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منظامت وطنية ودولية تشيد بنجاح العمليات االنتخابية باملغرب
من بينها مجلس حقوق اإلنسان والجمعية الربملانية األوروبية والربملان العريب...

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

قراءة 
اأولى في 

اقتراع 
الأربعاء

المحلية  الملك أن اعتبر إجراء االقتراعات،  سبق لجاللة 
والجهوية والبرلمانية، في يوم واحد، دليال على قوة المغرب 

المؤسساتية.
وجاء في خطاب ملك البالد بمناسبة ثورة «الملك والشعب»، 
أن هذه االستحقاقات، تتميز بإجراء االنتخابات التشريعية 

والجهوية والمحلية، في نفس اليوم.
»وهو ما يؤكد عمق الممارسة الديمقراطية، ونضج البناء 
السياسي المغربي«، وهو نفس المنحى الذي اتخذته مواقف 
الدول ومراكز الدراسات واإلعالم الدولي، الذي تابع االنتخابات 

الوطنية.
على  المغرب  هنأت  والبرتغال  أمريكا  مثل  الدول  بعض 
المتحدة جعلت منها،  العملية االنتخابية، فالواليات  نجاح 
عبر السفارة بالرباط، دليال على قوة الشراكة الديموقراطية، 
مهنئة المملكة على نجاحها في تنظيم االنتخابات التشريعية 
والجهوية والجماعية لـ 8 شتنبر 2021، وتابعت السفارة: 
يعزز شراكتنا  الديمقراطية  »التزامنا المشترك باإلجراءات 

لمدة 200 عام«.
كما وقفت دول أخرى عند طابعها االستثنائي، في سياق 
واحــدة،  دفعة  كلها  االستحقاقات  مواجهة  وفي  الجائحة 

وبانخراط مهم من طرف الساكنة.
أول شيء يسترعي االنتباه لدى الصحافة الدولية هو هزيمة 
الـ »بيجيدي« الكبيرة والمؤلمة، وما تعنيه في سياق وطني 

وآخر إقليمي)سنعود إلى الموضوع في عدد الحق(.  
ويتأكد، من خالل الهزيمة، حصول تناوب سياسي، بدون 
عرفتها  نظامية  وأخرى  سياسية  استعصاءات  عبر  المرور 

دول أخرى.
وعنوان الهزيمة هو أنهم جاؤوا بصناديق االقتراع وذهبوا 
بها، ودخلوا من بوابة االنتخابات وخرجوا من نفس البوابة.

ونحن أمام خالصتين على األقل:
األولى: حصول تداول على السلطة عبر صناديق االقتراع، 
االتحاد  إليه  تناوب جديد، دعا  أمام  التاريخ  يفتح  وهو ما 

االشتراكي منذ شهور عديدة.
التعددية  تدبير  في  المغربي  االستثناء  تركيز  الثانية: 
المتفرعة عن الربيع العربي، وذلك باحترام سيادة االقتراع 
وتحقيق التداول حول السلطة في فضاء عربي وشمال إفريقي 

بدون أي استثناء كان.…
ومما أثار انتباه المراقبين أيضا، هو قدرة المغرب على 
لم  وإن  االستحقاقات،  بهذه  يتعلق  ما  في  النموذج  صناعة 

يجد فيه الجميع ما يصبو إليه.
وفي هذا السياق أكدت المجلة اإلسبانية »أتااليار«، في 
المملكة  عددها ليوم الجمعة، أن االنتخابات رسخت مكانة 

»كنموذج في المنطقة«.
الشؤون  في  المتخصصة  اإلسبانية  المجلة  وأبـــرزت 
المغاربية، أنه »وألول مرة في تاريخ المملكة المغربية، جرى 
تنظيم االستحقاقات التشريعية، الجهوية والمحلية في نفس 
على  الضوء  للوباء«، مسلطة  الصحي  السياق  وفي  اليوم، 

النجاح الذي حققه تنظيم هذا الموعد االنتخابي.
وسجل الكثيرون أن المغرب لم يستلم الشتراطات الوباء 
العالمي، ولم يكيف انتخاباته مع ظروفها القاسية، بل لعله 
ع شروط الوباء مع التزامه الديموقراطي، وقد كان بذلك  طوَّ
إلى  الحاجة  دون  انتخابات  إفريقي وعربي يجري  بلد  أول 

تأجيلها، كما حدث في دول بالمنطقة.
إنه التعايش مع الوباء في أجلى صوره!

التعايش الديموقراطي المؤسساتي بدون الخضوع لرهاب 
الجائحة، وبالرغم من العديد من اإلشارات السلبية التي ال 
يمكن القفز عليها في تعامل جزء من النخبة الحزبية المغربية 
مع االحترازات، يمكن القول إن المغرب تعايش مع الوباء ولم 
يعطل بسببه انتظاميته الديموقراطية وحافظ على مواعيد 

التعددية بدون تنازالت كبيرة.
2/ المشاركة السيادية ألبناء المناطق الصحراوية، بشكل 
يعبر عن استفتاء حقيقي، من لدن الساكنة، وقد بلغت نسبة 
المشاركة أعالها في أقاليمنا الجنوبية، ويأتي هذا المعطى في 
وقت تراه الدول المناهضة لحق المغرب، »مناسبا« لتحيين 
عداوتها وتنشيط متالزمة العدو الخارجي ممثال في المغرب، 

وفي توقه إلى توحيد ترابه! 
انتخاب  في  الساكنة  إرادة  تكشف  المكثفة  والمشاركة   
دونه  ما  الفتا  كان  وقد  ديمقراطيا،  المستقبليين  ممثليهم 
البوليزاريو  مؤسسي  من  واحــد  وهو  ادخيل«،  »البشير 
غالبية  أن  األمس  أظهر فحص  »لقد  الموضوع:  بخصوص 
الصحراويين يريدون السالم واالندماج داخل المغرب. إنه 

استفتاء حقيقي«.
وما هو مثير هو أن هذه المشاركة جاءت كرد على الحملة 
التي قادها البوليزاريو منذ شهور للدعوة إلى المقاطعة…، 
ومحاولته اليائسة لعزل الصحراويين المغاربة عن استحقاقات 
بالدهم، والرد هنا هو بمثابة إعالن وفاة األطروحة االنفصالية 

في عز التقلبات اإلقليمية في غرب المتوسط!
هناك جوانب أخرى تسترعي التوقف عندها، لكنها جوانب 
تنتمي إلى ما قد يصطلح عليه مالحظات في الشكل، تمثلت في 
النزول الكثيف ألصحاب المال، واستمالة جزء من المراقبين 
الحواس  وتعطيل  بالمحاضر  المراقبين  مد  في  تلكؤهم  أو 
السياسية عند االستحقاق، وعزوف الطبقة المتوسطة الواضح 
وبروز ملحوظ لقوى اليسار، بقيادة االتحاد االشتراكي، رغم 

تفاوت أداء األجهزة والفاعلين!
تبقي الرهانات السياسية لما بعد االستحقاقات، محددا 
أساسيا في عمل الحكومة، من خالل بوابة تنزيل النموذج 
التنموي الجديد، عبر الميثاق الوطني للتنمية، وكذا تحصين 
اإلجماع الوطني حول مشروعية مطالبنا الترابية في سياق 

الجوار العدائي الذاهب نحو التصعيد...
  وهذا أمر يفوق الحكومة وحدها!

 حين صدمت طائرات خطفها عناصر القاعدة 
برجي   مركز التجارة العالمي   في   نيويورك ومبنى 
البنتاغون في   واشنطن   يوم    11   شتنبر2001  ،  
 كانت أفغانستان ال تزال تحت صدمة مأساة 

ألحقها بها التنظيم الجهادي   نفسه . 
قبل   اغتالت  التنظيم  من  مجموعة  فكانت 
 يومين أحمد شاه مسعود،   بطل المقاومة ضد 
ثم ضد  السوفياتي   في   الثمانينيات  المحتل 
طالبان بعد عقد،   في   معقله وادي   بانشير في  

 شمال شرق أفغانستان . 
وفي ما كان األفغان   يواجهون خسارة القائد 
مسعود الملقب  » أسد بانشير « ،   جاءت أحداث 
تاريخ  لتبدل تماما مجرى  المتحدة  الواليات 

بالدهم . 
الفور  لم   يدركوا على  الكثير منهم  أن  غير 

أهمية تلك اللحظة المفصلية . 
روى الموظف الحكومي   السابق عبد الرحمن 
في   ذلك  العمر  من  في   العشرينات  الذي   كان 
الحين،   متحدثا لوكالة فرانس برس  » في   ذلك 
المساء،   استمعت إلى نشرة األخبار ...  كانوا  
 يتكلمون عن هجوم على الواليات المتحدة «. 

وتابع  » لم أعر اهتماما للمسألة ألن اإلذاعة 
تتحدث دائما عن اعتداءات وحروب «. 

تنظيم  أن  األفغان  أيام،   علم  بضعة  وبعد 
زعيمه  مع  االعتداءات  الذي   دبر  هو  القاعدة 

أسامة بن الدن الذي   كان   يختبئ في   بلدهم . 
وألقى األمريكيون باللوم على حركة طالبان 
الحاكمة منذ 1996  ،   إليوائها تنظيم القاعدة . 

ويذكر عبد الرحمن  » لم   يخطر لي   أن الواليات 
المتحدة سترد بمهاجمة افغانستان .  فبالنسبة 

لي   كانت أمريكا بعيدة جدا «. 
من جهته،   قال عبد الصمد الذي   يدير مكتبة في  
 قندهار  ) جنوب (  إنه شاهد أشخاصا متجمعين 
حول كشك للصحف،   يتأملون صفحات تحمل 
صور البرجين التوأمين تشتعل فيهما النيران . 
وأوضح  » كان ذلك بعد   يومين على الحادث « 
 معتبرا أن االعتداءات أفضت إلى  » احتالل   غير 

مقبول «. 
فإزاء رفض طالبان تسليم بن الدن،   اجتاحت 
الواليات المتحدة أفغانستان على رأس ائتالف 
عسكري   دولي،   فأطاحت في   بضعة أسابيع نظام 

طالبان . 

يقول عبد الصمد منددا  » بحثوا عن ذريعة 
الحتالل  تلك حجة  افغانستان،   كانت  لدخول 

هذه األرض «. 
كان قيام الدين،   صانع األقفال في   قندهار،  
 يؤمن أن االجتياح األمريكي   سيضع حدا ألكثر 
من عقدين من الحروب،   غير أن أمله خاب سريعا . 

ويروي   أنه في   البداية  » كان الناس متفائلون 
وعاد الالجئون من دول أخرى مثل باكستان 
أننا  بالدهم .  لم   يكونوا   يعرفون  إلى  وإيران 

سنواجه المزيد من المشاكل «. 
واتهم الواليات المتحدة والحلف األطلسي  

 بـ »زرع الفوضى بقدومهم إلى هنا «. 
فبعد إطاحة نظامها،   انتقلت طالبان إلى شن 
حركة تمرد فضاعفت االعتداءات ضد القوات 
آالف  بسقوط  متسببة  واألفغانية  األجنبية 

القتلى من المدنيين األفغان . 
أما األمريكيون،   فاتهموا بعدم احترام تقاليد 
راح  أخطاء  وبارتكاب  وديانتها  أفغانستان 

ضحيتها الكثير من المدنيين . 
ــه شــاهــد على  ــور هلل الــمــدرس أن يــذكــر ن
التلفزيون مشاهد اعتداءات نيويورك وواشنطن 

سرا في   قبو أحد جيرانه . 
فكان التلفزيون محظورا في   ذلك الحين على  
 غرار كل أشكال الترفيه األخرى،   إذ كانت حركة 

طالبان تعتبرها مخالفة للشريعة . 
وعلق قائال  » بدا األمر مروعا .  كانوا   يعرضون 
مشاهد البرجين المشتعلين بشكل متواصل «. 

وبعد إطاحة طالبان،   شهد البلد فترة وجيزة 
إذ  طويال  تدم  لم  والسالم،   لكنها  الهدوء  من 
انتقل اإلسالميون إلى مقاومة االحتالل األجنبي  

 لبالدهم . 
يقول نور هلل  » حين رحلت طالبان،   كان الناس 
مسرورين،   كان بإمكانهم أن   ينعموا بالحرية 

من جديد «. 
» الواليات  أن   بدأ   يدرك  الوقت  مع  لكنه 
المناسب «  المكان   غير  إلى  قدمت  المتحدة 

 مؤكدا  » كان هذا فخا نصب لهم «. 
وبعد عشرين عاما،   استعادت طالبان السلطة 
في   أفغانستان منذ منتصف   غشت،   وهو على 
قناعة بأنه كان  » على حق «  إذ  » عاد األشخاص 

أنفسهم والوجوه نفسها والسلوك نفسه «. 

الأفغان   يتذكرون   11   �شتنبر في   اأمريكا 

عماد عادل 

بدأ االنتعاش يعود بشكل تدريجي لشرايين االقتصاد الوطني، 
حيث تحسن أداء محركات التصدير الوطنية خالل الشهور السبعة 

األولى من العام الجاري، بتزامن مع تباطؤ نمو الواردات...
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادالت 
الخارجية لشهر يوليوز 2021، أن الصادرات المغربية انتعشت 
 33 العام الجاري بأكثر من  خالل الشهور السبعة األولى من 
مليار درهم أي ما يزيد عن 23.2 في المائة فيما ارتفعت قيمة 
الواردات بحوالي 50.6 ميار درهم أي بنسبة 21 في المائة، 
وهو ما أدى إلى نمو عجز الميزان التجاري بأزيد من 17.8 مليار 
99.5  مليار  117.3 مليار درهم بدل  درهم ليستقر في حدود 
درهم خالل نفس الفترة من العام الماضي، ليرتفع بذلك معدل 
تغطية الصادرات للواردات بنقطة واحدة ويصل إلى 59.8 في 

المائة عوض 58.8 في المائة قبل عام.

وعادت صادرات السيارات إلى االنتعاش مرتفعة ب 38 في 
المئة حيث بلغت في المجموع 46.5 مليار درهم بدل 33.6 مليار 
درهم في يوليوز من العام الماضي، مستمرة بذلك في احتالل 
الصف األول ضمن باقي صادرات البالد، بينما جاءت صادرات 
المنتوجات الفالحية في الصف الثاني من حيث القيمة إذ بلغت 
أزيد من 39.3 مليار درهم مرتفعة بحوالي 5.8 في المئة مقارنة 

مع مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي.
وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند متم شهر يوليوز 
حدود  في  لتستقر  درهم  مليار   8.7 من  بأزيد  ارتفاعا  األخير 
 2020 يوليوز  37.5 مليار درهم عوض 28.8 مليار درهم في 
أي بمعدل نمو ناهز 30.3 في المئة مقارنة مع مستواه خالل 
نفس الفترة من العام الماضي، كما انتعشت صادرات الكهرباء 
بدل  درهم  مليار   7.6 لتناهز  المائة  في  واإللكترونيك ب34.6 
5.6 مليار درهم المسجلة خالل نفس الفترة من العام الماضي، 
واحتلت صادرات النسيج واأللبسة الصف الرابع بعد السيارات 

والفوسفاط والفالحة بصادرات إجمالية فاقت 19.8 مليار درهم 
وتحسن أداؤها السنوي بمعدل 30.3 في المئة بفضل تحسن 

مبيعات المالبس الجاهزة نحو الخارج.
التي  للبالد  الرئيسية  الصادرات  ارتفاع  وتيرة  فإن  وهكذا، 
أقل من  174.3مليار درهم كانت  المجموع حوالي  سجلت في 
وتيرة ارتفاع الواردات التي بلغت خالل 7 أشهر 291.7 مليار 
درهم متأثرة بشكل رئيسي بمشتريات المغرب من سلع التجهيز 
التي كلفت أكثر من 69.5 مليار درهم بزيادة فاق معدلها 13.3 
في المائة، وفي نفس االتجاه، شهدت مشتريات السلع الجاهزة 
لالستهالك ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت قيمة وارداتها 68 مليار 
درهم في 7 أشهر، فيما بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 

35.6 مليار درهم.
في  لتستقر  الخام  المواد  من  المغرب  واردات  ارتفعت  كما 
مع  مقارنة  درهم  مليار   11.5 درهم عوض  مليار   15.4 حدود 

يوليوز 2020.

�شادرات المغرب تنتع�ش تدريجيا وتدر 
175 مليار درهم من العملة ال�شعبة

منتخب الطائرة يتأهل إلى 
ربع نهائي كأس إفريقيا

الثاني  انتصاره  الطائرة  للكرة  الوطني  المنتخب  حقق 
في البطولة اإلفريقية لألمم، التي تدور أطوارها بالعاصمة 
الرواندية كيكالي، بعدما استهل التنافس بانتصار بين على 

تنزانيا بثالث جوالت دون مقابل.
فوز العناصر الوطنية كان أمام منتخب كينيا بثالث جوالت 
لواحدة، في مباراة عرفت سيطرة ومستوى كبيرين من جانب 
أسود األطلس، األمر الذي سيرفع معنوياتهم وحظوظهم في 

الصعود إلى البوديوم.
وبهذا الفوز يكون المنتخب الوطني سادس منتخب يضمن 
حضوره بربع النهائي، لتكون مباراته الثالثة أمام المنتخب 
المصري شكلية، حيث يتعين على منتخب الفراعنة الفوز 

لتحقيق العبور.
سعيد العلوي  

سفيان البقالي ثانيا في 
نهائي الدوري الماسي

احتل العداء المغربي سفيان البقالي، أول أمس الخميس، 
المركز الثاني في سباق 3000 متر موانع، في ملتقى زيوريخ 

برسم نهائي الدوري الماسي.
وأنهى البقالي السباق بتوقيت 8 دقائق و 17 ثانية و 
70 ج م، خلف اإلثيوبي بيجامين كيجن، الذي فاز بالسباق 
8 دقائق و17 ثانية و45 ج م، فيما جاء اإلثيوبي  بتوقيت 
أبراهام كيبيوت في الرتبة الثالثة منهيا السباق بتوقيت 8 

دقائق و 18 ثانية و16ج م.
ومن جهته، احتل المغربي محمد تيندوفت المركز التاسع 

بزمن قدره 8 دقائق و 25 ثانية و 33ج م.
وكان البطل األولمبي المغربي قد حاز، مؤخرا، الميدالية 

الذهبية في سباق 3000م موانع ضمن أولمبياد طوكيو.
وتعتبر هذه المرة الرابعة على التوالي التي يحتل فيها 
البقالي الوصافة في نهائي الدوري الماسي بعد نهائي 2017 
العداء نفسه،  2018 خلف  الكيني كيبروتو، ونهائي  خلف 

ونهائي 2019 خلف اإلثيوبي والي.

سريع وادي زم يسعى 
لتجاوز عائق الملعب 

وتفادي السقوط
قال فؤاد الصحابي، مدرب سريع وادي زم، في تصريح 
لوكالة المغرب العربي لألنباء، إن الرهان األولي لمكونات 
الفريق، يتمثل في تأمين مكانته في الدوري االحترافي األول، 
وذلك بالنظر إلى العديد من اإلكراهات الموضوعية المنتظر 

أن تواجهها كتيبته الفتية.
المقبل  الموسم  سيجتاز  فريقه  أن  الصحابي  وأوضح 
»وضعا صعبا« بالنظر إلى عدم توفره على ملعب قار للتداريب 
وآخر إلجراء المباريات الرسمية، لذلك يبقى »هدفنا األولي 

واألساسي هو الحفاظ على مكانتنا« ضمن فرق الصفوة.
وأعرب المدرب الوطني عن أمله في تجاوز هذه المعيقات، 
مؤكدا أن ذلك لن يثني مكونات الفريق والعبيه على بذل قصارى 
الجهود والعمل بمثابرة حتى يتمكن الفريق من تطوير أهدافه 
وضمان مركز آمن على سبورة منافسات البطولة الوطنية، 

يؤهله للتوجه إلى المستقبل بإرادة واطمئنان.
وعزز السريع صفوفه بالعب وسط الميدان، حمزة الويدان، 
لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، قادما من شباب المحمدية، 
والعب وسط الميدان الهجومي أيوب عديلة لمدة سنة معارا 

من فريق شباب المحمدية.
كمال  الميدان  وسط  العب  مع  بالتعاقد  الفريق  قام  كما 
بالعربي، الذي لعب الموسم الماضي مع المغرب التطواني، 
أيسر،  مركز ظهير  الذي يشغل  النقاب،  الدين  عز  والالعب 
والالعب الدولي اإليفواري قلب الدفاع يان ويلفريد زيبري 
الذي كان يلعب لفريق أسيك ميموزا اإليفواري، عالوة على 
وسط الميدان مهدي الضيفي، الذي لعب الموسم الماضي 

مع فريق خنيفرة.
وجدد الفريق التعاقد مع كل من وسط الدفاع عبد الرحيم 
خذو لموسمين، والالعب المهدي مفضل لمدة سنتين، وحمزة 
المدني لموسمين في صفقة انتقال حر من فريق الزمامرة، 
والظهير األيمن عبد الحكيم بساين لموسمين في صفقة انتقال 
حر من فريق حسنية أكادير، عالوة على التوقيع مع عبد اهلل 

حدومي، ليشغل منصب مساعد المدرب الصحابي.

بوابة  عبر  الجديد  الملكي موسمه  الجيش  فريق  يدشن 
البنيني،  بافلز  أمامه  اإلفريقي، حيث سيجد  االتحاد  كأس 
برسم ذهاب الدور التمهيدي، وسيضرب معه موعد يوم غد 
االحد، بداية من السابعة مساء بمجمع األمير موالي عبد 

اهلل بالرباط.
واستعد الفريق العسكري جيدا لهذه المواجهة، رغم أنه 
يجهل كثيرا من التفاصيل عن خصمه، الذي سيحاول جاهدا 

خلق المفاجأة.
وكان الفريق المغربي قد جدد عهده مع المسابقات القارية، 
بعدما غاب لفترة طويلة، عانى خاللها من تذبذب في األداء، قبل 
أن يستعيد مقوماته رفقة المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، 

الذي تمكن قيادته إلى إنهاء الموسم في الرتبة الثالثة.
وقال عادل السراج، المدرب المساعد لنادي الجيش الملكي، 
إن الفريق يطمح للعب االدوار الطالئعية خالل الموسم الكروي 
الجديد، مبرزا أن النادي العسكري وقع الموسم المنصرم على 
مشوار استثنائي، بعد غياب دام أزيد من 12 سنة سواء على 
مستوى التنافس على لقب البطولة أو كأس العرش، التي يحمل 

أكبر عدد من ألقابها، وأيضا اللعب على الواجهة القارية.
االستمرار  على  سيعمل  العسكري  الفريق  أن  وأض��اف 
الطاقم  التحاق  منذ  بدأه  الذي  التصاعدي  الخط  نفس  في 
التقني الجديد بالنادي، وعلى رأسه المدرب البلجيكي سفين 
إلى مكانه  إعادته  الفريق بهدف  إلى  الذي جاء  فندربروك، 

الطبيعي.
األهم  الحلقة  هم  يظلون  الالعبين  أن  السراج  وأوضح 
لتحقيق األهداف المستقبلية للفريق وإعادة إشعاعه وأمجاده، 
التي سطرها الجيل السابق لالعبين، مبرزا أن اإلدارة التقنية 
لكن  الحلول،  وتقترح  وتوجه  الخطط  مكوناتها تضع  بكل 

الالعب هو وحده من يمكنه تجسيدها إلى نتائج على أرض 
الواقع. 

في  واجهات،  ثالث  على  اللعب  أن  إلى  السراج  وأش��ار 
إشارة إلى البطولة الوطنية وكأس العرش وكأس الكونفدرالية 
وبدالء  مهم  احتياط  كرسي  على  التوفر  يتطلب  اإلفريقية، 
تقريبا في كل المراكز تفاديا ألمور غير متوقعة كاإلصابات 
أو التوقيف أو الطرد، شرط أن يكون الالعب البديل على األقل 
في مستوى متقارب مع زميله الغائب ألحد هذه األسباب. 
وأوضح السراج أنه لذلك ركز النادي في انتداباته الحالية 
على األظهرة باعتبار أنه أكبر المعيقات التي تواجه التشكيلة، 
الوسط  الفريق كخطي  في  القفل  المراكز  عن بعض  فضال 

والهجوم على الخصوص.
وتابع أن النادي دشن انتداباته بعودة مع محمد الشيبي 
إلى فريقه السابق في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع 
اتحاد طنجة وكذا ضم المهاجم جيمي المبرت أرينا العب 
الهجوم،  مركز  في  وينشط  )23 سنة(،  الكاميروني  القطن 
لتعويض رحيل اإليفواري جوزيف كنادو الذي انتقل على 

سبيل اإلعارة لإلمارات.
ويعد المبرت، ثاني محترف إفريقي يوقع للجيش الملكي، 
خالل فترة االنتقالية الصيفية الحالية، بعد الرواندي إيمانويل 
إبراهيم  الالعب  مع  النادي  تعاقد  كما  إيمانيشيموي. 
السبعاوني القادم من الدوري البلجيكي ثم نوح السعداوي 

)27 سنة(، قادما من صفوف الرجاء البيضاوي.
وضم النادي في آخر ساعات الميركاتو الصيفي، كال من 
عبد اهلل خافي، قادما من مولودية وجدة في صفقة انتقال 
حر، ووقع لموسمين، والغابونيعبدو جاميلو أتشباو، القادم 

من نهضة الزمامرة.

يستهل فريق الوداد الرياضي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة اتحاد طنجة، 
برسم الدورة األولى من الدوري االحترافي األول، بملعب طنجة الكبير.

وسيدخل الفريق األحمر الموسم الحالي بوجه جديد، بعدما تعاقد مع المدرب 
وليد الركراكي خلفا للتونسي فوزي البنزرتي، ورحيل عدد من أبرز العبيه يتقدمهم 
أيوب الكعبي ووليد الكرتي، الذي بات على أبواب الرحيل إلى الدوري المصري.

 وتنتظر المدرب السابق للفتح الرباطي مهمة صعبة تتمثل في تشكيل فريق 
قوي ومتجانس، وتفادي األخطاء التي ارتكبها سلفه.

بنيشو  ال��دي��ن  ص��الح  آسفي  أولمبيك  نجم  م��ع  األح��م��ر  الفريق  وتعاقد 
الجعدي  ورضا  الملكي(  )الجيش  الداودي  الرباطي(، وجالل  ك��م��ا )الفتح 

خاض تحضيرات مكثفة توجها بالفوز بدوري النتيفي، الذي كان فرصة أمام 
المدرب الجديد إلعداد رؤية واضحة لمستوى مختلف الالعبين وسد الثغرات.

وفي المقابل، يتطلع اتحاد طنجة إلى تسجيل بداية مشرفة، بعدما غير هو 
اآلخر قيادته التقنية، عقب التعاقد مع المدرب الفرنسي بيرنار كازوني، الذي 

سيكون بدوره مطالبا بإعادة بناء فريق قوي وتنافسي.

أما الوافد الجديد على الدوري االحترافي األول، أولمبيك خريبكة، فسيكون 
في انتظار مولودية وجدة، الذي استنجد بالمدرب الجزائري نبيل نغيز، الذي 

عاد إلى الدوري االحترافي بعد تجربة غير ناجحة بطنجة قبل ثالث سنوات.
المباراة ستكون هامة للطرفين، والسيما األوصيكا، الذي أعلن مدربه عزيز 
كركاش أنه سيشتغل هذا الموسم على بناء فريق قادر على تأمين البقاء دون 
متاعب، لكن المهمة ستكون صعبة أمام فريق وجدي يتطلع هو اآلخر إلى تسجيل 
حضور يفوق مستوى الموسم الماضي، رغم أنه فقد عددا من أبرز العبيه، يتقدمهم 
المدافع جمال حركاس المنتقل إلى الرجاء، وعبد اهلل خافي، آخر انتدابات الجيش 

الملكي، وكريم الهاني، الملتحق بأولمبيك آسفي.
ويضرب شباب المحمدية موعدا قويا مع الفتح الرباطي، الذي يراهن على 
تحقيق بداية مثالية، يصحح من خاللها كثيرا من األعطاب التقنية التي رافقت 

أداءه في بطولة الموسم الماضي، حيث كان مهددا بقوة بخطر النزول.
الفريق الرباطي تعاقد مع المدرب السابق للشباب، محمد أمين بنهاشم، الذي 
يحمل على عاتقه مهمة تصحيح أمور الفتح، خاصة من الناحية التقنية، لكنه سيجد 
في طريقه مدربا مجربا من حجم امحمد فاخر، الذي يريد إعطاء الشباب لمسة 
قوية، ويجعل منه واحدا من الفرق القوية على مستوى الدوري االحترافي األول.

أما حسنية أكادير، الذي جدد ثقته في المدرب رضا حكم، فسيدشن موسمه 
بمواجهة ملغومة أمام سريع وادي زم، الذي أعلن مدربه فؤاد الصحابي عن سعيه 

إلى جمع أكبر قدر من النقط، وتجاوز عقبة الملعب، حيث سيجبر للموسم الثاني 
على التوالي على االستقبال خارج قواعده.

في حين سيكون المغرب الفاسي أمام اختبار قوي، حيث سينتظر قدوم نهضة 
بركان، الذي قام بانتدابات وازنة، يراهن من خاللها على المنافسة بقوة على لقب 

الدوري االحترافي، والذهاب بعيدا في مسابقة كأس الكاف. 

الربنامج 
السبت 

أولمبيك خريبكة – مولودية وجدة )س 17.00(
شباب المحمدية – الفتح الرياضي )س 19.15(

حسنية أكادير – سريع وادي زم )س 21.30(
األحد 

الوداد الرياضي – اتحاد طنجة )س17.00(
المغرب الفاسي – نهضة بركان )س21.30(

األربعاء 
الجيش الملكي – الشباب السالمي )س 17.00( 

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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 العنارص الودادية جاهزية لرفع التحدي من جديد

الوداد الرياضي يدشن حملة الدفاع عن لقبه من طنجة 
واألوصيكا يختبر قدراته أمام المولودية

مراكش : 
محمد فالل

الكوكب  رئ��ي��س  حنيش،  رض���وان  حسم 
المراكشي، مسألة االنتدابات، بعدما كان محروما 
من تأهيل العبيه، وهو الهاجس الذي كان يؤرق 

الحصار  استمرار  من  خوفا  الفريق،  جماهير 
المضروب عليه ومنعه من تأهيل الالعبين قبل 

انطالقة بطولة القسم الثاني.
كرة  مقر جامعة  إلى  الكوكب  رئيس  وتنقل 
القدم يوم الخميس إلقناع لجنة المنازعات برفع 
العقوبة التي كانت مفروضة على الفريق، بعدما 
قدم ضمانات كافية إلنهاء المشكل، وبات جميع 
العبي الفريق مؤهلين قانونيا لخوض مباريات 

البطولة.
على  الكوكب  رئيس  أقدم  آخر  سياق  وفي 
القنسولي  التكوين  بمركز  هامة  ثورة  أحداث 
شملت إعفاء المدير التقني وبعض األطر العاملة 
بذات المركز، جراء بعض التجاوزات التي كان 

محط انتقادات مناصري الفريق. 
أيضا  القنسولي  التكوين  مركز  وسيعرف 
تأكل  بعدما  بالعشب  وتكسيتها  تهيئة مالعبه 

وأصبح في حالة رديئة ال تصلح لممارسة كرة 
القدم.

وسيكون فارس النخيل على موعد مع نهضة 
الزمامرة في أول مباريات بطولة القسم الثاني، 
وهي مواجهة ستكون قوية، خاصة وأن الفريق 
المنافس كان يمارس ضمن بطولة الكبار، األمر 

الذي سيجعل اللقاء حاميا.
أما المغرب التطواني، الذي فقد هو اآلخر 

الرباط  إلى  الرحال  فسيشد  الكبار  بين  مقعده 
لمواجهة سطاد، الذي كان على وشك الصعود 

خالل الموسم الماضي.
بطولة  إلى  الجديدان  الصاعدان  وسيجد 
واالت��ح��اد  المسيرة  شباب  الثانية،  ال��درج��ة 
اإلسالمي الوجدي، نفسيهما في مواجهة بعضهما 
البعض، في لقاء مهم لرفع المعنويات، وكسب 

مساحة اطمئنان بين أندية القسم الثاني.

الربنامج
السبت )س 17.00(

سطاد المغربي – المغرب التطواني
 الراسينغ الرياضي – رجاء بني مالل

شباب المسيرة – االتحاد الوجدي
 األحد )س 17.00( 

شباب بنجرير – اتحاد الخميسات
نهضة الزمامرة – الكوكب المراكشي
محمد بوطهري مدرب الكوكب الجديدشباب خنيفرة – االتحاد البيضاوي

الدورة األولى من بطولة القسم الثاني       الكوكب يؤهل جميع العبيه ويحل ضيفا ثقيال على نهضة الزمامرة

البطولة الوطنية االحترافية

الجيش الملكي ينتظر بافلز البنيني في أول أدوار كأس الكاف

الفريق العسكري يستعيد حضوره القاري
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اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية 

والتكوين املهني والتعليم 
العالي والبحث العلمي

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة

الدار البيضاء سطات
املديرية اإلقليمية الفداء 

مرس السلطان
مصلحة الشؤون اإلدارية 

واملالية والبناءات 
والتجهيزات واملمتلكات
إعالن عن طلب عروض 
بتخفيض أو بزيادة 

I/21/10 رقم
أكتوبر   05 بتاريخ  سيتم 
الساعة  على    2021
بمقر  صباحا  العاشرة 
الفداء  االقليمية  املديرية 
الكائن  السلطان،  مرس 
الرقم  روما،  بزنقة  مقرها 
24، الدار البيضاء 20490.

بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أو  بتخفيض  عروض 
عمومية  جلسة  في  بزيادة، 
الطوارئ  حالة  رفعت  إذا 
الصحية، ألجل أشغال تهيئة 
املدرسي   التوجيه  فضاءات 
التأهيليتني  بالثانويتني 
وبئر  املهياوي  الدين  جمال 
اإلعدادية  والثانوية  أنزران 
التابعة  رشيد  موالي  األمير 
الفداء  اإلقليمية  للمديرية 

مرس السلطان.
بالدرهم  التقديرية  الكلفة 
الرسوم:  احتساب  مع 
)سبعة  87204.00درهم 
وثمانون ألف ومئتان وأربع 

دراهم(.
املؤقت:  الضمان  مبلغ 
)ألفي  2000.00درهم 

درهم(.
يجب على املتنافسني اإلدالء 
مصادق  أو  أصلية  بنسخة 
من  لألصل  مطابقتها  على 
والتصنيف  التأهيل  شهادة 

مصالح  طرف  من  مسلمة 
والنقل  التجهيز  وزارة 

كالتالي: 
A :القطاع

A5 :التاهيل
الصنف: 5

طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  من  العروض 
واملالية  اإلدارية  الشؤون 
والتجهيزات  والبناءات 
للمديرية  واملمتلكات 
مرس  الفداء  االقليمية 
مقرها  )الكائن  السلطان 

بالعنوان السالف ذكره(.
من  تنزيله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
إرسال ملف طلب  كما يمكن 
املتنافسني،  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
العمومية  الصفقات  مرسوم 
الصادر في   349-12-2 رقم 
لـ  املوافق  األولى  جمادى   8

)20مارس2013(. 
من  كل  يكون  أن  ويجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
27 و29  املادتني  ملقتضيات 
املشار  املرسـوم  من  و31 

إليه أعاله.
ملفات  إيداع  يمكن 
بطريقة  املتنافسني 
ملقتضيات  طبقا  الكترونية 
قرار وزير االقتصاد واملالية 
في  الصادر   14-20 رقم 
 1435 القعدة  ذي   08
املتعلق  )04شتنبر2014( 
إبرام  مساطر  بتجريد 
من  العمومية  الصفقات 
تسليمها  أو  املادية  الصفة 
طلب  لجنة  لرئيس  مباشرة 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.
املـثـبـتــة  الـوثـائـق  إن 

هي  بها  اإلدالء  الـواجــب 
في  عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من  و8   4 رقم  املادة 

االستشارة.
ع.س.ن/3357/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية 
والتكوين املهني والتعليم 

العالي والبحث العلمي
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة
الدار البيضاء سطات

املديرية اإلقليمية الفداء 
مرس السلطان

مصلحة الشؤون اإلدارية 
واملالية والبناءات 

والتجهيزات واملمتلكات
إعالن عن طلب لعروض 
أثمان بتخفيض أو بزيادة

  I/21/11 رقم
)جلسة عمومية(

أكتوبر   05 بتاريخ  سيتم 
عشرة  الثانية  على   2021
زوال بمقر املديرية االقليمية 
السلطان،  مرس  الفداء 
روما،  بزنقة  مقرها  الكائن 
البيضاء  الدار   ،24 الرقم 

.20490
جلسة  في  األظرفة،  فتح 
عروض  لطلب  عمومية، 
بزيادة  أو  بتخفيض  أثمان 
وتأهيل  ألجل: تهيئة 
الفداء،  االبتدائية:  املدارس 
النابغة، ابن زيدون والوحدة 
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 
في  السلطان،  مرس  الفداء 

أربع حصص: 
* الحصة 1: 

املدرسة االبتدائية  الفداء.
* الحصة 2:

املدرسة االبتدائية  النابغة.
* الحصة 3:

ابن  االبتدائية   املدرسة 
زيدون.

* الحصة 4:

املدرسة االبتدائية  الوحدة، 
كل  حسب  االختيار  وسيتم 

حصة.
الكلفة التقديرية بالدرهم    *
لكل  الرسوم  احتساب  مع 

الحصة:
- الحصة 1:

الفداء:   االبتدائية  املدرسة 
)خمس  528132.16درهم 
ألفا  وعشرون  وثمانية  مئة 
ومئة واثنان وثالثون درهما 

وستة عشرة سنتيما(
- الحصة 2:

النابغة:  االبتدائية  املدرسة 
)ثالث  303.838.86درهم 
وثمان  آالف  وثالثة  مائة 
وثالثون  وثمانية  مائة 
وثمانون  وستة  درهما 

سنتيما(
- الحصة 3:

ابن  االبتدائية  املدرسة 
695.142.09درهم  زيدون:  
)ست مائة وخمسة وتسعون 
وأربعون  واثنان  ألفا ومائة 

درهما وتسعة سنتيمات(
- الحصة 4:

املدرسة االبتدائية  الوحدة: 
)مئتان  249.894.92درهم 
وتسعة وأربعون ألفا وثمان 
مئة وأربعة وتسعون درهما 

واثنان وتسعون سنيتما(
لكل  املؤقت  الضمان  مبلغ   *

حصة: 
- الحصة 1:

الفداء:  االبتدائية  املدرسة 
)أحد  11.000.00درهم 

عشرة ألف درهم(
- الحصة 2:

النابغة:  االبتدائية  املدرسة 
آالف  )ستة  6000.00درهم 

درهم(
- الحصة 3:

ابن  االبتدائية  املدرسة 
14.000.00درهم  زيدون: 

)أربعة عشرة ألف درهم(
- الحصة 4:

الوحدة:  االبتدائية  املدرسة 
)خمسة  5000.00درهم 

آالف درهم(
* شهادة التأهيل والتصنيف 

من وزارة التجهيز والنقل:
A :القطاع

A5 :التاهيل
الصنف: 5

يجب على املتنافسني اإلدالء 
مصادق  أو  أصلية  بنسخة 
من  لألصل  مطابقتها  على 
والتصنيف  التأهيل  شهادة 
مصالح  طرف  من  مسلمة 
والنقل وفق  التجهيز  وزارة 
الجدول  في  مدرج  هو  ما 

ملف  سحب  يمكن  أعاله. 
مصلحة  من  العروض  طلب 
واملالية  اإلدارية  الشؤون 
والتجهيزات  والبناءات 
للمديرية  واملمتلكات 
مرس  الفداء  االقليمية 
مقرها  )الكائن  السلطان 

بالعنوان السالف ذكره(.
من  تنزيله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
إرسال ملف طلب  كما يمكن 
املتنافسني،  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 

من   19 املادة  في  الواردة 
العمومية  الصفقات  مرسوم 
الصادر في   349-12-2 رقم 
لـ  املوافق  األولى  8 جمادى 

20 مارس 2013.
من  كل  يكون  أن  ويجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
27 و29  املادتني  ملقتضيات 
املشار  املرسـوم  من  و31 

إليه أعاله.
ملفات  إيداع  يمكن 
بطريقة  املتنافسني 
ملقتضيات  طبقا  الكترونية 
االقتصاد  وزير  قرار 

 14-20 رقم  واملالية 
القعدة  ذي   08 في  الصادر 
  )2 0 1 4 0شتنبر 4 (1 4 3 5
مساطر  بتجريد  املتعلق 
إبرام الصفقات العمومية من 
تسليمها  أو  املادية  الصفة 
طلب  لجنة  لرئيس  مباشرة 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.
املـثـبـتــة  الـوثـائـق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الـواجــب 
في  عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من  و8   4 رقم  املادة 

االستشارة.
ع.س.ن/3358/ا.د

ع.س.ن /3350/ إدع.س.ن /3349/ إد

ع.س.ن /3359/ إد
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 أكد المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن المالحظات 
عملية  بخصوص  المجلس  مالحظو  استقاها  التي 
والجهوية  التشريعية  االنتخابات  برسم  االقتراع 
والمحلية لثامن شتنبر »ال تمس بشكل عام بمؤشرات 

الشفافية«.
وأوضح المجلس في تقريره المتعلق بمالحظة هذا 
آمنة  رئيسته،  قدمته  والذي  االنتخابي،  االستحقاق 
بوعياش، خالل ندوة صحافية الخميس بالرباط، أن 

عملية االقتراع »مرت طبقا للمساطر المحددة«.
ومن جهة أخرى، أبرز التقرير انخفاض عدد حاالت 
العنف التي تم تسجيلها خالل فترة الحملة االنتخابية 
وخالل يوم االقتراع بالمقارنة مع االستحقاقات السابقة. 
وفي انتظار تدقيق هذه الحاالت وإحصائها والتحقيق 
فيها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية من طرف 
الوطني لحقوق  المجلس  أدان  المختصة،  السلطات 
اإلنسان كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها وشدد 
قدرات  ودعم  لحمالتها  األح��زاب  تأطير  أهمية  على 

القائمين على تدبيرها.
وفي السياق ذاته، طالب المجلس بتوسيع ممارسة 
حرية التعبير التي ميزت االنتخابات سواء في الفضاء 
ذلك دعاة  االفتراضي، بما في  أو  الواقعي  العمومي 
لكل  الفضاء  إلى توسيع  داعيا  االنتخابات،  مقاطعة 
التعابير ومراجعة الفصول القانونية التي تحد من 

ممارستها.
كما أبدى المجلس استغرابه لالتهامات المتبادلة 
خالل  أح��زاب  أربعة  بين  خاصة  المال،  باستعمال 
آليات  إعمال  أهمية  على  مؤكدا  االنتخابية،  الحملة 
مؤشرات  لتعزيز  القانون  يتيحها  التي  االنتصاف 

نزاهة االنتخابات.
اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  تقرير  وأشار 
الذين  الوطنيين  للمالحظين  العدد اإلجمالي  أن  إلى 
تم اعتمادهم بلغ 4323 مالحظا ومالحظة مقابل 3953 
من  دوليا  مالحظا   152 و  السابقة،  االنتخابات  في 
المجلس  71 مالحظة. كما بلغ عدد مالحظي  بينهم 
568 بينما كان عدد المالحظين في االنتخابات السابقة 

ال يتجاوز 412.
كما أكد المجلس أن نسبة المشاركة المرتفعة برسم 
استحقاقات الثامن من شتنبر، تعتبر ركيزة »تضمن 

توطيد وتمكين المغاربة من حقوقهم«.

