريقة و »العميقة« التي تجمع بين البلدين، والتي تخلد 
الذكرى المئوية الثانية ألول بعثة دبلوماسية للواليات المتحدة إلى المغرب 

)المفوضية األمريكية بطنجة( وتحتفي بمرور »200 عام من الصداقة«.

وذكر، في هذا السياق، بأن المغرب كان أول بلد يعترف باستقالل 
الواليات المتحدة.

من جهة أخرى، أشاد المسؤول األمريكي بدعم المغرب »المستمر« 
و »الثمين« للقضايا ذات االهتمام المشترك، من قبيل مسلسل السالم 
في الشرق األوسط، واالستقرار واألمن، والتنمية في المنطقة وفي 

جميع أنحاء القارة اإلفريقية.
وأشار إلى أن »المغرب شريك مقرب للواليات المتحدة في مجموعة 
من القضايا األمنية«، مبرزا أن المملكة تشارك سنويا إلى جانب 
الواليات المتحدة في أكثر من 100 التزام عسكري، بما في ذلك 

تمرين األسد اإلفريقي، »أكبر مناورة عسكرية في القارة«.
وذكر هود، في السياق ذاته، بتوقيع البلدين خالل العام الماضي 
على خارطة طريق لتعزيز التعاون في مجال الدفاع مدتها عشر 
االستراتيجي  لتعاوننا  ب«رمز  الصدد  هذا  في  مشيدا  سنوات، 

الطويل األمد«.
وفي معرض تطرقه إلى العالقات االقتصادية الثنائية، أشار هود إلى أن 
المغرب يعد البلد اإلفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتبادل الحر مع الواليات 
المتحدة، وهو االتفاق الذي يخلد هذه السنة الذكرى الـ15 لدخوله حيز التنفيذ.

ومضى قائال: »نحن وشركاتنا نعتبر المغرب بوابة للقارة اإلفريقية«.
ووفقا للدبلوماسي األمريكي، فإن البلدين استفادا »بشكل كبير« من هذه 
االتفاقية، من خالل خلق فرص الشغل، موضحا أن المبادالت التجارية بين 

البلدين تضاعفت خمس مرات وبلغت 5 ماليير دوالر سنويا.
وأشار، بالمناسبة، إلى أن أزيد من 150 شركة أمريكية تعمل بالمملكة.

من جهة أخرى، سلط المسؤول األمريكي الضوء على التعاون األمريكي 
المغربي في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19-(، مشيدا 

بالحملة الوطنية للتلقيح »الناجحة إلى حد كبير«.

الدجوي هود : لي�س هناك اأي تغيير في �سيا�سة الواليات 
المتحدة حول ال�سحراء مقارنة باالإدارة ال�سابقة 

مكتب الرباط

ارتباطا بمنهجيته التشاركية مع الناخبين المغاربة 
حصيلته  األولـــى  بالغرفة  االشــتــراكــي  الفريق  قــدم 
التشريعية،  أمام وسائل اإلعالم، لتاكيد وفاء االتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية، من خالل ممثليه، بالتزاماته 
في ميادين التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدفاع 
والملحة، حيث  العاجلة  القضايا  عن جميع  والترافع 
سجلت السنوات الخمس، وقوف الفريق وانحيازه إلى 
المجتمعية بحثا عن  الفئات والشرائح  قضايا جميع 

اإلنصاف وانتصارا للعدالة ودولة الحق والقانون..
“إننا  الفريق االشتراكي،  وقال شقران أمام، رئيس 
نعتز بحصيلة عمل الفريق، طيلة هذه الوالية التشريعية 
بكثير من العمل والجدية والمسؤولية والوضوح وتغليب 

مصلحة الوطن.”
وأوضح شقران أمام، خالل ندوة صحفية عقدها الفريق 
االشتراكي لتقديم حصيلة عمله طيلة الوالية التشريعية، 
أول أمس األربعاء 28 يوليوز، أن أعضاء الفريق جسدوا، 
االشتراكي  االتحاد  قيم حزب  النيابية،  خالل مهمتهم 
للقوات الشعبية ومبادئه، حيث تفاعل الفريق مع كل 
أجهزة الحزب وفروعه كمحدد أساسي في الجانب الرقابي 
وأساسا األسئلة الكتابية التي تهم القضايا المحلية. 
وشدد شقران أمام على أن الفريق االشتراكي، طيلة 
هذه الوالية التشريعية، تقدم ب 1091 سؤاال شفويا و 
2523 سؤاال كتابيا تتعلق بمختلف القضايا والجوانب 
وذلك  والثقافية،  واالقتصادية  والحقوقية  المجتمعية 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  حزب  لمرجعية  اعتبارا 

الشعبية.
ونائبة  نائب  كل  نسبة  أن  إلى  أمام  شقران  وأشار 
الرقابي تتمثل  العمل  الفريق االشتراكي في إطار  من 
في 49.59 بالمئة، بخصوص األسئلة الشفوية، وذلك 
النواب،  النسبي داخل مجلس  التمثيل  لقاعدة  إعماال 
وبخصوص األسئلة الكتابية حظي الفريق االشتراكي 

بالمرتبة األولى ب 114،63 سؤاال لكل نائب ونائبة.
وذكر المتحدث أن الفريق االشتراكي، طيلة هذه الوالية، 
لم يشتغل بمنطق الكم بقدر ما حرص على مبدأ الكيف 

والتفاعل مع المجتمع والمواطنات والمواطنين.
وأضاف، “تقدم الفريق االشتراكي بالعديد من الطلبات 
لعقد اللجان، التي تهم عدة قضايا متنوعة وبلغ عددها 
134 طلبا منها 75 بشأن القطب الحقوقي واالجتماعي، 
و42 بقطب الشؤون الداخلية والخارجية و 17 بالقطب 
المالي واالقتصادي، حيث تقدم الفريق االشتراكي ب 
16 طلبا للقيام بالمهام االستطالعية همت عدة قطاعات 

ومؤسسات ذات التأثير المباشر على المواطنين.”
وأكد شقران أمام، في هذا الصدد، أن إشكالية التمثيل 
النسبي، تتطلب قراءة وتقييما كبيرا، خاصة في الوالية 
يجب  اإلشكالية  هذه  أن  المقبلة، موضحا  التشريعية 
أن يعاد فيها النظر لضمان الحد األدنى لشروط العمل 

البرلماني لكل فريق أو مجموعة نيابية.
وبالمقابل، في ما يخص الجانب التشريعي، قال شقران 
أمام، إن الفريق االشتراكي تقدم ب 44 مقترح قانون منها 
19 مقترحا بمعية فرق األغلبية، و 25 مقترحا تقدم به 
الفريق بمفرده ، وهذه األخيرة تنطلق من مرجعية الحزب 
وقيمه وتهم جوانب مجتمعية ترتبط بحياة المواطنين.

وذكر أمام أن كتاب الفريق االشتراكي حول حصيلة 
ومبادراته  الفريق  عمل  ويضم  الطبع  قيد  هو  عمله، 
التشريعية والمقترحات التي تقدم بها، واللقاءات مع 
الفاعلين االقتصاديين والمجتمع المدني وتهم قضايا 

فنية وثقافية ومجتمعية وبيئية.
ولفت المتحدث إلى أن الفريق عقد 57 لقاء مع مختلف 
الهيئات في هذا السياق، والتي استطاع من خالل النقاش 
والتفاعل تنظيم أيام دراسية وصل عددها إلى حوالي 
18 يوما دراسيا بشراكة مع مختلف الهيئات والفاعلين.
وخلص شقران أمام إلى أنه في ما يتعلق بمالية الفريق 
االشتراكي، فإننا حرصنا على أن تكون النفقات في ما 
يجب اإلنفاق فيه بكل ترشيد وتدبير، وتقدم الفريق بكل 
التقارير والوثائق المحاسباتية الضرورية طيلة السنوات 

الماضية إلى مجلس النواب طبقا للنظام الداخلي.
وعمم الفريق االشتراكي مطبوعا غنيا بالمعلومات 
واإلفادات عن دور الفريق، حيث سجل حصيلة مشرفة 
منها   3614 ب  تــقــدم  حيث  المقدمة،  فــي  وضعته 
1091شفوية و2523 كتابية، وهمت القطب االجتماعي 
ورئاسة  والخارجية  الداخلية  والشؤون  واالقتصادي 
الحكومة، كما تقدم الفريق، حسب الحصيلة الرسمية، ب 
107 مواضيع طارئة، وتقدم ب 134طلبا لعقد اجتماعات 
اللجان، وتقدم الفريق أيضا ب 44 مقترح قانون منفردا 
في  تندرج  إيجابية  واعتبرت حصيلته  األغلبية،  ومع 
إطار عمل حزب القوات الشعبية ودوره المجتمعي في 
الديمقراطية  المؤسسات  دور  بناء وتحصين وتفعيل 

وضمنها البرلمان .

ح�سور متميز، رقابيا 
وت�سريعيا، في كافة 

ق�سايا المجتمع
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بتنسيق مع مصالح أمنية مغربية

اأمن اليونان يعتقل مغربيا كان ي�صغل منا�صب قيادية في تنظيم داع�ش

أصدر المجلس األعلى للسلطة القضائية، خالل اجتماعه األسبوعي 
المنعقد الثالثاء )27 يوليوز 2021(، عمال بمقتضيات المادة 23 
من القانون التنظيمي للمجلس، قرارا بشأن تحديد تاريخ انتخاب 
 ،)2026  2022-( الثانية  الوالية  برسم  بالمجلس  القضاة  ممثلي 
والتي تقرر إجراؤها يوم السبت 23 أكتوبر 2021، بأربعة وعشرين 

مكتبا للتصويت.
وأوضح بالغ للمجلس أنه وفقا لنفس القرار، فaإن الترشيحات 
بينهم  من  االستئناف  محاكم  مختلف  من  ممثلين  أربعة  تهم  التي 
قاضية امرأة على األقل، وستة ممثلين لمحاكم أول درجة من بينهم 
قاضيتان على األقل، يتعين أن تقدم للمجلس ابتداء من يوم 13 شتنبر 
2021 ولمدة خمسة أيام، مشيرا إلى أن الفترة المخصصة لكي يعرف 
القضاة المترشحون بأنفسهم قد حددت ما بين 5 و22 أكتوبر 2021.
من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، قرر المجلس نشر اللوائح 
االنتخابية األولية للهيئتين الناخبتين، أول أمس األربعاء 28 يوليوز، 

لهذا  الموالية  الخمسة  األيام  للقانون، يمكن خالل  أنه وفقا  مبرزا 
النشر، تقديم طلبات إلى المجلس لتصحيح هذه اللوائح، كما أن 
القرارات الصادرة عن المجلس برفض طلبات التصحيح يمكن أن 

تكون موضوع طعن أمام محكمة النقض.
وجاء في البالغ أيضا، أن »المجلس حرصا منه على توفير أقصى 
شروط الشفافية والتنافس الشريف أمام كافة القضاة، وتشبثا منه 
بالمقاربة التشاركية في اإلعداد لهذه االستحقاقات، قد كلف لجنته 
المعنية بالتواصل مع الجمعيات بمواصلة مهامها في أقرب وقت، 
والسيما من أجل إعداد ميثاق أخالقي لالنتخابات المهنية للقضاة، 
ودليل عملي لها بتشاور مع ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، كما 
شدد المجلس على أن تعمل اللجنة المعنية وإدارة المجلس على 

توفير الوسائل المناسبة إلجراء االنتخابات في أحسن الظروف«.
ومن جهة أخرى، قرر المجلس إجراء مراسم تنصيب المسؤولين 
القضائيين الجدد بمحاكم االستئناف يومي االثنين والثالثاء 2 و 3 

غشت المقبل، وفقا لبرنامج يحدده المجلس بتنسيق مع المسؤلين 
المعنيين، وتليها في أقرب وقت مراسم تنصيب المسؤولين القضائيين 

بمحاكم أول درجة.
وفي نفس اإلطار، تم استقبال الرؤساء األولين لمحاكم االستئناف 
والوكالء العامين للملك الجدد ) وعددهم 34(، األربعاء، بمقر المجلس 

األعلى للسلطة القضائية.
هذه  مواكبة  في  االستمرار  قرر  الذي  المجلس  أن  البالغ  وأكد 
اإلجراءات واالستحقاقات، بكل الحرص وكامل العناية، ليأمل أن تكون 
االستحقاقات المهنية المقبلة في مستوى مكانة القضاء األخالقية، 
وشرف ووقار المهنة، ومدى تشبث القضاة بالمبادئ األساسية للقضاء، 

وال سيما االستقالل واالستقامة والنزاهة والشرف والكرامة.
كما يأمل المجلس - يضيف البالغ - أن تكون التغييرات الهامة 
التي همت مناصب المسؤولية القضائية، مناسبة لتحقيق مزيد من 

النجاعة القضائية، وتحسين الخدمات التي تقدمها المحاكم.

المجل�ش الأعلى لل�صلطة الق�صائية يحدد تاريخ انتخاب 
ممثلي الق�صاة بالمجل�ش بر�صم الولية الثانية  

 اإلطار العام إلعداد مشروع قانون المالية 

نمو متوقع لالقت�صاد الوطني بـ 
 2022 �صنة  المائة  في   3,2

انتعاشا بمعدل  الوطني  االقتصاد  أن يسجل نمو  المتوقع  من 
يناهز 3,2 في المائة سنة 2022 و5,6 في المائة سنة 2021، وفقا 
لإلطار العام إلعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، الذي 
المالية  لجنة  بين  مشترك  بشكل  انعقد  اجتماع  تقديمه خالل  تم 
والتخطيط  المالية  ولجنة  النواب  بمجلس  االقتصادية  والتنمية 

والتنمية االقتصادية بمجلس المستشارين.
ومن المرتقب أن يستعيد االقتصاد الوطني زخمه بمعدل نمو 
يناهز 3,8 في سنة 2023 قبل أن يصل إلى 4 في المائة سنة 2024، 
وفق هذا اإلطار العام الذي قدمه وزير االقتصاد والمالية وإصالح 
اإلدارة. وتهم الرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 
2022 باألساس زيادة في نفقات الموظفين بـ 6,5 مليار درهم وفي 

نفقات المقاصة بـ 3,5 مليار درهم.
في  يأخذ  أن   2022 لسنة  المالية  قانون  على مشروع  ويتعين 
درهم(، وإصالح  مليار   8,4( االجتماعية  الحماية  تعميم  االعتبار 
قطاعي التعليم والصحة )1,8 مليار درهم(، وكذا تعزيز المشاريع 

االجتماعية الجاري تنفيذها )800 مليون درهم(.
النفقات،  التدابير على مستوى  كما يتوقع اتخاذ مجموعة من 
وتمويل  اإلدارة  بتسيير  المرتبطة  النفقات  ترشيد  مواصلة  منها 

مشاريع جديدة.
االعتبار  فــي   2022 لسنة  المالية  قــانــون  مــشــروع  ويــأخــذ 
لصندوق  التدريجي  باإلصالح  المرتبطة  المتطلبات  باألساس 
بالحماية  المتعلق  اإلطــار  القانون  لمقتضيات  وفقا  المقاصة 
العائلية. التعويضات  تعميم  مع  بالموازاة  وذلــك   االجتماعية، 
وبخصوص التدابير التي يتعين اتخاذها على مستوى الموارد، فإن 
األمر يتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار 
تنزيل مقتضيات القانون اإلطار المتعلق بإصالح النظام الجبائي، 
وإرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية االجتماعية، 

وكذا مواصلة تطوير تمويالت مبتكرة.
ويهم اإلطار المرجعي لمشروع قانون المالية لسنة 2022 تنزيل 
وتوصيات  السامية  الملكية  الخطب  في  المتضمنة  التوجهيات 
النموذج التنموي الجديد. ويحدد ضمن األولويات توطيد أسس 
إنعاش االقتصاد الوطني، وتعزيز آليات اإلدماج وتعميم الحماية 
االجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وكذا إصالح القطاع العام 

وتعزيز آليات الحكامة.

اإ�صالح التحاد الإفريقي  محور 
مباحثات بين الممثل الدائم للمملكة 

ونائبة رئي�ش مفو�صية التحاد الإفريقي
شكل مسلسل إصالح منظمة االتحاد اإلفريقي محور المباحثات، 
التي أجراها  األربعاء في أديس أبابا، السفير الممثل الدائم للمملكة 
لدى االتحاد اإلفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا 
محمد العروشي مع نائبة رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي  مونيك 

نسانزابغانوا.
وخالل هذا اللقاء، تناولت نسانزابغانوا و العروشي العديد 
من القضايا الراهنة، وخاصة مسلسل إصالح المنظمة اإلفريقية، 

وفق ما علم لدى البعثة الدائمة للمملكة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار تفاعل المملكة المغربية مع 

القيادة الجديدة للمنظمة اإلفريقية.
واغتنمت نائبة رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي هذه المناسبة 
للتعبير عن تهانئها الحارة للمملكة بمناسبة االحتفال بالذكرى 
الثانية والعشرين العتالء جاللة الملك محمد السادس عرش أسالفه 

المنعمين.

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

مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي  «
 صدق اهلل العظيم .

 سيدي الطاهر اد بلكرع في ذمة اهلل

اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
وقدره وبحزن شديد، فقدت عائلة 
اد بلكرع، المشمول برحمة اهلل، 
بإذنه تعالى، الشيخ الكبير سيدي 
يوليوز   13 يوم  وذلك  الطاهر، 

   . 2021
وبهذه المناسبة األليمة، تتقدم 
ابراهيم،  مــوالي  موهين  عائلة 
جهة  الصغير،  االطلس  ايفران 

كولميم واد نون، بأحر تعازيهم القلبية وأصدق مواساتهم 
إلى عائلة اد بلكرع، سائلين المولى جلت قدرته أن يرحم روحه 
ئها مقام صدق عند مليك مقتدر في أعلى  الطاهرة وأن ُيبوِّ
عليين، وأن يسكنه  في جنانه مع الذين أنعم اهلل عليهم من 
النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 

رفيقًا،  إنا هلل وإنا إليه راجعون.

بوديال زينب في ذمة اهلل
الــبــقــاء،  دار  إلـــى  انتقلت 
بإذنه  اهلل،  برحمة  المشمولة 

تعالى، السيدة بوديال زينب .
األليمة  المناسبة  وبــهــذه 
واألحباب  األهــل  جميع  يتقدم 
بأحر التعازي وأصدق المواساة   
وابنيها  خالد  زوجها سي  إلى 
إخوانها:  وكــذا  ووليد  حسام 
خالد  رضـــوان،  فـــؤاد،  سمير، 
ومليكة   . سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته ويسكنها فسيح جنانه ويرزق أهلها الصبر الجميل. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

تابع ص 1
كما أن التاريخ وثق المعارك الــتي شهدتهـا ربوع الصحراء ما بين سنوات 
1956  و1960، والتي هزمت جحافل جيوش اإلسبان وعطلت الجيش الفرنسي 
إلى إن  أوقف تحالف القوتين االستعماريتين انتصارات كادت تسفر عن استقالل 

الصحراء المغربية آنذاك ..
المغربية  والصحراء  المغرب  شمال  في  التحرير  جيش  أسسوا  الذين  إن 
لمواجهة االستعمار اإلسباني منهم من ساهم بشكل كبير في االستقالل وفي 
كل المعارك الالحقة لمواجهة وافشال ودحر مرتزقة البوليزاريو  المدعمين من 
بعض الدول المغاربية ما بين 1975 إلى حين بناء الجدار األمني، والذين منهم 
من استشهد ومن من التحق بالرفيق األعلى ومنهم من بارك اهلل في عمرهم 
ومازالوا معنا في المشهد الوطني يوثقون تاريخ المغرب في كتب وشهادات 
وتصريحات وثقتها الدولة وضبطها الباحثون المحققون،  نعتز ونفتخر بهم 
أمام كل دول العالم باعتبارهم رواد تجربة مقاومة ونضال رائدة تعلم في دول 
متعددة في المؤسسات التعليمة والوطنية، قال الزعيم الصيني ماوتسي تونغ 
في حق محمد بن عبد الكريم الخطابي ما يلي: » إن أّول درس تعلمته في حرب 
التحرير الشعبية هو من تجربة النضال والكفاح الذي قاده محمد بن الكريم 

الخطابي في الريف بالمغرب ».
إن الذين ناضلوا بصدق ووفاء للوطن وشهدائه بعد االستقالل وهم الوطنيون 
الذين رأوا  بموضوعية وصدق أن الجهاد األصغر هو الذي اعتمد لدحر االستعمار 
الوطني محمد الخامس، فهو  له  المغفور  الراحل  أما الجهاد األكبر، كما قال 
اقتصادية  عدالة  وإقرار  المؤسسات  دولة  وبناء  الحر  المستقل  الوطن  لبناء 
من  البد  الحال  ...وبطبيعة  وتنمية شاملة  للثروات  عادل  وتوزيع  واجتماعية 
وجود خصوم الحق والعدل والديموقراطية، الذين ليس من مصلحتهم تحقيق 
غايات الجهاد األكبر، فطبخت الملفات والمؤامرات الكيدية، التي لم تثن ولم 
ترهب اآلباء واألساتذة ومن معهم، فصمدوا واستمروا في كفاحهم رغم القمع 
والتكلفة الغالية التي ألحقت األضرار باألجساد واألرواح والحريات واألرزاق 
واالستقرار والتشريد والمنافي .. ، لقد أعطوا  دروسا رائعة في الوطنية عندما 
تحرير  عن  الدفاع  أجل  من  النضال  في مسار  األولى  الطالئع  متقدمين  هبوا 
الدولي  اإلعالمي  العمل  رواد  من  وكان  ومليلية،  وسبتة  المغربية  الصحراء 

قيادات سياسية مختلفة منهم قيادات االتحاد، التي كانت بالمنفى ومنهم عبد 
الرحمن اليوسفي وقيادات الداخل، التي التحقت بركب الجهاد الديبلوماسي 
اغتاله الظالميون 18دجنبر 1975 ..  بالهاي ومنهم الشهيد عمر بنجلون -  
وهم من استجابوا مع  قيادات وطنية حرة وأصيلة للنداءات الوطنية والرسائل 
الملكية من أجل انطالق التجربة الديموقراطية سنة 1976 إلى االستجابة للحوار 
والعمل على معالجة االحتقان االجتماعي واألزمات العميقة التي شهدها المغرب 
التي تسببت  الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات،  سنوات 
فيها السياسات الحكومية الفاشلة .. إلى التفهم واالستجابة  لإلعداد لمرحلة 
التناوب بعد أن قال المغفور له الحسن الثاني بضرورة ذلك إلنقاذ المغرب من 

السكتة القلبية ...
إن آباءنا وأساتذتنا وقدوتنا نحن الشعب المغربي، بكل قواه الوطنية السياسية 
واالجتماعية والمدنية، هم كل هؤالء الزعماء الوطنيين والوطنيات والمناضلين 
والمناضالت، الذين ساروا على نهجهم في مختلف ربوع الوطن، والذين وقفوا 
إلى جانب كل من المغفور لهما الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني 
والعاهل المغربي جاللة الملك محمد السادس لبناء كل حقبة حقبة من الجهاد 
والعمل الوطني، إلى العمل من أجل بناء دولة المؤسسات ومعالجة مواطنة 
ألزمات المغرب إلى طي صفحة الماضي واعتراف الدولة بأخطائها وجبرها 
ألضرار ضحايا االستعمار من جهة وضحايا سنوات الجمر والرصاص ... إنهم 

آباء وأساتذة ورموز الشعب المغربي قاطبة وطليعته المتنورة ..
إن التضليل والتحريف الذي تعرض له المشهد السياسي الوطني بسبب 
خلط األوراق الذي خطط له ومارسه  البعض باستغالل واستعمال الدين من 
جهة وباستعمال المال والنفوذ من جهة أخرى، لحماية مصالح خاصة ولبث 
التفرقة والنزاعات الفارغة  بين  هيئات الجبهة الوطنية الرصينة واالصيلة 
تفاهات  وراء  داخلها  من  البعض  وانجرار  منها،  واحدة  كل  صفوف  وداخل 
سياسوية وريعية ومصالحية  تسببت في ظهور أحزاب ونقابات ومنظمات 
ساهمت بوعي منها أو جهل في التضليل والخلط والغموض مما قوى جبهة 

أ‘داء الحرية  والديموقراطية والعدالة االقتصادية واالجتماعية والتقدم ...
الوطنية  الثقافة  ببناء  الغد والمستقبل يكون  بناء رجال ونساء وقادة  إن 
وجعل تاريخ النضال الوطني منذ قرون إلى العصر الحديث برجاله ونسائه 
المميزين، األعالم الحاضرين والحاضرات، باعتبارهم آباء حضارتنا وأساتذتنا 

في الوطنية وحاملي رسالة الشرف والكرامة والوعي ، إننا النقبل أن يسلب 
مستقبل أبنائنا وبناتنا ووطننا بحرمانهم من ذاكرة التاريخ المجيد لوطنهم 
لشحذ الهمم واالقتداء بالخيرين واألساتذة والفقهاء والعلماء والوطنيين وكبار 
النضالية  والهوية  والمعرفة  للعلم  بمسيرة وطنية  نطالب  إننا   ... المثقفين  
المتنورة لشعبنا، ووضع حد لسياسات ومناهج وبرامج تروج  للتفاهات والعدمية 
والتبعية العمياء للساعين إلخضاع الناس لنفوذ المال المستبد وإغراق المشهد 
العمومي والشعبي بكل أشكال التضليل السياسوي، الذي يخفي وراءه الريع 
والمحسوبية وانتهاز الفرص العامة لجعلها في مصلحة البعض من الخاصة 

واألنانية المكسرة لمصلحة الشعب والوطن ..
وتتجلى  تنعكس  حتى  وإثراء  وإغناء  تثمين  إلى  يحتاج  العام  الوعي  إن 
وتتجسد آثاره على كل أفراد الشعب، وكل تعطيل أو إفساد له يعتبر جريمة 
نكراء تطال األمة  بكملها وقد تمتد آثارها المدمرة لعقود يكون ضحاياها  أجيال 
وأجيال وطننا، نحن جميعا في حاجة إليهم ليكونوا معززين مكرمين متعلمين 
عاملين، والشك سيكون منهم ومنهن زعماء وعلماء وقادة ومصلحون يسرعون 

من وتيرة التطور والتنمية والتقدم الحضاري ...
لهذا نؤكد باستمرار أن كل هؤالء الشرفاء والشريفات هم آباؤنا وأساتذتنا 
وقدوتنا، وهذا ما يزعج بعض جيراننا ألن تاريخهم هو جزء من تاريخ المغرب 
والديني  والفكري  العلمي  إشعاعنا  امتد  الخالدة،   أعمدته  الذي نحن  الكبير 

والجهادي حتى وسط إفريقيا وشرقها وجنوب أوروبا ..
قال عبد الرحيم بوعبيد رحمه اهلل  :) »إننا لسنا معارضين مزاجيين نريد 
المعارضة من أجل المعارضة، إننا نعارض ألن هناك أشياء كثيرة تمارس  في 
هذه البالد  تستدعي وتحتم  المعارضة »( ، وقال : )» يقولون إن التاريخ قال 
كلمته في مراحل الحقة  التاريخ سيظل يقول  إن  كلمته وانتهى، ونحن نقول 

متعددة من الوجود البشري تتجدد مع تجدد أشكال الصراع.( ،
 وقال األب واألستاذ والقدوة الملهم لنا دائما هو ورفاقه  في وصيته الملزمة 
لألحياء..) ” إن فرض مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان يتطلب الصبر.. فنحن 
لنا في هذه البالد رسالة نريد أن نؤديها على أحسن وجه، وأن نمهد الطريق 
لألجيال الصاعدة .. إننا نشعر باالطمئنان على ما قمنا به من أجل الوطن، وإن 
كان ليس هو الكمال، ومع ذلك نعتبر بأن ما أسديناه من عمل متواضع يتجه 

إلى الشعب وإلى المصلحة العامة ... ”  . 

