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وفاة 23 من املهاجرين خالل محاولة اقتحام السياج احلدودي مع مليلية احملتلة

رئي�س الحك�مة االإ�شبانية يحمل  م�ش�ؤولية االقتحام لـ«المافيات التي تتاجر بالب�شر«
اإ�شابة 140 من الق�ات العم�مية المغربية، من بينهم 5 اإ�شابات خطيرة؛ 

واإ�شابة 76 من المقتحمين، من بينهم 13 اإ�شابة بليغة

أصعب تمرين قد يعترضك في تسجيل مآسي القارة هو أن 
تكون مضطرا إلى تعطيل العاطفة لكي تكتب بدون انفعال عن 
الفاجعة. وأن تخرج المأساة من سجلها االنفعالي وتضعها 
في قاموس البحث البارد والحارق وتجاور القسوة التي تحيط 

دوما بالتحليل الموضوعي البارد!
قياميا، والجثث واألحياء واآلهات ال تسعف  المشهد  كان 
في تحييد األعصاب لتلقي ما قد يوحي به العقل والسياسة 

والنصوص...
يقيم  حيثما  أن��ه  التحليل،  عموم  وف��ي  األص��ل،  من  ن��درك 
والبسطاء  الفقراء  يغادرها  واإلرهاب جنَّته،  واالنقالب  الفقر 
والمواطنون..  يرافقهم ضحايا المافيات العاملة في االتجار 
الرخاء المزيف وسادة االحتيال على  في البشر وباعة ذهب 

يأس الناس! 
يذكرنا المهاجرون، العابرون على سراط غير مستقيم بين 
تراب إفريقيا وأحالم أوروبا، أن الجنة توجد في الشمال، وأنها 

ال تزال مسيجة، ومحاطة بالحراس والسياسات...
تذكرنا بأن الهجرة حرب، ليس األفارقة أعداء فيها، بل هو 
الواقع المر في القارة وال األعداء فيها هم األفارقة العزل، بل 

الغضب المخلوط بالحلم الغابر في أعماقهم.
جاءت لتذكرنا بأن المعضلة ليست في وجود سوء فهم بين 

جارين، وأن األمر أكبر.
لو قدر لألحداث أن تحدث إبان القطيعة بيننا وبين مدريد، 
لكان هناك من يتهمنا بأننا استعملنا سالح البشرية المخصب 
في إفريقيا وأن المغرب يستعمل المهاجرين لمعاقبة إسبانيا.. 
ومن الواقعي أن ينتبه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أن المأساة 
وليدة مافيات وأننا كلنا شركاء في مواجهتها، ويعطي بذلك 
األسباب والمسؤولين عنها.. باسم بالده وباسم أوروبا وباسم 
الشراكة في موضوع ما زال داميا وسيظل، بدون معالجة أعمق...
الحادثة تقول إن المعضلة أعمق بكثير مما وقع وقد يقع: 
إن الهجرة هي أكبر المعضالت بيننا وبين االتحاد األوروبي..

جاءت لتذكرنا أننا أحسن من يفهم مخطط األحياء منا والقتلى 
الذين قضوا في الفاجعة:

جاءت أحداث مليلية لتذكرنا بأن المأساة المتعلقة بالباحثين 
عن فردوس أوروبا، تشبه الحرب، وهي ال حرب،  تشبه الحج 

وهي دونه وتشبه االنتحار وهي بدون مخططه ونواياه..
في الحرب التي تخوضها قوات حفظ األمن، مواجهة غير 
متكافئة بين المندفعين الذين يحضهم اليأس على المجازفة، 

وال شيء أمامهم سوى البحر واألسالك...
تذكرنا بأن الجنة في القرن الواحد والعشرين بالنسبة ألفارقة 
التشاد والسينغال والسودان، الهاربين من الحرب واالنفصال 
والمجاعات أو اإلرهابيين والهاربين من يأسهم، هذه الجنة 
محاطة باألسالك الشائكة وبمخاوف األغنياء في الشمال والدول 

الحالمة بالغاز وحده وبالرأسمال...
مع  محدودا  ال  سخاء  لنفسها  تكتشف  أوروب��ا  أن  تذكرنا 
المهاجرين الذين يركبون سياراتها ويتكلمون لغاتها ويربون 
حيواناتها األليفة، وتحب األوكرانيات واألوكرانيين . هي نفسها 
القارة العجوز التي تتبرم من وجود شبان وشابات في عمر 
األبنوس والسفاري !هوالء الذين يعتبرهم المغرب «المشترك 
االفرو أوروبي في تقاطع   التعليم والثقافة والتكوين المهني 

والتنقل والهجرة »....
جاءت الحادثة لتذكرنا بأن المغرب يدفع ضريبة من دم أبنائه 
ويحرس  يحرسنا  كان  الحدود،  على  منهم  واحد  سقط  كلما 
أو  مساعدة  قوات  أو  سلطة  رجل  دم  أريق  وكلما  الجيران، 
عنصر أمن..  وبدون الميل إلى المنظور أو المقاربة األمنية 
تليق  التي  الوصفة  أن  ذلك  من  أكثر  والحصرية..بل  البحتة 
في رسالة  ورد  كما  الهجرة،  ترى  التي  الفاجعات هي  بوقف 
الملك إلى القمة األوروبية اإلفريقية في فبراير الماضي، »ال 
بصفتها تحديا فحسب، بل باعتبارها مصدرا هائال للفرص«.

يليق  مدخال  الهجرة  في  اإلفريقية  ريادته  كانت  هنا،  ومن 
بوقف الفاجعة عبر »تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا 
الموضوع«. وتلك هي رسالة المرصد اإلفريقي للهجرة، الذي 
أنشئ بمبادرة من ملكنا، والتي قالت عنه رسالته بأنها »تتمثل 
الهجرة،  حول  الموضوعية  والمعطيات  البيانات  توفير  في 
إفريقيا  من  كل  مصالح  بين  والتوفيق  الحقائق،  وتوضيح 
وأوروبا في حال تعارضها، وإحالل منطق العالقة العضوية 
بين تنقل األشخاص والتنمية، محل المنظور األمني الصرف«.
جاءت الحادثة لتذكرنا بأن الحج صيغة أخرى في وصف ما 
وقع من تدافع، في الهواء الطلق، للمناكب واألجساد والصدور 
نحو  الحاسمة  الرحلة  هذه  في  مقدس  هو  ما  وأن  والركب.. 
الجهات  أركان  بين  التنقل  وفي  الحلم  في  الحق  هو  الموت: 

األربع للكرة األرضية..
الذي يفكر في األمور فوق سراط غير مستقيم ويندفع  إن 
يكاد يكون قد وضع حبال  البسيطة بين ممرين،  الفجوة  في 
يتدلى منه.. واالنتحار كلمة قاسية وال يمكن أن نفكر فيه، بدون 
عواقب أخالقية علينا نحن ، قبل  الذهاب بعيدا في الحديث 

عن المجازفة. 
وما  البسيطة  المراكب  وركوب  الموج  ركوب  يشبه  لكنه  
يصلنا من صور المشهد العبثي في تسلق األسالك والمرور 

بينها والوقوع على الضفة األخرى .. من الحياة!
لقد اجتهدت العبارات كثيرا في وصف الجرح وإعطائه بالغاته 
العميقة التي تتحرك في الوجدان، لكن اللغة ستتطلب االجتهاد 
في الوصف مرات عديدة ما دامت األحالم لم تجد طريقها إلى 
إفريقيا  بين  اليوم  الحضاري  الفهم  سوء  يتبدد  ولم  الواقع 

06وأوروبا حول المهاجرين...
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ماأ�شاة مليلية:
ما بين 

الحرب 
والحج 

واالنتحار

نوفل البعمري 
تنعقد هذه األيام األلعاب المتوسطية بمدينة وهران ، 
التي شهدت عدة أحداث تعكس حالة التمايز التي تشهدها 
الجزائر في العالقة مع كل ما هو مغربي، وتؤكد ما كنا 
نذهب إليه من ضرورة التمييز بين الشعب الجزائري 
وبين النظام العسكري، بين ما يعبر عنه عامة الشعب 
من  يصدر  وما  للمغرب  واحترام  تقدير  من  الجزائري 
عداء من طرف هذا النظام تجاه المغرب وتجاه كل ما 
التي  الفصام  حالة  من  واحدة  إنها  بقضاياه،  يتعلق 
توجد عليها الجزائر، فصام أظهر القطيعة الموجودة 
بين النظام العسكري والشعب الجزائري، وكون العسكر 
في المواقف التي تصدر عنهم ضد المغرب ال تعبر عما 
يريده الشعب الجزائري، وهي حالة تنسحب ليس فقط 
أيضا  الجزائري  الداخل  على  بل  المالحظة  هذه  على 

حيث يطمح الشعب إلى تغيير سلمي، جذري للنظام. 

حالة  تعكس  التي  المظاهر  بعض  تعداد  ويمكن 
االنفصام بين الشعب والعسكر في مايلي:

في الوقت الذي استقبل مواطنون جزائريون الوفد 
المغربي بالمطار بالزغاريت والتحية األخوية كعربون 
حب وفاء، عمد العسكر إلى احتجاز صحفيين مغاربة 
في فضيحة دولية كشف دواعيها المدعو حفيظ دراجي 
الذي اتهمهم بأنهم جواسيس وعمالء، وهو الذي كان 

ضيفا قبل سنوات على بعضهم في المغرب. 
في الوقت الذي استمر الهجوم اإلعالمي الجزائري 
على المغرب في مختلف قنواتهم، كان االفتتاح الرسمي 
لأللعاب بصوت صحفي جزائري، وهو يحتفي بالوفد 
لتلك  تحد  في  التلفزي  النقل  أثناء  الرياضي  المغربي 

القنوات ولما تبثه من سموم. 
في الوقت الذي قرر فيه النظام الجزائري قطع عالقته 
مع المغرب ووقف الطيران الجوي بين البلدين بقرار 
صادر من العسكر، كان قرار المغرب المشاركة الكاملة في 
هذه األلعاب رغم القطيعة الموجودة بين البلدين بقرار 
جزائري صادر من الجنراالت، ورغم أن هناك دوال خفضت 

من أفراد وفدها المشارك في هذه األلعاب. 
حكمة  تعكس  الجزائر  من  نتابعها  التي  المشاهد 
الموقف المغربي الذي ظل يميز بين النظام والشعب، 
داخل  لقراراته  شرعية  أال  ثبت  نظام  اختيارات  بين 
الشعب الجزائري، الذي يبدو أنه لم يتأثر بكل الدعاية 

التي يتعرض لها، وكل الشحن الذي يتم القيام به ضد 
المغرب، بل وفي ظل هذه األجواء المشحونة بين البلدين 
بسبب مواقف النظام الجزائري حافظ الشعب الجزائري 
على حبه للمغرب، وهو نفس الحب الذي يشعر به كل 
الجزائريين عند قدومهم لبلدهم المغرب من بينهم مثال 
العبو منتخب »محاربي الصحراء« الذين يقضون عطلتهم 
بمراكش رغم ما تعرضوا له من هجوم إعالم شنقريحة. 
لقد كان المغرب حكيما وهو يمد يده للشعب الجزائري 
ويراهن عليه وعلى المستقبل، هذا المستقبل الذي لن 
يكون إال مشتركا حيث تقول الشعوب كلمتها وتنتصر 

لوحدته. 
حكمة المغرب المستمرة ليست وليدة اليوم بل هي 
جزء من استراتيجيته الداخلية والخارجية التي تجلت 
حتى في أحلك لحظات العالقة التي جمعته بالجزائر، 
ال ننسى مواقف الحسن الثاني، رحمة اهلل عليه، وهو 
يعمل على تفادي أي اصطدام مع الجارة، وحكمة أيضا 
تتجلى في خطب الملك محمد السادس التي تميز جيدا 
ود  بكل  وتتوجه  والجنراالت،  الجزائري  الشعب  بين 
للشعب الجزائري، خطب تعكس وعيا ملكيًا بأهمية أن 
تظل الشعوب بعيدة عن الصراع الذي افتعله العسكر، 
وهو صراع سينتهي ال محالة باندحار المتسببين فيه 
مهما طال الزمن، وبانتصار إرادة الشعبين في التكامل 

االقتصادي، والوحدة وبناء مغرب كبير قوي. 

من االألعاب المت��شطية ب�هران 

االتحاد اال�شتراكي 
الح�شن االأكبر

لكل المغاربة

عبد السالم المساوي

لشكر  إدري��س  األول  الكاتب  كلمة  في  ج��اء 
تأسيس  على  سنة  ستين  م��رور  احتفالية  في 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية تلبية لنداء 
المصالحة واالنفتاح )إن التاريخ االتحادي ليس 
ملكا لالتحاديين وحدهم، بل يشكل جزءا من تاريخ 
األمة، وجذرا من جذور المنظومة المغربية التي 
جمعت ذات يوم من سنة 1943، المغفور له محمد 
الخامس ومجموعة من الوطنيين الممثلين للحركة 
الوطنية . ولذلك نؤكد أن اإلرث الوطني ما زال 
مرجعا بالنسبة لنا بوصفه رافدا من روافد الحركة 
الوطنية. وأن كل من يتخيل أن تلك الشجرة التي 

أعطت االستقالل لم تعد تثمر، خاطئ كليا. 

تفا�شيل محنة 9 �شحافيين مغاربة باأر�س الجزائر
الجمعية المغربية لحق�ق االن�شان تنهي م�ؤتمرها وغالي: نلتزم مع الق�ى الديمقراطية

مفاو�شات بين المغرب و�شندوق النقد الدولي من اأجل فتح خط جديد لل�شي�لة وال�قاية
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يف   الندوة الوطنية حول »الشبيبة االحتادية ورهان الرقمنة« 
عبد اهلل ال�شيبري: نريد لم�ؤتمرنا ال�طني 9 اأن يك�ن منفتحا على الجميع في اإعداده
احمد الدافري:  نجاح العملية الت�ا�شلية رهين بم�شداقية ن�عية الخطاب الم�ش�ق رقميا

عبد الكبير الركاكنة: التح�ل الرقمي الذي عرفه الم�شرح وال�شينما بفعل جائحة ك�رونا
محمد الرامي: ال�شبيبة خبرت الف�شاء الرقمي في حياتها االجتماعية وعملها ال�شيا�شي

محمد لغرو�س:  كل و�شيلة اإعالمية واإخبارية، لها اأهميتها وال  تلغي و�شائل اإعالمية اأخرى

المغاربة يدفع�ن 217 ملي�ن درهم لت�شيير وزارة ال�شياحة 
ت�شرف على ال�شيارات والتنقالت واالأنترنيت والحرا�شة
03
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العلماء يخططون ملكافحة تغري املناخ 
باإن�شاء درع بني الأر�س وال�شم�س..

يتسبب تغير املناخ في حدوث حاالت جفاف متكررة وشديدة، 
وعواصف، وموجات حر، وارتفاع مستويات سطح البحر، 

وذوبان األنهار الجليدية، وإليقاف هذا الدمار، يقترح باحثو 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا »فقاعات الفضاء« لحماية 

األرض من أشعة الشمس ملكافحة الدمار، وهو عبرة عن درع 
بني األرض والشمس.

ستتميز  البريطانية،  ميل«  »ديلى  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
منظمة  للنفخ،  قابلة  بفقاعات  هذه  الجيولوجية  الهندسة  فكرة 
بشكل دائري بحجم البرازيل، والتي ستقع بني األرض والشمس، 

مما يمنع اإلشعاع من ضرب كوكبنا.
الرقيقة  األغشية  كرات  تضخيم  أن  »نعتقد  العلماء،  وقال 
مثل   - متجانسة  منصهرة  مادة  من  الفضاء  في  مباشرة 
الُسمك الذي يكسر طيًفا  التباين في  السيليكون يمكن أن يوفر 

موجًيا أوسع«.
وعلى الرغم من أن هذا الدرع يمكن أن يقلل من كمية اإلشعاع 
التي تضرب األرض، فإن املشاركني في العمل يؤكدون أن االبتكار 
وليس  املناخ  تغير  ملكافحة  الحالية  الجهود  لتكملة  مصمم 

استبدالها.
كم أنه وفًقا للفريق في مختبر Senseable City Lab التابع 
في  الفقاعات  اختبار  تم  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس  ملعهد 
استخدامها  يمكن  أنه  يعتقدون  التي  الخارجي  الفضاء  ظروف 

يوًما ما لتحريف اإلشعاع الشمسي.

بيون�شيه تطرح اآخر 
�شورها مع  اأغنيتها 

 Break My Soul
من األبومها اجلديد 
طرحت املغنية العاملية بيونسيه أحدث 

صورها مع أغنيتها الجديدة بعنوان بعنوان 
Break My Soul من خالل قناتها علي 

يوتيوب، األغنية تم اصدارها منفردة من 
ألبومها القادم Renaissance، ولم تظهر 

بيونسيه في كليب االغنية، فالكليب عبارة عن 
ظهر كلمات األغنية متماشية علي املزيكا.

 وطرحت النجمة بيونسيه أغنيتها الجديدة 
»Break My Soul« في الساعات االولي 

من صباح اليوم الثالثاء ، وهي األغنية 
األولى من ألبومها الجديد الذي يأتي بعنوان 

»Renaissance- »، وتصدرت بيونسيه 
مواقع التواصل بعد كشفها عن أول أغنية 

في األلبوم، والتي طرحتها بفيديو بالكلمات 
فقط، وقدمت بها محتوى حماسي وموسيقى 
إيقاعية بالتزامن مع بدء العد التنازلي لطرح 

ألبومها الجديد الشهر املقبل.
 ويعتبر ألبوم »Renaissance« لبيونسيه 

هو األلبوم السابع في مسيرتها، وحددت يوم 
29 يوليو املقبل لطرح األلبوم، وتعود به بعد 

 Lemonade 6 سنوات من ألبومها األخير
في عام 2016، وبعد آخر أعمالها الغنائية 
املنفردة في عام 2020، وشوقت بيونسيه 

الجمهور لأللبوم بعد أن حذفت صور ملفها 
الشخصي على وسائل التواصل االجتماعي 
األسبوع املاضي، وهو ما جعلهم يتكهنون 

بوجود حدث هام قادم من بيونسيه.

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

تذكرة بـ 10 جنيهات اإ�شرتلينية 
تغري حياة عجوز بريطانية

حدث  ما  هذا  حياتك  تغير  أن  يمكنها  حظ  ضربة 
البالغة من  هافينهاند  البريطانية سوزان  مع  تقريبا 
العمر 71 عاًما بعدما حصلت على منزل فخم بقيمة 
3.5 مليون جنيه إسترلينى يحتوى على صالة ألعاب 
رياضية وحمام سباحة، باإلضافة إلى 50 ألف جنيه 
إحدى  فى  مشاركتها  بعد  وذلك  نقًدا،  إسترلينى 

املسابقات.
من  السابقة  املعلمة  فإن  عاملية  لصحف   وفقا 
األخير  اليوم  فى  الفائزة  تذكرتها  اشترت  ساسكس 
التليفزيون،  على  إعالن  مشاهدة  بعد  املسابقة  من 
وذلك مقابل 10 جنيهات إسترلينية لتفاجأ بعد أيام 
بأنها الفائزة بالجائزة الكبرى، لدرجة أنها اعتقدت أن 

الخبر مجرد خدعة.
تبلغ  البريطانية  املعلمة  به  فازت  الذى   القصر 
مساحته 10 آالف قدم مربع، ويتكون من 6 غرف نوم 
أحدث  على  مطبخ  على  ويحتوى  بالكامل،  مفروشة 
ألعاب  وصالة  وساونا  مدفأ  خارجى  ومسبح  طراز 
رياضية وغرفة سينما وملعب تنس وحمامات داخلية.

كندا حتظر بيع واإنتاج وا�شترياد 
بع�س املواد البال�شتيكية ذات 

ال�شتخدام الواحد؟ 
عدد  واستيراد  إنتاج  الشركات  على  كندا  تحظر 
الواحد  االستخدام  ذات  البالستيكية  املواد  من  قليل 
بني  ومن  رويترز،  لتقارير  وفًقا  العام،  نهاية  بحلول 
تشمل  بإنتاجها،  الدولة  تسمح  لن  التي  العناصر 
أكياس التسوق البالستيكية وحاويات تناول الطعام 
والزجاجات  العلب  لحمل  عبوات  ست  من  وحلقات 

مًعا.
تلك  بيع  الحًقا  الفيدرالية  الحكومة   وستحظر 
العناصر نفسها فى عام 2023، مع فرض حظر على 
التصدير فى عام 2025، وتم تصميم الفجوة ملدة عام 
واحد بني الحظر األولي والحظر التالي ملنح الشركات 
في كندا وقًتا كافًيا لالنتقال مخزون العناصر املدرجة. 
تويتر  على  ترودو  جاسنت  الوزراء  رئيس   وقال 
إنه على مدى السنوات العشر املقبلة، تقدر الحكومة 
الفيدرالية أن الالئحة الجديدة ستقضي على ما يقرب 
وفقا  البالستيكية،  النفايات  من  طن  مليون   1.3 من 

  .engadged لتقرير
شباك  الكندية  الجديدة  اللوائح  تستهدف   وال 
تكون  أن  يمكن  والتي  البالستيكية،  الصيد  وخيوط 
أكثر إشكالية من املواد البالستيكية ذات االستخدام 
أدوات  وتؤدى  التسوق،  وأكياس  القش  مثل  الواحد 
ظاهرة  وهي  األشباح،  الصيد  إلى  املهملة  الصيد 
تستمر فيها هذه األدوات في اصطياد الحياة البحرية 
640 ألف طن من شباك الصيد  وقتلها، مع أكثر من 

التي يتم التخلص منها كل عام .
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اإدانة بيل كو�شبي بالعتداء جن�شيا على 
فتاة قا�شر قبل ن�شف قرن

أدانت هيئة محّلفني في محكمة بوالية كاليفورنيا األمريكية الثالثاء املمّثل بيل كوسبي 
50 سنة، في دعوى بالحّق املدني ستحصل  باالعتداء جنسيًا على فتاة قاصر قبل نحو 

بموجبها جودي هوث البالغة اليوم 64 عامًا على تعويض بقيمة نصف مليون دوالر.
ويسدل هذا الحكم الستار على واحدة من آخر الدعاوى التي ال تزال مرفوعة ضّد املمثل 

البالغ 84 عامًا والذي اّتهمته عشرات النساء باالعتداء جنسيًا عليهّن.
2004 امرأة  2018 بالسجن مع النفاذ بتهمة تخديره في  وأديَن كوسبي في سبتمبر 
بنسلفانيا  العليا في والية  املحكمة  لكّن  أندريا كوستاند واالعتداء عليها جنسيًا،  تدعى 

أبطلت العام املاضي هذا الحكم بسبب عيب إجرائي، وأطلقت سراحه.
سانتا  محكمة  في  أسبوعني  قبل  انطلقت  التي  املحاكمة  جلسات  كوسبي  يحضر  ولم 

مونيكا.
وأمام هذه املحكمة قالت هوث إّن املمثل الذي جّسد لسنوات دور األب املثالي في مسلسل 
”بالي بوي“  اعتدى عليها جنسيًا في 1975 في منزل مؤسس مجلة  ”ذي كوسبي شو“ 

هيو هيفنر، وكانت تبلغ آنذاك 16 عامًا.
وأوضحت أّنها قابلت كوسبي في موقع تصوير أحد األفالم، وأّنه دعاها بعد التصوير 
إلى نادي التنس الخاص به وجعلها تشرب كمية كبيرة من الكحول قبل أن يصطحبها إلى 

مقر مؤسس مجلة ”بالي بوي“ )املعروف بـ“بالي بوي مانشن“( ويعتدي عليها.
باملقابل نفى محامو كوسبي أي اعتداء من جانب موكلهم وشّككوا في أقوال املّدعية التي 

بدأت إفادتها باإلشارة إلى أّن الوقائع حصلت عام 1974.
واقتصرت املحاكمة في هذه التهمة على القانون املدني وليس الجنائي ألّن املّدعية لم 

تقصد الشرطة لإلبالغ عنها سوى بعد انقضاء املهلة القانونية لذلك.
وينفي كوسبي أن يكون قد اعتدى جنسيًا على هوث أو على أّي شابة أخرى، مؤّكدًا أّن 

كل عالقاته الجنسية حصلت بالتراضي.

عقار »عبقري« قد يحدث ثورة
يف عالج ال�شكري!

يمكن لنوع جديد من األدوية التي تحفز عضالت الجسم على امتصاص السكر الزائد في 
الدم، أن يحدث ثورة في عالج مرض السكري من النوع 2. 

ويعد الدواء التجريبي، املسمى بالرمز ATR-258، أول دواء يعمل عن طريق نقل السكر 
مباشرة من الدم إلى العضالت. وُطّور في السويد، ونجح في الدراسات على الحيوانات 

ويتم اآلن تجربته على املرضى.
وفي مرض السكري من النوع األول، الذي يتم تشخيصه عادة في مرحلة الطفولة، ال 
ينتج الجسم أي أنسولني ألن جهاز املناعة يهاجم ويدمر خاليا البنكرياس التي ينتجها. 

ويحتاج األشخاص املصابون بداء السكري من النوع 1 إلى تناول األنسولني يوميا. 
وفي النوع 2، ال ينتج الجسم ما يكفي من األنسولني أو ال يستخدم األنسولني جيدا - 
تتراوح العالجات من تغييرات نمط الحياة إلى األدوية التي تساعد الجسم على التعامل 

مع مستويات السكر املرتفعة في الدم. وتعمل معظم األدوية على تعزيز نظام األنسولني.
Atrogi، وهي شركة أسسها توري بينغتسون، أستاذ  ATR-258، الذي طورته  لكن 
تتجاوز  التي  األدوية  من  جديدة  فئة  يعد  ستوكهولم،  جامعة  في  األعضاء  وظائف  علم 
نظام األنسولني. ويعمل على مستقبالت العضالت، ويحفز العضالت على إخراج الغلوكوز 
الدم بشكل مستقل عن  وخفض مستويات السكر في   - الطاقة  الستخدامه في   - الدم  من 

البنكرياس واألنسولني.
وأظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن ATR-258 يخفض نسبة الغلوكوز في 

الدم إلى مستويات صحية ويعزز حساسية األنسولني - ما يقلل الكمية املطلوبة.
CRS Clinical Research Ser- التجربة في  80 شخصا في   ويشارك ما يقرب من

vices، مانهايم، أملانيا.
ويقول البروفيسور بينغتسون: »تهدف العالجات الحالية ملرض السكري من النوع 2 
إلى التحفيز املفرط لنظام األنسولني املختل بالفعل، ونادرا ما تعمل بشكل جيد«. وبمرور 

الوقت، يعني هذا ضعف الفعالية وخطر اإلصابة بأمراض خطيرة«. 
وتكمن عبقرية ATR-258 في أنه يخترق اآللية ذاتها التي تسمح للسكر بدخول الخاليا 

الستخدامه كمصدر للطاقة، وهي عملية تعتمد بشكل كامل على األنسولني.

تقرير: جمرمو الإنرتنت يبيعون »معلومات الو�شول« اإىل املوؤ�ش�شات عرب الويب املظلمة 

درا�شة: امل�شاب مبتغري اأوميكرون اأقل عر�شة لأعرا�س كورونا طويلة املدى
قال باحثون بريطانيون إن متغير أوميكرون لكورونا يجعلك أقل عرضة 
لإلصابة بأعراض كورونا طويلة املدى مقارنة بساللة سابقة من الفيروس، 

.»health« بحسب موقع
إلى أعراض  4.4 ٪ فقط من حاالت أوميكرون أدت  أن  الباحثون  ووجد 
تقريًبا   ٪  11 نسبة  من  بكثير  أقل  هذا  إن  وقالوا  طويلة،  كورونا لفترة 
وقت  من كورونا في  املهيمنة  الساللة  كانت  والتي  دلتا،  بمتغير  املرتبطة 

سابق من الوباء.
وقالت كلير ستيفز، كبيرة الباحثني، وهي محاضرة إكلينيكية بارزة في 
كينجز كوليدج لندن: »ما زلنا بحاجة إلى مواصلة تقديم الدعم لألشخاص 
الذين يعانون من كورونا طويلة األمد بينما نحاول فهم سبب حدوثه وكيف 

يمكننا عالجه«.
األعراض،  من  متنوعة  مجموعة  األمد  طويل  كورونا  يشمل  أن  يمكن 
حياة  على جودة  يؤثر  مما  ربما سنوات،  أو  أو شهور  ألسابيع  ويستمر 
وفًقا  تعود،  أو  األعراض  تختفي  أن  يمكن  األحيان  بعض  وفي  الشخص، 

للمراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها.
التعب والحمى والضيق  األمد  أعراض كورونا طويلة  أن تشمل  يمكن 
ويمكن  والدوخة،  القلب  الصدر وخفقان  وألم  والسعال  التنفس  وصعوبة 
أن يعاني الناس أيًضا من ضبابية في التفكير واالكتئاب والقلق والصداع 
أيًضا  املمكن  ومن  والتذوق،  الشم  حاسة  فقدان  وكذلك  النوم،  ومشاكل 
حدوث إسهال وآالم في املعدة وآالم في العضالت وطفح جلدي وتغيرات 

في الدورة الشهرية.
 ZOE COVID دراسة تطبيق  الباحثون  استخدم  للدراسة،  بالنسبة 
شخص   56000 عن  بيانات  لجمع  املتحدة  اململكة  Symptom ومقره 

مصاب بساللة أوميكرون وتمت مقارنتهم بأكثر من 41 ألف شخص مصاب 
بساللة الدلتا.

 20٪ بنسبة  أقل  األمد  على كورونا طويل  الحصول  احتماالت  كانت 
إلى ٪50 مع أوميكرون عن دلتا كانت االحتماالت تعتمد على عمر املريض 

والوقت منذ التطعيم.
قال خبير األمراض املعدية الدكتور مارك سيجل، أستاذ الطب السريري 
في مركز NYU Langone الطبي في مدينة نيويورك، إن »]أوميكرون[ ال 
يسبب الكثير من التهابات الرئة العميقة، ولكن من الصحيح أيًضا أن هناك 
حماية مناعية من اللقاح وااللتهابات السابقة إلى حد ما، ويترتب على ذلك 

أنه إذا كانت الحاالت أقل خطورة، فلن يكون هناك الكثير من كورونا«.

هناك  إن  الروسي،  األبحاث  مركز  كاسبرسكي  لدى  الرقمي  األمن  خبراء  قال 
غير  بطريقة  املؤسسات  أنظمة  إلى  الوصول«  »خدمة  لتقديم  متنامًيا  توّجًها 
مشروعة، مشيرين إلى وجود إقبال بني مجرمي اإلنترنت على املعلومات الالزمة 

لتنظيم هجوم ما. 
الويب املظلمة تعرض  200 منشور ُوجدت على   وحلل الخبراء ما يقرب من 
شراء املعلومات للوصول األولي إلى منتديات املؤسسات. ويتراوح متوسط تكلفة 
الوصول إلى أنظمة مؤسسات كبيرة بني 2.000 دوالر 4.000 دوالر، وهو مبلغ 

زهيد نسبًيا مقارنة بالضرر الذي قد يصيب املؤسسات املستهدفة. 
بهجمات  املختصة  العصابات  بني  قصوى  بأهمية  الخدمات  هذه   وتحظى 
الفدية، الذين قد تصل أرباحهم إلى 40 مليون دوالر سنوًيا، وقد وردت هذه النتائج 
البنية  إلى  الوصول  يكّلف  »كم  بعنوان  لكاسبرسكي  حديث  تقرير  في  وغيرها 

املؤسسية؟«.
املظلمة  الويب  كبير على شبكة  أبحاث كاسبرسكي عن وجود طلب   وكشفت 
على البيانات والخدمات الالزمة لتنظيم هجوم يستهدف مؤسسة ما، كالبيانات 

الالزمة ألداء خطوات محّددة لشّن هجوم متعدد املراحل. 
 فبمجرد وصول املهاجم إلى البنية التحتية للمؤسسة، يصبح قادًرا على بيع 

هذا الوصول إلى مجرمي اإلنترنت املتقدمني اآلخرين، مثل عصابات الفدية. 
 وقد ُتلحق مثل هذه الهجمات باملؤسسات املستهدفة خسائر مالية وخسائر 
في السمعة، وقد تؤدي إلى توّقف العمل وتعّطل العمليات التجارية. وتستهدف 

هذه الهجمات الشركات واملؤسسات من جميع األحجام.
املظلم  الويب  على  منشور   200 من  يقرب  ما  كاسبرسكي  خبراء   وحّلل 
وتحّدد  املؤسسات،  منتديات  إلى  األولّي  الوصول  تتيح  معلومات  للبيع  تعرض 
األنواع الرئيسة للبيانات املؤسسية املعروضة للبيع، باإلضافة إلى املعايير التي 

يستخدمها مجرمو اإلنترنت لتقييم سعر البيانات املؤسسية.
تبيع الوصول عبر بروتوكول سطح املكتب   وكانت معظم املنشورات )75%( 
)RDP(، الذي يتيح الوصول إلى سطح مكتب أو تطبيق مستضاف عن  البعيد 
ُبعد، قبل أن يسمح ملجرمي اإلنترنت باالتصال والوصول والتحّكم في البيانات 
البيانات  واملوارد عبر ُمضيف بعيد، كما لو كان موظفو املؤسسة يتحكمون في 

محلًيا.
الوصول األولي، يتراوح بني بضع مئات من   وهناك تفاوت كبير في أسعار 
الدوالرات ومئات اآلالف، وذلك بحسب اإليرادات التي تحققها املؤسسة الضحية، 
إذ يرتفع السعر بارتفاع تلك اإليرادات، وقد تختلف األسعار أيًضا اعتماًدا على 

طبيعة القطاع املستهدف ومنطقة التشغيل.
 وعادة ما يكلف الوصول إلى البنى التحتية للمؤسسات الكبيرة ما بني 2.000 
4.000 دوالر، وهي أسعار متواضعة نسبًيا. ولكن ال يوجد حّد أعلى للتكلفة أيًضا، 
فبيانات الوصول إلى مؤسسة إيراداتها 465 مليون دوالر، ُوجدت معروضة للبيع 

بمبلغ 50.000 دوالر.
 مثال على عرض لبيع بيانات وصول عن ُبعد إلى خمس مؤسسات ضمن شبكة 

واحدة مقابل 50.000 دوالر
باستخدام  هجوم  من  املشتري  يكسبه  أن  يمكن  الذي  املال  مقدار   ويلعب 

معلومات الوصول التي اشتراها دوًرا مهًما في تحديد سعر تلك املعلومات. 
 ووجد الخبراء أن القائمني وراء هجمات الفدية، مثاًل، على استعداد لدفع ما 
يصل إلى عشرات اآلالف في مقابل الحصول على فرصة للتسلل إلى شبكة مؤسسة 

ما، إذ غالًبا ما يكّبد هذا التسلل املؤسسات املستهدفة ماليني الدوالرات.
 وُيحتمل أن يكون أنشط املخربني العام املاضي قد تلقوا تحويالت بإجمالي 

قدره 5.2 مليار دوالر على مدى السنوات الثالث املاضية.
 وال يكتفي مجرمو اإلنترنت بتشفير بيانات املؤسسة، وإنما يسرقونها أيًضا، 
وقد ينشرون بعضها الحًقا في مدوناتهم، دلياًل على قدراتهم وابتزاًزا للمؤسسة 
عن طريق التهديد بنشر املزيد من املعلومات الحساسة إذا لم تدفع أكثر في مواعيد 

محددة.
 Kaspersky Threat ويتيح البحث حول الويب املظلمة، الذي أدخل في بوابة 
Intelligence، إمكانية الوصول إلى رؤى مستمّدة من مجموعة من املصادر التي 
جرى التحّقق من صحتها في جميع أنحاء العالم، ما يسمح للشركات بالتخفيف 

من تأثير الهجمات الرقمية وتحديد التهديدات املحتملة قبل أن تصبح حوادث.
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امللكية  للجامعة  رئيسا  لقجع،  فوزي  انتخاب  أعيد 
ألربع سنوات،  تمتد  ثالثة  لوالية  القدم،  لكرة  املغربية 
وذلك خالل الجمع العام االنتخابي الذي عقدته الجامعة 
يوم الجمعة، في مركب محمد السادس لكرة القدم في 

املعمورة بسال، والذي استغرق ساعة واحدة فقط.
لقجع،  فوزي  الوحيد  املرشح  انتخاب الئحة،  وجاء 
باإلجماع من قبل املندوبني الحاضرين في أشغال هذا 

الجمع العام.
وضمت الئحة لقجع،التي حظيت بثقة الجمع العام، 
جودار  ومحمد  أول،  كنائب  الحجوي  حمزة  من  كال 
التيمومي،  ومحمد  الناصيري،  وسعيد  ثاني،  كنائب 
بودربالة،  وعزيز  أجف،  ومولود  األيوبي،  وأبوبكر 

وخليل الرويسي، ومحمد بودريقة كأعضاء.
عن  ممثلني  حضره  الذي  الجمع  هذا  خالل  وتم 
التربية  ووزارة  القدم،  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 
الوطنية والتعليم األولي والرياضة، واللجنة الوطنية 
األوملبية املغربية، التصويت باإلجماع على التقريرين 
التعديالت،  من  مجموعة  على  عالوة  واملالي،  األدبي 
التي همت على الخصوص النظام األساسي للجامعة 

والغرفة الوطنية لفض النزاعات ومدونة التأديب.
وفي مستهل هذا الجمع ألقى لقجع كلمة أعرب من 
خاللها عن ارتياحه لإلنجازات التي حققتها الجامعة 

في مسلسل تطوير املمارسة الكروية في املغرب.
وقال في هذا الصدد إنه »صعب الحديث عن العمل 
املتواصل سواء بالجامعة أو مكتبها املديري، وال يمكن 
تلخيصه في قرارات أو اجتماعات، وهو عمل متواصل 

يقتضي التدخل باستمرار لتطوير مسار كرة القدم«.

مستوى  على  استثنائية  سنة  في  »نحن  وأضاف 
النتائج، سواء فيما يتعلق بالنتائج الخاصة باألندية 
كأس  منافسات  في  تواليا  الثانية  للمرة  املشاركة  أو 
قامت  التي  الجبارة  باملجهودات  مشيدا   ،« العالم 
وكذا  وإقليميا،  قاريا  املتوجة  الوطنية  األندية  بها 
املنتخبات التي انتزعت عن جدارة واستحقاق بطاقات 

العبور للمشاركة في اكبر التظاهرات العاملية.
في  االستمرار  ضرورة  على  الجامعة  رئيس  وشدد 
تكريس موقع الريادة، الذي تتمتع به كرة القدم املغربية 
الكرة  نجاحات  ترسيخ  الضروري  »من  قائال  قاريا، 
واملنتخبات  األندية  مستوى  على  فقط  ليس  املغربية 
بنظام  والعمل  املؤسساتي  املستوى  على  أيضا  بل 

الشركات بشكل قوي«.
إفريقيا  أمم  لنهائيات  املغرب  احتضان  أن  وأبرز 
للسيدات في الفترة من 2 إلى 23 يوليوز املقبل، يشكل 
للمشروع  النجاحات  أوجه  أحد  وإظهار  إلبراز  محطة 
اإلقالع  إلى  والرامي  امللك  جاللة  أطلقه  الذي  امللكي، 
في  بفعالية  االنخراط  من  وتمكنيها  املرأة  بوضعية 

املسلسل التنموي الذي يشهده املغرب.
أن  الجامعة  رئيس  اعتبر  صلة،  ذي  سياق  وفي 
الطموح  بنفس  تشتغل  باملغرب  الكروية  »العائلة 
في  القدم  وكرة  للرياضة  السامية  املعاني  لتطوير 
املتواصل  الدعم  تقديم  خالل  من  القاري«،  محيطها 
التحديات  رفع  على  ومساعدتها  اإلفريقية  للمنتخبات 
التي تعيق إقالعها، وذلك تفعيال ملبدأ التعاون جنوب 
االفريقية  الكونفدرالية  أنه بطلب من  جنوب، مبرزا   –
لكرة القدم »كاف« ستحتضن مدينة الرباط حفل تتويج 

مشاهير كرة القدم اإلفريقية.
وفي معرض حديثه عن املنتخب الوطني وحضوره 
كل  »أتابع  لقجع  قال   ،2022 قطر  مونديال  في 
التفاصيل املرتبطة باملنتخب املغربي، أريد أن أطمئن 
في  جيدا  مستوى  سنقدم  بأننا  املغربية  الجماهير 
نهائيات كأس العالم القادمة في قطر. سنتخذ القرارات 
التقنية املتعلقة باملنتخب األول في وقتها وفي القريب 

العاجل«.
القدم على  كرة  تنتظر  التي  للتحديات  وعند تطرقه 
املدى القريب واملتوسط، أبرز لقجع أن »التحدي الكبير 
الذي ينتظرنا في الفترة املقبلة هو تتويج مسار عملنا 
مع املنتخب الوطني النسوي لسنوات، بتحقيق تأهل 
الثاني  التحدي  أما  للسيدات،  العالم  لكأس  تاريخي 
فيكمن في التتويج بكأس إفريقيا لألمم وإحياء انجاز 

سنة 1976 ».
العفو  قرر  أنه  الجامعة  رئيس  لقجع،  فوزي  وأكد 
عقوبات  حقهم  في  صدرت  الذين  األندية  رؤساء  عن 
باإليقاف، بعد نقطة نظام من عبد الحق ماندوزا، رئيس 

الراسينغ البيضاوي.
البيضي،  الدين  نور  املوقوفني  مقدمة  في  ويأتي 
رئيس يوسفية برشيد، بعد إيقافه لخمس سنوات، إلى 
مال  وأمني  الوجدي،  اإلسالمي  االتحاد  رئيس  جانب 
شباب بنجرير، وعبد الرزاق املنفلوطي، رئيس االتحاد 

البيضاوي.
املسؤولني  عاقبت  قد  األخالقيات  لجنة  وكانت 

املذكورين على خلفية شبهة التالعب في املباريات.
وأوضح لقجع في كلمته بالجمع العام أنه لديه رغبة 

في العفو وفتح صفحة جديدة، مضيفا أنه سيسند هذه 
املهمة ملكتب الجامعة ملناقشتها والحسم فيها.

بها  أدلى  التي  بالشهادة  العام  الجمع  هذا  وتميز 
سليمان  القدم،  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  ممثل 
الوقت  في  ينعقد  الجمع  أن هذا  اعتبر  وابيري، حيث 
الذي يتبرع فيه املغرب على عرش كرة القدم اإلفريقية 
ونهضة  للوداد  املزدوج  القاري  التتويج  خالل  من 

بركان، وتأهل أسود األطلس لكأس العالم قطر 2022 
 17 تحت  العالم  لكأس  للسيدات  الوطني  واملنتخب 
الجامعة  توفره  التي  املتواصل  بالدعم  منوها  سنة، 
املتعلقة  الجوانب  مختلف  في  األفريقية  لالتحادات 
بالقيادة  السياق  هذا  في  ومشيدا  اللعبة،  بتطوير 
وضعت  التي  السادس،  محمد  امللك  لجاللة  الرشيدة 

األسس املتينة ملفهوم تعاون جنوب – جنوب متمر.

في جمع عام استغرق ساعة واحدة فقط

فوزي لقجع يخلف نف�سه على راأ�س جامعة كرة القدم ويعفو عن املتهمني بالتالعب

زكرياء اأبو خالل ين�سم ر�سميا اإىل تولوز الفرن�سي
أعلن نادي تولوز الفرنسي، يوم الجمعة، رسميا، عن انضمام الالعب 

املغربي الدولي زكرياء أبو خالل إلى صفوفه.
وجاء في بالغ للنادي »يسر نادي تولوز لكرة القدم اإلعالن عن انضمام 

الالعب الدولي املغربي الشاب زكرياء أبو خالل إلى صفوفه«.
ويرحب  الواعد  املهاجم  هذا  استقبال  »يسعده  النادي  أن  وأضاف 

بزكرياء في فريق فيليب مونتانييه«.
وكان الالعب، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، وخاض 11 مباراة دولية 
وسجل هدفني مع أسود األطلس، يلعب مع فريق »أزيد ألكمار« ملدة ثالث 

سنوات.
ونقل البالغ عن الدولي املغربي قوله »أنا سعيد جدا بالتوقيع لتولوز، 
الذي يعتبر ناديا تاريخيا في فرنسا. إنها مرحلة جديدة في مسيرتي، 
آمل أن أجتاز خطوة جديدة وأن أصبح أكثر تنافسية. أرغب في إضفاء 

السعادة على مناصري الفريق«.
على  فريقه  حصول  في  ساهم  قد  األيمن  الجناح  هذا  وكان 
جانب  إلى  عامني،  قبل  الهولندي  الدوري  في  الثالث  املركز 
املوسم. لهذا  األوروبي  الدوري  من  عشر  الستة  دور   بلوغ 

وحسب وسائل إعالم، فإن نادي تولوز دفع مليوني يورو لتأمني خدمات 
العب كان عقده ما يزال مستمرا ملدة عام مع »أ زيد ألكمار«.

أيندهوفن«  في  إس  »بي  نادي  ألوان  تحت  تكوينه  زكرياء  وتلقى 
املرموق، الذي ظهر معه ألول مرة في سن 18 عاما. وفي الصيف املوالي، 
النادي  هذا  وفي صفوف  مسيرته.  ليواصل  ألكمار«  زيد  »أ  إلى  انضم 
الشهير في البطولة الهولندية، بدأ يحظى بزمن لعب أكبر واكتشف أيضا 

الدوري األوروبي.
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أبو خالل بعد توقيع العقد

»كاف«  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد    أعلن 
عن قواعد نسختي دوري أبطال أفريقيا وكأس 
 2022 ملوسم  )الكونفدرالية(  األفريقي  االتحاد 

.2023 –
»قامت  الرسمي:  موقعه  عبر  »كاف«  وقال 
األمور  من  عدد  بحسم  املسابقات  لجنة 
الجديد  للموسم  باإلعداد  املتعلقة  الرئيسية 
والكونفدرالية،  أفريقيا  أبطال  دوري  لنسختي 
وبدء  املشاركة  األندية  بتسجيل  الخاصة 
الفعاليات وتسجيل الالعبني وشروط املشاركة 

لالتحادات األعضاء«.
اتحاد  كل  إرسال  مهلة  مد  تم  أنه  وأضاف 
في  ستشارك  التي  األندية  ألسماء  محلي 
 31 إلى  والكونفدرالية  األبطال  بطولتي دوري 

يوليوز املقبل.
اتحادا   12 أحقية  تأكيد  »تم  وأوضح: 
محليا بمشاركة ناديني من مسابقاته في دوري 
وأنغوال  الجزائر  وهم  والكونفدرالية،  األبطال 
ومصر  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية 
وجنوب  ونيجيريا  واملغرب  وليبيا  وغينيا 

إفريقيا والسودان وتنزانيا وتونس«.
قاعدة  استمرار  على  املوافقة  »تمت  وتابع: 
االستبدال خالل املباريات لخمسة العبني، وذلك 
القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  مجلس  قرار  بعد 
بقائمته  العبا   40 قيد  في  نادي  كل  منح  مع 
العبني   9 البدالء  مقاعد  علي  يتواجد  أن  على 
التسجيل األولى في  7 وتكون نهاية فترة  من 

الجوالت التمهيدية في 15 غشت 2022«.

�سيطرة مغربية على �سباق 800م 
ملتقى دكار لألعاب القوى 

السبت،  أمس  أول  عكاوي،  مصطفى  املغربي  العداء  فاز 
بسباق 5000 متر املدرج ضمن منافسات ملتقى دكار أللعاب 
في  واد  هلل  عبد  ملعب  بملحق  نظم  الذي   ،2022 القوى 
ديامنياديو، على بعد ثالثني كلم من العاصمة السينغالية دكار.

ثانية  و02  15د  ظرف  في  املسافة  هذه  العقاوي  قطع 
 38 دو   15( ابوغا  اشني  الغامبي  يليه  املائة،  من  جزء  و90 
لإليفواري  الثالث  املركز  عاد  فيما  املائة(،  من  جزء  و38  ث 
)15 دقيقة و 42 ثانية و19 جزء من املائة(.  ناهوا كوليبالي 
لألنباء  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في  العقاوي  وقال 
الفوز  من  تمكنت  الحظ  لحسن  املتناول.  في  كان  إن«السباق 
به على الرغم من الطقس الصعب واملنافسة الشرسة«، مشيدا 

بالتنظيم الجيد للملتقى.
أما بالنسبة لطموحاته ، فأكد العقاوي انه يستعد لخوض 
البحر  بطولة  وكذلك  القوى،  أللعاب  املغربية  البطولة  غمار 

األبيض املتوسط أللعاب القوى ألقل من 23 سنة.
للسيدات،  متر   800 بسباق  حيمي  ملياء  فازت   كما 
بعدما انتزعت املركز األول بتوقيت قدره 02 د 08 ث 90 جزء 
مباي  مادجيغوين  للسنغالية  الثاني  املركز  فيما  املائة،  من 

متقدمة على اإليفوارية جافوملون دياباتي في املركز الثالث.
العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في  املغربية  العداءة  وقالت 
لألنباء إنها سعيدة للغاية بفوزها بهذا السباق، الذي كان في 
مدربها  لها  أسداها  التي  النصائح  أن  إلى  مشيرة  متناولها، 

ساعدتها كثيرا على تحقيق هذا اإلنجاز.
رغبتها  عن  حيمي  ملياء  أعربت  املستقبلية  طموحاته  وعن 
في تحقيق وقت جيد للمشاركة في مسابقات وملتقيات أخرى.

منتخب ال�سبان يناف�س
على كاأ�س العرب بال�سعودية

 20 من  الفترة  خالل  السعودية  أبها  مدينة  تحتضن 
يوليوز وحتى 5 غشت القادمني، فعاليات بطولة كأس العرب 
بينها  من  منتخبا،   18 بمشاركة  عاما،   20 تحت  للمنتخبات 

املغرب.
وكانت النسخة املاضية من البطولة أقيمت عام 2021 في 
السعودي  املنتخب  بلقبها  وتوج  القاهرة،  املصرية  العاصمة 

بعد فوزه على منتخب الجزائر في املباراة النهائية.
تاريخ  في  الثامنة  هي  البطولة  من  القادمة  النسخة  وتعد 
20 عاما، إذ أقيمت  كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 
منتخب  باللقب  وتوج   1983 عام  املغرب  في  األولى  للمرة 

العراق، بفوزه في املباراة النهائية على املنتخب السعودي.
وأقيمت النسخة الثانية في الجزائر عام 1985 وفاز بلقبها 
في  الجزائري  املنتخب  على  فوزه  بعد  السعودي،  املنتخب 
 1989 نسخة  في  باللقب  املغرب  فاز  بينما  النهائية،  املباراة 
النسخة  وأقيمت  العراق.  منتخب  على  النهائي  في  بفوزه 
الرابعة عام 2011 في املغرب، وفاز بها املنتخب املغربي على 
أمام   2012 نهائي  خسر  الذي  السعودي،  املنتخب  حساب 

منتخب تونس في خامس نسخ البطولة في األردن.
فيما أقيمت النسخة السادسة في اململكة العربية السعودية 
عام 2020 وتوج باللقب منتخب السنغال بفوزه على منتخب 

تونس في املباراة النهائية.
العام  أقيمت في مصر  فقد  السابعة واألخيرة  النسخة  أما 
منتخب  على  بفوزه  السعودي  املنتخب  بلقبها  وفاز  املاضي، 

الجزائر في نهائي املسابقة.
20 عاما، ثاني  وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 
كأس  بعد  املوسم،  هذا  القدم  لكرة  العربي  االتحاد  بطوالت 
العرب لكرة قدم الصاالت، التي يستضيفها االتحاد السعودي 
لكرة القدم وتقام في مدينة الدمام خالل الفترة من 20 إلى 28 

يونيو الحالي، وتختتم يوم غد الثالثاء.

الكاف يمدد فترة الت�سجيل في لوائح الم�ساركة 
في  دوري الأبطال وكاأ�س الكونفدرالية

اللجنة التاأديبية 
تنهي مو�سم اأك�سيل مايي 

ب�سبب حركة لريا�سية
  

التابعة  التأديبية،  اللجنة  قررت 
القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  للجامعة 

الغابوني  طنجة،  اتحاد  العب  إيقاف 
مباريات  من  تبقى  ملا  مايي،  أكسيل  الدولي 

املوسم الكروي املحلي، بسبب تصرف غير الئق 
تجاه الجماهير في املباراة، التي جمعت فريقه بضيفه يوسفية برشيد ضمن الجولة 27 
من الدوري االحترافي. وبجانب عقوبة اإليقاف فرضت اللجنة على أكسيل غرامة مالية، 

بقيمة 150 ألف درهم.
وكان أكسيل أحرز هدف تقدم اتحاد طنجة قبل نهاية املباراة، لكنه قام بحركة خادشة للحياء، خالل توجهه 
نحو الجماهير بعد ذلك. وقررت اللجنة أيضًا إيقاف العب الوداد الرياضي جالل الداودي، ملباراتني، مع غرامة 

مالية لسوء التصرف بعد نهاية املباراة التي جمعت فريقه بمضيفه نهضة بركان.
وأظهرت لقطات فيديو التقطت من املدرجات العب الوداد وهو يقوم بإشارة غير الئقة بيديه تجاه الجماهير. 

وفضال عن عقوبة اإليقاف، فرضت اللجنة على الالعب الودادي غرامة مالية بقيمة مع تغريمه 20 آلف درهم.
كما أوقفت اللجنة املدرب املساعد لفريق يوسفية برشيد عمر أزماني، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 

4000 درهم، بعد طرده في مباراة فريقه أمام اتحاد طنجة.
كما عاقبت اللجنة محمد املكعازي، العب الرجاء الرياضي ملباراتني، واحدة منهما موقوفة التنفيذ، 

بعد طرده في املباراة التي جمعت فريقه بأوملبيك آسفي، فيما أوقفت فوزي عبد املطلب العب اتحاد 
طنجة باإليقاف ملباراة واحدة، بعد طرده في مباراة فريقه أمام اليوسفية.

وفي سياق محاربتها لظاهرة الشهب االصطناعية، قررت اللجنة تغريم اتحاد طنجة مبلغ 30 
ألف درهم، الستعمال جماهيره للشهب اإلصطناعية، مع تسجيل حالة العود خالل املباراة التي 

جمعته بيوسفية برشيد، فيما غرمت الوداد مبلغ 50 ألف درهم، الستعمال جماهيره للشهب 
اإلصطناعية، مما أدى إلى توقيف املباراة التي جمعته بنهضة بركان ملدة دقيقة واحدة، 

مع تسجيل حالة العود. 
الستعمال  درهم،  ألف   30 بقيمة  غرامة  تسديد  على  خريبكة  أوملبيك  وألزمت 

التي  املباراة  خالل  العود،  حالة  تسجيل  مع  االصطناعية،  للشهب  جماهيره 
جمعته بحسنية أكادير.

أكسيل مايي 
يؤدي ثمن 

سوء انضباطه

 الكاف يحدد شروط المشاركة في مسابقاته

منتخب الشبان يبحث 
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»الأ�سد الإفريقي 2022«.. 
اإقامة م�ست�سفى طبي جراحي ميداين بتالوين

في الدورة 27 للمؤتمر الدائم لإلعالم السمعي البصري بحوض البحر األبيض المتوسط

لطيفة اأخربا�ش: »املعايري املزدوجة ت�سهم يف تقاطب الراأي 
العام وتقوية عدم التفاهم والت�سادم بني املجتمعات«

دكاترة الإدارات العمومية ينددون بالتمييز 
والإق�ساء ويطالبون بتمتيعهم باإطار جديد

ردا على مغالطات الناطق الرسمي للحكومة 

اليماين: املحكمة التجارية وبقوة القانون تبيع 
اأ�سول �سركة �سامري مطهرة من الديون والرهون املوازية  اإلنسانية  األنشطة  إطار  في 

املشتركة  األمريكية  املغربية  للتدريبات 
بناء  تنظم  التي   ،»2022 اإلفريقي  »األسد 
على التعليمات السامية لجاللة امللك محمد 
أركان  ورئيس  األعلى  القائد  السادس، 
امللكية،  املسلحة  للقوات  العامة  الحرب 
على  ميداني  جراحي  طبي  مستشفى  أقيم 
)إقليم  تالوين  الترابية  الجماعة  مستوى 

تارودانت(.
في  شرع  الذي  املستشفى،  هذا  ويقدم 
الجاري،  يونيو   13 منذ  خدماته  تقديم 

الساكنة  لفائدة  وجراحية  طبية  خدمات 
أطباء  من  مكونة  طبية  فرق  عبر  املحلية، 
امللكية  املسلحة  القوات  من  وممرضني 

والجيش األمريكي.
السماللي،  سعيد  الكولونيل  وأكد 
امللكية  املسلحة  القوات  أفراد  بعثة  عن 
تصريح  في  بتالوين،  امليداني  باملستشفى 
هذا  أن  لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة 
التخصصات  متعدد  امليداني  املستشفى 
ووسائل  متخصصا  تقنيا  طاقما  عبأ 
هذا  أن  إلى  مشيرا  هامة،  لوجيستيكية 

على  الخصوص،  على  يتوفر،  املستشفى 
وتجهيزات  الجراحية  للعمليات  جناحني 
أساسية لتقديم الخدمات الطبية على أمثل 

وجه.
هذا  أن  السماللي  الكولونيل  وأضاف 
أجل  من  أقيم  الذي  امليداني،  املستشفى 
املحلية  للساكنة  الطبية  الخدمات  تقديم 
واملناطق املجاورة، يضم طاقما يتكون من 
 110 و  وأمريكيا  مغربيا  طبيا  151 إطارا 
أخصائية   11 و  الطبية  شبه  األطر  من 
تقدمن  امللكية  املسلحة  بالقوات  اجتماعية 
خدمات تتعلق بالتعليم وصحة األم والطفل.
وذكر أن هذا املستشفى استقبل إلى حد 
من  استفادوا  مريض   6800 حوالي  اآلن 
إلى  مشيرا  طبية،  خدمة  ألف   18 من  أزيد 
أنه تم، في هذا اإلطار، إجراء أزيد من 132 

عملية جراحية.
تمرين  هو  اإلفريقي«  »األسد  أن  يذكر 
املسلحة  القوات  تنظمه  مشترك  عسكري 

امللكية والقوات األمريكية كل سنة.
التي  السنة،  هذه  نسخة  وتعرف 
الجاري،  يونيو   30 غاية  إلى  ستتواصل 
بما  ودولية،  إفريقية  بلدان  عشرة  مشاركة 
األمريكية،  املتحدة  والواليات  املغرب  فيها 
20 مالحظا عسكريا من  فضال عن حوالي 
وبنجرير  أكادير  مناطق  في  شريكة  بلدان 
والقنيطرة واملحبس وتارودانت وطانطان.

أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة 
البصري،  السمعي  لالتصال  العليا 
»مواقف  أن  بصوفيا،  يونيو   24 يوم 
الدولية  اإلعالم  وسائل  معظم  وعمل 
مجال  في  مزدوجة  معايير  على  تقوم 
معالجة قضايا مثل اإلرهاب واالنفصال 
والهجرة أو بعض الحروب والنزاعات، 
الرأي  تقاطب  في  تسهم  بذلك  وهي 
والتصادم  التفاهم  عدم  وتقوية  العام 
ونزعات االستعداء وتقويض الثقة بني 

املجتمعات«. 
جاء ذلك خالل مشاركتها في النقاش 
إطار  في  البلغارية  بالعاصمة  املنظم 
والعشرين  السابعة  الدورة  أشغال 
للمؤتمر الدائم لإلعالم السمعي البصري 
املتوسط حول  األبيض  البحر  بحوض 
الدولية:  والنزاعات  »اإلعالم  موضوع 

أي إسهام في السالم«.
»وجود  أن  أخرباش  اعتبرت  كما 
وسائل  تتسيده  شمولي  إعالمي  نظام 
تنصب  ومهيمنة  قوية  دولية  اعالم 

وقناة  العاملي  الوعي  صوت  نفسها 
الكونية  األخالقية  للقيم  حصرية 
وتوصيفها  مصطلحاتها،  وتفرض 
األولوية  حسب  وترتيبها  لألحداث 
لألخبار. ال يسهم ال في السالم وال في 
اإلعالمية،  السطوة  هذه  السالم.  ثقافة 
اإلعالم  وسائل  قدرة  عدم  على  عالوة 
العالم  مناطق  مختلف  في  بلدان  لعدة 
وتحليالتها  تصوراتها  إسماع  على 
الخاصة، تضعف دور اإلعالم في مجال 
وفي  التفاهم  سوء  مستويات  خفض 

اإلسهام في بناء السالم«.
في هذا الصدد، قدمت رئيسة الهيئة 
أمثلة  عدة  اإلعالم  لتقنني  املغربية 
في  بالتباين  الخصوص  على  تتعلق 
األوكرانيني  الالجئني  قضية  معالجة 
واألفغان،  األفارقة  الالجئني  وقضية 
اإلعالمي  السرد  في  التباين  وكذا 
للصراعات والحروب في العراق وليبيا 
أخرباش  دعت  الختام،  في  وأكرانيا. 
داخل  ومتكافئ  اشتمالي  حوار  إلى 

املنتظم اإلعالمي الدولي من أجل تعزيز 
األخالقيات واملمارسات املهنية الفضلى 
في زمن األزمة وتفادي أن يكون اإلعالم 
جزءا من املشكل حني يستعمل كأسلحة 

في حروب هجينة. 
واحتضنت التلفزة الوطنية البلغارية 
الدائم  املؤتمر  من  السنة  هذه  دورة 
بحوض  البصري  السمعي  لإلعالم 
يجمع  الذي  املتوسط  األبيض  البحر 
التلفزية  والقنوات  اإلذاعات  ممثلي 
خبراء  جانب  إلى  البلدان  من  بعدد 

وأكاديميني.
خالل زيارته إلى صوفيا، أجرى وفد 
بديعة  أيضا  ضم  الذي  العليا  الهيئة 
الراضي ومحمد املعزوز، عضوا املجلس 
األعلى لالتصال السمعي البصري، لقاء 
رئيسة  مومشيلوفا  صونيا  مع  عمل 
اإللكترونية،  اإلعالم  وسائل  مجلس 
تقنني  تتولى  التي  املستقلة  الهيئة 

اإلعالم السمعي البصري ببلغاريا. 
األول  يعد  الذي  اللقاء  هذا  شكل 

بني  الثنائي  املستوى  على  نوعه  من 
حول  للتبادل  فرصة  التقنني،  هيئتي 
الهيئة  بني  التعاون  وسبل  إمكانيات 
واللتني  البلغارية  ونظيرتها  املغربية 
تعدان أيضا عضوين نشيطني بالشبكة 

الفرنكفونية لهيئات تقنني اإلعالم.

n جالل كندالي 

باإلدارات  للدكاترة  املغربية  الجمعية  دعت 
العمومية، في بيانها الختامي ملؤتمرها املنعقد 
دكاترة  مللفات  عادلة  تسوية  أية  شعار،«  تحت 
ضوء  على  العمومية  واملؤسسات  اإلدارات 
تفعيل النموذج التنموي الجديد”، الحكومة إلى 
إعادة النظر في املقاربة التجزيئية التي تنهجها 

لتسوية ملف الدكاترة.
ولم يفت الجمعية املغربية للدكاترة باإلدارات 
العمومية، التنديد بالتمييز واإلقصاء الذي يطال 
القطاعات  في  واملمارسني  املوظفني  الدكاترة 
العمومية، مطالبة بتمتيعهم بإطار جديد، وهو 

اإلطار الذي يحمل »درجة دكتور باحث«.
مقاربة  اعتماد  الدكاترة الحكومة   وطالب 
انسجاما  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  لضمان  شمولية 
وتمتيع  اململكة،  دستور  ونص  روح  مع 
القطاعات  بمختلف  العاملني  الدكاترة  جميع 
جديد،  بإطار  العمومية  والهيئات  واملؤسسات 
أن  شأنه  من  الدرجة  هذه  إحداث  أن  معتبرين 
كل  عن  بعيدا  للدكتور،  املهني  االستقرار  يتيح 
دون  فئة  تطال  التي  املتعمدة  التمييز  أشكال 

أخرى.

تنظيميا  بدونها إطارا  الجمعية  وذكرت 
العمومية  باإلدارة  العاملني  الدكاترة  كل  يضم 
بمختلف  املهنية  والغرف  الترابية  والجماعات 
والنقابية  السياسية  وانتماءاتهم  تخصصاتهم 
تماشيا  الوقت،  نفس  في  مطالبة  والجمعوية، 
بالنموذج  الخاصة  اللجنة  توصيات  مع 
التنموي الجديد، برد االعتبار لشهادة الدكتوراه 
تقدير  في  شهادة  أرقى  باعتبارها  ولحامليها، 

األمة.
ملفهم  ونظرا لتهميش  السياق،  ذات  في 
العمومية،  باإلدارات  استنكر الدكاترة  املطلبي، 
اإلصالح  مشاريع  في  لهم  الحكومة  تغييب 
أشكال  كل  رفع  إلى  داعني  والتنموي،  اإلداري 
التمييز في حقهم، وذلك عبر إقرار نظام أساسي 
بني  املشتركة  الباحثني  الدكاترة  بهيئة  خاص 
الوزارات، وتحديد مهامهم في إنجاز الدراسات 
واألبحاث والخبرة والتحليل، وتقييم السياسات 
الباحثني  الدكاترة  بإقصاء  منددين  العمومية، 
من  العمومية  واملؤسسات  الترابية  بالجماعات 
ولوج مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي، 
في  داعني  تأجير،  رقم  على  توفرهم  عدم  بحجة 
هذا الصدد، كل الهيئات الحقوقية إلى مساندتهم 

في معاركهم النضالية.

n مصطفى اإلدريسي

املحكمة  »إن  اليماني:  الحسني  قال 
أصول  تبيع  القانون  وبقوة  التجارية 
شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، 
واملقتني الجديد ألصول شركة سامير )بما 
فيهم الدولة إن رغبت في ذلك( مطالب بأداء 
بالديون  له  عالقة  وال  فقط  التفويت  ثمن 

التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت ».
جاء رد اليماني، منسق الجبهة الوطنية 
العام  والكاتب  سامير  مصفاة  إلنقاذ 
العضو  والغاز  للبترول  الوطنية  للنقابة 
للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  في 
الناطق  بايتاس  على تصريحات مصطفى 
حزبي  تجمع  خالل  للحكومة  الرسمي 
حل  »يصعب  إنه  فيه  قال  العيون  بمدينة 
 45 ب  مثقلة  أنها  بدعوى  سامير  قضية 

مليار درهم من الديون«. 
وأضاف : زعم الناطق الرسمي للحكومة 
مؤخرا،  الحزبي  تجمعه  في  يخطب  وهو 
بدعوى  سامير  قضية  حل  »يصعب  بأنه 
أنها مثقلة ب 45 مليار درهم من الديون« 
للمنظومة  سامير  عودة  بأن  واعترف 

الطاقية للمغرب سيكون له فائدة. ومن باب 
التوضيح للرأي العام، فإننا ندعو بايتاس 
التجارة  مدونة  نصوص  على  لالطالع 
وقانون املسطرة املدنية وقانون الشركات 
املساهمة ذات الصلة بالتصفية القضائية 
أو االتصال باملختصني أو بالقاضي املكلف 
املركبة  األمية  محو  أجل  من  بالتصفية 
واستجالء املقاصد والغايات من التصفية 

القضائية والتفويت القضائي.
ونوضح من جديد، يقول منسق الجبهة 
الوطنية للدفاع عن سامير : »بأن املحكمة 
أصول  تبيع  القانون  وبقوة  التجارية 
شركة سامير مطهرة من الديون والرهون, 
واملقتني الجديد ألصول شركة سامير )بما 
فيهم الدولة إن رغبت في ذلك( مطالب بأداء 
بالديون  له  عالقة  وال  فقط  التفويت  ثمن 

التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت ».
ما  سامير  شركة  بأن  كذلك  ونوضح 
نشاطها  استئناف  على  قادرة  زالت 
بشكل طبيعي في أجل لن يتعدى 8 أشهر 
وبميزانية االستصالح لن تتعدى 2 مليار 
مخصصة  درهم  مليون   300 منها  درهم 

الستصالح املخازن. 
املمنهج  التشويش  بأن  الوزير،  ونذكر 

والحكومة  حكومتكم  في  الوزراء  لبعض 
املساعي  تقويض  ومحاولة  السابقة 
الجارية من أجل إنقاذ شركة سامير حتى 
تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي ال 
محالة إلى قتل كل اآلمال في استرجاع جزء 
25 مليار درهم من املال العام  من حوالي 
املتورط في مديونية سامير )قرض الحيازة 
للجمارك، القرض الفالحي، البنك الشعبي، 
وفي حماية حوالي  املختلفة...(  الضرائب 
مباشر  وغير  مباشر  منصب شغل   4500
وفي تعزيز شروط املنافسة والقضاء على 
األرباح الفاحشة وفي توطيد األمن الطاقي 
في  واملساهمة  الطاقي  الجفاف  زمن  في 
من  وغيرها  املحروقات  أسعار  تلطيف 
املكاسب لفائدة االقتصاد الوطني ولفائدة 
الدار  وجهة  املحمدية  ملدينة  التنمية 

البيضاء سطات.
ويبقى من املشروع التساؤل، هل الوزير 
مع  نفسه  يضع  التصريحات  هذه  بمثل 
مساعي  ومع  واملغاربة  املغرب  مصالح 
التفويت القضائي أم مع مصالح اللوبيات 
األسعار  من  درهم  مليار   45 راكمت  التي 
يختم  األثمان؟  تحرير  منذ  الفاحشة 

الحسني اليماني في تصريح للجريدة.

أكدت التزامها بالوحدة الترابية لدول المنطقة

اجلمعية اجلهوية الإفريقية التابعة للجمعية الربملانية للفرانكفونية،
تبدي قلقها اإزاء التهديدات الإرهابية والنف�سالية بالقارة 

عبر عن رفضه لـ »تدخل بلدان أجنبية« في النقاشات 
الداخلية المتعلقة بالسياسة الخارجية للحكومة

مانويل األباري�ش: موقف اإ�سبانيا ب�ساأن 
ال�سحراء »وا�سح للغاية« و»�سيادي«

الخارجية  للشؤون  اإلسباني  الوزير  جدد 
مانويل  خوسي  والتعاون،  األوروبي  واالتحاد 
ألباريس، أول أمس السبت، التأكيد على أن موقف 
بالده الداعم للمخطط املغربي للحكم الذاتي في 

الصحراء »واضح للغاية« و«سيادي«.
للحكم  املغربية  املبادرة  إسبانيا  وتعتبر 
واقعية  جدية،  األكثر  »األساس  الذاتي 
الصحراء. حول  الخالف«  هذا  لحل   ومصداقية 
وشدد ألباريس، في معرض حديثه خالل لقاء نظم 
بمجلس النواب اإلسباني حول قمة حلف شمال 
يونيو  و30   29 يومي  تنعقد  التي  األطلسي، 
اإلسبانية  الحكومة  »موقف  أن  على  بمدريد، 
رئيس  أكده  والذي  للغاية،  واضح  الصحراء  من 
محمد  امللك  لجاللة  سانشيز،  بيدرو  الحكومة، 

السادس«.
أن  اإلسبانية  الدبلوماسية  رئيس  وأوضح 
التخاذ  سيادة«  وذات  »حرة  دولة  هي  بالده 
قراراتها الخاصة في مجال السياسة الخارجية، 

مشيرا إلى أن إسبانيا »تفكر بنفسها«.
»تدخل  لـ  أعرب عن رفضه  السياق،  وفي هذا 
املتعلقة  الداخلية  النقاشات  في  أجنبية«  بلدان 
بالسياسة الخارجية للحكومة، مؤكدا أن إسبانيا 

»على  تدعو إلى عالقات جيدة مع بلدان الجوار 
املساواة  املتبادل،  االحترام  مبادئ  نفس  أساس 
والسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية«.

الجدل  ألباريس  وصف  الصدد،  هذا  وفي 
بـ  املغربية  الصحراء  من  إسبانيا  موقف  حول 
»الزائف«، مؤكدا أن هذا النقاش تحركه »مصالح 

كاذبة«.

