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اإ�صبانيا ت�صرع في ت�صدير الغاز اإلى المغرب عبر الأنبوب المغاربي

رسائل إلى من يهمهم األمر: 
املقتحمون، إسبانيا، األفارقة 

و»مافيات« اجلوار القريب والبعيد..
الكاستينغ  التي حددت  الفعل   ردود  يبدو من خالل 
اإلقليمي والدولي للقصة، أن هناك ستة أطراف على األقل 
رسمية ومعروفة، يضاف إليها عنصر سابع  مركزي ويعمل 
بال كلل، هو المافيات العاملة في االتجار بالبشر ..معنية 
برسائل ذات الصلة بما حصل في مليلية والناظور وهذه 

األطراف هي:
المعنيون بمحاولة االقتحام، أوال 

المغرب،  ثانيا 
إسبانيا،  ثالثا 

رابعا  المتحدة  واألم��م  اإلفريقي  واالتحاد  الجزائر 
وخامسا وسادسا....

فلمن تدق األجراس؟ ومن المستفيد من الجريمة؟ وما 
هي الرسائل التي يمكن قراءتها؟

تشويق  ع��ادة  يصنع  ال��ذي  األسئلة  من  المتن  ه��ذا 
الحبكة البوليسية، يصلح دوما قاعدة لمقاربة اإلشكاالت 

المأساوية كما حدث في الناظور.
ليس للمتتبع المنصف أن يغفل اطالعا غير مسبوق 
لما وقع.  كما أنه ال يمكن أن يعتبرها حادثة استثنائية 
غير مسبوقة كما يروج لذلك، مهما كانت الكلفة اإلنسانية 

لسقوط ضحايا في الهجرة.
فقد تزامنت مثال مع وفاة 45 شخصا في شاحنات على 
الحدود األمريكية، كما سبق أن لقي الكثيرون في شرق 

المتوسط نهايات مؤلمة في ظروف مؤلمة...
لنردد بال لف وال دوران أن المأساة ال يمكن التطبيع 
معها. لكن كان على المغرب أن يطرح األسئلة المرافقة: 

ما نوعية المهاجرين المقتحمين؟
أول من أجاب عن السؤال هو بيدرو سانشيز و عندما 
صرح«   يتعين أن نضع أنفسنا مكان قوات األمن اإلسبانية 
)...( والقوات العمومية المغربية ، التي تعرضت ألضرار 

جسيمة نتيجة هذا الهجوم العنيف.
وأشار   سانشيز إلى أنه خالل ال� 12 شهرا الماضية، 
»دبرت عصابات المافيا ما ال يقل عن ثماني هجمات عنيفة 
بواسطة  الناظور،  في  الحديدي  السياج  مستوى  على 
أشخاص مسلحين استخدموا أدوات حديدية من عصي 

وسكاكين وفؤوس«.
يمكن  ال  التي  الرسمية،  المغربية  للمصادر  بالنسبة 
إسقاط حجيتها وال التنكر لها، المقتحمون ليسوا مثل 
المهاجرين الذين اعتادهم المغرب، وهم في غالبيتهم من 
السودانيين الذين كانوا مستقرين في ليبيا ويحاربون 
مع  فيها،  المتناحرة  للفصائل  الخدمات  ويؤدون  فيها 
الرعاية من هذه الدولة أو تلك. والواضح بالنسبة للمغرب 
أن السياق والتوقيت هما بدورهما يعطيان للعملية داللة 
مغايرة لما اعتاده، وأنها غير طبيعية  %100 كما قد 
يروج إعالم الجيران وجزء من اإلعالم المتحامل الذي 

يجد في جثث الضحايا دوما حججا ضد المغرب.
 وال يمكن للمغرب، الذي راكم تجربة وراكم رأسماال 
من الثقة والمقاربة اإلنسانية أن يخجل من صرامته، في 
ما يبدو،  وهناك حدود ما بين العيش في المغرب، بل 
حتى التساهل مع التواجد غير الشرعي فوق ترابه وبين 
األمن الداخلي واإلقليمي، مما ال يسمح بالتساهل معه.

ومن األسئلة التي ترافق هكذا تحليل أن من الصعب 
جمع 2000 شخص، مدربين بعصي وبالحجارة، ومطالبة 
المغرب أن يتنازل: فالذي »يهاجم مركزا للحدود لن يتردد 
في مهاجمة متجر أو وكالة بنكية غدا». وعليه، كما قال 
مصدرنا على الجميع أن يعرف بأن المغرب لن يتساهل.

وال يمكن أن »نتهم« وكالة فرانس بريس أنها تتعاطف 
مع المغرب في هذه القضية، مع ذلك فقد نقلت تصريحات 
ألحد المعنيين التي ورد فيها بالحرف «ما نقلته فرانس 

بريس التي ال تحمل ودا للمغرب: 
 يقول أحد الناجين في مركز احتجاز بمليلية لوكالة 
حاملين  جئنا  مثل حرب)...(  األمر  »كان  برس  فرانس 

الحجارة لنقاتل القوات المغربية لكنهم ضربونا«.
 هناك حرب وقتال يستهدفان قوات األمن إضافة إلى 
التنصيص على أن «هذا الشاب القادم من السودان كان  
إفريقيا جنوب  بلدان  من  مهاجر،  ألفي  نحو  من ضمن 
الصحراء، حاولوا فجر الجمعة اقتحام سياج عال من 
أسالك شائكة محاطا بخندق للوصول إلى مليلية، قبل 

أن تصدهم قوات األمن المغربية«!
المغرب ليس ليبيا، بل المغرب دولة قوية، ومسؤولة 
تحترم التزاماتها .. لن يفزعه القرار الصارم مهما كانت 

كلفته.
 أوالد يختلفون عن المهاجرين اآلخرين، الذي راهنوا  
على العنف في الهجوم، طبعا هم يشبهونهم في الحق 
في الحياة وفي احترام هذا الحق، وال يمكن التمييز على 
قاعدة الحق في الحياة، غير أن الواقع يقول إن هناك في 
المغرب آالف الطلبة األفارقة و60  ألف إفريقي تمت تسوية 
وضعيتهم.. أظن من حق المغرب أن يطالب بالتحقيق في 
معرفة من هم وكيف وصلوا وكيف استعدوا وأي أجندة 

يخدمون في هذا الظرف السياسي واإلقليمي بالذات؟
وال  كمليشيات   وتتصرف  دوال  تسير  مافيات  هناك 
يحتاج المرء إلى أن يكون ساحرا لكي يعرف حساباتها 

في الراهن.
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�ضمن هذا العدد

تربية وتعليم

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

حادثة مليلية 
والناظور : 

لمن تدق 
الأجرا�س؟
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الفريق االشتراكي مبجلس النواب يواصل ممارسة أدواره الرقابية والتشريعية

عوي�صة زلفي: تنفيذ تو�صيات المجل�س الأعلى للح�صابات المتعلقة بالت�صغيل
عبد القادر الطاهر: و�صعية م�صت�صفيات الأمرا�س العقلية والمر�صى المختلين عقليا بالمملكة
عائ�صة الكرجي: الخ�صا�س المهول في العر�س ال�صحي بدائرة بني مطهر اإقليم جرادة

رصد التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية 
حول الحقوق والحريات بالمغرب، من الفترة الممتدة من 
الحقوق  يمس  ما  كل   ،2022 م��ارس  إل��ى   2021 م��ارس 
والعاملين  للعامالت  واالجتماعية  واالقتصادية  النقابية 
وما  الصحافية،  والحريات  واإلع��الم،  الصحافة  مهن  في 
احترام  مثل  من  للمهنية،  المصاحبة  بالجوانب  يرتبط 

أخالقيات المهنة.
 وقد تطرق تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى 
أربعة محاور تتعلق بالحريات الصحافية،الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية،تقارير موضوعاتية والحريات الصحافية.
 ففي جانب الحريات الصحفية، رصد التقرير ما يرتبط 
باالعتداءات على الصحافيات والصحافيين أثناء أو بسبب 
مزاولتهم لعملهم، والتي استمرت خالل هذه السنة، وهي 
اعتداءات من مصادر مختلفة، فأحيانا تكون هذه االعتداءات 
من طرف أشخاص نافذين ال يتقبلون اقتراب الصحافة مما 
يمكن أن يكشف خروقات يقترفونها، وخصوصا في ما يتعلق 
بالملك العمومي، كما أن اعتداءات أخرى تم رصدها كانت من 
طرف القوات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون، وخصوصا 
أثناء تغطية الصحافيات والصحافيين لتظاهرات ووقفات 
وتجمعات ذات طابع احتجاجي، من مثل احتجاجات األساتذة 
المتعاقدين، أو احتجاجات الرافضين إللزامية حمل جواز 
التلقيح لولوج الفضاءات العمومية، وهي اعتداءات يكون 
غيرأنه  األولى،  بالدرجة  المهنيون  المصورون  ضحاياها 
يصعب اعتبارها ذات طابع ممنهج، إذ إنها في غالبيتها 
العمل  لطبيعة  فهم  لسوء  أو  شخصية  اجتهادات  نتيجة 
لحظات  في  القانون  بإنفاذ  المكلفين  الصحافي من طرف 

التدخل. 
وفي الشق المتعلق بالمحاكمات، تم رصد تراجع نسبة 
المرفوعة ضد الصحافيات والصحافيين بسبب  القضايا 
تلقائيا،  العامة  النيابة  تحركها  والتي  لعملهم،  مزاولتهم 
ذاتيين  أشخاص  طرف  من  المرفوعة  بالدعاوى  مقارنة 
وقد  بخصوصهم،  نشر  مما  متضررين  أنفسهم  يعتبرون 
حظيت محاكمة الزميلين عمر الراضي وسليمان الريسوني 
الوطنية  النقابة  وقامت  ودوليا،  وطنيا  كبيرة  بمتابعة 
للصحافة المغربية بمراقبة سير المحاكمتين، وكانت أمام 
امتحان الموضوعية، فمن جهة ،فإن المتابعين صحافيان 
مهنيان، ومن جهة أخرى فبعض أطراف الدعوى العمومية 
يتابع  التي  القضايا  فإن  وثالثا  للمهنة،  تنتمي  بدورها 
فيها الزميالن ذات خصوصيات يتماس فيها السياسي مع 
هاتين  تخللت  فقد  العموم  وعلى  الجنائي،  مع  الحقوقي 
قبيل  من  عليها،  أثرت  التي  الوقائع  بعض  المحاكمتين 
رفض متابعة الزميلين في حالة سراح رغم توفرهما على 
ضمانات الحضور، وطول أمد المحاكمة خصوصا في الطور 
التفصيلي، وحمالت  التحقيق  مرحلة  فيها  بما  االبتدائي 
الدعوى،  أطراف  كل  حق  في  المتبادلة  والقذف  التشهير 
حضوره  وعدم  طويلة،  لمدة  الريسوني  الزميل  وإضراب 

لجلسات المرحلة االبتدائية.
وعرفت هذه السنة استمرار التهديد لبعض الصحافيات 
والصحافيين عن طريق مكالمات مجهولة، كما عرفت بعض 
التهجمات غير المقبولة من مثل اقتحام مقرات العمل، لتصفية 
حسابات نقابية لألسف كما وقع في قناة العيون الجهوية.

وخالل هذه السنة تم اعتقال زميلة في مدينة سبتة المحتلة 

من طرف الحرس المدني اإلسباني، بسبب تغطيتها لحادث 
اقتحام معبر سبتة، وما رافقه من اعتداءات على مهاجرين 
عمومية  قوات  طرف  من  قاصرون،  بينهم  نظاميين،  غير 
إسبانية مختلفة كما تم خالل هذه السنة منع ندوة كانت 
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتزم تنظيمها بفندق 
بالبيضاء، مما اضطر النقابة لتنظيمها الحقا بمقر النقابة.

وتفاجأ الصحافيون خالل الوالية البرلمانية الحالية يقول 
التقرير، بتقييد حضورهم ومنع تغطيتهم ألشغال اللجن في 

مجلس النواب، بتأويل متعسف للقانون.
تم  واالجتماعية،  االقتصادية  الحقوق  وبخصوص 
تراجع  عن  الحديث  يمكن  لدرجة  كثيرة،  خروقات  رصد 
نسبي في انتهاك الحقوق المدنية في المجال الصحافي، 
مقارنة بتصاعدها في الشق المرتبط بالحقوق االقتصادية 
من طرف  واالجتماعية،إذ تم إغالق جريدة »أخبار اليوم« 
والعاملين،  العامالت  منح  ودون  فجائي،  بشكل  مالكيها، 
والصحافيات والصحافيين الحقوق التي يكفلها لهم القانون، 
مع العلم أن األجور كان يتم تأخير منحها أو التوقف عن 
صحافيي  شمول  ع��دم  وزاد  اإلغ��الق،  ق��رار  قبل  صرفها 
وصحافيات المؤسسة بقرار صرف تعويضات استثنائية 
ألداء رواتب العاملين في مهن اإلعالم من طرف وزارة الثقافة 
والرياضة واالتصال، في محنة الزمالء والزميالت بمؤسسة 
»أخبار اليوم«،  وفي المقابل عاشت مؤسسات أخرى واقعا 
من التضييقات واالستفزازات بغرض التسريح دون أداء 
الحقوق، ويمكن التمثيل لذلك بما حدث في يومية« المساء« 

وموقع » فبراير.كوم«.
بقية ص: 2

النقابة الوطنية لل�صحافة المغربية تر�صد واقع حرية ال�صحافة وال�صحافيين في المغرب

مالحظون ع�صكريون من حوالي 20 دولة يتابعون 
تداريب »الأ�صد الإفريقي 2022« الميدانية بطانطان

اإ�صقاط لئحة النتخابات 
الت�صريعية بعين ال�صق - 

الدار البي�صاء
انتخاب  بإلغاء  الدستورية  المحكمة  قضت 
عضوين  بنبى  واسماعيل  الشفيق  الحق  عبد 
أجري  الذي  االقتراع  إثر  على  النواب،  بمجلس 
في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة االنتخابية المحلية 
»عين الشق« )عمالة مقاطعة عين الشق(، وأمرت 
بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص 
المقعدين اللذين كانا يشغالنهما عمال بمقتضيات 
المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس 

النواب.

وكالة بيت مال القد�س ال�صريف 
تطلق برنامج التخييم

في القد�س بر�صم �صيف 2022

تطلق وكالة بيت مال القدس الشريف اعتبارا من 
فاتح يوليوز المقبل برنامج التخييم في القدس 
لفائدة ثالثة آالف مستفيد ومستفيدة من أطفال 

المدينة تتراوح أعمارهم ما بين 6 و16 سنة، 
يتوزعون على 13 مخيما.

إطار  في  يندرج  ال��ذي  البرنامج  لهذا  ورص��د 
القدس  م��ال  بيت  لوكالة  االجتماعي  البرنامج 
مائة  يناهز  مالي  غالف  الجاري،  للعام  الشريف 

ألف دوالر.
واختارت الوكالة البيئة والمناخ والمحافظة على 
النظافة والماء والطبيعة موضوعا موحدا لمخيمات 
هذا العام إلذكاء وعي الناشئة بهذه القضايا التي 
باتت تستأثر باالهتمام، في ظل التحوالت الطبيعية 

والديمغرافية والوبائية التي يعيشها العالم.

المنتخب الوطني يحافظ على لقبه العربي 
في الكرة الخما�صية ويرتقي عالميا

توج المنتخب الوطني المغربي ببطولة كأس العرب لكرة القدم داخل 
بالمملكة  بالدمام  الثالثاء  أول أمس  للمنتخبات بعد فوزه، مساء  القاعة 
العربية السعودية، في المباراة النهائية على نظيره العراقي بنتيجة 3 – 0.
وكان الشوط األول من المباراة، التي حضرها جمهور مغربي غفير، قد 

انتهى لفائدة أشبال المدرب هشام الدكيك بحصة 1 – 0.

ومنذ بداية اللقاء كان واضحا أن المنتخب العراقي لن يكون لقمة سائغة 
خطط  ناظم  محمد  العراقي  المدرب  أربك  حيث  الوطني،  المنتخب  أمام 
»باور بالي«  فبدأ العبوه بتطبيق خطة  الدكيك،  الوطني هشام  الناخب 
وذلك بمهاجمة حامل الكرة لخنق العبي الفريق الوطني، مما أرغم أسود 

األطلس على ارتكاب أخطاء كثيرة في التمريرات.

 المهدي قنديل
– االستشرافية  الرؤية  عن  الحديث  أن  غرو  ال 

للمنظومة التربوية بالمغرب، يمنحنا  المستقبلية- 
أبرزها  كثيرة،  قضايا  لمناقشة  كبيرة  مساحة 
للقطاع   التوزيعية  الغايات  لنقل  الوسائط  تداخل 
التعليمي  من التعليم المنتج؛ والمسهم اقتصاديا، 
إلى إنتاج التعليم )إنتاجية التعليم(. هذا التحول 
المؤسسات  ألرب��اب  رئيسا  خطابا  يعد  ظل  ال��ذي 
بعرف  مغلفة  أيديولوجيا  ويضمر  الخصوصية، 
تقليدي، فحواه أن تكثيف الساعات ينعكس إيجابا 
على إكساب المتعلمين مهارات التحليل والتركيب، 
الوسائط  تقدم  يواكب  ال  المعطى  هذا  أن  والحال 
الحديثة médiations modernes، والتي تسهم 
تعليم  فكرة  لتبني  وداعمة  سهلة  م��وارد  بناء  في 

سوسيواقتصادي.
ال شك أن فكرة االرتباط بالمؤسسات الخصوصية 
تظل محفوفة بالمغالطات ما دام مفهوم النقل الذي 
المؤسسات،  لهذه  اإلشهارية  الخطابات  اجتاح 
والخطابات الصورية والحجاجية أيضا، إذ يسعى 
القائمون عليها إلى انتقاء ملفوظات أضحت تمثل 
حقال خطابيا ممنهجا على مستوى الملفوظ، من قبيل: 
)الجودة/ نسبة النجاح/ أساتذة ذوو الخبرات/ النقط 
الحسنة/ شهادات االعتراف باإلجابات الصحيحة...(. 
عالوة على أن الوسيط médiateur  يبقى استعماله 
قويا في حجيته أثناء ممارسة السلطة الرمزية بتعبير 
ريجيس دوبريه على متداول الفكرة )الرسالة(، وهذا 
الوسيط ينفتح على توظيف وسائل نقل شكلية، أو 
تسخير فكرة، على سبيل التمثيل: )ال تقبل المؤسسة 
إال زبدة المدينة...(. إضافة إلى استعمال خطابات 
إشهارية يقودها أولياء األمور داخل أوساطهم لتلميع 
يتلفظها  التي  الفرنسية   جمل  خالل  من  الصورة 

أبناؤهم.
الفرنسي  المفكر  حسب  النقل  مفهوم  يعتبر 
ما يمكن  أو  الميديولوجيا،  ريجس دوبريه أساس 
تقريب استعماله بعلم الوساطة، فهو يعبر عن البعد 
السياسي للفضاء؛ إذ تمارس السلطة على األراضي 
التي تحددها وتبنيها، والبعد السياسي للزمن؛ إذ 
يسرع المتحكم في إخفاء مقصدية الكالم، كي ال يفهم 

في سياقاته الزمكانية.
إن التركيز على النقل التأثيري داخل المؤسسات 
الخاصة ينطوي على مخاطر نسيان مسألة المعنى 
ومسألة الوساطة médiation ، في مسألة أخرى 
وهي الفصل بين الرسالة )إقناع المستهلك –والي 
وتداوليتها  المؤسسة(،  بمنتوج  التلميذ-  أم��ر 
المؤسسة  بأن  واإليمان  التلميذ  أمر  )اقتناع والي 
هذه  العمومية(.  نظيرتها  عكس  تنتج  الخاصة 
الكذبة تتحقق –حسب دوبريه- داخل فعل التواصل 
من خالل مفهوم النقل، وكذلك تجريده من وظيفته 
التواصلية، إلى وظيفته الميديولوجية، إذ تسمى هذه 
اللحظة بلحظة السياسة. وهو ما يتيح قراءة رسائل 
األولى تسويقية  أرباب المؤسسات على مرحلتين: 
مصرح بها، والثانية مؤدلجة تم إضفاء عليها الطابع 

السياسي المؤسسي.
ال شك أن تداول الرسائل المحفوفة بالمرجعيات 
توسيع  وراء  واللهث  الربح  قوامها  التي  المادية 
يظل  العام  القطاع  في  المماثل  التربوي  النشاط 
هذا  ألن  وسيط،  وجود  عدم  ظل  في  الفهم  حبيس 
مستوعبا  يغطي  تشييئي  بتجريد  أشبه  األخير 
 .)cours de médiologie, p14( تجريبيا معينا

ويمكن في هذا السياق إدخال فضاء المؤسسة وأطرها 
وكذلك  فيه،  الكائنة  الجغرافي  ومحيطها  التربوية 
عبر  التواصلية  والمواقع  األمور،  أولياء  شهادات 

شابكة األنترنيت...
إقامة  هي  الميديولوجية  الوسائط  وظائف  إن 
العالقات بين منتوج المؤسسات الخاصة وقبولها 
من لدن المستهلكين عبر مفهوم النقل، ثم تجديد بين 
ما يتغير باستمرار وما يبقى عبر الزمن، وضرورة 
استحضار التمييز النظامي للواقع ومقولة الزمن، 
بشرط أن يتضح كيف أمكن للحدود أن تختفي بين 
هذه الوسائط جميعها ؟. لكن، هناك أمور تجري وراء 
اإلجابة عن هذا السؤال، كما لو أن هناك لعبة ذات 
المؤسسة  بين  اللعبة  هذه  يساوي صفر،  مجموع 
المقننة للتعليم التجاري، وبين المؤسسات المنفذة 

له.
إن المسائل األميرية المرتبطة بنظام ِمْلِكية بيع 
مهما  ما،  حد  إلى  ضيق  بعد  لها  المعرفية  المادة 
هذا  يرجع  إذ  والتكيف،  الفهم  على  منفتحة  كانت 
الغموض إلى اإلضمار واالختباء وراء الكلفة المادية 
والزمنية التي تخصصها المؤسسة للمتعلمين من 
تكبح  التي  المغرية  التعويضات  ولحجم  جهة، 
أساتذة  من  القطاع  بخبايا  العارفين  أصوات  بها 
ومؤطرين تربويين. لتظل الحاضرتان تنتميان إلى 
المجال الوسائطي نفسه، وكل وسيط يعد تشكيال 
لعقد اجتماعي راسخ، يسهم هو اآلخر في نقل الفكرة 
الجوهرية: من التعليم المنتج إلى إنتاجية التعليم.
يالحظ في العالقة القائمة بين منتج المؤسسات 
الخاصة والمستهلكين غموض التمييز بين البعد 
الحقيقي للفعل السياسي وما سماه دوبريه باإليماءة 
التواصلية، والتي تتعلق أساسا بحقائق التنظيم 
المؤسسي، والبعد الرمزي لإلنتاج، ألن المؤسسة 
ضمنيا ال تفكر في نفسها من حيث الكفاءة، بل تفكر 
كيف تفسر اإلنتاج وتمثله. هذا التمثيل الذي يقوم 
على وسائط مختارة، تقيس البعد الثقافي للمجتمع، 

المتحكم من  البعد األنثروبولوجي. فيصل فيه  أو 
لحظة الثقافة إلى لحظة السياسة.

في السياق نفسه، وقياسا على ما سماه المفكر 
ريجيس دوبريه بالالوعي التقني ألجهزة االتصال، 
العملية  طرفي  بين  التأثير  عالقة  تفسير  فيمكن 
تسعى  حيث  الخاصة،  المؤسسة  غايات  بالوعي 
األخيرة جاهدة إلى إضمار فكرة الشركة الطامحة 
إلى بيع إنتاج ال يفوق أهمية عما يقدم في المؤسسات 
العمومية. بيد أن هذا الشرخ في ترجيح تعليم على 
حساب آخر، أسهمت فيه عوامل كثيرة أبرزها نسبة 
أجور موظفي القطاع العام التي تبلغ حدا متدنيا، 
وهو ما يدفع هؤالء إلى تكثيف ساعات عمل إضافية، 
واإلشادة بالمؤسسات التي تدفع تعويضات أكبر.

الوسائط  على  المادي  الطابع  إضفاء  تم  لقد 
الميديولوجية بين الرسالة وتداولها، مما جرد هذا 
الطابع من منطقه الثقافي إلى منطقه النفعي، ليفتح 
أفقا رحبة ألرباب المؤسسات في إيجاد سبل مختصرة 
للتأثير في الزبائن. هذا التغير سيعتبر موضع تساؤل 
-عندما نتحدث عن الوعي غاية المؤسسة- في تأخر 
المقبلين في فهم الكلمات وعالقتها باألشياء. لذلك، 
ولتحقيق إيماءة تواصلية هادفة –بالرغم من أدلجة 
 la غاياتها- يقترح دوبريه ما سماه بتحليل الثخن
القريب من تحليل  العقالني  المجال  أي   ،tekhne
الوسائط وأشكالها. فال قيمة لتحليل الملفوظات في 
غياب الخطابات والتمثيالت التي تستند لوسائط 
مؤسسية، تخدم استراتيجيات لتمنح لنفسها مكانة 

يعترف بها المستهلكون.
إن الحديث عن المؤسسات والفاعلين في كشف 
مضمرات الوسائط المستعملة من قبل المؤسسات 
تحتمي  لما  نظرا  إليها  الوصول  يصعب  الخاصة 
وفق  وذلك  التأويالت،  مستوى  على  تعدد  من  به 
خلفيات متعددة تشترك في أمر واحد وهو تسويق 
المنتوج وتسليعه، ثم إن هذا الترويج يظل منغمسا 
في المرجعيات البراغماتية المتشعبة، والتي يصعب 

ألدل���ج���ت���ه���ا، وه����ذا القبض عليها 
المعطى ال يمكن فضح المسكوت عنه إال بمواجهة 
واالجتماعي  السياسي،  المستوى  على  نتائجه 
واأليديولوجي أيضا، حتى ال يسمى ذلك موقفا محفوفا 
القائمين على المؤسسات  باأليديولوجيا. ألن فهم 
العرف  يحكمهم  العربي  المستوى  على  وزبائنهم 
التقليدي أكثر من فهمهم لخصوصية النظام المدرسي 
المؤهل. عالوة على المقارنات البعيدة بين نظامين 
أو أنظمة تشهد تباينا ملحوظا في وسائل العرض، 
ثم االنفتاح على الرقمنة، وكذلك تجريد المؤسسات 
من األيديولوجيات المؤسساتية الضاغطة بأفكارها 
أخرى.  حساب  على  ثقافة  تخدم  والتي  الموجهة، 
فتسويغ االختيار على المستوى الوطني ينبني على 
تنزيل مضامين المدرسة الفرنكوفونية، بينما تبقى 
مدارس البعثات منفتحة على مواكبة سير النظام 

العالمي بشقيه، األنجلوسكسوني واألسيوي.
إن النظرة الدونية التي أضحت أعين المختصين 
خلقت  العمومية،  للمدرسة  حادة  سهاما  توجهها 
منزلقا واعوجاجا خطيرا في تدبير شؤون اإلدارات 
من جهة، ثم توجيه األطر التربوية لفقدان الثقة في 
التعليم العمومي بشكل كلي، حيث فسح المجال أمام 
المخططات االقتصادية إلغراق السفينة بقرارات غير 
القطاع  تقنين  التعاقد، وآخرها  أولها نظام  مبررة 
ضمن أهداف الجهوية الموسعة، إذ بدا للعيان أن 
االستشهاد  أصابع  إال  هي  ما  اإلص��الح  شعارات 
فيها  تحتضر  ظرفية  في  الوصية  الوزارة  تحملها 
المؤسسة العمومية، وتساوم فيها المؤسات الخاصة 
الخضوع  في  لهم  مفر  ال  الذين  المواطنين  جيوب 

لوسائط تسليع المنتج الخصوصي.
التحليل  م��ن  مفر  ال  ال��وض��ع،  ه��ذا  سياق  ف��ي 
شفرات  تحمل  التي  الوسائط  لكل  الميديولوجي 
التعليم الخاص، حتى تتضح الرؤية ويرد االعتبار 
للمؤسسات العمومية، وللتفكير في وضع استراتيجية 
واضحة بعيدة عن الحيف والتحيز للمقاوالت على 
هو  التعليم  قطاع  ألن  المجاني،  التعليم  حساب 
من  إنتاجيته  وتبدأ  العكس،  وليس  منتج  قطاع 
توجيه التالميذ المتميزين نحو مؤسسات التكوين 
المهني، لخلق أوراش وفتح مجال لالبتكار، ووضع 
قطيعة مع فكرة إلحاق التالميذ المنقطعين والذين 
يحصلون على معدالت متدنية جدا بهذه المؤسسات.
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جودة المدار�س الخ�صو�صية: كذبة �صدقها 
العقل المغربي وف�صحتها الميديولوجيا

ملحق من إعداد: خديجة مشتري

طلبة اأوكرانيا واأولياء 
اأمورهم يوا�صلون االحتجاج 

راف�صين الحلول الترقيعية

نظم آباء وأولياء الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، أول أمس 
الثالثاء أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، وقفة 
احتجاجية للتنديد بما آل إليه ملف أبنائهم العائدين من أوكرانيا 
من هدر لزمنهم الدراسي معبرين عن رفضهم لتنظيم االمتحان كشرط 
لالدماج بالمنظومة التعليمية المغربية واعتبروا أن هذا الحل ترقيعي 

ال يخدم مصالح أبنائهم.
 ودعا المحتجون إلى فتح حوار بهدف الوصول إلى الحلول التي 
ترضي جميع األطراف وتنصف الطلبة الذين يجدون أنفسهم بعد 
أشهر من رجوعهم من أوكرانيا أمام الباب المسدود دون أي بصيص 
نور ينعش آمالهم وآمال أولياء أمورهم في إنقاذ مستقبلهم الغامض.

 وعبر المحتجون عن استيائهم من القرارات االحادية لوزير التعليم 
العالي التي لم تراع ظروفهم وتصب كلها في اتجاه يعاكس مطالبهم 
باالدماج دون شروط تعجيزية مؤكدين أن الوزارة تتخذ قرارات دون 
أن تطلب رأي الطلبة المعنيين في موضوع يخصهم هم أوال بالدرجة 
االولى مؤكدين ان هناك حلوال عدة يقترحونها لكن ال يجدون االنصات 
المطلوب من الوزارة، فالعديد منهم يفضل أن يواصل دراسته عن بعد 
بأوكرانيا أو بالقطاع الخاص وآخرون يفضلون االدماج بالمغرب 
فيما برغب آخرون في مواصلة الدراسة بالدول المجاورة ألوكرانيا . 
 كما عبر المحتجون عن استغرابهم من إعالن الوزير هذه السنة 
رغم  دراستهم  الذين واصلوا  للطلبة  ظلما  األمر  معتبرين  بيضاء، 
الظروف الصعبة وهم حاليا في فترة امتحانات،كما ينتظر المقبلون 

على التخرج التوصل بشواهدهم من جامعات أوكرانيا.

ميزانية  حجم  درهم  مليار   2,6
وزارة التربية الوطنية لتاأهيل 

الموؤ�ص�صات التعليمية 

رصدت وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة ميزانية 
برسم سنة 2022 بلغت 2,6 مليار درهم لعمليات تأهيل المؤسسات 
التعليمية، وهي الميزانية التي تمت برمجتها حسب ما أفاد الوزير 
المكلف بالقطاع في جلسة األسئلة الشفوية بمجلس النواب، على 
مستوى ميزانيات األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا 
إلى أن المنظومة التربوية عرفت تطورا ملحوظا في أعداد الحجرات 
الدراسية، بزيادة 5732 حجرة عن الموسم الدراسي 2020-2019، 
حيث يبلغ مجموع الحجرات الدراسية حاليا 161 ألفا و169 حجرة.
خاصة  عناية  تولي  وزارته  أن  على  الحكومي  المسؤول  وشدد 
لورش تأهيل المؤسسات التعليمية، خصوصا تلك  القائمة بالمناطق 
النائية والقروية وشبه الحضرية،وفي هذا الصدد كشف أنه تمت 
إعادة تأهيل1452 مؤسسة تعليمية، أغلبها في العالم القروي ! وربط 
1168 مؤسسة بشبكة الماء أو توفير صهاريج الماء الشروب، وربط 
839 مؤسسة بشبكة الكهرباء أو تزويدها بالطاقات الشمسية، وتوفير 
المرافق الصحية ل� 1330 مؤسسة، وتوفير األسوار والسياجات ل 
6467 مؤسسة، وبخصوص الحجرات المشيدة بالبناء المفكك خاصة 
الحجرات التي تحتوي على مادة األميانت السامة أكد أن الوزارة 
تواصل تنفيذ برنامج تعويضها والتخلص من غير المستعمل منها.

وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية بالعالم 
القروي، أكد الوزير أنه تم العمل على تأهيل 1402 مؤسسة تعليمية، 
منها إعادة بناء 1151 حجرة منذ االنطالق الفعلي للبرنامج سنة 
اإللتقائية  إطار  في  ال��وزارة   2017، وهو االشتغال الذي تقوم به 
التامة مع كافة المتدخلين على المستويين الجهوي واإلقليمي في 
إطار هذا البرنامج واتفاقيات الشراكة مع الجهات، يقول المتحدث 

مضيفا في ذات السياق أنه تم 
إدراج تنظيف وصيانة المؤسسات التعليمية ضمن األوراش العامة 
المؤقتة، وذلك في اطار  تنزيل البرنامج الحكومي "أوراش" ، أخذا 
وترتيبها  التعليمية،  المؤسسات  مختلف  حاجيات  االعتبار  بعين 
حسب األولويات، وخلص إلى أنه تم إعطاء االنطالقة لبرنامج تدخل 
استعجالي لتأهيل المؤسسات التعليمية القائمة والداخليات المدرسية 

برسم سنتي 2022 و 2023.