اآباوؤنا واأ�صاتذتنا   في الوطنية وال�صيا�صة  والن�صال   نتذكرهم في اجواء عيد ال�صحى 

دعا وزير الشؤون الخارجية الليبيري السابق، 
غبيهزوهنغار ميلتون فيندلي، إلى طرد الجمهورية 

الوهمية من االتحاد اإلفريقي.
وأوضح ميلتون فيندلي، في كلمة خالل ندوة ن 
ظمت الثالثاء بأكرا، تحت عنوان »حتمية االنتعاش 
أن  الصحراء  لحل قضية  يمكن  كيف  االقتصادي: 
يعزز االندماج اإلقليمي والقاري إلفريقيا«، أنه تم 
قبول الجمهورية المزعومة في سياق معين، وفي 
فترة كانت فيها القارة فريسة لتيارات أيديولوجية 
مختلفة عفا عنها الزمن اليوم؛ وهو سياق اعترف 
به معظم أعضاء االتحاد اإلفريقي الموقعين على 

مقترح كيغالي«.
وذكر ميلتون فيندلي، خالل هذا النقاش الذي 
والتعليم  للسياسة  الغاني  التفكير  مركز  نظمه 
)إيماني(، بأنه خالل انعقاد القمة الثامنة والعشرين 
 28 الـ  الــدول  دعت  بكيغالي،  اإلفريقي  لالتحاد 
أجل  من  »العمل  إلى  المقترح  هذا  على  الموقعة 
التعليق في أمد قريب للجمهورية المزعومة ضمن 
أنشطة االتحاد اإلفريقي وكافة هيئاتها«، مع تأكيد 
»إدراك« هؤالء الدول األعضاء للظروف الخاصة التي 
تم فيها قبول الجمهورية المزعومة داخل االتحاد.

وتابع أنه من خالل هذه الوثيقة، التي تم إيداعها 
وتسجيلها، كما ينبغي، خالل قمة كيغالي، تعترف 
هذه الدول الـ 28، مع اإلشارة إلى الظروف المذكورة، 
»بالطابع غير المشروع، الذي عفا عنه الزمن وغير 
لوجود الجمهورية المزعومة ككيان غير  المبرر« 

دولتي داخل االتحاد اإلفريقي.
شغل  الـــذي  الــســابــق،  الديبلوماسي  ويـــرى 
الشيوخ  لمجلس  المؤقت  الرئيس  منصب  أيضا 
الليبيري في وقت سابق، أنه يتعين على االتحاد 

خالل  من  المرهق«  »إرثه  يصحح  أن  اإلفريقي 
خالل  ومن  الصحراء،  قضية  بشأن  حياده  تأكيد 
النزاع،  هذا  تسوية  في  فعال  بشكل  المشاركة 
يمكن  والــذي  المتحدة،  األمــم  مسلسل  إطــار  في 
فعال. نحو  على  اإلفريقي  االتــحــاد  يدعمه   أن 

واعتبارا لتالقي هذا القرار مع الحاجة إلى إعادة 
إشراك االتحاد اإلفريقي في الدعم الفعال والموثوق 
والمحايد لألمم المتحدة، ال ينبغي أن ينظر إلى 
طرد الجمهورية المزعومة على أنه هدف محرم أو 

بعيد المنال.
وأشار ميلتون فيندل إلى أن إنجاز هذا األمر، 
الذي يندرج في إطار دينامية تسود فيها الواقعية 
بل  حصريا،  مغربيا  مسعى  ليس  والبراغماتية، 
وضع  إلى  اإلفريقية  الــدول  يدفع  بطموح  يتعلق 
حد لالنقسامات التي ال جدوى منها، والتوقف عن 
االستغالل الدائم لمنظمة يفترض أن تخدم نموذجا 

وهدفا إفريقيا.
وعرفت هذه التظاهرة حضور العديد من الجهات 
المعنية في غانا وغرب إفريقيا، بما في ذلك صناع 
أعمال،  بارزين، وخبراء وأكاديميون، ورواد  قرار 
وممثلو مراكز الفكر والمجتمع المدني من غامبيا 

وغانا وليبيريا ونيجيريا والسنغال.
الحالية  التحديات  الندوة مناقشة  واستهدفت 
التي يواجهها االتحاد اإلفريقي على نحو موضوعي 
وعلمي ومحايد، في إطار ممارسة فكرية ذات قيمة 
يتمتعون  خبراء  مع  الوقائع،  على  وقائمة  كبرى 
بالمصداقية وصناع قرار مؤثرين. واعتبارا لوجود 
المقر الرئيسي ألمانة منطقة التبادل الحر القارية 
اإلفريقية بالعاصمة الغانية أكرا، سلطت المناقشات 
الضوء على تحديات التكامل االقتصادي اإلقليمي 
االقتصادية  المجموعات  دور  إبراز  مع  والقاري، 

اإلقليمية.

وزير ال�صوؤون الخارجية الليبيري ال�صابق يدعو 
اإلى طرد الجمهورية الوهمية من التحاد الإفريقي

على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها 
المديرية  في  ممثلة  المغربية  األمنية  المصالح 
العامة للدراسات والمستندات والمديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني، تمكنت المصالح األمنية 
المختصة بدولة اليونان، الثالثاء الماضي، من 
توقيف مواطن مغربي يبلغ من العمر 28 سنة، 
كان يشغل مناصب قيادية في الكتائب العملياتية 
لتنظيم داعش اإلرهابي بمعاقله التقليدية بالساحة 
توقيف  أن  أمني  مصدر  لدى  وعلم   . السورية 
التنسيق  لعمليات  تتويجا  يأتي  به  المشتبه 
االستخباراتية  المعلومات  وتبادل  المشترك 
المنجزة في إطار التعاون األمني المتعدد األطراف، 
والتي ساهمت فيها بشكل فعال المصالح األمنية 
المغربية ونظيرتها في كل من اليونان وإيطاليا 

وانجلترا والواليات المتحدة األمريكية.
وأضاف المصدر أن عملية تنقيط المشتبه به 
بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
أنتربول، تشير إلى أنه كان يشكل موضوع أمر 
دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية 
التحضير  في  تورطه  في  لالشتباه  المغربية، 
واإلعداد لتنفيذ مشاريع إرهابية كبرى وارتكاب 
عمليات تخريبية بالمغرب بإيعاز وتحريض من 
المتحدث السابق باسم تنظيم داعش اإلرهابي.

الحامل  به،  المشتبه  أن  ذاته  المصدر  وأبرز 
للقب الحركي »أبو محمد الفاتح«، كان قد التحق 
بصفوف تنظيم داعش اإلرهابي بسوريا في سنة 
ما  بارزة في  قيادية  2014، قبل أن يشغل مهام 
يسمى »بالفرقة الخاصة« بمنطقة دير الزور، وفي 
ما يسمى ب« الشرطة الدينية« أو »الحسبة« بوالية 
في شريط مصور  ظهر  أن  أنه سبق  كما  الرقة. 
بواسطة  سوري  مقاتل  استهداف  لعملية  يوثق 

سالح حربي، وهو في حالة تلبس بالتمثيل بجثته 
ومتوعدا بقتال من سماهم أعداء الدين.

المتوفرة  االستخباراتية  المعلومات  وحسب 
يضيف  داعــش،  تنظيم  في  القيادي  هــذا  حــول 
المصدر، فقد استطاع الهروب من أماكن القتال 
التابعة لتنظيم داعش بسوريا في اتجاه أوروبا، 
وتحديدا اليونان، وذلك باستعمال وثائق شخصية 
مزيفة وانتحال هوية غير صحيحة، قبل أن يتم 
تشخيص هويته وتحديد مكانه وتوقيفه في إطار 

عملية أمنية مشتركة.
وأشار إلى أنه تم إشعار السلطات القضائية 
المغربية بواقعة توقيف المشتبه به، كما يجري 
حاليا التنسيق مع السلطات المختصة في دولة 

اليونان عن طريق مكتب األنتربول التابع للمديرية 
العامة لألمن الوطني، وذلك من أجل إرسال الملف 

الرسمي لطلب التسليم.
العملية  هــذه  فــإن   ، ذاتــه  المصدر  وبحسب 
المصالح  فيها  ساهمت  التي  الناجحة،  األمنية 
األمنية المغربية بشكل فعال وناجع، تؤشر على 
أهمية التعاون األمني الدولي في مجال مكافحة 
وتحييد مخاطر التهديد اإلرهابي، ومالحقة أعضاء 
التنظيمات اإلرهابية لحرمانهم من كل مالذ آمن أو 
قواعد خلفية. كما تجسد هذه العملية المشتركة 
في  المغربية  للمملكة  والفعال  الجدي  االنخراط 
صون األمن واالستقرار على المستويين اإلقليمي 

والدولي.

أفادت الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري بأنها قدمت لمتعهدي االتصال 
السمعي البصري توصياتها بخصوص االنتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021.

بالرباط،  األربعاء  أمس  أنها نظمت،أول  لها،  الهيئة، في بالغ  وأوضحت 
لقاء مع ممثلي متعهدي االتصال السمعي البصري العموميين والخواص، 
وذلك لتقديم مقتضيات قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 
21-37، الصادر ثاني شهر يوليوز الجاري، والمتعلق بضمان تعددية التعبير 
السياسي في خدمات االتصال السمعي البصري خالل االنتخابات التشريعية 

والجهوية والجماعية العامة لسنة 2021.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم اتخاذ هذا القرار في إطار انتداب الهيئة العليا 
في مجال ضمان التنوع وتعددية تيارات الرأي والفكر سواء منها السياسية، 
التعبير عن  الثقافية، والتي يتعين تمكينها من  االقتصادية، االجتماعية أو 

آرائها وضمان حضورها وتمثيلها في وسائل االتصال السمعي البصري.
وبحسب البالغ، ينص هذا القرار على عدة قواعد ، ويشمل عدة توصيات 
تتعلق بتغطية الخدمات السمعية البصرية للفترة االنتخابية؛ من بينها، على 
سبيل المثال، الولوج المنصف لألحزاب السياسية للخدمات اإلذاعية والتلفزية 

خالل الفترة االنتخابية، التمثيلية العادلة للنساء في برامج النقاش العمومي 
االنتخابي وكذا حياد ونزاهة البرامج السمعية البصرية طيلة الفترة االنتخابية.
الفترة  مدة  البصري  السمعي  لالتصال  األعلى  المجلس  قرار  حدد  كما 
 1 من  وتمتد  العليا  الهيئة  طرف  من  برامجها  تتبع  سيتم  التي  االنتخابية 
7 شتنبر كما تشمل فترة ما قبل الحملة االنتخابية وفترة  غشت إلى غاية 

الحملة االنتخابية الرسمية.
عن  عدة مسؤولين  الذي حضره  االجتماع،  هذا  أنه خالل  البالغ  وسجل 
التحرير في الخدمات اإلذاعية والتلفزية العمومية والخاصة، تم التحاور أيضا 
مع مسؤولي الهيئة العليا حول عدة قواعد أخرى منها القواعد وااللتزامات 

الخاصة المؤطرة لبرامج يوم االقتراع.
وخلصت الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري إلى أن أشغال هذا االجتماع 
كانت فرصة للتذكير ببعض المبادئ التي تحدد اختصاص وعمل هيأة التقنين من 
قبيل احترام الحرية التحريرية لمتعهدي االتصال السمعي البصري العموميين 

والخواص وضمان الحق في الخبر لفائدة المواطنات والمواطنين.

الهيئة العليا لالت�صال ال�صمعي الب�صري تقدم تو�صياتها 
بخ�صو�ش النتخابات العامة المقبلة
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في لقاء الكاتب األول للحزب ادريس لشكر الذي حل ضيفا على وكالة المغرب العربي لالنباء

 نحن منفتحون على كل الي�سار، وعلى اللبرياليني، وحتالفنا
 امل�ستقبلي مع اأحزاب احلركة الوطنية

قرارات 
حكيمة 
للدولة 

أسعفت 
البالد في 

تدبير جيد 
للجائحة 

وكانت 
مثار إعجاب 

دولي

الحكومة 
الحالية 
لم تحسن 
تدبير
 الزمن 
السياسي 
بسبب 
رئيس 
الحكومة 
وحزبه

مكتب الرباط: 
عبد الحق الريحاني

الحكومة  إن  لشكر  إدريس  قال 
الحالية، قياسا على ما يمر منه العالم 
استطاعت  وتحوالت،  صعوبات  من 
والصعبة،  الشائكة  املرحلة  تدبر  أن 
االتحاد  طموح  إن  بالقول  مستدركا 
الزمن  وإن  ذلك،  من  أكثر  االشتراكي 
السياسي لهذه الحكومة لم يتم تدبيره 

وحسن استعماله على الوجه األكمل.

تقييم الحصيلة 
الحكومية

األول  الكاتب  لشكر  إدريس  وأضاف 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  لحزب 
وكالة  على  ضيفا  حل  الذي  الشعبية، 
أن  أمس،  يوم  لألنباء،  العربي  املغرب 
وفريقه  الحكومة  يقود  الذي  الحزب 
البرملاني يتحملون املسؤولية في ذلك، 
مستغربا كيف أن رئيس الحكومة الذي 
هو في نفس الوقت األمني العام للحزب 
يحيل  الحكومي،  االئتالف  يقود  الذي 
وفي  قوانني،  مشاريع  البرملان  على 
يعارض  البرملاني  فريقه  تجد  املقابل 
هذه املشاريع، ما يتسبب في هدر للزمن 

السياسي الحكومي.
سؤال  على  رد  في  لشكر،  وأوضح 
بتقييم  متعلق  الصحفيني  أحد 
الحكومية، على أن مجموعة  الحصيلة 
تأخيرا  عرفت  السياسية  القضايا  من 
للوجود، بسبب  وتباطؤا في إخراجها 
للحس  تفتقد  التي  املمارسات  هذه 
ترجع  األولى  واملسؤولية  السياسي، 

لرئيس الحكومة في ذلك.  

تدبير محكم للجائحة  

وشدد الكاتب األول للحزب على أننا 
االطمئنان  من  بنوع  باملغرب  نعيش 
للتدبير واإلرادة الجيدة للبالد من قبل 
امللك محمد السادس خاصة في  جاللة 
بالرغم  للجائحة،  االستثنائي  الظرف 
لبعض  السياسية  املزايدات  بعض  من 
تدبر  أن  استطاعت  فالبالد  األحزاب، 
والرزانة،  الحكمة  من  بنوع  املرحلة 
اللذين  االلتزام  وقمة  االنضباط  وذروة 
او  انزالقات  دون  الشعب  عنهما  أبان 
انخراط  هناك  كان  بل  أمنى،  انفالت 

وتضامن كبيرين في ظل الجائحة.
الدولية  بالسياقات  لشكر  وذكر 
والتحوالت والصعوبات التي أحدثتها 
مبرزا  العاملي،  الصعيد  على  الجائحة 
في نفس الوقت  أن ما تعيشه البشرية 
بهذا  عاشته  أن  لها  يسبق  لم  اليوم 
كان  البعض  أن  إلى  مشيرا  الحجم، 
أنها  الوباء،  تفشي  بداية  في  يعتقد، 
مجرد نزهة وستنتهي قريبا، لذلك كان 
الجائحة  بعد  ما  مرحلة  عن  يتساءل 
وعن املشروع املحتمل، وأكدنا في هذا 
اهلل  »يقدرنا  أن  على  يومها  الصدد 
هذه  ومواجهة  تدبير  في  التفكير  في 

الجائحة«.

نظرة استباقية لالتحاد 
بخصوص الجائحة

هناك  أن  على  األول  الكاتب  وسجل 
الجائحة  بداية  في  السياسيني  بعض 
وضمنهم البعض من اليسار من اعتبر 
ألهداف  مصنوعة  مناورة  أنها  على 
سياسية واقتصادية، لكننا في االتحاد 
عن  البالد  في  اإلعالن  قبل  االشتراكي 
الحجر، اعتبرنا أن ما يتهدد اإلنسانية 
أكبر بكثير والتصور لم يكن قائما فقط 
في ضمان صحة اإلنسان بل في الدفاع 

عن حقه في الحياة.
أولى  الحزب  أن  األول  الكاتب  وأبرز 
لألمر أهمية كبرى بشكل استباقي قبل 
للموضوع  الحكومة  رئيس  يتطرق  أن 
تضمن  أرضية  أصدر  حيث  بالبرملان، 
الجائحة  عن  ذلك  في  املتكامل  تصوره 
األصعدة،  جميع  على  وانعكاساتها 
وضمن املقترحات الكفيلة ملواجهة هذا 
تم  التي  األرضية  هذه  الخطير،  الوباء 
االشتراكية  األممية  موقع  في  نشرها 
االجتماعي  الدولي  والتحالف 
اآلن  إلى  التزال  والتي  الديمقراطي 
االتحاد  »حزب  أن  مؤكدا  باملوقع، 
في  بعد  ما  في  نفسه  وجد  االشتراكي 
التي  الفعلية  والقرارات  املبادرات 
ما  وهو  والدولة  امللك  جاللة  اتخذها 

أشعرنا باالطمئنان واالرتياح.«

قرارات حكيمة لجاللة 
الملك في مواجهة الوباء

أننا  على  األول  الكاتب  وشدد 
أن  كيف  الجائحة،  بداية  في  الحظنا، 
كانوا  العالم  في  دول  ورؤساء  قادة 

يتكلمون عن الجائحة يوميا ويتخذون 
لكن  األسبوع،  خالل  ونقيضه  القرار 
امللك  جاللة  رأسه  وعلى  املغرب  وحده 
الفعل  وكان  كثيرا،  يتكلم  يكن  لم  الذي 
أثار  ما  ذلك  ولعل  املناسب  الوقت  في 
في  الدولي  واملجتمع  العالم  إعجاب 

تدبير املغرب للجائحة.
أنه  للحزب  األول  الكاتب  واعتبر 
بالرغم من أن العالقات الدولية اتسمت 
الضيقة  والنظرة  الشوفينية  من  بنوع 
للبلد  الخاصة  املصلحة  تخص  التي 
يحرز  أن  استطاع  فاملغرب  الواحد، 
اإليجابية  والنقط  املكتسبات  من  عددا 
التدبير  ذلك  مقدمة  وفي  لصالحه، 
من  بداية  الوطنية،  للقضية  الجيد 
االعتراف األمريكي لسيادة املغرب على 
أزمة  تدبير  حسن  الجنوبية،  أقاليمه 
في  الداخلية  الجبهة  تمتني  الكركرات، 
يعاكس  الشرق  في  عنيد  مواجهة جار 
وفي  للمغرب،  الوطنية  القضايا  كل 
الشمال دول أوروبية، التي كنا نقتسم 
معها عددا من القيم واملبادئ كالحرية 
أن  شعرت  واملساواة،  والديمقراطية 
مبدأ  تقبل  ال  جعلها  ما  قادم  املغرب 
وبالتالي  الدولية  العالقات  في  الندية 

لجأت للمناورات السياسية.

إصالحات جوهرية 
للقوانين االنتخابية

أن  على  للحزب  األول  الكاتب  اعتبر 
لالستحقاقات  استعدادا  املرحلة،  في 
القادمة، إصالحات للقوانني االنتخابية، 
هذا  ينكر  ومن  جوهرية،  إصالحات 
االنتخابي  القاسم  مجرد  في  ويختزله 
تطور  على  وعطف  إيمان  له  فليس 
من  أن  مؤكدا  بالبالد،  الديمقراطية 
سيؤدي  االنتخابي  القاسم  أن  زعموا 
إلى البلقنة، فهذا غير صحيح والواقع 

سيكذب ذلك.
حزب  حرك  ما  أن  لشكر  وأوضح 

االتحاد االشتراكي في إصالح املنظمة 
املشاركة  هو  أول  كشرط  االنتخابية 
في  املغربي  الشعب  لفئات  السياسية 
الحقيقية  والتمثيلية  البالد  تدبير 
لإلرادة الشعبية باملؤسسات املنتخبة، 
ال  التي  القرارات،  هذه  أهم  بني  ومن 
للقاسم  ذلك  تم  كما  األهمية  لها  تعطى 
النسائية  التمثيلية  هي  االنتخابي، 
من أجل إشراك نصف املجتمع، تغيير 
الذي  الجمعة  يوم  من  االقتراع  يوم 
من  وكذلك  البعض،  من  يستغل  كان 
آخر  لعطلة  مكمال  يوما  يعتبره  كان 
اإلدالء  دون  السفر  وبالتالي  األسبوع، 
بواجب التصويت، وأن تتم االنتخابات 
في  والتشريعية  والجهوية  الجماعية 

يوم واحد...
االتحاد  أن  إلى  لشكر  وأشار 
املنظومة  إصالح  أن  يدرك  االشتراكي 
تكن  لم  حيث  ككل،  يتم  لم  االنتخابية 
املهنية  االنتخابات  تهم  إصالحات 
املتعلقة باملأجورين واملوظفني بالقطاع 
بالنسبة  الشأن  وكذلك  والعام  الخاص 
لقوانني االنتخابات للغرف املهنية التي 
ستجرى في األيام القليلة القادمة، لكن 
ال  كله  يدرك  لم  ما  األول،  الكاتب  يقول 

يترك كله.  

مرحبا بكم في االشتراكية 
الديمقراطية

العديد  أن  األول  الكاتب  والحظ 
ترفع  أصبحت  اليوم  األحزاب  من 
لالشتراكيني  كانت  التي  شعارات 
الديمقراطيني، واالتحاد االشتراكي كان 
الراعية،  كالدولة  التوجه،  لهذا  املمثل 
املقاوالت  إصالح  االجتماعية،  الحماية 
العمومية، والتضامن في أقصى أشكاله 
... هذه مبادئ كنا  ليعم الفئات الهشة 
يؤمن  كان  الذي  الوقت  في  بها  نطالب 
كان  من  منهم  أن  حد  إلى  بالليبيرالية 
والصحة  التعليم  خوصصة  يريد 

وبعض القطاعات االجتماعية.
وأشار في ذات السياق إلى أن البالد 
عباس  حكومة  بعد  التوجه  هذا  عرفت 
اتخذت  قرارات  أسمى  في  الفاسي، 
انعكاسات  لها  وكانت  اإلطار،  هذا  في 
التوظيف  على  أثرت  سلبية  اجتماعية 
للمواطنني  الشرائية  والقدرة  للشباب 
...مضيفا في هذا الباب على أن أنصار 
هذا التوجه تكاد برامجه تقول لي من 
يفصلكم عن اآلخرين، ما عساي أن أقول 
االشتراكية  بكم في  »مرحبا  لهم سوى 

الديمقراطية«.