صادقت الجمعية الجهوية اإلفريقية التابعة للجمعية 
على  بالرباط،  الجمعة  اليوم  للفرانكفونية،  البرملانية 
من  تعرب  املغربي  البرملاني  الوفد  بها  تقدم  توصية 
خاللها عن قلقها تجاه التهديدات اإلرهابية واالنفصالية 
بالوحدة  الراسخ  التزامها  وتؤكد  اإلفريقية،  بالقارة 

الترابية لدول املنطقة وبأمن شعوبها.
للجمعية   28 الدورة  أن  النواب  ملجلس  بالغ  وذكر 
الجهوية اإلفريقية ، التي أقيمت في الرباط يومي 23 و 
24 يونيو الجاري، اختتمت أشغالها باإلشادة بصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس، وبحسن تنظيم هذه الدورة 

التي احتضنها البرملان املغربي.
النواب،  مجلس  رئيس  أعرب  باملناسبة،  كلمته  وفي 
السيد راشيد الطالبي العلمي، عن االرتياح الكبير للسير 
السلس، ألشغال هذه الدورة، التي تطرقت ملواضيع هامة 
من قبيل الديمقراطية، ومنطقة التجارة الحرة األفريقية 
السياسية  الحياة  في  النساء  ومشاركة   ،)ZLECAF(
واالقتصادية واالجتماعية، واملشاركة الفعالة للبرملانيني 
السياسي  والوضع  املناخ،  وتغير  البيئة  قضايا  في 
الفرانكفونية  املنطقة  دول  في  والصحي  واالجتماعي 
يشغل  الذي  العلمي  الطالبي  السيد  وشدد  إفريقيا.  في 
للفرنكوفونية،  البرملانية  الجمعية  رئيس  نائب  منصب 
على املصير املشترك للمنطقة الفرانكفونية في إفريقيا، 
والذي يقتضي »ترسيخ القيم الديمقراطية والتطلع من 

أجل السالم واالستقرار ووضع أفضل للمرأة األفريقية، 
وبيئة نظيفة ومستدامة، وظروف صحية مالئمة واقتصاد 
التبادل  منطقة  إطار  في  ومرن،  موحد  مزدهر،  إفريقي 
النواب  مجلس  رئيس  ودعا  اإلفريقية«.  القارية  الحر 
عالم  في  مؤثر  واحد  بصوت  »التحدث  إلى  باملناسبة، 
وخاصة  اإلفريقية،  القارة  قضايا  مع  انسجام  في  الغد، 
مع انعقاد الدورة املقبلة للجمعية البرملانية الفرنكفونية 
»ستظل  إفريقيا  أن  إلى  مشيرا  السنة«،  هذه  بكيغالي 
ركيزة أساسية للمبنى الفرنكوفوني«. وتعتبر الجمعية 

البرملانية للفرنكوفونية التي تم إحداثها في ماي 1967 
وتبادل  املقترحات  وتقديم  للحوار  منتدى  بلوكسمبورغ 
املعلومات والتجارب حيث تضم في عضويتها عدة شعب 

برملانية موزعة على القارات الخمس.
البرملانية  الجمعية  إلى  املغربي  البرملان  وانضم 
بعض  أشغال  واحتضن   ،1979 سنة  للفرنكوفونية 
19 سنة  ال  )الدورة  إلفريقيا  الجهوية  الجمعية  دورات 
2011، والدورة ال 25 سنة 2017، والدورة ال 27 سنة 

.)2019

مانويل ألباريس

لطيفة أخرباش

البيضاء  بالدار  الخامس  محمد  مطار  اختيار  تم 
في  تحسنا«  »األكثر  مطارات  خمس  أفضل  ضمن 
 World Airport(ل  2022 ترتيب  حسب  العالم، 
في  املختصة  الدولية  للمنظمة  التابع   ،)Awards
تصنيف  ويعكس   .)Skytrax( الجوي  النقل  تنقيط 
في  التحسن  العالم«  في  تحسنا  »األكثر  املطارات 
 Airport( برنامج  ملعايير  وفقا  املطارات  جودة 
Skytrax، التي تجري تقييمات  لـ  التابع   )Awards
العالم  أنحاء  جميع  في  واملطارات  الطيران  لشركات 

منذ 1989.
العام  التصنيف  في  املطار  تطور  البرنامج  ويقيم 
وتحسينات األداء في عدد من الفئات لتحديد املطارات 

األكثر تحسنا على مدار االثني عشر شهرا املاضية.
قال  لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  وفي 
البيضاء،  بالدار  الدولي  الخامس  محمد  مطار  مدير 
التتويج هو نتيجة العمل  »هذا  عبد الحق مزور، إن 
لتقديم  شركائنا  وجميع  التشغيلية  لفرقنا  اليومي 

أفضل خدمة لزبنائنا وركابنا وشركات الطيران«.
وأضاف مزور »نجعل من تحسني االستقبال وجودة 
مبرزا  مطلقة«،  أولوية  الصحية  واإلجراءات  الخدمة 
الزبون. حول  تتمحور  للمطار  اليومية  األعمال   أن 

lean sig�(  وأشار في هذا الصدد إلى اعتماد مقاربة
ma( لتسهيل رحلة الركاب، وتحديث املعدات واألثاث 

لتحسني الراحة وتسهيل التوجيه داخل املطار، على 
وضع فرق املطار رهن إشارة الركاب ملساعدتهم.

جهودنا  مضاعفة  »سنواصل  أنه  املسؤول  وأكد 
يوميا لتحسني جودة الخدمة والضيافة في محطاتنا 

بشكل مستمر«.
وفي تصنيف Skytrax لسنة 2022 ألفضل املطارات 
في  الرياض  العالم، احتل مطار  في  »األكثر تحسنا« 
على  متقدما  األول،  املركز  السعودية  العربية  اململكة 
املتحدة  )الواليات  نيويورك  في  الغوارديا  مطارات 
السعودية(،  العربية  )اململكة  والدمام  األمريكية(، 
محمد  ومطار  املتحدة(  )الواليات  تاكوما   � وسياتل 

الخامس بالدار البيضاء.

مطار حممد اخلام�ش بالدار البي�ساء �سمن اأف�سل خم�ش مطارات »الأكرث حت�سنا« يف العامل
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أخبار

n االتحا د االشتراكي
 ـ وكاالت

الناظور  بإقليم  محلية  مصادر  أفادت 
اقتحام  عملية  أنه وفي مستجدات حصيلة 
السياج الحديدي على مستوى اإلقليم، فقد 
 ،2022 يونيو   25 السبت  يوم  عشية  تم 
صفوف  بني  وفاة  حاالت  خمس  تسجيل 
اإلصابات  مضاعفات  جراء  املقتحمني، 
لترتفع  منها،  يعانون  كانوا  التي  البليغة 

بذلك حصيلة الوفيات إلى 23 شخصا.
رهن  يبقى  أنه  ذاتها  املصادر  وأضافت 
املراقبة الطبية حاليا عنصر واحد من أفراد 
القوات العمومية و18 من املقتحمني، ونفت 

أية  تسجيل  قطعي،  بشكل  املصادر،  نفس 
حالة وفاة لدى أفراد القوات العمومية.

الناظور  إلقليم  املحلية  السلطات  وكانت 
غير  املهاجرين  من  مجموعة  أن  أفادت 
إفريقيا  بلدان  من  املنحدرين  القانونيني 
جنوب الصحراء، أقدمت صباح يوم الجمعة، 
على عملية اقتحام ملدينة مليلية املحتلة من 
الحديدي بني  السياج  خالل محاولة تسلق 
وأوضح  املحتلة.  واملدينة  الناظور  مدينتي 
القوات  تدخل  وأثناء  أنه،  ذاته  املصدر 
العمومية إلحباط هذه العملية، التي عرفت 
استعمال املقتحمني ألساليب جد عنيفة، تم 
140 من أفراد هذه القوات  إصابة  تسجيل 
 5 بينهم  من  الخطورة،  متفاوتة  بجروح 
إصابة  تعداد  جرى  فيما  خطيرة،  إصابات 

إصابة   13 بينهم  من  املقتحمني،  من   76
من  بعضهم  وسقوط  تدافعهم  جراء  بليغة، 
املحلية  السلطات  وأضافت  السياج.  أعلى 
أنه تم نقل كافة املصابني، سواء في صفوف 
املقتحمني،  بني  من  أو  العمومية  القوات 
صوب مستشفى الحساني بمدينة الناظور 
واملركز االستشفائي الجامعي بمدينة وجدة 

لتلقي اإلسعافات والعالجات الالزمة.
رئيس  اعتبر  األحداث  وتعليقا على هذه 
أنه  سانشيز  بيدرو  اإلسبانية  الحكومة 
»إذا كان ثمة مسؤول عن كل ما حدث على 
الحدود، فهي املافيات التي تتاجر بالبشر«.
بالتنسيق  املغربي عمل  »الدرك  أن  وذكر 
هذا  لصد  )اإلسبانية(  األمن  قوات  مع 

الهجوم العنيف الذي شهدناه«.

n عماد عادل

في  الدولي  النقد  املغرب وصندوق  دخل 
املراحل األولى من التفاوض من أجل إطالق 
ضد  وقائي  كإجراء  للسيولة  جديد  خط 
الصدمات الخارجية، ومن ضمنها التضخم 

املستورد.
املركزي  البنك  والي  عنه  كشف  ما  ذلك 
ندوة  آخر  في  الجواهري  اللطيف  عبد 
صحفية أجراها األسبوع املاضي، كما أكده 
في ما بعد ممثل صندوق النقد الدولي في 
إن  قال  الذي  كارداريلي،  روبرتو  املغرب 
سيولة  خط  على  للحصول  يسعى  املغرب 

ائتماني مرن.
الدولي  النقد  وقال رئيس بعثة صندوق 
هناك  إن  كارداريلي،  روبرتو  املغرب،  في 
مناقشات مع اململكة لتوفير خط سيولة مرن 
جديد. وأشار املسؤول في تصريح صحفي، 
املاضي، على هامش مؤتمر نظم  الخميس 
النقد  وصندوق  املغرب  بنك  بني  بالشراكة 
إلى  الدولي،  النقد  ومجلة صندوق  الدولي 
الخط  هذا  بشأن  اتفاق  إلى  »التوصل  أن 
التي  الشروط  من  العديد  استيفاء  يتطلب 

تسهل توفره.
خط  توفير  إن  كارداريلي  روبرتو  وقال 
رهينا  يظل   )PLL( والوقاية  السيولة 
اقتصادي متني،  بالتوفر على إطار ماكرو- 
مضيفا أن خط السيولة الجديد املرن الذي 
يطمح إليه املغرب يدعو إلى إطار اقتصادي 
كلي »قوي للغاية«. في حالة املغرب، الخط 

املطلوب ال يتضمن أي شرط.
2020 قد استخدم  وكان املغرب في عام 
أتاحه  الذي  والوقاية  السيولة  بالفعل خط 
له صندوق النقد الدولي، والذي بلغ حوالي 
االنعكاسات  ملواجهة  دوالر،  مليارات   3
االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيد 19-.

وزارة  عن  صدر  إحصائي  تقرير  ويفيد 
الدين  إجمالي  أن  واملالية،  االقتصاد 
خالل  بلغ  للمغرب  العمومي  الخارجي 
مليار دوالر   40.8 يقرب من  ما   2021 عام 

درهم،  مليار   378.5 يعادل  ما  أي  أمريكي 
الخارجي  الدين  منسوب  بذلك  ليرتفع 
بحوالي  الوبائية  األزمة  بداية  منذ  للبالد 
عليه  كان  ما  مع  مقارنة  دوالر،  مليار   5.3
وإن  مليار دوالر(   35.5(  ،2019 نهاية  في 
مع  مقارنة  طفيف  بشكل  انخفض  قد  كان 
دوالر(.. مليار   42(  2020 خالل   مستواه 
للمملكة  الخارجية  املديونية  وتفاقمت 
األخيرة،  السنوات  خالل  متسارع  بشكل 
إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 
ليأخذ   2016 سنة  دوالر  مليار   30.9
قفز  حيث  آخر،  تلو  عاما  تصاعديا  منحى 
مليار   34 إلى  2017 و2018  خالل سنتي 
إلى  ليصل   2019 سنة  ارتفع  ثم  دوالر، 
درهم  ليقفز ب7 ماليير  دوالر،  35.5 مليار 
سنة 2020 متجاوزا عتبة 42 مليار دوالر 
ليستقر   2021 في  قليال  يتراجع  أن  قبل 

الدين  يكون  هكذا  دوالر.  مليار   40.8 عند 
الخارجي للبالد قد قفز في ظرف 5 سنوات، 
وهي  دوالر  مليار   5.2 بـ   2017 منذ  أي 
الخارجية. املديونية  عرفتها  وتيرة   أعلى 

وعند متم سنة 2021، أصبح الدين الخارجي 
للمملكة يمثل 32 باملائة من الناتج الداخلي 
قبلها. سنة  باملائة   34.5 مقابل   الخام 
الخارجي  الدين  ببنية  يتعلق  ما  وفي 
املانحة  الدولية  املؤسسات  فإن  العمومي، 
دائني  من  مجموعة  أول  تشكل  أصبحت 
املغرب بحصة تبلغ 49.3 باملائة من مجموع 
الدائنون  يليها  العمومي،  الخارجي  الدين 
من السوق املالي الدولي واألبناك التجارية 
بـ 28.5 باملائة، ثم دول االتحاد األوربي في 
باملائة،   15.3 بحصة  الثنائي،  الدين  إطار 
من  العربية  الدول  حصة  تتعدى  ال  بينما 

ديون املغرب الخارجية 2.7 باملائة.

وفاة 23 من المهاجرين خالل محاولة اقتحام السياج 
الحدودي مع مليلية المحتلة

اإ�صابة 140 من القوات العمومية املغربية، 
من بينهم 5 اإ�صابات خطرية، واإ�صابة 76 
من املقتحمني، من بينهم 13 اإ�صابة بليغة

مفاو�صات بني املغرب و�صندوق النقد الدويل 
من اأجل فتح خط جديد لل�صيولة والوقاية 

الحكومة تسعى الستعماله في مواجهة الصدمات 
الخارجية ومن ضمنها التضخم المستورد

في المؤتمر 13 للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان

غايل : نلتزم مع القوى الدميقراطية احلية بتحقيق 
جمتمع الكرامة واحلرية وامل�صاواة والعدالة االجتماعية

وقفة احتجاجية للمراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين 
يف يوليوز ودعوة الوزارة الو�صية اإىل اال�صتجابة ملطالبها

n مصطفى اإلدريسي

للجمعية  املسيرة  األجهزة  بانتخاب 
)اللجنة اإلدارية  املغربية لحقوق اإلنسان: 
املكتب  و)أعضاء  عضوا(   95 من  املكونة 
ينتخبون  عضوا   23 من  املكون  املركزي 
أمس  تمكنت  قد  الجمعية  تكون  الرئيس(، 
عشر  الثالث  الوطني  املؤتمر  إنهاء  من 
املقام باملركب الدولي ببوزنيقة، طيلة أيام 

24، 25 و26يونيو2022.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية املغربية 
لحقوق االنسان، أمام املؤتمر بأن »الحركة 
الحقوقية تنتظر التنفيذ الكامل لتوصيات 
هيئة اإلنصاف واملصالحة، نظرا ألن أغلب 
هذه التوصيات لم تفعل؛ ومن ضمنها ملفات 
ومجهولي  القسري  االختطاف  ضحايا 
العديد  في  الحقيقة  عن  والكشف  املصير 
والعلني  الرسمي  واالعتذار  امللفات  من 
واالنضمام  اإلعدام  عقوبة  وإلغاء  للدولة 
واإلصالحات  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
التربوية  الفعلية، واإلصالحات  السياسية 
الذاكرة،  القضاء، وحفظ  وضمان استقالل 
اإلفالت  لعدم  وطنية  استراتيجية  ووضع 
وغيرها،  األمنية…  والحكامة  العقاب  من 
جبر  ملفات  من  العديد  أن  على  ناهيك 
واليزال  بالكامل،  بعد  تسو  لم  الضرر 
نضالهم  يواصلون  الضحايا  من  البعض 

من أجل تسوية أوضاعهم ».

»بخصوص  الجمعية:  رئيس  وأضاف 
انصرام  فرغم  الدستورية  اإلصالحات 
حولي 11 سنة على إقرار الدستور الحالي، 
التي وقفت عندها  التحفظات  وبالرغم من 
الحركة الحقوقية، فإن الكثير من الحقوق 
يقع  ال  فيه  عليها  املنصوص  والحريات 
لم  املقتضيات  من  ومجموعة  احترامها، 
املطلوب،  بالشكل  وتنزلها  أجرأتها  تتم 
التنظيمية  القوانني  الرغم من صدور  على 
سبيل  على  الشأن  هو  بها،كما  الخاصة 
املثال بالنسبة للقانون التنظيمي الخاص 
األمازيغية  للغة  الرسمي  الطابع  بتفعيل 

واملجلس الوطني للثقافة واللغات....«.
»تسليع  املغربية  الجمعية  وانتقدت 
واملس  التقاعد،  نظام  ومراجعة  الخدمات، 
الحوار  وتجميد  اإلضراب  في  بالحق 
مضمونه  من  إفراغه  أو  االجتماعي 
التعاقدي وتحريراألسعار، مما سهل عملية 
أهم  في  وخصوصا  الصاروخية  الزيادات 
السلع اليومية )البنزين – الزيت – االلبان 
التدابير  لهذه  كان  وما  ومشتقاتها...(...؛ 
أن  إال  العاملية،  األزمة  ظل  في  املعتمدة، 
تفضي إلى نتائج تمييزية، السّيما بالنسبة 

لألشخاص األكثر تهميشا ».
حقوق  »أوضاع  أن  املتدخل  وأكد 
على  صارخة  تراجعات  عرفت  اإلنسان 
من  يتضح  ما  وهو  املستويات،  جميع 
تهم  التي  املؤشرات،  من  العديد  خالل 
ومستوى  والتعبير،  الصحافة  حرية 

وعلى  القانون،  واحترام  العدالة  جودة 
وأيضا  والشفافية،  الحكامة  صعيد 
بالنسبة ملجموعة من الحقوق االقتصادية 
وحقوق  والبيئية  والثقافية  واالجتماعية 
بنظام  العمل  استمر  املقابل  وفي  الفئات؛ 
التفاوتات  تعميق  واالمتياز، وجرى  الريع 
وتوسيع  االجتماعية،  الطبقات  بني 

التمايزات املجالية«.
جانب  إلى  التزامها،  الجمعية  وأكدت 
كافة القوى الديمقراطية الحية في البالد، 
حقوق  إقرار  أجل  من  النضال  بمتابعة 
للتجزئة،  القابلة  وغير  املتالزمة  اإلنسان 
انتهاكات  ضحايا  كافة  مع  والوقوف 
إلى  الدؤوب  والسعي  االنسان،  حقوق 
تحقيق مجتمع الكرامة والحرية واملساواة 
املواطنني  مجتمع  االجتماعية،  والعدالة 
التمتع  في  املتساوين  األحرار  واملواطنات 
بكافة الحقوق اإلنسانية بدون أدنى تمييز.

يقول  األزمات،  هذه  لكل  باإلضافة 
بؤر  من  مجموعة  انبثاق  نالحظ  غالي،  
العنصرية  الخطابات  وانتعاش  التوتر، 
املختلف،  اآلخر  كراهية  على  تتغذى  التي 

ومعاداة األجانب واملهاجرين.
تحقيق  فتح  إلى  الجمعية  ودعت 
شيرين  الصحفية  مقتل  في  دولي  جنائي 
النتائج  إعالن  في  واإلسراع  عاقلة،  أبو 
واالستنتاجات، ومحاسبة الجناة، وضمان 
املساءلة املناسبة عن كل حالة وفاة وإصابة 

خطيرة تسببت فيها.

n م.اإلدريسي

للمراكز  القطاعي  التنسيق  مجلس  قرر 
ومركز  والتكوين  التربية  ملهن  الجهوية 
التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين 
احتجاجية  وقفة  تنظيم  التعليم  مفتشي 
ممركزة بالرباط خالل شهر يوليوز 2022 
اختبارات  خالل  حمراء  شارة  وحمل 
عن  تعبيرًا  املجزوءات  على  التصديق 
من  املراكز  ألساتذة  العميق  االستياء 
ودعوة  املؤسسات  لهذه  الحالي  الوضع 
الفورية  االستجابة  إلى  الوصية  الوزارة 

للمطالب املشروعة .
وندد مجلس التنسيق الوطني القطاعي 
والتكوين  التربية  ملهن  الجهوية  للمراكز 
ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز 
توصلت  بيان  في  التعليم،  مفتشي  تكوين 
الجريدة بنسخة منه، بأسلوب صم اآلذان 
النقابة  دعوات  تجاه  الوزارة  تنهجه  الذي 
جاد  حوار  لفتح  العالي  للتعليم  الوطنية 
ومسؤول حول منظومة التكوين، واعتبرت 
بينًا  مساسًا  الحوار  لباب  الوزارة  سد 
بالحريات النقابية وتأكيدًا لزيف شعاراتها 
في  والتشارك  التشاور  إعمال  بخصوص 

مقاربة قضايا منظومة التربية والتكوين.
واستغربت إقصاء مراكز التكوين بكافة 
في  بمسؤولياتها  االضطالع  من  مكوناتها 
االرتقاء بمنظومة التكوين واعتبر االتفاق 
أخرى  حلقة  مؤخرًا  عنه  املعلن  الثالثي 
وأنه  الوصية  الوزارة  تخبط  مسلسل  في 

اجترار ملا هو قائم ألكثر من خمس سنوات 
في الوقت الذي كان يلزم إجراء قطيعة مع 
املرصود  الفشل  إلى  أدت  التي  املقاربات 

على أكثر من مستوى.  
املركزية  املصالح  باستمرار  وندد 
ومصالحها  الوطنية  التربية  لوزارة 
القانون  مقتضيات  تهميش  الخارجية 
والتعامل  املراكز  إحداث  ومرسوم   01.00
املراكز كمؤسسات يقتصر دورها على  مع 
التدبير  مستنكرا  املناولة؛  مهام  إنجاز 
االرتجالي والتعاطي العشوائي مع الشأن 
مركزية  لجان  عبر  للمراكز  البيداغوجي 
البرامج  وضع  غريب  بشكل  لها  موكول 
التوصيفات  جميع  وإعداد  املسالك  لكل 
وصياغة جميع املصوغات ضدًا على ما هو 
متعارف عليه وطنيًا ودوليًا في شأن إقرار 

أنظمة الدراسة والتقويم.
ملهن  الجهوية  املراكز  بإلحاق  وطالبت 
التربية والتكوين بالجامعات انسجامًا مع 
إلصالح  االستراتيجية  الرؤية  في  جاء  ما 
التعليم في إطار توحيد مؤسسات التعليم 
دفتر  الباكلوريا؛وإرساء  بعد  العالي 
للضوابط البيداغوجية لكل املسالك باملراكز 
للقانون  تطبيقًا  املراكز  هياكل  عن  منبثق 
وتوقيف  املراكز  إحداث  ومرسوم   01.00
العبث بمنظومة التكوين من طرف اللجان 
؛  متعددة  غطاءات  تحت  املحدثة  املركزية 
املؤسساتية  الوضعية  في  النظر  وإعادة 
والتخطيط  التوجيه  ملركزي  املتجاوزة 
التربوي وتكوين مفتشي التعليم بالتشاور 
عبر  املؤسسات  بهذه  العاملني  مع  الفعلي 

هياكلها التمثيلية وبالتفاعل اإليجابي مع 
املقدمة في هذا اإلطار؛ وسحب  املقترحات 
كل القرارات الوزارية السالبة لالستقاللية 
للمراكز،  والبيداغوجية  واملالية  اإلدارية 
والجهوية  املركزية  املراسالت  وجميع 
للتبعية  واقع  فرض  إلى  ترمي  التي 
بداًل  التحكم  فكرة  تؤطره  البيروقراطية 
بني  الالزمني  والتكامل  التنسيق  من 
والتعجيل  العمومية؛  املرافق  مختلف 
مباراة  من  املتبقية  النتائج  عن  باإلعالن 
العالي  التعليم  أستاذ  إطار  في  التوظيف 
وإجراء   2021 شتنبر  دورة  عن  مساعد 
 2021 دجنبر  بدورة  الخاصة  املباراة 
املعلن عنها، وتسوية وضعية ما تبقى من 
دكاترة املراكز؛ وتسوية الوضعية اإلدارية 
للمكلفني بالتدريس باملراكز إلى غاية سنة 
املباريات  في  الناجحني  وإعفاء   2019
من  بتمكينهم  التدريب  سنتي  من  األخيرة 
التعليم  أستاذ  إطار  في  املباشر  الترسيم 
العالي مساعد بالنسبة ملن أمضوا سنتني 
باملراكز  بالتدريس  التكليف  من  أكثر  أو 
الجهوية؛ وفتح تحقيق في ريع التكليفات 
والتعيينات باملراكز الذي تفاقم بشكل الفت 
مؤخرًا مع حصر تغطية الخصاص باملراكز 
أساتذة  توظيف  مباريات  عن  اإلعالن  في 
التعليم العالي املساعدين وحركة انتقالية 
سنويًا؛  املراكز  إلى  املبرزين  لألساتذة 
واالجتماعية  الصحية  الحاالت  وإنصاف 
املتضررة من الحركة االنتقالية بني املراكز 
األقدمية  واحتساب  السابقة؛  املواسم  عن 

املكتسبة قبل تغيير اإلطار.

رئي�س احلكومة االإ�صبانية يحمل م�صوؤولية 
االقتحام لـ »املافيات التي تتاجر بالب�صر«

املغاربة يدفعون 217 مليون درهم لت�صيري وزارة ال�صياحة 
تصرف على السيارات والتنقالت واألنترنيت والحراسة    

n عماد.ع 

بينما تدعي الحكومة أنها ال تتوفر على 
لها  تسمح  التي  الكافية  املالية  الهوامش 
تلهب  التي  األساسية  املواد  أسعار  بدعم 
وعلى  أشهر،  عدة  منذ  املواطنني  جيوب 
الغذائية،  واملنتجات  املحروقات  رأسها 
على  بسخاء  تصرف  املقابل  في  نجدها 
رفاهية وزرائها في تنقالتهم واستقباالتهم 

وسفرياتهم... 
ميزانية  على  سريعة  إطاللة  وتكفي 
التسيير املرصودة لوزارة واحدة، هي وزارة 
واالقتصاد  التقليدية  السياحة والصناعة 
ليفهم  كنموذج،  والتضامني  االجتماعي 

درهم  مليار   70 تذهب  أين  املغاربة 
خانة  تحت  كنفقات  العام  هذا  املخصصة 
السلع والخدمات املوجهة لإلدارة املغربية، 
حيث إن هذه الوزارة الصغيرة باملقارنة مع 
وزارات أخرى ترصد لها ميزانيات ضخمة، 
املالي  القانون  برسم  العام  هذا  استفادت 
من 14 مليون درهم كاعتمادات لتعويضات 
التنقل وتغيير  اإلقامة داخل اململكة، ومن 
حظيرة  على  كنفقات  درهم  مليون   1.3
ملصاريف  تحتاج  التي  الوزارة  سيارات 
الصيانة واإلصالح وشراء الوقود والزيوت 
وأداء الفينييت ومصاريف التأمني.. بينما 
تكلف مصاريف الحراسة واألمن والتنظيف 
 ،  !!  (   ( درهم  مليون   35.5 عن  يقل  ماال 
بل إن مجرد االشتراك في خدمة األنترنيت 

رصد له مبلغ 1.7 مليون درهم، كما أن هذه 
مليون   90 ل  بحاجة  الصغيرة،  الوزارة 
مسمى  تحت  بسيطة  خدمة  في  سنتيم 
حصلت  كما  والطبع(،  االبتكار  )مصاريف 
الوزارة على اعتمادات بقيمة 1.88 مليون 
درهم من أجل التعاقد مع مكاتب الدراسات 
الوزارة ستستهلك  العامة، كما أن ميزانية 
60 مليون سنتيم في مصاريفها على الطبع 
خانات  فقط  هذه    .. واإلعالنات  واإلشهار 
العام ما  ستبتلع هذا  »مصاريف صغيرة« 
ال  رقم  وهو  درهم،  مليون   217 عن  يقل  ال 
الكبرى  الوزارات  مع  باملقارنة  يعني شيئا 
ماليير  تسييرها  نفقات  في  تبتلع  التي 

الدراهم املقتطعة من جيوب املغاربة... 

بن�سيخة يتاأ�سف لهزيمة الدفاع 
الجديدي والركراكي �سعيد

تأسف عبد الحق بنشيخة، مدرب الدفاع الحسني الجديدي، في 
الندوة الصحفية التي أعقبت هزيمة فريقه أمام الوداد الرياضي 
البيضاوي بهدفين لواحد، لتعثر فريقه من جديد، حيث صرح بأن 
فريقه قدم شوطا أول مثاليا، وكاد يقتل اللقاء لو تحلى مهاجموه 
بالرزانة أمام مرمى الخصم، إذ كاد الفريق يسجل أهدافا أخرى.

 وأضاف المدرب الجديدي أنه لعب اليوم أمام بطل إفريقيا، 
والذي يتوفر على ترسانة بشرية مهمة، الشيء الذي خلق الفارق 
خالل الشوط الثاني، لكون خيار  التغييرات لم يكن متوازنا بين 

الفريقين .
كما أوضح صرح بنشيخة أن العبيه قدموا عرضا جيدا وعذبوا 
العبي الوداد الرياضي البيضاوي، مردفا أن الحافز سيكون أقوى 

في اللقاءات المتبقية لتأمين البقاء ضمن قسم الصفوة.
أما وليد الركراكي، مدرب الوداد، والذي احتفل بطريقته الخاصة، 
بعد الفوز على الدفاع الجديدي، فقد عبر عن فرحته بقرب التتويج 
باللقب، شاكرا الجماهير الغفيرة والمميزة التي تحفز فريقه دائما 
نقطة  اآلن  تفصله  فريقه  أن  العروض، مضيفا  أقوى  تقديم  على 
واحدة عن اللقب، كما شكر العبيه وكل مكونات الفريق األحمر على 

القتالية لتقديم النتائج اإليجابية للجماهير الودادية.
س العلوي

لجنة الأخالقيات تعاقب 
الناهيري والتكناوتي

قررت لجنة األخالقيات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم إيقاف محمد الناهيري، الظهير األيمن لفريق الرجاء الرياضي، 
والحارس الدولي رضى التكناوتي، حارس مرمى الوداد الرياضي 
لمباراة واحدة أيضا، فضال عن غرامة مالية بقيمة 30 ألف درهم 

للطرفين.
وكان الناهيري قد أدلى بتصريحات خلقت جدال كبيرا، حيث  
وصف شباب المحمدية بالفريق الصغير، أعقبها بتدوينة مستفزة 

قبيل مواجهة أولمبيك آسفي.
أما التكناوتي فقد قام بسب الذات اإللهية في مقطع فيديو ضجت 

به مواقع التواصل االجتماعي.
وعاقبت اللجنة الجامعية كذلك هشام آيت منا، رئيس الشركة 
50 ألف درهم، على  الرياضية لشباب المحمدية، بغرامة قدرها 

خلفية وصفه للناهيري بـ”العاهيري«.
وشهدت مباريات الدوري االحترافي في الىونة األخيرة كثيرا 
من االنفالت والظاهر المشينة، األمر الذي يقتضي التعامل معها 

بكثير من الحزم والصرامة. 

الرباط تحت�سن البطولة 
الوطنية للمواي طاي

بوكسينغ،  الكيك  لرياضات  المغربية  الملكية  الجامعة  تنظم 
البطولة  نهائيات  المماثلة  والرياضات  الصافات  طاي،  المواي 
الوطنية للمواي طاي لفئتي الشبان والشابات، وذلك يومي 2 و3 
الرياضي األمير موالي  المقبل بالقاعة المغطاة للمركب  يوليوز 

عبد اهلل بالرباط.
وذكر بالغ للجامعة أن هذه المنافسة الوطنية، المنظمة بتعاون 
مع عصبة الوسط، ستعرف مشاركة كل الالعبين والالعبات المؤهلين 
عن المرحلتين اإلقصائيتين المنظمتين بكل من مدينتي مراكش 
والقنيطرة والمحتلين للرتب األولى والثانية والثالثة ضمن األوزان 

المتبارى فيها.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة التقنية الوطنية ستعمل مباشرة 
بعد البطولة الوطنية على استدعاء الالعبين والالعبات المتوجين 
خاللها للدخول في معسكر تدريبي مغلق، وذلك بغية انتقاء عناصر 
الفريق الوطني التي ستشارك في بطولة العالم للمواي طاي المقررة 

بماليزيا من 9 إلى 22 غشت المقبل.

تجمع تدريبي للمنتخب
الوطني لكرة الماء

يدخل المنتخب المغربي لكرة الماء في معسكر تدريبي، وذلك 
في الفترة ما بين 8 و22 غشت المقبل بمدينة الدار البيضاء.

وأفاد بالغ للجامعة الملكية المغربية للسباحة أن هذا المعسكر 
التدريبي يدخل في إطار استعدادات النخبة الوطنية للمشاركة في 
البطولة العربية لكرة الماء، المقررة من 25 إلى 28 غشت بتونس.
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من  فقط  واحدة  نقطة  بعد  على  الرياضي  الوداد  فريق  بات 
تتويجه رسميا بلقب الدوري االحترافي، عقب فوزه على

التي  المباراة  في  لواحد،  بهدفين  الجديدي  الدفاع  ضيفه 
الخامس،  محمد  مركب  أرضية  على  السبت  مساء  جمعتهما، 

برسم الدورة 28 من الدوري.
جمعة،  مسعود  الكيني  بهدف  تخلفه  األحمر  الفريق  وحول 
في الدقيقة السادسة، إلى انتصار ثمين بهدفي غي مبينزا )د 
4+45(، معززا تصدره لترتيب الهدافين، حيث رفع حصيلته إلى 
15 هدفا، وأمين فرحان )د 79(، الذي أحسن استغالل ارتباك 

خط الدفاع الجديدي.
وتجمد رصيد الفريق الجديدي عند النقطة 32، والتي يحتل 
بها الرتبة العاشرة، فيما عزز الوداد صدارته لترتيب البطولة 
الذي  نقط  الست  فارق  بالتالي عن  نقطة، محافظا   62 برصيد 
يفصله عن غريمه الرجاء، العائد بانتصار من ملعب أدرار على 

حسنية أكادير )3 – 2(.
أنهى النسور الجولة األولى متقدمين بهدف محسن متولي 
في الدقيقة 34 من ضربة جزاء، أعلن عنها الحكم داكي الرداد 
بعد العودة إلى تقنية الفيديو، قبل أن يدرك الفريق السوسي 

التعادل بنفس الطريقة، في الدقيقة 62، بواسطة يوسف مهري.
وأصر الفريق األخضر، الذي قاده من دكة االحتياط الثنائي 
بوشعيب المباركي، المدرب المساعد، والمدير التقني البلجيكي 
باتريك دو ويلد، عقب االنفصال عن المدرب الطاوسي ومساعده 
األول البكاري، على العودة بالثالث نقط، حيث تمكن في الدقيقة 
المهاجم  77 من توقيع هدف التقدم عبر محمد زريدة، ثم عزز 

الواعد سفيان بنجديدة النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 85.
وفي الوقت الذي كانت فيه األمور تسير نحو النهاية، أعلن 
الحكم الرداد، بعد العودة إلى الفار، عن ضربة جزاء، انبرى لها 

مهري، مقلصا الفارق إلى هدف واحد.
وبهذا االنتصار، زكى الرجاء ترتبه الثانية بمجموع 56 نقطة، 
اتحاد  مع  مناصفة   12 المركز  في  السوسي  الفريق  ظل  فيما 

طنجة، برصيد 31 نقطة.
 )1  – االيجابي)1  التعادل  حسم  ببرشد،  البلدي  وبالملعب 
المواجهة التي جمعت بين اليوسفية وجاره الشباب السالمي.
وأنهى الفريق الحريزي الشوط متقدما بهدف المدافع يوسف 
شينة في الدقيقة 28، علما بأن الزوار أهدروا ضربة جزاء، قبل 
أن يدركوا التعادل خالل الدقيقة 55 بواسطة الالعب مصطفى 

السهد عن طريق ضربة جزاء.
وبهذه النتيجة، ضمن الشباب السالمي بقاءه في القسم األول 

بوصوله للنقطة 35 في المرتبة التاسعة، في حين تعقدت مهمة 
26، والتي تضعه في  للنقطة  يوسفية برشيد ببلوغ حصيلته 

المركز ما قبل األخير.
وعاد اتحاد طنجة بخفي حنين من ملعب المسيرة بآسفي، بعدما 
تجرع مرارة الهزيمة على يد أولمبيك آسفي بثالثة أهداف لواحد.
وبعد أنهى الشوط األول متعادال بهدف لمثله، تمكن أولمبيك 
آسفي من إنهاء المباراة لصالحه بـ 3 – 1، تناوب عليها عبد 
الغفور مهري )د 32(، وجبريل أوتارا ) د 54 ض ج(، وعلي عشا 
)د 6+90(، فيما كان الهدف الطنجاوي عبر يوسف بنعلي )د 7(.
وشهدت المباراة إشهار الحكم الورقة الحمراء في وجه العب 

إتحاد طنجة حاتم الوهابي )د 85(.
وعقب هذه النتيجة، ارتقى أولمبيك آسفي إلى المركز الثامن 
في الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما ظل اتحاد طنجة في المركز 

12 برصيد 31 نقطة.
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نقطة واحدة تف�سل الوداد عن اللقب 
واأولمبيك اآ�سفي يوؤلم اتحاد طنجة

الجديدي،  والدفاع  البيضاوي  الوداد  مباراة  عرفت 
بمركب  السبت  أمس  أول  أطوارها مساء  دارت  والتي 
28 من  الدورة  البيضاء، برسم  بالدار  الخامس  محمد 
البطولة االحترافية، فوضى تنظيمية تمثلت في وقوع 
المغطاة بين جماهير حول أحقية  بالمنصة  شجارات 
الجلوس في المقاعد، حيث عمت الفوضى وتطورت إلى 

تشابك باأليدي للحصول على مقعد.
ولم يتمكن عدد من الجماهير من الجلوس رغم توفرهم 
على تذاكر تتضمن أرقام المقاعد، لكون هذه األخيرة تم 

احتاللها من طرف أشخاص آخرين، حيث بقي الوضع 
على حاله رغم االستنجاد برجال األمن الخاص والشرطة .
ولم تقتصر الفوضى على الشجار بين الجماهير حول 
المقاعد، بل امتدت إلى منصة الصحافة والتي عرفت 
هجوما جماهيريا وتم احتاللها بالكامل، مما أرغم بعض 
الزمالء الصحافيين على مغادرتها النعدام شروط العمل 
الشيء الذي جعل ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم يأخد صورا تظهر حالة الفوضى بمنصة الصحافة، 
ما يهدد فريق الوداد الرياضي البيضاوي بعقوبات بسبب 

سوء التنظيم .
ومن جهة أخرى عرفت المدرجات الخاصة بجماهير 
الدفاع الحسني الجديدي أعمال شغب، بعدما بدأ مناصروه 
في رشق جماهير الوداد بالشهب النارية والقارورات، 
مما جعل رجال الشرطة يتدخلون، حيث اعتقلوا بعض 
القوات  صفوف  في  إصابات  سجلت  كما  المشاغبين، 
األمن  رجال  تدخل  ولوال  الجماهير،  العمومية وبعض 

في الوقت المناسب لتطورت األمور إلى األسوأ. 
سعيد العلوي

مبينزا يقرب الوداد من اللقب                                                                                    تصوير مومن

أعادت إلى األذهان واقعة طرد آالف املغاربة سنة 1975

تفا�سيل محنة ت�سعة �سحافيين مغاربة باأر�ض الجزائر
إ - العماري

لم يصدق تسعة صحافيين مغاربة، وهم يطأون أرضية 
مطار وهران الجزائري، في السادسة والنصف من مساء 
محمد  مطار  من  انطلقت  طويلة،  رحلة  بعد  األربعاء، 
الخامس في السابعة صباحا مرورا بتونس بسبب غلق 
األجواء الجزائرية في وجه الطائرات المغربية، أنهم 
سيفقدون صفتهم اإلعالمية ويتحولون إلى جواسيس، 
بعد أن حظرت السلطات الجزائرية دخولهم إلى أراضيها، 
»خوفا على وحدة الوطن«، وحفاظا على السير العادي 
لبطولة ألعاب البحر األبيض المتوسط، التي تستضيفها 
المدينة الجزائرية إلى غاية 06 يوليوز المقبل، حسب 

ادعاءاتها. 
مشاركة  لتغطية  كبيرا،  حماسهم  كــان  أن  فبعد 
الرياضة الوطنية في هذا االستحقاق المتوسطي، خاب 
العلم،  بيومية  الصحافي  بنتابت،  هشام  الزمالء  أمل 
وإدريس دحاني من موقع هبة بريس، ومحمد العدالني، 
المصور الصحافي بجريدة األحداث المغربية، وسارة 
حياني من يومية »لومتان« وأمين مرجون من أسبوعية 
 snrt« المنتخب« الرياضية، وأمين أوباها من موقع«
أم«  أف  »مدينا  إذاعة  من  الرحموني  وعادل   »news
»لوبنيون«، فضال عن  والمصطفى ياسين من يومية 
حمزة اشتيوي عن موقع »هيسبريس«، الذي سبق له 
مع األسف أن استضاف حفيظ الدراجي، معلق قنوات 
»بين سبور« قبل أن يصفه رفقة زمالئه في تدوينة له 

ب«عمالء« المخابرات المغربية.
 هؤالء الصحافيون التسعة وجدوا أنفسهم عالقين 
أزيد من 24 ساعة بمطار وهران، قبل أن يتم ترحيلهم 

صوب تونس، في مشهد ال إنساني أعاد إلى األذهان 
واقعة طرد آالف المغاربة من الجزائري يوم عيد األضحى 

من سنة 1975.
وفي اتصال هاتفي بالزميل محمد العدالني، أكد أن 
نفسية سيئة  أوضاعا  عاش  المغربي  اإلعالمي  الوفد 
الجلوس  منا  »طلب  حيث  الجزائري،  بالمطار  للغاية 
بمكان محاذي لمخفر أمني بالمطار، وبقينا هناك حوالي 
ست ساعات، بعدما اعتقدنا أن األمر لن يكلف سوى 
دقائق معدودة إلنهاء بعض اإلجراءات، كما قيل لنا في 

البداية«، مضيفا أن مسؤولي المطار، وبعدما فضحهم 
الزي الرياضي الوطني، الذي كنا نرتديه، على غرار كامل 
الوفد المغربي، اضطروا تحت تكاثر أسئلة باقي الوفود 
المشاركة التي كانت تتقاطر على المطار، حول سبب 
دولية،  أبعادا  يأخذ  األمر  بدأ  وبعدما  االحتجاز،  هذا 
حشرونا في قاعة تفتقد ألدنى الشروط، والتي قيل لنا 
فيه  افتقدنا  احتجاز،  مكان  إلى  لتتحول   ،VIP إنها  
مقدمتها جوازات سفرنا  اآلدمية، وفي  الشروط  أدنى 

التي سحبت منا.«

وأضاف العدالني أن الزمالء فقدوا االتصال بالعالم 
الخارجي، اللهم أحد الزمالء الذي كان يتوفر على خط 
اتصال دولي، حيث اتصل باللجنة الوطنية األولمبية، 
التي » أخبرتنا أنها أخذت علما بما وقع وأنها تباشر 
اتصاالتها مع اللجنة المنظمة والمصالح  الديبلوماسية 
من  تتمكن  »لم  المطاف  نهاية  في  لكنها  المغربية«، 
إدخالنا، ألن السلطات الجزائرية كانت مخططة لألمر، 
حيث مكنت جميع أعضاء الوفد المغربي من االعتماد 
يلزم  ما  بكل  قامت  أنها  رغم  اإلعالم،  رجال  باستثناء 

في هذا الشأن.«
وأشار الزميل العدالني إلى أن الوفد اإلعالمي المغربي 
عاش وضعا نفسانيا رهيبا بمطار الجزائر، ولمدة 24 
ساعة كاملة، خاصة بالنسبة للزمالء الذي يعانون من 
بعض األمراض، حيث تضاعفت محنتهم، وامتدت إلى 
أسرهم، التي فقدوا االتصال معها، وارتفع هامش الخوف 

لدى الطرفين. 
وأوضح الزميل العدالني أن مسؤولي المطار أغلقوا 
كل سبل الحوار، ليتخذوا في الساعة الخامسة من مساء 
يوم الجمعة قرار إعادتهم إلى تونس، وأخبروهم بضرورة 
إخالء المطار، عبر طائرة ستقلهم في الدقيقة الثالثين بعد 
منتصف الليل، صوب تونس، التي وصلوها في الرابعة 
استقبالهم  في  ووجدوا  الجمعة،  من صباح  والنصف 
أعضاء من السفارة المغربية، قبل أن يخصص لهم األستاذ 
حسن طارق سفير المملكة  المغربية بتونسي استقباال، 

أعاد لهم بعضا من آدمتيهم التي فقدوها بالجزائر.
وختم الزميل هذا التصريح على نبره ساخرة كعادته، 
حيث قال » إنه بعد هذه المحنة اكتشف أنه رأفت الهجان، 

لكن ببشرة سوداء«.

فوضى وشغب بمدرجات مركب محمد الخامس

الدورة 28 من الدوري االحترايف

الغرباء يحتلون منصة الصحافة                           تصوير مومن

الزمالء الصحافيون عند استقبالهم من طرف األستاذ حسن طارق، سفير المغرب بتونس
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مع  التبخيس  عن خطابات  والترفع  للحزب،  واالجتماعية 
بعث روح األمل والثقة في الشباب املغربي.

أنس  أشغاله  سير  الذي  اللقاء،  هذا  مستهل  في    
أكد  االتحادية،  للشبيبة  الوطني  املكتب  عضو  اليمالحي، 
عبداهلل الصيبري، عضو املكتب السياسي والكاتب العام 
في  تندرج  الوطنية  الندوة  هذه  أن  االتحادية،  للشبيبة 
إطار التحضير الجدي والنوعي للمؤتمر الوطني التاسع 
نوعيا،  وطنيا  مؤتمرا  نريده  الذي  االتحادية  للشبيبة 
يشارك فيه الجميع، خاصة انفتاحه على فعاليات سياسية 
األفكار  تبادل  أجل  من  متخصصة  وأكاديمية  وإعالمية 
التوصل  من  االتحادية  الشبيبة  تتمكن  حتى  والخبرات 
واقعية ومتقدمة ومتنورة وشعبية  نتائج وتوصيات  إلى 
وقضاياه  املغربي  الشباب  وواقع  لحاجيات  تستجيب 

وطموحاته.
موضوع  أن  على  السياق،  ذات  في  الصيبري،  وشدد 
الوقت  في  وراهنيته  أهميته  له  الوطنية  الندوة  هذه 
الحالي باعتبار   أن رهان الرقمنة أصبح أحد التحديات 
اليومية  الحياة  في  محوريا  دورا  تلعب  التي  األساسية 
بصفة  املغربي  والشعب  خاصة  بصفة  املغربي  للشباب 
عامة بحكم أن العالم أصبح قرية صغيرة بفضل التطورات 
التكنولوجية املتسارعة والتحوالت التكنولوجية الحديثة.  
ومن جانبه استعرض الفنان املغربي عبد الكبير الركاكنة 
السينمائية:  التجربة   « حول  باملناسبة  له  مداخلة  في 
التحول  االجتماعي«،   التواصل  مواقع  إلى  الشاشة  من 
والفني  واملسرحي  السينمائي  املشهد  عرفه  الذي  الكبير 
بفعل جائحة كورونا، حيث تحول الجمهور من الحضور 
وأمام  واملسارح  السينمائية  القاعات  داخل  امليداني 
الشاسات الكبرى إلى مجال الرقمنة واألنترنيت، إذ أصبح 
يتابع املنتوجات الفنية عن بعد، بواسطة شبكات التواصل 
االجتماعية واإلنترنت، نفس األمر عرفته بعض املهرجانات 
الصحي،  الحجر  بسبب  ملزمة  كانت  التي  السينمائية 

بتنظيم دوراتها كنسخ إلكترونية عن بعد.
كما تطرق الفنان عبد الكبير الركاكنة إلى ظاهرة بروز 
املستوى  دون  محتويات  يصنعون  الذين  املؤثرين،  بعض 
راجع  وذلك  والتفاعل،  التجاوب  األسف،  مع  تلقى،  لكنها 
واملتلقي، وتوقف  املؤثر  ما بني  متداخلة  أسباب  إلى عدة 
عند ظاهرة املنافسة الشرسة الالمتكافئة ما بني السينما 
تتيح  التي  اإللكترونية  التطبيقات  وبعض  والتلفزة 
متابعة األفالم واملسرحيات داخل البيوت، مبرزا سلبيات 

وإيجابيات الطرفني.
العمق  موقع«  مدير  لغروس  محمد  ألقى  جهته  ومن 
ظاهرة  من  اإلعالمي  املشهد   « حول  مداخلة  املغربي« 
اإلعالم التقليدي إلى ظاهرة اإلعالم االجتماعي«،  التي أكد 
وال  أهميتها،  لها  واخبارية،  إعالمية  وسيلة  كل  أن  فيها 
يمكن أن تلغي وسائل إعالمية أخرى، باعتبار أن الحديث 
سبق أن قال بنهاية التلفزة واملذياع  ومؤخرا القول بنهاية 
األحكام  هذه  أن  تبني  األخير  في  لكن  املكتوبة،  الصحافة 

مجرد تنجيمات وتخمينات غير حقيقية.
اليوم  العالم  أن  الصدد،  هذا  في  لغروس  وأوضح 
النقال  الهاتف  باعتبار  النقال،  الهاتف  في  يسكن  أصبح 
به  وتقضي  شيء  كل  فيه  تجد  أن  يمكن   smartphone
القول  العمق املغربي  كل مآربك، لكن يستدرك مدير موقع 
أن  البد  والجديد  وقته،  في  جديدا  كان  القديم  أن  ويؤكد 
املواكبة  في  يكمن  والسر  املطلوب  إنما  قديما،  يصبح 

والتطور والتجديد.
وأشار كذلك لخاصيات اإلعالم االجتماعي واإللكتروني 
أو  القبول  عبر  ومشاركته،  املتلقي  بتفاعل  يمتاز  الذي 
االنتقاد للمعلومات، عبر التعليقات والتدوينات، ثم سلطة 
متجاوزة  واملعلومات،  األخبار  تنقل  التي  القوية  املباشر 
عموم  إلى  تصل  ان  بإمكانها  والتي  واألدوار،  القاعات 
مشاركة  عن  ناهيك  مباشرة،  وبطريقة  آنها  وفي  املتلقني، 
شبكات التواصل االجتماعي في الحياة العامة عبر الضغط 
الرأي والتعبير، فضال  املقرونة بحرية  والتأثير والتعبئة 
الطرق،  وبشتى  أنواعها  بمختلف  املعلومات  تدفق  عن 

هشتاغ، فيديو، أوديو، رسائل قصيرة ....

وبخصوص مداخلة محمد الرامي مدير موقع  
ورهان  الرقمي  اإلعالم   « حول  بريس«  أنوار   «
إشعاع العمل الشبيبي في ظل الوضع الحالي«، 

سجل من خاللها أنه ال يمكن الحديث عن الشبيبة 

بأن  التذكير  دون  من  الرقمنة،  عصر  وتحديات  االتحادية 
عصر  غمار  دخول  إلى  السباق  كان  االتحادي  الشباب 
الشباب  واالتحاديات  االتحاديني  من  والكثير  الرقمنة 
أبدعوا وتمكنوا من ولوج العالم الرقمي بكل تجلياته منذ 
مع  الرقمي  االنتقال  ضرورة  تبرز  أن  قبل  حتى  سنوات 

جائحة كورونا.
وذكر  الرامي في اإلطار باللقاءات التي احتضنتها هذه 
الكاتب  الحزبية،  القيادة  إشراف  تحت  باألساس  القاعة 
املواقع  من  الكبير  الكم  ثم  لشكر،  إدريس  األستاذ  األول 
اإللكترونية وطنيا جهويا ومحليا والتي أنشأها الشباب 
دخول  مع  إغالقها  يتم  أن  قبل  فيها  واجتهدوا  وأبدعوا 
التواصل  منصات  صفحات  عن  فضال  املالءمة،  إلزامية 
اتحادي  لشباب  تعود  التي  الفيديو  وقنوات  االجتماعي 
املواضيع  كل  ملناقشة  مفتوحة  رقمية  منصات  وتشكل 

اجتماعية ، سياسية وثقافية واقتصادية.
وشدد الرامي على أن الشبيبة االتحادية خبرت الفضاء  
الرقمي وتعاملت معه إن في حياتها االجتماعية الخاصة 
أو في عملها السياسي لتصريف األفكار واملواقف وهناك 

من أبدع في هذا املجال.
من  يمنع  ال  أنه  املتحدث  نفس  أبرز  ذلك  مع  وباملوازاة 
السياسي  للعمل  بالنسبة  الرقمي  الرهان  بأن  اإلقرار 
املشهد  أكبر من مجرد صفحات ومواقع تؤثث  والشبابي 
من دون تأثير حقيقي في تطوير املجتمع واالنخراط الفعال 

في نقاشاته واملساهمة في قراراته. 
التنظيمات  بعض  تنهجه  كما  ليس  الرقمي  الرهان 
أو  سياسي  صراع  وبقدرة  الرقمي  للفضاء  تجييش  من 
ولنا  الكتروني«  ذباب    « إلى  الشباب  يتحول  مصلحي 
في األمثلة على ذلك الكثير من الوقائع عندما يتم تحويل 
النقاش العمومي حول ملف أو مشروع قانون إلى املنصات 
الرأي  وتجييش  ومحتواه  قيمته  من  إلفراغه  االجتماعية 
العام على املسؤول أو الحزب أو املنظمة التي كانت وراءه 
فيبرز هنا خطاب الكراهية والتبخيس والتسفيه بل أحيانا 

التخوين والتكفير.
بكثير  ذلك  من  أكبر  الرقمي  الرهان  أن  الرامي  وأضاف 
التفاهة  أصبحت  التي  الحالية  األوضاع  ظل  في  خاصة 
على  كبير  بشكل  طاغية  شيء  كل  في  التشكيك  وخطاب 
جميع صفحات وقنوات التواصل االجتماعي ومجموعة من 
املواقع املتخصصة في األخبار الزائفة وتحريف املعلومة.

يمكن  كيف  هو  الحالي  الشبيبة  رهان  أن  الرامي  وأكد 
مواجهة هذه املوجة باستثمار الطاقات الشابة خاصة وأن 
األمر يتعلق بحزب خارج من رحم القوات الشعبية ويحمل 
الشباب  ليس  أو  تاريخه  وبصمت  به  مرت  أجيال  رسالة 
االتحادي من يردد في نشيده الحزبي« رسالة جيل لجيل » 
واآلن نحن أمام الجيل الرقمي فكيف سيمكنكم نقل الرسالة 

االتحادية في زمن الرقمنة؟
مدى  تظهر  التي  األرقام  من  عددا  الرامي  واستعرض 

أهمية الرهان الرقمي وصعوبته في الوقت الحالي:
مواقع  مستخدمو  يوميا  يقضيه  الذي  الوقت،  متوسط 
ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  باملغرب،  االجتماعي  التواصل 

بني 16 و64 سنة، حوالي ساعتني و29 دقيقة.
و25  ساعتني  البالغ  العاملي  املتوسط  من  أكثر  وقت   
دقيقة، ذلك وفق ما کشف عنه التقرير الرقمي العاملي لسنة 

.2021
متوسط عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي، 
التي يمتلكها كل مستخدم باملغرب ب 5.5 حسابات، مقابل 
على  املواقع  لهذه  مستخدم  لكل  كمتوسط  حسابات   8.6

املستوى العاملي.
مستخدم  كل  يوميا  يقضيه  الذي  الوقت،  متوسط  يبلغ 
لألنترنت باملغرب لتصفح الصفحات واملواقع عبر الهاتف، 
ثالث ساعات و31 دقيقة يوميا، أي أكثر من املعدل العاملي 

الذي قدر ب 3 ساعات و22 دقيقة.
يصل معدل انتشار األنترنت في املغرب إلى 74.4 باملئة، 
أي أكثر بحوالي 15 في املائة من املتوسط العاملي، الذي 

قدر ب 59.5 باملئة.
هذه األرقام تبني أن الرهان الرقمي في العمل السياسي  

والشبيبي أصبح يفرض نفسه بشكل أكبر وهو ما ورد في 
مداخالت من سبقوني في الحديث. يضيف املتحدث. 

للشباب  كيف  مداخلته:  في  الرامي  محمد  وتساءل 
االتحادي أن يقود قاطرة االنتقال الرقمي مع املحافظة على 
واملعالجة  التحليل  في  وتميزه  االتحادي  الخطاب  هوية 
والتواصل في مواجهة األزيز وعدم السقوط في مستنقعهم؟ 
الحزبية  الهوية  أن  التأكيد  من  البد  املهمة  وإلنجاح  هنا 
بما  السياسي  الحزبي،  الخطاب،  أنواع  الفرز بني  تفرض 
هو  التمييز  هذا   ، واالجتماعي  والثقافي  االقتصادي  فيه 
أمرا ممكنا من خالل  الرقمي  الرهان  الذي سيجعل كسب 
فمن  املستهدفة،  الفئة  بحسب  وتنويعه  املحتوى  صناعة 
دون تخصيص وإبداع في صناعة املحتوى ال يمكن بلوغ 

األهداف ونقل الرسالة من جيل لجيل.
الرهان  كسب  أن  على  الوقت  نفس  في  الرامي  وشدد 
باالنتماء  القناعة  التالية:  العناصر  وجود  يستلزم 
على  القدرة  مع  املعرفي  والرصيد  الفردية  واملهارات 
االستيعاب والتحليل لصناعة محتوى يسهل الترويج له، 
املهارات  من  نوعني  بني  التمييز  يقتضي  الرهان  ولكسب 
الرقمية،  املهارات  األولي:  الشباب؛  يتقنها  أن  يجب  التي 

والثانية مهارات اإلبحار الرقمي .
عملية  وهي  التكنولوجية  باملهارات  تتعلق  فاألولى: 
األصلية  صورتها  في  املعلومات  عرض  وإعادة  تحويل 
)ملفات ورقية، ملفات صوتية، صور…( إلى صيغة رقمية، 
والتي يمكن استخدامها من خالل أنظمة الحاسوب، بطرق 
البيانات  من  كبير  كم  تشغيل  يمكن  وبالتالي  متعددة، 
وتمكني املتصفح من الحصول على كل املعلومات املتعلقة 
بالحزب وشبيبته ومواقفه أّما الثانية فهي تتعلق بالبحث 
والترتيب للبيانات، وتقييم موثوقيتها والتمكن من تقنيات 
اإلبحار في العالم الرقمي لنشر املعلومة واملواقف والدفاع 

عنها.
اإلعالم  علوم  في  الخبير  الدافري  احمد  أكد  جانبه  من 
الفعالية  مسألة   « حول  له  مداخلة  خالل  من  والتواصل، 
انتشار  دائرة  تتسع  أن  يمكن  كيف  الرقمي:  التواصل  في 
املعلومة عبر وسائط اإلعالم الرقمية«، أن التو اصل عملية 
على  مبرزا  بأي خطاب؟  لكن  اإلنسان،  حياة  في  ضرورية 
مع  ويتواصل  نبضه،  ويجس  ذاته  مع  يتواصل  املرء  أن 

محيطه.
مع  تتواصل  الناس  أن  إلى  اإلعالمي  الخبير  وأشار 
الفضاء بنوع من الحرص، وتتواصل مع اآلخرين لكن هنا 
التواصلية  العملية  أن  باعتبار  املشكل،  يحدث  أن  يمكن 
تتم بمرجعيات، وثقافة وفكر وسلوك مختلفني، لذلك يقول 
األكاديمي الدافري من الضروري ضبط العملية التواصلية 

لكي نربح من وراء ذلك.
البد  التواصلية  العملية  تنجح  أن  أجل  من  أنه  وأبرز 
من وجود خطاب، داعيا في نفس الوقت إلى التمييز بني 
االخباري،  الخطاب  التواصلي،  الخطاب  من  أنواع  ثالثة 

والخطاب اإلشهاري، والخطاب الدعائي.
التقاسم،   هو  التوصل  أن  اإلعالمي،  الخبير  وأوضح 
وباإلمكان اإلنسان أن يتقاسم املعرفة والعلم، والحب والود 
كما بإمكانه أن يتقاسم الجهل والخبث والحقد والكراهية... 
لذلك دعا الدافري للتموقف من الخطابات التي تسود في 

العمليات التواصلية لكي يتحقق الربح املنشود.
كما شدد الدافري على أن يكون الخطاب املتعلق بالعملية 
التواصلية خطابا ذا مصداقية وال تشوبه شائبة تنعكس 
سلبا على العملية التواصلية، لذلك من الضروري أن نكون 
األخبار  أن  باعتبار  التواصلية،  خطاباتنا  في  صادقني 
وتحقيق  الحميمية  من  نوع  املتلقي  فيها  يجد  الصادقة 

البطولة ألن الكائن البشري محب لألخبار بغريزته.
اختيار  سبب  أوضحت  قد  الندوة  أرضية  وكانت 
الرقمنة  باتت  لراهنيته وألهميته، حيث  موضوعها، نظرا 
لتنمية  واألساسية  املهمة  واآلليات  األدوات  من  واحدة 
اليوم،  عالم  في  السياسي  التواصل  عملية  وتطوير 
وباعتبار الشبيبة االتحادية منظمة سياسية وقطاع حزبي 
اشتغل واليزال يشتغل مع وألجل الشباب، والرقمنة أداتها 

التنظيمية أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت سابق.

يف إطار التحضير للمؤمتر الوطني التاسع للشبيبة االحتادية،  الندوة الوطنية حول »الشبيبة االحتادية ورهان الرقمنة« 

فعاليات �أكاديمية و�إعالمية وفنية تجمع على 
�أهمية �ضبكات �لتو��ضل �الجتماعي لكن مع �ضرورة 

�لتعاطي بحذر مع تدفق �لمعلومات و�لخطابات 

مكتب �لرباط: عبد �لحق �لريحاني 

»الشبيبة  حول   الوطنية  الندوة  في  مشاركون  أجمع 
التواصل  أهمية شبكات  على  الرقمنة«،  ورهان  االتحادية 
املجتمع،  أفراد  ما بني  التواصلية  العملية  في  االجتماعي 
والخطابات  املعلومات  تدفق  مع  التعاطي  طريق  عن  لكن 
في  االنسياق  وعدم  النقدية  والروح  التعقل  من  بنوع 

االستهالك االعتباطي دون استخدام املنطق والعقل.
كما انتقدت هذه الفعاليات اإلعالمية واألكاديمية والفنية 
الوطنية  الندوة  هذه  في  مداخالت  من خالل  املتخصصة، 
املنبثقة عن  التي نظمتها لجنة اإلعالم والعمل الجمعوي 
للشبيبة  التاسع  الوطني  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة 
التي تطبع شبكات  االتحادية، العبث وامليوعة، والتفاهة، 
وصناع  املؤثرين  بعض  خالل  من  االجتماعي  التواصل 
املعرفة  من  عال  مستوى  على  اليتوفرون  الذين  املحتوى، 
وعلى تكوين أكاديمي يؤهلهم لتمرير خطابات اجتماعية 

أو اقتصادية أوحتى تجارية. 
التي  الوطنية  الندوة  خالل  الفعاليات،  هذه  ونبهت 
للقوات  املركزي لحزب االتحاد االشتراكي  املقر  احتضنها 
الشعبية يوم السبت 25 يونيو 2022، إلى عدم االنسياق 
وراء الصراعات املجانية التي يقودها »الذباب اإللكتروني«  
ضيقة،  سياسوية  ومزايدات  نبيلة  غير  أهداف  أجل  من 
وضرورة نهج خطاب سياسي ذي مصداقية منطلقه الهوية 
الثقافية  املعرفية  ومرجعيته  السياسي  والخط  السياسية 

احمد الدافري:  
جناح العملية 
التواصلية رهني 
مبصداقية 
نوعية اخلطاب 
املسوق رقميا

محمد الرامي: 
الشبيبة االحتادية 
خبرت الفضاء 
الرقمي  وتعاملت 
معه يف حياتها 
االجتماعية وعملها 
السياسي لتصريف 
األفكار واملواقف 

عبد الكبير 
الركاكنة: 
يستعرض التحول 
الرقمي الذي 
عرفته التجربة 
السينمائية 
واملسرحية بفعل 
جائحة كورونا

محمد لغروس:  كل 
وسيلة إعالمية 
وإخبارية، لها 
أهميتها وال  تلغي 
وسائل إعالمية أخرى 
والقول بنهاية هذه أو 
تلك مجرد تنجيمات 
غير حقيقية

شبكات التواصل 
االجتماعي تشارك 
في الحياة العامة 
عبر الضغط والتأثير 
والتعبئة المقرونة 
بحرية الرأي 
والتعبير، فضال عن 
تدفق المعلومات 
بمختلف أنواعها 
وبشتى الطرق، 
هشتاغ، فيديو، 
أوديو، رسائل 
قصيرة....

الهوية الحزبية 
تفرض الفرز بين 
أنواع الخطاب، 
الحزبي، السياسي 
بما فيه االقتصادي 
والثقافي 
واالجتماعي، هذا 
التمييز هو الذي 
سيجعل كسب 
الرهان الرقمي أمرا 
ممكنا من خالل 
صناعة المحتوى 
وتنويعه

عبد �هلل �ل�ضيبري: �لموؤتمر �لوطني �لتا�ضع  لل�ضبيبة �التحادية 
نريده موؤتمر� وطنيا نوعيا منفتحا على �لجميع في تح�ضيره و�إعد�ده
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مع  التبخيس  عن خطابات  والترفع  للحزب،  واالجتماعية 
بعث روح األمل والثقة في الشباب املغربي.

أنس  أشغاله  سير  الذي  اللقاء،  هذا  مستهل  في    
أكد  االتحادية،  للشبيبة  الوطني  املكتب  عضو  اليمالحي، 
عبداهلل الصيبري، عضو املكتب السياسي والكاتب العام 
في  تندرج  الوطنية  الندوة  هذه  أن  االتحادية،  للشبيبة 
إطار التحضير الجدي والنوعي للمؤتمر الوطني التاسع 
نوعيا،  وطنيا  مؤتمرا  نريده  الذي  االتحادية  للشبيبة 
يشارك فيه الجميع، خاصة انفتاحه على فعاليات سياسية 
األفكار  تبادل  أجل  من  متخصصة  وأكاديمية  وإعالمية 
التوصل  من  االتحادية  الشبيبة  تتمكن  حتى  والخبرات 
واقعية ومتقدمة ومتنورة وشعبية  نتائج وتوصيات  إلى 
وقضاياه  املغربي  الشباب  وواقع  لحاجيات  تستجيب 

وطموحاته.
موضوع  أن  على  السياق،  ذات  في  الصيبري،  وشدد 
الوقت  في  وراهنيته  أهميته  له  الوطنية  الندوة  هذه 
الحالي باعتبار   أن رهان الرقمنة أصبح أحد التحديات 
اليومية  الحياة  في  محوريا  دورا  تلعب  التي  األساسية 
بصفة  املغربي  والشعب  خاصة  بصفة  املغربي  للشباب 
عامة بحكم أن العالم أصبح قرية صغيرة بفضل التطورات 
التكنولوجية املتسارعة والتحوالت التكنولوجية الحديثة.  
ومن جانبه استعرض الفنان املغربي عبد الكبير الركاكنة 
السينمائية:  التجربة   « حول  باملناسبة  له  مداخلة  في 
التحول  االجتماعي«،   التواصل  مواقع  إلى  الشاشة  من 
والفني  واملسرحي  السينمائي  املشهد  عرفه  الذي  الكبير 
بفعل جائحة كورونا، حيث تحول الجمهور من الحضور 
وأمام  واملسارح  السينمائية  القاعات  داخل  امليداني 
الشاسات الكبرى إلى مجال الرقمنة واألنترنيت، إذ أصبح 
يتابع املنتوجات الفنية عن بعد، بواسطة شبكات التواصل 
االجتماعية واإلنترنت، نفس األمر عرفته بعض املهرجانات 
الصحي،  الحجر  بسبب  ملزمة  كانت  التي  السينمائية 

بتنظيم دوراتها كنسخ إلكترونية عن بعد.
كما تطرق الفنان عبد الكبير الركاكنة إلى ظاهرة بروز 
املستوى  دون  محتويات  يصنعون  الذين  املؤثرين،  بعض 
راجع  وذلك  والتفاعل،  التجاوب  األسف،  مع  تلقى،  لكنها 
واملتلقي، وتوقف  املؤثر  ما بني  متداخلة  أسباب  إلى عدة 
عند ظاهرة املنافسة الشرسة الالمتكافئة ما بني السينما 
تتيح  التي  اإللكترونية  التطبيقات  وبعض  والتلفزة 
متابعة األفالم واملسرحيات داخل البيوت، مبرزا سلبيات 

وإيجابيات الطرفني.
العمق  موقع«  مدير  لغروس  محمد  ألقى  جهته  ومن 
ظاهرة  من  اإلعالمي  املشهد   « حول  مداخلة  املغربي« 
اإلعالم التقليدي إلى ظاهرة اإلعالم االجتماعي«،  التي أكد 
وال  أهميتها،  لها  واخبارية،  إعالمية  وسيلة  كل  أن  فيها 
يمكن أن تلغي وسائل إعالمية أخرى، باعتبار أن الحديث 
سبق أن قال بنهاية التلفزة واملذياع  ومؤخرا القول بنهاية 
األحكام  هذه  أن  تبني  األخير  في  لكن  املكتوبة،  الصحافة 

مجرد تنجيمات وتخمينات غير حقيقية.
اليوم  العالم  أن  الصدد،  هذا  في  لغروس  وأوضح 
النقال  الهاتف  باعتبار  النقال،  الهاتف  في  يسكن  أصبح 
به  وتقضي  شيء  كل  فيه  تجد  أن  يمكن   smartphone
القول  العمق املغربي  كل مآربك، لكن يستدرك مدير موقع 
أن  البد  والجديد  وقته،  في  جديدا  كان  القديم  أن  ويؤكد 
املواكبة  في  يكمن  والسر  املطلوب  إنما  قديما،  يصبح 

والتطور والتجديد.
وأشار كذلك لخاصيات اإلعالم االجتماعي واإللكتروني 
أو  القبول  عبر  ومشاركته،  املتلقي  بتفاعل  يمتاز  الذي 
االنتقاد للمعلومات، عبر التعليقات والتدوينات، ثم سلطة 
متجاوزة  واملعلومات،  األخبار  تنقل  التي  القوية  املباشر 
عموم  إلى  تصل  ان  بإمكانها  والتي  واألدوار،  القاعات 
مشاركة  عن  ناهيك  مباشرة،  وبطريقة  آنها  وفي  املتلقني، 
شبكات التواصل االجتماعي في الحياة العامة عبر الضغط 
الرأي والتعبير، فضال  املقرونة بحرية  والتأثير والتعبئة 
الطرق،  وبشتى  أنواعها  بمختلف  املعلومات  تدفق  عن 

هشتاغ، فيديو، أوديو، رسائل قصيرة ....

وبخصوص مداخلة محمد الرامي مدير موقع  
ورهان  الرقمي  اإلعالم   « حول  بريس«  أنوار   «
إشعاع العمل الشبيبي في ظل الوضع الحالي«، 

سجل من خاللها أنه ال يمكن الحديث عن الشبيبة 

بأن  التذكير  دون  من  الرقمنة،  عصر  وتحديات  االتحادية 
عصر  غمار  دخول  إلى  السباق  كان  االتحادي  الشباب 
الشباب  واالتحاديات  االتحاديني  من  والكثير  الرقمنة 
أبدعوا وتمكنوا من ولوج العالم الرقمي بكل تجلياته منذ 
مع  الرقمي  االنتقال  ضرورة  تبرز  أن  قبل  حتى  سنوات 

جائحة كورونا.
وذكر  الرامي في اإلطار باللقاءات التي احتضنتها هذه 
الكاتب  الحزبية،  القيادة  إشراف  تحت  باألساس  القاعة 
املواقع  من  الكبير  الكم  ثم  لشكر،  إدريس  األستاذ  األول 
اإللكترونية وطنيا جهويا ومحليا والتي أنشأها الشباب 
دخول  مع  إغالقها  يتم  أن  قبل  فيها  واجتهدوا  وأبدعوا 
التواصل  منصات  صفحات  عن  فضال  املالءمة،  إلزامية 
اتحادي  لشباب  تعود  التي  الفيديو  وقنوات  االجتماعي 
املواضيع  كل  ملناقشة  مفتوحة  رقمية  منصات  وتشكل 

اجتماعية ، سياسية وثقافية واقتصادية.
وشدد الرامي على أن الشبيبة االتحادية خبرت الفضاء  
الرقمي وتعاملت معه إن في حياتها االجتماعية الخاصة 
أو في عملها السياسي لتصريف األفكار واملواقف وهناك 

من أبدع في هذا املجال.
من  يمنع  ال  أنه  املتحدث  نفس  أبرز  ذلك  مع  وباملوازاة 
السياسي  للعمل  بالنسبة  الرقمي  الرهان  بأن  اإلقرار 
املشهد  أكبر من مجرد صفحات ومواقع تؤثث  والشبابي 
من دون تأثير حقيقي في تطوير املجتمع واالنخراط الفعال 

في نقاشاته واملساهمة في قراراته. 
التنظيمات  بعض  تنهجه  كما  ليس  الرقمي  الرهان 
أو  سياسي  صراع  وبقدرة  الرقمي  للفضاء  تجييش  من 
ولنا  الكتروني«  ذباب    « إلى  الشباب  يتحول  مصلحي 
في األمثلة على ذلك الكثير من الوقائع عندما يتم تحويل 
النقاش العمومي حول ملف أو مشروع قانون إلى املنصات 
الرأي  وتجييش  ومحتواه  قيمته  من  إلفراغه  االجتماعية 
العام على املسؤول أو الحزب أو املنظمة التي كانت وراءه 
فيبرز هنا خطاب الكراهية والتبخيس والتسفيه بل أحيانا 

التخوين والتكفير.
بكثير  ذلك  من  أكبر  الرقمي  الرهان  أن  الرامي  وأضاف 
التفاهة  أصبحت  التي  الحالية  األوضاع  ظل  في  خاصة 
على  كبير  بشكل  طاغية  شيء  كل  في  التشكيك  وخطاب 
جميع صفحات وقنوات التواصل االجتماعي ومجموعة من 
املواقع املتخصصة في األخبار الزائفة وتحريف املعلومة.

