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االتحادر�سالة

تعني

وفاء، التزام، انفتاح
االتحادية،  الثقافة  في  الشعار  صياغة 
واألخالقية  المبدئية  القاعدة  وض��ع 
والسياسية، بل واإليديولوجية أحيانا التي ُتجمع 
عليها مكونات المجتمع الحزبي في لحظة من 

اللحظات.
وهو  يتغير،  ال  المبدئى  الشعار  ك��ان  وإذا 
عادة شعار يعبر، منذ السبعينيات، عن الهوية 
االشتراكية الديموقراطية، ذات المنبع الوطني 
استمرار  وظيفيا  االتحاد  باعتبار  التحرري، 
تفرعاته  اتخذت  فقد  الشعبية،  التحرير  لحركة 
في كل مرحلة من مراحل التطور السياسي ملمحا 
إشكالياتها  مع  وتجاوبا  المرحلة،  مالمح  من 

وتحرياتها، كما مثبطاتها.
ال تقتصر وظيفة الشعار على ضرورة تواصلية 
فحسب، وال يكون ضرورة تعبيرية مرحلية، فقط، 
بقدر ما يكون عنوان الوعي االتحادي في مرحلة 
مع  العالقة  في  وخارجيا،  داخليا  المراحل  من 
العالقة  الذات أو في عالقة مع المجتمع، وفي 
أو في عالقة مع تحوالت  األخرى  الهويات  مع 

هوياته الظرفية...
وال يمكن أن نغفل بأن السياق الحالي يعطي 
معنى ورسالة ومضمونا  مميزين لشعار الوفاء 
إرادة  عليه  توافقت  الذي  واالنفتاح  وااللتزام 

االتحاديات واالتحاديين.
هذه الثالثية األخالقية والسلوكية والمنهجية 
تحيل على جوهر ما هو مطلوب في الهنا واآلن، 
وفي إعادة النظر في العالقة مع المجتمع، وعلى 
قيمه وعلى تجارب الحركات الشبيهة عبر العالم 
ذات  عالمية  منظومة  من  جاء  االتحاد  باعتبار 

توجهات وتاريخ مشترك...
الوفاء: إن االطالع على تاريخ الحزب، سيجعل 
الوعي بقيمة الوفاء في مساره الطويل، إجباريا، 
فقد عاش الحزب زالزل ومحاوالت اإلبادة والكثير 
من المحن لوال قيم الوفاء لما كانت له القدرة على 
الصمود، عبر الحقب واألزمنة وعبر التناقضات 

أيضا وعبر تحوالته العظمى.
الحزب  فعل  كما  تتجدد،  إليه  الحاجة  ولعل 
في  ثابتة  كقيمة  الوفاء»  «ليلة  اختار  عندما 
التعامل مع تراثه وفي الوفاء لشهدائه وقادته، 

الراحلين منهم والمواصلين الصامدين...
وتجدد الحاجة إلى الوفاء، هو تجدد الحاجة 
القيم  ُسلَّم  في  بنيوي  وثابت  أصلية  قيمة  إلى 
النضالية لالتحاد، وهو في ذلك ال يختلف عن 
تعتبر  التي  الجماعية  أو  الفردية  الكيانات  كل 
أن الوفاء عتبة ضرورية لبناء الثقة في الطريق 

ومع الرفيق!
على  الحفاظ  ألن  ضرورة،  هو  بها  وااللتزام 
تواجد واستمرار الحزب، يكمن في قيمه وفيه هو 
نفسه، وهي قاعدة تتعزز بااللتزام، االلتزام بأداء 
المهام التي يقررها الحزب واالنضباط لمنظومته 
القانونية واعتباره أرقى أشكال االنتماء، بعيدا 
وهو  الفردية،  واالستراتيجيات  الحلقية  عن 
التزام متبادل بين القيادة والقاعدة،  وهو التزام 
مشترك بين جميع المنخرطين والتزام تعاقدي 
مع المجتمع في االمتثال لكل ما يعلن عنه الحزب 
ويلتزم به أمام القوات الشعبية وعموم الشركاء 

االجتماعيين.
الذاتي،  باإلصالح  التزام  أيضا  هو  االلتزام 
أفرادا وجماعات، بالنقد والنقد الذاتي والشجاعة 
في مواجهة التقصير في أداء المهام، ال تحويل 
التقصير إلى مسوغ لبطوالت وهمية بعيدة عن 
الروح النضالية التي ُجِبل منها االتحاد وجبل 
عليها االتحاديون...فال مجال للتساهل والتهلهل 
والتراخي التتظيمي الذي قد يكون الضربة التي 
تقصم الحزب في مرحلة إعادة البناء وفتح آفاق 

جديدة.
وتعزيز الوعي االتحادي بالحكامة الداخلية، 
على  االنفتاح  مع  يتنافى  ال  للحزب،  والعامة 
مكونات المجتمع بكافة طبقاته ورهاناته  وقواته، 
والشروع في ممارسات طويلة األمد لمعرفة تاريخ 
الحزب وتخصيبه بوعي جديد وبَمعيش جديد 

تفرضه التحوالت الجذرية في البالد...
إن االلتزام بين الصرامة والكرامة المحفوظة 
للمناضالت وللمناضلين تالزم ضروري يؤسس 
لقاعدة الشعار الذي رفعه االتحاد، باعتباره حزبا 
للثقافة  االنضباط  من  المزيد  أجل  من  ينفتح 
االتحادية المتجددة ال تذويبها في ما ال ينفعها 

وال يقوي هويتها...
الحزبية  المواطنة  تثبيت  في  المرونة  إن 
عند االنتماء والصرامة في محاسبة كل مواطن 
قاعدة  على  االنتماء،  بعد  حزبيين  ومواطنة 
الوفاء للمبادئ والتاريخ واألفق االتحادي، هي 
ما يشكل معادلة شعار المؤتمر الحادي عشر، 

بكل خصوبتها، وتنوعها واستمراريتها... 

»االحتاد االشتراكي«

Al Ittihad Al Ichtiraki

�لأمم �ملتحدة ت�ؤكد �أن 
2021 كانت من بني 

�ل�سن��ت �ل�سبع �لأكرث 
حر� على �لإطالق

السنوات  أن  األربعاء  املتحدة  األمم  أكدت 
السبع املاضية كانت األكثر حرا على اإلطالق، 
 2021 العام  في  الحرارة  درجات  أن  مضيفة 
عن  الناجم  التبريد  تأثير  رغم  مرتفعة  بقيت 

ظاهرة »ال نينيا« املناخية.
الجوية  لألرصاد  العاملية  املنظمة  وقالت 
سبع  »أحر  بيان  في  املتحدة  لألمم  التابعة 

سنوات كانت كلها بدءا من العام 2015«.
متتاليني  مناخيني  حدثني  أن  حقيقة  ورغم 
من أحداث »ال نينيا« استحوذا على االهتمام 
العاملي لجزء كبير من العام، فإن 2021 ما زال 
مندرجا في قائمة األعوام السبعة األكثر حرا 

على اإلطالق.
التبريد  إلى  نينيا«  »ال  مصطلح  ويشير 
واسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في 
وسط املحيط الهادئ االستوائي و شرقه، مع 
تأثيرات كبيرة على حالة الطقس في كل أنحاء 

العالم.
وعادة ما تحدث هذه الظاهرة التي غالبا ما 
تكون تأثيراتها معاكسة لتأثيرات ظاهرة »إل 
لكنها  سنوات،  سبع  إلى  سنتني  كل  نينيو«، 

حدثت مرتني منذ العام 2020.

مهرجان م�سارعة 
ثري�ن يف 

�لهند ب��جه 
فيه �ل�سبان 
�لفحل...

يف �ل�حل
تصارعت مجموعة من الشبان 

الجريئني في الوحل مع ثيران غاضبة، 
في مهرجان هندي يكون دمويا 

في كثير من األحيان ويثير غضب 
 الناشطني في مجال حقوق الحيوان.

ومهرجان »جاليكاتو« أو ترويض 
الثيران، حدث سنوي يحظى بشعبية 
كبيرة في والية تاميل نادو يتصارع 

خالله املحتفلون مع الثيران حتى 
االستسالم فيما يركضون أمام 

 الحشود.
وتطلق الحيوانات التي غالبا ما تكون 
مزينة بأزهار القطيفة )املخملية(، من 

حظائر ثم يحاول الشبان اإلمساك بها 
 من قرونها أو سنامها.

وتشمل جوائز أفضل مروضي الثيران 
سيارات ودراجات نارية وثالجات 
وأجهزة تلفزيون وعمالت ذهبية 

 وأثاثا.
وما زال هذا املهرجان يتمتع بشعبية 

 كبيرة رغم الخطر الذي يحمله.
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وقف برنامج »ذ� ف�ي�س« 
يف ه�لند� بعد ف�سيحة 

حتر�س جن�سي
فويس(  )ذا  برنامج  تلفزيونية  محطة   أوقفت 
بعد  هولندا  في  املواهب  الكتشاف  الشهير  العاملي 
في  شارك  جنسي،  تحرش  فضيحة  بحدوث  مزاعم 
بعضها مشاهير. يذكر أنه تم إنتاج نسخ محلية من 

هذا البرنامج في أكثر من 150 دولة. 
على  بالتأثير  الجنسي  التحرش  فضيحة  وتهدد 
وعالم  الهولندية،  اإلعالم  وسائل  في  آخرين  رموز 
تو(  )مي  لحركة  نوعها  من  واقعة  أول  في  الترفيه 
النسائية االجتماعية املناهضة للتحرش الجنسي في 

هولندا منذ بدء الحركة العاملية قبل 4 سنوات.
لـ“رويترز“، اليوم األربعاء،  وقال مدعون محليون 
عن  للشرطة  بالغات  قّدما  اثنني  شاهدين  هناك  إن 

”مخالفات بذيئة“ تتعلق بالبرنامج التلفزيوني.
مغنيي  أشهر  أحد  بي،  علي  املغني  محامي  وقال 
)ذا  برنامج  في  زمن  منذ  واملدرب  في هولندا،  الراب 
فويس هولندا(، لوكالة أنباء )إيه.إن.بي( إن الشرطة 

تلقت بالغني ضد موكله.
بي  علي  ”ينفي  سويرس:  بارت  املحامي  وأضاف 

تماًما أنه ارتكب أي مخالفات“.
وأصدرت محطة )آر.تي.إل( الهولندية بياًنا، مطلع 
األسبوع، تقول فيه إنها سحبت البرنامج بعد إبالغها 
مقبول  غير  جنسي  بسلوك  تتعلق  ”مزاعم  بحدوث 

واستغالل للنفوذ“.

»نا�سا« ق�ة ث�ر�ن بركان 
ت�نغا تعادل �نفجار 5 ميغا 

TNTطن من �لـ
قوة  أن  األمريكية«ناسا«  الفضاء  وكالة  رجحت 
الثوران البركاني في تونغا مؤخرا، تعادل 6-5 ميغا 

طن من مادة الـTNT املتفجرة.
لالنفجار  الكلية  الحركية  الطاقة  وقدرت«ناسا« 

.TNTاألولي في البداية بـ10 ميغا طن من مادة الـ
وكان البركان الواقع على بعد حوالى 65 كيلومترا 
املياه خالل  الوفا، برز فوق  من عاصمة تونغا نوكو 
2009 ونفث صخورا كبيرة ورمادا في  العام  ثوران 
إلى تشكل جزيرة جديدة  أدى  ما   2015 العام  الجو 
مئة  وارتفاعها  كيلومتر  وعرضها  كيلومتران  طولها 
منذ  األعنف  فهو  املاضي،  األسبوع  بركان  أما  متر. 
الدخان  من  ضخمة  كتلة  نتيجته  وتكونت  عقود، 
والرماد على شكل فطر بارتفاع 30 كلم، تالها مباشرة 

التسونامي.
نوكو  ضربت  متر   1,2 بارتفاع  أمواج  وتشكلت 
الوفا حيث فر السكان إلى املرتفعات، تاركني وراءهم 
منازل اجتاحتها املياه، بينما كانت الصخور تتساقط 

من السماء.

در��سة: رو�د �لف�ساء 
يفقدون 54 %

من خاليا �لدم �حلمر�ء
وجدت دراسة كندية حديثة أن رواد الفضاء يفقدون 
أكثر من %54 من ”خاليا الدم الحمراء“ مقارنة بالحياة 
على األرض، ما يعني أن أجسامهم كانت تدمر 3 ماليني 

خلية دم حمراء في الثانية.
خبراء  أعدها  التي  الجديدة،  الدراسة  وأجريت 
تم  فضاء  رائد   14 على  الكندية،  أوتاوا“  ”جامعة  من 
في  الدم  ”فقر  باسم  املعروفة  الحالة  بهذه  تشخيصهم 

الفضاء“.
واملؤلف  والباحث  التأهيل  إعادة  طبيب  قال  بدوره، 
نشرته  بيان  في  تروديل،  غاي  للدراسة،  الرئيسي 
الفضاء  الدم في  فقر  اإلبالغ عن حاالت  ”يتم  الجامعة: 
باستمرار عندما يعود الرواد إلى األرض، لكننا ال نعرف 

السبب“.
وأضاف: ”تظهر دراستنا أنه عند الوصول للفضاء، 
يتم تدمير املزيد من خاليا الدم الحمراء، ويستمر هذا 
”تدمير  إلى أن  مشيرا  طوال مدة مهمة رائد الفضاء،“ 
على  الهبوط  بعد  حتى  يستمر  الحمراء  الدم  خاليا 
األرض“. وتأتي الدراسة بعد تزايد اإلعالن عن رحالت 

سياحية لكوكب املريخ لألشخاص العاديني.
وتدمر  تخلق  ”أجسامنا  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
مليوني خلية دم حمراء كل ثانية على األرض، ومع ذلك، 

كان هذا املعدل أعلى بشكل ملحوظ لرواد الفضاء“.
وقالت ”جامعة أوتاوا“ الكندية في بيان : ”القياسات 
التي تم إجراؤها بعد عام واحد من وصول رواد الفضاء 
إلى األرض، أظهرت أن الدمار ال يزال أكثر ٪30 مما كان 

عليه قبل رحلتهم“.
وأضافت: ”تمكن العلماء من قياس الدمار باستخدام 
كميات  بقياس  قاموا  حيث  حديًثا،  املطورة  تقنيتهم   
صغيرة من أول أكسيد الكربون في عينات التنفس من 
رواد الفضاء، والحظوا أنه كلما تم تدمير جزء من صبغة 
خاليا الدم الحمراء يسمى الهيم، يتم إنتاج جزء من أول 

أكسيد الكربون“.
مادة  مع  الحديد  ارتباط  من  ”الهيم“  ويتركب 
الحمراء،  الدم  كرات  تتكسر  وعندما  ”البروتوبورفني“، 

فإن الهيموجلوبني يتحلل إلى ”هيم“ و“جلوبني“.
ووظيفة هذا الجزء تقوم على الحديد، حيث إنه قادر 
على الربط بني وجود انعكاس األكسجني، واستخدامه 
لنقل اإللكترونات في الجهاز التنفسي، والحد من أنواع 
األكسجني التفاعلية أو النقل في الدم ”الهيموجلوبني“ 

أو تخزينها في العضالت ”امليوجلوبني“.
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�لتل�ث �لكيميائي يف ك�كبنا جتاوز �حلدود
أعلن علماء مركز ستوكهولم للتنمية املستدامة، 
أن التلوث الكيميائي في العالم يشكل خطورة على 

البشر.
وتشير صحيفة   The Guardian، إلى أنه وفقا 
لعلماء مركز ستوكهولم، وصل التلوث إلى مستوى 
البيئية  النظم  استقرار  على  كبيرة  خطورة  يشكل 

الطبيعية.
البالستيكية  املواد  تشكل  للخبراء،  ووفقا 
وأكثر من 3500 مادة كيميائية صناعية، بما فيها 
املبيدات واملركبات الصناعية واملضادات الحيوية، 
مصدر قلق دائما. فقد تجاوز التلوث »حدود كوكب 
النظم  استقرار  حدود  إلى  تشير  التي  األرض« 
فمثال  عام.   10000 مدى  على  الطبيعية  البيئية 
لبقاء  الضرورية  الحشرات  على  تقضي  املبيدات 

النباتات والحيوانات التي تتغذى عليها.
ومنذ عام 1950، تضاعف إنتاج املواد الكيميائية 
50 مرة، و وفقا للتوقعات سوف يتضاعف بحلول 
عام 2050 ثالث مرات أخرى. كما أن وتائر انبعاث 
تتجاوز  املحيط  الوسط  إلى  السامة  املركبات 

حدودها اآلمنة للنظم البيئية الطبيعية.
أن  من  الرغم  على  أنه  إلى  العلماء،  ويشير 

إال   ، كاملة  غير  املركبات  من  العديد  عن  البيانات 
كوكب  »حدود  تجاوزت  أنها  إلى  تشير  األدلة  أن 

األرض« .
وتجدر اإلشارة، إلى أن حدود التلوث الكيميائي 

وفقا  التي  أحد خمسة حدود،  األرض، هي  لكوكب 
للخبراء تم تجاوزها. والحدود األخرى هي االحترار 
التنوع  فقدان  و  البرية  املوائل  وتدمير  العاملي 

البيولوجي والتلوث بالفوسفور والنتروجني.

�إيل�ن م��سك:  �نخفا�س عدد �سكان �لأر�س ي�ؤدي  �إلى �إثارة �لف��سى!
يوم  من  صارخا  موسك تحذيرا  إيلون  أرسل 
من أن  القيامة، حيث يخشى رئيس شركة »تسال« 

يؤدي انخفاض عدد السكان إلى إثارة الفوضى.
االجتماعي  التواصل  وسائل  موسك  واستخدم 
»يجب  »تويتر«:  للتعبير عن مخاوفه. وكتب على 
وإذا  السكاني«.  االنهيار  من  أكثر  قلقني  نكون  أن 
لم يكن هناك عدد كاف من الناس على األرض، فلن 
ذلك  ويأتي  للمريخ.  يكفي  ما  بالتأكيد  هناك  يكون 
خطة رئيسية  بعد أن وضع رئيس »سبيس إكس« 

الستعمار الكوكب األحمر.
من  وقال موسك في ديسمبر إنه »واثق للغاية« 
املريخ  على  بالبشر  ستهبط  إكس«  »سبيس  أن 
2026. وأضاف: »الشيء املهم هو أن  عام  بحلول 

نؤسس املريخ كحضارة ذاتية االكتفاء«. ويبدو أن 
تلك النغمة قد تغيرت بعد تحذير يوم القيامة.

من  العديد  في  التكنولوجيا  عبقري  وشارك 
الدراسات التي أشارت إلى انخفاض عدد السكان.

الصحية  القياسات  معهد  في  باحثون  وأظهر 
الخصوبة  معدل  أن  واشنطن  بجامعة  والتقييم 
في   2.4 إلى  تقريبا  النصف  إلى  انخفض  العاملي 
عدد  متوسط    هو  الخصوبة  ومعدل   .2017 عام 
العدد  انخفض  وإذا  املرأة.  تلدهم  الذين  األطفال 
إلى أقل من 2.1، فهذا يعني أن حجم السكان يبدأ 
في االنخفاض. وتوقع باحثو جامعة واشنطن أن 
 1.7 من  أقل  إلى  ستنخفض  الخصوبة  معدالت 
بحلول عام 2100. ومن املتوقع أن تشهد 23 دولة، 

بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا واليابان والبرتغال، 
انخفاضا في عدد سكانها بأكثر من النصف.

بي  لـ«بي  موراي  كريستوفر  البروفيسور  وقال 
سي« إن هذا »مذهل«. وهذه ليست الدراسة املقلقة 
الوحيدة التي شاركها موسك مع ما يقرب من 80 
مليون متابع. كما نشر تقرير فيدرالي أمريكي أظهر 
أن عدد سكان البالد انخفض بنسبة أربعة باملائة 

في عام 2020 مقارنة بالعام السابق.
لكل  والدة   55.8 العام  الخصوبة  معدل  وبلغ 
عاما،  15 و44  أعمارهن بني  1000 امرأة تتراوح 

وهو ما يمثل انخفاضا قياسيا.
»هذه  الصحي:  لإلحصاء  الوطني  املركز  وقال 
ينخفض    التي  التوالي  على  السادسة  السنة  هي 
بمتوسط     ،2014 في  زيادة  بعد  املواليد  عدد  فيها 
 .»1979 منذ  للمواليد  عدد  أقل  وهو  %2 سنويا، 
قد  املواليد  معدالت  انخفاض  أن  حني  في  ولكن 
يكون خبرا سيئا بالنسبة ملوسك، إال أنه قد ال يكون 

بالضرورة خبرا سيئا للحياة على األرض.
رون  الديموغرافيا  عالم  بقيادة  دراسة  وأظهرت 
املعيشة  مستويات  أن  كاليفورنيا  جامعة  من  لي، 

تتعزز عندما ينخفض   معدل الخصوبة.
اإلجمالي  املحلي  الناتج  أن  دراسته  ووجدت 
للفرد يكون أعلى عندما تنخفض الخصوبة إلى ما 
دون مستوى اإلحالل )حوالي 2.1 والدة لكل امرأة( 

- إلى 1.6 أو حتى أقل.
ولكن عندما تكون الخصوبة أعلى بكثير أو أقل 
بكثير من ذلك، تنخفض جودة الحياة مرة أخرى، 

وفقا للي.
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خاليلوزيت�ش يرى �أن قرعة 
�لمونديال جنبت �لمنتخب 

�لوطني مو�جهات ملتهبة
في  السبت  يوم  خاليلوزيتش،  وحيد  الوطني،  الناخب  قال 
ياوندي، إن حظوظ المنتخب الوطني المغربي ونظيره للكونغو 
الديموقراطية تبقى متساوية في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم ) قطر 2022(.
ففي قراءته لنتائج قرعة الدور الحاسم من التصفيات االفريقية 
لمونديال قطر 2022، التي جرت أول أمس السبت، ووضعت المغرب 
في مواجهته منتخب الكونغو الديموقراطية، أوضح خاليلوزتش، 
في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، 
»إن منتخب الكونغو الديمقراطية فريق جيد، والمباراة ستجري 

بحظوظ متساوية بين الطرفين، 50 في المائة لكل منتخب«.
التصفيات  من  الحاسم  الدور  قرعة  أن  وأضاف خاليلوزيتش 
المغرب  »جنبت   ،)2022 )قطر  العالم  لكأس  المؤهلة  األفريقية 

بعض المواجهات الملتهبة.«
الحالي، يركز  الظرف  أنه، في  وشدد في ختام تصريحه على 
على مواجهة المنتخب الوطني المغربي مع نظيره الماالوي، يوم 
إلى  مشيرا  لألمم،  افريقيا  كأس  نهائي  ثمن  برسم  الثالثاء،  غد 
أنه سيكون لديه الوقت، بعد ذلك، للتفكير في مباراة األسود ضد 

الكونغو الديمقراطية.
وينتظر أن يجرى لقاء الذهاب بين المغرب والكونغو الديمقراطية، 
بميدان هذا األخير، يوم 21 مارس المقبل، في ملعب »الشهداء«، 
بالعاصمة كينشاسا، على أن تجرى مباراة اإلياب، بعد أسبوع، 

في المغرب.

حكيمي وبوفال �شمن �لت�شكيلة 
�لمثالية لدور �لمجموعات

ضمت التشكيلة المثالية لدور المجموعات من نهائيات كأس 
الكاميرون، التي كشفت عنها  األمم اإلفريقية الجارية حاليا في 
الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم يوم السبت، كال من الدوليين 

المغربيين أشرف حكيمي و سفيان بوفال.
واختارت اللجنة التقنية المكلفة بتتبع أداء الالعبين في مباريات 
كأس إفريقيا لألمم، الظهير األيمن أشرف حكيمي والمهاجم سفيان 
بوفال ضمن التشكيلة المثالية، إلى جانب تسعة العبين آخرين 
من منتخبات مختلفة، نظير األداء الجيد الذي بصما عليه خالل 

الدور األول.
وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي )مصر(
الدفاع: أشرف حكيمي )المغرب( – تروس إيكونغ )نيجيريا( – 

أحمد حجازي )مصر( – غيسالين كونان )كوت ديفوار(.
مودو  يفيس بيسوما )مالي( –  نابي كيتا )غينيا( –  الوسط: 

بارو )غامبيا(
الهجوم: سفيان بوفال )المغرب( – فينسينت أبو بكر )الكاميرون( 

– سيمون موسيس )نيجيريا(

حكم بوروندي لمبار�ة
�لمغرب وماالوي

عينت لجنة التحكيم، التابعة للكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، 
الحكم الدولي البوروندي، باسيفيك ندابيها، لقيادة مواجهة الغد 
بين الفريق الوطني المغربي ونظيره الماالوي، برسم ثمن نهائي 
كأس أمم إفريقيا، في حين سيتكلف التونسي هيثم قيراط بمتابعة 

غرفة تقنية الفيديو، بمساعدة الكيني بيتر واويرو.

جزر �لقمر تو�جه �لكاميرون
من دون حر��ش مرمى

يواجه منتخب جزر القمر وضعا معقدا عشية مواجهة الكاميرون 
المضيفة في الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، 
19 في   – 12 حالة إيجابية بكوفيد  إثر اكتشاف  يومه االثنين، 
صفوف بعثة الفريق، من بينهم الحارسان الوحيدان المتاحان، 

بحسب ما أعلن اإلتحاد المحلي.
وأفاد االتحاد القمري »عن وجود 12 حالة إيجابية في المنتخب، 
من بينهم المدرب أمير عبدو، باإلضافة إلى الحارسين الوحيدين 

المتاحين مؤيد أوسيني وعلي أحمد«.
وحقق منتخب جزر القمر إنجازا تاريخيا في مشاركته األولى 
على اإلطالق بالمسابقة القارية، بعد تأهله إلى األدوار اإلقصائية، 

إثر حلوله ثالثا في المجموعة الثالثة خلف المغرب والغابون.
وذكر االتحاد القمري أن »الحارس الثالث في تشكيلة المنتخب 
يعاني من إصابة«، األمر الذي يترك المنتخب المغمور ال يملك أي 

العب في هذا المركز الحساس.
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أسفرت قرعة الدور الحاسم من التصفيات اإلفريقية المؤهلة 
لمونديال قطر 2022 لكرة القدم، التي جرت مساء أول أمس السبت، 
المغربي  المنتخب  مواجهة  عن  الكاميرونية،  دواال  مدينة  في 

لنظيره للكونغو الديموقراطية. 
 21 بين  ما  الفترة  واإلي��اب خالل  الذهاب  مبارتا  وستجرى 
و29 مارس المقبل، علما بأن مباراة الذهاب ستقام في الكونغو 

الديموقراطية ومباراة اإلياب في المغرب.
الذهاب  لقاء  برمجة  الديمقراطية عن  الكونغو  اتحاد  وأعلن 
أن  على  مارس،   21 يوم  كينشاسا  بالعاصمة  الشهداء  بملعب 

تجرى مباراة الذهاب بعد أسبوع.
وسبق للمنتخب الوطني أن واجه نظيره للكونغو الديموقراطية 
في 13 مناسبة، عاد الفوز فيها للمغرب في 4 مباريات، بينما 
فازت الكونغو الديموقراطية في 3 مناسبات وتعادل المنتخبان 

في 6 مواجهات.
ويبقى أقوى انتصار للعناصر الوطنية على منتخب الكونغو 
قد سجل يوم 29 غشت من سنة  الديمقراطية )الزايير سابقا( 
1996 بسطات، وكان بسبعة أهداف دون مقابل في لقاء ودي، 
09 دجنبر من سنة  أثقل هزيمة كانت بثالثة نظيفة يوم  فيما 

1973، في تصفيات مونديال 1997.  

وكشفت القرعة، التي جرت على هامش نهائيات كأس إفريقيا 
قوية حيث  مواجهات  عن  الكاميرون،  في  حاليا  المقامة  لألمم 
سيواجه منتخب مصر نظيره السينغالي، ويستضيف منتخب 
نظيره  غانا  منتخب  ينازل  فيما  الجزائري،  نظيره  الكاميرون 

النيجيري، ومنتخب مالي منتخب تونس. 
للمرحلة  عربية،  أربعة  بينها  ،من  منتخبات   10 وتأهلت 
المونديال، بعدما تصدرت مجموعاتها في  النهائية لتصفيات 
دور المجموعات بالتصفيات، حيث تم توزيعها على مستويين، 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أصدره  الذي  التصنيف  على  بناء 

)فيفا( في نونبر الماضي.
وضم المستوى األول منتخبات السينغال والمغرب والجزائر 
وتونس ونيجيريا، في حين تشكل المستوى الثاني من منتخبات 

مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون ومالي و غانا.
وكان الفريق المغربي قد بصم على مشوار متميز خالل تصفيات 
إذ   ،2022 بقطر  العالم  وكأس  بالكاميرون  لألمم  إفريقيا  كأس 
الكاملة  العالمة  الذي حقق  العالم  الوحيد في  المنتخب  يعتبر 
بالفوز في ست مباريات متتالية خالل الدور األول من تصفيات 

المونديال المقبل.
وتصدر أسود األطلس سبورة الترتيب في المجموعة التاسعة، 

بعد فوزه ذهابا وإيابا، خالل المرحلة األولى من التصفيات المؤهلة 
 )2 و)3 –  لنهائيات كأس العالم، على كل من السودان )2-0( 
وغينيا كوناكري )3 – 0(  و )3 – 0(  وغينيا بيساو )5 – 0( 

و)4 – 0( وجمع 18 نقطة.
وسجل هجوم المنتخب الوطني 20 هدفا وتلقى هدفا واحدا 
المنتخب  هدافي  رأس  على  ويأتي  الغيني،  المنتخب  من  فقط 
المغربي أيوب الكعبي برصيد5 أهداف وريان مايي بأربعة أهداف.

وقد مكنت هذه النتائج اإليجابية المنتخب الوطني من تحسين 
ترتيبه عالميا وإفريقيا وعربيا، إذ ارتقى خالل الشهر الجاري 
إلى الرتبة 28 عالميا طبقا للتصنيف المعتمد من قبل »الفيفا«، 
إفريقيا  الثانية  الرتبة  وبلغ  نقطة   1525.5 على  بعد حصوله 
وراء المنتخب السينغالي، وظل متقدما على منتخبات تونس 

والجزائر ونيجيريا.
وجاءت نتيجة القرعة على الشكل التالي:

مصر – السنغال 
الكاميرون – الجزائر 

غانا – نيجيريا 
الكونغو الديموقراطية – المغرب 

مالي – تونس 

�لمنتخب 
�لوطني في 

�شيافة �لكونغو 
�لديمقر�طية 

ومو�جهات 
حارقة لباقي 

�لممثلين 
�لعرب

أ-عبد العاطـــي

عرفت المباراة التي جمعت رجاء بني مالل بالملعب 
الشرفي ببني مالل بضيفه الرسينغ البيضاوي، برسم 
الدورة 16 من البطولة االحترافية الثانية أحداثا مثيرة 

ليلة قبل انطالقها.
أحد العبيه،  الزائر من مشاركة  الفريق  فقد حرم 
الذي تم اعتقاله من طرف أمن بني مالل، بناء على 

مذكرة بحث من طرف أمن الرباط بتهمة إصداره أربع 
شيكات بدون رصيد بقيمة ستة ماليين سنتيم. الالعب 
إلى  لتسليمه  الرباط  إلى مدينة  ترحيله  تم  المعتقل 

مصالحها األمنية.
لقي  فقد  م��ن��ف��ردة،  تأتي  ال  المشاكل  أن  وبما 
الرجاء  مسؤولي  إقناع  في  كبيرة  صعوبات  ال��راك 
الخاصة  الطبية  التحليالت  الئحة  بقبول  الماللي 
خلو  تضمنت  والتي  العبيه،  بكوفيد19 لمجموع 
كانت  اثنين  عدا العبين  ما  كوفيد  من  الالعبين  جل 

تحليالتهما إيجابية، ولم يتم استدعاؤهما للمباراة. 
لكن الالئحة كانت مصحوبة بشهادة طبية من طرف 
دخول  وجوب  على  تنص  والتي  المشرفة،  الطبيبة 
الالئحة في  المسجلة أسماؤهم في  الالعبين  جميع 
تاريخ 20 يناير  منذ  أيام  عشرة  لمدة  صحي  حجر 
الجاري، باعتبارهم مخالطين. مما دفع المدير اإلداري 
للفريق الماللي إلى تسجيل اعتراض تقني على ذلك. 
بدورهم مسؤولو الفريق الزائر سجلوا اعتراضا 
تقنيا يهم عدم وجود طبيب في الئحة المباراة للفريق 

الطبيب  بإصابة  ذلك  المالليين  تبرير  رغم  الماللي، 
المعني بكورونا ودخوله في حجر صحي.

الفريق الماللي بدوره تلقى يوما قبل إجراء المباراة 
خبرا سيئا من الجامعة، يفيد بأنه محروم من القيام 
بتعاقدات مع العبين جدد في هذا المركاتو بقرار من 
االتحاد الدولي فيفا بسبب عدم تسديد ديون عالقة 
بذمته، تهم الالعب السابق للفريق البوركينابي عبدول 
غيرو، الذي انتقل إلى دوري دولة فيتنام وقام مدير 
أعماله برفع دعوى ضد فريق عين أسردون إلى الفيفا 

عن طريق محامي تونسي بخصوص مستحقاته المالية 
البالغة 28 مليون سنتيم. 

وقد قرر المكتب المسير للفريق اإلسراع بتسديدها 
أحدهما  اثنين،  إفريقيين  العبين  مع  التعاقد  بهدف 
حارس مرمى وكذا بلعروسي القادم من نهضة الزمامرة.

أحداث مقلقة سبقت هذه المباراة وكان تأثيرها 
متواضعا  كان  الذي  التقني  المستوى  على  واضحا 
حسب تصريحي مدربي الفريقين والتي انتهت بفوز 

الفريق الماللي بهدف واحد.

اعتقال العب وتسجيل اعتذارين بسبب كوفيد حدثان سبقا مباراة الرجاء الماللي والراك

�لمنتخب �لوطني ينهي تح�شير�ته لمو�جهة ماالوي ووحيد 
يك�شف �ليوم عن مدى جاهزية العبيه

إ - العماري

ينهي المنتخب الوطني المغربي يومه االثنين 
تحضيراته لمواجهة ماالوي، يوم غد الثالثاء، بداية 
من الثامنة ليال بملعب أحمدو أحيدجو بالعاصمة 
الكاميرونية ياوندي، برسم ثمن نهائي كأس أمم 

إفريقيا.
ومن المقرر أن يستغل الناخب الوطني وحيد 
خاليلوزتش هذه الحصة التدريبية، التي ستنطلق 
في تمام الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، الذي 
يوافق التوقيت المغربي، لوضع اللمسات األخيرة 
على المجموعة التي سيدخل بها مواجهة الغد، 
حيث سيشتغل على الجانبين التكتيكي والتقني.

من  بداية  سيعقد  خاليلوزيتش  وحيد  أن  كما 
الواحدة زواال ندوة صحافية سيجيب خاللها على 
كافة التساؤالت، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالحالة 
الصحية لالعبين، علما بأنه أعطى تعليمات صارمة 
لكافة المرافقين للمنتخب الوطني، وعلى رأسهم 
الخلية اإلعالمية، بعدم الرد أو التعليق على أي 
خبر تناول موضوع الفريق الوطني، مشددا على 
أنه الوحيد الذي يتوفر على حق الرد، ويكون ذلك 

بشكل رسمي في اللقاءات اإلعالمية.
حصته  السبت  يوم  الوطني  الفريق  وخاض 
تدريبية مغلقة، عرفت غياب كل من حارس المرمى 

ياسين بونو، وأشرف حكيمي، وفيصل فجر، هذا 
األخير يحتمل جدا أن يكون قد أصيب بفيروس 

كورونا.
وكان المنتخب الوطني قد أجرى الجمعة، بعدما 
حصتين  كراحة،  الخميس  يوم  الالعبون  ُمنح 
تدريبيتين استعدادا لمباراة ماالوي، كانت األولى 

والنصف،  العاشرة  من  بداية  وجرت  صباحية، 
وشهدت مشاركة جميع األسماء باستثناء فيصل 
فجر، فيما أجرى سفيان الكوش تدريبا فرديا، بينما 
 جرت الحصة المسائية بداية من الخامسة والنصف.
ريان  المهاجم،  عودة  الحصتين  هاتين  وشهدت 
مايي، إلى أجواء التداريب الجماعية، بعد غياب 

اإلصابة  بسبب  األول��ى  الثالث  المباريات  عن 
المنافسات. ان��ط��الق  قبل  لها  ت��ع��رض   ال��ت��ي 
التأهل  بطاقة  قد حجز  المغربي  المنتخب  وكان 
محتال  ل��ألم��م،  إفريقيا  ك��أس  نهاية  ثمن  إل��ى 
نقاط  سبع  برصيد  الثالثة،  المجموعة  ص��دارة 
وجزر   ،)0  –  1( غانا  على  فوزين  من  حصدها 
.2  –  2 الغابون  مع  وت��ع��ادل   ،)0  –  2(  القمر 

أما منتخب ماالوي فقد احتل المركز الثالث في 
المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد خسارته 
مع  وتعادله  زيمبابوي  على  وف��وزه  غينيا  أمام 

منتخب السنغال. 
الوطني،  المنتخب  مهاجم  مايي،  ريان  وقال 
إن كافة الالعبين عازمون على بذل أقصى ما في 
جهدهم في لقاء الغد، وبالتالي تحقيق نتيجة ترضي 

الجماهير المغربية.
وأشار مايي، في تصريح لموقع الجامعة، إلى 
أن المجموعة الوطنية تتطلع إلى تخطي عقبة هذا 
الدور، مشددا على أن كافة الالعبين يعون جيدا 
الملقاة على عاتقهم، ويريدون  حجم المسؤولية 

أن يكونوا في مستوى التطلعات والطموحات.
وفي موضوع ذي صلة، تقرر بموجب تنسيق 
بين السفارة المغربية في الكاميرون والمسؤولين 
مجانية  تذاكر  منح  الوطني،  المنتخب  بعثة  عن 
للجالية المغربية المقيمة في الكاميرون، لحضور 
هذه المباراة، حيث يتوقع حضور جماهيري قوي.

رجاء بني مالل يحقق الفوز    تصوير عيلول

تصفيات مونديال 2022

من آخر مواجهة جمعت الفريق الوطني بالكونغو الديمقراطية

من الحصة 
التدريبية 

التي خاضها 
الفريق 

الوطني يوم 
الجمعة

برنامج اليوم
االثنني  

غينيا – غامبيا........................................................)س17.00(
الكاميرون – جزر القمر..............................................)س20.00(
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التحريات األولية استبعدت أن 
يكون سببه مرض ما

اأون�سا: اختفاء النحل ببع�ض املناطق 
مرتبط باأ�سباب تتدخل فيها عوامل 

مناخية وبيئية وبيولوجية 

الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  أكد 
)أونسا( أن اختفاء النحل من املناحل ببعض املناطق هو ظاهرة 
جديدة، مشيرا إلى أن التحريات األولية استبعدت أن يكون سببها 

مرض ما.
الحالة  تتبع  إطار  في  أنه  الجمعة،  بالغ  في  املكتب،  وأوضح 
الصحية للمناحل على الصعيد الوطني وعلى إثر اكتشاف ظاهرة 
اختفاء طوائف النحل عند بعض املربني ببعض املناطق، قام على 
امليدانية  بالتحريات  اإلقليمية،  البيطرية  مصالحه  عبر  الفور، 
النحل،  لتربية  املغربية  البيمهنية  الفيدرالية  ممثلي  مع  بتعاون 
والعمل  املسبوقة  غير  الظاهرة  هذه  انتشار  مدى  على  للوقوف 
على تحديد العوامل املسببة لظهورها.  وأبرز أن النتائج األولية 
للزيارات امليدانية املكثفة التي قامت بها الفرق التابعة للمصالح 
البيطرية اإلقليمية لحوالي 23.000 خلية نحل بمختلف العماالت 
واألقاليم، خلصت إلى أن اختفاء النحل من املناحل ظاهرة جديدة 
ذاته،  املصدر  وحسب  متفاوتة.  بدرجات  املناطق  بعض  تشمل 
خاليا  على  أجريت  التي  املخبرية،  التحاليل  نتائج  استبعدت 
الذي  هو  النحل  يصيب  ما  مرضا  يكون  بأن  والحضنة،  النحل 

تسبب في حدوث ظاهرة اختفاء النحل في بعض املناطق.
كما تواصل مصالح )أونسا(، يضيف البالغ، القيام بالتحريات 
من  املتدخلني  مختلف  مع  بتنسيق  الالزمة  امليدانية  والدراسات 

أجل معرفة األسباب والعوامل املساعدة لهذه الظاهرة.
أيضا  تعرف  التي  الظاهرة  هذه  أن  إلى  )أونسا(  وأشارت 
بأوروبا  أخرى  بدول  أيضا  لوحظت  قد  النحل«  »بانهيار خاليا 
تم  التي  والدراسات  األبحاث  أن  معتبرة  وإفريقيا،  وأمريكا 
أسباب  بوجود  الظاهرة  هذه  ربطت  الصدد  هذا  في  إجراؤها 
متعددة تتدخل فيها مجموعة من العوامل خاصة منها املرتبطة 
كقلة  والبيئية  املطرية،  التساقطات  كقلة  املناخية  بالظروف 
والطرق  للمناحل  الصحية  بالحالة  املتعلقة  والظروف  املراعي، 

الوقائية املتبعة. 

مركز كندي ي�سائل الأمم املتحدة ب�ساأن جتنيد الأطفال 
يف خميمات تندوف ومنظمة اأمريكية تندد

في  ومقره  »بوليسانس«،  الكندي  التفكير  مركز  ساءل 
أوتاوا، منظمة األمم املتحدة بشأن مصير األطفال-الجنود 
أن  مؤكدا  الجزائر،  غرب  جنوب  تندوف،  معسكرات  في 
تجنيدهم العسكري من قبل مليشيات »البوليساريو« يعد 

»جريمة حرب«.
وقال مدير مركز التفكير، عبد القادر الفياللي، في رسالة 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الخاصة  املمثلة  إلى  وجهها 
»إنه  غامبا،  فيرجينيا  املسلح،  والنزاع  باألطفال  املعنية 
أصبح واضحا أننا نواجه عملية تجنيد ممنهجة« يتعرض 

لها األطفال على أيدي انفصاليي »البوليساريو««.
لألمم  العام  لألمني  الشخصي  املبعوث  أن  إلى  وأشار 
خالل  استقباله،  تم  ميستورا،  دي  ستيفان  املتحدة، 
زيارته ملخيمات تندوف، من قبل األطفال الجنود املفترض 

تواجدهم في املدارس.
االستعراضات  من  استيائه  عن  التفكير  مركز  وأعرب 
العسكرية في تندوف بمناسبة هذه الزيارة، حيث أصيب 
فيديو  مقاطع  خالل  من  »بالصدمة«  الدولي  املجتمع 
زيا  يرتدون  صغار  أطفاال  تظهر  صادمة  سيلفي  وصور 
أن  على  قاطع«  بـ«دليل  يتعلق  األمر  أن  مؤكدا  عسكريا، 
األطفال على  بتلقني وتجنيد هؤالء  تقوم  »البوليساريو« 

التراب الجزائري، في تحد صارخ للقانون الدولي.
وأشار إلى أن منظمات املجتمع املدني لطاملا أعربت عن 
مخاوفها بشأن هذه االنتهاكات لحقوق األطفال التي تمتد 

على مدى عدة سنوات.
املتحدة ونظام  األمم  أنه وفقا التفاقيات  املركز  وسجل 
األمر  فإن  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما 
و»جريمة  إنساني«  غير  و»عمال  دولية«  »جريمة  يعتبر 
قبل  من  لألطفال  العسكري  التجنيد  أن  موضحا  حرب«، 

»البوليساريو« ليس وليد اليوم.
وأشار املعهد، في رسالته إلى األمم املتحدة، إلى أن هذه 
األطفال  انتزاع  تم  عندما   1982 عام  إلى  تعود  الظاهرة 
الجزائري  التراب  على  تندوف  مخيمات  في  آبائهم  من 

من  أكثر  أن  الكوبية، مضيفا  الجزر  إلى  قسرا  وإرسالهم 
8000 طفل صحراوي »عاشوا الجحيم خالل هذه الظروف 

غير اإلنسانية«.
كاملة  قائمة  نشر  إلى  »بوليسانس«  معهد  دعا  كما 
تندوف  مخيمات  في  »الجسيمة«  االنتهاكات  ملرتكبي 
على  القاطعة  الدالئل  تراكم  إلى  مشيرا  بالجزائر، 
األطفال. على  الجماعات  هذه  تمارسها  التي   االعتداءات 

أداة  وجود  الضروري  من  أنه  اعتبر  السياق،  هذا  وفي 
النزاعات  في  األطفال  حماية  لتعزيز  وفعالة«  »قوية 
املسلحة واملساءلة عن االنتهاكات التي يتعرضون لها في 

جميع أنحاء العالم وفي مخيمات تندوف.
إنترناشنال(  تشيلدرن  ذي  )تيتش  منظمة  نددت  كما   
وتوظيف  بتجنيد  السبت،  يوم  األمريكية،  الحكومية  غير 
االنفصالية  لـ»البوليساريو«  مليشيات  من طرف  األطفال 

بمخيمات تندوف )جنوب غرب الجزائر(.
هوف،  نانسي  الحكومية،  غير  املنظمة  رئيسة  وأكدت 

تواصل  إنترناشنال(  تشيلدرن  ذي  )تيتش  »منظمة  أن 
الهيئات  إلى  يلجؤون  الذين  أولئك  جانب  إلى  وقوفها 
بالبوليساريو لتوظيفها  للتنديد  األممية لحقوق اإلنسان 
تندوف  مخيمات  في  كجنود  لألطفال  واستخدامها 

بالجزائر«.
أن  إلى  صحفي،  بيان  في  املنظمة،  وأشارت 
اي  دون  من  تعمل  »البوليساريو«  ميليشيات 
املخميات. هذه  في  األطفال  أدمغة  غسل  على   عقاب 
عدة  في  تندوف  مخيمات  زرت  »باعتباري  هوف  وقالت 
مناسبات، فقد وقفت عن كثب على ما يتعرض له األطفال 
هناك من غسل للدماغ من طرف »البوليساريو««، مشيرة 
إلى أنه يتم تلقني هؤالء األطفال »كراهية أي شخص أو 

طرف يعارضهم«.
إنترناشينال(  تشيلدرن  ذي  )تيتش  رئيسة  وأضافت 
هؤالء  »البوليساريو«  أن تجند  »ليس من املستغرب  أنه 

األطفال أنفسهم كجنود«.

تاأجيل القمة العربية التي كان 
من املرتقب اأن ت�ست�سيفها اجلزائر

أعلن حسام زكي، مساعد األمني العام لجامعة 
أن  املرتقب  العربية  القمة  أن  العربية،  الدول 
قبل شهر  تتم  أن  يمكن  ال  الجزائر  تستضيفها 
رمضان املقبل، بعد أن كان مقررا لها أن تنعقد 
الرئيس  ذلك  أعلن عن  املقبل، كما  نهاية مارس 
الجزائري عبد املجيد تبون في وقت سابق هذا 

العام.
وأوضح حسام زكي، في ختام زيارته للجزائر 
يخضع  القمة  عقد  »تاريخ  أن  األسبوع،  هذا 
واألمني  الجزائر  بني  تجري  التي  للمشاورات 
أفضل  على  للوقوف  العربية؛  للجامعة  العام 
تاريخ يناسب جميع األطراف؛ لضمان مشاركة 
أكبر قدر ممكن من القادة العرب، ال سيما في ظل 
الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا 
احترازية«.  إجراءات  تستدعي  تزال  ال  التي 
قد  تبون،  املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  وكان 
أعلن في الثامن من نونبر املاضي، خالل إشرافه 

على اجتماع نظمته الرئاسة مع رؤساء البعثات 
الدبلوماسية، أن بالده ستحتضن القمة العربية 
عام  منذ  تأجيلها  بعد   2022 مارس  في  املقبلة 

2020 بسبب جائحة كورونا.
العربية  للقمة  التحضير  أن  مراقبون  ويرى 
والخالفات  التوتر  بؤر  كثرة  ظل  في  يحدث 
العربية، وأن »اجتماعا وزاريا سيعقد في مارس 
بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة«، و«خالل 
تقدم  أن  الجزائر  على  سيتعني  االجتماع،  هذا 
على  واإلدارية  البروتوكولية  االلتزامات  قائمة 
التأجيل  لم تكن ترغب في رؤية  إذا  حد سواء، 
إلى أجل غير مسمى يتحول إلى إلغاء القمة أو 

نقلها إلى دولة أخرى«.
وعقدت القمة السنوية األخيرة لجامعة الدول 
 2019 مارس  في  القادة  مستوى  على  العربية 
و2021   2020 نسختي  إلغاء  وتم  تونس،  في 

بسبب كوفيد19-. 

»يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية، فادخلي  في عبادي وادخلي جنتي«.
صدق اهلل العظيم

برزوق �سمحمد في ذمة اهلل
برزوق  ورحمته  هلل  عفو  إلى  انتقل 
الحزن  نظرات  تشايعها  سمحمد 
أخالق  من  عنه  عرف  ملا  والتأسي، 
الطاهر  جثمانه  ُووري  وقد  حميدة. 
بمقبرة الرحمة وذلك يوم 2022/01/21. 
األليمة،  املصاب  هذا  وبمناسبة 
والجيران  واألحباب  األهل  جميع  يقدم 
أبنائه:  إلى  واملواساة  العزاء  بخالص 

باقي  إلى  خالله  ومن  وأسماء   السعدية  نادية،  الرحيم،  عبد 
الفقيد  يتغمد  أن  القدير  العلي  من  راجني  والعائلة،  األسرة 
الفردوس  في  ويتقبله  جناته  فسيح  ويسكنا  رحمته،  بواسع 
ويلهم  رفيقا.  أوالئك  وحُسن  والصديقني  النبيئني  مع  األعلى 

األهل واألسرة  وسائر األحباب الصبر الجميل.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

توقيف 9 اأ�شخا�ص، من بينهم �شرطيان، ب�شبهة التورط يف التزوير 
واالرت�شاء واإف�شاء ال�شر املهني واالجتار يف املخدرات

من أجل إيجاد مخرج لألزمة التي تسببت فيها الحكومة

اجتماع مرتقب بني وزارة ال�شحة واحلماية االجتماعية وممثلي 
اأطباء القطاع اخلا�ص وامل�شحات بعد اإ�شراب 20 يناير

الطيب حم�شي: »اأوميكرون« ي�ستدعي اليقظة اأكرث من القلق 

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على 
املديرية  مصالح  وفرتها  دقيقة  معلومات  ضوء 
و21   20 يومي  الوطني،  التراب  ملراقبة  العامة 
من  أشخاص،  تسعة  توقيف  من  الجاري،  يناير 
بينهم شرطيان يعمالن باملنطقة اإلقليمية لألمن 
قضية  في  تورطهم  في  لالشتباه  وذلك  بكلميم، 
وإفشاء  واالرتشاء  واستعماله  بالتزوير  تتعلق 

السر املهني واالتجار في املخدرات.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني أنه، 
أحد  عمد  فقد  للبحث،  األولية  املعلومات  حسب 
ممثل  أنه  تثبت  وكالة  تزوير  إلى  بهم  املشتبه 
سيارة  عن  الحجز  رفع  بغرض  لشركة  قانوني 
مودعة  كانت  املذكورة  الشركة  اسم  في  مسجلة 
باملحجز البلدي، وذلك بتواطؤ مع باقي املشتبه 
بهم والشرطيني املوقوفني، مقابل مبلغ مالي تم 

تسلمه على سبيل الرشوة.