النموذج التنموي الجديد

من  املطلوب  أن  على  لشكر  شدد 
الصحافيني واملراقبني الرجوع ألدبيات 
ليتضح  وبياناتها،  ووثاقها  األحزاب 
هذا  في  مشيرا  والحقيقة،  الفرق  لهم 
االشتراكي  االتحاد  أن  إلى  الصدد 
على  أكد  أن  له  سبق  الشعبية  للقوات 
مع  انطلق  الذي  التنموي  املشروع  أن 
أهدافه،  استنفد  قد  التناوب  حكومة 
أن  وأكد  بذلك  يكتف  لم  امللك  وجاللة 
تنموي  مشروع  في  التفكير  علينا 
الكاتب  يذكر   ،2018 سنة  ففي  جديد، 
األول، على أن حزب االتحاد االشتراكي 
قد نظم ملتقى وشارك فيه فعالية دولية، 
النموذج،  لهذا  األولى  باملحددات  خرج 
»من  شعار  الحزب  رفع  وحينها 
قوي  ومجتمع  عادلة  قوية  دولة  أجل 
الدولة  قوة  أن  باعتبار  ومتضامن«، 
تكمن في قوة مؤسساتها وقوة شعبها.

االتحاد  أن  إلى  لشكر  وأشار 
سباقا  كان  البداية  في  االشتراكي 
لوضع مذكرة في 2018 تخص النموذج 
اللجنة  الجديد، وبعد تشكيل  التنموي 
الجديد  التنموي  بالنموذج  املتعلقة 
على  وطرحت  صياغتها  إعادة  تمت 
اللجنة، مبرزا في رده على سؤال بهذا 
هي  الحكومية  البرامج  أن  الخصوص 
التي ستسعى لتنزيل املشروع التنموي 
الجديد باعتبار أن ال خالف على ما هو 
الذي  املشروع،  هذا  في  استراتيجي 
التوافق  تم  إذا  مرجعية  وثيقة  يعتبر 

في امليثاق ستكون ملزمة للجميع.

وحدة اليسار والتحالفات

االتحاد  أن  األول  الكاتب  أكد 
الشتراكي بذل من أجل وحدة اليسار ما 

ال يمكن تصوره وفي عدد من املحطات 
على  الصدد  هذا  في  مقرا  التاريخية، 
أن االتحاد االشتراكي فشل في تحقيق 
يعرفها  أصبح  لظروف  الوحدة  هذه 
أنه  الواقع، موضحا  الجميع من خالل 
خلص  التاسع  الوطني  املؤتمر  بعد 
في  اليسار  مع  العمل  أن  إلى  االتحاد 
القضايا  مناصرة  خالل  من  املجتمع 
املرأة،  قضية  مقدمتها  وفي  األساسية 
والدفاع  والحريات  الشباب،  وقضايا 
عن الديمقراطية، مختتما قوله بأن من 
وليس  الفارغ  الجانب  في  الكأس  يرى 
على  يشجع  أن  يمكن  ال  شموليته  في 

وحدة اليسار.
االتحاد  أن  األول  الكاتب  وأكد 
اليسار،  كل  على  منفتح  االشتراكي 
الصراع  أن  على  مبرزا  تحالفاته،  في 
في  ليس  الحقيقي  السياسي 
على  وإنما  والشاشات  الصالونات 
مثاال  وساق  وامليدان،  الواقع  أرض 
الصانع  عن  كالبحث  الصدد،  هذا  في 
التقليدي االشتراكي في املغرب العميق 
الغرف  انتخابات  في  وترشيحه 

املهنية...
الحركة  أحزاب  أن  لشكر  وأكد 
املغرب  استقالل  أحرزت  التي  الوطنية 
ودافعت عن الوطن هي الدائرة املدعاة 
للتحالف كما أننا كحزب منفتحون على 

اللبيراليني.

الترحل السياسي

بكل جرأة وشجاعة قال الكاتب األول 
لها  كان  السياسي  الترحال  ظاهرة  إن 
العميقة  الدولة  كانت  حني  حضور 
الخريطة  وتخلق  فيها،  املتحكمة  هي 
في  الحظنا  أننا  مضيفا  السياسية، 
يغادر  كيف  ديمقراطيا  متقدمة  دولة 
يكون  أو  ليلتحق  الحزب  البعض 
في  واليوم  أخرى،  سياسية  مجموعة 
بالدنا القانون حسم في هذه الظاهرة،  
منتخبا  بالظاهرة  املعني  أكان  سواء 
برملانيا أو مواطنا عاديا، لذلك نحن في 
ال  بأن  نؤمن  االشتراكي  االتحاد  قيادة 
أحد مهم، فمن أراد أن يستمر في حزبه 
مرحبا به ومن أراد أن يلتحق بالحزب 
قوانني  احترام  شريطة  به  مرحب  فهو 
الحزب ومبادئه ومن أراد أن يغادر فله 

الحرية في االختيار.

إصالحات جوهرية
 للقوانين االنتخابية ال تقل أهمية عن 
القاسم االنتخابي شرطها األساسي 

المشاركة السياسية والتمثيلية 
الحقيقية لإلرادة الشعبية

االتحاد االشتراكي سيكون ضمن األحزاب السياسية الثالثة األولى في االنتخابات القادمة
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الفكري  طروحاتها،  في  تقاطع  ثقافية  أمسية 
بها،  احتفت  واالجتماعي،  والسياسي  والفلسفي 
أكاديمية املهدي بنبركة للدراسات االجتماعية والثقافة 
العلمي  لنشاطها  االفتتاحي  الدرس  في  العمالية، 
»اليسار  موضوع  حول  سبيال،  محمد  للفيلسوف 
الكبرى،  ملقاربة استشكاالتها  والحداثة«، وكان فضاء 
والفكر  الثقافة  رجال  من  لنخبة  الفت  حضور  وسط 
ورجال  ونقابيني،  سياسيني  ومسؤولني  وأكاديميني، 
املقر   ،)2020( فبراير   20 الخميس  عشية  إعالم، 
بمدينة  للشغل،  الديمقراطية  للكونفدرالية  املركزي 

الدارالبيضاء.
والحداثة«،  »اليسار  إشكالية  سبيال،  املفكر  قارب 
منها  العلني  مظاهرها  مجمل  تمثل  ومحاولة 
متنها  جذور  في  واملسكوت،  منها  املنطوق  والخفي، 
وتاريخي  وسياسي  فلسفي  بوعي  مبتعدا  وأصوله، 
من  تطرحه  بما  املسألة  معالجة  عن  وسوسيولوجي 
منذ  املعاصر،  املغربي  الفكر  على  واستفهامات  أسئلة 
السطحية.  مظاهرها  في  التقدمية،  الحركة  »نشأة« 
الفكرية  »أطروحته«  من  انطالقا  سبيال  ويؤسس 
بناء  إلعادة  دعوة،  شئنا،  إن  أو  رؤية،  مشروع  هذه، 
»يسار مغربي« باعتباره القوة السياسية املرتبطة في 
بالحداثة  والتاريخي،  واأليديولوجي  الثقافي  السياق 
انطالقا  ويعتبرها،  ملضامينه،  ومستوعبة  والتحديث، 
من زاوية النظر هذه، مدخال ال محيد عنه، لتجاوز كافة 

مظاهر التأخر التاريخي.

نشأة الفكر المغربي الحداثي
قناعة سبيال، في عرضه الفكري، أن املهدي بنبركة 
الفكر  مؤسس  هو  جيلنا،  منظور  في  األقل  على  »ظل 
نهاية  في  عنه  ُيعبَّر  كان  الذي  املغربي،  الحداثي 
التقدمي«. بـ«الفكر  املاضي«  القرن  من   الخمسينيات 

جيلنا  »ألهب  الذي  سبيال،  األستاذ  يقول  الرجل  هذا 
واألجيال الالحقة، والذي أطلق حيوية تاريخية استمرت 
العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف  خالل  وازدهرت 
والربع األول من األلفية الثالثة، لتفرض نفسها كحدث 
تأسيسي، وكحدث مفصلي، وكحدث مرجعي في تاريخ 
املغرب الحديث«، تأسيٌس، من منظوره، »ُدعي ووسم 
»االنفصال«،  كلمة  تجسده  سلبية  رنة  ذي  بمصطلح 
وهو املصطلح الذي رفضه املهدي، في حينه، وأعطاه 
»إنه  بقوله  إيجابيا  مداخلته، معنى  في  يقول سبيال، 
حدث توضيح وتصحيح«، حدث إيجابي إذن من حيث 
أنه يعّبر يقول سبيال، »عن إرادة انفصال عن املواقف 
طبعت  التي  والجمود  املحافظة  مواقف  التقليدانية، 
على  الحصول  مرحلة  بعد  خاصة  الوطنية،  الحركة 
االستقالل، حيث كان املغرب على العموم يعيش آنذاك، 
االنشغال  وخلفها  االنتشاء«،  بـ«حالة  أسميتها  حالة 
واملكاسب  واألراضي  واملؤسسات  الخيرات  بتوزيع 

املوروثة عن الحالة االستعمارية.
ويرى أستاذ الفلسفة أن هذه املشاغل، نشأت عنها 

الحقل  فيها جعلت  ال رحمة  وتقاتالت  صراعات حادة 
أيضا،  لكن  التوجهات،  حول  حرب  ساحة  السياسي، 
الواقع  إلى  نظرنا  إذا  وذلك  واملغانم،  املكاسب  حول 
»كل  سبيال،  أسماه  ما  خارج  أعرافه  في  التاريخي 

التجميالت والتزويقات األيديولوجية«.
ويعتبر صاحب الدرس االفتتاحي ألكاديمية املهدي، 
في  السياسية  القيادات  راكمت  الفترة،  هذه  في  أنه 
املخزني،  واملحيط  الشورى،  وحزب  االستقالل،  حزب 
االستعمار،  ضد  النضال  مرحلة  مرحلتني،  خالل 
صراعات  االستقالل،  من  األولى  السنوات  ومرحلة 
جيلي،  بعضها  أن  يرى  وضغائن،  وأحقادا  سلبية، 
وبعضها جهوي وإقليمي وبعضها اآلخر يقول سبيال، 
»إثني أو عرقي«، وبعضها أيضا »ثقافي أو لساني أو 
يرى  كما  نفسها  عن  )التراكمات(  عّبرت  وقد  نفسي«، 
ومساءلته  قراءته  في سياق  متوقفا  مختلفة.  بوسائل 
الفكرية لهذه الفترة تحديدا »على مسألة الفرنكوفونية 
وكمعيار،   Condition politique سياسي  كشرط 
السياسي  الفعل  في  اندماج  أو  انخراط  لكل  وكقاعدة 
الرسمية«. املؤسسات  »في  يؤكد،  وطبعا   الرسمي، 

الحركة  اختزلتها  التي  والتعارضات  التوترات  هذه 
في  الحفريات  صاحب  يقول  مرحلتيها،  في  الوطنية 
متون الفكر العربي املعاصر، والتي تضرب في جذورها 
يضيف، »إلى ما قبل االستقالل، عادت وتذاكت، وأججت 
املشهد السياسي الذي سيتخذ صيغة ينتهي بما سمي 
بـ«االنفصال سنة 1959«، ويعني سبيال هنا، انفصال 
االتحاد الوطني للقوات الشعبية(،  )التيار التقدمي = 

عن حزب االستقالل.
الفكري، حول هذا  وركز األستاذ سبيال، في عرضه 
»شكَّل  أنه  يرى  حيث  الثقافي،  الجانب  على  الحدث، 
املغرب  تاريخ  طبعت  ثقافية  مالمح  ذا  أساسيا  حدثا 
هذا  بأن  القول،  على  تجرأت  وربما  كله،  الحديث 
املغرب،  ليسار  التأسيسي  الحدث  هو  كان  الحدث، 
منها،  جزء  يعود  والتي  وسالالته،  تلويناته  بمختلف 
إلى شخصيات مؤثرة ومؤطرة، لعل أهمها أذكر هنا، 

املرحوم علي يعتة، والطرف اآلخر من اليسار«.
الحركة  سليل  يقول  املنظور،  هذا  في  االنفصال، 
كان  إنه  بل  فقط مسألة سياسية،  يكن  »لم  االتحادية، 
وذلك  بامتياز،  ثقافيا  حدثا  كبير  بشكل  وربما  أيضا، 
كبيرين  لشخصني  كان  وقد  الالحقة،  مفاعيله  بحكم 
هما املهدي بنبركة، وعبد اهلل إبراهيم، أكبر األثر في 
والسياسية  التقدمية  واالختيارات  التوجهات  رسم 

والثقافية«.

محاور البرنامج التحرري 
للمهدي

برنامج  فإن  املغربية،  الفلسفة  رجل  نظر،  في 
يتمحور حول ثالثة محاور  التحرري،  بنبركة،  املهدي 
والسياسي،  االقتصادي،  التحرر  في:  عناوينها  حّدد 
والثقافي، حيث أبرز في عرضه، الذي استغرق حوالي 

كان  السياسي  املجال  أن  رغم  املهدي،  أن  دقيقة،   72
يشكل قلب انشغاالته، فإنه يقول سبيال، خص الثقافة 
في منظورها التحرري، العصري بأهمية خاصة، ولو 
الصورة  على  طغت  للمهدي،  السياسية  الصورة  أن 
هناك،  أن  من  الرغم  على  وذلك  وطمستها،  الثقافية 

محاوالت لطمس الصورتني معا.
الثقافي  للتصور  األساسية  املحاور  سبيال،  ويحدد 
الذي بلوره املهدي، في بعض نصوصه، في التشخيص 
التطور  خارطة  ضمن  املغرب  لوضعية  التاريخي 
العاملي. فهو يرى )املهدي( أن بالدنا، من البلدان التي 
أركان  زعزعت  التي  الكبرى  الثورات  عن  بمعزل  بقيت 
اإلنسانية منذ ثالثة قرون، أي منذ ثورة اآللة البخارية، 
واالجتماعية  االقتصادية  والثورة  الكهرباء،  ثورة  إلى 
التي وقعت في العالم الحديث، ويعتبر، أن هذا هو سر 
ركود وتخلف املغرب. ولعل هذا، ما جعل املهدي يقول 
»نوع من االنفتاح  سبيال، يركز بعد ذلك، ويدعو، إلى 
الذهنية  مستجداته  كل  وتمثل  لفهم  العالم،  على 

والسياسية واالقتصادية والثقافية«.
األستاذ  منظور  من  يسم  الذي  الثاني،  العنصر 
الطقوسي  التدين  نقده  التحرري،  املهدي  فكر  سبيال، 
على  أفق،  ضيق  في  تعودوا  املغاربة،  ألن  املوسمي، 
األجانب،  الغزاة  ضد  املجاهدين  األبطال  تمجيد 
يحّل  أصبح  حتى  وإنجليز،  وبرتغاليني،  إسبان  من 
وتقديس،  عبادة  محّل  وفاتهم،  بعد  األشخاص،  هؤالء 
املواطنني«. من  للكثير  مقصدا  أضرحتهم   وأصبحت 

النقدية  التحليلية  قراءته  سياق  في  سبيال  وأوضح 
لهذه املرحلة الفاصلة في تاريخ املغرب، أن أول رد فعل، 
املهدي، في مواجهة  إلى نصوص  أورده استنادا  كما 
التقليدية، مثلته الحركة الوطنية السلفية  القوى  هذه 
عموم  معه  أخذت  اإلسالم،  حقيقة  بإبراز  قامت  حيث 

املواطنني إلى نفي الخرافات.
الذي  للمهدي،  التحرري  الفكر  في  الثالث،  العنصر 
يتمثل  مداخلته،  في  كبيرة  بمساحة  سبيال،  خصه 
االنتقادات  أو  التقييمات  لـ«تلك  الرجل،  نقد  في 
خالصاتها  من  انطالقا  املهدي،  وَيعتبر  السطحية«، 
تاريخ  الركود واالنعزال عن  »أن مجتمعنا، يعاني من 
تطور الشعوب األخرى، وأن فئة اجتماعية تولت إعاقة 
مظاهر التطور لدينا، هي فئة الرجعيني، الذين أعاقوا 
تطور وتقدم البالد«. ويستدل املهدي، على ذلك، يقول 
سبيال، بمثال، البعثات التعليمية التي سبق أن أوفدها 
السلطان حسن األول، للخارج، و«عندما عادت، وجدت 
سر  هو  هذا  ولعل  العلماء«.  رجعية  ضحية  نفسها 
إخفاق البعثات التعليمية التي أرسلها الحسن األول، 
نجاح  في  سببا  وكانت  واليابان،  الصني  مع  بموازاة 
األفكار  بسبب  املغرب،  في  وإخفاقها  البلدين،  هذين 

التي اصطلح على توصيفها بـ »الرجعية«.
املجال  في  املهدي،  رؤى  استجماع  حاولنا  إذا 
وصفها  في  تردد  لن  »لعلنا  سبيال،  يقول  التحرري، 
بأنها تشكل معالم ثورة ثقافية، حّدد مداخلها الكبرى 
املغرب  ملوقع  السلبي  العملي  التشخيص  أوال،  في: 

جمود  صورة  واعتبرها  العاملي،  التطور  خريطة  في 
وانعزال وتأخر. ثانيا، نقد التميز في الطقوس الدينية. 
ثالثا، االنعزالية والجمود الفكري مع دعوة قوية للتقدم 
في  سبيال  يقول  واردة  هي  كما  والتحرر  واالنفتاح 

خطاب املهدي.

اليسار المغربي والحاجة
إلى إعادة اللحمة

اليسار  ملآالت  قراءته  في  سبيال،  األستاذ  يفترض 
اللحمة  إعادة  إلى  اليوم،  حاجة  في  أنه  املغربي، 
الذي  الفكري  األفق  ومعانقة  مكانها،  إلى  التاريخية 
تمثله يقول »االجتهادات التحديثية للمدرسة الفلسفية 
األفق  هذا  املغربية«.  الجامعة  وإسهامات  املغربية 
»الحداثة  الكبير،  مفكرنا  منظور  من  هو  الفكري، 
في  هنا  املتمثلة  املركزية،  مقوالته  في  والتحديث« 
الكونية،  والنزعة  االنسان  ومركزية  العقل،  أولوية 
واالعتقاد بمقولة التقدم، وفي شعارات تحرير االنسان 
من عجز القوى الطبيعية، وتوجيه السياسة نحو رسم 
واملجتمعي  واليومي  املقدس  بني  الفاصلة  الحدود 
االنسان،  وحقوق  الديمقراطية  في  املتمثلة  والرعاية، 
مشددا القول على أن هذه البنية التحتية هي الحداثة، 
ومبرزا في سياق ذي صلة، »أن املغرب الحديث قد شهد 
تتمثل  أوالهما  يقظة،  حركتي  أو  نهضويتني  حركتني 
إلى  أدت  التي  التراثية  الوطنية بجذورها  الحركة  في 
االستقالل السياسي، أما الثانية، فهي الحركة املتمثلة 
في اليقظة الثانية للحركة الوطنية، مصطلحها الحركة 
التقدمية«. وهي حركة تدعو يقول األستاذ سبيال، »الى 
الوعي، وإلى االنفتاح على العصر واالنخراط الواعي 
واإلرادي في الحركة التحديثية الكونية واالندماج في 

الحداثة والتنمية«.
األفكار  أن  املغرب،  في  الحداثي  الفكر  رجل  واعتبر 
كتابات  في  لها  قدم  موطئ  تجد  للمهدي،  التحررية 
الذي عاصره وجايله،  إبراهيم،  ومحاضرات عبد اهلل 
»املفكر  سبيال،  يقول  ربما،  نعتبره  أن  يمكن  والذي 
والتي  التحديثية،  السياسية  الحركة  في  األساسي 
تعبر عن ذاتها فلسفيا من خالل كتاباته املختلفة، ومن 
بنْفسه،  كتبه  الذي  األول  األيديولوجي  التقرير  خالل 
البالغي  العربي  وأسلوبه  العميق  الفكري  وِبَنَفِسِه 

األخاذ والرائع«.
وعبد  املهدي،  خطاب  منت  في  قارئة  فلسفية  وبلغة 
النقدية  النفحة  هذه  أن  سبيال،  يعتبر  إبراهيم،  اهلل 
التحليلية لكل من الرجلني، بمثابة حدث، كأنما تعبر عن 
رد فعل قوي تجاه مجتمع مشدود إلى الوراء بالقوة، 
ظل املغرب، تبعا لها، أسير انعزالية واستقاللية، وهو 
ما قوى تثاقالت التقليد في املجتمع، وجعل كل محاولة 
إحساس  كان  وربما،  عسيرا.  أمرا  قيوده  من  لإلفالت 
هذه النخبة املغربية العصرية، بهذه الرتابة والتباطؤ، 
هو الذي هيأ انفتاحها القوي بعد حوالي سنتني من 
تاريخي مضاد، عكسته لحظة  االستقالل، وكأنه وعي 
اهلل  عبد  وراديكالية  الوطني،  االتحاد  وطفرة  املهدي، 
لليسار،  املتتالية  االنبثاقات  إبراهيم، وآخرين، وكذلك 
وكلها مؤشرات على ما يمكن أن نسميه، آالم املخاض، 

والوالدة العسيرة للمغرب الحديث.

ظاهرة اختفاء الوعي 
التاريخي

بحدة  اليوم  نفسها  تطرح  التي  األسئلة  بني  من 
الوعي  اختفاء  سؤال  هو  املغربي،  املفكر  يقول 
التاريخي، واختفاء الفاعل التاريخي، ما هي مظاهر 
املعاناة بالنسبة لحزب قادته تحوالت عميقة وعنيفة، 
حزب  بني  التفاعل  ومخاضات  قاتلة  وصراعات 

عقائدي، وصورة حزب براغماتي؟. 
إذا كان االتحاد الوطني للقوات الشعبية، يضيف، 
كحدث  لالستقالل،  األولى  السنوات  في  نشأ  قد 
متميزة،  وثقافة  سياسية،  وكثورة  لليسار،  مؤسس 
فيه،  وترعرعت  نشأت  التي  األجيال  وأطرت  ألهمت 
وبريقه،  السحري  الشفق  ذلك  بعمق  ملسها  والتي 
فهل يتعلق األمر بخدعة تاريخية بشكل من األشكال، 
الحديث  املغرب  تاريخ  وسم  االتحاد،  هذا  أن  أم 
ابراهيم،  اهلل  عبد  املهدي،  رجاالته،  أفضل  ووهبه 
األموي  نوبير  بنجلون،  عمر  بوعبيد،  الرحيم  عبد 
آخر؟ صنف  من  شخصيات  وهبه  كما   وعيرهم، 
سؤاال  السياق،  هذا  في  سبيال،  األستاذ  ويضع 
»سر  عن  قوية،  ونقدية  فكرية  بحمولة  استراتيجيا 
هذه الظاهرة« التي يجب من وجهة نظره »أن تكون 
وهل  باسمها،  تسميتها  على  الفكرية  الجرأة  لنا 
بإمكاننا التسلح بالجرأة الفكرية لتجاوز الخطابات 
السرديات  عليها  دأبت  التي  للذات  التمجيدية 
سياسية«. شخصيات  ومذكرات  املغربية،   الحزبية 
إن غياب النقد باملعنى التحليلي، هو ما جعلنا يقول 
سبيال » لم نفكر بعُد في ما يجب التفكير فيه«، ألسباب 
تعود من منظوره الفكري، »إما لبنيتنا التنظيمية«، 
وتأجيج  إثارة،  من  بالخوف،  تتعلق  »ألسباب  أو 
الخالفات«، و«بالرغبة في عدم إثارة حراس الوالء، 
والوصايا األيديولوجية الذين يخشون النقد الذاتي، 
السياسي«. االنتحار  درجات  من  درجة   ويعتبرونه 
الضمور  ظاهرة  تشخيص  محاولة  يخص  ما  وفي 
التاريخي، فإن األستاذ سبيال، يفترض بخصوصها 
أولها:  ومتفاعلة،  متداخلة  يعتبرها  عوامل  ثالثة 
والعنف  القسوة  في  يتمثل  ـ خارجي،  داخلي  عامل 
الذي عاملت به السلطة الظاهرة االتحادية. ثانيها، 
حزب  داخل  النظر  لوجهات  والتباينات  الصراعات 
جدار  سقوط  في  يتمثل  ثالثها،  الوطني.  االتحاد 

برلني، أو ما أسماه، »نهاية املعسكر االشتراكي«.

