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جاللة الملك يتراأ�س مجل�سا وزاريا 
خ�س�س لم�سروع قانون المالية 2022

بنشعبون، سفيرا يف فرنسا والعمراني، سفيرا لدى االحتاد األوروبي

اال�ستعداد العتماد الجواز مفتاحا للتنقل 
بين المدن وارتياد المرافق المختلفة

51 % من التالميذ حصلوا عىل جرعتني ضد كوفيد والسلطات الصحية تدعو »املقاطعني« إىل تلقيح أنفسهم
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عبد الحميد  
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

العمامرة: 
ليتكم 

قوة 
�ساربة… 

ْم»! الطَّ
انتهت الدورة ال39 للمجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي 
المنعقدة، يومي 14 و15 أكتوبر بأديس أبابا، بإدراج منح 
عضوية المراقب إلسرائيل بقمة رؤساء دول االتحاد اإلفريقي 

المرتقب عقدها في فبراير المقبل.
كمغربي ال يهمنا مضمون القضية، بل ما أثارته لدى وزير 
خارجية الجارة الشرقية، وكيف أرادت أن تجعل منه رهانا 

مضادا للمغرب!
لرفض  يتأسف«  الجزائرية  الدبلوماسية  رئيس  سمعنا 
إلى  والرامي  الجزائر  مع  نيجيريا  أعدته  الذي  المقترح، 
المغرب  أقلية يمثلها  قبل  السابق، من  الوضع  إلى  العودة 
والبعض من حلفائه المقربين، من بينهم جمهورية الكونغو 

الديمقراطية …«!
وأول ما يتبادر إلى الذهن أن القوة الضاربة فشلت في معركة 
كبيرة جعلتها في عمق تحركها اإلفريقي.. أمام دولتين فقط!

هل عجزت القوة الضاربة، التي ال تتوقف عن الوعد والوعيد، 
عن تغيير مواقف االتحاد اإلفريقي، أمام أقلية قليلة من دولتين، 
إفريقيا، وصوتها  قلب  أنها  مدعية  تتحدث  كانت  حين  في 

وقوتها الضاربة.
ثانيا، نفس لعمامرة يردد بدون خجل: »النقاش الذي دام 
عدة ساعات بين وزراء الشؤون الخارجية، أبان عن انقسام 

عميق بين الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي«.
طيب إذا كان االتحاد اإلفريقي يضم 55 دولة، فاالنقسام 
العميق ال يمكن أن يكون بين دولتين، هما المغرب والكونغو 

و3  دول أخرى.
ال بد أن يكون بين كتلتين، على األقل، متوازيتين ومتساويتين 

في التأثير!
أقلية  في  الحلفاء  بعض  مع  عميقا  االنقسام  يكون  كيف 

دولتين؟
ما  بعد  الطم  قوة ضاربة…  وزير  كان  وليته  ليته سكت 

حصل له.
نعود إلى صلب الموضوع، ونقول إن المغرب لم يكن له أبدا 
رهان في هذه القضية، بالرغم من استئناف العالقات حديثا، 
بل خاض معركة تهم صلب الحكامة في االتحاد اإلفريقي، 
ومحتواه، هو هل يجب احترام المساطر والصالحيات التي 
يملكها كل مكون من مكونات االتحاد اإلفريقي أم البقاء في 
المرحلة ماقبل دخول المغرب، التي تميزت بهيمنة قوى إقليمية 
في االتحاد، تصنع ما تريد وتملي ما تريد والباقي يتابع ما 

يتقرر في عاصمة أو عاصمتين من بين 55 دولة.
أمام الجزائر وجنوب إفريقيا نقاش أعمق من محاولة فرض 
رهان على المغرب ليس هو رهانه، هو هل رئيس المفوضية 

اإلفريقي السيد فقي له صالحيات من هذا القبيل أم ال؟
وفي حالة كانت بعض قراراته، بغض الطرف عن مضامينها، 
ال تساير نظرتهما لألشياء، يكون من المفيد.. تغيير المسطرة ال 
تغيير الرهان، وجعله معركة مع المغرب، يفشل أو ينتصر فيها! 
المغرب، حسب مصادرنا، كانت له رهانات أخرى مغايرة 

تماما:
 أولها، متابعة الوضع دخل االتحاد اإلفريقي، وما يتعلق 
بالصحراء المغربية، بعد مخرجات قمة االتحاد اإلفريقي في 
دجنبر الماضي. السيما منه القرارات التي دفعت باتجاه فتح 

مكتب لالتحاد اإلفريقي في الصحراء المغربية.
وهو الشيء األكثر أهمية ويأتي على رأس أولويات البالد 
داخل المنتظم اإلفريقي. وبهذا الخصوص، يمكن أن يطمئن 
الرأي العام أن القرار لم يكن له تبعات في الميدان وال أثر 
عملي فوق التراب، ولم تتضمن ميزانية االتحاد أية إجراءات 

أو بنود مالية ألجل تنفيذه ...
ثانيا، كان الموعد اإلفريقي مناسبة ليطرح المغرب، ويفوز 
بالمقعد مرشحه إلدارة االتحاد ومؤسساته، في شخص فتح 
اهلل السجلماسي، الذي يعتبر أول مدير عام في تاريخ مفوضية 

االتحاد اإلفريقي. 
وهو يشبه في إدارته، الكاتب العام في المنظومة التدبيرية، 
كما أنه صار يشغل أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل 

الهرمي لمفوضية االتحاد اإلفريقي.
 ومن مهامه تهيييء االجتماعات وتدبيرالموارد البشرية 

والمالية لالتحاد...… إلخ.
أما الرهان الثالث فهو رهان احترام المساطر، والقرارات، 

بإرادة تطوير االتحاد وتحريره من هيمنات سابقة .
ال يهم المعنى في قضية صفة مراقب، بقدر ما يهم المبنى 
في مستوى من المستويات، كيف ما كانت عواطفنا القومية 

أو غير القومية... 

محمد الحبيب طالب

مراحل  أع��ل��ى  »النيوليبرالية  ب���  ه���ذا،  أول 
الليبرالية«. وبدون قصد مسبق مني،وجدته شبيها 
بالعنوان الذائع الصيت ل »لينين«: »األمبريالية 
أعلى مراحل الرأسمالية ». هذا العنوان األخير الذي 
شكل خالل القرن العشرين البوصلة التي حكمت 
استراتيجيات الحركات الشيوعية، وإلى حد كبير 
حركات التحرر الوطني أيضا . جميع تلك الحركات 
استمرت تترقب ساعة الصفر الوشيكة النهيار النظام 
األمبريالي، إن لم  يكن في قالعه المركزية الكبرى، 
فلدول المحيط دورأكبر في تسريع وتعجيل الوصول 

من  حالة  السعيد.وهكذا، سيطرت  اليوم  هذا  إلى 
الترقب السرابية طويال على الرغم من أن ديناميات 
التطور الملتبسة كانت تجري في االتجاه النقيض 
للظاهر تماما. وبدل أن ينهار النظام األمبريالي كما 
كان منتظرا، انهارت األنظمة والحركات التي كانت 

تبشر بهذا السقوط.
ال��ق��راءة  السقوط،  ه��ذا  أل��غ��از  أح��د  م��ن  ولعل 
أعلى  الميكانيكية والدوغمائية للكلمة الملتبسة« 
مراحل الرأسمالية« الواردة في العنوان اللينيني. 
مع أن صاحبها كان بعيدا كل البعد، ال في النص 
نفسه وال في كل مساره، عن الماركسية التي ستسود 
بعده، والتي أقل ما يقال عنها، أنها لم تكن تعرف 
للجدلية الماديانية التاريخية طريقا. ليس المجال 
هنا لتحليل ما ورد في النص اللينيني تحديدا، وال 
الختالفاته مع باقي االجتهادات الماركسية األخرى 
في زمنه، إذ يكفي القول، إن الرجل كان مهتجسا من 
أول خطواته في »ما العمل؟« إلى آخر أيام حياته » 
بإشكالية استقاللية الوعي«ومحكها الصراع الطبقي 
الملموس، بالتواءاته وتداخالته، بين ماض وحاضر 
ومستقبل، وكما يتمخض عنها الصراع في الواقع 
الحي، ال كما تتصورها إسقاطات طبقية اقتصادوية 

قبلية. وفي نفس النص المذكور، حذر الرجل من 
أن الطور األعلى المأزوم الذي وصلته الرأسمالية 
ال يعني أنها أضحت غير قادرة على تطوير قوى 
اإلفالت  على  بالتالي  قادرة  غير  هي  وال  اإلنتاج، 
ستتوقف  كلها  المسألة  إذ  المتكررة،  أزماتها  من 
على وعي وقدرات الطبقة العاملة وحلفائها، ومنها 
حركات التحرر القومي التي أدرك قيمتها الثورية 

أكثر من غيره.
قلة من الباحثين يقفون عند مغازي موقف لينين 
في هذا المنعطف التاريخي الذي أدى إلى االنشقاق 
الكبير في صفوف الحركة االشتراكية في ما يخص 
تحديدا، الموقف الذي ينبغي اتخاذه من تناقضات 
الدول األمبريالية في الحرب العالمية األولى، أيساند 
كل منها بلده بذريعة قومية شوفنية استعمارية، أم 
يعارضها بقلب الطاولة على بورجوازيتها المنخرطة 
في الحرب، وفقط، من أجل تقاسم النفوذ االستعماري 
ال غير؟ إنها القضية الرئيسة التي قصمت ظهر البعير 
أكثر من غيرها من القضايا الخالفية األخرى حول 
ظهور الميوالت االشتراكية اإلصالحية االندماجية 

مع النظام الرأسمالي.

في اأزمة النيولبيرالية: )اإطار فكري اأولي وعام(

اإدري�س العا�سري: تحقيق نمو بن�سبة
7.1 % رهين بتعميم الحماية االجتماعية 

واال�ستقرار االأمني واالجتماعي

مقامرات نظام 
الع�سكر الجزائري 

بالمنطقة

المغرب الذي 
يفاجئنا

رشيد قنجاع

التناغم  إيقاع  قاطبةعلى  المغاربة  عاش 
واالنسجام والتفاعل مع تسارع األحداث التي 
عاشتها المملكة المغربية طيلة الخمس السنوات 
األخيرة. وهي األحداث والوقائع التي دشنت 
لتحول واضح في السياسة الخارجية للمملكة 
أفقيا وعموديا، في العالقة مع الوضع الشاذ 
الغارق  والمتأزم الذي يعرفه الوضع العربي- 
الثنائية  والخالفات  والمآسي  الحروب  في 
والمتعددة، وبروز أدوار للدول الصغيرة جغرافيا 
والكبيرة ماليا-، وسواء في العالقة مع المحيط 
اإلقليمي الذي تحول بقدرة قادر إلى مركز اهتمام 
دولي، في ظل مؤشرات الالستقرار واالستهداف 
الممنهج من طرف التنظيمات اإلرهابية وانتعاش 
أدوارها بهذه المنطقة التي صارت مركز جذب 

لها...
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م�سدر ديبلوما�سي 
مغربي رفيع الم�ستوى:  

ما يروج عن �سفر 
ال�سفير الرو�سي ووجود 
اأزمة مع بالده مظهر من 

حرب اإعالمية ال غير

 اعتبر مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى 
أن األخبار الرائجة بخصوص سفر السفير 
الروسي، وأنه عالمة على وجود أزمة روسية 

مغربية، «مجرد حرب إعالمية.»
إن روسيا  وأضاف نفس المصدر قائال« 
دولة عظمى وتمتلك كل أساليب الديبلوماسية 

التي تعبر بها عن موقف من مواقفها«.
والمغرب بدوره، يضيف مصدرنا، إذا كانت 
له مواقف فهو يعبر عنها بكامل الوضوح، 
ألمانيا  أزم��ات  في  ح��دث  كما  ومباشرة، 

وإسبانيا وفرنسا.
 وكانت أخبار متواترة تتحدث عن سفر 
أزمة،  وجود  على  كدليل  الروسي  السفير 
وربطت بعض األقالم والمصادر بين تعليق 
رحالت الطيران الروسي من وإلى المغرب 

وروسيا، وبين وجود أزمة صامتة.
 وقال مصدرنا: »إن تعليق الرحالت الجوية 
فرضته الوضعية الوبائية الموجودة، ال سيما 
في  الضحايا  عدد  في  الكبير  االرتفاع  مع 
روسيا، وهو أمر منطقي وطبيعي في هذه 

الحاالت«.

دخول برلماني وحكومي على اإيقاع االرتباك 
والتغول �سد المعار�سة في حق د�ستوري!

محمد الطالبي – مكتب الرباط

التحالف  حكومة  أشغال  تعرفه  كبير  ارتباك 
الثالثي، وكذا األغلبية، بالمجلسين، حيث أعلن 
في آخر لحظة عبر منصة مجلس النواب عن تأجيل 
الجلسة الدستورية لتقديم مشروع قانون المالية 
إلى أجل الحق لم يحدد له زمنيا أي موعد، رغم أن 
القانون يشدد على أن آخر أجل لتقديم مشروع 
قانون المالية هو 20 أكتوبر، أي غدا األربعاء، 
وهو أجل أقصى لتقديم المشروع، وجاء في القرار 
الذي ال يحمل أي توقيع من طرف الرئيسين، كما 
»طبقا  تأجيل إلى أجل الحق »  صدر بالموقع« 
البرلمان  68 من الدستور، يعقد  ألحكام الفصل 
بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة، يوم االثنين 18 
أكتوبر 2021 في الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر 
مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون 
2022، من طرف السيدة  المالية  المالية للسنة 

وزيرة االقتصاد والمالية«.
واستغرب متتبعون للشأن البرلماني كيف تمت 
برمجة جلسة دستورية للغرفتين حتى قبل انعقاد 
والذي  االختصاص،  صاحب  الوزاري  المجلس 
يرأسه جاللة الملك طبقا ألحكام الدستور، وهو 
المجلس الذي انعقد، أول أمس، حيث أصدر جاللة 
الملك تعليماته بضرورة االهتمام في قانون المالية 
بقطاعات الصحة والتعليم واألبعاد االجتماعية .

النظام  تجاوز  أيضا  االرت��ب��اك  مظاهر  وم��ن 
في   يشدد  وال���ذي  ال��ن��واب،  لمجلس  الداخلي 
فصله212 على أن » تتولى لجنة المالية والتنمية 
االقتصادية دراسة ومناقشة قانون المالية، بعد 
عرضه من طرف الوزير ..«، وكذلك تم تجاوز المادة  
213، والتي تشير إلى دور مقرر اللجنة المطالب 
وجوبا بتدوين مالحظاته وتسجيل مقترحات باقي 
المداخالت ليبقى السؤال مشروعا، لماذا لم تهيكل 

لجنة المالية باستكمال هياكلها؟.

وج�����اء ف���ي م���وق���ع ال��م��ج��ل��س ب��خ��ص��وص 
اجتماع   -»* الحق  موعد  إلى  التأجيل«تأجيل 
االثنين  يوم  االقتصادية  والتنمية  المالية  لجنة 
18 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية بعد الزوال، 

وذلك النتخاب مكتب اللجنة.«
إلى ذلك لم يصدر أي قرار بخصوص جلسة 
والمنصوص  الحكومة  على  البرلمانية  الرقابة 
ُتخصص   «  100 للفصل  طبقا  دستوريا  عليها 
باألسبقية جلسة في كل أسبوع ألسئلة أعضاء 

مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة«.
ومن مظاهر االرتباك والتغول العددي تجاوز 
المادة 23 من النظام الداخلي بإقصاء المعارضة 
من نيل مواقع بالمكتب وضدا على منطوق المادة 
23 منه، والتي تقول حرفيا » تقدم فرق المعارضة 
أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد أو أمين 
واحد وال يحق الترشيح ألحدهما أو لهما إال نائبة 

أونائب من المعارضة.«

للعي�ش 100 عام..   ال�سر يف  هذا الطعام ال�سحري!
يلعب  الغذائي  النظام  كان  إذا 
دورًا رئيسيًا في املدة التي نعيشها، 

فما هي األطعمة األفضل لتناولها؟
فبعد النظر إلى األماكن في العالم 
التي يعيش فيها الناس أطول فترة، 
 The موقع  نشرها  دراسة  وجدت 
American Journal of Lifes-

الفاصولياء  أن   tyle Medicine
هي أحد أفضل األطعمة التي يمكنك تناولها لتعيش حتى 100 عام.

في العالم، وهي  وعكف الباحثون على دراسة املناطق الزرقاء »بلو زون« 
 100 العمر  من  يبلغون  الذين  األشخاص  من  عدد  أكبر  تضم  التي  املناطق 
عامًا، ووجدوا العديد من أوجه التشابه في النظام الغذائي ونمط الحياة بني 

املناطق وأحدها تناول البقوليات.
تناول  أبرزها  املناطق،  قواسم مشتركة بني هذه   9 للدراسة هناك  ووفقًا 

الفاصوليا باعتبارها »حجر الزاوية في نظام غذائي مئوي.«
في  األشخاص  أن  الغذائي  زون«  »بلو  نظام  في  الباحثون  وجد  فقد 
كامل من  يأكلون حوالي كوب واحد  فترة  أطول  الذين عاشوا  املناطق  هذه 
الفاصوليا يوميًا، وعندما تقرأ عن الفوائد الصحية للفاصوليا، ستبدأ في 

فهم السبب.
وال  النباتية  واأللياف  بالبروتينات  مليئة  الفاصوليا  املثال،  وعلى سبيل 

تحتوي على أي دهون على اإلطالق تقريبًا.
ففي كوب واحد من الفاصوليا السوداء، على سبيل املثال، ستستهلك 15 
غرامًا من البروتني، و 15 غرامًا من األلياف، وأقل من غرام واحد من السكر 

والدهون.
وأكثر  أطول  بحياة  األلياف  من  كافية  مستويات  على  الحصول  ويرتبط 
خطر  من  تقلل  أنها  وجد  فقد  األميركية،  الشيخوخة  لجمعية  ووفقًا  صحة 

اإلصابة باالكتئاب وارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى الخرف.
كذلك، تحتوي الفاصوليا على مضادات أكسدة قوية تسمى البوليفينول، 

والتي وجد الباحثون أنها يمكن أن تساعد أيضًا في الشيخوخة الصحية.
وفقًا ملراجعة من املجلة الدولية للعلوم الجزيئية، يوجد البوليفينول في 
أنه  ثبت  وقد  والحمراء(  )السوداء،  املختلفة  الفاصوليا  أنواع  من  العديد 

مضاد لاللتهابات ومضاد للسكري ومضاد للسمنة والقلب.

كبار ال�سن اأكرث لطًفا من ال�سباب!
أن  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
مياًل  أكثر  سًنا  األكبر  األشخاص 
بأشياء  للقيام  الشباب  مع  باملقارنة 
تفيد اآلخرين، مثل االلتزام بالتباعد 
كوفيد  جائحة  أثناء  االجتماعي 
وفقا  الخيرية،  التبرعات  وتقديم 
 Nature Aging دورية  نشرته  ملا 

العلمية.
النساء أكثر لطًفا من الرجال

كشفت دراسة، أجريت بجامعة برمنغهام، ُوِجد أن النساء بشكل عام أكثر لطًفا 
من الرجال، في حني بدا أن للثروة تأثيًرا سلبًيا على العمل الخيري، حيث كان 
أولئك الذين اعتبروا أنفسهم أفضل حااًل يتبرعون بشكل أقل لحاالت تستحق 

املساعدة بشكل موثوق.
وفًقا للباحثني، تبني أن هناك أيًضا فجوة كبيرة في أنواع الجمعيات الخيرية، 
يرجح  حيث  من خاللها،  املساعدات  تقديم  العمرية  الفئات  بعض  تفضل  التي 
الباحثون أن الشباب يميل إلى التبرع لصالح الجمعيات الخيرية الدولية، بينما 

يفضل كبار السن تقديم املساعدات في النطاق املحلي داخل بلدهم.
اشتملت الدراسة على قيام خبراء بتحليل بيانات من مسح عاملي شمل 46576 
شخًصا تتراوح أعمارهم بني 18 و99 عاًما في 67 دولة، في الفترة ما بني أبريل 
ومايو 2020. فحص الخبراء ما إذا كان يمكن للمرحلة العمرية صلة أو يمكن 
واالجتماعي  الجسدي  بالتباعد  لاللتزام  االستعداد  بمقدار  التنبؤ  خاللها  من 
خالل جائحة كورونا، باإلضافة إلى مدى استعدادهم للتبرع للجمعيات الخيرية 

االفتراضية.
كوفيد يحد من أنشطة التطوع

توصل الباحثون إلى أن معايير املرحلة العمرية ساعدت على تقديم توقعات 
االلتزام  في  مستويات  زيادة  مع  املقياسني،  كال  في  سلوكًيا  اللطف  بدرجة 
بالتباعد الجسدي وتقديم التبرعات بني كبار السن مقارنة بنظرائهم األصغر 

سًنا.
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تركيا ب�سدد دخول مو�سوعة 
»غيني�ش« بـ »اأ�سخم فنجان �ساي«

لألرقام  »غينيس«  موسوعة  إلى  طلبا  تركيا   قدمت 
القياسية، من أجل تسجيل أكبر فنجان شاي في العالم

الشاي  »فنجان  بناء  إن  اليوم  روسيا  قناة  وقالت 
بني  من  يعد  بانجازه،  تركيا  تفتخر  الذي  العمالق«، 
أكثر املنحوتات ضخامة، ووضع في والية ريزة شمالي تركيا.

وقال رئيس بورصة التجارة في ريزة، محمد أردوغان، إن 
»تسجيل الفنجان في املوسوعة سيمثل فخرا لهم، وأشار إلى 

أن الشاي هو رمز مدينة ريزة«.
ويتكون البناء من 7 طوابق وبارتفاع يبلغ 30 مترا.

ويشمل املشروع، سوقا سيتم إنشاؤه على مساحة 9 آالف 
املبيعات،  وأقسام  الشاي،  يضم مقاهي  مربع،  متر  و500 
وكذلك أماكن لبيع قماش ريزة، ومعالجة النحاس، واألطباق 

املحلية، ومصانع الحجر والجسور املقوسة.

نيوزيلندا ترفع �سعار »ال 
تطعيم.. ال عمل« اأمام العاملني 

يف ال�سحة والتعليم

ال  تطعيم..  »ال  سياسة  تطبيق  عن  نيوزيلندا  أعلنت 
وظيفة« ملعظم العاملني في مجال الرعاية الصحية واملعلمني 

ملنع انتشار فيروس »كورونا« املستجد.
وسيحتاج مئات اآلالف من موظفي التعليم والصحة، بما 
واملمرضات،  والصيادلة  العامني  واألطباء  املعلمني  ذلك  في 
األشهر  فيروس كورونا خالل  ضد  إلى التطعيم الكامل 
صحيفة  بحسب  وظائفهم،  فقدان  مواجهة  أو  املقبلة 

»نيوزيلندا هيرالد«.
وقال وزير التعليم وكذلك وزير االستجابة لفيروس كورونا 
شيء  أي  ترك  يمكننا  »ال  هيبكينز:  كريس  نيوزيلندا،  في 

للصدفة، ولهذا السبب نجعل التطعيم إلزاميا«.
واملمرضات  األطباء  حصول  الجديدة  السياسة  وتلزم 
والعاملني اآلخرين في مجال الصحة بالخطوط األمامية على 
لفيروس كورونا مع حلول  اللقاح املضاد  تلقي جرعتني من 
األول من ديسمبر/ كانون األول املقبل، بينما يجب أن يحصل 
على  بالطالب  اتصال  على  التعليم  قطاع  في  يعمل  من  كل 

جرعتني بحلول األول من يناير/ كانون الثاني القادم.
كما سُيطلب من املدارس الثانوية االحتفاظ بسجل إلظهار 

حالة التلقيح بالنسبة للطالب.
ويشمل القرار أيضا املعلمني داخل املنزل، وأولياء األمور 
املتطوعني في املدارس، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا 

كان التطعيم سيكون إلزاميا في قطاع التعليم العالي.

املكشوف  بدر  نجالء  املصرية  الفّنانة  زي  تصدر 
املبالغ  دياب  مايا  اللبنانية  الفنانة  وقبعة  الصدر، 
على  وتفاعاًل  جداًل،  األكثر  املواضيع  قائمة  فيها؛ 
الذين  املتابعني  بني  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
رصدوا إطالالت النجوم في افتتاح مهرجان الجونة 

السينمائي بنسخته الخامسة.
فرغم حرص منظمي الجونة السينمائي والقائمني 
عليه، خاصة األخوين ساويرس على تحييد الصورة 
النمطية التي طبعت الدورات السابقة منه »كمهرجان 
اإلنجاز  على  للتركيز  الصحافيني  ودعوة  فساتني«، 
واألفالم املهمة التي نجح باستقطابها، إال أّن هاتني 
اإلطاللتني كانتا كفيلتني بإثارة الكثير من الجدل، حد 
»تويتر«:  على  عديدة  تغريداٌت  وتناولت  الطرافة، 

»كمامة نجالء بدر«، و«خيمة مايا دياب«.

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

تشهدها  التي  الرقمنة  دينامية  مواكبة  إطار  في 
املكتبة  استراتيجية  مع  وتماشيا  املغربية،  المملكة 
الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانتها ، بوصفها واجهة 
ثقافية رائدة، وطنيا وقاريا، عبر تبني مشاريع نوعية 
وخاصة  املغربي،  الثقافي  املشهد  تغني  ومعاصرة، 
مهامها  ضمن  يعتبر  الذي  الكتاب  بمجال  يتعلق  ما 

األساسية.
أن  املغربية  للمملكة  الوطنية  املكتبة  يسعد  وعليه، 
املغرب،  في  مرة  ألول  رقمية،  منصة  إطالق  عن  تعلن 
تحت إسم » كتاب. Kitab ». يمكن الولوج إليها عبر 

         ،http//kitab.bnrm.ma   :الرابط التالي
أحدث  على  االطالع  الزوار  ملختلف  تتيح  حيث   
تم نشرها منذ سنة  التي  الوطنية، سواء  اإلصدارات 

2020، أو تلك التي سيتم نشرها قريبا. 
تحميل  إمكانية   «  Kitab كتاب.   « منصة  تمنح 
باللغتني  الوطنية،  للبيبليوغرافية  إلكترونية  نسخة 
سنة  غاية  الى   1968 سنة  منذ  والفرنسية،  العربية 
تاريخ  على  االطالع  من  الزوار  والتي ستمكن   .2020
وإصدارات  كتب  دوريات،  من   ، املغربية  املنشورات 

وسائطية.
افتراضيا،  »فضاء   Kitab كتاب.   « منصة  تعتبر 
الورقي  الكتاب  مجال  في  الفاعلني  مختلف  بني  يربط 
يمكن  إذ  وقراء،  وكتاب  ناشرين  من  وااللكتروني، 
الناشرين من تعريف اصداراتهم، وابرازها.  ويسهل 
في  الكتاب  والباحثني معرفة جديد سوق  القراء  على 
املغرب،  وبالتالي معرفة مضمون كل كتاب من خالل 

االطالع على الفهرس الخاص به، كما سيعرف بالكتاب 
املغاربة من خالل تقديم سيرهم الذاتية.

املكتبة  تنهجه  الذي  التشاركي  العمل  اطار  وفي 
رهن  تضع  مشاريعها،  في  املغربية  للمملكة  الوطنية 
العنوان  والكتاب  النشر  قطاع  في  الفاعلني  اشارة 
  ،kitab.bnrm@gmail.com:التالي االلكتروني 
الخاصة  واملعلومات  باالقتراحات  للتوصل  وذلك 
للكتاب  الذاتية  بالسير  وأيضا  املنشورة،  بالكتب 
 « الى مشروع منصة  الراغبني في االنضمام  املغاربة 

.« Kitab .كتاب
تأتي هذه الندوة الصحفية التي تنظم يوم الخميس 
21 أكتوبر 2021، ابتداء من الساعة 11 صباحا بمدرج 
وسائل  أمام  املشروع  هذا  لعرض  الوطنية،  املكتبة 
مشاريع  من  تقريبهم  وبالتالي  والناشرين،   االعالم 
املوسم  خالل  تباعا  ستطلقها  التي  الوطنية  املكتبة 
مجاالت  باألساس  تهم  والتي   ،2021/2022 الثقافي 
الرقمنة ونشر البيبليوغرافيا الوطنية، وهي املشاريع 

الوطنية التي تندرج ضمن مهام هذه املؤسسة.  

قضاء  أن  جديدة  دراسة  أوضحت 
وسائل  على  دقائق  خمس  من  أقل 
كافيا  يكون  قد  االجتماعي  التواصل 

لجعلك مكتئبا.
يتصفحون  الذين  األشخاص  ويرى 
فيديو  مقاطع  يشاهدون  أو  »تويتر« 
يتدهور  مزاجهم  أن  »يوتيوب«  على 
األخبار  على  يعثرون  عندما  بسرعة 

السيئة.
إسيكس  جامعة  في  الخبراء  ووجد 
أخبارا  شاهدوا  الذين  األشخاص  أن 
بـ«كوفيد19-«  سارة  متعلقة  غير 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
وكبير«  »فوري  انخفاض  من  يعانون 

في السعادة.
وزعم املشاركون في الدراسة أن هذا 
يمكن أن يحدث في غضون دقيقتني إلى 
أربع دقائق فقط، ولكن إذا بحث الناس 
بدال من ذلك عن املشاركات التي تسلط 
الضوء على أفعال التعاطف، فمن غير 
مزاجية  حالة  في  يكونوا  أن  املرجح 

سيئة.
عاملة  بقيادة  البحث،  فريق  وأوضح 
بوكانان:  كاثرين  الدكتورة  النفس 
التعرض  من  دقائق  بضع  »حتى 
وسائل  على  بكوفيد  املتعلقة  لألخبار 
يضر  أن  يمكن  االجتماعي  التواصل 
ومن  للشخص.  املزاجية  بالحالة 
األفضل لنا جميعا أن نكون على دراية 

املوازنة  في  نفكر  وأن  العواقب  بهذه 
بني التصفح السيء مع بعض التصفح 

اإليجابي«.
ُنشرت  التي  الدراسة،  واستجوبت 
 1000 نحو   ،PLOS One مجلة  في 
أو  قراءة  بعد  شعورهم  حول  شخص 
على  »كوفيد19-«  عن  أخبار  مشاهدة 

وسائل التواصل االجتماعي.
ووجدوا أن الحصول على معلومات 
مرتبط  »يوتيوب«  أو  »تويتر«  من 
الناس  وجعل  اإليجابية  بانخفاض 

يشعرون بتفاؤل أقل.
حتى  النتائج صحيحة  هذه  وكانت 

الدراسة  في  املشاركون  بدأ  عندما 
بتصفح شيء مختلف ولكنهم صادفوا 

قصصا سلبية عن طريق الخطأ.
الدراسة  »توضح  الباحثون:  وأشار 
أن ما ال يزيد عن دقيقتني من التعرض 
يمكن  كوفيد19-  حول  سلبية  ألخبار 
ونظرا  سلبية.  عواقب  له  يكون  أن 
ما  يقضون  األشخاص  من  العديد  ألن 
مقدار  أضعاف  عشرة  إلى  خمسة  بني 
الوقت في التفاعل مع األخبار املتعلقة 
املحتمل  فمن  يوم،  كل  بكوفيد19- 
لآلثار  متحفظا  تقديرا  هذا  يقدم  أن 

العاطفية«.

درا�سة للذكاء اال�سطناعى: اأزمة املناخ �ستوؤثر 
بالفعل على 85 % على االأقل من النا�ش

وفقا لتحليل جديد للذكاء االصطناعى، ربما يؤثر تغير 
من  األقل  على   85٪ على  بالفعل  اإلنسان  املناخ من صنع 

سكان العالم . 
بيرت  اللغة  نموذج  باستخدام  التقدير  العلماء  وأنتج 

الستخراج التقييمات البيئية من األوراق البحثية.
عينة  تدريب  تم   the digital trend لتقرير   ووفقا 
البحث الخاصة بهم ألول مرة على أكثر من 2000 وثيقة 
من  مجموعة  على  ذلك  بعد  تطبيقه  وتم  يدوًيا،  مشفرة 

الدراسات املنشورة بني عامى 1951 و2018.

توثق  ورقة   100000 من  أكثر  حددت  املجموع،   وفى 
آثار تغير املناخ، ثم استخدم الباحثون بيانات املوقع من 

الدراسات لرسم خريطة لآلثار حول العالم. 
بالفعل  يؤثر  املنشأ  البشرى  املناخ  تغير  أن   ووجدوا 
على ٪80 على األقل من مساحة اليابسة فى العالم، حيث 
يقيم ٪85 من سكان العالم، ولفت إلى أن الرقم الحقيقى من 

املرجح أن يكون أعلى من ذلك. 
من  كانت  املناخ  تغير  دراسات  أن  الباحثون   ووجد 
ضعف  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  على  تركز  أن  املرجح 

احتمال تركيزها على البلدان منخفضة الدخل. 
غير  بشكل  تتأثر  الدخل  منخفضة  البلدان  ألن   ونظًرا 
أقل   ٪  85 يكون  أن  املحتمل  فمن  املناخ،  بأزمة  متناسب 

من الواقع. 
 وقال مؤلف الدراسة ماكس: »حقيقة أن األدلة املنشورة 
قليلة - حتى حيث يمكننا مالحظة التغيرات التي يسببها 
أن  وتظهر  األمطار  هطول  أو  الحرارة  درجة  في  اإلنسان 
لتأثيرات  العلمية  الدراسة  من  ملزيد  ملحة  حاجة  هناك  

تغير املناخ في الجنوب العاملى . 
ال  ولكن  العينة،  دقة  الحالية   « اإلسناد  »فجوة   وتقيد 
يزال من املمكن أن تساعد هذه التقنية الخبراء البشريني 
النتائج  استكشاف  ويمكنك  املناخ،  أبحاث  تحليل  في 

بنفسك في الخريطة التفاعلية للفريق

االأكرث غرابة واإثارة 
يف اإطالالت مهرجان 

اجلونة ال�سينمائي 
امل�سري

ألول مرة يف املغرب
املكتبة الوطنية تطلق من�سة 

رقمية للن�سر والكتاب يف املغرب

درا�سة: خم�ش دقائق فقط على و�سائل 
التوا�سل االجتماعي كفيلة بجعلك تعي�سا
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م. الناسي 
السابق للدفاع  الالعب  الهوا  عبد  خطف 
األنظار من خالل مقطع  الجديدي،  الحسني 
فيديو، نشره من داخل ورش، بعد أن أضحى 

عامل بناء.
وانقسمت اآلراء حول وضعية الالعب، حيث 
كسب تعاطف البعض، في حين اعتبر البعض 
الختياراته  انعكاسا  جاءت  حالته  أن  اآلخر 

وأخطائه في الماضي.
ويبقى السؤال األساسي  كيف تحول  عبد 
اهلل لهوا من العب في قسم األضواء إلى عامل 

بناء في وضعية صعبة.
فهل فعال وضعية الالعب الملقب بـ«بيبو«، 
جاءت بسبب مؤامرات داخلية من طرف قدماء 
الدفاع  نادي  جانب  من  إهمال  أو  الالعبين 
الجديدي أو المسؤولين في المدينة؟، أم أنه 

هو المسؤول الوحيد عن كل هذا؟
وكان  »بيبو« قد نشر مقطع فيديو وجه من 
خالله العديد من االتهامات لالعبين سابقين 
ومسؤولين حاليين في الجديدة، قبل أن يقرر 
مع  بـ«صلح«  واالكتفاء  أخرى  مرة  الصمت 
جمعية قدماء العبي الدفاع الحسني الجديدي، 
عن  الكشف  يتم  لم  الصلح  هــذا  بــأن  علما 
وهل  المعنوية،  أو  المادية  سواء  تفاصيله 
من  التي  السرية  التفاصيل  بعض  تضمن 
الممكن أن تطوي هذا الملف دون العودة من 

جديد إلى الواجهة.
مسؤولية  تحمله  التي  الفئة  ــعــرِّف  وُت

بدل  الماضي  طيش  إلى  الحالية،  وضعيته 
التركيز على تأمين مستقبله والتمهيد للعمل 
كالتدريب  الكروي  بالمجال  متعقلة  في مهن 
مثال، كما فعل عدد كبير من الالعبين الذين 

يعتبرون من نفس جيله.

وأكد لهوا في تصريحات مختلفة أنه بعد 
أن سدت كل األبواب في وجهه قرر العمل في 

البناء، من أجل توفير قوته اليومي.
كما أفاد بأن له مبالغ مالية مهمة مازالت 
جاورها،  التي  األندية  بعض  ذمة  في  عالقة 
كالجيش الملكي ونهضة بركان، والمحددة في 
أزيد من 200 مليون سنتيم، مضيفا أنه ال يريد 

أكثر من الحصول على ديبلوم في التدريب، 
من أجل االشتغال به والعودة إلى مجال كرة 
القدم، خصوصا في ظل حمله قميص المنتخب 
الوطني للمحليين في أكثر من مناسبة، وتمثيل 
عدة أندية كبيرة كالدفاع الجديدي والجيش 

الملكي.
نتاجا خالصا  يعد  لهوا  أن  بالذكر  جدير 
لمدرسة فرسان دكالة، حيث لعب لفريقه األول 
منذ الصغر قبل الرحيل عنه إلى فرق أخرى.
ومر الهوا، الذي يبلغ من العمر 35 ربيعا، 
الكروية،  المحطات في مسيرته  بالعديد من 
حيث ارتدى أيضا أقمصة أولمبيك مراكش، 

نهضة بركان وجمعية سال. 

أكد انه يدين للجيش الملكي ونهضة بركان بـ 200 مليون

عبد اهلل لهوا يتحول اإلى عامل بناء ب�سبب ظروف اجتماعية قا�سية

وضع اجتماعي مقلق لعبد اهلل الهوا

فجر مبارك
 11 شهدت مدينة قلعة مكونة، يوم االثنين 
الرياضية  التظاهرة  انطالق  الجاري،   أكتوبر 
عدد  وصل  حيث   ،2021 بالدراجة  المغربية 
المشاركين  إلى أزيد من 100 مشارك ومشاركة 
من جنسية إسبانية وفريق المنتخب الوطني 
عالمات  وهــي  الجبلية،  الهوائية  للدراجات 
السياحي  النشاط  بانتعاش  تبشر  ايجابية 

بالجنوب الشرقي حسب متتبعين محليين.
قيصر«  »قصر  السياحية  القرية  وتحتضن 
بمدينة قلعة مگونة بداية األسبوع الجاري عدة 
تظاهرات رياضية أجنبية، وذلك في إطار التوافد 
السياحي الذي تعرفه منطقة الجنوب الشرقي 

المغربي.
 – األحد  ليلة  المؤسسة  وقد استقبلت هذه 
االثنين الماضيين طوافا إسبانيا، أطلق عليه 
  MARUECOS ON BIKE :المغرب بالدراجة

2021
التظاهرة الرياضية تضم أزيد من 100 مشاركا 

إسبانيا في تخصص رياضة الدراجات الهوائية 
الجبلية، باإلضافة إلى مشاركين مغاربة ينتمون 
للمنتخب الوطني لذات التخصص الرياضي. 

المعروفة  تنغير،  بإقليم  مــكــونــة  قلعة 
الورد، استضافت كذلك  والمشهورة بمهرجان 

الرياضي  التخصص  نفس  في  أخرى  تظاهرة 
2021 في إطار  13 أكتوبر  بداية من األربعاء 
الشرقي،  بالجنوب  السياحي  التوافد  تشجيع 
السياح  توافد  في  ملحوظا  ركودا  شهد  الذي 

نتيجة جائحة كورونا. 

من التظاهرة

قلعة مكونة تحت�سن تظاهرة ريا�سية دولية

مصطفى الناسي 
قال المدرب المصري محمد فتحي، ربان 
سفينة يوسفية برشيد، في تصريح صحافي، 
عقب فوز فريقه يوسفية برشيد على ضيفه 
شباب المحمدية بإصابتين دون مقابل بملعب 
العبدي بالجديدة، إن الخصم ظل يلعب كرة 
في منتصف الملعب، مما جعل من المباراة 

مغلقة وغير قابلة لالختراق.
وأضاف أن فريقه ظل يراقب الوضع عن 
اللعب رغم وجود  المخاطرة في  كثب، دون 

بعض الفرص التي أتيحت له.
تمكن  الخصم  دراسة  بعد  أنه  على  وأكد 
الفريق الحريزي من شن العديد من الهجمات 
في الشوط الثاني، بناء على تكتيك مدروس 

أثمر هدفين. 
وأشار المدرب المصري، الذي قاد الفريق 
الحريزي إلى تحقيق الفوز في أول لقاء رسمي 
العودة  من  تمكن  اليوسفية  أن  إلى  رفقته، 
بنتيجة إيجابية، مكنته من االرتقاء في سلم 
يشكر  أن  قبل  وتحسين وضعيته،  الترتيب 
العبيه على ما قدموه من مستوى عال تقنيا، 
مشيرا إلى أن القادم سيكون أحسن، حيث 
سيتم وضع استراتيجية لتكوين فريق قوي 

يلعب كرة جيدة.
واستعاد يوسفية برشيد نغمة االنتصارات، 
الماضيتين  المرحلتين  في  عنه  غابت  التي 
ــوداد  ال مــن  كــل  ــام  أم المحترفين،  بـــدوري 
والمغرب الفاسي،ليرفع رصيده  إلى 7 نقاط، 
ويتقدم من المركز الرابع عشر إلى الثامن، 

الموسم  هذا  الثاني  انتصاره  حقق  بعدما 
الحالي.

وفي المقابل، توقف رصيد شباب المحمدية، 
الذي مني بخسارته الثانية، عند 6 نقاط يحتل 

بها المركز الحادي عشر.
الثاني،  الشوط  في  المباراة  هدفا  وجاء 
بعدما افتتح محمد الطاهري التسجيل لبرشيد 
التقدم  فكاك  معاذ  عزز  ثم   ،66 الدقيقة  في 
الحريزي وقضى على آمال شباب المحمدية 

في الدقيقة 89.
مدرب  فاخر،  محمد  الهزيمة  هذه  ودعت 
الشباب، إلى التعبير عن أسفه من الطريقة 
التي انهزم بها فريقه، حيث قال في تصريح 
خص به قناة الرياضية، إن كرة القدم »علمتنا 

تدفع  أن  بد  فال  الفرص،  تضيع  عندما  أنه 
المباراة،  في  فرص  عدة  لنا  أتيحت  الثمن. 

لكننا لم نستثمرها بالشكل الجيد«.
وواصل: »أهدينا اليوسفية الهدفين، األول 
من خطأ في المراقبة، والثاني من خطأ على 
شوارع  لهم  تركنا  حيث  التغطية،  مستوى 

للتسجيل«. 
وتابع: »الهدف األول بعثر أوراقنا، وسهل 
مهمة الخصم الذي تكثل في الخلف، وهو ما 
زاد من تعقيد مهمتنا.. رغم أن فرصه )يوسفية 
برشيد( كانت قليلة، إال أنه كان ناجًعا مقارنًة 
بنا. لقد افتقدنا النجاعة الهحومية، وهو ما 
الفرص  لدينا  لكن  المباراة..  في  علينا  أثر 
لتدارك هذه الخسارة، واستعادة نغمة الفوز.«

اليو�سفية تحقق فوزها الأول تحت القيادة 
الم�سرية وفاخر م�ستاء من الهزيمة

ال

ع.س.ن3896 ا.د

الفتح يدخل مرحلة الخطر بعد الف�سل في تحقيق النت�سار الأول
عبد المجيد النبسي

 بتعادله أمام حسنية اكادير، في المباراة التي جمعتهما مساء أول 
أمس األحد بالمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط، برسم 
الدورة السادسة من البطولة االحترافية، يكون فريق الفتح الرياضي 
قد دخل مرحلة الخطر، بعدما أن أصبح يسير بخطوات أكيدة نحو 

الهاوية، التي نجا منها الموسم الماضي في آخر دورة.
والزال فريق الفتح، بقيادة المدرب أمين بنهاشم، عاجزا عن تحقيق 
أول فوز له خالل هذا الموسم، بعدما حقق حتى اآلن هزيمتين وأربع 
المحمدية خالل  مع شباب  بدايته  كثيرا  تشبه  بداية  تعادالت، وهي 

الموسم الماضي، والتي كانت قد انتهت في منتصف الطريق.
ويحمل أمين محمد بنهاشم معه دائما شجرة الغيابات، ليخفي بها 
غابة اإلخفاقات، لمزيد من الهروب إلى األمام، وهي األسطوانة التي 
أصبحت مشروخة ومحفوظة، في كل تصريح يدلي به لقناة الرياضية، 
حيث قال عقب التعادل األخير أمام الحسنية إنه يتمنى عودة المصابين، 
»ألنني أفتقد مجموعة من الالعبين، في كل مباراة وعلينا أن نشتغل«، 
مضيفا أن الهدف كان خالل هذه المباراة، »هو الفوز، خاصة وأنه لم 
يسبق لنا تحقيقه حتى اآلن، ومازلنا نبحث عنه منذ بداية البطولة«، 
مؤكدا على أن العبيه كانوا قريبين من التسجيل، بعد أن خلقوا »العديد 

من الفرص لكن غابت عنا النجاعة ».
ومن جهته قال رضى حكم، مدرب حسنية أكادير، إن العودة بنقطة 
»هي شيء مهم، مع العلم بأن العبي فريقي كانوا  من خارج الديار، 
تحت الضغط، مثلهم مثل العبي الفريق المنافس«، مستطردا »لم نعرف 
كيف نستغل النقص العددي لفريق الفتح، وذلك بسبب غياب النجاعة 

الهجومية.«
وابتعدت المباراة، التي تحكم فيها الضغط النفسي القوي، عن اللعب 
الرجولي المشروع، ودخلت صراعا بدنيا مبالغا فيه، أدى ثمنه العب 
الفتح منتصر لحتيمي، الذي أصيب في الكاحل، حيث تم نقله خارج 

الملعب قبل أن يصاب من بعده أحد العبي الحسنية.
وبما أن مصائب الفتح الرياضي ال تأتي فرادى، طرد الحكم داكي 
الرداد، الالعب سعد أيت الخرصة في الدقيقة 63، بعد أن تلقى البطاقة 

الصفراء الثانية بشكل شبه مجاني.
وتميزت المباراة في مجملها بالفوضى في اللعب، حيث كان هناك 
جري وراء الكرة، وهو ما جعل مجموعة من مهاجمي الفريقين يضيعون 

العديد من الفرص الواضحة للتسجيل.
وبهذا التعادل، الذي يعد بطعم الهزبمة، يحتل فريق الفتح الرياضي 
المرتبة 15 برصيد 4 نقط، في حين يحتل حسنية أكادير الرتبة 13 

برصيد 5 نقط.

الفريق الحريزي يبعثر أوراق الشباب
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وحيد مبارك

أكد الدكتور سعيد عفيف أن اعتماد 
جواز التلقيح للتنقل بين المدن ولولوج 
مجموعة من المرافق المختلفة، عمومية 
كانت أو خاصة، سيصبح أمرا ضروريا 
وبأن هناك عمال كبيرا يتم القيام به من 
أجل تفعيل هذه الخطوة، وذلك للمساهمة 
في تطويق الجائحة الوبائية والحيلولة 
دون انتشار العدوى أو تسجيل انتكاسة 
اللجنة  عضو  وأوضح  أخرى.  صحية 
تصريح  في  للتلقيح  والتقنية  العلمية 
تحصين  أن  االشتراكي«  »االتحاد  لـ 
آلية  اعتماد  تفرض  الجماعية  الــذات 
للملقحين بأن يعيشوا حياتهم  تسمح 
بشكل طبيعي، في ظل ظروف التخفيف 
التي عرفها بالدنا بعد تراجع المؤشرات 
التقيد  استمرار  مع  المقلقة،  الوبائية 
بالتدابير الوقائية، بالمقابل يجب على 
تلقيحهم بعد  يتم  لم  الذين  األشخاص 
ضد الفيروس أن يتوجهوا إلى المراكز 

المختصة لتدارك األمر.
الوطنية  الفيدرالية  رئيس  وشــّدد 
قامت  التي  التدابير  أن  على  للصحة 
بها الدولة في مواجهة الجائحة أعطت 
المعطيات  تحسن  في  وساهمت  أكلها 
اســتــقــرار هذا  أن  مــؤكــدا  الــوبــائــيــة، 
المواطنات  إقبال  بمدى  رهين  الوضع 
والمواطنين على تلقيح أنفسهم لبلوغ 

المناعة الجماعية. ونّبه الدكتور عفيف 
إلى أنه بالرغم من كون التلقيح خطوة 
اختيارية إال أنه يعتبر ضرورة من أجل 
الحياة بشكل طبيعي، ألن  إلى  العودة 
غير الملّقحين سيكونون ناقلين للعدوى 
يجب  الذي  األمر  ولغيرهم،  لمحيطهم 
التي  التغيرات  في ظل  تفاديه، خاصة 
المقبلة  القليلة  األيام  سنعيشها خالل 
مع حلول فصل الشتاء، الذي تكثر فيه 
الموسمية  باألنفلونزا  اإلصابة  حاالت 

والزكام وغيرهما. 
إلى غاية ظهر يوم األحد عدد  وبلغ 
األشخاص الذين حصلوا على الجرعة 
 694 ألفا و   234 23 مليونا و  األولى 
شخصا، أي ما يمثل نسبة 78 في المئة 
من الفئة المستهدفة التي يصل عددها 
إلى 30 مليون شخص، في حين حصل 
على الجرعة الثانية 20 مليونا و 921 
ألف شخص، أي ما يشكل نسبة  70 في 

المئة. وعرف إقبال المواطنين على مراكز 
اللقاح ضعفا صباح األحد، إذ تم إلى غاية 
الظهيرة تلقيح 1447 مواطنا ومواطنة 
بالجرعة األولى فقط، و 5904 بالجرعة 
الثانية، أما الجرعة الثالثة فقد حصل 
عليها 2821 شخصا، هذه األخيرة التي 
بلغ إجمالي الملّقحين بها إلى غاية نفس 
الفترة الزمنية، 649 ألفا و 292 شخصا.
التالميذ  نسبة  بلغت  بالمقابل، 
أعمارهم  تتراوح  الذين  المتمدرسين 
الذين خضعوا  17 سنة  12 و  ما بين 
للتلقيح بجرعتين 51 في المئة، وارتفع 
بذلك عددهم إلى مليون و 533 ألفا و 
258 تلميذا وتلميذة، بينما حصل على 
جرعة واحدة مليونان و 424 ألفا و 885 
ملقحا وملقحة، وهو ما يمثل نسبة 81 
المئة منهم حصلوا  55 في  المئة،  في 
على  المئة  في   45 و  فايزر  لقاح  على 

لقاح سينوفارم.

االستعداد العتماد الجواز مفتاحا للتنقل بين المدن وارتياد المرافق المختلفة

كوفيد  �ضد  جرعتين  على  ح�ضلوا  التالميذ  من   %  51
وال�ضلطات ال�ضحية تدعو »المقاطعين« اإلى تلقيح اأنف�ضهم

جاللة الملك يترأس مجلسا وزاريا خصص لمشروع قانون المالية 2022 

 بن�ضعبون، �ضفيرا في فرن�ضا والعمراني، �ضفيرا لدى التحاد الأوروبي 
محمد  الملك  جاللة  تــرأس 
بالقصر  األحد  يوم  السادس، 
الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، 
خصص للتداول في التوجهات 
العامة لمشروع قانون المالية 
برسم سنة 2022، والمصادقة 
على مشروع قانون تنظيمي، 
االتفاقيات  مــن  عــدد  وعــلــى 
الدولية، إضافة إلى تعيينات 

في المناصب العليا.
وأشــار بــالغ تــاله الناطق 
الرسمي باسم القصر الملكي 
أن  إلى  المريني،  الحق  عبد 
السادس  محمد  الملك  جاللة 
جدد، في بداية أشغال المجلس، 
الجديدة،  للحكومة  تهانئه 
في  بالتوفيق  لها  ومتمنياته 
خدمة  في  الوطنية،  مهامها 
والتجاوب  المغربي،  الشعب 

مع تطلعاته المشروعة.
ألحكام  وطبقا  ذلـــك،  إثــر 
الــدســتــور،  ــن  49 م الــفــصــل 
قدمت وزيرة االقتصاد والمالية 
عرضا أمام جاللة الملك، حول 
لمشروع  العريضة  الخطوط 

قانون المالية لسنة 2022.
الـــوزيـــرة، حسب  وأكــــدت 
ــالغ، أنــه تــم إعـــداد هذا  ــب ال
مطبوع  سياق  في  المشروع 
ببروز بوادر النتعاش االقتصاد 
الوطني، واستخالص الدروس 
الوبائية،  األزمـــة  تدبير  مــن 
ــنــمــوذج  ــنــزيــل ال ـــة ت ـــداي وب
مسؤولية  باعتباره  التنموي، 

كل  مشاركة  تتطلب  وطنية، 
الطاقات والقوى الحية للبالد.

وقد حرصت الحكومة على 
أن يكون مشروع قانون المالية 
التوجيهات  لتنفيذ  منطلقا 
وللبرنامج  السامية،  الملكية 

الحكومي.
العامة  التوجهات  وترتكز 
لمشروع قانون المالية لسنة 

2022 على المحاور التالية :
• أوال : تقوية أسس انتعاش 
بهدف   : الوطني  االقتصاد 
على  جديدة  دينامية  إضفاء 
مختلف القطاعات اإلنتاجية، 
والرفع من قدرتها على الحفاظ 
وخلق  الشغل،  مناصب  على 
فرص عمل جديدة ؛ وذلك من 
خطة  تنفيذ  مواصلة  خــالل 
اإلنعاش االقتصادي، وتفعيل 
ــســادس  صـــنـــدوق مــحــمــد ال
لــالســتــثــمــار، وكــــذا إخـــراج 
وتحسين  االستثمار،  ميثاق 
مناخ األعمال، وتفعيل القانون 
باإلصالح  المتعلق  اإلطـــار 

الضريبي.
وستتخذ الحكومة التدابير 
االستعجالية لمواكبة الشباب 
في مجال التشغيل، وتشجيع 
حاملي  الــشــبــاب  مــبــادرات 
المشاريع في المجال الفالحي، 
وإعـــطـــاء ديــنــامــيــة جــديــدة 
لبرنامج "انطالقة"، من خالل 
إطالق مشروع جديد تحت اسم 
مشاريع  لتمويل  "الفرصة"، 

الشباب دون شروط مسبقة.
• ثانيا : تعزيز آليات اإلدماج 
الحماية  تعميم  ومواصلة 
االجتماعية : كورش ذي أولوية 
الملك.  جاللة  برعاية  يحظى 
التغطية  تعميم  إلى  فإضافة 
لفائدة  اإلجبارية  الصحية 
فإن  األجــراء،  غير  العاملين 
2022 ستعرف إطالق المرحلة 
الثانية من هذا الورش الكبير، 
قاعدة  بتوسيع  تتعلق  التي 
الفئات  لتشمل  المستفيدين 
الهشة والفقيرة، التي تستفيد 

حاليا من نظام "راميد".
وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ 
بالتعميم  المتعلقة  التدابير 
للتعويضات  ــجــي  ــدري ــت ال

إعمال  خــالل  مــن  العائلية، 
الموحد،  االجتماعي  السجل 
وإعطاء عناية خاصة إلدماج 
ـــي وضــعــيــة  األشــــخــــاص ف
ـــى جعل  ــة إل ــاف إعـــاقـــة، إض
في  الجنسين  بين  المساواة 
مختلف المجاالت االقتصادية 
واالجتماعية، إحدى أولويات 

العمل الحكومي.
الرأسمال  تأهيل   : ثالثا   •
البشري : عبر اتخاذ اإلجراءات 
بتمكين  الكفيلة  الـــالزمـــة، 
المدرسة العمومية من القيام 
ــزدوج، فــي نقل  ــم بــدورهــا ال
االرتــقــاء  وتحقيق  المعرفة 

االجتماعي.
ستعمل  اإلطــار،  هذا  وفي 

تعميم  الحكومة على تسريع 
وتعزيز  األولـــــي،  التعليم 
لألطفال  األساسية  المعارف 
ودعم  االبتدائي،  التعليم  من 
الفئات  مــن  األطــفــال  تعليم 
العالم  في  وخاصة  الهشة، 
إصالح  إلى  إضافة  القروي، 
األســاتــذة  تكوين  منظومة 
وإعادة تأهيل مراكز التكوين. 

يقول ذات البالغ .
وتــنــفــيــذا لــلــتــعــلــيــمــات 
ستقوم  السامية،  الملكية 
ــإطــالق إصــالح  الــحــكــومــة ب
الصحية،  للمنظومة  عميق 
بما يستجيب لتأهيل القطاع 
الصحي، ومواكبة ورش تعميم 

الحماية االجتماعية.

القطاع  إصـــالح  رابعا:   •
العام، وتعزيز آليات الحكامة : 
من خالل تنزيل ورش الجهوية 
التدابير  واتخاذ  المتقدمة، 
الالزمة لتطبيق القانون-اإلطار 
المتعلق بإصالح المؤسسات 
والمقاوالت العمومية، وإقامة 
للتدبير  الــوطــنــيــة  الــوكــالــة 
لمساهمات  االســتــراتــيــجــي 

الدولة.
أيضا،  الحكومة  وستنكب 
تنزيل  على  الــبــالغ،  يضيف 
تفعيل  عبر  اإلدارة،  إصــالح 
العمومية،  المرافق  ميثاق 
اإلداريــة،  المساطر  وتبسيط 
وتعميم اإلدارة الرقمية، وإعمال 

ميثاق الالتمركز اإلداري.
المجلس  صادق  ذلك،  بعد 
قانون  على مشروع  الــوزاري 
تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم 
المتعلق  التنظيمي  القانون 
بالتعيين في المناصب العليا. 

ويهدف هذا المشروع إلى :
• إضافة المؤسسات التالية 
إلى الئحة المؤسسات العمومية 
االستراتيجية التي يتم التداول 
في شأن تعيين مسؤوليها في 

المجلس الوزاري :
لتقنين  الوطنية  الوكالة   -
بالقنب  المتعلقة  األنشطة 

الهندي ؛
للتدبير  الوطنية  الوكالة   -
لمساهمات  االســتــراتــيــجــي 
أداء  نجاعة  وتتبع  ــة  الــدول

ــمــؤســســات والــمــقــاوالت  ال
العمومية ؛

للمياه  الوطنية  الوكالة   -
والغابات.

"شركة  تسمية  وتغيير   •
إلى  الطاقية"،  االستثمارات 

"شركة الهندسة الطاقية".
وإضافة ثالث مؤسسات   •
إلى الئحة المؤسسات العمومية 
التي يتم التداول في شأنها في 
مجلس الحكومة. ويتعلق األمر 
بمؤسسات األعمال االجتماعية 
التراب  إعــداد  وزارة  من  بكل 
واإلسكان  والتعمير  الوطني 
وقطاع  ؛  المدينة  وسياسة 
والقطاع  ؛  والغابات  المياه 
بالصيد  المكلف  الــــوزاري 

البحري.
"مكتب  ــرا، حــذف  وأخــي  •
من  والتصدير"  التسويق 
الوطنية  المؤسسات  الئحة 
شأن  فــي  الــتــداول  يتم  التي 
في  عنها  المسؤولين  تعيين 
بعد  وذلــك  الحكومة،  مجلس 
بحل  القاضي  القانون  نشر 

هذا المكتب وتصفيته.
عالقات  توطيد  إطــار  وفي 
التعاون والشراكة التي تجمع 
المغرب بعدد من الدول الشقيقة 
والصديقة، وتعزيز مكانته على 
والدولي،  القاري  الصعيدين 
صادق المجلس الوزاري على 
سبع اتفاقيات دولية، منها أربع 
اتفاقيات ثنائية، وثالثة متعددة 

األطراف.
الثنائية  االتفاقيات  وتهم 
تــعــزيــز الــجــانــب اإلنــســانــي 
دول  مع  بالدنا،  عالقات  في 
مختلفة  فضاءات  إلى  تنتمي 
وأمريكا  وآسيا  أوروبـــا  في 
بمجاالت  وتتعلق  الالتينية، 
المساعدة القضائية المتبادلة 
الجنائية، وتطوير  المادة  في 
الخدمات  مجال  في  التعاون 
والرياضة  والثقافة  الجوية، 

والشباب.
متعدد  المستوى  على  أما 
االتفاقيات  فتتعلق  األطــراف، 
لميثاق  الــمــغــرب  بانضمام 
اإلفريقية،  الثقافية  النهضة 
لمؤسسة  المنشئ  واالتــفــاق 
التمويل اإلفريقية، وبروتوكول 
تعديل اتفاقية مجلس أوروبا 
تجاه  األشـــخـــاص  لــحــمــايــة 
للمعطيات  اآللية  المعالجة 

ذات الطابع الشخصي.
وفي ختام أشغال المجلس، 
وطبقا ألحكام الفصل 49 من 
الدستور، وباقتراح من رئيس 
وزير  من  وبمبادرة  الحكومة، 
والتعاون  الخارجية  الشؤون 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين 
الملك  جاللة  عين  بالخارج 
محمد السادس، كال من محمد 
بنشعبون، سفيرا لجاللته لدى 

الجمهورية الفرنسية، 
سفيرا  العمراني،  يوسف   
لجاللته لدى االتحاد األوروبي. 

اخلاوة اأحمد يف ذمة اهلل 
انتقل إلى عفو اهلل ورحمته السيد الفاضل  الخاوة احمد عن سن 
48 سنة بسبب سكتة قلبية بالديار الفرنسية ووري الثرى بيت العائله 

بسال يوم الخميس 14اكتوبر2021.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم فاطمة التاج وزوجها بأحر التعازي 
وأصدق المواساة إلى والدته السيدة حليمة ووالده السيد رشيد الخاوة 

إلى  الدكتور اسماعيل و اخواته خديجة عزيزة و غزالن و  وزوجته السيدة سناء تاج وأخيه 
كافه عائله الخاوة و عائله تاج  . راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم 

األسرة الصبر والسلوان  .

�ضطات: 
الطالب �ضي حممد جواد يف ذمة اهلل

 
انتقل إلى جوار ربه تعالى بأوكرانيا عن سن الخامس و العشرين سنة 
الطالب سي محمد جواد  ابن أخينا مصطفى جواد، وبهذه المناسبة 
األليمة تتقدم كل هيأة التدريس واألطر التربوية بمدرستي مبروكة واإلمام 
مالك والثانوية األعدادية موالي عبداهلل بسطات مزاولين ومتقاعدين 
بتعازيهم القلبية لألخ مصطفى جواد وإلى زوجته والدة المرحوم وإلى 

كل أفراد األسرة راجين لهم الصبر الجميل وللفقيد المغفرة وجنة الرضوان ،إ
إنا هلل وإنا إليه راجعون

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

فادخلي  في عبادي و ادخلي جنتي«

 صدق اهلل العظيم

جالل كندالي 

بدعوة من الجبهة االجتماعية المغربية، 
شهدت العديد من المدن المغربية وقفات 
احتجاجية، يوم األحد الماضي، وذلك بمناسبة 

اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
هذه الوقفات االحتجاجية شارك فيها العديد 
من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، 
احتجاجا على األوضاع التي يعيشها المغاربة، 

وللمطالبة بالتوزيع العادل للثروات.
وفي تصريح لجريدة االتحاد االشتراكي، 
الجبهة  رئــيــس  فراشين   يــونــس  كــشــف 
الوقفات  هــذه  أن  المغربية،  االجتماعية 
االحتجاجية تمت في 34 مدينة مغربية يوم 

األحد 17 أكتوبر 2021.
هذا  اختيار  أن  فراشين،  يونس  ــد  وأك
التاريخ له داللة خاصة، ألنه يقول فراشين، 
على  للقضاء  العالمي  الــيــوم  مــع  يتزامن 
الفقر، لذا اخترنا هذا اليوم لالحتجاج على 
فئات  تعيشها   التي  االجتماعية  األوضــاع 

عريضة وواسعة من المغاربة، مشددا في ذات 
التصريح، على أن الكل يتذكر في بداية جائحة 
كوفيد 19، كيف أن 5ماليين من األسر المغربية 
طلبت الدعم العمومي، وهذا رقم يوضح إلى 
والفقر  الهشاشة  أي حد وصل فيه مستوى 
بالمغرب، وكذا الفوارق االجتماعية والمجالية 

بين المغاربة. 
وأكد رئيس الجبهة االجتماعية المغربية، 
أن هذا االحتجاج يأتي  أيضا، ضد الزيادات 

الــمــواد  مــن  مجموعة  فــي  الــصــاروخــيــة 
التي  األساسية، وفي ظل حكومة جديدة، 
يتضمن  أنه  برنامجها،  خالل  من  يظهر 
في  تذهب  التي  السياسات  من  مجموعة 
وتفويت  الخوصصة  من  المزيد  اتجاه 
وهو  العمومية،  الخدمات  من  مجموعه 
فراشين،  يونس  يضيف   ، أنــه  نــرى  مــا 

سيزيد من الفوارق االجتماعية في بالدنا، 
على  االحتجاجي،  الشكل  هذا  اخترنا  لذا 
أساس أن نواصل هذا البرنامج النضالي، 
المكتسبات  بكل  المس  مواجهة  بغية 
المطالبة  أجل  للمغاربة، ومن  االجتماعية 
باحترام الحقوق والحريات وإطالق سراح 

المعتقلين. 

احتجاجات  بـ 34 مدينة مغربية في اليوم العالمي للقضاء على الفقر 

يون�س فرا�ضين: �ضنوا�ضل الحتجاج �ضد تفقير المغاربة 
و�ضد الفوارق الجتماعية التي كر�ضها البرنامج الحكومي

عزيز الساطوري

أكد الحزب االشتراكي العمالي اإلسباني أنه 
سيعمل على المدى الطويل على دعم الشراكة 
بالمغرب،  إسبانيا  تربط  التي  االستراتيجية 
والتي دافعت عنها دوما الحكومات االشتراكية 

بالجار الشمالي.
وكان الحزب االشتراكي العمالي قد عقد أيام 
15، 16 و17 أكتوبر الجاري، مؤتمره األربعين، 
حيث خصص حيزا هاما للعالقات الخارجية 

إلسبانيا وعلى رأسها العالقات مع المغرب.
وعلى ضوء القرارات التي تبناها المؤتمر، 
أكد الحزب الذي يقود الحكومة، أن إسبانيا 

ستواصل الدفاع من داخل االتحاد األوروبي 
عن الطابع االستراتيجي الذي يمثله المغرب 

سواء بالنسبة إلسبانيا أو ألوروبا.
  وبالنسبة للحزب االشتراكي العمالي، فإن 
المغرب يعتبر الشريك األهم إلسبانيا في الضفة 
الجنوبية للمتوسط، إذ باإلضافة إلى الروابط 
التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، هناك 
أيضا روابط إنسانية، فالجالية المغربية في 
إسبانية تعتبر ثاني أكبر جالية من حيث العدد، 
كما أنه بالمغرب توجد ثاني أكبر شبكة قنصلية 
إلسبانيا في العالم، باإلضافة إلى أن المغرب هو 
أهم شريك تجاري إلسبانيا في القارة اإلفريقية.