وأضاف املصدر ذاته أن األبحاث والتحريات 
التقنية املنجزة أوضحت بأن السيارة املحجوزة 
أجل  من  عنه  مبحوث  لشخص  فعليا  مملوكة 
والسرقات  والقتل  املخدرات  في  االتجار  قضايا 
رسمي  بشكل  ملكيتها  ينقل  لم  وأنه  املوصوفة، 
أوعز  من  هو  وأنه  تدليسية،  طرق  باستعمال 
لباقي املشتبه بهم لتزوير الوكالة املدلى بها لرفع 

الحجز عن السيارة.
بهم  املشتبه  جميع  إيداع  تم  أنه  إلى  وأشار 
تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث 
القضائي الذي أمرت به النيابة العامة املختصة، 
للكشف عن جميع ظروف ومالبسات هذه  وذلك 
من  واحد  كل  تورط  مستوى  وتحديد  القضية، 
كافة  ضبط  عن  فضال  املوقوفني،  األشخاص 
األفعال  هذه  ارتكاب  في  املحتملني  املتورطني 

اإلجرامية.

n وحيد مبارك

دفع إضراب 20 يناير الذي دعت إليه تنظيمات 
والذي  الخاص،  بالقطاع  صحية  ومهنية  نقابية 
عرف مشاركة حوالي 10 آالف طبيب وطبيبة على 
التدخالت  إيقاف  إلى  إضافة  الوطني،  الصعيد 
الطبية والجراحية في املصحات الخاصة، باستثناء 
الصحة  وزارة  مستعجلة،  حاالت  هّمت  التي  تلك 
التواصل  باب  فتح  إلعادة  االجتماعية  والحماية 
مع ممثلي كل من التجمع النقابي الوطني لألطباء 
الوطنية  والنقابة  الخاص  بالقطاع  األخصائيني 
الوطنية  والنقابة  الخاص  بالقطاع  العام  للطب 
ألطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات 
وجراحي  ألطباء  الوطنية  والفيدرالية  الخاصة 
أكده متدخلون  ملا  وفقا  الخاص،  بالقطاع  األسنان 
التي  الصحفية  الندوة  خالل  الهيئات  هذه  باسم 
تقنية  باعتماد  األخير  الجمعة  يوم  تنظيمها  تم 
التناظر املرئي بسبب الوضعية الوبائية التي تمر 

منها بالدنا.
ونّوه املشاركون في الندوة الصحفية بما وصفوه 

والحماية  الصحة  لوزارة  اإليجابي  »التفاعل  بـ 
االجتماعية التي عّبرت عن استعداها لعقد اجتماع 
مع ممثلي التنظيمات النقابية واملهنية التي دعت 
امللف  نقاط  لتدارس  اآلجال،  أقرب  في  لإلضراب 
حيث  بشأنها«،  املمكنة  الحلول  وبحث  املطلبي 
تنظيم  كل  عن  ممثال  تضم  للمتابعة  لجنة  تشّكلت 
واألطباء  الطبيبات  هيئة  عن  ممثل  إلى  إضافة 
في  والخبير  الشاب  الرحيم  عبد  الدكتور  الوطنية 
اقتصاد الصحة البروفيسور جعفر هيكل، وذلك إلى 
جانب كل من الدكاترة سعد أكومي، مونية أمزيان، 

حسن أفيالل، أحمد بنبوجيدة وابراهيم كراد. 
الصحية  واملهنية  النقابية  التنظيمات  وكانت 
بالقطاع الخاص قد دعت الحكومة للتحلي بالحكمة 
والنضج واملسؤولية، والعمل على تغليب املصلحة 
العامة والفضلى للوطن واملواطنني، إليجاد حلول 
ترتبط باملطالب املوجهة لها، وعلى رأسها مراجعة 
تراوح  تزال  ال  التي  الوطنية  املرجعية  التعريفة 
قيمة  وتحديد   ،2006 في  توقيعها  منذ  مكانها 
الخاص  القطاع  أطباء  الستفادة  معقولة  اشتراك 
تحديده  تم  ما  غرار  على  الصحية،  التغطية  من 
ملبدأ  إعماال  واملوثقني،  واملهندسني  للصيادلة 

املساواة.
الصحفية  الندوة  خالل  على  املتحدثون  وشّدد 
عمليا  تجسيدا  تعتبر  يناير   20 محطة  أن  على 
الخاص،  بالقطاع  الطبي  الجسم  لوحدة  وفعليا 
لخوض  ليس  الصفوف،  رّص  من  ملزيد  ودعوة 
احتجاجي  شكل  هو  اإلضراب  ألن  فقط،  إضرابات 
يؤكد على وجود عطب كبير في التواصل واإلنصات 

بني  وامللتزم  والجاد  املسؤول  الحوار  وانعدام 
غاية  ليس  أنه  كما  املتدخلني،  ومختلف  الشركاء 
تطوير  في  كذلك  للمساهمة  ولكن  وسيلة،  وإنما 
وتجويد املنظومة الصحية بما يجيب عن انتظارات 
املواطنني من جهة واملهنيني من جهة ثانية، ويمّكن 
االجتماعية  الحماية  لورش  السليم  التنزيل  من 

امللكي وعلى رأسه تعميم التغطية الصحية.

الطيب  الصحية،  والنظم  السياسات  في  والخبير  الطبيب  أكد 
أوميكرون  ملتحور   )BA.2( الصنف  أن  السبت،  أمس  حمضي،أول 

يستدعي، حسب املعارف واملعطيات املتاحة، اليقظة أكثر من القلق.
مستمرة،  الجائحة  أن  طاملا  أنه  إلى  له  مقال  في  حمضي  وأشار 
فإن الوسيلة الوحيدة لتجنب املفاجآت غير السارة تظل هي التلقيح 
 BA.2 الفرعي  الصنف  أن  مبرزا  الحاجزية،  التدابير  واحترام 
صنف فرعي من  ألوميكرون ليس متحورا جديدا في حد ذاته، ولكنه« 

نفس ساللة أوميكرون«.
وحسب الخبير، فإن العلماء يشتبهون في كون هذا الصنف الفرعي 
شديد  نفسه  هو  والذي  األصلي،  أوميكرون  من  لالنتقال  قابلية  أكثر 
العدوى بالفعل ومسؤول عن هذه املوجات الكبيرة التي تضرب العديد 

من البلدان.
وذكر بأنه تم اكتشاف هذا الصنف الفرعي ألول مرة في الصني في 
31 دجنبر لدى رجل عائد من الهند ، وهو موجود بالفعل اليوم في أكثر 
من 40 دولة بما في ذلك إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية وكندا 
والدنمارك وأستراليا وجنوب إفريقيا وبريطانيا وفرنسا، مضيفا أن 

هذا االنتشار العاملي هو أول مؤشر على قابليته العالية لالنتقال.
إلى  حمضي  أشار  الفرعي،  الصنف  هذا  بانتشار  يتعلق  ما  وفي 
أنه في الدنمارك ، ضاعف معدله بأكثر من الضعف في أقل من ثالثة 

أسابيع، حيث انتقل من 20 في املائة إلى 45 في املائة من املتحورات 
املشخصة. 

الدنمارك  »في الوقت الذي كان يجب أن تشهد فيه  أنه  وأشار إلى 
تباطؤا ملوجة أوميكرون، استؤنفت فجأة، وبالتأكيد تحت تأثير الصنف 
الفرعي BA.2 »، معتبرا أن العلماء يعتقدون أيضا أن استمرار املوجة 

في فرنسا بما يتجاوز التوقعات ربما يكون مرتبطا بهذا الصنف.
وقال إن املالحظات املبكرة لتطور الوضع الوبائي في الهند، التي 
الدنمارك، حيث أصبح الصنف األكثر  BA.2 بها، وفي  يشتبه ظهور 

انتشارا، تشير إلى أن خطورته ستكون مماثلة لخطورة أوميكرون. 
وأضاف أنه رغم أن ال شيء مؤكد حتى اآلن، فإن مقاومة اللقاحات 
في  املسجلة  تلك  عن  تختلف  لن  عدوى سابقة،  من  املكتسبة  واملناعة 

حالة أوميكرون.
هذا  بأن  تقول  التي  املعطيات  تأكدت  إذا  أنه  إلى  حمضي  وأشار 
الصنف الفرعي أسرع في العدوى من أوميكرون، فإنه سينتشر على 

مستوى العالم في غضون بضعة أسابيع.
وخلص إلى أن ظهور هذا الصنف الفرعي يذكر بحقيقة أن الوباء 
ما يزال قائما، وال يمكن القول إنه أصبح جزءا من املاضي إال عندما 
التدابير  واحترام  اليقظة  بفضل  وبائية  بطريقة  االنتشار  عن  يتوقف 

الطيب حمضيالحاجزية الفردية والجماعية والتلقيح على نطاق واسع.
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عندما ت�سبح وكالة 
الأنباء الفرن�سية �سد 

تيار الأمم المتحدة

في الوقت الذي جدد فيه المجتمع الدولي وصله باألمل في 
إيجاد حل سياسي للنزاع اإلقليمي المفتعل حول الصحراء 
المغربية في سياق تعيين مبعوث شخصي جديد لألمين 
العام لمنظمة األمم المتحدة، تلعب وكالة األنباء الفرنسية 

مجددا دورا سيئا.
ففي تقريره حول المؤتمر الصحفي الذي عقده األمين 
العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الجمعة 
في نيوييورك، تعمد مراسل وكالة األنباء الفرنسية إغفال 
العقيدة  في صلب  أضحت  التي  المهمة  المعطيات  أحد 
األممية فيما يتعلق بالتعامل مع قضية الصحراء، وهو 
أن هذا النزاع قائم بين »أطراف« تلعب الجزائر ضمنها 
دور المحرض والمقوض لكافة جهود السالم في بالمنطقة.
وكان غوتيريش قد أكد أنه »حان الوقت لكي تدرك األطراف 
الحاجة إلى إجراء حوار يقود إلى حل« لقضية الصحراء، 
وأشار بشكل صريح إلى »كافة األطراف« وليس »الطرفين« 

كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.
فمن خالل قراءة قصاصة وكالة األنباء الفرنسية، يظهر أن 
هذه األخيرة قد انتهكت فجأة أخالقيات المهنة وقواعد الدقة 
الصحفية لتقدم استنتاجات غير دقيقة وإدعاءات مضللة.
وهكذا، حصر مراسل وكالة األنباء الفرنسية، الذي كشف 
و«البوليساريو«  المغرب  العنوان،  من  بدءا  نواياه  عن 
باعتبارهما طرفين وحيدين في هذا النزاع المفتعل من قبل 
الجزائر، م حو را تصريحات السيد غوتيريش في محاولة 

لتضليل القراء غير الملمين بالموضوع.
ومن الواضح أن الصحفي الذي يبدو جليا أنه غير مطلع 
على القضايا التي تعالجها األمم المتحدة، أو أعماه ما 
يحدث من تشويش في الكواليس من قبل بعض المحرضين 
الذين يتحركون بتوجيهات من الجزائر، قد أدلى برأيه في 

قضية تتبنى بالده حيالها موقفا مغايرا تماما.
ومن خالل إصرارها على الخطأ دون تصحيحه، تكون 
وكالة األنباء الفرنسية، مؤيدة لخطأ مهني فادح لصحفيها 
وخادمة، على نحو جلي، للمصالح الخفية لبعض األوساط 
منطقة  في  الصحراء  لقضية  لبلوغ حل سلمي  المعادية 

المغرب العربي.
وفي واقع األمر، فإن هذا االنحياز السافر لوكالة األنباء 
الفرنسية ولصحفيها يكتسي خطورة أكبر باعتباره ينطوي 
منظمة  تعالجها  قضية  بخصوص  سياسي  موقف  على 
األمم المتحدة. ومن المفيد في هذا السياق اإلشارة إلى 
إلى مختلف  لم يشر في أي لحظة  المعني  أن الصحفي 
قرارات مجلس األمن الدولي التي تعالج قضية الصحراء 

والسيما منها القرار )2602(.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه القرارات إنما تتحدث عن 
»أطراف« وتشير صراحة إلى دور الجزائر ومسؤوليتها 

عن الوضع القائم.
وينضاف هذا الخطأ المهني لوكالة األنباء الفرنسية، 
بالتالي، إلى سلسلة من المقاالت الممالة، والتصريحات 
والروبورتاجات المفرطة في الحماس، والتي تشكل، إذا 
للمغرب تقف  للتذكير بذلك، حملة معادية  الحاجة  كانت 
مصالح  ضد  هستيري«  »بشكل  تنشط  أوساط  وراءه��ا 

المغرب وفرنسا.

يونس مجاهد

توظيف الريا�سة 
�سد ال�سعوب

إلى  الدول،  لدى بعض  القدم،  كرة  رياضة  أن تتحول  غريبا 
مجال لتصريف مواقف وتموقعات سياسية، فقد لجأت العديد 
من الديكتاتوريات إلى استغالل هذه اللعبة لتلميع الصورة 
لدى شعوبها، حصل هذا بشكل فاضح في إسبانيا تحت حكم الجنرال 
فرانكو، حيث عمل على توظيف انتصارات الفرق اإلسبانية، وخاصة 
ريال مدريد، في شحن الشعور الشوفيني، وإلهاء شعب هذا البلد عن 

مشاكله الحقيقية.
في األرجنتين، نجح الديكتاتور، خورخي رافاييل فيديال، الذي قاد 
انقالبا ضد إيزابيل بيرون، في تنظيم كأس العالم لكرة القدم، سنة 1978، 
في بالده، وسط حملة دولية لمقاطعة هذه التظاهرة الكروية، شارك فيها 
مئات المثقفين في العالم، معتبرين أن المشاركة فيها هي عبارة عن 
تزكية االنقالب، من جهته تعاقد نظام فيديال مع شركة أمريكية لتلميع 
صورته، وقد فاز المنتخب األرجنتيني بهذه الكأس، التي نزلت بردا 
وسالما على قلب السلطة آنذاك، وتعاملت معها كما لو كانت من إنجازها.
العالقة بين الرياضة، وخاصة كرة القدم، والسلطة، ليست جديدة، 
حيث يتم توظيفها، بتفاوت من طرف  الحكومات، غير أنه لدى بعض 
الدول تتخذ هذه الظاهرة أبعادا قصوى، كما يحصل اليوم لدى نظام 
الجزائر، الذي أصبح منتخبه الوطني في كرة القدم، أداة إللهاء شعب هذا 
البلد عن مشاكله والصعوبات االقتصادية اليومية، التي يعيش في ظلها.
فباإلضافة إلى استقبال الالعب الباليلي من طرف مسؤولي الدولة 
الجيش، سعيد شنقريحة، عندما  أركان  فيهم رئيس  بمن  الجزائرية، 
فاز منتخب هذا البلد بكأس العرب، يواصل رئيس هذه الدولة كتابة 
تدوينات حول منتخب بالده، تارة للتشجيع والتحريض، وأخرى لتضميد 
»الجراح« بعد الفشل، وكأن كرة القدم ليست لعبة، بل معركة سياسية 
وعسكرية. كما تتخصص وسائل إعالم جزائرية في شحن الجمهور، 
وصل إلى حد ترويج أن منتخب هذا البلد كان ضحية السحر، عندما 

أقصي من كأس إفريقيا المنظمة حاليا في الكاميرون.
وإذا كان هذا طبيعي من طرف طغمة عسكرية، تحكم الجزائر بالحديد 
والنار، فإن المؤسف هو أن تجر وراءها في هذه السياسة، صحافيين 
وصحافة ووسائل إعالم، تحول كرة القدم، من لعبة هدفها الرئيسي، 
التنافس الرياضي الشريف، إلى أداة لزرع األحقاد بين الشعوب وتنمية 
مشاعر الشوفينية والكراهية، في الوقت الذي من المفترض فيه أن تكون 
الصحافة وسيلة للتصدي لمثل هذه الممارسات المقيتة، بل عليها أن 
تقوم بدورها ومسؤوليتها االجتماعية، في فضح التوظيف السياسي 

للرياضة، ضد الشعوب.

لي�س
نوفل البعمري

تابعنا جميعا المزاج العام، الذي طبع الجماهير 
المغربية، وهي تتابع مباريات المنتخب الجزائري 
في كأس إفريقيا، وكيف أن الغالبية انتصرت في 
تشجيعها لكل الفرق التي لعب ضدها، ومع كل 
لمجال  األمر  لوا  حوَّ الجزائري  للمنتخب  هزيمة 
ومن  الجزائري  السياسي  النظام  من  للسخرية 
مختلف أقطابه العسكرية والسياسية واإلعالمية.
هل كان يجب أن نتفاجأ من رد الفعل العفوي 

هذا للجماهير المغربية؟! 
الجواب واضح، لم يكن لنا أن نتفاجأ، وإال كنا 
سنكون غير منسجمين مع أنفسنا أو على األقل 

نلعب دورا في تضليل المتابعين والقراء. 
حملة  في  بتلقائية  انخرطوا  الذين  المغاربة 
سخرية واسعة من النظام السياسي الجزائري، 
من الجارة، عندما شاهدوا  يبدو أنهم »يئسوا« 
تدوينات تبون عند هزيمة المنتخب المغربي أمام 
تصريحات  شاهدوا  وعندما  الجزائري،  نظيره 
الجماهير الجزائرية على قنوات الشروق، النهار.. 
المسيئة للمغرب، وعندما تابعوا كيف انخرطت 
جل مؤسسات الدولة الجزائرية في حملة تهنئة 
للمنتخب الجزائري عند انتصاره على المنتخب 
المغربي، وكأنهم كانوا في حالة حرب حقيقية ضد 
المغرب وليس في مقابلة لكرة القدم، لها قواعدها 
وقيمها اإلنسانية العالمية التي يبدو أن الجارة 

قد فقدتها بشكل نهائي وكلي. 
غير  على  بأن هناك شيئا  المغاربة  لقد شعر 
للشارع  لألسف،  امتد،  الجزائر  داخ��ل  ي��رام  ما 
الجزائري، على األقل من خالل ما تناقلته قنوات 
حق  في  ارُتكبت  بخيانة  وشعروا  شنقريحة، 
والملك  جمهوره  اختار  قد  كان  ال��ذي  المغرب، 
بنفسه التعبير عن سعادتهم لفوزه بكأس إفريقيا 

في نسخته السابقة، لكنها سرعان ما اصطدمت 
بجدار إسمنتي من الحقد الرسمي الجزائري ضد 

كل ما هو مغربي. 
مختلف  في  أب��دوه��ا  التي  العدوانية  حالة 
المستويات في كأس العرب تجاه المغرب، خلقت 
ردة فعل طبيعية داخل الجماهير المغربية دون 
أن تحرضها أية جهة، جعلها تحرص على متابعة 
المقابالت الكروية بهذه الكأس القارية، بحماس 
قوة  نحن  معها  اكتشفنا  الذعة،  كبير وبسخرية 
هذا الشعب ووطنيته، وأنه مدرك لكل ما يجري 
أمامه وبمحيطه، وبالقدر الذي يبدو هادئا، متعقال، 
قد يتحول فجأة وبدون سابق إنذار لشعب يرد 
بقوة على كل الحمالت التي استهدفته بسخرية 
جميلة، قوية وبأدب كبير، هذا األدب الذي افتقده 
معلق رياضي اسمه عبد الحفيظ الدراجي، الذي 
بجدية  تقف  أن  إلى  سبور«  »بين  قناة  تحتاج 
التواصل  وسائل  على  المشينة  سلوكاته  على 
للقناة  التي تسيء  السلوكات  االجتماعي، وهي 
ولقطر الشقيقة مادامت القنوات تبث من أراضيها 

وبدعم سياسي ومالي قطري. 
الجزائر، وانخراط  التي تعيشها  الحالة  أمام 
نظامها السياسي في استغالل كل شيء من أجل 
إظهار عدوانيته تجاه المغرب، من المفروض أن 
تتحرك النخب الجزائرية لتنقذ الشعب الجزائري 
من حملة الشحن والحشد العاطفي على الطريقة 
على  يتم  عدواني  الجيران، شحن  اإليرانية ضد 
كل أطياف الشعب الجزائري، الذي يعيش لألسف 
حالة من التدجين تجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا 
نظام  يعممه  ال��ذي  الجهل  لخطر  مستشعرين 
شنقريحة داخل الشارع الجزائري، حتى بات مقتنعا 
قامت بإرسال الجن واستعمال  بأن »دولة هوك« 

السحر لينهزم الفريق الجزائري وُيقصى.
 أن يصل هذا النظام الستعمال الدجل والدجالة 
على  دليل  فهذا  لمنتخبه،  كروية  هزيمة  لتبرير 
الجزائري،  النظام  يعيشه  الذي  العام  اإلفالس 
الذي كان يراهن عليه للفوز بالكأس لإلعالن عن 
نفسه كفريق كروي للقوة الضاربة التي ال تقهر، 
إنها وضعية تجعلنا نتأسف على بلد جار أنجب 
أدباء وكتابا ومثقفين، انتهت به إلى تعميم الجهل، 

والدجل!! 

الجزائر ال تستحق هذه الوضعية التي جعلته 
أضحوكة في المنطقة،

شنقريحة  انتصر  لقد  بوضوح،  قولها  يمكن 
شعبها  تدجين  وفي  الجزائر،  هوية  طمس  في 
في ظل صمت مريب لنخبها، على األقل، مثقفيها 
ممن يقيمون بالخارج الذين ال تستطيع مخابرات 

العسكر أن تطالهم باالنتقام. 
واسع  قطاع  تدجين  في  العسكر  انتصر  لقد 
الجزائري، وحوله ألداة في معركته  الشعب  من 
يكن  لم  الذي  النظام  هذا  المغرب،  الفاشلة ضد 
يرى في البطوالت القارية غير قشة إلنقاذ نفسه 
والتعويض عن سلسلة الهزائم التي تلقاها في 
حتى  المتحدة،  األمم  وفي  الصحراء  وفي  ليبيا 
بات معزوال في المنطقة ولم يكن له غير التشبث 
بكرة القدم ليعود للواجهة، وهو ما يفسر حرص 
شنقريحة على الظهور في وسائل اإلعالم الجزائرية 
وهو يتسلم كأس العرب من يد العب جزائري في 
مشهد لم يكن له أن يحدث سوى في شيلي بينوشي، 
وفي إسبانيا عهد فرانكو، وفي كوريا الشمالية… 
النظام الجزائري لم يكن يرى في هذه البطولة 
غير مناسبة لتلميع صورته، وتبييض وجهه أمام 
الشعب الجزائري، وكأنه هو من فاز وانتصر وليس 

الالعبين. 
لقد انتصر شنقريحة وانهزمنا نحن، ممن كنا 
نراهن على جزائر أخرى ممكنة!! يبدو أنها بعيدة 
التحقق، جزائر المؤسسات والتداول السلمي على 

السلطة. 
لقد انتصر شنقريحة وانهزمنا نحن ممن كنا 
متمسكين بشعار »خاوة-خاوة« حتى في عز األزمة 
التي عاشها المغرب مع هذا النظام، اعتقادا منا أن 
المنطقة تحتاج للهدوء والتعايش أكثر من جرها 
ويبدو  العسكر،  نظام  كبؤس  بئيسة  لمواجهات 
ذلك من خالل ردود الفعل الواسعة الشعبية التي 
لم تستسغ إقحام تبون وشنقريحة وإعالمهما في 
فوز المنتخب الجزائري على المنتخب المغربي، 
تصريف  لموقعة  الفوز  هذا  وتحويل  مؤخرا، 

المواقف السياسية لهذا النظام. 
الجزائري  الشعب  وانهزم  انتصر شنقريحة، 
قوي،  كبير  مغرب  بناء  في  ككل  المنطقة  ومعه 

متكامل. 

وانت�سر �سنقريحة!! 

ال�سحراء المغربية... الأمين العام للأمم المتحدة يدعو 
جميع الأطراف اإلى ا�ستئناف العملية ال�سيا�سية

دعا األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع أطراف 
السياسية  العملية  استئناف  إلى  المغربية  الصحراء  النزاع حول 

بهدف التوصل إلى حل لهذا النزاع اإلقليمي.
وأكد غوتيريش، خالل مؤتمر صحفي عقده الجمعة بنيويورك، أن 
»الوقت قد حان لكي تدرك األطراف الحاجة إلى حوار يقود إلى حل« 
لقضية الصحراء »، المشكلة التي تستمر منذ عقود«،  كما أشار 
األمين العام لألمم المتحدة إلى أنه »من مصلحة الجميع التوصل 
إلى حل نهائي لهذا النزاع« في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف »أن األمر يتعلق بمشكلة دامت لعدة عقود في منطقة من 
العالم حيث توجد مشاكل أمنية بالغة الخطورة ونرى أن اإلرهاب 
يشكل تهديدا متزايدا«. وذكر غوتيريش، في هذا السياق، بالمشاكل 
األمنية في منطقة الساحل، مشيرا إلى »أننا نالحظ هذه المشاكل 

أكثر فأكثر على الساحل«.
وعلى ضوء هذه التحديات، يضيف األمين العام لألمم المتحدة، »فقد 
حان الوقت لكي تدرك األطراف الحاجة إلى حوار يقود إلى حل وليس 
اإلبقاء على عملية ال نهاية لها ودون أمل أكيد في التوصل إلى حل«.

وتأتي دعوة غوتيريش في الوقت الذي أتم فيه مبعوثه الشخصي 
إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، زيارة للمنطقة، وتندرج 
هذه الزيارة في إطار تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 2602، الذي تم 
2021، والذي تجدد فيه الهيئة التنفيذية  29 أكتوبر  في  اعتماده 
وموريتانيا  والجزائر  المغرب  لألطراف،  دعوتها  المتحدة  لألمم 
و«البوليساريو«، الستئناف مسلسل الموائد المستديرة، بروح من 
الواقعية والتوافق، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي 

ودائم وقائم على أساس التوافق.

لمواصلة التحضير للمؤتمر 
الحادي عشر للحزب

انعقاد المجل�س الوطني يوم 
الخمي�س 27 يناير الجاري

الحادي  الوطني  للمؤتمر  التحضير  ألشغال  مواصلة 
عشر املزمع عقده أيام 28 و29 و30 يناير2022، وتبعا 
20 نونبر  لقرار املجلس الوطني في دورتيه السابقتني 
2021 و18 دجنبر 2021، ينعقد يوم الخميس 27 يناير 
السادسة  الساعة  على  للحزب  الوطني  املجلس   2022
والنصف مساء، حيث سيتم تنظيمه عن بعد، وفق جدول 

األعمال التالي:
للتعديالت  التحضيرية  اللجنة  سكرتارية  عرض   *
بخصوص  الحزبية  التنظيمات  طرف  من  بها  املتوصل 

مشروع الورقتني )التنظيمية والسياسية(.
الوطني  للمؤتمر  الداخلية  الورقة  مشروع  عرض   *

الحادي عشر للمصادقة.
* عرض مقترحات تسيير املنصات الجهوية للمصادقة.
الورقة  مشروع  على  املقترحة  التعديالت  عرض   *

املؤطرة للنموذج التنظيمي للمصادقة.

المنتخب الوطني في �سيافة الكونغو الديمقراطية 
ومواجهات حارقة لباقي الممثلين العرب

تصفيات مونديال 2022

أسفرت قرعة الدور الحاسم من التصفيات 
لكرة   2022 قطر  لمونديال  المؤهلة  اإلفريقية 
القدم، التي جرت مساء أول أمس السبت، في 
مدينة دواال الكاميرونية، عن مواجهة المنتخب 

المغربي لنظيره للكونغو الديموقراطية. 
خالل  واإلي���اب  ال��ذه��اب  مبارتا  وستجرى 
الفترة ما بين 21 و29 مارس المقبل، علما بأن 
مباراة الذهاب ستقام في الكونغو الديموقراطية 

ومباراة اإلياب في المغرب.
وأعلن اتحاد الكونغو الديمقراطية عن برمجة 
لقاء الذهاب بملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا 
يوم 21 مارس، على أن تجرى مباراة الذهاب 

بعد أسبوع.
نظيره  واجه  أن  الوطني  للمنتخب  وسبق 
عاد  مناسبة،   13 في  الديموقراطية  للكونغو 
الفوز فيها للمغرب في 4 مباريات، بينما فازت 
الكونغو الديموقراطية في 3 مناسبات وتعادل 

المنتخبان في 6 مواجهات.
ويبقى أقوى انتصار للعناصر الوطنية على 
منتخب الكونغو الديمقراطية )الزايير سابقا( 
قد سجل يوم 29 غشت من سنة 1996 بسطات، 
وكان بسبعة أهداف دون مقابل في لقاء ودي، 
فيما أثقل هزيمة كانت بثالثة نظيفة يوم 09 
دجنبر من سنة 1973، في تصفيات مونديال 

  .1997

محمد اأكيام: هل يعلم وزير 
ال�سباب والثقافة والتوا�سل 

كيف توزع )م�ستحقات( المكتب 
المغربي لحقوق الموؤلفين

عائ�سة زكري: التحاد 
ال�ستراكي للقوات ال�سعبية 

بين الأم�س واليوم

ا�سماعيل الحلوتي: 
كم اأنت رخي�س

10يا دراجي!

 

بعد  ما  السياسي  املغرب  تاريخ  تقسيم  يمكن 
االستقالل إلى مرحلتني أساسيتني : 

أواخر  من  تبتدئ  األولى:  املرحلة   -
الخمسينيات إلى حدود نهاية التسعينيات.

نهاية  من  تبتدئ  الثانية:  املرحلة   -
التسعينيات وبالضبط من حكومة التناوب سنة 

1998 إلى اآلن بمختلف تلوناتها السياسية .
كيف   والسؤال األساسي بالنسبة لي هو : 
عاش حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
هذه املراحل ؟ وكيف طبعت مسيرته السياسية 
تاريخ املغرب السياسي املعاصر ؟ وكيف يمكن 
دحض بعض األحكام السائدة والخاطئة حوله 

اليوم ؟ 
- املرحلة األولى:

االشتراكي  االتحاد  حزب  أن  املعروف  من   
للقوات الشعبية ولد من  داخل الحركة الوطنية 
رجاالته  أن  ذلك  ومعنى  رحمها،  من  وخرج 
استقالل  أجل  من  ناضلوا،بشراسة،   ونساءه 
ناضلوا  ذلك  بعد  ثم  سيادته،  وضمان  املغرب 
حداثية  كدولة  املغربية  الدولة  بناء  أجل  من 
جميعا  املغاربة  فيها  يتمتع  ديموقراطية 

بالحرية والعدالة االجتماعية .
لكنهم اصطدموا منذ هذه الحقبة من تاريخ 
مخالفة  رؤية  له  كانت  الذي  النظام  مع  املغرب 
الديموقراطية  مبدأ  عنها  يغيب  رؤية  لرؤيته، 
في  االصطفاف  إلى  دفعهم  مما  الحداثة  ومبدأ 
واجهها  التي  املعارضة  هذه  املعارضة،  صف 
املتنوع  والعنف  الشراسة  من  بنوع  النظام 
ولذلك  جدا،  طويلة  وملدة  واألنواع،  األشكال 

سميت بسنوات الرصاص .
مارس االتحاد هذه املعارضة على املستوى 
االجتماعي  املستوى  وعلى   ، حزبيا  السياسي 
املجتمع  طريق  وعن  النقابي  العمل  بواسطة 
اعتقاالت  من  غاليا  الثمن  وقدم  عموما،  املدني 
التصفية  وأحيانا  بل  ونفي  واختطافات 
لخط  وفيا  االتحاد  بقي  ذلك  ومع  الجسدية. 

نضاله.
األغلبية  حوله  التفت  ذلك  لكل  ونتيجة   
تنفذ  وكانت  الشعبية  القوات  من  الساحقة 
قراراته بنوع من العفوية ألنها كانت تجد فيها 
ال  االتحاد  فكان  وأهدافها،  ملطالبها  تحقيقا 
يحتاج إلى القيام بالتعبئة لجلب هذه الجماهير 

الشعبية.
 ومن جهة أخرى كانت هذه القرارات تصل 
إلى عموم  الشعب املغربي  إما عن طريق جريدة 
الحزب أو عن طريق املناضلني املنتظمني أو عن 
طريق خبر التواتر الذي يتم تناقله من األفواه 
إلى اآلذان داخل املقاهي واألسواق، ألن جميع 
هذه األماكن كانت بمثابة مقرات حزبية عمومية.
 كل هذا أعطى للحزب وهجه وأكسبه قوة 
والتي  الطويلة،  املعارضة  فترة  طوال  كبيرة 
أمر  وهن  أن  إلى  سنة،  أربعني  مدة  دامت 
إلى  دفعها  الذريع مما  بالفشل  الدولة وشعرت 
من  البالد  إنقاذ  أجل  من  باالتحاد  االستنجاد 

السكتة القلبية .

- املرحلة الثانية:
هذا  االتحاد  يلبي  أن  الطبيعي  من  كان 
ألن هدفه كحزب يساري  نداء النجدة (  النداء ) 
ديموقراطي كان دائما هو تحقيق النجاة لهذه 
البالد. وبالفعل تحقق ذلك سنة 1998 على يد 
عبد  املرحوم  بقيادة  التوافقي  التناوب  حكومة 
في  املغربي  الشعب  ورأى  اليوسفي،  الرحمان 
الخالص  الحكومة  قيادة  إلى  االتحاد  وصول 
الذي طال انتظاره، وعلقوا عليه كل آمالهم من 

أجل محو تبعات املاضي الرهيب.

لكن كيف يمكن، في وقت وجيز، إصالح ما تم 
تخريبه طوال أربعني سنة ؟ لذلك فعلى الرغم من 
املجهودات الجبارة التي بذلتها هذه الحكومة، 
حقوق  مستوى  على  إنكارها،  يمكن  ال  والتي 
والديموقراطية،  العامة  والحريات  اإلنسان 
املشاريع  من  والعديد  التشغيل  مستوى  وعلى 
كانت  املغاربة  طموحات  فإن  املعروفة،  الكبرى 

أكبر وأوسع.
تم  التي  الديموقراطية  مسيرة  أن  غير 
أن  لبثت  ما  الحكومة  هذه  يد  على  تدشينها 
سمي  ما  في   2002 سنة  منذ  تعثرات  عرفت 
الشيء  الديموقراطية،  املنهجية  عن  بالخروج 
البيت  داخل  خالفات  وقوع  في  تسبب  الذي 
االستمرار  حول  خاصة  جديد  من  االتحادي 
داخل التسيير من عدمه، وما نتج عن ذلك من 
واعتزاله  للحزب  األول  الكاتب  السيد  استقالة 

عالم السياسة .
 وتوالت بعد ذلك حكومات أخرى كنا فيها 
حلول  إلى  وهكذا  قيادة،  وليس  فقط  مشاركني 
سنة 2011 سنة وصول اإلسالميني إلى الحكم 
أعطت  والتي  فبراير،   20 حركة  خروج  بعد 

نتيجة مخالفة ملا كانت تطمح إليه.
يفقد  الحزب  بدأ  املرحلة  هذه  وفي  هنا 
داخل  وتمزق  تشتت  ووقع  األساسية  قاعدته 
اإلحباط  من  نوع  وساد  الشعبية  الحركة 
واليأس في صفوف املناضلني عموما، وتغيرت 
داخل  التفكير  من  آخر  نوع  وساد  العقليات، 
املجتمع، وطغت املنفعة الشخصية واالنتهازية 
وسيادة  العوملة  اكتساح  بفعل  والوصولية 

النيوليبرالية.
 لكن املشكلة الكبرى هي سيادة فهم خاطئ 
هذه  في  االتحادي  الحزبي  التاريخ    ملسار 
املرحلة، سواء في املخيال الشعبي أو عند كثير 
وبعض  السياسة  بعالم  واملهتمني  املثقفني  من 
أحد  كان  الخاطئ  الفهم  وهذا  اإلعالميني، 
األسباب الرئيسية للتشكيك في مصداقية العمل 

السياسي عموما، ويمكن إرجاع سوء الفهم هذا 
إلى العوامل التالية : 

1- اعتقد كثير من الناس أن وصول االتحاد 
الحكم سيضع حدا فاصال بني  إلى  االشتراكي 
ماض رهيب ومستقبل زاهر ، وبالتالي سيحقق 
لجميع   ناجعة  بحلول  ويأتي  املطلقة  الرفاهية 
املشاكل القائمة اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا 
وغيرها، وكأن االتحاد يملك عصا سحرية يمكن 
سنوات  طوال  إفساده   تم  ما  بها  يصلح  أن 

عجاف.
2- غاب عند كثير من الناس أيضا أن هدف 
وتطبيق  السلطة  إلى  الوصول  هو  حزب  أي 
تصوراته السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
وأن  نظره،  في  صحيحة  تصورات  باعتبارها 
في  خطابه  عن  يختلف  املعارضة  في  خطابه 
تتطابق  ال  الراهنة  اللحظة  وأن  التسيير، 
واللحظة السابقة وعلى جميع املستويات، وأن 
النظام القائم اليوم ليس هو نفسه في املاضي، 

وكذلك السياق اإلقليمي والدولي.
االتحاد  على  الضروري  من  كان  ولذلك 
أصبح  والذي  الجديد،  الواقع  هذا  مع  التأقلم 
املواقف،  في  والليونة  االنفتاح  عليه  يحتم 
والتوافق ملا فيه مصلحة الوطن، وممارسة نوع 
جديد من املعارضة ليست هي معارضة النظام 
بل معارضة الحكومات التي ال تربطنا بها صلة 
ومنهجية  والتصورات  املبادئ  مستوى  على 

العمل.
من هنا فخاطئ من يعتقد أن عالم السياسة 
مرتبط  عالم  ألنه  واحد  نمط  على  يسير 
بتغيرات الواقع املجتمعي بجانبيه االجتماعي 
في  تتمثل  السياسة  كانت  فإذا  واالقتصادي، 
فإن  شموليتها  في  الناس  حياة  أمور  تدبير 
هذا التدبير يختلف من زمان آلخر ومن مرحلة 

تاريخية ألخرى.
بعض  أحكام  أن  هذا  كل  من  نستنتج   -
االشتراكي  االتحاد  حزب  على  السلبية  الناس 

للقوات الشعبية حاليا هي أحكام خاطئة شكال 
ومضمونا ألنها صادرة عن عدم فهم لصيرورة 
ساذجة  البعض  أحكام  كانت  وإذا  التاريخ، 
مغرضة  اآلخر  البعض  أحكام  فإن  وسطحية، 
تلك  االتحاد خاصة  والنيل من  الهدم  وتتوخى 
وبعض  اليمينية  األحزاب  بعض  عن  الصادرة 
وسائل اإلعالم الرسمية وغير الرسمية السمعية 
منها واملرئية وبعض العامة والغافلني عموما .
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد  إن 
من  هو  هو  وسيظل  ظل  بل  يتغير،  لم  حزب 
حيث مبادئه وتصوراته التي خلقت معه والتي 
أال  التاريخي  مساره  طوال  له  مرافقة  ستبقى 

وهي التحرير، االشتراكية، الديموقراطية .
كما أنه ظل وسيظل دائما يسعى إلى تحقيق 
تسوده  الذي  الديموقراطي،  الحداثي  املجتمع 
العدالة االجتماعية واملساواة والذي يرتكز على 
التنافس والصراع  التضامن والتآزر بدل  مبدإ 

الذي يؤدي إلى طغيان القوي على الضعيف .
ثم إنه بقدر ما يهدف إلى الحفاظ على هويته 
الداخلية  املتغيرات  التأقلم مع  ما يحاول  بقدر 
في املجتمع، ومواجهة اآلثار السلبية لليبرالية 
املتوحشة والتيار األصولي املحافظ واإلرهاب، 
وسلبيات العوملة وغيرها، بقدر أيضا ما يحاول 
تطمح  التي  نفسها  الدولة  طغيان  جماح  كبح 
بالدرجة  استمراريتها  على  الحفاظ  إلى  دائما 
ليس  اليوم  االتحاد  بأن  فالقول  .هكذا  األولى 
تغير  بأنه  يفهم  أن  يجب  األمس  اتحاد  هو 
هو  ما  املعيش،  الواقع  أماله  الثبات  إطار  في 
وما  واملنهجية  والتصورات  املبادئ  هو  ثابت 
الواقع  مع  التأقلم  إطار  في  يدخل  متغير  هو 
الجديد واالنفتاح على مكوناته الجديدة . إننا 
ينكر  ومن  التغيير،  حزب  ألننا  بالتغيير  نؤمن 
ذلك سيسقط في الجمود ومن ثمة في التالشي 
واالضمحالل، ومؤتمرنا الوطني الحادي عشر 
الثبات  لهذا  واضحا  نموذجا  سيكون  املقبل 

وهذا التغير.

تأمل  وقفة  تستدعي  التي  املفارقات  من 
إلى  كبير  بارتياح  املغاربة  شعور  عميقة، 
انهزام  خلفية  على  والتشفي،  الشماتة  حد 
يناير   20 الخميس  يوم  الجزائري  املنتخب 
2022 في الجولة الثالثة أمام منتخب الكوت 
ديفوار بنتيجة )3/1(، وخروجه املبكر بنقطة 
واحدة فقط من الدور األول في مسابقة كأس 
الكاميرون  إنيرجي"  "طوطال  إفريقيا  أمم 
أشقاءهم  مشاركة  لهم  سبق  الذين  وهم   .21
بإحراز  واالحتفاالت  األفراح  الجزائريني 
نفس املنتخب كأس أمم إفريقيا في مصر عام 
2019، بل إن ملك البالد محمد السادس نفسه 
برقية  إرساله  البهجة، عبر  تلك  تقاسم معهم 
تهنئة للرئيس االنتقالي عبد القادر بن صالح، 
واالعتزاز  الفخر  مشاعر  عن  فيها  له  معربا 
بالتتويج املستحق. فما الذي تغير بني سنتي 

2019 و2022؟! 
من  الشر  عصابة  أن  هو  حقا  تغير  الذي 
لم  التي  املرادية،  في قصر  العسكر  كابرانات 

والبشرية  املادية  جهودها  كل  تكرس  تنفك 
في اتجاه معاداة املغرب ومعاكسة مصالحه، 
متنكرة للفضل الكبير الذي قدمه للجزائر في 
نيل استقاللها. إذ بعد أن أخفقت في تحقيق 
ميليشيات  دعم  عبر  التوسعية،  أطماعها 
البوليساريو االنفصالية باملال والسالح على 
على  واحتضانها  الجزائريني  قوت  حساب 
األراضي الجزائرية، وضاق الخناق على رقاب 
أعضائها من خالل انتفاضة الشعب الجزائري 
للمطالبة  مزلزل  حراك  في  وخروجه  األبي، 
برحيل "العصابة" وإقامة دولة مدنية تضمن 
واعتراف  املشروعة،  وحقوقهم  كرامتهم  لهم 
الواليات املتحدة األمريكية بمغربية الصحراء 
األجنبية  القنصليات  افتتاح  وتواصل 
الرئيس  يجد  لم  الجنوبية...  املغرب  بأقاليم 
الفعلي  والقائد  تبون  املجيد  عبد  الصوري 
وأتباعهما  شنقريحة  "السعيد"  للجزائر 
والهزائم  االنكسارات  توالي  أمام  مخرج  من 
الدبلوماسية، التي باتت تالحقهم وتنذر بقرب 
السقوط املدوي القادم، عدا الهروب إلى األمام 
في محاولة يائسة لصرف األنظار عن املشاكل 
وتوجيه  البالد،  فيها  تتخبط  التي  الحقيقية 
عدوا  منه  جاعلني  املغرب،  نحو  البوصلة 
خارجيا يتهدد أمن واستقرار البالد والعباد، 
ومعلقني عليه فشلهم الذريع في تدبير الشأن 

العام وخلق التنمية املستدامة وتوفير العيش 
الكريم للمواطنني. حيث أنهم لم يفلحوا سوى 
بالحقد  العقول  وتغذية  الحرائق  إشعال  في 
والكراهية ضد نظام الحكم والشعب املغربي، 
الصدئة،  اإلعالمية  أبواقهم  لذلك  مسخرين 
"بي  بقناة  الرياضي  املعلق  مقدمتها  وفي 
العسكري  الواصف  أو  القطرية  سبورت"  إن 
حفيظ دراجي، كما يحلو للكثيرين تسميته في 

منصات التواصل االجتماعي. 
املدعو  الرديء  البوق  هذا  يتجاهله  فما 
"دراجي"، هو أن اإلعالم الرياضي بعيد كل 
وسب  العسكرية  "البروباغندا"  عن  البعد 
له  ملا  كرامتهم،  من  والحط  الناس  أعراض 
من دور طالئعي في نشر قيم األخالق النبيلة 
التالحم  وروح  العالية  الرياضية  والروح 
والتآخي بني الشعوب، ومدى تأثيره إيجابا 
على الجماهير الرياضية والالعبني واألندية 
والحكام. حيث من الالزم أن تظل العالقة بني 
اإلعالمي وبقية األطراف األخرى مبنية على 
االحترام والتعاون والثقة واملصداقية. وبناء 
يكون  أن  ينبغي  املتينة،  األسس  هذه  على 
سلوك املعلق الرياضي مثاليا على املستوى 
ال  وظيفته  ألن  واالجتماعي.  األخالقي 
تنحصر فقط في ما هو رياضي بحت، بل هي 
يتطلب  مما  وتثقيفية،  تربوية  وظيفة  أيضا 

الحرص الشديد على بناء جسور املحبة بني 
األجواء، فضال  وتنقية  الرياضية  الجماهير 
ممارسة  في  الرياضي  بامليثاق  التمسك  عن 

مهامه بكل تجرد وموضوعية.
"دراجي"  باع  الشديد  ولألسف  أنه  بيد 
أموال  نهبوا  الذين  ألسياده  رخيصا  نفسه 
آالف  مازال  حيث  أبناءه،  وجوعوا  الشعب 
يواصلون  والشرفاء  األحرار  الجزائريني 
وهول  القمع  آلة  متحدين  احتجاجاتهم 
السجون، واضعني نصب أعينهم هدفا واحدا 
هو إسقاط حكم العسكر وتحرير بالدهم من 
أتعسه  فما  "العصابة".  واستبداد  غطرسة 
محبوب  رياضي  معلق  من  يتحول  وهو 
ومنبوذ،  تافه  عسكري  واصف  إلى  وودود 
الستهداف  نفسه  ينذر  أن  معنى  ما  وإال 
ال  حيث  الترابية،  ووحدته  املغرب  مقدسات 
يكف عن توزيع الشتائم الدنيئة على كل من 
اشتم فيه رائحة املغرب صغيرا كان أو كبيرا 
وأمثاله  بتماديه  أنه  ناسيا  أنثى،  أو  ذكرا 
عبر  نفث سمومهم  في  املهترئة  األبواق  من 
بالكثير  دفعوا  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
البغض  نفس  مبادلتهم  إلى  املغاربة  من 
بإقصاء  يحتفون  وجعلوهم  والكراهية، 
الذي طاملا كانوا يتغنون  منتخب "الخضر" 

بانتصاراته؟

أحذية  العق  أن  ذلك  من  واألفظع 
"الكابرانات" بلغ ذروة الخسة عقب الخروج 
لنفسه  سمح  عندما  بالده،  ملنتخب  املذل 
في  مستعمال  املغربية  املرأة  على  بالتطاول 
ذلك أبشع النعوت واألوصاف، وهو ما جعله 
واالنتقادات  السخط  من  وافرا  حظا  ينال 
الشديدة اللهجة، حيث هب املغاربة عن بكرة 
أبيهم ملطالبة إدارة قنوات "بي إن سبورت" 
باتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة في حقه، 
السيء  استغالله  مرة  ما  غير  ثبت  أن  بعد 
ضدهم،  العنيف  الهجوم  في  القنوات  لهذه 
السيما بعد أن تأكدت حقيقة الرسالة الدنيئة 
إحدى  إلى  بها  بعث  التي  األخالقية  وغير 
املواطنات املغربيات من متابعاته على موقع 
النابية  العبارات  من  تتضمن  إذ  "تويتر"، 
عن  واإلعالن  املهنة،  وأخالق  يتعارض  ما 
باإلضافة  مقاضاته،  إجراءات  في  الشروع 
إلى التهديد بمقاطعة القناة القطرية، إذا ما 
أمام حمالته  الصمت  التزامها  في  استمرت 

املسعورة...
فرسان  في  الكافية  الثقة  من  نملك  إننا 
الجزائر األشاوس ما يجعلنا نؤمن بقوة، أنه 
سيأتي عليهم يوم يهدمون فيه سقوف قصر 
"الكابرانات"، ويتحقق  املرادية على رؤوس 
التي طاملا نادوا بها  املدنية  بالدولة  حلمهم 
ويسارعون إلى فتح الحدود البرية والجوية 
بني البلدين الشقيقني الجزائر واملغرب. أما 
دراجي وأشباهه من الناعقني، فليس لنا من 
رد على حقارتهم أفضل من مقولة: "الذخيرة 

ثمينة والهدف رخيص".