وأوضح أن المستجدات القانونية النتخابات 2021 
للمجتمع  السياسية  التمثيلية  توسيع  على  عملت 
المرأة عبر  االنتخابي، وتعزيز مشاركة  القاسم  عبر 
اللوائح الجهوية، وتوسيع المشاركة السياسية في 
االنتخابات وفي عملية التصويت بتحديد يوم واحد 

لثالثة استحقاقات، وذلك رغم الحالة الوبائية.
كما سجل المجلس، في إطار متابعته لبعض أشكال 
المالحظة المواطنة لالنتخابات، توسع دائرة مشاركة 
المواطنين والمواطنات عبر مواقع التواصل االجتماعي 
وبروز مجموعة من المبادرات المواطنة التي عملت على 
خلق منصات للتفاعل بين المواطنين حول البرامج 

االنتخابية لمختلف األحزاب والهيئات السياسية.
وسجل التقرير أيضا تطورا في عدد الترشيحات 
المقدمة برسم االستحقاقات الثالثة لسنة 2021 مقارنة 
بسابقاتها، وترشيحات الشباب، وكذلك النسبة المرتفعة 
لترشح المنتخبين المنتهية واليتهم بما يفوق 66 في 

المائة من الدوائر الخاصة بمجلس النواب.
األولية  الخالصات  أف���ادت  آخ��ر،  صعيد  وعلى 
للمجلس بأن المعطيات المتعلقة بحضور النساء في 
االستحقاقات الثالثة تؤكد استمرار التفاوت بين تطور 
المنظومة القانونية والعقليات في المجتمع، مسجلة 
المرأة  لمشاركة  القانونية  اآلليات  عززت  بينما  أنه 
في الحياة السياسية، يبدو أثر القانون على التمكين 
السياسي للمرأة عبر تحسين وضعها االعتباري في 

المجتمع كان »محدودا وبطيئا«.
وعبر المجلس بهذا الخصوص عن انشغاله العميق 
بالحدث غير المسبوق المتمثل في حجب صور نساء 
»مرشحات بدون وجوه« على الملصقات االنتخابية.

إشكالية  وج��ود  عند  المجلس  تقرير  توقف  كما 
العدالة المجالية في برامج عدد من األحزاب، مشددا 
على أهمية مراعاة دور الوحدات المجالية في إنتاج 
الثروة وتعزيز فعلية الحقوق وضمان تكافؤ الفرص 

والمساواة بين الجميع.  
لحقوق  الوطني  المجلس  ثمن  أخ��رى  جهة  من   
اإلنسان احترام دورية وانتظام االنتخابات في ظروف 
المؤسسات  سير  لضمان  مسبوقة  وغير  استثنائية 

التمثيلية للمجتمع.
تجري  االستحقاقات  »هذه  أن  المجلس  وأوضح 
عميقة،  مجتمعية  تحوالت  بضغط  يتسم  سياق  في 

وأخرى ناشئة مرتبطة باآلثار الناجمة عن التداعيات 
الكبيرة لكوفيد- 19 وما نجم عنها من أضرار ومخلفات 
على المستوى االقتصادي واالجتماعي وتراجع مبدأ 

التضامن والتعاون الدولي للحد من ثقل الجائحة«.
ضمن  كذلك  جرت  االستحقاقات  هذه  أن  وأضاف 
مقارنة  التغييرات  من  مجموعة  عرف  قانوني  إطار 
باالنتخابات السابقة لسنتي 2015 و2016، والسيما 
تنظيم ثالثة استحقاقات في يوم واحد ألول مرة في 

تاريخ االنتخابات بالمغرب.
وسجل المجلس أن المغرب اختار في هذه الظرفية 
االستثنائية غير المسبوقة »عدم تأجيل االنتخابات كما 
قررت بعض الدول«، معتبرا أن ذلك فرض على السلطات 
العمومية وكل الفاعلين تحديا مزدوجا يتجلى في أهمية 
الحفاظ على انتظام العملية االنتخابية وتكييفها مع 
السياق االستثنائي للجائحة وضرورة حماية الصحة 
مختلف  تؤدي  أن  دون  والحيلولة  جهة،  من  العامة 
محطات الدورة االنتخابية )استعدادات ما قبل الحملة 
يوم  بها،  المرتبطة  والتجمعات  الحملة  االنتخابية، 
االقتراع وإعالن النتائج( إلى انتشار الفيروس وتدهور 

تقرير  في  أخرى. وجاء  الوبائية من جهة  الوضعية 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بهذا الخصوص أنه 
» لعلها المرة األولى التي تجد فيها السلطات العمومية 
والمدافعون عن حقوق اإلنسان وآليات الديمقراطية 
صيغ  عن  بالبحث  مطالبين  أنفسهم  القانون  وحكم 
لتنظيم العملية االنتخابية القادرة على تحقيق نوع من 
التوازن بين حماية الحقوق السياسية والمدنية باعتبار 
االنتخابات أحد أهم أشكال ممارستها والحفاظ على 
الحق في الصحة والحق في الحياة اللذين يتهددهما 

خطر تفشي الجائحة«.
السلطات  أن  الصدد،  هذا  في  المجلس  وسجل 
في  القيود  من  مجموعة  فرض  إلى  لجأت  العمومية 
خالل  وخاصة  االنتخابية،  العملية  مراحل  مختلف 
الحمالت والتي تشكل الحلقة األساسية في التواصل 
والتفاعل بين المرشحين والناخبين، معتبرا أن هذه 
ذات  و«تبقى  الضرورة«  لمعيار  »تستجيب  القيود 
ضمن  وتدخل  الموضوع  حيث  من  شرعي«  أساس 
لتدبير  بالحكومة  القانون  أناطها  التي  الصالحيات 

حالة الطوارئ الصحية.

في تقرير للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول انتخابات 8 شتنبر :

  المالحظات التي ا�شتقاها المجل�س ال تم�س، ب�شكل عام، بم�ؤ�شرات ال�شفافية 
  ارتفاع ن�شبة الم�شاركة »ركيزة ت�شمن ت�طيد وتمكين المغاربة من حق�قهم« 

وزارة الداخلية تعلن عن 
المعطيات الم�ؤقتة المتعلقة 
بت�زيع مقاعد االنتخابات 

الت�شريعية والجماعية والجه�ية 

إثر  أنه على  الداخلية  لوزارة  ذكر بالغ 
انتهاء عملية فرز وإحصاء األصوات الخاصة 
النواب وأعضاء  بانتخاب أعضاء مجلس 
المجالس الجماعية ومجالس الجهات، فإن 
المعطيات المؤقتة المتعلقة بتوزيع المقاعد 
برسم المجالس المذكورة يمكن تقديمها على 

النحو التالي:

لمجلس  بالنسبة  المقاعد  توزيع   : أوال 
النواب:

- حزب التجمع الوطني لألحرار 102 مقعد
- حزب األصالة والمعاصرة 86 مقعدا

- حزب االستقالل 81 مقعدا
- حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 

35 مقعدا
- حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا

∙ حزب التقدم واالشتراكية 21 مقعدا
∙ حزب االتحاد الدستوري 18 مقعدا

∙ حزب العدالة والتنمية 13 مقعدا
∙ األحزاب السياسية األخرى 10 مقاعد

 ثانيا : توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس 
الجماعات والمقاطعات:

- حزب التجمع الوطني لألحرار 995 9 
مقعدا

- حزب األصالة والمعاصرة 210 6 مقعدا
- حزب االستقالل 600 5 مقعد

- حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
415 2 مقعدا

- حزب الحركة الشعبية 253 2 مقعدا
- حزب االتحاد الدستوري 1626 مقعدا 
- حزب التقدم واالشتراكية 532 1 مقعدا

- حزب العدالة والتنمية 777 مقعدا
- األحزاب السياسية األخرى 525 1 مقعدا

ثالثا: توزيع المقاعد الخاصة بمجالس 
الجهات:

 196 لألحرار  الوطني  التجمع  حزب   -
مقعدا

- حزب االستقالل 144 مقعدا
- حزب األصالة والمعاصرة 143 مقعدا 
للقوات  االش��ت��راك��ي  االت��ح��اد  ح��زب   -

الشعبية 48 مقعدا
- حزب الحركة الشعبية 47 مقعدا 

- حزب االتحاد الدستوري 30 مقعدا 
- حزب التقدم واالشتراكية 29 مقعدا
 - حزب العدالة والتنمية 18 مقعدا

- األحزاب السياسية األخرى 23 مقعدا

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

مرضية فادخلي  في عبادي و ادخلي جنتي  «
 صدق اهلل العظيم

والدة يحيى مطواط يف ذمة اهلل
إلى عفو هلل  انتقلت   
أخينا  والدة  ورحمته 
املرحومة  املطواط  يحيى 
بروز محجوبة وذلك يوم   

6 شتنبر 2021 بتازة.
وبهذه املناسبة األليمة 
املغربي  املرصد  يتقدم 
والتطرف  االرهاب  لبنذ 
نيابة عن جميع أعضائه 
وزوجته  يحيى  ألخينا 

سعيدة،  العزيز،  عبد  وأخواته:  اخوانه  وإلى  نورة  السيدة 
سميرة، كريمة، عتيقة وفاطمة وكذا إلى جميع عائلتا املطواط 
والبروز بأحر التعازي راجني من العلي القدير أن يلهمهم 
الصبر والسلوان راجني من العلي   القدير أن   يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته،   ويسكنها فسيح جناته ويتقبلها في   الفردوس 
األعلى مع النبيئني والصديقني وحُسن أوالئك رفيقا ويلهم 

ذويها وسائر األحباب الصبر والسلوان  .  

إنا هلل وإنا إليه راجعون

دوالكروا«،  »أوجين  دائ���رة  أش���ادت 
لحقوق  الوطني  المجلس  اعتمدها  التي 
اإلنسان، لقيادة وفد من 14 منتخبا فرنسيا 
للمشاركة في مراقبة االنتخابات التشريعية 
والجهوية والمحلية، بالسير الجيد لهذا 
االقتراع الذي ارتقى ب� »المملكة إلى قاطرة 

ديمقراطية«.
وأكدت األمينة العامة للدائرة خديجة 
أخرى  مرة  أثبت  »المغرب  أن  الكمراوي 
أن  مبرزة  الديمقراطي«،  نظامه  متانة 
المملكة القوية بدستورها، أدركت كيفية 
تنظيم هذا المسلسل االنتخابي بسالسة. 
وأضافت أن هذه الجرأة ارتقت مرة أخرى 

بالمملكة إلى قاطرة ديمقراطية.
لها توصلت وكالة  وسجلت، في بيان 
المغرب العربي لألنباء بنسخة منه، أول 
أمس الخميس »بصفتي فرنسية مغربية، 
شاهدة  كنت  كوني  كبير  بفخر  أشعر 
على هذه األجندة الناجحة، وذلك بفضل 
تعبئة مصالح الدولة والسلطات المحلية 
والمنظمات السياسية والمجتمع المدني 

المغربي«.
يذكر أن بعثة المراقبة لدائرة »أوجين 

دوالكروا« كانت حاضرة في جميع مناطق 
مركز   430 زي��ارة  من  وتمكنت  المملكة. 
في  االقتراع، السيما  يوم  تصويت خالل 
مدن العيون وكلميم وبن جرير ومراكش 
والرباط  وتمارة  وفاس  وأكادير  وطنجة 

وسال والعديد من القرى.
وقد مكن هذا الحضور، البعثة من تكوين 
»نظرة شاملة بشأن جميع المراكز، سواء 
في الوسط القروي أو في المناطق شبه 
الكثافة  ذات  المراكز  في  أو  الحضرية 

السكانية«.
في   14 ال�  المراقبين  جميع  وش��ارك 
وف��رز  االق��ت��راع  م��راك��ز  وإغ���الق  افتتاح 

األصوات.
قدم  أول��ي  تقرير  ال��دائ��رة في  وأك��دت 
الوطني  المجلس  رئيسة  إلى  الخميس 
أنه  بوعياش،  أمينة  اإلن��س��ان  لحقوق 
لرئيسة  ح��ادث  أي  عن  اإلب��الغ  يتم  »لم 
اليوم  هذا  تنسيق  عن  المسؤولة  البعثة 

االنتخابي«.
كما أكدت بعثة المراقبة على التنظيم 
الجيد لالقتراع من خالل »نظام وإجراءات 
مراكز  عن  النظر  بغض  متطابقة  اقتراع 

سواء  المملكة،  أرجاء  كافة  في  االقتراع 
دور  أو  اللوجستي  التنظيم  حيث  من 
المسؤولين فيها، وحتى التحديد المسبق 

لمركز االقتراع بالنسبة لكل ناخب«.
على  »الحرص  ال��ب��ع��ث��ة  والح��ظ��ت 
االقتراع  مراكز  من  العديد  في  المناصفة 
)...(؛ هذه المناصفة ضرورية، كونها تتيح 
للناخبة الشعور براحة أكبر خالل عملية 

التصويت«.
أيضا،  ت��م،  أن��ه  إل��ى  البعثة  وأش��ارت 
قبل  من  بوضوح  المراقب  »دور  تحديد 
على  م��ؤك��دة  االقتراع«،  م��راك��ز  رؤس���اء 
المخصص  وال��وق��ت  االستجابة  »مدى 
لمختلف األسئلة التي صاغها المنتخبون 

الفرنسيون«.
»تم  أن��ه  المراقبة  بعثة  أك���دت  كما 
تخصيص نفس المعاملة لكافة المرشحين، 
األح��زاب  مختلف  ممثلي  تعبئة  وتمت 
بطريقة  االقتراع  مكاتب  في  السياسية 

منتظمة، خاصة في المراكز الحضرية«.
الدائرة،  وفي تقريرها األولي، سجلت 
خالل  مراقبة  بعثة  إيفاد  لها  سبق  التي 
االنتخابات التشريعية لسنة 2016، على 

وجه الخصوص، »إقباال كبيرا للغاية في 
األقاليم الجنوبية خالل الساعات األولى 
الفتتاح مكاتب التصويت، في حين تمت 
مالحظة ارتفاع في نسبة المشاركة بعد 
المراكز  ف��ي  م��س��اء  الخامسة  الساعة 
الحضرية خالل الساعة األخيرة لالقتراع«.

إيالء  »تم  أنه  المراقبة  بعثة  وأك��دت 
اهتمام خاص لألشخاص محدودي الحركة، 
والذين تمت مساعدتهم من قبل الموظفين 
في بعض الحاالت، وأيضا عبر الالفتات 
في مراكز أخرى«، مبرزة »احترام التدابير 
الصحية الوقائية من قبل رؤساء المكاتب، 

وأيضا من قبل الناخبين«.
يذكر أنه منذ سنة 2014، شاركت دائرة 
األح��داث  أب��رز  ف��ي  دوالكروا«  »أوجين 

لعالقات الصداقة الفرنسية-المغربية.
عشرات  تضم  التي  الدائرة،  وتمكنت 
األطياف  كافة  يمثلون  الذين  المنتخبين 
السياسية، من إيجاد مكانة لها في المشهد 

المؤسساتي بين باريس والرباط.
وتهدف الدائرة، التي تنخرط في القضايا 
االقتصادية والثقافية والديمقراطية، إلى 

تعزيز الشراكات بين البلدين.

دائرة اأوجين دوالكروا: 
اقتراع 8 �شتنبر ارتقى بالمغرب اإلى »قاطرة ديمقراطية«  

مالحظ� الجمعية البرلمانية لمجل�س اأوروبا ي�شيدون 
بـ »نزاهة« و»�شفافية« انتخابات 8 �شتنبر

الجمعية  م��الح��ظ��و  أش����اد 
أوروب���ا،  لمجلس  البرلمانية 
بالرباط،  الخميس  أم��س   أول 
ب�«نجاح« االنتخابات التشريعية 
تميزت  ال��ت��ي  شتنبر  ل��ث��ام��ن 
عبر  و«الشفافية«  ب�«النزاهة« 
وجرت  المملكة،  تراب  مجموع 
ب���ال���م���وازاة م��ع االن��ت��خ��اب��ات 

الجماعية والجهوية.
المكلف  الجمعية  وفد  وهنأ 
بمالحظة االنتخابات التشريعية، 
اإليطالي،  النائب  يقوده  والذي 
ألبرتو ريبوال، الشعب المغربي 
على هذه االنتخابات التي جرت 
ف��ي أج���واء م��ن االن��ض��ب��اط في 
محمد  الملك  جاللة  قيادة  ظل 
ب�«احترافية«  مشيدا  السادس، 
ه��ذه  نظمت  ال��ت��ي  ال��س��ل��ط��ات 

االستحقاقات.
الوقت  ف��ي  ال��وف��د،  وأع���رب 
ذاته، عن ارتياحه الرتفاع نسبة 
المشاركة في هذه االستحقاقات 
ال��ت��ي ف��اق��ت 50 ف��ي ال��م��ائ��ة، 

مقارنة  نقاط  سبع  ب��زي��ادة  أي 
بتشريعيات 2016.

هاته  تنظيم  أن  الوفد  وأك��د 
االنتخابات، في آجالها المحددة 
ف���ي خ��ض��م ال��م��وج��ة ال��ث��ال��ث��ة 
للجائحة، يعكس التزام المغرب 
وتشبثه  انفتاحه  على  بالحفاظ 
بأعلى معايير الديمقراطية ودولة 
أن  إلى  والقانون، مشيرا  الحق 
الدولة  بذلتها  التي  الجهود 
واسعة  مشاركة  على  للتشجيع 
وأكثر شموال وتمثيلية » تستحق 

التقدير«.
وزار الوفد، الذي انقسم إلى 
مراكز  م��ن  العديد  ف��رق،  سبع 
والدار  الرباط  بمدن  التصويت 
حيث  ومراكش  وفاس  البيضاء 

تابع سير العملية االنتخابية.
ندوة  خالل  ريبوال،  ووص��ف 
ص��ح��ف��ي��ة خ��ص��ص��ت ل��ت��ق��دي��م 
خالصات بعثة المالحظة، هاته 
االستحقاقات ب�«الناجحة« وذلك 
على الرغم من بعض التحديات 

المرتبطة من جهة بتنظيم اقتراع 
وتعديل  ذات��ه  اليوم  في  ثالثي 
ومن  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  المنظومة 
 19 كوفيد  بجائحة  أخرى  جهة 
التي تحمل العديد من المخاطر، 
عن  االمتناع  الخصوص  وعلى 

التصويت.
»التصويت  أن  على  وش��دد 
قمنا  التي  االق��ت��راع  مراكز  في 
في  منظم  جد  كان  بمالحظتها 
أعضاء  غالبية  أن  كما  مجمله، 
متعاونين  جد  كانوا  المكاتب 
مسلسل  وأن  مالحظينا،  م��ع 
 ،« بالشفافية  اتسم  التصويت 
المغربية،  بالسلطات  مشيدا 
وخاصة المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان، على » روح تعاونهم«.

بعض  إلى  بالمقابل،  وأشار، 
ح��االت ع��دم اح��ت��رام إج���راءات 
غير  ه��ي  »والتي  التصويت، 
أسفه  ع��ن  م��ع��رب��ا  متعمدة«، 
لغياب ولوجية األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة إلى عدد من 

مراكز االقتراع. وهي المالحظة 
جميع  في  كذلك  »تسجل  التي 

البلدان األوروبية ».
البرلماني  النائب  وس��ج��ل 
التي  الجهود  كبير«  »بارتياح 
يبذلها المغرب لتحسين مشاركة 
السياسية،  الحياة  في  المرأة 
مشيدا، في هذا الصدد، باعتماد 
التي  الجديدة  الجهوية  القائمة 
تمهد الطريق من أجل رفع تمثيلية 

المرأة في البرلمان.
من جهة أخرى، أعرب ريبوال 
في  المسجل  للتأخير  أسفه  عن 
التي  التعديالت  المصادقة على 
»قبل  االنتخابي  القانون  همت 
انطالق  م��ن  فقط  قليلة  أشهر 
الحملة الرسمية«، داعيا البرلمان 
الجديد إلى إدخال تحسينات في 

هذا االتجاه.
وشدد، في هذا السياق، على 
جديد  تقسيم  إج���راء  ض���رورة 
للدوائر المحلية التي من شأنها 
أن تعكس بشكل أفضل التغيرات 

في التوزيع الديموغرافي بالبالد، 
مالئم  قانوني  إطار  إعداد  وكذا 
لتحسين شفافية تمويل الحمالت.
ك��م��ا أع����رب رئ��ي��س ال��وف��د 
المغاربة  رؤي���ة  ف��ي  أم��ل��ه  ع��ن 
يمارسون  بالخارج  المقيمين 
حقهم الدستوري في التصويت، 
معتبرا أن الجالية المغربية يمكن 
أن يكون لها تأثير إيجابي على 
نسبة المشاركة في االنتخابات.
البرلمانية  الجمعية  وتالحظ 
االنتخابات  أوروب����ا  لمجلس 
التشريعية للمرة الثالثة بدعوة 
من المملكة. وضم وفد الجمعية 
11 عضوا يمثلون المجموعات 
السياسية الخمس في الجمعية 
 10 من  وينحدرون  البرلمانية، 
دول أوروبية مختلفة، إضافة إلى 
خبير قانوني من لجنة البندقية.
ويتمتع البرلمان المغربي، منذ 
من  شريك  بوضع   ،2011 سنة 
أجل الديمقراطية لدى الجمعية 

البرلمانية لمجلس أوروبا.

البرتغال تهنئ المغرب على حسن سير انتخابات 8 شتنبر
هناأت البرتغال، اأول اأم�س الخمي�س، المغرب 

على ح�شن �شير االنتخابات الت�شريعية، 
الجماعية والجه�ية

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية على حساباتها 
الرسمية بمواقع التواصل االجتماعي، أن »البرتغال تهنئ 
المغرب على االنتخابات التشريعية، الجهوية والمحلية التي 
أجريت يوم أمس، والتي راهنت على مشاركة أكبر عدد من 

الناخبين على اإلطالق«.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية »نتمنى كل 

التوفيق لممثلي الشعب المغربي الذين جرى انتخابهم«.
ونظم المغرب، ألول مرة في الحياة الديمقراطية لمؤسساته، 
الجماعية  )التشريعية،  واحد  يوم  في  استحقاقات  ثالثة 
والجهوية(، مع نسبة مشاركة بلغت 50,35 في المائة على 

المستوى الوطني.
وكما جرت العادة، توافد المواطنون بكثافة على مكاتب 
التصويت في األقاليم الجنوبية للمملكة، حيث بلغت نسبة 
المشاركة 66,94 بالمائة في جهة العيون-الساقية الحمراء، 
63,76 بالمائة في جهة كلميم-واد نون، و58,30 بالمائة في 

جهة الداخلة-وادي الذهب.

البرلمان العربي ي�ؤكد اأن العملية االنتخابية 
بالمملكة المغربية جرت بكل حيادية و�شفافية 

وبان�شباط و�شال�شة واأمان

جرت  التي  االنتخابات  عملية  أن  العربي  البرلمان  أكد 
األربعاء بالمغرب، تمت بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشيرا 
إلى أن الوفد لمس من خالل تواجده الميداني وتفقده لعدد من 
اللجان والمراكز االنتخابية، تنافسية وحيادية لكافة جوانب 
العملية االنتخابية والتي تمت وفق األنظمة القانونية ذات 

الصلة باالنتخابات.
وأشاد البرلمان العربي في بيان بكافة اإلجراءات والتدابير 
االحترازية التي اتبعتها المملكة المغربية إلتمام هذه العملية 
االنتخابية، مبرزا أنها تمت بانضباط وسالسة وأمان رغم 
جائحة  ظل  في  أجمع  العالم  يواجهها  التي  التحديات 

»كورونا«.
وقال حسن بن علي المدحاني، رئيس وفد البرلمان العربي 
بالمملكة  االنتخابات  العملية  سير  متابعة  في  المشارك 
إن  االنتخابية،  العملية  اختتام  عقب  بيان  في   ، المغربية 
الرباط  بمدن  االنتخابية  اللجان  من  بزيارة عدد  قام  الوفد 
وطنجة وسال والدار البيضاء بإجمالي عدد مكاتب انتخابية 

100 مكتب مسجل بها أكثر من 55 ألف ناخب.
المغربية  الحكومة  اتبعتها  التي  ب��اإلج��راءات  وأش��اد 
والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان إلتمام العملية االنتخابية، 
وكذلك تأمين الترتيبات اللوجستية والفنية الالزمة لحسن 
سير هذا االستحقاق مشيرا إلى أن الوفد سيقوم برفع تقرير 

مفصل عن االنتخابات إلى رئيس البرلمان العربي.

الجامعة العربية ... االنتخابات المغربية 
اأتاحت للناخبين اأداء واجبهم االنتخابي بكل حرية

سجلت بعثة جامعة الدول العربية لمالحظة االنتخابات 
التي جرت األربعاء بالمغرب، أن هذه االستحقاقات »جرت 
القانوني للعملية االنتخابية و  وفقا لما نص عليه اإلطار 
المعايير وااللتزامات الدولية، وأتاحت للناخبين أداء واجبهم 

االنتخابي بكل حرية«.
وأكدت البعثة في بيان تمهيدي أنه لم يتم رصد أية تجاوزات 
من شأنها التأثير بشكل جوهري على نتائج هذه االنتخابات، 
معربة عن ارتياحها لإلعداد والتنظيم الجيد لعملية التصويت 

وألجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها االنتخابات.
وأشاد البيان بالدور الذي اضطلعت به وزارة الداخلية 
خالل هذه االنتخابات في ظل العديد من التحديات على رأسها 
جائحة كورونا ودمج استحقاقين انتخابيين، مبرزة بهذا 
الشأن أن وزارة الداخلية »تمكنت من تخطي ومعالجة العديد 
من المشاكل والصعوبات التي صاحبت العملية االنتخابية، 
مستعينة بالخبرات الكبيرة التي اكتسبتها خالل إشرافها على 
العديد من االستحقاقات االنتخابية التي جرت في المغرب 

على مدار السنوات الماضية«.
كما رصدت البعثة الدور الحيوي الذي لعبته وسائل اإلعالم 
المغربية المختلفة خالل مختلف مراحل العملية االنتخابية 
، حيث قامت بعمل التغطية اإلعالمية ليوم التصويت، وكانت 
متواجدة في عدد كبير من مراكز التصويت بداية من ساعات 
الصباح األولى من يوم التصويت وحتى االنتهاء من عملية 

العد والفرز .
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وحيد مبارك

رئيس  العلوي،  الطاهر  موالي  البروفسور  أعلن 
اللجنة الوطنية العلمية والتقنية للتلقيح، في تصريح لـ 
"االتحاد االشتراكي" عن إمكانية االنتقال لتلقيح األطفال 
ما بني 3 سنوات و 11 سنة في مرحلة الحقة، مشددا 
على أن هناك تفكيرا جادا لإلقدام على هذه الخطوة بعد 
إتمام املرحلة األولى املتمثلة في تلقيح الفئات العمرية 
17 سنة، التي اعتبرها مستقبل املغرب.  12 و  ما بني 
املرتقبة  الخطوة  هذه  أن  الصحي  الخبير  وأوضح 
األمن  منسوب  من  يرفع  آخر  مناعيا  طوقا  ستكون 
من  وسيعزز  الوبائية،  الجائحة  مواجهة  في  الصحي 
املجهودات املبذولة لعودة الحياة إلى طبيعتها وتجاوز 
تبعات  من  ومتحوراته   19 كوفيد  فيروس  خلفه  ما 

صحية واقتصادية واجتماعية مختلفة.
وأبرز الخبير الصحي، أن تلقيح اليافعني واألطفال 
ما بني 12 و 17 سنة لم يكن واردا في البداية، لكن تبّينت 
الحاجة إلى ذلك في مرحلة من مراحل تطور الفيروس، 
هم  األطفال  أن  إلى  العلمية  الدراسات  أن خلصت  بعد 
أية  عليهم  تظهر  أن  دون  الداء  بهذا  لإلصابة  عرضة 
أعراض، ويمكنهم نقل العدوى بشكل واسع لألشخاص 
األكثر  مزمنة،  بأمراض  واملصابني  السن  في  املتقدمني 
إلى  تصل  قد  التي  الوخيمة  الصحية  للتبعات  عرضة 
أن  للتلقيح،  الوطنية  اللجنة  رئيس  وأشار  الوفاة.  حّد 
املغرب شرع في التلقيح مبكرا ويتوفر اليوم على خبرة 

كبيرة في هذا املجال، مشددا على أن اللقاحات تمكن من 
تفادي الصعوبات املرضية الكبيرة والخطيرة، مضيفا 
تقوم  وغيرهما،  والصني  أمريكا  ومنها  عديدة  دوال  أن 
بتلقيح الصغار ابتداء من سنتهم الثالثة فما فوق، وذلك 
الخطوة،  هذه  أهمية  العلمية  الدراسات  أكدت  أن  بعد 

ومن املحتمل أن يتم اتخاذ نفس القرار في بالدنا.
بالروح  العلوي  الطاهر  موالي  البروفسور  وأشاد 
وهم  واألمهات  اآلباء  بها  يتحلى  التي  اإليجابية 
التلقيح  مراكز  صوب  وبناتهم  أبناءهم  يصطحبون 
املحدثة على مستوى مجموعة من املؤسسات التعليمية 

سواء  األولى،  الجرعة  لتلقي  الوطني،  الصعيد  على 
بأن  مؤكدا  اختياري،  بشكل  سينوفارم  أو  فايز  بلقاح 
و   12 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  امللقحني  عدد 
ونّوه  يومي.  بشكل  كبير  تصاعد  في  هو  سنة   17
املتحدث باملجهودات الجبارة التي تبذلها األطر الطبية 
والصحية بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية ووزارة 
التربية الوطنية، لكي تمر هذه العملية بالشكل املطلوب، 
املوجهة  للتلقيح  الوطنية  الحملة  ذلك شأن  في  شأنها 
لكافة املغاربة بشكل عام لبلوغ املناعة الجماعية والحد 

من اتساع رقعة العدوى.
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الشؤون  في  األمريكي  الخبير  اعتبر 
املكثفة  املشاركة  أن  دارك،  كالفني  املغاربية، 
اقتراع  في  للمملكة  الجنوبية  األقاليم  لساكنة 
ثامن شتنبر تؤكد أنهم يريدون إسماع صوتهم 
بشأن املسار الديمقراطي واستثماره للمساهمة 
أسفه  عن  معربا  املغرب«،  مستقبل  بناء  في 
األراضي  على  تندوف،  في  املحتجزين  لكون 
أو  التعبير  على  القدرة  يملكون  ال  الجزائرية، 

تقرير مصيرهم.
وقال دارك، في تصريح ملكتب وكالة املغرب 
أعلى  تسجيل  بواشنطن،«إن  لألنباء  العربي 
نسبة مشاركة وطنية في األقاليم الجنوبية يدل 
على أمرين: األول أن ساكنة الصحراء لها صوت 
هؤالء  أن  والثاني  الديمقراطية،  العملية  في 
املواطنني عاقدون العزم على استثمار صوتهم 

للمساهمة في بناء مستقبل املغرب«.
حرمان  اإلجحاف  »من  أنه  الخبير  واعتبر 
مخيمات  في  املحتجزين  الصحراويني 
الصوت  هذا  من  بالجزائر،  +البوليساريو+ 

وبالتالي توظيفه في بناء مستقبلهم«.
ثامن  اقتراع  في  املشاركة  نسب  أن  يذكر 
عنها  أعلنت  التي  األرقام  وفق  بلغت،  شتنبر 
بالعيون- املائة  في   66,94 الداخلية،  وزارة 

بكلميم- املائة  في  و63,76  الحمراء،  الساقية 
بالداخلة-واد  املائة  في  و58,30  نون،  واد 
الذهب، وتجاوزت هذه الجهات الثالث باألقاليم 
الجنوبية للمملكة، بشكل كبير، نسبة 50,18 في 
وتعليقا  الوطني.  الصعيد  على  املسجلة  املائة 
الخبير  اعتبر  االنتخابات،  هذه  نتائج  على 
في  التغيير  طالها  كثيرة  »أمورا  أن  األمريكي 
املغرب واملنطقة والعالم منذ 2011، وهي السنة 
التي قاد فيها حزب العدالة والتنمية الحكومة«.

»الدينامية  أن  إلى  السياق،  وأشار في هذا 
ساهمت  التي  والظروف  السياسي  والحراك 
للناخبني  العدالة والتنمية  في استقطاب حزب 
سنة  في  نفسها  هي  ليست  سنوات  عشر  قبل 

.»2021
 RC( مركز  رئيس  دارك،  ويرى 
سواء تعلق األمر  أنه«   )Communications
باملغرب أو الواليات املتحدة أو أي ديمقراطية 
أخرى في العالم، فإنه يجب على األحزاب أن 
 تبتكر سياسات ورؤى تحظى بقبول الناخبني«.

بالنسبة  املحك   « إن  القول،  إلى  وخلص 
لألحزاب الليبرالية، من اآلن فصاعدا، يتمثل 
الصلة  فقدان  وعدم  رؤيتهم  تجسيد  في 

بالناخبني وبتطلعاتهم«.

أشاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى 
بالجهود  بالقاهرة،  الخميس  الخارجية،    وزراء 
التي يبذلها جاللة امللك امللك محمد السادس، رئيس 

لجنة القدس، في الدفاع عن املدينة املقدسة.
دورته  أعمال  ختام  في  املجلس،  أشاد  كما 
أجل  من  امللك  جاللة  بمجهودات   156 الـ  العادية 
دعم صمود الشعب الفلسطيني، مثمنا الدور الكبير 
التابعة  القدس  مال  بيت  وكالة  به  تضطلع  الذي 

للجنة القدس في هذا الصدد.
واإلسالمية  العربية  املسؤولية  على  وأكد 
الجماعية تجاه القدس، داعيا كافة الدول واملنظمات 
العربية واإلسالمية والصناديق العربية ومنظمات 
لتنفيذ  الالزم  التمويل  توفير  إلى  املدني،  املجتمع 
املشاريع الواردة في الخطة االستراتيجية للتنمية 
 )2018-2022( الشرقية  القدس  في  القطاعية 
التي تقدمت بها دولة فلسطني بهدف إنقاذ املدينة 
أهلها  صمود  وتعزيز  مقدساتها  وحماية  املقدسة 
اإلسرائيلية  واملمارسات  الخطط  مواجهة  في 

لتهويد املدينة وتهجير أهلها.
الدول  جميع  العرب  الخارجية  وزراء  وطالب 
املتحدة  األمم  عن  الصادرة  القرارات  بتنفيذ 
القضية  بخصوص  لليونسكو  التنفيذي  واملجلس 
العاملي  التراث  لجنة  ذلك  في  بما  الفلسطينية، 
التابعة لليونسكو والتي أكدت أن املسجد األقصى 
العاملي  التراث  مواقع  من  يتجزأ  ال  جزء  املبارك 

الثقافي وأدانت االعتداءات غير القانونية عليه.
على  التأكيد  العرب  الخارجية  وزراء  جدد  كما 
التشبث بروح االتفاق السياسي الليبي الذي وقع 

تحت   2015 دجنبر   17 في  الصخيرات  بمدينة 
إشراف األمم املتحدة.

القرارات  في  العرب،  الخارجية  وزراء  وأشاد 
الجامعة  ملجلس   156 الدورة  أعمال  توجت  التي 
العربية  الدول  بدور  الوزاري،  املستوى  على 
ومصر،  وتونس  املغرب  سيما  ال  لليبيا،  املجاورة 
دعم  إطار  في  الحوار  جلسات  استضافت  التي 
املتحدة  األمم  بعثة  ترعاها  التي  السالم  عملية 
السياسي  الثالثة،  مساراتها  في  ليبيا  في  للدعم 

واالقتصادي والعسكري.
لجامعة  األساسي  الدور  على  االجتماع  وأكد 
بني  والتنسيق  التشاور  تعزيز  في  العربية  الدول 
الدول األعضاء بهدف التوصل إلى تسوية سياسية 
ومواصلة  البلد،  هذا  في  الدائرة  لألزمة  شاملة 
الرباعية والتنسيق  اللجنة  القائم في إطار  الجهد 
الليبي  بالشأن  املعنيني  اآلخرين  الشركاء  مع 

وخاصة االتحاد اإلفريقي واالتحاد األوروبي.
الجديدة  السلطة  دعم  على  التأكيد  وجدد 
وحكومة  الرئاسي  املجلس  في  املمثلة  املوحدة 
في  عليها  املنصوص  في مهامها  الوطنية  الوحدة 
حكومة  ودعم  التمهيدية  للمرحلة  الطريق  خارطة 
انتخابات  إجراء  إلى  وصوال  الوطنية  الوحدة 
 24 في  عليه  املتفق  املوعد  في  ورئاسية  برملانية 

دجنبر املقبل.
الليبية  املؤسسات  الصدد  هذا  في  وحث 
لتوضيح  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  على  املختصة 
القوانني  وسن  لالنتخابات  الدستورية  القاعدة 
العليا  للمفوضية  يتيح  بما  االقتضاء  حسب 

والوقت  املالية  املوارد  على  الحصول  لالنتخابات 
الكافي للتحضير لالنتخابات البرملانية والرئاسية 

وفقا للجدول الزمني املحدد .
من جهة أخرى، رحب املجلس باستضافة اململكة 
املغربية ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب وكذا 
بالرئاسة املشتركة للمغرب للمنتدى العاملي ملكافحة 

اإلرهاب مع كندا.
الدورة  أعمال  أعقاب  في  صدر  قرار  ودعا 
الوزاري،  املستوى  على  الجامعة  ملجلس   156
من  عدد  تتيحها  التي  اإلمكانيات  من  لالستفادة 

املراكز واملعاهد في مجال محاربة اإلرهاب والفكر 
لتكوين  السادس  محمد  معهد  سيما  ال  املتطرف، 
املغربية،  باململكة  واملرشدات  واملرشدين  األئمة 
ومركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب في نيويورك، 
ومركز الدوحة الدولي لحوار األديان، ومركز امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز العاملي للحوار بني أتباع 

الديانات والثقافات.
كما دعا الدول إلى االمتناع عن تقديم أي شكل 
من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو 
األشخاص الضالعني في األعمال اإلرهابية ورفض 

كل أشكال االبتزاز من قبل الجماعات اإلرهابية من 
تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية.

تقديرهم  عن  العرب  الخارجية  وزراء  عبر  كما 
وشكرهم للمملكة املغربية على رئاستها للدورة 64 
وما  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  للمؤتمر 

بذلته من جهود إلنجاح هذا الحدث.
للدورة  املغرب  باستضافة  أيضا  ورحبوا 
الشهر  الروسي  العربي  التعاون  ملنتدى  السادسة 
العربية  للجامعة  العامة  األمانة  وكلفوا  املقبل، 
باإلعداد الجيد لهذه الدورة بالتنسيق مع الجانبني 

الروسي واملغربي.
ورحبوا بجهود املغرب لصياغة مشروع الخطة 
اإلنسان  حقوق  على  والتثقيف  للتربية  العربية 
تعميم مسودة  إلى  للجامعة  العامة  األمانة  ودعوا 
فريق  لدعوة  تمهيدا  بها  التوصل  فور  الخطة 
األول  اجتماعه  لعقد  العرب  الحكوميني  الخبراء 

لبحثها ومراجعتها.
وعبر وزراء الخارجية العرب عن دعمهم لترشيح 
ملناهضة  األممية  اللجنة  لعضوية  املغربية  اململكة 
التعذيب للفترة ما بني 2022 و 2025 في شخص 
الدبلوماسي  ترشيح  أقروا  كما  روان.  الرزاق  عبد 
بعثات  إحدى  رأس  على  اليملي  مصطفى  املغربي 

الجامعة العربية بالخارج.
التراث  لجنة  لعضوية  اململكة  ترشيح  وأحالوا 
إلى   2025 و   2021 بني  ما  للفترة  باليونسكو 
املجموعة العربية لدى املنظمة التخاذ الالزم بشأنه 
أعدتها  التي  واملعايير  األسس  لقائمة  تطبيقا 

املجموعة لتنسيق الترشيحات.

أكدوا التشبث بروح االتفاق السياسي للصخيرات والترحيب باستضافة املغرب ملكتب 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب

وزراء الخارجية العرب ي�شيدون بجهود جاللة الملك في الدفاع 
عن القد�س ودعم �شمود المقد�شيين

الجزائر: انتخابات محلية في نونبر »من ال�شلطة واإليها«
كتبت اليومية الجزائرية )لوماتان دالجيري( 
لتنظيم  املقبل  نونبر  خالل  تستعد  الجزائر  أن 
معتبرة  وإليها"  السلطة  "من  محلية  انتخابات 
من  دراماتيكية  أكثر  شيء  هناك  ليس  أنه" 
و "ليس هناك  صناديق اقتراع من دون ناخبني" 
أكثر تهديدا من ممثلني منتخبني مجردين من كل 

شرعية شعبية ".
الجبهة  أن  "لو  أنه  الصحيفة  وأضافت 
 - ماي  إضراب  سارعت خالل  لإلنقاذ  اإلسالمية 
من الشعب   - إلى استبدال شعار   ،1991 يونيو 
وإلى الشعب - الذي كتبته على شرفات البلديات 
، فإنه يحق لجزائر  البلدية اإلسالمية-  بشعار - 
أن  لبس،  أو  وازع  أي  دون   ،  - الجديدة  تبون 

تستبدل هذا الشعار بـ: من السلطة وإليها".
 2019 فبراير   22 منذ  أنه  املقال  كاتب  وذكر 

وجد الشعب الجزائري جوهر مستقبله في حركة 
احتجاجية غبر مسبوقة وغير منقسمة والتي كان 
يكن  ولم  أبدا،  يتزعزع  لم  الذي  الوحيد  شعارها 
موضع أي انقسام وهو ذلك الذي يطالب بصوت 
عال وقوي " رحيل كافة املتحكمني في زمام األمور 

."
والحظت أنه " منذ ذلك الحني أضحت القطيعة 
التامة والتي ال رجعة فيها مع النظام هي القاعدة 
الحقبة  هذه  عليها  بنيت  التي  األيديولوجية 
في  الديكتاتورية  للسلطة  املقاومة  من  الجديدة 

على  تبون  تعيني  "منذ  أنه  إلى  وأشارت  البالد". 
إجراء  عن  األخير  اإلعالن  وحتى  البالد  رأس 
من  يمكن  أنه  النظام  يعتقد  محلية،  انتخابات 
خالل القمع الواسع وتزوير االنتخابات استكمال 
آلية استعباد الشعب، بنية واضحة في قمع قلب 

املقاومة، القبايل ".
املسلسل  "هذا  فإن  الصحيفة،  وبحسب 
فيه  واملتحكمني  تبون  وضعه  الذي  االنتخابي، 
سوى  ليس  دائم،  بشكل  حقيقية  سلطة  لتأسيس 

مسرحية ".
وحذرت من أن نتائج هذا املسلسل لن تكون إال 

أخرى  مرحلة  في  البالد  بإدخال  وتهدد  مأساوية 
من االضطرابات السياسية والحرب بني التيارات 

املتنافسة داخل السلطة.
تنظيم  "جدوى  عن  الصحيفة  وتساءلت 
املعتقلني  من  املئات  وجود  ظل  في  انتخابات 
وبالنظر  البالد،  سجون  في  يقبعون  السياسيني 
العام  االقتراع  نزاهة  املرتبطة بضمان  لإلشكاالت 
حرية  ضمان  على  قادرين  فيه  نكون  ال  وقت  في 
التعبير خصوصا مع صحافة مكممة وعدالة تسير 

وفق التعليمات".