التي تجمع  الروابط   وباإلضافة إلى هذه 

البلدين، أكد مؤتمر الحزب أن إسبانيا والمغرب 
يجمعهما التعاون الوثيق والمثمر في مجال 
مكافحة الجريمة ، اإلرهاب والهجرة السرية، 
وهو ما يتطلب تقوية هذه الروابط والمصالح ، 
التي تجعل من الممكن التغلب على الصعوبات 

الحالية.
حول  المفتعل  بالنزاع  يتعلق  ما  وفــي   
يجب  أنه  الحزب  اعتبر  المغربية،  الصحراء 
أن يواصل الدفاع عن مبادرات الحوار التي 
تسمح بالتوصل إلى حل عادل، دائم ومقبول 
التي  المفاوضات  إطار  في  وذلك  للطرفين، 
تقودها األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن 

وميثاق األمم المتحدة.

 
عبر عن دعمه لحل عادل، دائم 

ومقبول للطرفين لنزاع الصحراء

الحزب ال�ضتراكي 
العمالي يوؤكد 

اأهمية ال�ضراكة 
ال�ضتراتيجية بين 

اإ�ضبانيا والمغرب 
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خديجة مشتري 
كشف تقرير املندوبية السامية للتخطيط املعنون 
من  سنة  عشرون  أرقام:  في  املغربية  »املرأة  بـ 
التطور«، الصادر بمناسبة االحتفال باليوم الوطني 
أن نسبة  أكتوبر،  العاشر من  الذي يصادف  للمرأة، 
الالئي  باملغرب،  24 سنة  إلى   20 البالغات  الفتيات 
نسبة    2004 سنة  في  بلغت   15 سن  قبل  تزوجن 
إلى   2018 سنة  النسبة  هذه  انخفضت  بينما   2.5
0.5، أما الفتيات الالئي تزوجن سنة 2004 قبل سن 
18 سنة فقد بلغت نسبتهن 15.9 في املئة لكن هذه 

النسبة انخفضت سنة 2018 إلى 13.7 في املئة.
وكشف التقرير أن معدل السن عند الزواج األول 
سنة   للذكور  بالنسبة  بلغ  قد  للجنسني  بالنسبة 
بينما   6.4 بفارق  لإلناث  و)25.5(   )31.9(  2018
وبالنسبة   )31.7( للذكور    2004 سنة  املعدل  بلغ 
بفارق 4.5، وبلغ هذا املعدل بالوسط  لإلناث)27.2( 
 ،)33.1( للذكور  بالنسبة  سنة2018  الحضري 
وبالنسبة لإلناث بلغ املعدل في نفس السنة  )26.6( 
املعدل)32.8(  بلغ  فقد   2004 سنة  أما   .6.5 بفارق 
بفارق  لإلناث  (بالنسبة  و)28.0  للذكور  بالنسبة 

.4.8
وبالوسط القروي بلغ املعدل سنة 2004 بالنسبة 
لإلناث بفارق 4.0، وسجل  و)26.0(  للذكور )30.0( 
نفس الرقم بالنسبة للذكور سنة 2018 أي )30.0( 
 23.9 إلى  لإلناث  بالنسبة  املعدل  انخفض  بينما 

بفارق6.1.
وبخصوص تطور عقود الزواج حسب النوع فقد 
أن  العدل،  وزارة  معطيات  التقرير، حسب  ذات  أفاد 
 )297660(  2007 سنة  بلغ  الزواج  عقود  مجموع 
املجموع  لكن  إلى)313356(   2010 سنة  ليرتفع 
وكشف   ،)194480( 2020إلى  سنة  سينخفض 
متباينة  أرقام  عن  التقرير  من  السادس  الجدول 
بخصوص زواج الراشدة، وزواج الراشدة التي عقدت 
األهلية  والزواج دون سن  والتعدد  بنفسها  زواجها 
زواج  أو  األطفال  زواج  بأنه  التقرير  عرفه  الذي 
القاصرين الذي هو اقتران شخصني يكون أحدهما 

على األقل دون سن الثامنة عشرة من عمره.
ففي ما يتعلق بزواج الراشدة كشفت األرقام أن 
 66.0 بنسبة   )196559(  2007 سنة  بلغ  املجموع 
بنسبة  إلى)203875(   2010 وارتفع سنة  املئة  في 

انخفاضا  يسجل  سوف  الرقم  لكن  املئة،  في   65.1
بنسبة   )127554( بلغ  حيث   2020 سنة  مالحظا 

65.6  في املئة.
على  عقدت  التي  الراشدة  زواج  يخص  ما  وفي 
السامية  املندوبية  تقرير  أرقام  فتشير  نفسها 
 2007 سنة  بلغ  العقود  مجموع  أن  إلى  للتخطيط 
 2010 سنة  الرقم  وارتفع   ،20.9 بنسبة   )62162(
هذا  أن  غير  املئة،  في   20.8 بنسبة  إلى)65299( 
بلغ  حيث   2020 سنة  انخفاضا  سيعرف  املجموع 

)49700( بنسبة 25.6 في املئة.
وبلغ مجموع عقود الزواج دون سن األهلية سنة 
2007 )29847( بنسبة 10.0 في املئة، ووصل الرقم 
سنة 2010 )34777( بنسبة 11.1 في املئة، أما سنة 
2020 فقد بلغ الرقم )12600(عقد زواج بنسبة 6.5 

في املئة.
التقرير  كشف  فقد  بالتعدد  الخاصة  األرقام  أما 
 ،0.3 بنسبة   )875(  2007 سنة  بلغ  املجموع  أن 
و)991( بنسبة0.3 في املئة سنة2010، وسينخفض 

الرقم سنة 2020ليصل )658( بنسبة 0.3.
عن  ليكشف  السابع  جدوله  التقرير  وخصص 
ويتعلق  النوع،  حسب  الطالق  بعقود  تتعلق  أرقام 

األمر ب:
- الطالق الرجعي، الذي بلغ مجموعه سنة 2007 
)6330( بنسبة 22.7  في املئة، وبلغ املجموع سنة 
2010 )2680( بنسبة 11.9في املئة، فيما بلغ الرقم 

عقود طالق رجعي   )907( ما مجموعه   2020 سنة 
بنسبة 4.4 في املئة. 

 2007 سنة  في  سجل  الذي  الخلعي  الطالق   -
الرقم  وانخفض  املئة،  في   29.6 بنسبة   )8253(
املئة  في   23.4 بنسبة   )5263( ليصل   2010 سنة 
سنة  سيسجل  حيث  االنخفاض  الرقم  وسيواصل 
 7.5 بنسبة  فقط  حالة طالق خلعي   )1519(  2020

في املئة.
 )4862(  2007 الطالق قبل البناء سجل سنة   -
سنة   18.3 بنسبة   )4108( املئة،  في   17.4 بنسبة 
بمجموع   2020 سنة  ملحوظا  وانخفاضا   2010

)1606( بنسبة 7.9 في املئة.
اتفاقي  طالق  (حالة   8243( االتفاقي،  الطالق   -
سجلت سنة 2007 بنسبة 29.5، ليرتفع الرقم سنة 
2010 إلى ما مجموعه )10294( بنسبة 45.8، نفس 
يتواصل  الطالق سوف  من  النوع  هذا  في  االرتفاع 
 79.9 بنسبة   )16280( 2020مجموع  ليسجل سنة 

في املئة.
- اململك، )129( حالة سنة 2007 بنسبة 0.5، 64 
حالة سنة 2010 بنسبة 0.3 في املئة، و55 حالة سنة 

2020بنسبة 0.3 سنة 2020.
للثالث  مكمل  طالق  )87(حالة  للثالث،  املكمل   -
سنة  حالة  املئة،)43(  في   0.3 بنسبة   2007 سنة 
2010 بنسبة 0.2 في املئة،  و)5( حاالت سنة 2020 

بنسبة 0.02 في املئة.

مكتب تطوان: عبد المالك الحطري 
أنس  تطوان  جماعة  رئيس  نائب  أوضح 
كل  مع  تطوان ستعمل  جماعة  أن  اليمالحي 
في  الشباب  بقضية  املهتمة  املدنية  الفعاليات 
وضعية هشة وصعبة، على تنفيذ االستراتيجية 
للجماعة  املسير  املكتب  شرع  التي  املحلية، 
تتمحور  والتي  األساسية،  ملساتها  وضع  في 
الشباب  من  الفئة  هذه  حماية  حول  باألساس 
خالل  املجتمع، من  في  إدماجهم  وضمان 
اعتماد نظام تدبيري يإجراءات فعلية، وأضاف 
في  الجماعة  رئيس  مثل  الذي  اليمالحي، 
العلوم  كلية  برحاب  نظم  مفتوح  تكويني  لقاء 
بمرتيل،  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية 
أن "أولى  الجاري،  16أبريل  السبت  يوم 
كل  عليها، مع  اإلنكباب  تتطلب  التي  املجاالت 
من  التعليم،  مجال  واملعنيني، هي  املهتمني 
الشباب  مغادرة  من  تحد  بلورة تدابير  خالل 
للمقاعد املدرسية، فضمان تعليمهم، وحصولهم 
لضمان  أساسي  مدخل  تعليمية،  شهادات  على 
إدماجهم في النسيج السوسيو مهني، وبالتالي 

تأهيل أوضاعهم االجتماعية". .
الذي  هذا اللقاء،  ذاته في  املتحدث  وأشار 
بوخبزة، بصفته  العمراني  العميد محمد  أطره 
التنموي  للنموذج  امللكية  اللجنة  في  عضوا 
املنسق  الشركي،  محسن  وأداره  الجديد، 
في  الشباب  لصالح  التدخل  ملشروع  املحلي 
أنه  إلى"  املغرب  وضعية صعبة وهشة بشمال 
استنادا إلى مجموعة من الدراسات أن الشباب 
أوضاع  بسبب  وضعية صعبة  في  يوجد  الذي 
الهشاشة والفقر التي تتخبط فيها أسرهم، هم 
الفئة الشبابية األكثر مغادرة للمقاعد املدرسية، 
وهو ما يدفعهم في أحسن األحوال لولوج سوق 
عرضة  يجعلهم  وما  مبكرة،  سن  في  الشغل 
بشكل  تؤثر  التي  األوضاع  وهي  لالنحراف، 
مستوى  وعلى  مستقبلهم،  على  وكبير  سلبي 
مستقبال."..،  االجتماعية  الحياة  في  اندماجهم 
هذا الواقع يفرض على الجميع، كل  مردفا أن " 

في  ومسؤول  جاد  بشكل  التفكير  موقعه،  من 
كيفية ضمان إدماج الشباب في وضعية صعبة 
جماعة  وأن  االجتماعية"،  الحياة  في  وهشة 
تعتبر   " الجماعي،  املسؤول  يضيف  تطوان، 
أن تحسني وتمكني الشباب املغربي رهني بسن 
منطق  تتجاوز  به،  خاصة  عمومية  سياسات 
إشراكه، باعتبار أن إدماج الشباب في وضعية 
صعبة وهشة ضمن النسيج االجتماعي يتطلب 
التفكير في سن سياسات عمومية خاصة بهذه 
إلى  لتصل  خصوصيتها  من  تنطلق  الفئة، 
تحقيق حمايتها وبعد ذلك تأهيلها وتمكينها".

اللقاء،  هذا  خالل  اليمالحي،  أنس  وأكد 
بتمويله وجمعية  األندلس  تقوم حكومة  الذي 
رعاية الطفولة وتوعية األسرة بتنفيذه بشراكة 
اإلسبانية،   " "تستقبل  إشببلية  مؤسسة  مع 
املقاربات  تجاوز  اليوم،  الضروري،  من  "أنه  
الكالسيكية في التعاطي مع الشباب باعتبارهم 
فئة عمرية محددة وكتلة موحدة ومتجانسة، ذلك 
مساراتها  باختالف  مختلفة،  مجموعات  أنهم 
ومواقعها  التعليمية  ومستوياتها  ونشأتها 
إلى  بالضرورة  يؤدي  ما  وهو  االجتماعية، 
كل  واحتياجات  وتطلعات  انتظارات  اختالف 

مجموعة منها.".
عضو  بوخبزة،  العمراني  محمد  الدكتور 
اللجنة امللكية للنموذج التنموي الجديد، خالل 
صعبة  وضعية  في  "الشباب  ملوضوع  تناوله 
التنموي  النموذج  وبدائل  الواقع  وهشة، 
الجديد باملغرب"، استهله بالتذكير أن النموذج 
هو وثيقة مرجعية تتضمن العديد من املواضيع 
تختلف عن املخطط الذي يظل مرتبطا بمؤشرات 
أن  والتمويل،علما  التنزيل  وطبيعة  وأرقام 
ينبني  لكونه  ويتعداه،  ذلك  يتجاوز  النموذج 
على فلسفة ومرجعية وعلى تصور للمستقبل، 
ومن هنا يتضح كيف تصور النموذج التنموي 
في وضعية هشاشة  الشباب  الجديد موضوع 
األخرى،  املواضيع  باقي  عن  بمعزل  وصعبة 
قامت  التي  التشخيص  عملية  أن  إلى  مشيرا 
السابقة،  العمليات  عن  تختلف  اللجنة  بها 
حيث بني على وقائع موضوعية وقائمة بعيدا 

عن ما وصفه بلغة الخشب والخطوط الحمراء 
جاللة  مع توجيهات  انسجاما  والطابوهات، 
التشخيص  أن  أكد  الذي  السادس  محمد  امللك 
يجب أن يكون نابعا من الحقيقة ولو كانت ُمرة .

التنموي  النموذج  فعالية  عن  حديثه  وفي 
النقاشات  عند  املتحدث  توقف  وقوته  الجديد 
من  عدد  طرف  من  اللجنة،  تشكيل  التي سبقت 
الفعاليات والقوى الحية باملجتمع، التي قدمت 
اقتراحات وأفكارا ووثائق، والتي كانت مساعدة 

لعمل اللجنة.
ثالثة  هناك  أن  بوخبزة   وأوضح الدكتور 
تطلعات رئيسية تهم الشباب تضمنها النموذج، 
خدمات  أجل  من  مشتركة  طموحات  ذلك  من 
عمومية ناجعة من شأنها ضمان تكافؤ الفرص 
من  انتظارات  وكذا  الفردية،  القدرات  وتقوية 
أجل اقتصاد وطني أكثر اندماجا وخلقا للفرص 
االقتصادية وملناصب الشغل ذات الجودة، وفي 
واالجتماعي،  االقتصادي  الواقع  مع  تناسق 
فضال عن التطلعات من أجل تعزيز دولة الحق 
العمومي  الفعل  بنجاعة  واملطالبة  والقانون 

وتخليق الحياة العامة .
املحلي  املنسق  الشركي،  محسن  وكان 
وضعية  في  الشباب  لصالح  التدخل  ملشروع 
هذا  أن  اعتبر  املغرب،  بشمال  وهشة  صعبة 
اللقاءات  من  سلسلة  سياق  في  يندرج  اللقاء 
هذه  لصالح  التدخل  مجال  في  التكوينية 
علمية  "مواقع  اختيار  أن  إلى  مشيرا  الفئة، 
تطوان  وجماعة  للجامعة  إشارة  في   " ورمزية 
هذا  في  للمشاركة  الطفولة  وجمعية رعاية 
اللقاء ينسجم مع دورهم في التكوين والتأهيل 
إلى  الشركي  تطرق  كما  واإلدماج،  واملعرفة 
موضوع اللقاء والذي يستهدف فئة تشكل 25 
في املائة من الساكنة، والتي تعاني من وضعية 
هنا،  ومن  دقيقا،  تشخيصا  تتطلب  صعبة 
التنموي  النموذج  جاء  ذاته،  املتحدث  يضيف 
هذه  لتجاوز  واضحة  اقتراحات  ليقدم  الجديد 
مغرب  وهندسة  استراتيجي  بتفكير  الوضعية 
آخر ممكن على امتداد 19 سنة تقريبا من اآلن.

في لقاء تكويني بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمرتيل:
 • اأن�س اليمالحي: جماعة تطوان ب�شدد �شياغة ا�شتراتيجية محلية تتمحور حول حماية ال�شباب 

و�شمان اإدماجه في المجتمع
• محمد العمراني بوخبزة: النموذج التنموي الجديد جاء بت�شور وا�شح للنهو�س 

بال�شباب في و�شعية ه�شة
• مح�شن ال�شركي: اإ�شراك الجامعة والجماعة والجمعية في هذا الم�شروع لدورهم 

التاأطيري والتكويني والمعرفي

في تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط 

ت�شجيل انخفا�س ملحوظ في ن�شبة زواج القا�شرين �شنة 2020

وحيد مبارك
دعت البروفيسور أمال بورقية رئيسة جمعية 
االشتراكي«،  إلى  »االتحاد  لـ  تصريح  في  كلي، 
أعداد  من  الرفع  على  املساعدة  الوسائل  توفير 
املساطر  وتبسيط  االبتدائية،  باملحاكم  املتبرعني 
واإلرشاد،  التوجيه  حسن  خالل  من  واإلجراءات 
وتكليف موظفني لتحقيق هذه الغاية، مشيرة إلى 
تكون  الذين  واملواطنات  املواطنني  من  عددا  أن 
لهم رغبة في التبرع يعدلون عن ذلك حني يجدون 

أنفسهم بدون مخاطب.  
الكلي  أمراض  في  االختصاصية  وشددت 
العاملي  اليوم  بمناسبة  للجريدة،  تصريحها  في 
للتبرع باألعضاء، الذي يصادف السابع عشر من 
املتبرعني  عدد  أن  على  سنة،  كل  من  أكتوبر  شهر 
التبرع  في  رغبتهم  أكدوا  الذي  السّجالت  في 
ويبقى  املغرب  يشرف  ال  الوفاة  بعد  بأعضائهم 
ضئيال، مؤكدة أن هذا الرقم الذي ال يتجاوز 1200 
متبرع ومتبرعة ال يمكن بأي شكل من األشكال أن 
الباب. وأوضحت  يجيب عن االحتياجات في هذا 
رئيسة الجمعية املغربية ملحاربة أمراض الكلي، أن 
إناثا  األعمار،  من مختلف  املواطنني  من  مجموعة 
وذكورا، مرضى وضحايا حوادث مختلفة، يفارقون 
إلى عضو  الحياة يوميا ألنهم يكونون في حاجة 
لو  إنقاذهم  املمكن  من  كان  حني  في  األعضاء  من 
توفر لهم ذلك، كما هو الحال بالنسبة ملن يصلون 
ملرحلة متقدمة من الفشل العضوي للكبد أوالقلب 
أو الرئة أو الكلي، مبرزة أن الزراعة تعّد لحد اآلن 

أفضل طريقة عالجية إلنقاذ حياة املرضى.
الطبية  التي أغنت الخزانة  وأوضحت بورقية 
الكلي  لزرع  عملية  أول  أن  املؤلفات،  من  بالعديد 
القيام  تم  الحني  ذلك  ومنذ   1986 في  ُأجريت 
أحياء،  متبرعني  من  أغلبها  زراعة،   600 بحوالي 
في حني أن حوالي 60 عملية تمت بفضل متبرعني 
حديثي الوفاة، في الوقت الذي يتابع فيه حوالي 
32 ألف مريض حصص التصفية باملراكز املختصة 

الصحية  الخبيرة  وأكدت  الوطني.  الصعيد  على 
صارم  بشكل  قانونيا  مؤطرة  التبرع  عملية  أن 
لبعض  خالفا  مسطرتها  في  للتالعب  مجال  وال 
الشائعات التي يتم ترويجها بني الفينة واألخرى، 
مبرزة أن اإلنسان الحي يمكنه التبرع للمستفيدين 
أو قطعة من  القانون، بكلية  الذين يحدد الئحتهم 
الكبد أو بالنخاع، في حني يمكن التبرع باألعضاء 
بإنسان  األمر  يتعلق  حني  واألنسجة  والخاليا 

حديث الوفاة.
التبرع  موضوع  إيالء  إلى  بورقية  ودعت 
االقتصار  وعدم  أكبر  أهمية  وزراعتها  باألعضاء 
لتنظيم  نداء  موجهة  السنة،  في  مرة  إثارته  على 
املغربي  املجتمع  مكونات  كافة  بني  وطني  حوار 
الكبير  التأخر  لتجاوز  القرار،  صناع  فيه  يشارك 
تواصل  الجمعية  أن  على  مشددة  يعرفه،  الذي 
الباب  هذا  في  والتواصلي  التحسيسي  عملها 
خاصة في أوساط الشباب ورواد مواقع التواصل 
لهم  صحيحة  معلومات  لتقديم  االجتماعي، 
وترسيخ ثقافة التبرع عندهم، متمنية أن يحملوا 

مشعلها في املستقبل.

أكدت أن عدد المسجلين في سجل المتبرعين ال 
يجيب عن االحتياجات

�لبروفي�سور �أمال بورقية تدعو �إلى �نخر�ط �أكبر 
للمحاكم و�إلى حو�ر وطني لت�سجيع �لتبرع بالأع�ساء

إ - العماري

فاز فريق الرجاء الرياضي على مضيفه أويلرز الليبيري، 
بهدفين لالشيء ، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس 
الكبير لمراكش، برسم ذهاب  الملعب  األحد على أرضية 
 الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

واخ����ت����ار ف���ري���ق أوي����ل����رز م��ل��ع��ب م���راك���ش ال��ك��ب��ي��ر 
تأهيل  ع��دم  بسبب  ال��رج��اء،  أم��ام  مباراته  الستضافة 
ال��ق��دم. ل��ك��رة  اإلف��ري��ق��ي  االت���ح���اد  ط���رف  م��ن   ملعبه 

ويدين الفريق األخضر بهذا االنتصار إلى مهاجمه الواعد 
الحسين رحيمي في الدقيقة 21، والجناح محمود بنحليب 
دخل  بأنه  علما  األولى،  الجولة  عمر  من   44 الدقيقة  في 
هذه المواجهة محروما من خدمات مجموعة من الالعبين 
األساسيين في مقدمتهم المايسترو عبد اإلله الحافيظي 
بسبب اإلصابة، فابريس نغوما، الذي تأخر في العودة من 
بالده، حيث شارك رفقة منتخب الكونغو الديمقراطية في 

تصفيات مونديال قطر 2022.
وقال المدرب التونسي لسعد جردة الشابي، تعليقا على 
هذا االنتصار، إن فريقه أخذ الدرس من مباراة الموسم 
الماضي أمام تونغيت السنغالي، مشيرا في تصريح لقناة 
الرياضية، إلى أن الفريق البيضاوي خاض هذه المواجهة 
بسبعة العبين من األمل أمام خصمه الليبيري، مشددا على 

أن عناصر المجموعة الخضراء أظهروا رغبة جامعة طيلة 
األسبوع الماضي في تخطي هذه العقبة، وتفادي سيناريو 
الموسم الماضي، مؤكدا على أن المكان الحقيقي للرجاء 

هو دوري أبطال إفريقيا.
ورغم أن هذه  النتيجة تبقى مطمئنة للغاية، على اعتبار 
أنها تحققت خارج الديار، وبالتالي يمكن القول إن المجموعة 
الرجاوي قد قطعت أكثر من نصف المشوار، وأنها عمليا 
باتت تتواجد في دور المجموعات، إال أن الوجه الذي ظهر 
به الفريق خالل هذه المواجهة لم يكن مقنعا، ولم يرق إلى 
مستوى تطلعات الجماهير، التي عبرت عن مخاوفها من 
القارة  فرق  أعتى  الحالية على مواجهة  المجموعة  قدرة 
السمراء، خاصة وأن الفريق الخصم لم يظهر أي ندية أو 

مقاومة، في مباراة كان مستواها أقل من المتوسط.
وعموما، فإن األداء الرجاوي خالل مباراة األحد يضع 
المدرب الشابي تحت مسؤولية كبيرة، ألنه يتعين عليه 
تصحيح كل هذه االختالالت، حيث غابت منظومة الفريق، 
وحل محلها لعب عشوائي وهاوي، خاصة في اللحظات 

الحاسمة.
ال��دور  خ��وض  من  أعفي  قد  الرياضي  ال��رج��اء  وك��ان 
التمهيدي األول للمسابقة اإلفريقية، فيما تجاوز أويلرز 
في هذه المرحلة نظيره أسكو كارا الطوغولي بثالثة أهداف 

لهدفين، في مجموع مقابلتي الذهاب واإلياب.

المنتخب الوطني النسوي 
يواجه إسبانيا بكاسيريس

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في لقاء ودي 
نظيره اإلسباني، بمدينة كاسيريس، وذلك يوم 21 أكتوبر الجاري 
اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي )السابعة 

بالتوقيت المغربي(.
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نشرته على 
موقعها الرسمي، أن هذه المباراة تدخل في إطار استعدادات 

المنتخب الوطني النسوي لالستحقاقات المقبلة.
ولهذا الغرض، وجه رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني، 

الدعوة إلى 23 العبة ويتعلق األمر بكل من ..
خديجة الرميشي – هند حسناوي – زينب رضواني – حنان آيت 
الحاج – عزيزة الرباح – غزالن شاهيري – سهام بوخامي – صوفية 
بوفتيني – غزالن شباك – نجاة بدري – سناء مسودي )الجيش 
حساني  مروة   – الملكي(  )الجيش  تكناوت  فاطمة   – الملكي( 
)سانت مور – فرنسا( – أميمة العمراني )شباب خنيفرة( – زينب 
)سيرفت  اللودي  نقاش  نهلة   – العرائش(  )جوهرة  العرعاري 
سويسرا(   – مالو  )سان  أماني  سلمى   – السويسري(  جنيف 
حساني  سامية   – إيطاليا(   – )سامبدوريا  الصغير  صباح   –
)جانت البلجيكي( – روزيال أيان )تونتنهام اإلنجليزي( – رانيا 
الصنهاجي )كولينا كاموس األمريكي( – إيفا أليس )مانتويون 
الفرنسي( – رانيا  السالمي )نادي سبورتنغ الدار البيضاء (.

الدورة الخامسة من بطولة القسم الثاين 

جمعية سال من دون خطأ 
وأحوال الكوكب تتعقد

القسم  بطولة  في  االنتصار  نغمة  الزمامرة  نهضة  استعاد 
الوطني الثاني، بعد ثالث دورات عجاف، اكتفى خاللها بنقطة 
واحدة، بعدما تغلب مساء األحد على فريق الراسينغ البيضاوي 
بهدفين مقابل هدف واحد، فيما واصل جمعية سال إيقاعه العالي، 
بتحقيق انتصاره الخامس على التوالي، وكان على حساب ضيفه 
شباب بنجرير بهدفين مقابل هدف واحد، ليؤمن صدارة الرتيب، 
من دون خطأ، معمقا الفارق عن مطارده المباشر، سطاد المغربي، 
للخميسات  الزموري  االتحاد  على  فوزه  رغم  نقط،  خمس  إلى 

بهدف دون رد.
وعلى مستوى أسفل الترتيب، حافظ الكوكب المراكشي على 
عروضه السلبية، بعدما تجرع مرارة هزيمة جديدة، وكانت أمام 

المغرب التطواني، الذي بدأ يستعيد عافيته رويدا رويدا.
كما تعثر االتحاد البيضاوي في ملعبه أمام االتحاد اإلسالمي 
الوجدي، بهدف وحيد، ليتجمد رصيده في المركز الخامس بسبع 

نقط.

النتائج 
الكوكب المراكشي – المغرب التطواني 0 – 1 

أولمبيك الدشيرة – وداد فاس 3 – 2 
االتحاد البيضاوي -االتحاد الوجدي 0 – 1 

شباب المسيرة – رجاء بني مالل 1 – 1
شباب خنيفرة – اتحاد توراكة 1 – 1 

سطاد المغربي – اتحاد الخميسات 1 – 0 
الراسينغ– نهضة الزمامرة 1 – 2 

جمعية سال – شباب بن جرير 2 – 1 

87 ألف درهم مصاريف 
خريبكة للكرة الحديدية   

عقد أولمبيك خريبكة للكرة الحديدية، أول أمس األربعاء، جمعه 
العام العادي السنوي للموسم الرياضي )2020 – 2021(، بأحد 
فنادق خريبكة، وخالله تمت المصادقة باإلجماع على التقريرين 

األدبي والمالي.   
      وبلغت مصاريف خريبكة للكرة الحديدية خالل الموسم 
الماضي، 87 ألفا و698 درهما، النصيب األوفر، منها صب في 
خانة تكوين الالعبين وجوائز البطولة الجهوية بقيمة 12 ألف 

و500 درهم.   
     وحدد سقف المداخيل في مبلغ 140 ألف و212 درهم، 
منها 61 ألف و252 درهم كفائض من موسم )2019 – 2020(، 
للكرة  ليحقق خريبكة  المديري،  المكتب  ألف درهم منحة  و60 

الحديدية فائضا ماليا بقيمة خمسين ألف درهم.  
      وتطرق الجمع إلى الوضعية االستثنائية التي مر منها 
أولمبيك خريبكة للكرة الحديدية، لكنه بالرغم من ذلك قام بتنظيم 
العديد من التظاهرات المحلية والجهوية الوطنية، وتألق فيها 

بدليل النتائج المحققة من طرف الممارسين.   
      وقام أولمبيك خريبكة للكرة الحديدية بتنظيم تربص 
لفائدة الكبار استعدادا لبطولة المغرب، وتنظيم تربص إعدادي 
النتقاء 21 العبا شكلوا سبع ثالثيات مثلوا الفرع في النسخة 

األولى من البطولة اإلقليمية التي نظمت بخريبكة.   
      ونجح خريبكة للكرة الحديدية في تنظيم دورة تكوينية 
في النظام السويسري، تحت إشراف حكام ومناديب متمكنين 
في النظام السويسري، كما حقق الممارسون نتائج مشجعة في 

مختلف التظاهرات ضمنها الرتبة الثالثة بأكادير.   
      وأكد عبد النبي ستور، رئيس أولمبيك خريبكة للكرة 
الحديدية، على أهمية العمل التشاركي في تدبير شؤون الفرع من 
خالل تفعيل اللجان الوظيفية، من أجل االرتقاء بأداء الممارسين 

في مختلف التظاهرات محليا وجهويا ووطنيا.   
      وأضاف ستور أن أولمبيك خريبكة للكرة الحديدية يولي 
اهتماما كبيرا بالفئات العمرية الشابة والنسائية، إلى جانب تعزيز 

البنية التحتية، ومواصلة تحقيق النتائج اإليجابية. 

حسن صموتي  

الصنوبر  قلوب  مضيفه  أمام  الرياضي  الوداد  فريق  تعثر 
المباراة  ف��ي  لصفر،  بهدف  الغاني  أوك«  أوف  »هارتس 
أرض��ي��ة  ع��ل��ى  األح���د  أم���س  أول  ع��ص��ر  جمعتهما،  ال��ت��ي 
ذه��اب  ب��رس��م  أك���را،  بالعاصمة  دجان«  »أوهيني  ملعب 
القدم. لكرة  إفريقيا  أبطال  ل��دوري  الثاني  التمهيدي   ال��دور 

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الالعب إيساك مينسا )الدقيقة 
.)41

وقال عالء المسكيني، مدرب حراس مرمى الوداد، إن فريقه 
قادره على تجاوز نتيجة الهزيمة في مباراة اإلياب، مشيرا في

فريقه سيستعد  إن  المواجهة،  تلت  التي  الندوة الصحفية 
وضمان  التعويض  أجل  من  اإلياب،  لمباراة  مضاعف  بشكل 

بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

ودخل فريق »القلعة الحمراء« هذه المواجهة في ظل غياب 
وليد  المدرب  على  عالوة  األساسية،  العناصر  من  مجموعة 
الركراكي المصاب بفيروس كورونا، والذي ناب عليه في دكة 
 االحتياط اإلطار الوطني عزيز الحسوني مدرب فئة »األمل« .
العميد  زم��الء  بسط  فقد  اللقاء،  تفاصيل  إل��ى  وب��ال��ع��ودة 
المواجهة  مجريات  على  ميدانية  سيطرة  ج��ب��ران،  يحيى 
التسجيل،  حصة  الفتتاح  محاولة  في  األول��ى،  الدقائق  منذ 
الشباك. إلى  الوصول  دون  حال  التركيز  وقلة  التسرع   لكن 

وت���واص���ل���ت ال��س��ي��ط��رة ال����ودادي����ة، م���ن خ����الل ال��ع��دي��د 
رأس��ي��ة  أب��رزه��ا  ل��ع��ل  للتسجيل،  ال��س��ان��ح��ة  ال��ف��رص  م��ن 
 ألي����وب ال��ع��م��ل��ود، ف��ي ال��دق��ي��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة، رده����ا ال��ق��ائ��م.

وب��ع��د م����رور رب���ع س��اع��ة م���ن ال��ل��ع��ب، أه����در ال��م��ه��اج��م 
للتسجيل  س��ان��ح��ة  ف��رص��ة  م��س��وف��ا  س��ي��م��ون  ال��ت��ن��زان��ي 
الشباك. خ��ارج  بغرابة  سدد  لكنه  بالحارس،  انفرد   عندما 

قلوب  فريق  ق��ام  األول،  الشوط  من  األخيرة  األنفاس  وف��ي 
مينسا  إي��س��اك  المهاجم  توجه  خاطف  بهجوم  الصنوبر 

التفوق مستغال تردد المدافع أشرف داري في  بتوقيع هدف 
 محاصرته، ليركن الكرة في مرمى حارس الوداد في الدقيقة 41.
اللياقة  منسوب  في  انخفاض  لوحظ  الثاني،  الشوط  وخالل 
البدنية للعناصر الودادية، التي لم تشكل أي تهديد يذكر على 
مرمى الفريق الغانى، األمر الذي دفع االطار التقني للوداد إلى 
القيام بتغييرات على مستوى وسط الميدان والهجوم من خالل 
إشراك كل منصف الشراشم، الذي عوض زهير المرتجي، الذي 
 تعرض إلصابة على مستوى الكاحل، وبديع أوك وأيوب سكومة.

وكان لهذه التغييرات الوقع اإليجابي في عودة الحيوية لصفوف 
الفريق حيث تمكن الوداد من تسجيل هدف التعادل في آخر 
أنفاس اللقاء، بعد تسديدة من منصف الشراشم ارتطمت بقدم 
المهاجم التنزاني سايمون مسوفا، لكن حكم اللقاء رفضه بداعي 
التسلل، كما حرم الفريق األحمر من ضربة جزاء واضحة خال 
الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز صغير للفريق الغاني سيعمل 

الفريق األحمر على تداركه في لقاء اإلياب بالدار البيضاء.

االتحاد االشتراكي

الـريـــاضي
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 الوداد يتعرث بأكرا

الوداد يتعثر 
بغانا ويراهن 

على لقاء العودة 
لعبور محطة قلوب 

ال�صنوبر

تستكمل مباريات الجولة السادسة من الدوري 
الثالثاء واألربعاء والخميس،  أيام  االحترافي، 
بسبب مشاركة األندية الوطنية في االستحقاقات 

القارية.
وهكذا سيكون الجيش الملكي، يومه الثالثاء، 
في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى مدينة طنجة، 
لمواجهة فارس البوغاز الساعي إلى تصحيح 
أوضاعه بعدما تجرع مرارة الهزيمة ثالث مرات 
هذا الموسم، والذي ينتظر عهدا جديدا، عقب 
استقالة المكتب المسير، الذي قرر ترك المسؤولية 
وفسح المجال أمام وجوه جديدة قادرة على إعادة 

الفريق إلى وضعه االعتباري العادي.
آثار  محو  إلى  العسكري  الفريق  ويتطلع 
شبيبة  أم��ام  بميدانه  تجرعها  التي  الهزيمة 
التمهيدي  الدور  ذهاب  في  الجزائري  القبائل 

الثاني من كأس الكاف.
على  ثقيال  ضيفا  خريبكة  أولمبيك  ويحل 
الثمين  بانتصاره  المنتشي  ب��رك��ان،  نهضة 
التونسي  قردان  بن  اتحاد  على  قواعده  خارج 
فيما يستقبل مولودية  الكونفدرالية،  في كأس 
وجدة الرجاء البيضاوي، في واحدة من أقوى 

مواجهات هذه الدورة.

وسيدخل الرجاء هذه المواجهات بصفوف 
شبه مكتملة، بعد عودة نغوما وتعافي الحافيظي 

وعمر العرجون.
مركب  إلى  البيضاوي  الوداد  فريق  ويعود 
بعدما خضع  البيضاء،  بالدار  الخامس  محمد 
إلصالحات بمناسبة احتضانه مباراة المنتخب 
ال��وداد  أجبر  ما  بيساو،  غينيا  أم��ام  الوطني 
والرجاء على االستقبال بملعب العربي الزاولي.

وسيكون الفريق األحمر في انتظار أولمبيك 
له  يؤمن  انتصار  تحقيق  على  مراهنا  آسفي، 
استعادة صدارة الرتيب، ورفع معنويات العبيه، 

بعد سقوطهم بغانا أمام قلوب الصنوبر.

نتائج وبرنامج باقي املباريات

سريع وادي زم – المغرب الفاسي 0 – 2 
الدفاع الجديدي – الشباب السالمي 3 – 2  
يوسفية برشيد – شباب المحمدية 2 – 0 
الفتح الرياضي – حسنية أكادير 0 – 0   

الثالثاء 
اتحاد طنجة – الجيش الملكي )س 20.00(

 األربعاء 
نهضة بركان – أولمبيك خريبكة )س 18.15(

)س  الرياضي  الرجاء   – وج��دة  مولودية 
)20.30

الخميس 
الوداد الرياضي – أولمبيك آسفي )س 20.30(

 الجيش املليك يأمل التعويض بطنجة 

ممثلو الكرة المغربية قاريا يعودون إلى واجهة التنافس المحلي

الرجاء الرياضي يقترب من دور المجموعات من دون إقناع
الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال إفريقيا

الرجاء يستفيد من درس املوسم املايض



CMJN

معرض »أوسموس« للفنانة هبة بادوعيد السينما بمراكش
للفنون  العالية  والمدرسة  »لوكوليزي«،  من سينما  كل  تنظم 
البصرية بمراكش، والمعهد الفرنسي بمراكش، ومنتجع السعدي 
مراكش، ومؤسسة دار بالرج، في قلب المدينة العتيقة لمراكش، 
الممثلة  بمشاركة  بمراكش،  السينما  عيد  من  الجديدة  النسخة 

الكندية الكبيرة راويا كضيفة شرف.
والسادس  الخامس  أيام  الذي سيعقد  الحدث،  هذا  وسيكون 
والسابع من شهر نونبر 2021، مناسبة بإعادة فتح دور السينما 
ببرنامج فني 100 في المائة مغربي، غني باألفالم النادرة أو غير 
المنشورة، بحضور مديرين وكوميديين  منتجين للسينما الوطنية.

تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمعهد الفرنسي بالرباط، في الفترة ما بين 22 أكتوبر و4 نونبر، معرض »أوسموس« 
للفنانة هبة بادو.

وذكر بالغ للمعهد أن »المعرض سيكون متاحا للجمهور في الفترة من 22 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021 بقاعة باب الكبير-قصبة 
األوداية بالرباط«.

التخصصات. فبعد حصولها على دبلوم كمؤلفة  بالرباط، هي فنانة مغربية متعددة   1997 بادو، من مواليد فاتح مارس  وهبة 
ومخرجة من المدرسة الدولية للسينما في باريس في عام 2018، واصلت دراستها في مدرسة اإلخراج الفني المرموقة بينينغين في 

باريس، المعروفة سابقا باسم »أكاديمي جوليان«، حيث عملت تقنيا على تطوير عالمها التصويري.
وكنقطة تقاطع بين المشرق والمغرب، يتخلل عالم هبة بادو مجاالت الشعر واإليقاعات والضوء والحركة؛ وفق ما ذكره المصدر ذاته.

وخلص البالغ إلى أن »أوسموس« هو انعكاس للمجتمع والحشود واألفراد وعاداتهم. كما أنه تجلي للتفاصيل، والكثافة، والمدن 
والطقوس، وغيرها«.
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عزيز باكوش

تظهر المؤسسة التعليمية في نظر مكونات 
المجتمع الدينامي التفاعلي ليس فقط  باعتبارها 
لبنة أساسية في تشكيل الوعي بخطورة المرحلة 
وضرورة تجاوز األعطاب النفسية للجائحة، بل 
وركيزة البد منها لترسيخ مقومات بناء أجيال 
من  يجعل  ما  األوبئة،  مع  ومتصالحة  صالحة 
المدرسة كمكون مركزي عصب الحياة ودينامو 
لما  خالفا  وذل��ك  البشري.  والتطور  التنمية 
على  نكوص  من  اليوم،  العربي  العالم  يشهده 
هذا المستوى، ال سيما في الظروف العصيبة 
واالستثنائية التي نعيشها، دخول مدرسي مرتبط 
بالجائحة للسنة الثالثة على التوالي، ما يجعل 
من إقراره  رغم الجهود المبذولة أصعب دخول 

مدرسي على اإلطالق.
في كل بقاع العالم، ال سيما في الدول التي 
حباها اهلل بخاصية التمدن ونعمة الديمقراطية، 
م���دارس  النفسي  التحليل  م����دارس  تسير 

السوسيولوجيا ومراكز  السيكولوجيا، وعلماء 
الرصد  جنبا إلى جنب  مع الحياة والمجتمع 
الموسم  بداية  أثناء  خاص  وبشكل  والمدرسة، 
الدراسي، حيث تشرع المؤسسة التعليمية بجميع 
الحضارية  التنشئة  بمهام  القيام  في  مكوناتها 
للمجتمع. وال تشكل مواقع التواصل االجتماعي 
نشازا في هذا اإلطار، بل، تبرز كإحدى أقوى قنوات 
التفاعل والتواصل في الشأن التربوي،  باعتبارها 
مسارات ذكية موازية فاعلة ومتفاعلة في التوجيه 
والتنوير واإلشعاع والتثقيف العلمي والتربوي.

في البالد المستنيرة يتطوع األستاذة الجامعيون 
المتخصصون في السيكوسوسيولوجيا، و يقدمون 
الموضوعاتية  المحطات  عبر  افتتاحية  دروسا 
وعلى قناتهم التواصلية  الخاصة منصة اليوتوب 
أو  االجتماعي،  التواصل  مواقع  من  غيرها  أو 
أو  الفايسبوكية  الشخصية  من خالل صفحاته 

غيرها من مواقع التواصل لدعم هيئة التدريس 
ومساعدتها نفسيا على تجاوز األعطاب النفسية 
المحتمل ظهورها خالل محطة الدخول.  إن تسهيل 
في  نفسيا ومعنويا  األستاذ  أو  األستاذة  مهمة 
والمعنوية  النفسية  اإلكراهات  حزمة  مواجهة 
للدخول المدرسي االستثنائي في ظل استفحال 
الوباء وارتفاع الحاالت المؤكدة وهول الوفيات 
للوطن  االنتماء  يمليها  حضارية  مهمة  يعتبر 
أو  الطبيب  العالم  ألن  ليس  معا.   والمستقبل 
البروفيسور المحلل النفسي هو الرجل المناسب 
تقديرنا،الكائن  في  ألنه  بل  فحسب،  والمختص 
األعلم من غيره بطرق استكشاف العقل البشري 
والمدرك آلليات فهم السلوك اإلنساني، بل واألكثر 
قدرة على التمكن من أساليب التخفيف والدعم 
والعالج النفسي لإلنسان في الظروف العصيبة 

التي تواجهه.
في المغرب اليوم، الحظنا قيام بعض هياكل 

المحمودة  المبادرات  ببعض  المدني  المجتمع 
تسند  داعمة  نفسية  بحمولة  االتجاه،  هذا  في 
األستاذ -ة وتعزز معنوياته، في مواجهة طوفان 
الكائن  التي تطال هذا  التبخيس والتشفي  من 
الصفي النبيل صاحب أنبل رسالة حضارية على 
الفجة  االستنكارية   األسئلة  وموجة  اإلط��الق، 
المفبركة، أو من خالل صور كيدية، أو تدوينات 
مريضة وحاقدة، بل ناقمة ومنتقمة في أحسن 
الداء  لو كان األستاذ هو مصدر  األح��وال، كما 

وأصل الوباء ..
التلفزيون المغربي الخشبي  بالمقابل، يبدو 
المحنط، بقنواته الجمع بصيغة المفرد، جامدا 
نشاهد  لم  بحيث  المستوى.   هذا  على  هامدا 
قط، وصلة إشهارية  تدعم معنويات األستاذة أو 
األستاذ في مواجهة صعوبة وإكراهات الدخول 
غيرها  أو  الجائحة  ظل  في  الحالي  المدرسي 
االقتصادية  وانتكاساته  المجتمع  أعطاب  من 

والمعيشية وانعكاساتها المريرة على المعيش 
اليومي.  إن الدعم النفسي لهذه الفئة من قبل  
التلفزيون، واجب حضاري ومكون هام وأساسي، 
بل  دور مركزي لهذا القطب الذي يتغذى من جيوب 
المواطنين عموما وقطاع التربية والتكوين على 
نحو خاص. وهي مهمة حضارية يتأسس عليها  
ارتقاء اإلعالم التواصلي كجبهة للتنمية، بنهوض 
البلد واالرتقاء بمستقبله، إن إنجاز دخول مدرسي 
جميع  جهود  فيها  تتضافر  مهمة  وآمن  سلس 
مكونات المجتمع أطباء مهندسون خبراء أساتذة 
جامعيون هياكل المجتمع المدني والجمعيات 
ولعل   اليوم.  ماسة  حاجة  هو  الموضوعاتية، 
األستاذ-ة في تقديرنا يظل في أمس الحاجة لمثل 
هذه المبادرات التي تسنده نفسيا ومعنويا كما 
تعمل على تعزيز قدراته في المواجهة، كي تجعله 
قادرا على تحمل عصبيات المرحلة وإكراهاتها، 
بعيدا عن ذلك األرشيف الخشبي المحنط والعقيم 

للتلفزتين .
لذلك، وقبل الختام، لم أسمع عن طبيب نفسي 
في جهتنا  مختص في العالج النفسي، يغادر 
عيادته، تجاه منبر إعالمي او إذاعة جهوية أو 
منصة تواصلية، بشكل تطوعي، كي يقدم مجانا 
سواء عبر كابسوالت مصورة، أو بامتدادات رقمية 
أخرى، حزمة إرشادات وتوجيهات نفسية داعمة 
للسيدة األستاذة أو السيد األستاذ  حتى يتجاوز 
وأوهامه  الوباء  وتداعيات  الجائحة،  هلوسات 
المريبة، وتأثيرها السلبي على نفوس التالميذ 
وأسرهم. وهي نصائح وإرشادات ناجحة بالتأكيد، 
سيكون لها تأثير بالغ على نفسية هيئة التدريس 
خاصة على المستوى العلمي والعملي النفسي 
والفكري. كما هي مهمة أدبية أخالقية تدخل في 
تربوي  إطار  أو  إنسان،  كطبيب  مهامه  صميم 
أكاديمي، في مواجهة وضع نفسي استثنائي يمر 
به كائن استثنائي بكل المقاييس دخول يعتبر 
استثنائيا أصعب دخول مدرسي على اإلطالق.

أسدل الستار الجمعة، على فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان األردن الدولي 
المغربي  الفيلم  الرسمية وضمنها  المسابقة  الفائزة في  األعمال  بتتويج  لألفالم 

»اآللة« لمخرجه أسامة لمحرزي علوي.
وحاز الفيلم المغربي على جائزة أفضل ممثلة منحت للفنانة 

سانديا تاج الدين.
إسماعيل  يدعى  ش��اب  قصة  الفيلم  ويحكي 
تولى إدارة متجر والده بعد وفاة هذا األخير، 
وكونه الوحيد في القرية القادر على القراءة 
خضم  في  نفسه  إسماعيل  يجد  والكتابة، 

قصص القرويين.
وحصد الفيلم الهولندي »كوكو« لمخرجه 
جورجن سكولتنس، معظم جوائز المهرجان 
وجائزة  فيلم  أفضل  بجائزة  فاز  حيث 
أفضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو، 
منحت  التي  ممثل  أفضل  وجائزة 
مناصفة بين بطل الفيلم الممثل 
الفيلم  وبطل  الم��ي��رس  ف��ران��ك 
 «  figurant»التشيكي

دينيس الفاس.
لجنة  م��ن��ح��ت  ك��م��ا 
التحكيم للفيلم الهولندي 
موسيقى  أفضل  جائزة 
تصويرية، وجائزة أفضل 
مونتاج مناصفة مع الفيلم 
 «  figurant»التشكي
بجائزة  أيضا  ف��از  وال��ذي 

أفضل تصوير وإضاءة.
بمنح  اللجنة  وأوص����ت 
البحريني«عروس  الفيلم 
البحر«شهادة تقدير خاصة 
من اللجنة، وذلك لطرح الفيلم 
قضية هامة تنتصر لحقوق 
المرأة في مقاضاة المغتصب 
ورفض الزواج من المغتصب 
من  عدد  وإضافة  للتصالح، 
ال��دورات  خالل  المسابقات 

المقبلة من المهرجان.

معر�ض فني بمدينة ال�صويرة 
بلون التنوع الثقافي 

سهام القرشاوي 

بمدينة  الصويري  دار  بناية  حاليا  تعرف 
لجميع  مفتوح  فني  معرض  تنظيم  الصويرة 

محبي الفن و الثقافة وللمهنيين.
التظاهرة الفنية، التي انطلقت منذ 15 شهر 
أكتوبر الجاري، وتمتد لغاية 25 منه، تستقبل 
التشكيليين  الفنانين  من  لكل  الفنية  اللوحات 
التاليين: مولود خازامي، الحاجي سامبا غاي، 
جون هونري كومبير، سفيان بن عيسى، وأناس 

خرموي.
فنان  هو  كومبير  هنري  فجون  ول��إلش��ارة 
تشكيلي بلجيكي من مواليد سنة 1960، يعرف 
منذ  بالمسرح  كممثل  الفني،  مساره  في  أيضا 

سنة 1990  وكذلك بالتلفزة و السينما.
أما أناس خرموي فهو من مواليد 22 مارس 
سنة 1998  بمدينة الصويرة، وقد عرف بكونه  
استطاع في لوحاته أن يمزج بين عدة تقنيات 
فنية، لكن بطريقة بسيطة وجد معبرة ومثيرة، 

يظهر فيها جليا استخدامه لحروف تيفيناغ.

ال27  ال��دورة  السبت  مساء  افتتحت 
للسينما  اإلفريقي  واغادوغو  لمهرجان 
والتلفزيون والذي يعد أكبر المهرجانات 

السينمائية اإلفريقية.    
 انطلق المهرجان رسميا بعرض فيلم 
االفتتاح ”أتالنتيك“ للمخرجة السنغالية 
الفرنسية ماتي ديوب، هو فيلم عن الشباب 
الموأودة.  واألح��الم  والهجرة  اإلفريقي 
ويتحدث الفيلم عن مجموعة من الشباب 
العاملين في بناء برج في ضواحي دكار 
لم يحصلوا على أجرهم ألشهر، وقرروا 
مغادرة البالد بركوب قوارب عبر المحيط 
األطلسي بحثا عن مستقبل أفضل. وكان 
األفالم  مختلف  مع  األحد  منذ  الجمهور 
والوثائقيات  التلفزيونية  واألش��رط��ة 

المشاركة في المهرجان في عدد من قاعات 
السينما والمسارح بواغادوغو. ويتنافس 
على الجائزة الكبرى للمهرجان 17 فيلما 
طويال من كل من المغرب ومصر وبوركينا 
والكاميرون  وأنغوال  والسنغال  فاسو 
والكوت  والصومال  وتنزانيا  ونيجيريا 
ديفوار وتشاد ورواندا وناميبيا وليسوتو 
وتونس. كما يشارك في المسابقة الرسمية 
29 فيلما قصيرا، روائيا ووثائقيا و17 

مسلسال تلفزيونيا. 
في  مغربية  أف��الم  ثالثة  وتتنافس 
المسابقة الرسمية للمهرجان )فيسباكو 
2021( الذي يتواصل الى 23 أكتوبر. 
بالك«  »أوليفر  فيلم  سيتنافس  هكذا 
الكبرى  ال��ج��ائ��زة  على  بابا  لتوفيق 

الطويل“،  »الفيلم  فئة  في  للمهرجان 
فيما يتنافس فيلم »في المنزل« للمخرج 
»األفالم  فئة  ضمن  السعيدي  كريمة 
مسابقة  وف��ي  الطويلة«.  الوثائقية 
»األفالم القصيرة )الروائية والوثائقية( 
يشارك كريم بخاري بفيلمه »عزية«. وإلى 
جانب المسابقة الرسمية سيتنافس فيلم 
”نساء الجناح ج“ للمخرج محمد نظيف 
في المسابقة الموازية فئة )فيلم روائي 
طويل ووثائقي(، فيما يشارك مصطفى 
الدرقاوي في المهرجان بفيلم ”أحداث 
بدون داللة«. وفي نفس التصنيف تشارك 
عموسة نسرين وآنا ليزا شولي بفيلم 
بفيلم  فروخي  تشارك  فيما   ، »ثورة« 

”ميكا“. 

تشارك فيه العديد من األفالم املغربية.. 
انطالق فعاليات الدورة الـ 27 لمهرجان واغادوغو الإفريقي لل�صينما والتلفزيون

�صانديا تاج الدين تتوج  بجائزة اأف�صل 
ممثلة في مهرجان الأردن الدولي لالأفالم

مهرجان »WeCasablanca« في حلة جديدة ببرنامج فني غني ومتنوع
يستقبل منتزه ال« فيلودروم« بالدارالبيضاء ، خالل الفترة 
مهرجان  فعاليات  الجاري،  أكتوبر  21 و24  بين  ما  الممتدة 
حلة   2021 سنة  برسم  يكتسى  الذي   ،»WeCasablanca«

جديدة، يتخللها برنامج فني غني ومتنوع.
 وسيكون الجمهور، خالل األربعة أيام من هذا المهرجان، 
الذي يدشن الموسم الثقافي للدارالبيضاء، على موعد مع لوحات 
مع  تمازج  في  بالمائة،  مائة  المغربية  الموسيقى  روائع  من 
ألوان فنية كونية تكشف مرة أخرى عن ثوابت التنوع واإلبداع 

واالنفتاح الذي يطبع هوية العاصمة االقتصادية.
ولتوسيع دائرة المشاهدة، حيث تقرر حصر عدد حضور 
الحفالت  فقرات  بث  سيتم  فإنه  شخص،   100 في  الحفالت 
الموسيقية المبرمجة على شبكات التواصل االجتماعي، كفضاء 
للتالقي بين عشاق مختلف األلوان الموسيقية من داخل المغرب 

وخارجه.
وفي عرض لمحتوى برنامج ليالي هذه الدورة، تم التأكيد 
أن فعالياتها ستستهل في 21 أكتوبر الجاري بباقة من التراث 
الثقافي المغربي، حيث سيتم السفر بأذهان وجوارح المتتبعين 
في عوالم الموسيقى األندلسية والملحون، وذلك على أنغام 
أصوات رواد المهرجان، سناء مرحاتي ومروان حاجي وعبد 

الرحيم الصويري. وفي اليوم الموالي) 22 أكتوبر الجاري(، 
سيتم تكريم الموسيقى المغربية الحديثة من خالل ثالثة مواهب 
استثنائية .. فاطمة الزهراء العروسي ولمياء زايدي ومحسن 
صالح الدين، حيث سيجتمعون في عرض فريد يستلهم أنغامه 
أشهر  عبر  وذلك  الحديثة،  المغربية  األغنية  كالسيكيات  من 
األغاني الراسخة في ذاكرة جميع البيضاويين مثل غيثة بن 

عبد السالم ، و محمود اإلدريسي ، و محمد الحياني .
العيطة  لفن  فسيخصص  المهرجان  من  الثالث  اليوم  أما 
عبر إدراج أعمال فنية من أداء مجموعة من الموسيقيين من 
يرافقون  الشعبي،  أو  والكالسيكي  الروك   : مختلف  مدارس 
 AITA في  البوعزاوي  وخالد  من سعاد حسن  كال  ذلك  في 
PROJECT »العيطة«، تحت اإلدارة الفنية لكل من عبد اهلل 

الشرادي ويوسف كريران.
فقرات  ستختتم  الواعدة،  األص��وات  أجمل  عن  وللكشف 
 Stud Live المهرجان بحفل ختامي للنسخة الثالثة من مسابقة
التي أفزرت إقصائياتها 16 مرشحا للنهائيات من أصل أكثر من 
900 مشارك عبر المنصة الرقمي الفنية، والذين ينحدرون من 
10 مدن مغربية، وعلى إثر ذلك ستستفيد المواهب المختارة 

من تدريب وتسجيل احترافي.

مواقع التوا�صل الجتماعي: الدخول المدر�صي وعلم 
النف�ض الجتماعي..  اأية عالقة؟
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النزاعات  من  األفغانية  الحكومة  عانت  لسنوات، 
السياسية والفساد، كما أساء قادة األمن القومي وإنفاذ 
القانون استغالل مناصبهم في السلطة وكانت خبرتهم 
إلى  أمريكا  توصلت  عندما  وهكذا،  معدومة.  أو  قليلة 
وجهت   ،2020 فبراير  في  طالبان  مع  الدوحة  اتفاق 
وعندما  أصال.  ضعيفة  أفغانية  لحكومة  مدمرة  ضربة 
اتخذ  االنسحاب،  في  الدولي  واملجتمع  أمريكا  بدأت 
باكستان،  وخاصة  اآلخرون،  اإلقليميون  الالعبون 
لصالح  القوى  ميزان  تحويل  لزيادة  إضافية  خطوات 
طالبان. وبالرغم من أن هذه التأثيرات الخارجية شكلت 
مستقبل البالد، لم يتكيف الفاعلون السياسيون األفغان 
على  التنافس  في  أنفسهم  القادة  هؤالء  استمر  بل 
السلطة حتى عندما قررت أمريكا سحب قواتها بالكامل، 

بدال من التخطيط ألسوأ سيناريو.
عادة لم أناقش القضايا األمنية مع الرئيس، لكن في 
أوائل غشت، بعد أن طلب مني أن أصبح وزيرا للمالية 
عندما استقال خالد بايندا وهرب من البالد، أعربت عن 
كانت  املرحلة،  هذه  في  الوضع.  تدهور  بشأن  مخاوف 
املقاطعات  عواصم  من  والعديد  الريفية  املناطق  معظم 
في شمال أفغانستان قد سقطت بالفعل بأيدي طالبان. 
ورد غني أن قوات األمن كانت بحاجة إلى ستة أشهر 
عن  منفصما  الرد  بدا  نفسها.  وتنظيم  تشكيل  إلعادة 
يجري  أنه  غني  صرح  ثم  السريع.  طالبان  تقدم  واقع 
آخرين  خارجيني  أمنيني  متعاقدين  لجلب  محادثات 
األمريكي  الجنرال  أن  من  إحباطه  عن  أيضا  وأعرب 
أفغانستان  في  األمريكية  القوات  قائد  ميلر،  أوسنت 
حتى مغادرته في 12 يوليوز، لم يناقش معه االنسحاب 
أقل من أسبوع من حديثي مع غني،  بالتفصيل. وبعد 

سقطت كابول بأيدي طالبان.
القادة  تصديق  وعدم  أمريكا  خيانة  من  املزيج  هذا 
وأي  للحكومة.  السريع  لالنهيار  الطريق  مهد  األفغان 
االعتراف  إلى  يحتاج  فظيع  خطأ  من  حدث  ملا  تقييم 
بالتقاء العوامل الخارجية والداخلية، والتي عملت على 
تعزيز بعضها البعض مع اندفاع الدولة نحو سقوطها.
مع  الدوحة  اتفاقية  أمريكا  وقعت   2020 فبراير  في 
طالبان بعد مفاوضات قادها زملاي خليل زاد عن أمريكا. 
ومنحت الصفقة الناتجة شرعية لطالبان في حني قوضت 
منظمة  مع  تتفاوض  أمريكا  كانت  األفغانية:  الحكومة 
أمنية  اتفاقية  أبرمت معه  بلدا  بينما تستثني  إرهابية 
ثنائية. كجزء من اتفاقها مع طالبان، وافقت أمريكا على 
سحب قواتها، وفي املقابل، تلتزم طالبان بعدم مهاجمة 
الترتيب  تطلب  كما  مغادرتها.  عند  األمريكية  القوات 
من  5000 سجني  إطالق سراح  األفغانية  الحكومة  من 
الحكومة على مضض. في ذلك  طالبان، وهو ما فعلته 
الحكومة  بومبيو  مايك  الخارجية  وزير  انتقد  الوقت، 
اآلن،  الكافية.  بالسرعة  لعدم إطالق سراحهم  األفغانية 
بعض هؤالء الرجال أنفسهم يشكلون أجزاء رئيسية من 

قيادة طالبان.
طالبان،  لصالح  القوى  ميزان  تحويل  خالل  من 
النهيار  الظروف  تهيئة  في  الدوحة  اتفاقية  ساعدت 
الدولة. على الرغم من أن خليل زاد دبلوماسي محنك، 
إال أنه ربما كان قريبا جدا من القضية. كان هو وغني 
في نفس برنامج تبادل الطالب الدولي في أمريكا منذ 
عقود، وهناك عداء معروف بني الرجلني. وهذا يعني أنه 
باإلضافة إلى كونها تتعلق بمستقبل دولتني، فإن صفقة 
الدوحة كانت حول شخصني. فمع ترك غني والحكومة 
أسوأ  في  الصفقة  ساهمت  الهامش،  على  األفغانية 
الجيش  لو غادر  بكثير  األفضل  كان من  نتيجة ممكنة. 
األمريكي أفغانستان ببساطة، بدال من توقيع اتفاق مع 

طالبان في طريق خروجه.
عزز الرئيس األمريكي جو بايدن املشكلة بإعالنه في 
األبيض  البيت  إلى  وصوله  من  أشهر  بضعة  غضون 
إدارة ترامب  التي تعهدت بها  أنه سيمتثل لاللتزامات 
بسحب جميع القوات األمريكية من أفغانستان بالرغم 
من أن كال من لجنة دراسة أفغانستان من الحزبني في 
بغير  األمريكية نصحا  العسكرية  والقيادة  الكونغرس، 
ذلك. في شهادة حديثة أمام مجلس الشيوخ األمريكي، 

املركزية  القيادة  قائد  ماكنزي،  كينيث  الجنرال  صرح 
 2500 على  باإلبقاء  أوصى  أنه  بوضوح  األمريكية، 
هذه  مثل  إزالة  أن  من  وحذر  أفغانستان  في  جندي 

القوات سيؤدي إلى انهيار الحكومة.
متواصل،  خارجي  بدعم  طالبان  تمتعت  املقابل،  في 
اآلمن  املالذ  توفير  هي  لباكستان  مساهمة  أهم  وكانت 
لطالبان. قال وزير الدفاع األمريكي األسبق أشتون كارتر 
في نشاط األسبوع املاضي في جامعة هارفارد: ».. لقد 
عملت طالبان من باكستان باستمرار.. وليس من قبيل 
الدين حقاني يدير املكان اآلن. أين  املصادفة أن سراج 
باكستان«.  غرب  في  املاضيني؟  العقدين  حقاني  قضى 
الباكستانية،  املخابرات  لوكالة  السابق  املدير  أن  حتى 
فايز حميد، زار كابول في 4 سبتمبر، وبدا مرتاحا تماما 
أعلنت  بيومني،  ذلك  وبعد  طالبان.  بقادة  التقى  عندما 
رئيسية  مناصب  وتضمنت  مؤقتة  حكومة  عن  طالبان 
صالت  لها  متشددة  جماعة  وهي  حقاني،  شبكة  لقادة 
أنها  على  إليها  وينظر  باكستان  إلى  ولجأت  بالقاعدة 

حليفة لوكالة املخابرات الباكستانية.
لعبت الجهات الفاعلة اإلقليمية األخرى دورا أيضا. 
بهدف  لطالبان،  باكستان  دعم  على  الصني  وافقت 
أفغانستان  في  املتصورة  الهندية  املصالح  مواجهة 
تبدو كشريك غير موثوق  أمريكا  وللمساعدة في جعل 
املركزي  البنك  فرض  عندما  سعيدة  إيران  تكن  لم  به. 
بنك  على  عقوبات  أمريكا،  من  ضغط  تحت  األفغاني، 
 .2018 عام  في  إيراني،  لبنك  أفغاني  فرع  وهو  آريان، 
كما اشتكت من بناء سدود على طول األنهار األفغانية 
التي تدفقت إلى إيران. لقد دعمت روسيا حركة طالبان 
التي جرت بني  املفاوضات  وأضفت عليها شرعية عبر 
روسيا،  واستضافتها  األفغانية  والحكومة  طالبان 

بهدف تقويض الحكومة األفغانية.
قادرة  األفغانية  الحكومة  تكن  لم  ضعفها،  وبفضل 
من  جزء  الخارجية.  القوى  هذه  أمام  الصمود  على 
املشكلة كان نهج غني للحكم. كان مهتما بتنمية الدولة 
على املدى الطويل أكثر من إرضاء الفاعلني السياسيني 
املحليني. أدى ذلك إلى خلق أعداء بني سماسرة السلطة 
املحليني الذين احتفظوا بشبكات أمنية إقليمية قوية بما 
في ذلك نائب الرئيس السابق عبد الرشيد دوستم في 
جوزجان، وعطا نور في بلخ، وإسماعيل خان في هرات. 
أن يعرف بشكل  الحسابات وكان يجب  لكنه أخطأ في 
أفضل أنه تمت اإلطاحة بأمان اهلل خان، امللك األفغاني 
عام  في  بريطانيا  عن  االستقالل  إلى  البالد  قاد  الذي 

محاولته  بسبب  عام   100 من  يقرب  ما  قبل   ،1919
إجراء إصالحات بسرعة كبيرة. رفض غني التكيف مع 

الظروف املتغيرة، وفشلت استراتيجيته في الحكم.
تفاوضت  عندما  ذلك.  في  وحيدا  يكن  لم  غني  لكن 
البالد  أمريكا مع طالبان والحقا، مع تقدم طالبان عبر 
اآلخرون  األفغان  السياسيون  يفعل  لم  كابول،  نحو 
شيئا لدعم الحكومة األفغانية وركزوا بدال من ذلك على 
على  اهلل  عبد  اهلل  عبد  تنافس  السياسي.  مستقبلهم 
نتائج االنتخابات الرئاسية في عام 2020، وأجرى حفل 
املسرح  إلى  العودة  كرزاي  أراد  كما  موازيا.  تنصيب 
يصبح  أن  إلى  يسعى  أنه  معروفا  وكان  السياسي 
رئيسا مرة أخرى في ترتيب مؤقت مع طالبان. منذ أن 
السابق  املالية  وزير  اعتقد   ،2018 في  الحكومة  ترك 
أن  بأنه يمكن  إقناع طالبان  أنه يستطيع  عمر زخلوال 
يساعدهم في الحصول على شرعية من املجتمع الدولي. 
سافر سياسيون محليون آخرون، بمن فيهم مير رحمن 
رحماني وأحمد ضياء مسعود ومحمد يونس قانوني، 
إلى إسالم أباد في اليوم الذي سقطت فيه كابول سعيا 

وراء نوع من التأثير السياسي مع طالبان.
محرك  وهو  الفساد،  من  خلفية  على  هذا  كل  حدث 
من  آخر  سأكون  الدولة.  لضعف  آخر  رئيسي  محلي 
لكن  أفغانستان.  في  فساد  هناك  يكن  لم  بأنه  يجادل 
أفغانستان كانت تحرز تقدما تدريجيا بطيئا على هذا 

الصعيد.
بني  ذلك  على  مترتب  قيادي  فشل  هناك  كان  أخيرا، 
األفغانية  الوطني  األمن  قوات  قاتلت  األمن.  مسؤولي 
األمن  لكن مستشار  املاضيني.  العقدين  بشجاعة خالل 

القومي حمد اهلل مهيب، أحد املقربني من غني، لم يكن 
لديه خلفية عسكرية أو استخباراتية وكان يصر أن تتم 
جميع التعيينات العسكرية بموافقته. في أكتوبر 2020، 
مقاطعات  شرطة  ورؤساء  مقاطعات  حّكام  مهيب  عّين 
جددا في جميع أنحاء أفغانستان، ولم يكن ملعظمهم أي 
عليها.  يشرفون  كانوا  التي  املحلية  باملجتمعات  صلة 
عالوة على ذلك، أدت التغييرات املتكررة على مستوى 
والتحوالت  االرتباك  إلى  العسكريني  للقادة  رفيع 

املستمرة في االستراتيجية.
لم يكن أي من هذه العوامل وحده مسؤوال عن انهيار 
الدولة األفغانية. لكنها تفاعلت وعززت بعضها البعض 
بطرق قاتلة في نهاية املطاف. على سبيل املثال، تفاقم 
فشل القيادة في قطاع األمن األفغاني بسبب قرار بايدن 
الدولية  القوات  لجميع  فقط  ليس  السريع  باالنسحاب 
بها.  املرتبطني  املتعاقدين  لجميع  أيضا  ولكن  املتبقية 
شراء  عن  أمريكا  توقفت  فقط،  سنوات  ثالث  وقبل 
 Mi-17 طراز  من  الصنع  روسية  هليكوبتر  طائرات 
 UH-60 طائرات  إلى  وتحولت  األفغاني  للجيش 
هناك  يكن  لم  لكن  الصنع.  األمريكية   Black Hawks
وطواقم  األفغان  الطيارين  من  كاٍف  عدد  لتدريب  وقت 
الصيانة الالزمة لتشغيل األسطول الجديد من طائرات 
الهليكوبتر األمريكية، والتي كانت طائرات أكثر تقدما 
واملقاولني،  الدولية  القوات  انسحاب  مع  وتعقيدا. 
من  قوته  إبراز  على  األفغاني  الجيش  قدرة  انخفضت 

خالل قوته الجوية بشكل كبير.
أدت تداعيات اتفاق الدوحة والشعور بالخيانة إلى 
مما  وكرزاي،  اهلل  وعبد  غني  بني  املشاحنات  تعميق 
أضعف أي شعور بوجود حكومة مركزية قوية. واصل 
حكومة  تشكيل  أجل  من  الضغط  اهلل  وعبد  كرزاي 
معارضة  إلى  وبالنظر  غني.  عارضه  ما  وهو  مؤقتة، 
خليل  أن  ورد  السالم،  مفاوضات  خالل  لغني  طالبان 
زاد شجع كرزاي وآخرين على اعتبار أنفسهم مرشحني 
ملنصب رئيس مؤقت عن طريق التفاوض. في النهاية، 
لم يكن األمر مهما. حاصرت طالبان كابول وهرب غني.