وتبذله  بذله  الذي  املجهود  ينكر  أحد  ال 
إدارة وأطر املكتب املغربي لحقوق املؤلفني من 
أجل تجويد خدماته كهيئة للتدبير الجماعي 
عبر استخالص وتوزيع الحقوق على ذويها، 
الوطني  التشريع  الدينامية  هذه  في  ساعد 
الذي عرف تطورا منذ تأسيسه بمقتضى 08 
إلى يومنا هذا، والذي استمد   1965 مارس 
خاصة  الدولية  التشريعات  من  شرعيته 
تنص  الذي  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن 
املادة 27 منه أن »لكل شخص حق في حماية 
أي  عن  املترتبة  واملادية  املعنوية  املصالح 
صنعه«.  من  فِني  أو  أدبي  أو  علمي  إنتاج 
من  خدماته  تقريب  في  املكتب  ساهم  كما 
عشر  اإلثنى  الجهات  على  انتشاره  خالل 
املشكلة للمملكة في إطار تقريب الخدمات من 
خاصة  املكتب،  قام  كما  واملؤلفني.  املؤلفات 
جميع  توقفت  حينما  الجائحة  فترة  خالل 

التحسيس  مجال  في  مهم  بدور  األنشطة، 
الكبرى  املدن  ملختلف  الوطني  التنقل  عبر 
واملبدعني  والفنانني  املؤلفني  تشجيع  بهدف 
يتحصلوا  حتى  باملكتب  االنخراط  أجل  من 
على حقوق. كل هذا املجهود وجب أن يحظى 
لكن  املستحق.  والتنويه  الالزم  باالهتمام 
السؤال الجوهري الذي يظل دون إجابة هو: 
املكتب  عليها  يعتمد  التي  املعايير  هي  ما 
تحصيل  أجل  من  املؤلفني  لحقوق  املغربي 

ذوي الحقوق لستحقاتهم؟
والثقافة  الشباب  وزير  السيد  يعلم  هل 
املغربي  املكتب  مداخيل  أن  والتواصل 
لحقوق املؤلفني، من املفروض أن تحصل من 
األدبية  املصنفات  واستعماالت  استغالالت 
والتلفزات  اإلذاعات  املحمية من  والفنية 
السينمائية  والقاعات  الفندقية  والشبكات 
والحفالت  املهرجانات  ومنظمي  واملسارح 
وشركات  الترفيهية  واملركبات  املوسيقية 
إنتاج األشرطة السمعية والسمعية البصرية 
والنوادي الليلية واملقاهي واملطاعم وغيرها. 
لكن الواقع غير ذلك، إذ ال يتم تحصيل سوى 
نسبة ضئيلة من هذه االستعماالت التي تعتبر 
حقوق تأليف أصلية. وأن املبالغ الهائلة التي 
على  املكافأة  مداخيل  فهي  استخالصها  يتم 
النسخة الخاصة التي تقتطع من منبع السلع 
والهواتف  املدمجة  كاألقراص  املستوردة 
وغيرها  التلفاز  وأجهزة  والكاميرات  النقالة 
من الحوامل السمعية البصرية. طبعا نتخيل 
طرف  من  املستخلصة  املوارد  هذه  حجم 
كيف  عالقا:  يظل  الذي  السؤال  لكن  املكتب. 
حصة  من  املستفيدين  ومن  توزيعها؟  يتم 

األسد في هذه الغنيمة؟
الشباب  وزير  السيد  يعلم  هل  ثم 
املغربي  املكتب  أن  والتواصل  والثقافة 
من  املبدعني  على  فرض  قد  املؤلفني  لحقوق 
ب  اإلدالء  اإلبداعية  مصنفاتهم  إيداع  أجل 
»اإلذاعة  من  تسلم  التي  البث«  »شهادة 
املعاناة  عن  فبعيدا  بالرباط«،  الوطنية 
املدينة،  لهذه  للوصول  املبدع  يتكبدها  التي 
فاملشرفني على هذا القسم يطلبون منه تقديم 
لإلذاعة  الوطنية  للشركة  »هدية«  ك  العمل 
يضع  مما  باإليداع،  وصل  دون  والتلفزة، 
ومن  بحقوقه.  للمطالبة  حاجزا  املؤلف  أمام 
جهة أخرى، هل »شهادة البث« تعتبر معيارا 
يتم  ال  ملا  ذلك،  افترضنا  وإذا  لالستخالص؟ 
طلب شهادة من إذاعة خاصة أو تلفزيون أو 
الرجوع  تم  ملاذا  ثم  وغيرها؟  اخباري  موقع 
لهذه الشهادة بعدما تم إلغاؤها؟ وما عالقة 
أعضاء لجنة اإلذاعة الوطنية الختيار األغاني 
باملكتب؟  القديم  بالحرس  الشهادة،  ومنح 
للفنانني  أما  املؤلف،  لحقوق  بالنسبة  هذا 
الراغبني في الحقوق املجاورة، فعليهم اإلدالء 
املنتج  طرف  من  ووثيقة  بالشرف  بتصريح 
)في ظل غياب املنتجني واالعتماد على اإلنتاج 
الذاتي( واملغني )الذي بدوره يحتاج لوثائق 
املجاورة(  الحقوق  من  االستفادة  أجل  من 
التسجيل  استوديو  شهادة  إلى  إضافة 
مسلمة  رخصة  على  يتوفر  ال  غالبا  )الذي 
من املصالح الجماعية ألنها ال تتدخل ضمن 
اختصاصات الرخص التجارية(. وبهذا يظل 
املؤلف واملبدع ضحية بيروقراطية تخدم فقط 
تكبيد  يتم  حيث  الوضع،  من  مستفيد  لوبي 

قلة  رغم  فنية  أعمال  تقديم  واملبدع  املؤلف 
الدعم، فيجدان أنفسهما أمام مطبات إدارية 
تحول دول إيداع إبداعاتهما باملكتب. وحتى 
بعض  تحصيل  من  فيصدمان  ذلك،  تم  إن 
يصلهما  ال  حني  في  خيالية،  ملبالغ  الفنانني 

سوى الفتات. فعلى أي معيار يتم التوزيع؟
والثقافة  الشباب  وزير  السيد  يعلم  وهل 
الجسم  تنخر  املمارسات  هذه  أن  والتواصل 
باملغرب.  الفن  مستقبل  وتهدد  اإلبداعي 
املستفيدات  لوائح  إصدار  يتم  ال  ألنه  أوال، 
واملستفيدين من الحقوق، في إطار الحق في 
محظوظة  نخبة  فقط  هناك  ثانيا،  املعلومة. 
تستفيد من مبالغ مهمة من صندوق املكتب. 
)خاصة أمازيغ منهم(  ثالثا، فنانون مغاربة 
يزيد  ما  وأصدروا  عالية  ومكانة  شهرة  لهم 
أغانيهم  أن  إلى  إضافة  أغنية   100 عن 
الفرق  من  مجموعة  طرف  من  ترديدها  يتم 
املوسيقية بالحفالت واملهرجانات، ورغم ذلك 
رابعا،  مبالغ هزيلة.  ال يستفيدون سوى من 
غياب املعايير املوضوعية وسيادة الغموض 
الذي يغطي شفافية التحصيل والتوزيع على 
اإلذاعات.  يجرد  الذي  الدولي  املكتب  غرار 
على  لالطالع  الكترونية  آلية  غياب  خامسا، 
األصلية  املصنفات  استعمال  ونسب  أعداد 
الوطني،  الصعيد  عل  الوسائط  بمجموع 
االستغالل  درجة  لتحديد  كآلية  تعتمد  حتى 
بني  عادال  الحقوق  توزيع  يكون  وبالتالي 

املستحقني.
والثقافة  الشباب  وزير  السيد  يعلم  هل 
والتواصل أن ذوي الحقوق باملكتب املغربي 
مؤلفني  من  يتكونون  املؤلفني  لحقوق 

حقوق  بصنف  األمر  تعلق  سواء  ومبدعني، 
كتاب  من  املوسيقى  قسم  يضم  الذي  املؤلف 
أو  موسيقيني،  وموزعني  وملحنني  كلمات 
السيناريو  كتاب  يضم  الذي  الدراما  قسم 
واملخرجني، أو قسم األدب الذي يضم معدي 
األمر  تعلق  أم  والتلفزية.  اإلذاعية  البرامج 
على  الذي يشتمل  املجاورة  الحقوق  بصنف 
وموسيقيني  مغنيني  من  األداء  فناني  قسم 
قسم  وأيضا  وممثلني،  أجواق  ورؤساء 
والفيديوغرامات  الفونوغرامات  منتجي 
هو  يجمعهم  الذي  أن  أعتقد  وغيرهم. 
الرغبة في حفظ الذاكرة الوطنية إضافة إلى 
استغالل  على  مادية  حقوق  على  التحصيل 
مصنفاتهم األدبية والفنية )وهذا هو الهدف 

من تأسيس هذا املكتب(.
والثقافة  الشباب  وزير  السيد  أعتقد 
لتطبيق  أوال  الوقت  قد حان  أنه  والتواصل، 
لشغل  الترشيح  نتائج  إصدار  عبر  القانون 
لحقوق  املغربي  املكتب  مدير/ة  منصب 
عبر  له  الترشيح  باب  فتح  تم  الذي  املؤلفني 
بتاريخ  صادر   021/19 رقم  وزاري  قرار 
ثم  بعد.  نتائجه  تعلن  ولم   2019 أبريل   05
املساهمة في دعم الجهود املبذولة من طرف 
آليات  وضع  مع  املكتب.  على  املشرفة  أطر 
الحقوق  ذوي  إنصاف  شأنها  من  حكاماتية 
الفكر  وتبني  وفنانني.  ومبدعني  مؤلفني  من 
الحقوقي بدل الفكر اإلحساني الذي يتحجج 
به الحرس القديم عند تعيني كل وزير جديد 

للثقافة.
 

فاعل ثقافي
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جرائم االحتالل يف حي 
ال�سيخ جراح وم�س�ؤولية 

املجتمع الدويل

كم اأنت رخي�ص يا دراجي!

واالستغاثات  النداءات  هي  كثيرا 
األمم  في  ممثال  الدولي  باملجتمع 
بتحمل  للمطالبة  ومؤسساتها  املتحدة 
املسؤولية، التي ال تصل إليهم، وخاصة 
في ظل توسع إطار العنف املمنهج الذي 
اإلسرائيلي  التطرف  حكومة  تمارسه 
تجاه الشعب الفلسطيني في األراضي 
في  وخاصة  املحتلة،  الفلسطينية 
القدس، وتلك الجريمة البشعة التي تم 
تنفيذها وارتكبتها قوات االحتالل بهدم 
منزلني لعائلة صالحية في حي الشيخ 
إجراءات  وسط  املحتلة  بالقدس  جراح 
فرضتها  جماعية  وعقوبات  وحشية 

على املنطقة .
يشكل هذا التصرف وتلك املمارسات 
والقانون  واألخالق  القيم  لكل  املنافية 
الحكومة  تتحمل  حرب  جريمة  الدولي 
تداعياتها  عن  املسؤولية  اإلسرائيلية 
الشيخ  في  حدث  ما  كون  الخطيرة، 
التي  الجرائم  إطار  في  يأتي  جراح 
وميليشيات  االحتالل  سلطات  ترتكبها 
القدس  في  املستوطنني  وعناصر 
وتهويدها  أسرلتها  استكمال  بهدف 
والقانوني  التاريخي  واقعها  وتغيير 
سلوك  يخدم  بما  القائم  والديمغرافي 
القدس  االحتالل، من أجل فصل مدينة 
وربطها  الفلسطيني  محيطها  عن 
يتوافق  بشكل  اإلسرائيلي،  بالعمق 
العرقي  التطهير  عمليات  استمرار  مع 
الوطني  الصمود  مقومات  وضرب 
والسعى لتهجير وتشريد أبناء القدس 

األبطال.
جراح  الشيخ  حي  يشهده  وما 
وترويع  وتشريد  هدم  عمليات  من 
إدارة  يضع  املقدسيني،  للمواطنني 
الرئيس بايدن والتزاماتها أمام املحك، 
ويتمثل  أفعال،  إلى  أقوالها  وترجمة 
االحتالل  حكومة  على  بالضغط  ذلك 
التطهير  سياسة  لوقف  اإلسرائيلي 
الشعب  ضد  تنتهجها  التي  العرقي 
الفلسطيني، وتجنيب املنطقة املزيد من 

التوتر والتصعيد .
اإلمريكية  اإلدارة  تتحمل  أن  بد  وال 
هذه  لوقف  تتدخل  وأن  مسؤوليتها 
بحق  املتواصلة  اإلسرائيلية  الجرائم 
أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا حي 
اإلسراع  على  والعمل  جراح،  الشيخ 
للشعب  الدولية  الحماية  بتوفير 
لسياسة  يتعرض  الذي  الفلسطيني 
لهذا  حد  ووضع  عنصري  تمييز 
التصعيد الحاصل في املدينة املقدسة، 
من هدم املنازل وإجبار املواطنني على 
املزيد  وتوزيع  بأنفسهم  منازلهم  هدم 
من اإلخطارات بالهدم خاصة في سلوان 
الحاصل  التصعيد  أو  جراح،  والشيخ 
في اقتحامات املسجد األقصى املبارك، 
بمدن  ومحيطها  القدس  إغراق  أو 
شأنها  من  ضخمة  استيطانية  وإحياء 
بعضها  الفلسطينية  البلدات  فصل 
إلى جزر معزولة  عن بعض وتحويلها 
كبير،  استيطاني  محيط  في  تغرق 
وعمليات  الجماعية  للعقوبات  إضافة 
قوات  تمارسها  التي  والتنكيل  القمع 
املقدسيني  املواطنني  ضد  االحتالل 
وإبعاد اآلالف منهم إلى خارج املدينة .

العنصرية  االحتالل  حكومة 
الكاملة  املسؤولية  تتحمل  اإلسرائيلية 
بحق  املتواصلة  الجرائم  مسلسل  عن 
وممتلكاتهم  واملقدسيني  القدس 
الهادفة  املخططات  وتلك  ومقدساتهم، 
إلى ضم الضفة الغربية وممارسة أبشع 
عمليات العدوان الغاشم وما ينتج عنه 
باتت  خطيرة  ومواقف  تداعيات  من 
تفرض نفسها على فرصة تطبيق مبدأ 
لعملية  تقدم  أي  وتعيق  الدولتني  حل 
التسوية في املنطقة، وبات من الواضح 
تقويض  على  تعمل  االحتالل  دولة  أن 
إلطالق  سانحة  فرصة  أية  وتخريب 
بني  حقيقية  ومفاوضات  سالم  عملية 

الجانبني الفلسطيني واإلسرائيلي .
إن هذا املسلسل يضعنا أمام مرحلة 
خطيرة وتداعيات ستكون كارثية إذا ما 
أقدمت دولة االحتالل وأذرعها املختلفة 
حي  في  املنازل  من  املزيد  هدم  على 
عليها  السيطرة  وفرض  جراح  الشيخ 
االستيطانية  للجمعيات  وتسريبها 
املتطرفة، ولذلك ال بد من املجتمع الدولي 
الوفاء  األمريكية  اإلدارة  وتحديدا 
أعلنت  التي  وتعهداتها  بالتزاماتها 
الفلسطينيني  املواطنني  تجاه  عنها 
املدنيني العزل، وتجاه منازل حي الشيخ 
مقدمتها  وفي  عامة،  والقدس  جراح 
األمريكية  القنصلية  فتح  إعادة  سرعة 
ومنازلهم  للمقدسيني  الحماية  وتوفير 
على  والضغط  ومقدساتهم،  وأرضهم 
الحكومة اإلسرائيلية لوقف االستعمار 

االستيطاني في القدس.
سفير االعالم العربي
في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح

اسماعيل الحلوتي

 سري القدوة

محمد أكيام)*(

عائشة زكري 

هل يعلم وزير ال�سباب والثقافة والت�ا�سل كيف ت�زع 
)م�ستحقات( املكتب املغربي حلق�ق امل�ؤلفني

االحتاد اال�سرتاكي للق�ات ال�سعبية بني االأم�ص والي�م
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حجز ن�سف طن من �ملخدر�ت د�خل �سيارة لنقل �لأدوية مبدخل �أكادير

بعد الهجوم على سجن »غويران«من طرف »داعش«

عائالت �لعالقني و�ملعتقلني �ملغاربة يف �سوريا و�لعر�ق 
تطالب �ل�سلطات �ملغربية برتحيل �أبنائها �إلى بلدهم 

 استنكر الفضائح التي شوهت سمعتها 

�ملنتدى �ملغربي للحق يف �لرتبية و�لتعليم يدعو �إلى �إعادة �لنظر يف نظام 
�لتقييم باجلامعات ملحاربة ظاهرة »�لنقط مقابل �جلن�س �أو �ملال«
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n جالل كندالي 

حذرت التنسيقية الوطنية لعائالت العالقني 
من  والعراق،  سوريا  في  املغاربة  واملعتقلني 
املسلح  الهجوم  عقب  إنسانية،  كارثة  وقوع 
األخير على سجن »غويران« من طرف مقاتلني 

من تنظيم “داعش”.
املغربية  السلطات  التنسيقية  وطالبت 
املعتقلني  ترحيل  عملية  في  باإلسراع 
نساء  شبابا،  هناك  املغاربة  واملحتجزين 
وأطفاال، معبرة في بالغ لها عن قلقها مما يدور 
وما  سوريا،  في  الحسكة  بمدينة  أحداث  من 
مسلح  من هجوم  »غويران«  له سجن  تعرض 
من طرف مقاتلني من تنظيم »داعش« سقط على 
حسب  والحراس،  السجناء  من  ضحايا  إثره 
والصفحات  دولية،  إعالم  وسائل  تناقلته  ما 

اإلعالمية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
تعرض  الذي  السجن  إن  التنسيقية  وقالت 
معتقلني  يضم  داعش  تنظيم  قبل  من  للهجوم 
نفس  في  وتساءلت  مغربية،  جنسية  من 
تقتحم  أن  قليلة  لعناصر  يمكن  كيف  اآلن، عن 
حراسة  تحت  بأنه  املعروف  السجن  وتخترق 

شديدة ويخضع لسلطة التحالف الدولي.

تحميل  بالغها،  وفق  التنسيقية،  يفت  ولم 
املسؤولية لقوات التحالف وإدارة قوات سوريا 
الديمقراطية، واملنتظم الدولي بما فيه الواليات 
بسجن  للمعتقلني  يقع  عما  األمريكية  املتحدة 
مغاربة،  معتقلني  ضمنهم  ومن  »غويران«، 
والتأخير  امللف  بحلحلة  اإلسراع  بعدم  وذلك 
وترحيلهم  املعتقلني  استرجاع  في  املبرر  غير 

واألطفال  النساء  األصلية، مؤكدة أن  لبلدانهم 
هم  و«الهول«  »روج«،  بمخيمات  املحتجزين 
البالغ،  وصف  حسب  داهم،  خطر  في  أيضا 
عنهم،  بعيدة  ليست  االشتباكات  أن  كاشفة  
عن  ناهيك  القتل  أو  للقصف،  معرضون  وهم 
إثر  على  يعيشونها  التي  املأساوية،  الحالة 

تساقط الثلوج.

n خديجة مشتري

التربية  في  للحق  املغربي  املنتدى  أكد 
املؤسسات  أن  إيمانه  منطلق  من  والتعليم 
تماما  تختلف  األسالك  بجميع  التعليمية 
أو  الصناعي  الطابع  ذات  الدولة  مرافق  عن 
التجاري، هي املرافق العمومية التي تتم فيها 
الدولة،  ومستقبل  املجتمع  هوية  بناء  أوراش 
مشددا في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، 
أصدره بعد انعقاد اجتماع عن بعد، مساء يوم 
للتداول واملناقشة   ،2022 20 يناير  الخميس 
في القضايا املتعلقة بالتربية والتعليم للسنة 
األصيلة  السلطة  أن  على  الجارية،  الدراسية 
للدولة من املفترض أن تتولى هذه املؤسسات 
ورقابة  وتوجيها  إشرافا  املباشر  باالستغالل 
لضمان تحقيق املصلحة العامة املتوخاة، ال أن 
في  انحراف  أي  ألن  عليها،  بالوصاية  تكتفى 

تدبيرها قد ال تحصى آثاره وال تحصر.  
الذي  االجتماع  إثر  املنظمة  بيان  وقال   
استأثرت أنباء فضائح »النقط مقابل الجنس« 
بالحيز الزمني األكبر من أشغاله، إن ما تفجر 

من فضائح عن املدرسة الوطنية للتجارة بوجدة 
وقبلها جامعة الحسن األول بسطات وقبلهما 
الكلية املتعددة االختصاصات ببني مالل وكلية 
العلوم بتطوان وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، 
هي  وإنما  عرضية،  حوادث  مجرد  ليست 
الشجرة التي تخفي غابة املتاجرة في مستقبل 
والتحرش  للطالبات  املمنهج  باالبتزاز  البشر 
تسمية  املجتمع  لها  أوجد  ظاهرة  في  بهن 
»الجنس مقابل النقط«، مضيفا أن تداول أنباء 
فضائح »الجنس مقابل النقط« قد ذاع صيتها 
عاملية،  فضيحة  جعلتها  دولية  قنوات  في 
وأساتذتها  املغربية  الجامعة  يشوه  ما  وهو 
العالي  التعليم  لنظام  ويسيء  وخريجيها، 
شبهة،  محل  شواهده  صحة  ويضع  باملغرب 
ولم يفت البيان التأكيد على أن هذه الفضائح 
بالجامعات  العلم  ابتزاز طالب  فيها  يتم  التي 
املغربية ليست مقتصرة فقط على الطالبات بل 
يقول  غرار،  على  الطالب  حتى  ضحيتها  يقع 
التي   « املال  مقابل  »املاستر  فضيحة  البيان، 
كما  بفاس.   املهراز  ظهر  جامعة  حول  راجت 
دعا املنتدى املغربي للحق في التربية والتعليم 
في بيانه إلى تطهير الجامعة من »البلطجية« 

مصنع  هو  الجامعي  الحرم  ألن  واملكبوتني، 
عليها  املعول  والنخب  والخبرات  للكفاءات 
للمصالح  واإلدارة  التدبير  مناصب  لشغل 
العامة والخاصة للمواطنني، الفتا إلى أن  آثار 
املعنوية  األضرار  عند  تتوقف  ال  قد  الظاهرة 
والنفسية للضحايا، بل قد تمتد لتطال الوظيفة 
بالقطاعني العام أو الخاص، والتي قد يشغلها 

ذوو الشواهد بالجنس أو املال.  
 وألقى البيان بالالئمة عن جل ماحدث على 
مطلقة«  مفسدة  املطلقة  »السلطة  أن  قاعدة 
استعمال  في  جامعيني  أساتذة  بانحراف 
الفكرية  املؤهالت  تقييم  في  املنفردة  سلطتهم 
استغالل  وهو  والطلبة،  للطالبات  والعلمية 
وختم  للجامعات،  املمنوح  لالستقالل  يسيء 
الحكومة،  ومعها  الوصية،  الوزارة  إن  بالقول 
وغض  الظاهرة  مع  التساهل  في  تمادت  قد 
الطرف عنها بعدم إصدارها لقرارات تنظيمية 
خاللها  من  تضع  الجامعية  لالمتحانات 
االختبارات  وضع  منذ  التقييم  ضوابط 
إلى  نتائجها  ومسك  وتصحيحها  وإجرائها 
والنزاهة  املساواة  ملبادئ  ضمانا  إعالنها 

والشفافية.

املدني،  املجتمع  عن  ممثلون  شدد 
ضرورة  على  البيضاء،  بالدار  الجمعة 
تجمع  تشاركية  مقاربة  إطار  في  العمل 
من  املدني،  واملجتمع  الوصية  الوزارة  بني 
لالستراتيجية  نجاعة  أكثر  تفعيل  أجل 
.2015-2030 للشباب  املندمجة   الوطنية 

ندوة  خالل  قدموها  مداخالت  في  وأبرزوا،   
لنبذ  املغربي  املرصد  طرف  من  منظمة  وطنية 
اإلرهاب والتطرف، بشراكة مع مقاطعة الفداء، 
والشباب  الطفولة  »قضايا  موضوع  في 
وانتظارات  الوصية  الوزارة  واستراتيجية 
تم  التي  االستراتيجية  أن  املدني«،  املجتمع 
العديد  تواجه  تزال  ال   ،2015 سنة  اعتمادها 
من اإلكراهات والتحديات التي تعيق تفعيلها 

وإنزالها على أرض الواقع.
تحقيق  مؤشرات  تقييم  أن  إلى  وأشاروا 
مرور  بعد  االستراتيجية،  هذه  أهداف  نتائج 
بني  تباينا  أظهر  إطالقها،  على  سنوات  ست 
هذه  في  املسطرة  واألهداف  املحققة  األهداف 
املرحلة األولية، مبرزين أن هذا التباين يرجع 
باألساس إلى عدم إشراك املجتمع املدني بشكل 

كاف في مسلسل تنفيذ هذه االستراتيجية.
املنتمية  املدنية،  الفعاليات  هذه  دعت  كما 
الشباب،  دور  مجالس  ائتالف  جمعيات  إلى 
بدائل  ومنظمة  للتخييم،  الوطنية  والجامعة 
قضية  وضع  ضرورة  إلى  والشباب،  للطفولة 
الوطنية،  األولويات  ضمن  والشباب  الطفولة 
على اعتبار أن هذه الفئات تمثل أكثر من ثلث 
السكان، معتبرين أن جائحة كورونا كشفت عن 
حجم الخصاص و األزمة البنيوية في مجاالت 
التربية والتكوين والترفيه لألطفال والشباب.

على  الضوء  تسليط  اللقاء  هذا  في  وتم 
تنمية  في  ودورها  الشباب،  دور  أهمية 
القدرات، وصقل املواهب وغرس قيم املواطنة 
االكراهات  إبراز  مع  والشباب،  األطفال  لدى 

هذه  منها  تعاني  باتت  التي  والصعوبات 
املؤسسات.وسجل املتدخلون في هذا السياق، 
أن هذه اإلكراهات تهم بالخصوص، عدم وجود 
دور شباب كافية، سواء على املستوى الجهوي 
أخرى  مشاكل  إلى  باإلضافة  الوطني،  أو 
البشري،  العنصر  وتأطير  بتأهيل  متعلقة 
إلى  الخصوص  بهذا  الوصية  الوزارة  داعني 
وضع رؤية واضحة وبرامج جديدة من شأنها 
من  الشباب  دور  الشباب و«إخراج  استقطاب 

غرفة اإلنعاش«.
من جانبه، سلط رئيس قسم الطفولة بوزارة 
الشباب،  والتواصل-قطاع  والثقافة  الشباب 
املجهودات  على  الضوء  الحلوي،  آيت  محمد 
االستراتيجية  إطار  في  املحققة  والنتائج 
املندمجة للشباب، مقرا أن هذه االستراتيجية 
عرفت بعض التعثر في تحقيق كامل األهداف 
املاضيتني  السنتني  خالل  خاصة  املسطرة، 

بسبب كوفيد19-.
أن  باملناسبة،  كلمة  في  الحلوي،  آيت  وأكد 
عمل الوزارة الوصية ينصب حاليا في ضمان 
األطراف  مختلف  بني  والتكامل  التناسق 

سواء  والشباب،  الطفولة  مجال  في  املتدخلة 
الحكومة  بني  أو  املختلفة،  الوزارات  بني 

واملجتمع املدني.
يمكن  »ال  أنه  الخصوص  هذا  في  وأوضح 
على  بالتركيز  الشباب  اندماج  أهداف  تحقيق 
مختلفة  قطاعات  تدخل  يلزم  بل  واحد،  قطاع 
يستلزم  مما  التعليم…(،  الثقافة،  )التشغيل، 
وشاملة  متناسقة،  سياسة  وضع  على  العمل 
مختلف  بني  تشاركي،  إطار  في  ومتكاملة 
فعاليات  رأسها  وعلى  املتدخلة«،  األطراف 

املجتمع املدني.
بني  نقاش  فتح  الندوة  هذه  ختام  في  وتم 
في  واملسؤولني  املدنية  املنظمات  من  عدد 
همت  والشباب،  والفاعلني  الوصية  الوزارة 
شأنها  من  التي  اآلليات  الخصوص  على 
تجاوز اإلكراهات التي تعيق تفعيل السياسات 
والتصورات  بالشباب،  الخاصة  العمومية 
الكفيلة بإعادة االعتبار لدور الشباب، وآليات 
العمومية  الجهات  بني  والتكامل  التنسيق 
وفعالة  واقعية  املدني إليجاد حلول  واملجتمع 

لقضايا الشباب والطفولة.

n عبداللطيف الكامل

أوقفت  أكادير،  بمدخل  السيار  الطريق  على 
الدراجات  لكوكبة  التابعة  امللكي  الدرك  عناصر 
أول  زوال  بأمسكرود،  السيار  بالطريق  النارية 
خفيفة  سيارة   ، يناير2022   22 السبت  أمس 

مشبوهة داخلها كميات من املخدرات. 
األدوية  بنقل  املوقوفة خاصة  السيارة  وكانت 
املستعجلة، لكن أثناء املراقبة الروتينية من قبل 
عناصر الدرك امللكي ظهرت عالمات االرتباك على 
إخضاعها  إلى  املراقبة  عناصر  دفع  ما  السائق، 
مرة ثانية لتفتيش دقيق ليتم في النهاية الحصول 

على صيد ثمني كان غير متوقع. وأسفرت عملية 
التفتيش، املنجزة داخل السيارة املزورة التي كان 
يقودها ثالثيني، عن حجز كمية من مخدر الكيف 
مخبأة  كانت  طن،  نصف  بحوالي  وزنها  قدر 
على  القبض  تم  وهنا  السيارة،  داخل  بعناية 
سائقها وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية من 
أجل كشف كافة املالبسات املتعلقة بهذه القضية 

بإشراف مباشر من النيابة العامة املختصة.
هذا وتم نقل السيارة نحو مقر القيادة الجهوية 
للخبرة  إخضاعها  قصد  بـأكادير  امللكي  للدرك 
التقنية من طرف الشرطة العلمية، وذلك للكشف 

عن جميع االمتدادات املحتملة لهذه القضية.
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خريفي«،  أحد  قيلولة   « روايته :  في 
دورتها  في  صالح،  الطيب  بجائزة  الفائزة 
الثانية )2012م(،  يستدعي الكاتب املغربي 
بل  ويخاطبه،  القارئ،  الشاوي  بن  هشام 
ضمن  عنصرا  ليصير  عوامله  إلى  يسحبه 
يجعله  للرواية،  والجمالي  الفني  البناء 
معه،  والتفاعل  العمل  كتابة  في  متورطا 
فاعلية  إلى  التلقي  سلبية  من  إياه  مخرجا 

الكتابة.
إلى  االستدعاء  بهذا  املتلقي  يتحول 
جميع  كما  مشاركة،  تخييلية  شخصية 
الشخصيات األخرى من مثل راوي الرواة، 
عن  فضال  األحداث،  سرد  إليهم  أوكل  ومن 
ولم  للعمل  املؤثثة  األخرى  الشخصيات 
نظرها.  وجهة  وعرض  القول،  في  تشارك 
نفسه  القارئ  يجد  االستدعاء،  وبهذا 
مشتركا و مشاركا فّعاال و بّناء في أحداث 
يعود  فال  له،  الخطاب  بتوجيه  القصة 
خارجيا، بل يصير داخليا ومتابعا بفعالية 
أحداث الرواية  من دون حواجز تجعل منه 

متلقيا سلبيا.
وداخال،  خارجا  العالم  يصير  هكذا، 
وتصير الرواية جنسا امبرياليا يحتوي كل 
شيء، ويلتهمه لتكوين وجبة سردية ممتعة، 
خارجه،  ومن  املنت  داخل  من  القارئ  تحرك 
وتعدد  القارئ  باستدعاء  العمل  يكتفي  وال 
الكاتب  أعمال  يستدعي  نجده  بل  الرواة، 
اشتغال  أدوات  ضمن  ويجعلها  السابقة، 
عمله الحالي. كما يستدعي قراءات أصدقائه 
وقد اكتملت، ليقدموا مراجعاتهم، كما فعل 
غيره  أو  الحجري،  إبراهيم  املرحوم  الناقد 
التدخل  ذلك  جاعال  اسمه،  يذكر  لم  وإن 
خط  عن  ليميزه  العريض  بالخط  النقد  أو 

السرد.
والجميل أن تدخل إبراهيم الحجري تم 
دمجه في بداية النص الروائي، وهو الذي 
ليصير  املخطوط،  العمل  قراءة  بعد  جاء 
بكل  تتالعب  التي  السردية،  اللعبة  ضمن 
العناصر الداخلية والخارجية، تحتوي الكل 
في منظومتها في حركة دؤوب تعبر عن عدم 

اكتمال العمل مادام على قيد القراءة.
تعدد وجهات  إلى  يؤدي  الرواة  وتعدد 
وإغنائه  نفسه،  املوضوع  حول  النظر 
املوضوع  بقراءة  يسمح  فالتعدد  وإثرائه، 

من زوايا متعدد ومتباينة.
الناقد  يقول  الخصوص  هذا  وفي 
إبراهيم الحجري في تقديمه للعمل: »يعمد 

العلب  ووضع  املستور  كشف  إلى  الرواة 
ليقلبها  القارئ  طاولة  على  للفرد  السوداء 
ذاته  من  بعضا  مكتشفا  وجوهها  على 
هناك. وقد كان الكاتب قاسيًا مع رواته ومع 
شخوصه معًا، وحاصرهم في دوامة العصف 
ذاتها، لتتشكل نواة األلم الخفي التي تبعثر 
أوراق املروي لهم، دون مهادنة أو تسامح. 
تلك القسوة التي تتمظهر على الورق ليست 
غريبة عن طبيعة الشخصيات وال عن طبيعة 
الفعلي  الكاتب  طبيعة  عن  حتى  وال  القراء 
بن  لدى  )التداخالت(  معضلة  إنها  نفسه، 
الخطابي،  التشييد  مستوى  على  الشاوي 
فلست تدري هل هو الذي يحكي أم شخوصه 
لتقحم  الخارج  من  تقفز  غريبة  كائنات  أم 
التي  بالكتابة  نعتها  يمكن  لذلك  فضولها، 
تتعقد تفاصيلها كلما مشت، دون أن يكون 
هناك أي افتراض لنهايتها. إنها تستمر في 
تسير  وربما  الكاتب،  وذاكرة  القراء  ذاكرة 
نحو صورة تشكل ثالثية أو رباعية أو من 
والتزال  للسرد،  متسع  هناك  فمازال  يدري. 
الوعثاء،  برغم  حية  الشاوي  بن  شخوص 
تسافر وتحيا وتصمد في حياة ال إنسانية 
املأل  أمام  معلنة  التاريخ  هامش  على 
سخطها ووعيدها على الورى مهددة بأنها 
في مستقبل النصوص ستتنامى مثل الفطر 

لتقوض الدوامة التي أفرزتها«.
واملثير في الرواية أن شيخ الرواة، أو 
الكتابة،  فعل  بتعرية  يقوم  األدوار  موزع 
الوقت  في  الكتابة  عن  ويتحدث  يكتب  فهو 
فإنه  الكتابة  فعل  على  ينفتح  وإذ  ذاته، 
الحزن حني  من  بكثير  املزري  واقعها  يقول 
يرى تصدر التافهني للمشهد مع غياب ألي 
عبر  يشاهد  وهو  تأكله  فالحسرة  موهبة. 
التلفاز شخصيات تافهة ال تستطيع تكوين 
أدب،  بال  األدب  عن  تتحدث  مفيدة  جملة 
منصة  الجنسية  الكتابة  اتخذ  والبعض 
فقط،  فني،  موجب  أي  دون  من  للشهرة 

الرغبة في تحريك الغرائز.
يحمل  إشكالي  بطل  إذن،  الرواة،  شيخ 
قيما إيجابية في عالم ملوث، لم ينج بنفسه 
من تلوثه؛ فقد يخوض تجارب غير مشرفة 
الراوي  يقول  ص12،  فضوله.  نار  ليطفئ 
صرت أكابد قلقا وجوديا،  معبرا عن ذلك:« 

كما أتعذب بوعيي الشقي الحاد«. ص89.
التونسي  الناقد  وفق  الشاوي،   وابن 
املبدعني  من  واحد   « الدائم:  عبد  السالمي 
الذين ال يكتبون للترف الفكرّي أو للتباهي 
يكتب  هو  بل  الشهرة،  ونشدان  االجتماعي 
الواقع  على  االحتجاج  ضرورة  للضرورة: 
ادعاءات  دونما  آن  في  منه  والسخرية 

إيديولوجية«.
من  املتلقي،  إرباك  على  الرواية  تعمل 
يعبر  تشظ  وهو  الحكاية؛  تشظي  خالل 
كانت  وإذا  وتفتته،  املجتمع،  تشظي  عن 
الرواية تجعل من نفسها موضوعا، وتسعى 
فإنها،  تعريها،  يتابع  القارئ  جعل  إلى 
تعرية  في  مشاركا  تجعله  ذاته،  الوقت  في 
وقد  اإلنسانية.  العالقات  وزيف  العالم 
جاءت الرواية في قراءتها لنفسها ولواقعها 
لكن  األصوات،  متعددة  بوليفونية،  املتعدد 
يوظف  الرواة  راوي  كون  االنتباه  يثير  ما 
مرة  فنجده  عليه،  تعود  التي  الضمائر  كل 
وهو  الغائب،  بضمير  نفسه  عن  يتحدث 

ضمير  يستعمل  ومرة  الضابط،  أدركه  ما 
املخاطب وكأنه  شخص آخر، وذات مغايرة 
مرآة،  في  منعكسة  صورته  أنه  أو  لذاته، 
حني  خاصة  املتكلم،  ضمير  يوظف  ومرة 
يريد التحدث عن نفسه مناجيا، وعن متاعب 
واقعها  وعن  وأمكنتها،  ومعاناتها  الكتابة 

امللوث.
ويبقى هذا الراوي هو الناظم لكل هذا 
الروائي،  الفضاء  يعرفه  الذي  التشظي، 
وهذه الفوضى الفنية، التي تثير زوابع في 

ذهن املتلقي.
عالم  بني  تجمع  الرواية  أن  والجميل 
املر،  الواقعي  والعالم  الخيالي،  الكتابة 
تعبر  ذكية  توليفة  في  االفتراضي  والعالم 

عن براعة الكاتب في خلق عوامله املدهشة.
وفي عالقة الشخصيات وبخاصة شيخ 
إلى  باملكان، نجدها ال تميل  الرواة/املؤلف، 
حريتها  من  تحرمها  التي  املغلقة،  األمكنة 
وتنسم هواء الحياة النقي، لكنها تميل إلى 
املغلقة، التي تمنحها حرية اإلبداع والكتابة، 

نوع يثير  أما األمكنة املفتوحة فهي نوعان: 
منبسطة،  تكون  حني  الراحة  النفس  في 

ونوع يثير ضيقها حني تكون مهضبة.
أماكن  من  تنفر  املؤلف  ذات  أن  كما 
الذين  الكتاب،  من  وتستغرب  الضجيج، 
األمكنة  من  وغيرها  املقاهي  يرتادون 
حيث  البادية  تحب  نراها  ولذا،  الصاخبة. 
وجمال  النفس،  وصفاء  الصبا،  مراتع 
الطبيعة، بخالف املدينة وضجيجها وزيف 

العالقات فيها.
يشبه  ما  نلمح  ذلك،  كل  خالل  ومن 
الحكائي،  املنت  داخل  الذاتية  السيرة 
من  كثيرا  يسرد  الراوي/املؤلف  نجد  حيث 
النفسية  بأجوائه  واملتعلقة  خصوصياته 
لكنها  باآلخرين؛  وعالقته  الكتابة،  وأجواء 
تخييلية،  سيرة  التوظيف  بهذا  تصير 
بناء  في  األخرى  املكونات  كباقي  تنهض 

الرواية.
في  املثارة  املوضوعات  هي  كثيرة 
هذا العمل اإلشكالي، الذي وظف تقنيات 

الذي  املتلقي،  إرباك  ببراعة قصد  كثيرة 
املوت،  مثل  من  السلبية،  على  تعود 
العالقات،  وزيف  والترقي،  والصداقة، 
واملقارنة بني األمكنة في عالقتها بنفسية 
املشروع،  غير  والترقي  الشخصيات، 
ال  العقاب  أو  املدوي،  السقوط  ثم  ومن 
باالنحدار  ولكن  األخالقي،  بمفهومه 
والسقوط بسبب ترق غير سليم، ويرتبط 
الذي  سالم،  ولد  بشخصية  العقاب  هذا 
ظهر في بداية العمل شخصية مهمة ذات 
لنجده  سريع،  صعود  بعد  ومكانة  جاه 
يزاول  أسبوعي  سوق  في  نهايته  في 
يرتبط  الذي  العمل  وهو  »شناق«؛  عمل 
آخر  نجم  ليصعد  األساس،  بشخصيته 
لولد سالم؛  محكم  فخ  نصب  بعد  مكانه 
وما كان هذا النجم سوى شريكه، الذي 

وثق به واطمأنت نفسه له.
كل ذلك بلغة سليمة، تعتمد، أحيانا، 
التلغيز الحاث على التأمل لتحقيق املزيد 

من اإلرباك.
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بكل املعاني يبقى الحب 
يستقيم  ال  مرئية،  ال  سلطة 
ولوعة  تداعياته  قوة  تأمل 
كالدهشة  فورة  السؤال،  
لتلتهب  العاشق،  تفاجئ 
األحالم  مجاري  في  حرائق 
ممهورة  الكلمات  وتينع 
الحنني.  وشغب  بالشوق 
كل  الحديث  يكشف  لحظتها 
النفس  وتصغي  األسرار 
ترحل  الوجدان،  لترنيمات 

اختالجات  "بني  الكلمات 
الجفن  وارتجاف  الصوت، 
هكذا  الجسد".  ورقصات 
اإلنشاد  على  نقوى  حني 
صدى،  رجع  للصوت  يكون 
الخطو  وقع  للهواء  يصير 
أديم  على  كالنقر  يتوالى 
النسيم.  كل ذلك يرتله شعرا 
أنفلوس  مصطفى  األستاذ 
 " األغاني   " ديوانه  في 
عشرة  ثالث  ضمنه  الذي 
خاللها  من  سرد  قصيدة، 
وزفرة  دهشته،  تفاصيل  كل 
الناس  في  ليعلن  شجنه 
مناه.                                                                   وزاللة  أسراره  بهاء 
الوحيد  الشيء  هو  "الحب 
تبرير،  إلى  يحتاج  ال  الذي 
يجعلك  لكي  فيك،  ما  يعصر 
كله  قلبك  تضع  تغامر، 
بنبضه،  مرتجفا  عاريا 
وطأة  تحت  بإيمانه  عنيدا 

االكتشاف"
اعتراه  ما  يصف  هكذا 
زوايا  كل  إلى  ويأخذنا 

روحه، يبسط تفاصيل رجاته 
لذة  اكتشف  أن  بعد  وهدوئه 
الذوبان في عشق رحيم. في 
باالنشراح  مفعم  استهالل 
آسرة  يكشف  إنشاده  لتقديم 

روحه ومالكة وجده .
"وجدتها تلملم حزني                                                                                               

وتكتب على شفاهي 
كلمة وحيدة                                                                         

وحينما سألت عينيها                                                                                           
من أنت؟                                                                                                        

قالت بكل دالل                                                                                                   
أنا حفيظة"                                                                                                       

من هنا تبدأ مباهج الحكاية، 
يدلنا شعرا عن تفاصيل 
أيامه، سفر بهيم يفوح 
بندوب الجراح، ونسائم 
شوق مثقلة باألشجان.
" أنا اآلتي من 
زمن الغبار املبلل 

بصقيع الجدران                                                              
أنا الذي تواطأت 

ضدي األنجم املطفآت                                                                       
انأ املشرد في وحشة 

زنازن رسمت أنيني                                                                     
أنا املعلق الذي تناسته 

أشواقه وجراحه، ولم يعد 
يملك إال قهقهات األشباح 

وأسئلة فرحة الفراغ  
أنا املقيم في الالعنوان، 

الذي لم يعرف ذاته إال 
عندما تسائله جراحه                                       

                                                                                                          --------
فما أحلى حضوري 

في عشقي                                                                                  
وما أحلى شدوي                                                                                                 
حني يطارد شوقي                                                                                                

                                                                                                          --------
حينما فتحت قلبي                                                                                                 
وجدت هذه األغاني                                                                                               

تجوب حزني                                                                                                      
سمعت نداء يداهمني                                                                                              

وطويت وجعي 
على حافة الليل.                                                                                 

دع عنك نفسك 
تصغي لنغم القلب                                                                               

ليس السجن 
مكانا حني تتفقده                                                                                 

ليس غيما حني تنشده
أن  في  الدائم  حلمه 
يعانق مناه، أشرقت لحظاته 
سكن  عاشقة  حضن  في 
الصبا  شغب  منذ  وجدناها 
حملت  الجفون،  وارتعاش 
سقم انتظار خطو أثقله القيد 
كما  فاصطفاها  ذميما.  عقدا 

هامت في هواه .
أراقص عشقي 

كي أبوح باسمك                                                                               
فوق جراحي                                                                                                  

أهديك زهرة روحي
حنينك يأخذني                                                                                              
وعطر وجنتيك يسعدني                                                                                          

وضوء النهار في عينيك 
يسحرني

أمسك بهاءك كل مساء                                                                                     
وأكسر صدى األنني على 

النداء
أعدي لي قلبك كي أنام                                                                                    

ألعري زيف الغمام                                                                                          
فأنت جنوني                                                                                                  

وأنت الختام

رضاه  محراب  في 
على  أيامه  استقامة  يتلو 
واقتسام  الود  نبض  وقع 
نسائم  تحفه  األسرار، 
أيام  وئام،  وجالل  حبور 
حنان  صدر  على  تورق 
موصول  وابتهال  دافق 

والحنو  املودة  لحفظ 
الوارف بال ظالل. ال يخفي 
على  تفتقت  التي  بهجته 
ما  ونأى  أساريره،  سعتها 
أيام  صقيع  عن  استطاع 
ال  جدران  بني  لياليها  لفته 

تنفذ منها حتى االحالم .

عبد الرحيم التدالوي

محمد زين

أحمد حبشي

انقبا�ض 
وانب�ساط

»قيلولة أحد خريفي« لهشام بن الشاوي:
ح�سور القارئ في الن�ص الروائي وتعدد الأ�سوات

عـــــــودة »األغـــــاني« ملصطفى أنفلوس
حين ي�سير للهواء وقع الخطى

تْخُثُر نفسي وتذوب 
ترأب الّصدع 

وتشحذ بصيرتها كّل األرجاء  
روحي طليقٌة ُمحّدبٌة.. 

َتْنَفُح ُصداًعا 
مائجة.. هي لحظات عمري 
كأّنها تصّد دهرا.. َفَغَر فاه 
لينقّض علّي في الهاجرة 

والهزيع.. 
كأمطاٍر  بمكاييَل  فالكيل 

ِمدرارٍة
أّن أحشائي  لحظاٌت.. ال تعي 

ُدرٌّ.

  ***
في زينة هذه الحياة، 

ضّمْدُت َمْصلي
من سيوٍل َوِحَمٍم 
وقذائَف ال تفنى

أنا املُكابُر املُنافح الَحويل
مكسور الطريق وحيدا 
أنزع الّشوك من ظهري
تتأّجُج بي ريح الحياة

تقذفني إلى تخوم املنافي.

***
أّيها الّنَصُب العنيد

أّيها الّرصيف الّطويل
أّيها املمشى الّركيس

أنا قبس يضيء أساريَر الِقفار
ومملكَة القصيد

َسْوَرة  مْن  حروفي  أسقي 
الغضب

ِلُتنبت من مياه الحْيِف أقاحي 
وفي بستانكم يسمق الحنظل 

وقبورا تتلبَُّث في القعر.

***
أنا إنساٌن أّوال وآخرا 

حملت عثراتي على أكتافي 
من  ارتويت  حتى  اكتويت 

أوضار 
الخديعة..

ما علمت يوما  
أّن أفالج الهزائم جاثمٌة تحت 

ظّلي
وفي كنفي 

رماد ُظنَّ يوما نارا دافئة.

***
اآلن..

اللئاُم بقروا سويداء القلب 
تضّرموا وقّطعوا

أنفاس األرحام
فضحوا الّسرائر 

على مواسير النُّدوب 
أصناٌم ُفصامية الّنوازع

ماُلوا وما ِمْلنا
أِن  ثبت  -إْن  قميصنا  ُقدَّ 

ارتديناه يوما- 
من جميع الجهات

أْسبَل الطريق خنادق 
وغدراِت  عاديات  أنف  رغم 

الظلم
سأظلُّ ُمنتصًبا راِتاًل

***
يكفيني أْن أتحّرك بكّل حرية 

أنا  إذْن  حيٌّ  أنا  يقول  يقيني 
ُمنتصر

َتْسقْط  لم  ُخطاي،  أسّرع  ال 
أجنحتي بعد 
لم يخْب ظّني 

سُتخبركم نفسي عّني 
حروف  عصية على االنقراض.

سكنُت أْكواًنا ُمتصارخًة
يْحُجُبها شقاء اإلنسان.

 ***
وكّفارة  الزُّهد  غطاء  تلّحْفُت 

الّصوم
َعَصَف  اإلنسانية  َفَخْيُط 

بالقلوب
ما عاد يخيط جروح األرض.

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki
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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
2022/01/22/23

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
-قطاع املاء-

مديرية التزويد والصفقات 
إعالن عن طلب العروض 

املفتوح
رقم: 6/م.ت.ص/م.ش/2022

التزويد باملاء الصالح للشرب 
لجهة الدار البيضاء- سطات 

من خالل تحلية ماء البحر-
املساعدة التقنية إلعداد دفتر 
التحمالت ومواكبة إنجاز 
األشغال املتعلقة بالشق 

التقني في إطار شراكة القطاع 
العام والقطاع الخاص

)جلسة علنية(
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
طلب  عن  املاء-  للشرب-قطاع 
أعاله  إليه  املشار  العروض 
إلعداد  التقنية  املساعدة  قصد 
ومواكبة  التحمالت  دفتر 
إنجاز األشغال املتعلقة بالشق 
التقني في إطار شراكة القطاع 
الخاص-  والقطاع  العام 
للشرب  الصالح  باملاء  التزويد 
سطات  البيضاء-  الدار  لجهة 

من خالل تحلية ماء البحر.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
مع  10.076.400,00درهم 

احتساب الرسوم.
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة ب 

)101.000,00درهم(.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التزويد  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
محطة   )G( قطاع املاء مبنى   -
املعالجة، شارع محمد بلحسن 
 -  10220 ص.ب  الوزاني, 

الرباط ـ املغرب.
الهاتف:

212.0537.66.77.77
الفاكس:

212.0537.66.72.22
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
عبر بوابة الصفقات العمومية:

www.marchéspublics.
gov.ma

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

العروض مقابل وصل  تودع   -
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
التزويد والصفقات قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  ساعة  و 

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

األظرفة
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
يوم  جلسة  في  األظرفة  تفتح 
األربعاء 16 فبراير 2022 على 
والنصف  التاسعة  الساعة 
بمقر  محلي(  )توقيت  صباحا 
والصفقات  التزويد  مديرية 
للكهرباء   الوطني  للمكتب 
للشرب-قطاع  الصالح  واملاء 
محطة   ،)G( مبنى  املاء- 
املعالجة، شارع محمد بلحسن 
 -  10220 ص.ب  الوزاني, 

الرباط ـ املغرب )املغرب(.
مرحلة  على  األغلفة  تفتح 

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

املغرب.
الهاتف:

)+212(0537.66.77.77
الفاكس:

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

املكتب - قطاع املاء:
http://www.onep.ma
ع.س.ن/191/ا.د

*************
اململكة املغربيمة

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

-قطاع املاء-

مديرية التزويد و الصفقات 
إعالن عن طلب العروض 

املفتوح
رقم: 9/م.ت.ص/م ش/2022

مشروع التزويد باملاء الصالح 
للشرب ملدينة الدار البيضاء 
عن طريق تحلية مياه البحر-

األشغال الطبوغرافية، 
التجزيئية 

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
طلب  عن  املاء-  للشرب-قطاع 
أعاله  إليه  املشار  العروض 
املتعلقة  األشغال  إنجاز  قصد 
باملاء  التزويد  بمشروع 
الدار  ملدينة  للشرب  الصالح 
البيضاء عن طريق تحلية مياه 
الطبوغرافية،  األشغال  البحر- 

التجزيئية
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
هذه االستشارة مخصصة فقط 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
كما هي معرفة في املادة األولى 
املتعلق   00-53 للقانون 
الصغرى  املقاوالت  بميثاق 
والتعاونيات  واملتوسطة 
التعاونيات واملقاولني  واتحاد 

الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
مع  1.182.000,00درهم 

احتساب الرسوم.
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة ب 

)11.900,00درهم(.
االستشارة  ملف  :يمكن سحب 

مجانا بالعنوان التالي
بمديرية  الصفقات  مكتب 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 
املعالجة،   محطة   )G( مبنى 
شارع محمد بلحسن الوزاني، 
ـ  الرباط   -  10220 ص.ب 

املغرب.
الهاتف:

212.0537.66.77.77
الفاكس:

212.0537.66.72.22
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
عبر بوابة الصفقات العمومية:

www.marchéspublics.

gov.ma
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

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

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

األظرفة. 
يوم  جلسة  في  األظرفة  تفتح 
 2022 فبراير   16 األربعاء 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
مديرية  بمقر  محلي(  )توقيت 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء   الوطني 
املاء-  للشرب-قطاع  الصالح 
املعالجة،  محطة   ،)G( مبنى 
شارع محمد بلحسن الوزاني, 
ـ  الرباط   -  10220 ص.ب 

املغرب )املغرب(..
تفتح األغلفة في آن واحد.

