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مراك�ش عا�شمة دولية لمحاربة الإرهاب الداع�شي
في معنى احت�شان المغرب لم�ؤتمر دولي

�شد الإرهاب ومن اأجل ال�شتقرار في اإفريقيا

إفريقية تحتضن  أول أرض  المغربية  تكون مراكش  أن 
»التحالف العالمي لمحاربة داعش«،  بـ  المؤتمر الخاص 
الذي يعقد يوم غد األربعاء 11 ماي الجاري، فذلك ليس من 
باب الصدفة في شيء، وال هو بالحدث العادي الذي يدخل في 
سياق شبه بروتوكولي، بل إن للقاء مسارا معقوال واختيارا 

معقلنا، متعدد الدالالت والرسائل.
دولية،  صبغة  ذا  اجتماعا  تحتضن  المغربية  المدينة 
بمشاركة 92 مشاركا، منهم الدول ومنهم المنظمات الدولية 
العاملة في مجال محاربة اإلرهاب، وذات الصلة بالمجهود 
العالمي في هذا الباب، وهذا له معنى واحد هو أن المغرب 
أصبح له وزن دولي خاص في ترتيب األجندة الدولية في 
الحرب على اإلرهاب، وهو أمر تأتى له بالفعالية والنجاعة 
بها  ونقصد  ذلك،  لها  المخول  األداة  تأهيل  على  والقدرة 
جهازه األمني واالستخباراتي وقدرات دولته على تنسيق 
مقوماته المدنية والثقافية والعسكرية والروحية واألمنية، 

طبعا، في مواجهة اإلرهاب.
والواضح أن الرسالة األولى تكمن في الدور المركزي الذي 
صار المغرب يحتله في الدينامية الدولية لمحاربة اإلرهاب.

أما الرسالة الثانية فهي في كون جزء من المجهود يشمل 
القارة السمراء نفسها، التي أصبحت الِقبلة الجديدة للعمل 
الشرق  من  انتقلت  التي  الجهادية،  والحركات  المتطرف 

األوسط وآسيا الوسطى إلى جواره اإلفريقي.
الرسالة الثالثة، تتمثل في كون المؤتمر امتداد للتواجد 
بالتفكير والتخطيط  اإلفريقية،  المعركة  قلب  المغربي في 
والمعلومات، ضد األشكال الجديدة للتنظيمات اإلرهابية، 

اإلشــارة في هذا  وتجدر 
المغرب،  أن  إلى  الباب، 
ــــذي حــضــر اجــتــمــاع  ال
ضد  ــي  ــدول ال التحالف 
ــر  ــب ــــي دجــن داعـــــــش ف
ــن الــســنــة الــمــاضــيــة،  م
إطـــالق   « ـــان مــنــصــة  ك
حول  التفكير  مجموعة 
مواجهة  في  إفريقيا«، 
التطور المستمر للوضع 
قد  كان  أن  بعد  بالقارة، 
يونيو  ــي  ف اســتــضــاف 
الصخيرات  فــي   2018
االجتماع اإلقليمي للمدراء 
للتحالف  السياسيين 
العالمي ضد »داعش«.  

يــتــرأس  الــمــغــرب  1ـ 
مشترك  بشكل  المؤتمر 
ـــة الــعــظــمــى  ـــدول مـــع ال
االستراتيجية  والحليفة 
المتعلق  المجهود  فــي 
ــاب،  اإلره على  بالحرب 

حاملته  أو  المشروع  صاحبة  وهي  المتحدة،  الواليات 
بمبادرة  كان  التحالف  إنشاء  أن  باعتبار  االستراتيجية 

أمريكية في سنة 2014.
 وبهذا الخصوص، كان موضوع المجهود الطويل في 
الخارجية  التقرير،  صادر عن  المواجهة موضوع  تمتين 
األمريكية في  دجنبر الماضي  ويحسن بنا أن نذكر ببعض 

عناصره التي سبق لنا تناولها في مقالة سابقة، ومنها: 
قوي  »تعاون  يجمعهما  والمغرب  المتحدة  الواليات   * 

وطويل األمد« في هذا المجال.
التي   الشاملة  »االستراتيجية  تنفيذ  واصل  المغرب   * 
تشمل تعاونا إقليميا ودوليا وسياسات لمكافحة التطرف«. 

قوات األمن وظفت »جميع المعلومات االستخباراتية    * 
والعمل األمني والتعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ عمليات 

مكافحة اإلرهاب«... 
  * المملكة تترأس حاليا، بشكل مشترك مع كندا، المنتدى 

العالمي لمكافحة اإلرهاب.
 * المغرب يحتضن مكتب برنامج األمم المتحدة لمكافحة 

اإلرهاب والتدريب في إفريقيا.
 * المغرب عضو في شراكة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء،  
وهو يستضيف مناورات األسد اإلفريقي السنوية، واستضاف 
إطار  في  اإلرهاب  بمكافحة  المعني  العمل  فريق  اجتماع 
مؤتمر وارسو والتمويل غير المشروع الذي تمحور حول 

محاربة تنظيم القاعدة... 
  ومن عناصر المتابعة ما سبق أن عبر عنه وزير الخارجية 
نفسه، انطوني بلينكن، إبان تواجده في المغرب في الفترة 

األخيرة . 
 ومن األشياء التي تدخل في منطق المؤتمر الحالي ، ما ورد  
 في     تدوينة له في     2021،    من  أن   »  الهجمات األخيرة بينت أن   
»  داعش  «   ما زالت تمثل تهديدا   وما زال بمقدورها استقطاب 
مجموعات قتالية  «  ،     ودعا إلى   »  ضرورة إدماج مبادرات مدنية 
لمعالجة التطرف وتأمين االستقرار في     المناطق المعنية  « .

 وهو نفسه قد وضع شعارا لزياراته األخيرة للرباط، هو    
»  التزام باالستقرار والرفاه  «   ذاكرا في     الوقت ذاته أن   »  التعاون 
العسكري     بين المغرب والواليات المتحدة   يعد من أهم مجاالت 

التعاون بين البلدين، وأن لهما نظرة مشتركة موحدة  «.

نجاح كبير »للقن�شلية 
المتنقلة« ل�شالح مغاربة 

فرن�شا بمدينة ران�ش
الجزائر: جبهة مناه�شة 
القمع تدين »الترهيب« 

ال�شائد في عدة قطاعات
فيدرالي� ال�شحة بالداخلة 

ينتقدون احتكار من�شب 
الم�ش�ؤولية لأكثر من 11 �شنة
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عبد الحميد  
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

االتحادر�سالة

مصطفى ُخَلاْل

في كل سنة تصدر تقارير تصنف مستويات تقُدم 
الدول: ديمقراطيتها، حقوق اإلنسان فيها، عدالتها، 
بل وحتى مستوى األخالق فيها. . .وفي كل تقرير 
وفي كل هذه العناصر  تتصدر الدول االسكندينافية 
القمة، وتحتل دول الجنوب آخر التصنيف. وهو ما 
يعني أن العمل من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
 ، الفاضلة  االجتماعية وسيادة األخالق  والعدالة 
أي االحترام التام للقوانين ومقتضيات وواجبات 

السلوك المدني، جميعها مطروحة للعمل من أجل 
تتصف  معركة  إنها  المجتمعات.  في  تسود  أن 

بالديمومة. 
إنه كلما طرح موضوع األخالق، طرحت عالقتها 

بالفرد وبالدولة.
ففي األخالق ما هو من صميم الذات، وفيها ما 

له رباط قوي بالدولة.
الفرنسية  اللغتين  في  )مفردها  القيم  تشكل 
تسمح  التي  المعايير  مجموع  )قيمة(  والعربية: 
لنا ب )الحكم( على منحى السلوك الفردي. وتتلخص 
وظائفها االجتماعية والحضارية في إقصاء )الشر( 
أجل  من  اإلنسان  يكافح  ومثلما  )الخير(.  وجلب 
تحصيل الخيرات المادية فإنه بالمثل يكافح أيضا 

من أجل سيادة قيم الخير...
َسَنَدها  أن  األخالقية  المسألة  يميز  ما  وأكثر 
ذاتية  ال يوجد في سلطة خارجية، بل في سلطة 
فنحن   . سنرى  كما  اأُلَسرية  الخلية  من  ُيَتَورَّثها 
هو  خارجي  كابح  إلى  نستند  القانون  مجال  في 

)السلطة السياسية( المخول لها الحفاظ على سالمة 
العالقات الغيرية، أي عالقة الفرد باألغيار، وهو ذا 
ما نسميه )القانون(، في حين أن السلطة الذاتية 
هي ما يتحكم في األخالق. في المجالين معا هناك 
دائما )واجب(. فالواجب في القانون تحميه السلطة 
)القبيلة أو الدولة(، أما الواجب في األخالق فيصدر 
- أو هكذا ُيْفَتَرض األمر – عن الذات الفردية التي 
تتم تنشئتها تربويا واجتماعيا على هذا الواجب 
األسرة هي  أن  يعني  ما  وهو  الصغر:  منذ صغر 
المشتل األول والرئيسي لرسوخ القيم األخالقية، 
ثم يليها في المقام الثاني المؤسسة التي تتفرع 
إلى كيانين اثنين: المؤسسة التعليمية باعتبارها 
مسؤولة عن تشكيل وعي األفراد، ومؤسسة الدولة 
باعتبارها حكما لممارسة الرقابة التي بدونها تسود 

الفوضى وطغيان القوي على الضعيف. 

بقية ص: 6

اأخالق الفرد واأخالق الدولة

الفاتح من ماي 
والأول من �ش�ال �شق�ط في اآخر الأنفا�ش لنه�شة بركان اأمام مازيمبي 

والرهان الأكبر على لقاء الع�دة ببركان

مصطفى المتوكل الساحلي 
إجراء حسابي  هو  الذي  النسيء،  إلغاء شهر  بسبب 
الموافقة  أزمنتها  في  القمرية  األشهر  تثبيت  لضمان 
لتسمياتها،  أصبحت كل سنة تتأخر سنويا بـ 11 يوما 
األربعة  الفصول  على  بــدورة  رمضان،  ومنها  لتتحرك، 
الشمسية مدتها حوالي 33عاما، فحضرنا، وهلل الحمد، 
عيد الفطر بالفاتح من شوال والذي سنه اإلسالم، وعيد 
اإلنسان  سنه  والــذي  ماي،  فاتح  العمال،  عيد   / الشغل 
بنضاالته وتضحياته واعترفت به دول وأصبح عيدا وعطلة 
رسمية ...فتزامن االحتفال باإلفطار بعد شهر من الصيام 
والطاعات والعبادات كأهم شهر روحي بقوة نزول القرآن 
فيه وباعتباره من أركان اإلسالم يتعلم فيه ويجدد الناس 
قدراتهم على االنضباط وإعادة تقييم األحداث والممارسات 

06والسلوكات وأعمال ونوايا السنة الماضية...

انتخاب الأخ ميارة ال�شيخ بالإجماع كاتبا 
06جه�يا للحزب بجهة العي�ن ال�شاقية الحمراء

�ش�ت�ا على لح�شن اآيت اإي�ش�، 
مر�شح التحاد ال�شتراكي، 
ب��شع )x( على رمز ال�ردة

وعدت  التي  التنظيمية،  الدينامية 
بها قيادة االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية، في المؤتمر الوطني الحادي عشر، على 
كل المستويات التنظيمية، وبعد استكمال انتخاب 
المكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني، واللجن 
هيكلة  بدأت  والمالية،  األخالقيات  في  الوظيفية 

الجهات الحزبية واألقاليم في الداخل والخارج.
والوطني،  منه  الحزبي  العام  الــرأي  يفت  لم 
مرحلة  بـــوادر  أن  واهتمام  بتقدير  يسجل  أن 
تاريخ حزب  بدأت في  قد  تنظيمية غير مسبوقة 
القوات الشعبية، وذاكرة المناضالت والمناضلين 
تسجل في هذا الباب أنها المرة األولى، التي تجد 
فيها قيادة الحزب على المستوى الوطني وعموم 
المناضالت والمناضلين أمام أجهزة جهوية، قد 
تم انتخابها ضمن نفس الجهد الجماعي إلنجاح 
المؤتمر الوطني، وتم تجديد أعضاء هذه الكتابات 
اختيار  فيها  تم  التي  الفترة  نفس  في  الجهوية، 
الكاتب األول والتصويت عليه من طرف المؤتمرين.
وهو ما سمح للقيادة الحالية أن تضمن انطالقة 
تنظيمية ودينامية نضالية مباشرة بعد المؤتمر، 
بالهياكل  الصلة  ذات  الخطوات  هذه  أن  والحال 
االتحاد  عمر  من  سابق  تاريخ  في  تتطلب  كانت 

شهورا، بل أعواما حتى يستكمل الحزب هياكله 
وإطاراته التنظيمية المنصوص عليها في القانون، 

بخصوص الجهات واألقاليم.
والوطني  االتــحــادي،  الــعــام  الـــرأي  ويسجل 
عموما، بارتياح، أن مناطقنا الجنوبية كانت من 
بين المناطق المبادرة إلى تفعيل قرارات الحزب في 
هذا السياق، وتفعيل محتويات المقررات التنظيمية 

التي تتعلق بها. 
وإذ يتقدم المناضالت والمناضلون بتحية تقدير 
خاصة إلى  االتحاديات واالتحاديين في الجنوب، 
يحيون عاليا المجهود المبذول في الخارج، كذلك، 
والسيما الخطوات التنظيمية في إسبانيا، حيث 
رسم التواجد االتحادي طريقه وبصم تاريخه في 

كل مراحل النضال االشتراكي الديموقراطي.
ويعتز االتحاديون واالتحاديات بالتواجد المكثف 
للحزب فوق التراب اإلسباني وقدرته على ضمان 
تواجد نضالي سياسي مسؤول، له ارتباط بالقضايا 
الوطنية، والدفاع عنها من جهة وعلى صلة بواقع 
المعيش اليومي للمهاجرين المغاربة فوق التراب 

اإلسباني من جهة ثانية.
وهي مناسبة شرط لكي يهيب االتحاد بأبنائه 
وبناته ألجل ترصيد ما تحقق لحد الساعة والحرص 

على مواصلة المجهود الذي خدم قضايا الوطن 
والمواطنين. 

وال شك أنهم سينطلقون، في ذلك، من قاعدة قوية 
وتراكم جيد، في هذا الباب، كان الكاتب األول قد 
ديناميته على مستويات عديدة  إلى إطالق  بادر 

وفي محافل مختلفة.
فقد كان حزبهم المبادر إلى التواصل مع الرفاق 
المطالب  مشروعية  عن  للدفاع  االشتراكيين، 
لطبيعة  المغربية  المقاربة  ومصداقية  المغربية 
العالقة بين البلدين، عندما توترت األجواء، كما 
كان الحزب مبادرا إلى الدفع بالتقارب والتفاهم 
حصول  عند  للبلدين  العليا  المصالح  وتغليب 
االنفراج في األزمة، ويسجل الرأي العام المغربي 
واإلسباني، على حد سواء، أن حزب القوات الشعبية 
كان األكثر حضورا، سواء في العالقات الرفاقية 
مع االشتراكيين اإلسبان، الذين يتموقعون منهم 
في التسيير أو الذين يحظون باالحترام من لدن 
رفاقهم في الحزب العمالي االشتراكي اإلسباني، 
أو في التواصل اإلعالمي للكاتب األول لالتحاد من 
خالل الدفاع عن مواقف المغرب، وعن روح التفاهم 
مع جارته الشمالية وخدمة تعاونهما االستراتيجي 
في كبريات الصحف والمواقع اإلسبانية ومخاطبة 

الرأي العام والفاعلين في سياستها...أو من خالل 
العمل على خلق جسور التعاون النيابي في مجلسي 
تحركات  خالل  من  واإلسباني،  المغربي  النواب 
المجهود  على  عالوة  االتحادي،  النيابي  الفريق 
وذراعــه  الحزب،  لشبيبة  والمتواصل  المثابر 
االتحادية«،  »الشبيبة  والحداثي،  الديموقراطي 
كما قد امتد التواجد االتحادي الشبيبي والحزبي، 
إلى مناطق التأثير التقليدية لإلشعاع اإلسباني، 
في أمريكا الالتينية، عبر منظمة ««مينا التينا«« 

االشتراكية...
التي  والتراكمات  الثوابت  بهذه  التذكير  إن 
كبير،  باعتزاز  واالتحاديون،  االتحاديات  قدمها 
وبكل طواعية وإخالص، خدمة لبالدهم وقضاياها 
تجعلهم في مقدمة المدافعين عن مصلحة وطنهم 
وتجعل انشغالهم األكبر واهتمامهم األعلى منصبا 
على القضايا التي تنفع الوطن والمواطنين، وهم 
في ذلك لن يدخروا جهدا ولن تلهيهم حمالت وال 
معارك وهمية وال تفاهات يخجل منها كل ذي عقل 

رصين وكل ذي وطنية صادقة...

»االحتاد االشتراكي«

ما ينفع ال�طن والحزب: انطالق دينامية 
تنظيمية غير م�شب�قة  في الداخل والخارج...

لهيب اأ�شعار النفط يرفع م�شتريات الغازوال في المغرب بـ 87.3 %
واردات الطاقة قفزت اإلى 28 

مليار درهم وفات�رة الغذاء 
فاقت 20 مليار درهم

03

14

انطلقت

املغرب أصبح له 
وزن دولي خاص يف 
ترتيب األجندة 
الدولية يف احلرب 
على اإلرهاب، 
وهو أمر تأتى له 
بالفعالية والنجاعة 
والقدرة على تأهيل 
األداة املخول لها 
ذلك، ونقصد بها 
جهازه األمني 
واالستخباراتي

Al Ittihad Al Ichtiraki

حتذير مل�ستخدمي 
»غوغل كروم«.. 

30 ثغرة �أمنية 
وتهديد خطري

 

والتكنولوجيا  اإلنترنت  شركة  حذرت 
مليارات  »غوغل«،  العمالقة  األميركية 
املتصفح  يستعملون  الذين  املستخدمني 
تعرض  األخير  أن  من  كرومس،  »غوغل 

لالختراق من طرف قراصنة اإلنترنت.
فقد كشف عمالق محركات البحث عن 30 
ثغرة أمنية جديدة في املتصفح الشهير، من 
على  كبيرا  خطرا  تمثل  تهديدات   7 بينها 

املستخدمني، وفق ما نقلته »ديلي ميل« .
كما أشارت الشركة إلى العمل على إصدار 
الثغرات  ملعالجة  املقبلة  األيام  في  تحديث 
أنظمة  مستخدمي  على  تؤثر  التي  األمنية، 
أس«،  أو  و»ماك  »ويندوز«،  التشغيل 

و»لينكس« .
التي  الجهة  هي  من  الواضح  من  وليس 
أمن  كان  إذا  وما  االختراق،  وراء  تقف 

املستخدمني تعرض للخطر.
مزيدا  تكشف  لن  إنها  »غوغل«  وقالت 
حتى  األمني،  االختراق  حول  التفاصيل  من 
غالبية  إلى  بالنسبة  العيوب  إصالح  يتم 

املستخدمني.
هذا ويمكن للمستخدمني تحديث املتصفح 
املتصفح  لكن  اإلعدادات،  خالل  من  يدويا 
»غوغل كروم« سيجري تحديثه تلقائيا خالل 

األيام املقبلة.

من حفل جمع 
�لتربعات 

ل�سالح معهد 
�لأزياء 

فى متحف 
مرتوبوليتان

Metro�  كشف مسؤرولو متحف
politan إنهم جمعوا تبرعات 

من حفل ميت جاال 2022 وصلت 
إلى 17.4 مليون دوالر، وهو 

 Fox رقم قياسى، وحسب موقع
News، أقيم الحفل السنوى 
لجمع التبرعات  فى مدينة 

نيويورك هذا العام، كما هو 
معتاد، وهذه هى املرة األولى 

التى يعقد فيها الحفل فى موعده 
املحدد بعد ما يقرب من عامني من 

توقف بسبب جائحة كورونا.
وُينظم الحفل لجمع التبرعات 

لصالح معهد األزياء فى متحف 
متروبوليتان، وتبلغ أسعار 

تذاكره املخصصة للمدعوين فقط 
ما يزيد على 35 ألف دوالر.

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

طائرة ركاب تعود �أدر�جها 
ول تكمل رحلتها بعد 

�كت�ساف عدم تاأهيل �لطيار
أتالنتيك“  ”فيرجن  تابعة لشركة  عادت طائرة 
في  كينيدي  جون  مطار  إلى  متجهة  البريطانية 
أن  بعد  لندن؛  في  ”هيثرو“  مطار  إلى  نيويورك 
الطيران  اختبار  يكمل  لم  األول  الطيار  أن  تبني 

النهائي لشركة الطيران.
لشبكة  الطيران  شركة  باسم  متحدث  وقال 
األمريكية، الجمعة، إن الطائرة في  ”سي أن أن“ 
الرحلة ”VS3“ عادت إلى لندن بعد 40 دقيقة من 

إقالعها؛ بسبب ظهور خطأ في القائمة.
وأشار إلى أن الضابط األول انضم إلى الشركة 
الطيران  للوائح  2017 وهو مؤهل وفًقا  في عام 
في بريطانيا، لكنه بحاجة إلكمال رحلة ”التقييم 

النهائي“ الداخلية لشركة الطيران.
قبطان  أن  أتالنتيك“  ”فيرجن  وأوضحت 
ويعمل مع  ”بخبرة عالية“  الطائرة، الذي يتمتع 
يكن  لم  عاًما،   17 من  أكثر  منذ  أتالنتيك  فيرجن 
وتم  الشركة،  من  املعني“  املدرب  ”وضع  لديه 

استبدال الضابط األول بطيار جديد.
وقالت الشركة إن كال الطيارين كانا مرخصني 
يخالف  ولم  الطائرة،  لتشغيل  بالكامل  ومؤهلني 

االقتران لوائح الطيران أو السالمة.

�كت�ساف »جبال من �ل�سكر« 
خمباأة يف �ملحيط!

على  األمواج  تحت  املختبئ  املحيط  يحتوي 
احتياطيات هائلة من السكر لم نكن على علم بها، 

وفقا لبحث جديد.
البحرية  األعشاب  مروج  أن  العلماء  واكتشف 
في قاع املحيط يمكن أن تخزن كميات هائلة من 
تخزين  على  كبيرة  آثار  وهناك   � الحلوة  املواد 

الكربون وتغير املناخ.
)املكون  سكروز  شكل  على  السكر  ويأتي 
ويتم  املطبخ(،  في  املستخدم  للسكر  الرئيسي 
التربة تحتها،  إلى  البحرية  إطالقه من األعشاب 

وهي منطقة تتأثر مباشرة بالجذور. 
وهذا يعني أن تركيزات السكر في قاع البحر 

أعلى بنحو 80 مرة مما كانت عليه في املعتاد.
العالم،  أنحاء  في جميع  البحث،  فريق  ويقول 
يمكن أن تحتوي األعشاب البحرية على ما يصل 
إلى 1.3 مليون طن من السكروز. وبعبارة أخرى، 
هذا يكفي لحوالي 32 مليار علبة كوكاكوال، لذلك 

نحن نتحدث عن اكتشاف كبير للسكر املخفي.

يرة
ألخ
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ن�سف طن كوكايني يف م�سنع 
»ن�سربي�سو« �ل�سهري للقهوة ب�سوي�سر�

أّنها  الخميس،  أمس  السويسرية  الشرطة  أعلنت 
الكوكايني  مادة  من  كيلوغرام   500 من  أكثر  ضبطت 
تابع  إلى مصنع  النب وصلت  داخل شحنة من حبوب 

لـ“نسبريسو“.
للمصنع  تابعني  عماال  أّن  إلى  الشرطة  وأشارت 
الواقع في رومون في كانتون فريبورغ غرب سويسرا 
مسحوق  على  بعثورهم  اإلثنني  السلطات  أعلموا 
أبيض غامض داخل أكياس حبوب النب، حسبما أفادت 

”فرانس برس“.
أّن املوظفني في املصنع  وأوضحت شرطة فريبورغ 
السويسرية العمالقة لألغذية  اململوك لشركة ”نستلة“ 
”عثروا على مادة بيضاء غير محدد نوعها عندما كانوا 

يفرغون أكياسا تحوي حبوب بن طازجة“.
هي  عليها  ُعثر  التي  ”املادة  أّن  التحليل  وبّين 

الكوكايني“.
شحنات  خمس  تفتيش  ”عملية  إّن  الشرطة  وقالت 
”ُنقلت إلى املصنع عبر القطار في اليوم نفسه أسفرت 

عن ضبط أكثر من 500 كيلوغرام من هذا املخدر“.
وأشارت إلى أّنها شددت الرقابة األمنية في محيط 
كذلك  فيها  شاركت  التي  الضبط  عملية  أثناء  املصنع 

وحدة تابعة للجمارك.
وشددت الشرطة على أّن ”كمية الكوكايني لم تلّوث 

اإلنتاج التابع للمصنع“.
أّن  إلى  خلص  األولي  ”التحقيق  أّن  إلى  ولفتت 
الشحنة أتت من البرازيل“، مضيفة أّن ”كمية الكوكايني 
وأّن  املئة،  في  الثمانني  تفوق  بنسبة  نقية  املضبوطة 
قيمتها ُتقّدر بأكثر من خمسني مليون فرنك سويسري 

)51 مليون دوالر(“.
وأشارت إلى أّن ”الكوكايني املضبوط يبدو أّنه كان 

متجها نحو السوق األوروبية“.
 ،2019 العام  نشر  تقريرا متخصصا  أن  إلى  يشار 
أشار إلى أن تجارة الكوكايني في سويسرا تبلغ سنويا 
مليون   330( سويسري  فرنك  مليون   330 حوالي 

دوالر(.
السويسري،  وبحسب ما نقل موقع ”سويس إنفو“ 
آنذاك،  واإلدمان  املخدرات  لرصد  األوروبي  املركز  عن 
غالن،  سانت  )زيورخ،  هي  سويسرية  مدن   5” فإن 
جنيف، بازل، برن( جاءت ضمن املراكز العشرة األولى 

من حيث تعاطي الكوكايني في أوروبا“.
”إدمان  الوطني  البحوث  مركز  أكد  جهته،  من 
من  أطنان   5 حوالي  تعاطي  ”يتم  أنه  سويسرا“، 

الكوكايني كل عام في سويسرا“.
من  أساس  بشكل  يأتي  ”الكوكايني  أن  املركز  وبني 
شبكات غرب أفريقيا، في حني تقوم مجموعات ألبانية 
وتتراوح  سويسرا،  في  وبيعه  الهيروين  باستيراد 

الكمية املتداولة بني 1.8 و2.5 طن في السنة“.
وأوضح أنه ”في كل عام تصل أعداد الوفيات بسبب 
مشاكل لها عالقة إما بتعاطي املخدرات أو بلعب القمار 
املادية  التكاليف  وتقّدر  وفاة  ألف   11 من  أكثر  إلى 

بحوالي 14 مليار فرنك سويسري“

�لعلماء يحددون �أ�سد موجات �حلر �مل�سجلة على �لإطالق!
حدد علماء أشد موجات الحر التي تم تسجيلها 
أن  دون  بعضها  مر  والتي  العالم،  مستوى  على 

يالحظها أحد تقريبا عندما حدثت قبل عقود.
أشد  كانت  بريستول،  جامعة  لخبراء  ووفقا 
آسيا  في جنوب شرق  اإلطالق  على  الحر  موجات 

في أبريل 1998.
غرب  في  الحر  موجة  كانت  نفسه،  الوقت  وفي 
موجات  سادس  املاضي  الصيف  الشمالية  أمريكا 
أمريكا  في  الحر  موجة  وشهدت  شديدة.  حر 
الشمالية العام املاضي ارتفاعا قياسيا في كندا بلغ 
في  مئوية(  درجة   49.6( فهرنهايت  درجة   121.3

ليتون، كولومبيا البريطانية، في 29 يونيو.
تحسب  طريقة  الخبراء  استخدم  أبحاثهم،  وفي 
بدرجات  الشديدة  الحرارة  موجات  ارتباط  مدى 
قراءات  كانت  حيث  فقط  وليس  املحلية،  الحرارة 
من  الدراسة،  ملعدي  ووفقا  األعلى.  هي  الزئبق 
املتوقع أن تزداد سخونة موجات الحر في املستقبل 
مع تفاقم تغير املناخ. وفي وقت سابق من هذا العام، 
الحارة  املوجة  عتبة  الجوية  األرصاد  مكتب  زاد 
املستويات  ألن  نظرا  إنجليزية،  مقاطعات  لثماني 

مصممة لتكون مرتبطة باملناخ الحالي.
وقال كبير الباحثني وعالم املناخ الدكتور فيكي 
طومسون من جامعة بريستول: »لقد صدمت موجة 
العالم«.  املتحدة  الحر األخيرة في كندا والواليات 
في  التطرف  بعض  وجود  أظهرنا  فقد  ذلك،  ومع 
العقود القليلة املاضية. وباستخدام نماذج املناخ، 
نجد أيضا أن أحداث الحرارة الشديدة من املرجح 
أن تزداد من حيث الحجم خالل القرن املقبل � بنفس 

معدل متوسط   درجة الحرارة املحلية«.
وكانت املوجة الحارة في غرب أمريكا الشمالية 
2021 أكثر األحداث الجوية فتكا في كندا  في عام 
على اإلطالق، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى. كما 
أدت حرائق الغابات املستعرة املصاحبة إلى أضرار 
املحاصيل وفقدان  التحتية  للبنية  النطاق   واسعة 
بالنسبة للدراسة، وصنف الباحثون موجات الحر 
الذي  املكان  في  املحلية  الحرارة  لدرجة  بالنسبة 
حدثت فيه، على أساس أن األحداث حتى اآلن خارج 
تقلباتها الطبيعية يمكن القول إنها أكثر »تطرفا«.

وأظهرت النتائج أن املراكز الثالثة األكثر سخونة 
على اإلطالق كانت في جنوب شرق آسيا في أبريل 
وجنوب   1985 نوفمبر  في  والبرازيل   ،1998

الواليات املتحدة في يوليو 1980.
 91  ،1998 أبريل  في  آسيا  شرق  جنوب  وبلغ 
درجة فهرنهايت )32.8 درجة مئوية(، بينما بلغت 
 97.7 عند  ذروتها   1985 نوفمبر  في  البرازيل 
وجنوب  مئوية(  درجة   36.5( فهرنهايت  درجة 

الواليات املتحدة في يوليو 1980 بلغ 101.1 درجة 
فهرنهايت )38.4 درجة مئوية(.

في  آسيا  شرق  جنوب  أن  من  الرغم  على  لذلك، 
أبريل 1998 لم يسجل ارتفاعا في قراءات الزئبق، 
خارج  لكونه  نظرا  تطرفا«  »األكثر  كان  أنه  إال 
التباين املحلي كمؤشر على الضرر املحتمل الناجم.
ومن املهم تقييم شدة موجات الحرارة من حيث 
البشر  من  كال  ألن  املحلية  الحرارة  درجات  تقلب 

والنظام البيئي الطبيعي سيتكيفون مع ذلك.
ففي املناطق التي يوجد فيها تباين أقل، قد يكون 
للحد األقصى املطلق األصغر تأثيرات ضارة أكثر. 

وأشارت النمذجة إلى أن مستويات شدة املوجة 
درجات  مع  تماشيا  ترتفع  أن  املقرر  من  الحارة 
أن  من  الرغم  وعلى  املتزايدة.  العاملية  الحرارة 
درجات الحرارة املحلية األعلى ال تسبب بالضرورة 

أكبر التأثيرات، إال أنها غالبا ما تكون مرتبطة.
 Science في  اليوم  الجديدة  النتائج  ونشرت 

.Advances

لإنرتنت �أكرث �أمانا.. حماولت لدعم ت�سجيل �لدخول بدون كلمة مرور
تضافرت جهود شركات ”أبل“ و“مايكروسوفت“ 
لتوسيع نطاق الدعم لعمليات تسجيل  و“غوغل“ 
املحمولة  األجهزة  عبر  مرور  كلمة  بدون  الدخول 
وسطح املكتب واملتصفحات؛ بهدف جعل اإلنترنت 

أكثر أماًنا وقابال لالستخدام للجميع.
الدعم  نطاق  توسيع  الثالث  الشركات  وأعلنت 
ملعيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور من تحالف 
World Wide Web Consor�“و  “FIDO”

.“tium
وسيتمكن املستخدم قريًبا من استخدام هاتفه 
أو  التطبيقات  أحد  إلى  الدخول  لتسجيل  الذكي 
عن  النظر  بصرف  قريب،  جهاز  على  ويب  موقع 

نظام التشغيل أو املتصفح الذي يستخدمه.
اليوم  مشترك،  بيان  في  الشركات،  وقالت 
الخميس، إن املستخدم سيستعني بنفس اإلجراء 
الذي يقوم به عدة مرات كل يوم إللغاء قفل هاتفه 
مسح  أو  إصبعه  بصمة  من  التحقق  مثل  الذكي، 

الوجه أو رقم التعريف الشخصي للجهاز.
وأضاف البيان أن املستخدمني سيتمكنون أيًضا 
تسجيل  اعتماد  بيانات  إلى  تلقائًيا  الوصول  من 
عبر  املرور“  ”مفاتيح  أو   “FiDO” إلى  الدخول 
أجهزة متعددة، بما في ذلك األجهزة الجديدة، دون 

الحاجة إلى إعادة تسجيل كل حساب.
اتحاد صناعي مفتوح  هو   “FIDO” وتحالف 
2013؛  تم إطالقه في شهر شباط/فبراير من عام 
التي  املصادقة  معايير  وتعزيز  تطوير  بهدف 
لألشخاص  املفرط  االعتماد  تقليل  في  ”تساعد 

حول العالم على كلمات املرور“.
وُتعرف كلمات املرور التقليدية بأنها غير آمنة 
املصادقة  ُتعد  بينما  بسهولة،  تخمينها  ويمكن 
أكبر  من  واحدة  فقط  املرور  كلمة  باستخدام 

مشكالت األمان على الويب.
مرهقة  املرور  كلمات  من  العديد  إدارة  أن  كما 
إعادة استخدام  إلى  للمستهلكني، ما يؤدي غالًبا 

نفس الكلمات عبر مختلف الخدمات.
والتقنيات  املرور  كلمات  مديرو  يقدم  وبينما 
متعددة العوامل تحسينات تدريجية، تعمل ”أبل“ 
تقنية  إلنشاء  مًعا  و“غوغل“  و“ميكروسوفت“ 

تسجيل دخول تكون أكثر مالءمة وأماًنا.
طويلة  فترة  منذ  الثالث  الشركات  دعم  ورغم 
معيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، إال أنه ال 
الدخول  املستخدمون مجبرين على تسجيل  يزال 
إلى كل موقع ويب أو تطبيق مع كل جهاز قبل أن 

يتمكنوا من استخدام ”ميزة بدون كلمة مرور“.

العام  مدار  على  الثالث  الشركات  وستنفذ 
مرور  كلمة  بدون  الدخول  تسجيل  معايير  املقبل 
عبر أنظمة تشغيلها ومتصفحاتها   “FIDO” في
و“سفاري“،   “mac OS” وهي  الرئيسية، 
و“ويندوز“  كروم“،  و“غوغل  و“أندرويد“ 
تسجيل  من  املستخدمون  وسيتمكن  و“إيدج“.  
”غوغل كروم“، الذي يعمل  الدخول على متصفح 
ويندوز“،  ”ميكروسوفت  تشغيل  نظام  على 
باستخدام مفتاح مرور على جهاز ”أبل“، ما يجعل 
األمر أكثر صعوبة على املتسللني لخرق تفاصيل 
الدخول  تسجيل  ألن  ُبعد؛  عن  الدخول  تسجيل 

يتطلب الوصول إلى جهاز مادي )ملموس(.
وقال كيرت نايت، كبير مديري تسويق منتجات 
املنصات في شركة ”أبل“: ”نعمل على إيجاد طرق 
حماية  توفر  أماًنا  أكثر  الدخول  لتسجيل  جديدة 
كلمات  في  الضعف  نقاط  على  وتقضي  أفضل 

املرور.“
بإعداد  اللتزامنا  أساسي  أمر  ”هذا  وأضاف: 
وتجربة  األمان  درجات  أقصى  توفر  منتجات 
على  الحفاظ  بهدف  ذلك  وكل  شفافة،  مستخدم 
أن  على  مشدًدا  وتجربتهم“،  املستخدمني  أمن 

”املعلومات الشخصية آمنة للغاية“.
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المغرب 
التطواني ينت�صر 

لقواعد التناف�س ال�صريف
جواد الكلخة

واصل فريق المغرب التطواني مسلسل االنتصارات  بحصده نقاط الفوز، عندما استقبل يوم األحد على أرضية ملعب 
سانية الرمل، مطارده المباشر اتحاد اتواركة برسم الدورة 27 من بطولة الدرجة الثانية.

وأضاف فريق الحمامة البيضاء إتحاد اتواركة، الالهث وراء ضمان ورقة الصعود الثانية، التي ضمن فريق الماط أولها 
على بعد خمس دورات، بعدما تغلب عليه بهدفين لصفر، سجلهما كل من الالعب عماد الخنوس ويوسف عربيدي في الشوط 

الثاني من المقابلة، التي عرفت حضورا جماهيريا كبيرا.
وأبان فريق الماط عن روح رياضية كبيرة واالرتكان لقواعد التنافس الشريف وتكافؤ الفرص، حيث لم يتراخ العبوه بعد 
ضمانه ورقة الصعود إلى قسم األضواء، وأضافوا إلى ضحاياهم أحد الفرق الطامحة إلى حسم الصعود مبكرا، غير أن 
أبناء جريندو لعبوا المقابلة بقتالية وعينهم على حصد المزيد من النقاط، حيث مكنهم هذا الفوز بلوغ النقطة 60 على 

بعد 11 نقطة عن الوصيف و18 نقطة عن صاحب المركز الثالث.
وكان فريق المغرب التطواني قد انتصر في الدورة السابقة بمدينة فاس على مضيفه الوداد الفاسي بثالثة أهداف 

لواحدة، في مقابلة عرفت أحداث ال رياضية بعدما تم االعتداء على الطاقم التقني والعبي الفريق، مباشرة بعد نهاية 
المقابلة، حيث أصدر المكتب المسير بالغا يدين فيه هذه االعتداءات، أومأ فيه إلى بعض السلوكات المشينة 

التي من شأنها أن تؤثر على قواعد اللعب النظيف والنزيه من قبل بعض مكونات الفريق المضيف.
ومن شأن الفوز الذي حققه الفريق التطواني أن يكون له التأثير االيجابي في مستودع العبي 

الفريق، استعدادا للقاء الهام الذي ينتظرهم بمدينة أكادير نهاية األسبوع المقبل للظفر 
بالكأس الفضية، التي تفتقدها خزانة الفريق، حيث سيكون في مواجهة قوية 

أمام الجيش الملكي.

االتحاد الرياضي15
Al Ittihad Al Ichtiraki
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أورارى علي

برسم الدورة 27 من بطولة القسم 
ملعب  احتضن  الثاني،  االحترافي 
االتحاد  لقاء  بالخميسات  18نونبر 
األخير  ،هذا  فاس   ووداد   الزموري 
الذي يوجد في وضع حرج حيث يحتل 
الرتبة 14 ويصارع من أجل البقاء، حل 
بالخميسات لمواجهة الفريق المحلي 
الذي لم يضمن بدوره بعد بقاءه، إال  
أنه لم يستغل عاملي األرض والجمهور 
لتحقيق فوز كان سيجعله قريبا جدا 
وتالفي  مستقبله  على  االطمئنان  من 
حسابات الدورات القادمة، حيث انتهى 

النزال بالتعادل  هدف لمثله.

اللقاء لم تخدم مصلحة أي  نتيجة 
طرف ليظل كل واحد في الرتبة التي كان 
يحتلها، مما يفرض  عليهما مضاعفة 
الجهد خالل المحطات الثالث المتبقية 
من عمر البطولة لتجنب ما ليس في 
صالحهما، خاصة الفريق الفاسي الدي 

يتهدده شبح  النزول أكثر. 
لقاء اتحاد الخميسات ووداد فاس 
للفريق  خفيفة  سيطرة  بدايته  عرفت 
المحلي الذي بحث مند االنطالقة على 
الوصول لمرمى الزوار، بحث استمر  
قجعي   عب  والللال   18 الدقيقة  حتى 

بالرأس هدف التقدم.
و تحرك الزوار باحثين عن تعديل 
النتيجة لكن دون خلق فرص للتسجيل، 
إال  أنه وخالل العشر دقائق األخيرة 

مرمى  تهدد  محاوالتهم  أصبحت  
فرص  لهم   أتيحت  حيث  اإلتللحللاد، 

سانحة   في الدقائق 39, 40و45.
الجولة الثانية عرفت اندفاع مبكر 
توقيع  من  مكنهم   ألشبال شكيليط، 
47،بعد  الدقيقة  في  التعادل   هدف 
تسديدة مركزة من بوبوال،و  الحارس 
أمام  وتنزل  جيدا  الكرة  يمسك  لم 
المهاجم ياسين الزرع الذي يودعها 

داخل المرمى.
وتواصل تفوق الفريق الفاسي في 
التحكم على مجريات المباراة وكان 
لمربع  بسهولة  يصلون  مهاجموه 
االتحاد الذي بدا على العبيه أمام هدا 
الزحف أنهم يعملون من أجل الحفاظ 
على النتيجة، وتالفي استقبال الهدف. 

وداد فا�س يرغم اتحاد الخمي�صات على التعادل

سعيد العلوي 
تمكن فريق اتحاد طنجة من إحراز لقب كأس العرش لكرة السلة للموسم الرياضي 2021 – 2022، بعد 
تفوقه على خصمه الفتح الرباطي بنتيجة 75 – 63 في المباراة النهائية، التي جمعتهما بالقاعة المغطاة 
للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك مساء األحد األخير، أمام جماهير غفيرة مألت المدرجات 

وحفزت الالعبين بتشجيعات وهتافات حماسية. 
اللقاء دخلته العناصر الطنجية بقوة كبيرة ورغبة جامحة من أجل تحقيق التقدم خالل الربع األول من 
المباراة، وهو الشيء الذي تحقق لها بواسطة الرميات الثالثية لالعب األمريكي تايلور دجيمس، ليخرج فريق 
البوغاز متفوقا بحصة 22 – 16، ليواصل اتحاد طنجة تفوقه في الربعين الثاني والثالث، إذ رغم االستفاقة 
التي أبان عنها العبو الفتح الرباطي، والتي مكنتهم من تقليص فارق النقط إلى سبعة خالل الربع الثالث، 
والذي آلت نتيجته لفارس البوغاز بحصة 58 – 51، فإن الكلمة األخيرة كانت التحاد طنجة، الذي استغل 
إصابة الالعب النشيط بالفتح الرباطي عبد الحكيم زويتة، لينهي اللقاء لصالحه بحصة 75 – 63، ويجرد 

بذلك الفتح الرباطي من لقبه، ويتوج بالكأس الفضية للمرة الثانية في تاريخه.
وقد عبر  بالل الفايد، مدرب اتحاد طنجة، عن سعادته الكبيرة بالفوز المستحق لفريقه بلقب كأس العرش، 
كما هنأ جميع الالعبين على القتالية التي أبانوا عنها، ونجحوا بامتياز في تطبيق التعليمات التي ساهمت 

في إعادة اتحاد طنجة إلى منصة التتويج بلقب كاس العرش بعد غياب طويل.
وكان فريق اتحاد طنجة والفتح الرباطي قد حسما بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بعد تفوقهما تواليا 

على كل من مجد طنجة والجيش الملكي.
ولدى اإلناث، حافظ فريق الكوكب المراكشي على لقبه للموسم الثاني على التوالي، بعدما هزم مجد طنجة 

في مباراة عرفت ندية كبيرة بين الفريقين.
وقد أبان الفريق الطنجي، الحديث العهد بكرة السلة النسوية، عن مستويات جيدة وقتالية كبيرة يكرس 
المستوى المتميز الذي ظهر به الفريق سواء على مستوى البطولة أو إقصائيات كأس العرش، لكن خبرة 
وحنكة العبات الكوكب المراكشي، الالتي تسيطرن أيضا على منافسات البطولة، مكنتهن من إيقاف طموح 

العبات مجد طنجة، وانتزعن الفوز بحصة 69 – 59.
تجدر اإلشارة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة قامت بمناسبة نهاية كأس العرش بتكريم ثالثة العبات 
دوليات سنوات الثمانينات، قدمن خدمات كبيرة للمنتخب الوطني المغربي، ويتعلق األمر بعميدة المنتخب 

آنذاك حبيبة السوسي وكذلك نجية نصوح وفكرية السبايبي.

اتحاد طنجة يجرد الفتح من لقب الذكور واإناث الكوكب المراك�صي يكر�صن تفوقهن

اتحاد طنجة يحرز لقب الكأس على حساب الفتح

ع.بلبودالي
أجل فوز المغرب التطواني على ضيفه اتحاد تواركة، أول أمس األحد 
برسم الدورة 27 من البطولة االحترافية الثانية، الحسابات الخاصة 
بالبطاقة الثانية المخولة للصعود، حيث لم ينجح الفريق التوركي في 
تفادي الهزيمة والحسم بنسبة مئوية كبيرة في أمر مرافقته للمغرب 
التطواني في رحلة الصعود لقسم الصفوة، السيما بعد نجاح أولمبيك 
الدشيرة في الظفر بالنقط الثالثة على حساب مضيفه الكوكب المراكشي 
وتقليصه لفارق النقط عن المطارد التوركي، والذي لم يعد يتجاوز سبع 

نقط على بعد ثالث جوالت عن نهاية البطولة. 
يستفد شباب  لم  الدورة،  هذه  في  الدشيرة  أولمبيك  تفوق  بخالف 
اتحاد  األول  المطارد  تعثر  من  نقطة(  ب41  الرابع  )الصف  المسيرة 
تواركة، واستسلم للتعادل في الرباط وهو يحل ضيفا على سطاد المغربي.
ونجح فريق نهضة الزمامرة، صاحب الصف الخامس، في العودة 
بانتصار مهم وكان على حساب مضيفه رجاء بني مالل بهدفين لصفر.
في أسفل الترتيب، خسر الكوكب القابع في الصف األخير، مباراته 
بميدانه أمام أولمبيك الدشيرة فاقدا بنسبة كبيرة كل آماله في الحفاظ 
على مكانته بهذا القسم، وذلك بعد أن رفع وداد فاس )المركز 14( فارق 

النقط إلى سبعة بعد عودته بتعادل ثمين من قلب مدينة الخميسات.

من فرصة لعبه في  الصف 15(   بدوره، لم يستفد شباب خنيفرة ) 
ميدانه واستسلم للتعادل أمام ضيفه جمعية سال بدون أهداف، تعادل 
 13 31 نقطة، غير بعيد عن الصف  إلى  السالوي  الفريق  رفع رصيد 
الذي يوجد فيه اتحاد وجدة سوى بنقطة واحدة، الفريق الوجدي لم 
يستطع خالل هذه الدورة وداخل ميدانه من تجاوز منافسه الراسينغ 

البيضاوي، حيث انتهت مباراتهما بالتعادل لصفر لمثله.  

النتائج
االتحاد البيضاوي – شباب بنجرير 4 – 2 
اتحاد وجدة – الراسينغ الرياضي 1 – 1 

الكوكب المراكشي – أولمبيك الدشيرة 0 – 1 
شباب خنيفرة – جمعية سال 0 – 0 

اتحاد الخميسات – وداد فاس 1 – 1 
المغرب التطواني – اتحاد تواركة 2 – 0 
رجاء بني مالل – نهضة الزمامرة 0 – 2 

سطاد المغربي – شباب المسيرة 2 - 2

اأولمبيك الد�صيرة يقرب الكوكب المراك�صي من بطولة الهواة
اتفاق مراك�س يرتقي 

اإلى الق�صم الثاني بعد مقام 
عابر ببطولة الهواة

محمد فالل
حسم فريق االتفاق المراكشي لكرة القدم بصفة رسمية صعوده 
إلى القسم الوطني الثاني االحترافي، بعد تعادله سلبا أمام ضيفه 
شباب قصة تادلة، لحساب الدورة التاسعة والعشرين من بطولة 

القسم الوطني هواة.
بطاقة  لحجز  المحمودي  الفريق  تكفي  واحدة  نقطة  وكانت 
فقط  واحدا  موسما  أن قضى  بعد  األعلى،  القسم  إلى  االرتقاء 

ببطولة الهواة.
 ويعتبر صعود االتفاق إنجازا غير مسبوق، حيث تأتى في 
هواة  الثاني  القسم  من  الدرجات  تسلق  بعدما  قياسي،  ظرف 
إلى األول وبعده إلى الوطني هواة وأخيرا إلى القسم الثاني 
من الدوري االحترافي، بعد احتالله المرتبة الثانية برصيد 56 
نقط وراء وداد تمارة، الذي ضمن صعود منذ الدورة السابقة 

بمجموع 59 نقطة .
وخلف إنجاز االتفاق فرحة عارمة، إذ عاشت منطقة المحاميد، 
معقل الفريق، أمسية صاخبة احتفاال بفريقها ظاهرة الموسم 

الكروي الجاري.
وأهدى مصطفى قندار، مدرب االتفاق، الصعود إلى كل الجماهير 
المراكشية وباألخص جمهور المحاميد وإلى كل الغيورين، »الذين 
ساندونا وآزرونا طيلة مشوار البطولة«.  مضيفا »لقد قطعنا 
أشواطا شاقة، ومررنا بظروف عسيرة جراء االكراهات المادية، 
الالعبين  وتضحية  لوال صبر  بطموحاتنا  تعصف  كادت  التي 
والمسيرين، الذين عانوا الكثير«. وتبقى اإلرادة القوية – يقول 
قندار – هي سبب النجاح.  مشددا على أن الصراع كان قويا بين 
كوكبة المتنافسين، وفي الدورات األخيرة »بدأت الهوة تتسع بيننا 
وبين المطاردين، وبعد أن حسم وداد تمارة صعوده في الدورة 
السابقة، كان أملنا هو الحصول على نقطة واحدة  لمرافقته، 
والحمد هلل لم تذهب جهودنا هباء وجنينا ثمار اجتهادنا، وعملنا 
بفضل اإلرادة الجماعية لكل مكونات االتفاق من جمهور مسيرين 
والعبين، دون نسيان اإلعالم الذي بدوره كان دعامة أساسية لنا.«

طلبة تطوان لكرة اليد اإناث 
يتاأهل لربع نهائي كاأ�س العر�س

مكتب تطوان
ضمن نادي طلبة تطوان لكرة اليد إناث، يوم األحد ثامن ماي 
الجاري، مقعدا في ربع نهائي كأس العرش موسم 2021 – 2022، 

بعد تغلب الفريق التطواني على نادي باب الصحراء كلميم.
وتمكن بنات المدربين خالد أمهاوش وبالل باي باي من حسم 
البيضاء،  بالدار  طاطوم  إبراهيم  قاعة  احتضنته  الذي  اللقاء، 
بحصة 25 – 18، مما يبرز تفوق بنات تطوان على ممثل األقاليم 

الصحراوية في هذه المنافسة الغالية.
وتميز اللقاء بتسيد وسيطرة العبات طلبة تطوان لكرة اليد 
الالعبات  جميع  تألق  عرف  الذي  اللقاء،  مجريات  جميع  على 
التطوانيات بدون استثناء، مما يؤكد استعدادهن للذهاب بعيدا 

في هذه الكأس الغالية على جميع مكونات الفريق.
ويشار إلى أن نادي طلبة تطوان لكرة اليد مازال يصارع على 
نيل لقب البطولة الوطنية القسم الممتاز، حيث يحتل المرتبة 
الثانية في سبورة الترتيب العام، بعدما كان الفريق التطواني قد 
أقصي الموسم الماضي من دور الربع النهائي لمنافسات كأس 
العرش،كما أقصي في ذات الدور من منافسات البطولة الوطنية 

القسم الممتاز، والتي فاز بها فريق اتحاد النواصر.
اليد  لكرة  نادي طلبة تطوان  التي يحققها  النتائج  وتعكس 
مستوى  على  حتى  أو  الذكور،  أو  اإلناث  مستوى  على  سواء 
الفئات السنية األخرى، مدى العمل الكبير والجبار الذي يعتمل 
مما  فيها،  ينافس  التي  المنافسات  وحجم  الفريق،  هذا  داخل 
يعطيه الحق واالمتياز في االستفادة وااللتفاتة من المؤسسات 

المنتخبة أو الجهات الداعمة.

من مباراة الطاس وشباب بنجرير             ت: سعومي

الجولة 27 من بطولة القسم الثاني

كأس العرش لكرة السلة

جريندو يواصل 
قيادة المغرب التطواني 

إلى تحقيق مزيد من 
االنتصارات

فرحة العبي اتفاق مراكش بالصعود

العالم يحتفي بالذكرى الثانية 
لليوم العالمي ل�شجرة الأركان، 

كنز المغرب المتفرد

يحتفي المغرب ومنظمة األمم المتحدة، بالذكرى الثانية 
ثقافيا ال  تراثا  باعتبارها  األركان،  العالمي لشجرة  لليوم 

ماديا لإلنسانية ومصدرا للتنمية المستدامة.
ويهدف هذا الحدث الذي سينظم اليوم الثالثاء، برئاسة 
القروية والمياه  وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
وتعزيز  الرمزية  الشجرة  بهذه  االحتفاء  إلى  والغابات، 
مساهمتها في التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياحية.
رمز  »أركان..  شعار  تحت  المنظم  الحدث  هذا  ويعد 
الصمود والتأقلم«، مناسبة لتعبئة جميع الفعاليات على 
الصعيدين الوطني والدولي للمحافظة على هذا الموروث 
أهمية هذا  تكمن  الحيوي، حيث  وتنمية مجاله  الطبيعي 
النظام اإليكولوجي في دوره الفعال في الحد من التصحر 
والتأقلم مع التغيرات المناخية وكذا في خصائصه المتميزة 
كنظام متكامل يوفر شروط التعايش المتوازن بين اإلنسان 

وباقي المكونات الطبيعية.
وسيشارك في هذه االحتفالية ثلة رفيعة من المتدخلين، 
من بينهم، السفير الممثل الدائم للمغرب باألمم المتحدة، 
ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، ونائبة األمين العام 
للتنمية  المتحدة  األمم  مجموعة  ورئيسة  المتحدة  لألمم 
المستدامة، والمديرة العامة لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، 
ونائبة المدير التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة، والمديرة 
المساعدة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمدير 

التنفيذي للصندوق األخضر للمناخ.
وعلى هامش هذه التظاهرة العالمية، سيتم إعطاء اإلنطالقة 
الرسمية للدورة السادسة للمؤتمر الدولي لألركان والتي 
ستنعقد باعتماد تقنية التواصل عن بعد إلى غاية 13 ماي 
الجاري، حيث سيشكل هذا المؤتمر موعدا لتقاسم نتائج 
البحث العلمي ومستجداته في ما يتعلق بتطوير مختلف 

حلقات سلسلة األركان.
ويأتي هذا االحتفال، تتويجا لجهود المملكة المغربية 
في تثمين شجرة األركان بعد اعتماد االقتراح الذي قدمه 
المغرب للجمعية العامة لألمم المتحدة، وهو القرار الذي 
األعضاء  الدول  طرف  من  باإلجماع  عليه  المصادقة  تمت 
بنيويورك يوم 3 مارس 2021، حيث حاز المغرب بموجبه 
على دعم المجتمع الدولي لحماية هذا الموروث الطبيعي 

وتنمية مجاله الحيوي.
ويعتبر إعالن األمم المتحدة لليوم العالمي لشجرة األركان، 
بمثابة اعتراف دولي بمجهودات المغرب، تحت التوجيهات 
الملكية السامية لجاللة الملك محمد السادس الرامية لحماية 
وتثمين شجرة األركان وتنمية مجالها الحيوي، وال سيما 
بعد إطالق برنامج طموح يروم تنمية غرس األركان الفالحي 

على مساحة 10 آالف هكتار.
ويكرس هذا القرار األممي أيضا الدور الفعال لسلسلة 
األركان في تنفيذ األهداف الـ 17 للتنمية المستدامة بأبعادها 
الثالثة: االقتصادية واالجتماعية والبيئية. كما يسلط الضوء 
على دور هذا القطاع في التمكين االقتصادي للمرأة القروية 
البشرية من خالل  التضامني والتنمية  وتعزيز االقتصاد 
دعم وإنعاش دور التعاونيات ومختلف التنظيمات المهنية 

الفاعلة في سلسلة األركان.
لقد استطاع المغرب بفضل جاللته وضع برامج تنموية 
مستدامة تمكن من الحفاظ على الثروات الطبيعية بالمملكة 
على رأسها مناطق الواحات وشجرة األركان التي تعد إرثا 
عبر  الوطني،  الطبيعي  الموروث  من  مهما  وجزءا  وطنيا 
»الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر  إحداث 
الموجودة  الواحات  تدخلها  مجال  يشمل  التي  األركان«، 
في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية للمملكة، وكذا 

المجال الجغرافي لشجرة األركان.
وتعمل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر 
األركان، منذ إحداثها سنة 2010، على مواكبة التنمية في 
فضاء كبير يمثل 40 في المائة من مساحة المملكة ويقطن 
الوكالة  أن  حيث  اإلجمالية،  ساكنتها  من  بالمائة   15 به 
حققت نتائج مهمة في إطار برنامج 2012-2020، المتعلق 
بتحسين المؤشرات السوسيو اقتصادية بمناطق الواحات 

ومواكبة النظم البيئية للواحات وشجر األركان.
هي إذن كنز تفرد به المغرب وعمل على تنميته حتى وصل 
صيته اليوم إلى العالم، بفضل مجهودات جبارة في إطار 
استراتيجية ملكية شاملة ومتكاملة ذات أهداف واضحة 

عملت والتزال من أجل الحفاظ على هذه الثروة البيئية.

العربي رياض
أفاد مصدر من مجلس مدينة الدارالبيضاء 
بأن الصفقة المتعلقة بكراء السيارات للعمدة 
ونوابها ورؤساء اللجن وغيرهم، بلغت ثالثة 
عز  في  الصفقة  هذه  وتأتي  سنتيم،  ماليير 
األزمة المالية التي يعاني منها المجلس، الذي 
الثالث والرابع  لم يؤد أقساط الشطر  مازال 
من مشروع الطراموي وال يجد فلسا القتناء 
أرض جديدة لتوسيع المطرح الجديد، بل فقط 
يعول على خزينة وزارة الداخلية، أكثر من هذا 
فإن الرئيسة عبرت خالل الجولة األولى من 
دورة شهر ماي، التي انعقدت خالل األسبوع 
األخير، عن عزم مجلسها اللجوء للبنك الدولي 
لالستفادة من قرض بقيمة 100 مليار سنتيم، 
ينضاف للقرض الذي لجأ إليه المجلس خالل 
الوالية السابقة والذي بلغت قيمته 200 مليار 

سنتيم .

الصفقة المتحدث عنها تتضمن كراء سيارات 
من نوع » أودي »، لفائدة نواب رئيسة المجلس 
ورِؤساء المقاطعات ورؤساء اللجن وسيارات 
أخرى من أنواع مختلفة لفائدة رؤساء المصالح 
والمديريات واألقسام وما إلى ذلك، يلي هذه 
منها تحديد حصة  أخرى  امتيازات  الصفقة 
كراء سيارات  تم  كما  لكل مستفيد،  المازوط 
سطافيط »، بطبيعة  أخرى كبيرة من نوع » 
تمر  لم  السيارات  هذه  توزيع  عملية  الحال 
بسالسة ألن لوائح المستفيدين تغيرت عما 
واعتمدت  السابقة  الوالية  خالل  عليه  كانت 
معايير جديدة، وهو ما خلق نوعا من الغضب 
عند بعض نواب رؤساء المقاطعات، وأيضا 
وسط الموظفين ألن منهم من كان يستفيد من 
سيارة واآلن تغيرت موازين القوى ولم يعد له 
الحق داخل مقاعدها، كما أن هناك من احتج 
على نوع السيارة ويرى بأن النوع الذي » جاء 
في حقه » ليس من مستوى أنواع أخرى !     
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الجبهة الجتماعية المغربية تدعو
 اإلى م�شيرة وطنية بالدار البي�شاء

 بسبب ارتفاع األسعار وتجاهل الحكومة للمطالب الشعبية

جالل كندالي

تعود الجبهة االجتماعية المغربية إلى ساحة النضال من 
خالل اإلعالن عن تنظيم مسيرة وطنية، يوم األحد 29 ماي 
2022 بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بخفض األسعار وإطالق 

سراح معتقلي الرأي.
ووفق بالغ للجبهة االجتماعية المغربية فإن الدعوة إلى 
هذه المسيرة، تأتي في ظل اكتواء أوسع الفئات الشعبية 
بلهيب األسعار، خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد 
الغذائية األساسية، مع غياب أبسط مقومات العيش الكريم 
للماليين من األسر التي سحقها الفقر والبطالة والهشاشة.

وكشفت الجبهة االجتماعية المغربية أن الغالء الفاحش الذي 
سجلته في هذه األسعار، يعود ألسباب سياسية واقتصادية 
بسبب غياب السيادة الغذائية والطاقية بالمغرب، معتبرة أن 
الحكومة الحالية تصر على السير في نفس االتجاه، متجاهلة 
يخدم  الذي  الخطير  التدهور  هذا  من  للحد  المقترحات  كل 
لوبيات االحتكار والمضاربات والريع، غير مكترثة بمختلف 

االحتجاجات ضد هذه االختيارات الالشعبية.
تكميم  سياسة  في  تمادت  الحكومة  أن  الجبهة  وكشفت 
األفواه، وإصدار أحكام قاسية لمجرد تدوينات حول األوضاع 
في البالد، بدل إطالق سراح المعتقلين السياسيين المسجونين 
ظلما وعدوانا، وفق ما جاء على لسان الجبهة االجتماعية 

المغربية.

عملية توزيعها يتبع   « اللغيط  ..و«  البي�شاء  منتخبي  �شيارات  لكراء  ماليير   3

أكد سفير المغرب بتونس، حسن طارق، أن المغرب وتونس 
يجمع بينهما إرث حضاري ممتد، يعطي للعالقات المتميزة 
بينهما، دائما، طاقة وقدرة على مزيد من التطور في أفق بناء 

عالقة وشراكة استراتيجية قوية ونموذجية.
وأضاف السفير خالل استضافته من قبل برنامج " ليالينا 
عربية"، الذي تبثه القناة األولى التونسية، أن المغرب وتونس 
المشترك والوحدة والتضامن  المصير  يجمع بينهما، كذلك، 

المغاربي.
وأبرز أن العالقات المغربية التونسية، تتميز بالغنى والتعدد، 
وهي عالقات "تاريخية وعريقة"، هذا فضال عن عالقة االرتباط 

الثقافي واالجتماعي.
وبالعودة، فقط، إلى التاريخ الحديث والراهن، أبرز طارق 
أن هذه العالقات "تكاثفت منذ لحظة النضال ضد االستعمار، 
حيث كانت العالقات بين الحركتين الوطنيتين وبين دولتي 

االستقالل قوية".
وقال إن العالقات بين البلدين تتميز، أيضا، "بالكثافة وبتعدد 
اآلليات"، مشيرا إلى اللجنة العليا المشتركة التي تجتمع تحت 

إشراف رئيسي الحكومتين، مذكرا بانعقاد، لحد اآلن، 19 دورة لهذه 
اآللية، مع التطلع إلى الدورة الـ20 .

كما ذكر بوجود لجان أخرى للتشاور السياسي والتفكير االقتصادي 
ولجان تهم عددا كبيرا من قطاعات التعاون الثنائي.

البلدين وعلى  بالزيارات بين  التذكير  المغربي  السفير  ولم يفت 
أعلى مستوى، منها زيارة المغفور له جاللة الملك محمد الخامس 
لتونس سنة 1956، وزيارة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة للمغرب 

سنتي 1957 
و1958، وزيارة المغفور له جاللة الملك الحسن الثاني ثم زيارة 

جاللة الملك محمد السادس لتونس عام 2014.
التنموي  النموذج  إلى  المغربي  السفير  تطرق  آخر  سياق  وفي 
الدورة  افتتاح  الملك خالل  مذكرا بخطاب جاللة  الجديد،  المغربي 
التشريعية سنة 2017، الذي أكد فيه جاللته على ضرورة إعادة النظر 
في النموذج التنموي، بالرغم من التقدم االقتصادي الذي يعرفه المغرب.
وذكر بدعوة جاللة الملك كل الفاعلين المؤسساتيين إلى التفكير 

في نموذج تنموي جديد، وهي الدعوة التي ستتكرر بعد ذلك، حيث 
سيتم تعيين لجنة في نونبر 2019 لالشتغال على هذا النموذج، والتي 
قدمت لجاللته تقريرا مفصال لخالصاتها بعد سنتين من االشتغال.

فكرة   " الجديد هو  التنموي  النموذج  إن  المغربي  السفير  وقال 
وثقافة ومشروع وتمرين في المنهج"، موضحا أنه "تمرين يعتمد 
على منهجية الحوار والقرب والمشاركة واإلنصات والتداول"، وهو 
تمرين كذلك في التفكير العمومي االستراتيجي الذي يقارب أفقا زمنيا 
يوجد ما بين الزمن القصير لالنتخابات والواليات الحكومية، وما 

بين الزمن الممتد والطويل للمشروع المجتمعي".
وأبرز أن هذا األفق هو "الذي يعطي لوجود األمة معنى، ويعطي 
اللتفاف المجموعة الوطنية حول أهداف، دقيقة مرسومة، القدرة على 

التعبئة المجتمعية ".
طموح ومستقبلي، ومرجعية جديدة  وأضاف أن هذا النموذج " 
للسياسات، وطريقة جديدة للعمل العمومي"، مشيرا إلى أنه يشتغل 
على محاور استراتيجية كبرى، قائمة على التقدم االقتصادي، وتعزيز 

وتثمين العنصر البشري، وعلى اإلدماج المجالي واالجتماعي".

واعتبر أن هذا النموذج هو "نوع من األهداف العامة التي 
ترسم لألمة إطارا للعمل" و" اختبار للتفكير العمومي وللذكاء 
الجماعي"، الذي يجعل المجموعة الوطنية تبحث عن أجوبة 
على األسئلة التي يطرحها العصر المبني على اإلرباك وعلى 
الاليقين " وعن كيفية تحصين الدولة واالقتصاد والمجتمع .

وذكر باللقاءات التي عقدتها اللجنة طوال سنتين، التي 
كانت اختبارا ومساحة كافية للتداول في األسئلة التي يطرحها 
المغاربة بكل حرية، مع مسؤولي األحزاب والبرلمانيين ومع 

المنتخبين والشباب.
من جهته تحدث اإلعالمي التونسي، سفيان بن فرحات، 
خالل هذه الحلقة، التي خصصت للفن المغربي والتي قدمت 
فيها وصالت غنائية مغربية بأصوات تونسية، عن المغرب، 

معتبرا أن المملكة تتميز بالمزج بين "األصالة والتفتح".
استضاف  الذي  البرنامج  خالل  له  حديث  في  وأوضــح 
المجتمع  أن  بعد،  عن  اإلدريسي  حياة  المغربية  الفنانة 
أنه  كما  القدم،  في  وضارب  جدا  أصيل  "مجتمع  المغربي 

مجتمع حداثي متفتح بشكل كبير جدا".
المتميزة  العالقة  بالملكية، وكذا  المغاربة  وأبرز اإلعالمي تعلق 
بين الشعب والعرش، وبمحافظة المغاربة على "استمرار مؤسسات 

مهمة جدا، مثل البيعة وإمارة المؤمنين".
"عالقات  بأنها  ذكر  والمغرب،  تونس  بين  العالقات  وبخصوص 
قديمة جدا ، مشيرا في هذا السياق على سبيل المثال، إلى فاطمة 
الفهرية، المشهورة بين فاس والقيروان، والتي شيدت جامع القرويين 

وهي من أقدم الجامعات في العالم.
وتحدث عن المغرب الجميل وعوالمه السحرية ومدنه الكبرى، التي 

تتميز كل واحدة منها بخصوصيات.
وبنوع من النوستالجيا تحدث عن حب التونسيين لفنانين مغاربة 
قاسم  بن  والمعطي  الدكالي  الوهاب  وعبد  الزاهر  أمثال حميد  من 
ونعيمة سميح ومجموعات ناس الغيوان وجيل جياللة وموسيقى 

كناوة، مبرزا أن المغرب هو بلد "غبطة الجوار وغبطة المحبة".