بروف�شور موالي الطاهر العلوي يعلن اإمكانية تلقيح 
االأطفال ما بين 3 و11 �شنة �شد كوفيد 19 في مرحلة مقبلة

 ا�شتقالة جماعية لقيادة العدالة والتنمية

  ذكر بالغ لألمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، 
الخميس  استثنائي  اجتماع  انعقاد  أعقاب  في  صدر 
من  الثامن  انتخابات  نتائج  الستعراض  خصصته 
شتنبر، أن أعضائها وفي مقدمتهم األمني العام، قرروا 

تقديم استقالتهم الجماعية.
وتعرض حزب العدالة والتنمية إلى هزيمة مدوية 
أعضاء  انتخابات  في  مقعدا،   13 على  فقط  بحصوله 
مجلس النواب التي جرت األربعاء، مقابل 125 مقعدا 

عقابا  املحللون  واعتبرها   ،2016 سنة  انتخابات  في 
شعبيا على سياسة الحزب وتنكره لوعوده االنتخابية.
وقررت األمانة العامة الدعوة لعقد دورة استثائية 
شتنبر   18 السبت  يوم  للحزب  الوطني  للمجلس 
الجاري، من أجل تقييم شامل لالستحقاقات االنتخابية 
واتخاذ القرارات املناسبة، وكذا الدعوة بالتعجيل بعقد 

مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن.

خبير سياسي أمريكي

بم�شاركتها المكثفة في االنتخابات، 
�شاكنة ال�شحراء اأ�شمعت �شوتها من اأجل 

بناء م�شتقبل المغرب
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صدر حديثا عن منشورات جمعية 
المستديمة«  للتنمية  الفتح  »رباط 
مؤلف جديد تحت عنوان »حمادي 
يرصد  األغاني«،  التونسي:ديوان 
مكامن اإلبداع في التجربة الشعرية 
يعد  الذي  الراحل  المغربي  للفنان 
وال��م��س��رح  السينما  رواد  أح���د 
المغربي وخاصة المسرح اإلذاعي.
الجديد،  المؤلف  هذا  ويتضمن 
الذي أعده وقدم له الباحث مصفى 
غنائية  قصيدة   150 الجوهري، 
باللغة العربية الفصحى والدارجة 
أسماء  وأدتها  لحنتها  المغربية، 
الغنائية  الساحة  في  ب��ارزة  فنية 
فويتح،  محمد  أبرزها  المغربية، 
ال��وه��اب  عبد  العلمي،  اب��راه��ي��م 
الدكالي، بهيجة إدريس، عبد الهادي 
عبد  البيضاوي،  المعطي  بلخياط، 
الخياطي،  عباس  الجراري،  النبي 
محمود  ال���راش���دي،  ال��ق��ادر  عبد 
التطواني،  الواحد  عبد  اإلدريسي، 
إسماعيل أحمد، وأحمد الغرباوي، 

عبد المنعم الجامعي...
وكتب الباحث مصطفى الجوهري، 
في تقديمه لهذا المؤلف الذي يقع 
في 215 صفحة من القطع المتوسط، 
أن الشاعر حمادي التونسي يعتبر 
»من الشعراء القالئل الذين أبدعوا 
بحق القصيدة الغنائية بتلويناتها 

الذين  كل  له  واعترف  المختلفة، 
أعماله  إلى  استمعوا  أو  اطلعوا 
ويؤكد  الراقية؛  بالريادة  الطربية 
هذا االعتراف تعامله مع العديد من 
الفنانين الكبار من ملحنين ومطربين 
ومطربات، وهي أسماء فنية المعة 
النصوص  ج��ان��ب  إل��ى  ساهمت 
الشعرية في نهضة األغنية المغربية 

الحديثة«.
وأبرز أن التجربة الشعرية للراحل 
»جاءت متنوعة في هندستها وفي 
لغتها، فكشفت عن تعاطيه القصيدة 
ال��ح��رة،  وال��ق��ص��ي��دة  الفصيحة، 
وقصيدة  الشعرية،  والمسرحية 
تأمل  أن  إلى  الفتا  الموشحات«، 
تنوع  يبرز  ال��دي��وان  ه��ذا  قصائد 
 « الشاعر  عالجها  التي  القضايا 
ذاتيا  به  واشتغل  فكره  شغل  مما 
واجتماعيا وفنيا ولمست االنسان 
والمجتمع والرحلة والنزهة والعشق 
والغرام والوفاء والمناسبات الدينية 

والقضايا  والوطنية  وال��روح��ي��ة 
العربية، والسيما قضية فلسطين«.

حسنات  »من  أن  الباحث  وأك��د 
األستاذ التونسي اهتمامه بالشعر، 
وخاصة القصيدة الزجلية التي تتميز 
بمعجمها اللساني المناسب ورقيه 
لغة وصوتا وإحساسا وموضوعا، 
وهو ما يظهر في نصوص ديوانه 
الجامع الذي حقق شعبية منسجمة 
ومعانيها،  وأسلوبها،  لغتها  في 
وصورها، وتفاعلها لحنا ووجدانا 

قصيدة  إلى  حولها  وآل��ة،  وصوتا 
القلوب،  إلى  تنفذ  طربية  غنائية 

وتتردد على جميع األلسنة”.
وأضاف أن حمادي التونسي عرف، 
بمهارته » كيف يحول قصيدة الذات 
ويجعلها تتنفس الجمال بنفس عال 
ولغة مختصرة، تعكس بهاء كلماتها، 
وبساطة صورها، ونبض مضمونها 
الذي يأسر القلوب ليتحول مستمعها 
بعفوية إلى تواصل إنساني إن لم 
أقل إلى جزء من األغنية، مهما كان 
شاعر  ألنه  ومضمونها  موضوعها 
يغوص  وهو  ومحبة،  بحب  يكتب 
المتنوع،  المجتمعي  المعجم  في 
فيختار منه ما ينعش الذات، وتطرب 
له الروح وتتفاعل معه النفس وكأنه 
معجم ينتمي ؟إلى ما يعرف بالسهل 

الممتنع«.
التونسي  حمادي  الفنان  ويعد 
المزداد بمدينة الرباط سنة 1934، 
والذي وافته المنية في 11 أكتوبر 
المشرقة  العالمات  أح��د   ،2020
والمتوهجة لقصيدة األغنية الطربية 
المغرب.  في  والمعاصرة  الحديثة 
فنية  مسيرة  على  الراحل  وبصم 
مسرحية  أعمال  رصعتها  متميزة 
راقية، وكتابات وقصائد غنائية ال 
ووجدان  ذاك��رة  في  حاضرة  زالت 

جمهوره من مختلف األجيال.

»االتحاد االشتراكي«
 كشف المركز السينمائي المغربي عن ترشيح الفيلم السينمائي الطويل 
»علي صوتك« للمخرج نبيل عيوش لتمثيل المغرب في عملية االنتقاء األولي 

لجوائز األوسكار للعام 2022 في فئة »أفضل فيلم أجنبي«.
 وجاء اختيار فيلم » علي صوتك » من بين أربعة أفالم،  وكان ذلك  وفقا 

للمعايير المعمول بها لدى أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية.
وأوضح بالغ للمركز السينمائي المغربي، في هذا الغطار، أنه تم اختيار فيلم  
عيوش مسبقا من قبل لجنة ترأستها سميرة حيمور، ممثلة للمركز السينمائي 
المغربي، وتضم من بين أعضائها الممثلة منى فتو و الممثل والمخرج رشيد 
الوالي والناقد السينمائي عمر بنخمار والمخرج محمد نصرات ورئيس الغرفة 

المغربية لموزعي األفالم نجيب بنكيران.
هذا،  وتجري أحداث فيلم »علي صوتك« في منطقة شعبية بمدينة الدار 
البيضاء، ويستعرض بين أحداثه حكاية الشاب »أنس« مغني راب سابق يعمل 
في مركز ثقافي بالحي، يفيض طاقة وحيوية و رغبة في الحرية  ومحاربة كل 
المظاهر السلبية في المجتمع، حيث يعمل على تحدي أولئك الذين يريدون 
فرض إرادتهم على الجميع،  متذرعين بالدين تارة،  وبالسياسة تارة أخرى. 
فكان الحل لديه  التعاطي  للموسيقى و الرقص الهادف..، وبفضل تحفيز شباب 
الشاب(، يجد هؤالء الشباب  المركز وتشجيعهم من قبل معلمهم الجديد ) 
طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم و واقعهم، و ذلك عبر ثقافة » الهيب هوب«.
 وتجدر اإلشارة إلى أن مشاركة  الفيلم المغربي »علي صوتك«  في المسابقة 
74 لمهرجان كان الدولي، كانت الوحيدة على مستوى  ال�  الرسمية للدورة 
الحضور العربي في المسابقة الرسمية للمهرجان، وحصل ذلك بعد حضور 
عيوش في دوارات سابقة بالمهرجان بفيلمي »خيل هلل« في مسابقة » نظرة 
أسبوعي المخرجين«  خاصة »عام 2012 و»الزين اللي فيك »في مسابقة« 

عام 2015.
وبالمناسبة ذاتها  حاز »علي صوتك«، الذي كان من ضمن األفالم المرشحة 
للفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان 2021، جائزة المهرجان للسينما اإليجابية،  
كما ظفر نبيل عيوش بجائزة » أفضل إنجاز في السينما »، عن مجموع مسيرته، 
والتي منحت له من قبل المنظمة اإلنسانية »يونيون-اليف إنترناشيونال«.

اإلسكندرية  مهرجان  إدارة  أعلنت   
للسينما الفرانكوفونية عن مشاركة نحو 
30 فيلما، ضمن مسابقات الدورة األولى 

للمهرجان منها ثالثة أفالم مغربية.
وأوضح المنظمون ، أن هذه الدورة 
التي تقام ما بين 11 و16 شتنبر الجاري 
، وتحضر فيها تونس ، كضيف شرف 
أفالم طويلة و20   10 ،تتميز بمشاركة 
فيلما قصيرا ، منها ثالثة أفالم مغربية 
تتنافس ضمن مسابقة األفالم الطويلة، 
هي »مرجانه« للمخرج جمال السويسي 
و«التائهون« لسعيد خالف في عرضمهما 
الدولي األول ، فضال عن »أطلس« وهو 
إنتاج مشترك مغربي إيطالي سويسري 

بلجيكي.
كما يشارك في نفس المسابقة، فيلم 
من لبنان ، و«مواطن  قلتلك خالص«   «
من  »الخياط«  ،و  قبرص  »من  مميز 
اليونان،و«الزهرة الزرقاء« إنتاج مشترك 

صربي كرواتي.
وفي مسابقة األفالم القصيرة يشارك 
مشترك  الطويله«إنتاج  »الرحله  فيلم 
أو  المترنح  و«الرج  عراقي  بلجيكي 
و«شاشات  ك��روات��ي��ا  م��ن  المتمايل« 
من  مزيد  و«ال  فرنسا  من  شنغهاي« 

األبطال« إنتاج مشترك فرنسي أرميني، 
من  الحياة«  قيد  على  نحن  و«وهكذا 
المريخ«  على  أسود  بلجيكا و«اليوجد 
»شاحنة  وفيلم  لبناني،  فرنسي  إنتاج 

الرعد » من جورجيا.
وأوضح الفنان سمير صبري رئيس 
صحفية  تصريحات  ف��ي  ال��م��ه��رج��ان 
للسينما  اإلس��ك��ن��دري��ة  م��ه��رج��ان  ،أن 
الفرانكوفونية الذي تنظمه مؤسسة فنون 
الثقافة واإلعالم ويقام تحت رعاية وزارة 
الثقافة المصرية ،ينفرد بعرض أفالم في 
عروضها العالمية والدولية األولى حيث 
يعرض المهرجان ضمن مسابقة األفالم 
المغربيين  الفيلمين  الطويلة  الروائية 
سعيد  مخرجه  بحضور  »التائهون« 
راضي  نسرين  الفنانة  وبطلته  خالف 
وبطلته  منتجته  بحضور  و«مرجانة« 
الفنانة هناء بواب في عروضهما العالمية 
األولى إلى جانب أفالم أخرى منها الفيلم 
يعرض ألول  الذي  »الخياط«  اليوناني 

مرة في منطقة الشرق األوسط.
في  المشاركة  االفالم  أن  إلى  وأشار 
اإلنتاج  طابع  عليها  الدورة،يغلب  هذه 
الفرانكوفونية  ال��دول  بين  المشترك 

وبعضها والدول العربية واألوروبية.

الدورة الـ 14 للمهرجان الدولي للمسرح 
الجامعي بطنجة نهاية أكتوبر القادم

دار الفنون بالرباط تحتضن معرض
»موجات معدنية« لشارل فيليب موميجا

تحتضن مدينة طنجة خالل نهاية شهر أكتوبر القادم الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي .
وأفاد بالغ لجامعة عبد المالك السعدي أن المهرجان الدولي للمسرح الجامعي سيعود من جديد في دورته 
الرابعة عشر من 25 الى 30 أكتوبر القادم ، وذلك ألجل إعادة اإلشعاع المسرحي لجهة طنجة تطوان الحسيمة 
، وتمكين ساكنتها من االستمتاع بالعروض المسرحية والدورات التكوينية والندوات الفكرية ، من خالل العديد 
من الفرق المغربية والدولية الجامعية .وأشار المصدر الى أن الفعالية الثقافية الجامعية ستكون مناسبة 
لتكريم العديد من الوجوه المسرحية الرائدة ، التي ميزت الساحة المسرحية الوطنية، وسيتم افتتاح المهرجان 
بكرنفال طنجة والذي سيجوب مختلف شوارع مدينة البوغاز .وسيجري الحقا تقديم برنامج التظاهرة ، تزامنا 

مع تطور الوضع الصحي بالمغرب عامة وجهة طنجة تطوان الحسيمة بشكل خاص .
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تستضيف دار الفنون بالرباط، في الفترة الممتدة من 7 شتنبر إلى 31 أكتوبر القادم، معرض »موجات معدنية« 
للفنان والمصمم الفرنسي شارل فيليب موميجا، الذي يعرض لوحات تعكس روحا إبداعية وإحساسا مرهفا بالجمال.

ويجسد معرض »موجات معدنية«، المنظم من قبل مؤسسة المدى، الرؤية الشخصية للفنان لرموز الفن التشكيلي، 
النابعة من فضول شديد وروح متيقظة والحريصة على االكتشاف والسفر واالهتمام باإلبداع الفني في مختلف تجلياته.

وبحسب كتالوج المعرض، الذي نشرته مؤسسة المدى، فإن هذه األعمال الجديدة ليست مجرد مظهر، ولكنها 
تعبير عن لغة شعرية. وولد تشارل فيليب موميجا في باريس عام 1957، واستقر في المغرب منذ 16 عاما، وجعل 
من الرفاهية عالمة مرجعية له بفضل مسيرته المهنية في هذا المجال كمدير لفضاء للموضة »جيان فرانكو فيري« 

بباريس، والرئيس التنفيذي لمتجر خاص بالعالمات التجارية الفاخرة.

أصدر الفنان المغربي رشيد جليد 
أحدث  المعروف ب ›‹لسان الحر‹‹ 
إصداراته الفنية، عبارة عن أغنية 
سينجل بعنوان ›‹حمام الشوق‹‹، 
بموقع  الرسمية  قناته  على  وذلك 

اليوتيوب .
العمل يندرج ضمن خانة األعمال 
الرومانسية بإيقاعات شبابية، من 
كلماته وألحانه، توزيع وميكساج 
أما  لوكيلي،  كريم  وماسترينغ 
الفيديو كليب فعرف حضور األزياء 
التقليدية المغربية بصيغة عصرية، 
وتم تصويره بعدسة المخرج يونس 

جرير  ب��ن  مدينتي  بين  ال��راق��ي 
ومراكش، تحديدا بمنطقة )أكافاي( .

من ناحية أخرى  يشتغل الفنان 
لسان الحر في الوقت الحالي على 
التي  الفنية  األعمال  من  مجموعة 
سترى النور خالل الفترات المقبلة، 
ومن المنتظر أن يصدر قريبا عمل 
الفيديو  طريقة  جديد  على  فني 
كليب باللغة الفرنسية، كما يرتقب 
أن يجمعه مستقبال ديو غنائي بأحد 

نجوم الساحة الفنية المغربية .
الفنان  أن  إل��ى  اإلش��ارة  تجدر 
بالفن  شغوفا  ك��ان  جليد  رشيد 

مسيرته  ب��دأ  م��ب��ك��رة،  س��ن  منذ 
قبل   ،2005 سنة  كهاوي  الفنية 
أن ينطلق بشكل رسمي منذ سنة 
من  مجموعة  2010، حيث أصدر 
األعمال الفنية من بينها »البابور« 
 la رفقة  »سبعتون«، وأيضا ‘’شكرا
vie » مع مغني الراب البنج، والتي 
المشاهدات  من  الماليين  حققت 
رشاني«،  اليوتيوب،«وزمان  على 
»أ26-«،  الفوق«،  ديما  »موروكو 
باإلضافة إلى مجموعة من األغاني 
واإلصدارات التي أغنت ريبيرتواره 

الفني.

ر�شيد جليد يطرح اأحدث اأغانيه حمام ال�شوق ثالثة اأفالم مغربية في الم�شابقة 
الر�شمية لمهرجان الإ�شكندرية لل�شينما 

الفرانكوفونية في ن�شخته الأولى

تر�شيح »علي �شوتك« للمخرج نبيل عيو�ش لتمثيل 
المغرب في النتقاء الأولي لجوائز الأو�شكار 2022

»صيف  مهرجان  فعاليات  إط��ار  في 
 19 دورت���ه  ف��ي  المسرحي  الزرقاء« 
الممتدة  الفترة  في  األردنية  بالمملكة 
تشارك  شتنبر2021،   19 إلى   12 من 
للمدرسة  التابعة  »فانتازيا«  فرقة 
بالدار  والتسيير  للتجارة  الوطنية 
البيضاء جامعة الحسن الثاني المملكة 
ستة«،  في  »ستة  بمسرحية  المغربية، 
تأليف ديميتري باساتاس وإخراج الفنان 
أنوار حساني، تشخيص ثلة من طلبة 
المدرسة، وهم على التوالي   إسماعيل 
المحجوبي، يسرى األطلسي، محمد العم، 
بابانيما،  أيت  مران  إسكندر،   شمس 

اإلع��الم والتواصل  ال��ق��دوري،  وف��دوى 
الفرقة تحت  األستاذة فاتن وحتيتا. و 
إدارة مدير المدرسة د. إسماعيل قباج 
الذي ال يتأخر في دعم و تشجيع الطلبة 

في شتى المجاالت للرقي بالمدرسة.
لإلشارة فرقة »فانتازيا« توجت مؤخرا 
الدولي  بالمهرجان  الكبرى  بالجائزة 
المغرب  ومثلت  برومانيا،   للمسرح 
بالعديد من البلدان من بينها الهند، مصر، 
الكويت،  بلجيكا،  لبنانن  روسيا،  كندا، 
البحرين، تونس، واألردن،  بالروسيا،  

وأحرزت على العديد من الجوائز.
ب.ع

»ديوان الأغاني« كتاب ير�شد مكامن 
الإبداع في التجربة ال�شعريةللفنان 

حمادي التون�شي

فرقة »فانتازيا« التابعة للمدر�شة الوطنية 
للتجارة والت�شيير بالدارالبي�شاء تخو�ش 

غمار م�شابقة م�شرحية دولية بالأردن

 ا�شتدراك
سقط سهوا في عدد 
الخميس  أم��س  أول 
الزميل  21/9/9 اسم 
اإلع���الم���ي وال��ن��اق��د 
أحمد  السينمائي 
س��ي��ج��ل��م��اس��ي م��ن 
مقالته المعنونة  ب« 
مجرد تساؤالت بصدد 
دع���م ال��م��ه��رج��ان��ات 
 ، » ئية لسينما ا
ب��دون  ص��درت  حيث 
توقيعه.. ولعل »مكر« 
والتوضيب  التقنية 
ف��ع��ل��ت ف��ع��ل��ه��ا في 
»المسح«غير  ه��ذا 
ال���م���ق���ص���ود ط��ب��ع��ا 
»إعالم  صفحة  ف��ي 

وفنون«.
للزميل  ف��م��ع��ذرة  
سيجلماسي  أح��م��د 

ولعموم القراء.



CMJN

كما سبق أن أكدنا على ذلك، فإن اإلصالحات 
التي  واملؤسساتية  والسياسية  الدستورية 
عقود،  ثالثة  حوالي  مدى  على  بالدنا  راكمتها 
امللك  جاللة  عهد  في  وتعززت  تسارعت  والتي 
بالدنا  انضمام  فقط  تيسر  لم  السادس،  محمد 
الدولية،  واملنظمات  اآلليات  من  العديد  إلى 
ولكنها جعلت مساهمتها مطلوبة على الصعيد 
في  اهتمام  موضوع  وممارساتنا  الدولي، 
نحسُب  اآلليات  هذه  بني  من  املقارنة.  النماذج 
منفتحة  حكومة  أجل  من  الشراكة  مبادرة  أن 
Open Government Partnership- «
اإلشراك  قياس  آليات  إحدى  تعتبر    ،» OGP
الشأن  تدبير  في  املدنية  للمجتمعات  العمومي 
املسؤولية  وربط  واالنفتاح  والشفافية  العام، 
التدبير العمومي ملا تتيحه  باملحاسبة  ورقمنة 

من شفافية.
والجدير بالتذكير أن الفضل في هذه املبادرة 
إلى  يعود  كوني،  طابع  ذات  أصبحت  التي 
الذي  أوباما  باراك  األسبق  األمريكي  الرئيس 
املتحدة  الواليات  رئاسة  توليه  بمجرد  أطلقها 
L’Open Gouver- « مسمى تحت   األمريكية 
اإلدارة  وقد حرصت   .  » nement Initiative
اإلطار  في  املبادرة  هذه  جعل  على  األمريكية 
حول  باألساس  تتمحور  األمريكي  الوطني 
خريف  وفي  والتعاون«.  واملشاركة  »الشفافية 
هذه  في  األمريكي  الرئيس  إلى  انضم    ،2011
املبادرة سبعة رؤساء دول وحكومات )البرازيل 
والنرويج  املتحدة  واململكة  افريقيا  وجنوب 
واملكسيك والفلبني وأندونيسيا( لتكتسي طابعا 

دوليا.
مبادرة  إلى  املغرب  انضمام  بعد  ومباشرة 
أبريل  في  منفتحة  حكومة  أجل  من  الشراكة 
2018 )وكان العضو 76 من بني 78 بلدا عضوا 
مجلس  في  حرصنا   ،)2021 أبريل  حدود  إلى 
جانب  إلى  العضوية  اكتساب  على  النواب 
هذه  إزاء  التزاماتنا  بصياغة  الحكومي  املكون 
العامة  األمانة  لدى  بشأنها  والتواصل  املبادرة 
خصوًصا  وأصدقائنا،  حلفائنا  ولدى  للمبادرة 
من خالل برامج التعاون الدولي إذ دعم شركاؤنا 
ترشيح مجلسنا من خالل تثمني ما ننجزه في 
املدني،  املجتمع  مع  والشراكة  االنفتاح  مجال 
وكانت  واملواطنة.  التشاركية  والديموقراطية 
أجل حكومة  من  الشراكة  ملبادرة  العاملية  القمة 
 2019 مايو  أواخر  في  انعقدت  التي  منفتحة 
في العاصمة الكندية أوتاوا حاسمة على طريق 
هذه  إلى  تشريعًيا  مجلًسا  بصفتنا  انضمامنا 
املبادرة، وهو االنضمام الذي تجسد رسميا في 

شتنبر 2019.
املبادرة  هذه  إلى  املجلس  انضمام  واستند 
مسلسل  مواصلة  في  بالدنا  إرادة  على 
وتعزيز  والسياسية،  املؤسساتية  اإلصالحات 
إشراك املواطنات واملواطنني في هذا املسلسل، 
ثقة  تعزيز  في  حاسًما   عنصًرا  يعتبر  ما  وهو 

املجتمع في املؤسسات.

لقد كانت بالدنا استباقية في دسترة العديد 
من أهداف وقيم مبادئ مبادرة الشراكة من أجل 
حكومة منفتحة. فاالنفتاح والشفافية ومحاربة 
الفساد، والولوج إلى املعلومة، وربط املسؤولية 
باملحاسبة، وإشراك املواطنني في تدبير الشأن 
العام، هي مبادئ ومقتضيات أساسية في دستور 
2011 التحرري واملتقدم إلى حد كبير في هذه 
املجاالت : ربط املسؤولية باملحاسبة، كفالة حق 
من  اقتراحات  تقديم  في  واملواطنني  املواطنات 
أجل التشريع، وفي تقديم عرائض إلى السلطات 
تدبير  في  املدني  املجتمع  وإشراك  العمومية 

إلى  الولوج  في  الحق  وكفالة  العام،  الشأن 
املعلومات، والتصدي للرشوة والفساد.

على  تشريعي  كمجلس  االنضمام  منا  تطلب 
منفتحة،  حكومة  أجل  من  الشراكة  مبادرة 
الدستورية  املقتضيات  بهذه  أوال،  التعريف 
أنجزه  ما  بشأن  التواصل  وثانيا،  الجوهرية. 
مجلس النواب حتى قبل أن تطرح فكرة االنضمام. 
وثالثا، الترافع عن حقنا في هذا االنضمام وعن 
خطة املجلس والتعريف بأبعاد االلتزامات التي 
محاور  ستة  في  تلخيصها  تم  والتي  بها  تقدم 
شهًرا   15 غضون  في  بتنفيذها  تعهدنا  كبرى 
غرار  وعلى   .)2020 -2019دجنبر  )أكتوبر 
باقي املؤسسات في مختلف البلدان، لم ُيسعفنا 
سياق الجائحة في إتمام تنفيذ التزاماتنا، وإن 
وقد   .60% تتجاوز  إنجاز  بنسبة  تقدمنا  كنا 
دفعت الجائحة األمانة العامة للشراكة من أجل 
حكومة منفتحة إلى منح مهلة اختيارية مدتها 
إنجاز  الستكمال  األعضاء  البلدان  لكافة  سنة 
التزاماتها وخططها  أخذا بعني االعتبار لظروف 
الجائحة، وهو ما استفادت منه بالدنا على غرار 

باقي األعضاء.
أساسها  على  التي  الستة  املحاور  وتتعلق 
اآللية  هذه  في  بالعضوية  مجلسنا  حظي 

الدستورية  املقتضيات  إعمال   )1(  : بـ  الدولية 
والتشريعية في مجال الديموقراطية التشاركية 
واملواطنني  املواطنات  إشراك  و)2(  واملواطنة، 
إعمال املقتضيات  في املسلسل التشريعي و)3( 
حق  كفالة  مجال  في  والتشريعية  الدستورية 
املواطنات واملواطنني في الولوج إلى املعلومات 
و)4( االنفتاح أكثر على الجمهور، وبالخصوص 
الشباب واليافعني من أجل تقريبهم من اشتغال 
املواطنات  إشراك  و)5(  النواب،  مجلس 
السياسات  تقييم  عمليات  في  واملواطنني 
العمومية و)6( إبرام شراكات مع املجتمع املدني 
واألكاديمية  الجامعية  واملؤسسات  واألوساط 

ومؤسسات البحث العلمي.
ولم يكن سعينا إلى االنضمام إلى هذه اآللية 
يكتسيه من  مما  الرغم  على  ذاته،  في حد  هدفا 
أهمية في االعتراف بإصالحات بالدنا وجهودها 
من أجل االنفتاح والشفافية في تدبير الشأن العام 
املجتمع  وإشراك  باملحاسبة  املسؤولية  وربط 
وتقدير  رمزية  ومن  العامة،  الحياة  في  املدني 
آخر  إقرار  ذلك  من  أكثر  إنه  بل  الجهود،  لهذه 
مجموعة  بولوجنا  هامة،  دولية  آلية  جانب  من 
لنا  يوفر  أنه  عن  فضال  الديموقراطية،  البلدان 
املؤسساتية،  إصالحاتنا  عن  للترافع  إطاًرا 

الحداثي  الديموقراطي  بنموذجنا  والتعريف 
ُنْنجُزها.  التي  اإلصالحات  ونجاعة  وبعمق 
فامللتقيات التي تنعقد في إطار هذه اآللية، ومن 
أهمها القمة العاملية حول الحكومات املنفتحة، 
كبرى  إمكانيات  تتيح  لها،  املواكبة  والفعاليات 
للتواصل بني الحكومات والبرملانات واملنظمات 

الدولية الحكومية وغير الحكومية.
الشفافية  معايير  فإن  أخرى،  جهة  ومن 
والحكامة واالنفتاح واإلشراك واعتماد الرقمنة 
في تدبير الشأن العام وفي السياسات العمومية 
أضحت عوامل حاسمة في التقييم الدولي ملناخ 
االستثمار، ولجودة الديموقراطية، وبالتالي في 
االستثمارات  مجال  في  البلدان  جاذبية  مدى 

والشراكات.
هكذا، نجحنا خالل الوالية العاشرة في ربح 
أجل  من  الشراكة  مبادرة  إلى  االنضمام  رهان 
حكومة منفتحة. وسيتعني مواصلة ترسيخ هذه 
على  بالحرص  استدامتها  وضمان  العضوية 
املطلوبة حسب مساطر  العمل  إعداد مخططات 
الوفاء  على  والحرص  املبادرة،  هذه  وآليات 
املجال  هذا  في  برامجنا  وجعل  بالتزاماتنا، 
الحكومي  الوطني،  البرنامج  إطار  في  تندرج 

والبرملاني واملدني والترابي )الجهوي(.
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بالحرِص َنْفِسه على هذا التقليد الشخصي، أحاول أن أقف 
الموقَف َنْفَسه ُتجاَه َمَهاّمي على َرْأِس مجلس النواب في 

ْشريعية العاشرة )2021-2016(.  المملكة المغربية خالل الوالية التَّ
وهذه المرة، حاولُت أَْن ُأْشِرَك معي عدًدا من أطر المجلس في 

تجميع المعطيات وفتح ما يشبه ورشًة من الحوار الجماعي 
حول عملنا وأدائنا ونوعية النتائج التي حققناها. وقد وجدُت من 

األصدقاء والزمالء في مجلس النواب روًحا سمحة من اإلنصات 
والتفاعل، ِإْذ أدرك الجميع معنى هذا التقليد، وبالخصوص أدركوا 

أَن ذلك من أجل اإِلسهام في َلْمَلَمِة عناصر ذاكرٍة مشتركة 
وترصيد التجربة التي كانت جماعيًة بامتياز من أجل المزيد من 

فهم واقعنا السياسي في المغرب وتأمل سيرورة نضالنا 
غالف الكتابالديموقراطي في أحد أهم أمكنة الممارسة الديموقراطية.

واُفق الحبيب المالكي: ديموقراطية  التَّ

�سنوات رئا�سة جمل�س النواب يف املغرب
)29(

مجلسنا في مقدمة البرلمانات الوطنية األعضاء: 

OGP يف مبادرة ال�سراكة من اأجل حكومة منفتحة
)1(

معايير الشفافية 
والحكامة 
واالنفتاح 
واإلشراك واعتماد 
الرقمنة في تدبير 
الشأن العام 
وفي السياسات 
العمومية أضحت 
عوامل حاسمة 
في التقييم 
الدولي لمناخ 
االستثمار، ولجودة 
الديموقراطية، 
وبالتالي في 
مدى جاذبية 
البلدان في مجال 
االستثمارات 
والشراكات
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عبد النبي بزاز 

» ميكايال » هي املجموعة  القصصية 
حمامة  لحسن  املغربي  للقاص  السابعة 
وهي قصص تغني )ريبرتواره( السردي 
بما تتضمنه من تيمات تمتح من مصادر 
متعددة ، ومرجعيات متنوعة مما يضفي 
بزخم  يزخر  إبداعي   عمق  طابع  عليها 
جمالي وداللي تغدو معه النصوص أكثر 

انفتاحا ورحابة وإيحاء.
 ( عن  للكشف  الكاتب  عمد  فقد 
طابوهات( ظلت حبيسة الحجز والكتمان 
بالخصوص وهي   « ميكايال   « في نص 
فصول  دشنت  التي  الكندية  الطالبة  
السالم   عبد  املغربي  الطالب  مع  عالقة 
املترو  عربة  داخل  إعجاب  من  انطلقت 
بك  عالقتي  الحقيقة  في  بدأت  فقد   «  :
الوقت  ذلك  منذ   ... املترو  عربة  في 
وبعالقة  خاص  بميل  نحوك  أشعر  وأنا 
لتتطور   86 ص   « معك  تنسج  عاطفية 
عبر مكاشفة نتأت أولى خيوطها لنسج 
شبكة تباين اجتماعي تجسد في وضعية 
أبي رجل أعمال كبير   «  : أسرة ميكايال 
عبد  أسرة  ووضعية   ،  84 ص   « بكندا 
أما عن وضعية أسرتي فهي   « السالم : 
الحقيقي  أبي  صراع   . متواضعة  أسرة 
البيت  في  تعمل  أمي   . الخبز  لقمة  مع  
مفارقة  معالم  معه  تتشكل   ،86 ص   «
تمظهراتها  وتتحدد   ، تجلياتها  تتعدد 
هذا   « ليطال بنية املجتمع االقتصادية : 
امليناء يعتبر من أهم املوانئ  الكبرى في 
العالم يوفر القتصاد البالد املال وفرص 
تنمية  مستوى  على   92 ص  العمل« 
تعود بالنفع على الفرد واملجتمع، عكس 
واختالالت  نواقص   تخترمه  الذي  بلده 
كيفية  في  هي  الرئيسية  مشكلتنا   «  :
اإلنسان  هذا   . اإلنسان  وتأهيل  تكوين 
وباالستبداد  املاضي  بنوستالجيا  املقيد 
 ،  86 مكائد«  املستعِمر من  زرعه  وبما   ،
مجتمع بات محاصرا بتبعات ومخلفات 
برواسب  تطفح  لتركة  مرهون  ماض 
سياسات ) كولونيالية ( غاشمة  أجهزت 

الذاتية  والتطلعات  الرغبات  كل  على 
طبقي  تفاوت  من  كرسته  بما  الفرد  لدى 
طمس فرص التكافؤ، وأطبق على آفاقها 
. وضعية ضمنت استمراريتها حتى بعد 
من  بطغمة  عوض  حيث  املستعِمر  جالء 
تكريس  في  ساهمت  محليني  مسؤولني 
الشمولية  الرؤية  فيه  تغيب  نفس مسار 
والقادم  الراهن  أوضاع  مع  للتعاطي 
محكم  تخطيط  من  ذلك  يستلزمه  وما 
الثروات  مراكمة  على  فتهافتت  ومعقلن 
بنهم وجشع بحس تطغى عليه املصالح 
الذاتية الضيقة... وتتمظهر هذه املفارقة 
بامتداداته  النفسي  الجانب  في  كذلك 
مع  العالقة  في  والسيكولوجية  الحسية 
نتيجة  حميمي  إطار  في  األنثى(  اآلخر) 
تراكمات خلفتها أزمنة حرمان ومصادرة 
قيمية وعرفية : » أال تتحدثون مع الفتيات 
الذكريات  ؟ أجبت وشريط من  في بلدكم 
، نتعامل  أمام ناظري  املريرة مر سريعا 
القبل  ، نسرق  في ما  بيننا كاللصوص 
وخلسة...  سرا  الحب  بمشاعر  ونبوح   ،
بالجنس.  ينعمون  ال  والشابات  الشباب 
فقط  الزواج  في  به  ومسموح  محرم  هو 
ص 79 ، مقابل ما عاشته ميكايال من   «
تجارب تعكس اختالف محيطها العائلي 
عالقات  من  يسوده  بما  واالجتماعي 
مغايرة نتيجة تربية وتنشئة يحظى فيها 
الذاتية  واملشاعر  الرغبات  عن  التعبير 
السالم   عبد  مع  مقارنة  أوسع  بهامش 
املنحدر من بيئة ومجتمع تترسخ فيه قيم 
حبلى بأعراف ومواضعات قيمية تتغلغل 
التعبير  فيها املحرمات واملحظورات في 
والذي  الجنسني  بني  التوق  مشاعر  عن 
قد يتوج بعالقة حميمية كما تبوح بذلك 
: » أما عن عالقاتي العاطفية ، فلم أعرف 
الحب إال مع ويليام ، همت به وأحببته 
من أعماقي ، القدر خطفه مني في العام 
... أما عن  املاضي، إثر حادثة بالسيارة 
عالقاتي الجنسية فهي متعددة مع الكثير 
من الشباب« ص 85، ومن أوجه املفارقة 
األسري.  وسطهما  وتجلياتها  بينهما 
ألسرة  ينتمي  السالم  عبد  كان  فإذا 
لقمة  مع  الحقيقي  أبي  صراع   « فقيرة: 
 86 ص   « البيت  أمي تعمل في   . الخبز 
 : وميسور  راقي  من وسط  تنحدر  فإنها 
» فأبي من رجال األعمال الكبار في كندا 
. رغم غناه وامتالكه لكثير من الشركات 
أمي  أما   ... للعمل  محب  فهو  واملصانع 
مما   ،  84 ص   « موسيقية  فنانة  فهي 
ثري  وضع  هكذا  من  لالستفادة  أهلها 
 ، فارهة  بورش(   ( لسيارة  بامتالكها 
وعيشها في بيت فخم أشبه بقصر ، رفقة 
مفارقة    . رفاه   و  بذخ   حياة   ، والديها 
تجترح  حني  وتعقيدا  عمقا  أكثر  تغدو 
التقاليد واألعراف على املستوى  صفاقة 
ميكايال  تشترطه  ملا  واألخالقي  الديني 

لكن   «  : السالم   عبد  من  الزواج  لقبول 
لي شرط واحد ، قلت لها ما هو ؟ قالت 
فإن   . أخريات  مع  الجنس  تمارس  أن   :
نجحت ، فأنا لك إلى األبد يا عبد السالم 
أفق  على  معلقا  ص 102. شرط يبقى   «
أسئلة يورط الكاتب املتلقي في  إثارتها 
أبعادها  في  املضني  التفكير  وتجشم   ،
متشبع  مجتمع  داخل  والدينية  العرفية 
بقيم أخالقية يظل التنصل من إلزاماتها 
، والتنكر ملواضعاتها تمردا نوعيا يفرز 
الزوجية   العالقة  قداسة  تمس  أسئلة 
على  املبنية  روابطها  شرف  من  وتنال 
لشريكة  يحق  فهل  واإلخالص،  الوفاء 
معاشرة  عليه  تشترط  التي   ، حياته 
حميمية  عالقات  في  تدخل  أن  أخريات، 
على  ذلك  تأثير  مدى  ما  آخرين؟  مع 
والصفاء؟  الثقة  على  تقوم  زوجية  حياة 
شاذ  وضع  إزاء  فعله  رد  سيكون  كيف 
وناشز؟  فشخصية ميكايال شكل عالمة 
فهي  املجموعة   نصوص  داخل  بارزة 
وبها  األضمومة   عنوان  تحمل  التي 
بجوهر  وارتباطها   ، نصوصها  تختتم 
املنجز  في  أساسية  تيمة  ك  املفارقة 
القصصي. وتظل عالقة باقي شخصيات 
نصوص  املجموعة  بأحداث ذات حمولة 
قيم  من  له  ترمز  بما  وداللية  أخالقية 
باألمل  املتني  تشبثها  في  رقية  ك  وشيم 

األمل  رغم  معاناتها من شلل نصفي : » 
أداء  إلى  السفلي  نصفها  يعود  أن  في 
ومقاومة   14 ص   « الطبيعية  وظائفه 
عليها  تهجم   «  : ومكابدة  بصبر  اليأس 
تنكمش   . لطبيبها  الرصاصية  الكلمات 
 ، الطبية  لألمانة  في جسدها؛  تتداخل   .
حالتك ميئوس منها » ص 14، أو فاطنة 
موسومة  زوج  سلوكيات  تجابه  التي 
ضربي  حاول  مرة   «  : والعداء  بالعنف 
الضربة  تحاشيت   . رأسي  على  بعامود 
كثيرا«  عانيت   . الذراع  .تكسر  بذراعي 
ص  46 . صور قهر وجور لزوج مستبد  
في    أبشع مظاهرها وتجلياتها : » كان 
كأنني  فظيعة  األثقال بصور  علي  يحمل 
ولد  وكذلك شخصية   ،  46 ص   « بهيمة 
تناط  مجتمع  أزمة  تعكس  التي  عمرو 
أمور تسيير شأنه لشرذمة ، رغم تخبطها 
سلطة  تمتلك  فهي   ، الجهل  دركات  في 
النفوذ : » نجحت وها أنذا في البرملان ، 
ورئيسا للمجلس القروي مع العلم أنني 
تتطرق  كما   ،  49 ص   « الحروف  أفك  ال 
يدور  ما  ومتابعة  لنقل  أيضا  النصوص 
من أحداث راهنة في محيطها الخارجي 
امللعونة  أن  تذكرت   «  : كورونا  كوباء 
، وما نتج   16 ص  كورونا هي السبب« 
عالقات  توطيد  أفرزت  تبعات  من  عنه 
التآزر والتكافل بني األفراد : » عندما كان 

يمر بالحاويتني ، أثناء الحجر الصحي ، 
يضع يده في جيبه ويخرج بعض النقود 
اإلشارة  وتتم   ،  29 ص   « بها  ويساعد 
كذلك إلى وقائع كالقضية الفلسطينية في 
يتخاذال  أال  أقسما   «  : النضالي  بعدها 
فدائية كبيرة  لعملية  . خططا  ويتراجعا 
. قال قاسم ملحمود :هذه العملية ستترك 
الصهيوني  العدو  في  غائرا  جرحا 
بأن  ألمريكا  قوية  رسالة  وسنرسل   ...
قضيتنا ما زالت حية » ص 19. وال يفوت 
القاص فرصة االنفتاح على تيمة الحكي  
إلغناء نسيج نصوصه ، وتوسيع آفاقها  
بما ترسمه من انزياح عن خطية القص 
حكي   «  : في تدرج وقائعه واسترسالها 
جدتي آسر . أثناء حكيها لحكاية الغول 
ألتصق بحضنها ... تختلط صورة الغول 
في ذهني بصورة أمي فأجهش بالبكاء » 
ص 51 ، ليؤكد عما يشكله الحكي لديه 
 ، اإلبداعية  صدقيتها  تكتسب  قيمة  من 
وبعدها الجمالي والداللي  في ما يدونه 
أن  يهمني  ال  أنا   »: وحكايا  قصص  من 
الكاتب  أو  الراوي  أو  بالسارد  أوصف 
مهمتي   .... الحكواتي  أو  القاص  أو 
أحكيه  ما  وأكتب   أحكي  أن  الحقيقية 
سيرورة  في  ينخرط  ،حكي    56 ص   «
 «  : الواقعي  السؤال في سياقه  تمتشق 
أيوجد عقل سليم ال يهتم بهموم الناس، 
وال يساهم في تنوير مجتمعه ؟ » ص 37  
لينحو منحى ذا طابع انزياحي محفوف 
بالغرابة : » بحثت عن رقم تليفون كافكا  
ويتحكم  مسوخه  يخلق  كيف  ؛  ألسأله 
ص 64، فضال عن لجوئه إلى  فيها ؟ »  
أعطاب  من  املجتمع  يعتور  عما  الكشف 
نحن   «  : حادة  نقدية  بصيغة  وهنات 
االستبداد  مع  ضروس  حرب  في  مازلنا 
أنواعه  بكل  فساد  من  عنه  ينتج  وما   ،

وأشكاله« ص 85.
عدة  من  تمتح  املجموعة   فنصوص 
ديني  هو  ما  بني  تتوزع  مرجعيات 
النص  يحضر  حيث  الروحية  بأبعاده 
أصوات تتلو آيات من الذكر  القرآني : » 
الحكيم« ص 23 ، واعتبار الحياة الدنيا 
»جسرا لآلخرة » ، مع التأكيد على  قدرة 
اهلل  ليفعل   « املطلقة  ومشيئته  الخالق 
في  تاريخي  هو  وما   ، ويقدر«  يشاء  ما 
 ) الكولونيالية   ( املرحلة  على  إحالته 
وما كرسته من هيمنة موسومة بالتحكم 
واالستبداد : » منصة كبيرة عليها أعالم 

فرنسية« ص 42.
مجموعة«  أن  إلى  أخيرا  نخلص 
لحسن حمامة  لتجربة  إضافة  ميكايال«، 
اإلبداعية في جنس القصة القصيرة التي 
املغربي  السردي  املنت  خاللها  من  أغنى 
الحكي  طرائق  عن  تنزاح  بقصص 
مغايرة  بأشكال  توسلها  في  املعهودة 

ومختلفة.
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االشتراكي

بعد اعتراف الواليات املتحدة بسيادة املغرب على صحرائه، 
الفنان  ذهن  في  انبثقت  مشروع،  تاريخي  بحق  اعتراف  وهو 
إليها،  ُيْسَبْق  لم  مبتكرة،  فكرة  باللي  الفتاح  عبد  التشكيلي 
َولََّدْتَها سعادة غامرة بهذا الحدث التاريخي الهام، وهي فكرة 
إنجاز لوحة متفردة من جهتني: جهة املضمون، وجهة ما تتألف 

منه اللوحة من مواد.
فألول مرة في العالم تنجز لوحة من تراب وطن.