النظرة الدونية التي أضحت 
أعين المختصين توجهها 

سهاما حادة للمدرسة 
العمومية خلقت منزلقا 

واعوجاجا خطيرا في تدبير 
شؤون اإلدارات من جهة، ثم 
توجيه األطر التربوية لفقدان 
الثقة في التعليم العمومي 

بشكل كلي

عزالدين بوركة )*( 
 المواطن اإلستتيقي

 المستقبلي
ليس رهان المدرسة بناء فرد متعلم محدود في الكفايات 
العلمية أو األدبية فحسب، بل إن الدور المنوط بها –باإلضافة 
إلى ما سبق- هو خلق مواطني المستقبل المدركين لشرطهم 
الوجودي واالجتماعي، شرط مرتبط أساسا بالحس اإلستتيقي 
منعطفا  بوصفها  اإلعدادي  التعليم  مرحلة  وتأتي  والفني. 
-الشاب-التلميذ".. محطة هامة   "الطفل  جوهريا في مسار 
مهارات  لتنمية -إلى جانب إدراكه لجسده وذاته ومحيطه- 
محيطه.  مع  والتفاعل  وٱرائه  أفكاره  عن  للتعبير  مختلفة 
وغالبًا ما تكون هذه المرحلة التعليمية والعمرية، هي الفرصة 
األولى للطالب للتفاعل في األماكن العامة )مثل المدرسة(. 
مما يسمح لهم بتطوير روح الفريق والتعاون، ويساهم في 
انخراطهم المجتمعي ويوسع ثقافتهم العامة.  لهذا يلعب الفن 
الدور األساس في هذه العملية، الرتباطه بالجانب الحسي 

)اإلمبريقي( والمهاراتي والتفاعلي.  
أدركت مؤسسة "مجموعة مدارس الشريف اإلدريسي"، هذا 
الدور الفعال للفن في تكوين "المواطن اإلستتيقي" المستقبلي 
النزعة  صاحب  عن  يميزه  والذي  الجمالية"..  "النزعة  ذي 
االختالف  هو   ،Dewey ديوي  جون  يخبرنا  كما  العقلية، 
في تأكيد الجانب الهام من ذلك اإليقاع المستمر الذي يميز 
تفاعل الكائن الحي مع بيئته. وإن كانت المكانة القصوى 
للتجربة عند كل واحد منهما تعد واحدة. لهذا كل مبادرة 
تعليمية تسعى لتنمية الذكاء الفني والحس الجمالي لدى 
إستتيقية"  "خبرة  تطوير  تروم  عملية  هي  الطفل-الطالب، 
لديه، و"الخبرة حين تصبح 'خبرة حقة'، بكل ما تنطوي عليه 
الكلمة من داللة، فإنها تستحيل إلى حيوية من أعلى درجة".

وال يكفي تدريس الفن وتاريخه –فحسب- إلنشاء جيل واع 
بدور الفن في بناء الشخصية والذات واالنخراط في صلب 
المجتمع وامتالك رؤية خالّقة، بل على المدرسة أن تنفتح 
على محيطها الثقافي واالجتماعي وتجعل الطالب -الطفل-
الشاب فاعال في هذه العملية، وهذا ما نلمسه في ما يقوم 
به أطر التدريس واإلدارة في مؤسسة "الشريف اإلدريسي"، 
وعلى رأسهم رئيسها  رضا الضميري،  وذلك إيمانا راسخا 

منهم بدور الفن والثقافة والبيداغوجية التعليمية في بناء 
الفرد الجمالي والمنخرط في إصالح وتنمية مجتمعه، موفرة 
لذلك الموارد المتعددة واللوجيستيكية الالزمة لتفعيل هذا 
االنخراط وهذا البناء الجواني لشخصية الطفل. وعلى إثره 
تم تقديم مجموعة من األعمال الفنية التأويلية التي أنتجها 
الجهوية  األكاديمية  في فضاءات  المستقبل-  الطلبة-فنانو 
يونيو   10 إلى   3 )من  البيضاء،  بالدار  والتكوين  للتربية 

الجاري(.

  فنانون في المدرسة
وألنه لن تكتمل هذه العملية دون وجود فاعلين رئيسيين 
قادرين على األخذ بأيادي هؤالء الطالب، وتوجيههم توجيها 
المؤسسة  هذه  اختارت  دقيقْيِن،  وإستتيقيا  بيداغوجيا 
التعليمة أساتذة -مؤطرين- فنانين لهم بصمات وتوجهات 
فنية  مميزة، في ساحة الفن بالمغرب، مطورين أساليبهم 
عبد الصمد بْوْيسرامن )مندوب المعرض(، معاذ  الخاصة: 
الحسناوي وزينب الورضي. مما يدفعنا إلى الحديث عن دور 
استقطاب المؤسسات التعليمية لفنانين، سواء كانوا مدرسين 
أو زوار، بُغية االنخراط في عملية التوجيه والتدريس، ومن 
أجل منح األطفال -الشباب الحظ في عيش تجربة جمالية 
متفردة. وأيضا، لتمكين جميع الطالب من امتالك -عبر تجربة 

شخصية فنية- سلوٍك جمالي وعيش تجربة إستتيقية أصيلة. 
مما يجعل هذه البادرة تحفيزا للشروع في فعاليات مشابهة، 

من شأنها تحسين جودة التعليم وبناء فرد جمالي.  
في  المدرسة"  في  "فنانين  اصطالح  يقع  الواقع،  وفي 
مستويات ثالثة، أولها كون المدرسين هم فنانون محترفون، 
وثانيا يتمثل في أولئك الفنانين الذين يتم المناداة عليهم من 
قبل المؤسسة لتقديم ورشات وتوجيهات للطالب، وثالثا يتعلق 
لين" و"ُمنتجين"  بالطالب الفنانين أنفسهم، بوصفهم "ُمَؤِوّ
لألعمال الفنية، كما هو الحال في هذا المعرض. وتتجلى 
عملية التأويل من خالل فعل إعادة اإلنتاج ذاك، الذي قاموا به، 
لمجموعة من منجزات فنانين مغاربة وعالميين مكرسين، لكن 
بطرقهم الخاصة، مازجين بين مختلف الممارسات واألساليب 
في صلب "منجزاتهم التأويلية".. إذ نجد أثر مونش ضمن 
تصاوير الشعيبية والحسين طالل، وألوان الوحشيين في 
عوالم فان غوخ، ورموز بلكاهية في انفعاالت باسكيا، وتأويال 
مع  حميدي  لعالمات  وإدراجا  ليختنشتاين،  لمنجز  عفويا 
تكعيبات بيكاسو، واللعب الحر بالوجوه واأللوان واألشكال 
)بينبين، شبعة، مليحي، ماتيس، موني، سيزان...(، وغيرها من 
التأويالت العفوية، تجاوزت 30 عمال فنيا، يمكن أن نصطلح 
عليها بمنجزات بارودية لكن ال تسعى إلى التهكم بقدر ما 
تسعى إلى قراءة تلك المنجزات بطرقة متداخلة، منتجة لوحات 

ال تقلد وال تحاكي بل تؤّول من جديد اآلثار الفنية والعالم، من 
خالل "تجربة إستتيقية" مميزَّة لكل طالب على حدة. حيث إن 
هذه التجربة تعّد مصدر كل فن، ودعامة أساسية لكل عالقة 
بالعالم، بوصفها طريقة للوجود فيه. وكما يرى ديوي فإن 
إلى   Ordinaire العادية  )الخبرة(  التجربة  من  "االنتقال 
اإلستتيقية هو رهان ديمقراطي حقيقي"، ال يمكن أن تقوم 

به سوى المؤسسات التعليمية في تعاملها مع الناشئة.  

 المخيلة وتأويل العالم
تقع الخبرة اإلستتقية l’expérience esthétique، في 
قلب طريق الطفل-الشاب المفتوح على العالم في صفائه التام، 
والسالك إلى بناء الذات وتحصيل دراسي أعلى، مستندا إلى 
المخيلة الخاّلقة، التي يتم تكوينها بيداغوجيا عبر "قراءة 
الكلمات". وفي ظل عالم مشبع  العالم أوال، ومن ثم قراءة 
بالصور والكلمات، فالمعلومات والمعارف متاحة للجميع، 
ملقاة في الطرقات، مما يجعل التفوق مبنيا على امتالك مخيلة 
"فناني  فنيا وتروية عطش  إشباعا  لذلك  واسعة، ونحتاج 
والمجهول،  العالم  الكتشاف  دائما  المتطلعين  المستقبل" 
حيث إننا اليوم في ظل كل هذا االختناق الحاصل، في ضرورة 

قصوى إلى الفن بقدر ما نحتاج إلى األوكسجين.  
انطلق بالتالي، هؤالء الطلبة-الفنانون من مخيلتهم إلعادة 
تأويل العالم من خالل تلك األعمال الفنية التي تفاعلوا معها، 
ألطفال -شباب، "ُيسائل  كأننا أمام أعمال "فنية معاصرة" 
]الفنان فيها[ الفن ويمارسه عبر أسلوبه الخاصة، ومن خالل 
طريقة يمكن بها لكل إنسان أن يعيش حياته".. كما يخبرنا 
Daniel Sibony، عن المنجزات المعاصرة. وألنه لكل شخص 
الخاص:  أسلوبه  فلكل  حياته،  عيش  في  الخاصة  طريقته 
"اإلنسان هو األسلوب"؛ وقد جاءت هذه األعمال الفنية بطرق 
مختلفة ال تتناسخ وال تحكي بعضها بعضا، حرة ومتفردة.
المبادرات  هذه  مثل  إلى  الحاجة  أمس  في  نحن  وكم 
الهادفة  عاتقها،  على  المؤسسة  أخذتها  التي  الجمالية، 
الحدث  المستقبل بوعي جمالي. ولعل هذا  لتكوين أجيال 
يصير دافعا لفعاليات مشابهة تتبناها مؤسسات داعمة للفن 

والثقافة وغيرها .
 يلعب هذا المعرض، في نظرنا، محطة هامة حق الوقوف 
عندها، حيث تقدم لنا تجارب واعدة استطاعت أن تصنع رؤية 
تجاه العالم انطالقا من تأويل أعمال فنية مغربية وعالمية.

)*(شاعر وباحث جمالي 

 تاأويالت عفوية لفناني الم�صتقبل

ايذي: الوفد المغربي ي�صاهم في اإنجاح الدورة 
والنهو�س باأو�صاع المواطن الإفريقي

يوسف ايذي ينسق أشغال الوفد البرملاني املغربي يف دورة البرملان اإلفريقي

Al Ittihad Al Ichtiraki

ت�صريح جديد حول 
جدري القردة.. لي�س 

حالة طوارئ �صحية حاليًا 

أدهانوم  تيدروس  العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  أعلن 
غيبرييسوس أن تفشي جدري القردة يشكل تهديدًا صحيًا يثير 
قلقًا بالغًا لكنه ال يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية 

عاملية.
قال  الصعيد،  على هذا  األوضاع  لتقييم  اجتماع خبراء  وإثر 
)تفشي جدري  يشكل  ال  الراهن  الوقت  »في  بيان:  في  تيدروس 
حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا«، في إشارة  القردة( 
إلى أعلى مستوى تأهب يمكن ملنظمة الصحة العامة أن تعلنه، 

وفق فرانس برس.
كما أضاف بعد االطالع على تقرير الخبراء أن »لجنة الطوارئ 
عّبرت عن هواجس جدية بشأن حجم التفشي الحالي وسرعته«، 
التفشي  صعيد  على  مجهولة  تزال  ال  كثيرة  أمور  إلى  ولفتت 
تباين  إلى وجود  تيدروس  أشار  فيما  البيانات،  في  والفجوات 

في آراء الخبراء.
الوقت  في  »الوضع  أن  إلى  خلص  التقرير  أن  أوضح  كذلك 
الراهن ال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا«، لكنه 
»اجتماع اللجنة بحد ذاته يعكس تزايد املخاوف  شدد على أن 

بشأن التفشي العاملي لجدري القردة«.

»مّيا�س« اللبنانية.. اأبهرت 
 America’s Got حكام

وفازت بـ«الباز   Talent
الذهبي« 

فازت فرقة »مّياس« اللبنانية، وهي فرقة رقص 
 ،)Golden Buzzer( »نسائية، بـ«الباز الذهبي
.America›s Got Talent في برنامج املواهب

ويعني حصول الفرقة على »الباز الذهبي« 
االنتقال إلى العروض املباشرة والنهائية من 

البرنامج الشهير، والذي يبدو أنه لم يعد مجرد 
مكان حيث يمكن للمتسابقني إظهار مهاراتهم 

الفريدة، بل إنه أيضا حيث يمكنهم مشاركة 
رسالة قوية مع العالم.

وقبل البدء باألداء، أخبرت »مياس« الحكام أن 
اسم »الفرقة« يعني »تبختر اللبوات بكل فخر 
وغرور« باللغة العربية، وتحدثت املتسابقات 
اللبنانيات عن الصعوبات التي يواجهنها في 
بلدهن كراقصات قبل تقديم تجربة األداء التي 

حصلن بفضلها على »الباز الذهبي«.
وقالت إحدى الراقصات للحكام قبل االختبار: 
»لبنان بلد جميل للغاية، لكننا نعيش صراعا 

يوميا«.
وشرحت إحدى راقصات فرقة »مّياس« ما تعنيه 
فرصة التواجد في فئة املجموعات في منافسات 
America›s Got Talent، قائلة: »إن وجودنا 

هنا، والوقوف على أكبر مسرح في العالم هو 
فرصتنا الوحيدة لنثبت للعالم ما يمكن للمرأة 
العربية أن تفعله، والفن الذي يمكننا إبداعه، 

واملعارك التي نخوضها«.
وواصلت الفرقة تقديم عرضها الحالم، وحركن 

أذرعهن ورقصن مع ريش طويل في تزامن مثالي، 
حيث أصيبت لجنة التحكيم املكونة من مقدم 

البرامج الشهير سايمون كاول، وعارضة األزياء 
واملمثلة هايدي كلوم والكوميدي هوي ماندل 

واملمثلة صوفيا فيرغارا، بالذهول.

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

ال�صنغايل خابي الم ي�صبح 
االأكرث متابعة على »تيك توك«

على  متابعة  األكثر  الشخص  الم  خابي  أصبح 
تطبيق »تيك توك« للمقاطع املصورة بعد ارتفاع عدد 

متابعيه إلى 142.7 مليون شخص حول العالم. 
دي  شارلي  توك«،  »تيك  نجمة  الم  خابي  وتجاوز 

أميليو التي يتابعها 142.3 مليون شخص.
من  سنغالية  أصول  من  إيطالي  وهو  الم  وتمكن 
اإلنترنت،  على  املشهورة  الشخصيات  من  أن يصبح 
واشتهر بشكل أساسي في بث مقاطع صامتة تسخر 
التواصل  مواقع  على  تنتشر  التي  الفيديوهات  من 

االجتماعي، ليحصد ماليني املشاهدات.
التواصل  منصة  إلى  الم،  خابي  انضم  وقد 
البالد  إغالق  تم  عندما   2020 في مارس  االجتماعي 
املتابعني بسبب  إثر جائحة كورونا، واكتسب محبة 

بساطة املادة املقدمة.
والنجوم  املشاهير  من  العديد  الم  خامي  وقابل 
مقاطع  في  وشاركوا  الدعم  له  قدموا  الذين  العاملني 

الفيديو الخاصة به.
به  الخاصة  الفيديو  مقاطع  معظم  أن  حني  في 
مغزى  ذي  فيديو  مقطع  نشر  فقد  للضحك  مصممة 
الذي ظهرت فيه غريتا  إلى تغير املناخ  لفت االنتباه 

ثونبرج.

رائحة ج�صدك ت�صبه �صديقك.. 
درا�صة تثبت باالأدلة 

يتشاركون  األصدقاء  أن  الوقائع  من  العديد  تثبت 
عامة األفكار واألحالم والطموحات وتجمعهم سمات 
شخصية متقاربة، إال أن دراسة جديدة توصلت إلى 
أن التوافق بني شخصني قد يأتي من تشابه عجيب، 
»رائحة«  إلى  تشر  لم  لكنها  »رائحتهما«،  وهو  أال 

الجنس اآلخر كأداة للتقارب.
نتائجها  ُنشرت  التي  الدراسة  تلك  خلصت  فقد 
أن  إلى  الجمعة،  أمس  أدفانسز«  »ساينس  في مجلة 
األشخاص الذين يتشاركون روائح جسدية مماثلة هم 

أكثر عرضة ألن يصبحوا أصدقاء.
وكتبت مجموعة باحثني بقيادة إنبال رافريبي من 
الثدييات  »تشم  إسرائيل  في  للعلوم  وايزمان  معهد 
البرية غير البشرية بعضها بعضا باستمرار، وبناء 

على ذلك، تقرر من هم أصدقاؤها أو أعداؤها«.
يشبهونهم،  أصدقاء  عن  يبحثون  البشر  أن  وبما 
يشمون  األشخاص  أن  فرضية  من  الفريق  انطلق 
الرائحة لتقدير روائح الجسم املتشابهة والحكم على 

إمكان التوافق الودي مع اآلخرين.
للتحقق من ذلك، جمع الباحثون عينات من أصدقاء 
من الجنس نفسه ال تربطهم أي عالقة عاطفية وقالوا 

إنهم سرعان ما نمت عالقة صداقة بينهم.
ووجدوا 20 زوجا من األصدقاء، يتوزعون مناصفة 
بني رجال ونساء تتراوح أعمارهم بني 22 و39 عاما.
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منوذج جديد لدرا�صة قدرة الدماغ على التعلم
تجتازها  العصبية  التشابكات  من  يحصى  ال  بعدد  تتميز  معقدة  عضوية“  ”آلة  عن  عبارة  الدماغ 
نبضات كهربائية، سعى العلماء طوياًل لفهمها واختبارها، إذ يبقى السؤال األساس: كيف يتعلم الدماغ؟
جامعة  من  باحثون  أكد  املاضي،  األسبوع  نشر  العلمي   “sciencepost.fr” موقع  لتقرير  وفًقا 
في  املنشورة  الدراسة  تركز  إذ  الحية،  الكائنات  تميز  التي  التعلم“  ”ملكة  دراسة  على  ”مونتريال“ 
املسؤولة عن االحتفاظ   “néocortex” على الخاليا الهرمية للقشرة املخية الحديثة  “Nature” مجلة

باملعلومات.
موزعة في 4 مناطق متميزة، هي:  يتكون الدماغ من ”100 مليار خلية عصبية“  ِممَّ يتكون الدماغ؟: 
”الفص الجداري، والفص القذالي، والفص الصدغي، والفص الجبهي“، إذ تبدو تلك الخاليا العصبية 

كشجرة، واملشابك والروابط بني تلك الخاليا العصبية، بمثابة أوراق الشجرة.
إنهاء ”ديناميكيات الكالسيوم“

تمثل اللدونة ”املرونة“ املشبكية، إحدى وظائف الجهاز العصبي الضرورية للحفظ على الذاكرة، فهي 
القادرة على إنشاء وقطع االتصاالت ”العصبونية“، إذ تسمح ”اللدونة“ للدماغ بالتعافي من بعض اآلفات 

وتأخير األمراض التنكسية العصبية.
وحسب التقرير، فقد ركز فريق من الباحثني من كندا على ”اللدونة املشبكية“ القائمة على الكالسيوم، 
وباستخدام نموذج حاسوبي جديد، تمكن العلماء من اكتساب فهم أفضل للتغير ”املشبكي“ الذي تسببه 
الخاليا الهرمية، والتي تشكل %80 من القشرة املخية الحديثة النابعة من خاصية واحدة ”ديناميكية 

الكالسيوم“.
وقال الباحثون بحسب التقرير ”ال نّدعي أن البيانات التجريبية املتاحة كافية لفرض النموذج الجديد 
بشكل كامل أو إثبات صحة قوته التوقعية.. قد تكون التجارب األخرى مفيدة الختبار توقعات النموذج 

وصقل فرضياته“.
الدماغ موضوع بحث 

ويشير القائمون على الدراسة إلى إجراء قياسات مخبرية على شرائح من أدمغة القوارض، إذ تبني 
اعتماد ”اللدونة املشبكية“ بشكل حاسم على ديناميكيات إطالق الناقل العصبي وتدفق الكالسيوم ما بعد 
املشبكي العصبي ”postsynaptic“، ويمكن أن ينتج تركيز من الكالسيوم غير الفسيولوجي تغييرات 

”مرنة قابلة للتشكل“ ال تمثل قواعد التعلم الحقيقية في الجسم الحي.
عالوة على ذلك، فإن نمذجة العلماء الجديدة للدماغ ستسمح للمجتمع العلمي إحراز تقدم فعال في 

فهم الدماغ.
ويعد تطوير وتحسني نموذج اللدونة إجراًء مكلًفا من الناحية الحسابية، متجاوًزا قدرات أي مركز 
في  الراغبني  الباحثني  ملعظم  ملزمة  النموذج  تحسني  إعادة  تكون  أن  ينبغي  ال  ذلك،  ومع  نمطي،  عمل 

استخدام نموذج ”اللدونة“ في دراساتهم الخاصة.
العلماء  أن  انتقائية، ناهيك عن  اكتشاف واسع، يستدعي مجاالت بحث  الدماغ مجال  وتظل دراسة 

وجدوا أخيًرا درجة حرارة أعلى بكثير مما كان متوقًعا في جهاز تفكيرنا.

هل حقا ي�صتطيع بع�س الب�صر »�صماع« اأ�صوات املوتى؟! 
حدد علماء السمات التي قد تجعل الشخص أكثر احتماال لالدعاء بأنه يسمع أصوات املوتى. 

من  عالية  ملستويات  االستعداد  فإن   ،2021 عام  في  نشر  لبحث  وفقا  ألرت«،  وبحسب«ساينس 
االستيعاب في املهام، وتجارب سمعية غير عادية في مرحلة الطفولة، وقابلية عالية للهلوسة السمعية، 

تحدث جميعها بقوة أكبر في األوساط املوصوفة ذاتيا للظلم من عامة السكان.
تصاحب  التي  املزعجة  السمعية  الهلوسة  فهم  في  تساعدنا  أن  يمكن  النتائج  إن  الباحثون  ويقول 

األمراض العقلية مثل الفصام بشكل أفضل.
وتعتبر التجارب الروحانية في االستبصار والذهن - تجربة رؤية شيء ما أو سماعه في غياب حافز 
الذين  األنثروبولوجيا  علماء  من  لكل  كبيرة،  علمية  أهمية  ذات   - املوتى  أرواح  إلى  وتنسب  خارجي، 

يدرسون التجارب الدينية والروحية، والعلماء الذين يدرسون تجارب الهلوسة املرضية.
ذوي  األشخاص  بعض  قيام  سبب  أفضل  بشكل  يفهموا  أن  الباحثون  يود  الخصوص،  وجه  وعلى 
الخبرات السمعية باإلبالغ عن تجربة روحانية، بينما يجدها اآلخرون أكثر حزنا، ويتلقون تشخيصا 

للصحة العقلية.
وأوضح عالم النفس بيتر موسلي، من جامعة نورثمبريا في اململكة املتحدة، عندما ظهرت الدراسة 
ألول مرة: »يميل الروحانيون إلى اإلبالغ عن تجارب سمعية غير عادية إيجابية، تبدأ في وقت مبكر من 
الحياة والتي غالبا ما يكونون قادرين على التحكم فيها. وفهم كيفية تطور هذه األشياء مهم ألنه يمكن أن 

يساعدنا على فهم املزيد عن التجارب املؤملة أو غير القابلة للسيطرة لسماع األصوات أيضا«.
وقام هو وزميله عالم النفس آدم باول من جامعة دورهام في اململكة املتحدة، بتجنيد واستطالع 65 
وسيلة clairaudient من االتحاد الوطني للروحانيني في اململكة املتحدة، و143 عضوا من عامة السكان 
تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل االجتماعي، لتحديد ما يميز الروحانيني عن عامة الناس، والذين ال 

)عادة( تبلغ عن سماع أصوات املوتى.
وبشكل عام، أفاد %44.6 من الروحانيني بسماع أصواتهم يوميا، وقال %79 إن التجارب كانت جزءا 
من حياتهم اليومية. وبينما أفاد معظمهم بسماع األصوات داخل رؤوسهم، أفاد %31.7 أن األصوات 

كانت خارجية أيضا.

دخان بال نيكوتني.. خطة جديدة قد تق�صي على اإدمان التدخني 

النابغة.. َمن هو؟ وما �صفاته؟
بحسب تقرير ملوقع “ trustmyscience العلمي، يرى املختصون أن 
كل موهبة لها سماتها الخاصة، وهي طريقة يتصور بها النابغة العالم 

من حوله.
إن فهم االختالفات بني كل ذكاء وكل حالة غير نمطية، يجعل من املمكن 
األكاديمية  املجاالت  في  بعينه،  حياة  مسار  على  املزالق  بعض  تجنب 

واالجتماعية وكذلك املهنية )عند الكبار املوهوبني( على السواء.
النابغة هو أن معدل الذكاء عنده أعلى من  وأبسط تعريف للشخص 
130، وهذا ليس سوى الجزء ”املرئي“ من هذا الشكل من الذكاء، ويغطي 
فائق  فرد  كل  عند  الجوهرية  الخصائص  من  واسعة  مجموعة  النبوغ 

الذكاء.
النهج،  هذا  في  التشكيك  إلى  الباحثني  من  واملزيد  املزيد  يميل  كما 
بالتأكيد على أنه يؤسس تعريف النبوغ على نتيجة بعينها وليس على 

سبب محدد.
الذكاء.. تعريف متعدد

بدايًة، من املفيد جدًا أن نفهم ماهية الذكاء، حيث يختلف تعريف الذكاء 
وفقًا للعديد من العوامل، مثل املعتقدات والثقافة وما إلى ذلك، فهو يجمع 
بني القدرة على التعلم والفهم والتكيف مع املواقف املختلفة التي يمر بها 

الشخص الذكي، باستخدام تفكير صحيح ومناسب.
املنشود،  الهدف  احترام  مع  بالتصرف  الذكاء  يسمح  وبالتالي، 
وبالتفكير بعقالنية والتفاعل مع البيئة التي يتطور الشخص فيها وينمو.

ومع ذلك، فإن مفهوم الذكاء معقد للغاية وهو موضوع جدل ونقاش، 
تتم  الذي  املجال  على  اعتمادًا  مختلف  بشكل  تعريفه  يتم  املصطلح  ألن 

معالجته فيه.
أنماط الذكاء

السائل السلس،  الذكاء  العديدة، يمكننا تمييز  الذكاء  من بني أشكال 
البريطاني  العاملة  الذاكرة  املتخصص في  النفسي  الطبيب  الذي طرحه 
االستدالل  في  خاص  بشكل  يتجلى  والذي   ،1986 عام  في  بادلي  أالن 
االستقرائي باستخدام الحد األدنى من قاعدة املعرفة )املقارنات الهندسية 

على سبيل املثال(.
)أو قدرة  العاملة  الذاكرة  بادلي بقدرة  السائل، بحسب  الذكاء  يرتبط 

في  املعلومات  من  أجزاء  لعدة  املتزامنة  باملعالجة  تسمح  التي  االنتباه( 
وقت قصير نسبيًا.

اللغة  معرفة  في  خاص  بشكل  يتجلى  الذي  املتبلور  الذكاء  يأتي  ثم 
)الداللية  التقريرية  الذاكرة  بناء  بدرجة  يرتبط  فهو  واستخدامها، 

والَعَرضية املتقطعة(.
وهناك أيضًا الذكاء املكاني، ويتجلى في إدراك األشكال وتحّوالتها.

أخيرًا، يعتمد الشكل األخير من الذكاء على سرعة استرجاع املعلومات 
املخزنة في الذاكرة الطويلة املدى، والذي يتجلى من خالل الطالقة اللفظية 

والفكرية. إنه عنصر أساسي في عملية اإلبداع.
قدرة أوسع على فهم املحيط بسرعة

وأستاذة  اجتماع،  وعاملة  أمريكية  نفس  عاملة  جوتفريدسون،  ليندا 
متفرغة في علم النفس التربوي بجامعة ديالوير، اقترحت في عام 1997 
أخرى،  أمور  بني  من  تتضمن،  جًدا  عامة  معرفية  كقدرة  للذكاء  تعريفًا 
بطريقة  والتفكير  املشاكل،  حل  وعلى  والتخطيط  التفكير  على  القدرة 
مجردة، وفهم األفكار املعقدة، والتعلم بسرعة وفاعلية، وال سيما من خالل 

التجارب املعيشة.
لذلك فالنبوغ، بحسب جوتفريدسون ليس مسألة تعلم فقط من خالل 
االختبارات  اجتياز  على  قدرة  أو  بسيطة،  أكاديمية  معرفة  أو  القراءة، 
بسهولة، بل الذكاء، بداًل من ذلك، يعكس قدرة أوسع وأعمق لفهم محيطنا 

بكامل السرعة.

كمية  بخفض  التبغ  شركات  ملطالبة  والدواء  الغذاء  إدارة  تخطط 
النيكوتني في السجائر التقليدية لجعلها أقل إدماًنا، بهدف تقليل حصيلة 
وفقا  عام،  كل  ألف شخص   480 بحياة  يودي  والذي  والتدخني  املدخنني 

لتقرير صحيفة »نيويورك تايمز« New York Times األمريكية.
االقتراح الذي قد يستغرق سنوات حتى يدخل حيز التنفيذ، من شأنه أن 
يضع الواليات املتحدة في طليعة الجهود العاملية ملكافحة التدخني، كما أن 

دولة واحدة أخرى فقط وهي نيوزيالندا قدمت مثل هذه الخطة.
أن  إلى  بالفعل  التبغ  شركات  وأشارت  شرسة،  املعاكسة  الرياح  لكن 
القانون.  النيكوتني من شأنها أن تنتهك  أي خطة بتخفيضات كبيرة في 
وقد يعتبر بعض املشرعني املحافظني مثل هذه السياسة مثااًل آخر على 
تجاوز الحكومة، وقد تصبح قضية انتخابية جديدة في انتخابات التجديد 

النصفية املقبلة.
وبحسب التقرير، فقد تم إصدار القليل من التفاصيل يوم الثالثاء، ولكن 
وفًقا إلشعار ُنشر على موقع إلكتروني للحكومة األميركية، سيتم إصدار 
قاعدة مقترحة في مايو 2023 للحصول على تعليق عام حول تحديد الحد 

األقصى ملستوى النيكوتني في السجائر وغيرها من املنتجات.
وامتنعت الهيئة عن تقديم مزيد من التفاصيل، لكن في بيان ُنشر على 
موقعها على اإلنترنت قال مفوض الوكالة الدكتور روبرت إم كاليف: »إن 
خفض مستويات النيكوتني إلى الحد األدنى من اإلدمان أو إلى مستويات 
األجيال  تصبح  أن  احتمالية  من  يقلل  أن  شأنه  من  لإلدمان  مسببة  غير 
القادمة من الشباب مدمنني للسجائر ويساعد املزيد من املدخنني املدمنني 

حالًيا على اإلقالع عن التدخني«.
منتجات  على  األميركيني  إدمان  لتقليل  مماثلة  خطط  مناقشة  وتمت 
التبغ التي تغلف الرئتني بالقطران، وتطلق 7000 مادة كيميائية تسبب 
في  أيًضا  النيكوتني  ويتوفر  الرئة.  وأمراض  القلب  وأمراض  السرطان 

السجائر اإللكترونية وغيرها من املنتجات لكن هذا االقتراح لن يؤثر على 
تلك املنتجات.

حوالي  يموت  منها،  والوقاية  األمراض  على  السيطرة  ملراكز  ووفًقا 
1300 شخص كل يوم ألسباب تتعلق بالتدخني.

ومع ذلك، فإن العقبات التي تعترض مثل هذه الخطة هائلة ويمكن أن 
التي تم طرحها  الخطط  للتغلب عليها، وتتطلب بعض  تستغرق سنوات 

تخفيض كمية النيكوتني في السجائر بنسبة 95%.
ويقول الخبراء إن ذلك قد يدفع املدخنني األميركيني، الذين يقدر عددهم 
تنطوي  والتي  النيكوتني،  انسحاب  حالة  إلى  مليون شخص،   30 بنحو 
إلى  اآلخرين  املدخنني  وتحول  والتهيج  التركيز  وصعوبة  اإلثارة  على 
البحث عن بدائل مثل السجائر اإللكترونية، والتي تنقل النيكوتني بدون 

معظم املواد الكيميائية املوجودة في السجائر العادية.
عالية  السجائر  شراء  إلى  يسعون  قد  املدخنني  إن  الخبراء  وقال 

النيكوتني من األسواق غير القانونية أو عبر الحدود في املكسيك وكندا
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إ - العماري

احتج فريق أولمبيك آسفي على قرار سلطات 
الجماهير  بحرمان  والقاضي  خريبكة،  مدينة 
المسفيوية من التنقل إلى المدينة الفوسفاطية 
قصد مساندة فريقها أمام أولمبيك خريبكة، برسم 

الجولة ما قبل األخيرة من الدوري االحترافي.
وكان أولمبيك آسفي قد تقدم بطلب إلى إدارة 
المخولة  التذاكر  حصة  توفير  قصد  األوصيكا 
له قانونا طبقا للقوانين المنظمة لذلك، لكنه لم 
السلطات  أو  الخريبكي  النادي  يتوصل برد من 
المحلية أو الجامعة، ما جعله يعتبر األمر مفاجأة 
غير سارة للجماهير اآلسفية، مشددا في بالغ له 
على أنه ال يوجد أي مبرر التخاذ هذا القرار في حق 
جمهور أولمبيك آسفي، الذي يعتبر بشهادة جميع 
جماهير األندية المغربية والمسؤولين األمنيين بها 
والسلطات المحلية من الجماهير التي تستحضرا 
دائما قيم الروح الرياضية ويتوفر على عالقات 
متميزة وطيبة ومحترمة مع جميع الجماهير ومن 

بينها جماهير مدينة الفوسفاط.
وكانت سلطات مدينة خريبكة قد اتخذت قرار 
منع تنقل جماهير الفرق، التي تحل ضيفة على 

األوصيكا وسريع وادي زم، الذي يستقبل مبارياته 
الشغب  أحداث  خلفية  على  الفوسفاط،  بمركب 
الرياضي،  والرجاء  السريع  مباراة  رافقت  التي 
عن الجولة 24 من الدوري االحترافي، بعدما قام 
استياء  خلفت  تخريب  بأعمال  الرجاء  مناصرو 
كبيرا، وكانت سببا في معاقبة الفريق األخضر 
بالحرمان مناصريه مبارتين داخل الميدان، وما 

تبقى من لقاءات الموسم خارج الديار.
ورغم أنه سيكون محروما من خدمات أنصاره 
إال أن الفريق المسفيوي عازم على تقديم أفضل 
بالمعنويات  متسلحا  األوصيكا،  أمام  العروض 
العالية لالعبيه، الذين تمكنوا من حصد 12 نقطة 

في المباريات الست األخيرة.
وبدوره يتطلع الفريق الخريبكي إلى تحقيق 
نتيجة جيدة أمام جماهيره، وإنهاء الموسم في 
التأسيس لعهد جديد، رفقة  مرتبة متقدمة، قبل 
المكتب المسير المرتقب انتخابه يوم 23 يوليوز 

المقبل.
وإلى مدينة بركان، يشد شباب المحمدية رحاله 
لمواجهة نهضة بركان، الذي يعيش حالة تراجع 
ملحوظ منذ التتويج بكأس الكونفدرالية اإلفريقية، 
حيث غاب الطموح عن الالعبين، بعدما اطمأنوا 

على تواجدهم بالمسابقة القارية لموسم جديد.