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

املغرب.
الهاتف:

)+212(0537.66.77.77
الفاكس:

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

املكتب - قطاع املاء:
http://www.onep.ma
ع.س.ن/226/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

-قطاع املاء-
مديرية التزويد والصفقات 
إعالن عن طلب العروض 

املفتوح

رقم: 7/م.ت.ص/م.ش/2022
إنجاز خمسة أثقاب االستغالل 
في إقليمي  بني مالل وأزيالل

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
طلب  عن  املاء-  للشرب-قطاع 
أعاله  إليه  املشار  العروض 
أثقاب  خمسة  إنجاز  قصد 
بني  إقليمي   في  االستغالل 

مالل وأزيالل
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
هذه االستشارة مخصصة فقط 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
كما هي معرفة في املادة األولى 
املتعلق   00-53 للقانون 
الصغرى  املقاوالت  بميثاق 
والتعاونيات  واملتوسطة 
التعاونيات واملقاولني  واتحاد 

الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 
مع  .3.592.800,00درهم 

احتساب الرسوم.
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة ب 

)36.000,00درهم(.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان  مجانا 
التزويد  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
محطة   )G( قطاع املاء مبنى   -
املعالجة، شارع محمد بلحسن 
 -  10220 ص.ب  الوزاني, 

الرباط ـ املغرب.
الهاتف:

212.0537.66.77.77
الفاكس:

212.0537.66.72.22
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
عبر بوابة الصفقات العمومية:

www.marchéspublics.
gov.ma

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

العروض مقابل وصل  تودع   -
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
التزويد والصفقات قبل تاريخ 
لفتح  الجلسة  عقد  وساعة 

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

عقد الجلسة لفتح األظرفة
التحكيم  لجنة  إلى  تسلم  أو   -
لفتح  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة. 
جلسة  في  األظرفة  تفتح 
فبراير    23 األربعاء   يوم 
التاسعة   الساعة  على   2022
)توقيت  صباحا  والنصف 
التزويد  مديرية  بمقر  محلي( 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء  
مبنى  املاء-  للشرب-قطاع 
شارع  املعالجة،  محطة   ،)G(
ص.ب  محمد بلحسن الوزاني, 
املغرب  ـ  الرباط   -  10220

)املغرب(.
تفتح األغلفة في آن واحد. 

التوضيحات  طلبات  ترسل 
عبر البوابة املغربية للصفقات 

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

املكتب - قطاع املاء:
http://www.onep.ma
ع.س.ن/227/ا.د

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

عمالة اقليم الناظور
دائرة قلعية

قيادة بني شيكر
جماعة بني شيكر

إعالن عن طلب عروض  
مفتوح

رقم: 2022/01
جلسة عمومية

على    2022/03/15 يوم  في  

الساعة الحادية عشر  صباحا  
سيتم  بمكتب رئـــيس  جماعة 
األظرفة   فتح   شيكر  بني 
عروض  بطــلب  املتعلقة 
ايجـــار  أثمـــان  مفتوح ألجل: 
مرفـــق   الســـوق األسبـــوعي  

لجماعـــة بنـــي شيكــر.
الكائـــــن بمــــركز بني شيكــــر 
شهرا    )12( عشر  اثنا  ملــدة  

)سنة واحدة(. 
طلب  ملف  سحب  ويمكن 

العروض:
مصلحة  من  مباشرة  إما   -
لجماعة  العمومية  الصفقات 

بني شيكر.
- إما نقله من بوابة الصفقات 

العمومية: 
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  حدد   -
درهم  ألف  عشرون  في 

)20.000.00درهم(
التقديري  االفتتاحي  الثمن   -
لإليجار السنوي حدد في مائة  
ألف درهم )100.000,00درهم( 
محتوى  يكون  أن  يجب    -
املتنافسني  ملفات  تقديم  و 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
ـ 31  - 148 و 149 من  ـ 29 
  2  .  12  .  349 رقم  املرسوم 
الصادر في 08 جمادى األولى 
 )2013 مارس    20(  1434
العمومية.  بالصفقات  املتعلق 
ويمكن للمتنافسني وفق املادة 

31 من املرسوم املذكور أعاله:
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما  ـ 
الصفقات  بمصلحة  وصل 
العمومية  لجماعة  بني شيكر.
ـ إما إرسالها عن طريق البريد 
بالتوصل  املضمون مع إشعار 

إلى املكتب املذكور.
إلى  مباشرة  تسليمها  إما  ـ 
العروض  طلب  لجنة  رئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
بطريقة  إرسالها  إما   -
إلكترونية إلى بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
قرار  من  و7   6 للمادة  طبقا 
رقم  واملالية  االقتصاد  وزير 
20-14 الصادر في 4 سبتمبر 

 .2014
* إن الئحة الوثائق املثبتة التي 
يتعني على كل متنافس اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في الفصل 
الخامس من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/247/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض

رقم:2021/59/م.ت.ص/صص
)جلسة علنية(

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
العروض  طلب  عن  املاء  قطاع 
مكتب  "تحويل  ب:  املتعلق 
بمحطة  اجتماعات  غرفة  إلى 

املعالجة أبورقراق".
على  يتعني  التي  املستندات   
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
يحدد الثمن التقديري لألشغال 

في:  
األولى:   الحصة   -
)مع  972.795,60درهم 

احتساب جميع الرسوم(
الثانية:   الحصة   -
)مع  1.172.400,00درهم 

احتساب جميع الرسوم(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

في 
األولى:  -الحصة 

9.800,00درهم
الثانية:     -الحصة 

11.800,00درهم
اجبارية  ميدانية  زيارة  تنظم 
 07 بتاريخ  املشروع  ملوقع 

الساعة  على   2022 فبراير 
املكتب  بمقر  صباحا  العاشرة 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
املعالجة،  بمحطة  الكائن 
شارع محمد بلحسن الوزاني، 

الرباط.
ملف  على  االطالع  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بمديرية  الصفقات،  مكتب  من 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
املعالجة،  بمحطة  الكائن 
شارع محمد بلحسن الوزاني، 

الرباط. 
يسلم ملف االستشارة مجانا.

ملف  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
بواسطة  املتعاهدين،  أحد  إلى 
كتابي  طلب  على  بناء  البريد، 
فإن  نفقته،  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  املكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 

بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
بالنسبة للعينات املطلوبة:

إلى  وصل  مقابل  تودع   -
ج  بالبناية  الصفقات  مكتب 
والصفقات  التزويد  مديرية 
التاريخ والوقت املحددين  قبل 

للجلسة االفتتاحية.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 22 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 فبراير 
بالبناية  صباحا  التاسعة 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  )ج( 
قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 

املاء.
آن  في  سيتم  االظرفة  فتح 

واحد.
معلومات  على  للحصول 
بقسم  االتصال  يمكن  إضافية، 
املشتريات الصناعية، النوعية 
الوطني  للمكتب  والدعم 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 

قطاع املاء.
الهاتف: 0537667254 
الفاكس: 0537667220 

نظام  وتحميل  االطالع  يمكن 
باملكتب  الخاص  املشتريات 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
الدفاتر  وكذا  للشرب  الصالح 
اإللكتروني  املوقع  عبر  العامة 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 

واملاء الصالح للشرب:
http://www.onep.ma
ع.س.ن/248/ا.د

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

محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ رقم:
6255/18/1601

اعالن عن سمسرة عمومية
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  باسفي 
 2022/2/17 يوم  ستجري 
بهذه   5 رقم  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
ما  لبيع  الزوال  بعد  الثانية 

يلي:
عبارة  هو  الذي  العقار   -  1
مساحتها  للسكن  دار  عن 
من  تتكون  مربعا،  مترا   72
علوي  وآخر  سفلي  طابق 
بزنقة  والكائنة  سطح.  ومن 
االطلس الرقم. 56 حي بياضة 
االفتتاحي:  الثمن  اسفي. 

400.000,00درهما
العقار الذي هو عبارة عن   - 2
دار للسكن، مساحتها 96 مترا 
مربعا، تتكون من طابق سفلي 
والكائنة  علوي،  طابق  ومن 
حي  االطلس  زنقة   1 بالرقم 
الثمن  اسفي.  الباشا  واد 
االفتتاحي: 600.000,00درهم

عبارة  هو  الذي  العقار   -  3
مساحتها  للسكن،  دار  عن 
على  تشتمل  مربعا،  مترا   86
طابق سفلي واخر علوي وعلي 
بنزينة  والكائنةبدرب  سطح. 
الرقم 23 حي سيدي عبد الكريم 
االفتتاحي:  الثمن  اسفي. 

317.500,00درهم.
الغني  عبد  السيد:  لفائدة 

الرحيل
ينوب عن ذ. النقيب املصطفى 

الشوكي املحامي بآسفي
ورثة عبد السالم  ضد السادة: 

الرحيل ومن معهم
عند  لالداء  بضامن  ويطالب 
وسيؤدي  العلني  املزاد  إرساء 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   %3 زيادة  مع  ناجزا 
من  وللمزيد  العامة.  الخزينة 
االتصال  يجب  املعلومات 
بهذه  املدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ.
ع.س.ن /249/ إ.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف حجز عقاري عدد: 
2020/11

لفائدة: جلول شهرزاد 
عنوانها شارع جكارطا رقم 

121 وجدة
ينوب عنها األستاذ رحو 

ميمون املحامي بهيئة وجدة
ضد: الدكتور عبد القادر عياد 
بن محمد طبيب اختصاصي 

في أمراض العيون
عنوانه: شارع عالل الفاسي 

بن عبد هلل الطابق األول 
وجدة

يوم  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
على   2022/02/23 األربعاء 
بقاعة  صباحا   11 الساعة 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
سيقع  بوجدة،  االبتدائية 
ألكبر  العلني  باملزاد  البيع 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
"اندري  املسمى  امللك  املحفظ 
ذو الرسم العقاري عدد  سلني" 
6716/0 الكائن بشارع يوسف 
 16 رقم  غانا  زنقة  تاشفني  بن 
عن  عبارة  وهو  وجدة،  مكرر 
فيال حديثة مساحتها 330 متر 
وسفلي  قبو  من  تتكون  مربع 
وحديقة  أمامية  حديقة  به 
والسطح  علوي  وطابق  خلفية 

بسترته.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
مبلغ  في  أعاله  للعقار  العلني 
)أربعة  4.380.000,00درهم 
وثمانون  وثالثمائة  ماليني 

ألف درهم(.
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   %  3 زيادة 

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
أو التحمالت أو تقديم عروض 
الضبط  بكتابة  االتصال  يجب 
 - بوجدة  االبتدائية  باملحكمة 
حيث  املدني-  التنفيذ  مكتب 
إشارة  رهن  امللف  يوجد 

الجمهور.
ع.س.ن/250/ا.د ع.س.ن /244/إد
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 اأ�سا .. »واقع الخطبة المنبرية« 

و »مراكز التحفيظ« بالجهة

)كلميم،  نون  واد   - كلميم  بجهة  املحلية  العلمية  املجالس  نظمت    
بمدينة  املنصرم،  دجنبر  شهر  خالل  الزاك(،  أسا  طانطان،  إفني،  سيدي 
املنبرية  الخطبة  بالجهة تحت شعار«واقع  للخطباء  الثالث  امللتقى  أسا، 
وآفاق االرتقاء بها«. وتم خالل هذا امللتقى، الذي يندرج في إطار أنشطة 
همت  مواضيع  تناولت  عروض  تقديم   ،2021 سنة  برسم  املجالس  هذه 
املفهوم«،  وأبعاد  املنطوق  مقاصد  بني  الجمعة  »خطبة  بالخصوص، 
و«ومضات توجيهية في االرتقاء برسالة الخطبة املنبرية«، باإلضافة إلى 

تنظيم ورشات تطبيقية حول الخطبة املنبرية.
 وفي سياق برنامج الشهر ذاته ، احتضنت قاعة العروض واألنشطة 
باملجلس العلمي املحلي بأسا فعاليات امللتقى األول للمحفظني واملحفظات 
باملراكز التابعة للمجالس العلمية املحلية بجهة كلميم - واد نون.وتم خالل 
هذا امللتقى تقديم عروض حول »مراكزالتحفيظ بالجهة وخدمة رسالة أهل 
القرآن«، و«توظيف وسائل التواصل اإللكترونية واالجتماعية في تحفيظ 
منهج   - منهج التدارس  منهج التلقي-  القرآن«، و«مناهج القرآن الكريم: 

التدبر«  .

إلى غاية منتصف  يناير

جرعات التلقيح تتجاوز �ستة 
ماليين بجهة فا�س - مكنا�س

، الى غاية  »سجلت عملية التلقيح ضد كوفيد 19 بجهة فاس مكناس 
يوم 15 يناير2022، حقن أكثر من 6 ماليني و 365 ألف شخص«.. تفيد 
معطيات رقمية كشفت عنها املديرية الجهوية للصحة والحماية االجتماعية 
تتوزع بني الجرعة األولى )3 ماليني و  ، الفتة  إلى أن هذه الجرعات  » 
39 ألف مستفيد(، والجرعة الثانية )مليونان و  852 ألفا( والثالثة )474 

ألفا و468 مستفيدا  ».
وبالنسبة للتوزيع حسب األقاليم، »فقد سجلت فاس مليونا و 761 ألفا 
و 800 جرعة و سجلت مكناس مليونا و 312  ألفا و959 جرعة، وبوملان 

289 ألفا و 649 جرعة وتاونات 804 آالف و 300 جرعة«.
»وشملت العملية ،  أيضا ،  الحاجب ب 420 ألفا و 753 جرعة، وموالي 
698 جرعة،  و  ألفا   449 177 جرعة، وصفرو ب  و  ألفا   281 يعقوب ب 
وفق  وتازة ب 768 ألفا و145 جرعة ثم إفران ب 277 ألفا و 256 جرعة« 

املصدر ذاته .
لكافة  الفعالة  »املشاركة  الى  األرقام  هذه  الجهوية  املديرية  وعزت 
28 يناير  الهامة والتي تشهدها اململكة منذ  املتدخلني في  هذه العملية 
التلقيح تعرف حركية دؤوبة  أن مختلف مراكز  ، مشيرة  إلى  »   »2021
وتجندا مستمرا إلنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، كما أن  العملية تعرف 
كل  و  الصحية  األطر  جهود  تكاثف  بفضل  للملقحني  ملموسا  تزايدا 

املتدخلني.« 
وبخصوص » تلقيح األطفال املتمدرسني املندرجني في الفئات العمرية 
ما بني 12و 17 سنة ، فقد بلغ اجمالي املستفيدين من الجرعة األولى 355 
ألفا و 84 طفال ، أما األطفال املستفيدون من الجرعة الثانية فقد بلغ عددهم 

307 آالف و 500 طفل« تخلص املعطيات ذاتها .

بني مالل..  وقفات احتجاجية  
لموظفي قطاع الحي الجامعي 

نفذ موظفو وموظفات قطاع الحي الجامعي املنضوون تحت لواء كل من  
الفيدرالية الديمقراطية للشغل  والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفات 
احتجاجية انطلقت  يوم االثنني 17 يناير 2022 إلى غاية يوم الجمعة،  
أمام إدارة الحي الجامعي امغيلة، وذلك ل »املطالبة بصرف مستحقاتهم 
الوطني  الصندوق  باقتطاعات  املتعلقة  املزدوجة  باالقتطاعات  املرتبطة 
ملنظمات االحتياط االجتماعي« وفق ما تضمنه بيان نقابي ، أشار إلى أن  
»هذه الوقفات االحتجاجية » تقررت   »عقب اجتماع طارئ عقده التنسيق 
النقابي   يوم األربعاء 12 يناير، وقف فيه على مخرجات اللقاءات الوطنية 
الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية  الوطنية مع مدير املكتب  ملكاتبها 
على  ،  معاتبا  »إدارة املكتب الوطني لألعمال الجامعية »  والثقافية »  
ما وصفه ب » التماطل غير املبرر في صرف االقتطاعات املزدوجة املتعلقة 
لفائدة  االجتماعي،  االحتياط  ملنظمات  الوطني  الصندوق  باقتطاعات 
موظفي الحي الجامعي بني مالل، رغم توصلها بكافة املعطيات اإلدارية 
واسترجاعها للمبالغ املقتطعة في الحساب الخاص للحي الجامعي منذ 
سنة 2012« .   وارتباطا  باملوضوع ذاته  ، دعا البيان  الوزارة الوصية 
» إلى إيفاد لجنة للتدقيق في مبلغ 18 مليون سنتيم من قيمة التعويضات 
، الفتا إلى  السنوية الخاصة باملوظفني، تم تحويله لجهات غير معلومة« 
إلى  »دراسة كافة الخيارات النضالية مع دعوة كافة املسؤولني النقابيني 
الدخول في اعتصام خالل أوقات العمل ابتداء من يوم االثنني 31 يناير ».

   حسن المرتادي

 علي أورارى

مدينة  وسكان  طويلة  سنوات  منذ 
مختلف  قاطنو  و   - خاصة  الخميسات  
الجماعات املحسوبة على النفوذ الترابي 
وينتظرون  يترقبون   - عموما   لإلقليم 
العالي  للتعليم   نواة  إحداث  ويأملون 
وبناتهم  ألبنائهم  تتيح   زمور،  بحاضرة 
إمكانية  متابعة دراستهم الجامعية بشكل 
فترة   مع    ، بالتالي   ، وتقطع    ، سلس 
املعاناة  املادية واملعنوية لألسر والطلبة 
، جراء االضطرار  إلى شد الرحال صوب  
عمرت  والتي   ، الجامعية  املدن  مختلف 
لعقود مديدة .  آمال تجددت يوم  3 غشت 
الوطنية  التربية  وزير  قام   حني    2021
والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث 
زمور،  لعاصمة  بزيارة  السابق  العلمي 
حيث عاين، رفقة الوفد املرافق له ، املنطقة 
لبناء  التي خصصت    األرضية  والبقعة 
هذه املؤسسة التعليمية املرتقبة ،  والتي 
حددت تكلفتها في 90 مليون درهم، ومدة 
تنطلق  أن  على  سنوات،   3 اإلنجاز في 
  2021  -  2022 موسم  برسم  الدراسة 
والتكوين  التربية  ملهن   الجهوي  باملركز 

في  والقانون  اإلقتصاد  مادتي  بتدريس 
انتظار توسيع املسالك األخرى. 

»سيد  تنفيذ املشروع ظل  انتظار  لكن  
امليدان«، ما جعل  حدة التساؤالت تتزايد 
من  العديد  عبرت  حيث  مصيره،  بشأن 

أن  من  »تخوفات  عن   املحلية  األوساط  
يصبح في خبر كان، رغم حيويته بالنسبة 
من  للعديد  املفتقر   ، اإلقليم  لساكنة 
والتي   ، األساسية  البنيوية  التجهيزات 
أبنائها  إنصاف  يتم  بأن  النفس  تمني 

مشوارهم  ملواصلة  املتطلعني  وبناتها 
أخرى  بمدن  أسوة    ، الجامعي  الدراسي 
، في مختلف الجهات ، وذلك تنزيال ملبدأ  
تكافؤ الفرص بني أبناء كافة أقاليم البالد 

   .«
الجامعية،  النواة  مشروع  وبخصوص 
اجتمعت ، مؤخرا ، مجموعة من الفعاليات 
عن  عبرت  حيث  التنظيمات،  مختلف  من 
مع  التعامل  كيفية  حول  نظرها  وجهات 
مجموعة من  املعطيات املتداولة، مؤخرا 
تم  كما  العمومي،  املرفق  بهذا  املتعلقة   ،
تدارس ما وصف ب  »حيثيات ومالبسات 
أثارت  التي  املشروع،  إنجاز  تأخير 
التي  اإلقليم  ساكنة  بني  عديدة  تساؤالت 
كانت تراهن على  اإلسراع  بالشروع في 
، و قد  إنجاز النواة الجامعية املرتقبة » 
تشكيل  على  االتفاق   « إلى  اللقاء  خلص 
الترافع  »مجموعة  اسم  تحمل  مجموعة 
الجامعية  النواة  مشروع  تنزيل  أجل  من 
على  »ستعمل  والتي    ، بالخميسات« 
والدفاع عن   املشروع  تتبع  خطوات هذا 
الجهات   مختلف  لدى   السريع  تنزيله 
وفق ما تضمنه بالغ إخباري   املسؤولة«  

في املوضوع. 

يف أفق متكني طلبة اإلقليم من متابعة دراستهم بشكل سلس

مطالب الإ�سراع  باإحداث نواة جامعية 
بالخمي�سات تعود اإلى الواجهة

 تهم جغرافية احلوض املائي ألبي رقراق والشاوية
من اأجل ت�سريع اإنجاز »م�ساريع« الحماية 
من الفي�سانات وتفادي تداعياتها الثقيلة

 اعتبارا لكون  التغيرات املناخية  وتداعياتها 
أو »مستبعدا  املحتملة ، لم تعد أمرا  »طارئا«  
من  املعطى  هذا  استحضار  ينبغي  ثم  ، ومن    «
قبل  الجهات املسؤولة ،  شهد اجتماع  ، عقده  ، 
مؤخرا ،    املجلس اإلداري لوكالة الحوض املائي 
»املصادقة  ببنسليمان،   والشاوية   رقراق  ألبي 
على عدد من اتفاقيات الشراكة التي تهم الحماية 
من الفيضانات« ، وفق  املعطيات التي تم الكشف 

عنها من قبل الوكالة، حيث
التهيئة  تهم االتفاقية األولى، إنجاز أشغال   «
و  الفيضانات،  من  بوعباد  سيدي  مركز  لحماية 
تبلغ تكلفة املشروع، الذي سيتم تمويله من طرف 
 6 خنيفرة،   – مالل  بني  لجهة  الجهوي  املجلس 
للتتبع  مخصصة  املائة  في   10« درهم  ماليني 
التقني، و90 في املائة إلنجاز األشغال« و«ستقوم 
الوكالة   ، بموجب هذه االتفاقية، بمساعدة الجهة 
إلعداد ملف طلبات العروض، واملساهمة في تتبع 
الثانية،  االتفاقية  و«تتعلق  األشغال«.  سير 
إقليم  حماية  مشروع  من  الثاني  الشطر  بإنجاز 
بوسكورة،  وادي  فيضانات  خطر  ضد  النواصر 
مليون   54 ب  تقدر  ميزانية  له  خصص  والذي 

درهم )2021-2023( .

املشروع،  هذا   «   ، ذاتها  املعطيات  ووفق 
املتوقع إنجازه خالل 36 شهرا،  يعرف مساهمة 
وزارة الداخلية )15 مليون درهم(، ومجلس جهة 
سطات )14 مليون درهم(، وكالة  الدار البيضاء- 
الحوض املائي ألبي رقراق و الشاوية )4 ماليني 
درهم(، وعمالة إقليم النواصر )11 مليون درهم(، 

وشركة ليديك »10 ماليني درهم«.

تخص   « فإنه  الثالثة،  االتفاقية  وبخصوص 
وادي  تهيئة  في  املستثمرين  مساهمة  تأطير 
في  الفيضانات  من  املنطقة  لحماية  بوسكورة 
إطار تدبير مياه األمطار داخل حوض بوسكورة، 
بجمع  االتفاقية،  هذه  إطار  في  الوكالة  وتلتزم 

بعد  والعمل،  الفاعلني،  مختلف  من  املساهمات 
3 ماليني درهم(،  يفوق   ( التوفر على مبلغ مهم 
أو  بوسكورة  وادي  تهيئة  أشغال  إنجاز  على 
تضيف املعطيات نقسها ، مشيرة إلى  صيانته« 
بإنجاز  تتعلق   الرابعة،  الشراكة  »اتفاقية  أن 
موالي  ملركز  الفيضانات  من  الحماية  مشروع 
الوكالة  صادقت  حيث  خنيفرة،  بإقليم  بوعزة 
على تعديل املادتني 4 و 5  من االتفاقية األصلية، 
وبذلك انتقلت مدة إنجاز املشروع من 24 شهرا 
إلى 46  شهرا، وارتفعت كلفة إنجاز املشروع من 
10 ماليني درهم )2021-2019( إلى 12,2 مليون 
السياق  بهذا  وارتباطا   ،».)2019-2022( درهم 
في  الوكالة  مساهمة  رفع  على  املصادقة  تمت   «
إلى  املشروع من 6 ماليني درهم )2019-2021( 
تساهم  فيما   ،)2019-2022( درهم  ماليني   8,2
الحد  وصندوق  درهم،  مليون   1 بمبلغ  الجماعة 

من الكوارث الطبيعية بمبلغ 3 ماليني درهم«.
ملناقشة  فرصة  االجتماع  هذا  »شكل   وقد   
رقراق  ألبي  املائي  للحوض  املهيكلة  املشاريع 
ال  الشرب،  مياه  إمدادات  ولتأمني  والشاوية 
سيما مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء 
الربط بني أحواض سبو وأبي  ، وكذلك مشروع 

رقراق وأم الربيع« حسب املصدر ذاته .

مبنطقتي دكالة وعبدة
ال�سمندر ال�سكري .. اإكراهات الإنتاج توؤرق مزارعين وت�ساعف الديون المتراكمة عليهم

 مصطفى الناسي 

بالشمندر  املزروعة  املساحة  شملت 
املوسم  خالل  وعبدة  دكالة  بمنطقتي  السكري 
في  هكتار،   12000 من  أكثر  الجاري  الزراعي 
وقت لم تتجاوز ، خالل املوسم املاضي  ، 11000 
 ،  « »زيادة متوسطة  هكتار، وهو ما يؤشر على 
علما بأن هذا النوع  من الزراعة  أصبح  يقتصر 
اآلبار  مياه  على  يتوفرون  الذين  املزارعني  على 
هذه  تراجع  فإن  »ومن   السقي،  في  املستعملة 
التساقطات  قلة  إلى  املنطقة يرجع  الزراعة بهذه 
السدود  حقينة  تراجع  إلى  أدت  والتي  املطرية 
مياه  على  يتوفرون  ال  الذين  املزارعني  وحرمان  
السنوات  في  السكري  الشمندر  زراعة  من  اآلبار 
األخيرة، وهو ما شكل سببا في تراجع   إنتاج 
في  املنطقة  وتراجع مساهمة  السكري،  الشمندر 
مصادر  تقول  السكر«  مادة  من  الوطني  اإلنتاج 
»أن هذا الوضع دفع شركة  ، الفتة  إلى   مهتمة 
إلقناع  تحفيزية  أساليب  اعتماد  إلى  كوسومار، 
هذا  خالل  السكري  الشمندر  بزراعة  املزارعني 
املوسم ،  بعدما تبني عزوف مجموعة من املزارعني 
عن زراعته بسبب ثقل الديون املتراكمة عليهم » ، 

حيث  »تم  تقديم منح مالية للمزارعني املعنيني، 
قام  مزارع  لكل  درهم   1000 صرف  في  تتجلى 
بزرع هكتار واحد، وتزداد اإلستفادة املالية كلما 
زادت املساحة املزروعة« . ووفق املصادر ذاتها ، 
املزارعون  فقد استفاد من هذه املكافآت املالية   «
األوائل، في وقت يتخوف  مزارعون  آخرون من 
وفق  التعويضات«   هذه  من  استفادتهم  عدم 
تصريحات بعض هؤالء، والذين أكدوا » أنهم في 
حاجة ماسة إلى هذه املساعدات املالية لتحسني 

اإلنتاج، ال سيما في ظل قلة التساقطات املطرية 
السقي  مياه  باستعمال  اإلنتاج  تكاليف  وارتفاع 

بواسطة اآلبار«.
،   أوضحت مصادر  وبخصوص هذا املعطى 
املالية  املساعدات  بأن   « املعنية   املؤسسة  من 
بحيث  بالتدريج،  املزارعني  لجميع  ستصرف 
دفعات  زالت هناك  وما  األولى،  الدفعة  استفادت 
أخرى تمت برمجتها   عبر مراحل، ففي كل مرحلة 
ألن  املستفيدين،  املزارعني  لوائح  إرسال  يتم 

الهدف من تقديم هذه املساعدات املالية للمزارعني 
 ،  « اإلنتاج  تكاليف  اقتسام  على  هو مساعدتهم 
الفتة إلى »عملية  تقديم سلفات مسبقة للمزارعني 
خالل شهري فبراير ومارس تقدر ب 2000 درهم 
املرتفعة،  اإلنتاج  تكاليف  لتغطية  شهر  كل  عن 
الذي  املالي  املبلغ  من  اقتطاعها  سيتم  والتي 

سيحصل عليه كل مزارع من إنتاجه«.
بعض  أشار   ، ذاته  باملوضوع   وارتباطا    
الشمندر  زراعة  »تخلوا عن  أنهم  إلى  املزارعني  
السكري بسبب  ارتفاع تكاليف اإلنتاج، الناتجة 
وتجهيزها  اآلبار  حفر  مصاريف  ارتفاع  عن 
السقي  مصاريف  وارتفاع  السقي،  بوسائل 
البنزين  أو  الطبيعي  الغاز  باستخدام  تتم  التي 
في  الزيادة   جانب  إلى  الشمسية،  الطاقة  أو 
و  اإلنتاج،  في  املستعملة  األزوتية  األمالح  ثمن 
ارتفاع أثمنة البذور املنتقاة واألسمدة واملبيدات 
املستعملة، و  مصاريف اليد العاملة، دون إغفال  
يؤدي  الذي  اآلبار  مياه  في  امللوحة  نسبة  عامل 
إلى انخفاض نسبة الحالوة وضعف املردودية« 
زراعة  تعد  لم    « اإلكراهات   هذه  لكل  وتبعا   ،
تخلينا   وبالتالي  لنا،   مربحة  السكري  الشمندر 
أقل  أخرى   بزراعات  تعويضها  أجل  من  عنها  

تكلفة » يؤكد بعض املزارعني . 

فيضانات األودية باتت أمرا قائما يحتاج ملشاريع حمائية ناجعة ... » أرشيف » 

 

عليها  تعرف  مغربية،  أصول  ذات  فنانة  القايم،  نيطع  الفنانة 
الجمهور المغربي من خالل أغانيها باللهجة المغربية وعلى رأسها 

إعادتها ألغنية الفنانة القديرة زهرة الفاسي.
نيطع القايم تكتب أغانيها، و باإلضافة إلى عملها في الموسيقى 
تعمل في مجال الفنون البصرية و شاركت في العديد من المعارض 

الجماعية و المهرجانات.
في أعمالها الموسيقية و التشكيلية، تتناول نيطع القايم، كما 
تقول سيرتها الفنية، هويتها المغربية في إنتاجاتها الفنية  و تعيد 
توزيع أغاني مغربية شعبية بلونها الخاص، كما أنها تكتب األغاني 

بالدارجة المغربية.
ترعرعت في بيئة تم الحرص فيها على الحفاظ على تراث يهود 

المغرب، خاصة و أن جذورها تعود إلى مدينة تنغير. 
في هذا الحوار الذي أجرته معها جريدة » االتحاد االشتراكي »، 
تسلط الفنانة نيطع القايم الضوء على دخولها عالم الفن  و على 
مسيرتها و تأثرها باألغنية المغربية بقديمها و حديثها، إلى غير 

ذلك من المواضيع التي تجيب عنها في الحوار التالي.

أجرى الحوار: جالل كندالي
o  كيف ولجت عالم الفن؟

n  بحكم أن العائلة كانت مغرمة بالفن بكل أنواعه، باإلضافة إلى كون والدي الرسام، 
كان يصطحبني معه إلى  المعارض و المهرجانات، لذا وجدت نفسي وسط هذا العالم، بكل 
تنويعاته منذ الطفولة، و في الطفولة منذ أن كان عمري عشر سنوات، أتذكر أنني كنت أغني، 

لكن لم أدخل عالم الغناء بشكل احترافي إال بعد أن استكملت دراستي. 
كنت قادرة على الغناء بالعبرية، لكن بصدق لم يكن األمر يروقني و لم يكن قلبي يرتاح 
لذلك مقارنة بالغناء بالعربية بشكل عام و بالدارجة المغربية بشكل خاص، من هناك بدأ 

مشواري الفني. 
o  تربيت وسط أسرة ككل المغاربة، الفن ليس غريبا عن أفرادها، الوالد ميخائيل القايم، 

فيها مختص في فن الزخرفة، هل كان لذلك تأثير في مسارك الفني؟
n  من حظي أن الوالد كان فنانا، و بحكم أنه رسام، تعرفت و أنا صغيرة على خبايا 

هذا العالم، لذا تأثرت به و أنا طفلة صغيرة، و ارتوت ذاكرتي بهذا األمر، حيث كنت أرسم 
و أكتب األغاني، ألن األمر كان مألوفا في بيت األسرة، و لم يكن غريبا عنا، ال ننسى أن 
هذا التنوع في اإلبداع مسألة مغربية بامتياز، بفضل  التعدد الثقافي الذي يزخر به بلدنا، 

و يمكن للمرء أن يكون فنانا متعدد المواهب، أي مغنيا و رساما و مسرحيا و هلم جرا. 

o  أين تجدين نفسك أكثر، في الغناء، في التمثيل أو في الرسم؟
n   كل هذه المواهب قريبة من قلبي، و كل موهبة لها طعمها الخاص، و تثري شخصية 
اإلنسان، كما تشكل إضافة إليه في مساره الفني و الحياتي بشكل عام، لكن يأتي الغناء في 
المرتبة األولى بالنسبة لي، غير أن المواهب األخرى أيضا ساعدتني في هذا الباب، خاصة 
للعمل متكاملة، و  إذ تكون رؤيتي  الغنائية على شكل فيديو كليب،  حينما أصور أعمالي 

يتسنى لي توظيف أفكاري في هذا العمل اإلبداعي. 
o  حدثينا عن تجاربك الفنية؟

n  طيلة سنوات عديدة، راكمت الكثير من التجارب، إذ أتاح لي الغناء االلتقاء  بجمهوري 

أعراق  و  جنسيات  من  المتنوع 
مختلفة، في بقاع العالم، مما أثرى 
شخصيتي الفنية، باإلضافة إلى 
أني أستمتع و أسمع أيضا قصص 
الناس،  من  مختلفة  حكايات  و 
الذين يحضرون حفالتي، و هذا 
يعطيني طاقة إيجابية لمواصلة 
السفر  أن  رغم  الفني،  مشواري 
صعب بالنسبة لي، و ذلك راجع 
إلى كوني أصطحب أبنائي معي 
و  الغنائية  الحفالت  ه��ذه  ف��ي 
المهرجانات، لكن في كل لقاء مع 
جمهوري، يخفف عني هذا العبء 
و هذا الثقل من خالل االحتضان و 
التشجيع و التجاوب التلقائي مع 

ما أقدمه للجمهور من أطباق فنية، كما أجد الدعم الكامل من الجمهور عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، من خالل الدعوة إلى االستمرار في المشوار الفني و مواصلته. 

o  عرفت بإعادة أغنية » هاكا أماما » للفنانة  المغربية اليهودية زهرة الفاسي، لماذا 

هذا االختيار، و كيف كان رد فعل الجمهور؟
n   لم يكن االختيار صعبا أبدا، فما أن استمعت إلى أغنية الفنانة القديرة زهرة الفاسي 
حتى أخذتني هذه األغنية، و تأثرت بها كثيرا منذ الوهلة األولى، إنها أغنية بسيطة في 

أدائها، لكنها عميقة بكل المقاييس في شكلها ومضمونها.
هذه األغنية تذكرني ب�« العيطة »، و كأن امرأة عادية تؤدي » العيوط  »، كما هو حال 
نساء المغرب في األطلس أو غيره، سواء في الحقل أو المنزل، أحببت هذا النمط الغنائي و 
أحببت أغنية فنانتنا القديرة زهرة الفاسي، فأديتها رغم تحذيرات البعض، الذين اعتبروا 
األغنية من الماضي، لكن رغبتي و قراري كانا واضحين من البداية، و ما أن أديتها حتى 
تفاجأت بهذا التجاوب الكبير من طرف الجمهور. هذه األغنية يمكن أن تصنفها في خانة 
» السهل الممتنع »، منذ تلك اللحظة تعلمت كيف يجب على المرء  أن يستفتي قلبه في أي 

عمل إبداعي بشكل عام. 
o  تؤدين األغنية المغربية الشعبية، هذا أمر عادي، بحكم أنك مغربية الجذور، لماذا 

األغنية الشعبية بالدرجة األولى؟
n   األغنية الشعبية لها طعم خاص، لكن  أحب أيضا كل األنواع، منها أيضا موسيقى 
»كناوة »«الروك »« الراب »، من المغرب، األغاني من األطلس، لذا تجدني حريصة على أن 

تكون أعمالي الفنية متنوعة.
o  حدثينا عن مشاريعك الفنية المستقبلية؟

n   أشتغل اآلن على مشروع فني رفقة زوجي الفنان عميت حي كوهين، مستوحى من أغاني 
نساء األطلس، ذلك أن األغنية األطلسية غنية و ثرية بالحمولة التي تتميز بها على مستوى 
الحياة بشكل عام، إذ تتغنى باألفراح و األحزان، كأنهم يوثقون لحياتهم اليومية بحلوها 

و مرها، فاألغنية األمازيغية 
تعتبر مرآة حقيقية للمجتمع 
هناك، كما نجد أن كل امرأة 
تستكمله  و  مقطعا،  تقول 
دوال��ي��ك،  هكذا  و  األخ���رى 
إعجابي،  أث���ار  م��ا  ه��ذا  و 
فاستوحيت من ذلك أعمالي 
عليها  أشتغل  و  الفنية، 
مغاير،  بشكل  طبعا  اآلن، 

رفقة زوجي. 
o  شاركت في مهرجان 

هذا  ك��ان  كيف  ال��ص��وي��رة، 
اللقاء، و كيف جاءت الدعوة؟

أع��وام،  ثمانية  قبل    n

ش����ارك����ت ف����ي م��ه��رج��ان 
الصويرة، وغنيت أمام الجمهور هناك الذي تفاعل معي بشكل كبير، مما أثلج صدري، رغم 
أنني كنت متوجسة في البداية، ربما ال يتم استقبالي بشكل الئق، بحكم األوضاع السياسية 
القائمة في الشرق األوسط، لكن أحسست أنني وسط عائلتي، و قد فتحوا لي قلوبهم، و 
كفنانة أنا من مناصري المساواة و األخوة و التسامح و العيش المشترك بين الناس مهما 
كانت دياناتهم و أعراقهم، و الموسيقى و الفن بشكل عام عليه أن يسير في هذا االتجاه، 

فالفن أداة إلنجاح هذا الهدف السامي، فيما لم تستطع السياسة التفوق فيه.
في مدينة الصويرة، كان هناك المخرج كمال هشكار، الذي صورني رفقة زوجي، بعدها 
أنجز شريطا وثائقيا عن حياتنا بين القدس و المغرب، و كانت الفرصة سانحة للتعرف على 
السيد أندري أزوالي، رئيس مؤسسة الصويرة، الرجل المتواضع جدا، و قد دعاني الفنانون 
هناك لحضور فعاليات مهرجان الصويرة، في هذه المدينة الجميلة التي أعجبنا بها كثيرا .

o  ماهي عالقتك بالفنانين المغاربة؟

n  تربطني عالقات صداقة بالعديد من الفنانين المغاربة، و ألتقي بهم كلما زرت المغرب، 
و هناك عمل مشترك مع فنان من الصويرة اسمه سيدي المختار، الذي هو أستاذ في فنون 
كناوة، و لي رغبة أكيدة في التعامل مع الفنانين المغاربة  من خالل أعمال مشتركة، و أنا 

مستمعة جيدة لألغاني المغربية سواء القديمة أو المعاصرة. 
o  أنت من أصول أمازيغية مغربية، هل تفكرين في كتابة و أداء أغاني باألمازيغية؟

n  أنا مغربية أمازيغية، جدتي ازدادت و ترعرعت في مدينة تنغير، كانت تتكلم األمازيغية 
بطالقة، لكني لألسف ال أتقن هذه اللهجة الجميلة، و لألسف أيضا أن هذه اللهجة تم محوها، 
و لم تعد متداولة بين األبناء و األحفاد، و هذا ما يحزنني جدا، و لي رغبة في تعلمها، و 

أتمنى أن أجد من يقوم بتعليمي لغة آبائي و أجدادي و لغة جذوري. 
o  أنت متزوجة بفنان يشاركك أعمالك الفنية، كيف تقيمين هذه التجربة، و هل شكل ذلك 

إضافة إلى مسيرتك الفنية، أم العكس؟
n  االشتغال مع نصفك اآلخر شيء جميل، ألننا في نفس الفضاء و نتقاسم نفس المنزل، 
مما يسهل علينا العمل، لكن هذا فيه أيضا صعوبة، ألننا ال نتوفر دائما على وقت لإلبداع، 
بحكم مسؤولية البيت و العائلة، و الخلط بين هذين األمرين صعب جدا، لكن بصفة عامة، 
العمل المشترك رفقة زوجي مفيد جدا العتبارات عديدة منها، كما قلت، التواجد المستمر 
معا في جل األوقات، و التفاهم و التناغم، هذا ال يعني أنني كفنانة أو نحن معا ال نريد 
االشتغال مع اآلخرين، بل هي مسألة مرحب بها و ضرورية من أجل التنوع و االنفتاح على 

تجارب و رؤى فنية أخرى.

فاز المصور روي فرنانديز بجائزة 
التصوير  لمسابقة  الثانية  ال���دورة 
»البرتغال-المغرب:  الفوتوغرافي 
نظرات متقاطعة«، التي نظمتها سفارة 
البرتغال بالرباط ومعهد التعاون واللغة 
)كامويس(، وفق ما أعلنته التمثيلية 

الدبلوماسية البرتغالية.
تتم  أنه  بالغ  في  السفارة  وذك��رت 
ص��ورة  على  فرنانديز  روي  تتويج 
)ضباب   »Nevoeiro mágico«
ميناء  ف��ي  التقطت  ال��ت��ي  سحري( 
الصويرة في شتنبر 2021، مشيرة إلى 
أن »الحساسية الجمالية واستحضار 
تقاليد الصيد المشتركة بين البلدين«، 

أثارا إعجاب لجنة التحكيم.
أن هذه  ذات���ه  ال��م��ص��در  وأوض���ح 
المسابقة، التي أطلقت في 10 يونيو، 
وكامويس  البرتغال  ي��وم  بمناسبة 
إلى  تهدف  البرتغالية،  والمجتمعات 
التاريخية  ال��رواب��ط  وتقوية  تعزيز 
بين  وغيرها  واالقتصادية  والثقافية 

البرتغال والمغرب من خالل الصورة الفوتوغرافية.
ونقل البالغ عن مدير المتحف الوطني للتصوير في الرباط وعضو لجنة 
تحكيم المسابقة، سفيان الرحوي قوله، إن روي فرنانديز »يتمتع بإتقان حقيقي 
للوسيط الفوتوغرافي، وبحساسية جمالية مؤكدة، وكان اختيار اللونين األسود 

واألبيض ناجحا للغاية«.
وقال المصور، المنحدر من فارو »لكوني حفيد صيادين، شعرت باالرتباط 
بالبرتغال وبأجدادي؛ كان ارتباطا مثاليا«، مضيفا أن المهن المرتبطة بالصيد 

البحري تشبه إلى حد بعيد تلك المستخدمة في جهات ببالده.
وأضاف البالغ أن لجنة التحكيم، التي تضم أيضا المصورة البرتغالية إينييس 
غونسالفيس والوكيلة الثقافية نويزا بوليدو، التي تعمل بمعهد التعاون واللغة 
كامويس، وهو معهد برتغالي يتولى النهوض باللغة والثقافة البرتغالية في 

الخارج، منحت ميزتي تنويه لصورتين أخريين لفرنانديز.

 Voando« وعادت الجائزة الثانية للمصور خواو باولو دياس عن صورته
em Essaouira« )في رحلة جوية إلى الصويرة(.

»حركة طيور النورس، على خلفية سماء زرقاء ومدينة ساحلية، تأخذ المرء 
بين البرتغال والمغرب، أكدت نيوزا بوليدو، التي تأثرت  إلى عالم مشترك« 
السياحة  في  المتخصص  المصور  التقطها هذا  التي  الصورة  بتركيب هذه 

والتصوير الصحفي، والذي يزور المغرب بانتظام.
وعادت الجائزة الثالثة لهشام البنين، مصور أزياء ينحدر من مدينة مكناس 
ويقيم في البرتغال، عن صورة »موالي إدريس زرهون«، وهي صورة ذات أثر 
لوني قوي تعالج موضوعا خالبا »مما يخلق أوجه تشابه مع المناظر الطبيعية 

البرتغالية النموذجية، خاصة في ألغارفي بالجنوب«.
وخلص البالغ إلى أن أصحاب الصور الفائزة سيحصلون على جوائز مالية 

بقيمة 250 و 500 و 1000 أورو على التوالي.

»باب القف�ص« جديد الفنانة المغربية و�سيمة

الفنان بالل العرودي يطلق »عيش حياتك«مهرجان برلين السينمائي بنسخة حضورية الشهر المقبل رغم طفرة كوفيد19-
 أعلن منظمو مهرجان برلين السينمائي، األربعاء، عن قائمة تضم 18 فيلما ستتنافس للفوز بجائزة 
الدب الذهبي في نسخة 2022 التي ستقام حضوريا الشهر المقبل رغم بلوغ موجة اإلصابات بالمتحورة 
الثانية  دورته  للمهرجان خالل  الرسمية  المسابقة  في  فيلما   18 واختير  ألمانيا.  في  ذروتها  أوميكرون 
10 حتى 16 فبراير المقبل بقدرات استيعابية محدودة بسبب طفرة اإلصابات  تقام من  التي  والسبعين 
بالمتحورة أوميكرون . وقال المدير الفني للمهرجان، كارلو شاتريان«إن األفالم، مثل كل عام، هي وصف 

جيد للعالم في حالة تحوله الحالية ولكن أيضا لشكل العالم وكيف يمكن أن يصبح أو يكون«.
وسجل حضور فرنسي قوي في القائمة النهائية للمنافسة، مع أعمال للمخرجين فرنسوا أوزن وكلير 

دونيه والمخرج الفرنسي- الكمبودي ريتي بانه.
كما تضم القائمة فيلمان لألمريكية فيليس ناغي كاتبة سيناريو فيلم »كارول«، والفائز السابق بالمهرجان 

اإليطالي باولو تافياني.

تنزيل  ”،  على موقع  عيش حياتك   ” أغنية جديدة تحت عنوان  العرودي  المغربي بالل  الفنان  أطلق 
الفيديوهات الشهير » اليوتوب »، و هي من تصوير وائل اإلدريسي و كلمات وألحان سليمان بوستى ، و 

توزيع ياسين فزاعة.
 طرح العرودي أغنيته بإيقاعات حديثة ملحنة على مقام رصين ومتين يتناسب مع صوته، كما تضمنت 
األغنية براعة في األداء خاصة الموال األخير، إضافة إلى تميزها بالبساطة في الكلمة والسالسة في اللحن، 

يهدف من ورائه تقديم إيقاع مغربي حديث يصل لكل جمهور الوطن العربي.
ويعتبر الشاب بالل العرودي من الشباب الفنانين الطموحين، سطع نجمه وسط أضواء مدينة البوغاز، 
رغم االكراهات والمطبات وتداعيات الجائحة، بالل يعتبر الموسيقى منبرا إليصال رسائل المجتمع بكامل 
طياته، وهو واحد من بين الشباب الذين يشقون طريقهم بثبات نحو التألق والنجاح، حيث أن أغانيه تتصدر 

اليوم التراند ومنصات التواصل اإلجتماعي..   .
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الفنانة ذات الجذور المغربية نيطع القايم  لـ »االتحاد االشتراكي«:

ف�سلت الغناء بلغة اأجدادي لأنها قريبة اإلى قلبي ولم اأرتح للغناء بالعبرية

روي فرنانديز يتوج بجائزة الدورة الثانية لم�سابقة 
الجديدة الت�سوير الفوتوغرافي المغرب-البرتغال األغ��ن��ي��ة  سجلت  

وسيمة   ال��م��غ��رب��ي��ة  للفنانة 
القفص«،  »باب  ال��م��ع��ن��ون��ة 
نجاحا محترما، حيث حقق كليب 
األغنية قرابة ربع مليون مشاهدة 
على موقع تنزيل الفيديوهات » 
اليوتيوب«، خالل فترة وجيزة.
وسيمة  النجمة  واخ��ت��ارت 
في عملها الفني الجديد الغناء 
واألغنية   الخليجية،  باللهجة 
من كلمات الشاعر أحمد أشرف 
وتوزيع   ألحان  ومن  المطري، 
المايسترو حاتم منصور، ومن 
تم  فيما  سرحان،  ع��ادل  إنتاج 
 Tafatefe طرف  من  انتاجها 
الفيديو  بينما   ،production
كليب من انتاج وسيمة الخاص.
عن  االغنية،  قصة  وتحكي 
ق��ص��ة خ��ي��ان��ة م��وج��ع��ة، لكن 
الشموخ والكبرياء يطغى على 

الوجع في هذه األغنية.
الفنانة   متابعو  وت��ف��اع��ل 
وسيمة، مع األغنية حيث عبروا  
عن اعجابهم بأغنيتها الجديدة، 
لما من ناحية الكلمات، وباللوك 

الذي ظهرت به الفنانة المغربية، فيما قدم آخرون متمنياتهم بالنجاح والتألق لوسيمة في مسيرتها 
الفنية.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال النجمة الوسيمة، كانت أغنية “هاد السيد”، باللهجة المغربية من 
كلمات سمير الموجاري، ومن ألحان مهدي موزين، حيث قامت بإصدارها  سنة 2017 ، والتي حققت 
نجاحا كبيرا حوالي أكثر من أربعة ماليين مشاهدة على اليوتيوب، وتصدرت نسب االستماع في 

إذاعات المغرب.