العروي، المدرسة الفلسفية 
المغربية، األفق العضوي 

لليسار
أثنى األستاذ سبيال في عرضه الفكري، على الدور 
الريادي الذي لعبته املدرسة الفلسفية املغربية، في باب 
الحداثة الفكرية، ألن التيمة، أو املوضوع األساسي لها 
مسألة  هو  وسيبقى   ، وسيظل  اآلن،  »إلى  يقول  ظل، 
في  أكثر،  بل  املجرد،  بمعناها  ال  والتحديث،  الحداثة 
الفكري والفلسفي، بل أيضا في موضوعها  منظورها 
السوسيولوجي والواقعي«، وَيعتِبر صاحب »أطروحة 
اليسار والحداثة«، انسجاما مع هذا الطرح، عبد اهلل 
الحديث،  العربي  الفكر  بعميد  وصفه،  الذي  العروي، 
املغربية،  الثقافة  في  أعماله  االتحادية،  الحركة  ووليد 
وله  أساسي،  إسهام  »هي  عامة،  العربية  والثقافة 
الحداثي  للفكر  التأصيل  في  الفكري  والسبق  الريادة 

املغربي والعربي على قدر سواء«.
في  املضيئة  عالماتها  وأحد  الفلسفة  رجل  وختم 
ألكاديمية  االفتتاحي  درسه  والعربي،  املغربي  الفكر 
يمكن  الذي  الكبير  الدرس  أن  »أعتبر  بالقول:  املهدي، 
أن يتمثله اليسار، عبر تراثه املحلي والكوني، إذا ما 
والتحديث  بالحداثة  مرتبطا  يظل  أو  يكون،  أن  أراد 
يحقق  أن  أراد  ما  وإذا  لليسار.  وفكري  كأفق عضوي 
حلمه التاريخي الذي ازدهر في فترة من الفترات، هذا 
الحلم، هو االنتشال التاريخي ملجتمع ال تود له نخبه 
التحديثية، أن يظل عالة على العالم الحديث، وأال تظل 
مستوردة  بشرية  مجموعات  بمثابة  املجتمعات،  هذه 

مؤقتا، أو مستعارة من عصور سابقة.

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..

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

في درس افتتاحي ألكاديمية المهدي بن بركة

�إ�سكالية »�لي�سار و�حلد�ثة«  يف �أبعادها 
�لفكرية و�لثقافية و�ل�سيا�سية و�لإيديولوجية
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غالف الكتاب

سجل الدكتور حسام محمد عبد املعطي في كتابه »املغاربة في 
حجم األوقاف املرصدة للرواق  مصر خالل القرن الثامن عشر » 
الطالب  لحماية  الحاكمة  النخبة  لدى  املغاربة   التجار  وتدخل  
ذنب،ولعل  أحدهم  من  حدث  إذا  الحكام  عسف  واملجاورين ضد 
حادثة الكسوة التي أوردها أحمد شلبي عبد الغني يقول املؤلف 
أوضح مثال على ذلك فقد تدخل محمد الدادي الشرابي شهبندر 
التجار لدى السلطات الحاكمة من أجل اإلفراج عن املغاربة سواء 
من الحجاج أو املجاورين الذين احتجزتهم السلطات الحاكمة في 
السجن بعد اعتدائهم على أحد الجنود الذي كان يشرب الدخان 

عند مرورهم حاملني كسوة الكعبة.
بصفة  مصر  في  املغربي  العسكري  النفوذ  تزايد  هناك   كذلك 
عامة؛ فمنذ عهد إبراهيم كتخدا القازدغلي وفق الكتاب،  بدأ كبار 
البكوات املماليك في تكوين فرق عسكرية مغربية داخل بيوتهم؛ 
البنادق،وأصبح  حملة  املشاة  من  يكونوا  أن  عليهم  واشترطوا 
بالجنود  مكتظة  أصبحت  التي  القاهرة  داخل  واضحا  تدريجيا 
املغاربة املستبعدين دائما لالندفاع ملساندة بني وطنهم، وتعاني 
القاهرة من شغب املغاربة واندفاعهم في أية لحظة ملهاجمة أي 
معتد على أي منهم؛ ولو أدى ذلك إلى حدوث مواجهة حتى  مع 

أغا اإلنكشارية نفسه.
ومن العوامل األخرى يقول الدكتور حسام محمد عبد املعطي، 
لتصديهم  املالكية  العلماء  كبار  يحوزه  أصبح  الذي  النفوذ 
الصعيدي  علي  الشيخ  ولعل  اململوكية؛  السلطة  لتجاوزات 
والشيخ أحمد بن حامد الدرديري والشيخ محمد األمير أوضح 
خير  الدرديري  الشيخ  عن  الجبرتي   قول  ولعل  ذلك.  على  مثال 
املترجم  »تعني  فيقول  املصري  املجتمع  في  مكانته  على  دليل 
الصعايدة وشيخا  املالكية ومفتيا وناظرا عل وقف  شيخا على 

على طائفة الرواق »بل شيخا على أهل مصر بأسرها«.
التي  العالقة  الدراسة،  فهم  وفي نفس هذا اإلطار يجب وفق 
ربطت بني السيد عمر مكرم األسيوطي نقيب األشراف واملغاربة؛ 
حيث كان السيد عمر مكرم مالكي املذهب، ويوضح الجبرتي مدى 
مساندة املغاربة من طالب الرواق والجنود للسيد عمر مكرم في 

أية لحظة.
يقول  باشا  خورشيد  إلنزال  مكرم  عمر  توجه   وعندما 
الجبرتي«وفي يوم االثنني ركب السيد عمر وصحبته الوجاقلية 
الخليل  خان  وأهل  واألجناد  والعدد  باألسلحة  الناس  وأمامه 

واملغاربة شيء كثير جدا«.

المغاربة في مصر خالل القرن الثامن عشر 

تزايد النفوذ الع�صكري املغربي يف م�صر 
74

 “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 عبد الصمد الكباص 

وصف تقرير الخمسينية )1(، العزوبية بكونها 
وضع صعب االحتمال، اضافة الى الطالق وخاصة 

بالنسبة للنساء. 
التي تعيد تحديد  للتغيرات  وفي سياق رصده 
العالقات بني الرجال والنساء، يشير التقرير الى 
أن السلوك الزوجي للمغاربة عرف بدوره تحوالت 
ملموسة:«من ابرزها االرتفاع التصاعدي للعزوبة 

والتحول الذي يطبع سلوكات الزواج.
سنة  مابني  انتقلت  باملغرب  العازبني  نسبة 
1960 و2004 من حوالي 20% الى 46% بالنسبة 
للنساء.  بالنسبة   %34 الى   %17 ومن  للرجال، 
بالعزوبة  الخاصة  الظاهرة  هذه  تفسر  ما  وعادة 
بعوامل  سنة  و35   25 مابني  العمرية  الفئة  لدى 
اقتصادية واجتماعية وثقافية،كمدة الدراسة ومدة 
انتظار عمل قار وصعوبة الحصول على سكن الئق 
ومستقل وكلفة الصداق وحفالت الزواج« )ص 39 

– نسخة العربية(.
رجال  من   %46 بكون  هنا  االحتفاظ  ينبغي 
 %34 املغرب، ممن هم في سن الزواج عازبون و 
تدرك  ارقام  وهي  الوضع.  نفس  في  نسائه  من 
آخرى  ارقام  خالل  من  العميق  وتأثيرها  قيمتها 

تفصيلية مع مقارنات بسيطة ودالة.
فمعدل العزوبة بالنسبة للنساء مابني 20 و24 
على  هو   2004 في  سنة   29 و   25 ومابني  سنة 
التوالي 61% و 41%. في حني كانت هذه النسبة 
سنة 1960 مابني 6% و 2,3% فقط. اما بالنسبة 
للرجال فتسعة شبان من بني عشرة اليوم في الفئة 
العمرية مابني 20 و 24 سنة عازبون. في حني لم 
تكن هذه النسبة تتجاوز قبل اربعني سنة مضت 
6 على عشرة بالنسبة للفئة العمرية االولى واقل 
من 2 على عشر بالنسبة للفئة العمرية الثانية )25 

– 29 سنة(.
هذا التوجه االجتماعي يتقوى مع مرور الوقت 
تحوالت  مؤشرات  معه  ويحمل  العزوبية  نحو 

ديمغرافية عميقة ستتعزز على املدى البعيد.
فالنزوع نحو اطالة مدة العزوبية يخترق البناء 
املوارد  لتشكيل  كيان  أهم  يعتبر  الذي  االسري 
جوهرية  بتحوالت  ويحمله  باملغرب  البشرية 
تمس العالقات بني االجيال اوال وترفع من درجة 
استقاللية الفرد اتجاه الزامات املجتمع. فاستمرار 
تطور شيوع العزوبية بني صفوف الرجال والنساء 
سيعمق تراجع نسبة الخصوبة باملجتمع املغربي 
الحقل  خبراء  عليها  يؤكد  واضحة  وهي خالصة 
بني  الفجوة  سيعمق  أيضا  ذلك  لكن  الديمغرافي. 
الهرم  البعيد  املدى  على  سيقلب  مثلما  األجيال 

السكاني.
املغرب  ثروة  يشكل  اليوم  الشباب  كان  فاذا 
االجتماعية  حركيته  وأساس  السكانية  وكثرته 
واالقتصادية، فاكتساح العزوبية لصفوفه سيجعل 
 . شائخا  مجتمعا  البعيد  املدى  على  املغرب  من 
وهذا الوضع طبعا ال تخفى تداعياته االقتصادية 

على أحد. وهو ما يمنح شرعية اكبر لهذا السؤال: 
ما  عازبا؟  مجتمعا  يكون  الن  يتوجه  املغرب  هل 
في  املتوسط  املستقبل  في  األسرة  مؤسسة  مآل 
االقتصادية  التحوالت  بتأثيرات  جدلي  ارتباط 
وتجدر نمط العيش املرسمل وانعكاساته الثقافية؟ 
وهل تؤسس العزوبية ألخالقية جديدة تستوعب 
واستثمار  الجسد  الستعمال  التحرري  املضمون 
من  متحرر  للذة  اقتصاد  وبناء  الفردية  املتعة 
العالقات  صلب  في  املكرسة  التقليدية  القيود 

االجتماعية باملغرب؟
مؤسسة  باعتباره  الزواج  إلى  ينظر  ما  عادة 
مؤقتة  حالة  والعزوبية  والواجبات،  االلتزامات 

محملة بالحرية غير املحدودة.
تباشره  الذي  االحتكار  ثقل  من  متحررة  ألنها 
الشريك وإلمكان  احتكار لجسد  الزوجية،  العالقة 
املتعة  مضاعفة  إمكانات  وبناء  الرغبة  إشباع 

الشخصية املرتبطة بالجنس.
على  بكامله  املجتمع  يسهر  الذي  الوقت  وفي 
مراقبة هذه املؤسسة وتوفير الضمانات القانونية 

التي تجعل هذا االحتكار مشروعا.
نفسه  يفرض  اجتماعيا  شكال  تبقى  فالعزوبية 

في الواقع لكنه يفتقده ألية ضمانة.
وهذا الوضع يجعل من الزواج سلبا دائما لكل 

حقوق العزوبية.
دائمة  كتجربة  الفردي  املستوى  على  لتكتشف 
فراش  في  بكامله  مبتلع  مثال  فالجنس  للحرمان. 
ظل  في  إال  كحق  يظهر  ال  والجسد  الزوجية. 
يحظى   ال  الرغبة  وإشباع  الزوجية  العالقات 

بوضعه املشروع اال في ذات الحدود.
كالعزاب  املؤسسة  هذه  خارج  هم  من  أما   
الثقافة  بموجب  فيجردون  واألرامل  واملطلقني 
استثمار  شرعية  من  القانوني  والهيكل  السائدة 
واختبار  والرغبة  واملتعة  للذة  كحقل  أجسادهم 
لهذا  الضمني  املنطق  ليكون  الوجود  جمالية 
في خدمة  توظيف جسد هؤالء  دائما هو  الوضع 
اإلنتاج ومن أجل مبدأ املردودية وتجريده من اية 

شرعية للحصول على اللذة واملتعة.
الحرية  كون  في  تتلخص  هذا  كل  نتيجة 
محنة  عمقها  في  تختزن  للعزوبية  املنسوبة 
من  عنه  يترتب  بما  الحرمان  محنة  هي  حقيقية. 

تداعيات اخالقية.
فيكون العازب أمام خيارين أحالهما مر:

ويقمع  كجسد  طبيعته  ملطالب  يتنكر  أن  أما 
رغباته فيكون في الحيز االخالقي للمجتمع.

وبالتالي  جسده  في  بحقه  يتمسك  ان  واما 
املنذور  األخالقي  املحظور  ضمن  وجوده  يصنف 

للعقاب الفعلي والرمزي.
جسده  يتحمل  فالعازب  الحالتني  كلتي  وفي 
تأنيب  بني  يتأرجح  يومي  وكعذاب  دائمة  كمحنة 
الطبيعة في حال الكبت وتأنيب الضمير االخالقي 
في حال ممارسة الحق في اللذة واملتعة. والنساء 

طبعا أكثر تضررا من هذا الوضع.
حني يأخذ الحرمان وضعا أخالقيا يسمى عفة. 
فيصبح موضوع تثمني اجتماعي تصونه منظومة 
كحقل  تختبر  العزوبية  تجعل  القيم  من  متداولة 

لتصريف املوانع واملحظورات االخالقية.
 املثير هنا في السياق املغربي هو كون اكتساح 
يفرض  الزواج  يثمن  الذي  للمجتمع  العزوبية 
مستقبال مواجهة سؤال البحث عن اقتصاد جديد 
للذة يقوم ربما على توزيع عادل للثروات الجنسية 

واخالقية مغايرة للجسد.
ذلك على األقل ما تؤكده املمارسة الفعلية التي 

تتم في الواقع الحي .
هامش:

سنة  خمسني  مرور  بمناسبة  أنجز  تقرير  1ــ 
قرن  نصف  لحصيلة  ويقدم  املغرب  استقالل  على 
من اإلنجازات واإلخفاقات في كل املجاالت ويحدد 

الخيارات املفتوحة أمام البالد.  

ُأنطولوجيا الجسد  )18(

ج�صد العازب حقل اختبار احلداثة

ينبغي االحتفاظ 
هنا بكون 46% من 

رجال المغرب، ممن 
هم في سن الزواج 

عازبون و34% من 
نسائه في نفس 

الوضع. 
وهي ارقام تدرك 

قيمتها وتأثيرها 
العميق من 

خالل ارقام آخرى 
تفصيلية مع 

مقارنات بسيطة 
ودالة



الصاعدين  املوحدين  بني  أغمات  معركة  -)في 
واملرابطني املندحرين(، ال تقدم لنا املصادر التاريخية 
كثيرا من التفاصيل واملعلومات بخصوص ما جرى 
هو  إجماع،  عليه  كان  ما  لكن،  مواجهات.  من  فيها 
كانوا في صفوف  القتلى  السود  الزنوج  الجنود  أن 
الجنود  من  أخرى  مهمة  نسبة  أن  علما  املرابطني. 
الجيش  صفوف  ضمن  أيضا  كانت  قد  السود 
امليالدي   12 القرن  مؤرخ  يورده  ومما  املوحدي. 
املغربي، أبوبكر البيدق، الذي خلف لنا كتابا/ وثيقة 
عن بدايات املوحدين، أن ابن تومرت كان أول من أطلق 
على عبيد زنوج سود، تم سبيهم بعد هجوم على بلدة 
»عبيد املخزن«،  )زاكورة حاليا(، إسم:  »تازاكورت« 
»عبيد  شارك  ولقد  املركزية.  الحكومة  خدام  أي 
املخزن« أولئك في الهجوم على مدينة مدينة مراكش، 
بقيادة عبد املومن )بن علي الكومي(، الذي أنهى حكم 
ما  والذي  ميالدية.   1147 سنة  )باملغرب(  املرابطني 
الكبير  العربي  املغرب  كامل  على  نفوذه  مد  أن  لبث 
ميالدية،   1163 سنة  توفي  الذي  هو   ،1149 سنة 
الجزية  وشبه  األندلس  بالد  لغزو  استعداده  أثناء 
املوحدين  يد  في  البالد  تلك  تسقط  ولن  اإليبيرية. 
سوى سنة 1172 ميالدية، على يد ابنه يوسف أبو 

يعقوب.
ستعرف الدولة املوحدية مجدها، في عهد السلطان 
يوسف أبو يعقوب، الذي من املهم اإلشارة إلى أنه كان 
ابن جارية )عرفت ب »أم الولد«(، قدمت هدية لوالده، 
باملغرب.  حينها  من  سائدا  كان  الذي  للتقليد  تبعا 
انتصارها على  الدولة، بعد  تلك  ولقد تعززت سلطة 
القشتاليني بإسبانيا سنة 1195، في معركة »األرك«، 
العبيد.  من  زنوج سود  جنود  مشاركة  التي شهدت 
ضمن  متواصال  الزنوج  الجنود  حضور  كان  ولقد 
)بعاصمتهم  حكمهم  فترة  طيلة  املوحدي  الجيش 
الخاص،  الحرس  من  جنود  وضمنهم  مراكش(، 
بل  السادة.  لحماية  قوات  شكلوا  الذين  بالقصور، 
إن السلطان املوحدي محمد الناصر، حني حاز امللك 
سنة 1198، قد كان يتوفر ضمن جيشه الكبير على 
في  30 ألف جندي من الزنوج السود، متخصصون 

املنجنيق والرماح.
وأكبر  أعظم  املوحدين،  إمبراطورية  كانت 
امليالدي،   12 القرن  في  املغاربة  بلغها  إمبراطورية 
التي عرفت مجدا اقتصاديا وعمرانيا وثقافيا وفنيا 
ال نظائر له. حيث إن مآثر وتحفا معمارية مثل منارة 
الكتبية بمراكش، التي ال تزال قائمة إلى اليوم وتعتبر 
مزارا عموميا بها، غير بعيد عن ساحة جامع الفنا، 
تعتبر شاهدة على ذلك. ولقد دام حكمهم حوالي قرن 
الذين  الزمان، قبل أن يسقطهم املرينيون،  واحد من 
هم عصبة أمازيغية زناتية سنة 1269 ميالدية. مع 
من  جندهم  أيضا  لهم  كان  قد  املرينيني  أن  تسجيل 

العبيد الزنوج السود.
العهد  خالل  التجارية  القوافل  دينامية  تغيرت 

املجال  طال  الذي  التغير  بسبب  بتدرج،  املريني 
النجاحات  بعد  اإلسالمي  بالغرب  سياسي  الجيو- 
وكذا  باألندلس،  املسيحية  امللكيات  حققتها  التي 
التحوالت املتحققة ببالد السودان، مما كانت نتيجته 
العبيد.  استقدام  مجاالت  في  شامل  تغير  املباشرة 
أروبا،  من  املستقدمني  العبيد  نسبة  تراجعت  حيث 
في مقابل تزايد العبيد املستقدمني من إفريقيا جنوب 
هزيمة  بعد  بالخصوص  ذلك،  تم  ولقد  الصحراء. 
سنة  اإلسباني  البرتغالي  التحالف  أمام  املسلمني 

1340 ميالدي، في معركة طريفة )ريو ساالدو(. 
لضمان  أنه  سابقيهم،  مثل  املرينيون،  أدرك  لقد 
ملكهم وحكمهم عليهم التحكم في تجارة الصحراء، 
مما جعلهم  للدولة،  دخل حيوي  تعتبر مصدر  التي 
حيث  فيها.  للتحكم  الجنوب  غزو  إلى  يبادرون 
لبالد  املعوضة  النهائية  املحطة  مالي  بالد  أصبحت 
كانت  التجارية.  القوافل  تتوجه صوبها  التي  غانا، 
تلك البالد تقع في مجال أكثر خصبا وفائدة من مجال 

استوائية(  )غابات  السافانا  من  حزام  ضمن  غانا، 
قريبة من مناطق مناجم الذهب ببلدات بور وبامبوك. 
خاصة وأنه قد اعتبرت بالد غانا غير مسلمة بشكل 
الذي لعبه اإلسالم في تطور  الدور  كامل، في مقابل 

بالد مالي )كما ذكر ابن خلدون ذلك(.
صارت بالد مالي، تحت إمارة »سوندياتا« ما بني 
سنوات 1235 و 1255 ميالدية، مملكة قوية مشكلة 
سوندياتا  إمارة  كانت  »ماكينكي«.  مشيخات  من 
»مانسا«.  لقب  حازت  التي  كايتا،  لعصبة  تنتمي 
املنحدرة  بساللتهم  ينافحون  كايتا  أهل  كان  ولقد 
لبالل  العربي  لألصل  إحالة  في  بونعمة،  باللي  من 
بن حمامة أو بالل بن رباح )مؤذن الرسول باملدينة 
بالشام حوالي سنة  بمدينة دمشق  املتوفي  املنورة، 
641 ميالدية(. فبالل شخصية مشهورة في التاريخ 
اإلسالمي. ومما يورده الجاحظ في كتابه »الرسائل« 
ثاني  أن  )التي حققها الدكتور عبد السالم هارون(، 
الخلفاء عمر بن الخطاب )املتوفى مقتوال سنة 644 

ميالدية(، قد قال ذات يوم أن بالل يمثل ثلث اإلسالم. 
من  املحكية  بمالي  الشفوية  التقاليد  تتداوله  ومما 
قبل رواتها، أنه قد كان لبالل »سبعة أبناء، أكبرهم 
إسمه »الوالو«، الذي غادر املدينة املنورة وانتهى به 
)ممكن العودة في هذا الباب إلى  املقام ببالد مالي« 
ملحمة  »سوندياتا:  بعنوان  نيان  د.  الباحث  كتاب 
منشورات  ضمن  بإنجلترا  الصادر  القديمة«  مالي 

»لونغمان« سنة 1965، في صفحته الثانية(.
ولد بالل بن رباح عبدا، وهو من أصول إثيوبية. 
مالكه  جعل  مما  عبدا،  يزال  ال  وهو  اإلسالم  اعتنق 
أن  قبل  )بمكة(،  يعذبه  القرشي  خلف  بن  أمية 
يشتريه أبوبكر الصديق، رفيق الرسول الكريم، بعد 
باسم  العبودية  من  وحرره  مقاومته،  قوة  بلغه  أن 
الشخصي،  الرسول  مرافق  بالل  فأصبح  اإلسالم. 
ولقد  وراسخة.  قوية  تصبح  عالقتهما  جعل  مما 
سيرة  واستثمار  استعمال  على  »الكايتيون«  عمل 
كمسلمني.  بمالي  وقوة  مكانة  ساللتهم  ملنح  بالل 

اإلسالم  انتشار  توسع  سوندياتا  إمارة  وبفضل 
ببالد السافانا، مما جعل من بالد مالي حليفا للعالم 
اإلسالمي. بل ستصبح سيرة امللك »مانسا موسى« 
فريضة  أداء  تمكنه من  بعد  أسطورية هناك، خاصة 
الحج سنة 1324 ميالدية، كما يورد ذلك ابن خلدون 
الذي أسماه »مانسا أولي«، مفسرا أن »أولي« تعني 
»علي«، فيما رد املؤرخ ج. كي زيربو، على ابن خلدون 

قائال إن معنى كلمة »أولي« هي »الجلد األحمر«.
التجار  لكل  املجال  بمالي  مسلم  ملك  حكم  فتح 
موسى،  مانسا  امللك  عهد  على  إنه  حيث  املسلمني، 
على  الغربية،  بالصحراء  ديني  مركز  إنشاء  سيتم 
طريق التجارة بني املغرب ومالي هو »مركز والتة«، 
الذي أصبح حيويا وهاما من الناحية التجارية، مما 
جعل مملكة مالي تضع اليد عليه وتراقبه. وعبر والتة 
نجحت مالي أكثر في نشر تعاليم اإلسالم، حيث كتب 
ابن خلدون يقول: »أصبحت سلطة مالي قوية وصار 
كل أهل بالد السودان يخشونها، وأصبح تجار من 

املغرب وإفريقية يتوجهون صوبها«.
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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(

كان �بن تومرت �ملوحدي �أول من �أطلق لقب 
»عبيد �ملخزن« على جنوده �لعبيد �ل�سود

n  شوقي الهامل

n  ترجمة: لحسن العسبي

أدرك المرينيون، مثل 
سابقيهم، أنه لضمان 

ملكهم وحكمهم 
عليهم التحكم في 

تجارة الصحراء، التي 
تعتبر مصدر دخل 
حيوي للدولة، مما 

جعلهم يبادرون إلى 
غزو الجنوب للتحكم 

فيها. حيث أصبحت 
بالد مالي المحطة 
النهائية المعوضة 

لبالد غانا، التي تتوجه 
صوبها القوافل 

التجارية



p ماذا يجري اآلن بالشقيقة تونس بعد 
قرارات 25 يوليوز ؟ 

شيء  هو  صراحة  بتونس  يجري  ما   n
منتظر بحكم أنه تم االنقضاض، منذ يونيو 
2011، تقريبا، على السلطة،  وكان هناك حراك 
اجتماعي باألساس وشبابي استغلته مجموعة 
أطراف وبالخصوص الطرف اإلسالمي، انقضوا 
على السلطة وفتكوا فتكا بالدولة إلى درجة 
أنهم جردوها من كل مقومات العمل وقضوا 
بالتدريج على المرافق العمومية ومنها المرفق 
الصحي، بل حتى التعليم وقع تخريبه إلى حد 
ما، وبالتالي كانت كل الظروف مهيأة. فتونس، 
ومنظومتها الصحية، لم تستطع في أول أزمة 
صحية حقيقية أن تصمد، رغم محاوالت الجيش 
األبيض التونسي ومحاوالت المهنيين إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه، لكن القرار السياسي في واد 
وطموحات المواطنين في واد، وبالتالي عندما 
تتناقض إلى هذه الدرجة طموحات المواطنين 
مع القرار والفعل السياسي للحكومات وللدولة 
عموما بكل مكوناتها، نشهد مثل ما نشهده 

اليوم في تونس .

p تحتفل تونس بالذكرى 25 يوليوز، والتي 
تصادف الذكرى العاشرة لما يسمى بالربيع 

العربي. ماذا تبقى من إعالن الجمهورية ؟
أن  ح��اول��وا  السنة  ه��ذه  ف��ي  تقريبا   n
يحتفلوا، لكن ذكرى 25 جوييه / يوليوز ليست 
فقط ذكرى إعالن الجمهورية بالنسبة لتونس، 
فهي ذكرى نستحضر فيها القيم ونستحضر 
فيها عدة أشياء، لكن نستحضر فيها بعض 
اآلالم ألنها أيضا مناسبة إلحياء اغتيال الشهيد 
محمد البراهمي وقبله الشهيد شكري بلعيد 
ألن البراهمي تم اغتياله يوم 25 يوليوز، يوم 

إعالن الجمهورية .
يعني هي ذكرى استحضار المعاناة ثم إنها 
تأتي في ظرف صحي واجتماعي واقتصادي 
وسياسي متأزم إلى أقصى الحدود، يشهد فيه 
التونسيون، كل يوم، مئات الموتى وعشرات 
اآلالف من المصابين بفيروس كورونا، في ضوء 
غياب تام وكلي ألي سياسة صحية واضحة. 
وبالتالي كان يوم 25 يوليوزهذا يوما للغضب 
التونسي وتمخض عنه، كما تعلمون، العديد 
من التغيرات، ألن التونسي ال يتحرك كثيرا، 
التونسي »بخيل« حتى في حراكه أو ما يسمى 
بالحراك الثوري . التونسي بطبيعته إصالحي، 
إذا تحرك يكون حاسما، تحرك يوم 25 يوليوز 
فكان حاسما ألن رئيس الجمهورية استجاب 
بما  أعتقد،  المجتمعي وتحرك،  الحراك  لهذا 
يجب عليه، وطبق بعض مقتضيات الدستور 
القيود  ورغم  ندرتها  رغم  بحوزته  هي  التي 
الرئيس  تحركات  على  عموما  المفروضة 

الدستورية.