يمكن  كيف  هو  الحالي  الشبيبة  رهان  أن  الرامي  وأكد 
مواجهة هذه املوجة باستثمار الطاقات الشابة خاصة وأن 
األمر يتعلق بحزب خارج من رحم القوات الشعبية ويحمل 
الشباب  ليس  أو  تاريخه  وبصمت  به  مرت  أجيال  رسالة 
االتحادي من يردد في نشيده الحزبي« رسالة جيل لجيل » 
واآلن نحن أمام الجيل الرقمي فكيف سيمكنكم نقل الرسالة 

االتحادية في زمن الرقمنة؟
مدى  تظهر  التي  األرقام  من  عددا  الرامي  واستعرض 

أهمية الرهان الرقمي وصعوبته في الوقت الحالي:
مواقع  مستخدمو  يوميا  يقضيه  الذي  الوقت،  متوسط 
ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  باملغرب،  االجتماعي  التواصل 

بني 16 و64 سنة، حوالي ساعتني و29 دقيقة.
و25  ساعتني  البالغ  العاملي  املتوسط  من  أكثر  وقت   
دقيقة، ذلك وفق ما کشف عنه التقرير الرقمي العاملي لسنة 

.2021
متوسط عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي، 
التي يمتلكها كل مستخدم باملغرب ب 5.5 حسابات، مقابل 
على  املواقع  لهذه  مستخدم  لكل  كمتوسط  حسابات   8.6

املستوى العاملي.
مستخدم  كل  يوميا  يقضيه  الذي  الوقت،  متوسط  يبلغ 
لألنترنت باملغرب لتصفح الصفحات واملواقع عبر الهاتف، 
ثالث ساعات و31 دقيقة يوميا، أي أكثر من املعدل العاملي 

الذي قدر ب 3 ساعات و22 دقيقة.
يصل معدل انتشار األنترنت في املغرب إلى 74.4 باملئة، 
أي أكثر بحوالي 15 في املائة من املتوسط العاملي، الذي 

قدر ب 59.5 باملئة.
هذه األرقام تبني أن الرهان الرقمي في العمل السياسي  

والشبيبي أصبح يفرض نفسه بشكل أكبر وهو ما ورد في 
مداخالت من سبقوني في الحديث. يضيف املتحدث. 

للشباب  كيف  مداخلته:  في  الرامي  محمد  وتساءل 
االتحادي أن يقود قاطرة االنتقال الرقمي مع املحافظة على 
واملعالجة  التحليل  في  وتميزه  االتحادي  الخطاب  هوية 
والتواصل في مواجهة األزيز وعدم السقوط في مستنقعهم؟ 
الحزبية  الهوية  أن  التأكيد  من  البد  املهمة  وإلنجاح  هنا 
بما  السياسي  الحزبي،  الخطاب،  أنواع  الفرز بني  تفرض 
هو  التمييز  هذا   ، واالجتماعي  والثقافي  االقتصادي  فيه 
أمرا ممكنا من خالل  الرقمي  الرهان  الذي سيجعل كسب 
فمن  املستهدفة،  الفئة  بحسب  وتنويعه  املحتوى  صناعة 
دون تخصيص وإبداع في صناعة املحتوى ال يمكن بلوغ 

األهداف ونقل الرسالة من جيل لجيل.
الرهان  كسب  أن  على  الوقت  نفس  في  الرامي  وشدد 
باالنتماء  القناعة  التالية:  العناصر  وجود  يستلزم 
على  القدرة  مع  املعرفي  والرصيد  الفردية  واملهارات 
االستيعاب والتحليل لصناعة محتوى يسهل الترويج له، 
املهارات  من  نوعني  بني  التمييز  يقتضي  الرهان  ولكسب 
الرقمية،  املهارات  األولي:  الشباب؛  يتقنها  أن  يجب  التي 

والثانية مهارات اإلبحار الرقمي .
عملية  وهي  التكنولوجية  باملهارات  تتعلق  فاألولى: 
األصلية  صورتها  في  املعلومات  عرض  وإعادة  تحويل 
)ملفات ورقية، ملفات صوتية، صور…( إلى صيغة رقمية، 
والتي يمكن استخدامها من خالل أنظمة الحاسوب، بطرق 
البيانات  من  كبير  كم  تشغيل  يمكن  وبالتالي  متعددة، 
وتمكني املتصفح من الحصول على كل املعلومات املتعلقة 
بالحزب وشبيبته ومواقفه أّما الثانية فهي تتعلق بالبحث 
والترتيب للبيانات، وتقييم موثوقيتها والتمكن من تقنيات 
اإلبحار في العالم الرقمي لنشر املعلومة واملواقف والدفاع 

عنها.
اإلعالم  علوم  في  الخبير  الدافري  احمد  أكد  جانبه  من 
الفعالية  مسألة   « حول  له  مداخلة  خالل  من  والتواصل، 
انتشار  دائرة  تتسع  أن  يمكن  كيف  الرقمي:  التواصل  في 
املعلومة عبر وسائط اإلعالم الرقمية«، أن التو اصل عملية 
على  مبرزا  بأي خطاب؟  لكن  اإلنسان،  حياة  في  ضرورية 
مع  ويتواصل  نبضه،  ويجس  ذاته  مع  يتواصل  املرء  أن 

محيطه.
مع  تتواصل  الناس  أن  إلى  اإلعالمي  الخبير  وأشار 
الفضاء بنوع من الحرص، وتتواصل مع اآلخرين لكن هنا 
التواصلية  العملية  أن  باعتبار  املشكل،  يحدث  أن  يمكن 
تتم بمرجعيات، وثقافة وفكر وسلوك مختلفني، لذلك يقول 
األكاديمي الدافري من الضروري ضبط العملية التواصلية 

لكي نربح من وراء ذلك.
البد  التواصلية  العملية  تنجح  أن  أجل  من  أنه  وأبرز 
من وجود خطاب، داعيا في نفس الوقت إلى التمييز بني 
االخباري،  الخطاب  التواصلي،  الخطاب  من  أنواع  ثالثة 

والخطاب اإلشهاري، والخطاب الدعائي.
التقاسم،   هو  التوصل  أن  اإلعالمي،  الخبير  وأوضح 
وباإلمكان اإلنسان أن يتقاسم املعرفة والعلم، والحب والود 
كما بإمكانه أن يتقاسم الجهل والخبث والحقد والكراهية... 
لذلك دعا الدافري للتموقف من الخطابات التي تسود في 

العمليات التواصلية لكي يتحقق الربح املنشود.
كما شدد الدافري على أن يكون الخطاب املتعلق بالعملية 
التواصلية خطابا ذا مصداقية وال تشوبه شائبة تنعكس 
سلبا على العملية التواصلية، لذلك من الضروري أن نكون 
األخبار  أن  باعتبار  التواصلية،  خطاباتنا  في  صادقني 
وتحقيق  الحميمية  من  نوع  املتلقي  فيها  يجد  الصادقة 

البطولة ألن الكائن البشري محب لألخبار بغريزته.
اختيار  سبب  أوضحت  قد  الندوة  أرضية  وكانت 
الرقمنة  باتت  لراهنيته وألهميته، حيث  موضوعها، نظرا 
لتنمية  واألساسية  املهمة  واآلليات  األدوات  من  واحدة 
اليوم،  عالم  في  السياسي  التواصل  عملية  وتطوير 
وباعتبار الشبيبة االتحادية منظمة سياسية وقطاع حزبي 
اشتغل واليزال يشتغل مع وألجل الشباب، والرقمنة أداتها 

التنظيمية أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت سابق.

يف إطار التحضير للمؤمتر الوطني التاسع للشبيبة االحتادية،  الندوة الوطنية حول »الشبيبة االحتادية ورهان الرقمنة« 

فعاليات �أكاديمية و�إعالمية وفنية تجمع على 
�أهمية �ضبكات �لتو��ضل �الجتماعي لكن مع �ضرورة 

�لتعاطي بحذر مع تدفق �لمعلومات و�لخطابات 

مكتب �لرباط: عبد �لحق �لريحاني 

»الشبيبة  حول   الوطنية  الندوة  في  مشاركون  أجمع 
التواصل  أهمية شبكات  على  الرقمنة«،  ورهان  االتحادية 
املجتمع،  أفراد  ما بني  التواصلية  العملية  في  االجتماعي 
والخطابات  املعلومات  تدفق  مع  التعاطي  طريق  عن  لكن 
في  االنسياق  وعدم  النقدية  والروح  التعقل  من  بنوع 

االستهالك االعتباطي دون استخدام املنطق والعقل.
كما انتقدت هذه الفعاليات اإلعالمية واألكاديمية والفنية 
الوطنية  الندوة  هذه  في  مداخالت  من خالل  املتخصصة، 
املنبثقة عن  التي نظمتها لجنة اإلعالم والعمل الجمعوي 
للشبيبة  التاسع  الوطني  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة 
التي تطبع شبكات  االتحادية، العبث وامليوعة، والتفاهة، 
وصناع  املؤثرين  بعض  خالل  من  االجتماعي  التواصل 
املعرفة  من  عال  مستوى  على  اليتوفرون  الذين  املحتوى، 
وعلى تكوين أكاديمي يؤهلهم لتمرير خطابات اجتماعية 

أو اقتصادية أوحتى تجارية. 
التي  الوطنية  الندوة  خالل  الفعاليات،  هذه  ونبهت 
للقوات  املركزي لحزب االتحاد االشتراكي  املقر  احتضنها 
الشعبية يوم السبت 25 يونيو 2022، إلى عدم االنسياق 
وراء الصراعات املجانية التي يقودها »الذباب اإللكتروني«  
ضيقة،  سياسوية  ومزايدات  نبيلة  غير  أهداف  أجل  من 
وضرورة نهج خطاب سياسي ذي مصداقية منطلقه الهوية 
الثقافية  املعرفية  ومرجعيته  السياسي  والخط  السياسية 

احمد الدافري:  
جناح العملية 
التواصلية رهني 
مبصداقية 
نوعية اخلطاب 
املسوق رقميا

محمد الرامي: 
الشبيبة االحتادية 
خبرت الفضاء 
الرقمي  وتعاملت 
معه يف حياتها 
االجتماعية وعملها 
السياسي لتصريف 
األفكار واملواقف 

عبد الكبير 
الركاكنة: 
يستعرض التحول 
الرقمي الذي 
عرفته التجربة 
السينمائية 
واملسرحية بفعل 
جائحة كورونا

محمد لغروس:  كل 
وسيلة إعالمية 
وإخبارية، لها 
أهميتها وال  تلغي 
وسائل إعالمية أخرى 
والقول بنهاية هذه أو 
تلك مجرد تنجيمات 
غير حقيقية

شبكات التواصل 
االجتماعي تشارك 
في الحياة العامة 
عبر الضغط والتأثير 
والتعبئة المقرونة 
بحرية الرأي 
والتعبير، فضال عن 
تدفق المعلومات 
بمختلف أنواعها 
وبشتى الطرق، 
هشتاغ، فيديو، 
أوديو، رسائل 
قصيرة....

الهوية الحزبية 
تفرض الفرز بين 
أنواع الخطاب، 
الحزبي، السياسي 
بما فيه االقتصادي 
والثقافي 
واالجتماعي، هذا 
التمييز هو الذي 
سيجعل كسب 
الرهان الرقمي أمرا 
ممكنا من خالل 
صناعة المحتوى 
وتنويعه

عبد �هلل �ل�ضيبري: �لموؤتمر �لوطني �لتا�ضع  لل�ضبيبة �التحادية 
نريده موؤتمر� وطنيا نوعيا منفتحا على �لجميع في تح�ضيره و�إعد�ده

تابع جمهور غفير نوعي مؤخرا  
بفضاء مسرح تازة العليا عرضا 
مسرحيا  بعنوان » ألول مرة » من 
أداء فرقة جمعية  منتدى الشباب 
المغربي للثقافة و التنمية بتازة . 
وتعالج المسرحية التي أخرجها 
نور الدين فرينع آفة اإلدمان 
ونتائجه المدمرة على الصحة 
النفسية والجسدية للمجتمع ككل،  
ولعب أدوارها كل من منصف 
العمري، حفصة بوسلة ، أميمة 
مركة ، وأمينة بوخيمة ، محمد 
لكحل  محمد اعميمر.

  وحول هذه المسرحية  أجرت 
الجريدة لقاء على هامش العرض 
األول  مع مخرج المسرحية 
األستاذ نورالدين فرينع،الذي راكم 
تجربة تمتد ألكثر من 30 عمال 
فنيا، بين المسرح ، والسينما ، 
من خالل إنتاج أشرطة قصيرة 
ووضع سيناريو ألفالم تربوية ، 
فكانت الورقة التالية:

أجرى الحوار: عزيز باكوش

o  o  من هو نور الدين فرينع ؟

n n  ببساطة، تجربة فتية العود، انطلقت سنة 1988  

للكاتب  »األرض«  مسرحية  في  كممثل  مالل  بني  بمدينة 

دور  أحسن  جائزة  بذلك  ونالت  علي،  فاضل  الفلسطيني 
ذكور. في سنة 1993  شاركت في مسرحية »أميرة القلعة 
المحروسة« التي أعدها الشاعر والناقد بوجمعة العوفي، 
وكانت ضمن المسرحيات المشاركة في المهرجان الوطني 
األول للمسرح المدرسي لجمعية تنمية التعاون المدرسي 
وحصلت  على الجائزة الكبرى للمهرجان المنظم في تازة. 
تراجيديا  مسرحية  في  دورا  لعبت   1994 سنة  وبحلول 
محمد  اخ���راج  مسكين  لمحمد   « الخشبي  السيف   «
بلخضير،لتتوالى بعد ذلك  التجارب واألبحاث في المجالين 
السينمائي والمسرحي لتصل إلى أكثر من 30 عمال مسرحيا 

وبضعة أعمال تدخل في مجال اإلنتاج السينمائي .
أن  المسرحي  بالفن   للعالج  يمكن  كيف  بداية،    o  o

يساعد في عالج اإلدمان؟
n n  أستطيع القول إن العالج بالفن بشكل عام ممكن، 
بل قائم الذات. وهو تخصص مستقل يتضمن طرقا إبداعية 
للتعبير من خالل وسائط الفن المرئي واألمثلة هنا كثيرة. 
الفن  له أصول في مجاالت  اإلبداعي كمهنة  بالفن  العالج 
اختالفات  وهناك   . النفسي  العالج  وأساليب  ونظريات 
لقد  دقيق.  نحو  على  تعريفه  في  متعددة  نظر  ووجهات 
ثمة إجماع، أن منهج  التحليل النفسي كان وال يزال أحد 
أقدم أشكال العالج النفسي بالفن. وتجمع كافة المقاربات 
العالج  أن  المجال  والدراسات واألبحاث في هذا  الفكرية 
بالفن اإلبداعي يساعد األطفال والمراهقين على نحو خاص، 
وهنا تكمن رسالتنا  المسرحية، والبالغين على استكشاف 
عواطفهم، وتحسين احترام الذات، وتدبير مشاكل اإلدمان في 
أفق التقليل من التوتر، وتحسين أعراض القلق واالكتئاب. 
وهنا البد من اإلشارة إلى أن المختصين والمعالجين بالفنون 
يشتغلون مع األفراد واألزواج والمجموعات، في مجموعة 
الخاصة  االستشارات  ذلك  في  بما  األماكن،  من  متنوعة 
والمراكز  والسجون  اإلصالحية  ومراكز  والمستشفيات 

العليا وغيرها من المنظمات المجتمعية.«
o  o  صفق الجمهور طويال وتفاعل بحماس مع بعض 

المشاهد. مالفكرة التي تقوم عليها  مسرحية« ألول مرة« ؟
n n  فكرة مسرحية » ألول مرة » خرجت من صلب األفكار 
و األحداث اليومية التي يعيشها مجتمعنا المغربي، وهي 
فكرة ال تنفك تثار في كل مكان حول آفة اإلدمان والتعاطي 
الصحة  على  السلبية  تأثيراته  و  المخدرات،  أشكال  لكل 
النفسية والجسدية لحياة البشر بشكل عام. ونظرا لخطورة 
الوضع باعتبار الفئة المستهدفة بهذا التدمير النفسي هي 
الشباب، مستقبل البلد وأفق انتظاراته، وأحد أهم تحديات 
المجتمع، فقد كانت رغبتي شديدة، كي أترجم هذا الزخم 
الفكري المعيشي إلى عالم الركح في محاولة لتوجيه الوعي 
واسترشاد ذوي النيات الحسنة للمضي قدما، إن لم يكن 
حد  ووضع  حدتها  من  التقليل  فلمجرد  اآلفة،  الستئصال 
لتفاقمها واستشراء سمومها في قلب المجتمع. وهو زخم 
فكري وفني مؤطر بنظرة إخراجية معاصرة تستلهم مكامن 
اإلبداع، رسمت معالمه من كل األفكار الجديدة و المتجددة 
على مستوى اإلخراج. ولكي تكتمل الصورة، تم انتقاء خمس 
شخصيات شبابية من خيرة الموهوبين في المجال الفني، 
يتعلق األمر بفئة يسيطر عليها اليأس و التمرد، ويفتك بها 

الضياع. حيث أن كل شخصية، تتميز بنوع خاص من اإلدمان، 
كما تنفرد بسلوكها الخطير على الفرد و المجتمع، إلشراك 
المتلقي وإجباره على فهم خطورة الظاهرة، ومن تم البدء 
في تدبير األزمة وإيجاد الحلول الممكنة. و أعتقد أن هذا 
العمل بهذا الزخم الدرامي المتصاعد، وهذه الحبكة الفنية 
البالغة التأثير، هي رسالة شديدة المفعول قوية ومؤثرة  

وتندرج في إطار األعمال الفنية التوعوية الهادفة.
o  o  وماذا عن طبيعة االشتغال داخل الفرقة ؟

n n أعتقد أن منتدى الشباب المغربي للثقافة و التنمية 
بتازة جمعية شبابية منظمة فكريا وعمليا، و ال مجال فيها 
للتكاسل و التراخي في أداء الرسالة الفنية المطلوبة. و 
منذ البداية، اشتغلت مع هذه المجموعة التازية الشابة على 
عملين مسرحيين، األول في سنة 2021 تحت عنوان: »حكاية 
بالستيكو« و هو نص مسرحي يعالج آفة التلوث البيئي، 
موجه لألطفال حصل في مهرجان مفاحم الدولي بجرادة 
على الجائزة الكبرى للمهرجان، كما نال جائزة أحسن دور 
الثاني  العمل  أما  الموهوبة حفصة بوسلة.  للفنانة  إناث 
للموسم الحالي 2022 فكان عبارة عن مسرحية للكبار تحت 
عنوان: »أول مرة« حيث أن كل الممثلين و ال الطاقم اإلداري 
و التقني للفرقة يتميز بالجدية و االلتزام في التداريب، لذلك، 
كمخرج لهذا العمل الفني، لم أجد أدنى صعوبة في بلورة 
أتعامل مع  ممثلين موهوبين،  اإلخراجية، ألنني  أفكاري 
ولهم سقف طموح غير محدود وينتظرهم مستقبل واعد 

في مجال االحتراف.
فني  كأفق  المسرح  فن  مع  التعاطي  تقيم  كيف    o  o

وثقافي بإقليم تازة ؟

ومحكوم  محدود،  التعاطي  هذا  أفق  أن  أعتقد    n n

لألعمال  الترويج  بين  تحول  التي   المادية  باإلكراهات 
المسرحية. كذلك غياب تام للممارسين للفعل المسرحي إما 
بسبب بعض سلوكيات الفرق المسرحية، أو نظرا ألن اآلفاق 
المسرحية بمدينة تازة محدودة جدا، إال من بعض الفلتات، 
أو  الوطنية  المهرجانات  في  المشاركات  من خالل بعض 
الدولية. أما بخصوص اإلكراهات الخاصة بمهنة أبي الفنون، 
فأستطيع القول من خالل تجربتي البسيطة و المتواضعة، 
أنني بصدد المحاولة، للعمل على إخراج  بعض األعمال 
الفنية بعيدا عن المألوف في المسرح التازي. الذي أعتقد 
أنه حبس نفسه في المسرح االحتفالي تأليفا و إخراجا مع 
بعض الوجوه دون االنفتاح على باقي المدارس اإلخراجية. و 
هذا ليس عيبا، فالمسرح االحتفالي له باع طويل في المسرح 
العربي، لكني أحاول من خالل تجاربي المسرحية تأليفا و 
إخراجا الخروج عن المسرح االحتفالي من خالل توظيف 
بعض المدارس االخراجية كالتجريب و العبث أو المسرح 
داخل المسرح، الذي من خالله أرسم خطط إخراجية تقارب 

التجارب األوروبية و غيرها من التجارب.
o  o  محاولتك السباحة بعيدا عن المألوف هي مجرد 

رد فعل نقدي أم تجربة بلمسة مغايرة ؟
n n  يمكن القول من خالل تقييم تجربة المسرح بتازة 
من خالل الرواد األوائل، و قد عاشرت معظمهم و خضت 
إن تجارب  أقول:  إلى جانبهم  المسرحية  التجارب  بعض 
الرواد كان لها األثر اإليجابي علي و على باقي جيلي من 
الشباب أو الجيل الذي جاء من بعدي. لكن المشكل األكبر 
الشبابي  الفكر  تعارض  هو  الشباب،  نحن  واجهنا  الذي 

الذي يحاول أن ينبثق من خالل تجارب مسرحية متجددة 
من  مثال،  الدرامي  الحدث  تجربة  االحتفالية،  عن  بعيدة 
خالل األستاذ و الصديق أحمد العشوشي، و بين الفكر 
القديم االحتفالي الذي فرض نفسه تقريبا لمدة نصف قرن 
من خالل  جاء  االختالف  هذا  و  ت��ازة.  بمدينة  الزمن  من 
تواجدنا ببعض المهرجانات سواء الوطنية أو الدولية. 
لنا  سمح  ما  وهذا  العروض  من  لمجموعة  مشاهدتنا  و 
باالنفتاح على تجارب جديدة كالعبث مع حفيظ مغيزو من 
خالل مسرحية »آكلة لحوم البشر« أو من خالل التجريب 
مع أحمد العشوشي من خالل مسرحية »مريض الخيوط  
»  و مسرحية »الزنزانة » مسرحية »حكايا الكراسي«. ما 
أعيبه على بعض الرواد، أنهم داخل فرقهم المسرحية لم 
يفتحوا ورشات في آليات المسرح ليستفيذ منها الشباب. 
لذلك ال أعتقد أن األمر يتعلق بردة فعل بل باقتحام لعالم 

مبتكر وجديد.
o  o  كيف هو اإلبداع  في تجربتك المسرحية اآلن ؟ 

جهد  واختيار أم عصامية ؟
عصامي  بمجهود  إنني  لكم  أق��ول  أن  أستطيع    n n

المسرحية، و  استطعت أن أشق طريقي لصقل موهبتي 
التي ابتدأت منذ 1997 مع مسرحية في الجامعة. و بعدها 
التحقت بفرقة المسرح البلدي، ألجوب معهم مجموعة من 
في  التكوينات  بعض  فيها  خضت  التي  و  المهرجانات 
اإلخراج و التأليف و تصميم الديكور و اإلنارة و غيرها 
من التقنيات. ثم مشاهدتي لعدة عروض مسرحية أجنبية 
و عربية. و هذا رسخ  لدي قناعة و ضع تجربتي للبحث و 
التجريب من خالل كتابة و إخراج مجموعة من المسرحيات 
تعتمد المدرسة اإلخراجية المسرح داخل المسرح نموذجا، 
مع فرقة الرموز لإلبداع المسرحي  »كواليس«  كمسرحية 
بالناظور بعد العودة من مهرجان مسرح الشباب. و كان 
لصديقي الدكتور جميل الحمداوي الفضل الكبير في هذا 
التحول من خالل مناقشتنا في المسرح و من خالل مده 
ثم  األوروبية.  التجارب  و  المسرح  في  الكتب  ببعض  لي 
سنة 2012 بعد عودتي  الطريق إلى الوطن »  مسرحية » 
مباشرة من مهرجان الهيئة العربية الذي نظم في لبنان. و 
كنت مشاركا في فرقة الفوانيس للمسرح بتازة بمسرحية 
»حمار الليل« سنة2011 و في أراضي اللبنانية كان التحول 
الكامل من خالل مشاهدتي لعدة تجارب مسرحية متنوعة من 
كل البلدان العربية التي كان تأثيرها كبيرا علي من خالل 
حسمي في موقفي و اعتمادي على مدارس إخراجية جديدة. 
أما بخصوص سؤال المزاوجة بين السينما و المسرح، أعتقد 
أنهما بالنسبة لي الشقيقان السياميان اللذان ال ينفصالن، 
فما ال أستطيع  إخراجه في المسرح، أخرجه في السينما. و 
لو أن تجربتي السينمائية ال زالت بسيطة  - سيناريو فليم 
قصير »ضياع« و ال ترقى لتجربتي المسرحية، هذه األخيرة 
التي يمكنني توظيفها بشكل جيد في تجربتي السينمائية. 
وهنا البد من اإلشارة إلى أن التطور واالرتقاء  يبقى مرتبطا 
باألساس بالتجارب السابقة، و كل ما يمكن أن يؤثر في 
و  التنوع  مبدأ  ويعزز  المكتسبات  يغني  هذا  و  نفوسنا. 
االختالف كما يسمح بامتالك أدوات ومناهج مبتكرة، وركوب 

تجارب مسرحية جديدة.

للسينما  روتردام  مهرجان  علي  الستار  اسدل 
العربية في دورته 22، وفاز بجائزة أفضل ممثل 
النجم ظافر العابدين عن فيلمه غدوة، فيما نالت 
جائزة أفضل ممثلة الممثلة لبنى أزابال لدورها في 
فيلم بين األمواج ، أما جائزة افضل فيلم طويل ذهبت 
لفيلم الغريب للمخرج أمير فخر الدين، بينما نال 
جائزة أفضل مخرج لفيلم طويل المخرج مانو خليل 
عن فيلمه جيران، فيما نال جائزة أحسن فيلم قصير 

الفيلم اللبناني أصداء للمخرج جوليان قبرصي.
أما جوائز الجمهور فكانت بالترتيب كالتالي، 
فيلم األمواج للمخرج الهادي والد محند في المرتبة 
األولي ، فيلم علي صوتك للمخرج نبيل عيوش في 
الثانية، فيلم بنات عبد الرحمن للمخرج  المرتبة 

زيد أبو حمدان في المرتبة الثالثة.
الناقد  ضمت  الطويل  الفيلم  تحكيم  لجنة 

السينمائي اندرو محسن والممثل شيروان الحاج 
والمنتجة المغربية فاطمة النوالي آزر، أما مسابقة 
لجنة تحكيم الفيلم القصير فكانت مكونة من المنتج 
حسام علوان واإلعالمي حسن ابوالعال والناقدة 

السينمائية هنرييت بولمان.
ومنحت اللجنة تنويه خاص للفيلم السوداني 
الفيلم  وهو  ت��وك،  توك  المصري  والفيلم  الست 
الذي حظى بالمشاركة في العديد من المهرجانات 
السينمائية العالمية من أبرزها عرضه عالميا في 
المهرجان األشهر واألهم »كليرمون فيران«بفرنسا 
في دورته ال 43، ومهرجان«بان أفريكا«في لوس 
وهو  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  أنجلوس 
جوائر  على  للتنافس  المؤهلة  المهرجانات  من 
فيلم  األوسكار،وفاز من خالله على جائزة أفضل 

روائي قصير

عودة الفنانة نجاة الصغيرة إلى الساحة الفنيةالرسام اإلسباني باكو روكا يعرض اعماله بالرباط
افتتح في المركز الثقافي اإلسباني ثيربانتس بالرباط، مساء األربعاء، معرض الشرائط المصورة للرسام 

اإلسباني باكو روكا، تحت عنوان “الذاكرة في مواجهة النسيان”.
ويضم المعرض، الذي تمتد فعالياته إلى غاية الرابع من شتنبر المقبل وافتتح بمناسبة تظاهرة ليلة المتاحف 
واألروقة الفنية التي تنظمها المؤسسة الوطنية للمتاحف، مجموعة متنوعة من األعمال الفنية األكثر تمثيال للرسام 
اإلسباني باكو روكا الذي يعد من كبار الفنانين اإلسبانيين في مجال تأليف ورسم القصص والروايات المصورة.
في  درس  وأوروبا.  إسبانيا  في  المصورة  القصص  رسامي  أبرز  أحد   )1969 )فالنسيا،  روكا  باكو  ويعد 
مدرسة الفنون والتصميم الفائق في فالنسيا، وترتكز أعماله على الصور التوضيحية ومشاركته في حلقات 

النقاش وأوراش العمل.
 ،)2008( )2004(، و”الشوارع الرملية”  )2007(، و”المنارة”  وله العديد من األعمال أشهرها “تجاعيد” 
و”شتاء الرسام” )2010(، و”الرجوع إلى الجنة” )2020(، و”مذكرات رجل يرتدي بيجاما” )2012-2011(، 

و”المنزل” )2012(، وغيرها.

تستعد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة للعودة إلى الساحة الفنية بعد غياب دام سنوات، حسب ما أعلن 
الملحن سامي الحفناوي.  وأكد الحفناوي أنه يستعد للتعاون مع الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة في عدد من 

األغاني، ستعود من خاللها إلى جمهورها مرة أخرى.
وقال الحفناوي  في تصريح صحافي: »لم نحدد حتى اآلن موعدا محددا لطرح األعمال الجديدة، لذا لن 
أستطيع التحدث أو البوح بأي تفاصيل عن التعاون بيني والفنانة القديرة، وعند االستقرار على توقيت ما، 
حينها سأعلن التفاصيل كافة«.  وكانت قد طرحت الفنانة نجاة الصغيرة في العام 2017، أغنية »كل الكالم«، 

التي سجلتها منذ 15 عاما، من كلمات الشاعر الكبير عبدالرحمن األبنودي، والقت نجاحا كبيرا وقتها.
وأشارت نجاة الصغيرة في مداخلة هاتفية مع اإلعالمي عمرو أديب في العام 2021 إلى رغبتها في العودة 
إلى الغناء ولجمهورها . وقالت: »سأقّدم عمال قريبا، لكن األغاني الخاصة بي صعبة، ومجموعة العازفين 

الذين كانوا معي غير موجودين حاليا«. 
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التعاطي مع فن الم�سرح محدود ومحكوم بالإكراهات المادية التي تحول بين الترويج للأعمال الم�سرحية

تنظم  إدارة المهرجان الوطني لفن الروايس 
مسابقة فنية موجهة للروايس الشباب، والتي 
ستعقد على هامش الدورة 10 المزمع تنظيمها 
خالل الفترة الممتدة ما بين 28 إلى 30 يوليوز 
القادم بمدينة الدشيرة الجهادية ، وذلك ألجل 
الروايس  فن  ممارسة  على  الناشئة  تشجيع 
على  فضال   ، األم��ان  بر  إلى  قدما  به  والسير 
 المحافظة على هذا التراث الالمادي العريق .

ووفق بالغ المديرية الجهوية للثقافة و التواصل 
لجهة سوس ماسة ، فإن هذه المسابقة الفنية 
عمرهم  يتجاوز  ال  ال��ذي��ن  للشباب  موجهة 
بأغنية  يشاركوا  أن  بشرط   ، سنة   30 ع��ن 

و  الغناء  أسلوب  على  تنبني  ال��رواي��س  فن 
. اللباس  طريقة  وك���ذا  المستعملة   اآلالت 

المشاركين  المهرجان  إدارة  دع��ت  وق��د  ه��ذا 
،أن  المسابقة  هذه  غمار  في خوض  الراغبين 
يتقدموا بترشيحاتهم بمقر المديرية الجهوية 
يوليوز   6 تاريخ  ،قبل  بأكادير  الثقافة  لوزارة 
المقبل ، ألجل إجراء االنتقاء األولي الذي سيكون 
أن تشمل  ،بشرط  المقدمة  الملفات  بناءا على 
الوثائق المطلوبة ، على أن يخصص للفائزين 
الثالثة األوائل ، جوائز مالية قيمة ، مع برمجة 
مشاركتهم في المنصة الرئيسية للدورة المقبلة .

المخرج المسرحي نور الدين فرينع:

 تتويج الفيلمين المغربيين »بين المواج« و»علي 
�سوتك« بمهرجان روتردام لل�سينما العربية   

كشفت مصادر مطلعة، أن النسخة السابعة 
عشرة من مهرجان تيميتار لهذه السنة، والذي 
تحتضنه عروس الجنوب، والمقرر عقده من 14 
إلى 16 يوليوز المقبل، سيعرف تنظيم سهرتين 
بساحة األمل، وسهرة ثالثة بساحة الوحدة.

نسخة  فإن  المصادر  نفس  إلى  واستنادًا 
للفنانين  حصريا  حضورًا  ستعرف   2022
األجانب  للفنانين  تام  غياب  في  المغاربة، 

ضمن القائمة إلى حدود الساعة.
المهرجان  إدارة  أن  أكدت  المصادر  نفس 
محلية  بأسماء  البرنامج  إغناء  على  عملت 

أمازيغية، وفاء لروح المهرجان “فنانو األمازيغ 
يرحبون بموسيقى العالم”.

إلى  متحدثنا،  حسب  المنظمون،  ويطمح 
السنة  لهذه  المخصصة  الميزانية  تدبير 
االستثنائية، والتي تأتي في ظرفية يطبعها 

تبعات وتداعيات الجائحة.
الفرق  إح��دى  تكريم  ال���دورة،  وستعرف 
الموسيقية المحلية، عبر إنتاج ألبوم غنائي لها 
على نفقة الجمعية المنظمة، وتقديم مسرحية، 

وحفل توقيع كتاب.

مهرجان الرواي�س بمدينة الد�سيرة الجهادية

دورة تيميتار ال 17باأكادير تكتفي بثلث �سهرات وفنانين مغاربة
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اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية 

والتعليم األولي والرياضة
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين
لجهة: سوس ماسة

املديرية اإلقليميةبتارودانت
إعالن عن طلب عروض مفتوح

INV/22/2022 :رقم
على   2022/07/19 يوم  في 
الزوال،  بعد   15:30 الساعة  
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
لألكاديمية  االقليمية  باملديرية 

والتكوين  للتربية  الجهوية 
األظرفة  فتح  بتارودانت 
العروض  بطلب  املتعلقة 
/22/2022 رقم:   املفتوح 

بالدراسات  القيام  ألجل   INV
توسيع  أشغال  وتتبع  التقنية 
الثانوية اإلعدادية الشهيد علي 
الترابية  بالجماعة  الطاهر  بن 
اإلعدادية  والثانوية  الكردان 
الترابية  بالجماعة  أولوز 
للمديرية  التابعة  أولوز، 

اإلقليمية بتارودانت.
طلب  ملفات  سحب  يمكن 

العروض من مصلحة الشؤون 
باملديرية  واملالية  اإلدارية 
ويمكن  بتارودانت،  االقليمية 
إلكترونيا من بوابة  كذلك نقله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املحددة  الدراسات  كلفة  تقدير 
هو  املشروع  صاحب  قبل  من 
24.000,00درهم  كالتالي: 
)أربعة  الرسوم  احتساب  مع 

وعشرون ألف درهم(
املؤقتة:  الضمانة 

أالف  )ثالثة  3000,00درهم 
درهم(.

يجب أن يكون محتوى وإرسال 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
بالصفقات  349-12-2 املتعلق 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الشؤون  بمصلحة  وصل 

اإلدارية واملالية باملديرية.
* إما إرسالها عن طريق البريد 

املضمون بإفادة باالستالم إلى 
املصلحة املذكورة.

بطريقة  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
إلكترونية عبر البوابة املغربية 

للصفقات العمومية.
* إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  اإلثباتية  الوثائق  إن 
املقررة في  تلك  اإلدالء بها هي 

املادة 9  من نظام االستشارة.
املتنافسني  على  يتوجب 
االدالء  باملغرب،  املقيمني 
بنسخة مطابقة لألصل مصادق 
في  اعتماد  شهادة  من  عليها 
 D14, البناء   قطاع  مجال 

 D15, D16
مقام  تقوم  االعتماد  )شهادة 

امللف التقني(
في  املقيمني  غير  املتنافسني 
االدالء  من  معفيني  املغرب 
أعاله  إليها  املشار  بالشهادة 
بامللف  اإلدالء  عليهم  ولكن 
التقني كما هو محدد في املادة 

9  من نظام االستشارة.
تكون  أن  يجب  ملحوظة: 
مطابقة  بها  املدلى  الوثائق 

لألصل.
ع.س.ن/2267/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين

لجهة: سوس ماسة
املديرية اإلقليميةبتارودانت

إعالن عن طلب عروض مفتوح
INV/23/2022 :رقم

على   2022/07/19 يوم  في 
في  سيتم   ،16:00 الساعة  

باملديرية  االجتماعات  قاعة 
الجهوية  لألكاديمية  االقليمية 
بتارودانت  والتكوين  للتربية 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
رقم:   املفتوح  العروض 
القيام  ألجل   INV/23/2022
للدراسات  التقنية  باملراقبة 
وتتبع أشغال توسيع الثانوية 
بن  علي  الشهيد  اإلعدادية 
الترابية  بالجماعة  الطاهر 
اإلعدادية  والثانوية  الكردان 
الترابية  بالجماعة  أولوز 
للمديرية  التابعة  أولوز، 
يمكن  بتارودانت.  اإلقليمية 
العروض  طلب  ملفات  سحب 
اإلدارية  الشؤون  مصلحة  من 
االقليمية  باملديرية  واملالية 
نقله  كذلك  ويمكن  بتارودانت، 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املحددة  الدراسات  كلفة  تقدير 
هو  املشروع  صاحب  قبل  من 
48.000.00درهم  كالتالي: 
)ثمانية  الرسوم  احتساب  مع 

وأربعون ألف درهم(
املؤقتة:  الضمانة 

2000,00درهم )ألفي درهم(.
يجب أن يكون محتوى وإرسال 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
349-12-2 املتعلق بالصفقات 
العمومية. ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الشؤون  بمصلحة  وصل 

اإلدارية واملالية باملديرية.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املصلحة املذكورة.

بطريقة  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
إلكترونية عبر البوابة املغربية 

للصفقات العمومية.
* إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  اإلثباتية  الوثائق  إن 
املقررة في  تلك  اإلدالء بها هي 

املادة 8  من نظام االستشارة.
تكون  أن  يجب  ملحوظة: 
مطابقة  بها  املدلى  الوثائق 

لألصل.
ع.س.ن/2268/ا.د

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

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة حجز 

عقاري رقم: 184/2013
لفائدة: البنك الشعبي بوجدة 
نائبه األستاذ بنعمر سمير 

املحامي بهيئة وجدة
ضد: دليلة شحالفي 

بنت سعيد
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2022/07/19
بقاعة  صباحا  العاشرة 
الجلسات بهذه املحكمة، سيقع 
ألكبر  العلني  باملزاد  البيع 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
ذي  األمان20«  »دار  املسمى 
 O/15142 الرسم العقاري عدد
على  يمتد  بوجدة.  الكائن 
يتكون  مربع  متر   89 مساحة 

من سفلي وبنايات بالسطح.

املزايدة  انطالق  ثمن  وقد حدد 
مبلغ:  في  الخبير  طرف  من 

300.000,00درهم.
لفائدة   3% نسبة  زيادة  مع 
ويشترط  العامة،  الخزينة 

ضمان األداء.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
عروض،  وتقديم  والتحمالت 
التنفيذ  بقسم  االتصال  يجب 
لدى  الضبط  كتابة  بمصلحة 
بوجدة  التجارية  املحكمة 
إشارة  رهن  امللف  يوجد  حيث 

العموم. 
ع.س.ن/2269/ا.د

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

عمالة اقليم الناظور
دائرة قلعية

قيادة بني سيدال
جماعة بني سيدال لوطا

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
رقم: 2022/01

يوليوز   21 الخميس  يوم 
العاشرة  الساعة  على   2022
مكتب  في  سيتم  صباحا، 
جماعة  مجلس  رئيس  السيد 
بني سيدال لوطا فتح األظرفة 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
مرائب  بناء  ألجل:  مفتوح 
بسقف حديدي لسيارات النقل 
بني  جماعة  بمركز  املدرسي 
سيدال لوطا إقليم الناظور في 

حصة واحدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
بجماعة  التقنية  باملصلحة 
بني سيدال لوطا ويمكن كذلك 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
وأربعون  وثالثمائة  ألفني  في: 

درهما )2.340,00درهم(.
لألشغال  التقديرية  الكلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
املشروع في مبلغ مائة وثمانون 
ألف درهم )180.000.00درهم(

يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق   )20.3.2013(  1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  ملفاتهم  إرسال  -إما 
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
االستالم إلى املكتب املشار إليه 

أعاله.
وصل  مقابل  إيداعها  -إما 
بمكتب الصفقات بجماعة بني 

سيدال لوطا.
وفق  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
االقتصاد  وزير  السيد  مرسوم 
واملالية رقم 20-14 بتاريخ 04 

شتنبر 2014.

-إما تسليمها إلى رئيس مكتب 
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بزيارة  القيام  عقد  تقرر  لقد 
ميدانية إلى موقع األشغال يوم 
 2022 يوليوز   14 الخميس 
عشر  الحادية  الساعة  على 

صباحا.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
من  و10   9 املادتني  في  عليها 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/2270/ا.د

*************
شركة

STE LA PERLA PA-
LACE S.A.R.L.A.U 

شارع محمد الخامس، زنقة 
فاس، تازة

التعريف الجبائي: 
40210296

السجل التجاري: 1993
الضريبة املهنية: 15620352

التعريف الجبائي املوحد: 
000091515000073

تصفية شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
تصفية  تمت   2022 ماي   26

الشركة:
STE LA PERLA PA-
LACE S.A.R.L.A.U 

محمد  بوزيد  السيد  وتعيني 
وتحديد  للشركة  كمصفي 
كمقر  للشركة  االجتماعي  املقر 

للتصفية.
بكتابة  تم  القانوني:  االيداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2022/06/15 بتاريخ  بتازة 

تحت عدد 2022/274.
ع.س.ن/2274/ا.د ع.س.ن /2264/إد

ع.س.ن /2275/إد

ع.س.ن /2277/إد

خاص06
Al Ittihad Al Ichtiraki
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n عبد السالم المساوي

حقل الخصام واضح 
في  لشكر  إدريس  األول  الكاتب  كلمة  في  جاء 
االتحاد  تأسيس  على  سنة  ستني  مرور  احتفالية 
املصالحة  لنداء  تلبية  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
ملكا  ليس  االتحادي  التاريخ  )إن  واالنفتاح 
تاريخ  من  جزءا  يشكل  بل  وحدهم،  لالتحاديني 
التي  املغربية  املنظومة  جذور  من  وجذرا  األمة، 
1943، املغفور له محمد  جمعت ذات يوم من سنة 
للحركة  املمثلني  الوطنيني  من  ومجموعة  الخامس 
زال  ما  الوطني  اإلرث  أن  نؤكد  ولذلك  الوطنية. 
مرجعا بالنسبة لنا بوصفه رافدا من روافد الحركة 
الوطنية . وأن كل من يتخيل أن تلك الشجرة التي 

أعطت االستقالل لم تعد تثمر ، خاطئ كليا . 
بناء  إلى  سنتوجه  الوطني،  النفس  بهذا 
واضح  الخصام  حقل  أن  على  مشددين  املستقبل، 
االقتصادي  والتقهقر  الفقر،  مع  الخصام  إنه   :
واالجتماعي، مع الفكر الالعقالني والتقليد األعمى، 
السياسات  وانحراف  املالي  املنطق  طغيان  مع 

العمومية .
لنا كل العزم على كسب الرهانات املقبلة ...(

االتحاد حزب كل المغاربة
حقا  وال  ألحد  ملكا  ليس  االشتراكي  االتحاد  إن 
محفظا من طرف أي كان ....إن االتحاد االشتراكي 
الرؤية  في  والحلم،  الفكرة  في  امليالد واملسار،  في 
والتوجه، في الفكر واملمارسة، في املاضي والحاضر 
كل  حزب  واالتحاديني،  االتحاديات  كل  ...حزب 
االتحادي  باملشروع  املؤمنني  املغاربة  كل  املغاربة، 
مشاع  وحق  مفتوح  بيت  االشتراكي  االتحاد  ...إن 
لكل املغاربة املؤمنني بقيم الديموقراطية والحداثة 

والعدالة االجتماعية...

المصالحة ثقافة وسلوك
إن وحدة الحزب ثقافة وسلوك، قناعة وممارسة، 
في  باالنخراط  أوال  تبدأ  الحزب  بوحدة  اإليمان 
مع  القطع  على  ثانيا  وتقوم  وتقويته،  بنائه 
وقبل  وأصحابها،  التدميرية  التشتيتية  العقلية 
الذات والخروج من  هذا وذاك تقتضي الحسم مع 
...إن  الحبال  على  واللعب  والتذبذب  الكسل  دوائر 
وحدة الحزب مسؤولية أساسية ملقاة على جميع 
مواقعهم،  اختلفت  مهما  واالتحاديني  االتحاديات 
وحدة تحكمها قوانني الحزب وقوانينه، وتؤطرها 
للتمييز  املناهضة  التقدمية  اإلنسانية  قيمه 
املجتمعي  والكراهية والحقد، ويحصنها مشروعه 
والتضامني.  الحداثي  االشتراكي  الديموقراطي 
الحزب والحالة هذه، مسؤولية والتزام،  إن وحدة 
الواعي  األخوي،  االنخراط  الجميع  على  تفرض 
امللقاة على  التاريخية  املهام  إنجاز  واملسؤول، في 

عاتقه في هذه الظرفية...
اليوم،  عازمون  واالتحاديني  االتحاديات  إن 
كل  وجه  في  الوقوف  مضى،  وقت  أي  من  أكثر 
االشتراكي،  االتحاد  إضعاف  تروم  التي  النزوعات 
ان ناضلوا من  لهم  لم يسبق  أناس  وهي نزوعات 
القطبية   " متزعمي  من  اليوم  لكنهم  الوطن،  أجل 
املعارك  كل  عن  تخلفوا  الذين  وهم   ،" املصطنعة 
أجل  من  املغربي  الشعب  خاضها  التي  القاسية 
السنوات  زمن  هؤالء  كان  ...فأين  مصيره  امتالك 
االتحاديون  كان  حني  كانوا  ...أين  العجاف 
الجواب  طبعا،  ؟!  والتنكيل  القمع  آالت  يواجهون 
جاهز ال يحتاج إلى عناء بحث وتفكير؛ إنهم كانوا 
على هامش الوجود وخارج التاريخ، كانوا في قاعة 
االنتظار، انتظار جني ثمار نضاالت رجال ونساء 

املغرب الشرفاء....

الحضن األكبر 
ألسرة اليسار

أمام  األول  للكاتب  السياسي  التقرير  في  جاء 
إن املبادرة   " املجلس الوطني 29- يونيو 2019 - 
االتحادية  املصالحة  بخصوص  أطلقناها  التي 
املجتمعية  الطاقات  مختلف  على  الحزب  وانفتاح 
وجدت صداها لدى العديد من الفاعلني في الحياة 
الصدد،  . وفي هذا  الوطنية  والحقوقية  السياسية 
يضم  وفد  اللتحاق  ارتياحنا  عن  الحزب  في  عبرنا 
واملناضلني  واملناضالت  املسؤولني  من  عددا 
باقليمي  املوحد  االشتراكي  بالحزب  السابقني 

القنيطرة وسيدي قاسم ....
في  العمل  عن  توقفت  اتحادية  فعاليات  وكذا 
الدار  األقاليم بدءا من  حزبها منذ مدة في مختلف 
البيضاء ومدن أخرى شماال وجنوبا، شرقا وغربا، 
وأساتذة  محامني  من  الفئات  مختلف  وأيضا 
وطلبة  وفالحني  وجمعويني  وصحفيني  جامعيني 

ينتسبون لعدد من الجهات واألقاليم .

التأكيد أن حزب االتحاد  وفي هذا الصدد، نعيد 
األكبر  الحضن  يظل  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
ألسرة اليسار إيمانا منه باملبدأ الذي يحكم الطبيعة 
أن  لها  بد  ال  الصغيرة  األودية  أن  يعتبر  والذي 
تصب في النهر الكبير . وهنا نعبر عن تفاعلنا بكل 
ايجابية مع النداء الذي أطلقته مجموعة من املثقفني 
لم  حزبنا  أن  مؤكدين   اليسار،  وحدة  إلى  للدعوة 
يتردد يوما في الدعوة إلى توحيد اليسار، بل إنه 
الجسور  وإقامة  الحوارات،  فتح  إلى  مبادرا  كان 
تقارب  أجل  من  الجماعي  والعمل  املشترك  للتفكير 

قوى اليسار في أفق الحزب االشتراكي الكبير ."

       االتحاد وقود نضال 
وتغيير

على  قادر  غير  للغاية،  واضح  اليوم  الرهان  إن 
مداراة نفسه ؛ هذا الحزب محتاج لكل االتحاديات 
الدفاع  على  للقادرين  محتاج  ؛  واالتحاديني 
املفتخرين  به،  والصعود  لبنائه  املستعدين  عنه، 
باالنتساب إليه، املصارحني بحقائقه كلها، صعبها 
وسهلها، حلوها ومرها، لكن املنتمني له ال إلى جهة 

أخرى...
   االتحاد االشتراكي قوة دفع تقدمية، يسارية، 
وتطوير  إصالح  تروم  ديموقراطية   - اجتماعية 
املستقبل،  خطوط  رسم  في  واملساهمة  األوضاع 
السياسية  كافة،  املجاالت  في  تحول  ومناط 

واملؤسساتية واالجتماعية والثقافية ....
الوطني،  لتاريخه  الوفي  االشتراكي  االتحاد  إن 
جذوره  إلى  املستند  التقدمية،  بهويته  املتشبع 
اليوم قوة  الشعبية، ليشكل في عالم   - االجتماعية 
في  ومسؤولية  بوعي  تنخرط  حداثية،  سياسية، 

املساهمة في صنع مستقبل البالد ...
في  وتغيير  إصالح  أداة  االشتراكي  االتحاد  إن 
الحاضر ومناط تطوير وتحديث في املستقبل، وإن 
والرؤية  التكيف  على  والفكرية  السياسية  قدراته 
البعيدة، ومؤهالته النضالية وامليدانية، تجعل منه 
كان  كما  ومستقبلها،  البالد  حاضر  في  فاعلة  قوة 

وقود نضال وتغيير في املاضي البعيد والقريب .

   االتحاد االشتراكي مالك 
األفق المستقبلي

لألفق  مالكا  دائما  كان  االشتراكي  االتحاد  -إن 
املستقبلي ومن ثم كان يستشرف املستقبل ويفعل 
في األحداث وكان له بعد نظر يجعله يستبق هذه 

األحداث ويقود معاركها.
مشروط  وتجديده  االتحادي  األفق  بناء  وإن 
اإلرادة  وبسيادة  الجماعي،  الوعي  بسيادة 
هذا  وأن  واالتحاديني؛  االتحاديات  لدى  الجماعية 
وفاعال  سائدا  يكون  أن  يجب  الجماعي  الوعي 
ويكتفي  لها  مسايرا  وليس  لألحداث  مستبقا 
بالتعليق عليها؛ إن الذكرى الستني التي فتحت هذا 
واالتحاديني  لالتحاديات  تاريخية  مناسبة  األفق 
للعودة من أجل بناء فكر اتحادي جديد ؛ بناء ثقافة 
اتحادية جديدة وتأسيس أفق اتحادي جديد مبني 

على مشروع جديد ...
لالتحاد  الستني  بالذكرى  االحتفاء  ترجم  لقد 
العمل  تروم  قوية  سياسية  إرادة  االشتراكي 
؛  ثقافة جديدة  دينامية  إطالق  على  ومثابرة  بعزم 
العميقة  املجتمعية  التحوالت  ومتطلبات  تتجاوب 
املحطة  هذه  وترجمت  اليوم.  بالدنا  تغشى  التي 
حقيقة  واالنفتاح  املصالحة  محطة  ؛  الجديدة 
النضالي  التوجه  بني  البناء  اإليجابي،  التفاعل 
بالواقع  النهوض  ومتطلبات  للحزب،  الراسخ 

السياسي، االجتماعي الوطني .
روح  تستلهم  واالنفتاح  املصالحة  مبادرة  إن 
من  االشتراكي  لالتحاد  النضالي  السجل  وقيم 
التحول  أفق  أخرى،  جهة  من  جهة،وتستشرف 
الديموقراطية  مغرب  في  املنشود  السياسي 

والتنمية والتقدم...
الذي  الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد  إن 
ترسيخ  أجل  من  النضال  حمأة  في  وترعرع  نشأ 
الديموقراطية، وتحقيق العدالة االجتماعية، ونهج 
سبل التنمية الشاملة، وتعزيز دولة الحق والقانون 
واملؤسسات، ليشدد التأكيد من جديد على اإلرادة 
القوية التي تحذوه لتقوية جذور التواصل وتعزيز 
الحية  الشعبية  القوى  مع  التفاعل  ديناميات 
املتني  التالحم  التي يجمعها وإياه ميثاق  بالبالد، 
والنضال املستميت، في سبيل االرتقاء بالبالد إلى 
النهوض والتقدم، في شروط األمن  أسمى درجات 

واالستقرار واالزدهار .
إنها مسؤولية جسيمة ، ومهمة نبيلة، تسائالن 
بقوة كافة االتحاديات واالتحاديني للنهوض بهما؛ 
وتوفير  والحداثة،  التقدم  رهان  كسب  أجل  من 

حظوظ مستقبل زاهر لألجيال الصاعدة ...
السامية  للمبادئ  واالمتثال  الوفاء  واجب  إن 
والقيم النبيلة التي أسست مليالد "االتحاد الوطني/

السياسي،  مساره  وأطرت  االشتراكي"،  االتحاد 
املراحل  مختلف  في  النضالي  خطه  ورسخت 
إلى  واالتحاديات  االتحاديون  يعود  أن  واملحطات؛ 
االعتصام بحبل التآلف وااللتحام، على قاعدة نفس 
املبادئ والقيم التي جعلت من حزبهم أنموذجا فذا 
في الوفاء وااللتزام بقضايا الشعب والبالد، مهما 

كلفه من تضحيات ونكران الذات.

   الدفاع عن االتحاد ثقافة 
وسلوك - 2021 اليوم -

قناعة  وسلوك،  ثقافة  الحزب  عن  الدفاع  إن 
أوال  يبدأ  الحزب  عن  الدفاع  إن  وممارسة، 

على  ثانيا  ويقوم  وتقويته،  بنائه  في  باالنخراط 
القطع مع العقلية التشتيتية التدميرية وأصحابها، 
وقبل هذا وذاك يقتضي الحسم مع الذات والخروج 
واللعب  والتذبذب  واالنتهازية  النميمة  دوائر  من 
مسؤولية  الحزب  عن  الدفاع  ...إن  الحبال  على 
أساسية ملقاة على جميع االتحاديات واالتحاديني 
مهما اختلفت مواقعهم ، دفاع تحكمه قوانني الحزب، 
وتؤطره قيمه اإلنسانية التقدمية املناهضة للتمييز 
املجتمعي  مشروعه  ويحصنه  والحقد،  والكراهية 
الديموقراطي االشتراكي الحداثي والتضامني. إن 
الدفاع عن الحزب والحالة هذه، مسؤولية والتزام، 
الواعي  األخوي،  االنخراط  الجميع  على  تفرض 
امللقاة على  التاريخية  املهام  إنجاز  واملسؤول، في 
...رفع  والعسيرة  الصعبة  الظرفية  هذه  في  عاتقه 
التحدي في 2021 وكسب الرهان....وليعلم الجميع 
لقد  أقل  لم  إن  اليوم،  تحضر  الغد  انتخابات  أن 
تأخرنا كثيرا، انشغلنا بالسفاسف وأهملنا املعركة 
خالفتنا  نضع  أن  إذن،  منا،  ...مطلوب  املصيرية 
أحايني  واملختلقة  أحيانا  املشروعة  الداخلية، 
جميعا،  ونتفرغ  قوسني،  بني  نضعها  أن   ، كثيرة 
موحدين ومتكتلني ، ملواجهة أعداء الوطن وأعداء 
الديموقراطية والحداثة...وأي تخلف عن االنخراط 
فهذه اللحظة التاريخية املفصلية، لن يخدم إال قوى 

الفاسد وتجار الدين ...
إن االتحاديات واالتحاديني عازمون اليوم، أكثر 
من أي وقت مضى، االنخراط في املعركة املصيرية، 
في  املغاربة  تتهدد  التي  الفساد  قوى  هزم  معركة 
وجه  في  الوقوف  مصيرهم...وعازمون  امتالك 
الشاردين الذين ال يهمهم هذا الوطن وال أبناء هذا 
الذاتية  طموحاتهم  إشباع  يهمهم  ما  كل  الوطن، 

ومصالحهم الدنيئة ...
على  اليوم  عازمون  واالتحاديون  واالتحاديات 
حسابات  إلى  جرهم  يحاول  من  لكل  التصدي 
في  الوقوف  على  وعازمون  ضيقة،  سياسوية 
االتحاد  إضعاف  تروم  التي  النزوعات  كل  وجه 
أن  لهم  يسبق  لم  أناس  نزوعات  وهي  االشتراكي، 
ناضلوا من أجل الوطن، لكنهم اليوم من أصحاب  
كل  عن  تخلفوا  الذين  وهم   ،" الطارئة   الزعامة   "
املغربي  الشعب  خاضها  التي  القاسية  املعارك 
هؤالء  كان  ....فأين  االشتراكي  االتحاد  وخاضها 
كان  حني  كانوا  ...أين  املفصلية   النضاالت  زمن 
واألعداء  الخصوم  آالت  يواجهون  االتحاديون 
بحث  عناء  إلى  يحتاج  ال  الجواب جاهز  طبعا،  ؟! 
وخارج  الوجود  هامش  على  كانوا  إنهم  وتفكير؛ 

التاريخ ...

االتحاد االشتراكي رقم 
وازن في أجندة البالد

املغربي، ومن  اليسار  قاطرة  االتحاد االشتراكي 
الديموقراطية  يخدم  إضعافه  أن  االعتقاد  الخطأ 
لن  التي  الخالصات  إحدى  وهذه  والتحديث، 
بها  يقروا  أن  والزعامات"   األنا  يبرح"متضخمو 
على اعتبار أن خيارات التحديث والديموقراطية ال 

يمكن أن تتحقق بدون حزب من وزنه ...
املغاربة  لكل  ملك  هو  االشتراكي  االتحاد  إن 
وليس ملك نفسه، وهو بذلك معني، من وجهة نظر 
بمصير  بل  فقط،  الخاص  بمصيره  ليس  التاريخ، 
التحديثية  والعائلة  كلها  الديموقراطية  العائلة 
كرقم  إليه  ينظر  األساس  هذا  وعلى  عام،  بشكل 
أساسي في أجندة البالد، وعلى هذا األساس أطلق 
الكاتب األول  إدريس لشكر نداء الوحدة االتحادية 
املوسوم  اإلعالمي،  االرتزاق  أصحاب  أقلق  ...نداء 
 " أصحاب  وأقلق  والتضليل،  والحقد  بالرداءة 
األنا  متضخمو   " اختار  "...لقد  الطارئة  الزعامة 
والزعامات " سب وشتم االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية،  في هذا الظرف االستثنائي واملصيري، 

وتخندقوا مع قوى الخرافة والظالم ... 
واملواقف  االنهزامية  التبريرات  جدل  عن  بعيدا 
السياسة الطارئة"  العدمية فإن معضلة أصحاب " 
انعزلوا  الذين  ذاتهم  أزمتهم  في  أساسا  كامنة 
واختزلوا  املجتمعية،  الحركية  ديناميات  عن 
وإصدار  الشعار  ترديد  في  االتحادي  االنتماء 
 ، الفعلي  النهوض  بدل   ،" االنقالبية  الفتاوى   "
املجتمعي،  االشتراكي  االتحاد  بمشروع   ، العملي 
بمقوماته املترابطة عضويا ؛ الفكرية والجماهيرية 

والنضالية .
ما عاد أحد يجادل في أن متضخمي األنا غارقون 
الحاجة  من  حكما  النابعة  التمجيد  خطابات  في 

املستديمة " للصنمية الثورية "-
لقد أثبت التاريخ  فشل كل املحاوالت "أشخاص 
االتحاد  "تقتل"  أن  أرادت  التي  ومجموعات" 

االشتراكي
أجل  من  )النضال(  في  تخصصت  والتي   ...
وتجاهلت،   ... االشتراكي(  االتحاد  )نهاية  إعالن 
عن سبق إصرار وترصد، الخصم والعدو الحقيقي 

للديموقراطية والحداثة ....
الفراغ  على  الزعامات  متضخمو  إنهم 
الحقيقة   امتالك  يتوهمون  مرضية  ...وبنرجسية 
الوهمية  النضال  امبراطوريات  يبنون  ...وأنهم 
من  متمكنون  هم  ..ال  استيهاماتهم  دواخل  في 
على  وتنزيلها  يرددونها  شعارات  تطبيق  أدوات 
أرض الواقع ، والهم ممتلكون ناصية الحديث مع 
االتحاديات واالتحاديني الذي يتحدثون باسمهم في 
التدوينات رغم أن هؤالء االتحاديني واالتحاديات ال 

يعرفونهم !!! 
   مرت تحت الجسور سيول، ولم يعد وفيا للفكرة 
الصادقون  واالتحاديون  االتحاديات  إال  االتحادية 
األول  املبدئي  اإليمان  على  ظلوا  الذين  األوفياء، 

للقوات  االشتراكي  لالتحاد  االنتماء  على  املبني 
قوال  ال  فعال  املبدأ  لهاذا  واملتمثلون  الشعبية، 

وشعارا فقط ...

المغزى العميق 
للمصالحة واالنفتاح

تنظيميا  وعيا  يتضمن  االول  الكاتب  خطاب  إن 
جديدة...ويتسم  سياسية  لرؤية  ومؤشرات  جديدا 
الذاتي،  النقد  آلية  إعمال  في  العالية  بالجرأة 
واملنهجية الواضحة في رصد مكامن الخلل داخل 
الطريق لالنفتاح  الجسم الحزبي وفي رسم معالم 
واستشراف  لتجربة  خالصة  إنه  املواطنني،  على 
اعتماد  الجديد،  الوعي  هذا  مالمح  ومن  لوعي، 
دائرة  توسيع  الحزب،  بناء  في  جديدة  مقاربة 
املجتمع،  مع  العالقة  تجديد  النوعي،  االنخراط 
املواطنني  مع  للتواصل  جديدة  أساليب  إبداع 

وتوسيع املشاركة السياسية ...
بالتجذر  يتعلق  ما  )...في  لشكر:  إدريس  يقول 
القوي في املجتمع، فال حاجة للتذكير بأن التنظيم، 
ال جدوى منه ما لم يكن متجذرا في نسيج املجتمع، 
متواجدين  ومناضلوه  الحزب  أطر  يكن  لم  وما 
للحركات  ومؤطرين  الجمعوية  الواجهات  في 
االجتماعية، وعلى اتصال دائم بالناخبني والسكان 
وعموم املواطنني، في مواقع عملهم وسكناهم ...(. 
بالنسبة  والنضال  االشتغال  موضوع  إن   -
الفكرة  إشاعة  املجتمع،  هو  االشتراكي  لالتحاد 
داخل  الحداثية  الديموقراطية  والقيم  االشتراكية 
املجتمع  في  دائما  يتطلب حضورا  وهذا  املجتمع؛ 
مع  دائما  حضورا  ومؤسساته،  قطاعاته  بمختلف 
جديدة  طريقة  يتطلب  فئاتهم،  بمختلف  املواطنني 
في التفكير، منهجية جديدة في التنظيم، انخراطا 
إنسانيا،  جمعويا،  عمال  ؛  هادفا  وعمال  واعيا 

اقتصاديا واجتماعيا ...
معهم  والتضامن  للمواطنني  االنصات  يتطلب 
مع  املستمر  التواجد  وذاك،  هذا  قبل  ...يتطلب 

املواطنني ال تذكرهم فقط عشية االنتخابات ...
إن االتحاد االشتراكي وعى هذا اإلشكال، من هنا 
يرسم خطاب الكاتب األول الطريق لتجاوز العوائق 
التي تعوق اتصال الحزب باملجتمع، وللتغلب على 
املقاومات الداخلية التي ترفض انفتاح الحزب على 
املواطنني وعلى الجماهير الشعبية، فالحزب الذي 
يتخذ من ذاته موضوعا لالشتغال والنضال محكوم 

عليه بالتآكل الذاتي واالنقراض .

القطع مع التوظيف 
السيء للماضي النضالي

تصالحه  االشتراكي،  االتحاد  إن تقوية صفوف   -
مع ذاته ومع املواطنني ومع املجتمع، تستدعي القطع 
مع التوظيف السيء للماضي النضالي، أي الشرعية 
التاريخية والنضالية، الذي يحمل في طياته إقصاء 
قبليا لألجيال، وهذا يظهر في اللحظة التي يستثمر 
فيها بعض املناضلني إرثهم وأقدميتهم في العالقات 
مع  الجماهيرية  العالقات  وفي  للحزب  الداخلية 
أو  ، صراحة  تسود  التي  اللغة  أن  بمعنى  املجتمع، 
ضمنا، هي أنه كلما أبدى إطار من األطر والكفاءات 
استعداده  االتحادي  املشروع  استقطبها  التي 
لالنخراط في الحزب، يواجه بعبارة ) شد الصف !( 
وهذا إقصاء قبلي، وإنغالق من شأنه أن يقزم الحزب 

.
   إن االتحاد االشتراكي ليس ملكا ألحد وال حقا 
االشتراكي  االتحاد  ....إن  كان  أي  طرف  من  محفظا 
الرؤية  في  والحلم،  الفكرة  في  واملسار،  امليالد  في 
املعارضة  في  واملمارسة،  الفكر  في  والتوجه، 
كل  والحاضر....حزب  املاضي  في  والحكومة، 
االتحادي،  باملشروع  املؤمنني  املغاربة  كل  املغاربة، 
وكل من أراد أن يستعمل هذا التراث الحي الكتساب 

التقديس الشكلي فإنه يعتبر خارج هذا التاريخ...
   إن تراث الحزب هو تراث مشترك لكل األجيال 
الشكلي،  بالتقديس  أو  باألقدمية  يتملك  ال  الحزبية، 
بل بعطاء اليوم وباملساهمة املستمرة في الدفاع عن 

قيم هذا التراث.....

   11ال خوف من االنفتاح
من  الحقيقي  فالخوف  االنفتاح،  من  خوف  ال   -
الجمود واالنغالق ألن الحزب الذي ال ينمي نفسه، 
االنقراض،  ثم  كما وكيفا، محكوم عليه باالنكماش 
فالحزب ال يمكن أن يشتغل باملوروث، حتى ولو كان 
هذا املوروث بشريا، وليبقى هذا املوروث حيا يجب 
أن يستمر في األجيال الالحقة...مناضل األمس ليس 
هو مناضل اليوم وقطعا لن يكون مناضل الغد....
فلم يعد مسموحا ألي حزب أن يؤطر املجتمع وإن 
يشارك في تشكيل املؤسسات إن لم يكن حزبا كبيرا 
مفتوحا، منفتحا، ومستعدا الستقبال كل املواطنني 
الذين يعبرون عن اقتناعه بمبادئه والتزامهم بخطه 

وإرادتهم في الفعل املشترك...
بشكل  يتجدد  أن  يستطيع  ال  الذي  الحزب  إن 
هنا  من  بالفناء،  عليه  محكوم  واسع،  وكيفي  كمي 
وجب زرع دم وروح جديدين في االتحاد االشتراكي 
استقباال  ونعتبره  جدد،  ملناضلني  باستقباله 

لفعاليات جديدة وأفكار جديدة ...
داخل  والفعاليات  الكفاءات  على  االنفتاح  إن 
املجتمع يستدعي قبل كل شيء القطع مع أساليب 
االنغالق ...إن االتحاد االشتراكي ليس بنية منغلقة، 
ليس أجهزة يتربع عليها زعماء احترفوا السياسة، 
مشاع  وحق  مفتوح  بيت  االشتراكي  االتحاد  إن 
لكل املغاربة املؤمنني بقيم الديموقراطية والحداثة 

والعدالة االجتماعية..نحن اليسار....

الحتاد ال�ضرتاكي احل�ضن الأكرب لكل املغاربة

االتحاد االشتراكي 
في الميالد 

والمسار، في 
الفكرة والحلم، 

في الرؤية 
والتوجه، في 

الفكر والممارسة، 
في الماضي 

والحاضر ...حزب 
كل االتحاديات 

واالتحاديين

 حزبنا لم يتردد 
يوما في الدعوة 
إلى توحيد اليسار، 
بل إنه كان مبادرا 
إلى فتح الحوارات، 
وإقامة الجسور 
للتفكير المشترك 
والعمل الجماعي 
من أجل تقارب 
قوى اليسار 
في أفق الحزب 
االشتراكي الكبير

 ال خوف من 
االنفتاح، الخوف 

الحقيقي من 
الجمود واالنغالق، 
ألن الحزب الذي ال 
ينمي نفسه، كما 

وكيفا، محكوم 
عليه باالنكماش ثم 

االنقراض، فالحزب 
ال يمكن أن يشتغل 
بالموروث، حتى ولو 

كان هذا الموروث 
بشريا
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- 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 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n 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
2022/06/25/26

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح 

رقم: 22/م.ت.ص.ع/2022
جلسة علنية 

تعلن مديرية التزويد والصفقات 

للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 
املاء،  للشرب-قطاع  الصالح 
الكائن مقرها بالرباط، عن طلب 

العروض املتعلق بـ:
Acquisition des effets 
spéciaux de protection.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

فقط  االستشارة مخصصة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات واملقاولني الذاتيني.

التقديري  الثمن  يحدد 
للتوريدات لكل حصة كالتالي:

119.100,00درهم  حصة: 
)م.ا.ر (

يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة لكل 

حصة كالتالي:
حصة: 3.000,00درهم     

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التزويد  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
بشارع  الكائنة   - املاء  قطاع   -
الرباط  ص.ب  الوزاني  بلحسن 

شالة 10220 الرباط. 
الهاتف: 05.37.66.72.53
الفاكس: 05.37.66.72.19

االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
عبر بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

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 
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
تاريخ  قبل  والصفقات  التزويد 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2022/07/21 بتاريخ  األظرفة 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
للكهرباء  الوطني  املكتب  بمقر 
قطاع  للشرب-  الصالح  واملاء 
شارع   )»G« )البناية   - املاء 
الرباط  ص.ب  الوزاني  بلحسن 

شالة 10220 الرباط.
 تفتح األغلفة في آن واحد 

من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
بمكتب الصفقات العنوان شارع 
الرباط  ص.ب  الوزاني  بلحسن 
الفاكس  الرباط   10220 شالة 

 05.37.66.72.19
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
ملوقع  االلكتروني  العنوان  عبر 

املكتب - قطاع املاء:
http://www.onep.ma/
ع.س.ن/2246/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين

لجهة سوس ماسة
املديرية اإلقليميةبتارودانت

إعالن عن طلب عروض مفتوح
INV/20/2022 :رقم

على   2022/07/19 يوم  في 
الساعة  10:30، سيتم في قاعة 
االقليمية  باملديرية  االجتماعات 
للتربية  الجهوية  لألكاديمية 
فتح  بتارودانت  والتكوين 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض 
 INV/20/2022 رقم:   املفتوح 
التقنية  باملراقبة  القيام  ألجل 

للدراسات وتتبع أشغال توسيع 
اإلعدادية  الثانوية  داخلية 
أركانة بالجماعة الترابية أركانة 
اإلعدادية  الثانوية  وداخلية 
بالجماعة  بركة  بن  املهدي 
التابعة  أوزيوة،  الترابية 
بتارودانت.  اإلقليمية  للمديرية 
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
الشؤون  مصلحة  من  العروض 
باملديرية  واملالية  اإلدارية 
ويمكن  بتارودانت،  االقليمية 
بوابة  من  إلكترونيا  نقله  كذلك 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املحددة  الدراسات  كلفة  تقدير 
هو  املشروع  صاحب  قبل  من 
مع  80.000.00درهم  كالتالي: 
ألف  )ثمانون  الرسوم  احتساب 

درهم(
املؤقتة:  الضمانة 

2000,00درهم )ألفي درهم(.
يجب أن يكون محتوى وإرسال 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
بالصفقات  املتعلق   2-12-349

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
وصل بمصلحة الشؤون اإلدارية 

واملالية باملديرية.
إما إرسالها عن طريق البريد   *
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
بطريقة  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
املغربية  البوابة  عبر  إلكترونية 

للصفقات العمومية.
لرئيس  إما تسليمها مباشرة   *
بداية  العروض عند  لجنة طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة .
الواجب  اإلثباتية  الوثائق  إن 

في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 8  من نظام االستشارة.

ملحوظة: يجب أن تكون الوثائق 
املدلى بها مطابقة لألصل.

ع.س.ن/2265/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية 

والتعليم األولي والرياضة
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين
لجهة: سوس ماسة

املديرية اإلقليميةبتارودانت
إعالن عن طلب عروض مفتوح 

INV/19/2022 :رقم
على   2022/07/19 يوم  في 
صباحا،   10:00 الساعة  
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
لألكاديمية  االقليمية  باملديرية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
بتارودانت فتح األظرفة املتعلقة 
رقم:   املفتوح  العروض  بطلب 
القيام  ألجل   INV/19/2022
وتتبع  التقنية  بالدراسات 
أشغال توسيع داخلية الثانوية 
بالجماعة  أركانة  اإلعدادية 
وداخلية  أركانة  الترابية 
بن  املهدي  اإلعدادية  الثانوية 
بركة بالجماعة الترابية أوزيوة، 
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

بتارودانت.
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
الشؤون  مصلحة  من  العروض 
باملديرية  واملالية  اإلدارية 
ويمكن  بتارودانت،  االقليمية 
بوابة  من  إلكترونيا  نقله  كذلك 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املحددة  الدراسات  كلفة  تقدير 
هو  املشروع  صاحب  قبل  من 
مع  40.000,00درهم  كالتالي: 

)أربعون ألف  الرسوم  احتساب 
درهم(.

الضمانة املؤقتة: 3000,00درهم 
)ثالثة أالف درهم(.