 شاركت في مهرجان 
الصويرة وتجاوب معي 

الجمهور وكأنني وسط 
أفراد عائلتي، وأندري 

أزوالي رجل متواضع جدا

لي عمل مشترك مع 
أستاذ لفنون كناوة  

وأتوق ألعمال مشتركة 
مع فنانين مغاربة 
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 اأ�سا .. »واقع الخطبة المنبرية« 

و »مراكز التحفيظ« بالجهة

)كلميم،  نون  واد   - كلميم  بجهة  املحلية  العلمية  املجالس  نظمت    
بمدينة  املنصرم،  دجنبر  شهر  خالل  الزاك(،  أسا  طانطان،  إفني،  سيدي 
املنبرية  الخطبة  بالجهة تحت شعار«واقع  للخطباء  الثالث  امللتقى  أسا، 
وآفاق االرتقاء بها«. وتم خالل هذا امللتقى، الذي يندرج في إطار أنشطة 
همت  مواضيع  تناولت  عروض  تقديم   ،2021 سنة  برسم  املجالس  هذه 
املفهوم«،  وأبعاد  املنطوق  مقاصد  بني  الجمعة  »خطبة  بالخصوص، 
و«ومضات توجيهية في االرتقاء برسالة الخطبة املنبرية«، باإلضافة إلى 

تنظيم ورشات تطبيقية حول الخطبة املنبرية.
 وفي سياق برنامج الشهر ذاته ، احتضنت قاعة العروض واألنشطة 
باملجلس العلمي املحلي بأسا فعاليات امللتقى األول للمحفظني واملحفظات 
باملراكز التابعة للمجالس العلمية املحلية بجهة كلميم - واد نون.وتم خالل 
هذا امللتقى تقديم عروض حول »مراكزالتحفيظ بالجهة وخدمة رسالة أهل 
القرآن«، و«توظيف وسائل التواصل اإللكترونية واالجتماعية في تحفيظ 
منهج   - منهج التدارس  منهج التلقي-  القرآن«، و«مناهج القرآن الكريم: 

التدبر«  .

إلى غاية منتصف  يناير

جرعات التلقيح تتجاوز �ستة 
ماليين بجهة فا�س - مكنا�س

، الى غاية  »سجلت عملية التلقيح ضد كوفيد 19 بجهة فاس مكناس 
يوم 15 يناير2022، حقن أكثر من 6 ماليني و 365 ألف شخص«.. تفيد 
معطيات رقمية كشفت عنها املديرية الجهوية للصحة والحماية االجتماعية 
تتوزع بني الجرعة األولى )3 ماليني و  ، الفتة  إلى أن هذه الجرعات  » 
39 ألف مستفيد(، والجرعة الثانية )مليونان و  852 ألفا( والثالثة )474 

ألفا و468 مستفيدا  ».
وبالنسبة للتوزيع حسب األقاليم، »فقد سجلت فاس مليونا و 761 ألفا 
و 800 جرعة و سجلت مكناس مليونا و 312  ألفا و959 جرعة، وبوملان 

289 ألفا و 649 جرعة وتاونات 804 آالف و 300 جرعة«.
»وشملت العملية ،  أيضا ،  الحاجب ب 420 ألفا و 753 جرعة، وموالي 
698 جرعة،  و  ألفا   449 177 جرعة، وصفرو ب  و  ألفا   281 يعقوب ب 
وفق  وتازة ب 768 ألفا و145 جرعة ثم إفران ب 277 ألفا و 256 جرعة« 

املصدر ذاته .
لكافة  الفعالة  »املشاركة  الى  األرقام  هذه  الجهوية  املديرية  وعزت 
28 يناير  الهامة والتي تشهدها اململكة منذ  املتدخلني في  هذه العملية 
التلقيح تعرف حركية دؤوبة  أن مختلف مراكز  ، مشيرة  إلى  »   »2021
وتجندا مستمرا إلنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، كما أن  العملية تعرف 
كل  و  الصحية  األطر  جهود  تكاثف  بفضل  للملقحني  ملموسا  تزايدا 

املتدخلني.« 
وبخصوص » تلقيح األطفال املتمدرسني املندرجني في الفئات العمرية 
ما بني 12و 17 سنة ، فقد بلغ اجمالي املستفيدين من الجرعة األولى 355 
ألفا و 84 طفال ، أما األطفال املستفيدون من الجرعة الثانية فقد بلغ عددهم 

307 آالف و 500 طفل« تخلص املعطيات ذاتها .

بني مالل..  وقفات احتجاجية  
لموظفي قطاع الحي الجامعي 

نفذ موظفو وموظفات قطاع الحي الجامعي املنضوون تحت لواء كل من  
الفيدرالية الديمقراطية للشغل  والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفات 
احتجاجية انطلقت  يوم االثنني 17 يناير 2022 إلى غاية يوم الجمعة،  
أمام إدارة الحي الجامعي امغيلة، وذلك ل »املطالبة بصرف مستحقاتهم 
الوطني  الصندوق  باقتطاعات  املتعلقة  املزدوجة  باالقتطاعات  املرتبطة 
ملنظمات االحتياط االجتماعي« وفق ما تضمنه بيان نقابي ، أشار إلى أن  
»هذه الوقفات االحتجاجية » تقررت   »عقب اجتماع طارئ عقده التنسيق 
النقابي   يوم األربعاء 12 يناير، وقف فيه على مخرجات اللقاءات الوطنية 
الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية  الوطنية مع مدير املكتب  ملكاتبها 
على  ،  معاتبا  »إدارة املكتب الوطني لألعمال الجامعية »  والثقافية »  
ما وصفه ب » التماطل غير املبرر في صرف االقتطاعات املزدوجة املتعلقة 
لفائدة  االجتماعي،  االحتياط  ملنظمات  الوطني  الصندوق  باقتطاعات 
موظفي الحي الجامعي بني مالل، رغم توصلها بكافة املعطيات اإلدارية 
واسترجاعها للمبالغ املقتطعة في الحساب الخاص للحي الجامعي منذ 
سنة 2012« .   وارتباطا  باملوضوع ذاته  ، دعا البيان  الوزارة الوصية 
» إلى إيفاد لجنة للتدقيق في مبلغ 18 مليون سنتيم من قيمة التعويضات 
، الفتا إلى  السنوية الخاصة باملوظفني، تم تحويله لجهات غير معلومة« 
إلى  »دراسة كافة الخيارات النضالية مع دعوة كافة املسؤولني النقابيني 
الدخول في اعتصام خالل أوقات العمل ابتداء من يوم االثنني 31 يناير ».

   حسن المرتادي

 علي أورارى

مدينة  وسكان  طويلة  سنوات  منذ 
مختلف  قاطنو  و   - خاصة  الخميسات  
الجماعات املحسوبة على النفوذ الترابي 
وينتظرون  يترقبون   - عموما   لإلقليم 
العالي  للتعليم   نواة  إحداث  ويأملون 
وبناتهم  ألبنائهم  تتيح   زمور،  بحاضرة 
إمكانية  متابعة دراستهم الجامعية بشكل 
فترة   مع    ، بالتالي   ، وتقطع    ، سلس 
املعاناة  املادية واملعنوية لألسر والطلبة 
، جراء االضطرار  إلى شد الرحال صوب  
عمرت  والتي   ، الجامعية  املدن  مختلف 
لعقود مديدة .  آمال تجددت يوم  3 غشت 
الوطنية  التربية  وزير  قام   حني    2021
والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث 
زمور،  لعاصمة  بزيارة  السابق  العلمي 
حيث عاين، رفقة الوفد املرافق له ، املنطقة 
لبناء  التي خصصت    األرضية  والبقعة 
هذه املؤسسة التعليمية املرتقبة ،  والتي 
حددت تكلفتها في 90 مليون درهم، ومدة 
تنطلق  أن  على  سنوات،   3 اإلنجاز في 
  2021  -  2022 موسم  برسم  الدراسة 
والتكوين  التربية  ملهن   الجهوي  باملركز 

في  والقانون  اإلقتصاد  مادتي  بتدريس 
انتظار توسيع املسالك األخرى. 

»سيد  تنفيذ املشروع ظل  انتظار  لكن  
امليدان«، ما جعل  حدة التساؤالت تتزايد 
من  العديد  عبرت  حيث  مصيره،  بشأن 

أن  من  »تخوفات  عن   املحلية  األوساط  
يصبح في خبر كان، رغم حيويته بالنسبة 
من  للعديد  املفتقر   ، اإلقليم  لساكنة 
والتي   ، األساسية  البنيوية  التجهيزات 
أبنائها  إنصاف  يتم  بأن  النفس  تمني 

مشوارهم  ملواصلة  املتطلعني  وبناتها 
أخرى  بمدن  أسوة    ، الجامعي  الدراسي 
، في مختلف الجهات ، وذلك تنزيال ملبدأ  
تكافؤ الفرص بني أبناء كافة أقاليم البالد 

   .«
الجامعية،  النواة  مشروع  وبخصوص 
اجتمعت ، مؤخرا ، مجموعة من الفعاليات 
عن  عبرت  حيث  التنظيمات،  مختلف  من 
مع  التعامل  كيفية  حول  نظرها  وجهات 
مجموعة من  املعطيات املتداولة، مؤخرا 
تم  كما  العمومي،  املرفق  بهذا  املتعلقة   ،
تدارس ما وصف ب  »حيثيات ومالبسات 
أثارت  التي  املشروع،  إنجاز  تأخير 
التي  اإلقليم  ساكنة  بني  عديدة  تساؤالت 
كانت تراهن على  اإلسراع  بالشروع في 
، و قد  إنجاز النواة الجامعية املرتقبة » 
تشكيل  على  االتفاق   « إلى  اللقاء  خلص 
الترافع  »مجموعة  اسم  تحمل  مجموعة 
الجامعية  النواة  مشروع  تنزيل  أجل  من 
على  »ستعمل  والتي    ، بالخميسات« 
والدفاع عن   املشروع  تتبع  خطوات هذا 
الجهات   مختلف  لدى   السريع  تنزيله 
وفق ما تضمنه بالغ إخباري   املسؤولة«  

في املوضوع. 

يف أفق متكني طلبة اإلقليم من متابعة دراستهم بشكل سلس

مطالب الإ�سراع  باإحداث نواة جامعية 
بالخمي�سات تعود اإلى الواجهة

 تهم جغرافية احلوض املائي ألبي رقراق والشاوية
من اأجل ت�سريع اإنجاز »م�ساريع« الحماية 
من الفي�سانات وتفادي تداعياتها الثقيلة

 اعتبارا لكون  التغيرات املناخية  وتداعياتها 
أو »مستبعدا  املحتملة ، لم تعد أمرا  »طارئا«  
من  املعطى  هذا  استحضار  ينبغي  ثم  ، ومن    «
قبل  الجهات املسؤولة ،  شهد اجتماع  ، عقده  ، 
مؤخرا ،    املجلس اإلداري لوكالة الحوض املائي 
»املصادقة  ببنسليمان،   والشاوية   رقراق  ألبي 
على عدد من اتفاقيات الشراكة التي تهم الحماية 
من الفيضانات« ، وفق  املعطيات التي تم الكشف 

عنها من قبل الوكالة، حيث
التهيئة  تهم االتفاقية األولى، إنجاز أشغال   «
و  الفيضانات،  من  بوعباد  سيدي  مركز  لحماية 
تبلغ تكلفة املشروع، الذي سيتم تمويله من طرف 
 6 خنيفرة،   – مالل  بني  لجهة  الجهوي  املجلس 
للتتبع  مخصصة  املائة  في   10« درهم  ماليني 
التقني، و90 في املائة إلنجاز األشغال« و«ستقوم 
الوكالة   ، بموجب هذه االتفاقية، بمساعدة الجهة 
إلعداد ملف طلبات العروض، واملساهمة في تتبع 
الثانية،  االتفاقية  و«تتعلق  األشغال«.  سير 
إقليم  حماية  مشروع  من  الثاني  الشطر  بإنجاز 
بوسكورة،  وادي  فيضانات  خطر  ضد  النواصر 
مليون   54 ب  تقدر  ميزانية  له  خصص  والذي 

درهم )2021-2023( .

املشروع،  هذا   «   ، ذاتها  املعطيات  ووفق 
املتوقع إنجازه خالل 36 شهرا،  يعرف مساهمة 
وزارة الداخلية )15 مليون درهم(، ومجلس جهة 
سطات )14 مليون درهم(، وكالة  الدار البيضاء- 
الحوض املائي ألبي رقراق و الشاوية )4 ماليني 
درهم(، وعمالة إقليم النواصر )11 مليون درهم(، 

وشركة ليديك »10 ماليني درهم«.

تخص   « فإنه  الثالثة،  االتفاقية  وبخصوص 
وادي  تهيئة  في  املستثمرين  مساهمة  تأطير 
في  الفيضانات  من  املنطقة  لحماية  بوسكورة 
إطار تدبير مياه األمطار داخل حوض بوسكورة، 
بجمع  االتفاقية،  هذه  إطار  في  الوكالة  وتلتزم 

بعد  والعمل،  الفاعلني،  مختلف  من  املساهمات 
3 ماليني درهم(،  يفوق   ( التوفر على مبلغ مهم 
أو  بوسكورة  وادي  تهيئة  أشغال  إنجاز  على 
تضيف املعطيات نقسها ، مشيرة إلى  صيانته« 
بإنجاز  تتعلق   الرابعة،  الشراكة  »اتفاقية  أن 
موالي  ملركز  الفيضانات  من  الحماية  مشروع 
الوكالة  صادقت  حيث  خنيفرة،  بإقليم  بوعزة 
على تعديل املادتني 4 و 5  من االتفاقية األصلية، 
وبذلك انتقلت مدة إنجاز املشروع من 24 شهرا 
إلى 46  شهرا، وارتفعت كلفة إنجاز املشروع من 
10 ماليني درهم )2021-2019( إلى 12,2 مليون 
السياق  بهذا  وارتباطا   ،».)2019-2022( درهم 
في  الوكالة  مساهمة  رفع  على  املصادقة  تمت   «
إلى  املشروع من 6 ماليني درهم )2019-2021( 
تساهم  فيما   ،)2019-2022( درهم  ماليني   8,2
الحد  وصندوق  درهم،  مليون   1 بمبلغ  الجماعة 

من الكوارث الطبيعية بمبلغ 3 ماليني درهم«.
ملناقشة  فرصة  االجتماع  هذا  »شكل   وقد   
رقراق  ألبي  املائي  للحوض  املهيكلة  املشاريع 
ال  الشرب،  مياه  إمدادات  ولتأمني  والشاوية 
سيما مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء 
الربط بني أحواض سبو وأبي  ، وكذلك مشروع 

رقراق وأم الربيع« حسب املصدر ذاته .

مبنطقتي دكالة وعبدة
ال�سمندر ال�سكري .. اإكراهات الإنتاج توؤرق مزارعين وت�ساعف الديون المتراكمة عليهم

 مصطفى الناسي 

بالشمندر  املزروعة  املساحة  شملت 
املوسم  خالل  وعبدة  دكالة  بمنطقتي  السكري 
في  هكتار،   12000 من  أكثر  الجاري  الزراعي 
وقت لم تتجاوز ، خالل املوسم املاضي  ، 11000 
 ،  « »زيادة متوسطة  هكتار، وهو ما يؤشر على 
علما بأن هذا النوع  من الزراعة  أصبح  يقتصر 
اآلبار  مياه  على  يتوفرون  الذين  املزارعني  على 
هذه  تراجع  فإن  »ومن   السقي،  في  املستعملة 
التساقطات  قلة  إلى  املنطقة يرجع  الزراعة بهذه 
السدود  حقينة  تراجع  إلى  أدت  والتي  املطرية 
مياه  على  يتوفرون  ال  الذين  املزارعني  وحرمان  
السنوات  في  السكري  الشمندر  زراعة  من  اآلبار 
األخيرة، وهو ما شكل سببا في تراجع   إنتاج 
في  املنطقة  وتراجع مساهمة  السكري،  الشمندر 
مصادر  تقول  السكر«  مادة  من  الوطني  اإلنتاج 
»أن هذا الوضع دفع شركة  ، الفتة  إلى   مهتمة 
إلقناع  تحفيزية  أساليب  اعتماد  إلى  كوسومار، 
هذا  خالل  السكري  الشمندر  بزراعة  املزارعني 
املوسم ،  بعدما تبني عزوف مجموعة من املزارعني 
عن زراعته بسبب ثقل الديون املتراكمة عليهم » ، 

حيث  »تم  تقديم منح مالية للمزارعني املعنيني، 
قام  مزارع  لكل  درهم   1000 صرف  في  تتجلى 
بزرع هكتار واحد، وتزداد اإلستفادة املالية كلما 
زادت املساحة املزروعة« . ووفق املصادر ذاتها ، 
املزارعون  فقد استفاد من هذه املكافآت املالية   «
األوائل، في وقت يتخوف  مزارعون  آخرون من 
وفق  التعويضات«   هذه  من  استفادتهم  عدم 
تصريحات بعض هؤالء، والذين أكدوا » أنهم في 
حاجة ماسة إلى هذه املساعدات املالية لتحسني 

اإلنتاج، ال سيما في ظل قلة التساقطات املطرية 
السقي  مياه  باستعمال  اإلنتاج  تكاليف  وارتفاع 

بواسطة اآلبار«.
،   أوضحت مصادر  وبخصوص هذا املعطى 
املالية  املساعدات  بأن   « املعنية   املؤسسة  من 
بحيث  بالتدريج،  املزارعني  لجميع  ستصرف 
دفعات  زالت هناك  وما  األولى،  الدفعة  استفادت 
أخرى تمت برمجتها   عبر مراحل، ففي كل مرحلة 
ألن  املستفيدين،  املزارعني  لوائح  إرسال  يتم 

الهدف من تقديم هذه املساعدات املالية للمزارعني 
 ،  « اإلنتاج  تكاليف  اقتسام  على  هو مساعدتهم 
الفتة إلى »عملية  تقديم سلفات مسبقة للمزارعني 
خالل شهري فبراير ومارس تقدر ب 2000 درهم 
املرتفعة،  اإلنتاج  تكاليف  لتغطية  شهر  كل  عن 
الذي  املالي  املبلغ  من  اقتطاعها  سيتم  والتي 

سيحصل عليه كل مزارع من إنتاجه«.
بعض  أشار   ، ذاته  باملوضوع   وارتباطا    
الشمندر  زراعة  »تخلوا عن  أنهم  إلى  املزارعني  
السكري بسبب  ارتفاع تكاليف اإلنتاج، الناتجة 
وتجهيزها  اآلبار  حفر  مصاريف  ارتفاع  عن 
السقي  مصاريف  وارتفاع  السقي،  بوسائل 
البنزين  أو  الطبيعي  الغاز  باستخدام  تتم  التي 
في  الزيادة   جانب  إلى  الشمسية،  الطاقة  أو 
و  اإلنتاج،  في  املستعملة  األزوتية  األمالح  ثمن 
ارتفاع أثمنة البذور املنتقاة واألسمدة واملبيدات 
املستعملة، و  مصاريف اليد العاملة، دون إغفال  
يؤدي  الذي  اآلبار  مياه  في  امللوحة  نسبة  عامل 
إلى انخفاض نسبة الحالوة وضعف املردودية« 
زراعة  تعد  لم    « اإلكراهات   هذه  لكل  وتبعا   ،
تخلينا   وبالتالي  لنا،   مربحة  السكري  الشمندر 
أقل  أخرى   بزراعات  تعويضها  أجل  من  عنها  

تكلفة » يؤكد بعض املزارعني . 

فيضانات األودية باتت أمرا قائما يحتاج ملشاريع حمائية ناجعة ... » أرشيف » 

 

عليها  تعرف  مغربية،  أصول  ذات  فنانة  القايم،  نيطع  الفنانة 
الجمهور المغربي من خالل أغانيها باللهجة المغربية وعلى رأسها 

إعادتها ألغنية الفنانة القديرة زهرة الفاسي.
نيطع القايم تكتب أغانيها، و باإلضافة إلى عملها في الموسيقى 
تعمل في مجال الفنون البصرية و شاركت في العديد من المعارض 

الجماعية و المهرجانات.
في أعمالها الموسيقية و التشكيلية، تتناول نيطع القايم، كما 
تقول سيرتها الفنية، هويتها المغربية في إنتاجاتها الفنية  و تعيد 
توزيع أغاني مغربية شعبية بلونها الخاص، كما أنها تكتب األغاني 

بالدارجة المغربية.
ترعرعت في بيئة تم الحرص فيها على الحفاظ على تراث يهود 

المغرب، خاصة و أن جذورها تعود إلى مدينة تنغير. 
في هذا الحوار الذي أجرته معها جريدة » االتحاد االشتراكي »، 
تسلط الفنانة نيطع القايم الضوء على دخولها عالم الفن  و على 
مسيرتها و تأثرها باألغنية المغربية بقديمها و حديثها، إلى غير 

ذلك من المواضيع التي تجيب عنها في الحوار التالي.

أجرى الحوار: جالل كندالي
o  كيف ولجت عالم الفن؟

n  بحكم أن العائلة كانت مغرمة بالفن بكل أنواعه، باإلضافة إلى كون والدي الرسام، 
كان يصطحبني معه إلى  المعارض و المهرجانات، لذا وجدت نفسي وسط هذا العالم، بكل 
تنويعاته منذ الطفولة، و في الطفولة منذ أن كان عمري عشر سنوات، أتذكر أنني كنت أغني، 

لكن لم أدخل عالم الغناء بشكل احترافي إال بعد أن استكملت دراستي. 
كنت قادرة على الغناء بالعبرية، لكن بصدق لم يكن األمر يروقني و لم يكن قلبي يرتاح 
لذلك مقارنة بالغناء بالعربية بشكل عام و بالدارجة المغربية بشكل خاص، من هناك بدأ 

مشواري الفني. 
o  تربيت وسط أسرة ككل المغاربة، الفن ليس غريبا عن أفرادها، الوالد ميخائيل القايم، 

فيها مختص في فن الزخرفة، هل كان لذلك تأثير في مسارك الفني؟
n  من حظي أن الوالد كان فنانا، و بحكم أنه رسام، تعرفت و أنا صغيرة على خبايا 

هذا العالم، لذا تأثرت به و أنا طفلة صغيرة، و ارتوت ذاكرتي بهذا األمر، حيث كنت أرسم 
و أكتب األغاني، ألن األمر كان مألوفا في بيت األسرة، و لم يكن غريبا عنا، ال ننسى أن 
هذا التنوع في اإلبداع مسألة مغربية بامتياز، بفضل  التعدد الثقافي الذي يزخر به بلدنا، 

و يمكن للمرء أن يكون فنانا متعدد المواهب، أي مغنيا و رساما و مسرحيا و هلم جرا. 

o  أين تجدين نفسك أكثر، في الغناء، في التمثيل أو في الرسم؟
n   كل هذه المواهب قريبة من قلبي، و كل موهبة لها طعمها الخاص، و تثري شخصية 
اإلنسان، كما تشكل إضافة إليه في مساره الفني و الحياتي بشكل عام، لكن يأتي الغناء في 
المرتبة األولى بالنسبة لي، غير أن المواهب األخرى أيضا ساعدتني في هذا الباب، خاصة 
للعمل متكاملة، و  إذ تكون رؤيتي  الغنائية على شكل فيديو كليب،  حينما أصور أعمالي 

يتسنى لي توظيف أفكاري في هذا العمل اإلبداعي. 
o  حدثينا عن تجاربك الفنية؟

n  طيلة سنوات عديدة، راكمت الكثير من التجارب، إذ أتاح لي الغناء االلتقاء  بجمهوري 

أعراق  و  جنسيات  من  المتنوع 
مختلفة، في بقاع العالم، مما أثرى 
شخصيتي الفنية، باإلضافة إلى 
أني أستمتع و أسمع أيضا قصص 
الناس،  من  مختلفة  حكايات  و 
الذين يحضرون حفالتي، و هذا 
يعطيني طاقة إيجابية لمواصلة 
السفر  أن  رغم  الفني،  مشواري 
صعب بالنسبة لي، و ذلك راجع 
إلى كوني أصطحب أبنائي معي 
و  الغنائية  الحفالت  ه��ذه  ف��ي 
المهرجانات، لكن في كل لقاء مع 
جمهوري، يخفف عني هذا العبء 
و هذا الثقل من خالل االحتضان و 
التشجيع و التجاوب التلقائي مع 

ما أقدمه للجمهور من أطباق فنية، كما أجد الدعم الكامل من الجمهور عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، من خالل الدعوة إلى االستمرار في المشوار الفني و مواصلته. 

o  عرفت بإعادة أغنية » هاكا أماما » للفنانة  المغربية اليهودية زهرة الفاسي، لماذا 

هذا االختيار، و كيف كان رد فعل الجمهور؟
n   لم يكن االختيار صعبا أبدا، فما أن استمعت إلى أغنية الفنانة القديرة زهرة الفاسي 
حتى أخذتني هذه األغنية، و تأثرت بها كثيرا منذ الوهلة األولى، إنها أغنية بسيطة في 

أدائها، لكنها عميقة بكل المقاييس في شكلها ومضمونها.
هذه األغنية تذكرني ب�« العيطة »، و كأن امرأة عادية تؤدي » العيوط  »، كما هو حال 
نساء المغرب في األطلس أو غيره، سواء في الحقل أو المنزل، أحببت هذا النمط الغنائي و 
أحببت أغنية فنانتنا القديرة زهرة الفاسي، فأديتها رغم تحذيرات البعض، الذين اعتبروا 
األغنية من الماضي، لكن رغبتي و قراري كانا واضحين من البداية، و ما أن أديتها حتى 
تفاجأت بهذا التجاوب الكبير من طرف الجمهور. هذه األغنية يمكن أن تصنفها في خانة 
» السهل الممتنع »، منذ تلك اللحظة تعلمت كيف يجب على المرء  أن يستفتي قلبه في أي 

عمل إبداعي بشكل عام. 
o  تؤدين األغنية المغربية الشعبية، هذا أمر عادي، بحكم أنك مغربية الجذور، لماذا 

األغنية الشعبية بالدرجة األولى؟
n   األغنية الشعبية لها طعم خاص، لكن  أحب أيضا كل األنواع، منها أيضا موسيقى 
»كناوة »«الروك »« الراب »، من المغرب، األغاني من األطلس، لذا تجدني حريصة على أن 

تكون أعمالي الفنية متنوعة.
o  حدثينا عن مشاريعك الفنية المستقبلية؟

n   أشتغل اآلن على مشروع فني رفقة زوجي الفنان عميت حي كوهين، مستوحى من أغاني 
نساء األطلس، ذلك أن األغنية األطلسية غنية و ثرية بالحمولة التي تتميز بها على مستوى 
الحياة بشكل عام، إذ تتغنى باألفراح و األحزان، كأنهم يوثقون لحياتهم اليومية بحلوها 

و مرها، فاألغنية األمازيغية 
تعتبر مرآة حقيقية للمجتمع 
هناك، كما نجد أن كل امرأة 
تستكمله  و  مقطعا،  تقول 
دوال��ي��ك،  هكذا  و  األخ���رى 
إعجابي،  أث���ار  م��ا  ه��ذا  و 
فاستوحيت من ذلك أعمالي 
عليها  أشتغل  و  الفنية، 
مغاير،  بشكل  طبعا  اآلن، 

رفقة زوجي. 
o  شاركت في مهرجان 

هذا  ك��ان  كيف  ال��ص��وي��رة، 
اللقاء، و كيف جاءت الدعوة؟

أع��وام،  ثمانية  قبل    n

ش����ارك����ت ف����ي م��ه��رج��ان 
الصويرة، وغنيت أمام الجمهور هناك الذي تفاعل معي بشكل كبير، مما أثلج صدري، رغم 
أنني كنت متوجسة في البداية، ربما ال يتم استقبالي بشكل الئق، بحكم األوضاع السياسية 
القائمة في الشرق األوسط، لكن أحسست أنني وسط عائلتي، و قد فتحوا لي قلوبهم، و 
كفنانة أنا من مناصري المساواة و األخوة و التسامح و العيش المشترك بين الناس مهما 
كانت دياناتهم و أعراقهم، و الموسيقى و الفن بشكل عام عليه أن يسير في هذا االتجاه، 

فالفن أداة إلنجاح هذا الهدف السامي، فيما لم تستطع السياسة التفوق فيه.
في مدينة الصويرة، كان هناك المخرج كمال هشكار، الذي صورني رفقة زوجي، بعدها 
أنجز شريطا وثائقيا عن حياتنا بين القدس و المغرب، و كانت الفرصة سانحة للتعرف على 
السيد أندري أزوالي، رئيس مؤسسة الصويرة، الرجل المتواضع جدا، و قد دعاني الفنانون 
هناك لحضور فعاليات مهرجان الصويرة، في هذه المدينة الجميلة التي أعجبنا بها كثيرا .

o  ماهي عالقتك بالفنانين المغاربة؟

n  تربطني عالقات صداقة بالعديد من الفنانين المغاربة، و ألتقي بهم كلما زرت المغرب، 
و هناك عمل مشترك مع فنان من الصويرة اسمه سيدي المختار، الذي هو أستاذ في فنون 
كناوة، و لي رغبة أكيدة في التعامل مع الفنانين المغاربة  من خالل أعمال مشتركة، و أنا 

مستمعة جيدة لألغاني المغربية سواء القديمة أو المعاصرة. 
o  أنت من أصول أمازيغية مغربية، هل تفكرين في كتابة و أداء أغاني باألمازيغية؟

n  أنا مغربية أمازيغية، جدتي ازدادت و ترعرعت في مدينة تنغير، كانت تتكلم األمازيغية 
بطالقة، لكني لألسف ال أتقن هذه اللهجة الجميلة، و لألسف أيضا أن هذه اللهجة تم محوها، 
و لم تعد متداولة بين األبناء و األحفاد، و هذا ما يحزنني جدا، و لي رغبة في تعلمها، و 

أتمنى أن أجد من يقوم بتعليمي لغة آبائي و أجدادي و لغة جذوري. 
o  أنت متزوجة بفنان يشاركك أعمالك الفنية، كيف تقيمين هذه التجربة، و هل شكل ذلك 

إضافة إلى مسيرتك الفنية، أم العكس؟
n  االشتغال مع نصفك اآلخر شيء جميل، ألننا في نفس الفضاء و نتقاسم نفس المنزل، 
مما يسهل علينا العمل، لكن هذا فيه أيضا صعوبة، ألننا ال نتوفر دائما على وقت لإلبداع، 
بحكم مسؤولية البيت و العائلة، و الخلط بين هذين األمرين صعب جدا، لكن بصفة عامة، 
العمل المشترك رفقة زوجي مفيد جدا العتبارات عديدة منها، كما قلت، التواجد المستمر 
معا في جل األوقات، و التفاهم و التناغم، هذا ال يعني أنني كفنانة أو نحن معا ال نريد 
االشتغال مع اآلخرين، بل هي مسألة مرحب بها و ضرورية من أجل التنوع و االنفتاح على 

تجارب و رؤى فنية أخرى.

فاز المصور روي فرنانديز بجائزة 
التصوير  لمسابقة  الثانية  ال���دورة 
»البرتغال-المغرب:  الفوتوغرافي 
نظرات متقاطعة«، التي نظمتها سفارة 
البرتغال بالرباط ومعهد التعاون واللغة 
)كامويس(، وفق ما أعلنته التمثيلية 

الدبلوماسية البرتغالية.
تتم  أنه  بالغ  في  السفارة  وذك��رت 
ص��ورة  على  فرنانديز  روي  تتويج 
)ضباب   »Nevoeiro mágico«
ميناء  ف��ي  التقطت  ال��ت��ي  سحري( 
الصويرة في شتنبر 2021، مشيرة إلى 
أن »الحساسية الجمالية واستحضار 
تقاليد الصيد المشتركة بين البلدين«، 

أثارا إعجاب لجنة التحكيم.
أن هذه  ذات���ه  ال��م��ص��در  وأوض���ح 
المسابقة، التي أطلقت في 10 يونيو، 
وكامويس  البرتغال  ي��وم  بمناسبة 
إلى  تهدف  البرتغالية،  والمجتمعات 
التاريخية  ال��رواب��ط  وتقوية  تعزيز 
بين  وغيرها  واالقتصادية  والثقافية 

البرتغال والمغرب من خالل الصورة الفوتوغرافية.
ونقل البالغ عن مدير المتحف الوطني للتصوير في الرباط وعضو لجنة 
تحكيم المسابقة، سفيان الرحوي قوله، إن روي فرنانديز »يتمتع بإتقان حقيقي 
للوسيط الفوتوغرافي، وبحساسية جمالية مؤكدة، وكان اختيار اللونين األسود 

واألبيض ناجحا للغاية«.
وقال المصور، المنحدر من فارو »لكوني حفيد صيادين، شعرت باالرتباط 
بالبرتغال وبأجدادي؛ كان ارتباطا مثاليا«، مضيفا أن المهن المرتبطة بالصيد 

البحري تشبه إلى حد بعيد تلك المستخدمة في جهات ببالده.
وأضاف البالغ أن لجنة التحكيم، التي تضم أيضا المصورة البرتغالية إينييس 
غونسالفيس والوكيلة الثقافية نويزا بوليدو، التي تعمل بمعهد التعاون واللغة 
كامويس، وهو معهد برتغالي يتولى النهوض باللغة والثقافة البرتغالية في 

الخارج، منحت ميزتي تنويه لصورتين أخريين لفرنانديز.

 Voando« وعادت الجائزة الثانية للمصور خواو باولو دياس عن صورته
em Essaouira« )في رحلة جوية إلى الصويرة(.

»حركة طيور النورس، على خلفية سماء زرقاء ومدينة ساحلية، تأخذ المرء 
بين البرتغال والمغرب، أكدت نيوزا بوليدو، التي تأثرت  إلى عالم مشترك« 
السياحة  في  المتخصص  المصور  التقطها هذا  التي  الصورة  بتركيب هذه 

والتصوير الصحفي، والذي يزور المغرب بانتظام.
وعادت الجائزة الثالثة لهشام البنين، مصور أزياء ينحدر من مدينة مكناس 
ويقيم في البرتغال، عن صورة »موالي إدريس زرهون«، وهي صورة ذات أثر 
لوني قوي تعالج موضوعا خالبا »مما يخلق أوجه تشابه مع المناظر الطبيعية 

البرتغالية النموذجية، خاصة في ألغارفي بالجنوب«.
وخلص البالغ إلى أن أصحاب الصور الفائزة سيحصلون على جوائز مالية 

بقيمة 250 و 500 و 1000 أورو على التوالي.

»باب القف�ص« جديد الفنانة المغربية و�سيمة

الفنان بالل العرودي يطلق »عيش حياتك«مهرجان برلين السينمائي بنسخة حضورية الشهر المقبل رغم طفرة كوفيد19-
 أعلن منظمو مهرجان برلين السينمائي، األربعاء، عن قائمة تضم 18 فيلما ستتنافس للفوز بجائزة 
الدب الذهبي في نسخة 2022 التي ستقام حضوريا الشهر المقبل رغم بلوغ موجة اإلصابات بالمتحورة 
الثانية  دورته  للمهرجان خالل  الرسمية  المسابقة  في  فيلما   18 واختير  ألمانيا.  في  ذروتها  أوميكرون 
10 حتى 16 فبراير المقبل بقدرات استيعابية محدودة بسبب طفرة اإلصابات  تقام من  التي  والسبعين 
بالمتحورة أوميكرون . وقال المدير الفني للمهرجان، كارلو شاتريان«إن األفالم، مثل كل عام، هي وصف 

جيد للعالم في حالة تحوله الحالية ولكن أيضا لشكل العالم وكيف يمكن أن يصبح أو يكون«.
وسجل حضور فرنسي قوي في القائمة النهائية للمنافسة، مع أعمال للمخرجين فرنسوا أوزن وكلير 

دونيه والمخرج الفرنسي- الكمبودي ريتي بانه.
كما تضم القائمة فيلمان لألمريكية فيليس ناغي كاتبة سيناريو فيلم »كارول«، والفائز السابق بالمهرجان 

اإليطالي باولو تافياني.

تنزيل  ”،  على موقع  عيش حياتك   ” أغنية جديدة تحت عنوان  العرودي  المغربي بالل  الفنان  أطلق 
الفيديوهات الشهير » اليوتوب »، و هي من تصوير وائل اإلدريسي و كلمات وألحان سليمان بوستى ، و 

توزيع ياسين فزاعة.
 طرح العرودي أغنيته بإيقاعات حديثة ملحنة على مقام رصين ومتين يتناسب مع صوته، كما تضمنت 
األغنية براعة في األداء خاصة الموال األخير، إضافة إلى تميزها بالبساطة في الكلمة والسالسة في اللحن، 

يهدف من ورائه تقديم إيقاع مغربي حديث يصل لكل جمهور الوطن العربي.
ويعتبر الشاب بالل العرودي من الشباب الفنانين الطموحين، سطع نجمه وسط أضواء مدينة البوغاز، 
رغم االكراهات والمطبات وتداعيات الجائحة، بالل يعتبر الموسيقى منبرا إليصال رسائل المجتمع بكامل 
طياته، وهو واحد من بين الشباب الذين يشقون طريقهم بثبات نحو التألق والنجاح، حيث أن أغانيه تتصدر 

اليوم التراند ومنصات التواصل اإلجتماعي..   .
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الفنانة ذات الجذور المغربية نيطع القايم  لـ »االتحاد االشتراكي«:

ف�سلت الغناء بلغة اأجدادي لأنها قريبة اإلى قلبي ولم اأرتح للغناء بالعبرية

روي فرنانديز يتوج بجائزة الدورة الثانية لم�سابقة 
الجديدة الت�سوير الفوتوغرافي المغرب-البرتغال األغ��ن��ي��ة  سجلت  

وسيمة   ال��م��غ��رب��ي��ة  للفنانة 
القفص«،  »باب  ال��م��ع��ن��ون��ة 
نجاحا محترما، حيث حقق كليب 
األغنية قرابة ربع مليون مشاهدة 
على موقع تنزيل الفيديوهات » 
اليوتيوب«، خالل فترة وجيزة.
وسيمة  النجمة  واخ��ت��ارت 
في عملها الفني الجديد الغناء 
واألغنية   الخليجية،  باللهجة 
من كلمات الشاعر أحمد أشرف 
وتوزيع   ألحان  ومن  المطري، 
المايسترو حاتم منصور، ومن 
تم  فيما  سرحان،  ع��ادل  إنتاج 
 Tafatefe طرف  من  انتاجها 
الفيديو  بينما   ،production
كليب من انتاج وسيمة الخاص.
عن  االغنية،  قصة  وتحكي 
ق��ص��ة خ��ي��ان��ة م��وج��ع��ة، لكن 
الشموخ والكبرياء يطغى على 

الوجع في هذه األغنية.
الفنانة   متابعو  وت��ف��اع��ل 
وسيمة، مع األغنية حيث عبروا  
عن اعجابهم بأغنيتها الجديدة، 
لما من ناحية الكلمات، وباللوك 

الذي ظهرت به الفنانة المغربية، فيما قدم آخرون متمنياتهم بالنجاح والتألق لوسيمة في مسيرتها 
الفنية.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال النجمة الوسيمة، كانت أغنية “هاد السيد”، باللهجة المغربية من 
كلمات سمير الموجاري، ومن ألحان مهدي موزين، حيث قامت بإصدارها  سنة 2017 ، والتي حققت 
نجاحا كبيرا حوالي أكثر من أربعة ماليين مشاهدة على اليوتيوب، وتصدرت نسب االستماع في 

إذاعات المغرب.

 شاركت في مهرجان 
الصويرة وتجاوب معي 

الجمهور وكأنني وسط 
أفراد عائلتي، وأندري 

أزوالي رجل متواضع جدا

لي عمل مشترك مع 
أستاذ لفنون كناوة  

وأتوق ألعمال مشتركة 
مع فنانين مغاربة 



CMJN

خريفي«،  أحد  قيلولة   « روايته :  في 
دورتها  في  صالح،  الطيب  بجائزة  الفائزة 
الثانية )2012م(،  يستدعي الكاتب املغربي 
بل  ويخاطبه،  القارئ،  الشاوي  بن  هشام 
ضمن  عنصرا  ليصير  عوامله  إلى  يسحبه 
يجعله  للرواية،  والجمالي  الفني  البناء 
معه،  والتفاعل  العمل  كتابة  في  متورطا 
فاعلية  إلى  التلقي  سلبية  من  إياه  مخرجا 

الكتابة.
إلى  االستدعاء  بهذا  املتلقي  يتحول 
جميع  كما  مشاركة،  تخييلية  شخصية 
الشخصيات األخرى من مثل راوي الرواة، 
عن  فضال  األحداث،  سرد  إليهم  أوكل  ومن 
ولم  للعمل  املؤثثة  األخرى  الشخصيات 
نظرها.  وجهة  وعرض  القول،  في  تشارك 
نفسه  القارئ  يجد  االستدعاء،  وبهذا 
مشتركا و مشاركا فّعاال و بّناء في أحداث 
يعود  فال  له،  الخطاب  بتوجيه  القصة 
خارجيا، بل يصير داخليا ومتابعا بفعالية 
أحداث الرواية  من دون حواجز تجعل منه 

متلقيا سلبيا.
وداخال،  خارجا  العالم  يصير  هكذا، 
وتصير الرواية جنسا امبرياليا يحتوي كل 
شيء، ويلتهمه لتكوين وجبة سردية ممتعة، 
خارجه،  ومن  املنت  داخل  من  القارئ  تحرك 
وتعدد  القارئ  باستدعاء  العمل  يكتفي  وال 
الكاتب  أعمال  يستدعي  نجده  بل  الرواة، 
اشتغال  أدوات  ضمن  ويجعلها  السابقة، 
عمله الحالي. كما يستدعي قراءات أصدقائه 
وقد اكتملت، ليقدموا مراجعاتهم، كما فعل 
غيره  أو  الحجري،  إبراهيم  املرحوم  الناقد 
التدخل  ذلك  جاعال  اسمه،  يذكر  لم  وإن 
خط  عن  ليميزه  العريض  بالخط  النقد  أو 

السرد.
والجميل أن تدخل إبراهيم الحجري تم 
دمجه في بداية النص الروائي، وهو الذي 
ليصير  املخطوط،  العمل  قراءة  بعد  جاء 
بكل  تتالعب  التي  السردية،  اللعبة  ضمن 
العناصر الداخلية والخارجية، تحتوي الكل 
في منظومتها في حركة دؤوب تعبر عن عدم 

اكتمال العمل مادام على قيد القراءة.
تعدد وجهات  إلى  يؤدي  الرواة  وتعدد 
وإغنائه  نفسه،  املوضوع  حول  النظر 
املوضوع  بقراءة  يسمح  فالتعدد  وإثرائه، 

من زوايا متعدد ومتباينة.
الناقد  يقول  الخصوص  هذا  وفي 
إبراهيم الحجري في تقديمه للعمل: »يعمد 

العلب  ووضع  املستور  كشف  إلى  الرواة 
ليقلبها  القارئ  طاولة  على  للفرد  السوداء 
ذاته  من  بعضا  مكتشفا  وجوهها  على 
هناك. وقد كان الكاتب قاسيًا مع رواته ومع 
شخوصه معًا، وحاصرهم في دوامة العصف 
ذاتها، لتتشكل نواة األلم الخفي التي تبعثر 
أوراق املروي لهم، دون مهادنة أو تسامح. 
تلك القسوة التي تتمظهر على الورق ليست 
غريبة عن طبيعة الشخصيات وال عن طبيعة 
الفعلي  الكاتب  طبيعة  عن  حتى  وال  القراء 
بن  لدى  )التداخالت(  معضلة  إنها  نفسه، 
الخطابي،  التشييد  مستوى  على  الشاوي 
فلست تدري هل هو الذي يحكي أم شخوصه 
لتقحم  الخارج  من  تقفز  غريبة  كائنات  أم 
التي  بالكتابة  نعتها  يمكن  لذلك  فضولها، 
تتعقد تفاصيلها كلما مشت، دون أن يكون 
هناك أي افتراض لنهايتها. إنها تستمر في 
تسير  وربما  الكاتب،  وذاكرة  القراء  ذاكرة 
نحو صورة تشكل ثالثية أو رباعية أو من 
والتزال  للسرد،  متسع  هناك  فمازال  يدري. 
الوعثاء،  برغم  حية  الشاوي  بن  شخوص 
تسافر وتحيا وتصمد في حياة ال إنسانية 
املأل  أمام  معلنة  التاريخ  هامش  على 
سخطها ووعيدها على الورى مهددة بأنها 
في مستقبل النصوص ستتنامى مثل الفطر 

لتقوض الدوامة التي أفرزتها«.
واملثير في الرواية أن شيخ الرواة، أو 
الكتابة،  فعل  بتعرية  يقوم  األدوار  موزع 
الوقت  في  الكتابة  عن  ويتحدث  يكتب  فهو 
فإنه  الكتابة  فعل  على  ينفتح  وإذ  ذاته، 
الحزن حني  من  بكثير  املزري  واقعها  يقول 
يرى تصدر التافهني للمشهد مع غياب ألي 
عبر  يشاهد  وهو  تأكله  فالحسرة  موهبة. 
التلفاز شخصيات تافهة ال تستطيع تكوين 
أدب،  بال  األدب  عن  تتحدث  مفيدة  جملة 
منصة  الجنسية  الكتابة  اتخذ  والبعض 
فقط،  فني،  موجب  أي  دون  من  للشهرة 

الرغبة في تحريك الغرائز.
يحمل  إشكالي  بطل  إذن،  الرواة،  شيخ 
قيما إيجابية في عالم ملوث، لم ينج بنفسه 
من تلوثه؛ فقد يخوض تجارب غير مشرفة 
الراوي  يقول  ص12،  فضوله.  نار  ليطفئ 
صرت أكابد قلقا وجوديا،  معبرا عن ذلك:« 

كما أتعذب بوعيي الشقي الحاد«. ص89.
التونسي  الناقد  وفق  الشاوي،   وابن 
املبدعني  من  واحد   « الدائم:  عبد  السالمي 
الذين ال يكتبون للترف الفكرّي أو للتباهي 
يكتب  هو  بل  الشهرة،  ونشدان  االجتماعي 
الواقع  على  االحتجاج  ضرورة  للضرورة: 
ادعاءات  دونما  آن  في  منه  والسخرية 

إيديولوجية«.
من  املتلقي،  إرباك  على  الرواية  تعمل 
يعبر  تشظ  وهو  الحكاية؛  تشظي  خالل 
كانت  وإذا  وتفتته،  املجتمع،  تشظي  عن 
الرواية تجعل من نفسها موضوعا، وتسعى 
فإنها،  تعريها،  يتابع  القارئ  جعل  إلى 
تعرية  في  مشاركا  تجعله  ذاته،  الوقت  في 
وقد  اإلنسانية.  العالقات  وزيف  العالم 
جاءت الرواية في قراءتها لنفسها ولواقعها 
لكن  األصوات،  متعددة  بوليفونية،  املتعدد 
يوظف  الرواة  راوي  كون  االنتباه  يثير  ما 
مرة  فنجده  عليه،  تعود  التي  الضمائر  كل 
وهو  الغائب،  بضمير  نفسه  عن  يتحدث 

ضمير  يستعمل  ومرة  الضابط،  أدركه  ما 
املخاطب وكأنه  شخص آخر، وذات مغايرة 
مرآة،  في  منعكسة  صورته  أنه  أو  لذاته، 
حني  خاصة  املتكلم،  ضمير  يوظف  ومرة 
يريد التحدث عن نفسه مناجيا، وعن متاعب 
واقعها  وعن  وأمكنتها،  ومعاناتها  الكتابة 

امللوث.
ويبقى هذا الراوي هو الناظم لكل هذا 
الروائي،  الفضاء  يعرفه  الذي  التشظي، 
وهذه الفوضى الفنية، التي تثير زوابع في 

ذهن املتلقي.
عالم  بني  تجمع  الرواية  أن  والجميل 
املر،  الواقعي  والعالم  الخيالي،  الكتابة 
تعبر  ذكية  توليفة  في  االفتراضي  والعالم 

عن براعة الكاتب في خلق عوامله املدهشة.
وفي عالقة الشخصيات وبخاصة شيخ 
إلى  باملكان، نجدها ال تميل  الرواة/املؤلف، 
حريتها  من  تحرمها  التي  املغلقة،  األمكنة 
وتنسم هواء الحياة النقي، لكنها تميل إلى 
املغلقة، التي تمنحها حرية اإلبداع والكتابة، 

نوع يثير  أما األمكنة املفتوحة فهي نوعان: 
منبسطة،  تكون  حني  الراحة  النفس  في 

ونوع يثير ضيقها حني تكون مهضبة.
أماكن  من  تنفر  املؤلف  ذات  أن  كما 
الذين  الكتاب،  من  وتستغرب  الضجيج، 
األمكنة  من  وغيرها  املقاهي  يرتادون 
حيث  البادية  تحب  نراها  ولذا،  الصاخبة. 
وجمال  النفس،  وصفاء  الصبا،  مراتع 
الطبيعة، بخالف املدينة وضجيجها وزيف 

العالقات فيها.
يشبه  ما  نلمح  ذلك،  كل  خالل  ومن 
الحكائي،  املنت  داخل  الذاتية  السيرة 
من  كثيرا  يسرد  الراوي/املؤلف  نجد  حيث 
النفسية  بأجوائه  واملتعلقة  خصوصياته 
لكنها  باآلخرين؛  وعالقته  الكتابة،  وأجواء 
تخييلية،  سيرة  التوظيف  بهذا  تصير 
بناء  في  األخرى  املكونات  كباقي  تنهض 

الرواية.
في  املثارة  املوضوعات  هي  كثيرة 
هذا العمل اإلشكالي، الذي وظف تقنيات 

الذي  املتلقي،  إرباك  ببراعة قصد  كثيرة 
املوت،  مثل  من  السلبية،  على  تعود 
العالقات،  وزيف  والترقي،  والصداقة، 
واملقارنة بني األمكنة في عالقتها بنفسية 
املشروع،  غير  والترقي  الشخصيات، 
ال  العقاب  أو  املدوي،  السقوط  ثم  ومن 
باالنحدار  ولكن  األخالقي،  بمفهومه 
والسقوط بسبب ترق غير سليم، ويرتبط 
الذي  سالم،  ولد  بشخصية  العقاب  هذا 
ظهر في بداية العمل شخصية مهمة ذات 
لنجده  سريع،  صعود  بعد  ومكانة  جاه 
يزاول  أسبوعي  سوق  في  نهايته  في 
يرتبط  الذي  العمل  وهو  »شناق«؛  عمل 
آخر  نجم  ليصعد  األساس،  بشخصيته 
لولد سالم؛  محكم  فخ  نصب  بعد  مكانه 
وما كان هذا النجم سوى شريكه، الذي 

وثق به واطمأنت نفسه له.
كل ذلك بلغة سليمة، تعتمد، أحيانا، 
التلغيز الحاث على التأمل لتحقيق املزيد 

من اإلرباك.
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بكل املعاني يبقى الحب 
يستقيم  ال  مرئية،  ال  سلطة 
ولوعة  تداعياته  قوة  تأمل 
كالدهشة  فورة  السؤال،  
لتلتهب  العاشق،  تفاجئ 
األحالم  مجاري  في  حرائق 
ممهورة  الكلمات  وتينع 
الحنني.  وشغب  بالشوق 
كل  الحديث  يكشف  لحظتها 
النفس  وتصغي  األسرار 
ترحل  الوجدان،  لترنيمات 

اختالجات  "بني  الكلمات 
الجفن  وارتجاف  الصوت، 
هكذا  الجسد".  ورقصات 
اإلنشاد  على  نقوى  حني 
صدى،  رجع  للصوت  يكون 
الخطو  وقع  للهواء  يصير 
أديم  على  كالنقر  يتوالى 
النسيم.  كل ذلك يرتله شعرا 
أنفلوس  مصطفى  األستاذ 
 " األغاني   " ديوانه  في 
عشرة  ثالث  ضمنه  الذي 
خاللها  من  سرد  قصيدة، 
وزفرة  دهشته،  تفاصيل  كل 
الناس  في  ليعلن  شجنه 
مناه.                                                                   وزاللة  أسراره  بهاء 
الوحيد  الشيء  هو  "الحب 
تبرير،  إلى  يحتاج  ال  الذي 
يجعلك  لكي  فيك،  ما  يعصر 
كله  قلبك  تضع  تغامر، 
بنبضه،  مرتجفا  عاريا 
وطأة  تحت  بإيمانه  عنيدا 

االكتشاف"
اعتراه  ما  يصف  هكذا 
زوايا  كل  إلى  ويأخذنا 

روحه، يبسط تفاصيل رجاته 
لذة  اكتشف  أن  بعد  وهدوئه 
الذوبان في عشق رحيم. في 
باالنشراح  مفعم  استهالل 
آسرة  يكشف  إنشاده  لتقديم 

روحه ومالكة وجده .
"وجدتها تلملم حزني                                                                                               

وتكتب على شفاهي 
كلمة وحيدة                                                                         

وحينما سألت عينيها                                                                                           
من أنت؟                                                                                                        

قالت بكل دالل                                                                                                   
أنا حفيظة"                                                                                                       

من هنا تبدأ مباهج الحكاية، 
يدلنا شعرا عن تفاصيل 
أيامه، سفر بهيم يفوح 
بندوب الجراح، ونسائم 
شوق مثقلة باألشجان.
" أنا اآلتي من 
زمن الغبار املبلل 

بصقيع الجدران                                                              
أنا الذي تواطأت 

ضدي األنجم املطفآت                                                                       
انأ املشرد في وحشة 

زنازن رسمت أنيني                                                                     
أنا املعلق الذي تناسته 

أشواقه وجراحه، ولم يعد 
يملك إال قهقهات األشباح 

وأسئلة فرحة الفراغ  
أنا املقيم في الالعنوان، 

الذي لم يعرف ذاته إال 
عندما تسائله جراحه                                       

                                                                                                          --------
فما أحلى حضوري 

في عشقي                                                                                  
وما أحلى شدوي                                                                                                 
حني يطارد شوقي                                                                                                

                                                                                                          --------
حينما فتحت قلبي                                                                                                 
وجدت هذه األغاني                                                                                               

تجوب حزني                                                                                                      
سمعت نداء يداهمني                                                                                              

وطويت وجعي 
على حافة الليل.                                                                                 

دع عنك نفسك 
تصغي لنغم القلب                                                                               

ليس السجن 
مكانا حني تتفقده                                                                                 

ليس غيما حني تنشده
أن  في  الدائم  حلمه 
يعانق مناه، أشرقت لحظاته 
سكن  عاشقة  حضن  في 
الصبا  شغب  منذ  وجدناها 
حملت  الجفون،  وارتعاش 
سقم انتظار خطو أثقله القيد 
كما  فاصطفاها  ذميما.  عقدا 

هامت في هواه .
أراقص عشقي 

كي أبوح باسمك                                                                               
فوق جراحي                                                                                                  

أهديك زهرة روحي
حنينك يأخذني                                                                                              
وعطر وجنتيك يسعدني                                                                                          

وضوء النهار في عينيك 
يسحرني

أمسك بهاءك كل مساء                                                                                     
وأكسر صدى األنني على 

النداء
أعدي لي قلبك كي أنام                                                                                    

ألعري زيف الغمام                                                                                          
فأنت جنوني                                                                                                  

وأنت الختام

رضاه  محراب  في 
على  أيامه  استقامة  يتلو 
واقتسام  الود  نبض  وقع 
نسائم  تحفه  األسرار، 
أيام  وئام،  وجالل  حبور 
حنان  صدر  على  تورق 
موصول  وابتهال  دافق 

والحنو  املودة  لحفظ 
الوارف بال ظالل. ال يخفي 
على  تفتقت  التي  بهجته 
ما  ونأى  أساريره،  سعتها 
أيام  صقيع  عن  استطاع 
ال  جدران  بني  لياليها  لفته 

تنفذ منها حتى االحالم .