للدولة  السريع  االنهيار  أسباب  شك  بال  سنناقش 
السريع  انهيارها  إلى  أدى  ما  فهم  ولكن  األفغانية.. 
تجربتنا  من  بالتعلم  لآلخرين  النهاية،  في  سيسمح، 
وصياغة استجابات سياسية مناسبة. في نفس الوقت، 
سيتحمل املواطنون األفغان الذين لم يكن لهم رأي في 

أي من هذه األمور العواقب، مرة أخرى.

عزز الرئيس األمريكي 
المشكلة بإعالنه 

أنه سيمتثل لاللتزام 
بسحب جميع 

القوات األمريكية 
رغم أن لجنة 

دراسة أفغانستان 
من الحزبين في 

الكونغرس، والقيادة 
العسكرية األمريكية 

نصحا بغير ذلك

عندما تفاوضت أمريكا 
مع طالبان والحقا، مع 
تقدم طالبان عبر البالد 
نحو كابول، لم يفعل 
السياسيون األفغان 
اآلخرون شيئا لدعم 
الحكومة األفغانية 
وركزوا بدال من ذلك 
على مستقبلهم 
السياسي

طالبان متتعت بدعم خارجي متوا�صل 
وال�صيا�صيون ركزوا على م�صتقبلهم ال�صيا�صي

نشرت مجلة »فورين أفيرز« مقاال ألحد المسؤولين الكبار في الحكومة 
األفغانية األخيرة التي تركت البالد.

أجمل أحمدي؛ عمل مستشارا اقتصاديا أول للرئيس أشرف غني، ثم وزيرا 
للصناعة والتجارة، ومؤخرا كمحافظ للبنك المركزي

يتحدث أجمل في المقال من موقعه كمسؤول ظل على رأس مهامه حتى 
15 غشت حين دخلت قوات طالبان لكابول فقرر الهرب.

رؤية من الداخل.. لماذا انهزمت الحكومة األفغانية؟
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وتفويٍض صريح  بقراٍر صارٍم حازٍم،  اإلسرائيلي،  العدو  يريد     
مقصودٍة  وسياساٍت  ومعلومة،  مدروسٍة  وممارساٍت  واضٍح، 
أسرى  على  التضييق  واألمنية،  السياسية  قيادته  من  وممنهجٍة، 
حركة الجهاد اإلسالمي، في مختلف سجونه ومعتقالته، وتعذيبهم 
واالنتقام منهم، وقمعهم وعزلهم، وتفريقهم وتشتيتهم، ثأرًا لكرامته 
التي أهينت، وسيادته التي انتهكت، وسمعته التي لوثت، وصورته 

التي شوهت. 
عليهم،  وعلَّموا  منهم،  اإلسالمي  الجهاد  حركة  أسرى  نال  فقد 
واستهزأوا بهم، وتهكموا عليهم، وجعلوا منهم أضحوكًة يسخرون 
منهم ويتندرون عليهم، بعد أن نجحت كوكبٌة منهم بالفرار من أعتى 
سجونهم وأكثرها تحصينًا، وأحدثها بناًء وأعالها إجراءات أمنية، 
وهو سجن جلبوع، املعروف لشدة تحصينه وضبط شروطه األمنية 
بسجن الخزنة، ولكن أسرى حركة الجهاد اإلسالمي استطاعوا  أن 
يكسروا الخزنة، وأن ينقبوا الجدار، وأن يفتحوا األبواب، ويعبروا 

منها إلى الفضاء املفتوح والحرية الحمراء. 
تنفيذ  في  اإلسرائيلية  السجون  مصلحة  سلطة  تتأخر  لم 
والتعبير  غضبها،  عن  والتنفيس  قراراتها،  وترجمة  مخططاتها، 
األبطال  األسرى  مع  حققت  أن  بعد  فعمدت  وخبثها،  حقدها  عن 
إلى  العنيف،  واالنتقام  الشديد  للتعذيب  تعرضوا  الذين  الستة، 
تفريق أسرى حركة الجهاد اإلسالمي أكثر من غيرهم، وحرمتهم من 
حقوقهم املشروعة التي حققوها بالتضحية والنضال، وخاضوا من 
العديد منهم  الطعام، واقتادت  أجلها أصعب معارك اإلضراب عن 
العزلة  عليهم  وفرضت  بعيدٍة،  قصيٍة  وزنازيٍن  سريٍة  سجوٍن  إلى 
مرًة  التفكير  أو  غيرهم،  مع  التواصل  من  يتمكنوا  لئال  والوحدة، 
أخرى في محاولة الهرب من السجون والفرار من األحكام القاسية 

بحقهم.
السجان  مواجهة  قرروا  اإلسالمي  الجهاد  حركة  أسرى  لكن 
على  وأصروا  ضده،  التحدي  معركة  غمار  وخوض  اإلسرائيلي، 
الال  سياساته  وجه  في  والصمود  القمعية،  إلجراءاته  التصدي 
وقرارات  والتنكيل،  والبطش  العقاب  ممارسات  ورفض  إنسانية، 
العزل والفصل والحرمان، وأعلنوا عزمهم، فرادى وجماعات، على 
اللجوء إلى سالح األمعاء الخاوية، وخوض غمار معارك اإلضراب 
عن الطعام، واملضي فيها حتى النهاية، ولو كلفتهم املعارك املفتوحة 
حياتهم، واستنفدت صحتهم وعافية أبدانهم، فإنهم يصرون عليها 
ويتمسكون بها، إلى أن يوقفوا العدو عند حده، ويمنعوه عن غيه، 
بقوِة عزمهم،  منه  انتزعوها  التي طاملا  منه،  ويستعيدوا حقوقهم 
ومضاء إرادتهم، وصالبة مواقفهم، ووحدة صفهم، وتالحم األسرى 

معًا، واتفاقهم على برنامٍج واحٍد وخطٍة مشتركٍة.
عددهم  يناهز  الذين  الفلسطينيون  واملعتقلون  األسرى  يدرك 
العدو  من  مستهدفون  جميعًا  أنهم  وأسيرة،  أسيٍر  آالف  الخمسة 
الصهيوني، وأنه يحقد عليهم جميعًا وال يفرق بينهم، وال يميزهم 
عن بعضهم أو يفاضل بينهم، وأنهم وإن اختلفت أحزابهم وتباينت 
أيديهم  الكثير منهم بأنهم خطرون، وأن  فإنه يصنف  تنظيماتهم، 
لدى  كبيرة  بأضرار  وتسببت  أذًى  ألحقت  وقد  بالدماء،  ملطخة 
يقبل  ولن  عنهم،  اإلفراج  ينوي  ال  فإنه  لهذا  اإلسرائيلي،  املجتمع 

بمبادلتهم، وال يفكر بالتخفيف عنهم أو تحسني شروط اعتقالهم.
الوطنية  االعتقالية  اللجان  وقادة  واملعتقلني،  األسرى  ممثلو  قرر 
أال  الفلسطينية،  والفصائل  القوى  مختلف  يمثلون  الذين  العليا، 
يتركوا أسرى حركة الجهاد اإلسالمي يخوضون املواجهة وحدهم، 
ويتصدون للممارسات اإلسرائيلية القمعية بمفردهم، وأعلنوا أنهم 
التي فرضت  املعركة  يتخلوا عنهم في هذه  سيكونون معهم، ولن 
عليهم، وسيشكلون معهم جبهة وطنيًة موحدة، تضم أسرى جميع 
وسيتحدون  موحدين،  املعركة  وسيخوضون  والفصائل،  القوى 
لقراراِت مصلحة السجون  إدارة السجون متوافقني، وسيتصدون 
وضباط املخابرات بثباٍت، ليقينهم أن دورهم قادم، وأن استهدافهم 
ويتآمر  بهم  بهم جميعًا ويغدر، ويمكر  يتربص  العدو  وأن  مؤكٌد، 
عليهم، إال أنه غير قادر على مواجهتهم، وإن بدا أنه األقوى واألكثر 

تماسكًا وثقًة بنفسه وبقدراته.
السجون  في  الفلسطينيون  واملعتقلون  األسرى  يدرك  ربما 
بأسرى  وتنكيله  بانتقامه  يريد  العدو  أن  اإلسرائيلية،  واملعتقالت 
الجهاد اإلسالمي، التعمية على فشله، والتعويض عن عجزه، وستر 
ولهذا  البطولية،  الفرار  عملية  بها  أصابته  التي  ومخازيه  عيوبه 
تنظيميٍة  لبنيٍة  كامٍل  تفكيك  إلى  خطيرٍة  سابقٍة  في  يخطط  فهو 
فلسطينيٍة، فهو بإجراءاته التي اتخذها ضد أسرى حركة الجهاد 
اإلسالمي، التي قضت بعزلهم وتشتيتهم وتفريقهم ومنع اجتماعهم 
بأكثر من أسيرين في أي غرفة، فهو يريد إنهاء الحالة التنظيمية 
االتصال  أواصر  وقطع  لتجمعهم،  الحزبية  الهوية  وشطب  لهم، 
هيكليته  على  والقضاء  تنظيمهم  وتفكيك  بينهم،  التواصل  وسبل 

اإلدارية والتنظيمية.
أعلنها  التي  الصهيوني،  العدو  مع  املفتوحة  املعركة  هذه  أمام 
سافرًة عنيفًة ضد أسرى حركة الجهاد اإلسالمي، ينبغي على الكل 
الحزبية  وتصنيفاتهم  انتماءاتهم  بكل  مكان،  كل  في  الفلسطيني 
جهودهم  يوجهوا  وأن  طاقاتهم،  كل  يوظفوا  أن  والسياسية، 
للتضامن مع األسرى عمومًا، والدفاع عن قضيتهم العادلة، والعمل 
وجه  على  واالهتمام  اعتقالهم،  شروط  تحسني  أو  تحريرهم  على 
الخصوص في هذه املرحلة بأسرى حركة الجهاد اإلسالمي، الذين 
يتعرضون ألبشع عملية بطٍش وتنكيٍل ضدهم، فال نتركهم وحدهم، 
وال نتخلى عنهم، وال نستخف بمعاناتهم، وال ندخر جهدًا في الدفاع 
بالعزة  عالية، وأشعرونا  رفع خمستهم رؤوسنا  فقد واهلل  عنهم، 
والكرامة، وكتبوا لنا على هام الزمان بفرارهم املستحيل آياٍت من 

العز والفخار.  
فإن  العسكرية،  وكتائبها  أذرعها  بكل  الفلسطينية  املقاومة  أما 
عليها الدفاع عن األسرى دفاعها عن املسرى، فكالهما قضية مقدسة 
والنضال  بينهما  الجمع  على  العمل  وينبغي  الفلسطينيني،  لدى 
من  أسيٍر  آخر  يخرج  حتى  املقاومني  عيون  تنام  فال  أجلهما،  من 
أهله  برؤية  عيونه  وتكتحل  حريته،  وتتحقق  العدو،  سجون 
ومصافحة أحبته، ويقبل يد أمه ويعانق أخته، ويضم بني ذراعيه 
أطفاله الصغار وأبنائه الذين صاروا كبارًا، فهذا وعٌد نترقبه، وأمٌل 

نعيشه، ورجاٌء نعمل معه ونسعى إليه.

moustafa.leddawi@gmail.com

عاش املغاربة قاطبةعلى إيقاع التناغم واالنسجام والتفاعل مع تسارع 
األحداث التي عاشتها اململكة املغربية طيلة الخمس السنوات األخيرة. 
السياسة  في  واضح  لتحول  دشنت  التي  والوقائع  األحداث  وهي 
الخارجية للمملكة أفقيا وعموديا، في العالقة مع الوضع الشاذ واملتأزم 
والخالفات  واملآسي  الحروب  في  الغارق  العربي-  الوضع  يعرفه  الذي 
والكبيرة  جغرافيا  الصغيرة  للدول  أدوار  وبروز  واملتعددة،  الثنائية 
ماليا-، وسواء في العالقة مع املحيط اإلقليمي الذي تحول بقدرة قادر إلى 
مركز اهتمام دولي، في ظل مؤشرات الالستقرار واالستهداف املمنهج من 
طرف التنظيمات اإلرهابية وانتعاش أدوارها بهذه املنطقة التي صارت 
مركز جذب لها، و سواء في العالقة مع القوى العاملية املؤثرة في املشهد 
للعب  اململكة  القاري وعودة  البعد  العالقة مع  الدولي،  وكذا من خالل 
دورها على الصعيد اإلفريقي بروح التعاون والبحث عن املصلحة على 
من  كل  مع  الثنائية  العالقات  تجاهل  يمكننا  ال  كما  رابح-رابح،  قاعدة 
في  الحاصل  الجدل  الجزائر وحجم  أخيرا  و  وأملانيا  وفرنسا  إسبانيا 

كنه هذه العالقات.
في خضم هذا التحول في السياسة الخارجية املغربية، وقف املغاربة 
والدهشة  املفاجأة  بني  جمعت  دولتهم،  ملسار  جديدة  صورة  على 
والترحيب، الناجم عن قوة املواقف املغربية من كل قضية تواجه اململكة 
على الصعيد الدولي، املتسمة بالندية والصالبة والثبات على املصلحة 
مصلحة  عن  املدافعة  املغربية  الخارجية  السياسية  وثوابت  الوطنية 

الدول والشعوب وسيادتها .
 8 ل  التشريعية  الدورة  افتتاح  بمناسبة  امللكي  الخطاب  شكل  لقد 
املغربية،  اململكة  تواجه  التي  بالتحديات  ملكيا  إقرارا   ،  2021 أكتوبر 
وهو إقرار ينم عن حقيقة ومعرفة بخبايا األمور وفي نفس األمر إشراكا 
للمغاربة على مستوى الحق في املعلومة، أن بالدنا تتعرض للمؤامرات 
امللكي   الخطاب  عليها  أكد  التي  األولويات  أولى  وبالتالي  والتهديدات، 
»  تعزيز مكانة املغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، السيما في ظرفية 

مشحونة بالعديد من التحديات واملخاطر والتهديدات«.
إن التركيز على مصطلحات من قبيل التحديات واملخاطر والتهديدات ، 
لم تأت من قبيل الصدفة، بل كانت موجهة للشعب املغربي قصد االطالع 
وعلينا  عليها  يفرضه  وما  اململكة  بها  تمر  التي  العامة  الوضعية  على 
الديمقراطي  للمسلسل  جماعي  وإنجاح  داخلية  تعبئة  من  الوضع  هذا 
وتفعيال وتنزيال للنموذج التنموي الذي على أساسه ستتحقق الكرامة 
والعدالة، وفي صلبها الدولة الديمقراطية االجتماعية، كمدخل أساسي 
التي  منها  امليؤوس  املحاوالت  كل  وصد  والتحديات  الرهان  لربح 

تستهدف الوحدة الترابية والوطنية.
بلغة  استراتيجيته  على  املغرب  شدد  األخيرة،  سنوات  الخمس  طيلة 
صريحة وواضحة في اتجاه تحصني وضع اململكة على الصعيد اإلقليمي 
والدولي، في ظل عالم من املتغيرات العميقة والصراعات الدولية البارزة 
الصيني،  األمريكي  الصراع  رأسها  وعلى  الكبرى،  العاملية  القوى  بني 
األمريكي الروسي، األمريكي األوروبي، والتحوالت التي يعرفها االتحاد 
األوربي بعد الخروج البريطاني منه وصعود الخطاب اليميني املعادي 
للهجرة والداعي لالنكماش داخل الحدود الوطنية التقليدية، وماعكسه 
الشرق  في  وخاصة  الدول،  من  للعديد  تحول  من  الدولي  الوضع  هذا 
ميدان  إلى  وآسيا  إفريقيا  وشمال  العربية  الجزيرة  وشبه  األوسط 
ومالي  والعراق  واليمن  سوريا  من  كل  في  الصراع  هذا  حجم  يعكس 
والسودان وليبيا ولبنان وأفغانستان والتطورات الخطيرة في كل من 
بحر الصني الشرقي والجنوبي، وكذا وضوح األطراف الدولية في األزمة 
األذربيجانية-األرمينية، كلها محطات تعكس بامللموس صراعات القوى 
الكبرى والبحث عن تموقعات جيواستراتيجية جديدة من أجل تركيع كل 
طرف لآلخر تحافظ فيه الواليات املتحدة االمريكية على موقعها املتقدم 
عامليا في مقابل بروز مؤشرات على تقدم صيني مرتقب قد يهدد املصالح 

االقتصادية واالستراتيجية األمريكية.
الصعيدين  على  املغربية  اململكة  مكانة  تعزيز  الستراتيجية  وتثبيتا 
في  سيادي  وطني  قرار  اتخاذ  إلى  اململكة  عمدت  والخارجي،  الداخلي 
يناير من سنة 2020 عبر مصادقة البرملان املغربي عليه، ويتعلق األمر 
الحدود  فيها  بما  للكويرة  املغربية من طنجة  البحرية  الحدود  بترسيم 
البحرية املتاخمة لجزر الكناري، والتي شكلت العنصر الخفي في األزمة 
املغربية اإلسبانية ملا تحتويه املنطقة، حسب تقارير صحفية، التي أكدت 
على وجود جبل »تروبيك« البركاني، املكتشف على بعد كيلومترات من 

السواحل املغربية التي شملها الترسيم، واملحتوي على حجم كبير من 
املعادن النفيسة على عمق 1000 متر تحت سطح البحر، واحتياطيات 
هائلة من املعادن والغازات والثروات الطبيعية، من أبرزها التيلوريوم 
عناصر  وهي  والليثيوم،  والفاناديوم  والرصاص  والنيكل  والكوبالت 
تستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية واللوائح الشمسية 

والهواتف الذكية.
مبدأ  ترسيخ  على  األخيرة  السنوات  الخمس  طيلة  اململكة  عمدت  كما 
التعاون جنوب-جنوب ، من خالل العودة املغربية لالتحاد اإلفريقي في 
يناير من سنة 2017 معززا بذلك مكانته داخل القارة اإلفريقية، وهنا ال 
بد لإلشارة أن هذه العودة ترافقت مع زيارة جاللة امللك للعديد من الدول 
اإلفريقية حيث عقد إبانها العديد من االتفاقيات الثنائية في كل مجاالت 
التعاون االقتصادي واملالي واالجتماعي والسياسي،  وحسب ما كشف 
عنه  املعهد امللكي للدراسات االستراتيجية، أن جاللة امللك محمد السادس 
قام بـ48 زيارة رسمية إلى الدول اإلفريقية خالل 18 عاما، شملت العديد 
من دول منطقة الغرب ، وكذا شرق وجنوب القارة اإلفريقية، جعل مجال 
الحضور املغربي يمتد ليشمل منطقة واسعة من القارة اإلفريقية، وهو 
25 قنصلية بكل  افتتاح  ما أسفر عن نتائج سياسية كبيرة تمثلت في 
من العيون والداخلة أغلبها من دول القارة اإلفريقية بما يشكل ذلك من 

اعتراف صريح وعلني بالسيادة املغربية على صحرائه.
وشعبيا  سياسيا  و  دبلوماسيا  عالية  بحنكة  املغربية  الدولة  واجهت 
املؤسسات  تستهدف  التي  والهجومات  التهديدات  كل   تزال،  ال  و   ،
الوطنية قصد إضعافها ومعها إضعاف املسار التصاعدي لألدوار التي 
تلعبها ويمكن أن تلعبها مستقبال اململكة املغربية على الصعيد اإلقليمي 
والجهوي ، وكانت املؤسسة األمنية من بني هذه املؤسسات املستهدفة 
ملا صارت تحققه من إنجازات ومهام ونجاحات على الصعيد الدولي في 
مجال محاربة اإلرهاب و االتجار في البشر واملخدرات، جعل منها شريكا 

أمنيا موثوقا مع غالبية دول العالم.
شكل اإلبقاء على وزير الخارجية والتعاون املغربي ناصر بوريطة في 
 8 ل  التشريعية  االنتخابات  على  املنبثقة  الجديدة  الحكومية  التشكيلة 
وللمنتظم  لجيراننا وشركائنا وأعدائنا  2021، رسالة سياسية  شتنبر 
وعن  مصالحه  عن  الدفاع  نهج  نفس  على  مستمر  املغرب  أن   ، الدولي 
قضاياه العادلة بكل مسؤولية وعلى قاعدة احترام سيادة الدول وعدم 
املغرب  جر  الدول  بعض  حاولت  مهما  الداخلية  شؤونها  في  التدخل 
إلى تغيير نهجه، وأنه رغم امتالكه لشبكة قوية من العالقات الواسعة 
والقوية  والتي تحظى فيها اململكة بالثقة واملصداقية، يبقى املغرب دولة 
تعامل  قواعد  ظل  في  الحلول  وإيجاد  والتفاعل  للتشاور  املمدودة  اليد 
ستمثل  التي  املغربية  للدولة  السيادي  والتدبير  القرار  تحترم  جديدة 
منطلقا غير مسبوق لتدشني مرحلة جديدة على أساس االحترام املتبادل  

والثقة والشفافية. 
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د.مصطفى املغرب الذي يفاجئنا
يوسف 
اللداوي

اأ�سرى اجلهاِد الإ�سالمي 
بني النتقام الإ�سرائيلي 

والت�سامن الفل�سطيني

ليس غريًبا أن  يجر القائد العسكري الذي قتل مواطنا أعزل بدم بارد 
لغم  فخ  إلى  عسكريني  ثقاب،  عود  عن  باحثا  يتسكع  خرج  أنه  ملجرد 
املغرب  مع  الحدود  على  جزائرية  دورية  أفراد  أحد  في  انفجر  تقليدي 

قبل أيام.
يدعى  الجزائري  الجيش  في  سابق  ضابط  نشر  سنة  عشرين  فقبل 
لحبيب سويدية كتابا بعنوان "الحرب القذرة" عن العشرية السوداء في 
الجزائر يحكي قصة اغتيال مواطن على يد قائده برتبة كولونيل انذاك، 
سعيد شنقريحة، بدم بارد، يقول الكاتب في العام 1994 ارتكب رئيس 
"لقد  أمام جنوده:  بارد  بدم  الحالي، جريمته  الجزائري  الجيش  أركان 
أعدم دون سبب رجال مدنيا أعزل برصاصة في الرأس" )بقية التفاصيل 

في الصفحات 128-127 من املؤلف(.

خالل العشرية السوداء أرسلت املخابرات العسكرية عناصر من أفراد 
مكثف  لتكوين  خاللها  خضعوا  الشمالية  كوريا  في  للتدريب  الجيش 
جعلهم يتقنون لعبة االختباء في شخصية الجماعة اإلسالمية املقاتلة 
لتنفيذ عمليات اغتيال ضد الجزائريني اآلمنني واتهام الجماعة بتنفيذ 
توجيه  العسكر  نظام  على  االستراتيجيا  هذه  سهلت  االغتياالت.  هذه 
بعد  العسكري  النظام  واجهوا  الذين  املسلحة  الجماعة  ألفراد  االتهام 
انقالبه على االنتخابات. طبعا، املفارقة هنا أن الجماعة املسلحة يفترض 
ان تقتل الناخبني الجزائريني الذين صوتوا لإلسالميني بأغلبية ساحقة 
في انتخابات 1991. الحقا أحدث هذا املخطط الجهنمي وعبر وحدات 
خاصة تلقت تدريبها في كوريا الشمالية حالة من الفوضى في البالد، 

فال أحد يعرف من يقتل من؟
بعد أن تخلص من الجنرال قايد صالح وأعاد تجميع الطغمة العسكرية 
من الحرس القديم أمثال خالد نزار وزير الدفاع أيام الحرب األهلية في 
مخابرات  في  العسكرية  الدائرة  مدير  مدين  توفيق  والجنرال  الجزائر 
املغرب،  تجاه  دفينني  وحقد  غل  عن  شنقريحة  الجنرال  أبان  الجيش، 
حتى إنه في أحد اجتماعات املجلس االعلى لألمن غادر مقر االجتماع 
غاضبا واصفا الرئيس ومن معه بالجبناء الذين يتخوفون من الدخول 

في حرب مع املغرب!
باملقابل، ولتنفيذ مخطط الفوضى في املنطقة كان لزاما على الطغمة 
الكراهية  خطاب  يروج  دبلوماسي  جهاز  على  تعتمد  أن  العسكرية 
القديم يفتعل  واالدعاءات املفبركة ضد املغرب، دبلوماسي من الحرس 
األحداث لتبرير مخاطرات العسكر. وقع االختيار على رمضان لعمامرة 
أو "مفتعل الحرائق" كما وصفته الصحيفة الفرنسية جون افريك. فبدأ 

الدبلوماسي الجزائري تنفيذ مخطط افتعال األزمات.
املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  وجد  وسياقاته  التموقع  هذا  ظل  في 
لم  كبير،  بحذر  الخارجية  في  وزيره  طموح  مواجهة  في  نفسه  تبون 
العبثية  مقامراتهم  في  الجنراالت  مسايرة  إال  خيار  من  للرئيس  يترك 
ليس  والدفاع(  الخارجية  وزيرا  )تحالف  السيناريو  هذا  املغرب.  ضد 
وقع سنوات  عما  كثيرا  يختلف  ال  فهو  الجزائرية،  الحالة  على  جديدا 
انذاك،  الخارجية  وزير  بوتفليقة،  الراحل  اشتكى  يومها  السبعينات، 

أن  بدعوى  حينها  بومدين  هواري  الدفاع  لوزير  بنبلة،  أحمد  الرئيس 
الرئيس بنبلة يريد ان يبعده عن وزارة الخارجية. يومها قرر بومدين 
منع رئيس الدولة من حضور اجتماع رسمي، تاله االنقالب الذي أطاح 
بإدراك  تبون  الرئيس  يستحضره  نفسه  السيناريو  بنبلة.  بالرئيس 
فيه  أذاعت  الذي  اليوم  منذ  األجندة  لهذه  اختاره  العسكر  أن  مسبق 
الجزائري صوره وهو وزير لإلسكان حينها،  العمومي  قنوات اإلعالم 
مذلوال خانعا يبهدله الوزير األول عبد املالك سالل أمام عدسات الكاميرا.
نشرته  ما  حقيقتها  اكدت  فرضية  العسكر،  رهينة  تبون  الرئيس 
الفرنسي  للرئيس  تصريحات  عن  نقال  الفرنسية  جريدة"لوموند" 
ايمانويل ماكرون الذي خاطب طالبا فرنسيني وجزائريني في اجتماع 
نظام  رهينة  تبون  الرئيس  "إن  بالقول  الريع،  وذاكرة  فرنسا  حول 
السياسية  العالقات  مشكلة  يكشف  التوصيف  هذا  متحجر".  عسكري 
تبعية  وضعية  في  السياسية  السلطة  وُيظهر  الجزائر،  في  العسكرية 
الرئاسية  االنتخابات  يكشف صورية  كما  العسكرية،  للطغمة  وارتهان 

الفاقدة الشرعية سلفا.
التغلغل  ورقة  لعب  إلى  اليوم  الجزائر  في  الحاكم  العسكر  يسارع 
الروسي في إفريقيا وهو يصور ذلك على أنه تحالف استراتيجي بني 
وزير  إرسال  إلى  العسكر  نظام  سارع  ذلك  وألجل  وموسكو،  الجزائر 
خارجيته إلى مالي القتراح تمويل دخول مرتزقة "فاغنر" الروسية لهذا 
البلد اإلفريقي نكاية في فرنسا وضدا على العملية السياسية والعسكرية 
التي ترعاها القوات الفرنسية بدعم بلدان الساحل الخمسة. لكن الروس 
ال يتحمسون كثيرا لشطحات نظام عسكري بدون سند شعبي، متقلب 

مواقفيا، هش اجتماعيا وأضعفه الحراك الشعبي.
للمقامرات الجزائرية في املنطقة تاريخ طويل، لم تسلم منها موريتانيا 
عسكرية  ثكنة  على  هجمات  الجزائرية  املخابرات  أجندة  نفذت  حني 
ثوارها عن رحالت  الذي كشف  ليبيا  2007، وال  مالي سنة  في شمال 
الليبية،  الثورة  القذافي ضد  للقتال مع  تنقل مرتزقة  طائرات جزائرية 
وبعد موقف السلطات الفرنسية تسليم العقل املدبر للعملية اإلرهابية 
املغربية،  للسلطات   ،1994 سنة  بمراكش  آسني  فندق  في  نفذت  التي 

سوف تنكشف حقائق جديدة مقرفة ال محالة.

مقامرات نظام الع�سكر اجلزائري باملنطقة

إحسان الحافظي

رشيد قنجاع

 حتقيق منو بن�سبة %7.1 رهني بتعميم احلماية الجتماعية وال�ستقرار الأمني والجتماعي

جميل جدا أن نطمئن شيئا ما على مستقبل بلدنا وتحسن نسبة 
التي  األزمات الصحية واالقتصادية  بالتدريج من  النمو والخروج 
فرضتها علينا جائحة كورونا، مثل كل االقتصادات العاملية املتقدمة 
أو الناشئة، خصوصا وأن الشعب املغربي مثل الطفل الصغير دائما 

ينتظر بشغف خبرا يسعده ويعيد إلى نفسه الثقة والطمأنينة. 
 تحليل التقرير السنوي الجديد رقم 53 للمركز املغربي للظرفية، 
الذي يتوقع  نموا بنسبة 7,1 في املائة برسم 2021، ويستعرض 
توقعات  وكذا   ،2020 لسنة  واالجتماعية  االقتصادية  الحصيلة 
االقتصاديني  الفاعلني  كل  يجعل   ،2021-2022 لسنتي  وتأطير 

النمو  هذا  تحقيق  وإمكانية  كيفية  عن  تساؤالت  عدة  يطرحون 
والعالم مازال يعيش ويترقب مصير الفيروس اللعني » كوفيد«،

بالغ  في  أوضح  للظرفية  املغربي  املركز  أن  نجد  الصدد  هذا  في 
والوتيرة  الصحية،  الظروف  تحسن  أن  التقرير،  صدور  حول  له 
استئناف  إلى  للفاعلني  الكبير  والتطلع  التلقيح،  لحملة  املتنامية 
في  يلوح  الذي  القوي  والنمو  الجيد،  الفالحي  واملوسم  النشاط، 
بانتعاش  تبشر  عوامل  كلها  العاملي،  لالقتصاد  بالنسبة  األفق 

ملموس لالقتصاد الوطني سنة 2021.
  7.1% بنسبة  نمو  تحقيق  أن  نستنتج  املعطيات  لهذه  استنادا 

املتوقع حسب نفس التقرير ناتج عن :
* إنجاح حملة التلقيح ضد كوفيد 19 الذي أعطى انطالقتها جاللة 

امللك محمد السادس وانخرط فيها املغاربة » مبادرة ملكية«.
*التطلع إلى موسم فالحي جيد.

النشاط  استئناف  في  واملستثمرين   االقتصاديني  الفاعلني  ثقة   *
االقتصادي وانتعاشه .

من  يحذر  للظرفية  املغربي  املركز  أن  نجد  التقرير  نفس  في  ولكن 
أن  تعافي اآللة اإلنتاجية ينبغي أال يغفل املخاطر املاكرو اقتصادية 
التي يحتمل ظهورها في سنتي 2021 و 2022، موضحا أن سنة 
في  املائة،  في   4.1 بحوالي  النمو  معدل  باستقرار  2022 ستتميز 

ضوء الشكوك التي تساور أذهان الفاعلني االقتصاديني.
تحذير في محله ألن نجاح كل املشاريع البد وأن يأخذ بعني االعتبار 
تحليالتنا  في  طوباويني  نكون  ال  حتى  واملخاطر  املجازفة  نسبة 

االقتصادية املستقبلية. 
كل  أن  يالحظ  للمغرب  واالقتصادي  السياسي  للشأن  املتتبع 
للملك محمد السادس تعطي حيزا مهما للعيش  الخطابات امللكية 

من  يتحقق  ضخمة  مشاريع  وبعرض  املغربي  للمواطن  الكريم 
خاللها:

تعزيز مكانة املغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، السيما في ظرفية 
مشحونة بالعديد من التحديات واملخاطر والتهديدات.

  االستقرار األمني، الحماية االجتماعية، واإلقالع االقتصادي.
في هذا الصدد  ال بد وأن نستحضر دور صندوق محمد السادس 
لالستثمار الذي يعد أحد األدوات االستراتيجية لسياسة االنتعاش، 
من خالل تعبئة املوارد املالية للدولة واملقاوالت العمومية والقطاع 

الخاص.
الذي  االجتماعية  الحماية  بتعميم  رهني  اقتصادي  نمو  تحقيق 

اعتبره جاللة امللك محمد السادس رهان العقد الحالي.
بتعميم الحماية االجتماعية سنضمن استمرار االستقرار األمني، 
بضمان  وذلك  املغرب،  به  يتميز  الذي  واالجتماعي،  االقتصادي 
واملتوسطة،  الصغرى  املقاولة  الحرة،  املهن  أصحاب  استقرار 
والفالحني والحرفيني والتجار، وهيكلة وتنظيم القطاع غير املهيكل.
تفاؤل وثقة في االستقرار األمني واالقتصادي واالجتماعي للمغرب  
بمناسبة  األخير  خطابه  في  السادس  محمد  امللك  جاللة  لخصه 
الوحدة  وألعداء  للعدميني  قوية  رسالة  موجها  البرملان  افتتاح 
يعرف  الوطني  االقتصاد  أن  مؤكدا«  املغربية  للمملكة  الترابية 
وتراجع  األزمة،  لهذه  املسبوقة  غير  اآلثار  رغم  ملموسا،  انتعاشا 

االقتصاد العاملي عموما.
فبفضل التدابير التي  أطلقناها، من املنتظر أن يحقق املغرب، إن 
شاء اهلل، نسبة نمو تفوق 5.5 في املائة سنة 2021. وهي نسبة لم 
تتحقق منذ سنوات، وتعد من بني األعلى، على الصعيدين الجهوي 

والقاري.«

إدريس العاشري

الكلمات   المسهمة12
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

الثالثاء 19 أكتوبر 2021 املوافق 12 ربيع األول 1443 العدد 12.971

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأكتوبرربيع األولاأليام

111806:1013:2116:2718:5820:11اإلثنين

121906:1013:2116:2618:5620:10الثالثاء

132006:1113:2016:2518:5520:09األربعاء

142106:1213:2016:2418:5420:08الخميس

152206:1313:2016:2318:5320:07الجمعة

162306:1313:2016:2318:5220:06السبت

172406:1413:2016:2218:5120:05األحد



CMJN

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الثالثاء ـ األربعاء ـ الخميس 21/20/19 أكتوبر 2021 املوافق 14/13/12 ربيع األول 1443 العدد 12.972

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد البحري  
والتنمية القروية واملياه والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة

إعالن عن طلب عروض  مفتوح 
في جلسة  عمومية
رقم: 2021/31/ق.ا

الساعة  على   2021/11/15 في 
قاعة  في  سيتم  صباحا   10
الجهوي  باملكتب  االجتماعات 
الكائن  لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
السادس   محمد  شارع   16 ب 
املتعلقة  األظرف  فتح  بالجديدة 
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
ألجل: أشغال تهيئة مواقع محطات 

الضخ بمحيط دكالة 
من  العروض  ملف  سحب  يمكن 
الجهوي  باملكتب  الصفقات  مكتب 
 16 لدكالة،  الفالحي  لالستثمار 
 - الجديدة  السادس،  شارع محمد 

املغرب.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
ألف  )أربعون  ,40.000درهم 
الخدمات  تقدير  كلفة  درهم(. 
محددة من طرف صاحب املشروع 
1.926.958,08درهم  مبلغ   في 
وستة  وتسعمائة  )مليون 
وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية 
وخمسون درهم وثمان سنتيمات( 

مع احتساب الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
الصفقات  نظام  من  و31  و29 
لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
بتاريخ  الصادر  لدكالة  الفالحي 
رقم1   وتعديليه   2014/03/11

ورقم2.
ويمكن للمتنافسني: 

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   >

بإفادة  مشفوعة  املضمون  البريد 
الجهوي  املكتب  إلى  االستالم 
الكائن  لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
السادس،  محمد  16شارع  ب  

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

الجديدة- املغرب،
ببوابة  إلكترونيا  إيداعها  إما   >

صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

< إما تسليمها لرئيس لجنة طلب 
العروض عند بداية الجلسة و قبل 

فتح األظرفة.
وقد تقرر القيام بزيارة إلى املواقع  
الساعة  على   2021/11/02 يوم 
واالنطالقة  صباحا  العاشرة 
الجهوي  املكتب  مقر  من  ستكون 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 

بالجديدة
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
 12 املادة  في  املقررة  تلك  بها هي 

و13 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3915/ا.د

*************
اململكةاملغربية

وزارةالفالحة والصيدالبحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات

املكتب الجهوي 
لالستثمارالفالحي لدكالة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2021/32/م.ج.ا.ف.د/م.و.ع
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى
على   2021/11/15 يوم  في 
في  سيتم  الساعة11صباحا 
الجهوي  باملكتب  قاعةاالجتماعات 
لدكالةالكائن  لالستثمارالفالحي 
محمدالسادس  شارع   16 ب 
بالجديدة فتح األظرفةاملتعلقة بطل 
أشغال  أجل:  من  بعروضاالثمان 
صيانةاملساحات الخضراء التابعة 

لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
الفالحي لدكالة

العروض  طلب  ملف  نسحب  يمك 
العامة  الوسائل  بمصلحة  
الجهوي  للمكتب  التابعة 
لدكالةالكائن  لالستثمارالفالحي 
الجديدة  خلدون،  ابن  بشارع 
بوابة  من  أوتحميله  املغرب،   -

صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

حدد مبلغ الضمان املؤقت في سبعة 
آالف درهم )7000٫00درهم(

لكلفة  املشروع  تقديرصاحب 
ثالثمائة  في:  محددة  األشغال 
وثمانمائة  وخمسونألف  واثنني 
مع  )352.800,00درهما( 
القيمة  على  لضريبة  احتسابا 

املضافة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
الصفقات  نظام  من  و31  و29 
لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
بتاريخ  الصادر  لدكالة  الفالحي 
رقم1   وتعديليه   2014/03/11

ورقم2.
ويمكن للمتنافسني: 

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

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

الجديدة- املغرب.
ببوابة  إلكترونيا  إيداعها  إما   >

صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

< إما تسليمها لرئيس لجنة طلب 
العروض عند بداية الجلسة وقبل 

فتح األظرفة.

وقد تقرر القيام بزيارة إلى املواقع  
الساعة  على   2021/11/01 يوم 
من  واالنطالقة  صباحا  العاشرة 
للمكتب  العامة  الوسائل  مصلحة 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 

لدكالة بالجديدة.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة 12و 

13 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3916/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري  
والتنمية  القروية واملياه 

والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  مفتوح

رقم: 2021/33/ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى
على   2021/11/15 يوم  في 
سيتم  زواال  عشر  الثانية  الساعة 
باملكتب  االجتماعات  قاعة  في 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
16 شارع محمد  الكائن ب  لدكالة 
األظرفة  فتح  بالجديدة  السادس 
بعروض  العروض  بطلب  املتعلقة 
وتركيب  توريد  أجل:  من  أثمان 
الجهد  كهربائية منخفضة  معدات 
في محطات الضخ ز1 وبير العبيد 
اسماعيل  وسيدي  وبولعوان 
السفلي  باملدار   2 وغرب  توسعة 

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

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

حدد مبلغ الضمان املؤقت في ستة 

آالف )6000,00درهم(.
املشروع  صاحب  تقدير 
في:   محددة  األشغال  لكلفة 
ألف  وخمسون  وستة  خمسمائة 
مع  ومائتي)556.200,00درهم( 
القيمة  على  الضريبة  احتساب 

املضافة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
للمواد27   ملقتضيات  مطابق 
الصفقات  نظام  من  و31  و29 
لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
بتاريخ  الصادر  لدكالة  الفالحي 
رقم1   وتعديليه   2014/03/11

ورقم2.
ويمكن للمتنافسني: 

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

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

الجديدة- املغرب،
< إما إيداعها الكترونيا عن طريق 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

< إما تسليمها لرئيس لجنة طلب 
العروض عند بداية الجلسة وقبل 

فتح األظرفة. 
واملنشورات  التقنية  الوثائق  إن 
ملف  يستوجبها  التي  واملذكرات 
إيداعها  يجب  العروض  طلب 
الجهوي  للمكتب  الضبط  بمكتب 
الكائن  لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
 - السادس  محمد  محج   ،16 ب 
أقصاه  اجل  في  املغرب  الجديدة، 
2021/11/12 قبل الساعة الرابعة 

بعد الزوال.
األشغال  موقع  إلى  زيارة  تنظم 
الساعة  على   2021/11/03 يوم 
من  واالنطالق  صباحا  العاشرة 

مقر املكتب الجهوي.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
 12 املادة  في  املقررة  تلك  بها هي 

من قانون االستشارة.
ع.س.ن/3917/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة

إعالن عن طلب العروض
رقم: 2021/34

- املقاوالت الصغرى واملتوسطة -
في 2021/11/15 على الساعة 13 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم  زواال 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
فتح  بالجديدة  لدكالة  الفالحي 
العروض  بطلب  املتعلقة  األظرفة 
من أجل: شراء فحول أغنام منتقاة 

من صنف معترف به.
من  العروض  ملف  سحب  يمكن 
الجهوي  باملكتب  الصفقات  مكتب 
لدكالة،  الفالحي  لالستثمار 
16شارع محمد السادس، الجديدة 

- املغرب.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
آالف  )عشرة   10.000,00درهم 

درهم(.
القصوى  امليزانية  حددت  وقد 
الرسوم،  احتساب  مع  املتوقعة، 
لتنفيذ األشغال املزمع إنجازها من 
مبلغ  في  املشروع  صاحب  طرف 
ألف  وسبعون  إثنان  و  ستمائة 
مع  )672.000,00درهم(  درهم 

احتساب الرسوم.

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 ،27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
الصفقات  نظام  من  و31   29
لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
بتاريخ  الصادر  لدكالة  الفالحي 
رقم1   وتعديليه   2014/03/11

ورقم2.
ويمكن للمتنافسني:

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   >
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور أعاله.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   >
باملكتب  الخاص  الضبط  بمكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
السادس   محمد  16 شارع  لدكالة، 

الجديدة- املغرب،
البريد  طريق  عند  إيداعها  إما   >
صفقات  بوابة  في  اإللكتروني 

الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   >
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء بها 
من   10 املادة  في  املقررة  تلك  هي 

نظام طلب العروض.
ع.س.ن/3918/ا.د

ع.س.ن /3899/ إد

ع.س.ن /3900/ إد

ع.س.ن /3895/ إدع.س.ن /3891/ إد

املقالة في قسمها  أعنون هذه  أن  راودني مرارا 
مراحل  أعلى  »النيوليبرالية  ب  هذا،  األول 
الليبرالية«. وبدون قصد مسبق مني،وجدته شبيها 
»األمبريالية  »لينني«:  ل  الصيت  الذائع  بالعنوان 
األخير  العنوان  هذا   .« الرأسمالية  مراحل  أعلى 
التي  البوصلة  العشرين  القرن  خالل  شكل  الذي 
وإلى  الشيوعية،  الحركات  استراتيجيات  حكمت 
حد كبير حركات التحرر الوطني أيضا . جميع تلك 
الوشيكة  الصفر  ساعة  تترقب  استمرت  الحركات 
قالعه  في  يكن  لم   إن  األمبريالي،  النظام  النهيار 
املركزية الكبرى، فلدول املحيط دورأكبر في تسريع 
السعيد.وهكذا،  اليوم  هذا  إلى  الوصول  وتعجيل 
على  طويال  السرابية  الترقب  من  حالة  سيطرت 
كانت  امللتبسة  التطور  ديناميات  أن  من  الرغم 
تجري في االتجاه النقيض للظاهر تماما. وبدل أن 
انهارت  النظام األمبريالي كما كان منتظرا،  ينهار 
األنظمة والحركات التي كانت تبشر بهذا السقوط.

القراءة  السقوط،  هذا  ألغاز  أحد  من  ولعل 
أعلى  امللتبسة«  للكلمة  والدوغمائية  امليكانيكية 
مراحل الرأسمالية« الواردة في العنوان اللينيني. 
مع أن صاحبها كان بعيدا كل البعد، ال في النص 
نفسه وال في كل مساره، عن املاركسية التي ستسود 
بعده، والتي أقل ما يقال عنها، أنها لم تكن تعرف 
املجال  ليس  طريقا.  التاريخية  املاديانية  للجدلية 
هنا لتحليل ما ورد في النص اللينيني تحديدا، وال 
الختالفاته مع باقي االجتهادات املاركسية األخرى 
في زمنه، إذ يكفي القول، إن الرجل كان مهتجسا من 
إلى آخر أيام حياته  أول خطواته في »ما العمل؟« 
الصراع  الوعي«ومحكها  استقاللية  بإشكالية   «
الطبقي امللموس، بالتواءاته وتداخالته، بني ماض 
الصراع  عنها  يتمخض  وكما  ومستقبل،  وحاضر 
في الواقع الحي، ال كما تتصورها إسقاطات طبقية 
املذكور، حذر  النص  قبلية. وفي نفس  اقتصادوية 
وصلته  الذي  املأزوم  األعلى  الطور  أن  من  الرجل 
على  قادرة  غير  أضحت  أنها  يعني  ال  الرأسمالية 
بالتالي  قادرة  غير  هي  وال  اإلنتاج،  قوى  تطوير 
املسألة  إذ  املتكررة،  أزماتها  من  اإلفالت  على 
العاملة  الطبقة  وقدرات  وعي  على  ستتوقف  كلها 
وحلفائها، ومنها حركات التحرر القومي التي أدرك 

قيمتها الثورية أكثر من غيره.
قلة من الباحثني يقفون عند مغازي موقف لينني 
في هذا املنعطف التاريخي الذي أدى إلى االنشقاق 
الكبير في صفوف الحركة االشتراكية في ما يخص 
تحديدا، املوقف الذي ينبغي اتخاذه من تناقضات 
الدول األمبريالية في الحرب العاملية األولى، أيساند 
استعمارية،  قومية شوفنية  بذريعة  بلده  منها  كل 
بورجوازيتها  على  الطاولة  بقلب  يعارضها  أم 
املنخرطة في الحرب، وفقط، من أجل تقاسم النفوذ 
التي  الرئيسة  القضية  إنها  غير؟  ال  االستعماري 
القضايا  من  غيرها  من  أكثر  البعير  ظهر  قصمت 
االشتراكية  امليوالت  األخرى حول ظهور  الخالفية 

اإلصالحية االندماجية مع النظام الرأسمالي.
فارقة  للحظة  املدخل  هذا  في  نسبيا  أطلت 
الصراعات  أن  منه،  أستخلص  لكي  التاريخ،  في 
تنبلج  االنعطافية،  أحوالها  جميع  في  االجتماعية 
حتمية  على  ال  مستقبلية،  ممكنات  على  دائما 
موضوعية  كحصيلة  يأتي  ما  سوى  مسبقة، 
اللحظة  تلك  في  ولوعيهم  البشر  الختيارات 
العوامل  كانت  كيفما  إذ  املناسبة،  االنعطافية 
هم  البشر  أن  دائما،  يبقى  املحددة،  املوضوعية 

صانعو تاريخهم.

1
التلويح  سابقا  كتبته  ما  في  علي  جديدا  ليس 
تحت  يعاني،  الليبرالي  النظام  أن  إلى  املستمر 
من  املوضوعية،  التحوالت  من  مجموعة  تأثير 
اختناقات ألزمة ظاهرة للعيان. وهي أجلى انكشافا 
وأشد درامية في ما سمي في تجاربنا ب » الربيع 

العربي«.
وقبل النظر في تجليات هذه األزمة، وأسبابها، 
األيديولوجية،  إلى جذورها  العودة  الضروري  من 
السائدة،  النيولبيرالية  عن  الحديث  يستقيم  ال  إذ 
منذ أن دشن حقبتها كل من إدارة ريغن في الواليات 
البريطانية)في  اململكة  في  و«تاتشر«  املتحدة 
تضخم  أن  وبعد  املاضي(،  القرن  من  الثمانينيات 
السوفياتي  االتحاد  بسقوط  العاملي  امتدادها 
الدولي،  النظام  على  أمريكا  وهيمنة  ومعسكره 

بدون الوقوف ولو قليال على الجذور اإليديولوجية 
إال  ليست  النيولبيرالية  مادامت  الليبرالي  للنظام 
الحد األقصى األسوأ لذات األيديولوجية. لكن مع 
التشديد أيضا، على أن الفرق بينهما ليس بالفارق 
الهني، من حيث أن بذور األيديولوجية الليبيرالية 
كما  وق18(،  )ق16  بني  الحقبة  مخاض  في  نمت 
تأسست أنظمتها السياسية عبر الثورتني املثالني، 
النضج  إلى  وصوال  ثم  والفرنسية،  األمريكية 
أن  وبعد  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  واالستقرار 
في  شامال  املواطنني  لجميع  التصويت  حق  تعمم 
املتدرج  السياق  أيضا. في هذا  املرأة  النهاية حق 
عالتها  على  الليبيرالية  نشوء  كان  والبطيء، 
قلبت  كبرى،  تقدمية  تاريخية  خطوة  البنيوية، 
جذريا الشرط اإلنساني في األوطان الغربية التي 
أنجبتها واستوطنتها في كل املجاالت، السياسية 
والعلمية،  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
والعقالنية،  الحرية،  في  العليا  قيمها  مكرسة 
وبجملة  العني(.  والعلمانية)بفتح  واملواطنة، 
استالباته  من  اإلنسان  تحرير  لواء  رفعت  واحدة، 
القديمة، وجعلته مبدئيا املسؤول الوحيد عن تقرير 

مصائره.
الفكر  على  قام  قد  الليبيرالية  منطلق  كان  ولئن 
إنسانية  إلرهاصات  الحامل  التنويري  الحداثي 
ثورية تتعدى واقعها الطبقي املباشر، فإن مسارها 
الصراعات  غربال  عبر  يمر  وأن  البد  االيديولوجي 
مراحلها  في  االقتصادية  وبنياتها  االجتماعية 
املختلفة. ومن هذه الزاوية فإن النيولبيرالية عودة 
استنفد  قد  كان  ليبيرالي  إيديولوجي  ماض  إلى 
لدى الطبقة الرأسمالية أقصى ما لديه من عطاءات 

إنسانية تقدمية.
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وفي هذا الشأن، يبني لنا املناضل واملفكر فواز 
فون  ألطروحات)  النقدية  مقالته  في  الطرابلسي 
في  األمريكي، وهوأكبر منظرلنيوليبرالية )  هايك( 
مجلة بدايات العدد 30 (، التحريفات واالختزاالت 
الجوانب  على  النيوليبيرالية  تدخلها  التي 
االجتماعية التي اكتسبتها الليبيرالية في مسارها 
النيوليبيرالية  أن  ذلك،  ومن  الفعلي.  التاريخي 
ال  بنرجسية  تعتبره  وملا  للتاريخ،  مزيفة  قراءة 
تخلو من العنصرية، يمثل صلب الحضارة الغربية 
التاريخ.  قدم  مند  الفردية  املنافسة  على  القائمة 
مبدأي  عن  املطلق  التخلي  تحديدا  تستهدف  وهي 
الفرص،  تكافؤ  في  واملساواة  االجتماعية  العدالة 
معهما  اضطرارا  تكيفت  اللذان  املبدءان  وهما 
سابقة.أما  مراحل  في  الليبيرالية  األيديولوجيا 
مبدئي  أن  املسعى،  هذا  في  لها  التاريخية  الحجة 
في  ليسا  املساواة  وحتى  االجتماعية  العدالة 
الحقيقة سوى ترسبات طبيعية سيكولوجية وحتى 
املجتمعات   « عاشته  سحيق  ملاض   « »غريزية 
عن  فيها  الحديث  اإلفراط  من  التي   « البدائية 
اجتماعي  طور  في  كانت  وقد  اقتصادية،  منظومة 
أن  واملضطرة الستمرار عيشها   « القطيع  »لحياة 
توزع ما تصيده من حيوانات وتوزعه بني أفرادها 
نفسه.إنه  القطيع  في  منهم  كل  تراتبية  بحسب 
الرأسمالية  االقتصادية  باملنظومة  يقارن  ال  واقع 
املنافسة  وتدبير  التركيب  واملعقدة  التقدم  الهائلة 
فيها يعتمد على وفرة املعلومات واإلحصائيات في 
لكل  الناظمة  الغامضة ولكنها  الحرة  السوق  لعبة 
شيء. في الخالصة العامة إذن، العدالة االجتماعية 
أو حتى  طبيعية  ترسبات  ليستا سوى  واملساواة 
بدائية استمرارها سوف يهدد  غرائزية ملجتمعات 
الرواسب  تلك  تجاوزت  التي  الغربية  الحضارة 
املتخلفة، وبهذا املعنى تكون النيوليبرالية  دعوة 
آدم سميت  كان يسميه  ملا  األدلجة  مفّوتة ومفرطة 
باليد  لليبرالية  النظري  التأسيس  مرحلة  في 
الناظمة  الذهبية  باليد  آخر،  ،وبتعبير  الخفية 
للسوق الحرة، في حال كانت كاملة الشفافية، نحو 
التقدم واالزدهار وضبط العدالة االجتماعية، وبال 
تفاصيل ملا سدده فواز طرابلسي من إصابات قوية 
وقفزه  اختزاليته  في  املنظورالنيوليبيرالي  لهذا 
عن التاريخ االجتماعي الفعلي، وفي ما يدعو إليه 
يكنه  اجتماعية وحتى أخالقية، وما  داروينية  من 
الوطني  الداخل  من ميول سياسية استبدادية في 
وخارجه... فإن هذا املنظور في مجمله يخدم ويعبر 
مالية طفيلية  أوليغارشية  النهاية عن مصالح  في 
العاملي.  الرأسمالي  االقتصاد  في  دورها  تضخم 
وسيكشف فون هايك عن هذا السر الطبقي الخفي 
في الصورة التي شبه بها الكيفية التي تشتغل بها 
ألعاب  من  ملثال  باستعارته  الحرة  السوق  عفوية 
كازينو القمار. وكما يقول فواز، ما يبرره قول هايك 
في ذاك املثال هو املضاربة املالية حيث الرهانات 
كبيرة والخسائر أكبر ملن يملك أن يخسر ليربح)؟(، 
فالسوق لم تعد، كما كانت عند آدم سميت، سوقا 
فون  عند  هي  وإنما   ، األولى  بالدرجة  للمنتجني 
ولقد  الريعية،  للمضاربات  فأكثر سوق  أكثر  هايك 
لعبة  إلى  أقرب  فعال  النيوليبرالي  االقتصاد  صار 

كازينو قمار!
لعل القارئ سيدرك بعد هذه اللمحة الخاطفة،أن 
كقيمة  النيوليبرالية  استبقته  الذي  الحرية  مبدأ 
اآلخر  هو  يعد  لم  الليبرالي،  املاضي  من  عليا 
سوى غالف إيديولوجي لجذب املستهلك، كاألغلفة 
املناسبات  في  هدايانا  بها  نقدم  التي  الجميلة 
للنيوليبرالية  الحقيقي  املحتوى  بينما  السعيدة، 

هو تقزيم املواطنة وحقوقها إلى الحد الذي ال يبقى 
السوق  في  كمستهلك  حريته  سوى  للمواطن  فيه 

التجارية وفي السوق االنتخابية أيضا.
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 في الحديث عن املشتركات الليبرالية التي تزعم 
اثنان  خياران  ثّمة  إليها،  العودة  النيوليبرالية 
التأسيسية  املرحلة  في  بعضهما  مع  تمازجا   ،
عناصر  تتمازج  كما  تماما   ، الرأسمالي  للنظام 
من  مثال  املاء  كان  فإذا  مادة.  ألي  الذري  التركيب 
االيدروجني،  من  وذرتني  األكسجني  من  ذرة  تمازج 
يتكون  املشابهة  سبيل  على  الرأسمالي  فالنظام 
القتصاد  وذرتني  الفردانية  للحرية  واحدة  ذرة  من 
أن  املوضوع  هدا  في  األفضل  من  ولربما  السوق، 
  ALAIN DE أترك الكالم للمفكر الفرنسي الناقد
–نقد  والغنية  العميقة  مقالته  في    BENOIST

اإليديولوجيا الليبيرالية– بمجلة االستغراب : 
» لم تظهر الليبيرالية يوما على شكل مبدأ موحد 
لقد  لكونها ليست وليد جهود شخص واحد،  ذلك 
فسرها كتاب ليبراليون مختلفون بطرق مختلفة، ال 
بل متناقضة. ومع ذلك، يجمع هؤالء على ما يكفي 
من النقاط املشتركة لتصنيفهم جميعا كليبيراليني. 
وهي نقاط تسمح أيضا بتعريف الليبرالية على أنها 
مدرسة فكرية. فمن جهة  الليبرالية مبدأ اقتصادي 
يجعل من نموذج السوق  » الذاتي التنظيم » مثاال 
فإن  أخرى،  جهة  ومن  برمته.  االجتماعي   للواقع 
فردانية،  أنثروبولوجيا  على  قائم  مبدأ  الليبرالية 
باعتباره  اإلنسان  مفهوم  على  قائمة  أنها  بمعنى 

كائنا ليس اجتماعيا بشكل أساسي.«
تسميته  على  اصطلح  ما  الكاتب  ويوضح 
وسائل  إحدى  إال  هي  إن  السياسية،  بالليبرالية 
االقتصادية  املبادئ  من  املستنبطة  املبادئ  تطبيق 
من  يحد  الذي  األمر  وهو  السياسية،  الحياة  على 
»دور  من  القصد  و   – اإلمكان  قدر  السياسة  دور 
السياسة » الوارد من هذه الشهادة يتعلق بموقف 
الدولة  القائم على تحييد دور  الليبرالية  األصلي 
خالفه  الذي  املنظور  الحرة،وهو  السوق  خارج 
الليبرالية  السياسة  وكذلك  االقتصادي.  التاريخ 
تناقضات  من  عنه  تسفر  ملا  متناقض  مصطلح 
األنتروبولوجيا  رؤيتها  بني  واستعصاءات 
الناقد  الحي.ويقول  املجتمعي  والواقع  الفردانية 

برأي الليبراليني، يمكن للمجتمع أن يقوم على قيم 
 . ذلك مجرد وهم  أن  إال   ، السوق  وقيم  الفردانية، 
الوحيد  املبدأ  يوما  تكون  ولن  تكن  لم  فالفردانية 
للسلوك االجتماعي. وثمة أسباب وجيهة لالعتقاد 
إال بقدر ما يظل  الفردانية ال يمكن أن تتجلى  بأن 
االنسان  ويبقى   ... شموليا  ما  حد  إلى  املجتمع 
الفردانية الحديثة  كائنا اجتماعيا حتى في عصر 
وعقالنية  بحرية  يتصرف  اإلنسان  أن  وفكرة   )...(
وهمية، حيث  مسلمة  مجرد  اال  ليست  السوق  في 
استقاللية،  بأي  تتمتع  ال  االقتصادية  الحقائق  أن 
وإانما ترتبط بسياق اجتماعي وثقافي معني وإلى 
ذلك، ال يوجد عقالنية فطرية، بل هي نتاج تطوير 
وبالرغم من  تاريخي اجتماعي واضح املعالم.)...( 
أن السوق تنظم عملية العرض والطلب إال أنها ال 
تنظم العالقات االجتماعية، ال بل تسبب الفوضى 
التي  الطلبات  االعتبار  بعني  تأخذ  ال  ألنها  فيها، 
تتحمل  ذلك  ولكل   )...  ( ثمنها  تسديد  يمكن  ال 
تجاه  كبرى  مسؤولية  الليبرالية  األيديولوجية 
ألنها   ، القيم  تردي  أي  املعاصر،  العالم  انحطاط 
تستند إلى أنثروبولوجيا غير واقعية تنطوي على 
سلسلة من االستنتاجات  الخاطئة، وكما يرد على 
فيها   بدت  مرة  كل  في   « بوالني  كارل   « قول  حد 
بفضل  للمفارقة،  ذلك،  كان  منتصرة،  الليبرالية 
تدخالت الدولة التي اقتضتها األضرار التي لحقت 

بالنسيج االجتماعي نتيجة منطق السوق ...
املفاهيم  بعض  السابقة  املقالة  من  انتقيت  لقد 
الناقد  فيها  فّصل  والتي  فيها،  الواردة  األساسية 
في  ما  حد  إلى  تصرفت  وكما  الدقة،  من  بالكثير 
ترتيبها لكي تحافظ على نسقها املنطقي . وما كنت 
أتغياه من املقتطفات السابقة، ومن فيلسوف وعالم 
اجتماعي فرنسي كبير، ليس أكثر من التشديد على 
التعارضات الكامنة في األصول النظرية لليبرالية، 
الدور  لجهة  أو  األنتروبولوجية  الفردانية  الجهة 
املوضوعي العقالني للسوق، وتمازجهما معا لقيام 
الدورية  واألزمات  وللتناقضات  الرأسمالي  النظام 
املفّوتة  العودة  هذه  إلى  وصوال  أظهرها...  التي 

للنيوليبرالية في زمن العوملة .
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سيكون فهمنا للنيوبيرالية قاصرا وضيقا، إذا ما 
اكتفينا بمقارنتها باألصول الليبيرالية، ولم نأخذ 
نمت  الذي  العام  التاريخي  الشرط  حساباتنا  في 
التحوالت  بذلك  وأعني  سائدة،  منه  وتفرعت  فيه 
املجاالت،  كافة  في  العالم  شهدها  التي  الكبرى 
املعرفية والعلمية والتقنية والدولية، خالل الحقبة 
التي أطلق عليها »ما بعد الحداثة«، وخاصة بعد 
منتصف القرن املاضي. ما أوده في هذا املقام ليس 
وال  األخرى،  بعد  الواحدة  التحوالت  تلك  تصنيف 
الفلسفية املختلفة والناقدة  التيارات  الوقوف عند 
التي واكبتها باكرا، إنما أريد أن أبرز من كل ذلك 
تكّون  الذي  األيديولوجي  كالرحم  أحسبها  مسألة 
املسألة  هذه  وفي  املشوه.   « املخلوق   « هذا  فيه 
الناقدون يجمعون على أن  تحديدا، يكاد املفكرون 
النزعة التقنية التي سيطرت على العقالنية األداتية 
املهيمنةعلى حقبة الحداثة، قد بلغت مدًى يستولد 