ح�شن طارق: بين تون�س والمغرب اإرث ح�شاري يعطي للعالقات المتميزة 
طاقة في اأفق بناء عالقة و�شراكة ا�شتراتيجية قوية ونموذجية

 عبد النبي املساوي

أجور  تأخر  مشكل  حول  القائم  الجدل  ظل  في 
ومستحقات العاملين في المجال التربوي الخاص 
بالعمل الجمعوي المتخصص في رعاية وتمدرس 
األطفال المعاقين ذهنيا، والذي أدى إلى توقف هذه 
الفئة عن التدريس وخوض وقفات احتجاجية، لعدم 
توصلهم بمستحقاتهم لمدة تزيد عن سبعة أشهر، 
الشيء الذي خلق استياء وارتباكا كبيرين في صفوف 
أسر األطفال، وخاصة بالنسبة لألمهات العامالت أو 
الموظفات، وكذلك بالنسبة لآلباء الذين باتوا في حيرة 
من أمرهم، مما جعل هذه األسر تنضم الحتجاجات 
األطر التربوية والتعليمية والعاملين بالمؤسسات 

التي يستفيد منها أبناؤهم.
إن يوما واحدا مع طفل معاق ذهنيا يتطلب صبرا 
العناصر  تقضيه  دراسي  بموسم  بالك  فما  كبيرا، 
التربوية مع هؤالء األطفال الذين يحتاجون لرعاية 
خاصة، علما أن هناك من األسر من لديه طفالن أو 

ثالثة، تقول إحدى األمهات.
وفي هذا السياق دعت األطر التربوية والعاملين 
في هذا الميدان المسؤولين إلى تحمل مسؤوليتهم، 
في  سنة  كل  تتخبط  الفئة  هذه  تظل  أن  يعقل  فال 

نفس المشاكل المتمثل في تأخر صرف األجور لمدد 
طويلة الشيء الذي يؤثر سلبا على حياتهم اليومية 

والمعيشية ويغرقهم في ديون كبيرة.
التربويين  من  فئة  أجــور  صــرف  تأخر  أن  كما 
والمكاتب  القائمين  يضع  المجال،  في  والعاملين 
المسيرة لمثل هذه الجمعيات في تشنج دائم معهم.  
 وفي هذا الصدد أكد علي رضوان، رئيس جمعية 
آباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء أن هناك 
وعدا بصرف الدعم قصد تمكين األطر والمستخدمين 
من أجورهم مما يعني حال وقتيا لمشكل هيكلي مزمن.
 وأضاف أن مقاربة هذا المشكل الهيكلي يقتضي 
حوارا مباشرا مع وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي 
واألسرة باعتبارها الوصية على التعاون الوطني، 
قصد  بها  اللقاء  طلب  مع  منها  إيجابيا  وتفاعال 
بسط  تفاصيل كل اإلكراهات واالنتظارات والتداول 
في المشاكل التي كادت أن تهدد استمرارية تقديم 
على  الدستور  نص  المجتمع  من  لفئة  الخدمات 
واالجتماعية  الصحية  والرعاية  التعليم  في  حقها 
لفئة هشة تتكون من أطفال يعانون أقصى درجات 
»التوحد والدهان  الثالث  الذهنية بشعبها  اإلعاقة 

والتثلت الصبغي ».
 وأضاف رئيس جمعية آباء وأصدقاء المعاقين 

ذهنيا أن »الحكامة تؤكد أن  الحلول الوقتية ال تصمد 
أمام مشكل هيكلي قائم من تجلياته عدم توافق الزمن 
المدرسي مع الزمن المالي حيث نتج عنه تأخر صرف 
خلق  وبالتالي  سنة،  كل  للتمدرس  السنوي  الدعم 
ارتباك وخلل في التسيير واحتقان اجتماعي مثل 
ما وقع هذه الموسم حيث أن األطر والمستخدمين 
لم يتوصلوا بأجرهم لما يفوق 8 أشهر ولوال وطنية 
مكتب الجمعية وأطرها ومستخدميها وأسر األطفال 
المدرسي  الدخول  تحديات  مواجهة  استطعنا  لما 

الحالي« .
 وزاد علي رضوان قائال  » إن الشراكة التي تربط 
الوزارة بالجمعية تقتضي من الوزيرة تخصيص حيز 
من وقتها لجمعية تعتبر من الجمعيات الرائدة في 
تدبير ملف اإلعاقة الذهنية، معروفة بحسن تدبيرها 
للمقاربة  تجسيدا  والدولي،  الوطني  وإشعاعها 
التشاركية المنصوص عليها دستوريا والمسطرة 
التي  التدبير  خارطة  وفي  الحكومي  البرنامج  في 

اعتمدتها الوزارة ».
 وأوضح المتحدث أن الجمعية راسلت الوزيرة 
في هذا الصدد وآخرها الرسالة المؤرخة في 04 ماي 
2022، والتي تم االلتماس بواسطتها من الوزيرة 
التعرف  قصد  الجمعية  لوفد  استقبال  تخصيص 

لشؤون  وتدبيرها  وصحيا  تربويا  خدماتها  على 
من  وأسرهم  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  مئات 
جهة، ومقاربة وضعها الحالي بما يضمن استمرار 

وديمومة هذه الخدمات. 
 وأعرب علي رضوان عن أمله بأن تأخذ الوزيرة 
الرسالة  في  الــواردة  الحيثيات  كل  االعتبار  بعين 
المذكورة من أجل تلبية المطلوب وفي مقدمتها الوزن 
االعتباري للجمعية من حيث إنها حاصلة على صفة 
المنفعة العامة )مرسوم 2/89/651 ( ولها حضور 
وإشعاع دولي وتم تتويجها بجائزة األمير محمد بن 
فهد العالمية ألفضل عمل خيري في الوطن العربي 
التي   ،)  2020  –   2019  ( الثانية  دورتها  برسم 
تسلمتها من المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة 
لجامعة الدول العربية حيث تم التأكيد بالمناسبة أنها 
تشكل حافزا لالرتقاء بأداء عملنا الجمعوي ومفخرة 
ألطرنا ومستخدمينا من جهة، ومن جهة أخرى أبرزنا 
للوفود العربية والدولية الجهود الحثيثة للمغرب 
من أجل تمكين هذه الفئة من المجتمع من حقوقها 
كاملة في التربية والصحة واإلدماج تفعيال للدستور 
وللمواثيق الدولية وتنفيذا لتعليمات جاللة الملك 
محمد السادس، الذي ما فتئ يوليها رعايته وعطفه 

منذ توليه العرش.

جمعية اآباء واأ�شدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البي�شاء تطالب بحل 
دائم لم�شكل �شرف الدعم وتدعو الوزارة اإلى مقاربة ت�شاركية
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عماد عادل

الفصل  خالل  للمغرب،  الطاقية  الفاتورة  ارتفعت 
درهم  مليار   13 من  بأزيد  الجاري،  العام  من  األول 
درهم  مليار   28 األخير  مارس  نهاية  في  فاقت  بعدما 
العام  من  التاريخ  نفس  في  درهم  مليار   15 عوض 

السابق، مسجلة بذلك زيادة معدلها 41 في املائة.
مشتريات  أن  الصرف  مكتب  بيانات  آخر  وكشفت 
املائة  الغازوال والفيول قفزت ب87.3 في  املغرب من 
حيث انتقلت من 7 مليار درهم في مارس 2021 إلى 
نحو 13.3 مليار درهم في مارس 2022 كما ارتفعت 
أنواع  وباقي  البترول  غاز  من  املغرب  واردات  قيمة 
مليار   4.6 إلى  لتصل  املائة  في   86.7 بنحو  الوقود 
درهم عوض 1.9 مليار درهم بني الفترتني. وفي ذات 
االتجاه كلفت الزيوت واملحروقات املشابهة أكثر من 6 

مليار درهم بدل 2.3 مليار درهم قبل عام.
سلة  تفاقم  بفعل  للبالد  التجاري  امليزان  وتضرر 

األول  الفصل  شهد  حيث  الصادرات  مقابل  الواردات 
املغرب  مشتريات  معظم  في  زيادة  الجاري  العام  من 
ترتفع  الواردات  فاتورة  جعل  ما  وهو  الخارجية، 
العام  من  األول  الفصل  مع  مقارنة  درهم  مليار  ب42 
السابق في حني أن الصادرات لم ترتفع سوى ب 22.5 
في   43 التجاري ب  العجز  ما عمق  درهم وهو  مليار 
املائة مقارنة مع وضعه خالل نفس الفترة من السنة 

السابقة.
بشكل  يعود  بدأ  الذي  االنتعاش  من  الرغم  وعلى 
تحسن  بفضل  الوطني،  االقتصاد  لشرايني  تدريجي 
فإن   ،2022 خالل  الوطنية  التصدير  محركات  أداء 
ارتفاع قيمة املواد األولية واملحروقات بسبب تداعيات 
العجز  تفاقم  في  تسبب  األوكرانية   الروسية  الحرب 
التجاري للبالد الذي وصل إلى نحو 65.5 مليار درهم.

وزادت كلفة مشتريات املغرب من املواد االستهالكية 
مليار   29.8 بدل  درهم  مليار   32.3 لتقارب  الجاهزة 
من  املغاربة  مشتريات  ارتفعت  كما  عام،   قبل  درهم 
مواد التجهيز التي كلفت خالل الفصل األول من العام 

ماليير   29.8 بدل  درهم  مليار   34 من  أزيد  الجاري 
درهم سنة من قبل.

الدولية  األسواق  في  القمح  أسعار  الرتفاع  وكان 
بسبب األزمة الروسية األوكرانية، انعكاس قوي على 
الفاتورة  عبء  تفاقم  حيث  للمغرب  التجاري  امليزان 
الغذائية التي ارتفعت ب 4 مليار درهم، ما رفع قيمة 
مشتريات الغذاء إلى قرابة 20.2 مليار درهم، متأثرة 
األسواق  في  عموما  والحبوب  القمح  أسعار  بارتفاع 
الدولية ما تسبب في زيادة فاتورة القمح ب 11.4 في 

املائة حيث كلفت وحدها 5 ماليير درهم. 
وعلى مستوى الصادرات سجلت صناعة السيارات 
ارتفاعا بنسبة 7 في املائة مقارنة مع نفس الفترة من 
عام 2021، محققة مبيعات خارجية تناهز 23.4 مليار 
في  ومشتقاته  الفوسفاط  صادرات  جاءت  فيما  درهم 
القيمة، والتي سجلت بدورها  الصف األول من حيث 
 24.5 قرابة  إلى  لتصل  املائة  في   82 معدله  ارتفاعا 
مليار درهم عوض 13.4 مليار درهم سنة من قبل. أي 

ما يعادل 11.10 مليار درهم كفرق إضافي.

واردات الطاقة قفزت اإىل 28 مليار درهم وفاتورة الغذاء فاقت 20 مليار درهم

طالبوا بفتح تحقيق موسع وتصحيح االختالالت ووقف ترهيب المهنيين الرافضين لسوء التسيير

فيدراليو ال�سحة بالداخلة ينتقدون احتكار من�سب امل�سوؤولية لأكرث من 11 �سنة
وحيد مبارك

بالداخلة  الصحة  فيدراليو  نّدد 
السليم  وغير  املعتل  الصحي  بالوضع 
بني  من  والذي  املنطقة،  تعيشه  الذي 
منصب  احتكار  استمرار  عناوينه 
مسؤولية تدبير القطاع ملدة تتجاوز 11 
يوحي  ملموس  أثر  أي  غياب  في  سنة، 
بوجود إرادة ودينامية إدارية ورغبة في 
خدماتها،  وبتجويد  باملنظومة  النهوض 
بالرغم من الجهود التي تبذلها الشغيلة 
الصحية، وفقا لتصريح مصدر نقابي لـ 
»االتحاد االشتراكي«، الذي أّكد أن انتقاد 
تصحيح  أجل  من  السلبية  املمارسات 
هؤالء  غضب  يجّر  أمرا  بات  االختالالت 
يجدون  الذين  املنتقدين  على  املسؤولني 

أنفسهم عرضة لكل أشكال التضييق.
وأكد املكتب الجهوي للنقابة الوطنية 
الذهب،  بوادي  العمومية  للصحة 
العضو املؤسس للفيدرالية الديمقراطية 

»جهة  بـ  الصحية  الشغيلة  أن  للشغل، 
من  سئمت  الذهب«،  وادي  الداخلة 
الفاضحة  واالختالالت  املزرية  األوضاع 
التسيير،  يعرفها  التي  والعشوائية 
مبرزا أن هذا الوضع دفع بأعضاء املكتب 
الجهوي لتسليم ملف متكامل عن الوضع 
الصحة  لوزير  املنطقة  في  الصحي 
له  زيارة  خالل  االجتماعية  والحماية 
بشكل  الوضع  ملتابعة  ودعوته  للمنطقة، 
شخصي ألن املسؤولني الجهويني قاموا 
بإغالق أبواب الحوار االجتماعي جهويا 
بالغ  وصفها  مقاربة،  في  النقابات  مع 
النقابة بـ »األحادية التي تتخللها قرارات 
تحّد  وفي  فاضحة،  وارتجالية  عشوائية 
واملذكرات  والقرارات  القوانني  لجميع 

الوزارية وأحكام دستور اململكة«.
باملنطقة  الصحة  فيدراليو  وانتقد 
بعد  املسؤول  غير  املسؤولني  فعل  رد 
التي  والكيفية  الوزير،  مع  التواصل 
هذه  من  الغضب  عن  التعبير  بها  تم 
قواعد  كل  عن  تخرج  والتي  الخطوة، 
تقتضيه  وما  والكياسة  اإلدارية  اللياقة 

لتأكيد  وفقا  ومهنيا،  أخالقيا  املسؤولية 
على  شدد  الذي  للجريدة،  نقابي  مصدر 
السلوكات  بكل  يندد  النقابي  املكتب  أن 
الشغيلة  استهدفت  التي  والتصرفات 
فيه  يهتم  لم  الذي  الوقت  في  الصحية، 
باملنطقة  الصحي  الشأن  على  القائمون 
املزرية  وبالوضعية  الخدمات  بتردي 
»عناء«  أنفسهم  يكلفوا  ولم  للمهنيني، 

العالج  لعرض  جهوي  مخطط  تحضير 
 ،34.09 اإلطار  القانون  عليه  نّص  الذي 
التخطيط،  أشكال  كل  تغيب  إذ  نموذجا، 
كل  مع  ارتجالية واضحة  مقابل حضور 
أزمة. وأبرز املتحدث أن من عالمات سوء 
التسيير االكتفاء بتغيير اسم املستشفى 
من إقليمي إلى جهوي، في غياب كل ما 
والرفع  وتجويدها  خدماته  تطوير  يهم 

بالنسبة  األمر  ونفس  مردوديتها،  من 
التسيير  وأقطاب  االستيعابية  للطاقة 
مقابل  واملجالس،  واللجان  والهيئات 
وعرض  الجدران  طالء  على  االقتصار 
رفيع  مسؤول  لكل  تقديمها  يتم  معدات 
عند زيارته للمؤسسات الصحية بالجهة 

التي تختفي برحيله.
للنقابة  النقابي  املكتب  وطالب 
بفتح  العمومية  للصحة  الوطنية 
كل  على  للوقوف  ومعمق  شامل  تحقيق 
على  املنطقة  تعرفها  التي  االختالالت 
من  يلزم  ما  واتخاذ  الصحي  املستوى 
إجراءات لتصحيح هذه الوضعية، مثمنا 
رغم  الصحية  للشغيلة  الجاد  العمل 
في  ومنّوها  املزرية،  االشتغال  ظروف 
نفس الوقت بجميع األصوات والضمائر 
الحية التي لها غيرة على القطاع والتي 
االختالالت  وجه  في  الوقوف  حاولت 
وفضح سوء التسيير، منددا بالتضييق 
وبالحجر على الحريات النقابية وبإغالق 
باب الحوار مع ممثلي النقابات التي هي 

شريك اجتماعي بقوة القانون.  

جناح كبري »للقن�سلية املتنقلة« ل�سالح مغاربة فرن�سا مبدينة ران�س
رانس- يوسف لهاللي

شهدت القنصلية املتنقلة التي نظمت 
بمدينة رانس، يوم السبت 7 ماي، نجاحا 
القياسي  التوافد  خالل  من  وذلك  كبيرا، 
هذا  ويعود  باملنطقة،  القاطنني  للمغاربة 
فيلموبل  قنصل  حسب  الكبير،  اإلقبال 

)ضاحية شرق باريس( صباح 
خروج  أول  »باعتباره  البشير  ايت 
بعد الجائحة، وكذلك إلى اقتراب العطلة 
الصيفية، التي تصادف هذه السنة إعادة 
بعد  اسبانيا  مع  البحرية  الحدود  فتح 
سنتني من اإلغالق، والرفع الجزئي للقيود 
الصحية التي فرضتها جائحة كورونا«. 

جوازات  على  الكبير  الطلب  وحول 
السفر بالقنصلية أضافت » إن اإلجراءات 
جعلت  الجائحة  رافقت  التي  االحترازية 
العديد من املواطنني يتأخرون في تجديد 
وهذه  السفر.«  جواز  خاصة  وثائقهم 
»تدخل  املتنقلة  القنصلية  أي  العملية 
الخارجية  الشؤون  وزارة  عمل  إطار  في 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
اإلدارية من  بالخارج في تقريب املصالح 

مغاربة العالم« تقول املتحدثة.

على  العملية  هذه  تسهيل  وقصد 
برانس  املقيمة  املغربية  الجالية  أفراد 
ومنطقة المارن شرق باريس، تمت تعبئة 
املهمة حسب  لهذه  القنصلية  كل موظفي 
تجاوبا  لقيت  العملية  وهذه  القنصل، 
كبيرا باملنطقة، والتي تجنب املستفيدين 
مقر  باريس  ضاحية  إلى  التنقل  عناء 

قنصلية فيلموبل.
مختلف  تقديم  املناسبة،  بهذه  وتم 
الوثائق  كتجديد  القنصلية  الخدمات 
الوطنية،  التعريف  )بطاقات  الرسمية 
العقود  املدنية،  الحالة  الجوازات، 

العدلية... إلخ(.
االستثنائي  الحضور  هذا  وحول 
الخالق  للمغاربة بهذه املنطقة يقول عبد 
الرياحي، رئيس جمعية اوريزون برانس 
توقف  هو  األول  لسببني:  يعود  »ذلك  إن 
املغاربة عن تجديد وثائق السفر، بسبب 
الجائحة، وهي نفس الظاهرة التي تعرفها 
الجواز  تجديد  بها  يتطلب  التي  فرنسا، 
تقريبا،  املوعد  على  للحصول  شهرين 
والسبب الثاني هو التكلفة والوقت، حيث 
أن الجميع يريد االستفادة من القنصلية 
بتكلفة  اإلدارية  أغراضه  لقضاء  املتنقلة 

أقل.«
املتنقلة  القنصلية  هذه  أن  وأضاف 
واشتغل  النظير،  منقطع  حضورا  لقيت 
طاقمها بإشراف السيدة القنصل حوالي 
مقررا  كان  فقد  متواصلة،  ساعة   14
لكن  اليوم،  طيلة  مستفيد   400 حضور 
جعل  ما  وهو  مواطن،   1500 استفاد 
حتى  العمل  في  يستمر  القنصلية  طاقم 
التوقف في  22 مساء، بعد أن كان مقررا 

الساعة 17.«
»للقنصلية  العملية  هذه  ونجاح 

معها  املنطقة  مغاربة  وتجاوب  املتنقلة« 
سياسة  مع  اإليجابي  التجاوب  يعكس 
والتي  القنصلية،  تنهجها  التي  القرب 
طورت أداءها من خالل املواعيد عن بعد، 
والتوفر على موقع يتضمن كل املعلومات 
حول إنجاز الوثائق اإلدارية. وهو تطور 
رقمي يواكب التحول الذي تعرفه الجالية 
أجياال  تشهد  التي  بالخارج  املغربية 

جديدة نشأت وترعرعت ببلدان اإلقامة.
حتى  املغربية  الوثائق  على  واإلقبال 
إلى  يعود  مزدوجة  جنسية  لهم  للذين 

كانت  حيث  الجائحة  فترة  في  أهميتها 
وجه  في  فقط  مفتوحة  املغربية  الحدود 
حاملي الوثائق املغربية بالنسبة للحاالت 
املستفيدين  بعض  توتر  ورغم  القاهرة. 
املهم  للعدد  نظرا  العملية،  هذه  أثناء  
للحضور أو رغبة البعض  في الحصول 
حتى  وبسرعة  اإلدارية  أوراقهم  على  
املطلوبة،  الوثائق  على  توفرهم  عدم  عند 
في  كان  اإلداري  القنصلية  طاقم  فإن 
بمهنية،  الحاالت  هذه  تدبير  مستوى 

 يقول عبد الخالق الرياحي. 
كما شكلت هذه القنصلية املتنقلة مناسبة 
ايت  صباح  العام،  للقنصل  بالنسبة 
ممثلي  مختلف  مع  للتواصل  البشير، 
املدينة  بهذه  املغربي  الجمعوي  النسيج 
برانس  املغاربيني  العمال  جمعية  سواء 
ورئيسها محمد الحداوي، والتي ساهمت 
القنصلية  لهذه  املحلي  التنظيم  في 
الثقافية  »اوريزون«  جميعة  أو  املتنقلة، 
الرياحي،  الخالق  عبد  يترأسها  التي 
وجمعية  املغربية،  بالثقافة  تعني  والتي 
املرجاني  حميد  يترأسها  التي  »سيام« 
الجدد  املهاجرين  بقضايا  تعني  التي 
في  وتساهم  الخصوص  على  والشبان 

دعم هذه الفئة من املقيمني.

ومن  القمع  مناهضة  جبهة  نددت 
أحزاب  تكتل  وهي  الحريات،  أجل 
الذي  الترهيب«  »مناخ  بـ  وجمعيات، 
وأماكن  القطاعات  من  العديد  يسود 

العمل في الجزائر.
األحزاب  من  التكتل  هذا  وعبر 
في  والفاعلني  والنشطاء  والجمعيات 
الحراك في إعالن عن أسفه من »وصول 
إلى مستوى  االعتداءات على الحريات 

غير مسبوق في الجزائر«.
وقالت الجبهة »لم تسلم أي منطقة: 
احتياطي،  وحبس  قضائية،  متابعات 
باإلضافة إلى أحكام، بالجملة، بالحبس 

النافذ ».
تعج  »السجون  أن  وأضافت 
إبداء  ملجرد  املحبوسني  باملواطنني 
سياسي  موقف  اتخاذ  أو  رأيهم، 

منتقد«.
املنطق  فإن  اإلعالن،  وبحسب 
والقاسي«،  »العنيد  للسلطة،  القمعي 

في  بأكمله  شعب  »إغراق  يريد 
التبعية  على  وإجباره  رهيب،  صمت 

والخضوع للسلطة العمومية«.
»السجون  أن  إلى  كذلك  وأشارت 
التي  الوحيدة  واملحاكم ليست األماكن 
الجبهة،  تؤكد  بل،  االضطهاد«،  تعرف 

ينتشر أيضا »في أماكن العمل«.
بجاية  بجامعة  تم  أنه  وذكرت 
تعسفي  بشكل  مدرسني  ثالثة  »فصل 
موظفني  »توقيف  تم  كما  عملهم«  من 
»يتابع«  بينما  آخرين«،  نقابيني 

آخرون.

وعبرت الجبهة عن أسفها من كون 
قاس  والترهيب  الرعب  من  املناخ  هذا 
املنع  خالل  من  الثقافة  قطاع  أيضا 
عيش  بسيدي  الكتاب  ملعرض  األخير 
بجامعة  والكتاب  العلماء  ومؤتمرات   ،

بجاية وباملؤسسات الثقافية«.
الجزائري  الشعب  أن  على  وشددت 
سلبي،  تحمل  في  يستمر  أال  »يجب 
االعتداء  لهذا  محتوم،  قدر  وكأنه 

الخطير على كرامة اإلنسان«.
وبالنسبة للجبهة فإنه من »واجب« 
استعادة  في  »االنخراط  الجميع 
حقوقنا وحرياتنا، وفضاءاتنا للتعبير، 
العديد  بسبب  انتهكت  التي  وكرامتنا 
إلى  نتحملها  زلنا  ما  التي  املظالم  من 

أجل غير مسمى«.
ونشاط  »وجود  أن  من  وحذرت 
والتجمعات  والجمعيات  األحزاب 
متزايد،  وبشكل  أضحى  الثقافية 
القوية  »الضغوط  بسبب  املحك«  على 

عليها  تمارس  التي  واملتواصلة« 
»بهدف وأد أي شكل من أشكال املقاومة 

في املجتمع .«
عنها  أعلن  التي  الجبهة،  وحددت 
سنة 2021 من قبل قوى ميثاق البديل 
القمع  »محاربة  أهداف  الديموقراطي، 
القوانني  و«إلغاء  أشكاله«  بجميع 
مكرر«،   87 املادة  سيما  ال  القمعية، 
السياسيني  املعتقلني  عن  و«اإلفراج 
الفعلي  و«التكريس   « الرأي  ومعتقلي 

لجميع الحريات«.
لإلفراج  الوطنية  اللجنة  وبحسب 
شخصا،   260 فإن  املعتقلني،  عن 
متهمني بتهم منها املساس بأمن الدولة 
تخريبية،  وأعمال  الترابية  والوحدة 
الجزائرية  السجون  في  يقبعون حاليا 

في ظروف كارثية .
ويتابع معظم هؤالء ملجرد تعبيرهم 
عن آرائهم، ال سيما من خالل منشورات 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.

الحدودية  بوبكر  سيدي  منطقة  تعيش 
ساخن،  صفيح  على  جرادة  إقليم  إلى  املنتمية 
منذ أول أمس األحد 8 ماي، إثر نجاح أكثر من 
اقتحام  في  الجماعة  أربعني شخصا من ساكنة 
إحدى  أعماق  إلى  والنزول  العالي  السياج 
سمع  وعندما  بها،  لالعتصام  »الساندريات« 
السكان الخبر هرعوا نساء ورجاال شيبا وشبانا 
من  السلطات  حضرت  كما  املعتصمني،  ملؤازرة 
إال  وقوات مسلحة  دائرة وجمارك  ورئيس  قائد 
أن املعتصمني أصروا على عدم  فتح أي حوار، 
حيث جاء على لسان أحدهم :« شحال وا عدتونا 
ومدرتونا تا حل واالن مابغينا ال عمالة ال والية 

...بغينا الرباط تحضر«.!
دفعت  التي  واألسباب  يجري  عما  وللتعبير 
هؤالء إلى اتخاذ هذه الخطوة املغامرة قال أحد 
اعباداهلل عندي بنية رضيعة واهلل إال  السكان: 
...ليقاطعه  حليب  قطرة  مشربت  يومني  هادي 
آخر: واهلل مالقيت باش ندير تحليالت المي لي 
راها فلفراش تستنا رحمة ربي.....وحسب بعض 
الشبان فإن عدد املعتصمني قد ارتفع وينتظر أن 
يرتفع أكثر حيث سيلتحق أبناء بلدية تويسيت 
مفتوحة  األمور  وستبقى  باملعتصمني  املجاورة 

على جميع االحتماالت .
حيز  فيه  الجديد  التنموي  النموذج  »قالك 
 ، والو«  ...مشفنا  القروي  العالم  لتنمية  كبير 
يواصل  أنه  يبدو  الذي  الشبان  أحد  عبر  هكذا 
دراسته بجامعة محمد األول بوجدة وأردف قائال 
املرابطون  الجاللة  صاحب  رعايا  أيضا....نعم 
ضرب  إذا  الحر  واملغربي  يهانون  الحدود  على 
يدير  يقدر  بطنه  على  يطبطب  وهو  كرامته  في 
إشارة  في  بلعوها«  لبوسطة  ....تا  حاجة  أي 
لتجبر  مؤسستها  أقفلت  التي  بنك«  »بريد  إلى 
تويسيت  أو  وجدة  إلى  التنقل  على  املواطنني 
وبهذه  منهم،  الكهول  خاصة  أغراضهم  لقضاء 
عنها  نزعت  الشاب،  عبر  كما  الرعناء،  الخطوة 

صفة املؤسسة املواطنة .

 بعد نجاح 40 شخصا في اقتحام 
السياج والنزول إلى إحدى »الساندريات« 

لالعتصام بها

منطقة �سيدي بوبكر احلدودية 
على �سفيح �ساخن

اجلزائر: جبهة مناه�سة القمع تدين »الرتهيب« ال�سائد يف عدة قطاعات

لهيب أسعار النفط يرفع مشتريات الغازوال في المغرب بـ 87.3   %

األهلي يضغط من أجل ملعب 
محايد لنهائي دوري األبطال

  
األحد،  يوم  المصري خطابًا  األهلي  النادي  أرسل 
إلى رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، يطلب 
فيه إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في 
دولة محايدة، بعيدا عن الفرق األربعة التي تتسابق 

في الدور قبل النهائي للبطولة.
اإلفريقي  االتحاد  أن  األخيرة  الفترة  في  وت��ردد 
بصدد منح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء حق 

استضافة المباراة النهائية. 
واقترب فريقا األهلي المصري والوداد البيضاوي 
من التأهل للمباراة النهائية، بعدما فاز الفريق المصري 
الجزائري  وفاق سطيف  على ضيفه  نظيفة  برباعية 
في مباراة الذهاب، فيما فاز الوداد على مضيفه بترو 

أتلتيكو األنغولي 3 – 1.
بتوقيع محمود  الممهور  في خطابه  األهلي  وذكر 
الخطيب، رئيس النادي ونشره على موقعه الرسمي 
الدولة  لم يعلن عن  »كاف«  يوم األحد، أنه نظرًا ألن 
التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري األبطال 
حتى اآلن، وهو األمر الذي كان ينتظر الجميع اإلعالن 
عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد 
الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط، وهي التي تتبارى 

حاليا في الدور قبل النهائي للبطولة.
وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ 
الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، 
ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي 
في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف اآلخر، 

خاصة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.
عدالة  في  الكبيرة  ثقته  على  األهلي  النادي  وأكد 
االتحاد األفريقي وإدارة األمور باحترافية بما يحفظ 

حقوق الفرق األربعة.

التعادل السلبي يحسم 
مواجهة الشباب السالمي 

ومولودية وجدة
حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت فريق 
الشباب الرياضي السالمي ومولودية وجدة، يوم األحد 
على أرضية الملعب البلدي لبرشيد، برسم الدورة 23 

من البطولة الوطنية االحترافية لكرة القدم.
وعقب هذه النتيجة، احتل فريق الشباب الرياضي 
30 نقطة، فيما جاء  السالمي المركز الثامن برصيد 
مولودية وجدة في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وخالل الدورة المقبلة، سيحل الشباب السالمي ضيفا 
على الفتح الرياضي، فيما سيستقبل مولودية وجدة 

جاره نهضة بركان.

العرباوي يفوز بالجائزة 
الكبرى لكوتونو بطواف 

بنين الدولي  
فاز الدراج المغربي عادل العرباوي بالجائزة الكبرى 
لكوتونو 2022، المدرجة ضمن النسخة 17 من طواف 
بنين الدولي للدرجات، التي جرت يوم األحد في مدار 

مغلق شمل 12 لفة على مسافة 105.24 كلم.
وانتزع العرباوي لقب هذه المسابقة بعد احتالله 
المركز األول، حيث قطع المسافة في ظرف ساعتين و 
28 دقيقة و 12 ثانية بسرعة بلغت 42.729 كلم في 
الساعة، متقدما على األلماني مارسيل بيشاجز، الذي 
حل ثانيا ليتوج بالنسخة 17 من هذا الطواف، فيما 
جاء المغربي أشرف الدغمي في الرتبة الثالثة للجائزة 

الكبرى لكوتونو 2022 .
بنين  طواف  من   17 النسخة  منافسات  وشهدت 
حضورا وازنا لعدد من المنتخبات األوربية و اإلفريقية 

من بينها المغرب.
و يتعلق األمر بدراجين مثلوا كال من جنوب إفريقيا، 
نيجيريا،  الكاميرون،  ديفوار،  كوت  فاسو،  بوركينا 
مالي، الطوغو، بلجيكا، هولندا، فرنسا، ألمانيا والبلد 

المضيف البنين.
وضمت الئحة المنتخب الوطني المتسابقين منير 
مخشون من جمعية نجاح سوس، وكمال محروك من 
جمعية أسود مراكش، والحسين الصباحي من جمعية 
البوغاز طنجة، وعادل العرباوي من جمعية دراجات 
خريبكة، وأشرف الدغمي من الكوكب المراكشي، ومنير 

األزهري من االتحاد البيضاوي.
وتوزع الطواف، الذي بلغت مسافته اإلجمالية ما 

يقارب 750 كلم، على خمس مراحل.

استقبلت شباك نهضة بركان هدفا قاتال في األنفاس األخيرة 
األحد،  أمس  أول  مازيمبي«، مساء  »تي بي  أمام  مباراته  من 
الكونفدرالية  كأس  نهائي  نصف  ذهاب  ضمن  بلوبومباشي، 

اإلفريقية لكرة القدم.
المسابقة  ه��ذه  في  الديمقراطية  الكونغو  ممثل  وانتظر 

لهزم القارية حتى الدقيقة السادسة من الوقت  ال��ض��ائ��ع  ب���دل 
الحمياني،  حمزة  البركاني  في ال����������ذي ت���أل���ق ال��ح��ارس 

هذه المواجهة، وأنقذ فريقه من عدة محاوالت.
بلقبه  التتويج  إلى  يتطلع  الذي  البرتقالي،  الفريق  وراهن 
الثاني في هذه المسابقة، بعد األول الذي حققه في سنة 2020، 
وكان على حساب بيراميذز المصري، على األداء الدفاعي، من 
خالل إغالق كل المنافذ في وجه العبي الفريق الكونغولي، في 
انتظار الحسم النهائي في بطاقة العبور نهاية األسبوع الجاري 

بالملعب البلدي ببركان.

هذه  في  الرابحة  أوراق��ه  من  عدد  البرتقالي  الفريق  افتقد 
المواجهة، على غرار الموريتاني أداما با وبكر الهاللي ومعاذ 
فكاك، ما أجبر المدرب الكونغولي الديمقراطي فلوران إيبينغي 
على اعتماد النهج الدفاعي، والمراهنة على المحاوالت الخاطفة، 
بغية اقتناص هدف مباغت أو إنهاء المواجهة بتعادل سلبي، 
في  التركيز  فقدان  بسبب  النهاية  في  يتحقق  لم  الرهان  لكن 

اللحظات الحاسمة.
وشكلت عقوبة الكاف للفريق الكونغولي بإجباره على خوض 
المباراة أمام جماهير قليلة، على خلفية األحداث التي رافقت تأهله 
إلى المربع الذهبي على حساب بيراميدز المصري، عامال مساعدا 
للعناصر البركانية، التي امتصت حماس العبي مازيمبي، رغم 
سيطرتهم المطلقة على مجريات اللقاء، كما كان ألداء الحارس 
حمزة الحمياني فضل كبير في عدم سقوط رفاقه بحصة عريضة، 
خاصة وأنه تصدى لكل التسديدات التي أرسلها العبو الفريق 

الكونغولي من خارج منطقة العمليات.
واستمر انكماش العناصر البركانية في الخط الخلفي طيلة 
الجولة الثانية، كما استمر تألق حمزة الحمياني، الذي تصدى 

لرأسية قريبة من كوامي كوفي في الدقيقة 49، تلتها محاولة 
خطيرة، كاد على إثرها يوسفو دايو أن يسكن الكرة في شباك 

فريقه في الدقيقة 58.
وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها األخيرة، سيتمكن الفريق 
الكونغولي من تسجيل هدف االنتصار بواسطة البديل جون 
باكاتا، الذي حول برأسه كرة مقوسة من إتيان مايومبو إلى 

شباك الحمياني )6+90(.
ويراهن أبناء المدرب إيبينغي على التسعين دقيقة المتبقية 
من فصول هذه المواجهة، المقررة يوم األحد المقبل، بالملعب 
البلدي ببركان، من أجل حصد بطاقة التأهل، خاصة وأن هناك 
احتمال كبير الستعادة المصابين، وبالتالي بلوغ النهائي للمرة 

الثالثة في تاريخه بعد دورتي 2019 و 2020. 
وفي لقاء النصف النهائي الثاني، سقط  أهلي طرابلس ببنغازي 

أمام ضيفه أورالندو بايرتس بهدفين نظيفين.
واستفاد الفريق الزائر من خبرة العبيه القارية، واستطاع 
حسم اللقاء في النصف ساعة األولى، رغم السيطرة السلبية 

للفريق الليبي على المجريات.

إبراهيم العماري

 الفريق الربكاين مطالب باستغالل كل الفرص بامليدان

�سقوط 
في اآخر الأنفا�س 

لنه�سة بركان 
اأمام مازيمبي 

والرهان الأكبر 
على لقاء العودة 

ببركان

نصف نهائي كأس الكونفدرالية 
اإلفريقية

الهادي  عبد  أگ��ادي��ر،  حسنية  م��درب  اعتبر 
شباب  أمام  بالميدان،  فريقه  هزيمة  السكيتيوي، 
المحمدية، عن الدورة 23 من الدوري االحترافي، 
بمثابة صفعة كانت منتظرة منذ الدورة السابقة، 
مضيفه  على  وحيد  بهدف  الفريق  انتصار  رغم 

يوسفية برشيد. 
فمنذ هذه المباراة، يقول السكيتيوي، تبين أن 
أن  دون  التهديف  فرص  من  العديد  يخلق  فريقنا 
يتمكن من ترجمتها إلى إصابات. وهذا مشكل ال 

بد من مواجهته.
   وخالل المباراة أمام الفريق الفضالي، والتي 
احتضنها ملعب أدرار مساء أول أمس األحد، كان 
االستحواذ على الكرة، والتفوق في منطقة الوسط 
من نصيب هذا األخير والذي سيتمكن، في حدود 
السبق  على هدف  التوقيع  من  األربعين،  الدقيقة 
والهدف الوحيد في هذه المباراة، من تسديدة مباغثة 

من رجل محمد بولكسوت. 
   وحاول الفريق األگاديري خالل الشوط الثاني 

العودة في المباراة، بخلق العديد من الفرص التي 
كان ورائها كل من يوسف مهري وماليك سيسي 
الذي أضاع فرصة في المتناول. وفي حدود الدقيقة 
61 مد يوسف مهري زميله مرزاق بكرة على طبق 

أضاعها األخير بشكل غريب.
   ويبقى أن نشير في هذه الورقة إلى أن جانب 
التحكيم الذي تزداد خطورة دوره خالل الدورات 
األخيرة. فحكم المباراة طارق المتمني، الذي يبدو 
أنه عين للمرة األولي إلدارة مباراة في قسم الكبار، 

تجاوزته األمور في عدد من المواقف، وأعلن عن 
عدة قرارات في حق الفريقين لم تكن منصفة. كما 
أن العديد من قراراته كانت تساهم بشكل مباشر 
في تكسير إيقاع اللعب، وإهدار زمن المباراة. هذا 
باإلضافة إلى عدم احتساب الوقت الضائع في مباراة 
عرفت العديد من التوقفات ومن مظاهر »الال لعب« .

    
عبد اللطيف البعمراني

حسنية أكادير يسقط بميدانه ألول مرة في مرحلة اإلياب

 الحسنية ينهزم يف حضور منارصيه    تصوير مطيع

حسن صموتي  

احتجاجات  الجعفري  الدين  نور  الحكم  قرارات  أثارت   
مكونات أولمبيك خريبكة، خالل المباراة التي انتهت أول 
أمس األحد بملعب الفوسفاط بالتعادل أمام الفتح الرباطي 

بهدف لمثله لحساب الدورة 23 من الدوري االحترافي.    
  وتسببت هذه القرارات في طرد عبد الصمد وراد، مدرب 
لوصيكا، بعد عدم استساغته عدم إعالن الجعفري عن خطأ 
واضح جراء إسقاط توميسانغ من طرف المهدي الباسل، 
وإعالنه عن ضربة جزاء للفتح أخرجت العبيه من المباراة.    
أولمبيك  كبيرا من طرف مناصري  تعاطفا    ولقي وراد 
خريبكة، إذ اعتبروا طرده قاسيا خاصة أنه يتمتع بأخالق 

عالية.  
 ولجأ الحكم إلى شاشة »الفار« للتأكد من إسقاط الصافي 
من طرف العشير داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78، ليعلن 
عن مواصلة اللعب عوض اإلعالن عن ضربة جزاء ما أثار 

استياء جمهور لوصيكا.  
   ولم ينجح األولمبيك في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، 

في  كابيلو  بواسطة  للتسجيل  كان سباقا  بعدما  بالتعادل،  واكتفى 
الدقيقة 30، قبل أن يعادل الفتح الرياضي النتيجة عن طريق موهوب 

في الدقيقة 61.

  وصد الحارس فرني عدة محاوالت للفتح الرباطي خاصة ضربة 
جزاء، إذ حرم كريم بنعريف من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69.
المباراة  أن  على  أولمبيك خريبكة،  مدافع  بنشريفة،  وليد  وأكد   
كانت صعبة أمام فريق منظم تكتيكيا، إذ نجح الالعبون في تطبيق 

تعليمات المدرب واللعب على نواقص الفتح الرياضي، 
الذين واجهوه في عدة مباريات. 

 وأضاف بنشريفة أن فريقه لعب في ظهر الدفاع المتثاقل 
للفتح الرياضي، ما ساهم في تسجل الهدف األول خالل 
الشوط األول، كما أتيحت محاوالت متعددة من أجل حسم 

النتيجة لم تترجم إلى أهداف.   
  وتابع »كنا نطمح للدفاع عن هدف التقدم، لكن شباكنا 
تلقت هدفا مباغتا في الجولة الثانية من كرة ثابتة، وبفضل 
فرني الذي قدم مردودا جيدا خاصة تصديه لضربة جزاء، 

نجحنا في الظفر بنقطة التعادل.« 
  من جهته اعترف جمال السالمي، مدرب الفتح الرياضي، 
بصعوبة المواجهة  أمام أولمبيك خريبكة، الذي يعيش 
صحوة نتائج في المباريات األخيرة عكس فريقه الذي 

أهدر نقاطا مهمة.  
 وأعلن السالمي أن الفتح الرياضي كان يطمح للعودة 
بثالث نقاط، وإيقاف النزيف وعلى األقل تحقيق التعادل 
الذي تأتى أمام أولمبيك خريبكة، وإن كان فريقه أقرب 

للفوز.    
      وتابع »كنا غائبين في الشوط األول، والذي أقيم 
عكس الطموحات، خاصة في الشق الهجومي إذ كنا نصل في أكثر 
من مناسب لكننا لم نسجل، وبالمقابل استقبلنا هدفا من محاولة 

وحيدة ألولمبيك خريبكة وهذا غير مقبول.«

أولمبيك خريبكة يحتج على التحكيم 

الـريـــاضي
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أن تكون مراكش املغربية أول أرض إفريقية 
العاملي  بـ»التحالف  الخاص  املؤتمر  تحتضن 
األربعاء  غد  يوم  يعقد  الذي  داعش«،  ملحاربة 
الصدفة  باب  من  ليس  فذلك  الجاري،  ماي   11
يدخل  الذي  العادي  بالحدث  في شيء، وال هو 
في سياق شبه بروتوكولي، بل إن للقاء مسارا 
الدالالت  متعدد  معقلنا،  واختيارا  معقوال 

والرسائل .
ذا صبغة  اجتماعا  املغربية تحتضن  املدينة 
دولية، بمشاركة 92 مشاركا، منهم الدول ومنهم 
محاربة  مجال  في  العاملة  الدولية  املنظمات 
في  العاملي  باملجهود  الصلة  وذات  اإلرهاب، 
هذا الباب، وهذا له معنى واحد هو أن املغرب 
أصبح له وزن دولي خاص في ترتيب األجندة 
الدولية في الحرب على اإلرهاب، وهو أمر تأتى 
تأهيل  على  والقدرة  والنجاعة  بالفعالية  له 
جهازه  بها  ونقصد  ذلك،  لها  املخول  األداة 
على  دولته  وقدرات  واالستخباراتي  األمني 
والعسكرية  والثقافية  املدنية  مقوماته  تنسيق 
والروحية واألمنية، طبعا، في مواجهة اإلرهاب.
  والواضح أن الرسالة األولى تكمن في الدور 
املركزي الذي صار املغرب يحتله في الدينامية 

الدولية ملحاربة اإلرهاب.
جزء  كون  في  فهي  الثانية  الرسالة  أما   
نفسها،  السمراء  القارة  يشمل  املجهود  من 
املتطرف  للعمل  الجديدة  الِقبلة  أصبحت  التي 
الشرق  من  انتقلت  التي  الجهادية،  والحركات 

األوسط وآسيا الوسطى إلى جواره اإلفريقي.
املؤتمر  كون  في  تتمثل  الثالثة،  الرسالة 
املعركة  قلب  في  املغربي  للتواجد  امتداد 
اإلفريقية، بالتفكير والتخطيط واملعلومات، ضد 
األشكال الجديدة للتنظيمات اإلرهابية، وتجدر 

الذي  املغرب،  أن  إلى  الباب،  هذا  في  اإلشارة 
حضر اجتماع التحالف الدولي ضد داعش في 
إطالق  دجنبر من السنة املاضية، كان منصة » 
مواجهة  في  إفريقيا«،  حول  التفكير  مجموعة 
كان  أن  بعد  بالقارة،  للوضع  املستمر  التطور 
قد استضاف في يونيو 2018 في الصخيرات 
االجتماع اإلقليمي للمدراء السياسيني للتحالف 

العاملي ضد "داعش".  
1ـ املغرب يترأس املؤتمر بشكل مشترك مع 
في  االستراتيجية  والحليفة  العظمى  الدولة 
املجهود املتعلق بالحرب على اإلرهاب، الواليات 
حاملته  أو  املشروع  صاحبة  وهي  املتحدة، 
كان  التحالف  إنشاء  أن  باعتبار  االستراتيجية 

بمبادرة أمريكية في سنة 2014.
املجهود  موضوع  كان  الخصوص،  وبهذا   
التقرير،   موضوع  املواجهة  تمتني  في  الطويل 
دجنبر  في   األمريكية  الخارجية  عن  صادر 
املاضي  ويحسن بنا أن نذكر ببعض عناصره 
التي سبق لنا تناولها في مقالة سابقة، ومنها: 
يجمعهما  واملغرب  املتحدة  الواليات   * 

»تعاون قوي وطويل األمد« في هذا املجال.
»االستراتيجية   تنفيذ  واصل  املغرب   * 
ودوليا  إقليميا  تعاونا  تشمل  التي  الشاملة 

وسياسات ملكافحة التطرف«. 
املعلومات   »جميع  وظفت  األمن  قوات   * 
والتعاون  األمني  والعمل  االستخباراتية 
مكافحة  عمليات  لتنفيذ  دوليني  شركاء  مع 

اإلرهاب«... 
 

مع  مشترك  بشكل  حاليا،  تترأس  اململكة   * 
كندا، املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب.

 * املغرب يحتضن مكتب برنامج األمم املتحدة 

ملكافحة اإلرهاب والتدريب في إفريقيا.
اإلرهاب   مكافحة  في شراكة  املغرب عضو   * 
عبر الصحراء، وهو يستضيف مناورات األسد 
فريق  اجتماع  واستضاف  السنوية،  اإلفريقي 
العمل املعني بمكافحة اإلرهاب في إطار مؤتمر 
تمحور  الذي  املشروع  غير  والتمويل  وارسو 

حول محاربة تنظيم القاعدة... 
عنه  عبر  أن  ما سبق  املتابعة    ومن عناصر 
إبان  بلينكن،  انطوني  نفسه،  الخارجية  وزير 

تواجده في املغرب في الفترة األخيرة . 
املؤتمر  منطق  في  تدخل  التي  األشياء   ومن 
الحالي ، ما ورد   في     تدوينة له في     2021،    من 
»  داعش  «   ما  أن    بينت  األخيرة  »  الهجمات   أن   
زالت تمثل تهديدا   وما زال بمقدورها استقطاب 
إدماج  »  ضرورة  إلى    قتالية  «  ،     ودعا  مجموعات 
وتأمني  التطرف  ملعالجة  مدنية  مبادرات 

االستقرار في     املناطق املعنية  « .
 وهو نفسه قد وضع شعارا لزياراته األخيرة  
»  التزام باالستقرار والرفاه  «   ذاكرا  للرباط، هو   
العسكري     بني  »  التعاون  أن    ذاته  في     الوقت 
املغرب والواليات املتحدة   يعد من أهم مجاالت 
نظرة مشتركة  لهما  وأن  البلدين،  بني  التعاون 

موحدة  «.  
األمريكي   الفهم  في  الوارد  باملعنى   املغرب 
للمنتدى  ريادته  لألمن  «   بفعل  »مانح  شريك،   
دورات  ثالث  اإلرهاب،     ملدة  الدولي     ملحاربة 
في     التحالف  الداعم  دوره  وبفعل  متتالية، 
الحتضان  وهويستعد  داعش  .  .  الدولي     ضد 
في  القادم،  يوليوز  في  آسيوي  األفرو  املنتدى 
بدأت  التي  اإلفريقي  األسد  تمرينات  تزامن مع 
للغاية، وتعد  كبير  2004 وتطورت بشكل  منذ 
ترابها  خارج  األمريكية  للقوات  مناورات  أكبر 

وتراب دول الناتو. 
املنتِظم  أي  العادي،  سياقه  له  اللقاء   
وفي  عليها،  املتفق  األجندة  في  يندرج  الذي 
لقاء  ولكنه  بخصوصها،  املتوافق  »مواسمه« 
أو مؤتمر له سياقه املستجد، والذي يتمثل في 

العديد من النقط:
والتهديدات  املخاطر  تنامت  أوال:قاريا، 
السمراء  القارة  وصارت  للغاية،  مقلق  بشكل 
واملعطيات  اإلرهابية،  للتنظيمات  تمركز  مركز 
املنتدى  لدى  تجمعت  والتي  حاليا،  املتوفرة 
أو  التحالف  لدى  أو  اإلرهاب  ملكافحة  الدولي 
جيوش  عن  تكشف  الدولية  املنظمات  لدى 
متطرفة تتحرك في جغرافيا متسعة أمام عجز 

واضح للدول.
إرهابيا،  تنظيما  ثالثني  قرابة  أمام  نحن   =
مدرجة في الئحة العقوبات التي رصدها مجال 
األمن التابع لألمم املتحدة، تضم جيشا عرمرما 
العائدين من جبهات  أو  املحليني  املقاتلني  من 
القتال ومن األراضي التي كانت تحكمها داعش 
مهولة  أرقام  أمام  نحن  والعراق.  سوريا  في 
التي  التنظميات  هاته  ضحايا  عدد  حيث  من 
 2020 سنتي  في  قتيل     13000 تجاوزت  
و2021.. وإجراء قرابة 7 آالف هجوم وعملية 

مسلحة في سنة 2020 لوحدها.
 =  التطور الرهيب في وسائل العمل والقتال، 
من تنظيمات عسكرية وجيوش منظمة اكتسبت 
العالم  من  عديدة  مناطق  في  قتالية  خبرة 
حربي  لوجيستيك  من  التمكن  إلى  باإلضافة 
يضم طائرات بدون طيار وتكنولوجيات متقدمة 
وفي  نفسها..  تمويل  طرق  في  ينكر  ال  وذكاء 
الوقت نفسه يكلف اإلرهاب، حسب إحصائيات 
تقدم بها املغرب في اجتماع دجنبر 2021، ما 
التي  للدول  خسائر  دوالر  مليار   170 يقارب 

يخترقها ويرهبها.
اليوم  باتت  إفريقيا  في  املنظمة  الجريمة   = 
من  الكبير  للحجم  بالنظر  دولي  قلق  مصدر 
تم  التي  واألسلحة  باملخدرات  االتجار  شبكات 
اكتشافها عبر ربوع القارة،  خصوصا بالنظر 
شبكات  مع  وأنشطتها  شبكاتها  الرتباطات 

اإلرهاب والتطرف والجماعات االنفصالية ...  
على  دائما  يشدد  املغرب  جعل  ما   وهو 
املنظمات  قدرات  تحييد  على  العمل  »ضرورة 
غير  من  املسلحة  التنظيمات  وباقي  اإلرهابية 
االنفصالية« ..   التنظيمات  ذلك  في  بما  الدول، 
املواقف  بناء  في  حاسما  صار  موضوع  وهو 
الشمال  باملنطقة  الخاصة  الدولية  والتغيرات 

إفريقية وفي جنوب الصحراء .  
للدوخة  التغيرات املثيرة    وفي خضم هذه 
القرار،  مراكز  من  الكثير  عند  االستراتيجية 
نجد املغرب يقترح مفاهيم جديدة وعملية في 
االستراتيجي  والتعاون  الحدود  أمن  إدارة   «
للتهديدات  مشترك  فهم  إلى  والوصول 
بداعش  املتعلقة  الخاصة  واالستراتيجيات 
اإلفريقية  البلدان  تزويد  أجل  ومن  القارة،  في 
بوسائل مكافحة الهجمات اإلرهابية من خالل 

، وهو في  القدرات الوطنية..«  تطوير وتعزيز 
ر عقيدة أمنية فعالة مفادها أن اإلرهاب  ذلك طوَّ
»غيَّر وظيفة الحدود بني الدول«.. وهو ما جعل 
تقرير الخارجية األمريكية األخيرة يتحدث عن 
كون »أمن الحدود ظل أولوية مطلقة للسلطات 

املغربية«!.
وهذا التغير العميق في التعاون الدولي ضد 
معها  بنى  التي  العواصم،  به  َوعْت  اإلرهاب 

املغرب شراكات أمنية وعلى رأسها أمريكا.. 
والصحراء  الساحل  منطقة  تحول     =  
تمدد  بفعل  ناسف«،  جغرافي  حزام  إلى» 
الحركات اإلرهابية فيه، انطالقا من مالي نحو 
من  الجهاديني  عدوى  وانتقال  الجوار،  دول 
فاسو  وبوركينا  النيجر  إلى  البلد  هذا  شمال 
إلى خليج   باالتساع جنوبا  وتهدد  املجاورتني 

 غينيا . 
   =  الفشل العسكري واألمني لدول معروفة 
الروح  وتنامي  باملنطقة،  التقليدية  بعالقاتها 
العدائية ضدها، وانسحاب قواتها من املنطقة 
جزئيا مع تراجع التواجد األوروبي ذي الطبيعة 
العسكرية، في الوقت ذاته التي ال تملك قوات 
حفظ السالم األممية ما يفيد في حفظ السالم 

وحماية املدنيني ونشر األمن والسلم...
في  اللقاء،  ينعقد  اإلقليمية،  الزاوية  في 
سياق عالقات جديدة بني املغرب وأوروبا، وقد 
الذكر  السابق  األمريكية  الخارجية  تقرير  كان 
مع  »وثيقا  تعاونا  يقيم  ا ملغرب  بكون  نوه  قد 
شركائه األوروبيني، وال سيما بلجيكا وفرنسا 
اإلرهابية  التهديدات  إلحباط  وإسبانيا، 

املحتملة في أوروبا«... 

وبينه  التعاون  مدقق  بشكل  هنا  ويهمنا    
بوابة  تعتبر  والتي  تحديدا،  إسبانيا  وبني 

القارة ،وهنا نسجل 
أوال،  أن العمل األمني املشترك لم يتأثر   = 
املغرب  مع  العمل  أثبت ضرورة  ولكنه  باألزمة 

وأجهزته لتحصني إسبانيا والقارة معا.
= ثانيا أن إسبانيا هي املضيفة للمؤتمر غير 
بعد  يجتمع  وهو  الناتو،  حلف  لدول  العادي 

مؤتمر مراكش مباشرة. 
وفي جدوى ربط املؤتمر الخاص بالناتو مع 
العام  لألمني  سبق  أنه   نذكر  مراكش،  مؤتمر 
إلى  رسالة  في  أن كشف   غوتيريش  أنطونيو 
يدرس  األطلسي  أن حلف شمال  األمن  مجلس 
الساحل  دول  ملجموعة  »خيارات لزيادة الدعم 

الخمس«.
وقد أعطت »كارمن روميرو «،  املتحدثة باسم 
للنقاش  املعنى  األطلسي   الناتو،  شمال  حلف 
الذي يسود بدول الناتو وهي تستعد ملؤتمرها 
بالقول  » لن نغفل التهديد اإلرهابي   في   الساحل 

والصحراء «... 
الحلف  دول  قمة  أن  تناقش  املتوقع    من 
إلى   إضافة  املقبل،    األطلسي   في   يونيو 
الناتو   الحربي   الحالي،   والذي   توجد   السياق 
 في   قلبه، وثيقة جديدة،   تحت عنوان »  املفهوم 
االستراتيجي » ،   للحلف األطلسي،   هي   الوثيقة 

النقاش  من  السنتني  قرابة  التي   تطلبت 
والدراسة قبل هذا التاريخ . 

    وهي ليست الورقة االستراتيجية الوحيدة 
األوروبية ،  الدول  تهم  أخرى  ورقة  هناك   بل 
 وتتعلق بالـ»بوصلة االستراتيجية  «  واملتعلقة 
بالنسبة  أوروبيا  الذي   سيتحدد  بالتوجه 
للدفاع االستراتيجي ..   والحرب ضد  اإلرهاب 

في صميمه . 
املغربي  الثنائي  التعاون  مجال  في  أما   
أبرز  فقد  اإلرهاب،   محاربة  في  اإلسباني 
األوروبي  واالتحاد  الخارجية  الشؤون  وزير 
والتعاون اإلسباني، خوسي مانويل ألباريس، 
دور املغرب، مشيرا إلى األهمية التي يكتسيها 
الذي  "داعش"،  ضد  الدولي  التحالف  اجتماع 
سيعقد في 11 ماي الجاري بمراكش، وخلص 
"نحن في حاجة إلى تعاون املغرب  إلى القول 

في محاربة اإلرهاب الجهادي".
في جغرافيات  األساسي  التحول  كان  لقد    
اإلرهاب هو انتقال املعقل الدولي لإلرهاب من 
 ،2001 أفغانستان، مع ضربات  قلب آسيا في 
وما تاله، إلى قلب الشرق األوسط، بعد سقوط 
طالبان في نسختها األولى .  التحول الذي جعل 
طالبان حركة سياسية تحل محل طالبان األولى 
ما  وهو  وسوريا،  العراق  في  تمركزها  رافقه 
أكثر من دول شمال  يقترب  الرحى  جعل قطب 
إفريقيا، والقارة نفسها ،  مع اندحار داعش في 
معاقله ببالد الرافدين، والهالل الخصيب، فبدأ 
انتقال بنية الدولة إلى شمال إفريقيا، والسيما 

في مصر وليبيا ... 
  وصار الحديث عن سيناريو أفغاني عندما 
على  السيطرة  من  املسلحة  الجماعات  تتمكن 
من  معينة  في   مناطق  في   مالي،   أو  الحكم 

شمالي   البالد  . 
واالقتراب  التحول  هذا  استشعر  و  املغرب    
قامت  عندما  الثالثة  األلفية  مطلع  مع  منه، 
في  الدامية  بالتفجيرات  اإلرهابية  الجماعات 
لنادي  املغرب  بدخول  إيذانا  البيضاء،  الدار 

الدول ضحية اإلرهاب . 
 =   بعد عشرين سنة من الضربات اإلرهابية 
التي خلفت عشرات الضحايا  استطاع املغرب 
من  تمتد  األطراف،  متكاملة  خطة  يبلور  أن 
االستباقية،  الضربات  إلى  الديني،  التصحيح 
وتفعيل  واالقتصادية  الثقافية  بالتنمية   مرورا 
البند الحقوقي وترشيد األوضاع االجتماعية .. 

أجندة  على  املغرب  توفر  الحصيلة   وكانت 
متكامل،  وعرض  مكرس،  وأسلوب  واضحة، 
شرع  التي  اإلصالحية  الدينامية  مواصلة  مع 
فيها بدون تأثير بني من الضربات الدامية، فلم 
، سواء  املواجهة  أضالع  من  بأي ضلع  ُيضحِّ 
في العمل على تجفيف ينابيع اإلرهاب أو في 
تصليب اإلصالح الديموقراطي أو في التثقيف 

الديني وتصحيح العقائد .. .
لشراكات  مقدمة  دوليا  عرضه  جعل   وهوما 
االستنتاج  هنا  الباب ... ويهمنا  هذا  في  عميقة 
بأن الضربات التي أصابت املغرب، كما أصابت 
الدول الشريكة في الحرب الحالية، قد حسمت 
تموقع املغرب في الحرب الدائرة دوليا، كما في 
شمال إفريقيا والساحل، وهو ما انتبهت إليه 
املنطقة جبهة  التي رأت في  املتحدة،  الواليات 

جديدة آلفة اإلرهاب . 
تجسد  التي  الحالية،  املغربية  الخطوة     
مصيرية  معركة  قيادة  على  البالد  في  الثقة 
للتهديدات  مشترك  فهم   « إلى  ترمي  للعالم 
بداعش  املتعلقة  الخاصة  واالستراتيجيات 
اإلفريقية  البلدان  تزويد  أجل  ومن  القارة  في 
بوسائل مكافحة الهجمات اإلرهابية من خالل 
تطوير وتعزيز القدرات الوطنية بطريقة عقالنية 
ومنسقة«،  زد على ذلك أن «العديد من الدول 
العربية معرضة لتهديد جهادي أكبر،  باعتبار 
اإلرهابيني  أن معظم قادة العمليات و"األمراء" 
ينتمون إلى بلدان الشمال اإلفريقي، من بينهم 
و  الـ»القاعدة«  تنظيمي  في  البارزان  القائدان 
»الدولة اإلسالمية« عبد املالك دروكدال وعدنان 
امليت  ـ  الحي   الدليل  الصحراوي،  وليد  أبو 
على وجود تنسيق إرهابي ـ انفصالي  ما فتئ 
املغرب يركز عليه، ولعل املؤتمر سيكون  منصة 
أن  شك  فال  الجبهة،   هذه  على  للتقدم  دولية 
قدرة   اإلرهاب واملنظمات اإلرهابية على تغيير 
واإلقليمية  الدولية  الجيوسياسية  األوضاع 
كما األوضاع الداخلية املتعلقة بالدول نفسها، 
االنتحارية  وبالقتالية  باالنفصال  ستتضاعف 

لالنفصاليني ..  

مراكش عاصمة دولية لمحاربة اإلرهاب الداعشي

يف معنى احت�ضان املغرب مل�ؤمتر 
دويل �ضد الإرهاب ومن اأجل 

ال�ضتقرار يف اإفريقيا

تحتضن مدينة مراكش، بعد غد 
األربعاء، اجتماعا للتحالف الدولي ضد 
»داعش«، الذي يأتي في ظل التحوالت 
التي تشهدها أساليب واستراتيجيات 

هذا التنظيم اإلرهابي، خاصة في 
إفريقيا.

ويعكس هذا االجتماع، الذي ينعقد 
بدعوة مشتركة بين وزير الشؤون 

الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة وكاتب 
الدولة األمريكي، أنتوني بلينكن، ريادة 

المملكة على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي في مجال مكافحة اإلرهاب 

والتطرف.
وسيشهد هذا الحدث الدولي الهام 

حضور ممثلي أزيد من 80 دولة 
ومنظمة دولية، سيبحثون خالله سبل 

مواجهة التهديدات التي تطرحها 
إعادة تموقع التنظيم بالقارة السمراء.
وسيشكل اجتماع مراكش، على هذا 

األساس، مناسبة لبحث سبل العمل 
المشترك لمواجهة هذه األخطار 

اإلرهابية بشتى أشكالها، وكذا تعزيز 
االستراتيجيات والقدرات االمنية لبلدان 
القارة، من أجل إضعاف قدرات تنظيم 

داعش ودحره.
وتأتي استضافة مراكش لهذا 

االجتماع الدولي الهام، لتؤكد الثقة 
التي تحظى بها المقاربة المتفردة 

التي طورها المغرب، تحت قيادة 
صاحب الجاللة الملك محمد 

السادس، في مجال مكافحة اإلرهاب 
والتطرف.

يشار إلى أن التحالف الدولي لمحاربة 
تنظيم »داعش«، الذي تأسس في 

شتنبر 2014، يهدف إلى القضاء على 
هذا التنظيم اإلرهابي، على مختلف 

الجبهات، وتفكيك شبكاته ومجابهة 
مطامعه العالمية. كما يلتزم هذا 

التحالف الدولي بتدمير البنى التحتية 
االقتصادية والمالية لتنظيم )داعش(، 

والحيلولة دون تدفق المقاتلين 
اإلرهابيين األجانب عبر الحدود، عالوة 
على دعم استقرار المناطق المحررة 

من التنظيم.

في خضم 
هذه التغيرات 

المثيرة للدوخة 
االستراتيجية 

عند الكثير من 
مراكز القرار، 

نجد المغرب 
يقترح مفاهيم 
جديدة وعملية 
في » إدارة أمن 

الحدود والتعاون 
االستراتيجي 

والوصول إلى 
فهم مشترك 

للتهديدات 
واالستراتيجيات 

الخاصة المتعلقة 
بداعش في القارة

 لقد كان التحول 
األساسي في 
جغرافيات 
اإلرهاب هو 
انتقال المعقل 
الدولي لإلرهاب 
من قلب آسيا 
في أفغانستان، 
مع ضربات 2001، 
وما تاله، إلى قلب 
الشرق األوسط، 
بعد سقوط 
طالبان في 
نسختها األولى

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr
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أن تكون مراكش املغربية أول أرض إفريقية 
العاملي  بـ»التحالف  الخاص  املؤتمر  تحتضن 
األربعاء  غد  يوم  يعقد  الذي  داعش«،  ملحاربة 
الصدفة  باب  من  ليس  فذلك  الجاري،  ماي   11
يدخل  الذي  العادي  بالحدث  في شيء، وال هو 
في سياق شبه بروتوكولي، بل إن للقاء مسارا 
الدالالت  متعدد  معقلنا،  واختيارا  معقوال 

والرسائل .
ذا صبغة  اجتماعا  املغربية تحتضن  املدينة 
دولية، بمشاركة 92 مشاركا، منهم الدول ومنهم 
محاربة  مجال  في  العاملة  الدولية  املنظمات 
في  العاملي  باملجهود  الصلة  وذات  اإلرهاب، 
هذا الباب، وهذا له معنى واحد هو أن املغرب 
أصبح له وزن دولي خاص في ترتيب األجندة 
الدولية في الحرب على اإلرهاب، وهو أمر تأتى 
تأهيل  على  والقدرة  والنجاعة  بالفعالية  له 
جهازه  بها  ونقصد  ذلك،  لها  املخول  األداة 
على  دولته  وقدرات  واالستخباراتي  األمني 
والعسكرية  والثقافية  املدنية  مقوماته  تنسيق 
والروحية واألمنية، طبعا، في مواجهة اإلرهاب.

  والواضح أن الرسالة األولى تكمن في الدور 
املركزي الذي صار املغرب يحتله في الدينامية 

الدولية ملحاربة اإلرهاب.
جزء  كون  في  فهي  الثانية  الرسالة  أما   
نفسها،  السمراء  القارة  يشمل  املجهود  من 
املتطرف  للعمل  الجديدة  الِقبلة  أصبحت  التي 
الشرق  من  انتقلت  التي  الجهادية،  والحركات 

األوسط وآسيا الوسطى إلى جواره اإلفريقي.
املؤتمر  كون  في  تتمثل  الثالثة،  الرسالة 
املعركة  قلب  في  املغربي  للتواجد  امتداد 
اإلفريقية، بالتفكير والتخطيط واملعلومات، ضد 
األشكال الجديدة للتنظيمات اإلرهابية، وتجدر 

الذي  املغرب،  أن  إلى  الباب،  هذا  في  اإلشارة 
حضر اجتماع التحالف الدولي ضد داعش في 
إطالق  دجنبر من السنة املاضية، كان منصة » 
مواجهة  في  إفريقيا«،  حول  التفكير  مجموعة 
كان  أن  بعد  بالقارة،  للوضع  املستمر  التطور 
قد استضاف في يونيو 2018 في الصخيرات 
االجتماع اإلقليمي للمدراء السياسيني للتحالف 

العاملي ضد "داعش".  
1ـ املغرب يترأس املؤتمر بشكل مشترك مع 
في  االستراتيجية  والحليفة  العظمى  الدولة 
املجهود املتعلق بالحرب على اإلرهاب، الواليات 
حاملته  أو  املشروع  صاحبة  وهي  املتحدة، 
كان  التحالف  إنشاء  أن  باعتبار  االستراتيجية 

بمبادرة أمريكية في سنة 2014.
املجهود  موضوع  كان  الخصوص،  وبهذا   
التقرير،   موضوع  املواجهة  تمتني  في  الطويل 
دجنبر  في   األمريكية  الخارجية  عن  صادر 
املاضي  ويحسن بنا أن نذكر ببعض عناصره 
التي سبق لنا تناولها في مقالة سابقة، ومنها: 
يجمعهما  واملغرب  املتحدة  الواليات   * 

»تعاون قوي وطويل األمد« في هذا املجال.
»االستراتيجية   تنفيذ  واصل  املغرب   * 
ودوليا  إقليميا  تعاونا  تشمل  التي  الشاملة 

وسياسات ملكافحة التطرف«. 
املعلومات   »جميع  وظفت  األمن  قوات   * 
والتعاون  األمني  والعمل  االستخباراتية 
مكافحة  عمليات  لتنفيذ  دوليني  شركاء  مع 

اإلرهاب«... 
 

مع  مشترك  بشكل  حاليا،  تترأس  اململكة   * 
كندا، املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب.