عبد الرحيم التدالوي

محمد زين

أحمد حبشي

انقبا�ض 
وانب�ساط

»قيلولة أحد خريفي« لهشام بن الشاوي:
ح�سور القارئ في الن�ص الروائي وتعدد الأ�سوات

عـــــــودة »األغـــــاني« ملصطفى أنفلوس
حين ي�سير للهواء وقع الخطى

تْخُثُر نفسي وتذوب 
ترأب الّصدع 

وتشحذ بصيرتها كّل األرجاء  
روحي طليقٌة ُمحّدبٌة.. 

َتْنَفُح ُصداًعا 
مائجة.. هي لحظات عمري 
كأّنها تصّد دهرا.. َفَغَر فاه 
لينقّض علّي في الهاجرة 

والهزيع.. 
كأمطاٍر  بمكاييَل  فالكيل 

ِمدرارٍة
أّن أحشائي  لحظاٌت.. ال تعي 

ُدرٌّ.

  ***
في زينة هذه الحياة، 

ضّمْدُت َمْصلي
من سيوٍل َوِحَمٍم 
وقذائَف ال تفنى

أنا املُكابُر املُنافح الَحويل
مكسور الطريق وحيدا 
أنزع الّشوك من ظهري
تتأّجُج بي ريح الحياة

تقذفني إلى تخوم املنافي.

***
أّيها الّنَصُب العنيد

أّيها الّرصيف الّطويل
أّيها املمشى الّركيس

أنا قبس يضيء أساريَر الِقفار
ومملكَة القصيد

َسْوَرة  مْن  حروفي  أسقي 
الغضب

ِلُتنبت من مياه الحْيِف أقاحي 
وفي بستانكم يسمق الحنظل 

وقبورا تتلبَُّث في القعر.

***
أنا إنساٌن أّوال وآخرا 

حملت عثراتي على أكتافي 
من  ارتويت  حتى  اكتويت 

أوضار 
الخديعة..

ما علمت يوما  
أّن أفالج الهزائم جاثمٌة تحت 

ظّلي
وفي كنفي 

رماد ُظنَّ يوما نارا دافئة.

***
اآلن..

اللئاُم بقروا سويداء القلب 
تضّرموا وقّطعوا

أنفاس األرحام
فضحوا الّسرائر 

على مواسير النُّدوب 
أصناٌم ُفصامية الّنوازع

ماُلوا وما ِمْلنا
أِن  ثبت  -إْن  قميصنا  ُقدَّ 

ارتديناه يوما- 
من جميع الجهات

أْسبَل الطريق خنادق 
وغدراِت  عاديات  أنف  رغم 

الظلم
سأظلُّ ُمنتصًبا راِتاًل

***
يكفيني أْن أتحّرك بكّل حرية 

أنا  إذْن  حيٌّ  أنا  يقول  يقيني 
ُمنتصر

َتْسقْط  لم  ُخطاي،  أسّرع  ال 
أجنحتي بعد 
لم يخْب ظّني 

سُتخبركم نفسي عّني 
حروف  عصية على االنقراض.

سكنُت أْكواًنا ُمتصارخًة
يْحُجُبها شقاء اإلنسان.

 ***
وكّفارة  الزُّهد  غطاء  تلّحْفُت 

الّصوم
َعَصَف  اإلنسانية  َفَخْيُط 

بالقلوب
ما عاد يخيط جروح األرض.
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
-قطاع املاء-

مديرية التزويد والصفقات 
إعالن عن طلب العروض 

املفتوح
رقم: 6/م.ت.ص/م.ش/2022

التزويد باملاء الصالح للشرب 
لجهة الدار البيضاء- سطات 

من خالل تحلية ماء البحر-
املساعدة التقنية إلعداد دفتر 
التحمالت ومواكبة إنجاز 
األشغال املتعلقة بالشق 

التقني في إطار شراكة القطاع 
العام والقطاع الخاص

)جلسة علنية(
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
طلب  عن  املاء-  للشرب-قطاع 
أعاله  إليه  املشار  العروض 
إلعداد  التقنية  املساعدة  قصد 
ومواكبة  التحمالت  دفتر 
إنجاز األشغال املتعلقة بالشق 
التقني في إطار شراكة القطاع 
الخاص-  والقطاع  العام 
للشرب  الصالح  باملاء  التزويد 
سطات  البيضاء-  الدار  لجهة 

من خالل تحلية ماء البحر.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
مع  10.076.400,00درهم 

احتساب الرسوم.
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة ب 

)101.000,00درهم(.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التزويد  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
محطة   )G( قطاع املاء مبنى   -
املعالجة، شارع محمد بلحسن 
 -  10220 ص.ب  الوزاني, 

الرباط ـ املغرب.
الهاتف:

212.0537.66.77.77
الفاكس:

212.0537.66.72.22
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
عبر بوابة الصفقات العمومية:

www.marchéspublics.
gov.ma

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

العروض مقابل وصل  تودع   -
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
التزويد والصفقات قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  ساعة  و 

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

األظرفة
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
يوم  جلسة  في  األظرفة  تفتح 
األربعاء 16 فبراير 2022 على 
والنصف  التاسعة  الساعة 
بمقر  محلي(  )توقيت  صباحا 
والصفقات  التزويد  مديرية 
للكهرباء   الوطني  للمكتب 
للشرب-قطاع  الصالح  واملاء 
محطة   ،)G( مبنى  املاء- 
املعالجة، شارع محمد بلحسن 
 -  10220 ص.ب  الوزاني, 

الرباط ـ املغرب )املغرب(.
مرحلة  على  األغلفة  تفتح 

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

املغرب.
الهاتف:

)+212(0537.66.77.77
الفاكس:

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

املكتب - قطاع املاء:
http://www.onep.ma
ع.س.ن/191/ا.د

*************
اململكة املغربيمة

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

-قطاع املاء-

مديرية التزويد و الصفقات 
إعالن عن طلب العروض 

املفتوح
رقم: 9/م.ت.ص/م ش/2022

مشروع التزويد باملاء الصالح 
للشرب ملدينة الدار البيضاء 
عن طريق تحلية مياه البحر-

األشغال الطبوغرافية، 
التجزيئية 

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
طلب  عن  املاء-  للشرب-قطاع 
أعاله  إليه  املشار  العروض 
املتعلقة  األشغال  إنجاز  قصد 
باملاء  التزويد  بمشروع 
الدار  ملدينة  للشرب  الصالح 
البيضاء عن طريق تحلية مياه 
الطبوغرافية،  األشغال  البحر- 

التجزيئية
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
هذه االستشارة مخصصة فقط 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
كما هي معرفة في املادة األولى 
املتعلق   00-53 للقانون 
الصغرى  املقاوالت  بميثاق 
والتعاونيات  واملتوسطة 
التعاونيات واملقاولني  واتحاد 

الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
مع  1.182.000,00درهم 

احتساب الرسوم.
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة ب 

)11.900,00درهم(.
االستشارة  ملف  :يمكن سحب 

مجانا بالعنوان التالي
بمديرية  الصفقات  مكتب 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 
املعالجة،   محطة   )G( مبنى 
شارع محمد بلحسن الوزاني، 
ـ  الرباط   -  10220 ص.ب 

املغرب.
الهاتف:

212.0537.66.77.77
الفاكس:

212.0537.66.72.22
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
عبر بوابة الصفقات العمومية:

www.marchéspublics.

gov.ma
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

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

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

األظرفة. 
يوم  جلسة  في  األظرفة  تفتح 
 2022 فبراير   16 األربعاء 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
مديرية  بمقر  محلي(  )توقيت 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء   الوطني 
املاء-  للشرب-قطاع  الصالح 
املعالجة،  محطة   ،)G( مبنى 
شارع محمد بلحسن الوزاني, 
ـ  الرباط   -  10220 ص.ب 

املغرب )املغرب(..
تفتح األغلفة في آن واحد.

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

املغرب.
الهاتف:

)+212(0537.66.77.77
الفاكس:

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

املكتب - قطاع املاء:
http://www.onep.ma
ع.س.ن/226/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

-قطاع املاء-
مديرية التزويد والصفقات 
إعالن عن طلب العروض 

املفتوح

رقم: 7/م.ت.ص/م.ش/2022
إنجاز خمسة أثقاب االستغالل 
في إقليمي  بني مالل وأزيالل

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
طلب  عن  املاء-  للشرب-قطاع 
أعاله  إليه  املشار  العروض 
أثقاب  خمسة  إنجاز  قصد 
بني  إقليمي   في  االستغالل 

مالل وأزيالل
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
هذه االستشارة مخصصة فقط 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
كما هي معرفة في املادة األولى 
املتعلق   00-53 للقانون 
الصغرى  املقاوالت  بميثاق 
والتعاونيات  واملتوسطة 
التعاونيات واملقاولني  واتحاد 

الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 
مع  .3.592.800,00درهم 

احتساب الرسوم.
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة ب 

)36.000,00درهم(.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان  مجانا 
التزويد  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
محطة   )G( قطاع املاء مبنى   -
املعالجة، شارع محمد بلحسن 
 -  10220 ص.ب  الوزاني, 

الرباط ـ املغرب.
الهاتف:

212.0537.66.77.77
الفاكس:

212.0537.66.72.22
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
عبر بوابة الصفقات العمومية:

www.marchéspublics.
gov.ma

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

العروض مقابل وصل  تودع   -
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
التزويد والصفقات قبل تاريخ 
لفتح  الجلسة  عقد  وساعة 

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

عقد الجلسة لفتح األظرفة
التحكيم  لجنة  إلى  تسلم  أو   -
لفتح  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة. 
جلسة  في  األظرفة  تفتح 
فبراير    23 األربعاء   يوم 
التاسعة   الساعة  على   2022
)توقيت  صباحا  والنصف 
التزويد  مديرية  بمقر  محلي( 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء  
مبنى  املاء-  للشرب-قطاع 
شارع  املعالجة،  محطة   ،)G(
ص.ب  محمد بلحسن الوزاني, 
املغرب  ـ  الرباط   -  10220

)املغرب(.
تفتح األغلفة في آن واحد. 

التوضيحات  طلبات  ترسل 
عبر البوابة املغربية للصفقات 

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

املكتب - قطاع املاء:
http://www.onep.ma
ع.س.ن/227/ا.د

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

عمالة اقليم الناظور
دائرة قلعية

قيادة بني شيكر
جماعة بني شيكر

إعالن عن طلب عروض  
مفتوح

رقم: 2022/01
جلسة عمومية

على    2022/03/15 يوم  في  

الساعة الحادية عشر  صباحا  
سيتم  بمكتب رئـــيس  جماعة 
األظرفة   فتح   شيكر  بني 
عروض  بطــلب  املتعلقة 
ايجـــار  أثمـــان  مفتوح ألجل: 
مرفـــق   الســـوق األسبـــوعي  

لجماعـــة بنـــي شيكــر.
الكائـــــن بمــــركز بني شيكــــر 
شهرا    )12( عشر  اثنا  ملــدة  

)سنة واحدة(. 
طلب  ملف  سحب  ويمكن 

العروض:
مصلحة  من  مباشرة  إما   -
لجماعة  العمومية  الصفقات 

بني شيكر.
- إما نقله من بوابة الصفقات 

العمومية: 
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  حدد   -
درهم  ألف  عشرون  في 

)20.000.00درهم(
التقديري  االفتتاحي  الثمن   -
لإليجار السنوي حدد في مائة  
ألف درهم )100.000,00درهم( 
محتوى  يكون  أن  يجب    -
املتنافسني  ملفات  تقديم  و 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
ـ 31  - 148 و 149 من  ـ 29 
  2  .  12  .  349 رقم  املرسوم 
الصادر في 08 جمادى األولى 
 )2013 مارس    20(  1434
العمومية.  بالصفقات  املتعلق 
ويمكن للمتنافسني وفق املادة 

31 من املرسوم املذكور أعاله:
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما  ـ 
الصفقات  بمصلحة  وصل 
العمومية  لجماعة  بني شيكر.
ـ إما إرسالها عن طريق البريد 
بالتوصل  املضمون مع إشعار 

إلى املكتب املذكور.
إلى  مباشرة  تسليمها  إما  ـ 
العروض  طلب  لجنة  رئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
بطريقة  إرسالها  إما   -
إلكترونية إلى بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
قرار  من  و7   6 للمادة  طبقا 
رقم  واملالية  االقتصاد  وزير 
20-14 الصادر في 4 سبتمبر 

 .2014
* إن الئحة الوثائق املثبتة التي 
يتعني على كل متنافس اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في الفصل 
الخامس من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/247/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض

رقم:2021/59/م.ت.ص/صص
)جلسة علنية(

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
العروض  طلب  عن  املاء  قطاع 
مكتب  "تحويل  ب:  املتعلق 
بمحطة  اجتماعات  غرفة  إلى 

املعالجة أبورقراق".
على  يتعني  التي  املستندات   
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
يحدد الثمن التقديري لألشغال 

في:  
األولى:   الحصة   -
)مع  972.795,60درهم 

احتساب جميع الرسوم(
الثانية:   الحصة   -
)مع  1.172.400,00درهم 

احتساب جميع الرسوم(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

في 
األولى:  -الحصة 

9.800,00درهم
الثانية:     -الحصة 

11.800,00درهم
اجبارية  ميدانية  زيارة  تنظم 
 07 بتاريخ  املشروع  ملوقع 

الساعة  على   2022 فبراير 
املكتب  بمقر  صباحا  العاشرة 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
املعالجة،  بمحطة  الكائن 
شارع محمد بلحسن الوزاني، 

الرباط.
ملف  على  االطالع  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بمديرية  الصفقات،  مكتب  من 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
املعالجة،  بمحطة  الكائن 
شارع محمد بلحسن الوزاني، 

الرباط. 
يسلم ملف االستشارة مجانا.

ملف  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
بواسطة  املتعاهدين،  أحد  إلى 
كتابي  طلب  على  بناء  البريد، 
فإن  نفقته،  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  املكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 

بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
بالنسبة للعينات املطلوبة:

إلى  وصل  مقابل  تودع   -
ج  بالبناية  الصفقات  مكتب 
والصفقات  التزويد  مديرية 
التاريخ والوقت املحددين  قبل 

للجلسة االفتتاحية.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 22 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 فبراير 
بالبناية  صباحا  التاسعة 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  )ج( 
قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 

املاء.
آن  في  سيتم  االظرفة  فتح 

واحد.
معلومات  على  للحصول 
بقسم  االتصال  يمكن  إضافية، 
املشتريات الصناعية، النوعية 
الوطني  للمكتب  والدعم 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 

قطاع املاء.
الهاتف: 0537667254 
الفاكس: 0537667220 

نظام  وتحميل  االطالع  يمكن 
باملكتب  الخاص  املشتريات 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
الدفاتر  وكذا  للشرب  الصالح 
اإللكتروني  املوقع  عبر  العامة 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 

واملاء الصالح للشرب:
http://www.onep.ma
ع.س.ن/248/ا.د

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

محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ رقم:
6255/18/1601

اعالن عن سمسرة عمومية
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  باسفي 
 2022/2/17 يوم  ستجري 
بهذه   5 رقم  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
ما  لبيع  الزوال  بعد  الثانية 

يلي:
عبارة  هو  الذي  العقار   -  1
مساحتها  للسكن  دار  عن 
من  تتكون  مربعا،  مترا   72
علوي  وآخر  سفلي  طابق 
بزنقة  والكائنة  سطح.  ومن 
االطلس الرقم. 56 حي بياضة 
االفتتاحي:  الثمن  اسفي. 

400.000,00درهما
العقار الذي هو عبارة عن   - 2
دار للسكن، مساحتها 96 مترا 
مربعا، تتكون من طابق سفلي 
والكائنة  علوي،  طابق  ومن 
حي  االطلس  زنقة   1 بالرقم 
الثمن  اسفي.  الباشا  واد 
االفتتاحي: 600.000,00درهم

عبارة  هو  الذي  العقار   -  3
مساحتها  للسكن،  دار  عن 
على  تشتمل  مربعا،  مترا   86
طابق سفلي واخر علوي وعلي 
بنزينة  والكائنةبدرب  سطح. 
الرقم 23 حي سيدي عبد الكريم 
االفتتاحي:  الثمن  اسفي. 

317.500,00درهم.
الغني  عبد  السيد:  لفائدة 

الرحيل
ينوب عن ذ. النقيب املصطفى 

الشوكي املحامي بآسفي
ورثة عبد السالم  ضد السادة: 

الرحيل ومن معهم
عند  لالداء  بضامن  ويطالب 
وسيؤدي  العلني  املزاد  إرساء 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   %3 زيادة  مع  ناجزا 
من  وللمزيد  العامة.  الخزينة 
االتصال  يجب  املعلومات 
بهذه  املدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ.
ع.س.ن /249/ إ.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف حجز عقاري عدد: 
2020/11

لفائدة: جلول شهرزاد 
عنوانها شارع جكارطا رقم 

121 وجدة
ينوب عنها األستاذ رحو 

ميمون املحامي بهيئة وجدة
ضد: الدكتور عبد القادر عياد 
بن محمد طبيب اختصاصي 

في أمراض العيون
عنوانه: شارع عالل الفاسي 

بن عبد هلل الطابق األول 
وجدة

يوم  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
على   2022/02/23 األربعاء 
بقاعة  صباحا   11 الساعة 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
سيقع  بوجدة،  االبتدائية 
ألكبر  العلني  باملزاد  البيع 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
"اندري  املسمى  امللك  املحفظ 
ذو الرسم العقاري عدد  سلني" 
6716/0 الكائن بشارع يوسف 
 16 رقم  غانا  زنقة  تاشفني  بن 
عن  عبارة  وهو  وجدة،  مكرر 
فيال حديثة مساحتها 330 متر 
وسفلي  قبو  من  تتكون  مربع 
وحديقة  أمامية  حديقة  به 
والسطح  علوي  وطابق  خلفية 

بسترته.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
مبلغ  في  أعاله  للعقار  العلني 
)أربعة  4.380.000,00درهم 
وثمانون  وثالثمائة  ماليني 

ألف درهم(.
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   %  3 زيادة 

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
أو التحمالت أو تقديم عروض 
الضبط  بكتابة  االتصال  يجب 
 - بوجدة  االبتدائية  باملحكمة 
حيث  املدني-  التنفيذ  مكتب 
إشارة  رهن  امللف  يوجد 

الجمهور.
ع.س.ن/250/ا.د ع.س.ن /244/إد
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الكلمات   المسهمة09
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

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

اإلثنني 24 يناير 2021 املوافق 21 جمادى الثاني 1443 العدد 13.050

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجردجنبرجمادى الثانيةاأليام

141707:0213:4616:2918:5320:10اإلثنين

151807:0213:4616:2918:5420:11الثالثاء

161907:0113:4716:3018:5420:12األربعاء

172007:0113:4716:3118:5520:13الخميس

182107:0113:4716:3218:5620:14الجمعة

192207:0113:4716:3318:5720:14السبت

202307:0013:4816:3418:5820:15األحد

أخبار04
Al Ittihad Al Ichtiraki

اإلثنني 24 يناير  2022 املوافق 21 جمادى الثانية 1443 العدد 13.050

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

ع.س.ن/214/إد

ع.س.ن/251/إد

حجز ن�سف طن من �ملخدر�ت د�خل �سيارة لنقل �لأدوية مبدخل �أكادير

بعد الهجوم على سجن »غويران«من طرف »داعش«

عائالت �لعالقني و�ملعتقلني �ملغاربة يف �سوريا و�لعر�ق 
تطالب �ل�سلطات �ملغربية برتحيل �أبنائها �إلى بلدهم 

 استنكر الفضائح التي شوهت سمعتها 

�ملنتدى �ملغربي للحق يف �لرتبية و�لتعليم يدعو �إلى �إعادة �لنظر يف نظام 
�لتقييم باجلامعات ملحاربة ظاهرة »�لنقط مقابل �جلن�س �أو �ملال«

�لد�ر �لبي�ساء: �لدعوة �إلى �عتماد مقاربة 
ت�ساركية لتفعيل �ل�سرت�تيجية �خلا�سة بال�سباب 

n جالل كندالي 

حذرت التنسيقية الوطنية لعائالت العالقني 
من  والعراق،  سوريا  في  املغاربة  واملعتقلني 
املسلح  الهجوم  عقب  إنسانية،  كارثة  وقوع 
األخير على سجن »غويران« من طرف مقاتلني 

من تنظيم “داعش”.
املغربية  السلطات  التنسيقية  وطالبت 
املعتقلني  ترحيل  عملية  في  باإلسراع 
نساء  شبابا،  هناك  املغاربة  واملحتجزين 
وأطفاال، معبرة في بالغ لها عن قلقها مما يدور 
وما  سوريا،  في  الحسكة  بمدينة  أحداث  من 
مسلح  من هجوم  »غويران«  له سجن  تعرض 
من طرف مقاتلني من تنظيم »داعش« سقط على 
حسب  والحراس،  السجناء  من  ضحايا  إثره 
والصفحات  دولية،  إعالم  وسائل  تناقلته  ما 

اإلعالمية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
تعرض  الذي  السجن  إن  التنسيقية  وقالت 
معتقلني  يضم  داعش  تنظيم  قبل  من  للهجوم 
نفس  في  وتساءلت  مغربية،  جنسية  من 
تقتحم  أن  قليلة  لعناصر  يمكن  كيف  اآلن، عن 
حراسة  تحت  بأنه  املعروف  السجن  وتخترق 

شديدة ويخضع لسلطة التحالف الدولي.

تحميل  بالغها،  وفق  التنسيقية،  يفت  ولم 
املسؤولية لقوات التحالف وإدارة قوات سوريا 
الديمقراطية، واملنتظم الدولي بما فيه الواليات 
بسجن  للمعتقلني  يقع  عما  األمريكية  املتحدة 
مغاربة،  معتقلني  ضمنهم  ومن  »غويران«، 
والتأخير  امللف  بحلحلة  اإلسراع  بعدم  وذلك 
وترحيلهم  املعتقلني  استرجاع  في  املبرر  غير 

واألطفال  النساء  األصلية، مؤكدة أن  لبلدانهم 
هم  و«الهول«  »روج«،  بمخيمات  املحتجزين 
البالغ،  وصف  حسب  داهم،  خطر  في  أيضا 
عنهم،  بعيدة  ليست  االشتباكات  أن  كاشفة  
عن  ناهيك  القتل  أو  للقصف،  معرضون  وهم 
إثر  على  يعيشونها  التي  املأساوية،  الحالة 

تساقط الثلوج.

n خديجة مشتري

التربية  في  للحق  املغربي  املنتدى  أكد 
املؤسسات  أن  إيمانه  منطلق  من  والتعليم 
تماما  تختلف  األسالك  بجميع  التعليمية 
أو  الصناعي  الطابع  ذات  الدولة  مرافق  عن 
التجاري، هي املرافق العمومية التي تتم فيها 
الدولة،  ومستقبل  املجتمع  هوية  بناء  أوراش 
مشددا في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، 
أصدره بعد انعقاد اجتماع عن بعد، مساء يوم 
للتداول واملناقشة   ،2022 20 يناير  الخميس 
في القضايا املتعلقة بالتربية والتعليم للسنة 
األصيلة  السلطة  أن  على  الجارية،  الدراسية 
للدولة من املفترض أن تتولى هذه املؤسسات 
ورقابة  وتوجيها  إشرافا  املباشر  باالستغالل 
لضمان تحقيق املصلحة العامة املتوخاة، ال أن 
في  انحراف  أي  ألن  عليها،  بالوصاية  تكتفى 

تدبيرها قد ال تحصى آثاره وال تحصر.  
الذي  االجتماع  إثر  املنظمة  بيان  وقال   
استأثرت أنباء فضائح »النقط مقابل الجنس« 
بالحيز الزمني األكبر من أشغاله، إن ما تفجر 

من فضائح عن املدرسة الوطنية للتجارة بوجدة 
وقبلها جامعة الحسن األول بسطات وقبلهما 
الكلية املتعددة االختصاصات ببني مالل وكلية 
العلوم بتطوان وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، 
هي  وإنما  عرضية،  حوادث  مجرد  ليست 
الشجرة التي تخفي غابة املتاجرة في مستقبل 
والتحرش  للطالبات  املمنهج  باالبتزاز  البشر 
تسمية  املجتمع  لها  أوجد  ظاهرة  في  بهن 
»الجنس مقابل النقط«، مضيفا أن تداول أنباء 
فضائح »الجنس مقابل النقط« قد ذاع صيتها 
عاملية،  فضيحة  جعلتها  دولية  قنوات  في 
وأساتذتها  املغربية  الجامعة  يشوه  ما  وهو 
العالي  التعليم  لنظام  ويسيء  وخريجيها، 
شبهة،  محل  شواهده  صحة  ويضع  باملغرب 
ولم يفت البيان التأكيد على أن هذه الفضائح 
بالجامعات  العلم  ابتزاز طالب  فيها  يتم  التي 
املغربية ليست مقتصرة فقط على الطالبات بل 
يقول  غرار،  على  الطالب  حتى  ضحيتها  يقع 
التي   « املال  مقابل  »املاستر  فضيحة  البيان، 
كما  بفاس.   املهراز  ظهر  جامعة  حول  راجت 
دعا املنتدى املغربي للحق في التربية والتعليم 
في بيانه إلى تطهير الجامعة من »البلطجية« 

مصنع  هو  الجامعي  الحرم  ألن  واملكبوتني، 
عليها  املعول  والنخب  والخبرات  للكفاءات 
للمصالح  واإلدارة  التدبير  مناصب  لشغل 
العامة والخاصة للمواطنني، الفتا إلى أن  آثار 
املعنوية  األضرار  عند  تتوقف  ال  قد  الظاهرة 
والنفسية للضحايا، بل قد تمتد لتطال الوظيفة 
بالقطاعني العام أو الخاص، والتي قد يشغلها 

ذوو الشواهد بالجنس أو املال.  
 وألقى البيان بالالئمة عن جل ماحدث على 
مطلقة«  مفسدة  املطلقة  »السلطة  أن  قاعدة 
استعمال  في  جامعيني  أساتذة  بانحراف 
الفكرية  املؤهالت  تقييم  في  املنفردة  سلطتهم 
استغالل  وهو  والطلبة،  للطالبات  والعلمية 
وختم  للجامعات،  املمنوح  لالستقالل  يسيء 
الحكومة،  ومعها  الوصية،  الوزارة  إن  بالقول 
وغض  الظاهرة  مع  التساهل  في  تمادت  قد 
الطرف عنها بعدم إصدارها لقرارات تنظيمية 
خاللها  من  تضع  الجامعية  لالمتحانات 
االختبارات  وضع  منذ  التقييم  ضوابط 
إلى  نتائجها  ومسك  وتصحيحها  وإجرائها 
والنزاهة  املساواة  ملبادئ  ضمانا  إعالنها 

والشفافية.

املدني،  املجتمع  عن  ممثلون  شدد 
ضرورة  على  البيضاء،  بالدار  الجمعة 
تجمع  تشاركية  مقاربة  إطار  في  العمل 
من  املدني،  واملجتمع  الوصية  الوزارة  بني 
لالستراتيجية  نجاعة  أكثر  تفعيل  أجل 
.2015-2030 للشباب  املندمجة   الوطنية 

ندوة  خالل  قدموها  مداخالت  في  وأبرزوا،   
لنبذ  املغربي  املرصد  طرف  من  منظمة  وطنية 
اإلرهاب والتطرف، بشراكة مع مقاطعة الفداء، 
والشباب  الطفولة  »قضايا  موضوع  في 
وانتظارات  الوصية  الوزارة  واستراتيجية 
تم  التي  االستراتيجية  أن  املدني«،  املجتمع 
العديد  تواجه  تزال  ال   ،2015 سنة  اعتمادها 
من اإلكراهات والتحديات التي تعيق تفعيلها 

وإنزالها على أرض الواقع.
تحقيق  مؤشرات  تقييم  أن  إلى  وأشاروا 
مرور  بعد  االستراتيجية،  هذه  أهداف  نتائج 
بني  تباينا  أظهر  إطالقها،  على  سنوات  ست 
هذه  في  املسطرة  واألهداف  املحققة  األهداف 
املرحلة األولية، مبرزين أن هذا التباين يرجع 
باألساس إلى عدم إشراك املجتمع املدني بشكل 

كاف في مسلسل تنفيذ هذه االستراتيجية.
املنتمية  املدنية،  الفعاليات  هذه  دعت  كما 
الشباب،  دور  مجالس  ائتالف  جمعيات  إلى 
بدائل  ومنظمة  للتخييم،  الوطنية  والجامعة 
قضية  وضع  ضرورة  إلى  والشباب،  للطفولة 
الوطنية،  األولويات  ضمن  والشباب  الطفولة 
على اعتبار أن هذه الفئات تمثل أكثر من ثلث 
السكان، معتبرين أن جائحة كورونا كشفت عن 
حجم الخصاص و األزمة البنيوية في مجاالت 
التربية والتكوين والترفيه لألطفال والشباب.

على  الضوء  تسليط  اللقاء  هذا  في  وتم 
تنمية  في  ودورها  الشباب،  دور  أهمية 
القدرات، وصقل املواهب وغرس قيم املواطنة 
االكراهات  إبراز  مع  والشباب،  األطفال  لدى 

هذه  منها  تعاني  باتت  التي  والصعوبات 
املؤسسات.وسجل املتدخلون في هذا السياق، 
أن هذه اإلكراهات تهم بالخصوص، عدم وجود 
دور شباب كافية، سواء على املستوى الجهوي 
أخرى  مشاكل  إلى  باإلضافة  الوطني،  أو 
البشري،  العنصر  وتأطير  بتأهيل  متعلقة 
إلى  الخصوص  بهذا  الوصية  الوزارة  داعني 
وضع رؤية واضحة وبرامج جديدة من شأنها 
من  الشباب  دور  الشباب و«إخراج  استقطاب 

غرفة اإلنعاش«.
من جانبه، سلط رئيس قسم الطفولة بوزارة 
الشباب،  والتواصل-قطاع  والثقافة  الشباب 
املجهودات  على  الضوء  الحلوي،  آيت  محمد 
االستراتيجية  إطار  في  املحققة  والنتائج 
املندمجة للشباب، مقرا أن هذه االستراتيجية 
عرفت بعض التعثر في تحقيق كامل األهداف 
املاضيتني  السنتني  خالل  خاصة  املسطرة، 

بسبب كوفيد19-.
أن  باملناسبة،  كلمة  في  الحلوي،  آيت  وأكد 
عمل الوزارة الوصية ينصب حاليا في ضمان 
األطراف  مختلف  بني  والتكامل  التناسق 

سواء  والشباب،  الطفولة  مجال  في  املتدخلة 
الحكومة  بني  أو  املختلفة،  الوزارات  بني 

واملجتمع املدني.
يمكن  »ال  أنه  الخصوص  هذا  في  وأوضح 
على  بالتركيز  الشباب  اندماج  أهداف  تحقيق 
مختلفة  قطاعات  تدخل  يلزم  بل  واحد،  قطاع 
يستلزم  مما  التعليم…(،  الثقافة،  )التشغيل، 
وشاملة  متناسقة،  سياسة  وضع  على  العمل 
مختلف  بني  تشاركي،  إطار  في  ومتكاملة 
فعاليات  رأسها  وعلى  املتدخلة«،  األطراف 

املجتمع املدني.
بني  نقاش  فتح  الندوة  هذه  ختام  في  وتم 
في  واملسؤولني  املدنية  املنظمات  من  عدد 
همت  والشباب،  والفاعلني  الوصية  الوزارة 
شأنها  من  التي  اآلليات  الخصوص  على 
تجاوز اإلكراهات التي تعيق تفعيل السياسات 
والتصورات  بالشباب،  الخاصة  العمومية 
الكفيلة بإعادة االعتبار لدور الشباب، وآليات 
العمومية  الجهات  بني  والتكامل  التنسيق 
وفعالة  واقعية  املدني إليجاد حلول  واملجتمع 

لقضايا الشباب والطفولة.

n عبداللطيف الكامل

أوقفت  أكادير،  بمدخل  السيار  الطريق  على 
الدراجات  لكوكبة  التابعة  امللكي  الدرك  عناصر 
أول  زوال  بأمسكرود،  السيار  بالطريق  النارية 
خفيفة  سيارة   ، يناير2022   22 السبت  أمس 

مشبوهة داخلها كميات من املخدرات. 
األدوية  بنقل  املوقوفة خاصة  السيارة  وكانت 
املستعجلة، لكن أثناء املراقبة الروتينية من قبل 
عناصر الدرك امللكي ظهرت عالمات االرتباك على 
إخضاعها  إلى  املراقبة  عناصر  دفع  ما  السائق، 
مرة ثانية لتفتيش دقيق ليتم في النهاية الحصول 

على صيد ثمني كان غير متوقع. وأسفرت عملية 
التفتيش، املنجزة داخل السيارة املزورة التي كان 
يقودها ثالثيني، عن حجز كمية من مخدر الكيف 
مخبأة  كانت  طن،  نصف  بحوالي  وزنها  قدر 
على  القبض  تم  وهنا  السيارة،  داخل  بعناية 
سائقها وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية من 
أجل كشف كافة املالبسات املتعلقة بهذه القضية 

بإشراف مباشر من النيابة العامة املختصة.
هذا وتم نقل السيارة نحو مقر القيادة الجهوية 
للخبرة  إخضاعها  قصد  بـأكادير  امللكي  للدرك 
التقنية من طرف الشرطة العلمية، وذلك للكشف 

عن جميع االمتدادات املحتملة لهذه القضية.
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عندما ت�سبح وكالة 
الأنباء الفرن�سية �سد 

تيار الأمم المتحدة

في الوقت الذي جدد فيه المجتمع الدولي وصله باألمل في 
إيجاد حل سياسي للنزاع اإلقليمي المفتعل حول الصحراء 
المغربية في سياق تعيين مبعوث شخصي جديد لألمين 
العام لمنظمة األمم المتحدة، تلعب وكالة األنباء الفرنسية 

مجددا دورا سيئا.
ففي تقريره حول المؤتمر الصحفي الذي عقده األمين 
العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الجمعة 
في نيوييورك، تعمد مراسل وكالة األنباء الفرنسية إغفال 
العقيدة  في صلب  أضحت  التي  المهمة  المعطيات  أحد 
األممية فيما يتعلق بالتعامل مع قضية الصحراء، وهو 
أن هذا النزاع قائم بين »أطراف« تلعب الجزائر ضمنها 
دور المحرض والمقوض لكافة جهود السالم في بالمنطقة.

وكان غوتيريش قد أكد أنه »حان الوقت لكي تدرك األطراف 
الحاجة إلى إجراء حوار يقود إلى حل« لقضية الصحراء، 
وأشار بشكل صريح إلى »كافة األطراف« وليس »الطرفين« 

كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.
فمن خالل قراءة قصاصة وكالة األنباء الفرنسية، يظهر أن 
هذه األخيرة قد انتهكت فجأة أخالقيات المهنة وقواعد الدقة 
الصحفية لتقدم استنتاجات غير دقيقة وإدعاءات مضللة.

وهكذا، حصر مراسل وكالة األنباء الفرنسية، الذي كشف 
و«البوليساريو«  المغرب  العنوان،  من  بدءا  نواياه  عن 
باعتبارهما طرفين وحيدين في هذا النزاع المفتعل من قبل 
الجزائر، م حو را تصريحات السيد غوتيريش في محاولة 

لتضليل القراء غير الملمين بالموضوع.
ومن الواضح أن الصحفي الذي يبدو جليا أنه غير مطلع 
على القضايا التي تعالجها األمم المتحدة، أو أعماه ما 
يحدث من تشويش في الكواليس من قبل بعض المحرضين 
الذين يتحركون بتوجيهات من الجزائر، قد أدلى برأيه في 

قضية تتبنى بالده حيالها موقفا مغايرا تماما.
ومن خالل إصرارها على الخطأ دون تصحيحه، تكون 
وكالة األنباء الفرنسية، مؤيدة لخطأ مهني فادح لصحفيها 
وخادمة، على نحو جلي، للمصالح الخفية لبعض األوساط 
منطقة  في  الصحراء  لقضية  لبلوغ حل سلمي  المعادية 

المغرب العربي.
وفي واقع األمر، فإن هذا االنحياز السافر لوكالة األنباء 
الفرنسية ولصحفيها يكتسي خطورة أكبر باعتباره ينطوي 
منظمة  تعالجها  قضية  بخصوص  سياسي  موقف  على 
األمم المتحدة. ومن المفيد في هذا السياق اإلشارة إلى 
إلى مختلف  لم يشر في أي لحظة  المعني  أن الصحفي 
قرارات مجلس األمن الدولي التي تعالج قضية الصحراء 

والسيما منها القرار )2602(.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه القرارات إنما تتحدث عن 
»أطراف« وتشير صراحة إلى دور الجزائر ومسؤوليتها 

عن الوضع القائم.
وينضاف هذا الخطأ المهني لوكالة األنباء الفرنسية، 
بالتالي، إلى سلسلة من المقاالت الممالة، والتصريحات 
والروبورتاجات المفرطة في الحماس، والتي تشكل، إذا 
للمغرب تقف  للتذكير بذلك، حملة معادية  الحاجة  كانت 
مصالح  ضد  هستيري«  »بشكل  تنشط  أوساط  وراءه��ا 

المغرب وفرنسا.

يونس مجاهد

توظيف الريا�سة 
�سد ال�سعوب

إلى  الدول،  لدى بعض  القدم،  كرة  رياضة  أن تتحول  غريبا 
مجال لتصريف مواقف وتموقعات سياسية، فقد لجأت العديد 
من الديكتاتوريات إلى استغالل هذه اللعبة لتلميع الصورة 
لدى شعوبها، حصل هذا بشكل فاضح في إسبانيا تحت حكم الجنرال 
فرانكو، حيث عمل على توظيف انتصارات الفرق اإلسبانية، وخاصة 
ريال مدريد، في شحن الشعور الشوفيني، وإلهاء شعب هذا البلد عن 

مشاكله الحقيقية.
في األرجنتين، نجح الديكتاتور، خورخي رافاييل فيديال، الذي قاد 
انقالبا ضد إيزابيل بيرون، في تنظيم كأس العالم لكرة القدم، سنة 1978، 
في بالده، وسط حملة دولية لمقاطعة هذه التظاهرة الكروية، شارك فيها 
مئات المثقفين في العالم، معتبرين أن المشاركة فيها هي عبارة عن 
تزكية االنقالب، من جهته تعاقد نظام فيديال مع شركة أمريكية لتلميع 
صورته، وقد فاز المنتخب األرجنتيني بهذه الكأس، التي نزلت بردا 
وسالما على قلب السلطة آنذاك، وتعاملت معها كما لو كانت من إنجازها.

العالقة بين الرياضة، وخاصة كرة القدم، والسلطة، ليست جديدة، 
حيث يتم توظيفها، بتفاوت من طرف  الحكومات، غير أنه لدى بعض 
الدول تتخذ هذه الظاهرة أبعادا قصوى، كما يحصل اليوم لدى نظام 
الجزائر، الذي أصبح منتخبه الوطني في كرة القدم، أداة إللهاء شعب هذا 
البلد عن مشاكله والصعوبات االقتصادية اليومية، التي يعيش في ظلها.

فباإلضافة إلى استقبال الالعب الباليلي من طرف مسؤولي الدولة 
الجيش، سعيد شنقريحة، عندما  أركان  فيهم رئيس  بمن  الجزائرية، 
فاز منتخب هذا البلد بكأس العرب، يواصل رئيس هذه الدولة كتابة 
تدوينات حول منتخب بالده، تارة للتشجيع والتحريض، وأخرى لتضميد 
»الجراح« بعد الفشل، وكأن كرة القدم ليست لعبة، بل معركة سياسية 
وعسكرية. كما تتخصص وسائل إعالم جزائرية في شحن الجمهور، 
وصل إلى حد ترويج أن منتخب هذا البلد كان ضحية السحر، عندما 

أقصي من كأس إفريقيا المنظمة حاليا في الكاميرون.
وإذا كان هذا طبيعي من طرف طغمة عسكرية، تحكم الجزائر بالحديد 
والنار، فإن المؤسف هو أن تجر وراءها في هذه السياسة، صحافيين 
وصحافة ووسائل إعالم، تحول كرة القدم، من لعبة هدفها الرئيسي، 
التنافس الرياضي الشريف، إلى أداة لزرع األحقاد بين الشعوب وتنمية 
مشاعر الشوفينية والكراهية، في الوقت الذي من المفترض فيه أن تكون 
الصحافة وسيلة للتصدي لمثل هذه الممارسات المقيتة، بل عليها أن 
تقوم بدورها ومسؤوليتها االجتماعية، في فضح التوظيف السياسي 

للرياضة، ضد الشعوب.

لي�س
نوفل البعمري

تابعنا جميعا المزاج العام، الذي طبع الجماهير 
المغربية، وهي تتابع مباريات المنتخب الجزائري 
في كأس إفريقيا، وكيف أن الغالبية انتصرت في 
تشجيعها لكل الفرق التي لعب ضدها، ومع كل 
لمجال  األمر  لوا  حوَّ الجزائري  للمنتخب  هزيمة 
ومن  الجزائري  السياسي  النظام  من  للسخرية 
مختلف أقطابه العسكرية والسياسية واإلعالمية.
هل كان يجب أن نتفاجأ من رد الفعل العفوي 

هذا للجماهير المغربية؟! 
الجواب واضح، لم يكن لنا أن نتفاجأ، وإال كنا 
سنكون غير منسجمين مع أنفسنا أو على األقل 

نلعب دورا في تضليل المتابعين والقراء. 
حملة  في  بتلقائية  انخرطوا  الذين  المغاربة 
سخرية واسعة من النظام السياسي الجزائري، 
من الجارة، عندما شاهدوا  يبدو أنهم »يئسوا« 
تدوينات تبون عند هزيمة المنتخب المغربي أمام 
تصريحات  شاهدوا  وعندما  الجزائري،  نظيره 
الجماهير الجزائرية على قنوات الشروق، النهار.. 
المسيئة للمغرب، وعندما تابعوا كيف انخرطت 
جل مؤسسات الدولة الجزائرية في حملة تهنئة 
للمنتخب الجزائري عند انتصاره على المنتخب 
المغربي، وكأنهم كانوا في حالة حرب حقيقية ضد 
المغرب وليس في مقابلة لكرة القدم، لها قواعدها 
وقيمها اإلنسانية العالمية التي يبدو أن الجارة 

قد فقدتها بشكل نهائي وكلي. 
غير  على  بأن هناك شيئا  المغاربة  لقد شعر 
للشارع  لألسف،  امتد،  الجزائر  داخ��ل  ي��رام  ما 
الجزائري، على األقل من خالل ما تناقلته قنوات 
حق  في  ارُتكبت  بخيانة  وشعروا  شنقريحة، 
والملك  جمهوره  اختار  قد  كان  ال��ذي  المغرب، 
بنفسه التعبير عن سعادتهم لفوزه بكأس إفريقيا 

في نسخته السابقة، لكنها سرعان ما اصطدمت 
بجدار إسمنتي من الحقد الرسمي الجزائري ضد 

كل ما هو مغربي. 
مختلف  في  أب��دوه��ا  التي  العدوانية  حالة 
المستويات في كأس العرب تجاه المغرب، خلقت 
ردة فعل طبيعية داخل الجماهير المغربية دون 
أن تحرضها أية جهة، جعلها تحرص على متابعة 
المقابالت الكروية بهذه الكأس القارية، بحماس 
قوة  نحن  معها  اكتشفنا  الذعة،  كبير وبسخرية 
هذا الشعب ووطنيته، وأنه مدرك لكل ما يجري 
أمامه وبمحيطه، وبالقدر الذي يبدو هادئا، متعقال، 
قد يتحول فجأة وبدون سابق إنذار لشعب يرد 
بقوة على كل الحمالت التي استهدفته بسخرية 
جميلة، قوية وبأدب كبير، هذا األدب الذي افتقده 
معلق رياضي اسمه عبد الحفيظ الدراجي، الذي 
بجدية  تقف  أن  إلى  سبور«  »بين  قناة  تحتاج 
التواصل  وسائل  على  المشينة  سلوكاته  على 
للقناة  التي تسيء  السلوكات  االجتماعي، وهي 
ولقطر الشقيقة مادامت القنوات تبث من أراضيها 

وبدعم سياسي ومالي قطري. 
الجزائر، وانخراط  التي تعيشها  الحالة  أمام 
نظامها السياسي في استغالل كل شيء من أجل 
إظهار عدوانيته تجاه المغرب، من المفروض أن 
تتحرك النخب الجزائرية لتنقذ الشعب الجزائري 
من حملة الشحن والحشد العاطفي على الطريقة 
على  يتم  عدواني  الجيران، شحن  اإليرانية ضد 
كل أطياف الشعب الجزائري، الذي يعيش لألسف 
حالة من التدجين تجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا 
نظام  يعممه  ال��ذي  الجهل  لخطر  مستشعرين 
شنقريحة داخل الشارع الجزائري، حتى بات مقتنعا 
قامت بإرسال الجن واستعمال  بأن »دولة هوك« 

السحر لينهزم الفريق الجزائري وُيقصى.
 أن يصل هذا النظام الستعمال الدجل والدجالة 
على  دليل  فهذا  لمنتخبه،  كروية  هزيمة  لتبرير 
الجزائري،  النظام  يعيشه  الذي  العام  اإلفالس 
الذي كان يراهن عليه للفوز بالكأس لإلعالن عن 
نفسه كفريق كروي للقوة الضاربة التي ال تقهر، 
إنها وضعية تجعلنا نتأسف على بلد جار أنجب 
أدباء وكتابا ومثقفين، انتهت به إلى تعميم الجهل، 

والدجل!! 

الجزائر ال تستحق هذه الوضعية التي جعلته 
أضحوكة في المنطقة،

شنقريحة  انتصر  لقد  بوضوح،  قولها  يمكن 
شعبها  تدجين  وفي  الجزائر،  هوية  طمس  في 
في ظل صمت مريب لنخبها، على األقل، مثقفيها 
ممن يقيمون بالخارج الذين ال تستطيع مخابرات 

العسكر أن تطالهم باالنتقام. 
واسع  قطاع  تدجين  في  العسكر  انتصر  لقد 
الجزائري، وحوله ألداة في معركته  الشعب  من 
يكن  لم  الذي  النظام  هذا  المغرب،  الفاشلة ضد 
يرى في البطوالت القارية غير قشة إلنقاذ نفسه 
والتعويض عن سلسلة الهزائم التي تلقاها في 
حتى  المتحدة،  األمم  وفي  الصحراء  وفي  ليبيا 
بات معزوال في المنطقة ولم يكن له غير التشبث 
بكرة القدم ليعود للواجهة، وهو ما يفسر حرص 
شنقريحة على الظهور في وسائل اإلعالم الجزائرية 
وهو يتسلم كأس العرب من يد العب جزائري في 
مشهد لم يكن له أن يحدث سوى في شيلي بينوشي، 
وفي إسبانيا عهد فرانكو، وفي كوريا الشمالية… 
النظام الجزائري لم يكن يرى في هذه البطولة 
غير مناسبة لتلميع صورته، وتبييض وجهه أمام 
الشعب الجزائري، وكأنه هو من فاز وانتصر وليس 

الالعبين. 
لقد انتصر شنقريحة وانهزمنا نحن، ممن كنا 
نراهن على جزائر أخرى ممكنة!! يبدو أنها بعيدة 
التحقق، جزائر المؤسسات والتداول السلمي على 

السلطة. 
لقد انتصر شنقريحة وانهزمنا نحن ممن كنا 
متمسكين بشعار »خاوة-خاوة« حتى في عز األزمة 
التي عاشها المغرب مع هذا النظام، اعتقادا منا أن 
المنطقة تحتاج للهدوء والتعايش أكثر من جرها 
ويبدو  العسكر،  نظام  كبؤس  بئيسة  لمواجهات 
ذلك من خالل ردود الفعل الواسعة الشعبية التي 
لم تستسغ إقحام تبون وشنقريحة وإعالمهما في 
فوز المنتخب الجزائري على المنتخب المغربي، 
تصريف  لموقعة  الفوز  هذا  وتحويل  مؤخرا، 

المواقف السياسية لهذا النظام. 
الجزائري  الشعب  وانهزم  انتصر شنقريحة، 
قوي،  كبير  مغرب  بناء  في  ككل  المنطقة  ومعه 

متكامل. 