في  المقبلة  للتطورات  قراءتك  ماهي   p
تونس على إثر القرارات التي اتخذها الرئيس ؟ 
n أوال سأعطي رأيي في هذه القرارات، هي 
قرارات وفق رؤية ووفق تأويل معين للدستور 
من حق الرئيس أن يؤوله بهذه الشاكلة وينحى 
المنحى الذي راح فيه، وبالتالي هي قرارات 

مهمة،  لكن أيضا 
البد أن نوضح، هي قرارات مهمة  لكن أغلبها 
لديه طابع وقتي، وبالتالي ال أعتقد أنها ستؤثر 
بشكل من األشكال على المسار الديمقراطي في 
هو  الجمهورية  رئيس  أن  ننسى  وال  البالد، 
حقوقي باألساس وبالتالي من الصعب جدا 
أن ينحرف بالمسار إلى تركيز كل السلطات 
بين يديه، وعليه فهذه مسألة وقتية البد من 
الشخص  أعرف  أنا   ، االعتبار  بعين  أخذها 
فهو يعلم أنه لوال هذا الحراك الديمقراطي لما 
كان موجودا في السلطة أصال وهو يفهم قيمة 
المحافظة على الديمقراطية. وبالتالي أنا أعتقد 
أن هذا إجراء وقتي الغاية منه عمل تصحيحي، 

تصحيح مطلوب وضروري والزم ألن هذا هو 
السبيل الوحيد إلنقاذ تونس. ففي غياب حركة 
تصحيحية حقيقية ستكون تونس مقبلة على 
أحد السيناريوهين : إما أن نصبح أمثلة رديئة 
من الصومال ولبنان في وقت من األوقات أو 
أن الدم سيسيل في تونس، ألننا في مواجهة 
العنف  استعمال  في  إشكال  لهم  ليس  أناس 
والتطاول بالعنف إلى مداه وإلى أقصاه، وأن 
يسيل الدم في وقت من األوقات، والمخاوف 
الوحيدة أنه  إذا لم تتم لملمة األمور بسرعة 
وتركيز حكومة وتعيين رئيسها في أسرع وقت 
والقيام بصورة آنية ببعض اإلصالحات ثم فتح 
الملفات القضائية المتعطلة فمن الممكن أن 
تدخل تونس في متاهات هي في غنى عنها، 
من  بد  ال  لذا  ج��دا،  واع  الرئيس  أن  وأعتقد 
القيام باإلجراءات التالية : أوال يبادر بتعيين 
حكومة في أقرب وقت ممكن وممكن أن يكون 
ذلك خالل هذين اليومين، الشيء الثاني  هو أنه 
سيفتح الملفات ألن إعالنه أنه سيكون رئيس 
النيابة العمومية دليل واضح على أنه سيذهب 
بالملفات القضائية التي تهم شبهات اإلرهاب 
وشبهات الفساد إلى النهاية، وهذا شيء مهم .

ثالثا، البد أن يلمس الناس نفسا إصالحيا 
واضحا في عمل الحكومة في المرحلة القادمة. 
واضحة  خطة  من  الب��د  وأس��اس��ا،  رابعا 
الطوارئ  اآلن،  وأهمها،  الطوارئ،  لمجابهة 

الصحية واالقتصادية.

p  ما هي األسباب التي جعلت الرئيس 
إنها  يتخذ هذه اإلج��راءات، فهناك من يقول 
إجهاض للثورة وهناك من يقول هي تصحيح 

مسار؟ 
n في اعتقادي تصحيح مسار غير مؤمن 
بالثورة، ألن طبيعة الشعب التونسي ليست 
ثورية، الشعب التونسي شعب إصالحي، لو 
شعب  هو  التونسي  الشعب  للتاريخ  ترجع 
الحراك  اإلصالحية،   الحركات  إص��الح��ي، 
ثم  تونس  تاريخ  في  لحظات  يدوم  العنيف 
ينقضي. التونسي إصالحي باألساس وما قام 
به رئيس الجمهورية أعتقد أنه يصب في هذه 
الروح التونسية، هو تتمة الثورة بمنطق رئيس 
الجمهورية. ألن الثورة هي أن تجعل اإلنسان 
التونسي يعيش في وضع أفضل من الناحية 
الناحية  ومن  ديمقراطية،  يعني  السياسية، 
ومن  المعيشة  ناحية  من  يعني  االقتصادية، 
الناحية الفكرية والحضارية، وهذا استمرار 
لتفرد النموذج التونسي بأشياء عديدة، الرئيس 
يصب في هذا السياق اإلصالحي. ال أعتقد أن 
الرئيس ثوري بمعنى تقويض العالم وتقويض 
أن  يريد  أنه  بمعنى  ثوري  الرئيس  األرك��ان، 
يريد  القديم  اليساري  الفكر  في  نقول  يطور. 
أن يطور بعض عالقات اإلنتاج ويوسع دائرة 
الخير حول تونس والتونسيين، وبالتالي ما 
قام به هو حركة تصحيحية ألننا انحرفنا، لم 
العبثي  بالمعنى  حتى  ثوري  مسار  في  نكن 
للكلمة في تونس، كنا في مسار عدمي، الدولة 
وراء  من  جاءت  جماعات  تدريجيا،  تضمحل 
والعباد.  البالد  على  تسيطر  تحب  التاريخ 
في  مهم  ق��رار  هو  الرئيس  ق��رار  وبالتالي 
تونس  جعل  أنه  وأعتقد  جدا،  ومهم  توقيته 
عشر  بين  األق��ل،  على  أخرى  تربح  سنوات 
وخمسة عشرة سنة، ألننا كنا ندخل في دوامة، 
وكل ما تقدمنا أكثر مع هؤالء الجماعات كلما 
كان األمر أصعب في اإلصالح الحقا. وبالتالي 
أعتقد أن قرارات الرئيس هي قرارات صائبة 
في توقيتها وهي قرارات تصحيحية بالفعل 
وقرارات ثورية بالمعنى النبيل للكلمة، وليس 
بالمعنى العبثي والعدمي، الذي يحمله بعض 
الحالمين بالثورة، التي ال تنتهي، وكل هؤالء 
الثوار منقرضين، وكل متتبع للمشهد السياسي 
بتونس يشاهد أنهم انقرضوا من اليمين ومن 

اليسار.
 

p هناك حدثان شهدتهما تونس مؤخرا، 
العنف داخل البرلمان الممارس ضد النائبة 
عبير موسى وإقالة وزير الصحة، هل هما اللذان 

سرعا بهذه اإلجراءات ؟
العنف داخل المجلس يدوم  ال أعتقد،   n
منذ بدأ المجلس، هذا يعني منذ عشر سنوات، 
رئيس  مع  الصراع  مع  جديدة  أشكاال  وأخذ 
الكتلة ورئيس الحزب ورئيس البرلمان، وهو 
بالمناسبة رئيس حزب حركة النهضة راشد 
الغنوشي، الصراع بين عبير موسى والغنوشي، 
ليس مظهرا من مظاهر الرفاه االقتصادي بل هو 
مظهر من مظاهر التأزم االقتصادي وال أعتقد 
أنه العنصر الثانوي جدا، هي أحداث لعبت 
دورا أساسيا في تهيئة رئيس حركة النهضة ، 
ليس اإلسالميين، لكن ليس هذا هو الذي جعل 

الرئيس يحسم األمر ويتخذ القرار . 
إقالة وزير الصحة على أهميتها ألن الرجل 
عسكري  رجل  هو  وبتفان،  بجد  يشتغل  كان 
بشكل  إقالته  تمت  وواجباته،   أداءه  يعرف 
للمؤسسة  وحتى  للشخص،  إهانة  وفيه  فج 
العسكرية،  حدث على أهميته ال يمكن أن يكون 
هو  الرئيس  تحرك  في  المحدد  المحدد،  هو 
وعيه بأنه لو لم يستجب لحركة الشارع، فإن 
هذا الحراك  لن يبقي ولن يذر، بمن فيه هو، 
يعني أن الشارع لو واصل تحركه اليوم فكل 
المشهد السياسي والحزبي لن يكون بعد ذلك 
. ونحن جربنا، كما قلت لك من قبل، التونسي 
طيب و«عياش بلغة التونسية »، ويحب األمن 

على  ومقبل  مستقر  »روحه«  ويحب  واألمان 
الحياة لكن لو مس في أساسياته،  يتحرك ولو 
تحرك، يتحرك في فترة قصيرة ولكن حاسمة، 
هذا هو األساس في أن الرئيس أخذ ما أخذ 
من قرارات . اآلخرون ممكن أن يكونوا عوامل 
مكملة ومجملة وتكميلية، إقالة أو معركة بين 
حزب الحر ورئيس النهضة التونسي، الصراع 
في تونس ليس استقطابا بين رئيس الحركة 
وعبير موسى،  هو أشمل، الصراع في تونس 
اليوم، التي تحب الحفاظ على الدولة فهمت 
أهمية واستقرار الدولة في حياتها اليومية، 
فهمت أنه ليست هناك سياسة صحية واضحة، 
فهمت في الجوانب االقتصادية حينما سارت 
أزمة على مدى سنة ونصف أن الناس جاعت، 
إصالحات مصاحبة صحية  هناك  ليس  ألنه 
مصاحبة  وليست  زجرية،  إج���راءات  تتخذ 
قوية  دولة   أهمية وجود  بمساعدات، فهمت 
ولهذا  األزم��ات،  مواكبة  على  ق��درة  وعندها 
السبب اآلن التناقض في تونس بين الناس 
الذين يحبون الحفاظ على الدولة وبين الذين 
يحبون تدمير الدولة، إما لغاية ثورية، يبنون 
العالم  سنة،  مائة  به  نحلم  نحن  آخر،  لعالم 
الذي يستوي فيه كل شيء حتى وإن كان في 
ألسباب  أو  والفاقة  والحاجة  والجوع  الفقر 
أيديولوجية متطرفة جاءت بها جماعات اإلسالم 
السياسي من أجل استحضار عوالم أخرى، 
هذا في الظاهر، لكن في الواقع من أجل التمتع 
على  الحقد  من  كبيرة  كمية  ولديهم  بغنائم 
دول االستقالل وعلى االستقالل وعلى الدول 

الوطنية،هذه الجماعات هذا هو ديدنها،  ديدنها 
الحقد ومحاولة تدمير الدولة الوطنية، حتى 
يقيموا أشياء أخرى تليق بمقامهم هم، الما 
وراء الماضوي.  أناس جاءت من عوالم أخرى، 
أعتقد أن ال مكان لهم في تونس، ولست من  
دعاة نظرية إلقاء نصف الناس بالبحر، لكني 
تقدمت لهم بنصائح عديدة ومنها يوم الحراك 
قدمت نصيحة، سميتها لمن يريد أن ينتصح 
النصيحة  يسمعون  ال  هم  الجماعة،  شيخ 
البصيرة  السلطة يعمي  بريق   . يفهمون  وال 
واألبصار، عندما تكون في السلطة مستحيل 
ترى الرفض وترى المعارضة وتنظر إلى خطئها 
ألنها مالكة مقومات السلطة بالمطلق، وهذا 
لم يفهموه من تجارب التاريخ ألنه في لحظات 

ممكن أن ال يدوم.
وهل كانت هناك دولة أقوى من دولة بنعلي 
انهارت في خمس دقائق . الحراك المجتمعي 
الحاكم،  نفسية  في  النفسية  الرهبة  يخلق 
بعامل  بذاته  حاله  يقوض  يجعله  وبالتالي 
الخوف فقط ، فما بالك بعامل العنف  أو أحداث 
أخذت منحى عنيف، ألن العامة حتى ال أقول 
الدهماء ينطلقون بعنف من أجل اقتالع حاكم، 
وهذه مسألة خطيرة عندما يحدث هذا الرعب 
السلطة  انتهت  القصة  انتهت  النفوس،  في 
عشر  طوال  يفهموه  لم  هذا   ، الحكم  انتهى 
سنوات، لم يفهموا وتصوروا أن بإمكانهم األبد 
في الحكم، وأنهم تمكنوا من دواليب اإلدارة 
لكن  التونسي،  المجتمع  ودواليب  والدولة 

المجتمع التونسي رافض من األول لهذا الفكر.
النهضة  لحركة  االنتخابية  للقاعدة  انظر 
ألف   400 و  مليون  من  تنطلق   2011 في 
 350 إلى   انتخابات  آخر  ناخب لتصل  في 
ألفا،  أما اآلن فوصلت النصف  وحتى عندما 
للتصدي  أنصاره  يدعو  أن  الغنوشي  حاول 
من  حضر  البرلمان،  أم��ام  للرئيس  لقرارات 
غير  ال  فقط   200 أو   100 النهضة  أنصار 
لديهم  إيمان  ال  أن  األشياء  في  األصل  ألن   .
بالدولة والوطن والمواطن، األصل في األشياء 
هو الجبن والخوف، وأنا أعتقد أنه هذا هو 
سبب ربح تونس فترة محترمة جدا لمستقبلها 

بفضل قرارات الرئيس. 
دعت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين 
الرئيس لفتح ملفات الفساد ومن بينها ملف 
وصل  أين  بلعيد،  وشكري  االبراهمي  محمد 

التحقيق ؟  
n هناك نوعان من الملفات، ملفات شكري 
باإلرهاب، وهذا  والفساد وهو متعلق  بلعيد 
يقال من طرف دفاع الشهيدين، هناك إتالف 
بعض الوثائق ووقع التغاضي عن االستماع 
إلى بعض الذين تحوم حولهم شبهة العالقة 
باالغتيال، وفي هذه أخذ الرئيس قرار ترؤسه 
النيابة العمومية وهذه فاتحة ودليل على أنه 
سيصل بهذه الملفات إلى منتهاها . نعتقد أن 
هذا مؤشر إيجابي جدا لو سلم الرئيس وسلمت 
تونس ليصل لمنتهاه . في ما يخص الفساد 
النهضة  حركة  تحكم  بمن  ألنه  الشيء  نفس 
سياسيتين  تشكيلتين  مع  بتحالف  تحكم  ؟ 

الفساد،  حولهم شبهة  تحوم  فيها  من  أغلب 
عن  الحصانة  برفع  الرئيس  قرار  وبالتالي 
دليل  هو  العمومية  للنيابة  وترؤسه  النواب 

على أنه سيذهب بملف الفساد إلى منتهاه.
في  يصب  المحامين  عميد  تصريح  يعني 
هذه النتيجة . عندما يكون الرئيس هو رئيس 
القضاة،  في  داخ��ل  وهو  العمومية  النيابة 
تابعة  العمومية  والنيابة  أساسا  القضاة 
ويمكن  المحل،  وحلول  التنفيذية،  للسلطة 
للرئيس بعد تطبيقه للفصل 80 من الدستور 
أن يحل محل أي وزير وآي موظف في شغله، 
هذا قانون إداري سلطة الحلول محل بسلطة 
قانونية  هي  المسألة  هذه  حتى  اإلش��راف. 
وأعتقد أن إعالنها في الكلمة األولى للرئيس 

معناه، سنذهب بهذه الملفات إلى منتهاها.
كيف تنظر إلى التجربة السياسية المغربية ؟

العرش،  بعيد  االحتفال  على  مقبلون  أنتم 
الذكرى 22، هذا شيء مهم. أنا عندي تقييم 
للمغرب، أنا من المعجبين بالسياسات المغربية 
ألن- ليس فقط مع جاللة الملك محمد السادس 
، ال ال من قبل- ما يميزها هو البعد االستباقي 

لألمور.
األمور  استبق  الثاني  الحسن  المرحوم 
أول،  وزي��را  اليوسفي  الرحمان  عبد  وعين 
السادس،  لمحمد  سلسة  سلطة  تمرير  وهيأ 
اليوسفي المعارض الشرس عينه وزيرا أول 
وخلق نوعا من األلفة بين المعارضة والسلطة،            
أقحمها في المعارضة . هناك قرارات استباقية 
هامة جدا  لجاللة الملك محمد السادس عند 
األزمة  في  ورأينا   .2011 في  الحراك  بداية 
استباقية  سياسة  للمغرب  كانت  الصحية 
سواء بالمراهنة مبكرا على التلقيح واالستثمار 
فيه بشكل مباشر بالشراء أو المساهمة في 

التجارب أوبالصناعة . 
البعد أالستباقي في السياسة هذا دليل ذكاء 
ودليل أشخاص تفكر في سالمة أوطانها وهذا 

مبعث إعجابي بالسياسة المغربية.
المزاج  هذا  هو  المغرب  إلى  يشدني  ما   
أجد  أنا  والمغربي،  التونسي  بين  المشترك 
حالي عندما آتي للمغرب، ارتاح حتى أعوض 
غياب األمان بكل معانيه في تونس ليس األمني 
وتونس  المغرب  أن  مايعني  الصحي،  حتى 
كان  المغرب  ثم  تقريبا،  الشيء  نفس  هما 
تونس حتى  احتاجته  عندما  موجودا  دائما 
ألسباب  ود  غير  على  العالقات  تكون  عندما 
الحركة  وأتذكر   ، األوق��ات  بعض  في  تافهة 
في  السادس  محمد  بها  قام  ال��ذي  الرشيقة 
بدايات الحراك المجتمعي، حينما زار تونس 
وتجول في شارع بورقيبة حتى يعطي الفكرة 
على أن تونس فيها األمن وفيها األمان. هناك 
أشياء عديدة تجعلني مشدودا للمغرب، وأنا 
الكثيرة مع  من مريديه، فضال عن صداقاتي 

الجسم الصحفي المغربي. 
 

p كيف تنظر إلى المبادرة الملكية بارسال 
مساعدات طبية إلى الشعب التونسي وإقامة 

مستشفى ميداني بها ؟
n المستشفى الميداني بدأ يشتغل بفريق 
البلدين، وهذا شئ جميل  بين  طبي مشترك 
وحركة ممتازة . سألوني ما رأيك في مساعدات 
المغرب لتونس، فقلت لهم ليس حدثا . ما هو 
الحدث ؟ الحدث هو أال يساعد المغرب تونس 
وهذا بالنسبة لي هو الحدث ، عندما يمسك 
المغرب يده عن مساعدة تونس هذا هو الحدث.

األزم��ات، سواء  كل  وفي  التاريخ  أول  من 
أكانت سياسية أو اقتصادية أو صحية، كان 
المغرب يمد يده إلى تونس وبالتالي هذا ليس 

حدثا .
هذه هي العالقة العادية بين المغرب وتونس، 
أنا أعرف أن المغرب عندما يقدم مساعدات ليس 
وراءها أجندات سياسية . هناك دول أخرى إلى 
اآلن مساعداتها معلقة على شروط سياسية، 
ال أريد أن أسمي األسماء حتى ال نحرج أحدا 

. المغرب عندما اتخذ القرار مباشرة مر إلى 
الفعل ، وحينما سار التغيير في تونس أول من  
زار تونس هو وزير الخارجية المغربي، وكان 
له لقاء مع الرئيس التونسي، والمغرب حريص 
على استقرار تونس، والعالقة مع تونس تعود 
إلى محمد الخامس وبورقيبة وقد كتبت كثيرا 

عن العالقات التونسية المغربية.

وزير  سعيد  قيس  الرئيس  استقبل   p
محمال  بوريطة  ناصر  المغربي  الخارجية 
 . السادس  محمد  الملك  من  شفوية  برسالة 

كيف تقرأ هذه الزيارة ؟  
إطار  في  السياق   هذا  في  االستقبال   n
تكثيف التشاور مهم جدا ، أعتبر لقاء وزير 
الخارجية المغربي مع رئيس الجمهورية هو 
دعم مباشر للرئيس في قرارته، وهي قرارات 
تصب في مصلحة تونس،  نحن في المنطقة 
نحتاج إلى القدر األعلى من االستقرار حتى 
لها  يعد  لم  التي  اإلشكاليات  بعض  نتجاوز 
معنى في الوجود، سواء داخل الدول أو بين 
بعض دول المنطقة، وفي نظري هي إشكاليات 

مصطنعة ويجب أن يأتي اليوم لتزول .

p هاهو رأيك في الهجوم األخير لبعض 
الدول على المغرب وعلى سيادته ؟  

االحتالل  من  أهم  قضايا  له  المغرب   n
الهوجاء  اإلسباني لسبتة ومليلية، والحملة 
تثار ضد المغرب ألسباب استعمارية. األهم 
الصحراء  على  المغرب  سيادة  هو  عندكم 

المغربية.
مررت من هناك ولم أقبل أن يكون جزء من 
االحتالل  سيطرة  تحت  المغربية  األراض��ي 
اإلسباني،  هذا احتالل فعلي ألراض مغربية 
. ثم اآلن هناك حملة كبيرة ضد المغرب بسبب 
النزوح إلى االستقالل الديبلوماسي المغربي 

وإلى بناء مواقف جريئة، وشاهدت 
التغييرات العظيمة التي وقعت في مدينة 
تامة  باستقاللية  تبنى  دولة  هناك   . الرباط 
وباستقاللية ديبلوماسية .هذا مثار هجمات .
أنا كصحفي تونسي أرى أن المهمة المقدسة 
اآلن هو إعالم يواكب هذا األمر ألن المهدد في 
العملية هو الدولة المغربية والوطن المغربي، 
لذلك يجب التركيز عليها كتابة وتعليقا وتعبئة 
. وأتمنى أن أعود إلى المغرب وأجد أن المغرب 
قد استعاد سيادته كاملة على أراضيه المحتلة 

في الشمال أو في الصحراء المغربية . 
لماذا هذا الهجوم الجزائري على المغرب؟ 
نحن في تونس نحب اإلصالح ،  ال أحب 
آن أعطي أحكاما قاطعة، أحب أن أترك مجاال 
من  أخطر  الهجوم  الخير.  دائ��رة  لتوسيع 
الجزائر أنظر إلى ما تكتبه الصحافة اإلسبانية 
والصحافة الفرنسية .هناك هجوم رباعي على 
ألمانيا –  إسبانيا –  فرنسا –  المغرب اآلن : 
اإلرث  من  يخرج  أن  يريد  المغرب   . انجلترا 
االستعماري لكن لن يقبلوا بهذا األمر بسهولة 
. ما الذي يستوجب عمله في المغرب ، يجب 
على المغرب أن يستوجب وحدة وطنية صماء 
ضد هذه الهجمات ونشر الوعي، ألنه بسبب 
طول السنوات أصبح هناك تزييف للوعي.  

تأخذ  ال  المحتلة  المغربية  األراضي  هذه 
الحجم الحقيقي عند المواطن المغربي، فهو 
على   . السياسيين  ومن  اإلع��الم  من  تقصير 
المغرب،  أولويات  يفهموا  أن  السياسيين 
وأولوياته األن المواصلة في المنحى التنموي 
وثانيا  أوال  قوي  ومجتمع  قوية  دولة  لبناء 
 ، القيم  هذه  أجل  من  التعبئة  وبالخصوص 
ألن إذا لم يحصل للمغربي الوعي بأهمية هذه 
القضايا، أعتقد أن بابا مشرعا سيفتح أمام 

اآلخرين وأمام التدخالت والهجمات .
أنظر إلى السلطة المغربية، وعلى رأسها 
الملك محمد السادس، صامدة ومعبرة عن إرادة 
الشعب المغربي في هذا األمر، وأنا دائم اإليمان 

أن إرادة الشعوب ال تقهر.