 * املغرب يحتضن مكتب برنامج األمم املتحدة 

ملكافحة اإلرهاب والتدريب في إفريقيا.
اإلرهاب   مكافحة  في شراكة  املغرب عضو   * 
عبر الصحراء، وهو يستضيف مناورات األسد 
فريق  اجتماع  واستضاف  السنوية،  اإلفريقي 
العمل املعني بمكافحة اإلرهاب في إطار مؤتمر 
تمحور  الذي  املشروع  غير  والتمويل  وارسو 

حول محاربة تنظيم القاعدة... 
عنه  عبر  أن  ما سبق  املتابعة    ومن عناصر 
إبان  بلينكن،  انطوني  نفسه،  الخارجية  وزير 

تواجده في املغرب في الفترة األخيرة . 
املؤتمر  منطق  في  تدخل  التي  األشياء   ومن 
الحالي ، ما ورد   في     تدوينة له في     2021،    من 
»  داعش  «   ما  أن    بينت  األخيرة  »  الهجمات   أن   
زالت تمثل تهديدا   وما زال بمقدورها استقطاب 
إدماج  »  ضرورة  إلى    قتالية  «  ،     ودعا  مجموعات 
وتأمني  التطرف  ملعالجة  مدنية  مبادرات 

االستقرار في     املناطق املعنية  « .
 وهو نفسه قد وضع شعارا لزياراته األخيرة  
»  التزام باالستقرار والرفاه  «   ذاكرا  للرباط، هو   
العسكري     بني  »  التعاون  أن    ذاته  في     الوقت 
املغرب والواليات املتحدة   يعد من أهم مجاالت 
نظرة مشتركة  لهما  وأن  البلدين،  بني  التعاون 

موحدة  «.  
األمريكي   الفهم  في  الوارد  باملعنى   املغرب 
للمنتدى  ريادته  لألمن  «   بفعل  »مانح  شريك،   
دورات  ثالث  اإلرهاب،     ملدة  الدولي     ملحاربة 
في     التحالف  الداعم  دوره  وبفعل  متتالية، 
الحتضان  وهويستعد  داعش  .  .  الدولي     ضد 
في  القادم،  يوليوز  في  آسيوي  األفرو  املنتدى 
بدأت  التي  اإلفريقي  األسد  تمرينات  تزامن مع 
للغاية، وتعد  كبير  2004 وتطورت بشكل  منذ 
ترابها  خارج  األمريكية  للقوات  مناورات  أكبر 

وتراب دول الناتو. 
املنتِظم  أي  العادي،  سياقه  له  اللقاء   
وفي  عليها،  املتفق  األجندة  في  يندرج  الذي 
لقاء  ولكنه  بخصوصها،  املتوافق  »مواسمه« 
أو مؤتمر له سياقه املستجد، والذي يتمثل في 

العديد من النقط:
والتهديدات  املخاطر  تنامت  أوال:قاريا، 
السمراء  القارة  وصارت  للغاية،  مقلق  بشكل 
واملعطيات  اإلرهابية،  للتنظيمات  تمركز  مركز 
املنتدى  لدى  تجمعت  والتي  حاليا،  املتوفرة 
أو  التحالف  لدى  أو  اإلرهاب  ملكافحة  الدولي 
جيوش  عن  تكشف  الدولية  املنظمات  لدى 
متطرفة تتحرك في جغرافيا متسعة أمام عجز 

واضح للدول.
إرهابيا،  تنظيما  ثالثني  قرابة  أمام  نحن   =
مدرجة في الئحة العقوبات التي رصدها مجال 
األمن التابع لألمم املتحدة، تضم جيشا عرمرما 
العائدين من جبهات  أو  املحليني  املقاتلني  من 
القتال ومن األراضي التي كانت تحكمها داعش 
مهولة  أرقام  أمام  نحن  والعراق.  سوريا  في 
التي  التنظميات  هاته  ضحايا  عدد  حيث  من 
 2020 سنتي  في  قتيل     13000 تجاوزت  
و2021.. وإجراء قرابة 7 آالف هجوم وعملية 

مسلحة في سنة 2020 لوحدها.
 =  التطور الرهيب في وسائل العمل والقتال، 
من تنظيمات عسكرية وجيوش منظمة اكتسبت 
العالم  من  عديدة  مناطق  في  قتالية  خبرة 
حربي  لوجيستيك  من  التمكن  إلى  باإلضافة 
يضم طائرات بدون طيار وتكنولوجيات متقدمة 
وفي  نفسها..  تمويل  طرق  في  ينكر  ال  وذكاء 
الوقت نفسه يكلف اإلرهاب، حسب إحصائيات 
تقدم بها املغرب في اجتماع دجنبر 2021، ما 
التي  للدول  خسائر  دوالر  مليار   170 يقارب 

يخترقها ويرهبها.
اليوم  باتت  إفريقيا  في  املنظمة  الجريمة   = 
من  الكبير  للحجم  بالنظر  دولي  قلق  مصدر 
تم  التي  واألسلحة  باملخدرات  االتجار  شبكات 
اكتشافها عبر ربوع القارة،  خصوصا بالنظر 
شبكات  مع  وأنشطتها  شبكاتها  الرتباطات 

اإلرهاب والتطرف والجماعات االنفصالية ...  
على  دائما  يشدد  املغرب  جعل  ما   وهو 
املنظمات  قدرات  تحييد  على  العمل  »ضرورة 
غير  من  املسلحة  التنظيمات  وباقي  اإلرهابية 
االنفصالية« ..   التنظيمات  ذلك  في  بما  الدول، 
املواقف  بناء  في  حاسما  صار  موضوع  وهو 
الشمال  باملنطقة  الخاصة  الدولية  والتغيرات 

إفريقية وفي جنوب الصحراء .  
للدوخة  التغيرات املثيرة    وفي خضم هذه 
القرار،  مراكز  من  الكثير  عند  االستراتيجية 
نجد املغرب يقترح مفاهيم جديدة وعملية في 
االستراتيجي  والتعاون  الحدود  أمن  إدارة   «
للتهديدات  مشترك  فهم  إلى  والوصول 
بداعش  املتعلقة  الخاصة  واالستراتيجيات 
اإلفريقية  البلدان  تزويد  أجل  ومن  القارة،  في 
بوسائل مكافحة الهجمات اإلرهابية من خالل 

، وهو في  القدرات الوطنية..«  تطوير وتعزيز 
ر عقيدة أمنية فعالة مفادها أن اإلرهاب  ذلك طوَّ
»غيَّر وظيفة الحدود بني الدول«.. وهو ما جعل 
تقرير الخارجية األمريكية األخيرة يتحدث عن 
كون »أمن الحدود ظل أولوية مطلقة للسلطات 

املغربية«!.
وهذا التغير العميق في التعاون الدولي ضد 
معها  بنى  التي  العواصم،  به  َوعْت  اإلرهاب 

املغرب شراكات أمنية وعلى رأسها أمريكا.. 
والصحراء  الساحل  منطقة  تحول     =  
تمدد  بفعل  ناسف«،  جغرافي  حزام  إلى» 
الحركات اإلرهابية فيه، انطالقا من مالي نحو 
من  الجهاديني  عدوى  وانتقال  الجوار،  دول 
فاسو  وبوركينا  النيجر  إلى  البلد  هذا  شمال 
إلى خليج   باالتساع جنوبا  وتهدد  املجاورتني 

 غينيا . 
   =  الفشل العسكري واألمني لدول معروفة 
الروح  وتنامي  باملنطقة،  التقليدية  بعالقاتها 
العدائية ضدها، وانسحاب قواتها من املنطقة 
جزئيا مع تراجع التواجد األوروبي ذي الطبيعة 
العسكرية، في الوقت ذاته التي ال تملك قوات 
حفظ السالم األممية ما يفيد في حفظ السالم 

وحماية املدنيني ونشر األمن والسلم...
في  اللقاء،  ينعقد  اإلقليمية،  الزاوية  في 
سياق عالقات جديدة بني املغرب وأوروبا، وقد 
الذكر  السابق  األمريكية  الخارجية  تقرير  كان 
مع  »وثيقا  تعاونا  يقيم  ا ملغرب  بكون  نوه  قد 
شركائه األوروبيني، وال سيما بلجيكا وفرنسا 
اإلرهابية  التهديدات  إلحباط  وإسبانيا، 

املحتملة في أوروبا«... 

وبينه  التعاون  مدقق  بشكل  هنا  ويهمنا    
بوابة  تعتبر  والتي  تحديدا،  إسبانيا  وبني 

القارة ،وهنا نسجل 
أوال،  أن العمل األمني املشترك لم يتأثر   = 
املغرب  مع  العمل  أثبت ضرورة  ولكنه  باألزمة 

وأجهزته لتحصني إسبانيا والقارة معا.
= ثانيا أن إسبانيا هي املضيفة للمؤتمر غير 
بعد  يجتمع  وهو  الناتو،  حلف  لدول  العادي 

مؤتمر مراكش مباشرة. 
وفي جدوى ربط املؤتمر الخاص بالناتو مع 
العام  لألمني  سبق  أنه   نذكر  مراكش،  مؤتمر 
إلى  رسالة  في  أن كشف   غوتيريش  أنطونيو 
يدرس  األطلسي  أن حلف شمال  األمن  مجلس 
الساحل  دول  ملجموعة  »خيارات لزيادة الدعم 

الخمس«.
وقد أعطت »كارمن روميرو «،  املتحدثة باسم 
للنقاش  املعنى  األطلسي   الناتو،  شمال  حلف 
الذي يسود بدول الناتو وهي تستعد ملؤتمرها 
بالقول  » لن نغفل التهديد اإلرهابي   في   الساحل 

والصحراء «... 
الحلف  دول  قمة  أن  تناقش  املتوقع    من 
إلى   إضافة  املقبل،    األطلسي   في   يونيو 
الناتو   الحربي   الحالي،   والذي   توجد   السياق 
 في   قلبه، وثيقة جديدة،   تحت عنوان »  املفهوم 
االستراتيجي » ،   للحلف األطلسي،   هي   الوثيقة 

النقاش  من  السنتني  قرابة  التي   تطلبت 
والدراسة قبل هذا التاريخ . 

    وهي ليست الورقة االستراتيجية الوحيدة 
األوروبية ،  الدول  تهم  أخرى  ورقة  هناك   بل 
 وتتعلق بالـ»بوصلة االستراتيجية  «  واملتعلقة 
بالنسبة  أوروبيا  الذي   سيتحدد  بالتوجه 
للدفاع االستراتيجي ..   والحرب ضد  اإلرهاب 

في صميمه . 
املغربي  الثنائي  التعاون  مجال  في  أما   
أبرز  فقد  اإلرهاب،   محاربة  في  اإلسباني 
األوروبي  واالتحاد  الخارجية  الشؤون  وزير 
والتعاون اإلسباني، خوسي مانويل ألباريس، 
دور املغرب، مشيرا إلى األهمية التي يكتسيها 
الذي  "داعش"،  ضد  الدولي  التحالف  اجتماع 
سيعقد في 11 ماي الجاري بمراكش، وخلص 
"نحن في حاجة إلى تعاون املغرب  إلى القول 

في محاربة اإلرهاب الجهادي".
في جغرافيات  األساسي  التحول  كان  لقد    
اإلرهاب هو انتقال املعقل الدولي لإلرهاب من 
 ،2001 أفغانستان، مع ضربات  قلب آسيا في 
وما تاله، إلى قلب الشرق األوسط، بعد سقوط 
طالبان في نسختها األولى .  التحول الذي جعل 
طالبان حركة سياسية تحل محل طالبان األولى 
ما  وهو  وسوريا،  العراق  في  تمركزها  رافقه 
أكثر من دول شمال  يقترب  الرحى  جعل قطب 
إفريقيا، والقارة نفسها ،  مع اندحار داعش في 
معاقله ببالد الرافدين، والهالل الخصيب، فبدأ 
انتقال بنية الدولة إلى شمال إفريقيا، والسيما 

في مصر وليبيا ... 
  وصار الحديث عن سيناريو أفغاني عندما 
على  السيطرة  من  املسلحة  الجماعات  تتمكن 
من  معينة  في   مناطق  في   مالي،   أو  الحكم 

شمالي   البالد  . 
واالقتراب  التحول  هذا  استشعر  و  املغرب    
قامت  عندما  الثالثة  األلفية  مطلع  مع  منه، 
في  الدامية  بالتفجيرات  اإلرهابية  الجماعات 
لنادي  املغرب  بدخول  إيذانا  البيضاء،  الدار 

الدول ضحية اإلرهاب . 
 =   بعد عشرين سنة من الضربات اإلرهابية 
التي خلفت عشرات الضحايا  استطاع املغرب 
من  تمتد  األطراف،  متكاملة  خطة  يبلور  أن 
االستباقية،  الضربات  إلى  الديني،  التصحيح 
وتفعيل  واالقتصادية  الثقافية  بالتنمية   مرورا 
البند الحقوقي وترشيد األوضاع االجتماعية .. 

أجندة  على  املغرب  توفر  الحصيلة   وكانت 
متكامل،  وعرض  مكرس،  وأسلوب  واضحة، 
شرع  التي  اإلصالحية  الدينامية  مواصلة  مع 
فيها بدون تأثير بني من الضربات الدامية، فلم 
، سواء  املواجهة  أضالع  من  بأي ضلع  ُيضحِّ 
في العمل على تجفيف ينابيع اإلرهاب أو في 
تصليب اإلصالح الديموقراطي أو في التثقيف 

الديني وتصحيح العقائد .. .
لشراكات  مقدمة  دوليا  عرضه  جعل   وهوما 
االستنتاج  هنا  الباب ... ويهمنا  هذا  في  عميقة 
بأن الضربات التي أصابت املغرب، كما أصابت 
الدول الشريكة في الحرب الحالية، قد حسمت 
تموقع املغرب في الحرب الدائرة دوليا، كما في 
شمال إفريقيا والساحل، وهو ما انتبهت إليه 
املنطقة جبهة  التي رأت في  املتحدة،  الواليات 

جديدة آلفة اإلرهاب . 
تجسد  التي  الحالية،  املغربية  الخطوة     
مصيرية  معركة  قيادة  على  البالد  في  الثقة 
للتهديدات  مشترك  فهم   « إلى  ترمي  للعالم 
بداعش  املتعلقة  الخاصة  واالستراتيجيات 
اإلفريقية  البلدان  تزويد  أجل  ومن  القارة  في 
بوسائل مكافحة الهجمات اإلرهابية من خالل 
تطوير وتعزيز القدرات الوطنية بطريقة عقالنية 
ومنسقة«،  زد على ذلك أن «العديد من الدول 
العربية معرضة لتهديد جهادي أكبر،  باعتبار 
اإلرهابيني  أن معظم قادة العمليات و"األمراء" 
ينتمون إلى بلدان الشمال اإلفريقي، من بينهم 
و  الـ»القاعدة«  تنظيمي  في  البارزان  القائدان 
»الدولة اإلسالمية« عبد املالك دروكدال وعدنان 
امليت  ـ  الحي   الدليل  الصحراوي،  وليد  أبو 
على وجود تنسيق إرهابي ـ انفصالي  ما فتئ 
املغرب يركز عليه، ولعل املؤتمر سيكون  منصة 
أن  شك  فال  الجبهة،   هذه  على  للتقدم  دولية 
قدرة   اإلرهاب واملنظمات اإلرهابية على تغيير 
واإلقليمية  الدولية  الجيوسياسية  األوضاع 
كما األوضاع الداخلية املتعلقة بالدول نفسها، 
االنتحارية  وبالقتالية  باالنفصال  ستتضاعف 

لالنفصاليني ..  

مراكش عاصمة دولية لمحاربة اإلرهاب الداعشي

يف معنى احت�ضان املغرب مل�ؤمتر 
دويل �ضد الإرهاب ومن اأجل 

ال�ضتقرار يف اإفريقيا

تحتضن مدينة مراكش، بعد غد 
األربعاء، اجتماعا للتحالف الدولي ضد 
»داعش«، الذي يأتي في ظل التحوالت 
التي تشهدها أساليب واستراتيجيات 

هذا التنظيم اإلرهابي، خاصة في 
إفريقيا.

ويعكس هذا االجتماع، الذي ينعقد 
بدعوة مشتركة بين وزير الشؤون 

الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة وكاتب 
الدولة األمريكي، أنتوني بلينكن، ريادة 

المملكة على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي في مجال مكافحة اإلرهاب 

والتطرف.
وسيشهد هذا الحدث الدولي الهام 

حضور ممثلي أزيد من 80 دولة 
ومنظمة دولية، سيبحثون خالله سبل 

مواجهة التهديدات التي تطرحها 
إعادة تموقع التنظيم بالقارة السمراء.
وسيشكل اجتماع مراكش، على هذا 

األساس، مناسبة لبحث سبل العمل 
المشترك لمواجهة هذه األخطار 

اإلرهابية بشتى أشكالها، وكذا تعزيز 
االستراتيجيات والقدرات االمنية لبلدان 
القارة، من أجل إضعاف قدرات تنظيم 

داعش ودحره.
وتأتي استضافة مراكش لهذا 

االجتماع الدولي الهام، لتؤكد الثقة 
التي تحظى بها المقاربة المتفردة 

التي طورها المغرب، تحت قيادة 
صاحب الجاللة الملك محمد 

السادس، في مجال مكافحة اإلرهاب 
والتطرف.

يشار إلى أن التحالف الدولي لمحاربة 
تنظيم »داعش«، الذي تأسس في 

شتنبر 2014، يهدف إلى القضاء على 
هذا التنظيم اإلرهابي، على مختلف 

الجبهات، وتفكيك شبكاته ومجابهة 
مطامعه العالمية. كما يلتزم هذا 

التحالف الدولي بتدمير البنى التحتية 
االقتصادية والمالية لتنظيم )داعش(، 

والحيلولة دون تدفق المقاتلين 
اإلرهابيين األجانب عبر الحدود، عالوة 
على دعم استقرار المناطق المحررة 

من التنظيم.

في خضم 
هذه التغيرات 

المثيرة للدوخة 
االستراتيجية 

عند الكثير من 
مراكز القرار، 

نجد المغرب 
يقترح مفاهيم 
جديدة وعملية 
في » إدارة أمن 

الحدود والتعاون 
االستراتيجي 

والوصول إلى 
فهم مشترك 

للتهديدات 
واالستراتيجيات 

الخاصة المتعلقة 
بداعش في القارة

 لقد كان التحول 
األساسي في 
جغرافيات 
اإلرهاب هو 
انتقال المعقل 
الدولي لإلرهاب 
من قلب آسيا 
في أفغانستان، 
مع ضربات 2001، 
وما تاله، إلى قلب 
الشرق األوسط، 
بعد سقوط 
طالبان في 
نسختها األولى

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr
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منذ البداية وجب أن نعترف أ ن كتابنا هذا ليس كتاب تاريخ محض، إنما هو محاولة يمكن إدراجها ضمن مجال الدراسات الثقافية 
الثقافية  الظواهر  مختلف  بدراسة  وذلك   – الماضي  القرن  األنجلوساكسون تطويرها - منذ ظهورها بعيد منتصف  التي حاول 

اعتمادا على مناهج علوم مختلفة ومتعددة، كالتاريخ واألنثربلوجيا وعلم االجتماع وعلم األديان واآلداب .
إنه محاولة للجواب على أسئلة مؤرقة .

حفظا  اللقيات  ومختلف  األركيولوجية  الحفريات  عبر  تجده  أن  يمكن  عما  وتنقب  بتاريخها  الشعوب  كل  تفتخر  لماذا  أهمها:  لعل 
لهويتها؟ إال هذا البلد األمين الذي يحاول في ثقافته الرسمية أن يحصر تاريخه بل  واألحرى أن  يوقفه في حدود القرن الثاني الهجري.

يقول مارمول :«.. وهناك أيضا في دكالة رهط 
و  كاألعراب  الدواوير  في  يعيشون  البربر  من 

يدعون أوالد شياظمة ..« 
».. أما األعراب املسمون دالج ، وهم فرع آخر 
في  ينتقلون  فإنهم  الذكر،  اآلنفي  ثبج  أوالد  من 
غالب األحيان بني الجزائر و بجاية و يقضون 
وكان   .. فاس  مملكة  حدود  على  األوقات  باقي 
يؤدون  الكبير  األطلس  جبال  يقطنون  الذين 
اإلتاوة إلى ملك تلمسان ، إال أنهم تخلوا عنها 
األتراك  أراد  فإذا   .. حرية  في  يعيشون  و  اآلن 
يستعملوهم  أن  الدولة  هذه  على  املسيطرون 
لخدمتهم فعليهم  أن يؤدوا لهم أجرة عالية ..« 

في  الشتاء  عادة  األعراب  هؤالء  يقضي   ..  «
إبلهم  ترعاها  مراع  إلى  الحتياجهم  الصحراء 
بعضهم  يعيش  بينما   ، الكثيرة  مواشيهم  و 
حيث  مكناس  و  سال  بني  الواقعة  السهول  في 
يملكون كمية من القطعان و األراضي الصالحة 
و   .. فاس  مللك  إتاوات  كذلك  يؤدون  و  للحرث، 
إنهم  وحيث   ، سفيان  مالك  بني  حاليا  يسمون 
مجتمعني  معهم  يعيشون  فإنهم  للخلط  جيران 

»..

فهو  هالل  بني  عن  مارمول  يتحدث  وحني 
يوزعهم ما بني ليبيا و املغرب األقصى ، ومنهم 

شرفاء مليانة .. 
حدود  على  فيقطنون  عروة  أوالد  أما  و   ..  «
كبار  من  متوحشون  قوم  هم  و  مستغانم 
و   .. دائم  اضطراب  في  يعيشون   ، اللصوص 
على حدود مليانة توجد عقبة و يساعدهم ملوك 

تونس مع أنهم لصوص قساة كاآلخرين .. »
نورد ذلك و نحن ال يهمنا فيما كتبه مارمول 
أو  اليوم  نصادفها  التي  القبائل  أسماء  إال 
نسمع عنها ، خصوصا تلك التي التزال تعيش 
في املغرب األقصى وهو يتحدث عن  عماراتها 

ويعددها . كما في قوله : » .. و العمارة التاسعة 
و هم أوالد الحارث القاطنون في سهول هيلني 
بأوال  يرتبطون  مراكش  بمملكة  حاحا  بإقليم 

سديمة .. 
أوالد  فهم   ، األخيرة  و  الحادية عشرة  أما   ..
و   ، مختلفة  أماكن  في  أيضا  املنتشرون  كرفة 
، بحيث  ليس لهم رئيس و ال شيخ خاص بهم 
أوالد  ، و خصوصا  آخرين  مع  إنهم مختلطون 
منبه و أوالد عمران ، و أكثر تجارتهم في التمر 
إقليم سجلماسة و نوميديا  به من  يأتون  الذي 
ليبيعوه بفاس و يستبدلوا به القمح و بضائع 

أخرى .. 

 23 لهم  إن  معقل  قبيلة  أعراب  عن  يقول  و 
عمارة أولها :

أوالد  عنهم  تفّرع  الذين  املختار  أوالد   ..  «
روحة و أوالد سليم . و يعيش أوالد روحة في 
حدود مفازات دادس و فركلة نوميديا .. ويقيم 
أوالد سليم قرب نهر درعة .. وينتقلون في غالب 
 ، غنى  من  لهم حظ  و  الصحاري  عبر  األوقات  
مملكة  إلى  ببضاعتهم  عام  كل  يذهبون  ألنهم 
األقصى  السوس  درعة  في  ولهم   ، تنبوكتو 

ممتلكات عديدة و كثير من اإلبل ..
الفروع  من  وتعد   ، الثانية  العمارة  و   ..
الرئيسية هم أوالد عثمان الذين يتميز منهم أوالد 
حسني و أوالد كنانة . و يقطن أوالدحسينقرب 
في  مراكش  بمملكة  ماسة  تخوم  على  املحيط 

إقليم سوس ..
.. و تسمى العمارة الثالثة أوالد حسان ، ولهم 
ثالثة بطون ، أوالد حسن و أوالد منصور و أوالد 
عبيداهلل . و ينحدر من أوالد حسن سبعة أفخاذ 
أخرى وهي دليم و برابش و األوداية و الرحامنة 
و احمر و ذوي منصور و ذوي عبيداهلل . يعيش 
دليم في صحاري ليبيا مع الصنهاجيني األفارقة 
درعة  إقليم  إلى  عادة  األعراب  هؤالء  ويأتي   ..
ليبادلوا املواشي بالتمر مرتدين لباسا رديئا .. 
و يقيم البرابش كذلك في صحراء ليبيا باتجاه 

السوس األقصى ..
.. و كان الرحامنة يعيشون في صحراء أقا و 
لهم أراض كثيرة .. ولكن الشريف الذي ساعدوه 
كافأهم  ونواحيها  تشيت  على  االستيالء  في 
بنقلهم إلى بالد البربر مع كل ما كان معهم ، و 

أسكنهم إقليم تامسنا بمملكة فاس حيث هلكوا 
الوطاسي  حسون  أبي  ضد  واقعة  في  جميعا 

عندما أعاده صالح الرايس ملكا على فاس ..« 
الذين  السكان  عن  مارمول  يتحدث  هكذا 
حتى  الصحراء  يجوبون  الذين  أو  املستقرون 
مشتغلون  أو  كرعاة  إما   ، األطلس  سواحل 

بالتجارة املوسمية أو اللصوصية .. يقول :
في  هناك  من  قريبا  هداج  والد  ويقيم   ..  «
يعيشون  ال  بؤساء  قوم  هم  و   ، أنكاد  صحراء 
فإنهم   ، لجيرانهم  اختلسوه  بما  إال  كغيرهم 
يهيمون دائما على وجوههم ، و إذا هّم أعداؤهم 

بُمتابعتهم فروا إلى الفلوات ..
بني  البربر  بالد  في  املقيمون  األعراب  و   ..
و  غنى  أكثر  املتوسط  البحر  و  الكبير  األطلس 
لباسا أفضل  ، فضال عن كونهم يرتدون  شهرة 
..و لكنهم إن كانوا كذلك ، فهم ليسوا شجعانا 
أكثر  و  تمدنا  أقل  وهم   . الصحراء  كأعراب 
و  الغرباء  إيواء  عن  يتخلون  ال  لكنهم   ، بخال 
بمراكش  يقيمون  الذين  لكن   .. مجانا  إكرامهم 
يعيشون  كانوا   ، دكالة  إقليم  خصوصا  و   ،
على  البرتغال  ملك  يستولي  أن  قبل  أحرارا 
انقسموا  أنهم  غير   . أزمور  و  آسفي  مدينتي 
كان  إذ   ، خرابهم  في  تسببوا  و  أنفسهم  على 
ملك فاس يهاجمهم من جهة و ملك البرتغال من 
جهة أخرى ، فضال عما أصابهم من الطاعون و 
املجاعة ، فاضطروا لتسليم أنفسهم للبرتغاليني 
كعبيد و بيع نسائهم و أوالدهم للحصول على 
البرتغاليني  رعايا  بذلك  جلهم  فأصبح   . قوتهم 
الداخل منضوين تحت  إلى  الباقون  و انسحب 
قدما  البالد  أخذ يسترجع  الذي  الشريف   لواء 
على  السيطرة  من  أخيرا  تمكن  أن  إلى  فقدما 

األقليم ، وخضع له اآلن جميع سكانه ..« 

أسلمة المغرب .. حسب ما قيل

�أوالد �ملختار تفّرع عنهم �أوالد روحة و �أوالد �سليم

n عبد اهلل خليل

n   إعداد: سعيد منتسب

�لنف�سية،   غريت    ن�ساطي   �ملهني    وفتحت  �لر�حة  بحثا عن 
حملني لبيع   » لبالغي«  و�آخر للجز�رة لكنني �سرعان ما ف�سلت 

حممد �حلافظي: �حلرب قذرة �أينما حلت و �رحتلت

بعد غياب طويل إثر األزمة النفسية التي مر به املوسيقار 
التطواني، بعد ما شاهده من مآس ومجازر كان  الواحد  عبد 
مسرحها القصر امللكي بالصخيرات بسبب املحاولة االنقالبية 

الفاشلة، يستأنف حياته العملية، ويقول في هذا الباب:
والخمسني«،  الخمسة  قبة  في«  الالزمة  بالتمارين  قمنا   «
الرباط  بمدينة  السالم  قصر  إلى  علينا  املناداة  تمت  بعدها  
بالسويسي، دخلنا لكن حدث شيء لم يكن في الحسبان، حيث 
ونحن ننتظر قدوم جاللته، لم ندر كيف سقط لعازف »الدرامز« 
خيم  قويا،  صوتا  أحدث  الذي   ،Cymbal النحاسي  الصحن 
صمت رهيب، بعدها قدم إلينا املسؤول وأمرنا بالذهاب بدون 
أن  نأمل  كنا  اهلل،  رحمه  الثاني،  الحسن  امللك  نرى جاللة  أن 
نرى جاللة امللك ونتذكر الليالي الرائعة التي كنا نقضيها في 

حضرته.
حينما رجعت إلى منزلنا طلبت من والدي الرجوع إلى مدينة 
تطوان، كنت أريد املزيد من الراحة النفسية، لكن العكس هو 
الذي وقع، وقررت االبتعاد بصفة نهائية عن املوسيقى، وصرت 
فتح  على  والدي  ساعدني  وقد  أخرى،  مهنة  امتهان  في  أفكر 

محل لبيع« البالغي« لكنني سرعان ما فشلت،
 ،« كزار  الجزارة،   « محل  إلى  التجاري  النشاط  وحولت 
في  املوسيقى ساكنا  كان حب  لقد  كذلك،  فيها  أفلح  لم  والتي 
في  وجدت  وقد  الرباط،  مدينة  إلى  العودة  فقررت  وجداني، 
مؤازرتي صديق العمر، الفنان أحمد الغرباوي، الذي لن أنسى 
فضله ما حييت، حيث كان دائما يشجعني، كذلك الفنان الراحل 

أحمد البيضاوي، وهكذا سجلت بعض القطع من ألحاني مع 
الجوق الوطني وجوق الدار البيضاء، وبما أن الراحل أحمد 
فقد  الوطنية،  باإلذاعة  املوسيقى  قسم  رئيس  كان  البيضاوي 
املغربية،  والتلفزة  لإلذاعة  الوطني  بالجوق  مجددا  التحقت 
وكانت هذه بداية مرحلة ومشوار طويل بني أفراد هذا الجوق 

كملحن ومطرب ».

إنه موسم الحرب، من جديد تدق طبولها، تبدو هاته املرة بعيدة 
عنا، جغرافيا و كذلك العتبارات أخرى لغوية و ثقافية، إنها تحدث في 
مناطق الصقيع،لكن ، هل فعال تسمح لنا هذه االعتبارات باحتساب 
قذرة  الحرب  األمر.  يستقيم  ال  أبدا  اهتماماتنا؟  خارج  الحرب  هذه 
الشفقة  التضامن و  ارتحلت، و ضحاياها يستحقون  أينما حلت و 

كيفما كانوا، و مهما اختلفت ألسنتهم و ألوانهم و ما يعبدون...
هل أنا شخصيا معني بالحرب؟ أم ان لي حروبي الذاتية؟ هل أنا 

بحاجة إلى خوذة    و حذاء ألدخلها أو ألخوضها؟
إن الحرب بالنسبة لي ليست دائما صراعا بني جيشني نظاميني، 
بالدبابات و الصواريخ و أسلحة الدمار الشامل و الجزئي، من يفسر 
الحرب هكذا، يمكنه أن يصنفنا في خانة البلدان اآلمنة السلمية، و 
بالتالي فنحن بمنأى عن كل وجع الرأس املرتبط بالقنابل و األلغام 

و الغازات السامة.
في بلدنا اآلمن الجميل االستثنائي، حرب 
طرق تودي بحياة 4500 قتيل كل سنة، عدا 
ما يرتبط بهم/ن من ضحايا غير مباشرين، 
التي  الفعلية  الحرب  أرامل...إنها  و  يتامى 
ما  منذ  دماغي  في  الفوبيا  بذرة  وضعت 
التي  هي  و  سنة،  عشرة  خمس  من  يقرب 
الخوذة  ارتداء  في  للتفكير  تدفعني  فعال 
و الحذاء كلما حزمت حقائبي و فكرت في 

السفر.
انطالقا من اهتماماتي النقابية، تعرضت 
قوى  طرف  من  مرارا  التعنيف  و  للضرب 
التدخل السريع و القوات املساعدة لها، في 
مناطق  و  مدن  في  العاصمة،  في  مدينتي، 
إليها تضامنا مع معاناتها و  أتنقل  أخرى 
معتقليها...ما الذي سأسمي كل هذا العنف؟ 
أرصفة... ركضت  و  سأسميه حرب شوارع 
مجهولة،  أزقة  في  تهت  سرعة،  بأقصى 
من  رفاقي  من  هناك  للكدمات،  تعرضت 
أيام خروج حركة  لكسور...في أحد  تعرض 
20 فبراير لشوارع الرباط، استقبلونا برجال 
كأهم روبوتات، مصفحني، بأقنعة سميكة و 

واقيات كأنهم في مواجهة فرسان مدججني، بدأوا بمطاردتنا، جريت 
آخر،  إلى  الشارع  ذلك  من  خرجت  حينما  و  اآلخرون،  فعل  مثلما 
وجدتني حافي القدمني بعدما فقدت صندلي الصيفي أثناء الهجوم.

من  لهيبها  يصلنا  شيء  كل  رغم  منا،  قريبة  البعيدة  الحروب 
من  خصوصا  يأتي  ما  لهيب  و  األساسية  املواد  بعض  غالء  خالل 
الدول املتحاربة. كيس القمح تضاعف ثالث مرات بسبب الحرب في 

أوكرانيا، و ثمن اللتر من البنزين في اطراد.
الوجوه اليائسة البئيسة التي تنقلها لنا شاشات التلفزات لنساء 
و رجال و اطفال فارين من الحرب و ويالتها، بمثابة سكة محراث 

يترك أخاديده على تربة القلب.
كيف نسعد بقلب جريح؟ كيف نعيش الطمأنينة و نحن نرى أطفاال 
يموتون جوعا دون ان تكون لنا القدرة على مدهم بالخبز الذي يظل 

فوق موائدنا كل يوم و نضطر العتباره كسرات تليق بالدواجن؟
الحرب مرهقة لنا جميعا مهما حاولنا 
تجاهلها، فهي تظهر في تصرفاتنا، في 
خالل  من  باآلخرين،  و  بنفسنا  عالقتنا 
في  الثقة  و  باالطمئنان  إحساسنا  عدم 
هذا العالم الذي قد يتسرب يوما من بني 

أصابعنا كما املاء.
أمعنت  كلما  بالحرب،  مثقل  فكري 
أحسست  بي،  يحيط  فيما  النظر 
او  شخصا  أفقد  أن  لي  كيف  بالخوف، 
منظرا بسببها؟ هي التي تحول في وقت 
وجيز كل الجمال إلى حطام، و كل الفرح 

إلى مآتم.
الحرب نسر كبير عمالق يحمل الكارثة 
الدمار،  بني مخالبه، إن أسقطها فسحل 
سيبكي الرجال و تولول النسوة و ينز 
األلم من عيون الصغار، سيول من األلم 
خسارة  إنها  مدرارة،  تنساب  الوجع  و 
الحب و خسارة اللعب و خسارة الهدوء 
و خسارة الجلوس إلى من نعشق على 

إيقاع الخرير.

الموسيقار عبدالواحد التطواني  سيرة  فنان  وإنسان وقت مستقطع من الحرب

الفنان  الكبير عبد الواحد التطواني، واسمه الحقيقي عبد 
الواحد كريكش، كان أول فنان مغربي يفتتح البث التلفزي 

لإلذاعة والتلفزة المغربية سنة 1962 بأغنية،« عالش ياغزالي«  
مع الفنانة الحاجة الحمداوية .

بحكم دراسته للموسيقى وموهبته المبكرة، وسطوع نجمه في 
سماء الفن  المغربي، التحق سنة 1963 بجوق إذاعة طنجة مع الراحل 

عبد القادر الراشدي، لينتقل إلى جوقي فاس ومكناس الجهويين، 
وفي 3 مارس 1968 التحق كمطرب بالجوق الملكي بأمر من المغفور 

له الحسن الثاني،  وكان من بين من حضروا وعايشوا أحداث محاولة 
االنقالب الفاشل سنة 1971 بالصخيرات. 

غنى من ألحان كبار المبدعين المغاربة، كما غنى من ألحانه كبار 
نجوم  األغنية المغربية، وراكم العشرات من األعمال اإلبداعية طيلة 

مسيرته الفنية. 
تعددت مواهب الموسيقار عبد الواحد التطواني، لتتخطى الغناء والتلحين والزجل والتشكيل، وتمتد 

إلى التمثيل، حيث شارك  في العديد  من المسرحيات وحاز على العديد من الجوائز  التقديرية  ووسام  
االستحقاق الوطني.

 الفنان القدير عبد الواحد التطواني يعتبر أول من غنى في أوبيريت في تاريخ الفن المغربي بعنوان ‘‘ 
بناة الوطن ‘‘، كتبها أحمد الطيب العلج وأخرجها فريد بنمبارك، وكانت من ألحان العربي الكوكبي 

ومحمد بن عبد السالم، ومن بطولة عبد الواحد التطواني وأحمد الطيب العلج ومحمد حسن الجندي 
وعزيز موهوب وبهيجة إدريس وإسماعيل أحمد ومحمد اإلدريسي وقدمت للتلفزيون سنة 1967.

اشتغل، كما تقول سيرته الفنية، إلى جانب الفنان األسطورة سليم  الهاللي، حيث شكلت هذه 
التجربة إضافة إلى مسيرته المليئة بالعطاءات، ويعد أحد الرواد المتميزين في الموسيقى المغربية، 

لذلك لقب بـ »كنار المغرب األقصى« و«مطرب الملوك«.
في هذا اللقاء مع جريدة االتحاد االشتراكي، نسترجع مع سي عبد الواحد التطواني مسيرة هذا 

الرجل الفنان واإلنسان.

هناك من يعتبر »الحرب محاولة متأخرة للحياة«. غير أن آخرين، وهم ُكْثٌر، يرون أنها خزان كبير للوجع. 
وبين هذا الموقف وذاك، يشتغل األدب على الحرب بتأّن بارع وهدوء مخاتل، ويضعنا على الطريق السريع 

للمتع الطائشة، إلى درجة نوع من اإلشباع السام.
في الحرب، تمتلئ النصوص األدبية بالجثث والخرائب والدماء، كما يحتشد الورق بالقنابل المتعددة الصنع، 

وُحَفر الحرق، واليورانيوم المنضب، وأيضا باآلثار الفورية للعمى الهائل. كل الحواس تنتبه حين يضغط 
الموُت بكل عبثيته على الممرات والجسور واألبواب، وحين تصبح الحشرجة »عالمة تجارية«.

صحيح أن الحرب يصنعها، عادًة، مغامرون أو رماُة نرد. غير أن السؤال المطروح هنا هو: »هل يمكن الذهاب 
إلى المستقبل بدون حرب؟«، وهل بوسع األدب أن ينمو خارج الدماء الهائجة لما يمكن أن نسميه »لحظة 

االشتباك مع العدم«؟
الحرب، أيضا، شرخ عظيم في الكينونة، في الشرط الوجودي،  كما أن »الضرورة« تجعل منها معضلة 

أخالقية مكشوفة، ال يمكن تجاوزها فكريا.
في هذه الشهادات عن الحرب، مع الكتاب والمبدعين والمثقفين والفنانين، نشعر بأن إشعاعاتها ال 

تستثني أحدا، سواء أكان في قلبها أم على هامشها، قريبا أم بعيدا، عسكريا أم مدنيا، مناصرا أم معارضا، 
حيا أم ميتا. نشعر بالدخان والغبار يصل إلى الحلق، ونقاسي شح التموين، ونحس بانقطاع الماء والكهرباء، 

ونسمع لعلعة سيارات اإلسعاف، وتتخاطر في أحالمنا الدبابات والمقنبالت والصواريخ المضادة للطائرات، 
وكل الخرائط تبدأ في الفركلة داخل رادارات عسكرية، تتهددها  بالخراب المبين..
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الفاتح من ماي والأول من 
�شوال، بين زكاة الفطر ومطالب 
الم�شاكين وال�شغيلة والكادحين 

مصطفى المتوكل الساحلي 

لضمان  حسابي  إجراء  هو  الذي  النسيء،  شهر  إلغاء  بسبب 
أصبحت  لتسمياتها،   املوافقة  أزمنتها  في  القمرية  األشهر  تثبيت 
بدورة  رمضان،  ومنها  لتتحرك،  يوما   11 بـ  سنويا  تتأخر  سنة  كل 
على الفصول األربعة الشمسية مدتها حوالي 33عاما، فحضرنا، وهلل 
الحمد، عيد الفطر بالفاتح من شوال والذي سنه اإلسالم، وعيد الشغل 
عيد العمال، فاتح ماي، والذي سنه اإلنسان بنضاالته وتضحياته   /
االحتفال  ...فتزامن   رسمية  وعطلة  عيدا  وأصبح  دول  به  واعترفت 
باإلفطار بعد شهر من الصيام والطاعات والعبادات كأهم شهر روحي 
بقوة نزول القرآن فيه وباعتباره من أركان اإلسالم يتعلم فيه ويجدد 
واملمارسات  األحداث  تقييم  وإعادة  االنضباط  على  قدراتهم  الناس 
بني  ذاتي  نقد  ولتقديم  املاضية،  السنة  ونوايا  وأعمال  والسلوكات 
اإلنسان ونفسه وخالقه مع أهمية السعي للتوبة النصوح التي تحث 
على اإلقالع واالمتناع عن تكرار سلبيات وأخطاء وذنوب ومعاصي 
بما يضمن صالح اإلنسان واملجتمع والوطن، قال الرسول صلى هلل 
عليه وسلم :«الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى 

رمضان ُمَكفِّراٌت ملا بينهنَّ إذا اجُتنَبت الكبائر«صحيح مسلم. 
 ومن املعلوم عندنا في ديننا أنه وبعد تزكية النفس والجسم والعقل 
بالصيام فإننا نعمد شرعا لنزكي من أموالنا من غالب قوت أهل البلد 
أو ما يعدله من املال، بعد أن يجوع الفقراء أغلب أيام السنة النعدام 
األكل أو قلته، وهنا يصعب ويتعذر مقارنة وقياس جوع الخصاص 
واإلمالق والبؤس والحرمان والفاقة العتبارات متعددة منها اختالل 
سياسات العدالة االقتصادية واالجتماعية  .. بجوع وعطش االمتناع 
عن األكل والشرب لصيام شهر رمضان ملن هم في ُبْحُبوَحة ورفاهَية 

وَرخاء واغتناء ويسر وثراء ...
يعانون  حدين  بني  هي  باملجتمعات  والفقراء  الكادحني  نسبة  إن 

جميعا من الخصاص والحاجة وقلة ذات اليد :
- الحد املتكون من الذين الدخل والعمل وال مورد عيش وال طاقة لهم 

وال قدرة...
ظروف  صعوبة  من  ويعانون  يكدحون  الذين  من  املتشكل  الحد   -

العمل وضعف األجور وغالء املعيشة و...إلخ،
فما العالقة املمكن نسجها بني امللفات املطلبية للشغيلة والكادحني 
في جميع القطاعات، الخاص وشبه العام والعام و..والتي تصوغها 
وقدراتها  فهمها  توافق  لجدولة  إخضاعها  بعد  النقابات  قيادات 
أجندات  وفق  امللفات  تلك  لتدبير  املعلنة  وغير  املعلنة  وخلفياتها 
الحكومات  مع  مسطرة  بتوازنات  عالقة  في  وسياسييها  مؤطريها 
والباطرونا، كما هو متعارف عليه عامليا في ما يطلق عليه  الحوار أو 

االتفاق  االجتماعي...
فطوال السنة تطالب الشغيلة بمختلف أنواعها وتسمية قطاعاتها 
القانونية  وأوضاعهم  عملهم  ظروف  وتسوية  وتحسني  بتغيير 
من  سنة  وبعد  والحقوقية..  والخدماتية  واالجتماعية  واملادية 
امللتمسات والكتابات واملطالب والنضاالت والوقفات واالحتجاجات 
واإلضرابات، وصمت في فترات الحوار وانتظار اإلجابات والقرارات 
معترض  أو  غالبها،  في  عليها  ومتوافق  مقبولة  تكون  قد  التي 
عليها ألنها مجتزأة وضعيفة ال تعالج وال تصحح حتى السياسات 
الحكومية السابقة التي شهدت تراجعات عن مكتسبات وأصابت في 
الصميم القدرة الشرائية وظروف العيش بسبب القرارات االقتصادية 
التي تسميها الشغيلة والنقابات بأنها الشعبية، وقد تمر فواتح ماي 

وسنوات عجاف وال جواب وال خبر..
ومتطلبات  وتكلفة  محررة،  واألسعار  أوضاعهم  ستتحسن  فكيف 
ومنه  كله  األجر  تلتهم  تعليم وصحة وخدمات،  من  املختلفة  العيش 
رمضان  في  تكون  التي  الشهر  من  األواخر  العشر  قبل  األدنى  الحد 
للعتق من النار، وتكون عند الشغيلة باملزيد من التقشف وااللتجاء 
للقروض وساعات عمل إضافية حرة للوصول إلى توازن مالي صعب 

التحقق ...؟؟
وبما أن الفاتح من ماي كان األحد 2022، والفاتح من شوال كان 

يوم االثنني 1443 هج نتساءل :
اإلسالم  في  الثالث  الركن  الفطر،  عيد  سنة  بني  العالقة  عن    -
املرتبط بإخراج زكاة الفطر أو األبدان، ليطهر بها الصائم صومه من 
االختالالت التي اعترته والتي تؤدى وتحتسب على كل أفراد األسرة 
رمزية  هي  الحال  وبطبيعة  إخراجها..  على  االستطاعة  توفر  مع 
وقيمتها كبيرة الدالالت واآلثار بفلسفتها وحسن تنظيم إخراجها هي 
وأنواع الزكاة األخرى على األموال والزروع والثمار والعروض وزكاة 
بعدالة  الحكومات  التزام  مع  بتكامل  األنعام،  وزكاة  والركاز  املعادة 

اقتصادية واجتماعية إلخراج الناس من فقرهم وخصاصهم...؟؟
الكادحني  واملساكني  الفقراء  جماهير  انتظارات  عن  ونتساءل   -
والكادحات وعموم الشغيلة من الحكومات في تصريحها ليلة الفاتح 
من ماي املوجه للمعنيني واملعنيات، وطوال أيام السنة في عالقة بني 
الوعود وااللتزامات االنتخابية والبرامج الحكومية وفي تصريحها 

يوم اعتمادها بالبرملان على ما ستحققه خالل فترة انتدابها..؟؟
إن الواقع يجيب عن كل األسئلة التي يطرحها املنظرون واملؤيدون 
للسياسات الحكومية، واملنتقدون واملعارضون لقراراتها واملشككون 
في قدراتها لتحقيق ما وعدت والتزمت به، فأحوال الفقراء واملساكني 
وأوضاعهم  أحوالهم  وفصلت  للسكان  العام  اإلحصاء  شملهم 
الجميع  عند  املعلوم  من  وهذا  الرسمية  االجتماعية  الدراسات 

باملشاهدة واملعايشة وباملدن والقرى. 
الحد من  لم نتمكن طوال عقود عديدة من  ولنا أن نتساءل ملاذا   -
العادلة  االجتماعية  الفلسفة  لروح  علمي  بتوظيف  الطبقية  الفوارق 
لسياسات  وبتوظيف  اإلسالم،  وآلياتها  ضوابطها  وضع  التي 
وقراراتها وسياساتها  الروح في وضع مخططاتها  لتلك  الحكومات 
بما يدمج الشغيلة والكادحني في عجلة التنمية والرخاء االجتماعي 
بتقاسم منتج آلثار الثروة التي تتساءل الدولة والشعب عنها، فلماذا 
اليجتمع علماؤنا وخبراؤنا وأهل االختصاص والحكماء من األحزاب 
تجيب  سياسة  لوضع  الدولة  مؤسسات  ومن  وخارجها  السياسية 
واآلليات  الحلول  وتضع  واإلخفاقات  واإلشكاالت  التساؤالت  كل  عن 
في  والتنافس  ملموسا  إيجابيا  واقعا  وجعلها  احترامها  الواجب 
وتطويرها   ولتثمينها  التفصيلية  املخططات  لتدقيق  الحكومات 
العامة  والثروة  الزمن  تدبير  في  وحكامة  بشفافية  بها  والنهوض 
والخاصة بعدالة ومساواة للعمل والسير بوطننا ودولتنا في رحاب 
عيد  يكون  حتى  والرفاهية  والتقدم  العلوم  وعوالم  املعرفة  مجتمع 
أيام السنة أعيادا  للشعب، بأن اليبقى  الفطر وعيد فاتح ماي وكل 
بيننا من يتوسل لقمة عيش أو عالج أو كسوة أو يبحث عن وساطة 

لقضاء حاجاته عند اإلدارات واملؤسسات...

 تابع ص: 1 

مصطفى ُخَلاْل

البشري،  المجتمع  بها في  المسلم  انطالقا من هذه األسس 
والتي تميزه عن كافة ‘’المجتمعات’’ الحيوانية نواجه هكذا أخطر 
مكون في المسألة األخالقية كما في القانون، ويتعلق هذا المكون 
ب)المسؤولية(. في المجال األخالقي، يحاسب الفرد ذاته طبقا لذات 
المعايير القيمية التي تربى عليها وَتَشًكَل َوْعُيُه بخصوصها. وعلى 
هذا النحو تكون األخالق أوسع وأشمل من القانون نفسه. وهو 
المعنى الذي نقصده حين نتحدث عن )الضمير( الذي يصاب إصابة 
بليغة لحظة خيانة الفرد لخلقية من خلقيات النسق األخالقي، 
ذلك أن القانون هو مجموع تشريعات يمكن أن يطالها التغيير 
طبقا للموانع والصوارف البشرية الخاضعة بدورها آلثار الفعل 
. لذا يصح القول إن المسؤولية في القانون  الزماني البشري 
محددة بالتشريع الخارج عن إرادة الفرد إذ القانون إرادة جماعية 
متغيرة في حين أن المسؤولية في األخالق نابعة من ذات الفرد، 
فهي إذن ثابتة. إن المسؤولية في األخالق منبنية على مراقبة 
الفرد لذاته، ومراقبة كل فرد لكل فرد، في حين تبقى المسؤولية 
في القانون منبنية على مراقبة الدولة كحكم يملك من األدوات 

المادية والتشريعية ما يسمح له بتطبيقها على الجميع دون تمييز. 
يسمح لنا هذا المنظور بالقول إن هناك ضميرين: ضمير الفرد 
الذي تقوم لديه المسؤولية األخالقية على خط ثابت ال يتغير 
تراقب فيه الذاُت الذاَت. وهذا يفيد بأن أهم ما في األخالق هو 
رباط اإلنسان بذاته. فهو َخِير من ذاته ولذاته فال ينعكس عليه 
إذن وحده إذ تطال خيريته مجتمعه األقرب واألبعد معا. والعكس 
صحيح. وضمير الدولة التي تنهض فيها المسؤولية على قوام 
آخر مختلف متغير بتغير الثقافات واألحوال والزمان والمكان 
وجميعها تصنعها اإلرادات الجماعية للشعوب هنا وهناك، وهي 

إرادات تتحكم فيها ظروف تخص كل كيان دولتي. 
في األخالق يبقى مثال تقديس األم هو ذاته في كل الثقافات وكل 
األزمنة وكل األمكنة في كوكب األرض، ومستقبح بل ومستحرم كل 
سلوك ال يحترم هذه القداسة، وفي القانون مسموح تناول مشروب 
الخمر الذي تقوم عليه اقتصاديات وعادات غذائية راسخة جدا 
وطقوس احتفالية بل وكرنفالية ميسمها البهجة الحياتية في 
معظم أمكنة هذه األرض، وغير مسموح به بل يجر تناوله إلى 

الحبس حتى، في جزء من ذات المعمورة. 
وهذا يفيد أنه في األخالق ال يتملك الفرد سلطة الضمير من 
ذاته بل من األسرة، ذلك أن األخالق ُتَوَرث من اآلباء واألمهات 
في كل الثقافات بدون استثناء. وهذا األمر صحيح في المطلق 

ال نسبية فيه.
َقَرًنا بين الدولة وعالقتها ب)القانون( ودورها في تطبيقه بعد 
أن يكون المشرع قد شرعه. فهل للدولة عالقة أيضا بـ )األخالق( ؟ 
لقد َتَمًثَل كل الفالسفة القدماء مشكلة الدولة على أنها أساسا 
مشكلة أخالقية. فسواء تعلق األمر بسقراط أو أفالطون أو أرسطو 
أو الفارابي أو ابن سينا أو روسو أو هيوم أو هوبز أو كانط 
أو هيغل...، فإن السياسة هي العنصر الرئيسي بل والمركزي 
الفرد. وهم، جميعهم، يرون في  لألخالق، ومنها تتفرع أخالق 
الدولة الكيان الذي يعلو بشكل طبيعي على الفرد. وهم يجمعون 
على أمر أساسي يقول إن السياسة واألخالق تهدفان إلى تحقيق 
نفس )الغاية( أال وهي جعل الناس فضالء ثم سعداء. الدولة إذن 
ينبوع الفضيلة. نعم، هو ذا ما يفترض فيها. وهذا يعني أنه 
ُيطرح على الدولة كوظيفة تنشأ من طبيعتها األصلية، وكواجب 
لحماية األخالق تماما كما  تقتضيه شرعية وجودها )التدخل( 

هو شأنها في مسألة مراقبة تطبيق القانون. 
التدخل األخالقي للدولة بالنتيجة له وجهان: )وظيفة( من وجه 
و )واجب( من وجه ثان، فهما متالصقان في كيان واحد. والفرد 

في الوظيفة كما في الواجب يستفيد ويخضع. 
الفرد عن  النحو ال يمكن فصم أخالق  فإنه وعلى هذا  هكذا 

أخالق الدولة، وهو الرأي عندنا... 

اأخالق الفرد واأخالق الدولة

انتخاب الأخ ميارة ال�شيخ بالإجماع كاتبا جهويا 
للحزب بجهة العيون ال�شاقية الحمراء 

عقدت الكتابة الجهوية بجهة العيون الساقية 
اجتماعا   ،2022 ماي   8 األحد  يوم  الحمراء، 
لقرار  تنزيال  الجهوية  الكتابة  لهيكلة  خصص 

املكتب السياسي في اجتماعه األخير.
وقد عرف االجتماع انتخاب األخ ميارة الشيخ 

الساقية  العيون  بجهة  للحزب  جهويا  كاتبا 
الحمراء .

وأشرف على هيكلة الكتابة الجهوية املوساوي 
السالك عضو املكتب السياسي  للحزب االتحاد 

االشتراكي للقوات الشعبية

االتحاد  حزب  يخوض 
الشعبية  للقوات  االشتراكي 
التشريعية  االنتخابات  غمار 
االنتخابية  بالدائرة  الجزئية 
لحسن  األخ  باملرشح  خنيفرة 
دولة  مهندس  إيشو،  آيت 
جماعة  ورئيس  وبرملاني 
عليه  بالتصويت  وذلك  سابق، 
رمز  على   )x( عالمة  بوضع 
الذي  االقتراع  خالل  الوردة، 
ماي   12 الخميس  يوم  يجري 

. 2022
في  االنتخابات  حملة  وقاد 
لدعم  الجزئية  خنيفرة  دائرة 
األخ لحسن آيت إيشو، مرشح 
من  كل  االشتراكي،  االتحاد 
األخ الشرقي الزنايدي واألخت 
مليكة الزخنيني، عضوا املكتب 
السياسي لالتحاد االشتراكي، 
االتحاد  برملانيي  إلى  إضافة 
املجلس  وأعضاء  بالجهة 
من  والعديد  للحزب  الوطني 

املناضلني واملناضالت.

�شوتوا على لح�شن اآيت اإي�شو، مر�شح التحاد 
ال�شتراكي، بو�شع )x( على رمز الوردة 
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض

رقم:
2022/11/م.ت.ص/صص

)جلسة علنية(
تعلن مديرية التزويد والصفقات 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 
قطاع املاء عن  الصالح للشرب- 
بترميم  املتعلق  العروض  طلب 
الوطني  املكتب  ورشات  أسقف 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 

قطاع املاء بالدار البيضاء.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.
لألشغال  التقديري  الثمن  يحدد 
)مع  2.640.000,00درهم  في: 

احتساب جميع الرسوم(
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة في: 

26.400,00درهم
لزيارة  الحضور  بشدة  يوصى 
املنظمة  املشروع  ملوقع  ميدانية 
 2022 مايو   23 االثنني  بتاريخ 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
للكهرباء  الوطني  املكتب  بمقر 
قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 
املاء الكائن بزنقة الكاتب رقم 1، 

الدار البيضاء.
ملف  على  االطالع  يمكن 
االستشارة عبر بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

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

بلحسن الوزاني، الرباط. 
يسلم ملف االستشارة مجانا.

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

بعدم التوصل بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

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

العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 
لفتح األظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 07 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 يونيو 
)ج(  بالبناية  صباحا  التاسعة 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب قطاع املاء.
فتح االظرفة سيتم في آن واحد.
معلومات  على  للحصول 
بقسم  االتصال  يمكن  إضافية، 
النوعية  الصناعية،  املشتريات 
الوطني  للمكتب  والدعم 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 

قطاع املاء.
الهاتف: 0537667254 
الفاكس: 0537667220 

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

للشرب:
www.onep.ma

ع.س.ن/1614/ا.د
*************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع 
بوجدة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

 DO4117383 رقم
جلسة علنية

تعلن املديرية الجهوية للتوزيع 
الوطني  للمكتب  التابعة  وجدة 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
الكائنة   - الكهرباء  قطاع   -
بملتقى شارع الد رفوفي وزنقة 
طلب  عن  وجدة  سينا  ابن 

العروض رقم:
املتعلق    -  DO4117383
التحويل  وتشغيل  بإنشاء 
التحويل   بمركز  ف  ك   22/60

تمسمان.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

12.372.642,79درهم )م.ا.ر(
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة في: 

200.000.00درهم 
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
على   2022 ماي   26 الخميس 
الساعة العاشرة صباحا بموقع 

مركز التحويل تمسمان.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
االستشارة  ملفات  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التموين  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات  
للشرب-  الصالح  املاء  للكهرباء 
قطاع الكهرباء 65, زنقة عثمان 
البيضاء  الدار  عفان2000   بن 
الدار   13498 البريد  صندوق 

البيضاء - املغرب.
الهاتف:

)212()5(22668267
)212()5(22668021

الفاكس:
)212()5(22433112

يمكن االطالع على هذا القانون 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

تسلم ملفات االستشارة مجانا.
ملفات  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 
مللف  التحمالت  دفتر  ملقتضيات 

االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات  التموين 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائن  الكهرباء  قطاع  للشرب- 
عفان  بن  عثمان  زنقة   ,65
20000 صندوق البريد 13498 
قبل  املغرب.   - البيضاء  الدار 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات  التموين 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائن  الكهرباء  للشرب-قطاع 
65, زنقة عثمان بن عفان20000  
البريد  صندوق  البيضاء  الدار 
13498 قبل تاريخ وساعة عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 22 االربعاء  بتاريخ  األظرفة 
يونيو 2022 ابتداء من الساعة 
املكتب  بمقر  صباحا  التاسعة 

الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائن  الكهرباء  للشرب-قطاع 
زنقة عثمان بن عفان2000    ,65
الدار   13498 البريد  صندوق 

البيضاء.
ع.س.ن/1615/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع 
وجدة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

 DO3117053 :رقم
DO3117522و

جلسة علنية
تعلن املديرية الجهوية للتوزيع 
وجدة للمكتب الوطني للكهرباء 
-قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 
شارع  بملتقى  الكائنة  الكهرباء 
الدرفوفي وزنقة ابن سيناء عن 

طلبات العروض املتعلقة ب:
األعمدة  اقتناء   :DO3117053
للخطوط   9Mو  8M الخشبية 
املديرية  لفائدة  الكهربائية 

الجهوية للتوزيع وجدة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في: 785.340,00درهم 

)م.ا.ر(
الضمانة املؤقتة غير محددة

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

املديرية  تزويد   :DO3117522
بوجدة  للتوزيع  الجهوية 

بالعوازل املركبة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
753.661,68درهم  األشغال في 

)م.ا.ر(
الضمانة املؤقتة غير محددة 

على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.
االستشارة  ملفات  سحب  يمكن 
مصلحة   - التالي:  بالعنوان 
املخزونات  وتدبير  التموين 
التوزيع  الجهوية  باملديرية 
الدرفوفي  ملتقى شارع   - وجدة 
وزنقة ابن سيناء 60000 وجدة 
 - وجدة   411 البريد  صندوق 

املغرب.
الهاتف:

)212()5(36682757
)212()5(36685280

الفاكس:
)212()5(36684428

يمكن االطالع على هذا القانون 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

تسلم ملفات االستشارة مجانا.
ملفات  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 
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
وتدبير  التموين  مصلحة  إلى 
الجهوية  للمديرية  املخزونات 
بملتقى  الكائنة  وجدة  التوزيع 
ابن  وزنقة  الدرفوفي  شارع 
البريد  صندوق  وجدة  سيناء 
411 وجدة - املغرب. قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
وتدبير  التموين  مصلحة  إلى 
الجهوية  للمديرية  املخزونات 
بملتقى  الكائنة  وجدة  التوزيع 
ابن  وزنقة  الدرفوفي  شارع 
البريد  صندوق  وجدة  سيناء 
وساعة  تاريخ  قبل  وجدة   411
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 07 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
يونيو 2022, ابتداء من الساعة 
املديرية  بمقر  التاسعة صباحا، 
الكائن  وجدة  التوزيع  الجهوية 
وزنقة  الدرفوفي  شارع  بملتقى 

ابن سيناء -وجدة.
ع.س.ن/1616/ا.د

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

املديرية الفرعية اإلقليمية
بالحسيمة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم:

01 /م.ف.إ.الحس/2022
على   2022/06/01 يوم  في 
في  سيتم  صباحا،   10 الساعة 
اإلقليمية  الفرعية  املديرية  مقر 
بالحسيمة  االستئناف  بمحكمة 
فلسطني  بشارع  مقرها  الكائن 
الحسيمة، فتح األظرفة املتعلقة 
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
أعمال  إنجاز  خدمات  ألجل: 
واألثاث  العتاد  ونقل  السخرة 
والوثائق لفائدة بنايات الدائرة 

)حصة  بالحسيمة  القضائية 
وحيدة(.

يمكن سحب ملف طلب العروض 
العمومية  الصفقات  بمكتب 
اإلقليمية  الفرعية  باملديرية 
بمحكمة االستئناف بالحسيمة، 
فلسطني  بشارع  مقرها  الكائن 
الحسيمة، ويمكن كذلك تحميله 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  عشرون  بالدرهم: 

)20.000,00درهم(.
* تقدير التكلفة في الحد األدنى 
ثالث مائة وثالثة وخمسون ألف 
ومائة وتسعة دراهم واثني عشر 
)353.109٫12درهم(  سنتيما 
القيمة  على  الضريبة  تتضمن 

املضافة. 
* تقدير التكلفة في الحد األقصى 
خمس مائة أربعة وخمسون ألف 
وثمانون  وخمسة  مائة  ثمان 
سنتيما  وسبعون  وستة  درهما 
تتضمن  )554.885٫76درهم( 

الضريبة على القيمة املضافة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقني  املتنافسني 
املادتني 27 و29و 31 و148 من 

املرسوم رقم 2.12.349.
ويمكن للمتنافسني: 

إما إرسالها عن طريق البريد   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور؛
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الصفقات  بمكتب  وصل، 
الفرعية  باملديرية  العمومية 
االستئناف  بمحكمة  اإلقليمية 
بالحسيمة الكائن مقرها بشارع 

فلسطني الحسيمة؛
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  لجنة طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
البوابة  عبر  إيداعها  إما   -
اإللكترونية للصفقات العمومية 
وزير  قرار  ملقتضيات  طبقا 
20- رقم  واملالية  االقتصاد 
 2014 شتنبر   04 بتاريخ   14
إبرام  مساطر  بتجريد  واملتعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1618/ا.د

*************
اململكة املغربية

مصحة الضمان االجتماعي 
وجدة

إعـــالن عــــن طـــلب عـــروض 
مـفـتـــــــوح

رقــم 2022/12
)جـلـســـة عـمــومـيـة(

 2022 يونيو   07 يـوم  في 
صباحا،   11 الساعة  على 
بقاعة  عمومية  بـجلسة  سيتم 
مصحة   إلدارة  االجتماعات 
للضمان  الوطني  الصندوق 
الكـائن   ، وجــدة  االجتماعي 
 ، وجــدة  الشهداء  بشارع 
بطلب  الـمتعلـقة  األظرفة  فتح 
كواشف  اقتناء  أثمان  عروض 
ملختبر  كيماوية  ومستهلكات 
لفائدة  الطبية   التحليالت 
االجتماعي  الضمـان  مصـحـة 
من  واحدة  حصة  في  بوجدة 

اجل عقد صفقة إطار.
يـمكن سحب ملف طلب العروض 
الصندوق  مصحة  بكتابة 
االجتماعي،  للضمان  الوطني 
الكـائن بشارع الشهداء 60000 
تحميله  كذلك  يمكن  و  وجدة, 
لبوابة  اإللكتروني  العنوان  من 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

.  gov.ma
في  مـحدد  الـمؤقت  الضمان 
)ألفا  درهم    2.000.00 مبلغ 

درهم(
للوازم  املقدرة  التكلفة 
قبل  من  تقديمها  الواجب 
مبلغ:  في  محددة  املبنى  مالك 
ئة  ما ( هم ر 1د 0 8 . 5 7 6 , 0 0
مائة  وخمس  ألف  وثمانية 

وستة وسبعون درهم(
يـجب أن يكون كل من مـحتوى 
الـمتـنافـسني  مـلفات  وتـقديم 
الـمواد  لـمقتضيات  مطـابـقني 
الـمرسوم  من  و31   29  ،27
شروط  بتحديد  الداخلي 
وأشكال إبرام صفقات وطلبيات 
للضمان  الوطني  الصندوق 
 09 في  الصادر  االجتماعي 

نوفمبر 2016.
ويـمكـن للـمتـنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
وصل، باملكتب املذكور أعاله.

البريد  إما إرسالها عن طريق   -
الـمضمون بإفادة باالستالم إلى 

الـمكتب الـمذكور.
لرئـيس  إما تسليمها مباشرة   -
بداية  عند  العروض  لجنة طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
والوثائق  العينات  إيداع  يجب 
طلب  في  املفروضة  التقنية  
في  مغلقة  أظرفة  في  العروض 
للتاريخ  السابق  العمل  يوم 
والساعة املحددين لفتح األظرفة، 
الصندوق  مصحة   بكتابة 
االجتماعي،  للضمان  الوطني 
وجدة  الشهداء  بشارع  الكـائن 
آخر    2022/06/06 يوم  )قبل 

أجل اإليداع(. 
الواجب  االثباتية  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك الـمقررة في 

الـمادة  8  من  دفتر االستشارة.
ع.س.ن/1619/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القــروية وامليـاه 

والغــــابــــات 
املديرية الجهوية للفالحة لجهة 

مراكش اسفي
مركز التأهيل الفالحي اوالد 

بوكرين
اعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوح
رقم: 01 /م.ت.ف.ا.ب /2022
متعلق باستشارة معمارية

على   2022 يونيو   07 يوم 
صباحا  العاشرة  الساعة 
التأهيل  مركز  مكاتب  في  سيتم 
فتح  بوكرين  اوالد  الفالحي 
املتعلقة  املعماريني  اظرفة 
لدراسة  املعمارية  باالستشارة 
أقسام  بناء  مشروع  وتتبع 
متعددة  وقاعة  بيداغوجية 

التخصصات.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
مركز  الصفقات  مكتب  من 
بوكرين  اوالد  الفالحي  التأهيل 

او تحميله من املوقع:
www.marchepublics.

gov.ma
املتوقعة،  القصوى  امليزانية 
لتنفيذ  الرسوم  احتساب  دون 
األشغال املزمع إنجازها محددة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
1.732.000،00درهم  مبلغ 
واتنان  مئة  وسبع  )مليون 

وثالثون ألف درهم(.
يجب أن يكـون كل من محتــوى 
مـلفــات  وإيداع  وتقـديـم 
ملقتضيات  مطابق  املتنـافسيـن 
من  و102   101 100و  املواد 
 349.12.2 رقـم  املـرســوم 
جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(  االولى1434 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمهندسني املعماريني:

عن  أظرفتهم،  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
التأهيل  مركز  باالستـالم 

الفالحي اوالد بوكرين؛
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
التأهيل  مركز  الضبط  بمكتب 

الفالحي اوالد بوكرين.
لرئيس  إما تسليمها مباشرة   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة؛
بطريقة  مباشرة  ارسالها  إما   *
الصفقات  بوابة  عبر  الكترونية 

العمومية للدولة.
إن الـوثــائـق الـمثبتـة الــواجـب 
اإلدالء بهـا هـي تـلـك املنصوص 
نظام  8من  الـمــادة   في  عليها 

االستشارة املعمارية.
ع.س.ن/1621/ا.د

ع.س.ن /1620/إدع.س.ن /1617/إد
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لـ »جماعات االأركان«؟
حميد بنواحمان

يوم  املتحدة،  األمم  ومنظمة  املغرب  »يحتفي 
بالذكرى  بأكادير،   »2022 ماي   10« الثالثاء 
وهي  أركان«،  لشجرة  العاملي  لليوم  الثانية 
على  الفعاليات،  جميع  لتعبئة  »مناسبة 
على  للمحافظة  والدولي،  الوطني  الصعيدين 
الحيوي،  وتنمية مجاله  الطبيعي  املوروث  هذا 
في  اإليكولوجي  النظام  هذا  أهمية  تكمن  حيث 
دوره الفعال في الحد من التصحر والتأقلم مع 
التغيرات املناخية ، وكذا في خصائصه املتميزة 
املتوازن  التعايش  شروط  يوفر  متكامل  كنظام 
بني اإلنسان وباقي املكونات الطبيعية«... يفيد 
الواحات  مناطق  لتنمية  الوطنية  للوكالة  بالغ 

وشجر األركان.
يجعل   ، األوجه  متعددة  بدالالت  مميز  حدث 
ما   يستحضر  املجتمع«،  »أحوال  بـ  املنشغل 
سبق أن  شدد عليه القرار األممي املحدد لتاريخ 
االحتفاء  بهذه »الشجرة النادرة«، من ضرورة  
االقتصادي  التمكني  تحقيق«  أفق  في  االجتهاد 
املساهمة الكبيرة  »للساكنة املحلية، الفتا إلى« 
الـ  األهداف  تنفيذ  في  األركان  شجرة  لقطاع 
املستدامة  التنمية  وتحقيق   ،2030 ألجندة   17
ضمن أبعادها الثالثة : االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية«.
»الخطوات  عن  التساؤل  إلى  يدفع  تشديد   
اإلنمائية »املتخذة،  خالل املدة األخيرة، من أجل 
الجماعات  لسكان   املعيشي  املستوى  تحسني  
امتداد  على  الشجرة،  لهذه  املحتضنة  القروية 

النفوذ الترابي ألكثر من إقليم  وعمالة« أكادير، 
ملول،  أيت  انزكان  باها،  أيت  اشتوكة  تيزنيت، 
تتسم  والذين  الصويرة...«،  كلميم،  تارودانت، 
وعسرتوفير  بالهشاشة  غالبيتهم  أوضاع 
مصاريف الحد األدنى ملتطلبات العيش الكريم، 
علما بأن تداعيات أزمة جائحة كورونا ضاعفت 
التي  املناطق،  بهذه  القاطنني  معاناة  حدة  من 
انحباس  جراء  عجاف  سنوات  عليها  توالت 

املطر؟
تساؤل يمتح مرجعيته، أيضا، من كون القرار 
األممي  أوصى بالعمل من أجل »اإلدماج املالي 
القرويات«.  النساء  وخاصة  املحليني،  للسكان 
وبهذا الخصوص لفت إلى أهمية »التعاونيات 
التي  الفالحية،  للمنظمات  األخرى  واألشكال 
يدعمها املجتمع، والتي تعمل في قطاع األركان«، 
املحلي«،  املستوى  على  عمل  فرص  »خلق  في 
في  كبير،  »أن تساهم، بشكل  املمكن  من  والتي 

الفقر،  على  والقضاء  الغذائي  األمن  تحقيق 
وبالتالي تحقيق أهداف التنمية املستدامة«.