وانت�سر �سنقريحة!! 

ال�سحراء المغربية... الأمين العام للأمم المتحدة يدعو 
جميع الأطراف اإلى ا�ستئناف العملية ال�سيا�سية

دعا األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع أطراف 
السياسية  العملية  استئناف  إلى  المغربية  الصحراء  النزاع حول 

بهدف التوصل إلى حل لهذا النزاع اإلقليمي.
وأكد غوتيريش، خالل مؤتمر صحفي عقده الجمعة بنيويورك، أن 
»الوقت قد حان لكي تدرك األطراف الحاجة إلى حوار يقود إلى حل« 
لقضية الصحراء »، المشكلة التي تستمر منذ عقود«،  كما أشار 
األمين العام لألمم المتحدة إلى أنه »من مصلحة الجميع التوصل 
إلى حل نهائي لهذا النزاع« في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف »أن األمر يتعلق بمشكلة دامت لعدة عقود في منطقة من 
العالم حيث توجد مشاكل أمنية بالغة الخطورة ونرى أن اإلرهاب 
يشكل تهديدا متزايدا«. وذكر غوتيريش، في هذا السياق، بالمشاكل 
األمنية في منطقة الساحل، مشيرا إلى »أننا نالحظ هذه المشاكل 

أكثر فأكثر على الساحل«.
وعلى ضوء هذه التحديات، يضيف األمين العام لألمم المتحدة، »فقد 
حان الوقت لكي تدرك األطراف الحاجة إلى حوار يقود إلى حل وليس 
اإلبقاء على عملية ال نهاية لها ودون أمل أكيد في التوصل إلى حل«.

وتأتي دعوة غوتيريش في الوقت الذي أتم فيه مبعوثه الشخصي 
إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، زيارة للمنطقة، وتندرج 
هذه الزيارة في إطار تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 2602، الذي تم 
2021، والذي تجدد فيه الهيئة التنفيذية  29 أكتوبر  في  اعتماده 
وموريتانيا  والجزائر  المغرب  لألطراف،  دعوتها  المتحدة  لألمم 
و«البوليساريو«، الستئناف مسلسل الموائد المستديرة، بروح من 
الواقعية والتوافق، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي 

ودائم وقائم على أساس التوافق.

لمواصلة التحضير للمؤتمر 
الحادي عشر للحزب

انعقاد المجل�س الوطني يوم 
الخمي�س 27 يناير الجاري

الحادي  الوطني  للمؤتمر  التحضير  ألشغال  مواصلة 
عشر املزمع عقده أيام 28 و29 و30 يناير2022، وتبعا 
20 نونبر  لقرار املجلس الوطني في دورتيه السابقتني 
2021 و18 دجنبر 2021، ينعقد يوم الخميس 27 يناير 
السادسة  الساعة  على  للحزب  الوطني  املجلس   2022
والنصف مساء، حيث سيتم تنظيمه عن بعد، وفق جدول 

األعمال التالي:
للتعديالت  التحضيرية  اللجنة  سكرتارية  عرض   *
بخصوص  الحزبية  التنظيمات  طرف  من  بها  املتوصل 

مشروع الورقتني )التنظيمية والسياسية(.
الوطني  للمؤتمر  الداخلية  الورقة  مشروع  عرض   *

الحادي عشر للمصادقة.
* عرض مقترحات تسيير املنصات الجهوية للمصادقة.

الورقة  مشروع  على  املقترحة  التعديالت  عرض   *
املؤطرة للنموذج التنظيمي للمصادقة.

المنتخب الوطني في �سيافة الكونغو الديمقراطية 
ومواجهات حارقة لباقي الممثلين العرب

تصفيات مونديال 2022

أسفرت قرعة الدور الحاسم من التصفيات 
لكرة   2022 قطر  لمونديال  المؤهلة  اإلفريقية 
القدم، التي جرت مساء أول أمس السبت، في 
مدينة دواال الكاميرونية، عن مواجهة المنتخب 

المغربي لنظيره للكونغو الديموقراطية. 
خالل  واإلي���اب  ال��ذه��اب  مبارتا  وستجرى 
الفترة ما بين 21 و29 مارس المقبل، علما بأن 
مباراة الذهاب ستقام في الكونغو الديموقراطية 

ومباراة اإلياب في المغرب.
وأعلن اتحاد الكونغو الديمقراطية عن برمجة 
لقاء الذهاب بملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا 
يوم 21 مارس، على أن تجرى مباراة الذهاب 

بعد أسبوع.
نظيره  واجه  أن  الوطني  للمنتخب  وسبق 
عاد  مناسبة،   13 في  الديموقراطية  للكونغو 
الفوز فيها للمغرب في 4 مباريات، بينما فازت 
الكونغو الديموقراطية في 3 مناسبات وتعادل 

المنتخبان في 6 مواجهات.
ويبقى أقوى انتصار للعناصر الوطنية على 
منتخب الكونغو الديمقراطية )الزايير سابقا( 
قد سجل يوم 29 غشت من سنة 1996 بسطات، 
وكان بسبعة أهداف دون مقابل في لقاء ودي، 
فيما أثقل هزيمة كانت بثالثة نظيفة يوم 09 
دجنبر من سنة 1973، في تصفيات مونديال 

  .1997

محمد اأكيام: هل يعلم وزير 
ال�سباب والثقافة والتوا�سل 

كيف توزع )م�ستحقات( المكتب 
المغربي لحقوق الموؤلفين

عائ�سة زكري: التحاد 
ال�ستراكي للقوات ال�سعبية 

بين الأم�س واليوم

ا�سماعيل الحلوتي: 
كم اأنت رخي�س

10يا دراجي!

 

بعد  ما  السياسي  املغرب  تاريخ  تقسيم  يمكن 
االستقالل إلى مرحلتني أساسيتني : 

أواخر  من  تبتدئ  األولى:  املرحلة   -
الخمسينيات إلى حدود نهاية التسعينيات.

نهاية  من  تبتدئ  الثانية:  املرحلة   -
التسعينيات وبالضبط من حكومة التناوب سنة 

1998 إلى اآلن بمختلف تلوناتها السياسية .
كيف   والسؤال األساسي بالنسبة لي هو : 
عاش حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
هذه املراحل ؟ وكيف طبعت مسيرته السياسية 
تاريخ املغرب السياسي املعاصر ؟ وكيف يمكن 
دحض بعض األحكام السائدة والخاطئة حوله 

اليوم ؟ 
- املرحلة األولى:

االشتراكي  االتحاد  حزب  أن  املعروف  من   
للقوات الشعبية ولد من  داخل الحركة الوطنية 
رجاالته  أن  ذلك  ومعنى  رحمها،  من  وخرج 
استقالل  أجل  من  ناضلوا،بشراسة،   ونساءه 
ناضلوا  ذلك  بعد  ثم  سيادته،  وضمان  املغرب 
حداثية  كدولة  املغربية  الدولة  بناء  أجل  من 
جميعا  املغاربة  فيها  يتمتع  ديموقراطية 

بالحرية والعدالة االجتماعية .
لكنهم اصطدموا منذ هذه الحقبة من تاريخ 
مخالفة  رؤية  له  كانت  الذي  النظام  مع  املغرب 
الديموقراطية  مبدأ  عنها  يغيب  رؤية  لرؤيته، 
في  االصطفاف  إلى  دفعهم  مما  الحداثة  ومبدأ 
واجهها  التي  املعارضة  هذه  املعارضة،  صف 
املتنوع  والعنف  الشراسة  من  بنوع  النظام 
ولذلك  جدا،  طويلة  وملدة  واألنواع،  األشكال 

سميت بسنوات الرصاص .
مارس االتحاد هذه املعارضة على املستوى 
االجتماعي  املستوى  وعلى   ، حزبيا  السياسي 
املجتمع  طريق  وعن  النقابي  العمل  بواسطة 
اعتقاالت  من  غاليا  الثمن  وقدم  عموما،  املدني 
التصفية  وأحيانا  بل  ونفي  واختطافات 
لخط  وفيا  االتحاد  بقي  ذلك  ومع  الجسدية. 

نضاله.
األغلبية  حوله  التفت  ذلك  لكل  ونتيجة   
تنفذ  وكانت  الشعبية  القوات  من  الساحقة 
قراراته بنوع من العفوية ألنها كانت تجد فيها 
ال  االتحاد  فكان  وأهدافها،  ملطالبها  تحقيقا 
يحتاج إلى القيام بالتعبئة لجلب هذه الجماهير 

الشعبية.
 ومن جهة أخرى كانت هذه القرارات تصل 
إلى عموم  الشعب املغربي  إما عن طريق جريدة 
الحزب أو عن طريق املناضلني املنتظمني أو عن 
طريق خبر التواتر الذي يتم تناقله من األفواه 
إلى اآلذان داخل املقاهي واألسواق، ألن جميع 
هذه األماكن كانت بمثابة مقرات حزبية عمومية.

 كل هذا أعطى للحزب وهجه وأكسبه قوة 
والتي  الطويلة،  املعارضة  فترة  طوال  كبيرة 
أمر  وهن  أن  إلى  سنة،  أربعني  مدة  دامت 
إلى  دفعها  الذريع مما  بالفشل  الدولة وشعرت 
من  البالد  إنقاذ  أجل  من  باالتحاد  االستنجاد 

السكتة القلبية .

- املرحلة الثانية:
هذا  االتحاد  يلبي  أن  الطبيعي  من  كان 
ألن هدفه كحزب يساري  نداء النجدة (  النداء ) 
ديموقراطي كان دائما هو تحقيق النجاة لهذه 
البالد. وبالفعل تحقق ذلك سنة 1998 على يد 
عبد  املرحوم  بقيادة  التوافقي  التناوب  حكومة 
في  املغربي  الشعب  ورأى  اليوسفي،  الرحمان 
الخالص  الحكومة  قيادة  إلى  االتحاد  وصول 
الذي طال انتظاره، وعلقوا عليه كل آمالهم من 

أجل محو تبعات املاضي الرهيب.

لكن كيف يمكن، في وقت وجيز، إصالح ما تم 
تخريبه طوال أربعني سنة ؟ لذلك فعلى الرغم من 
املجهودات الجبارة التي بذلتها هذه الحكومة، 
حقوق  مستوى  على  إنكارها،  يمكن  ال  والتي 
والديموقراطية،  العامة  والحريات  اإلنسان 
املشاريع  من  والعديد  التشغيل  مستوى  وعلى 
كانت  املغاربة  طموحات  فإن  املعروفة،  الكبرى 

أكبر وأوسع.
تم  التي  الديموقراطية  مسيرة  أن  غير 
أن  لبثت  ما  الحكومة  هذه  يد  على  تدشينها 
سمي  ما  في   2002 سنة  منذ  تعثرات  عرفت 
الشيء  الديموقراطية،  املنهجية  عن  بالخروج 
البيت  داخل  خالفات  وقوع  في  تسبب  الذي 
االستمرار  حول  خاصة  جديد  من  االتحادي 
داخل التسيير من عدمه، وما نتج عن ذلك من 
واعتزاله  للحزب  األول  الكاتب  السيد  استقالة 

عالم السياسة .
 وتوالت بعد ذلك حكومات أخرى كنا فيها 
حلول  إلى  وهكذا  قيادة،  وليس  فقط  مشاركني 
سنة 2011 سنة وصول اإلسالميني إلى الحكم 
أعطت  والتي  فبراير،   20 حركة  خروج  بعد 

نتيجة مخالفة ملا كانت تطمح إليه.
يفقد  الحزب  بدأ  املرحلة  هذه  وفي  هنا 
داخل  وتمزق  تشتت  ووقع  األساسية  قاعدته 
اإلحباط  من  نوع  وساد  الشعبية  الحركة 
واليأس في صفوف املناضلني عموما، وتغيرت 
داخل  التفكير  من  آخر  نوع  وساد  العقليات، 
املجتمع، وطغت املنفعة الشخصية واالنتهازية 
وسيادة  العوملة  اكتساح  بفعل  والوصولية 

النيوليبرالية.
 لكن املشكلة الكبرى هي سيادة فهم خاطئ 
هذه  في  االتحادي  الحزبي  التاريخ    ملسار 
املرحلة، سواء في املخيال الشعبي أو عند كثير 
وبعض  السياسة  بعالم  واملهتمني  املثقفني  من 
أحد  كان  الخاطئ  الفهم  وهذا  اإلعالميني، 
األسباب الرئيسية للتشكيك في مصداقية العمل 

السياسي عموما، ويمكن إرجاع سوء الفهم هذا 
إلى العوامل التالية : 

1- اعتقد كثير من الناس أن وصول االتحاد 
الحكم سيضع حدا فاصال بني  إلى  االشتراكي 
ماض رهيب ومستقبل زاهر ، وبالتالي سيحقق 
لجميع   ناجعة  بحلول  ويأتي  املطلقة  الرفاهية 
املشاكل القائمة اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا 
وغيرها، وكأن االتحاد يملك عصا سحرية يمكن 
سنوات  طوال  إفساده   تم  ما  بها  يصلح  أن 

عجاف.
2- غاب عند كثير من الناس أيضا أن هدف 
وتطبيق  السلطة  إلى  الوصول  هو  حزب  أي 
تصوراته السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
وأن  نظره،  في  صحيحة  تصورات  باعتبارها 
في  خطابه  عن  يختلف  املعارضة  في  خطابه 
تتطابق  ال  الراهنة  اللحظة  وأن  التسيير، 
واللحظة السابقة وعلى جميع املستويات، وأن 
النظام القائم اليوم ليس هو نفسه في املاضي، 

وكذلك السياق اإلقليمي والدولي.
االتحاد  على  الضروري  من  كان  ولذلك 
أصبح  والذي  الجديد،  الواقع  هذا  مع  التأقلم 
املواقف،  في  والليونة  االنفتاح  عليه  يحتم 
والتوافق ملا فيه مصلحة الوطن، وممارسة نوع 
جديد من املعارضة ليست هي معارضة النظام 
بل معارضة الحكومات التي ال تربطنا بها صلة 
ومنهجية  والتصورات  املبادئ  مستوى  على 

العمل.
من هنا فخاطئ من يعتقد أن عالم السياسة 
مرتبط  عالم  ألنه  واحد  نمط  على  يسير 
بتغيرات الواقع املجتمعي بجانبيه االجتماعي 
في  تتمثل  السياسة  كانت  فإذا  واالقتصادي، 
فإن  شموليتها  في  الناس  حياة  أمور  تدبير 
هذا التدبير يختلف من زمان آلخر ومن مرحلة 

تاريخية ألخرى.
بعض  أحكام  أن  هذا  كل  من  نستنتج   -
االشتراكي  االتحاد  حزب  على  السلبية  الناس 

للقوات الشعبية حاليا هي أحكام خاطئة شكال 
ومضمونا ألنها صادرة عن عدم فهم لصيرورة 
ساذجة  البعض  أحكام  كانت  وإذا  التاريخ، 
مغرضة  اآلخر  البعض  أحكام  فإن  وسطحية، 
تلك  االتحاد خاصة  والنيل من  الهدم  وتتوخى 
وبعض  اليمينية  األحزاب  بعض  عن  الصادرة 
وسائل اإلعالم الرسمية وغير الرسمية السمعية 
منها واملرئية وبعض العامة والغافلني عموما .

الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد  إن 
من  هو  هو  وسيظل  ظل  بل  يتغير،  لم  حزب 
حيث مبادئه وتصوراته التي خلقت معه والتي 
أال  التاريخي  مساره  طوال  له  مرافقة  ستبقى 

وهي التحرير، االشتراكية، الديموقراطية .
كما أنه ظل وسيظل دائما يسعى إلى تحقيق 
تسوده  الذي  الديموقراطي،  الحداثي  املجتمع 
العدالة االجتماعية واملساواة والذي يرتكز على 
التنافس والصراع  التضامن والتآزر بدل  مبدإ 

الذي يؤدي إلى طغيان القوي على الضعيف .
ثم إنه بقدر ما يهدف إلى الحفاظ على هويته 
الداخلية  املتغيرات  التأقلم مع  ما يحاول  بقدر 
في املجتمع، ومواجهة اآلثار السلبية لليبرالية 
املتوحشة والتيار األصولي املحافظ واإلرهاب، 
وسلبيات العوملة وغيرها، بقدر أيضا ما يحاول 
تطمح  التي  نفسها  الدولة  طغيان  جماح  كبح 
بالدرجة  استمراريتها  على  الحفاظ  إلى  دائما 
ليس  اليوم  االتحاد  بأن  فالقول  .هكذا  األولى 
تغير  بأنه  يفهم  أن  يجب  األمس  اتحاد  هو 
هو  ما  املعيش،  الواقع  أماله  الثبات  إطار  في 
وما  واملنهجية  والتصورات  املبادئ  هو  ثابت 
الواقع  مع  التأقلم  إطار  في  يدخل  متغير  هو 
الجديد واالنفتاح على مكوناته الجديدة . إننا 
ينكر  ومن  التغيير،  حزب  ألننا  بالتغيير  نؤمن 
ذلك سيسقط في الجمود ومن ثمة في التالشي 
واالضمحالل، ومؤتمرنا الوطني الحادي عشر 
الثبات  لهذا  واضحا  نموذجا  سيكون  املقبل 

وهذا التغير.

تأمل  وقفة  تستدعي  التي  املفارقات  من 
إلى  كبير  بارتياح  املغاربة  شعور  عميقة، 
انهزام  خلفية  على  والتشفي،  الشماتة  حد 
يناير   20 الخميس  يوم  الجزائري  املنتخب 
2022 في الجولة الثالثة أمام منتخب الكوت 
ديفوار بنتيجة )3/1(، وخروجه املبكر بنقطة 
واحدة فقط من الدور األول في مسابقة كأس 
الكاميرون  إنيرجي"  "طوطال  إفريقيا  أمم 
أشقاءهم  مشاركة  لهم  سبق  الذين  وهم   .21
بإحراز  واالحتفاالت  األفراح  الجزائريني 
نفس املنتخب كأس أمم إفريقيا في مصر عام 
2019، بل إن ملك البالد محمد السادس نفسه 
برقية  إرساله  البهجة، عبر  تلك  تقاسم معهم 
تهنئة للرئيس االنتقالي عبد القادر بن صالح، 
واالعتزاز  الفخر  مشاعر  عن  فيها  له  معربا 
بالتتويج املستحق. فما الذي تغير بني سنتي 

2019 و2022؟! 
من  الشر  عصابة  أن  هو  حقا  تغير  الذي 
لم  التي  املرادية،  في قصر  العسكر  كابرانات 

والبشرية  املادية  جهودها  كل  تكرس  تنفك 
في اتجاه معاداة املغرب ومعاكسة مصالحه، 
متنكرة للفضل الكبير الذي قدمه للجزائر في 
نيل استقاللها. إذ بعد أن أخفقت في تحقيق 
ميليشيات  دعم  عبر  التوسعية،  أطماعها 
البوليساريو االنفصالية باملال والسالح على 
على  واحتضانها  الجزائريني  قوت  حساب 
األراضي الجزائرية، وضاق الخناق على رقاب 
أعضائها من خالل انتفاضة الشعب الجزائري 
للمطالبة  مزلزل  حراك  في  وخروجه  األبي، 
برحيل "العصابة" وإقامة دولة مدنية تضمن 
واعتراف  املشروعة،  وحقوقهم  كرامتهم  لهم 
الواليات املتحدة األمريكية بمغربية الصحراء 
األجنبية  القنصليات  افتتاح  وتواصل 
الرئيس  يجد  لم  الجنوبية...  املغرب  بأقاليم 
الفعلي  والقائد  تبون  املجيد  عبد  الصوري 
وأتباعهما  شنقريحة  "السعيد"  للجزائر 
والهزائم  االنكسارات  توالي  أمام  مخرج  من 
الدبلوماسية، التي باتت تالحقهم وتنذر بقرب 
السقوط املدوي القادم، عدا الهروب إلى األمام 
في محاولة يائسة لصرف األنظار عن املشاكل 
وتوجيه  البالد،  فيها  تتخبط  التي  الحقيقية 
عدوا  منه  جاعلني  املغرب،  نحو  البوصلة 
خارجيا يتهدد أمن واستقرار البالد والعباد، 
ومعلقني عليه فشلهم الذريع في تدبير الشأن 

العام وخلق التنمية املستدامة وتوفير العيش 
الكريم للمواطنني. حيث أنهم لم يفلحوا سوى 
بالحقد  العقول  وتغذية  الحرائق  إشعال  في 
والكراهية ضد نظام الحكم والشعب املغربي، 
الصدئة،  اإلعالمية  أبواقهم  لذلك  مسخرين 
"بي  بقناة  الرياضي  املعلق  مقدمتها  وفي 
العسكري  الواصف  أو  القطرية  سبورت"  إن 
حفيظ دراجي، كما يحلو للكثيرين تسميته في 

منصات التواصل االجتماعي. 
املدعو  الرديء  البوق  هذا  يتجاهله  فما 
"دراجي"، هو أن اإلعالم الرياضي بعيد كل 
وسب  العسكرية  "البروباغندا"  عن  البعد 
له  ملا  كرامتهم،  من  والحط  الناس  أعراض 
من دور طالئعي في نشر قيم األخالق النبيلة 
التالحم  وروح  العالية  الرياضية  والروح 
والتآخي بني الشعوب، ومدى تأثيره إيجابا 
على الجماهير الرياضية والالعبني واألندية 
والحكام. حيث من الالزم أن تظل العالقة بني 
اإلعالمي وبقية األطراف األخرى مبنية على 
االحترام والتعاون والثقة واملصداقية. وبناء 
يكون  أن  ينبغي  املتينة،  األسس  هذه  على 
سلوك املعلق الرياضي مثاليا على املستوى 
ال  وظيفته  ألن  واالجتماعي.  األخالقي 
تنحصر فقط في ما هو رياضي بحت، بل هي 
يتطلب  مما  وتثقيفية،  تربوية  وظيفة  أيضا 

الحرص الشديد على بناء جسور املحبة بني 
األجواء، فضال  وتنقية  الرياضية  الجماهير 
ممارسة  في  الرياضي  بامليثاق  التمسك  عن 

مهامه بكل تجرد وموضوعية.
"دراجي"  باع  الشديد  ولألسف  أنه  بيد 
أموال  نهبوا  الذين  ألسياده  رخيصا  نفسه 
آالف  مازال  حيث  أبناءه،  وجوعوا  الشعب 
يواصلون  والشرفاء  األحرار  الجزائريني 
وهول  القمع  آلة  متحدين  احتجاجاتهم 
السجون، واضعني نصب أعينهم هدفا واحدا 
هو إسقاط حكم العسكر وتحرير بالدهم من 
أتعسه  فما  "العصابة".  واستبداد  غطرسة 
محبوب  رياضي  معلق  من  يتحول  وهو 
ومنبوذ،  تافه  عسكري  واصف  إلى  وودود 
الستهداف  نفسه  ينذر  أن  معنى  ما  وإال 
ال  حيث  الترابية،  ووحدته  املغرب  مقدسات 
يكف عن توزيع الشتائم الدنيئة على كل من 
اشتم فيه رائحة املغرب صغيرا كان أو كبيرا 
وأمثاله  بتماديه  أنه  ناسيا  أنثى،  أو  ذكرا 
عبر  نفث سمومهم  في  املهترئة  األبواق  من 
بالكثير  دفعوا  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
البغض  نفس  مبادلتهم  إلى  املغاربة  من 
بإقصاء  يحتفون  وجعلوهم  والكراهية، 
الذي طاملا كانوا يتغنون  منتخب "الخضر" 

بانتصاراته؟

أحذية  العق  أن  ذلك  من  واألفظع 
"الكابرانات" بلغ ذروة الخسة عقب الخروج 
لنفسه  سمح  عندما  بالده،  ملنتخب  املذل 
في  مستعمال  املغربية  املرأة  على  بالتطاول 
ذلك أبشع النعوت واألوصاف، وهو ما جعله 
واالنتقادات  السخط  من  وافرا  حظا  ينال 
الشديدة اللهجة، حيث هب املغاربة عن بكرة 
أبيهم ملطالبة إدارة قنوات "بي إن سبورت" 
باتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة في حقه، 
السيء  استغالله  مرة  ما  غير  ثبت  أن  بعد 
ضدهم،  العنيف  الهجوم  في  القنوات  لهذه 
السيما بعد أن تأكدت حقيقة الرسالة الدنيئة 
إحدى  إلى  بها  بعث  التي  األخالقية  وغير 
املواطنات املغربيات من متابعاته على موقع 
النابية  العبارات  من  تتضمن  إذ  "تويتر"، 
عن  واإلعالن  املهنة،  وأخالق  يتعارض  ما 
باإلضافة  مقاضاته،  إجراءات  في  الشروع 
إلى التهديد بمقاطعة القناة القطرية، إذا ما 
أمام حمالته  الصمت  التزامها  في  استمرت 

املسعورة...
فرسان  في  الكافية  الثقة  من  نملك  إننا 
الجزائر األشاوس ما يجعلنا نؤمن بقوة، أنه 
سيأتي عليهم يوم يهدمون فيه سقوف قصر 
"الكابرانات"، ويتحقق  املرادية على رؤوس 
التي طاملا نادوا بها  املدنية  بالدولة  حلمهم 
ويسارعون إلى فتح الحدود البرية والجوية 
بني البلدين الشقيقني الجزائر واملغرب. أما 
دراجي وأشباهه من الناعقني، فليس لنا من 
رد على حقارتهم أفضل من مقولة: "الذخيرة 

ثمينة والهدف رخيص".

وتبذله  بذله  الذي  املجهود  ينكر  أحد  ال 
إدارة وأطر املكتب املغربي لحقوق املؤلفني من 
أجل تجويد خدماته كهيئة للتدبير الجماعي 
عبر استخالص وتوزيع الحقوق على ذويها، 
الوطني  التشريع  الدينامية  هذه  في  ساعد 
الذي عرف تطورا منذ تأسيسه بمقتضى 08 
إلى يومنا هذا، والذي استمد   1965 مارس 
خاصة  الدولية  التشريعات  من  شرعيته 
تنص  الذي  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن 
املادة 27 منه أن »لكل شخص حق في حماية 
أي  عن  املترتبة  واملادية  املعنوية  املصالح 
صنعه«.  من  فِني  أو  أدبي  أو  علمي  إنتاج 
من  خدماته  تقريب  في  املكتب  ساهم  كما 
عشر  اإلثنى  الجهات  على  انتشاره  خالل 
املشكلة للمملكة في إطار تقريب الخدمات من 
خاصة  املكتب،  قام  كما  واملؤلفني.  املؤلفات 
جميع  توقفت  حينما  الجائحة  فترة  خالل 

التحسيس  مجال  في  مهم  بدور  األنشطة، 
الكبرى  املدن  ملختلف  الوطني  التنقل  عبر 
واملبدعني  والفنانني  املؤلفني  تشجيع  بهدف 
يتحصلوا  حتى  باملكتب  االنخراط  أجل  من 
على حقوق. كل هذا املجهود وجب أن يحظى 
لكن  املستحق.  والتنويه  الالزم  باالهتمام 
السؤال الجوهري الذي يظل دون إجابة هو: 
املكتب  عليها  يعتمد  التي  املعايير  هي  ما 
تحصيل  أجل  من  املؤلفني  لحقوق  املغربي 

ذوي الحقوق لستحقاتهم؟
والثقافة  الشباب  وزير  السيد  يعلم  هل 
املغربي  املكتب  مداخيل  أن  والتواصل 
لحقوق املؤلفني، من املفروض أن تحصل من 
األدبية  املصنفات  واستعماالت  استغالالت 
والتلفزات  اإلذاعات  املحمية من  والفنية 
السينمائية  والقاعات  الفندقية  والشبكات 
والحفالت  املهرجانات  ومنظمي  واملسارح 
وشركات  الترفيهية  واملركبات  املوسيقية 
إنتاج األشرطة السمعية والسمعية البصرية 
والنوادي الليلية واملقاهي واملطاعم وغيرها. 
لكن الواقع غير ذلك، إذ ال يتم تحصيل سوى 
نسبة ضئيلة من هذه االستعماالت التي تعتبر 
حقوق تأليف أصلية. وأن املبالغ الهائلة التي 
على  املكافأة  مداخيل  فهي  استخالصها  يتم 
النسخة الخاصة التي تقتطع من منبع السلع 
والهواتف  املدمجة  كاألقراص  املستوردة 
وغيرها  التلفاز  وأجهزة  والكاميرات  النقالة 
من الحوامل السمعية البصرية. طبعا نتخيل 
طرف  من  املستخلصة  املوارد  هذه  حجم 
كيف  عالقا:  يظل  الذي  السؤال  لكن  املكتب. 
حصة  من  املستفيدين  ومن  توزيعها؟  يتم 

األسد في هذه الغنيمة؟
الشباب  وزير  السيد  يعلم  هل  ثم 
املغربي  املكتب  أن  والتواصل  والثقافة 
من  املبدعني  على  فرض  قد  املؤلفني  لحقوق 
ب  اإلدالء  اإلبداعية  مصنفاتهم  إيداع  أجل 
»اإلذاعة  من  تسلم  التي  البث«  »شهادة 
املعاناة  عن  فبعيدا  بالرباط«،  الوطنية 
املدينة،  لهذه  للوصول  املبدع  يتكبدها  التي 
فاملشرفني على هذا القسم يطلبون منه تقديم 
لإلذاعة  الوطنية  للشركة  »هدية«  ك  العمل 
يضع  مما  باإليداع،  وصل  دون  والتلفزة، 
ومن  بحقوقه.  للمطالبة  حاجزا  املؤلف  أمام 
جهة أخرى، هل »شهادة البث« تعتبر معيارا 
يتم  ال  ملا  ذلك،  افترضنا  وإذا  لالستخالص؟ 
طلب شهادة من إذاعة خاصة أو تلفزيون أو 
الرجوع  تم  ملاذا  ثم  وغيرها؟  اخباري  موقع 
لهذه الشهادة بعدما تم إلغاؤها؟ وما عالقة 
أعضاء لجنة اإلذاعة الوطنية الختيار األغاني 
باملكتب؟  القديم  بالحرس  الشهادة،  ومنح 
للفنانني  أما  املؤلف،  لحقوق  بالنسبة  هذا 
الراغبني في الحقوق املجاورة، فعليهم اإلدالء 
املنتج  طرف  من  ووثيقة  بالشرف  بتصريح 
)في ظل غياب املنتجني واالعتماد على اإلنتاج 
الذاتي( واملغني )الذي بدوره يحتاج لوثائق 
املجاورة(  الحقوق  من  االستفادة  أجل  من 
التسجيل  استوديو  شهادة  إلى  إضافة 
مسلمة  رخصة  على  يتوفر  ال  غالبا  )الذي 
من املصالح الجماعية ألنها ال تتدخل ضمن 
اختصاصات الرخص التجارية(. وبهذا يظل 
املؤلف واملبدع ضحية بيروقراطية تخدم فقط 
تكبيد  يتم  حيث  الوضع،  من  مستفيد  لوبي 

قلة  رغم  فنية  أعمال  تقديم  واملبدع  املؤلف 
الدعم، فيجدان أنفسهما أمام مطبات إدارية 
تحول دول إيداع إبداعاتهما باملكتب. وحتى 
بعض  تحصيل  من  فيصدمان  ذلك،  تم  إن 
يصلهما  ال  حني  في  خيالية،  ملبالغ  الفنانني 

سوى الفتات. فعلى أي معيار يتم التوزيع؟
والثقافة  الشباب  وزير  السيد  يعلم  وهل 
الجسم  تنخر  املمارسات  هذه  أن  والتواصل 
باملغرب.  الفن  مستقبل  وتهدد  اإلبداعي 
املستفيدات  لوائح  إصدار  يتم  ال  ألنه  أوال، 
واملستفيدين من الحقوق، في إطار الحق في 
محظوظة  نخبة  فقط  هناك  ثانيا،  املعلومة. 
تستفيد من مبالغ مهمة من صندوق املكتب. 
)خاصة أمازيغ منهم(  ثالثا، فنانون مغاربة 
يزيد  ما  وأصدروا  عالية  ومكانة  شهرة  لهم 
أغانيهم  أن  إلى  إضافة  أغنية   100 عن 
الفرق  من  مجموعة  طرف  من  ترديدها  يتم 
املوسيقية بالحفالت واملهرجانات، ورغم ذلك 
رابعا،  مبالغ هزيلة.  ال يستفيدون سوى من 
غياب املعايير املوضوعية وسيادة الغموض 
الذي يغطي شفافية التحصيل والتوزيع على 
اإلذاعات.  يجرد  الذي  الدولي  املكتب  غرار 
على  لالطالع  الكترونية  آلية  غياب  خامسا، 
األصلية  املصنفات  استعمال  ونسب  أعداد 
الوطني،  الصعيد  عل  الوسائط  بمجموع 
االستغالل  درجة  لتحديد  كآلية  تعتمد  حتى 
بني  عادال  الحقوق  توزيع  يكون  وبالتالي 

املستحقني.
والثقافة  الشباب  وزير  السيد  يعلم  هل 
والتواصل أن ذوي الحقوق باملكتب املغربي 
مؤلفني  من  يتكونون  املؤلفني  لحقوق 

حقوق  بصنف  األمر  تعلق  سواء  ومبدعني، 
كتاب  من  املوسيقى  قسم  يضم  الذي  املؤلف 
أو  موسيقيني،  وموزعني  وملحنني  كلمات 
السيناريو  كتاب  يضم  الذي  الدراما  قسم 
واملخرجني، أو قسم األدب الذي يضم معدي 
األمر  تعلق  أم  والتلفزية.  اإلذاعية  البرامج 
على  الذي يشتمل  املجاورة  الحقوق  بصنف 
وموسيقيني  مغنيني  من  األداء  فناني  قسم 
قسم  وأيضا  وممثلني،  أجواق  ورؤساء 
والفيديوغرامات  الفونوغرامات  منتجي 
هو  يجمعهم  الذي  أن  أعتقد  وغيرهم. 
الرغبة في حفظ الذاكرة الوطنية إضافة إلى 
استغالل  على  مادية  حقوق  على  التحصيل 
مصنفاتهم األدبية والفنية )وهذا هو الهدف 

من تأسيس هذا املكتب(.
والثقافة  الشباب  وزير  السيد  أعتقد 
لتطبيق  أوال  الوقت  قد حان  أنه  والتواصل، 
لشغل  الترشيح  نتائج  إصدار  عبر  القانون 
لحقوق  املغربي  املكتب  مدير/ة  منصب 
عبر  له  الترشيح  باب  فتح  تم  الذي  املؤلفني 
بتاريخ  صادر   021/19 رقم  وزاري  قرار 
ثم  بعد.  نتائجه  تعلن  ولم   2019 أبريل   05
املساهمة في دعم الجهود املبذولة من طرف 
آليات  وضع  مع  املكتب.  على  املشرفة  أطر 
الحقوق  ذوي  إنصاف  شأنها  من  حكاماتية 
الفكر  وتبني  وفنانني.  ومبدعني  مؤلفني  من 
الحقوقي بدل الفكر اإلحساني الذي يتحجج 
به الحرس القديم عند تعيني كل وزير جديد 

للثقافة.
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جرائم االحتالل يف حي 
ال�سيخ جراح وم�س�ؤولية 

املجتمع الدويل

كم اأنت رخي�ص يا دراجي!

واالستغاثات  النداءات  هي  كثيرا 
األمم  في  ممثال  الدولي  باملجتمع 
بتحمل  للمطالبة  ومؤسساتها  املتحدة 
املسؤولية، التي ال تصل إليهم، وخاصة 
في ظل توسع إطار العنف املمنهج الذي 
اإلسرائيلي  التطرف  حكومة  تمارسه 
تجاه الشعب الفلسطيني في األراضي 
في  وخاصة  املحتلة،  الفلسطينية 
القدس، وتلك الجريمة البشعة التي تم 
تنفيذها وارتكبتها قوات االحتالل بهدم 
منزلني لعائلة صالحية في حي الشيخ 
إجراءات  وسط  املحتلة  بالقدس  جراح 
فرضتها  جماعية  وعقوبات  وحشية 

على املنطقة .
يشكل هذا التصرف وتلك املمارسات 
والقانون  واألخالق  القيم  لكل  املنافية 
الحكومة  تتحمل  حرب  جريمة  الدولي 
تداعياتها  عن  املسؤولية  اإلسرائيلية 
الشيخ  في  حدث  ما  كون  الخطيرة، 
التي  الجرائم  إطار  في  يأتي  جراح 
وميليشيات  االحتالل  سلطات  ترتكبها 
القدس  في  املستوطنني  وعناصر 
وتهويدها  أسرلتها  استكمال  بهدف 
والقانوني  التاريخي  واقعها  وتغيير 
سلوك  يخدم  بما  القائم  والديمغرافي 
القدس  االحتالل، من أجل فصل مدينة 
وربطها  الفلسطيني  محيطها  عن 
يتوافق  بشكل  اإلسرائيلي،  بالعمق 
العرقي  التطهير  عمليات  استمرار  مع 
الوطني  الصمود  مقومات  وضرب 
والسعى لتهجير وتشريد أبناء القدس 

األبطال.
جراح  الشيخ  حي  يشهده  وما 
وترويع  وتشريد  هدم  عمليات  من 
إدارة  يضع  املقدسيني،  للمواطنني 
الرئيس بايدن والتزاماتها أمام املحك، 
ويتمثل  أفعال،  إلى  أقوالها  وترجمة 
االحتالل  حكومة  على  بالضغط  ذلك 
التطهير  سياسة  لوقف  اإلسرائيلي 
الشعب  ضد  تنتهجها  التي  العرقي 
الفلسطيني، وتجنيب املنطقة املزيد من 

التوتر والتصعيد .
اإلمريكية  اإلدارة  تتحمل  أن  بد  وال 
هذه  لوقف  تتدخل  وأن  مسؤوليتها 
بحق  املتواصلة  اإلسرائيلية  الجرائم 
أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا حي 
اإلسراع  على  والعمل  جراح،  الشيخ 
للشعب  الدولية  الحماية  بتوفير 
لسياسة  يتعرض  الذي  الفلسطيني 
لهذا  حد  ووضع  عنصري  تمييز 
التصعيد الحاصل في املدينة املقدسة، 
من هدم املنازل وإجبار املواطنني على 
املزيد  وتوزيع  بأنفسهم  منازلهم  هدم 
من اإلخطارات بالهدم خاصة في سلوان 
الحاصل  التصعيد  أو  جراح،  والشيخ 
في اقتحامات املسجد األقصى املبارك، 
بمدن  ومحيطها  القدس  إغراق  أو 
شأنها  من  ضخمة  استيطانية  وإحياء 
بعضها  الفلسطينية  البلدات  فصل 
إلى جزر معزولة  عن بعض وتحويلها 
كبير،  استيطاني  محيط  في  تغرق 
وعمليات  الجماعية  للعقوبات  إضافة 
قوات  تمارسها  التي  والتنكيل  القمع 
املقدسيني  املواطنني  ضد  االحتالل 
وإبعاد اآلالف منهم إلى خارج املدينة .

العنصرية  االحتالل  حكومة 
الكاملة  املسؤولية  تتحمل  اإلسرائيلية 
بحق  املتواصلة  الجرائم  مسلسل  عن 
وممتلكاتهم  واملقدسيني  القدس 
الهادفة  املخططات  وتلك  ومقدساتهم، 
إلى ضم الضفة الغربية وممارسة أبشع 
عمليات العدوان الغاشم وما ينتج عنه 
باتت  خطيرة  ومواقف  تداعيات  من 
تفرض نفسها على فرصة تطبيق مبدأ 
لعملية  تقدم  أي  وتعيق  الدولتني  حل 
التسوية في املنطقة، وبات من الواضح 
تقويض  على  تعمل  االحتالل  دولة  أن 
إلطالق  سانحة  فرصة  أية  وتخريب 
بني  حقيقية  ومفاوضات  سالم  عملية 

الجانبني الفلسطيني واإلسرائيلي .
إن هذا املسلسل يضعنا أمام مرحلة 
خطيرة وتداعيات ستكون كارثية إذا ما 
أقدمت دولة االحتالل وأذرعها املختلفة 
حي  في  املنازل  من  املزيد  هدم  على 
عليها  السيطرة  وفرض  جراح  الشيخ 
االستيطانية  للجمعيات  وتسريبها 
املتطرفة، ولذلك ال بد من املجتمع الدولي 
الوفاء  األمريكية  اإلدارة  وتحديدا 
أعلنت  التي  وتعهداتها  بالتزاماتها 
الفلسطينيني  املواطنني  تجاه  عنها 
املدنيني العزل، وتجاه منازل حي الشيخ 
مقدمتها  وفي  عامة،  والقدس  جراح 
األمريكية  القنصلية  فتح  إعادة  سرعة 
ومنازلهم  للمقدسيني  الحماية  وتوفير 
على  والضغط  ومقدساتهم،  وأرضهم 
الحكومة اإلسرائيلية لوقف االستعمار 

االستيطاني في القدس.
سفير االعالم العربي
في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح

اسماعيل الحلوتي

 سري القدوة

محمد أكيام)*(

عائشة زكري 

هل يعلم وزير ال�سباب والثقافة والت�ا�سل كيف ت�زع 
)م�ستحقات( املكتب املغربي حلق�ق امل�ؤلفني

االحتاد اال�سرتاكي للق�ات ال�سعبية بني االأم�ص والي�م
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خاليلوزيت�ش يرى �أن قرعة 
�لمونديال جنبت �لمنتخب 

�لوطني مو�جهات ملتهبة
في  السبت  يوم  خاليلوزيتش،  وحيد  الوطني،  الناخب  قال 
ياوندي، إن حظوظ المنتخب الوطني المغربي ونظيره للكونغو 
الديموقراطية تبقى متساوية في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم ) قطر 2022(.
ففي قراءته لنتائج قرعة الدور الحاسم من التصفيات االفريقية 
لمونديال قطر 2022، التي جرت أول أمس السبت، ووضعت المغرب 
في مواجهته منتخب الكونغو الديموقراطية، أوضح خاليلوزتش، 
في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، 
»إن منتخب الكونغو الديمقراطية فريق جيد، والمباراة ستجري 

بحظوظ متساوية بين الطرفين، 50 في المائة لكل منتخب«.
التصفيات  من  الحاسم  الدور  قرعة  أن  وأضاف خاليلوزيتش 
المغرب  »جنبت   ،)2022 )قطر  العالم  لكأس  المؤهلة  األفريقية 

بعض المواجهات الملتهبة.«
الحالي، يركز  الظرف  أنه، في  وشدد في ختام تصريحه على 
على مواجهة المنتخب الوطني المغربي مع نظيره الماالوي، يوم 
إلى  مشيرا  لألمم،  افريقيا  كأس  نهائي  ثمن  برسم  الثالثاء،  غد 
أنه سيكون لديه الوقت، بعد ذلك، للتفكير في مباراة األسود ضد 

الكونغو الديمقراطية.
وينتظر أن يجرى لقاء الذهاب بين المغرب والكونغو الديمقراطية، 
بميدان هذا األخير، يوم 21 مارس المقبل، في ملعب »الشهداء«، 
بالعاصمة كينشاسا، على أن تجرى مباراة اإلياب، بعد أسبوع، 

في المغرب.

حكيمي وبوفال �شمن �لت�شكيلة 
�لمثالية لدور �لمجموعات

ضمت التشكيلة المثالية لدور المجموعات من نهائيات كأس 
الكاميرون، التي كشفت عنها  األمم اإلفريقية الجارية حاليا في 
الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم يوم السبت، كال من الدوليين 

المغربيين أشرف حكيمي و سفيان بوفال.
واختارت اللجنة التقنية المكلفة بتتبع أداء الالعبين في مباريات 
كأس إفريقيا لألمم، الظهير األيمن أشرف حكيمي والمهاجم سفيان 
بوفال ضمن التشكيلة المثالية، إلى جانب تسعة العبين آخرين 
من منتخبات مختلفة، نظير األداء الجيد الذي بصما عليه خالل 

الدور األول.
وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي )مصر(
الدفاع: أشرف حكيمي )المغرب( – تروس إيكونغ )نيجيريا( – 

أحمد حجازي )مصر( – غيسالين كونان )كوت ديفوار(.
مودو  يفيس بيسوما )مالي( –  نابي كيتا )غينيا( –  الوسط: 

بارو )غامبيا(
الهجوم: سفيان بوفال )المغرب( – فينسينت أبو بكر )الكاميرون( 

– سيمون موسيس )نيجيريا(

حكم بوروندي لمبار�ة
�لمغرب وماالوي

عينت لجنة التحكيم، التابعة للكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، 
الحكم الدولي البوروندي، باسيفيك ندابيها، لقيادة مواجهة الغد 
بين الفريق الوطني المغربي ونظيره الماالوي، برسم ثمن نهائي 
كأس أمم إفريقيا، في حين سيتكلف التونسي هيثم قيراط بمتابعة 

غرفة تقنية الفيديو، بمساعدة الكيني بيتر واويرو.

جزر �لقمر تو�جه �لكاميرون
من دون حر��ش مرمى

يواجه منتخب جزر القمر وضعا معقدا عشية مواجهة الكاميرون 
المضيفة في الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، 
19 في   – 12 حالة إيجابية بكوفيد  إثر اكتشاف  يومه االثنين، 
صفوف بعثة الفريق، من بينهم الحارسان الوحيدان المتاحان، 

بحسب ما أعلن اإلتحاد المحلي.
وأفاد االتحاد القمري »عن وجود 12 حالة إيجابية في المنتخب، 
من بينهم المدرب أمير عبدو، باإلضافة إلى الحارسين الوحيدين 

المتاحين مؤيد أوسيني وعلي أحمد«.
وحقق منتخب جزر القمر إنجازا تاريخيا في مشاركته األولى 
على اإلطالق بالمسابقة القارية، بعد تأهله إلى األدوار اإلقصائية، 

إثر حلوله ثالثا في المجموعة الثالثة خلف المغرب والغابون.
وذكر االتحاد القمري أن »الحارس الثالث في تشكيلة المنتخب 
يعاني من إصابة«، األمر الذي يترك المنتخب المغمور ال يملك أي 

العب في هذا المركز الحساس.
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أسفرت قرعة الدور الحاسم من التصفيات اإلفريقية المؤهلة 
لمونديال قطر 2022 لكرة القدم، التي جرت مساء أول أمس السبت، 
المغربي  المنتخب  مواجهة  عن  الكاميرونية،  دواال  مدينة  في 

لنظيره للكونغو الديموقراطية. 
 21 بين  ما  الفترة  واإلي��اب خالل  الذهاب  مبارتا  وستجرى 
و29 مارس المقبل، علما بأن مباراة الذهاب ستقام في الكونغو 

الديموقراطية ومباراة اإلياب في المغرب.
الذهاب  لقاء  برمجة  الديمقراطية عن  الكونغو  اتحاد  وأعلن 
أن  على  مارس،   21 يوم  كينشاسا  بالعاصمة  الشهداء  بملعب 

تجرى مباراة الذهاب بعد أسبوع.
وسبق للمنتخب الوطني أن واجه نظيره للكونغو الديموقراطية 
في 13 مناسبة، عاد الفوز فيها للمغرب في 4 مباريات، بينما 
فازت الكونغو الديموقراطية في 3 مناسبات وتعادل المنتخبان 

في 6 مواجهات.
ويبقى أقوى انتصار للعناصر الوطنية على منتخب الكونغو 
قد سجل يوم 29 غشت من سنة  الديمقراطية )الزايير سابقا( 
1996 بسطات، وكان بسبعة أهداف دون مقابل في لقاء ودي، 
09 دجنبر من سنة  أثقل هزيمة كانت بثالثة نظيفة يوم  فيما 

1973، في تصفيات مونديال 1997.  

وكشفت القرعة، التي جرت على هامش نهائيات كأس إفريقيا 
قوية حيث  مواجهات  عن  الكاميرون،  في  حاليا  المقامة  لألمم 
سيواجه منتخب مصر نظيره السينغالي، ويستضيف منتخب 
نظيره  غانا  منتخب  ينازل  فيما  الجزائري،  نظيره  الكاميرون 

النيجيري، ومنتخب مالي منتخب تونس. 
للمرحلة  عربية،  أربعة  بينها  ،من  منتخبات   10 وتأهلت 
المونديال، بعدما تصدرت مجموعاتها في  النهائية لتصفيات 
دور المجموعات بالتصفيات، حيث تم توزيعها على مستويين، 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أصدره  الذي  التصنيف  على  بناء 

)فيفا( في نونبر الماضي.
وضم المستوى األول منتخبات السينغال والمغرب والجزائر 
وتونس ونيجيريا، في حين تشكل المستوى الثاني من منتخبات 

مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون ومالي و غانا.
وكان الفريق المغربي قد بصم على مشوار متميز خالل تصفيات 
إذ   ،2022 بقطر  العالم  وكأس  بالكاميرون  لألمم  إفريقيا  كأس 
الكاملة  العالمة  الذي حقق  العالم  الوحيد في  المنتخب  يعتبر 
بالفوز في ست مباريات متتالية خالل الدور األول من تصفيات 

المونديال المقبل.
وتصدر أسود األطلس سبورة الترتيب في المجموعة التاسعة، 

بعد فوزه ذهابا وإيابا، خالل المرحلة األولى من التصفيات المؤهلة 
 )2 و)3 –  لنهائيات كأس العالم، على كل من السودان )2-0( 
وغينيا كوناكري )3 – 0(  و )3 – 0(  وغينيا بيساو )5 – 0( 

و)4 – 0( وجمع 18 نقطة.
وسجل هجوم المنتخب الوطني 20 هدفا وتلقى هدفا واحدا 
المنتخب  هدافي  رأس  على  ويأتي  الغيني،  المنتخب  من  فقط 
المغربي أيوب الكعبي برصيد5 أهداف وريان مايي بأربعة أهداف.
وقد مكنت هذه النتائج اإليجابية المنتخب الوطني من تحسين 
ترتيبه عالميا وإفريقيا وعربيا، إذ ارتقى خالل الشهر الجاري 
إلى الرتبة 28 عالميا طبقا للتصنيف المعتمد من قبل »الفيفا«، 
إفريقيا  الثانية  الرتبة  وبلغ  نقطة   1525.5 على  بعد حصوله 
وراء المنتخب السينغالي، وظل متقدما على منتخبات تونس 

والجزائر ونيجيريا.
وجاءت نتيجة القرعة على الشكل التالي:

مصر – السنغال 
الكاميرون – الجزائر 

غانا – نيجيريا 
الكونغو الديموقراطية – المغرب 

مالي – تونس 

�لمنتخب 
�لوطني في 

�شيافة �لكونغو 
�لديمقر�طية 

ومو�جهات 
حارقة لباقي 

�لممثلين 
�لعرب

أ-عبد العاطـــي

عرفت المباراة التي جمعت رجاء بني مالل بالملعب 
الشرفي ببني مالل بضيفه الرسينغ البيضاوي، برسم 
الدورة 16 من البطولة االحترافية الثانية أحداثا مثيرة 

ليلة قبل انطالقها.
أحد العبيه،  الزائر من مشاركة  الفريق  فقد حرم 
الذي تم اعتقاله من طرف أمن بني مالل، بناء على 

مذكرة بحث من طرف أمن الرباط بتهمة إصداره أربع 
شيكات بدون رصيد بقيمة ستة ماليين سنتيم. الالعب 
إلى  لتسليمه  الرباط  إلى مدينة  ترحيله  تم  المعتقل 

مصالحها األمنية.
لقي  فقد  م��ن��ف��ردة،  تأتي  ال  المشاكل  أن  وبما 
الرجاء  مسؤولي  إقناع  في  كبيرة  صعوبات  ال��راك 
الخاصة  الطبية  التحليالت  الئحة  بقبول  الماللي 
خلو  تضمنت  والتي  العبيه،  بكوفيد19 لمجموع 
كانت  اثنين  عدا العبين  ما  كوفيد  من  الالعبين  جل 

تحليالتهما إيجابية، ولم يتم استدعاؤهما للمباراة. 
لكن الالئحة كانت مصحوبة بشهادة طبية من طرف 
دخول  وجوب  على  تنص  والتي  المشرفة،  الطبيبة 
الالئحة في  المسجلة أسماؤهم في  الالعبين  جميع 
تاريخ 20 يناير  منذ  أيام  عشرة  لمدة  صحي  حجر 
الجاري، باعتبارهم مخالطين. مما دفع المدير اإلداري 
للفريق الماللي إلى تسجيل اعتراض تقني على ذلك. 
بدورهم مسؤولو الفريق الزائر سجلوا اعتراضا 
تقنيا يهم عدم وجود طبيب في الئحة المباراة للفريق 

الطبيب  بإصابة  ذلك  المالليين  تبرير  رغم  الماللي، 
المعني بكورونا ودخوله في حجر صحي.