يجب أن يكون محتوى وإرسال 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
بالصفقات  املتعلق   2-12-349

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
وصل بمصلحة الشؤون اإلدارية 

واملالية باملديرية.
إما إرسالها عن طريق البريد   *
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
بطريقة  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
املغربية  البوابة  عبر  إلكترونية 

للصفقات العمومية.
لرئيس  إما تسليمها مباشرة   *
بداية  العروض عند  لجنة طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  اإلثباتية  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 9  من نظام االستشارة.
يتوجب على املتنافسني املقيمني 
باملغرب، االدالء بنسخة مطابقة 
من  عليها  مصادق  لألصل 
قطاع  مجال  في  اعتماد  شهادة 

 D14, D15, D16  البناء
مقام  تقوم  االعتماد  )شهادة 

امللف التقني(
في  املقيمني  غير  املتنافسني 
االدالء  من  معفيني  املغرب 
أعاله  إليها  املشار  بالشهادة 
بامللف  اإلدالء  عليهم  ولكن 
التقني كما هو محدد في املادة 

9  من نظام االستشارة.
ملحوظة: يجب أن تكون الوثائق 

املدلى بها مطابقة لألصل.
ع.س.ن/2266/ا.د

ع.س.ن /2247/إد

ع.س.ن /2263/إد

ع.س.ن /2248/إد

ع.س.ن /2276/إد
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n عبد الحليم بنمبارك )*(

انعكاساتها  األوكرانية  الروسية  للحرب  كان 
العالم أجمع، من ضمنها املغرب،  السلبية على 
االقتصادية  األزمات  من  العديد  عنها  نتج 
أزمة  الغذائي  األمن  أزمة  الطاقة،  أزمة  واملالية: 
أزمة  الروسي،  الغاز  إمدادات  انسيابية  توقف 
فضال  االجتماعية،  األزمة  العاملية،  األسواق 
يستدعي  بات  مما  والعسكرية،  السياسية  عن 
تكاثف الجهود الدولية للعمل على إيجاد حلول 
ناجعة لتراكم هذه األزمات، وفي مقدمتها ضمان 
األمن والسلم مما يمكن من معالجة االختالالت 
املالية واالقتصادية. الندرة الطاقية أدت مباشرة 
والغار  النفط  ألسعار  املهولة  االرتفاعات  إلى 
باقي  على  انعكست  العاملية،  األسواق  في 
محطمة  والخدمات،  والبضائع  السلع  أسعار 
وألحقت  التصاعد  في  قياسية  أرقاما  بذلك 
وبالظروف  الدول  باقتصاديات  األضرار  بالغ 

املعيشية لشعوبها.  
ما فتئ املغرب أن خرج من أزمة كورونا وقبلها 
 ،2008 العاملية  االقتصادية  األزمة  بسنوات من 
الكبرى،  توازناته  على  ومحافظا  معافى  ساملا 
الهيكلية  واملالية  االقتصادية  إصالحاته  بفضل 
وسياسة عمومية استباقية، حتى اصطدم بأزمة 
على  الطارئة  الحرب  هذه  عن  متولدة  جديدة 
جفاف  موسم  تداعيات  إليها  يضاف  العالم، 
لن  التي  الحبوب  محاصيل  ضعف  في  تسبب 
مليون   30 األولية،  التقديريات  حسب  تتجاوز، 
السنة  قنطار  مليون   103 مع  مقارنة  قنطار، 

الفارطة. 
لتفرض  وقحط،  حرب  ظروف  اجتمعت 
والغاز  النفط  أسعار  في  قياسية  ارتفاعات 
والحبوب ومواد خام العديد من املواد الغذائية، 
الصناعي،  اإلنتاج  وتكاليف  والنقل  والخدمات 
أربك  مما  متواصلة،  الزيادات  هذه  والزالت 
الشرائية  القدرة  وأضعف  األسر  ميزانيات 
للمواطن وزعزع التوازنات املالية واالقتصادية، 
وخلط أوراق حكومة لم تكمل بعد شهرها العاشر 
اآلمال  كانت   ،)2021 )أكتوبر  تعيينها  على 

وفريقه  أخنوش  السيد  على  كبير  بشكل  معلقة 
في  نيابيا  واملدعوم  حزبيا  املنسجم  الحكومي 
غياب معارضة فاعلة وفعالة، لتحسني األوضاع 
للمغاربة،  واملعيشية  واالجتماعية  االقتصادية 
والاليقني  واملناخية  العاملية  الظروف  لكن 
الحكومة  وضعت  أخرى،  وعوامل  االقتصادي 
اآلن  لحد  تتعثر  أنها  يبدو  عسير  امتحان  أمام 
في إيجاد أجوبة كافية على أسئلته، بعد تنامي 
أصوات االحتجاجات املنددة واملطالبة للحكومة 
ملواجهة  مسؤولياتها  وتحمل  العاجل  بالتدخل 
الظرفية االقتصادية الحرجة التي تزداد وطأتها 

على املواطن.
األزمة  بأن  الحكومة  رئيس  السيد  اعترف 
نمو  نسبة  تحقيق  فرضيات  كل  أربكت  الراهنة 
معتبرة، حيث تم، الخفض من توقعات نسبة نمو 
الناتج املحلي اإلجمالي إلى 1،7 % خالل سنة 
% املتوقع في قانون   3،2 2022 بدال من معدل 
املالية، مع تسجيل تضخم بحوالي %4،7 حسب 
توقعات السيد والي بنك املغرب، وهو مستوى 

قياسي منذ حوالي 30 سنة.
النقد  صندوق  خفض  العاملي،  املستوى  على 
الدولي، في اآلونة األخيرة، بشكل حاد تقديراته 
بسبب   2022 في  العاملي  االقتصاد  لنمو 
أوكرانيا  في  للحرب  االقتصادية  التداعيات 
في  خصوصا  سيستمر  التضخم  أن  من  وحذر 

البلدان الناشئة.
حاولت الحكومة على أرض الواقع، اتخاذ عدة 
إعفاءات  أو  الدعم  مستوى  على  سواء  تدابير 
جمركية أو برامج استعجالية قطاعية وغيرها، 
سعيا منها لضمان استقرار األسعار وللتخفيف 
املغربية  األسر  نفقات  على  تداعياتها  من 
واالقتصادية  املالية  التوازنات  على  والحفاظ 
لحماية االقتصاد الوطني وتعزيز صموده إزاء 
باملغرب  التوقعات  كل  فاقت  التي  األزمة  هذه 

وبالعديد من الدول ذات االقتصاديات الكبرى.
اتخذتها  التي  اإلجراءات  من  بالرغم  لكن، 
بل  متزايدة  االرتياح  عدم  حالة  فإن  الحكومة، 
مفعول  محدودية  نتيجة  الرضا  وعدم  الغضب 
هذه اإلجراءات على القدرة الشرائية للمواطنني 
باألساس، وعدم التمكن من التدخل لوقف نزيف 
أسعار املحروقات أو الحد منها، والتي لها تأثير 
وكذا  والخدمات  التجارية  الحركة  على  مباشر 
أسعار مجموعة من املواد واملنتوجات الغذائية 
املثال  سبيل  فعلى  الواسع.  االستهالك  ذات 
ارتفاعات  والغازوال  البنزين  أسعار  شهدت 
سعر  انتقل  فكمعدل  وجيز.  ظرف  في  متوالية 

إلى   9،34 من   2021 غشت  شهر  في  الغازوال 
 14 ثم   2022 مارس  شهر  خالل  درهم   11،84
 16 ليقترب خالل شهر يونيو من  15 درهم  ف 
درهم، أما بالنسبة للبنزين فقد سجل ارتفاعات 
10،90 دراهم خالل  انتقل سعره من  إذ  مماثلة 
شهر غشت 2021، ليرتفع على التوالي إلى 11 
ف 12 ثم 13،96 درهم خالل شهر مارس 2022، 
ف 14 ثم 15 و16 ليبلغ 17 درهما خالل شهر 
ومتى  سيتوقف  أين  معرفة  دون  يونيو2022، 

يعود إلى سعره االعتيادي.
تعيينها،  ومنذ  الحكومة  أن  ذلك  إلى  يضاف 
صعبة،  الجد  هذه الظرفية  ظل  في  تتمكن،  لم 
عام  انطباع  وهناك  الشارع،  ثقة  كسب  من 
يغذيه  شعبيتها،  أدائها وتراجع  حول  سلبي 
مع  وفاعل  منتج  تواصل حقيقي صريح،  غياب 
رهان  وكسب  الفجوة  هذه  لتجسير  املواطنني 
الثقة، الذي لن يتأتى سوى بمخاطبة الجمهور 
مباشرة واإلجابة على أسئلته املطروحة على كل 

لسان. 
الحكومة باتت مطالبة اليوم أن تسابق الزمن 
لألسعار،  القياسي  االرتفاع  أثر  من  للتخفيف 
ملباشرتها،  والجرأة  الشجاعة  تستدعي  والتي 
ملعاودة  املقاصة  صندوق  إلى  اللجوء  قبيل  من 
بدون  تحريرها  بعد  البترولية،  املواد  دعم 
بنكيران،  حكومة  عهد  في   2015 سنة  ضوابط 
وهذا خيار قد يبدو اليوم صعب التحقيق لكلفته 
خيار  يبقى  لكن  مؤثرة،  والجد  الباهظة  املالية 
املفروضة،  والضرائب  الربح  هوامش  مراجعة 
وحتمية  املواد،  هذه  على  مدروسة،  بنسب 
ترشيد بل تخفيض نفقات تسيير وتدبير العديد 
اإلدارية  واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  من 
األموال  هدر  نزيف  وقف  بغاية  لها  التابعة 
على  الضريبية  النسب  تخفيض  العمومية، 
املنافسة  مجلس  دور  تنشيط  ثم  السلع،  بعض 
التدابير  من  وغيرها  بالذات،  الظرفية  هذه  في 
اآلنية الكفيلة باملساهمة في ضمان الحفاظ على 

مستوى مقبول لألسعار.  
تتم  لم  إذا  آثارها  تنتج  لن  التدابير  هذه 
املنظمة  للقوانني  حقيقي  بتفعيل  مواكبتها 
للسوق من خالل ضمان حضور ميداني منتظم 
باألسواق ملصالح املراقبة مع تعزيز آليات اليقظة 
املمارسات  كل  وزجر  املراقبة،  عمليات  وتكثيف 
أو  االحتكار  أساسا  تروم  التي  املشروعة  غير 
االدخار السري         أو املضاربة في األسعار، 
وكذا اإلبقاء على نفس السعر مع خفض الوزن أو 
األبعاد أو الحجم املفيد، السيما بالنسبة للسلع 

أسعارها،  املقننة  الخدمات  أو  املنتوجات  أو 
لوضعية  واملنتظم  املستمر  التتبع  إلى  إضافة 
لرصد  املحلية  األسواق  تموين  ولحالة  األسعار 
التموين،  في  املحتملة  االختالالت  ومواجهة 
وذلك حتى يتمكن املواطن من أن يلمس مبادرات 
زمن  ومساعدته  دعمه  تستهدف  التي  الحكومة 

األزمة/ املحنة.   
السامي،  امللكي  الخطاب  هنا  وأستحضر 
بمناسبة الذكرى 55 لثورة امللك والشعب، حني 

نبه صاحب الجاللة إلى:
رهني  املعيشة  غالء  أن  يتفهم  قد  »فاملواطن 
ال  لكنه  العاملية،  السوق  في  األسعار  بارتفاع 
يقبل أن يكون فريسة لجشع املضاربني وشبكة 
الوسطاء أو ضحية لعدم قيام السلطات املسؤولة 

بواجبها كامال في الضبط واملراقبة والزجر. 
باليقظة  التحلي  الجميع،  على  يتعني  لذا 
والحزم، للضرب بقوة القانون، وسلطة القضاء، 
وآليات املراقبة واملحاسبة، على أيدي املتالعبني 
يتعلق  عندما  سيما  ال  باألسعار،  واملتضاربني 

األمر بقوت الشعب«.
ويشكل رهان ضمان االكتفاء الذاتي من الطاقة 
وحماية األمن الغذائي وترشيد اإلنفاق العمومي 
مركزيا وجهويا من بني أهم الدروس املستخلصة 
من األزمة الحالية واألزمات التي سبقتها، والتي 
من  وجعلها  القصوى  األهمية  إيالؤها  يتعني 
حتى  األولوية،  ذات  الكبرى  االستراتيجيات 
أسواق  وتقلبات  ظرفيات  رهينة  بالدنا  تظل  ال 

عاملية.
فما من شك أنه رغم ما تم تسجيله من ارتباك 
االقتصاد  صمود  ففي  التدبير،  مستوى  على 
مؤشر  السابقة،  األزمات  وجه  في  الوطني 
إكراهات  تجاوز  على  بالدنا  قدرة  على  مطمئن 
وتداعيات هذه الظرفية العسيرة. وهي مسؤولية 
عليها  يتعني  التي  الحكومة،  على  بالكامل  تقع 
كذلك الحفاظ على املكتسبات املحققة وعدم فقد 
املجتمع  وفعاليات  الخاص  وللقطاع  البوصلة، 
املدني املهتمة بآليات السوق واالستهالك، أيضا 

دور مساعد في هذا املجال.
للجنة  العام  التقرير  استنتاجات  أكدت  لقد 
كان  إذا  أنه:«  على  الجديد  التنموي  النموذج 
الشعور بعدم الرضا وخيبة األمل والقلق يغذي 
نوعا من االستياء، فإن ذلك ال يفضي إلى حالة 
من اليأس بل يترجم باألحرى استعجاال لبلوغ 
وهو  إدماجا،  وأكثر  التنمية  من  أعلى  مستوى 

مستوى يبدو ممكنا في نظر الجميع«.
الحكومة  فشل  أو  نجاح  فإن  القول،  خالصة 
حاسما،  سيكون  الراهنة  الظرفية  تدبير  في 
وحكمة  ونجاعة  جرأة  من  املوقف  يتطلبه  بما 
وفك  األزمة  تدويب  في  االختيارات  وفاعلية 
ملموسة  وإجراءات  قرارات  وتنزيل  شفرتها، 
املواطن  على  وطأتها  من  بالتخفيف  كفيلة 
وإال  منفذ حكيم،  بدون  متاهة  في  السقوط  بدل 
ومع  املغاربة  مع  موعدها  الحكومة  ستخلف 

التاريخ.

)*( إطار سابق مختص في شؤون ضبط 
ومراقبة السوق

الخميس 13 يناير 2022 املوافق 10 جمادى الثانية 1443 العدد 12.041

جائحة االرتفاع القيا�سي للأ�سعار بني احلفاظ 
علىالتوازنات االقت�سادية و ال�سلم االجتماعي

n قاسم عز الدين

4 اتجاهات رئيسة  املترّهلة مشرذَمة ومفتتة في  فرنسا 
الرئاسية النسبية و4 أحزاب  8 أحزاب في األغلبية  تضم 
في اتحاد اليسار، فضاًل عن حزَبي اليمني املتطرف واليمني 
االتجاهات  هذه  من  كّل  ويحظى  )الجمهوري(.  التقليدي 
املشاركة  %54 عن  يتغّيب  فيما  السكان،  ربع  بتأييد نحو 
في االنتخابات، بينهم 3 من كل 4 شباب، ألسباب متعّددة، 
انتفاضة  التمثيلية بعد  الديمقراطية  منها االعتراض على 

السترات الصفر.
االقتصادية  واألزمات  السياسي  االهتراء  خضّم  في 
واالجتماعية نتيجة السياسات النيوليبرالية، يفقد ماكرون 
األولى،  واليته  في  به  ُلّقب  الذي  جوبيتير،  اآللهة  سلطة 
بدءًا  الصعَبة،  التسويات  ملنطق  اإلذعان  إلى  ويضطر 
منها  كّل  تضع  التي  النسبية  الرئاسية  األغلبية  بتكتالت 
عينها على مرحلة ما بعد ماكرون، واحتمال انهيار حزبه 

»إلى األمام« في االنتخابات الرئاسية املقبلة.
انتخاب  بعد  للحكم  امتحان  أّول  هو  الحكومة  تأليف 
السابق  رئيسها  من  بداًل  الوطنية  للجمعية  جديد  رئيس 
التأليف  هذا  ودوَن  التشريعّية.  االنتخابات  في  الراسب 
عقبة كأداء تتمّثل بعدم حصول الجمعية على ثقة البرملان 
ما لم ينجح ماكرون بضّم 45 نائبًا إلى األغلبية الرئاسية 
الخضر  ومن  نائبًا(،   65( الجمهوريني  كتلة  من  النسبية 

واليسار املستقل، وهو أمر في غاية الصعوبة، وخصوصًا 
على  تقضي  ماكرون  مع  الجمهورية  الكتلة  مشاركة  أن 

وجودها، بحسب رئيسها الحالي.
حكومة  تعويم  بمسعى  املعّقد  االمتحان  هذا  تجاوز 
بورن وتطعيمها بوزراء جدد بداًل من الثالثة الراسبني في 
االنتخابات، يتيح املجال لتقديم اليسار أو اليمني املتطّرف 
الجمعية  في  الحكومة  عن  الثقة  حجب  طلب  نائبًا(   90(
الرئاسية  األغلبية  إلى معضلة  بدء  والعودة على  الوطنية 

املطلَقة.
األهّم في أزمة الحكم املتفّجرة في فرنسا هو ما يصيب 
الرئاسي عن االستمرار في سياساته وتنفيذ  التكتل  عجز 
وعود ماكرون االنتخابية الجديدة، إذ ُيضطر إلى نقاشات 
عاصفة في كّل بند وإجراء على حدة، والتراجع عن خططه 
معركة  تفتح  أنَّها  في  ريب  ال  متعّثرة  تسويات  مقابل  في 
ماكرون خالل  منها  تهّرب  التي  املتناقضة  البرامج  صراع 
الحمالت الرئاسية والتشريعية، ولن يبقى أمامه عاجاًل أم 
املفتوحة على  االنتخابات  البرملان وإعادة  آجاًل سوى حّل 

كّل االحتماالت، بما في ذلك استقالة الرئيس.
قد تكون فاتحة املعركة السياسية هذا الصيف أثناء تقديم 
مشروع مكافحة غالء املعيشة، يليها معركة عجز امليزانية 
وسن التقاعد... ما يشير إلى أنَّ العودة من العطلة الصيفية 

مرشحة إلى أن تكون ساخنة في البرملان والشارع.

قَيم جمهورية »ديمقراطية« 
غّب الطلب

الخاضعة«  غير  »فرنسا  ضد  املوبوءة  التحريض  حرب 
بزعامة ميلينشون عّززت صعود اليمني املتطّرف واقتحامه 
الغربية،  أوروبا  في  لها  مثيل  ال  بقّوة  الجديد  البرملان 
التقليدي يتقاطعان مع مارين  الرئاسية واليمني  فاألغلبية 
لوبان في السياسات النيوليبرالية العامة، على الرغم من 
دعوة لوبان الوهمية إلى تغليب مصالح الشركات الكبرى 
ال  التي  واألميركية،  األوروبية  الشركات  على  الفرنسية 
وهما  البعض،  بعضها  عن  املشتركة  مصالحها  تنفصل 
الهجرة  مكافحة  بشأن  لوبان  مع  بعيد  حّد  إلى  يتقاربان 
اإلسالمية وتعزيز عنصرية أجهزة القمع والشرطة »لحفظ 

األمن«. 
وبني عشية وضحاها، تبّخرت ادعاءات قَيم الجمهورية، 
اليمني  على  الطريق  لقطع  الجمهورية«  »الجبهة  وتالشت 
الرسمي  اإلعالم  من  نفسه  التعبير  تالشى  بل  املتطّرف، 
القومي«  »التجّمع  تعبير  يستخدم  أخذ  الذي  »الرصني« 
مع  التعاطف  تبرير  جرى  كما  مؤيديه،  ملشاعر  احترامًا 

اليمني العنصري.
بخالف ذلك، تسابقت لوبان مع أحزاب األغلبية الرئاسية 
التهامه  ميلينشون  التحريض ضد  على  التقليدي  واليمني 

بالتطرف التخريبي الذي يستهدف تدمير االقتصاد الفرنسي 
الدولية  فرنسا  هيبة  وإضعاف  مادورو«،  طريقة  »على 
»اليسارية االسالمية«  ودورها الريادي في العالم، بتبّنيه 
أو  لوبان،  تعبير  بحسب  البوركيني«،  »تحالف  وإنشائه 
غير  »الشعبوية  وإلى  االستبدادية«  »األنظمة  إلى  ميله 
فيه بعض  الذي ساهم  اإلعالم  أباطرة  املسؤولة«، بحسب 
الجولة  في  اضمحالله  قبل  األطلسي  اليسار  »جهابذة« 

األولى من االنتخابات الرئاسية.

معركة البدائل لتغيير 
المنظومة والنظام

أوروبا  في  الجارف  النيوليبرالي  التيار  عكس  على 
رؤى  إلى  استنادًا  ميلينشون  يجّدف  الدولية،  واملنظومة 
بديلة لنموذج التوّحش األميركي في تسييد مصالح حفنة 
من  هائل  ركام  فوق  والعموالت  والبورصات  الشركات  من 

الخراب ومنظومات األعمال الفاسدة.
في هذه الرؤية البديلة، انكّب ميلينشون على العمل منذ 
2012 لبلورة حلول تفصيلية في كّل قطاع وشأن استدعى 
خدمة  في  العاملة  والدراسات  الخبرة  مكاتب  استنفار 
األوليغارشية، ولم تبرهن في أرقامها سوى ما على تتبناه 
سياسة ميلينشون لقلب تراكم الثروات من القشرة البّرانية 
القاع  في  الفعليني  املنتجني  إلى  االفتراضي  واالقتصاد 

واالقتصاد الحقيقي.
والهويات  الصاعدة  الفاشية  التيارات  نقيض  وعلى 
العنصرية القاتلة، تعّهد ميلينشون، منذ أن اختاره شافيز 
50 مثقفًا عامليًا للدفاع عن اإلنسانية،  في هيئة مؤلفة من 
مواجهة البربرية األطلسية والشوفينية الفرنسية من أجل 
عالم اإلنسانية التضامنية املتكافلة في سراء رغد العيش، 
وفي ضّراء الكوارث التي تسببها جرائم الوحوش الكاسرة.
السياسية  املعارك  على  ميلينشون  طموحات  تتوّقف  ال 
إلى  يترّشح  لم  فهو  السلطة،  على  والصراع  البرملان  في 
واستكمال  الحزب  لبناء  يتفّرغ  أن  أجل  من  االنتخابات 
إلى  املستفحلة  األزمات  تؤدي  أن  ويتوّقع  بعده،  الطريق 
في  السياسية  معاركها  لخوض  وشبابية  عمالية  تحّركات 
بني  من  مرّشحيه  من  عددًا  اختار  وقد  النظام.  مواجهة 
في  العربية  الهجرة  وشباب  الشعبية  الفئات  مناضلي 
لوائح النائب البديل في االنتخابات، لتدريبهم على مواجهة 
أالعيب الطبقة السياسية وتعويدهم على قيادة التحركات.

أمثولة  الصهيوني  غير  الجديد  اليسار  دينامية 
في  يغرق  الَّذي  الجنوب  وعالم  العربي  لليسار  ُتحتذى 
نموذجها  توصيات  وفي  األميركية،  الديمقراطية  وصايا 
النيوليبرالي الذي أفضى إلى الخراب واالنهيار. في طريق 
التراجع عن مسار الهاوية، أشقى ما فيها هو خطوة البداية.

الي�سار اجلديد وفرن�سا املهّدَدة باأزمة نظام
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في خضّم االهتراء 
السياسي واألزمات 

االقتصادية واالجتماعية 
نتيجة السياسات 

النيوليبرالية، يفقد 
ماكرون سلطة اإلله 

جوبيتير، الذي ُلّقب به في 
واليته األولى، ويضطر إلى 
اإلذعان لمنطق التسويات 

الصعَبة

األغلبية الرئاسية واليمين 
التقليدي يتقاطعان 
مع مارين لوبان في 
السياسات النيوليبرالية 
العامة، على الرغم من 
دعوة لوبان الوهمية إلى 
تغليب مصالح الشركات 
الكبرى الفرنسية على 
الشركات األوروبية 
واألمريكية

غياب معارضة فاعلة وفعالة، لتحسني األوضاع 
للمغاربة،  واملعيشية  واالجتماعية  االقتصادية 
والاليقني  واملناخية  العاملية  الظروف  لكن 
الحكومة  وضعت  أخرى،  وعوامل  االقتصادي 
اآلن  لحد  تتعثر  أنها  يبدو  عسير  امتحان  أمام 
في إيجاد أجوبة كافية على أسئلته، بعد تنامي 
أصوات االحتجاجات املنددة واملطالبة للحكومة 
ملواجهة  مسؤولياتها  وتحمل  العاجل  بالتدخل 
الظرفية االقتصادية الحرجة التي تزداد وطأتها 

األزمة  بأن  الحكومة  رئيس  السيد  اعترف 
نمو  نسبة  تحقيق  فرضيات  كل  أربكت  الراهنة 
معتبرة، حيث تم، الخفض من توقعات نسبة نمو 
خالل سنة 
املتوقع في قانون 
حسب 
توقعات السيد والي بنك املغرب، وهو مستوى 

النقد  صندوق  خفض  العاملي،  املستوى  على 
الدولي، في اآلونة األخيرة، بشكل حاد تقديراته 
بسبب   
أوكرانيا  في  للحرب  االقتصادية  التداعيات 
في  خصوصا  سيستمر  التضخم  أن  من  وحذر 

حاولت الحكومة على أرض الواقع، اتخاذ عدة 
إعفاءات  أو  الدعم  مستوى  على  سواء  تدابير 
جمركية أو برامج استعجالية قطاعية وغيرها، 
سعيا منها لضمان استقرار األسعار وللتخفيف 
املغربية  األسر  نفقات  على  تداعياتها  من 
واالقتصادية  املالية  التوازنات  على  والحفاظ 
لحماية االقتصاد الوطني وتعزيز صموده إزاء 
باملغرب  التوقعات  كل  فاقت  التي  األزمة  هذه 

اتخذتها  التي  اإلجراءات  من  بالرغم  لكن، 
بل  متزايدة  االرتياح  عدم  حالة  فإن  الحكومة، 
مفعول  محدودية  نتيجة  الرضا  وعدم  الغضب 
هذه اإلجراءات على القدرة الشرائية للمواطنني 
باألساس، وعدم التمكن من التدخل لوقف نزيف 
أسعار املحروقات أو الحد منها، والتي لها تأثير 
وكذا  والخدمات  التجارية  الحركة  على  مباشر 
أسعار مجموعة من املواد واملنتوجات الغذائية 
املثال  سبيل  فعلى  الواسع.  االستهالك  ذات 

الظروف العالمية 
والمناخية والاليقين 
االقتصادي وعوامل 

أخرى، وضعت 
الحكومة أمام 

امتحان عسير يبدو 
أنها تتعثر لحد اآلن 

في إيجاد أجوبة 
كافية على أسئلته

 المواطن قد يتفهم 
أن غالء المعيشة 
رهين بارتفاع األسعار  
في السوق العالمية، 
لكنه ال يقبل أن 
يكون فريسة 
لجشع المضاربين 
وشبكة الوسطاء أو  
ضحية لعدم قيام 
السلطات المسؤولة 
بواجبها كامال 
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تاأكيد على �ضرورة معالجة الإ�ضكاليات الح�ضرية بخنيفرة 
والمناطق المجاورة لمواجهة التحديات المجالية الجديدة

أحمد بيضي
 

بدراسة  الخاصة  املركزية  اللجنة  عقدت 
واقتراحات  ومالحظات  العموم،  تعرضات 
مدينة  تهيئة  تصميم  بخصوص  املجالس، 
اجتماعا  لها،  املجاورة  واملناطق  خنيفرة 
للدراسة  اإلقليم  عمالة  بمقر  استثنائيا 
أطر  و  ومدير  اإلقليم  بحضورعامل  واملناقشة، 
الجماعات  ورؤساء  لخنيفرة  الحضرية  الوكالة 
الزياني  اوحمو  وموحى   لخنيفرة  الترابية 
واملدير  الجهوي  املفتش  إلى  باإلضافة  والبرج، 
املصالح  ورؤساء  والتعمير  للسكنى  اإلقليمي 
تأكيد  إلى  الفتا  بالغ،  يفيد  املعنية،  الخارجية 
»الهدف  أن  على  فطاح،  محمد  االقليم،  عامل 
إضافة إلى   األساسي من  االجتماع املسطري- 
والعموم  املجالس  وتظلمات  اقتراحات  دراسة  
- هو  محاولة إيجاد  توازن ما  بني االنتظارات 
والطلبات املشروعة للمواطنني وملمثليهم ولباقي 
الفاعلني املحليني، وما بني ما تتطلبه ضرورات 
الحضرية  لإلشكاليات  حلول  من  املرحلة 
في  التفكير  »أن  موضحا  للمدينة«،  الكبرى 
أْمَلْتُه  لخنيفرة  التهيئة  تصميم  توجيه  إعادة 
تحديات  بُبروز  أساسًا  مرتبطة  اعتبارات  عدة 
مع  املخطط  هذا  مالءمة  ضرورة  تحتم  جديدة 
املعطيات امليدانية الحالية، وخصوصًا محاولة 
معالجة اإلشكاليات الكبرى التي أصبح يطرحها 

املجال«،  

ذاته،  التدخل  التوجهات املتضمنة في   ومن 
وفق البالغ، ما يتعلق ب »تأهيل املدينة القديمة 
والثقافي  املعماري  موروثها  على  والحفاظ 
وجعلها القلب النابض للمدينة ككل«، وتحويل 
للمدينة  حقيقية  واجهة  إلى  الربيع«  أم  »نهر 
بتأهيله، وجعله عمودا فقريا للتهيئة الحضرية، 
ورافدا رئيسيا لألنشطة الترفيهية والسياحية، 
متعددة  حضرية  أقطاب  خلق  الى  باإلضافة 
خصوصيات  االعتبار  بعني  تأخذ  ومتجانسة، 
الشيوخ-املستشفى  )ديور  كل منطقة على حدة 
مع  الجامعي(،  القطب   - الربيع  أم   – القديم 
التشديد على »ضرورة تهيئة املنطقة الشمالية 
في  املستقبلي،  التطور  الستيعاب  للمدينة 
احترام ملبدأ التدرج، وتخصيص فضاء الكورس 

ملشاريع ذات نفع عام مع جعله متنفسا لألحياء 
أبعاد  ذات  مالئمة  ملشاريع  وُحضًنا  املجاورة، 
روحية ورياضية مع الحفاظ على رمزية تسمية 

»الكورس«. 
مراد  الحضرية،  الوكالة  مدير  أكد  وبدوره، 
عامل، على »ضرورة احترام التناسق املعماري 
وجنوبا  )شماال  املدينة  مداخل  مستوى  على 
وتخصيص  السياحي(،  املدار  اتجاه  وفي 
والسكن  الفنادق  الستقبال  مالئمة  مناطق 
إلى  الرامية  املبادرات  مع  تكامل  في  السياحي 
تشجيع السياحة اإليكولوجية باإلقليم«، مرحبا   
»بفكرة إدراج مشروع خلق حزام أخضر بمحيط 
في  اقترحته  قد  كانت  املخطط،  هذا  في  املدينة 
بإنجاز  ستتكلف  العمالة؛  مصالح  سابق  وقت 

والغابات  للمياه  الجهوية  املديرية  دراسته 
من  سيمكن  الذي  األمر  التصحر،  ومحاربة 
املدينة وحمايتها من  على  أكثر  إضفاء جمالية 

خطر الفيضانات«.
في  ركزت  اللقاء   في  الحاضرين  مداخالت 
مختلفة  نقاط  على  البالغ،  حسب  مجملها، 
املحيطة  العشوائية  األحياء  »إشكالية  منها 
باملدينة وسبل معالجتها وكيفية تنظيم الفضاء 
خضراء،  مساحات  حول  للمدينة  الحضري 
ومتناسقة  ومتنوعة  متعددة  عموميٍة  وساحاٍت 
للحد من اآلثار السلبية لتشتت األحياء والسكن، 
باإلضافة الى إمكانية تأهيل الفضاءات املناسبة 
الستقبال الصناعات التقليدية العريقة باملدينة، 
الزرع«  »رحبة  ك  العتيقة  الحرف  وبعض 

و»سوق الزربية«. 
خالله  عرضت  مستفيض  نقاش  وبعد 
املواطنني  تعرضات  من  مجموعة  اللجنة 
املنتخبة  املجالس  واقتراحات  ومالحظات 
)لخنيفرة وموحى وحمو الزياني والبرج(، تمت 
اللجنة  مقترحات    على  باإلجماع  »املصادقة 
بعني  األخذ  مع  املركزية  للجنة  التحضيرية 
ستدرج  والتي  املعتمدة،  التوصيات  االعتبار 
في ضابطة التهيئة للتصميم، كما ستتم موافاة 
الوزارة الوصية بمشروع التصميم املعتمد من 
أجل دراسته من طرف األمانة العامة للحكومة  
يخلص  في افق إصداره في الجريدة الرسمية« 

املصدر ذاته.

يف اجتماع لدراسة التعرضات املتعلقة بتصميم التهيئة

سلطت عليها الضوء مداخالت ندوة باخلميسات

وادي زم.. بناية »الكني�ضة 
الكاثوليكية« �ضمن الآثار الوطنية

أعلنت املديرية اإلقليمية 
عن  بخريبكة،  للثقافة، 
»الكنيسة  ترتيب  قرار 
زم،  بوادي  الكاثوليكية«، 
الوطنية،«  اآلثار  عداد  في 
وهو الترتيب أو التصنيف 
كبير  جهد  بعد  جاء  الذي 
املتعلق  امللف  إعداد  في 

بذلك، وتتبعه من طرف املديرية اإلقليمية لدى مصالح الوزارة الوصية، 
خاصة مديرية التراث الثقافي«، كما تمكنت  املديرية  »من إقناع عمالة 
السابق،  الجماعي  املجلس  وحملت  لطلبها  استجابت  التي  اإلقليم 
خالل دجنبر 2020، على عقد دورة استثنائية ملناقشة موضوع ترتيب 
املعلمة املذكورة ضمن اآلثار في أفق ترميمها لحمايتها من االندثار«.

وفي هذا اإلطار نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الثقافة والتواصل 
رقم 1121.22، الذي »يقضي بتقييد بناية الكنيسة الكاثوليكية بوادي 
املتعلق   22.80 رقم  القانون  على  بناء  الوطنية،  اآلثار  عداد  في  زم 
باملحافظة على املباني والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات 
دجنبر   25 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
اإلقليمية  مديريتها  ملف  على  الوزارة  اطالع  »بعد  وذلك    ،»1980
بخريبكة، وعلى طلب التقييد املقدم من طرف مجلس جماعة وادي زم، 
قبل استشارة لجنة التقييد والترتيب خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

23 فبراير 2022«.
»كنيسة وادي زم«، كباقي كنائس الجهة، بكل من خنيفرة  وكانت 
وخريبكة وبني مالل والفقيه بن صالح مثال، قد »قامت بعملها وأدت 
وظيفة ثقافية إلى جانب وظيفتها الدينية«، كما جاء على لسان أحد 
الروائيني املغاربة، ويرتبط تاريخ تشييدها في هذه املناطق باالحتالل 
الفرنسي، حيث ظلت »كنيسة وادي زم« جزءا من الذاكرة املحلية التي 
استدعت دعوات مكثفة ألجل الحفاظ عليها وصيانتها، بالنظر ملكانة 
املنطقة في تاريخ املقاومة الشعبية ضد االستعمار الفرنسي، وملوقع 

هذه املعلمة في إحدى الساحات الشهيرة وسط املدينة.
 بيضي . أ

خنيفرة.. حملة طبية لجراحة العيون  
  

بإقليم  شخص،   200 من  أزيد  استفاد 
يونيو   19 إلى   16 من  الفترة  في  خنيفرة، 
خاصة  طبية  حملة  كشوفات  من   ،2022
حالة   130 استفادت  فيما  العيون،  بجراحة 
الزرقاء  املياه  إلزالة  جراحية  عمليات  من 
من  بمبادرة  حملة  سياق  في   )الجاللة(، 
بشراكة  والتنمية«،  للتكافل  إفسان  »جمعية 
الطبية  القوافل  لدعم  أطلس  »جمعية  مع 
بالرباط«،  زايد  الشيخ  املتنقلة«، و«مؤسسة 

وتنسيق مع املندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة والحماية االجتماعية، 
األعمار،  مختلف  من  ومواطنني  مواطنات  القافلة  شملت  حيث 
االنتظار  في الئحة  املسجلني  وكذا من  الهشة،  الفئات  من  وغالبيتهم 

باملستشفى االقليمي. 
وشهدت الحملة »تعبئة طاقم طبي وشبه طبي وتقني، معزز بأطباء 
إلجراء  الخاصة  باملعدات  مجهزة  وآليات  العيون،  طب  في  مختصني 
العمليات الجراحية، باإلضافة إلى غرف العمليات باملركز االستشفائي 
مؤكدا على أن »املبادرة  اإلقليمي«، يفيد مصدر من »جمعية إفسان« 
التخفيف من حدة املعاناة باملستشفى اإلقليمي  إلى  تهدف باألساس 
تقريب  عن  فضال  العيون،  ملرضى  بالنسبة  املواعيد  حدة  وتقليص 

الخدمات الصحية من املواطنني«.
عموما،  املنطقة  ساكنة  طرف  من  استحسانا  الحملة  لقيت  وقد 
اإلنسانية،  املبادرة  بهذه  أشادوا  »الذين  خصوصا،  واملستفيدين 
معتبرين  واإلدارية«،  والتقنية  الطبية  وشبه  الطبية  األطر  وبجهود 
املجال  في  االجتماعيني  والتكافل  التضامن  لروح  تعزيزا  »املبادرة 
االستشفائي والرعاية الصحية، وإسهاما فعليا في الحد من الفوارق 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  في  سيما  واالجتماعية،  املجالية 

الصعبة وتنامي الحاجة للخدمات الصحية.«   
من  قليلة  أيام  بعد  تأتي  الطبية  الحملة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
مة،  لليوم العاملي لألسرة بنشاط تحسيسي في  تخليد الجمعية املنظِّ
:التحديات واالدوار«، والذي شاركت فيه  املغربية  »األسرة  موضوع: 
ذة. نعيمة السالك )املحامية بهيىة بني مالل(، ذة. رشيدة عزي )عضوة 
للوساطة  »شمل«  املغربية  للشبكة  االداري  املكتب  ورئيسة  مؤسسة 
األسرية(، إضافة إلى ذة. فاطمة مكاوي )رئيسة جمعية إفسان للتكافل 
والتنمية(، وتميز النشاط بحضور نسائي الفت من مختلف الشرائح 

االجتماعية والجمعوية واملهنية. 
أحمد.ب

للجامعة  جديد  مكتب  خريبكة.. 
المغربية لداء ال�ضكري

احتضنت مدينة خريبكة،  يوم السبت 18 يونيو 2022، فعاليات  
وذلك  السكري،  لداء  املغربية  للجامعة  السادس  الوطني  املؤتمر 
بتنسيق مع اتحاد جمعيات داء السكري بجهة بني مالل - خنيفرة 
وجمعية دعم األشخاص ذوي األمراض املزمنة بعاصمة الفوسفاط. 
وبعد كلمة رئيس الجامعة، التي رحبت بالحاضرين، من ممثلي 
الجمعيات املنضوية تحت لواء الجامعة، تم تقديم التقريرين األدبي 
واملالي، اللذين تمت مناقشتهما قبل املصادقة عليهما، ليمر الجمع 
إلى نقطة انتخاب مكتب مسير جديد تسند له مهام تدبير الجامعة 
في السنوات املقبلة، حيث أسفرت النتائج عن  تشكيلة  يرأسها 
الشكل  على  املهام  باقي  داخلها  وتوزعت  محمد خالفة،   الدكتور 
التالي: نائب الرئيس: لحسن افارس، الكاتب العام: حسن العسري، 
عزيزة فرتاحي،  بوشعيب حبيبي، أمني املال:  نائب الكاتب العام: 
نائبة أمني املال: فتيحة تقال، املستشارون: فتيتة بوسيف - سلوى 
كروم - عزيز حسيب - احمد موساس - محمد الدحيم - محمد ابو 
حميد   - عزاري  املجيد  عبد   - الشريف  بن  الحسن  موالي   - العز 

غارس.

بعاصمة درعة - تافياللت

»ال�ضيا�ضات العمومية المواكبة للن�ضاء المعنفات« تحت مجهر المتابعة الجمعوية

المقاومة بمنطقة زمور.. من اأجل رد العتبار للذاكرة التاريخية
علي أورارى

 
للمقاومة،  الوطني  لليوم   68 للذكرى  تخليدا 
نظمت النيابة اإلقليمية للمندوبية السامية لقدماء 
بالخميسات،  التحرير  وأعضاء جيش  املقاومني 
بتنسيق مع الجمعية الجهوية للبحث التاريخي 
واإلجتماعي، ندوة  في موضوع، »حركة  املقاومة 
بفضاء  وذلك  واألبعاد«،  ،السياق  زمور  بمنطقة 
الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، بمشاركة 

عدد من  الباحثني واملهتمني بتاريخ املنطقة. 
قدمت  للمقاومة،  اإلقليمي  النائب  كلمة  بعد 

عروض تناولت مجموعة محاور جاء فيها: 
في  اللبنة  يشكل  الكولونيالي  البحث  »إن 
عن  تحدث  والذي  املعاصر،  املغرب  تاريخ 
اإلستعمارية  التقارير  خالل  من  وأحداث  وقائع 
ضعف  يالحظ  حني  في  الرسمية،  واملراسالت  
املرحلة.  هذه  عن  املغربية  التاريخية  الكتابة 
الضباط  ألحد  كتاب  تضمن  الخصوص  وبهذا 
العسكريني الفرنسيني، مجموعة  من اإلشارات، 
وزعير،الجانب  بزمور  الطبيعية  كاملعالم 
اإلجتماعي،  املمرات الطبيعية،  العيون  املائية، 
العسكرية  واملواجهات  الجيش  تنظيم  التربة،  

واألسلحة املستعملة... 
تحظ  لم  واملاس،  وحاضرتها  زيان   قبائل 
منجم  آثارها  بني  من  الدراسات،  من  بالكثير 
منطقة  كانت  القصدير.  إلنتاج  »قيريت«  يسمى 
معدنية، وكانت تستخرج هذه  املادة إبان الحقبة 
اإلستعمارية، تستغله الشركة املغربية الفرنسية 
سنوات  اإلستغالل  توقف  أن  إلى  باملغرب 
معروفة   منطقة  الحماية.  عهد  نهاية  قبل  قليلة 
متنوعة،  الجيولوجية، تضاريس  بخصوصيتها 
الفالحة وتربية املاشية، موارد مائية  ومحطات 

حرارية  »عني اللة حياة  كنموذج.« 
املقاومة  حركة  في  حكم  أيت  قبائل  دور   -

وقاعدتها تيداس. قاومت هذه القبائل اإلستعمار 
تضاريس  ساعدتها  دخوله،  بمجرد  بشراسة 
املستعمر،  أمام  عقبة  مما شكل  الوعرة،  املنطقة 
حيث خلفت املعارك خسائر في صفوفه، وسقوط 
قتلى من بينهم ضباط، من بني املواجهات معركة 
اعترف  حيث   ،1912 ماي   2 يوم  الطويجني 
املستعمر بقوة هذه القبائل التي وجد  صعوبة 

من أجل تهدئتها.
باألمازيعية.  إقبلني  أو  »قبليني«  إسهامات   -
هذه القبيلة تقع شمال وشرق مدينة الخميسات،  
التي  باألرض،  ترتبط  زمور،  مكونات  كباقي 
عامة،  األمازيغي   اإلنسان  حياة  من  جزءا  تعد 
االعتماد  حيث  للعيش،  مصدرا  تشكل  ألنها 
استولى  وملا  والرعوي،  الزراعي  النشاط  على 
اإلستعمار على أراضيهم ثاروا في وجهه، ودارت 
مواجهات دامية و استشهد العديد من املقاومني. 
الظهير  صدور  بعد  فعلهم  ردود  سجلت  كما 
البربري سنة 1930،  وتم القيام بعمليات فدائية 
منها تهريب السالح، إضرام  النار في ضيعات 

املعمرين، تصفية الخونة...  
- املجال الزراعي ركز عليه  املستعمر، حيث تعد 
الفالحة أهم دعائم اإلقتصاد، وتم سن قوانني في 
هذا اإلطار، من قبيل نزع ملكية أراضي  املغاربة  
األراضي   على  اإلستيالء  للمعمرين،  ونقلها 

الخصبة، إنشاء املحافظة العقارية...
تمت  املقاومة..   وحركة  الزمورية  املدينة 
اإلشارة إلى  وجود  بعض املغالطات، تقول إن 
تأسيس  الخميسات كان سنة 1935 ، في حني 
»القشلة«،  اسم  تحت   1911 سنة  تم  ذلك    أن 
عالل   الزعيم  تحدث  فقد  األولى،  النواة  وهي 
1916،  ومع  الفاسي عن مظاهرة نسائية سنة 
بن  موسى  ثانوية  تأسست  العمراني  التطور 
املسجد   ،1927 الكنيسة   ،1926 سنة  نصير 
الكفاحية  املحطات  بني  من   .1935 العتيق 
احتجاج  سكان الخميسات لدى السلطان  محمد 
الخامس  عبر الصدر األعظم املقري ضد الظهير 
املوجودة  سيبرن  أيت  قبيلة  مقاومة  البربري، 
شرق حاضرة زمور، مما دفع املستعمر إلى بناء 

معسكر  يسمى »باطاي« باملكان املسمى  أربعاء 
وادي بهت. حركة احتجاجية نسائية سنة 1931  
 1932 سنة  اإلسالمي.  بالدين  التشبث  إلبراز  
مظاهرة بهدف نسف املخطط االستعماري. نهج 
املستعمر سياسة التنصير قصد سلخ الزموريني 
عن دينهم، استمالة األعيان، بناء الكنيسة قبالة 
ثانوية موسى بن نصير التي كانت وقتها تحمل 
اسم املدرسة اإلسالمية، وذلك حتى يتم تنصير 

التالميذ  بدورهم.
املدينة،  شهدتها  التي   املظاهرات  بني  ومن 
والشبيهة بانتفاضة واد بوفكران بمكناس التي 
أكتوبر   22 مظاهرة  2شتنبر1937،  يوم  وقعت 
وخلخلت  عنيفة  رجة  أحدثت  والتي   ،1937
تداعيات  لها  وكانت  اإلمبريالي،  امليتروبول 
الذي  باإلهتمام  تحظ  لم  أنها  إال   سياسية، 

تستحقه.
تناولت  التي  للكتب  أقيم معرض  وباملناسبة، 
جوانب  من تاريخ املغرب في مجموعة مجاالت ، 

من بينها تاريخ املقاومة. 

في  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  من  بدعم 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع  وبتنسيق  املغرب، 
ومشاركة  تافياللت،   - درعة  بجهة  اإلنسان 
وخبراء،  جامعيني،  وأساتذة  مسؤولني، 
مدينة  احتضنت  املدني،  املجتمع  في  وفاعلني 
لقاء  فعاليات  املنصرم،   الخميس  الرشيدية، 
مواكبة  مجال  في  العمومية  السياسات  حول« 
جمعية  من  بمبادرة  العنف«  ضحايا  النساء 
األلفية الثالثة لتنمية العمل الجمعوي بالجنوب 

الشرقي.
»وشكل اليوم الدراسي،  فرصة ملناقشة العديد 
املرأة  العنف ضد  بظاهرة  املتعلقة  القضايا  من 
وكذلك  االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم 
بالسياسات العمومية املرتبطة بالتكفل بالنساء 
إلى  ، مشيرين  حسب املنظمني  العنف«  ضحايا 
املساهمة في تعبئة  أن اللقاء يدخل في سياق » 
بمدى  الوعي  تعزيز  بهدف  املعنيني؛  الفاعلني 
انتشار هذه الظاهرة، وبحث سبل الحد منها«، 

بالنظر ملا  لها من تداعيات ثقيلة على أكثر من 
صعيد ، تمس الفرد والجماعة .

وشهد اللقاء  تقديم عروض متباينة   تناولت 
حقوق  مجال  في  املرأة  ضد  العنف  »محاربة 
من  املرأة  ضد  العنف  و«مكافحة  اإلنسان«، 

الناحية القانونية«، و«دور خاليا الدعم املحلية 
ضحايا  واألطفال  بالنساء  والتكفل  والجهوية 
مجال  في  العمومية  و«السياسات  العنف«، 

حماية املرأة ضد العنف«. 
وقد تم التركيز، بشكل ملحوظ ، على »الحماية 

النساء  منها  تستفيد  أن  يمكن  التي  القانونية 
ضحايا العنف، سواء من خالل خاليا االستماع 
القانون  أو  العنف،  ضحايا  النساء  وتوجيه 

13-103 املتعلق بمكافحة العنف ضد املرأة«. 
مع  التعاطي  في  ذاته،  بالجانب  وارتباطا 
تعزيز الترسانة  الظاهرة ، دعا املشاركون إلى« 
وترسيخ  املجال،  هذا  في  الوطنية  القانونية 
أو  العنف  أشكال  كافة  ومحاربة  املرأة،  حقوق 

التمييز التي قد تتعرض لها«.
من  اللقاء  »مكن  فقد  املنظمة،  الجهة  ووفق 
دراسة العديد من الجوانب االجتماعية والثقافية 
والقانونية املتعلقة بظاهرة العنف ضد النساء، 
والتكفل بهذه الفئة«، مشيرة إلى » أن هذا اليوم 
الدراسي،  يندرج في إطار تفعيل الدور الدستوري 
للمجتمع املدني، كقوة اقتراحية وفاعل مؤثر في 
مختلف  في  العمومية  السياسات  وتتبع  إعداد 

املجاالت«.

أعدها للنشر
 أحمد بيضي

بعد غياب قسري فرضته تداعيات جائحة 
للثقافة  األط��ل��س  »منتدى  دش��ن  ك��ورون��ا، 
الثقافي  برنامجه  بخنيفرة،  والفنون«، 
ونصه«،  »كاتب  بفقرة  السنة،  لهذه  والفني، 
خصصت مائدتها لتسليط الضوء على  رواية 
»حين يزهر اللوز« لكاتبها د. محمد أبوالعال 
لفيف من  من خالل جلسة نقدية شارك فيها 
وذلك  داخلها،  ومن  الجهة  خارج  من  النقاد 
بني مالل  لجهة  الثقافة  مديرية  مع  بتنسيق 
مثقفين  من  وازن  جمهور  وبحضور  خنيفرة 
بالشأن  ومهتمين  مدني  ومجتمع  وفنانين 

الثقافي المحلي. 
»المركز  احتضنه  ال��ذي  الثقافي  اللقاء 
السبت  الزياني«، مساء  القاسم  أبو  الثقافي 
الفاعل  لتنشيطه  واختير   ،2022 يونيو   18
المدني ذ. محمد كونبر، افتتح بآيات بينات من 
الذكر الحكيم للمقرئ سليمان بوستة، وبكلمة 
لرئيس المنتدى، د. محمد أبوالعال، الذي ذٌكر 
من خاللها ب »أيام كوفيد العجاف التي رانت 
على النفوس واألبدان وأحالت التواصل عن 
قرب إلى افتراض، بل وأزهقت روحا عزيزة، 
ويتعلق األمر بعضو منتدى األطلس للثقافة 
والفنون، الباحث السيميائي مصطفى الدهابي، 
الذي لم يمهله األجل المحتوم إلكمال مشروعه 

األكاديمي الطموح. 
»فقيد  روح  على  الفاتحة  ق���راءة  وبعد 
التقدم  المنتدى  رئيس  يفت  لم  المنتدى«، 
وبعد  ال��ق��راءة  تجشم  لمن  الشكر  بعبارات 
األسماء  إلى جانب  الندوة  المسافة لحضور 
النقدية الفاعلة بالمدينة، بينهم ذ. عبداهلل لغزار 
ومصطفى هاشمي، في إطار مواكبة الجلسة 
النقدية وتمثيل دار فالية، بعدها أعطيت الكلمة 
لرئيس الجلسة الناقد والباحث ذ. مصطفى داد 
الذي أدار أطوارها بكفاءته اإلبداعية والنقدية، 
قبل الدخول في صميم الجلسة التي تميزت 
بمشاركة النقاد والباحثين، د. الحبيب الدايم 
فروقي،  مصطفى  ذ.  بوعزة،  محمد  د.  ربي، 
ذ.  نوالي،  الدين  حسام  ذ.  ركاطة،  حميد  ذ. 

المحجوب العرفاوي.
من جهته، انطلق الناقد والروائي د. الحبيب 
»حين  المعنونة ب  الدايم ربي في مداخلته، 
يزهر اللوز أو اإلقامة بين قيامتين« من اإلشارة 
التي  والتاريخية  المجالية  »اإلحداثيات  إلى 
أطر من خاللها الكاتب محمد أبو العال تخييله 
الروائي الذي دارت وقائعه في منطقة األطلس 
وبدايات  الفرنسي  االستعمار  فترة  خ��الل 
االستقالل«، ليتوقف الناقد عند »فعل التحبيك 

إن على صعيد  في رواية »حين يزهر اللوز« 
اختيار الشخصيات والفواعل الحكائية وإدارة 
البرنامج السردي، أو عبر التوظيفات المتنوعة 
والشعبية،  العالمة  والمرجعيات  لإلحاالت 
وخاصة ما له صلة بالموروث الثقافي لمنطقة 
األطلس«، ما »منح النص تضريسا، تصادت 
فيه حقول معرفية وإبداعية، كان للمسرح فيها 
حظ وافر، سيما وأن الدكتور محمد أبو العال 
أتى إلى الرواية  من  جهة المسرح، تنظيرا 

وممارسة«. 
حين  رواية«  كتابة  في  الزخم  هذا  ولعل 
»غير  العادة  في  هي  ب��أدوات،  اللوز«  يزهر 
روائية«، يضيف د. الدايم ربي، أكسبها عمقا 
فنيا وجماليا، بل »جعل منها مرافعة إبداعية 
تنتصر لسردية األعالي ، ومساهمة الفتة في 
إغناء  المحكي الريفي ببالدنا، خاصة في ظل 
هيمنة السرود التي ظلت في غالبيتها تدور 
في فضاءات مدينية، ليختتم المتدخل  ورقته 
منوها بعمل األستاذ أبو العال، ومشيرا إلى 
»حين  رواية  ومنها  القرب«،  »روايات  كون 
يزهر اللوز«، أي الروايات التي تعطي أهمية 
إلبراز الخصوصيات المحلية، ضمن المشترك 
اإلنساني، هي  األفق الممكن لخروج المتخيالت 
بات  اللذين  والتشابه  التنميط  من  الروائية 
يتهدد الروايات التي تدور وقائعها بالمدن«.

ب��وع��زة،  محمد  د.  ال��روائ��ي  ال��ن��اق��د  أم��ا 
)أستاذ بالمدرسة العليا  لألساتذة بمكناس(

الذي أجبرته بعض الظروف الطارئة عن عدم 
الحضور، أبى إال المشاركة بورقة تالها نيابة 
عنه ذ. محمد كونبر، حيث اقترح لها »تمثيل 
الهامش في رواية حين يزهر اللوز«، مؤكدا 
على »أننا حين نقرأ نص »حين يزهر اللوز« 
ال نشعر أنه النص األول، أو نص البداية الذي 
يعلن دخول الكاتب والناقد محمد أبو العال إلى 
محفل الكتابة الروائية، بعد أن جرب الكتابة 
في حقل النقد والكتابة المسرحية، نكتشف أن 
الكاتب متمرس بالكتابة الروائية، وبعناصرها 

األدبية والفنية. 
السرد  وطريقة  الكتابة  شكل  خالل  ومن 
الرواية، يضيف  بها هذه  كتبت  التي  واللغة 
نص  بأن  القول  »نستطيع  بوعزة،  محمد  د. 
»حين يزهر اللوز« كتب بوعي جمالي وأدبي 
الحداثية  الرواية  جماليات  يستلهم  رفيع، 
سواء على صعيد الرواية العربية أو الرواية 
البنية  في  الثاوية  اإلبداالت  معلال  العالمية، 
النصية والميتانصية للرواية«، و«تشكل هذه 
المعرفة المتعددة مدخال للخطاب الميتا سردي 
في الرواية، كما يتجسد مثال، في فصل »محكي 
الهامش  لهذا  تمثيلها  خالل  ومن  المنجم«، 
البعيد والعميق تستكشف رواية »حين يزهر 
جانبا مجهوال من كينونتنا المغربية  اللوز« 

وثقافتنا، وتلقي عليه الضوء لتعيد موضعته 
في الذاكرة الجماعية والثقافية«. 

و«بهذا التمثيل السردي الكاشف لجانب غير 
مرئي من ذاكرتنا الجماعية وهويتنا الثقافية 
على مستوى التمثيل الثقافي، يقول د. بوعزة، 
اليوم منزلة  تتبوأ رواية »حين يزهر اللوز« 
الرواية المعرفية، فالرواية التي ال تستكشف 
جانبا ما يزال مجهول الوجود ليست رواية، 
كما يقول ميالن كونديرا، » إن أخالقيات الرواية 

هي المعرفة«.  
في حين رأى الناقد والباحث ذ. المصطفى 
فروقي، في ورقته المعنونة ب »سردّية الجبل 
وسؤال الهوّية في رواية حين يزهر الّلوز« أن 
الرواية »أّول عمل روائي في السجّل اإلبداعي 
للّناقد المسرحّي المغربي محمد أبو العال الذي 
دأبت مؤسسة األدب على تصنيفه ضمن قائمة 
الباحثين والنّقاد، وأن المتأمل لعوالمها يجدها 
خالل  من  تتمظهر  معرفية  فرجة  عن  عبارة 
محكيات موّزعة بين الّسارد )ادريس الفاكتور( 
وشخوص تخييلّية أخرى )الجبلي، العالية، 
العربي ستيام، موحى الدرامي، السهلي، المقدم 

علي، استاتي الجبل، رحال، القائد،...(.
الفضاء  نفس  السارد  تشارك  والشخوص 
الذي تجري فيه الوقائع، وهو فضاء الجبل الذي 
مركزّيا  سيصبح في الّرواية »منبعا سردّيا« 
منه ستنبثق كّل »المجاري« الحكائية األخرى 
قابال  تاريخا  األعالي  تاريخ  من  التي جعلت 

للمعاينة والّتحديد وذلك من خالل تشخيص 
مفّصل ودقيق للتحّوالت والحاالت التي مّرت 
منها قرية منجمّية هي بمثابة عنوان هذا الجبل 
القاسي، جبل الرواية، وذلك في سعي لإلمساك 
بما ال تمسك به الكتابة الّتاريخّية وهي تحّلق 

فوق هذا الفضاء المنيع.
حميد  ذ.  والروائي  الناقد  اختار  وب��دوره 
ركاطة المشاركة بورقة تحت عنوان »تجاذبات 
اللوز«،  يزهر  حين  في  والروائي  المسرحي 
للحديث عن »التقاطعات المختلفة بين المسرح 
والرواية في إطار التحول الذي عرفته الرواية 
التخيلية،  عوالمها  مستوى  على  العربية 
جديدة«،  كتابة  ممكنات  على  وانفتاحها 
الفنية  األشكال  بباقي  »عالقتها  وبالتالي 
والتعبيرية التي مكنتها من تشييد أكثر من 
لبنة ملفتة لالنتباه«، ومن هذا المنطلق تشكل 
للدكتور محمد أبو  رواية »حين يزهر اللوز« 
العال، يقول ذ. ركاطة، ورشا إبداعيا وجماليا 
مفتوحا، يتداخل فيه السرد الروائي بالكتابة 

المسرحية  الدرامية.  
»وظفت  ال���رواي���ة  أن  رك��اط��ة  ذ.  ورأى 
خطابات مغايرة، منها الخطاب السردي الذي 
شفوي  تلفظ  نحو  الكتابي  طابعه  من  انتقل 
محض، معززا بتوجيهات مسرحية، وتضمين 
اإلرشادات المسرحية، وإيقاع الجسد، وحركة 
الممثلين،. وهو ما يدفعنا للتساؤل عما هي  
حدود وممكنات وطبيعة هذا التحول من النص 
السردي الخالص إلى نص مثقوب، وقد تمت 

المقارنة بين بلدة تيبة وبلدة المنجم:«تيبة حل 
بها الطاعون، وبلدة المنجم أصابها الكساد، 

فتفرق الناس، حين أذن المؤذن بالرحيل«. 
وبعده، تناول الناقد والسارد ذ. حسام الدين 
نوالي في مداخلته »الرواية ضد المدينة« عالقة 
الرواية بالمدينة في رواية »حين يزهر اللوز« 
من خالل »اشتغالها وتوظيفها للمكان، وأثره 
على الشخصيات وأحوالها ومواقفها...«، إذ 
الرواية من منظوره »اتخذت من الجبل مركزا 
وصراعاتها  وأحداثها  لفضاءاتها  أساسا 
وتجاذبات السلطة فيها بين المخزن والساكنة، 
وأحوال االرتباط بالمكان«، حيث »التخّلص من 
كل ارتباط بالسهل وببلدة المنجم، والسعي 
للتشّبث بأعلى الجبل والتماهي مع البدو لم 
يتحققا في الرواية باكرا، بل تم بالتدريج على 
مساحة حكائية تداخلت فيها أحداث عديدة، 
أي أن التشبث بالجبل والتخلص من السهل 
ومن بلدة المنجم قد احتاجا إلى مساحة زمنية 

إلنتاج األثر.  
والكتابة - التي تمثلها رسائل السكان في 
في  تنخرط  »ال  نوالي،  ذ.  -، يضيف  الرواية 
قضاياها بشكل آني، ولكنها تحتاج إلنضاج 
خطابها إلى مّدة مثلما يحتاج الّرّحل إلى مدة 
إلنضاج ثمارهم«، وهكذا فإن القارئ »سيكتشف 
أن الرواية ال تعنى في الحقيقة ب� »الكتابة عن 
الجبل« مثلما يبدو ظاهريا، ولكنها تعنى أكثر 
ب� »الكتابة من الجبل«، إذ تطمح الرواية إلى 
توجيه أهل األعالي وتحفيزهم على التفكير في 

ذواتهم، وعلى اختراق صمتهم، مثلما تنتصر 
في  السارد  يعلن  إذ  الشفهي،  بدل  للمكتوب 
خاتمتها : »وددُت أن أطل من النافذة المشرعة 
فكتبت  )أكتب(،  أن  آثرت  أني  إال  و)أصرخ(، 
آخر السرد أو أّوله: المجد لك أيها الهامش«. 
فكأنما الرواية تتخذ من الكتابة )السردية 
تحديدا( معادال رمزيا للتنّقل والترحال وفتح 
وأهَله  الجبل  تدعو  ثم  جديدة،  وأمداء  آفاق 
مجهولة  ظلت  التي  وقضاياهم  األعالي  في 
أن  بعد  الرواية   في  اإلقامة  إلى  وعالقاتهم- 

أقامت فيها المدينُة مّدة من الزمن.
أما الناقد والباحث ذ. المحجوب العرفاوي 
فقد سارت مداخلته في اتجاه »الكشف عن تعدد 
الخطابات المؤثثة لمتخيل الرواية، مبرزا كذلك 
الجانب الفني والجمالي، إذ تزخر الرواية من 
منظوره باللغة الشعرية وبالسرد المشهدي، 
حيث يحتاج هذا البعد إلى دراسة مستفيضة«، 
يقول  أبوالعال،  محمد  الروائي  لنا  قدم  لقد 
ذاكرة  في  نبشت  مبهرة  »رواية  العرفاوي، 
رواية  المؤرخ،  وليس  الروائي  بلغة  المكان 
ذات منسوب هائل من اإلدهاش على مستوى 
اللغة والشخوص والقوى الفاعلة واألحداث 

المتسارعة الموصولة بفضاء الجبل«، 
للعرفاوي  النقدية  المداخلة  ج��اءت  فيما 
أسماء  إلى  منحاز  روائي  نقد  بنقد  مدخولة 
بعينها، منبها إلى أنه »آن األوان إلى ضرورة 
للشخوص«،  وليس  للنصوص  النقد  التفات 
دراسة  مادة  ضمن  الرواية  »إدراج  مقترحا 

المؤلفات الخاصة بالجهة«.
ذلك قبل تتويج الجلسة النقدية بكلمة لمؤلف 
الرواية، د. محمد أبوالعال، الذي اعتبر روايته 
»مرافعة تخييلية للهامش بشخوصه وفضائه 
وتيماته«، مشيرا إلى أنه، وبعيدا عن أي تسرع، 
»كتب روايته كلمة كلمة على امتداد سنوات، ألن 
رهان الكتابة لديه هو الكتابة للتاريخ وليس 
لغرض آخر«، فيما رأى »ضرورة محاسبة الذات 
الكاتبة  قبل أن يحاسبها األخر«، من خالل قوله: 
»لقد كنت واعيا بتحدي االنتقال من المسرح 
إلى الرواية، على الرغم  من تماس الخطابين 
وتقاطعهما على مستوى الفروع واألصول«.

»أن  يفيد  ما  إب��راز  أبوالعال  د.  يفت  ولم 
حتم  ممانعة،  قبيلة  نفوذ  إلى  المرور  جواز 
عليه مراجعة أوراق جواز سفره قبل العبور، 
معتبرا أن مصداقية الكاتب هي التزام الصدق 
القريب  بالواقع  تخييلية موصولة  كتابة  في 
وليس المفارق، حيث شكل الجبل أعاله وأسفله 
� المنجم � ثنائية تخييله الروائي األثير«، شاكرا 
إضاءتهم  على  المتدخلين  النقاد  األخير  في 
له مسارب مضمرة، يعول عليها إن في طبعة 

ملحقة أو رواية الحقة.

نقاد ومبدعون يف جل�سة نقدية بخنيفرة حول رواية 
»حني يزهر اللوز« لكاتبها حممد اأبوالعال
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االشتراكي

بتاريخ 30 و31 ماي 2022، نظم مختبر اللغة 
واآلداب والترجمة بتنسيق مع شعبة اللغة العربية 
السيميائية  األبحاث  ومركز  والفنون،  واآلداب 
والدراسات الثقافية بالمغرب، ندوة في موضوع 
بمدّرج  وذل��ك  وناقدأ«،  مبدعًا  ب��وزف��ور  »أحمد 
بتازة.  التخصصات  المتعددة  بالكلية  الندوات 
وقد كانت هذه الندوة مناسبة لالحتفاء بعلم من 
أعالم القصة القصيرة بالمغرب، الدكتور »أحمد 
جلسات  ثالث  على  أشغالها  وتوزعت  بوزفور«، 

وجلسة افتتاحية وأخرى ختامية.
اسُتِهّل اليوم األول بكلمات كل من عميد الكلية 
الدكتور حسن بوكا، ورئيس شعبة اللغة العربية 
واآلداب والفنون الدكتور احميدة العوني، ومدير 
يونس  الدكتور  والترجمة  واآلداب  اللغة  مختبر 
الزواين، وكلمة باسم مركز األبحاث السيميائية 
والدراسات الثقافية بالمغرب ألقاها الدكتور محمد 
الدكتور  ألقاها  المنظمة  اللجنة  كلمة  ثم  بوعزة، 
محمد مساعدي تضمنت ترحيبا بالضيف المحتفى 
أساتذة  من  الندوة  أشغال  في  وبالمشاركين  به 
باحثين وطلبة. وقد اخُتِتمت هذه الجلسة بمداخلة 
الدكتور  األكاديمي  والناقد  للقاص  قّيمة  ماتعة، 
»أحمد بوزفور«، تكّلم فيها عن األوجاع البهيجة 

للكتابة بحس إبداعي وعمق نقدي متفّرد.
ثم كانت الجلسة األولى التي توّزعت على سّت 
مداخالت رّكز فيها المشاركون على المظاهر اللغوية 
والبنائية  وتداخل الواقعي والخيالي والعجائبي 
في قصص أحمد بوزفور. أما أشغال الجلسة الثانية 
المشاركين  والطلبة  لألساتذة  فتضمنت عروضا 
هّمت بالخصوص حضور ثيمات الحلم والذاكرة 
والتخييل في أعمال الضيف. بينما سعى المتدخلون 
في الجلسة الثالثة إلى مقاربة بعض اإلنتاجات 
النقدية للقاص أحمد بوزفور، مستعرضين آليات 
جميع  واخُتِتمْت  لديه.  النقدي  الخطاب  اشتغال 
الجلسات بمناقشة مستفيضة حول ما جاء فيها، 
إن على سبيل التساؤالت أو على سبيل التعقيبات. 
وقد ترك هذا االحتفاء أثرًا طّيبًا في نفس المحتفى 
به الذي تسّلم بهذه المناسبة تذكارًا باسم الكلية. 

اأحمد بوزفور مبدعًا وناقًدا

بعد مشروعه التأسيسي في اآلداب المقارنة والمعجميات، أصدر سعيد 
علوش، حديثا، مشروعا نقديا من ثالثة كتب:

جمالية القبح )254 صفحة من الحجم الكبير(؛
جمهورية اآلداب الموازية)624 صفحة من الحجم الكبير(؛

ما بعد اآلداب الكبرى) 200 صفحة من الحجة الصغير(.
وتلتقي هذه المؤلفات ضمن البحث في اآلداب الموازية، وجمالية القبح. 
ففي كتابه »جمالية القبح الذي يتأطر ضمن تصور جمالي ونقدي وثقافي 
وتجربة باحث يبحث عن فهم حياة المعاني في عبورها السفلي والمتالشي 
والضائع، من خالل نصوص على مساحة تاريخ األدب، بما حملته  وما 

تحمله في سياقات مختلفة.
يتموضع »جمالية القبح« ضمن اآلداب الموازية بوصفه مقاربة ما استقبح 
عبر العصور، باالعتماد على مدونة كبيرة ومتنوعة من أمهات األعمال في 
تاريخ األدب العربي للحفر فيها في سبعة فصول، ُتغنيها خمسة مالحق  

من النصوص والصور، ثم الئحة مرجعية بالمصادر والمراجع. 
في كتابه الثاني »جمهورية اآلداب الموازية«، والذي يستكمل التصور 
العام الذي ابتدأه سعيد علوش في الكتاب األول عن القبح أو اآلداب الهامشية، 
يواصل النقاش والتنظير والبحث، في ثالثة أجزاء مفصلة،  لآلداب الموازية 
والتي باتت تزاحم اآلداب المعتمدة إن لم تتفوق عليها باستعادة ما استبعدته 

طوال قرون سيطرت فيها البالغة الكالسيكية لجمالية المؤسسة.
يشرح سعيد علوش فكرة الكتاب قائال: »لقد صاغ الفرنسي بيير بايل  عبارة 
)جمهورية اآلداب( )ق 17( مدشنا اإلشارة إلى شبكة ثقافية لتبادل األفكار، وما 
لبثت التسمية أن ُسرقت، لتطبق على موسوعة )ديدرو/ فولتير/ ج.ل. دلمير( 
)ق 18( ، فال غرابة أن تستلهم كازانوفا هذا اإلرث الفرنسي في )الجمهورية 
لوال أنها جعلت من باريز عاصمة أوروبية لمركزية هذه  العالمية لآلداب( 
العالمية التي لم يشكك في جدواها، لكونها كانت وراء زخم من المؤلفات 
واالستلهامات، خاصة بعد ترجمة كتابها وصدوره عن جامعة هارفارد )2004( 
وهو ما سيعتمده م.ج. الموسوي في جمهورية اآلداب في العصر الوسيط 
العربي، كترسيم للمفهوم في العالم العربي... وعلى خالف كل هؤالء، يأتي 

عملنا عن 
)جمهورية اآلداب الموازية« )2022( ليستلهم عمال نعتبره أساسيا لفيليب 
فيسيست وميشال ستريلنك عن )نظرية الهامش( التي تسعى إلى نيل اعتراف 
لمنح الكتاب مساحة في الجمهورية المتخيلة، وتحصيل شرعية وترسيم 
لنيل إجازة المركزيات األدبية والمؤسسات األكاديمية كما لو كانت خط 
)غرينيتش( االعتراف لألدبي، بما ظل في عالمنا )حواشي/ شروح/ مجاميع 
/ فصاحة/ نبويات/ عواميات/ جوامعيات/ مراسالت/ شفويات/ تدوينات( 
لتنال اهتمام م.ج. الموسوي في )جمهورية اآلداب في العصر اإلسالمي 
الوسيط( )2020( وما نعارضه بعملنا، عن موازيها في )جمهورية اآلداب 
الموازية( )2022(. من هذا المنظور، نقارب جمهورية اآلداب الموازية التي 
ظلت خلفية خفية في كل تجليات اآلداب المعتمدة، وليست مقاربتنا رغبة 
 l'utilité de( )2014( في کتاب )أهواء عابرة بقدر ماهي )فوائد الالفوائد
l'unitilite( إذ يخرج علينا بقراءات التراث الالمادي كنماذج لما ال يالقي 

االعتراف في مدونات مؤرخي اآلداب الوضعية والسلطانية ... »
»ما بعد اآلداب الكبرى«، ينطلق سعيد علوش من  في الكتاب الثالث: 
الخالصات التي نهضت في الكتابين السابقين، ويتحول نحو سؤال كبير 
يهزم األجوبة الجاهزة، حول ما بعد اآلداب الكبرى، مسائال األفكار والكتب 
للتيماتي  واإلبداع،  للفكر  وأفقية  عمودية  محاورة  في  والقديمة  الجديدة 
وللمنهجي، فيجعل  من القصائد الشعرية لشعراء كبار من المغرب والعالم 
العربي، حول الموت والحداد والجنائزية والحياة ، مدخال ترتقه نصوص 

وقضايا من الفكر والنقد.
ثالثة كتب جديدة لسعيد علوش، تفتح بابا جديدا حول سؤال اآلداب 

وتواريخها وموقعها ومواضيعها.
وسعيد علوش أستاذ فخري بجامعة محمد الخامس بالرباط، دكتوراه 
حاصل  وأمريكية،  عربية  بجامعات   زائر  وأستاذ  السربون،  جامعة  من 
على جائزة الملك فيصل وجائزة الرواية بالمغرب. له في الرواية نصوص 
آخرها »لقالق آل الزفوط للبيع أو الكراء«؛  وله في النقد األدبي  مؤلفات 

آخرها«معجم مصطلحات النقد األدبي المعاصر«. 