من  بأن  التذكير  يجدر  ذاته،  السياق  وفي 
أهداف  »إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق 
  »،)2009 نونبر   11( األركان  وشجر  الواحات 
العمل على  رفع ثالثة  تحديات كبرى  »تتمثل 
املوارد  تثمني  البشري،  العنصر  »تأهيل  في 
خالل   من  وذلك   البيئة«،  وحماية  االقتصادية 
إلى تقلص املساحة   للعوامل املؤدية  »التصدي 
الغابوية لألركان«، والتي من ضمنها  مجموعة 
كما  باملجال،  الضارة  العشوائية  األنشطة  من  
الحرث وقطع  الجائر وأعمال  الرعي  شأن«  هو 
أثناء  التدفئة  حطب  توفير  أجل  من  األشجار 
فصل البرودة، أو االتجار غير املشروع بالنسبة 
للبعض«. كما سبق للوكالة، أن نبهت إلى وجود 
»معيقات تحول دون تحقيق استفادة عادلة »من 
مردود منتوج األركان، خاصة بالنسبة ل »ذوي 

الذين يعتبرون »الحلقة الضعيفة في  الحقوق« 
السلسلة«،  من بينها  »تعدد الوسطاء في سوق 

بيع ثمار وزيت األركان«؟
»شجرة  لـ  العاملي  باليوم  االحتفاء  حدث  إن 
املسؤولة  الجهات  مختلف  يسائل  األركان«، 
عن    - مركزيا  جهويا،  إقليميا،  محليا،   -
االقتصادي  التمكني  مجهود«  »حصيلة« 
»لساكنة »جماعات األركان«، باعتبار أن تنزيله 
للقضاء  بنيويا  شرطا  يعد  الواقع   أرض  على 
على عدد من عوامل الهشاشة االجتماعية داخل 
املجال القروي،  والذي يستوجب إرساء مقاربة 
مختلف  من  التخلص  تتوخى  ناجعة  تشاركية 
الكوابح - الطبيعية منها واملفتعلة - التي تحرم 
املعنية  الهشة«  الترابية  »الجماعات  ساكنة 
»الكنز الطبيعي«  من االستفادة من عوائد هذا 

بشكل منصف.

ارتباطا باالحتفاء باليوم العاملي لـ »الشجرة النادرة«

بإقليم ميدلت 

الر�سيدية .. �سقوط  طلبة »متورطين« 
في االختطاف واالحتجاز وال�سرقة  

بمدينة  القضائية  للشرطة  الجهوية  املصلحة  عناصر  أفلحت 
الرشيدية، صباح يوم الخميس 5 ماي الجاري، في توقيف خمسة 
دراستهم  يتابعون  22 و27 سنة،  بني  ما  أعمارهم  تتراوح  طلبة، 
بإحدى املؤسسات الجامعية، وذلك لالشتباه في تورطهم في قضية 

تتعلق باالختطاف واالحتجاز والسرقة املوصوفة.
املشتبه  الطلبة  أقدم  فقد«  للبحث،  األولية  املعطيات  وحسب 
املقرون  للعنف  وتعريضه  واحتجازه  اختطاف شخص  على  فيهم 
قبل  وذلك  فيهم،  املشتبه  أحد  مع  نزاع شخصي  بسبب  بالسرقة، 
أن يخلوا سبيل الضحية في اليوم املوالي بعد تعرضه إلصابات 

جسدية متعددة«.
عن  القضية  هذه  في  املنجزة  والتحريات  األبحاث  أسفرت  وقد 
خالل  توقيفهم  يتم  أن  قبل  وذلك  فيهم،  املشتبه  هويات  »تحديد 
تنغير  بمدينتي  الخميس  يوم  صباح  متزامنة  أمنية  عمليات 

وكلميمة«.
هذا »و تم االحتفاظ باملشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية 
النيابة  إشراف  تحت  يجري  الذي  القضائي  البحث  إشارة  رهن 
العامة املختصة، في أفق الكشف عن جميع ظروف ومالبسات هذه 
القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب 

هذه األفعال اإلجرامية«.
 فجر مبارك

مرزوكة.. قافلة طبية لرحل المنطقة

»تنظم الجمعية املغربية لجراحة املسالك البولية باملنظار، يوم 
13 ماي الجاري بمرزوكة )إقليم الرشيدية(، قافلة طبية لفائدة رحل 
املنطقة« يفيد بالغ للجمعية، الفتا إلى  »أن  هذه املبادرة تتضمن 
تقديم استشارات وكشوفات وإجراء عمليات جراحية طبية مجانية 

لفائدة قوافل الرحل في هذه املنطقة الصحراوية«.
ووفق املصدر ذاته، »سيتم أيضا تنظيم لقاء علمي دولي، يوم 
14 ماي الجاري بمرزوكة، حول »أورام املسالك البولية«، بمشاركة 
خياط  دافييد  قبيل  من  كبار  عامليني  وعلماء  األطباء  من  العديد 
وكلود عبو، إلى جانب البروفيسور ربيع رضوان رئيس الجمعية«، 
إلى أن هذه املبادرة ستشكل مناسبة لتنظيم ورشة، يوم  مشيرا«  

15 ماي بالرشيدية، حول موضوع »الطب التجديدي«.

العرائ�ش - وزان.. في اأفق االرتقاء 
بالم�سهد الح�سري والعمراني

»سطرت الوكالة الحضرية للعرائش - وزان، برسم سنة 2022، 
في  للمساهمة  إحداثها،  املبذولة، منذ  الجهود  برنامجا الستكمال 
تقرير   يفيد  للمنطقة«...  والعمراني  الحضري  باملشهد  االرتقاء 
أصدرته الوكالة خالل انعقاد  مجلسها اإلداري  مؤخرا ،  الفتا  إلى 
»مواصلة تنزيل مبدأ تعميم تغطية مجال تدخلها بوثائق التعمير 
والنهوض بجل املراكز املتواجدة بإقليمي العرائش ووزان اعتمادا 
العامة  الدراسات  وإنجاز  التعمير  بوثائق  التغطية  محاور  على 
بضوابط  وااللتزام  الهيكلة،  إعادة  دراسات  وإعداد  والخاصة، 
كافة  مع  اإليجابي  التواصل  جسور  وترسيخ  والنجاعة،  الجودة 

الفرقاء«.
الشروع  سيتم  التي  التعمير  وثائق  »تهم  ذاته،  املصدر  ووفق 
في إنجازها خالل السنة الجارية على مستوى العرائش، تصميم 
الكبير  القصر  ملدينة  التهيئة  ،وتصميم  العرائش  ملدينة  التهيئة 
ريصانة  ومركز  الشمالية  ريصانة  ومركز  ابجير  قصر  وجماعة 
الجنوبية، إضافة الى املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لساحل 
إقليم العرائش، وتصميم نمو مركز جماعة زعرورة، وتصميم تهيئة 
تهيئة  وتصميم  الطلبة،  سوق  وجماعة  السواكن  جماعة  مركز 

املنطقة الصناعية الصريمة بتراب جماعة قصر ابجير.
الثاني  األسدس  خالل  فستتم،  وزان،  إقليم  يخص  ما  في  أما 
وزان  ملدينة  التهيئة  تصميم  على  املصادقة  الجارية،  السنة  من 
ستتم،   فيما  لوزان،  العتيقة  املدينة  على  واملحافظة  والنواحي 
خالل األسدس األول ، املصادقة على تصميم التهيئة ملركز جماعة 

مصمودة، وتصميم التهيئة ملركز جماعة سيدي بوصبير«.

أكدت  عليها مداخالت ندوة بـ »تيغرت« بسيدي أفني

�سرورة رد االعتبار لـ »ايكيدار« في اأفق جعلها رافعة حقيقية للتنمية

رهانات بيئية واجتماعية  »ت�سفر« عن ميالد تعاونية غابوية في تقاجوين
أحمد بيضي

إديكل«  أمل  الغابوية  »التعاونية  باشرت 
امليداني،  »نشاطها  ميدلت،  إقليم  بتقاجوين، 
وتسجيل منخرطيها في الصندوق الوطني للضمان 
في  شراكات  عن  بحثها  إلى  إضافة  االجتماعي..، 
مجال تكوين املتعاونني، وتبادل املعارف والخبرات«  
تفيد تصريحات بعض الفاعلني املحليني، الفتة الى 
أن  التعاونية »رأت النور، في مطلع العام الجاري، 
بعد  ويوسف«،  يحيى  سيدي  جماعة  بتيقاجوين، 
اإلقليمية  السلطات  طرف  من  حاسمة  »تدخالت 
واملحلية وإدارة املياه والغابات والجماعة الترابية، 
اليوم،  حدود  إلى  التعاونية،  هذه  تشكلت  حيث 
املحيطة  الدواوير  ساكنة  من  متعاونني   110 من 
نساء«، وهي  بينهم ست  للمنطقة،  التابعة  بالغابة 
سابقة في التعاونيات باألطلس املتوسط من حيث 
االنخراط  باب  يزال  النسوي، و»ال  العنصر  إشراك 

مفتوحا«.
في  »ستشرع  التعاونية  أن  مصادرنا  وأبرزت 
استغالل الغابة بهدف تنقيتها من العود الصناعي 
لألرز، الناتج عن القطع العشوائي الذي عانت منه 
سابقاتها  غرار  على  عقود،  منذ  تيقاجوبن  غابة 
»إدماج  أفق  في  وذلك  الغابوية«،  التعاونيات  من 
التعاونية من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات 
الغابوي  املوروث  على  للحفاظ  أساسي  كفاعل 
الغابويني  املتعاونني  تشغيل  خالل  من  باملنطقة، 

في مشاريع التشجير ومحاربة انجراف التربة عبر 
بناء سدود حجرية بالشعاب«، عالوة على »تشغيل 
املرأة القروية في أشغال غابوية، وتوفير متعاونني 

كحراس للثروة الغابوية«. 
على  رهانا  هناك  فإن  ذاتها،  املصادر  ووفق 
خالل  من  الغابوي  املنتوج  تثمني  في  »املساهمة 
وفي  وتسويقها،  األساسية  الزيوت  استخالص 
الجبلية  السياحة  تهم  ومشاريع  مبادرات  إنشاء 
مع  شراكات  عقد  عبر  باملنطقة  البيئية  والفالحة 
»إقناع  تم  وقد  املجال«،  في  املعنيني  املتدخلني 
بتخصيص  الغابوي  القطاع  في  املعنية  الجهات 
قطعة غابوية من أجل إستغاللها، سيما بعد تدخل 
فعلي من السلطات اإلقليمية، لتتم تهيئة هذه القطعة 
الغابوية في أفق إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية 

للمياه والغابات بغاية استغالل الحصة املهيأة«. 
وفي السياق ذاته، »تم التخطيط  لتنقية الغابة 
عود  بقايا  من  التعاونية،  نشاط  حدود  في  املمتدة 
املنطقة  عرفته  الذي  التخريب  عن  الناتج  الصناعة 
رؤوس  من  مخالفني  يد  على  مضت  سنوات  منذ 
أما  في حقهم«،  كلمته  بميدلت  القضاء  قال  مخربة 
عن  بعيدا  الحطب  من  السكان  ملتطلبات  بالنسبة 
إدارة  أن  فأكدت مصادرنا  الغابوي،  املجال  تخريب 
استعمال  على  بالعمل  »وعدتهم  والغابات  املياه 
لسد  وذلك  لألرز،  التدفئة  عود  دون  الصناعة،  عود 
الذي  الشتاء  فصل  في  خاصة  الساكنة،  حاجيات 

يعرف تساقطات ثلجية وأجواء باردة قاسية«.

كلميم  بجهة  إيكيدار«  الجماعية«  »املخازن 
االعتبار«..  رد  وآفاق  الراهن  الوضع  وادنون: 
تيغرت  جماعة  مقر  احتضنها  ندوة  محور  إنه 
بإقليم سيدي إفني، السبت املنصرم، من تنظيم  
التابعة  الثقافي  للتراث  الجهوية  املحافظة 
للثقافة بجهة كلميم وادنون،  للمديرية الجهوية 
واملهتمني  والباحثني  الخبراء  من  عدد  بحضور 

بالتراث.    
»تندرج ضمن  الندوة،  فإن  املنظمني،  وحسب 
ورشات  )ندوات،  املتنوعة  األنشطة  من  سلسلة 
شهر  بمناسبة  أثرية(  ملواقع  زيارة  تحسيسية، 
»من  تحت شعار  18 ماي(   - )18 أبريل  التراث 
التعريف  إلى  تسعى  والتي  جيل«،  إلى  جيل 
بها  تزخر  التي  والثقافية  التراثية  باملؤهالت 
الجهة«. وفي هذا السياق  أكد املدير الجهوي، 
الطالب بويا العتيق، »أن هذه الندوة هي فرصة 
إلبراز أهمية املخازن الجماعية كجزء من الذاكرة 
الوطنية وما تجسده من مكانة ثقافية وحضارية 
اللقاء  هذا  »أن  مضيفا  املغربي«،  التراث  في 
الباحثني واملهتمني  مناسبة أيضا للتواصل مع 
هذا  بأهمية  املنطقة  شباب  تحسيس  أجل  من 
إلى  داعيا  عليه«،  الحفاظ  وضرورة  التراث 
»تضافر الجهود لرد االعتبار للمخازن الجماعية 
ملا لها من أثر في الذاكرة ومن أهمية في محاور 

الثقافة عموما والتراث على وجه الخصوص«.
للتراث  الجهوي  املحافظ  أوضح  جهته،  ومن 

»و.م.ع«  لـ  تصريح  في  حمو،  محمد  الثقافي، 
مجموعة  ضمن  يندرج  الندوة  هذه  تنظيم  أن 
من األنشطة لالحتفاء بشهر التراث، والتي تعد 
وادنون،  كلميم  جهة  شباب  لتحسيس  فرصة 
وضعية  في  واألشخاص  التالميذ  فئة  وخاصة 
الجماعية  املخازن  بأهمية  واأليتام،  إعاقة 

كموروث تاريخي«. 
وشهدت الندوة  تقديم عروض حول »املخازن 
وإعادة  والترميم  الجرد  باملغرب:  الجماعية 
االعتبار«، و»إيكيدار: من تراث ثقافي مهمش إلى 

رافعة حقيقية للتنمية«، باإلضافة إلى مداخالت 
حول مراحل إعداد ملف تقييد املخزن الجماعي« 
أكادير تاركانت« املتواجد بجماعة تيغرت، ضمن 

قائمة التراث الوطني.
تأهيل  مركز  مدير  قدم  السياق،  هذا  وفي 
االطلسية  باملناطق  املعماري  التراث  وتوظيف 
وما وراءها بورزازات، محمد بوصلح، ملحة حول 
)تخزين  ووظائفها  الجماعية  املخازن  »مفهوم 
وتوزيعها  وحلي..(،  وزرعية  فالحية  منتوجات 
الجغرافي ونوعيتها وأشكالها وعددها«، مشيرا 

إلى »أن عدد املخازن الجماعية باملغرب يبلغ قرابة 
مخازن  منها  األشكال  مختلف  من  مخزنا   560
األجراف،  ومخازن  األعالي،  ومخازن  املغارات، 
توفير  »ضرورة  إلى  داعيا  السهول«،   ومخازن 
الحماية القانونية للمخازن الجماعية وترميمها 
وإدماجها في الدينامية االقتصادية بجهة كلميم 
واألجراف،  األعالي  بمخازن  تزخر  التي  وادنون 
املحلية  التنمية  في  دورها  تلعب  حتى  وذلك 

كمجاالت سياحية وثقافية«.
واستعرض عدد من املتدخلني مفهوم إيكيدار 
وأدوارها  التاريخية  وأصولها  وخصائصها 
السلع..(،  تخزين  واملراقبة،  للدفاع  )حصن 
مشددين على »ضرورة حماية املواقع التاريخية 
ودوليا«،  وطنيا  بها  والتعريف  وترميمها 
املنتخبة  املجالس  انخراط  »أهمية  إلى  الفتني 
في النهوض بقطاع الثقافة ملا له من أهمية في 

التنمية املحلية«. 
كتيب  بحسب  وادنون،  كلميم  جهة  وتزخر 
للتراث  الجهوية  املحافظة  مؤخرا،  أصدرته، 
وتوظيف  تأهيل  مركز  مع  بتنسيق  الثقافي 
التراث املعماري باملناطق األطلسية وما وراءها 
بورزازات، على عدد كبير من املخازن الجماعية 
34 باقليم سيدي  46  مخزنا، منها  »إلى  يصل 
جماعي  ومخزن  كلميم،  باقليم  و11  إفني، 
بجماعة  )سيدي صالح  الزاك  أسا  بإقليم  واحد 

تويزكي(«.
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»دكتور ستراينج« يتصدر شباك التذاكر بأمريكا توأمة مدينتي الجديدة - سيت .. معرض للفنان الفرنسي آالن دلماس  

تبوأ فيلم »دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس« في األيام الثالثة األولى التي تلت اطالق 
عروضه، صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية.

»دكتور ستراينج«،  األحد  إلى  الجمعة  من  التي حققها  اإليرادات  دوالر  مليون   185 إلى  ووصلت 
الممثل  فيه  الخارق  »مارفل«  الحمراء ويؤدي دور بطل  العباءة  الساحر ذي  لمغامرات  تتمة  وهو 
البريطاني بنديكت كامبرباتش. وبالتالي لم يترك الفيلم الذي يستكشف عوالم موازية سوى الفتات 

لألعمال المنافسة.
بذلك في المرتبة الثانية بين األفالم التي  وبات »دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس« 
حققت اإليرادات األعلى فور انطالقها منذ بداية الجائحة، وراء »سبايدر-مان: نو واي هوم« الذي 

اختار أيضا العوالم الموازية وحصد 260 مليون دوالر عام 2021.
وأظهر نجاح »دكتور ستراينج« أن شبابيك التذاكر طوت صفحة الجائحة وبدأت تستعيد عافيتها، 

إذ حقق الفيلم إيرادات أكثر بحوالى عشرة أضعاف من  نهاية األسبوع  نفسها من العام الفائت.

  تحتضن مدينة الجديدة يوم 3 يونيو المقبل معرضا للفنان الفرنسي آالن دلماس، يستقبله رواق الشعيبية طالل 
وذلك في إطار االحتفال بالذكرى الثالثين للتوأمة بين مدينتي الجديدة وسيت الفرنسية.

ويقام هذا المعرض بمناسبة إقامة فنية للفنان التشكيلي الفرنسي، لمدة أربعين يوما، بمدينة الجديدة.
وخالل إقامة التشكيلي آالن دلماس بالمملكة ينظم هذا المعرض الذي سيشرف عليه الفنان عبد اهلل ديباجي بمشاركة 

مجموعة من الرسامين المغاربة.
وحسب رئيس لجنة التوأمة السيد يوسف زهيدي، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار إعادة إطالق التبادل بين الجديدة 
التبادل والمبادرات التي تتيح  وسيت، والهدف هو تعزيز أواصر الصداقة واألخوة بين المدينتين، وكذا تعزيز 

التقارب بين المدينتين.
المغاربة، مثل المصطفى  للفنانين  بالنسبة  المعرض يعد فرصة  الفنان عبد اهلل ديباجي، أن هذا  أكد  من جهته 
بالياسمين، وربيعة مزيوقة، وحميد بلة، إلثراء مصادر إلهامهم، وتوسيع أفقهم اإلبداعي وبناء الجسور بين ضفتي 

البحر األبيض المتوسط.
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مكناس: محمد أزرور- محمد البخاري
عدسة عزيز أحساين

هي حقا أمسية سينمائية بنكهة خاصة، بهذه الجملة علق جل 
العشرين  ال��دورة  انطالقة  حفل  بمكناس فعاليات  واكبوا  من 
من المهرجان الدولي لسينما التحريك )الفيكام( والذي يعتبر أول 
تظاهرة دولية تنظم بالمغرب بحضور الجمهور بعد الجائحة .

فقد شهدت مدينة مكناس انطالق هذه الفعاليات، حيث عرف حفل 
االفتتاح، الذي جرت أطواره يوم الجمعة 6 ماي 2022 بمسرح 
المعهد الفرنسي بمكناس تكريم ضيفي الشرف فيرونيك أوغرو 
وفيليب بيتيو- صاحبا صوتي )مارج( و)هومر( بالفرنسية في 

السلسلة األمريكية الشهيرة )لي سامبسون(.
وقد افتتح فيلم )قصيدة لمياء( برنامج المسابقة الدولية ألفالم 
ومنتجه  التحريك بحضور مخرجه األمريكي أليكس كرونيمر- 
قبل  ما  العرض  وهو  أمريكي من أصول سورية،  )سام قادي( 
األول لهذا الشريط الطويل الذي يحكي قصة فتاة سورية الجئة 
تقديم  تم  كما  الرومي.  الدين  لجالل  الصوفي  الشعر  تكتشف 
أعضاء لجنة التحكيم التي تترأسها مؤلفة األشرطة المرسومة 

اللبنانية )زينة أبي رشاد(.
وعرف أيضا حفل االفتتاح اإلعالن عن نتائج مسابقة جائزة عائشة 
2022، والذي حصل عليه شريط )ال  التحريك  لسينما  الكبرى 
تراجع( لكنزة الحمزاوي وشيماء لحنش، طالبتان بالمعهد الوطني 
للفنون الجميلة بتطوان، وهما بذلك أول امرأتين تحصالن على 
هاته الجائزة منذ إحداثها سنة 2005. هذا التتويج سيمكن إحدى 
الطالبتين من االستفادة من إقامة فنية لإلبداع ب » ديرفونطيفرو« 
بفرنسا خالل شهرأكتوبر المقبل بشراكة مع )la Nef - كتابات 

جديدة لفيلم التحريك(.
كما أعطيت في اليوم األول انطالقة العروض الخاصة بتالميذ 
المؤسسات التعليمية باإلضافة إلى بداية محور التكوين للفيكام. 
وهو برنامج موجه لطلبة المؤسسات العمومية العليا المغربية 
الخاصة بالفن والسينما، حيث استقبل المهرجان هاته السنة 
أكثر من 150 طالبا توزعوا على العديد من ورشات المهرجان. 
ومنح المهرجان لهؤالء الطلبة فرصة للقاء المهنيين المغاربة 
المشتغلين بسينما التحريك في إطار المنتدى األول لفيلم التحريك 
المغربي والذي عرف مشاركة مجموعة من المهنيين المغاربة أيام 
6 و 7 و 8 ماي 2022..، وللتذكير فإن طلبات عروض المشاريع 
المعلن عنها من طرف القناتين األولى والثانية إلنتاج سلسالت 
التحريك المغربية األولى، فتحت أفاقا جد مهمة لتطوير مهن 
التحريك بالمغرب. وهي مبادرة تاريخية تمكن من خلق دينامية 
لهذا المجال الواعد بالمغرب، والخالق للعديد من مناصب الشغل. 
وقد واكب مهرجان الفيكام هاته الدينامية بإطالق هذا المنتدى 
شاركت فيه أستوديوهات التحريك باإلضافة إلى المعهد الوطني 

للفنون الجميلة بتطوان ومدرسة الفنون الجميلة بالبيضاء.
وضمن هذا األفق قدم أستوديو  نيفر سين ولوريم ضمن فقرة 
المستقبل في صور، مسارهما وتجربتهما باإلضافة إلى تقديم 
حلقات من سلسالت أنتجتها القناتين األولى والثانية. وهي سابقة 
تاريخية أولى للمهرجان ولفريق عمله والذي منذ عقدين وهو 
يسعى إلبراز وتثمين عطاءات مهنيي سينما التحريك بالمغرب.

كما أعطى الممثالن اللذان يعتبران من أبرز المتخصصين في 
الدبلجة، ماستر كالس استثنائي يوم السبت 7 ماي، حول فن 
الدبلجة ضمن فقرة )شاي مع فنان ( وهو لقاء مفتوح وحميمي 

أصبح مع توالي دورات المهرجان موعدا ال محيد عنه.
ولإلشارة فإن هاته الدورة ستتواصل بمكناس إلى يوم 11 ماي 

2022 وإلى 15 ماي بباقي المدن المغربية األخرى وعددها 11 
مدينة ضمن برنامج فيكام المغرب.

بتقديم مشاريع خمسة  الثاني  اليوم  برنامج  انطلق  هذا، وقد 
لإلقامة  السابعة  ال��دورة  في  للمشاركة  اختيارهم  تم  مؤلفين 
الفرنكوفونية للكتابة الخاصة بأفالم التحريك. وذلك بحضور 
مؤطر هاته اإلقامة السيناريست  جون رونو، الذي أكد في تصريح 
له أن الفيكام أصبح رقما مهما في سينما التحريك، مضيفا أن 
المشاريع المقدمة، لها من عناصر النجاح ما سيجعلها تحقق 

المبتغى المنشود.
  وبعد هذا اللقاء تم عرض ملخص تصوير فيلمي )أطفال البحر( 
و)الحظ يبتسم للسيدة نيكوكو( للمخرج الياباني أيمو وطاناب 
،الذي ينتمي إلى النخبة اليابانية المتألقة في سينما التحريك 
العالمية. وقد كان مرفوقا بالفرنسي إيالن نغيون، مؤرخ سينما 
التحريك والذي أدار وترجم فعاليات هذا اللقاء، حيث تحدث  أيمو 
وطاناب خالله عن مختلف مراحل إنجاز فيلميه. وللتذكير فإن 
شريط )الحظ يبتسم للسيدة نيكوكو( سيعرض ضمن المسابقة 
الدولية ألفالم التحريك الطويلة يومه الثالثاء 10 ماي 2022 في 

الساعة السابعة بمسرح المعهد الفرنسي بمكناس.
الموعد مع الماستر كالس حول الدبلجة كان من اللحظات المهمة 

التي شهدها المهرجان خالل يوم السبت 7 ماي، حيث ضرب 
الفيكام للرواد والمهتمين موعدا مع الممثلين )فيرونيك أوغرو- 
فيليب بيتيو  المعروفين  بتشخيصهما لصوتي مارج وهومر 
الفيكام  احتفى  وقد  سيمبسون(.  )لي  األمريكية  السلسلة  في 
بهما خالل حفل االفتتاح بتكريم جد مؤثر، كما أنهما قد أمتعا 
الجمهور الذي حضر بكثافة  بدبلجة حية ومباشرة لشخصيتي 

مارج وهومر.
وتوالت اللحظات الممتعة للمهرجان، بالتقديم الحصري لمشاهد 
من الفيلم  الطويل المقبل  )الفرعون والمتوحش واألميرة( للمخرج 
ميشيل أوسلو والذي ارتبط اسمه بذاكرة المهرجان حيث قدم 

العرض بنفسه .
والوفية  اإليفوارية  السيناريست  افتتحت  ذلك  بعد  مباشرة 
للمهرجان  معرض:) أكيسي أجواء العالم ( المستلهم من شريط 
قصة مرسومة »أكيسي« حيث األحداث تقع في أبيدجان عاصمة 

الكوت ديفوار.
  وفي المساء بمسرح المعهد الفرنسي عرض الفيلم الطويل )قمة 
اآللهة( بحضور منتجه ديديه برونير الذي أنتج أيضا فيلم )ثعلب 
كبير وسيء( والذي أنجز نسخته بالدارجة أستوديو التحريك 
المغربي )أكوستيك( بمبادرة من المعهد الفرنسي المغرب. وقدمت 

هاته النسخة في عرضها ما قبل األول بالساحة اإلدارية في قلب 
العاصمة اإلسماعيلية، بحضور إدريس ومهدي وناب الذين قاموا 

بالدبلجة المغربية لشخصيات الفيلم بأصواتهم.
     وبمسرح المركز الثقافي محمد المنوني قدم المخرج  كارلو 
فيلمه  )بيكسار(،  أستوديوهات  مع  مساره  بدأ  والذي  فوغيل 
األول )إيكار(. تاله عرض)الجزيرة( وهو الفيلم األخير للمخرجة 
الرومانية  أنكأ داميان،  وكانت الحصة األخيرة في برنامج هذا 
الدولية  المسابقة  في  المبرمجة  األفالم  أولى  تقديم  هو  اليوم 

ألفالم التحريك القصيرة.
وفي إطار برنامج  الدورة العشرين للفيكام، نظمت الفقرة الثانية 
من )شاي مع ...(   يوم األحد 8 ماي خصصت للحديث عن تطوير 
سينما التحريك بالمغرب والدور األساسي الذي يلعبه القطب 
غني  نقاش  القطاع.  هذا  لتطوير  العمومي  البصري  السمعي 
أدراه بكل حرفية أليكسي هونو، تمحور حول رهانات ومستقبل 
سينما التحريك بالمغرب. وقد شارك في هذا اللقاء المفتوح : 
إلهام هراوي مديرة مصلحة اإلشهار والحلول الرقمية بالشركة 
الوطنية لإلذاعة والتلفزة المغربية وسلمى الصقلي مسؤولة عن 

برامج الشباب والترفية بالقناة الثانية .
وضمن هذا السياق المرتبط باإلنتاج المغربي، قدم علي الرڭيڭ 
وهو أستوديو مغربي للتحريك،  )أكوستيك(  الفكاك  ومصطفى 
استفاد من طلبات عروض المشاريع المقدمة من القناتين األولى 
والثانية، إلنتاج سلسلتي تحريك. هذا اللقاء كان مناسبة أيضا 
لممثلي األستوديو للحديث عن تجربتهما في مجال سينما التحريك 
وتقديم مشاريع التحريك التلفزي التي يشتغل عليها فريق عملهما.
وفي المساء بالمعهد الفرنسي قدم الفيلم الطويل )جيران جيراني( 
ضمن المسابقة الدولية ألفالم التحريك الطويلة 2022، وبالموازاة 
مع هذا العرض قدم بمسرح المركز الثقافي محمد المنوني، المخرج 
اإلرلندي المشهور عالميا طوم مور فيلمه الطويل األخير)شعب 
الذئب( وفي مسار هذا المخرج العديد من األفالم أهمها: بروندان 

وسر كيل  وغناء البحر 
وفي سياق متصل يعتبر يوم األحد يوم نزهة الفيكام، وهو أبرز 
منذ  المنظمون  ابتكرها  المهرجان، صيغة  يعرفه  عائلي  حدث 
سنوات والقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور الواسع والمهرجانيين. 
هاته السنة اقترحت نزهة الفيكام إنتاجين سينمائيين مختلفين 
وبتقنيات تحريك مختلفة:  إينكانطو الحاصل على أوسكار أحسن 
فيلم تحريك لسنة 2022 وفيلم )حتى الفئران ستذهب إلى الجنة 
( الذي أنتج بميزانية أقل من )إينكانطو( وبدمى مستلهمة من 
التقليد التشيكي العريق للتحريك بالدمى. الشخصيات المصنوعة 
من الدمى قدمها المنتج المساهم في إنتاج الفيلم ألكسندر شارلي 

أثناء عرض الشريط للجمهور.
لفيلم  مصور  ملخص  لعرض  أيضا  خصصت  األحد  صبيحة 
)العبور( الذي يعتبر من أبرز األفالم التي خلقت الحدث هاته 
السنة. وبحضور مخرجته فلورانس مياله التي تحدثت عن مراحل 
إنجاز الفيلم بتقنية الصباغة مع كل ما تتطلبه هاته التقنية من 

مجهود، مقدمة بذلك عرضا استثنائيا.
المخرجة فلورانس مدعوة أيضا من فيكام المغرب لتقديم حصتي 
ماستر كالس األولى بالمعهد الفرنسي بالرباط يوم الثالثاء 10 
ماي 2022 والثانية بالدار البيضاء يوم األربعاء 11 ماي 2022.
األفالم  فقرات  قدمت  المهرجان  من  الثالث  اليوم  اختتام  وفي 
المبرمجة في المسابقة الدولية لألفالم القصيرة، في انتظار اإلعالن 
عن النتائج يوم األربعاء المقبل من طرف لجنة التحكيم. علما أن 
زينة أبي  لجنة هذه المسابقة المتفردة في المغرب تتكون من: 
رشاد مؤلفة أشرطة مرسومة )لبنان(، أدجو صورو منتجة وناشرة 

لكتب الشباب )الكوت ديفوار( وطوم مور  مخرج )إيرلندا( .

الكوفيد بعد  الجمهور  بح�ضور  بالمغرب  دولية  تظاهرة  اأول  الفيكام   .. خا�ضة  بنكهة 

 عبد اللطيف الكامل

تنظم جمعية محترف كوميديا لإلبداع السينمائي، بشراكة مع المجلس 
الجماعي أليت ملول، و كلية اللغات و الفنون و العلوم اإلنسانية ابن زهر 

أيت ملول، و بدعم من المركز السينمائي المغربي، فعاليات الدورة الرابعة 
عشرة لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير و ذلك في الفترة الممتدة 

مابين 10 إلى 14ماي 2022.
 و حسب البالغ المتوصل به، تستضيف مدينة أيت ملول فعاليات هذه الدورة 
المنظمة تحت شعار:« السينما و الفضاء العمومي«، و ذلك بوصفه مجاال 
للتفكير في راهنية الفضاء العمومي و طرائق تشكله في األعمال السينمائية، 
كما أن الدورة تشكل تحديا كبيرا، ألنها تنعقد في ظروف استثنائية ترتبط 
لذلك  لمدة سنتين،  العامة  الحياة  التي عطلت   ،)COVID-19( بتداعيات
ارتأت الجهة المنظمة لهذا المهرجان أن يتم رصد تحوالت الحياة و التغيرات 

االجتماعية و النفسية المرتبطة بالجائحة.
و تعرف الدورة أيضا مشاركة 18 دولة تتوّزع بين الفيلم الروائي القصير، 
و الفيلم الوثائقي القصير، كما تضم لجنة تحكيم  الفيلم الروائي القصير 
للدورة 14 للمهرجان المخرج السينمائي و األكاديمي المغربي الدكتور عز 
العرب العلوي رئيسا، و عضوية الفنانة أمينة أشاوي، و الفنان العراقي 

فائق العبودي سويسرا. 
أما لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي القصير للمهرجان فقد آلت رئاستها إلى 
السيناريست و الكاتبة السورية لبنى ياسين القيمة بهوالندا، و عضوية 
الكاتب محمد زيطان من المغرب، و المخرج و الناقد السينمائي نجيب األسد. 
و بالموازاة مع عرض األشرطة المتنافسة سيتم تكريم عدة وجوه فنية و 
سينمائية من بينهم الممثل المغربي ياسين أحجام، و الفنانة أمينة اشاوي، و 
المتخصص في جماليات السينما، الدكتور محمد شويكة، و التقني بالمركز 

السينمائي المغربي الحاج ادريس التركي. 

كما ستنظم الدورة ندوتين علميتين بفضاء كلية اللغات و الفنون و العلوم 
الفضاء  و  السينما   « األولى عنوان  أيت ملول، تحمل  ابن زهر  اإلنسانية 
 »: عنوان  الثانية تحت  و   ،) السينمائية  المهرجانات  تجارب   ( العمومي 

المرأة و الفضاء السينمائي » .
و سيحتضن فضاء المركز الثقافي لمدينة أيت ملول وفق مقتضيات البروتوكول 
الصحي، فعاليات العروض الرسمية للمهرجان، و معارض تشكيلية و فنية، 
فضال عن عروض موازية ل« سينما القرب »، و ورشات تكوينية في مجال 
الصناعة السينمائية: ورشة المونتاج السينمائي يعدها األستاذ محمد حتيجي، 
و ورشة صناعة الفيلم الروائي القصير، يعدها األستاذ نسيب عبدو، و ورشة 

تحليل الفيلم السينمائي، يعدها الدكتور نجيب األسد.

مهرجان �ضو�س الدولي للفيلم الق�ضير، في ن�ضخته الرابعة ع�ضرة، يعرف 
مناف�ضة فنية بين 18 فيلما ق�ضيرا في ال�ضنف الروائي والوثائقي

المركزي،  بمقرها  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  الشركة  استقبلت 
يوم الجمعة 6 ماي 2022، وفدا من 13 طالبا بمعهد الدراسات 
العليا للتواصل االجتماعي )بروكسيل-بلجيكا(، لالطالع على 
تطورات المؤسسة، وذلك في إطار انفتاحها على محيطها المهني 

واألكاديمي على الصعيدين الوطني والدولي،
في  الوطنية،  للشركة  بالغ  قال  التكوينية،  الزيارة  هذه  خالل 
بالغ توصلت »االتحاد االشتراكي« بنسخة منه، إن  مسؤولي  
أعضاء  أمام  استعرضوا  والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية  الشركة 
الوفد المرفوقين بمؤطريهم وأساتذة من المعهد العالي لإلعالم 
الوطنية  اإلعالمية  المؤسسة  هذه  تاريخ  بالرباط،  واالتصال 
العريقة، منذ أول بث إذاعي لها سنة 1928، وكذا أهم التحوالت 
القانونية واإلدارية والتقنية التي شهدتها منذ تحولها إلى شركة 

وطنية سنة 2006.
بعد ذلك، تعرف أعضاء الوفد على مختلف أطوار اإلنتاج والبث 
اإلخبارية  النشرات  إعداد  مراحل  وكذلك  والتلفزي،  اإلذاع��ي 
بالتلفزيون واإلذاعة، من خالل زيارة مختلف مرافق المؤسسة، 
المتعدد  البث  ومنصة  األخبار  وغرف  األستوديوهات  السيما 

القنوات.
وتوقف المشاركون في هذه الزيارة- يضيف البالغ-  على أدوار 
هذه المنصة، المطورة داخليا من طرف كفاءات الشركة الوطنية، 
في تحقيق التكامل بين البث الكالسيكي والبث الرقمي، وتسهيل 
عمليات برمجة وبث المحتويات، وإلغاء الطابع المادي للمحتويات 

السمعية البصرية.
إلى ذلك، مكنت هذه الزيارة وفد الطلبة األوربيين من الحصول على 
الشروحات الالزمة من طرف أطر مختصة حول العمل السمعي 
تتبعوا  كما  والفنية،  والصحفية  التقنية  أبعاده  في  البصري، 
سلسلة من العروض حول مهام ووظائف وتنظيم مختلف مصالح 
المؤسسة اإلعالمية، بما في ذلك أساليب العمل واألنماط التدبيرية 

التي ينهجها القطب السمعي البصري العمومي بالمغرب.
وبالنظر لخصوصية التعدد اللغوي الذي يميز المجتمع البلجيكي، 

»تمازيغت«،  لقناة  الطالئعي  الدور  على  المشاركون  اطلع 
بوصفها مرفقا إعالميا عموميا يضطلع منذ إحداثه بتثمين 
على  ع��الوة  األمازيغيتين،  واللغة  الثقافة  ونشر  وتنمية 

المساهمة في تعزيز وتقوية الروابط الهوياتية للجالية المغربية 
المقيمة في الخارج مع وطنها ومعالجة انشغاالتهم الراهنة في 
بلدان المهجر وإشراكهم في النقاش حول الشأن العام الوطني.

وتوقف المشاركون في الزيارة، كذلك، عند مشروع البث المتزامن 
)تشلحيت،  الثالث  األمازيغية  بالروافد  »تمازيغت«  لبرامج 
تمازيغت وتاريفيت(، الذي يعد منظومة تقنية رائدة في إطار 
تعدد  تمثل  كقناة  اإلعالمية  الخدمة  هذه  تشغله  الذي  الموقع 
مكونات الهوية المغربية في إطار الوحدة، وكذا باعتبارها قناة 
اللغوية  حساسيتهم  بمختلف  المغاربة  لكل  موجهة  عصرية 

والثقافية.

طلبة بلجيكيون يطلعون على تطورات ال�ضركة 
الوطنية للإذاعة والتلفزة
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االشتراكي

عبد �لو�حد بن�صر  يف  »�إطاللة
 على �أ�صول �لب�صرية«

التاريخ  شعبة  تستضيف 
والتراث  التراب  و«مختبر 
محمد  سيدي  بجامعة  والتاريخ« 
غد  يوم  بفاس،  اهلل  عبد  بن 
أستاذ   ،  2022 ماي   11 االربعاء 
الوطني  باملعهد  العالي  التعليم 
الواحد  والتراث عبد  االثار  لعلوم 
بنصر إللقاء محاضرة تحت عنوان 

»إطاللة على أصول البشرية«.
الساعة   في  اللقاء  ينعقد 
بقاعة  صباحا  والنصف  العاشرة 
والعلوم  اآلداب  بكلية  القرويني 

االنسانية ظهر املهراز بفاس.
بن  الواحد  عبد  أن  الى  يشار 
الوطني  باملعهد  الباحث  نصر، 
قاد  اآلثار والتراث، هو من  لعلوم 

املتطورة  لألنثروبولوجيا  بالنك  ماكس  معهد  عن  يوبالن،  جاك  جان  رفقة 
بأملانيا، فريقا كان هو صاحب اكتشاف بقايا جمجمة أقدم إنسان في التاريخ 
وهو   »homo sapiens العاقل   البدائي  لإلنسان  تعود  إيغود    بجبل 

االكتشاف الذي غير التي مفاهيم عدة حول تاريخ البشرية.

م�صابقة �ل�صعر�ء �ل�صباب باملعر�ض 
�لدويل للكتاب و�لن�صر

في إطار فعاليات الدورة 27 للمعرض الدولي للكتاب والنشر، الذي ُتنّظمه 
خالل  الرباط،  بمدينة  الثقافة،  قطاع   - والتواصل  والثقافة  الشباب  وزارة 
الفترة املمتدة من 2 إلى 12 يونيو 2022، ُتعلُن الوزارة عن تنظيم مسابقة 
الشعراء الشباب، مفتوحة في وجه الشعراء الشباب، من الجنسني، والذين 

تتراوح أعمارهم ما بني 18 و 25 سنة.
سنويا  ِشعريا  و  ثقافيا  موعًدا  سُتصبُح  التي  املبادرة،  هذه  تْستهدُف  و 
ُجدد،  ُشعراء  اكتشاَف  والنشر،  للكتاب  الدولي  املعرض  فعاليات  مع  يتزامُن 
موهبتها،  وتْثمني  الشعرية،  الِكتابة  مجال  في  الّشابة  املواهب  وتْشجيع 

وتْحفيزها على ارتياِد عالِم اإلبداع.
شروط وأحكام املشاركة:

- أْن يتراوح ُعمر املشارك )ة( بني 18 و 25 سنة؛أن يكون املشارك مغربي 
بقصيدة شعرية واحدة مكتوبة ب )اللغة  أْن يتقّدم كّل مشارك )ة(  الجنسية- 
القصيدة  تراعي  أن  الزجل(؛  الفرنسية،  الحسانية،  األمازيغية،  العربية، 
إبداع  من  املشاركة  القصيدة  تكون  الشعرية؛أن  الكتابة  مقتضيات  املشاركة 
الشعرية بصيغتي القصيدة  ترسل  مقتبسة؛أن  أو  منقولة  غير  )ة(،  املشارك 
تتويجها  قد سبق  املشاركة  الشعرية  WORD و PDF ؛أال تكون القصيدة 

في مسابقات أخرى؛
هذا و يتعّين على كّل مشارك )ة( التقّيد بالوثائق التالية:

طلب خّطي للمشاركة في املسابقة، يتضمن العنوان البريدي كاماًل، رقم   -
الهاتف والبريد اإللكتروني؛

فوزها  واإلقراربعدم  الشعرية  بملكيةالقصيدة  ومختوم  موقع  إشهاد   -
بجائزة سابقة؛

- السيرة الذاتية؛
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شخصية حديثة؛

هذا، وسُيعهُد إلى لجنة تحكيم عملية البّت في القصائد املشاركة، واإلعالن 
عن الشعراء الفائزين مع تعليل أسباب و مبّررات اختيارها.

ضمن  ثقافي  حفٍل  خالل  جوائزهم  لتسّلم  الفائزين  الشعراء  دعوة  يتّم   -
فعاليات املعرض الدولي للكتاب والنشر. 

- آخُر أجل لتلقي الترشيحات هو 20 ماي 2022 .
 : التالي  العنوان  إلى  االلكتروني  البريد  طريق  عن  املشاركات  ُتبعث 

cjeunespoetes2022@gmail.com
جوائز املسابقة :

 املركز األول :- 10 ألف درهم ؛
 املركز الثاني :- 7500 درهم ؛
 املركز الثالث :- 5000 درهم ؛

بواباتها  عبر  الفائزة  القصائد  نشر  للوزارة  يحّق  أّنه  بالذكر  جديٌر 
اإللكترونية أو منشوراتها الثقافية.

إليه أعاله أو  التاريخ املشار  ُينظر في أّي مشاركة واردة بعد  هذا، و لن 
ُمخالفٍة لشروط و أحكام املسابقة.

 ح�صن �ملودن يف »قر�ءة نف�صانية جديدة 
للمحكي �لإبر�هيمي » .

سلك  طلبة  ينظم 
بحث  بمختبر  الدكتوراه 
والدراسات  والخطاب  اللغة 
شعيب  بجامعة  الثقافية 
الدكالي بالجديدة، لقاء علميا 
مع الباحث واملترجم الدكتور 
موضوع  حول  املودن  حسن 
نحو  اإلبراهيمي:  »املحكي 

قراءة نفسانية جديدة«.
يوم   اللقاء  هذا  ينعقد 
الجاري  ماي   20 الجمعة 
والعلوم  اآلداب  كلية  برحاب 
في  بالجديدة  اإلنسانية 
الزوال  بعد  الرابعة  الساعة 
دراسات  مركز  بمدرج 

الدكتوراه.
أعماله  ترتكز  مغربي  املودن  أكاديمي وناقد ومترجم   حسن 
النص  » الوعي  االعمال:  هذه  من  ونذكر  لألدب  النفسي  على التحليل 
قراءة من منظور التحليل النفسي«، »الرواية  في رواية الطيب صالح: 
والتحليل  »الرواية  النفسي«،  التحليل  منظور  من  قراءات  العربية: 
من  العربية،  »الرواية  النفسي«،   التحليل  منظور  من  قراءات  النصي: 
الرواية العائلية إلى محكي االنتساب العائلي، قراءة نقدية من منظور 
»األدب  النفسي«  والتحليل  القصيرة  »القصة  النفسي«،  التحليل 

والتحليل النفسي«.

أحمد لعيوني
 

واملفكر  والرحالة  الطبيب  املؤلف  عرف 
 Gustave Le لوبون  غوستاف  الفرنسي 
بالطب  واهتمامه  ثقافته،  باتساع   ،Bon
النفسي الذي له تأثير في سلوك الجماعة 
تنقالته  كثرة  أن  كما  الشعبية،  والثقافة 
ممارسة  إطار  في  البلدان  من  للعديد 
شعوبها،  ثقافة  على  واطالعه  مهنته، 
علم  في  بالكتابة  يهتم  جعلته  عوامل 
كتاب  ومنحه  واألنثروبولوجيا،  اآلثار 
سمعة طيبة في  الجماهير«  »سيكولوجية 
األوساط العلمية. تمت ترجمة الكتاب منذ 
صدوره سنة 1895 إلى لغات عديدة، ومنها 
اللغة العربية على يد عدة مترجمني، وهذه 
رواد  أحد  زغلول،  فتحي  ألحمد  النسخة 
حركة الترجمة في مصر.  وإن كان مر على 
صدور الكتاب أكثر من قرن وربع من الزمن، 
فإن الكثير من أفكاره ال تزال تعالج قضايا 
اجتماعية وسياسية تحضر في العديد من 
البلدان، وخاصة الدول النامية، واملتطلعة 
إلى الديمقراطية والعدالة االجتماعية، وما 
الرائدة  املجموعات  داخل  جدل  من  يدور 
الزعامات  حول  والصراع  مجتمعاتها،  في 

واالستئثار بجماهيرها.
االجتماعية  التنظيمات  الكتاب  يتناول 
بمختلف أنواعها التي عرفتها فرنسا القرن 
نابليون  عهد  في  الخصوص  وعلى   ،19
توجه  عن  تبحث  كانت  حني  بونابرت، 
اجتماعي وتنظيم سياسي قار، حيث عرف 
متصارعة  وتقلبات  اضطرابات  القرن  هذا 
تعيشه  التزال  وضع  وهو  الفرقاء،  بني 
مستعمرة  كانت  التي  البلدان  من  العديد 
سابقا. والكتاب يعتبر دليال ينبغي الرجوع 
إليه لكل من يشارك ضمن جماعات منظمة، 
النقابات  أو  املدنية،  الجمعيات  سواء 
والتجمعات  السياسية  األحزاب  أو 
املترشحون  فيه  ويجد  الجماهيرية. 
واملنتخبون والفاعلون السياسيون الكثير 
إلدراك  السبل  لهم  تنير  التي  األفكار  من 
وضبطها  الجماهير  قيادة  في  أهدافهم 

بالكيفية التي يريدون.

الجماهير«  »سيكولوجية  كتاب  يعتبر 
للباحثني  أساسيا  مهماومرجعا  كتابا 
أن  الكاتب  ويرى  للجمهور.  دراستهم  عند 
الذي  الجمهور  في  تذوب  الفرد  شخصية 
الفوارق  إزالة  إلى  يؤدي  مما  فيه،  ينخرط 
مختلفة  فئات  من  املتكونة  املجموعة  بني 
كانوا  سواء  ونساء،  رجال  وبني  طبقيا، 
الهوية  تمحى  بحيث  كبارا،  أو  صغارا 
الفردية، وتصبح هناك سيكولوجية خاصة 

بالجمهور تجمع بينهم، منها:
وسط  العارمة  بالقوة  يشعر  الفرد  أن 

الجمهور الذي يحتقر مسؤولية الفرد.
إلى  تنتقل  والعقلية  الذهنية  العدوى 
املنطقي  التفكير  على  وتقضي  العاطفة 

العقالني الهادئ.
الشخصية  وتالشي  التحريض 
وعي  ال  الجماهير  أن  بحيث  الواعية، 
لديها، وأصبحت تسيطر عليها الشخصية 

نفس  على  يكونون  والجميع  الالواعية، 
وتأويل  والعدوى،  التحريض  بفعل  الخط 
وممارسة  فعل  إلى  عليها  املحرض  األفكار 
إنسان  عن  عبارة  يصبح  الفرد  مباشرة. 
آلي، عكس اإلنسان املفرد املثقف والواعي، 
يتحول  الجماهير  وسط  دخوله  وبمجرد 

إلى همجي، ومسير بغريزته.

أهم سيكولوجيات 
الجماهير:

يمكن للجماهير أن تنفعل بسرعة كبيرة 
وهو ما يالحظ في املجال السياسي.

سرعة تأثير الجماهير بسبب تصديقها 
بعقالنية،  يفكرون  ال  بحيث  شيء،  ألي 
ويقول  وتصدق.  تنتشر  الهلوسة  حتى 
املؤلف بأن كتب التاريخ في السابق عبرت 
وتوجه  نسمع،  ما  إنتاج  وهي  أوهام،  عن 

وما  منطقي،  هو  ما  بني  يفرق  ال  لجمهور 
ليس كذلك.

ويصبح  بها،  ومبالغ  عنيفة  الجماهير 
ليفرغ  ومستعد  بنفسه،  ثقة  دون  الفرد 
جام غضبه وعواطفه البدائية، حيث يمكن 
الشعارات  عبر  بسهولة  الجماهير  تحريك 
الشعبي  املثل  ويقول  واملتطرفة.  العنيفة 
في هذا السياق  »دير راس فوسط الروس، 

وعيط آقطاع الروس«.

تعصب الجماهير 
واستبدادها ونزعتها 

المحافظة

 الجماهير ال تعرف الفرق بني الخاطئ 
في  يقف  ومن  جاهزون،  فهم  والصحيح، 
يتعرض  قد  كجماعة  يناقشها  أو  وجهها  
لألخالقية،  تميل  ال  والجماهير  للعنف. 
واإلخالص  بالتفاني  تتصف  لكنها 

والتضحية والتبعية ملن يقودها.
الجماهير ال يحركها الخطاب العقالني 
بالعاطفة.  تتحرك  ألنها  فيها،  يؤثر  وال 
التاريخ اعتبروا  الكبار عبر  الدولة  فرجال 
حكمهم.  من  مهما  جزءا  الشعبي  الخيال 
والقيادات بمختلف أشكالها تأخذ توهجها 
من تابعيها، والحضارة أوجدتها الخياالت 
ألنها  عنها  غنى  لنا  ليس  لكن  واألوهام، 
الغرائز. وأعطى مثال بنابليون  تبنى على 
بفرنسا  كاثوليكيا  ظهر  الذي  بونابرت 
وإسبانيا، ومسلما ملا دخل مصر، وبابويا 
بهذه  الجماهير  لجلب  بإيطاليا،  متطرفا 
نجده  الشيئ  ونفس  جانبه.  إلى  البلدان 
عام  مقيم  أول  ليوطي،  هوبر  سياسة  في 
فهو   ،1925 إلى   1912 سنة  من  باملغرب 
ريفيه  دانيال  املؤرخ  إلية  يذهب  ما  حسب 
إلى  توجه  املغرب«  »تاريخ  كتاب  في 
املجتمع املغربي بمختلف فئاته، بخطاب ال 
يمجد الحداثة، بل يؤكد على الحفاظ على 
التوازنات السياسية واالجتماعية القديمة، 
حفاظا  إسالمية  سياسة  اعتمد  بحيث 
وفرض  للمغاربة،  اليومية  الحياة  على 
جعلت  عوامل  بالفرنسيني.  االختالط  عدم 
املستعمرين الفرنسيني يتهمونه بالتعاطف 
رأى  وقد  املحليني.  السكان  مع  فيه  املبالغ 
إنتاج حملة  إعادة  الجمهوري  اليسار  فيه 
بأنه  معارضوه  واتهمه  املصرية.  نابليون 
يخفي إسالمه، لكن كل ذلك من أجل دغدغة 

مشاعر املغاربة لفرض سياسة التهدئة.
الزعماء  أن  إلى  لوبون  ويذهب   

تحتاج  الجماهير  ألن  بالتدين  يتظاهرون 
الشعبية.  املخيلة  على  للتأثير  دين  إلى 
تحريك  في  مهما  دورا  لعبت  واألوهام 
الجماهير. فمن يعرف فن إيهام الجماهير 
هذه  إزالة  يحاول  ومن  لهم،  سيدا  يصبح 
األوهام يصبح ضحية لهم. والجماهير في 
ملا  تفسيرا  الدين  ويكون  دين،  إلى  حاجة 
ال تفسير له، وهو في نظره املحرض على 
اإلنسانية  من  الخالي  والتعصب  العنف 
محاولة  في  الطوائف  بني  الصراع  عند 

القضاء على بعضها البعض.

صفات المؤثرين 
القادة

 ينبغي أن يتمتع قادة الجماهير بالهيبة 
يستعملون  لذا  والكاريزما،  الشخصية 
واملبني  الخطابة  في  املألوف  األسلوب 
سر  ألنها  والعدوى  والتكرار  التأكيد  على 
الجماعات.  عقول  على  التأثير  أسرار  من 
صفقت  فمن  الفشل،  مع  تختفي  والهيبة 
أدار  إذا  قد تحتقره  باألمس،  الجماهير  له 
عنه الحظ وجهه )سيرا على املثل العربي 
إذا سقطت البقرة تكثر السكاكني(.  القائل: 
والذين يحافظون على هيبتهم لن يسمحوا 
للمرشح  بالنسبة  أفكارهم.  بمناقشة  أبدا 
في  يتردد  وال  يتملق  فهو  الهيبة،  يتطلب 
وتوجيه  الوعود،  من  أكبر  عدد  توزيع 
الرسائل للفقراء. وقليال ما تساند الجماهير 
وتنظر  تحتقره،  ألنها  داخلها  من  شخصا 
إليه بدونية. واملجالس النيابية هي أيضا 
والخطابة  الفصاحة  على  تعتمد  جمهور 

دون تقديم الحجج والبراهني املعقولة.
أشهر  من  لوبون  غوستاف  ويعتبر 
الحضارة  دافعوا عن  الذين  الغرب  مفكري 
النبي  شخصية  وعن  اإلسالمية،  العربية 
الفذة  بعبقريته  استطاع  الذي  محمد 
الجاهلية  من  العربية  بالشعوب  االنتقال 
وهو  والحضارة،  التمدن  إلى  والبداوة 
أول من عمل على تحويل قبيلة يثرب التي 
املدينة،  إلى  دائم،  صراع  في  فرقها  كانت 
الحضارة  مدينة  ب«السيتي«  شبيهة  أي 
الثقافة  على  الكاتب  اطلع  فقد  اليونانية. 
خالل  من  شعوبها  وتقاليد  اإلسالمية 
عربية،  بلدان  في  سنوات  عدة  قضائه 
التمدن  نقلوا  من  هم  املسلمني  بأن  وأقر 
والحضارة إلى أوربا،  وهو صاحب كتاب 

»حضارة العرب«. 

�نطباعات حول كتاب �صيكولوجية �جلماهري

املزيد  تسليط  اخترتم   p
»الظهير  قضية  على  الضوء  من 
في  البحث  خالل  من  البربري« 
أرشيف مجلة الفتح املصرية. ملاذا 

هذه املجلة بالضبط؟ 
اإلشارة  من  بد  ال  بداية،    n
إلى أن صدور هذه املجلة )-1926
الغليان  مرحلة  مع  تزامن   )1948
الذي  العنيف  والسياسي  الفكري 
شهده العالم اإلسالمي في النصف 
األول من القرن 20. لقد ذاع صيت 
أنحاء  معظم  في  املجلة  هذه 
مهمة  تولت  إذ  اإلسالمي،  العالم 
الفكرية  التوجهات  عن  التعبير 
والعقائدية والسياسية للجمعيات 
والرواد  السياسية  والتنظيمات 
على  اإلسالمي  للتيار  املمثلني 
مؤسس  أما  مشاربهم.  اختالف 
فقد  الخطيب  الدين  محب  املجلة 
الصحوة  رواد  طليعة  ضمن  كان 
اإلسالمية املعاصرة الذين مارسوا 
العربي  السياسي واإلحياء  العمل 
النضال  بوابة  من  اإلسالمي 
ورغم  ذلك،  إلى  إضافة  الصحفي. 
مع  تزامن  الفتح  مجلة  صدور  أن 
توجه  ذات  عديدة  مجالت  ظهور 
النصف  خالل  صدرت  إسالمي 
في  العشرين  القرن  من  األول 
اإلسالمي،  العالم  أنحاء  مختلف 
استمرت  التي  املجلة،  هذه  أن  إال 
عاما،   22 مدار  على  الصدور  في 
تصنف كواحدة من أبرز الصحف 
العالم  في  أثرا  وأبعدها  وأقواها 
في  انتشارا  وأكثرها  اإلسالمي 
مختلف األقطار. هذه املجلة ترصد 
املطروحة  القضايا  شتى  وتعالج 
موسوعة  منها  جعل  مما  آنذاك، 
عامة للتطورات السياسة في العالم 
اإلسالمي كله وثروة فكري ة نالت 
واملسلمني،  العرب  القراء  إعجاب 
الضخم  العدد  إلى  بالنظر 
عددا.   865 قارب  والذي   ألعدادها 

عن  الفتح  مجلة  ميز  الذي  ما   p
حينها؟  الصادرة  الصحف   باقي 
باقي  عن  املجلة  تميزت   n
املشرقية  والصحف  املجاالت 
عالجت  ألنها  جايلتها،  التي 
لها.  حصر  ال  وقضايا  مواضيع 

كامنة  األساسية  قيمتها  وتبقى 
من  كان  الفكري.   الجانب  في 
عالجتها  التي  القضايا  أبرز 
التبشير،  قضية  الفتح  مجلة 
حيث قامت برصد أخبار األنشطة 
العربية  البالد  في  التبشيرية 
الفتح  اضطلعت  كما  واإلسالمية، 
على  بالرد  األولى  أعدادها  منذ 
الفرق الباطنية املنتسبة لإلسالم، 
وخصصت حيزا مهما من أعمدتها 
والقومية  اإلصالح  لقضايا 
اإلسالمية. والرابطة   العربية 
الفكرية  االهتمامات  جانب  وإلى 
والسجاالت والصراعات العقائدية 
أعمدتها،  على  رصدتها  التي 
للخبر  فائقة  عناية  »الفتح«  أولت 
لألحداث  السياسي  والتحليل 
وفي  العربي  العالم  في  الجارية 
واهتمت  اإلسالمية.  الدول  بعض 
البالد  أوضاع  برصد  املجلة 
العربية في ظل االحتالل األجنبي، 
إفريقيا  شمال  قضايا  وضمنها 
بتونس،  التنصير  قضية  مثل 

باملغرب،  البربري  الظهير  وقضية 
لطرابلس  اإليطالي  واالحتالل 
»الفتح«  انخرطت  كما  الغرب. 
في  الدائر  الفكري  الجدل  في 
حول  واإلسالمي  العربي  املحيط 
نتيجة  بتركيا.  الكمالية  التجربة 
انتشرت  الواسع  االهتمام  لهذا 
من  كثيرة  أنحاء  في  الفتح  مجلة 
البلدان  العالم فكانت ت وز ع في 
املغرب  إلى  الشام  من  العربية، 
والهند  إفريقيا  وجنوب  األقصى 
والبلقان  وأندونيسيا وسنغافورة 
املتحدة  والواليات  وإنجلترا 
البلدان.  من  وغيرها  األمريكية 
وبسبب خطها التحريري تعرضت 
مضايقات  عدة  إلى  »الفتح« 
بعض  إلى  الدخول  من  كمنعها 
واإلسالمية.  العربية   البلدان 

احتجاج  املجلة  رصدت  كيف   p
البربري؟ الظهير  ضد   املغاربة 
ال أحد من أطر اإلقامة العامة   n
االستعمارية  السياسة  ومخططي 

حجم  يتوقع  كان  الفرنسية 
وردود  االحتجاجية  الحركات 
الفعل العنيفة التي أعقبت صدور 
تجاوزت  فقد  البربري.  الظهير 
والتعبير  االحتجاج  حركة  أصداء 
معها  وتجاوبت  املغرب  حدود 
السياسية والجمعوية  التنظيمات 
مشاربها  اختالف  على  والثقافية 
مصر  من  كل  في  اإليديولوجية 
والشام والعراق وفلسطني والهند 
وباكستان.  كما تعاطف معها نخبة 
من املصلحني القوميني العرب ومن 
وترددت  اإلسالمية  الجامعة  دعاة 
الصحف  أعمدة  على  أصداؤها 
واملجالت العربية من قبيل صحف 
اإلسالمية«  و«الهداية  »املنار« 
)مصر(،  و«اللواء«  و«األهرام« 
و«الصراط  »الهداية«  وصحيفتا 
وصحيفة  )العراق(  املستقيم« 
..وغيرها  الفلسطينية  »الشورى« 
وضمنها  واملجالت،  الصحف  من 
من  كانت  التي  »الفتح«  مجلة 
التي  اإلعالمية  املنابر  أوائل 
االحتجاج  حركة  ورصدت  واكبت 
داخل  البربري  بالظهير  والتنديد 
اإلسالمي. العالم  وفي   املغرب 
لهذا  املجلة  خصصت  لقد 
من  األوفر  النصيب  الغرض 
مقاالت  من  املنشورة  املواد 
ومقاالت  وتغطيات  إخبارية 
االحتجاجية  والبرقيات  الرأي 
والعرائض  املفتوحة  والرسائل 
تبق  ولم  االستنكارية.  والبيانات 
بل  الخبر،  صحيفة  أسيرة  الفتح 
بالشأن  معنية  نفسها  اعتبرت 
الفكري  توجهها  بحكم  املغربي 
انخرطت  فقد  التحريري،  وخطها 
ضد  والدعاية  التعبئة  عملية  في 
الظهير البربري، وخاضت في هذا 
جرائد  مع  فكرية  سجاالت  الصدد 
التنصير  سياسة  عن  تدافع  كانت 
»األهرام«.  جريدة  مثل  الفرنسية 
الغليان  حركة  الفتح  رصدت  كما 
تطرقت  ما  بني  ومن  الشعبي، 
»حركة  انطالق  وتابعته  إليه 
بعد  سال  مساجد  من  اللطيف« 
الفتح  الجمعة. وقدمت  يوم  صالة 

أيضا إفادات أخرى تخص أشكاال 
إليها  اهتدى  لالحتجاج  جديدة 
استهالك  مقاطعة  منها  الوطنيون 
وإغالق  الفرنسية  البضائع 
التجارية  واملحالت  األسواق 
املدني.  العصيان  حالة  وإعالن 
الجرائد  املقاطعة حتى  طالت  وقد 
خاصة،  العامة  لإلقامة  املوالية 
توقفت  كما  »السعادة«.  جريدة 
في  املغاربة  رغبة  عند  املجلة 
الدينية  املشروعية  طابع  إضفاء 
املمزوجة  احتجاجاتهم  على 
الفقراء  على  والتصدق  بالصيام 
وبشكل  جهرا  القرآن  وتالوة 
وأشارت   . املساجد  في  مسترسل 
وارتباك  توجس  حالة  إلى  الفتح 
األمنية  وقواتها  االحتالل  إدارة 
توزيع  عملية  من  واالستخباراتية 
املناشير التي استهدف من ورائها 
تعبئة  بعملية  القيام  الوطنيون 
البربري.  الظهير  ضد  شعبية 
اعتمدت  فقد  للكتاب  بالنسبة  أما 
املجلة في تحرير موادها على أبرز 
رواد الحركة اإلصالحية اإلسالمية 
آنذاك، لكن أغلب املقاالت التي كانت 
تتناول موضوعا لها املغرب، كانت 
ولعل  مستعارة.  بأسماء  توقع 
مراسليها  أسماء  عن  املجلة  تكتم 
باألساس  مرده  املغاربة  وكتابها 
سلطات  ردود  من  حمايتهم  إلى 
أن  والراجح  الفرنسي.  االحتالل 
كانت  املستعارة  األسماء  هذه 
املغربية  الوطنية  الحركة  لرواد 
بالفريج  أحمد  أمثال  الناشئة 
عمر  والحاج  اليزيدي  ومحمد 
الفاسي  ومحمد  الجليل  عبد  بن 
الوزاني وعبد  الحسن  ومحمد بن 
بنونة،  ومحمد  الصبيحي  الطيف 
وكلهم من كتاب الرأي والتحليالت 
السياسية والتعاليق على األحداث 
التي   »Maghreb« مجلة  في 
اليسار  مناضلي  أحد  أصدرها 
 Robert- Jean الفرنسي املحامي
 ،1932 سنة  بباريس   Longuet
 La nation Arabe ومجلة 
أصدرها  التي  العربية(  األمة   (

شكيب أرسالن بجنيف.

الباحث في التاريخ المغربي المصطفى الريس: 

 كيف �صاهمت جملة »�لفتح« �مل�صرية يف دعم 
�حتجاجات �ملغاربة �صد »�لظهري �لرببري«

من بين األرشيفات 
المفيدة في كتابة تاريخ 
فترة الحماية بالمغرب 
وحركة النضال الوطني 
ضد االستعمار، أرشيف عدد 
من بلدان المشرق العربي 
نظرا لما تحفل به من مادة 
تساعد على تركيب جزء من 
 الحقيقة.

في هذا اإلطار يسعى 
الباحث في التاريخ المغربي 
المصطفى الريس عبر كتاب 
»السياسة البربرية الفرنسية 
في المغرب.. من خالل 
مجلة الفتح )1926-1948(«، 
الصادر عن منشورات »باب 
الحكمة«، إلى المساهمة 
في تعميق المعرفة 
التاريخية ببنية نظام الحماية 
الفرنسية وما ارتبط به من 
توجهات وأجهزة وقضايا 
سياسية واقتصادية وإدارية 
وقانونية.ويتعلق األمر 
أساسا بقضية »السياسة 
البربرية الفرنسية« التي 
مثلت ضمن االستراتيجية 
االستعمارية مدخال فعليا 
لزرع بذور الشقاق في 
صفوف المجتمع المغربي، 
كما شكلت وسيلة لتوطيد 
دعائم الوجود االستعماري 
 بالمغرب.

في هذا الحديث مع وكالة 
المغرب العربي لألنباء، 
يكشف المصطفى الريس 
سبب اختياره االشتغال 
على أرشيف مجلة الفتح 
المصرية ودورها في رصد 
احتجاج المغاربة ضد الظهير 

البربري

مواعيد ثقافية
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»دكتور ستراينج« يتصدر شباك التذاكر بأمريكا توأمة مدينتي الجديدة - سيت .. معرض للفنان الفرنسي آالن دلماس  

تبوأ فيلم »دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس« في األيام الثالثة األولى التي تلت اطالق 
عروضه، صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية.