» قرارات الرئيس هي قرارات 
صائبة في توقيتها، وهي قرارات 
تصحيحية بالفعل وقرارات ثورية 

بالمعنى النبيل للكلمة وليس 
بالمعنى العبثي والعدمي الذي 

يحمله بعض الحالمين بالثورة«

حوار : مصطفى اإلدريسي

طفت على السطح الوطني والدولي بتونس، في خضم ما تعيشه من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وطبية، وعلى ضوء القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد 
يوم 25 يوليوز، والتي تصادف الذكرى العاشرة للثورة التي شهدتها تونس، بما يسمى بالربيع العربي، بتجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وحظر التجوال الليلي 
لمدة 30 يوما، طفت وجهات نظر أيدت هذه القرارات واعتبرتها تصحيحا للمسار وأخرى لم تر فيها سوى إجهاض للثورة. 
وعلى ضوء ما يجري في تونس الشقيقة التقت جريدة » االتحاد االشتراكي » الصحفي والكاتب التونسي الهاشمي نويرة، أحد مؤسسي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 
ومستشار االتحاد العام للصحفيين العرب ورئيس تحرير يومية » الصحافة » التونسية، الذي يزور بالدنا.
 في هذه المقابلة يتحدث عن الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي .
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 الجماعات الإ�سالمية 
دينها الحقد ومحاولة 
تدمير الدولة الوطنية

 المغرب يحتاج
 وحدة وطنية �سماء �سد 

الهجمات الخارجية

الصحفي والكاتب التونسي الهاشمي نويرة لـ »االتحاد االشتراكي«



الكلمات   المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجريوليوزذوالحجةاأليام

152704:5713:4217:2120:3922:04اإلثنين

162804:5813:4217:2120:3822:03الثالثاء

172904:5913:4217:2120:3722:02األربعاء

183005:0013:4217:2020:3622:01الخميس

193105:0113:4217:2020:3622:00الجمعة

200105:0213:4217:2020:3521:59السبت

270205:0313:4217:2020:3421:58األحد



عزيز بلبودالي

الجامعة  رئيس  لقجع  فوزي  أشرف 
أمس  القدم،أول  لكرة  املغربية  امللكية 
الخامس،  محمد  الرياضي  باملركب  األربعاء 
الرياضي   الوداد  فريق  تتويج  حفل  على 
 –  0202 موسم  بطولة  لقب  على  الحائز 
االحترافية. البطولة  درع  وتسليمه   ،1202"
وكان فريق الوداد الرياضي قد تصدر البطولة 
في  فوزه  بعد  نقطة   76 برصيد  االحترافية 
02مقابلة، وتعادله في 7 لقاءات، فيما انهزم في 

3 مباريات.
وأقيم حفل التتويج مباشرة بعد نهاية مباراة 
الكالسيكو التي جمعت الوداد بالجيش امللكي 
تفوق  وشهدت  واألخيرة   03 الجولة  لحساب 
حمال  نظيفني  بهدفني  الرياضي  الوداد  فريق 
توقيع الالعب زهير املترجي، األول في الدقيقة 

الـ22 والثاني في الدقيقة الـ05.
وظل فريق الوداد الرياضي، عقب هذا الفوز، 

فريق  احتل  نقطة،فيما  بـ76  األول  املركز  في 
الجيش امللكي املركز الثالث بـ15 نقطة.

تتويجه  الرياضي  الوداد  استحق  وأكيد، 
نظير  تاريخه،وذلك  في   12 رقم  وهو  باللقب 
تعتبر  والتي  البطولة  دورات  طيلة  قدمه  ما 
املغربية  البطولة  سجل  في  واألصعب  األطول 
لكرة القدم. الوداد تغلب على كل الصعاب التي 
جهود  ببدل  مطالبا  كان  أنه  خاصة  واجهته 
نافس  مشاركاته،إذ  تعدد  بسبب  مضاعفة 
في  بنجاح  وشارك  إفريقيا  أبطال  عصبة  في 
منافسات كأس العرش التي تأهل فيها لنصف 
النهاية والتي يخوض مباراتها غد السبت أمام 

املغرب التطواني.
البطولة  منافسات  الرياضي  الوداد  وأنهى 
تقليدي  منافس  كبير على  بانتصار  االحترافية 

اسمه الجيش امللكي،وبهدفني لصفر.
مباريات  ثالث  إجراء  أيضا  شهد  األربعاء 
أخرى، حيث تعادل سلبيا فريق أوملبيك آسفي 
ملعب  أرضية  على  وجدة  مولودية  ضيفه  مع 

املسيرة بآسفي.
بلوط  محمد  الحكم  إشهار  املباراة  وشهدت 
آسفي  أوملبيك  العب  وجه  في  الحمراء  الورقة 

أيوب الكعداوي )د 36(.
التعادل  ، عقب هذا  الوجدية  املولودية  وظل 
، فيما احتل  نقطة   24 املركز الخامس ب  ، في 
جانب  إلى  التاسع  املركز  آسفي  أوملبيك  فريق 
أندية شباب املحمدية والفتح الرياضي والدفاع 

الحسني الجديدي ب 53 نقطة.
ضيفه  على  أكادير  حسنية  فريق  تفوق  كما 
الدفاع الحسني الجديدي بهدفني نظيفني ، في 
أدرار  ملعب  أرضية  على  جمعهما  الذي  اللقاء 
بدر  من  كل  الحسنية  هدفي  بأكادير.وسجل 

أكتوبر )د 54 ( ، وأيوب امللوكي )د 45(.
وظل فريق حسنية أكادير ، عقب هذه النتيجة 
، فيما احتل  نقطة   73 املركز السادس ب  ، في 
فريق الدفاع الجديدي املركز التاسع إلى جانب 
والفتح  املحمدية  وشباب  آسفي  أوملبيك  أندية 

الرياضي ب 53 نقطة.

أن  بعد  فاس  من  فائزا  الرجاء  فريق  وعاد 
تفوق على مضيفه املغرب الفاسي بثالثة أهداف 
مركز  على  الرجاء  حافظ  الفوز،  لهدفني.وبهذا 
نقطة، فيما احتل املاص الصف  الوصافة ب95 

السابع ب63 نقطة.

النتائج الكاملة للدورة 03:

الثالثاء
الفتح الرياضي ……….. شباب املحمدية 0-2 

يوسفية برشيد ………… إتحاد طنجة 0-1
نهضة الزمامرة ………. سريع وادي زم 1-1

املغرب التطواني………..نهضة بركان 3-2

 األربعاء 
املغرب الفاسي …… الرجاء الرياضي 3-2
الوداد الرياضي …….. الجيش امللكي 0-2

حسنية أكادير …. الدفاع الحسني الجديدي 0-2
أوملبيك آسفي ……… مولودية وجدة 0-0

في حفل تتويجه باللقب 21 

الوداد يت�سلم درع البطولة لمو�سم 2021-2020

تتويج اأيوب الكعبي
 هدافا للبطولة

للبطولة  0202-1202،هدافا  البطولة االحترافية ملوسم  الرياضي في اختتام  الوداد  الكعبي مهاجم  توج أيوب 
بعدما نجح في التوقيع على  81 هدف.

األخيرة، التي  )0202-1202(، في أعقاب الدورة ال03  النهائي لهدافي البطولة الوطنية االحترافية  الترتيب  وأسفر 
هدفا،فيما احتل املركز الثاني بني مالنغو  جرت مبارياتها ،عن تتويج العب فريق الوداد الرياضي أيوب الكعبي برصيد 81 

العب الرجاء ب 61 هدف.
فيما يلي الترتيب النهائي للهدافني:

- 81 هدفا .. أيوب الكعبي )الوداد الرياضي(
 - 61 هدفا .. بني ماالنغو )الرجاء الرياضي(

- 41 هدفا .. سفيان رحيمي )الرجاء الرياضي( 
- 21 أهداف .. اكسيل مايي )إتحاد طنجة(

- 9 أهداف .. صالح الدين بنيشو )أوملبيك آسفي( واملهدي الباسل )الفتح الرباطي( وأسامة املليوي )شباب املحمدية(
- 8 أهداف .. يوسف الفحلي )حسنية أكادير( وديمبا كامارا )مولودية وجدة( وهشام الخلوة )املغرب التطواني(

الخلوي  ومحمد  الرياضي(  )الوداد  الالفي  ومؤيد  وسايمون مسوفا  )نهضة الزمامرة(  .. عبدو جاميلو أتشباو  أهداف   7  -
)الجيش امللكي( وعالء الدين أجراي )املغرب الفاسي( ومسعود جمعة )الدفاع الجديدي( إبراهيم البحراوي )نهضة بركان(.
- 6 أهداف.. حمزة خابا )أوملبيك آسفي( ورضا سليم )الجيش امللكي( والمني دياكيتي )مولودية وجدة( ومحمد الفقيه 

)الفتح  الزرهوني  ونوفل  طنجة(  )اتحاد  إجروتن  وتوفيق  املحمدية(  )شباب  املترجي  إسماعيل  الفاسي(  )املغرب 
الرياضي(. 

ومهدي  )نهضة بركان(  ومحسن ياجور  أهداف .. إسماعيل خافي وآدم النفاتي )مولودية وجدة(   5 -
قرناص وياسني الذهبي )الدفاع الجديدي( محمد كمال )املغرب التطواني( . 
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العادي  العام  الجمع  صادق 
للغولف  املغربية  امللكية  للجامعة 
،املنعقد اإلثنني املاضي عبر تقنية 
على  باإلجماع  املرئي،  التواصل 
واملاليني،  األدبيني  التقريرين 

برسم موسمي 9102 و 0202.
وحضر هذا الجمع العام ،الذي 
املنتدب  الرئيس  نائب  ترأسه 
األول للجامعة،مصطفى الزين، كل 
الثقافة  لوزارة  العام  الكاتب  من 
والشباب والرياضة ونائب رئيس 
اللجنة الوطنية األوملبية املغربية.
أنه  الجامعة،  لدى  وعلم 
التقرير األدبي فقد عرفت  بحسب 
الهيكلة  من  االنتهاء   9102 سنة 
للجامعة،  الداخلية  التنظيمية 
املركزية  أجهزتها  وضع  وكذا 
الرياضية  )اللجان:  الدائمة 
والشباب واملرأة والتكوين واملياه 

والتسويق  والطبية  والبيئة 
والتواصل(.

وكان الجمع العام لسنة 9102 
اللجان  النتخاب  مناسبة  أيضا 
القانونية  )اللجنة  القانونية 

والتأديبية ولجنة االستئناف(.
وأشار التقرير، إلى أن املديرية 
في  استضافت  الوطنية  التقنية 
الخصوص،  ،على   9102 سنة 
الدولية  الرباط  العبني في جامعة 
املدربني  من  فريق  بهم  تكفل 
املدير  إشراف  تحت  الجامعيني 
عينت  كما  الوطني.  التقني 
اإلدارة التقنية الوطنية فريقا من 
املدربني لإلشراف على التجمعات 
املشاركة  خالل  والتنقل  الجهوية 

في البطوالت الوطنية والدولية.
إجراء   9102 سنة  خالل  وتم 
حسب  مسابقة   04 من  أزيد 

وذلك  العمرية،  والفئات  املستوى 
وفقا للمعيار الدولي.

األدبي  التقرير  بخصوص  أما 
أن  إلى  فأشار   ،0202 لسنة 
»سنة 0202 تميز بتفشي جائحة 
+كوفيد -91+ عامليا ، األمر الذي 
حدوده،  إغالق  إلى  املغرب  دفع 
كما تسبب في فرض حجر صحي 
مارس  من  اعتبارا  صارم  وطني 

.»0202
وأضاف التقرير، أن »هذه األزمة 
الجامعة،  مشاريع  على  أثرت 
إلى  بالنظر  امليدان،  وخاصة على 
املعنية  املؤسسات  جميع  إغالق 
وتعني  الغولف.  رياضة  بممارسة 
املشاريع  من  العديد  تأجيل  لذلك 
انتظار  في  عنها  التخلي  أو 

اتضاح الرؤية أكثر«.
الصعبة  األوضاع  وملواجهة 

غير  القطاع  مهن  في  للعاملني 
املهيكل املرتبطة برياضة الغولف، 
املغربية  امللكية  الجامعة  أجرت 
األندية،  مع  بالتعاون  للغولف 
من  شخصا  ل9001  إحصاء 
باملرافقني  األمر  املعنيني، ويتعلق 

واملؤطرين املستقلني.
 ،0202 سنة  تقرير  وأوضح 
نداء  بفضل  أنه  الصدد،  هذا  في 
لدى  إطالقه  تم  الذي  التبرعات 
ومالعب  املرخصني  املمارسني 
املساهمة  عن  فضال  الغولف، 
بمبلغ مليون درهم في الصندوق 
وباء  ومواجهة  لتدبير  الخاص 
هؤالء  تمكن  كورونا،  فيروس 
إحصاؤهم  تم  الذين  األشخاص 
من االستفادة من تعويض جزافي 

على مدى أربعة أشهر.
وفضال عن اإلنتهاء من الهيكلة 

التنظيمية الداخلية للجامعة سنة 
امللكية  الجامعة  حتث   ،  9102
أندية  جميع  للغولف  املغربية 
التدابير  اتخاذ  على  الغولف 
الالزمة ملالءمة أنظمتها األساسية 
مع األنظمة النموذجية للجمعيات 
القانون  يحكمها  التي  الرياضية 

03-90، بحسب التقرير.
تطوير  بمجال  يتعلق  ما  وفي 
الجامعة  عمدت  الغولف،  رياضة 
إلى  للغولف  املغربية  امللكية 
مع  املبادرات  من  بالعديد  القيام 
واألندية  والجامعات  املدارس 
لتوسيع قاعدة املمارسني، خاصة 
كما  والنساء.  الشباب  لدى 
في  التدابير  من  العديد  وضعت 
املرتبطة  املهن  في  التكوين  مجال 
واملرافقني،  واملؤطرين،  بالغولف 

واملشرفني على املسالك.

الم�سادقة بالإجماع على التقريرين الأدبيين والماليين
 للجامعة الملكية المغربية للغولف

من حفل تتويج الوداد                         ت: إعالم الجامعة

الوطنية  البطولة  لقب  البي�ضاوي  الوداد  فريق  اأحرز 

لقبه  بذلك  حمققا   ،  2020-2021 ملو�ضم  االحرتافية 

انفراده  البي�ضاوي  الوداد  ووا�ضل فريق   . ال21 يف م�ضريته 

بالرقم القيا�ضي من حيث عدد األقاب البطولة حيث اأحرز 

اإىل حد االآن 21 لقبا يف م�ضواره الريا�ضي منذ �ضنة 1948، 

غرميه  يليه  اجلامعة،  تاأ�ضي�س  منذ  لقبا  ع�رش  �ضتة  منها 

)12 لقبا(  البي�ضاوي واجلي�س امللكي ب  الرجاء  التقليدي 

لكل منهما.

ويف ما يلي �ضجل الفرق الفائزة بلقب بطولة املغرب:

1957 - 1956 ............. الوداد البي�ضاوي.
1958 ............. الكوكب املراك�ضي.  - 1957

1959 ............. جنم ال�ضباب البي�ضاوي.  - 1958
1960 ............. النادي القنيطري.  - 1959

1961 ............. اجلي�س امللكي.  - 1960

1962 ............. اجلي�س امللكي.  - 1961
1963 ............. اجلي�س امللكي.  1962-

1964 ............. اجلي�س امللكي.  - 1963
1965 ............. املغرب الفا�ضي.  - 1964
1966 ............. الوداد البي�ضاوي.  - 1965

1967 ............. اجلي�س امللكي.  - 1966

1968 ............. اجلي�س امللكي.  - 1967
1969 ............. الوداد البي�ضاوي.  - 1968

1970 ............. اجلي�س امللكي.  - 1969
1971 ............. النه�ضة ال�ضطاتية.  - 1970

1972 ............. نادي اجلمارك.  - 1971
1973 ............. النادي القنيطري.  - 1972

1974 ............. رجاء بني مالل.  - 1973
1975 ............. املولودية الوجدية.  - 1974
1976 ............. الوداد البي�ضاوي.  - 1975
1977 ............. الوداد البي�ضاوي.  - 1976
1978 ............. الوداد البي�ضاوي.  - 1977
1979 ............. املغرب الفا�ضي.  - 1978

1980 ............. �ضباب املحمدية.  - 1979
1981 ............. النادي القنيطري.  - 1980
1982 ............. النادي القنيطري.  - 1981
1983 ............. املغرب الفا�ضي.  - 1982
1984 ............. اجلي�س امللكي.  - 1983

1985 ............. املغرب الفا�ضي.  - 1984
1986 ............. الوداد البي�ضاوي.  - 1985

1987 ............. اجلي�س امللكي.  - 1986
1988 ............. الرجاء البي�ضاوي.  - 1987

1989 ............. اجلي�س امللكي.  - 1988
1990 ............. الوداد البي�ضاوي.  - 1989
1991 ............. الوداد البي�ضاوي.  - 1990

1992 ............. الكوكب املراك�ضي.  - 1991
1993 ............. الوداد البي�ضاوي.  - 1992

1994 ............. االأوملبيك البي�ضاوي.  - 1993
1995 ............. النادي املكنا�ضي.  - 1994
1996 ............. الرجاء البي�ضاوي.  - 1995
1997 ............. الرجاء البي�ضاوي.  - 1996
1998 ............. الرجاء البي�ضاوي.  - 1997
1999 ............. الرجاء البي�ضاوي.  - 1998
2000 ............ الرجاء البي�ضاوي.  - 1999
2001 ............. الرجاء البي�ضاوي.  - 2000

2002 ............ ح�ضنية اأكادير.  - 2001

2003 ............ ح�ضنية اأكادير.  - 2002
2004 ............ الرجاء البي�ضاوي.  - 2003

2005 ............ اجلي�س امللكي.  - 2004
2006 ............ الوداد البي�ضاوي.  - 2005
اأوملبيك خريبكة.  .............2007  - 2006
2008 ............ اجلي�س امللكي.  - 2007

2009 ............ الرجاء البي�ضاوي.  - 2008
2010 ............ الوداد البي�ضاوي.  - 2009
2011 ............ الرجاء البي�ضاوي.  - 2010
2012 ............ املغرب التطواين.  - 2011

2013 ............ الرجاء البي�ضاوي.  - 2012
2014 ............ املغرب التطواين.  - 2013
2015 ............ الوداد البي�ضاوي.  - 2014

2016 ............ احتاد الفتح الريا�ضي.  - 1015
2017 ............ الوداد البي�ضاوي.  - 2016

2018 ............ احتاد طنجة.  - 2017
2019 ............ الوداد البي�ضاوي.  - 2018
2019-2020 ............. الرجاء البي�ضاوي
2021-2020 ............. الوداد البي�ضاوي

البطولة الوطنية

 �ضجل االأندية المتوجة 

منذ مو�ضم 1956-1957



كم كانت خيبة أملنا كبيرة وحسرتنا عظيمة، ونحن نتابع 
نكبات الرياضة الوطنية بطوكيو، خاصة بالنسبة لرياضات 
كانت إلى األمس القريب مصدر افتخار للشعب المغربي، الذي 
صدمه اإلخفاق وأحبطته نتائج أبطال صرفت عليهم الكثير من 
األموال، واستنفدت تحضيراتهم الكثير من الوقت واللوجستيك.

وراءنا  نجر  وخرجنا  طوكيو،  رياح  أدراج  ذهب  هذا  كل 
بعد  العالم،  مهازلنا  فجابت  واالنكسارات،  الهزائم  أذي��ال 
فضيحة محاولة عض المالكم المغربي، يونس باعال لخصمه 
النيوزلندي، دافيد نييكا، ليختصر بحركة صغيرة واقع الرياضة 

الوطنية المأزوم والمتردي.
ولم يكن أشد المتشائمين يتوقع أن يكون خروجنا بهذه 
أن  يعتقدون  منا  المتفائلون  يكن  لم  كما  المهينة،  الطريقة 

الميداليات بأولمبياد طوكيو ستصبح حلما صعب المنال.
لقد عشنا نحن معشر الصحافيين، الذين كتب لنا أن نقف 
على هذه المهازل بأم العين هنا بالعاصمة اليابانية، أياما 
صحافي  أي  مع  الحديث  نتحاشى  أصبحنا  حيث  عصيبة، 
أجنبي حتى ال يجرنا الحديث إلى نتائج أبطالنا وعروضهم 

السلبية ببالد الساموراي.
أربعة أبطال فقط تمكنوا من تجاوز الدور األول، وهم  سمية 
إيراوي في الجيدو وأشرف محبوبي في التايكواندو، ورمزي 
بوخيام في ركوب األمواج وماتيس سودي في قوارب الكاياك، 
والذي سيخوض يومه الجمعة نصف النهائي، فيما اكتفى 
الباقي بجولة بالقرب من مالعب طوكيو، ثم عادوا سريعا عبر 
أول طائرة متوجهة إلى المغرب، وكأنهم أصروا على اإلخفاق، 
الوصية  الوزارة  التي رصدتها  المغرية،  المالية  المنح  رغم 
واللجنة األولمبية، حيث خصصت مبلغ 200 مليون سنتيم 
مليون    75 و  الفضية  للميدالية   125 و  الذهبية  للميدالية 
سنتيم للميدالية النحاسية، فضال عن عشرة ماليين سنتيم 

عن كل انتصار يتحقق في هذه الدورة األولمبية. 

على  تسيطر  التي  اإلحباط  درجة  أن نصف  مهما حاولنا 
كافة أعضاء الوفد المغربي بطوكيو، فإننا لن نستطيع، ألن 
كانت  الظروف  كافة  بأن  علما  عظيم،  واألسى  كبير  الغضب 
2012 وريو  مهيأة لتسجيل نتيجة أحسن من دورتي لندن 
دي جانيرو 2016، حيث كانت الحصيلة نحاسية فقط، بفضل 
العداء إيكيدير في األولى والمالكم محمد ربيعي في الثانية، 

لكن إخواننا األبطال أبوا إال أن يحرجونا ويجرحونا.
ويسود تخوف كبير داخل البعثة المغربية من أن تشكل هذه 
النتائج الكارثية ضغطا سلبيا على أبطال ألعاب القوى، الذين 
سيدخلون اليوم مجال التنافس الرسمي، األمر الذي يفرض 
مواكبة نفسية لهم ودعمهم معنويا لتعويض خيبة زمالئهم.

في هذا التقرير سنحاول إماطة اللثام عن بعض الحقائق 
واألرقام، التي طبعت مسار أبرز الرياضات الوطنية، التي كانت 
حاضرة بدورة طوكيو األولمبية، والسيما رياضات المالكمة 
والتايكواندو والجيدو، التي كان بإمكانها أن تهدي الفرحة 
للمغاربة، لكنها آثرت مضاعفة إحباطهم، الذي تفاقم في زمن 

الجائحة.

 جولة واحدة تكلف القفاز 
المغربي حوالي 500 مليون 

سنتيم

ترك القفاز المغربي بصمته بأولمبياد طوكيو، ليس بسبب 
فإذا  المدوية،  فضائحهم  بسبب  وإنما  مالكميه،  وقوة  أداء 
كان محمد الصغير قد قدم أداء مستفزا أمام خصمه الروسي 
خطاييف، وانهزم بقرار من الحكم، بعدما سقط فوق الحلبة 
خمس مرات، كانت كافية إلعالن فوز المالكم الشيشاني، فإنه 
لم يتقبل النتيجة وراح يحتج على الحكم، بدعوى أنه جاهز 
لمواصلة اللعب، وكأنه لم يفشل في صد لكمات خصمه، التي 

كانت تجد الطريق سالكة نحو وجهه.
وبدوره، دون يونس باعال اسمه خالدا في تاريخ أولمبياد 
وإنما  الرفيع،  وأدائه  القوي  حضوره  بسبب  ليس  طوكيو، 
عليه  ما جر  نيكا،  دافيد  النيوزلندي  بمحاولة عض خصمه 

سخرية العالم، حيث جابت صوره دول المعمور، ليكون مصيره 
االستبعاد بسبب سلوكه الالرياضي.