الثالث  البركاني في مبارياته  الفريق  وانهزم 
األخيرة، وكانت آخرها في الجولة الماضية أمام 
سريع وادي زم بثالثة أهداف مقابل هدفين، علما 

بأنه كان متقدما بهدفين دون رد.
وسيحاول المدرب إيبينغي تعديل أوتار الفريق 
وأن  خاصة  العبيه،  معنويات  ورفع  البرتقالي، 
انتقادات كبيرة طالت طريقة تدبيره للمباريات، 

رغم تتويجه باللقب القاري.
تسجيل  الفضالي  الفريق  سيحاول  وبــدوره 
نتيجة إيجابية، يمكن لها أن تشفع للمدرب امحمد 
فاخر بتمديد مقامه بمدينة الزهور لموسم إضافي، 
رغم أن مكونات الفريق خلصت إلى قناعة واحدة 
وهي ضرورة إدخال تغييرات جذرية على الطاقم 
التقني للفريق، الذي وجد نفسه من دون أهداف، 
رغم الكم الهائل من الوعود التي أطلقها الرئيس 

المستقيل، مباشرة  بعد تحقيق الصعود.

البرنامج:

 الخميس 30 يونيو )س 20.30(
 أولمبيك خريبكة – أولمبيك آسفي 

نهضة بركان – شباب المحمدية

الدورة ما قبل األخيرة من الدوري االحترافي

�أولمبيك �آ�سفي يحتج على حرمانه من 
جماهيره ونه�سة بركان يريد �إيقاف �لنزيف

من لقاء شطر الذهاب بين أولمبيك آسفي واألوصيكا

 صورة جماعية لعناصر منتخب الفروسية

هند فريوة ت�سجل رقما قيا�سيا عالميا 
بملتقى تون�ص لألعاب �لقوى للأ�سخا�ص �لمعاقين 

حققت البطلة المغربية هند فريوة رقما قياسيا عالميا جديدا لمسابقة رمي الصولجان ضمن منافسات 
اليوم األول من الجائزة الكبرى لملتقى تونس الدولي لرياضة ألعاب القوى لألشخاص في وضعية إعاقة 

التي احتضنها، يوم االثنين، ملعب رادس بتونس.
بعد تسجيلها رمية مقدارها 20.49 م )الرقم القياسي العالمي  وحققت فريوة الرقم العالمي لفئة )فاء 31( 

السابق: 20.45 م(.
في ختام  المملكة  بها  فازت  التي  الثالث  الذهبية  الميداليات  إحدى  بالمناسبة،  فريوة،  انتزعت  كما 

فعاليات اليوم األول للمنافسة.
 )  T54 فئة   ( 5000 متر  وعادت الميداليتين الذهبيتين األخريين لرضوان أوسيف في سباق 

مسجال توقيت 15:28:88، وفوزية الكاسيوي في مسابقة رمي الرمح في فئة F33-34 برمية 
مقدراها 14.28 م.

وبفضل هذه الميداليات الذهبية الثالث، أنهى المغرب اليوم األول في 
المركز الرابع في سبورة الميداليات خلف تركيا المتصدرة بـ7 ميداليات 
)4 ذهبية و2 فضية و1 برونزية( وتونس المركز الثاني بـ 11 ميدالية 

)3 ذهبيات، 4 فضيات، 4 برزنزيات(.
 8 بـ  الترتيب  الخامسة في  الهند،  أمام  رابعا  المغرب  وجاء 
ميداليات )2 ذهبية و5 فضية و1 برونزية( وأذربيجان سادسة 
بذهبيتين، وفرنسا سابعة بـ 4 ميداليات )1 ذهبية و1 
فضية و2 برونزية( والدومينيك ثامنة بميداليتين )1 
ذهبية و 1 فضية( وكازاخستان تاسعة بميداليتين 

)1 ذهبية و1 برونزية(.
وتقاسمت السعودية وكوبا المركز 
لكل  واحـــدة  بذهبية  العاشر 

منهما.

حطت، يوم االثنين، بثانوية الرياضيين بطنجة، قافلة 
كرة القدم النسوية في الوسط المدرسي، والتي بلغت 

محطتها السابعة والعشرين.
وشهدت هذه المحطة من القافلة، التي تعتبر ثمرة 
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة  بين  شراكة 
القدم  لكرة  المغربية  الملكية  والجامعة  والرياضة 
 ،Sports Education Solutions«  « ومؤسسة 
مشاركة أزيد من 200 تلميذة من مختلف المؤسسات 
التعليمية التابعة للمديرية اإلقليمية لطنجة –أصيلة.

وتهدف هذه التظاهرة الرياضية إلى تشجيع وتوسيع 
القدم، خاصة  لرياضة كرة  النسوية  الممارسة  قاعدة 
في الفضاءات المدرسية، والترويج لكأس أمم إفريقيا 
للسيدات الذي سيحتضنه المغرب خالل شهر يوليوز 

المقبل.
كما تروم الكشف عن المواهب الرياضية النسوية، 

وتيسير ولوج التلميذات إلى مسارات رياضة ودراسة، 
وتمكين التلميذات المشاركات في القافلة من االستفادة 

من تجارب عملية في هذا المجال.
وانطلقت هذه القافلة من مدينة الدار البيضاء في 
30 ماي الماضي، تحت شعار »حتى أنا بطلة«، مشيرا 
 200 إلى أن عدد المشاركات في هذه المحطة يفوق 
تلميذة من مختلف المؤسسات التعليمية على مستوى 

المديرية اإلقليمية.
وبحسب المنظمين، فإن هذه القافلة ستعبر 30 مدينة 
في مختلف ربوع المملكة بمعدل 200 فتاة لكل مؤسسة 
مدرسية في أفق بلوغ 6000 تلميذة، وستختتم فعالياتها 
بمدينة الرباط يوم ثاني يوليوز المقبل، الذي يتزامن 
14 لكأس إفريقيا لألمم للسيدات  مع انطالق الدورة 

المقررة بالمغرب.

يشارك خمسة فرسان مغاربة في مسابقة القفز على 
الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط 
)وهران 2022(، ويتعلق األمر بكل من عبد الكبير ودار 
وسامي كولمان وهشام الراضي ومجيد الجعيدي 

وسامي الشرقاوي.
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية للفروسية 
أن الفرسان الخمسة سيخوضون غمار المنافسات 
حسب الفرق، يوم فاتح يوليوز المقبل اعتبارا من 
الساعة الثالثة بعد الزوال حسب التوقيت المغربي، 

وفي الفردي في الثالث من الشهر ذاته.
عبر  تم  الخيول  نقل  أن  ذاته،  المصدر  وأضاف 
البحر، موضحا أن عملية العبور جرت في ظروف 

جيدة.
ويشارك المغرب بوفد قوامه 130 رياضيا ورياضية 
األبيض  البحر  أللعاب  عشرة  التاسعة  الدورة  في 
المتوسط، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية ما 

بين 25 يونيو الجاري و6 يوليوز المقبل.
ويشارك األبطال المغاربة )86 ذكورا و44 إناثا(، 
الذين يرافقهم 48 مؤطرا في هذه التظاهرة الرياضية 
المتوسطية، في 15 نوعا رياضيا، وهي ألعاب القوى 
والمالكمة والدراجات والمسايفة و كرة القدم ورفع 
والكرة  والمصارعة  والكراطي  الجيدو  و  األثقال 
الحديدية والكرات الحديدية والفروسية والتايكوندو 

وكرة المضرب والرماية الرياضية.

قافلة كرة �لقدم �لن�سوية تحط �لرحال بطنجة

�لفرو�سية �لوطنية تدخل �لتناف�ص 
�لمتو�سطي يوم غد

منتخب �لكيك بوك�سينغ 
ي�سارك بالدوري �لدولي 

�لمفتوح لأوزبك�ستان
يشارك المنتخب الوطني المغربي لرياضة الكيك بوكسينغ 
بالعاصمة  يقام  الذي  للعبة،  المفتوح  الدولي  الدوري  في 
30 يونيو الجاري و03 يوليوز  األوزبكية طشقند، مابين 
)وزن  مونين  يونس  من  الوطني  الفريق  المقبل. ويتشكل 
أقل من 51 كلغ( وأسامة الهيشو )وزن أقل من 63,5 كلغ( 
91 كلغ(، ويشرف على  )وزن أقل من  ثم إبراهيم بودكيك 

تأطيرهم المدرب عبد الرحيم غرداش.
الكيك  لرياضات  المغربية  الملكية  للجامعة  بالغ  وذكر 
بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، أن 
المشاركة في هذا الدوري تدخل في إطار استعدادات النخبة 
اإلسالمي،  التضامن  ألعاب  دورة  في  للمشاركة  المغربية 
وكذا  المقبل،  غشت  شهر  التركية  قونية  بمدينة  المقررة 
المحطة اإلقصائية لدورة األلعاب القتالية 2023 بالمملكة 
العربية السعودية، والتي ستجرى نهائياتها بجنوب إفريقيا 

في غشت أيضا.
وأضاف المصدر ذاته، أن المشاركة في الدوري الدولي 
المفتوح ألوزبكستان، الذي يعد إحدى الدوريات المصنفة 
لالتحاد الدولي، تأتي بعد المحطة اإلعدادية التي خاضتها 
عناصر المنتخب المغربي للكيك بوكسينغ والمواي طاي على 
مدى أسبوعين ضمن معسكر تدريبي مغلق بمركز اإليواء 

لمدينة بوزنيقة.

تاألق در�جي �لأو�سيكا 
بالبطولة �لجهوية بخريبكة      

فاز حسن أمحزون من أولمبيك خريبكة للدراجات، متبوعا 
بزميليه في الفريق مصطفى كادي وخليل الرفتاني، بالبطولة 
الجهوية للدراجات فئة الكبار ، التي نظمت أول أمس األحد 
من طرف عصبة بني مالل خنيفرة، تحت إشراف الجامعة.  
      وقطع الدراجون مسافة 110 كلم بين خريبكة وأبي 

الجعد على مستوى الكبار. 
السبت،  أمل سوق  من  اهلل،  باب  وتصدر شكير        
فئة أقل من 23 سنة، متبوعا بمحمد أيت العطار من نفس 
الفريق، فيما احتل موسى أوطالب من نادي دراجات خريبكة، 

الرتبة الثالثة.  
      واحتل يوسف لغريسي من شباب سوق السبت، 
الرتبة األولى في فئة الشبان، متبوعا بحسام لعمران من 
أمل سوق السبت، وجاء مروان الداودي من أجيال دمنات، 

في المركز الثالث.   
      وأكد يحيى تشوربو، رئيس أولمبيك خريبكة للدرجات، 
على أن سيطرة دراجي الفريق كانت متوقعة، نظرا لمشاركة 
إضافة  إمكانيات ومؤهالت جيدة،  على  يتوفرون  دراجين 
إلى ظروف اإلعداد الجيد لمختلف التظاهرات الرياضية.   
     وأضاف تشوربو أن أولمبيك خريبكة للدراجات يضم 
دراجين في المستوى، ويسعى دائما للتتويج محليا وقاريا 
ودوليا، على غرار ما تحقق في البطولة الجهوية للدراجات 

التي عرفت نجاحا كبيرا.    
      وأعلن محمد كتيم، رئيس عصبة بني مالل – خنيفرة 
للدراجات، أن البطولة الجهوية للدراجات بخريبكة، شهدت 
حضور دراجين من المستوى الكبير، وعرفت صراعا قويا 

بين المشاركين من أجل التتويج.    
      وأبرز كتيم أن عصبة بني مالل خنيفرة نظمت السباق 
بابن سليمان،  السابقة  المحطة  غرار   على  الطريق،  على 
وامتثاال لتوجه الجامعة التي تكثف من التظاهرات الجهوية 

خالل المواسم القليلة الماضية. 

حسن صموتي      

�أزمور تحتفي بقيدوم كرة 
�لطاولة عبد �لكريم �أمان 

تحتفي جمعية » معا أزمور 
بقدماء ورواد كرة الطاولة   «
كرة  الزمورية، تحت شعار » 
الطاولة بأزمور، إحياء، تكريم 
الــدورة  بتنظيم   « واعتراف 
الـــرواد،  دوري  مــن  األولـــى 
كرة  بقيدوم  واحتفاء  تكريما 
الطاولة عبد الكريم أمان، وذلك 
صباح يوم السبت 2 يوليوز، 
العاشرة  الساعة  من  ابتداء 

بدار الشباب أزمور.  الجامعة تواصل التنقيب عن المواهب النسوية

هند فريوة تتألق برقم 
قياسي عالمي
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 الفريق االشتراكي بمجلس النواب يواصل ممارسة أدواره الرقابية والتشريعية

محمد الطالبي: الرباط

يواصل وفد برلماني مغربي مشاركته بنجاح  في 
أعمال الدورة العادية للهيئة التشريعية الخامسة 
في  المؤسسة  بمقر  المنعقدة  اإلفريقي،  للبرلمان 

ميدراند، بجنوب إفريقيا.
ايذي من  المغربي ينسق أشغاله يوسف  الوفد 
الفريق االشتراكي بالغرفة الثانية وهو يتكون من 
عبد الصمد حيكر من مجموعة العدالة والتنمية وليلى 
داهي من فريق التجمع الوطني لألحرار وخديجة 
أروهال من فريق التقدم واالشتراكية وباحنيني محمد 

من االتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وفي تصريح لجريدة االتحاد االشتراكي قال يوسف 
ايذي، رئيس الفريق االشتراكي بمجلس المستشارين، 
المغربية  إن األمور تسير بشكل جيد والمجموعة 
قامت بعدة لقاءات ومشاورات بعد أن أدى أعضاؤها 
القسم طبقا للقوانين المنظمة، وكانت هناك مشاورات 

مكثفة مع الوفود الصديقة والشقيقة خدمة لقضايا 
المغرب وإفريقيا نحو مزيد من االنفتاح والتعاون 
مشددا على أن المجموعة المغربية تعمل على إثراء 
المناقشات والمساهمة في نجاح عمل هذه الدورة 

الجديدة للبرلمان اإلفريقي.
في ضمان  بالتالي  سيساهم  الوفد  أن  وأضاف 
إشعاع البرلمان اإلفريقي، من خالل تمكينه من أداء 
األفارقة  المواطنين  لشواغل  واالستجابة  دوره، 
وترجمة التزامات المملكة لتعزيز تنمية القارة إلى 

أفعال...
في ضمان  بالتالي  سيساهم  الوفد  أن  وأضاف 
إشعاع البرلمان اإلفريقي، من خالل تمكينه من أداء 
األفارقة  لحاجيات المواطنين  واالستجابة  دوره، 
وترجمة التزامات المملكة لتعزيز تنمية القارة، وهو 
التوجه الذي يحرص عليه المغرب بتوجيهات من 

جاللة الملك منذ قرر العودة إلى حضنه اإلفريقي.
وحل الوفد يوم السبت الماضي بجنوب إفريقيا 
ويوم األحد استقبله السفير المغربي بجوهانسبورغ 

خالل  من  األشغال  وانطلقت  الضيافة،  إط��ار  في 
اإلفريقي  البرلمان  أعضاء  البرلمانيين  استقبال 
وتمكينهم من وثائقهم وهويات الولوج للمؤتمر وكذا 
تخصيص حفل عشاء على شرفهم، وقد كان مناسبة 
للقاء عدد من الوفود الشقيقة للمغرب وتبادل الرأي 
معها بخصوص تدبير انتخابات البرلمان اإلفريقي 
والتي ال تزال تخيم عليها تداعيات فشل آخر دورة.

وعلمت الجريدة ان الوفذ المغربي أدى، أول أمس 
الثالثاء، اليمين الستكمال شروط العضوية بالبرلمان 
اإلفريقي، وبعد ختام الجلسة الداخلية المغلقة التي 
قدم خاللها مفوض االتحاد اإلفريقي، الذي تجري 
العريضة  الخطوط  اش��راف��ه،  تحت  االنتخابات 
للمسلسل االنتخابي ألجهزة البرلمان وعقدت جلسة 
الوفد  بين  مكثفة  اتصاالت  سبقتها  الشمال  إقليم 
المغربي وعدد من وفود منطقة شمال إفريقيا لتنسيق 
المواقف بما يخدم المصالح المتبادلة ويقوي حضور 

المغرب في أجهزة البرلمان اإلفريقي.

يوسف ايذي ينسق أشغال الوفد البرلماني المغربي في دورة البرلمان اإلفريقي

عوي�شة زلفي: تنفيذ تو�شيات المجل�س الأعلى للح�شابات المتعلقة بالت�شغيل

ايذي: الوفد المغربي ي�شاهم في اإنجاح الدورة والنهو�س باأو�شاع المواطن الإفريقي 

مكتب الرياط: 
عبد الحق الريحاني

وجهت النائبة عويشة زلفي، عضو الفريق االشتراكي 
بمجلس النواب، سؤاال شفويا آنيا موجها إلى وزير 
والتشغيل  الصغرى  والمقاولة  االقتصادي  اإلدماج 
توصيات  الوزارة لتنفيذ  برنامج  حول  والكفاءات 

المجلس األعلى للحسابات المتعلقة بالتشغيل.
أن  السؤال،  هذا  في  االشتراكية  النائبة  وأب��رزت 
المكلفة  الوزارة  أوصى  للحسابات  األعلى  المجلس 
إلنعاش  الوطنية  الوكالة  تموقع  بتعزيز  بالتشغيل 
من  للتشغيل،  عمومي  كمرفق  والكفاءات،  التشغيل 
خالل برامج إلنعاش التشغيل تتالءم مع كل فئة من 
الباحثين عن الشغل، مع إعادة النظر في الدور الذي 

يجب أن تلعبه في تدبير التكوينات التأهيلية.
وأضافت في ذات السياق، أن المجلس أوصى الوكالة 
كذلك بتنزيل مخططاتها للتنمية من خالل عقود البرامج 
المتعاقد بشأنها مع مصالحها الجهوية والمحلية، مع 
إدماج مؤشرات نوعية تأخذ باالعتبار الفئة المستهدفة 
والخصوصيات الترابية والقطاعية؛ ثم الحرص على 
توافق نظام المعلومات الخاص بالوكالة مع مخططاتها 
التنموية، مع العمل على اندماجه وسالمته؛ باالضافة 
للتكوين  بالنسبة  المقررة  االلتزامات  احترام  إلى 
التوظيف،  أج��ل  من  كتكوين  للتشغيل،  التعاقدي 
يضمن إدماج الباحثين عن الشغل المكونين في هذا 
اإلطار؛ وكذلك تحسين فعالية برامج التكوين التأهيلي، 
والحرص على أن تكون هذه التكوينات مرتبطة بفرص 
حقيقية للتشغيل وبتشاور مع الشركاء المعنيين؛ فضال 
المسار  يوضح  للخدمات  عرض  وتفعيل  عن وضع 

واآلليات في مجال مواكبة ودعم حاملي المشاريع، ويستجيب 
لخصوصيات كل فئة منه، مع الحرص على دعم قدرات مستشاري 

التشغيل بهذا الخصوص.
عن  الوزير،  االشتراكية  النائبة  األسس، ساءلت  هذه  وعلى 

برنامج الوزارة، لتنفيذ هذه التوصيات.
ومن جانبه وجه النائب عبد القادر الطاهر سؤاال شفويا آنيا 
إلى وزير الصحة والحماية االجتماعية حول وضعية مستشفيات 

األمراض العقلية والمرضى المختلين عقليا بالمملكة.
وأوضح النائب االشتراكي من خالل هذا السؤال، أن مجموعات 
من المضطربين عقليا يتجولون في عدد من المدن المغربية بكل 
حرية، ومنهم من يعيش في الشارع ويقومون بتصرفات غريبة، 

بل إن بعضهم يعتدي أحيانا على المارة في الشوارع العمومية. 
المخصصة  الصحية  الطاهر، أن المراكز  النائب  وأضاف 
في  وتوجد  األخرى  هي  عقليا تعاني  المختلين  وعالج  إليواء 
حالة مزرية، إذ تعاني من الخصاص المهول في عدد األسرة الكافية 
والتجهيزات، وكذا األطقم الطبية، وتعيش حالة من االكتظاظ. 
االجتماعي  للوضع  متابعة  أي  تعرف  ال  المراكز  هذه  أن  كما 
للمريض فضال عن أنها ال تتوفر على األدوية المطلوبة وال تقدم 

رعاية كافية للمرضى.
الصحة  وزارة  مسؤولية  أن  إلى  االشتراكي  النائب  وأشار 
عقليا  المختلين  رعاية  عدم  في  ثابتة  االجتماعية  والرعاية 
الذين يتجولون في الشارع العام، لذلك أصبح لزاما تعزيز بنية 
المستشفيات العقلية عبر إضافة أسرة جديدة، وتشغيل أطقم 

طبية كافية، فضال عن تكوين أطر طبية وتمريضية 
على  الخواص  المستثمرين  تشجيع  مع  جديدة، 
إحداث مصحات نفسية لمواجهة الخصاص في 

عالج األمراض العقلية بالبالد.
وم����ن ه����ذه ال��م��ن��ط��ل��ق��ات، س�����اءل ال��ن��ائ��ب 
االشتراكي، الوزير، عن اإلجراءات المتخذة لتحسين 
تقديم الرعاية والعالج للمختلين عقليا في أحسن 

الظروف.
ومن جهتها وجهت النائبة االشتراكية عائشة 
الصحة  وزي��ر  إلى  آنيا  شفويا  س��ؤاال  الكرجي، 
والحماية االجتماعية حول الخصاص المهول في 
العرض الصحي بدائرة بني مطهر  إقليم جرادة، 
وأكدت النائبة الكرجي أن مدينة عين بني مطهر 
والجماعات الترابية األخرى بدائرة عين بني مطهر 
إقليم جرادة، تعيش على وقع خصاص مهول في 
العرض الصحي المقدم للمواطن، حيث تعرف جل 
فادحا  خصاصا  الجماعات  بهذه  المستوصفات 
الطبية  واألطقم  البشري  العنصر  مستوى  على 
»للراديو«  الكلي  الغياب  حيث  التجهيزات  وكذا 
وكذا المداومة الليلية من طرف طبيب، فضال عن 
افتقار المدينة لوحدة لتصفية الكلي، مما يضطر 
المريض بهذه الجماعات إلى التنقل إلى مستشفى 
لعوينات إلجراء حصص التصفية وما تتطلبه هذه 
معاناة  من  يزيد  كبير  بدني  مجهود  من  العملية 
مرضى القصور الكلوي الذين يضطرون إلى إجراء 

حصتين إلى ثالث في األسبوع.
ظل  في  أنه  إلى  االشتراكية  النائبة  واش��ارت 
هذا الخصاص تم الحديث عن برمجة مستشفى 
محلي بمدينة عين بني مطهر دون أن يجد طريقه 
إلى التنفيذ خاصة في ظل التزايد السكاني الذي 
عرفته المدينة والجماعات المجاورة خالل السنوات األخيرة، 
خاصة وأن الوعاء العقاري الذي سُيَشًيد عليه هذا المستشفى 
المحلي تسويته اإلدارية والقانونية في مراحلها األخيرة، مما 
يستوجب من الوزارة، برمجة بنائه خالل هذه السنة لما فيه 

مصلحة ساكنة هذه الربوع من المغرب.
وعلى هذا األساس، ساءلت النائبة االشتراكية، الوزير، عن 
سبب تأخير إنجاز هذا المستشفى المحلي الذي طال انتظاره؟ 
وعن اإلجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتدارك الخصاص 
في العرض الصحي المقدم للمواطن بإقليم جرادة؟ واإلجراءات 
الموجهة لمرضى القصور الكلوي للتخفيف من معاناتهم خاصة 

وأن معظمهم يعيش وضعية اجتماعية صعبة.

م�شاركة وازنة وفعالة للنقابة الوطنية للتعليم )ف د �س( 
في ور�شة عمل حول » تنمية مهارات النقابات العمالية« 

بوشعيب الحرفوي 
 2022 27 و28 يونيو  أيام  العمالي،  التضامن  للتربية«، بتنسيق مع مركز  الدولية   « نظمت منظمة 
بمدينة الدار البيضاء ورشة عمل حول »تنمية مهارات النقابات العمالية«، وذلك في إطار تبادل الخبرات 
والتجارب لتطوير العمل النقابي والرفع من المهارات النقابية للترافع حول القضايا التعليمية والنقابية 

محليا وعلى المستوى الدولي.
الورشة النقابية عرفت مشاركة وازنة وفعالة للنقابة الوطنية للتعليم )ف د ش( بحضور الكاتب العام 
الصادق الرغيوي وبعض المسؤوالت والمسؤولين النقابيين بنفس النقابة، باإلضافة إلى مشاركة كل من 
ممثلي النقابة التعليمية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب وممثلي الجامعة 

الحرة للتعليم التابعة لالتحاد العام للشغالين بالمغرب.
الجلسة االفتتاحية للقاء النقابي المشار إليه تميزت بتقديم عرض لممثلة المنظمة التعليمية » الدولة 
للتربية« التي ذكرت بمحاور ورشة العمل، وكذا بأهداف وطريقة عمل الدولية للتربية، وباألدوار التي تقوم 
بها بمختلف دول العالم من أجل توفير تعليم جيد وحماية الحقوق النقابية وتحسين أوضاع العاملين 

بحقل التعليم، بتنسيق مع مركز التضامن العمالي. 
وخالل نفس الجلسة، أشار الصادق الرغيوي الكاتب العام لنقابة الفدش في مداخلته إلى التحوالت 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يعرفها العالم وانعكاساتها السلبية على الفاعلين في مجال 
التعليم، وما عرفته أوضاع العاملين به من تراجع على مستوى الحقوق والمكتسبات، في ظل انتشار وباء 
كوفيد 19، وسيطرة حكومات الرأسمال المتوحش على العالم، ومن بينها الحكومة المغربية الحالية التي 
أجهزت على الحقوق والمكتسبات االجتماعية للطبقة العاملة بصفة عامة، حيث دعا في هذا الصدد إلى 
المزيد من الحذر وإلى التضامن وإلى توحيد العمل النقابي والبحث عن المشترك لمواجهة المخططات 
التي تدبر في الظالم لإلجهاز على المكتسبات، وكمثال على ذلك »ما يخطط له إلعادة »إصالح صندوق 
التقاعد«. مستغربا في الوقت نفسه من إقصاء الفدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار االجتماعي رغم 
حصولها على نتائج مهمة في انتخابات ممثلي الموظفين والعمال خاصة في القطاع العام، ومتسائال عن 

االختالف في تحديد المعايير للتمثيلية في المنظمات النقابية الدولية والعربية.
وتواصلت أشغال اللقاء النقابي بمداخلة الكاتب العام لنقابة الكدش وكذا بتقديم تقرير لجنة الخبراء 
المعنية بتطبيق التوصيات المتعلقة بالعاملين في التدريس عن بعد من طرف مارتن هنري منسق بوحدة 
الدولي  القانون  النقابات في ضوء  للتربية، وتقديم عروض حول حرية تكوين  التعليم والبحث  سياسة 
والوطني من خالل رصد التقارير الحكومية في منظمة العمل الدولية ومدى تطبيق الحكومات لالتفاقيات 
االساسية الوطنية والدولية الموقعة في شأن الحق في اإلضراب وفي تكوين النقابات، خاصة االتفاقيات : 
87، 98، 100 و111، وكذا التركيز على التقاضي االستراتيجي واستغالل التمثيلية في المنظمات الدولية 
للدفاع عن القضايا التعليمية وعن حقوق العاملين بحقل التعليم، سواء في ما يتعلق بتحسين أوضاعهم 

وكذا في شأن الممارسة النقابية والحق في اإلضراب للدفاع عن مصالحهم.
وفي اليوم الثاني من أشغال ورشة عمل حول »تنمية مهارات النقابات العمالية« تم تقديم عرض حول 
كيفية تحديد االستراتيجيات والحمالت لمناصرة والدفاع عن حقوق النقابات العمالية من طرف المنسقة 
اإلقليمية للدول العربية بمنظمة«الدولية للتربية«، وعرض آخر حول مشاركة النقابات الوطنية في مؤتمرات 
منظمة العمل الدولية، حيث تخللت هذه العروض مناقشات وتدخالت المسؤوالت والمسؤولين النقابيين 
المشاركين في الندوة النقابية سواء عن طريق األسئلة المباشرة للمحاورين أو في إطار العمل في ورشات 
لتحديد االستراتيجيات وإيجاد اآلليات لمناصرة قضايا الشغيلة التعليمية والطبقة العاملة، والسعي إلى 
توفير المناخ األنسب الذي تعمل فيه النقابات من خالل الدفاع عن الحق في اإلضراب وفي تكوين النقابات.
وتجدر اإلشارة إلى أن »الدولية للتربية« تعتبر أكبر اتحاد للنقابات على الصعيد الدولي وتمثل 3 ماليين 
من العامالت والعاملين في قطاع التعليم. وتعمل على توحيدهم لمناصرة قضاياهم، وتطوير الممارسة 

النقابية، وكذا الدفاع عن تعليم جيد ممول من طرف القطاع العام.

بطانطان الميدانية  مالحظون ع�شكريون من حوالي 20 دولة يتابعون تداريب«الأ�شد الإفريقي 2022« 
تابعت لجنة من المالحظين العسكريين من 
حوالي 20 دولة،أول أمس الثالثاء بكاب درعة 
)شمال طانطان(، مناورات عسكرية مبرمجة في 
إطار التدريبات المغربية األمريكية المشتركة 

»األسد اإلفريقي 2022« في نسخته ال 18.
الذي  اإلفريقي«،  »األسد  تمرين  ويهدف 
والقوات  الملكية  المسلحة  القوات  تنظمه 
األمريكية بناء على تعليمات سامية من جاللة 
الملك محمد السادس، القائد األعلى ورئيس 
أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، 
إلى تقوية قدرات الجيوش المشاركة والتنسيق 
البيني من أجل مواجهة كافة التحديات األمنية 
وتعزيز التعاون العسكري بما يضمن األمن 

واالستقرار اإلقليمي.
وأكد الكولونيل نبيل الطوسي، مدير التمرين 
لوكالة  تصريح  في  درع��ة،  بكاب  التكتيكي 
المغرب العربي لألنباء، أنه تنفيذا للتعليمات 
السامية لجاللة الملك محمد السادس، القائد 
للقوات  العامة  أركان الحرب  األعلى ورئيس 
المغربية  المملكة  تنظم  الملكية،  المسلحة 
ال  نسختها  في  اإلفريقي«  »األسد  مناورات 
18، مضيفا أن هذا التمرين يعتبر أكبر مناورة 

عسكرية تنظم في القارة اإلفريقية ويجري في 
عدة مناطق من المملكة.

وأشار الى أن التمرين التكتيكي، الذي يجري 
تنظيمه بميدان المناورات على مستوى مصب 
واد درعة بمشاركة أكثر من 2500 جندي، يهدف 
إلى تمكين الوحدات المشاركة من زيادة قدراتها 
على المناورة، وتطوير قابلية التشغيل البيني 

من الناحية اإلجرائية التكتيكية والتقنية.
العسكرية  المناورات  ه��ذه  أن  وأوض��ح 
على  للتدريب  مخصصة  حصصا  تشمل 
الفردية  فيها  بما  األسلحة  بمختلف  الرماية 
ودبابات األبرامز والمدفعية الثقيلة وقاذفات 
الصواريخ المضادة للدبابات، مؤكدا أن هذه 
تشمل  مشتركة  بمناورة  ستختتم  األنشطة 
عمليات للقصف الجوي وعملية تدمير العدو 
من خالل االستخدام المتناوب والمنسق لجميع 

األسلحة وكذا المزج بين الرماية والحركة.
وتم خالل التمرين العسكري، الذي أجري 
الثالثاء بميدان المناورات مصب وادي درعة، 
وهو تمرين إعدادي للمناورات الختامية التي 
درعة  واد  بمصب  الخميس  يومه  ستجرى 
جوية  عسكرية  بمناورات  القيام  بطانطان، 

وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة 
الملكية والقوات األمريكية.