»دكتور ستراينج«،  األحد  إلى  الجمعة  من  التي حققها  اإليرادات  دوالر  مليون   185 إلى  ووصلت 
الممثل  فيه  الخارق  »مارفل«  الحمراء ويؤدي دور بطل  العباءة  الساحر ذي  لمغامرات  تتمة  وهو 
البريطاني بنديكت كامبرباتش. وبالتالي لم يترك الفيلم الذي يستكشف عوالم موازية سوى الفتات 

لألعمال المنافسة.
بذلك في المرتبة الثانية بين األفالم التي  وبات »دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس« 
حققت اإليرادات األعلى فور انطالقها منذ بداية الجائحة، وراء »سبايدر-مان: نو واي هوم« الذي 

اختار أيضا العوالم الموازية وحصد 260 مليون دوالر عام 2021.
وأظهر نجاح »دكتور ستراينج« أن شبابيك التذاكر طوت صفحة الجائحة وبدأت تستعيد عافيتها، 

إذ حقق الفيلم إيرادات أكثر بحوالى عشرة أضعاف من  نهاية األسبوع  نفسها من العام الفائت.

  تحتضن مدينة الجديدة يوم 3 يونيو المقبل معرضا للفنان الفرنسي آالن دلماس، يستقبله رواق الشعيبية طالل 
وذلك في إطار االحتفال بالذكرى الثالثين للتوأمة بين مدينتي الجديدة وسيت الفرنسية.

ويقام هذا المعرض بمناسبة إقامة فنية للفنان التشكيلي الفرنسي، لمدة أربعين يوما، بمدينة الجديدة.
وخالل إقامة التشكيلي آالن دلماس بالمملكة ينظم هذا المعرض الذي سيشرف عليه الفنان عبد اهلل ديباجي بمشاركة 

مجموعة من الرسامين المغاربة.
وحسب رئيس لجنة التوأمة السيد يوسف زهيدي، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار إعادة إطالق التبادل بين الجديدة 
التبادل والمبادرات التي تتيح  وسيت، والهدف هو تعزيز أواصر الصداقة واألخوة بين المدينتين، وكذا تعزيز 

التقارب بين المدينتين.
المغاربة، مثل المصطفى  للفنانين  بالنسبة  المعرض يعد فرصة  الفنان عبد اهلل ديباجي، أن هذا  أكد  من جهته 
بالياسمين، وربيعة مزيوقة، وحميد بلة، إلثراء مصادر إلهامهم، وتوسيع أفقهم اإلبداعي وبناء الجسور بين ضفتي 

البحر األبيض المتوسط.

التالتاء 10 ماي 2022 الموافق 9 شوال 1443 العدد 13.141 09
www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

مكناس: محمد أزرور- محمد البخاري
عدسة عزيز أحساين

هي حقا أمسية سينمائية بنكهة خاصة، بهذه الجملة علق جل 
العشرين  ال��دورة  انطالقة  حفل  بمكناس فعاليات  واكبوا  من 
من المهرجان الدولي لسينما التحريك )الفيكام( والذي يعتبر أول 
تظاهرة دولية تنظم بالمغرب بحضور الجمهور بعد الجائحة .
فقد شهدت مدينة مكناس انطالق هذه الفعاليات، حيث عرف حفل 
االفتتاح، الذي جرت أطواره يوم الجمعة 6 ماي 2022 بمسرح 
المعهد الفرنسي بمكناس تكريم ضيفي الشرف فيرونيك أوغرو 
وفيليب بيتيو- صاحبا صوتي )مارج( و)هومر( بالفرنسية في 

السلسلة األمريكية الشهيرة )لي سامبسون(.
وقد افتتح فيلم )قصيدة لمياء( برنامج المسابقة الدولية ألفالم 
ومنتجه  التحريك بحضور مخرجه األمريكي أليكس كرونيمر- 
قبل  ما  العرض  وهو  أمريكي من أصول سورية،  )سام قادي( 
األول لهذا الشريط الطويل الذي يحكي قصة فتاة سورية الجئة 
تقديم  تم  كما  الرومي.  الدين  لجالل  الصوفي  الشعر  تكتشف 
أعضاء لجنة التحكيم التي تترأسها مؤلفة األشرطة المرسومة 

اللبنانية )زينة أبي رشاد(.
وعرف أيضا حفل االفتتاح اإلعالن عن نتائج مسابقة جائزة عائشة 
2022، والذي حصل عليه شريط )ال  التحريك  لسينما  الكبرى 
تراجع( لكنزة الحمزاوي وشيماء لحنش، طالبتان بالمعهد الوطني 
للفنون الجميلة بتطوان، وهما بذلك أول امرأتين تحصالن على 
هاته الجائزة منذ إحداثها سنة 2005. هذا التتويج سيمكن إحدى 
الطالبتين من االستفادة من إقامة فنية لإلبداع ب » ديرفونطيفرو« 
بفرنسا خالل شهرأكتوبر المقبل بشراكة مع )la Nef - كتابات 

جديدة لفيلم التحريك(.
كما أعطيت في اليوم األول انطالقة العروض الخاصة بتالميذ 
المؤسسات التعليمية باإلضافة إلى بداية محور التكوين للفيكام. 
وهو برنامج موجه لطلبة المؤسسات العمومية العليا المغربية 
الخاصة بالفن والسينما، حيث استقبل المهرجان هاته السنة 
أكثر من 150 طالبا توزعوا على العديد من ورشات المهرجان. 
ومنح المهرجان لهؤالء الطلبة فرصة للقاء المهنيين المغاربة 
المشتغلين بسينما التحريك في إطار المنتدى األول لفيلم التحريك 
المغربي والذي عرف مشاركة مجموعة من المهنيين المغاربة أيام 
6 و 7 و 8 ماي 2022..، وللتذكير فإن طلبات عروض المشاريع 
المعلن عنها من طرف القناتين األولى والثانية إلنتاج سلسالت 
التحريك المغربية األولى، فتحت أفاقا جد مهمة لتطوير مهن 
التحريك بالمغرب. وهي مبادرة تاريخية تمكن من خلق دينامية 
لهذا المجال الواعد بالمغرب، والخالق للعديد من مناصب الشغل. 
وقد واكب مهرجان الفيكام هاته الدينامية بإطالق هذا المنتدى 
شاركت فيه أستوديوهات التحريك باإلضافة إلى المعهد الوطني 

للفنون الجميلة بتطوان ومدرسة الفنون الجميلة بالبيضاء.
وضمن هذا األفق قدم أستوديو  نيفر سين ولوريم ضمن فقرة 
المستقبل في صور، مسارهما وتجربتهما باإلضافة إلى تقديم 
حلقات من سلسالت أنتجتها القناتين األولى والثانية. وهي سابقة 
تاريخية أولى للمهرجان ولفريق عمله والذي منذ عقدين وهو 
يسعى إلبراز وتثمين عطاءات مهنيي سينما التحريك بالمغرب.
كما أعطى الممثالن اللذان يعتبران من أبرز المتخصصين في 
الدبلجة، ماستر كالس استثنائي يوم السبت 7 ماي، حول فن 
الدبلجة ضمن فقرة )شاي مع فنان ( وهو لقاء مفتوح وحميمي 

أصبح مع توالي دورات المهرجان موعدا ال محيد عنه.
ولإلشارة فإن هاته الدورة ستتواصل بمكناس إلى يوم 11 ماي 

2022 وإلى 15 ماي بباقي المدن المغربية األخرى وعددها 11 
مدينة ضمن برنامج فيكام المغرب.

بتقديم مشاريع خمسة  الثاني  اليوم  برنامج  انطلق  هذا، وقد 
لإلقامة  السابعة  ال��دورة  في  للمشاركة  اختيارهم  تم  مؤلفين 
الفرنكوفونية للكتابة الخاصة بأفالم التحريك. وذلك بحضور 
مؤطر هاته اإلقامة السيناريست  جون رونو، الذي أكد في تصريح 
له أن الفيكام أصبح رقما مهما في سينما التحريك، مضيفا أن 
المشاريع المقدمة، لها من عناصر النجاح ما سيجعلها تحقق 

المبتغى المنشود.
  وبعد هذا اللقاء تم عرض ملخص تصوير فيلمي )أطفال البحر( 
و)الحظ يبتسم للسيدة نيكوكو( للمخرج الياباني أيمو وطاناب 
،الذي ينتمي إلى النخبة اليابانية المتألقة في سينما التحريك 
العالمية. وقد كان مرفوقا بالفرنسي إيالن نغيون، مؤرخ سينما 
التحريك والذي أدار وترجم فعاليات هذا اللقاء، حيث تحدث  أيمو 
وطاناب خالله عن مختلف مراحل إنجاز فيلميه. وللتذكير فإن 
شريط )الحظ يبتسم للسيدة نيكوكو( سيعرض ضمن المسابقة 
الدولية ألفالم التحريك الطويلة يومه الثالثاء 10 ماي 2022 في 

الساعة السابعة بمسرح المعهد الفرنسي بمكناس.
الموعد مع الماستر كالس حول الدبلجة كان من اللحظات المهمة 

التي شهدها المهرجان خالل يوم السبت 7 ماي، حيث ضرب 
الفيكام للرواد والمهتمين موعدا مع الممثلين )فيرونيك أوغرو- 
فيليب بيتيو  المعروفين  بتشخيصهما لصوتي مارج وهومر 
الفيكام  احتفى  وقد  سيمبسون(.  )لي  األمريكية  السلسلة  في 
بهما خالل حفل االفتتاح بتكريم جد مؤثر، كما أنهما قد أمتعا 
الجمهور الذي حضر بكثافة  بدبلجة حية ومباشرة لشخصيتي 

مارج وهومر.
وتوالت اللحظات الممتعة للمهرجان، بالتقديم الحصري لمشاهد 
من الفيلم  الطويل المقبل  )الفرعون والمتوحش واألميرة( للمخرج 
ميشيل أوسلو والذي ارتبط اسمه بذاكرة المهرجان حيث قدم 

العرض بنفسه .
والوفية  اإليفوارية  السيناريست  افتتحت  ذلك  بعد  مباشرة 
للمهرجان  معرض:) أكيسي أجواء العالم ( المستلهم من شريط 
قصة مرسومة »أكيسي« حيث األحداث تقع في أبيدجان عاصمة 

الكوت ديفوار.
  وفي المساء بمسرح المعهد الفرنسي عرض الفيلم الطويل )قمة 
اآللهة( بحضور منتجه ديديه برونير الذي أنتج أيضا فيلم )ثعلب 
كبير وسيء( والذي أنجز نسخته بالدارجة أستوديو التحريك 
المغربي )أكوستيك( بمبادرة من المعهد الفرنسي المغرب. وقدمت 

هاته النسخة في عرضها ما قبل األول بالساحة اإلدارية في قلب 
العاصمة اإلسماعيلية، بحضور إدريس ومهدي وناب الذين قاموا 

بالدبلجة المغربية لشخصيات الفيلم بأصواتهم.
     وبمسرح المركز الثقافي محمد المنوني قدم المخرج  كارلو 
فيلمه  )بيكسار(،  أستوديوهات  مع  مساره  بدأ  والذي  فوغيل 
األول )إيكار(. تاله عرض)الجزيرة( وهو الفيلم األخير للمخرجة 
الرومانية  أنكأ داميان،  وكانت الحصة األخيرة في برنامج هذا 
الدولية  المسابقة  في  المبرمجة  األفالم  أولى  تقديم  هو  اليوم 

ألفالم التحريك القصيرة.
وفي إطار برنامج  الدورة العشرين للفيكام، نظمت الفقرة الثانية 
من )شاي مع ...(   يوم األحد 8 ماي خصصت للحديث عن تطوير 
سينما التحريك بالمغرب والدور األساسي الذي يلعبه القطب 
غني  نقاش  القطاع.  هذا  لتطوير  العمومي  البصري  السمعي 
أدراه بكل حرفية أليكسي هونو، تمحور حول رهانات ومستقبل 
سينما التحريك بالمغرب. وقد شارك في هذا اللقاء المفتوح : 
إلهام هراوي مديرة مصلحة اإلشهار والحلول الرقمية بالشركة 
الوطنية لإلذاعة والتلفزة المغربية وسلمى الصقلي مسؤولة عن 

برامج الشباب والترفية بالقناة الثانية .
وضمن هذا السياق المرتبط باإلنتاج المغربي، قدم علي الرڭيڭ 
وهو أستوديو مغربي للتحريك،  )أكوستيك(  الفكاك  ومصطفى 
استفاد من طلبات عروض المشاريع المقدمة من القناتين األولى 
والثانية، إلنتاج سلسلتي تحريك. هذا اللقاء كان مناسبة أيضا 
لممثلي األستوديو للحديث عن تجربتهما في مجال سينما التحريك 
وتقديم مشاريع التحريك التلفزي التي يشتغل عليها فريق عملهما.

وفي المساء بالمعهد الفرنسي قدم الفيلم الطويل )جيران جيراني( 
ضمن المسابقة الدولية ألفالم التحريك الطويلة 2022، وبالموازاة 
مع هذا العرض قدم بمسرح المركز الثقافي محمد المنوني، المخرج 
اإلرلندي المشهور عالميا طوم مور فيلمه الطويل األخير)شعب 
الذئب( وفي مسار هذا المخرج العديد من األفالم أهمها: بروندان 

وسر كيل  وغناء البحر 
وفي سياق متصل يعتبر يوم األحد يوم نزهة الفيكام، وهو أبرز 
منذ  المنظمون  ابتكرها  المهرجان، صيغة  يعرفه  عائلي  حدث 
سنوات والقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور الواسع والمهرجانيين. 
هاته السنة اقترحت نزهة الفيكام إنتاجين سينمائيين مختلفين 
وبتقنيات تحريك مختلفة:  إينكانطو الحاصل على أوسكار أحسن 
فيلم تحريك لسنة 2022 وفيلم )حتى الفئران ستذهب إلى الجنة 
( الذي أنتج بميزانية أقل من )إينكانطو( وبدمى مستلهمة من 
التقليد التشيكي العريق للتحريك بالدمى. الشخصيات المصنوعة 
من الدمى قدمها المنتج المساهم في إنتاج الفيلم ألكسندر شارلي 

أثناء عرض الشريط للجمهور.
لفيلم  مصور  ملخص  لعرض  أيضا  خصصت  األحد  صبيحة 
)العبور( الذي يعتبر من أبرز األفالم التي خلقت الحدث هاته 
السنة. وبحضور مخرجته فلورانس مياله التي تحدثت عن مراحل 
إنجاز الفيلم بتقنية الصباغة مع كل ما تتطلبه هاته التقنية من 

مجهود، مقدمة بذلك عرضا استثنائيا.
المخرجة فلورانس مدعوة أيضا من فيكام المغرب لتقديم حصتي 
ماستر كالس األولى بالمعهد الفرنسي بالرباط يوم الثالثاء 10 
ماي 2022 والثانية بالدار البيضاء يوم األربعاء 11 ماي 2022.
األفالم  فقرات  قدمت  المهرجان  من  الثالث  اليوم  اختتام  وفي 
المبرمجة في المسابقة الدولية لألفالم القصيرة، في انتظار اإلعالن 
عن النتائج يوم األربعاء المقبل من طرف لجنة التحكيم. علما أن 
زينة أبي  لجنة هذه المسابقة المتفردة في المغرب تتكون من: 
رشاد مؤلفة أشرطة مرسومة )لبنان(، أدجو صورو منتجة وناشرة 

لكتب الشباب )الكوت ديفوار( وطوم مور  مخرج )إيرلندا( .

الكوفيد بعد  الجمهور  بح�ضور  بالمغرب  دولية  تظاهرة  اأول  الفيكام   .. خا�ضة  بنكهة 

 عبد اللطيف الكامل

تنظم جمعية محترف كوميديا لإلبداع السينمائي، بشراكة مع المجلس 
الجماعي أليت ملول، و كلية اللغات و الفنون و العلوم اإلنسانية ابن زهر 

أيت ملول، و بدعم من المركز السينمائي المغربي، فعاليات الدورة الرابعة 
عشرة لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير و ذلك في الفترة الممتدة 

مابين 10 إلى 14ماي 2022.
 و حسب البالغ المتوصل به، تستضيف مدينة أيت ملول فعاليات هذه الدورة 
المنظمة تحت شعار:« السينما و الفضاء العمومي«، و ذلك بوصفه مجاال 
للتفكير في راهنية الفضاء العمومي و طرائق تشكله في األعمال السينمائية، 
كما أن الدورة تشكل تحديا كبيرا، ألنها تنعقد في ظروف استثنائية ترتبط 
لذلك  لمدة سنتين،  العامة  الحياة  التي عطلت   ،)COVID-19( بتداعيات
ارتأت الجهة المنظمة لهذا المهرجان أن يتم رصد تحوالت الحياة و التغيرات 

االجتماعية و النفسية المرتبطة بالجائحة.
و تعرف الدورة أيضا مشاركة 18 دولة تتوّزع بين الفيلم الروائي القصير، 
و الفيلم الوثائقي القصير، كما تضم لجنة تحكيم  الفيلم الروائي القصير 
للدورة 14 للمهرجان المخرج السينمائي و األكاديمي المغربي الدكتور عز 
العرب العلوي رئيسا، و عضوية الفنانة أمينة أشاوي، و الفنان العراقي 

فائق العبودي سويسرا. 
أما لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي القصير للمهرجان فقد آلت رئاستها إلى 
السيناريست و الكاتبة السورية لبنى ياسين القيمة بهوالندا، و عضوية 
الكاتب محمد زيطان من المغرب، و المخرج و الناقد السينمائي نجيب األسد. 
و بالموازاة مع عرض األشرطة المتنافسة سيتم تكريم عدة وجوه فنية و 
سينمائية من بينهم الممثل المغربي ياسين أحجام، و الفنانة أمينة اشاوي، و 
المتخصص في جماليات السينما، الدكتور محمد شويكة، و التقني بالمركز 

السينمائي المغربي الحاج ادريس التركي. 

كما ستنظم الدورة ندوتين علميتين بفضاء كلية اللغات و الفنون و العلوم 
الفضاء  و  السينما   « األولى عنوان  أيت ملول، تحمل  ابن زهر  اإلنسانية 
 »: عنوان  الثانية تحت  و   ،) السينمائية  المهرجانات  تجارب   ( العمومي 

المرأة و الفضاء السينمائي » .
و سيحتضن فضاء المركز الثقافي لمدينة أيت ملول وفق مقتضيات البروتوكول 
الصحي، فعاليات العروض الرسمية للمهرجان، و معارض تشكيلية و فنية، 
فضال عن عروض موازية ل« سينما القرب »، و ورشات تكوينية في مجال 
الصناعة السينمائية: ورشة المونتاج السينمائي يعدها األستاذ محمد حتيجي، 
و ورشة صناعة الفيلم الروائي القصير، يعدها األستاذ نسيب عبدو، و ورشة 

تحليل الفيلم السينمائي، يعدها الدكتور نجيب األسد.

مهرجان �ضو�س الدولي للفيلم الق�ضير، في ن�ضخته الرابعة ع�ضرة، يعرف 
مناف�ضة فنية بين 18 فيلما ق�ضيرا في ال�ضنف الروائي والوثائقي

المركزي،  بمقرها  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  الشركة  استقبلت 
يوم الجمعة 6 ماي 2022، وفدا من 13 طالبا بمعهد الدراسات 
العليا للتواصل االجتماعي )بروكسيل-بلجيكا(، لالطالع على 
تطورات المؤسسة، وذلك في إطار انفتاحها على محيطها المهني 

واألكاديمي على الصعيدين الوطني والدولي،
في  الوطنية،  للشركة  بالغ  قال  التكوينية،  الزيارة  هذه  خالل 
بالغ توصلت »االتحاد االشتراكي« بنسخة منه، إن  مسؤولي  
أعضاء  أمام  استعرضوا  والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية  الشركة 
الوفد المرفوقين بمؤطريهم وأساتذة من المعهد العالي لإلعالم 
الوطنية  اإلعالمية  المؤسسة  هذه  تاريخ  بالرباط،  واالتصال 
العريقة، منذ أول بث إذاعي لها سنة 1928، وكذا أهم التحوالت 
القانونية واإلدارية والتقنية التي شهدتها منذ تحولها إلى شركة 

وطنية سنة 2006.
بعد ذلك، تعرف أعضاء الوفد على مختلف أطوار اإلنتاج والبث 
اإلخبارية  النشرات  إعداد  مراحل  وكذلك  والتلفزي،  اإلذاع��ي 
بالتلفزيون واإلذاعة، من خالل زيارة مختلف مرافق المؤسسة، 
المتعدد  البث  ومنصة  األخبار  وغرف  األستوديوهات  السيما 

القنوات.
وتوقف المشاركون في هذه الزيارة- يضيف البالغ-  على أدوار 
هذه المنصة، المطورة داخليا من طرف كفاءات الشركة الوطنية، 
في تحقيق التكامل بين البث الكالسيكي والبث الرقمي، وتسهيل 
عمليات برمجة وبث المحتويات، وإلغاء الطابع المادي للمحتويات 

السمعية البصرية.
إلى ذلك، مكنت هذه الزيارة وفد الطلبة األوربيين من الحصول على 
الشروحات الالزمة من طرف أطر مختصة حول العمل السمعي 
تتبعوا  كما  والفنية،  والصحفية  التقنية  أبعاده  في  البصري، 
سلسلة من العروض حول مهام ووظائف وتنظيم مختلف مصالح 
المؤسسة اإلعالمية، بما في ذلك أساليب العمل واألنماط التدبيرية 

التي ينهجها القطب السمعي البصري العمومي بالمغرب.
وبالنظر لخصوصية التعدد اللغوي الذي يميز المجتمع البلجيكي، 

»تمازيغت«،  لقناة  الطالئعي  الدور  على  المشاركون  اطلع 
بوصفها مرفقا إعالميا عموميا يضطلع منذ إحداثه بتثمين 
على  ع��الوة  األمازيغيتين،  واللغة  الثقافة  ونشر  وتنمية 

المساهمة في تعزيز وتقوية الروابط الهوياتية للجالية المغربية 
المقيمة في الخارج مع وطنها ومعالجة انشغاالتهم الراهنة في 
بلدان المهجر وإشراكهم في النقاش حول الشأن العام الوطني.
وتوقف المشاركون في الزيارة، كذلك، عند مشروع البث المتزامن 
)تشلحيت،  الثالث  األمازيغية  بالروافد  »تمازيغت«  لبرامج 
تمازيغت وتاريفيت(، الذي يعد منظومة تقنية رائدة في إطار 
تعدد  تمثل  كقناة  اإلعالمية  الخدمة  هذه  تشغله  الذي  الموقع 
مكونات الهوية المغربية في إطار الوحدة، وكذا باعتبارها قناة 
اللغوية  حساسيتهم  بمختلف  المغاربة  لكل  موجهة  عصرية 

والثقافية.

طلبة بلجيكيون يطلعون على تطورات ال�ضركة 
الوطنية للإذاعة والتلفزة
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االشتراكي

عبد �لو�حد بن�صر  يف  »�إطاللة
 على �أ�صول �لب�صرية«

التاريخ  شعبة  تستضيف 
والتراث  التراب  و«مختبر 
محمد  سيدي  بجامعة  والتاريخ« 
غد  يوم  بفاس،  اهلل  عبد  بن 
أستاذ   ،  2022 ماي   11 االربعاء 
الوطني  باملعهد  العالي  التعليم 
الواحد  والتراث عبد  االثار  لعلوم 
بنصر إللقاء محاضرة تحت عنوان 

»إطاللة على أصول البشرية«.
الساعة   في  اللقاء  ينعقد 
بقاعة  صباحا  والنصف  العاشرة 
والعلوم  اآلداب  بكلية  القرويني 

االنسانية ظهر املهراز بفاس.
بن  الواحد  عبد  أن  الى  يشار 
الوطني  باملعهد  الباحث  نصر، 
قاد  اآلثار والتراث، هو من  لعلوم 

املتطورة  لألنثروبولوجيا  بالنك  ماكس  معهد  عن  يوبالن،  جاك  جان  رفقة 
بأملانيا، فريقا كان هو صاحب اكتشاف بقايا جمجمة أقدم إنسان في التاريخ 
وهو   »homo sapiens العاقل   البدائي  لإلنسان  تعود  إيغود    بجبل 

االكتشاف الذي غير التي مفاهيم عدة حول تاريخ البشرية.

م�صابقة �ل�صعر�ء �ل�صباب باملعر�ض 
�لدويل للكتاب و�لن�صر

في إطار فعاليات الدورة 27 للمعرض الدولي للكتاب والنشر، الذي ُتنّظمه 
خالل  الرباط،  بمدينة  الثقافة،  قطاع   - والتواصل  والثقافة  الشباب  وزارة 
الفترة املمتدة من 2 إلى 12 يونيو 2022، ُتعلُن الوزارة عن تنظيم مسابقة 
الشعراء الشباب، مفتوحة في وجه الشعراء الشباب، من الجنسني، والذين 

تتراوح أعمارهم ما بني 18 و 25 سنة.
سنويا  ِشعريا  و  ثقافيا  موعًدا  سُتصبُح  التي  املبادرة،  هذه  تْستهدُف  و 
ُجدد،  ُشعراء  اكتشاَف  والنشر،  للكتاب  الدولي  املعرض  فعاليات  مع  يتزامُن 
موهبتها،  وتْثمني  الشعرية،  الِكتابة  مجال  في  الّشابة  املواهب  وتْشجيع 

وتْحفيزها على ارتياِد عالِم اإلبداع.
شروط وأحكام املشاركة:

- أْن يتراوح ُعمر املشارك )ة( بني 18 و 25 سنة؛أن يكون املشارك مغربي 
بقصيدة شعرية واحدة مكتوبة ب )اللغة  أْن يتقّدم كّل مشارك )ة(  الجنسية- 
القصيدة  تراعي  أن  الزجل(؛  الفرنسية،  الحسانية،  األمازيغية،  العربية، 
إبداع  من  املشاركة  القصيدة  تكون  الشعرية؛أن  الكتابة  مقتضيات  املشاركة 
الشعرية بصيغتي القصيدة  ترسل  مقتبسة؛أن  أو  منقولة  غير  )ة(،  املشارك 
تتويجها  قد سبق  املشاركة  الشعرية  WORD و PDF ؛أال تكون القصيدة 

في مسابقات أخرى؛
هذا و يتعّين على كّل مشارك )ة( التقّيد بالوثائق التالية:

طلب خّطي للمشاركة في املسابقة، يتضمن العنوان البريدي كاماًل، رقم   -
الهاتف والبريد اإللكتروني؛

فوزها  واإلقراربعدم  الشعرية  بملكيةالقصيدة  ومختوم  موقع  إشهاد   -
بجائزة سابقة؛

- السيرة الذاتية؛
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شخصية حديثة؛

هذا، وسُيعهُد إلى لجنة تحكيم عملية البّت في القصائد املشاركة، واإلعالن 
عن الشعراء الفائزين مع تعليل أسباب و مبّررات اختيارها.

ضمن  ثقافي  حفٍل  خالل  جوائزهم  لتسّلم  الفائزين  الشعراء  دعوة  يتّم   -
فعاليات املعرض الدولي للكتاب والنشر. 

- آخُر أجل لتلقي الترشيحات هو 20 ماي 2022 .
 : التالي  العنوان  إلى  االلكتروني  البريد  طريق  عن  املشاركات  ُتبعث 

cjeunespoetes2022@gmail.com
جوائز املسابقة :

 املركز األول :- 10 ألف درهم ؛
 املركز الثاني :- 7500 درهم ؛
 املركز الثالث :- 5000 درهم ؛

بواباتها  عبر  الفائزة  القصائد  نشر  للوزارة  يحّق  أّنه  بالذكر  جديٌر 
اإللكترونية أو منشوراتها الثقافية.

إليه أعاله أو  التاريخ املشار  ُينظر في أّي مشاركة واردة بعد  هذا، و لن 
ُمخالفٍة لشروط و أحكام املسابقة.

 ح�صن �ملودن يف »قر�ءة نف�صانية جديدة 
للمحكي �لإبر�هيمي » .

سلك  طلبة  ينظم 
بحث  بمختبر  الدكتوراه 
والدراسات  والخطاب  اللغة 
شعيب  بجامعة  الثقافية 
الدكالي بالجديدة، لقاء علميا 
مع الباحث واملترجم الدكتور 
موضوع  حول  املودن  حسن 
نحو  اإلبراهيمي:  »املحكي 

قراءة نفسانية جديدة«.
يوم   اللقاء  هذا  ينعقد 
الجاري  ماي   20 الجمعة 
والعلوم  اآلداب  كلية  برحاب 
في  بالجديدة  اإلنسانية 
الزوال  بعد  الرابعة  الساعة 
دراسات  مركز  بمدرج 

الدكتوراه.
أعماله  ترتكز  مغربي  املودن  أكاديمي وناقد ومترجم   حسن 
النص  » الوعي  االعمال:  هذه  من  ونذكر  لألدب  النفسي  على التحليل 
قراءة من منظور التحليل النفسي«، »الرواية  في رواية الطيب صالح: 
والتحليل  »الرواية  النفسي«،  التحليل  منظور  من  قراءات  العربية: 
من  العربية،  »الرواية  النفسي«،   التحليل  منظور  من  قراءات  النصي: 
الرواية العائلية إلى محكي االنتساب العائلي، قراءة نقدية من منظور 
»األدب  النفسي«  والتحليل  القصيرة  »القصة  النفسي«،  التحليل 

والتحليل النفسي«.

أحمد لعيوني
 

واملفكر  والرحالة  الطبيب  املؤلف  عرف 
 Gustave Le لوبون  غوستاف  الفرنسي 
بالطب  واهتمامه  ثقافته،  باتساع   ،Bon
النفسي الذي له تأثير في سلوك الجماعة 
تنقالته  كثرة  أن  كما  الشعبية،  والثقافة 
ممارسة  إطار  في  البلدان  من  للعديد 
شعوبها،  ثقافة  على  واطالعه  مهنته، 
علم  في  بالكتابة  يهتم  جعلته  عوامل 
كتاب  ومنحه  واألنثروبولوجيا،  اآلثار 
سمعة طيبة في  الجماهير«  »سيكولوجية 
األوساط العلمية. تمت ترجمة الكتاب منذ 
صدوره سنة 1895 إلى لغات عديدة، ومنها 
اللغة العربية على يد عدة مترجمني، وهذه 
رواد  أحد  زغلول،  فتحي  ألحمد  النسخة 
حركة الترجمة في مصر.  وإن كان مر على 
صدور الكتاب أكثر من قرن وربع من الزمن، 
فإن الكثير من أفكاره ال تزال تعالج قضايا 
اجتماعية وسياسية تحضر في العديد من 
البلدان، وخاصة الدول النامية، واملتطلعة 
إلى الديمقراطية والعدالة االجتماعية، وما 
الرائدة  املجموعات  داخل  جدل  من  يدور 
الزعامات  حول  والصراع  مجتمعاتها،  في 

واالستئثار بجماهيرها.
االجتماعية  التنظيمات  الكتاب  يتناول 
بمختلف أنواعها التي عرفتها فرنسا القرن 
نابليون  عهد  في  الخصوص  وعلى   ،19
توجه  عن  تبحث  كانت  حني  بونابرت، 
اجتماعي وتنظيم سياسي قار، حيث عرف 
متصارعة  وتقلبات  اضطرابات  القرن  هذا 
تعيشه  التزال  وضع  وهو  الفرقاء،  بني 
مستعمرة  كانت  التي  البلدان  من  العديد 
سابقا. والكتاب يعتبر دليال ينبغي الرجوع 
إليه لكل من يشارك ضمن جماعات منظمة، 
النقابات  أو  املدنية،  الجمعيات  سواء 
والتجمعات  السياسية  األحزاب  أو 
املترشحون  فيه  ويجد  الجماهيرية. 
واملنتخبون والفاعلون السياسيون الكثير 
إلدراك  السبل  لهم  تنير  التي  األفكار  من 
وضبطها  الجماهير  قيادة  في  أهدافهم 

بالكيفية التي يريدون.

الجماهير«  »سيكولوجية  كتاب  يعتبر 
للباحثني  أساسيا  مهماومرجعا  كتابا 
أن  الكاتب  ويرى  للجمهور.  دراستهم  عند 
الذي  الجمهور  في  تذوب  الفرد  شخصية 
الفوارق  إزالة  إلى  يؤدي  مما  فيه،  ينخرط 
مختلفة  فئات  من  املتكونة  املجموعة  بني 
كانوا  سواء  ونساء،  رجال  وبني  طبقيا، 
الهوية  تمحى  بحيث  كبارا،  أو  صغارا 
الفردية، وتصبح هناك سيكولوجية خاصة 

بالجمهور تجمع بينهم، منها:
وسط  العارمة  بالقوة  يشعر  الفرد  أن 

الجمهور الذي يحتقر مسؤولية الفرد.
إلى  تنتقل  والعقلية  الذهنية  العدوى 
املنطقي  التفكير  على  وتقضي  العاطفة 

العقالني الهادئ.
الشخصية  وتالشي  التحريض 
وعي  ال  الجماهير  أن  بحيث  الواعية، 
لديها، وأصبحت تسيطر عليها الشخصية 

نفس  على  يكونون  والجميع  الالواعية، 
وتأويل  والعدوى،  التحريض  بفعل  الخط 
وممارسة  فعل  إلى  عليها  املحرض  األفكار 
إنسان  عن  عبارة  يصبح  الفرد  مباشرة. 
آلي، عكس اإلنسان املفرد املثقف والواعي، 
يتحول  الجماهير  وسط  دخوله  وبمجرد 

إلى همجي، ومسير بغريزته.

أهم سيكولوجيات 
الجماهير:

يمكن للجماهير أن تنفعل بسرعة كبيرة 
وهو ما يالحظ في املجال السياسي.

سرعة تأثير الجماهير بسبب تصديقها 
بعقالنية،  يفكرون  ال  بحيث  شيء،  ألي 
ويقول  وتصدق.  تنتشر  الهلوسة  حتى 
املؤلف بأن كتب التاريخ في السابق عبرت 
وتوجه  نسمع،  ما  إنتاج  وهي  أوهام،  عن 

وما  منطقي،  هو  ما  بني  يفرق  ال  لجمهور 
ليس كذلك.

ويصبح  بها،  ومبالغ  عنيفة  الجماهير 
ليفرغ  ومستعد  بنفسه،  ثقة  دون  الفرد 
جام غضبه وعواطفه البدائية، حيث يمكن 
الشعارات  عبر  بسهولة  الجماهير  تحريك 
الشعبي  املثل  ويقول  واملتطرفة.  العنيفة 
في هذا السياق  »دير راس فوسط الروس، 

وعيط آقطاع الروس«.

تعصب الجماهير 
واستبدادها ونزعتها 

المحافظة

 الجماهير ال تعرف الفرق بني الخاطئ 
في  يقف  ومن  جاهزون،  فهم  والصحيح، 
يتعرض  قد  كجماعة  يناقشها  أو  وجهها  
لألخالقية،  تميل  ال  والجماهير  للعنف. 
واإلخالص  بالتفاني  تتصف  لكنها 

والتضحية والتبعية ملن يقودها.
الجماهير ال يحركها الخطاب العقالني 
بالعاطفة.  تتحرك  ألنها  فيها،  يؤثر  وال 
التاريخ اعتبروا  الكبار عبر  الدولة  فرجال 
حكمهم.  من  مهما  جزءا  الشعبي  الخيال 
والقيادات بمختلف أشكالها تأخذ توهجها 
من تابعيها، والحضارة أوجدتها الخياالت 
ألنها  عنها  غنى  لنا  ليس  لكن  واألوهام، 
الغرائز. وأعطى مثال بنابليون  تبنى على 
بفرنسا  كاثوليكيا  ظهر  الذي  بونابرت 
وإسبانيا، ومسلما ملا دخل مصر، وبابويا 
بهذه  الجماهير  لجلب  بإيطاليا،  متطرفا 
نجده  الشيئ  ونفس  جانبه.  إلى  البلدان 
عام  مقيم  أول  ليوطي،  هوبر  سياسة  في 
فهو   ،1925 إلى   1912 سنة  من  باملغرب 
ريفيه  دانيال  املؤرخ  إلية  يذهب  ما  حسب 
إلى  توجه  املغرب«  »تاريخ  كتاب  في 
املجتمع املغربي بمختلف فئاته، بخطاب ال 
يمجد الحداثة، بل يؤكد على الحفاظ على 
التوازنات السياسية واالجتماعية القديمة، 
حفاظا  إسالمية  سياسة  اعتمد  بحيث 
وفرض  للمغاربة،  اليومية  الحياة  على 
جعلت  عوامل  بالفرنسيني.  االختالط  عدم 
املستعمرين الفرنسيني يتهمونه بالتعاطف 
رأى  وقد  املحليني.  السكان  مع  فيه  املبالغ 
إنتاج حملة  إعادة  الجمهوري  اليسار  فيه 
بأنه  معارضوه  واتهمه  املصرية.  نابليون 
يخفي إسالمه، لكن كل ذلك من أجل دغدغة 

مشاعر املغاربة لفرض سياسة التهدئة.
الزعماء  أن  إلى  لوبون  ويذهب   

تحتاج  الجماهير  ألن  بالتدين  يتظاهرون 
الشعبية.  املخيلة  على  للتأثير  دين  إلى 
تحريك  في  مهما  دورا  لعبت  واألوهام 
الجماهير. فمن يعرف فن إيهام الجماهير 
هذه  إزالة  يحاول  ومن  لهم،  سيدا  يصبح 
األوهام يصبح ضحية لهم. والجماهير في 
ملا  تفسيرا  الدين  ويكون  دين،  إلى  حاجة 
ال تفسير له، وهو في نظره املحرض على 
اإلنسانية  من  الخالي  والتعصب  العنف 
محاولة  في  الطوائف  بني  الصراع  عند 

القضاء على بعضها البعض.

صفات المؤثرين 
القادة

 ينبغي أن يتمتع قادة الجماهير بالهيبة 
يستعملون  لذا  والكاريزما،  الشخصية 
واملبني  الخطابة  في  املألوف  األسلوب 
سر  ألنها  والعدوى  والتكرار  التأكيد  على 
الجماعات.  عقول  على  التأثير  أسرار  من 
صفقت  فمن  الفشل،  مع  تختفي  والهيبة 
أدار  إذا  قد تحتقره  باألمس،  الجماهير  له 
عنه الحظ وجهه )سيرا على املثل العربي 
إذا سقطت البقرة تكثر السكاكني(.  القائل: 
والذين يحافظون على هيبتهم لن يسمحوا 
للمرشح  بالنسبة  أفكارهم.  بمناقشة  أبدا 
في  يتردد  وال  يتملق  فهو  الهيبة،  يتطلب 
وتوجيه  الوعود،  من  أكبر  عدد  توزيع 
الرسائل للفقراء. وقليال ما تساند الجماهير 
وتنظر  تحتقره،  ألنها  داخلها  من  شخصا 
إليه بدونية. واملجالس النيابية هي أيضا 
والخطابة  الفصاحة  على  تعتمد  جمهور 

دون تقديم الحجج والبراهني املعقولة.
أشهر  من  لوبون  غوستاف  ويعتبر 
الحضارة  دافعوا عن  الذين  الغرب  مفكري 
النبي  شخصية  وعن  اإلسالمية،  العربية 
الفذة  بعبقريته  استطاع  الذي  محمد 
الجاهلية  من  العربية  بالشعوب  االنتقال 
وهو  والحضارة،  التمدن  إلى  والبداوة 
أول من عمل على تحويل قبيلة يثرب التي 
املدينة،  إلى  دائم،  صراع  في  فرقها  كانت 
الحضارة  مدينة  ب«السيتي«  شبيهة  أي 
الثقافة  على  الكاتب  اطلع  فقد  اليونانية. 
خالل  من  شعوبها  وتقاليد  اإلسالمية 
عربية،  بلدان  في  سنوات  عدة  قضائه 
التمدن  نقلوا  من  هم  املسلمني  بأن  وأقر 
والحضارة إلى أوربا،  وهو صاحب كتاب 

»حضارة العرب«. 

�نطباعات حول كتاب �صيكولوجية �جلماهري

املزيد  تسليط  اخترتم   p
»الظهير  قضية  على  الضوء  من 
في  البحث  خالل  من  البربري« 
أرشيف مجلة الفتح املصرية. ملاذا 

هذه املجلة بالضبط؟ 
اإلشارة  من  بد  ال  بداية،    n
إلى أن صدور هذه املجلة )-1926
الغليان  مرحلة  مع  تزامن   )1948
الذي  العنيف  والسياسي  الفكري 
شهده العالم اإلسالمي في النصف 
األول من القرن 20. لقد ذاع صيت 
أنحاء  معظم  في  املجلة  هذه 
مهمة  تولت  إذ  اإلسالمي،  العالم 
الفكرية  التوجهات  عن  التعبير 
والعقائدية والسياسية للجمعيات 
والرواد  السياسية  والتنظيمات 
على  اإلسالمي  للتيار  املمثلني 
مؤسس  أما  مشاربهم.  اختالف 
فقد  الخطيب  الدين  محب  املجلة 
الصحوة  رواد  طليعة  ضمن  كان 
اإلسالمية املعاصرة الذين مارسوا 
العربي  السياسي واإلحياء  العمل 
النضال  بوابة  من  اإلسالمي 
ورغم  ذلك،  إلى  إضافة  الصحفي. 
مع  تزامن  الفتح  مجلة  صدور  أن 
توجه  ذات  عديدة  مجالت  ظهور 
النصف  خالل  صدرت  إسالمي 
في  العشرين  القرن  من  األول 
اإلسالمي،  العالم  أنحاء  مختلف 
استمرت  التي  املجلة،  هذه  أن  إال 
عاما،   22 مدار  على  الصدور  في 
تصنف كواحدة من أبرز الصحف 
العالم  في  أثرا  وأبعدها  وأقواها 
في  انتشارا  وأكثرها  اإلسالمي 
مختلف األقطار. هذه املجلة ترصد 
املطروحة  القضايا  شتى  وتعالج 
موسوعة  منها  جعل  مما  آنذاك، 
عامة للتطورات السياسة في العالم 
اإلسالمي كله وثروة فكري ة نالت 
واملسلمني،  العرب  القراء  إعجاب 
الضخم  العدد  إلى  بالنظر 
عددا.   865 قارب  والذي   ألعدادها 

عن  الفتح  مجلة  ميز  الذي  ما   p
حينها؟  الصادرة  الصحف   باقي 
باقي  عن  املجلة  تميزت   n
املشرقية  والصحف  املجاالت 
عالجت  ألنها  جايلتها،  التي 
لها.  حصر  ال  وقضايا  مواضيع 

كامنة  األساسية  قيمتها  وتبقى 
من  كان  الفكري.   الجانب  في 
عالجتها  التي  القضايا  أبرز 
التبشير،  قضية  الفتح  مجلة 
حيث قامت برصد أخبار األنشطة 
العربية  البالد  في  التبشيرية 
الفتح  اضطلعت  كما  واإلسالمية، 
على  بالرد  األولى  أعدادها  منذ 
الفرق الباطنية املنتسبة لإلسالم، 
وخصصت حيزا مهما من أعمدتها 
والقومية  اإلصالح  لقضايا 
اإلسالمية. والرابطة   العربية 

الفكرية  االهتمامات  جانب  وإلى 
والسجاالت والصراعات العقائدية 
أعمدتها،  على  رصدتها  التي 
للخبر  فائقة  عناية  »الفتح«  أولت 
لألحداث  السياسي  والتحليل 
وفي  العربي  العالم  في  الجارية 
واهتمت  اإلسالمية.  الدول  بعض 
البالد  أوضاع  برصد  املجلة 
العربية في ظل االحتالل األجنبي، 
إفريقيا  شمال  قضايا  وضمنها 
بتونس،  التنصير  قضية  مثل 

باملغرب،  البربري  الظهير  وقضية 
لطرابلس  اإليطالي  واالحتالل 
»الفتح«  انخرطت  كما  الغرب. 
في  الدائر  الفكري  الجدل  في 
حول  واإلسالمي  العربي  املحيط 
نتيجة  بتركيا.  الكمالية  التجربة 
انتشرت  الواسع  االهتمام  لهذا 
من  كثيرة  أنحاء  في  الفتح  مجلة 
البلدان  العالم فكانت ت وز ع في 
املغرب  إلى  الشام  من  العربية، 
والهند  إفريقيا  وجنوب  األقصى 
والبلقان  وأندونيسيا وسنغافورة 
املتحدة  والواليات  وإنجلترا 
البلدان.  من  وغيرها  األمريكية 
وبسبب خطها التحريري تعرضت 
مضايقات  عدة  إلى  »الفتح« 
بعض  إلى  الدخول  من  كمنعها 
واإلسالمية.  العربية   البلدان 

احتجاج  املجلة  رصدت  كيف   p
البربري؟ الظهير  ضد   املغاربة 

ال أحد من أطر اإلقامة العامة   n
االستعمارية  السياسة  ومخططي 

حجم  يتوقع  كان  الفرنسية 
وردود  االحتجاجية  الحركات 
الفعل العنيفة التي أعقبت صدور 
تجاوزت  فقد  البربري.  الظهير 
والتعبير  االحتجاج  حركة  أصداء 
معها  وتجاوبت  املغرب  حدود 
السياسية والجمعوية  التنظيمات 
مشاربها  اختالف  على  والثقافية 
مصر  من  كل  في  اإليديولوجية 
والشام والعراق وفلسطني والهند 
وباكستان.  كما تعاطف معها نخبة 
من املصلحني القوميني العرب ومن 
وترددت  اإلسالمية  الجامعة  دعاة 
الصحف  أعمدة  على  أصداؤها 
واملجالت العربية من قبيل صحف 
اإلسالمية«  و«الهداية  »املنار« 
)مصر(،  و«اللواء«  و«األهرام« 
و«الصراط  »الهداية«  وصحيفتا 
وصحيفة  )العراق(  املستقيم« 
..وغيرها  الفلسطينية  »الشورى« 
وضمنها  واملجالت،  الصحف  من 
من  كانت  التي  »الفتح«  مجلة 
التي  اإلعالمية  املنابر  أوائل 
االحتجاج  حركة  ورصدت  واكبت 
داخل  البربري  بالظهير  والتنديد 
اإلسالمي. العالم  وفي   املغرب 

لهذا  املجلة  خصصت  لقد 
من  األوفر  النصيب  الغرض 
مقاالت  من  املنشورة  املواد 
ومقاالت  وتغطيات  إخبارية 
االحتجاجية  والبرقيات  الرأي 
والعرائض  املفتوحة  والرسائل 
تبق  ولم  االستنكارية.  والبيانات 
بل  الخبر،  صحيفة  أسيرة  الفتح 
بالشأن  معنية  نفسها  اعتبرت 
الفكري  توجهها  بحكم  املغربي 
انخرطت  فقد  التحريري،  وخطها 
ضد  والدعاية  التعبئة  عملية  في 
الظهير البربري، وخاضت في هذا 
جرائد  مع  فكرية  سجاالت  الصدد 
التنصير  سياسة  عن  تدافع  كانت 
»األهرام«.  جريدة  مثل  الفرنسية 
الغليان  حركة  الفتح  رصدت  كما 
تطرقت  ما  بني  ومن  الشعبي، 
»حركة  انطالق  وتابعته  إليه 
بعد  سال  مساجد  من  اللطيف« 
الفتح  الجمعة. وقدمت  يوم  صالة 

أيضا إفادات أخرى تخص أشكاال 
إليها  اهتدى  لالحتجاج  جديدة 
استهالك  مقاطعة  منها  الوطنيون 
وإغالق  الفرنسية  البضائع 
التجارية  واملحالت  األسواق 
املدني.  العصيان  حالة  وإعالن 
الجرائد  املقاطعة حتى  طالت  وقد 
خاصة،  العامة  لإلقامة  املوالية 
توقفت  كما  »السعادة«.  جريدة 
في  املغاربة  رغبة  عند  املجلة 
الدينية  املشروعية  طابع  إضفاء 
املمزوجة  احتجاجاتهم  على 
الفقراء  على  والتصدق  بالصيام 
وبشكل  جهرا  القرآن  وتالوة 
وأشارت   . املساجد  في  مسترسل 
وارتباك  توجس  حالة  إلى  الفتح 
األمنية  وقواتها  االحتالل  إدارة 
توزيع  عملية  من  واالستخباراتية 
املناشير التي استهدف من ورائها 
تعبئة  بعملية  القيام  الوطنيون 
البربري.  الظهير  ضد  شعبية 
اعتمدت  فقد  للكتاب  بالنسبة  أما 
املجلة في تحرير موادها على أبرز 
رواد الحركة اإلصالحية اإلسالمية 
آنذاك، لكن أغلب املقاالت التي كانت 
تتناول موضوعا لها املغرب، كانت 
ولعل  مستعارة.  بأسماء  توقع 
مراسليها  أسماء  عن  املجلة  تكتم 
باألساس  مرده  املغاربة  وكتابها 
سلطات  ردود  من  حمايتهم  إلى 
أن  والراجح  الفرنسي.  االحتالل 
كانت  املستعارة  األسماء  هذه 
املغربية  الوطنية  الحركة  لرواد 
بالفريج  أحمد  أمثال  الناشئة 
عمر  والحاج  اليزيدي  ومحمد 
الفاسي  ومحمد  الجليل  عبد  بن 
الوزاني وعبد  الحسن  ومحمد بن 
بنونة،  ومحمد  الصبيحي  الطيف 
وكلهم من كتاب الرأي والتحليالت 
السياسية والتعاليق على األحداث 
التي   »Maghreb« مجلة  في 
اليسار  مناضلي  أحد  أصدرها 
 Robert- Jean الفرنسي املحامي
 ،1932 سنة  بباريس   Longuet
 La nation Arabe ومجلة 
أصدرها  التي  العربية(  األمة   (

شكيب أرسالن بجنيف.

الباحث في التاريخ المغربي المصطفى الريس: 

 كيف �صاهمت جملة »�لفتح« �مل�صرية يف دعم 
�حتجاجات �ملغاربة �صد »�لظهري �لرببري«

من بين األرشيفات 
المفيدة في كتابة تاريخ 
فترة الحماية بالمغرب 
وحركة النضال الوطني 
ضد االستعمار، أرشيف عدد 
من بلدان المشرق العربي 
نظرا لما تحفل به من مادة 
تساعد على تركيب جزء من 
 الحقيقة.
في هذا اإلطار يسعى 
الباحث في التاريخ المغربي 
المصطفى الريس عبر كتاب 
»السياسة البربرية الفرنسية 
في المغرب.. من خالل 
مجلة الفتح )1926-1948(«، 
الصادر عن منشورات »باب 
الحكمة«، إلى المساهمة 
في تعميق المعرفة 
التاريخية ببنية نظام الحماية 
الفرنسية وما ارتبط به من 
توجهات وأجهزة وقضايا 
سياسية واقتصادية وإدارية 
وقانونية.ويتعلق األمر 
أساسا بقضية »السياسة 
البربرية الفرنسية« التي 
مثلت ضمن االستراتيجية 
االستعمارية مدخال فعليا 
لزرع بذور الشقاق في 
صفوف المجتمع المغربي، 
كما شكلت وسيلة لتوطيد 
دعائم الوجود االستعماري 
 بالمغرب.
في هذا الحديث مع وكالة 
المغرب العربي لألنباء، 
يكشف المصطفى الريس 
سبب اختياره االشتغال 
على أرشيف مجلة الفتح 
المصرية ودورها في رصد 
احتجاج المغاربة ضد الظهير 

البربري

مواعيد ثقافية
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مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم
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عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- لحسن العسبي
- محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- جمال امللحاني
- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2022/05/09

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض

رقم:
2022/11/م.ت.ص/صص

)جلسة علنية(
تعلن مديرية التزويد والصفقات 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 
قطاع املاء عن  الصالح للشرب- 
بترميم  املتعلق  العروض  طلب 
الوطني  املكتب  ورشات  أسقف 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 

قطاع املاء بالدار البيضاء.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.
لألشغال  التقديري  الثمن  يحدد 
)مع  2.640.000,00درهم  في: 

احتساب جميع الرسوم(
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة في: 

26.400,00درهم
لزيارة  الحضور  بشدة  يوصى 
املنظمة  املشروع  ملوقع  ميدانية 
 2022 مايو   23 االثنني  بتاريخ 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
للكهرباء  الوطني  املكتب  بمقر 
قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 
املاء الكائن بزنقة الكاتب رقم 1، 

الدار البيضاء.
ملف  على  االطالع  يمكن 
االستشارة عبر بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

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

بلحسن الوزاني، الرباط. 
يسلم ملف االستشارة مجانا.

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

بعدم التوصل بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

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

العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 
لفتح األظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 07 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 يونيو 
)ج(  بالبناية  صباحا  التاسعة 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب قطاع املاء.
فتح االظرفة سيتم في آن واحد.
معلومات  على  للحصول 
بقسم  االتصال  يمكن  إضافية، 
النوعية  الصناعية،  املشتريات 
الوطني  للمكتب  والدعم 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 

قطاع املاء.
الهاتف: 0537667254 
الفاكس: 0537667220 

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

للشرب:
www.onep.ma

ع.س.ن/1614/ا.د
*************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع 
بوجدة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

 DO4117383 رقم
جلسة علنية

تعلن املديرية الجهوية للتوزيع 
الوطني  للمكتب  التابعة  وجدة 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
الكائنة   - الكهرباء  قطاع   -
بملتقى شارع الد رفوفي وزنقة 
طلب  عن  وجدة  سينا  ابن 

العروض رقم:
املتعلق    -  DO4117383
التحويل  وتشغيل  بإنشاء 
التحويل   بمركز  ف  ك   22/60

تمسمان.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

12.372.642,79درهم )م.ا.ر(
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة في: 

200.000.00درهم 
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
على   2022 ماي   26 الخميس 
الساعة العاشرة صباحا بموقع 

مركز التحويل تمسمان.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
االستشارة  ملفات  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التموين  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات  
للشرب-  الصالح  املاء  للكهرباء 
قطاع الكهرباء 65, زنقة عثمان 
البيضاء  الدار  عفان2000   بن 
الدار   13498 البريد  صندوق 

البيضاء - املغرب.
الهاتف:

)212()5(22668267
)212()5(22668021

الفاكس:
)212()5(22433112

يمكن االطالع على هذا القانون 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

تسلم ملفات االستشارة مجانا.
ملفات  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 
مللف  التحمالت  دفتر  ملقتضيات 

االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات  التموين 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائن  الكهرباء  قطاع  للشرب- 
عفان  بن  عثمان  زنقة   ,65
20000 صندوق البريد 13498 
قبل  املغرب.   - البيضاء  الدار 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات  التموين 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائن  الكهرباء  للشرب-قطاع 
65, زنقة عثمان بن عفان20000  
البريد  صندوق  البيضاء  الدار 
13498 قبل تاريخ وساعة عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 22 االربعاء  بتاريخ  األظرفة 
يونيو 2022 ابتداء من الساعة 
املكتب  بمقر  صباحا  التاسعة 

الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الكائن  الكهرباء  للشرب-قطاع 
زنقة عثمان بن عفان2000    ,65
الدار   13498 البريد  صندوق 

البيضاء.
ع.س.ن/1615/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع 
وجدة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

 DO3117053 :رقم
DO3117522و

جلسة علنية
تعلن املديرية الجهوية للتوزيع 
وجدة للمكتب الوطني للكهرباء 
-قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 
شارع  بملتقى  الكائنة  الكهرباء 
الدرفوفي وزنقة ابن سيناء عن 

طلبات العروض املتعلقة ب:
األعمدة  اقتناء   :DO3117053
للخطوط   9Mو  8M الخشبية 
املديرية  لفائدة  الكهربائية 

الجهوية للتوزيع وجدة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في: 785.340,00درهم 

)م.ا.ر(
الضمانة املؤقتة غير محددة

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

املديرية  تزويد   :DO3117522
بوجدة  للتوزيع  الجهوية 

بالعوازل املركبة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
753.661,68درهم  األشغال في 

)م.ا.ر(
الضمانة املؤقتة غير محددة 

على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.
االستشارة  ملفات  سحب  يمكن 
مصلحة   - التالي:  بالعنوان 
املخزونات  وتدبير  التموين 
التوزيع  الجهوية  باملديرية 
الدرفوفي  ملتقى شارع   - وجدة 
وزنقة ابن سيناء 60000 وجدة 
 - وجدة   411 البريد  صندوق 

املغرب.
الهاتف:

)212()5(36682757
)212()5(36685280

الفاكس:
)212()5(36684428

يمكن االطالع على هذا القانون 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

تسلم ملفات االستشارة مجانا.
ملفات  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 
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
وتدبير  التموين  مصلحة  إلى 
الجهوية  للمديرية  املخزونات 
بملتقى  الكائنة  وجدة  التوزيع 
ابن  وزنقة  الدرفوفي  شارع 
البريد  صندوق  وجدة  سيناء 
411 وجدة - املغرب. قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
وتدبير  التموين  مصلحة  إلى 
الجهوية  للمديرية  املخزونات 
بملتقى  الكائنة  وجدة  التوزيع 
ابن  وزنقة  الدرفوفي  شارع 
البريد  صندوق  وجدة  سيناء 
وساعة  تاريخ  قبل  وجدة   411
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 07 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
يونيو 2022, ابتداء من الساعة 
املديرية  بمقر  التاسعة صباحا، 
الكائن  وجدة  التوزيع  الجهوية 
وزنقة  الدرفوفي  شارع  بملتقى 

ابن سيناء -وجدة.
ع.س.ن/1616/ا.د

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

املديرية الفرعية اإلقليمية
بالحسيمة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم:

01 /م.ف.إ.الحس/2022
على   2022/06/01 يوم  في 
في  سيتم  صباحا،   10 الساعة 
اإلقليمية  الفرعية  املديرية  مقر 
بالحسيمة  االستئناف  بمحكمة 
فلسطني  بشارع  مقرها  الكائن 
الحسيمة، فتح األظرفة املتعلقة 
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
أعمال  إنجاز  خدمات  ألجل: 
واألثاث  العتاد  ونقل  السخرة 
والوثائق لفائدة بنايات الدائرة 

)حصة  بالحسيمة  القضائية 
وحيدة(.

يمكن سحب ملف طلب العروض 
العمومية  الصفقات  بمكتب 
اإلقليمية  الفرعية  باملديرية 
بمحكمة االستئناف بالحسيمة، 
فلسطني  بشارع  مقرها  الكائن 
الحسيمة، ويمكن كذلك تحميله 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  عشرون  بالدرهم: 

)20.000,00درهم(.
* تقدير التكلفة في الحد األدنى 
ثالث مائة وثالثة وخمسون ألف 
ومائة وتسعة دراهم واثني عشر 
)353.109٫12درهم(  سنتيما 
القيمة  على  الضريبة  تتضمن 

املضافة. 
* تقدير التكلفة في الحد األقصى 
خمس مائة أربعة وخمسون ألف 
وثمانون  وخمسة  مائة  ثمان 
سنتيما  وسبعون  وستة  درهما 
تتضمن  )554.885٫76درهم( 

الضريبة على القيمة املضافة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقني  املتنافسني 
املادتني 27 و29و 31 و148 من 

املرسوم رقم 2.12.349.
ويمكن للمتنافسني: 

إما إرسالها عن طريق البريد   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور؛
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الصفقات  بمكتب  وصل، 
الفرعية  باملديرية  العمومية 
االستئناف  بمحكمة  اإلقليمية 
بالحسيمة الكائن مقرها بشارع 

فلسطني الحسيمة؛
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  لجنة طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
البوابة  عبر  إيداعها  إما   -
اإللكترونية للصفقات العمومية 
وزير  قرار  ملقتضيات  طبقا 
20- رقم  واملالية  االقتصاد 
 2014 شتنبر   04 بتاريخ   14
إبرام  مساطر  بتجريد  واملتعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1618/ا.د

*************
اململكة املغربية

مصحة الضمان االجتماعي 
وجدة

إعـــالن عــــن طـــلب عـــروض 
مـفـتـــــــوح

رقــم 2022/12
)جـلـســـة عـمــومـيـة(

 2022 يونيو   07 يـوم  في 
صباحا،   11 الساعة  على 
بقاعة  عمومية  بـجلسة  سيتم 
مصحة   إلدارة  االجتماعات 
للضمان  الوطني  الصندوق 
الكـائن   ، وجــدة  االجتماعي 
 ، وجــدة  الشهداء  بشارع 
بطلب  الـمتعلـقة  األظرفة  فتح 
كواشف  اقتناء  أثمان  عروض 
ملختبر  كيماوية  ومستهلكات 
لفائدة  الطبية   التحليالت 
االجتماعي  الضمـان  مصـحـة 
من  واحدة  حصة  في  بوجدة 

اجل عقد صفقة إطار.
يـمكن سحب ملف طلب العروض 
الصندوق  مصحة  بكتابة 
االجتماعي،  للضمان  الوطني 
الكـائن بشارع الشهداء 60000 
تحميله  كذلك  يمكن  و  وجدة, 
لبوابة  اإللكتروني  العنوان  من 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

.  gov.ma
في  مـحدد  الـمؤقت  الضمان 
)ألفا  درهم    2.000.00 مبلغ 

درهم(
للوازم  املقدرة  التكلفة 
قبل  من  تقديمها  الواجب 
مبلغ:  في  محددة  املبنى  مالك 
ئة  ما ( هم ر 1د 0 8 . 5 7 6 , 0 0
مائة  وخمس  ألف  وثمانية 

وستة وسبعون درهم(
يـجب أن يكون كل من مـحتوى 
الـمتـنافـسني  مـلفات  وتـقديم 
الـمواد  لـمقتضيات  مطـابـقني 
الـمرسوم  من  و31   29  ،27
شروط  بتحديد  الداخلي 
وأشكال إبرام صفقات وطلبيات 
للضمان  الوطني  الصندوق 
 09 في  الصادر  االجتماعي 

نوفمبر 2016.
ويـمكـن للـمتـنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
وصل، باملكتب املذكور أعاله.

البريد  إما إرسالها عن طريق   -
الـمضمون بإفادة باالستالم إلى 

الـمكتب الـمذكور.
لرئـيس  إما تسليمها مباشرة   -
بداية  عند  العروض  لجنة طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
والوثائق  العينات  إيداع  يجب 
طلب  في  املفروضة  التقنية  
في  مغلقة  أظرفة  في  العروض 
للتاريخ  السابق  العمل  يوم 
والساعة املحددين لفتح األظرفة، 
الصندوق  مصحة   بكتابة 
االجتماعي،  للضمان  الوطني 
وجدة  الشهداء  بشارع  الكـائن 
آخر    2022/06/06 يوم  )قبل 

أجل اإليداع(. 
الواجب  االثباتية  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك الـمقررة في 

الـمادة  8  من  دفتر االستشارة.
ع.س.ن/1619/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القــروية وامليـاه 

والغــــابــــات 
املديرية الجهوية للفالحة لجهة 

مراكش اسفي
مركز التأهيل الفالحي اوالد 

بوكرين
اعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوح
رقم: 01 /م.ت.ف.ا.ب /2022
متعلق باستشارة معمارية

على   2022 يونيو   07 يوم 
صباحا  العاشرة  الساعة 
التأهيل  مركز  مكاتب  في  سيتم 
فتح  بوكرين  اوالد  الفالحي 
املتعلقة  املعماريني  اظرفة 
لدراسة  املعمارية  باالستشارة 
أقسام  بناء  مشروع  وتتبع 
متعددة  وقاعة  بيداغوجية 

التخصصات.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
مركز  الصفقات  مكتب  من 
بوكرين  اوالد  الفالحي  التأهيل 

او تحميله من املوقع:
www.marchepublics.

gov.ma
املتوقعة،  القصوى  امليزانية 
لتنفيذ  الرسوم  احتساب  دون 
األشغال املزمع إنجازها محددة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
1.732.000،00درهم  مبلغ 
واتنان  مئة  وسبع  )مليون 

وثالثون ألف درهم(.
يجب أن يكـون كل من محتــوى 
مـلفــات  وإيداع  وتقـديـم 
ملقتضيات  مطابق  املتنـافسيـن 
من  و102   101 100و  املواد 
 349.12.2 رقـم  املـرســوم 
جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(  االولى1434 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمهندسني املعماريني:

عن  أظرفتهم،  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
التأهيل  مركز  باالستـالم 

الفالحي اوالد بوكرين؛
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
التأهيل  مركز  الضبط  بمكتب 

الفالحي اوالد بوكرين.
لرئيس  إما تسليمها مباشرة   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة؛
بطريقة  مباشرة  ارسالها  إما   *
الصفقات  بوابة  عبر  الكترونية 

العمومية للدولة.
إن الـوثــائـق الـمثبتـة الــواجـب 
اإلدالء بهـا هـي تـلـك املنصوص 
نظام  8من  الـمــادة   في  عليها 

االستشارة املعمارية.
ع.س.ن/1621/ا.د

ع.س.ن /1620/إدع.س.ن /1617/إد
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لـ »جماعات االأركان«؟
حميد بنواحمان

يوم  املتحدة،  األمم  ومنظمة  املغرب  »يحتفي 
بالذكرى  بأكادير،   »2022 ماي   10« الثالثاء 
وهي  أركان«،  لشجرة  العاملي  لليوم  الثانية 
على  الفعاليات،  جميع  لتعبئة  »مناسبة 
على  للمحافظة  والدولي،  الوطني  الصعيدين 
الحيوي،  وتنمية مجاله  الطبيعي  املوروث  هذا 
في  اإليكولوجي  النظام  هذا  أهمية  تكمن  حيث 
دوره الفعال في الحد من التصحر والتأقلم مع 
التغيرات املناخية ، وكذا في خصائصه املتميزة 
املتوازن  التعايش  شروط  يوفر  متكامل  كنظام 
بني اإلنسان وباقي املكونات الطبيعية«... يفيد 
الواحات  مناطق  لتنمية  الوطنية  للوكالة  بالغ 

وشجر األركان.
يجعل   ، األوجه  متعددة  بدالالت  مميز  حدث 
ما   يستحضر  املجتمع«،  »أحوال  بـ  املنشغل 
سبق أن  شدد عليه القرار األممي املحدد لتاريخ 
االحتفاء  بهذه »الشجرة النادرة«، من ضرورة  
االقتصادي  التمكني  تحقيق«  أفق  في  االجتهاد 
املساهمة الكبيرة  »للساكنة املحلية، الفتا إلى« 
الـ  األهداف  تنفيذ  في  األركان  شجرة  لقطاع 
املستدامة  التنمية  وتحقيق   ،2030 ألجندة   17
ضمن أبعادها الثالثة : االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية«.
»الخطوات  عن  التساؤل  إلى  يدفع  تشديد   
اإلنمائية »املتخذة،  خالل املدة األخيرة، من أجل 
الجماعات  لسكان   املعيشي  املستوى  تحسني  
امتداد  على  الشجرة،  لهذه  املحتضنة  القروية 

النفوذ الترابي ألكثر من إقليم  وعمالة« أكادير، 
ملول،  أيت  انزكان  باها،  أيت  اشتوكة  تيزنيت، 
تتسم  والذين  الصويرة...«،  كلميم،  تارودانت، 
وعسرتوفير  بالهشاشة  غالبيتهم  أوضاع 
مصاريف الحد األدنى ملتطلبات العيش الكريم، 
علما بأن تداعيات أزمة جائحة كورونا ضاعفت 
التي  املناطق،  بهذه  القاطنني  معاناة  حدة  من 
انحباس  جراء  عجاف  سنوات  عليها  توالت 

املطر؟
تساؤل يمتح مرجعيته، أيضا، من كون القرار 
األممي  أوصى بالعمل من أجل »اإلدماج املالي 
القرويات«.  النساء  وخاصة  املحليني،  للسكان 
وبهذا الخصوص لفت إلى أهمية »التعاونيات 
التي  الفالحية،  للمنظمات  األخرى  واألشكال 
يدعمها املجتمع، والتي تعمل في قطاع األركان«، 
املحلي«،  املستوى  على  عمل  فرص  »خلق  في 
في  كبير،  »أن تساهم، بشكل  املمكن  من  والتي 

الفقر،  على  والقضاء  الغذائي  األمن  تحقيق 
وبالتالي تحقيق أهداف التنمية املستدامة«.

من  بأن  التذكير  يجدر  ذاته،  السياق  وفي 
أهداف  »إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق 
  »،)2009 نونبر   11( األركان  وشجر  الواحات 
العمل على  رفع ثالثة  تحديات كبرى  »تتمثل 
املوارد  تثمني  البشري،  العنصر  »تأهيل  في 
خالل   من  وذلك   البيئة«،  وحماية  االقتصادية 
إلى تقلص املساحة   للعوامل املؤدية  »التصدي 
الغابوية لألركان«، والتي من ضمنها  مجموعة 
كما  باملجال،  الضارة  العشوائية  األنشطة  من  
الحرث وقطع  الجائر وأعمال  الرعي  شأن«  هو 
أثناء  التدفئة  حطب  توفير  أجل  من  األشجار 
فصل البرودة، أو االتجار غير املشروع بالنسبة 
للبعض«. كما سبق للوكالة، أن نبهت إلى وجود 
»معيقات تحول دون تحقيق استفادة عادلة »من 
مردود منتوج األركان، خاصة بالنسبة ل »ذوي 

الذين يعتبرون »الحلقة الضعيفة في  الحقوق« 
السلسلة«،  من بينها  »تعدد الوسطاء في سوق 

بيع ثمار وزيت األركان«؟
»شجرة  لـ  العاملي  باليوم  االحتفاء  حدث  إن 
املسؤولة  الجهات  مختلف  يسائل  األركان«، 
عن    - مركزيا  جهويا،  إقليميا،  محليا،   -
االقتصادي  التمكني  مجهود«  »حصيلة« 
»لساكنة »جماعات األركان«، باعتبار أن تنزيله 
للقضاء  بنيويا  شرطا  يعد  الواقع   أرض  على 
على عدد من عوامل الهشاشة االجتماعية داخل 
املجال القروي،  والذي يستوجب إرساء مقاربة 
مختلف  من  التخلص  تتوخى  ناجعة  تشاركية 
الكوابح - الطبيعية منها واملفتعلة - التي تحرم 
املعنية  الهشة«  الترابية  »الجماعات  ساكنة 
»الكنز الطبيعي«  من االستفادة من عوائد هذا 

بشكل منصف.