مخاطر كبرى على اإلنسان والطبيعة معا.
إلى  عدة،  مراجع  بني  من   ، القارئ  أحيل  وهنا، 
وما  )الحداثة  سبيال  محمد  املناضل  املفكر  كتاب 

بعد الحداثة( وأقتبس منه الفقرة التالية: 
أنها  بمعنى  علمية،  معرفة  الحداثية  املعرفة  أن 
معرفة تقنية، أي في خدمة التقنية، وبالتالي فهي 
النجاعة  همها  وأداتية  وكمية  حسابية  معرفة 
والفعالية وغايتها السيطرة، الداخلية والخارجية، 
وعلى اإلنسان وعلى الطبيعة. أو بعبارة أدق، إنها 
سيطرة على الطبيعة عبر السيطرة على اإلنسان. 
وارتباط املعرفة بالسيطرة والقوة ال يطال الطبيعة 
في  اإلنسان  يطال  بل  وحدها،  الطبيعية  والعلوم 
املعرفة  هم  يختلط   حني  ذاتها  اإلنسانية  العلوم 
وهذه  السيطرة)...(  باستراتيجيات  والتحرر 
الثقافي  الفضاء  تطال  التقنية  العلمية  املعرفة 
وإلى  بل  وإيديولوجيا  ثقافة  إلى  وتتحول  كله، 

ميتافيزيقا أيضا.
تالزميا  ُنقرن  أن  إذن  والطبيعي  املنطقي  »من 
الكامل  باالنفالت  النيوليبرالية  األيدولوجيا  ُغلو 
لسيطرة التقنية على العقالنية األداتية في الفضاء 
هذه  اختزال  لي  جاز  العام. إذا  الحداثي  الثقافي 
جميع  على  مضامينها  فكك  التي  اإليديولوجيا 
الواضح  فمن  سبيال،  الفقيد  املعرفية  األصعدة 
لدي أنها بمقدار معاداتها للمفاهيم الكلية املجردة 
الحقيقة  ملفهوم  تجعل   ) نظرها  في  التأملية   (
معيارا واحدا هو املنفعة املباشرة، لتلغي في اآلن 
آخر  شكل  إنها  العليا.  اإلنسانية  الغايات  نفسه 
للماديانية  التام  النقيض  اإليجابية  للوضعانية 
الجدلية واإلنسانية أيضا. وهي أخيرا  التاريخية 
أسوأ الثمار الفاسدة لشجرة املعرفة الحداثية. ومن 
املعرفة  وهذه  قولها:  السابقة  الشهادة  في  امللفت 
العلمية التقنية تطال الفضاء الثقافي كله، وتتحول 
إلى ثقافة وأيديولوجيا بل وأيضا إلى ميتافيزيقا. 
بينما نعرف جميعا أن أشد ما حرصت عليه هذه 
ليست  أنها  خصوصا،  والنيوليبيرالية  العقلية، 
نهايتها،كما  عن  أعلنت  التي  وهي  بأيدولوجيا 

تبرأت منها وهي الغاطسة فيها.
بعد  ملا  النقدي  الفلسفي  للفكر  يكون  قد  لكن   
بنهاية  االدعاء  هذا  تعميم  في  ما  نصيب  الحداثة 

 « اعتبره  ملا  تبخيسه  بذلك  وأعني  األيديولوجيا. 
سرديات كبرى » تنطعت لتفسير الوجود والتاريخ 
بعلة تراها حاكمة عليهما معا. وكيفما كان صواب 
هذا النقد، فإني ال أتردد في أنه أضر بااليديولوجيا 
منفتحة  األخيرة  هذه  أن  مع  تحديدا،  االشتراكية 
وقابلة جدليا الستعاب الكشوفات املعرفية العلمية، 
الفقيرة  املدرسية  الصورة  ُأخذت على غير  إن هي 
رأينا في  . ولقد  أغلب األحوال  بها في  ُتقدم  التي 
هذا  النيوليبيرالية  استثمرت   كيف  املقالة  هذه 
 « و   « الكبرى  »السرديات  من   النقدي  الحذر 
نزوعها الطوباوي و الخالصي« الحاجز بالضرورة 
للعقل الفلسفي واالجتماعي في الحيز الذي يتسع 
العدالة  في  لتطعن  الرأسمالي،  النظام  بقاء  له 
االجتماعية، وهي مبدأ إنساني كلي ومطلق، وقس 
والعقالنية  الحرية  في  املشابهة  الكليات  كل  عليه 
واملساواة... وإال ما هو الرقم األمثل » الذهبي » في 
نسبة توزيع الدخل الوطني، لنجزم بأن تلك النسبة 
هي الكفاية بعينها في تحقيق العدالة االجتماعية 
امللبية للكرامة اإلنسانية)؟.( ونحن نعرف جيدا أن 
لتقلبات  تخضع  الرأسمالي  النظام  في  نسبة  أي 
املطلق  القانون  ويحكمها  االجتماعية،  التوازنات 
الوطني  الصعيدين  على  الثروة  وتمركز  لتفاوت 

والعاملي)؟.(
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عصر  في  األبرز  الظاهرة  أن  في  البتة  مراء  ال 
الحداثة ونظامها الرأسمالي والنيوليبرالي، تتجلى 
علمية  ثورات  من  عنها  أفصحت  التي  القدرة  في 
وتقنية ومعرفية متالحقة، ومن سيطرة للتكنولوجيا 
ولعقلها األداتي على مجمل العالقات االجتماعية. 
االجتماعية   الصراعات  تأثير  ضعف  جرائها  ومن 
املؤسسات  أضحت  أن  بعد  نوعها،  وتراجع 
النافذة دولية ومعوملة. في حني بقيت  الرأسمالية 
لكياناتها  أكثر  مشدودة  دوال وشعوبا(  السياسة) 
القيمية  االستالبات  مختلف  عن  ناهيك  الوطنية، 
التي تستولدها في كافة املجتمعات هذه البنية في 
شموليتها الرأسمالية -التقنية- األداتية- واملعوملة. 
مما نجم عنه، أن التناقض التقليدي املعروف بني 
آخر،  شكال  يأخذ  اإلنتاج  وعالقات  اإلنتاج  قوى 
التقدم  اإلنتاج ال تعيق سلبا  أن عالقات  من حيث 
املادي التقني لقوى اإلنتاج، إال في جانبه البشري 
والبيئي)االستعاضة بالتقنية عن العمالة البشرية، 
وسوق عاملية تتداول البضائع واألموال وتسد على 
اإلخالل  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  البشر  انتقال 
إال  الكبير بالتوازنات البيئية واستنزاف ثرواتها( 
السابقة  الشمولية  البنية  أن   ، ذلك  من  األنكى  أن 
تعيق أساسا الصراعات االجتماعية على أن تواكب 
ممكنات  من  تتيحه  وما  املادية  اإلنتاج  قوى  تقدم 
ال  حقا  وحر  عادل  إنساني  مجتمع  إلى  لالنتقال 
مجازا، وال بأس هنا )كما هي عادتي( من التذكير، 
بأن املاركسية قد استشفت مبكرا هذا املنحى العام 
للتطور الحاصل في النظام الرأسمالي، ولم تغفل 
أيضا عن استالباته األيديولوجية في ما أسمته ب 
أو االقتصادية بوجه عام،  »الصنمية البضاعية » 
والناجمة عن انفصال القوى اإلنسانية املنتجة عن 
تملك وسائل إنتاجها ومنتجاتها، وبالتالي، تنقلب 
هذه األخيرة عليها، ويغدو عالم األشياء املصنوعة 
ويشوه  في مصائرها  يقرر  عليها  قبلها سيدا  من 
املاركسية  عن  ُيسقط  من  وكل   . التحرري  وعيها 
الطبقي، َيسقط  منظورها هذا للصراع االجتماعي 
قبلية  اقتصادية  ميكانيكية  قراءة  في  محالة  ال 
العالقات  الشتقاق  هنا  لنا  حاجة  وال  اإلسقاطات. 
الرابطة بني االستيالب االقتصادي، وهو األساس، 
واالستيالبات األخرى التي أطنب الفكر النقدي ملا 
فقدان  بعد الحداثة في تفصيلها، ولعل أقصاها » 

املعنى« في الوجود لدى اإلنسان املعاصر.
األداتي والتقنوي،  االديولوجي  املناخ  في هذا 
ربما تراجع الفكر النقدي في أغلبه، بخطوة إلى 
الوراء، إلى ما قبل موضوعة ماركس » كل ما فعله 
بأشكال  العالم  فسروا  أنهم  السابقون  الفالسفة 
مختلفة، بينما املطلوب اليوم هو تغييره ». وفي 
ما  النقدي  الفكر  أن  في  شك  فال  األحوال  جميع 
بعد الحداثي قد أغنى معرفتنا ب » غور اإلنسان 
واإلبستيمولوجية  واللسانية  النفسانية   «
منطق  مجمله  في  تشرب  وقد  كثير،  ذلك  وغير 
الفتوحات العلمية الفيزيائية والرياضية، والتي 
الطبيعي  الكون  عن  تصوراتنا  من  جذريا  غيرت 
النظرية  أن  غير  فيه.  نحن  الذي  والفيزيائي 
مع  بارتباطها  فقط  تنمو  ال  البديلة  االجتماعية 
أيضا  لها  بد  ال  بل  وحسب،  العلمية  املبتكرات 
االجتماعية،  املمارسة  عليه  بما هي  االرتباط  من 
فال نظرية اجتماعية ثورية، بال حركة اجتماعية 

ثورية.
االنتفاضات  إن  نقول  قد  الزاوية،  هذه  ومن 
بلدان  من  عديد  بها  مرت  التي  الكبرى  الشبيبية 
كانت   ،1968 ماي  فرنسا  طليعتهم  وفي  العالم 
أوج ما قدمته الصراعات االجتماعية من تطلعات 
حركات  من  عداها  وما  وثورية.  جذرية  إنسانية 
النظام  سقف  تحت  ظل  اليوم.  إلى  جماهيرية 

الرأسمالي الليبرالي في أفضل أحواله. 
لكن التاريخ وحاضره، كما هو في كل األزمنة 
واقع تناقضي حابل دائما في لحظاته السياسية 
االنعطافية بممكنات بديلة أخرى.وهذه املمكنات 

هي ما سنبحثه في مقالة قادمة.
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إن النيولبيرالية 
عودة إلى ماض 

إيديولوجي 
ليبيرالي كان 
قد استنفد 
لدى الطبقة 
الرأسمالية 

أقصى ما لديه 
من عطاءات 

إنسانية 
تقدمية.

مبدأ الحرية 
الذي استبقته 
النيوليبرالية 
كقيمة عليا 
من الماضي 
الليبرالي، لم 
يعد هو اآلخر 

سوى غالف 
إيديولوجي 

لجذب 
المستهلك

في �أزمة �لنيولبير�لية: )�إطار فكري �أولي وعام(

 محمد الحبيب 
طالب
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اململكة املغربية
عمالة إقليم خريبكة 

دائرة وادي زم 
قيادة السماعلة 

جماعة أوالد عيسى
إعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوح 
رقم: 2021/01

)جلسة عمومية(
على   2021/11/16 بتاريخ 
الساعة الحادية عشرة صباحا 
املجلس  رئيس  بمكتب  سيتم 
الجماعي لجماعة أوالد عيسى، 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  مفتوح  عروض 
السوق  مرافق  كراء  ألجل: 
السماعلة  جمعة  األسبوعي 
  2022 املالية  السنة  برسم 
يحال  كرائه  يتم  لم  حالة  وفي 
بتاريخ  ثانية  جلسة  إلى 

.2021/12/01
* صفقة رقم 2021/01: 

املاشية  سوق  مرفق  كراء   -
التابع للسوق األسبوعي جمعة 

املؤقت  الضمان  السماعلة، 
درهم  ألف  خمسون  في  محدد 

)50000.00درهم(
لصاحب  التقديري  -الثمن 
في:ستة  محدد  املشروع 
ومائتان  الف  وثالثون 
للشهر  درهم  وأربعون  وثالثة 

)563980.00درهم سنويا(
* صفقة رقم 2021/01: 

الداخلي   السوق  مرفق  كراء   -
التابع للسوق األسبوعي جمعة 
املؤقت  الضمان  السماعلة، 
درهم  أالف  عشرة  في  محدد 

)10000.00درهم( 
لصاحب  التقديري  الثمن   -
عشر  أثنا  في:  محدد  املشروع 
وخمسون  وواحد  مائة  ألف 
درهم للشهر)172800.00درهم 

سنويا(
* صفقة رقم 2021/01: 

البهائم  فندق  مرفق  كراء   -
والدراجات  السيارات  وموقف 
التابع للسوق االسبوعي جمعة 
املؤقت  الضمان  السماعلة، 
درهم  أالف  خمسة  في  محدد 

.)10000.00درهم( 
لصاحب  التقديري  -الثمن 
ألف  سبعة  في  محدد  املشروع 
درهم  وستون  مائة  وسبعة 
)103000.00درهم  للشهر 

سنويا.(
* صفقة رقم 2021/01: 

التابع  املجزرة    مرفق  كراء   -
جمعة  األسبوعي  للسوق 
املؤقت  الضمان  السماعلة، 
درهم  أالف   عشرة  في  محدد 

)10000.00درهم( 
لصاحب  التقديري  -الثمن 
عشر  احد  في  محدد  املشروع 
واحدا  مائة  وخمسة  ألف 
)97500.00درهم  للشهر  عشر 

سنويا(.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
حيسوبي  مكتب  من  العروض 

جماعة أوالد عيسى.

الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان االلكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
العروض إلى املتنافسني بطلب 
الواردة  الشروط  طبق  منهم 
 801-20-2 رقم  املرسوم  في 
الصادر في 01 رمضان  1442 
املتعلق  )14أبريل2021( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
وصل بمصالح الجماعة.

إما إرسالها عن طريق البريد   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

مكتب رئيس الجماعة.

إما تسليمها مباشرة لرئيس   -
جلسة طلب العروض عند بداية 

الجلسة و قيل فتح االظرفة. 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املرسوم  من   19 املادة  في 
في  الصادر   349.12.02 رقم 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.

ع.س.ن/3904/ا.د

ع.س.ن /3888/ إد

ع.س.ن /3896/ إد

ع.س.ن /3890/ إد

ع.س.ن /3898/ إد

ع.س.ن /3902/ إد

ع.س.ن /3889/ إد

ع.س.ن /3903/ إد
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اختفاء تجهيزات بماليين ال�سنتيمات من داخل 
المركب الثقافي وال�سرطة تدخل على الخط؟

وحيد مبارك

بالدارالبيضاء  الفداء  مقاطعة  مجلس  دّشن 
تفاصيل  على  بالوقوف  الجديدة  واليته 
اختفاء معدات تقنية كانت موضوعة  »فضيحة« 
عبد  بشارع  املتواجد  األمل  الثقافي  باملركب 
وعرف  تسمياته  تعددت  الذي  الصنهاجي،  اهلل 
الوالية  خالل  معّينة  هيمنة  مرافقه  استعمال 
الجمعويني.  الفاعلني  من  لعدد  وفقا  السابقة، 
تجهيزات تستعمل في التنشيط الثقافي والفني، 
 900 يناهز  بما  قيمتها  الجريدة  مصادر  قّدرت 
مليون سنتيم، هذا الرقم الذي عرف تضاربا، وإن 
اتفق الكل على أن كلفتها املادية ال تقل عن 200 

مليون؟
املذكورة  املعّدات  اختفاء  اكتشاف  وجاء 
بغية  املركب  لهذا  زيارة  خالل  وذلك  بالصدفة، 
الترتيبات  ومواصلة  وضعيته  على  الوقوف 
املجلس على مستوى  تركيبة  املتعلقة باستكمال 
ما  وهو  املنتظرة،  غير  املفاجأة  فكانت  اللجان، 
الكيفية  عن  االستفهام  عالمات  من  جملة  يطرح 
هذه  من  ثقيلة  تجهيزات  إخراج  بها  تم  التي 

أن هناك  املفروض  التي من  العمومية،  املؤسسة 
من يسهرون على الحفاظ عليها وعلى ما تتوفر 
عليه ،  وحمايتها من أيدي العابثني بشكل عام؟ 
وأية وجهة اتخذتها؟ وهل املجلس الحالي قد أبرأ 
ألن  السلط،  تبادل  تم  حني  السابق  املجلس  ذمة 
السؤال العريض املطروح أيضا، هو إن كانت هذه 
التجهيزات قد امتدت لها »األيادي املجهولة« على 

عهد املكتب السابق أم بعد انتهاء مدة وبايته ؟
وفور اكتشاف الواقعة حّلت باملركب الثقافي، 
القضائية  الشرطة  من  عناصر  الحادث،  مسرح 
إلى  واستمعت  تحرياتها  باشرت  التي  والعلمية 
مدير املسرح وموظفة باملقاطعة، بهدف البحث في 
مالبسات النازلة والكشف عن خيوطها، والتأكد 
قبل ذلك من أن التجهيزات كانت تتواجد بالفعل 
في مقر املركب بعد تسلمها في وقت سابق وأنها 
لم تغادر املكان الحقا إلى وجهة أخرى، وغيرها 
عن  القادمة  األيام  ستكشف  التي  األسئلة  من 
أجوبتها، والتي تفتح الباب لضرورة القيام بجرد 
املقاطعة والقيام ألجل ذلك بعملية  لكل ممتلكات 
إحصاء شاملة تهّم كل املرافق من املقر إلى باقي 

املرافق الخارجية. 

مبدينة خنيفرة

مقاطعة الفداء بالدارالبيضاء اإقليم تنغير.. حادثة خطيرة 
بم�سايق داد�س

 

نجا سائق سيارة صغيرة بأعلى منعرجات »تسضرين« الواقعة 
بني  الرابطة   704 رقم  الجهوية  الطريق  على  دادس  مضايق  في 
من  السقوط  من  بأعجوبة  تنغير،  إقليم  وامسمرير  دادس  بومالن 

أعلى املنعرجات بعدما تعرض لحادثة سير خطيرة.
وحسب مصادر من عني املكان ،  فإن »الحاجز اإلسمنتي املوجود 
على جنبات الطريق ساهم في ايقاف السيارة ومنعها من السقوط 

من أعلى املنعرج، وبذلك لم تخلف الحادثة خسائر في األرواح«.
هذا وقد انتقل ممثلو السلطات املحلية والوقاية املدنية والدرك 
ملعرفة  تحقيق  فتح  تم  حيث  الحادث،  وقوع  مكان  إلى  امللكي 

مالبسات وحيثيات الحادثة.

أمام اجلمعية اخليرية اإلسالمية
تالميذ ق�سور »وادي النعام« 

يحتجون على اأو�ساعهم المزرية؟
 

عبر عدد من التالميذ التابعني  ألحد قصور جماعة واد النعام 
إليها  آلت  التي  األوضاع  »على  وسخطهم  غضبهم   عن  بوذنيب، 
الجمعية الخيرية اإلسالمية، التي تأويهم خالل املوسم الدراسي، 
وذلك إثر تقصيرها في االلتزام بالواجبات امللقاة على عاتقها ، من 
مأكل ومشرب وسكن ومنحة.. » حسب املحتجني، مشيرين إلى أن  
حرمت  من وجبات األكل، ومن املنحة التي تقدم  مجموعة منهم » 
إليهم،  علما بان أغلبهم  من حديثي االلتحاق بالجمعية الخيرية 

اإلسالمية بحكم دراستهم في السنة األولى ثانوي عدادي«.
»التالميذ  فإن  محلية،  مصادر  عنها  كشفت  معطيات  ووفق 
املحتجني  انخرطوا في اعتصام مفتوح امام مقر الجمعية الخيرية 
اإلسالمية، حيث افترشوا األرض رفقة أولياء أمورهم، قبل أن يتدخل 
قائد  املنطقة محاوال احتواء غضب املعتصمني  عبر خلق قنوات 
التواصل من أجل الوصول إلى اتفاق بني الطرفني. وبعد مفاوضات 
عسيرة تم االتفاق  على توفير املبيت بالخيرية اإلسالمية، ووجبتي 
الفطور والعشاء، وجبة الغداء ستتحملها مؤسسة الداخلية، فيما 
املنحة ستتكفل بها املديرية اإلقليمية للتعليم بالرشيدية، باعتبارها 

الجهة الوحيدة املخول لها البت فيها«.
يشغل  الذي  النعام،  وادي  جماعة  رئيسة  نائب  فإن  لإلشارة، 
في الوقت نفسه، منصب رئيس الجمعية الخيرية اإلسالمية، كان 
حاضرًا في املفاوضات لفض االعتصام، »في وقت يتم الحديث عن 
أن الجمعية ستحرم من منحة مجلس جماعة وادي النعام بسبب 
وجود حالة التنافي  بني منصبي عضو الجماعة ورئيس الجمعية 

«؟ الخيرية اإل
 فجر مبارك

اأزيالل..  ملحقة للكلية
متعددة التخ�س�سات

تم  الخميس املنصرم  تدشني ملحقة الكلية متعددة التخصصات 
اإلقليم  بهذا  نوعها  من  جامعية  نواة  أول  تعتبر  التي  بأزيالل، 

الجبلي.
وكانت جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان عمالة أزيالل، 
قد وقعت مؤخرا اتفاقية تلتزم بموجبها بوضع رهن إشارة جامعة 
موالي سليمان مركز االستقبال والندوات باملدينة إلحداث ملحقة 

للكلية متعددة التخصصات. 
وتهدف هذه االتفاقية، »إلى وضع إطار للشراكة والتعاون بني 
السلطان  جامعة  رئاسة  إشارة  رهن  وضع  بغية  املعنية  األطراف 
موالي سليمان بني مالل بعض مرافق مركز االستقبال والندوات 

بمدينة ازيالل إلحداث ملحقة جامعية متعددة التخصصات«.
النواة  هذه  انطالقة  »إعطاء  فإن  الجامعة  رئاسة  وحسب 
أن  شأنه  من  سليمان  موالي  السلطان  لجامعة  التابعة  الجامعية 
يسهم في تعزيز حضور الجامعة بجميع األقاليم الخمسة التابعة 
لجهة بني - مالل خنيفرة، »، علما  بأن » 7000 طالب ينحدرون من 
إقليم أزيالل يتابعون دراستهم ببني مالل«، ومن ثم فإن »إحداث 
نواة جامعية بهذا اإلقليم الجبلي سيمكن العديد منهم من متابعة 
دراستهم بأزيالل، السيما املسجلني بمسلك البكالوريوس الخاص 

بعلوم اإلعالم واالتصال الذي ستنطلق دروسه قريبا.« 
وستنجز املؤسسة الجديدة في إطار اتفاقية مبرمة مع مجلس 
20 مليون  يناهز  خنيفرة بغالف مالي إجمالي   – جهة بني مالل 

درهم.

تزايدت مظاهرها بشكل مقلق

فو�سى احتالل الملك العمومي  »توحد« العديد من �سوارع مكنا�س
حسن جبوري

                   
تعيش غالبية شوارع مكناس فوضى ملحوظة 
أصبح  الذي  العمومي  امللك  احتالل  في  تتجسد 
في  خصوصا  املدينة  لساكنة  مقلقة  ظاهرة 
السابق  املجلس  تسيير  من  األخيرين  العقدين 
العمومي  امللك  احتالل  مسؤولوه  أباح  الذي 
الوضع سوءا  ،.   ويزداد  رقيب  أو  دون حسيب 
السير والجوالن  الشعبية بسبب عرقلة  باإلحياء 
وبحكم الشجارات واملشاحنات اليومية الحاصلة 
بني ممتهني البيع والشراء على أرصفة الشوارع 
وبقارعة الطريق، وكذلك بسبب التسابق الحتالل 

االماكن االستراتيجية باألزقة والشوارع.
بعض  احترام  عدم  لها  ينضاف  الفوضى  هذه 
التحمالت  بدفتر  اللتزاماتهم  املقاهي  اصحاب 
عن  وذلك   ، الزبناء  جلب  على  التنافس  بسبب 
جنبات  على  والكراسي  الطاوالت  وضع  طريق 
الطرق ،   ناهيك عن بعض أصحاب املتاجر الذين 

يحتلون األرصفة املقابلة  ملحالتهم  التجارية . 
على  عنها مرشحوها  غاب  بمدينة  هذا  يحدث 
مستوى الجماعة الترابية خالل الفترة االنتدابية 
املاضية، كما غاب عنها كذلك مسؤولوها االداريون 

تعيش  أصبحت  مدينة  أوضاع  تجاوزتهم  الذين 
الفوضى بكل معانيها؟.

مدينة مكناس توالت عليها النكبات على أكثر 
من صعيد، فال مجاالت خضراء تعفي الساكنة من 

التغول االسمنتي الذي زحف بشكل عشوائي على 
الرئيسية  مداخلها  جل  مدينة  ومحيطها.  املدينة 
أصبحت  التي  طرقها  ضيق  نتيجة  تشرف  ال 
التخطيط  بسبب  السير  حركة  زخم  تتحمل  ال 

املجالي االرتجالي الذي لم يراع التطور العمراني 
والكثافة السكانية املتصاعدة الناتجة عن الهجرة 
القروية،  مما زاد من تأزيم أوضاعها االقتصادية 

واالجتماعية املأزومة اصال.
الحالي  الجماعي  املجلس  تسائل  وضعية 
باعتبار  كاملة  مسؤولياته  بتحمل  املطالب 
مقتضيات القانون التنظيمي113-14 الذي تؤكد 
مستوى  على  مسؤولياته  تفعيل  على   77 مادته 
اختصاصاته، عبر تقديم خدمات القرب للمواطنني 
واملواطنات في إطار ما هو مسند إليه على مستوى 
التخطيط والبرمجة والتدبير واالنجاز والصيانة 
وتدبير امللك العمومي ورخص االستغالل املؤقت، 
العديد  تطال  التي  املسؤوليات  الى  باإلضافة 
وراحتها  الساكنة  بأمن  املرتبطة  املجاالت  من 
وتجويد عيشها مقابل التزاماتها الضريبية التي 
تجبر املجلس على تحمل مسؤولياته كاملة امام 
وفضاءاتها  وأزقتها  شوارعها  افتقدت  ساكنة 
عليها  ملدينة جار  الحضرية  املقومات  من  للعديد 
بسبب  بها،  الحاصل  التردي  وتضاعف  الزمن 
في  والتخبط  التخطيط  وانعدام  التدبير  سوء 
املال  تبذير  الى  باإلضافة  الضيقة،  الصراعات  
العمومي  املتجلية مظاهره  على اكثر من مستوى.

تتويج م�سروع »�سيفيات 2021« بـ »الملتقى الإقليمي الأول للطفولة«
أحمد بيضي

تفعيال ل »الدورية 21/ 1904« بشأن »أنشطة 
للقرب  التنشيطي  الوطني  البرنامج  وفعاليات 
اإلقليمية  املديرية  نظمت   ،»2021 صيفيات   -
 2 السبت  يوم  بخنيفرة،  والرياضة  للشباب 
الجهوية  املديرية  مع  بتنسيق  أكتوبر2021، 
مع  وشراكة  خنيفرة،  مالل  بني  بجهة  للقطاع 
للتخييم،  الوطنية  للجامعة  الجهوي  املكتب 
شعار  تحت  للطفولة«،  األول  اإلقليمي  »امللتقى 
»من أجل مشروع سوسيوتربوي يلبي حاجيات 
بدار  فعالياته  احتضان  تم  والذي  الطفولة«، 

الشباب الحي الحسني.
الفاعلني  من  عدد  مع  بلقاء  امللتقى  افتتح 
الشباب  قطاع  وأطر  والجمعويني،  املدنيني 
التنشيطي  للبرنامج  املباشرين  والرياضة، 
حصيلة  تشخيص  تم  حيث   ،»2021 »صيفيات 
الجائحة  فرضته  الذي  البرنامج  هذا  ونتائج 
الطبيعي،  التخييم  مكان  االستثنائية  الوبائية 
جهة  أقاليم  مستوى  على  فعالياته،  نجاح  ومدى 
من  منشطوه  تمكن  وكيف  خنيفرة،  مالل  بني 
كورونا،  فيروس  تداعيات  فضاءاته  تجنيب 
سالمة  لضمان  االحترازية  اإلجراءات  تتبع  ومن 
املشاركني، وهو ما أكدته، املديرة الجهوية للقطاع، 
نجية بلمداني، معربة  عن »أملها في تعزيز دور 
الشباب بالجهة بالتجهيزات الثقافية والترفيهية 
ضمان  أجل  من  الضرورية  واللوجيستيكية 
ألجل  برسالتها  القيام  وفي  للبرنامج،  إنجاحها 
والشباب«،  الطفولة  وحاجيات  انتظارات  إغناء 
مؤكدة  على »ضرورة تبني واحتضان البرنامج 
وأساسية،  هامة  كتجربة  املذكور  التنشيطي 
وليس كبديل لنشاط التخييم، سيما بعد تحقيقه 
توقف  إثر  منه  واملتوخاة  املرسومة  األهداف 
عدم  بسبب  للجميع«  »العطلة  الوطني  البرنامج 
جراء  املعتادة  بطرقها  املخيمات  تنظيم  امكانية 
تفشي جائحة فيروس كورونا، وقد ظلت مضامني 

املخيمات وأنشطتها تزاوج بني الترفيه والتربية 
على قيم املواطنة والتعايش.«

للشباب  اإلقليمي  املدير  أوضح  جهته  من 
البرنامج  »دور  أحوزار  محمد  والرياضة 
الحيوية  من  عالية  روح  ضخ  في  التنشيطي 
ومنحها  الشباب،  دور  دواليب  في  والدينامية 
على  وانفتاحها  والتربوية،  الثقافية  عافيتها 
الناشئة«،   كاشفا عن عدد املستفيدين من مراحل 
إقليم  صعيد  على   « »صيفيات2021  برنامج 
خنيفرة، والذي بلغ 2018 مستفيدة ومستفيدا،« 
ما يؤشر على تفاعل املعنيني باألمر مع البرنامج، 
سواء حضريا أو قرويا، حيث كان للبرنامج وقعه 
الخاص على مستوى العالم القروي«، مشيرا إلى 
»املراكز املخصصة لهذا البرنامج، وهي 4 مراكز 
بكل من كروشن، أيت اسحاق، واومنة وأجلموس، 

و3 بخنيفرة و2 بمريرت«.
اإلقليمي  »امللتقى  لـ  االفتتاحي  اللقاء 
الباحث  بحضور  أيضا  تميز  للطفولة«  األول 
الذي  أزارو،  حوسى  الدكتور  السوسيولوجي، 
ساهم بمداخلة قام فيها بتشخيص وتفكيك مفاهيم 
وأهداف ووظائف التنشيط السوسيو تربوي، ومدى 
السوسيوتربوي  للتكوين  املخيمات  أطر  حاجة 
االنتاجية،  بممارساتهم  األمثل  االرتقاء  »بغاية 
يناسب  ما  وفق  والتنشيطية،  املعرفية  وقدراتهم 
وأنشطتها  املخيمات  ومرامي  استراتيجية 
بمساهمة  النقاش  باب  فتح  قبل  وذلك  الهادفة«،  
الجمعوية  واملكونات  الفعاليات  من  عدد  وتفاعل 
من  مجموعة  معه  النقاش  حمل  وقد  الحاضرة، 
املقترحات والتصورات املمكن بها تجويد التجربة 
وجوه  بتكريم  اللقاء  ليختتم  املقبلة،  الدورات  في 

تربوية نظير عملها في مجال التخييم.
الفترة  في  امللتقى  فعاليات  تواصلت  وقد 
افتتحت  التي  األنشطة  من  ببرنامج  املسائية، 
عدة  ضم  النسوي،  النادي  لرائدات  بمعرض 
منتوجات في فن الطرز والخياطة التقليدية، كما 
تمكن  الذي  مفتاح  رضا  الشاب  بمشاركة  تميزت 
من االنتصار على إعاقته ليبدع في رسم لوحاته 
من  ثلة  مشاركة  إلى   إضافة  قدميه،  بأصابع 
الفتيات اللواتي أبدعن في مجال الشعر والقصة 
القصيرة، وجلهن من مريرت، وبلوحات موسيقية 
من أداء األستاذ إدريس دالل، ثم رقصات وأناشيد 
التابعة  الصوتية  املجموعة  إبداع  من  تربوية 
املديرة  تكريم  جانب  إلى  املوسيقي،  للمعهد 
اإلعالمية  الوجوه  وبعض  للقطاع،  الجهوية 

والحقوقية والرياضية بإقليم خنيفرة.

من فعاليات ملتقى الطفولة
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي

- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- إبراهيم العماري
- عبد العزيز 

بلبودالي 
- عبد الصمد الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس

2021/10/18

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش - اسفي
عمالة إقليم الرحامنة

أثمان  عروض  طلبات  عن  إعالن 
 2021/11/12 يوم  في  مفتوحة 
خمسة  و  العاشرة  الساعة  على 
الكتابة  بمكاتب  سيتم  واربعون 
)قاعة  الرحامنة  لعمالة  العامة 
االجتماعات( فتح االظرفة املتعلقة 
لعمالة  أثمان  العروض  بطلب 
الرحامنة ألجل: طلب عروض رقم  
2021/14/ ص.ت.ق: اشغال بناء  
الصحي  باملركز  وظيفي  سكن 

بوشان - باقليم الرحامنة.
املؤقتة:  الضمانة 
الف  )ثالثون  30000.00درهم 
األشغال  تقدير  كلفة  درهم(. 
محددة في مبلغ    مليون واربعة 
مئة  وتسعة  االف  وستة  مئة 
 00 درهما  وثمانون  وثمانية 

سنتيما   )1406988.00درهم(
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  من  العروض 
من  تحميلها  يمكن  كما  بالعمالة 
من  العمومية.  الصفقات  بوابة 

املوقع االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
املتنافسني,  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
و31   27,29 املواد  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من 
االولى   جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع اظرفتهم  مقابل وصل 
بمكتب الصفقات بالعمالة.

طريق  عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

الى املكتب املذكور.
- إما تسليمها مباشرة إلى رئيس 
بداية  عند  االظرفة  فتح  لجنة 

الجلسة وقبل فتح االظرفة. 
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
هي تلك املقررة في املادة 05 من 

قانون االستشارة. 
ع.س.ن/3885/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الصحة والحماية 
االجتماعية

املديرية الجهوية الدار البيضاء 
سطات

املستشفى اإلقليمي موالي عبد 
هلل املحمدية

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2021/10

»جلسة عمومية«
الساعة  على   2021/11/15 في 
قاعة  في  سيتم  صباحا،   10
للمركز  التابعة  ا?جتماعات 
اإلستشفائي اإلقليمي للمحمدية، 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
ألجل:  أثمان  بعروض  العروض 
ومعالجة  ونقل  وجمع  تلفيف 
والصيدالنية  الطبية  النفايات 
االستشفائي  للمركز  التابعة 

االقليمي للمحمدية. 
العروض  ملفات  سحب  يمكن 
املالي  التسيير  وحدة  لدى 
للمركز  التابعة  واملحاسباتي 
الكائن  اإلقليمي  ا?ستشفائي 
بشارع الحسن الثاني باملحمدية. 
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  يمكن 

بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.
gov.ma

تقدير كلفة األعمال محددة في:
األدنى:  الحد   *
)مائتان  ,00(240.000درهم 

وأربعون ألف درهم(.
األقصى:  الحد   *
)أربعمائة  432.000,00درهم 

وإثنان وثالثون ألف درهم.
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  ثالثون  في: 

)30.000,00درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب   
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
مطابق ملقتضيات املواد 27 و29 
349-12- رقم  املرسوم  من  و31 
األولى  جمادى   8 في  الصادر   2
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
املالي  التسيير  بوحدة  وصل 
املركز  إدارة  لدى  واملحاسباتي 
الكائن  اإلقليمي  ا?ستشفائي 
بشارع الحسن الثاني باملحمدية.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   *

إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
الوحدة املذكورة.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إلكترونية  إيداعها بطريقة  إما   *

عبر بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
يستوجبها  التي  العينات  إن 
يجب  العروض،  طلب  ملف 
التسيير  بوحدة  إيداعها 
يوم  قبل  واملحاسباتي  املالي 
 12 الساعة  على   2021/11/12
إليداع  القصوى  )الساعة  زواال 

العينات(.
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي 

املادة 8 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3787/ا.د

*************
الـمملكـــة الـمغربيــة

وزارة الصحــة
املديرية الجهوية لجهة سوس 

ماسة
الـمندوبيــة اإلقليميـة بطـاطــا
إعالن عن طلب عروض مفتوح

DMST/2021/04 :رقم
جلسة عمومية

الساعة  على   2021/11/10 في 
العاشرة صباحا، سيتم في قاعة 
وزارة  بمندوبية  االجتماعات 
األظرفة  فتح  بطاطا  الصحة 
املتعلقة بطلب عروض -  بعروض 
أشغال  انجاز  ألجل  أثمان- 
والتصحيحية  الوقائية  الصيانة 
للغرف الباردة التابعة للمندوبية 

اإلقليمية لوزارة الصحة بطاطا.
الضمان  مبلغ  حدد   -
درهم  ألفا  مبلغ:  في  املؤقت 

)2000.00درهم(.
التقديرية  الكلفة  تحدد   -
طرف  من  املحددة  لألعمال 
مبلغ:   في  املشروع  صاحب 
115.200.00درهم)مائة وخمسة 

عشر الف ومائتا درهم(
طلب   ملف    سحب     يمكن  
الصفقات   مكتب  من   العروض  
للصحة  اإلقليمية  باملندوبية 

طاطا، شارع محمد الخامس.
من  الكترونيا  نقله  أيضا  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
تقديم  و  محتوى  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وايداع 
املادتني  ملقتضيـــات  مطابقني 
27 و31 ,29  و148 من املرسوم 
349-12-2 الصادر في 8 جمادى 

 )2013/03/20(  1434 األولى 
املتعلقة بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
* إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
بمكتب الصفقات بمندوبية وزارة 

الصحة بطاطا بنفس العنوان.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   *
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور
الرقمية  بالطريقة  إرساله  إما   *
االقتصاد  وزارة  مرسوم  وفق 
بتاريخ   20-14 رقم  واملالية 

.2014/09/09
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الــواجـب  الـمثبتـة  الـوثــائـق  إن 
املنصوص  تـلـك  هـي  بهـا  اإلدالء 
نظام  من   04 الـمــادة  في  عليها 

االستشارة
ع.س.ن/3792/ا.د

*************
اململكة املغرية
وزارة الداخلية
اقليم ازيالل
دائرة ابزو

قيادة ايت اعتاب
جماعة موالي عيسى بن ادريس
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2021/03
 2021/11/15 االثنني  يوم   في 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
رئيس  السيد  مكتب  في  سيتم 
جماعة موالي عيسى ابن إدريس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
ألجل:  أثمان  بعروض  العروض 
األسبوعي  السوق  مرافق  كراء 
إدريس  بن  عيسى  موالي  أربعاء 
برسم سنة 2022 الذي سيبتدئ 
غاية  إلى   2022/01/01 من 

.2022/12/31
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
جماعة  رئيس  بمكتب  العروض 
موالي عيسى ابن إدريس ويمكن 
كذلك تحميله إلكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد   -
درهم. ألف  مائة  في:  املؤقت 

)100.000،00درهم(
مرافق  إيجار  تقدير  كلفة   -
موالي  أربعاء  األسبوعي  السوق 
في  محددة  إدريس  ابن  عيسى 
درهم  ألف  وثالثون  خمسمائة 

)530.000,00درهم(
كل من محتوى  يكون  أن  يجب   -
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
مطابق ملقتضيات املواد 27 و29 

349-12- رقم  املرسوم  من  و31 
2 الصادر في 08 جمادى األولى 
)20مارس2013(  املوافق   1434

املتعلق بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما  ـ 
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى املكتب املذكور.
ـ إما إيداعها، مقابل وصل بمكتب 
ابن  رئيس جماعة موالي عيسى 

إدريس.
إلكترونية  بطريقة  إرسالها  إما  ـ 
للصفقات  الخاصة  البوابة  في 

العمومية
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما  ـ 
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

املادة 3 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3793/ا.د

*************
اململكة املغرية
وزارة الداخلية
اقليم ازيالل
دائرة ابزو

قيادة ايت اعتاب
جماعة موالي عيسى بن ادريس
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2021/04
 2021/11/15 االثنني  يوم  في 
عشر  الحادية  الساعة  على 
السيد  مكتب  في  سيتم  زواال 
ابن  رئيس جماعة موالي عيسى 
املتعلقة  األظرفة  فتح  إدريس 
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
السوق  كراء مرفق مجزرة  ألجل: 
عيسى  موالي  أربعاء  األسبوعي 
 2022 سنة  برسم  إدريس  بن 
الذي سيبتدئ من 2022/01/01 

إلى غاية 2022/12/31.
- يمكن سحب ملف طلب العروض 
موالي  جماعة  رئيس  بمكتب 
كذلك  ويمكن  إدريس  ابن  عيسى 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   -
درهم  ألف  ثالثون  في: 

)30.000,00درهم(
- كلفة تقدير إيجار مرفق مجزرة 
موالي  أربعاء  األسبوعي  السوق 
في  محددة  إدريس  ابن  عيسى 
درهم  ألف  ستون  وخمسة  مائة 

)165.000,00درهم(.
أن يكون كل من محتوى  يجب   -
وتقديم و إيداع ملفات املتنافسني 
مطابق ملقتضيات املواد 27 و29 
349-12- رقم  املرسوم  من  و31 
2 الصادر في 08 جمادى األولى 
)20مارس2013(  املوافق   1434

املتعلق بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إرسال   أظرفتهم عن طريق 
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها،  إما   -
موالي  جماعة  رئيس  بمكتب 

عيسى ابن إدريس.
إلكترونية  إما إرسالها بطريقة   -
للصفقات  الخاصة  البوابة  في 

العمومية.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

املادة 3 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3794/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

-قطاع املاء-
مديرية التزويد والصفقات 

إعالن عن طلب العروض املفتوح
رقم: 40/م.ت.ص/م.ش/2021
دراسة تعزيز التزويد باملاء 

الصالح للشرب ملنطقة بن أحمد 
الجارة انطالقا من سد تامسنا

)جلسة علنية(
التزويد والصفقات  تعلن مديرية 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الصالح للشرب - قطاع املاء - عن 
إليه أعاله  املشار  العروض  طلب 
قصد إنجاز دراسة تعزيز التزويد 
بن  ملنطقة  للشرب  الصالح  باملاء 
سد  من  انطالقا  الجارة  أحمد 

تامسنا
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.

التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
مع  )600.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
ب  املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

)6.000,00درهم(.
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 

عبر بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل إلى 
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
وساعة  تاريخ  قبل  والصفقات 
عقد الجلسة العلنية لفتح األظرفة

البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
التزويد  قبل تاريخ و ساعة عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
يوم  جلسة  في  األظرفة  تفتح 
على   2021 نونبر   17 األربعاء 
والنصف  التاسعة  الساعة 
بمقر  محلي(  )توقيت  صباحا 
والصفقات  التزويد  مديرية 
للكهرباء  واملاء  الوطني  للمكتب 
املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 
املعالجة،  محطة   ،)G( مبنى   -
الوزاني,  بلحسن  محمد  شارع 
الرباط ـ املغرب  ص.ب 10220 - 

)املغرب(.
تفتح األغلفة على مرحلتني.

للحصول على مزيد من املعلومات 
التزويد  بمديرية  اإلتصال  يمكن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
محطة   )C( مبنى  املاء  قطاع   -
بلحسن  محمد  شارع  املعالجة، 
الوزاني, ص.ب 10220 - الرباط 

ـ املغرب.
الهاتف: 

)212(0537.66.77.77
الفاكس:

)212(0537.66.72.22
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
العنوان االلكتروني ملوقع املكتب 

www.onep.ma:قطاع املاء -
ع.س.ن/3901/ا.د

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

محكمة االستئناف
 بالدار البيضاء

املحكمة االبتدائية املدنية 
بالدار البيضاء
اعالن قضائي

مصلحة التوزيع باملحاصة
ملف التوزيع عدد: 2021/05

فليكن في علم العموم ان املسطرة 
املحكمة  ضبط  بكتابة  جارية 
االبتدائية املدنية بالدار البيضاء 
املحجوزة  املبالغ  لتوزيع 
موضوع  املحكمة  بصندوق 

الحساب الخصوصي 3373
في مواجهة شركة ترانس عثمان 
Trans Atmane

وعليه فيجب على جميع الدائنني 
ديونهم  سندات  يقدموا  أن 
التنفيذية معززة بجميع الوثائق 
املحكمة  هذه  ضبط  كتابة  الي 
رقم  التحاصصي  التوزيع  مكتب 
القانوني  42  وذلك داخل األجل 
من   507 في  عليه  املنصوص 

قانون املسطرة املدنية.
ع.س.ن/3914/ا.د

*************
 Sté CENTRE AMINA

LANGUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري: 
25663

قفل التصفية
بمقتضى الجمع العام غير العادي 
 ،2018 فبراير   20 في  املؤرخ 
 CENTRE شركة  حل  تقرر 
شركة   AMINA LANGUES
مبلغ  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
100.000.00درهم  رأسمالها 
مهدي  بشارع  االجتماعي  مقرها 
وذلك  وجدة،   06 رقم  تومرت  بن 
نتيجة لتراجع نشاطها التجاري.

اليعقوبي  زينب  السيدة  وعينت 
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية 
رقم F379095 كمصفي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2019/02/19 تحت عدد 216.
ع.س.ن/3921/ا.د ع.س.ن /3883/ إد

ع.س.ن /3886/ إد

ع.س.ن /3884/ إد

»أحالس،  روايتكم  فازت   p
كتارا  بجائزة  املدى«  أليمة  ذاكرة 
للرواية العربية عن فئة الرواية غير 
بهذا  شعورك  عن  ماذا  املنشورة، 
من  تقربنا  أن  يمكن  وهل  التتويج، 

أجواء هذا العمل؟ 

n في الواقع، أعتبر هذا التتويج 
الذي  للمجهود  كبير  تقدير  بمثابة 
ودفعة  سنوات،  ثالث  طيلة  بذلته 
على  العمل  ملواصلة  كبيرة  معنوية 
مشروعي األدبي. بدأت االشتغال على 
هذه الرواية أوائل 2018، وكان األمر 
في البداية مجرد فكرة نقلت معاملها 
على  صغيرة  مذكرة  إلى  الكبرى 
الشخوص،  )األمكنة،  عوارض  شكل 
البناء  شكل  التقنيات،  املوضوعات، 
في  شرعت  بعدها  ثم   )... السردي 
بحثا  العوارض  هذه  في  التوسع 

وكتابة. 
وألني شخص ال يسرف في الكتابة 
علي  تمر  كانت  يستعجلها؛  وال 
أسابيع، بل أشهر، وأنا أقرأ وأبحث 
دون أن أكتب، وهو ما ساعدني على 
عن  البداية  منذ  تصور شامل  بلورة 
مسار الرواية، تحول في ما بعد إلى 

مشروع أعرف جيدا أين أسير به. 
فقد  متعددة،  الرواية  أمكنة  وألن 
كنت أمام تحد كبير حيث تطلب مني 
عن  خاصة  البحث،  من  الكثير  األمر 
خصوصيات أمكنة تقع خارج املغرب 
الجيزة  بالسنغال،  )كازامانس 
بالعراق...(  واملوصل  بغداد  بمصر، 
أحولي  قريتي  تاريخ  عن  وكذا 
اللتني  ميدلت،  ضواحي  وميبالدن 
تحولتا إلى أمكنة مهجورة إثر إغالق 

شركة املناجم ألبوابها هناك. 
جمعت ما يكفي من املعطيات في 
فترة كنت مطالبا فيها أيضا بإنجاز 
الحقوق،  بكلية  الدراسة  نهاية  بحث 
ثم بعده تفرغت للكتابة التي تطلبت 
من  طويلة  أشهر  جانب  إلى  سنتني، 
القراءة وإعادة الصياغة، تلتها أشهر 

أخرى من العمل على تدقيقها لغويا 
محمد  والشاعر  األستاذ  طرف  من 
تايشنت الذي قام بمجهود كبير ولم 

يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته. 
أطمح  ذلك،  كل  بعد  وكنت، 
ال  »محترم«  ناشر  على  للحصول 
يضيع معه ما بذلته من جهد، دون أن 
أضع في الحسبان أني قد أشارك بها 

في الجائزة. 

الكاتب  نقل  بالنشر،  عالقة   p
حديثا  سباطة  املجيد  عبد  الروائي 
عن  البحث  رحلة  مع  »معاناتك«  عن 
ناشر لروايتك. يبدو أن الطريق أمام 
الكتاب الشباب ليست معبدة، أليس 

كذلك؟ 

الحظ،  لسوء  الرواية،  أنهيت   n
شلت  حيث  كورونا،  جائحة  عز  في 
العربي  الوطن  في  النشر  حركة 
وإغالق  الدولية  املعارض  إلغاء  مع 
النشر  من  جعل  ما  وهو  املكتبات، 
عودة  وبعد  حينها.  مستحيلة  مهمة 
مع  طبيعتها  إلى  الثقافية  الحياة 
بداية العام الجاري، راسلت مجموعة 
بعد  أجاب  بعضها  النشر،  دور  من 
نشرها،  عن  معتذرا  طويلة  مدة 
لم يكلف نفسه عناء  والبعض اآلخر 
وبعد  اليوم.  لحدود  رد  أي  كتابة 
دار نشر مصرية على  أشهر، وافقت 
 700 ب  املساهمة  شريطة  نشرها 
دوالر، في وقت لم أكن أتوفر فيه على 

أكثر من 70 درهما في جيبي.

دور  أصبحت  ولألسف،  اليوم، 
للمترجم  كبيرة  أهمية  تعطي  النشر 
على حساب املؤلف، لذلك يجد الكتاب 
نشر  في  بالغة  صعوبة  الشباب 
أعمالهم، رغم أن بعضا منها قد يهم 
القارئ العربي أكثر من أعمال تترجم 
أسماء  أغلفتها  فقط ألن على  وتوزع 

غربية. 

p روايتك الفائزة هي ثاني عمل 
لك بعد رواية »جسد بال روح«، ملاذا 
غلبت نبرة الحزن واأللم في اختيارك 

للعنوانني؟ 

هذا  علي  يطرح  ما  دائما   n
السؤال. وأقتبس هنا مقولة ملحمود 
»األدب  بأن  فيها  يقول  املسعدي 
تعجبني  يكون«.  ال  أو  مأساة 
الكتابات ذات الطابع الحزين، ألنني 
بؤس  عن  تعبير  األدب  أن  أعتبر 

الواقع، فالسعداء ال يكتبون، ال يكتب 
إال الذين وهبوا نفوسهم للتعبير عن 

هموم اإلنسان.
حزينا،  يكون  أن  يختار  أحد  ال 
الواقع هو ما يفرض على الكاتب هذا 
انعكاس  هو  نكتبه  ما  ألن  التوجه، 

ألثر هذا الواقع علينا. 
باألدب  عرفوا  كبار  كتاب  وهناك 
املثال،  على سبيل  كافكا  السوداوي. 
حالته  عن  تعبيرا  كتاباته  كانت 
الصعبة  الحياة  وعن  النفسية، 
أيضا،  دوستويفسكي  عاشها.  التي 
وغيرهم  وسيوران  وساراماغو 

الكثير. 
وقد لخص الشاعر محمد تايشنت 
بقوله  الكتابة  عن  ويقال  قيل  ما  كل 
في  العالم  ألثر  »إمساك  إنها 

النفس«.

املاضي،  رمضان  شهر  طيلة   p
نشرت على صفحتك على )فيسبوك( 
بأبرز  فيها  تعرف  يومية  راتبة  فقرة 
أثرها  وتركت  قرأتها  التي  الروايات 
عليك. ما السر وراء اهتمامك بجنس 
من  غيره  من  أكثر  بشكل  الرواية 

األجناس األدبية؟ 

وكاتب«  »كتاب  فقرة  كانت   n
أنها  أرى  أعمال،  مشاركة  باب  من 
تستحق القراءة، مع قراء آخرين، ولم 

بل  الروايات،  على  فقط  تقتصر  تكن 
مختلف  من  أعمال  عن  أيضا  كتبت 
والشعر  القصة  بينها  من  األجناس 
والكتب  الذاتية  والسيرة  والشذرة 
في  أقرأ  أن  أحاول  ألني  الفكرية 
جميع األجناس، أقرأ الشعر والقصة 
العربي  سواء  واملسرح  والرواية 
منها أو املترجم. صحيح أنني أميل 
روائي،  ألنني  أكثر،  الرواية  إلى 

لكنني حريص على تنويع ما أقرأ. 

مقولة  تتبنى  أنك  pيبدو 
فيرناندو  البرتغالي  الفيلسوف 
اعتراف  سوى  األدب  »ليس  بيسوا 
هل  تكفي«،  تعد  لم  الحياة  بأن 
تمنح الرواية بالفعل حيوات جديدة 
تكون  أن  تعدو  ال  أنها  أم  لقرائها 

عرضا للواقع فقط؟ 

n الفن بشكل عام نتيجة للحياة 
منحتني  لي  بالنسبة  الناقصة. 
واكتشفت  جديدة،  حياة  القراءة 
أعرفها عن  أكن  لم  زوايا  من خاللها 
بشكل  اإلنسان  وعن  عامة،  الحياة 
كغيرها  الرواية،  فمهمة  خاص. 
الواقع  تعرية  هي  األجناس،  من 
وكلما  أعطابه.  وإبراز  وتشريحه 
أن  عرف  القراءة  في  القارئ  تقدم 
أو  بشكل  هو،  الواقع  هذا  معرفة 

بآخر، طريق الكتشاف ذاته.
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االشتراكي

»قبل النهاية بقليل« مولود جديد 
للكاتبة سلمى الغزاوي 

كيف ال�سبيل اإلى النجاة واحلياة يف عامل 
جديد دي�ستوبي على حافة االنهيار؟

الطيب الشكري 

الشابة  املغربية  والروائية  للكاتبة  والتوزيع صدر  للنشر  فضاءات  دار  عن 
سلمى الغزاوي رواية » قبل النهاية بقليل » حيث كل شيء ممكن »، والتي  

تعد  رابع رواية بعد روايتها األخيرة.
رواية » قبل النهاية بقليل » جاءت مختلفة شكال ومضمونا عن روايتها 
األردنية  باململكة  للكتاب  الدولي  عمان  معرض  مع  وتتزامن  السابقة، 
الهاشمية . وفي هذا الصدد تقول الروائية سلمى لغزاوي روايتي الجديدة 
يعرفون نسق  لقرائي ومن  األولى  للوهلة  تبدو  قد   « بقليل  قبل النهاية   «
كتاباتي منذ سنوات مختلفة شكال ومضمونا عن منجزي األدبي السابق، إال 
 « أنها أتت استكماال لنفس مشروعي األدبي املعروف، والذي هو الكتابة عن 

الالمرئيني ».
 في حالة هذه الرواية تضيف الكاتبة اخترت أن يكون أبطالها الالمرئيون 
والذين  الطبيعية،  والكوارث  اإلنسانية  واملآسي  الحرب  من  الناجون  وهم 
يواجهونها  التي  التحديات  وفي  الفادحة  خساراتهم  في  بشأنهم  نفكر  قلما 

وصراعاتهم اليومية من أجل البقاء.
االتحاد االشتراكي  سلمى الغزاوي أضافت في تصريح خصت به جريدة » 

» قائلة: » بدأت تأليف رواية »قبل 
شهر  منتصف  في  بقليل«  النهاية 
نقطة  ووضعت   2019 أكتوبر 
شتنبر  شهر  منتصف  نهايتها 
كتابتها  مني  تطلبت  حيث   ،2020
أحبذ  ألنني  أوال  السنة،  يقارب  ما 
ألن  وثانيا  التأليف  في  التأني 
رحلة  تشبه  كانت  كتابتها  رحلة 
لعوالم  مغاير  جديد  عالم  اكتشاف 

والتي  املألوفة،  كتاباتي 
تيار  إلى  جيلها  ينتمي 
 « في  لكن  الواقعي،  األدب 
قبل النهاية بقليل » أنشأت 
عاملا متخيال غريبا بقواعد 
خاصة ربما ُيَخال للقارئ أن 
هذه الرواية التي تْمتح من 
املظلمة  الفانتازيا  مدرسة 
بعيدة كل البعد عن واقعنا، 
لكن العكس هو الصحيح إذ 
بوسعي القول أنها من بني 
تعبر  التي  الروايات  أكثر 
حاليا،  املعيش  واقعنا  عن 
وترسم لوحة بانورامية ملستقبلنا القريب وعاملنا الذي تمزقه الحروب ويرزح 

تحت وطأة الفقر والجوع واألوبئة والكوارث الطبيعية واالقتصادية.
وعلى  أسئلة  عدة  نتساءل  تجعلنا  الغامضة  املستقبلية  الرواية  عوالم   
كيف السبيل إلى النجاة والحياة في عالم جديد ديستوبي متأرجح  رأسها: 

على حافة االنهيار حيث لم يعد أي شيء عدا الظالم، اليأس والدمار، ممكنا؟.
وتعد رواية »قبل النهاية بقليل« رابع إصدار للكاتبة سلمى لغزاوي بعد  
لعدد  فضال عن ترجمتها  قاتل«  ذاكرة  »أوركيديا سوداء«،«  »تيالنديسيا«، 
ملحكوم  يوم  »آخر  ومنها  العامليني،  الكتاب  من  لعدد  الروائية  االعمال  من 
القراءة«  و«عن  بودلير  لشارل  الشر«  »أزهار  هيكو،  لفيكتور  باإلعدام« 

ملارسيل بروست. 

الكاتب املغربي يون�س اأوعلي، الفائز بجائزة كتارا للرواية العربية 2021 

ال�سعداء ال يكتبون

حسن بيريش
 

)1(
خذوا أنتم الضوء 

واتركوا له ظال وريفا،
عبره يقرأ سفر كل اإلشعاع. 

يكتب ما فاض
من دهشة العتمات. 

ويتوكأ على قوة الغياب 
كي يبزغ ألق الحضور.

ذلك ألنه، عبد اإلله الحريري الذي يالحق 
أهواء السرد، يعلو باكتفائه الذاتي، تاركا 
غيره يالحق بقايا خفوت، بينما يسري هو 
في غسق الشفق، يبحر في أعالي املقيم، وال 

يحتاج إلى شمس مستعارة من العابر.
من هنا، لم يعبأ عبد اإلله، يوما، بالسباق 
املحموم نحو بروز متعمد، الهث. هو يكتب 
لذاته كي يعي ذاته، غير معني بأي شيء 

خارج نعمة الكتابة، داخل كتابة النعمة.

)2(
ذهب إلى أقاصي السرديات، ولم يعد 

بعد. فكرت أن أسافر إليه هناك، حيث يقيم 
همس تأويله، بيد أن جهر إقامته في املابني، 
أغراني بانتظاري كي أقبض على موعده. ال 

محيد، ثمة، عن اللقاء بني يده وشاشتي.
هذا رجل يمتح من البعيد،

يشرئب نحو الغور، 
يمتد في وريف تعدد أبعاده.

هكذا قلت ليراعي، وأنا بصدد الكتابة عن 
عبد اإلله، وبصدد قراءته، من مدار جبلته، 
حيث يتاللى تفوقا، إلى مقام ثرائه، حيث 

أتدفق به، وفيه.
وبيننا تتوالى مشاهد قارئ يرى أبعد 

من مسافة الكلمة، ثم عالمات كاتب يصغي 
إلى خبء املعنى. وما من حد للهمس الجاهر 

الذي يثوي في سويداء اإلثنني.
كي تقرأ شجو فؤاده، عليك أن تدرك شجن 
دواته. لذا، أحب أن أقرأ صمته حتى مطلع 
فجر الكتابة. ذلك ألن ساكن الدار البيضاء 
هذا، ال يفشي سر بوحه عبر النص وحده، 

قد يتجلى عبر تعليق يحمل كل جينات 
الكتابة !

)3(
هذا كاتب ال يعبأ بالضوء، 
ألنه يشع في عتمات تجليه، 

هناك، حيث يحصي أنفاس الشمس،
كي يرى كثير قامته

في قليل ظله !
حني عزمت على كتابته، سبقني وقام 
بكتابتي. أسرعت إليه كي أحضن قربه 

البعيد، فوجدته يعانق نأيي بتدانيه. لذا، ما 
وجدت سبيال إليه غير قراءة بعض شسوعه 

لتضيق املسافة امللغزة بني ذكاء نظرته، 
ورهافة سمعي.

»أغاني الرعاة 
تطرب خرافها«.

هذا كاتب ازداد في الدراسات السردية، 
وعبرها ترعرع وكبر. لذا، ال يمكن اللحاق 

به، أو اعتقال شسعه، إال من خالل ثراء قد ال 
يبدو لك ما لم تكن، بعمقه، خبيرا.

بني زمن وٱخر، وبني مساحة ومسافة، 
يبرز وفي يده بياض نص يشبه إيقاعه، 

وحني يطلق سراحه، هو، أتقيد، أنا، بكلية 
تصوراته، مداراته، وأفق اشتغاله.

)4(
لغته َقريبة ِبُكْل 

َما أوِتيت ِمْن ُبْعد، 
بعيدة ِبُكْل

َما أوِتيت ِمْن قرب.
تلج مخابئ دوالها، تمتطي بوارق 

صورها، وتنهل من معني مخيالها، فتجد 
نفسك شديد االنغمار فيها، وقوي الصلة 

بها. وال تملك إال أن تتقرى جماع أقاصيها، 
وَأْنَت جد مأهول بماء جملته، وشواظ 

تفسيرك !
َأْنَت، أنا، حني تطالعه سافر في عبارته، 
ومخبوء في داللته، ويمم شطر استعارته، 
يتبدى لك وكأنه، هذا الضالع في كل عرامه 

السردي، تحول إلى جنوح ُقد من مجاز.
ذات إضاءة كاشفة، يقرأ عبد اإلله 

الحريري كف الروائي خالد أخازي، يتنبأ 
بمضمرات تكمن في أحشاء النص، ثم يقول 

بما في حبر تأويله من يقني الشك:
»الزمن في الخطاب عنده، ينفلت من زمن 

الحكاية، ليؤسس جماال خطابيا 
فيه االستدعاء، واالسترجاع االستباق، 

والتبادل الصوتي. تكاد نصوصه السردية 
أن تشكل قطيعة مع صخب التجريب، 

معتمدا على منجز سردي  ينتصر للحكاية 
وللغة،  فبقدر ما لغته في رواية  ذاكرة جدار 
اإلعدام شفافة وشاعرية، فهي ملتهبة، لغم 
قد ينفجر بدالالت متعددة  حسب التناص 

بمفهوم إيكو أمبرتو«.

)5(
قرأت بعض تأويالته للنصوص، فتجلى 
لي مختلفا في رؤاه، مغايرا في تعاطيه، 

مختبئا في تبديات الكالم. وأدركت كيف أنه 
يقارب املنت بمهارة هامشه، كيف أنه يرتديه 

زيا ويخلعه شكال، ثم يمنحنا ما فيه من 
عراء البكارة !

إنه ال يقرأ بحثا عن ثغرات 
يستعلن بها، 

بل يغوص بحثا عن ميزات
يهمس بها قلبه قبل مداده.

هنا ما أستشعره من فداحة، كون هذا 
الناقد يكتفي بإقالله، وال يتخطاه إلى 

إكثاره. هذا ما يجعلني أتساءل، وفي لغتي 
كثير من اللوم والعتاب:

ملاذا تترك نظري، وهو معجب بحرفك، في 
منتصف تأجج القراءة،

متعطشا لرهافة التوق في عبارتك ؟!
وكيف تأخذني أنت إلى نهاية الجملة، 

بينما أنا بالكاد في أول املعنى ؟!

)6(
أنا في حضرة رجل 

شيمته بهاء،
وأنا في حضرة بهاء،

شيمته رجل !
هو لفرط تواضعه أمام رهبة املعرفة، 

وهو لشدة معرفته إزاء علو تواضعه، يمنح 
لنفسه التلمذة، ويهب لتالميذه األستاذية. 

وال يجعلك تعرف بوضوح، وأنت تلج عتبات 
قسمه، ودهشتك معبأة بتساؤالت عجيبة:

أهو أستاذ لتالميذه ؟
أم تالميذه أساتذة له ؟!

وفي جبة السؤال ستبقى.
في سؤال الجبة ستظل.

ال مفر !
احتر كما شاء لك العجب، 
أما هو، األستاذ / التلميذ، 

فيكتفي بانهمار املحبة من عيون  يعرف 
خبء قلوبها.

أما هم، تالميذه / أساتذته، فيكفيهم نور 
تواضعه  كي يدرك كل واحد منهم الفرق 

الرائع  بني علو األستاذ، وأستاذ العلو !

)7(
وملا يصاب الواقع بوعثاء عدم االرتفاع، 
يعمد الحريري إلى مقامات يكلم من خاللها 
بعض الحيوانات، لعلها تنطق برمز بعيد 

السطوع عن وقت غائر األفول !
هل انتقل الحريري، 

ساكن البصرة العراقية،
إلى الحريري، 

ساكن البيضاء املغربية ؟!
سؤال ما هو بعبثي، إذ أن عبد اإلله يسرد 
حكايا على شكل مقامات، لكي يضع الواقع 
في صلب مٱزقه، كي يبرز شقوقا في جدار 

الحياة، وكي يقلص من منسوب الوحشة.

»ٱه...
ياجرحي املكابر«. 

عن هذا الجرح الغائر يكتب.
في هذا الجرح يكتب.

هو سبيله لتكليم الرماد في الجمر. هو 
غايته لتحديد موعد مع الوجع. األول: حبر 
يقيه دوار ما يمور في أحشاء أوقات هشة. 
الثانية: كالم ينقذنا من قيظ نهارات معاقة 

!
فيا صديقي،
يا عبد اإلله،

يا أيها املسجى 
على زمنك املزمن،
امنحني كثيرك
ألزهو بقليلي !

عبد االإله احلريري
ذهب اإلى اأقا�سي ال�سرديات ومل يعد بعد !

راسلت مجموعة من دور النشر
 حول الرواية ، بعضها أجاب بعد 
مدة طويلة معتذرا عن نشرها، 

والبعض اآلخر لم يكلف نفسه عناء 
كتابة أي رد لحدود اليوم

فاز الكاتب املغربي الشاب، يونس أوعلي، بجائزة كتارا للرواية 
العربية برسم سنة 2021 عن فئة الروايات غير املنشورة، التي 
متنحها املؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا بقطر، عن روايته 
»أحالس، ذاكرة أليمة املدى«. يف هذا احلديث مع وكالة املغرب 
العربي لألنباء، يقدم أوعلي، وهو من مواليد ميدلت وطالب يف 
املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية، وقارئ وروائي ومدون، 
فكرة عن رد فعله إثر الفوز باجلائزة، وظروف كتابة الرواية 

و«معركته« مع نشرها، وعن سر شغفه باألدب.