وحسب التقرير األدبي، الذي تم توزيعه على رجال اإلعالم 
خالل الجمع العام األخير للجنة الوطنية األولمبية، فإن رياضة 
المالكمة علي سبيل المثال رصد لها مبلغ 500 مليون سنتيم، 
من أجل تحضير سبعة مالكمين إلى دورة طوكيو األولمبية، 
قبل أن تتقلص الالئحة، عقب تخلف المالكمة خديجة المرضي 
الوطنية األولمبية،  للجنة  التابعة  الطبية،  اللجنة  بقرار من 
وأطباء أحد المراكز الطبية الخاصة بالدار البيضاء، بسبب 

التخوف علي حياتها جراء الوالدة القيصرية.
وحتى قضية المرضي خلفت ردود أفعال كبيرة، بعدما تكتمت 
على حملها في بداياته، ولم تخبر به الجامعة، التي علمت 
عن طريق اللجنة األولمبية الوطنية، األمر الذي يبين حالة 
االرتباك داخلها، ألنه كان يجب أن يكون لديها علم بدقائق 
األمور وتفاصيل أحوال المالكين، الذين يبدو أنهم يفتقدون 
إلى بعد النظر والتأطير الجيد، حيث ضحوا بالمكافآت والمنح 
الوصية  والوزارة  الوطنية  األولمبية  اللجنة  رصدتها  التي 
للميداليات، والتي يمكن أن تصل إلى 260 مليون سنتيم في 
حال الفوز بالذهبية، باحتساب عشرة ماليين سنتيم عن كل 
فوز، ومنحة التأهل، فقرروا لسذاجتهم أن يرفضوا السفر إلى 
روسيا من أجل التحضير النهائي لأللعاب، مطالبين بصرف 
عاجل لمنحة التأهل المقدرة في 20 مليون سنتيم، األمر الذي 

وضعهم تحت ضغط نفسي كبير.
العدائين  بين  الثقة  فقدان  مدى  »التمرد«  هذا  ويحمل 
ومسؤوليهم، كما يوحي بأنهم كانوا على علم بما ينتظرهم 
من  فخافوا  مسبقا  المصير  هذا  توقعوا  طوكيو،وحيث  في 

معاقبتهم بالحرمان من المنحة.
وتشير مصادرنا إلى أن األمور غير مستقيمة داخل اإلدارة 
التقنية الوطنية، التي تشهد تباينا حادا في وجهات النظر 
بين المدير التقني الوطني وأحد المدربين النافذين، مضيفة 
أن اإلضراب كان مهندسا من طرف بعضهم لغرض في نفسه، 

ويمكن إدخاله في خانة تصفية الحسابات.
أن  دون  من  خرجوا  المغاربة  المالكمين  كل  أن  والغريب 
يظفروا ولو بجولة واحدة، باستثناء عبد الحق نذير الذي كسب 

واحدة وخسر أربعة، لتكون العودة إلى المغرب بخفي حنين.
في  الجامعة  اختارت  لألولمبياد،  التحضير  أجل  ومن 
البداية 30 رياضيا لهذه البطولة األولمبية، هم ياسين الورز، 
سعيد مترجي، محمد فريس، مهدي بوروس، عماد احيون، 
محمد حموت، عبد الحق ندير، زين العابدين أمروغ، محمد 
باعال، ياسمين متقي، وداد برطال، شيماء  الصغير، يونس 
غادي، أميمة بلحبيب، خديجة المرضي، حمزة بودرار، رباب 
شضار، أنس العريفي العمراني، عماد عزوي، أحمد بوروس، 
دعاء الطاوجني، وفاء الهالي، حسن سعادة، محمد الربيعي 
وحمزة الربيعي،والذين كانو محور اتفاقية وقعت مع الوزارة 

واللجنة األولمبية.
وقد أشرف على هؤالء الرياضيين سبعة مدربين،برمجوا 
19 معسكرا تدريبيا،استهلكت 330 يوما، األمر الذي يجعلنا 
نتساءل هنا عن ماذا كان يتم داخل هذه التجمعات التدريبية، 
التي استغرقت ما يقارب نصف سنة والكثير من المال،لتعطينا  
»شوهة« بطوكيو، وهنا على الوزارة، باعتبارها الوصي على 

القطاع، أن تبادر إلى فتح تحقيق لفضح ما جرى ويجري.
وحتى تتضح بشاعة الصورة أكثر، فقد خاض هؤالء األبطال 

643 يوم نزال. 
برنامج  كان  األولمبياد،  نهاية  إلى غاية   2018 ومن سنة 
600 و  التضامن األولمبي يمنح رياضيي الصفوة، ما بين 
الذين  المالكمة،  أبطال  ومن ضمنهم  شهريا،   دوالر   1000
أميمة بلحبيب ورباب شضار  في طوكيو، وهم  بهدلونا«   «
وخديجة المرضي وعبد الحق ندير ومحمد الصغير ويونس 
باعال، فيما استثني محمد حموت، وكانوا يتقاضون شهريا 

ألف دوالر.
ومن خالل الوثائق الواردة في التقرير أن الوزارة صرفت 
على هؤالء األبطال، وفي إطار االتفاقية الموقعة مع الوزارة 
 ،2020 سنة  من  دجنبر  متم  غاية  وإلى  االولمبية،  واللجنة 
حوالي 200 مليون سنتيم، وهو مبلغ يمكن أن يرتفع باحتساب 
ما تم صرفه حتى موعد األولمبياد، حيث ُبرمجت العديد من 
التجمعات التدربيبة، بالمغرب وخارجه، آخرها كان بروسيا 

أياما قليلة قبل األلعاب.

موفد االتحاد االشتراكي
 إلى طوكيو: إبراهيم العماري
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المالكمة والتايكواندو والجيدو األكثر إنفاقا والمصارع الوحيد يتيه في الدوحة



 تحضيرات خارج المغرب ولياقة 
بدنية ضعيفة

دورة  المغاربة خالل  المالكمين  أداء  تابع  من  كل  وقف 
طوكيو على ضعف لياقتهم البدنية، والتي كانت حاسمة في 
تحديد نتائجهم، حيث عجزوا عن مجاراة إيقاع خصومهم.
بعض  أن  اآلن  نفس  في  واالستياء  للسخرية  والمثير 
المالكمين جاءوا إلى طوكيو بوزن زائد، وباتوا مطالبين 
بإنقاص أكثر من عشر كليوغرامات لكل واحد، ما جعلهم 
يستهلكون الوقت الذي كان ينبغي لهم فيه التحضير الذهني 
ذاته  حد  في  وهذا سبب  الوزن،  تخسيس  في  والتكتيكي 
يكفي إلقالة الجهاز التقني بكامله وحل الجامعة، ألنه خطأ 

مهني جسيم.
ويمكن وضع عضة باعال ضمن خانة ضعف اللياقة البدنية، 
ألن قواه خارت وانهار أمام قوة خصمه النيوزلندي، الذي علق 
على الواقعة بأن واقي األسنان والعرق أبقيا أذنه سليمة، 

ألنه كان سيفقدها حتما لو تحكم فيه المالكم المغربي.
ومن خالل التقرير الذي قدمته الجامعة في جمعها العام، 
فإن المالكمين استفادوا من دورات تدريبية وشاركوا في 
دوريات بأكثر من 35 مدينة، ببلدان إفريقيا وأوروبا وآسيا 
وأمريكا الجنوبية، مع ما يتطلبه ذلك من لوجستيك وأموال.
وسيكون صعبا تبرير هذا اإلخفاق، ألن كل اإلمكانيات 
اللجنة  كانت  كانت متوفرة، حيث  واللوجستيكية  المالية 
الوطنية األولمبية تشترط فقط دعم الطلب بالوثائق والحجج 
كي تصرف األموال، وكانت تحرص دائما على منح الجامعات 
المؤهلة لألولمبياد سبل الراحة والعمل في أحسن الظروف، 
حتى يكون حضورها األولمبي مشرفا، أما وأن تأتي الحصيلة 
بهذه الفظاعة، فهنا يتعين على سلطة الوصاية التدخل، من 
أجل الحساب والعقاب، والبحث عن أحسن الطرق لتحريك 
المياه الراكدة وخلخلة الوضع لما فيه مصلحة هذه الرياضة، 
التي كانت إنجازات أبطالها خالدة على المستوى األولمبي، 
منذ أول ميدالية حققها عبد الحق عاشق في دورة سيول 
1988، وإلى غاية دورة ريو دي جانيرو مع محمد الربيعي، 
وطيلة هذا المسار كان المالكمون المغاربة يبلغون أدوار 

متقدمة ويخرجون برؤوس مرفوعة. فماذا حدث اآلن لتكون 
الحصيلة بهذا السوء؟ سؤال سيظل من دون جواب ما لم 
تتحرك الوزارة إلعادة ترتيب األوراق، بشكل يضمن استمرار 
الرياضة، وليس إدخالها إلى غرفة اإلنعاش  الحياة لهذه 
بتواطؤ من بعض أطرها، كما حدث مع رياضات كرة السلة 

والريكبي والشطرنج وغيرها. 
التايكواندو.. فوز واحد ب 326 

مليون سنتيم 

على  المنشور  األولمبية،  للجنة  األدبي  التقرير  يكشف 
موقعها الرسمي،وتم توزيعه  في الجمع العام األخير، أن 
رياضة التايكواندو رصد لها ما يفوق 320 مليون سنتيم، 
حيث أبرمت اتفاقيتان من أجل التحضير األولمبي، استفاد 

بموجبهما 20 رياضيا، أشرف على تأطيرهم مدربان.
وبرمجت اإلدارة التقنية للتايكواندو 11 تجمعات تدريبيا، 
بالمغرب وخارجه، على مدار 301 يوم، خاض خاللها األبطال 
المغاربة 12  نزاال، برمجت في فترة زمنية حددت في 67 يوما.

جامعة  صرفت  التحضيري  البرنامج  ه��ذا  ولتنفيذ 
التايكواندو، إلى حدود دجنبر من سنة 2020، ما يفوق 210 
ماليين سنتيم، دون احتساب الفترة الفاصلة بين يناير 2021 
ونهاية األولمبياد، ما يعني أن الجامعة قد تكون استهلكت 

المبلغ المرصودة بكامله.
األول،  الدور  تخطى  الذي  محبوبي،  أشرف  وباستثناء 
بعد تغلبه على منافسه اإليفواري شيخ سيسي ب 10 دون 
مقابل، فإنه تعثر في دور الثمن أمام األردني الشرباتي، ليدخل 
سباق الفوز بالنحاسية، لكنه خرج عند أول نزال، وكان أمام 
النرويجي ريتشارد أويديمان، ليلتحق بزميلتيه ندى لعرج 
وأميمة البوشتي، التي ُمنح لها شرف حمل العلم الوطني 
خالل حفل االفتتاح رفقة بطل ركوب األمواج رمزي بوخيام.

== الجيدو .. بكاء واعتزال
اختصرت دموع البطلة المغربية، وبطلة إفريقيا في وزن 
أقل من 70 كلغ، أسماء نيانغ، واقع رياضة الجيدو المغربي، 
التي لم تخرج عن قاعدة الفشل، بعدما حصدت هي األخرى 

األصفار في المحفل األولمبي.

لقد شاركت رياضة الجيدو المغربي ببطلتين في المنافسة 
األولمبية، هما سمية إيراوي، التي عبرت الدور األول على 
حساب التايلندية واراشيها بعشرة دون مقابل، قبل أن تتوقف 
رحلتها عند دور الثمن على يد البريطانية جيل شيلسي، فيما 
أنهت اإليطالية »أليس بيالندي«، بالوازاري، رحلة أسماء 
نيانغ، ما خلف حسرة لدى البطلة المغربية، التي أطلقت 
العنان لدموعها بعد إعالن هزيمتها من طرف الحكم، قبل 
أن تلمح إلى االعتزال في لقاء إعالمي تال اإلقصاء، بسبب 

تقدم السن، حيث تبلغ حاليا 39 سنة.
وكانت نيانغ تراهن على تحقيق ميدالية أولمبية في آخر 

مشاركة لها، لكن الحلم تحطم على شواطئ طوكيو. 
التظاهرة  لهذه  الجيدو  رياضة  أبطال  تحضير  وكلف 
األولمبية ما يناهز 190 مليون سنتيم إلى حدود متم سنة 
احتساب  بعد  بالتأكيد  سيرتفع  الرقم  بأن  علما   ،2020
مصاريف ثمانية أشهر التي سبقت األلعاب، ألن الجامعة 
وضعت ميزانية توقعية لالستعدادات في حدود  310  ماليين، 
علما بأن عدد الرياضيين الذين استفادوا من برنامج اإلعداد 
لم يتعدى عددهم 13، رافقهم أربعة مدربين، وشاركوا  في 

11 دوريا، تمت برمجتها خالل 76 يوما، وخاص خاللها 
الرياضيون 18 نزاال، وزعت على مائة يومين.

2,5 مليار سنتيم لتحضير أبطال من ورق
بلغ مجموع ما تم رصده لتحضير أبطال 15 رياضة،ضمنت 
حضورها في األلعاب األولمبية، هي باإلضافة إلى المالكمة 
كياك،  الكانو  التجديف،  من  كل  والجيدو،  والتايكواندو 
المصارعة،  الكراطي،  األثقال،  رفع  المسايفة،  الدراجات، 
الرياضية  الرماية  االم��واج،  ركوب  الفروسية،  السباحة، 

والترياثلون، ما مجموعه بالدرهم، 24976062، وهو مبلغ 
كبير من أجل إعداد رياضيين فشلوا في الصمود بطوكيو، 

فراحوا يتساقطون كأوراق الخريف.
ويظهر هذا المبلغ أن اإلمكانيات المادية، التي طالبت بها 
الجامعات تم توفيرها، لتنتفي ذريعة الخصاص المادي، 
وتصبح المسؤولية فوق أكتاف وسواعد األبطال ومؤطريهم 
ومسؤوليهم، الذين لم يكونوا في مستوى الرهانات، وأحبطوا 
الشعب المغربي، الذي كان ينتظر فرحة التتويج بالميداليات، 
لتبقى اآلمال معقودة كما الدورات السابقة على ألعاب القوى، 

التي ستدخل اليوم أجواء التنافس األولمبي.

واستفاد األبطال المغاربة من برنامج التضامن األولمبي 
دوالر شهريا، حيث  و1000   600 بين  ما  الذي يخصص 
أولمبية  لرياضة  ممارسا  يكون  أن  المستفيد  في  يشترط 
فردية وأن يتميز في منافسات فردية دولية، كما يتعين عليه 
أيضا أن يكون متوفرا على إمكانيات حقيقية للتأهل إلى 
األولمبياد وأن يكون سجله نظيفا من المنشطات. وحدد 
لكل لجنة أولمبية 12 منحة كحد أقصى، وبناء عليه استفاد 
11مغربيا من هذا البرنامج، وهم أسماء نيانغ وعماد باسو 

في الجيدو وبدر سيوان في رياضة الترياثلون والسباحين 
حمزة الحسيني وإدريس لحريشي، ثم حسام الكورد في 
المسايفة ومها الحديوي في الغولف وماتيس سودي في 
رياضة الكانوكياك ورمزي بوخيام في ركوب الموج وسارة 

فرانكار في التجديف والمصارع زياد آيت أوكرام.
فيما استفاد ستة أبطال من منحة شهرية بقيمة 1000 
دوالر هم: رباب عرافي وسفيان البقالي وعبد العاطي إيكيدير 
والعبة التايكواندو فاطمة الزهراء أبو فارس، قبل أن تسقط 
من الئحة المنتخب الوطني، وممثلي رياضة الكراطي، ابتسام 
ساديني وعبد السالم أمكناسي، قبل أن يتقلص العدد ألربعة 
المالكمتين  و  وعرافي  هم:البقالي   ،2020 ماي  من  بداية 
خديخة المرضي، التي تخلفت بسبب الوضع، ورباب شضار.

 بطل المصارعة يتيه في قطر

زياد  المصارعة،  رياضة  بطل  أن  عليمة  مصادر  كشفت 
آيت الأوكرام، تأخر في الحضور خالل الموعد المقرر إلى 
طوكيو، قادما من دولة قطر حيث كان يجري آخر تحضيراته 

للمحفل األولمبي.
تقنية  عبر  الجريدة  مع  اتصال  في  أوك��رام  أيت  وق��ال 
الواتساب أنه سيحل بطوكيو يومه الجمعة بعد أن ينهي 
ترتيبات استخالص جواز سفر جديد من قنصلية المغرب 
رياضة  في  التنافس  حلبة  دخ��ول  انتظار  في  بالدوحة 

المصارعة التي تنطلق يوم األحد.
وتؤكد مصادرنا أن المصارع المغربي أضاع جواز سفره 
في الدوحة، ما شكل مفاجأة للبعثة المغربية، ألن زياد  يتواجد 

في قائمة المراهن عليهم لصعود منصة التتويج، بالنظر 
األولمبية  مشاركتيه  خالل  من  راكمها  التي  التجربة  إلى 
، باحتساب دورة لندن، التي حمل فيها العلم  السابقتين 
المغربي،  القميص  ارتداء  بعدها  يقرر  أن  قبل  التونسي، 

وشارك معه في دورة ريو 2016.
في  الوحيد  بطلها  لتأهيل  المصارعة  جامعة  ورصدت 
من  استفادوا  آخرين  رياضيين  عشرة  ومعه  األولمبياد، 
185 يوم تدريبي، شاركوا في تظاهرتين،مبلغا ماليا حدد 
في 226 مليون سنتيم، صرف منها فقط 76 مليون سنتيم، 

إلى حدود دجنبر من سنة 2020.
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األلعاب األولمبية

أميمة بلحبيب تركب قطار التواضع

يونس باعال يخلد اسمه في تاريخ االولمبياد 

أشرف محبوبي لم يقدم المنتظر منه
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس

2021/07/29

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بالقنيطرة
املديرية الفرعية اإلقليمية 
إعالن عن استشارة معمارية

جلسة عمومية
رقم: 2021/31

في يوم 28 شتنبر 2021على 
صباحا  العاشرة  الساعة 
املدير  السيد  سيتم في مكتب 
لدى محكمة  اإلقليمي  الفرعي 
فتـح   ، بالقنيطرة  اإلستئناف 
املعماريني  الم?ندسني  أظرفة 
املتعلقة باالستشارة املعمارية 
املعمارية  االستشارة  ألجل: 
مكاتب  ِبَناِء  َأْشَغاِل  َوَتَتّبِع 
ِللَمْحَكـــَمة  اأَلَماِمَية  الَواِجَهة 

اإِلْبِتَداِئَية ِبِسيِدي سليمان
االستشارة  يمكن سحب ملف 
الصفقات  بمكتب  املعمارية 
اإلقليمية  الفرعية  باملديرية 
االستئناف  محكمة  لدى 

بالقنيطرة.
تحميله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  اليكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املتوقعة  القصوى  امليزانية 
لتنفيذ األشغال املزمع إنجاز?ا 
مليون  مبلغ  في  محددة 
دون  )1.000.000٫00درهم( 

احتساب الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
و102  و101   100 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من 
األولى  8 جمادى  في  الصادر 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 
اإلقليمية  الفرعية  باملديرية 
االستئناف  محكمة  لدى 

بالقنيطرة .
- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املكتب املذكور.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
املعمارية  االستشارة  لجنة 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 6 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3009/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الفالحة 
والصيد البحري

والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة

إعالن عن طلب عروض  
مفتوح

رقم: 2021/24/ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت 
املتوسطة والصغرى

على   2021/09/07 في 
الساعة الحادية عشر صباحا 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
ب  الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس   محمد  شارع   16
األظرفة  فتح  بالجديدة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
بتخفيض أو بزيادة من أجل: 
واالصالح  الصيانة  أشغال 
للمحركات الكهربائية ملحطات 

السفلى  باملنطقة  الضخ 
لدكالة.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
شبكة  تسيير  لقسم  التابع 
باملكتب  املياه  وصرف  الري 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
16شارع  ب   الكائن  لدكالة 
 - الجديدة  السادس،  محمد 
بوابة  من  أو تحميله  املغرب، 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

   gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في 
خمسة أالف )5000٫00درهم(
األشغال  مبلغ  يتراوح 
سنة  خالل  انجازها  املحتملة 
من مدة صفقة اإلطار الناتجة 
عن طلب العروض املشار إليه 
أعاله بني حد أدنى من مائتي 
)200.000٫00درهم(  ألف 
أربعمائة  من  أقصى  وحد 
)400.000٫00درهم(  ألف 
على  الضريبة  احتساب  مع 

القيمة املضافة.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 للمواد 
للمكتب  الصفقات  نظام 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
بتاريخ  الصادر  لدكالة 
2014/03/11 وتعديله رقم 1 

بتاريخ 2015/09/19.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   >
املضمون  البريد  طريق 
مشفوعة بإفادة االستالم إلى 
لالستثمار  الجهوي  املكتب 
ب   الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس،  محمد  16شارع 

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

املغرب.
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   >

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
لجنة  لرئيس  تسليمها  إما   >
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
موقع  إلى  زيارة  تنظم 
 2021/08/18 يوم  األشغال 
على الساعة العاشرة صباحا 
املكتب  مقر  من  واالنطالق 

الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
قانون  من   12 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3011/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الفالحة 
والصيد البحري

والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة

إعالن عن طلب عروض  
مفتوح

رقم: 2021/25/ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت 
املتوسطة والصغرى

في 2021/09/07 على الساعة  
في  سيتم  ظهرا  عشر  الثانية 
باملكتب  االجتماعات  قاعة 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 

شارع   16 ب  الكائن  لدكالة 
بالجديدة  السادس   محمد 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
من  أثمان  بعروض  العروض 
نظام  لتجديد  دراسة  أجل: 
الحماية »انتي بيلي« بمحطة 

الضخ لبير العبد
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
ب   الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس،  محمد  16شارع 
الجديدة - املغرب، أو تحميله 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في  

ثالثة االف )3000٫00درهم(
املشروع  صاحب  تقدير 
في:  محدد  األشغال  لكلفة 
ألف  وتسعون  واثنان  مائة 
مع  )192.000,00درهم( 
على  الضريبة  احتساب 

القيمة املضافة.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 للمواد 
للمكتب  الصفقات  نظام 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
بتاريخ  الصادر  لدكالة 
2014/03/11 وتعديله رقم 1 

بتاريخ 2015/09/19.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   >
املضمون  البريد  طريق 
مشفوعة بإفادة االستالم إلى 
لالستثمار  الجهوي  املكتب 
ب   الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس،  محمد  16شارع 

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

املغرب.
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   >

طريق بوابة صفقات الدولة:

www.marchéspublics.
gov.ma

لجنة  لرئيس  تسليمها  إما   >
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة و قبل فتح األظرفة. 
تنظم زيارة إلى موقع األشغال 
على   2021/08/18 يوم 
الساعة الحادية عشر صباحا 
املكتب  مقر  من  واالنطالق 

الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
قانون  من   12 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3012/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد 
البحري

والتنمية القروية واملياه 
والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة

إعالن عن طلب عروض  
مفتوح

رقم: 2021/29/ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت 
املتوسطة والصغرى

على   2021/09/07 في 
الزوال  بعد  الواحدة  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
ب  الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس   محمد  شارع   16
األظرفة  فتح  بالجديدة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
بتخفيض أو بزيادة من أجل: 
البوابات  إصالح  أشغال 
املثبتة   والحنفيات  السقوية  
املضغوطة  القطاعات  في 
بمنطقة  السقوية  باملدارات 

دكالة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
شبكة  تسيير  لقسم  التابع 
باملكتب  املياه  وصرف  الري 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
16شارع  ب   الكائن  لدكالة 
 - الجديدة  السادس،  محمد 

بوابة  من  أو تحميله  املغرب، 
صفقات الدولة:

www.marchespublics.
gov.ma

   حدد مبلغ الضمان املؤقت في 
تسعة االف )9000٫00درهم(

األشغال  مبلغ  يتراوح 
خالل  انجازها  املحتملة 
اإلطار  صفقة  مدة  من  سنة 
العروض  طلب  عن  الناتجة 
حد  بني  أعاله  إليه  املشار 
درهم  الف  ثالثمائة  من  أدنى 
وحد  )300.000٫00درهم( 
الف  ستمائة  من  أقصى 
)600.000٫00درهم(  درهم 
على  الضريبة  احتساب  مع 

القيمة املضافة.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 للمواد 
للمكتب  الصفقات  نظام 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
بتاريخ  الصادر  لدكالة 
2014/03/11 وتعديله رقم 1 

بتاريخ 2015/09/19.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   >
املضمون  البريد  طريق 
مشفوعة بإفادة االستالم إلى 
لالستثمار  الجهوي  املكتب 
ب   الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس،  محمد  16شارع 

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

املغرب.
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   >

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
لجنة  لرئيس  إما تسليمها   >
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة و قبل فتح األظرفة. 
موقع  إلى  زيارة  تنظم 
 2021/08/18 يوم  األشغال 

على الساعة العاشرة صباحا 
املكتب  مقر  من  واالنطالق 

الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
قانون  من   12 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3013/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  

مفتوح
رقم: 2021/30/م.ج/م.و.ع 

بتاريخ 2021/09/07
مخصص للمقاوالت 
املتوسطة والصغرى

على   2021/09/07 بتاريخ 
صباحا  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
بالجديدة،  لدكالة  الفالحي 
بطلب  املتعلقة  األظرف  فتح 
العروض بعروض أثمان ألجل: 
اقتناء لوازم املعلومياتومواد 
النسخ لفائدة املكتب الجهوي 

لالستثمار الفالحي لدكالة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التموين  بمكتب  العروض 
بمصلحة   والصفقات 
التابعة   العامة  الوسائل 
لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
الفالحي لدكالة الكائن بشارع 
 - الجديدة  خلدون،  ابن 
بوابة  من  أو تحميله  املغرب، 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
6000.00درهم  في: 
كلفة  درهم(.  أالف  )ستة 
تقديراللوازممحددة من طرف 
مبلغ:  في  املشروع  صاحب 
)ثالث  381468,00درهم 
ألفا  وثمانون  وواحد  مائة 
وستون   وثمانية  وأربعةمائة 
الضريبة  احتساب  مع  درهما 

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

1بتاريخ 2015/09/19.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   >
وصل، بمكتب الضبط باملكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
محمد  شارع   16 لدكالة،  

السادس  الجديدة- املغرب.
طريق  عن  إرسالها  إما   >
املكتب  إلى  املضمون  البريد 

املذكور أعاله.
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   >

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  وإما   >
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
التي  التقنية  الوثائق  إن 
طلب  ملف  يستوجبها 
إيداعها  يجب  العروض 
التابعة   الصفقات  بمكتب 
لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
ب  الكائن  لدكالة  الفالحي 
الجديدة  خلدون،  ابن  شارع 
في أجل أقصاه 2021/09/06  
قبل الساعة الرابعة والنصف 

بعد الزوال.
الواجب  املثبتة  الوثائق 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 5 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3014/ا.د ع.س.ن /140/ إتع.س.ن /3006/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم ميدلت
دائرة ميدلت
ملحقة زايدة

الجماعة الترابية لزايدة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
عدد: 2021/02
جلسة  عمومية

غشت    12 الخميس  يوم  في 
العاشرة  الساعة  2021على 
مكتب  في  سيتم  صباحا 
الجماعة  رئيس  السيد 
الترابية لزايدة  فتح األظرف 
املتعلقة بطلب عروض أثمان 

إيجار  ألجل   :2021/02 عدد 
املركبات  وقوف   محطة 
والشاحنات  )السيارات 
تم  والحافالت(  والتي 
رقم:  قرار  بموجب  إحداثها 
 18 بتاريخ   141/2013
زايدة.-  بمركز   2013 شتنبر 
في  املؤقتة  الضمانة  تحدد 
درهم  آالف  عشرة  مبلغ: 

)10.000.00درهم(.
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
بإيجار  املتعلق  العروض 
محطة وقوف املركبات بمركز 

زايدة  بمكتب الجماعة.
تحميله  كذلك  ويمكن 
الكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
إليجار  األدنى  الحد  حدد   -
السيارات  وقوف  محطة 
والحافالت  والشاحنات 
بمركز زايدة من طرف اللجنة 
اإلدارية للتقويم في جلستها 
املنعقدة يوم 10 دجنبر 2013 
في:  مائة وعشرون ألف درهم 
)120.000,00درهم( سنويا.