ارتباطا باالحتفاء باليوم العاملي لـ »الشجرة النادرة«

بإقليم ميدلت 

الر�سيدية .. �سقوط  طلبة »متورطين« 
في االختطاف واالحتجاز وال�سرقة  

بمدينة  القضائية  للشرطة  الجهوية  املصلحة  عناصر  أفلحت 
الرشيدية، صباح يوم الخميس 5 ماي الجاري، في توقيف خمسة 
دراستهم  يتابعون  22 و27 سنة،  بني  ما  أعمارهم  تتراوح  طلبة، 
بإحدى املؤسسات الجامعية، وذلك لالشتباه في تورطهم في قضية 

تتعلق باالختطاف واالحتجاز والسرقة املوصوفة.
املشتبه  الطلبة  أقدم  فقد«  للبحث،  األولية  املعطيات  وحسب 
املقرون  للعنف  وتعريضه  واحتجازه  اختطاف شخص  على  فيهم 
قبل  وذلك  فيهم،  املشتبه  أحد  مع  نزاع شخصي  بسبب  بالسرقة، 
أن يخلوا سبيل الضحية في اليوم املوالي بعد تعرضه إلصابات 

جسدية متعددة«.
عن  القضية  هذه  في  املنجزة  والتحريات  األبحاث  أسفرت  وقد 
خالل  توقيفهم  يتم  أن  قبل  وذلك  فيهم،  املشتبه  هويات  »تحديد 
تنغير  بمدينتي  الخميس  يوم  صباح  متزامنة  أمنية  عمليات 

وكلميمة«.
هذا »و تم االحتفاظ باملشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية 
النيابة  إشراف  تحت  يجري  الذي  القضائي  البحث  إشارة  رهن 
العامة املختصة، في أفق الكشف عن جميع ظروف ومالبسات هذه 
القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب 

هذه األفعال اإلجرامية«.
 فجر مبارك

مرزوكة.. قافلة طبية لرحل المنطقة

»تنظم الجمعية املغربية لجراحة املسالك البولية باملنظار، يوم 
13 ماي الجاري بمرزوكة )إقليم الرشيدية(، قافلة طبية لفائدة رحل 
املنطقة« يفيد بالغ للجمعية، الفتا إلى  »أن  هذه املبادرة تتضمن 
تقديم استشارات وكشوفات وإجراء عمليات جراحية طبية مجانية 

لفائدة قوافل الرحل في هذه املنطقة الصحراوية«.
ووفق املصدر ذاته، »سيتم أيضا تنظيم لقاء علمي دولي، يوم 
14 ماي الجاري بمرزوكة، حول »أورام املسالك البولية«، بمشاركة 
خياط  دافييد  قبيل  من  كبار  عامليني  وعلماء  األطباء  من  العديد 
وكلود عبو، إلى جانب البروفيسور ربيع رضوان رئيس الجمعية«، 
إلى أن هذه املبادرة ستشكل مناسبة لتنظيم ورشة، يوم  مشيرا«  

15 ماي بالرشيدية، حول موضوع »الطب التجديدي«.

العرائ�ش - وزان.. في اأفق االرتقاء 
بالم�سهد الح�سري والعمراني

»سطرت الوكالة الحضرية للعرائش - وزان، برسم سنة 2022، 
في  للمساهمة  إحداثها،  املبذولة، منذ  الجهود  برنامجا الستكمال 
تقرير   يفيد  للمنطقة«...  والعمراني  الحضري  باملشهد  االرتقاء 
أصدرته الوكالة خالل انعقاد  مجلسها اإلداري  مؤخرا ،  الفتا  إلى 
»مواصلة تنزيل مبدأ تعميم تغطية مجال تدخلها بوثائق التعمير 
والنهوض بجل املراكز املتواجدة بإقليمي العرائش ووزان اعتمادا 
العامة  الدراسات  وإنجاز  التعمير  بوثائق  التغطية  محاور  على 
بضوابط  وااللتزام  الهيكلة،  إعادة  دراسات  وإعداد  والخاصة، 
كافة  مع  اإليجابي  التواصل  جسور  وترسيخ  والنجاعة،  الجودة 

الفرقاء«.
الشروع  سيتم  التي  التعمير  وثائق  »تهم  ذاته،  املصدر  ووفق 
في إنجازها خالل السنة الجارية على مستوى العرائش، تصميم 
الكبير  القصر  ملدينة  التهيئة  ،وتصميم  العرائش  ملدينة  التهيئة 
ريصانة  ومركز  الشمالية  ريصانة  ومركز  ابجير  قصر  وجماعة 
الجنوبية، إضافة الى املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لساحل 
إقليم العرائش، وتصميم نمو مركز جماعة زعرورة، وتصميم تهيئة 
تهيئة  وتصميم  الطلبة،  سوق  وجماعة  السواكن  جماعة  مركز 

املنطقة الصناعية الصريمة بتراب جماعة قصر ابجير.
الثاني  األسدس  خالل  فستتم،  وزان،  إقليم  يخص  ما  في  أما 
وزان  ملدينة  التهيئة  تصميم  على  املصادقة  الجارية،  السنة  من 
ستتم،   فيما  لوزان،  العتيقة  املدينة  على  واملحافظة  والنواحي 
خالل األسدس األول ، املصادقة على تصميم التهيئة ملركز جماعة 

مصمودة، وتصميم التهيئة ملركز جماعة سيدي بوصبير«.

أكدت  عليها مداخالت ندوة بـ »تيغرت« بسيدي أفني

�سرورة رد االعتبار لـ »ايكيدار« في اأفق جعلها رافعة حقيقية للتنمية

رهانات بيئية واجتماعية  »ت�سفر« عن ميالد تعاونية غابوية في تقاجوين
أحمد بيضي

إديكل«  أمل  الغابوية  »التعاونية  باشرت 
امليداني،  »نشاطها  ميدلت،  إقليم  بتقاجوين، 
وتسجيل منخرطيها في الصندوق الوطني للضمان 
في  شراكات  عن  بحثها  إلى  إضافة  االجتماعي..، 
مجال تكوين املتعاونني، وتبادل املعارف والخبرات«  
تفيد تصريحات بعض الفاعلني املحليني، الفتة الى 
أن  التعاونية »رأت النور، في مطلع العام الجاري، 
بعد  ويوسف«،  يحيى  سيدي  جماعة  بتيقاجوين، 
اإلقليمية  السلطات  طرف  من  حاسمة  »تدخالت 
واملحلية وإدارة املياه والغابات والجماعة الترابية، 
اليوم،  حدود  إلى  التعاونية،  هذه  تشكلت  حيث 
املحيطة  الدواوير  ساكنة  من  متعاونني   110 من 
نساء«، وهي  بينهم ست  للمنطقة،  التابعة  بالغابة 
سابقة في التعاونيات باألطلس املتوسط من حيث 
االنخراط  باب  يزال  النسوي، و»ال  العنصر  إشراك 

مفتوحا«.
في  »ستشرع  التعاونية  أن  مصادرنا  وأبرزت 
استغالل الغابة بهدف تنقيتها من العود الصناعي 
لألرز، الناتج عن القطع العشوائي الذي عانت منه 
سابقاتها  غرار  على  عقود،  منذ  تيقاجوبن  غابة 
»إدماج  أفق  في  وذلك  الغابوية«،  التعاونيات  من 
التعاونية من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات 
الغابوي  املوروث  على  للحفاظ  أساسي  كفاعل 
الغابويني  املتعاونني  تشغيل  خالل  من  باملنطقة، 

في مشاريع التشجير ومحاربة انجراف التربة عبر 
بناء سدود حجرية بالشعاب«، عالوة على »تشغيل 
املرأة القروية في أشغال غابوية، وتوفير متعاونني 

كحراس للثروة الغابوية«. 
على  رهانا  هناك  فإن  ذاتها،  املصادر  ووفق 
خالل  من  الغابوي  املنتوج  تثمني  في  »املساهمة 
وفي  وتسويقها،  األساسية  الزيوت  استخالص 
الجبلية  السياحة  تهم  ومشاريع  مبادرات  إنشاء 
مع  شراكات  عقد  عبر  باملنطقة  البيئية  والفالحة 
»إقناع  تم  وقد  املجال«،  في  املعنيني  املتدخلني 
بتخصيص  الغابوي  القطاع  في  املعنية  الجهات 
قطعة غابوية من أجل إستغاللها، سيما بعد تدخل 
فعلي من السلطات اإلقليمية، لتتم تهيئة هذه القطعة 
الغابوية في أفق إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية 

للمياه والغابات بغاية استغالل الحصة املهيأة«. 
وفي السياق ذاته، »تم التخطيط  لتنقية الغابة 
عود  بقايا  من  التعاونية،  نشاط  حدود  في  املمتدة 
املنطقة  عرفته  الذي  التخريب  عن  الناتج  الصناعة 
رؤوس  من  مخالفني  يد  على  مضت  سنوات  منذ 
أما  في حقهم«،  كلمته  بميدلت  القضاء  قال  مخربة 
عن  بعيدا  الحطب  من  السكان  ملتطلبات  بالنسبة 
إدارة  أن  فأكدت مصادرنا  الغابوي،  املجال  تخريب 
استعمال  على  بالعمل  »وعدتهم  والغابات  املياه 
لسد  وذلك  لألرز،  التدفئة  عود  دون  الصناعة،  عود 
الذي  الشتاء  فصل  في  خاصة  الساكنة،  حاجيات 

يعرف تساقطات ثلجية وأجواء باردة قاسية«.

كلميم  بجهة  إيكيدار«  الجماعية«  »املخازن 
االعتبار«..  رد  وآفاق  الراهن  الوضع  وادنون: 
تيغرت  جماعة  مقر  احتضنها  ندوة  محور  إنه 
بإقليم سيدي إفني، السبت املنصرم، من تنظيم  
التابعة  الثقافي  للتراث  الجهوية  املحافظة 
للثقافة بجهة كلميم وادنون،  للمديرية الجهوية 
واملهتمني  والباحثني  الخبراء  من  عدد  بحضور 

بالتراث.    
»تندرج ضمن  الندوة،  فإن  املنظمني،  وحسب 
ورشات  )ندوات،  املتنوعة  األنشطة  من  سلسلة 
شهر  بمناسبة  أثرية(  ملواقع  زيارة  تحسيسية، 
»من  تحت شعار  18 ماي(   - )18 أبريل  التراث 
التعريف  إلى  تسعى  والتي  جيل«،  إلى  جيل 
بها  تزخر  التي  والثقافية  التراثية  باملؤهالت 
الجهة«. وفي هذا السياق  أكد املدير الجهوي، 
الطالب بويا العتيق، »أن هذه الندوة هي فرصة 
إلبراز أهمية املخازن الجماعية كجزء من الذاكرة 
الوطنية وما تجسده من مكانة ثقافية وحضارية 
اللقاء  هذا  »أن  مضيفا  املغربي«،  التراث  في 
الباحثني واملهتمني  مناسبة أيضا للتواصل مع 
هذا  بأهمية  املنطقة  شباب  تحسيس  أجل  من 
إلى  داعيا  عليه«،  الحفاظ  وضرورة  التراث 
»تضافر الجهود لرد االعتبار للمخازن الجماعية 
ملا لها من أثر في الذاكرة ومن أهمية في محاور 

الثقافة عموما والتراث على وجه الخصوص«.
للتراث  الجهوي  املحافظ  أوضح  جهته،  ومن 

»و.م.ع«  لـ  تصريح  في  حمو،  محمد  الثقافي، 
مجموعة  ضمن  يندرج  الندوة  هذه  تنظيم  أن 
من األنشطة لالحتفاء بشهر التراث، والتي تعد 
وادنون،  كلميم  جهة  شباب  لتحسيس  فرصة 
وضعية  في  واألشخاص  التالميذ  فئة  وخاصة 
الجماعية  املخازن  بأهمية  واأليتام،  إعاقة 

كموروث تاريخي«. 
وشهدت الندوة  تقديم عروض حول »املخازن 
وإعادة  والترميم  الجرد  باملغرب:  الجماعية 
االعتبار«، و»إيكيدار: من تراث ثقافي مهمش إلى 

رافعة حقيقية للتنمية«، باإلضافة إلى مداخالت 
حول مراحل إعداد ملف تقييد املخزن الجماعي« 
أكادير تاركانت« املتواجد بجماعة تيغرت، ضمن 

قائمة التراث الوطني.
تأهيل  مركز  مدير  قدم  السياق،  هذا  وفي 
االطلسية  باملناطق  املعماري  التراث  وتوظيف 
وما وراءها بورزازات، محمد بوصلح، ملحة حول 
)تخزين  ووظائفها  الجماعية  املخازن  »مفهوم 
وتوزيعها  وحلي..(،  وزرعية  فالحية  منتوجات 
الجغرافي ونوعيتها وأشكالها وعددها«، مشيرا 

إلى »أن عدد املخازن الجماعية باملغرب يبلغ قرابة 
مخازن  منها  األشكال  مختلف  من  مخزنا   560
األجراف،  ومخازن  األعالي،  ومخازن  املغارات، 
توفير  »ضرورة  إلى  داعيا  السهول«،   ومخازن 
الحماية القانونية للمخازن الجماعية وترميمها 
وإدماجها في الدينامية االقتصادية بجهة كلميم 
واألجراف،  األعالي  بمخازن  تزخر  التي  وادنون 
املحلية  التنمية  في  دورها  تلعب  حتى  وذلك 

كمجاالت سياحية وثقافية«.
واستعرض عدد من املتدخلني مفهوم إيكيدار 
وأدوارها  التاريخية  وأصولها  وخصائصها 
السلع..(،  تخزين  واملراقبة،  للدفاع  )حصن 
مشددين على »ضرورة حماية املواقع التاريخية 
ودوليا«،  وطنيا  بها  والتعريف  وترميمها 
املنتخبة  املجالس  انخراط  »أهمية  إلى  الفتني 
في النهوض بقطاع الثقافة ملا له من أهمية في 

التنمية املحلية«. 
كتيب  بحسب  وادنون،  كلميم  جهة  وتزخر 
للتراث  الجهوية  املحافظة  مؤخرا،  أصدرته، 
وتوظيف  تأهيل  مركز  مع  بتنسيق  الثقافي 
التراث املعماري باملناطق األطلسية وما وراءها 
بورزازات، على عدد كبير من املخازن الجماعية 
34 باقليم سيدي  46  مخزنا، منها  »إلى  يصل 
جماعي  ومخزن  كلميم،  باقليم  و11  إفني، 
بجماعة  )سيدي صالح  الزاك  أسا  بإقليم  واحد 

تويزكي(«.
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الفاتح من ماي والأول من 
�شوال، بين زكاة الفطر ومطالب 
الم�شاكين وال�شغيلة والكادحين 

مصطفى المتوكل الساحلي 

لضمان  حسابي  إجراء  هو  الذي  النسيء،  شهر  إلغاء  بسبب 
أصبحت  لتسمياتها،   املوافقة  أزمنتها  في  القمرية  األشهر  تثبيت 
بدورة  رمضان،  ومنها  لتتحرك،  يوما   11 بـ  سنويا  تتأخر  سنة  كل 
على الفصول األربعة الشمسية مدتها حوالي 33عاما، فحضرنا، وهلل 
الحمد، عيد الفطر بالفاتح من شوال والذي سنه اإلسالم، وعيد الشغل 
عيد العمال، فاتح ماي، والذي سنه اإلنسان بنضاالته وتضحياته   /
االحتفال  ...فتزامن   رسمية  وعطلة  عيدا  وأصبح  دول  به  واعترفت 
باإلفطار بعد شهر من الصيام والطاعات والعبادات كأهم شهر روحي 
بقوة نزول القرآن فيه وباعتباره من أركان اإلسالم يتعلم فيه ويجدد 
واملمارسات  األحداث  تقييم  وإعادة  االنضباط  على  قدراتهم  الناس 
بني  ذاتي  نقد  ولتقديم  املاضية،  السنة  ونوايا  وأعمال  والسلوكات 
اإلنسان ونفسه وخالقه مع أهمية السعي للتوبة النصوح التي تحث 
على اإلقالع واالمتناع عن تكرار سلبيات وأخطاء وذنوب ومعاصي 
بما يضمن صالح اإلنسان واملجتمع والوطن، قال الرسول صلى هلل 
عليه وسلم :«الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى 

رمضان ُمَكفِّراٌت ملا بينهنَّ إذا اجُتنَبت الكبائر«صحيح مسلم. 
 ومن املعلوم عندنا في ديننا أنه وبعد تزكية النفس والجسم والعقل 
بالصيام فإننا نعمد شرعا لنزكي من أموالنا من غالب قوت أهل البلد 
أو ما يعدله من املال، بعد أن يجوع الفقراء أغلب أيام السنة النعدام 
األكل أو قلته، وهنا يصعب ويتعذر مقارنة وقياس جوع الخصاص 
واإلمالق والبؤس والحرمان والفاقة العتبارات متعددة منها اختالل 
سياسات العدالة االقتصادية واالجتماعية  .. بجوع وعطش االمتناع 
عن األكل والشرب لصيام شهر رمضان ملن هم في ُبْحُبوَحة ورفاهَية 

وَرخاء واغتناء ويسر وثراء ...
يعانون  حدين  بني  هي  باملجتمعات  والفقراء  الكادحني  نسبة  إن 

جميعا من الخصاص والحاجة وقلة ذات اليد :
- الحد املتكون من الذين الدخل والعمل وال مورد عيش وال طاقة لهم 

وال قدرة...
ظروف  صعوبة  من  ويعانون  يكدحون  الذين  من  املتشكل  الحد   -

العمل وضعف األجور وغالء املعيشة و...إلخ،
فما العالقة املمكن نسجها بني امللفات املطلبية للشغيلة والكادحني 
في جميع القطاعات، الخاص وشبه العام والعام و..والتي تصوغها 
وقدراتها  فهمها  توافق  لجدولة  إخضاعها  بعد  النقابات  قيادات 
أجندات  وفق  امللفات  تلك  لتدبير  املعلنة  وغير  املعلنة  وخلفياتها 
الحكومات  مع  مسطرة  بتوازنات  عالقة  في  وسياسييها  مؤطريها 
والباطرونا، كما هو متعارف عليه عامليا في ما يطلق عليه  الحوار أو 

االتفاق  االجتماعي...
فطوال السنة تطالب الشغيلة بمختلف أنواعها وتسمية قطاعاتها 
القانونية  وأوضاعهم  عملهم  ظروف  وتسوية  وتحسني  بتغيير 
من  سنة  وبعد  والحقوقية..  والخدماتية  واالجتماعية  واملادية 
امللتمسات والكتابات واملطالب والنضاالت والوقفات واالحتجاجات 
واإلضرابات، وصمت في فترات الحوار وانتظار اإلجابات والقرارات 
معترض  أو  غالبها،  في  عليها  ومتوافق  مقبولة  تكون  قد  التي 
عليها ألنها مجتزأة وضعيفة ال تعالج وال تصحح حتى السياسات 
الحكومية السابقة التي شهدت تراجعات عن مكتسبات وأصابت في 
الصميم القدرة الشرائية وظروف العيش بسبب القرارات االقتصادية 
التي تسميها الشغيلة والنقابات بأنها الشعبية، وقد تمر فواتح ماي 

وسنوات عجاف وال جواب وال خبر..
ومتطلبات  وتكلفة  محررة،  واألسعار  أوضاعهم  ستتحسن  فكيف 
ومنه  كله  األجر  تلتهم  تعليم وصحة وخدمات،  من  املختلفة  العيش 
رمضان  في  تكون  التي  الشهر  من  األواخر  العشر  قبل  األدنى  الحد 
للعتق من النار، وتكون عند الشغيلة باملزيد من التقشف وااللتجاء 
للقروض وساعات عمل إضافية حرة للوصول إلى توازن مالي صعب 

التحقق ...؟؟
وبما أن الفاتح من ماي كان األحد 2022، والفاتح من شوال كان 

يوم االثنني 1443 هج نتساءل :
اإلسالم  في  الثالث  الركن  الفطر،  عيد  سنة  بني  العالقة  عن    -
املرتبط بإخراج زكاة الفطر أو األبدان، ليطهر بها الصائم صومه من 
االختالالت التي اعترته والتي تؤدى وتحتسب على كل أفراد األسرة 
رمزية  هي  الحال  وبطبيعة  إخراجها..  على  االستطاعة  توفر  مع 
وقيمتها كبيرة الدالالت واآلثار بفلسفتها وحسن تنظيم إخراجها هي 
وأنواع الزكاة األخرى على األموال والزروع والثمار والعروض وزكاة 
بعدالة  الحكومات  التزام  مع  بتكامل  األنعام،  وزكاة  والركاز  املعادة 

اقتصادية واجتماعية إلخراج الناس من فقرهم وخصاصهم...؟؟
الكادحني  واملساكني  الفقراء  جماهير  انتظارات  عن  ونتساءل   -
والكادحات وعموم الشغيلة من الحكومات في تصريحها ليلة الفاتح 
من ماي املوجه للمعنيني واملعنيات، وطوال أيام السنة في عالقة بني 
الوعود وااللتزامات االنتخابية والبرامج الحكومية وفي تصريحها 

يوم اعتمادها بالبرملان على ما ستحققه خالل فترة انتدابها..؟؟
إن الواقع يجيب عن كل األسئلة التي يطرحها املنظرون واملؤيدون 
للسياسات الحكومية، واملنتقدون واملعارضون لقراراتها واملشككون 
في قدراتها لتحقيق ما وعدت والتزمت به، فأحوال الفقراء واملساكني 
وأوضاعهم  أحوالهم  وفصلت  للسكان  العام  اإلحصاء  شملهم 
الجميع  عند  املعلوم  من  وهذا  الرسمية  االجتماعية  الدراسات 

باملشاهدة واملعايشة وباملدن والقرى. 
الحد من  لم نتمكن طوال عقود عديدة من  ولنا أن نتساءل ملاذا   -
العادلة  االجتماعية  الفلسفة  لروح  علمي  بتوظيف  الطبقية  الفوارق 
لسياسات  وبتوظيف  اإلسالم،  وآلياتها  ضوابطها  وضع  التي 
وقراراتها وسياساتها  الروح في وضع مخططاتها  لتلك  الحكومات 
بما يدمج الشغيلة والكادحني في عجلة التنمية والرخاء االجتماعي 
بتقاسم منتج آلثار الثروة التي تتساءل الدولة والشعب عنها، فلماذا 
اليجتمع علماؤنا وخبراؤنا وأهل االختصاص والحكماء من األحزاب 
تجيب  سياسة  لوضع  الدولة  مؤسسات  ومن  وخارجها  السياسية 
واآلليات  الحلول  وتضع  واإلخفاقات  واإلشكاالت  التساؤالت  كل  عن 
في  والتنافس  ملموسا  إيجابيا  واقعا  وجعلها  احترامها  الواجب 
وتطويرها   ولتثمينها  التفصيلية  املخططات  لتدقيق  الحكومات 
العامة  والثروة  الزمن  تدبير  في  وحكامة  بشفافية  بها  والنهوض 
والخاصة بعدالة ومساواة للعمل والسير بوطننا ودولتنا في رحاب 
عيد  يكون  حتى  والرفاهية  والتقدم  العلوم  وعوالم  املعرفة  مجتمع 
أيام السنة أعيادا  للشعب، بأن اليبقى  الفطر وعيد فاتح ماي وكل 
بيننا من يتوسل لقمة عيش أو عالج أو كسوة أو يبحث عن وساطة 

لقضاء حاجاته عند اإلدارات واملؤسسات...

 تابع ص: 1 

مصطفى ُخَلاْل

البشري،  المجتمع  بها في  المسلم  انطالقا من هذه األسس 
والتي تميزه عن كافة ‘’المجتمعات’’ الحيوانية نواجه هكذا أخطر 
مكون في المسألة األخالقية كما في القانون، ويتعلق هذا المكون 
ب)المسؤولية(. في المجال األخالقي، يحاسب الفرد ذاته طبقا لذات 
المعايير القيمية التي تربى عليها وَتَشًكَل َوْعُيُه بخصوصها. وعلى 
هذا النحو تكون األخالق أوسع وأشمل من القانون نفسه. وهو 
المعنى الذي نقصده حين نتحدث عن )الضمير( الذي يصاب إصابة 
بليغة لحظة خيانة الفرد لخلقية من خلقيات النسق األخالقي، 
ذلك أن القانون هو مجموع تشريعات يمكن أن يطالها التغيير 
طبقا للموانع والصوارف البشرية الخاضعة بدورها آلثار الفعل 
. لذا يصح القول إن المسؤولية في القانون  الزماني البشري 
محددة بالتشريع الخارج عن إرادة الفرد إذ القانون إرادة جماعية 
متغيرة في حين أن المسؤولية في األخالق نابعة من ذات الفرد، 
فهي إذن ثابتة. إن المسؤولية في األخالق منبنية على مراقبة 
الفرد لذاته، ومراقبة كل فرد لكل فرد، في حين تبقى المسؤولية 
في القانون منبنية على مراقبة الدولة كحكم يملك من األدوات 

المادية والتشريعية ما يسمح له بتطبيقها على الجميع دون تمييز. 
يسمح لنا هذا المنظور بالقول إن هناك ضميرين: ضمير الفرد 
الذي تقوم لديه المسؤولية األخالقية على خط ثابت ال يتغير 
تراقب فيه الذاُت الذاَت. وهذا يفيد بأن أهم ما في األخالق هو 
رباط اإلنسان بذاته. فهو َخِير من ذاته ولذاته فال ينعكس عليه 
إذن وحده إذ تطال خيريته مجتمعه األقرب واألبعد معا. والعكس 
صحيح. وضمير الدولة التي تنهض فيها المسؤولية على قوام 
آخر مختلف متغير بتغير الثقافات واألحوال والزمان والمكان 
وجميعها تصنعها اإلرادات الجماعية للشعوب هنا وهناك، وهي 

إرادات تتحكم فيها ظروف تخص كل كيان دولتي. 
في األخالق يبقى مثال تقديس األم هو ذاته في كل الثقافات وكل 
األزمنة وكل األمكنة في كوكب األرض، ومستقبح بل ومستحرم كل 
سلوك ال يحترم هذه القداسة، وفي القانون مسموح تناول مشروب 
الخمر الذي تقوم عليه اقتصاديات وعادات غذائية راسخة جدا 
وطقوس احتفالية بل وكرنفالية ميسمها البهجة الحياتية في 
معظم أمكنة هذه األرض، وغير مسموح به بل يجر تناوله إلى 

الحبس حتى، في جزء من ذات المعمورة. 
وهذا يفيد أنه في األخالق ال يتملك الفرد سلطة الضمير من 
ذاته بل من األسرة، ذلك أن األخالق ُتَوَرث من اآلباء واألمهات 
في كل الثقافات بدون استثناء. وهذا األمر صحيح في المطلق 

ال نسبية فيه.
َقَرًنا بين الدولة وعالقتها ب)القانون( ودورها في تطبيقه بعد 
أن يكون المشرع قد شرعه. فهل للدولة عالقة أيضا بـ )األخالق( ؟ 
لقد َتَمًثَل كل الفالسفة القدماء مشكلة الدولة على أنها أساسا 
مشكلة أخالقية. فسواء تعلق األمر بسقراط أو أفالطون أو أرسطو 
أو الفارابي أو ابن سينا أو روسو أو هيوم أو هوبز أو كانط 
أو هيغل...، فإن السياسة هي العنصر الرئيسي بل والمركزي 
الفرد. وهم، جميعهم، يرون في  لألخالق، ومنها تتفرع أخالق 
الدولة الكيان الذي يعلو بشكل طبيعي على الفرد. وهم يجمعون 
على أمر أساسي يقول إن السياسة واألخالق تهدفان إلى تحقيق 
نفس )الغاية( أال وهي جعل الناس فضالء ثم سعداء. الدولة إذن 
ينبوع الفضيلة. نعم، هو ذا ما يفترض فيها. وهذا يعني أنه 
ُيطرح على الدولة كوظيفة تنشأ من طبيعتها األصلية، وكواجب 
لحماية األخالق تماما كما  تقتضيه شرعية وجودها )التدخل( 

هو شأنها في مسألة مراقبة تطبيق القانون. 
التدخل األخالقي للدولة بالنتيجة له وجهان: )وظيفة( من وجه 
و )واجب( من وجه ثان، فهما متالصقان في كيان واحد. والفرد 

في الوظيفة كما في الواجب يستفيد ويخضع. 
الفرد عن  النحو ال يمكن فصم أخالق  فإنه وعلى هذا  هكذا 

أخالق الدولة، وهو الرأي عندنا... 

اأخالق الفرد واأخالق الدولة

انتخاب الأخ ميارة ال�شيخ بالإجماع كاتبا جهويا 
للحزب بجهة العيون ال�شاقية الحمراء 

عقدت الكتابة الجهوية بجهة العيون الساقية 
اجتماعا   ،2022 ماي   8 األحد  يوم  الحمراء، 
لقرار  تنزيال  الجهوية  الكتابة  لهيكلة  خصص 

املكتب السياسي في اجتماعه األخير.
وقد عرف االجتماع انتخاب األخ ميارة الشيخ 

الساقية  العيون  بجهة  للحزب  جهويا  كاتبا 
الحمراء .

وأشرف على هيكلة الكتابة الجهوية املوساوي 
السالك عضو املكتب السياسي  للحزب االتحاد 

االشتراكي للقوات الشعبية

االتحاد  حزب  يخوض 
الشعبية  للقوات  االشتراكي 
التشريعية  االنتخابات  غمار 
االنتخابية  بالدائرة  الجزئية 
لحسن  األخ  باملرشح  خنيفرة 
دولة  مهندس  إيشو،  آيت 
جماعة  ورئيس  وبرملاني 
عليه  بالتصويت  وذلك  سابق، 
رمز  على   )x( عالمة  بوضع 
الذي  االقتراع  خالل  الوردة، 
ماي   12 الخميس  يوم  يجري 

. 2022
في  االنتخابات  حملة  وقاد 
لدعم  الجزئية  خنيفرة  دائرة 
األخ لحسن آيت إيشو، مرشح 
من  كل  االشتراكي،  االتحاد 
األخ الشرقي الزنايدي واألخت 
مليكة الزخنيني، عضوا املكتب 
السياسي لالتحاد االشتراكي، 
االتحاد  برملانيي  إلى  إضافة 
املجلس  وأعضاء  بالجهة 
من  والعديد  للحزب  الوطني 

املناضلني واملناضالت.

�شوتوا على لح�شن اآيت اإي�شو، مر�شح التحاد 
ال�شتراكي، بو�شع )x( على رمز الوردة 
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أن تكون مراكش املغربية أول أرض إفريقية 
العاملي  بـ»التحالف  الخاص  املؤتمر  تحتضن 
األربعاء  غد  يوم  يعقد  الذي  داعش«،  ملحاربة 
الصدفة  باب  من  ليس  فذلك  الجاري،  ماي   11
يدخل  الذي  العادي  بالحدث  في شيء، وال هو 
في سياق شبه بروتوكولي، بل إن للقاء مسارا 
الدالالت  متعدد  معقلنا،  واختيارا  معقوال 

والرسائل .
ذا صبغة  اجتماعا  املغربية تحتضن  املدينة 
دولية، بمشاركة 92 مشاركا، منهم الدول ومنهم 
محاربة  مجال  في  العاملة  الدولية  املنظمات 
في  العاملي  باملجهود  الصلة  وذات  اإلرهاب، 
هذا الباب، وهذا له معنى واحد هو أن املغرب 
أصبح له وزن دولي خاص في ترتيب األجندة 
الدولية في الحرب على اإلرهاب، وهو أمر تأتى 
تأهيل  على  والقدرة  والنجاعة  بالفعالية  له 
جهازه  بها  ونقصد  ذلك،  لها  املخول  األداة 
على  دولته  وقدرات  واالستخباراتي  األمني 
والعسكرية  والثقافية  املدنية  مقوماته  تنسيق 
والروحية واألمنية، طبعا، في مواجهة اإلرهاب.
  والواضح أن الرسالة األولى تكمن في الدور 
املركزي الذي صار املغرب يحتله في الدينامية 

الدولية ملحاربة اإلرهاب.
جزء  كون  في  فهي  الثانية  الرسالة  أما   
نفسها،  السمراء  القارة  يشمل  املجهود  من 
املتطرف  للعمل  الجديدة  الِقبلة  أصبحت  التي 
الشرق  من  انتقلت  التي  الجهادية،  والحركات 

األوسط وآسيا الوسطى إلى جواره اإلفريقي.
املؤتمر  كون  في  تتمثل  الثالثة،  الرسالة 
املعركة  قلب  في  املغربي  للتواجد  امتداد 
اإلفريقية، بالتفكير والتخطيط واملعلومات، ضد 
األشكال الجديدة للتنظيمات اإلرهابية، وتجدر 

الذي  املغرب،  أن  إلى  الباب،  هذا  في  اإلشارة 
حضر اجتماع التحالف الدولي ضد داعش في 
إطالق  دجنبر من السنة املاضية، كان منصة » 
مواجهة  في  إفريقيا«،  حول  التفكير  مجموعة 
كان  أن  بعد  بالقارة،  للوضع  املستمر  التطور 
قد استضاف في يونيو 2018 في الصخيرات 
االجتماع اإلقليمي للمدراء السياسيني للتحالف 

العاملي ضد "داعش".  
1ـ املغرب يترأس املؤتمر بشكل مشترك مع 
في  االستراتيجية  والحليفة  العظمى  الدولة 
املجهود املتعلق بالحرب على اإلرهاب، الواليات 
حاملته  أو  املشروع  صاحبة  وهي  املتحدة، 
كان  التحالف  إنشاء  أن  باعتبار  االستراتيجية 

بمبادرة أمريكية في سنة 2014.
املجهود  موضوع  كان  الخصوص،  وبهذا   
التقرير،   موضوع  املواجهة  تمتني  في  الطويل 
دجنبر  في   األمريكية  الخارجية  عن  صادر 
املاضي  ويحسن بنا أن نذكر ببعض عناصره 
التي سبق لنا تناولها في مقالة سابقة، ومنها: 
يجمعهما  واملغرب  املتحدة  الواليات   * 

»تعاون قوي وطويل األمد« في هذا املجال.
»االستراتيجية   تنفيذ  واصل  املغرب   * 
ودوليا  إقليميا  تعاونا  تشمل  التي  الشاملة 

وسياسات ملكافحة التطرف«. 
املعلومات   »جميع  وظفت  األمن  قوات   * 
والتعاون  األمني  والعمل  االستخباراتية 
مكافحة  عمليات  لتنفيذ  دوليني  شركاء  مع 

اإلرهاب«... 
 

مع  مشترك  بشكل  حاليا،  تترأس  اململكة   * 
كندا، املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب.

 * املغرب يحتضن مكتب برنامج األمم املتحدة 

ملكافحة اإلرهاب والتدريب في إفريقيا.
اإلرهاب   مكافحة  في شراكة  املغرب عضو   * 
عبر الصحراء، وهو يستضيف مناورات األسد 
فريق  اجتماع  واستضاف  السنوية،  اإلفريقي 
العمل املعني بمكافحة اإلرهاب في إطار مؤتمر 
تمحور  الذي  املشروع  غير  والتمويل  وارسو 

حول محاربة تنظيم القاعدة... 
عنه  عبر  أن  ما سبق  املتابعة    ومن عناصر 
إبان  بلينكن،  انطوني  نفسه،  الخارجية  وزير 

تواجده في املغرب في الفترة األخيرة . 
املؤتمر  منطق  في  تدخل  التي  األشياء   ومن 
الحالي ، ما ورد   في     تدوينة له في     2021،    من 
»  داعش  «   ما  أن    بينت  األخيرة  »  الهجمات   أن   
زالت تمثل تهديدا   وما زال بمقدورها استقطاب 
إدماج  »  ضرورة  إلى    قتالية  «  ،     ودعا  مجموعات 
وتأمني  التطرف  ملعالجة  مدنية  مبادرات 

االستقرار في     املناطق املعنية  « .
 وهو نفسه قد وضع شعارا لزياراته األخيرة  
»  التزام باالستقرار والرفاه  «   ذاكرا  للرباط، هو   
العسكري     بني  »  التعاون  أن    ذاته  في     الوقت 
املغرب والواليات املتحدة   يعد من أهم مجاالت 
نظرة مشتركة  لهما  وأن  البلدين،  بني  التعاون 

موحدة  «.  
األمريكي   الفهم  في  الوارد  باملعنى   املغرب 
للمنتدى  ريادته  لألمن  «   بفعل  »مانح  شريك،   
دورات  ثالث  اإلرهاب،     ملدة  الدولي     ملحاربة 
في     التحالف  الداعم  دوره  وبفعل  متتالية، 
الحتضان  وهويستعد  داعش  .  .  الدولي     ضد 
في  القادم،  يوليوز  في  آسيوي  األفرو  املنتدى 
بدأت  التي  اإلفريقي  األسد  تمرينات  تزامن مع 
للغاية، وتعد  كبير  2004 وتطورت بشكل  منذ 
ترابها  خارج  األمريكية  للقوات  مناورات  أكبر 

وتراب دول الناتو. 
املنتِظم  أي  العادي،  سياقه  له  اللقاء   
وفي  عليها،  املتفق  األجندة  في  يندرج  الذي 
لقاء  ولكنه  بخصوصها،  املتوافق  »مواسمه« 
أو مؤتمر له سياقه املستجد، والذي يتمثل في 

العديد من النقط:
والتهديدات  املخاطر  تنامت  أوال:قاريا، 
السمراء  القارة  وصارت  للغاية،  مقلق  بشكل 
واملعطيات  اإلرهابية،  للتنظيمات  تمركز  مركز 
املنتدى  لدى  تجمعت  والتي  حاليا،  املتوفرة 
أو  التحالف  لدى  أو  اإلرهاب  ملكافحة  الدولي 
جيوش  عن  تكشف  الدولية  املنظمات  لدى 
متطرفة تتحرك في جغرافيا متسعة أمام عجز 

واضح للدول.
إرهابيا،  تنظيما  ثالثني  قرابة  أمام  نحن   =
مدرجة في الئحة العقوبات التي رصدها مجال 
األمن التابع لألمم املتحدة، تضم جيشا عرمرما 
العائدين من جبهات  أو  املحليني  املقاتلني  من 
القتال ومن األراضي التي كانت تحكمها داعش 
مهولة  أرقام  أمام  نحن  والعراق.  سوريا  في 
التي  التنظميات  هاته  ضحايا  عدد  حيث  من 
 2020 سنتي  في  قتيل     13000 تجاوزت  
و2021.. وإجراء قرابة 7 آالف هجوم وعملية 

مسلحة في سنة 2020 لوحدها.
 =  التطور الرهيب في وسائل العمل والقتال، 
من تنظيمات عسكرية وجيوش منظمة اكتسبت 
العالم  من  عديدة  مناطق  في  قتالية  خبرة 
حربي  لوجيستيك  من  التمكن  إلى  باإلضافة 
يضم طائرات بدون طيار وتكنولوجيات متقدمة 
وفي  نفسها..  تمويل  طرق  في  ينكر  ال  وذكاء 
الوقت نفسه يكلف اإلرهاب، حسب إحصائيات 
تقدم بها املغرب في اجتماع دجنبر 2021، ما 
التي  للدول  خسائر  دوالر  مليار   170 يقارب 

يخترقها ويرهبها.
اليوم  باتت  إفريقيا  في  املنظمة  الجريمة   = 
من  الكبير  للحجم  بالنظر  دولي  قلق  مصدر 
تم  التي  واألسلحة  باملخدرات  االتجار  شبكات 
اكتشافها عبر ربوع القارة،  خصوصا بالنظر 
شبكات  مع  وأنشطتها  شبكاتها  الرتباطات 

اإلرهاب والتطرف والجماعات االنفصالية ...  
على  دائما  يشدد  املغرب  جعل  ما   وهو 
املنظمات  قدرات  تحييد  على  العمل  »ضرورة 
غير  من  املسلحة  التنظيمات  وباقي  اإلرهابية 
االنفصالية« ..   التنظيمات  ذلك  في  بما  الدول، 
املواقف  بناء  في  حاسما  صار  موضوع  وهو 
الشمال  باملنطقة  الخاصة  الدولية  والتغيرات 

إفريقية وفي جنوب الصحراء .  
للدوخة  التغيرات املثيرة    وفي خضم هذه 
القرار،  مراكز  من  الكثير  عند  االستراتيجية 
نجد املغرب يقترح مفاهيم جديدة وعملية في 
االستراتيجي  والتعاون  الحدود  أمن  إدارة   «
للتهديدات  مشترك  فهم  إلى  والوصول 
بداعش  املتعلقة  الخاصة  واالستراتيجيات 
اإلفريقية  البلدان  تزويد  أجل  ومن  القارة،  في 
بوسائل مكافحة الهجمات اإلرهابية من خالل 

، وهو في  القدرات الوطنية..«  تطوير وتعزيز 
ر عقيدة أمنية فعالة مفادها أن اإلرهاب  ذلك طوَّ
»غيَّر وظيفة الحدود بني الدول«.. وهو ما جعل 
تقرير الخارجية األمريكية األخيرة يتحدث عن 
كون »أمن الحدود ظل أولوية مطلقة للسلطات 

املغربية«!.
وهذا التغير العميق في التعاون الدولي ضد 
معها  بنى  التي  العواصم،  به  َوعْت  اإلرهاب 

املغرب شراكات أمنية وعلى رأسها أمريكا.. 
والصحراء  الساحل  منطقة  تحول     =  
تمدد  بفعل  ناسف«،  جغرافي  حزام  إلى» 
الحركات اإلرهابية فيه، انطالقا من مالي نحو 
من  الجهاديني  عدوى  وانتقال  الجوار،  دول 
فاسو  وبوركينا  النيجر  إلى  البلد  هذا  شمال 
إلى خليج   باالتساع جنوبا  وتهدد  املجاورتني 

 غينيا . 
   =  الفشل العسكري واألمني لدول معروفة 
الروح  وتنامي  باملنطقة،  التقليدية  بعالقاتها 
العدائية ضدها، وانسحاب قواتها من املنطقة 
جزئيا مع تراجع التواجد األوروبي ذي الطبيعة 
العسكرية، في الوقت ذاته التي ال تملك قوات 
حفظ السالم األممية ما يفيد في حفظ السالم 

وحماية املدنيني ونشر األمن والسلم...
في  اللقاء،  ينعقد  اإلقليمية،  الزاوية  في 
سياق عالقات جديدة بني املغرب وأوروبا، وقد 
الذكر  السابق  األمريكية  الخارجية  تقرير  كان 
مع  »وثيقا  تعاونا  يقيم  ا ملغرب  بكون  نوه  قد 
شركائه األوروبيني، وال سيما بلجيكا وفرنسا 
اإلرهابية  التهديدات  إلحباط  وإسبانيا، 

املحتملة في أوروبا«... 

وبينه  التعاون  مدقق  بشكل  هنا  ويهمنا    
بوابة  تعتبر  والتي  تحديدا،  إسبانيا  وبني 

القارة ،وهنا نسجل 
أوال،  أن العمل األمني املشترك لم يتأثر   = 
املغرب  مع  العمل  أثبت ضرورة  ولكنه  باألزمة 

وأجهزته لتحصني إسبانيا والقارة معا.
= ثانيا أن إسبانيا هي املضيفة للمؤتمر غير 
بعد  يجتمع  وهو  الناتو،  حلف  لدول  العادي 

مؤتمر مراكش مباشرة. 
وفي جدوى ربط املؤتمر الخاص بالناتو مع 
العام  لألمني  سبق  أنه   نذكر  مراكش،  مؤتمر 
إلى  رسالة  في  أن كشف   غوتيريش  أنطونيو 
يدرس  األطلسي  أن حلف شمال  األمن  مجلس 
الساحل  دول  ملجموعة  »خيارات لزيادة الدعم 

الخمس«.
وقد أعطت »كارمن روميرو «،  املتحدثة باسم 
للنقاش  املعنى  األطلسي   الناتو،  شمال  حلف 
الذي يسود بدول الناتو وهي تستعد ملؤتمرها 
بالقول  » لن نغفل التهديد اإلرهابي   في   الساحل 

والصحراء «... 
الحلف  دول  قمة  أن  تناقش  املتوقع    من 
إلى   إضافة  املقبل،    األطلسي   في   يونيو 
الناتو   الحربي   الحالي،   والذي   توجد   السياق 
 في   قلبه، وثيقة جديدة،   تحت عنوان »  املفهوم 
االستراتيجي » ،   للحلف األطلسي،   هي   الوثيقة 

النقاش  من  السنتني  قرابة  التي   تطلبت 
والدراسة قبل هذا التاريخ . 

    وهي ليست الورقة االستراتيجية الوحيدة 
األوروبية ،  الدول  تهم  أخرى  ورقة  هناك   بل 
 وتتعلق بالـ»بوصلة االستراتيجية  «  واملتعلقة 
بالنسبة  أوروبيا  الذي   سيتحدد  بالتوجه 
للدفاع االستراتيجي ..   والحرب ضد  اإلرهاب 

في صميمه . 
املغربي  الثنائي  التعاون  مجال  في  أما   
أبرز  فقد  اإلرهاب،   محاربة  في  اإلسباني 
األوروبي  واالتحاد  الخارجية  الشؤون  وزير 
والتعاون اإلسباني، خوسي مانويل ألباريس، 
دور املغرب، مشيرا إلى األهمية التي يكتسيها 
الذي  "داعش"،  ضد  الدولي  التحالف  اجتماع 
سيعقد في 11 ماي الجاري بمراكش، وخلص 
"نحن في حاجة إلى تعاون املغرب  إلى القول 

في محاربة اإلرهاب الجهادي".
في جغرافيات  األساسي  التحول  كان  لقد    
اإلرهاب هو انتقال املعقل الدولي لإلرهاب من 
 ،2001 أفغانستان، مع ضربات  قلب آسيا في 
وما تاله، إلى قلب الشرق األوسط، بعد سقوط 
طالبان في نسختها األولى .  التحول الذي جعل 
طالبان حركة سياسية تحل محل طالبان األولى 
ما  وهو  وسوريا،  العراق  في  تمركزها  رافقه 
أكثر من دول شمال  يقترب  الرحى  جعل قطب 
إفريقيا، والقارة نفسها ،  مع اندحار داعش في 
معاقله ببالد الرافدين، والهالل الخصيب، فبدأ 
انتقال بنية الدولة إلى شمال إفريقيا، والسيما 

في مصر وليبيا ... 
  وصار الحديث عن سيناريو أفغاني عندما 
على  السيطرة  من  املسلحة  الجماعات  تتمكن 
من  معينة  في   مناطق  في   مالي،   أو  الحكم 

شمالي   البالد  . 
واالقتراب  التحول  هذا  استشعر  و  املغرب    
قامت  عندما  الثالثة  األلفية  مطلع  مع  منه، 
في  الدامية  بالتفجيرات  اإلرهابية  الجماعات 
لنادي  املغرب  بدخول  إيذانا  البيضاء،  الدار 

الدول ضحية اإلرهاب . 
 =   بعد عشرين سنة من الضربات اإلرهابية 
التي خلفت عشرات الضحايا  استطاع املغرب 
من  تمتد  األطراف،  متكاملة  خطة  يبلور  أن 
االستباقية،  الضربات  إلى  الديني،  التصحيح 
وتفعيل  واالقتصادية  الثقافية  بالتنمية   مرورا 
البند الحقوقي وترشيد األوضاع االجتماعية .. 

أجندة  على  املغرب  توفر  الحصيلة   وكانت 
متكامل،  وعرض  مكرس،  وأسلوب  واضحة، 
شرع  التي  اإلصالحية  الدينامية  مواصلة  مع 
فيها بدون تأثير بني من الضربات الدامية، فلم 
، سواء  املواجهة  أضالع  من  بأي ضلع  ُيضحِّ 
في العمل على تجفيف ينابيع اإلرهاب أو في 
تصليب اإلصالح الديموقراطي أو في التثقيف 

الديني وتصحيح العقائد .. .
لشراكات  مقدمة  دوليا  عرضه  جعل   وهوما 
االستنتاج  هنا  الباب ... ويهمنا  هذا  في  عميقة 
بأن الضربات التي أصابت املغرب، كما أصابت 
الدول الشريكة في الحرب الحالية، قد حسمت 
تموقع املغرب في الحرب الدائرة دوليا، كما في 
شمال إفريقيا والساحل، وهو ما انتبهت إليه 
املنطقة جبهة  التي رأت في  املتحدة،  الواليات 

جديدة آلفة اإلرهاب . 
تجسد  التي  الحالية،  املغربية  الخطوة     
مصيرية  معركة  قيادة  على  البالد  في  الثقة 
للتهديدات  مشترك  فهم   « إلى  ترمي  للعالم 
بداعش  املتعلقة  الخاصة  واالستراتيجيات 
اإلفريقية  البلدان  تزويد  أجل  ومن  القارة  في 
بوسائل مكافحة الهجمات اإلرهابية من خالل 
تطوير وتعزيز القدرات الوطنية بطريقة عقالنية 
ومنسقة«،  زد على ذلك أن «العديد من الدول 
العربية معرضة لتهديد جهادي أكبر،  باعتبار 
اإلرهابيني  أن معظم قادة العمليات و"األمراء" 
ينتمون إلى بلدان الشمال اإلفريقي، من بينهم 
و  الـ»القاعدة«  تنظيمي  في  البارزان  القائدان 
»الدولة اإلسالمية« عبد املالك دروكدال وعدنان 
امليت  ـ  الحي   الدليل  الصحراوي،  وليد  أبو 
على وجود تنسيق إرهابي ـ انفصالي  ما فتئ 
املغرب يركز عليه، ولعل املؤتمر سيكون  منصة 
أن  شك  فال  الجبهة،   هذه  على  للتقدم  دولية 
قدرة   اإلرهاب واملنظمات اإلرهابية على تغيير 
واإلقليمية  الدولية  الجيوسياسية  األوضاع 
كما األوضاع الداخلية املتعلقة بالدول نفسها، 
االنتحارية  وبالقتالية  باالنفصال  ستتضاعف 

لالنفصاليني ..  

مراكش عاصمة دولية لمحاربة اإلرهاب الداعشي

يف معنى احت�ضان املغرب مل�ؤمتر 
دويل �ضد الإرهاب ومن اأجل 

ال�ضتقرار يف اإفريقيا

تحتضن مدينة مراكش، بعد غد 
األربعاء، اجتماعا للتحالف الدولي ضد 
»داعش«، الذي يأتي في ظل التحوالت 
التي تشهدها أساليب واستراتيجيات 

هذا التنظيم اإلرهابي، خاصة في 
إفريقيا.

ويعكس هذا االجتماع، الذي ينعقد 
بدعوة مشتركة بين وزير الشؤون 

الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة وكاتب 
الدولة األمريكي، أنتوني بلينكن، ريادة 

المملكة على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي في مجال مكافحة اإلرهاب 

والتطرف.
وسيشهد هذا الحدث الدولي الهام 

حضور ممثلي أزيد من 80 دولة 
ومنظمة دولية، سيبحثون خالله سبل 

مواجهة التهديدات التي تطرحها 
إعادة تموقع التنظيم بالقارة السمراء.
وسيشكل اجتماع مراكش، على هذا 

األساس، مناسبة لبحث سبل العمل 
المشترك لمواجهة هذه األخطار 

اإلرهابية بشتى أشكالها، وكذا تعزيز 
االستراتيجيات والقدرات االمنية لبلدان 
القارة، من أجل إضعاف قدرات تنظيم 

داعش ودحره.
وتأتي استضافة مراكش لهذا 

االجتماع الدولي الهام، لتؤكد الثقة 
التي تحظى بها المقاربة المتفردة 

التي طورها المغرب، تحت قيادة 
صاحب الجاللة الملك محمد 

السادس، في مجال مكافحة اإلرهاب 
والتطرف.

يشار إلى أن التحالف الدولي لمحاربة 
تنظيم »داعش«، الذي تأسس في 

شتنبر 2014، يهدف إلى القضاء على 
هذا التنظيم اإلرهابي، على مختلف 

الجبهات، وتفكيك شبكاته ومجابهة 
مطامعه العالمية. كما يلتزم هذا 

التحالف الدولي بتدمير البنى التحتية 
االقتصادية والمالية لتنظيم )داعش(، 

والحيلولة دون تدفق المقاتلين 
اإلرهابيين األجانب عبر الحدود، عالوة 
على دعم استقرار المناطق المحررة 

من التنظيم.

في خضم 
هذه التغيرات 

المثيرة للدوخة 
االستراتيجية 

عند الكثير من 
مراكز القرار، 

نجد المغرب 
يقترح مفاهيم 
جديدة وعملية 
في » إدارة أمن 

الحدود والتعاون 
االستراتيجي 

والوصول إلى 
فهم مشترك 

للتهديدات 
واالستراتيجيات 

الخاصة المتعلقة 
بداعش في القارة

 لقد كان التحول 
األساسي في 
جغرافيات 
اإلرهاب هو 
انتقال المعقل 
الدولي لإلرهاب 
من قلب آسيا 
في أفغانستان، 
مع ضربات 2001، 
وما تاله، إلى قلب 
الشرق األوسط، 
بعد سقوط 
طالبان في 
نسختها األولى

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr
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منذ البداية وجب أن نعترف أ ن كتابنا هذا ليس كتاب تاريخ محض، إنما هو محاولة يمكن إدراجها ضمن مجال الدراسات الثقافية 
الثقافية  الظواهر  مختلف  بدراسة  وذلك   – الماضي  القرن  األنجلوساكسون تطويرها - منذ ظهورها بعيد منتصف  التي حاول 

اعتمادا على مناهج علوم مختلفة ومتعددة، كالتاريخ واألنثربلوجيا وعلم االجتماع وعلم األديان واآلداب .
إنه محاولة للجواب على أسئلة مؤرقة .

حفظا  اللقيات  ومختلف  األركيولوجية  الحفريات  عبر  تجده  أن  يمكن  عما  وتنقب  بتاريخها  الشعوب  كل  تفتخر  لماذا  أهمها:  لعل 
لهويتها؟ إال هذا البلد األمين الذي يحاول في ثقافته الرسمية أن يحصر تاريخه بل  واألحرى أن  يوقفه في حدود القرن الثاني الهجري.

يقول مارمول :«.. وهناك أيضا في دكالة رهط 
و  كاألعراب  الدواوير  في  يعيشون  البربر  من 

يدعون أوالد شياظمة ..« 
».. أما األعراب املسمون دالج ، وهم فرع آخر 
في  ينتقلون  فإنهم  الذكر،  اآلنفي  ثبج  أوالد  من 
غالب األحيان بني الجزائر و بجاية و يقضون 
وكان   .. فاس  مملكة  حدود  على  األوقات  باقي 
يؤدون  الكبير  األطلس  جبال  يقطنون  الذين 
اإلتاوة إلى ملك تلمسان ، إال أنهم تخلوا عنها 
األتراك  أراد  فإذا   .. حرية  في  يعيشون  و  اآلن 
يستعملوهم  أن  الدولة  هذه  على  املسيطرون 
لخدمتهم فعليهم  أن يؤدوا لهم أجرة عالية ..« 

في  الشتاء  عادة  األعراب  هؤالء  يقضي   ..  «
إبلهم  ترعاها  مراع  إلى  الحتياجهم  الصحراء 
بعضهم  يعيش  بينما   ، الكثيرة  مواشيهم  و 
حيث  مكناس  و  سال  بني  الواقعة  السهول  في 
يملكون كمية من القطعان و األراضي الصالحة 
و   .. فاس  مللك  إتاوات  كذلك  يؤدون  و  للحرث، 
إنهم  وحيث   ، سفيان  مالك  بني  حاليا  يسمون 
مجتمعني  معهم  يعيشون  فإنهم  للخلط  جيران 

»..

فهو  هالل  بني  عن  مارمول  يتحدث  وحني 
يوزعهم ما بني ليبيا و املغرب األقصى ، ومنهم 

شرفاء مليانة .. 
حدود  على  فيقطنون  عروة  أوالد  أما  و   ..  «
كبار  من  متوحشون  قوم  هم  و  مستغانم 
و   .. دائم  اضطراب  في  يعيشون   ، اللصوص 
على حدود مليانة توجد عقبة و يساعدهم ملوك 

تونس مع أنهم لصوص قساة كاآلخرين .. »
نورد ذلك و نحن ال يهمنا فيما كتبه مارمول 
أو  اليوم  نصادفها  التي  القبائل  أسماء  إال 
نسمع عنها ، خصوصا تلك التي التزال تعيش 
في املغرب األقصى وهو يتحدث عن  عماراتها 

ويعددها . كما في قوله : » .. و العمارة التاسعة 
و هم أوالد الحارث القاطنون في سهول هيلني 
بأوال  يرتبطون  مراكش  بمملكة  حاحا  بإقليم 

سديمة .. 
أوالد  فهم   ، األخيرة  و  الحادية عشرة  أما   ..
و   ، مختلفة  أماكن  في  أيضا  املنتشرون  كرفة 
، بحيث  ليس لهم رئيس و ال شيخ خاص بهم 
أوالد  ، و خصوصا  آخرين  مع  إنهم مختلطون 
منبه و أوالد عمران ، و أكثر تجارتهم في التمر 
إقليم سجلماسة و نوميديا  به من  يأتون  الذي 
ليبيعوه بفاس و يستبدلوا به القمح و بضائع 

أخرى .. 

 23 لهم  إن  معقل  قبيلة  أعراب  عن  يقول  و 
عمارة أولها :

أوالد  عنهم  تفّرع  الذين  املختار  أوالد   ..  «
روحة و أوالد سليم . و يعيش أوالد روحة في 
حدود مفازات دادس و فركلة نوميديا .. ويقيم 
أوالد سليم قرب نهر درعة .. وينتقلون في غالب 
 ، غنى  من  لهم حظ  و  الصحاري  عبر  األوقات  
مملكة  إلى  ببضاعتهم  عام  كل  يذهبون  ألنهم 
األقصى  السوس  درعة  في  ولهم   ، تنبوكتو 

ممتلكات عديدة و كثير من اإلبل ..
الفروع  من  وتعد   ، الثانية  العمارة  و   ..
الرئيسية هم أوالد عثمان الذين يتميز منهم أوالد 
حسني و أوالد كنانة . و يقطن أوالدحسينقرب 
في  مراكش  بمملكة  ماسة  تخوم  على  املحيط 

إقليم سوس ..
.. و تسمى العمارة الثالثة أوالد حسان ، ولهم 
ثالثة بطون ، أوالد حسن و أوالد منصور و أوالد 
عبيداهلل . و ينحدر من أوالد حسن سبعة أفخاذ 
أخرى وهي دليم و برابش و األوداية و الرحامنة 
و احمر و ذوي منصور و ذوي عبيداهلل . يعيش 
دليم في صحاري ليبيا مع الصنهاجيني األفارقة 
درعة  إقليم  إلى  عادة  األعراب  هؤالء  ويأتي   ..
ليبادلوا املواشي بالتمر مرتدين لباسا رديئا .. 
و يقيم البرابش كذلك في صحراء ليبيا باتجاه 

السوس األقصى ..
.. و كان الرحامنة يعيشون في صحراء أقا و 
لهم أراض كثيرة .. ولكن الشريف الذي ساعدوه 
كافأهم  ونواحيها  تشيت  على  االستيالء  في 
بنقلهم إلى بالد البربر مع كل ما كان معهم ، و 

أسكنهم إقليم تامسنا بمملكة فاس حيث هلكوا 
الوطاسي  حسون  أبي  ضد  واقعة  في  جميعا 

عندما أعاده صالح الرايس ملكا على فاس ..« 
الذين  السكان  عن  مارمول  يتحدث  هكذا 
حتى  الصحراء  يجوبون  الذين  أو  املستقرون 
مشتغلون  أو  كرعاة  إما   ، األطلس  سواحل 

بالتجارة املوسمية أو اللصوصية .. يقول :
في  هناك  من  قريبا  هداج  والد  ويقيم   ..  «
يعيشون  ال  بؤساء  قوم  هم  و   ، أنكاد  صحراء 
فإنهم   ، لجيرانهم  اختلسوه  بما  إال  كغيرهم 
يهيمون دائما على وجوههم ، و إذا هّم أعداؤهم 

بُمتابعتهم فروا إلى الفلوات ..
بني  البربر  بالد  في  املقيمون  األعراب  و   ..
و  غنى  أكثر  املتوسط  البحر  و  الكبير  األطلس 
لباسا أفضل  ، فضال عن كونهم يرتدون  شهرة 
..و لكنهم إن كانوا كذلك ، فهم ليسوا شجعانا 
أكثر  و  تمدنا  أقل  وهم   . الصحراء  كأعراب 
و  الغرباء  إيواء  عن  يتخلون  ال  لكنهم   ، بخال 
بمراكش  يقيمون  الذين  لكن   .. مجانا  إكرامهم 
يعيشون  كانوا   ، دكالة  إقليم  خصوصا  و   ،
على  البرتغال  ملك  يستولي  أن  قبل  أحرارا 
انقسموا  أنهم  غير   . أزمور  و  آسفي  مدينتي 
كان  إذ   ، خرابهم  في  تسببوا  و  أنفسهم  على 
ملك فاس يهاجمهم من جهة و ملك البرتغال من 
جهة أخرى ، فضال عما أصابهم من الطاعون و 
املجاعة ، فاضطروا لتسليم أنفسهم للبرتغاليني 
كعبيد و بيع نسائهم و أوالدهم للحصول على 
البرتغاليني  رعايا  بذلك  جلهم  فأصبح   . قوتهم 
الداخل منضوين تحت  إلى  الباقون  و انسحب 
قدما  البالد  أخذ يسترجع  الذي  الشريف   لواء 
على  السيطرة  من  أخيرا  تمكن  أن  إلى  فقدما 

األقليم ، وخضع له اآلن جميع سكانه ..« 

أسلمة المغرب .. حسب ما قيل

�أوالد �ملختار تفّرع عنهم �أوالد روحة و �أوالد �سليم

n عبد اهلل خليل

n   إعداد: سعيد منتسب

�لنف�سية،   غريت    ن�ساطي   �ملهني    وفتحت  �لر�حة  بحثا عن 
حملني لبيع   » لبالغي«  و�آخر للجز�رة لكنني �سرعان ما ف�سلت 

حممد �حلافظي: �حلرب قذرة �أينما حلت و �رحتلت

بعد غياب طويل إثر األزمة النفسية التي مر به املوسيقار 
التطواني، بعد ما شاهده من مآس ومجازر كان  الواحد  عبد 
مسرحها القصر امللكي بالصخيرات بسبب املحاولة االنقالبية 

الفاشلة، يستأنف حياته العملية، ويقول في هذا الباب:
والخمسني«،  الخمسة  قبة  في«  الالزمة  بالتمارين  قمنا   «
الرباط  بمدينة  السالم  قصر  إلى  علينا  املناداة  تمت  بعدها  
بالسويسي، دخلنا لكن حدث شيء لم يكن في الحسبان، حيث 
ونحن ننتظر قدوم جاللته، لم ندر كيف سقط لعازف »الدرامز« 
خيم  قويا،  صوتا  أحدث  الذي   ،Cymbal النحاسي  الصحن 
صمت رهيب، بعدها قدم إلينا املسؤول وأمرنا بالذهاب بدون 
أن  نأمل  كنا  اهلل،  رحمه  الثاني،  الحسن  امللك  نرى جاللة  أن 
نرى جاللة امللك ونتذكر الليالي الرائعة التي كنا نقضيها في 

حضرته.
حينما رجعت إلى منزلنا طلبت من والدي الرجوع إلى مدينة 
تطوان، كنت أريد املزيد من الراحة النفسية، لكن العكس هو 
الذي وقع، وقررت االبتعاد بصفة نهائية عن املوسيقى، وصرت 
فتح  على  والدي  ساعدني  وقد  أخرى،  مهنة  امتهان  في  أفكر 

محل لبيع« البالغي« لكنني سرعان ما فشلت،
 ،« كزار  الجزارة،   « محل  إلى  التجاري  النشاط  وحولت 
في  املوسيقى ساكنا  كان حب  لقد  كذلك،  فيها  أفلح  لم  والتي 
في  وجدت  وقد  الرباط،  مدينة  إلى  العودة  فقررت  وجداني، 
مؤازرتي صديق العمر، الفنان أحمد الغرباوي، الذي لن أنسى 
فضله ما حييت، حيث كان دائما يشجعني، كذلك الفنان الراحل 

أحمد البيضاوي، وهكذا سجلت بعض القطع من ألحاني مع 
الجوق الوطني وجوق الدار البيضاء، وبما أن الراحل أحمد 
فقد  الوطنية،  باإلذاعة  املوسيقى  قسم  رئيس  كان  البيضاوي 
املغربية،  والتلفزة  لإلذاعة  الوطني  بالجوق  مجددا  التحقت 
وكانت هذه بداية مرحلة ومشوار طويل بني أفراد هذا الجوق 

كملحن ومطرب ».

إنه موسم الحرب، من جديد تدق طبولها، تبدو هاته املرة بعيدة 
عنا، جغرافيا و كذلك العتبارات أخرى لغوية و ثقافية، إنها تحدث في 
مناطق الصقيع،لكن ، هل فعال تسمح لنا هذه االعتبارات باحتساب 
قذرة  الحرب  األمر.  يستقيم  ال  أبدا  اهتماماتنا؟  خارج  الحرب  هذه 
الشفقة  التضامن و  ارتحلت، و ضحاياها يستحقون  أينما حلت و 

كيفما كانوا، و مهما اختلفت ألسنتهم و ألوانهم و ما يعبدون...
هل أنا شخصيا معني بالحرب؟ أم ان لي حروبي الذاتية؟ هل أنا 

بحاجة إلى خوذة    و حذاء ألدخلها أو ألخوضها؟
إن الحرب بالنسبة لي ليست دائما صراعا بني جيشني نظاميني، 
بالدبابات و الصواريخ و أسلحة الدمار الشامل و الجزئي، من يفسر 
الحرب هكذا، يمكنه أن يصنفنا في خانة البلدان اآلمنة السلمية، و 
بالتالي فنحن بمنأى عن كل وجع الرأس املرتبط بالقنابل و األلغام 

و الغازات السامة.
في بلدنا اآلمن الجميل االستثنائي، حرب 
طرق تودي بحياة 4500 قتيل كل سنة، عدا 
ما يرتبط بهم/ن من ضحايا غير مباشرين، 
التي  الفعلية  الحرب  أرامل...إنها  و  يتامى 
ما  منذ  دماغي  في  الفوبيا  بذرة  وضعت 
التي  هي  و  سنة،  عشرة  خمس  من  يقرب 
الخوذة  ارتداء  في  للتفكير  تدفعني  فعال 
و الحذاء كلما حزمت حقائبي و فكرت في 

السفر.
انطالقا من اهتماماتي النقابية، تعرضت 
قوى  طرف  من  مرارا  التعنيف  و  للضرب 
التدخل السريع و القوات املساعدة لها، في 
مناطق  و  مدن  في  العاصمة،  في  مدينتي، 
إليها تضامنا مع معاناتها و  أتنقل  أخرى 
معتقليها...ما الذي سأسمي كل هذا العنف؟ 
أرصفة... ركضت  و  سأسميه حرب شوارع 
مجهولة،  أزقة  في  تهت  سرعة،  بأقصى 
من  رفاقي  من  هناك  للكدمات،  تعرضت 
أيام خروج حركة  لكسور...في أحد  تعرض 
20 فبراير لشوارع الرباط، استقبلونا برجال 
كأهم روبوتات، مصفحني، بأقنعة سميكة و 

واقيات كأنهم في مواجهة فرسان مدججني، بدأوا بمطاردتنا، جريت 
آخر،  إلى  الشارع  ذلك  من  خرجت  حينما  و  اآلخرون،  فعل  مثلما 
وجدتني حافي القدمني بعدما فقدت صندلي الصيفي أثناء الهجوم.

من  لهيبها  يصلنا  شيء  كل  رغم  منا،  قريبة  البعيدة  الحروب 
من  خصوصا  يأتي  ما  لهيب  و  األساسية  املواد  بعض  غالء  خالل 
الدول املتحاربة. كيس القمح تضاعف ثالث مرات بسبب الحرب في 

أوكرانيا، و ثمن اللتر من البنزين في اطراد.
الوجوه اليائسة البئيسة التي تنقلها لنا شاشات التلفزات لنساء 
و رجال و اطفال فارين من الحرب و ويالتها، بمثابة سكة محراث 

يترك أخاديده على تربة القلب.
كيف نسعد بقلب جريح؟ كيف نعيش الطمأنينة و نحن نرى أطفاال 
يموتون جوعا دون ان تكون لنا القدرة على مدهم بالخبز الذي يظل 

فوق موائدنا كل يوم و نضطر العتباره كسرات تليق بالدواجن؟
الحرب مرهقة لنا جميعا مهما حاولنا 
تجاهلها، فهي تظهر في تصرفاتنا، في 
خالل  من  باآلخرين،  و  بنفسنا  عالقتنا 
في  الثقة  و  باالطمئنان  إحساسنا  عدم 
هذا العالم الذي قد يتسرب يوما من بني 

أصابعنا كما املاء.
أمعنت  كلما  بالحرب،  مثقل  فكري 
أحسست  بي،  يحيط  فيما  النظر 
او  شخصا  أفقد  أن  لي  كيف  بالخوف، 
منظرا بسببها؟ هي التي تحول في وقت 
وجيز كل الجمال إلى حطام، و كل الفرح 

إلى مآتم.
الحرب نسر كبير عمالق يحمل الكارثة 
الدمار،  بني مخالبه، إن أسقطها فسحل 
سيبكي الرجال و تولول النسوة و ينز 
األلم من عيون الصغار، سيول من األلم 
خسارة  إنها  مدرارة،  تنساب  الوجع  و 
الحب و خسارة اللعب و خسارة الهدوء 
و خسارة الجلوس إلى من نعشق على 

إيقاع الخرير.