)و.م.ع: عبد اللطيف 
 أبي القاسم(

بورتريه
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الثالث الدار البيضاء 
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رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة املكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

طبع من عدد أمس

2021/10/18

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش - اسفي
عمالة إقليم الرحامنة

أثمان  عروض  طلبات  عن  إعالن 
 2021/11/12 يوم  في  مفتوحة 
خمسة  و  العاشرة  الساعة  على 
الكتابة  بمكاتب  سيتم  واربعون 
)قاعة  الرحامنة  لعمالة  العامة 
االجتماعات( فتح االظرفة املتعلقة 
لعمالة  أثمان  العروض  بطلب 
الرحامنة ألجل: طلب عروض رقم  
2021/14/ ص.ت.ق: اشغال بناء  
الصحي  باملركز  وظيفي  سكن 

بوشان - باقليم الرحامنة.
املؤقتة:  الضمانة 
الف  )ثالثون  30000.00درهم 
األشغال  تقدير  كلفة  درهم(. 
محددة في مبلغ    مليون واربعة 
مئة  وتسعة  االف  وستة  مئة 
 00 درهما  وثمانون  وثمانية 

سنتيما   )1406988.00درهم(
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  من  العروض 
من  تحميلها  يمكن  كما  بالعمالة 
من  العمومية.  الصفقات  بوابة 

املوقع االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
املتنافسني,  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
و31   27,29 املواد  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من 
االولى   جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع اظرفتهم  مقابل وصل 
بمكتب الصفقات بالعمالة.

طريق  عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

الى املكتب املذكور.
- إما تسليمها مباشرة إلى رئيس 
بداية  عند  االظرفة  فتح  لجنة 

الجلسة وقبل فتح االظرفة. 
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
هي تلك املقررة في املادة 05 من 

قانون االستشارة. 
ع.س.ن/3885/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الصحة والحماية 
االجتماعية

املديرية الجهوية الدار البيضاء 
سطات

املستشفى اإلقليمي موالي عبد 
هلل املحمدية

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2021/10

»جلسة عمومية«
الساعة  على   2021/11/15 في 
قاعة  في  سيتم  صباحا،   10
للمركز  التابعة  ا?جتماعات 
اإلستشفائي اإلقليمي للمحمدية، 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
ألجل:  أثمان  بعروض  العروض 
ومعالجة  ونقل  وجمع  تلفيف 
والصيدالنية  الطبية  النفايات 
االستشفائي  للمركز  التابعة 

االقليمي للمحمدية. 
العروض  ملفات  سحب  يمكن 
املالي  التسيير  وحدة  لدى 
للمركز  التابعة  واملحاسباتي 
الكائن  اإلقليمي  ا?ستشفائي 
بشارع الحسن الثاني باملحمدية. 
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  يمكن 

بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.
gov.ma

تقدير كلفة األعمال محددة في:
األدنى:  الحد   *
)مائتان  ,00(240.000درهم 

وأربعون ألف درهم(.
األقصى:  الحد   *
)أربعمائة  432.000,00درهم 

وإثنان وثالثون ألف درهم.
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  ثالثون  في: 

)30.000,00درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب   
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
مطابق ملقتضيات املواد 27 و29 
349-12- رقم  املرسوم  من  و31 
األولى  جمادى   8 في  الصادر   2
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
املالي  التسيير  بوحدة  وصل 
املركز  إدارة  لدى  واملحاسباتي 
الكائن  اإلقليمي  ا?ستشفائي 
بشارع الحسن الثاني باملحمدية.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   *

إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
الوحدة املذكورة.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إلكترونية  إيداعها بطريقة  إما   *

عبر بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
يستوجبها  التي  العينات  إن 
يجب  العروض،  طلب  ملف 
التسيير  بوحدة  إيداعها 
يوم  قبل  واملحاسباتي  املالي 
 12 الساعة  على   2021/11/12
إليداع  القصوى  )الساعة  زواال 

العينات(.
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي 

املادة 8 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3787/ا.د

*************
الـمملكـــة الـمغربيــة

وزارة الصحــة
املديرية الجهوية لجهة سوس 

ماسة
الـمندوبيــة اإلقليميـة بطـاطــا
إعالن عن طلب عروض مفتوح

DMST/2021/04 :رقم
جلسة عمومية

الساعة  على   2021/11/10 في 
العاشرة صباحا، سيتم في قاعة 
وزارة  بمندوبية  االجتماعات 
األظرفة  فتح  بطاطا  الصحة 
املتعلقة بطلب عروض -  بعروض 
أشغال  انجاز  ألجل  أثمان- 
والتصحيحية  الوقائية  الصيانة 
للغرف الباردة التابعة للمندوبية 

اإلقليمية لوزارة الصحة بطاطا.
الضمان  مبلغ  حدد   -
درهم  ألفا  مبلغ:  في  املؤقت 

)2000.00درهم(.
التقديرية  الكلفة  تحدد   -
طرف  من  املحددة  لألعمال 
مبلغ:   في  املشروع  صاحب 
115.200.00درهم)مائة وخمسة 

عشر الف ومائتا درهم(
طلب   ملف    سحب     يمكن  
الصفقات   مكتب  من   العروض  
للصحة  اإلقليمية  باملندوبية 

طاطا، شارع محمد الخامس.
من  الكترونيا  نقله  أيضا  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
تقديم  و  محتوى  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وايداع 
املادتني  ملقتضيـــات  مطابقني 
27 و31 ,29  و148 من املرسوم 
349-12-2 الصادر في 8 جمادى 

 )2013/03/20(  1434 األولى 
املتعلقة بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
* إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
بمكتب الصفقات بمندوبية وزارة 

الصحة بطاطا بنفس العنوان.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   *
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور
الرقمية  بالطريقة  إرساله  إما   *
االقتصاد  وزارة  مرسوم  وفق 
بتاريخ   20-14 رقم  واملالية 

.2014/09/09
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الــواجـب  الـمثبتـة  الـوثــائـق  إن 
املنصوص  تـلـك  هـي  بهـا  اإلدالء 
نظام  من   04 الـمــادة  في  عليها 

االستشارة
ع.س.ن/3792/ا.د

*************
اململكة املغرية
وزارة الداخلية
اقليم ازيالل
دائرة ابزو

قيادة ايت اعتاب
جماعة موالي عيسى بن ادريس
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2021/03
 2021/11/15 االثنني  يوم   في 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
رئيس  السيد  مكتب  في  سيتم 
جماعة موالي عيسى ابن إدريس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
ألجل:  أثمان  بعروض  العروض 
األسبوعي  السوق  مرافق  كراء 
إدريس  بن  عيسى  موالي  أربعاء 
برسم سنة 2022 الذي سيبتدئ 
غاية  إلى   2022/01/01 من 

.2022/12/31
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
جماعة  رئيس  بمكتب  العروض 
موالي عيسى ابن إدريس ويمكن 
كذلك تحميله إلكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد   -
درهم. ألف  مائة  في:  املؤقت 

)100.000،00درهم(
مرافق  إيجار  تقدير  كلفة   -
موالي  أربعاء  األسبوعي  السوق 
في  محددة  إدريس  ابن  عيسى 
درهم  ألف  وثالثون  خمسمائة 

)530.000,00درهم(
كل من محتوى  يكون  أن  يجب   -
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
مطابق ملقتضيات املواد 27 و29 

349-12- رقم  املرسوم  من  و31 
2 الصادر في 08 جمادى األولى 
)20مارس2013(  املوافق   1434

املتعلق بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما  ـ 
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى املكتب املذكور.
ـ إما إيداعها، مقابل وصل بمكتب 
ابن  رئيس جماعة موالي عيسى 

إدريس.
إلكترونية  بطريقة  إرسالها  إما  ـ 
للصفقات  الخاصة  البوابة  في 

العمومية
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما  ـ 
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

املادة 3 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3793/ا.د

*************
اململكة املغرية
وزارة الداخلية
اقليم ازيالل
دائرة ابزو

قيادة ايت اعتاب
جماعة موالي عيسى بن ادريس
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2021/04
 2021/11/15 االثنني  يوم  في 
عشر  الحادية  الساعة  على 
السيد  مكتب  في  سيتم  زواال 
ابن  رئيس جماعة موالي عيسى 
املتعلقة  األظرفة  فتح  إدريس 
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
السوق  كراء مرفق مجزرة  ألجل: 
عيسى  موالي  أربعاء  األسبوعي 
 2022 سنة  برسم  إدريس  بن 
الذي سيبتدئ من 2022/01/01 

إلى غاية 2022/12/31.
- يمكن سحب ملف طلب العروض 
موالي  جماعة  رئيس  بمكتب 
كذلك  ويمكن  إدريس  ابن  عيسى 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   -
درهم  ألف  ثالثون  في: 

)30.000,00درهم(
- كلفة تقدير إيجار مرفق مجزرة 
موالي  أربعاء  األسبوعي  السوق 
في  محددة  إدريس  ابن  عيسى 
درهم  ألف  ستون  وخمسة  مائة 

)165.000,00درهم(.
أن يكون كل من محتوى  يجب   -
وتقديم و إيداع ملفات املتنافسني 
مطابق ملقتضيات املواد 27 و29 
349-12- رقم  املرسوم  من  و31 
2 الصادر في 08 جمادى األولى 
)20مارس2013(  املوافق   1434

املتعلق بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إرسال   أظرفتهم عن طريق 
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها،  إما   -
موالي  جماعة  رئيس  بمكتب 

عيسى ابن إدريس.
إلكترونية  إما إرسالها بطريقة   -
للصفقات  الخاصة  البوابة  في 

العمومية.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

املادة 3 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3794/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

-قطاع املاء-
مديرية التزويد والصفقات 

إعالن عن طلب العروض املفتوح
رقم: 40/م.ت.ص/م.ش/2021
دراسة تعزيز التزويد باملاء 

الصالح للشرب ملنطقة بن أحمد 
الجارة انطالقا من سد تامسنا

)جلسة علنية(
التزويد والصفقات  تعلن مديرية 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الصالح للشرب - قطاع املاء - عن 
إليه أعاله  املشار  العروض  طلب 
قصد إنجاز دراسة تعزيز التزويد 
بن  ملنطقة  للشرب  الصالح  باملاء 
سد  من  انطالقا  الجارة  أحمد 

تامسنا
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.

التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
مع  )600.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
ب  املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

)6.000,00درهم(.
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 

عبر بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل إلى 
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
وساعة  تاريخ  قبل  والصفقات 
عقد الجلسة العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
التزويد  قبل تاريخ و ساعة عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
يوم  جلسة  في  األظرفة  تفتح 
على   2021 نونبر   17 األربعاء 
والنصف  التاسعة  الساعة 
بمقر  محلي(  )توقيت  صباحا 
والصفقات  التزويد  مديرية 
للكهرباء  واملاء  الوطني  للمكتب 
املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 
املعالجة،  محطة   ،)G( مبنى   -
الوزاني,  بلحسن  محمد  شارع 
الرباط ـ املغرب  ص.ب 10220 - 

)املغرب(.
تفتح األغلفة على مرحلتني.

للحصول على مزيد من املعلومات 
التزويد  بمديرية  اإلتصال  يمكن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
محطة   )C( مبنى  املاء  قطاع   -
بلحسن  محمد  شارع  املعالجة، 
الوزاني, ص.ب 10220 - الرباط 

ـ املغرب.
الهاتف: 

)212(0537.66.77.77
الفاكس:

)212(0537.66.72.22
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
العنوان االلكتروني ملوقع املكتب 

www.onep.ma:قطاع املاء -
ع.س.ن/3901/ا.د

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

محكمة االستئناف
 بالدار البيضاء

املحكمة االبتدائية املدنية 
بالدار البيضاء
اعالن قضائي

مصلحة التوزيع باملحاصة
ملف التوزيع عدد: 2021/05

فليكن في علم العموم ان املسطرة 
املحكمة  ضبط  بكتابة  جارية 
االبتدائية املدنية بالدار البيضاء 
املحجوزة  املبالغ  لتوزيع 
موضوع  املحكمة  بصندوق 

الحساب الخصوصي 3373
في مواجهة شركة ترانس عثمان 
Trans Atmane
وعليه فيجب على جميع الدائنني 
ديونهم  سندات  يقدموا  أن 
التنفيذية معززة بجميع الوثائق 
املحكمة  هذه  ضبط  كتابة  الي 
رقم  التحاصصي  التوزيع  مكتب 
القانوني  42  وذلك داخل األجل 
من   507 في  عليه  املنصوص 

قانون املسطرة املدنية.
ع.س.ن/3914/ا.د

*************
 Sté CENTRE AMINA

LANGUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري: 
25663

قفل التصفية
بمقتضى الجمع العام غير العادي 
 ،2018 فبراير   20 في  املؤرخ 
 CENTRE شركة  حل  تقرر 
شركة   AMINA LANGUES
مبلغ  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
100.000.00درهم  رأسمالها 
مهدي  بشارع  االجتماعي  مقرها 
وذلك  وجدة،   06 رقم  تومرت  بن 
نتيجة لتراجع نشاطها التجاري.
اليعقوبي  زينب  السيدة  وعينت 
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية 
رقم F379095 كمصفي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2019/02/19 تحت عدد 216.
ع.س.ن/3921/ا.د ع.س.ن /3883/ إد

ع.س.ن /3886/ إد

ع.س.ن /3884/ إد

»أحالس،  روايتكم  فازت   p
كتارا  بجائزة  املدى«  أليمة  ذاكرة 
للرواية العربية عن فئة الرواية غير 
بهذا  شعورك  عن  ماذا  املنشورة، 
من  تقربنا  أن  يمكن  وهل  التتويج، 

أجواء هذا العمل؟ 

n في الواقع، أعتبر هذا التتويج 
الذي  للمجهود  كبير  تقدير  بمثابة 
ودفعة  سنوات،  ثالث  طيلة  بذلته 
على  العمل  ملواصلة  كبيرة  معنوية 
مشروعي األدبي. بدأت االشتغال على 
هذه الرواية أوائل 2018، وكان األمر 
في البداية مجرد فكرة نقلت معاملها 
على  صغيرة  مذكرة  إلى  الكبرى 
الشخوص،  )األمكنة،  عوارض  شكل 
البناء  شكل  التقنيات،  املوضوعات، 
في  شرعت  بعدها  ثم   )... السردي 
بحثا  العوارض  هذه  في  التوسع 

وكتابة. 
وألني شخص ال يسرف في الكتابة 
علي  تمر  كانت  يستعجلها؛  وال 
أسابيع، بل أشهر، وأنا أقرأ وأبحث 
دون أن أكتب، وهو ما ساعدني على 
عن  البداية  منذ  تصور شامل  بلورة 
مسار الرواية، تحول في ما بعد إلى 

مشروع أعرف جيدا أين أسير به. 
فقد  متعددة،  الرواية  أمكنة  وألن 
كنت أمام تحد كبير حيث تطلب مني 
عن  خاصة  البحث،  من  الكثير  األمر 
خصوصيات أمكنة تقع خارج املغرب 
الجيزة  بالسنغال،  )كازامانس 
بالعراق...(  واملوصل  بغداد  بمصر، 
أحولي  قريتي  تاريخ  عن  وكذا 
اللتني  ميدلت،  ضواحي  وميبالدن 
تحولتا إلى أمكنة مهجورة إثر إغالق 

شركة املناجم ألبوابها هناك. 
جمعت ما يكفي من املعطيات في 
فترة كنت مطالبا فيها أيضا بإنجاز 
الحقوق،  بكلية  الدراسة  نهاية  بحث 
ثم بعده تفرغت للكتابة التي تطلبت 
من  طويلة  أشهر  جانب  إلى  سنتني، 
القراءة وإعادة الصياغة، تلتها أشهر 

أخرى من العمل على تدقيقها لغويا 
محمد  والشاعر  األستاذ  طرف  من 
تايشنت الذي قام بمجهود كبير ولم 

يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته. 
أطمح  ذلك،  كل  بعد  وكنت، 
ال  »محترم«  ناشر  على  للحصول 
يضيع معه ما بذلته من جهد، دون أن 
أضع في الحسبان أني قد أشارك بها 

في الجائزة. 

الكاتب  نقل  بالنشر،  عالقة   p
حديثا  سباطة  املجيد  عبد  الروائي 
عن  البحث  رحلة  مع  »معاناتك«  عن 
ناشر لروايتك. يبدو أن الطريق أمام 
الكتاب الشباب ليست معبدة، أليس 

كذلك؟ 

الحظ،  لسوء  الرواية،  أنهيت   n
شلت  حيث  كورونا،  جائحة  عز  في 
العربي  الوطن  في  النشر  حركة 
وإغالق  الدولية  املعارض  إلغاء  مع 
النشر  من  جعل  ما  وهو  املكتبات، 
عودة  وبعد  حينها.  مستحيلة  مهمة 
مع  طبيعتها  إلى  الثقافية  الحياة 
بداية العام الجاري، راسلت مجموعة 
بعد  أجاب  بعضها  النشر،  دور  من 
نشرها،  عن  معتذرا  طويلة  مدة 
لم يكلف نفسه عناء  والبعض اآلخر 
وبعد  اليوم.  لحدود  رد  أي  كتابة 
دار نشر مصرية على  أشهر، وافقت 
 700 ب  املساهمة  شريطة  نشرها 
دوالر، في وقت لم أكن أتوفر فيه على 

أكثر من 70 درهما في جيبي.

دور  أصبحت  ولألسف،  اليوم، 
للمترجم  كبيرة  أهمية  تعطي  النشر 
على حساب املؤلف، لذلك يجد الكتاب 
نشر  في  بالغة  صعوبة  الشباب 
أعمالهم، رغم أن بعضا منها قد يهم 
القارئ العربي أكثر من أعمال تترجم 
أسماء  أغلفتها  فقط ألن على  وتوزع 

غربية. 

p روايتك الفائزة هي ثاني عمل 
لك بعد رواية »جسد بال روح«، ملاذا 
غلبت نبرة الحزن واأللم في اختيارك 

للعنوانني؟ 

هذا  علي  يطرح  ما  دائما   n
السؤال. وأقتبس هنا مقولة ملحمود 
»األدب  بأن  فيها  يقول  املسعدي 
تعجبني  يكون«.  ال  أو  مأساة 
الكتابات ذات الطابع الحزين، ألنني 
بؤس  عن  تعبير  األدب  أن  أعتبر 

الواقع، فالسعداء ال يكتبون، ال يكتب 
إال الذين وهبوا نفوسهم للتعبير عن 

هموم اإلنسان.
حزينا،  يكون  أن  يختار  أحد  ال 
الواقع هو ما يفرض على الكاتب هذا 
انعكاس  هو  نكتبه  ما  ألن  التوجه، 

ألثر هذا الواقع علينا. 
باألدب  عرفوا  كبار  كتاب  وهناك 
املثال،  على سبيل  كافكا  السوداوي. 
حالته  عن  تعبيرا  كتاباته  كانت 
الصعبة  الحياة  وعن  النفسية، 
أيضا،  دوستويفسكي  عاشها.  التي 
وغيرهم  وسيوران  وساراماغو 

الكثير. 
وقد لخص الشاعر محمد تايشنت 
بقوله  الكتابة  عن  ويقال  قيل  ما  كل 
في  العالم  ألثر  »إمساك  إنها 

النفس«.

املاضي،  رمضان  شهر  طيلة   p
نشرت على صفحتك على )فيسبوك( 
بأبرز  فيها  تعرف  يومية  راتبة  فقرة 
أثرها  وتركت  قرأتها  التي  الروايات 
عليك. ما السر وراء اهتمامك بجنس 
من  غيره  من  أكثر  بشكل  الرواية 

األجناس األدبية؟ 

وكاتب«  »كتاب  فقرة  كانت   n
أنها  أرى  أعمال،  مشاركة  باب  من 
تستحق القراءة، مع قراء آخرين، ولم 

بل  الروايات،  على  فقط  تقتصر  تكن 
مختلف  من  أعمال  عن  أيضا  كتبت 
والشعر  القصة  بينها  من  األجناس 
والكتب  الذاتية  والسيرة  والشذرة 
في  أقرأ  أن  أحاول  ألني  الفكرية 
جميع األجناس، أقرأ الشعر والقصة 
العربي  سواء  واملسرح  والرواية 
منها أو املترجم. صحيح أنني أميل 
روائي،  ألنني  أكثر،  الرواية  إلى 

لكنني حريص على تنويع ما أقرأ. 

مقولة  تتبنى  أنك  pيبدو 
فيرناندو  البرتغالي  الفيلسوف 
اعتراف  سوى  األدب  »ليس  بيسوا 
هل  تكفي«،  تعد  لم  الحياة  بأن 
تمنح الرواية بالفعل حيوات جديدة 
تكون  أن  تعدو  ال  أنها  أم  لقرائها 

عرضا للواقع فقط؟ 

n الفن بشكل عام نتيجة للحياة 
منحتني  لي  بالنسبة  الناقصة. 
واكتشفت  جديدة،  حياة  القراءة 
أعرفها عن  أكن  لم  زوايا  من خاللها 
بشكل  اإلنسان  وعن  عامة،  الحياة 
كغيرها  الرواية،  فمهمة  خاص. 
الواقع  تعرية  هي  األجناس،  من 
وكلما  أعطابه.  وإبراز  وتشريحه 
أن  عرف  القراءة  في  القارئ  تقدم 
أو  بشكل  هو،  الواقع  هذا  معرفة 

بآخر، طريق الكتشاف ذاته.
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االشتراكي

»قبل النهاية بقليل« مولود جديد 
للكاتبة سلمى الغزاوي 

كيف ال�سبيل اإلى النجاة واحلياة يف عامل 
جديد دي�ستوبي على حافة االنهيار؟

الطيب الشكري 

الشابة  املغربية  والروائية  للكاتبة  والتوزيع صدر  للنشر  فضاءات  دار  عن 
سلمى الغزاوي رواية » قبل النهاية بقليل » حيث كل شيء ممكن »، والتي  

تعد  رابع رواية بعد روايتها األخيرة.
رواية » قبل النهاية بقليل » جاءت مختلفة شكال ومضمونا عن روايتها 
األردنية  باململكة  للكتاب  الدولي  عمان  معرض  مع  وتتزامن  السابقة، 
الهاشمية . وفي هذا الصدد تقول الروائية سلمى لغزاوي روايتي الجديدة 
يعرفون نسق  لقرائي ومن  األولى  للوهلة  تبدو  قد   « بقليل  قبل النهاية   «
كتاباتي منذ سنوات مختلفة شكال ومضمونا عن منجزي األدبي السابق، إال 
 « أنها أتت استكماال لنفس مشروعي األدبي املعروف، والذي هو الكتابة عن 

الالمرئيني ».
 في حالة هذه الرواية تضيف الكاتبة اخترت أن يكون أبطالها الالمرئيون 
والذين  الطبيعية،  والكوارث  اإلنسانية  واملآسي  الحرب  من  الناجون  وهم 
يواجهونها  التي  التحديات  وفي  الفادحة  خساراتهم  في  بشأنهم  نفكر  قلما 

وصراعاتهم اليومية من أجل البقاء.
االتحاد االشتراكي  سلمى الغزاوي أضافت في تصريح خصت به جريدة » 

» قائلة: » بدأت تأليف رواية »قبل 
شهر  منتصف  في  بقليل«  النهاية 
نقطة  ووضعت   2019 أكتوبر 
شتنبر  شهر  منتصف  نهايتها 
كتابتها  مني  تطلبت  حيث   ،2020
أحبذ  ألنني  أوال  السنة،  يقارب  ما 
ألن  وثانيا  التأليف  في  التأني 
رحلة  تشبه  كانت  كتابتها  رحلة 
لعوالم  مغاير  جديد  عالم  اكتشاف 

والتي  املألوفة،  كتاباتي 
تيار  إلى  جيلها  ينتمي 
 « في  لكن  الواقعي،  األدب 
قبل النهاية بقليل » أنشأت 
عاملا متخيال غريبا بقواعد 
خاصة ربما ُيَخال للقارئ أن 
هذه الرواية التي تْمتح من 
املظلمة  الفانتازيا  مدرسة 
بعيدة كل البعد عن واقعنا، 
لكن العكس هو الصحيح إذ 
بوسعي القول أنها من بني 
تعبر  التي  الروايات  أكثر 
حاليا،  املعيش  واقعنا  عن 
وترسم لوحة بانورامية ملستقبلنا القريب وعاملنا الذي تمزقه الحروب ويرزح 

تحت وطأة الفقر والجوع واألوبئة والكوارث الطبيعية واالقتصادية.
وعلى  أسئلة  عدة  نتساءل  تجعلنا  الغامضة  املستقبلية  الرواية  عوالم   
كيف السبيل إلى النجاة والحياة في عالم جديد ديستوبي متأرجح  رأسها: 

على حافة االنهيار حيث لم يعد أي شيء عدا الظالم، اليأس والدمار، ممكنا؟.
وتعد رواية »قبل النهاية بقليل« رابع إصدار للكاتبة سلمى لغزاوي بعد  
لعدد  فضال عن ترجمتها  قاتل«  ذاكرة  »أوركيديا سوداء«،«  »تيالنديسيا«، 
ملحكوم  يوم  »آخر  ومنها  العامليني،  الكتاب  من  لعدد  الروائية  االعمال  من 
القراءة«  و«عن  بودلير  لشارل  الشر«  »أزهار  هيكو،  لفيكتور  باإلعدام« 

ملارسيل بروست. 

الكاتب املغربي يون�س اأوعلي، الفائز بجائزة كتارا للرواية العربية 2021 

ال�سعداء ال يكتبون

حسن بيريش
 

)1(
خذوا أنتم الضوء 

واتركوا له ظال وريفا،
عبره يقرأ سفر كل اإلشعاع. 

يكتب ما فاض
من دهشة العتمات. 

ويتوكأ على قوة الغياب 
كي يبزغ ألق الحضور.

ذلك ألنه، عبد اإلله الحريري الذي يالحق 
أهواء السرد، يعلو باكتفائه الذاتي، تاركا 
غيره يالحق بقايا خفوت، بينما يسري هو 
في غسق الشفق، يبحر في أعالي املقيم، وال 

يحتاج إلى شمس مستعارة من العابر.
من هنا، لم يعبأ عبد اإلله، يوما، بالسباق 
املحموم نحو بروز متعمد، الهث. هو يكتب 
لذاته كي يعي ذاته، غير معني بأي شيء 

خارج نعمة الكتابة، داخل كتابة النعمة.

)2(
ذهب إلى أقاصي السرديات، ولم يعد 

بعد. فكرت أن أسافر إليه هناك، حيث يقيم 
همس تأويله، بيد أن جهر إقامته في املابني، 
أغراني بانتظاري كي أقبض على موعده. ال 

محيد، ثمة، عن اللقاء بني يده وشاشتي.
هذا رجل يمتح من البعيد،

يشرئب نحو الغور، 
يمتد في وريف تعدد أبعاده.

هكذا قلت ليراعي، وأنا بصدد الكتابة عن 
عبد اإلله، وبصدد قراءته، من مدار جبلته، 
حيث يتاللى تفوقا، إلى مقام ثرائه، حيث 

أتدفق به، وفيه.
وبيننا تتوالى مشاهد قارئ يرى أبعد 

من مسافة الكلمة، ثم عالمات كاتب يصغي 
إلى خبء املعنى. وما من حد للهمس الجاهر 

الذي يثوي في سويداء اإلثنني.
كي تقرأ شجو فؤاده، عليك أن تدرك شجن 
دواته. لذا، أحب أن أقرأ صمته حتى مطلع 
فجر الكتابة. ذلك ألن ساكن الدار البيضاء 
هذا، ال يفشي سر بوحه عبر النص وحده، 

قد يتجلى عبر تعليق يحمل كل جينات 
الكتابة !

)3(
هذا كاتب ال يعبأ بالضوء، 
ألنه يشع في عتمات تجليه، 

هناك، حيث يحصي أنفاس الشمس،
كي يرى كثير قامته

في قليل ظله !
حني عزمت على كتابته، سبقني وقام 
بكتابتي. أسرعت إليه كي أحضن قربه 

البعيد، فوجدته يعانق نأيي بتدانيه. لذا، ما 
وجدت سبيال إليه غير قراءة بعض شسوعه 

لتضيق املسافة امللغزة بني ذكاء نظرته، 
ورهافة سمعي.

»أغاني الرعاة 
تطرب خرافها«.

هذا كاتب ازداد في الدراسات السردية، 
وعبرها ترعرع وكبر. لذا، ال يمكن اللحاق 

به، أو اعتقال شسعه، إال من خالل ثراء قد ال 
يبدو لك ما لم تكن، بعمقه، خبيرا.

بني زمن وٱخر، وبني مساحة ومسافة، 
يبرز وفي يده بياض نص يشبه إيقاعه، 

وحني يطلق سراحه، هو، أتقيد، أنا، بكلية 
تصوراته، مداراته، وأفق اشتغاله.

)4(
لغته َقريبة ِبُكْل 

َما أوِتيت ِمْن ُبْعد، 
بعيدة ِبُكْل

َما أوِتيت ِمْن قرب.
تلج مخابئ دوالها، تمتطي بوارق 

صورها، وتنهل من معني مخيالها، فتجد 
نفسك شديد االنغمار فيها، وقوي الصلة 

بها. وال تملك إال أن تتقرى جماع أقاصيها، 
وَأْنَت جد مأهول بماء جملته، وشواظ 

تفسيرك !
َأْنَت، أنا، حني تطالعه سافر في عبارته، 
ومخبوء في داللته، ويمم شطر استعارته، 
يتبدى لك وكأنه، هذا الضالع في كل عرامه 

السردي، تحول إلى جنوح ُقد من مجاز.
ذات إضاءة كاشفة، يقرأ عبد اإلله 

الحريري كف الروائي خالد أخازي، يتنبأ 
بمضمرات تكمن في أحشاء النص، ثم يقول 

بما في حبر تأويله من يقني الشك:
»الزمن في الخطاب عنده، ينفلت من زمن 

الحكاية، ليؤسس جماال خطابيا 
فيه االستدعاء، واالسترجاع االستباق، 

والتبادل الصوتي. تكاد نصوصه السردية 
أن تشكل قطيعة مع صخب التجريب، 

معتمدا على منجز سردي  ينتصر للحكاية 
وللغة،  فبقدر ما لغته في رواية  ذاكرة جدار 
اإلعدام شفافة وشاعرية، فهي ملتهبة، لغم 
قد ينفجر بدالالت متعددة  حسب التناص 

بمفهوم إيكو أمبرتو«.

)5(
قرأت بعض تأويالته للنصوص، فتجلى 
لي مختلفا في رؤاه، مغايرا في تعاطيه، 

مختبئا في تبديات الكالم. وأدركت كيف أنه 
يقارب املنت بمهارة هامشه، كيف أنه يرتديه 

زيا ويخلعه شكال، ثم يمنحنا ما فيه من 
عراء البكارة !

إنه ال يقرأ بحثا عن ثغرات 
يستعلن بها، 

بل يغوص بحثا عن ميزات
يهمس بها قلبه قبل مداده.

هنا ما أستشعره من فداحة، كون هذا 
الناقد يكتفي بإقالله، وال يتخطاه إلى 

إكثاره. هذا ما يجعلني أتساءل، وفي لغتي 
كثير من اللوم والعتاب:

ملاذا تترك نظري، وهو معجب بحرفك، في 
منتصف تأجج القراءة،

متعطشا لرهافة التوق في عبارتك ؟!
وكيف تأخذني أنت إلى نهاية الجملة، 

بينما أنا بالكاد في أول املعنى ؟!

)6(
أنا في حضرة رجل 

شيمته بهاء،
وأنا في حضرة بهاء،

شيمته رجل !
هو لفرط تواضعه أمام رهبة املعرفة، 

وهو لشدة معرفته إزاء علو تواضعه، يمنح 
لنفسه التلمذة، ويهب لتالميذه األستاذية. 

وال يجعلك تعرف بوضوح، وأنت تلج عتبات 
قسمه، ودهشتك معبأة بتساؤالت عجيبة:

أهو أستاذ لتالميذه ؟
أم تالميذه أساتذة له ؟!

وفي جبة السؤال ستبقى.
في سؤال الجبة ستظل.

ال مفر !
احتر كما شاء لك العجب، 
أما هو، األستاذ / التلميذ، 

فيكتفي بانهمار املحبة من عيون  يعرف 
خبء قلوبها.

أما هم، تالميذه / أساتذته، فيكفيهم نور 
تواضعه  كي يدرك كل واحد منهم الفرق 

الرائع  بني علو األستاذ، وأستاذ العلو !

)7(
وملا يصاب الواقع بوعثاء عدم االرتفاع، 
يعمد الحريري إلى مقامات يكلم من خاللها 
بعض الحيوانات، لعلها تنطق برمز بعيد 

السطوع عن وقت غائر األفول !
هل انتقل الحريري، 

ساكن البصرة العراقية،
إلى الحريري، 

ساكن البيضاء املغربية ؟!
سؤال ما هو بعبثي، إذ أن عبد اإلله يسرد 
حكايا على شكل مقامات، لكي يضع الواقع 
في صلب مٱزقه، كي يبرز شقوقا في جدار 

الحياة، وكي يقلص من منسوب الوحشة.

»ٱه...
ياجرحي املكابر«. 

عن هذا الجرح الغائر يكتب.
في هذا الجرح يكتب.

هو سبيله لتكليم الرماد في الجمر. هو 
غايته لتحديد موعد مع الوجع. األول: حبر 
يقيه دوار ما يمور في أحشاء أوقات هشة. 
الثانية: كالم ينقذنا من قيظ نهارات معاقة 

!
فيا صديقي،
يا عبد اإلله،

يا أيها املسجى 
على زمنك املزمن،
امنحني كثيرك
ألزهو بقليلي !

عبد االإله احلريري
ذهب اإلى اأقا�سي ال�سرديات ومل يعد بعد !

راسلت مجموعة من دور النشر
 حول الرواية ، بعضها أجاب بعد 
مدة طويلة معتذرا عن نشرها، 

والبعض اآلخر لم يكلف نفسه عناء 
كتابة أي رد لحدود اليوم

فاز الكاتب املغربي الشاب، يونس أوعلي، بجائزة كتارا للرواية 
العربية برسم سنة 2021 عن فئة الروايات غير املنشورة، التي 
متنحها املؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا بقطر، عن روايته 
»أحالس، ذاكرة أليمة املدى«. يف هذا احلديث مع وكالة املغرب 
العربي لألنباء، يقدم أوعلي، وهو من مواليد ميدلت وطالب يف 
املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية، وقارئ وروائي ومدون، 
فكرة عن رد فعله إثر الفوز باجلائزة، وظروف كتابة الرواية 

و«معركته« مع نشرها، وعن سر شغفه باألدب.

)و.م.ع: عبد اللطيف 
 أبي القاسم(

بورتريه
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اململكة املغربية
عمالة إقليم خريبكة 

دائرة وادي زم 
قيادة السماعلة 

جماعة أوالد عيسى
إعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوح 
رقم: 2021/01

)جلسة عمومية(
على   2021/11/16 بتاريخ 
الساعة الحادية عشرة صباحا 
املجلس  رئيس  بمكتب  سيتم 
الجماعي لجماعة أوالد عيسى، 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  مفتوح  عروض 
السوق  مرافق  كراء  ألجل: 
السماعلة  جمعة  األسبوعي 
  2022 املالية  السنة  برسم 
يحال  كرائه  يتم  لم  حالة  وفي 
بتاريخ  ثانية  جلسة  إلى 

.2021/12/01
* صفقة رقم 2021/01: 

املاشية  سوق  مرفق  كراء   -
التابع للسوق األسبوعي جمعة 

املؤقت  الضمان  السماعلة، 
درهم  ألف  خمسون  في  محدد 

)50000.00درهم(
لصاحب  التقديري  -الثمن 
في:ستة  محدد  املشروع 
ومائتان  الف  وثالثون 
للشهر  درهم  وأربعون  وثالثة 

)563980.00درهم سنويا(
* صفقة رقم 2021/01: 

الداخلي   السوق  مرفق  كراء   -
التابع للسوق األسبوعي جمعة 
املؤقت  الضمان  السماعلة، 
درهم  أالف  عشرة  في  محدد 

)10000.00درهم( 
لصاحب  التقديري  الثمن   -
عشر  أثنا  في:  محدد  املشروع 
وخمسون  وواحد  مائة  ألف 
درهم للشهر)172800.00درهم 

سنويا(
* صفقة رقم 2021/01: 

البهائم  فندق  مرفق  كراء   -
والدراجات  السيارات  وموقف 
التابع للسوق االسبوعي جمعة 
املؤقت  الضمان  السماعلة، 
درهم  أالف  خمسة  في  محدد 

.)10000.00درهم( 
لصاحب  التقديري  -الثمن 
ألف  سبعة  في  محدد  املشروع 
درهم  وستون  مائة  وسبعة 
)103000.00درهم  للشهر 

سنويا.(
* صفقة رقم 2021/01: 

التابع  املجزرة    مرفق  كراء   -
جمعة  األسبوعي  للسوق 
املؤقت  الضمان  السماعلة، 
درهم  أالف   عشرة  في  محدد 

)10000.00درهم( 
لصاحب  التقديري  -الثمن 
عشر  احد  في  محدد  املشروع 
واحدا  مائة  وخمسة  ألف 
)97500.00درهم  للشهر  عشر 

سنويا(.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
حيسوبي  مكتب  من  العروض 

جماعة أوالد عيسى.

الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان االلكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
العروض إلى املتنافسني بطلب 
الواردة  الشروط  طبق  منهم 
 801-20-2 رقم  املرسوم  في 
الصادر في 01 رمضان  1442 
املتعلق  )14أبريل2021( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
وصل بمصالح الجماعة.

إما إرسالها عن طريق البريد   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

مكتب رئيس الجماعة.

إما تسليمها مباشرة لرئيس   -
جلسة طلب العروض عند بداية 

الجلسة و قيل فتح االظرفة. 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املرسوم  من   19 املادة  في 
في  الصادر   349.12.02 رقم 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.

ع.س.ن/3904/ا.د

ع.س.ن /3888/ إد

ع.س.ن /3896/ إد

ع.س.ن /3890/ إد

ع.س.ن /3898/ إد

ع.س.ن /3902/ إد

ع.س.ن /3889/ إد

ع.س.ن /3903/ إد
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اختفاء تجهيزات بماليين ال�سنتيمات من داخل 
المركب الثقافي وال�سرطة تدخل على الخط؟

وحيد مبارك

بالدارالبيضاء  الفداء  مقاطعة  مجلس  دّشن 
تفاصيل  على  بالوقوف  الجديدة  واليته 
اختفاء معدات تقنية كانت موضوعة  »فضيحة« 
عبد  بشارع  املتواجد  األمل  الثقافي  باملركب 
وعرف  تسمياته  تعددت  الذي  الصنهاجي،  اهلل 
الوالية  خالل  معّينة  هيمنة  مرافقه  استعمال 
الجمعويني.  الفاعلني  من  لعدد  وفقا  السابقة، 
تجهيزات تستعمل في التنشيط الثقافي والفني، 
 900 يناهز  بما  قيمتها  الجريدة  مصادر  قّدرت 
مليون سنتيم، هذا الرقم الذي عرف تضاربا، وإن 
اتفق الكل على أن كلفتها املادية ال تقل عن 200 

مليون؟
املذكورة  املعّدات  اختفاء  اكتشاف  وجاء 
بغية  املركب  لهذا  زيارة  خالل  وذلك  بالصدفة، 
الترتيبات  ومواصلة  وضعيته  على  الوقوف 
املجلس على مستوى  تركيبة  املتعلقة باستكمال 
ما  وهو  املنتظرة،  غير  املفاجأة  فكانت  اللجان، 
الكيفية  عن  االستفهام  عالمات  من  جملة  يطرح 
هذه  من  ثقيلة  تجهيزات  إخراج  بها  تم  التي 

أن هناك  املفروض  التي من  العمومية،  املؤسسة 
من يسهرون على الحفاظ عليها وعلى ما تتوفر 
عليه ،  وحمايتها من أيدي العابثني بشكل عام؟ 
وأية وجهة اتخذتها؟ وهل املجلس الحالي قد أبرأ 
ألن  السلط،  تبادل  تم  حني  السابق  املجلس  ذمة 
السؤال العريض املطروح أيضا، هو إن كانت هذه 
التجهيزات قد امتدت لها »األيادي املجهولة« على 

عهد املكتب السابق أم بعد انتهاء مدة وبايته ؟
وفور اكتشاف الواقعة حّلت باملركب الثقافي، 
القضائية  الشرطة  من  عناصر  الحادث،  مسرح 
إلى  واستمعت  تحرياتها  باشرت  التي  والعلمية 
مدير املسرح وموظفة باملقاطعة، بهدف البحث في 
مالبسات النازلة والكشف عن خيوطها، والتأكد 
قبل ذلك من أن التجهيزات كانت تتواجد بالفعل 
في مقر املركب بعد تسلمها في وقت سابق وأنها 
لم تغادر املكان الحقا إلى وجهة أخرى، وغيرها 
عن  القادمة  األيام  ستكشف  التي  األسئلة  من 
أجوبتها، والتي تفتح الباب لضرورة القيام بجرد 
املقاطعة والقيام ألجل ذلك بعملية  لكل ممتلكات 
إحصاء شاملة تهّم كل املرافق من املقر إلى باقي 

املرافق الخارجية. 

مبدينة خنيفرة

مقاطعة الفداء بالدارالبيضاء اإقليم تنغير.. حادثة خطيرة 
بم�سايق داد�س

 

نجا سائق سيارة صغيرة بأعلى منعرجات »تسضرين« الواقعة 
بني  الرابطة   704 رقم  الجهوية  الطريق  على  دادس  مضايق  في 
من  السقوط  من  بأعجوبة  تنغير،  إقليم  وامسمرير  دادس  بومالن 

أعلى املنعرجات بعدما تعرض لحادثة سير خطيرة.
وحسب مصادر من عني املكان ،  فإن »الحاجز اإلسمنتي املوجود 
على جنبات الطريق ساهم في ايقاف السيارة ومنعها من السقوط 

من أعلى املنعرج، وبذلك لم تخلف الحادثة خسائر في األرواح«.
هذا وقد انتقل ممثلو السلطات املحلية والوقاية املدنية والدرك 
ملعرفة  تحقيق  فتح  تم  حيث  الحادث،  وقوع  مكان  إلى  امللكي 

مالبسات وحيثيات الحادثة.

أمام اجلمعية اخليرية اإلسالمية
تالميذ ق�سور »وادي النعام« 

يحتجون على اأو�ساعهم المزرية؟
 

عبر عدد من التالميذ التابعني  ألحد قصور جماعة واد النعام 
إليها  آلت  التي  األوضاع  »على  وسخطهم  غضبهم   عن  بوذنيب، 
الجمعية الخيرية اإلسالمية، التي تأويهم خالل املوسم الدراسي، 
وذلك إثر تقصيرها في االلتزام بالواجبات امللقاة على عاتقها ، من 
مأكل ومشرب وسكن ومنحة.. » حسب املحتجني، مشيرين إلى أن  
حرمت  من وجبات األكل، ومن املنحة التي تقدم  مجموعة منهم » 
إليهم،  علما بان أغلبهم  من حديثي االلتحاق بالجمعية الخيرية 

اإلسالمية بحكم دراستهم في السنة األولى ثانوي عدادي«.
»التالميذ  فإن  محلية،  مصادر  عنها  كشفت  معطيات  ووفق 
املحتجني  انخرطوا في اعتصام مفتوح امام مقر الجمعية الخيرية 
اإلسالمية، حيث افترشوا األرض رفقة أولياء أمورهم، قبل أن يتدخل 
قائد  املنطقة محاوال احتواء غضب املعتصمني  عبر خلق قنوات 
التواصل من أجل الوصول إلى اتفاق بني الطرفني. وبعد مفاوضات 
عسيرة تم االتفاق  على توفير املبيت بالخيرية اإلسالمية، ووجبتي 
الفطور والعشاء، وجبة الغداء ستتحملها مؤسسة الداخلية، فيما 
املنحة ستتكفل بها املديرية اإلقليمية للتعليم بالرشيدية، باعتبارها 

الجهة الوحيدة املخول لها البت فيها«.
يشغل  الذي  النعام،  وادي  جماعة  رئيسة  نائب  فإن  لإلشارة، 
في الوقت نفسه، منصب رئيس الجمعية الخيرية اإلسالمية، كان 
حاضرًا في املفاوضات لفض االعتصام، »في وقت يتم الحديث عن 
أن الجمعية ستحرم من منحة مجلس جماعة وادي النعام بسبب 
وجود حالة التنافي  بني منصبي عضو الجماعة ورئيس الجمعية 

«؟ الخيرية اإل
 فجر مبارك

اأزيالل..  ملحقة للكلية
متعددة التخ�س�سات

تم  الخميس املنصرم  تدشني ملحقة الكلية متعددة التخصصات 
اإلقليم  بهذا  نوعها  من  جامعية  نواة  أول  تعتبر  التي  بأزيالل، 

الجبلي.
وكانت جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان عمالة أزيالل، 
قد وقعت مؤخرا اتفاقية تلتزم بموجبها بوضع رهن إشارة جامعة 
موالي سليمان مركز االستقبال والندوات باملدينة إلحداث ملحقة 

للكلية متعددة التخصصات. 
وتهدف هذه االتفاقية، »إلى وضع إطار للشراكة والتعاون بني 
السلطان  جامعة  رئاسة  إشارة  رهن  وضع  بغية  املعنية  األطراف 
موالي سليمان بني مالل بعض مرافق مركز االستقبال والندوات 

بمدينة ازيالل إلحداث ملحقة جامعية متعددة التخصصات«.
النواة  هذه  انطالقة  »إعطاء  فإن  الجامعة  رئاسة  وحسب 
أن  شأنه  من  سليمان  موالي  السلطان  لجامعة  التابعة  الجامعية 
يسهم في تعزيز حضور الجامعة بجميع األقاليم الخمسة التابعة 
لجهة بني - مالل خنيفرة، »، علما  بأن » 7000 طالب ينحدرون من 
إقليم أزيالل يتابعون دراستهم ببني مالل«، ومن ثم فإن »إحداث 
نواة جامعية بهذا اإلقليم الجبلي سيمكن العديد منهم من متابعة 
دراستهم بأزيالل، السيما املسجلني بمسلك البكالوريوس الخاص 

بعلوم اإلعالم واالتصال الذي ستنطلق دروسه قريبا.« 
وستنجز املؤسسة الجديدة في إطار اتفاقية مبرمة مع مجلس 
20 مليون  يناهز  خنيفرة بغالف مالي إجمالي   – جهة بني مالل 

درهم.

تزايدت مظاهرها بشكل مقلق

فو�سى احتالل الملك العمومي  »توحد« العديد من �سوارع مكنا�س
حسن جبوري

                   
تعيش غالبية شوارع مكناس فوضى ملحوظة 
أصبح  الذي  العمومي  امللك  احتالل  في  تتجسد 
في  خصوصا  املدينة  لساكنة  مقلقة  ظاهرة 
السابق  املجلس  تسيير  من  األخيرين  العقدين 
العمومي  امللك  احتالل  مسؤولوه  أباح  الذي 
الوضع سوءا  ،.   ويزداد  رقيب  أو  دون حسيب 
السير والجوالن  الشعبية بسبب عرقلة  باإلحياء 
وبحكم الشجارات واملشاحنات اليومية الحاصلة 
بني ممتهني البيع والشراء على أرصفة الشوارع 
وبقارعة الطريق، وكذلك بسبب التسابق الحتالل 

االماكن االستراتيجية باألزقة والشوارع.
بعض  احترام  عدم  لها  ينضاف  الفوضى  هذه 
التحمالت  بدفتر  اللتزاماتهم  املقاهي  اصحاب 
عن  وذلك   ، الزبناء  جلب  على  التنافس  بسبب 
جنبات  على  والكراسي  الطاوالت  وضع  طريق 
الطرق ،   ناهيك عن بعض أصحاب املتاجر الذين 

يحتلون األرصفة املقابلة  ملحالتهم  التجارية . 
على  عنها مرشحوها  غاب  بمدينة  هذا  يحدث 
مستوى الجماعة الترابية خالل الفترة االنتدابية 
املاضية، كما غاب عنها كذلك مسؤولوها االداريون 

تعيش  أصبحت  مدينة  أوضاع  تجاوزتهم  الذين 
الفوضى بكل معانيها؟.

مدينة مكناس توالت عليها النكبات على أكثر 
من صعيد، فال مجاالت خضراء تعفي الساكنة من 

التغول االسمنتي الذي زحف بشكل عشوائي على 
الرئيسية  مداخلها  جل  مدينة  ومحيطها.  املدينة 
أصبحت  التي  طرقها  ضيق  نتيجة  تشرف  ال 
التخطيط  بسبب  السير  حركة  زخم  تتحمل  ال 

املجالي االرتجالي الذي لم يراع التطور العمراني 
والكثافة السكانية املتصاعدة الناتجة عن الهجرة 
القروية،  مما زاد من تأزيم أوضاعها االقتصادية 

واالجتماعية املأزومة اصال.
الحالي  الجماعي  املجلس  تسائل  وضعية 
باعتبار  كاملة  مسؤولياته  بتحمل  املطالب 
مقتضيات القانون التنظيمي113-14 الذي تؤكد 
مستوى  على  مسؤولياته  تفعيل  على   77 مادته 
اختصاصاته، عبر تقديم خدمات القرب للمواطنني 
واملواطنات في إطار ما هو مسند إليه على مستوى 
التخطيط والبرمجة والتدبير واالنجاز والصيانة 
وتدبير امللك العمومي ورخص االستغالل املؤقت، 
العديد  تطال  التي  املسؤوليات  الى  باإلضافة 
وراحتها  الساكنة  بأمن  املرتبطة  املجاالت  من 
وتجويد عيشها مقابل التزاماتها الضريبية التي 
تجبر املجلس على تحمل مسؤولياته كاملة امام 
وفضاءاتها  وأزقتها  شوارعها  افتقدت  ساكنة 
عليها  ملدينة جار  الحضرية  املقومات  من  للعديد 
بسبب  بها،  الحاصل  التردي  وتضاعف  الزمن 
في  والتخبط  التخطيط  وانعدام  التدبير  سوء 
املال  تبذير  الى  باإلضافة  الضيقة،  الصراعات  
العمومي  املتجلية مظاهره  على اكثر من مستوى.

تتويج م�سروع »�سيفيات 2021« بـ »الملتقى الإقليمي الأول للطفولة«
أحمد بيضي

تفعيال ل »الدورية 21/ 1904« بشأن »أنشطة 
للقرب  التنشيطي  الوطني  البرنامج  وفعاليات 
اإلقليمية  املديرية  نظمت   ،»2021 صيفيات   -
 2 السبت  يوم  بخنيفرة،  والرياضة  للشباب 
الجهوية  املديرية  مع  بتنسيق  أكتوبر2021، 
مع  وشراكة  خنيفرة،  مالل  بني  بجهة  للقطاع 
للتخييم،  الوطنية  للجامعة  الجهوي  املكتب 
شعار  تحت  للطفولة«،  األول  اإلقليمي  »امللتقى 
»من أجل مشروع سوسيوتربوي يلبي حاجيات 
بدار  فعالياته  احتضان  تم  والذي  الطفولة«، 

الشباب الحي الحسني.
الفاعلني  من  عدد  مع  بلقاء  امللتقى  افتتح 
الشباب  قطاع  وأطر  والجمعويني،  املدنيني 
التنشيطي  للبرنامج  املباشرين  والرياضة، 
حصيلة  تشخيص  تم  حيث   ،»2021 »صيفيات 
الجائحة  فرضته  الذي  البرنامج  هذا  ونتائج 
الطبيعي،  التخييم  مكان  االستثنائية  الوبائية 
جهة  أقاليم  مستوى  على  فعالياته،  نجاح  ومدى 
من  منشطوه  تمكن  وكيف  خنيفرة،  مالل  بني 
كورونا،  فيروس  تداعيات  فضاءاته  تجنيب 
سالمة  لضمان  االحترازية  اإلجراءات  تتبع  ومن 
املشاركني، وهو ما أكدته، املديرة الجهوية للقطاع، 
نجية بلمداني، معربة  عن »أملها في تعزيز دور 
الشباب بالجهة بالتجهيزات الثقافية والترفيهية 
ضمان  أجل  من  الضرورية  واللوجيستيكية 
ألجل  برسالتها  القيام  وفي  للبرنامج،  إنجاحها 
والشباب«،  الطفولة  وحاجيات  انتظارات  إغناء 
مؤكدة  على »ضرورة تبني واحتضان البرنامج 
وأساسية،  هامة  كتجربة  املذكور  التنشيطي 
وليس كبديل لنشاط التخييم، سيما بعد تحقيقه 
توقف  إثر  منه  واملتوخاة  املرسومة  األهداف 
عدم  بسبب  للجميع«  »العطلة  الوطني  البرنامج 
جراء  املعتادة  بطرقها  املخيمات  تنظيم  امكانية 
تفشي جائحة فيروس كورونا، وقد ظلت مضامني 

املخيمات وأنشطتها تزاوج بني الترفيه والتربية 
على قيم املواطنة والتعايش.«

للشباب  اإلقليمي  املدير  أوضح  جهته  من 
البرنامج  »دور  أحوزار  محمد  والرياضة 
الحيوية  من  عالية  روح  ضخ  في  التنشيطي 
ومنحها  الشباب،  دور  دواليب  في  والدينامية 
على  وانفتاحها  والتربوية،  الثقافية  عافيتها 
الناشئة«،   كاشفا عن عدد املستفيدين من مراحل 
إقليم  صعيد  على   « »صيفيات2021  برنامج 
خنيفرة، والذي بلغ 2018 مستفيدة ومستفيدا،« 
ما يؤشر على تفاعل املعنيني باألمر مع البرنامج، 
سواء حضريا أو قرويا، حيث كان للبرنامج وقعه 
الخاص على مستوى العالم القروي«، مشيرا إلى 
»املراكز املخصصة لهذا البرنامج، وهي 4 مراكز 
بكل من كروشن، أيت اسحاق، واومنة وأجلموس، 

و3 بخنيفرة و2 بمريرت«.
اإلقليمي  »امللتقى  لـ  االفتتاحي  اللقاء 
الباحث  بحضور  أيضا  تميز  للطفولة«  األول 
الذي  أزارو،  حوسى  الدكتور  السوسيولوجي، 
ساهم بمداخلة قام فيها بتشخيص وتفكيك مفاهيم 
وأهداف ووظائف التنشيط السوسيو تربوي، ومدى 
السوسيوتربوي  للتكوين  املخيمات  أطر  حاجة 
االنتاجية،  بممارساتهم  األمثل  االرتقاء  »بغاية 
يناسب  ما  وفق  والتنشيطية،  املعرفية  وقدراتهم 
وأنشطتها  املخيمات  ومرامي  استراتيجية 
بمساهمة  النقاش  باب  فتح  قبل  وذلك  الهادفة«،  
الجمعوية  واملكونات  الفعاليات  من  عدد  وتفاعل 
من  مجموعة  معه  النقاش  حمل  وقد  الحاضرة، 
املقترحات والتصورات املمكن بها تجويد التجربة 
وجوه  بتكريم  اللقاء  ليختتم  املقبلة،  الدورات  في 

تربوية نظير عملها في مجال التخييم.
الفترة  في  امللتقى  فعاليات  تواصلت  وقد 
افتتحت  التي  األنشطة  من  ببرنامج  املسائية، 
عدة  ضم  النسوي،  النادي  لرائدات  بمعرض 
منتوجات في فن الطرز والخياطة التقليدية، كما 
تمكن  الذي  مفتاح  رضا  الشاب  بمشاركة  تميزت 
من االنتصار على إعاقته ليبدع في رسم لوحاته 
من  ثلة  مشاركة  إلى   إضافة  قدميه،  بأصابع 
الفتيات اللواتي أبدعن في مجال الشعر والقصة 
القصيرة، وجلهن من مريرت، وبلوحات موسيقية 
من أداء األستاذ إدريس دالل، ثم رقصات وأناشيد 
التابعة  الصوتية  املجموعة  إبداع  من  تربوية 
املديرة  تكريم  جانب  إلى  املوسيقي،  للمعهد 
اإلعالمية  الوجوه  وبعض  للقطاع،  الجهوية 

والحقوقية والرياضية بإقليم خنيفرة.

من فعاليات ملتقى الطفولة
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اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد البحري  
والتنمية القروية واملياه والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة

إعالن عن طلب عروض  مفتوح 
في جلسة  عمومية
رقم: 2021/31/ق.ا

الساعة  على   2021/11/15 في 
قاعة  في  سيتم  صباحا   10
الجهوي  باملكتب  االجتماعات 
الكائن  لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
السادس   محمد  شارع   16 ب 
املتعلقة  األظرف  فتح  بالجديدة 
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
ألجل: أشغال تهيئة مواقع محطات 

الضخ بمحيط دكالة 
من  العروض  ملف  سحب  يمكن 
الجهوي  باملكتب  الصفقات  مكتب 
 16 لدكالة،  الفالحي  لالستثمار 
 - الجديدة  السادس،  شارع محمد 

املغرب.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
ألف  )أربعون  ,40.000درهم 
الخدمات  تقدير  كلفة  درهم(. 
محددة من طرف صاحب املشروع 
1.926.958,08درهم  مبلغ   في 
وستة  وتسعمائة  )مليون 
وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية 
وخمسون درهم وثمان سنتيمات( 

مع احتساب الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
الصفقات  نظام  من  و31  و29 
لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
بتاريخ  الصادر  لدكالة  الفالحي 
رقم1   وتعديليه   2014/03/11

ورقم2.
ويمكن للمتنافسني: 

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   >

بإفادة  مشفوعة  املضمون  البريد 
الجهوي  املكتب  إلى  االستالم 
الكائن  لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
السادس،  محمد  16شارع  ب  

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

الجديدة- املغرب،
ببوابة  إلكترونيا  إيداعها  إما   >

صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

< إما تسليمها لرئيس لجنة طلب 
العروض عند بداية الجلسة و قبل 

فتح األظرفة.
وقد تقرر القيام بزيارة إلى املواقع  
الساعة  على   2021/11/02 يوم 
واالنطالقة  صباحا  العاشرة 
الجهوي  املكتب  مقر  من  ستكون 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 

بالجديدة
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
 12 املادة  في  املقررة  تلك  بها هي 

و13 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3915/ا.د

*************
اململكةاملغربية

وزارةالفالحة والصيدالبحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات

املكتب الجهوي 
لالستثمارالفالحي لدكالة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2021/32/م.ج.ا.ف.د/م.و.ع
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى
على   2021/11/15 يوم  في 
في  سيتم  الساعة11صباحا 
الجهوي  باملكتب  قاعةاالجتماعات 
لدكالةالكائن  لالستثمارالفالحي 
محمدالسادس  شارع   16 ب 
بالجديدة فتح األظرفةاملتعلقة بطل 
أشغال  أجل:  من  بعروضاالثمان 
صيانةاملساحات الخضراء التابعة 

لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
الفالحي لدكالة

العروض  طلب  ملف  نسحب  يمك 
العامة  الوسائل  بمصلحة  
الجهوي  للمكتب  التابعة 
لدكالةالكائن  لالستثمارالفالحي 
الجديدة  خلدون،  ابن  بشارع 
بوابة  من  أوتحميله  املغرب،   -

صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

حدد مبلغ الضمان املؤقت في سبعة 
آالف درهم )7000٫00درهم(

لكلفة  املشروع  تقديرصاحب 
ثالثمائة  في:  محددة  األشغال 
وثمانمائة  وخمسونألف  واثنني 
مع  )352.800,00درهما( 
القيمة  على  لضريبة  احتسابا 

املضافة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
الصفقات  نظام  من  و31  و29 
لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
بتاريخ  الصادر  لدكالة  الفالحي 
رقم1   وتعديليه   2014/03/11

ورقم2.
ويمكن للمتنافسني: 

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

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

الجديدة- املغرب.
ببوابة  إلكترونيا  إيداعها  إما   >

صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

< إما تسليمها لرئيس لجنة طلب 
العروض عند بداية الجلسة وقبل 

فتح األظرفة.

وقد تقرر القيام بزيارة إلى املواقع  
الساعة  على   2021/11/01 يوم 
من  واالنطالقة  صباحا  العاشرة 
للمكتب  العامة  الوسائل  مصلحة 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 

لدكالة بالجديدة.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة 12و 

13 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3916/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري  
والتنمية  القروية واملياه 

والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  مفتوح

رقم: 2021/33/ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى
على   2021/11/15 يوم  في 
سيتم  زواال  عشر  الثانية  الساعة 
باملكتب  االجتماعات  قاعة  في 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
16 شارع محمد  الكائن ب  لدكالة 
األظرفة  فتح  بالجديدة  السادس 
بعروض  العروض  بطلب  املتعلقة 
وتركيب  توريد  أجل:  من  أثمان 
الجهد  كهربائية منخفضة  معدات 
في محطات الضخ ز1 وبير العبيد 
اسماعيل  وسيدي  وبولعوان 
السفلي  باملدار   2 وغرب  توسعة 

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

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

حدد مبلغ الضمان املؤقت في ستة 

آالف )6000,00درهم(.
املشروع  صاحب  تقدير 
في:   محددة  األشغال  لكلفة 
ألف  وخمسون  وستة  خمسمائة 
مع  ومائتي)556.200,00درهم( 
القيمة  على  الضريبة  احتساب 

املضافة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
للمواد27   ملقتضيات  مطابق 
الصفقات  نظام  من  و31  و29 
لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
بتاريخ  الصادر  لدكالة  الفالحي 
رقم1   وتعديليه   2014/03/11

ورقم2.
ويمكن للمتنافسني: 

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

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

الجديدة- املغرب،
< إما إيداعها الكترونيا عن طريق 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

< إما تسليمها لرئيس لجنة طلب 
العروض عند بداية الجلسة وقبل 

فتح األظرفة. 
واملنشورات  التقنية  الوثائق  إن 
ملف  يستوجبها  التي  واملذكرات 
إيداعها  يجب  العروض  طلب 
الجهوي  للمكتب  الضبط  بمكتب 
الكائن  لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
 - السادس  محمد  محج   ،16 ب 
أقصاه  اجل  في  املغرب  الجديدة، 
2021/11/12 قبل الساعة الرابعة 

بعد الزوال.
األشغال  موقع  إلى  زيارة  تنظم 
الساعة  على   2021/11/03 يوم 
من  واالنطالق  صباحا  العاشرة 

مقر املكتب الجهوي.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
 12 املادة  في  املقررة  تلك  بها هي 

من قانون االستشارة.
ع.س.ن/3917/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة

إعالن عن طلب العروض
رقم: 2021/34

- املقاوالت الصغرى واملتوسطة -
في 2021/11/15 على الساعة 13 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم  زواال 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
فتح  بالجديدة  لدكالة  الفالحي 
العروض  بطلب  املتعلقة  األظرفة 
من أجل: شراء فحول أغنام منتقاة 

من صنف معترف به.
من  العروض  ملف  سحب  يمكن 
الجهوي  باملكتب  الصفقات  مكتب 
لدكالة،  الفالحي  لالستثمار 
16شارع محمد السادس، الجديدة 

- املغرب.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
آالف  )عشرة   10.000,00درهم 

درهم(.
القصوى  امليزانية  حددت  وقد 
الرسوم،  احتساب  مع  املتوقعة، 
لتنفيذ األشغال املزمع إنجازها من 
مبلغ  في  املشروع  صاحب  طرف 
ألف  وسبعون  إثنان  و  ستمائة 
مع  )672.000,00درهم(  درهم 

احتساب الرسوم.

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 ،27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
الصفقات  نظام  من  و31   29
لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
بتاريخ  الصادر  لدكالة  الفالحي 
رقم1   وتعديليه   2014/03/11

ورقم2.
ويمكن للمتنافسني:

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   >
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور أعاله.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   >
باملكتب  الخاص  الضبط  بمكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
السادس   محمد  16 شارع  لدكالة، 

الجديدة- املغرب،
البريد  طريق  عند  إيداعها  إما   >
صفقات  بوابة  في  اإللكتروني 

الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   >
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء بها 
من   10 املادة  في  املقررة  تلك  هي 

نظام طلب العروض.
ع.س.ن/3918/ا.د

ع.س.ن /3899/ إد

ع.س.ن /3900/ إد

ع.س.ن /3895/ إدع.س.ن /3891/ إد

املقالة في قسمها  أعنون هذه  أن  راودني مرارا 
مراحل  أعلى  »النيوليبرالية  ب  هذا،  األول 
الليبرالية«. وبدون قصد مسبق مني،وجدته شبيها 
»األمبريالية  »لينني«:  ل  الصيت  الذائع  بالعنوان 
األخير  العنوان  هذا   .« الرأسمالية  مراحل  أعلى 
التي  البوصلة  العشرين  القرن  خالل  شكل  الذي 
وإلى  الشيوعية،  الحركات  استراتيجيات  حكمت 
حد كبير حركات التحرر الوطني أيضا . جميع تلك 
الوشيكة  الصفر  ساعة  تترقب  استمرت  الحركات 
قالعه  في  يكن  لم   إن  األمبريالي،  النظام  النهيار 
املركزية الكبرى، فلدول املحيط دورأكبر في تسريع 
السعيد.وهكذا،  اليوم  هذا  إلى  الوصول  وتعجيل 
على  طويال  السرابية  الترقب  من  حالة  سيطرت 
كانت  امللتبسة  التطور  ديناميات  أن  من  الرغم 
تجري في االتجاه النقيض للظاهر تماما. وبدل أن 
انهارت  النظام األمبريالي كما كان منتظرا،  ينهار 
األنظمة والحركات التي كانت تبشر بهذا السقوط.