وشملت المناورات الجوية استخدام قاذفات 
بطائرات  مرفقة  األمريكية   «  B1« نوع  من 
مغربية من نوع » F16 »، وطائرات هيلوكوبتر 
من نوع »أباتشي AH 64 » األمريكية، إضافة 
بواسطة  المظلية  للقوات  المظلي  القفز  إلى 
طائرات هيلوكوبتر مغربية من نوع شينوك 
.»TB2 وطائرات »درون« من نوع »بيرقدار

أما المناورات البرية فشملت إطالق قذائف 
بالمدفعية الثقيلة وإطالق صواريخ أرض-أرض 
المدرعات  من  قذائف  وإطالق  المدى،  بعيدة 
مغربية-أمريكية من نوع »أبرامز«، فضال عن 
ثقيلة  مركبات  باستخدام  للمشاة  مناورات 

مصفحة حاملة للجنود.
وقد تابع هذه المناورات، على الخصوص، 
الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، المفتش 
العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة 

الجنوبية.
من جهة أخرى، وفي إطار األنشطة اإلنسانية 
األمريكية  المغربية  للتدريبات  الموازية 
المشتركة »األسد اإلفريقي ″2022، أقيم منذ 

الجاري، مستشفى طبي جراحي  يونيو   13
ميداني على مستوى الجماعة الترابية تالوين 
)إقليم تارودانت(، يقدم خدمات طبية وجراحية 
لفائدة الساكنة المحلية، عبر فرق طبية مكونة 
المسلحة  القوات  من  وممرضين  أطباء  من 

الملكية والجيش األمريكي.
وتعرف النسخة ال 18 من تمرين »األسد 
اإلفريقي 2022«، التي انطلقت في 20 يونيو 
الجاري على مستوى القيادة العليا للمنطقة 
الجنوبية بأكادير، مشاركة عشرة بلدان إفريقية 
ودولية، بما فيها المغرب والواليات المتحدة 
مالحظا   20 حوالي  عن  فضال  األمريكية، 
عسكريا من بلدان شريكة في مناطق أكادير 
وتارودانت  والمحبس  والقنيطرة  وبنجرير 

وطانطان.
اإلفريقي  »لألسد   18 النسخة  وتشتمل 
والمحاكاة  التكوين  إلى  باإلضافة   ،»2022
التمارين  على  القيادة،  أنشطة  مجال  في 
ليال  والبحرية،  والجوية  البرية  التكتيكية 
ونهارا، وعمليات القوات الخاصة، والعمليات 
المحمولة جوا، والتدريبات ضد أسلحة الدمار 

الشامل واإلجالء الطبي.

عبد القادر الطاهر: و�شعية م�شت�شفيات الأمرا�س العقلية والمر�شى المختلين عقليا بالمملكة
عائ�شة الكرجي: الخ�شا�س المهول في العر�س ال�شحي بدائرة بني مطهر اإقليم جرادة

 النقابة الوطنية لل�شحافة المغربية تر�شد واقع 
حرية ال�شحافة وال�شحافيين في المغرب

جالل كندالي 
تابع ص 1

وقد خصص التقرير فقرات لبعض الفئات، كما سبق أن خصص فقرات لفئات أخرى في تقرير السنة 
الماضية، وهكذا تم التمثيل هذه السنة بثالث فئات، وهي: الصحافيون األحرار/ الفريالنس، والعاملون 
بالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، والعاملون باإلذاعات الخاصة، راصدا مجموعة من المشاكل المرتبطة 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية التي يعانون منها.
أما في الشق االجتماعي، فقد استمرت المشاكل المرتبطة بأداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي، بحيث تم رصد امتناع بعض المقاوالت عن أداء المستحقات المفروضة عليها قانونيا، أو 
الفريالنس  عدم تصريح أخرى بأجرائها، كما تم التطرق لمشكل الصحافيات والصحافيين األحرار/ 
الذين ال يتوفرون على أي شكل من أشكال الحماية االجتماعية، غير أنه يجدر التنويه بمشروع القانون 

وفق التقرير، الذي أدمجهم في فئة المهن الحرة، والذي نتمنى المصادقة عليه قريبا.
وعرفت هذه السنة إجراء انتخابات مناديب العمال، والتي تراوحت بين األجواء السليمة في مجموعة 

من المقاوالت والمؤسسات الصحافية العامة والخاصة، وبين األجواء المتوترة في أخرى.
كما أفرد التقرير مساحة للحديث عن االتفاقية الجماعية في قطاع الصحافة الحرة، واألنظمة األساسية 
للعامالت والعاملين في المؤسسات الصحافية العمومية، مبينا دواعي ضرورة تحيينها بما يحفظ حقوق 
الصحافيات والصحافيين، خصوصا االتفاقية الجماعية التي ال تحترم بنودها في غالب المقاوالت، كما 

لم يتم تحيينها منذ 17 سنة رغم أن القانون يقول بتحيينها كل 5 سنوات.
وبخصوص التقارير الموضوعاتية أوضحت النقابة أنه  في كل تقرير سنوي تنتقي النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية بعض القضايا التي ترى أنها استأثرت باهتمام الرأي العام، بغرض جعلها عينة 

تمثيلية لرصد ما يتعلق بالحريات الصحافية، وباحترام معايير المهنية وأخالقياتها.
  وتم التركيز خالل هذه السنة على التغطيات المرتبطة بحادث تحرير معبر الكركرات، باعتباره حدثا 
اكتسى صبغة دولية ألبعاده الكبرى، وباعتباره محطة هامة في النجاحات الدبلوماسية والسياسية 

التي حققها المغرب في ملف وحدته الوطنية.
وباعتبار أن هذه السنة التي يشملها التقرير  عرفت  في محطاتها األولى توترات دبلوماسية مع 
بعض الدول، قبل أن تنقشع تلك السحابة، فقد اهتم التقرير باالنتقائية التي طبعت تغطيات جزء من 

اإلعالم الدولي لقضايا داخلية أو خارجية من خالل عينات تمثيلية.
كما أفرد التقرير جزءا لملف » بيغاسوس« باعتباره قضية كانت فيها بالدنا في فوهة مدفع منظمات 
دولية غير حكومية ومؤسسات إعالم كبرى، ورصد التقرير النواقص التي تصل حد التحامل في الشق 

المتعلق بالمغرب في تلك التغطيات.
وفي جانب أخالقيات المهنة، اعتمد التقرير على حادثتي اقتحام معبر سبتة في ماي 2021، والوفاة 
المأساوية للطفل ريان في 2022 لبيان مجموعة من االنزياحات عن ميثاق أخالقيات المهنة، مما يتطلب 
تكوينا مستمرا للصحافيات والصحافيات المكلفين بالتغطيات الصحافية، وكذلك الصرامة في التعامل 

مع كل انتهاك لميثاق أخالقيات المهنة.
وفي متابعة عمل المجلس الوطني للصحافة، قدم التقرير جردا للعقوبات التي أصدرها المجلس، 

وملخصا للتقرير الذي أصدره حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية أثناء جائحة كورونا.
وتضمن التقرير ملخصا تركيبيا لدراسة قامت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية باالستعانة 

بخبراء قانونيين واقتصاديين ومهنيين حول سيرورة تطبيق بنود االتفاقية الجماعية.
وانتهى شق التقارير الموضوعاتية بالحديث عن قانون الحق في المعلومة والثغرات التي يتضمنها.

  وتضمن التقرير ملحقا استثنائيا، تم االشتغال عليه بعد االنتهاء من التقرير السنوي، ذلك أنه 
صدر تقرير سنوي لمنظمة مراسلون بال حدود يغطي الفترة نفسها التي يغطيها تقرير النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية، وبعد االطالع على الجزء المتعلق بالمغرب في تقرير » مراسلون بال حدود« الحظت 
النقابة ما اعتبرته سقوطا في التحيز وابتعادا عن الموضوعية، مما جعلها تضيف لتقريرها السنوي 

ملحقا يتضمن الرد على المعطيات الواردة في تقرير هذه المنظمة.
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الشريف  القدس  مال  بيت  وكالة  تطلق 
برنامج  املقبل  يوليوز  فاتح  من  اعتبارا 
التخييم في القدس لفائدة ثالثة آالف مستفيد 
ومستفيدة من أطفال املدينة تتراوح أعمارهم 
ما بني 6 و16 سنة ، يتوزعون على 13 مخيما.
ورصد لهذا البرنامج الذي يندرج في إطار 
القدس  مال  بيت  لوكالة  االجتماعي  البرنامج 
يناهز  مالي  غالف  الجاري،  للعام  الشريف 

مائة ألف دوالر .
واختارت الوكالة البيئة واملناخ واملحافظة 
على النظافة واملاء والطبيعة موضوعا موحدا 
ملخيمات هذا العام إلذكاء وعي الناشئة بهذه 
القضايا التي باتت تستأثر باالهتمام ، في ظل 
والوبائية  والديمغرافية  الطبيعية  التحوالت 

التي يعيشها العالم.
املرصودة  امليزانية  ضمن  املصادقة،  وتمت 
للمخيمات في القدس ، على دعم بعض التجهيزات 
اللوجيستية للمخيمات والزي املوحد والقرطاسية 
إضافة  األبعاد،  ثالثية  واأللعاب  الذكاء  وألعاب 
للمنتفخات املائية، بينما تتولى املؤسسات التي 
وتأمني  املخيمات  تأطير  االختيار  عليها  وقع 

املشاركني وتعبئة املوارد البشرية املؤهلة لذلك.
مخيم  لفائدة  فعاليات  تنظيم  مرة  ألول  ويتم 
لألطفال داخل مكتبة املسجد األقصى املبارك، كما 
داخل  مخيمات  أربع  تنظيم  على  االختيار  وقع 

ألطفال  مخيم  بينها  من  للقدس  القديمة  البلدة 
الجالية املغربية في املدينة املقدسة.

بيت  أحياء  على  األخرى،  املخيمات  وتوزعت 
حنينا ومخيم شعفاط وحي سلوان ووادي الجوز 

ورأس العامود وباب الساهرة.
نادي  أنشطة  إطار  في  البرنامج  هذا  ويندرج 
 ، للوكالة  التابع   « القدس  أجل  من  أطفال   «
املقدسية  للطفولة  املوجهة  الفعاليات  يرعى  الذي 
التي   ، املناسبة  االستحقاق  معايير  ويضع   ،
مع  وتتالءم  عنها،  املعبر  للحاجيات  تستجيب 

اإلمكانيات املالية املتاحة للوكالة.

وقال منسق برامج ومشاريع وكالة بيت مال 
تصريح  في  الرملي،  إسماعيل  الشريف،  القدس 
لوكالة املغرب العربي لألنباء ، إن الوكالة تهدف 
صحية  بيئة  توفير  إلى  املبادرة  هذه  خالل  من 
يصقل  بما  املقدسي،  للطفل  مالئمة  وفضاءات 
شخصيته وينمي خبرته، من خالل دعم الفعاليات 
والفنون  البيئية  والتربية  الذكاء  كألعاب  الهادفة 

وغيرها.
وأشار إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف 
ليشمل  الدعم  نطاق  توسيع  إلى  مستقبال  تطمح 

عشرات املخيمات.
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ت�ضليط ال�ضوء على جهود المغرب في مجال 
الأمن البحري في اإفريقيا اأمام مجل�س ال�ضلم والأمن 

التابع لالتحاد الإفريقي
تم، أول أمس الثالثاء، تسليط الضوء في مجلس السلم 
واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي، على جهود املغرب في مجال 
للمملكة في تطوير  الرائد  إفريقيا والدور  البحري في  األمن 

املبادرات التي تكون منطقة املحيط األطلسي محورا لها .
وأبرز السفير املمثل الدائم للمملكة لدى االتحاد اإلفريقي 
محمد  املتحدة  لألمم  التابعة  إلفريقيا  االقتصادية  واللجنة 
واألمن،  السلم  ملجلس  اجتماع  خالل  تدخل  الذي  عروشي، 
خصص للقرصنة البحرية في خليج غينيا، جهود املغرب في 
مجال األمن البحري، خاصة من خالل إثارة هذا املوضوع، إلى 
جانب توغو، على مستوى مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
باتخاذ  توجت  مناقشات  إلى  أدى  مما   ،2012-2013 في 
املجموعة  األمن  فيه مجلس  الذي شجع   ،  2039 رقم  القرار 
االقتصادية لبلدان غرب إفريقيا، واملجموعة االقتصادية لدول 
وضع  على  غينيا،  خليج  ولجنة  )اإليكواس(،  إفريقيا  وسط 
املتحدة  البحري، بدعم من األمم  إقليمية لألمن  استراتيجية 

وشركاء آخرين.
من خالل  مغربيا،  وفدا  يقود  كان  الذي  عروشي،  وأشار 
تسليط الضوء على الدور الرائد للمملكة في تطوير املبادرات 
التي تكون منطقة املحيط األطلسي محورها، وال سيما تنظيم 
املحيط  املطلة على  اإلفريقية  للدول  األول  الوزاري  االجتماع 
األطلسي في 8 يونيو 2022 في الرباط، إلى أن التوصيات 
الفضاء  جعل  في  أهميتها  تجد  االجتماع،  هذا  ميزت  التي 
اإلفريقي املطل على املحيط األطلسي، إطارا للتعاون العملي 

واملناسب بني البلدان اإلفريقية، ومواجهة مختلف التحديات 
التي تواجهها القارة ، خاصة القرصنة البحرية.

وسجل الوفد املغربي أن االجتماع تميز بإضفاء الطابع 
على  املطلة  للدول  األفارقة  الوزراء  مؤتمر  على  املؤسسي 
الحوار  تنشيط  عن  فضال   ، دائمة  بأمانة  األطلسي  املحيط 
العابرة  املنظمة  والجريمة  اإلرهاب،  مكافحة  مواضيع  حول 
وأخذ  املهاجرين،  وتهريب  البحرية،  والقرصنة  للحدود، 
الرهائن في الفضاء البحري، وكذلك االقتصاد األزرق، والربط 

البحري.

عزيز الساطوري

بدأت إسبانيا، أول أمس، في تصدير الغاز إلى 
املغرب عبر أنبوب الغاز املغرب العربي أوروبا، الذي 
به من طرف  العمل  أوقف  قد  الجزائري  النظام  كان 

واحد نهاية شهر أكتوبر املاضي.
مصادر إعالمية إسبانية ذكرت بهذا الخصوص 
شركة  عنها  أعلنت  التي  الرسمية  البيانات  أن 
الغاز  شبكة  وإدارة  نقل  في  املختصة  »إنغاس«، 
عكسي  بشكل  الغاز  تدفق  بداية  أكدت  بإسبانيا، 
عبر األنبوب املغاربي، وذلك لتلبية مطالب املغرب 

من الطاقة.
في  شرع  الذي  الغاز  أن  املصادر  ذات  وأكدت 
والواليات  قطر  من  مصدره  املغرب  إلى  تصديره 
الجزائر،  بينها  من  ليس  أخرى  ودول  املتحدة 
وزيرة  ريبيرا،  تيريزا  ذلك  عن  وأعلنت  كما سبق 
التحول الطاقي بالحكومة اإلسبانية قبل شهرين.

أن  بدورها  أكدت  إينغاس  شركة  من  مصادر 
الغاز املصدر إلى  املغرب حصل عليه من األسواق 

إسبانيا  إلى  شحنه  وتم  مسال،  كغاز  الدولية 
حيث تم تحويله إلى غاز قبل ضخه عبر األنبوب 

املغاربي.
سياسة  إطار  وفي  الجزائر،  أن  ومعلوم 
التصعيد ضد املغرب، قررت من جانب واحد وقف 
العمل بأنبوب الغاز املغرب العربي أوروبا ابتداء 

من نهاية أكتوبر املاضي.
في  واسعا  تنديدا  الجزائري  القرار  وأثار 
السياسيني واملراقبني  الكثير من  أوروبا، واعتبر 
من  ابتزاز  بمثابة  الجانب  األحادية  الخطوة  هذه 
كما  وأوروبا،  إسبانيا  حق  في  الجزائر  طرف 
السياسيني  والفاعلني  البرملانيني  من  العديد  ندد 
أنه  معتبرين  األحادي،  الجزائر  بقرار  األوروبيني 

يشكل ابتزازا غير مقبول. 
اإلسبانية  الحكومة  قررت  ذلك،  إثر  وعلى 
باحتياجاتها  إلمدادها  جدد  موردين  إلى  اللجوء 
من الغاز، وتقليل االعتماد على الجزائر.  وأكدت 
مختلف التقارير أنه في األشهر األخيرة أصبحت 
بالغاز  إلسبانيا  األول  املزود  املتحدة  الواليات 
والبترول أيضا، كما تم توقيع اتفاق مع دولة قطر 

بهذا الخصوص.

وبحسب األرقام التي سبق أن نشرتها مؤسسة 
البترولية،  للمنتجات  االحتياطيات االستراتيجية 
 23.4٪ سوى  يمثل  يعد  لم  الجزائري  الغاز  فإن 
إسبانيا  عليه  تحصل  الذي  الغاز  إجمالي  من 
الواردات  انخفضت  حيث  الدولية،  األسواق  من 

اإلسبانية من الجزائر بنسبة 35٪.
وحسب هذه األرقام، أصبحت الواليات املتحدة 
وأيضا  الغاز،  من  إلسبانيا  الرئيسي  املورد 
في  فروسيا  نيجيريا  ثم  الجزائر  تليها  البترول، 
مصادر  إسبانيا، حسب  وتسعى  الرابعة.  املرتبة 
عن  تدريجيا  التخلي  إلى  الطاقة،  مللف  متتبعة 
الغاز الجزائري، لعدم ثقتها في النظام العسكري 
الحاكم هناك، وتظهر في األفق بدائل أخرى، منها 
نيجيريا، بعد االتفاق مع املغرب على إنشاء أنبوب 
غاز باتجاه أوروبا، ثم قطر فالواليات املتحدة، كما 
األوروبي،  االتحاد  إقناع  إلى  تسعى  إسبانيا  أن 
الطاقي،  أمنه  لضمان  موحدة  جبهة  بتكوين 
بالغاز  للتزود  االتحاد  دول  باقي  باسم  والتفاوض 
على غرار ما قام به في أزمة كورونا، حيث تفاوض 
من  أعضاؤه  يحتاجه  ما  القتناء  األوروبي  االتحاد 

لقاحات.

اإ�ضبانيا ت�ضرع يف ت�ضدير الغاز
 اإىل املغرب عرب الأنبوب املغاربي

وكالة بيت مال القد�س ال�ضريف تطلق برنامج 
التخييم في القد�س بر�ضم �ضيف 2022

أسرة  ومعه  املغربي  الشعب  يخلد    
التحرير  وجيش  واملقاومة  الوطنية  الحركة 
الذكرى   ،2022 يونيو   30 الخميس  يومه 
53 السترجـاع مدينة سيدي افني واستكمال 
االستقالل الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. 
قوات  إجالء  تم   ،1969 يونيو   30 يوم  ففي 
األبية من  الربوع  االحتالل األجنبي عن هذه 
الوطن التي أبلت البالء الحسن في مواجهة 
عن حمى  ذودا  ومناهضته  األجنبي  الوجود 
الوطن وحياضه وحوزته ووحدته.                

الشعبية  االنتفاضات  اندلعــت  لقــد 
الوطن  ربوع  وبسائر  وبالريف  باألطلس 
يوم  املغـرب  على  الحمايـة  عقد  فرض  إثر 
املشـروع  مطلبها  لتؤكد   1912 مارس   30
سائر  غرار  وعلى  واالستقـالل.  الحرية  في 
املناطـق املغربية، قدمت قبائـل آيت باعمران 
األمثلة الرائعة على روحها النضالية العالية، 
التوغل  ملحاوالت  وإباء  بشجاعة  وتصدت 
عدة  غمار  خاضت  حيث  األجنبي،  والتوسع 
والنفيس  الغالي  مسترخصة  بطولية  معارك 
عن  ودفاعا  املغربي  الكيان  لوحدة  صيانة 

مقدساته الدينية وثوابته الوطنية. 
لقد ساهم أبناء هذا اإلقليم املجاهد، وعلى 
امللحمة  في  واآلباء  واألجداد  األسالف  هدي 
الخالدة لثورة امللك والشعب بتزويد املقاومة 
كما  والذخيرة.  بالسالح  بالشمال  املسلحة 
في  رائدة  أدوارا  إفني  سيدي  مدينة  بلورت 

والوطنية  الترابية  والوحدة  التحرير  معركة 
الفدائية  وللمنظمات  للخاليا  بتعزيزها 
برجال أشداء ذاع صيتهم في ساحة املعارك 
كانت  كما  االستعمارية،  القوات  ضد جحافل 
معقال لتكوين وتأطير رجال املقاومة وجيش 
أشداء  أفذاذ  أبطال  بينهم  من  برز  التحرير 
والدفاع  الوطن  عزة  أجل  من  حياتهم  نذروا 

عن حريته ووحدته.  
الوطنية  التاريخية  الذاكرة  وسجلت 
القوي  حضورها  باعمران  آيت  لقبائل 
املظفرة  االنطالقة  في  الفعالة  ومساهمتها 
للمملكة  الجنوبية  باألقاليم  التحرير  لجيش 
الوطني  االستقالل  الستكمال   1956 سنة 
ترزح  كانت  التي  الجنوبية  األقاليم  وتحرير 
عن  فضال  اإلسباني،  االحتالل  نير  تحت 
انغمارها في صنع أمجاد انتفاضة 23 نونبر 
1957 الخالدة التي تناقلت أطوارها وسائل 
املقاومني  باستماتة  مشيدة  العاملية،  اإلعالم 
وأعضاء جيش التحرير وصمودهم وروحهم 
مواجهة  في  ووقوفهم  العالية  القتالية 

املستعمر الغاشم.
مع  املجاهدة  الربوع  هذه  تفاعلت  كما 
خاضها  التي  النضالية  املحطات  كافة 
العلوي  العرش  بقيادة  املغربي  الشعب 
الذي  التحرير  مسلسل  الستكمال  املنيف 
محمد  سيدي  له  املغفور  جاللة  عنه  أعلن 
بمحاميد  التاريخي  خطابه  في  يوسف  بن 

عندما   1958 فبراير   25 في  الغزالن 
ما  بكل  العمل  سنواصل  »...إننا  قال: 
في وسعنا السترجاع صحرائنا وكل ما 
هو ثابت ململكتنا بحكم التاريخ ورغبات 
السكان، وهكذا نحافظ على األمانة التي 
غير  كاملة  بتأديتها  أنفسنا  على  أخذنا 

ناقصة...«.
نستحضر  السياق،  هذا  وفي 
خاللها  كّبد  التي  واملعارك  املواجهات 
خسائر  االستعمار  قوات  املجاهدون 
الرغم  على  والعتاد  األرواح  في  فادحة 
تلك  ومن  العتاد،  وبساطة  العدد  قلة  من 
معارك  نذكر  البطولية،  واملواجهات  املعارك 
»بورصاص«،  »بيزري«،  »تبلكوكت«، 
»سيدي  »بيجارفن«،  »امللو«،  »تيغزة«، 
محمد بن داوود«، »أاللن«،«تموشا« ومعركة 
آيت  قبائل  »سيدي إيفني«، وتمكن مجاهدو 
على  اإلسبانية  القوات  إجبار  من  باعمران 
التحصن واالنزواء بسيدي إيفني، كما أقاموا 
اإلسبانية  املواقع  بجوار  أمامية  مواقع  عدة 
كي ال يتركوا لقوات االحتالل مجاال للتحرك. 
ولم تتمكن القوات االستعمارية اإلسبانية من 
فك الحصار عنها إال بعد االستنجاد بالقوات 
حرب  في  حدث  كما  الفرنسية  االستعمارية 
حيث  العظيمة،  »أنوال«  معركة  بعد  الريف 
»املكنسة«  وتعني  »ايكوفيون«  عملية  كانت 
مفاوضات  في  للدخول  الباب  فتحت  التي 
طرفاية  منطقة  باسترجاع  انتهت  سياسية 
سنة 1958، ثم استرجاع مدينة سيدي إيفني 

في 30 يونيو 1969.
وفي هذا املضمار، يقول جاللة املغفور له 
خطابه  في  مثواه  اهلل  طيب  الثاني  الحسن 
 18 في  ايفني  سيدي  ملدينة  زيارته  بمناسبة 
تبلغوا  أن  منكم  ‘’...أرجو   :1972 يونيو 
املناسبة،  وبهذه  اإلقليم،  سكان  إلى  تحياتنا 
أبلغ سكان املغرب قاطبة افتخاري واعتزازي 

وحمدي هلل وتواضعي أمام جالله لكونه أنعم 
البقعة،  لهذه  الفاتحني  ثاني  أكون  بأن  علي 
وأعانكم  خطانا  وسدد  جميعا  هلل  أعاننا 

وألهمكم التوفيق والرشاد‹‹.
إال  افني  سيدي  مدينة  تحرير  يكن  ولم 
في  املغرب  جهود  وتعزيز  ملواصلة  منطلقا 
املغتصبة  األطراف  من  تبقى  ما  استرجاع 
بملحمة  الشاملة  التعبئة  وتكللت  ترابه،  من 
جاللة  عبقرية  جسدت  أجمع،  العالم  أبهرت 
التي  اهلل  رحمه  الثاني  الحسن  له  املغفور 
التحرير  مالحم  في  رائدة  مبادرة  أبدعت 
وحضارية  سلمية  شعبية  مسيرة  بتنظيم 
أشقاء  وساندها  املتطوعني  آالف  استقطبت 
من العالم العربـي واإلسـالمي ومن العديد من 
البلدان الصديقة، وسارت وفودهم في مقدمة 
وطليعة املتطوعني في املسيرة الخضراء يوم 
6 نونبر 1975. فكان جالء آخر جندي أجنبي 
عن الصحراء املغربية يوم 28 فبراير 1976، 
سماء  في  خفاقة  املغربية  الراية  ورفرفت 
االحتالل  عهد  انتهاء  ببشرى  إيذانا  العيون 
اإلسباني للصحراء املغربية، وإشراقة شمس 
إلى  الشمال  من  لبالدنا،  الترابية  الوحدة 

الجنوب، ومن طنجة إلى الكويرة. 
والتشييد  البناء  مسيرات  وتتواصل 
والدامجة  واملستدامة  الشاملة  والتنمية 
والقانون  الحق  دولة  أسس  وإرساء 
واملؤسسات في العهد الجديد والزاهر لجاللة 
امللك محمد السادس نصره اهلل، واالنغمار في 
مسلسل التقدم والتنمية الشاملة واملستدامة 
لتصبح  الصحراوية  ألقاليمنا  والدامجة 
للتنمية  وقاطرة  جهوية،  تنموية  أقطابَا 
بأوراش  أبعادها  بكل  واملتكاملة  الشاملة 
تكرس  التي  االستثمارية  واملشاريع  العمل 
واملتواصل  الرائد  الجديد  التنموي  النموذج 
ورش  وتعزيز  املجاالت،  كافة  في  ببالدنا 
لها  أراد  التي  واملتقدمة  املوسعة  الجهوية 

صاحب الجاللة أن تكون نقلة نوعية في مسار 
األقاليم  جعل  أفق  في  الترابية،  الديمقراطية 
الصحراوية نموذجا ناجحا للجهوية املتقدمة 
واسعة،  صالحيات  ملمارسة  يؤهلها  بما 
ويعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها املحلية 
صحيح  ديمقراطي  مسار  ترسيخ  سياق  في 
اقتصادي  كقطب  إشعاعها  يؤمن  وخالق 
املغربية  اململكة  بني  وصل  وصلة  وطني 
وبني  الصحراء،  جنوب  األفريقية  والبلدان 

بلدان الشمال والجنوب.
التي  العظيمة  الذكرى  بهذه  وباحتفائها 
يحق لكل املغاربة االعتزاز بحمولتها الوطنية 
تستحضر  التاريخية،  وقيمتها  ورمزيتها 
أسرة املقاومة وجيش التحرير مالحم الكفاح 
الوطني في سبيل تحقيق االستقالل والوحدة 
الترابية، وتستلهم منها قيم الصمود واإلقدام 
والتعبئة الوطنية املستمرة وااللتحام الوثيق 
تخوم  أقصى  من  املغربي  الشعب  أبناء  بني 
وتؤكد  الشمال،  ربوع  أقصى  إلى  الصحراء 
صيانة  واملوصول  الدائم  تجندها  مجددا 
تزيدها  ال  التي  الراسخة  الترابية  للوحدة 
مناورات الخصوم إال وثوقا وصمودا وثباتا.     
وهي  التحرير  وجيش  املقاومة  أسرة  إن 
السترجاع   53 الذكرى  وإجالل  بإكبار  تخلد 
الثابت  موقفها  لتجدد  افني،  سيدي  مدينة 
استعداد  وتعلن  الترابية،  وحدتنا  قضية  من 
في  والنفيس  الغالي  السترخاص  أفرادها 
بأقاليمنا  الوطنية  السيادة  تثبيت  سبيل 
املساعي  ومواصلة  املسترجعة  الجنوبية 
والجهود لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة 
لفائدة ساكنتها، وتعبئتهم املستمرة ويقظتهم 
البالد  الدائم وراء عاهل  املوصولة وتجندهم 
نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب 
اهلل، من أجل تثبيت املكاسب الوطنية والدفاع 
أو  للتنازل  القابلة  غير  الترابية  وحدتنا  عن 
املساومة، متشبثني باملبادرة املغربية القاضية 

الجنوبية  ألقاليمنا  موسع  ذاتي  حكم  بمنح 
املسترجعة في ظل السيادة الوطنية.

باإلجماع  حظي  الذي  املشروع  هذا 
ومكونات  وشرائح  فئات  لكافة  الشعبي 
الشعب املغربي وأطيافه السياسية والنقابية 
واملساندة  الدعم  ولقي  واملدنية،  والجهوية 
باملنتظم األممي الذي اعتبره آلية ديمقراطية 
وواقعية إلنهاء النزاع اإلقليمي املفتعل حول 
أحقية املغرب في السيادة على ترابه الوطني 

من طنجة إلى الكويرة.
املجيدة،  الوطنية  املناسبة  بهذه  واحتفاء 
املقاومني  لقدماء  السامية  املندوبية  ستنظم 
الخميس  يومه  التحرير  جيش  وأعضاء 
العاشرة  الساعة  في   ،  2022 يونيو   30
لعمالة  االجتماعات  بقاعة  صباحا،  والنصف 
تلقى  خطابيا  مهرجانا  افني،  سيدي  إقليم 
العميقة  الدالالت  تستحضر  كلمات  خالله 
لهذه امللحمة الوطنية الخالدة وذلك بتنسيق 
وتعاون مع عمالة اإلقليم ومشاركة الفعاليات 
وجيش  املقاومة  وأسرة  واملحلية  اإلقليمية 

التحرير.
وبهذه املناسبة، وترسيخا للسنة املحمودة 
والعرفان  والبرور  للوفاء  املوصول  والتقليد 
برجاالت املغرب األبرار الذين أخلصوا للوطن 
وأسدوا وضحوا ذودا عن حريته واستقالله، 
املقاومني  قدماء  من  صفوة  تكريم  سيتم 
وأعضاء جيش التحرير، وكذا توزيع إعانات 
للدعم  منهم  املستحقني  من  عدد  على  مالية 

املادي واالجتماعي.
الساعة  في  سيلتئم  تيزنيت،  وبمدينة 
الخامسة مساء من نفس اليوم، لقاء تواصلي 
للمقاومة  التاريخية  الذاكرة  فضاء  بمقر 
قدماء  من  صفوة  بتكريم  يتوج  والتحرير، 
وتوزيع  التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومني 
للدعم  منهم  املستحقني  على  مالية  إعانات 

املادي والرعاية االجتماعية.

تخليد الذكرى 53 السترجاع مدينة سيدي افني

منعطف تاريخي حا�ضم في م�ضار الكفاح الوطني من اأجل 
ا�ضتكمال ال�ضتقالل الوطني وتحقيق الوحدة الترابية

المغربي  الوطني  المنتخب  فاز 
ألقل من 18 سنة في كرة القدم على 
نظيره الجزائري بهدفين دون رد، في 
أمس  أول  التي جمعتهما،  المباراة 
الثالثاء بوهران، برسم الجولة الثانية 
من المجموعة األولى، لمنافسات كرة 
األبيض  البحر  ألعاب  بدورة  القدم، 
المتوسط )وهران 2022 (، وينعش 
آماله في التأهل إلى الدور المقبل بعد 
تعثره في الجولة األولى أمام نظيره 

الفرنسي )0 – 1(.
الوطني  المنتخب  هدفي  وسجل 
عثمان  ال��الع��ب  م��ن  ك��ل  المغربي 
اهلل  وع��ب��د   ،)47 )د  ب��وخ��ري��ص 

الريحاني )د 64(.
وانتهى الشوط األول من المباراة 
بالتعادل السلبي بين الطرفين، بالرغم 
التي  الوطنية  العناصر  ضغط  من 
السانحة  الفرص  من  العديد  خلقت 

للتسجيل، لكن دفاع المنتخب الجزائري حال 
دون وصول الكرة إلى شباك حارس مرماهم.

الثاني،  الشوط  من  األولى  الدقائق  وخالل 

تسجيل  من  بوخريص  عثمان  الالعب  تمكن 
األول، من خالل استغالله كرة رأسية  الهدف 
أسكنت الكرة الشباك )د 47( من عمر المباراة.
المنتخب  تلقى   ، اللعب  مجريات  وم��ع 

ف��ي صفوفه  ال��ج��زائ��ري ض��رب��ة 
بعد طرد العبه فؤاد الحنفوك في 
البطاقة  تلقيه  إثر   ،61 الدقيقة 

الصفراء الثانية.
من  الوطني  الفريق  وتمكن 
بعد  األه���داف،  حصة  مضاعفة 
توقيع عبد اهلل الريحاني للهدف 
عمر  من   64 الدقيقة  في  الثاني 

المباراة.
المنتخب  رف��ع  الفوز،  وبهذا 
نقاط،   3 إل��ى  رصيده  المغربي 
بفارق  الثانية  الرتبة  بها  يحتل 
األهداف عن المنتخب الجزائري، 
فيما يحتل الرتبة األولى المنتخب 
الفرنسي،  المتعادل بهدف لمثله 

مع المنتخب االسباني.
الوطني  الفريق  وسيخوض 
األخيرة  مباراته  الخميس  يومه 
عن هذه المجموعة أمام المنتخب 
االسباني، وسيكون في حاجة إلى نقطة التعادل 

من أجل تأمين عبوره إلى الدور الثاني.