من  يسافر  أن  من  للفنان  بد  ال  كان  الغاية،  هذه  أجل  ومن 
، وال يحصرها  أجل لوحته. فمواد هذه اللوحة ال يجمعها محلٌّ
مكان. فهي موجودٌة متفرقًة في تراب الوطن. فوجب لذلك جمع 
املتفرق، ليتعاضد ويتآلف وَيُكوَن رمزا في تعاضده وتآلفه لهذه 

الوحدة التي تجسدها لوحة.
وإذا كان ُيْنَتَظُر من الفنان، عادة، أْن يخلَو بنفسه من أجل 
األبواب،  عليه  والتأمل، ويغلق  النظر  يدمن  وأن  لوحته،  رسم 
دفعت  إذ  واملتوقع،  ذلك،  في  املألوف  اللوحة  هذه  خالفت  فقد 
صاحبها إلى سفر طويل من طنجة نحو العاصمة الرباط حيث 
أخذ حفنة تراب من جانب صومعة حسان والضريح ملا لهما من 
رمزية تاريخية. ثم من طنجة الى وجدة. ومن وجدة الى فاس. 
ضريح  من  تراب  حفنة  أخذ  حيث  الريصاني  إلى  فاس  ومن 
الحسن  مسجد  إلى  الراشيدية  من  ثم  الشريف.  علي  املولى 

الثاني بالدار البيضاء، حيث أخذ من تربته.
جامع  تربة  إلى  طنجة  من  الثالثة  املرحلة  كانت  ذلك  وبعد 

الكتبية بمراكش.
ثم من مراكش إلى تربة عني أسردون ببني مالل، ثم كانت 

العودة الى طنجة حيث أخذ حفنة من تراب جبل موسى.
الكويرة  الى  طنجة  من  واألخيرة  الرابعة  الرحلة  كانت  ثم 
الحدودي  املعبر  إلى  ثم  والعيون،  وكلميم،  بأغادير،  مرورا 

الگرگرات.
مدة  هي  أشهر،  أربعة  دامت  وتحدٍّ  إبداع  رحلة  كانت  لقد 
رمزا  العمل  هذا  ليكون  بالدي.  تراب  اللوحة/املنحوتة:  إنجاز 

قويا يعكس تشبتنا القوي بوحدتنا الترابية.
املقدسات، وأن  بتراب  يتبركوا  أن  قديما  املغاربة  لقد تعود 
العادة  هذه  الفنان  نقل  وقد  يتوارثوه.  وأن  معهم،  ينقلوه 
املتوارثة إلى لوحته هذه لتدل على هذه األمور جميعا، وهي: 
التبرك والتقديس والتقدير، وَتَواُرِث ذلك كله، وفاًء، وإخالصا، 

وانتماًء.

مجموعة » ميكايال« لحسن حمامة  

مظاهر املفارقة وجتلياتها

عنوان عمل روائي صدر بالفرنسية مؤخرًا عن »دار سحر«  ثأر عادل« 
للكاتب التونسي أبو بكر العيادي. 

املجتمع  في  األرملة  املرأة  واقع  روايته،  حبكة  خالل  من  املؤلف  يقّدم 
التونسي حيث تجد نفسها في حالة من الهشاشة النفسية واالقتصادية 
كتاب  أول  هو  العمل  متنّوعة.  استغاللية  ملمارسات  فريسة  يجعلها  مما 
بالعربية  األخرى  أعماله  صدرت  إذ  الفرنسي،  باللسان  ملؤلفه  يصدر 
»زمن الدنوس«، و«ورقات من دفتر الخوف«، و«جمر كانون«،  وأبرزها: 
و«مسارب  الرعية«،  و«آخر  العاري«،  و«الرجل  الترحال«،  و«حقائب 

التيه«، و«حكاية شعلة«، و«البس الليل«.

  عن منشورات »ألبان ميشيل« بباريس، صدر حديثا  للباحث الفرنسي في 
الفلسفة فريديريك غرو )1965(، كتاب جديد بعنوان  »العاُر شعوٌر ثورّي« .

املشاعر  دراسة  في  فلسفيًا  تقليدًا  الكتاب،  هذا  في  غرو  فريديريك  يستكمل 
جانكيليفتش،   فالديمير  حتى  وأرسطو  أفالطون  منذ  ينقطع  لم  واألحاسيس 
الفلسفي.  الصعيد  على  يقوله  أن  للعار  يمكن  ما  في  البحث  غرو  يحاول  كما 
ساعيًا  الشعور،  هذا  حول  الشائعة  النفسية  القراءات  عن  يبتعد  فهو  ولهذا، 
عاملنا(  حال  من  بالعار  نحّس  )أن  بالعالم  عالقته  مستوى  على  مساءلته  إلى 

وباملشاكل االجتماعية. 
يقّدم املفّكر املختّص بفلسفة ميشيل فوكو العاَر بوصفه إحساسًا يطبع عاملنا 
الراهن، وال سّيما في شّقه الغربي، حيث الشعور بالعار السياسي واالجتماعي 
)العار أمام العنصرية، على سبيل املثال(، أو الشعور بالعار من تصّرفات البشر 
)إزاء الطبيعة والبيئة( باتا من التعابير الشائعة في الكثير من أروقة الحياة 
من أحاديث الشارع إلى اإلعالم، مرورًا بعالم الناشطني ووصواًل إلى  اليومية: 

السياسة.

 صدر عن مركز أبحاث مؤسسة “HEM” كتاب جماعي جديد أشرف عليه الباحثان 
زكريا قادري وفاضمة آيت موس بعنوان  »شباب املغرب – فهم الديناميات من أجل عقد 
 Les jeunes du maroc: Comprendre les dynamiques“ اجتماعي جديد«، أو

.”pour un nouveau contrat social
 الكتاب يسعى إلى فهم الشباب املغربي، في تعدده، والسعي إلى استيعاب ظروفه 
وقضاياه وطموحاته وآماله وتظلماته، من أجل وضع سياسات تمكنه من االستقالل، 

وتمكن من استثمار قدراته في التنمية.
خوسي  موس،  آيت  فاضمة  كسيكس،  إدريس  األساتذة:  الكتاب  هذا  في   ساهم 
سانشيز غارثيا، باولو غاندولفي، عبد الحق كمال، أوليفيي دو، زكريا قاديري، يونس 

بكار، ياسمينة القادري، هند فتوحي، محمد مهدي، خديجة زاهي، وبشير زناكي.
وتهتم األبحاث التي يتضمنها هذا املنشور الجماعي الجديد باملشاركة السياسية 
للشباب، وقيمه، وبفئات الشباب، سواء الحاصلة على شهادات  تعليمية أو العاطلة، 
والشابات، وشباب القرى؛ وتعتمد بعض أعماله مقاربة وصفية كمية عامة حول نمط 
االستهالكية،  وممارساته  وتمثيله،  واالقتصادية،  االجتماعية  وظروفه  الشباب  عيش 
وثقافاته الشبابية، وحول ممارساته، وتطلعاته، وروابطه مع املؤسسات، االجتماعية 

والسياسية  .

» ثاأر عادل« رواية جديدة
 لأبو بكر العيادي 

»العاُر �شعوٌر ثورّي« 
 غرو يقرأ  المشاعر واألحاسيس فلسفيا

  كتاب جماعي عن  اجتاهات  
وثقافة ال�شباب املغربي

 »لوحة من تراب وطن«
تجربة  فنية رائدة للتشكيلي 

عبد الفتاح باللي
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الوكالة املغربية 
للنجاعة الطاقية

إعــــالن عن طــلب 
عـروض مفتوح
رقم: 2021/04 

 2021 أكتوبر   05 يوم  في 
الحادية  الساعة  من  ابتداء 
بمكاتب  سيتم  صباحا  عشر 
للنجاعة  املغربية  الوكالة 
بفضاء  الكائنة  الطاقية 
الطابق األول ملتقى  باسيو، 
بن  وشارع  النخيل  شارع 
الرباط  الرياض،  حي  بركة، 
جلسة عمومية لفتح األظرفة 
عروض  بطلبات  املتعلقة 
في  ''املساعدة  ألجل:  أثمان 
خدمات  إدارة  نظام  نقل 
املعلومات  تكنولوجيا 
 AMEE الخاص بـ   )SMS(
 ISO الدولي  للمعيار  وفًقا 

1-20000 إصدار 2018
" Assistance à la tran-
sition du Système de 
Management des Ser-
vices Informatiques 
)SMS( de l'AMEE 
selon la Norme Inter-
nationale ISO 20000-1 
version 2018"

الخدمات  هذه  تنفيذ  سيتم 
باألماكن التالية:

املغربية  الوكالة  مقر   *
الكائنة  الطاقية  للنجاعة 
بفضاء باسيو، الطابق األول 
ملتقى شارع النخيل وشارع 

بن بركة، حي الرياض
املغربية  الوكالة  تمثيلية   *

بمراكش  الطاقية  للنجاعة 
شارع املشعر الحرام، إسيل

طلبات  ملف  سحب  يمكن 
العامة  اإلدارة  من  العروض 
باسيو،  بفضاء  الكائنة 
شارع  ملتقى  األول  الطابق 
النخيل وشارع بن بركة، حي 

الرياض، الرباط.
كما يمكن تحميل ملف طلبات 
املواقع  أحد  من  العروض 

التالية: 
 www.amee.ma

www.marchespublics.
gov.ma

يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيـات  طبقا  املتنافسني 
من  و31   29,27 املواد 
 349-12-2 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية

حدد مبلغ الضمان املؤقت   *
درهم:  أالف  عشرة  في 

)10.000.00درهم(
األعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ  في  محددة 
درهم  ألف  وخمسون 
مع  )450000,00درهم( 

احتساب جميع الرسوم
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
الواردة  هي  بها  اإلدالء 
الخاصة  الشروط  دفتر  في 

ونظام االستشارة
يمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مكاتب  لدى  إيداع،  وصل 

بالعنوان  بالرباط  الوكالة 
املذكور أعاله،

العنوان  إلى  إرسالها  إما   -
عن  بالرباط  أعاله  املذكور 
املضمون  البريد  طريق 

بإفادة باالستالم،
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  الواردة  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   4-8-11 املواد 

االستشارة -
ع.س.ن/3351/ا.د

 *************
الوكالة املغربية 
للنجاعة الطاقية

إعــــالن عن طــلب 
عـروض مفتوح
رقم: 2021/03

 2021 أكتوبر   05 يوم  في 
الحادية  الساعة  من  ابتداء 
بمكاتب  سيتم  صباحا  عشر 
للنجاعة  املغربية  الوكالة 
بفضاء  الكائنة  الطاقية 
الطابق األول ملتقى  باسيو، 
بن  وشارع  النخيل  شارع 
الرباط  الرياض،  حي  بركة، 
جلسة عمومية لفتح األظرفة 
عروض  بطلبات  املتعلقة 
نظام  ''شهادة  ألجل:  أثمان 
إدارة البيئة ومراقبتها وفًقا 
إصدار   ISO 14001 ملعيار 

.''2015
"Audits de certifica-
tion et de suivi du sys-

tème de management 
environnemental se-
lon la norme iso 14001 
version 2015"

الخدمات  هذه  تنفيذ  سيتم 
باألماكن التالية: مقر الوكالة 
الطاقية  للنجاعة  املغربية 
باسيو،  بفضاء  الكائنة 
شارع  ملتقى  األول  الطابق 
النخيل وشارع بن بركة، حي 

الرياض.
املغربية  الوكالة  تمثيلية   *
بمراكش  الطاقية  للنجاعة 
شارع املشعر الحرام، إسيل.

طلبات  ملف  سحب  يمكن 
العامة  اإلدارة  من  العروض 
باسيو،  بفضاء  الكائنة 
شارع  ملتقى  األول  الطابق 
النخيل وشارع بن بركة، حي 

الرياض، الرباط.
كما يمكن تحميل ملف طلبات 
املواقع  أحد  من  العروض 

التالية: 
 www.amee.ma

www.marchespublics.
gov.ma

يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيـات  طبقا  املتنافسني 
من  و31   29,27 املواد 
 349-12-2 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية

حدد مبلغ الضمان املؤقت   *
درهم:  أالف  عشرة  في 

)10.000.00درهم(

كلفة تقدير األعمال محددة   *
في مبلغ مائتان وأربعون ألف 
)240.000,00درهم(  درهم 

مع احتساب جميع الرسوم
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
الواردة  هي  بها  اإلدالء 
الخاصة  الشروط  دفتر  في 

ونظام االستشارة
يمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مكاتب  لدى  إيداع،  وصل 
بالعنوان  بالرباط  الوكالة 

املذكور أعاله،
العنوان  إلى  إرسالها  إما   -
عن  بالرباط  أعاله  املذكور 
املضمون  البريد  طريق 

بإفادة باالستالم،
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  الواردة  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   4-8-11 املواد 

االستشارة.
ع.س.ن/3352/ا.د

 *************
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املندوبية االقليمية
قلعة السراغنة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2021/09
في الثالثاء 12 اكتوبر2021 
ألعاشرة  الساعة  على 
قاعة  في  صباحا،سيتم 
ملندوبية  االجتماعات  
السراغنة  بقلعة  الصحة 
بطلب  املتعلقة  األظرف  فتح 
بعروض  مفتوحة،  عروض 
"اقتناء  أجل:  من  أثمان 
معدات  وتشغيل  وتركيب 
موجهة  للتعقيم  تقنية  طبية 
للمركز أالستشفائي اإلقليمي 
حصة  السراغنة  لقلعة 
ملف  سحب  يمكن  وحيدة." 
بمصلحة  العروض  طلب 
ملندوبية  التابع  الصفقات  

الصحة بقلعة السراغنة.
تحميــلـه  كـــذلك  ويـمـكن 
بـوابـة  مـن  إلـكـتـرونـيا 

على  الـعموميـــة  الصـفقــات 
العنوان االلكتروني التالي:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)خمسة  في25000.00درهم 

وعشرون  ألف درهم(،
املعد  التقديري  املبلغ  حدد 
املشروع  صاحب  طرف  من 
912000.00درهم(تسع  في 
درهم  ألف  عشر  واثنا  مائة 

)مع احتساب الرسوم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  املحتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29  املواد27  ملقتضيات 
 .349 رقم  املرسوم  من  و31 
12. 2، الصادر في 20 مارس 
بالصفقات  املتعلق   2013

العمومية.
يمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
الصفقات   بمصلحة  وصل 
الصحة  ملندوبية  التابع 

بقلعة السراغنة.
طلب  ملف  إرسال  إما   -

البريد  طريق  عن  العروض 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املصلحة املذكورة.
طلب  ملف  تسليم  إما   -
لرئيس  مباشرة  العروض 
عند  العروض  طلب  لجنة 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
طلب  ملف  إرسال  إما   -
عبر  إلكترونيا  العروض 

بوابة الصفقات العمومية.
الوصفية  بالوثائق  اإلدالء    
نظام  حسب  ضروري 
ان  ويجب  اإلستشارة(، 
الصفقات  بمصلحة  توضع 
 11 يوم   أقصاه  فيما 
الساعة  /10/2021على 
صباحا،طبق  العاشرة 
الشروط الواردة في املادة34 
الصادر   2-12-349 رقم  من 
املتعلق   2013 مارس  في20 

بالصفقات العمومية. 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 

عليها في نظام االستشارة.
ع.س.ن/3356/ا.د

ع.س.ن /3348/ إدع.س.ن /181/ إت

الكلمات   المسهمة07
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرشتنبرمحرماأليام
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230105:3313:3617:0720:0021:16 األربعاء

240205:3413:3517:0619:5921:15 الخميس

250305:3513:3517:0619:5721:13 الجمعة
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عال المصياتي

سجل اختفاء المدن بعيًدا عن 
النمطية 

توجه إيليا سليمان -بعد عودته إلى مدينته الناصرة التي تركها 
الصغيرة  عائلته  يوميات  رصد  نحو  نيويورك-،  إلى  سفره  قبل 
وأفعالها بسكونها وضجيجها، وبكل ما فيها من اعتيادية مفرطة، 
المفرطة في  الواقعية  أفالمه نوع  أن يطلق على  الذي يحب  هو 
محاولته للكشف عن تفاصيل المكان واألشخاص والتحوالت التي 
وقعت عليهم، كما تقول صورة فيلمه األول »سجل اختفاء« 1998، 

ماذا حدث هناك ) في أراضي الـ 48( بعد السالم؟
يبدو سجله األول مصوًرا في غيتو مغلق تعيش فيه مجموعة 
من الناس تتفاعل مع بعضها بالحد األدنى من الثرثرات اليومية 
وبملٍل يمكن اعتباره مفصاًل في ذهنية أهل هذا المكان، إلى جانبه 
العديد من المفارقات التي تثير السخرية من طبيعة العيش والحياة 
اليومية، تفاصيل غير نفعية تشد الواقع نحو النسيان وتغاضي 

االنتظار والتغيير.
ولكن السؤال »من الذي اختفى وكيف؟« يحاول سليمان اإلجابة 
عنه بدايًة بالوقوف عند رغبته بتصوير فيلم عن مدينته وعائلته 
)هذا األمر الذي سيشغل األفالم الثالثة(  والتقاط أجواء هو حاضر 
فيها مع اآلخرين بنظرته المزدوجة داخل/خارج كل من الشخصيات 
والبيت والمدينة، راسًما تفاصيل سكون البشر وتناسيهم، فال شيء 
يحدث هناك، وموثًقا من خالله ثقل عالقة طبعت المكان بالضغط 

النفسي الفاتر إن صح التعبير، حين يبدو االحتالل بكل تغوله 
مسيطًرا حتى على األنفاس، فشلل الحركة والضغط الكبير على 
مدينة صغيرة  كالناصرة سيجعلها تختفي، وهي إن بدت حاضرة 

يلفها جو اإلحباط والعدمية.
 

نحن بحاجة ليٍد إلهية
له،  ينتقل سليمان إلى القدس ليعيش في بيت كبير بالنسبة 
يلصق أوراقًا صفراء صغيرة على أحد جدرانه. نريد أن نصنع، 
فيلًما كل البيت يقول، فنبدأ من أكثر التفاصيل رخاوة وإشكالية 
»يوميات الحب واآللم«، تبدو مدينة القدس أكثر عسكرًة وإحباطًا 

حين يقف حبيبان على حاجز عسكري يتأمالن التعذيب واالعتقاالت 
والسيارات المارة من أمام العسكر. أحدهما ال يستطيع الذهاب إلى 
اآلخر فيصبح الحاجز مكان اللقاء الوحيد. يكتفيان بمالمسة األيدي 
والتأمل بدياًل عن البوح والحركة، كل هذا التأمل الذي يصيبك 
دفعة واحدة في فيلم »يد إلهية« 2002، يأتيك جرعًة مكّملة لنسل 
تفاصيل أهل الناصرة، ولكن هنا انفجار كبير قد يكسر المتوقع 

قد أصابه  الذي  نفسه  الخيال  انفجار  الخيال، هو  ويجنح نحو 
ذات السكون والملل. 

هناك تنفجر دبابة بحبة خوخ، وتتحول صورة الفلسطيني الملثم 
على دريئة التصويب إلى مسيٍح منتظر، جاعاًل منه سليمان ُمقاوًما 
بأكثر األشكال غرابًة، يقاوم ظلًما تاريخًيا واقًعا ويواجه من لم 
يقَو على مواجهته من قبل في مشهد من أقوى مشاهد المقاومة 
غيظ  يثير  فعاًل  باعتباره  واالحتجاج  الحجارة  كرمي  األساسية 
االحتالل، لُيدرج بعدها أسئلة الحقوق واألمكنة بين صاحب األرض 
ومن ُفرض عليها، » ماذا نفعل نحن في المدن وماذا تفعلون أنتم؟«،

يصبح هنا فعل رمي القمامة فعاًل مقاوًما إذ توجهت نحوه فوهة 
دبابة، ويصبح معه الوقت المستغرق لرمي القمامة أو للتكلم على 
الهاتف وقًتا ممدوًدا لتكرار الفعل وبالتالي فعاًل ساخًرا من هيبة 

دبابة تالحق شخصًا ما خالل ما يقوم به من أفعال يومية بسيطة. 
هو رد الفعل غير النمطي على نمطية االحتالل وشكل الخوف 

الذي يحاول تكريسه.
الثاني ينحو  أوراق صغيرة وفيلمه  فيلم سليمان مازال على 
نحو مدن عائمة على الملل واالنتظار، بعد »سجل اختفاء« وسرده 

الشخصي والسياسي و«يد إلهية«، يد المخّلص المشبعة بصوٍر 
عن حق العيش والمقاومة يأتي الفيلم األغزر من بين أفالم الثالثية 
التي يسميها البعض هكذا، »الزمن المتبقي« 2009، الذي أعاد 
حكاية النكبة وأعاد تصوير ما آلت إليه ظروف سكان أراضي الـ 

.48 »لماذا وصلنا إلى هنا؟«،
ألن هذا ما حدث في الماضي يقول الفيلم. 

 سيرة الحاضر الغائب

سرد حكاية المدينة ومعها حكاية الصمود والهزيمة حتى فراغها 
وسكونها التدريجي ال يبدو باألمر السريع والسهل، فيروي سليمان 
حكايته التي تشبه حكايات أهل المدينة بكل ما مّر عليها من غزو 

وفقدان غّير أيامها المتالحقة.

الناصرة عام 1948، يدخل إليها المحتل ويسرق البيوت ويعتقل 
الفلسطيني  حلة  يلبس  والتخلي،  التوقيع  على  وُيجبر  السكان 

للتماهي السريع مع المكان وإبراز العنف. 

سجل اختفاء
نرى بعض االسخرية القاسية حّد الكآبة مما يفعله البعض في 
عالقاتهم وطريقة حياتهم، فتكون الناصرة هنا أقسى وأشد وطأة 
في مشاهد الفيلم المتجذرة في الماضي، تحكي حكاية االحتالل 
بعيون أهل األرض، فيلم السيرة الذاتية الذي يمحص النظر في 
شكل هذا االحتالل ويعريه، يكشف وقائع بعض اعتداءاته وينتقم 
مما حصل على طريقته الشعرية التي تحاكي فيها الصورة وعي 

ذلك الزمن وأهله. 
يجّرم الفيلُم االحتالَل على طريقة سليمان الساخرة ولكن بقسوة 

مريرة هذه المرة.
ُتبنى صورة المدينة على نمط الخط السردي للحكاية، على وقع 
انتكاسات ملحوظة على اختالف صورتها في الفيلمين السابقين، 
بالرغم من القتل والسرقة والتهجير، نستطيع محاكمة صورتها من 
خالل مشاهد خارجية ومفتوحة على التأويل كما الناصرة التي 
ستصبح في آخر الفيلم مساحة ضيقة ينظر منها إيليا سليمان 

إلى أمه في أكثر حاالتها عجًزا وفقداًنا،
بعيًدا عن صور منمطة لحرب ُتهلك المدن، أثقل االنتظار والالفعل 
يوميات أهل المدينة وحياتهم، لتبدو الناصرة غيتوًا مضغوطًا 
أمام السكون الطويل ومساحة الصمت الكبيرة التي يراقب من 
خاللها سكان المكان التفاصيل الباقية وأصوات بعيدة عنهم وعن 
حدوث أية واقعة. الالتحول واإلنغالق هذا ما حدث لها بعد السالم.
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نشاهد عبر أشرطة المخرج 
السينمائية الثالثة رؤيًة 
كثيفًة لفرادة المكان، أراد 
من خاللها أن يحكي حكايته 
وحكاية األرض والناس، فقرر 
خلق مساحة من صورة وصوت 
بحوارات قليلة وكثير من 
الصمت.

وسيم الشرقي
يحظى خليفي بسمعة ال بأس بها كونه "أحد رّواد 
السينما الفلسطينية المستقّلة" أو "أحد العالمات 
الثالث الفارقة في السينما الفلسطينية الجديدة" 
بحسب كتاب الناقد بّشار إبراهيم. كل هذه الّسمعة 
الطّيبة إضافة إلى مّيزات فرصة العرض المذكورة 

سابقًا تكّسرت على عتبة فيلم "زنديق".
يستعرض الفيلم نهارًا وليلة كافكاوّية طويلة من 
حياة مخرج تسجيلي فلسطيني )لعب دوره محّمد 
بكري( من فلسطينيي الداخل المحتل عام 48 يقيم 
في أوروبا، وقد عاد في زيارة إلى البلد لحضور عزاء 
شخص من عائلته، وكذلك لتصوير مشاهد من فيلم 
رام اهلل والناصرة  تسجيلي تصّور مشاهده بين 
ومشاهد أخرى قديمة مع مهّجري الـ 48 ال يخبرنا 
خليفي  لكّن  سياق،  أّي  وفي  صــّورت،  متى  الفيلم 
يدمج بينها كمشاهد وثائقية، وبين مشاهد الفيلم 
الروائية كنوع من التجريب الشكلي الذي استطرد 
فيه المخرج طوياًل حتى قصرت المسافة الفاصلة 
بين النوعين، فغدت مشاهد الوثائقي مصطنعة وال 
تحمل سخونة الواقع، ومشاهد الروائي عاجزة عن 
االقتراب من خّفة إعادة إنتاج الواقع من خالل األداء 

التمثيلي، والنص المكتوب.
يبني صاحب "عرس الجليل" الحبكة الرئيسية في 
فيلمه على واقع اقتتال داخلي بين عائالت فلسطينية 
في مدينة الناصرة، على خلفية شجار بين شاّبين 
الشخصية  فتضطر  بسّكين  اآلخر  أحدهما  طعن 
الرئيسية )م( إلى البحث عن غرفة في فندق يقضي 
فيها ليلته تلك، ليصطدم بواقع أن كّل موظفي الفنادق 
القريبة يرفضون استضافته، فيقضي ليلته متنقاًل 
بين الفنادق، هاربًا من الناصرة وعائدًا إليها أكثر 
من مّرة في بحث مضن ومخيف عن مكان ليقضي فيه 
ليلته التي يعّكر صفوها مجتمع فلسطيني عنيف، 
ومتوّتر، مليء بقاطعي الطرق والنّشالين، وخاطفي 

األطفال.
الليلة الطويلة يهتدي البطل إلى بيت  عبر تلك 
عائلته القديم عن طريق الصدفة ليجد فيه مجرمين 
فلسطينيين خطفا طفلين من قّطاع غزة المحاصر 
)ال نعرف كيف تّمت عملية الخطف المستحيلة تلك( 
وقاما بانتزاع كلية أحدهما وبيعها. عقب لقاء سريع 
و"كوميدي" بين المخرج والمجرمين يتركونه بسالم 
مع  عالقته  ترتيب  ليعيد  المهمل  عائلته  بيت  في 
ذكرياته، وليستدعي والدته المتوّفاة ويسألها مرارًا 
لماذا لم تنزح عائلته مع اآلخرين في حرب الـ 48، 
أو ليحرق صور ذكريات العائلة على نار ارتجالّية 
باإلضافة إلى صليب خشبي، كان ال بّد من حرقه حّتى 

يحمل الفيلم شيئًا من اسمه أي "زنديق" في لفتة 
أخرى مّركبة على شجرة الفيلم المثقلة باألفكار.
إال أّن الفرصة كما ذكرنا كانت توحي بفسحة 
لشريحة  العربية،  الّثقافة  مع  صغيرة  تماس 
صغيرة ولكن متعّطشة لنقاش فّني يبتعد قلياًل 
أو  تركيا"  في  الالجئين  "الفنانين  سجن  عن 
"االندماج الثقافي" وغيرها من الصفات الساخنة 
للمنتج الثقافي السوري والعربي على األراضي 

الجديدة.
ال يّتسع المجال لذكر عثرات الفيلم وتحليلها 
بشكل كاف ألن الكتلتين األساسيتين اللتين يقوم 
عليهما بين مساحة الروائي الواقعي، والمتخّيل 
الذي يرفده التسجيلي تحتّكان ببعضهما بطريقة 
لم توّلد جمالية، أو قيمة مضافة، بقدر ما وّلدت 
حيرة وفراغات طويلة في عملية استقبال الفيلم 
لدى الجمهور العارف ولو بشكل سطحي بتفاصيل 
الواقع الفلسطيني في الداخل، لم يكن للمشاهد من 
متنّفس خاللها سوى مشاهد متقنة تقنيًا للبطل 
خلف مقعد سيارته التي يقضي فيها معظم مشاهد 
الفيلم، أبرز فيها المخرج ومدير التصوير بعضًا 
لم تستطع لألسف سّد  التي  الفّنية  القدرات  من 
محّمد  الممثل  أداء  في ضعف  األخرى  الفراغات 

بكري وعدم عفوّيته، أو في حبكة الفيلم.

منفي يقابل منفيين
بداًل من أن يكون النقاش الذي أعقب الفيلم قيمة 
مضافة تشّد قلياًل من ضعف الماّدة الفيلمية، جاء 
بعض  عن  دفاعيًا  خليفي"  "ميشيل  مع  النقاش 
للجمهور  واتهاميًا  المنتقدة،  الجمهور  أسئلة 
الشعرّية  فلسطين  رؤيــة  في  والرغبة  باألدلجة 
والمكافحة، ناسبًا لنفسه األولوية في هذا السياق، 
ماري جاسر  وآن  إيليا سليمان  أفالم  ومتناسيًا 
وهاني أبو أسعد وغيرهم، تلك التي حّققت شعبية 
األراضي  تصوير  نافذة  عبر  كبيرة  وجماهيرية 
"زنديق"  فيلم  وأّن  الغربية،  الضفة  أو  المحتّلة 
ليس النافذة الوحيدة التي تفتح على ذلك العالم 
الذي بدا المخرج وكأنه العارف الوحيد بمفاتيحه، 
األمر الذي يبّرر له استخدام حبكة غير منطقية، 
أو تقديم مغالطات واقعية لمسّلمات داخل الواقع 
الفلسطيني "اإلكزوتيكي" من وجهة نظر عدسته.

»زنديق« 
مي�شيل 
خليفي: 
فر�شة 

�شائعة  �أو 
»�لإيكزوتيكا 
�ل�شينمائية«!

�لمدينة في �أفالم �إيليا �شليمان، بين �لنمطية و�لغيتو

بداًل من أن يكون النقاش 
الذي أعقب الفيلم قيمة 
مضافة تشّد قلياًل من 
ضعف الماّدة الفيلمية، 
جاء النقاش مع "ميشيل 
خليفي" دفاعيًا عن بعض 

أسئلة الجمهور المنتقدة، 
واتهاميًا للجمهور باألدلجة 
والرغبة في رؤية فلسطين 

الشعرّية والمكافحة، 
ناسبًا لنفسه األولوية في 

هذا السياق، p مرحبا بالضيف الكريم المخرج المغربي محمد 

اليونسي مخرج فيلم “دقات القدر”، في البداية قدم 
نفسك للقراء؟
n محمد اليونسي مخرج مغربي من مواليد مدينة 

كمنتج  المسرحي  المجال  في  التخصص  بعد  فاس، 
وممثل، حيث أسست أول شركة إنتاج تشتغل بالمسرح 
آنذاك، وبعدما حصلت هذه الشركة على الدعم والترويج 
لثالثة سنوات مثثالية، اتجهت لدراسة تقنيات كتابة 
السيناريو، من أجل دخول عالم السينما السحري الذي 
عبر  أشاهده  فيلم  أي  أتابع  وأنا  به  أحلم  دائما  كنت 
الشاشة الكبرى بكل قاعات السينما بمدينة فاس، التي 
كان عددها أربعة عشرة سينما حينها، وبعدما أخرجت 
األعمال  أفالم شرائط قصيرة وبعض  أكثر من تسعة 
 ،"15 "ألو  الطويل  الفيلم  إلخراج  اتجهت  الوثائقية، 
بإنتاج خاص، فكانت بداية ولوج العالم االحترافي بهذا 
جمهور  عند  كبير  لقي صدى  الذي  الكوميدي،  العمل 

قاعات السينمائية بالمغرب.
p كم عدد األفالم التي قمت بإخراجها؟
عشرة  ثالثة  تفوق  أخرجتها  التي  األفللالم  عدد   n

فيلم، منها تسعة أفالم قصيرة، وأربعة أفالم طويلة، 
إكس”،  “بن  فيلم  ثم   ،"15 "ألو  كوميدي  بفيلم  بدأت 
ثم فيلم "الوشاح األحمر"، وأخيرا وليس أخيرا فيلم 

“دقات القدر”.
p من أين نشأت لديك فكرة فيلم "دقات القدر"؟

لم تأت منفردة كنتيجة  n فكرة فيلم "دقات القدر" 
أو حلم أو صرخة، وإنما هي ولدت داخل  إرهاصات 
"الوشاح  فيلم  مع  بدايته  كانت  سينمائي،  مشروع 
هذه  بللاب  ليغلق  الللقللادم  الفيلم  وسيليه  األحمر"، 
لبنة  القدر”  “دقات  فيلم  فكرة  أعتبر  لذلك  الثالثية، 
يغني  الذي  السينمائي  المشروع  هذا  داخل  أساسية 
الخزانة السينمائية المغربية بتوثيقه ألحداث مهمة من 
تاريخ المغرب، والتاريخ المشترك مع جيرانه الجزائر 
وإسبانيا، في فيلم "الوشاح األحمر" يوثق لمرحلة ما بعد 
حرب الرمال بين المغرب والجزائر، والجريمة التي قامت 

بها السلطات العسكرية آنذاك بطرد أكثر من 350 ألف 
عائلة مغربية ليلة عيد األضحى، أما فيلم "دقات القدر" 
فهو يوثق للجريمة النكراء التي قامت بها السلطات 
االستعمارية اإلسبانية المدعومة آنذاك بالتيكنولوجية 
األلمانية في إبادة الشعب المغربي بأحدث اختراعاتها، 
لذلك فهذا الحدث يعد أول  السامة،  الغازات  أال وهي 
جريمة من نوعه في التاريخ، لذلك وثقته من خالل فيلم 

"دقات القدر".
p أغلبية األفالم العالمية التي تحصد 
جوائز األوسكار، يكون فيها المخرج هو نفسه 
السيناريست، ما سبب نجاحات هذه األفالم؟
n كتابة السيناريو من الركائز األساسية في الصناعة 
السينمائية، بل يعد من أول الخطوات اإلبداعية في هذه 

الصناعة، لذلك فدوره مهم في نجاح أي فيلم، وأقرب 
الناس أو المبدعين إلنجاح هذه الخطوة هو المخرج، 
ألن  الكتابة،  على  والموهبة  القدرة  له  كانت  إن  طبعا 
جميع  يجاري  الللذي  الوحيد  المختص  هو  المخرج 
المراحل لهذه الصناعة، فتجده ملم بجميع التفاصيل 
اإلبداعية واإلنتاجية لكل مراحل إنتاج أي عمل سينمائي، 
لذلك فأغلب األفالم التي تفوز بالجوائز الكبرى تكون 
أغلبها من مخرجين كتاب السيناريو، وهذا ال ينقص 
طبعا من كتاب السيناريو أو المخرجين الغير كتاب 

السيناريو، فلكل دوره داخل هذه المنظومة الصناعية 
واإلبداعية.

هل تميل إلى أن تكون نفسك كاتب أفالمك؟
أود  ميزة  أو  أحللدا،  بها  أنصح  قاعدة  ليست  هي 
عليه  أشتغل  الختيار  هي ضرورة  إنما  بها،  التباهي 
حاليا، فالمشروع السينمائي الذي تبنيته، يتطلب العمل 
المتواصل والرؤية الموحدة، بحيث تنتقل من فيلم إلى 
آخر بنفس التصور العام لكن برؤى مختلفة، وهذا ما 
لن يتوفر إال في الشخص المبدع نفسه، لذلك فأنا حاليا 
أميل ألكون كاتب أفالمي، أما بعد هذه الثالثية فيمكن 

أن أشتغل على سيناريوهات الكتاب األخرين.
p حدثنا عن فيلمك األخير "دقات القدر" الذي يتم 

إعادة عرضه اآلن في قاعة السينما؟

التي تتحدث عن  األفالم  من  القدر"  "دقات  فيلم   n

التاريخ وليست من نوع األفالم التاريخية، ففيلم "دقات 
القدر" يوثق لمرحلة حرب الغازات التي شنتها القوات 
اإلستعمارية اإلسبانية بشمال المغرب ما بين 1921، 
و1925، حيث أبيدت به األرض قبل اإلنسان، وما زال 
سكان هذه المنطقة يعانون من آثار األمراض السرطانية 
التي تسببت به هذه الغازات السامة إلى اآلن، كما أشار 
إليه الفيلم من بدايته إلى نهايته بطريقة غير مباشرة 
البطلة، الذي يعاني من هذا  ومن خالل زوج “توضا” 

المرض، الذي لم يكن معروفا حينها، لذلك فستجد فيلم 
“دقات القدر” يحكي لنا هذه القصة من خالل عيون امرأة 
تعاني وتكافح آثار هذه الغازات السامة التي خلفتها 

بالمجتمع، كما تعاني من تقاليد هذا المجتمع نفسه.
ماذا يعني لك أن تكون مخرج سينمائي؟

اإلنسان  لك غيرة على  تكون  أن  تكون مناضال،  أن 
العالم، أن  واإلنسانية، أن تكون لك رؤية شاملة على 
تكون لك أفكارا وتفضل تقاسمها مع اآلخرين عوض 
أن تحتفظ بها لنفسك، فهو مخطئ من يظن أنها صفة 

امتياز، إنما هي مسؤولية تحمل همومها ليل نهار.
p ماهي الصعوبات التي تواجه المخرج في 

المغرب؟
n هي صعوبات كثيرة يصعب حصرها في سؤال 

واحد، لكن سأحاول تسليط الضوء على أهمها فقط، 

وعلى رأسها غياب القاعات السينمائية، وغياب التمويل 
الذاتي والخاص، وغياب مجموعة من مراحل اإلنتاج 
كتاب  "ليس  المحترفين  كالكتاب  للفيلم،  الضرورية 
القصص"، والفوضى التي تعم كل اختصاصات صناعة 
الفيلم من التقني إلى الممثل إلى المخرج نفسه، غياب 

سياسة االعتراف، وهذا غيض من فيض فقط.
p كيف ترى الساحة السينمائية في المغرب من 
وجهة نظرك؟
n هو سؤال عام، لكن لكي أكون منطقي مع نفسي، 

وكما أصرح دائما، قطار السينما المغربية وضع على 
وبتقنييه  العصرية،  بتجهيزاته  الصحيحة،  السكة 
المتمرسين، وبممثليه المحنكين، وبمخرجيه المملوئين 
باألمل واألفكار، لكن بدون محطات "قاعات سينمائية"، 
وبدون سائقين مغامرين ومحترفين "منتجين خواص"، 
وبدون مراقبين أكاديميين ومتمرسين "قانون تنظيمي 
"ميزانيات محترمة" لن  حقيقي"، وبدون بنزين كافي 
تتحقق االنطالقة المرجوة، وسنبقى نعيش دائما تلك 
المرحلة ونتغنى بإنجازاتها، بينما العالم من حولنا 

يبحث استغالل تقنيات سرعة الضوء.
هل من الضروري دراسة الفن؟ وهل االبداع يدرس؟

لو لم يكن للعلم ضرورة لما أصبح اإلنسان ما هو عليه، 
لذلك فالدراسة األكاديمية ضرورة ال غنى عنها، حيث 

بها تقنن قدراتك، وبها تنير طريقك، وبها تكتسب خبرة 
اآلخرين، وبها تختصر وقت التجارب، كما بها تتفادى 
الدراسة  طريق  عن  تكتسبه  هذا  كل  اآلخرين،  أخطاء 
سواء للفن أو لكل المجاالت، لكن أن تصبح مبدعا بعد 
تحصيلك للشهادة األكاديمية فهذا أمر ال يختلف فيه 
أدوات  تكسبك  ذكرت  ما  على  زيادة  فالدراسة  إثنان، 
اإلشتغال فقط، أما أن تجعل منك مبدعا فهذا مرده إلى 

الموهبة واالستعداد.
p ما هي أهدافك المستقبلية؟

أن أصبح سعيدا…
عندما يتحقق جزءا من أحالمي…

عندما أرى بكل مدينة سينما…
عندما أرى الناس تحجز مكانها بالقاعة بأيام قبل 

العرض..
عندما أرى في عيون الناس الحب لما نصنع..
عندما أرى الفنان وقد تبوأ مكانته بافتخار..

p سؤال الحلقة االختياري ماذا تعني السينما 

بالنسبة إليك هل هي فن أم ثقافة أم وسيلة لتحصيل 
المعرفة أم مجرد أداة ربحية أم وسيلة فعالة للفكر؟
n هذا لم يعد سؤال اختياري إذن.. إنما هو اختيار 

بين األجوبة المفروضة والموجهة.. لكن سأحاول تركيب 
جملة مفيدة مع هذه المفردات..