من فعاليات الجلسة النقدية

جمهورية �سعيد علو�ش في الآداب والجماليات
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تاأكيد على �ضرورة معالجة الإ�ضكاليات الح�ضرية بخنيفرة 
والمناطق المجاورة لمواجهة التحديات المجالية الجديدة

أحمد بيضي
 

بدراسة  الخاصة  املركزية  اللجنة  عقدت 
واقتراحات  ومالحظات  العموم،  تعرضات 
مدينة  تهيئة  تصميم  بخصوص  املجالس، 
اجتماعا  لها،  املجاورة  واملناطق  خنيفرة 
للدراسة  اإلقليم  عمالة  بمقر  استثنائيا 
أطر  و  ومدير  اإلقليم  بحضورعامل  واملناقشة، 
الجماعات  ورؤساء  لخنيفرة  الحضرية  الوكالة 
الزياني  اوحمو  وموحى   لخنيفرة  الترابية 
واملدير  الجهوي  املفتش  إلى  باإلضافة  والبرج، 
املصالح  ورؤساء  والتعمير  للسكنى  اإلقليمي 
تأكيد  إلى  الفتا  بالغ،  يفيد  املعنية،  الخارجية 
»الهدف  أن  على  فطاح،  محمد  االقليم،  عامل 
إضافة إلى   األساسي من  االجتماع املسطري- 
والعموم  املجالس  وتظلمات  اقتراحات  دراسة  
- هو  محاولة إيجاد  توازن ما  بني االنتظارات 
والطلبات املشروعة للمواطنني وملمثليهم ولباقي 
الفاعلني املحليني، وما بني ما تتطلبه ضرورات 
الحضرية  لإلشكاليات  حلول  من  املرحلة 
في  التفكير  »أن  موضحا  للمدينة«،  الكبرى 
أْمَلْتُه  لخنيفرة  التهيئة  تصميم  توجيه  إعادة 
تحديات  بُبروز  أساسًا  مرتبطة  اعتبارات  عدة 
مع  املخطط  هذا  مالءمة  ضرورة  تحتم  جديدة 
املعطيات امليدانية الحالية، وخصوصًا محاولة 
معالجة اإلشكاليات الكبرى التي أصبح يطرحها 

املجال«،  

ذاته،  التدخل  التوجهات املتضمنة في   ومن 
وفق البالغ، ما يتعلق ب »تأهيل املدينة القديمة 
والثقافي  املعماري  موروثها  على  والحفاظ 
وجعلها القلب النابض للمدينة ككل«، وتحويل 
للمدينة  حقيقية  واجهة  إلى  الربيع«  أم  »نهر 
بتأهيله، وجعله عمودا فقريا للتهيئة الحضرية، 
ورافدا رئيسيا لألنشطة الترفيهية والسياحية، 
متعددة  حضرية  أقطاب  خلق  الى  باإلضافة 
خصوصيات  االعتبار  بعني  تأخذ  ومتجانسة، 
الشيوخ-املستشفى  )ديور  كل منطقة على حدة 
مع  الجامعي(،  القطب   - الربيع  أم   – القديم 
التشديد على »ضرورة تهيئة املنطقة الشمالية 
في  املستقبلي،  التطور  الستيعاب  للمدينة 
احترام ملبدأ التدرج، وتخصيص فضاء الكورس 

ملشاريع ذات نفع عام مع جعله متنفسا لألحياء 
أبعاد  ذات  مالئمة  ملشاريع  وُحضًنا  املجاورة، 
روحية ورياضية مع الحفاظ على رمزية تسمية 

»الكورس«. 
مراد  الحضرية،  الوكالة  مدير  أكد  وبدوره، 
عامل، على »ضرورة احترام التناسق املعماري 
وجنوبا  )شماال  املدينة  مداخل  مستوى  على 
وتخصيص  السياحي(،  املدار  اتجاه  وفي 
والسكن  الفنادق  الستقبال  مالئمة  مناطق 
إلى  الرامية  املبادرات  مع  تكامل  في  السياحي 
تشجيع السياحة اإليكولوجية باإلقليم«، مرحبا   
»بفكرة إدراج مشروع خلق حزام أخضر بمحيط 
في  اقترحته  قد  كانت  املخطط،  هذا  في  املدينة 
بإنجاز  ستتكلف  العمالة؛  مصالح  سابق  وقت 

والغابات  للمياه  الجهوية  املديرية  دراسته 
من  سيمكن  الذي  األمر  التصحر،  ومحاربة 
املدينة وحمايتها من  على  أكثر  إضفاء جمالية 

خطر الفيضانات«.
في  ركزت  اللقاء   في  الحاضرين  مداخالت 
مختلفة  نقاط  على  البالغ،  حسب  مجملها، 
املحيطة  العشوائية  األحياء  »إشكالية  منها 
باملدينة وسبل معالجتها وكيفية تنظيم الفضاء 
خضراء،  مساحات  حول  للمدينة  الحضري 
ومتناسقة  ومتنوعة  متعددة  عموميٍة  وساحاٍت 
للحد من اآلثار السلبية لتشتت األحياء والسكن، 
باإلضافة الى إمكانية تأهيل الفضاءات املناسبة 
الستقبال الصناعات التقليدية العريقة باملدينة، 
الزرع«  »رحبة  ك  العتيقة  الحرف  وبعض 

و»سوق الزربية«. 
خالله  عرضت  مستفيض  نقاش  وبعد 
املواطنني  تعرضات  من  مجموعة  اللجنة 
املنتخبة  املجالس  واقتراحات  ومالحظات 
)لخنيفرة وموحى وحمو الزياني والبرج(، تمت 
اللجنة  مقترحات    على  باإلجماع  »املصادقة 
بعني  األخذ  مع  املركزية  للجنة  التحضيرية 
ستدرج  والتي  املعتمدة،  التوصيات  االعتبار 
في ضابطة التهيئة للتصميم، كما ستتم موافاة 
الوزارة الوصية بمشروع التصميم املعتمد من 
أجل دراسته من طرف األمانة العامة للحكومة  
يخلص  في افق إصداره في الجريدة الرسمية« 

املصدر ذاته.

يف اجتماع لدراسة التعرضات املتعلقة بتصميم التهيئة

سلطت عليها الضوء مداخالت ندوة باخلميسات

وادي زم.. بناية »الكني�ضة 
الكاثوليكية« �ضمن الآثار الوطنية

أعلنت املديرية اإلقليمية 
عن  بخريبكة،  للثقافة، 
»الكنيسة  ترتيب  قرار 
زم،  بوادي  الكاثوليكية«، 
الوطنية،«  اآلثار  عداد  في 
وهو الترتيب أو التصنيف 
كبير  جهد  بعد  جاء  الذي 
املتعلق  امللف  إعداد  في 

بذلك، وتتبعه من طرف املديرية اإلقليمية لدى مصالح الوزارة الوصية، 
خاصة مديرية التراث الثقافي«، كما تمكنت  املديرية  »من إقناع عمالة 
السابق،  الجماعي  املجلس  وحملت  لطلبها  استجابت  التي  اإلقليم 
خالل دجنبر 2020، على عقد دورة استثنائية ملناقشة موضوع ترتيب 
املعلمة املذكورة ضمن اآلثار في أفق ترميمها لحمايتها من االندثار«.

وفي هذا اإلطار نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الثقافة والتواصل 
رقم 1121.22، الذي »يقضي بتقييد بناية الكنيسة الكاثوليكية بوادي 
املتعلق   22.80 رقم  القانون  على  بناء  الوطنية،  اآلثار  عداد  في  زم 
باملحافظة على املباني والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات 
دجنبر   25 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
اإلقليمية  مديريتها  ملف  على  الوزارة  اطالع  »بعد  وذلك    ،»1980
بخريبكة، وعلى طلب التقييد املقدم من طرف مجلس جماعة وادي زم، 
قبل استشارة لجنة التقييد والترتيب خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

23 فبراير 2022«.
»كنيسة وادي زم«، كباقي كنائس الجهة، بكل من خنيفرة  وكانت 
وخريبكة وبني مالل والفقيه بن صالح مثال، قد »قامت بعملها وأدت 
وظيفة ثقافية إلى جانب وظيفتها الدينية«، كما جاء على لسان أحد 
الروائيني املغاربة، ويرتبط تاريخ تشييدها في هذه املناطق باالحتالل 
الفرنسي، حيث ظلت »كنيسة وادي زم« جزءا من الذاكرة املحلية التي 
استدعت دعوات مكثفة ألجل الحفاظ عليها وصيانتها، بالنظر ملكانة 
املنطقة في تاريخ املقاومة الشعبية ضد االستعمار الفرنسي، وملوقع 

هذه املعلمة في إحدى الساحات الشهيرة وسط املدينة.
 بيضي . أ

خنيفرة.. حملة طبية لجراحة العيون  
  

بإقليم  شخص،   200 من  أزيد  استفاد 
يونيو   19 إلى   16 من  الفترة  في  خنيفرة، 
خاصة  طبية  حملة  كشوفات  من   ،2022
حالة   130 استفادت  فيما  العيون،  بجراحة 
الزرقاء  املياه  إلزالة  جراحية  عمليات  من 
من  بمبادرة  حملة  سياق  في   )الجاللة(، 
بشراكة  والتنمية«،  للتكافل  إفسان  »جمعية 
الطبية  القوافل  لدعم  أطلس  »جمعية  مع 
بالرباط«،  زايد  الشيخ  املتنقلة«، و«مؤسسة 

وتنسيق مع املندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة والحماية االجتماعية، 
األعمار،  مختلف  من  ومواطنني  مواطنات  القافلة  شملت  حيث 
االنتظار  في الئحة  املسجلني  وكذا من  الهشة،  الفئات  من  وغالبيتهم 

باملستشفى االقليمي. 
وشهدت الحملة »تعبئة طاقم طبي وشبه طبي وتقني، معزز بأطباء 
إلجراء  الخاصة  باملعدات  مجهزة  وآليات  العيون،  طب  في  مختصني 
العمليات الجراحية، باإلضافة إلى غرف العمليات باملركز االستشفائي 
مؤكدا على أن »املبادرة  اإلقليمي«، يفيد مصدر من »جمعية إفسان« 
التخفيف من حدة املعاناة باملستشفى اإلقليمي  إلى  تهدف باألساس 
تقريب  عن  فضال  العيون،  ملرضى  بالنسبة  املواعيد  حدة  وتقليص 

الخدمات الصحية من املواطنني«.
عموما،  املنطقة  ساكنة  طرف  من  استحسانا  الحملة  لقيت  وقد 
اإلنسانية،  املبادرة  بهذه  أشادوا  »الذين  خصوصا،  واملستفيدين 
معتبرين  واإلدارية«،  والتقنية  الطبية  وشبه  الطبية  األطر  وبجهود 
املجال  في  االجتماعيني  والتكافل  التضامن  لروح  تعزيزا  »املبادرة 
االستشفائي والرعاية الصحية، وإسهاما فعليا في الحد من الفوارق 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  في  سيما  واالجتماعية،  املجالية 

الصعبة وتنامي الحاجة للخدمات الصحية.«   
من  قليلة  أيام  بعد  تأتي  الطبية  الحملة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
مة،  لليوم العاملي لألسرة بنشاط تحسيسي في  تخليد الجمعية املنظِّ
:التحديات واالدوار«، والذي شاركت فيه  املغربية  »األسرة  موضوع: 
ذة. نعيمة السالك )املحامية بهيىة بني مالل(، ذة. رشيدة عزي )عضوة 
للوساطة  »شمل«  املغربية  للشبكة  االداري  املكتب  ورئيسة  مؤسسة 
األسرية(، إضافة إلى ذة. فاطمة مكاوي )رئيسة جمعية إفسان للتكافل 
والتنمية(، وتميز النشاط بحضور نسائي الفت من مختلف الشرائح 

االجتماعية والجمعوية واملهنية. 
أحمد.ب

للجامعة  جديد  مكتب  خريبكة.. 
المغربية لداء ال�ضكري

احتضنت مدينة خريبكة،  يوم السبت 18 يونيو 2022، فعاليات  
وذلك  السكري،  لداء  املغربية  للجامعة  السادس  الوطني  املؤتمر 
بتنسيق مع اتحاد جمعيات داء السكري بجهة بني مالل - خنيفرة 
وجمعية دعم األشخاص ذوي األمراض املزمنة بعاصمة الفوسفاط. 
وبعد كلمة رئيس الجامعة، التي رحبت بالحاضرين، من ممثلي 
الجمعيات املنضوية تحت لواء الجامعة، تم تقديم التقريرين األدبي 
واملالي، اللذين تمت مناقشتهما قبل املصادقة عليهما، ليمر الجمع 
إلى نقطة انتخاب مكتب مسير جديد تسند له مهام تدبير الجامعة 
في السنوات املقبلة، حيث أسفرت النتائج عن  تشكيلة  يرأسها 
الشكل  على  املهام  باقي  داخلها  وتوزعت  محمد خالفة،   الدكتور 
التالي: نائب الرئيس: لحسن افارس، الكاتب العام: حسن العسري، 
عزيزة فرتاحي،  بوشعيب حبيبي، أمني املال:  نائب الكاتب العام: 
نائبة أمني املال: فتيحة تقال، املستشارون: فتيتة بوسيف - سلوى 
كروم - عزيز حسيب - احمد موساس - محمد الدحيم - محمد ابو 
حميد   - عزاري  املجيد  عبد   - الشريف  بن  الحسن  موالي   - العز 

غارس.

بعاصمة درعة - تافياللت

»ال�ضيا�ضات العمومية المواكبة للن�ضاء المعنفات« تحت مجهر المتابعة الجمعوية

المقاومة بمنطقة زمور.. من اأجل رد العتبار للذاكرة التاريخية
علي أورارى

 
للمقاومة،  الوطني  لليوم   68 للذكرى  تخليدا 
نظمت النيابة اإلقليمية للمندوبية السامية لقدماء 
بالخميسات،  التحرير  وأعضاء جيش  املقاومني 
بتنسيق مع الجمعية الجهوية للبحث التاريخي 
واإلجتماعي، ندوة  في موضوع، »حركة  املقاومة 
بفضاء  وذلك  واألبعاد«،  ،السياق  زمور  بمنطقة 
الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، بمشاركة 

عدد من  الباحثني واملهتمني بتاريخ املنطقة. 
قدمت  للمقاومة،  اإلقليمي  النائب  كلمة  بعد 

عروض تناولت مجموعة محاور جاء فيها: 
في  اللبنة  يشكل  الكولونيالي  البحث  »إن 
عن  تحدث  والذي  املعاصر،  املغرب  تاريخ 
اإلستعمارية  التقارير  خالل  من  وأحداث  وقائع 
ضعف  يالحظ  حني  في  الرسمية،  واملراسالت  
املرحلة.  هذه  عن  املغربية  التاريخية  الكتابة 
الضباط  ألحد  كتاب  تضمن  الخصوص  وبهذا 
العسكريني الفرنسيني، مجموعة  من اإلشارات، 
وزعير،الجانب  بزمور  الطبيعية  كاملعالم 
اإلجتماعي،  املمرات الطبيعية،  العيون  املائية، 
العسكرية  واملواجهات  الجيش  تنظيم  التربة،  

واألسلحة املستعملة... 
تحظ  لم  واملاس،  وحاضرتها  زيان   قبائل 
منجم  آثارها  بني  من  الدراسات،  من  بالكثير 
منطقة  كانت  القصدير.  إلنتاج  »قيريت«  يسمى 
معدنية، وكانت تستخرج هذه  املادة إبان الحقبة 
اإلستعمارية، تستغله الشركة املغربية الفرنسية 
سنوات  اإلستغالل  توقف  أن  إلى  باملغرب 
معروفة   منطقة  الحماية.  عهد  نهاية  قبل  قليلة 
متنوعة،  الجيولوجية، تضاريس  بخصوصيتها 
الفالحة وتربية املاشية، موارد مائية  ومحطات 

حرارية  »عني اللة حياة  كنموذج.« 
املقاومة  حركة  في  حكم  أيت  قبائل  دور   -

وقاعدتها تيداس. قاومت هذه القبائل اإلستعمار 
تضاريس  ساعدتها  دخوله،  بمجرد  بشراسة 
املستعمر،  أمام  عقبة  مما شكل  الوعرة،  املنطقة 
حيث خلفت املعارك خسائر في صفوفه، وسقوط 
قتلى من بينهم ضباط، من بني املواجهات معركة 
اعترف  حيث   ،1912 ماي   2 يوم  الطويجني 
املستعمر بقوة هذه القبائل التي وجد  صعوبة 

من أجل تهدئتها.
باألمازيعية.  إقبلني  أو  »قبليني«  إسهامات   -
هذه القبيلة تقع شمال وشرق مدينة الخميسات،  
التي  باألرض،  ترتبط  زمور،  مكونات  كباقي 
عامة،  األمازيغي   اإلنسان  حياة  من  جزءا  تعد 
االعتماد  حيث  للعيش،  مصدرا  تشكل  ألنها 
استولى  وملا  والرعوي،  الزراعي  النشاط  على 
اإلستعمار على أراضيهم ثاروا في وجهه، ودارت 
مواجهات دامية و استشهد العديد من املقاومني. 
الظهير  صدور  بعد  فعلهم  ردود  سجلت  كما 
البربري سنة 1930،  وتم القيام بعمليات فدائية 
منها تهريب السالح، إضرام  النار في ضيعات 

املعمرين، تصفية الخونة...  
- املجال الزراعي ركز عليه  املستعمر، حيث تعد 
الفالحة أهم دعائم اإلقتصاد، وتم سن قوانني في 
هذا اإلطار، من قبيل نزع ملكية أراضي  املغاربة  
األراضي   على  اإلستيالء  للمعمرين،  ونقلها 

الخصبة، إنشاء املحافظة العقارية...
تمت  املقاومة..   وحركة  الزمورية  املدينة 
اإلشارة إلى  وجود  بعض املغالطات، تقول إن 
تأسيس  الخميسات كان سنة 1935 ، في حني 
»القشلة«،  اسم  تحت   1911 سنة  تم  ذلك    أن 
عالل   الزعيم  تحدث  فقد  األولى،  النواة  وهي 
1916،  ومع  الفاسي عن مظاهرة نسائية سنة 
بن  موسى  ثانوية  تأسست  العمراني  التطور 
املسجد   ،1927 الكنيسة   ،1926 سنة  نصير 
الكفاحية  املحطات  بني  من   .1935 العتيق 
احتجاج  سكان الخميسات لدى السلطان  محمد 
الخامس  عبر الصدر األعظم املقري ضد الظهير 
املوجودة  سيبرن  أيت  قبيلة  مقاومة  البربري، 
شرق حاضرة زمور، مما دفع املستعمر إلى بناء 

معسكر  يسمى »باطاي« باملكان املسمى  أربعاء 
وادي بهت. حركة احتجاجية نسائية سنة 1931  
 1932 سنة  اإلسالمي.  بالدين  التشبث  إلبراز  
مظاهرة بهدف نسف املخطط االستعماري. نهج 
املستعمر سياسة التنصير قصد سلخ الزموريني 
عن دينهم، استمالة األعيان، بناء الكنيسة قبالة 
ثانوية موسى بن نصير التي كانت وقتها تحمل 
اسم املدرسة اإلسالمية، وذلك حتى يتم تنصير 

التالميذ  بدورهم.
املدينة،  شهدتها  التي   املظاهرات  بني  ومن 
والشبيهة بانتفاضة واد بوفكران بمكناس التي 
أكتوبر   22 مظاهرة  2شتنبر1937،  يوم  وقعت 
وخلخلت  عنيفة  رجة  أحدثت  والتي   ،1937
تداعيات  لها  وكانت  اإلمبريالي،  امليتروبول 
الذي  باإلهتمام  تحظ  لم  أنها  إال   سياسية، 

تستحقه.
تناولت  التي  للكتب  أقيم معرض  وباملناسبة، 
جوانب  من تاريخ املغرب في مجموعة مجاالت ، 

من بينها تاريخ املقاومة. 

في  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  من  بدعم 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع  وبتنسيق  املغرب، 
ومشاركة  تافياللت،   - درعة  بجهة  اإلنسان 
وخبراء،  جامعيني،  وأساتذة  مسؤولني، 
مدينة  احتضنت  املدني،  املجتمع  في  وفاعلني 
لقاء  فعاليات  املنصرم،   الخميس  الرشيدية، 
مواكبة  مجال  في  العمومية  السياسات  حول« 
جمعية  من  بمبادرة  العنف«  ضحايا  النساء 
األلفية الثالثة لتنمية العمل الجمعوي بالجنوب 

الشرقي.
»وشكل اليوم الدراسي،  فرصة ملناقشة العديد 
املرأة  العنف ضد  بظاهرة  املتعلقة  القضايا  من 
وكذلك  االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم 
بالسياسات العمومية املرتبطة بالتكفل بالنساء 
إلى  ، مشيرين  حسب املنظمني  العنف«  ضحايا 
املساهمة في تعبئة  أن اللقاء يدخل في سياق » 
بمدى  الوعي  تعزيز  بهدف  املعنيني؛  الفاعلني 
انتشار هذه الظاهرة، وبحث سبل الحد منها«، 

بالنظر ملا  لها من تداعيات ثقيلة على أكثر من 
صعيد ، تمس الفرد والجماعة .

وشهد اللقاء  تقديم عروض متباينة   تناولت 
حقوق  مجال  في  املرأة  ضد  العنف  »محاربة 
من  املرأة  ضد  العنف  و«مكافحة  اإلنسان«، 

الناحية القانونية«، و«دور خاليا الدعم املحلية 
ضحايا  واألطفال  بالنساء  والتكفل  والجهوية 
مجال  في  العمومية  و«السياسات  العنف«، 

حماية املرأة ضد العنف«. 
وقد تم التركيز، بشكل ملحوظ ، على »الحماية 

النساء  منها  تستفيد  أن  يمكن  التي  القانونية 
ضحايا العنف، سواء من خالل خاليا االستماع 
القانون  أو  العنف،  ضحايا  النساء  وتوجيه 

13-103 املتعلق بمكافحة العنف ضد املرأة«. 
مع  التعاطي  في  ذاته،  بالجانب  وارتباطا 
تعزيز الترسانة  الظاهرة ، دعا املشاركون إلى« 
وترسيخ  املجال،  هذا  في  الوطنية  القانونية 
أو  العنف  أشكال  كافة  ومحاربة  املرأة،  حقوق 

التمييز التي قد تتعرض لها«.
من  اللقاء  »مكن  فقد  املنظمة،  الجهة  ووفق 
دراسة العديد من الجوانب االجتماعية والثقافية 
والقانونية املتعلقة بظاهرة العنف ضد النساء، 
والتكفل بهذه الفئة«، مشيرة إلى » أن هذا اليوم 
الدراسي،  يندرج في إطار تفعيل الدور الدستوري 
للمجتمع املدني، كقوة اقتراحية وفاعل مؤثر في 
مختلف  في  العمومية  السياسات  وتتبع  إعداد 

املجاالت«.

أعدها للنشر
 أحمد بيضي

بعد غياب قسري فرضته تداعيات جائحة 
للثقافة  األط��ل��س  »منتدى  دش��ن  ك��ورون��ا، 
الثقافي  برنامجه  بخنيفرة،  والفنون«، 
ونصه«،  »كاتب  بفقرة  السنة،  لهذه  والفني، 
خصصت مائدتها لتسليط الضوء على  رواية 
»حين يزهر اللوز« لكاتبها د. محمد أبوالعال 
لفيف من  من خالل جلسة نقدية شارك فيها 
وذلك  داخلها،  ومن  الجهة  خارج  من  النقاد 
بني مالل  لجهة  الثقافة  مديرية  مع  بتنسيق 
مثقفين  من  وازن  جمهور  وبحضور  خنيفرة 
بالشأن  ومهتمين  مدني  ومجتمع  وفنانين 

الثقافي المحلي. 
»المركز  احتضنه  ال��ذي  الثقافي  اللقاء 
السبت  الزياني«، مساء  القاسم  أبو  الثقافي 
الفاعل  لتنشيطه  واختير   ،2022 يونيو   18
المدني ذ. محمد كونبر، افتتح بآيات بينات من 
الذكر الحكيم للمقرئ سليمان بوستة، وبكلمة 
لرئيس المنتدى، د. محمد أبوالعال، الذي ذٌكر 
من خاللها ب »أيام كوفيد العجاف التي رانت 
على النفوس واألبدان وأحالت التواصل عن 
قرب إلى افتراض، بل وأزهقت روحا عزيزة، 
ويتعلق األمر بعضو منتدى األطلس للثقافة 
والفنون، الباحث السيميائي مصطفى الدهابي، 
الذي لم يمهله األجل المحتوم إلكمال مشروعه 

األكاديمي الطموح. 
»فقيد  روح  على  الفاتحة  ق���راءة  وبعد 
التقدم  المنتدى  رئيس  يفت  لم  المنتدى«، 
وبعد  ال��ق��راءة  تجشم  لمن  الشكر  بعبارات 
األسماء  إلى جانب  الندوة  المسافة لحضور 
النقدية الفاعلة بالمدينة، بينهم ذ. عبداهلل لغزار 
ومصطفى هاشمي، في إطار مواكبة الجلسة 
النقدية وتمثيل دار فالية، بعدها أعطيت الكلمة 
لرئيس الجلسة الناقد والباحث ذ. مصطفى داد 
الذي أدار أطوارها بكفاءته اإلبداعية والنقدية، 
قبل الدخول في صميم الجلسة التي تميزت 
بمشاركة النقاد والباحثين، د. الحبيب الدايم 
فروقي،  مصطفى  ذ.  بوعزة،  محمد  د.  ربي، 
ذ.  نوالي،  الدين  حسام  ذ.  ركاطة،  حميد  ذ. 

المحجوب العرفاوي.
من جهته، انطلق الناقد والروائي د. الحبيب 
»حين  المعنونة ب  الدايم ربي في مداخلته، 
يزهر اللوز أو اإلقامة بين قيامتين« من اإلشارة 
التي  والتاريخية  المجالية  »اإلحداثيات  إلى 
أطر من خاللها الكاتب محمد أبو العال تخييله 
الروائي الذي دارت وقائعه في منطقة األطلس 
وبدايات  الفرنسي  االستعمار  فترة  خ��الل 
االستقالل«، ليتوقف الناقد عند »فعل التحبيك 

إن على صعيد  في رواية »حين يزهر اللوز« 
اختيار الشخصيات والفواعل الحكائية وإدارة 
البرنامج السردي، أو عبر التوظيفات المتنوعة 
والشعبية،  العالمة  والمرجعيات  لإلحاالت 
وخاصة ما له صلة بالموروث الثقافي لمنطقة 
األطلس«، ما »منح النص تضريسا، تصادت 
فيه حقول معرفية وإبداعية، كان للمسرح فيها 
حظ وافر، سيما وأن الدكتور محمد أبو العال 
أتى إلى الرواية  من  جهة المسرح، تنظيرا 

وممارسة«. 
حين  رواية«  كتابة  في  الزخم  هذا  ولعل 
»غير  العادة  في  هي  ب��أدوات،  اللوز«  يزهر 
روائية«، يضيف د. الدايم ربي، أكسبها عمقا 
فنيا وجماليا، بل »جعل منها مرافعة إبداعية 
تنتصر لسردية األعالي ، ومساهمة الفتة في 
إغناء  المحكي الريفي ببالدنا، خاصة في ظل 
هيمنة السرود التي ظلت في غالبيتها تدور 
في فضاءات مدينية، ليختتم المتدخل  ورقته 
منوها بعمل األستاذ أبو العال، ومشيرا إلى 
»حين  رواية  ومنها  القرب«،  »روايات  كون 
يزهر اللوز«، أي الروايات التي تعطي أهمية 
إلبراز الخصوصيات المحلية، ضمن المشترك 
اإلنساني، هي  األفق الممكن لخروج المتخيالت 
بات  اللذين  والتشابه  التنميط  من  الروائية 
يتهدد الروايات التي تدور وقائعها بالمدن«.

ب��وع��زة،  محمد  د.  ال��روائ��ي  ال��ن��اق��د  أم��ا 
)أستاذ بالمدرسة العليا  لألساتذة بمكناس(

الذي أجبرته بعض الظروف الطارئة عن عدم 
الحضور، أبى إال المشاركة بورقة تالها نيابة 
عنه ذ. محمد كونبر، حيث اقترح لها »تمثيل 
الهامش في رواية حين يزهر اللوز«، مؤكدا 
على »أننا حين نقرأ نص »حين يزهر اللوز« 
ال نشعر أنه النص األول، أو نص البداية الذي 
يعلن دخول الكاتب والناقد محمد أبو العال إلى 
محفل الكتابة الروائية، بعد أن جرب الكتابة 
في حقل النقد والكتابة المسرحية، نكتشف أن 
الكاتب متمرس بالكتابة الروائية، وبعناصرها 

األدبية والفنية. 
السرد  وطريقة  الكتابة  شكل  خالل  ومن 
الرواية، يضيف  بها هذه  كتبت  التي  واللغة 
نص  بأن  القول  »نستطيع  بوعزة،  محمد  د. 
»حين يزهر اللوز« كتب بوعي جمالي وأدبي 
الحداثية  الرواية  جماليات  يستلهم  رفيع، 
سواء على صعيد الرواية العربية أو الرواية 
البنية  في  الثاوية  اإلبداالت  معلال  العالمية، 
النصية والميتانصية للرواية«، و«تشكل هذه 
المعرفة المتعددة مدخال للخطاب الميتا سردي 
في الرواية، كما يتجسد مثال، في فصل »محكي 
الهامش  لهذا  تمثيلها  خالل  ومن  المنجم«، 
البعيد والعميق تستكشف رواية »حين يزهر 
جانبا مجهوال من كينونتنا المغربية  اللوز« 

وثقافتنا، وتلقي عليه الضوء لتعيد موضعته 
في الذاكرة الجماعية والثقافية«. 

و«بهذا التمثيل السردي الكاشف لجانب غير 
مرئي من ذاكرتنا الجماعية وهويتنا الثقافية 
على مستوى التمثيل الثقافي، يقول د. بوعزة، 
اليوم منزلة  تتبوأ رواية »حين يزهر اللوز« 
الرواية المعرفية، فالرواية التي ال تستكشف 
جانبا ما يزال مجهول الوجود ليست رواية، 
كما يقول ميالن كونديرا، » إن أخالقيات الرواية 

هي المعرفة«.  
في حين رأى الناقد والباحث ذ. المصطفى 
فروقي، في ورقته المعنونة ب »سردّية الجبل 
وسؤال الهوّية في رواية حين يزهر الّلوز« أن 
الرواية »أّول عمل روائي في السجّل اإلبداعي 
للّناقد المسرحّي المغربي محمد أبو العال الذي 
دأبت مؤسسة األدب على تصنيفه ضمن قائمة 
الباحثين والنّقاد، وأن المتأمل لعوالمها يجدها 
خالل  من  تتمظهر  معرفية  فرجة  عن  عبارة 
محكيات موّزعة بين الّسارد )ادريس الفاكتور( 
وشخوص تخييلّية أخرى )الجبلي، العالية، 
العربي ستيام، موحى الدرامي، السهلي، المقدم 

علي، استاتي الجبل، رحال، القائد،...(.
الفضاء  نفس  السارد  تشارك  والشخوص 
الذي تجري فيه الوقائع، وهو فضاء الجبل الذي 
مركزّيا  سيصبح في الّرواية »منبعا سردّيا« 
منه ستنبثق كّل »المجاري« الحكائية األخرى 
قابال  تاريخا  األعالي  تاريخ  من  التي جعلت 

للمعاينة والّتحديد وذلك من خالل تشخيص 
مفّصل ودقيق للتحّوالت والحاالت التي مّرت 
منها قرية منجمّية هي بمثابة عنوان هذا الجبل 
القاسي، جبل الرواية، وذلك في سعي لإلمساك 
بما ال تمسك به الكتابة الّتاريخّية وهي تحّلق 

فوق هذا الفضاء المنيع.
حميد  ذ.  والروائي  الناقد  اختار  وب��دوره 
ركاطة المشاركة بورقة تحت عنوان »تجاذبات 
اللوز«،  يزهر  حين  في  والروائي  المسرحي 
للحديث عن »التقاطعات المختلفة بين المسرح 
والرواية في إطار التحول الذي عرفته الرواية 
التخيلية،  عوالمها  مستوى  على  العربية 
جديدة«،  كتابة  ممكنات  على  وانفتاحها 
الفنية  األشكال  بباقي  »عالقتها  وبالتالي 
والتعبيرية التي مكنتها من تشييد أكثر من 
لبنة ملفتة لالنتباه«، ومن هذا المنطلق تشكل 
للدكتور محمد أبو  رواية »حين يزهر اللوز« 
العال، يقول ذ. ركاطة، ورشا إبداعيا وجماليا 
مفتوحا، يتداخل فيه السرد الروائي بالكتابة 

المسرحية  الدرامية.  
»وظفت  ال���رواي���ة  أن  رك��اط��ة  ذ.  ورأى 
خطابات مغايرة، منها الخطاب السردي الذي 
شفوي  تلفظ  نحو  الكتابي  طابعه  من  انتقل 
محض، معززا بتوجيهات مسرحية، وتضمين 
اإلرشادات المسرحية، وإيقاع الجسد، وحركة 
الممثلين،. وهو ما يدفعنا للتساؤل عما هي  
حدود وممكنات وطبيعة هذا التحول من النص 
السردي الخالص إلى نص مثقوب، وقد تمت 

المقارنة بين بلدة تيبة وبلدة المنجم:«تيبة حل 
بها الطاعون، وبلدة المنجم أصابها الكساد، 

فتفرق الناس، حين أذن المؤذن بالرحيل«. 
وبعده، تناول الناقد والسارد ذ. حسام الدين 
نوالي في مداخلته »الرواية ضد المدينة« عالقة 
الرواية بالمدينة في رواية »حين يزهر اللوز« 
من خالل »اشتغالها وتوظيفها للمكان، وأثره 
على الشخصيات وأحوالها ومواقفها...«، إذ 
الرواية من منظوره »اتخذت من الجبل مركزا 
وصراعاتها  وأحداثها  لفضاءاتها  أساسا 
وتجاذبات السلطة فيها بين المخزن والساكنة، 
وأحوال االرتباط بالمكان«، حيث »التخّلص من 
كل ارتباط بالسهل وببلدة المنجم، والسعي 
للتشّبث بأعلى الجبل والتماهي مع البدو لم 
يتحققا في الرواية باكرا، بل تم بالتدريج على 
مساحة حكائية تداخلت فيها أحداث عديدة، 
أي أن التشبث بالجبل والتخلص من السهل 
ومن بلدة المنجم قد احتاجا إلى مساحة زمنية 

إلنتاج األثر.  
والكتابة - التي تمثلها رسائل السكان في 
في  تنخرط  »ال  نوالي،  ذ.  -، يضيف  الرواية 
قضاياها بشكل آني، ولكنها تحتاج إلنضاج 
خطابها إلى مّدة مثلما يحتاج الّرّحل إلى مدة 
إلنضاج ثمارهم«، وهكذا فإن القارئ »سيكتشف 
أن الرواية ال تعنى في الحقيقة ب� »الكتابة عن 
الجبل« مثلما يبدو ظاهريا، ولكنها تعنى أكثر 
ب� »الكتابة من الجبل«، إذ تطمح الرواية إلى 
توجيه أهل األعالي وتحفيزهم على التفكير في 

ذواتهم، وعلى اختراق صمتهم، مثلما تنتصر 
في  السارد  يعلن  إذ  الشفهي،  بدل  للمكتوب 
خاتمتها : »وددُت أن أطل من النافذة المشرعة 
فكتبت  )أكتب(،  أن  آثرت  أني  إال  و)أصرخ(، 
آخر السرد أو أّوله: المجد لك أيها الهامش«. 
فكأنما الرواية تتخذ من الكتابة )السردية 
تحديدا( معادال رمزيا للتنّقل والترحال وفتح 
وأهَله  الجبل  تدعو  ثم  جديدة،  وأمداء  آفاق 
مجهولة  ظلت  التي  وقضاياهم  األعالي  في 
أن  بعد  الرواية   في  اإلقامة  إلى  وعالقاتهم- 

أقامت فيها المدينُة مّدة من الزمن.
أما الناقد والباحث ذ. المحجوب العرفاوي 
فقد سارت مداخلته في اتجاه »الكشف عن تعدد 
الخطابات المؤثثة لمتخيل الرواية، مبرزا كذلك 
الجانب الفني والجمالي، إذ تزخر الرواية من 
منظوره باللغة الشعرية وبالسرد المشهدي، 
حيث يحتاج هذا البعد إلى دراسة مستفيضة«، 
يقول  أبوالعال،  محمد  الروائي  لنا  قدم  لقد 
ذاكرة  في  نبشت  مبهرة  »رواية  العرفاوي، 
رواية  المؤرخ،  وليس  الروائي  بلغة  المكان 
ذات منسوب هائل من اإلدهاش على مستوى 
اللغة والشخوص والقوى الفاعلة واألحداث 

المتسارعة الموصولة بفضاء الجبل«، 
للعرفاوي  النقدية  المداخلة  ج��اءت  فيما 
أسماء  إلى  منحاز  روائي  نقد  بنقد  مدخولة 
بعينها، منبها إلى أنه »آن األوان إلى ضرورة 
للشخوص«،  وليس  للنصوص  النقد  التفات 
دراسة  مادة  ضمن  الرواية  »إدراج  مقترحا 

المؤلفات الخاصة بالجهة«.
ذلك قبل تتويج الجلسة النقدية بكلمة لمؤلف 
الرواية، د. محمد أبوالعال، الذي اعتبر روايته 
»مرافعة تخييلية للهامش بشخوصه وفضائه 
وتيماته«، مشيرا إلى أنه، وبعيدا عن أي تسرع، 
»كتب روايته كلمة كلمة على امتداد سنوات، ألن 
رهان الكتابة لديه هو الكتابة للتاريخ وليس 
لغرض آخر«، فيما رأى »ضرورة محاسبة الذات 
الكاتبة  قبل أن يحاسبها األخر«، من خالل قوله: 
»لقد كنت واعيا بتحدي االنتقال من المسرح 
إلى الرواية، على الرغم  من تماس الخطابين 
وتقاطعهما على مستوى الفروع واألصول«.

»أن  يفيد  ما  إب��راز  أبوالعال  د.  يفت  ولم 
حتم  ممانعة،  قبيلة  نفوذ  إلى  المرور  جواز 
عليه مراجعة أوراق جواز سفره قبل العبور، 
معتبرا أن مصداقية الكاتب هي التزام الصدق 
القريب  بالواقع  تخييلية موصولة  كتابة  في 
وليس المفارق، حيث شكل الجبل أعاله وأسفله 
� المنجم � ثنائية تخييله الروائي األثير«، شاكرا 
إضاءتهم  على  المتدخلين  النقاد  األخير  في 
له مسارب مضمرة، يعول عليها إن في طبعة 

ملحقة أو رواية الحقة.

نقاد ومبدعون يف جل�سة نقدية بخنيفرة حول رواية 
»حني يزهر اللوز« لكاتبها حممد اأبوالعال
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االشتراكي

بتاريخ 30 و31 ماي 2022، نظم مختبر اللغة 
واآلداب والترجمة بتنسيق مع شعبة اللغة العربية 
السيميائية  األبحاث  ومركز  والفنون،  واآلداب 
والدراسات الثقافية بالمغرب، ندوة في موضوع 
بمدّرج  وذل��ك  وناقدأ«،  مبدعًا  ب��وزف��ور  »أحمد 
بتازة.  التخصصات  المتعددة  بالكلية  الندوات 
وقد كانت هذه الندوة مناسبة لالحتفاء بعلم من 
أعالم القصة القصيرة بالمغرب، الدكتور »أحمد 
جلسات  ثالث  على  أشغالها  وتوزعت  بوزفور«، 

وجلسة افتتاحية وأخرى ختامية.
اسُتِهّل اليوم األول بكلمات كل من عميد الكلية 
الدكتور حسن بوكا، ورئيس شعبة اللغة العربية 
واآلداب والفنون الدكتور احميدة العوني، ومدير 
يونس  الدكتور  والترجمة  واآلداب  اللغة  مختبر 
الزواين، وكلمة باسم مركز األبحاث السيميائية 
والدراسات الثقافية بالمغرب ألقاها الدكتور محمد 
الدكتور  ألقاها  المنظمة  اللجنة  كلمة  ثم  بوعزة، 
محمد مساعدي تضمنت ترحيبا بالضيف المحتفى 
أساتذة  من  الندوة  أشغال  في  وبالمشاركين  به 
باحثين وطلبة. وقد اخُتِتمت هذه الجلسة بمداخلة 
الدكتور  األكاديمي  والناقد  للقاص  قّيمة  ماتعة، 
»أحمد بوزفور«، تكّلم فيها عن األوجاع البهيجة 

للكتابة بحس إبداعي وعمق نقدي متفّرد.
ثم كانت الجلسة األولى التي توّزعت على سّت 
مداخالت رّكز فيها المشاركون على المظاهر اللغوية 
والبنائية  وتداخل الواقعي والخيالي والعجائبي 
في قصص أحمد بوزفور. أما أشغال الجلسة الثانية 
المشاركين  والطلبة  لألساتذة  فتضمنت عروضا 
هّمت بالخصوص حضور ثيمات الحلم والذاكرة 
والتخييل في أعمال الضيف. بينما سعى المتدخلون 
في الجلسة الثالثة إلى مقاربة بعض اإلنتاجات 
النقدية للقاص أحمد بوزفور، مستعرضين آليات 
جميع  واخُتِتمْت  لديه.  النقدي  الخطاب  اشتغال 
الجلسات بمناقشة مستفيضة حول ما جاء فيها، 
إن على سبيل التساؤالت أو على سبيل التعقيبات. 
وقد ترك هذا االحتفاء أثرًا طّيبًا في نفس المحتفى 
به الذي تسّلم بهذه المناسبة تذكارًا باسم الكلية. 

اأحمد بوزفور مبدعًا وناقًدا

بعد مشروعه التأسيسي في اآلداب المقارنة والمعجميات، أصدر سعيد 
علوش، حديثا، مشروعا نقديا من ثالثة كتب:

جمالية القبح )254 صفحة من الحجم الكبير(؛
جمهورية اآلداب الموازية)624 صفحة من الحجم الكبير(؛

ما بعد اآلداب الكبرى) 200 صفحة من الحجة الصغير(.
وتلتقي هذه المؤلفات ضمن البحث في اآلداب الموازية، وجمالية القبح. 
ففي كتابه »جمالية القبح الذي يتأطر ضمن تصور جمالي ونقدي وثقافي 
وتجربة باحث يبحث عن فهم حياة المعاني في عبورها السفلي والمتالشي 
والضائع، من خالل نصوص على مساحة تاريخ األدب، بما حملته  وما 

تحمله في سياقات مختلفة.
يتموضع »جمالية القبح« ضمن اآلداب الموازية بوصفه مقاربة ما استقبح 
عبر العصور، باالعتماد على مدونة كبيرة ومتنوعة من أمهات األعمال في 
تاريخ األدب العربي للحفر فيها في سبعة فصول، ُتغنيها خمسة مالحق  

من النصوص والصور، ثم الئحة مرجعية بالمصادر والمراجع. 
في كتابه الثاني »جمهورية اآلداب الموازية«، والذي يستكمل التصور 
العام الذي ابتدأه سعيد علوش في الكتاب األول عن القبح أو اآلداب الهامشية، 
يواصل النقاش والتنظير والبحث، في ثالثة أجزاء مفصلة،  لآلداب الموازية 
والتي باتت تزاحم اآلداب المعتمدة إن لم تتفوق عليها باستعادة ما استبعدته 

طوال قرون سيطرت فيها البالغة الكالسيكية لجمالية المؤسسة.
يشرح سعيد علوش فكرة الكتاب قائال: »لقد صاغ الفرنسي بيير بايل  عبارة 
)جمهورية اآلداب( )ق 17( مدشنا اإلشارة إلى شبكة ثقافية لتبادل األفكار، وما 
لبثت التسمية أن ُسرقت، لتطبق على موسوعة )ديدرو/ فولتير/ ج.ل. دلمير( 
)ق 18( ، فال غرابة أن تستلهم كازانوفا هذا اإلرث الفرنسي في )الجمهورية 
لوال أنها جعلت من باريز عاصمة أوروبية لمركزية هذه  العالمية لآلداب( 
العالمية التي لم يشكك في جدواها، لكونها كانت وراء زخم من المؤلفات 
واالستلهامات، خاصة بعد ترجمة كتابها وصدوره عن جامعة هارفارد )2004( 
وهو ما سيعتمده م.ج. الموسوي في جمهورية اآلداب في العصر الوسيط 
العربي، كترسيم للمفهوم في العالم العربي... وعلى خالف كل هؤالء، يأتي 

عملنا عن 
)جمهورية اآلداب الموازية« )2022( ليستلهم عمال نعتبره أساسيا لفيليب 
فيسيست وميشال ستريلنك عن )نظرية الهامش( التي تسعى إلى نيل اعتراف 
لمنح الكتاب مساحة في الجمهورية المتخيلة، وتحصيل شرعية وترسيم 
لنيل إجازة المركزيات األدبية والمؤسسات األكاديمية كما لو كانت خط 
)غرينيتش( االعتراف لألدبي، بما ظل في عالمنا )حواشي/ شروح/ مجاميع 
/ فصاحة/ نبويات/ عواميات/ جوامعيات/ مراسالت/ شفويات/ تدوينات( 
لتنال اهتمام م.ج. الموسوي في )جمهورية اآلداب في العصر اإلسالمي 
الوسيط( )2020( وما نعارضه بعملنا، عن موازيها في )جمهورية اآلداب 
الموازية( )2022(. من هذا المنظور، نقارب جمهورية اآلداب الموازية التي 
ظلت خلفية خفية في كل تجليات اآلداب المعتمدة، وليست مقاربتنا رغبة 
 l'utilité de( )2014( في کتاب )أهواء عابرة بقدر ماهي )فوائد الالفوائد
l'unitilite( إذ يخرج علينا بقراءات التراث الالمادي كنماذج لما ال يالقي 

االعتراف في مدونات مؤرخي اآلداب الوضعية والسلطانية ... »
»ما بعد اآلداب الكبرى«، ينطلق سعيد علوش من  في الكتاب الثالث: 
الخالصات التي نهضت في الكتابين السابقين، ويتحول نحو سؤال كبير 
يهزم األجوبة الجاهزة، حول ما بعد اآلداب الكبرى، مسائال األفكار والكتب 
للتيماتي  واإلبداع،  للفكر  وأفقية  عمودية  محاورة  في  والقديمة  الجديدة 
وللمنهجي، فيجعل  من القصائد الشعرية لشعراء كبار من المغرب والعالم 
العربي، حول الموت والحداد والجنائزية والحياة ، مدخال ترتقه نصوص 

وقضايا من الفكر والنقد.
ثالثة كتب جديدة لسعيد علوش، تفتح بابا جديدا حول سؤال اآلداب 

وتواريخها وموقعها ومواضيعها.
وسعيد علوش أستاذ فخري بجامعة محمد الخامس بالرباط، دكتوراه 
حاصل  وأمريكية،  عربية  بجامعات   زائر  وأستاذ  السربون،  جامعة  من 
على جائزة الملك فيصل وجائزة الرواية بالمغرب. له في الرواية نصوص 
آخرها »لقالق آل الزفوط للبيع أو الكراء«؛  وله في النقد األدبي  مؤلفات 

آخرها«معجم مصطلحات النقد األدبي المعاصر«. 

من فعاليات الجلسة النقدية

جمهورية �سعيد علو�ش في الآداب والجماليات
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n 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
2022/06/25/26

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح 

رقم: 22/م.ت.ص.ع/2022
جلسة علنية 

تعلن مديرية التزويد والصفقات 

للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 
املاء،  للشرب-قطاع  الصالح 
الكائن مقرها بالرباط، عن طلب 

العروض املتعلق بـ:
Acquisition des effets 
spéciaux de protection.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

فقط  االستشارة مخصصة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات واملقاولني الذاتيني.

التقديري  الثمن  يحدد 
للتوريدات لكل حصة كالتالي:

119.100,00درهم  حصة: 
)م.ا.ر (

يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة لكل 

حصة كالتالي:
حصة: 3.000,00درهم     

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التزويد  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
بشارع  الكائنة   - املاء  قطاع   -
الرباط  ص.ب  الوزاني  بلحسن 

شالة 10220 الرباط. 
الهاتف: 05.37.66.72.53
الفاكس: 05.37.66.72.19

االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
عبر بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

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 
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
تاريخ  قبل  والصفقات  التزويد 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2022/07/21 بتاريخ  األظرفة 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
للكهرباء  الوطني  املكتب  بمقر 
قطاع  للشرب-  الصالح  واملاء 
شارع   )»G« )البناية   - املاء 
الرباط  ص.ب  الوزاني  بلحسن 

شالة 10220 الرباط.
 تفتح األغلفة في آن واحد 

من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
بمكتب الصفقات العنوان شارع 
الرباط  ص.ب  الوزاني  بلحسن 
الفاكس  الرباط   10220 شالة 

 05.37.66.72.19
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
ملوقع  االلكتروني  العنوان  عبر 

املكتب - قطاع املاء:
http://www.onep.ma/
ع.س.ن/2246/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين

لجهة سوس ماسة
املديرية اإلقليميةبتارودانت

إعالن عن طلب عروض مفتوح
INV/20/2022 :رقم

على   2022/07/19 يوم  في 
الساعة  10:30، سيتم في قاعة 
االقليمية  باملديرية  االجتماعات 
للتربية  الجهوية  لألكاديمية 
فتح  بتارودانت  والتكوين 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض 
 INV/20/2022 رقم:   املفتوح 
التقنية  باملراقبة  القيام  ألجل 

للدراسات وتتبع أشغال توسيع 
اإلعدادية  الثانوية  داخلية 
أركانة بالجماعة الترابية أركانة 
اإلعدادية  الثانوية  وداخلية 
بالجماعة  بركة  بن  املهدي 
التابعة  أوزيوة،  الترابية 
بتارودانت.  اإلقليمية  للمديرية 
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
الشؤون  مصلحة  من  العروض 
باملديرية  واملالية  اإلدارية 
ويمكن  بتارودانت،  االقليمية 
بوابة  من  إلكترونيا  نقله  كذلك 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املحددة  الدراسات  كلفة  تقدير 
هو  املشروع  صاحب  قبل  من 
مع  80.000.00درهم  كالتالي: 
ألف  )ثمانون  الرسوم  احتساب 

درهم(
املؤقتة:  الضمانة 

2000,00درهم )ألفي درهم(.
يجب أن يكون محتوى وإرسال 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
بالصفقات  املتعلق   2-12-349

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
وصل بمصلحة الشؤون اإلدارية 

واملالية باملديرية.
إما إرسالها عن طريق البريد   *
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
بطريقة  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
املغربية  البوابة  عبر  إلكترونية 

للصفقات العمومية.
لرئيس  إما تسليمها مباشرة   *
بداية  العروض عند  لجنة طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة .
الواجب  اإلثباتية  الوثائق  إن 

في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 8  من نظام االستشارة.

ملحوظة: يجب أن تكون الوثائق 
املدلى بها مطابقة لألصل.

ع.س.ن/2265/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية 

والتعليم األولي والرياضة
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين
لجهة: سوس ماسة

املديرية اإلقليميةبتارودانت
إعالن عن طلب عروض مفتوح 

INV/19/2022 :رقم
على   2022/07/19 يوم  في 
صباحا،   10:00 الساعة  
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
لألكاديمية  االقليمية  باملديرية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
بتارودانت فتح األظرفة املتعلقة 
رقم:   املفتوح  العروض  بطلب 
القيام  ألجل   INV/19/2022
وتتبع  التقنية  بالدراسات 
أشغال توسيع داخلية الثانوية 
بالجماعة  أركانة  اإلعدادية 
وداخلية  أركانة  الترابية 
بن  املهدي  اإلعدادية  الثانوية 
بركة بالجماعة الترابية أوزيوة، 
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

بتارودانت.
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
الشؤون  مصلحة  من  العروض 
باملديرية  واملالية  اإلدارية 
ويمكن  بتارودانت،  االقليمية 
بوابة  من  إلكترونيا  نقله  كذلك 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املحددة  الدراسات  كلفة  تقدير 
هو  املشروع  صاحب  قبل  من 
مع  40.000,00درهم  كالتالي: 

)أربعون ألف  الرسوم  احتساب 
درهم(.

الضمانة املؤقتة: 3000,00درهم 
)ثالثة أالف درهم(.

يجب أن يكون محتوى وإرسال 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
بالصفقات  املتعلق   2-12-349

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
وصل بمصلحة الشؤون اإلدارية 

واملالية باملديرية.
إما إرسالها عن طريق البريد   *
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
بطريقة  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
املغربية  البوابة  عبر  إلكترونية 

للصفقات العمومية.
لرئيس  إما تسليمها مباشرة   *
بداية  العروض عند  لجنة طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  اإلثباتية  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 9  من نظام االستشارة.
يتوجب على املتنافسني املقيمني 
باملغرب، االدالء بنسخة مطابقة 
من  عليها  مصادق  لألصل 
قطاع  مجال  في  اعتماد  شهادة 

 D14, D15, D16  البناء
مقام  تقوم  االعتماد  )شهادة 

امللف التقني(
في  املقيمني  غير  املتنافسني 
االدالء  من  معفيني  املغرب 
أعاله  إليها  املشار  بالشهادة 
بامللف  اإلدالء  عليهم  ولكن 
التقني كما هو محدد في املادة 

9  من نظام االستشارة.
ملحوظة: يجب أن تكون الوثائق 

املدلى بها مطابقة لألصل.
ع.س.ن/2266/ا.د

ع.س.ن /2247/إد

ع.س.ن /2263/إد

ع.س.ن /2248/إد

ع.س.ن /2276/إد

مواقف07
Al Ittihad Al Ichtiraki

اإلثنني 27 يونيو 2022 املوافق 27 ذوالقعدة 1443 العدد 13.182

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

n عبد الحليم بنمبارك )*(

انعكاساتها  األوكرانية  الروسية  للحرب  كان 
العالم أجمع، من ضمنها املغرب،  السلبية على 
االقتصادية  األزمات  من  العديد  عنها  نتج 
أزمة  الغذائي  األمن  أزمة  الطاقة،  أزمة  واملالية: 
أزمة  الروسي،  الغاز  إمدادات  انسيابية  توقف 
فضال  االجتماعية،  األزمة  العاملية،  األسواق 
يستدعي  بات  مما  والعسكرية،  السياسية  عن 
تكاثف الجهود الدولية للعمل على إيجاد حلول 
ناجعة لتراكم هذه األزمات، وفي مقدمتها ضمان 
األمن والسلم مما يمكن من معالجة االختالالت 
املالية واالقتصادية. الندرة الطاقية أدت مباشرة 
والغار  النفط  ألسعار  املهولة  االرتفاعات  إلى 
باقي  على  انعكست  العاملية،  األسواق  في 
محطمة  والخدمات،  والبضائع  السلع  أسعار 
وألحقت  التصاعد  في  قياسية  أرقاما  بذلك 
وبالظروف  الدول  باقتصاديات  األضرار  بالغ 

املعيشية لشعوبها.  
ما فتئ املغرب أن خرج من أزمة كورونا وقبلها 
 ،2008 العاملية  االقتصادية  األزمة  بسنوات من 
الكبرى،  توازناته  على  ومحافظا  معافى  ساملا 
الهيكلية  واملالية  االقتصادية  إصالحاته  بفضل 
وسياسة عمومية استباقية، حتى اصطدم بأزمة 
على  الطارئة  الحرب  هذه  عن  متولدة  جديدة 
جفاف  موسم  تداعيات  إليها  يضاف  العالم، 
لن  التي  الحبوب  محاصيل  ضعف  في  تسبب 
مليون   30 األولية،  التقديريات  حسب  تتجاوز، 
السنة  قنطار  مليون   103 مع  مقارنة  قنطار، 

الفارطة. 
لتفرض  وقحط،  حرب  ظروف  اجتمعت 
والغاز  النفط  أسعار  في  قياسية  ارتفاعات 
والحبوب ومواد خام العديد من املواد الغذائية، 
الصناعي،  اإلنتاج  وتكاليف  والنقل  والخدمات 
أربك  مما  متواصلة،  الزيادات  هذه  والزالت 
الشرائية  القدرة  وأضعف  األسر  ميزانيات 
للمواطن وزعزع التوازنات املالية واالقتصادية، 
وخلط أوراق حكومة لم تكمل بعد شهرها العاشر 
اآلمال  كانت   ،)2021 )أكتوبر  تعيينها  على 

وفريقه  أخنوش  السيد  على  كبير  بشكل  معلقة 
في  نيابيا  واملدعوم  حزبيا  املنسجم  الحكومي 
غياب معارضة فاعلة وفعالة، لتحسني األوضاع 
للمغاربة،  واملعيشية  واالجتماعية  االقتصادية 
والاليقني  واملناخية  العاملية  الظروف  لكن 
الحكومة  وضعت  أخرى،  وعوامل  االقتصادي 
اآلن  لحد  تتعثر  أنها  يبدو  عسير  امتحان  أمام 
في إيجاد أجوبة كافية على أسئلته، بعد تنامي 
أصوات االحتجاجات املنددة واملطالبة للحكومة 
ملواجهة  مسؤولياتها  وتحمل  العاجل  بالتدخل 
الظرفية االقتصادية الحرجة التي تزداد وطأتها 

على املواطن.
األزمة  بأن  الحكومة  رئيس  السيد  اعترف 
نمو  نسبة  تحقيق  فرضيات  كل  أربكت  الراهنة 
معتبرة، حيث تم، الخفض من توقعات نسبة نمو 
الناتج املحلي اإلجمالي إلى 1،7 % خالل سنة 
% املتوقع في قانون   3،2 2022 بدال من معدل 
املالية، مع تسجيل تضخم بحوالي %4،7 حسب 
توقعات السيد والي بنك املغرب، وهو مستوى 

قياسي منذ حوالي 30 سنة.
النقد  صندوق  خفض  العاملي،  املستوى  على 
الدولي، في اآلونة األخيرة، بشكل حاد تقديراته 
بسبب   2022 في  العاملي  االقتصاد  لنمو 
أوكرانيا  في  للحرب  االقتصادية  التداعيات 
في  خصوصا  سيستمر  التضخم  أن  من  وحذر 

البلدان الناشئة.
حاولت الحكومة على أرض الواقع، اتخاذ عدة 
إعفاءات  أو  الدعم  مستوى  على  سواء  تدابير 
جمركية أو برامج استعجالية قطاعية وغيرها، 
سعيا منها لضمان استقرار األسعار وللتخفيف 
املغربية  األسر  نفقات  على  تداعياتها  من 
واالقتصادية  املالية  التوازنات  على  والحفاظ 
لحماية االقتصاد الوطني وتعزيز صموده إزاء 
باملغرب  التوقعات  كل  فاقت  التي  األزمة  هذه 

وبالعديد من الدول ذات االقتصاديات الكبرى.
اتخذتها  التي  اإلجراءات  من  بالرغم  لكن، 
بل  متزايدة  االرتياح  عدم  حالة  فإن  الحكومة، 
مفعول  محدودية  نتيجة  الرضا  وعدم  الغضب 
هذه اإلجراءات على القدرة الشرائية للمواطنني 
باألساس، وعدم التمكن من التدخل لوقف نزيف 
أسعار املحروقات أو الحد منها، والتي لها تأثير 
وكذا  والخدمات  التجارية  الحركة  على  مباشر 
أسعار مجموعة من املواد واملنتوجات الغذائية 
املثال  سبيل  فعلى  الواسع.  االستهالك  ذات 
ارتفاعات  والغازوال  البنزين  أسعار  شهدت 
سعر  انتقل  فكمعدل  وجيز.  ظرف  في  متوالية 

إلى   9،34 من   2021 غشت  شهر  في  الغازوال 
 14 ثم   2022 مارس  شهر  خالل  درهم   11،84
 16 ليقترب خالل شهر يونيو من  15 درهم  ف 
درهم، أما بالنسبة للبنزين فقد سجل ارتفاعات 
10،90 دراهم خالل  انتقل سعره من  إذ  مماثلة 
شهر غشت 2021، ليرتفع على التوالي إلى 11 
ف 12 ثم 13،96 درهم خالل شهر مارس 2022، 
ف 14 ثم 15 و16 ليبلغ 17 درهما خالل شهر 
ومتى  سيتوقف  أين  معرفة  دون  يونيو2022، 

يعود إلى سعره االعتيادي.
تعيينها،  ومنذ  الحكومة  أن  ذلك  إلى  يضاف 
صعبة،  الجد  هذه الظرفية  ظل  في  تتمكن،  لم 
عام  انطباع  وهناك  الشارع،  ثقة  كسب  من 
يغذيه  شعبيتها،  أدائها وتراجع  حول  سلبي 
مع  وفاعل  منتج  تواصل حقيقي صريح،  غياب 
رهان  وكسب  الفجوة  هذه  لتجسير  املواطنني 
الثقة، الذي لن يتأتى سوى بمخاطبة الجمهور 
مباشرة واإلجابة على أسئلته املطروحة على كل 

لسان. 
الحكومة باتت مطالبة اليوم أن تسابق الزمن 
لألسعار،  القياسي  االرتفاع  أثر  من  للتخفيف 
ملباشرتها،  والجرأة  الشجاعة  تستدعي  والتي 
ملعاودة  املقاصة  صندوق  إلى  اللجوء  قبيل  من 
بدون  تحريرها  بعد  البترولية،  املواد  دعم 
بنكيران،  حكومة  عهد  في   2015 سنة  ضوابط 
وهذا خيار قد يبدو اليوم صعب التحقيق لكلفته 
خيار  يبقى  لكن  مؤثرة،  والجد  الباهظة  املالية 
املفروضة،  والضرائب  الربح  هوامش  مراجعة 
وحتمية  املواد،  هذه  على  مدروسة،  بنسب 
ترشيد بل تخفيض نفقات تسيير وتدبير العديد 
اإلدارية  واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  من 
األموال  هدر  نزيف  وقف  بغاية  لها  التابعة 
على  الضريبية  النسب  تخفيض  العمومية، 
املنافسة  مجلس  دور  تنشيط  ثم  السلع،  بعض 
التدابير  من  وغيرها  بالذات،  الظرفية  هذه  في 
اآلنية الكفيلة باملساهمة في ضمان الحفاظ على 

مستوى مقبول لألسعار.  
تتم  لم  إذا  آثارها  تنتج  لن  التدابير  هذه 
املنظمة  للقوانني  حقيقي  بتفعيل  مواكبتها 
للسوق من خالل ضمان حضور ميداني منتظم 
باألسواق ملصالح املراقبة مع تعزيز آليات اليقظة 
املمارسات  كل  وزجر  املراقبة،  عمليات  وتكثيف 
أو  االحتكار  أساسا  تروم  التي  املشروعة  غير 
االدخار السري         أو املضاربة في األسعار، 
وكذا اإلبقاء على نفس السعر مع خفض الوزن أو 
األبعاد أو الحجم املفيد، السيما بالنسبة للسلع 

أسعارها،  املقننة  الخدمات  أو  املنتوجات  أو 
لوضعية  واملنتظم  املستمر  التتبع  إلى  إضافة 
لرصد  املحلية  األسواق  تموين  ولحالة  األسعار 
التموين،  في  املحتملة  االختالالت  ومواجهة 
وذلك حتى يتمكن املواطن من أن يلمس مبادرات 
زمن  ومساعدته  دعمه  تستهدف  التي  الحكومة 

األزمة/ املحنة.   
السامي،  امللكي  الخطاب  هنا  وأستحضر 
بمناسبة الذكرى 55 لثورة امللك والشعب، حني 

نبه صاحب الجاللة إلى:
رهني  املعيشة  غالء  أن  يتفهم  قد  »فاملواطن 
ال  لكنه  العاملية،  السوق  في  األسعار  بارتفاع 
يقبل أن يكون فريسة لجشع املضاربني وشبكة 
الوسطاء أو ضحية لعدم قيام السلطات املسؤولة 

بواجبها كامال في الضبط واملراقبة والزجر. 
باليقظة  التحلي  الجميع،  على  يتعني  لذا 
والحزم، للضرب بقوة القانون، وسلطة القضاء، 
وآليات املراقبة واملحاسبة، على أيدي املتالعبني 
يتعلق  عندما  سيما  ال  باألسعار،  واملتضاربني 

األمر بقوت الشعب«.
ويشكل رهان ضمان االكتفاء الذاتي من الطاقة 
وحماية األمن الغذائي وترشيد اإلنفاق العمومي 
مركزيا وجهويا من بني أهم الدروس املستخلصة 
من األزمة الحالية واألزمات التي سبقتها، والتي 
من  وجعلها  القصوى  األهمية  إيالؤها  يتعني 
حتى  األولوية،  ذات  الكبرى  االستراتيجيات 
أسواق  وتقلبات  ظرفيات  رهينة  بالدنا  تظل  ال 

عاملية.
فما من شك أنه رغم ما تم تسجيله من ارتباك 
االقتصاد  صمود  ففي  التدبير،  مستوى  على 
مؤشر  السابقة،  األزمات  وجه  في  الوطني 
إكراهات  تجاوز  على  بالدنا  قدرة  على  مطمئن 
وتداعيات هذه الظرفية العسيرة. وهي مسؤولية 
عليها  يتعني  التي  الحكومة،  على  بالكامل  تقع 
كذلك الحفاظ على املكتسبات املحققة وعدم فقد 
املجتمع  وفعاليات  الخاص  وللقطاع  البوصلة، 
املدني املهتمة بآليات السوق واالستهالك، أيضا 

دور مساعد في هذا املجال.
للجنة  العام  التقرير  استنتاجات  أكدت  لقد 
كان  إذا  أنه:«  على  الجديد  التنموي  النموذج 
الشعور بعدم الرضا وخيبة األمل والقلق يغذي 
نوعا من االستياء، فإن ذلك ال يفضي إلى حالة 
من اليأس بل يترجم باألحرى استعجاال لبلوغ 
وهو  إدماجا،  وأكثر  التنمية  من  أعلى  مستوى 

مستوى يبدو ممكنا في نظر الجميع«.
الحكومة  فشل  أو  نجاح  فإن  القول،  خالصة 
حاسما،  سيكون  الراهنة  الظرفية  تدبير  في 
وحكمة  ونجاعة  جرأة  من  املوقف  يتطلبه  بما 
وفك  األزمة  تدويب  في  االختيارات  وفاعلية 
ملموسة  وإجراءات  قرارات  وتنزيل  شفرتها، 
املواطن  على  وطأتها  من  بالتخفيف  كفيلة 
وإال  منفذ حكيم،  بدون  متاهة  في  السقوط  بدل 
ومع  املغاربة  مع  موعدها  الحكومة  ستخلف 

التاريخ.

)*( إطار سابق مختص في شؤون ضبط 
ومراقبة السوق

الخميس 13 يناير 2022 املوافق 10 جمادى الثانية 1443 العدد 12.041

جائحة االرتفاع القيا�سي للأ�سعار بني احلفاظ 
علىالتوازنات االقت�سادية و ال�سلم االجتماعي

n قاسم عز الدين

4 اتجاهات رئيسة  املترّهلة مشرذَمة ومفتتة في  فرنسا 
الرئاسية النسبية و4 أحزاب  8 أحزاب في األغلبية  تضم 
في اتحاد اليسار، فضاًل عن حزَبي اليمني املتطرف واليمني 
االتجاهات  هذه  من  كّل  ويحظى  )الجمهوري(.  التقليدي 
املشاركة  %54 عن  يتغّيب  فيما  السكان،  ربع  بتأييد نحو 
في االنتخابات، بينهم 3 من كل 4 شباب، ألسباب متعّددة، 
انتفاضة  التمثيلية بعد  الديمقراطية  منها االعتراض على 

السترات الصفر.
االقتصادية  واألزمات  السياسي  االهتراء  خضّم  في 
واالجتماعية نتيجة السياسات النيوليبرالية، يفقد ماكرون 
األولى،  واليته  في  به  ُلّقب  الذي  جوبيتير،  اآللهة  سلطة 
بدءًا  الصعَبة،  التسويات  ملنطق  اإلذعان  إلى  ويضطر 
منها  كّل  تضع  التي  النسبية  الرئاسية  األغلبية  بتكتالت 
عينها على مرحلة ما بعد ماكرون، واحتمال انهيار حزبه 

»إلى األمام« في االنتخابات الرئاسية املقبلة.
انتخاب  بعد  للحكم  امتحان  أّول  هو  الحكومة  تأليف 
السابق  رئيسها  من  بداًل  الوطنية  للجمعية  جديد  رئيس 
التأليف  هذا  ودوَن  التشريعّية.  االنتخابات  في  الراسب 
عقبة كأداء تتمّثل بعدم حصول الجمعية على ثقة البرملان 
ما لم ينجح ماكرون بضّم 45 نائبًا إلى األغلبية الرئاسية 
الخضر  ومن  نائبًا(،   65( الجمهوريني  كتلة  من  النسبية 

واليسار املستقل، وهو أمر في غاية الصعوبة، وخصوصًا 
على  تقضي  ماكرون  مع  الجمهورية  الكتلة  مشاركة  أن 

وجودها، بحسب رئيسها الحالي.
حكومة  تعويم  بمسعى  املعّقد  االمتحان  هذا  تجاوز 
بورن وتطعيمها بوزراء جدد بداًل من الثالثة الراسبني في 
االنتخابات، يتيح املجال لتقديم اليسار أو اليمني املتطّرف 
الجمعية  في  الحكومة  عن  الثقة  حجب  طلب  نائبًا(   90(
الرئاسية  األغلبية  إلى معضلة  بدء  والعودة على  الوطنية 

املطلَقة.
األهّم في أزمة الحكم املتفّجرة في فرنسا هو ما يصيب 
الرئاسي عن االستمرار في سياساته وتنفيذ  التكتل  عجز 
وعود ماكرون االنتخابية الجديدة، إذ ُيضطر إلى نقاشات 
عاصفة في كّل بند وإجراء على حدة، والتراجع عن خططه 
معركة  تفتح  أنَّها  في  ريب  ال  متعّثرة  تسويات  مقابل  في 
ماكرون خالل  منها  تهّرب  التي  املتناقضة  البرامج  صراع 
الحمالت الرئاسية والتشريعية، ولن يبقى أمامه عاجاًل أم 
املفتوحة على  االنتخابات  البرملان وإعادة  آجاًل سوى حّل 

كّل االحتماالت، بما في ذلك استقالة الرئيس.
قد تكون فاتحة املعركة السياسية هذا الصيف أثناء تقديم 
مشروع مكافحة غالء املعيشة، يليها معركة عجز امليزانية 
وسن التقاعد... ما يشير إلى أنَّ العودة من العطلة الصيفية 

مرشحة إلى أن تكون ساخنة في البرملان والشارع.

قَيم جمهورية »ديمقراطية« 
غّب الطلب

الخاضعة«  غير  »فرنسا  ضد  املوبوءة  التحريض  حرب 
بزعامة ميلينشون عّززت صعود اليمني املتطّرف واقتحامه 
الغربية،  أوروبا  في  لها  مثيل  ال  بقّوة  الجديد  البرملان 
التقليدي يتقاطعان مع مارين  الرئاسية واليمني  فاألغلبية 
لوبان في السياسات النيوليبرالية العامة، على الرغم من 
دعوة لوبان الوهمية إلى تغليب مصالح الشركات الكبرى 
ال  التي  واألميركية،  األوروبية  الشركات  على  الفرنسية 
وهما  البعض،  بعضها  عن  املشتركة  مصالحها  تنفصل 
الهجرة  مكافحة  بشأن  لوبان  مع  بعيد  حّد  إلى  يتقاربان 
اإلسالمية وتعزيز عنصرية أجهزة القمع والشرطة »لحفظ 

األمن«. 
وبني عشية وضحاها، تبّخرت ادعاءات قَيم الجمهورية، 
اليمني  على  الطريق  لقطع  الجمهورية«  »الجبهة  وتالشت 
الرسمي  اإلعالم  من  نفسه  التعبير  تالشى  بل  املتطّرف، 
القومي«  »التجّمع  تعبير  يستخدم  أخذ  الذي  »الرصني« 
مع  التعاطف  تبرير  جرى  كما  مؤيديه،  ملشاعر  احترامًا 

اليمني العنصري.
بخالف ذلك، تسابقت لوبان مع أحزاب األغلبية الرئاسية 
التهامه  ميلينشون  التحريض ضد  على  التقليدي  واليمني 

بالتطرف التخريبي الذي يستهدف تدمير االقتصاد الفرنسي 
الدولية  فرنسا  هيبة  وإضعاف  مادورو«،  طريقة  »على 
»اليسارية االسالمية«  ودورها الريادي في العالم، بتبّنيه 
أو  لوبان،  تعبير  بحسب  البوركيني«،  »تحالف  وإنشائه 
غير  »الشعبوية  وإلى  االستبدادية«  »األنظمة  إلى  ميله 
فيه بعض  الذي ساهم  اإلعالم  أباطرة  املسؤولة«، بحسب 
الجولة  في  اضمحالله  قبل  األطلسي  اليسار  »جهابذة« 

األولى من االنتخابات الرئاسية.