توج المنتخب الوطني المغربي ببطولة كأس العرب لكرة 
القدم داخل القاعة للمنتخبات بعد فوزه، مساء أول أمس الثالثاء 
بالدمام بالمملكة العربية السعودية، في المباراة النهائية على 

نظيره العراقي بنتيجة 3 – 0.
جمهور وكان الشوط األول من المباراة، التي  حضرها 

الدكيك  المدرب هشام  لفائدة أشبال  انتهى  مغربي غفير، قد 
بحصة 1 – 0.

ومنذ بداية اللقاء كان واضحا أن المنتخب العراقي لن يكون 
لقمة سائغة أمام المنتخب الوطني، حيث أربك المدرب العراقي 
محمد ناظم خطط الناخب الوطني هشام الدكيك، فبدأ العبوه 
بتطبيق خطة »باور بالي« وذلك بمهاجمة حامل الكرة لخنق 
العبي الفريق الوطني، مما أرغم أسود األطلس على ارتكاب 

أخطاء كثيرة في التمريرات.
لكن مع مرور دقائق المباراة، استطاع المنتخب الوطني فك 
شفرة المباراة وسجل ثالثة أهداف نظيفة، كانت إحداها من 

تسجيل الالعب العراقي غيث ضد مرماه.
وبذلك يكون المنتخب الوطني قد احتفظ بلقبه كبطل لكأس 
العرب للمنتخبات في نسختها السادسة، بعد أن فاز بالنسخة 

الماضية التي أقيمت في مصر.
وسيطر المنتخب الوطني على أطوار هذه البطولة بتسجيله 

46 هدفا، فيما لم تتلق شباكه سوى 6 أهداف.
على  بالفوز  البطولة  استهل  قد  المغربي  المنتخب  وكان 
المنتخب الكويتي ب� 6 – 4، ثم تغلب على المنتخب الصومالي 
بحصة 16 – 0  ثم فاز على المنتخب الموريتاني ب� 13 – 0.

وفي ربع النهائي تجاوز المنتخب المغربي نظيره الليبي 
بثالثية نظيفة، ثم عبر حاجز المنتخب المصري في المربع 

الذهبي بخمسة أهداف مقابل هدفين.
الوطني  المنتخب  مدرب  أشاد  صحفية،  تصريحات  وفي 

المسؤولية  في مستوى  كانوا  الذين  بالعبيه،  الدكيك  هشام 
وأهدوا الجماهير المغربية هذه البطولة، التي كانت قوية من 
النواحي الفنية والتنظيمية، مهنئا جميع مكونات الفوتسال 
اإلمكانات  جميع  وفرت  التي  الجامعة  والسيما  المغرب  في 

للتحضير لهذه البطولة.
صفوف  في  )أربعة(  محترفين  العبين  وجود  أن  وأضاف 
المنتخب الوطني لم يشكل امتيازا على اإلطالق، على اعتبار 
أن هؤالء الالعبين كانوا يمارسون في البطولة الوطنية، مشيدا 

بمستوى المنتخبات األسيوية المشاركة في البطولة.
ومكن هذا التتويج العربي المنتخب من االرتقاء إلى الرتبة 
التاسعة عالميا، خالل آخر تحديث أصدره أمس األربعاء  موقع 
Futsal World Ranking المتخصص في تصنيف منتخبات 

كرة القدم داخل القاعة.
وأصبح المنتخب الوطني لكرة القدم لكرة القدم يتوفر على 
1441 نقطة، بعدما صعد مركزا واحدا مقارنة مع التصنيف 
الذي صدر يوم السبت، والتي كسب فيه أسود القاعة مركزين. 

هشام المسرار أحسن 
العبي العرب

أسدل الستار مساء الثالثاء، على بطولة كأس العرب لكرة 
القدم داخل الصاالت، في نسختها السادسة، التي نظمها 
االتحاد العربي، وأقيمت داخل صالة الخضراء بمدينة الدمام 
السعودية، وانتهت بتتويج المنتخب المغربي بلقب البطولة، 

بعد فوزه في النهائي على نظيره العراقي. 
وتوج عميد المنتخب الوطني سفيان المسرار بلقب أحسن 
 العب في الدورة، نظير المستويات الجيدة التي قدمها طيلة

لالتحاد  التابعة  التقنية  اللجنة  جعل  مما  البطولة،  هذه 
العربي لكرة القدم تمنحه جائزة التفوق، سيما وأنه توج 

بجائزة أفضل العب في مباراتي الصومال ومصر.
في  العب  أفضل  بجائزة  العيان  أنس  المغربي   وفاز 
الرحمن طويل  عبد  الكويتي  نال  فيما  النهائية،  المباراة 

لقب الهداف.
وحصد المنتخب المصري جائزة اللعب النظيف خالل 
البطولة، وتوج حارس منتخب العراق زاهر هادي بجائزة 

أفضل حارس.
واخُتير العب منتخب المغرب سفيان المسرار، لجائزة 

أفضل العب في البطولة.

نحاسية جديدة للمغرب 
باأللعاب المتوسطية

الثالثاء،  يوم  غريز،  كريمة  المغربية  البطلة  أح��رزت 
الحديدية ضمن  الكرة  منافسات  في  البرونزية  الميدالية 
مسابقة التصويب بالدقة، المدرجة في دورة ألعاب البحر 
الجزائرية. بوهران  حاليا  المقامة  المتوسط   األبيض 

على  انتصارها  بعد  التتويج  منصة  إلى  غريز  وصعدت 
الثالث. المركز  مباراة  في  ديسيدورو  لوديفين   الفرنسية 

وتعد ميدالية كريمة غريز الرابعة للمغرب في المنافسات، 
بعد أن أنهى المنتخب الوطني للكراطي مشاركته في دورة 
ألعاب البحر األبيض المتوسط وهران 2022، بإحراز ثالث 

ميداليات نحاسية.

االتحاد االشتراكي

أسود القاعة يبسطون سيطرتهم عىل البطولة العربية

المنتخب الوطني 
يحافظ على 

لقبه العربي في 
الكرة الخما�سية 

ويرتقي عالميا

ال��م��ل��ك محمد  ب��ع��ث ج��الل��ة 
السادس ببرقية تهنئة إلى أعضاء 
المنتخب الوطني المغربي لكرة 
القدم داخل القاعة بمناسبة فوزه، 
أول أمس الثالثاء، بكأس العرب 
العربية  بالمملكة  أقيمت  التي 

السعودية.
جاللة  برقية  في  ج��اء  ومما 

لكم  نبعث  أن  »يسعدنا  الملك 
فوز  بمناسبة  الحارة  بتهانئنا 
المغربي  ال��وط��ن��ي  المنتخب 
داخل  القدم  لكرة  العرب  بكأس 
السادسة  نسختها  في  القاعة، 
الدمام  مدينة  احتضنتها  التي 
السعودية  العربية  بالمملكة 

الشقيقة«.

وثمن جاللة الملك، بكل اعتزاز، 
لهذه  الوطني  المنتخب  إحراز 
الكأس العربية للمرة الثانية على 
التوالي، منوها جاللته بكل من 
التتويج  ساهم في تحقيق هذا 
المستحق، من العبين ومدربين 
ومسيري  أطر  وك��ذا  وتقنيين، 
الجامعة الملكية المغربية لكرة 

القدم.
ك��م��ا أش����اد ج��الل��ة ال��م��ل��ك 
لالعبين  الرفيع  الفني  ب��األداء 
وبما أظهروه من روح رياضية 
هذه  خ��الل  عالية  وتنافسية 
بالتالي  وتأكيدهم  البطولة، 
ما  التي  المتميزة  لإلنجازات 
وقاريا  عربيا  يحققونها  فتئوا 

ودوليا.
الملك  برقية جاللة  وجاء في 
أيضا »وإذ نجدد لكم تهانئنا على 
المشرف  الجديد  التتويج  هذا 
لكرة القدم المغربية، لنرجو لكم 
تحقيق  في  التوفيق  موصول 
مشمولين  األلقاب،  من  المزيد 

بسابغ عطفنا ورضانا«.

جاللة الملك يهنئ منتخب كرة القدم داخل القاعة على تألقه العربي

 فرحة مستحقة لألشبال بعد فوز مستحق عىل الجزائر

جاللة امللك يشيد بأداء الفريق الوطني

الـريـــاضي
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األلعاب المتوسطية »وهران 2022« 

ارتكب الحكم الجزائري محمد بسمي خطأ منتخب أقل من 18 سنة يفوز على الجزائر ويقترب من الدور الثاني
بين  الذي جمع  للنزال  إدارته  فادحا خالل 
المالكمة المغربية أميمة بلحبيب والفرنسية 
البحر  ألعاب  دورة  ضمن  بنمسهل،  لمياء 

األبيض المتوسط المقامة في وهران.
فرضت  قد  المغربية  المالكمة  وكانت 
سيطرتها على منافستها الفرنسية وحسمت 
مجموع الجوالت لمصلحتها، ولكن الحكم 
بسمي فاجأ الجميع بعد نهاية النزال بإعالنه 

فوز المالكمة الفرنسية.
واحتج الفريق التقني للمالكمة المغربية 
فورا على لجنة التحكيم، التي سارعت بدورها 

إلى تنبيه الحكم لتصحيح الخطأ.
وغير الحكم بسمي قراره بعد ذلك وصحح 
المالكمة  فوز  عن  معلنا  الفادحة  الهفوة 

المغربية.
الحكم  ف��إن  إع��الم��ي��ة،  لتقارير  ووف��ق��ا 

الجزائري ادعى أنه لم يستمع جيدا إلى نتيجة المباراة من لجنة 
الحكام ولهذا قام بإعالن فوز المالكمة الفرنسية لمياء بنمسهل 

عوض منافستها المغربية.
وتتواصل مهازل التحكيم في هذه الدورة المتوسطية، حيث 
احتجت العديد من الوفود، وآخرها سوريا، على التحيز التحكيمي، 
الذي غالبا ما يرجح كفة الرياضيين الجزائريين، وهو ما حدث مع 
بطلة المالكمة المغربية وداد برطال، التي أقصيت رغم سيطرتها 

فوق الحلبة.

 وأعلن الحكام فوز الجزائرية فاطمة الزهراء حدجالة )30 سنة( 
في ربع نهائي وزن - 54 كلغ، رغم أن الكفة كانت راجحة لوداد 

برطال )22 سنة(، ما جعلها  تنهار فوق الحلبة.
وما يبعث على االستغراب هو البطلة المغربية كانت تحصل 
في كل جولة على تنقيط قاض مختلف من القضاة الثالثة الذين 
أشرفوا على النزال، علما بأن أحد الحكام عين لقيادة نزاالت خمسة 
مالكمين جزائريين، عاد الفوز ألربعة منهم، مقابل هزيمة واحدة. 

حكم جزائري يعلن هزيمة مالكمة مغربية رغم فوزها

 الحكم الجزائري يصحح خطأه ويرفع يد بلحبيب
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أخبار

حددت  التي  الفعل   ردود  خالل  من  يبدو 
الكاستينغ اإلقليمي والدولي للقصة، أن هناك 
ومعروفة،  رسمية  األقل  على  أطراف  ستة 
يضاف إليها عنصر سابع  مركزي ويعمل بال 
بالبشر  االتجار  في  العاملة  املافيات  هو  كلل، 
في  حصل  بما  الصلة  ذات  برسائل  ..معنية 

مليلية والناظور وهذه األطراف هي :

املعنيون بمحاولة االقتحام ، أوال 
املغرب،  ثانيا 

 إسبانيا،  ثالثا 
املتحدة  واألمم  اإلفريقي  واالتحاد  الجزائر   

رابعا وخامسا وسادسا....
من  املستفيد  ومن  األجراس؟  تدق  فلمن   
الجريمة؟ وما هي الرسائل التي يمكن قراءتها؟
عادة  يصنع  الذي  األسئلة  من  املنت  هذا 
تشويق الحبكة البوليسية، يصلح دوما قاعدة 
في  حدث  كما  املأساوية  اإلشكاالت  ملقاربة 

الناظور.
ليس للمتتبع املنصف أن يغفل اطالعا غير 
مسبوق ملا وقع.  كما أنه ال يمكن أن يعتبرها 
حادثة استثنائية غير مسبوقة كما يروج لذلك، 
ضحايا  لسقوط  اإلنسانية  الكلفة  كانت  مهما 

في الهجرة.
في  شخصا   45 وفاة  مع  مثال  تزامنت  فقد 
شاحنات على الحدود األمريكية، كما سبق أن 
لقي الكثيرون في شرق املتوسط نهايات مؤملة 

في ظروف مؤملة...
لنردد بال لف وال دوران أن املأساة ال يمكن 
التطبيع معها. لكن كان على املغرب أن يطرح 

األسئلة املرافقة: 

ما نوعية المهاجرين 
المقتحمين؟

أول من أجاب عن السؤال هو بيدرو سانشيز 
و عندما صرح«   يتعني أن نضع أنفسنا مكان 
والقوات العمومية  قوات األمن اإلسبانية )...( 
املغربية ، التي تعرضت ألضرار جسيمة نتيجة 

هذا الهجوم العنيف.
وأشار   سانشيز إلى أنه خالل الـ 12 شهرا 
املاضية، « دبرت عصابات املافيا ما ال يقل عن 
السياج  مستوى  على  عنيفة  هجمات  ثماني 
أشخاص  بواسطة  الناظور،  في  الحديدي 
مسلحني استخدموا أدوات حديدية من عصي 

وسكاكني وفؤوس».
بالنسبة للمصادر املغربية الرسمية، التي ال 
يمكن إسقاط حجيتها وال التنكر لها، املقتحمون 
املغرب،  اعتادهم  الذين  املهاجرين  مثل  ليسوا 
وهم في غالبيتهم من السودانيني الذين كانوا 
ويؤدون  فيها  ويحاربون  ليبيا  في  مستقرين 
الخدمات للفصائل املتناحرة فيها، مع الرعاية 
بالنسبة  والواضح  تلك.  أو  الدولة  هذه  من 
بدورهما  هما  والتوقيت  السياق  أن  للمغرب 
اعتاده،  ملا  مغايرة  داللة  للعملية  يعطيان 
وأنها غير طبيعية  %100 كما قد يروج إعالم 
الجيران وجزء من اإلعالم املتحامل الذي يجد 

في جثث الضحايا دوما حججا ضد املغرب.
 وال يمكن للمغرب، الذي راكم تجربة وراكم 
رأسماال من الثقة واملقاربة اإلنسانية أن يخجل 
ما  حدود  وهناك  يبدو،   ما  في  صرامته،  من 
مع  التساهل  بل حتى  املغرب،  في  العيش  بني 
األمن  وبني  ترابه  فوق  الشرعي  غير  التواجد 
بالتساهل  يسمح  ال  مما  واإلقليمي،  الداخلي 

معه.
ومن األسئلة التي ترافق هكذا تحليل أن من 
بعصي  مدربني  شخص،   2000 جمع  الصعب 
وبالحجارة، ومطالبة املغرب أن يتنازل :فالذي 
مهاجمة  في  يتردد  لن  للحدود  مركزا  »يهاجم 
قال  كما  وعليه،  غدا».  بنكية  وكالة  أو  متجر 
مصدرنا على الجميع أن يعرف بأن املغرب لن 

يتساهل.
وال يمكن أن «نتهم« وكالة فرانس بريس أنها 
ذلك  مع  القضية،  هذه  في  املغرب  مع  تتعاطف 
ورد  التي  املعنيني  ألحد  تصريحات  نقلت  فقد 
فيها بالحرف «ما نقلته فرانس بريس التي ال 

تحمل ودا للمغرب: 

 يقول أحد الناجني في مركز احتجاز بمليلية 
لوكالة فرانس برس »كان األمر مثل حرب )...( 
جئنا حاملني الحجارة لنقاتل القوات املغربية 

لكنهم ضربونا«.
األمن  قوات  يستهدفان  وقتال  حرب  هناك   
الشاب  «هذا  أن  على  التنصيص  إلى  إضافة 
ألفي  كان  من ضمن نحو  السودان  القادم من 
الصحراء،  جنوب  إفريقيا  بلدان  من  مهاجر، 
من  عال  سياج  اقتحام  الجمعة  فجر  حاولوا 
إلى  للوصول  بخندق  محاطا  شائكة  أسالك 
مليلية، قبل أن تصدهم قوات األمن املغربية» !

قوية،  دولة  املغرب  بل  ليبيا،  ليس  املغرب 
ومسؤولة تحترم التزاماتها .. لن يفزعه القرار 

الصارم مهما كانت كلفته.
 أوالد يختلفون عن املهاجرين اآلخرين، الذي 
هم  طبعا  الهجوم،  في  العنف  على  راهنوا  
احترام  وفي  الحياة  في  الحق  في  يشبهونهم 
هذا الحق، وال يمكن التمييز على قاعدة الحق 
في  هناك  إن  يقول  الواقع  أن  غير  الحياة،  في 
املغرب آالف الطلبة األفارقة و60  ألف إفريقي 
املغرب  من حق  أظن  تسوية وضعيتهم..  تمت 
وكيف  هم  من  معرفة  في  بالتحقيق  يطالب  أن 
يخدمون  أجندة  وأي  استعدوا  وكيف  وصلوا 

في هذا الظرف السياسي واإلقليمي بالذات؟
هناك مافيات تسير دوال وتتصرف كمليشيات  
وال يحتاج املرء إلى أن يكون ساحرا لكي يعرف 

حساباتها في الراهن.

 المغرب في كل هذا ؟
املغرب  أن  سبق،  مما  بتاتا  واضحا  ليس 
الذين  أن  والواضح  حصل،  مما  املستفيد  هو 
يستفيدون من هكذا وضع مأساوي الإنساني، 
هم  اإلجرامي،  التخييل  عليهم  يشكل  ال  عمدا، 
الذين يستعملون كل الوسائل بما فيها الهجرة 

ضد املغرب.
املغرب يدافع عن »جدار« ليس له، هو جدار  

سبتة ومليلية، فوق تراب سلب منه. 
وما من شك أن معضلة الهجرة الشرعية، في 
جانب منها تخلط األوراق وتشوش على املعادلة 
التي يجب الشروع فيها، وهي معادلة املستقبل 
في  ودورهما  للمدينتني،  واإلقليمي  الوطني، 
خدمة املستقبل وما اتفق البلدان على تسميته 

باتفاقيات القرن الواحد والعشرين.
تهتز  أن  املغرب  مصلحة  من  ليس  وبالتالي 
القبيل  هذا  من  بحوادث  مرة  كل  في  املنطقة 
أو من غيرها وتؤجل التفكير الهادئ والثابت 
الشك  مطرح  تطرح  أو  السليبني.  الجيبني  في 

ثوابته  في تدبير الهجرة..
وليس  كلها،  أوروبا  يحمي  واملغرب   
في  ينصف  لم  زال  ما  ذلك  في  وهو  إسبانيا، 
واألمنية  النبيلة  املهمة  بني  التعاون  ميزان 
وبني  يؤديها  التي  واملساعي  واالستراتيجية 
ما تقدمه أوروبا لحماية تراب دولها. واألرقام 
دالة، باعتراف رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو 
سانشيز الذي استمعت إلى جملة دالة له في 
هذا الباب حيث سجل أن «املغرب يكافح أعمال 
التي يرتكبها املهاجرون ويعاني منها  العنف 

أيضا».
من  أزيد  إجهاض  تم  أيضا،  املغرب  وفي   
منذ  الشرعية  غير  للهجرة  محاولة  ألف   360
سنة 2017 63) ألفا سنة 2021 و26 ألفا إلى 

غاية ماي 2022( 
الشبكات  من  العديد  ومحاكمة  تفكيك  وتم   
تشمل  بل  لوحدهم  األجانب  عند  تقف  ال   ،
الجميع بمن فيهم مسؤولون مغاربة في أسالك 
حساسة من األمن والدرك والجمارك والقوات 

املساعدة... إلخ. *
واملغرب ضحية وضع مكيافيللي في العالقات 
دور  رفض  هو  فإن  املوضوع:  حول  الدولية 
الشرعية  الهجرة  يستعمل  بأنه  اتهم  الدركي، 
ضريبة  ودفع  املراقبة  شدد  هو  وإن  سالحا، 
يكون  العنيفني،  املهاجرين  مواجهة  في  الدم 
أفرط في استعمال القوة  أو استعمل أسلوبا 
يناهض حقوق اإلنسان. ويبدو التناقض هنا 
من طرف أوروبا في كونها تطلب منه أن يقوم 
بدور ال تقوم به هي، وتطلق إعالمها ضده في 
الهجوم عليه من باب الهجرة نفسها، وتسعى 
سياسية  أخالقية  كماشة»  »في  وضعه  إلى 

شبيهة باالبتزاز...
في  الدول  كل  بني  من  املغرب،  راكم  لقد 
العالم،  مناطق  من  العديد  في  وبل  املنطقة، 
وقارية  محلية  وسياسية،  قانونية  تجربة 
إلى  للهجرة  مصدرة  بالد  من  جعلته  ودولية، 
بالد إقامة للمهاجرين، وصار املغرب بتصفيق 
ملك  شرع  منذ  الهجرة،  مجال  في  رأسا  قاري 
رهان  إلى  وتحويله  امللف  متابعة  في  البالد 
الشامل  التفكير  بعد  شامل،  وإنساني  وطني 
الذي قامت بها البالد ولخصه تقرير للمجلس 
بخصوص  اإلنسان  لحقوق  االستشاري 

الهجرة في 2003.

وال أحد منصف من األفارقة يمكن أن يدعي 
بأن املغرب كان يتربص باملهاجرين في األقصى 

الشمالي للقارة لكي ينكل بهم ويقمعهم !
القانوني  بالتدبير  يتعلق  الذي  الجانب  في 
للمأساة، هناك ثالث مبادرات ال يمكن أن تغفلها 
املتابعة املوضوعية، إضافة إلى ما سبق القيام 

به والتصريح به.
في  العامة  النيابة  من  تحقيق  فتح  ومنها 
عن  املسؤولني  من  العديد  واعتقال   النازلة 
املأساة، وعن تنظيم الهجوم في سبتة أيضا.. 
إضافة إلى التعاون مع إسبانيا، الطرف الثاني 

املباشر في امللف.
مافيات  إلى  حولت  قد  الرسالة  أن  بد  ال 
وصلت  أنها  كما  لها،  الراعية  والدول  الهجرة 
واملسلحني  املدربني  طبيعة  من  للمهاجرين 

باستمرار. 

إسبانيا صفحة جديدة 
بسؤال قديم ؟

لقد ارتفعت أصوات إسبانيا، كما صدر بالغ 
عن السفارة املغربية في مدريد يشير إلى نوع» 
من التساهل الجرمي« مع حشود املهاجرين...
مزدوجة  قراءة  نحو  واسعا  الباب  يفتح  مما 
اجتماعي  أو  إنساني  بديل  أي  تقدم  ال  لدولة 
للمهاجرين سوى ترحيلهم في كل االتجاهات...
من مصلحة الجزائر أن تضيف، بعد أن ثبت 
لالتحاد األوروبي والحلف األطلسي ذلك، إلى 
سالح الغاز، سالح الهجرة السرية، واملهاجرين 

القادمني من جنوب الصحراء...
الذي  األشياء  منطق  بل   ، اتهام  ليس  هو 
الهجرة  قضية  في  الشرقية  الجارة  به  لعبت 

واملهاجرين.
يستفاد من الحرب املسعورة التي تخوضها 
املؤامرة  بداية  منذ  املغرب،  على  الجوار  دولة 
على  كثيرا  تعول  أنها  الترابية،  وحدته  ضد 
الهجرة  وليس  السريني  املهاجرين  ملف  جعل 
السرية سالحا ضد إسبانيا مع تحميل املغرب 

سعر الفائدة !
 وقد التقط املسؤولون اإلسبان الرسائل من 

وراء الحزم املغربي.
الخارجية  لوزير  تصريح  آخر  كان  وقد 
اإلسباني خوصي الباريس، الذي كان يتحدث 
حلف  ضمن  العالم،  كبار  قمة  هامش  على 
املغرب، سيكون  »دون تعاون«  الناتو، أنه من 
الهجرة  تدفقات  في  التحكم  »املستحيل«  من 

غير الشرعية.
وشدد ألباريس، على أنه »بدون تعاون قوات 
به  تقوم  الذي  املمتاز  والعمل  املغربية  األمن 
املستحيل  من  سيكون  اإلسبانية،  األمن  قوات 
السيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية«، 
وما علينا القيام به هو تحسني وتعزيز تعاوننا 
والعبور.ويتعني  املصدر  دول  ومع  املغرب  مع 
األوروبية،  واملفوضية  أوروبا  انخراط  أيضا 
وهذا بالضبط ما يطمح إليه املغرب، أي أن تظل 
إسبانيا في منطق الصفحة الجديدة وتتحمل 
الشائك  امللف  تدبير  املغرب في  املسؤولية مع 
في  املشترك  التعاون  عن  للدفاع  واالستعداد 

امليدان.
وقبله كان بيدرو سانشيز قد عبر عن املوقف 
نفسه، بالقول إن اململكة »شريك استراتيجي« 
يكافح »أعمال العنف التي يرتكبها مهاجرون 
رئيس  وسجل   . دولية  مافيات  من  بإيعاز 
أعمال  يكافح  »املغرب  أن  اإلسبانية  الحكومة 
التي يرتكبها املهاجرون ويعاني منها  العنف 
الرئيسيني  »املسؤولني  أن  مبرزا  أيضا«، 
املؤسفة  والخسائر  حدثت  التي  املأساة  عن 
تنظم  التي  الدولية  املافيات  هم  األرواح  في 

الهجمات العنيفة«. 
 إسبانيا أقرت أن املغرب قام بما يستوجب 
إنه  االعتراف واالمتنان، عندما قال سانشيز : 
القوات  عناصر  به  قامت  الذي  للعمل  »ممنت« 

العمومية املغربية...

 الجزائر: تكامل 
المؤامرة

بخصوص  أعاله  سقناه  ما  إلى  إضافة 
املتوسط  غرب  في  الوضع  تأزيم  من  املستفيد 
 ، وإسبانيا  املغرب  ضد  العام  الرأي  وتأليب 
غير  الهجرة  قضية  تعد  لم  أنه  واضحا  صار 
الشرعية مسألة وجود فائض بشري عن الدول 
الحروب  قوانني  أدركتها  ما  بقدر  له،  املصدرة 
في  املعدمني  باسم  الدول  تخوضها  التي 
تجعل  التي  والنظرية  العالم.  وفيافي  طرقات 
للسياسة  مواصلة  الشرعية  غير  الهجرة  من 
أكثر  تتضح  صارت  بشرية،  وأدوات  بوسائل 
فأكثر، ال سيما مع الجوار العدواني الذي يدفع 

باملاليني نحو الال مجهول واملوت .. 
طال  الذي  باملوت  الجزائر  «احتفلت»  وقد   
استعمال  الى  وسارعت  السريني،  املقتحمني 
قاموس في غاية الدناءة في تأليب الرأي العام، 
طرف  من  بالفعل  تم  كما  األساليب  وتشابه 
استعمال  في  وبيالروسيا  وسوريا  روسيا 
املهاجرين كسالح ضد أوروبا ، شرقا ، عندما 
الجئني  بنقل  أشهر  مدى  على  لوكاشينكو  قام 
األوسط  الشرق  في  مختلفة  بقاع  من  جوًا 
تلك  وراء  وما  وسوريا  وأفغانستان  كالعراق 
دول  صوب  ليسوقهم  بيالروسيا  إلى  البالد 
مجاورة تنتمي لالتحاد األوروبي وحلف شمال 

األطلسي وهي التفيا وليتوانيا وبولندا .
هناك  أن  يبدو  مدريد،  في  مجتمع  والناتو   
السودان  العاملة في  بامليليشيات  تكتيكا، بدأ 
وليبيا والقوات املسلحة فيها، وانتهى بأقرب 
من مدريد محتضنة القمة، والرسالة من خالل 
أو  لوحدها  املنطقة  يتجاوز  تنسيق.  هو  ذلك 

الهجرة في املتوسط !
 وللجزائر دورها في هذا السيناريو الذي ال 

يخفى على أحد.

 االتحاد اإلفريقي 
واألمم المتحدة

إلى ذلك، دعا كل من مفوض االتحاد اإلفريقي 
موسى فقي و مفوضية حقوق اإلنسان التابعة 

لألمم املتحدة عن قلقها .
وقالت املتحدثة باسم مفوضية األمم املتحدة 
لحقوق اإلنسان رافينا شمدساني للصحافيني 
إجراء  ضمان  إلى  البلدين  »ندعو  جنيف  في 
نحو  أولى  كخطوة  ومستقل  فعال  تحقيق 

تحديد مالبسات الوفيات واإلصابات«.
وشددت شمدساني على ضرورة تحديد »أي 

مسؤوليات محتملة»...
األمم  لدى  كينيا  سفير  أعلن  جهته  ومن 
املتحدة مارتن كيماني في تغريدة أنه بمبادرة 
من بالده والغابون وغانا الدولتني اإلفريقيتني 
سيعقد  األمن،  مجلس  في  العضوين  األخريني 
القادم   االثنني  مساء  مغلقة  جلسة  املجلس 

لبحث موضوع املهاجرين.

وهنا ال بد من 
التوضيحات التالية:

كما  الخبر  يوحي  األمن  ملجلس  بالنسبة 
األمن  مجلس  جلسة  أن  لو  كما  كينيا  نشرته 
أن  حني  في  املوضوع،  حول  حصريا  تنعقد 
 ، االجتماع  مختلفات  سيدرج ضمن  املوضوع 
قرارات.  أي  عنه  تترتب  وال  آثار  أي  تليه  وال 
تحضره،  التي  الدول  فإن  ذاته  الوقت  وفي 
في  املتحدة  والواليات  أوروبية  دول  ومنها 
وإزاء  املوضوع  إزاء  وأفدح  مشابهة  وضعية 

الحدود املفتوحة للهجرة غير الشرعية...
ثانيا، كانت الدعوة املوجهة من طرف األمم 
في  وإسبانيا  املغرب  الدولتني  إلى  املتحدة 
لتقديم  اإلفريقية  األطراف  بعض  سعت  حني 

املوضوع كما لو أنه يخص املغرب لوحده.
في  الوطنية  آلياته  املغرب  حرك  لقد  ثالثا، 
وهي  سندها.  لها  حقوقية  سيادية  ممارسة 
الذي  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  آليات 
مرجعيات  له  أنه  كما  وطنية،  كآلية  يندرج 
العمل في اتفاقية جنيف  حول حقوق اإلنسان 
وفي أدبيات األمم املتحدة، إضافة إلى أنه يمثل 
آلية داخلية موثوقة تعمل في كل األحداث بما 

فيها األحداث التي تهمه ....
وتجدر اإلشارة إلى أن تقارير أممية عديدة، 
منها تقرير األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
معترف  آلية  وتعتبره  بعمله  تشيد  غوتيريش 
الحادثة   من  وأعمق  سيادية  قضايا  في  بها 
يعتبر  وال  الوطنية..  القضية  و هو حال  هنا، 
في  أحد  من  يتلقاها  دروسا  له  أن  املغرب 
في  والقوية  العميقة  تجربته  بعد  الباب  هذا 
ماضيه  كل  تدبير  وفي  واإلنصاف،  املصالحة 
وكل القضايا ذات الصلة، ومن حقه أن يدافع 
عن» حوزته األخالقية» في املجال وأن يعترف 
له العالم ومؤسساته بما بذله من مجهود في 
مؤسسات  من  طوره  وما  الحقوقي  الجانب 
الوطني  املجلس  أن  ننسى  أن  يجب  ال  كما   ..
هو ذاته كان فاعال مركزيا في تطوير التعامل 
هو  وبالتالي  سابقا،  اشرنا  كما  الهجرة،  مع 
التي  السياسة  في  التأليف  حقوق  صاحب 
السيادية،  تبناها جاللة وامللك وأعطاه قوتها 
سياسة جعلت املغرب هو نفسه.. والذي يعرفه 
األفارقة بالتحديد هو أنه ما زال بالد التعايش 
والهجرة  والدراسة  والعمل  واالستقرار. 
الكريمة.. وال يتساهل في حماية نفسه وحماية 
فوق  يعيشون  الذين  القارة  وأبناء  شركائه 

ترابه....

حادثة مليلية والناظور : لمن تدق األجراس ؟
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ر�سائل اإىل من يهمهم الأمر: املقتحمون، اإ�سبانيا، الأفارقة و»مافيات« اجلوار القريب والبعيد..
المقتحمون ليسوا مثل 

المهاجرين الذين اعتادهم 
المغرب، وهم في 

غالبيتهم من السودانيين 
الذين كانوا مستقرين 

في ليبيا ويحاربون فيها 
ويؤدون الخدمات للفصائل 
المتناحرة فيها، مع الرعاية 

من هذه الدولة أو تلك. 
والواضح بالنسبة للمغرب 
أن السياق والتوقيت هما 

بدورهما يعطيان للعملية 
داللة مغايرة لما اعتاده، 

وأنها غير طبيعية  100 % 
كما قد يروج إعالم الجيران 

وجزء من اإلعالم المتحامل 
الذي يجد في جثث 

الضحايا دوما حججا ضد 
المغرب

المغرب ضحية وضع 
مكيافيللي في العالقات 
الدولية حول الموضوع: 
فإن هو رفض دور الدركي، 
اتهم بأنه يستعمل 
الهجرة الشرعية سالحا، 
وإن هو شدد المراقبة 
ودفع ضريبة الدم في 
مواجهة المهاجرين 
العنيفين، يكون أفرط 
في استعمال القوة  أو 
استعمل أسلوبا يناهض 
حقوق اإلنسان

من مصلحة الجزائر 
أن تضيف، بعد أن ثبت 

لالتحاد األوروبي والحلف 
األطلسي ذلك، إلى سالح 

الغاز، سالح الهجرة السرية، 
والمهاجرين القادمين من 

جنوب الصحراء...
هو ليس اتهام ، بل منطق 

األشياء الذي لعبت به 
الجارة الشرقية في قضية 

الهجرة والمهاجرين

 صار واضحا أنه لم تعد 
قضية الهجرة غير الشرعية 
مسألة وجود فائض بشري 
عن الدول المصدرة له، بقدر 
ما أدركتها قوانين الحروب 
التي تخوضها الدول باسم 
المعدمين في طرقات 
وفيافي العالم. والنظرية 
التي تجعل من الهجرة غير 
الشرعية مواصلة للسياسة 
بوسائل وأدوات بشرية، 
صارت تتضح أكثر فأكثر، ال 
سيما مع الجوار العدواني 
الذي يدفع بالماليين نحو 
الال مجهول والموت ..
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n الصفحة من إعداد: ذ.محمد قمار

املخيمات ال�صيفية: خ�صو�صيات مرحلة ما بعد كوفيد
ال ينكر أحد وخاصة من الفاعلين والفاعالت التربويين اإلثار النفسية العميقة التي تركها 

الحجر الصحي على وجدان الطفولة، ويتقاسم الباحثون االجتماعيون والنفسيون 
الخالصات ذاتها تقريبا، مفادها أن زمن الوباء تغيرت فيه سلوكات األفراد والعالقات 

االجتماعية، واألطفال هم أضعف حلقة في زمن الحجر... ألن الطفولة أصال هي زمن 
اللعب والحركة والتفتح والعالئق االجتماعية.