الموسيقار عبدالواحد التطواني  سيرة  فنان  وإنسان وقت مستقطع من الحرب

الفنان  الكبير عبد الواحد التطواني، واسمه الحقيقي عبد 
الواحد كريكش، كان أول فنان مغربي يفتتح البث التلفزي 

لإلذاعة والتلفزة المغربية سنة 1962 بأغنية،« عالش ياغزالي«  
مع الفنانة الحاجة الحمداوية .

بحكم دراسته للموسيقى وموهبته المبكرة، وسطوع نجمه في 
سماء الفن  المغربي، التحق سنة 1963 بجوق إذاعة طنجة مع الراحل 

عبد القادر الراشدي، لينتقل إلى جوقي فاس ومكناس الجهويين، 
وفي 3 مارس 1968 التحق كمطرب بالجوق الملكي بأمر من المغفور 

له الحسن الثاني،  وكان من بين من حضروا وعايشوا أحداث محاولة 
االنقالب الفاشل سنة 1971 بالصخيرات. 

غنى من ألحان كبار المبدعين المغاربة، كما غنى من ألحانه كبار 
نجوم  األغنية المغربية، وراكم العشرات من األعمال اإلبداعية طيلة 

مسيرته الفنية. 
تعددت مواهب الموسيقار عبد الواحد التطواني، لتتخطى الغناء والتلحين والزجل والتشكيل، وتمتد 

إلى التمثيل، حيث شارك  في العديد  من المسرحيات وحاز على العديد من الجوائز  التقديرية  ووسام  
االستحقاق الوطني.

 الفنان القدير عبد الواحد التطواني يعتبر أول من غنى في أوبيريت في تاريخ الفن المغربي بعنوان ‘‘ 
بناة الوطن ‘‘، كتبها أحمد الطيب العلج وأخرجها فريد بنمبارك، وكانت من ألحان العربي الكوكبي 

ومحمد بن عبد السالم، ومن بطولة عبد الواحد التطواني وأحمد الطيب العلج ومحمد حسن الجندي 
وعزيز موهوب وبهيجة إدريس وإسماعيل أحمد ومحمد اإلدريسي وقدمت للتلفزيون سنة 1967.

اشتغل، كما تقول سيرته الفنية، إلى جانب الفنان األسطورة سليم  الهاللي، حيث شكلت هذه 
التجربة إضافة إلى مسيرته المليئة بالعطاءات، ويعد أحد الرواد المتميزين في الموسيقى المغربية، 

لذلك لقب بـ »كنار المغرب األقصى« و«مطرب الملوك«.
في هذا اللقاء مع جريدة االتحاد االشتراكي، نسترجع مع سي عبد الواحد التطواني مسيرة هذا 

الرجل الفنان واإلنسان.

هناك من يعتبر »الحرب محاولة متأخرة للحياة«. غير أن آخرين، وهم ُكْثٌر، يرون أنها خزان كبير للوجع. 
وبين هذا الموقف وذاك، يشتغل األدب على الحرب بتأّن بارع وهدوء مخاتل، ويضعنا على الطريق السريع 

للمتع الطائشة، إلى درجة نوع من اإلشباع السام.
في الحرب، تمتلئ النصوص األدبية بالجثث والخرائب والدماء، كما يحتشد الورق بالقنابل المتعددة الصنع، 

وُحَفر الحرق، واليورانيوم المنضب، وأيضا باآلثار الفورية للعمى الهائل. كل الحواس تنتبه حين يضغط 
الموُت بكل عبثيته على الممرات والجسور واألبواب، وحين تصبح الحشرجة »عالمة تجارية«.

صحيح أن الحرب يصنعها، عادًة، مغامرون أو رماُة نرد. غير أن السؤال المطروح هنا هو: »هل يمكن الذهاب 
إلى المستقبل بدون حرب؟«، وهل بوسع األدب أن ينمو خارج الدماء الهائجة لما يمكن أن نسميه »لحظة 

االشتباك مع العدم«؟
الحرب، أيضا، شرخ عظيم في الكينونة، في الشرط الوجودي،  كما أن »الضرورة« تجعل منها معضلة 

أخالقية مكشوفة، ال يمكن تجاوزها فكريا.
في هذه الشهادات عن الحرب، مع الكتاب والمبدعين والمثقفين والفنانين، نشعر بأن إشعاعاتها ال 

تستثني أحدا، سواء أكان في قلبها أم على هامشها، قريبا أم بعيدا، عسكريا أم مدنيا، مناصرا أم معارضا، 
حيا أم ميتا. نشعر بالدخان والغبار يصل إلى الحلق، ونقاسي شح التموين، ونحس بانقطاع الماء والكهرباء، 

ونسمع لعلعة سيارات اإلسعاف، وتتخاطر في أحالمنا الدبابات والمقنبالت والصواريخ المضادة للطائرات، 
وكل الخرائط تبدأ في الفركلة داخل رادارات عسكرية، تتهددها  بالخراب المبين..
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أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
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أن تكون مراكش املغربية أول أرض إفريقية 
العاملي  بـ»التحالف  الخاص  املؤتمر  تحتضن 
األربعاء  غد  يوم  يعقد  الذي  داعش«،  ملحاربة 
الصدفة  باب  من  ليس  فذلك  الجاري،  ماي   11
يدخل  الذي  العادي  بالحدث  في شيء، وال هو 
في سياق شبه بروتوكولي، بل إن للقاء مسارا 
الدالالت  متعدد  معقلنا،  واختيارا  معقوال 

والرسائل .
ذا صبغة  اجتماعا  املغربية تحتضن  املدينة 
دولية، بمشاركة 92 مشاركا، منهم الدول ومنهم 
محاربة  مجال  في  العاملة  الدولية  املنظمات 
في  العاملي  باملجهود  الصلة  وذات  اإلرهاب، 
هذا الباب، وهذا له معنى واحد هو أن املغرب 
أصبح له وزن دولي خاص في ترتيب األجندة 
الدولية في الحرب على اإلرهاب، وهو أمر تأتى 
تأهيل  على  والقدرة  والنجاعة  بالفعالية  له 
جهازه  بها  ونقصد  ذلك،  لها  املخول  األداة 
على  دولته  وقدرات  واالستخباراتي  األمني 
والعسكرية  والثقافية  املدنية  مقوماته  تنسيق 
والروحية واألمنية، طبعا، في مواجهة اإلرهاب.

  والواضح أن الرسالة األولى تكمن في الدور 
املركزي الذي صار املغرب يحتله في الدينامية 

الدولية ملحاربة اإلرهاب.
جزء  كون  في  فهي  الثانية  الرسالة  أما   
نفسها،  السمراء  القارة  يشمل  املجهود  من 
املتطرف  للعمل  الجديدة  الِقبلة  أصبحت  التي 
الشرق  من  انتقلت  التي  الجهادية،  والحركات 

األوسط وآسيا الوسطى إلى جواره اإلفريقي.
املؤتمر  كون  في  تتمثل  الثالثة،  الرسالة 
املعركة  قلب  في  املغربي  للتواجد  امتداد 
اإلفريقية، بالتفكير والتخطيط واملعلومات، ضد 
األشكال الجديدة للتنظيمات اإلرهابية، وتجدر 

الذي  املغرب،  أن  إلى  الباب،  هذا  في  اإلشارة 
حضر اجتماع التحالف الدولي ضد داعش في 
إطالق  دجنبر من السنة املاضية، كان منصة » 
مواجهة  في  إفريقيا«،  حول  التفكير  مجموعة 
كان  أن  بعد  بالقارة،  للوضع  املستمر  التطور 
قد استضاف في يونيو 2018 في الصخيرات 
االجتماع اإلقليمي للمدراء السياسيني للتحالف 

العاملي ضد "داعش".  
1ـ املغرب يترأس املؤتمر بشكل مشترك مع 
في  االستراتيجية  والحليفة  العظمى  الدولة 
املجهود املتعلق بالحرب على اإلرهاب، الواليات 
حاملته  أو  املشروع  صاحبة  وهي  املتحدة، 
كان  التحالف  إنشاء  أن  باعتبار  االستراتيجية 

بمبادرة أمريكية في سنة 2014.
املجهود  موضوع  كان  الخصوص،  وبهذا   
التقرير،   موضوع  املواجهة  تمتني  في  الطويل 
دجنبر  في   األمريكية  الخارجية  عن  صادر 
املاضي  ويحسن بنا أن نذكر ببعض عناصره 
التي سبق لنا تناولها في مقالة سابقة، ومنها: 
يجمعهما  واملغرب  املتحدة  الواليات   * 

»تعاون قوي وطويل األمد« في هذا املجال.
»االستراتيجية   تنفيذ  واصل  املغرب   * 
ودوليا  إقليميا  تعاونا  تشمل  التي  الشاملة 

وسياسات ملكافحة التطرف«. 
املعلومات   »جميع  وظفت  األمن  قوات   * 
والتعاون  األمني  والعمل  االستخباراتية 
مكافحة  عمليات  لتنفيذ  دوليني  شركاء  مع 

اإلرهاب«... 
 

مع  مشترك  بشكل  حاليا،  تترأس  اململكة   * 
كندا، املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب.

 * املغرب يحتضن مكتب برنامج األمم املتحدة 

ملكافحة اإلرهاب والتدريب في إفريقيا.
اإلرهاب   مكافحة  في شراكة  املغرب عضو   * 
عبر الصحراء، وهو يستضيف مناورات األسد 
فريق  اجتماع  واستضاف  السنوية،  اإلفريقي 
العمل املعني بمكافحة اإلرهاب في إطار مؤتمر 
تمحور  الذي  املشروع  غير  والتمويل  وارسو 

حول محاربة تنظيم القاعدة... 
عنه  عبر  أن  ما سبق  املتابعة    ومن عناصر 
إبان  بلينكن،  انطوني  نفسه،  الخارجية  وزير 

تواجده في املغرب في الفترة األخيرة . 
املؤتمر  منطق  في  تدخل  التي  األشياء   ومن 
الحالي ، ما ورد   في     تدوينة له في     2021،    من 
»  داعش  «   ما  أن    بينت  األخيرة  »  الهجمات   أن   
زالت تمثل تهديدا   وما زال بمقدورها استقطاب 
إدماج  »  ضرورة  إلى    قتالية  «  ،     ودعا  مجموعات 
وتأمني  التطرف  ملعالجة  مدنية  مبادرات 

االستقرار في     املناطق املعنية  « .
 وهو نفسه قد وضع شعارا لزياراته األخيرة  
»  التزام باالستقرار والرفاه  «   ذاكرا  للرباط، هو   
العسكري     بني  »  التعاون  أن    ذاته  في     الوقت 
املغرب والواليات املتحدة   يعد من أهم مجاالت 
نظرة مشتركة  لهما  وأن  البلدين،  بني  التعاون 

موحدة  «.  
األمريكي   الفهم  في  الوارد  باملعنى   املغرب 
للمنتدى  ريادته  لألمن  «   بفعل  »مانح  شريك،   
دورات  ثالث  اإلرهاب،     ملدة  الدولي     ملحاربة 
في     التحالف  الداعم  دوره  وبفعل  متتالية، 
الحتضان  وهويستعد  داعش  .  .  الدولي     ضد 
في  القادم،  يوليوز  في  آسيوي  األفرو  املنتدى 
بدأت  التي  اإلفريقي  األسد  تمرينات  تزامن مع 
للغاية، وتعد  كبير  2004 وتطورت بشكل  منذ 
ترابها  خارج  األمريكية  للقوات  مناورات  أكبر 

وتراب دول الناتو. 
املنتِظم  أي  العادي،  سياقه  له  اللقاء   
وفي  عليها،  املتفق  األجندة  في  يندرج  الذي 
لقاء  ولكنه  بخصوصها،  املتوافق  »مواسمه« 
أو مؤتمر له سياقه املستجد، والذي يتمثل في 

العديد من النقط:
والتهديدات  املخاطر  تنامت  أوال:قاريا، 
السمراء  القارة  وصارت  للغاية،  مقلق  بشكل 
واملعطيات  اإلرهابية،  للتنظيمات  تمركز  مركز 
املنتدى  لدى  تجمعت  والتي  حاليا،  املتوفرة 
أو  التحالف  لدى  أو  اإلرهاب  ملكافحة  الدولي 
جيوش  عن  تكشف  الدولية  املنظمات  لدى 
متطرفة تتحرك في جغرافيا متسعة أمام عجز 

واضح للدول.
إرهابيا،  تنظيما  ثالثني  قرابة  أمام  نحن   =
مدرجة في الئحة العقوبات التي رصدها مجال 
األمن التابع لألمم املتحدة، تضم جيشا عرمرما 
العائدين من جبهات  أو  املحليني  املقاتلني  من 
القتال ومن األراضي التي كانت تحكمها داعش 
مهولة  أرقام  أمام  نحن  والعراق.  سوريا  في 
التي  التنظميات  هاته  ضحايا  عدد  حيث  من 
 2020 سنتي  في  قتيل     13000 تجاوزت  
و2021.. وإجراء قرابة 7 آالف هجوم وعملية 

مسلحة في سنة 2020 لوحدها.
 =  التطور الرهيب في وسائل العمل والقتال، 
من تنظيمات عسكرية وجيوش منظمة اكتسبت 
العالم  من  عديدة  مناطق  في  قتالية  خبرة 
حربي  لوجيستيك  من  التمكن  إلى  باإلضافة 
يضم طائرات بدون طيار وتكنولوجيات متقدمة 
وفي  نفسها..  تمويل  طرق  في  ينكر  ال  وذكاء 
الوقت نفسه يكلف اإلرهاب، حسب إحصائيات 
تقدم بها املغرب في اجتماع دجنبر 2021، ما 
التي  للدول  خسائر  دوالر  مليار   170 يقارب 

يخترقها ويرهبها.
اليوم  باتت  إفريقيا  في  املنظمة  الجريمة   = 
من  الكبير  للحجم  بالنظر  دولي  قلق  مصدر 
تم  التي  واألسلحة  باملخدرات  االتجار  شبكات 
اكتشافها عبر ربوع القارة،  خصوصا بالنظر 
شبكات  مع  وأنشطتها  شبكاتها  الرتباطات 

اإلرهاب والتطرف والجماعات االنفصالية ...  
على  دائما  يشدد  املغرب  جعل  ما   وهو 
املنظمات  قدرات  تحييد  على  العمل  »ضرورة 
غير  من  املسلحة  التنظيمات  وباقي  اإلرهابية 
االنفصالية« ..   التنظيمات  ذلك  في  بما  الدول، 
املواقف  بناء  في  حاسما  صار  موضوع  وهو 
الشمال  باملنطقة  الخاصة  الدولية  والتغيرات 

إفريقية وفي جنوب الصحراء .  
للدوخة  التغيرات املثيرة    وفي خضم هذه 
القرار،  مراكز  من  الكثير  عند  االستراتيجية 
نجد املغرب يقترح مفاهيم جديدة وعملية في 
االستراتيجي  والتعاون  الحدود  أمن  إدارة   «
للتهديدات  مشترك  فهم  إلى  والوصول 
بداعش  املتعلقة  الخاصة  واالستراتيجيات 
اإلفريقية  البلدان  تزويد  أجل  ومن  القارة،  في 
بوسائل مكافحة الهجمات اإلرهابية من خالل 

، وهو في  القدرات الوطنية..«  تطوير وتعزيز 
ر عقيدة أمنية فعالة مفادها أن اإلرهاب  ذلك طوَّ
»غيَّر وظيفة الحدود بني الدول«.. وهو ما جعل 
تقرير الخارجية األمريكية األخيرة يتحدث عن 
كون »أمن الحدود ظل أولوية مطلقة للسلطات 

املغربية«!.
وهذا التغير العميق في التعاون الدولي ضد 
معها  بنى  التي  العواصم،  به  َوعْت  اإلرهاب 

املغرب شراكات أمنية وعلى رأسها أمريكا.. 
والصحراء  الساحل  منطقة  تحول     =  
تمدد  بفعل  ناسف«،  جغرافي  حزام  إلى» 
الحركات اإلرهابية فيه، انطالقا من مالي نحو 
من  الجهاديني  عدوى  وانتقال  الجوار،  دول 
فاسو  وبوركينا  النيجر  إلى  البلد  هذا  شمال 
إلى خليج   باالتساع جنوبا  وتهدد  املجاورتني 

 غينيا . 
   =  الفشل العسكري واألمني لدول معروفة 
الروح  وتنامي  باملنطقة،  التقليدية  بعالقاتها 
العدائية ضدها، وانسحاب قواتها من املنطقة 
جزئيا مع تراجع التواجد األوروبي ذي الطبيعة 
العسكرية، في الوقت ذاته التي ال تملك قوات 
حفظ السالم األممية ما يفيد في حفظ السالم 

وحماية املدنيني ونشر األمن والسلم...
في  اللقاء،  ينعقد  اإلقليمية،  الزاوية  في 
سياق عالقات جديدة بني املغرب وأوروبا، وقد 
الذكر  السابق  األمريكية  الخارجية  تقرير  كان 
مع  »وثيقا  تعاونا  يقيم  ا ملغرب  بكون  نوه  قد 
شركائه األوروبيني، وال سيما بلجيكا وفرنسا 
اإلرهابية  التهديدات  إلحباط  وإسبانيا، 

املحتملة في أوروبا«... 

وبينه  التعاون  مدقق  بشكل  هنا  ويهمنا    
بوابة  تعتبر  والتي  تحديدا،  إسبانيا  وبني 

القارة ،وهنا نسجل 
أوال،  أن العمل األمني املشترك لم يتأثر   = 
املغرب  مع  العمل  أثبت ضرورة  ولكنه  باألزمة 

وأجهزته لتحصني إسبانيا والقارة معا.
= ثانيا أن إسبانيا هي املضيفة للمؤتمر غير 
بعد  يجتمع  وهو  الناتو،  حلف  لدول  العادي 

مؤتمر مراكش مباشرة. 
وفي جدوى ربط املؤتمر الخاص بالناتو مع 
العام  لألمني  سبق  أنه   نذكر  مراكش،  مؤتمر 
إلى  رسالة  في  أن كشف   غوتيريش  أنطونيو 
يدرس  األطلسي  أن حلف شمال  األمن  مجلس 
الساحل  دول  ملجموعة  »خيارات لزيادة الدعم 

الخمس«.
وقد أعطت »كارمن روميرو «،  املتحدثة باسم 
للنقاش  املعنى  األطلسي   الناتو،  شمال  حلف 
الذي يسود بدول الناتو وهي تستعد ملؤتمرها 
بالقول  » لن نغفل التهديد اإلرهابي   في   الساحل 

والصحراء «... 
الحلف  دول  قمة  أن  تناقش  املتوقع    من 
إلى   إضافة  املقبل،    األطلسي   في   يونيو 
الناتو   الحربي   الحالي،   والذي   توجد   السياق 
 في   قلبه، وثيقة جديدة،   تحت عنوان »  املفهوم 
االستراتيجي » ،   للحلف األطلسي،   هي   الوثيقة 

النقاش  من  السنتني  قرابة  التي   تطلبت 
والدراسة قبل هذا التاريخ . 

    وهي ليست الورقة االستراتيجية الوحيدة 
األوروبية ،  الدول  تهم  أخرى  ورقة  هناك   بل 
 وتتعلق بالـ»بوصلة االستراتيجية  «  واملتعلقة 
بالنسبة  أوروبيا  الذي   سيتحدد  بالتوجه 
للدفاع االستراتيجي ..   والحرب ضد  اإلرهاب 

في صميمه . 
املغربي  الثنائي  التعاون  مجال  في  أما   
أبرز  فقد  اإلرهاب،   محاربة  في  اإلسباني 
األوروبي  واالتحاد  الخارجية  الشؤون  وزير 
والتعاون اإلسباني، خوسي مانويل ألباريس، 
دور املغرب، مشيرا إلى األهمية التي يكتسيها 
الذي  "داعش"،  ضد  الدولي  التحالف  اجتماع 
سيعقد في 11 ماي الجاري بمراكش، وخلص 
"نحن في حاجة إلى تعاون املغرب  إلى القول 

في محاربة اإلرهاب الجهادي".
في جغرافيات  األساسي  التحول  كان  لقد    
اإلرهاب هو انتقال املعقل الدولي لإلرهاب من 
 ،2001 أفغانستان، مع ضربات  قلب آسيا في 
وما تاله، إلى قلب الشرق األوسط، بعد سقوط 
طالبان في نسختها األولى .  التحول الذي جعل 
طالبان حركة سياسية تحل محل طالبان األولى 
ما  وهو  وسوريا،  العراق  في  تمركزها  رافقه 
أكثر من دول شمال  يقترب  الرحى  جعل قطب 
إفريقيا، والقارة نفسها ،  مع اندحار داعش في 
معاقله ببالد الرافدين، والهالل الخصيب، فبدأ 
انتقال بنية الدولة إلى شمال إفريقيا، والسيما 

في مصر وليبيا ... 
  وصار الحديث عن سيناريو أفغاني عندما 
على  السيطرة  من  املسلحة  الجماعات  تتمكن 
من  معينة  في   مناطق  في   مالي،   أو  الحكم 

شمالي   البالد  . 
واالقتراب  التحول  هذا  استشعر  و  املغرب    
قامت  عندما  الثالثة  األلفية  مطلع  مع  منه، 
في  الدامية  بالتفجيرات  اإلرهابية  الجماعات 
لنادي  املغرب  بدخول  إيذانا  البيضاء،  الدار 

الدول ضحية اإلرهاب . 
 =   بعد عشرين سنة من الضربات اإلرهابية 
التي خلفت عشرات الضحايا  استطاع املغرب 
من  تمتد  األطراف،  متكاملة  خطة  يبلور  أن 
االستباقية،  الضربات  إلى  الديني،  التصحيح 
وتفعيل  واالقتصادية  الثقافية  بالتنمية   مرورا 
البند الحقوقي وترشيد األوضاع االجتماعية .. 

أجندة  على  املغرب  توفر  الحصيلة   وكانت 
متكامل،  وعرض  مكرس،  وأسلوب  واضحة، 
شرع  التي  اإلصالحية  الدينامية  مواصلة  مع 
فيها بدون تأثير بني من الضربات الدامية، فلم 
، سواء  املواجهة  أضالع  من  بأي ضلع  ُيضحِّ 
في العمل على تجفيف ينابيع اإلرهاب أو في 
تصليب اإلصالح الديموقراطي أو في التثقيف 

الديني وتصحيح العقائد .. .
لشراكات  مقدمة  دوليا  عرضه  جعل   وهوما 
االستنتاج  هنا  الباب ... ويهمنا  هذا  في  عميقة 
بأن الضربات التي أصابت املغرب، كما أصابت 
الدول الشريكة في الحرب الحالية، قد حسمت 
تموقع املغرب في الحرب الدائرة دوليا، كما في 
شمال إفريقيا والساحل، وهو ما انتبهت إليه 
املنطقة جبهة  التي رأت في  املتحدة،  الواليات 

جديدة آلفة اإلرهاب . 
تجسد  التي  الحالية،  املغربية  الخطوة     
مصيرية  معركة  قيادة  على  البالد  في  الثقة 
للتهديدات  مشترك  فهم   « إلى  ترمي  للعالم 
بداعش  املتعلقة  الخاصة  واالستراتيجيات 
اإلفريقية  البلدان  تزويد  أجل  ومن  القارة  في 
بوسائل مكافحة الهجمات اإلرهابية من خالل 
تطوير وتعزيز القدرات الوطنية بطريقة عقالنية 
ومنسقة«،  زد على ذلك أن «العديد من الدول 
العربية معرضة لتهديد جهادي أكبر،  باعتبار 
اإلرهابيني  أن معظم قادة العمليات و"األمراء" 
ينتمون إلى بلدان الشمال اإلفريقي، من بينهم 
و  الـ»القاعدة«  تنظيمي  في  البارزان  القائدان 
»الدولة اإلسالمية« عبد املالك دروكدال وعدنان 
امليت  ـ  الحي   الدليل  الصحراوي،  وليد  أبو 
على وجود تنسيق إرهابي ـ انفصالي  ما فتئ 
املغرب يركز عليه، ولعل املؤتمر سيكون  منصة 
أن  شك  فال  الجبهة،   هذه  على  للتقدم  دولية 
قدرة   اإلرهاب واملنظمات اإلرهابية على تغيير 
واإلقليمية  الدولية  الجيوسياسية  األوضاع 
كما األوضاع الداخلية املتعلقة بالدول نفسها، 
االنتحارية  وبالقتالية  باالنفصال  ستتضاعف 

لالنفصاليني ..  

مراكش عاصمة دولية لمحاربة اإلرهاب الداعشي

يف معنى احت�ضان املغرب مل�ؤمتر 
دويل �ضد الإرهاب ومن اأجل 

ال�ضتقرار يف اإفريقيا

تحتضن مدينة مراكش، بعد غد 
األربعاء، اجتماعا للتحالف الدولي ضد 
»داعش«، الذي يأتي في ظل التحوالت 
التي تشهدها أساليب واستراتيجيات 

هذا التنظيم اإلرهابي، خاصة في 
إفريقيا.

ويعكس هذا االجتماع، الذي ينعقد 
بدعوة مشتركة بين وزير الشؤون 

الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة وكاتب 
الدولة األمريكي، أنتوني بلينكن، ريادة 

المملكة على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي في مجال مكافحة اإلرهاب 

والتطرف.
وسيشهد هذا الحدث الدولي الهام 

حضور ممثلي أزيد من 80 دولة 
ومنظمة دولية، سيبحثون خالله سبل 

مواجهة التهديدات التي تطرحها 
إعادة تموقع التنظيم بالقارة السمراء.
وسيشكل اجتماع مراكش، على هذا 

األساس، مناسبة لبحث سبل العمل 
المشترك لمواجهة هذه األخطار 

اإلرهابية بشتى أشكالها، وكذا تعزيز 
االستراتيجيات والقدرات االمنية لبلدان 
القارة، من أجل إضعاف قدرات تنظيم 

داعش ودحره.
وتأتي استضافة مراكش لهذا 

االجتماع الدولي الهام، لتؤكد الثقة 
التي تحظى بها المقاربة المتفردة 

التي طورها المغرب، تحت قيادة 
صاحب الجاللة الملك محمد 

السادس، في مجال مكافحة اإلرهاب 
والتطرف.

يشار إلى أن التحالف الدولي لمحاربة 
تنظيم »داعش«، الذي تأسس في 

شتنبر 2014، يهدف إلى القضاء على 
هذا التنظيم اإلرهابي، على مختلف 

الجبهات، وتفكيك شبكاته ومجابهة 
مطامعه العالمية. كما يلتزم هذا 

التحالف الدولي بتدمير البنى التحتية 
االقتصادية والمالية لتنظيم )داعش(، 

والحيلولة دون تدفق المقاتلين 
اإلرهابيين األجانب عبر الحدود، عالوة 
على دعم استقرار المناطق المحررة 

من التنظيم.

في خضم 
هذه التغيرات 

المثيرة للدوخة 
االستراتيجية 

عند الكثير من 
مراكز القرار، 

نجد المغرب 
يقترح مفاهيم 
جديدة وعملية 
في » إدارة أمن 

الحدود والتعاون 
االستراتيجي 

والوصول إلى 
فهم مشترك 

للتهديدات 
واالستراتيجيات 

الخاصة المتعلقة 
بداعش في القارة

 لقد كان التحول 
األساسي في 
جغرافيات 
اإلرهاب هو 
انتقال المعقل 
الدولي لإلرهاب 
من قلب آسيا 
في أفغانستان، 
مع ضربات 2001، 
وما تاله، إلى قلب 
الشرق األوسط، 
بعد سقوط 
طالبان في 
نسختها األولى

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr
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عماد عادل

الفصل  خالل  للمغرب،  الطاقية  الفاتورة  ارتفعت 
درهم  مليار   13 من  بأزيد  الجاري،  العام  من  األول 
درهم  مليار   28 األخير  مارس  نهاية  في  فاقت  بعدما 
العام  من  التاريخ  نفس  في  درهم  مليار   15 عوض 

السابق، مسجلة بذلك زيادة معدلها 41 في املائة.
مشتريات  أن  الصرف  مكتب  بيانات  آخر  وكشفت 
املائة  الغازوال والفيول قفزت ب87.3 في  املغرب من 
حيث انتقلت من 7 مليار درهم في مارس 2021 إلى 
نحو 13.3 مليار درهم في مارس 2022 كما ارتفعت 
أنواع  وباقي  البترول  غاز  من  املغرب  واردات  قيمة 
مليار   4.6 إلى  لتصل  املائة  في   86.7 بنحو  الوقود 
درهم عوض 1.9 مليار درهم بني الفترتني. وفي ذات 
االتجاه كلفت الزيوت واملحروقات املشابهة أكثر من 6 

مليار درهم بدل 2.3 مليار درهم قبل عام.
سلة  تفاقم  بفعل  للبالد  التجاري  امليزان  وتضرر 

األول  الفصل  شهد  حيث  الصادرات  مقابل  الواردات 
املغرب  مشتريات  معظم  في  زيادة  الجاري  العام  من 
ترتفع  الواردات  فاتورة  جعل  ما  وهو  الخارجية، 
العام  من  األول  الفصل  مع  مقارنة  درهم  مليار  ب42 
السابق في حني أن الصادرات لم ترتفع سوى ب 22.5 
في   43 التجاري ب  العجز  ما عمق  درهم وهو  مليار 
املائة مقارنة مع وضعه خالل نفس الفترة من السنة 

السابقة.
بشكل  يعود  بدأ  الذي  االنتعاش  من  الرغم  وعلى 
تحسن  بفضل  الوطني،  االقتصاد  لشرايني  تدريجي 
فإن   ،2022 خالل  الوطنية  التصدير  محركات  أداء 
ارتفاع قيمة املواد األولية واملحروقات بسبب تداعيات 
العجز  تفاقم  في  تسبب  األوكرانية   الروسية  الحرب 
التجاري للبالد الذي وصل إلى نحو 65.5 مليار درهم.

وزادت كلفة مشتريات املغرب من املواد االستهالكية 
مليار   29.8 بدل  درهم  مليار   32.3 لتقارب  الجاهزة 
من  املغاربة  مشتريات  ارتفعت  كما  عام،   قبل  درهم 
مواد التجهيز التي كلفت خالل الفصل األول من العام 

ماليير   29.8 بدل  درهم  مليار   34 من  أزيد  الجاري 
درهم سنة من قبل.

الدولية  األسواق  في  القمح  أسعار  الرتفاع  وكان 
بسبب األزمة الروسية األوكرانية، انعكاس قوي على 
الفاتورة  عبء  تفاقم  حيث  للمغرب  التجاري  امليزان 
الغذائية التي ارتفعت ب 4 مليار درهم، ما رفع قيمة 
مشتريات الغذاء إلى قرابة 20.2 مليار درهم، متأثرة 
األسواق  في  عموما  والحبوب  القمح  أسعار  بارتفاع 
الدولية ما تسبب في زيادة فاتورة القمح ب 11.4 في 

املائة حيث كلفت وحدها 5 ماليير درهم. 
وعلى مستوى الصادرات سجلت صناعة السيارات 
ارتفاعا بنسبة 7 في املائة مقارنة مع نفس الفترة من 
عام 2021، محققة مبيعات خارجية تناهز 23.4 مليار 
في  ومشتقاته  الفوسفاط  صادرات  جاءت  فيما  درهم 
القيمة، والتي سجلت بدورها  الصف األول من حيث 
 24.5 قرابة  إلى  لتصل  املائة  في   82 معدله  ارتفاعا 
مليار درهم عوض 13.4 مليار درهم سنة من قبل. أي 

ما يعادل 11.10 مليار درهم كفرق إضافي.

واردات الطاقة قفزت اإىل 28 مليار درهم وفاتورة الغذاء فاقت 20 مليار درهم

طالبوا بفتح تحقيق موسع وتصحيح االختالالت ووقف ترهيب المهنيين الرافضين لسوء التسيير

فيدراليو ال�سحة بالداخلة ينتقدون احتكار من�سب امل�سوؤولية لأكرث من 11 �سنة
وحيد مبارك

بالداخلة  الصحة  فيدراليو  نّدد 
السليم  وغير  املعتل  الصحي  بالوضع 
بني  من  والذي  املنطقة،  تعيشه  الذي 
منصب  احتكار  استمرار  عناوينه 
مسؤولية تدبير القطاع ملدة تتجاوز 11 
يوحي  ملموس  أثر  أي  غياب  في  سنة، 
بوجود إرادة ودينامية إدارية ورغبة في 
خدماتها،  وبتجويد  باملنظومة  النهوض 
بالرغم من الجهود التي تبذلها الشغيلة 
الصحية، وفقا لتصريح مصدر نقابي لـ 
»االتحاد االشتراكي«، الذي أّكد أن انتقاد 
تصحيح  أجل  من  السلبية  املمارسات 
هؤالء  غضب  يجّر  أمرا  بات  االختالالت 
يجدون  الذين  املنتقدين  على  املسؤولني 

أنفسهم عرضة لكل أشكال التضييق.
وأكد املكتب الجهوي للنقابة الوطنية 
الذهب،  بوادي  العمومية  للصحة 
العضو املؤسس للفيدرالية الديمقراطية 

»جهة  بـ  الصحية  الشغيلة  أن  للشغل، 
من  سئمت  الذهب«،  وادي  الداخلة 
الفاضحة  واالختالالت  املزرية  األوضاع 
التسيير،  يعرفها  التي  والعشوائية 
مبرزا أن هذا الوضع دفع بأعضاء املكتب 
الجهوي لتسليم ملف متكامل عن الوضع 
الصحة  لوزير  املنطقة  في  الصحي 
له  زيارة  خالل  االجتماعية  والحماية 
بشكل  الوضع  ملتابعة  ودعوته  للمنطقة، 
شخصي ألن املسؤولني الجهويني قاموا 
بإغالق أبواب الحوار االجتماعي جهويا 
بالغ  وصفها  مقاربة،  في  النقابات  مع 
النقابة بـ »األحادية التي تتخللها قرارات 
تحّد  وفي  فاضحة،  وارتجالية  عشوائية 
واملذكرات  والقرارات  القوانني  لجميع 

الوزارية وأحكام دستور اململكة«.
باملنطقة  الصحة  فيدراليو  وانتقد 
بعد  املسؤول  غير  املسؤولني  فعل  رد 
التي  والكيفية  الوزير،  مع  التواصل 
هذه  من  الغضب  عن  التعبير  بها  تم 
قواعد  كل  عن  تخرج  والتي  الخطوة، 
تقتضيه  وما  والكياسة  اإلدارية  اللياقة 

لتأكيد  وفقا  ومهنيا،  أخالقيا  املسؤولية 
على  شدد  الذي  للجريدة،  نقابي  مصدر 
السلوكات  بكل  يندد  النقابي  املكتب  أن 
الشغيلة  استهدفت  التي  والتصرفات 
فيه  يهتم  لم  الذي  الوقت  في  الصحية، 
باملنطقة  الصحي  الشأن  على  القائمون 
املزرية  وبالوضعية  الخدمات  بتردي 
»عناء«  أنفسهم  يكلفوا  ولم  للمهنيني، 

العالج  لعرض  جهوي  مخطط  تحضير 
 ،34.09 اإلطار  القانون  عليه  نّص  الذي 
التخطيط،  أشكال  كل  تغيب  إذ  نموذجا، 
كل  مع  ارتجالية واضحة  مقابل حضور 
أزمة. وأبرز املتحدث أن من عالمات سوء 
التسيير االكتفاء بتغيير اسم املستشفى 
من إقليمي إلى جهوي، في غياب كل ما 
والرفع  وتجويدها  خدماته  تطوير  يهم 

بالنسبة  األمر  ونفس  مردوديتها،  من 
التسيير  وأقطاب  االستيعابية  للطاقة 
مقابل  واملجالس،  واللجان  والهيئات 
وعرض  الجدران  طالء  على  االقتصار 
رفيع  مسؤول  لكل  تقديمها  يتم  معدات 
عند زيارته للمؤسسات الصحية بالجهة 

التي تختفي برحيله.
للنقابة  النقابي  املكتب  وطالب 
بفتح  العمومية  للصحة  الوطنية 
كل  على  للوقوف  ومعمق  شامل  تحقيق 
على  املنطقة  تعرفها  التي  االختالالت 
من  يلزم  ما  واتخاذ  الصحي  املستوى 
إجراءات لتصحيح هذه الوضعية، مثمنا 
رغم  الصحية  للشغيلة  الجاد  العمل 
في  ومنّوها  املزرية،  االشتغال  ظروف 
نفس الوقت بجميع األصوات والضمائر 
الحية التي لها غيرة على القطاع والتي 
االختالالت  وجه  في  الوقوف  حاولت 
وفضح سوء التسيير، منددا بالتضييق 
وبالحجر على الحريات النقابية وبإغالق 
باب الحوار مع ممثلي النقابات التي هي 

شريك اجتماعي بقوة القانون.  

جناح كبري »للقن�سلية املتنقلة« ل�سالح مغاربة فرن�سا مبدينة ران�س
رانس- يوسف لهاللي

شهدت القنصلية املتنقلة التي نظمت 
بمدينة رانس، يوم السبت 7 ماي، نجاحا 
القياسي  التوافد  خالل  من  وذلك  كبيرا، 
هذا  ويعود  باملنطقة،  القاطنني  للمغاربة 
فيلموبل  قنصل  حسب  الكبير،  اإلقبال 

)ضاحية شرق باريس( صباح 
خروج  أول  »باعتباره  البشير  ايت 
بعد الجائحة، وكذلك إلى اقتراب العطلة 
الصيفية، التي تصادف هذه السنة إعادة 
بعد  اسبانيا  مع  البحرية  الحدود  فتح 
سنتني من اإلغالق، والرفع الجزئي للقيود 
الصحية التي فرضتها جائحة كورونا«. 

جوازات  على  الكبير  الطلب  وحول 
السفر بالقنصلية أضافت » إن اإلجراءات 
جعلت  الجائحة  رافقت  التي  االحترازية 
العديد من املواطنني يتأخرون في تجديد 
وهذه  السفر.«  جواز  خاصة  وثائقهم 
»تدخل  املتنقلة  القنصلية  أي  العملية 
الخارجية  الشؤون  وزارة  عمل  إطار  في 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
اإلدارية من  بالخارج في تقريب املصالح 

مغاربة العالم« تقول املتحدثة.

على  العملية  هذه  تسهيل  وقصد 
برانس  املقيمة  املغربية  الجالية  أفراد 
ومنطقة المارن شرق باريس، تمت تعبئة 
املهمة حسب  لهذه  القنصلية  كل موظفي 
تجاوبا  لقيت  العملية  وهذه  القنصل، 
كبيرا باملنطقة، والتي تجنب املستفيدين 
مقر  باريس  ضاحية  إلى  التنقل  عناء 

قنصلية فيلموبل.
مختلف  تقديم  املناسبة،  بهذه  وتم 
الوثائق  كتجديد  القنصلية  الخدمات 
الوطنية،  التعريف  )بطاقات  الرسمية 
العقود  املدنية،  الحالة  الجوازات، 

العدلية... إلخ(.
االستثنائي  الحضور  هذا  وحول 
الخالق  للمغاربة بهذه املنطقة يقول عبد 
الرياحي، رئيس جمعية اوريزون برانس 
توقف  هو  األول  لسببني:  يعود  »ذلك  إن 
املغاربة عن تجديد وثائق السفر، بسبب 
الجائحة، وهي نفس الظاهرة التي تعرفها 
الجواز  تجديد  بها  يتطلب  التي  فرنسا، 
تقريبا،  املوعد  على  للحصول  شهرين 
والسبب الثاني هو التكلفة والوقت، حيث 
أن الجميع يريد االستفادة من القنصلية 
بتكلفة  اإلدارية  أغراضه  لقضاء  املتنقلة 

أقل.«
املتنقلة  القنصلية  هذه  أن  وأضاف 
واشتغل  النظير،  منقطع  حضورا  لقيت 
طاقمها بإشراف السيدة القنصل حوالي 
مقررا  كان  فقد  متواصلة،  ساعة   14
لكن  اليوم،  طيلة  مستفيد   400 حضور 
جعل  ما  وهو  مواطن،   1500 استفاد 
حتى  العمل  في  يستمر  القنصلية  طاقم 
التوقف في  22 مساء، بعد أن كان مقررا 

الساعة 17.«
»للقنصلية  العملية  هذه  ونجاح 

معها  املنطقة  مغاربة  وتجاوب  املتنقلة« 
سياسة  مع  اإليجابي  التجاوب  يعكس 
والتي  القنصلية،  تنهجها  التي  القرب 
طورت أداءها من خالل املواعيد عن بعد، 
والتوفر على موقع يتضمن كل املعلومات 
حول إنجاز الوثائق اإلدارية. وهو تطور 
رقمي يواكب التحول الذي تعرفه الجالية 
أجياال  تشهد  التي  بالخارج  املغربية 

جديدة نشأت وترعرعت ببلدان اإلقامة.
حتى  املغربية  الوثائق  على  واإلقبال 
إلى  يعود  مزدوجة  جنسية  لهم  للذين 

كانت  حيث  الجائحة  فترة  في  أهميتها 
وجه  في  فقط  مفتوحة  املغربية  الحدود 
حاملي الوثائق املغربية بالنسبة للحاالت 
املستفيدين  بعض  توتر  ورغم  القاهرة. 
املهم  للعدد  نظرا  العملية،  هذه  أثناء  
للحضور أو رغبة البعض  في الحصول 
حتى  وبسرعة  اإلدارية  أوراقهم  على  
املطلوبة،  الوثائق  على  توفرهم  عدم  عند 
في  كان  اإلداري  القنصلية  طاقم  فإن 
بمهنية،  الحاالت  هذه  تدبير  مستوى 

 يقول عبد الخالق الرياحي. 
كما شكلت هذه القنصلية املتنقلة مناسبة 
ايت  صباح  العام،  للقنصل  بالنسبة 
ممثلي  مختلف  مع  للتواصل  البشير، 
املدينة  بهذه  املغربي  الجمعوي  النسيج 
برانس  املغاربيني  العمال  جمعية  سواء 
ورئيسها محمد الحداوي، والتي ساهمت 
القنصلية  لهذه  املحلي  التنظيم  في 
الثقافية  »اوريزون«  جميعة  أو  املتنقلة، 
الرياحي،  الخالق  عبد  يترأسها  التي 
وجمعية  املغربية،  بالثقافة  تعني  والتي 
املرجاني  حميد  يترأسها  التي  »سيام« 
الجدد  املهاجرين  بقضايا  تعني  التي 
في  وتساهم  الخصوص  على  والشبان 

دعم هذه الفئة من املقيمني.

ومن  القمع  مناهضة  جبهة  نددت 
أحزاب  تكتل  وهي  الحريات،  أجل 
الذي  الترهيب«  »مناخ  بـ  وجمعيات، 
وأماكن  القطاعات  من  العديد  يسود 

العمل في الجزائر.
األحزاب  من  التكتل  هذا  وعبر 
في  والفاعلني  والنشطاء  والجمعيات 
الحراك في إعالن عن أسفه من »وصول 
إلى مستوى  االعتداءات على الحريات 

غير مسبوق في الجزائر«.
وقالت الجبهة »لم تسلم أي منطقة: 
احتياطي،  وحبس  قضائية،  متابعات 
باإلضافة إلى أحكام، بالجملة، بالحبس 

النافذ ».
تعج  »السجون  أن  وأضافت 
إبداء  ملجرد  املحبوسني  باملواطنني 
سياسي  موقف  اتخاذ  أو  رأيهم، 

منتقد«.
املنطق  فإن  اإلعالن،  وبحسب 
والقاسي«،  »العنيد  للسلطة،  القمعي 

في  بأكمله  شعب  »إغراق  يريد 
التبعية  على  وإجباره  رهيب،  صمت 

والخضوع للسلطة العمومية«.
»السجون  أن  إلى  كذلك  وأشارت 
التي  الوحيدة  واملحاكم ليست األماكن 
الجبهة،  تؤكد  بل،  االضطهاد«،  تعرف 

ينتشر أيضا »في أماكن العمل«.
بجاية  بجامعة  تم  أنه  وذكرت 
تعسفي  بشكل  مدرسني  ثالثة  »فصل 
موظفني  »توقيف  تم  كما  عملهم«  من 
»يتابع«  بينما  آخرين«،  نقابيني 

آخرون.

وعبرت الجبهة عن أسفها من كون 
قاس  والترهيب  الرعب  من  املناخ  هذا 
املنع  خالل  من  الثقافة  قطاع  أيضا 
عيش  بسيدي  الكتاب  ملعرض  األخير 
بجامعة  والكتاب  العلماء  ومؤتمرات   ،

بجاية وباملؤسسات الثقافية«.
الجزائري  الشعب  أن  على  وشددت 
سلبي،  تحمل  في  يستمر  أال  »يجب 
االعتداء  لهذا  محتوم،  قدر  وكأنه 

الخطير على كرامة اإلنسان«.
وبالنسبة للجبهة فإنه من »واجب« 
استعادة  في  »االنخراط  الجميع 
حقوقنا وحرياتنا، وفضاءاتنا للتعبير، 
العديد  بسبب  انتهكت  التي  وكرامتنا 
إلى  نتحملها  زلنا  ما  التي  املظالم  من 

أجل غير مسمى«.
ونشاط  »وجود  أن  من  وحذرت 
والتجمعات  والجمعيات  األحزاب 
متزايد،  وبشكل  أضحى  الثقافية 
القوية  »الضغوط  بسبب  املحك«  على 

عليها  تمارس  التي  واملتواصلة« 
»بهدف وأد أي شكل من أشكال املقاومة 

في املجتمع .«
عنها  أعلن  التي  الجبهة،  وحددت 
سنة 2021 من قبل قوى ميثاق البديل 
القمع  »محاربة  أهداف  الديموقراطي، 
القوانني  و«إلغاء  أشكاله«  بجميع 
مكرر«،   87 املادة  سيما  ال  القمعية، 
السياسيني  املعتقلني  عن  و«اإلفراج 
الفعلي  و«التكريس   « الرأي  ومعتقلي 

لجميع الحريات«.
لإلفراج  الوطنية  اللجنة  وبحسب 
شخصا،   260 فإن  املعتقلني،  عن 
متهمني بتهم منها املساس بأمن الدولة 
تخريبية،  وأعمال  الترابية  والوحدة 
الجزائرية  السجون  في  يقبعون حاليا 

في ظروف كارثية .
ويتابع معظم هؤالء ملجرد تعبيرهم 
عن آرائهم، ال سيما من خالل منشورات 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.

الحدودية  بوبكر  سيدي  منطقة  تعيش 
ساخن،  صفيح  على  جرادة  إقليم  إلى  املنتمية 
منذ أول أمس األحد 8 ماي، إثر نجاح أكثر من 
اقتحام  في  الجماعة  أربعني شخصا من ساكنة 
إحدى  أعماق  إلى  والنزول  العالي  السياج 
سمع  وعندما  بها،  لالعتصام  »الساندريات« 
السكان الخبر هرعوا نساء ورجاال شيبا وشبانا 
من  السلطات  حضرت  كما  املعتصمني،  ملؤازرة 
إال  وقوات مسلحة  دائرة وجمارك  ورئيس  قائد 
أن املعتصمني أصروا على عدم  فتح أي حوار، 
حيث جاء على لسان أحدهم :« شحال وا عدتونا 
ومدرتونا تا حل واالن مابغينا ال عمالة ال والية 

...بغينا الرباط تحضر«.!
دفعت  التي  واألسباب  يجري  عما  وللتعبير 
هؤالء إلى اتخاذ هذه الخطوة املغامرة قال أحد 
اعباداهلل عندي بنية رضيعة واهلل إال  السكان: 
...ليقاطعه  حليب  قطرة  مشربت  يومني  هادي 
آخر: واهلل مالقيت باش ندير تحليالت المي لي 
راها فلفراش تستنا رحمة ربي.....وحسب بعض 
الشبان فإن عدد املعتصمني قد ارتفع وينتظر أن 
يرتفع أكثر حيث سيلتحق أبناء بلدية تويسيت 
مفتوحة  األمور  وستبقى  باملعتصمني  املجاورة 

على جميع االحتماالت .
حيز  فيه  الجديد  التنموي  النموذج  »قالك 
 ، والو«  ...مشفنا  القروي  العالم  لتنمية  كبير 
يواصل  أنه  يبدو  الذي  الشبان  أحد  عبر  هكذا 
دراسته بجامعة محمد األول بوجدة وأردف قائال 
املرابطون  الجاللة  صاحب  رعايا  أيضا....نعم 
ضرب  إذا  الحر  واملغربي  يهانون  الحدود  على 
يدير  يقدر  بطنه  على  يطبطب  وهو  كرامته  في 
إشارة  في  بلعوها«  لبوسطة  ....تا  حاجة  أي 
لتجبر  مؤسستها  أقفلت  التي  بنك«  »بريد  إلى 
تويسيت  أو  وجدة  إلى  التنقل  على  املواطنني 
وبهذه  منهم،  الكهول  خاصة  أغراضهم  لقضاء 
عنها  نزعت  الشاب،  عبر  كما  الرعناء،  الخطوة 

صفة املؤسسة املواطنة .

 بعد نجاح 40 شخصا في اقتحام 
السياج والنزول إلى إحدى »الساندريات« 

لالعتصام بها

منطقة �سيدي بوبكر احلدودية 
على �سفيح �ساخن

اجلزائر: جبهة مناه�سة القمع تدين »الرتهيب« ال�سائد يف عدة قطاعات

لهيب أسعار النفط يرفع مشتريات الغازوال في المغرب بـ 87.3   %

األهلي يضغط من أجل ملعب 
محايد لنهائي دوري األبطال

  
األحد،  يوم  المصري خطابًا  األهلي  النادي  أرسل 
إلى رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، يطلب 
فيه إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في 
دولة محايدة، بعيدا عن الفرق األربعة التي تتسابق 

في الدور قبل النهائي للبطولة.
اإلفريقي  االتحاد  أن  األخيرة  الفترة  في  وت��ردد 
بصدد منح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء حق 

استضافة المباراة النهائية. 
واقترب فريقا األهلي المصري والوداد البيضاوي 
من التأهل للمباراة النهائية، بعدما فاز الفريق المصري 
الجزائري  وفاق سطيف  على ضيفه  نظيفة  برباعية 
في مباراة الذهاب، فيما فاز الوداد على مضيفه بترو 

أتلتيكو األنغولي 3 – 1.
بتوقيع محمود  الممهور  في خطابه  األهلي  وذكر 
الخطيب، رئيس النادي ونشره على موقعه الرسمي 
الدولة  لم يعلن عن  »كاف«  يوم األحد، أنه نظرًا ألن 
التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري األبطال 
حتى اآلن، وهو األمر الذي كان ينتظر الجميع اإلعالن 
عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد 
الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط، وهي التي تتبارى 

حاليا في الدور قبل النهائي للبطولة.
وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ 
الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، 
ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي 
في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف اآلخر، 

خاصة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.
عدالة  في  الكبيرة  ثقته  على  األهلي  النادي  وأكد 
االتحاد األفريقي وإدارة األمور باحترافية بما يحفظ 

حقوق الفرق األربعة.

التعادل السلبي يحسم 
مواجهة الشباب السالمي 

ومولودية وجدة
حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت فريق 
الشباب الرياضي السالمي ومولودية وجدة، يوم األحد 
على أرضية الملعب البلدي لبرشيد، برسم الدورة 23 

من البطولة الوطنية االحترافية لكرة القدم.
وعقب هذه النتيجة، احتل فريق الشباب الرياضي 
30 نقطة، فيما جاء  السالمي المركز الثامن برصيد 
مولودية وجدة في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.
وخالل الدورة المقبلة، سيحل الشباب السالمي ضيفا 
على الفتح الرياضي، فيما سيستقبل مولودية وجدة 

جاره نهضة بركان.

العرباوي يفوز بالجائزة 
الكبرى لكوتونو بطواف 

بنين الدولي  
فاز الدراج المغربي عادل العرباوي بالجائزة الكبرى 
لكوتونو 2022، المدرجة ضمن النسخة 17 من طواف 
بنين الدولي للدرجات، التي جرت يوم األحد في مدار 

مغلق شمل 12 لفة على مسافة 105.24 كلم.
وانتزع العرباوي لقب هذه المسابقة بعد احتالله 
المركز األول، حيث قطع المسافة في ظرف ساعتين و 
28 دقيقة و 12 ثانية بسرعة بلغت 42.729 كلم في 
الساعة، متقدما على األلماني مارسيل بيشاجز، الذي 
حل ثانيا ليتوج بالنسخة 17 من هذا الطواف، فيما 
جاء المغربي أشرف الدغمي في الرتبة الثالثة للجائزة 

الكبرى لكوتونو 2022 .
بنين  طواف  من   17 النسخة  منافسات  وشهدت 
حضورا وازنا لعدد من المنتخبات األوربية و اإلفريقية 

من بينها المغرب.
و يتعلق األمر بدراجين مثلوا كال من جنوب إفريقيا، 
نيجيريا،  الكاميرون،  ديفوار،  كوت  فاسو،  بوركينا 
مالي، الطوغو، بلجيكا، هولندا، فرنسا، ألمانيا والبلد 

المضيف البنين.
وضمت الئحة المنتخب الوطني المتسابقين منير 
مخشون من جمعية نجاح سوس، وكمال محروك من 
جمعية أسود مراكش، والحسين الصباحي من جمعية 
البوغاز طنجة، وعادل العرباوي من جمعية دراجات 
خريبكة، وأشرف الدغمي من الكوكب المراكشي، ومنير 

األزهري من االتحاد البيضاوي.
وتوزع الطواف، الذي بلغت مسافته اإلجمالية ما 

يقارب 750 كلم، على خمس مراحل.

استقبلت شباك نهضة بركان هدفا قاتال في األنفاس األخيرة 
األحد،  أمس  أول  مازيمبي«، مساء  »تي بي  أمام  مباراته  من 
الكونفدرالية  كأس  نهائي  نصف  ذهاب  ضمن  بلوبومباشي، 

اإلفريقية لكرة القدم.
المسابقة  ه��ذه  في  الديمقراطية  الكونغو  ممثل  وانتظر 

لهزم القارية حتى الدقيقة السادسة من الوقت  ال��ض��ائ��ع  ب���دل 
الحمياني،  حمزة  البركاني  في ال����������ذي ت���أل���ق ال��ح��ارس 

هذه المواجهة، وأنقذ فريقه من عدة محاوالت.
بلقبه  التتويج  إلى  يتطلع  الذي  البرتقالي،  الفريق  وراهن 
الثاني في هذه المسابقة، بعد األول الذي حققه في سنة 2020، 
وكان على حساب بيراميذز المصري، على األداء الدفاعي، من 
خالل إغالق كل المنافذ في وجه العبي الفريق الكونغولي، في 
انتظار الحسم النهائي في بطاقة العبور نهاية األسبوع الجاري 

بالملعب البلدي ببركان.

هذه  في  الرابحة  أوراق��ه  من  عدد  البرتقالي  الفريق  افتقد 
المواجهة، على غرار الموريتاني أداما با وبكر الهاللي ومعاذ 
فكاك، ما أجبر المدرب الكونغولي الديمقراطي فلوران إيبينغي 
على اعتماد النهج الدفاعي، والمراهنة على المحاوالت الخاطفة، 
بغية اقتناص هدف مباغت أو إنهاء المواجهة بتعادل سلبي، 
في  التركيز  فقدان  بسبب  النهاية  في  يتحقق  لم  الرهان  لكن 

اللحظات الحاسمة.
وشكلت عقوبة الكاف للفريق الكونغولي بإجباره على خوض 
المباراة أمام جماهير قليلة، على خلفية األحداث التي رافقت تأهله 
إلى المربع الذهبي على حساب بيراميدز المصري، عامال مساعدا 
للعناصر البركانية، التي امتصت حماس العبي مازيمبي، رغم 
سيطرتهم المطلقة على مجريات اللقاء، كما كان ألداء الحارس 
حمزة الحمياني فضل كبير في عدم سقوط رفاقه بحصة عريضة، 
خاصة وأنه تصدى لكل التسديدات التي أرسلها العبو الفريق 

الكونغولي من خارج منطقة العمليات.
واستمر انكماش العناصر البركانية في الخط الخلفي طيلة 
الجولة الثانية، كما استمر تألق حمزة الحمياني، الذي تصدى 

لرأسية قريبة من كوامي كوفي في الدقيقة 49، تلتها محاولة 
خطيرة، كاد على إثرها يوسفو دايو أن يسكن الكرة في شباك 

فريقه في الدقيقة 58.
وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها األخيرة، سيتمكن الفريق 
الكونغولي من تسجيل هدف االنتصار بواسطة البديل جون 
باكاتا، الذي حول برأسه كرة مقوسة من إتيان مايومبو إلى 

شباك الحمياني )6+90(.
ويراهن أبناء المدرب إيبينغي على التسعين دقيقة المتبقية 
من فصول هذه المواجهة، المقررة يوم األحد المقبل، بالملعب 
البلدي ببركان، من أجل حصد بطاقة التأهل، خاصة وأن هناك 
احتمال كبير الستعادة المصابين، وبالتالي بلوغ النهائي للمرة 

الثالثة في تاريخه بعد دورتي 2019 و 2020. 
وفي لقاء النصف النهائي الثاني، سقط  أهلي طرابلس ببنغازي 

أمام ضيفه أورالندو بايرتس بهدفين نظيفين.
واستفاد الفريق الزائر من خبرة العبيه القارية، واستطاع 
حسم اللقاء في النصف ساعة األولى، رغم السيطرة السلبية 

للفريق الليبي على المجريات.

إبراهيم العماري

 الفريق الربكاين مطالب باستغالل كل الفرص بامليدان

�سقوط 
في اآخر الأنفا�س 

لنه�سة بركان 
اأمام مازيمبي 

والرهان الأكبر 
على لقاء العودة 

ببركان

نصف نهائي كأس الكونفدرالية 
اإلفريقية

الهادي  عبد  أگ��ادي��ر،  حسنية  م��درب  اعتبر 
شباب  أمام  بالميدان،  فريقه  هزيمة  السكيتيوي، 
المحمدية، عن الدورة 23 من الدوري االحترافي، 
بمثابة صفعة كانت منتظرة منذ الدورة السابقة، 
مضيفه  على  وحيد  بهدف  الفريق  انتصار  رغم 

يوسفية برشيد. 
فمنذ هذه المباراة، يقول السكيتيوي، تبين أن 
أن  دون  التهديف  فرص  من  العديد  يخلق  فريقنا 
يتمكن من ترجمتها إلى إصابات. وهذا مشكل ال 

بد من مواجهته.
   وخالل المباراة أمام الفريق الفضالي، والتي 
احتضنها ملعب أدرار مساء أول أمس األحد، كان 
االستحواذ على الكرة، والتفوق في منطقة الوسط 
من نصيب هذا األخير والذي سيتمكن، في حدود 
السبق  على هدف  التوقيع  من  األربعين،  الدقيقة 
والهدف الوحيد في هذه المباراة، من تسديدة مباغثة 

من رجل محمد بولكسوت. 
   وحاول الفريق األگاديري خالل الشوط الثاني 

العودة في المباراة، بخلق العديد من الفرص التي 
كان ورائها كل من يوسف مهري وماليك سيسي 
الذي أضاع فرصة في المتناول. وفي حدود الدقيقة 
61 مد يوسف مهري زميله مرزاق بكرة على طبق 

أضاعها األخير بشكل غريب.
   ويبقى أن نشير في هذه الورقة إلى أن جانب 
التحكيم الذي تزداد خطورة دوره خالل الدورات 
األخيرة. فحكم المباراة طارق المتمني، الذي يبدو 
أنه عين للمرة األولي إلدارة مباراة في قسم الكبار، 

تجاوزته األمور في عدد من المواقف، وأعلن عن 
عدة قرارات في حق الفريقين لم تكن منصفة. كما 
أن العديد من قراراته كانت تساهم بشكل مباشر 
في تكسير إيقاع اللعب، وإهدار زمن المباراة. هذا 
باإلضافة إلى عدم احتساب الوقت الضائع في مباراة 
عرفت العديد من التوقفات ومن مظاهر »الال لعب« .

    
عبد اللطيف البعمراني

حسنية أكادير يسقط بميدانه ألول مرة في مرحلة اإلياب

 الحسنية ينهزم يف حضور منارصيه    تصوير مطيع

حسن صموتي  

احتجاجات  الجعفري  الدين  نور  الحكم  قرارات  أثارت   
مكونات أولمبيك خريبكة، خالل المباراة التي انتهت أول 
أمس األحد بملعب الفوسفاط بالتعادل أمام الفتح الرباطي 

بهدف لمثله لحساب الدورة 23 من الدوري االحترافي.    
  وتسببت هذه القرارات في طرد عبد الصمد وراد، مدرب 
لوصيكا، بعد عدم استساغته عدم إعالن الجعفري عن خطأ 
واضح جراء إسقاط توميسانغ من طرف المهدي الباسل، 
وإعالنه عن ضربة جزاء للفتح أخرجت العبيه من المباراة.    
أولمبيك  كبيرا من طرف مناصري  تعاطفا    ولقي وراد 
خريبكة، إذ اعتبروا طرده قاسيا خاصة أنه يتمتع بأخالق 

عالية.  
 ولجأ الحكم إلى شاشة »الفار« للتأكد من إسقاط الصافي 
من طرف العشير داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78، ليعلن 
عن مواصلة اللعب عوض اإلعالن عن ضربة جزاء ما أثار 

استياء جمهور لوصيكا.  
   ولم ينجح األولمبيك في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، 

في  كابيلو  بواسطة  للتسجيل  كان سباقا  بعدما  بالتعادل،  واكتفى 
الدقيقة 30، قبل أن يعادل الفتح الرياضي النتيجة عن طريق موهوب 

في الدقيقة 61.

  وصد الحارس فرني عدة محاوالت للفتح الرباطي خاصة ضربة 
جزاء، إذ حرم كريم بنعريف من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69.
المباراة  أن  على  أولمبيك خريبكة،  مدافع  بنشريفة،  وليد  وأكد   
كانت صعبة أمام فريق منظم تكتيكيا، إذ نجح الالعبون في تطبيق 

تعليمات المدرب واللعب على نواقص الفتح الرياضي، 
الذين واجهوه في عدة مباريات. 

 وأضاف بنشريفة أن فريقه لعب في ظهر الدفاع المتثاقل 
للفتح الرياضي، ما ساهم في تسجل الهدف األول خالل 
الشوط األول، كما أتيحت محاوالت متعددة من أجل حسم 

النتيجة لم تترجم إلى أهداف.   
  وتابع »كنا نطمح للدفاع عن هدف التقدم، لكن شباكنا 
تلقت هدفا مباغتا في الجولة الثانية من كرة ثابتة، وبفضل 
فرني الذي قدم مردودا جيدا خاصة تصديه لضربة جزاء، 

نجحنا في الظفر بنقطة التعادل.« 
  من جهته اعترف جمال السالمي، مدرب الفتح الرياضي، 
بصعوبة المواجهة  أمام أولمبيك خريبكة، الذي يعيش 
صحوة نتائج في المباريات األخيرة عكس فريقه الذي 

أهدر نقاطا مهمة.  
 وأعلن السالمي أن الفتح الرياضي كان يطمح للعودة 
بثالث نقاط، وإيقاف النزيف وعلى األقل تحقيق التعادل 
الذي تأتى أمام أولمبيك خريبكة، وإن كان فريقه أقرب 

للفوز.    
      وتابع »كنا غائبين في الشوط األول، والذي أقيم 
عكس الطموحات، خاصة في الشق الهجومي إذ كنا نصل في أكثر 
من مناسب لكننا لم نسجل، وبالمقابل استقبلنا هدفا من محاولة 

وحيدة ألولمبيك خريبكة وهذا غير مقبول.«

أولمبيك خريبكة يحتج على التحكيم 

الـريـــاضي
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أوملبيك خريبكة يكتفي بنقطة أمام الفتح                             تصوير اللويحي
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المغرب 
التطواني ينت�صر 

لقواعد التناف�س ال�صريف
جواد الكلخة

واصل فريق المغرب التطواني مسلسل االنتصارات  بحصده نقاط الفوز، عندما استقبل يوم األحد على أرضية ملعب 
سانية الرمل، مطارده المباشر اتحاد اتواركة برسم الدورة 27 من بطولة الدرجة الثانية.

وأضاف فريق الحمامة البيضاء إتحاد اتواركة، الالهث وراء ضمان ورقة الصعود الثانية، التي ضمن فريق الماط أولها 
على بعد خمس دورات، بعدما تغلب عليه بهدفين لصفر، سجلهما كل من الالعب عماد الخنوس ويوسف عربيدي في الشوط 

الثاني من المقابلة، التي عرفت حضورا جماهيريا كبيرا.
وأبان فريق الماط عن روح رياضية كبيرة واالرتكان لقواعد التنافس الشريف وتكافؤ الفرص، حيث لم يتراخ العبوه بعد 
ضمانه ورقة الصعود إلى قسم األضواء، وأضافوا إلى ضحاياهم أحد الفرق الطامحة إلى حسم الصعود مبكرا، غير أن 
أبناء جريندو لعبوا المقابلة بقتالية وعينهم على حصد المزيد من النقاط، حيث مكنهم هذا الفوز بلوغ النقطة 60 على 

بعد 11 نقطة عن الوصيف و18 نقطة عن صاحب المركز الثالث.
وكان فريق المغرب التطواني قد انتصر في الدورة السابقة بمدينة فاس على مضيفه الوداد الفاسي بثالثة أهداف 

لواحدة، في مقابلة عرفت أحداث ال رياضية بعدما تم االعتداء على الطاقم التقني والعبي الفريق، مباشرة بعد نهاية 
المقابلة، حيث أصدر المكتب المسير بالغا يدين فيه هذه االعتداءات، أومأ فيه إلى بعض السلوكات المشينة 

التي من شأنها أن تؤثر على قواعد اللعب النظيف والنزيه من قبل بعض مكونات الفريق المضيف.
ومن شأن الفوز الذي حققه الفريق التطواني أن يكون له التأثير االيجابي في مستودع العبي 

الفريق، استعدادا للقاء الهام الذي ينتظرهم بمدينة أكادير نهاية األسبوع المقبل للظفر 
بالكأس الفضية، التي تفتقدها خزانة الفريق، حيث سيكون في مواجهة قوية 

أمام الجيش الملكي.
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أورارى علي

برسم الدورة 27 من بطولة القسم 
ملعب  احتضن  الثاني،  االحترافي 
االتحاد  لقاء  بالخميسات  18نونبر 
األخير  ،هذا  فاس   ووداد   الزموري 
الذي يوجد في وضع حرج حيث يحتل 
الرتبة 14 ويصارع من أجل البقاء، حل 
بالخميسات لمواجهة الفريق المحلي 
الذي لم يضمن بدوره بعد بقاءه، إال  
أنه لم يستغل عاملي األرض والجمهور 
لتحقيق فوز كان سيجعله قريبا جدا 
وتالفي  مستقبله  على  االطمئنان  من 
حسابات الدورات القادمة، حيث انتهى 

النزال بالتعادل  هدف لمثله.

اللقاء لم تخدم مصلحة أي  نتيجة 
طرف ليظل كل واحد في الرتبة التي كان 
يحتلها، مما يفرض  عليهما مضاعفة 
الجهد خالل المحطات الثالث المتبقية 
من عمر البطولة لتجنب ما ليس في 
صالحهما، خاصة الفريق الفاسي الدي 

يتهدده شبح  النزول أكثر. 
لقاء اتحاد الخميسات ووداد فاس 
للفريق  خفيفة  سيطرة  بدايته  عرفت 
المحلي الذي بحث مند االنطالقة على 
الوصول لمرمى الزوار، بحث استمر  
قجعي   عب  والللال   18 الدقيقة  حتى 

بالرأس هدف التقدم.
و تحرك الزوار باحثين عن تعديل 
النتيجة لكن دون خلق فرص للتسجيل، 
إال  أنه وخالل العشر دقائق األخيرة 

مرمى  تهدد  محاوالتهم  أصبحت  
فرص  لهم   أتيحت  حيث  اإلتللحللاد، 

سانحة   في الدقائق 39, 40و45.
الجولة الثانية عرفت اندفاع مبكر 
توقيع  من  مكنهم   ألشبال شكيليط، 
47،بعد  الدقيقة  في  التعادل   هدف 
تسديدة مركزة من بوبوال،و  الحارس 
أمام  وتنزل  جيدا  الكرة  يمسك  لم 
المهاجم ياسين الزرع الذي يودعها 

داخل المرمى.
وتواصل تفوق الفريق الفاسي في 
التحكم على مجريات المباراة وكان 
لمربع  بسهولة  يصلون  مهاجموه 
االتحاد الذي بدا على العبيه أمام هدا 
الزحف أنهم يعملون من أجل الحفاظ 
على النتيجة، وتالفي استقبال الهدف. 