معركة البدائل لتغيير 
المنظومة والنظام

أوروبا  في  الجارف  النيوليبرالي  التيار  عكس  على 
رؤى  إلى  استنادًا  ميلينشون  يجّدف  الدولية،  واملنظومة 
بديلة لنموذج التوّحش األميركي في تسييد مصالح حفنة 
من  هائل  ركام  فوق  والعموالت  والبورصات  الشركات  من 

الخراب ومنظومات األعمال الفاسدة.
في هذه الرؤية البديلة، انكّب ميلينشون على العمل منذ 
2012 لبلورة حلول تفصيلية في كّل قطاع وشأن استدعى 
خدمة  في  العاملة  والدراسات  الخبرة  مكاتب  استنفار 
األوليغارشية، ولم تبرهن في أرقامها سوى ما على تتبناه 
سياسة ميلينشون لقلب تراكم الثروات من القشرة البّرانية 
القاع  في  الفعليني  املنتجني  إلى  االفتراضي  واالقتصاد 

واالقتصاد الحقيقي.
والهويات  الصاعدة  الفاشية  التيارات  نقيض  وعلى 
العنصرية القاتلة، تعّهد ميلينشون، منذ أن اختاره شافيز 
50 مثقفًا عامليًا للدفاع عن اإلنسانية،  في هيئة مؤلفة من 
مواجهة البربرية األطلسية والشوفينية الفرنسية من أجل 
عالم اإلنسانية التضامنية املتكافلة في سراء رغد العيش، 
وفي ضّراء الكوارث التي تسببها جرائم الوحوش الكاسرة.
السياسية  املعارك  على  ميلينشون  طموحات  تتوّقف  ال 
إلى  يترّشح  لم  فهو  السلطة،  على  والصراع  البرملان  في 
واستكمال  الحزب  لبناء  يتفّرغ  أن  أجل  من  االنتخابات 
إلى  املستفحلة  األزمات  تؤدي  أن  ويتوّقع  بعده،  الطريق 
في  السياسية  معاركها  لخوض  وشبابية  عمالية  تحّركات 
بني  من  مرّشحيه  من  عددًا  اختار  وقد  النظام.  مواجهة 
في  العربية  الهجرة  وشباب  الشعبية  الفئات  مناضلي 
لوائح النائب البديل في االنتخابات، لتدريبهم على مواجهة 
أالعيب الطبقة السياسية وتعويدهم على قيادة التحركات.

أمثولة  الصهيوني  غير  الجديد  اليسار  دينامية 
في  يغرق  الَّذي  الجنوب  وعالم  العربي  لليسار  ُتحتذى 
نموذجها  توصيات  وفي  األميركية،  الديمقراطية  وصايا 
النيوليبرالي الذي أفضى إلى الخراب واالنهيار. في طريق 
التراجع عن مسار الهاوية، أشقى ما فيها هو خطوة البداية.

الي�سار اجلديد وفرن�سا املهّدَدة باأزمة نظام

)2(

في خضّم االهتراء 
السياسي واألزمات 

االقتصادية واالجتماعية 
نتيجة السياسات 

النيوليبرالية، يفقد 
ماكرون سلطة اإلله 

جوبيتير، الذي ُلّقب به في 
واليته األولى، ويضطر إلى 
اإلذعان لمنطق التسويات 

الصعَبة

األغلبية الرئاسية واليمين 
التقليدي يتقاطعان 
مع مارين لوبان في 
السياسات النيوليبرالية 
العامة، على الرغم من 
دعوة لوبان الوهمية إلى 
تغليب مصالح الشركات 
الكبرى الفرنسية على 
الشركات األوروبية 
واألمريكية

الظروف العالمية 
والمناخية والاليقين 
االقتصادي وعوامل 

أخرى، وضعت 
الحكومة أمام 

امتحان عسير يبدو 
أنها تتعثر لحد اآلن 

في إيجاد أجوبة 
كافية على أسئلته

 المواطن قد يتفهم 
أن غالء المعيشة 
رهين بارتفاع األسعار  
في السوق العالمية، 
لكنه ال يقبل أن 
يكون فريسة 
لجشع المضاربين 
وشبكة الوسطاء أو  
ضحية لعدم قيام 
السلطات المسؤولة 
بواجبها كامال 



CMJN

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

اإلثنني 27 يونيو 2022 املوافق 27 ذوالقعدة 1443 العدد 13.182

اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية 

والتعليم األولي والرياضة
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين
لجهة: سوس ماسة

املديرية اإلقليميةبتارودانت
إعالن عن طلب عروض مفتوح

INV/22/2022 :رقم
على   2022/07/19 يوم  في 
الزوال،  بعد   15:30 الساعة  
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
لألكاديمية  االقليمية  باملديرية 

والتكوين  للتربية  الجهوية 
األظرفة  فتح  بتارودانت 
العروض  بطلب  املتعلقة 
/22/2022 رقم:   املفتوح 
بالدراسات  القيام  ألجل   INV
توسيع  أشغال  وتتبع  التقنية 
الثانوية اإلعدادية الشهيد علي 
الترابية  بالجماعة  الطاهر  بن 
اإلعدادية  والثانوية  الكردان 
الترابية  بالجماعة  أولوز 
للمديرية  التابعة  أولوز، 

اإلقليمية بتارودانت.
طلب  ملفات  سحب  يمكن 

العروض من مصلحة الشؤون 
باملديرية  واملالية  اإلدارية 
ويمكن  بتارودانت،  االقليمية 
إلكترونيا من بوابة  كذلك نقله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املحددة  الدراسات  كلفة  تقدير 
هو  املشروع  صاحب  قبل  من 
24.000,00درهم  كالتالي: 
)أربعة  الرسوم  احتساب  مع 

وعشرون ألف درهم(
املؤقتة:  الضمانة 

أالف  )ثالثة  3000,00درهم 
درهم(.

يجب أن يكون محتوى وإرسال 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
بالصفقات  349-12-2 املتعلق 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الشؤون  بمصلحة  وصل 

اإلدارية واملالية باملديرية.
* إما إرسالها عن طريق البريد 

املضمون بإفادة باالستالم إلى 
املصلحة املذكورة.

بطريقة  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
إلكترونية عبر البوابة املغربية 

للصفقات العمومية.
* إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  اإلثباتية  الوثائق  إن 
املقررة في  تلك  اإلدالء بها هي 

املادة 9  من نظام االستشارة.
املتنافسني  على  يتوجب 
االدالء  باملغرب،  املقيمني 
بنسخة مطابقة لألصل مصادق 
في  اعتماد  شهادة  من  عليها 
 D14, البناء   قطاع  مجال 

 D15, D16
مقام  تقوم  االعتماد  )شهادة 

امللف التقني(
في  املقيمني  غير  املتنافسني 
االدالء  من  معفيني  املغرب 
أعاله  إليها  املشار  بالشهادة 
بامللف  اإلدالء  عليهم  ولكن 
التقني كما هو محدد في املادة 

9  من نظام االستشارة.
تكون  أن  يجب  ملحوظة: 
مطابقة  بها  املدلى  الوثائق 

لألصل.
ع.س.ن/2267/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين

لجهة: سوس ماسة
املديرية اإلقليميةبتارودانت

إعالن عن طلب عروض مفتوح
INV/23/2022 :رقم

على   2022/07/19 يوم  في 
في  سيتم   ،16:00 الساعة  

باملديرية  االجتماعات  قاعة 
الجهوية  لألكاديمية  االقليمية 
بتارودانت  والتكوين  للتربية 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
رقم:   املفتوح  العروض 
القيام  ألجل   INV/23/2022
للدراسات  التقنية  باملراقبة 
وتتبع أشغال توسيع الثانوية 
بن  علي  الشهيد  اإلعدادية 
الترابية  بالجماعة  الطاهر 
اإلعدادية  والثانوية  الكردان 
الترابية  بالجماعة  أولوز 
للمديرية  التابعة  أولوز، 
يمكن  بتارودانت.  اإلقليمية 
العروض  طلب  ملفات  سحب 
اإلدارية  الشؤون  مصلحة  من 
االقليمية  باملديرية  واملالية 
نقله  كذلك  ويمكن  بتارودانت، 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املحددة  الدراسات  كلفة  تقدير 
هو  املشروع  صاحب  قبل  من 
48.000.00درهم  كالتالي: 
)ثمانية  الرسوم  احتساب  مع 

وأربعون ألف درهم(
املؤقتة:  الضمانة 

2000,00درهم )ألفي درهم(.
يجب أن يكون محتوى وإرسال 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
349-12-2 املتعلق بالصفقات 
العمومية. ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الشؤون  بمصلحة  وصل 

اإلدارية واملالية باملديرية.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املصلحة املذكورة.

بطريقة  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
إلكترونية عبر البوابة املغربية 

للصفقات العمومية.
* إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  اإلثباتية  الوثائق  إن 
املقررة في  تلك  اإلدالء بها هي 

املادة 8  من نظام االستشارة.
تكون  أن  يجب  ملحوظة: 
مطابقة  بها  املدلى  الوثائق 

لألصل.
ع.س.ن/2268/ا.د

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

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة حجز 

عقاري رقم: 184/2013
لفائدة: البنك الشعبي بوجدة 
نائبه األستاذ بنعمر سمير 

املحامي بهيئة وجدة
ضد: دليلة شحالفي 

بنت سعيد
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2022/07/19
بقاعة  صباحا  العاشرة 
الجلسات بهذه املحكمة، سيقع 
ألكبر  العلني  باملزاد  البيع 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
ذي  األمان20«  »دار  املسمى 
 O/15142 الرسم العقاري عدد
على  يمتد  بوجدة.  الكائن 
يتكون  مربع  متر   89 مساحة 

من سفلي وبنايات بالسطح.

املزايدة  انطالق  ثمن  وقد حدد 
مبلغ:  في  الخبير  طرف  من 

300.000,00درهم.
لفائدة   3% نسبة  زيادة  مع 
ويشترط  العامة،  الخزينة 

ضمان األداء.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
عروض،  وتقديم  والتحمالت 
التنفيذ  بقسم  االتصال  يجب 
لدى  الضبط  كتابة  بمصلحة 
بوجدة  التجارية  املحكمة 
إشارة  رهن  امللف  يوجد  حيث 

العموم. 
ع.س.ن/2269/ا.د

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

عمالة اقليم الناظور
دائرة قلعية

قيادة بني سيدال
جماعة بني سيدال لوطا

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
رقم: 2022/01

يوليوز   21 الخميس  يوم 
العاشرة  الساعة  على   2022
مكتب  في  سيتم  صباحا، 
جماعة  مجلس  رئيس  السيد 
بني سيدال لوطا فتح األظرفة 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
مرائب  بناء  ألجل:  مفتوح 
بسقف حديدي لسيارات النقل 
بني  جماعة  بمركز  املدرسي 
سيدال لوطا إقليم الناظور في 

حصة واحدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
بجماعة  التقنية  باملصلحة 
بني سيدال لوطا ويمكن كذلك 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
وأربعون  وثالثمائة  ألفني  في: 

درهما )2.340,00درهم(.
لألشغال  التقديرية  الكلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
املشروع في مبلغ مائة وثمانون 
ألف درهم )180.000.00درهم(
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق   )20.3.2013(  1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  ملفاتهم  إرسال  -إما 
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
االستالم إلى املكتب املشار إليه 

أعاله.
وصل  مقابل  إيداعها  -إما 
بمكتب الصفقات بجماعة بني 

سيدال لوطا.
وفق  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
االقتصاد  وزير  السيد  مرسوم 
واملالية رقم 20-14 بتاريخ 04 

شتنبر 2014.

-إما تسليمها إلى رئيس مكتب 
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بزيارة  القيام  عقد  تقرر  لقد 
ميدانية إلى موقع األشغال يوم 
 2022 يوليوز   14 الخميس 
عشر  الحادية  الساعة  على 

صباحا.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
من  و10   9 املادتني  في  عليها 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/2270/ا.د

*************
شركة

STE LA PERLA PA-
LACE S.A.R.L.A.U 

شارع محمد الخامس، زنقة 
فاس، تازة

التعريف الجبائي: 
40210296

السجل التجاري: 1993
الضريبة املهنية: 15620352

التعريف الجبائي املوحد: 
000091515000073

تصفية شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
تصفية  تمت   2022 ماي   26

الشركة:
STE LA PERLA PA-
LACE S.A.R.L.A.U 

محمد  بوزيد  السيد  وتعيني 
وتحديد  للشركة  كمصفي 
كمقر  للشركة  االجتماعي  املقر 

للتصفية.
بكتابة  تم  القانوني:  االيداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2022/06/15 بتاريخ  بتازة 

تحت عدد 2022/274.
ع.س.ن/2274/ا.د ع.س.ن /2264/إد

ع.س.ن /2275/إد

ع.س.ن /2277/إد

خاص06
Al Ittihad Al Ichtiraki

اإلثنني 27 يونيو 2022 املوافق 27 ذوالقعدة 1443 العدد 13.182

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

n عبد السالم المساوي

حقل الخصام واضح 
في  لشكر  إدريس  األول  الكاتب  كلمة  في  جاء 
االتحاد  تأسيس  على  سنة  ستني  مرور  احتفالية 
املصالحة  لنداء  تلبية  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
ملكا  ليس  االتحادي  التاريخ  )إن  واالنفتاح 
تاريخ  من  جزءا  يشكل  بل  وحدهم،  لالتحاديني 
التي  املغربية  املنظومة  جذور  من  وجذرا  األمة، 
1943، املغفور له محمد  جمعت ذات يوم من سنة 
للحركة  املمثلني  الوطنيني  من  ومجموعة  الخامس 
زال  ما  الوطني  اإلرث  أن  نؤكد  ولذلك  الوطنية. 
مرجعا بالنسبة لنا بوصفه رافدا من روافد الحركة 
الوطنية . وأن كل من يتخيل أن تلك الشجرة التي 

أعطت االستقالل لم تعد تثمر ، خاطئ كليا . 
بناء  إلى  سنتوجه  الوطني،  النفس  بهذا 
واضح  الخصام  حقل  أن  على  مشددين  املستقبل، 
االقتصادي  والتقهقر  الفقر،  مع  الخصام  إنه   :
واالجتماعي، مع الفكر الالعقالني والتقليد األعمى، 
السياسات  وانحراف  املالي  املنطق  طغيان  مع 

العمومية .
لنا كل العزم على كسب الرهانات املقبلة ...(

االتحاد حزب كل المغاربة
حقا  وال  ألحد  ملكا  ليس  االشتراكي  االتحاد  إن 
محفظا من طرف أي كان ....إن االتحاد االشتراكي 
الرؤية  في  والحلم،  الفكرة  في  امليالد واملسار،  في 
والتوجه، في الفكر واملمارسة، في املاضي والحاضر 
كل  حزب  واالتحاديني،  االتحاديات  كل  ...حزب 
االتحادي  باملشروع  املؤمنني  املغاربة  كل  املغاربة، 
مشاع  وحق  مفتوح  بيت  االشتراكي  االتحاد  ...إن 
لكل املغاربة املؤمنني بقيم الديموقراطية والحداثة 

والعدالة االجتماعية...

المصالحة ثقافة وسلوك
إن وحدة الحزب ثقافة وسلوك، قناعة وممارسة، 
في  باالنخراط  أوال  تبدأ  الحزب  بوحدة  اإليمان 
مع  القطع  على  ثانيا  وتقوم  وتقويته،  بنائه 
وقبل  وأصحابها،  التدميرية  التشتيتية  العقلية 
الذات والخروج من  هذا وذاك تقتضي الحسم مع 
...إن  الحبال  على  واللعب  والتذبذب  الكسل  دوائر 
وحدة الحزب مسؤولية أساسية ملقاة على جميع 
مواقعهم،  اختلفت  مهما  واالتحاديني  االتحاديات 
وحدة تحكمها قوانني الحزب وقوانينه، وتؤطرها 
للتمييز  املناهضة  التقدمية  اإلنسانية  قيمه 
املجتمعي  والكراهية والحقد، ويحصنها مشروعه 
والتضامني.  الحداثي  االشتراكي  الديموقراطي 
الحزب والحالة هذه، مسؤولية والتزام،  إن وحدة 
الواعي  األخوي،  االنخراط  الجميع  على  تفرض 
امللقاة على  التاريخية  املهام  إنجاز  واملسؤول، في 

عاتقه في هذه الظرفية...
اليوم،  عازمون  واالتحاديني  االتحاديات  إن 
كل  وجه  في  الوقوف  مضى،  وقت  أي  من  أكثر 
االشتراكي،  االتحاد  إضعاف  تروم  التي  النزوعات 
ان ناضلوا من  لهم  لم يسبق  أناس  وهي نزوعات 
القطبية   " متزعمي  من  اليوم  لكنهم  الوطن،  أجل 
املعارك  كل  عن  تخلفوا  الذين  وهم   ،" املصطنعة 
أجل  من  املغربي  الشعب  خاضها  التي  القاسية 
السنوات  زمن  هؤالء  كان  ...فأين  مصيره  امتالك 
االتحاديون  كان  حني  كانوا  ...أين  العجاف 
الجواب  طبعا،  ؟!  والتنكيل  القمع  آالت  يواجهون 
جاهز ال يحتاج إلى عناء بحث وتفكير؛ إنهم كانوا 
على هامش الوجود وخارج التاريخ، كانوا في قاعة 
االنتظار، انتظار جني ثمار نضاالت رجال ونساء 

املغرب الشرفاء....

الحضن األكبر 
ألسرة اليسار

أمام  األول  للكاتب  السياسي  التقرير  في  جاء 
إن املبادرة   " املجلس الوطني 29- يونيو 2019 - 
االتحادية  املصالحة  بخصوص  أطلقناها  التي 
املجتمعية  الطاقات  مختلف  على  الحزب  وانفتاح 
وجدت صداها لدى العديد من الفاعلني في الحياة 
الصدد،  . وفي هذا  الوطنية  والحقوقية  السياسية 
يضم  وفد  اللتحاق  ارتياحنا  عن  الحزب  في  عبرنا 
واملناضلني  واملناضالت  املسؤولني  من  عددا 
باقليمي  املوحد  االشتراكي  بالحزب  السابقني 

القنيطرة وسيدي قاسم ....
في  العمل  عن  توقفت  اتحادية  فعاليات  وكذا 
الدار  األقاليم بدءا من  حزبها منذ مدة في مختلف 
البيضاء ومدن أخرى شماال وجنوبا، شرقا وغربا، 
وأساتذة  محامني  من  الفئات  مختلف  وأيضا 
وطلبة  وفالحني  وجمعويني  وصحفيني  جامعيني 

ينتسبون لعدد من الجهات واألقاليم .

التأكيد أن حزب االتحاد  وفي هذا الصدد، نعيد 
األكبر  الحضن  يظل  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
ألسرة اليسار إيمانا منه باملبدأ الذي يحكم الطبيعة 
أن  لها  بد  ال  الصغيرة  األودية  أن  يعتبر  والذي 
تصب في النهر الكبير . وهنا نعبر عن تفاعلنا بكل 
ايجابية مع النداء الذي أطلقته مجموعة من املثقفني 
لم  حزبنا  أن  مؤكدين   اليسار،  وحدة  إلى  للدعوة 
يتردد يوما في الدعوة إلى توحيد اليسار، بل إنه 
الجسور  وإقامة  الحوارات،  فتح  إلى  مبادرا  كان 
تقارب  أجل  من  الجماعي  والعمل  املشترك  للتفكير 

قوى اليسار في أفق الحزب االشتراكي الكبير ."

       االتحاد وقود نضال 
وتغيير

على  قادر  غير  للغاية،  واضح  اليوم  الرهان  إن 
مداراة نفسه ؛ هذا الحزب محتاج لكل االتحاديات 
الدفاع  على  للقادرين  محتاج  ؛  واالتحاديني 
املفتخرين  به،  والصعود  لبنائه  املستعدين  عنه، 
باالنتساب إليه، املصارحني بحقائقه كلها، صعبها 
وسهلها، حلوها ومرها، لكن املنتمني له ال إلى جهة 

أخرى...
   االتحاد االشتراكي قوة دفع تقدمية، يسارية، 
وتطوير  إصالح  تروم  ديموقراطية   - اجتماعية 
املستقبل،  خطوط  رسم  في  واملساهمة  األوضاع 
السياسية  كافة،  املجاالت  في  تحول  ومناط 

واملؤسساتية واالجتماعية والثقافية ....
الوطني،  لتاريخه  الوفي  االشتراكي  االتحاد  إن 
جذوره  إلى  املستند  التقدمية،  بهويته  املتشبع 
اليوم قوة  الشعبية، ليشكل في عالم   - االجتماعية 
في  ومسؤولية  بوعي  تنخرط  حداثية،  سياسية، 

املساهمة في صنع مستقبل البالد ...
في  وتغيير  إصالح  أداة  االشتراكي  االتحاد  إن 
الحاضر ومناط تطوير وتحديث في املستقبل، وإن 
والرؤية  التكيف  على  والفكرية  السياسية  قدراته 
البعيدة، ومؤهالته النضالية وامليدانية، تجعل منه 
كان  كما  ومستقبلها،  البالد  حاضر  في  فاعلة  قوة 

وقود نضال وتغيير في املاضي البعيد والقريب .

   االتحاد االشتراكي مالك 
األفق المستقبلي

لألفق  مالكا  دائما  كان  االشتراكي  االتحاد  -إن 
املستقبلي ومن ثم كان يستشرف املستقبل ويفعل 
في األحداث وكان له بعد نظر يجعله يستبق هذه 

األحداث ويقود معاركها.
مشروط  وتجديده  االتحادي  األفق  بناء  وإن 
اإلرادة  وبسيادة  الجماعي،  الوعي  بسيادة 
هذا  وأن  واالتحاديني؛  االتحاديات  لدى  الجماعية 
وفاعال  سائدا  يكون  أن  يجب  الجماعي  الوعي 
ويكتفي  لها  مسايرا  وليس  لألحداث  مستبقا 
بالتعليق عليها؛ إن الذكرى الستني التي فتحت هذا 
واالتحاديني  لالتحاديات  تاريخية  مناسبة  األفق 
للعودة من أجل بناء فكر اتحادي جديد ؛ بناء ثقافة 
اتحادية جديدة وتأسيس أفق اتحادي جديد مبني 

على مشروع جديد ...
لالتحاد  الستني  بالذكرى  االحتفاء  ترجم  لقد 
العمل  تروم  قوية  سياسية  إرادة  االشتراكي 
؛  ثقافة جديدة  دينامية  إطالق  على  ومثابرة  بعزم 
العميقة  املجتمعية  التحوالت  ومتطلبات  تتجاوب 
املحطة  هذه  وترجمت  اليوم.  بالدنا  تغشى  التي 
حقيقة  واالنفتاح  املصالحة  محطة  ؛  الجديدة 
النضالي  التوجه  بني  البناء  اإليجابي،  التفاعل 
بالواقع  النهوض  ومتطلبات  للحزب،  الراسخ 

السياسي، االجتماعي الوطني .
روح  تستلهم  واالنفتاح  املصالحة  مبادرة  إن 
من  االشتراكي  لالتحاد  النضالي  السجل  وقيم 
التحول  أفق  أخرى،  جهة  من  جهة،وتستشرف 
الديموقراطية  مغرب  في  املنشود  السياسي 

والتنمية والتقدم...
الذي  الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد  إن 
ترسيخ  أجل  من  النضال  حمأة  في  وترعرع  نشأ 
الديموقراطية، وتحقيق العدالة االجتماعية، ونهج 
سبل التنمية الشاملة، وتعزيز دولة الحق والقانون 
واملؤسسات، ليشدد التأكيد من جديد على اإلرادة 
القوية التي تحذوه لتقوية جذور التواصل وتعزيز 
الحية  الشعبية  القوى  مع  التفاعل  ديناميات 
املتني  التالحم  التي يجمعها وإياه ميثاق  بالبالد، 
والنضال املستميت، في سبيل االرتقاء بالبالد إلى 
النهوض والتقدم، في شروط األمن  أسمى درجات 

واالستقرار واالزدهار .
إنها مسؤولية جسيمة ، ومهمة نبيلة، تسائالن 
بقوة كافة االتحاديات واالتحاديني للنهوض بهما؛ 
وتوفير  والحداثة،  التقدم  رهان  كسب  أجل  من 

حظوظ مستقبل زاهر لألجيال الصاعدة ...
السامية  للمبادئ  واالمتثال  الوفاء  واجب  إن 
والقيم النبيلة التي أسست مليالد "االتحاد الوطني/

السياسي،  مساره  وأطرت  االشتراكي"،  االتحاد 
املراحل  مختلف  في  النضالي  خطه  ورسخت 
إلى  واالتحاديات  االتحاديون  يعود  أن  واملحطات؛ 
االعتصام بحبل التآلف وااللتحام، على قاعدة نفس 
املبادئ والقيم التي جعلت من حزبهم أنموذجا فذا 
في الوفاء وااللتزام بقضايا الشعب والبالد، مهما 

كلفه من تضحيات ونكران الذات.

   الدفاع عن االتحاد ثقافة 
وسلوك - 2021 اليوم -

قناعة  وسلوك،  ثقافة  الحزب  عن  الدفاع  إن 
أوال  يبدأ  الحزب  عن  الدفاع  إن  وممارسة، 

على  ثانيا  ويقوم  وتقويته،  بنائه  في  باالنخراط 
القطع مع العقلية التشتيتية التدميرية وأصحابها، 
وقبل هذا وذاك يقتضي الحسم مع الذات والخروج 
واللعب  والتذبذب  واالنتهازية  النميمة  دوائر  من 
مسؤولية  الحزب  عن  الدفاع  ...إن  الحبال  على 
أساسية ملقاة على جميع االتحاديات واالتحاديني 
مهما اختلفت مواقعهم ، دفاع تحكمه قوانني الحزب، 
وتؤطره قيمه اإلنسانية التقدمية املناهضة للتمييز 
املجتمعي  مشروعه  ويحصنه  والحقد،  والكراهية 
الديموقراطي االشتراكي الحداثي والتضامني. إن 
الدفاع عن الحزب والحالة هذه، مسؤولية والتزام، 
الواعي  األخوي،  االنخراط  الجميع  على  تفرض 
امللقاة على  التاريخية  املهام  إنجاز  واملسؤول، في 
...رفع  والعسيرة  الصعبة  الظرفية  هذه  في  عاتقه 
التحدي في 2021 وكسب الرهان....وليعلم الجميع 
لقد  أقل  لم  إن  اليوم،  تحضر  الغد  انتخابات  أن 
تأخرنا كثيرا، انشغلنا بالسفاسف وأهملنا املعركة 
خالفتنا  نضع  أن  إذن،  منا،  ...مطلوب  املصيرية 
أحايني  واملختلقة  أحيانا  املشروعة  الداخلية، 
جميعا،  ونتفرغ  قوسني،  بني  نضعها  أن   ، كثيرة 
موحدين ومتكتلني ، ملواجهة أعداء الوطن وأعداء 
الديموقراطية والحداثة...وأي تخلف عن االنخراط 
فهذه اللحظة التاريخية املفصلية، لن يخدم إال قوى 

الفاسد وتجار الدين ...
إن االتحاديات واالتحاديني عازمون اليوم، أكثر 
من أي وقت مضى، االنخراط في املعركة املصيرية، 
في  املغاربة  تتهدد  التي  الفساد  قوى  هزم  معركة 
وجه  في  الوقوف  مصيرهم...وعازمون  امتالك 
الشاردين الذين ال يهمهم هذا الوطن وال أبناء هذا 
الذاتية  طموحاتهم  إشباع  يهمهم  ما  كل  الوطن، 

ومصالحهم الدنيئة ...
على  اليوم  عازمون  واالتحاديون  واالتحاديات 
حسابات  إلى  جرهم  يحاول  من  لكل  التصدي 
في  الوقوف  على  وعازمون  ضيقة،  سياسوية 
االتحاد  إضعاف  تروم  التي  النزوعات  كل  وجه 
أن  لهم  يسبق  لم  أناس  نزوعات  وهي  االشتراكي، 
ناضلوا من أجل الوطن، لكنهم اليوم من أصحاب  
كل  عن  تخلفوا  الذين  وهم   ،" الطارئة   الزعامة   "
املغربي  الشعب  خاضها  التي  القاسية  املعارك 
هؤالء  كان  ....فأين  االشتراكي  االتحاد  وخاضها 
كان  حني  كانوا  ...أين  املفصلية   النضاالت  زمن 
واألعداء  الخصوم  آالت  يواجهون  االتحاديون 
بحث  عناء  إلى  يحتاج  ال  الجواب جاهز  طبعا،  ؟! 
وخارج  الوجود  هامش  على  كانوا  إنهم  وتفكير؛ 

التاريخ ...

االتحاد االشتراكي رقم 
وازن في أجندة البالد

املغربي، ومن  اليسار  قاطرة  االتحاد االشتراكي 
الديموقراطية  يخدم  إضعافه  أن  االعتقاد  الخطأ 
لن  التي  الخالصات  إحدى  وهذه  والتحديث، 
بها  يقروا  أن  والزعامات"   األنا  يبرح"متضخمو 
على اعتبار أن خيارات التحديث والديموقراطية ال 

يمكن أن تتحقق بدون حزب من وزنه ...
املغاربة  لكل  ملك  هو  االشتراكي  االتحاد  إن 
وليس ملك نفسه، وهو بذلك معني، من وجهة نظر 
بمصير  بل  فقط،  الخاص  بمصيره  ليس  التاريخ، 
التحديثية  والعائلة  كلها  الديموقراطية  العائلة 
كرقم  إليه  ينظر  األساس  هذا  وعلى  عام،  بشكل 
أساسي في أجندة البالد، وعلى هذا األساس أطلق 
الكاتب األول  إدريس لشكر نداء الوحدة االتحادية 
املوسوم  اإلعالمي،  االرتزاق  أصحاب  أقلق  ...نداء 
 " أصحاب  وأقلق  والتضليل،  والحقد  بالرداءة 
األنا  متضخمو   " اختار  "...لقد  الطارئة  الزعامة 
والزعامات " سب وشتم االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية،  في هذا الظرف االستثنائي واملصيري، 

وتخندقوا مع قوى الخرافة والظالم ... 
واملواقف  االنهزامية  التبريرات  جدل  عن  بعيدا 
السياسة الطارئة"  العدمية فإن معضلة أصحاب " 
انعزلوا  الذين  ذاتهم  أزمتهم  في  أساسا  كامنة 
واختزلوا  املجتمعية،  الحركية  ديناميات  عن 
وإصدار  الشعار  ترديد  في  االتحادي  االنتماء 
 ، الفعلي  النهوض  بدل   ،" االنقالبية  الفتاوى   "
املجتمعي،  االشتراكي  االتحاد  بمشروع   ، العملي 
بمقوماته املترابطة عضويا ؛ الفكرية والجماهيرية 

والنضالية .
ما عاد أحد يجادل في أن متضخمي األنا غارقون 
الحاجة  من  حكما  النابعة  التمجيد  خطابات  في 

املستديمة " للصنمية الثورية "-
لقد أثبت التاريخ  فشل كل املحاوالت "أشخاص 
االتحاد  "تقتل"  أن  أرادت  التي  ومجموعات" 

االشتراكي
أجل  من  )النضال(  في  تخصصت  والتي   ...
وتجاهلت،   ... االشتراكي(  االتحاد  )نهاية  إعالن 
عن سبق إصرار وترصد، الخصم والعدو الحقيقي 

للديموقراطية والحداثة ....
الفراغ  على  الزعامات  متضخمو  إنهم 
الحقيقة   امتالك  يتوهمون  مرضية  ...وبنرجسية 
الوهمية  النضال  امبراطوريات  يبنون  ...وأنهم 
من  متمكنون  هم  ..ال  استيهاماتهم  دواخل  في 
على  وتنزيلها  يرددونها  شعارات  تطبيق  أدوات 
أرض الواقع ، والهم ممتلكون ناصية الحديث مع 
االتحاديات واالتحاديني الذي يتحدثون باسمهم في 
التدوينات رغم أن هؤالء االتحاديني واالتحاديات ال 

يعرفونهم !!! 
   مرت تحت الجسور سيول، ولم يعد وفيا للفكرة 
الصادقون  واالتحاديون  االتحاديات  إال  االتحادية 
األول  املبدئي  اإليمان  على  ظلوا  الذين  األوفياء، 

للقوات  االشتراكي  لالتحاد  االنتماء  على  املبني 
قوال  ال  فعال  املبدأ  لهاذا  واملتمثلون  الشعبية، 

وشعارا فقط ...

المغزى العميق 
للمصالحة واالنفتاح

تنظيميا  وعيا  يتضمن  االول  الكاتب  خطاب  إن 
جديدة...ويتسم  سياسية  لرؤية  ومؤشرات  جديدا 
الذاتي،  النقد  آلية  إعمال  في  العالية  بالجرأة 
واملنهجية الواضحة في رصد مكامن الخلل داخل 
الطريق لالنفتاح  الجسم الحزبي وفي رسم معالم 
واستشراف  لتجربة  خالصة  إنه  املواطنني،  على 
اعتماد  الجديد،  الوعي  هذا  مالمح  ومن  لوعي، 
دائرة  توسيع  الحزب،  بناء  في  جديدة  مقاربة 
املجتمع،  مع  العالقة  تجديد  النوعي،  االنخراط 
املواطنني  مع  للتواصل  جديدة  أساليب  إبداع 

وتوسيع املشاركة السياسية ...
بالتجذر  يتعلق  ما  )...في  لشكر:  إدريس  يقول 
القوي في املجتمع، فال حاجة للتذكير بأن التنظيم، 
ال جدوى منه ما لم يكن متجذرا في نسيج املجتمع، 
متواجدين  ومناضلوه  الحزب  أطر  يكن  لم  وما 
للحركات  ومؤطرين  الجمعوية  الواجهات  في 
االجتماعية، وعلى اتصال دائم بالناخبني والسكان 
وعموم املواطنني، في مواقع عملهم وسكناهم ...(. 
بالنسبة  والنضال  االشتغال  موضوع  إن   -
الفكرة  إشاعة  املجتمع،  هو  االشتراكي  لالتحاد 
داخل  الحداثية  الديموقراطية  والقيم  االشتراكية 
املجتمع  في  دائما  يتطلب حضورا  وهذا  املجتمع؛ 
مع  دائما  حضورا  ومؤسساته،  قطاعاته  بمختلف 
جديدة  طريقة  يتطلب  فئاتهم،  بمختلف  املواطنني 
في التفكير، منهجية جديدة في التنظيم، انخراطا 
إنسانيا،  جمعويا،  عمال  ؛  هادفا  وعمال  واعيا 

اقتصاديا واجتماعيا ...
معهم  والتضامن  للمواطنني  االنصات  يتطلب 
مع  املستمر  التواجد  وذاك،  هذا  قبل  ...يتطلب 

املواطنني ال تذكرهم فقط عشية االنتخابات ...
إن االتحاد االشتراكي وعى هذا اإلشكال، من هنا 
يرسم خطاب الكاتب األول الطريق لتجاوز العوائق 
التي تعوق اتصال الحزب باملجتمع، وللتغلب على 
املقاومات الداخلية التي ترفض انفتاح الحزب على 
املواطنني وعلى الجماهير الشعبية، فالحزب الذي 
يتخذ من ذاته موضوعا لالشتغال والنضال محكوم 

عليه بالتآكل الذاتي واالنقراض .

القطع مع التوظيف 
السيء للماضي النضالي

تصالحه  االشتراكي،  االتحاد  إن تقوية صفوف   -
مع ذاته ومع املواطنني ومع املجتمع، تستدعي القطع 
مع التوظيف السيء للماضي النضالي، أي الشرعية 
التاريخية والنضالية، الذي يحمل في طياته إقصاء 
قبليا لألجيال، وهذا يظهر في اللحظة التي يستثمر 
فيها بعض املناضلني إرثهم وأقدميتهم في العالقات 
مع  الجماهيرية  العالقات  وفي  للحزب  الداخلية 
أو  ، صراحة  تسود  التي  اللغة  أن  بمعنى  املجتمع، 
ضمنا، هي أنه كلما أبدى إطار من األطر والكفاءات 
استعداده  االتحادي  املشروع  استقطبها  التي 
لالنخراط في الحزب، يواجه بعبارة ) شد الصف !( 
وهذا إقصاء قبلي، وإنغالق من شأنه أن يقزم الحزب 

.
   إن االتحاد االشتراكي ليس ملكا ألحد وال حقا 
االشتراكي  االتحاد  ....إن  كان  أي  طرف  من  محفظا 
الرؤية  في  والحلم،  الفكرة  في  واملسار،  امليالد  في 
املعارضة  في  واملمارسة،  الفكر  في  والتوجه، 
كل  والحاضر....حزب  املاضي  في  والحكومة، 
االتحادي،  باملشروع  املؤمنني  املغاربة  كل  املغاربة، 
وكل من أراد أن يستعمل هذا التراث الحي الكتساب 

التقديس الشكلي فإنه يعتبر خارج هذا التاريخ...
   إن تراث الحزب هو تراث مشترك لكل األجيال 
الشكلي،  بالتقديس  أو  باألقدمية  يتملك  ال  الحزبية، 
بل بعطاء اليوم وباملساهمة املستمرة في الدفاع عن 

قيم هذا التراث.....

   11ال خوف من االنفتاح
من  الحقيقي  فالخوف  االنفتاح،  من  خوف  ال   -
الجمود واالنغالق ألن الحزب الذي ال ينمي نفسه، 
االنقراض،  ثم  كما وكيفا، محكوم عليه باالنكماش 
فالحزب ال يمكن أن يشتغل باملوروث، حتى ولو كان 
هذا املوروث بشريا، وليبقى هذا املوروث حيا يجب 
أن يستمر في األجيال الالحقة...مناضل األمس ليس 
هو مناضل اليوم وقطعا لن يكون مناضل الغد....

فلم يعد مسموحا ألي حزب أن يؤطر املجتمع وإن 
يشارك في تشكيل املؤسسات إن لم يكن حزبا كبيرا 
مفتوحا، منفتحا، ومستعدا الستقبال كل املواطنني 
الذين يعبرون عن اقتناعه بمبادئه والتزامهم بخطه 

وإرادتهم في الفعل املشترك...
بشكل  يتجدد  أن  يستطيع  ال  الذي  الحزب  إن 
هنا  من  بالفناء،  عليه  محكوم  واسع،  وكيفي  كمي 
وجب زرع دم وروح جديدين في االتحاد االشتراكي 
استقباال  ونعتبره  جدد،  ملناضلني  باستقباله 

لفعاليات جديدة وأفكار جديدة ...
داخل  والفعاليات  الكفاءات  على  االنفتاح  إن 
املجتمع يستدعي قبل كل شيء القطع مع أساليب 
االنغالق ...إن االتحاد االشتراكي ليس بنية منغلقة، 
ليس أجهزة يتربع عليها زعماء احترفوا السياسة، 
مشاع  وحق  مفتوح  بيت  االشتراكي  االتحاد  إن 
لكل املغاربة املؤمنني بقيم الديموقراطية والحداثة 

والعدالة االجتماعية..نحن اليسار....

الحتاد ال�ضرتاكي احل�ضن الأكرب لكل املغاربة

االتحاد االشتراكي 
في الميالد 

والمسار، في 
الفكرة والحلم، 

في الرؤية 
والتوجه، في 

الفكر والممارسة، 
في الماضي 

والحاضر ...حزب 
كل االتحاديات 

واالتحاديين

 حزبنا لم يتردد 
يوما في الدعوة 
إلى توحيد اليسار، 
بل إنه كان مبادرا 
إلى فتح الحوارات، 
وإقامة الجسور 
للتفكير المشترك 
والعمل الجماعي 
من أجل تقارب 
قوى اليسار 
في أفق الحزب 
االشتراكي الكبير

 ال خوف من 
االنفتاح، الخوف 

الحقيقي من 
الجمود واالنغالق، 
ألن الحزب الذي ال 
ينمي نفسه، كما 

وكيفا، محكوم 
عليه باالنكماش ثم 

االنقراض، فالحزب 
ال يمكن أن يشتغل 
بالموروث، حتى ولو 

كان هذا الموروث 
بشريا
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مع  التبخيس  عن خطابات  والترفع  للحزب،  واالجتماعية 
بعث روح األمل والثقة في الشباب املغربي.

أنس  أشغاله  سير  الذي  اللقاء،  هذا  مستهل  في    
أكد  االتحادية،  للشبيبة  الوطني  املكتب  عضو  اليمالحي، 
عبداهلل الصيبري، عضو املكتب السياسي والكاتب العام 
في  تندرج  الوطنية  الندوة  هذه  أن  االتحادية،  للشبيبة 
إطار التحضير الجدي والنوعي للمؤتمر الوطني التاسع 
نوعيا،  وطنيا  مؤتمرا  نريده  الذي  االتحادية  للشبيبة 
يشارك فيه الجميع، خاصة انفتاحه على فعاليات سياسية 
األفكار  تبادل  أجل  من  متخصصة  وأكاديمية  وإعالمية 
التوصل  من  االتحادية  الشبيبة  تتمكن  حتى  والخبرات 
واقعية ومتقدمة ومتنورة وشعبية  نتائج وتوصيات  إلى 
وقضاياه  املغربي  الشباب  وواقع  لحاجيات  تستجيب 

وطموحاته.
موضوع  أن  على  السياق،  ذات  في  الصيبري،  وشدد 
الوقت  في  وراهنيته  أهميته  له  الوطنية  الندوة  هذه 
الحالي باعتبار   أن رهان الرقمنة أصبح أحد التحديات 
اليومية  الحياة  في  محوريا  دورا  تلعب  التي  األساسية 
بصفة  املغربي  والشعب  خاصة  بصفة  املغربي  للشباب 
عامة بحكم أن العالم أصبح قرية صغيرة بفضل التطورات 
التكنولوجية املتسارعة والتحوالت التكنولوجية الحديثة.  
ومن جانبه استعرض الفنان املغربي عبد الكبير الركاكنة 
السينمائية:  التجربة   « حول  باملناسبة  له  مداخلة  في 
التحول  االجتماعي«،   التواصل  مواقع  إلى  الشاشة  من 
والفني  واملسرحي  السينمائي  املشهد  عرفه  الذي  الكبير 
بفعل جائحة كورونا، حيث تحول الجمهور من الحضور 
وأمام  واملسارح  السينمائية  القاعات  داخل  امليداني 
الشاسات الكبرى إلى مجال الرقمنة واألنترنيت، إذ أصبح 
يتابع املنتوجات الفنية عن بعد، بواسطة شبكات التواصل 
االجتماعية واإلنترنت، نفس األمر عرفته بعض املهرجانات 
الصحي،  الحجر  بسبب  ملزمة  كانت  التي  السينمائية 

بتنظيم دوراتها كنسخ إلكترونية عن بعد.
كما تطرق الفنان عبد الكبير الركاكنة إلى ظاهرة بروز 
املستوى  دون  محتويات  يصنعون  الذين  املؤثرين،  بعض 
راجع  وذلك  والتفاعل،  التجاوب  األسف،  مع  تلقى،  لكنها 
واملتلقي، وتوقف  املؤثر  ما بني  متداخلة  أسباب  إلى عدة 
عند ظاهرة املنافسة الشرسة الالمتكافئة ما بني السينما 
تتيح  التي  اإللكترونية  التطبيقات  وبعض  والتلفزة 
متابعة األفالم واملسرحيات داخل البيوت، مبرزا سلبيات 

وإيجابيات الطرفني.
العمق  موقع«  مدير  لغروس  محمد  ألقى  جهته  ومن 
ظاهرة  من  اإلعالمي  املشهد   « حول  مداخلة  املغربي« 
اإلعالم التقليدي إلى ظاهرة اإلعالم االجتماعي«،  التي أكد 
وال  أهميتها،  لها  واخبارية،  إعالمية  وسيلة  كل  أن  فيها 
يمكن أن تلغي وسائل إعالمية أخرى، باعتبار أن الحديث 
سبق أن قال بنهاية التلفزة واملذياع  ومؤخرا القول بنهاية 
األحكام  هذه  أن  تبني  األخير  في  لكن  املكتوبة،  الصحافة 

مجرد تنجيمات وتخمينات غير حقيقية.
اليوم  العالم  أن  الصدد،  هذا  في  لغروس  وأوضح 
النقال  الهاتف  باعتبار  النقال،  الهاتف  في  يسكن  أصبح 
به  وتقضي  شيء  كل  فيه  تجد  أن  يمكن   smartphone
القول  العمق املغربي  كل مآربك، لكن يستدرك مدير موقع 
أن  البد  والجديد  وقته،  في  جديدا  كان  القديم  أن  ويؤكد 
املواكبة  في  يكمن  والسر  املطلوب  إنما  قديما،  يصبح 

والتطور والتجديد.
وأشار كذلك لخاصيات اإلعالم االجتماعي واإللكتروني 
أو  القبول  عبر  ومشاركته،  املتلقي  بتفاعل  يمتاز  الذي 
االنتقاد للمعلومات، عبر التعليقات والتدوينات، ثم سلطة 
متجاوزة  واملعلومات،  األخبار  تنقل  التي  القوية  املباشر 
عموم  إلى  تصل  ان  بإمكانها  والتي  واألدوار،  القاعات 
مشاركة  عن  ناهيك  مباشرة،  وبطريقة  آنها  وفي  املتلقني، 
شبكات التواصل االجتماعي في الحياة العامة عبر الضغط 
الرأي والتعبير، فضال  املقرونة بحرية  والتأثير والتعبئة 
الطرق،  وبشتى  أنواعها  بمختلف  املعلومات  تدفق  عن 

هشتاغ، فيديو، أوديو، رسائل قصيرة ....

وبخصوص مداخلة محمد الرامي مدير موقع  
ورهان  الرقمي  اإلعالم   « حول  بريس«  أنوار   «
إشعاع العمل الشبيبي في ظل الوضع الحالي«، 

سجل من خاللها أنه ال يمكن الحديث عن الشبيبة 

بأن  التذكير  دون  من  الرقمنة،  عصر  وتحديات  االتحادية 
عصر  غمار  دخول  إلى  السباق  كان  االتحادي  الشباب 
الشباب  واالتحاديات  االتحاديني  من  والكثير  الرقمنة 
أبدعوا وتمكنوا من ولوج العالم الرقمي بكل تجلياته منذ 
مع  الرقمي  االنتقال  ضرورة  تبرز  أن  قبل  حتى  سنوات 

جائحة كورونا.
وذكر  الرامي في اإلطار باللقاءات التي احتضنتها هذه 
الكاتب  الحزبية،  القيادة  إشراف  تحت  باألساس  القاعة 
املواقع  من  الكبير  الكم  ثم  لشكر،  إدريس  األستاذ  األول 
اإللكترونية وطنيا جهويا ومحليا والتي أنشأها الشباب 
دخول  مع  إغالقها  يتم  أن  قبل  فيها  واجتهدوا  وأبدعوا 
التواصل  منصات  صفحات  عن  فضال  املالءمة،  إلزامية 
اتحادي  لشباب  تعود  التي  الفيديو  وقنوات  االجتماعي 
املواضيع  كل  ملناقشة  مفتوحة  رقمية  منصات  وتشكل 

اجتماعية ، سياسية وثقافية واقتصادية.
وشدد الرامي على أن الشبيبة االتحادية خبرت الفضاء  
الرقمي وتعاملت معه إن في حياتها االجتماعية الخاصة 
أو في عملها السياسي لتصريف األفكار واملواقف وهناك 

من أبدع في هذا املجال.
من  يمنع  ال  أنه  املتحدث  نفس  أبرز  ذلك  مع  وباملوازاة 
السياسي  للعمل  بالنسبة  الرقمي  الرهان  بأن  اإلقرار 
املشهد  أكبر من مجرد صفحات ومواقع تؤثث  والشبابي 
من دون تأثير حقيقي في تطوير املجتمع واالنخراط الفعال 

في نقاشاته واملساهمة في قراراته. 
التنظيمات  بعض  تنهجه  كما  ليس  الرقمي  الرهان 
أو  سياسي  صراع  وبقدرة  الرقمي  للفضاء  تجييش  من 
ولنا  الكتروني«  ذباب    « إلى  الشباب  يتحول  مصلحي 
في األمثلة على ذلك الكثير من الوقائع عندما يتم تحويل 
النقاش العمومي حول ملف أو مشروع قانون إلى املنصات 
الرأي  وتجييش  ومحتواه  قيمته  من  إلفراغه  االجتماعية 
العام على املسؤول أو الحزب أو املنظمة التي كانت وراءه 
فيبرز هنا خطاب الكراهية والتبخيس والتسفيه بل أحيانا 

التخوين والتكفير.
بكثير  ذلك  من  أكبر  الرقمي  الرهان  أن  الرامي  وأضاف 
التفاهة  أصبحت  التي  الحالية  األوضاع  ظل  في  خاصة 
على  كبير  بشكل  طاغية  شيء  كل  في  التشكيك  وخطاب 
جميع صفحات وقنوات التواصل االجتماعي ومجموعة من 
املواقع املتخصصة في األخبار الزائفة وتحريف املعلومة.

يمكن  كيف  هو  الحالي  الشبيبة  رهان  أن  الرامي  وأكد 
مواجهة هذه املوجة باستثمار الطاقات الشابة خاصة وأن 
األمر يتعلق بحزب خارج من رحم القوات الشعبية ويحمل 
الشباب  ليس  أو  تاريخه  وبصمت  به  مرت  أجيال  رسالة 
االتحادي من يردد في نشيده الحزبي« رسالة جيل لجيل » 
واآلن نحن أمام الجيل الرقمي فكيف سيمكنكم نقل الرسالة 

االتحادية في زمن الرقمنة؟
مدى  تظهر  التي  األرقام  من  عددا  الرامي  واستعرض 

أهمية الرهان الرقمي وصعوبته في الوقت الحالي:
مواقع  مستخدمو  يوميا  يقضيه  الذي  الوقت،  متوسط 
ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  باملغرب،  االجتماعي  التواصل 

بني 16 و64 سنة، حوالي ساعتني و29 دقيقة.
و25  ساعتني  البالغ  العاملي  املتوسط  من  أكثر  وقت   
دقيقة، ذلك وفق ما کشف عنه التقرير الرقمي العاملي لسنة 

.2021
متوسط عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي، 
التي يمتلكها كل مستخدم باملغرب ب 5.5 حسابات، مقابل 
على  املواقع  لهذه  مستخدم  لكل  كمتوسط  حسابات   8.6

املستوى العاملي.
مستخدم  كل  يوميا  يقضيه  الذي  الوقت،  متوسط  يبلغ 
لألنترنت باملغرب لتصفح الصفحات واملواقع عبر الهاتف، 
ثالث ساعات و31 دقيقة يوميا، أي أكثر من املعدل العاملي 

الذي قدر ب 3 ساعات و22 دقيقة.
يصل معدل انتشار األنترنت في املغرب إلى 74.4 باملئة، 
أي أكثر بحوالي 15 في املائة من املتوسط العاملي، الذي 

قدر ب 59.5 باملئة.
هذه األرقام تبني أن الرهان الرقمي في العمل السياسي  

والشبيبي أصبح يفرض نفسه بشكل أكبر وهو ما ورد في 
مداخالت من سبقوني في الحديث. يضيف املتحدث. 

للشباب  كيف  مداخلته:  في  الرامي  محمد  وتساءل 
االتحادي أن يقود قاطرة االنتقال الرقمي مع املحافظة على 
واملعالجة  التحليل  في  وتميزه  االتحادي  الخطاب  هوية 
والتواصل في مواجهة األزيز وعدم السقوط في مستنقعهم؟ 
الحزبية  الهوية  أن  التأكيد  من  البد  املهمة  وإلنجاح  هنا 
بما  السياسي  الحزبي،  الخطاب،  أنواع  الفرز بني  تفرض 
هو  التمييز  هذا   ، واالجتماعي  والثقافي  االقتصادي  فيه 
أمرا ممكنا من خالل  الرقمي  الرهان  الذي سيجعل كسب 
فمن  املستهدفة،  الفئة  بحسب  وتنويعه  املحتوى  صناعة 
دون تخصيص وإبداع في صناعة املحتوى ال يمكن بلوغ 

األهداف ونقل الرسالة من جيل لجيل.
الرهان  كسب  أن  على  الوقت  نفس  في  الرامي  وشدد 
باالنتماء  القناعة  التالية:  العناصر  وجود  يستلزم 
على  القدرة  مع  املعرفي  والرصيد  الفردية  واملهارات 
االستيعاب والتحليل لصناعة محتوى يسهل الترويج له، 
املهارات  من  نوعني  بني  التمييز  يقتضي  الرهان  ولكسب 
الرقمية،  املهارات  األولي:  الشباب؛  يتقنها  أن  يجب  التي 

والثانية مهارات اإلبحار الرقمي .
عملية  وهي  التكنولوجية  باملهارات  تتعلق  فاألولى: 
األصلية  صورتها  في  املعلومات  عرض  وإعادة  تحويل 
)ملفات ورقية، ملفات صوتية، صور…( إلى صيغة رقمية، 
والتي يمكن استخدامها من خالل أنظمة الحاسوب، بطرق 
البيانات  من  كبير  كم  تشغيل  يمكن  وبالتالي  متعددة، 
وتمكني املتصفح من الحصول على كل املعلومات املتعلقة 
بالحزب وشبيبته ومواقفه أّما الثانية فهي تتعلق بالبحث 
والترتيب للبيانات، وتقييم موثوقيتها والتمكن من تقنيات 
اإلبحار في العالم الرقمي لنشر املعلومة واملواقف والدفاع 

عنها.
اإلعالم  علوم  في  الخبير  الدافري  احمد  أكد  جانبه  من 
الفعالية  مسألة   « حول  له  مداخلة  خالل  من  والتواصل، 
انتشار  دائرة  تتسع  أن  يمكن  كيف  الرقمي:  التواصل  في 
املعلومة عبر وسائط اإلعالم الرقمية«، أن التو اصل عملية 
على  مبرزا  بأي خطاب؟  لكن  اإلنسان،  حياة  في  ضرورية 
مع  ويتواصل  نبضه،  ويجس  ذاته  مع  يتواصل  املرء  أن 

محيطه.
مع  تتواصل  الناس  أن  إلى  اإلعالمي  الخبير  وأشار 
الفضاء بنوع من الحرص، وتتواصل مع اآلخرين لكن هنا 
التواصلية  العملية  أن  باعتبار  املشكل،  يحدث  أن  يمكن 
تتم بمرجعيات، وثقافة وفكر وسلوك مختلفني، لذلك يقول 
األكاديمي الدافري من الضروري ضبط العملية التواصلية 

لكي نربح من وراء ذلك.
البد  التواصلية  العملية  تنجح  أن  أجل  من  أنه  وأبرز 
من وجود خطاب، داعيا في نفس الوقت إلى التمييز بني 
االخباري،  الخطاب  التواصلي،  الخطاب  من  أنواع  ثالثة 

والخطاب اإلشهاري، والخطاب الدعائي.
التقاسم،   هو  التوصل  أن  اإلعالمي،  الخبير  وأوضح 
وباإلمكان اإلنسان أن يتقاسم املعرفة والعلم، والحب والود 
كما بإمكانه أن يتقاسم الجهل والخبث والحقد والكراهية... 
لذلك دعا الدافري للتموقف من الخطابات التي تسود في 

العمليات التواصلية لكي يتحقق الربح املنشود.
كما شدد الدافري على أن يكون الخطاب املتعلق بالعملية 
التواصلية خطابا ذا مصداقية وال تشوبه شائبة تنعكس 
سلبا على العملية التواصلية، لذلك من الضروري أن نكون 
األخبار  أن  باعتبار  التواصلية،  خطاباتنا  في  صادقني 
وتحقيق  الحميمية  من  نوع  املتلقي  فيها  يجد  الصادقة 

البطولة ألن الكائن البشري محب لألخبار بغريزته.
اختيار  سبب  أوضحت  قد  الندوة  أرضية  وكانت 
الرقمنة  باتت  لراهنيته وألهميته، حيث  موضوعها، نظرا 
لتنمية  واألساسية  املهمة  واآلليات  األدوات  من  واحدة 
اليوم،  عالم  في  السياسي  التواصل  عملية  وتطوير 
وباعتبار الشبيبة االتحادية منظمة سياسية وقطاع حزبي 
اشتغل واليزال يشتغل مع وألجل الشباب، والرقمنة أداتها 

التنظيمية أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت سابق.

يف إطار التحضير للمؤمتر الوطني التاسع للشبيبة االحتادية،  الندوة الوطنية حول »الشبيبة االحتادية ورهان الرقمنة« 

فعاليات �أكاديمية و�إعالمية وفنية تجمع على 
�أهمية �ضبكات �لتو��ضل �الجتماعي لكن مع �ضرورة 

�لتعاطي بحذر مع تدفق �لمعلومات و�لخطابات 

مكتب �لرباط: عبد �لحق �لريحاني 

»الشبيبة  حول   الوطنية  الندوة  في  مشاركون  أجمع 
التواصل  أهمية شبكات  على  الرقمنة«،  ورهان  االتحادية 
املجتمع،  أفراد  ما بني  التواصلية  العملية  في  االجتماعي 
والخطابات  املعلومات  تدفق  مع  التعاطي  طريق  عن  لكن 
في  االنسياق  وعدم  النقدية  والروح  التعقل  من  بنوع 

االستهالك االعتباطي دون استخدام املنطق والعقل.
كما انتقدت هذه الفعاليات اإلعالمية واألكاديمية والفنية 
الوطنية  الندوة  هذه  في  مداخالت  من خالل  املتخصصة، 
املنبثقة عن  التي نظمتها لجنة اإلعالم والعمل الجمعوي 
للشبيبة  التاسع  الوطني  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة 
التي تطبع شبكات  االتحادية، العبث وامليوعة، والتفاهة، 
وصناع  املؤثرين  بعض  خالل  من  االجتماعي  التواصل 
املعرفة  من  عال  مستوى  على  اليتوفرون  الذين  املحتوى، 
وعلى تكوين أكاديمي يؤهلهم لتمرير خطابات اجتماعية 

أو اقتصادية أوحتى تجارية. 
التي  الوطنية  الندوة  خالل  الفعاليات،  هذه  ونبهت 
للقوات  املركزي لحزب االتحاد االشتراكي  املقر  احتضنها 
الشعبية يوم السبت 25 يونيو 2022، إلى عدم االنسياق 
وراء الصراعات املجانية التي يقودها »الذباب اإللكتروني«  
ضيقة،  سياسوية  ومزايدات  نبيلة  غير  أهداف  أجل  من 
وضرورة نهج خطاب سياسي ذي مصداقية منطلقه الهوية 
الثقافية  املعرفية  ومرجعيته  السياسي  والخط  السياسية 

احمد الدافري:  
جناح العملية 
التواصلية رهني 
مبصداقية 
نوعية اخلطاب 
املسوق رقميا

محمد الرامي: 
الشبيبة االحتادية 
خبرت الفضاء 
الرقمي  وتعاملت 
معه يف حياتها 
االجتماعية وعملها 
السياسي لتصريف 
األفكار واملواقف 

عبد الكبير 
الركاكنة: 
يستعرض التحول 
الرقمي الذي 
عرفته التجربة 
السينمائية 
واملسرحية بفعل 
جائحة كورونا

محمد لغروس:  كل 
وسيلة إعالمية 
وإخبارية، لها 
أهميتها وال  تلغي 
وسائل إعالمية أخرى 
والقول بنهاية هذه أو 
تلك مجرد تنجيمات 
غير حقيقية

شبكات التواصل 
االجتماعي تشارك 
في الحياة العامة 
عبر الضغط والتأثير 
والتعبئة المقرونة 
بحرية الرأي 
والتعبير، فضال عن 
تدفق المعلومات 
بمختلف أنواعها 
وبشتى الطرق، 
هشتاغ، فيديو، 
أوديو، رسائل 
قصيرة....

الهوية الحزبية 
تفرض الفرز بين 
أنواع الخطاب، 
الحزبي، السياسي 
بما فيه االقتصادي 
والثقافي 
واالجتماعي، هذا 
التمييز هو الذي 
سيجعل كسب 
الرهان الرقمي أمرا 
ممكنا من خالل 
صناعة المحتوى 
وتنويعه

عبد �هلل �ل�ضيبري: �لموؤتمر �لوطني �لتا�ضع  لل�ضبيبة �التحادية 
نريده موؤتمر� وطنيا نوعيا منفتحا على �لجميع في تح�ضيره و�إعد�ده

تابع جمهور غفير نوعي مؤخرا  
بفضاء مسرح تازة العليا عرضا 
مسرحيا  بعنوان » ألول مرة » من 
أداء فرقة جمعية  منتدى الشباب 
المغربي للثقافة و التنمية بتازة . 
وتعالج المسرحية التي أخرجها 
نور الدين فرينع آفة اإلدمان 
ونتائجه المدمرة على الصحة 
النفسية والجسدية للمجتمع ككل،  
ولعب أدوارها كل من منصف 
العمري، حفصة بوسلة ، أميمة 
مركة ، وأمينة بوخيمة ، محمد 
لكحل  محمد اعميمر.

  وحول هذه المسرحية  أجرت 
الجريدة لقاء على هامش العرض 
األول  مع مخرج المسرحية 
األستاذ نورالدين فرينع،الذي راكم 
تجربة تمتد ألكثر من 30 عمال 
فنيا، بين المسرح ، والسينما ، 
من خالل إنتاج أشرطة قصيرة 
ووضع سيناريو ألفالم تربوية ، 
فكانت الورقة التالية:

أجرى الحوار: عزيز باكوش

o  o  من هو نور الدين فرينع ؟

n n  ببساطة، تجربة فتية العود، انطلقت سنة 1988  

للكاتب  »األرض«  مسرحية  في  كممثل  مالل  بني  بمدينة 

دور  أحسن  جائزة  بذلك  ونالت  علي،  فاضل  الفلسطيني 
ذكور. في سنة 1993  شاركت في مسرحية »أميرة القلعة 
المحروسة« التي أعدها الشاعر والناقد بوجمعة العوفي، 
وكانت ضمن المسرحيات المشاركة في المهرجان الوطني 
األول للمسرح المدرسي لجمعية تنمية التعاون المدرسي 
وحصلت  على الجائزة الكبرى للمهرجان المنظم في تازة. 
تراجيديا  مسرحية  في  دورا  لعبت   1994 سنة  وبحلول 
محمد  اخ���راج  مسكين  لمحمد   « الخشبي  السيف   «
بلخضير،لتتوالى بعد ذلك  التجارب واألبحاث في المجالين 
السينمائي والمسرحي لتصل إلى أكثر من 30 عمال مسرحيا 

وبضعة أعمال تدخل في مجال اإلنتاج السينمائي .
أن  المسرحي  بالفن   للعالج  يمكن  كيف  بداية،    o  o

يساعد في عالج اإلدمان؟
n n  أستطيع القول إن العالج بالفن بشكل عام ممكن، 
بل قائم الذات. وهو تخصص مستقل يتضمن طرقا إبداعية 
للتعبير من خالل وسائط الفن المرئي واألمثلة هنا كثيرة. 
الفن  له أصول في مجاالت  اإلبداعي كمهنة  بالفن  العالج 
اختالفات  وهناك   . النفسي  العالج  وأساليب  ونظريات 
لقد  دقيق.  نحو  على  تعريفه  في  متعددة  نظر  ووجهات 
ثمة إجماع، أن منهج  التحليل النفسي كان وال يزال أحد 
أقدم أشكال العالج النفسي بالفن. وتجمع كافة المقاربات 
العالج  أن  المجال  والدراسات واألبحاث في هذا  الفكرية 
بالفن اإلبداعي يساعد األطفال والمراهقين على نحو خاص، 
وهنا تكمن رسالتنا  المسرحية، والبالغين على استكشاف 
عواطفهم، وتحسين احترام الذات، وتدبير مشاكل اإلدمان في 
أفق التقليل من التوتر، وتحسين أعراض القلق واالكتئاب. 
وهنا البد من اإلشارة إلى أن المختصين والمعالجين بالفنون 
يشتغلون مع األفراد واألزواج والمجموعات، في مجموعة 
الخاصة  االستشارات  ذلك  في  بما  األماكن،  من  متنوعة 
والمراكز  والسجون  اإلصالحية  ومراكز  والمستشفيات 

العليا وغيرها من المنظمات المجتمعية.«
o  o  صفق الجمهور طويال وتفاعل بحماس مع بعض 

المشاهد. مالفكرة التي تقوم عليها  مسرحية« ألول مرة« ؟
n n  فكرة مسرحية » ألول مرة » خرجت من صلب األفكار 
و األحداث اليومية التي يعيشها مجتمعنا المغربي، وهي 
فكرة ال تنفك تثار في كل مكان حول آفة اإلدمان والتعاطي 
الصحة  على  السلبية  تأثيراته  و  المخدرات،  أشكال  لكل 
النفسية والجسدية لحياة البشر بشكل عام. ونظرا لخطورة 
الوضع باعتبار الفئة المستهدفة بهذا التدمير النفسي هي 
الشباب، مستقبل البلد وأفق انتظاراته، وأحد أهم تحديات 
المجتمع، فقد كانت رغبتي شديدة، كي أترجم هذا الزخم 
الفكري المعيشي إلى عالم الركح في محاولة لتوجيه الوعي 
واسترشاد ذوي النيات الحسنة للمضي قدما، إن لم يكن 
حد  ووضع  حدتها  من  التقليل  فلمجرد  اآلفة،  الستئصال 
لتفاقمها واستشراء سمومها في قلب المجتمع. وهو زخم 
فكري وفني مؤطر بنظرة إخراجية معاصرة تستلهم مكامن 
اإلبداع، رسمت معالمه من كل األفكار الجديدة و المتجددة 
على مستوى اإلخراج. ولكي تكتمل الصورة، تم انتقاء خمس 
شخصيات شبابية من خيرة الموهوبين في المجال الفني، 
يتعلق األمر بفئة يسيطر عليها اليأس و التمرد، ويفتك بها 

الضياع. حيث أن كل شخصية، تتميز بنوع خاص من اإلدمان، 
كما تنفرد بسلوكها الخطير على الفرد و المجتمع، إلشراك 
المتلقي وإجباره على فهم خطورة الظاهرة، ومن تم البدء 
في تدبير األزمة وإيجاد الحلول الممكنة. و أعتقد أن هذا 
العمل بهذا الزخم الدرامي المتصاعد، وهذه الحبكة الفنية 
البالغة التأثير، هي رسالة شديدة المفعول قوية ومؤثرة  

وتندرج في إطار األعمال الفنية التوعوية الهادفة.
o  o  وماذا عن طبيعة االشتغال داخل الفرقة ؟

n n أعتقد أن منتدى الشباب المغربي للثقافة و التنمية 
بتازة جمعية شبابية منظمة فكريا وعمليا، و ال مجال فيها 
للتكاسل و التراخي في أداء الرسالة الفنية المطلوبة. و 
منذ البداية، اشتغلت مع هذه المجموعة التازية الشابة على 
عملين مسرحيين، األول في سنة 2021 تحت عنوان: »حكاية 
بالستيكو« و هو نص مسرحي يعالج آفة التلوث البيئي، 
موجه لألطفال حصل في مهرجان مفاحم الدولي بجرادة 
على الجائزة الكبرى للمهرجان، كما نال جائزة أحسن دور 
الثاني  العمل  أما  الموهوبة حفصة بوسلة.  للفنانة  إناث 
للموسم الحالي 2022 فكان عبارة عن مسرحية للكبار تحت 
عنوان: »أول مرة« حيث أن كل الممثلين و ال الطاقم اإلداري 
و التقني للفرقة يتميز بالجدية و االلتزام في التداريب، لذلك، 
كمخرج لهذا العمل الفني، لم أجد أدنى صعوبة في بلورة 
أتعامل مع  ممثلين موهوبين،  اإلخراجية، ألنني  أفكاري 
ولهم سقف طموح غير محدود وينتظرهم مستقبل واعد 

في مجال االحتراف.
فني  كأفق  المسرح  فن  مع  التعاطي  تقيم  كيف    o  o

وثقافي بإقليم تازة ؟

ومحكوم  محدود،  التعاطي  هذا  أفق  أن  أعتقد    n n

لألعمال  الترويج  بين  تحول  التي   المادية  باإلكراهات 
المسرحية. كذلك غياب تام للممارسين للفعل المسرحي إما 
بسبب بعض سلوكيات الفرق المسرحية، أو نظرا ألن اآلفاق 
المسرحية بمدينة تازة محدودة جدا، إال من بعض الفلتات، 
أو  الوطنية  المهرجانات  في  المشاركات  من خالل بعض 
الدولية. أما بخصوص اإلكراهات الخاصة بمهنة أبي الفنون، 
فأستطيع القول من خالل تجربتي البسيطة و المتواضعة، 
أنني بصدد المحاولة، للعمل على إخراج  بعض األعمال 
الفنية بعيدا عن المألوف في المسرح التازي. الذي أعتقد 
أنه حبس نفسه في المسرح االحتفالي تأليفا و إخراجا مع 
بعض الوجوه دون االنفتاح على باقي المدارس اإلخراجية. و 
هذا ليس عيبا، فالمسرح االحتفالي له باع طويل في المسرح 
العربي، لكني أحاول من خالل تجاربي المسرحية تأليفا و 
إخراجا الخروج عن المسرح االحتفالي من خالل توظيف 
بعض المدارس االخراجية كالتجريب و العبث أو المسرح 
داخل المسرح، الذي من خالله أرسم خطط إخراجية تقارب 

التجارب األوروبية و غيرها من التجارب.
o  o  محاولتك السباحة بعيدا عن المألوف هي مجرد 

رد فعل نقدي أم تجربة بلمسة مغايرة ؟
n n  يمكن القول من خالل تقييم تجربة المسرح بتازة 
من خالل الرواد األوائل، و قد عاشرت معظمهم و خضت 
إن تجارب  أقول:  إلى جانبهم  المسرحية  التجارب  بعض 
الرواد كان لها األثر اإليجابي علي و على باقي جيلي من 
الشباب أو الجيل الذي جاء من بعدي. لكن المشكل األكبر 
الشبابي  الفكر  تعارض  هو  الشباب،  نحن  واجهنا  الذي 

الذي يحاول أن ينبثق من خالل تجارب مسرحية متجددة 
من  مثال،  الدرامي  الحدث  تجربة  االحتفالية،  عن  بعيدة 
خالل األستاذ و الصديق أحمد العشوشي، و بين الفكر 
القديم االحتفالي الذي فرض نفسه تقريبا لمدة نصف قرن 
من خالل  جاء  االختالف  هذا  و  ت��ازة.  بمدينة  الزمن  من 
تواجدنا ببعض المهرجانات سواء الوطنية أو الدولية. 
لنا  سمح  ما  وهذا  العروض  من  لمجموعة  مشاهدتنا  و 
باالنفتاح على تجارب جديدة كالعبث مع حفيظ مغيزو من 
خالل مسرحية »آكلة لحوم البشر« أو من خالل التجريب 
مع أحمد العشوشي من خالل مسرحية »مريض الخيوط  
»  و مسرحية »الزنزانة » مسرحية »حكايا الكراسي«. ما 
أعيبه على بعض الرواد، أنهم داخل فرقهم المسرحية لم 
يفتحوا ورشات في آليات المسرح ليستفيذ منها الشباب. 
لذلك ال أعتقد أن األمر يتعلق بردة فعل بل باقتحام لعالم 

مبتكر وجديد.
o  o  كيف هو اإلبداع  في تجربتك المسرحية اآلن ؟ 

جهد  واختيار أم عصامية ؟
عصامي  بمجهود  إنني  لكم  أق��ول  أن  أستطيع    n n

المسرحية، و  استطعت أن أشق طريقي لصقل موهبتي 
التي ابتدأت منذ 1997 مع مسرحية في الجامعة. و بعدها 
التحقت بفرقة المسرح البلدي، ألجوب معهم مجموعة من 
في  التكوينات  بعض  فيها  خضت  التي  و  المهرجانات 
اإلخراج و التأليف و تصميم الديكور و اإلنارة و غيرها 
من التقنيات. ثم مشاهدتي لعدة عروض مسرحية أجنبية 
و عربية. و هذا رسخ  لدي قناعة و ضع تجربتي للبحث و 
التجريب من خالل كتابة و إخراج مجموعة من المسرحيات 
تعتمد المدرسة اإلخراجية المسرح داخل المسرح نموذجا، 
مع فرقة الرموز لإلبداع المسرحي  »كواليس«  كمسرحية 
بالناظور بعد العودة من مهرجان مسرح الشباب. و كان 
لصديقي الدكتور جميل الحمداوي الفضل الكبير في هذا 
التحول من خالل مناقشتنا في المسرح و من خالل مده 
ثم  األوروبية.  التجارب  و  المسرح  في  الكتب  ببعض  لي 
سنة 2012 بعد عودتي  الطريق إلى الوطن »  مسرحية » 
مباشرة من مهرجان الهيئة العربية الذي نظم في لبنان. و 
كنت مشاركا في فرقة الفوانيس للمسرح بتازة بمسرحية 
»حمار الليل« سنة2011 و في أراضي اللبنانية كان التحول 
الكامل من خالل مشاهدتي لعدة تجارب مسرحية متنوعة من 
كل البلدان العربية التي كان تأثيرها كبيرا علي من خالل 
حسمي في موقفي و اعتمادي على مدارس إخراجية جديدة. 
أما بخصوص سؤال المزاوجة بين السينما و المسرح، أعتقد 
أنهما بالنسبة لي الشقيقان السياميان اللذان ال ينفصالن، 
فما ال أستطيع  إخراجه في المسرح، أخرجه في السينما. و 
لو أن تجربتي السينمائية ال زالت بسيطة  - سيناريو فليم 
قصير »ضياع« و ال ترقى لتجربتي المسرحية، هذه األخيرة 
التي يمكنني توظيفها بشكل جيد في تجربتي السينمائية. 
وهنا البد من اإلشارة إلى أن التطور واالرتقاء  يبقى مرتبطا 
باألساس بالتجارب السابقة، و كل ما يمكن أن يؤثر في 
و  التنوع  مبدأ  ويعزز  المكتسبات  يغني  هذا  و  نفوسنا. 
االختالف كما يسمح بامتالك أدوات ومناهج مبتكرة، وركوب 

تجارب مسرحية جديدة.