السينما هي فن قبل أن تكون ثقافة، ولم تعد وسيلة 
لتحصيل المعرفة بل أصبحت وسيلة فعالة للفكر..
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عال المصياتي

سجل اختفاء المدن بعيًدا عن 
النمطية 

توجه إيليا سليمان -بعد عودته إلى مدينته الناصرة التي تركها 
الصغيرة  عائلته  يوميات  رصد  نحو  نيويورك-،  إلى  سفره  قبل 
وأفعالها بسكونها وضجيجها، وبكل ما فيها من اعتيادية مفرطة، 
المفرطة في  الواقعية  أفالمه نوع  أن يطلق على  الذي يحب  هو 
محاولته للكشف عن تفاصيل المكان واألشخاص والتحوالت التي 
وقعت عليهم، كما تقول صورة فيلمه األول »سجل اختفاء« 1998، 

ماذا حدث هناك ) في أراضي الـ 48( بعد السالم؟
يبدو سجله األول مصوًرا في غيتو مغلق تعيش فيه مجموعة 
من الناس تتفاعل مع بعضها بالحد األدنى من الثرثرات اليومية 
وبملٍل يمكن اعتباره مفصاًل في ذهنية أهل هذا المكان، إلى جانبه 
العديد من المفارقات التي تثير السخرية من طبيعة العيش والحياة 
اليومية، تفاصيل غير نفعية تشد الواقع نحو النسيان وتغاضي 

االنتظار والتغيير.
ولكن السؤال »من الذي اختفى وكيف؟« يحاول سليمان اإلجابة 
عنه بدايًة بالوقوف عند رغبته بتصوير فيلم عن مدينته وعائلته 
)هذا األمر الذي سيشغل األفالم الثالثة(  والتقاط أجواء هو حاضر 
فيها مع اآلخرين بنظرته المزدوجة داخل/خارج كل من الشخصيات 
والبيت والمدينة، راسًما تفاصيل سكون البشر وتناسيهم، فال شيء 
يحدث هناك، وموثًقا من خالله ثقل عالقة طبعت المكان بالضغط 

النفسي الفاتر إن صح التعبير، حين يبدو االحتالل بكل تغوله 
مسيطًرا حتى على األنفاس، فشلل الحركة والضغط الكبير على 
مدينة صغيرة  كالناصرة سيجعلها تختفي، وهي إن بدت حاضرة 

يلفها جو اإلحباط والعدمية.
 

نحن بحاجة ليٍد إلهية
له،  ينتقل سليمان إلى القدس ليعيش في بيت كبير بالنسبة 
يلصق أوراقًا صفراء صغيرة على أحد جدرانه. نريد أن نصنع، 
فيلًما كل البيت يقول، فنبدأ من أكثر التفاصيل رخاوة وإشكالية 
»يوميات الحب واآللم«، تبدو مدينة القدس أكثر عسكرًة وإحباطًا 

حين يقف حبيبان على حاجز عسكري يتأمالن التعذيب واالعتقاالت 
والسيارات المارة من أمام العسكر. أحدهما ال يستطيع الذهاب إلى 
اآلخر فيصبح الحاجز مكان اللقاء الوحيد. يكتفيان بمالمسة األيدي 
والتأمل بدياًل عن البوح والحركة، كل هذا التأمل الذي يصيبك 
دفعة واحدة في فيلم »يد إلهية« 2002، يأتيك جرعًة مكّملة لنسل 
تفاصيل أهل الناصرة، ولكن هنا انفجار كبير قد يكسر المتوقع 

قد أصابه  الذي  نفسه  الخيال  انفجار  الخيال، هو  ويجنح نحو 
ذات السكون والملل. 

هناك تنفجر دبابة بحبة خوخ، وتتحول صورة الفلسطيني الملثم 
على دريئة التصويب إلى مسيٍح منتظر، جاعاًل منه سليمان ُمقاوًما 
بأكثر األشكال غرابًة، يقاوم ظلًما تاريخًيا واقًعا ويواجه من لم 
يقَو على مواجهته من قبل في مشهد من أقوى مشاهد المقاومة 
غيظ  يثير  فعاًل  باعتباره  واالحتجاج  الحجارة  كرمي  األساسية 
االحتالل، لُيدرج بعدها أسئلة الحقوق واألمكنة بين صاحب األرض 
ومن ُفرض عليها، » ماذا نفعل نحن في المدن وماذا تفعلون أنتم؟«،

يصبح هنا فعل رمي القمامة فعاًل مقاوًما إذ توجهت نحوه فوهة 
دبابة، ويصبح معه الوقت المستغرق لرمي القمامة أو للتكلم على 
الهاتف وقًتا ممدوًدا لتكرار الفعل وبالتالي فعاًل ساخًرا من هيبة 

دبابة تالحق شخصًا ما خالل ما يقوم به من أفعال يومية بسيطة. 
هو رد الفعل غير النمطي على نمطية االحتالل وشكل الخوف 

الذي يحاول تكريسه.
الثاني ينحو  أوراق صغيرة وفيلمه  فيلم سليمان مازال على 
نحو مدن عائمة على الملل واالنتظار، بعد »سجل اختفاء« وسرده 

الشخصي والسياسي و«يد إلهية«، يد المخّلص المشبعة بصوٍر 
عن حق العيش والمقاومة يأتي الفيلم األغزر من بين أفالم الثالثية 
التي يسميها البعض هكذا، »الزمن المتبقي« 2009، الذي أعاد 
حكاية النكبة وأعاد تصوير ما آلت إليه ظروف سكان أراضي الـ 

.48 »لماذا وصلنا إلى هنا؟«،
ألن هذا ما حدث في الماضي يقول الفيلم. 

 سيرة الحاضر الغائب

سرد حكاية المدينة ومعها حكاية الصمود والهزيمة حتى فراغها 
وسكونها التدريجي ال يبدو باألمر السريع والسهل، فيروي سليمان 
حكايته التي تشبه حكايات أهل المدينة بكل ما مّر عليها من غزو 

وفقدان غّير أيامها المتالحقة.

الناصرة عام 1948، يدخل إليها المحتل ويسرق البيوت ويعتقل 
الفلسطيني  حلة  يلبس  والتخلي،  التوقيع  على  وُيجبر  السكان 

للتماهي السريع مع المكان وإبراز العنف. 

سجل اختفاء
نرى بعض االسخرية القاسية حّد الكآبة مما يفعله البعض في 
عالقاتهم وطريقة حياتهم، فتكون الناصرة هنا أقسى وأشد وطأة 
في مشاهد الفيلم المتجذرة في الماضي، تحكي حكاية االحتالل 
بعيون أهل األرض، فيلم السيرة الذاتية الذي يمحص النظر في 
شكل هذا االحتالل ويعريه، يكشف وقائع بعض اعتداءاته وينتقم 
مما حصل على طريقته الشعرية التي تحاكي فيها الصورة وعي 

ذلك الزمن وأهله. 
يجّرم الفيلُم االحتالَل على طريقة سليمان الساخرة ولكن بقسوة 

مريرة هذه المرة.
ُتبنى صورة المدينة على نمط الخط السردي للحكاية، على وقع 
انتكاسات ملحوظة على اختالف صورتها في الفيلمين السابقين، 
بالرغم من القتل والسرقة والتهجير، نستطيع محاكمة صورتها من 
خالل مشاهد خارجية ومفتوحة على التأويل كما الناصرة التي 
ستصبح في آخر الفيلم مساحة ضيقة ينظر منها إيليا سليمان 

إلى أمه في أكثر حاالتها عجًزا وفقداًنا،
بعيًدا عن صور منمطة لحرب ُتهلك المدن، أثقل االنتظار والالفعل 
يوميات أهل المدينة وحياتهم، لتبدو الناصرة غيتوًا مضغوطًا 
أمام السكون الطويل ومساحة الصمت الكبيرة التي يراقب من 
خاللها سكان المكان التفاصيل الباقية وأصوات بعيدة عنهم وعن 
حدوث أية واقعة. الالتحول واإلنغالق هذا ما حدث لها بعد السالم.
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نشاهد عبر أشرطة المخرج 
السينمائية الثالثة رؤيًة 
كثيفًة لفرادة المكان، أراد 
من خاللها أن يحكي حكايته 
وحكاية األرض والناس، فقرر 
خلق مساحة من صورة وصوت 
بحوارات قليلة وكثير من 
الصمت.

وسيم الشرقي
يحظى خليفي بسمعة ال بأس بها كونه "أحد رّواد 
السينما الفلسطينية المستقّلة" أو "أحد العالمات 
الثالث الفارقة في السينما الفلسطينية الجديدة" 
بحسب كتاب الناقد بّشار إبراهيم. كل هذه الّسمعة 
الطّيبة إضافة إلى مّيزات فرصة العرض المذكورة 

سابقًا تكّسرت على عتبة فيلم "زنديق".
يستعرض الفيلم نهارًا وليلة كافكاوّية طويلة من 
حياة مخرج تسجيلي فلسطيني )لعب دوره محّمد 
بكري( من فلسطينيي الداخل المحتل عام 48 يقيم 
في أوروبا، وقد عاد في زيارة إلى البلد لحضور عزاء 
شخص من عائلته، وكذلك لتصوير مشاهد من فيلم 
رام اهلل والناصرة  تسجيلي تصّور مشاهده بين 
ومشاهد أخرى قديمة مع مهّجري الـ 48 ال يخبرنا 
خليفي  لكّن  سياق،  أّي  وفي  صــّورت،  متى  الفيلم 
يدمج بينها كمشاهد وثائقية، وبين مشاهد الفيلم 
الروائية كنوع من التجريب الشكلي الذي استطرد 
فيه المخرج طوياًل حتى قصرت المسافة الفاصلة 
بين النوعين، فغدت مشاهد الوثائقي مصطنعة وال 
تحمل سخونة الواقع، ومشاهد الروائي عاجزة عن 
االقتراب من خّفة إعادة إنتاج الواقع من خالل األداء 

التمثيلي، والنص المكتوب.
يبني صاحب "عرس الجليل" الحبكة الرئيسية في 
فيلمه على واقع اقتتال داخلي بين عائالت فلسطينية 
في مدينة الناصرة، على خلفية شجار بين شاّبين 
الشخصية  فتضطر  بسّكين  اآلخر  أحدهما  طعن 
الرئيسية )م( إلى البحث عن غرفة في فندق يقضي 
فيها ليلته تلك، ليصطدم بواقع أن كّل موظفي الفنادق 
القريبة يرفضون استضافته، فيقضي ليلته متنقاًل 
بين الفنادق، هاربًا من الناصرة وعائدًا إليها أكثر 
من مّرة في بحث مضن ومخيف عن مكان ليقضي فيه 
ليلته التي يعّكر صفوها مجتمع فلسطيني عنيف، 
ومتوّتر، مليء بقاطعي الطرق والنّشالين، وخاطفي 

األطفال.
الليلة الطويلة يهتدي البطل إلى بيت  عبر تلك 
عائلته القديم عن طريق الصدفة ليجد فيه مجرمين 
فلسطينيين خطفا طفلين من قّطاع غزة المحاصر 
)ال نعرف كيف تّمت عملية الخطف المستحيلة تلك( 
وقاما بانتزاع كلية أحدهما وبيعها. عقب لقاء سريع 
و"كوميدي" بين المخرج والمجرمين يتركونه بسالم 
مع  عالقته  ترتيب  ليعيد  المهمل  عائلته  بيت  في 
ذكرياته، وليستدعي والدته المتوّفاة ويسألها مرارًا 
لماذا لم تنزح عائلته مع اآلخرين في حرب الـ 48، 
أو ليحرق صور ذكريات العائلة على نار ارتجالّية 
باإلضافة إلى صليب خشبي، كان ال بّد من حرقه حّتى 

يحمل الفيلم شيئًا من اسمه أي "زنديق" في لفتة 
أخرى مّركبة على شجرة الفيلم المثقلة باألفكار.
إال أّن الفرصة كما ذكرنا كانت توحي بفسحة 
لشريحة  العربية،  الّثقافة  مع  صغيرة  تماس 
صغيرة ولكن متعّطشة لنقاش فّني يبتعد قلياًل 
أو  تركيا"  في  الالجئين  "الفنانين  سجن  عن 
"االندماج الثقافي" وغيرها من الصفات الساخنة 
للمنتج الثقافي السوري والعربي على األراضي 

الجديدة.
ال يّتسع المجال لذكر عثرات الفيلم وتحليلها 
بشكل كاف ألن الكتلتين األساسيتين اللتين يقوم 
عليهما بين مساحة الروائي الواقعي، والمتخّيل 
الذي يرفده التسجيلي تحتّكان ببعضهما بطريقة 
لم توّلد جمالية، أو قيمة مضافة، بقدر ما وّلدت 
حيرة وفراغات طويلة في عملية استقبال الفيلم 
لدى الجمهور العارف ولو بشكل سطحي بتفاصيل 
الواقع الفلسطيني في الداخل، لم يكن للمشاهد من 
متنّفس خاللها سوى مشاهد متقنة تقنيًا للبطل 
خلف مقعد سيارته التي يقضي فيها معظم مشاهد 
الفيلم، أبرز فيها المخرج ومدير التصوير بعضًا 
لم تستطع لألسف سّد  التي  الفّنية  القدرات  من 
محّمد  الممثل  أداء  في ضعف  األخرى  الفراغات 

بكري وعدم عفوّيته، أو في حبكة الفيلم.

منفي يقابل منفيين
بداًل من أن يكون النقاش الذي أعقب الفيلم قيمة 
مضافة تشّد قلياًل من ضعف الماّدة الفيلمية، جاء 
بعض  عن  دفاعيًا  خليفي"  "ميشيل  مع  النقاش 
للجمهور  واتهاميًا  المنتقدة،  الجمهور  أسئلة 
الشعرّية  فلسطين  رؤيــة  في  والرغبة  باألدلجة 
والمكافحة، ناسبًا لنفسه األولوية في هذا السياق، 
ماري جاسر  وآن  إيليا سليمان  أفالم  ومتناسيًا 
وهاني أبو أسعد وغيرهم، تلك التي حّققت شعبية 
األراضي  تصوير  نافذة  عبر  كبيرة  وجماهيرية 
"زنديق"  فيلم  وأّن  الغربية،  الضفة  أو  المحتّلة 
ليس النافذة الوحيدة التي تفتح على ذلك العالم 
الذي بدا المخرج وكأنه العارف الوحيد بمفاتيحه، 
األمر الذي يبّرر له استخدام حبكة غير منطقية، 
أو تقديم مغالطات واقعية لمسّلمات داخل الواقع 
الفلسطيني "اإلكزوتيكي" من وجهة نظر عدسته.

»زنديق« 
مي�شيل 
خليفي: 
فر�شة 

�شائعة  �أو 
»�لإيكزوتيكا 
�ل�شينمائية«!

�لمدينة في �أفالم �إيليا �شليمان، بين �لنمطية و�لغيتو

بداًل من أن يكون النقاش 
الذي أعقب الفيلم قيمة 
مضافة تشّد قلياًل من 
ضعف الماّدة الفيلمية، 
جاء النقاش مع "ميشيل 
خليفي" دفاعيًا عن بعض 

أسئلة الجمهور المنتقدة، 
واتهاميًا للجمهور باألدلجة 
والرغبة في رؤية فلسطين 

الشعرّية والمكافحة، 
ناسبًا لنفسه األولوية في 

هذا السياق، p مرحبا بالضيف الكريم المخرج المغربي محمد 

اليونسي مخرج فيلم “دقات القدر”، في البداية قدم 
نفسك للقراء؟

n محمد اليونسي مخرج مغربي من مواليد مدينة 

كمنتج  المسرحي  المجال  في  التخصص  بعد  فاس، 
وممثل، حيث أسست أول شركة إنتاج تشتغل بالمسرح 
آنذاك، وبعدما حصلت هذه الشركة على الدعم والترويج 
لثالثة سنوات مثثالية، اتجهت لدراسة تقنيات كتابة 
السيناريو، من أجل دخول عالم السينما السحري الذي 
عبر  أشاهده  فيلم  أي  أتابع  وأنا  به  أحلم  دائما  كنت 
الشاشة الكبرى بكل قاعات السينما بمدينة فاس، التي 
كان عددها أربعة عشرة سينما حينها، وبعدما أخرجت 
األعمال  أفالم شرائط قصيرة وبعض  أكثر من تسعة 
 ،"15 "ألو  الطويل  الفيلم  إلخراج  اتجهت  الوثائقية، 
بإنتاج خاص، فكانت بداية ولوج العالم االحترافي بهذا 
جمهور  عند  كبير  لقي صدى  الذي  الكوميدي،  العمل 

قاعات السينمائية بالمغرب.
p كم عدد األفالم التي قمت بإخراجها؟

عشرة  ثالثة  تفوق  أخرجتها  التي  األفللالم  عدد   n

فيلم، منها تسعة أفالم قصيرة، وأربعة أفالم طويلة، 
إكس”،  “بن  فيلم  ثم   ،"15 "ألو  كوميدي  بفيلم  بدأت 
ثم فيلم "الوشاح األحمر"، وأخيرا وليس أخيرا فيلم 

“دقات القدر”.
p من أين نشأت لديك فكرة فيلم "دقات القدر"؟

لم تأت منفردة كنتيجة  n فكرة فيلم "دقات القدر" 
أو حلم أو صرخة، وإنما هي ولدت داخل  إرهاصات 
"الوشاح  فيلم  مع  بدايته  كانت  سينمائي،  مشروع 
هذه  بللاب  ليغلق  الللقللادم  الفيلم  وسيليه  األحمر"، 
لبنة  القدر”  “دقات  فيلم  فكرة  أعتبر  لذلك  الثالثية، 
يغني  الذي  السينمائي  المشروع  هذا  داخل  أساسية 
الخزانة السينمائية المغربية بتوثيقه ألحداث مهمة من 
تاريخ المغرب، والتاريخ المشترك مع جيرانه الجزائر 
وإسبانيا، في فيلم "الوشاح األحمر" يوثق لمرحلة ما بعد 
حرب الرمال بين المغرب والجزائر، والجريمة التي قامت 

بها السلطات العسكرية آنذاك بطرد أكثر من 350 ألف 
عائلة مغربية ليلة عيد األضحى، أما فيلم "دقات القدر" 
فهو يوثق للجريمة النكراء التي قامت بها السلطات 
االستعمارية اإلسبانية المدعومة آنذاك بالتيكنولوجية 
األلمانية في إبادة الشعب المغربي بأحدث اختراعاتها، 
لذلك فهذا الحدث يعد أول  السامة،  الغازات  أال وهي 
جريمة من نوعه في التاريخ، لذلك وثقته من خالل فيلم 

"دقات القدر".
p أغلبية األفالم العالمية التي تحصد 
جوائز األوسكار، يكون فيها المخرج هو نفسه 
السيناريست، ما سبب نجاحات هذه األفالم؟

n كتابة السيناريو من الركائز األساسية في الصناعة 
السينمائية، بل يعد من أول الخطوات اإلبداعية في هذه 

الصناعة، لذلك فدوره مهم في نجاح أي فيلم، وأقرب 
الناس أو المبدعين إلنجاح هذه الخطوة هو المخرج، 
ألن  الكتابة،  على  والموهبة  القدرة  له  كانت  إن  طبعا 
جميع  يجاري  الللذي  الوحيد  المختص  هو  المخرج 
المراحل لهذه الصناعة، فتجده ملم بجميع التفاصيل 
اإلبداعية واإلنتاجية لكل مراحل إنتاج أي عمل سينمائي، 
لذلك فأغلب األفالم التي تفوز بالجوائز الكبرى تكون 
أغلبها من مخرجين كتاب السيناريو، وهذا ال ينقص 
طبعا من كتاب السيناريو أو المخرجين الغير كتاب 

السيناريو، فلكل دوره داخل هذه المنظومة الصناعية 
واإلبداعية.

هل تميل إلى أن تكون نفسك كاتب أفالمك؟
أود  ميزة  أو  أحللدا،  بها  أنصح  قاعدة  ليست  هي 
عليه  أشتغل  الختيار  هي ضرورة  إنما  بها،  التباهي 
حاليا، فالمشروع السينمائي الذي تبنيته، يتطلب العمل 
المتواصل والرؤية الموحدة، بحيث تنتقل من فيلم إلى 
آخر بنفس التصور العام لكن برؤى مختلفة، وهذا ما 
لن يتوفر إال في الشخص المبدع نفسه، لذلك فأنا حاليا 
أميل ألكون كاتب أفالمي، أما بعد هذه الثالثية فيمكن 

أن أشتغل على سيناريوهات الكتاب األخرين.
p حدثنا عن فيلمك األخير "دقات القدر" الذي يتم 

إعادة عرضه اآلن في قاعة السينما؟

التي تتحدث عن  األفالم  من  القدر"  "دقات  فيلم   n

التاريخ وليست من نوع األفالم التاريخية، ففيلم "دقات 
القدر" يوثق لمرحلة حرب الغازات التي شنتها القوات 
اإلستعمارية اإلسبانية بشمال المغرب ما بين 1921، 
و1925، حيث أبيدت به األرض قبل اإلنسان، وما زال 
سكان هذه المنطقة يعانون من آثار األمراض السرطانية 
التي تسببت به هذه الغازات السامة إلى اآلن، كما أشار 
إليه الفيلم من بدايته إلى نهايته بطريقة غير مباشرة 
البطلة، الذي يعاني من هذا  ومن خالل زوج “توضا” 

المرض، الذي لم يكن معروفا حينها، لذلك فستجد فيلم 
“دقات القدر” يحكي لنا هذه القصة من خالل عيون امرأة 
تعاني وتكافح آثار هذه الغازات السامة التي خلفتها 

بالمجتمع، كما تعاني من تقاليد هذا المجتمع نفسه.
ماذا يعني لك أن تكون مخرج سينمائي؟

اإلنسان  لك غيرة على  تكون  أن  تكون مناضال،  أن 
العالم، أن  واإلنسانية، أن تكون لك رؤية شاملة على 
تكون لك أفكارا وتفضل تقاسمها مع اآلخرين عوض 
أن تحتفظ بها لنفسك، فهو مخطئ من يظن أنها صفة 

امتياز، إنما هي مسؤولية تحمل همومها ليل نهار.
p ماهي الصعوبات التي تواجه المخرج في 

المغرب؟
n هي صعوبات كثيرة يصعب حصرها في سؤال 

واحد، لكن سأحاول تسليط الضوء على أهمها فقط، 

وعلى رأسها غياب القاعات السينمائية، وغياب التمويل 
الذاتي والخاص، وغياب مجموعة من مراحل اإلنتاج 
كتاب  "ليس  المحترفين  كالكتاب  للفيلم،  الضرورية 
القصص"، والفوضى التي تعم كل اختصاصات صناعة 
الفيلم من التقني إلى الممثل إلى المخرج نفسه، غياب 

سياسة االعتراف، وهذا غيض من فيض فقط.
p كيف ترى الساحة السينمائية في المغرب من 
وجهة نظرك؟

n هو سؤال عام، لكن لكي أكون منطقي مع نفسي، 

وكما أصرح دائما، قطار السينما المغربية وضع على 
وبتقنييه  العصرية،  بتجهيزاته  الصحيحة،  السكة 
المتمرسين، وبممثليه المحنكين، وبمخرجيه المملوئين 
باألمل واألفكار، لكن بدون محطات "قاعات سينمائية"، 
وبدون سائقين مغامرين ومحترفين "منتجين خواص"، 
وبدون مراقبين أكاديميين ومتمرسين "قانون تنظيمي 
"ميزانيات محترمة" لن  حقيقي"، وبدون بنزين كافي 
تتحقق االنطالقة المرجوة، وسنبقى نعيش دائما تلك 
المرحلة ونتغنى بإنجازاتها، بينما العالم من حولنا 

يبحث استغالل تقنيات سرعة الضوء.
هل من الضروري دراسة الفن؟ وهل االبداع يدرس؟

لو لم يكن للعلم ضرورة لما أصبح اإلنسان ما هو عليه، 
لذلك فالدراسة األكاديمية ضرورة ال غنى عنها، حيث 

بها تقنن قدراتك، وبها تنير طريقك، وبها تكتسب خبرة 
اآلخرين، وبها تختصر وقت التجارب، كما بها تتفادى 
الدراسة  طريق  عن  تكتسبه  هذا  كل  اآلخرين،  أخطاء 
سواء للفن أو لكل المجاالت، لكن أن تصبح مبدعا بعد 
تحصيلك للشهادة األكاديمية فهذا أمر ال يختلف فيه 
أدوات  تكسبك  ذكرت  ما  على  زيادة  فالدراسة  إثنان، 
اإلشتغال فقط، أما أن تجعل منك مبدعا فهذا مرده إلى 

الموهبة واالستعداد.
p ما هي أهدافك المستقبلية؟

أن أصبح سعيدا…
عندما يتحقق جزءا من أحالمي…

عندما أرى بكل مدينة سينما…
عندما أرى الناس تحجز مكانها بالقاعة بأيام قبل 

العرض..
عندما أرى في عيون الناس الحب لما نصنع..
عندما أرى الفنان وقد تبوأ مكانته بافتخار..

p سؤال الحلقة االختياري ماذا تعني السينما 

بالنسبة إليك هل هي فن أم ثقافة أم وسيلة لتحصيل 
المعرفة أم مجرد أداة ربحية أم وسيلة فعالة للفكر؟

n هذا لم يعد سؤال اختياري إذن.. إنما هو اختيار 

بين األجوبة المفروضة والموجهة.. لكن سأحاول تركيب 
جملة مفيدة مع هذه المفردات..

السينما هي فن قبل أن تكون ثقافة، ولم تعد وسيلة 
لتحصيل المعرفة بل أصبحت وسيلة فعالة للفكر..
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المخرج محمد اليون�سي: ال�سينما المغربية قطار و�سع في ال�سكة 
ال�سحيحة، لكن دون �سائقين محترفين

حاليا، فالمشروع 
السينمائي الذي 

تبنيته، يتطلب العمل 
المتواصل والرؤية 

الموحدة، بحيث تنتقل 
من فيلم إلى آخر 

بنفس التصور العام 
لكن برؤى مختلفة،

ففيلم »دقات القدر« 
يوثق لمرحلة حرب 

الغازات التي شنتها 
القوات اإلستعمارية 

اإلسبانية بشمال 
المغرب ما بين 

1921، و1925، حيث 
أبيدت به األرض قبل 

اإلنسان

n حاوره: عبد الرحيم الشافعي 
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سبريس

الوكالة املغربية 
للنجاعة الطاقية

إعــــالن عن طــلب 
عـروض مفتوح
رقم: 2021/04 

 2021 أكتوبر   05 يوم  في 
الحادية  الساعة  من  ابتداء 
بمكاتب  سيتم  صباحا  عشر 
للنجاعة  املغربية  الوكالة 
بفضاء  الكائنة  الطاقية 
الطابق األول ملتقى  باسيو، 
بن  وشارع  النخيل  شارع 
الرباط  الرياض،  حي  بركة، 
جلسة عمومية لفتح األظرفة 
عروض  بطلبات  املتعلقة 
في  ''املساعدة  ألجل:  أثمان 
خدمات  إدارة  نظام  نقل 
املعلومات  تكنولوجيا 
 AMEE الخاص بـ   )SMS(
 ISO الدولي  للمعيار  وفًقا 

1-20000 إصدار 2018
" Assistance à la tran-
sition du Système de 
Management des Ser-
vices Informatiques 
)SMS( de l'AMEE 
selon la Norme Inter-
nationale ISO 20000-1 
version 2018"
الخدمات  هذه  تنفيذ  سيتم 

باألماكن التالية:
املغربية  الوكالة  مقر   *
الكائنة  الطاقية  للنجاعة 
بفضاء باسيو، الطابق األول 
ملتقى شارع النخيل وشارع 

بن بركة، حي الرياض
املغربية  الوكالة  تمثيلية   *

بمراكش  الطاقية  للنجاعة 
شارع املشعر الحرام، إسيل

طلبات  ملف  سحب  يمكن 
العامة  اإلدارة  من  العروض 
باسيو،  بفضاء  الكائنة 
شارع  ملتقى  األول  الطابق 
النخيل وشارع بن بركة، حي 

الرياض، الرباط.
كما يمكن تحميل ملف طلبات 
املواقع  أحد  من  العروض 

التالية: 
 www.amee.ma

www.marchespublics.
gov.ma

يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيـات  طبقا  املتنافسني 
من  و31   29,27 املواد 
 349-12-2 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية

حدد مبلغ الضمان املؤقت   *
درهم:  أالف  عشرة  في 

)10.000.00درهم(
األعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ  في  محددة 
درهم  ألف  وخمسون 
مع  )450000,00درهم( 

احتساب جميع الرسوم
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
الواردة  هي  بها  اإلدالء 
الخاصة  الشروط  دفتر  في 

ونظام االستشارة
يمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مكاتب  لدى  إيداع،  وصل 

بالعنوان  بالرباط  الوكالة 
املذكور أعاله،

العنوان  إلى  إرسالها  إما   -
عن  بالرباط  أعاله  املذكور 
املضمون  البريد  طريق 

بإفادة باالستالم،
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  الواردة  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   4-8-11 املواد 

االستشارة -
ع.س.ن/3351/ا.د

 *************
الوكالة املغربية 
للنجاعة الطاقية

إعــــالن عن طــلب 
عـروض مفتوح
رقم: 2021/03

 2021 أكتوبر   05 يوم  في 
الحادية  الساعة  من  ابتداء 
بمكاتب  سيتم  صباحا  عشر 
للنجاعة  املغربية  الوكالة 
بفضاء  الكائنة  الطاقية 
الطابق األول ملتقى  باسيو، 
بن  وشارع  النخيل  شارع 
الرباط  الرياض،  حي  بركة، 
جلسة عمومية لفتح األظرفة 
عروض  بطلبات  املتعلقة 
نظام  ''شهادة  ألجل:  أثمان 
إدارة البيئة ومراقبتها وفًقا 
إصدار   ISO 14001 ملعيار 

.''2015
"Audits de certifica-
tion et de suivi du sys-

tème de management 
environnemental se-
lon la norme iso 14001 
version 2015"
الخدمات  هذه  تنفيذ  سيتم 
باألماكن التالية: مقر الوكالة 
الطاقية  للنجاعة  املغربية 
باسيو،  بفضاء  الكائنة 
شارع  ملتقى  األول  الطابق 
النخيل وشارع بن بركة، حي 

الرياض.
املغربية  الوكالة  تمثيلية   *
بمراكش  الطاقية  للنجاعة 
شارع املشعر الحرام، إسيل.

طلبات  ملف  سحب  يمكن 
العامة  اإلدارة  من  العروض 
باسيو،  بفضاء  الكائنة 
شارع  ملتقى  األول  الطابق 
النخيل وشارع بن بركة، حي 

الرياض، الرباط.
كما يمكن تحميل ملف طلبات 
املواقع  أحد  من  العروض 

التالية: 
 www.amee.ma

www.marchespublics.
gov.ma

يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيـات  طبقا  املتنافسني 
من  و31   29,27 املواد 
 349-12-2 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية

حدد مبلغ الضمان املؤقت   *
درهم:  أالف  عشرة  في 

)10.000.00درهم(

كلفة تقدير األعمال محددة   *
في مبلغ مائتان وأربعون ألف 
)240.000,00درهم(  درهم 

مع احتساب جميع الرسوم
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
الواردة  هي  بها  اإلدالء 
الخاصة  الشروط  دفتر  في 

ونظام االستشارة
يمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مكاتب  لدى  إيداع،  وصل 
بالعنوان  بالرباط  الوكالة 

املذكور أعاله،
العنوان  إلى  إرسالها  إما   -
عن  بالرباط  أعاله  املذكور 
املضمون  البريد  طريق 

بإفادة باالستالم،
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  الواردة  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   4-8-11 املواد 

االستشارة.
ع.س.ن/3352/ا.د

 *************
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املندوبية االقليمية
قلعة السراغنة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2021/09
في الثالثاء 12 اكتوبر2021 
ألعاشرة  الساعة  على 
قاعة  في  صباحا،سيتم 
ملندوبية  االجتماعات  
السراغنة  بقلعة  الصحة 
بطلب  املتعلقة  األظرف  فتح 
بعروض  مفتوحة،  عروض 
"اقتناء  أجل:  من  أثمان 
معدات  وتشغيل  وتركيب 
موجهة  للتعقيم  تقنية  طبية 
للمركز أالستشفائي اإلقليمي 
حصة  السراغنة  لقلعة 
ملف  سحب  يمكن  وحيدة." 
بمصلحة  العروض  طلب 
ملندوبية  التابع  الصفقات  

الصحة بقلعة السراغنة.
تحميــلـه  كـــذلك  ويـمـكن 
بـوابـة  مـن  إلـكـتـرونـيا 

على  الـعموميـــة  الصـفقــات 
العنوان االلكتروني التالي:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)خمسة  في25000.00درهم 

وعشرون  ألف درهم(،
املعد  التقديري  املبلغ  حدد 
املشروع  صاحب  طرف  من 
912000.00درهم(تسع  في 
درهم  ألف  عشر  واثنا  مائة 

)مع احتساب الرسوم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  املحتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29  املواد27  ملقتضيات 
 .349 رقم  املرسوم  من  و31 
12. 2، الصادر في 20 مارس 
بالصفقات  املتعلق   2013

العمومية.
يمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
الصفقات   بمصلحة  وصل 
الصحة  ملندوبية  التابع 

بقلعة السراغنة.
طلب  ملف  إرسال  إما   -

البريد  طريق  عن  العروض 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املصلحة املذكورة.
طلب  ملف  تسليم  إما   -
لرئيس  مباشرة  العروض 
عند  العروض  طلب  لجنة 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
طلب  ملف  إرسال  إما   -
عبر  إلكترونيا  العروض 

بوابة الصفقات العمومية.
الوصفية  بالوثائق  اإلدالء    
نظام  حسب  ضروري 
ان  ويجب  اإلستشارة(، 
الصفقات  بمصلحة  توضع 
 11 يوم   أقصاه  فيما 
الساعة  /10/2021على 
صباحا،طبق  العاشرة 
الشروط الواردة في املادة34 
الصادر   2-12-349 رقم  من 
املتعلق   2013 مارس  في20 

بالصفقات العمومية. 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 

عليها في نظام االستشارة.
ع.س.ن/3356/ا.د

ع.س.ن /3348/ إدع.س.ن /181/ إت

الكلمات   المسهمة07
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرشتنبرمحرماأليام

213005:3113:3617:0820:0321:19 اإلثنين
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عبد النبي بزاز 

» ميكايال » هي املجموعة  القصصية 
حمامة  لحسن  املغربي  للقاص  السابعة 
وهي قصص تغني )ريبرتواره( السردي 
بما تتضمنه من تيمات تمتح من مصادر 
متعددة ، ومرجعيات متنوعة مما يضفي 
بزخم  يزخر  إبداعي   عمق  طابع  عليها 
جمالي وداللي تغدو معه النصوص أكثر 

انفتاحا ورحابة وإيحاء.
 ( عن  للكشف  الكاتب  عمد  فقد 
طابوهات( ظلت حبيسة الحجز والكتمان 
بالخصوص وهي   « ميكايال   « في نص 
فصول  دشنت  التي  الكندية  الطالبة  
السالم   عبد  املغربي  الطالب  مع  عالقة 
املترو  عربة  داخل  إعجاب  من  انطلقت 
بك  عالقتي  الحقيقة  في  بدأت  فقد   «  :
الوقت  ذلك  منذ   ... املترو  عربة  في 
وبعالقة  خاص  بميل  نحوك  أشعر  وأنا 
لتتطور   86 ص   « معك  تنسج  عاطفية 
عبر مكاشفة نتأت أولى خيوطها لنسج 
شبكة تباين اجتماعي تجسد في وضعية 
أبي رجل أعمال كبير   «  : أسرة ميكايال 
عبد  أسرة  ووضعية   ،  84 ص   « بكندا 
أما عن وضعية أسرتي فهي   « السالم : 
الحقيقي  أبي  صراع   . متواضعة  أسرة 
البيت  في  تعمل  أمي   . الخبز  لقمة  مع  
مفارقة  معالم  معه  تتشكل   ،86 ص   «
تمظهراتها  وتتحدد   ، تجلياتها  تتعدد 
هذا   « ليطال بنية املجتمع االقتصادية : 
امليناء يعتبر من أهم املوانئ  الكبرى في 
العالم يوفر القتصاد البالد املال وفرص 
تنمية  مستوى  على   92 ص  العمل« 
تعود بالنفع على الفرد واملجتمع، عكس 
واختالالت  نواقص   تخترمه  الذي  بلده 
كيفية  في  هي  الرئيسية  مشكلتنا   «  :
اإلنسان  هذا   . اإلنسان  وتأهيل  تكوين 
وباالستبداد  املاضي  بنوستالجيا  املقيد 
 ،  86 مكائد«  املستعِمر من  زرعه  وبما   ،
مجتمع بات محاصرا بتبعات ومخلفات 
برواسب  تطفح  لتركة  مرهون  ماض 
سياسات ) كولونيالية ( غاشمة  أجهزت 

الذاتية  والتطلعات  الرغبات  كل  على 
طبقي  تفاوت  من  كرسته  بما  الفرد  لدى 
طمس فرص التكافؤ، وأطبق على آفاقها 
. وضعية ضمنت استمراريتها حتى بعد 
من  بطغمة  عوض  حيث  املستعِمر  جالء 
تكريس  في  ساهمت  محليني  مسؤولني 
الشمولية  الرؤية  فيه  تغيب  نفس مسار 
والقادم  الراهن  أوضاع  مع  للتعاطي 
محكم  تخطيط  من  ذلك  يستلزمه  وما 
الثروات  مراكمة  على  فتهافتت  ومعقلن 
بنهم وجشع بحس تطغى عليه املصالح 
الذاتية الضيقة... وتتمظهر هذه املفارقة 
بامتداداته  النفسي  الجانب  في  كذلك 
مع  العالقة  في  والسيكولوجية  الحسية 
نتيجة  حميمي  إطار  في  األنثى(  اآلخر) 
تراكمات خلفتها أزمنة حرمان ومصادرة 
قيمية وعرفية : » أال تتحدثون مع الفتيات 
الذكريات  ؟ أجبت وشريط من  في بلدكم 
، نتعامل  أمام ناظري  املريرة مر سريعا 
القبل  ، نسرق  في ما  بيننا كاللصوص 
وخلسة...  سرا  الحب  بمشاعر  ونبوح   ،
بالجنس.  ينعمون  ال  والشابات  الشباب 
فقط  الزواج  في  به  ومسموح  محرم  هو 
ص 79 ، مقابل ما عاشته ميكايال من   «
تجارب تعكس اختالف محيطها العائلي 
عالقات  من  يسوده  بما  واالجتماعي 
مغايرة نتيجة تربية وتنشئة يحظى فيها 
الذاتية  واملشاعر  الرغبات  عن  التعبير 
السالم   عبد  مع  مقارنة  أوسع  بهامش 
املنحدر من بيئة ومجتمع تترسخ فيه قيم 
حبلى بأعراف ومواضعات قيمية تتغلغل 
التعبير  فيها املحرمات واملحظورات في 
والذي  الجنسني  بني  التوق  مشاعر  عن 
قد يتوج بعالقة حميمية كما تبوح بذلك 
: » أما عن عالقاتي العاطفية ، فلم أعرف 
الحب إال مع ويليام ، همت به وأحببته 
من أعماقي ، القدر خطفه مني في العام 
... أما عن  املاضي، إثر حادثة بالسيارة 
عالقاتي الجنسية فهي متعددة مع الكثير 
من الشباب« ص 85، ومن أوجه املفارقة 
األسري.  وسطهما  وتجلياتها  بينهما 
ألسرة  ينتمي  السالم  عبد  كان  فإذا 
لقمة  مع  الحقيقي  أبي  صراع   « فقيرة: 
 86 ص   « البيت  أمي تعمل في   . الخبز 
 : وميسور  راقي  من وسط  تنحدر  فإنها 
» فأبي من رجال األعمال الكبار في كندا 
. رغم غناه وامتالكه لكثير من الشركات 
أمي  أما   ... للعمل  محب  فهو  واملصانع 
مما   ،  84 ص   « موسيقية  فنانة  فهي 
ثري  وضع  هكذا  من  لالستفادة  أهلها 
 ، فارهة  بورش(   ( لسيارة  بامتالكها 
وعيشها في بيت فخم أشبه بقصر ، رفقة 
مفارقة    . رفاه   و  بذخ   حياة   ، والديها 
تجترح  حني  وتعقيدا  عمقا  أكثر  تغدو 
التقاليد واألعراف على املستوى  صفاقة 
ميكايال  تشترطه  ملا  واألخالقي  الديني 

لكن   «  : السالم   عبد  من  الزواج  لقبول 
لي شرط واحد ، قلت لها ما هو ؟ قالت 
فإن   . أخريات  مع  الجنس  تمارس  أن   :
نجحت ، فأنا لك إلى األبد يا عبد السالم 
أفق  على  معلقا  ص 102. شرط يبقى   «
أسئلة يورط الكاتب املتلقي في  إثارتها 
أبعادها  في  املضني  التفكير  وتجشم   ،
متشبع  مجتمع  داخل  والدينية  العرفية 
بقيم أخالقية يظل التنصل من إلزاماتها 
، والتنكر ملواضعاتها تمردا نوعيا يفرز 
الزوجية   العالقة  قداسة  تمس  أسئلة 
على  املبنية  روابطها  شرف  من  وتنال 
لشريكة  يحق  فهل  واإلخالص،  الوفاء 
معاشرة  عليه  تشترط  التي   ، حياته 
حميمية  عالقات  في  تدخل  أن  أخريات، 
على  ذلك  تأثير  مدى  ما  آخرين؟  مع 
والصفاء؟  الثقة  على  تقوم  زوجية  حياة 
شاذ  وضع  إزاء  فعله  رد  سيكون  كيف 
وناشز؟  فشخصية ميكايال شكل عالمة 
فهي  املجموعة   نصوص  داخل  بارزة 
وبها  األضمومة   عنوان  تحمل  التي 
بجوهر  وارتباطها   ، نصوصها  تختتم 
املنجز  في  أساسية  تيمة  ك  املفارقة 
القصصي. وتظل عالقة باقي شخصيات 
نصوص  املجموعة  بأحداث ذات حمولة 
قيم  من  له  ترمز  بما  وداللية  أخالقية 
باألمل  املتني  تشبثها  في  رقية  ك  وشيم 

األمل  رغم  معاناتها من شلل نصفي : » 
أداء  إلى  السفلي  نصفها  يعود  أن  في 
ومقاومة   14 ص   « الطبيعية  وظائفه 
عليها  تهجم   «  : ومكابدة  بصبر  اليأس 
تنكمش   . لطبيبها  الرصاصية  الكلمات 
 ، الطبية  لألمانة  في جسدها؛  تتداخل   .
حالتك ميئوس منها » ص 14، أو فاطنة 
موسومة  زوج  سلوكيات  تجابه  التي 
ضربي  حاول  مرة   «  : والعداء  بالعنف 
الضربة  تحاشيت   . رأسي  على  بعامود 
كثيرا«  عانيت   . الذراع  .تكسر  بذراعي 
ص  46 . صور قهر وجور لزوج مستبد  
في    أبشع مظاهرها وتجلياتها : » كان 
كأنني  فظيعة  األثقال بصور  علي  يحمل 
ولد  وكذلك شخصية   ،  46 ص   « بهيمة 
تناط  مجتمع  أزمة  تعكس  التي  عمرو 
أمور تسيير شأنه لشرذمة ، رغم تخبطها 
سلطة  تمتلك  فهي   ، الجهل  دركات  في 
النفوذ : » نجحت وها أنذا في البرملان ، 
ورئيسا للمجلس القروي مع العلم أنني 
تتطرق  كما   ،  49 ص   « الحروف  أفك  ال 
يدور  ما  ومتابعة  لنقل  أيضا  النصوص 
من أحداث راهنة في محيطها الخارجي 
امللعونة  أن  تذكرت   «  : كورونا  كوباء 
، وما نتج   16 ص  كورونا هي السبب« 
عالقات  توطيد  أفرزت  تبعات  من  عنه 
التآزر والتكافل بني األفراد : » عندما كان 

يمر بالحاويتني ، أثناء الحجر الصحي ، 
يضع يده في جيبه ويخرج بعض النقود 
اإلشارة  وتتم   ،  29 ص   « بها  ويساعد 
كذلك إلى وقائع كالقضية الفلسطينية في 
يتخاذال  أال  أقسما   «  : النضالي  بعدها 
فدائية كبيرة  لعملية  . خططا  ويتراجعا 
. قال قاسم ملحمود :هذه العملية ستترك 
الصهيوني  العدو  في  غائرا  جرحا 
بأن  ألمريكا  قوية  رسالة  وسنرسل   ...
قضيتنا ما زالت حية » ص 19. وال يفوت 
القاص فرصة االنفتاح على تيمة الحكي  
إلغناء نسيج نصوصه ، وتوسيع آفاقها  
بما ترسمه من انزياح عن خطية القص 
حكي   «  : في تدرج وقائعه واسترسالها 
جدتي آسر . أثناء حكيها لحكاية الغول 
ألتصق بحضنها ... تختلط صورة الغول 
في ذهني بصورة أمي فأجهش بالبكاء » 
ص 51 ، ليؤكد عما يشكله الحكي لديه 
 ، اإلبداعية  صدقيتها  تكتسب  قيمة  من 
وبعدها الجمالي والداللي  في ما يدونه 
أن  يهمني  ال  أنا   »: وحكايا  قصص  من 
الكاتب  أو  الراوي  أو  بالسارد  أوصف 
مهمتي   .... الحكواتي  أو  القاص  أو 
أحكيه  ما  وأكتب   أحكي  أن  الحقيقية 
سيرورة  في  ينخرط  ،حكي    56 ص   «
 «  : الواقعي  السؤال في سياقه  تمتشق 
أيوجد عقل سليم ال يهتم بهموم الناس، 
وال يساهم في تنوير مجتمعه ؟ » ص 37  
لينحو منحى ذا طابع انزياحي محفوف 
بالغرابة : » بحثت عن رقم تليفون كافكا  
ويتحكم  مسوخه  يخلق  كيف  ؛  ألسأله 
ص 64، فضال عن لجوئه إلى  فيها ؟ »  
أعطاب  من  املجتمع  يعتور  عما  الكشف 
نحن   «  : حادة  نقدية  بصيغة  وهنات 
االستبداد  مع  ضروس  حرب  في  مازلنا 
أنواعه  بكل  فساد  من  عنه  ينتج  وما   ،

وأشكاله« ص 85.
عدة  من  تمتح  املجموعة   فنصوص 
ديني  هو  ما  بني  تتوزع  مرجعيات 
النص  يحضر  حيث  الروحية  بأبعاده 
أصوات تتلو آيات من الذكر  القرآني : » 
الحكيم« ص 23 ، واعتبار الحياة الدنيا 
»جسرا لآلخرة » ، مع التأكيد على  قدرة 
اهلل  ليفعل   « املطلقة  ومشيئته  الخالق 
في  تاريخي  هو  وما   ، ويقدر«  يشاء  ما 
 ) الكولونيالية   ( املرحلة  على  إحالته 
وما كرسته من هيمنة موسومة بالتحكم 
واالستبداد : » منصة كبيرة عليها أعالم 

فرنسية« ص 42.
مجموعة«  أن  إلى  أخيرا  نخلص 
لحسن حمامة  لتجربة  إضافة  ميكايال«، 
اإلبداعية في جنس القصة القصيرة التي 
املغربي  السردي  املنت  خاللها  من  أغنى 
الحكي  طرائق  عن  تنزاح  بقصص 
مغايرة  بأشكال  توسلها  في  املعهودة 

ومختلفة.
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االشتراكي

بعد اعتراف الواليات املتحدة بسيادة املغرب على صحرائه، 
الفنان  ذهن  في  انبثقت  مشروع،  تاريخي  بحق  اعتراف  وهو 
إليها،  ُيْسَبْق  لم  مبتكرة،  فكرة  باللي  الفتاح  عبد  التشكيلي 
َولََّدْتَها سعادة غامرة بهذا الحدث التاريخي الهام، وهي فكرة 
إنجاز لوحة متفردة من جهتني: جهة املضمون، وجهة ما تتألف 

منه اللوحة من مواد.
فألول مرة في العالم تنجز لوحة من تراب وطن.