يحل زمن التخييم التربوي هذه السنة في  سياق استثنائي... نستحضر فيه كل ما خلصت 
إليه الدراسات واألبحاث... حيث أننا سنكون أمام طفولة بخصوصيات جديدة... طفولة ما 

بعد الحجر... طبعا ستنشأ قضايا تربوية مستجدة ووضعيات عالئقية من طبيعة جديدة...
العرض التربوي حمل هم البنيات التحتية وراهن على توسيع قاعدة المستفيدين... هل 

هذا يكفي...؟
هل الجمعيات بأطرها المختلفة واعية بواقع طفولة ما بعد الحجر...؟ هل هي راضية عن 

العرض التربوي وتقبل التحدي إلنجاح محطة عرفت دائما شراكة بين القطاع العمومي 
والنسيج المدني بل حتى القطاع الخاص...؟ هل نحن في حاجة إلى فهم الرهانات 

الجديدة لتفكيكها لصياغتها في شكل نمذجة بيداغوجية يتم تنزيلها أفقيا...؟
هي جملة من االنشغاالت والتساؤالت يحاول هذا الملف مقاربتها باإلنصات إلى الفاعلين 
والفاعالت... في أفق تقييم تجربة المخيمات البديلة مقارنة مع إستئناف التخييم  وتيرته 

العادي ....

التحول الذي البد منه 
من اأجل خميمات مواطنة

n ذ.محمد قمار 

الحديث عن التخييم دون الحديث عن املشروع التربوي 
واألهداف املسطرة لكل مرحلة أو عند نهاية من التخييم... 

فيه  وتحدث  صغير،  مجتمع  للمخيم  التربوية  الحياة 
املشروع  وضمن  وجبهات،   وتكثالت  ونزاعات  صراعات 
التربوي للمدرب البد أن يعتبر نفسه وسيطا لحل النزاعات 
املخيم،  مجموعة  ضمن  أو   فريقه  داخل  األزمات  وتدبير 
واستغالل كل الوضعيات لترسيخ قيم الحداثة واملواطنة والتسامح وتدبير األزمات 

بحس التوافقات.
إذن طريقة اإلنزال القيمي للقيم كالتسامح يجب أن تتم عبر املحاور التالية:

عبر  القيم  منظومة  إبراز  على  للمخيم  التربوي  املشروع  داخل  االشتغال  أوال: 
الترفيه والفن والثقافة والرياضة والحس الفني الجمالي اليدوي.

ثانيا: عبر التعامل مع الحياة التخييمة كمجتمع صغير من خالل نشخص القيم 
السلبية ونعدلها ونرسخ اإلجابية بالحوار واإلقناع وتدبير الخالفات ليكون الطفل 

نفسه طرفا في تصريف القيم الحقوقية ال مستفيدا.
وهذا يعني أن مؤشرات التقويم النهائية عليها أن تجيب على مدى تحقق الحس 
املدني عند األطفال ومدى قدرتهم على إنشاء مجتمع صغير متضامن غير إقصائي.
ظلت املدرسة لعقود هي املسؤولة الوحيدة  التربية على القيم و وظيفة املخيم: 
على التربية على القيم معدلة أو معززة، حتى عاد سؤال املسؤولية التربوية إلى 
الواجهة... فانفتحت املؤسسات األخرى على وظيفة التربية وتصريف قيم املواطنة، 
ووصلت املوجة متأخرة إلى املخيمات، بحكم أن مجال الترفيه كان هو الطاغي أو 
تسيس الفعل التخييمي وفق مرجعية تابعة ال مستقلة، وألن التكوين األساسي في 
دور املخيم كمنظمة مجتمعية في تصريف قيم املواطنة ظل هامشيا وألن التكوين 
بمقاربة القيم وصل للمدرسة نفسها متأخرا، ظلت املخيمات تعلن شعارات تالمس 
ما ظل طموحا  أجرأة  من  يمكن  تربوي  تربوية ومشروع  رؤية  غياب  في  املواطنة 

تربويا...
املعارف  عن  بمعزل  تقدم  ال  القيم  منظومة  بأن  التعقيد  غاية  في  واملسألة 
املخيم  في  الطفل  يجعل  القيم  بمنظومة  املخيم  قيادة  فريق  ووعي  واملهارات... 
على  التربية  املواطنة...  قيم  من  تمكينه  فيتم  املخيم،  مجتمع  في  مواطنا صغيرا 
في وضع  املشاركة  للفرقة...  داخلي  قانون  في وضع  املشاركة  والواجب....  الحق 
القانون الداخلي للمخيم... املشاركة في اجتماعات اإلدارة عبر تمثيلية ديمقراطية 
تفرز ممثلي وممثالت األطفال مع التأكيد على مقارية النوع واملناصفة والتنافس 
حول برناج يدافع عنه أمام فريق القيادة الذي ال بد أن تكون فيه التمثلية لألطفال.... 
وأن يعتبر اليوم األول... يوم الديمقراطية.... ففيه يتم تأسيس بنية املخيم مجتمع 

صغير واألطفال كمواطنني ومواطنات صغار...
هذا الوعي بدينامية مجتمع املخيم يتطلب انفتاحا على األفكار الجديدة والقطع 

مع مخيمات الوصاية من أجل مخيم املواطنة.

n ذ. خالد أخازي)*(

شكرا لجريدة االتحاد االشتراكي التي ستظل دوما 
صوت الشباب واملعبر التاريخي عن هموم املواطنني 
على اتاحة الفرصة لنا كمنظمة مدنية لتقديم وجهة 
نظرنا في العرض التخييمي بعد التوقف االضطراري، 
طبعا نحن في املرصد املغربي لنبذ اإلرهاب والتطرف 
كنا خالل فترة التوقف من دعاة إيجاد بدائل تربوية والخروج من مقعد الذي يدبر 
األزمة باالنتظار وهذا لثقتنا بأطر الوزارة الذين اشتغلنا إلى جانبهم سنوات طويلة 
في إطار املشاورات املفتوحة واملقاربة التشاركية، وقد أفرز الوضع منظومة بديلة 
ملخيمات شبه قارة غطت على الفراغ وألنشطة طفولية عن بعد وورشات للتكوين 

والتمكني افتراضية... 
طبعا نحن في املرصد لدينا مشروع مجتمعي أهم دعاماته ترسيخ قيم التعايش 
التطرف داخل املؤسسات  الكراهية وتفتيت حاضنات  والتسامح ومحاربة خطاب 
املجتمعية، وضمن هذا املشروع املجتمعي الذي هو إبدال يتم تنزيله عموديا على 
مختلف األنشطة املدرجة في برنامج العمل السنوي للمرصد... واملخيم بالنسبة لنا 

محطة أساسية لتصريف قيم التسامح والتعايش.. 
ال ننكر أن املنتوج الذي جاءت به الوزارة السابقة بفضل إبداع وبعد الرؤية عند 
الوباء،  تداعيات  القطاع خفف من وطأة  الفاعلني في  أطرها وتالقحها وتصورات 
لكن املخيم يظل مخيما بأبعاده وأعرافه وطقوسه، من جهتنا سنعمل على استدراك 
الزمن التربوي التخييمي املهدر ونتوقع حسب ما صرحت به الوزارة جودة للبنيات 
واملعدات كما أن الرفع من قيمة التغذية لن ينعكس على القيمة الفردية بل سيغطي 
الفارق الناجم عن ارتفاع أسعار املواد الغذائية واملعدات التربوية... العودة طبعا 
التربوية  الحياة  في  جديدة  ثورة  ننتظر  ألننا  والحماس...  الفرح  بطعم  ستكون 
وفي  والترفيهي...  التكويني  الشقني  ذي  التربوي  املشروع  على  بالعمل  للمخيم 
الوقت نفسه تنزيل رؤيتنا ملجتمع متضامن متسامح في وطن محصن ضد التطرف 

وخطاب الكراهية
)*(  المستشار اإلعالمي للمرصد المغربي
 لنبذ اإلرهاب والتطرف

قيام اجلمعيات باأن�صطة 
عن بعد موؤ�صر عن قدرتها 

على االإبداع والتطبيق

n المصطفى نشيط)*(
التربوي  العرض  أن  ارتياح  بكل  أعبر  أن  يمكنني 
بمجال  املهتمني  كل  طلعات  مستوى  في  سيكون 
التخييم   ال من حيث تدبير هذا امللف و لت من حيث 
من  عدد  صيانة  تمت  أنه  علما  املستقبلة،  البنيات 
مسؤولية  يلقي  طبعا  وهذا  عتادها  وتجديد  املواقع 
كبرى علينا السثتمار هذه املؤشرات في تجويد املخيم 
اضطراري  بتوقف  تسبب  كوفيد  أن  ورغم  وأنشطة، 
في  بعد  عن  بأنشطة  قامت  فالجمعيات  للتكوين 

التكوين والترفيه والتعبئة االجتماعية والصحية. 
عنهم  والتعويض  أطفالنا  ملعانقة  سعداء   نحن  
آثار العزلة والرتابة العرض ال يمكن التنبؤ بمخرجاته 
ما  نفسيا واجتماعيا، ويظل  الوباء  تداعيات  في ظل 
األساسي  املرجع  هو  تجارب  من  الجمعيات  راكمته 
إضافة إلى اعتماد مقاربة منفتحة ألن األطفال ستتغير 
سوكاتهم،من أثر العزلة... ورصيد الجمعيات من األطر 
الكفأة  مع وجود إرادة اإلبداع والتغيير لتقديم منتوج 

تربوي يليق بزمن ما بعد الوباء.
من  الجمعيات  به  قامت  بما  اشيد  ان  أود   كما 
للتخييم  الوطنية  الجامعة  بمعية  االستعداد  مواكبة 

والوزارة الوصية عن الطفولة والشباب  
برنامج  انجاح  اجل  من  للجمعيات  نداء  اوجه   
العطلة للجميع واعطاء الصورة الحقيقية ملا تقوم به 

دائما.
)*( رئيس جمعية 
التربية والتكوين

قراءة متاأنية للعر�ض الوطني للتخييم 2022

ا�صتخل�ض الدرو�ض من جائحة كرونا �صروري للإنفتاح اأكرث

n محمد القرطيطي )*(

جائحة  فرضته  للمخيمات  اضطراري  غياب  بعد 
كورونا، يعود البرنامج الوطني للتخييم الى الساحة 
الجمعيات  وتوقعات  تساؤالت  وسط  التربوية، 
العودة  تكون  وهل  التخييم،  ملف  على  املشتغلة 
ملبية لالنتظارات والطموحات، والقطع مع محدودية 
البرنامج، وطبيعة الفضاءات املوظفة، التي تشكو من 

التأهيل والتجهيز واالنتشار والعدالة االجتماعية.
عن  اإلعالن  صاحبت  التي  التنظيمية  املحطات 
شهر  بداية  في  للتخييم  الوطني  العرض  إطالق 
والتواصل،  والثقافة  الشباب  وزير  طرف  من  أبريل 
وسط حضور الجمعيات والقطاعات باملكتبة العامة، 
ملراكز  التأهيل  عمليات  في  التأخير  طبعها  محطات 
التخييم، وإطالق الصفقات تزامنا مع اقتراب تنظيم 
الربيع  عطلة  في  التكوين  زمن  ووضع  املخيمات، 
التداريب،  إلقامة  القانوني  الفراغ  املعتادة، وتسجيل 
املخيمات  تنظيم  مرسوم  محددات  تضمنته  ما  وفق 

الصادرة في 08 شتنبر 2021.
مشروع العرض الوطني للتخييم لهذا العام لم يكن 
نظريا مختلفا عن سابقه، من حيث مجاالته وحمولته، 
ما عدا ما لوحظ من تقليص في أيام املراحل الخمسة، 
صفقات  انجاز  في  تأخير  بسبب   الشبكة  وتراجع 
عائشة  مخيمات  وغلق  الجديدة،  للفضاءات  البناء 
بأكدير  وتاغزوت  املاء  توفر  لعدم  وأوسماحة  مبارك 
إلعادة برمجة إعادة بنائه  وإعدام مخيمي االنبعاث 
برشيد،  بتراب  الشاطئ  رحال  وسيدي  بأكادير 
سلبا  أثر  معطى  وهذا  تعويضهما،  عن  اإلعالن  دون 
حصيص  وتخفيض  الكلية،  االستفادة  معدالت  على 
أن  علما   ،%  60 تتجاوز  بنسبة  الوطنية  الجمعيات 
 100 على  العرض نصت  بها  التي جاء  املخصصات 
الف برسم املخيمات القارة و85 الف ملخيمات القرب 
بدون مبيت،  وحوالي 70 الف توزعت على جامعات 

واملقامات  التكوين  وأنشطة  واليافعني  الشباب 
وفعاليات نهاية األسبوع ، وهو الشطر الذي سيبرمج 

على مدى شهور شتنبر الى دجنبر القادم.

صعوبات في تنزيل  العرض

والجهوية  املركزية  املشتركة  االستشارية  اللجنة 
والتوطني  املخصصات  توزيع  في  صعوبات  تعاني 
من حيث االعداد واملراكز، وذلك راجع الى ارتفاع عدد 
وصلت  والتي  الوطني،  بالعرض  املقبولة  الجمعيات 
والجهوية  الفروع  ومتعددة  160 جمعية وطنية  الى 
في حني ارتفع عدد الجمعيات املحلية الى أكثر 600 
الحصيص  من   20% نسبة  من  استفادة  جمعية 
الوطنية   للجمعيات   60% مع  موازاة  اإلجمالي، 
والنسبة الباقية همت املؤسسات االجتماعية، علما ان 
حساب  آالف   07 سجال  للوزارة  االلكترونية  البوابة 

للجمعيات والفروع.
عن  ولبحث  مجتمعة،  الزالت  املشتركة  اللجنة 
الطارئة،  الصعوبات  على  للتغلب  متاحة  مخرجات 
في  توازن  إلحداث  القرب  مخيمات  توجيه  خاصة 

معدالت االستفادة .
للتخييم  الوطنية  الجامعة  أطلقت  أخرى  من جهة 
للمملكة  الترابية  الجهات   عبر  تواصلت  لقاءات  
وحوار  نقاش  وفتح  العرض،  عن  معطيات  لتقديم 
كما   ، والتعبئة  التحسيس   بهدف  الجمعيات  مع 
نظمت الوزارة )لقاء الشباب( لقاءا دراسيا وتكوينية 
وقت  في   ، املخيمات  عن  املسؤولني  لفائدة  ببوزنيقة 
تجتهد الجمعيات الوطنية في اقامات لقاءات تأهيلية 
الذي  التكوين  ضغط  من  للتخفيف  التربوية  ألطرها 
الداخلية  وزارة  وكانت  املاضية،  الشهور  خالل  غاب 
والصحة والشباب قد وجهت دوريات الى مسؤوليها 
بالجهات والعماالت واالقاليم  تحثها على االنخراط 
الالزمة  الفحوصات  واجراء  املخيمات  إنجاح  في 

وتكثيف املراقبة واملواكبة
مأسسة العرض الوطني للتخييم 

الشباب،  قطاع  داخل  املخيمات  تنظيم  مرسوم 
بمقتضيات  جاء  الرسمية،  بالجريدة  نشر  والذي 
مهمة، وأخرى تحتاج الى تحيني، أهم هذه املؤشرات 
مأسسة التخييم وإطالقه في شهر يناير من كل سنة، 
التنصيص على طبيعة ومواصفات املرافق وجودتها، 
وتوفير السالمة والحماية والصحة، واشتراط املؤهل 
وزارية  قرارات  وإصدار  للمنشطني،  البيداغوجي 

قانون  باعتماد  وآخر  التكوين  أنشطة  بمنظومة 
الدليل  عن  عبارة  ثالث  وقرار  للمخيمات،  داخلي 
والخدمات،  التحتية  والبنية  للسالمة  االجرائي 
الى  للوصول  الرسمية  بالجريدة  النشر  وسيتم 
وهناك   ، التربوي  واملنتوج  املؤسسات  في  الجودة 
في  والوكاالت  املؤسسات  من  عدد  بمشاركة  رغبة 
الرقمنة  والتربية على حقوق الطفل والتربية  مجال 
الطرقية والقراءة وأطفال مغاربة العالم والحفاظ على 
املعلومات الشخصية ، وغير ذلك من املناشط الثقافية 
داخل  التنشيطي  الفضاء  ستعزز  التي  واالبداعية 
املخيمات. وهناك اعتماد خاص بالجمعيات للوصول 
الى االختصاص في املجال، وبناء مقاربة في التكوين 
الثالث  الوقت  يفيد مؤسسة  بما  واملجال،  والتنشيط 
للتركيز على املحتوى وربطه بالتنمية املستدامة ,هذا 
وتحسني  العمومي،  الدعم  بأشكال  مرتبط  االمر 
فضاءات التكوين والتنشيط عن طريق شراكة منتجة 

ومنفتحة .

انشغال جمعوي بقطاع 
الشباب 

عضوي  ارتباط  له  واستعراضه،  تناوله  تم  ما 
املتفرع  الشباب،  لقطاع  املدبرة  الحكومية  بالجهة 
يجب  التي  الحكومة،  داخل  والتواصل  الثقافة  عن 
املادية   واالمكانيات  واالختصاص  القدرة  تمتلك  أن 
والبشرية، تسمح له بتنزيل البرامج الواعدة، وتبني 
مقاربتها على شراكات منتجة مع الفاعلني؛ الجمعيات 
القطاع تالحظ في تقييماتها على  القريبة من مطبخ 
تأخر القطاع في توسيع شيكات املؤسسات وتأطيرها 
األنشطة،  إلنعاش  حقيقي  إقالع  وإطالق  وتجهيزها، 
املؤسسات،  أنظمة  إلصالح  آنية  حلول  وإيجاد 
على  واإلبقاء  والشباب،  الطفولة  أجل  من  والترافع 
جميع املكاسب الجمعوية، إذ لم نقل تقويتها باعتبار 
لقد  التغيير؛  حدات  ال  األفضل  البديل  الجمعيات 
تعريض  متالحقة شملت  هزات  الى  القطاع   تعرض 
سلبا  انعكست  ظاملة،  بطالة  الى  املعهد  خريجي 
منها،  بعض  غلق  درجة  الى  الوزارة  مؤسسات  على 
من  عقود  بعد  هيكلته  عن  واملعهد  الرياضة  وترحيل 
العطاء وتحويله الى تجريب الوزراء وانزالهم بكثافة 

دون مبرر ما عدا اهدار زمن اإلصالح.

)*( رئيس الجامعة 
الوطنية للتخييم 

 

n ذ. محمد تيبياوي)*( 
 

للتخييم،  الوطني  العرض  على  اطالعكم  بعد 
ماهي  كوفيد،  وباء  جراء  من  اضطراري  توقف  وبعد 

توقعاتكم التربوية لهذا املوسم؟
املغرب  عاشها  التي  الصعبة  الظرفية  إطار  في 
في  تتمثل  التي  و   – العالم  دول  باقي  شأن  شأنه   -
وانعكاساتها   ،»19 »كوفيد  كورونا  فيروس  انتشار 
بشكل  األطفال  وعلى  ككل  املجتمع  على  تداعياتها  و 

خاص.
للتخييم  الوطنية  الجامعة  أهداف  من  وانطالقا 
الرامية إلى بناء وتكوين شخصية األطفال واليافعني 
وتنمية طاقاتهم وقدراتهم وحماية وصيانة حقوقهم، 
انخرطت جميع جمعياتها ومنظماتها وفي كل ربوع 
واالجتماعية  النفسية  اآلثار  تخفيف  ،في  الوطن 
منها  إيمانا   ، املغرب  أطفال  على  كورونا  لجائحة 
ملمارسة  واألمثل  األنسب  الفضاء  هي  املخيمات  بأن 
منظومة  ترسيخ  إلى   الرامية  املواطنة  على  التربية 
والتفاعل  للبناء  فضاء  املخيم  جعل  ،بغية  القيم 
والتنشيط واملشاركة واالنفتاح على الذات، وأن الطفل 
هو الرأسمال البشري الذي يجب أن تهيئ له الظروف 

املواتية لضمان سالمته وأمنه وصيانة حقوقه. 
هذه  ،تتميز  الحكومي  البرنامج  مع  وانسجاما 
من  للتخييم،  الوطني  العرض  باستفادة  السنة، 
عمل  فرص  إلى خلق  يهدف  الذي  »أوراش«،  برنامج 
من  والرفع  أفضل  تأطير  ضمان  أجل  من  مباشرة، 
جودة التنشيط التربوي وتنويع البرامج التنشيطية 

داخل فضاءات التخييم.

القارة  املخيمات  برمجة  تم   الصدد  هذا  في  و 
من  أقل  الى  07 سنوات  من  لألطفال  القرب  وأنشطة 
15 سنة، وملتقيات تربوية لليافعني من 15 سنة الى 
أقل من 18 سنة، وجامعات الشباب من 18 سنة الى 
الدراسية  واللقاءات  التكوينية  والتداريب  سنة،   25
املرتبطة بنشاط التخييم من 18 سنة فما فوق، موزعة 

على 5 مراحل 10 أيام لكل مرحلة..
املوسم  لهذا  التربوية  توقعاتي  يخص  ما  في 
ألن  خاصة،  نكهة  لها   2022 لسنة  مخيمات  ستكون 
أنشطة املخيمات  خير دواء في تخفيف اآلثار النفسية 
لجائحة كورونا على األطفال.  ألن التخييم السوسيو- 
واليافعني  لألطفال  إيجابية  طاقة  يعد  تربوي، 
والشباب، ويعطي فرصا متاحة لتعلم مهارات الحياة، 
فهي  املدني،  السلوك  مبادئ  و  املواطنة  قيم  ويرسخ 
مداركه  تنمية  على  الطفل  تساعد  تربوية  مؤسسات 
باالحتكاك واملعرفة حتى يتم إعداده للحياة املستقبلية 
حمولة  ذات  وأنشطة  برامج  من  تقدمه  ما  خالل  من 
املواطنة،  قيم  تحمل  تنشيطية  ومضامني  تربوية 
من  كثيرة  أجيال  تكوين  في  ساهمت  أنها   ناهيك 
التخصصات  مختلف  من  الجمعوية  الوطنية  األطر 
للتربية  حقيقية  مدرسة  جعلها  ما  وهو  والتوجهات 
خالل  من  والتعايش  والتسامح  الوطن  حب  على 

األنشطة والبرامج الوقائية ذات الوقع التربوي.

هل سيؤثر التوقف 
االضطراري على جودة 

العرض التربوي للمخيمات؟
فترة  للتخييم   الوطنية  الجامعة  اعتبرت  لطاملا 
الحجر الصحي فرصة للتأمل في واقع الطفل املغربي 
لتجديد االلتزامات،وترجمتها  إلى إجراءات ملموسة، 

ترمي إلى تمتيع األطفال بحقوقهم املشروعة.
جميع  على  لزاما  كان  للمستقبل  واستشرافا 
كورونا  جائحة  من  الدروس  استخالص  املتدخلني  
التفكير في اآلفاق املستقبلية للطفولة املغربية ،و  ،و 
االستعداد الجيد لفترة ما بعد كورونا، التي تستدعي 
بني  تشاركية  مقاربة  وفق  والعمل  الجهود  تكثيف 
وضع  بغية  املدني  املجتمع  و  الدولة  مكونات  جميع 

الصحيحة  السكة  على  املغربي  الطفل  مستقبل  قطار 
،ألن الطفل مرادف للمستقبل.

بسبب  االضطراري  فالتوقف  نظري  وجهة  من 
جائحة كورونا سيؤثر ال محالة  على العرض الوطني 
للتخييم ،فرهان تجويده  مسؤولية مشتركة بني جميع 
التدبيرية  الحكامة  على  االرتكاز  تتطلب  املتدخلني 
جميع  على  بالنتائج  التدبير  قوامه  تربوي  بتعاقد 
االستقبال،  لفضاءات  الجيد  باإلعداد  بدء   ، األصعدة 
ثم االختيار األمثل لألطر اإلدارية والتربوية املسؤولة 
ترسيخ  إلى   ،مرورا   التخييمي  املوسم  تأطير  على 
من   كبير  عدد  تمكني  بغية  مجالية،  و  تربوية  عدالة 
مقاربة  وفق  التخييم  حق  من  االستفادة  من  األطفال 

التربية الدامجة . 
تجارب  من  راكمته  بما  تشكل  أضحت  فاملخيمات 
انطالقتها  من  سنة   80 عن  يزيد  ما  خالل  تربوية 
باملغرب جزء من الرأسمال الالمادي الذي يجب على 
الجميع صيانة مكتسباته وتحصينه ضد كل األساليب 

واملمارسات التي قد تعبث بأهدافه وقيمه النبيلة.
وباعتبار املخيم حق و ليس امتياز ينبغي تعميم 
فرص االستفادة منه ألكبر عدد ممكن، مع كامل األسف 
، هذا الهدف  ما زال يصطدم بالعديد من اإلكراهات 
دور  جديد  من  يطرح  مما  واللوجستيكية  املادية 
اجل  من  التخييمية  العملية  في  واملتدخلني  الفاعلني 
الوعاء  وتوفير  التخييم  فضاءات  خريطة  توسيع 
على  املتزايد  الطلب  لتلبية  والكافي  املالئم  العقاري 

البرنامج الوطني للتخييم كل سنة. 
الحكومة  أدعو  مدني،  ،كفاعل  اإلطار  هذا  وفي 

املغربية والوزارة الوصية ، إلى:
* توسيع وتجويد العرض التربوي لهذا القطاع بما 
يتالءم مع حاجيات وانتظارت األطفال وال سيما الفئات 

املعوزة والهشة.
واملنظمات   الجمعيات  مطالب  مع  التجاوب   *
املخصص  الدعم  رفع  في  نجملها  التي  التربوية، 

للجمعيات
اإلدارية  األطر  لتحفيز  مالي  غالف  تخصيص   *

والتربوية، وآخر لدعم البرامج والتكوين.
إلى  التخييم  مدة  تقليص  قرار  في  النظر  إعادة   *
10 أيام، وهي في الحقيقة 8 أيام، دون احتساب يوم 
إلى  ، هذا ما يدفعني  املغادرة، تربويا  الدخول ويوم 

في  الطفل  هذا  سيستفيد  :ماذا  اآلتي  السؤال،  طرح 
املدة القصيرة جدا؟

وتكوين  والتجهيزات،  التحتية  البنيات  تطوير   *
الوطني  البرنامج  تنزيل  املشاركة في  التربوية  األطر 
محاوره،  وتنويع  التكوين  مناهج  وتحديث  للتخييم، 
وتحسني  والتواصل،  والحكامة  القانون  وتطوير 

وتجويد الخدمات خاصة الغذائية.
تسريع وتيرة أشغال إنجاز مراكز تخييمية من   *

الجيل الجديد.
التخييم  فضاءات  من  مهم  عدد  وتهييئ  صيانة   *
السنة،  فترات  وطيلة  دائم  بشكل  جاهزة  لتكون 

الستقبال الدورات التكوينية واللقاءات الدراسية.
األساسية  التجهيزات  بكل  املراكز  تجهيز   *

والتربوية الضرورية.
ضرورة العمل خالل توزيع حصص املستفيدين   *
املجالية  العدالة  مبدأ  مراعاة  على  الجمعيات  على 
وضمان ولوج مختلف الشرائح والفئات من مختلف 
على  العمل  مع  الصيفية،  للمخيمات  الوطني  التراب 
مختلف  ولوج  يضمن  بما  التربوي  العرض  تنويع 
أي  دونما  الصيفية  للمخيمات  التربوية  الجمعيات 

إقصاء أو حرمان للجمعيات.
العرض  النهوض بجودة  إن عملية  القول  فصفوة 
التربوي داخل التخييم ومجاالته  مسؤولية مشتركة 
لكافة األطراف من مختلف املواقع من سلطات عمومية 
وقطاع خاص ومجتمع مدني، فإن املطلوب حاليا العمل 
والحكامة،  التشاركية  املقاربة  االرتقاء بمستوى  على 
املخيمات،  وتأهيل  لتطوير  الناجعة  الحلول  إليجاد 
حقيقية  بإرادة  جماعي  انخراط  يستوجب  ما  وهذا 
وفق حكامة تدبيرية ناجعة، قوامها التأطير القانوني 
والتربوي الجيدين، والتدبير املحكم للموارد البشرية 
، والتدبير املادي واملالي املعقلن، مع العمل على وضع 
سياسة عمومية في إطار استراتيجية وطنية تتجاوب 
مع االنتظارت الكمية والنوعية لطفولة األلفية الثالثة، 
بغية جعل املخيمات  آلية لتعميم الحقوق الدستورية 
للطفولة املغربية، واملساهمة في التنشئة االجتماعية، 
وتيسير حقوق املشاركة، وتعميم الترفيه التربوي في 

أوساط الطفولة.
)*( القائد العام لمنظمة 
الكشفية المحمدية المغربية

املوجه املغربي لنبذ االإرهاب والتطرف كان 
�صباقا للدعوة اإىل احللول البديلة يف زمن احلجر

سهام القرشاوي

أحمد  سامية  المغربية  الفنانة  مؤخرا  هلت 
األنترنيت  على  طرحتها  األغاني  من  بمجموعة 
وعلى صفحاتها بالشبكات اإلجتماعية الخاصة 

بها من بينها اليوتيوب.
هاته األعمال الفنية التي هي عبارة عن ثالث 
أغاني تحمل إسم »لال موالتي«، استنتج منها 
رواد االنترنيت ومعجبين الفنانة بأنها مشروع 
جديد متكامل تعمل عليه سامية، أوال موسيقيا، 
وثانيا  تصويريا، إذ يعكس الفنانة بمالبس تراثية 

من المغرب.
ولمعرفة المزيد حول الموضوع اتصلت جريدة 
» االتحاد اإلشتراكي« بالفنانة سامية أحمد إللقاء 

الضوء على مشروعها الجديد.
مناضلة  بأنها  المغربية  الفنانة  وصرحت 
حقوقية، ولو أنها ال تمارس ذلك بشكل مباشر، 
لكن من خالل فنها و داخل مجتمعها كمواطنة، 
وبالتالي تحاول عكس أفكارها على أرض الواقع 
المتعنت،  الذكوري  الفكر  مناهضة  بينها  ومن 
وبجميع تفاصيله، خاصة الذي يكون ضد نجاح 
المرأة أو الذي يعتبر أن هذا األخير لصيق فقط 

بنجاح الرجل.
ووضحت سامية بان الفكرة األساسية للمشروع 
خزان،  يوسف  والصديق  للفنان  لألمانة،  هي، 
وأحببتها  معها  تجاوبت  لها  قدمها  وعندما 
وقالت له بأن الفكرة تمثلها بقوة، فأجابها بأنه 
اقترحها عليها لعلمه بذلك، وألن هذا المشروع، 
كما تصوره، يحتاج لفنانة متشبعة بهاته األفكار 
ومؤمنة بها وتعتبر جزءا من شخصيتها، عالوة 
التغني  من  متمكنة  تكون  أن  يجب  كونها  على 
بجميع األلوان الموسيقية، ألن المشروع، أكيد 
أنه يكرم المرأة المغربية وتاريخها، لكنه أيضا 

يكرم التراث الموسيقي المغربي.