الفريق الماللي بدوره تلقى يوما قبل إجراء المباراة 
خبرا سيئا من الجامعة، يفيد بأنه محروم من القيام 
بتعاقدات مع العبين جدد في هذا المركاتو بقرار من 
االتحاد الدولي فيفا بسبب عدم تسديد ديون عالقة 
بذمته، تهم الالعب السابق للفريق البوركينابي عبدول 
غيرو، الذي انتقل إلى دوري دولة فيتنام وقام مدير 
أعماله برفع دعوى ضد فريق عين أسردون إلى الفيفا 

عن طريق محامي تونسي بخصوص مستحقاته المالية 
البالغة 28 مليون سنتيم. 

وقد قرر المكتب المسير للفريق اإلسراع بتسديدها 
أحدهما  اثنين،  إفريقيين  العبين  مع  التعاقد  بهدف 
حارس مرمى وكذا بلعروسي القادم من نهضة الزمامرة.

أحداث مقلقة سبقت هذه المباراة وكان تأثيرها 
متواضعا  كان  الذي  التقني  المستوى  على  واضحا 
حسب تصريحي مدربي الفريقين والتي انتهت بفوز 

الفريق الماللي بهدف واحد.

اعتقال العب وتسجيل اعتذارين بسبب كوفيد حدثان سبقا مباراة الرجاء الماللي والراك

�لمنتخب �لوطني ينهي تح�شير�ته لمو�جهة ماالوي ووحيد 
يك�شف �ليوم عن مدى جاهزية العبيه

إ - العماري

ينهي المنتخب الوطني المغربي يومه االثنين 
تحضيراته لمواجهة ماالوي، يوم غد الثالثاء، بداية 
من الثامنة ليال بملعب أحمدو أحيدجو بالعاصمة 
الكاميرونية ياوندي، برسم ثمن نهائي كأس أمم 

إفريقيا.
ومن المقرر أن يستغل الناخب الوطني وحيد 
خاليلوزتش هذه الحصة التدريبية، التي ستنطلق 
في تمام الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، الذي 
يوافق التوقيت المغربي، لوضع اللمسات األخيرة 
على المجموعة التي سيدخل بها مواجهة الغد، 
حيث سيشتغل على الجانبين التكتيكي والتقني.
من  بداية  سيعقد  خاليلوزيتش  وحيد  أن  كما 
الواحدة زواال ندوة صحافية سيجيب خاللها على 
كافة التساؤالت، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالحالة 
الصحية لالعبين، علما بأنه أعطى تعليمات صارمة 
لكافة المرافقين للمنتخب الوطني، وعلى رأسهم 
الخلية اإلعالمية، بعدم الرد أو التعليق على أي 
خبر تناول موضوع الفريق الوطني، مشددا على 
أنه الوحيد الذي يتوفر على حق الرد، ويكون ذلك 

بشكل رسمي في اللقاءات اإلعالمية.
حصته  السبت  يوم  الوطني  الفريق  وخاض 
تدريبية مغلقة، عرفت غياب كل من حارس المرمى 

ياسين بونو، وأشرف حكيمي، وفيصل فجر، هذا 
األخير يحتمل جدا أن يكون قد أصيب بفيروس 

كورونا.
وكان المنتخب الوطني قد أجرى الجمعة، بعدما 
حصتين  كراحة،  الخميس  يوم  الالعبون  ُمنح 
تدريبيتين استعدادا لمباراة ماالوي، كانت األولى 

والنصف،  العاشرة  من  بداية  وجرت  صباحية، 
وشهدت مشاركة جميع األسماء باستثناء فيصل 
فجر، فيما أجرى سفيان الكوش تدريبا فرديا، بينما 
 جرت الحصة المسائية بداية من الخامسة والنصف.
ريان  المهاجم،  عودة  الحصتين  هاتين  وشهدت 
مايي، إلى أجواء التداريب الجماعية، بعد غياب 

اإلصابة  بسبب  األول��ى  الثالث  المباريات  عن 
المنافسات. ان��ط��الق  قبل  لها  ت��ع��رض   ال��ت��ي 
التأهل  بطاقة  قد حجز  المغربي  المنتخب  وكان 
محتال  ل��ألم��م،  إفريقيا  ك��أس  نهاية  ثمن  إل��ى 
نقاط  سبع  برصيد  الثالثة،  المجموعة  ص��دارة 
وجزر   ،)0  –  1( غانا  على  فوزين  من  حصدها 
.2  –  2 الغابون  مع  وت��ع��ادل   ،)0  –  2(  القمر 

أما منتخب ماالوي فقد احتل المركز الثالث في 
المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد خسارته 
مع  وتعادله  زيمبابوي  على  وف��وزه  غينيا  أمام 

منتخب السنغال. 
الوطني،  المنتخب  مهاجم  مايي،  ريان  وقال 
إن كافة الالعبين عازمون على بذل أقصى ما في 
جهدهم في لقاء الغد، وبالتالي تحقيق نتيجة ترضي 

الجماهير المغربية.
وأشار مايي، في تصريح لموقع الجامعة، إلى 
أن المجموعة الوطنية تتطلع إلى تخطي عقبة هذا 
الدور، مشددا على أن كافة الالعبين يعون جيدا 
الملقاة على عاتقهم، ويريدون  حجم المسؤولية 

أن يكونوا في مستوى التطلعات والطموحات.
وفي موضوع ذي صلة، تقرر بموجب تنسيق 
بين السفارة المغربية في الكاميرون والمسؤولين 
مجانية  تذاكر  منح  الوطني،  المنتخب  بعثة  عن 
للجالية المغربية المقيمة في الكاميرون، لحضور 
هذه المباراة، حيث يتوقع حضور جماهيري قوي.

رجاء بني مالل يحقق الفوز    تصوير عيلول

تصفيات مونديال 2022

من آخر مواجهة جمعت الفريق الوطني بالكونغو الديمقراطية

من الحصة 
التدريبية 

التي خاضها 
الفريق 

الوطني يوم 
الجمعة

برنامج اليوم
االثنني  

غينيا – غامبيا........................................................)س17.00(
الكاميرون – جزر القمر..............................................)س20.00(
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التحريات األولية استبعدت أن 
يكون سببه مرض ما

اأون�سا: اختفاء النحل ببع�ض املناطق 
مرتبط باأ�سباب تتدخل فيها عوامل 

مناخية وبيئية وبيولوجية 

الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  أكد 
)أونسا( أن اختفاء النحل من املناحل ببعض املناطق هو ظاهرة 
جديدة، مشيرا إلى أن التحريات األولية استبعدت أن يكون سببها 

مرض ما.
الحالة  تتبع  إطار  في  أنه  الجمعة،  بالغ  في  املكتب،  وأوضح 
الصحية للمناحل على الصعيد الوطني وعلى إثر اكتشاف ظاهرة 
اختفاء طوائف النحل عند بعض املربني ببعض املناطق، قام على 
امليدانية  بالتحريات  اإلقليمية،  البيطرية  مصالحه  عبر  الفور، 
النحل،  لتربية  املغربية  البيمهنية  الفيدرالية  ممثلي  مع  بتعاون 
والعمل  املسبوقة  غير  الظاهرة  هذه  انتشار  مدى  على  للوقوف 
على تحديد العوامل املسببة لظهورها.  وأبرز أن النتائج األولية 
للزيارات امليدانية املكثفة التي قامت بها الفرق التابعة للمصالح 
البيطرية اإلقليمية لحوالي 23.000 خلية نحل بمختلف العماالت 
واألقاليم، خلصت إلى أن اختفاء النحل من املناحل ظاهرة جديدة 
ذاته،  املصدر  وحسب  متفاوتة.  بدرجات  املناطق  بعض  تشمل 
خاليا  على  أجريت  التي  املخبرية،  التحاليل  نتائج  استبعدت 
الذي  هو  النحل  يصيب  ما  مرضا  يكون  بأن  والحضنة،  النحل 

تسبب في حدوث ظاهرة اختفاء النحل في بعض املناطق.
كما تواصل مصالح )أونسا(، يضيف البالغ، القيام بالتحريات 
من  املتدخلني  مختلف  مع  بتنسيق  الالزمة  امليدانية  والدراسات 

أجل معرفة األسباب والعوامل املساعدة لهذه الظاهرة.
أيضا  تعرف  التي  الظاهرة  هذه  أن  إلى  )أونسا(  وأشارت 
بأوروبا  أخرى  بدول  أيضا  لوحظت  قد  النحل«  »بانهيار خاليا 
تم  التي  والدراسات  األبحاث  أن  معتبرة  وإفريقيا،  وأمريكا 
أسباب  بوجود  الظاهرة  هذه  ربطت  الصدد  هذا  في  إجراؤها 
متعددة تتدخل فيها مجموعة من العوامل خاصة منها املرتبطة 
كقلة  والبيئية  املطرية،  التساقطات  كقلة  املناخية  بالظروف 
والطرق  للمناحل  الصحية  بالحالة  املتعلقة  والظروف  املراعي، 

الوقائية املتبعة. 

مركز كندي ي�سائل الأمم املتحدة ب�ساأن جتنيد الأطفال 
يف خميمات تندوف ومنظمة اأمريكية تندد

في  ومقره  »بوليسانس«،  الكندي  التفكير  مركز  ساءل 
أوتاوا، منظمة األمم املتحدة بشأن مصير األطفال-الجنود 
أن  مؤكدا  الجزائر،  غرب  جنوب  تندوف،  معسكرات  في 
تجنيدهم العسكري من قبل مليشيات »البوليساريو« يعد 

»جريمة حرب«.
وقال مدير مركز التفكير، عبد القادر الفياللي، في رسالة 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الخاصة  املمثلة  إلى  وجهها 
»إنه  غامبا،  فيرجينيا  املسلح،  والنزاع  باألطفال  املعنية 
أصبح واضحا أننا نواجه عملية تجنيد ممنهجة« يتعرض 

لها األطفال على أيدي انفصاليي »البوليساريو««.
لألمم  العام  لألمني  الشخصي  املبعوث  أن  إلى  وأشار 
خالل  استقباله،  تم  ميستورا،  دي  ستيفان  املتحدة، 
زيارته ملخيمات تندوف، من قبل األطفال الجنود املفترض 

تواجدهم في املدارس.
االستعراضات  من  استيائه  عن  التفكير  مركز  وأعرب 
العسكرية في تندوف بمناسبة هذه الزيارة، حيث أصيب 
فيديو  مقاطع  خالل  من  »بالصدمة«  الدولي  املجتمع 
زيا  يرتدون  صغار  أطفاال  تظهر  صادمة  سيلفي  وصور 
أن  على  قاطع«  بـ«دليل  يتعلق  األمر  أن  مؤكدا  عسكريا، 
األطفال على  بتلقني وتجنيد هؤالء  تقوم  »البوليساريو« 

التراب الجزائري، في تحد صارخ للقانون الدولي.
وأشار إلى أن منظمات املجتمع املدني لطاملا أعربت عن 
مخاوفها بشأن هذه االنتهاكات لحقوق األطفال التي تمتد 

على مدى عدة سنوات.
املتحدة ونظام  األمم  أنه وفقا التفاقيات  املركز  وسجل 
األمر  فإن  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما 
و»جريمة  إنساني«  غير  و»عمال  دولية«  »جريمة  يعتبر 
قبل  من  لألطفال  العسكري  التجنيد  أن  موضحا  حرب«، 

»البوليساريو« ليس وليد اليوم.
وأشار املعهد، في رسالته إلى األمم املتحدة، إلى أن هذه 
األطفال  انتزاع  تم  عندما   1982 عام  إلى  تعود  الظاهرة 
الجزائري  التراب  على  تندوف  مخيمات  في  آبائهم  من 

من  أكثر  أن  الكوبية، مضيفا  الجزر  إلى  قسرا  وإرسالهم 
8000 طفل صحراوي »عاشوا الجحيم خالل هذه الظروف 

غير اإلنسانية«.
كاملة  قائمة  نشر  إلى  »بوليسانس«  معهد  دعا  كما 
تندوف  مخيمات  في  »الجسيمة«  االنتهاكات  ملرتكبي 
على  القاطعة  الدالئل  تراكم  إلى  مشيرا  بالجزائر، 
األطفال. على  الجماعات  هذه  تمارسها  التي   االعتداءات 
أداة  وجود  الضروري  من  أنه  اعتبر  السياق،  هذا  وفي 
النزاعات  في  األطفال  حماية  لتعزيز  وفعالة«  »قوية 
املسلحة واملساءلة عن االنتهاكات التي يتعرضون لها في 

جميع أنحاء العالم وفي مخيمات تندوف.
إنترناشنال(  تشيلدرن  ذي  )تيتش  منظمة  نددت  كما   
وتوظيف  بتجنيد  السبت،  يوم  األمريكية،  الحكومية  غير 
االنفصالية  لـ»البوليساريو«  مليشيات  من طرف  األطفال 

بمخيمات تندوف )جنوب غرب الجزائر(.
هوف،  نانسي  الحكومية،  غير  املنظمة  رئيسة  وأكدت 

تواصل  إنترناشنال(  تشيلدرن  ذي  )تيتش  »منظمة  أن 
الهيئات  إلى  يلجؤون  الذين  أولئك  جانب  إلى  وقوفها 
بالبوليساريو لتوظيفها  للتنديد  األممية لحقوق اإلنسان 
تندوف  مخيمات  في  كجنود  لألطفال  واستخدامها 

بالجزائر«.
أن  إلى  صحفي،  بيان  في  املنظمة،  وأشارت 
اي  دون  من  تعمل  »البوليساريو«  ميليشيات 
املخميات. هذه  في  األطفال  أدمغة  غسل  على   عقاب 
عدة  في  تندوف  مخيمات  زرت  »باعتباري  هوف  وقالت 
مناسبات، فقد وقفت عن كثب على ما يتعرض له األطفال 
هناك من غسل للدماغ من طرف »البوليساريو««، مشيرة 
إلى أنه يتم تلقني هؤالء األطفال »كراهية أي شخص أو 

طرف يعارضهم«.
إنترناشينال(  تشيلدرن  ذي  )تيتش  رئيسة  وأضافت 
هؤالء  »البوليساريو«  أن تجند  »ليس من املستغرب  أنه 

األطفال أنفسهم كجنود«.

تاأجيل القمة العربية التي كان 
من املرتقب اأن ت�ست�سيفها اجلزائر

أعلن حسام زكي، مساعد األمني العام لجامعة 
أن  املرتقب  العربية  القمة  أن  العربية،  الدول 
قبل شهر  تتم  أن  يمكن  ال  الجزائر  تستضيفها 
رمضان املقبل، بعد أن كان مقررا لها أن تنعقد 
الرئيس  ذلك  أعلن عن  املقبل، كما  نهاية مارس 
الجزائري عبد املجيد تبون في وقت سابق هذا 

العام.
وأوضح حسام زكي، في ختام زيارته للجزائر 
يخضع  القمة  عقد  »تاريخ  أن  األسبوع،  هذا 
واألمني  الجزائر  بني  تجري  التي  للمشاورات 
أفضل  على  للوقوف  العربية؛  للجامعة  العام 
تاريخ يناسب جميع األطراف؛ لضمان مشاركة 
أكبر قدر ممكن من القادة العرب، ال سيما في ظل 
الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا 
احترازية«.  إجراءات  تستدعي  تزال  ال  التي 
قد  تبون،  املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  وكان 
أعلن في الثامن من نونبر املاضي، خالل إشرافه 

على اجتماع نظمته الرئاسة مع رؤساء البعثات 
الدبلوماسية، أن بالده ستحتضن القمة العربية 
عام  منذ  تأجيلها  بعد   2022 مارس  في  املقبلة 

2020 بسبب جائحة كورونا.
العربية  للقمة  التحضير  أن  مراقبون  ويرى 
والخالفات  التوتر  بؤر  كثرة  ظل  في  يحدث 
العربية، وأن »اجتماعا وزاريا سيعقد في مارس 
بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة«، و«خالل 
تقدم  أن  الجزائر  على  سيتعني  االجتماع،  هذا 
على  واإلدارية  البروتوكولية  االلتزامات  قائمة 
التأجيل  لم تكن ترغب في رؤية  إذا  حد سواء، 
إلى أجل غير مسمى يتحول إلى إلغاء القمة أو 

نقلها إلى دولة أخرى«.
وعقدت القمة السنوية األخيرة لجامعة الدول 
 2019 مارس  في  القادة  مستوى  على  العربية 
و2021   2020 نسختي  إلغاء  وتم  تونس،  في 

بسبب كوفيد19-. 

»يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية، فادخلي  في عبادي وادخلي جنتي«.
صدق اهلل العظيم

برزوق �سمحمد في ذمة اهلل
برزوق  ورحمته  هلل  عفو  إلى  انتقل 
الحزن  نظرات  تشايعها  سمحمد 
أخالق  من  عنه  عرف  ملا  والتأسي، 
الطاهر  جثمانه  ُووري  وقد  حميدة. 
بمقبرة الرحمة وذلك يوم 2022/01/21. 
األليمة،  املصاب  هذا  وبمناسبة 
والجيران  واألحباب  األهل  جميع  يقدم 
أبنائه:  إلى  واملواساة  العزاء  بخالص 

باقي  إلى  خالله  ومن  وأسماء   السعدية  نادية،  الرحيم،  عبد 
الفقيد  يتغمد  أن  القدير  العلي  من  راجني  والعائلة،  األسرة 
الفردوس  في  ويتقبله  جناته  فسيح  ويسكنا  رحمته،  بواسع 
ويلهم  رفيقا.  أوالئك  وحُسن  والصديقني  النبيئني  مع  األعلى 

األهل واألسرة  وسائر األحباب الصبر الجميل.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

توقيف 9 اأ�شخا�ص، من بينهم �شرطيان، ب�شبهة التورط يف التزوير 
واالرت�شاء واإف�شاء ال�شر املهني واالجتار يف املخدرات

من أجل إيجاد مخرج لألزمة التي تسببت فيها الحكومة

اجتماع مرتقب بني وزارة ال�شحة واحلماية االجتماعية وممثلي 
اأطباء القطاع اخلا�ص وامل�شحات بعد اإ�شراب 20 يناير

الطيب حم�شي: »اأوميكرون« ي�ستدعي اليقظة اأكرث من القلق 

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على 
املديرية  مصالح  وفرتها  دقيقة  معلومات  ضوء 
و21   20 يومي  الوطني،  التراب  ملراقبة  العامة 
من  أشخاص،  تسعة  توقيف  من  الجاري،  يناير 
بينهم شرطيان يعمالن باملنطقة اإلقليمية لألمن 
قضية  في  تورطهم  في  لالشتباه  وذلك  بكلميم، 
وإفشاء  واالرتشاء  واستعماله  بالتزوير  تتعلق 

السر املهني واالتجار في املخدرات.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني أنه، 
أحد  عمد  فقد  للبحث،  األولية  املعلومات  حسب 
ممثل  أنه  تثبت  وكالة  تزوير  إلى  بهم  املشتبه 
سيارة  عن  الحجز  رفع  بغرض  لشركة  قانوني 
مودعة  كانت  املذكورة  الشركة  اسم  في  مسجلة 
باملحجز البلدي، وذلك بتواطؤ مع باقي املشتبه 
بهم والشرطيني املوقوفني، مقابل مبلغ مالي تم 

تسلمه على سبيل الرشوة.

وأضاف املصدر ذاته أن األبحاث والتحريات 
التقنية املنجزة أوضحت بأن السيارة املحجوزة 
أجل  من  عنه  مبحوث  لشخص  فعليا  مملوكة 
والسرقات  والقتل  املخدرات  في  االتجار  قضايا 
رسمي  بشكل  ملكيتها  ينقل  لم  وأنه  املوصوفة، 
أوعز  من  هو  وأنه  تدليسية،  طرق  باستعمال 
لباقي املشتبه بهم لتزوير الوكالة املدلى بها لرفع 

الحجز عن السيارة.
بهم  املشتبه  جميع  إيداع  تم  أنه  إلى  وأشار 
تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث 
القضائي الذي أمرت به النيابة العامة املختصة، 
للكشف عن جميع ظروف ومالبسات هذه  وذلك 
من  واحد  كل  تورط  مستوى  وتحديد  القضية، 
كافة  ضبط  عن  فضال  املوقوفني،  األشخاص 
األفعال  هذه  ارتكاب  في  املحتملني  املتورطني 

اإلجرامية.

n وحيد مبارك

دفع إضراب 20 يناير الذي دعت إليه تنظيمات 
والذي  الخاص،  بالقطاع  صحية  ومهنية  نقابية 
عرف مشاركة حوالي 10 آالف طبيب وطبيبة على 
التدخالت  إيقاف  إلى  إضافة  الوطني،  الصعيد 
الطبية والجراحية في املصحات الخاصة، باستثناء 
الصحة  وزارة  مستعجلة،  حاالت  هّمت  التي  تلك 
التواصل  باب  فتح  إلعادة  االجتماعية  والحماية 
مع ممثلي كل من التجمع النقابي الوطني لألطباء 
الوطنية  والنقابة  الخاص  بالقطاع  األخصائيني 
الوطنية  والنقابة  الخاص  بالقطاع  العام  للطب 
ألطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات 
وجراحي  ألطباء  الوطنية  والفيدرالية  الخاصة 
أكده متدخلون  ملا  وفقا  الخاص،  بالقطاع  األسنان 
التي  الصحفية  الندوة  خالل  الهيئات  هذه  باسم 
تقنية  باعتماد  األخير  الجمعة  يوم  تنظيمها  تم 
التناظر املرئي بسبب الوضعية الوبائية التي تمر 

منها بالدنا.
ونّوه املشاركون في الندوة الصحفية بما وصفوه 

والحماية  الصحة  لوزارة  اإليجابي  »التفاعل  بـ 
االجتماعية التي عّبرت عن استعداها لعقد اجتماع 
مع ممثلي التنظيمات النقابية واملهنية التي دعت 
امللف  نقاط  لتدارس  اآلجال،  أقرب  في  لإلضراب 
حيث  بشأنها«،  املمكنة  الحلول  وبحث  املطلبي 
تنظيم  كل  عن  ممثال  تضم  للمتابعة  لجنة  تشّكلت 
واألطباء  الطبيبات  هيئة  عن  ممثل  إلى  إضافة 
في  والخبير  الشاب  الرحيم  عبد  الدكتور  الوطنية 
اقتصاد الصحة البروفيسور جعفر هيكل، وذلك إلى 
جانب كل من الدكاترة سعد أكومي، مونية أمزيان، 

حسن أفيالل، أحمد بنبوجيدة وابراهيم كراد. 
الصحية  واملهنية  النقابية  التنظيمات  وكانت 
بالقطاع الخاص قد دعت الحكومة للتحلي بالحكمة 
والنضج واملسؤولية، والعمل على تغليب املصلحة 
العامة والفضلى للوطن واملواطنني، إليجاد حلول 
ترتبط باملطالب املوجهة لها، وعلى رأسها مراجعة 
تراوح  تزال  ال  التي  الوطنية  املرجعية  التعريفة 
قيمة  وتحديد   ،2006 في  توقيعها  منذ  مكانها 
الخاص  القطاع  أطباء  الستفادة  معقولة  اشتراك 
تحديده  تم  ما  غرار  على  الصحية،  التغطية  من 
ملبدأ  إعماال  واملوثقني،  واملهندسني  للصيادلة 

املساواة.
الصحفية  الندوة  خالل  على  املتحدثون  وشّدد 
عمليا  تجسيدا  تعتبر  يناير   20 محطة  أن  على 
الخاص،  بالقطاع  الطبي  الجسم  لوحدة  وفعليا 
لخوض  ليس  الصفوف،  رّص  من  ملزيد  ودعوة 
احتجاجي  شكل  هو  اإلضراب  ألن  فقط،  إضرابات 
يؤكد على وجود عطب كبير في التواصل واإلنصات 

بني  وامللتزم  والجاد  املسؤول  الحوار  وانعدام 
غاية  ليس  أنه  كما  املتدخلني،  ومختلف  الشركاء 
تطوير  في  كذلك  للمساهمة  ولكن  وسيلة،  وإنما 
وتجويد املنظومة الصحية بما يجيب عن انتظارات 
املواطنني من جهة واملهنيني من جهة ثانية، ويمّكن 
االجتماعية  الحماية  لورش  السليم  التنزيل  من 

امللكي وعلى رأسه تعميم التغطية الصحية.

الطيب  الصحية،  والنظم  السياسات  في  والخبير  الطبيب  أكد 
أوميكرون  ملتحور   )BA.2( الصنف  أن  السبت،  أمس  حمضي،أول 

يستدعي، حسب املعارف واملعطيات املتاحة، اليقظة أكثر من القلق.
مستمرة،  الجائحة  أن  طاملا  أنه  إلى  له  مقال  في  حمضي  وأشار 
فإن الوسيلة الوحيدة لتجنب املفاجآت غير السارة تظل هي التلقيح 
 BA.2 الفرعي  الصنف  أن  مبرزا  الحاجزية،  التدابير  واحترام 
صنف فرعي من  ألوميكرون ليس متحورا جديدا في حد ذاته، ولكنه« 

نفس ساللة أوميكرون«.
وحسب الخبير، فإن العلماء يشتبهون في كون هذا الصنف الفرعي 
شديد  نفسه  هو  والذي  األصلي،  أوميكرون  من  لالنتقال  قابلية  أكثر 
العدوى بالفعل ومسؤول عن هذه املوجات الكبيرة التي تضرب العديد 

من البلدان.
وذكر بأنه تم اكتشاف هذا الصنف الفرعي ألول مرة في الصني في 
31 دجنبر لدى رجل عائد من الهند ، وهو موجود بالفعل اليوم في أكثر 
من 40 دولة بما في ذلك إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية وكندا 
والدنمارك وأستراليا وجنوب إفريقيا وبريطانيا وفرنسا، مضيفا أن 

هذا االنتشار العاملي هو أول مؤشر على قابليته العالية لالنتقال.
إلى  حمضي  أشار  الفرعي،  الصنف  هذا  بانتشار  يتعلق  ما  وفي 
أنه في الدنمارك ، ضاعف معدله بأكثر من الضعف في أقل من ثالثة 

أسابيع، حيث انتقل من 20 في املائة إلى 45 في املائة من املتحورات 
املشخصة. 

الدنمارك  »في الوقت الذي كان يجب أن تشهد فيه  أنه  وأشار إلى 
تباطؤا ملوجة أوميكرون، استؤنفت فجأة، وبالتأكيد تحت تأثير الصنف 
الفرعي BA.2 »، معتبرا أن العلماء يعتقدون أيضا أن استمرار املوجة 

في فرنسا بما يتجاوز التوقعات ربما يكون مرتبطا بهذا الصنف.
وقال إن املالحظات املبكرة لتطور الوضع الوبائي في الهند، التي 
الدنمارك، حيث أصبح الصنف األكثر  BA.2 بها، وفي  يشتبه ظهور 

انتشارا، تشير إلى أن خطورته ستكون مماثلة لخطورة أوميكرون. 
وأضاف أنه رغم أن ال شيء مؤكد حتى اآلن، فإن مقاومة اللقاحات 
في  املسجلة  تلك  عن  تختلف  لن  عدوى سابقة،  من  املكتسبة  واملناعة 

حالة أوميكرون.
هذا  بأن  تقول  التي  املعطيات  تأكدت  إذا  أنه  إلى  حمضي  وأشار 
الصنف الفرعي أسرع في العدوى من أوميكرون، فإنه سينتشر على 

مستوى العالم في غضون بضعة أسابيع.
وخلص إلى أن ظهور هذا الصنف الفرعي يذكر بحقيقة أن الوباء 
ما يزال قائما، وال يمكن القول إنه أصبح جزءا من املاضي إال عندما 
التدابير  واحترام  اليقظة  بفضل  وبائية  بطريقة  االنتشار  عن  يتوقف 

الطيب حمضيالحاجزية الفردية والجماعية والتلقيح على نطاق واسع.
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االتحادر�سالة

تعني

وفاء، التزام، انفتاح
االتحادية،  الثقافة  في  الشعار  صياغة 
واألخالقية  المبدئية  القاعدة  وض��ع 
والسياسية، بل واإليديولوجية أحيانا التي ُتجمع 
عليها مكونات المجتمع الحزبي في لحظة من 

اللحظات.
وهو  يتغير،  ال  المبدئى  الشعار  ك��ان  وإذا 
عادة شعار يعبر، منذ السبعينيات، عن الهوية 
االشتراكية الديموقراطية، ذات المنبع الوطني 
استمرار  وظيفيا  االتحاد  باعتبار  التحرري، 
تفرعاته  اتخذت  فقد  الشعبية،  التحرير  لحركة 
في كل مرحلة من مراحل التطور السياسي ملمحا 
إشكالياتها  مع  وتجاوبا  المرحلة،  مالمح  من 

وتحرياتها، كما مثبطاتها.
ال تقتصر وظيفة الشعار على ضرورة تواصلية 
فحسب، وال يكون ضرورة تعبيرية مرحلية، فقط، 
بقدر ما يكون عنوان الوعي االتحادي في مرحلة 
مع  العالقة  في  وخارجيا،  داخليا  المراحل  من 
العالقة  الذات أو في عالقة مع المجتمع، وفي 
أو في عالقة مع تحوالت  األخرى  الهويات  مع 

هوياته الظرفية...
وال يمكن أن نغفل بأن السياق الحالي يعطي 
معنى ورسالة ومضمونا  مميزين لشعار الوفاء 
إرادة  عليه  توافقت  الذي  واالنفتاح  وااللتزام 

االتحاديات واالتحاديين.
هذه الثالثية األخالقية والسلوكية والمنهجية 
تحيل على جوهر ما هو مطلوب في الهنا واآلن، 
وفي إعادة النظر في العالقة مع المجتمع، وعلى 
قيمه وعلى تجارب الحركات الشبيهة عبر العالم 
ذات  عالمية  منظومة  من  جاء  االتحاد  باعتبار 

توجهات وتاريخ مشترك...
الوفاء: إن االطالع على تاريخ الحزب، سيجعل 
الوعي بقيمة الوفاء في مساره الطويل، إجباريا، 
فقد عاش الحزب زالزل ومحاوالت اإلبادة والكثير 
من المحن لوال قيم الوفاء لما كانت له القدرة على 
الصمود، عبر الحقب واألزمنة وعبر التناقضات 

أيضا وعبر تحوالته العظمى.
الحزب  فعل  كما  تتجدد،  إليه  الحاجة  ولعل 
في  ثابتة  كقيمة  الوفاء»  «ليلة  اختار  عندما 
التعامل مع تراثه وفي الوفاء لشهدائه وقادته، 

الراحلين منهم والمواصلين الصامدين...
وتجدد الحاجة إلى الوفاء، هو تجدد الحاجة 
القيم  ُسلَّم  في  بنيوي  وثابت  أصلية  قيمة  إلى 
النضالية لالتحاد، وهو في ذلك ال يختلف عن 
تعتبر  التي  الجماعية  أو  الفردية  الكيانات  كل 
أن الوفاء عتبة ضرورية لبناء الثقة في الطريق 

ومع الرفيق!
على  الحفاظ  ألن  ضرورة،  هو  بها  وااللتزام 
تواجد واستمرار الحزب، يكمن في قيمه وفيه هو 
نفسه، وهي قاعدة تتعزز بااللتزام، االلتزام بأداء 
المهام التي يقررها الحزب واالنضباط لمنظومته 
القانونية واعتباره أرقى أشكال االنتماء، بعيدا 
وهو  الفردية،  واالستراتيجيات  الحلقية  عن 
التزام متبادل بين القيادة والقاعدة،  وهو التزام 
مشترك بين جميع المنخرطين والتزام تعاقدي 
مع المجتمع في االمتثال لكل ما يعلن عنه الحزب 
ويلتزم به أمام القوات الشعبية وعموم الشركاء 

االجتماعيين.
الذاتي،  باإلصالح  التزام  أيضا  هو  االلتزام 
أفرادا وجماعات، بالنقد والنقد الذاتي والشجاعة 
في مواجهة التقصير في أداء المهام، ال تحويل 
التقصير إلى مسوغ لبطوالت وهمية بعيدة عن 
الروح النضالية التي ُجِبل منها االتحاد وجبل 
عليها االتحاديون...فال مجال للتساهل والتهلهل 
والتراخي التتظيمي الذي قد يكون الضربة التي 
تقصم الحزب في مرحلة إعادة البناء وفتح آفاق 

جديدة.
وتعزيز الوعي االتحادي بالحكامة الداخلية، 
على  االنفتاح  مع  يتنافى  ال  للحزب،  والعامة 
مكونات المجتمع بكافة طبقاته ورهاناته  وقواته، 
والشروع في ممارسات طويلة األمد لمعرفة تاريخ 
الحزب وتخصيبه بوعي جديد وبَمعيش جديد 

تفرضه التحوالت الجذرية في البالد...
إن االلتزام بين الصرامة والكرامة المحفوظة 
للمناضالت وللمناضلين تالزم ضروري يؤسس 
لقاعدة الشعار الذي رفعه االتحاد، باعتباره حزبا 
للثقافة  االنضباط  من  المزيد  أجل  من  ينفتح 
االتحادية المتجددة ال تذويبها في ما ال ينفعها 

وال يقوي هويتها...
الحزبية  المواطنة  تثبيت  في  المرونة  إن 
عند االنتماء والصرامة في محاسبة كل مواطن 
قاعدة  على  االنتماء،  بعد  حزبيين  ومواطنة 
الوفاء للمبادئ والتاريخ واألفق االتحادي، هي 
ما يشكل معادلة شعار المؤتمر الحادي عشر، 

بكل خصوبتها، وتنوعها واستمراريتها... 

»االحتاد االشتراكي«

Al Ittihad Al Ichtiraki

�لأمم �ملتحدة ت�ؤكد �أن 
2021 كانت من بني 

�ل�سن��ت �ل�سبع �لأكرث 
حر� على �لإطالق

السنوات  أن  األربعاء  املتحدة  األمم  أكدت 
السبع املاضية كانت األكثر حرا على اإلطالق، 
 2021 العام  في  الحرارة  درجات  أن  مضيفة 
عن  الناجم  التبريد  تأثير  رغم  مرتفعة  بقيت 

ظاهرة »ال نينيا« املناخية.
الجوية  لألرصاد  العاملية  املنظمة  وقالت 
سبع  »أحر  بيان  في  املتحدة  لألمم  التابعة 

سنوات كانت كلها بدءا من العام 2015«.
متتاليني  مناخيني  حدثني  أن  حقيقة  ورغم 
من أحداث »ال نينيا« استحوذا على االهتمام 
العاملي لجزء كبير من العام، فإن 2021 ما زال 
مندرجا في قائمة األعوام السبعة األكثر حرا 

على اإلطالق.
التبريد  إلى  نينيا«  »ال  مصطلح  ويشير 
واسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في 
وسط املحيط الهادئ االستوائي و شرقه، مع 
تأثيرات كبيرة على حالة الطقس في كل أنحاء 

العالم.
وعادة ما تحدث هذه الظاهرة التي غالبا ما 
تكون تأثيراتها معاكسة لتأثيرات ظاهرة »إل 
لكنها  سنوات،  سبع  إلى  سنتني  كل  نينيو«، 

حدثت مرتني منذ العام 2020.

مهرجان م�سارعة 
ثري�ن يف 

�لهند ب��جه 
فيه �ل�سبان 
�لفحل...

يف �ل�حل
تصارعت مجموعة من الشبان 

الجريئني في الوحل مع ثيران غاضبة، 
في مهرجان هندي يكون دمويا 

في كثير من األحيان ويثير غضب 
 الناشطني في مجال حقوق الحيوان.

ومهرجان »جاليكاتو« أو ترويض 
الثيران، حدث سنوي يحظى بشعبية 
كبيرة في والية تاميل نادو يتصارع 

خالله املحتفلون مع الثيران حتى 
االستسالم فيما يركضون أمام 

 الحشود.
وتطلق الحيوانات التي غالبا ما تكون 
مزينة بأزهار القطيفة )املخملية(، من 

حظائر ثم يحاول الشبان اإلمساك بها 
 من قرونها أو سنامها.

وتشمل جوائز أفضل مروضي الثيران 
سيارات ودراجات نارية وثالجات 
وأجهزة تلفزيون وعمالت ذهبية 

 وأثاثا.
وما زال هذا املهرجان يتمتع بشعبية 

 كبيرة رغم الخطر الذي يحمله.
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وقف برنامج »ذ� ف�ي�س« 
يف ه�لند� بعد ف�سيحة 

حتر�س جن�سي
فويس(  )ذا  برنامج  تلفزيونية  محطة   أوقفت 
بعد  هولندا  في  املواهب  الكتشاف  الشهير  العاملي 
في  شارك  جنسي،  تحرش  فضيحة  بحدوث  مزاعم 
بعضها مشاهير. يذكر أنه تم إنتاج نسخ محلية من 

هذا البرنامج في أكثر من 150 دولة. 
على  بالتأثير  الجنسي  التحرش  فضيحة  وتهدد 
وعالم  الهولندية،  اإلعالم  وسائل  في  آخرين  رموز 
تو(  )مي  لحركة  نوعها  من  واقعة  أول  في  الترفيه 
النسائية االجتماعية املناهضة للتحرش الجنسي في 

هولندا منذ بدء الحركة العاملية قبل 4 سنوات.
لـ“رويترز“، اليوم األربعاء،  وقال مدعون محليون 
عن  للشرطة  بالغات  قّدما  اثنني  شاهدين  هناك  إن 

”مخالفات بذيئة“ تتعلق بالبرنامج التلفزيوني.
مغنيي  أشهر  أحد  بي،  علي  املغني  محامي  وقال 
)ذا  برنامج  في  زمن  منذ  واملدرب  في هولندا،  الراب 
فويس هولندا(، لوكالة أنباء )إيه.إن.بي( إن الشرطة 

تلقت بالغني ضد موكله.
بي  علي  ”ينفي  سويرس:  بارت  املحامي  وأضاف 

تماًما أنه ارتكب أي مخالفات“.
وأصدرت محطة )آر.تي.إل( الهولندية بياًنا، مطلع 
األسبوع، تقول فيه إنها سحبت البرنامج بعد إبالغها 
مقبول  غير  جنسي  بسلوك  تتعلق  ”مزاعم  بحدوث 

واستغالل للنفوذ“.

»نا�سا« ق�ة ث�ر�ن بركان 
ت�نغا تعادل �نفجار 5 ميغا 

TNTطن من �لـ
قوة  أن  األمريكية«ناسا«  الفضاء  وكالة  رجحت 
الثوران البركاني في تونغا مؤخرا، تعادل 6-5 ميغا 

طن من مادة الـTNT املتفجرة.
لالنفجار  الكلية  الحركية  الطاقة  وقدرت«ناسا« 

.TNTاألولي في البداية بـ10 ميغا طن من مادة الـ
وكان البركان الواقع على بعد حوالى 65 كيلومترا 
املياه خالل  الوفا، برز فوق  من عاصمة تونغا نوكو 
2009 ونفث صخورا كبيرة ورمادا في  العام  ثوران 
إلى تشكل جزيرة جديدة  أدى  ما   2015 العام  الجو 
مئة  وارتفاعها  كيلومتر  وعرضها  كيلومتران  طولها 
منذ  األعنف  فهو  املاضي،  األسبوع  بركان  أما  متر. 
الدخان  من  ضخمة  كتلة  نتيجته  وتكونت  عقود، 
والرماد على شكل فطر بارتفاع 30 كلم، تالها مباشرة 

التسونامي.
نوكو  ضربت  متر   1,2 بارتفاع  أمواج  وتشكلت 
الوفا حيث فر السكان إلى املرتفعات، تاركني وراءهم 
منازل اجتاحتها املياه، بينما كانت الصخور تتساقط 

من السماء.

در��سة: رو�د �لف�ساء 
يفقدون 54 %

من خاليا �لدم �حلمر�ء
وجدت دراسة كندية حديثة أن رواد الفضاء يفقدون 
أكثر من %54 من ”خاليا الدم الحمراء“ مقارنة بالحياة 
على األرض، ما يعني أن أجسامهم كانت تدمر 3 ماليني 

خلية دم حمراء في الثانية.
خبراء  أعدها  التي  الجديدة،  الدراسة  وأجريت 
تم  فضاء  رائد   14 على  الكندية،  أوتاوا“  ”جامعة  من 
في  الدم  ”فقر  باسم  املعروفة  الحالة  بهذه  تشخيصهم 

الفضاء“.
واملؤلف  والباحث  التأهيل  إعادة  طبيب  قال  بدوره، 
نشرته  بيان  في  تروديل،  غاي  للدراسة،  الرئيسي 
الفضاء  الدم في  فقر  اإلبالغ عن حاالت  ”يتم  الجامعة: 
باستمرار عندما يعود الرواد إلى األرض، لكننا ال نعرف 

السبب“.
وأضاف: ”تظهر دراستنا أنه عند الوصول للفضاء، 
يتم تدمير املزيد من خاليا الدم الحمراء، ويستمر هذا 
”تدمير  إلى أن  مشيرا  طوال مدة مهمة رائد الفضاء،“ 
على  الهبوط  بعد  حتى  يستمر  الحمراء  الدم  خاليا 
األرض“. وتأتي الدراسة بعد تزايد اإلعالن عن رحالت 

سياحية لكوكب املريخ لألشخاص العاديني.
وتدمر  تخلق  ”أجسامنا  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
مليوني خلية دم حمراء كل ثانية على األرض، ومع ذلك، 

كان هذا املعدل أعلى بشكل ملحوظ لرواد الفضاء“.
وقالت ”جامعة أوتاوا“ الكندية في بيان : ”القياسات 
التي تم إجراؤها بعد عام واحد من وصول رواد الفضاء 
إلى األرض، أظهرت أن الدمار ال يزال أكثر ٪30 مما كان 

عليه قبل رحلتهم“.
وأضافت: ”تمكن العلماء من قياس الدمار باستخدام 
كميات  بقياس  قاموا  حيث  حديًثا،  املطورة  تقنيتهم   
صغيرة من أول أكسيد الكربون في عينات التنفس من 
رواد الفضاء، والحظوا أنه كلما تم تدمير جزء من صبغة 
خاليا الدم الحمراء يسمى الهيم، يتم إنتاج جزء من أول 

أكسيد الكربون“.
مادة  مع  الحديد  ارتباط  من  ”الهيم“  ويتركب 
الحمراء،  الدم  كرات  تتكسر  وعندما  ”البروتوبورفني“، 

فإن الهيموجلوبني يتحلل إلى ”هيم“ و“جلوبني“.
ووظيفة هذا الجزء تقوم على الحديد، حيث إنه قادر 
على الربط بني وجود انعكاس األكسجني، واستخدامه 
لنقل اإللكترونات في الجهاز التنفسي، والحد من أنواع 
األكسجني التفاعلية أو النقل في الدم ”الهيموجلوبني“ 

أو تخزينها في العضالت ”امليوجلوبني“.
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�لتل�ث �لكيميائي يف ك�كبنا جتاوز �حلدود
أعلن علماء مركز ستوكهولم للتنمية املستدامة، 
أن التلوث الكيميائي في العالم يشكل خطورة على 

البشر.
وتشير صحيفة   The Guardian، إلى أنه وفقا 
لعلماء مركز ستوكهولم، وصل التلوث إلى مستوى 
البيئية  النظم  استقرار  على  كبيرة  خطورة  يشكل 

الطبيعية.
البالستيكية  املواد  تشكل  للخبراء،  ووفقا 
وأكثر من 3500 مادة كيميائية صناعية، بما فيها 
املبيدات واملركبات الصناعية واملضادات الحيوية، 
مصدر قلق دائما. فقد تجاوز التلوث »حدود كوكب 
النظم  استقرار  حدود  إلى  تشير  التي  األرض« 
فمثال  عام.   10000 مدى  على  الطبيعية  البيئية 
لبقاء  الضرورية  الحشرات  على  تقضي  املبيدات 

النباتات والحيوانات التي تتغذى عليها.
ومنذ عام 1950، تضاعف إنتاج املواد الكيميائية 
50 مرة، و وفقا للتوقعات سوف يتضاعف بحلول 
عام 2050 ثالث مرات أخرى. كما أن وتائر انبعاث 
تتجاوز  املحيط  الوسط  إلى  السامة  املركبات 

حدودها اآلمنة للنظم البيئية الطبيعية.
أن  من  الرغم  على  أنه  إلى  العلماء،  ويشير 

إال   ، كاملة  غير  املركبات  من  العديد  عن  البيانات 
كوكب  »حدود  تجاوزت  أنها  إلى  تشير  األدلة  أن 

األرض« .
وتجدر اإلشارة، إلى أن حدود التلوث الكيميائي 

وفقا  التي  أحد خمسة حدود،  األرض، هي  لكوكب 
للخبراء تم تجاوزها. والحدود األخرى هي االحترار 
التنوع  فقدان  و  البرية  املوائل  وتدمير  العاملي 

البيولوجي والتلوث بالفوسفور والنتروجني.

�إيل�ن م��سك:  �نخفا�س عدد �سكان �لأر�س ي�ؤدي  �إلى �إثارة �لف��سى!
يوم  من  صارخا  موسك تحذيرا  إيلون  أرسل 
من أن  القيامة، حيث يخشى رئيس شركة »تسال« 

يؤدي انخفاض عدد السكان إلى إثارة الفوضى.
االجتماعي  التواصل  وسائل  موسك  واستخدم 
»يجب  »تويتر«:  للتعبير عن مخاوفه. وكتب على 
وإذا  السكاني«.  االنهيار  من  أكثر  قلقني  نكون  أن 
لم يكن هناك عدد كاف من الناس على األرض، فلن 
ذلك  ويأتي  للمريخ.  يكفي  ما  بالتأكيد  هناك  يكون 
خطة رئيسية  بعد أن وضع رئيس »سبيس إكس« 

الستعمار الكوكب األحمر.
من  وقال موسك في ديسمبر إنه »واثق للغاية« 
املريخ  على  بالبشر  ستهبط  إكس«  »سبيس  أن 
2026. وأضاف: »الشيء املهم هو أن  عام  بحلول 

نؤسس املريخ كحضارة ذاتية االكتفاء«. ويبدو أن 
تلك النغمة قد تغيرت بعد تحذير يوم القيامة.

من  العديد  في  التكنولوجيا  عبقري  وشارك 
الدراسات التي أشارت إلى انخفاض عدد السكان.

الصحية  القياسات  معهد  في  باحثون  وأظهر 
الخصوبة  معدل  أن  واشنطن  بجامعة  والتقييم 
في   2.4 إلى  تقريبا  النصف  إلى  انخفض  العاملي 
عدد  متوسط    هو  الخصوبة  ومعدل   .2017 عام 
العدد  انخفض  وإذا  املرأة.  تلدهم  الذين  األطفال 
إلى أقل من 2.1، فهذا يعني أن حجم السكان يبدأ 
في االنخفاض. وتوقع باحثو جامعة واشنطن أن 
 1.7 من  أقل  إلى  ستنخفض  الخصوبة  معدالت 
بحلول عام 2100. ومن املتوقع أن تشهد 23 دولة، 

بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا واليابان والبرتغال، 
انخفاضا في عدد سكانها بأكثر من النصف.

بي  لـ«بي  موراي  كريستوفر  البروفيسور  وقال 
سي« إن هذا »مذهل«. وهذه ليست الدراسة املقلقة 
الوحيدة التي شاركها موسك مع ما يقرب من 80 
مليون متابع. كما نشر تقرير فيدرالي أمريكي أظهر 
أن عدد سكان البالد انخفض بنسبة أربعة باملائة 

في عام 2020 مقارنة بالعام السابق.
لكل  والدة   55.8 العام  الخصوبة  معدل  وبلغ 
عاما،  15 و44  أعمارهن بني  1000 امرأة تتراوح 

وهو ما يمثل انخفاضا قياسيا.
»هذه  الصحي:  لإلحصاء  الوطني  املركز  وقال 
ينخفض    التي  التوالي  على  السادسة  السنة  هي 
بمتوسط     ،2014 في  زيادة  بعد  املواليد  عدد  فيها 

 .»1979 منذ  للمواليد  عدد  أقل  وهو  %2 سنويا، 
قد  املواليد  معدالت  انخفاض  أن  حني  في  ولكن 
يكون خبرا سيئا بالنسبة ملوسك، إال أنه قد ال يكون 

بالضرورة خبرا سيئا للحياة على األرض.
رون  الديموغرافيا  عالم  بقيادة  دراسة  وأظهرت 
املعيشة  مستويات  أن  كاليفورنيا  جامعة  من  لي، 

تتعزز عندما ينخفض   معدل الخصوبة.
اإلجمالي  املحلي  الناتج  أن  دراسته  ووجدت 
للفرد يكون أعلى عندما تنخفض الخصوبة إلى ما 
دون مستوى اإلحالل )حوالي 2.1 والدة لكل امرأة( 

- إلى 1.6 أو حتى أقل.
ولكن عندما تكون الخصوبة أعلى بكثير أو أقل 
بكثير من ذلك، تنخفض جودة الحياة مرة أخرى، 

وفقا للي.