من  يسافر  أن  من  للفنان  بد  ال  كان  الغاية،  هذه  أجل  ومن 
، وال يحصرها  أجل لوحته. فمواد هذه اللوحة ال يجمعها محلٌّ
مكان. فهي موجودٌة متفرقًة في تراب الوطن. فوجب لذلك جمع 
املتفرق، ليتعاضد ويتآلف وَيُكوَن رمزا في تعاضده وتآلفه لهذه 

الوحدة التي تجسدها لوحة.
وإذا كان ُيْنَتَظُر من الفنان، عادة، أْن يخلَو بنفسه من أجل 
األبواب،  عليه  والتأمل، ويغلق  النظر  يدمن  وأن  لوحته،  رسم 
دفعت  إذ  واملتوقع،  ذلك،  في  املألوف  اللوحة  هذه  خالفت  فقد 
صاحبها إلى سفر طويل من طنجة نحو العاصمة الرباط حيث 
أخذ حفنة تراب من جانب صومعة حسان والضريح ملا لهما من 
رمزية تاريخية. ثم من طنجة الى وجدة. ومن وجدة الى فاس. 
ضريح  من  تراب  حفنة  أخذ  حيث  الريصاني  إلى  فاس  ومن 
الحسن  مسجد  إلى  الراشيدية  من  ثم  الشريف.  علي  املولى 

الثاني بالدار البيضاء، حيث أخذ من تربته.
جامع  تربة  إلى  طنجة  من  الثالثة  املرحلة  كانت  ذلك  وبعد 

الكتبية بمراكش.
ثم من مراكش إلى تربة عني أسردون ببني مالل، ثم كانت 

العودة الى طنجة حيث أخذ حفنة من تراب جبل موسى.
الكويرة  الى  طنجة  من  واألخيرة  الرابعة  الرحلة  كانت  ثم 
الحدودي  املعبر  إلى  ثم  والعيون،  وكلميم،  بأغادير،  مرورا 

الگرگرات.
مدة  هي  أشهر،  أربعة  دامت  وتحدٍّ  إبداع  رحلة  كانت  لقد 
رمزا  العمل  هذا  ليكون  بالدي.  تراب  اللوحة/املنحوتة:  إنجاز 

قويا يعكس تشبتنا القوي بوحدتنا الترابية.
املقدسات، وأن  بتراب  يتبركوا  أن  قديما  املغاربة  لقد تعود 
العادة  هذه  الفنان  نقل  وقد  يتوارثوه.  وأن  معهم،  ينقلوه 
املتوارثة إلى لوحته هذه لتدل على هذه األمور جميعا، وهي: 
التبرك والتقديس والتقدير، وَتَواُرِث ذلك كله، وفاًء، وإخالصا، 

وانتماًء.

مجموعة » ميكايال« لحسن حمامة  

مظاهر املفارقة وجتلياتها

عنوان عمل روائي صدر بالفرنسية مؤخرًا عن »دار سحر«  ثأر عادل« 
للكاتب التونسي أبو بكر العيادي. 

املجتمع  في  األرملة  املرأة  واقع  روايته،  حبكة  خالل  من  املؤلف  يقّدم 
التونسي حيث تجد نفسها في حالة من الهشاشة النفسية واالقتصادية 
كتاب  أول  هو  العمل  متنّوعة.  استغاللية  ملمارسات  فريسة  يجعلها  مما 
بالعربية  األخرى  أعماله  صدرت  إذ  الفرنسي،  باللسان  ملؤلفه  يصدر 
»زمن الدنوس«، و«ورقات من دفتر الخوف«، و«جمر كانون«،  وأبرزها: 
و«مسارب  الرعية«،  و«آخر  العاري«،  و«الرجل  الترحال«،  و«حقائب 

التيه«، و«حكاية شعلة«، و«البس الليل«.

  عن منشورات »ألبان ميشيل« بباريس، صدر حديثا  للباحث الفرنسي في 
الفلسفة فريديريك غرو )1965(، كتاب جديد بعنوان  »العاُر شعوٌر ثورّي« .

املشاعر  دراسة  في  فلسفيًا  تقليدًا  الكتاب،  هذا  في  غرو  فريديريك  يستكمل 
جانكيليفتش،   فالديمير  حتى  وأرسطو  أفالطون  منذ  ينقطع  لم  واألحاسيس 
الفلسفي.  الصعيد  على  يقوله  أن  للعار  يمكن  ما  في  البحث  غرو  يحاول  كما 
ساعيًا  الشعور،  هذا  حول  الشائعة  النفسية  القراءات  عن  يبتعد  فهو  ولهذا، 
عاملنا(  حال  من  بالعار  نحّس  )أن  بالعالم  عالقته  مستوى  على  مساءلته  إلى 

وباملشاكل االجتماعية. 
يقّدم املفّكر املختّص بفلسفة ميشيل فوكو العاَر بوصفه إحساسًا يطبع عاملنا 
الراهن، وال سّيما في شّقه الغربي، حيث الشعور بالعار السياسي واالجتماعي 
)العار أمام العنصرية، على سبيل املثال(، أو الشعور بالعار من تصّرفات البشر 
)إزاء الطبيعة والبيئة( باتا من التعابير الشائعة في الكثير من أروقة الحياة 
من أحاديث الشارع إلى اإلعالم، مرورًا بعالم الناشطني ووصواًل إلى  اليومية: 

السياسة.

 صدر عن مركز أبحاث مؤسسة “HEM” كتاب جماعي جديد أشرف عليه الباحثان 
زكريا قادري وفاضمة آيت موس بعنوان  »شباب املغرب – فهم الديناميات من أجل عقد 
 Les jeunes du maroc: Comprendre les dynamiques“ اجتماعي جديد«، أو

.”pour un nouveau contrat social
 الكتاب يسعى إلى فهم الشباب املغربي، في تعدده، والسعي إلى استيعاب ظروفه 
وقضاياه وطموحاته وآماله وتظلماته، من أجل وضع سياسات تمكنه من االستقالل، 

وتمكن من استثمار قدراته في التنمية.
خوسي  موس،  آيت  فاضمة  كسيكس،  إدريس  األساتذة:  الكتاب  هذا  في   ساهم 
سانشيز غارثيا، باولو غاندولفي، عبد الحق كمال، أوليفيي دو، زكريا قاديري، يونس 

بكار، ياسمينة القادري، هند فتوحي، محمد مهدي، خديجة زاهي، وبشير زناكي.
وتهتم األبحاث التي يتضمنها هذا املنشور الجماعي الجديد باملشاركة السياسية 
للشباب، وقيمه، وبفئات الشباب، سواء الحاصلة على شهادات  تعليمية أو العاطلة، 
والشابات، وشباب القرى؛ وتعتمد بعض أعماله مقاربة وصفية كمية عامة حول نمط 
االستهالكية،  وممارساته  وتمثيله،  واالقتصادية،  االجتماعية  وظروفه  الشباب  عيش 
وثقافاته الشبابية، وحول ممارساته، وتطلعاته، وروابطه مع املؤسسات، االجتماعية 

والسياسية  .

» ثاأر عادل« رواية جديدة
 لأبو بكر العيادي 

»العاُر �شعوٌر ثورّي« 
 غرو يقرأ  المشاعر واألحاسيس فلسفيا

  كتاب جماعي عن  اجتاهات  
وثقافة ال�شباب املغربي

 »لوحة من تراب وطن«
تجربة  فنية رائدة للتشكيلي 

عبد الفتاح باللي
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كما سبق أن أكدنا على ذلك، فإن اإلصالحات 
التي  واملؤسساتية  والسياسية  الدستورية 
عقود،  ثالثة  حوالي  مدى  على  بالدنا  راكمتها 
امللك  جاللة  عهد  في  وتعززت  تسارعت  والتي 
بالدنا  انضمام  فقط  تيسر  لم  السادس،  محمد 
الدولية،  واملنظمات  اآلليات  من  العديد  إلى 
ولكنها جعلت مساهمتها مطلوبة على الصعيد 
في  اهتمام  موضوع  وممارساتنا  الدولي، 
نحسُب  اآلليات  هذه  بني  من  املقارنة.  النماذج 
منفتحة  حكومة  أجل  من  الشراكة  مبادرة  أن 
Open Government Partnership- «

اإلشراك  قياس  آليات  إحدى  تعتبر    ،» OGP
الشأن  تدبير  في  املدنية  للمجتمعات  العمومي 
املسؤولية  وربط  واالنفتاح  والشفافية  العام، 
التدبير العمومي ملا تتيحه  باملحاسبة  ورقمنة 

من شفافية.
والجدير بالتذكير أن الفضل في هذه املبادرة 
إلى  يعود  كوني،  طابع  ذات  أصبحت  التي 
الذي  أوباما  باراك  األسبق  األمريكي  الرئيس 
املتحدة  الواليات  رئاسة  توليه  بمجرد  أطلقها 
L’Open Gouver- « مسمى تحت   األمريكية 

اإلدارة  وقد حرصت   .  » nement Initiative
اإلطار  في  املبادرة  هذه  جعل  على  األمريكية 
حول  باألساس  تتمحور  األمريكي  الوطني 
خريف  وفي  والتعاون«.  واملشاركة  »الشفافية 
هذه  في  األمريكي  الرئيس  إلى  انضم    ،2011
املبادرة سبعة رؤساء دول وحكومات )البرازيل 
والنرويج  املتحدة  واململكة  افريقيا  وجنوب 
واملكسيك والفلبني وأندونيسيا( لتكتسي طابعا 

دوليا.
مبادرة  إلى  املغرب  انضمام  بعد  ومباشرة 
أبريل  في  منفتحة  حكومة  أجل  من  الشراكة 
2018 )وكان العضو 76 من بني 78 بلدا عضوا 
مجلس  في  حرصنا   ،)2021 أبريل  حدود  إلى 
جانب  إلى  العضوية  اكتساب  على  النواب 
هذه  إزاء  التزاماتنا  بصياغة  الحكومي  املكون 
العامة  األمانة  لدى  بشأنها  والتواصل  املبادرة 
خصوًصا  وأصدقائنا،  حلفائنا  ولدى  للمبادرة 
من خالل برامج التعاون الدولي إذ دعم شركاؤنا 
ترشيح مجلسنا من خالل تثمني ما ننجزه في 
املدني،  املجتمع  مع  والشراكة  االنفتاح  مجال 
وكانت  واملواطنة.  التشاركية  والديموقراطية 
أجل حكومة  من  الشراكة  ملبادرة  العاملية  القمة 
 2019 مايو  أواخر  في  انعقدت  التي  منفتحة 
في العاصمة الكندية أوتاوا حاسمة على طريق 
هذه  إلى  تشريعًيا  مجلًسا  بصفتنا  انضمامنا 
املبادرة، وهو االنضمام الذي تجسد رسميا في 

شتنبر 2019.
املبادرة  هذه  إلى  املجلس  انضمام  واستند 
مسلسل  مواصلة  في  بالدنا  إرادة  على 
وتعزيز  والسياسية،  املؤسساتية  اإلصالحات 
إشراك املواطنات واملواطنني في هذا املسلسل، 
ثقة  تعزيز  في  حاسًما   عنصًرا  يعتبر  ما  وهو 

املجتمع في املؤسسات.

لقد كانت بالدنا استباقية في دسترة العديد 
من أهداف وقيم مبادئ مبادرة الشراكة من أجل 
حكومة منفتحة. فاالنفتاح والشفافية ومحاربة 
الفساد، والولوج إلى املعلومة، وربط املسؤولية 
باملحاسبة، وإشراك املواطنني في تدبير الشأن 
العام، هي مبادئ ومقتضيات أساسية في دستور 
2011 التحرري واملتقدم إلى حد كبير في هذه 
املجاالت : ربط املسؤولية باملحاسبة، كفالة حق 
من  اقتراحات  تقديم  في  واملواطنني  املواطنات 
أجل التشريع، وفي تقديم عرائض إلى السلطات 
تدبير  في  املدني  املجتمع  وإشراك  العمومية 

إلى  الولوج  في  الحق  وكفالة  العام،  الشأن 
املعلومات، والتصدي للرشوة والفساد.

على  تشريعي  كمجلس  االنضمام  منا  تطلب 
منفتحة،  حكومة  أجل  من  الشراكة  مبادرة 
الدستورية  املقتضيات  بهذه  أوال،  التعريف 
أنجزه  ما  بشأن  التواصل  وثانيا،  الجوهرية. 
مجلس النواب حتى قبل أن تطرح فكرة االنضمام. 
وثالثا، الترافع عن حقنا في هذا االنضمام وعن 
خطة املجلس والتعريف بأبعاد االلتزامات التي 
محاور  ستة  في  تلخيصها  تم  والتي  بها  تقدم 
شهًرا   15 غضون  في  بتنفيذها  تعهدنا  كبرى 
غرار  وعلى   .)2020 -2019دجنبر  )أكتوبر 
باقي املؤسسات في مختلف البلدان، لم ُيسعفنا 
سياق الجائحة في إتمام تنفيذ التزاماتنا، وإن 
وقد   .60% تتجاوز  إنجاز  بنسبة  تقدمنا  كنا 
دفعت الجائحة األمانة العامة للشراكة من أجل 
حكومة منفتحة إلى منح مهلة اختيارية مدتها 
إنجاز  الستكمال  األعضاء  البلدان  لكافة  سنة 
التزاماتها وخططها  أخذا بعني االعتبار لظروف 
الجائحة، وهو ما استفادت منه بالدنا على غرار 

باقي األعضاء.
أساسها  على  التي  الستة  املحاور  وتتعلق 
اآللية  هذه  في  بالعضوية  مجلسنا  حظي 

الدستورية  املقتضيات  إعمال   )1(  : بـ  الدولية 
والتشريعية في مجال الديموقراطية التشاركية 
واملواطنني  املواطنات  إشراك  و)2(  واملواطنة، 
إعمال املقتضيات  في املسلسل التشريعي و)3( 
حق  كفالة  مجال  في  والتشريعية  الدستورية 
املواطنات واملواطنني في الولوج إلى املعلومات 
و)4( االنفتاح أكثر على الجمهور، وبالخصوص 
الشباب واليافعني من أجل تقريبهم من اشتغال 
املواطنات  إشراك  و)5(  النواب،  مجلس 
السياسات  تقييم  عمليات  في  واملواطنني 
العمومية و)6( إبرام شراكات مع املجتمع املدني 
واألكاديمية  الجامعية  واملؤسسات  واألوساط 

ومؤسسات البحث العلمي.
ولم يكن سعينا إلى االنضمام إلى هذه اآللية 
يكتسيه من  مما  الرغم  على  ذاته،  في حد  هدفا 
أهمية في االعتراف بإصالحات بالدنا وجهودها 
من أجل االنفتاح والشفافية في تدبير الشأن العام 
املجتمع  وإشراك  باملحاسبة  املسؤولية  وربط 
وتقدير  رمزية  ومن  العامة،  الحياة  في  املدني 
آخر  إقرار  ذلك  من  أكثر  إنه  بل  الجهود،  لهذه 
مجموعة  بولوجنا  هامة،  دولية  آلية  جانب  من 
لنا  يوفر  أنه  عن  فضال  الديموقراطية،  البلدان 
املؤسساتية،  إصالحاتنا  عن  للترافع  إطاًرا 

الحداثي  الديموقراطي  بنموذجنا  والتعريف 
ُنْنجُزها.  التي  اإلصالحات  ونجاعة  وبعمق 
فامللتقيات التي تنعقد في إطار هذه اآللية، ومن 
أهمها القمة العاملية حول الحكومات املنفتحة، 
كبرى  إمكانيات  تتيح  لها،  املواكبة  والفعاليات 
للتواصل بني الحكومات والبرملانات واملنظمات 

الدولية الحكومية وغير الحكومية.
الشفافية  معايير  فإن  أخرى،  جهة  ومن 
والحكامة واالنفتاح واإلشراك واعتماد الرقمنة 
في تدبير الشأن العام وفي السياسات العمومية 
أضحت عوامل حاسمة في التقييم الدولي ملناخ 
االستثمار، ولجودة الديموقراطية، وبالتالي في 
االستثمارات  مجال  في  البلدان  جاذبية  مدى 

والشراكات.
هكذا، نجحنا خالل الوالية العاشرة في ربح 
أجل  من  الشراكة  مبادرة  إلى  االنضمام  رهان 
حكومة منفتحة. وسيتعني مواصلة ترسيخ هذه 
على  بالحرص  استدامتها  وضمان  العضوية 
املطلوبة حسب مساطر  العمل  إعداد مخططات 
الوفاء  على  والحرص  املبادرة،  هذه  وآليات 
املجال  هذا  في  برامجنا  وجعل  بالتزاماتنا، 
الحكومي  الوطني،  البرنامج  إطار  في  تندرج 

والبرملاني واملدني والترابي )الجهوي(.
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بالحرِص َنْفِسه على هذا التقليد الشخصي، أحاول أن أقف 
الموقَف َنْفَسه ُتجاَه َمَهاّمي على َرْأِس مجلس النواب في 

ْشريعية العاشرة )2021-2016(.  المملكة المغربية خالل الوالية التَّ
وهذه المرة، حاولُت أَْن ُأْشِرَك معي عدًدا من أطر المجلس في 

تجميع المعطيات وفتح ما يشبه ورشًة من الحوار الجماعي 
حول عملنا وأدائنا ونوعية النتائج التي حققناها. وقد وجدُت من 

األصدقاء والزمالء في مجلس النواب روًحا سمحة من اإلنصات 
والتفاعل، ِإْذ أدرك الجميع معنى هذا التقليد، وبالخصوص أدركوا 

أَن ذلك من أجل اإِلسهام في َلْمَلَمِة عناصر ذاكرٍة مشتركة 
وترصيد التجربة التي كانت جماعيًة بامتياز من أجل المزيد من 

فهم واقعنا السياسي في المغرب وتأمل سيرورة نضالنا 
غالف الكتابالديموقراطي في أحد أهم أمكنة الممارسة الديموقراطية.

واُفق الحبيب المالكي: ديموقراطية  التَّ

�سنوات رئا�سة جمل�س النواب يف املغرب
)29(

مجلسنا في مقدمة البرلمانات الوطنية األعضاء: 

OGP يف مبادرة ال�سراكة من اأجل حكومة منفتحة
)1(

معايير الشفافية 
والحكامة 
واالنفتاح 
واإلشراك واعتماد 
الرقمنة في تدبير 
الشأن العام 
وفي السياسات 
العمومية أضحت 
عوامل حاسمة 
في التقييم 
الدولي لمناخ 
االستثمار، ولجودة 
الديموقراطية، 
وبالتالي في 
مدى جاذبية 
البلدان في مجال 
االستثمارات 
والشراكات
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صدر حديثا عن منشورات جمعية 
المستديمة«  للتنمية  الفتح  »رباط 
مؤلف جديد تحت عنوان »حمادي 
يرصد  األغاني«،  التونسي:ديوان 
مكامن اإلبداع في التجربة الشعرية 
يعد  الذي  الراحل  المغربي  للفنان 
وال��م��س��رح  السينما  رواد  أح���د 
المغربي وخاصة المسرح اإلذاعي.
الجديد،  المؤلف  هذا  ويتضمن 
الذي أعده وقدم له الباحث مصفى 
غنائية  قصيدة   150 الجوهري، 
باللغة العربية الفصحى والدارجة 
أسماء  وأدتها  لحنتها  المغربية، 
الغنائية  الساحة  في  ب��ارزة  فنية 
فويتح،  محمد  أبرزها  المغربية، 
ال��وه��اب  عبد  العلمي،  اب��راه��ي��م 
الدكالي، بهيجة إدريس، عبد الهادي 
عبد  البيضاوي،  المعطي  بلخياط، 
الخياطي،  عباس  الجراري،  النبي 
محمود  ال���راش���دي،  ال��ق��ادر  عبد 
التطواني،  الواحد  عبد  اإلدريسي، 
إسماعيل أحمد، وأحمد الغرباوي، 

عبد المنعم الجامعي...
وكتب الباحث مصطفى الجوهري، 
في تقديمه لهذا المؤلف الذي يقع 
في 215 صفحة من القطع المتوسط، 
أن الشاعر حمادي التونسي يعتبر 
»من الشعراء القالئل الذين أبدعوا 
بحق القصيدة الغنائية بتلويناتها 

الذين  كل  له  واعترف  المختلفة، 
أعماله  إلى  استمعوا  أو  اطلعوا 
ويؤكد  الراقية؛  بالريادة  الطربية 
هذا االعتراف تعامله مع العديد من 
الفنانين الكبار من ملحنين ومطربين 
ومطربات، وهي أسماء فنية المعة 
النصوص  ج��ان��ب  إل��ى  ساهمت 
الشعرية في نهضة األغنية المغربية 

الحديثة«.
وأبرز أن التجربة الشعرية للراحل 
»جاءت متنوعة في هندستها وفي 
لغتها، فكشفت عن تعاطيه القصيدة 
ال��ح��رة،  وال��ق��ص��ي��دة  الفصيحة، 
وقصيدة  الشعرية،  والمسرحية 
تأمل  أن  إلى  الفتا  الموشحات«، 
تنوع  يبرز  ال��دي��وان  ه��ذا  قصائد 
 « الشاعر  عالجها  التي  القضايا 
ذاتيا  به  واشتغل  فكره  شغل  مما 
واجتماعيا وفنيا ولمست االنسان 
والمجتمع والرحلة والنزهة والعشق 
والغرام والوفاء والمناسبات الدينية 

والقضايا  والوطنية  وال��روح��ي��ة 
العربية، والسيما قضية فلسطين«.
حسنات  »من  أن  الباحث  وأك��د 
األستاذ التونسي اهتمامه بالشعر، 
وخاصة القصيدة الزجلية التي تتميز 
بمعجمها اللساني المناسب ورقيه 
لغة وصوتا وإحساسا وموضوعا، 
وهو ما يظهر في نصوص ديوانه 
الجامع الذي حقق شعبية منسجمة 
ومعانيها،  وأسلوبها،  لغتها  في 
وصورها، وتفاعلها لحنا ووجدانا 

قصيدة  إلى  حولها  وآل��ة،  وصوتا 
القلوب،  إلى  تنفذ  طربية  غنائية 

وتتردد على جميع األلسنة”.
وأضاف أن حمادي التونسي عرف، 
بمهارته » كيف يحول قصيدة الذات 
ويجعلها تتنفس الجمال بنفس عال 
ولغة مختصرة، تعكس بهاء كلماتها، 
وبساطة صورها، ونبض مضمونها 
الذي يأسر القلوب ليتحول مستمعها 
بعفوية إلى تواصل إنساني إن لم 
أقل إلى جزء من األغنية، مهما كان 
شاعر  ألنه  ومضمونها  موضوعها 
يغوص  وهو  ومحبة،  بحب  يكتب 
المتنوع،  المجتمعي  المعجم  في 
فيختار منه ما ينعش الذات، وتطرب 
له الروح وتتفاعل معه النفس وكأنه 
معجم ينتمي ؟إلى ما يعرف بالسهل 

الممتنع«.
التونسي  حمادي  الفنان  ويعد 
المزداد بمدينة الرباط سنة 1934، 
والذي وافته المنية في 11 أكتوبر 
المشرقة  العالمات  أح��د   ،2020
والمتوهجة لقصيدة األغنية الطربية 
المغرب.  في  والمعاصرة  الحديثة 
فنية  مسيرة  على  الراحل  وبصم 
مسرحية  أعمال  رصعتها  متميزة 
راقية، وكتابات وقصائد غنائية ال 
ووجدان  ذاك��رة  في  حاضرة  زالت 

جمهوره من مختلف األجيال.

»االتحاد االشتراكي«
 كشف المركز السينمائي المغربي عن ترشيح الفيلم السينمائي الطويل 
»علي صوتك« للمخرج نبيل عيوش لتمثيل المغرب في عملية االنتقاء األولي 

لجوائز األوسكار للعام 2022 في فئة »أفضل فيلم أجنبي«.
 وجاء اختيار فيلم » علي صوتك » من بين أربعة أفالم،  وكان ذلك  وفقا 

للمعايير المعمول بها لدى أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية.
وأوضح بالغ للمركز السينمائي المغربي، في هذا الغطار، أنه تم اختيار فيلم  
عيوش مسبقا من قبل لجنة ترأستها سميرة حيمور، ممثلة للمركز السينمائي 
المغربي، وتضم من بين أعضائها الممثلة منى فتو و الممثل والمخرج رشيد 
الوالي والناقد السينمائي عمر بنخمار والمخرج محمد نصرات ورئيس الغرفة 

المغربية لموزعي األفالم نجيب بنكيران.
هذا،  وتجري أحداث فيلم »علي صوتك« في منطقة شعبية بمدينة الدار 
البيضاء، ويستعرض بين أحداثه حكاية الشاب »أنس« مغني راب سابق يعمل 
في مركز ثقافي بالحي، يفيض طاقة وحيوية و رغبة في الحرية  ومحاربة كل 
المظاهر السلبية في المجتمع، حيث يعمل على تحدي أولئك الذين يريدون 
فرض إرادتهم على الجميع،  متذرعين بالدين تارة،  وبالسياسة تارة أخرى. 
فكان الحل لديه  التعاطي  للموسيقى و الرقص الهادف..، وبفضل تحفيز شباب 
الشاب(، يجد هؤالء الشباب  المركز وتشجيعهم من قبل معلمهم الجديد ) 
طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم و واقعهم، و ذلك عبر ثقافة » الهيب هوب«.
 وتجدر اإلشارة إلى أن مشاركة  الفيلم المغربي »علي صوتك«  في المسابقة 
74 لمهرجان كان الدولي، كانت الوحيدة على مستوى  ال�  الرسمية للدورة 
الحضور العربي في المسابقة الرسمية للمهرجان، وحصل ذلك بعد حضور 
عيوش في دوارات سابقة بالمهرجان بفيلمي »خيل هلل« في مسابقة » نظرة 
أسبوعي المخرجين«  خاصة »عام 2012 و»الزين اللي فيك »في مسابقة« 

عام 2015.
وبالمناسبة ذاتها  حاز »علي صوتك«، الذي كان من ضمن األفالم المرشحة 
للفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان 2021، جائزة المهرجان للسينما اإليجابية،  
كما ظفر نبيل عيوش بجائزة » أفضل إنجاز في السينما »، عن مجموع مسيرته، 
والتي منحت له من قبل المنظمة اإلنسانية »يونيون-اليف إنترناشيونال«.

اإلسكندرية  مهرجان  إدارة  أعلنت   
للسينما الفرانكوفونية عن مشاركة نحو 
30 فيلما، ضمن مسابقات الدورة األولى 

للمهرجان منها ثالثة أفالم مغربية.
وأوضح المنظمون ، أن هذه الدورة 
التي تقام ما بين 11 و16 شتنبر الجاري 
، وتحضر فيها تونس ، كضيف شرف 
أفالم طويلة و20   10 ،تتميز بمشاركة 
فيلما قصيرا ، منها ثالثة أفالم مغربية 
تتنافس ضمن مسابقة األفالم الطويلة، 
هي »مرجانه« للمخرج جمال السويسي 
و«التائهون« لسعيد خالف في عرضمهما 
الدولي األول ، فضال عن »أطلس« وهو 
إنتاج مشترك مغربي إيطالي سويسري 

بلجيكي.
كما يشارك في نفس المسابقة، فيلم 
من لبنان ، و«مواطن  قلتلك خالص«   «
من  »الخياط«  ،و  قبرص  »من  مميز 
اليونان،و«الزهرة الزرقاء« إنتاج مشترك 

صربي كرواتي.
وفي مسابقة األفالم القصيرة يشارك 
مشترك  الطويله«إنتاج  »الرحله  فيلم 
أو  المترنح  و«الرج  عراقي  بلجيكي 
و«شاشات  ك��روات��ي��ا  م��ن  المتمايل« 
من  مزيد  و«ال  فرنسا  من  شنغهاي« 

األبطال« إنتاج مشترك فرنسي أرميني، 
من  الحياة«  قيد  على  نحن  و«وهكذا 
المريخ«  على  أسود  بلجيكا و«اليوجد 
»شاحنة  وفيلم  لبناني،  فرنسي  إنتاج 

الرعد » من جورجيا.
وأوضح الفنان سمير صبري رئيس 
صحفية  تصريحات  ف��ي  ال��م��ه��رج��ان 
للسينما  اإلس��ك��ن��دري��ة  م��ه��رج��ان  ،أن 
الفرانكوفونية الذي تنظمه مؤسسة فنون 
الثقافة واإلعالم ويقام تحت رعاية وزارة 
الثقافة المصرية ،ينفرد بعرض أفالم في 
عروضها العالمية والدولية األولى حيث 
يعرض المهرجان ضمن مسابقة األفالم 
المغربيين  الفيلمين  الطويلة  الروائية 
سعيد  مخرجه  بحضور  »التائهون« 
راضي  نسرين  الفنانة  وبطلته  خالف 
وبطلته  منتجته  بحضور  و«مرجانة« 
الفنانة هناء بواب في عروضهما العالمية 
األولى إلى جانب أفالم أخرى منها الفيلم 
يعرض ألول  الذي  »الخياط«  اليوناني 

مرة في منطقة الشرق األوسط.
في  المشاركة  االفالم  أن  إلى  وأشار 
اإلنتاج  طابع  عليها  الدورة،يغلب  هذه 
الفرانكوفونية  ال��دول  بين  المشترك 

وبعضها والدول العربية واألوروبية.

الدورة الـ 14 للمهرجان الدولي للمسرح 
الجامعي بطنجة نهاية أكتوبر القادم

دار الفنون بالرباط تحتضن معرض
»موجات معدنية« لشارل فيليب موميجا

تحتضن مدينة طنجة خالل نهاية شهر أكتوبر القادم الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي .
وأفاد بالغ لجامعة عبد المالك السعدي أن المهرجان الدولي للمسرح الجامعي سيعود من جديد في دورته 
الرابعة عشر من 25 الى 30 أكتوبر القادم ، وذلك ألجل إعادة اإلشعاع المسرحي لجهة طنجة تطوان الحسيمة 
، وتمكين ساكنتها من االستمتاع بالعروض المسرحية والدورات التكوينية والندوات الفكرية ، من خالل العديد 
من الفرق المغربية والدولية الجامعية .وأشار المصدر الى أن الفعالية الثقافية الجامعية ستكون مناسبة 
لتكريم العديد من الوجوه المسرحية الرائدة ، التي ميزت الساحة المسرحية الوطنية، وسيتم افتتاح المهرجان 
بكرنفال طنجة والذي سيجوب مختلف شوارع مدينة البوغاز .وسيجري الحقا تقديم برنامج التظاهرة ، تزامنا 

مع تطور الوضع الصحي بالمغرب عامة وجهة طنجة تطوان الحسيمة بشكل خاص .
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تستضيف دار الفنون بالرباط، في الفترة الممتدة من 7 شتنبر إلى 31 أكتوبر القادم، معرض »موجات معدنية« 
للفنان والمصمم الفرنسي شارل فيليب موميجا، الذي يعرض لوحات تعكس روحا إبداعية وإحساسا مرهفا بالجمال.
ويجسد معرض »موجات معدنية«، المنظم من قبل مؤسسة المدى، الرؤية الشخصية للفنان لرموز الفن التشكيلي، 
النابعة من فضول شديد وروح متيقظة والحريصة على االكتشاف والسفر واالهتمام باإلبداع الفني في مختلف تجلياته.
وبحسب كتالوج المعرض، الذي نشرته مؤسسة المدى، فإن هذه األعمال الجديدة ليست مجرد مظهر، ولكنها 
تعبير عن لغة شعرية. وولد تشارل فيليب موميجا في باريس عام 1957، واستقر في المغرب منذ 16 عاما، وجعل 
من الرفاهية عالمة مرجعية له بفضل مسيرته المهنية في هذا المجال كمدير لفضاء للموضة »جيان فرانكو فيري« 

بباريس، والرئيس التنفيذي لمتجر خاص بالعالمات التجارية الفاخرة.

أصدر الفنان المغربي رشيد جليد 
أحدث  المعروف ب ›‹لسان الحر‹‹ 
إصداراته الفنية، عبارة عن أغنية 
سينجل بعنوان ›‹حمام الشوق‹‹، 
بموقع  الرسمية  قناته  على  وذلك 

اليوتيوب .
العمل يندرج ضمن خانة األعمال 
الرومانسية بإيقاعات شبابية، من 
كلماته وألحانه، توزيع وميكساج 
أما  لوكيلي،  كريم  وماسترينغ 
الفيديو كليب فعرف حضور األزياء 
التقليدية المغربية بصيغة عصرية، 
وتم تصويره بعدسة المخرج يونس 

جرير  ب��ن  مدينتي  بين  ال��راق��ي 
ومراكش، تحديدا بمنطقة )أكافاي( .

من ناحية أخرى  يشتغل الفنان 
لسان الحر في الوقت الحالي على 
التي  الفنية  األعمال  من  مجموعة 
سترى النور خالل الفترات المقبلة، 
ومن المنتظر أن يصدر قريبا عمل 
الفيديو  طريقة  جديد  على  فني 
كليب باللغة الفرنسية، كما يرتقب 
أن يجمعه مستقبال ديو غنائي بأحد 

نجوم الساحة الفنية المغربية .
الفنان  أن  إل��ى  اإلش��ارة  تجدر 
بالفن  شغوفا  ك��ان  جليد  رشيد 

مسيرته  ب��دأ  م��ب��ك��رة،  س��ن  منذ 
قبل   ،2005 سنة  كهاوي  الفنية 
أن ينطلق بشكل رسمي منذ سنة 
من  مجموعة  2010، حيث أصدر 
األعمال الفنية من بينها »البابور« 
 la رفقة  »سبعتون«، وأيضا ‘’شكرا
vie » مع مغني الراب البنج، والتي 
المشاهدات  من  الماليين  حققت 
رشاني«،  اليوتيوب،«وزمان  على 
»أ26-«،  الفوق«،  ديما  »موروكو 
باإلضافة إلى مجموعة من األغاني 
واإلصدارات التي أغنت ريبيرتواره 

الفني.

ر�شيد جليد يطرح اأحدث اأغانيه حمام ال�شوق ثالثة اأفالم مغربية في الم�شابقة 
الر�شمية لمهرجان الإ�شكندرية لل�شينما 

الفرانكوفونية في ن�شخته الأولى

تر�شيح »علي �شوتك« للمخرج نبيل عيو�ش لتمثيل 
المغرب في النتقاء الأولي لجوائز الأو�شكار 2022

»صيف  مهرجان  فعاليات  إط��ار  في 
 19 دورت���ه  ف��ي  المسرحي  الزرقاء« 
الممتدة  الفترة  في  األردنية  بالمملكة 
تشارك  شتنبر2021،   19 إلى   12 من 
للمدرسة  التابعة  »فانتازيا«  فرقة 
بالدار  والتسيير  للتجارة  الوطنية 
البيضاء جامعة الحسن الثاني المملكة 
ستة«،  في  »ستة  بمسرحية  المغربية، 
تأليف ديميتري باساتاس وإخراج الفنان 
أنوار حساني، تشخيص ثلة من طلبة 
المدرسة، وهم على التوالي   إسماعيل 
المحجوبي، يسرى األطلسي، محمد العم، 
بابانيما،  أيت  مران  إسكندر،   شمس 

اإلع��الم والتواصل  ال��ق��دوري،  وف��دوى 
الفرقة تحت  األستاذة فاتن وحتيتا. و 
إدارة مدير المدرسة د. إسماعيل قباج 
الذي ال يتأخر في دعم و تشجيع الطلبة 

في شتى المجاالت للرقي بالمدرسة.
لإلشارة فرقة »فانتازيا« توجت مؤخرا 
الدولي  بالمهرجان  الكبرى  بالجائزة 
المغرب  ومثلت  برومانيا،   للمسرح 
بالعديد من البلدان من بينها الهند، مصر، 
الكويت،  بلجيكا،  لبنانن  روسيا،  كندا، 
البحرين، تونس، واألردن،  بالروسيا،  

وأحرزت على العديد من الجوائز.
ب.ع

»ديوان الأغاني« كتاب ير�شد مكامن 
الإبداع في التجربة ال�شعريةللفنان 

حمادي التون�شي

فرقة »فانتازيا« التابعة للمدر�شة الوطنية 
للتجارة والت�شيير بالدارالبي�شاء تخو�ش 

غمار م�شابقة م�شرحية دولية بالأردن

 ا�شتدراك
سقط سهوا في عدد 
الخميس  أم��س  أول 
الزميل  21/9/9 اسم 
اإلع���الم���ي وال��ن��اق��د 
أحمد  السينمائي 
س��ي��ج��ل��م��اس��ي م��ن 
مقالته المعنونة  ب« 
مجرد تساؤالت بصدد 
دع���م ال��م��ه��رج��ان��ات 
 ، » ئية لسينما ا
ب��دون  ص��درت  حيث 
توقيعه.. ولعل »مكر« 
والتوضيب  التقنية 
ف��ع��ل��ت ف��ع��ل��ه��ا في 
»المسح«غير  ه��ذا 
ال���م���ق���ص���ود ط��ب��ع��ا 
»إعالم  صفحة  ف��ي 

وفنون«.
للزميل  ف��م��ع��ذرة  
سيجلماسي  أح��م��د 

ولعموم القراء.
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رئيس  العلوي،  الطاهر  موالي  البروفسور  أعلن 
اللجنة الوطنية العلمية والتقنية للتلقيح، في تصريح لـ 
"االتحاد االشتراكي" عن إمكانية االنتقال لتلقيح األطفال 
ما بني 3 سنوات و 11 سنة في مرحلة الحقة، مشددا 
على أن هناك تفكيرا جادا لإلقدام على هذه الخطوة بعد 
إتمام املرحلة األولى املتمثلة في تلقيح الفئات العمرية 
17 سنة، التي اعتبرها مستقبل املغرب.  12 و  ما بني 
املرتقبة  الخطوة  هذه  أن  الصحي  الخبير  وأوضح 
األمن  منسوب  من  يرفع  آخر  مناعيا  طوقا  ستكون 
من  وسيعزز  الوبائية،  الجائحة  مواجهة  في  الصحي 
املجهودات املبذولة لعودة الحياة إلى طبيعتها وتجاوز 
تبعات  من  ومتحوراته   19 كوفيد  فيروس  خلفه  ما 

صحية واقتصادية واجتماعية مختلفة.
وأبرز الخبير الصحي، أن تلقيح اليافعني واألطفال 
ما بني 12 و 17 سنة لم يكن واردا في البداية، لكن تبّينت 
الحاجة إلى ذلك في مرحلة من مراحل تطور الفيروس، 
هم  األطفال  أن  إلى  العلمية  الدراسات  أن خلصت  بعد 
أية  عليهم  تظهر  أن  دون  الداء  بهذا  لإلصابة  عرضة 
أعراض، ويمكنهم نقل العدوى بشكل واسع لألشخاص 
األكثر  مزمنة،  بأمراض  واملصابني  السن  في  املتقدمني 
إلى  تصل  قد  التي  الوخيمة  الصحية  للتبعات  عرضة 
أن  للتلقيح،  الوطنية  اللجنة  رئيس  وأشار  الوفاة.  حّد 
املغرب شرع في التلقيح مبكرا ويتوفر اليوم على خبرة 

كبيرة في هذا املجال، مشددا على أن اللقاحات تمكن من 
تفادي الصعوبات املرضية الكبيرة والخطيرة، مضيفا 
تقوم  وغيرهما،  والصني  أمريكا  ومنها  عديدة  دوال  أن 
بتلقيح الصغار ابتداء من سنتهم الثالثة فما فوق، وذلك 
الخطوة،  هذه  أهمية  العلمية  الدراسات  أكدت  أن  بعد 

ومن املحتمل أن يتم اتخاذ نفس القرار في بالدنا.
بالروح  العلوي  الطاهر  موالي  البروفسور  وأشاد 
وهم  واألمهات  اآلباء  بها  يتحلى  التي  اإليجابية 
التلقيح  مراكز  صوب  وبناتهم  أبناءهم  يصطحبون 
املحدثة على مستوى مجموعة من املؤسسات التعليمية 

سواء  األولى،  الجرعة  لتلقي  الوطني،  الصعيد  على 
بأن  مؤكدا  اختياري،  بشكل  سينوفارم  أو  فايز  بلقاح 
و   12 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  امللقحني  عدد 
ونّوه  يومي.  بشكل  كبير  تصاعد  في  هو  سنة   17
املتحدث باملجهودات الجبارة التي تبذلها األطر الطبية 
والصحية بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية ووزارة 
التربية الوطنية، لكي تمر هذه العملية بالشكل املطلوب، 
املوجهة  للتلقيح  الوطنية  الحملة  ذلك شأن  في  شأنها 
لكافة املغاربة بشكل عام لبلوغ املناعة الجماعية والحد 

من اتساع رقعة العدوى.
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الشؤون  في  األمريكي  الخبير  اعتبر 
املكثفة  املشاركة  أن  دارك،  كالفني  املغاربية، 
اقتراع  في  للمملكة  الجنوبية  األقاليم  لساكنة 
ثامن شتنبر تؤكد أنهم يريدون إسماع صوتهم 
بشأن املسار الديمقراطي واستثماره للمساهمة 
أسفه  عن  معربا  املغرب«،  مستقبل  بناء  في 
األراضي  على  تندوف،  في  املحتجزين  لكون 
أو  التعبير  على  القدرة  يملكون  ال  الجزائرية، 

تقرير مصيرهم.
وقال دارك، في تصريح ملكتب وكالة املغرب 
أعلى  تسجيل  بواشنطن،«إن  لألنباء  العربي 
نسبة مشاركة وطنية في األقاليم الجنوبية يدل 
على أمرين: األول أن ساكنة الصحراء لها صوت 
هؤالء  أن  والثاني  الديمقراطية،  العملية  في 
املواطنني عاقدون العزم على استثمار صوتهم 

للمساهمة في بناء مستقبل املغرب«.
حرمان  اإلجحاف  »من  أنه  الخبير  واعتبر 
مخيمات  في  املحتجزين  الصحراويني 
الصوت  هذا  من  بالجزائر،  +البوليساريو+ 

وبالتالي توظيفه في بناء مستقبلهم«.
ثامن  اقتراع  في  املشاركة  نسب  أن  يذكر 
عنها  أعلنت  التي  األرقام  وفق  بلغت،  شتنبر 
بالعيون- املائة  في   66,94 الداخلية،  وزارة 

بكلميم- املائة  في  و63,76  الحمراء،  الساقية 
بالداخلة-واد  املائة  في  و58,30  نون،  واد 
الذهب، وتجاوزت هذه الجهات الثالث باألقاليم 
الجنوبية للمملكة، بشكل كبير، نسبة 50,18 في 
وتعليقا  الوطني.  الصعيد  على  املسجلة  املائة 
الخبير  اعتبر  االنتخابات،  هذه  نتائج  على 
في  التغيير  طالها  كثيرة  »أمورا  أن  األمريكي 
املغرب واملنطقة والعالم منذ 2011، وهي السنة 
التي قاد فيها حزب العدالة والتنمية الحكومة«.