للسينما  روتردام  مهرجان  علي  الستار  اسدل 
العربية في دورته 22، وفاز بجائزة أفضل ممثل 
النجم ظافر العابدين عن فيلمه غدوة، فيما نالت 
جائزة أفضل ممثلة الممثلة لبنى أزابال لدورها في 
فيلم بين األمواج ، أما جائزة افضل فيلم طويل ذهبت 
لفيلم الغريب للمخرج أمير فخر الدين، بينما نال 
جائزة أفضل مخرج لفيلم طويل المخرج مانو خليل 
عن فيلمه جيران، فيما نال جائزة أحسن فيلم قصير 

الفيلم اللبناني أصداء للمخرج جوليان قبرصي.
أما جوائز الجمهور فكانت بالترتيب كالتالي، 
فيلم األمواج للمخرج الهادي والد محند في المرتبة 
األولي ، فيلم علي صوتك للمخرج نبيل عيوش في 
الثانية، فيلم بنات عبد الرحمن للمخرج  المرتبة 

زيد أبو حمدان في المرتبة الثالثة.
الناقد  ضمت  الطويل  الفيلم  تحكيم  لجنة 

السينمائي اندرو محسن والممثل شيروان الحاج 
والمنتجة المغربية فاطمة النوالي آزر، أما مسابقة 
لجنة تحكيم الفيلم القصير فكانت مكونة من المنتج 
حسام علوان واإلعالمي حسن ابوالعال والناقدة 

السينمائية هنرييت بولمان.
ومنحت اللجنة تنويه خاص للفيلم السوداني 
الفيلم  وهو  ت��وك،  توك  المصري  والفيلم  الست 
الذي حظى بالمشاركة في العديد من المهرجانات 
السينمائية العالمية من أبرزها عرضه عالميا في 
المهرجان األشهر واألهم »كليرمون فيران«بفرنسا 
في دورته ال 43، ومهرجان«بان أفريكا«في لوس 
وهو  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  أنجلوس 
جوائر  على  للتنافس  المؤهلة  المهرجانات  من 
فيلم  األوسكار،وفاز من خالله على جائزة أفضل 

روائي قصير

عودة الفنانة نجاة الصغيرة إلى الساحة الفنيةالرسام اإلسباني باكو روكا يعرض اعماله بالرباط
افتتح في المركز الثقافي اإلسباني ثيربانتس بالرباط، مساء األربعاء، معرض الشرائط المصورة للرسام 

اإلسباني باكو روكا، تحت عنوان “الذاكرة في مواجهة النسيان”.
ويضم المعرض، الذي تمتد فعالياته إلى غاية الرابع من شتنبر المقبل وافتتح بمناسبة تظاهرة ليلة المتاحف 
واألروقة الفنية التي تنظمها المؤسسة الوطنية للمتاحف، مجموعة متنوعة من األعمال الفنية األكثر تمثيال للرسام 
اإلسباني باكو روكا الذي يعد من كبار الفنانين اإلسبانيين في مجال تأليف ورسم القصص والروايات المصورة.
في  درس  وأوروبا.  إسبانيا  في  المصورة  القصص  رسامي  أبرز  أحد   )1969 )فالنسيا،  روكا  باكو  ويعد 
مدرسة الفنون والتصميم الفائق في فالنسيا، وترتكز أعماله على الصور التوضيحية ومشاركته في حلقات 

النقاش وأوراش العمل.
 ،)2008( )2004(، و”الشوارع الرملية”  )2007(، و”المنارة”  وله العديد من األعمال أشهرها “تجاعيد” 
و”شتاء الرسام” )2010(، و”الرجوع إلى الجنة” )2020(، و”مذكرات رجل يرتدي بيجاما” )2012-2011(، 

و”المنزل” )2012(، وغيرها.

تستعد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة للعودة إلى الساحة الفنية بعد غياب دام سنوات، حسب ما أعلن 
الملحن سامي الحفناوي.  وأكد الحفناوي أنه يستعد للتعاون مع الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة في عدد من 

األغاني، ستعود من خاللها إلى جمهورها مرة أخرى.
وقال الحفناوي  في تصريح صحافي: »لم نحدد حتى اآلن موعدا محددا لطرح األعمال الجديدة، لذا لن 
أستطيع التحدث أو البوح بأي تفاصيل عن التعاون بيني والفنانة القديرة، وعند االستقرار على توقيت ما، 
حينها سأعلن التفاصيل كافة«.  وكانت قد طرحت الفنانة نجاة الصغيرة في العام 2017، أغنية »كل الكالم«، 

التي سجلتها منذ 15 عاما، من كلمات الشاعر الكبير عبدالرحمن األبنودي، والقت نجاحا كبيرا وقتها.
وأشارت نجاة الصغيرة في مداخلة هاتفية مع اإلعالمي عمرو أديب في العام 2021 إلى رغبتها في العودة 
إلى الغناء ولجمهورها . وقالت: »سأقّدم عمال قريبا، لكن األغاني الخاصة بي صعبة، ومجموعة العازفين 

الذين كانوا معي غير موجودين حاليا«. 
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التعاطي مع فن الم�سرح محدود ومحكوم بالإكراهات المادية التي تحول بين الترويج للأعمال الم�سرحية

تنظم  إدارة المهرجان الوطني لفن الروايس 
مسابقة فنية موجهة للروايس الشباب، والتي 
ستعقد على هامش الدورة 10 المزمع تنظيمها 
خالل الفترة الممتدة ما بين 28 إلى 30 يوليوز 
القادم بمدينة الدشيرة الجهادية ، وذلك ألجل 
الروايس  فن  ممارسة  على  الناشئة  تشجيع 
على  فضال   ، األم��ان  بر  إلى  قدما  به  والسير 
 المحافظة على هذا التراث الالمادي العريق .
ووفق بالغ المديرية الجهوية للثقافة و التواصل 
لجهة سوس ماسة ، فإن هذه المسابقة الفنية 
عمرهم  يتجاوز  ال  ال��ذي��ن  للشباب  موجهة 
بأغنية  يشاركوا  أن  بشرط   ، سنة   30 ع��ن 

و  الغناء  أسلوب  على  تنبني  ال��رواي��س  فن 
. اللباس  طريقة  وك���ذا  المستعملة   اآلالت 
المشاركين  المهرجان  إدارة  دع��ت  وق��د  ه��ذا 
،أن  المسابقة  هذه  غمار  في خوض  الراغبين 
يتقدموا بترشيحاتهم بمقر المديرية الجهوية 
يوليوز   6 تاريخ  ،قبل  بأكادير  الثقافة  لوزارة 
المقبل ، ألجل إجراء االنتقاء األولي الذي سيكون 
أن تشمل  ،بشرط  المقدمة  الملفات  بناءا على 
الوثائق المطلوبة ، على أن يخصص للفائزين 
الثالثة األوائل ، جوائز مالية قيمة ، مع برمجة 
مشاركتهم في المنصة الرئيسية للدورة المقبلة .

المخرج المسرحي نور الدين فرينع:

 تتويج الفيلمين المغربيين »بين المواج« و»علي 
�سوتك« بمهرجان روتردام لل�سينما العربية   

كشفت مصادر مطلعة، أن النسخة السابعة 
عشرة من مهرجان تيميتار لهذه السنة، والذي 
تحتضنه عروس الجنوب، والمقرر عقده من 14 
إلى 16 يوليوز المقبل، سيعرف تنظيم سهرتين 
بساحة األمل، وسهرة ثالثة بساحة الوحدة.

نسخة  فإن  المصادر  نفس  إلى  واستنادًا 
للفنانين  حصريا  حضورًا  ستعرف   2022
األجانب  للفنانين  تام  غياب  في  المغاربة، 

ضمن القائمة إلى حدود الساعة.
المهرجان  إدارة  أن  أكدت  المصادر  نفس 
محلية  بأسماء  البرنامج  إغناء  على  عملت 

أمازيغية، وفاء لروح المهرجان “فنانو األمازيغ 
يرحبون بموسيقى العالم”.

إلى  متحدثنا،  حسب  المنظمون،  ويطمح 
السنة  لهذه  المخصصة  الميزانية  تدبير 
االستثنائية، والتي تأتي في ظرفية يطبعها 

تبعات وتداعيات الجائحة.
الفرق  إح��دى  تكريم  ال���دورة،  وستعرف 
الموسيقية المحلية، عبر إنتاج ألبوم غنائي لها 
على نفقة الجمعية المنظمة، وتقديم مسرحية، 

وحفل توقيع كتاب.

مهرجان الرواي�س بمدينة الد�سيرة الجهادية

دورة تيميتار ال 17باأكادير تكتفي بثلث �سهرات وفنانين مغاربة
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجريونيو-يوليوزذوالقعدة-ذوالحجةاأليام

272704:3213:3917:1820:4922:21اإلثنين

282804:3213:3917:1820:4922:21الثالثاء

292904:3313:3917:1820:4922:21األربعاء

303004:3313:3917:1920:4922:21الخميس

010104:3413:4017:1920:4922:21الجمعة

020204:3513:4017:1920:4922:21السبت

030304:3513:4017:1920:4922:20األحد
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مع  التبخيس  عن خطابات  والترفع  للحزب،  واالجتماعية 
بعث روح األمل والثقة في الشباب املغربي.

أنس  أشغاله  سير  الذي  اللقاء،  هذا  مستهل  في    
أكد  االتحادية،  للشبيبة  الوطني  املكتب  عضو  اليمالحي، 
عبداهلل الصيبري، عضو املكتب السياسي والكاتب العام 
في  تندرج  الوطنية  الندوة  هذه  أن  االتحادية،  للشبيبة 
إطار التحضير الجدي والنوعي للمؤتمر الوطني التاسع 
نوعيا،  وطنيا  مؤتمرا  نريده  الذي  االتحادية  للشبيبة 
يشارك فيه الجميع، خاصة انفتاحه على فعاليات سياسية 
األفكار  تبادل  أجل  من  متخصصة  وأكاديمية  وإعالمية 
التوصل  من  االتحادية  الشبيبة  تتمكن  حتى  والخبرات 
واقعية ومتقدمة ومتنورة وشعبية  نتائج وتوصيات  إلى 
وقضاياه  املغربي  الشباب  وواقع  لحاجيات  تستجيب 

وطموحاته.
موضوع  أن  على  السياق،  ذات  في  الصيبري،  وشدد 
الوقت  في  وراهنيته  أهميته  له  الوطنية  الندوة  هذه 
الحالي باعتبار   أن رهان الرقمنة أصبح أحد التحديات 
اليومية  الحياة  في  محوريا  دورا  تلعب  التي  األساسية 
بصفة  املغربي  والشعب  خاصة  بصفة  املغربي  للشباب 
عامة بحكم أن العالم أصبح قرية صغيرة بفضل التطورات 
التكنولوجية املتسارعة والتحوالت التكنولوجية الحديثة.  
ومن جانبه استعرض الفنان املغربي عبد الكبير الركاكنة 
السينمائية:  التجربة   « حول  باملناسبة  له  مداخلة  في 
التحول  االجتماعي«،   التواصل  مواقع  إلى  الشاشة  من 
والفني  واملسرحي  السينمائي  املشهد  عرفه  الذي  الكبير 
بفعل جائحة كورونا، حيث تحول الجمهور من الحضور 
وأمام  واملسارح  السينمائية  القاعات  داخل  امليداني 
الشاسات الكبرى إلى مجال الرقمنة واألنترنيت، إذ أصبح 
يتابع املنتوجات الفنية عن بعد، بواسطة شبكات التواصل 
االجتماعية واإلنترنت، نفس األمر عرفته بعض املهرجانات 
الصحي،  الحجر  بسبب  ملزمة  كانت  التي  السينمائية 

بتنظيم دوراتها كنسخ إلكترونية عن بعد.
كما تطرق الفنان عبد الكبير الركاكنة إلى ظاهرة بروز 
املستوى  دون  محتويات  يصنعون  الذين  املؤثرين،  بعض 
راجع  وذلك  والتفاعل،  التجاوب  األسف،  مع  تلقى،  لكنها 
واملتلقي، وتوقف  املؤثر  ما بني  متداخلة  أسباب  إلى عدة 
عند ظاهرة املنافسة الشرسة الالمتكافئة ما بني السينما 
تتيح  التي  اإللكترونية  التطبيقات  وبعض  والتلفزة 
متابعة األفالم واملسرحيات داخل البيوت، مبرزا سلبيات 

وإيجابيات الطرفني.
العمق  موقع«  مدير  لغروس  محمد  ألقى  جهته  ومن 
ظاهرة  من  اإلعالمي  املشهد   « حول  مداخلة  املغربي« 
اإلعالم التقليدي إلى ظاهرة اإلعالم االجتماعي«،  التي أكد 
وال  أهميتها،  لها  واخبارية،  إعالمية  وسيلة  كل  أن  فيها 
يمكن أن تلغي وسائل إعالمية أخرى، باعتبار أن الحديث 
سبق أن قال بنهاية التلفزة واملذياع  ومؤخرا القول بنهاية 
األحكام  هذه  أن  تبني  األخير  في  لكن  املكتوبة،  الصحافة 

مجرد تنجيمات وتخمينات غير حقيقية.
اليوم  العالم  أن  الصدد،  هذا  في  لغروس  وأوضح 
النقال  الهاتف  باعتبار  النقال،  الهاتف  في  يسكن  أصبح 
به  وتقضي  شيء  كل  فيه  تجد  أن  يمكن   smartphone
القول  العمق املغربي  كل مآربك، لكن يستدرك مدير موقع 
أن  البد  والجديد  وقته،  في  جديدا  كان  القديم  أن  ويؤكد 
املواكبة  في  يكمن  والسر  املطلوب  إنما  قديما،  يصبح 

والتطور والتجديد.
وأشار كذلك لخاصيات اإلعالم االجتماعي واإللكتروني 
أو  القبول  عبر  ومشاركته،  املتلقي  بتفاعل  يمتاز  الذي 
االنتقاد للمعلومات، عبر التعليقات والتدوينات، ثم سلطة 
متجاوزة  واملعلومات،  األخبار  تنقل  التي  القوية  املباشر 
عموم  إلى  تصل  ان  بإمكانها  والتي  واألدوار،  القاعات 
مشاركة  عن  ناهيك  مباشرة،  وبطريقة  آنها  وفي  املتلقني، 
شبكات التواصل االجتماعي في الحياة العامة عبر الضغط 
الرأي والتعبير، فضال  املقرونة بحرية  والتأثير والتعبئة 
الطرق،  وبشتى  أنواعها  بمختلف  املعلومات  تدفق  عن 

هشتاغ، فيديو، أوديو، رسائل قصيرة ....

وبخصوص مداخلة محمد الرامي مدير موقع  
ورهان  الرقمي  اإلعالم   « حول  بريس«  أنوار   «
إشعاع العمل الشبيبي في ظل الوضع الحالي«، 

سجل من خاللها أنه ال يمكن الحديث عن الشبيبة 

بأن  التذكير  دون  من  الرقمنة،  عصر  وتحديات  االتحادية 
عصر  غمار  دخول  إلى  السباق  كان  االتحادي  الشباب 
الشباب  واالتحاديات  االتحاديني  من  والكثير  الرقمنة 
أبدعوا وتمكنوا من ولوج العالم الرقمي بكل تجلياته منذ 
مع  الرقمي  االنتقال  ضرورة  تبرز  أن  قبل  حتى  سنوات 

جائحة كورونا.
وذكر  الرامي في اإلطار باللقاءات التي احتضنتها هذه 
الكاتب  الحزبية،  القيادة  إشراف  تحت  باألساس  القاعة 
املواقع  من  الكبير  الكم  ثم  لشكر،  إدريس  األستاذ  األول 
اإللكترونية وطنيا جهويا ومحليا والتي أنشأها الشباب 
دخول  مع  إغالقها  يتم  أن  قبل  فيها  واجتهدوا  وأبدعوا 
التواصل  منصات  صفحات  عن  فضال  املالءمة،  إلزامية 
اتحادي  لشباب  تعود  التي  الفيديو  وقنوات  االجتماعي 
املواضيع  كل  ملناقشة  مفتوحة  رقمية  منصات  وتشكل 

اجتماعية ، سياسية وثقافية واقتصادية.
وشدد الرامي على أن الشبيبة االتحادية خبرت الفضاء  
الرقمي وتعاملت معه إن في حياتها االجتماعية الخاصة 
أو في عملها السياسي لتصريف األفكار واملواقف وهناك 

من أبدع في هذا املجال.
من  يمنع  ال  أنه  املتحدث  نفس  أبرز  ذلك  مع  وباملوازاة 
السياسي  للعمل  بالنسبة  الرقمي  الرهان  بأن  اإلقرار 
املشهد  أكبر من مجرد صفحات ومواقع تؤثث  والشبابي 
من دون تأثير حقيقي في تطوير املجتمع واالنخراط الفعال 

في نقاشاته واملساهمة في قراراته. 
التنظيمات  بعض  تنهجه  كما  ليس  الرقمي  الرهان 
أو  سياسي  صراع  وبقدرة  الرقمي  للفضاء  تجييش  من 
ولنا  الكتروني«  ذباب    « إلى  الشباب  يتحول  مصلحي 
في األمثلة على ذلك الكثير من الوقائع عندما يتم تحويل 
النقاش العمومي حول ملف أو مشروع قانون إلى املنصات 
الرأي  وتجييش  ومحتواه  قيمته  من  إلفراغه  االجتماعية 
العام على املسؤول أو الحزب أو املنظمة التي كانت وراءه 
فيبرز هنا خطاب الكراهية والتبخيس والتسفيه بل أحيانا 

التخوين والتكفير.
بكثير  ذلك  من  أكبر  الرقمي  الرهان  أن  الرامي  وأضاف 
التفاهة  أصبحت  التي  الحالية  األوضاع  ظل  في  خاصة 
على  كبير  بشكل  طاغية  شيء  كل  في  التشكيك  وخطاب 
جميع صفحات وقنوات التواصل االجتماعي ومجموعة من 
املواقع املتخصصة في األخبار الزائفة وتحريف املعلومة.

يمكن  كيف  هو  الحالي  الشبيبة  رهان  أن  الرامي  وأكد 
مواجهة هذه املوجة باستثمار الطاقات الشابة خاصة وأن 
األمر يتعلق بحزب خارج من رحم القوات الشعبية ويحمل 
الشباب  ليس  أو  تاريخه  وبصمت  به  مرت  أجيال  رسالة 
االتحادي من يردد في نشيده الحزبي« رسالة جيل لجيل » 
واآلن نحن أمام الجيل الرقمي فكيف سيمكنكم نقل الرسالة 

االتحادية في زمن الرقمنة؟
مدى  تظهر  التي  األرقام  من  عددا  الرامي  واستعرض 

أهمية الرهان الرقمي وصعوبته في الوقت الحالي:
مواقع  مستخدمو  يوميا  يقضيه  الذي  الوقت،  متوسط 
ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  باملغرب،  االجتماعي  التواصل 

بني 16 و64 سنة، حوالي ساعتني و29 دقيقة.
و25  ساعتني  البالغ  العاملي  املتوسط  من  أكثر  وقت   
دقيقة، ذلك وفق ما کشف عنه التقرير الرقمي العاملي لسنة 

.2021
متوسط عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي، 
التي يمتلكها كل مستخدم باملغرب ب 5.5 حسابات، مقابل 
على  املواقع  لهذه  مستخدم  لكل  كمتوسط  حسابات   8.6

املستوى العاملي.
مستخدم  كل  يوميا  يقضيه  الذي  الوقت،  متوسط  يبلغ 
لألنترنت باملغرب لتصفح الصفحات واملواقع عبر الهاتف، 
ثالث ساعات و31 دقيقة يوميا، أي أكثر من املعدل العاملي 

الذي قدر ب 3 ساعات و22 دقيقة.
يصل معدل انتشار األنترنت في املغرب إلى 74.4 باملئة، 
أي أكثر بحوالي 15 في املائة من املتوسط العاملي، الذي 

قدر ب 59.5 باملئة.
هذه األرقام تبني أن الرهان الرقمي في العمل السياسي  

والشبيبي أصبح يفرض نفسه بشكل أكبر وهو ما ورد في 
مداخالت من سبقوني في الحديث. يضيف املتحدث. 

للشباب  كيف  مداخلته:  في  الرامي  محمد  وتساءل 
االتحادي أن يقود قاطرة االنتقال الرقمي مع املحافظة على 
واملعالجة  التحليل  في  وتميزه  االتحادي  الخطاب  هوية 
والتواصل في مواجهة األزيز وعدم السقوط في مستنقعهم؟ 
الحزبية  الهوية  أن  التأكيد  من  البد  املهمة  وإلنجاح  هنا 
بما  السياسي  الحزبي،  الخطاب،  أنواع  الفرز بني  تفرض 
هو  التمييز  هذا   ، واالجتماعي  والثقافي  االقتصادي  فيه 
أمرا ممكنا من خالل  الرقمي  الرهان  الذي سيجعل كسب 
فمن  املستهدفة،  الفئة  بحسب  وتنويعه  املحتوى  صناعة 
دون تخصيص وإبداع في صناعة املحتوى ال يمكن بلوغ 

األهداف ونقل الرسالة من جيل لجيل.
الرهان  كسب  أن  على  الوقت  نفس  في  الرامي  وشدد 
باالنتماء  القناعة  التالية:  العناصر  وجود  يستلزم 
على  القدرة  مع  املعرفي  والرصيد  الفردية  واملهارات 
االستيعاب والتحليل لصناعة محتوى يسهل الترويج له، 
املهارات  من  نوعني  بني  التمييز  يقتضي  الرهان  ولكسب 
الرقمية،  املهارات  األولي:  الشباب؛  يتقنها  أن  يجب  التي 

والثانية مهارات اإلبحار الرقمي .
عملية  وهي  التكنولوجية  باملهارات  تتعلق  فاألولى: 
األصلية  صورتها  في  املعلومات  عرض  وإعادة  تحويل 
)ملفات ورقية، ملفات صوتية، صور…( إلى صيغة رقمية، 
والتي يمكن استخدامها من خالل أنظمة الحاسوب، بطرق 
البيانات  من  كبير  كم  تشغيل  يمكن  وبالتالي  متعددة، 
وتمكني املتصفح من الحصول على كل املعلومات املتعلقة 
بالحزب وشبيبته ومواقفه أّما الثانية فهي تتعلق بالبحث 
والترتيب للبيانات، وتقييم موثوقيتها والتمكن من تقنيات 
اإلبحار في العالم الرقمي لنشر املعلومة واملواقف والدفاع 

عنها.
اإلعالم  علوم  في  الخبير  الدافري  احمد  أكد  جانبه  من 
الفعالية  مسألة   « حول  له  مداخلة  خالل  من  والتواصل، 
انتشار  دائرة  تتسع  أن  يمكن  كيف  الرقمي:  التواصل  في 
املعلومة عبر وسائط اإلعالم الرقمية«، أن التو اصل عملية 
على  مبرزا  بأي خطاب؟  لكن  اإلنسان،  حياة  في  ضرورية 
مع  ويتواصل  نبضه،  ويجس  ذاته  مع  يتواصل  املرء  أن 

محيطه.
مع  تتواصل  الناس  أن  إلى  اإلعالمي  الخبير  وأشار 
الفضاء بنوع من الحرص، وتتواصل مع اآلخرين لكن هنا 
التواصلية  العملية  أن  باعتبار  املشكل،  يحدث  أن  يمكن 
تتم بمرجعيات، وثقافة وفكر وسلوك مختلفني، لذلك يقول 
األكاديمي الدافري من الضروري ضبط العملية التواصلية 

لكي نربح من وراء ذلك.
البد  التواصلية  العملية  تنجح  أن  أجل  من  أنه  وأبرز 
من وجود خطاب، داعيا في نفس الوقت إلى التمييز بني 
االخباري،  الخطاب  التواصلي،  الخطاب  من  أنواع  ثالثة 

والخطاب اإلشهاري، والخطاب الدعائي.
التقاسم،   هو  التوصل  أن  اإلعالمي،  الخبير  وأوضح 
وباإلمكان اإلنسان أن يتقاسم املعرفة والعلم، والحب والود 
كما بإمكانه أن يتقاسم الجهل والخبث والحقد والكراهية... 
لذلك دعا الدافري للتموقف من الخطابات التي تسود في 

العمليات التواصلية لكي يتحقق الربح املنشود.
كما شدد الدافري على أن يكون الخطاب املتعلق بالعملية 
التواصلية خطابا ذا مصداقية وال تشوبه شائبة تنعكس 
سلبا على العملية التواصلية، لذلك من الضروري أن نكون 
األخبار  أن  باعتبار  التواصلية،  خطاباتنا  في  صادقني 
وتحقيق  الحميمية  من  نوع  املتلقي  فيها  يجد  الصادقة 

البطولة ألن الكائن البشري محب لألخبار بغريزته.
اختيار  سبب  أوضحت  قد  الندوة  أرضية  وكانت 
الرقمنة  باتت  لراهنيته وألهميته، حيث  موضوعها، نظرا 
لتنمية  واألساسية  املهمة  واآلليات  األدوات  من  واحدة 
اليوم،  عالم  في  السياسي  التواصل  عملية  وتطوير 
وباعتبار الشبيبة االتحادية منظمة سياسية وقطاع حزبي 
اشتغل واليزال يشتغل مع وألجل الشباب، والرقمنة أداتها 

التنظيمية أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت سابق.

يف إطار التحضير للمؤمتر الوطني التاسع للشبيبة االحتادية،  الندوة الوطنية حول »الشبيبة االحتادية ورهان الرقمنة« 

فعاليات �أكاديمية و�إعالمية وفنية تجمع على 
�أهمية �ضبكات �لتو��ضل �الجتماعي لكن مع �ضرورة 

�لتعاطي بحذر مع تدفق �لمعلومات و�لخطابات 

مكتب �لرباط: عبد �لحق �لريحاني 

»الشبيبة  حول   الوطنية  الندوة  في  مشاركون  أجمع 
التواصل  أهمية شبكات  على  الرقمنة«،  ورهان  االتحادية 
املجتمع،  أفراد  ما بني  التواصلية  العملية  في  االجتماعي 
والخطابات  املعلومات  تدفق  مع  التعاطي  طريق  عن  لكن 
في  االنسياق  وعدم  النقدية  والروح  التعقل  من  بنوع 

االستهالك االعتباطي دون استخدام املنطق والعقل.
كما انتقدت هذه الفعاليات اإلعالمية واألكاديمية والفنية 
الوطنية  الندوة  هذه  في  مداخالت  من خالل  املتخصصة، 
املنبثقة عن  التي نظمتها لجنة اإلعالم والعمل الجمعوي 
للشبيبة  التاسع  الوطني  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة 
التي تطبع شبكات  االتحادية، العبث وامليوعة، والتفاهة، 
وصناع  املؤثرين  بعض  خالل  من  االجتماعي  التواصل 
املعرفة  من  عال  مستوى  على  اليتوفرون  الذين  املحتوى، 
وعلى تكوين أكاديمي يؤهلهم لتمرير خطابات اجتماعية 

أو اقتصادية أوحتى تجارية. 
التي  الوطنية  الندوة  خالل  الفعاليات،  هذه  ونبهت 
للقوات  املركزي لحزب االتحاد االشتراكي  املقر  احتضنها 
الشعبية يوم السبت 25 يونيو 2022، إلى عدم االنسياق 
وراء الصراعات املجانية التي يقودها »الذباب اإللكتروني«  
ضيقة،  سياسوية  ومزايدات  نبيلة  غير  أهداف  أجل  من 
وضرورة نهج خطاب سياسي ذي مصداقية منطلقه الهوية 
الثقافية  املعرفية  ومرجعيته  السياسي  والخط  السياسية 

احمد الدافري:  
جناح العملية 
التواصلية رهني 
مبصداقية 
نوعية اخلطاب 
املسوق رقميا

محمد الرامي: 
الشبيبة االحتادية 
خبرت الفضاء 
الرقمي  وتعاملت 
معه يف حياتها 
االجتماعية وعملها 
السياسي لتصريف 
األفكار واملواقف 

عبد الكبير 
الركاكنة: 
يستعرض التحول 
الرقمي الذي 
عرفته التجربة 
السينمائية 
واملسرحية بفعل 
جائحة كورونا

محمد لغروس:  كل 
وسيلة إعالمية 
وإخبارية، لها 
أهميتها وال  تلغي 
وسائل إعالمية أخرى 
والقول بنهاية هذه أو 
تلك مجرد تنجيمات 
غير حقيقية

شبكات التواصل 
االجتماعي تشارك 
في الحياة العامة 
عبر الضغط والتأثير 
والتعبئة المقرونة 
بحرية الرأي 
والتعبير، فضال عن 
تدفق المعلومات 
بمختلف أنواعها 
وبشتى الطرق، 
هشتاغ، فيديو، 
أوديو، رسائل 
قصيرة....

الهوية الحزبية 
تفرض الفرز بين 
أنواع الخطاب، 
الحزبي، السياسي 
بما فيه االقتصادي 
والثقافي 
واالجتماعي، هذا 
التمييز هو الذي 
سيجعل كسب 
الرهان الرقمي أمرا 
ممكنا من خالل 
صناعة المحتوى 
وتنويعه

عبد �هلل �ل�ضيبري: �لموؤتمر �لوطني �لتا�ضع  لل�ضبيبة �التحادية 
نريده موؤتمر� وطنيا نوعيا منفتحا على �لجميع في تح�ضيره و�إعد�ده
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أخبار

n االتحا د االشتراكي
 ـ وكاالت

الناظور  بإقليم  محلية  مصادر  أفادت 
اقتحام  عملية  أنه وفي مستجدات حصيلة 
السياج الحديدي على مستوى اإلقليم، فقد 
 ،2022 يونيو   25 السبت  يوم  عشية  تم 
صفوف  بني  وفاة  حاالت  خمس  تسجيل 
اإلصابات  مضاعفات  جراء  املقتحمني، 
لترتفع  منها،  يعانون  كانوا  التي  البليغة 

بذلك حصيلة الوفيات إلى 23 شخصا.
رهن  يبقى  أنه  ذاتها  املصادر  وأضافت 
املراقبة الطبية حاليا عنصر واحد من أفراد 
القوات العمومية و18 من املقتحمني، ونفت 

أية  تسجيل  قطعي،  بشكل  املصادر،  نفس 
حالة وفاة لدى أفراد القوات العمومية.

الناظور  إلقليم  املحلية  السلطات  وكانت 
غير  املهاجرين  من  مجموعة  أن  أفادت 
إفريقيا  بلدان  من  املنحدرين  القانونيني 
جنوب الصحراء، أقدمت صباح يوم الجمعة، 
على عملية اقتحام ملدينة مليلية املحتلة من 
الحديدي بني  السياج  خالل محاولة تسلق 
وأوضح  املحتلة.  واملدينة  الناظور  مدينتي 
القوات  تدخل  وأثناء  أنه،  ذاته  املصدر 
العمومية إلحباط هذه العملية، التي عرفت 
استعمال املقتحمني ألساليب جد عنيفة، تم 
140 من أفراد هذه القوات  إصابة  تسجيل 
 5 بينهم  من  الخطورة،  متفاوتة  بجروح 
إصابة  تعداد  جرى  فيما  خطيرة،  إصابات 

إصابة   13 بينهم  من  املقتحمني،  من   76
من  بعضهم  وسقوط  تدافعهم  جراء  بليغة، 
املحلية  السلطات  وأضافت  السياج.  أعلى 
أنه تم نقل كافة املصابني، سواء في صفوف 
املقتحمني،  بني  من  أو  العمومية  القوات 
صوب مستشفى الحساني بمدينة الناظور 
واملركز االستشفائي الجامعي بمدينة وجدة 

لتلقي اإلسعافات والعالجات الالزمة.
رئيس  اعتبر  األحداث  وتعليقا على هذه 
أنه  سانشيز  بيدرو  اإلسبانية  الحكومة 
»إذا كان ثمة مسؤول عن كل ما حدث على 
الحدود، فهي املافيات التي تتاجر بالبشر«.

بالتنسيق  املغربي عمل  »الدرك  أن  وذكر 
هذا  لصد  )اإلسبانية(  األمن  قوات  مع 

الهجوم العنيف الذي شهدناه«.

n عماد عادل

في  الدولي  النقد  املغرب وصندوق  دخل 
املراحل األولى من التفاوض من أجل إطالق 
ضد  وقائي  كإجراء  للسيولة  جديد  خط 
الصدمات الخارجية، ومن ضمنها التضخم 

املستورد.
املركزي  البنك  والي  عنه  كشف  ما  ذلك 
ندوة  آخر  في  الجواهري  اللطيف  عبد 
صحفية أجراها األسبوع املاضي، كما أكده 
في ما بعد ممثل صندوق النقد الدولي في 
إن  قال  الذي  كارداريلي،  روبرتو  املغرب 
سيولة  خط  على  للحصول  يسعى  املغرب 

ائتماني مرن.
الدولي  النقد  وقال رئيس بعثة صندوق 
هناك  إن  كارداريلي،  روبرتو  املغرب،  في 
مناقشات مع اململكة لتوفير خط سيولة مرن 
جديد. وأشار املسؤول في تصريح صحفي، 
املاضي، على هامش مؤتمر نظم  الخميس 
النقد  وصندوق  املغرب  بنك  بني  بالشراكة 
إلى  الدولي،  النقد  ومجلة صندوق  الدولي 
الخط  هذا  بشأن  اتفاق  إلى  »التوصل  أن 
التي  الشروط  من  العديد  استيفاء  يتطلب 

تسهل توفره.
خط  توفير  إن  كارداريلي  روبرتو  وقال 
رهينا  يظل   )PLL( والوقاية  السيولة 
اقتصادي متني،  بالتوفر على إطار ماكرو- 
مضيفا أن خط السيولة الجديد املرن الذي 
يطمح إليه املغرب يدعو إلى إطار اقتصادي 
كلي »قوي للغاية«. في حالة املغرب، الخط 

املطلوب ال يتضمن أي شرط.
2020 قد استخدم  وكان املغرب في عام 
أتاحه  الذي  والوقاية  السيولة  بالفعل خط 
له صندوق النقد الدولي، والذي بلغ حوالي 
االنعكاسات  ملواجهة  دوالر،  مليارات   3
االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيد 19-.

وزارة  عن  صدر  إحصائي  تقرير  ويفيد 
الدين  إجمالي  أن  واملالية،  االقتصاد 
خالل  بلغ  للمغرب  العمومي  الخارجي 
مليار دوالر   40.8 يقرب من  ما   2021 عام 

درهم،  مليار   378.5 يعادل  ما  أي  أمريكي 
الخارجي  الدين  منسوب  بذلك  ليرتفع 
بحوالي  الوبائية  األزمة  بداية  منذ  للبالد 
عليه  كان  ما  مع  مقارنة  دوالر،  مليار   5.3
وإن  مليار دوالر(   35.5(  ،2019 نهاية  في 
مع  مقارنة  طفيف  بشكل  انخفض  قد  كان 
دوالر(.. مليار   42(  2020 خالل   مستواه 
للمملكة  الخارجية  املديونية  وتفاقمت 
األخيرة،  السنوات  خالل  متسارع  بشكل 
إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 
ليأخذ   2016 سنة  دوالر  مليار   30.9
قفز  حيث  آخر،  تلو  عاما  تصاعديا  منحى 
مليار   34 إلى  2017 و2018  خالل سنتي 
إلى  ليصل   2019 سنة  ارتفع  ثم  دوالر، 
درهم  ليقفز ب7 ماليير  دوالر،  35.5 مليار 
سنة 2020 متجاوزا عتبة 42 مليار دوالر 
ليستقر   2021 في  قليال  يتراجع  أن  قبل 

الدين  يكون  هكذا  دوالر.  مليار   40.8 عند 
الخارجي للبالد قد قفز في ظرف 5 سنوات، 
وهي  دوالر  مليار   5.2 بـ   2017 منذ  أي 
الخارجية. املديونية  عرفتها  وتيرة   أعلى 

وعند متم سنة 2021، أصبح الدين الخارجي 
للمملكة يمثل 32 باملائة من الناتج الداخلي 
قبلها. سنة  باملائة   34.5 مقابل   الخام 
الخارجي  الدين  ببنية  يتعلق  ما  وفي 
املانحة  الدولية  املؤسسات  فإن  العمومي، 
دائني  من  مجموعة  أول  تشكل  أصبحت 
املغرب بحصة تبلغ 49.3 باملائة من مجموع 
الدائنون  يليها  العمومي،  الخارجي  الدين 
من السوق املالي الدولي واألبناك التجارية 
بـ 28.5 باملائة، ثم دول االتحاد األوربي في 
باملائة،   15.3 بحصة  الثنائي،  الدين  إطار 
من  العربية  الدول  حصة  تتعدى  ال  بينما 

ديون املغرب الخارجية 2.7 باملائة.

وفاة 23 من المهاجرين خالل محاولة اقتحام السياج 
الحدودي مع مليلية المحتلة

اإ�صابة 140 من القوات العمومية املغربية، 
من بينهم 5 اإ�صابات خطرية، واإ�صابة 76 
من املقتحمني، من بينهم 13 اإ�صابة بليغة

مفاو�صات بني املغرب و�صندوق النقد الدويل 
من اأجل فتح خط جديد لل�صيولة والوقاية 

الحكومة تسعى الستعماله في مواجهة الصدمات 
الخارجية ومن ضمنها التضخم المستورد

في المؤتمر 13 للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان

غايل : نلتزم مع القوى الدميقراطية احلية بتحقيق 
جمتمع الكرامة واحلرية وامل�صاواة والعدالة االجتماعية

وقفة احتجاجية للمراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين 
يف يوليوز ودعوة الوزارة الو�صية اإىل اال�صتجابة ملطالبها

n مصطفى اإلدريسي

للجمعية  املسيرة  األجهزة  بانتخاب 
)اللجنة اإلدارية  املغربية لحقوق اإلنسان: 
املكتب  و)أعضاء  عضوا(   95 من  املكونة 
ينتخبون  عضوا   23 من  املكون  املركزي 
أمس  تمكنت  قد  الجمعية  تكون  الرئيس(، 
عشر  الثالث  الوطني  املؤتمر  إنهاء  من 
املقام باملركب الدولي ببوزنيقة، طيلة أيام 

24، 25 و26يونيو2022.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية املغربية 
لحقوق االنسان، أمام املؤتمر بأن »الحركة 
الحقوقية تنتظر التنفيذ الكامل لتوصيات 
هيئة اإلنصاف واملصالحة، نظرا ألن أغلب 
هذه التوصيات لم تفعل؛ ومن ضمنها ملفات 
ومجهولي  القسري  االختطاف  ضحايا 
العديد  في  الحقيقة  عن  والكشف  املصير 
والعلني  الرسمي  واالعتذار  امللفات  من 
واالنضمام  اإلعدام  عقوبة  وإلغاء  للدولة 
واإلصالحات  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
التربوية  الفعلية، واإلصالحات  السياسية 
الذاكرة،  القضاء، وحفظ  وضمان استقالل 
اإلفالت  لعدم  وطنية  استراتيجية  ووضع 
وغيرها،  األمنية…  والحكامة  العقاب  من 
جبر  ملفات  من  العديد  أن  على  ناهيك 
واليزال  بالكامل،  بعد  تسو  لم  الضرر 
نضالهم  يواصلون  الضحايا  من  البعض 

من أجل تسوية أوضاعهم ».

»بخصوص  الجمعية:  رئيس  وأضاف 
انصرام  فرغم  الدستورية  اإلصالحات 
حولي 11 سنة على إقرار الدستور الحالي، 
التي وقفت عندها  التحفظات  وبالرغم من 
الحركة الحقوقية، فإن الكثير من الحقوق 
يقع  ال  فيه  عليها  املنصوص  والحريات 
لم  املقتضيات  من  ومجموعة  احترامها، 
املطلوب،  بالشكل  وتنزلها  أجرأتها  تتم 
التنظيمية  القوانني  الرغم من صدور  على 
سبيل  على  الشأن  هو  بها،كما  الخاصة 
املثال بالنسبة للقانون التنظيمي الخاص 
األمازيغية  للغة  الرسمي  الطابع  بتفعيل 

واملجلس الوطني للثقافة واللغات....«.
»تسليع  املغربية  الجمعية  وانتقدت 
واملس  التقاعد،  نظام  ومراجعة  الخدمات، 
الحوار  وتجميد  اإلضراب  في  بالحق 
مضمونه  من  إفراغه  أو  االجتماعي 
التعاقدي وتحريراألسعار، مما سهل عملية 
أهم  في  وخصوصا  الصاروخية  الزيادات 
السلع اليومية )البنزين – الزيت – االلبان 
التدابير  لهذه  كان  وما  ومشتقاتها...(...؛ 
أن  إال  العاملية،  األزمة  ظل  في  املعتمدة، 
تفضي إلى نتائج تمييزية، السّيما بالنسبة 

لألشخاص األكثر تهميشا ».
حقوق  »أوضاع  أن  املتدخل  وأكد 
على  صارخة  تراجعات  عرفت  اإلنسان 
من  يتضح  ما  وهو  املستويات،  جميع 
تهم  التي  املؤشرات،  من  العديد  خالل 
ومستوى  والتعبير،  الصحافة  حرية 

وعلى  القانون،  واحترام  العدالة  جودة 
وأيضا  والشفافية،  الحكامة  صعيد 
بالنسبة ملجموعة من الحقوق االقتصادية 
وحقوق  والبيئية  والثقافية  واالجتماعية 
بنظام  العمل  استمر  املقابل  وفي  الفئات؛ 
التفاوتات  تعميق  واالمتياز، وجرى  الريع 
وتوسيع  االجتماعية،  الطبقات  بني 

التمايزات املجالية«.
جانب  إلى  التزامها،  الجمعية  وأكدت 
كافة القوى الديمقراطية الحية في البالد، 
حقوق  إقرار  أجل  من  النضال  بمتابعة 
للتجزئة،  القابلة  وغير  املتالزمة  اإلنسان 
انتهاكات  ضحايا  كافة  مع  والوقوف 
إلى  الدؤوب  والسعي  االنسان،  حقوق 
تحقيق مجتمع الكرامة والحرية واملساواة 
املواطنني  مجتمع  االجتماعية،  والعدالة 
التمتع  في  املتساوين  األحرار  واملواطنات 
بكافة الحقوق اإلنسانية بدون أدنى تمييز.
يقول  األزمات،  هذه  لكل  باإلضافة 
بؤر  من  مجموعة  انبثاق  نالحظ  غالي،  
العنصرية  الخطابات  وانتعاش  التوتر، 
املختلف،  اآلخر  كراهية  على  تتغذى  التي 

ومعاداة األجانب واملهاجرين.
تحقيق  فتح  إلى  الجمعية  ودعت 
شيرين  الصحفية  مقتل  في  دولي  جنائي 
النتائج  إعالن  في  واإلسراع  عاقلة،  أبو 
واالستنتاجات، ومحاسبة الجناة، وضمان 
املساءلة املناسبة عن كل حالة وفاة وإصابة 

خطيرة تسببت فيها.

n م.اإلدريسي

للمراكز  القطاعي  التنسيق  مجلس  قرر 
ومركز  والتكوين  التربية  ملهن  الجهوية 
التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين 
احتجاجية  وقفة  تنظيم  التعليم  مفتشي 
ممركزة بالرباط خالل شهر يوليوز 2022 
اختبارات  خالل  حمراء  شارة  وحمل 
عن  تعبيرًا  املجزوءات  على  التصديق 
من  املراكز  ألساتذة  العميق  االستياء 
ودعوة  املؤسسات  لهذه  الحالي  الوضع 
الفورية  االستجابة  إلى  الوصية  الوزارة 

للمطالب املشروعة .
وندد مجلس التنسيق الوطني القطاعي 
والتكوين  التربية  ملهن  الجهوية  للمراكز 
ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز 
توصلت  بيان  في  التعليم،  مفتشي  تكوين 
الجريدة بنسخة منه، بأسلوب صم اآلذان 
النقابة  دعوات  تجاه  الوزارة  تنهجه  الذي 
جاد  حوار  لفتح  العالي  للتعليم  الوطنية 
ومسؤول حول منظومة التكوين، واعتبرت 
بينًا  مساسًا  الحوار  لباب  الوزارة  سد 
بالحريات النقابية وتأكيدًا لزيف شعاراتها 
في  والتشارك  التشاور  إعمال  بخصوص 

مقاربة قضايا منظومة التربية والتكوين.
واستغربت إقصاء مراكز التكوين بكافة 
في  بمسؤولياتها  االضطالع  من  مكوناتها 
االرتقاء بمنظومة التكوين واعتبر االتفاق 
أخرى  حلقة  مؤخرًا  عنه  املعلن  الثالثي 
وأنه  الوصية  الوزارة  تخبط  مسلسل  في 

اجترار ملا هو قائم ألكثر من خمس سنوات 
في الوقت الذي كان يلزم إجراء قطيعة مع 
املرصود  الفشل  إلى  أدت  التي  املقاربات 

على أكثر من مستوى.  
املركزية  املصالح  باستمرار  وندد 
ومصالحها  الوطنية  التربية  لوزارة 
القانون  مقتضيات  تهميش  الخارجية 
والتعامل  املراكز  إحداث  ومرسوم   01.00
املراكز كمؤسسات يقتصر دورها على  مع 
التدبير  مستنكرا  املناولة؛  مهام  إنجاز 
االرتجالي والتعاطي العشوائي مع الشأن 
مركزية  لجان  عبر  للمراكز  البيداغوجي 
البرامج  وضع  غريب  بشكل  لها  موكول 
التوصيفات  جميع  وإعداد  املسالك  لكل 
وصياغة جميع املصوغات ضدًا على ما هو 
متعارف عليه وطنيًا ودوليًا في شأن إقرار 

أنظمة الدراسة والتقويم.
ملهن  الجهوية  املراكز  بإلحاق  وطالبت 
التربية والتكوين بالجامعات انسجامًا مع 
إلصالح  االستراتيجية  الرؤية  في  جاء  ما 
التعليم في إطار توحيد مؤسسات التعليم 
دفتر  الباكلوريا؛وإرساء  بعد  العالي 
للضوابط البيداغوجية لكل املسالك باملراكز 
للقانون  تطبيقًا  املراكز  هياكل  عن  منبثق 
وتوقيف  املراكز  إحداث  ومرسوم   01.00
العبث بمنظومة التكوين من طرف اللجان 
؛  متعددة  غطاءات  تحت  املحدثة  املركزية 
املؤسساتية  الوضعية  في  النظر  وإعادة 
والتخطيط  التوجيه  ملركزي  املتجاوزة 
التربوي وتكوين مفتشي التعليم بالتشاور 
عبر  املؤسسات  بهذه  العاملني  مع  الفعلي 

هياكلها التمثيلية وبالتفاعل اإليجابي مع 
املقدمة في هذا اإلطار؛ وسحب  املقترحات 
كل القرارات الوزارية السالبة لالستقاللية 
للمراكز،  والبيداغوجية  واملالية  اإلدارية 
والجهوية  املركزية  املراسالت  وجميع 
للتبعية  واقع  فرض  إلى  ترمي  التي 
بداًل  التحكم  فكرة  تؤطره  البيروقراطية 
بني  الالزمني  والتكامل  التنسيق  من 
والتعجيل  العمومية؛  املرافق  مختلف 
مباراة  من  املتبقية  النتائج  عن  باإلعالن 
العالي  التعليم  أستاذ  إطار  في  التوظيف 
وإجراء   2021 شتنبر  دورة  عن  مساعد 
 2021 دجنبر  بدورة  الخاصة  املباراة 
املعلن عنها، وتسوية وضعية ما تبقى من 
دكاترة املراكز؛ وتسوية الوضعية اإلدارية 
للمكلفني بالتدريس باملراكز إلى غاية سنة 
املباريات  في  الناجحني  وإعفاء   2019
من  بتمكينهم  التدريب  سنتي  من  األخيرة 
التعليم  أستاذ  إطار  في  املباشر  الترسيم 
العالي مساعد بالنسبة ملن أمضوا سنتني 
باملراكز  بالتدريس  التكليف  من  أكثر  أو 
الجهوية؛ وفتح تحقيق في ريع التكليفات 
والتعيينات باملراكز الذي تفاقم بشكل الفت 
مؤخرًا مع حصر تغطية الخصاص باملراكز 
أساتذة  توظيف  مباريات  عن  اإلعالن  في 
التعليم العالي املساعدين وحركة انتقالية 
سنويًا؛  املراكز  إلى  املبرزين  لألساتذة 
واالجتماعية  الصحية  الحاالت  وإنصاف 
املتضررة من الحركة االنتقالية بني املراكز 
األقدمية  واحتساب  السابقة؛  املواسم  عن 

املكتسبة قبل تغيير اإلطار.

رئي�س احلكومة االإ�صبانية يحمل م�صوؤولية 
االقتحام لـ »املافيات التي تتاجر بالب�صر«

املغاربة يدفعون 217 مليون درهم لت�صيري وزارة ال�صياحة 
تصرف على السيارات والتنقالت واألنترنيت والحراسة    

n عماد.ع 

بينما تدعي الحكومة أنها ال تتوفر على 
لها  تسمح  التي  الكافية  املالية  الهوامش 
تلهب  التي  األساسية  املواد  أسعار  بدعم 
وعلى  أشهر،  عدة  منذ  املواطنني  جيوب 
الغذائية،  واملنتجات  املحروقات  رأسها 
على  بسخاء  تصرف  املقابل  في  نجدها 
رفاهية وزرائها في تنقالتهم واستقباالتهم 

وسفرياتهم... 
ميزانية  على  سريعة  إطاللة  وتكفي 
التسيير املرصودة لوزارة واحدة، هي وزارة 
واالقتصاد  التقليدية  السياحة والصناعة 
ليفهم  كنموذج،  والتضامني  االجتماعي 

درهم  مليار   70 تذهب  أين  املغاربة 
خانة  تحت  كنفقات  العام  هذا  املخصصة 
السلع والخدمات املوجهة لإلدارة املغربية، 
حيث إن هذه الوزارة الصغيرة باملقارنة مع 
وزارات أخرى ترصد لها ميزانيات ضخمة، 
املالي  القانون  برسم  العام  هذا  استفادت 
من 14 مليون درهم كاعتمادات لتعويضات 
التنقل وتغيير  اإلقامة داخل اململكة، ومن 
حظيرة  على  كنفقات  درهم  مليون   1.3
ملصاريف  تحتاج  التي  الوزارة  سيارات 
الصيانة واإلصالح وشراء الوقود والزيوت 
وأداء الفينييت ومصاريف التأمني.. بينما 
تكلف مصاريف الحراسة واألمن والتنظيف 
 ،  !!  (   ( درهم  مليون   35.5 عن  يقل  ماال 
بل إن مجرد االشتراك في خدمة األنترنيت 

رصد له مبلغ 1.7 مليون درهم، كما أن هذه 
مليون   90 ل  بحاجة  الصغيرة،  الوزارة 
مسمى  تحت  بسيطة  خدمة  في  سنتيم 
حصلت  كما  والطبع(،  االبتكار  )مصاريف 
الوزارة على اعتمادات بقيمة 1.88 مليون 
درهم من أجل التعاقد مع مكاتب الدراسات 
الوزارة ستستهلك  العامة، كما أن ميزانية 
60 مليون سنتيم في مصاريفها على الطبع 
خانات  فقط  هذه    .. واإلعالنات  واإلشهار 
العام ما  ستبتلع هذا  »مصاريف صغيرة« 
ال  رقم  وهو  درهم،  مليون   217 عن  يقل  ال 
الكبرى  الوزارات  مع  باملقارنة  يعني شيئا 
ماليير  تسييرها  نفقات  في  تبتلع  التي 

الدراهم املقتطعة من جيوب املغاربة... 

بن�سيخة يتاأ�سف لهزيمة الدفاع 
الجديدي والركراكي �سعيد

تأسف عبد الحق بنشيخة، مدرب الدفاع الحسني الجديدي، في 
الندوة الصحفية التي أعقبت هزيمة فريقه أمام الوداد الرياضي 
البيضاوي بهدفين لواحد، لتعثر فريقه من جديد، حيث صرح بأن 
فريقه قدم شوطا أول مثاليا، وكاد يقتل اللقاء لو تحلى مهاجموه 
بالرزانة أمام مرمى الخصم، إذ كاد الفريق يسجل أهدافا أخرى.

 وأضاف المدرب الجديدي أنه لعب اليوم أمام بطل إفريقيا، 
والذي يتوفر على ترسانة بشرية مهمة، الشيء الذي خلق الفارق 
خالل الشوط الثاني، لكون خيار  التغييرات لم يكن متوازنا بين 

الفريقين .
كما أوضح صرح بنشيخة أن العبيه قدموا عرضا جيدا وعذبوا 
العبي الوداد الرياضي البيضاوي، مردفا أن الحافز سيكون أقوى 

في اللقاءات المتبقية لتأمين البقاء ضمن قسم الصفوة.
أما وليد الركراكي، مدرب الوداد، والذي احتفل بطريقته الخاصة، 
بعد الفوز على الدفاع الجديدي، فقد عبر عن فرحته بقرب التتويج 
باللقب، شاكرا الجماهير الغفيرة والمميزة التي تحفز فريقه دائما 
نقطة  اآلن  تفصله  فريقه  أن  العروض، مضيفا  أقوى  تقديم  على 
واحدة عن اللقب، كما شكر العبيه وكل مكونات الفريق األحمر على 

القتالية لتقديم النتائج اإليجابية للجماهير الودادية.
س العلوي

لجنة الأخالقيات تعاقب 
الناهيري والتكناوتي

قررت لجنة األخالقيات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم إيقاف محمد الناهيري، الظهير األيمن لفريق الرجاء الرياضي، 
والحارس الدولي رضى التكناوتي، حارس مرمى الوداد الرياضي 
لمباراة واحدة أيضا، فضال عن غرامة مالية بقيمة 30 ألف درهم 

للطرفين.
وكان الناهيري قد أدلى بتصريحات خلقت جدال كبيرا، حيث  
وصف شباب المحمدية بالفريق الصغير، أعقبها بتدوينة مستفزة 

قبيل مواجهة أولمبيك آسفي.
أما التكناوتي فقد قام بسب الذات اإللهية في مقطع فيديو ضجت 

به مواقع التواصل االجتماعي.
وعاقبت اللجنة الجامعية كذلك هشام آيت منا، رئيس الشركة 
50 ألف درهم، على  الرياضية لشباب المحمدية، بغرامة قدرها 

خلفية وصفه للناهيري بـ”العاهيري«.
وشهدت مباريات الدوري االحترافي في الىونة األخيرة كثيرا 
من االنفالت والظاهر المشينة، األمر الذي يقتضي التعامل معها 

بكثير من الحزم والصرامة. 

الرباط تحت�سن البطولة 
الوطنية للمواي طاي

بوكسينغ،  الكيك  لرياضات  المغربية  الملكية  الجامعة  تنظم 
البطولة  نهائيات  المماثلة  والرياضات  الصافات  طاي،  المواي 
الوطنية للمواي طاي لفئتي الشبان والشابات، وذلك يومي 2 و3 
الرياضي األمير موالي  المقبل بالقاعة المغطاة للمركب  يوليوز 

عبد اهلل بالرباط.
وذكر بالغ للجامعة أن هذه المنافسة الوطنية، المنظمة بتعاون 
مع عصبة الوسط، ستعرف مشاركة كل الالعبين والالعبات المؤهلين 
عن المرحلتين اإلقصائيتين المنظمتين بكل من مدينتي مراكش 
والقنيطرة والمحتلين للرتب األولى والثانية والثالثة ضمن األوزان 

المتبارى فيها.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة التقنية الوطنية ستعمل مباشرة 
بعد البطولة الوطنية على استدعاء الالعبين والالعبات المتوجين 
خاللها للدخول في معسكر تدريبي مغلق، وذلك بغية انتقاء عناصر 
الفريق الوطني التي ستشارك في بطولة العالم للمواي طاي المقررة 

بماليزيا من 9 إلى 22 غشت المقبل.

تجمع تدريبي للمنتخب
الوطني لكرة الماء

يدخل المنتخب المغربي لكرة الماء في معسكر تدريبي، وذلك 
في الفترة ما بين 8 و22 غشت المقبل بمدينة الدار البيضاء.

وأفاد بالغ للجامعة الملكية المغربية للسباحة أن هذا المعسكر 
التدريبي يدخل في إطار استعدادات النخبة الوطنية للمشاركة في 
البطولة العربية لكرة الماء، المقررة من 25 إلى 28 غشت بتونس.
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إبراهيم العماري

من  فقط  واحدة  نقطة  بعد  على  الرياضي  الوداد  فريق  بات 
تتويجه رسميا بلقب الدوري االحترافي، عقب فوزه على

التي  المباراة  في  لواحد،  بهدفين  الجديدي  الدفاع  ضيفه 
الخامس،  محمد  مركب  أرضية  على  السبت  مساء  جمعتهما، 

برسم الدورة 28 من الدوري.
جمعة،  مسعود  الكيني  بهدف  تخلفه  األحمر  الفريق  وحول 
في الدقيقة السادسة، إلى انتصار ثمين بهدفي غي مبينزا )د 
4+45(، معززا تصدره لترتيب الهدافين، حيث رفع حصيلته إلى 
15 هدفا، وأمين فرحان )د 79(، الذي أحسن استغالل ارتباك 

خط الدفاع الجديدي.
وتجمد رصيد الفريق الجديدي عند النقطة 32، والتي يحتل 
بها الرتبة العاشرة، فيما عزز الوداد صدارته لترتيب البطولة 
الذي  نقط  الست  فارق  بالتالي عن  نقطة، محافظا   62 برصيد 
يفصله عن غريمه الرجاء، العائد بانتصار من ملعب أدرار على 

حسنية أكادير )3 – 2(.
أنهى النسور الجولة األولى متقدمين بهدف محسن متولي 
في الدقيقة 34 من ضربة جزاء، أعلن عنها الحكم داكي الرداد 
بعد العودة إلى تقنية الفيديو، قبل أن يدرك الفريق السوسي 

التعادل بنفس الطريقة، في الدقيقة 62، بواسطة يوسف مهري.
وأصر الفريق األخضر، الذي قاده من دكة االحتياط الثنائي 
بوشعيب المباركي، المدرب المساعد، والمدير التقني البلجيكي 
باتريك دو ويلد، عقب االنفصال عن المدرب الطاوسي ومساعده 
األول البكاري، على العودة بالثالث نقط، حيث تمكن في الدقيقة 
المهاجم  77 من توقيع هدف التقدم عبر محمد زريدة، ثم عزز 

الواعد سفيان بنجديدة النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 85.
وفي الوقت الذي كانت فيه األمور تسير نحو النهاية، أعلن 
الحكم الرداد، بعد العودة إلى الفار، عن ضربة جزاء، انبرى لها 

مهري، مقلصا الفارق إلى هدف واحد.
وبهذا االنتصار، زكى الرجاء ترتبه الثانية بمجموع 56 نقطة، 
اتحاد  مع  مناصفة   12 المركز  في  السوسي  الفريق  ظل  فيما 

طنجة، برصيد 31 نقطة.
 )1  – االيجابي)1  التعادل  حسم  ببرشد،  البلدي  وبالملعب 
المواجهة التي جمعت بين اليوسفية وجاره الشباب السالمي.
وأنهى الفريق الحريزي الشوط متقدما بهدف المدافع يوسف 
شينة في الدقيقة 28، علما بأن الزوار أهدروا ضربة جزاء، قبل 
أن يدركوا التعادل خالل الدقيقة 55 بواسطة الالعب مصطفى 

السهد عن طريق ضربة جزاء.
وبهذه النتيجة، ضمن الشباب السالمي بقاءه في القسم األول 

بوصوله للنقطة 35 في المرتبة التاسعة، في حين تعقدت مهمة 
26، والتي تضعه في  للنقطة  يوسفية برشيد ببلوغ حصيلته 

المركز ما قبل األخير.
وعاد اتحاد طنجة بخفي حنين من ملعب المسيرة بآسفي، بعدما 
تجرع مرارة الهزيمة على يد أولمبيك آسفي بثالثة أهداف لواحد.
وبعد أنهى الشوط األول متعادال بهدف لمثله، تمكن أولمبيك 
آسفي من إنهاء المباراة لصالحه بـ 3 – 1، تناوب عليها عبد 
الغفور مهري )د 32(، وجبريل أوتارا ) د 54 ض ج(، وعلي عشا 
)د 6+90(، فيما كان الهدف الطنجاوي عبر يوسف بنعلي )د 7(.

وشهدت المباراة إشهار الحكم الورقة الحمراء في وجه العب 
إتحاد طنجة حاتم الوهابي )د 85(.

وعقب هذه النتيجة، ارتقى أولمبيك آسفي إلى المركز الثامن 
في الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما ظل اتحاد طنجة في المركز 

12 برصيد 31 نقطة.
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نقطة واحدة تف�سل الوداد عن اللقب 
واأولمبيك اآ�سفي يوؤلم اتحاد طنجة

الجديدي،  والدفاع  البيضاوي  الوداد  مباراة  عرفت 
بمركب  السبت  أمس  أول  أطوارها مساء  دارت  والتي 
28 من  الدورة  البيضاء، برسم  بالدار  الخامس  محمد 
البطولة االحترافية، فوضى تنظيمية تمثلت في وقوع 
المغطاة بين جماهير حول أحقية  بالمنصة  شجارات 
الجلوس في المقاعد، حيث عمت الفوضى وتطورت إلى 

تشابك باأليدي للحصول على مقعد.
ولم يتمكن عدد من الجماهير من الجلوس رغم توفرهم 
على تذاكر تتضمن أرقام المقاعد، لكون هذه األخيرة تم 

احتاللها من طرف أشخاص آخرين، حيث بقي الوضع 
على حاله رغم االستنجاد برجال األمن الخاص والشرطة .

ولم تقتصر الفوضى على الشجار بين الجماهير حول 
المقاعد، بل امتدت إلى منصة الصحافة والتي عرفت 
هجوما جماهيريا وتم احتاللها بالكامل، مما أرغم بعض 
الزمالء الصحافيين على مغادرتها النعدام شروط العمل 
الشيء الذي جعل ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم يأخد صورا تظهر حالة الفوضى بمنصة الصحافة، 
ما يهدد فريق الوداد الرياضي البيضاوي بعقوبات بسبب 

سوء التنظيم .
ومن جهة أخرى عرفت المدرجات الخاصة بجماهير 
الدفاع الحسني الجديدي أعمال شغب، بعدما بدأ مناصروه 
في رشق جماهير الوداد بالشهب النارية والقارورات، 
مما جعل رجال الشرطة يتدخلون، حيث اعتقلوا بعض 
القوات  صفوف  في  إصابات  سجلت  كما  المشاغبين، 
األمن  رجال  تدخل  ولوال  الجماهير،  العمومية وبعض 

في الوقت المناسب لتطورت األمور إلى األسوأ. 
سعيد العلوي

مبينزا يقرب الوداد من اللقب                                                                                    تصوير مومن

أعادت إلى األذهان واقعة طرد آالف املغاربة سنة 1975

تفا�سيل محنة ت�سعة �سحافيين مغاربة باأر�ض الجزائر
إ - العماري

لم يصدق تسعة صحافيين مغاربة، وهم يطأون أرضية 
مطار وهران الجزائري، في السادسة والنصف من مساء 
محمد  مطار  من  انطلقت  طويلة،  رحلة  بعد  األربعاء، 
الخامس في السابعة صباحا مرورا بتونس بسبب غلق 
األجواء الجزائرية في وجه الطائرات المغربية، أنهم 
سيفقدون صفتهم اإلعالمية ويتحولون إلى جواسيس، 
بعد أن حظرت السلطات الجزائرية دخولهم إلى أراضيها، 
»خوفا على وحدة الوطن«، وحفاظا على السير العادي 
لبطولة ألعاب البحر األبيض المتوسط، التي تستضيفها 
المدينة الجزائرية إلى غاية 06 يوليوز المقبل، حسب 

ادعاءاتها. 
مشاركة  لتغطية  كبيرا،  حماسهم  كــان  أن  فبعد 
الرياضة الوطنية في هذا االستحقاق المتوسطي، خاب 
العلم،  بيومية  الصحافي  بنتابت،  هشام  الزمالء  أمل 
وإدريس دحاني من موقع هبة بريس، ومحمد العدالني، 
المصور الصحافي بجريدة األحداث المغربية، وسارة 
حياني من يومية »لومتان« وأمين مرجون من أسبوعية 
 snrt« المنتخب« الرياضية، وأمين أوباها من موقع«
أم«  أف  »مدينا  إذاعة  من  الرحموني  وعادل   »news
»لوبنيون«، فضال عن  والمصطفى ياسين من يومية 
حمزة اشتيوي عن موقع »هيسبريس«، الذي سبق له 
مع األسف أن استضاف حفيظ الدراجي، معلق قنوات 
»بين سبور« قبل أن يصفه رفقة زمالئه في تدوينة له 

ب«عمالء« المخابرات المغربية.
 هؤالء الصحافيون التسعة وجدوا أنفسهم عالقين 
أزيد من 24 ساعة بمطار وهران، قبل أن يتم ترحيلهم 

صوب تونس، في مشهد ال إنساني أعاد إلى األذهان 
واقعة طرد آالف المغاربة من الجزائري يوم عيد األضحى 

من سنة 1975.
وفي اتصال هاتفي بالزميل محمد العدالني، أكد أن 
نفسية سيئة  أوضاعا  عاش  المغربي  اإلعالمي  الوفد 
الجلوس  منا  »طلب  حيث  الجزائري،  بالمطار  للغاية 
بمكان محاذي لمخفر أمني بالمطار، وبقينا هناك حوالي 
ست ساعات، بعدما اعتقدنا أن األمر لن يكلف سوى 
دقائق معدودة إلنهاء بعض اإلجراءات، كما قيل لنا في 

البداية«، مضيفا أن مسؤولي المطار، وبعدما فضحهم 
الزي الرياضي الوطني، الذي كنا نرتديه، على غرار كامل 
الوفد المغربي، اضطروا تحت تكاثر أسئلة باقي الوفود 
المشاركة التي كانت تتقاطر على المطار، حول سبب 
دولية،  أبعادا  يأخذ  األمر  بدأ  وبعدما  االحتجاز،  هذا 
حشرونا في قاعة تفتقد ألدنى الشروط، والتي قيل لنا 
فيه  افتقدنا  احتجاز،  مكان  إلى  لتتحول   ،VIP إنها  
مقدمتها جوازات سفرنا  اآلدمية، وفي  الشروط  أدنى 

التي سحبت منا.«

وأضاف العدالني أن الزمالء فقدوا االتصال بالعالم 
الخارجي، اللهم أحد الزمالء الذي كان يتوفر على خط 
اتصال دولي، حيث اتصل باللجنة الوطنية األولمبية، 
التي » أخبرتنا أنها أخذت علما بما وقع وأنها تباشر 
اتصاالتها مع اللجنة المنظمة والمصالح  الديبلوماسية 
من  تتمكن  »لم  المطاف  نهاية  في  لكنها  المغربية«، 
إدخالنا، ألن السلطات الجزائرية كانت مخططة لألمر، 
حيث مكنت جميع أعضاء الوفد المغربي من االعتماد 
يلزم  ما  بكل  قامت  أنها  رغم  اإلعالم،  رجال  باستثناء 

في هذا الشأن.«
وأشار الزميل العدالني إلى أن الوفد اإلعالمي المغربي 
عاش وضعا نفسانيا رهيبا بمطار الجزائر، ولمدة 24 
ساعة كاملة، خاصة بالنسبة للزمالء الذي يعانون من 
بعض األمراض، حيث تضاعفت محنتهم، وامتدت إلى 
أسرهم، التي فقدوا االتصال معها، وارتفع هامش الخوف 

لدى الطرفين. 
وأوضح الزميل العدالني أن مسؤولي المطار أغلقوا 
كل سبل الحوار، ليتخذوا في الساعة الخامسة من مساء 
يوم الجمعة قرار إعادتهم إلى تونس، وأخبروهم بضرورة 
إخالء المطار، عبر طائرة ستقلهم في الدقيقة الثالثين بعد 
منتصف الليل، صوب تونس، التي وصلوها في الرابعة 
استقبالهم  في  ووجدوا  الجمعة،  من صباح  والنصف 
أعضاء من السفارة المغربية، قبل أن يخصص لهم األستاذ 
حسن طارق سفير المملكة  المغربية بتونسي استقباال، 

أعاد لهم بعضا من آدمتيهم التي فقدوها بالجزائر.
وختم الزميل هذا التصريح على نبره ساخرة كعادته، 
حيث قال » إنه بعد هذه المحنة اكتشف أنه رأفت الهجان، 

لكن ببشرة سوداء«.

فوضى وشغب بمدرجات مركب محمد الخامس

الدورة 28 من الدوري االحترايف

الغرباء يحتلون منصة الصحافة                           تصوير مومن

الزمالء الصحافيون عند استقبالهم من طرف األستاذ حسن طارق، سفير المغرب بتونس
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امللكية  للجامعة  رئيسا  لقجع،  فوزي  انتخاب  أعيد 
ألربع سنوات،  تمتد  ثالثة  لوالية  القدم،  لكرة  املغربية 
وذلك خالل الجمع العام االنتخابي الذي عقدته الجامعة 
يوم الجمعة، في مركب محمد السادس لكرة القدم في 

املعمورة بسال، والذي استغرق ساعة واحدة فقط.
لقجع،  فوزي  الوحيد  املرشح  انتخاب الئحة،  وجاء 
باإلجماع من قبل املندوبني الحاضرين في أشغال هذا 

الجمع العام.
وضمت الئحة لقجع،التي حظيت بثقة الجمع العام، 
جودار  ومحمد  أول،  كنائب  الحجوي  حمزة  من  كال 
التيمومي،  ومحمد  الناصيري،  وسعيد  ثاني،  كنائب 
بودربالة،  وعزيز  أجف،  ومولود  األيوبي،  وأبوبكر 

وخليل الرويسي، ومحمد بودريقة كأعضاء.
عن  ممثلني  حضره  الذي  الجمع  هذا  خالل  وتم 
التربية  ووزارة  القدم،  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 
الوطنية والتعليم األولي والرياضة، واللجنة الوطنية 
األوملبية املغربية، التصويت باإلجماع على التقريرين 
التعديالت،  من  مجموعة  على  عالوة  واملالي،  األدبي 
التي همت على الخصوص النظام األساسي للجامعة 

والغرفة الوطنية لفض النزاعات ومدونة التأديب.
وفي مستهل هذا الجمع ألقى لقجع كلمة أعرب من 
خاللها عن ارتياحه لإلنجازات التي حققتها الجامعة 

في مسلسل تطوير املمارسة الكروية في املغرب.
وقال في هذا الصدد إنه »صعب الحديث عن العمل 
املتواصل سواء بالجامعة أو مكتبها املديري، وال يمكن 
تلخيصه في قرارات أو اجتماعات، وهو عمل متواصل 

يقتضي التدخل باستمرار لتطوير مسار كرة القدم«.

مستوى  على  استثنائية  سنة  في  »نحن  وأضاف 
النتائج، سواء فيما يتعلق بالنتائج الخاصة باألندية 
كأس  منافسات  في  تواليا  الثانية  للمرة  املشاركة  أو 
قامت  التي  الجبارة  باملجهودات  مشيدا   ،« العالم 
وكذا  وإقليميا،  قاريا  املتوجة  الوطنية  األندية  بها 
املنتخبات التي انتزعت عن جدارة واستحقاق بطاقات 

العبور للمشاركة في اكبر التظاهرات العاملية.
في  االستمرار  ضرورة  على  الجامعة  رئيس  وشدد 
تكريس موقع الريادة، الذي تتمتع به كرة القدم املغربية 
الكرة  نجاحات  ترسيخ  الضروري  »من  قائال  قاريا، 
واملنتخبات  األندية  مستوى  على  فقط  ليس  املغربية 
بنظام  والعمل  املؤسساتي  املستوى  على  أيضا  بل 

الشركات بشكل قوي«.
إفريقيا  أمم  لنهائيات  املغرب  احتضان  أن  وأبرز 
للسيدات في الفترة من 2 إلى 23 يوليوز املقبل، يشكل 
للمشروع  النجاحات  أوجه  أحد  وإظهار  إلبراز  محطة 
اإلقالع  إلى  والرامي  امللك  جاللة  أطلقه  الذي  امللكي، 
في  بفعالية  االنخراط  من  وتمكنيها  املرأة  بوضعية 

املسلسل التنموي الذي يشهده املغرب.
أن  الجامعة  رئيس  اعتبر  صلة،  ذي  سياق  وفي 
الطموح  بنفس  تشتغل  باملغرب  الكروية  »العائلة 
في  القدم  وكرة  للرياضة  السامية  املعاني  لتطوير 
املتواصل  الدعم  تقديم  خالل  من  القاري«،  محيطها 
التحديات  رفع  على  ومساعدتها  اإلفريقية  للمنتخبات 
التي تعيق إقالعها، وذلك تفعيال ملبدأ التعاون جنوب 
االفريقية  الكونفدرالية  أنه بطلب من  جنوب، مبرزا   –
لكرة القدم »كاف« ستحتضن مدينة الرباط حفل تتويج 

مشاهير كرة القدم اإلفريقية.
وفي معرض حديثه عن املنتخب الوطني وحضوره 
كل  »أتابع  لقجع  قال   ،2022 قطر  مونديال  في 
التفاصيل املرتبطة باملنتخب املغربي، أريد أن أطمئن 
في  جيدا  مستوى  سنقدم  بأننا  املغربية  الجماهير 
نهائيات كأس العالم القادمة في قطر. سنتخذ القرارات 
التقنية املتعلقة باملنتخب األول في وقتها وفي القريب 

العاجل«.
القدم على  كرة  تنتظر  التي  للتحديات  وعند تطرقه 
املدى القريب واملتوسط، أبرز لقجع أن »التحدي الكبير 
الذي ينتظرنا في الفترة املقبلة هو تتويج مسار عملنا 
مع املنتخب الوطني النسوي لسنوات، بتحقيق تأهل 
الثاني  التحدي  أما  للسيدات،  العالم  لكأس  تاريخي 
فيكمن في التتويج بكأس إفريقيا لألمم وإحياء انجاز 

سنة 1976 ».
العفو  قرر  أنه  الجامعة  رئيس  لقجع،  فوزي  وأكد 
عقوبات  حقهم  في  صدرت  الذين  األندية  رؤساء  عن 
باإليقاف، بعد نقطة نظام من عبد الحق ماندوزا، رئيس 

الراسينغ البيضاوي.
البيضي،  الدين  نور  املوقوفني  مقدمة  في  ويأتي 
رئيس يوسفية برشيد، بعد إيقافه لخمس سنوات، إلى 
مال  وأمني  الوجدي،  اإلسالمي  االتحاد  رئيس  جانب 
شباب بنجرير، وعبد الرزاق املنفلوطي، رئيس االتحاد 

البيضاوي.
املسؤولني  عاقبت  قد  األخالقيات  لجنة  وكانت 

املذكورين على خلفية شبهة التالعب في املباريات.
وأوضح لقجع في كلمته بالجمع العام أنه لديه رغبة 

في العفو وفتح صفحة جديدة، مضيفا أنه سيسند هذه 
املهمة ملكتب الجامعة ملناقشتها والحسم فيها.