أنه عندما  و أضافت سامية بنبرة حماسية، 
تناولت هاته الشخصيات، فكرت في اختيار كل 
امرأة متميزة في اختصاصها، و أن يكون الرابط 
المشترك بينهن هو القوة و اإلصرار و األصالة 
هي  بأنها  مؤكدة  واستردفت  المحارب.  والفكر 
ذاتها تشترك مع هاته الشخصيات، المختارة، 
في صفاتهن، ولو بشكل متفاوت، بل إنها تستمد 
منهن قوتها. وبالتالي فهذا المشروع الذي أعطي 
له كإسم »لال موالتي« ليكون له الطابع المغربي، 
مغربيتنا وهويتنا المتنوعة المتجذرة   « يمثل 
فينا والتي نفتخر بها«، ولذا قرروا، كفريق عمل، 
البدء بثالث أغاني وثالث شخصيات متميزة التي 
في  بالطبع  )إال  األخرى  عن  واحدة  كل  تختلف 

المشترك بينهن والذي سبق وأشارت إليه(، وكانت 
األولى شخصية دينية تمتاز بالفكر الروحاني، لكن 
أيضا ترسل رسائل التحرر واإلنعتاق و المعرفة 
واإلصرار والشخصية القوية، أال وهي عائشة أم 
المؤمنين. وتم تناولها بطريقة محايدة، على حد 
قول الفنانة، ليس بها الكثير من الحكي الديني لكي 
ال يتم السقوط في الصراع الديني الذي يناقش 
ثنايا الشريعة والفقه. وقد تم تمثيلها على شكل 
لبناتها،  قصة تحكي عن قدوم فتيات صديقات 

تسرد لهن قصة هاته الشخصية المتميزة.
الشخصية الثانية هي زينب النفزاوية، زوجة 
القائد يوسف بن تاشفين، المرأة المناضلة التي 
تجمع ما بين القوة والشجاعة و أيضا الليونة 

وكانت  جميلة  جد  امرأة  كانت  فقد  واللطف..، 
والثقافة  بالعلم  دراي��ة  لها  المعارف،  متنوعة 
والسياسة و الدبلوماسية.. و بفضلها استطاع 
يوسف بن تاشفين أن يبقى على عرش مراكش، بل 
إن يجعل منها عاصمة الدولة المرابطية، إذ أقنعته 
أن ال يرجعها البن عمه أبو بكر اللمتوني، موضحة 
له بأنه هو من كرس كل طاقاته لصنع مراكش 
كما كانت عليه حينها، فلم تصبح كما منحها له 
اللمتوني باألول، وبأنه هو من سيحولها بعد عشر 
سنوات إلى ما يجب أن تكون عليه من تطور. كانت 
النتيجة، أنه تم إطالق لقب »ملكة مراكش« على 
تأثيرها، جمعت  هاته الشخصية. وبفضل قوة 
عليها األعداء أيضا، حيث بالمقابل هناك من كان 
يفهم  لم  من  هناك  كان  ألنه  بالساحرة،  ينعتها 
اهتمامها ومعرفتها بعلم النباتات الطبية التي 
كانت تستخرج منها األدوية، وبالتالي فألن نسبة 
الوعي لديهم كانت محدودة جدا أو ربما لكرههم 
لتلك المرأة التي تتميز بذلك العلم وذلك الوعي، 

ما جعلهم ينعتوها بالكاهنة .
تخصيصها  تم  الثالثة،  واألغنية  الشخصية 
لثريا الشاوي، وهي امرأة مثال للقوة والصالبة 
وللفتاة المجدة التي تقبل التحديات والتي رغم 
صغر سنها، سارت وراء تحقيق حلمها في أن 
تصبح ربانة تسوق الطائرة، و لم تكن فقط ذلك، 
فتاة  كانت  فقد  أخرى،  اهتمامات  لها  أيضا  بل 
قارئة ومارست التمثيل وكاتبة، إذ كتبت كتابا 
تحت عنوان »كيف تكون ربانا في بضعة أيام« 
و مؤلف أخر »كيف تكونين ربانة« أي توجهت 
امرأة  كونها  عليها  للنساء  وعرف  مباشرة  به 

تمتاز باإلصرار. 
بأن  قائلة  أحمد  سامية  الفنانة  واسترسلت 
الفريق بدأ بهاته الشخصيات الثالث، على أساس 
أن يستمر مستقبال في مشروع »لال موالتي« من 

خالل إلقاء عروض وربما أيضا عمل ألبوم. 

تود  أنها  بالقول  حديثها  سامية  اختتمت  و 
اإلشارة بكونها وفريق عملها قرروا أخذ صورة 
جماعية لنشرها للعموم، وذلك قصد، الخروج من 
تلك النمطية التي تفرض على العمل أال يظهر به إال 
المطرب أو المغني، و قصد تبيان بأن هناك أيضا 
فريق عمل يعتبر اللبنة األولى للمشروع الفني، 
وبالنسبة لهذا المشروع هما األصدقاء التاليين: 
الفنان يونس الخزان و كاتب الكلمات والشاعر 

كمال الخزان اللذان تمثل معهما ثالثي متميز.
وللتذكير وكما سبق ونشرت جريدة »اإلتحاد 
اإلشتراكي« أثناء حوار أجرته مع الفنانة سامية 
أحمد، في ابريل الماضي، فسامية فنانة مغربية 
تنحدر من مدينة أسفي الساحلية العتيقة التي 
عرفت بتالقح الحضارات، نشأت في أسرة تحب 
الولع،  إلى حد  األدب والفن والثقافة والفلسفة 
استأنست منذ نعومة أظافرها بسماع أصوات 
أم كلثوم، صباح فخري، محمد  أيقونات، منهم: 
وتشبعت   .. فيروز  الصافي  وديع  الوهاب  عبد 
بمدرسة تجمع ما بين المسرح واألدب والموسيقى 
.. وترعرعت وسط الفن المغربي الجميل المتعدد 
المشارب مثل األندلسي والغرناطي، و الموسيقى 
العذبة للحسين السالوي و كبار القامات مثل عبد 
الوهاب الدكالي وعبد الهادي بالخياط و نعيمة 

سميح و بهيجة إدريس وغيرهم من الفنانين.
معروفة خاصة ببدايتها المتميزة التي أثارت 
عليها أنظار معجبيها، أال وهي مرافقتها ألستاذها 
الفنان والعازف على العود المتميز، الراحل سعيد 
و  الطربية  بأغانيها  كذلك  ومعروفة  الشرايبي، 
بخزانها السمعي الذي راكمته ، على حد قولها،  
والذي جعل منها تصر على أن تكون لها خصوصية 
في مسارها الفني، كما يعرف على سامية كونها 
أيضا، مستعدة البتكار صيغات أخرى من األغاني 
ودائمة البحث عما يحبه الجمهور الذي يحترم 

الفن وله أذن فنية صائبة. 

أعلن فوزي الصقلي رئيس مهرجان فاس للثقافة الصوفية 
عن عودة هذه التظاهرة من خالل تنظيم نسختها ال15 في 
شقها الحضوري من 22 إلى 29 أكتوبر القادم، وذلك عقب 

نسختين افتراضيتين.
بالدارالبيضاء، خصص  لقاء صحفي،  وقال الصقلي، في 
لكشف النقاب عن برنامج هذا المهرجان، إن دورة هذه السنة 
المنظمة تحت شعار »الوجد والمعرفة«، ستكون »غنية« على 
جميع المستويات والمقاييس، إذ تقترح على الجمهور رحلة 
عبر سلسلة من الثقافات المختلفة وأرقى األماكن الصوفية 

بالمعمور.
ستستقطب  ال��دورة  هذه  أن  رئيس  أوضح  وبالمناسبة، 
بأبهى  الصلة  ذات  دولة  عشر  خمسة  نحو  »من  مشاركين 

تجليات الثقافات الصوفية«.
وهكذا فإن برنامج هذه النسخة الخامسة عشر، يضيف، 
سيتضمن من بين فقراته موائد مستديرة تتمحور حول موضوع 

المهرجان »الوجد والمعرفة«.
وأضاف »نحن نؤمن أن هناك اليوم تقاربا كبيرا بين النهج الروحي 
والمقاربة العلمية وبين اإليمان والعقل«، مشيرا إلى أن هذا التكامل 
إذ  الخصوص،  وجه  على  المغربي  لمجتمعنا  محوريا  نا  مكو  يبقى 
يعكس غنى تراثه الصوفي الذي أدى إلى نشأة ثقافة عظيمة للغاية«.

وعن البعد الفني للمهرجان، قال الصقلي إن أمسيات فن السماع 
تأتي على قائمة المهرجان، فضال عن حفل افتتاح هذه الطبعة الذي 
سيسمح للجمهور باكتشاف الموسيقى الهندية بالبالط المغولي من 

خالل إبداع أصيل بعنوان »عند التقاء المحيطين«.
من جهتها أشارت كارول لطيفة أمير المديرة الفنية المشرفة على 
برمجة مهرجان فاس للثقافة الصوفية إلى أن هذه الدورة ستستقبل 
قرابة 200 من الفنانين من مختلف أصقاع العالم الى جانب المغرب 

البلد المضيف.
وأضافت أن المهرجان سيسلط الضوء على الفن المعاصر من خالل 

معرض بعنوان »بردة المتيقظين«.
وأبرزت، في هذا الصدد، أن األمر يتعلق أيضا بإلقاء نظرة معاصرة 
عن التلقين الصوفي التقليدي للفيض اإللهي والنبوي عبر البردة أو 

»الخرقة«.
وحسب السيدة أمير فإن برمجة النسخة ال15 من مهرجان فاس 
للثقافة الصوفية مستوحاة من اقتباس الشاعر الفارسي جالل الدين 

الرومي الذي يرى أن أعظم المعرفة هي معرفة الذات.
وهكذا ينضم الرومي إلى تصور علماء اإلسالم الصوفي العظام الذين 
يرتبطون ببعضهم البعض ارتباطا جوهريا عبر ثالثة مستويات من 

المعرفة: اهلل والكون الخارجي والذات.

وقالت إن الموائد المستديرة في قائمة المهرجان ستلقي الضوء 
أساسا على العصر الذهبي للعلوم الذي عرفه اإلسالم وقدم مساهمة 

متميزة ودفعة مهمة للنهضة العالمية.
وأضافت أن السؤال األساس أيضا يتعلق أيضا بالعالقات بين العلوم 
واألديان بفضل مساهمة المتخصصين البارزين في الحوار بين العلم 

واإليمان من مختلف أركان المعمورة األربعة.
وأشارت إلى أنه استنادا إلى مؤلف من القرن الثاني عشر للنظامي 
كنجاني بعنوان »خسرو وشيرين«، فإن التنشئة الروحية من خالل 
الفنون ستكون في صلب دروس الماستر كالس، وذلك في شكل ورشات 
فنية تسمح بتعلم تطبيقات فن الخط العربي األصيل وفن السماع بأماكن 

تراثية من عمق المدينة العريقة فاس. 
تحت خانة الموضوع نفسه سيتم تنظيم حفلين موسيقيين الكتشاف 
أوركسترا السماع و فن موغام بأذربيجان المستوحى من أشعار الصوفي 
النظامي من أداء مجموعتين مؤلفتين من جيل جديد مكون من شباب 

من ذوي مهارة فنية وتألق متميز.
باإلضافة إلى ذلك، سيستضيف المهرجان وألول مرة مجموعة من 
الموسيقيين والدراويش األتراك من قونيا ألداء وصالت سماعية للطريقة 
المولوية، إشارة إلحدى الرباعيات الشهيرة لجالل الدين الرومي »تناغم 
الذرات«، التي تعبر بشكل شعري عن نظرة ميكروفيزيائية في القرن 

الثالث عشر.
المغربي  التصوف  أعالم  من  علم  بتكريم  االختتام  حفل  وسيتوج 
وقطبا من أقطاب مدارس الجمال في الطريق الصوفي سيدي محمد 
الحراق، وذلك بمشاركة أرقى والمع أصوات الطرب األندلسي ومنشدي 

الطريقة الحراقية. 

حفل لمجموعة تاسوتان ايمال الموسيقية بالرباطكورال الصويرة يرى النور
رأى كورال الصويرة موكادور، المبادرة التي تأتي لتعزز الرزنامة الغنية باألنشطة والبرامج 
التي تقترحها جمعية الصويرة - موكادور، النور بحاضرة الرياح. وذكر بالغ للجمعية، »أنهم 
موكادور، التي  كثر ممن رغبوا في الغناء في كورال. وأن األمر تم بفضل جمعية الصويرة - 
أضافت شعبة جديدة لرزنامة أنشطتها، إضافة إلى برنامج ذاكرة الرامي إلى صون الذاكرة 
الثقافية للمغرب«. وأوضح المصدر، أن أعضاء الكورال سيلتقون ببيت الذاكرة كل يوم أحد 
زواال من الساعة الثالثة والنصف إلى الساعة الخامسة والنصف، بتأطير من صفوان مقدم، 
لساعتين من الغناء. وقالت الكاتبة العامة لجمعية الصويرة - موكادور، كوثر شاكر بنعمارة، إن 
»كورال الصويرة يريد مالمسة القلوب، في فرح وفي مزاج جيد«، مشيرة إلى أن الكورال »مجاني 
ومفتوح في وجه الجميع، دون انتقاء، ودون ميز، و دون تمييز على أساس العقيدة أو الدين«. 

بالرباط، حفال غير مسبوق مخصصا  المقبل  الجمعة  الموسيقية، يوم  ايمال  تقدم مجموعة تاسوتا ن 
لموسيقى جبال األطلس الصغير و الصحراء، حسب ما أعلنت مؤسسة المدى –  فيال الفنون بالرباط في بالغ.
و ذكر البالغ أن هذه األمسية الفنية، التي تنطلق على الساعة الثامنة مساء، تسعى ألن تكون مساهمة 
في اإلشعاع الثقافي الذي تشهده الرباط التي تم إعالنها عاصمة للثقافة اإلفريقية، و تتوخى تثمين الثقافة 

اإلفريقية باعتبارها عامال مهما لتنمية المجتمعات..
لمنطقة  إيقاعات متنوعة  للجمهور فرصة الكتشاف  دقيقة سيتيح   90 الذي يمتد  الحفل  أن  إلى  وأشار 
األطلس الصغير و الصحارى و الهضاب العليا و القرى األمازيغية المغربية، مبرزا أن ريبرتوار المجموعة 
المتوسط،  األطلس  شرق  جنوب  لمنطقة  المتنوع  الموسيقي  التراث  من  يمتح  الذي  الصوت  بقوة  يتميز 

ممزوجا بإيقاع البلوز والروك.
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فريق عمل �شامية اأحمد ي�شرد تاريخ المراأة المغربية عبر م�شروع فني جديد

لم تترك الفنانة المغربية لطيفة رأفت مرور لحظة االحتفاء بها في 
أكادير  مدينة  احتضنته  الذي  القفطان  مهرجان  من  السابعة  الدورة 
يوم السبت، دون أن تهدي جمهورها مفاجأة فنية أعادتها إلى سابق 
نشاطها الغنائي، حيث طرحت أغنية جديدة بعنوان “من إمتى” على 

قناتها بموقع “يوتيوب”. 
أغنية “من إمتى” هي باللهجة المغربية، من كلمات سمير موجاري 

وألحان رشيد محمد علي وتوزيع- مكس-ماستر رشيد محمد علي. 
وقبل أيام كانت الفنانة قد نشرت تدوينة عن االحتفاء بها في مهرجان 
القفطان بأكادير، حيث استلمت درع التكريم في الحفل الذي سبق أن 

حضرت دوراته الماضية. 
بمحبة  تحظى  رأفت  لطيفة  المغربية  الفنانة  أن  بالذكر  والجدير 
جمهورها الواسع داخل المغرب وخارجه، وراكمت سنوات من العطاء 
في ميدان الغناء وتبقى أغانيها مميزة وحاضرة في ذاكرة الجمهور 
ومنها نذكر على سبيل المثال أغنية “خويي خويي” التي مكنتها من 
الفوز سنة 1985 بجائزة أفضل مغنية مغربية، وتوالت نجاحاتها منذ 
ذلك الحين، حيث أطلقت أغاني عديدة منها “مغيارة” و”أنا في عارك 

يا يما” و”دنيا” و”ياهلي ياعشراني” و”الحمد هلل”. 

مهرجان فا�س للثقافة ال�شوفية يعود في ن�شخته 
ال15 اإلى الواجهة بعد ن�شختين افترا�شيتين

اأغنية جديدة لـ لطيفة راأفت احتفالاً بتكريمها في اأغادير

طرحت الفنانة المغربية الشابة، منال بنشليخة، أحدث أغانيها الفنية 
المصورة، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع تنزيل الفيديوهات  “ 

يوتيوب” .
وقامت  منال بنشلبخة،  بنشرمقطع فيديو، من األغنية، وهو عبارة عن 
” برومو ” ترويجي،  يظهر فيه عديد من  النساء يرتدين الزي المغربي 
في أحد األعراس، ويرقصن بطريقة تقليدية، داخل خيمة مغربية، عبر 
عليه  وعلقت  الفيديوهات،  الصور  تبادل  بمنصة  الشخصي  حسابها 
بالقول: “ ال تريد أن تفوتني.. يوم 30 من الشهر الجاري على الساعة 

الخامسة ”، دون الكشف عن عنوان األغنية.
و جدير بالذكر، أن آخر إصدارات الفنانة المغربية، منال بنشليخة، 
أغنية تحمل “عاري”، على شكل فيديو كليب، والتي سلطت من خاللها  
الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة ،التي  تعجز الدفاع عن نفسها، 

ويفضلن عدم البوح، خوفا من نظرة المجتمع.
وتسعى ينشليخة، إلى إزالة الحجاب على مجموعة من المواضيع 
التي تحمل في طياتها ما يصطلح “العيب” و”الحشومة” في المجتمع 

المغربي.

منال بن�شليخة ت�شتعد لإ�شدار اأغنية جديدة
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االشتراكي

 

موالي عبد الحكيم الزاوي

   شيشاوة اسم ملجال طبيعي، قد يكون 
جبال، ويحتمل أن يكون واديا. الثابت، أنه 
مجال جغرافي يجمع البسائط والجبال وما 
بينهما...مع الوقت، أطلق  اإلسم على النزالة 
السلطانية التي تربط بني الطريق التجاري 
إلى سوس  إلى موكادور، ومنه  مراكش  من 

والجنوب والصحراء. 
تاريخيا، اقترن االسم في املصادر 
 ( عام  الوزان  الحسن  زيارة  بلحظة 
نصادف  ذلك،  حول  919ه/1514م(. 
جبل  »...يأتي  تقول:  إشارة  أول 
شيشاوة بعد جبل ساميد، وينبع منه 

نهر يحمل اسم شيشاوة...«. 
لم  شيشاوة  وادي  أن  واضح    
يحمل هذا االسم إال في مجراه األدنى. 
مع الوزان دائما، يمكن أن نقترب أكثر 
بصرف  شيشاوة  أهل  طبائع  من 
أناس  التأليف،  مقصدية  عن  النظر 
يعيشون  ومحاربون،  متوحشون 
ولحم  والعسل  الشعير  أكل  على 
املزاولني  اليهود  يخالطون  املاعز، 
املجارف  ويصنعون  الحدادة،  ملهنة 
في  هنا  الخيل.  وصفائح  واملناجل 
هذا املجال، امتزج العنصر األمازيغي 
لغة  وتمازجت  العربي،  العنصر  مع 
وسكساوة  كدميوة  أهل  تاشلحيت، 
أبي  أوالد  عربية  ومزوضة...مع 

مع  الرعي  إنتاج  تكامل  أيضا،  هنا  السباع، 
البقاء في  نت  الزراعة في دورة اقتصادية أمَّ
وجه أعتى الجوائح واألوبئة التي مرت على 
بالتالي  وحافظت  شيشاوة،  منطقة  تاريخ 

على الكيان البيوكيميائي للشيشاويني.
بصم  قد  شيشاوة  مجال  يكون  بهذا،    
على وقائع وحوادث كبرى في تاريخ املغرب، 
النسيج  على  اجتماعية  حركية  وأضفى 
القبلي ملنطقة األطلس الكبير الغربي، قبائل 
هاجرت، وأخرى استوطنت، وثالثة ُهجرت...

وبني املاضي والحاضر، يقترن اسم شيشاوة 
البحث  في  استجد  بما  العلمي  البحث  في 
هذا  وحده  إيغود،  جبل  في  األركيولوجي 
تاريخيا  املجال عمقا  على  االكتشاف يضفي 
تأخذ  املنطقة  فيه...جعل  للتشكيك  سبيل  ال 
نحو  ونعبر  التميز،  هذه  نترك  دوليا.  صيتا 
هنا  عشر،  السادس  القرن  نهاية  تفاصيل 
ستذكر  األصح  على  شوشاوة  أو  شيشاوة 
في مظان التاريخ ومتونه، من خالل معاصر 

السعدي  السلطان  أنشأها  التي  السكر 
إلى  ننصت  ذلك  سبيل  في  املنصور.  أحمد 
مؤرخ ذلك العصر، عبد العزيز الفشتالي في 
»مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء »...
املعاصر  ومن أعظم آثاره )املنصور الذهبي( 
واخترعها  رسومها  ابتدع  التي  السكرية 
األمور  من  وشوشاوة...وهي  حاحة  ببالد 
للناس  فجاء  بتدبيرها  أيده اهلل  انفرد  التي 
منها بآية مما تختص به تربة بالد سوس...

فكان كل من تولى الخالفة من ذريته يقطع بأن 
ذلك ال يتأتى من جهة اإلمكان في أرض غير 

السوس...«.
بشأن  التاريخية  املخطوطات  أشارت    
إلى  شيشاوة  في  السكر  مصانع  تخطيط 
رباط  من  قربها  من  املصانع  هذه  استفادة 
ومن  والروحية،  األمنية  الناحية  من  شاكر 
الذي  األحول  بن  أحمد  العباس  أبو  زاوية 
التعارجي  حوليات  في  صدى  لها  نجد 
أشار  ذلك،  سياق  وفي  باإلعالم.   املعروفة 
بالد  تاريخ  في  والباحث  السوسي  املختار 
العلويني  ارتباط  إلى  حمزة  املصطفى  أحمر 

التي  الزاوية  البوسنية،  الزاوية  شرفاء  مع 
تنسب من حيث البناء إلى خناتة بنت بكار 
أحد  بوسنة  محمد  سيدي  الشيخ  وفاة  بعد 
أشهر طالب محمد بن ناصر الدرعي مؤسس 

الزاوية الناصرية بتامكروت. 
   في كنف هذه الزاوية - الزاوية البوسنية- 
تربى أمراء العلويني وشبَّ أبناء األعيان. من 
الدائم  الحضور  نفهم  الوشيجة،  هذه  خالل 
لقبائل املجال الشيشاوي في تركيبة الجيش 
وخاصة  السلطانية،  الحْركات  في  املغربي 
تلك التي استهدفت أبو العباس الشرادي في 
حوز مراكش زمن السلطان عبد الرحمان بن 

هشام.
يتأسف  العظيم،  الحدث  هذا  يقرأ  من    
في  الورش،  هذا  أصاب  الذي  الخراب  على 
ترتبط  الدولة  نظيمة  تكن  لم  املغرب،  تاريخ 
السلس  االنتقال  يؤمن  بشكل  باملؤسسات 
للسلطة من سلطان آلخر، بقدر ما كانت نظيمة 
أحمد  السلطان  بوفاة  بأشخاص،  مرتبطة 
خراب،  إلى  السكر  معاصر  ارتدت  املنصور 

الحديث  والواقع،  ورق،  من  قصر  وكأنها 
أن  يجب  ال  الشيشاوية  السكر  معاصر  عن 
والنفور  والتمرد  الثورة  حقيقة  يحجب 
التي قامت بها القبائل والزوايا في األطلس 
جبال  من  مرابطان  ثار  فقد  الغربي،  الكبير 
على  احتجاجا  1583م  991ه/  األطلس سنة 
النصارى،  مع  السلطان  أبرمها  التي  العقود 
لغرس  األراضي  على  لالستحواذ  رفضا 
الجبال  سكان  وقع  الحصيلة،  السكر.  قصب 
عنهم،  العيش  سبل  وانقطعت  الفقر،  في 
السكر  معاصر  على  مرة  من  أكثر  وهاجموا 
السيف  املنصور  فأعمل  ونهبوها،  ودمروها 
حيني  املرابطان  وسلخ  تبديدا،  فبددوا  فيهم 
مراكش  إلى  لينقال  تبنا  جلداهما  وحشي 

مثلما يفيدنا اإلفراني حول ذلك.
نزهة  تأليف  مقصد  في  االفراني  يقول    
ما  على  املنصور  »...كان  ذلك  الحادي بشأن 
الخراج،  وسعة  امللك  ضخامة  من  عليه  هو 
يلزمهم  طائلة  أمواال  الرعية  على  يوظف 
الحال  كان عليه  ما  األمر على  بأدائها، وزاد 
أبيه، حسب ما سلف ذلك مستوفى  في عهد 

منه  تشتكي  الرعية  وكانت  أبيه،  ترجمة  في 
بذلك، ونالها إجحاف منه ومن عماله، وكان 
غير متوقف في الدماء، وال هياب للوقيعة في 
يناقض غرضنا  ذلك  ما وقع في  ذلك، وتتبع 
العورات  عن  اإلغضاء  من  الكتاب،  هذا  في 
بما  لك  أملعنا  وقد  الفضائح،  على  والستر 
النص  وراءه...«. منطوق  ما  داال على  يكون 
القبائل  دمار  وبني  السكر  بني صناعة  يربط 

في األطلس الكبير الغربي.
السادس  القرن  من  األول  الربع  حمل    
عشر معالم تحول في تاريخ مجال شيشاوة: 
تخريب  ومجاعات،  أوبئة  قبلية،  صراعات 
برتغالي ملعالم املجال...كل ذلك سيسهم في 
قبلية  وقوى  جديدة  بشرية  تجمعات  ظهور 
بني  السفح  في  ادويران  صاعدة...قبيلة 
قبيلة  سكساوة،   واد  على  ومزوضة  نفيفة 
أوالد  واكتساح  وحاحا،  نفيفة  بني  متوكة 
هذه  خالل  الشيشاوي.  للسهل  السبع  بن 
اللحظة وصلت شخصية ستساهم في نشر 
العلم والتصوف يتعلق األمر أحمد بن علي 

أبي النحل )بوتيزوا( املتوفى سنة 1155ه/ 
1742م، وهو جد أسرة جعفر بن محمد بن 
الزاوية إلى عبد  عبد اهلل. ينتسب مؤسس 
القادر الجيالني، وكان من أصحاب أحمد بن 

الناصر الدرعي.
  اقترن مجال شيشاوة من حيث اإلشعاع 
الروحي والديني بهذه الزاوية  في مزوضة 
املصادر  في  تكتب  كانت  كما  صودة  أو 
الوسيطية عند البيدق وابن الزيات. والحال، 
الزوايا  لبقية  األصل  الزاوية  هذه  تعتبر 
القبائل  في  املنتشرة  العتيقة  واملدارس 
واملجاورة ملزوضة )كدميوة- سكساوة- أوالد 
)حاحا-  عنها  البعيدة  وحتى  السباع(  أبي 
مسفيوة-  الشياضمة-  الرحامنة-  السراغنة- 

إدامحمود...(. 
    في الواقع، يعود تاريخ تأسيس الزاوية 
إلى حوالي سنة 1242ه املوافق 1830م من 
األكنضيفي.  محمد  بن  أحمد  سيدي  طرف 
وشيوخ  علماء  الزاوية  هذه  من  وتخرج 
أفرد لهم املختار السوسي تراجما في كتابه 

»املعسول« في جزئه السابع عشر.
النصوص  الحماية، وقفت      مع 
الفرنسية عند مجال شيشاوة بالقول: 
فصل  في  البرودة  شديدة  هضبة 
األمامية  الواجهة  قبالة  الشتاء، 
قرى  تطل  الجبل  فوق  ومن  لألطلس، 
بني  تنتشر  بالطني  مبنية  صغيرة 
ب  املسماة  املائية  الخزانات  منازلها 
األودية.  مياه  ملواجهة شح  »نطافي« 
من مزوضية إلى شيشاوة ست مراحل 
بقياس الرائد كورني الذي رافق رحلة 
الهيبة،  أحمد  زحف  لوقف  مانجان 
تغطي  املجالي  املقطع  هذا  وعبر 
أشجار السدر، وأراضي غير مستغلة، 
ممتدة  منتشرة  شاسعة  وعزبان 
ما  وإذا  شيشاوة.  وواد  مراكش  بني 
يمكن  الوضع،  حقيقة  نفهم  أن  أردنا 
جرت  التي  بالتطاحنات  نربطه  أن 
بني قواد املنطقة في هذه الفترة. مع 
الفرنسي  املعمر  سيعمد  االستعمار، 
إلى استغالل هذه األراضي من خالل 
والبطاطس  والقمح،  الشعير  زراعة 

وبعض أشجار العنب والزيتون.
  واد شيشاوة يجري فوق سرير عريض، 
تيلضي  جبل  عبر  صلصالية،  هضبة  فوق 
الخضراء  الزيتون  أشجار  تغطيه  )تيلدات( 
املحاطة بأسوار شوكية. مساحات شاسعة، 
شاسع  وقاحل...مشهد  مستو  أجرد،  سهل 
من أراضي محجرة، وغير مستغلة فالحيا، 
يسكنها رعاة يمتهنون االنتجاع. رغم ذلك، 
تشوفت كل القوى السياسية نحو السيطرة 
على نقاط املاء املوجودة فيه. من يصل إلى 
ذلك، يفرض إتاوته على القوافل العابرة من 
مراكش إلى موكادور أو سوس في الطريق 

نحو سوس ويفرض سلطته على املجال. 
  قبل اجتياز ممر تيزي ن ماشو، ينتصب 
السكان  عليم  ُيعول  الذي  امنتانوت  وادي 
الزيتون.  بأشجار  املألى  بساتينهم  لري 
القاهرة  قصبة  تنتصب  هنا  إلى  بالوصول 
»القيهرة« بالتعبير املحلي، إحدى الفخدات 
سكانيا  تجمعا  تأوي  التي  األمازيغية 

مهما.
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الثقافة  لدائرة  مشترك  تقرير  أفاد 
ومنظمة  أبوظبي  في  والسياحة 
في  الثقافي  القطاع  أن   ، اليونسكو 
العالم ، فقد بسبب جائحة كورونا، أكثر 
 2020 عام  في  وظيفة  ماليني   10 من 
بني  ما  تراوح  انخفاضا  بمفرده وشهد 

20 و40 في املائة في اإليرادات.
قدمت  ،الذي  التقرير  وأضاف   
أن  بأبوظبي،  لقاء  خالل  معطياته 
إجمالي القيمة املضافة للقطاع ، انخفض 
بنسبة 25 في املائة في عام 2020 ، مبرزا 
،املنصات  شهدت  ذلك  من  الرغم  على  أنه 
بسبب  ملحوظا  نموا  البصرية  السمعية 
زيادة االعتماد على املحتوى الرقمي أثناء 

فترة تفشي الجائحة .
عنوان  حمل  الذي   ، التقرير  وأكد   
،الحاجة  كوفيد19-«  زمن  في  »الثقافة 
تعافي  أجل  من  متكامل  نهج  اتباع  إلى 
صياغة  إعادة  الى  داعيا  الثقافة،  قطاع 
أساسا  بوصفها  ودعمها  الثقافة  قيمة 
التنوع  أكبر من  بقدر  يتسم  هاما ملجتمع 

واالستدامة.
 وسلط التقرير، الذي استند إلى بيانات 
مستقاة من أكثر من مائة تقرير في مجال 
أربعني  مع  أجريت  مقابالت  ومن  الثقافة 

أيضا  الضوء   ، اقتصاديا  ومحلال  خبيرا 
على  طرأت  التي  الكبيرة  التحوالت  على 
بسبب  سيما  وال  ونشره  الثقافي  اإلنتاج 
أثناء  الثقافية  املنتجات  رقمنة  تسارع 
تفشي الجائحة حيث بلغ إجمالي إيرادات 

االقتصاد اإلبداعي الرقمي في عام 2020 
صعيد  على  دوالر  مليار   2،7 يقارب  ما 
إيرادات  إجمالي  ربع  من  أكثر  أي  العالم 

القطاع الثقافي ككل.
تمثل  الجائحة  أن  التقرير  واعتبر   

تراجع  حيث   ، الثقافي  للتنوع  تهديدا 
املستقلني  العاملني  عيش  سبل  استقرار 
الثقافي،  املجال  في  العاملني  واملهنيني 
املساواة  عدم  أوجه  تفاقم  جانب  إلى 
املتجذرة أصال واملتعلقة بالجنس والفئات 
املحرومة في املجتمع ، مما دفع العديد من 
الفنانني والعاملني في القطاع الثقافي إلى 
»مما قوض تنوع أشكال  ترك هذا املجال 

التعبير الثقافي«.
املساواة  عدم  أن  الى  التقرير  وأشار    
في  تسببا  اإلقليمي،  التفاوت  الى  إضافة 
إلحاق ضرر كبير بإنتاج السلع والخدمات 
الثقافية وتوزيعها، حيث فقد 64 في املائة 
من العاملني املستقلني في قطاع الثقافة في 
أمريكا الالتينية أكثر من 80 في املائة من 

دخلهم بسبب تفشي جائحة كوفيد19-.
نهاية  أن  الى  التقرير  وخلص   
إلعادة  مهمة  فرصة  تمثل  الجائحة 
الخطة  في  الثقافة  مكانة  تحديد 
عامة،  كمنفعة  قيمتها  ولتعزيز  العامة 
تعزيز  إلى  أدت  الجائحة  أن  مضيفا 
لقطاع  االجتماعية  بالقيمة  االعتراف 
الرفاه  تحقيق  في  وبإسهامه  الثقافة 
التنمية  إنجاز  وفي  والفردي  الجماعي 

املستدامة.

في تقرير لمنظمة اليونسكو:

قطاع الثقافة يف العامل فقد اأزيد من 10 ماليني وظيفة وخ�شر 
ما بني 20 و40 يف املائة من اإيراداته ب�شبب اجلائحة

األولى  شعريتني  مجموعتني  بعد   
املجموعة  و  املتى«،  بعنوان«هذه 
ليست.. »سماء  بعنوان  الثانية  الشعرية 
متلقي  استحسان  لقيتا  واللتني  لي«، 
صدرت  العربي،  والعالم  باملغرب  الشعر 
تاريخ  في  والباحثة  والزجالة  للشاعرة 
شعرية  الَشاِنك مجموعة  املغرب رشيدة 

جديدة بعنوان« لدي اآلن  ما يكفي ألنجو« .
الشاعرة  عن  من خاللها  عبرت   ، قصيدة   45 من  أكثر   املجموعة  تضم  
تجارب إنسانية ،عن تساؤالت حول عالم أفضل، عن كنوز تختبئ في أرواحنا 
، عن مدن تسكننا وكأن هذه املجموعة مهداة ملدينة بعينها مدينة العرائش  
ليكسوس، املدينة الحاضرة في أكثر من قصيدة داخل ديوان » لدي  اآلن ما 

يكفي ألنجو«.