القراءة  السقوط،  هذا  ألغاز  أحد  من  ولعل 
أعلى  امللتبسة«  للكلمة  والدوغمائية  امليكانيكية 
مراحل الرأسمالية« الواردة في العنوان اللينيني. 
مع أن صاحبها كان بعيدا كل البعد، ال في النص 
نفسه وال في كل مساره، عن املاركسية التي ستسود 
بعده، والتي أقل ما يقال عنها، أنها لم تكن تعرف 
املجال  ليس  طريقا.  التاريخية  املاديانية  للجدلية 
هنا لتحليل ما ورد في النص اللينيني تحديدا، وال 
الختالفاته مع باقي االجتهادات املاركسية األخرى 
في زمنه، إذ يكفي القول، إن الرجل كان مهتجسا من 
إلى آخر أيام حياته  أول خطواته في »ما العمل؟« 
الصراع  الوعي«ومحكها  استقاللية  بإشكالية   «
الطبقي امللموس، بالتواءاته وتداخالته، بني ماض 
الصراع  عنها  يتمخض  وكما  ومستقبل،  وحاضر 
في الواقع الحي، ال كما تتصورها إسقاطات طبقية 
املذكور، حذر  النص  قبلية. وفي نفس  اقتصادوية 
وصلته  الذي  املأزوم  األعلى  الطور  أن  من  الرجل 
على  قادرة  غير  أضحت  أنها  يعني  ال  الرأسمالية 
بالتالي  قادرة  غير  هي  وال  اإلنتاج،  قوى  تطوير 
املسألة  إذ  املتكررة،  أزماتها  من  اإلفالت  على 
العاملة  الطبقة  وقدرات  وعي  على  ستتوقف  كلها 
وحلفائها، ومنها حركات التحرر القومي التي أدرك 

قيمتها الثورية أكثر من غيره.
قلة من الباحثني يقفون عند مغازي موقف لينني 
في هذا املنعطف التاريخي الذي أدى إلى االنشقاق 
الكبير في صفوف الحركة االشتراكية في ما يخص 
تحديدا، املوقف الذي ينبغي اتخاذه من تناقضات 
الدول األمبريالية في الحرب العاملية األولى، أيساند 
استعمارية،  قومية شوفنية  بذريعة  بلده  منها  كل 
بورجوازيتها  على  الطاولة  بقلب  يعارضها  أم 
املنخرطة في الحرب، وفقط، من أجل تقاسم النفوذ 
التي  الرئيسة  القضية  إنها  غير؟  ال  االستعماري 
القضايا  من  غيرها  من  أكثر  البعير  ظهر  قصمت 
االشتراكية  امليوالت  األخرى حول ظهور  الخالفية 

اإلصالحية االندماجية مع النظام الرأسمالي.
فارقة  للحظة  املدخل  هذا  في  نسبيا  أطلت 
الصراعات  أن  منه،  أستخلص  لكي  التاريخ،  في 
تنبلج  االنعطافية،  أحوالها  جميع  في  االجتماعية 
حتمية  على  ال  مستقبلية،  ممكنات  على  دائما 
موضوعية  كحصيلة  يأتي  ما  سوى  مسبقة، 
اللحظة  تلك  في  ولوعيهم  البشر  الختيارات 
العوامل  كانت  كيفما  إذ  املناسبة،  االنعطافية 
هم  البشر  أن  دائما،  يبقى  املحددة،  املوضوعية 

صانعو تاريخهم.
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التلويح  سابقا  كتبته  ما  في  علي  جديدا  ليس 
تحت  يعاني،  الليبرالي  النظام  أن  إلى  املستمر 
من  املوضوعية،  التحوالت  من  مجموعة  تأثير 
اختناقات ألزمة ظاهرة للعيان. وهي أجلى انكشافا 
وأشد درامية في ما سمي في تجاربنا ب » الربيع 

العربي«.
وقبل النظر في تجليات هذه األزمة، وأسبابها، 
األيديولوجية،  إلى جذورها  العودة  الضروري  من 
السائدة،  النيولبيرالية  عن  الحديث  يستقيم  ال  إذ 
منذ أن دشن حقبتها كل من إدارة ريغن في الواليات 
البريطانية)في  اململكة  في  و«تاتشر«  املتحدة 
تضخم  أن  وبعد  املاضي(،  القرن  من  الثمانينيات 
السوفياتي  االتحاد  بسقوط  العاملي  امتدادها 
الدولي،  النظام  على  أمريكا  وهيمنة  ومعسكره 

بدون الوقوف ولو قليال على الجذور اإليديولوجية 
إال  ليست  النيولبيرالية  مادامت  الليبرالي  للنظام 
الحد األقصى األسوأ لذات األيديولوجية. لكن مع 
التشديد أيضا، على أن الفرق بينهما ليس بالفارق 
الهني، من حيث أن بذور األيديولوجية الليبيرالية 
كما  وق18(،  )ق16  بني  الحقبة  مخاض  في  نمت 
تأسست أنظمتها السياسية عبر الثورتني املثالني، 
النضج  إلى  وصوال  ثم  والفرنسية،  األمريكية 
أن  وبعد  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  واالستقرار 
في  شامال  املواطنني  لجميع  التصويت  حق  تعمم 
املتدرج  السياق  أيضا. في هذا  املرأة  النهاية حق 
عالتها  على  الليبيرالية  نشوء  كان  والبطيء، 
قلبت  كبرى،  تقدمية  تاريخية  خطوة  البنيوية، 
جذريا الشرط اإلنساني في األوطان الغربية التي 
أنجبتها واستوطنتها في كل املجاالت، السياسية 
والعلمية،  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
والعقالنية،  الحرية،  في  العليا  قيمها  مكرسة 
وبجملة  العني(.  والعلمانية)بفتح  واملواطنة، 
استالباته  من  اإلنسان  تحرير  لواء  رفعت  واحدة، 
القديمة، وجعلته مبدئيا املسؤول الوحيد عن تقرير 

مصائره.
الفكر  على  قام  قد  الليبيرالية  منطلق  كان  ولئن 
إنسانية  إلرهاصات  الحامل  التنويري  الحداثي 
ثورية تتعدى واقعها الطبقي املباشر، فإن مسارها 
الصراعات  غربال  عبر  يمر  وأن  البد  االيديولوجي 
مراحلها  في  االقتصادية  وبنياتها  االجتماعية 
املختلفة. ومن هذه الزاوية فإن النيولبيرالية عودة 
استنفد  قد  كان  ليبيرالي  إيديولوجي  ماض  إلى 
لدى الطبقة الرأسمالية أقصى ما لديه من عطاءات 

إنسانية تقدمية.
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وفي هذا الشأن، يبني لنا املناضل واملفكر فواز 
فون  ألطروحات)  النقدية  مقالته  في  الطرابلسي 
في  األمريكي، وهوأكبر منظرلنيوليبرالية )  هايك( 
مجلة بدايات العدد 30 (، التحريفات واالختزاالت 
الجوانب  على  النيوليبيرالية  تدخلها  التي 
االجتماعية التي اكتسبتها الليبيرالية في مسارها 
النيوليبيرالية  أن  ذلك،  ومن  الفعلي.  التاريخي 
ال  بنرجسية  تعتبره  وملا  للتاريخ،  مزيفة  قراءة 
تخلو من العنصرية، يمثل صلب الحضارة الغربية 
التاريخ.  قدم  مند  الفردية  املنافسة  على  القائمة 
مبدأي  عن  املطلق  التخلي  تحديدا  تستهدف  وهي 
الفرص،  تكافؤ  في  واملساواة  االجتماعية  العدالة 
معهما  اضطرارا  تكيفت  اللذان  املبدءان  وهما 
سابقة.أما  مراحل  في  الليبيرالية  األيديولوجيا 
مبدئي  أن  املسعى،  هذا  في  لها  التاريخية  الحجة 
في  ليسا  املساواة  وحتى  االجتماعية  العدالة 
الحقيقة سوى ترسبات طبيعية سيكولوجية وحتى 
املجتمعات   « عاشته  سحيق  ملاض   « »غريزية 
عن  فيها  الحديث  اإلفراط  من  التي   « البدائية 
اجتماعي  طور  في  كانت  وقد  اقتصادية،  منظومة 
أن  واملضطرة الستمرار عيشها   « القطيع  »لحياة 
توزع ما تصيده من حيوانات وتوزعه بني أفرادها 
نفسه.إنه  القطيع  في  منهم  كل  تراتبية  بحسب 
الرأسمالية  االقتصادية  باملنظومة  يقارن  ال  واقع 
املنافسة  وتدبير  التركيب  واملعقدة  التقدم  الهائلة 
فيها يعتمد على وفرة املعلومات واإلحصائيات في 
لكل  الناظمة  الغامضة ولكنها  الحرة  السوق  لعبة 
شيء. في الخالصة العامة إذن، العدالة االجتماعية 
أو حتى  طبيعية  ترسبات  ليستا سوى  واملساواة 
بدائية استمرارها سوف يهدد  غرائزية ملجتمعات 
الرواسب  تلك  تجاوزت  التي  الغربية  الحضارة 
املتخلفة، وبهذا املعنى تكون النيوليبرالية  دعوة 
آدم سميت  كان يسميه  ملا  األدلجة  مفّوتة ومفرطة 
باليد  لليبرالية  النظري  التأسيس  مرحلة  في 
الناظمة  الذهبية  باليد  آخر،  ،وبتعبير  الخفية 
للسوق الحرة، في حال كانت كاملة الشفافية، نحو 
التقدم واالزدهار وضبط العدالة االجتماعية، وبال 
تفاصيل ملا سدده فواز طرابلسي من إصابات قوية 
وقفزه  اختزاليته  في  املنظورالنيوليبيرالي  لهذا 
عن التاريخ االجتماعي الفعلي، وفي ما يدعو إليه 
يكنه  اجتماعية وحتى أخالقية، وما  داروينية  من 
الوطني  الداخل  من ميول سياسية استبدادية في 
وخارجه... فإن هذا املنظور في مجمله يخدم ويعبر 
مالية طفيلية  أوليغارشية  النهاية عن مصالح  في 
العاملي.  الرأسمالي  االقتصاد  في  دورها  تضخم 
وسيكشف فون هايك عن هذا السر الطبقي الخفي 
في الصورة التي شبه بها الكيفية التي تشتغل بها 
ألعاب  من  ملثال  باستعارته  الحرة  السوق  عفوية 
كازينو القمار. وكما يقول فواز، ما يبرره قول هايك 
في ذاك املثال هو املضاربة املالية حيث الرهانات 
كبيرة والخسائر أكبر ملن يملك أن يخسر ليربح)؟(، 
فالسوق لم تعد، كما كانت عند آدم سميت، سوقا 
فون  عند  هي  وإنما   ، األولى  بالدرجة  للمنتجني 
ولقد  الريعية،  للمضاربات  فأكثر سوق  أكثر  هايك 
لعبة  إلى  أقرب  فعال  النيوليبرالي  االقتصاد  صار 

كازينو قمار!
لعل القارئ سيدرك بعد هذه اللمحة الخاطفة،أن 
كقيمة  النيوليبرالية  استبقته  الذي  الحرية  مبدأ 
اآلخر  هو  يعد  لم  الليبرالي،  املاضي  من  عليا 
سوى غالف إيديولوجي لجذب املستهلك، كاألغلفة 
املناسبات  في  هدايانا  بها  نقدم  التي  الجميلة 
للنيوليبرالية  الحقيقي  املحتوى  بينما  السعيدة، 

هو تقزيم املواطنة وحقوقها إلى الحد الذي ال يبقى 
السوق  في  كمستهلك  حريته  سوى  للمواطن  فيه 

التجارية وفي السوق االنتخابية أيضا.
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 في الحديث عن املشتركات الليبرالية التي تزعم 
اثنان  خياران  ثّمة  إليها،  العودة  النيوليبرالية 
التأسيسية  املرحلة  في  بعضهما  مع  تمازجا   ،
عناصر  تتمازج  كما  تماما   ، الرأسمالي  للنظام 
من  مثال  املاء  كان  فإذا  مادة.  ألي  الذري  التركيب 
االيدروجني،  من  وذرتني  األكسجني  من  ذرة  تمازج 
يتكون  املشابهة  سبيل  على  الرأسمالي  فالنظام 
القتصاد  وذرتني  الفردانية  للحرية  واحدة  ذرة  من 
أن  املوضوع  هدا  في  األفضل  من  ولربما  السوق، 
  ALAIN DE أترك الكالم للمفكر الفرنسي الناقد
–نقد  والغنية  العميقة  مقالته  في    BENOIST

اإليديولوجيا الليبيرالية– بمجلة االستغراب : 
» لم تظهر الليبيرالية يوما على شكل مبدأ موحد 
لقد  لكونها ليست وليد جهود شخص واحد،  ذلك 
فسرها كتاب ليبراليون مختلفون بطرق مختلفة، ال 
بل متناقضة. ومع ذلك، يجمع هؤالء على ما يكفي 
من النقاط املشتركة لتصنيفهم جميعا كليبيراليني. 
وهي نقاط تسمح أيضا بتعريف الليبرالية على أنها 
مدرسة فكرية. فمن جهة  الليبرالية مبدأ اقتصادي 
يجعل من نموذج السوق  » الذاتي التنظيم » مثاال 
فإن  أخرى،  جهة  ومن  برمته.  االجتماعي   للواقع 
فردانية،  أنثروبولوجيا  على  قائم  مبدأ  الليبرالية 
باعتباره  اإلنسان  مفهوم  على  قائمة  أنها  بمعنى 

كائنا ليس اجتماعيا بشكل أساسي.«
تسميته  على  اصطلح  ما  الكاتب  ويوضح 
وسائل  إحدى  إال  هي  إن  السياسية،  بالليبرالية 
االقتصادية  املبادئ  من  املستنبطة  املبادئ  تطبيق 
من  يحد  الذي  األمر  وهو  السياسية،  الحياة  على 
»دور  من  القصد  و   – اإلمكان  قدر  السياسة  دور 
السياسة » الوارد من هذه الشهادة يتعلق بموقف 
الدولة  القائم على تحييد دور  الليبرالية  األصلي 
خالفه  الذي  املنظور  الحرة،وهو  السوق  خارج 
الليبرالية  السياسة  وكذلك  االقتصادي.  التاريخ 
تناقضات  من  عنه  تسفر  ملا  متناقض  مصطلح 
األنتروبولوجيا  رؤيتها  بني  واستعصاءات 
الناقد  الحي.ويقول  املجتمعي  والواقع  الفردانية 

برأي الليبراليني، يمكن للمجتمع أن يقوم على قيم 
 . ذلك مجرد وهم  أن  إال   ، السوق  وقيم  الفردانية، 
الوحيد  املبدأ  يوما  تكون  ولن  تكن  لم  فالفردانية 
للسلوك االجتماعي. وثمة أسباب وجيهة لالعتقاد 
إال بقدر ما يظل  الفردانية ال يمكن أن تتجلى  بأن 
االنسان  ويبقى   ... شموليا  ما  حد  إلى  املجتمع 
الفردانية الحديثة  كائنا اجتماعيا حتى في عصر 
وعقالنية  بحرية  يتصرف  اإلنسان  أن  وفكرة   )...(
وهمية، حيث  مسلمة  مجرد  اال  ليست  السوق  في 
استقاللية،  بأي  تتمتع  ال  االقتصادية  الحقائق  أن 
وإانما ترتبط بسياق اجتماعي وثقافي معني وإلى 
ذلك، ال يوجد عقالنية فطرية، بل هي نتاج تطوير 
وبالرغم من  تاريخي اجتماعي واضح املعالم.)...( 
أن السوق تنظم عملية العرض والطلب إال أنها ال 
تنظم العالقات االجتماعية، ال بل تسبب الفوضى 
التي  الطلبات  االعتبار  بعني  تأخذ  ال  ألنها  فيها، 
تتحمل  ذلك  ولكل   )...  ( ثمنها  تسديد  يمكن  ال 
تجاه  كبرى  مسؤولية  الليبرالية  األيديولوجية 
ألنها   ، القيم  تردي  أي  املعاصر،  العالم  انحطاط 
تستند إلى أنثروبولوجيا غير واقعية تنطوي على 
سلسلة من االستنتاجات  الخاطئة، وكما يرد على 
فيها   بدت  مرة  كل  في   « بوالني  كارل   « قول  حد 
بفضل  للمفارقة،  ذلك،  كان  منتصرة،  الليبرالية 
تدخالت الدولة التي اقتضتها األضرار التي لحقت 

بالنسيج االجتماعي نتيجة منطق السوق ...
املفاهيم  بعض  السابقة  املقالة  من  انتقيت  لقد 
الناقد  فيها  فّصل  والتي  فيها،  الواردة  األساسية 
في  ما  حد  إلى  تصرفت  وكما  الدقة،  من  بالكثير 
ترتيبها لكي تحافظ على نسقها املنطقي . وما كنت 
أتغياه من املقتطفات السابقة، ومن فيلسوف وعالم 
اجتماعي فرنسي كبير، ليس أكثر من التشديد على 
التعارضات الكامنة في األصول النظرية لليبرالية، 
الدور  لجهة  أو  األنتروبولوجية  الفردانية  الجهة 
املوضوعي العقالني للسوق، وتمازجهما معا لقيام 
الدورية  واألزمات  وللتناقضات  الرأسمالي  النظام 
املفّوتة  العودة  هذه  إلى  وصوال  أظهرها...  التي 

للنيوليبرالية في زمن العوملة .
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سيكون فهمنا للنيوبيرالية قاصرا وضيقا، إذا ما 
اكتفينا بمقارنتها باألصول الليبيرالية، ولم نأخذ 
نمت  الذي  العام  التاريخي  الشرط  حساباتنا  في 
التحوالت  بذلك  وأعني  سائدة،  منه  وتفرعت  فيه 
املجاالت،  كافة  في  العالم  شهدها  التي  الكبرى 
املعرفية والعلمية والتقنية والدولية، خالل الحقبة 
التي أطلق عليها »ما بعد الحداثة«، وخاصة بعد 
منتصف القرن املاضي. ما أوده في هذا املقام ليس 
وال  األخرى،  بعد  الواحدة  التحوالت  تلك  تصنيف 
الفلسفية املختلفة والناقدة  التيارات  الوقوف عند 
التي واكبتها باكرا، إنما أريد أن أبرز من كل ذلك 
تكّون  الذي  األيديولوجي  كالرحم  أحسبها  مسألة 
املسألة  هذه  وفي  املشوه.   « املخلوق   « هذا  فيه 
الناقدون يجمعون على أن  تحديدا، يكاد املفكرون 
النزعة التقنية التي سيطرت على العقالنية األداتية 
املهيمنةعلى حقبة الحداثة، قد بلغت مدًى يستولد 

مخاطر كبرى على اإلنسان والطبيعة معا.
إلى  عدة،  مراجع  بني  من   ، القارئ  أحيل  وهنا، 
وما  )الحداثة  سبيال  محمد  املناضل  املفكر  كتاب 

بعد الحداثة( وأقتبس منه الفقرة التالية: 
أنها  بمعنى  علمية،  معرفة  الحداثية  املعرفة  أن 
معرفة تقنية، أي في خدمة التقنية، وبالتالي فهي 
النجاعة  همها  وأداتية  وكمية  حسابية  معرفة 
والفعالية وغايتها السيطرة، الداخلية والخارجية، 
وعلى اإلنسان وعلى الطبيعة. أو بعبارة أدق، إنها 
سيطرة على الطبيعة عبر السيطرة على اإلنسان. 
وارتباط املعرفة بالسيطرة والقوة ال يطال الطبيعة 
في  اإلنسان  يطال  بل  وحدها،  الطبيعية  والعلوم 
املعرفة  هم  يختلط   حني  ذاتها  اإلنسانية  العلوم 
وهذه  السيطرة)...(  باستراتيجيات  والتحرر 
الثقافي  الفضاء  تطال  التقنية  العلمية  املعرفة 
وإلى  بل  وإيديولوجيا  ثقافة  إلى  وتتحول  كله، 

ميتافيزيقا أيضا.
تالزميا  ُنقرن  أن  إذن  والطبيعي  املنطقي  »من 
الكامل  باالنفالت  النيوليبرالية  األيدولوجيا  ُغلو 
لسيطرة التقنية على العقالنية األداتية في الفضاء 
هذه  اختزال  لي  جاز  العام. إذا  الحداثي  الثقافي 
جميع  على  مضامينها  فكك  التي  اإليديولوجيا 
الواضح  فمن  سبيال،  الفقيد  املعرفية  األصعدة 
لدي أنها بمقدار معاداتها للمفاهيم الكلية املجردة 
الحقيقة  ملفهوم  تجعل   ) نظرها  في  التأملية   (
معيارا واحدا هو املنفعة املباشرة، لتلغي في اآلن 
آخر  شكل  إنها  العليا.  اإلنسانية  الغايات  نفسه 
للماديانية  التام  النقيض  اإليجابية  للوضعانية 
الجدلية واإلنسانية أيضا. وهي أخيرا  التاريخية 
أسوأ الثمار الفاسدة لشجرة املعرفة الحداثية. ومن 
املعرفة  وهذه  قولها:  السابقة  الشهادة  في  امللفت 
العلمية التقنية تطال الفضاء الثقافي كله، وتتحول 
إلى ثقافة وأيديولوجيا بل وأيضا إلى ميتافيزيقا. 
بينما نعرف جميعا أن أشد ما حرصت عليه هذه 
ليست  أنها  خصوصا،  والنيوليبيرالية  العقلية، 
نهايتها،كما  عن  أعلنت  التي  وهي  بأيدولوجيا 

تبرأت منها وهي الغاطسة فيها.
بعد  ملا  النقدي  الفلسفي  للفكر  يكون  قد  لكن   
بنهاية  االدعاء  هذا  تعميم  في  ما  نصيب  الحداثة 

 « اعتبره  ملا  تبخيسه  بذلك  وأعني  األيديولوجيا. 
سرديات كبرى » تنطعت لتفسير الوجود والتاريخ 
بعلة تراها حاكمة عليهما معا. وكيفما كان صواب 
هذا النقد، فإني ال أتردد في أنه أضر بااليديولوجيا 
منفتحة  األخيرة  هذه  أن  مع  تحديدا،  االشتراكية 
وقابلة جدليا الستعاب الكشوفات املعرفية العلمية، 
الفقيرة  املدرسية  الصورة  ُأخذت على غير  إن هي 
رأينا في  . ولقد  أغلب األحوال  بها في  ُتقدم  التي 
هذا  النيوليبيرالية  استثمرت   كيف  املقالة  هذه 
 « و   « الكبرى  »السرديات  من   النقدي  الحذر 
نزوعها الطوباوي و الخالصي« الحاجز بالضرورة 
للعقل الفلسفي واالجتماعي في الحيز الذي يتسع 
العدالة  في  لتطعن  الرأسمالي،  النظام  بقاء  له 
االجتماعية، وهي مبدأ إنساني كلي ومطلق، وقس 
والعقالنية  الحرية  في  املشابهة  الكليات  كل  عليه 
واملساواة... وإال ما هو الرقم األمثل » الذهبي » في 
نسبة توزيع الدخل الوطني، لنجزم بأن تلك النسبة 
هي الكفاية بعينها في تحقيق العدالة االجتماعية 
امللبية للكرامة اإلنسانية)؟.( ونحن نعرف جيدا أن 
لتقلبات  تخضع  الرأسمالي  النظام  في  نسبة  أي 
املطلق  القانون  ويحكمها  االجتماعية،  التوازنات 
الوطني  الصعيدين  على  الثروة  وتمركز  لتفاوت 

والعاملي)؟.(
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عصر  في  األبرز  الظاهرة  أن  في  البتة  مراء  ال 
الحداثة ونظامها الرأسمالي والنيوليبرالي، تتجلى 
علمية  ثورات  من  عنها  أفصحت  التي  القدرة  في 
وتقنية ومعرفية متالحقة، ومن سيطرة للتكنولوجيا 
ولعقلها األداتي على مجمل العالقات االجتماعية. 
االجتماعية   الصراعات  تأثير  ضعف  جرائها  ومن 
املؤسسات  أضحت  أن  بعد  نوعها،  وتراجع 
النافذة دولية ومعوملة. في حني بقيت  الرأسمالية 
لكياناتها  أكثر  مشدودة  دوال وشعوبا(  السياسة) 
القيمية  االستالبات  مختلف  عن  ناهيك  الوطنية، 
التي تستولدها في كافة املجتمعات هذه البنية في 
شموليتها الرأسمالية -التقنية- األداتية- واملعوملة. 
مما نجم عنه، أن التناقض التقليدي املعروف بني 
آخر،  شكال  يأخذ  اإلنتاج  وعالقات  اإلنتاج  قوى 
التقدم  اإلنتاج ال تعيق سلبا  أن عالقات  من حيث 
املادي التقني لقوى اإلنتاج، إال في جانبه البشري 
والبيئي)االستعاضة بالتقنية عن العمالة البشرية، 
وسوق عاملية تتداول البضائع واألموال وتسد على 
اإلخالل  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  البشر  انتقال 
إال  الكبير بالتوازنات البيئية واستنزاف ثرواتها( 
السابقة  الشمولية  البنية  أن   ، ذلك  من  األنكى  أن 
تعيق أساسا الصراعات االجتماعية على أن تواكب 
ممكنات  من  تتيحه  وما  املادية  اإلنتاج  قوى  تقدم 
ال  حقا  وحر  عادل  إنساني  مجتمع  إلى  لالنتقال 
مجازا، وال بأس هنا )كما هي عادتي( من التذكير، 
بأن املاركسية قد استشفت مبكرا هذا املنحى العام 
للتطور الحاصل في النظام الرأسمالي، ولم تغفل 
أيضا عن استالباته األيديولوجية في ما أسمته ب 
أو االقتصادية بوجه عام،  »الصنمية البضاعية » 
والناجمة عن انفصال القوى اإلنسانية املنتجة عن 
تملك وسائل إنتاجها ومنتجاتها، وبالتالي، تنقلب 
هذه األخيرة عليها، ويغدو عالم األشياء املصنوعة 
ويشوه  في مصائرها  يقرر  عليها  قبلها سيدا  من 
املاركسية  عن  ُيسقط  من  وكل   . التحرري  وعيها 
الطبقي، َيسقط  منظورها هذا للصراع االجتماعي 
قبلية  اقتصادية  ميكانيكية  قراءة  في  محالة  ال 
العالقات  الشتقاق  هنا  لنا  حاجة  وال  اإلسقاطات. 
الرابطة بني االستيالب االقتصادي، وهو األساس، 
واالستيالبات األخرى التي أطنب الفكر النقدي ملا 
فقدان  بعد الحداثة في تفصيلها، ولعل أقصاها » 

املعنى« في الوجود لدى اإلنسان املعاصر.
األداتي والتقنوي،  االديولوجي  املناخ  في هذا 
ربما تراجع الفكر النقدي في أغلبه، بخطوة إلى 
الوراء، إلى ما قبل موضوعة ماركس » كل ما فعله 
بأشكال  العالم  فسروا  أنهم  السابقون  الفالسفة 
مختلفة، بينما املطلوب اليوم هو تغييره ». وفي 
ما  النقدي  الفكر  أن  في  شك  فال  األحوال  جميع 
بعد الحداثي قد أغنى معرفتنا ب » غور اإلنسان 
واإلبستيمولوجية  واللسانية  النفسانية   «
منطق  مجمله  في  تشرب  وقد  كثير،  ذلك  وغير 
الفتوحات العلمية الفيزيائية والرياضية، والتي 
الطبيعي  الكون  عن  تصوراتنا  من  جذريا  غيرت 
النظرية  أن  غير  فيه.  نحن  الذي  والفيزيائي 
مع  بارتباطها  فقط  تنمو  ال  البديلة  االجتماعية 
أيضا  لها  بد  ال  بل  وحسب،  العلمية  املبتكرات 
االجتماعية،  املمارسة  عليه  بما هي  االرتباط  من 
فال نظرية اجتماعية ثورية، بال حركة اجتماعية 

ثورية.
االنتفاضات  إن  نقول  قد  الزاوية،  هذه  ومن 
بلدان  من  عديد  بها  مرت  التي  الكبرى  الشبيبية 
كانت   ،1968 ماي  فرنسا  طليعتهم  وفي  العالم 
أوج ما قدمته الصراعات االجتماعية من تطلعات 
حركات  من  عداها  وما  وثورية.  جذرية  إنسانية 
النظام  سقف  تحت  ظل  اليوم.  إلى  جماهيرية 

الرأسمالي الليبرالي في أفضل أحواله. 
لكن التاريخ وحاضره، كما هو في كل األزمنة 
واقع تناقضي حابل دائما في لحظاته السياسية 
االنعطافية بممكنات بديلة أخرى.وهذه املمكنات 

هي ما سنبحثه في مقالة قادمة.
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إن النيولبيرالية 
عودة إلى ماض 

إيديولوجي 
ليبيرالي كان 
قد استنفد 
لدى الطبقة 
الرأسمالية 

أقصى ما لديه 
من عطاءات 

إنسانية 
تقدمية.

مبدأ الحرية 
الذي استبقته 
النيوليبرالية 
كقيمة عليا 
من الماضي 
الليبرالي، لم 
يعد هو اآلخر 

سوى غالف 
إيديولوجي 

لجذب 
المستهلك

في �أزمة �لنيولبير�لية: )�إطار فكري �أولي وعام(

 محمد الحبيب 
طالب
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وتفويٍض صريح  بقراٍر صارٍم حازٍم،  اإلسرائيلي،  العدو  يريد     
مقصودٍة  وسياساٍت  ومعلومة،  مدروسٍة  وممارساٍت  واضٍح، 
أسرى  على  التضييق  واألمنية،  السياسية  قيادته  من  وممنهجٍة، 
حركة الجهاد اإلسالمي، في مختلف سجونه ومعتقالته، وتعذيبهم 
واالنتقام منهم، وقمعهم وعزلهم، وتفريقهم وتشتيتهم، ثأرًا لكرامته 
التي أهينت، وسيادته التي انتهكت، وسمعته التي لوثت، وصورته 

التي شوهت. 
عليهم،  وعلَّموا  منهم،  اإلسالمي  الجهاد  حركة  أسرى  نال  فقد 
واستهزأوا بهم، وتهكموا عليهم، وجعلوا منهم أضحوكًة يسخرون 
منهم ويتندرون عليهم، بعد أن نجحت كوكبٌة منهم بالفرار من أعتى 
سجونهم وأكثرها تحصينًا، وأحدثها بناًء وأعالها إجراءات أمنية، 
وهو سجن جلبوع، املعروف لشدة تحصينه وضبط شروطه األمنية 
بسجن الخزنة، ولكن أسرى حركة الجهاد اإلسالمي استطاعوا  أن 
يكسروا الخزنة، وأن ينقبوا الجدار، وأن يفتحوا األبواب، ويعبروا 

منها إلى الفضاء املفتوح والحرية الحمراء. 
تنفيذ  في  اإلسرائيلية  السجون  مصلحة  سلطة  تتأخر  لم 
والتعبير  غضبها،  عن  والتنفيس  قراراتها،  وترجمة  مخططاتها، 
األبطال  األسرى  مع  حققت  أن  بعد  فعمدت  وخبثها،  حقدها  عن 
إلى  العنيف،  واالنتقام  الشديد  للتعذيب  تعرضوا  الذين  الستة، 
تفريق أسرى حركة الجهاد اإلسالمي أكثر من غيرهم، وحرمتهم من 
حقوقهم املشروعة التي حققوها بالتضحية والنضال، وخاضوا من 
العديد منهم  الطعام، واقتادت  أجلها أصعب معارك اإلضراب عن 
العزلة  عليهم  وفرضت  بعيدٍة،  قصيٍة  وزنازيٍن  سريٍة  سجوٍن  إلى 
مرًة  التفكير  أو  غيرهم،  مع  التواصل  من  يتمكنوا  لئال  والوحدة، 
أخرى في محاولة الهرب من السجون والفرار من األحكام القاسية 

بحقهم.
السجان  مواجهة  قرروا  اإلسالمي  الجهاد  حركة  أسرى  لكن 
على  وأصروا  ضده،  التحدي  معركة  غمار  وخوض  اإلسرائيلي، 
الال  سياساته  وجه  في  والصمود  القمعية،  إلجراءاته  التصدي 
وقرارات  والتنكيل،  والبطش  العقاب  ممارسات  ورفض  إنسانية، 
العزل والفصل والحرمان، وأعلنوا عزمهم، فرادى وجماعات، على 
اللجوء إلى سالح األمعاء الخاوية، وخوض غمار معارك اإلضراب 
عن الطعام، واملضي فيها حتى النهاية، ولو كلفتهم املعارك املفتوحة 
حياتهم، واستنفدت صحتهم وعافية أبدانهم، فإنهم يصرون عليها 
ويتمسكون بها، إلى أن يوقفوا العدو عند حده، ويمنعوه عن غيه، 
بقوِة عزمهم،  منه  انتزعوها  التي طاملا  منه،  ويستعيدوا حقوقهم 
ومضاء إرادتهم، وصالبة مواقفهم، ووحدة صفهم، وتالحم األسرى 

معًا، واتفاقهم على برنامٍج واحٍد وخطٍة مشتركٍة.
عددهم  يناهز  الذين  الفلسطينيون  واملعتقلون  األسرى  يدرك 
العدو  من  مستهدفون  جميعًا  أنهم  وأسيرة،  أسيٍر  آالف  الخمسة 
الصهيوني، وأنه يحقد عليهم جميعًا وال يفرق بينهم، وال يميزهم 
عن بعضهم أو يفاضل بينهم، وأنهم وإن اختلفت أحزابهم وتباينت 
أيديهم  الكثير منهم بأنهم خطرون، وأن  فإنه يصنف  تنظيماتهم، 
لدى  كبيرة  بأضرار  وتسببت  أذًى  ألحقت  وقد  بالدماء،  ملطخة 
يقبل  ولن  عنهم،  اإلفراج  ينوي  ال  فإنه  لهذا  اإلسرائيلي،  املجتمع 

بمبادلتهم، وال يفكر بالتخفيف عنهم أو تحسني شروط اعتقالهم.
الوطنية  االعتقالية  اللجان  وقادة  واملعتقلني،  األسرى  ممثلو  قرر 
أال  الفلسطينية،  والفصائل  القوى  مختلف  يمثلون  الذين  العليا، 
يتركوا أسرى حركة الجهاد اإلسالمي يخوضون املواجهة وحدهم، 
ويتصدون للممارسات اإلسرائيلية القمعية بمفردهم، وأعلنوا أنهم 
التي فرضت  املعركة  يتخلوا عنهم في هذه  سيكونون معهم، ولن 
عليهم، وسيشكلون معهم جبهة وطنيًة موحدة، تضم أسرى جميع 
وسيتحدون  موحدين،  املعركة  وسيخوضون  والفصائل،  القوى 
لقراراِت مصلحة السجون  إدارة السجون متوافقني، وسيتصدون 
وضباط املخابرات بثباٍت، ليقينهم أن دورهم قادم، وأن استهدافهم 
ويتآمر  بهم  بهم جميعًا ويغدر، ويمكر  يتربص  العدو  وأن  مؤكٌد، 
عليهم، إال أنه غير قادر على مواجهتهم، وإن بدا أنه األقوى واألكثر 

تماسكًا وثقًة بنفسه وبقدراته.
السجون  في  الفلسطينيون  واملعتقلون  األسرى  يدرك  ربما 
بأسرى  وتنكيله  بانتقامه  يريد  العدو  أن  اإلسرائيلية،  واملعتقالت 
الجهاد اإلسالمي، التعمية على فشله، والتعويض عن عجزه، وستر 
ولهذا  البطولية،  الفرار  عملية  بها  أصابته  التي  ومخازيه  عيوبه 
تنظيميٍة  لبنيٍة  كامٍل  تفكيك  إلى  خطيرٍة  سابقٍة  في  يخطط  فهو 
فلسطينيٍة، فهو بإجراءاته التي اتخذها ضد أسرى حركة الجهاد 
اإلسالمي، التي قضت بعزلهم وتشتيتهم وتفريقهم ومنع اجتماعهم 
بأكثر من أسيرين في أي غرفة، فهو يريد إنهاء الحالة التنظيمية 
االتصال  أواصر  وقطع  لتجمعهم،  الحزبية  الهوية  وشطب  لهم، 
هيكليته  على  والقضاء  تنظيمهم  وتفكيك  بينهم،  التواصل  وسبل 

اإلدارية والتنظيمية.
أعلنها  التي  الصهيوني،  العدو  مع  املفتوحة  املعركة  هذه  أمام 
سافرًة عنيفًة ضد أسرى حركة الجهاد اإلسالمي، ينبغي على الكل 
الحزبية  وتصنيفاتهم  انتماءاتهم  بكل  مكان،  كل  في  الفلسطيني 
جهودهم  يوجهوا  وأن  طاقاتهم،  كل  يوظفوا  أن  والسياسية، 
للتضامن مع األسرى عمومًا، والدفاع عن قضيتهم العادلة، والعمل 
وجه  على  واالهتمام  اعتقالهم،  شروط  تحسني  أو  تحريرهم  على 
الخصوص في هذه املرحلة بأسرى حركة الجهاد اإلسالمي، الذين 
يتعرضون ألبشع عملية بطٍش وتنكيٍل ضدهم، فال نتركهم وحدهم، 
وال نتخلى عنهم، وال نستخف بمعاناتهم، وال ندخر جهدًا في الدفاع 
بالعزة  عالية، وأشعرونا  رفع خمستهم رؤوسنا  فقد واهلل  عنهم، 
والكرامة، وكتبوا لنا على هام الزمان بفرارهم املستحيل آياٍت من 

العز والفخار.  
فإن  العسكرية،  وكتائبها  أذرعها  بكل  الفلسطينية  املقاومة  أما 
عليها الدفاع عن األسرى دفاعها عن املسرى، فكالهما قضية مقدسة 
والنضال  بينهما  الجمع  على  العمل  وينبغي  الفلسطينيني،  لدى 
من  أسيٍر  آخر  يخرج  حتى  املقاومني  عيون  تنام  فال  أجلهما،  من 
أهله  برؤية  عيونه  وتكتحل  حريته،  وتتحقق  العدو،  سجون 
ومصافحة أحبته، ويقبل يد أمه ويعانق أخته، ويضم بني ذراعيه 
أطفاله الصغار وأبنائه الذين صاروا كبارًا، فهذا وعٌد نترقبه، وأمٌل 

نعيشه، ورجاٌء نعمل معه ونسعى إليه.
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عاش املغاربة قاطبةعلى إيقاع التناغم واالنسجام والتفاعل مع تسارع 
األحداث التي عاشتها اململكة املغربية طيلة الخمس السنوات األخيرة. 
السياسة  في  واضح  لتحول  دشنت  التي  والوقائع  األحداث  وهي 
الخارجية للمملكة أفقيا وعموديا، في العالقة مع الوضع الشاذ واملتأزم 
والخالفات  واملآسي  الحروب  في  الغارق  العربي-  الوضع  يعرفه  الذي 
والكبيرة  جغرافيا  الصغيرة  للدول  أدوار  وبروز  واملتعددة،  الثنائية 
ماليا-، وسواء في العالقة مع املحيط اإلقليمي الذي تحول بقدرة قادر إلى 
مركز اهتمام دولي، في ظل مؤشرات الالستقرار واالستهداف املمنهج من 
طرف التنظيمات اإلرهابية وانتعاش أدوارها بهذه املنطقة التي صارت 
مركز جذب لها، و سواء في العالقة مع القوى العاملية املؤثرة في املشهد 
للعب  اململكة  القاري وعودة  البعد  العالقة مع  الدولي،  وكذا من خالل 
دورها على الصعيد اإلفريقي بروح التعاون والبحث عن املصلحة على 
من  كل  مع  الثنائية  العالقات  تجاهل  يمكننا  ال  كما  رابح-رابح،  قاعدة 
في  الحاصل  الجدل  الجزائر وحجم  أخيرا  و  وأملانيا  وفرنسا  إسبانيا 

كنه هذه العالقات.
في خضم هذا التحول في السياسة الخارجية املغربية، وقف املغاربة 
والدهشة  املفاجأة  بني  جمعت  دولتهم،  ملسار  جديدة  صورة  على 
والترحيب، الناجم عن قوة املواقف املغربية من كل قضية تواجه اململكة 
على الصعيد الدولي، املتسمة بالندية والصالبة والثبات على املصلحة 
مصلحة  عن  املدافعة  املغربية  الخارجية  السياسية  وثوابت  الوطنية 

الدول والشعوب وسيادتها .
 8 ل  التشريعية  الدورة  افتتاح  بمناسبة  امللكي  الخطاب  شكل  لقد 
املغربية،  اململكة  تواجه  التي  بالتحديات  ملكيا  إقرارا   ،  2021 أكتوبر 
وهو إقرار ينم عن حقيقة ومعرفة بخبايا األمور وفي نفس األمر إشراكا 
للمغاربة على مستوى الحق في املعلومة، أن بالدنا تتعرض للمؤامرات 
امللكي   الخطاب  عليها  أكد  التي  األولويات  أولى  وبالتالي  والتهديدات، 
»  تعزيز مكانة املغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، السيما في ظرفية 

مشحونة بالعديد من التحديات واملخاطر والتهديدات«.
إن التركيز على مصطلحات من قبيل التحديات واملخاطر والتهديدات ، 
لم تأت من قبيل الصدفة، بل كانت موجهة للشعب املغربي قصد االطالع 
وعلينا  عليها  يفرضه  وما  اململكة  بها  تمر  التي  العامة  الوضعية  على 
الديمقراطي  للمسلسل  جماعي  وإنجاح  داخلية  تعبئة  من  الوضع  هذا 
وتفعيال وتنزيال للنموذج التنموي الذي على أساسه ستتحقق الكرامة 
والعدالة، وفي صلبها الدولة الديمقراطية االجتماعية، كمدخل أساسي 
التي  منها  امليؤوس  املحاوالت  كل  وصد  والتحديات  الرهان  لربح 

تستهدف الوحدة الترابية والوطنية.
بلغة  استراتيجيته  على  املغرب  شدد  األخيرة،  سنوات  الخمس  طيلة 
صريحة وواضحة في اتجاه تحصني وضع اململكة على الصعيد اإلقليمي 
والدولي، في ظل عالم من املتغيرات العميقة والصراعات الدولية البارزة 
الصيني،  األمريكي  الصراع  رأسها  وعلى  الكبرى،  العاملية  القوى  بني 
األمريكي الروسي، األمريكي األوروبي، والتحوالت التي يعرفها االتحاد 
األوربي بعد الخروج البريطاني منه وصعود الخطاب اليميني املعادي 
للهجرة والداعي لالنكماش داخل الحدود الوطنية التقليدية، وماعكسه 
الشرق  في  وخاصة  الدول،  من  للعديد  تحول  من  الدولي  الوضع  هذا 
ميدان  إلى  وآسيا  إفريقيا  وشمال  العربية  الجزيرة  وشبه  األوسط 
ومالي  والعراق  واليمن  سوريا  من  كل  في  الصراع  هذا  حجم  يعكس 
والسودان وليبيا ولبنان وأفغانستان والتطورات الخطيرة في كل من 
بحر الصني الشرقي والجنوبي، وكذا وضوح األطراف الدولية في األزمة 
األذربيجانية-األرمينية، كلها محطات تعكس بامللموس صراعات القوى 
الكبرى والبحث عن تموقعات جيواستراتيجية جديدة من أجل تركيع كل 
طرف لآلخر تحافظ فيه الواليات املتحدة االمريكية على موقعها املتقدم 
عامليا في مقابل بروز مؤشرات على تقدم صيني مرتقب قد يهدد املصالح 

االقتصادية واالستراتيجية األمريكية.
الصعيدين  على  املغربية  اململكة  مكانة  تعزيز  الستراتيجية  وتثبيتا 
في  سيادي  وطني  قرار  اتخاذ  إلى  اململكة  عمدت  والخارجي،  الداخلي 
يناير من سنة 2020 عبر مصادقة البرملان املغربي عليه، ويتعلق األمر 
الحدود  فيها  بما  للكويرة  املغربية من طنجة  البحرية  الحدود  بترسيم 
البحرية املتاخمة لجزر الكناري، والتي شكلت العنصر الخفي في األزمة 
املغربية اإلسبانية ملا تحتويه املنطقة، حسب تقارير صحفية، التي أكدت 
على وجود جبل »تروبيك« البركاني، املكتشف على بعد كيلومترات من 

السواحل املغربية التي شملها الترسيم، واملحتوي على حجم كبير من 
املعادن النفيسة على عمق 1000 متر تحت سطح البحر، واحتياطيات 
هائلة من املعادن والغازات والثروات الطبيعية، من أبرزها التيلوريوم 
عناصر  وهي  والليثيوم،  والفاناديوم  والرصاص  والنيكل  والكوبالت 
تستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية واللوائح الشمسية 

والهواتف الذكية.
مبدأ  ترسيخ  على  األخيرة  السنوات  الخمس  طيلة  اململكة  عمدت  كما 
التعاون جنوب-جنوب ، من خالل العودة املغربية لالتحاد اإلفريقي في 
يناير من سنة 2017 معززا بذلك مكانته داخل القارة اإلفريقية، وهنا ال 
بد لإلشارة أن هذه العودة ترافقت مع زيارة جاللة امللك للعديد من الدول 
اإلفريقية حيث عقد إبانها العديد من االتفاقيات الثنائية في كل مجاالت 
التعاون االقتصادي واملالي واالجتماعي والسياسي،  وحسب ما كشف 
عنه  املعهد امللكي للدراسات االستراتيجية، أن جاللة امللك محمد السادس 
قام بـ48 زيارة رسمية إلى الدول اإلفريقية خالل 18 عاما، شملت العديد 
من دول منطقة الغرب ، وكذا شرق وجنوب القارة اإلفريقية، جعل مجال 
الحضور املغربي يمتد ليشمل منطقة واسعة من القارة اإلفريقية، وهو 
25 قنصلية بكل  افتتاح  ما أسفر عن نتائج سياسية كبيرة تمثلت في 
من العيون والداخلة أغلبها من دول القارة اإلفريقية بما يشكل ذلك من 

اعتراف صريح وعلني بالسيادة املغربية على صحرائه.
وشعبيا  سياسيا  و  دبلوماسيا  عالية  بحنكة  املغربية  الدولة  واجهت 
املؤسسات  تستهدف  التي  والهجومات  التهديدات  كل   تزال،  ال  و   ،
الوطنية قصد إضعافها ومعها إضعاف املسار التصاعدي لألدوار التي 
تلعبها ويمكن أن تلعبها مستقبال اململكة املغربية على الصعيد اإلقليمي 
والجهوي ، وكانت املؤسسة األمنية من بني هذه املؤسسات املستهدفة 
ملا صارت تحققه من إنجازات ومهام ونجاحات على الصعيد الدولي في 
مجال محاربة اإلرهاب و االتجار في البشر واملخدرات، جعل منها شريكا 

أمنيا موثوقا مع غالبية دول العالم.
شكل اإلبقاء على وزير الخارجية والتعاون املغربي ناصر بوريطة في 
 8 ل  التشريعية  االنتخابات  على  املنبثقة  الجديدة  الحكومية  التشكيلة 
وللمنتظم  لجيراننا وشركائنا وأعدائنا  2021، رسالة سياسية  شتنبر 
وعن  مصالحه  عن  الدفاع  نهج  نفس  على  مستمر  املغرب  أن   ، الدولي 
قضاياه العادلة بكل مسؤولية وعلى قاعدة احترام سيادة الدول وعدم 
املغرب  جر  الدول  بعض  حاولت  مهما  الداخلية  شؤونها  في  التدخل 
إلى تغيير نهجه، وأنه رغم امتالكه لشبكة قوية من العالقات الواسعة 
والقوية  والتي تحظى فيها اململكة بالثقة واملصداقية، يبقى املغرب دولة 
تعامل  قواعد  ظل  في  الحلول  وإيجاد  والتفاعل  للتشاور  املمدودة  اليد 
ستمثل  التي  املغربية  للدولة  السيادي  والتدبير  القرار  تحترم  جديدة 
منطلقا غير مسبوق لتدشني مرحلة جديدة على أساس االحترام املتبادل  

والثقة والشفافية. 
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د.مصطفى املغرب الذي يفاجئنا
يوسف 
اللداوي

اأ�سرى اجلهاِد الإ�سالمي 
بني النتقام الإ�سرائيلي 

والت�سامن الفل�سطيني

ليس غريًبا أن  يجر القائد العسكري الذي قتل مواطنا أعزل بدم بارد 
لغم  فخ  إلى  عسكريني  ثقاب،  عود  عن  باحثا  يتسكع  خرج  أنه  ملجرد 
املغرب  مع  الحدود  على  جزائرية  دورية  أفراد  أحد  في  انفجر  تقليدي 

قبل أيام.
يدعى  الجزائري  الجيش  في  سابق  ضابط  نشر  سنة  عشرين  فقبل 
لحبيب سويدية كتابا بعنوان "الحرب القذرة" عن العشرية السوداء في 
الجزائر يحكي قصة اغتيال مواطن على يد قائده برتبة كولونيل انذاك، 
سعيد شنقريحة، بدم بارد، يقول الكاتب في العام 1994 ارتكب رئيس 
"لقد  أمام جنوده:  بارد  بدم  الحالي، جريمته  الجزائري  الجيش  أركان 
أعدم دون سبب رجال مدنيا أعزل برصاصة في الرأس" )بقية التفاصيل 

في الصفحات 128-127 من املؤلف(.

خالل العشرية السوداء أرسلت املخابرات العسكرية عناصر من أفراد 
مكثف  لتكوين  خاللها  خضعوا  الشمالية  كوريا  في  للتدريب  الجيش 
جعلهم يتقنون لعبة االختباء في شخصية الجماعة اإلسالمية املقاتلة 
لتنفيذ عمليات اغتيال ضد الجزائريني اآلمنني واتهام الجماعة بتنفيذ 
توجيه  العسكر  نظام  على  االستراتيجيا  هذه  سهلت  االغتياالت.  هذه 
بعد  العسكري  النظام  واجهوا  الذين  املسلحة  الجماعة  ألفراد  االتهام 
انقالبه على االنتخابات. طبعا، املفارقة هنا أن الجماعة املسلحة يفترض 
ان تقتل الناخبني الجزائريني الذين صوتوا لإلسالميني بأغلبية ساحقة 
في انتخابات 1991. الحقا أحدث هذا املخطط الجهنمي وعبر وحدات 
خاصة تلقت تدريبها في كوريا الشمالية حالة من الفوضى في البالد، 

فال أحد يعرف من يقتل من؟
بعد أن تخلص من الجنرال قايد صالح وأعاد تجميع الطغمة العسكرية 
من الحرس القديم أمثال خالد نزار وزير الدفاع أيام الحرب األهلية في 
مخابرات  في  العسكرية  الدائرة  مدير  مدين  توفيق  والجنرال  الجزائر 
املغرب،  تجاه  دفينني  وحقد  غل  عن  شنقريحة  الجنرال  أبان  الجيش، 
حتى إنه في أحد اجتماعات املجلس االعلى لألمن غادر مقر االجتماع 
غاضبا واصفا الرئيس ومن معه بالجبناء الذين يتخوفون من الدخول 

في حرب مع املغرب!
باملقابل، ولتنفيذ مخطط الفوضى في املنطقة كان لزاما على الطغمة 
الكراهية  خطاب  يروج  دبلوماسي  جهاز  على  تعتمد  أن  العسكرية 
القديم يفتعل  واالدعاءات املفبركة ضد املغرب، دبلوماسي من الحرس 
األحداث لتبرير مخاطرات العسكر. وقع االختيار على رمضان لعمامرة 
أو "مفتعل الحرائق" كما وصفته الصحيفة الفرنسية جون افريك. فبدأ 

الدبلوماسي الجزائري تنفيذ مخطط افتعال األزمات.
املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  وجد  وسياقاته  التموقع  هذا  ظل  في 
لم  كبير،  بحذر  الخارجية  في  وزيره  طموح  مواجهة  في  نفسه  تبون 
العبثية  مقامراتهم  في  الجنراالت  مسايرة  إال  خيار  من  للرئيس  يترك 
ليس  والدفاع(  الخارجية  وزيرا  )تحالف  السيناريو  هذا  املغرب.  ضد 
وقع سنوات  عما  كثيرا  يختلف  ال  فهو  الجزائرية،  الحالة  على  جديدا 
انذاك،  الخارجية  وزير  بوتفليقة،  الراحل  اشتكى  يومها  السبعينات، 

أن  بدعوى  حينها  بومدين  هواري  الدفاع  لوزير  بنبلة،  أحمد  الرئيس 
الرئيس بنبلة يريد ان يبعده عن وزارة الخارجية. يومها قرر بومدين 
منع رئيس الدولة من حضور اجتماع رسمي، تاله االنقالب الذي أطاح 
بإدراك  تبون  الرئيس  يستحضره  نفسه  السيناريو  بنبلة.  بالرئيس 
فيه  أذاعت  الذي  اليوم  منذ  األجندة  لهذه  اختاره  العسكر  أن  مسبق 
الجزائري صوره وهو وزير لإلسكان حينها،  العمومي  قنوات اإلعالم 
مذلوال خانعا يبهدله الوزير األول عبد املالك سالل أمام عدسات الكاميرا.

نشرته  ما  حقيقتها  اكدت  فرضية  العسكر،  رهينة  تبون  الرئيس 
الفرنسي  للرئيس  تصريحات  عن  نقال  الفرنسية  جريدة"لوموند" 
ايمانويل ماكرون الذي خاطب طالبا فرنسيني وجزائريني في اجتماع 
نظام  رهينة  تبون  الرئيس  "إن  بالقول  الريع،  وذاكرة  فرنسا  حول 
السياسية  العالقات  مشكلة  يكشف  التوصيف  هذا  متحجر".  عسكري 
تبعية  وضعية  في  السياسية  السلطة  وُيظهر  الجزائر،  في  العسكرية 
الرئاسية  االنتخابات  يكشف صورية  كما  العسكرية،  للطغمة  وارتهان 

الفاقدة الشرعية سلفا.
التغلغل  ورقة  لعب  إلى  اليوم  الجزائر  في  الحاكم  العسكر  يسارع 
الروسي في إفريقيا وهو يصور ذلك على أنه تحالف استراتيجي بني 
وزير  إرسال  إلى  العسكر  نظام  سارع  ذلك  وألجل  وموسكو،  الجزائر 
خارجيته إلى مالي القتراح تمويل دخول مرتزقة "فاغنر" الروسية لهذا 
البلد اإلفريقي نكاية في فرنسا وضدا على العملية السياسية والعسكرية 
التي ترعاها القوات الفرنسية بدعم بلدان الساحل الخمسة. لكن الروس 
ال يتحمسون كثيرا لشطحات نظام عسكري بدون سند شعبي، متقلب 

مواقفيا، هش اجتماعيا وأضعفه الحراك الشعبي.
للمقامرات الجزائرية في املنطقة تاريخ طويل، لم تسلم منها موريتانيا 
عسكرية  ثكنة  على  هجمات  الجزائرية  املخابرات  أجندة  نفذت  حني 
ثوارها عن رحالت  الذي كشف  ليبيا  2007، وال  مالي سنة  في شمال 
الليبية،  الثورة  القذافي ضد  للقتال مع  تنقل مرتزقة  طائرات جزائرية 
وبعد موقف السلطات الفرنسية تسليم العقل املدبر للعملية اإلرهابية 
املغربية،  للسلطات   ،1994 سنة  بمراكش  آسني  فندق  في  نفذت  التي 

سوف تنكشف حقائق جديدة مقرفة ال محالة.

مقامرات نظام الع�سكر اجلزائري باملنطقة

إحسان الحافظي

رشيد قنجاع

 حتقيق منو بن�سبة %7.1 رهني بتعميم احلماية الجتماعية وال�ستقرار الأمني والجتماعي

جميل جدا أن نطمئن شيئا ما على مستقبل بلدنا وتحسن نسبة 
التي  األزمات الصحية واالقتصادية  بالتدريج من  النمو والخروج 
فرضتها علينا جائحة كورونا، مثل كل االقتصادات العاملية املتقدمة 
أو الناشئة، خصوصا وأن الشعب املغربي مثل الطفل الصغير دائما 

ينتظر بشغف خبرا يسعده ويعيد إلى نفسه الثقة والطمأنينة. 
 تحليل التقرير السنوي الجديد رقم 53 للمركز املغربي للظرفية، 
الذي يتوقع  نموا بنسبة 7,1 في املائة برسم 2021، ويستعرض 
توقعات  وكذا   ،2020 لسنة  واالجتماعية  االقتصادية  الحصيلة 
االقتصاديني  الفاعلني  كل  يجعل   ،2021-2022 لسنتي  وتأطير 

النمو  هذا  تحقيق  وإمكانية  كيفية  عن  تساؤالت  عدة  يطرحون 
والعالم مازال يعيش ويترقب مصير الفيروس اللعني » كوفيد«،

بالغ  في  أوضح  للظرفية  املغربي  املركز  أن  نجد  الصدد  هذا  في 
والوتيرة  الصحية،  الظروف  تحسن  أن  التقرير،  صدور  حول  له 
استئناف  إلى  للفاعلني  الكبير  والتطلع  التلقيح،  لحملة  املتنامية 
في  يلوح  الذي  القوي  والنمو  الجيد،  الفالحي  واملوسم  النشاط، 
بانتعاش  تبشر  عوامل  كلها  العاملي،  لالقتصاد  بالنسبة  األفق 

ملموس لالقتصاد الوطني سنة 2021.
  7.1% بنسبة  نمو  تحقيق  أن  نستنتج  املعطيات  لهذه  استنادا 

املتوقع حسب نفس التقرير ناتج عن :
* إنجاح حملة التلقيح ضد كوفيد 19 الذي أعطى انطالقتها جاللة 

امللك محمد السادس وانخرط فيها املغاربة » مبادرة ملكية«.
*التطلع إلى موسم فالحي جيد.

النشاط  استئناف  في  واملستثمرين   االقتصاديني  الفاعلني  ثقة   *
االقتصادي وانتعاشه .

من  يحذر  للظرفية  املغربي  املركز  أن  نجد  التقرير  نفس  في  ولكن 
أن  تعافي اآللة اإلنتاجية ينبغي أال يغفل املخاطر املاكرو اقتصادية 
التي يحتمل ظهورها في سنتي 2021 و 2022، موضحا أن سنة 
في  املائة،  في   4.1 بحوالي  النمو  معدل  باستقرار  2022 ستتميز 

ضوء الشكوك التي تساور أذهان الفاعلني االقتصاديني.
تحذير في محله ألن نجاح كل املشاريع البد وأن يأخذ بعني االعتبار 
تحليالتنا  في  طوباويني  نكون  ال  حتى  واملخاطر  املجازفة  نسبة 

االقتصادية املستقبلية. 
كل  أن  يالحظ  للمغرب  واالقتصادي  السياسي  للشأن  املتتبع 
للملك محمد السادس تعطي حيزا مهما للعيش  الخطابات امللكية 

من  يتحقق  ضخمة  مشاريع  وبعرض  املغربي  للمواطن  الكريم 
خاللها:

تعزيز مكانة املغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، السيما في ظرفية 
مشحونة بالعديد من التحديات واملخاطر والتهديدات.

  االستقرار األمني، الحماية االجتماعية، واإلقالع االقتصادي.
في هذا الصدد  ال بد وأن نستحضر دور صندوق محمد السادس 
لالستثمار الذي يعد أحد األدوات االستراتيجية لسياسة االنتعاش، 
من خالل تعبئة املوارد املالية للدولة واملقاوالت العمومية والقطاع 

الخاص.
الذي  االجتماعية  الحماية  بتعميم  رهني  اقتصادي  نمو  تحقيق 

اعتبره جاللة امللك محمد السادس رهان العقد الحالي.
بتعميم الحماية االجتماعية سنضمن استمرار االستقرار األمني، 
بضمان  وذلك  املغرب،  به  يتميز  الذي  واالجتماعي،  االقتصادي 
واملتوسطة،  الصغرى  املقاولة  الحرة،  املهن  أصحاب  استقرار 
والفالحني والحرفيني والتجار، وهيكلة وتنظيم القطاع غير املهيكل.

تفاؤل وثقة في االستقرار األمني واالقتصادي واالجتماعي للمغرب  
بمناسبة  األخير  خطابه  في  السادس  محمد  امللك  جاللة  لخصه 
الوحدة  وألعداء  للعدميني  قوية  رسالة  موجها  البرملان  افتتاح 
يعرف  الوطني  االقتصاد  أن  مؤكدا«  املغربية  للمملكة  الترابية 
وتراجع  األزمة،  لهذه  املسبوقة  غير  اآلثار  رغم  ملموسا،  انتعاشا 

االقتصاد العاملي عموما.
فبفضل التدابير التي  أطلقناها، من املنتظر أن يحقق املغرب، إن 
شاء اهلل، نسبة نمو تفوق 5.5 في املائة سنة 2021. وهي نسبة لم 
تتحقق منذ سنوات، وتعد من بني األعلى، على الصعيدين الجهوي 

والقاري.«

إدريس العاشري

الكلمات   المسهمة12
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
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معرض »أوسموس« للفنانة هبة بادوعيد السينما بمراكش
للفنون  العالية  والمدرسة  »لوكوليزي«،  من سينما  كل  تنظم 
البصرية بمراكش، والمعهد الفرنسي بمراكش، ومنتجع السعدي 
مراكش، ومؤسسة دار بالرج، في قلب المدينة العتيقة لمراكش، 
الممثلة  بمشاركة  بمراكش،  السينما  عيد  من  الجديدة  النسخة 

الكندية الكبيرة راويا كضيفة شرف.
والسادس  الخامس  أيام  الذي سيعقد  الحدث،  هذا  وسيكون 
والسابع من شهر نونبر 2021، مناسبة بإعادة فتح دور السينما 
ببرنامج فني 100 في المائة مغربي، غني باألفالم النادرة أو غير 
المنشورة، بحضور مديرين وكوميديين  منتجين للسينما الوطنية.

تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمعهد الفرنسي بالرباط، في الفترة ما بين 22 أكتوبر و4 نونبر، معرض »أوسموس« 
للفنانة هبة بادو.

وذكر بالغ للمعهد أن »المعرض سيكون متاحا للجمهور في الفترة من 22 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021 بقاعة باب الكبير-قصبة 
األوداية بالرباط«.

التخصصات. فبعد حصولها على دبلوم كمؤلفة  بالرباط، هي فنانة مغربية متعددة   1997 بادو، من مواليد فاتح مارس  وهبة 
ومخرجة من المدرسة الدولية للسينما في باريس في عام 2018، واصلت دراستها في مدرسة اإلخراج الفني المرموقة بينينغين في 

باريس، المعروفة سابقا باسم »أكاديمي جوليان«، حيث عملت تقنيا على تطوير عالمها التصويري.
وكنقطة تقاطع بين المشرق والمغرب، يتخلل عالم هبة بادو مجاالت الشعر واإليقاعات والضوء والحركة؛ وفق ما ذكره المصدر ذاته.

وخلص البالغ إلى أن »أوسموس« هو انعكاس للمجتمع والحشود واألفراد وعاداتهم. كما أنه تجلي للتفاصيل، والكثافة، والمدن 
والطقوس، وغيرها«.
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عزيز باكوش

تظهر المؤسسة التعليمية في نظر مكونات 
المجتمع الدينامي التفاعلي ليس فقط  باعتبارها 
لبنة أساسية في تشكيل الوعي بخطورة المرحلة 
وضرورة تجاوز األعطاب النفسية للجائحة، بل 
وركيزة البد منها لترسيخ مقومات بناء أجيال 
من  يجعل  ما  األوبئة،  مع  ومتصالحة  صالحة 
المدرسة كمكون مركزي عصب الحياة ودينامو 
لما  خالفا  وذل��ك  البشري.  والتطور  التنمية 
على  نكوص  من  اليوم،  العربي  العالم  يشهده 
هذا المستوى، ال سيما في الظروف العصيبة 
واالستثنائية التي نعيشها، دخول مدرسي مرتبط 
بالجائحة للسنة الثالثة على التوالي، ما يجعل 
من إقراره  رغم الجهود المبذولة أصعب دخول 

مدرسي على اإلطالق.
في كل بقاع العالم، ال سيما في الدول التي 
حباها اهلل بخاصية التمدن ونعمة الديمقراطية، 
م���دارس  النفسي  التحليل  م����دارس  تسير 

السوسيولوجيا ومراكز  السيكولوجيا، وعلماء 
الرصد  جنبا إلى جنب  مع الحياة والمجتمع 
الموسم  بداية  أثناء  خاص  وبشكل  والمدرسة، 
الدراسي، حيث تشرع المؤسسة التعليمية بجميع 
الحضارية  التنشئة  بمهام  القيام  في  مكوناتها 
للمجتمع. وال تشكل مواقع التواصل االجتماعي 
نشازا في هذا اإلطار، بل، تبرز كإحدى أقوى قنوات 
التفاعل والتواصل في الشأن التربوي،  باعتبارها 
مسارات ذكية موازية فاعلة ومتفاعلة في التوجيه 
والتنوير واإلشعاع والتثقيف العلمي والتربوي.
في البالد المستنيرة يتطوع األستاذة الجامعيون 
المتخصصون في السيكوسوسيولوجيا، و يقدمون 
الموضوعاتية  المحطات  عبر  افتتاحية  دروسا 
وعلى قناتهم التواصلية  الخاصة منصة اليوتوب 
أو  االجتماعي،  التواصل  مواقع  من  غيرها  أو 
أو  الفايسبوكية  الشخصية  من خالل صفحاته 

غيرها من مواقع التواصل لدعم هيئة التدريس 
ومساعدتها نفسيا على تجاوز األعطاب النفسية 
المحتمل ظهورها خالل محطة الدخول.  إن تسهيل 
في  نفسيا ومعنويا  األستاذ  أو  األستاذة  مهمة 
والمعنوية  النفسية  اإلكراهات  حزمة  مواجهة 
للدخول المدرسي االستثنائي في ظل استفحال 
الوباء وارتفاع الحاالت المؤكدة وهول الوفيات 
للوطن  االنتماء  يمليها  حضارية  مهمة  يعتبر 
أو  الطبيب  العالم  ألن  ليس  معا.   والمستقبل 
البروفيسور المحلل النفسي هو الرجل المناسب 
تقديرنا،الكائن  في  ألنه  بل  فحسب،  والمختص 
األعلم من غيره بطرق استكشاف العقل البشري 
والمدرك آلليات فهم السلوك اإلنساني، بل واألكثر 
قدرة على التمكن من أساليب التخفيف والدعم 
والعالج النفسي لإلنسان في الظروف العصيبة 

التي تواجهه.
في المغرب اليوم، الحظنا قيام بعض هياكل 

المحمودة  المبادرات  ببعض  المدني  المجتمع 
تسند  داعمة  نفسية  بحمولة  االتجاه،  هذا  في 
األستاذ -ة وتعزز معنوياته، في مواجهة طوفان 
الكائن  التي تطال هذا  التبخيس والتشفي  من 
الصفي النبيل صاحب أنبل رسالة حضارية على 
الفجة  االستنكارية   األسئلة  وموجة  اإلط��الق، 
المفبركة، أو من خالل صور كيدية، أو تدوينات 
مريضة وحاقدة، بل ناقمة ومنتقمة في أحسن 
الداء  لو كان األستاذ هو مصدر  األح��وال، كما 

وأصل الوباء ..
التلفزيون المغربي الخشبي  بالمقابل، يبدو 
المحنط، بقنواته الجمع بصيغة المفرد، جامدا 
نشاهد  لم  بحيث  المستوى.   هذا  على  هامدا 
قط، وصلة إشهارية  تدعم معنويات األستاذة أو 
األستاذ في مواجهة صعوبة وإكراهات الدخول 
غيرها  أو  الجائحة  ظل  في  الحالي  المدرسي 
االقتصادية  وانتكاساته  المجتمع  أعطاب  من 

والمعيشية وانعكاساتها المريرة على المعيش 
اليومي.  إن الدعم النفسي لهذه الفئة من قبل  
التلفزيون، واجب حضاري ومكون هام وأساسي، 
بل  دور مركزي لهذا القطب الذي يتغذى من جيوب 
المواطنين عموما وقطاع التربية والتكوين على 
نحو خاص. وهي مهمة حضارية يتأسس عليها  
ارتقاء اإلعالم التواصلي كجبهة للتنمية، بنهوض 
البلد واالرتقاء بمستقبله، إن إنجاز دخول مدرسي 
جميع  جهود  فيها  تتضافر  مهمة  وآمن  سلس 
مكونات المجتمع أطباء مهندسون خبراء أساتذة 
جامعيون هياكل المجتمع المدني والجمعيات 
ولعل   اليوم.  ماسة  حاجة  هو  الموضوعاتية، 
األستاذ-ة في تقديرنا يظل في أمس الحاجة لمثل 
هذه المبادرات التي تسنده نفسيا ومعنويا كما 
تعمل على تعزيز قدراته في المواجهة، كي تجعله 
قادرا على تحمل عصبيات المرحلة وإكراهاتها، 
بعيدا عن ذلك األرشيف الخشبي المحنط والعقيم 

للتلفزتين .
لذلك، وقبل الختام، لم أسمع عن طبيب نفسي 
في جهتنا  مختص في العالج النفسي، يغادر 
عيادته، تجاه منبر إعالمي او إذاعة جهوية أو 
منصة تواصلية، بشكل تطوعي، كي يقدم مجانا 
سواء عبر كابسوالت مصورة، أو بامتدادات رقمية 
أخرى، حزمة إرشادات وتوجيهات نفسية داعمة 
للسيدة األستاذة أو السيد األستاذ  حتى يتجاوز 
وأوهامه  الوباء  وتداعيات  الجائحة،  هلوسات 
المريبة، وتأثيرها السلبي على نفوس التالميذ 
وأسرهم. وهي نصائح وإرشادات ناجحة بالتأكيد، 
سيكون لها تأثير بالغ على نفسية هيئة التدريس 
خاصة على المستوى العلمي والعملي النفسي 
والفكري. كما هي مهمة أدبية أخالقية تدخل في 
تربوي  إطار  أو  إنسان،  كطبيب  مهامه  صميم 
أكاديمي، في مواجهة وضع نفسي استثنائي يمر 
به كائن استثنائي بكل المقاييس دخول يعتبر 
استثنائيا أصعب دخول مدرسي على اإلطالق.