بها  أدلى  التي  بالشهادة  العام  الجمع  هذا  وتميز 
سليمان  القدم،  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  ممثل 
الوقت  في  ينعقد  الجمع  أن هذا  اعتبر  وابيري، حيث 
الذي يتبرع فيه املغرب على عرش كرة القدم اإلفريقية 
ونهضة  للوداد  املزدوج  القاري  التتويج  خالل  من 

بركان، وتأهل أسود األطلس لكأس العالم قطر 2022 
 17 تحت  العالم  لكأس  للسيدات  الوطني  واملنتخب 
الجامعة  توفره  التي  املتواصل  بالدعم  منوها  سنة، 
املتعلقة  الجوانب  مختلف  في  األفريقية  لالتحادات 
بالقيادة  السياق  هذا  في  ومشيدا  اللعبة،  بتطوير 
وضعت  التي  السادس،  محمد  امللك  لجاللة  الرشيدة 

األسس املتينة ملفهوم تعاون جنوب – جنوب متمر.

في جمع عام استغرق ساعة واحدة فقط

فوزي لقجع يخلف نف�سه على راأ�س جامعة كرة القدم ويعفو عن املتهمني بالتالعب

زكرياء اأبو خالل ين�سم ر�سميا اإىل تولوز الفرن�سي
أعلن نادي تولوز الفرنسي، يوم الجمعة، رسميا، عن انضمام الالعب 

املغربي الدولي زكرياء أبو خالل إلى صفوفه.
وجاء في بالغ للنادي »يسر نادي تولوز لكرة القدم اإلعالن عن انضمام 

الالعب الدولي املغربي الشاب زكرياء أبو خالل إلى صفوفه«.
ويرحب  الواعد  املهاجم  هذا  استقبال  »يسعده  النادي  أن  وأضاف 

بزكرياء في فريق فيليب مونتانييه«.
وكان الالعب، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، وخاض 11 مباراة دولية 
وسجل هدفني مع أسود األطلس، يلعب مع فريق »أزيد ألكمار« ملدة ثالث 

سنوات.
ونقل البالغ عن الدولي املغربي قوله »أنا سعيد جدا بالتوقيع لتولوز، 
الذي يعتبر ناديا تاريخيا في فرنسا. إنها مرحلة جديدة في مسيرتي، 
آمل أن أجتاز خطوة جديدة وأن أصبح أكثر تنافسية. أرغب في إضفاء 

السعادة على مناصري الفريق«.
على  فريقه  حصول  في  ساهم  قد  األيمن  الجناح  هذا  وكان 
جانب  إلى  عامني،  قبل  الهولندي  الدوري  في  الثالث  املركز 
املوسم. لهذا  األوروبي  الدوري  من  عشر  الستة  دور   بلوغ 

وحسب وسائل إعالم، فإن نادي تولوز دفع مليوني يورو لتأمني خدمات 
العب كان عقده ما يزال مستمرا ملدة عام مع »أ زيد ألكمار«.

أيندهوفن«  في  إس  »بي  نادي  ألوان  تحت  تكوينه  زكرياء  وتلقى 
املرموق، الذي ظهر معه ألول مرة في سن 18 عاما. وفي الصيف املوالي، 
النادي  هذا  وفي صفوف  مسيرته.  ليواصل  ألكمار«  زيد  »أ  إلى  انضم 
الشهير في البطولة الهولندية، بدأ يحظى بزمن لعب أكبر واكتشف أيضا 

الدوري األوروبي.
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لقجع يقود جامعة كرة القدم لوالية ثالثة

أبو خالل بعد توقيع العقد

»كاف«  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد    أعلن 
عن قواعد نسختي دوري أبطال أفريقيا وكأس 
 2022 ملوسم  )الكونفدرالية(  األفريقي  االتحاد 

.2023 –
»قامت  الرسمي:  موقعه  عبر  »كاف«  وقال 
األمور  من  عدد  بحسم  املسابقات  لجنة 
الجديد  للموسم  باإلعداد  املتعلقة  الرئيسية 
والكونفدرالية،  أفريقيا  أبطال  دوري  لنسختي 
وبدء  املشاركة  األندية  بتسجيل  الخاصة 
الفعاليات وتسجيل الالعبني وشروط املشاركة 

لالتحادات األعضاء«.
اتحاد  كل  إرسال  مهلة  مد  تم  أنه  وأضاف 
في  ستشارك  التي  األندية  ألسماء  محلي 
 31 إلى  والكونفدرالية  األبطال  بطولتي دوري 

يوليوز املقبل.
اتحادا   12 أحقية  تأكيد  »تم  وأوضح: 
محليا بمشاركة ناديني من مسابقاته في دوري 
وأنغوال  الجزائر  وهم  والكونفدرالية،  األبطال 
ومصر  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية 
وجنوب  ونيجيريا  واملغرب  وليبيا  وغينيا 

إفريقيا والسودان وتنزانيا وتونس«.
قاعدة  استمرار  على  املوافقة  »تمت  وتابع: 
االستبدال خالل املباريات لخمسة العبني، وذلك 
القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  مجلس  قرار  بعد 
بقائمته  العبا   40 قيد  في  نادي  كل  منح  مع 
العبني   9 البدالء  مقاعد  علي  يتواجد  أن  على 
التسجيل األولى في  7 وتكون نهاية فترة  من 

الجوالت التمهيدية في 15 غشت 2022«.

�سيطرة مغربية على �سباق 800م 
ملتقى دكار لألعاب القوى 

السبت،  أمس  أول  عكاوي،  مصطفى  املغربي  العداء  فاز 
بسباق 5000 متر املدرج ضمن منافسات ملتقى دكار أللعاب 
في  واد  هلل  عبد  ملعب  بملحق  نظم  الذي   ،2022 القوى 
ديامنياديو، على بعد ثالثني كلم من العاصمة السينغالية دكار.

ثانية  و02  15د  ظرف  في  املسافة  هذه  العقاوي  قطع 
 38 دو   15( ابوغا  اشني  الغامبي  يليه  املائة،  من  جزء  و90 
لإليفواري  الثالث  املركز  عاد  فيما  املائة(،  من  جزء  و38  ث 
)15 دقيقة و 42 ثانية و19 جزء من املائة(.  ناهوا كوليبالي 
لألنباء  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في  العقاوي  وقال 
الفوز  من  تمكنت  الحظ  لحسن  املتناول.  في  كان  إن«السباق 
به على الرغم من الطقس الصعب واملنافسة الشرسة«، مشيدا 

بالتنظيم الجيد للملتقى.
أما بالنسبة لطموحاته ، فأكد العقاوي انه يستعد لخوض 
البحر  بطولة  وكذلك  القوى،  أللعاب  املغربية  البطولة  غمار 

األبيض املتوسط أللعاب القوى ألقل من 23 سنة.
للسيدات،  متر   800 بسباق  حيمي  ملياء  فازت   كما 
بعدما انتزعت املركز األول بتوقيت قدره 02 د 08 ث 90 جزء 
مباي  مادجيغوين  للسنغالية  الثاني  املركز  فيما  املائة،  من 

متقدمة على اإليفوارية جافوملون دياباتي في املركز الثالث.
العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في  املغربية  العداءة  وقالت 
لألنباء إنها سعيدة للغاية بفوزها بهذا السباق، الذي كان في 
مدربها  لها  أسداها  التي  النصائح  أن  إلى  مشيرة  متناولها، 

ساعدتها كثيرا على تحقيق هذا اإلنجاز.
رغبتها  عن  حيمي  ملياء  أعربت  املستقبلية  طموحاته  وعن 
في تحقيق وقت جيد للمشاركة في مسابقات وملتقيات أخرى.

منتخب ال�سبان يناف�س
على كاأ�س العرب بال�سعودية

 20 من  الفترة  خالل  السعودية  أبها  مدينة  تحتضن 
يوليوز وحتى 5 غشت القادمني، فعاليات بطولة كأس العرب 
بينها  من  منتخبا،   18 بمشاركة  عاما،   20 تحت  للمنتخبات 

املغرب.
وكانت النسخة املاضية من البطولة أقيمت عام 2021 في 
السعودي  املنتخب  بلقبها  وتوج  القاهرة،  املصرية  العاصمة 

بعد فوزه على منتخب الجزائر في املباراة النهائية.
تاريخ  في  الثامنة  هي  البطولة  من  القادمة  النسخة  وتعد 
20 عاما، إذ أقيمت  كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 
منتخب  باللقب  وتوج   1983 عام  املغرب  في  األولى  للمرة 

العراق، بفوزه في املباراة النهائية على املنتخب السعودي.
وأقيمت النسخة الثانية في الجزائر عام 1985 وفاز بلقبها 
في  الجزائري  املنتخب  على  فوزه  بعد  السعودي،  املنتخب 
 1989 نسخة  في  باللقب  املغرب  فاز  بينما  النهائية،  املباراة 
النسخة  وأقيمت  العراق.  منتخب  على  النهائي  في  بفوزه 
الرابعة عام 2011 في املغرب، وفاز بها املنتخب املغربي على 
أمام   2012 نهائي  خسر  الذي  السعودي،  املنتخب  حساب 

منتخب تونس في خامس نسخ البطولة في األردن.
فيما أقيمت النسخة السادسة في اململكة العربية السعودية 
عام 2020 وتوج باللقب منتخب السنغال بفوزه على منتخب 

تونس في املباراة النهائية.
العام  أقيمت في مصر  فقد  السابعة واألخيرة  النسخة  أما 
منتخب  على  بفوزه  السعودي  املنتخب  بلقبها  وفاز  املاضي، 

الجزائر في نهائي املسابقة.
20 عاما، ثاني  وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 
كأس  بعد  املوسم،  هذا  القدم  لكرة  العربي  االتحاد  بطوالت 
العرب لكرة قدم الصاالت، التي يستضيفها االتحاد السعودي 
لكرة القدم وتقام في مدينة الدمام خالل الفترة من 20 إلى 28 

يونيو الحالي، وتختتم يوم غد الثالثاء.

الكاف يمدد فترة الت�سجيل في لوائح الم�ساركة 
في  دوري الأبطال وكاأ�س الكونفدرالية

اللجنة التاأديبية 
تنهي مو�سم اأك�سيل مايي 

ب�سبب حركة لريا�سية
  

التابعة  التأديبية،  اللجنة  قررت 
القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  للجامعة 

الغابوني  طنجة،  اتحاد  العب  إيقاف 
مباريات  من  تبقى  ملا  مايي،  أكسيل  الدولي 

املوسم الكروي املحلي، بسبب تصرف غير الئق 
تجاه الجماهير في املباراة، التي جمعت فريقه بضيفه يوسفية برشيد ضمن الجولة 27 
من الدوري االحترافي. وبجانب عقوبة اإليقاف فرضت اللجنة على أكسيل غرامة مالية، 

بقيمة 150 ألف درهم.
وكان أكسيل أحرز هدف تقدم اتحاد طنجة قبل نهاية املباراة، لكنه قام بحركة خادشة للحياء، خالل توجهه 
نحو الجماهير بعد ذلك. وقررت اللجنة أيضًا إيقاف العب الوداد الرياضي جالل الداودي، ملباراتني، مع غرامة 

مالية لسوء التصرف بعد نهاية املباراة التي جمعت فريقه بمضيفه نهضة بركان.
وأظهرت لقطات فيديو التقطت من املدرجات العب الوداد وهو يقوم بإشارة غير الئقة بيديه تجاه الجماهير. 

وفضال عن عقوبة اإليقاف، فرضت اللجنة على الالعب الودادي غرامة مالية بقيمة مع تغريمه 20 آلف درهم.
كما أوقفت اللجنة املدرب املساعد لفريق يوسفية برشيد عمر أزماني، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 

4000 درهم، بعد طرده في مباراة فريقه أمام اتحاد طنجة.
كما عاقبت اللجنة محمد املكعازي، العب الرجاء الرياضي ملباراتني، واحدة منهما موقوفة التنفيذ، 

بعد طرده في املباراة التي جمعت فريقه بأوملبيك آسفي، فيما أوقفت فوزي عبد املطلب العب اتحاد 
طنجة باإليقاف ملباراة واحدة، بعد طرده في مباراة فريقه أمام اليوسفية.

وفي سياق محاربتها لظاهرة الشهب االصطناعية، قررت اللجنة تغريم اتحاد طنجة مبلغ 30 
ألف درهم، الستعمال جماهيره للشهب اإلصطناعية، مع تسجيل حالة العود خالل املباراة التي 

جمعته بيوسفية برشيد، فيما غرمت الوداد مبلغ 50 ألف درهم، الستعمال جماهيره للشهب 
اإلصطناعية، مما أدى إلى توقيف املباراة التي جمعته بنهضة بركان ملدة دقيقة واحدة، 

مع تسجيل حالة العود. 
الستعمال  درهم،  ألف   30 بقيمة  غرامة  تسديد  على  خريبكة  أوملبيك  وألزمت 

التي  املباراة  خالل  العود،  حالة  تسجيل  مع  االصطناعية،  للشهب  جماهيره 
جمعته بحسنية أكادير.

أكسيل مايي 
يؤدي ثمن 

سوء انضباطه

 الكاف يحدد شروط المشاركة في مسابقاته

منتخب الشبان يبحث 

عن التوهج العربي
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»الأ�سد الإفريقي 2022«.. 
اإقامة م�ست�سفى طبي جراحي ميداين بتالوين

في الدورة 27 للمؤتمر الدائم لإلعالم السمعي البصري بحوض البحر األبيض المتوسط

لطيفة اأخربا�ش: »املعايري املزدوجة ت�سهم يف تقاطب الراأي 
العام وتقوية عدم التفاهم والت�سادم بني املجتمعات«

دكاترة الإدارات العمومية ينددون بالتمييز 
والإق�ساء ويطالبون بتمتيعهم باإطار جديد

ردا على مغالطات الناطق الرسمي للحكومة 

اليماين: املحكمة التجارية وبقوة القانون تبيع 
اأ�سول �سركة �سامري مطهرة من الديون والرهون املوازية  اإلنسانية  األنشطة  إطار  في 

املشتركة  األمريكية  املغربية  للتدريبات 
بناء  تنظم  التي   ،»2022 اإلفريقي  »األسد 
على التعليمات السامية لجاللة امللك محمد 
أركان  ورئيس  األعلى  القائد  السادس، 
امللكية،  املسلحة  للقوات  العامة  الحرب 
على  ميداني  جراحي  طبي  مستشفى  أقيم 
)إقليم  تالوين  الترابية  الجماعة  مستوى 

تارودانت(.
في  شرع  الذي  املستشفى،  هذا  ويقدم 
الجاري،  يونيو   13 منذ  خدماته  تقديم 

الساكنة  لفائدة  وجراحية  طبية  خدمات 
أطباء  من  مكونة  طبية  فرق  عبر  املحلية، 
امللكية  املسلحة  القوات  من  وممرضني 

والجيش األمريكي.
السماللي،  سعيد  الكولونيل  وأكد 
امللكية  املسلحة  القوات  أفراد  بعثة  عن 
تصريح  في  بتالوين،  امليداني  باملستشفى 
هذا  أن  لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة 
التخصصات  متعدد  امليداني  املستشفى 
ووسائل  متخصصا  تقنيا  طاقما  عبأ 
هذا  أن  إلى  مشيرا  هامة،  لوجيستيكية 

على  الخصوص،  على  يتوفر،  املستشفى 
وتجهيزات  الجراحية  للعمليات  جناحني 
أساسية لتقديم الخدمات الطبية على أمثل 

وجه.
هذا  أن  السماللي  الكولونيل  وأضاف 
أجل  من  أقيم  الذي  امليداني،  املستشفى 
املحلية  للساكنة  الطبية  الخدمات  تقديم 
واملناطق املجاورة، يضم طاقما يتكون من 
 110 و  وأمريكيا  مغربيا  طبيا  151 إطارا 
أخصائية   11 و  الطبية  شبه  األطر  من 
تقدمن  امللكية  املسلحة  بالقوات  اجتماعية 
خدمات تتعلق بالتعليم وصحة األم والطفل.

وذكر أن هذا املستشفى استقبل إلى حد 
من  استفادوا  مريض   6800 حوالي  اآلن 
إلى  مشيرا  طبية،  خدمة  ألف   18 من  أزيد 
أنه تم، في هذا اإلطار، إجراء أزيد من 132 

عملية جراحية.
تمرين  هو  اإلفريقي«  »األسد  أن  يذكر 
املسلحة  القوات  تنظمه  مشترك  عسكري 

امللكية والقوات األمريكية كل سنة.
التي  السنة،  هذه  نسخة  وتعرف 
الجاري،  يونيو   30 غاية  إلى  ستتواصل 
بما  ودولية،  إفريقية  بلدان  عشرة  مشاركة 
األمريكية،  املتحدة  والواليات  املغرب  فيها 
20 مالحظا عسكريا من  فضال عن حوالي 
وبنجرير  أكادير  مناطق  في  شريكة  بلدان 
والقنيطرة واملحبس وتارودانت وطانطان.

أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة 
البصري،  السمعي  لالتصال  العليا 
»مواقف  أن  بصوفيا،  يونيو   24 يوم 
الدولية  اإلعالم  وسائل  معظم  وعمل 
مجال  في  مزدوجة  معايير  على  تقوم 
معالجة قضايا مثل اإلرهاب واالنفصال 
والهجرة أو بعض الحروب والنزاعات، 
الرأي  تقاطب  في  تسهم  بذلك  وهي 
والتصادم  التفاهم  عدم  وتقوية  العام 
ونزعات االستعداء وتقويض الثقة بني 

املجتمعات«. 
جاء ذلك خالل مشاركتها في النقاش 
إطار  في  البلغارية  بالعاصمة  املنظم 
والعشرين  السابعة  الدورة  أشغال 
للمؤتمر الدائم لإلعالم السمعي البصري 
املتوسط حول  األبيض  البحر  بحوض 
الدولية:  والنزاعات  »اإلعالم  موضوع 

أي إسهام في السالم«.
»وجود  أن  أخرباش  اعتبرت  كما 
وسائل  تتسيده  شمولي  إعالمي  نظام 
تنصب  ومهيمنة  قوية  دولية  اعالم 

وقناة  العاملي  الوعي  صوت  نفسها 
الكونية  األخالقية  للقيم  حصرية 
وتوصيفها  مصطلحاتها،  وتفرض 
األولوية  حسب  وترتيبها  لألحداث 
لألخبار. ال يسهم ال في السالم وال في 
اإلعالمية،  السطوة  هذه  السالم.  ثقافة 
اإلعالم  وسائل  قدرة  عدم  على  عالوة 
العالم  مناطق  مختلف  في  بلدان  لعدة 
وتحليالتها  تصوراتها  إسماع  على 
الخاصة، تضعف دور اإلعالم في مجال 
وفي  التفاهم  سوء  مستويات  خفض 

اإلسهام في بناء السالم«.
في هذا الصدد، قدمت رئيسة الهيئة 
أمثلة  عدة  اإلعالم  لتقنني  املغربية 
في  بالتباين  الخصوص  على  تتعلق 
األوكرانيني  الالجئني  قضية  معالجة 
واألفغان،  األفارقة  الالجئني  وقضية 
اإلعالمي  السرد  في  التباين  وكذا 
للصراعات والحروب في العراق وليبيا 
أخرباش  دعت  الختام،  في  وأكرانيا. 
داخل  ومتكافئ  اشتمالي  حوار  إلى 

املنتظم اإلعالمي الدولي من أجل تعزيز 
األخالقيات واملمارسات املهنية الفضلى 
في زمن األزمة وتفادي أن يكون اإلعالم 
جزءا من املشكل حني يستعمل كأسلحة 

في حروب هجينة. 
واحتضنت التلفزة الوطنية البلغارية 
الدائم  املؤتمر  من  السنة  هذه  دورة 
بحوض  البصري  السمعي  لإلعالم 
يجمع  الذي  املتوسط  األبيض  البحر 
التلفزية  والقنوات  اإلذاعات  ممثلي 
خبراء  جانب  إلى  البلدان  من  بعدد 

وأكاديميني.
خالل زيارته إلى صوفيا، أجرى وفد 
بديعة  أيضا  ضم  الذي  العليا  الهيئة 
الراضي ومحمد املعزوز، عضوا املجلس 
األعلى لالتصال السمعي البصري، لقاء 
رئيسة  مومشيلوفا  صونيا  مع  عمل 
اإللكترونية،  اإلعالم  وسائل  مجلس 
تقنني  تتولى  التي  املستقلة  الهيئة 

اإلعالم السمعي البصري ببلغاريا. 
األول  يعد  الذي  اللقاء  هذا  شكل 

بني  الثنائي  املستوى  على  نوعه  من 
حول  للتبادل  فرصة  التقنني،  هيئتي 
الهيئة  بني  التعاون  وسبل  إمكانيات 
واللتني  البلغارية  ونظيرتها  املغربية 
تعدان أيضا عضوين نشيطني بالشبكة 

الفرنكفونية لهيئات تقنني اإلعالم.

n جالل كندالي 

باإلدارات  للدكاترة  املغربية  الجمعية  دعت 
العمومية، في بيانها الختامي ملؤتمرها املنعقد 
دكاترة  مللفات  عادلة  تسوية  أية  شعار،«  تحت 
ضوء  على  العمومية  واملؤسسات  اإلدارات 
تفعيل النموذج التنموي الجديد”، الحكومة إلى 
إعادة النظر في املقاربة التجزيئية التي تنهجها 

لتسوية ملف الدكاترة.
ولم يفت الجمعية املغربية للدكاترة باإلدارات 
العمومية، التنديد بالتمييز واإلقصاء الذي يطال 
القطاعات  في  واملمارسني  املوظفني  الدكاترة 
العمومية، مطالبة بتمتيعهم بإطار جديد، وهو 

اإلطار الذي يحمل »درجة دكتور باحث«.
مقاربة  اعتماد  الدكاترة الحكومة   وطالب 
انسجاما  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  لضمان  شمولية 
وتمتيع  اململكة،  دستور  ونص  روح  مع 
القطاعات  بمختلف  العاملني  الدكاترة  جميع 
جديد،  بإطار  العمومية  والهيئات  واملؤسسات 
أن  شأنه  من  الدرجة  هذه  إحداث  أن  معتبرين 
كل  عن  بعيدا  للدكتور،  املهني  االستقرار  يتيح 
دون  فئة  تطال  التي  املتعمدة  التمييز  أشكال 

أخرى.

تنظيميا  بدونها إطارا  الجمعية  وذكرت 
العمومية  باإلدارة  العاملني  الدكاترة  كل  يضم 
بمختلف  املهنية  والغرف  الترابية  والجماعات 
والنقابية  السياسية  وانتماءاتهم  تخصصاتهم 
تماشيا  الوقت،  نفس  في  مطالبة  والجمعوية، 
بالنموذج  الخاصة  اللجنة  توصيات  مع 
التنموي الجديد، برد االعتبار لشهادة الدكتوراه 
تقدير  في  شهادة  أرقى  باعتبارها  ولحامليها، 

األمة.
ملفهم  ونظرا لتهميش  السياق،  ذات  في 
العمومية،  باإلدارات  استنكر الدكاترة  املطلبي، 
اإلصالح  مشاريع  في  لهم  الحكومة  تغييب 
أشكال  كل  رفع  إلى  داعني  والتنموي،  اإلداري 
التمييز في حقهم، وذلك عبر إقرار نظام أساسي 
بني  املشتركة  الباحثني  الدكاترة  بهيئة  خاص 
الوزارات، وتحديد مهامهم في إنجاز الدراسات 
واألبحاث والخبرة والتحليل، وتقييم السياسات 
الباحثني  الدكاترة  بإقصاء  منددين  العمومية، 
من  العمومية  واملؤسسات  الترابية  بالجماعات 
ولوج مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي، 
في  داعني  تأجير،  رقم  على  توفرهم  عدم  بحجة 
هذا الصدد، كل الهيئات الحقوقية إلى مساندتهم 

في معاركهم النضالية.

n مصطفى اإلدريسي

املحكمة  »إن  اليماني:  الحسني  قال 
أصول  تبيع  القانون  وبقوة  التجارية 
شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، 
واملقتني الجديد ألصول شركة سامير )بما 
فيهم الدولة إن رغبت في ذلك( مطالب بأداء 
بالديون  له  عالقة  وال  فقط  التفويت  ثمن 

التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت ».
جاء رد اليماني، منسق الجبهة الوطنية 
العام  والكاتب  سامير  مصفاة  إلنقاذ 
العضو  والغاز  للبترول  الوطنية  للنقابة 
للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  في 
الناطق  بايتاس  على تصريحات مصطفى 
حزبي  تجمع  خالل  للحكومة  الرسمي 
حل  »يصعب  إنه  فيه  قال  العيون  بمدينة 
 45 ب  مثقلة  أنها  بدعوى  سامير  قضية 

مليار درهم من الديون«. 
وأضاف : زعم الناطق الرسمي للحكومة 
مؤخرا،  الحزبي  تجمعه  في  يخطب  وهو 
بدعوى  سامير  قضية  حل  »يصعب  بأنه 
أنها مثقلة ب 45 مليار درهم من الديون« 
للمنظومة  سامير  عودة  بأن  واعترف 

الطاقية للمغرب سيكون له فائدة. ومن باب 
التوضيح للرأي العام، فإننا ندعو بايتاس 
التجارة  مدونة  نصوص  على  لالطالع 
وقانون املسطرة املدنية وقانون الشركات 
املساهمة ذات الصلة بالتصفية القضائية 
أو االتصال باملختصني أو بالقاضي املكلف 
املركبة  األمية  محو  أجل  من  بالتصفية 
واستجالء املقاصد والغايات من التصفية 

القضائية والتفويت القضائي.
ونوضح من جديد، يقول منسق الجبهة 
الوطنية للدفاع عن سامير : »بأن املحكمة 
أصول  تبيع  القانون  وبقوة  التجارية 
شركة سامير مطهرة من الديون والرهون, 
واملقتني الجديد ألصول شركة سامير )بما 
فيهم الدولة إن رغبت في ذلك( مطالب بأداء 
بالديون  له  عالقة  وال  فقط  التفويت  ثمن 

التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت ».
ما  سامير  شركة  بأن  كذلك  ونوضح 
نشاطها  استئناف  على  قادرة  زالت 
بشكل طبيعي في أجل لن يتعدى 8 أشهر 
وبميزانية االستصالح لن تتعدى 2 مليار 
مخصصة  درهم  مليون   300 منها  درهم 

الستصالح املخازن. 
املمنهج  التشويش  بأن  الوزير،  ونذكر 

والحكومة  حكومتكم  في  الوزراء  لبعض 
املساعي  تقويض  ومحاولة  السابقة 
الجارية من أجل إنقاذ شركة سامير حتى 
تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي ال 
محالة إلى قتل كل اآلمال في استرجاع جزء 
25 مليار درهم من املال العام  من حوالي 
املتورط في مديونية سامير )قرض الحيازة 
للجمارك، القرض الفالحي، البنك الشعبي، 
وفي حماية حوالي  املختلفة...(  الضرائب 
مباشر  وغير  مباشر  منصب شغل   4500
وفي تعزيز شروط املنافسة والقضاء على 
األرباح الفاحشة وفي توطيد األمن الطاقي 
في  واملساهمة  الطاقي  الجفاف  زمن  في 
من  وغيرها  املحروقات  أسعار  تلطيف 
املكاسب لفائدة االقتصاد الوطني ولفائدة 
الدار  وجهة  املحمدية  ملدينة  التنمية 

البيضاء سطات.
ويبقى من املشروع التساؤل، هل الوزير 
مع  نفسه  يضع  التصريحات  هذه  بمثل 
مساعي  ومع  واملغاربة  املغرب  مصالح 
التفويت القضائي أم مع مصالح اللوبيات 
األسعار  من  درهم  مليار   45 راكمت  التي 
يختم  األثمان؟  تحرير  منذ  الفاحشة 

الحسني اليماني في تصريح للجريدة.

أكدت التزامها بالوحدة الترابية لدول المنطقة

اجلمعية اجلهوية الإفريقية التابعة للجمعية الربملانية للفرانكفونية،
تبدي قلقها اإزاء التهديدات الإرهابية والنف�سالية بالقارة 

عبر عن رفضه لـ »تدخل بلدان أجنبية« في النقاشات 
الداخلية المتعلقة بالسياسة الخارجية للحكومة

مانويل األباري�ش: موقف اإ�سبانيا ب�ساأن 
ال�سحراء »وا�سح للغاية« و»�سيادي«

الخارجية  للشؤون  اإلسباني  الوزير  جدد 
مانويل  خوسي  والتعاون،  األوروبي  واالتحاد 
ألباريس، أول أمس السبت، التأكيد على أن موقف 
بالده الداعم للمخطط املغربي للحكم الذاتي في 

الصحراء »واضح للغاية« و«سيادي«.
للحكم  املغربية  املبادرة  إسبانيا  وتعتبر 
واقعية  جدية،  األكثر  »األساس  الذاتي 
الصحراء. حول  الخالف«  هذا  لحل   ومصداقية 

وشدد ألباريس، في معرض حديثه خالل لقاء نظم 
بمجلس النواب اإلسباني حول قمة حلف شمال 
يونيو  و30   29 يومي  تنعقد  التي  األطلسي، 
اإلسبانية  الحكومة  »موقف  أن  على  بمدريد، 
رئيس  أكده  والذي  للغاية،  واضح  الصحراء  من 
محمد  امللك  لجاللة  سانشيز،  بيدرو  الحكومة، 

السادس«.
أن  اإلسبانية  الدبلوماسية  رئيس  وأوضح 
التخاذ  سيادة«  وذات  »حرة  دولة  هي  بالده 
قراراتها الخاصة في مجال السياسة الخارجية، 

مشيرا إلى أن إسبانيا »تفكر بنفسها«.
»تدخل  لـ  أعرب عن رفضه  السياق،  وفي هذا 
املتعلقة  الداخلية  النقاشات  في  أجنبية«  بلدان 
بالسياسة الخارجية للحكومة، مؤكدا أن إسبانيا 

»على  تدعو إلى عالقات جيدة مع بلدان الجوار 
املساواة  املتبادل،  االحترام  مبادئ  نفس  أساس 
والسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية«.

الجدل  ألباريس  وصف  الصدد،  هذا  وفي 
بـ  املغربية  الصحراء  من  إسبانيا  موقف  حول 
»الزائف«، مؤكدا أن هذا النقاش تحركه »مصالح 

كاذبة«.

صادقت الجمعية الجهوية اإلفريقية التابعة للجمعية 
على  بالرباط،  الجمعة  اليوم  للفرانكفونية،  البرملانية 
من  تعرب  املغربي  البرملاني  الوفد  بها  تقدم  توصية 
خاللها عن قلقها تجاه التهديدات اإلرهابية واالنفصالية 
بالوحدة  الراسخ  التزامها  وتؤكد  اإلفريقية،  بالقارة 

الترابية لدول املنطقة وبأمن شعوبها.
للجمعية   28 الدورة  أن  النواب  ملجلس  بالغ  وذكر 
الجهوية اإلفريقية ، التي أقيمت في الرباط يومي 23 و 
24 يونيو الجاري، اختتمت أشغالها باإلشادة بصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس، وبحسن تنظيم هذه الدورة 

التي احتضنها البرملان املغربي.
النواب،  مجلس  رئيس  أعرب  باملناسبة،  كلمته  وفي 
السيد راشيد الطالبي العلمي، عن االرتياح الكبير للسير 
السلس، ألشغال هذه الدورة، التي تطرقت ملواضيع هامة 
من قبيل الديمقراطية، ومنطقة التجارة الحرة األفريقية 
السياسية  الحياة  في  النساء  ومشاركة   ،)ZLECAF(
واالقتصادية واالجتماعية، واملشاركة الفعالة للبرملانيني 
السياسي  والوضع  املناخ،  وتغير  البيئة  قضايا  في 
الفرانكفونية  املنطقة  دول  في  والصحي  واالجتماعي 
يشغل  الذي  العلمي  الطالبي  السيد  وشدد  إفريقيا.  في 
للفرنكوفونية،  البرملانية  الجمعية  رئيس  نائب  منصب 
على املصير املشترك للمنطقة الفرانكفونية في إفريقيا، 
والذي يقتضي »ترسيخ القيم الديمقراطية والتطلع من 

أجل السالم واالستقرار ووضع أفضل للمرأة األفريقية، 
وبيئة نظيفة ومستدامة، وظروف صحية مالئمة واقتصاد 
التبادل  منطقة  إطار  في  ومرن،  موحد  مزدهر،  إفريقي 
النواب  مجلس  رئيس  ودعا  اإلفريقية«.  القارية  الحر 
عالم  في  مؤثر  واحد  بصوت  »التحدث  إلى  باملناسبة، 
وخاصة  اإلفريقية،  القارة  قضايا  مع  انسجام  في  الغد، 
مع انعقاد الدورة املقبلة للجمعية البرملانية الفرنكفونية 
»ستظل  إفريقيا  أن  إلى  مشيرا  السنة«،  هذه  بكيغالي 
ركيزة أساسية للمبنى الفرنكوفوني«. وتعتبر الجمعية 

البرملانية للفرنكوفونية التي تم إحداثها في ماي 1967 
وتبادل  املقترحات  وتقديم  للحوار  منتدى  بلوكسمبورغ 
املعلومات والتجارب حيث تضم في عضويتها عدة شعب 

برملانية موزعة على القارات الخمس.
البرملانية  الجمعية  إلى  املغربي  البرملان  وانضم 
بعض  أشغال  واحتضن   ،1979 سنة  للفرنكوفونية 
19 سنة  ال  )الدورة  إلفريقيا  الجهوية  الجمعية  دورات 
2011، والدورة ال 25 سنة 2017، والدورة ال 27 سنة 

.)2019

مانويل ألباريس

لطيفة أخرباش

البيضاء  بالدار  الخامس  محمد  مطار  اختيار  تم 
في  تحسنا«  »األكثر  مطارات  خمس  أفضل  ضمن 
 World Airport(ل  2022 ترتيب  حسب  العالم، 
في  املختصة  الدولية  للمنظمة  التابع   ،)Awards
تصنيف  ويعكس   .)Skytrax( الجوي  النقل  تنقيط 
في  التحسن  العالم«  في  تحسنا  »األكثر  املطارات 
 Airport( برنامج  ملعايير  وفقا  املطارات  جودة 
Skytrax، التي تجري تقييمات  لـ  التابع   )Awards
العالم  أنحاء  جميع  في  واملطارات  الطيران  لشركات 

منذ 1989.
العام  التصنيف  في  املطار  تطور  البرنامج  ويقيم 
وتحسينات األداء في عدد من الفئات لتحديد املطارات 

األكثر تحسنا على مدار االثني عشر شهرا املاضية.
قال  لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  وفي 
البيضاء،  بالدار  الدولي  الخامس  محمد  مطار  مدير 
التتويج هو نتيجة العمل  »هذا  عبد الحق مزور، إن 
لتقديم  شركائنا  وجميع  التشغيلية  لفرقنا  اليومي 

أفضل خدمة لزبنائنا وركابنا وشركات الطيران«.
وأضاف مزور »نجعل من تحسني االستقبال وجودة 
مبرزا  مطلقة«،  أولوية  الصحية  واإلجراءات  الخدمة 
الزبون. حول  تتمحور  للمطار  اليومية  األعمال   أن 

lean sig�(  وأشار في هذا الصدد إلى اعتماد مقاربة
ma( لتسهيل رحلة الركاب، وتحديث املعدات واألثاث 

لتحسني الراحة وتسهيل التوجيه داخل املطار، على 
وضع فرق املطار رهن إشارة الركاب ملساعدتهم.

جهودنا  مضاعفة  »سنواصل  أنه  املسؤول  وأكد 
يوميا لتحسني جودة الخدمة والضيافة في محطاتنا 

بشكل مستمر«.
وفي تصنيف Skytrax لسنة 2022 ألفضل املطارات 
في  الرياض  العالم، احتل مطار  في  »األكثر تحسنا« 
على  متقدما  األول،  املركز  السعودية  العربية  اململكة 
املتحدة  )الواليات  نيويورك  في  الغوارديا  مطارات 
السعودية(،  العربية  )اململكة  والدمام  األمريكية(، 
محمد  ومطار  املتحدة(  )الواليات  تاكوما   � وسياتل 

الخامس بالدار البيضاء.

مطار حممد اخلام�ش بالدار البي�ساء �سمن اأف�سل خم�ش مطارات »الأكرث حت�سنا« يف العامل
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وفاة 23 من املهاجرين خالل محاولة اقتحام السياج احلدودي مع مليلية احملتلة

رئي�س الحك�مة االإ�شبانية يحمل  م�ش�ؤولية االقتحام لـ«المافيات التي تتاجر بالب�شر«
اإ�شابة 140 من الق�ات العم�مية المغربية، من بينهم 5 اإ�شابات خطيرة؛ 

واإ�شابة 76 من المقتحمين، من بينهم 13 اإ�شابة بليغة

أصعب تمرين قد يعترضك في تسجيل مآسي القارة هو أن 
تكون مضطرا إلى تعطيل العاطفة لكي تكتب بدون انفعال عن 
الفاجعة. وأن تخرج المأساة من سجلها االنفعالي وتضعها 
في قاموس البحث البارد والحارق وتجاور القسوة التي تحيط 

دوما بالتحليل الموضوعي البارد!
قياميا، والجثث واألحياء واآلهات ال تسعف  المشهد  كان 
في تحييد األعصاب لتلقي ما قد يوحي به العقل والسياسة 

والنصوص...
يقيم  حيثما  أن��ه  التحليل،  عموم  وف��ي  األص��ل،  من  ن��درك 
والبسطاء  الفقراء  يغادرها  واإلرهاب جنَّته،  واالنقالب  الفقر 
والمواطنون..  يرافقهم ضحايا المافيات العاملة في االتجار 
الرخاء المزيف وسادة االحتيال على  في البشر وباعة ذهب 

يأس الناس! 
يذكرنا المهاجرون، العابرون على سراط غير مستقيم بين 
تراب إفريقيا وأحالم أوروبا، أن الجنة توجد في الشمال، وأنها 

ال تزال مسيجة، ومحاطة بالحراس والسياسات...
تذكرنا بأن الهجرة حرب، ليس األفارقة أعداء فيها، بل هو 
الواقع المر في القارة وال األعداء فيها هم األفارقة العزل، بل 

الغضب المخلوط بالحلم الغابر في أعماقهم.
جاءت لتذكرنا بأن المعضلة ليست في وجود سوء فهم بين 

جارين، وأن األمر أكبر.
لو قدر لألحداث أن تحدث إبان القطيعة بيننا وبين مدريد، 
لكان هناك من يتهمنا بأننا استعملنا سالح البشرية المخصب 
في إفريقيا وأن المغرب يستعمل المهاجرين لمعاقبة إسبانيا.. 
ومن الواقعي أن ينتبه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أن المأساة 
وليدة مافيات وأننا كلنا شركاء في مواجهتها، ويعطي بذلك 
األسباب والمسؤولين عنها.. باسم بالده وباسم أوروبا وباسم 
الشراكة في موضوع ما زال داميا وسيظل، بدون معالجة أعمق...
الحادثة تقول إن المعضلة أعمق بكثير مما وقع وقد يقع: 
إن الهجرة هي أكبر المعضالت بيننا وبين االتحاد األوروبي..

جاءت لتذكرنا أننا أحسن من يفهم مخطط األحياء منا والقتلى 
الذين قضوا في الفاجعة:

جاءت أحداث مليلية لتذكرنا بأن المأساة المتعلقة بالباحثين 
عن فردوس أوروبا، تشبه الحرب، وهي ال حرب،  تشبه الحج 

وهي دونه وتشبه االنتحار وهي بدون مخططه ونواياه..
في الحرب التي تخوضها قوات حفظ األمن، مواجهة غير 
متكافئة بين المندفعين الذين يحضهم اليأس على المجازفة، 

وال شيء أمامهم سوى البحر واألسالك...
تذكرنا بأن الجنة في القرن الواحد والعشرين بالنسبة ألفارقة 
التشاد والسينغال والسودان، الهاربين من الحرب واالنفصال 
والمجاعات أو اإلرهابيين والهاربين من يأسهم، هذه الجنة 
محاطة باألسالك الشائكة وبمخاوف األغنياء في الشمال والدول 

الحالمة بالغاز وحده وبالرأسمال...
مع  محدودا  ال  سخاء  لنفسها  تكتشف  أوروب��ا  أن  تذكرنا 
المهاجرين الذين يركبون سياراتها ويتكلمون لغاتها ويربون 
حيواناتها األليفة، وتحب األوكرانيات واألوكرانيين . هي نفسها 
القارة العجوز التي تتبرم من وجود شبان وشابات في عمر 
األبنوس والسفاري !هوالء الذين يعتبرهم المغرب «المشترك 
االفرو أوروبي في تقاطع   التعليم والثقافة والتكوين المهني 

والتنقل والهجرة »....
جاءت الحادثة لتذكرنا بأن المغرب يدفع ضريبة من دم أبنائه 
ويحرس  يحرسنا  كان  الحدود،  على  منهم  واحد  سقط  كلما 
أو  مساعدة  قوات  أو  سلطة  رجل  دم  أريق  وكلما  الجيران، 
عنصر أمن..  وبدون الميل إلى المنظور أو المقاربة األمنية 
تليق  التي  الوصفة  أن  ذلك  من  أكثر  والحصرية..بل  البحتة 
في رسالة  ورد  كما  الهجرة،  ترى  التي  الفاجعات هي  بوقف 
الملك إلى القمة األوروبية اإلفريقية في فبراير الماضي، »ال 
بصفتها تحديا فحسب، بل باعتبارها مصدرا هائال للفرص«.

يليق  مدخال  الهجرة  في  اإلفريقية  ريادته  كانت  هنا،  ومن 
بوقف الفاجعة عبر »تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا 
الموضوع«. وتلك هي رسالة المرصد اإلفريقي للهجرة، الذي 
أنشئ بمبادرة من ملكنا، والتي قالت عنه رسالته بأنها »تتمثل 
الهجرة،  حول  الموضوعية  والمعطيات  البيانات  توفير  في 
إفريقيا  من  كل  مصالح  بين  والتوفيق  الحقائق،  وتوضيح 
وأوروبا في حال تعارضها، وإحالل منطق العالقة العضوية 
بين تنقل األشخاص والتنمية، محل المنظور األمني الصرف«.
جاءت الحادثة لتذكرنا بأن الحج صيغة أخرى في وصف ما 
وقع من تدافع، في الهواء الطلق، للمناكب واألجساد والصدور 
نحو  الحاسمة  الرحلة  هذه  في  مقدس  هو  ما  وأن  والركب.. 
الجهات  أركان  بين  التنقل  وفي  الحلم  في  الحق  هو  الموت: 

األربع للكرة األرضية..
الذي يفكر في األمور فوق سراط غير مستقيم ويندفع  إن 
يكاد يكون قد وضع حبال  البسيطة بين ممرين،  الفجوة  في 
يتدلى منه.. واالنتحار كلمة قاسية وال يمكن أن نفكر فيه، بدون 
عواقب أخالقية علينا نحن ، قبل  الذهاب بعيدا في الحديث 

عن المجازفة. 
وما  البسيطة  المراكب  وركوب  الموج  ركوب  يشبه  لكنه  
يصلنا من صور المشهد العبثي في تسلق األسالك والمرور 

بينها والوقوع على الضفة األخرى .. من الحياة!
لقد اجتهدت العبارات كثيرا في وصف الجرح وإعطائه بالغاته 
العميقة التي تتحرك في الوجدان، لكن اللغة ستتطلب االجتهاد 
في الوصف مرات عديدة ما دامت األحالم لم تجد طريقها إلى 
إفريقيا  بين  اليوم  الحضاري  الفهم  سوء  يتبدد  ولم  الواقع 

06وأوروبا حول المهاجرين...
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ماأ�شاة مليلية:
ما بين 

الحرب 
والحج 

واالنتحار

نوفل البعمري 
تنعقد هذه األيام األلعاب المتوسطية بمدينة وهران ، 
التي شهدت عدة أحداث تعكس حالة التمايز التي تشهدها 
الجزائر في العالقة مع كل ما هو مغربي، وتؤكد ما كنا 
نذهب إليه من ضرورة التمييز بين الشعب الجزائري 
وبين النظام العسكري، بين ما يعبر عنه عامة الشعب 
من  يصدر  وما  للمغرب  واحترام  تقدير  من  الجزائري 
عداء من طرف هذا النظام تجاه المغرب وتجاه كل ما 
التي  الفصام  حالة  من  واحدة  إنها  بقضاياه،  يتعلق 
توجد عليها الجزائر، فصام أظهر القطيعة الموجودة 
بين النظام العسكري والشعب الجزائري، وكون العسكر 
في المواقف التي تصدر عنهم ضد المغرب ال تعبر عما 
يريده الشعب الجزائري، وهي حالة تنسحب ليس فقط 
أيضا  الجزائري  الداخل  على  بل  المالحظة  هذه  على 

حيث يطمح الشعب إلى تغيير سلمي، جذري للنظام. 

حالة  تعكس  التي  المظاهر  بعض  تعداد  ويمكن 
االنفصام بين الشعب والعسكر في مايلي:

في الوقت الذي استقبل مواطنون جزائريون الوفد 
المغربي بالمطار بالزغاريت والتحية األخوية كعربون 
حب وفاء، عمد العسكر إلى احتجاز صحفيين مغاربة 
في فضيحة دولية كشف دواعيها المدعو حفيظ دراجي 
الذي اتهمهم بأنهم جواسيس وعمالء، وهو الذي كان 

ضيفا قبل سنوات على بعضهم في المغرب. 
في الوقت الذي استمر الهجوم اإلعالمي الجزائري 
على المغرب في مختلف قنواتهم، كان االفتتاح الرسمي 
لأللعاب بصوت صحفي جزائري، وهو يحتفي بالوفد 
لتلك  تحد  في  التلفزي  النقل  أثناء  الرياضي  المغربي 

القنوات ولما تبثه من سموم. 
في الوقت الذي قرر فيه النظام الجزائري قطع عالقته 
مع المغرب ووقف الطيران الجوي بين البلدين بقرار 
صادر من العسكر، كان قرار المغرب المشاركة الكاملة في 
هذه األلعاب رغم القطيعة الموجودة بين البلدين بقرار 
جزائري صادر من الجنراالت، ورغم أن هناك دوال خفضت 

من أفراد وفدها المشارك في هذه األلعاب. 
حكمة  تعكس  الجزائر  من  نتابعها  التي  المشاهد 
الموقف المغربي الذي ظل يميز بين النظام والشعب، 
داخل  لقراراته  شرعية  أال  ثبت  نظام  اختيارات  بين 
الشعب الجزائري، الذي يبدو أنه لم يتأثر بكل الدعاية 

التي يتعرض لها، وكل الشحن الذي يتم القيام به ضد 
المغرب، بل وفي ظل هذه األجواء المشحونة بين البلدين 
بسبب مواقف النظام الجزائري حافظ الشعب الجزائري 
على حبه للمغرب، وهو نفس الحب الذي يشعر به كل 
الجزائريين عند قدومهم لبلدهم المغرب من بينهم مثال 
العبو منتخب »محاربي الصحراء« الذين يقضون عطلتهم 
بمراكش رغم ما تعرضوا له من هجوم إعالم شنقريحة. 
لقد كان المغرب حكيما وهو يمد يده للشعب الجزائري 
ويراهن عليه وعلى المستقبل، هذا المستقبل الذي لن 
يكون إال مشتركا حيث تقول الشعوب كلمتها وتنتصر 

لوحدته. 
حكمة المغرب المستمرة ليست وليدة اليوم بل هي 
جزء من استراتيجيته الداخلية والخارجية التي تجلت 
حتى في أحلك لحظات العالقة التي جمعته بالجزائر، 
ال ننسى مواقف الحسن الثاني، رحمة اهلل عليه، وهو 
يعمل على تفادي أي اصطدام مع الجارة، وحكمة أيضا 
تتجلى في خطب الملك محمد السادس التي تميز جيدا 
ود  بكل  وتتوجه  والجنراالت،  الجزائري  الشعب  بين 
للشعب الجزائري، خطب تعكس وعيا ملكيًا بأهمية أن 
تظل الشعوب بعيدة عن الصراع الذي افتعله العسكر، 
وهو صراع سينتهي ال محالة باندحار المتسببين فيه 
مهما طال الزمن، وبانتصار إرادة الشعبين في التكامل 

االقتصادي، والوحدة وبناء مغرب كبير قوي. 

من االألعاب المت��شطية ب�هران 

االتحاد اال�شتراكي 
الح�شن االأكبر

لكل المغاربة

عبد السالم المساوي

لشكر  إدري��س  األول  الكاتب  كلمة  في  ج��اء 
تأسيس  على  سنة  ستين  م��رور  احتفالية  في 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية تلبية لنداء 
المصالحة واالنفتاح )إن التاريخ االتحادي ليس 
ملكا لالتحاديين وحدهم، بل يشكل جزءا من تاريخ 
األمة، وجذرا من جذور المنظومة المغربية التي 
جمعت ذات يوم من سنة 1943، المغفور له محمد 
الخامس ومجموعة من الوطنيين الممثلين للحركة 
الوطنية . ولذلك نؤكد أن اإلرث الوطني ما زال 
مرجعا بالنسبة لنا بوصفه رافدا من روافد الحركة 
الوطنية. وأن كل من يتخيل أن تلك الشجرة التي 

أعطت االستقالل لم تعد تثمر، خاطئ كليا. 

تفا�شيل محنة 9 �شحافيين مغاربة باأر�س الجزائر
الجمعية المغربية لحق�ق االن�شان تنهي م�ؤتمرها وغالي: نلتزم مع الق�ى الديمقراطية

مفاو�شات بين المغرب و�شندوق النقد الدولي من اأجل فتح خط جديد لل�شي�لة وال�قاية
03

03

14

يف   الندوة الوطنية حول »الشبيبة االحتادية ورهان الرقمنة« 
عبد اهلل ال�شيبري: نريد لم�ؤتمرنا ال�طني 9 اأن يك�ن منفتحا على الجميع في اإعداده
احمد الدافري:  نجاح العملية الت�ا�شلية رهين بم�شداقية ن�عية الخطاب الم�ش�ق رقميا

عبد الكبير الركاكنة: التح�ل الرقمي الذي عرفه الم�شرح وال�شينما بفعل جائحة ك�رونا
محمد الرامي: ال�شبيبة خبرت الف�شاء الرقمي في حياتها االجتماعية وعملها ال�شيا�شي

محمد لغرو�س:  كل و�شيلة اإعالمية واإخبارية، لها اأهميتها وال  تلغي و�شائل اإعالمية اأخرى

المغاربة يدفع�ن 217 ملي�ن درهم لت�شيير وزارة ال�شياحة 
ت�شرف على ال�شيارات والتنقالت واالأنترنيت والحرا�شة
03
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العلماء يخططون ملكافحة تغري املناخ 
باإن�شاء درع بني الأر�س وال�شم�س..

يتسبب تغير املناخ في حدوث حاالت جفاف متكررة وشديدة، 
وعواصف، وموجات حر، وارتفاع مستويات سطح البحر، 

وذوبان األنهار الجليدية، وإليقاف هذا الدمار، يقترح باحثو 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا »فقاعات الفضاء« لحماية 

األرض من أشعة الشمس ملكافحة الدمار، وهو عبرة عن درع 
بني األرض والشمس.

ستتميز  البريطانية،  ميل«  »ديلى  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
منظمة  للنفخ،  قابلة  بفقاعات  هذه  الجيولوجية  الهندسة  فكرة 
بشكل دائري بحجم البرازيل، والتي ستقع بني األرض والشمس، 

مما يمنع اإلشعاع من ضرب كوكبنا.
الرقيقة  األغشية  كرات  تضخيم  أن  »نعتقد  العلماء،  وقال 
مثل   - متجانسة  منصهرة  مادة  من  الفضاء  في  مباشرة 
الُسمك الذي يكسر طيًفا  التباين في  السيليكون يمكن أن يوفر 

موجًيا أوسع«.
وعلى الرغم من أن هذا الدرع يمكن أن يقلل من كمية اإلشعاع 
التي تضرب األرض، فإن املشاركني في العمل يؤكدون أن االبتكار 
وليس  املناخ  تغير  ملكافحة  الحالية  الجهود  لتكملة  مصمم 

استبدالها.
كم أنه وفًقا للفريق في مختبر Senseable City Lab التابع 
في  الفقاعات  اختبار  تم  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس  ملعهد 
استخدامها  يمكن  أنه  يعتقدون  التي  الخارجي  الفضاء  ظروف 

يوًما ما لتحريف اإلشعاع الشمسي.

بيون�شيه تطرح اآخر 
�شورها مع  اأغنيتها 

 Break My Soul
من األبومها اجلديد 
طرحت املغنية العاملية بيونسيه أحدث 

صورها مع أغنيتها الجديدة بعنوان بعنوان 
Break My Soul من خالل قناتها علي 

يوتيوب، األغنية تم اصدارها منفردة من 
ألبومها القادم Renaissance، ولم تظهر 

بيونسيه في كليب االغنية، فالكليب عبارة عن 
ظهر كلمات األغنية متماشية علي املزيكا.

 وطرحت النجمة بيونسيه أغنيتها الجديدة 
»Break My Soul« في الساعات االولي 

من صباح اليوم الثالثاء ، وهي األغنية 
األولى من ألبومها الجديد الذي يأتي بعنوان 

»Renaissance- »، وتصدرت بيونسيه 
مواقع التواصل بعد كشفها عن أول أغنية 

في األلبوم، والتي طرحتها بفيديو بالكلمات 
فقط، وقدمت بها محتوى حماسي وموسيقى 
إيقاعية بالتزامن مع بدء العد التنازلي لطرح 

ألبومها الجديد الشهر املقبل.
 ويعتبر ألبوم »Renaissance« لبيونسيه 

هو األلبوم السابع في مسيرتها، وحددت يوم 
29 يوليو املقبل لطرح األلبوم، وتعود به بعد 

 Lemonade 6 سنوات من ألبومها األخير
في عام 2016، وبعد آخر أعمالها الغنائية 
املنفردة في عام 2020، وشوقت بيونسيه 

الجمهور لأللبوم بعد أن حذفت صور ملفها 
الشخصي على وسائل التواصل االجتماعي 
األسبوع املاضي، وهو ما جعلهم يتكهنون 

بوجود حدث هام قادم من بيونسيه.

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

تذكرة بـ 10 جنيهات اإ�شرتلينية 
تغري حياة عجوز بريطانية

حدث  ما  هذا  حياتك  تغير  أن  يمكنها  حظ  ضربة 
البالغة من  هافينهاند  البريطانية سوزان  مع  تقريبا 
العمر 71 عاًما بعدما حصلت على منزل فخم بقيمة 
3.5 مليون جنيه إسترلينى يحتوى على صالة ألعاب 
رياضية وحمام سباحة، باإلضافة إلى 50 ألف جنيه 
إحدى  فى  مشاركتها  بعد  وذلك  نقًدا،  إسترلينى 

املسابقات.
من  السابقة  املعلمة  فإن  عاملية  لصحف   وفقا 
األخير  اليوم  فى  الفائزة  تذكرتها  اشترت  ساسكس 
التليفزيون،  على  إعالن  مشاهدة  بعد  املسابقة  من 
وذلك مقابل 10 جنيهات إسترلينية لتفاجأ بعد أيام 
بأنها الفائزة بالجائزة الكبرى، لدرجة أنها اعتقدت أن 

الخبر مجرد خدعة.
تبلغ  البريطانية  املعلمة  به  فازت  الذى   القصر 
مساحته 10 آالف قدم مربع، ويتكون من 6 غرف نوم 
أحدث  على  مطبخ  على  ويحتوى  بالكامل،  مفروشة 
ألعاب  وصالة  وساونا  مدفأ  خارجى  ومسبح  طراز 
رياضية وغرفة سينما وملعب تنس وحمامات داخلية.

كندا حتظر بيع واإنتاج وا�شترياد 
بع�س املواد البال�شتيكية ذات 

ال�شتخدام الواحد؟ 
عدد  واستيراد  إنتاج  الشركات  على  كندا  تحظر 
الواحد  االستخدام  ذات  البالستيكية  املواد  من  قليل 
بني  ومن  رويترز،  لتقارير  وفًقا  العام،  نهاية  بحلول 
تشمل  بإنتاجها،  الدولة  تسمح  لن  التي  العناصر 
أكياس التسوق البالستيكية وحاويات تناول الطعام 
والزجاجات  العلب  لحمل  عبوات  ست  من  وحلقات 

مًعا.
تلك  بيع  الحًقا  الفيدرالية  الحكومة   وستحظر 
العناصر نفسها فى عام 2023، مع فرض حظر على 
التصدير فى عام 2025، وتم تصميم الفجوة ملدة عام 
واحد بني الحظر األولي والحظر التالي ملنح الشركات 
في كندا وقًتا كافًيا لالنتقال مخزون العناصر املدرجة. 

تويتر  على  ترودو  جاسنت  الوزراء  رئيس   وقال 
إنه على مدى السنوات العشر املقبلة، تقدر الحكومة 
الفيدرالية أن الالئحة الجديدة ستقضي على ما يقرب 
وفقا  البالستيكية،  النفايات  من  طن  مليون   1.3 من 

  .engadged لتقرير
شباك  الكندية  الجديدة  اللوائح  تستهدف   وال 
تكون  أن  يمكن  والتي  البالستيكية،  الصيد  وخيوط 
أكثر إشكالية من املواد البالستيكية ذات االستخدام 
أدوات  وتؤدى  التسوق،  وأكياس  القش  مثل  الواحد 
ظاهرة  وهي  األشباح،  الصيد  إلى  املهملة  الصيد 
تستمر فيها هذه األدوات في اصطياد الحياة البحرية 
640 ألف طن من شباك الصيد  وقتلها، مع أكثر من 

التي يتم التخلص منها كل عام .

يرة
ألخ
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اإدانة بيل كو�شبي بالعتداء جن�شيا على 
فتاة قا�شر قبل ن�شف قرن

أدانت هيئة محّلفني في محكمة بوالية كاليفورنيا األمريكية الثالثاء املمّثل بيل كوسبي 
50 سنة، في دعوى بالحّق املدني ستحصل  باالعتداء جنسيًا على فتاة قاصر قبل نحو 

بموجبها جودي هوث البالغة اليوم 64 عامًا على تعويض بقيمة نصف مليون دوالر.
ويسدل هذا الحكم الستار على واحدة من آخر الدعاوى التي ال تزال مرفوعة ضّد املمثل 

البالغ 84 عامًا والذي اّتهمته عشرات النساء باالعتداء جنسيًا عليهّن.
2004 امرأة  2018 بالسجن مع النفاذ بتهمة تخديره في  وأديَن كوسبي في سبتمبر 
بنسلفانيا  العليا في والية  املحكمة  لكّن  أندريا كوستاند واالعتداء عليها جنسيًا،  تدعى 

أبطلت العام املاضي هذا الحكم بسبب عيب إجرائي، وأطلقت سراحه.
سانتا  محكمة  في  أسبوعني  قبل  انطلقت  التي  املحاكمة  جلسات  كوسبي  يحضر  ولم 

مونيكا.
وأمام هذه املحكمة قالت هوث إّن املمثل الذي جّسد لسنوات دور األب املثالي في مسلسل 
”بالي بوي“  اعتدى عليها جنسيًا في 1975 في منزل مؤسس مجلة  ”ذي كوسبي شو“ 

هيو هيفنر، وكانت تبلغ آنذاك 16 عامًا.
وأوضحت أّنها قابلت كوسبي في موقع تصوير أحد األفالم، وأّنه دعاها بعد التصوير 
إلى نادي التنس الخاص به وجعلها تشرب كمية كبيرة من الكحول قبل أن يصطحبها إلى 

مقر مؤسس مجلة ”بالي بوي“ )املعروف بـ“بالي بوي مانشن“( ويعتدي عليها.
باملقابل نفى محامو كوسبي أي اعتداء من جانب موكلهم وشّككوا في أقوال املّدعية التي 

بدأت إفادتها باإلشارة إلى أّن الوقائع حصلت عام 1974.
واقتصرت املحاكمة في هذه التهمة على القانون املدني وليس الجنائي ألّن املّدعية لم 

تقصد الشرطة لإلبالغ عنها سوى بعد انقضاء املهلة القانونية لذلك.
وينفي كوسبي أن يكون قد اعتدى جنسيًا على هوث أو على أّي شابة أخرى، مؤّكدًا أّن 

كل عالقاته الجنسية حصلت بالتراضي.

عقار »عبقري« قد يحدث ثورة
يف عالج ال�شكري!

يمكن لنوع جديد من األدوية التي تحفز عضالت الجسم على امتصاص السكر الزائد في 
الدم، أن يحدث ثورة في عالج مرض السكري من النوع 2. 

ويعد الدواء التجريبي، املسمى بالرمز ATR-258، أول دواء يعمل عن طريق نقل السكر 
مباشرة من الدم إلى العضالت. وُطّور في السويد، ونجح في الدراسات على الحيوانات 

ويتم اآلن تجربته على املرضى.
وفي مرض السكري من النوع األول، الذي يتم تشخيصه عادة في مرحلة الطفولة، ال 
ينتج الجسم أي أنسولني ألن جهاز املناعة يهاجم ويدمر خاليا البنكرياس التي ينتجها. 

ويحتاج األشخاص املصابون بداء السكري من النوع 1 إلى تناول األنسولني يوميا. 
وفي النوع 2، ال ينتج الجسم ما يكفي من األنسولني أو ال يستخدم األنسولني جيدا - 
تتراوح العالجات من تغييرات نمط الحياة إلى األدوية التي تساعد الجسم على التعامل 

مع مستويات السكر املرتفعة في الدم. وتعمل معظم األدوية على تعزيز نظام األنسولني.
Atrogi، وهي شركة أسسها توري بينغتسون، أستاذ  ATR-258، الذي طورته  لكن 
تتجاوز  التي  األدوية  من  جديدة  فئة  يعد  ستوكهولم،  جامعة  في  األعضاء  وظائف  علم 
نظام األنسولني. ويعمل على مستقبالت العضالت، ويحفز العضالت على إخراج الغلوكوز 
الدم بشكل مستقل عن  وخفض مستويات السكر في   - الطاقة  الستخدامه في   - الدم  من 

البنكرياس واألنسولني.
وأظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن ATR-258 يخفض نسبة الغلوكوز في 

الدم إلى مستويات صحية ويعزز حساسية األنسولني - ما يقلل الكمية املطلوبة.
CRS Clinical Research Ser- التجربة في  80 شخصا في   ويشارك ما يقرب من

vices، مانهايم، أملانيا.
ويقول البروفيسور بينغتسون: »تهدف العالجات الحالية ملرض السكري من النوع 2 
إلى التحفيز املفرط لنظام األنسولني املختل بالفعل، ونادرا ما تعمل بشكل جيد«. وبمرور 

الوقت، يعني هذا ضعف الفعالية وخطر اإلصابة بأمراض خطيرة«. 
وتكمن عبقرية ATR-258 في أنه يخترق اآللية ذاتها التي تسمح للسكر بدخول الخاليا 

الستخدامه كمصدر للطاقة، وهي عملية تعتمد بشكل كامل على األنسولني.

تقرير: جمرمو الإنرتنت يبيعون »معلومات الو�شول« اإىل املوؤ�ش�شات عرب الويب املظلمة 

درا�شة: امل�شاب مبتغري اأوميكرون اأقل عر�شة لأعرا�س كورونا طويلة املدى
قال باحثون بريطانيون إن متغير أوميكرون لكورونا يجعلك أقل عرضة 
لإلصابة بأعراض كورونا طويلة املدى مقارنة بساللة سابقة من الفيروس، 

.»health« بحسب موقع
إلى أعراض  4.4 ٪ فقط من حاالت أوميكرون أدت  أن  الباحثون  ووجد 
تقريًبا   ٪  11 نسبة  من  بكثير  أقل  هذا  إن  وقالوا  طويلة،  كورونا لفترة 
وقت  من كورونا في  املهيمنة  الساللة  كانت  والتي  دلتا،  بمتغير  املرتبطة 

سابق من الوباء.
وقالت كلير ستيفز، كبيرة الباحثني، وهي محاضرة إكلينيكية بارزة في 
كينجز كوليدج لندن: »ما زلنا بحاجة إلى مواصلة تقديم الدعم لألشخاص 
الذين يعانون من كورونا طويلة األمد بينما نحاول فهم سبب حدوثه وكيف 

يمكننا عالجه«.
األعراض،  من  متنوعة  مجموعة  األمد  طويل  كورونا  يشمل  أن  يمكن 
حياة  على جودة  يؤثر  مما  ربما سنوات،  أو  أو شهور  ألسابيع  ويستمر 
وفًقا  تعود،  أو  األعراض  تختفي  أن  يمكن  األحيان  بعض  وفي  الشخص، 

للمراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها.
التعب والحمى والضيق  األمد  أعراض كورونا طويلة  أن تشمل  يمكن 
ويمكن  والدوخة،  القلب  الصدر وخفقان  وألم  والسعال  التنفس  وصعوبة 
أن يعاني الناس أيًضا من ضبابية في التفكير واالكتئاب والقلق والصداع 
أيًضا  املمكن  ومن  والتذوق،  الشم  حاسة  فقدان  وكذلك  النوم،  ومشاكل 
حدوث إسهال وآالم في املعدة وآالم في العضالت وطفح جلدي وتغيرات 

في الدورة الشهرية.
 ZOE COVID دراسة تطبيق  الباحثون  استخدم  للدراسة،  بالنسبة 
شخص   56000 عن  بيانات  لجمع  املتحدة  اململكة  Symptom ومقره 

مصاب بساللة أوميكرون وتمت مقارنتهم بأكثر من 41 ألف شخص مصاب 
بساللة الدلتا.

 20٪ بنسبة  أقل  األمد  على كورونا طويل  الحصول  احتماالت  كانت 
إلى ٪50 مع أوميكرون عن دلتا كانت االحتماالت تعتمد على عمر املريض 

والوقت منذ التطعيم.
قال خبير األمراض املعدية الدكتور مارك سيجل، أستاذ الطب السريري 
في مركز NYU Langone الطبي في مدينة نيويورك، إن »]أوميكرون[ ال 
يسبب الكثير من التهابات الرئة العميقة، ولكن من الصحيح أيًضا أن هناك 
حماية مناعية من اللقاح وااللتهابات السابقة إلى حد ما، ويترتب على ذلك 

أنه إذا كانت الحاالت أقل خطورة، فلن يكون هناك الكثير من كورونا«.

هناك  إن  الروسي،  األبحاث  مركز  كاسبرسكي  لدى  الرقمي  األمن  خبراء  قال 
غير  بطريقة  املؤسسات  أنظمة  إلى  الوصول«  »خدمة  لتقديم  متنامًيا  توّجًها 
مشروعة، مشيرين إلى وجود إقبال بني مجرمي اإلنترنت على املعلومات الالزمة 

لتنظيم هجوم ما. 
الويب املظلمة تعرض  200 منشور ُوجدت على   وحلل الخبراء ما يقرب من 
شراء املعلومات للوصول األولي إلى منتديات املؤسسات. ويتراوح متوسط تكلفة 
الوصول إلى أنظمة مؤسسات كبيرة بني 2.000 دوالر 4.000 دوالر، وهو مبلغ 

زهيد نسبًيا مقارنة بالضرر الذي قد يصيب املؤسسات املستهدفة. 
بهجمات  املختصة  العصابات  بني  قصوى  بأهمية  الخدمات  هذه   وتحظى 
الفدية، الذين قد تصل أرباحهم إلى 40 مليون دوالر سنوًيا، وقد وردت هذه النتائج 
البنية  إلى  الوصول  يكّلف  »كم  بعنوان  لكاسبرسكي  حديث  تقرير  في  وغيرها 

املؤسسية؟«.
املظلمة  الويب  كبير على شبكة  أبحاث كاسبرسكي عن وجود طلب   وكشفت 
على البيانات والخدمات الالزمة لتنظيم هجوم يستهدف مؤسسة ما، كالبيانات 

الالزمة ألداء خطوات محّددة لشّن هجوم متعدد املراحل. 
 فبمجرد وصول املهاجم إلى البنية التحتية للمؤسسة، يصبح قادًرا على بيع 

هذا الوصول إلى مجرمي اإلنترنت املتقدمني اآلخرين، مثل عصابات الفدية. 
 وقد ُتلحق مثل هذه الهجمات باملؤسسات املستهدفة خسائر مالية وخسائر 
في السمعة، وقد تؤدي إلى توّقف العمل وتعّطل العمليات التجارية. وتستهدف 

هذه الهجمات الشركات واملؤسسات من جميع األحجام.
املظلم  الويب  على  منشور   200 من  يقرب  ما  كاسبرسكي  خبراء   وحّلل 
وتحّدد  املؤسسات،  منتديات  إلى  األولّي  الوصول  تتيح  معلومات  للبيع  تعرض 
األنواع الرئيسة للبيانات املؤسسية املعروضة للبيع، باإلضافة إلى املعايير التي 

يستخدمها مجرمو اإلنترنت لتقييم سعر البيانات املؤسسية.
تبيع الوصول عبر بروتوكول سطح املكتب   وكانت معظم املنشورات )75%( 
)RDP(، الذي يتيح الوصول إلى سطح مكتب أو تطبيق مستضاف عن  البعيد 
ُبعد، قبل أن يسمح ملجرمي اإلنترنت باالتصال والوصول والتحّكم في البيانات 
البيانات  واملوارد عبر ُمضيف بعيد، كما لو كان موظفو املؤسسة يتحكمون في 

محلًيا.
الوصول األولي، يتراوح بني بضع مئات من   وهناك تفاوت كبير في أسعار 
الدوالرات ومئات اآلالف، وذلك بحسب اإليرادات التي تحققها املؤسسة الضحية، 
إذ يرتفع السعر بارتفاع تلك اإليرادات، وقد تختلف األسعار أيًضا اعتماًدا على 

طبيعة القطاع املستهدف ومنطقة التشغيل.
 وعادة ما يكلف الوصول إلى البنى التحتية للمؤسسات الكبيرة ما بني 2.000 
4.000 دوالر، وهي أسعار متواضعة نسبًيا. ولكن ال يوجد حّد أعلى للتكلفة أيًضا، 
فبيانات الوصول إلى مؤسسة إيراداتها 465 مليون دوالر، ُوجدت معروضة للبيع 

بمبلغ 50.000 دوالر.
 مثال على عرض لبيع بيانات وصول عن ُبعد إلى خمس مؤسسات ضمن شبكة 

واحدة مقابل 50.000 دوالر
باستخدام  هجوم  من  املشتري  يكسبه  أن  يمكن  الذي  املال  مقدار   ويلعب 

معلومات الوصول التي اشتراها دوًرا مهًما في تحديد سعر تلك املعلومات. 
 ووجد الخبراء أن القائمني وراء هجمات الفدية، مثاًل، على استعداد لدفع ما 
يصل إلى عشرات اآلالف في مقابل الحصول على فرصة للتسلل إلى شبكة مؤسسة 

ما، إذ غالًبا ما يكّبد هذا التسلل املؤسسات املستهدفة ماليني الدوالرات.
 وُيحتمل أن يكون أنشط املخربني العام املاضي قد تلقوا تحويالت بإجمالي 

قدره 5.2 مليار دوالر على مدى السنوات الثالث املاضية.
 وال يكتفي مجرمو اإلنترنت بتشفير بيانات املؤسسة، وإنما يسرقونها أيًضا، 
وقد ينشرون بعضها الحًقا في مدوناتهم، دلياًل على قدراتهم وابتزاًزا للمؤسسة 
عن طريق التهديد بنشر املزيد من املعلومات الحساسة إذا لم تدفع أكثر في مواعيد 

محددة.
 Kaspersky Threat ويتيح البحث حول الويب املظلمة، الذي أدخل في بوابة 
Intelligence، إمكانية الوصول إلى رؤى مستمّدة من مجموعة من املصادر التي 
جرى التحّقق من صحتها في جميع أنحاء العالم، ما يسمح للشركات بالتخفيف 

من تأثير الهجمات الرقمية وتحديد التهديدات املحتملة قبل أن تصبح حوادث.