»الدينامية  أن  إلى  السياق،  وأشار في هذا 
ساهمت  التي  والظروف  السياسي  والحراك 
للناخبني  العدالة والتنمية  في استقطاب حزب 
سنة  في  نفسها  هي  ليست  سنوات  عشر  قبل 

.»2021
 RC( مركز  رئيس  دارك،  ويرى 
سواء تعلق األمر  أنه«   )Communications
باملغرب أو الواليات املتحدة أو أي ديمقراطية 
أخرى في العالم، فإنه يجب على األحزاب أن 
 تبتكر سياسات ورؤى تحظى بقبول الناخبني«.
بالنسبة  املحك   « إن  القول،  إلى  وخلص 
لألحزاب الليبرالية، من اآلن فصاعدا، يتمثل 
الصلة  فقدان  وعدم  رؤيتهم  تجسيد  في 

بالناخبني وبتطلعاتهم«.

أشاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى 
بالجهود  بالقاهرة،  الخميس  الخارجية،    وزراء 
التي يبذلها جاللة امللك امللك محمد السادس، رئيس 

لجنة القدس، في الدفاع عن املدينة املقدسة.
دورته  أعمال  ختام  في  املجلس،  أشاد  كما 
أجل  من  امللك  جاللة  بمجهودات   156 الـ  العادية 
دعم صمود الشعب الفلسطيني، مثمنا الدور الكبير 
التابعة  القدس  مال  بيت  وكالة  به  تضطلع  الذي 

للجنة القدس في هذا الصدد.
واإلسالمية  العربية  املسؤولية  على  وأكد 
الجماعية تجاه القدس، داعيا كافة الدول واملنظمات 
العربية واإلسالمية والصناديق العربية ومنظمات 
لتنفيذ  الالزم  التمويل  توفير  إلى  املدني،  املجتمع 
املشاريع الواردة في الخطة االستراتيجية للتنمية 
 )2018-2022( الشرقية  القدس  في  القطاعية 
التي تقدمت بها دولة فلسطني بهدف إنقاذ املدينة 
أهلها  صمود  وتعزيز  مقدساتها  وحماية  املقدسة 
اإلسرائيلية  واملمارسات  الخطط  مواجهة  في 

لتهويد املدينة وتهجير أهلها.
الدول  جميع  العرب  الخارجية  وزراء  وطالب 
املتحدة  األمم  عن  الصادرة  القرارات  بتنفيذ 
القضية  بخصوص  لليونسكو  التنفيذي  واملجلس 
العاملي  التراث  لجنة  ذلك  في  بما  الفلسطينية، 
التابعة لليونسكو والتي أكدت أن املسجد األقصى 
العاملي  التراث  مواقع  من  يتجزأ  ال  جزء  املبارك 

الثقافي وأدانت االعتداءات غير القانونية عليه.
على  التأكيد  العرب  الخارجية  وزراء  جدد  كما 
التشبث بروح االتفاق السياسي الليبي الذي وقع 

تحت   2015 دجنبر   17 في  الصخيرات  بمدينة 
إشراف األمم املتحدة.

القرارات  في  العرب،  الخارجية  وزراء  وأشاد 
الجامعة  ملجلس   156 الدورة  أعمال  توجت  التي 
العربية  الدول  بدور  الوزاري،  املستوى  على 
ومصر،  وتونس  املغرب  سيما  ال  لليبيا،  املجاورة 
دعم  إطار  في  الحوار  جلسات  استضافت  التي 
املتحدة  األمم  بعثة  ترعاها  التي  السالم  عملية 
السياسي  الثالثة،  مساراتها  في  ليبيا  في  للدعم 

واالقتصادي والعسكري.
لجامعة  األساسي  الدور  على  االجتماع  وأكد 
بني  والتنسيق  التشاور  تعزيز  في  العربية  الدول 
الدول األعضاء بهدف التوصل إلى تسوية سياسية 
ومواصلة  البلد،  هذا  في  الدائرة  لألزمة  شاملة 
الرباعية والتنسيق  اللجنة  القائم في إطار  الجهد 
الليبي  بالشأن  املعنيني  اآلخرين  الشركاء  مع 

وخاصة االتحاد اإلفريقي واالتحاد األوروبي.
الجديدة  السلطة  دعم  على  التأكيد  وجدد 
وحكومة  الرئاسي  املجلس  في  املمثلة  املوحدة 
في  عليها  املنصوص  في مهامها  الوطنية  الوحدة 
حكومة  ودعم  التمهيدية  للمرحلة  الطريق  خارطة 
انتخابات  إجراء  إلى  وصوال  الوطنية  الوحدة 
 24 في  عليه  املتفق  املوعد  في  ورئاسية  برملانية 

دجنبر املقبل.
الليبية  املؤسسات  الصدد  هذا  في  وحث 
لتوضيح  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  على  املختصة 
القوانني  وسن  لالنتخابات  الدستورية  القاعدة 
العليا  للمفوضية  يتيح  بما  االقتضاء  حسب 

والوقت  املالية  املوارد  على  الحصول  لالنتخابات 
الكافي للتحضير لالنتخابات البرملانية والرئاسية 

وفقا للجدول الزمني املحدد .
من جهة أخرى، رحب املجلس باستضافة اململكة 
املغربية ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب وكذا 
بالرئاسة املشتركة للمغرب للمنتدى العاملي ملكافحة 

اإلرهاب مع كندا.
الدورة  أعمال  أعقاب  في  صدر  قرار  ودعا 
الوزاري،  املستوى  على  الجامعة  ملجلس   156
من  عدد  تتيحها  التي  اإلمكانيات  من  لالستفادة 

املراكز واملعاهد في مجال محاربة اإلرهاب والفكر 
لتكوين  السادس  محمد  معهد  سيما  ال  املتطرف، 
املغربية،  باململكة  واملرشدات  واملرشدين  األئمة 
ومركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب في نيويورك، 
ومركز الدوحة الدولي لحوار األديان، ومركز امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز العاملي للحوار بني أتباع 

الديانات والثقافات.
كما دعا الدول إلى االمتناع عن تقديم أي شكل 
من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو 
األشخاص الضالعني في األعمال اإلرهابية ورفض 

كل أشكال االبتزاز من قبل الجماعات اإلرهابية من 
تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية.

تقديرهم  عن  العرب  الخارجية  وزراء  عبر  كما 
وشكرهم للمملكة املغربية على رئاستها للدورة 64 
وما  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  للمؤتمر 

بذلته من جهود إلنجاح هذا الحدث.
للدورة  املغرب  باستضافة  أيضا  ورحبوا 
الشهر  الروسي  العربي  التعاون  ملنتدى  السادسة 
العربية  للجامعة  العامة  األمانة  وكلفوا  املقبل، 
باإلعداد الجيد لهذه الدورة بالتنسيق مع الجانبني 

الروسي واملغربي.
ورحبوا بجهود املغرب لصياغة مشروع الخطة 
اإلنسان  حقوق  على  والتثقيف  للتربية  العربية 
تعميم مسودة  إلى  للجامعة  العامة  األمانة  ودعوا 
فريق  لدعوة  تمهيدا  بها  التوصل  فور  الخطة 
األول  اجتماعه  لعقد  العرب  الحكوميني  الخبراء 

لبحثها ومراجعتها.
وعبر وزراء الخارجية العرب عن دعمهم لترشيح 
ملناهضة  األممية  اللجنة  لعضوية  املغربية  اململكة 
التعذيب للفترة ما بني 2022 و 2025 في شخص 
الدبلوماسي  ترشيح  أقروا  كما  روان.  الرزاق  عبد 
بعثات  إحدى  رأس  على  اليملي  مصطفى  املغربي 

الجامعة العربية بالخارج.
التراث  لجنة  لعضوية  اململكة  ترشيح  وأحالوا 
إلى   2025 و   2021 بني  ما  للفترة  باليونسكو 
املجموعة العربية لدى املنظمة التخاذ الالزم بشأنه 
أعدتها  التي  واملعايير  األسس  لقائمة  تطبيقا 

املجموعة لتنسيق الترشيحات.

أكدوا التشبث بروح االتفاق السياسي للصخيرات والترحيب باستضافة املغرب ملكتب 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب

وزراء الخارجية العرب ي�شيدون بجهود جاللة الملك في الدفاع 
عن القد�س ودعم �شمود المقد�شيين

الجزائر: انتخابات محلية في نونبر »من ال�شلطة واإليها«
كتبت اليومية الجزائرية )لوماتان دالجيري( 
لتنظيم  املقبل  نونبر  خالل  تستعد  الجزائر  أن 
معتبرة  وإليها"  السلطة  "من  محلية  انتخابات 
من  دراماتيكية  أكثر  شيء  هناك  ليس  أنه" 
و "ليس هناك  صناديق اقتراع من دون ناخبني" 
أكثر تهديدا من ممثلني منتخبني مجردين من كل 

شرعية شعبية ".
الجبهة  أن  "لو  أنه  الصحيفة  وأضافت 
 - ماي  إضراب  سارعت خالل  لإلنقاذ  اإلسالمية 
من الشعب   - إلى استبدال شعار   ،1991 يونيو 
وإلى الشعب - الذي كتبته على شرفات البلديات 
، فإنه يحق لجزائر  البلدية اإلسالمية-  بشعار - 
أن  لبس،  أو  وازع  أي  دون   ،  - الجديدة  تبون 

تستبدل هذا الشعار بـ: من السلطة وإليها".
 2019 فبراير   22 منذ  أنه  املقال  كاتب  وذكر 

وجد الشعب الجزائري جوهر مستقبله في حركة 
احتجاجية غبر مسبوقة وغير منقسمة والتي كان 
يكن  ولم  أبدا،  يتزعزع  لم  الذي  الوحيد  شعارها 
موضع أي انقسام وهو ذلك الذي يطالب بصوت 
عال وقوي " رحيل كافة املتحكمني في زمام األمور 

."
والحظت أنه " منذ ذلك الحني أضحت القطيعة 
التامة والتي ال رجعة فيها مع النظام هي القاعدة 
الحقبة  هذه  عليها  بنيت  التي  األيديولوجية 
في  الديكتاتورية  للسلطة  املقاومة  من  الجديدة 

على  تبون  تعيني  "منذ  أنه  إلى  وأشارت  البالد". 
إجراء  عن  األخير  اإلعالن  وحتى  البالد  رأس 
من  يمكن  أنه  النظام  يعتقد  محلية،  انتخابات 
خالل القمع الواسع وتزوير االنتخابات استكمال 
آلية استعباد الشعب، بنية واضحة في قمع قلب 

املقاومة، القبايل ".
املسلسل  "هذا  فإن  الصحيفة،  وبحسب 
فيه  واملتحكمني  تبون  وضعه  الذي  االنتخابي، 
سوى  ليس  دائم،  بشكل  حقيقية  سلطة  لتأسيس 

مسرحية ".
وحذرت من أن نتائج هذا املسلسل لن تكون إال 

أخرى  مرحلة  في  البالد  بإدخال  وتهدد  مأساوية 
من االضطرابات السياسية والحرب بني التيارات 

املتنافسة داخل السلطة.
تنظيم  "جدوى  عن  الصحيفة  وتساءلت 
املعتقلني  من  املئات  وجود  ظل  في  انتخابات 
وبالنظر  البالد،  سجون  في  يقبعون  السياسيني 
العام  االقتراع  نزاهة  املرتبطة بضمان  لإلشكاالت 
حرية  ضمان  على  قادرين  فيه  نكون  ال  وقت  في 
التعبير خصوصا مع صحافة مكممة وعدالة تسير 

وفق التعليمات".

بروف�شور موالي الطاهر العلوي يعلن اإمكانية تلقيح 
االأطفال ما بين 3 و11 �شنة �شد كوفيد 19 في مرحلة مقبلة

 ا�شتقالة جماعية لقيادة العدالة والتنمية

  ذكر بالغ لألمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، 
الخميس  استثنائي  اجتماع  انعقاد  أعقاب  في  صدر 
من  الثامن  انتخابات  نتائج  الستعراض  خصصته 
شتنبر، أن أعضائها وفي مقدمتهم األمني العام، قرروا 

تقديم استقالتهم الجماعية.
وتعرض حزب العدالة والتنمية إلى هزيمة مدوية 
أعضاء  انتخابات  في  مقعدا،   13 على  فقط  بحصوله 
مجلس النواب التي جرت األربعاء، مقابل 125 مقعدا 

عقابا  املحللون  واعتبرها   ،2016 سنة  انتخابات  في 
شعبيا على سياسة الحزب وتنكره لوعوده االنتخابية.
وقررت األمانة العامة الدعوة لعقد دورة استثائية 
شتنبر   18 السبت  يوم  للحزب  الوطني  للمجلس 
الجاري، من أجل تقييم شامل لالستحقاقات االنتخابية 
واتخاذ القرارات املناسبة، وكذا الدعوة بالتعجيل بعقد 

مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن.

خبير سياسي أمريكي

بم�شاركتها المكثفة في االنتخابات، 
�شاكنة ال�شحراء اأ�شمعت �شوتها من اأجل 

بناء م�شتقبل المغرب
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اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية 

والتكوين املهني والتعليم 
العالي والبحث العلمي

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة

الدار البيضاء سطات
املديرية اإلقليمية الفداء 

مرس السلطان
مصلحة الشؤون اإلدارية 

واملالية والبناءات 
والتجهيزات واملمتلكات
إعالن عن طلب عروض 
بتخفيض أو بزيادة 

I/21/10 رقم
أكتوبر   05 بتاريخ  سيتم 
الساعة  على    2021
بمقر  صباحا  العاشرة 
الفداء  االقليمية  املديرية 
الكائن  السلطان،  مرس 
الرقم  روما،  بزنقة  مقرها 
24، الدار البيضاء 20490.

بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أو  بتخفيض  عروض 
عمومية  جلسة  في  بزيادة، 
الطوارئ  حالة  رفعت  إذا 
الصحية، ألجل أشغال تهيئة 
املدرسي   التوجيه  فضاءات 
التأهيليتني  بالثانويتني 
وبئر  املهياوي  الدين  جمال 
اإلعدادية  والثانوية  أنزران 
التابعة  رشيد  موالي  األمير 
الفداء  اإلقليمية  للمديرية 

مرس السلطان.
بالدرهم  التقديرية  الكلفة 
الرسوم:  احتساب  مع 
)سبعة  87204.00درهم 
وثمانون ألف ومئتان وأربع 

دراهم(.
املؤقت:  الضمان  مبلغ 
)ألفي  2000.00درهم 

درهم(.
يجب على املتنافسني اإلدالء 
مصادق  أو  أصلية  بنسخة 
من  لألصل  مطابقتها  على 
والتصنيف  التأهيل  شهادة 

مصالح  طرف  من  مسلمة 
والنقل  التجهيز  وزارة 

كالتالي: 
A :القطاع

A5 :التاهيل
الصنف: 5

طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  من  العروض 
واملالية  اإلدارية  الشؤون 
والتجهيزات  والبناءات 
للمديرية  واملمتلكات 
مرس  الفداء  االقليمية 
مقرها  )الكائن  السلطان 

بالعنوان السالف ذكره(.
من  تنزيله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
إرسال ملف طلب  كما يمكن 
املتنافسني،  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
العمومية  الصفقات  مرسوم 
الصادر في   349-12-2 رقم 
لـ  املوافق  األولى  جمادى   8

)20مارس2013(. 
من  كل  يكون  أن  ويجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
27 و29  املادتني  ملقتضيات 
املشار  املرسـوم  من  و31 

إليه أعاله.
ملفات  إيداع  يمكن 
بطريقة  املتنافسني 
ملقتضيات  طبقا  الكترونية 
قرار وزير االقتصاد واملالية 
في  الصادر   14-20 رقم 
 1435 القعدة  ذي   08
املتعلق  )04شتنبر2014( 
إبرام  مساطر  بتجريد 
من  العمومية  الصفقات 
تسليمها  أو  املادية  الصفة 
طلب  لجنة  لرئيس  مباشرة 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.
املـثـبـتــة  الـوثـائـق  إن 

هي  بها  اإلدالء  الـواجــب 
في  عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من  و8   4 رقم  املادة 

االستشارة.
ع.س.ن/3357/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية 
والتكوين املهني والتعليم 

العالي والبحث العلمي
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة
الدار البيضاء سطات

املديرية اإلقليمية الفداء 
مرس السلطان

مصلحة الشؤون اإلدارية 
واملالية والبناءات 

والتجهيزات واملمتلكات
إعالن عن طلب لعروض 
أثمان بتخفيض أو بزيادة

  I/21/11 رقم
)جلسة عمومية(

أكتوبر   05 بتاريخ  سيتم 
عشرة  الثانية  على   2021
زوال بمقر املديرية االقليمية 
السلطان،  مرس  الفداء 
روما،  بزنقة  مقرها  الكائن 
البيضاء  الدار   ،24 الرقم 

.20490
جلسة  في  األظرفة،  فتح 
عروض  لطلب  عمومية، 
بزيادة  أو  بتخفيض  أثمان 
وتأهيل  ألجل: تهيئة 
الفداء،  االبتدائية:  املدارس 
النابغة، ابن زيدون والوحدة 
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 
في  السلطان،  مرس  الفداء 

أربع حصص: 
* الحصة 1: 

املدرسة االبتدائية  الفداء.
* الحصة 2:

املدرسة االبتدائية  النابغة.
* الحصة 3:

ابن  االبتدائية   املدرسة 
زيدون.

* الحصة 4:

املدرسة االبتدائية  الوحدة، 
كل  حسب  االختيار  وسيتم 

حصة.
الكلفة التقديرية بالدرهم    *
لكل  الرسوم  احتساب  مع 

الحصة:
- الحصة 1:

الفداء:   االبتدائية  املدرسة 
)خمس  528132.16درهم 
ألفا  وعشرون  وثمانية  مئة 
ومئة واثنان وثالثون درهما 

وستة عشرة سنتيما(
- الحصة 2:

النابغة:  االبتدائية  املدرسة 
)ثالث  303.838.86درهم 
وثمان  آالف  وثالثة  مائة 
وثالثون  وثمانية  مائة 
وثمانون  وستة  درهما 

سنتيما(
- الحصة 3:

ابن  االبتدائية  املدرسة 
695.142.09درهم  زيدون:  
)ست مائة وخمسة وتسعون 
وأربعون  واثنان  ألفا ومائة 

درهما وتسعة سنتيمات(
- الحصة 4:

املدرسة االبتدائية  الوحدة: 
)مئتان  249.894.92درهم 
وتسعة وأربعون ألفا وثمان 
مئة وأربعة وتسعون درهما 

واثنان وتسعون سنيتما(
لكل  املؤقت  الضمان  مبلغ   *

حصة: 
- الحصة 1:

الفداء:  االبتدائية  املدرسة 
)أحد  11.000.00درهم 

عشرة ألف درهم(
- الحصة 2:

النابغة:  االبتدائية  املدرسة 
آالف  )ستة  6000.00درهم 

درهم(
- الحصة 3:

ابن  االبتدائية  املدرسة 
14.000.00درهم  زيدون: 

)أربعة عشرة ألف درهم(
- الحصة 4:

الوحدة:  االبتدائية  املدرسة 
)خمسة  5000.00درهم 

آالف درهم(
* شهادة التأهيل والتصنيف 

من وزارة التجهيز والنقل:
A :القطاع

A5 :التاهيل
الصنف: 5

يجب على املتنافسني اإلدالء 
مصادق  أو  أصلية  بنسخة 
من  لألصل  مطابقتها  على 
والتصنيف  التأهيل  شهادة 
مصالح  طرف  من  مسلمة 
والنقل وفق  التجهيز  وزارة 
الجدول  في  مدرج  هو  ما 

ملف  سحب  يمكن  أعاله. 
مصلحة  من  العروض  طلب 
واملالية  اإلدارية  الشؤون 
والتجهيزات  والبناءات 
للمديرية  واملمتلكات 
مرس  الفداء  االقليمية 
مقرها  )الكائن  السلطان 

بالعنوان السالف ذكره(.
من  تنزيله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
إرسال ملف طلب  كما يمكن 
املتنافسني،  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 

من   19 املادة  في  الواردة 
العمومية  الصفقات  مرسوم 
الصادر في   349-12-2 رقم 
لـ  املوافق  األولى  8 جمادى 

20 مارس 2013.
من  كل  يكون  أن  ويجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
27 و29  املادتني  ملقتضيات 
املشار  املرسـوم  من  و31 

إليه أعاله.
ملفات  إيداع  يمكن 
بطريقة  املتنافسني 
ملقتضيات  طبقا  الكترونية 
االقتصاد  وزير  قرار 

 14-20 رقم  واملالية 
القعدة  ذي   08 في  الصادر 
  )2 0 1 4 0شتنبر 4 (1 4 3 5
مساطر  بتجريد  املتعلق 
إبرام الصفقات العمومية من 
تسليمها  أو  املادية  الصفة 
طلب  لجنة  لرئيس  مباشرة 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.
املـثـبـتــة  الـوثـائـق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الـواجــب 
في  عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من  و8   4 رقم  املادة 

االستشارة.
ع.س.ن/3358/ا.د

ع.س.ن /3350/ إدع.س.ن /3349/ إد

ع.س.ن /3359/ إد
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 أكد المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن المالحظات 
عملية  بخصوص  المجلس  مالحظو  استقاها  التي 
والجهوية  التشريعية  االنتخابات  برسم  االقتراع 
والمحلية لثامن شتنبر »ال تمس بشكل عام بمؤشرات 

الشفافية«.
وأوضح المجلس في تقريره المتعلق بمالحظة هذا 
آمنة  رئيسته،  قدمته  والذي  االنتخابي،  االستحقاق 
بوعياش، خالل ندوة صحافية الخميس بالرباط، أن 

عملية االقتراع »مرت طبقا للمساطر المحددة«.
ومن جهة أخرى، أبرز التقرير انخفاض عدد حاالت 
العنف التي تم تسجيلها خالل فترة الحملة االنتخابية 
وخالل يوم االقتراع بالمقارنة مع االستحقاقات السابقة. 
وفي انتظار تدقيق هذه الحاالت وإحصائها والتحقيق 
فيها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية من طرف 
الوطني لحقوق  المجلس  أدان  المختصة،  السلطات 
اإلنسان كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها وشدد 
قدرات  ودعم  لحمالتها  األح��زاب  تأطير  أهمية  على 

القائمين على تدبيرها.
وفي السياق ذاته، طالب المجلس بتوسيع ممارسة 
حرية التعبير التي ميزت االنتخابات سواء في الفضاء 
ذلك دعاة  االفتراضي، بما في  أو  الواقعي  العمومي 
لكل  الفضاء  إلى توسيع  داعيا  االنتخابات،  مقاطعة 
التعابير ومراجعة الفصول القانونية التي تحد من 

ممارستها.
كما أبدى المجلس استغرابه لالتهامات المتبادلة 
خالل  أح��زاب  أربعة  بين  خاصة  المال،  باستعمال 
آليات  إعمال  أهمية  على  مؤكدا  االنتخابية،  الحملة 
مؤشرات  لتعزيز  القانون  يتيحها  التي  االنتصاف 

نزاهة االنتخابات.
اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  تقرير  وأشار 
الذين  الوطنيين  للمالحظين  العدد اإلجمالي  أن  إلى 
تم اعتمادهم بلغ 4323 مالحظا ومالحظة مقابل 3953 
من  دوليا  مالحظا   152 و  السابقة،  االنتخابات  في 
المجلس  71 مالحظة. كما بلغ عدد مالحظي  بينهم 
568 بينما كان عدد المالحظين في االنتخابات السابقة 

ال يتجاوز 412.
كما أكد المجلس أن نسبة المشاركة المرتفعة برسم 
استحقاقات الثامن من شتنبر، تعتبر ركيزة »تضمن 

توطيد وتمكين المغاربة من حقوقهم«.

وأوضح أن المستجدات القانونية النتخابات 2021 
للمجتمع  السياسية  التمثيلية  توسيع  على  عملت 
المرأة عبر  االنتخابي، وتعزيز مشاركة  القاسم  عبر 
اللوائح الجهوية، وتوسيع المشاركة السياسية في 
االنتخابات وفي عملية التصويت بتحديد يوم واحد 

لثالثة استحقاقات، وذلك رغم الحالة الوبائية.
كما سجل المجلس، في إطار متابعته لبعض أشكال 
المالحظة المواطنة لالنتخابات، توسع دائرة مشاركة 
المواطنين والمواطنات عبر مواقع التواصل االجتماعي 
وبروز مجموعة من المبادرات المواطنة التي عملت على 
خلق منصات للتفاعل بين المواطنين حول البرامج 

االنتخابية لمختلف األحزاب والهيئات السياسية.
وسجل التقرير أيضا تطورا في عدد الترشيحات 
المقدمة برسم االستحقاقات الثالثة لسنة 2021 مقارنة 
بسابقاتها، وترشيحات الشباب، وكذلك النسبة المرتفعة 
لترشح المنتخبين المنتهية واليتهم بما يفوق 66 في 

المائة من الدوائر الخاصة بمجلس النواب.
األولية  الخالصات  أف���ادت  آخ��ر،  صعيد  وعلى 
للمجلس بأن المعطيات المتعلقة بحضور النساء في 
االستحقاقات الثالثة تؤكد استمرار التفاوت بين تطور 
المنظومة القانونية والعقليات في المجتمع، مسجلة 
المرأة  لمشاركة  القانونية  اآلليات  عززت  بينما  أنه 
في الحياة السياسية، يبدو أثر القانون على التمكين 
السياسي للمرأة عبر تحسين وضعها االعتباري في 

المجتمع كان »محدودا وبطيئا«.
وعبر المجلس بهذا الخصوص عن انشغاله العميق 
بالحدث غير المسبوق المتمثل في حجب صور نساء 
»مرشحات بدون وجوه« على الملصقات االنتخابية.

إشكالية  وج��ود  عند  المجلس  تقرير  توقف  كما 
العدالة المجالية في برامج عدد من األحزاب، مشددا 
على أهمية مراعاة دور الوحدات المجالية في إنتاج 
الثروة وتعزيز فعلية الحقوق وضمان تكافؤ الفرص 

والمساواة بين الجميع.  
لحقوق  الوطني  المجلس  ثمن  أخ��رى  جهة  من   
اإلنسان احترام دورية وانتظام االنتخابات في ظروف 
المؤسسات  سير  لضمان  مسبوقة  وغير  استثنائية 

التمثيلية للمجتمع.
تجري  االستحقاقات  »هذه  أن  المجلس  وأوضح 
عميقة،  مجتمعية  تحوالت  بضغط  يتسم  سياق  في 

وأخرى ناشئة مرتبطة باآلثار الناجمة عن التداعيات 
الكبيرة لكوفيد- 19 وما نجم عنها من أضرار ومخلفات 
على المستوى االقتصادي واالجتماعي وتراجع مبدأ 

التضامن والتعاون الدولي للحد من ثقل الجائحة«.
ضمن  كذلك  جرت  االستحقاقات  هذه  أن  وأضاف 
مقارنة  التغييرات  من  مجموعة  عرف  قانوني  إطار 
باالنتخابات السابقة لسنتي 2015 و2016، والسيما 
تنظيم ثالثة استحقاقات في يوم واحد ألول مرة في 

تاريخ االنتخابات بالمغرب.
وسجل المجلس أن المغرب اختار في هذه الظرفية 
االستثنائية غير المسبوقة »عدم تأجيل االنتخابات كما 
قررت بعض الدول«، معتبرا أن ذلك فرض على السلطات 
العمومية وكل الفاعلين تحديا مزدوجا يتجلى في أهمية 
الحفاظ على انتظام العملية االنتخابية وتكييفها مع 
السياق االستثنائي للجائحة وضرورة حماية الصحة 
مختلف  تؤدي  أن  دون  والحيلولة  جهة،  من  العامة 
محطات الدورة االنتخابية )استعدادات ما قبل الحملة 
يوم  بها،  المرتبطة  والتجمعات  الحملة  االنتخابية، 
االقتراع وإعالن النتائج( إلى انتشار الفيروس وتدهور 

تقرير  في  أخرى. وجاء  الوبائية من جهة  الوضعية 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بهذا الخصوص أنه 
» لعلها المرة األولى التي تجد فيها السلطات العمومية 
والمدافعون عن حقوق اإلنسان وآليات الديمقراطية 
صيغ  عن  بالبحث  مطالبين  أنفسهم  القانون  وحكم 
لتنظيم العملية االنتخابية القادرة على تحقيق نوع من 
التوازن بين حماية الحقوق السياسية والمدنية باعتبار 
االنتخابات أحد أهم أشكال ممارستها والحفاظ على 
الحق في الصحة والحق في الحياة اللذين يتهددهما 

خطر تفشي الجائحة«.
السلطات  أن  الصدد،  هذا  في  المجلس  وسجل 
في  القيود  من  مجموعة  فرض  إلى  لجأت  العمومية 
خالل  وخاصة  االنتخابية،  العملية  مراحل  مختلف 
الحمالت والتي تشكل الحلقة األساسية في التواصل 
والتفاعل بين المرشحين والناخبين، معتبرا أن هذه 
ذات  و«تبقى  الضرورة«  لمعيار  »تستجيب  القيود 
ضمن  وتدخل  الموضوع  حيث  من  شرعي«  أساس 
لتدبير  بالحكومة  القانون  أناطها  التي  الصالحيات 

حالة الطوارئ الصحية.

في تقرير للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول انتخابات 8 شتنبر :

  المالحظات التي ا�شتقاها المجل�س ال تم�س، ب�شكل عام، بم�ؤ�شرات ال�شفافية 
  ارتفاع ن�شبة الم�شاركة »ركيزة ت�شمن ت�طيد وتمكين المغاربة من حق�قهم« 

وزارة الداخلية تعلن عن 
المعطيات الم�ؤقتة المتعلقة 
بت�زيع مقاعد االنتخابات 

الت�شريعية والجماعية والجه�ية 

إثر  أنه على  الداخلية  لوزارة  ذكر بالغ 
انتهاء عملية فرز وإحصاء األصوات الخاصة 
النواب وأعضاء  بانتخاب أعضاء مجلس 
المجالس الجماعية ومجالس الجهات، فإن 
المعطيات المؤقتة المتعلقة بتوزيع المقاعد 
برسم المجالس المذكورة يمكن تقديمها على 

النحو التالي:

لمجلس  بالنسبة  المقاعد  توزيع   : أوال 
النواب:

- حزب التجمع الوطني لألحرار 102 مقعد
- حزب األصالة والمعاصرة 86 مقعدا

- حزب االستقالل 81 مقعدا
- حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 

35 مقعدا
- حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا

∙ حزب التقدم واالشتراكية 21 مقعدا
∙ حزب االتحاد الدستوري 18 مقعدا

∙ حزب العدالة والتنمية 13 مقعدا
∙ األحزاب السياسية األخرى 10 مقاعد

 ثانيا : توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس 
الجماعات والمقاطعات:

- حزب التجمع الوطني لألحرار 995 9 
مقعدا

- حزب األصالة والمعاصرة 210 6 مقعدا
- حزب االستقالل 600 5 مقعد

- حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
415 2 مقعدا

- حزب الحركة الشعبية 253 2 مقعدا
- حزب االتحاد الدستوري 1626 مقعدا 
- حزب التقدم واالشتراكية 532 1 مقعدا

- حزب العدالة والتنمية 777 مقعدا
- األحزاب السياسية األخرى 525 1 مقعدا

ثالثا: توزيع المقاعد الخاصة بمجالس 
الجهات:

 196 لألحرار  الوطني  التجمع  حزب   -
مقعدا

- حزب االستقالل 144 مقعدا
- حزب األصالة والمعاصرة 143 مقعدا 
للقوات  االش��ت��راك��ي  االت��ح��اد  ح��زب   -

الشعبية 48 مقعدا
- حزب الحركة الشعبية 47 مقعدا 

- حزب االتحاد الدستوري 30 مقعدا 
- حزب التقدم واالشتراكية 29 مقعدا
 - حزب العدالة والتنمية 18 مقعدا

- األحزاب السياسية األخرى 23 مقعدا

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

مرضية فادخلي  في عبادي و ادخلي جنتي  «
 صدق اهلل العظيم

والدة يحيى مطواط يف ذمة اهلل
إلى عفو هلل  انتقلت   
أخينا  والدة  ورحمته 
املرحومة  املطواط  يحيى 
بروز محجوبة وذلك يوم   

6 شتنبر 2021 بتازة.
وبهذه املناسبة األليمة 
املغربي  املرصد  يتقدم 
والتطرف  االرهاب  لبنذ 
نيابة عن جميع أعضائه 
وزوجته  يحيى  ألخينا 

سعيدة،  العزيز،  عبد  وأخواته:  اخوانه  وإلى  نورة  السيدة 
سميرة، كريمة، عتيقة وفاطمة وكذا إلى جميع عائلتا املطواط 
والبروز بأحر التعازي راجني من العلي القدير أن يلهمهم 
الصبر والسلوان راجني من العلي   القدير أن   يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته،   ويسكنها فسيح جناته ويتقبلها في   الفردوس 
األعلى مع النبيئني والصديقني وحُسن أوالئك رفيقا ويلهم 

ذويها وسائر األحباب الصبر والسلوان  .  

إنا هلل وإنا إليه راجعون

دوالكروا«،  »أوجين  دائ���رة  أش���ادت 
لحقوق  الوطني  المجلس  اعتمدها  التي 
اإلنسان، لقيادة وفد من 14 منتخبا فرنسيا 
للمشاركة في مراقبة االنتخابات التشريعية 
والجهوية والمحلية، بالسير الجيد لهذا 
االقتراع الذي ارتقى ب� »المملكة إلى قاطرة 

ديمقراطية«.
وأكدت األمينة العامة للدائرة خديجة 
أخرى  مرة  أثبت  »المغرب  أن  الكمراوي 
أن  مبرزة  الديمقراطي«،  نظامه  متانة 
المملكة القوية بدستورها، أدركت كيفية 
تنظيم هذا المسلسل االنتخابي بسالسة. 
وأضافت أن هذه الجرأة ارتقت مرة أخرى 

بالمملكة إلى قاطرة ديمقراطية.
لها توصلت وكالة  وسجلت، في بيان 
المغرب العربي لألنباء بنسخة منه، أول 
أمس الخميس »بصفتي فرنسية مغربية، 
شاهدة  كنت  كوني  كبير  بفخر  أشعر 
على هذه األجندة الناجحة، وذلك بفضل 
تعبئة مصالح الدولة والسلطات المحلية 
والمنظمات السياسية والمجتمع المدني 

المغربي«.
يذكر أن بعثة المراقبة لدائرة »أوجين 

دوالكروا« كانت حاضرة في جميع مناطق 
مركز   430 زي��ارة  من  وتمكنت  المملكة. 
في  االقتراع، السيما  يوم  تصويت خالل 
مدن العيون وكلميم وبن جرير ومراكش 
والرباط  وتمارة  وفاس  وأكادير  وطنجة 

وسال والعديد من القرى.
وقد مكن هذا الحضور، البعثة من تكوين 
»نظرة شاملة بشأن جميع المراكز، سواء 
في الوسط القروي أو في المناطق شبه 
الكثافة  ذات  المراكز  في  أو  الحضرية 

السكانية«.
في   14 ال�  المراقبين  جميع  وش��ارك 
وف��رز  االق��ت��راع  م��راك��ز  وإغ���الق  افتتاح 

األصوات.
قدم  أول��ي  تقرير  ال��دائ��رة في  وأك��دت 
الوطني  المجلس  رئيسة  إلى  الخميس 
أنه  بوعياش،  أمينة  اإلن��س��ان  لحقوق 
لرئيسة  ح��ادث  أي  عن  اإلب��الغ  يتم  »لم 
اليوم  هذا  تنسيق  عن  المسؤولة  البعثة 

االنتخابي«.
كما أكدت بعثة المراقبة على التنظيم 
الجيد لالقتراع من خالل »نظام وإجراءات 
مراكز  عن  النظر  بغض  متطابقة  اقتراع 

سواء  المملكة،  أرجاء  كافة  في  االقتراع 
دور  أو  اللوجستي  التنظيم  حيث  من 
المسؤولين فيها، وحتى التحديد المسبق 

لمركز االقتراع بالنسبة لكل ناخب«.
على  »الحرص  ال��ب��ع��ث��ة  والح��ظ��ت 
االقتراع  مراكز  من  العديد  في  المناصفة 
)...(؛ هذه المناصفة ضرورية، كونها تتيح 
للناخبة الشعور براحة أكبر خالل عملية 

التصويت«.
أيضا،  ت��م،  أن��ه  إل��ى  البعثة  وأش��ارت 
قبل  من  بوضوح  المراقب  »دور  تحديد 
على  م��ؤك��دة  االقتراع«،  م��راك��ز  رؤس���اء 
المخصص  وال��وق��ت  االستجابة  »مدى 
لمختلف األسئلة التي صاغها المنتخبون 

الفرنسيون«.
»تم  أن��ه  المراقبة  بعثة  أك���دت  كما 
تخصيص نفس المعاملة لكافة المرشحين، 
األح��زاب  مختلف  ممثلي  تعبئة  وتمت 
بطريقة  االقتراع  مكاتب  في  السياسية 

منتظمة، خاصة في المراكز الحضرية«.
الدائرة،  وفي تقريرها األولي، سجلت 
خالل  مراقبة  بعثة  إيفاد  لها  سبق  التي 
االنتخابات التشريعية لسنة 2016، على 

وجه الخصوص، »إقباال كبيرا للغاية في 
األقاليم الجنوبية خالل الساعات األولى 
الفتتاح مكاتب التصويت، في حين تمت 
مالحظة ارتفاع في نسبة المشاركة بعد 
المراكز  ف��ي  م��س��اء  الخامسة  الساعة 
الحضرية خالل الساعة األخيرة لالقتراع«.

إيالء  »تم  أنه  المراقبة  بعثة  وأك��دت 
اهتمام خاص لألشخاص محدودي الحركة، 
والذين تمت مساعدتهم من قبل الموظفين 
في بعض الحاالت، وأيضا عبر الالفتات 
في مراكز أخرى«، مبرزة »احترام التدابير 
الصحية الوقائية من قبل رؤساء المكاتب، 

وأيضا من قبل الناخبين«.
يذكر أنه منذ سنة 2014، شاركت دائرة 
األح��داث  أب��رز  ف��ي  دوالكروا«  »أوجين 

لعالقات الصداقة الفرنسية-المغربية.
عشرات  تضم  التي  الدائرة،  وتمكنت 
األطياف  كافة  يمثلون  الذين  المنتخبين 
السياسية، من إيجاد مكانة لها في المشهد 

المؤسساتي بين باريس والرباط.
وتهدف الدائرة، التي تنخرط في القضايا 
االقتصادية والثقافية والديمقراطية، إلى 

تعزيز الشراكات بين البلدين.