وداد فا�س يرغم اتحاد الخمي�صات على التعادل

سعيد العلوي 
تمكن فريق اتحاد طنجة من إحراز لقب كأس العرش لكرة السلة للموسم الرياضي 2021 – 2022، بعد 
تفوقه على خصمه الفتح الرباطي بنتيجة 75 – 63 في المباراة النهائية، التي جمعتهما بالقاعة المغطاة 
للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك مساء األحد األخير، أمام جماهير غفيرة مألت المدرجات 

وحفزت الالعبين بتشجيعات وهتافات حماسية. 
اللقاء دخلته العناصر الطنجية بقوة كبيرة ورغبة جامحة من أجل تحقيق التقدم خالل الربع األول من 
المباراة، وهو الشيء الذي تحقق لها بواسطة الرميات الثالثية لالعب األمريكي تايلور دجيمس، ليخرج فريق 
البوغاز متفوقا بحصة 22 – 16، ليواصل اتحاد طنجة تفوقه في الربعين الثاني والثالث، إذ رغم االستفاقة 
التي أبان عنها العبو الفتح الرباطي، والتي مكنتهم من تقليص فارق النقط إلى سبعة خالل الربع الثالث، 
والذي آلت نتيجته لفارس البوغاز بحصة 58 – 51، فإن الكلمة األخيرة كانت التحاد طنجة، الذي استغل 
إصابة الالعب النشيط بالفتح الرباطي عبد الحكيم زويتة، لينهي اللقاء لصالحه بحصة 75 – 63، ويجرد 

بذلك الفتح الرباطي من لقبه، ويتوج بالكأس الفضية للمرة الثانية في تاريخه.
وقد عبر  بالل الفايد، مدرب اتحاد طنجة، عن سعادته الكبيرة بالفوز المستحق لفريقه بلقب كأس العرش، 
كما هنأ جميع الالعبين على القتالية التي أبانوا عنها، ونجحوا بامتياز في تطبيق التعليمات التي ساهمت 

في إعادة اتحاد طنجة إلى منصة التتويج بلقب كاس العرش بعد غياب طويل.
وكان فريق اتحاد طنجة والفتح الرباطي قد حسما بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بعد تفوقهما تواليا 

على كل من مجد طنجة والجيش الملكي.
ولدى اإلناث، حافظ فريق الكوكب المراكشي على لقبه للموسم الثاني على التوالي، بعدما هزم مجد طنجة 

في مباراة عرفت ندية كبيرة بين الفريقين.
وقد أبان الفريق الطنجي، الحديث العهد بكرة السلة النسوية، عن مستويات جيدة وقتالية كبيرة يكرس 
المستوى المتميز الذي ظهر به الفريق سواء على مستوى البطولة أو إقصائيات كأس العرش، لكن خبرة 
وحنكة العبات الكوكب المراكشي، الالتي تسيطرن أيضا على منافسات البطولة، مكنتهن من إيقاف طموح 

العبات مجد طنجة، وانتزعن الفوز بحصة 69 – 59.
تجدر اإلشارة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة قامت بمناسبة نهاية كأس العرش بتكريم ثالثة العبات 
دوليات سنوات الثمانينات، قدمن خدمات كبيرة للمنتخب الوطني المغربي، ويتعلق األمر بعميدة المنتخب 

آنذاك حبيبة السوسي وكذلك نجية نصوح وفكرية السبايبي.

اتحاد طنجة يجرد الفتح من لقب الذكور واإناث الكوكب المراك�صي يكر�صن تفوقهن

اتحاد طنجة يحرز لقب الكأس على حساب الفتح

ع.بلبودالي
أجل فوز المغرب التطواني على ضيفه اتحاد تواركة، أول أمس األحد 
برسم الدورة 27 من البطولة االحترافية الثانية، الحسابات الخاصة 
بالبطاقة الثانية المخولة للصعود، حيث لم ينجح الفريق التوركي في 
تفادي الهزيمة والحسم بنسبة مئوية كبيرة في أمر مرافقته للمغرب 
التطواني في رحلة الصعود لقسم الصفوة، السيما بعد نجاح أولمبيك 
الدشيرة في الظفر بالنقط الثالثة على حساب مضيفه الكوكب المراكشي 
وتقليصه لفارق النقط عن المطارد التوركي، والذي لم يعد يتجاوز سبع 

نقط على بعد ثالث جوالت عن نهاية البطولة. 
يستفد شباب  لم  الدورة،  هذه  في  الدشيرة  أولمبيك  تفوق  بخالف 
اتحاد  األول  المطارد  تعثر  من  نقطة(  ب41  الرابع  )الصف  المسيرة 
تواركة، واستسلم للتعادل في الرباط وهو يحل ضيفا على سطاد المغربي.
ونجح فريق نهضة الزمامرة، صاحب الصف الخامس، في العودة 
بانتصار مهم وكان على حساب مضيفه رجاء بني مالل بهدفين لصفر.
في أسفل الترتيب، خسر الكوكب القابع في الصف األخير، مباراته 
بميدانه أمام أولمبيك الدشيرة فاقدا بنسبة كبيرة كل آماله في الحفاظ 
على مكانته بهذا القسم، وذلك بعد أن رفع وداد فاس )المركز 14( فارق 

النقط إلى سبعة بعد عودته بتعادل ثمين من قلب مدينة الخميسات.

من فرصة لعبه في  الصف 15(   بدوره، لم يستفد شباب خنيفرة ) 
ميدانه واستسلم للتعادل أمام ضيفه جمعية سال بدون أهداف، تعادل 
 13 31 نقطة، غير بعيد عن الصف  إلى  السالوي  الفريق  رفع رصيد 
الذي يوجد فيه اتحاد وجدة سوى بنقطة واحدة، الفريق الوجدي لم 
يستطع خالل هذه الدورة وداخل ميدانه من تجاوز منافسه الراسينغ 

البيضاوي، حيث انتهت مباراتهما بالتعادل لصفر لمثله.  

النتائج
االتحاد البيضاوي – شباب بنجرير 4 – 2 
اتحاد وجدة – الراسينغ الرياضي 1 – 1 

الكوكب المراكشي – أولمبيك الدشيرة 0 – 1 
شباب خنيفرة – جمعية سال 0 – 0 

اتحاد الخميسات – وداد فاس 1 – 1 
المغرب التطواني – اتحاد تواركة 2 – 0 
رجاء بني مالل – نهضة الزمامرة 0 – 2 

سطاد المغربي – شباب المسيرة 2 - 2

اأولمبيك الد�صيرة يقرب الكوكب المراك�صي من بطولة الهواة
اتفاق مراك�س يرتقي 

اإلى الق�صم الثاني بعد مقام 
عابر ببطولة الهواة

محمد فالل
حسم فريق االتفاق المراكشي لكرة القدم بصفة رسمية صعوده 
إلى القسم الوطني الثاني االحترافي، بعد تعادله سلبا أمام ضيفه 
شباب قصة تادلة، لحساب الدورة التاسعة والعشرين من بطولة 

القسم الوطني هواة.
بطاقة  لحجز  المحمودي  الفريق  تكفي  واحدة  نقطة  وكانت 
فقط  واحدا  موسما  أن قضى  بعد  األعلى،  القسم  إلى  االرتقاء 

ببطولة الهواة.
 ويعتبر صعود االتفاق إنجازا غير مسبوق، حيث تأتى في 
هواة  الثاني  القسم  من  الدرجات  تسلق  بعدما  قياسي،  ظرف 
إلى األول وبعده إلى الوطني هواة وأخيرا إلى القسم الثاني 
من الدوري االحترافي، بعد احتالله المرتبة الثانية برصيد 56 
نقط وراء وداد تمارة، الذي ضمن صعود منذ الدورة السابقة 

بمجموع 59 نقطة .
وخلف إنجاز االتفاق فرحة عارمة، إذ عاشت منطقة المحاميد، 
معقل الفريق، أمسية صاخبة احتفاال بفريقها ظاهرة الموسم 

الكروي الجاري.
وأهدى مصطفى قندار، مدرب االتفاق، الصعود إلى كل الجماهير 
المراكشية وباألخص جمهور المحاميد وإلى كل الغيورين، »الذين 
ساندونا وآزرونا طيلة مشوار البطولة«.  مضيفا »لقد قطعنا 
أشواطا شاقة، ومررنا بظروف عسيرة جراء االكراهات المادية، 
الالعبين  وتضحية  لوال صبر  بطموحاتنا  تعصف  كادت  التي 
والمسيرين، الذين عانوا الكثير«. وتبقى اإلرادة القوية – يقول 
قندار – هي سبب النجاح.  مشددا على أن الصراع كان قويا بين 
كوكبة المتنافسين، وفي الدورات األخيرة »بدأت الهوة تتسع بيننا 
وبين المطاردين، وبعد أن حسم وداد تمارة صعوده في الدورة 
السابقة، كان أملنا هو الحصول على نقطة واحدة  لمرافقته، 
والحمد هلل لم تذهب جهودنا هباء وجنينا ثمار اجتهادنا، وعملنا 
بفضل اإلرادة الجماعية لكل مكونات االتفاق من جمهور مسيرين 
والعبين، دون نسيان اإلعالم الذي بدوره كان دعامة أساسية لنا.«

طلبة تطوان لكرة اليد اإناث 
يتاأهل لربع نهائي كاأ�س العر�س

مكتب تطوان
ضمن نادي طلبة تطوان لكرة اليد إناث، يوم األحد ثامن ماي 
الجاري، مقعدا في ربع نهائي كأس العرش موسم 2021 – 2022، 

بعد تغلب الفريق التطواني على نادي باب الصحراء كلميم.
وتمكن بنات المدربين خالد أمهاوش وبالل باي باي من حسم 
البيضاء،  بالدار  طاطوم  إبراهيم  قاعة  احتضنته  الذي  اللقاء، 
بحصة 25 – 18، مما يبرز تفوق بنات تطوان على ممثل األقاليم 

الصحراوية في هذه المنافسة الغالية.
وتميز اللقاء بتسيد وسيطرة العبات طلبة تطوان لكرة اليد 
الالعبات  جميع  تألق  عرف  الذي  اللقاء،  مجريات  جميع  على 
التطوانيات بدون استثناء، مما يؤكد استعدادهن للذهاب بعيدا 

في هذه الكأس الغالية على جميع مكونات الفريق.
ويشار إلى أن نادي طلبة تطوان لكرة اليد مازال يصارع على 
نيل لقب البطولة الوطنية القسم الممتاز، حيث يحتل المرتبة 
الثانية في سبورة الترتيب العام، بعدما كان الفريق التطواني قد 
أقصي الموسم الماضي من دور الربع النهائي لمنافسات كأس 
العرش،كما أقصي في ذات الدور من منافسات البطولة الوطنية 

القسم الممتاز، والتي فاز بها فريق اتحاد النواصر.
اليد  لكرة  نادي طلبة تطوان  التي يحققها  النتائج  وتعكس 
مستوى  على  حتى  أو  الذكور،  أو  اإلناث  مستوى  على  سواء 
الفئات السنية األخرى، مدى العمل الكبير والجبار الذي يعتمل 
مما  فيها،  ينافس  التي  المنافسات  وحجم  الفريق،  هذا  داخل 
يعطيه الحق واالمتياز في االستفادة وااللتفاتة من المؤسسات 

المنتخبة أو الجهات الداعمة.

من مباراة الطاس وشباب بنجرير             ت: سعومي

الجولة 27 من بطولة القسم الثاني

كأس العرش لكرة السلة

جريندو يواصل 
قيادة المغرب التطواني 

إلى تحقيق مزيد من 
االنتصارات

فرحة العبي اتفاق مراكش بالصعود

العالم يحتفي بالذكرى الثانية 
لليوم العالمي ل�شجرة الأركان، 

كنز المغرب المتفرد

يحتفي المغرب ومنظمة األمم المتحدة، بالذكرى الثانية 
ثقافيا ال  تراثا  باعتبارها  األركان،  العالمي لشجرة  لليوم 

ماديا لإلنسانية ومصدرا للتنمية المستدامة.
ويهدف هذا الحدث الذي سينظم اليوم الثالثاء، برئاسة 
القروية والمياه  وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
وتعزيز  الرمزية  الشجرة  بهذه  االحتفاء  إلى  والغابات، 
مساهمتها في التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياحية.

رمز  »أركان..  شعار  تحت  المنظم  الحدث  هذا  ويعد 
الصمود والتأقلم«، مناسبة لتعبئة جميع الفعاليات على 
الصعيدين الوطني والدولي للمحافظة على هذا الموروث 
أهمية هذا  تكمن  الحيوي، حيث  وتنمية مجاله  الطبيعي 
النظام اإليكولوجي في دوره الفعال في الحد من التصحر 
والتأقلم مع التغيرات المناخية وكذا في خصائصه المتميزة 
كنظام متكامل يوفر شروط التعايش المتوازن بين اإلنسان 

وباقي المكونات الطبيعية.
وسيشارك في هذه االحتفالية ثلة رفيعة من المتدخلين، 
من بينهم، السفير الممثل الدائم للمغرب باألمم المتحدة، 
ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، ونائبة األمين العام 
للتنمية  المتحدة  األمم  مجموعة  ورئيسة  المتحدة  لألمم 
المستدامة، والمديرة العامة لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، 
ونائبة المدير التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة، والمديرة 
المساعدة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمدير 

التنفيذي للصندوق األخضر للمناخ.
وعلى هامش هذه التظاهرة العالمية، سيتم إعطاء اإلنطالقة 
الرسمية للدورة السادسة للمؤتمر الدولي لألركان والتي 
ستنعقد باعتماد تقنية التواصل عن بعد إلى غاية 13 ماي 
الجاري، حيث سيشكل هذا المؤتمر موعدا لتقاسم نتائج 
البحث العلمي ومستجداته في ما يتعلق بتطوير مختلف 

حلقات سلسلة األركان.
ويأتي هذا االحتفال، تتويجا لجهود المملكة المغربية 
في تثمين شجرة األركان بعد اعتماد االقتراح الذي قدمه 
المغرب للجمعية العامة لألمم المتحدة، وهو القرار الذي 
األعضاء  الدول  طرف  من  باإلجماع  عليه  المصادقة  تمت 
بنيويورك يوم 3 مارس 2021، حيث حاز المغرب بموجبه 
على دعم المجتمع الدولي لحماية هذا الموروث الطبيعي 

وتنمية مجاله الحيوي.
ويعتبر إعالن األمم المتحدة لليوم العالمي لشجرة األركان، 
بمثابة اعتراف دولي بمجهودات المغرب، تحت التوجيهات 
الملكية السامية لجاللة الملك محمد السادس الرامية لحماية 
وتثمين شجرة األركان وتنمية مجالها الحيوي، وال سيما 
بعد إطالق برنامج طموح يروم تنمية غرس األركان الفالحي 

على مساحة 10 آالف هكتار.
ويكرس هذا القرار األممي أيضا الدور الفعال لسلسلة 
األركان في تنفيذ األهداف الـ 17 للتنمية المستدامة بأبعادها 
الثالثة: االقتصادية واالجتماعية والبيئية. كما يسلط الضوء 
على دور هذا القطاع في التمكين االقتصادي للمرأة القروية 
البشرية من خالل  التضامني والتنمية  وتعزيز االقتصاد 
دعم وإنعاش دور التعاونيات ومختلف التنظيمات المهنية 

الفاعلة في سلسلة األركان.
لقد استطاع المغرب بفضل جاللته وضع برامج تنموية 
مستدامة تمكن من الحفاظ على الثروات الطبيعية بالمملكة 
على رأسها مناطق الواحات وشجرة األركان التي تعد إرثا 
عبر  الوطني،  الطبيعي  الموروث  من  مهما  وجزءا  وطنيا 
»الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر  إحداث 
الموجودة  الواحات  تدخلها  مجال  يشمل  التي  األركان«، 
في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية للمملكة، وكذا 

المجال الجغرافي لشجرة األركان.
وتعمل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر 
األركان، منذ إحداثها سنة 2010، على مواكبة التنمية في 
فضاء كبير يمثل 40 في المائة من مساحة المملكة ويقطن 
الوكالة  أن  حيث  اإلجمالية،  ساكنتها  من  بالمائة   15 به 
حققت نتائج مهمة في إطار برنامج 2012-2020، المتعلق 
بتحسين المؤشرات السوسيو اقتصادية بمناطق الواحات 

ومواكبة النظم البيئية للواحات وشجر األركان.
هي إذن كنز تفرد به المغرب وعمل على تنميته حتى وصل 
صيته اليوم إلى العالم، بفضل مجهودات جبارة في إطار 
استراتيجية ملكية شاملة ومتكاملة ذات أهداف واضحة 

عملت والتزال من أجل الحفاظ على هذه الثروة البيئية.

العربي رياض
أفاد مصدر من مجلس مدينة الدارالبيضاء 
بأن الصفقة المتعلقة بكراء السيارات للعمدة 
ونوابها ورؤساء اللجن وغيرهم، بلغت ثالثة 
عز  في  الصفقة  هذه  وتأتي  سنتيم،  ماليير 
األزمة المالية التي يعاني منها المجلس، الذي 
الثالث والرابع  لم يؤد أقساط الشطر  مازال 
من مشروع الطراموي وال يجد فلسا القتناء 
أرض جديدة لتوسيع المطرح الجديد، بل فقط 
يعول على خزينة وزارة الداخلية، أكثر من هذا 
فإن الرئيسة عبرت خالل الجولة األولى من 
دورة شهر ماي، التي انعقدت خالل األسبوع 
األخير، عن عزم مجلسها اللجوء للبنك الدولي 
لالستفادة من قرض بقيمة 100 مليار سنتيم، 
ينضاف للقرض الذي لجأ إليه المجلس خالل 
الوالية السابقة والذي بلغت قيمته 200 مليار 

سنتيم .

الصفقة المتحدث عنها تتضمن كراء سيارات 
من نوع » أودي »، لفائدة نواب رئيسة المجلس 
ورِؤساء المقاطعات ورؤساء اللجن وسيارات 
أخرى من أنواع مختلفة لفائدة رؤساء المصالح 
والمديريات واألقسام وما إلى ذلك، يلي هذه 
منها تحديد حصة  أخرى  امتيازات  الصفقة 
كراء سيارات  تم  كما  لكل مستفيد،  المازوط 
سطافيط »، بطبيعة  أخرى كبيرة من نوع » 
تمر  لم  السيارات  هذه  توزيع  عملية  الحال 
بسالسة ألن لوائح المستفيدين تغيرت عما 
واعتمدت  السابقة  الوالية  خالل  عليه  كانت 
معايير جديدة، وهو ما خلق نوعا من الغضب 
عند بعض نواب رؤساء المقاطعات، وأيضا 
وسط الموظفين ألن منهم من كان يستفيد من 
سيارة واآلن تغيرت موازين القوى ولم يعد له 
الحق داخل مقاعدها، كما أن هناك من احتج 
على نوع السيارة ويرى بأن النوع الذي » جاء 
في حقه » ليس من مستوى أنواع أخرى !     
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الجبهة الجتماعية المغربية تدعو
 اإلى م�شيرة وطنية بالدار البي�شاء

 بسبب ارتفاع األسعار وتجاهل الحكومة للمطالب الشعبية

جالل كندالي

تعود الجبهة االجتماعية المغربية إلى ساحة النضال من 
خالل اإلعالن عن تنظيم مسيرة وطنية، يوم األحد 29 ماي 
2022 بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بخفض األسعار وإطالق 

سراح معتقلي الرأي.
ووفق بالغ للجبهة االجتماعية المغربية فإن الدعوة إلى 
هذه المسيرة، تأتي في ظل اكتواء أوسع الفئات الشعبية 
بلهيب األسعار، خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد 
الغذائية األساسية، مع غياب أبسط مقومات العيش الكريم 
للماليين من األسر التي سحقها الفقر والبطالة والهشاشة.

وكشفت الجبهة االجتماعية المغربية أن الغالء الفاحش الذي 
سجلته في هذه األسعار، يعود ألسباب سياسية واقتصادية 
بسبب غياب السيادة الغذائية والطاقية بالمغرب، معتبرة أن 
الحكومة الحالية تصر على السير في نفس االتجاه، متجاهلة 
يخدم  الذي  الخطير  التدهور  هذا  من  للحد  المقترحات  كل 
لوبيات االحتكار والمضاربات والريع، غير مكترثة بمختلف 

االحتجاجات ضد هذه االختيارات الالشعبية.
تكميم  سياسة  في  تمادت  الحكومة  أن  الجبهة  وكشفت 
األفواه، وإصدار أحكام قاسية لمجرد تدوينات حول األوضاع 
في البالد، بدل إطالق سراح المعتقلين السياسيين المسجونين 
ظلما وعدوانا، وفق ما جاء على لسان الجبهة االجتماعية 

المغربية.

عملية توزيعها يتبع   « اللغيط  ..و«  البي�شاء  منتخبي  �شيارات  لكراء  ماليير   3

أكد سفير المغرب بتونس، حسن طارق، أن المغرب وتونس 
يجمع بينهما إرث حضاري ممتد، يعطي للعالقات المتميزة 
بينهما، دائما، طاقة وقدرة على مزيد من التطور في أفق بناء 

عالقة وشراكة استراتيجية قوية ونموذجية.
وأضاف السفير خالل استضافته من قبل برنامج " ليالينا 
عربية"، الذي تبثه القناة األولى التونسية، أن المغرب وتونس 
المشترك والوحدة والتضامن  المصير  يجمع بينهما، كذلك، 

المغاربي.
وأبرز أن العالقات المغربية التونسية، تتميز بالغنى والتعدد، 
وهي عالقات "تاريخية وعريقة"، هذا فضال عن عالقة االرتباط 

الثقافي واالجتماعي.
وبالعودة، فقط، إلى التاريخ الحديث والراهن، أبرز طارق 
أن هذه العالقات "تكاثفت منذ لحظة النضال ضد االستعمار، 
حيث كانت العالقات بين الحركتين الوطنيتين وبين دولتي 

االستقالل قوية".
وقال إن العالقات بين البلدين تتميز، أيضا، "بالكثافة وبتعدد 
اآلليات"، مشيرا إلى اللجنة العليا المشتركة التي تجتمع تحت 

إشراف رئيسي الحكومتين، مذكرا بانعقاد، لحد اآلن، 19 دورة لهذه 
اآللية، مع التطلع إلى الدورة الـ20 .

كما ذكر بوجود لجان أخرى للتشاور السياسي والتفكير االقتصادي 
ولجان تهم عددا كبيرا من قطاعات التعاون الثنائي.

البلدين وعلى  بالزيارات بين  التذكير  المغربي  السفير  ولم يفت 
أعلى مستوى، منها زيارة المغفور له جاللة الملك محمد الخامس 
لتونس سنة 1956، وزيارة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة للمغرب 

سنتي 1957 
و1958، وزيارة المغفور له جاللة الملك الحسن الثاني ثم زيارة 

جاللة الملك محمد السادس لتونس عام 2014.
التنموي  النموذج  إلى  المغربي  السفير  تطرق  آخر  سياق  وفي 
الدورة  افتتاح  الملك خالل  مذكرا بخطاب جاللة  الجديد،  المغربي 
التشريعية سنة 2017، الذي أكد فيه جاللته على ضرورة إعادة النظر 
في النموذج التنموي، بالرغم من التقدم االقتصادي الذي يعرفه المغرب.

وذكر بدعوة جاللة الملك كل الفاعلين المؤسساتيين إلى التفكير 

في نموذج تنموي جديد، وهي الدعوة التي ستتكرر بعد ذلك، حيث 
سيتم تعيين لجنة في نونبر 2019 لالشتغال على هذا النموذج، والتي 
قدمت لجاللته تقريرا مفصال لخالصاتها بعد سنتين من االشتغال.

فكرة   " الجديد هو  التنموي  النموذج  إن  المغربي  السفير  وقال 
وثقافة ومشروع وتمرين في المنهج"، موضحا أنه "تمرين يعتمد 
على منهجية الحوار والقرب والمشاركة واإلنصات والتداول"، وهو 
تمرين كذلك في التفكير العمومي االستراتيجي الذي يقارب أفقا زمنيا 
يوجد ما بين الزمن القصير لالنتخابات والواليات الحكومية، وما 

بين الزمن الممتد والطويل للمشروع المجتمعي".
وأبرز أن هذا األفق هو "الذي يعطي لوجود األمة معنى، ويعطي 
اللتفاف المجموعة الوطنية حول أهداف، دقيقة مرسومة، القدرة على 

التعبئة المجتمعية ".
طموح ومستقبلي، ومرجعية جديدة  وأضاف أن هذا النموذج " 
للسياسات، وطريقة جديدة للعمل العمومي"، مشيرا إلى أنه يشتغل 
على محاور استراتيجية كبرى، قائمة على التقدم االقتصادي، وتعزيز 

وتثمين العنصر البشري، وعلى اإلدماج المجالي واالجتماعي".

واعتبر أن هذا النموذج هو "نوع من األهداف العامة التي 
ترسم لألمة إطارا للعمل" و" اختبار للتفكير العمومي وللذكاء 
الجماعي"، الذي يجعل المجموعة الوطنية تبحث عن أجوبة 
على األسئلة التي يطرحها العصر المبني على اإلرباك وعلى 
الاليقين " وعن كيفية تحصين الدولة واالقتصاد والمجتمع .
وذكر باللقاءات التي عقدتها اللجنة طوال سنتين، التي 
كانت اختبارا ومساحة كافية للتداول في األسئلة التي يطرحها 
المغاربة بكل حرية، مع مسؤولي األحزاب والبرلمانيين ومع 

المنتخبين والشباب.
من جهته تحدث اإلعالمي التونسي، سفيان بن فرحات، 
خالل هذه الحلقة، التي خصصت للفن المغربي والتي قدمت 
فيها وصالت غنائية مغربية بأصوات تونسية، عن المغرب، 

معتبرا أن المملكة تتميز بالمزج بين "األصالة والتفتح".
استضاف  الذي  البرنامج  خالل  له  حديث  في  وأوضــح 
المجتمع  أن  بعد،  عن  اإلدريسي  حياة  المغربية  الفنانة 
أنه  كما  القدم،  في  وضارب  جدا  أصيل  "مجتمع  المغربي 

مجتمع حداثي متفتح بشكل كبير جدا".
المتميزة  العالقة  بالملكية، وكذا  المغاربة  وأبرز اإلعالمي تعلق 
بين الشعب والعرش، وبمحافظة المغاربة على "استمرار مؤسسات 

مهمة جدا، مثل البيعة وإمارة المؤمنين".
"عالقات  بأنها  ذكر  والمغرب،  تونس  بين  العالقات  وبخصوص 
قديمة جدا ، مشيرا في هذا السياق على سبيل المثال، إلى فاطمة 
الفهرية، المشهورة بين فاس والقيروان، والتي شيدت جامع القرويين 

وهي من أقدم الجامعات في العالم.
وتحدث عن المغرب الجميل وعوالمه السحرية ومدنه الكبرى، التي 

تتميز كل واحدة منها بخصوصيات.
وبنوع من النوستالجيا تحدث عن حب التونسيين لفنانين مغاربة 
قاسم  بن  والمعطي  الدكالي  الوهاب  وعبد  الزاهر  أمثال حميد  من 
ونعيمة سميح ومجموعات ناس الغيوان وجيل جياللة وموسيقى 

كناوة، مبرزا أن المغرب هو بلد "غبطة الجوار وغبطة المحبة".

ح�شن طارق: بين تون�س والمغرب اإرث ح�شاري يعطي للعالقات المتميزة 
طاقة في اأفق بناء عالقة و�شراكة ا�شتراتيجية قوية ونموذجية

 عبد النبي املساوي

أجور  تأخر  مشكل  حول  القائم  الجدل  ظل  في 
ومستحقات العاملين في المجال التربوي الخاص 
بالعمل الجمعوي المتخصص في رعاية وتمدرس 
األطفال المعاقين ذهنيا، والذي أدى إلى توقف هذه 
الفئة عن التدريس وخوض وقفات احتجاجية، لعدم 
توصلهم بمستحقاتهم لمدة تزيد عن سبعة أشهر، 
الشيء الذي خلق استياء وارتباكا كبيرين في صفوف 
أسر األطفال، وخاصة بالنسبة لألمهات العامالت أو 
الموظفات، وكذلك بالنسبة لآلباء الذين باتوا في حيرة 
من أمرهم، مما جعل هذه األسر تنضم الحتجاجات 
األطر التربوية والتعليمية والعاملين بالمؤسسات 

التي يستفيد منها أبناؤهم.
إن يوما واحدا مع طفل معاق ذهنيا يتطلب صبرا 
العناصر  تقضيه  دراسي  بموسم  بالك  فما  كبيرا، 
التربوية مع هؤالء األطفال الذين يحتاجون لرعاية 
خاصة، علما أن هناك من األسر من لديه طفالن أو 

ثالثة، تقول إحدى األمهات.
وفي هذا السياق دعت األطر التربوية والعاملين 
في هذا الميدان المسؤولين إلى تحمل مسؤوليتهم، 
في  سنة  كل  تتخبط  الفئة  هذه  تظل  أن  يعقل  فال 

نفس المشاكل المتمثل في تأخر صرف األجور لمدد 
طويلة الشيء الذي يؤثر سلبا على حياتهم اليومية 

والمعيشية ويغرقهم في ديون كبيرة.
التربويين  من  فئة  أجــور  صــرف  تأخر  أن  كما 
والمكاتب  القائمين  يضع  المجال،  في  والعاملين 
المسيرة لمثل هذه الجمعيات في تشنج دائم معهم.  
 وفي هذا الصدد أكد علي رضوان، رئيس جمعية 
آباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء أن هناك 
وعدا بصرف الدعم قصد تمكين األطر والمستخدمين 
من أجورهم مما يعني حال وقتيا لمشكل هيكلي مزمن.

 وأضاف أن مقاربة هذا المشكل الهيكلي يقتضي 
حوارا مباشرا مع وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي 
واألسرة باعتبارها الوصية على التعاون الوطني، 
قصد  بها  اللقاء  طلب  مع  منها  إيجابيا  وتفاعال 
بسط  تفاصيل كل اإلكراهات واالنتظارات والتداول 
في المشاكل التي كادت أن تهدد استمرارية تقديم 
على  الدستور  نص  المجتمع  من  لفئة  الخدمات 
واالجتماعية  الصحية  والرعاية  التعليم  في  حقها 
لفئة هشة تتكون من أطفال يعانون أقصى درجات 
»التوحد والدهان  الثالث  الذهنية بشعبها  اإلعاقة 

والتثلت الصبغي ».
 وأضاف رئيس جمعية آباء وأصدقاء المعاقين 

ذهنيا أن »الحكامة تؤكد أن  الحلول الوقتية ال تصمد 
أمام مشكل هيكلي قائم من تجلياته عدم توافق الزمن 
المدرسي مع الزمن المالي حيث نتج عنه تأخر صرف 
خلق  وبالتالي  سنة،  كل  للتمدرس  السنوي  الدعم 
ارتباك وخلل في التسيير واحتقان اجتماعي مثل 
ما وقع هذه الموسم حيث أن األطر والمستخدمين 
لم يتوصلوا بأجرهم لما يفوق 8 أشهر ولوال وطنية 
مكتب الجمعية وأطرها ومستخدميها وأسر األطفال 
المدرسي  الدخول  تحديات  مواجهة  استطعنا  لما 

الحالي« .
 وزاد علي رضوان قائال  » إن الشراكة التي تربط 
الوزارة بالجمعية تقتضي من الوزيرة تخصيص حيز 
من وقتها لجمعية تعتبر من الجمعيات الرائدة في 
تدبير ملف اإلعاقة الذهنية، معروفة بحسن تدبيرها 
للمقاربة  تجسيدا  والدولي،  الوطني  وإشعاعها 
التشاركية المنصوص عليها دستوريا والمسطرة 
التي  التدبير  خارطة  وفي  الحكومي  البرنامج  في 

اعتمدتها الوزارة ».
 وأوضح المتحدث أن الجمعية راسلت الوزيرة 
في هذا الصدد وآخرها الرسالة المؤرخة في 04 ماي 
2022، والتي تم االلتماس بواسطتها من الوزيرة 
التعرف  قصد  الجمعية  لوفد  استقبال  تخصيص 

لشؤون  وتدبيرها  وصحيا  تربويا  خدماتها  على 
من  وأسرهم  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  مئات 
جهة، ومقاربة وضعها الحالي بما يضمن استمرار 

وديمومة هذه الخدمات. 
 وأعرب علي رضوان عن أمله بأن تأخذ الوزيرة 
الرسالة  في  الــواردة  الحيثيات  كل  االعتبار  بعين 
المذكورة من أجل تلبية المطلوب وفي مقدمتها الوزن 
االعتباري للجمعية من حيث إنها حاصلة على صفة 
المنفعة العامة )مرسوم 2/89/651 ( ولها حضور 
وإشعاع دولي وتم تتويجها بجائزة األمير محمد بن 
فهد العالمية ألفضل عمل خيري في الوطن العربي 
التي   ،)  2020  –   2019  ( الثانية  دورتها  برسم 
تسلمتها من المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة 
لجامعة الدول العربية حيث تم التأكيد بالمناسبة أنها 
تشكل حافزا لالرتقاء بأداء عملنا الجمعوي ومفخرة 
ألطرنا ومستخدمينا من جهة، ومن جهة أخرى أبرزنا 
للوفود العربية والدولية الجهود الحثيثة للمغرب 
من أجل تمكين هذه الفئة من المجتمع من حقوقها 
كاملة في التربية والصحة واإلدماج تفعيال للدستور 
وللمواثيق الدولية وتنفيذا لتعليمات جاللة الملك 
محمد السادس، الذي ما فتئ يوليها رعايته وعطفه 

منذ توليه العرش.

جمعية اآباء واأ�شدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البي�شاء تطالب بحل 
دائم لم�شكل �شرف الدعم وتدعو الوزارة اإلى مقاربة ت�شاركية
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مراك�ش عا�شمة دولية لمحاربة الإرهاب الداع�شي
في معنى احت�شان المغرب لم�ؤتمر دولي

�شد الإرهاب ومن اأجل ال�شتقرار في اإفريقيا

إفريقية تحتضن  أول أرض  المغربية  تكون مراكش  أن 
»التحالف العالمي لمحاربة داعش«،  بـ  المؤتمر الخاص 
الذي يعقد يوم غد األربعاء 11 ماي الجاري، فذلك ليس من 
باب الصدفة في شيء، وال هو بالحدث العادي الذي يدخل في 
سياق شبه بروتوكولي، بل إن للقاء مسارا معقوال واختيارا 

معقلنا، متعدد الدالالت والرسائل.
دولية،  صبغة  ذا  اجتماعا  تحتضن  المغربية  المدينة 
بمشاركة 92 مشاركا، منهم الدول ومنهم المنظمات الدولية 
العاملة في مجال محاربة اإلرهاب، وذات الصلة بالمجهود 
العالمي في هذا الباب، وهذا له معنى واحد هو أن المغرب 
أصبح له وزن دولي خاص في ترتيب األجندة الدولية في 
الحرب على اإلرهاب، وهو أمر تأتى له بالفعالية والنجاعة 
بها  ونقصد  ذلك،  لها  المخول  األداة  تأهيل  على  والقدرة 
جهازه األمني واالستخباراتي وقدرات دولته على تنسيق 
مقوماته المدنية والثقافية والعسكرية والروحية واألمنية، 

طبعا، في مواجهة اإلرهاب.
والواضح أن الرسالة األولى تكمن في الدور المركزي الذي 
صار المغرب يحتله في الدينامية الدولية لمحاربة اإلرهاب.

أما الرسالة الثانية فهي في كون جزء من المجهود يشمل 
القارة السمراء نفسها، التي أصبحت الِقبلة الجديدة للعمل 
الشرق  من  انتقلت  التي  الجهادية،  والحركات  المتطرف 

األوسط وآسيا الوسطى إلى جواره اإلفريقي.
الرسالة الثالثة، تتمثل في كون المؤتمر امتداد للتواجد 
بالتفكير والتخطيط  اإلفريقية،  المعركة  قلب  المغربي في 
والمعلومات، ضد األشكال الجديدة للتنظيمات اإلرهابية، 

اإلشــارة في هذا  وتجدر 
المغرب،  أن  إلى  الباب، 
ــــذي حــضــر اجــتــمــاع  ال
ضد  ــي  ــدول ال التحالف 
ــر  ــب ــــي دجــن داعـــــــش ف
ــن الــســنــة الــمــاضــيــة،  م
إطـــالق   « ـــان مــنــصــة  ك
حول  التفكير  مجموعة 
مواجهة  في  إفريقيا«، 
التطور المستمر للوضع 
قد  كان  أن  بعد  بالقارة، 
يونيو  ــي  ف اســتــضــاف 
الصخيرات  فــي   2018
االجتماع اإلقليمي للمدراء 
للتحالف  السياسيين 
العالمي ضد »داعش«.  

يــتــرأس  الــمــغــرب  1ـ 
مشترك  بشكل  المؤتمر 
ـــة الــعــظــمــى  ـــدول مـــع ال
االستراتيجية  والحليفة 
المتعلق  المجهود  فــي 
ــاب،  اإلره على  بالحرب 

حاملته  أو  المشروع  صاحبة  وهي  المتحدة،  الواليات 
بمبادرة  كان  التحالف  إنشاء  أن  باعتبار  االستراتيجية 

أمريكية في سنة 2014.
 وبهذا الخصوص، كان موضوع المجهود الطويل في 
الخارجية  التقرير،  صادر عن  المواجهة موضوع  تمتين 
األمريكية في  دجنبر الماضي  ويحسن بنا أن نذكر ببعض 

عناصره التي سبق لنا تناولها في مقالة سابقة، ومنها: 
قوي  »تعاون  يجمعهما  والمغرب  المتحدة  الواليات   * 

وطويل األمد« في هذا المجال.
التي   الشاملة  »االستراتيجية  تنفيذ  واصل  المغرب   * 
تشمل تعاونا إقليميا ودوليا وسياسات لمكافحة التطرف«. 
قوات األمن وظفت »جميع المعلومات االستخباراتية    * 
والعمل األمني والتعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ عمليات 

مكافحة اإلرهاب«... 
  * المملكة تترأس حاليا، بشكل مشترك مع كندا، المنتدى 

العالمي لمكافحة اإلرهاب.
 * المغرب يحتضن مكتب برنامج األمم المتحدة لمكافحة 

اإلرهاب والتدريب في إفريقيا.
 * المغرب عضو في شراكة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء،  
وهو يستضيف مناورات األسد اإلفريقي السنوية، واستضاف 
إطار  في  اإلرهاب  بمكافحة  المعني  العمل  فريق  اجتماع 
مؤتمر وارسو والتمويل غير المشروع الذي تمحور حول 

محاربة تنظيم القاعدة... 
  ومن عناصر المتابعة ما سبق أن عبر عنه وزير الخارجية 
نفسه، انطوني بلينكن، إبان تواجده في المغرب في الفترة 

األخيرة . 
 ومن األشياء التي تدخل في منطق المؤتمر الحالي ، ما ورد  
 في     تدوينة له في     2021،    من  أن   »  الهجمات األخيرة بينت أن   
»  داعش  «   ما زالت تمثل تهديدا   وما زال بمقدورها استقطاب 
مجموعات قتالية  «  ،     ودعا إلى   »  ضرورة إدماج مبادرات مدنية 
لمعالجة التطرف وتأمين االستقرار في     المناطق المعنية  « .

 وهو نفسه قد وضع شعارا لزياراته األخيرة للرباط، هو    
»  التزام باالستقرار والرفاه  «   ذاكرا في     الوقت ذاته أن   »  التعاون 
العسكري     بين المغرب والواليات المتحدة   يعد من أهم مجاالت 

التعاون بين البلدين، وأن لهما نظرة مشتركة موحدة  «.

نجاح كبير »للقن�شلية 
المتنقلة« ل�شالح مغاربة 

فرن�شا بمدينة ران�ش
الجزائر: جبهة مناه�شة 
القمع تدين »الترهيب« 

ال�شائد في عدة قطاعات
فيدرالي� ال�شحة بالداخلة 

ينتقدون احتكار من�شب 
الم�ش�ؤولية لأكثر من 11 �شنة
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عبد الحميد  
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

االتحادر�سالة

مصطفى ُخَلاْل

في كل سنة تصدر تقارير تصنف مستويات تقُدم 
الدول: ديمقراطيتها، حقوق اإلنسان فيها، عدالتها، 
بل وحتى مستوى األخالق فيها. . .وفي كل تقرير 
وفي كل هذه العناصر  تتصدر الدول االسكندينافية 
القمة، وتحتل دول الجنوب آخر التصنيف. وهو ما 
يعني أن العمل من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
 ، الفاضلة  االجتماعية وسيادة األخالق  والعدالة 
أي االحترام التام للقوانين ومقتضيات وواجبات 

السلوك المدني، جميعها مطروحة للعمل من أجل 
تتصف  معركة  إنها  المجتمعات.  في  تسود  أن 

بالديمومة. 
إنه كلما طرح موضوع األخالق، طرحت عالقتها 

بالفرد وبالدولة.
ففي األخالق ما هو من صميم الذات، وفيها ما 

له رباط قوي بالدولة.
الفرنسية  اللغتين  في  )مفردها  القيم  تشكل 
تسمح  التي  المعايير  مجموع  )قيمة(  والعربية: 
لنا ب )الحكم( على منحى السلوك الفردي. وتتلخص 
وظائفها االجتماعية والحضارية في إقصاء )الشر( 
أجل  من  اإلنسان  يكافح  ومثلما  )الخير(.  وجلب 
تحصيل الخيرات المادية فإنه بالمثل يكافح أيضا 

من أجل سيادة قيم الخير...
َسَنَدها  أن  األخالقية  المسألة  يميز  ما  وأكثر 
ذاتية  ال يوجد في سلطة خارجية، بل في سلطة 
فنحن   . سنرى  كما  اأُلَسرية  الخلية  من  ُيَتَورَّثها 
هو  خارجي  كابح  إلى  نستند  القانون  مجال  في 

)السلطة السياسية( المخول لها الحفاظ على سالمة 
العالقات الغيرية، أي عالقة الفرد باألغيار، وهو ذا 
ما نسميه )القانون(، في حين أن السلطة الذاتية 
هي ما يتحكم في األخالق. في المجالين معا هناك 
دائما )واجب(. فالواجب في القانون تحميه السلطة 
)القبيلة أو الدولة(، أما الواجب في األخالق فيصدر 
- أو هكذا ُيْفَتَرض األمر – عن الذات الفردية التي 
تتم تنشئتها تربويا واجتماعيا على هذا الواجب 
األسرة هي  أن  يعني  ما  وهو  الصغر:  منذ صغر 
المشتل األول والرئيسي لرسوخ القيم األخالقية، 
ثم يليها في المقام الثاني المؤسسة التي تتفرع 
إلى كيانين اثنين: المؤسسة التعليمية باعتبارها 
مسؤولة عن تشكيل وعي األفراد، ومؤسسة الدولة 
باعتبارها حكما لممارسة الرقابة التي بدونها تسود 

الفوضى وطغيان القوي على الضعيف. 

بقية ص: 6

اأخالق الفرد واأخالق الدولة

الفاتح من ماي 
والأول من �ش�ال �شق�ط في اآخر الأنفا�ش لنه�شة بركان اأمام مازيمبي 

والرهان الأكبر على لقاء الع�دة ببركان

مصطفى المتوكل الساحلي 
إجراء حسابي  هو  الذي  النسيء،  إلغاء شهر  بسبب 
الموافقة  أزمنتها  في  القمرية  األشهر  تثبيت  لضمان 
لتسمياتها،  أصبحت كل سنة تتأخر سنويا بـ 11 يوما 
األربعة  الفصول  على  بــدورة  رمضان،  ومنها  لتتحرك، 
الشمسية مدتها حوالي 33عاما، فحضرنا، وهلل الحمد، 
عيد الفطر بالفاتح من شوال والذي سنه اإلسالم، وعيد 
اإلنسان  سنه  والــذي  ماي،  فاتح  العمال،  عيد   / الشغل 
بنضاالته وتضحياته واعترفت به دول وأصبح عيدا وعطلة 
رسمية ...فتزامن االحتفال باإلفطار بعد شهر من الصيام 
والطاعات والعبادات كأهم شهر روحي بقوة نزول القرآن 
فيه وباعتباره من أركان اإلسالم يتعلم فيه ويجدد الناس 
قدراتهم على االنضباط وإعادة تقييم األحداث والممارسات 

06والسلوكات وأعمال ونوايا السنة الماضية...

انتخاب الأخ ميارة ال�شيخ بالإجماع كاتبا 
06جه�يا للحزب بجهة العي�ن ال�شاقية الحمراء

�ش�ت�ا على لح�شن اآيت اإي�ش�، 
مر�شح التحاد ال�شتراكي، 
ب��شع )x( على رمز ال�ردة

وعدت  التي  التنظيمية،  الدينامية 
بها قيادة االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية، في المؤتمر الوطني الحادي عشر، على 
كل المستويات التنظيمية، وبعد استكمال انتخاب 
المكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني، واللجن 
هيكلة  بدأت  والمالية،  األخالقيات  في  الوظيفية 

الجهات الحزبية واألقاليم في الداخل والخارج.
والوطني،  منه  الحزبي  العام  الــرأي  يفت  لم 
مرحلة  بـــوادر  أن  واهتمام  بتقدير  يسجل  أن 
تاريخ حزب  بدأت في  قد  تنظيمية غير مسبوقة 
القوات الشعبية، وذاكرة المناضالت والمناضلين 
تسجل في هذا الباب أنها المرة األولى، التي تجد 
فيها قيادة الحزب على المستوى الوطني وعموم 
المناضالت والمناضلين أمام أجهزة جهوية، قد 
تم انتخابها ضمن نفس الجهد الجماعي إلنجاح 
المؤتمر الوطني، وتم تجديد أعضاء هذه الكتابات 
اختيار  فيها  تم  التي  الفترة  نفس  في  الجهوية، 
الكاتب األول والتصويت عليه من طرف المؤتمرين.
وهو ما سمح للقيادة الحالية أن تضمن انطالقة 
تنظيمية ودينامية نضالية مباشرة بعد المؤتمر، 
بالهياكل  الصلة  ذات  الخطوات  هذه  أن  والحال 
االتحاد  عمر  من  سابق  تاريخ  في  تتطلب  كانت 

شهورا، بل أعواما حتى يستكمل الحزب هياكله 
وإطاراته التنظيمية المنصوص عليها في القانون، 

بخصوص الجهات واألقاليم.
والوطني  االتــحــادي،  الــعــام  الـــرأي  ويسجل 
عموما، بارتياح، أن مناطقنا الجنوبية كانت من 
بين المناطق المبادرة إلى تفعيل قرارات الحزب في 
هذا السياق، وتفعيل محتويات المقررات التنظيمية 

التي تتعلق بها. 
وإذ يتقدم المناضالت والمناضلون بتحية تقدير 
خاصة إلى  االتحاديات واالتحاديين في الجنوب، 
يحيون عاليا المجهود المبذول في الخارج، كذلك، 
والسيما الخطوات التنظيمية في إسبانيا، حيث 
رسم التواجد االتحادي طريقه وبصم تاريخه في 

كل مراحل النضال االشتراكي الديموقراطي.
ويعتز االتحاديون واالتحاديات بالتواجد المكثف 
للحزب فوق التراب اإلسباني وقدرته على ضمان 
تواجد نضالي سياسي مسؤول، له ارتباط بالقضايا 
الوطنية، والدفاع عنها من جهة وعلى صلة بواقع 
المعيش اليومي للمهاجرين المغاربة فوق التراب 

اإلسباني من جهة ثانية.
وهي مناسبة شرط لكي يهيب االتحاد بأبنائه 
وبناته ألجل ترصيد ما تحقق لحد الساعة والحرص 

على مواصلة المجهود الذي خدم قضايا الوطن 
والمواطنين. 

وال شك أنهم سينطلقون، في ذلك، من قاعدة قوية 
وتراكم جيد، في هذا الباب، كان الكاتب األول قد 
ديناميته على مستويات عديدة  إلى إطالق  بادر 

وفي محافل مختلفة.
فقد كان حزبهم المبادر إلى التواصل مع الرفاق 
المطالب  مشروعية  عن  للدفاع  االشتراكيين، 
لطبيعة  المغربية  المقاربة  ومصداقية  المغربية 
العالقة بين البلدين، عندما توترت األجواء، كما 
كان الحزب مبادرا إلى الدفع بالتقارب والتفاهم 
حصول  عند  للبلدين  العليا  المصالح  وتغليب 
االنفراج في األزمة، ويسجل الرأي العام المغربي 
واإلسباني، على حد سواء، أن حزب القوات الشعبية 
كان األكثر حضورا، سواء في العالقات الرفاقية 
مع االشتراكيين اإلسبان، الذين يتموقعون منهم 
في التسيير أو الذين يحظون باالحترام من لدن 
رفاقهم في الحزب العمالي االشتراكي اإلسباني، 
أو في التواصل اإلعالمي للكاتب األول لالتحاد من 
خالل الدفاع عن مواقف المغرب، وعن روح التفاهم 
مع جارته الشمالية وخدمة تعاونهما االستراتيجي 
في كبريات الصحف والمواقع اإلسبانية ومخاطبة 

الرأي العام والفاعلين في سياستها...أو من خالل 
العمل على خلق جسور التعاون النيابي في مجلسي 
تحركات  خالل  من  واإلسباني،  المغربي  النواب 
المجهود  على  عالوة  االتحادي،  النيابي  الفريق 
وذراعــه  الحزب،  لشبيبة  والمتواصل  المثابر 
االتحادية«،  »الشبيبة  والحداثي،  الديموقراطي 
كما قد امتد التواجد االتحادي الشبيبي والحزبي، 
إلى مناطق التأثير التقليدية لإلشعاع اإلسباني، 
في أمريكا الالتينية، عبر منظمة ««مينا التينا«« 

االشتراكية...
التي  والتراكمات  الثوابت  بهذه  التذكير  إن 
كبير،  باعتزاز  واالتحاديون،  االتحاديات  قدمها 
وبكل طواعية وإخالص، خدمة لبالدهم وقضاياها 
تجعلهم في مقدمة المدافعين عن مصلحة وطنهم 
وتجعل انشغالهم األكبر واهتمامهم األعلى منصبا 
على القضايا التي تنفع الوطن والمواطنين، وهم 
في ذلك لن يدخروا جهدا ولن تلهيهم حمالت وال 
معارك وهمية وال تفاهات يخجل منها كل ذي عقل 

رصين وكل ذي وطنية صادقة...

»االحتاد االشتراكي«

ما ينفع ال�طن والحزب: انطالق دينامية 
تنظيمية غير م�شب�قة  في الداخل والخارج...

لهيب اأ�شعار النفط يرفع م�شتريات الغازوال في المغرب بـ 87.3 %
واردات الطاقة قفزت اإلى 28 

مليار درهم وفات�رة الغذاء 
فاقت 20 مليار درهم
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انطلقت

املغرب أصبح له 
وزن دولي خاص يف 
ترتيب األجندة 
الدولية يف احلرب 
على اإلرهاب، 
وهو أمر تأتى له 
بالفعالية والنجاعة 
والقدرة على تأهيل 
األداة املخول لها 
ذلك، ونقصد بها 
جهازه األمني 
واالستخباراتي

Al Ittihad Al Ichtiraki

حتذير مل�ستخدمي 
»غوغل كروم«.. 

30 ثغرة �أمنية 
وتهديد خطري

 

والتكنولوجيا  اإلنترنت  شركة  حذرت 
مليارات  »غوغل«،  العمالقة  األميركية 
املتصفح  يستعملون  الذين  املستخدمني 
تعرض  األخير  أن  من  كرومس،  »غوغل 

لالختراق من طرف قراصنة اإلنترنت.
فقد كشف عمالق محركات البحث عن 30 
ثغرة أمنية جديدة في املتصفح الشهير، من 
على  كبيرا  خطرا  تمثل  تهديدات   7 بينها 

املستخدمني، وفق ما نقلته »ديلي ميل« .
كما أشارت الشركة إلى العمل على إصدار 
الثغرات  ملعالجة  املقبلة  األيام  في  تحديث 
أنظمة  مستخدمي  على  تؤثر  التي  األمنية، 
أس«،  أو  و»ماك  »ويندوز«،  التشغيل 

و»لينكس« .
التي  الجهة  هي  من  الواضح  من  وليس 
أمن  كان  إذا  وما  االختراق،  وراء  تقف 

املستخدمني تعرض للخطر.
مزيدا  تكشف  لن  إنها  »غوغل«  وقالت 
حتى  األمني،  االختراق  حول  التفاصيل  من 
غالبية  إلى  بالنسبة  العيوب  إصالح  يتم 

املستخدمني.
هذا ويمكن للمستخدمني تحديث املتصفح 
املتصفح  لكن  اإلعدادات،  خالل  من  يدويا 
»غوغل كروم« سيجري تحديثه تلقائيا خالل 

األيام املقبلة.

من حفل جمع 
�لتربعات 

ل�سالح معهد 
�لأزياء 

فى متحف 
مرتوبوليتان

Metro�  كشف مسؤرولو متحف
politan إنهم جمعوا تبرعات 

من حفل ميت جاال 2022 وصلت 
إلى 17.4 مليون دوالر، وهو 

 Fox رقم قياسى، وحسب موقع
News، أقيم الحفل السنوى 
لجمع التبرعات  فى مدينة 

نيويورك هذا العام، كما هو 
معتاد، وهذه هى املرة األولى 

التى يعقد فيها الحفل فى موعده 
املحدد بعد ما يقرب من عامني من 

توقف بسبب جائحة كورونا.
وُينظم الحفل لجمع التبرعات 

لصالح معهد األزياء فى متحف 
متروبوليتان، وتبلغ أسعار 

تذاكره املخصصة للمدعوين فقط 
ما يزيد على 35 ألف دوالر.

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

طائرة ركاب تعود �أدر�جها 
ول تكمل رحلتها بعد 

�كت�ساف عدم تاأهيل �لطيار
أتالنتيك“  ”فيرجن  تابعة لشركة  عادت طائرة 
في  كينيدي  جون  مطار  إلى  متجهة  البريطانية 
أن  بعد  لندن؛  في  ”هيثرو“  مطار  إلى  نيويورك 
الطيران  اختبار  يكمل  لم  األول  الطيار  أن  تبني 

النهائي لشركة الطيران.
لشبكة  الطيران  شركة  باسم  متحدث  وقال 
األمريكية، الجمعة، إن الطائرة في  ”سي أن أن“ 
الرحلة ”VS3“ عادت إلى لندن بعد 40 دقيقة من 

إقالعها؛ بسبب ظهور خطأ في القائمة.
وأشار إلى أن الضابط األول انضم إلى الشركة 
الطيران  للوائح  2017 وهو مؤهل وفًقا  في عام 
في بريطانيا، لكنه بحاجة إلكمال رحلة ”التقييم 

النهائي“ الداخلية لشركة الطيران.
قبطان  أن  أتالنتيك“  ”فيرجن  وأوضحت 
ويعمل مع  ”بخبرة عالية“  الطائرة، الذي يتمتع 
يكن  لم  عاًما،   17 من  أكثر  منذ  أتالنتيك  فيرجن 
وتم  الشركة،  من  املعني“  املدرب  ”وضع  لديه 

استبدال الضابط األول بطيار جديد.
وقالت الشركة إن كال الطيارين كانا مرخصني 
يخالف  ولم  الطائرة،  لتشغيل  بالكامل  ومؤهلني 

االقتران لوائح الطيران أو السالمة.

�كت�ساف »جبال من �ل�سكر« 
خمباأة يف �ملحيط!

على  األمواج  تحت  املختبئ  املحيط  يحتوي 
احتياطيات هائلة من السكر لم نكن على علم بها، 

وفقا لبحث جديد.
البحرية  األعشاب  مروج  أن  العلماء  واكتشف 
في قاع املحيط يمكن أن تخزن كميات هائلة من 
تخزين  على  كبيرة  آثار  وهناك   � الحلوة  املواد 

الكربون وتغير املناخ.
)املكون  سكروز  شكل  على  السكر  ويأتي 
ويتم  املطبخ(،  في  املستخدم  للسكر  الرئيسي 
التربة تحتها،  إلى  البحرية  إطالقه من األعشاب 

وهي منطقة تتأثر مباشرة بالجذور. 
وهذا يعني أن تركيزات السكر في قاع البحر 

أعلى بنحو 80 مرة مما كانت عليه في املعتاد.
العالم،  أنحاء  في جميع  البحث،  فريق  ويقول 
يمكن أن تحتوي األعشاب البحرية على ما يصل 
إلى 1.3 مليون طن من السكروز. وبعبارة أخرى، 
هذا يكفي لحوالي 32 مليار علبة كوكاكوال، لذلك 

نحن نتحدث عن اكتشاف كبير للسكر املخفي.

يرة
ألخ
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ن�سف طن كوكايني يف م�سنع 
»ن�سربي�سو« �ل�سهري للقهوة ب�سوي�سر�

أّنها  الخميس،  أمس  السويسرية  الشرطة  أعلنت 
الكوكايني  مادة  من  كيلوغرام   500 من  أكثر  ضبطت 
تابع  إلى مصنع  النب وصلت  داخل شحنة من حبوب 

لـ“نسبريسو“.
للمصنع  تابعني  عماال  أّن  إلى  الشرطة  وأشارت 
الواقع في رومون في كانتون فريبورغ غرب سويسرا 
مسحوق  على  بعثورهم  اإلثنني  السلطات  أعلموا 
أبيض غامض داخل أكياس حبوب النب، حسبما أفادت 

”فرانس برس“.
أّن املوظفني في املصنع  وأوضحت شرطة فريبورغ 
السويسرية العمالقة لألغذية  اململوك لشركة ”نستلة“ 
”عثروا على مادة بيضاء غير محدد نوعها عندما كانوا 

يفرغون أكياسا تحوي حبوب بن طازجة“.
هي  عليها  ُعثر  التي  ”املادة  أّن  التحليل  وبّين 

الكوكايني“.
شحنات  خمس  تفتيش  ”عملية  إّن  الشرطة  وقالت 
”ُنقلت إلى املصنع عبر القطار في اليوم نفسه أسفرت 

عن ضبط أكثر من 500 كيلوغرام من هذا املخدر“.
وأشارت إلى أّنها شددت الرقابة األمنية في محيط 
كذلك  فيها  شاركت  التي  الضبط  عملية  أثناء  املصنع 

وحدة تابعة للجمارك.
وشددت الشرطة على أّن ”كمية الكوكايني لم تلّوث 

اإلنتاج التابع للمصنع“.
أّن  إلى  خلص  األولي  ”التحقيق  أّن  إلى  ولفتت 
الشحنة أتت من البرازيل“، مضيفة أّن ”كمية الكوكايني 
وأّن  املئة،  في  الثمانني  تفوق  بنسبة  نقية  املضبوطة 
قيمتها ُتقّدر بأكثر من خمسني مليون فرنك سويسري 

)51 مليون دوالر(“.
وأشارت إلى أّن ”الكوكايني املضبوط يبدو أّنه كان 

متجها نحو السوق األوروبية“.
 ،2019 العام  نشر  تقريرا متخصصا  أن  إلى  يشار 
أشار إلى أن تجارة الكوكايني في سويسرا تبلغ سنويا 
مليون   330( سويسري  فرنك  مليون   330 حوالي 

دوالر(.
السويسري،  وبحسب ما نقل موقع ”سويس إنفو“ 
آنذاك،  واإلدمان  املخدرات  لرصد  األوروبي  املركز  عن 
غالن،  سانت  )زيورخ،  هي  سويسرية  مدن   5” فإن 
جنيف، بازل، برن( جاءت ضمن املراكز العشرة األولى 

من حيث تعاطي الكوكايني في أوروبا“.
”إدمان  الوطني  البحوث  مركز  أكد  جهته،  من 
من  أطنان   5 حوالي  تعاطي  ”يتم  أنه  سويسرا“، 

الكوكايني كل عام في سويسرا“.
من  أساس  بشكل  يأتي  ”الكوكايني  أن  املركز  وبني 
شبكات غرب أفريقيا، في حني تقوم مجموعات ألبانية 
وتتراوح  سويسرا،  في  وبيعه  الهيروين  باستيراد 

الكمية املتداولة بني 1.8 و2.5 طن في السنة“.
وأوضح أنه ”في كل عام تصل أعداد الوفيات بسبب 
مشاكل لها عالقة إما بتعاطي املخدرات أو بلعب القمار 
املادية  التكاليف  وتقّدر  وفاة  ألف   11 من  أكثر  إلى 

بحوالي 14 مليار فرنك سويسري“

�لعلماء يحددون �أ�سد موجات �حلر �مل�سجلة على �لإطالق!
حدد علماء أشد موجات الحر التي تم تسجيلها 
أن  دون  بعضها  مر  والتي  العالم،  مستوى  على 

يالحظها أحد تقريبا عندما حدثت قبل عقود.
أشد  كانت  بريستول،  جامعة  لخبراء  ووفقا 
آسيا  في جنوب شرق  اإلطالق  على  الحر  موجات 

في أبريل 1998.
غرب  في  الحر  موجة  كانت  نفسه،  الوقت  وفي 
موجات  سادس  املاضي  الصيف  الشمالية  أمريكا 
أمريكا  في  الحر  موجة  وشهدت  شديدة.  حر 
الشمالية العام املاضي ارتفاعا قياسيا في كندا بلغ 
في  مئوية(  درجة   49.6( فهرنهايت  درجة   121.3

ليتون، كولومبيا البريطانية، في 29 يونيو.
تحسب  طريقة  الخبراء  استخدم  أبحاثهم،  وفي 
بدرجات  الشديدة  الحرارة  موجات  ارتباط  مدى 
قراءات  كانت  حيث  فقط  وليس  املحلية،  الحرارة 
من  الدراسة،  ملعدي  ووفقا  األعلى.  هي  الزئبق 
املتوقع أن تزداد سخونة موجات الحر في املستقبل 
مع تفاقم تغير املناخ. وفي وقت سابق من هذا العام، 
الحارة  املوجة  عتبة  الجوية  األرصاد  مكتب  زاد 
املستويات  ألن  نظرا  إنجليزية،  مقاطعات  لثماني 

مصممة لتكون مرتبطة باملناخ الحالي.
وقال كبير الباحثني وعالم املناخ الدكتور فيكي 
طومسون من جامعة بريستول: »لقد صدمت موجة 
العالم«.  املتحدة  الحر األخيرة في كندا والواليات 
في  التطرف  بعض  وجود  أظهرنا  فقد  ذلك،  ومع 
العقود القليلة املاضية. وباستخدام نماذج املناخ، 
نجد أيضا أن أحداث الحرارة الشديدة من املرجح 
أن تزداد من حيث الحجم خالل القرن املقبل � بنفس 

معدل متوسط   درجة الحرارة املحلية«.
وكانت املوجة الحارة في غرب أمريكا الشمالية 
2021 أكثر األحداث الجوية فتكا في كندا  في عام 
على اإلطالق، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى. كما 
أدت حرائق الغابات املستعرة املصاحبة إلى أضرار 
املحاصيل وفقدان  التحتية  للبنية  النطاق   واسعة 
بالنسبة للدراسة، وصنف الباحثون موجات الحر 
الذي  املكان  في  املحلية  الحرارة  لدرجة  بالنسبة 
حدثت فيه، على أساس أن األحداث حتى اآلن خارج 
تقلباتها الطبيعية يمكن القول إنها أكثر »تطرفا«.

وأظهرت النتائج أن املراكز الثالثة األكثر سخونة 
على اإلطالق كانت في جنوب شرق آسيا في أبريل 
وجنوب   1985 نوفمبر  في  والبرازيل   ،1998

الواليات املتحدة في يوليو 1980.
 91  ،1998 أبريل  في  آسيا  شرق  جنوب  وبلغ 
درجة فهرنهايت )32.8 درجة مئوية(، بينما بلغت 
 97.7 عند  ذروتها   1985 نوفمبر  في  البرازيل 
وجنوب  مئوية(  درجة   36.5( فهرنهايت  درجة 

الواليات املتحدة في يوليو 1980 بلغ 101.1 درجة 
فهرنهايت )38.4 درجة مئوية(.

في  آسيا  شرق  جنوب  أن  من  الرغم  على  لذلك، 
أبريل 1998 لم يسجل ارتفاعا في قراءات الزئبق، 
خارج  لكونه  نظرا  تطرفا«  »األكثر  كان  أنه  إال 
التباين املحلي كمؤشر على الضرر املحتمل الناجم.
ومن املهم تقييم شدة موجات الحرارة من حيث 
البشر  من  كال  ألن  املحلية  الحرارة  درجات  تقلب 

والنظام البيئي الطبيعي سيتكيفون مع ذلك.
ففي املناطق التي يوجد فيها تباين أقل، قد يكون 
للحد األقصى املطلق األصغر تأثيرات ضارة أكثر. 

وأشارت النمذجة إلى أن مستويات شدة املوجة 
درجات  مع  تماشيا  ترتفع  أن  املقرر  من  الحارة 
أن  من  الرغم  وعلى  املتزايدة.  العاملية  الحرارة 
درجات الحرارة املحلية األعلى ال تسبب بالضرورة 

أكبر التأثيرات، إال أنها غالبا ما تكون مرتبطة.
 Science في  اليوم  الجديدة  النتائج  ونشرت 

.Advances

لإنرتنت �أكرث �أمانا.. حماولت لدعم ت�سجيل �لدخول بدون كلمة مرور
تضافرت جهود شركات ”أبل“ و“مايكروسوفت“ 
لتوسيع نطاق الدعم لعمليات تسجيل  و“غوغل“ 
املحمولة  األجهزة  عبر  مرور  كلمة  بدون  الدخول 
وسطح املكتب واملتصفحات؛ بهدف جعل اإلنترنت 

أكثر أماًنا وقابال لالستخدام للجميع.
الدعم  نطاق  توسيع  الثالث  الشركات  وأعلنت 
ملعيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور من تحالف 
World Wide Web Consor�“و  “FIDO”

.“tium
وسيتمكن املستخدم قريًبا من استخدام هاتفه 
أو  التطبيقات  أحد  إلى  الدخول  لتسجيل  الذكي 
عن  النظر  بصرف  قريب،  جهاز  على  ويب  موقع 

نظام التشغيل أو املتصفح الذي يستخدمه.
اليوم  مشترك،  بيان  في  الشركات،  وقالت 
الخميس، إن املستخدم سيستعني بنفس اإلجراء 
الذي يقوم به عدة مرات كل يوم إللغاء قفل هاتفه 
مسح  أو  إصبعه  بصمة  من  التحقق  مثل  الذكي، 

الوجه أو رقم التعريف الشخصي للجهاز.
وأضاف البيان أن املستخدمني سيتمكنون أيًضا 
تسجيل  اعتماد  بيانات  إلى  تلقائًيا  الوصول  من 
عبر  املرور“  ”مفاتيح  أو   “FiDO” إلى  الدخول 
أجهزة متعددة، بما في ذلك األجهزة الجديدة، دون 

الحاجة إلى إعادة تسجيل كل حساب.
اتحاد صناعي مفتوح  هو   “FIDO” وتحالف 
2013؛  تم إطالقه في شهر شباط/فبراير من عام 
التي  املصادقة  معايير  وتعزيز  تطوير  بهدف 
لألشخاص  املفرط  االعتماد  تقليل  في  ”تساعد 

حول العالم على كلمات املرور“.
وُتعرف كلمات املرور التقليدية بأنها غير آمنة 
املصادقة  ُتعد  بينما  بسهولة،  تخمينها  ويمكن 
أكبر  من  واحدة  فقط  املرور  كلمة  باستخدام 

مشكالت األمان على الويب.
مرهقة  املرور  كلمات  من  العديد  إدارة  أن  كما 
إعادة استخدام  إلى  للمستهلكني، ما يؤدي غالًبا 

نفس الكلمات عبر مختلف الخدمات.
والتقنيات  املرور  كلمات  مديرو  يقدم  وبينما 
متعددة العوامل تحسينات تدريجية، تعمل ”أبل“ 
تقنية  إلنشاء  مًعا  و“غوغل“  و“ميكروسوفت“ 

تسجيل دخول تكون أكثر مالءمة وأماًنا.
طويلة  فترة  منذ  الثالث  الشركات  دعم  ورغم 
معيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، إال أنه ال 
الدخول  املستخدمون مجبرين على تسجيل  يزال 
إلى كل موقع ويب أو تطبيق مع كل جهاز قبل أن 

يتمكنوا من استخدام ”ميزة بدون كلمة مرور“.

العام  مدار  على  الثالث  الشركات  وستنفذ 
مرور  كلمة  بدون  الدخول  تسجيل  معايير  املقبل 
عبر أنظمة تشغيلها ومتصفحاتها   “FIDO” في
و“سفاري“،   “mac OS” وهي  الرئيسية، 
و“ويندوز“  كروم“،  و“غوغل  و“أندرويد“ 
تسجيل  من  املستخدمون  وسيتمكن  و“إيدج“.  
”غوغل كروم“، الذي يعمل  الدخول على متصفح 
ويندوز“،  ”ميكروسوفت  تشغيل  نظام  على 
باستخدام مفتاح مرور على جهاز ”أبل“، ما يجعل 
األمر أكثر صعوبة على املتسللني لخرق تفاصيل 
الدخول  تسجيل  ألن  ُبعد؛  عن  الدخول  تسجيل 

يتطلب الوصول إلى جهاز مادي )ملموس(.
وقال كيرت نايت، كبير مديري تسويق منتجات 
املنصات في شركة ”أبل“: ”نعمل على إيجاد طرق 
حماية  توفر  أماًنا  أكثر  الدخول  لتسجيل  جديدة 
كلمات  في  الضعف  نقاط  على  وتقضي  أفضل 

املرور.“
بإعداد  اللتزامنا  أساسي  أمر  ”هذا  وأضاف: 
وتجربة  األمان  درجات  أقصى  توفر  منتجات 
على  الحفاظ  بهدف  ذلك  وكل  شفافة،  مستخدم 
أن  على  مشدًدا  وتجربتهم“،  املستخدمني  أمن 

”املعلومات الشخصية آمنة للغاية“.