- تحدد مدة اإليجار في سنة 
مسبقا  عنها  مؤدى  واحدة 

قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  تقديم 

املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من  و31   و29   27
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني: 
مقابل  أظرفتهم  إيداع   إما   -

وصل بمكتب الجماعة.
إما تسليمها لرئيس مكتب   -
بداية  عند  العروض  طلب 
الجلسة و قبل فتح  األظرفة.

يتعني على كل شخص يرغب 
لدى  يودع  أن  املشاركة  في 
املكلف  الجماعي  املكتب 
مكونا  ملفا  امللفات،  باستالم 

من الوثائق التالية:

قبل  من  موقع  تعهد   )1
املتنافس،  يوضح فيه خاصة 
والعائلي  الشخصي  اسمه 
سكناه  ومحل  وصفته 
النشاط  نوع  وبيان  ومهنته 
وتعيني  به  القيام  املزمع 

العقار املراد إيجاره.
السومة  مبلغ  فيه  يبني  كما 
السنوية  االيجـــــــــارية 

املقترحة باألرقام والحروف.
شهادة  مسلمة من طرف   )2

من  أقل  منذ  املالي  القابض 
املتنافس  بأن  تثبت  سنة 
جبائية  وضعية  في  يوجد 
تثبت  شهادة  أو  قانونية 

اإلعفاء من أداء الضرائب.
التحمالت  دفتر  نظير من   )3
موقع عليه من طرف املتنافس 

و مصحح اإلمضاء.
أداء  وصل  من  نسخة   )4
لدى  املؤقتة  الضمانة 
كما  املالي  القابض  صندوق 

هو مبني في الفصل السابع.
السالفة  الوثائق  إلى  إضافة 
األشخاص  على  يتعني  الذكر 

املعنوية اإلدالء بما يلي:
تبني  التي  الوثائق   )1
للوكيل  املخولة  الصالحيات 
بأن يتصرف باسم املتنافس.

القانون األساسي والئحة   )2
أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

املسيرين.
الذي يقدمه كل  امللف  يوضع 

مختوم  ظرف  في  متنافس 
على  املحدد  األجل  داخل 

الشكل التالي:        
يتضمن  األول  الغالف   )1
وتكتب  إليه  املشار  التعهد 
عليه عبارة "العرض املالي".

2( الغالف الثاني يشمل باقي 
أعاله  إليها  املشار  الوثائق 
"امللف  عبارة  عليه  وتكتب 

أإلداري".
ع.س.ن/2668/ا.د

ع.س.ن /3007/ إد

ع.س.ن /3015/ إد

ع.س.ن /3020/ إد

ع.س.ن /3008/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم الصويرة

جماعة الصويرَة
قسم الشؤون التقنية

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 10/ج.م/2021

على   2021 24 غشت  يوم  في 
الساعة العاشرة صباحا، سيتم 
التقنيةبجماعة  الشؤون  بقسم 
األظرفة  فتح  الصويرة 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
الصغيرة  املعدات  ألجل:اقتناء 
ملدينة  العمومية  لإلنارة 

الصويرة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  بمكتب  العروض 
بالجماعة  العمومية  الصفقات 

املذكورة.
ويمكن كذلك نقله إلكترونيا من 
من  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في: 
آالف  5000,00درهم)خمسة 

درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 

املشروع  صاحب  طرف  من 
397920.00درهم   مبلغ:  في 
)ثالث مئة وسبع وتسعون ألف 
وتسعمائة وعشرون درهم( مع 

احتساب الرسوم.
من محتوى  كل  يكون  ان  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املاد 27 و29 و31 من املرسوم 
في  الصادر  رقم2-12-349  
 1434 األولى  جمادى  من   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
مصلحة  او  الضبط  بمكتب 

الصفقات  بجماعة الصويرة.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الي املكتب املذكور.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بوابة  عن  إرسالها  إما   *
الى  العمومية  الصفقات 

العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املادة   في  بها  اإلدالء 
نظام  في  عليها  6املنصوص 

االستشارة.
البريد  كتابة  يجب  مالحظـــــة: 
الرقم  وكذلك  اإللكتروني 
التجاري  للسجل  واملدينة 

للمقاول على الظرف.
ع.س.ن/3019/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليـــة
إقليـــم النواصر
جماعة دار بوعزة

إعالن عن طلب عروض أثمان 
مفتوح

رقم: 2021/08
جلسة عمومية

غشت   24 الثالثاء  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2021
بمقر  سيتم  صباحا  عشرة 
جماعة دار بوعـزة فتح األظرفة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
املتعلق  مفتوح  أثمان  بعروض 
واملراقبة  الحراسة  بخدمات 
الخضراء  للمساحة  واألمان  

بمدينة الرحمة.
طلب  ملف  سحب  يمكن   -

العروض من مصلحة الصفقات 
ويمكن  بوعزة  دار  جماعة 
بوابة  من  إلكترونيا  نقله  كذلك 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان   -
مبلغ   في  محدد  للمشاركة 
20.000,00درهم )عشرون ألف 

درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
1.438.751,16درهم  مبلغ: 
وثمانية  وأربعمائة  )مليون 
وسبعمائة  ألفًا  وثالثون 
وستة  درهم  وخمسون  وواحد 
متضمنة جميع  سنتيما(  عشر 

الرسوم.
من محتوى  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من  و31  و29   27
الصادر   2.12.349 رقم 
األولى  جمادى   08 في 
 )2 0 1 3 س ر 2ما 0 (1 4 3 4

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إرسالها عن طريق البريد 

املضمون بإفادة باالستالم إلى 
املكتب املذكور.

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
وصل بمكتب مصلحة الصفقات 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إيداعها  إما   -

بوابة الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن   *
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3022/ا.د

STE MARAFIK 
ACHARK

Suite a un acte sous 
signe privé daté du 
14/07/2021 il a  été 
décidé ce qui suit: 
La constitution d'une 
société à responsabi-
lité limitée qui prend 
les caractéristiques 
suivantes:
- La dénomination: 

té est gérée par Mr. 
ZAAZAA ABDERRA-
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كشفت دراسة أن رصيدك من األموال في البنك بحلول منتصف 
العمر يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك، ووجدت أن كل مبلغ 

إضافي يخفض مخاطر الوفاة بنسبة ٪5 على مدار 24 عاما.
وفي الدراسة، جرى تعقب أكثر من 5400 شخص في الواليات 
المتحدة لمدة 25 عاما، وحلل باحثون من جامعة نورث وسترن في 
إيفانستون بوالية إلينوي البيانات المتعلقة بثرواتهم وحياتهم.
وُجمعت المعلومات عن المشاركين، الذين يبلغ متوسط   أعمارهم 
46 عاما، من عام 1994 إلى عام 1996، وتوبعت في عام 2018 

عندما توفي 1000 شخص، أي حوالي الخمس.
وقال المعد المراسل الدكتور إريك فينيغود، إن النتائج تدل أن 
أحد مفاتيح الحياة المديدة قد يكمن في صافي ثروتك والفوائد 
الصحية المرتبطة به مثل القدرة على توفير رعاية أفضل وطعام 

جيد ووقت أطول للراحة.
وقال إن السياسات الحكومية للحد من عدم المساواة في الدخل 

سيكون لها »فوائد صحية كبيرة« على عامة السكان.
واستخدمت الدراسة في JAMA Health Forum نماذج البقاء 
على قيد الحياة لمعرفة العالقة بين صافي الثروة وطول العمر.

وفي العينة الكاملة، أدى وجود المزيد من المال إلى تقليل مخاطر 
الوفاة، وُحدد اتجاه مماثل بين شريحة األشقاء داخل المجموعة.
واكتشفوا أن الشخص الذي لديه أصول مالية أكثر يميل إلى 

العيش لفترة أطول من أخ أو أخت أو توأم بأصول أقل.
وقال الدكتور فينيغود: »يجب تفسير هذه النتائج من منظور 
مجتمعي أوسع«، مضيفا أن الواليات المتحدة هي األولى في 

عدم المساواة االقتصادية في الدول ذات الدخل المرتفع.
وبقيت النتائج نفسها بعد األخذ في االعتبار األمراض السابقة 
مثل أمراض القلب أو السرطان، ويمكن أن تؤثر في القدرة على 

تجميع الثروة بسبب تكاليف الرعاية الصحية.

اليابان تحطم الرقم القياسي العالمي لسرعة اإلنترنت
حقق باحثون يابانيون رقما قياسيا عالميا 
 319 نحو  بلغت  بسرعة  البيانات  نقل  في 
ألياف  كابل  باستخدام  الثانية،  في  تيرابت 
بصرية رباعي النواة، يمكن أن يعمل مع البنية 

التحتية الحالية.
الياباني  الوطني  المعهد  علماء  سجل 
 )NICT( لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
سرعة خارقة لنقل البيانات عبر اإلنترنت بلغت 
319 تيرابت / الثانية، أي ضعف آخر اختبار 
تقريبا للسرعة تم إجراؤه في  غشت  2020.
يمكن بهذه السرعة الخارقة تحميل أكثر 
من 7 آالف فيلم عالي الدقة في ثانية واحدة 
فقط، هذا وفقا لما ذكر في موقع » إنغيدجت ».

ال يحطم هذا فقط الرقم القياسي السابق، 
الذي كان يبلغ 178 تيرابت /  الثانية، و الذي 
تم تسجيله في غشت الماضي في بريطانيا، 
بل إن التكنولوجيا متوافقة مع البنية التحتية 
الحالية، ما يعني أنه يمكن ترقيتها بسهولة 

نسبيا.
 ويقول خبراء » إن تطوير تقنيات جديدة 
بهذه الكيفية هو أمر حاسم لتلبية متطلبات 
و  الزيادة،  في  المستمرة  البيانات  معدالت 
مع الوقت يمكن أن يغير ذلك من حياة الناس 

بشكل كبير » .

ارتدى فريق الجمباز 
في  المشارك  األلماني 
األلعاب األولمبية بذالت 
تغطي  للجمباز  جديدة 
كامل الجسد وذلك أسوة 
في  ال��ن��روي��ج  ببطالت 
الكرة الطائرة الشاطئية.
األولمبية   البدالت 
الجديدة لفريق الجمباز 
األلماني لم تتوقف عند 
الركبة فحسب، أو تشبه 
كما  البكيني  المايوه 
وشاركت  ع��ادة،  يحدث 
الصغيرات  ال��ف��ت��ي��ات 
في التصفيات المؤهلة 
بثياب تمتد إلى الكاحل، 
الفريق  مالبس  وب��دت 
مشابهة لألزياء األخرى 
كانت  حيث  الغرفة  في 
تتألأل  الساحة  أض��واء 
المغطاة  البلورات  من 
وأكمامهن  البدلة،  على 
ال��ط��وي��ل��ة ب��ال��ل��ون��ي��ن 

القرمزي واألبيض.

طوكيو 2020.. 
ألول مرة فى العالم 

مالبس تغطي كامل 
للجسد ألبطال الجمباز

بريتني سبيرز تتوسل 
باكية للقاضي ليرحمها 

من وصاية والدها

طلبت النجمة العالمية بريتني سبيرز 
رسميًا استبدال والدها كوصي لها ، بعد 
13 عاًما من توليه السيطرة على حياتها 
إلى  باكيًة  سبيرز  وتوسلت  وأموالها، 
الوصاية  لهذه  ح��دًا  تضع  أن  المحكمة 
التعسفية، وطالبت ب�«تحقيق« ضد والدها.
 وكان المحامي ماثيو روزنجارت، الذي 
توكل عن سبيرز أخيرا، كشف قبل أسبوع 
أنه يتخذ إجراءات قاسية وسريعة لتنحية 
جيمي سبيرز والد المغنية األمريكية، بعدما 
أدلت النجمة بشهادة أمام محكمة في لوس 

أنجلوس بدت فيها شديدة التأثر. 
 واعتبر روزنجارت في االلتماس، وفقًا 
تمتع  أن  تايمز«،  »نيويورك  لصحيفة 
يمثلها  من  اختيار  على  بالقدرة  سبيرز 
كمحاٍم لها، حسب ما ورد في قرار صدر 
أخيرًا عن قاضية تنظر في القضية، يعني 
أنها تتمتع بالقدرة على تعيين من يدير 

شؤونها المالية.
خالل  بيني  بريندا  القاضية  وأعلنت 
ستصدر  أنها  قصيرة،  محاكمة  جلسة 
حكمًا في نهاية سبتمبر المقبل في شأن 
االلتماس لتجريد جيمي سبيرز من إدارة 
بنحو  قيمتها  تقدر  التي  ابنته  ممتلكات 

60 مليون دوالر.

اليونسكو تدرج مدينة 
أردنية إلى قائمة التراث 

العالمى ..

أعلنت منظمة اليونسكو التابعة لألمم 
المتحدة، إدراج موقع جديد في األردن إلى 
قائمة التراث العالمي، و وصفت السلط - 
المدينة المدرجة بأنه مدينة التسامح و 

أصول الضيافة الحضرية.
العالمى  ال���ت���راث  لجنة  أدرج����ت  و 
باليونسكو مواقع جديدة فى قائمة التراث 
العالمى، و هذه المواقع هى تشوانتشو: 
فى سونج تشوان  التجارى  العالم  مركز 
بالصين، و معبد ككاتيا فى والية تيالنجانا 
بالهند، و السكة الحديدية العابرة إليران، 
و جادَّة باسيو ديل برادو و حديقة بوين 
والعلوم  بالفنون  حافل  مشهد  ريتيرو: 
و  الرابعة  ال��دورة  فى  ذلك  و  بإسبانيا، 
التى  اإلنترنت و  المنعقدة عبر  األربعين 

ُتدار أعمالها من مدينة فوزهو بالصين.

ح��ول  ال����دول  ت���زال  بينما ال 
العالم تتعافى من درجات الحرارة 
والفيضانات األخيرة التي حطمت 
الرقم القياسي وأودت بحياة مئات 
دوليون  خبراء  يعّد  األش��خ��اص، 

تقريرا جديدا عن تغير المناخ.
الحكومية  اللجنة  واجتمعت 
المناخ  بتغير  المعنية  الدولية 
 )IPCC( المتحدة  لألمم  التابعة 
يوم االثنين )26 يوليو(، وستصدر 
»بطاقة تقرير« المناخ الجديدة في 

9 غشت.
أحد  القاسي  الطقس  وسيكون 
مجاالت االهتمام في التقرير، مثل 
ه��وادة  ال  التي  ال��ح��رارة  موجات 
المستعرة  الغابات  وحرائق  فيها، 

والفيضانات المميتة.
وتتزايد مثل هذه األحداث من 
ويمكن  وشدتها،  تواترها  حيث 
في  الكبير  االحترار  إلى  إرجاعها 
له  ك��ان  »الذي  الشمالي،  القطب 

تأثير على ديناميكيات الغالف الجوي في نصف الكرة 
الشمالي بأكمله«، وفقا لبيتيري تاالس، األمين العام 

لمنظمة األرصاد الجوية العالمية المنظمة.
إن  في بيان،  المتحدة  األمم  ممثلو مؤسسة  وقال 
من  وثائق  ثالث  بين  من  األول  سيكون  التقرير  هذا 
هذا القبيل، والتي جمعها أكثر من 1000 عالم لتقييم 
الدراسات والبيانات الحالية لتحديد كيفية تأثير تغير 

المناخ على كوكب األرض.
ثم تقّدم النتائج التي توصلوا إليها إلى مجموعات 
عمل من خبراء المناخ، الذين ينتجون التقارير الثالثة 
المناخ.  بتغير  المعني  ال��دول��ي  الحكومي  للفريق 
وسيتناول تقرير 9 غشت األدلة العلمية لتغير المناخ 
في جميع أنحاء العالم، ويغطي العوامل الدافعة الرتفاع 
درجات حرارة سطح األرض والبحر، اختفاء الجليد 
البحري وارتفاع مستوى سطح البحر وتحمضه، وزيادة 

في الظواهر الجوية المتطرفة.
وستصدر مجموعات العمل األخرى تقريرين آخرين 
- سيصدر أحدهما في فبراير 2022 واآلخر في مارس 
2022 - لتقييم آثار تغير المناخ ومخاطره والتوصية 
بخيارات لسياسات التخفيف من حدة المناخ والخطط 

االقتصادية، وفقا للبيان.
وتقارير  تقييمات  كانت  األخيرة،  السنوات  وفي 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ »أساسية 
لفهمنا لتغير المناخ، والمخاطر الشديدة والمتنامية 
التي يشكلها في جميع أنحاء العالم، والحاجة الملحة 
التخاذ إجراءات لمعالجتها«، تبعا لما قالته باتريشيا 
المتحدة  األمم  التنفيذية التفاقية  األمينة  إسبينوزا، 

اإلطارية بشأن تغير المناخ، في حفل االفتتاح.
الجليد  وذوب��ان  الجليدية  األنهار  تالشي  ويعد 
للتعرف  الفت  بشكل  الواضحة  األمثلة  من  البحري 
تشكيل  بإعادة  حاليا  المناخ  تغير  قيام  كيفية  على 

سطح األرض.
المناخ  تغير  أن  على  متراكمة  أدلة  أيضا  وهناك 
يؤجج الطقس المتطرف، مثل حرائق الغابات والجفاف 
والفيضانات. وأظهرت الدراسات الحديثة أيضا أن تغير 
وقوة، حسبما  رطوبة  أكثر  العواصف  يجعل  المناخ 

أفادت »اليف ساينس« سابقا.
والفيضانات  الحرارة  درجات  من  تتعافى  العالم 
بحياة  وأودت  القياسي  الرقم  حطمت  التي  األخيرة 
جديدا  تقريرا  دوليون  خبراء  يعّد  األشخاص،  مئات 

عن تغير المناخ.
واجتمعت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
يوم االثنين   )IPCC( المناخ التابعة لألمم المتحدة 

)26 يوليو(، وستصدر »بطاقة تقرير« المناخ الجديدة 
في 9 غشت.

االهتمام  مجاالت  أحد  القاسي  الطقس  وسيكون 
في التقرير، مثل موجات الحرارة التي ال هوادة فيها، 

وحرائق الغابات المستعرة والفيضانات المميتة.
وتتزايد مثل هذه األحداث من حيث تواترها وشدتها، 
ويمكن إرجاعها إلى االحترار الكبير في القطب الشمالي، 
»الذي كان له تأثير على ديناميكيات الغالف الجوي في 
نصف الكرة الشمالي بأكمله«، وفقا لبيتيري تاالس، 
األمين العام لمنظمة األرصاد الجوية العالمية المنظمة.
إن  في بيان،  المتحدة  األمم  ممثلو مؤسسة  وقال 
من  وثائق  ثالث  بين  من  األول  سيكون  التقرير  هذا 
هذا القبيل، والتي جمعها أكثر من 1000 عالم لتقييم 
الدراسات والبيانات الحالية لتحديد كيفية تأثير تغير 

المناخ على كوكب األرض.
ثم تقّدم النتائج التي توصلوا إليها إلى مجموعات 
عمل من خبراء المناخ، الذين ينتجون التقارير الثالثة 
المناخ.  بتغير  المعني  ال��دول��ي  الحكومي  للفريق 
وسيتناول تقرير 9 غشت األدلة العلمية لتغير المناخ 
في جميع أنحاء العالم، ويغطي العوامل الدافعة الرتفاع 
درجات حرارة سطح األرض والبحر، اختفاء الجليد 
البحري وارتفاع مستوى سطح البحر وتحمضه، وزيادة 

في الظواهر الجوية المتطرفة.
وستصدر مجموعات العمل األخرى تقريرين آخرين 
- سيصدر أحدهما في فبراير 2022 واآلخر في مارس 
2022 - لتقييم آثار تغير المناخ ومخاطره والتوصية 
بخيارات لسياسات التخفيف من حدة المناخ والخطط 

االقتصادية، وفقا للبيان.
وتقارير  تقييمات  كانت  األخيرة،  السنوات  وفي 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ »أساسية 
لفهمنا لتغير المناخ، والمخاطر الشديدة والمتنامية 
التي يشكلها في جميع أنحاء العالم، والحاجة الملحة 
التخاذ إجراءات لمعالجتها«، تبعا لما قالته باتريشيا 
المتحدة  األمم  التنفيذية التفاقية  األمينة  إسبينوزا، 

اإلطارية بشأن تغير المناخ، في حفل االفتتاح.
الجليد  وذوب��ان  الجليدية  األنهار  تالشي  ويعد 
للتعرف  الفت  بشكل  الواضحة  األمثلة  من  البحري 
تشكيل  بإعادة  حاليا  المناخ  تغير  قيام  كيفية  على 

سطح األرض.
المناخ  تغير  أن  على  متراكمة  أدلة  أيضا  وهناك 
يؤجج الطقس المتطرف، مثل حرائق الغابات والجفاف 
والفيضانات. وأظهرت الدراسات الحديثة أيضا أن تغير 
وقوة، حسبما  رطوبة  أكثر  العواصف  يجعل  المناخ 

أفادت »اليف ساينس« سابقا.

تقرير مناخي هام �شي�شدر ال�شهر املقبل..  وهذا  ما ميكن توقعه!
بينما ال تزال الدول حول تقرير مناخي 

هام سيصدر الشهر المقبل..  وهذا  
ما يمكن توقعه!

ح��ول  ال����دول  ت���زال  ال 
العالم تتعافى من درجات الحرارة 
والفيضانات األخيرة التي حطمت 
الرقم القياسي وأودت بحياة مئات 
دوليون  خبراء   

الحكومية  اللجنة  واجتمعت 
المناخ  بتغير  المعنية  الدولية 
 )IPCC
، وستصدر 
المناخ الجديدة في 

أحد  القاسي  الطقس  وسيكون 
مجاالت االهتمام في التقرير، مثل 
ه��وادة  ال  التي  ال��ح��رارة  موجات 
المستعرة  الغابات  وحرائق  فيها، 

وتتزايد مثل هذه األحداث من 
ويمكن  وشدتها،  تواترها  حيث 
في  الكبير  االحترار  إلى  إرجاعها 
له  ك��ان  »، وستصدر »، وستصدر »بطاقة تقرير« المناخ الجديدة الذي  )26 يوليو(

كشفت دراسة أن رصيدك من األموال في البنك بحلول منتصف 
العمر يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك، ووجدت أن كل مبلغ 

 شخص في الواليات 
 عاما، وحلل باحثون من جامعة نورث وسترن في 

أعمارهم 

وقال المعد المراسل الدكتور إريك فينيغود، إن النتائج تدل أن 
أحد مفاتيح الحياة المديدة قد يكمن في صافي ثروتك والفوائد 
الصحية المرتبطة به مثل القدرة على توفير رعاية أفضل وطعام 

وقال إن السياسات الحكومية للحد من عدم المساواة في الدخل 
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دراسة تكشف أثر الرفاهية والثراء على العيش مطوال!