دائرة اأوجين دوالكروا: 
اقتراع 8 �شتنبر ارتقى بالمغرب اإلى »قاطرة ديمقراطية«  

مالحظ� الجمعية البرلمانية لمجل�س اأوروبا ي�شيدون 
بـ »نزاهة« و»�شفافية« انتخابات 8 �شتنبر

الجمعية  م��الح��ظ��و  أش����اد 
أوروب���ا،  لمجلس  البرلمانية 
بالرباط،  الخميس  أم��س   أول 
ب�«نجاح« االنتخابات التشريعية 
تميزت  ال��ت��ي  شتنبر  ل��ث��ام��ن 
عبر  و«الشفافية«  ب�«النزاهة« 
وجرت  المملكة،  تراب  مجموع 
ب���ال���م���وازاة م��ع االن��ت��خ��اب��ات 

الجماعية والجهوية.
المكلف  الجمعية  وفد  وهنأ 
بمالحظة االنتخابات التشريعية، 
اإليطالي،  النائب  يقوده  والذي 
ألبرتو ريبوال، الشعب المغربي 
على هذه االنتخابات التي جرت 
ف��ي أج���واء م��ن االن��ض��ب��اط في 
محمد  الملك  جاللة  قيادة  ظل 
ب�«احترافية«  مشيدا  السادس، 
ه��ذه  نظمت  ال��ت��ي  ال��س��ل��ط��ات 

االستحقاقات.
الوقت  ف��ي  ال��وف��د،  وأع���رب 
ذاته، عن ارتياحه الرتفاع نسبة 
المشاركة في هذه االستحقاقات 
ال��ت��ي ف��اق��ت 50 ف��ي ال��م��ائ��ة، 

مقارنة  نقاط  سبع  ب��زي��ادة  أي 
بتشريعيات 2016.

هاته  تنظيم  أن  الوفد  وأك��د 
االنتخابات، في آجالها المحددة 
ف���ي خ��ض��م ال��م��وج��ة ال��ث��ال��ث��ة 
للجائحة، يعكس التزام المغرب 
وتشبثه  انفتاحه  على  بالحفاظ 
بأعلى معايير الديمقراطية ودولة 
أن  إلى  والقانون، مشيرا  الحق 
الدولة  بذلتها  التي  الجهود 
واسعة  مشاركة  على  للتشجيع 
وأكثر شموال وتمثيلية » تستحق 

التقدير«.
وزار الوفد، الذي انقسم إلى 
مراكز  م��ن  العديد  ف��رق،  سبع 
والدار  الرباط  بمدن  التصويت 
حيث  ومراكش  وفاس  البيضاء 

تابع سير العملية االنتخابية.
ندوة  خالل  ريبوال،  ووص��ف 
ص��ح��ف��ي��ة خ��ص��ص��ت ل��ت��ق��دي��م 
خالصات بعثة المالحظة، هاته 
االستحقاقات ب�«الناجحة« وذلك 
على الرغم من بعض التحديات 

المرتبطة من جهة بتنظيم اقتراع 
وتعديل  ذات��ه  اليوم  في  ثالثي 
ومن  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  المنظومة 
 19 كوفيد  بجائحة  أخرى  جهة 
التي تحمل العديد من المخاطر، 
عن  االمتناع  الخصوص  وعلى 

التصويت.
»التصويت  أن  على  وش��دد 
قمنا  التي  االق��ت��راع  مراكز  في 
في  منظم  جد  كان  بمالحظتها 
أعضاء  غالبية  أن  كما  مجمله، 
متعاونين  جد  كانوا  المكاتب 
مسلسل  وأن  مالحظينا،  م��ع 
 ،« بالشفافية  اتسم  التصويت 
المغربية،  بالسلطات  مشيدا 
وخاصة المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان، على » روح تعاونهم«.
بعض  إلى  بالمقابل،  وأشار، 
ح��االت ع��دم اح��ت��رام إج���راءات 
غير  ه��ي  »والتي  التصويت، 
أسفه  ع��ن  م��ع��رب��ا  متعمدة«، 
لغياب ولوجية األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة إلى عدد من 

مراكز االقتراع. وهي المالحظة 
جميع  في  كذلك  »تسجل  التي 

البلدان األوروبية ».
البرلماني  النائب  وس��ج��ل 
التي  الجهود  كبير«  »بارتياح 
يبذلها المغرب لتحسين مشاركة 
السياسية،  الحياة  في  المرأة 
مشيدا، في هذا الصدد، باعتماد 
التي  الجديدة  الجهوية  القائمة 
تمهد الطريق من أجل رفع تمثيلية 

المرأة في البرلمان.
من جهة أخرى، أعرب ريبوال 
في  المسجل  للتأخير  أسفه  عن 
التي  التعديالت  المصادقة على 
»قبل  االنتخابي  القانون  همت 
انطالق  م��ن  فقط  قليلة  أشهر 
الحملة الرسمية«، داعيا البرلمان 
الجديد إلى إدخال تحسينات في 

هذا االتجاه.
وشدد، في هذا السياق، على 
جديد  تقسيم  إج���راء  ض���رورة 
للدوائر المحلية التي من شأنها 
أن تعكس بشكل أفضل التغيرات 

في التوزيع الديموغرافي بالبالد، 
مالئم  قانوني  إطار  إعداد  وكذا 
لتحسين شفافية تمويل الحمالت.

ك��م��ا أع����رب رئ��ي��س ال��وف��د 
المغاربة  رؤي���ة  ف��ي  أم��ل��ه  ع��ن 
يمارسون  بالخارج  المقيمين 
حقهم الدستوري في التصويت، 
معتبرا أن الجالية المغربية يمكن 
أن يكون لها تأثير إيجابي على 
نسبة المشاركة في االنتخابات.

البرلمانية  الجمعية  وتالحظ 
االنتخابات  أوروب����ا  لمجلس 
التشريعية للمرة الثالثة بدعوة 
من المملكة. وضم وفد الجمعية 
11 عضوا يمثلون المجموعات 
السياسية الخمس في الجمعية 
 10 من  وينحدرون  البرلمانية، 
دول أوروبية مختلفة، إضافة إلى 
خبير قانوني من لجنة البندقية.

ويتمتع البرلمان المغربي، منذ 
من  شريك  بوضع   ،2011 سنة 
أجل الديمقراطية لدى الجمعية 

البرلمانية لمجلس أوروبا.

البرتغال تهنئ المغرب على حسن سير انتخابات 8 شتنبر
هناأت البرتغال، اأول اأم�س الخمي�س، المغرب 

على ح�شن �شير االنتخابات الت�شريعية، 
الجماعية والجه�ية

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية على حساباتها 
الرسمية بمواقع التواصل االجتماعي، أن »البرتغال تهنئ 
المغرب على االنتخابات التشريعية، الجهوية والمحلية التي 
أجريت يوم أمس، والتي راهنت على مشاركة أكبر عدد من 

الناخبين على اإلطالق«.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية »نتمنى كل 

التوفيق لممثلي الشعب المغربي الذين جرى انتخابهم«.
ونظم المغرب، ألول مرة في الحياة الديمقراطية لمؤسساته، 
الجماعية  )التشريعية،  واحد  يوم  في  استحقاقات  ثالثة 
والجهوية(، مع نسبة مشاركة بلغت 50,35 في المائة على 

المستوى الوطني.
وكما جرت العادة، توافد المواطنون بكثافة على مكاتب 
التصويت في األقاليم الجنوبية للمملكة، حيث بلغت نسبة 
المشاركة 66,94 بالمائة في جهة العيون-الساقية الحمراء، 
63,76 بالمائة في جهة كلميم-واد نون، و58,30 بالمائة في 

جهة الداخلة-وادي الذهب.

البرلمان العربي ي�ؤكد اأن العملية االنتخابية 
بالمملكة المغربية جرت بكل حيادية و�شفافية 

وبان�شباط و�شال�شة واأمان

جرت  التي  االنتخابات  عملية  أن  العربي  البرلمان  أكد 
األربعاء بالمغرب، تمت بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشيرا 
إلى أن الوفد لمس من خالل تواجده الميداني وتفقده لعدد من 
اللجان والمراكز االنتخابية، تنافسية وحيادية لكافة جوانب 
العملية االنتخابية والتي تمت وفق األنظمة القانونية ذات 

الصلة باالنتخابات.
وأشاد البرلمان العربي في بيان بكافة اإلجراءات والتدابير 
االحترازية التي اتبعتها المملكة المغربية إلتمام هذه العملية 
االنتخابية، مبرزا أنها تمت بانضباط وسالسة وأمان رغم 
جائحة  ظل  في  أجمع  العالم  يواجهها  التي  التحديات 

»كورونا«.
وقال حسن بن علي المدحاني، رئيس وفد البرلمان العربي 
بالمملكة  االنتخابات  العملية  سير  متابعة  في  المشارك 
إن  االنتخابية،  العملية  اختتام  عقب  بيان  في   ، المغربية 
الرباط  بمدن  االنتخابية  اللجان  من  بزيارة عدد  قام  الوفد 
وطنجة وسال والدار البيضاء بإجمالي عدد مكاتب انتخابية 

100 مكتب مسجل بها أكثر من 55 ألف ناخب.
المغربية  الحكومة  اتبعتها  التي  ب��اإلج��راءات  وأش��اد 
والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان إلتمام العملية االنتخابية، 
وكذلك تأمين الترتيبات اللوجستية والفنية الالزمة لحسن 
سير هذا االستحقاق مشيرا إلى أن الوفد سيقوم برفع تقرير 

مفصل عن االنتخابات إلى رئيس البرلمان العربي.

الجامعة العربية ... االنتخابات المغربية 
اأتاحت للناخبين اأداء واجبهم االنتخابي بكل حرية

سجلت بعثة جامعة الدول العربية لمالحظة االنتخابات 
التي جرت األربعاء بالمغرب، أن هذه االستحقاقات »جرت 
القانوني للعملية االنتخابية و  وفقا لما نص عليه اإلطار 
المعايير وااللتزامات الدولية، وأتاحت للناخبين أداء واجبهم 

االنتخابي بكل حرية«.
وأكدت البعثة في بيان تمهيدي أنه لم يتم رصد أية تجاوزات 
من شأنها التأثير بشكل جوهري على نتائج هذه االنتخابات، 
معربة عن ارتياحها لإلعداد والتنظيم الجيد لعملية التصويت 

وألجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها االنتخابات.
وأشاد البيان بالدور الذي اضطلعت به وزارة الداخلية 
خالل هذه االنتخابات في ظل العديد من التحديات على رأسها 
جائحة كورونا ودمج استحقاقين انتخابيين، مبرزة بهذا 
الشأن أن وزارة الداخلية »تمكنت من تخطي ومعالجة العديد 
من المشاكل والصعوبات التي صاحبت العملية االنتخابية، 
مستعينة بالخبرات الكبيرة التي اكتسبتها خالل إشرافها على 
العديد من االستحقاقات االنتخابية التي جرت في المغرب 

على مدار السنوات الماضية«.
كما رصدت البعثة الدور الحيوي الذي لعبته وسائل اإلعالم 
المغربية المختلفة خالل مختلف مراحل العملية االنتخابية 
، حيث قامت بعمل التغطية اإلعالمية ليوم التصويت، وكانت 
متواجدة في عدد كبير من مراكز التصويت بداية من ساعات 
الصباح األولى من يوم التصويت وحتى االنتهاء من عملية 

العد والفرز .
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منظامت وطنية ودولية تشيد بنجاح العمليات االنتخابية باملغرب
من بينها مجلس حقوق اإلنسان والجمعية الربملانية األوروبية والربملان العريب...

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

قراءة 
اأولى في 

اقتراع 
الأربعاء

المحلية  الملك أن اعتبر إجراء االقتراعات،  سبق لجاللة 
والجهوية والبرلمانية، في يوم واحد، دليال على قوة المغرب 

المؤسساتية.
وجاء في خطاب ملك البالد بمناسبة ثورة «الملك والشعب»، 
أن هذه االستحقاقات، تتميز بإجراء االنتخابات التشريعية 

والجهوية والمحلية، في نفس اليوم.
»وهو ما يؤكد عمق الممارسة الديمقراطية، ونضج البناء 
السياسي المغربي«، وهو نفس المنحى الذي اتخذته مواقف 
الدول ومراكز الدراسات واإلعالم الدولي، الذي تابع االنتخابات 

الوطنية.
على  المغرب  هنأت  والبرتغال  أمريكا  مثل  الدول  بعض 
المتحدة جعلت منها،  العملية االنتخابية، فالواليات  نجاح 
عبر السفارة بالرباط، دليال على قوة الشراكة الديموقراطية، 
مهنئة المملكة على نجاحها في تنظيم االنتخابات التشريعية 
والجهوية والجماعية لـ 8 شتنبر 2021، وتابعت السفارة: 
يعزز شراكتنا  الديمقراطية  »التزامنا المشترك باإلجراءات 

لمدة 200 عام«.
كما وقفت دول أخرى عند طابعها االستثنائي، في سياق 
واحــدة،  دفعة  كلها  االستحقاقات  مواجهة  وفي  الجائحة 

وبانخراط مهم من طرف الساكنة.
أول شيء يسترعي االنتباه لدى الصحافة الدولية هو هزيمة 
الـ »بيجيدي« الكبيرة والمؤلمة، وما تعنيه في سياق وطني 

وآخر إقليمي)سنعود إلى الموضوع في عدد الحق(.  
ويتأكد، من خالل الهزيمة، حصول تناوب سياسي، بدون 
عرفتها  نظامية  وأخرى  سياسية  استعصاءات  عبر  المرور 

دول أخرى.
وعنوان الهزيمة هو أنهم جاؤوا بصناديق االقتراع وذهبوا 
بها، ودخلوا من بوابة االنتخابات وخرجوا من نفس البوابة.

ونحن أمام خالصتين على األقل:
األولى: حصول تداول على السلطة عبر صناديق االقتراع، 
االتحاد  إليه  تناوب جديد، دعا  أمام  التاريخ  يفتح  وهو ما 

االشتراكي منذ شهور عديدة.
التعددية  تدبير  في  المغربي  االستثناء  تركيز  الثانية: 
المتفرعة عن الربيع العربي، وذلك باحترام سيادة االقتراع 
وتحقيق التداول حول السلطة في فضاء عربي وشمال إفريقي 

بدون أي استثناء كان.…
ومما أثار انتباه المراقبين أيضا، هو قدرة المغرب على 
لم  وإن  االستحقاقات،  بهذه  يتعلق  ما  في  النموذج  صناعة 

يجد فيه الجميع ما يصبو إليه.
وفي هذا السياق أكدت المجلة اإلسبانية »أتااليار«، في 
المملكة  عددها ليوم الجمعة، أن االنتخابات رسخت مكانة 

»كنموذج في المنطقة«.
الشؤون  في  المتخصصة  اإلسبانية  المجلة  وأبـــرزت 
المغاربية، أنه »وألول مرة في تاريخ المملكة المغربية، جرى 
تنظيم االستحقاقات التشريعية، الجهوية والمحلية في نفس 
على  الضوء  للوباء«، مسلطة  الصحي  السياق  وفي  اليوم، 

النجاح الذي حققه تنظيم هذا الموعد االنتخابي.
وسجل الكثيرون أن المغرب لم يستلم الشتراطات الوباء 
العالمي، ولم يكيف انتخاباته مع ظروفها القاسية، بل لعله 
ع شروط الوباء مع التزامه الديموقراطي، وقد كان بذلك  طوَّ
إلى  الحاجة  دون  انتخابات  إفريقي وعربي يجري  بلد  أول 

تأجيلها، كما حدث في دول بالمنطقة.
إنه التعايش مع الوباء في أجلى صوره!

التعايش الديموقراطي المؤسساتي بدون الخضوع لرهاب 
الجائحة، وبالرغم من العديد من اإلشارات السلبية التي ال 
يمكن القفز عليها في تعامل جزء من النخبة الحزبية المغربية 
مع االحترازات، يمكن القول إن المغرب تعايش مع الوباء ولم 
يعطل بسببه انتظاميته الديموقراطية وحافظ على مواعيد 

التعددية بدون تنازالت كبيرة.
2/ المشاركة السيادية ألبناء المناطق الصحراوية، بشكل 
يعبر عن استفتاء حقيقي، من لدن الساكنة، وقد بلغت نسبة 
المشاركة أعالها في أقاليمنا الجنوبية، ويأتي هذا المعطى في 
وقت تراه الدول المناهضة لحق المغرب، »مناسبا« لتحيين 
عداوتها وتنشيط متالزمة العدو الخارجي ممثال في المغرب، 

وفي توقه إلى توحيد ترابه! 
انتخاب  في  الساكنة  إرادة  تكشف  المكثفة  والمشاركة   
دونه  ما  الفتا  كان  وقد  ديمقراطيا،  المستقبليين  ممثليهم 
البوليزاريو  مؤسسي  من  واحــد  وهو  ادخيل«،  »البشير 
غالبية  أن  األمس  أظهر فحص  »لقد  الموضوع:  بخصوص 
الصحراويين يريدون السالم واالندماج داخل المغرب. إنه 

استفتاء حقيقي«.
وما هو مثير هو أن هذه المشاركة جاءت كرد على الحملة 
التي قادها البوليزاريو منذ شهور للدعوة إلى المقاطعة…، 
ومحاولته اليائسة لعزل الصحراويين المغاربة عن استحقاقات 
بالدهم، والرد هنا هو بمثابة إعالن وفاة األطروحة االنفصالية 

في عز التقلبات اإلقليمية في غرب المتوسط!
هناك جوانب أخرى تسترعي التوقف عندها، لكنها جوانب 
تنتمي إلى ما قد يصطلح عليه مالحظات في الشكل، تمثلت في 
النزول الكثيف ألصحاب المال، واستمالة جزء من المراقبين 
الحواس  وتعطيل  بالمحاضر  المراقبين  مد  في  تلكؤهم  أو 
السياسية عند االستحقاق، وعزوف الطبقة المتوسطة الواضح 
وبروز ملحوظ لقوى اليسار، بقيادة االتحاد االشتراكي، رغم 

تفاوت أداء األجهزة والفاعلين!
تبقي الرهانات السياسية لما بعد االستحقاقات، محددا 
أساسيا في عمل الحكومة، من خالل بوابة تنزيل النموذج 
التنموي الجديد، عبر الميثاق الوطني للتنمية، وكذا تحصين 
اإلجماع الوطني حول مشروعية مطالبنا الترابية في سياق 

الجوار العدائي الذاهب نحو التصعيد...
  وهذا أمر يفوق الحكومة وحدها!

 حين صدمت طائرات خطفها عناصر القاعدة 
برجي   مركز التجارة العالمي   في   نيويورك ومبنى 
البنتاغون في   واشنطن   يوم    11   شتنبر2001  ،  
 كانت أفغانستان ال تزال تحت صدمة مأساة 

ألحقها بها التنظيم الجهادي   نفسه . 
قبل   اغتالت  التنظيم  من  مجموعة  فكانت 
 يومين أحمد شاه مسعود،   بطل المقاومة ضد 
ثم ضد  السوفياتي   في   الثمانينيات  المحتل 
طالبان بعد عقد،   في   معقله وادي   بانشير في  

 شمال شرق أفغانستان . 
وفي ما كان األفغان   يواجهون خسارة القائد 
مسعود الملقب  » أسد بانشير « ،   جاءت أحداث 
تاريخ  لتبدل تماما مجرى  المتحدة  الواليات 

بالدهم . 
الفور  لم   يدركوا على  الكثير منهم  أن  غير 

أهمية تلك اللحظة المفصلية . 
روى الموظف الحكومي   السابق عبد الرحمن 
في   ذلك  العمر  من  في   العشرينات  الذي   كان 
الحين،   متحدثا لوكالة فرانس برس  » في   ذلك 
المساء،   استمعت إلى نشرة األخبار ...  كانوا  
 يتكلمون عن هجوم على الواليات المتحدة «. 

وتابع  » لم أعر اهتماما للمسألة ألن اإلذاعة 
تتحدث دائما عن اعتداءات وحروب «. 

تنظيم  أن  األفغان  أيام،   علم  بضعة  وبعد 
زعيمه  مع  االعتداءات  الذي   دبر  هو  القاعدة 

أسامة بن الدن الذي   كان   يختبئ في   بلدهم . 
وألقى األمريكيون باللوم على حركة طالبان 
الحاكمة منذ 1996  ،   إليوائها تنظيم القاعدة . 

ويذكر عبد الرحمن  » لم   يخطر لي   أن الواليات 
المتحدة سترد بمهاجمة افغانستان .  فبالنسبة 

لي   كانت أمريكا بعيدة جدا «. 
من جهته،   قال عبد الصمد الذي   يدير مكتبة في  
 قندهار  ) جنوب (  إنه شاهد أشخاصا متجمعين 
حول كشك للصحف،   يتأملون صفحات تحمل 
صور البرجين التوأمين تشتعل فيهما النيران . 
وأوضح  » كان ذلك بعد   يومين على الحادث « 
 معتبرا أن االعتداءات أفضت إلى  » احتالل   غير 

مقبول «. 
فإزاء رفض طالبان تسليم بن الدن،   اجتاحت 
الواليات المتحدة أفغانستان على رأس ائتالف 
عسكري   دولي،   فأطاحت في   بضعة أسابيع نظام 

طالبان . 

يقول عبد الصمد منددا  » بحثوا عن ذريعة 
الحتالل  تلك حجة  افغانستان،   كانت  لدخول 

هذه األرض «. 
كان قيام الدين،   صانع األقفال في   قندهار،  
 يؤمن أن االجتياح األمريكي   سيضع حدا ألكثر 
من عقدين من الحروب،   غير أن أمله خاب سريعا . 

ويروي   أنه في   البداية  » كان الناس متفائلون 
وعاد الالجئون من دول أخرى مثل باكستان 
أننا  بالدهم .  لم   يكونوا   يعرفون  إلى  وإيران 

سنواجه المزيد من المشاكل «. 
واتهم الواليات المتحدة والحلف األطلسي  

 بـ »زرع الفوضى بقدومهم إلى هنا «. 
فبعد إطاحة نظامها،   انتقلت طالبان إلى شن 
حركة تمرد فضاعفت االعتداءات ضد القوات 
آالف  بسقوط  متسببة  واألفغانية  األجنبية 

القتلى من المدنيين األفغان . 
أما األمريكيون،   فاتهموا بعدم احترام تقاليد 
راح  أخطاء  وبارتكاب  وديانتها  أفغانستان 

ضحيتها الكثير من المدنيين . 
ــه شــاهــد على  ــور هلل الــمــدرس أن يــذكــر ن
التلفزيون مشاهد اعتداءات نيويورك وواشنطن 

سرا في   قبو أحد جيرانه . 
فكان التلفزيون محظورا في   ذلك الحين على  
 غرار كل أشكال الترفيه األخرى،   إذ كانت حركة 

طالبان تعتبرها مخالفة للشريعة . 
وعلق قائال  » بدا األمر مروعا .  كانوا   يعرضون 
مشاهد البرجين المشتعلين بشكل متواصل «. 
وبعد إطاحة طالبان،   شهد البلد فترة وجيزة 
إذ  طويال  تدم  لم  والسالم،   لكنها  الهدوء  من 
انتقل اإلسالميون إلى مقاومة االحتالل األجنبي  

 لبالدهم . 
يقول نور هلل  » حين رحلت طالبان،   كان الناس 
مسرورين،   كان بإمكانهم أن   ينعموا بالحرية 

من جديد «. 
» الواليات  أن   بدأ   يدرك  الوقت  مع  لكنه 
المناسب «  المكان   غير  إلى  قدمت  المتحدة 

 مؤكدا  » كان هذا فخا نصب لهم «. 
وبعد عشرين عاما،   استعادت طالبان السلطة 
في   أفغانستان منذ منتصف   غشت،   وهو على 
قناعة بأنه كان  » على حق «  إذ  » عاد األشخاص 

أنفسهم والوجوه نفسها والسلوك نفسه «. 

الأفغان   يتذكرون   11   �شتنبر في   اأمريكا 

عماد عادل 

بدأ االنتعاش يعود بشكل تدريجي لشرايين االقتصاد الوطني، 
حيث تحسن أداء محركات التصدير الوطنية خالل الشهور السبعة 

األولى من العام الجاري، بتزامن مع تباطؤ نمو الواردات...
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادالت 
الخارجية لشهر يوليوز 2021، أن الصادرات المغربية انتعشت 
 33 العام الجاري بأكثر من  خالل الشهور السبعة األولى من 
مليار درهم أي ما يزيد عن 23.2 في المائة فيما ارتفعت قيمة 
الواردات بحوالي 50.6 ميار درهم أي بنسبة 21 في المائة، 
وهو ما أدى إلى نمو عجز الميزان التجاري بأزيد من 17.8 مليار 
99.5  مليار  117.3 مليار درهم بدل  درهم ليستقر في حدود 
درهم خالل نفس الفترة من العام الماضي، ليرتفع بذلك معدل 
تغطية الصادرات للواردات بنقطة واحدة ويصل إلى 59.8 في 

المائة عوض 58.8 في المائة قبل عام.

وعادت صادرات السيارات إلى االنتعاش مرتفعة ب 38 في 
المئة حيث بلغت في المجموع 46.5 مليار درهم بدل 33.6 مليار 
درهم في يوليوز من العام الماضي، مستمرة بذلك في احتالل 
الصف األول ضمن باقي صادرات البالد، بينما جاءت صادرات 
المنتوجات الفالحية في الصف الثاني من حيث القيمة إذ بلغت 
أزيد من 39.3 مليار درهم مرتفعة بحوالي 5.8 في المئة مقارنة 

مع مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي.
وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند متم شهر يوليوز 
حدود  في  لتستقر  درهم  مليار   8.7 من  بأزيد  ارتفاعا  األخير 
 2020 يوليوز  37.5 مليار درهم عوض 28.8 مليار درهم في 
أي بمعدل نمو ناهز 30.3 في المئة مقارنة مع مستواه خالل 
نفس الفترة من العام الماضي، كما انتعشت صادرات الكهرباء 
بدل  درهم  مليار   7.6 لتناهز  المائة  في  واإللكترونيك ب34.6 
5.6 مليار درهم المسجلة خالل نفس الفترة من العام الماضي، 
واحتلت صادرات النسيج واأللبسة الصف الرابع بعد السيارات 

والفوسفاط والفالحة بصادرات إجمالية فاقت 19.8 مليار درهم 
وتحسن أداؤها السنوي بمعدل 30.3 في المئة بفضل تحسن 

مبيعات المالبس الجاهزة نحو الخارج.
التي  للبالد  الرئيسية  الصادرات  ارتفاع  وتيرة  فإن  وهكذا، 
أقل من  174.3مليار درهم كانت  المجموع حوالي  سجلت في 
وتيرة ارتفاع الواردات التي بلغت خالل 7 أشهر 291.7 مليار 
درهم متأثرة بشكل رئيسي بمشتريات المغرب من سلع التجهيز 
التي كلفت أكثر من 69.5 مليار درهم بزيادة فاق معدلها 13.3 
في المائة، وفي نفس االتجاه، شهدت مشتريات السلع الجاهزة 
لالستهالك ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت قيمة وارداتها 68 مليار 
درهم في 7 أشهر، فيما بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 

35.6 مليار درهم.
في  لتستقر  الخام  المواد  من  المغرب  واردات  ارتفعت  كما 
مع  مقارنة  درهم  مليار   11.5 درهم عوض  مليار   15.4 حدود 

يوليوز 2020.

�شادرات المغرب تنتع�ش تدريجيا وتدر 
175 مليار درهم من العملة ال�شعبة

منتخب الطائرة يتأهل إلى 
ربع نهائي كأس إفريقيا

الثاني  انتصاره  الطائرة  للكرة  الوطني  المنتخب  حقق 
في البطولة اإلفريقية لألمم، التي تدور أطوارها بالعاصمة 
الرواندية كيكالي، بعدما استهل التنافس بانتصار بين على 

تنزانيا بثالث جوالت دون مقابل.
فوز العناصر الوطنية كان أمام منتخب كينيا بثالث جوالت 
لواحدة، في مباراة عرفت سيطرة ومستوى كبيرين من جانب 
أسود األطلس، األمر الذي سيرفع معنوياتهم وحظوظهم في 

الصعود إلى البوديوم.
وبهذا الفوز يكون المنتخب الوطني سادس منتخب يضمن 
حضوره بربع النهائي، لتكون مباراته الثالثة أمام المنتخب 
المصري شكلية، حيث يتعين على منتخب الفراعنة الفوز 

لتحقيق العبور.
سعيد العلوي  

سفيان البقالي ثانيا في 
نهائي الدوري الماسي

احتل العداء المغربي سفيان البقالي، أول أمس الخميس، 
المركز الثاني في سباق 3000 متر موانع، في ملتقى زيوريخ 

برسم نهائي الدوري الماسي.
وأنهى البقالي السباق بتوقيت 8 دقائق و 17 ثانية و 
70 ج م، خلف اإلثيوبي بيجامين كيجن، الذي فاز بالسباق 
8 دقائق و17 ثانية و45 ج م، فيما جاء اإلثيوبي  بتوقيت 
أبراهام كيبيوت في الرتبة الثالثة منهيا السباق بتوقيت 8 

دقائق و 18 ثانية و16ج م.
ومن جهته، احتل المغربي محمد تيندوفت المركز التاسع 

بزمن قدره 8 دقائق و 25 ثانية و 33ج م.
وكان البطل األولمبي المغربي قد حاز، مؤخرا، الميدالية 

الذهبية في سباق 3000م موانع ضمن أولمبياد طوكيو.
وتعتبر هذه المرة الرابعة على التوالي التي يحتل فيها 
البقالي الوصافة في نهائي الدوري الماسي بعد نهائي 2017 
العداء نفسه،  2018 خلف  الكيني كيبروتو، ونهائي  خلف 

ونهائي 2019 خلف اإلثيوبي والي.

سريع وادي زم يسعى 
لتجاوز عائق الملعب 

وتفادي السقوط
قال فؤاد الصحابي، مدرب سريع وادي زم، في تصريح 
لوكالة المغرب العربي لألنباء، إن الرهان األولي لمكونات 
الفريق، يتمثل في تأمين مكانته في الدوري االحترافي األول، 
وذلك بالنظر إلى العديد من اإلكراهات الموضوعية المنتظر 

أن تواجهها كتيبته الفتية.
المقبل  الموسم  سيجتاز  فريقه  أن  الصحابي  وأوضح 
»وضعا صعبا« بالنظر إلى عدم توفره على ملعب قار للتداريب 
وآخر إلجراء المباريات الرسمية، لذلك يبقى »هدفنا األولي 

واألساسي هو الحفاظ على مكانتنا« ضمن فرق الصفوة.
وأعرب المدرب الوطني عن أمله في تجاوز هذه المعيقات، 
مؤكدا أن ذلك لن يثني مكونات الفريق والعبيه على بذل قصارى 
الجهود والعمل بمثابرة حتى يتمكن الفريق من تطوير أهدافه 
وضمان مركز آمن على سبورة منافسات البطولة الوطنية، 

يؤهله للتوجه إلى المستقبل بإرادة واطمئنان.
وعزز السريع صفوفه بالعب وسط الميدان، حمزة الويدان، 
لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، قادما من شباب المحمدية، 
والعب وسط الميدان الهجومي أيوب عديلة لمدة سنة معارا 

من فريق شباب المحمدية.
كمال  الميدان  وسط  العب  مع  بالتعاقد  الفريق  قام  كما 
بالعربي، الذي لعب الموسم الماضي مع المغرب التطواني، 
أيسر،  مركز ظهير  الذي يشغل  النقاب،  الدين  عز  والالعب 
والالعب الدولي اإليفواري قلب الدفاع يان ويلفريد زيبري 
الذي كان يلعب لفريق أسيك ميموزا اإليفواري، عالوة على 
وسط الميدان مهدي الضيفي، الذي لعب الموسم الماضي 

مع فريق خنيفرة.
وجدد الفريق التعاقد مع كل من وسط الدفاع عبد الرحيم 
خذو لموسمين، والالعب المهدي مفضل لمدة سنتين، وحمزة 
المدني لموسمين في صفقة انتقال حر من فريق الزمامرة، 
والظهير األيمن عبد الحكيم بساين لموسمين في صفقة انتقال 
حر من فريق حسنية أكادير، عالوة على التوقيع مع عبد اهلل 

حدومي، ليشغل منصب مساعد المدرب الصحابي.

بوابة  عبر  الجديد  الملكي موسمه  الجيش  فريق  يدشن 
البنيني،  بافلز  أمامه  اإلفريقي، حيث سيجد  االتحاد  كأس 
برسم ذهاب الدور التمهيدي، وسيضرب معه موعد يوم غد 
االحد، بداية من السابعة مساء بمجمع األمير موالي عبد 

اهلل بالرباط.
واستعد الفريق العسكري جيدا لهذه المواجهة، رغم أنه 
يجهل كثيرا من التفاصيل عن خصمه، الذي سيحاول جاهدا 

خلق المفاجأة.
وكان الفريق المغربي قد جدد عهده مع المسابقات القارية، 
بعدما غاب لفترة طويلة، عانى خاللها من تذبذب في األداء، قبل 
أن يستعيد مقوماته رفقة المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، 

الذي تمكن قيادته إلى إنهاء الموسم في الرتبة الثالثة.
وقال عادل السراج، المدرب المساعد لنادي الجيش الملكي، 
إن الفريق يطمح للعب االدوار الطالئعية خالل الموسم الكروي 
الجديد، مبرزا أن النادي العسكري وقع الموسم المنصرم على 
مشوار استثنائي، بعد غياب دام أزيد من 12 سنة سواء على 
مستوى التنافس على لقب البطولة أو كأس العرش، التي يحمل 

أكبر عدد من ألقابها، وأيضا اللعب على الواجهة القارية.
االستمرار  على  سيعمل  العسكري  الفريق  أن  وأض��اف 
الطاقم  التحاق  منذ  بدأه  الذي  التصاعدي  الخط  نفس  في 
التقني الجديد بالنادي، وعلى رأسه المدرب البلجيكي سفين 
إلى مكانه  إعادته  الفريق بهدف  إلى  الذي جاء  فندربروك، 

الطبيعي.
األهم  الحلقة  هم  يظلون  الالعبين  أن  السراج  وأوضح 
لتحقيق األهداف المستقبلية للفريق وإعادة إشعاعه وأمجاده، 
التي سطرها الجيل السابق لالعبين، مبرزا أن اإلدارة التقنية 
لكن  الحلول،  وتقترح  وتوجه  الخطط  مكوناتها تضع  بكل 

الالعب هو وحده من يمكنه تجسيدها إلى نتائج على أرض 
الواقع. 

في  واجهات،  ثالث  على  اللعب  أن  إلى  السراج  وأش��ار 
إشارة إلى البطولة الوطنية وكأس العرش وكأس الكونفدرالية 
وبدالء  مهم  احتياط  كرسي  على  التوفر  يتطلب  اإلفريقية، 
تقريبا في كل المراكز تفاديا ألمور غير متوقعة كاإلصابات 
أو التوقيف أو الطرد، شرط أن يكون الالعب البديل على األقل 
في مستوى متقارب مع زميله الغائب ألحد هذه األسباب. 
وأوضح السراج أنه لذلك ركز النادي في انتداباته الحالية 
على األظهرة باعتبار أنه أكبر المعيقات التي تواجه التشكيلة، 
الوسط  الفريق كخطي  في  القفل  المراكز  عن بعض  فضال 

والهجوم على الخصوص.
وتابع أن النادي دشن انتداباته بعودة مع محمد الشيبي 
إلى فريقه السابق في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع 
اتحاد طنجة وكذا ضم المهاجم جيمي المبرت أرينا العب 
الهجوم،  مركز  في  وينشط  )23 سنة(،  الكاميروني  القطن 
لتعويض رحيل اإليفواري جوزيف كنادو الذي انتقل على 

سبيل اإلعارة لإلمارات.
ويعد المبرت، ثاني محترف إفريقي يوقع للجيش الملكي، 
خالل فترة االنتقالية الصيفية الحالية، بعد الرواندي إيمانويل 
إبراهيم  الالعب  مع  النادي  تعاقد  كما  إيمانيشيموي. 
السبعاوني القادم من الدوري البلجيكي ثم نوح السعداوي 

)27 سنة(، قادما من صفوف الرجاء البيضاوي.
وضم النادي في آخر ساعات الميركاتو الصيفي، كال من 
عبد اهلل خافي، قادما من مولودية وجدة في صفقة انتقال 
حر، ووقع لموسمين، والغابونيعبدو جاميلو أتشباو، القادم 

من نهضة الزمامرة.

يستهل فريق الوداد الرياضي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة اتحاد طنجة، 
برسم الدورة األولى من الدوري االحترافي األول، بملعب طنجة الكبير.

وسيدخل الفريق األحمر الموسم الحالي بوجه جديد، بعدما تعاقد مع المدرب 
وليد الركراكي خلفا للتونسي فوزي البنزرتي، ورحيل عدد من أبرز العبيه يتقدمهم 
أيوب الكعبي ووليد الكرتي، الذي بات على أبواب الرحيل إلى الدوري المصري.
 وتنتظر المدرب السابق للفتح الرباطي مهمة صعبة تتمثل في تشكيل فريق 

قوي ومتجانس، وتفادي األخطاء التي ارتكبها سلفه.
بنيشو  ال��دي��ن  ص��الح  آسفي  أولمبيك  نجم  م��ع  األح��م��ر  الفريق  وتعاقد 

الجعدي  ورضا  الملكي(  )الجيش  الداودي  الرباطي(، وجالل  ك��م��ا )الفتح 
خاض تحضيرات مكثفة توجها بالفوز بدوري النتيفي، الذي كان فرصة أمام 
المدرب الجديد إلعداد رؤية واضحة لمستوى مختلف الالعبين وسد الثغرات.

وفي المقابل، يتطلع اتحاد طنجة إلى تسجيل بداية مشرفة، بعدما غير هو 
اآلخر قيادته التقنية، عقب التعاقد مع المدرب الفرنسي بيرنار كازوني، الذي 

سيكون بدوره مطالبا بإعادة بناء فريق قوي وتنافسي.

أما الوافد الجديد على الدوري االحترافي األول، أولمبيك خريبكة، فسيكون 
في انتظار مولودية وجدة، الذي استنجد بالمدرب الجزائري نبيل نغيز، الذي 

عاد إلى الدوري االحترافي بعد تجربة غير ناجحة بطنجة قبل ثالث سنوات.
المباراة ستكون هامة للطرفين، والسيما األوصيكا، الذي أعلن مدربه عزيز 
كركاش أنه سيشتغل هذا الموسم على بناء فريق قادر على تأمين البقاء دون 
متاعب، لكن المهمة ستكون صعبة أمام فريق وجدي يتطلع هو اآلخر إلى تسجيل 
حضور يفوق مستوى الموسم الماضي، رغم أنه فقد عددا من أبرز العبيه، يتقدمهم 
المدافع جمال حركاس المنتقل إلى الرجاء، وعبد اهلل خافي، آخر انتدابات الجيش 

الملكي، وكريم الهاني، الملتحق بأولمبيك آسفي.
ويضرب شباب المحمدية موعدا قويا مع الفتح الرباطي، الذي يراهن على 
تحقيق بداية مثالية، يصحح من خاللها كثيرا من األعطاب التقنية التي رافقت 

أداءه في بطولة الموسم الماضي، حيث كان مهددا بقوة بخطر النزول.
الفريق الرباطي تعاقد مع المدرب السابق للشباب، محمد أمين بنهاشم، الذي 
يحمل على عاتقه مهمة تصحيح أمور الفتح، خاصة من الناحية التقنية، لكنه سيجد 
في طريقه مدربا مجربا من حجم امحمد فاخر، الذي يريد إعطاء الشباب لمسة 
قوية، ويجعل منه واحدا من الفرق القوية على مستوى الدوري االحترافي األول.
أما حسنية أكادير، الذي جدد ثقته في المدرب رضا حكم، فسيدشن موسمه 
بمواجهة ملغومة أمام سريع وادي زم، الذي أعلن مدربه فؤاد الصحابي عن سعيه 

إلى جمع أكبر قدر من النقط، وتجاوز عقبة الملعب، حيث سيجبر للموسم الثاني 
على التوالي على االستقبال خارج قواعده.

في حين سيكون المغرب الفاسي أمام اختبار قوي، حيث سينتظر قدوم نهضة 
بركان، الذي قام بانتدابات وازنة، يراهن من خاللها على المنافسة بقوة على لقب 

الدوري االحترافي، والذهاب بعيدا في مسابقة كأس الكاف. 

الربنامج 
السبت 

أولمبيك خريبكة – مولودية وجدة )س 17.00(
شباب المحمدية – الفتح الرياضي )س 19.15(

حسنية أكادير – سريع وادي زم )س 21.30(
األحد 

الوداد الرياضي – اتحاد طنجة )س17.00(
المغرب الفاسي – نهضة بركان )س21.30(

األربعاء 
الجيش الملكي – الشباب السالمي )س 17.00( 

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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 العنارص الودادية جاهزية لرفع التحدي من جديد

الوداد الرياضي يدشن حملة الدفاع عن لقبه من طنجة 
واألوصيكا يختبر قدراته أمام المولودية

مراكش : 
محمد فالل

الكوكب  رئ��ي��س  حنيش،  رض���وان  حسم 
المراكشي، مسألة االنتدابات، بعدما كان محروما 
من تأهيل العبيه، وهو الهاجس الذي كان يؤرق 

الحصار  استمرار  من  خوفا  الفريق،  جماهير 
المضروب عليه ومنعه من تأهيل الالعبين قبل 

انطالقة بطولة القسم الثاني.
كرة  مقر جامعة  إلى  الكوكب  رئيس  وتنقل 
القدم يوم الخميس إلقناع لجنة المنازعات برفع 
العقوبة التي كانت مفروضة على الفريق، بعدما 
قدم ضمانات كافية إلنهاء المشكل، وبات جميع 
العبي الفريق مؤهلين قانونيا لخوض مباريات 

البطولة.
على  الكوكب  رئيس  أقدم  آخر  سياق  وفي 
القنسولي  التكوين  بمركز  هامة  ثورة  أحداث 
شملت إعفاء المدير التقني وبعض األطر العاملة 
بذات المركز، جراء بعض التجاوزات التي كان 

محط انتقادات مناصري الفريق. 
أيضا  القنسولي  التكوين  مركز  وسيعرف 
تأكل  بعدما  بالعشب  وتكسيتها  تهيئة مالعبه 

وأصبح في حالة رديئة ال تصلح لممارسة كرة 
القدم.

وسيكون فارس النخيل على موعد مع نهضة 
الزمامرة في أول مباريات بطولة القسم الثاني، 
وهي مواجهة ستكون قوية، خاصة وأن الفريق 
المنافس كان يمارس ضمن بطولة الكبار، األمر 

الذي سيجعل اللقاء حاميا.
أما المغرب التطواني، الذي فقد هو اآلخر 

الرباط  إلى  الرحال  فسيشد  الكبار  بين  مقعده 
لمواجهة سطاد، الذي كان على وشك الصعود 

خالل الموسم الماضي.
بطولة  إلى  الجديدان  الصاعدان  وسيجد 
واالت��ح��اد  المسيرة  شباب  الثانية،  ال��درج��ة 
اإلسالمي الوجدي، نفسيهما في مواجهة بعضهما 
البعض، في لقاء مهم لرفع المعنويات، وكسب 

مساحة اطمئنان بين أندية القسم الثاني.

الربنامج
السبت )س 17.00(

سطاد المغربي – المغرب التطواني
 الراسينغ الرياضي – رجاء بني مالل

شباب المسيرة – االتحاد الوجدي
 األحد )س 17.00( 

شباب بنجرير – اتحاد الخميسات
نهضة الزمامرة – الكوكب المراكشي
محمد بوطهري مدرب الكوكب الجديدشباب خنيفرة – االتحاد البيضاوي

الدورة األولى من بطولة القسم الثاني       الكوكب يؤهل جميع العبيه ويحل ضيفا ثقيال على نهضة الزمامرة

البطولة الوطنية االحترافية

الجيش الملكي ينتظر بافلز البنيني في أول أدوار كأس الكاف

الفريق العسكري يستعيد حضوره القاري