أسدل الستار الجمعة، على فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان األردن الدولي 
المغربي  الفيلم  الرسمية وضمنها  المسابقة  الفائزة في  األعمال  بتتويج  لألفالم 

»اآللة« لمخرجه أسامة لمحرزي علوي.
وحاز الفيلم المغربي على جائزة أفضل ممثلة منحت للفنانة 

سانديا تاج الدين.
إسماعيل  يدعى  ش��اب  قصة  الفيلم  ويحكي 
تولى إدارة متجر والده بعد وفاة هذا األخير، 
وكونه الوحيد في القرية القادر على القراءة 
خضم  في  نفسه  إسماعيل  يجد  والكتابة، 

قصص القرويين.
وحصد الفيلم الهولندي »كوكو« لمخرجه 
جورجن سكولتنس، معظم جوائز المهرجان 
وجائزة  فيلم  أفضل  بجائزة  فاز  حيث 
أفضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو، 
منحت  التي  ممثل  أفضل  وجائزة 
مناصفة بين بطل الفيلم الممثل 
الفيلم  وبطل  الم��ي��رس  ف��ران��ك 
 «  figurant»التشيكي

دينيس الفاس.
لجنة  م��ن��ح��ت  ك��م��ا 
التحكيم للفيلم الهولندي 
موسيقى  أفضل  جائزة 
تصويرية، وجائزة أفضل 
مونتاج مناصفة مع الفيلم 
 «  figurant»التشكي
بجائزة  أيضا  ف��از  وال��ذي 

أفضل تصوير وإضاءة.
بمنح  اللجنة  وأوص����ت 
البحريني«عروس  الفيلم 
البحر«شهادة تقدير خاصة 
من اللجنة، وذلك لطرح الفيلم 
قضية هامة تنتصر لحقوق 
المرأة في مقاضاة المغتصب 
ورفض الزواج من المغتصب 
من  عدد  وإضافة  للتصالح، 
ال��دورات  خالل  المسابقات 

المقبلة من المهرجان.

معر�ض فني بمدينة ال�صويرة 
بلون التنوع الثقافي 

سهام القرشاوي 

بمدينة  الصويري  دار  بناية  حاليا  تعرف 
لجميع  مفتوح  فني  معرض  تنظيم  الصويرة 

محبي الفن و الثقافة وللمهنيين.
التظاهرة الفنية، التي انطلقت منذ 15 شهر 
أكتوبر الجاري، وتمتد لغاية 25 منه، تستقبل 
التشكيليين  الفنانين  من  لكل  الفنية  اللوحات 
التاليين: مولود خازامي، الحاجي سامبا غاي، 
جون هونري كومبير، سفيان بن عيسى، وأناس 

خرموي.
فنان  هو  كومبير  هنري  فجون  ول��إلش��ارة 
تشكيلي بلجيكي من مواليد سنة 1960، يعرف 
منذ  بالمسرح  كممثل  الفني،  مساره  في  أيضا 

سنة 1990  وكذلك بالتلفزة و السينما.
أما أناس خرموي فهو من مواليد 22 مارس 
سنة 1998  بمدينة الصويرة، وقد عرف بكونه  
استطاع في لوحاته أن يمزج بين عدة تقنيات 
فنية، لكن بطريقة بسيطة وجد معبرة ومثيرة، 

يظهر فيها جليا استخدامه لحروف تيفيناغ.

ال27  ال��دورة  السبت  مساء  افتتحت 
للسينما  اإلفريقي  واغادوغو  لمهرجان 
والتلفزيون والذي يعد أكبر المهرجانات 

السينمائية اإلفريقية.    
 انطلق المهرجان رسميا بعرض فيلم 
االفتتاح ”أتالنتيك“ للمخرجة السنغالية 
الفرنسية ماتي ديوب، هو فيلم عن الشباب 
الموأودة.  واألح��الم  والهجرة  اإلفريقي 
ويتحدث الفيلم عن مجموعة من الشباب 
العاملين في بناء برج في ضواحي دكار 
لم يحصلوا على أجرهم ألشهر، وقرروا 
مغادرة البالد بركوب قوارب عبر المحيط 
األطلسي بحثا عن مستقبل أفضل. وكان 
األفالم  مختلف  مع  األحد  منذ  الجمهور 
والوثائقيات  التلفزيونية  واألش��رط��ة 

المشاركة في المهرجان في عدد من قاعات 
السينما والمسارح بواغادوغو. ويتنافس 
على الجائزة الكبرى للمهرجان 17 فيلما 
طويال من كل من المغرب ومصر وبوركينا 
والكاميرون  وأنغوال  والسنغال  فاسو 
والكوت  والصومال  وتنزانيا  ونيجيريا 
ديفوار وتشاد ورواندا وناميبيا وليسوتو 
وتونس. كما يشارك في المسابقة الرسمية 
29 فيلما قصيرا، روائيا ووثائقيا و17 

مسلسال تلفزيونيا. 
في  مغربية  أف��الم  ثالثة  وتتنافس 
المسابقة الرسمية للمهرجان )فيسباكو 
2021( الذي يتواصل الى 23 أكتوبر. 
بالك«  »أوليفر  فيلم  سيتنافس  هكذا 
الكبرى  ال��ج��ائ��زة  على  بابا  لتوفيق 

الطويل“،  »الفيلم  فئة  في  للمهرجان 
فيما يتنافس فيلم »في المنزل« للمخرج 
»األفالم  فئة  ضمن  السعيدي  كريمة 
مسابقة  وف��ي  الطويلة«.  الوثائقية 
»األفالم القصيرة )الروائية والوثائقية( 
يشارك كريم بخاري بفيلمه »عزية«. وإلى 
جانب المسابقة الرسمية سيتنافس فيلم 
”نساء الجناح ج“ للمخرج محمد نظيف 
في المسابقة الموازية فئة )فيلم روائي 
طويل ووثائقي(، فيما يشارك مصطفى 
الدرقاوي في المهرجان بفيلم ”أحداث 
بدون داللة«. وفي نفس التصنيف تشارك 
عموسة نسرين وآنا ليزا شولي بفيلم 
بفيلم  فروخي  تشارك  فيما   ، »ثورة« 

”ميكا“. 

تشارك فيه العديد من األفالم املغربية.. 
انطالق فعاليات الدورة الـ 27 لمهرجان واغادوغو الإفريقي لل�صينما والتلفزيون

�صانديا تاج الدين تتوج  بجائزة اأف�صل 
ممثلة في مهرجان الأردن الدولي لالأفالم

مهرجان »WeCasablanca« في حلة جديدة ببرنامج فني غني ومتنوع
يستقبل منتزه ال« فيلودروم« بالدارالبيضاء ، خالل الفترة 
مهرجان  فعاليات  الجاري،  أكتوبر  21 و24  بين  ما  الممتدة 
حلة   2021 سنة  برسم  يكتسى  الذي   ،»WeCasablanca«

جديدة، يتخللها برنامج فني غني ومتنوع.
 وسيكون الجمهور، خالل األربعة أيام من هذا المهرجان، 
الذي يدشن الموسم الثقافي للدارالبيضاء، على موعد مع لوحات 
مع  تمازج  في  بالمائة،  مائة  المغربية  الموسيقى  روائع  من 
ألوان فنية كونية تكشف مرة أخرى عن ثوابت التنوع واإلبداع 

واالنفتاح الذي يطبع هوية العاصمة االقتصادية.
ولتوسيع دائرة المشاهدة، حيث تقرر حصر عدد حضور 
الحفالت  فقرات  بث  سيتم  فإنه  شخص،   100 في  الحفالت 
الموسيقية المبرمجة على شبكات التواصل االجتماعي، كفضاء 
للتالقي بين عشاق مختلف األلوان الموسيقية من داخل المغرب 

وخارجه.
وفي عرض لمحتوى برنامج ليالي هذه الدورة، تم التأكيد 
أن فعالياتها ستستهل في 21 أكتوبر الجاري بباقة من التراث 
الثقافي المغربي، حيث سيتم السفر بأذهان وجوارح المتتبعين 
في عوالم الموسيقى األندلسية والملحون، وذلك على أنغام 
أصوات رواد المهرجان، سناء مرحاتي ومروان حاجي وعبد 

الرحيم الصويري. وفي اليوم الموالي) 22 أكتوبر الجاري(، 
سيتم تكريم الموسيقى المغربية الحديثة من خالل ثالثة مواهب 
استثنائية .. فاطمة الزهراء العروسي ولمياء زايدي ومحسن 
صالح الدين، حيث سيجتمعون في عرض فريد يستلهم أنغامه 
أشهر  عبر  وذلك  الحديثة،  المغربية  األغنية  كالسيكيات  من 
األغاني الراسخة في ذاكرة جميع البيضاويين مثل غيثة بن 

عبد السالم ، و محمود اإلدريسي ، و محمد الحياني .
العيطة  لفن  فسيخصص  المهرجان  من  الثالث  اليوم  أما 
عبر إدراج أعمال فنية من أداء مجموعة من الموسيقيين من 
يرافقون  الشعبي،  أو  والكالسيكي  الروك   : مختلف  مدارس 
 AITA في  البوعزاوي  وخالد  من سعاد حسن  كال  ذلك  في 
PROJECT »العيطة«، تحت اإلدارة الفنية لكل من عبد اهلل 

الشرادي ويوسف كريران.
فقرات  ستختتم  الواعدة،  األص��وات  أجمل  عن  وللكشف 
 Stud Live المهرجان بحفل ختامي للنسخة الثالثة من مسابقة
التي أفزرت إقصائياتها 16 مرشحا للنهائيات من أصل أكثر من 
900 مشارك عبر المنصة الرقمي الفنية، والذين ينحدرون من 
10 مدن مغربية، وعلى إثر ذلك ستستفيد المواهب المختارة 

من تدريب وتسجيل احترافي.

مواقع التوا�صل الجتماعي: الدخول المدر�صي وعلم 
النف�ض الجتماعي..  اأية عالقة؟
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النزاعات  من  األفغانية  الحكومة  عانت  لسنوات، 
السياسية والفساد، كما أساء قادة األمن القومي وإنفاذ 
القانون استغالل مناصبهم في السلطة وكانت خبرتهم 
إلى  أمريكا  توصلت  عندما  وهكذا،  معدومة.  أو  قليلة 
وجهت   ،2020 فبراير  في  طالبان  مع  الدوحة  اتفاق 
وعندما  أصال.  ضعيفة  أفغانية  لحكومة  مدمرة  ضربة 
اتخذ  االنسحاب،  في  الدولي  واملجتمع  أمريكا  بدأت 
باكستان،  وخاصة  اآلخرون،  اإلقليميون  الالعبون 
لصالح  القوى  ميزان  تحويل  لزيادة  إضافية  خطوات 
طالبان. وبالرغم من أن هذه التأثيرات الخارجية شكلت 
مستقبل البالد، لم يتكيف الفاعلون السياسيون األفغان 
على  التنافس  في  أنفسهم  القادة  هؤالء  استمر  بل 
السلطة حتى عندما قررت أمريكا سحب قواتها بالكامل، 

بدال من التخطيط ألسوأ سيناريو.
عادة لم أناقش القضايا األمنية مع الرئيس، لكن في 
أوائل غشت، بعد أن طلب مني أن أصبح وزيرا للمالية 
عندما استقال خالد بايندا وهرب من البالد، أعربت عن 
كانت  املرحلة،  هذه  في  الوضع.  تدهور  بشأن  مخاوف 
املقاطعات  عواصم  من  والعديد  الريفية  املناطق  معظم 
في شمال أفغانستان قد سقطت بالفعل بأيدي طالبان. 
ورد غني أن قوات األمن كانت بحاجة إلى ستة أشهر 
عن  منفصما  الرد  بدا  نفسها.  وتنظيم  تشكيل  إلعادة 
يجري  أنه  غني  صرح  ثم  السريع.  طالبان  تقدم  واقع 
آخرين  خارجيني  أمنيني  متعاقدين  لجلب  محادثات 
األمريكي  الجنرال  أن  من  إحباطه  عن  أيضا  وأعرب 
أفغانستان  في  األمريكية  القوات  قائد  ميلر،  أوسنت 
حتى مغادرته في 12 يوليوز، لم يناقش معه االنسحاب 
أقل من أسبوع من حديثي مع غني،  بالتفصيل. وبعد 

سقطت كابول بأيدي طالبان.
القادة  تصديق  وعدم  أمريكا  خيانة  من  املزيج  هذا 
وأي  للحكومة.  السريع  لالنهيار  الطريق  مهد  األفغان 
االعتراف  إلى  يحتاج  فظيع  خطأ  من  حدث  ملا  تقييم 
بالتقاء العوامل الخارجية والداخلية، والتي عملت على 
تعزيز بعضها البعض مع اندفاع الدولة نحو سقوطها.
مع  الدوحة  اتفاقية  أمريكا  وقعت   2020 فبراير  في 
طالبان بعد مفاوضات قادها زملاي خليل زاد عن أمريكا. 
ومنحت الصفقة الناتجة شرعية لطالبان في حني قوضت 
منظمة  مع  تتفاوض  أمريكا  كانت  األفغانية:  الحكومة 
أمنية  اتفاقية  أبرمت معه  بلدا  بينما تستثني  إرهابية 
ثنائية. كجزء من اتفاقها مع طالبان، وافقت أمريكا على 
سحب قواتها، وفي املقابل، تلتزم طالبان بعدم مهاجمة 
الترتيب  تطلب  كما  مغادرتها.  عند  األمريكية  القوات 
من  5000 سجني  إطالق سراح  األفغانية  الحكومة  من 
الحكومة على مضض. في ذلك  طالبان، وهو ما فعلته 
الحكومة  بومبيو  مايك  الخارجية  وزير  انتقد  الوقت، 
اآلن،  الكافية.  بالسرعة  لعدم إطالق سراحهم  األفغانية 
بعض هؤالء الرجال أنفسهم يشكلون أجزاء رئيسية من 

قيادة طالبان.
طالبان،  لصالح  القوى  ميزان  تحويل  خالل  من 
النهيار  الظروف  تهيئة  في  الدوحة  اتفاقية  ساعدت 
الدولة. على الرغم من أن خليل زاد دبلوماسي محنك، 
إال أنه ربما كان قريبا جدا من القضية. كان هو وغني 
في نفس برنامج تبادل الطالب الدولي في أمريكا منذ 
عقود، وهناك عداء معروف بني الرجلني. وهذا يعني أنه 
باإلضافة إلى كونها تتعلق بمستقبل دولتني، فإن صفقة 
الدوحة كانت حول شخصني. فمع ترك غني والحكومة 
أسوأ  في  الصفقة  ساهمت  الهامش،  على  األفغانية 
الجيش  لو غادر  بكثير  األفضل  كان من  نتيجة ممكنة. 
األمريكي أفغانستان ببساطة، بدال من توقيع اتفاق مع 

طالبان في طريق خروجه.
عزز الرئيس األمريكي جو بايدن املشكلة بإعالنه في 
األبيض  البيت  إلى  وصوله  من  أشهر  بضعة  غضون 
إدارة ترامب  التي تعهدت بها  أنه سيمتثل لاللتزامات 
بسحب جميع القوات األمريكية من أفغانستان بالرغم 
من أن كال من لجنة دراسة أفغانستان من الحزبني في 
بغير  األمريكية نصحا  العسكرية  والقيادة  الكونغرس، 
ذلك. في شهادة حديثة أمام مجلس الشيوخ األمريكي، 

املركزية  القيادة  قائد  ماكنزي،  كينيث  الجنرال  صرح 
 2500 على  باإلبقاء  أوصى  أنه  بوضوح  األمريكية، 
هذه  مثل  إزالة  أن  من  وحذر  أفغانستان  في  جندي 

القوات سيؤدي إلى انهيار الحكومة.
متواصل،  خارجي  بدعم  طالبان  تمتعت  املقابل،  في 
اآلمن  املالذ  توفير  هي  لباكستان  مساهمة  أهم  وكانت 
لطالبان. قال وزير الدفاع األمريكي األسبق أشتون كارتر 
في نشاط األسبوع املاضي في جامعة هارفارد: ».. لقد 
عملت طالبان من باكستان باستمرار.. وليس من قبيل 
الدين حقاني يدير املكان اآلن. أين  املصادفة أن سراج 
باكستان«.  غرب  في  املاضيني؟  العقدين  حقاني  قضى 
الباكستانية،  املخابرات  لوكالة  السابق  املدير  أن  حتى 
فايز حميد، زار كابول في 4 سبتمبر، وبدا مرتاحا تماما 
أعلنت  بيومني،  ذلك  وبعد  طالبان.  بقادة  التقى  عندما 
رئيسية  مناصب  وتضمنت  مؤقتة  حكومة  عن  طالبان 
صالت  لها  متشددة  جماعة  وهي  حقاني،  شبكة  لقادة 
أنها  على  إليها  وينظر  باكستان  إلى  ولجأت  بالقاعدة 

حليفة لوكالة املخابرات الباكستانية.
لعبت الجهات الفاعلة اإلقليمية األخرى دورا أيضا. 
بهدف  لطالبان،  باكستان  دعم  على  الصني  وافقت 
أفغانستان  في  املتصورة  الهندية  املصالح  مواجهة 
تبدو كشريك غير موثوق  أمريكا  وللمساعدة في جعل 
املركزي  البنك  فرض  عندما  سعيدة  إيران  تكن  لم  به. 
بنك  على  عقوبات  أمريكا،  من  ضغط  تحت  األفغاني، 
 .2018 عام  في  إيراني،  لبنك  أفغاني  فرع  وهو  آريان، 
كما اشتكت من بناء سدود على طول األنهار األفغانية 
التي تدفقت إلى إيران. لقد دعمت روسيا حركة طالبان 
التي جرت بني  املفاوضات  وأضفت عليها شرعية عبر 
روسيا،  واستضافتها  األفغانية  والحكومة  طالبان 

بهدف تقويض الحكومة األفغانية.
قادرة  األفغانية  الحكومة  تكن  لم  ضعفها،  وبفضل 
من  جزء  الخارجية.  القوى  هذه  أمام  الصمود  على 
املشكلة كان نهج غني للحكم. كان مهتما بتنمية الدولة 
على املدى الطويل أكثر من إرضاء الفاعلني السياسيني 
املحليني. أدى ذلك إلى خلق أعداء بني سماسرة السلطة 
املحليني الذين احتفظوا بشبكات أمنية إقليمية قوية بما 
في ذلك نائب الرئيس السابق عبد الرشيد دوستم في 
جوزجان، وعطا نور في بلخ، وإسماعيل خان في هرات. 
أن يعرف بشكل  الحسابات وكان يجب  لكنه أخطأ في 
أفضل أنه تمت اإلطاحة بأمان اهلل خان، امللك األفغاني 
عام  في  بريطانيا  عن  االستقالل  إلى  البالد  قاد  الذي 

محاولته  بسبب  عام   100 من  يقرب  ما  قبل   ،1919
إجراء إصالحات بسرعة كبيرة. رفض غني التكيف مع 

الظروف املتغيرة، وفشلت استراتيجيته في الحكم.
تفاوضت  عندما  ذلك.  في  وحيدا  يكن  لم  غني  لكن 
البالد  أمريكا مع طالبان والحقا، مع تقدم طالبان عبر 
اآلخرون  األفغان  السياسيون  يفعل  لم  كابول،  نحو 
شيئا لدعم الحكومة األفغانية وركزوا بدال من ذلك على 
على  اهلل  عبد  اهلل  عبد  تنافس  السياسي.  مستقبلهم 
نتائج االنتخابات الرئاسية في عام 2020، وأجرى حفل 
املسرح  إلى  العودة  كرزاي  أراد  كما  موازيا.  تنصيب 
يصبح  أن  إلى  يسعى  أنه  معروفا  وكان  السياسي 
رئيسا مرة أخرى في ترتيب مؤقت مع طالبان. منذ أن 
السابق  املالية  وزير  اعتقد   ،2018 في  الحكومة  ترك 
أن  بأنه يمكن  إقناع طالبان  أنه يستطيع  عمر زخلوال 
يساعدهم في الحصول على شرعية من املجتمع الدولي. 
سافر سياسيون محليون آخرون، بمن فيهم مير رحمن 
رحماني وأحمد ضياء مسعود ومحمد يونس قانوني، 
إلى إسالم أباد في اليوم الذي سقطت فيه كابول سعيا 

وراء نوع من التأثير السياسي مع طالبان.
محرك  وهو  الفساد،  من  خلفية  على  هذا  كل  حدث 
من  آخر  سأكون  الدولة.  لضعف  آخر  رئيسي  محلي 
لكن  أفغانستان.  في  فساد  هناك  يكن  لم  بأنه  يجادل 
أفغانستان كانت تحرز تقدما تدريجيا بطيئا على هذا 

الصعيد.
بني  ذلك  على  مترتب  قيادي  فشل  هناك  كان  أخيرا، 
األفغانية  الوطني  األمن  قوات  قاتلت  األمن.  مسؤولي 
األمن  لكن مستشار  املاضيني.  العقدين  بشجاعة خالل 

القومي حمد اهلل مهيب، أحد املقربني من غني، لم يكن 
لديه خلفية عسكرية أو استخباراتية وكان يصر أن تتم 
جميع التعيينات العسكرية بموافقته. في أكتوبر 2020، 
مقاطعات  شرطة  ورؤساء  مقاطعات  حّكام  مهيب  عّين 
جددا في جميع أنحاء أفغانستان، ولم يكن ملعظمهم أي 
عليها.  يشرفون  كانوا  التي  املحلية  باملجتمعات  صلة 
عالوة على ذلك، أدت التغييرات املتكررة على مستوى 
والتحوالت  االرتباك  إلى  العسكريني  للقادة  رفيع 

املستمرة في االستراتيجية.
لم يكن أي من هذه العوامل وحده مسؤوال عن انهيار 
الدولة األفغانية. لكنها تفاعلت وعززت بعضها البعض 
بطرق قاتلة في نهاية املطاف. على سبيل املثال، تفاقم 
فشل القيادة في قطاع األمن األفغاني بسبب قرار بايدن 
الدولية  القوات  لجميع  فقط  ليس  السريع  باالنسحاب 
بها.  املرتبطني  املتعاقدين  لجميع  أيضا  ولكن  املتبقية 
شراء  عن  أمريكا  توقفت  فقط،  سنوات  ثالث  وقبل 
 Mi-17 طراز  من  الصنع  روسية  هليكوبتر  طائرات 
 UH-60 طائرات  إلى  وتحولت  األفغاني  للجيش 
هناك  يكن  لم  لكن  الصنع.  األمريكية   Black Hawks
وطواقم  األفغان  الطيارين  من  كاٍف  عدد  لتدريب  وقت 
الصيانة الالزمة لتشغيل األسطول الجديد من طائرات 
الهليكوبتر األمريكية، والتي كانت طائرات أكثر تقدما 
واملقاولني،  الدولية  القوات  انسحاب  مع  وتعقيدا. 
من  قوته  إبراز  على  األفغاني  الجيش  قدرة  انخفضت 

خالل قوته الجوية بشكل كبير.
أدت تداعيات اتفاق الدوحة والشعور بالخيانة إلى 
مما  وكرزاي،  اهلل  وعبد  غني  بني  املشاحنات  تعميق 
أضعف أي شعور بوجود حكومة مركزية قوية. واصل 
حكومة  تشكيل  أجل  من  الضغط  اهلل  وعبد  كرزاي 
معارضة  إلى  وبالنظر  غني.  عارضه  ما  وهو  مؤقتة، 
خليل  أن  ورد  السالم،  مفاوضات  خالل  لغني  طالبان 
زاد شجع كرزاي وآخرين على اعتبار أنفسهم مرشحني 
ملنصب رئيس مؤقت عن طريق التفاوض. في النهاية، 
لم يكن األمر مهما. حاصرت طالبان كابول وهرب غني.

للدولة  السريع  االنهيار  أسباب  شك  بال  سنناقش 
السريع  انهيارها  إلى  أدى  ما  فهم  ولكن  األفغانية.. 
تجربتنا  من  بالتعلم  لآلخرين  النهاية،  في  سيسمح، 
وصياغة استجابات سياسية مناسبة. في نفس الوقت، 
سيتحمل املواطنون األفغان الذين لم يكن لهم رأي في 

أي من هذه األمور العواقب، مرة أخرى.

عزز الرئيس األمريكي 
المشكلة بإعالنه 

أنه سيمتثل لاللتزام 
بسحب جميع 

القوات األمريكية 
رغم أن لجنة 

دراسة أفغانستان 
من الحزبين في 

الكونغرس، والقيادة 
العسكرية األمريكية 

نصحا بغير ذلك

عندما تفاوضت أمريكا 
مع طالبان والحقا، مع 
تقدم طالبان عبر البالد 
نحو كابول، لم يفعل 
السياسيون األفغان 
اآلخرون شيئا لدعم 
الحكومة األفغانية 
وركزوا بدال من ذلك 
على مستقبلهم 
السياسي

طالبان متتعت بدعم خارجي متوا�صل 
وال�صيا�صيون ركزوا على م�صتقبلهم ال�صيا�صي

نشرت مجلة »فورين أفيرز« مقاال ألحد المسؤولين الكبار في الحكومة 
األفغانية األخيرة التي تركت البالد.

أجمل أحمدي؛ عمل مستشارا اقتصاديا أول للرئيس أشرف غني، ثم وزيرا 
للصناعة والتجارة، ومؤخرا كمحافظ للبنك المركزي

يتحدث أجمل في المقال من موقعه كمسؤول ظل على رأس مهامه حتى 
15 غشت حين دخلت قوات طالبان لكابول فقرر الهرب.

رؤية من الداخل.. لماذا انهزمت الحكومة األفغانية؟
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خديجة مشتري 
كشف تقرير املندوبية السامية للتخطيط املعنون 
من  سنة  عشرون  أرقام:  في  املغربية  »املرأة  بـ 
التطور«، الصادر بمناسبة االحتفال باليوم الوطني 
أن نسبة  أكتوبر،  العاشر من  الذي يصادف  للمرأة، 
الالئي  باملغرب،  24 سنة  إلى   20 البالغات  الفتيات 
نسبة    2004 سنة  في  بلغت   15 سن  قبل  تزوجن 
إلى   2018 سنة  النسبة  هذه  انخفضت  بينما   2.5
0.5، أما الفتيات الالئي تزوجن سنة 2004 قبل سن 
18 سنة فقد بلغت نسبتهن 15.9 في املئة لكن هذه 

النسبة انخفضت سنة 2018 إلى 13.7 في املئة.
وكشف التقرير أن معدل السن عند الزواج األول 
سنة   للذكور  بالنسبة  بلغ  قد  للجنسني  بالنسبة 
بينما   6.4 بفارق  لإلناث  و)25.5(   )31.9(  2018
وبالنسبة   )31.7( للذكور    2004 سنة  املعدل  بلغ 
بفارق 4.5، وبلغ هذا املعدل بالوسط  لإلناث)27.2( 
 ،)33.1( للذكور  بالنسبة  سنة2018  الحضري 
وبالنسبة لإلناث بلغ املعدل في نفس السنة  )26.6( 
املعدل)32.8(  بلغ  فقد   2004 سنة  أما   .6.5 بفارق 
بفارق  لإلناث  (بالنسبة  و)28.0  للذكور  بالنسبة 

.4.8
وبالوسط القروي بلغ املعدل سنة 2004 بالنسبة 
لإلناث بفارق 4.0، وسجل  و)26.0(  للذكور )30.0( 
نفس الرقم بالنسبة للذكور سنة 2018 أي )30.0( 
 23.9 إلى  لإلناث  بالنسبة  املعدل  انخفض  بينما 

بفارق6.1.
وبخصوص تطور عقود الزواج حسب النوع فقد 
أن  العدل،  وزارة  معطيات  التقرير، حسب  ذات  أفاد 
 )297660(  2007 سنة  بلغ  الزواج  عقود  مجموع 
املجموع  لكن  إلى)313356(   2010 سنة  ليرتفع 
وكشف   ،)194480( 2020إلى  سنة  سينخفض 
متباينة  أرقام  عن  التقرير  من  السادس  الجدول 
بخصوص زواج الراشدة، وزواج الراشدة التي عقدت 
األهلية  والزواج دون سن  والتعدد  بنفسها  زواجها 
زواج  أو  األطفال  زواج  بأنه  التقرير  عرفه  الذي 
القاصرين الذي هو اقتران شخصني يكون أحدهما 

على األقل دون سن الثامنة عشرة من عمره.
ففي ما يتعلق بزواج الراشدة كشفت األرقام أن 
 66.0 بنسبة   )196559(  2007 سنة  بلغ  املجموع 
بنسبة  إلى)203875(   2010 وارتفع سنة  املئة  في 

انخفاضا  يسجل  سوف  الرقم  لكن  املئة،  في   65.1
بنسبة   )127554( بلغ  حيث   2020 سنة  مالحظا 

65.6  في املئة.
على  عقدت  التي  الراشدة  زواج  يخص  ما  وفي 
السامية  املندوبية  تقرير  أرقام  فتشير  نفسها 
 2007 سنة  بلغ  العقود  مجموع  أن  إلى  للتخطيط 
 2010 سنة  الرقم  وارتفع   ،20.9 بنسبة   )62162(
هذا  أن  غير  املئة،  في   20.8 بنسبة  إلى)65299( 
بلغ  حيث   2020 سنة  انخفاضا  سيعرف  املجموع 

)49700( بنسبة 25.6 في املئة.
وبلغ مجموع عقود الزواج دون سن األهلية سنة 
2007 )29847( بنسبة 10.0 في املئة، ووصل الرقم 
سنة 2010 )34777( بنسبة 11.1 في املئة، أما سنة 
2020 فقد بلغ الرقم )12600(عقد زواج بنسبة 6.5 

في املئة.
التقرير  كشف  فقد  بالتعدد  الخاصة  األرقام  أما 
 ،0.3 بنسبة   )875(  2007 سنة  بلغ  املجموع  أن 
و)991( بنسبة0.3 في املئة سنة2010، وسينخفض 

الرقم سنة 2020ليصل )658( بنسبة 0.3.
عن  ليكشف  السابع  جدوله  التقرير  وخصص 
ويتعلق  النوع،  حسب  الطالق  بعقود  تتعلق  أرقام 

األمر ب:
- الطالق الرجعي، الذي بلغ مجموعه سنة 2007 
)6330( بنسبة 22.7  في املئة، وبلغ املجموع سنة 
2010 )2680( بنسبة 11.9في املئة، فيما بلغ الرقم 

عقود طالق رجعي   )907( ما مجموعه   2020 سنة 
بنسبة 4.4 في املئة. 

 2007 سنة  في  سجل  الذي  الخلعي  الطالق   -
الرقم  وانخفض  املئة،  في   29.6 بنسبة   )8253(
املئة  في   23.4 بنسبة   )5263( ليصل   2010 سنة 
سنة  سيسجل  حيث  االنخفاض  الرقم  وسيواصل 
 7.5 بنسبة  فقط  حالة طالق خلعي   )1519(  2020

في املئة.
 )4862(  2007 الطالق قبل البناء سجل سنة   -
سنة   18.3 بنسبة   )4108( املئة،  في   17.4 بنسبة 
بمجموع   2020 سنة  ملحوظا  وانخفاضا   2010

)1606( بنسبة 7.9 في املئة.
اتفاقي  طالق  (حالة   8243( االتفاقي،  الطالق   -
سجلت سنة 2007 بنسبة 29.5، ليرتفع الرقم سنة 
2010 إلى ما مجموعه )10294( بنسبة 45.8، نفس 
يتواصل  الطالق سوف  من  النوع  هذا  في  االرتفاع 
 79.9 بنسبة   )16280( 2020مجموع  ليسجل سنة 

في املئة.
- اململك، )129( حالة سنة 2007 بنسبة 0.5، 64 
حالة سنة 2010 بنسبة 0.3 في املئة، و55 حالة سنة 

2020بنسبة 0.3 سنة 2020.
للثالث  مكمل  طالق  )87(حالة  للثالث،  املكمل   -
سنة  حالة  املئة،)43(  في   0.3 بنسبة   2007 سنة 
2010 بنسبة 0.2 في املئة،  و)5( حاالت سنة 2020 

بنسبة 0.02 في املئة.

مكتب تطوان: عبد المالك الحطري 
أنس  تطوان  جماعة  رئيس  نائب  أوضح 
كل  مع  تطوان ستعمل  جماعة  أن  اليمالحي 
في  الشباب  بقضية  املهتمة  املدنية  الفعاليات 
وضعية هشة وصعبة، على تنفيذ االستراتيجية 
للجماعة  املسير  املكتب  شرع  التي  املحلية، 
تتمحور  والتي  األساسية،  ملساتها  وضع  في 
الشباب  من  الفئة  هذه  حماية  حول  باألساس 
خالل  املجتمع، من  في  إدماجهم  وضمان 
اعتماد نظام تدبيري يإجراءات فعلية، وأضاف 
في  الجماعة  رئيس  مثل  الذي  اليمالحي، 
العلوم  كلية  برحاب  نظم  مفتوح  تكويني  لقاء 
بمرتيل،  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية 
أن "أولى  الجاري،  16أبريل  السبت  يوم 
كل  عليها، مع  اإلنكباب  تتطلب  التي  املجاالت 
من  التعليم،  مجال  واملعنيني، هي  املهتمني 
الشباب  مغادرة  من  تحد  بلورة تدابير  خالل 
للمقاعد املدرسية، فضمان تعليمهم، وحصولهم 
لضمان  أساسي  مدخل  تعليمية،  شهادات  على 
إدماجهم في النسيج السوسيو مهني، وبالتالي 

تأهيل أوضاعهم االجتماعية". .
الذي  هذا اللقاء،  ذاته في  املتحدث  وأشار 
بوخبزة، بصفته  العمراني  العميد محمد  أطره 
التنموي  للنموذج  امللكية  اللجنة  في  عضوا 
املنسق  الشركي،  محسن  وأداره  الجديد، 
في  الشباب  لصالح  التدخل  ملشروع  املحلي 
أنه  إلى"  املغرب  وضعية صعبة وهشة بشمال 
استنادا إلى مجموعة من الدراسات أن الشباب 
أوضاع  بسبب  وضعية صعبة  في  يوجد  الذي 
الهشاشة والفقر التي تتخبط فيها أسرهم، هم 
الفئة الشبابية األكثر مغادرة للمقاعد املدرسية، 
وهو ما يدفعهم في أحسن األحوال لولوج سوق 
عرضة  يجعلهم  وما  مبكرة،  سن  في  الشغل 
بشكل  تؤثر  التي  األوضاع  وهي  لالنحراف، 
مستوى  وعلى  مستقبلهم،  على  وكبير  سلبي 
مستقبال."..،  االجتماعية  الحياة  في  اندماجهم 
هذا الواقع يفرض على الجميع، كل  مردفا أن " 

في  ومسؤول  جاد  بشكل  التفكير  موقعه،  من 
كيفية ضمان إدماج الشباب في وضعية صعبة 
جماعة  وأن  االجتماعية"،  الحياة  في  وهشة 
تعتبر   " الجماعي،  املسؤول  يضيف  تطوان، 
أن تحسني وتمكني الشباب املغربي رهني بسن 
منطق  تتجاوز  به،  خاصة  عمومية  سياسات 
إشراكه، باعتبار أن إدماج الشباب في وضعية 
صعبة وهشة ضمن النسيج االجتماعي يتطلب 
التفكير في سن سياسات عمومية خاصة بهذه 
إلى  لتصل  خصوصيتها  من  تنطلق  الفئة، 
تحقيق حمايتها وبعد ذلك تأهيلها وتمكينها".

اللقاء،  هذا  خالل  اليمالحي،  أنس  وأكد 
بتمويله وجمعية  األندلس  تقوم حكومة  الذي 
رعاية الطفولة وتوعية األسرة بتنفيذه بشراكة 
اإلسبانية،   " "تستقبل  إشببلية  مؤسسة  مع 
املقاربات  تجاوز  اليوم،  الضروري،  من  "أنه  
الكالسيكية في التعاطي مع الشباب باعتبارهم 
فئة عمرية محددة وكتلة موحدة ومتجانسة، ذلك 
مساراتها  باختالف  مختلفة،  مجموعات  أنهم 
ومواقعها  التعليمية  ومستوياتها  ونشأتها 
إلى  بالضرورة  يؤدي  ما  وهو  االجتماعية، 
كل  واحتياجات  وتطلعات  انتظارات  اختالف 

مجموعة منها.".
عضو  بوخبزة،  العمراني  محمد  الدكتور 
اللجنة امللكية للنموذج التنموي الجديد، خالل 
صعبة  وضعية  في  "الشباب  ملوضوع  تناوله 
التنموي  النموذج  وبدائل  الواقع  وهشة، 
الجديد باملغرب"، استهله بالتذكير أن النموذج 
هو وثيقة مرجعية تتضمن العديد من املواضيع 
تختلف عن املخطط الذي يظل مرتبطا بمؤشرات 
أن  والتمويل،علما  التنزيل  وطبيعة  وأرقام 
ينبني  لكونه  ويتعداه،  ذلك  يتجاوز  النموذج 
على فلسفة ومرجعية وعلى تصور للمستقبل، 
ومن هنا يتضح كيف تصور النموذج التنموي 
في وضعية هشاشة  الشباب  الجديد موضوع 
األخرى،  املواضيع  باقي  عن  بمعزل  وصعبة 
قامت  التي  التشخيص  عملية  أن  إلى  مشيرا 
السابقة،  العمليات  عن  تختلف  اللجنة  بها 
حيث بني على وقائع موضوعية وقائمة بعيدا 

عن ما وصفه بلغة الخشب والخطوط الحمراء 
جاللة  مع توجيهات  انسجاما  والطابوهات، 
التشخيص  أن  أكد  الذي  السادس  محمد  امللك 
يجب أن يكون نابعا من الحقيقة ولو كانت ُمرة .

التنموي  النموذج  فعالية  عن  حديثه  وفي 
النقاشات  عند  املتحدث  توقف  وقوته  الجديد 
من  عدد  طرف  من  اللجنة،  تشكيل  التي سبقت 
الفعاليات والقوى الحية باملجتمع، التي قدمت 
اقتراحات وأفكارا ووثائق، والتي كانت مساعدة 

لعمل اللجنة.
ثالثة  هناك  أن  بوخبزة   وأوضح الدكتور 
تطلعات رئيسية تهم الشباب تضمنها النموذج، 
خدمات  أجل  من  مشتركة  طموحات  ذلك  من 
عمومية ناجعة من شأنها ضمان تكافؤ الفرص 
من  انتظارات  وكذا  الفردية،  القدرات  وتقوية 
أجل اقتصاد وطني أكثر اندماجا وخلقا للفرص 
االقتصادية وملناصب الشغل ذات الجودة، وفي 
واالجتماعي،  االقتصادي  الواقع  مع  تناسق 
فضال عن التطلعات من أجل تعزيز دولة الحق 
العمومي  الفعل  بنجاعة  واملطالبة  والقانون 

وتخليق الحياة العامة .
املحلي  املنسق  الشركي،  محسن  وكان 
وضعية  في  الشباب  لصالح  التدخل  ملشروع 
هذا  أن  اعتبر  املغرب،  بشمال  وهشة  صعبة 
اللقاءات  من  سلسلة  سياق  في  يندرج  اللقاء 
هذه  لصالح  التدخل  مجال  في  التكوينية 
علمية  "مواقع  اختيار  أن  إلى  مشيرا  الفئة، 
تطوان  وجماعة  للجامعة  إشارة  في   " ورمزية 
هذا  في  للمشاركة  الطفولة  وجمعية رعاية 
اللقاء ينسجم مع دورهم في التكوين والتأهيل 
إلى  الشركي  تطرق  كما  واإلدماج،  واملعرفة 
موضوع اللقاء والذي يستهدف فئة تشكل 25 
في املائة من الساكنة، والتي تعاني من وضعية 
هنا،  ومن  دقيقا،  تشخيصا  تتطلب  صعبة 
التنموي  النموذج  جاء  ذاته،  املتحدث  يضيف 
هذه  لتجاوز  واضحة  اقتراحات  ليقدم  الجديد 
مغرب  وهندسة  استراتيجي  بتفكير  الوضعية 
آخر ممكن على امتداد 19 سنة تقريبا من اآلن.

في لقاء تكويني بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمرتيل:
 • اأن�س اليمالحي: جماعة تطوان ب�شدد �شياغة ا�شتراتيجية محلية تتمحور حول حماية ال�شباب 

و�شمان اإدماجه في المجتمع
• محمد العمراني بوخبزة: النموذج التنموي الجديد جاء بت�شور وا�شح للنهو�س 

بال�شباب في و�شعية ه�شة
• مح�شن ال�شركي: اإ�شراك الجامعة والجماعة والجمعية في هذا الم�شروع لدورهم 

التاأطيري والتكويني والمعرفي

في تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط 

ت�شجيل انخفا�س ملحوظ في ن�شبة زواج القا�شرين �شنة 2020

وحيد مبارك
دعت البروفيسور أمال بورقية رئيسة جمعية 
االشتراكي«،  إلى  »االتحاد  لـ  تصريح  في  كلي، 
أعداد  من  الرفع  على  املساعدة  الوسائل  توفير 
املساطر  وتبسيط  االبتدائية،  باملحاكم  املتبرعني 
واإلرشاد،  التوجيه  حسن  خالل  من  واإلجراءات 
وتكليف موظفني لتحقيق هذه الغاية، مشيرة إلى 
تكون  الذين  واملواطنات  املواطنني  من  عددا  أن 
لهم رغبة في التبرع يعدلون عن ذلك حني يجدون 

أنفسهم بدون مخاطب.  
الكلي  أمراض  في  االختصاصية  وشددت 
العاملي  اليوم  بمناسبة  للجريدة،  تصريحها  في 
للتبرع باألعضاء، الذي يصادف السابع عشر من 
املتبرعني  عدد  أن  على  سنة،  كل  من  أكتوبر  شهر 
التبرع  في  رغبتهم  أكدوا  الذي  السّجالت  في 
ويبقى  املغرب  يشرف  ال  الوفاة  بعد  بأعضائهم 
ضئيال، مؤكدة أن هذا الرقم الذي ال يتجاوز 1200 
متبرع ومتبرعة ال يمكن بأي شكل من األشكال أن 
الباب. وأوضحت  يجيب عن االحتياجات في هذا 
رئيسة الجمعية املغربية ملحاربة أمراض الكلي، أن 
إناثا  األعمار،  من مختلف  املواطنني  من  مجموعة 
وذكورا، مرضى وضحايا حوادث مختلفة، يفارقون 
إلى عضو  الحياة يوميا ألنهم يكونون في حاجة 
لو  إنقاذهم  املمكن  من  كان  حني  في  األعضاء  من 
توفر لهم ذلك، كما هو الحال بالنسبة ملن يصلون 
ملرحلة متقدمة من الفشل العضوي للكبد أوالقلب 
أو الرئة أو الكلي، مبرزة أن الزراعة تعّد لحد اآلن 

أفضل طريقة عالجية إلنقاذ حياة املرضى.
الطبية  التي أغنت الخزانة  وأوضحت بورقية 
الكلي  لزرع  عملية  أول  أن  املؤلفات،  من  بالعديد 
القيام  تم  الحني  ذلك  ومنذ   1986 في  ُأجريت 
أحياء،  متبرعني  من  أغلبها  زراعة،   600 بحوالي 
في حني أن حوالي 60 عملية تمت بفضل متبرعني 
حديثي الوفاة، في الوقت الذي يتابع فيه حوالي 
32 ألف مريض حصص التصفية باملراكز املختصة 

الصحية  الخبيرة  وأكدت  الوطني.  الصعيد  على 
صارم  بشكل  قانونيا  مؤطرة  التبرع  عملية  أن 
لبعض  خالفا  مسطرتها  في  للتالعب  مجال  وال 
الشائعات التي يتم ترويجها بني الفينة واألخرى، 
مبرزة أن اإلنسان الحي يمكنه التبرع للمستفيدين 
أو قطعة من  القانون، بكلية  الذين يحدد الئحتهم 
الكبد أو بالنخاع، في حني يمكن التبرع باألعضاء 
بإنسان  األمر  يتعلق  حني  واألنسجة  والخاليا 

حديث الوفاة.
التبرع  موضوع  إيالء  إلى  بورقية  ودعت 
االقتصار  وعدم  أكبر  أهمية  وزراعتها  باألعضاء 
لتنظيم  نداء  موجهة  السنة،  في  مرة  إثارته  على 
املغربي  املجتمع  مكونات  كافة  بني  وطني  حوار 
الكبير  التأخر  لتجاوز  القرار،  صناع  فيه  يشارك 
تواصل  الجمعية  أن  على  مشددة  يعرفه،  الذي 
الباب  هذا  في  والتواصلي  التحسيسي  عملها 
خاصة في أوساط الشباب ورواد مواقع التواصل 
لهم  صحيحة  معلومات  لتقديم  االجتماعي، 
وترسيخ ثقافة التبرع عندهم، متمنية أن يحملوا 

مشعلها في املستقبل.

أكدت أن عدد المسجلين في سجل المتبرعين ال 
يجيب عن االحتياجات

�لبروفي�سور �أمال بورقية تدعو �إلى �نخر�ط �أكبر 
للمحاكم و�إلى حو�ر وطني لت�سجيع �لتبرع بالأع�ساء

إ - العماري

فاز فريق الرجاء الرياضي على مضيفه أويلرز الليبيري، 
بهدفين لالشيء ، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس 
الكبير لمراكش، برسم ذهاب  الملعب  األحد على أرضية 
 الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
واخ����ت����ار ف���ري���ق أوي����ل����رز م��ل��ع��ب م���راك���ش ال��ك��ب��ي��ر 
تأهيل  ع��دم  بسبب  ال��رج��اء،  أم��ام  مباراته  الستضافة 
ال��ق��دم. ل��ك��رة  اإلف��ري��ق��ي  االت���ح���اد  ط���رف  م��ن   ملعبه 
ويدين الفريق األخضر بهذا االنتصار إلى مهاجمه الواعد 
الحسين رحيمي في الدقيقة 21، والجناح محمود بنحليب 
دخل  بأنه  علما  األولى،  الجولة  عمر  من   44 الدقيقة  في 
هذه المواجهة محروما من خدمات مجموعة من الالعبين 
األساسيين في مقدمتهم المايسترو عبد اإلله الحافيظي 
بسبب اإلصابة، فابريس نغوما، الذي تأخر في العودة من 
بالده، حيث شارك رفقة منتخب الكونغو الديمقراطية في 

تصفيات مونديال قطر 2022.
وقال المدرب التونسي لسعد جردة الشابي، تعليقا على 
هذا االنتصار، إن فريقه أخذ الدرس من مباراة الموسم 
الماضي أمام تونغيت السنغالي، مشيرا في تصريح لقناة 
الرياضية، إلى أن الفريق البيضاوي خاض هذه المواجهة 
بسبعة العبين من األمل أمام خصمه الليبيري، مشددا على 

أن عناصر المجموعة الخضراء أظهروا رغبة جامعة طيلة 
األسبوع الماضي في تخطي هذه العقبة، وتفادي سيناريو 
الموسم الماضي، مؤكدا على أن المكان الحقيقي للرجاء 

هو دوري أبطال إفريقيا.
ورغم أن هذه  النتيجة تبقى مطمئنة للغاية، على اعتبار 
أنها تحققت خارج الديار، وبالتالي يمكن القول إن المجموعة 
الرجاوي قد قطعت أكثر من نصف المشوار، وأنها عمليا 
باتت تتواجد في دور المجموعات، إال أن الوجه الذي ظهر 
به الفريق خالل هذه المواجهة لم يكن مقنعا، ولم يرق إلى 
مستوى تطلعات الجماهير، التي عبرت عن مخاوفها من 
القارة  فرق  أعتى  الحالية على مواجهة  المجموعة  قدرة 
السمراء، خاصة وأن الفريق الخصم لم يظهر أي ندية أو 

مقاومة، في مباراة كان مستواها أقل من المتوسط.
وعموما، فإن األداء الرجاوي خالل مباراة األحد يضع 
المدرب الشابي تحت مسؤولية كبيرة، ألنه يتعين عليه 
تصحيح كل هذه االختالالت، حيث غابت منظومة الفريق، 
وحل محلها لعب عشوائي وهاوي، خاصة في اللحظات 

الحاسمة.
ال��دور  خ��وض  من  أعفي  قد  الرياضي  ال��رج��اء  وك��ان 
التمهيدي األول للمسابقة اإلفريقية، فيما تجاوز أويلرز 
في هذه المرحلة نظيره أسكو كارا الطوغولي بثالثة أهداف 

لهدفين، في مجموع مقابلتي الذهاب واإلياب.

المنتخب الوطني النسوي 
يواجه إسبانيا بكاسيريس

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في لقاء ودي 
نظيره اإلسباني، بمدينة كاسيريس، وذلك يوم 21 أكتوبر الجاري 
اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي )السابعة 

بالتوقيت المغربي(.
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نشرته على 
موقعها الرسمي، أن هذه المباراة تدخل في إطار استعدادات 

المنتخب الوطني النسوي لالستحقاقات المقبلة.
ولهذا الغرض، وجه رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني، 

الدعوة إلى 23 العبة ويتعلق األمر بكل من ..
خديجة الرميشي – هند حسناوي – زينب رضواني – حنان آيت 
الحاج – عزيزة الرباح – غزالن شاهيري – سهام بوخامي – صوفية 
بوفتيني – غزالن شباك – نجاة بدري – سناء مسودي )الجيش 
حساني  مروة   – الملكي(  )الجيش  تكناوت  فاطمة   – الملكي( 
)سانت مور – فرنسا( – أميمة العمراني )شباب خنيفرة( – زينب 
)سيرفت  اللودي  نقاش  نهلة   – العرائش(  )جوهرة  العرعاري 
سويسرا(   – مالو  )سان  أماني  سلمى   – السويسري(  جنيف 
حساني  سامية   – إيطاليا(   – )سامبدوريا  الصغير  صباح   –
)جانت البلجيكي( – روزيال أيان )تونتنهام اإلنجليزي( – رانيا 
الصنهاجي )كولينا كاموس األمريكي( – إيفا أليس )مانتويون 
الفرنسي( – رانيا  السالمي )نادي سبورتنغ الدار البيضاء (.

الدورة الخامسة من بطولة القسم الثاين 

جمعية سال من دون خطأ 
وأحوال الكوكب تتعقد

القسم  بطولة  في  االنتصار  نغمة  الزمامرة  نهضة  استعاد 
الوطني الثاني، بعد ثالث دورات عجاف، اكتفى خاللها بنقطة 
واحدة، بعدما تغلب مساء األحد على فريق الراسينغ البيضاوي 
بهدفين مقابل هدف واحد، فيما واصل جمعية سال إيقاعه العالي، 
بتحقيق انتصاره الخامس على التوالي، وكان على حساب ضيفه 
شباب بنجرير بهدفين مقابل هدف واحد، ليؤمن صدارة الرتيب، 
من دون خطأ، معمقا الفارق عن مطارده المباشر، سطاد المغربي، 
للخميسات  الزموري  االتحاد  على  فوزه  رغم  نقط،  خمس  إلى 

بهدف دون رد.
وعلى مستوى أسفل الترتيب، حافظ الكوكب المراكشي على 
عروضه السلبية، بعدما تجرع مرارة هزيمة جديدة، وكانت أمام 

المغرب التطواني، الذي بدأ يستعيد عافيته رويدا رويدا.
كما تعثر االتحاد البيضاوي في ملعبه أمام االتحاد اإلسالمي 
الوجدي، بهدف وحيد، ليتجمد رصيده في المركز الخامس بسبع 

نقط.

النتائج 
الكوكب المراكشي – المغرب التطواني 0 – 1 

أولمبيك الدشيرة – وداد فاس 3 – 2 
االتحاد البيضاوي -االتحاد الوجدي 0 – 1 

شباب المسيرة – رجاء بني مالل 1 – 1
شباب خنيفرة – اتحاد توراكة 1 – 1 

سطاد المغربي – اتحاد الخميسات 1 – 0 
الراسينغ– نهضة الزمامرة 1 – 2 

جمعية سال – شباب بن جرير 2 – 1 

87 ألف درهم مصاريف 
خريبكة للكرة الحديدية   

عقد أولمبيك خريبكة للكرة الحديدية، أول أمس األربعاء، جمعه 
العام العادي السنوي للموسم الرياضي )2020 – 2021(، بأحد 
فنادق خريبكة، وخالله تمت المصادقة باإلجماع على التقريرين 

األدبي والمالي.   
      وبلغت مصاريف خريبكة للكرة الحديدية خالل الموسم 
الماضي، 87 ألفا و698 درهما، النصيب األوفر، منها صب في 
خانة تكوين الالعبين وجوائز البطولة الجهوية بقيمة 12 ألف 

و500 درهم.   
     وحدد سقف المداخيل في مبلغ 140 ألف و212 درهم، 
منها 61 ألف و252 درهم كفائض من موسم )2019 – 2020(، 
للكرة  ليحقق خريبكة  المديري،  المكتب  ألف درهم منحة  و60 

الحديدية فائضا ماليا بقيمة خمسين ألف درهم.  
      وتطرق الجمع إلى الوضعية االستثنائية التي مر منها 
أولمبيك خريبكة للكرة الحديدية، لكنه بالرغم من ذلك قام بتنظيم 
العديد من التظاهرات المحلية والجهوية الوطنية، وتألق فيها 

بدليل النتائج المحققة من طرف الممارسين.   
      وقام أولمبيك خريبكة للكرة الحديدية بتنظيم تربص 
لفائدة الكبار استعدادا لبطولة المغرب، وتنظيم تربص إعدادي 
النتقاء 21 العبا شكلوا سبع ثالثيات مثلوا الفرع في النسخة 

األولى من البطولة اإلقليمية التي نظمت بخريبكة.   
      ونجح خريبكة للكرة الحديدية في تنظيم دورة تكوينية 
في النظام السويسري، تحت إشراف حكام ومناديب متمكنين 
في النظام السويسري، كما حقق الممارسون نتائج مشجعة في 

مختلف التظاهرات ضمنها الرتبة الثالثة بأكادير.   
      وأكد عبد النبي ستور، رئيس أولمبيك خريبكة للكرة 
الحديدية، على أهمية العمل التشاركي في تدبير شؤون الفرع من 
خالل تفعيل اللجان الوظيفية، من أجل االرتقاء بأداء الممارسين 

في مختلف التظاهرات محليا وجهويا ووطنيا.   
      وأضاف ستور أن أولمبيك خريبكة للكرة الحديدية يولي 
اهتماما كبيرا بالفئات العمرية الشابة والنسائية، إلى جانب تعزيز 

البنية التحتية، ومواصلة تحقيق النتائج اإليجابية. 

حسن صموتي  

الصنوبر  قلوب  مضيفه  أمام  الرياضي  الوداد  فريق  تعثر 
المباراة  ف��ي  لصفر،  بهدف  الغاني  أوك«  أوف  »هارتس 
أرض��ي��ة  ع��ل��ى  األح���د  أم���س  أول  ع��ص��ر  جمعتهما،  ال��ت��ي 
ذه��اب  ب��رس��م  أك���را،  بالعاصمة  دجان«  »أوهيني  ملعب 
القدم. لكرة  إفريقيا  أبطال  ل��دوري  الثاني  التمهيدي   ال��دور 
وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الالعب إيساك مينسا )الدقيقة 

.)41
وقال عالء المسكيني، مدرب حراس مرمى الوداد، إن فريقه 

قادره على تجاوز نتيجة الهزيمة في مباراة اإلياب، مشيرا في
فريقه سيستعد  إن  المواجهة،  تلت  التي  الندوة الصحفية 
وضمان  التعويض  أجل  من  اإلياب،  لمباراة  مضاعف  بشكل 

بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

ودخل فريق »القلعة الحمراء« هذه المواجهة في ظل غياب 
وليد  المدرب  على  عالوة  األساسية،  العناصر  من  مجموعة 
الركراكي المصاب بفيروس كورونا، والذي ناب عليه في دكة 
 االحتياط اإلطار الوطني عزيز الحسوني مدرب فئة »األمل« .
العميد  زم��الء  بسط  فقد  اللقاء،  تفاصيل  إل��ى  وب��ال��ع��ودة 
المواجهة  مجريات  على  ميدانية  سيطرة  ج��ب��ران،  يحيى 
التسجيل،  حصة  الفتتاح  محاولة  في  األول��ى،  الدقائق  منذ 
الشباك. إلى  الوصول  دون  حال  التركيز  وقلة  التسرع   لكن 
وت���واص���ل���ت ال��س��ي��ط��رة ال����ودادي����ة، م���ن خ����الل ال��ع��دي��د 
رأس��ي��ة  أب��رزه��ا  ل��ع��ل  للتسجيل،  ال��س��ان��ح��ة  ال��ف��رص  م��ن 
 ألي����وب ال��ع��م��ل��ود، ف��ي ال��دق��ي��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة، رده����ا ال��ق��ائ��م.
وب��ع��د م����رور رب���ع س��اع��ة م���ن ال��ل��ع��ب، أه����در ال��م��ه��اج��م 
للتسجيل  س��ان��ح��ة  ف��رص��ة  م��س��وف��ا  س��ي��م��ون  ال��ت��ن��زان��ي 
الشباك. خ��ارج  بغرابة  سدد  لكنه  بالحارس،  انفرد   عندما 
قلوب  فريق  ق��ام  األول،  الشوط  من  األخيرة  األنفاس  وف��ي 
مينسا  إي��س��اك  المهاجم  توجه  خاطف  بهجوم  الصنوبر 

التفوق مستغال تردد المدافع أشرف داري في  بتوقيع هدف 
 محاصرته، ليركن الكرة في مرمى حارس الوداد في الدقيقة 41.
اللياقة  منسوب  في  انخفاض  لوحظ  الثاني،  الشوط  وخالل 
البدنية للعناصر الودادية، التي لم تشكل أي تهديد يذكر على 
مرمى الفريق الغانى، األمر الذي دفع االطار التقني للوداد إلى 
القيام بتغييرات على مستوى وسط الميدان والهجوم من خالل 
إشراك كل منصف الشراشم، الذي عوض زهير المرتجي، الذي 
 تعرض إلصابة على مستوى الكاحل، وبديع أوك وأيوب سكومة.

وكان لهذه التغييرات الوقع اإليجابي في عودة الحيوية لصفوف 
الفريق حيث تمكن الوداد من تسجيل هدف التعادل في آخر 
أنفاس اللقاء، بعد تسديدة من منصف الشراشم ارتطمت بقدم 
المهاجم التنزاني سايمون مسوفا، لكن حكم اللقاء رفضه بداعي 
التسلل، كما حرم الفريق األحمر من ضربة جزاء واضحة خال 
الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز صغير للفريق الغاني سيعمل 

الفريق األحمر على تداركه في لقاء اإلياب بالدار البيضاء.

االتحاد االشتراكي

الـريـــاضي
a  12.972الثالثاء-االربعاء-الخميس 19-20-21 اكتوبر 2021 املوافق 12-13-14 ربيع االول 1443العدد 14

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

 الوداد يتعرث بأكرا

الوداد يتعثر 
بغانا ويراهن 

على لقاء العودة 
لعبور محطة قلوب 

ال�صنوبر

تستكمل مباريات الجولة السادسة من الدوري 
الثالثاء واألربعاء والخميس،  أيام  االحترافي، 
بسبب مشاركة األندية الوطنية في االستحقاقات 

القارية.
وهكذا سيكون الجيش الملكي، يومه الثالثاء، 
في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى مدينة طنجة، 
لمواجهة فارس البوغاز الساعي إلى تصحيح 
أوضاعه بعدما تجرع مرارة الهزيمة ثالث مرات 
هذا الموسم، والذي ينتظر عهدا جديدا، عقب 
استقالة المكتب المسير، الذي قرر ترك المسؤولية 
وفسح المجال أمام وجوه جديدة قادرة على إعادة 

الفريق إلى وضعه االعتباري العادي.
آثار  محو  إلى  العسكري  الفريق  ويتطلع 
شبيبة  أم��ام  بميدانه  تجرعها  التي  الهزيمة 
التمهيدي  الدور  ذهاب  في  الجزائري  القبائل 

الثاني من كأس الكاف.
على  ثقيال  ضيفا  خريبكة  أولمبيك  ويحل 
الثمين  بانتصاره  المنتشي  ب��رك��ان،  نهضة 
التونسي  قردان  بن  اتحاد  على  قواعده  خارج 
فيما يستقبل مولودية  الكونفدرالية،  في كأس 
وجدة الرجاء البيضاوي، في واحدة من أقوى 

مواجهات هذه الدورة.

وسيدخل الرجاء هذه المواجهات بصفوف 
شبه مكتملة، بعد عودة نغوما وتعافي الحافيظي 

وعمر العرجون.
مركب  إلى  البيضاوي  الوداد  فريق  ويعود 
بعدما خضع  البيضاء،  بالدار  الخامس  محمد 
إلصالحات بمناسبة احتضانه مباراة المنتخب 
ال��وداد  أجبر  ما  بيساو،  غينيا  أم��ام  الوطني 
والرجاء على االستقبال بملعب العربي الزاولي.
وسيكون الفريق األحمر في انتظار أولمبيك 
له  يؤمن  انتصار  تحقيق  على  مراهنا  آسفي، 
استعادة صدارة الرتيب، ورفع معنويات العبيه، 

بعد سقوطهم بغانا أمام قلوب الصنوبر.

نتائج وبرنامج باقي املباريات

سريع وادي زم – المغرب الفاسي 0 – 2 
الدفاع الجديدي – الشباب السالمي 3 – 2  
يوسفية برشيد – شباب المحمدية 2 – 0 
الفتح الرياضي – حسنية أكادير 0 – 0   

الثالثاء 
اتحاد طنجة – الجيش الملكي )س 20.00(

 األربعاء 
نهضة بركان – أولمبيك خريبكة )س 18.15(

)س  الرياضي  الرجاء   – وج��دة  مولودية 
)20.30

الخميس 
الوداد الرياضي – أولمبيك آسفي )س 20.30(

 الجيش املليك يأمل التعويض بطنجة 

ممثلو الكرة المغربية قاريا يعودون إلى واجهة التنافس المحلي

الرجاء الرياضي يقترب من دور المجموعات من دون إقناع
الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال إفريقيا

الرجاء يستفيد من درس املوسم املايض
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م. الناسي 
السابق للدفاع  الالعب  الهوا  عبد  خطف 
األنظار من خالل مقطع  الجديدي،  الحسني 
فيديو، نشره من داخل ورش، بعد أن أضحى 

عامل بناء.
وانقسمت اآلراء حول وضعية الالعب، حيث 
كسب تعاطف البعض، في حين اعتبر البعض 
الختياراته  انعكاسا  جاءت  حالته  أن  اآلخر 

وأخطائه في الماضي.
ويبقى السؤال األساسي  كيف تحول  عبد 
اهلل لهوا من العب في قسم األضواء إلى عامل 

بناء في وضعية صعبة.
فهل فعال وضعية الالعب الملقب بـ«بيبو«، 
جاءت بسبب مؤامرات داخلية من طرف قدماء 
الدفاع  نادي  جانب  من  إهمال  أو  الالعبين 
الجديدي أو المسؤولين في المدينة؟، أم أنه 

هو المسؤول الوحيد عن كل هذا؟
وكان  »بيبو« قد نشر مقطع فيديو وجه من 
خالله العديد من االتهامات لالعبين سابقين 
ومسؤولين حاليين في الجديدة، قبل أن يقرر 
مع  بـ«صلح«  واالكتفاء  أخرى  مرة  الصمت 
جمعية قدماء العبي الدفاع الحسني الجديدي، 
عن  الكشف  يتم  لم  الصلح  هــذا  بــأن  علما 
وهل  المعنوية،  أو  المادية  سواء  تفاصيله 
من  التي  السرية  التفاصيل  بعض  تضمن 
الممكن أن تطوي هذا الملف دون العودة من 

جديد إلى الواجهة.
مسؤولية  تحمله  التي  الفئة  ــعــرِّف  وُت

بدل  الماضي  طيش  إلى  الحالية،  وضعيته 
التركيز على تأمين مستقبله والتمهيد للعمل 
كالتدريب  الكروي  بالمجال  متعقلة  في مهن 
مثال، كما فعل عدد كبير من الالعبين الذين 

يعتبرون من نفس جيله.

وأكد لهوا في تصريحات مختلفة أنه بعد 
أن سدت كل األبواب في وجهه قرر العمل في 

البناء، من أجل توفير قوته اليومي.
كما أفاد بأن له مبالغ مالية مهمة مازالت 
جاورها،  التي  األندية  بعض  ذمة  في  عالقة 
كالجيش الملكي ونهضة بركان، والمحددة في 
أزيد من 200 مليون سنتيم، مضيفا أنه ال يريد 

أكثر من الحصول على ديبلوم في التدريب، 
من أجل االشتغال به والعودة إلى مجال كرة 
القدم، خصوصا في ظل حمله قميص المنتخب 
الوطني للمحليين في أكثر من مناسبة، وتمثيل 
عدة أندية كبيرة كالدفاع الجديدي والجيش 

الملكي.
نتاجا خالصا  يعد  لهوا  أن  بالذكر  جدير 
لمدرسة فرسان دكالة، حيث لعب لفريقه األول 
منذ الصغر قبل الرحيل عنه إلى فرق أخرى.
ومر الهوا، الذي يبلغ من العمر 35 ربيعا، 
الكروية،  المحطات في مسيرته  بالعديد من 
حيث ارتدى أيضا أقمصة أولمبيك مراكش، 

نهضة بركان وجمعية سال. 

أكد انه يدين للجيش الملكي ونهضة بركان بـ 200 مليون

عبد اهلل لهوا يتحول اإلى عامل بناء ب�سبب ظروف اجتماعية قا�سية

وضع اجتماعي مقلق لعبد اهلل الهوا

فجر مبارك
 11 شهدت مدينة قلعة مكونة، يوم االثنين 
الرياضية  التظاهرة  انطالق  الجاري،   أكتوبر 
عدد  وصل  حيث   ،2021 بالدراجة  المغربية 
المشاركين  إلى أزيد من 100 مشارك ومشاركة 
من جنسية إسبانية وفريق المنتخب الوطني 
عالمات  وهــي  الجبلية،  الهوائية  للدراجات 
السياحي  النشاط  بانتعاش  تبشر  ايجابية 

بالجنوب الشرقي حسب متتبعين محليين.
قيصر«  »قصر  السياحية  القرية  وتحتضن 
بمدينة قلعة مگونة بداية األسبوع الجاري عدة 
تظاهرات رياضية أجنبية، وذلك في إطار التوافد 
السياحي الذي تعرفه منطقة الجنوب الشرقي 

المغربي.
 – األحد  ليلة  المؤسسة  وقد استقبلت هذه 
االثنين الماضيين طوافا إسبانيا، أطلق عليه 
  MARUECOS ON BIKE :المغرب بالدراجة

2021
التظاهرة الرياضية تضم أزيد من 100 مشاركا 

إسبانيا في تخصص رياضة الدراجات الهوائية 
الجبلية، باإلضافة إلى مشاركين مغاربة ينتمون 
للمنتخب الوطني لذات التخصص الرياضي. 

المعروفة  تنغير،  بإقليم  مــكــونــة  قلعة 
الورد، استضافت كذلك  والمشهورة بمهرجان 

الرياضي  التخصص  نفس  في  أخرى  تظاهرة 
2021 في إطار  13 أكتوبر  بداية من األربعاء 
الشرقي،  بالجنوب  السياحي  التوافد  تشجيع 
السياح  توافد  في  ملحوظا  ركودا  شهد  الذي 

نتيجة جائحة كورونا. 

من التظاهرة

قلعة مكونة تحت�سن تظاهرة ريا�سية دولية

مصطفى الناسي 
قال المدرب المصري محمد فتحي، ربان 
سفينة يوسفية برشيد، في تصريح صحافي، 
عقب فوز فريقه يوسفية برشيد على ضيفه 
شباب المحمدية بإصابتين دون مقابل بملعب 
العبدي بالجديدة، إن الخصم ظل يلعب كرة 
في منتصف الملعب، مما جعل من المباراة 

مغلقة وغير قابلة لالختراق.
وأضاف أن فريقه ظل يراقب الوضع عن 
اللعب رغم وجود  المخاطرة في  كثب، دون 

بعض الفرص التي أتيحت له.
تمكن  الخصم  دراسة  بعد  أنه  على  وأكد 
الفريق الحريزي من شن العديد من الهجمات 
في الشوط الثاني، بناء على تكتيك مدروس 

أثمر هدفين. 
وأشار المدرب المصري، الذي قاد الفريق 
الحريزي إلى تحقيق الفوز في أول لقاء رسمي 
العودة  من  تمكن  اليوسفية  أن  إلى  رفقته، 
بنتيجة إيجابية، مكنته من االرتقاء في سلم 
يشكر  أن  قبل  وتحسين وضعيته،  الترتيب 
العبيه على ما قدموه من مستوى عال تقنيا، 
مشيرا إلى أن القادم سيكون أحسن، حيث 
سيتم وضع استراتيجية لتكوين فريق قوي 

يلعب كرة جيدة.
واستعاد يوسفية برشيد نغمة االنتصارات، 
الماضيتين  المرحلتين  في  عنه  غابت  التي 
ــوداد  ال مــن  كــل  ــام  أم المحترفين،  بـــدوري 
والمغرب الفاسي،ليرفع رصيده  إلى 7 نقاط، 
ويتقدم من المركز الرابع عشر إلى الثامن، 

الموسم  هذا  الثاني  انتصاره  حقق  بعدما 
الحالي.

وفي المقابل، توقف رصيد شباب المحمدية، 
الذي مني بخسارته الثانية، عند 6 نقاط يحتل 

بها المركز الحادي عشر.
الثاني،  الشوط  في  المباراة  هدفا  وجاء 
بعدما افتتح محمد الطاهري التسجيل لبرشيد 
التقدم  فكاك  معاذ  عزز  ثم   ،66 الدقيقة  في 
الحريزي وقضى على آمال شباب المحمدية 

في الدقيقة 89.
مدرب  فاخر،  محمد  الهزيمة  هذه  ودعت 
الشباب، إلى التعبير عن أسفه من الطريقة 
التي انهزم بها فريقه، حيث قال في تصريح 
خص به قناة الرياضية، إن كرة القدم »علمتنا 

تدفع  أن  بد  فال  الفرص،  تضيع  عندما  أنه 
المباراة،  في  فرص  عدة  لنا  أتيحت  الثمن. 

لكننا لم نستثمرها بالشكل الجيد«.
وواصل: »أهدينا اليوسفية الهدفين، األول 
من خطأ في المراقبة، والثاني من خطأ على 
شوارع  لهم  تركنا  حيث  التغطية،  مستوى 

للتسجيل«. 
وتابع: »الهدف األول بعثر أوراقنا، وسهل 
مهمة الخصم الذي تكثل في الخلف، وهو ما 
زاد من تعقيد مهمتنا.. رغم أن فرصه )يوسفية 
برشيد( كانت قليلة، إال أنه كان ناجًعا مقارنًة 
بنا. لقد افتقدنا النجاعة الهحومية، وهو ما 
الفرص  لدينا  لكن  المباراة..  في  علينا  أثر 
لتدارك هذه الخسارة، واستعادة نغمة الفوز.«

اليو�سفية تحقق فوزها الأول تحت القيادة 
الم�سرية وفاخر م�ستاء من الهزيمة

ال

ع.س.ن3896 ا.د

الفتح يدخل مرحلة الخطر بعد الف�سل في تحقيق النت�سار الأول
عبد المجيد النبسي

 بتعادله أمام حسنية اكادير، في المباراة التي جمعتهما مساء أول 
أمس األحد بالمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط، برسم 
الدورة السادسة من البطولة االحترافية، يكون فريق الفتح الرياضي 
قد دخل مرحلة الخطر، بعدما أن أصبح يسير بخطوات أكيدة نحو 

الهاوية، التي نجا منها الموسم الماضي في آخر دورة.
والزال فريق الفتح، بقيادة المدرب أمين بنهاشم، عاجزا عن تحقيق 
أول فوز له خالل هذا الموسم، بعدما حقق حتى اآلن هزيمتين وأربع 
المحمدية خالل  مع شباب  بدايته  كثيرا  تشبه  بداية  تعادالت، وهي 

الموسم الماضي، والتي كانت قد انتهت في منتصف الطريق.
ويحمل أمين محمد بنهاشم معه دائما شجرة الغيابات، ليخفي بها 
غابة اإلخفاقات، لمزيد من الهروب إلى األمام، وهي األسطوانة التي 
أصبحت مشروخة ومحفوظة، في كل تصريح يدلي به لقناة الرياضية، 
حيث قال عقب التعادل األخير أمام الحسنية إنه يتمنى عودة المصابين، 
»ألنني أفتقد مجموعة من الالعبين، في كل مباراة وعلينا أن نشتغل«، 
مضيفا أن الهدف كان خالل هذه المباراة، »هو الفوز، خاصة وأنه لم 
يسبق لنا تحقيقه حتى اآلن، ومازلنا نبحث عنه منذ بداية البطولة«، 
مؤكدا على أن العبيه كانوا قريبين من التسجيل، بعد أن خلقوا »العديد 

من الفرص لكن غابت عنا النجاعة ».
ومن جهته قال رضى حكم، مدرب حسنية أكادير، إن العودة بنقطة 
»هي شيء مهم، مع العلم بأن العبي فريقي كانوا  من خارج الديار، 
تحت الضغط، مثلهم مثل العبي الفريق المنافس«، مستطردا »لم نعرف 
كيف نستغل النقص العددي لفريق الفتح، وذلك بسبب غياب النجاعة 

الهجومية.«
وابتعدت المباراة، التي تحكم فيها الضغط النفسي القوي، عن اللعب 
الرجولي المشروع، ودخلت صراعا بدنيا مبالغا فيه، أدى ثمنه العب 
الفتح منتصر لحتيمي، الذي أصيب في الكاحل، حيث تم نقله خارج 

الملعب قبل أن يصاب من بعده أحد العبي الحسنية.
وبما أن مصائب الفتح الرياضي ال تأتي فرادى، طرد الحكم داكي 
الرداد، الالعب سعد أيت الخرصة في الدقيقة 63، بعد أن تلقى البطاقة 

الصفراء الثانية بشكل شبه مجاني.
وتميزت المباراة في مجملها بالفوضى في اللعب، حيث كان هناك 
جري وراء الكرة، وهو ما جعل مجموعة من مهاجمي الفريقين يضيعون 

العديد من الفرص الواضحة للتسجيل.
وبهذا التعادل، الذي يعد بطعم الهزبمة، يحتل فريق الفتح الرياضي 
المرتبة 15 برصيد 4 نقط، في حين يحتل حسنية أكادير الرتبة 13 

برصيد 5 نقط.

ار الأول ل في تحقيق النت� الفتح يدخل مرحلة الخطر بعد الف�

الفريق الحريزي يبعثر أوراق الشباب

في الواجهة02
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وحيد مبارك

أكد الدكتور سعيد عفيف أن اعتماد 
جواز التلقيح للتنقل بين المدن ولولوج 
مجموعة من المرافق المختلفة، عمومية 
كانت أو خاصة، سيصبح أمرا ضروريا 
وبأن هناك عمال كبيرا يتم القيام به من 
أجل تفعيل هذه الخطوة، وذلك للمساهمة 
في تطويق الجائحة الوبائية والحيلولة 
دون انتشار العدوى أو تسجيل انتكاسة 
اللجنة  عضو  وأوضح  أخرى.  صحية 
تصريح  في  للتلقيح  والتقنية  العلمية 
تحصين  أن  االشتراكي«  »االتحاد  لـ 
آلية  اعتماد  تفرض  الجماعية  الــذات 
للملقحين بأن يعيشوا حياتهم  تسمح 
بشكل طبيعي، في ظل ظروف التخفيف 
التي عرفها بالدنا بعد تراجع المؤشرات 
التقيد  استمرار  مع  المقلقة،  الوبائية 
بالتدابير الوقائية، بالمقابل يجب على 
تلقيحهم بعد  يتم  لم  الذين  األشخاص 
ضد الفيروس أن يتوجهوا إلى المراكز 

المختصة لتدارك األمر.
الوطنية  الفيدرالية  رئيس  وشــّدد 
قامت  التي  التدابير  أن  على  للصحة 
بها الدولة في مواجهة الجائحة أعطت 
المعطيات  تحسن  في  وساهمت  أكلها 
اســتــقــرار هذا  أن  مــؤكــدا  الــوبــائــيــة، 
المواطنات  إقبال  بمدى  رهين  الوضع 
والمواطنين على تلقيح أنفسهم لبلوغ 

المناعة الجماعية. ونّبه الدكتور عفيف 
إلى أنه بالرغم من كون التلقيح خطوة 
اختيارية إال أنه يعتبر ضرورة من أجل 
الحياة بشكل طبيعي، ألن  إلى  العودة 
غير الملّقحين سيكونون ناقلين للعدوى 
يجب  الذي  األمر  ولغيرهم،  لمحيطهم 
التي  التغيرات  في ظل  تفاديه، خاصة 
المقبلة  القليلة  األيام  سنعيشها خالل 
مع حلول فصل الشتاء، الذي تكثر فيه 
الموسمية  باألنفلونزا  اإلصابة  حاالت 

والزكام وغيرهما. 
إلى غاية ظهر يوم األحد عدد  وبلغ 
األشخاص الذين حصلوا على الجرعة 
 694 ألفا و   234 23 مليونا و  األولى 
شخصا، أي ما يمثل نسبة 78 في المئة 
من الفئة المستهدفة التي يصل عددها 
إلى 30 مليون شخص، في حين حصل 
على الجرعة الثانية 20 مليونا و 921 
ألف شخص، أي ما يشكل نسبة  70 في 

المئة. وعرف إقبال المواطنين على مراكز 
اللقاح ضعفا صباح األحد، إذ تم إلى غاية 
الظهيرة تلقيح 1447 مواطنا ومواطنة 
بالجرعة األولى فقط، و 5904 بالجرعة 
الثانية، أما الجرعة الثالثة فقد حصل 
عليها 2821 شخصا، هذه األخيرة التي 
بلغ إجمالي الملّقحين بها إلى غاية نفس 
الفترة الزمنية، 649 ألفا و 292 شخصا.
التالميذ  نسبة  بلغت  بالمقابل، 
أعمارهم  تتراوح  الذين  المتمدرسين 
الذين خضعوا  17 سنة  12 و  ما بين 
للتلقيح بجرعتين 51 في المئة، وارتفع 
بذلك عددهم إلى مليون و 533 ألفا و 
258 تلميذا وتلميذة، بينما حصل على 
جرعة واحدة مليونان و 424 ألفا و 885 
ملقحا وملقحة، وهو ما يمثل نسبة 81 
المئة منهم حصلوا  55 في  المئة،  في 
على  المئة  في   45 و  فايزر  لقاح  على 

لقاح سينوفارم.

االستعداد العتماد الجواز مفتاحا للتنقل بين المدن وارتياد المرافق المختلفة

كوفيد  �ضد  جرعتين  على  ح�ضلوا  التالميذ  من   %  51
وال�ضلطات ال�ضحية تدعو »المقاطعين« اإلى تلقيح اأنف�ضهم

جاللة الملك يترأس مجلسا وزاريا خصص لمشروع قانون المالية 2022 

 بن�ضعبون، �ضفيرا في فرن�ضا والعمراني، �ضفيرا لدى التحاد الأوروبي 
محمد  الملك  جاللة  تــرأس 
بالقصر  األحد  يوم  السادس، 
الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، 
خصص للتداول في التوجهات 
العامة لمشروع قانون المالية 
برسم سنة 2022، والمصادقة 
على مشروع قانون تنظيمي، 
االتفاقيات  مــن  عــدد  وعــلــى 
الدولية، إضافة إلى تعيينات 

في المناصب العليا.
وأشــار بــالغ تــاله الناطق 
الرسمي باسم القصر الملكي 
أن  إلى  المريني،  الحق  عبد 
السادس  محمد  الملك  جاللة 
جدد، في بداية أشغال المجلس، 
الجديدة،  للحكومة  تهانئه 
في  بالتوفيق  لها  ومتمنياته 
خدمة  في  الوطنية،  مهامها 
والتجاوب  المغربي،  الشعب 

مع تطلعاته المشروعة.
ألحكام  وطبقا  ذلـــك،  إثــر 
الــدســتــور،  ــن  49 م الــفــصــل 
قدمت وزيرة االقتصاد والمالية 
عرضا أمام جاللة الملك، حول 
لمشروع  العريضة  الخطوط 

قانون المالية لسنة 2022.
الـــوزيـــرة، حسب  وأكــــدت 
ــالغ، أنــه تــم إعـــداد هذا  ــب ال
مطبوع  سياق  في  المشروع 
ببروز بوادر النتعاش االقتصاد 
الوطني، واستخالص الدروس 
الوبائية،  األزمـــة  تدبير  مــن 
ــنــمــوذج  ــنــزيــل ال ـــة ت ـــداي وب
مسؤولية  باعتباره  التنموي، 

كل  مشاركة  تتطلب  وطنية، 
الطاقات والقوى الحية للبالد.

وقد حرصت الحكومة على 
أن يكون مشروع قانون المالية 
التوجيهات  لتنفيذ  منطلقا 
وللبرنامج  السامية،  الملكية 

الحكومي.
العامة  التوجهات  وترتكز 
لمشروع قانون المالية لسنة 

2022 على المحاور التالية :
• أوال : تقوية أسس انتعاش 
بهدف   : الوطني  االقتصاد 
على  جديدة  دينامية  إضفاء 
مختلف القطاعات اإلنتاجية، 
والرفع من قدرتها على الحفاظ 
وخلق  الشغل،  مناصب  على 
فرص عمل جديدة ؛ وذلك من 
خطة  تنفيذ  مواصلة  خــالل 
اإلنعاش االقتصادي، وتفعيل 
ــســادس  صـــنـــدوق مــحــمــد ال
لــالســتــثــمــار، وكــــذا إخـــراج 
وتحسين  االستثمار،  ميثاق 
مناخ األعمال، وتفعيل القانون 
باإلصالح  المتعلق  اإلطـــار 

الضريبي.
وستتخذ الحكومة التدابير 
االستعجالية لمواكبة الشباب 
في مجال التشغيل، وتشجيع 
حاملي  الــشــبــاب  مــبــادرات 
المشاريع في المجال الفالحي، 
وإعـــطـــاء ديــنــامــيــة جــديــدة 
لبرنامج "انطالقة"، من خالل 
إطالق مشروع جديد تحت اسم 
مشاريع  لتمويل  "الفرصة"، 

الشباب دون شروط مسبقة.
• ثانيا : تعزيز آليات اإلدماج 
الحماية  تعميم  ومواصلة 
االجتماعية : كورش ذي أولوية 
الملك.  جاللة  برعاية  يحظى 
التغطية  تعميم  إلى  فإضافة 
لفائدة  اإلجبارية  الصحية 
فإن  األجــراء،  غير  العاملين 
2022 ستعرف إطالق المرحلة 
الثانية من هذا الورش الكبير، 
قاعدة  بتوسيع  تتعلق  التي 
الفئات  لتشمل  المستفيدين 
الهشة والفقيرة، التي تستفيد 

حاليا من نظام "راميد".
وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ 
بالتعميم  المتعلقة  التدابير 
للتعويضات  ــجــي  ــدري ــت ال

إعمال  خــالل  مــن  العائلية، 
الموحد،  االجتماعي  السجل 
وإعطاء عناية خاصة إلدماج 
ـــي وضــعــيــة  األشــــخــــاص ف
ـــى جعل  ــة إل ــاف إعـــاقـــة، إض
في  الجنسين  بين  المساواة 
مختلف المجاالت االقتصادية 
واالجتماعية، إحدى أولويات 

العمل الحكومي.
الرأسمال  تأهيل   : ثالثا   •
البشري : عبر اتخاذ اإلجراءات 
بتمكين  الكفيلة  الـــالزمـــة، 
المدرسة العمومية من القيام 
ــزدوج، فــي نقل  ــم بــدورهــا ال
االرتــقــاء  وتحقيق  المعرفة 

االجتماعي.
ستعمل  اإلطــار،  هذا  وفي 

تعميم  الحكومة على تسريع 
وتعزيز  األولـــــي،  التعليم 
لألطفال  األساسية  المعارف 
ودعم  االبتدائي،  التعليم  من 
الفئات  مــن  األطــفــال  تعليم 
العالم  في  وخاصة  الهشة، 
إصالح  إلى  إضافة  القروي، 
األســاتــذة  تكوين  منظومة 
وإعادة تأهيل مراكز التكوين. 

يقول ذات البالغ .
وتــنــفــيــذا لــلــتــعــلــيــمــات 
ستقوم  السامية،  الملكية 
ــإطــالق إصــالح  الــحــكــومــة ب
الصحية،  للمنظومة  عميق 
بما يستجيب لتأهيل القطاع 
الصحي، ومواكبة ورش تعميم 

الحماية االجتماعية.

القطاع  إصـــالح  رابعا:   •
العام، وتعزيز آليات الحكامة : 
من خالل تنزيل ورش الجهوية 
التدابير  واتخاذ  المتقدمة، 
الالزمة لتطبيق القانون-اإلطار 
المتعلق بإصالح المؤسسات 
والمقاوالت العمومية، وإقامة 
للتدبير  الــوطــنــيــة  الــوكــالــة 
لمساهمات  االســتــراتــيــجــي 

الدولة.
أيضا،  الحكومة  وستنكب 
تنزيل  على  الــبــالغ،  يضيف 
تفعيل  عبر  اإلدارة،  إصــالح 
العمومية،  المرافق  ميثاق 
اإلداريــة،  المساطر  وتبسيط 
وتعميم اإلدارة الرقمية، وإعمال 

ميثاق الالتمركز اإلداري.
المجلس  صادق  ذلك،  بعد 
قانون  على مشروع  الــوزاري 
تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم 
المتعلق  التنظيمي  القانون 
بالتعيين في المناصب العليا. 

ويهدف هذا المشروع إلى :
• إضافة المؤسسات التالية 
إلى الئحة المؤسسات العمومية 
االستراتيجية التي يتم التداول 
في شأن تعيين مسؤوليها في 

المجلس الوزاري :
لتقنين  الوطنية  الوكالة   -
بالقنب  المتعلقة  األنشطة 

الهندي ؛
للتدبير  الوطنية  الوكالة   -
لمساهمات  االســتــراتــيــجــي 
أداء  نجاعة  وتتبع  ــة  الــدول

ــمــؤســســات والــمــقــاوالت  ال
العمومية ؛

للمياه  الوطنية  الوكالة   -
والغابات.

"شركة  تسمية  وتغيير   •
إلى  الطاقية"،  االستثمارات 

"شركة الهندسة الطاقية".
وإضافة ثالث مؤسسات   •
إلى الئحة المؤسسات العمومية 
التي يتم التداول في شأنها في 
مجلس الحكومة. ويتعلق األمر 
بمؤسسات األعمال االجتماعية 
التراب  إعــداد  وزارة  من  بكل 
واإلسكان  والتعمير  الوطني 
وقطاع  ؛  المدينة  وسياسة 
والقطاع  ؛  والغابات  المياه 
بالصيد  المكلف  الــــوزاري 

البحري.
"مكتب  ــرا، حــذف  وأخــي  •
من  والتصدير"  التسويق 
الوطنية  المؤسسات  الئحة 
شأن  فــي  الــتــداول  يتم  التي 
في  عنها  المسؤولين  تعيين 
بعد  وذلــك  الحكومة،  مجلس 
بحل  القاضي  القانون  نشر 

هذا المكتب وتصفيته.
عالقات  توطيد  إطــار  وفي 
التعاون والشراكة التي تجمع 
المغرب بعدد من الدول الشقيقة 
والصديقة، وتعزيز مكانته على 
والدولي،  القاري  الصعيدين 
صادق المجلس الوزاري على 
سبع اتفاقيات دولية، منها أربع 
اتفاقيات ثنائية، وثالثة متعددة 

األطراف.
الثنائية  االتفاقيات  وتهم 
تــعــزيــز الــجــانــب اإلنــســانــي 
دول  مع  بالدنا،  عالقات  في 
مختلفة  فضاءات  إلى  تنتمي 
وأمريكا  وآسيا  أوروبـــا  في 
بمجاالت  وتتعلق  الالتينية، 
المساعدة القضائية المتبادلة 
الجنائية، وتطوير  المادة  في 
الخدمات  مجال  في  التعاون 
والرياضة  والثقافة  الجوية، 

والشباب.
متعدد  المستوى  على  أما 
االتفاقيات  فتتعلق  األطــراف، 
لميثاق  الــمــغــرب  بانضمام 
اإلفريقية،  الثقافية  النهضة 
لمؤسسة  المنشئ  واالتــفــاق 
التمويل اإلفريقية، وبروتوكول 
تعديل اتفاقية مجلس أوروبا 
تجاه  األشـــخـــاص  لــحــمــايــة 
للمعطيات  اآللية  المعالجة 

ذات الطابع الشخصي.
وفي ختام أشغال المجلس، 
وطبقا ألحكام الفصل 49 من 
الدستور، وباقتراح من رئيس 
وزير  من  وبمبادرة  الحكومة، 
والتعاون  الخارجية  الشؤون 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين 
الملك  جاللة  عين  بالخارج 
محمد السادس، كال من محمد 
بنشعبون، سفيرا لجاللته لدى 

الجمهورية الفرنسية، 
سفيرا  العمراني،  يوسف   
لجاللته لدى االتحاد األوروبي. 

اخلاوة اأحمد يف ذمة اهلل 
انتقل إلى عفو اهلل ورحمته السيد الفاضل  الخاوة احمد عن سن 
48 سنة بسبب سكتة قلبية بالديار الفرنسية ووري الثرى بيت العائله 

بسال يوم الخميس 14اكتوبر2021.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم فاطمة التاج وزوجها بأحر التعازي 
وأصدق المواساة إلى والدته السيدة حليمة ووالده السيد رشيد الخاوة 

إلى  الدكتور اسماعيل و اخواته خديجة عزيزة و غزالن و  وزوجته السيدة سناء تاج وأخيه 
كافه عائله الخاوة و عائله تاج  . راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم 

األسرة الصبر والسلوان  .

�ضطات: 
الطالب �ضي حممد جواد يف ذمة اهلل

 
انتقل إلى جوار ربه تعالى بأوكرانيا عن سن الخامس و العشرين سنة 
الطالب سي محمد جواد  ابن أخينا مصطفى جواد، وبهذه المناسبة 
األليمة تتقدم كل هيأة التدريس واألطر التربوية بمدرستي مبروكة واإلمام 
مالك والثانوية األعدادية موالي عبداهلل بسطات مزاولين ومتقاعدين 
بتعازيهم القلبية لألخ مصطفى جواد وإلى زوجته والدة المرحوم وإلى 

كل أفراد األسرة راجين لهم الصبر الجميل وللفقيد المغفرة وجنة الرضوان ،إ
إنا هلل وإنا إليه راجعون

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

فادخلي  في عبادي و ادخلي جنتي«

 صدق اهلل العظيم

جالل كندالي 

بدعوة من الجبهة االجتماعية المغربية، 
شهدت العديد من المدن المغربية وقفات 
احتجاجية، يوم األحد الماضي، وذلك بمناسبة 

اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
هذه الوقفات االحتجاجية شارك فيها العديد 
من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، 
احتجاجا على األوضاع التي يعيشها المغاربة، 

وللمطالبة بالتوزيع العادل للثروات.
وفي تصريح لجريدة االتحاد االشتراكي، 
الجبهة  رئــيــس  فراشين   يــونــس  كــشــف 
الوقفات  هــذه  أن  المغربية،  االجتماعية 
االحتجاجية تمت في 34 مدينة مغربية يوم 

األحد 17 أكتوبر 2021.
هذا  اختيار  أن  فراشين،  يونس  ــد  وأك
التاريخ له داللة خاصة، ألنه يقول فراشين، 
على  للقضاء  العالمي  الــيــوم  مــع  يتزامن 
الفقر، لذا اخترنا هذا اليوم لالحتجاج على 
فئات  تعيشها   التي  االجتماعية  األوضــاع 

عريضة وواسعة من المغاربة، مشددا في ذات 
التصريح، على أن الكل يتذكر في بداية جائحة 
كوفيد 19، كيف أن 5ماليين من األسر المغربية 
طلبت الدعم العمومي، وهذا رقم يوضح إلى 
والفقر  الهشاشة  أي حد وصل فيه مستوى 
بالمغرب، وكذا الفوارق االجتماعية والمجالية 

بين المغاربة. 
وأكد رئيس الجبهة االجتماعية المغربية، 
أن هذا االحتجاج يأتي  أيضا، ضد الزيادات 

الــمــواد  مــن  مجموعة  فــي  الــصــاروخــيــة 
التي  األساسية، وفي ظل حكومة جديدة، 
يتضمن  أنه  برنامجها،  خالل  من  يظهر 
في  تذهب  التي  السياسات  من  مجموعة 
وتفويت  الخوصصة  من  المزيد  اتجاه 
وهو  العمومية،  الخدمات  من  مجموعه 
فراشين،  يونس  يضيف   ، أنــه  نــرى  مــا 

سيزيد من الفوارق االجتماعية في بالدنا، 
على  االحتجاجي،  الشكل  هذا  اخترنا  لذا 
أساس أن نواصل هذا البرنامج النضالي، 
المكتسبات  بكل  المس  مواجهة  بغية 
المطالبة  أجل  للمغاربة، ومن  االجتماعية 
باحترام الحقوق والحريات وإطالق سراح 

المعتقلين. 

احتجاجات  بـ 34 مدينة مغربية في اليوم العالمي للقضاء على الفقر 

يون�س فرا�ضين: �ضنوا�ضل الحتجاج �ضد تفقير المغاربة 
و�ضد الفوارق الجتماعية التي كر�ضها البرنامج الحكومي

عزيز الساطوري

أكد الحزب االشتراكي العمالي اإلسباني أنه 
سيعمل على المدى الطويل على دعم الشراكة 
بالمغرب،  إسبانيا  تربط  التي  االستراتيجية 
والتي دافعت عنها دوما الحكومات االشتراكية 

بالجار الشمالي.
وكان الحزب االشتراكي العمالي قد عقد أيام 
15، 16 و17 أكتوبر الجاري، مؤتمره األربعين، 
حيث خصص حيزا هاما للعالقات الخارجية 

إلسبانيا وعلى رأسها العالقات مع المغرب.
وعلى ضوء القرارات التي تبناها المؤتمر، 
أكد الحزب الذي يقود الحكومة، أن إسبانيا 

ستواصل الدفاع من داخل االتحاد األوروبي 
عن الطابع االستراتيجي الذي يمثله المغرب 

سواء بالنسبة إلسبانيا أو ألوروبا.
  وبالنسبة للحزب االشتراكي العمالي، فإن 
المغرب يعتبر الشريك األهم إلسبانيا في الضفة 
الجنوبية للمتوسط، إذ باإلضافة إلى الروابط 
التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، هناك 
أيضا روابط إنسانية، فالجالية المغربية في 
إسبانية تعتبر ثاني أكبر جالية من حيث العدد، 
كما أنه بالمغرب توجد ثاني أكبر شبكة قنصلية 
إلسبانيا في العالم، باإلضافة إلى أن المغرب هو 
أهم شريك تجاري إلسبانيا في القارة اإلفريقية.
التي تجمع  الروابط   وباإلضافة إلى هذه 

البلدين، أكد مؤتمر الحزب أن إسبانيا والمغرب 
يجمعهما التعاون الوثيق والمثمر في مجال 
مكافحة الجريمة ، اإلرهاب والهجرة السرية، 
وهو ما يتطلب تقوية هذه الروابط والمصالح ، 
التي تجعل من الممكن التغلب على الصعوبات 

الحالية.
حول  المفتعل  بالنزاع  يتعلق  ما  وفــي   
يجب  أنه  الحزب  اعتبر  المغربية،  الصحراء 
أن يواصل الدفاع عن مبادرات الحوار التي 
تسمح بالتوصل إلى حل عادل، دائم ومقبول 
التي  المفاوضات  إطار  في  وذلك  للطرفين، 
تقودها األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن 

وميثاق األمم المتحدة.

 
عبر عن دعمه لحل عادل، دائم 

ومقبول للطرفين لنزاع الصحراء

الحزب ال�ضتراكي 
العمالي يوؤكد 

اأهمية ال�ضراكة 
ال�ضتراتيجية بين 

اإ�ضبانيا والمغرب 



CMJN

الثمن:
4 دراهم

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 

االتحاد 
االشتراكي

مدير النشر والتحرير:
عبد الحميد جماهري
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جاللة الملك يتراأ�س مجل�سا وزاريا 
خ�س�س لم�سروع قانون المالية 2022

بنشعبون، سفيرا يف فرنسا والعمراني، سفيرا لدى االحتاد األوروبي

اال�ستعداد العتماد الجواز مفتاحا للتنقل 
بين المدن وارتياد المرافق المختلفة

51 % من التالميذ حصلوا عىل جرعتني ضد كوفيد والسلطات الصحية تدعو »املقاطعني« إىل تلقيح أنفسهم
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عبد الحميد  
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

العمامرة: 
ليتكم 

قوة 
�ساربة… 

ْم»! الطَّ
انتهت الدورة ال39 للمجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي 
المنعقدة، يومي 14 و15 أكتوبر بأديس أبابا، بإدراج منح 
عضوية المراقب إلسرائيل بقمة رؤساء دول االتحاد اإلفريقي 

المرتقب عقدها في فبراير المقبل.
كمغربي ال يهمنا مضمون القضية، بل ما أثارته لدى وزير 
خارجية الجارة الشرقية، وكيف أرادت أن تجعل منه رهانا 

مضادا للمغرب!
لرفض  يتأسف«  الجزائرية  الدبلوماسية  رئيس  سمعنا 
إلى  والرامي  الجزائر  مع  نيجيريا  أعدته  الذي  المقترح، 
المغرب  أقلية يمثلها  قبل  السابق، من  الوضع  إلى  العودة 
والبعض من حلفائه المقربين، من بينهم جمهورية الكونغو 

الديمقراطية …«!
وأول ما يتبادر إلى الذهن أن القوة الضاربة فشلت في معركة 
كبيرة جعلتها في عمق تحركها اإلفريقي.. أمام دولتين فقط!
هل عجزت القوة الضاربة، التي ال تتوقف عن الوعد والوعيد، 
عن تغيير مواقف االتحاد اإلفريقي، أمام أقلية قليلة من دولتين، 
إفريقيا، وصوتها  قلب  أنها  مدعية  تتحدث  كانت  حين  في 

وقوتها الضاربة.
ثانيا، نفس لعمامرة يردد بدون خجل: »النقاش الذي دام 
عدة ساعات بين وزراء الشؤون الخارجية، أبان عن انقسام 

عميق بين الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي«.
طيب إذا كان االتحاد اإلفريقي يضم 55 دولة، فاالنقسام 
العميق ال يمكن أن يكون بين دولتين، هما المغرب والكونغو 

و3  دول أخرى.
ال بد أن يكون بين كتلتين، على األقل، متوازيتين ومتساويتين 

في التأثير!
أقلية  في  الحلفاء  بعض  مع  عميقا  االنقسام  يكون  كيف 

دولتين؟
ما  بعد  الطم  قوة ضاربة…  وزير  كان  وليته  ليته سكت 

حصل له.
نعود إلى صلب الموضوع، ونقول إن المغرب لم يكن له أبدا 
رهان في هذه القضية، بالرغم من استئناف العالقات حديثا، 
بل خاض معركة تهم صلب الحكامة في االتحاد اإلفريقي، 
ومحتواه، هو هل يجب احترام المساطر والصالحيات التي 
يملكها كل مكون من مكونات االتحاد اإلفريقي أم البقاء في 
المرحلة ماقبل دخول المغرب، التي تميزت بهيمنة قوى إقليمية 
في االتحاد، تصنع ما تريد وتملي ما تريد والباقي يتابع ما 

يتقرر في عاصمة أو عاصمتين من بين 55 دولة.
أمام الجزائر وجنوب إفريقيا نقاش أعمق من محاولة فرض 
رهان على المغرب ليس هو رهانه، هو هل رئيس المفوضية 

اإلفريقي السيد فقي له صالحيات من هذا القبيل أم ال؟
وفي حالة كانت بعض قراراته، بغض الطرف عن مضامينها، 
ال تساير نظرتهما لألشياء، يكون من المفيد.. تغيير المسطرة ال 
تغيير الرهان، وجعله معركة مع المغرب، يفشل أو ينتصر فيها! 
المغرب، حسب مصادرنا، كانت له رهانات أخرى مغايرة 

تماما:
 أولها، متابعة الوضع دخل االتحاد اإلفريقي، وما يتعلق 
بالصحراء المغربية، بعد مخرجات قمة االتحاد اإلفريقي في 
دجنبر الماضي. السيما منه القرارات التي دفعت باتجاه فتح 

مكتب لالتحاد اإلفريقي في الصحراء المغربية.
وهو الشيء األكثر أهمية ويأتي على رأس أولويات البالد 
داخل المنتظم اإلفريقي. وبهذا الخصوص، يمكن أن يطمئن 
الرأي العام أن القرار لم يكن له تبعات في الميدان وال أثر 
عملي فوق التراب، ولم تتضمن ميزانية االتحاد أية إجراءات 

أو بنود مالية ألجل تنفيذه ...
ثانيا، كان الموعد اإلفريقي مناسبة ليطرح المغرب، ويفوز 
بالمقعد مرشحه إلدارة االتحاد ومؤسساته، في شخص فتح 
اهلل السجلماسي، الذي يعتبر أول مدير عام في تاريخ مفوضية 

االتحاد اإلفريقي. 
وهو يشبه في إدارته، الكاتب العام في المنظومة التدبيرية، 
كما أنه صار يشغل أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل 

الهرمي لمفوضية االتحاد اإلفريقي.
 ومن مهامه تهيييء االجتماعات وتدبيرالموارد البشرية 

والمالية لالتحاد...… إلخ.
أما الرهان الثالث فهو رهان احترام المساطر، والقرارات، 

بإرادة تطوير االتحاد وتحريره من هيمنات سابقة .
ال يهم المعنى في قضية صفة مراقب، بقدر ما يهم المبنى 
في مستوى من المستويات، كيف ما كانت عواطفنا القومية 

أو غير القومية... 

محمد الحبيب طالب

مراحل  أع��ل��ى  »النيوليبرالية  ب���  ه���ذا،  أول 
الليبرالية«. وبدون قصد مسبق مني،وجدته شبيها 
بالعنوان الذائع الصيت ل »لينين«: »األمبريالية 
أعلى مراحل الرأسمالية ». هذا العنوان األخير الذي 
شكل خالل القرن العشرين البوصلة التي حكمت 
استراتيجيات الحركات الشيوعية، وإلى حد كبير 
حركات التحرر الوطني أيضا . جميع تلك الحركات 
استمرت تترقب ساعة الصفر الوشيكة النهيار النظام 
األمبريالي، إن لم  يكن في قالعه المركزية الكبرى، 
فلدول المحيط دورأكبر في تسريع وتعجيل الوصول 

من  حالة  السعيد.وهكذا، سيطرت  اليوم  هذا  إلى 
الترقب السرابية طويال على الرغم من أن ديناميات 
التطور الملتبسة كانت تجري في االتجاه النقيض 
للظاهر تماما. وبدل أن ينهار النظام األمبريالي كما 
كان منتظرا، انهارت األنظمة والحركات التي كانت 

تبشر بهذا السقوط.
ال��ق��راءة  السقوط،  ه��ذا  أل��غ��از  أح��د  م��ن  ولعل 
أعلى  الميكانيكية والدوغمائية للكلمة الملتبسة« 
مراحل الرأسمالية« الواردة في العنوان اللينيني. 
مع أن صاحبها كان بعيدا كل البعد، ال في النص 
نفسه وال في كل مساره، عن الماركسية التي ستسود 
بعده، والتي أقل ما يقال عنها، أنها لم تكن تعرف 
للجدلية الماديانية التاريخية طريقا. ليس المجال 
هنا لتحليل ما ورد في النص اللينيني تحديدا، وال 
الختالفاته مع باقي االجتهادات الماركسية األخرى 
في زمنه، إذ يكفي القول، إن الرجل كان مهتجسا من 
أول خطواته في »ما العمل؟« إلى آخر أيام حياته » 
بإشكالية استقاللية الوعي«ومحكها الصراع الطبقي 
الملموس، بالتواءاته وتداخالته، بين ماض وحاضر 
ومستقبل، وكما يتمخض عنها الصراع في الواقع 
الحي، ال كما تتصورها إسقاطات طبقية اقتصادوية 

قبلية. وفي نفس النص المذكور، حذر الرجل من 
أن الطور األعلى المأزوم الذي وصلته الرأسمالية 
ال يعني أنها أضحت غير قادرة على تطوير قوى 
اإلفالت  على  بالتالي  قادرة  غير  هي  وال  اإلنتاج، 
ستتوقف  كلها  المسألة  إذ  المتكررة،  أزماتها  من 
على وعي وقدرات الطبقة العاملة وحلفائها، ومنها 
حركات التحرر القومي التي أدرك قيمتها الثورية 

أكثر من غيره.
قلة من الباحثين يقفون عند مغازي موقف لينين 
في هذا المنعطف التاريخي الذي أدى إلى االنشقاق 
الكبير في صفوف الحركة االشتراكية في ما يخص 
تحديدا، الموقف الذي ينبغي اتخاذه من تناقضات 
الدول األمبريالية في الحرب العالمية األولى، أيساند 
كل منها بلده بذريعة قومية شوفنية استعمارية، أم 
يعارضها بقلب الطاولة على بورجوازيتها المنخرطة 
في الحرب، وفقط، من أجل تقاسم النفوذ االستعماري 
ال غير؟ إنها القضية الرئيسة التي قصمت ظهر البعير 
أكثر من غيرها من القضايا الخالفية األخرى حول 
ظهور الميوالت االشتراكية اإلصالحية االندماجية 

مع النظام الرأسمالي.

في اأزمة النيولبيرالية: )اإطار فكري اأولي وعام(

اإدري�س العا�سري: تحقيق نمو بن�سبة
7.1 % رهين بتعميم الحماية االجتماعية 

واال�ستقرار االأمني واالجتماعي

مقامرات نظام 
الع�سكر الجزائري 

بالمنطقة

المغرب الذي 
يفاجئنا

رشيد قنجاع

التناغم  إيقاع  قاطبةعلى  المغاربة  عاش 
واالنسجام والتفاعل مع تسارع األحداث التي 
عاشتها المملكة المغربية طيلة الخمس السنوات 
األخيرة. وهي األحداث والوقائع التي دشنت 
لتحول واضح في السياسة الخارجية للمملكة 
أفقيا وعموديا، في العالقة مع الوضع الشاذ 
الغارق  والمتأزم الذي يعرفه الوضع العربي- 
الثنائية  والخالفات  والمآسي  الحروب  في 
والمتعددة، وبروز أدوار للدول الصغيرة جغرافيا 
والكبيرة ماليا-، وسواء في العالقة مع المحيط 
اإلقليمي الذي تحول بقدرة قادر إلى مركز اهتمام 
دولي، في ظل مؤشرات الالستقرار واالستهداف 
الممنهج من طرف التنظيمات اإلرهابية وانتعاش 
أدوارها بهذه المنطقة التي صارت مركز جذب 

لها...
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م�سدر ديبلوما�سي 
مغربي رفيع الم�ستوى:  

ما يروج عن �سفر 
ال�سفير الرو�سي ووجود 
اأزمة مع بالده مظهر من 

حرب اإعالمية ال غير

 اعتبر مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى 
أن األخبار الرائجة بخصوص سفر السفير 
الروسي، وأنه عالمة على وجود أزمة روسية 

مغربية، «مجرد حرب إعالمية.»
إن روسيا  وأضاف نفس المصدر قائال« 
دولة عظمى وتمتلك كل أساليب الديبلوماسية 

التي تعبر بها عن موقف من مواقفها«.
والمغرب بدوره، يضيف مصدرنا، إذا كانت 
له مواقف فهو يعبر عنها بكامل الوضوح، 
ألمانيا  أزم��ات  في  ح��دث  كما  ومباشرة، 

وإسبانيا وفرنسا.
 وكانت أخبار متواترة تتحدث عن سفر 
أزمة،  وجود  على  كدليل  الروسي  السفير 
وربطت بعض األقالم والمصادر بين تعليق 
رحالت الطيران الروسي من وإلى المغرب 

وروسيا، وبين وجود أزمة صامتة.
 وقال مصدرنا: »إن تعليق الرحالت الجوية 
فرضته الوضعية الوبائية الموجودة، ال سيما 
في  الضحايا  عدد  في  الكبير  االرتفاع  مع 
روسيا، وهو أمر منطقي وطبيعي في هذه 

الحاالت«.

دخول برلماني وحكومي على اإيقاع االرتباك 
والتغول �سد المعار�سة في حق د�ستوري!

محمد الطالبي – مكتب الرباط

التحالف  حكومة  أشغال  تعرفه  كبير  ارتباك 
الثالثي، وكذا األغلبية، بالمجلسين، حيث أعلن 
في آخر لحظة عبر منصة مجلس النواب عن تأجيل 
الجلسة الدستورية لتقديم مشروع قانون المالية 
إلى أجل الحق لم يحدد له زمنيا أي موعد، رغم أن 
القانون يشدد على أن آخر أجل لتقديم مشروع 
قانون المالية هو 20 أكتوبر، أي غدا األربعاء، 
وهو أجل أقصى لتقديم المشروع، وجاء في القرار 
الذي ال يحمل أي توقيع من طرف الرئيسين، كما 
»طبقا  تأجيل إلى أجل الحق »  صدر بالموقع« 
البرلمان  68 من الدستور، يعقد  ألحكام الفصل 
بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة، يوم االثنين 18 
أكتوبر 2021 في الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر 
مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون 
2022، من طرف السيدة  المالية  المالية للسنة 

وزيرة االقتصاد والمالية«.
واستغرب متتبعون للشأن البرلماني كيف تمت 
برمجة جلسة دستورية للغرفتين حتى قبل انعقاد 
والذي  االختصاص،  صاحب  الوزاري  المجلس 
يرأسه جاللة الملك طبقا ألحكام الدستور، وهو 
المجلس الذي انعقد، أول أمس، حيث أصدر جاللة 
الملك تعليماته بضرورة االهتمام في قانون المالية 
بقطاعات الصحة والتعليم واألبعاد االجتماعية .
النظام  تجاوز  أيضا  االرت��ب��اك  مظاهر  وم��ن 
في   يشدد  وال���ذي  ال��ن��واب،  لمجلس  الداخلي 
فصله212 على أن » تتولى لجنة المالية والتنمية 
االقتصادية دراسة ومناقشة قانون المالية، بعد 
عرضه من طرف الوزير ..«، وكذلك تم تجاوز المادة  
213، والتي تشير إلى دور مقرر اللجنة المطالب 
وجوبا بتدوين مالحظاته وتسجيل مقترحات باقي 
المداخالت ليبقى السؤال مشروعا، لماذا لم تهيكل 

لجنة المالية باستكمال هياكلها؟.

وج�����اء ف���ي م���وق���ع ال��م��ج��ل��س ب��خ��ص��وص 
اجتماع   -»* الحق  موعد  إلى  التأجيل«تأجيل 
االثنين  يوم  االقتصادية  والتنمية  المالية  لجنة 
18 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية بعد الزوال، 

وذلك النتخاب مكتب اللجنة.«
إلى ذلك لم يصدر أي قرار بخصوص جلسة 
والمنصوص  الحكومة  على  البرلمانية  الرقابة 
ُتخصص   «  100 للفصل  طبقا  دستوريا  عليها 
باألسبقية جلسة في كل أسبوع ألسئلة أعضاء 

مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة«.
ومن مظاهر االرتباك والتغول العددي تجاوز 
المادة 23 من النظام الداخلي بإقصاء المعارضة 
من نيل مواقع بالمكتب وضدا على منطوق المادة 
23 منه، والتي تقول حرفيا » تقدم فرق المعارضة 
أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد أو أمين 
واحد وال يحق الترشيح ألحدهما أو لهما إال نائبة 

أونائب من المعارضة.«

للعي�ش 100 عام..   ال�سر يف  هذا الطعام ال�سحري!
يلعب  الغذائي  النظام  كان  إذا 
دورًا رئيسيًا في املدة التي نعيشها، 

فما هي األطعمة األفضل لتناولها؟
فبعد النظر إلى األماكن في العالم 
التي يعيش فيها الناس أطول فترة، 
 The موقع  نشرها  دراسة  وجدت 
American Journal of Lifes-

الفاصولياء  أن   tyle Medicine
هي أحد أفضل األطعمة التي يمكنك تناولها لتعيش حتى 100 عام.

في العالم، وهي  وعكف الباحثون على دراسة املناطق الزرقاء »بلو زون« 
 100 العمر  من  يبلغون  الذين  األشخاص  من  عدد  أكبر  تضم  التي  املناطق 
عامًا، ووجدوا العديد من أوجه التشابه في النظام الغذائي ونمط الحياة بني 

املناطق وأحدها تناول البقوليات.
تناول  أبرزها  املناطق،  قواسم مشتركة بني هذه   9 للدراسة هناك  ووفقًا 

الفاصوليا باعتبارها »حجر الزاوية في نظام غذائي مئوي.«
في  األشخاص  أن  الغذائي  زون«  »بلو  نظام  في  الباحثون  وجد  فقد 
كامل من  يأكلون حوالي كوب واحد  فترة  أطول  الذين عاشوا  املناطق  هذه 
الفاصوليا يوميًا، وعندما تقرأ عن الفوائد الصحية للفاصوليا، ستبدأ في 

فهم السبب.
وال  النباتية  واأللياف  بالبروتينات  مليئة  الفاصوليا  املثال،  وعلى سبيل 

تحتوي على أي دهون على اإلطالق تقريبًا.
ففي كوب واحد من الفاصوليا السوداء، على سبيل املثال، ستستهلك 15 
غرامًا من البروتني، و 15 غرامًا من األلياف، وأقل من غرام واحد من السكر 

والدهون.
وأكثر  أطول  بحياة  األلياف  من  كافية  مستويات  على  الحصول  ويرتبط 
خطر  من  تقلل  أنها  وجد  فقد  األميركية،  الشيخوخة  لجمعية  ووفقًا  صحة 

اإلصابة باالكتئاب وارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى الخرف.
كذلك، تحتوي الفاصوليا على مضادات أكسدة قوية تسمى البوليفينول، 

والتي وجد الباحثون أنها يمكن أن تساعد أيضًا في الشيخوخة الصحية.
وفقًا ملراجعة من املجلة الدولية للعلوم الجزيئية، يوجد البوليفينول في 
أنه  ثبت  وقد  والحمراء(  )السوداء،  املختلفة  الفاصوليا  أنواع  من  العديد 

مضاد لاللتهابات ومضاد للسكري ومضاد للسمنة والقلب.

كبار ال�سن اأكرث لطًفا من ال�سباب!
أن  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
مياًل  أكثر  سًنا  األكبر  األشخاص 
بأشياء  للقيام  الشباب  مع  باملقارنة 
تفيد اآلخرين، مثل االلتزام بالتباعد 
كوفيد  جائحة  أثناء  االجتماعي 
وفقا  الخيرية،  التبرعات  وتقديم 
 Nature Aging دورية  نشرته  ملا 

العلمية.
النساء أكثر لطًفا من الرجال

كشفت دراسة، أجريت بجامعة برمنغهام، ُوِجد أن النساء بشكل عام أكثر لطًفا 
من الرجال، في حني بدا أن للثروة تأثيًرا سلبًيا على العمل الخيري، حيث كان 
أولئك الذين اعتبروا أنفسهم أفضل حااًل يتبرعون بشكل أقل لحاالت تستحق 

املساعدة بشكل موثوق.
وفًقا للباحثني، تبني أن هناك أيًضا فجوة كبيرة في أنواع الجمعيات الخيرية، 
يرجح  حيث  من خاللها،  املساعدات  تقديم  العمرية  الفئات  بعض  تفضل  التي 
الباحثون أن الشباب يميل إلى التبرع لصالح الجمعيات الخيرية الدولية، بينما 

يفضل كبار السن تقديم املساعدات في النطاق املحلي داخل بلدهم.
اشتملت الدراسة على قيام خبراء بتحليل بيانات من مسح عاملي شمل 46576 
شخًصا تتراوح أعمارهم بني 18 و99 عاًما في 67 دولة، في الفترة ما بني أبريل 
ومايو 2020. فحص الخبراء ما إذا كان يمكن للمرحلة العمرية صلة أو يمكن 
واالجتماعي  الجسدي  بالتباعد  لاللتزام  االستعداد  بمقدار  التنبؤ  خاللها  من 
خالل جائحة كورونا، باإلضافة إلى مدى استعدادهم للتبرع للجمعيات الخيرية 

االفتراضية.
كوفيد يحد من أنشطة التطوع

توصل الباحثون إلى أن معايير املرحلة العمرية ساعدت على تقديم توقعات 
االلتزام  في  مستويات  زيادة  مع  املقياسني،  كال  في  سلوكًيا  اللطف  بدرجة 
بالتباعد الجسدي وتقديم التبرعات بني كبار السن مقارنة بنظرائهم األصغر 

سًنا.
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تركيا ب�سدد دخول مو�سوعة 
»غيني�ش« بـ »اأ�سخم فنجان �ساي«

لألرقام  »غينيس«  موسوعة  إلى  طلبا  تركيا   قدمت 
القياسية، من أجل تسجيل أكبر فنجان شاي في العالم

الشاي  »فنجان  بناء  إن  اليوم  روسيا  قناة  وقالت 
بني  من  يعد  بانجازه،  تركيا  تفتخر  الذي  العمالق«، 
أكثر املنحوتات ضخامة، ووضع في والية ريزة شمالي تركيا.
وقال رئيس بورصة التجارة في ريزة، محمد أردوغان، إن 
»تسجيل الفنجان في املوسوعة سيمثل فخرا لهم، وأشار إلى 

أن الشاي هو رمز مدينة ريزة«.
ويتكون البناء من 7 طوابق وبارتفاع يبلغ 30 مترا.

ويشمل املشروع، سوقا سيتم إنشاؤه على مساحة 9 آالف 
املبيعات،  وأقسام  الشاي،  يضم مقاهي  مربع،  متر  و500 
وكذلك أماكن لبيع قماش ريزة، ومعالجة النحاس، واألطباق 

املحلية، ومصانع الحجر والجسور املقوسة.

نيوزيلندا ترفع �سعار »ال 
تطعيم.. ال عمل« اأمام العاملني 

يف ال�سحة والتعليم

ال  تطعيم..  »ال  سياسة  تطبيق  عن  نيوزيلندا  أعلنت 
وظيفة« ملعظم العاملني في مجال الرعاية الصحية واملعلمني 

ملنع انتشار فيروس »كورونا« املستجد.
وسيحتاج مئات اآلالف من موظفي التعليم والصحة، بما 
واملمرضات،  والصيادلة  العامني  واألطباء  املعلمني  ذلك  في 
األشهر  فيروس كورونا خالل  ضد  إلى التطعيم الكامل 
صحيفة  بحسب  وظائفهم،  فقدان  مواجهة  أو  املقبلة 

»نيوزيلندا هيرالد«.
وقال وزير التعليم وكذلك وزير االستجابة لفيروس كورونا 
شيء  أي  ترك  يمكننا  »ال  هيبكينز:  كريس  نيوزيلندا،  في 

للصدفة، ولهذا السبب نجعل التطعيم إلزاميا«.
واملمرضات  األطباء  حصول  الجديدة  السياسة  وتلزم 
والعاملني اآلخرين في مجال الصحة بالخطوط األمامية على 
لفيروس كورونا مع حلول  اللقاح املضاد  تلقي جرعتني من 
األول من ديسمبر/ كانون األول املقبل، بينما يجب أن يحصل 
على  بالطالب  اتصال  على  التعليم  قطاع  في  يعمل  من  كل 

جرعتني بحلول األول من يناير/ كانون الثاني القادم.
كما سُيطلب من املدارس الثانوية االحتفاظ بسجل إلظهار 

حالة التلقيح بالنسبة للطالب.
ويشمل القرار أيضا املعلمني داخل املنزل، وأولياء األمور 
املتطوعني في املدارس، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا 

كان التطعيم سيكون إلزاميا في قطاع التعليم العالي.

املكشوف  بدر  نجالء  املصرية  الفّنانة  زي  تصدر 
املبالغ  دياب  مايا  اللبنانية  الفنانة  وقبعة  الصدر، 
على  وتفاعاًل  جداًل،  األكثر  املواضيع  قائمة  فيها؛ 
الذين  املتابعني  بني  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
رصدوا إطالالت النجوم في افتتاح مهرجان الجونة 

السينمائي بنسخته الخامسة.
فرغم حرص منظمي الجونة السينمائي والقائمني 
عليه، خاصة األخوين ساويرس على تحييد الصورة 
النمطية التي طبعت الدورات السابقة منه »كمهرجان 
اإلنجاز  على  للتركيز  الصحافيني  ودعوة  فساتني«، 
واألفالم املهمة التي نجح باستقطابها، إال أّن هاتني 
اإلطاللتني كانتا كفيلتني بإثارة الكثير من الجدل، حد 
»تويتر«:  على  عديدة  تغريداٌت  وتناولت  الطرافة، 

»كمامة نجالء بدر«، و«خيمة مايا دياب«.

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

تشهدها  التي  الرقمنة  دينامية  مواكبة  إطار  في 
املكتبة  استراتيجية  مع  وتماشيا  املغربية،  المملكة 
الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانتها ، بوصفها واجهة 
ثقافية رائدة، وطنيا وقاريا، عبر تبني مشاريع نوعية 
وخاصة  املغربي،  الثقافي  املشهد  تغني  ومعاصرة، 
مهامها  ضمن  يعتبر  الذي  الكتاب  بمجال  يتعلق  ما 

األساسية.
أن  املغربية  للمملكة  الوطنية  املكتبة  يسعد  وعليه، 
املغرب،  في  مرة  ألول  رقمية،  منصة  إطالق  عن  تعلن 
تحت إسم » كتاب. Kitab ». يمكن الولوج إليها عبر 

         ،http//kitab.bnrm.ma   :الرابط التالي
أحدث  على  االطالع  الزوار  ملختلف  تتيح  حيث   
تم نشرها منذ سنة  التي  الوطنية، سواء  اإلصدارات 

2020، أو تلك التي سيتم نشرها قريبا. 
تحميل  إمكانية   «  Kitab كتاب.   « منصة  تمنح 
باللغتني  الوطنية،  للبيبليوغرافية  إلكترونية  نسخة 
سنة  غاية  الى   1968 سنة  منذ  والفرنسية،  العربية 
تاريخ  على  االطالع  من  الزوار  والتي ستمكن   .2020
وإصدارات  كتب  دوريات،  من   ، املغربية  املنشورات 

وسائطية.
افتراضيا،  »فضاء   Kitab كتاب.   « منصة  تعتبر 
الورقي  الكتاب  مجال  في  الفاعلني  مختلف  بني  يربط 
يمكن  إذ  وقراء،  وكتاب  ناشرين  من  وااللكتروني، 
الناشرين من تعريف اصداراتهم، وابرازها.  ويسهل 
في  الكتاب  والباحثني معرفة جديد سوق  القراء  على 
املغرب،  وبالتالي معرفة مضمون كل كتاب من خالل 

االطالع على الفهرس الخاص به، كما سيعرف بالكتاب 
املغاربة من خالل تقديم سيرهم الذاتية.

املكتبة  تنهجه  الذي  التشاركي  العمل  اطار  وفي 
رهن  تضع  مشاريعها،  في  املغربية  للمملكة  الوطنية 
العنوان  والكتاب  النشر  قطاع  في  الفاعلني  اشارة 
  ،kitab.bnrm@gmail.com:التالي االلكتروني 
الخاصة  واملعلومات  باالقتراحات  للتوصل  وذلك 
للكتاب  الذاتية  بالسير  وأيضا  املنشورة،  بالكتب 
 « الى مشروع منصة  الراغبني في االنضمام  املغاربة 

.« Kitab .كتاب
تأتي هذه الندوة الصحفية التي تنظم يوم الخميس 
21 أكتوبر 2021، ابتداء من الساعة 11 صباحا بمدرج 
وسائل  أمام  املشروع  هذا  لعرض  الوطنية،  املكتبة 
مشاريع  من  تقريبهم  وبالتالي  والناشرين،   االعالم 
املوسم  خالل  تباعا  ستطلقها  التي  الوطنية  املكتبة 
مجاالت  باألساس  تهم  والتي   ،2021/2022 الثقافي 
الرقمنة ونشر البيبليوغرافيا الوطنية، وهي املشاريع 

الوطنية التي تندرج ضمن مهام هذه املؤسسة.  

قضاء  أن  جديدة  دراسة  أوضحت 
وسائل  على  دقائق  خمس  من  أقل 
كافيا  يكون  قد  االجتماعي  التواصل 

لجعلك مكتئبا.
يتصفحون  الذين  األشخاص  ويرى 
فيديو  مقاطع  يشاهدون  أو  »تويتر« 
يتدهور  مزاجهم  أن  »يوتيوب«  على 
األخبار  على  يعثرون  عندما  بسرعة 

السيئة.
إسيكس  جامعة  في  الخبراء  ووجد 
أخبارا  شاهدوا  الذين  األشخاص  أن 
بـ«كوفيد19-«  سارة  متعلقة  غير 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
وكبير«  »فوري  انخفاض  من  يعانون 

في السعادة.
وزعم املشاركون في الدراسة أن هذا 
يمكن أن يحدث في غضون دقيقتني إلى 
أربع دقائق فقط، ولكن إذا بحث الناس 
بدال من ذلك عن املشاركات التي تسلط 
الضوء على أفعال التعاطف، فمن غير 
مزاجية  حالة  في  يكونوا  أن  املرجح 

سيئة.
عاملة  بقيادة  البحث،  فريق  وأوضح 
بوكانان:  كاثرين  الدكتورة  النفس 
التعرض  من  دقائق  بضع  »حتى 
وسائل  على  بكوفيد  املتعلقة  لألخبار 
يضر  أن  يمكن  االجتماعي  التواصل 
ومن  للشخص.  املزاجية  بالحالة 
األفضل لنا جميعا أن نكون على دراية 

املوازنة  في  نفكر  وأن  العواقب  بهذه 
بني التصفح السيء مع بعض التصفح 

اإليجابي«.
ُنشرت  التي  الدراسة،  واستجوبت 
 1000 نحو   ،PLOS One مجلة  في 
أو  قراءة  بعد  شعورهم  حول  شخص 
على  »كوفيد19-«  عن  أخبار  مشاهدة 

وسائل التواصل االجتماعي.
ووجدوا أن الحصول على معلومات 
مرتبط  »يوتيوب«  أو  »تويتر«  من 
الناس  وجعل  اإليجابية  بانخفاض 

يشعرون بتفاؤل أقل.
حتى  النتائج صحيحة  هذه  وكانت 

الدراسة  في  املشاركون  بدأ  عندما 
بتصفح شيء مختلف ولكنهم صادفوا 

قصصا سلبية عن طريق الخطأ.
الدراسة  »توضح  الباحثون:  وأشار 
أن ما ال يزيد عن دقيقتني من التعرض 
يمكن  كوفيد19-  حول  سلبية  ألخبار 
ونظرا  سلبية.  عواقب  له  يكون  أن 
ما  يقضون  األشخاص  من  العديد  ألن 
مقدار  أضعاف  عشرة  إلى  خمسة  بني 
الوقت في التفاعل مع األخبار املتعلقة 
املحتمل  فمن  يوم،  كل  بكوفيد19- 
لآلثار  متحفظا  تقديرا  هذا  يقدم  أن 

العاطفية«.

درا�سة للذكاء اال�سطناعى: اأزمة املناخ �ستوؤثر 
بالفعل على 85 % على االأقل من النا�ش

وفقا لتحليل جديد للذكاء االصطناعى، ربما يؤثر تغير 
من  األقل  على   85٪ على  بالفعل  اإلنسان  املناخ من صنع 

سكان العالم . 
بيرت  اللغة  نموذج  باستخدام  التقدير  العلماء  وأنتج 

الستخراج التقييمات البيئية من األوراق البحثية.
عينة  تدريب  تم   the digital trend لتقرير   ووفقا 
البحث الخاصة بهم ألول مرة على أكثر من 2000 وثيقة 
من  مجموعة  على  ذلك  بعد  تطبيقه  وتم  يدوًيا،  مشفرة 

الدراسات املنشورة بني عامى 1951 و2018.

توثق  ورقة   100000 من  أكثر  حددت  املجموع،   وفى 
آثار تغير املناخ، ثم استخدم الباحثون بيانات املوقع من 

الدراسات لرسم خريطة لآلثار حول العالم. 
بالفعل  يؤثر  املنشأ  البشرى  املناخ  تغير  أن   ووجدوا 
على ٪80 على األقل من مساحة اليابسة فى العالم، حيث 
يقيم ٪85 من سكان العالم، ولفت إلى أن الرقم الحقيقى من 

املرجح أن يكون أعلى من ذلك. 
من  كانت  املناخ  تغير  دراسات  أن  الباحثون   ووجد 
ضعف  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  على  تركز  أن  املرجح 

احتمال تركيزها على البلدان منخفضة الدخل. 
غير  بشكل  تتأثر  الدخل  منخفضة  البلدان  ألن   ونظًرا 
أقل   ٪  85 يكون  أن  املحتمل  فمن  املناخ،  بأزمة  متناسب 

من الواقع. 
 وقال مؤلف الدراسة ماكس: »حقيقة أن األدلة املنشورة 
قليلة - حتى حيث يمكننا مالحظة التغيرات التي يسببها 
أن  وتظهر  األمطار  هطول  أو  الحرارة  درجة  في  اإلنسان 
لتأثيرات  العلمية  الدراسة  من  ملزيد  ملحة  حاجة  هناك  

تغير املناخ في الجنوب العاملى . 
ال  ولكن  العينة،  دقة  الحالية   « اإلسناد  »فجوة   وتقيد 
يزال من املمكن أن تساعد هذه التقنية الخبراء البشريني 
النتائج  استكشاف  ويمكنك  املناخ،  أبحاث  تحليل  في 

بنفسك في الخريطة التفاعلية للفريق

االأكرث غرابة واإثارة 
يف اإطالالت مهرجان 

اجلونة ال�سينمائي 
امل�سري

ألول مرة يف املغرب
املكتبة الوطنية تطلق من�سة 

رقمية للن�سر والكتاب يف املغرب

درا�سة: خم�ش دقائق فقط على و�سائل 
التوا�سل االجتماعي كفيلة بجعلك تعي�سا