با�شم فرات 
يكتب عن »اغتيال 

الهوية«  
للكاتب  حديثا  صدر  أبجد«،  »دار  عن 
»اغتيال  كتاب  فرات  باسم  العراقي 

الهوية«. 
التجربتني  يسميه  مما  املؤلِّف  ينطلق 
تنّقل  25 سنة  خالل  والحياتية  القرائية 
فيها بني بلدان مختلفة في آسيا وأمريكا 
الالتينية وأفريقيا، واهتّم فيها بتاريخ املجموعات اللغوية والعقائد والتاريخ 
الثقافي والحضاري للشعوب، ليحاول قراءة تاريخ التنّوع الثقافي، اللغوي 
والعقائدي، في العراق واملنطقة العربية، وفهم »ثقافة اإللغاء واإلقصاء« التي 
»ال  أّنه  إلى  ليخلص  نخبها،  وخطابات  العراقية  األحزاب  تسود  إنها  يقول 

وجود لسردية عراقية تحتفي بالتنّوع«.

»جتاذب ال�شلطة 
وتهّتك الدولة يف 

العامل العربي« 
عن  حديثا  شيحة، صدر  عماد  بتوقيع 
»تجاذب  في بيروت كتاب  »دار الساقي« 
السلطة وتهّتك الدولة في العالم العربي«، 
العظمة،  عزيز  تحريره:  في  اشترك  الذي 
أكديديان،  وهاروت  البغدادي،  ونادية 

وحارث حسن.
االجتماعي  بالصراع  ارتباطها  ومدى  العنف  مسألة  إلى  الكتاب  يتطرق   
الدينية  الجماعات  تنامي  في  يبحث  كما  العربية،  املنطقة  في  والسياسي 
املأزومة  ومحاوالتها  السوفييتي،  االتحاد  سقوط  بعد  ما  بمرحلة  املتطرفة 
الشبَكات الَقَبلّية،  في الوصول إلى السلطة. كما يعالج الكتاب مواضيع مثل: 

واقتصادات الحرب العابرة لألقاليم، والتنظيمات العسكرية.

»باتاي، لريي�س، 
اآين�شتاين » 

وجتربة جملة 
 Documents
للباحث جورج صباغ،   صدر حديثا، 
جان  »منشورات  لدى  بالفرنسية، 
»باتاي،  ميشيل بالس«، كتاب بعنوان 

ليريس، آينشتاين: لحظة ‘دوكومون’ ـ نيسان 1929، نيسان 1931«.
يستعيد املؤلف، في عمله هذا، تجربة الكّتاب الثالثة، جورج باتاي وميشيل 
)مستندات(، التي لم  ليريس وكارل آينشتاين، في تحرير مجلة »دوكومون« 
إلى حقول  تننمي  فيها نصوصا وصورًا وأبحاثا  تدم طويال، والتي نشروا 
وغيرها.  واإلثنولوجيا  واألركيولوجيا  الجميلة  والفنون  األدب  مثل  واسعة 
الكّتاب  مسار  في  مهما  تأثيرا  املجّلة  لتجربة  أن  فكرة  عن  يدافع صّباغ  كما 

الثالثة.

اأ�شباب ف�شل 
الدميقراطية 

بالعامل العربي 
جامعة  »منشورات  عن  قريبا  يصدر 
الشعبية  »السياسة  كتاب  برينستون« 
لعالم  دائمة«  ديمقراطية  إلى  والطريق 

االجتماع اإليراني محمد علي كديوار. 
ضوء  على  الكتاب،  يبحث 

األسباب  األوسط،  الشرق  ومنطقة  العربي  العالم  التي شهدها  االحتجاجات 
التي تؤدي إلى فشل أو نجاح التحول الديمقراطي، في محاولة لفهم كيفية 

تأثير التعبئة املؤيدة للديمقراطية في مصير الديمقراطيات الجديدة. 
باالستناد إلى دراسة أكثر من مhئة تّحل ديمقراطي في 80 دولة، من 1950 
إلى 2010، يوضح علي كديوار أن أكثر الديمقراطيات قوة تأتي بعد عمليات 

تعبئة اجتماعية طويلة وغير مسلحة.

 ال�شاعرة ر�شيدة 
ال�شانك لديها الآن ما 

يكفي لتنجو

بقايا آثار معامل السكر بمجال 
شيشاوة في العصر السعدي تنتظر 

الترميم واالهتمام
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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
2022/06/29

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه 
والغابات

قطاع املياه والغابات
املديرية الجهوية للمياه 

والغابات ومحاربة 
التصحرللريف بتطوان

املديرية اإلقليمية للمياه 
والغابات ومحاربة التصحر، 

بتطوان
إعالن عن طلب عروض مفتوح 

من اجل إيجار حق القنص 
الجمعوي

رقم: 01/ 2022 
/م.ج.م.غ.م.ت.ر-ت/

م.إ.م.غ.م.ت.تط
25. من شهر يوليوز على   في 
في  سيتم  صباحا،   10 الساعة 
باملديرية  االجتماعات  قاعة 
والغابات  للمياه  اإلقليمية 
بتطوان،  التصحر،  ومحاربة 
تطوان،   امللكي  الجيش  شارع 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  بفتح 
عروض مفتوح، جلسة عمومية، 
القنص  حق  إيجار  ألجل  
لنفوذ  تابعة  لقطعة  الجمعوي 
يدر   بني  الترابية  الجماعة 
إقليم  عمالة  يدر،  بني  قيادة  
تطوان  بمساحة 3000 هـكتار.

طلب العروض مفتوح لجمعيات 
القنص التي تم تشكيلها بشكل 
مع  قوانينها  وتتوافق  قانوني 
النموذجي  األساسي  القانون 
به  الجاري  القنص  لجمعيات 

بالجامعة  واملنخرطة  العمل 
امللكية املغربية للقنص. 

يمكن سحب ملف طلب العروض 
املديرية  بمقر  القنص  بمكتب  
والغابات  للمياه   اإلقليمية 

ومحاربة التصحر بتطوان . 
 الضمان املؤقت محدد في مبلغ 
)5000٫00درهم(  آالف  خمسة 
أن  يجب  الضمان  عقد  درهم. 
اإلقليمي  املدير  باسم  يحرر 
ومحاربة  والغابات  للمياه 

التصحر بتطوان .  
أن يكون محتوى وتقديم  يجب 
مطابقا  املتنافسني  ملفات 
دفتر  من   5 الفصل  ملقتضيات 

التحمالت الخاصة.
- امللف اإلداري يتضمن الوثائق 

التالية:
* طلب املشاركة، يتضمن االسم 
للجمعية,  الكامل  والعنوان 

وكذا رقم القطعة املطلوبة.
نسخة، من للقانون األساسي   *
القنص  لجمعيات  النموذجي 
في    الصادر   6330 عدد  ج.ر 

)29يناير2015(.
الجمع  ملحضر  نسخة،   *
محضر  آلخر  أو  التأسيسي 

الجمع العام للجمعية.
* وصل إيداع القانون األساسي 
للجمعية لدى السلطات املحلية.

الجمعية   أعضاء  الئحة   *
واألعضاء املنخرطني مع تبيان 
وحمل  القنص  رخص  مراجع 

السالح.
بالجامعة  اإلنخراط  شهادة   *

امللكية املغربية للقنص.
عدم  يبني  بالشرف  تصريح   *
مكرية  على  الجمعية  توفر 
الطرائد  أخرى من نفس صنف 
موضوع القطعة املطلوبة.  وأن 
ليسوا  الجمعية  مكتب  أعضاء 

رؤساء لجمعيات قنص أخرى.
أو  املؤقت  الضمان  وصل    *
الشخصية  الكفالة  شهادة 
مقامه  تقوم  التي  والتضامنية 

لكل قطعة.
الخاصة  التحمالت  دفتر   *
صفحاته  جميع  على  مؤشر 
األخيرة  الصفحة  في  وممضى 

مع إشارة »قرأ وقبل«.
-  امللف التقني: يتضمن التزام 

النموذجي الذي يشمل: 
يحدد  الذي  املالي  العرض   -
باألرقام  )درهم(  املقترح  املبلغ 
كرائية  كسومة  والحروف 
القنص  لصندوق  يدفع  سنوية 

والصيد في املياه القارية.
فترة  خالل  بحراسة  االلتزام   -
ال  بمعدل  القنص  حق  ايجار 
ألف  لكل  واحد  عن حارس  يقل 
القيام   وعلى  هكتار   )1000(
التشوير  عالمات   بوضع 
 36 املادة  ألحكام  وفقًا  للقطعة 
من من دفتر التحمالت الخاصة. 

.CPS
للمنجزات  التوقعي  برنامج   -
األولى  الفترة  خالل  التهييئية 
ألحكام  وفقًا  اإليجار  عقد  من 
30 و31 و32 و33 و34  املواد 
الخاصة  التحمالت  دفتر  من 

.CPS
شامل،  املنجزات  مشروع   -
جدول  شكل  على  تقديمه  يتم 
السنة،  حسب  يحدد،  أن  يجب 
الذي  واملالي  املادي  البرنامج 

سيتم تنفيذه في القطعة.
يجب أن يتم تفصيل واستكمال 
يشكالن  بحيث  البرنامجني 
وثيقة أساسية لبرمجة وإنجاز 
داخل  واملالي  املادي  البرنامج 

القطعة.
كل  يقدمه  الذي  امللف  يوضع 
على  مغلق  ظرف  في  متنافس 

اثني اغلفة تحمل ما يلي:
* الغالف »أ«: امللف االداري

* الغالف »ب«: امللف التقني
يجب أن تظهر املعلومات التالية 

على الغالف الخارجي:
تقديم  ملكان  الدقيق  العنوان   -

ملفات طلب عروض.
طرف  من  املراد  طلب عروض   -

املتنافس.
- إن أمكن، رقم القطعة التي تم 

تقديم العرض عليها.
- عبارة »ال تفتح قبل جلسة فتح 

طلب عروض؛
- اسم الجمعية املتنافسة )خاتم 

الجمعية(.
إليه  يفتقر  تقني  ملف  أي 
للمنجزات  التوقعي  البرنامج 
الشامل  واملشروع  التهييئية 
أو  فحصه  يتم  لن   ، للمنجزات 

االحتفاظ به.
ع.س.ن/2212/ا.د

 *************

اململـكـــة املغربـيــة
وزارة الداخلية

عمالة إقليم مديونة
 الكتابة العامة

قسم امليزانية والصفقات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2022/15/م.و.ت.ب
في 2022/07/25 على الســاعة 
في  ،سيتم  صباحا  العاشرة 
بالكتابة  االجتماعات  قاعة 
العامة لعمالة إقليم مديونة قسم 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
الصفقات، فتح األظرفة املتعلقة  
بطلب العروض بعروض أثمان 
ولوازم  مقررات  شراء  ألجل  
مدرسية في إطار املبادرة امللكية 
السنة  برسم  محفظة«  »مليون 
لفائدة   2022/2023 الدراسية 
االبتدائية  املؤسسات  تالميذ 
حجاج  سيدي  لجماعة  التابعة 

واد حصار -إقليم مديونة-.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بالكتابة العامة لعمالة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف  تسعة  في:   

)9000.00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
)624.869,98درهم(   مبلغ: 
ألفا  وعشرون  وأربعة  ستمائة 
وستون  وتسعة  وثمانمائة 
وتسعون  وثمانية  درهما 

سنتيمات
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات   وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 األولى  جمادى  في8  
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
لعمالة  العامة  بالكتابة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية 
إلى صاحب املشروع عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
إما تسليمها مباشرة لرئيس   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
بالدفاتر  املتعلقة  العينات  إن 
بمكتب  إيداعها  يجب 
يوم  قبل  الصفقات  مصلحة 
الساعة  على   2022/07/22

الثالثة زواال
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   08 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2215/ا.د

 *************
اململـكـــة املغربـيــة

وزارة الداخلية
عمالة إقليم مديونة

 الكتابة العامة
قسم امليزانية والصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/16/م.و.ت.ب

في 2022/07/26 على الســاعة 
العاشرة صباحا،سيتم في قاعة 
العامة  بالكتابة  االجتماعات 
قسم  مديونة  إقليم  لعمالة 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
الصفقات، فتح األظرفة املتعلقة  
بطلب العروض بعروض أثمان 
ولوازم  مقررات  شراء  ألجل  
مدرسية في إطار املبادرة امللكية 
السنة  برسم  محفظة"  "مليون 
لفائدة   2023/2022 الدراسية 
االبتدائية  املدارس  تالميذ 
واملجاطية  مديونة  بالجماعتني 

أوالد الطالب -إقليم مديونة-.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بالكتابة العامة لعمالة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.

إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  عشرة  ستة  في:  

)16.000.00درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
)1.071.758.54درهم(   مبلغ: 
ألف  وسبعون  وواحد  مليون 
وخمسون  وثمانية  وسبعمائة 
وخمسون  وأربعة  درهم 

سنتيما.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات   وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 األولى  جمادى  في8  
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
لعمالة  العامة  بالكتابة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية 
إلى صاحب املشروع عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
إما تسليمها مباشرة لرئيس   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
املتعلقة  العينات  إن   *
بمكتب  إيداعها  يجب  بالدفاتر 
يوم  قبل  الصفقات  مصلحة 
الساعة  على   2022/07/25

الثالثة زواال
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   08 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2216/ا.د

 *************
اململـكـــة املغربـيــة

وزارة الداخلية
عمالة إقليم مديونة

 الكتابة العامة
قسم امليزانية والصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/18/م.و.ت.ب

في 2022/07/27 على الســاعة 
في  سيتم  صباحا،  العاشرة 
بالكتابة  االجتماعات  قاعة 
العامة لعمالة إقليم مديونة قسم 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
الصفقات، فتح األظرفة املتعلقة  
بطلب العروض بعروض أثمان 
ولوازم  مقررات  شراء  ألجل  
مدرسية في إطار املبادرة امللكية 
السنة  برسم  محفظة"  "مليون 
لفائدة   2023/2022 الدراسية 
االبتدائية  املدارس  تالميذ 
وتيط  لهرويني  بالجماعتني 

مليل-إقليم مديونة-.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بالكتابة العامة لعمالة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  عشرةألف  اثنى  في:  

)12.000.00درهم(.
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ: 
ثمانمائة  )800.699.94درهم(  
ألف وستمائة وتسعة وتسعون 
درهم وأربعة وتسعون سنتيما.

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات   وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 األولى  جمادى  في8  
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *

لعمالة  العامة  بالكتابة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية 
إلى صاحب املشروع عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
إما تسليمها مباشرة لرئيس   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
املتعلقة  العينات  إن   *
بمكتب  إيداعها  يجب  بالدفاتر 
يوم  قبل  الصفقات  مصلحة 
الساعة  على   2022/07/26

الثالثة زواال
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   08 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2217/ا.د

 *************
اململكة املغربية

وزارة التجهيـز واملاء
املديرية اإلقليمية ببركان

إعالن عن طلب عروض مفتوح
BER/10/2022 :رقم

 2022 يوليوز   25 اإلثنني  في 
عشر  العاشرة  الساعة  على 
قاعة  في  سيتم  صباحا 
املديرية  بملحقة  االجتماعات 
والنقل  للتجهيز  اإلقليمية 
ببركان  واملاء  واللوجستيك 
املتواجدة بالطابق األول بمركز 
ببركان،  السيارات  تسجيل 
بطلب  املتعلقة  األظرف  فتح 
العروض بعروض أثمان ألجل: 
توفير   :2022 الصيانة  برنامج 
الالزمة  اإلسفلت   مستحلب 
الطرقية  الشبكة  لصيانة 
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 
واللوجستيك  والنقل  للتجهيز 

واملاء لبركان - إقليم بركان.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية 
واملاء  واللوجستيك  والنقل 
الدرة  محمد  )شارع  ببركان 

الحي اإلداري بركان(.
الكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
* الضمان املؤقت محدد في مبلغ: 

ألف درهما )1000,00درهم(.
* كلفة تقدير األعمال محددة من 
طرف صاحب املشروع في مبلغ: 
ستون ألفا وأربع مائة وثمانون 

درهما )60.480,00درهما(. 
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من املرسوم 
الصادر    2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8 في 
املتعلق   )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الصفقات  بمكتب  وصل، 

املذكور.
إما إرسالها عن طريق البريد   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

بمكتب الصفقات املذكور.
في  الكترونيا  إيداعها  إما   -

بوابة صفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
لرئيس  إما تسليمها مباشرة   -
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة. 
يتضمـن  التـقـني  امللـف 
في  عليها  املنصوص  الوثائـق 

املـادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2219/ا.د

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

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية بسطات

ملف تنفيذي عدد:
2022/6101/557

اعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

لفائدة: فاطمة مرشد

ضد: محمد مرشد ومن معه

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بسطات ان بيعا علنيا سيجري 
على   2022/07/22 بتاريخ 
الساعة العاشرة صباحا بقاعة 
االبتدائية  باملحكمة  البيوعات 
العقار  بيع  قصد  بسطات 
املحفظ موضوع الرسم العقاري 
بحي  الكائن   15/5363 عدد 
القسم بلوك س زنقة شاتيال رقم 
 100 مساحته  سطات   9 الدار 
عبارة  هو  والذي  مربع،  متر 
عن دار سكنية تتكون من طابق 
للغير،  مكراة  شقة  به  سفلي 
شقة  عن  عبارة  علوي  وطابق 
4غرف   و  صالون  من  متكونة 
به  وسطح  مرحاض،  و  وبهو 
مطبخ مغطى باالسمنت املسلح 
بالزنك  مغطى  ومطبخ  وغرفة 

والباقي فضاء فارغ.
االفتتاحي  الثمن  وسينطلق 
مبلغ  من  العقار  لبيع 
1.008.000.00 درهم مع زيادة 
العامة  الخزينة  لفائدة   %3
أراد  ومن  املزاد.  عليه  رسا  ملن 
واالطالع  االيضاح  في  الزيادة 
املدني  التنفيذ  بمكتب  االتصال 

حيث امللف التنفيذي.
ع.س.ن /2220/إ.د

 *************
اململكة املغربية
وزارة الشباب

والثقافة والتواصل
قطاع الثقافة

املديرية الجهوية للثقافة بجهة 
الشرق

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 01/م.ج.ث.ش/2022  

جلسة عمومية
)خاص باملقاوالت الصفرى 

واملتوسطة
غشت   11 الخميس  يوم  في 
العاشرة  الساعة  على   2022
املديرية  بمقر  سيتم  صباحا 
بجهة  للثقافة  الجهوية 
بن  زايد  بشارع  الكائن  الشرق 
األظرفة  فتح  بوجدة،  سلطان 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
حراسة  ألجل   ،2022/01 رقم 
لوزإرة  الجهوية  املديرية 
والتواصل  والثقافة  الشباب 
وامللحقات   - الثقافة  قطاع   -

التابعة لها في حصة واحدة. .
يمكن سحب ملف طلب العروض 
اإلدارية  الشؤون  مصلحة  من 
الجهوية  املديرية  بمقر  واملالية 

للثقافة لجهة الشرق،
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  مائة  في  املؤقت 

)100.000,00درهم(
محددة  األشغال  تقدير  كلفـة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
ماليني  ثالثة  مبلغ:  في 
وخمسون  واثنان  وخمسمائة 
ألف  وتسعمائة وخمسة عشرة 
وأربعون سنتيما  درهما وستة 
مع  )3.552.915,46درهم( 

احتساب كل الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقا  املتنافسني 
من  و31  27و29  املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 املتعلق 

بالصفقات العمومية.
 ويمكن للمتنافسني:

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع   *
اإلدارية  الشؤون  بمصلحة 
الجهوية  املديرية  بمقر  واملالية 

للثقافة بجهة الشرق.
البريد  أو إرسالها عن طريق   *
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو   *
لجنة طلبات العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.

أو إيداعها عن طريق االيداع   *
الصفقات  ??وا??  اإللكتروني 

العمومية. 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 5 من نظام االستشارة.

ع.س.ن /2221/إ.د ع.س.ن /2213/إد

ع.س.ن /2214/إد

موقع التواصل االجتماعي :البريد اإللكتروني :الخميس 30 يونيو 2022 املوافق 30 ذوالقعدة 1443 العدد 13.185 ittihadsociete@gmail.comhttps://www.facebook.com/societe.ittihad 07
حرارة ال�صيف تعيد خطر لدغات العقارب والأفاعي اإلى الواجهة 
في ظل »غياب« الأم�صال الم�صادة لل�صموم في اأكثر من م�صت�صفى؟

يف امللتقى األول للعلوم القانونية و السياسية  

»ع�صرية د�صتور 2011« تحت مجهر »النقا�ش والتقييم« بتارودانت

ور�صات تكوينية - حقوقية لفائدة جمعيات مدنية
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
و25   24 يومي  خنيفرة،  مالل  بني  بجهة 
الترابي  بالنفوذ  بأفورار  الجاري  يونيو 
إلقليم أزيالل، دورة تكوينية لفائدة جمعيات 
املجتمع املدني  باملنطقة،  تناولت محاورها 
لحقوق  والوطنية  الدولية  املرجعيات   «
وفق  االستراتيجي  والتخطيط  اإلنسان، 

مقاربة إنسانية«.
التي  التكوينية،  الدورة  هذه  »وتأتي 
استفادت منها 25 منظمة غير حكومية بجهة 
البرنامج  تنزيل  إطار  في  بني مالل خنيفرة، 
اإلنسان،  لحقوق  الجهوية  للجنة  السنوي 
كفاءات  تعزيز  محور  باألساس  يهم  والذي 
الجهة  حسب  املدني«  املجتمع  في  الفاعلني 

املنظمة.
هذه  من  األول  اليوم  أشغال  وتمحورت 
مواضيع  تناولت  ورشات  أربع  حول  الدورة 
»نشأة وتطور ثقافة حقوق اإلنسان« و»حقوق 
و»التزامات   »2011 دستور  في  اإلنسان 
اإلنسان«  في مجال حقوق  األساسية  املغرب 
لحقوق  العاملي  اإلعالن  ومكونات  و«أهداف 

اإلنسان وامليثاق الدولي لحقوق اإلنسان«.
وانصب التركيز بهذه املناسبة على »العهد 
الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 
والعهد الدولي املتعلق بالحقوق االقتصادية 
الدولية  واالتفاقية  والثقافية،  واالجتماعية 

األشخاص  حقوق  واتفاقية  الطفل،  لحقوق 
ذوي اإلعاقة، واالتفاقية لخاصة بالقضاء على 
واالتفاقية  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع 
العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية 

املهاجرين وأفراد أسرهم.«
تطرقت  ذاته،  التأطيري  السياق  وفي 
الدورة  من  الثاني  اليوم  خالل  ورشات  أربع 
املرتكزة  »املقاربة  مواضيع  إلى  التكوينية 
على حقوق اإلنسان في مجال تخطيط وتعزيز 
و»أهداف  والحرية«  واإلنصاف  العدالة 
والسياسات  املخططات  وأهمية  ومبادئ 
مقاربة  وفق  التحليل  و»تقنيات  التنموية« 
وفق  والبرامج  الخطط  و»إعداد  إنسانية« 

مقاربة إنسانية«.
التكوينية  الدورات  هذه  مثل  وتشكل  هذا 
املدنية  للفعاليات  بالنسبة  مالئمة  فرصة 
لالطالع   ، اإلنسان  حقوق  بمجال  املهتمة 
على مختلف املستجدات ذات الصلة  بحقوق 
الكتساب   وكذا   ، تمظهراتها  بشتى  األنسان 
الترافع  كيفية  مجال  في   « الالزمة  »الخبرة 
والسلطات  الجهات  أمام  الحقوق  هذه  عن 
املختصة، بشكل وأسلوب تطبعهما السالسة 
والهدوء واالبتعاد عن كل ما من شأنه إخراج 
»عملية الترافع« عن إطارها القانوني املسيج 
بما تنص عليه املواثيق والعهود الدولية ذات 

الصلة.

عبد الجليل بتريش 

يونيو    24.25.26 أيام   تارودانت طيلة  مدينة  عرفت 
القانونية  للعلوم  األول  الوطني  امللتقى  أشغال   ،2022
 -  2011 دستور  »عشرية  حول  تارودانت   - والسياسية 
حصيلة وآفاق: قراءات متقاطعة«،  حيث تم تنظيم  ندوات 
أقرها  التي  الدستورية  املستجدات  »أهم  تناولت  علمية 
ملرحلة  توثق  و»التي   ،»2011 يوليوز  من  األول  دستور 
املشاركة  مرتكزاتها  حديثة  دولة  لبناء  تؤسس  جديدة 
أسس  على  يقوم  دستوري  وبناء  والحكامة  والتعددية 
فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية املواطنة 

والتشاركية«. 
»أن دستور يوليوز  وبهذا الخصوص تم التأكيد على 
بعده  التشاركي  الديمقراطي  للفعل  ليعطي  جاء    ،2011
القانوني الرسمي من خالل التنصيص عليه  ألول مرة في 
املجتمع  وتمكني  باملغرب،   الدستورية  التعديالت  تاريخ 
عن  السياسي  القرار  صناعة  في  املساهمة  من  املدني 
طريق آليات الديمقراطية التشاركية، وكذا إعادة تأسيس 
التنظيم الترابي للمملكة على مرتكزات جديدة لكي يساير 
في  النظر  إلعادة  فرصة  »شكل  كما  التنمية«.  متطلبات 
منظومة العدالة الدستورية املغربية، وذلك عبر متغيرات 
تمثلت في إحداث محكمة دستورية وتوسيع صالحياتها، 
وإغناء مضمون النص الدستوري بمرجعية حقوق اإلنسان 
لألمازيغية  الرسمي  بالطابع  أيضا  أقر  كما  والحريات، 
الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  التنظيمي  القانون  وخص 
الرسمي لألمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، 

من  وغيرها  األولوية.  ذات  العامة  الحياة  مجاالت  وفي 
آماال  املواطنون  عليها  عقد  التي  الدستورية  التحوالت 

كبيرة لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون«. 
مداخالت  حاولت  الزمن«  من  كامل  عقد  مرور  و»بعد 
امللتقى الوطني األول للعلوم القانونية والسياسية، املنظم 
بتارودانت  االجتماعية  لألعمال  فرصة  جمعية  طرف  من 
بشراكة مع ماستر الصياغة القانونية وتقنيات التشريع 
القانونية  العلوم  في  الدراسات  ومختبر  باملغرب 
واالجتماعية والقضائية والبيئية بكلية العلوم القانونية 
واالقتصادية واالجتماعية أيت ملول، مساءلة »الحصيلة 
التخصصات  متعددة  مقاربة  خالل  من  الدستورية 
والسياسية  القانونية  بتشعباته  األكاديمي  بني  تجمع 
الترابي  الفاعل  وبني  واالقتصادية،  والسوسيولوجية 
والهيئات  الترابية  الجماعات  مستوى  على  املمارس 
تبني  ما  املدني«. وهو  واملجتمع  االستشارية  الدستورية 
للملتقى على الشكل  العلمية  من خالل توزيع  الجلسات 

التالي: 
- الندوة  األولى: الجماعات الترابية ومتطلبات التنمية- 
الندوة   الثانية: الديمقراطية التشاركية واملجتمع املدني-  
ومتطلبات  الحديث  الترابي  التدبير  الثالثة:  الندوة 
وتوسيع  الدستوري  القضاء  الرابعة:  الندوة  الحكامة-  
املتعلق   86.15 القانون  والحريات:  الحقوق  هامش 
الخامسة:  الندوة  قانون-  دستورية  بعدم  الدفع  بمسطرة 
الندوة  والتفعيل-   الدسترة  وسؤال  األمازيغية:  اللغة 
السادسة: الدولة االجتماعية والنموذج التنموي الجديد«.
عمر  الدكتور  بتكريم  امللتقى   فعاليات  واختتمت  هذا 

حلي الرئيس السابق لجامعة ابن زهر.

فجر مبارك

درجات  ارتفاع  ومع  الصيف،  فصل  خالل 
الحرارة تتزايد مخاطر لدغات األفاعي والعقارب 
منها،  النائية  خاصة  املناطق،  من  العديد  في 
وغالبا ما يكون األطفال و املسنون ضحايا لها 
وعجز  اإلمكانات  قلة   موضوع  يطرح  حيث   ،
الكثيرين عن الوصول إلى املراكز و املستشفيات 
األدوية  غياب  أو  نقص  عن  فضاًل  البعيدة، 
حدوث  لتفادي  للسموم  املضادة  واألمصال 

مضاعفات  قد تصل حد الوفاة.
ليافع   مؤخرا  وقع  ما  النماذج  آخر  ومن 
لدغته    الذي  زاكورة،   اقليم  »تازارين«  بقيادة 
املركزة  العناية  الى  إثرها  على  أدخل  أفعى  
جمعوي،  مصدر  حسب  ورزازات،  بمستشفى 
للدغة  تعرض  سنة«   16« اليافع  »أن  مضيفا 
االفعى أثناء رعيه لقطيع أغنام، لتنطلق معاناته 
وذويه، بسبب غياب املصل املضاد للسموم، إذ 
ليتم نقله  لم يتلق أي عالج بمنطقته »تازارين« 
عبر سيارة إسعاف غير مجهزة باألوكسجني إلى 
املستشفى اإلقليمي   بزاكورة ، الذي استعصى 
فيه أيضا تلقيحه باملصل املضاد ، ليتم توجيهه 
جعل  ما   ، لورزازات  االقليمي  املستشفى  الى 
اليافع يصل الى املستشفى وقد انتفخت رجله 

وتغير لونها و بدأ جلدها يتفتت«؟ 

»إن غياب األمصال و األدوية املضادة للسموم 
درعة  جهة  ومستشفيات  مراكز  بعض  في 
املنطقة   ساكنة   يؤرق  إكراها  يشكل  تافياللت، 
تقول  الحرارة«  درجة  ارتفعت  كلما  وزوارها 
الجهات  »عجز  عن  متسائلة  جمعوية،  مصادر 
علما  املطلوب،  بالشكل  توفيرها  عن  املسؤولة 
وأعطيت  سابقا  املآسي سجلت  من  العديد  بأن 
وعود من أجل عدم تكرارها«، مشيرة إلى  »أن  
عددا من مستوصفات  املناطق النائية تفتقر إلى 
األطر الطبية والتجهيزات الالزمة، ما يؤدي إلى 
يجعل  ما  بعيدة،  مستشفيات  إلى  املرضى  نقل 

العواقب وخيمة«.
وحسب املصدر الجمعوي ذاته، فإن »وفيات 
في  عديدة  سكنية  تجمعات  هزت  أن  سبق 
بمنطقة  طفلة  »وفاة  بـ  مذكرا  الصيف«،  فصل 
لدغتها  حامل  وسيدة  عقرب،  بسم  »تاغبالت« 
نقلها  ليتم   الجبلية،  »صاغرو«  بمنطقة  أفعى 
مستشفى  الى  لتنقل  الطريق  الى  حمار  على 
على  يتوفر  يكن  لم  الذي  »النقوب«  بـ  القرب 
»هل  متسائال:  ورزازات«،  الى  فأرسلت  املصل، 
مجرد  إلى  بالجهة   القرب  مستشفيات  تحولت 
محطات طرقية؟«،  الفتا إلى »أن بعض ضحايا 

اللدغات السامة تم إرسالهم الى مراكش و الى 
يطرح  »الذي  الوضع  وهو  البيضاء؟،«  الدار 
جامعي  مستشفى  توفر   عدم  سؤال  جديد  من 
بالجهة للحد من االعتماد على جهات أخرى في 
عالجي  لتدخل  املستوجبة  الحاالت  هذه  مثل 
»دعاء«   الطفلة  بوفاة  مستشهدا  سريع؟«، 
غياب  »جراء   ،2019 سنة  »النقوب«  بمنطقة 
األمصال ضد سموم العقارب وغياب اإلمكانيات 
إيديا«، »التي  الطبية لإلنعاش«، وكذا الطفلة« 
أصيبت بنزيف دماغي بعد سقوطها على الدرج  

لغياب السكانير باملستشفى«؟

تشكل إكراها يؤرق ساكنة املناطق النائية بدرعة - تافياللت

مت تنظيمها بأفورار

الح�صيمة.. تاأطير ومواكبة 
التعاونيات الن�صائية

استفادت مجموعة من التعاونيات النسائية من مدينة الحسيمة 
من دورة تكوينية تمحورت أشغالها حول موضوع »دعم وتشغيل 

النساء والفتيات«.
إنجاز  إطار  في  يندرج  التكوين  »هذا  فإن  املنظمني،  وحسب 
من  الحسيمة  بلدية  تعد  التي   - أنمار  فدرالية  لفائدة  مشروع 
األندلسي  بلدية إشبيلية والصندوق  قبل  واملمول من   - أعضائها 

للحكومات من أجل التضامن األندلسي«.
»وتضمنت فقرات الدورة التكوينية املنظمة ، مؤخرا، بمقر بلدية 
تأطيرها  على  أشرف  تطبيقية  وأخرى  نظرية  دروسا  الحسيمة، 
خبراء في االقتصاد التضامني وتأطير ومواكبة عمل التعاونيات« 
وفق املصدر ذاته، الفتا إلى أنه »تم التأكيد باملناسبة على الدور 
النسيج  تعزيز  في  التعاونيات  به  تضطلع  الذي  والحيوي  الهام 
النساء  لفائدة  الشغل  العديد من فرص  االقتصادي املحلي وخلق 

والفتيات«. 
»ضرورة  املداخالت على  العديد من   أكدت   ، السياق  وفي هذا 
تضافر الجهود لتعزيز عملية تأطير ومواكبة التعاونيات النسائية 

حتى تضطلع بدورها، وتقدم خدماتها في أحسن الظروف«.
»وسبق للتعاونيات النسائية بمدينة الحسيمة أن استفادت في 
بداية السنة الجارية من سلسلة لقاءات تواصلية تكوينية نظمتها 
مواضيع  وهمت  املغربية،  االجتماعية  املقاولة  جمعية  لفائدتها 

الحكامة والتدبير والتسويق.«

وزان.. تبرع بالدم ب�صيدي ر�صوان 

األنشطة  سياق  وفي  بالدم،  للتبرع  العاملي  اليوم  بمناسبة 
التحسيسية الهادفة إلى اإلسهام في الجهود املبذولة  التوعوية / 
في أفق تدارك الخصاص الحاد املسجل في »مخزون الدم »بمختلف 
الجهات، نظم املجلس العلمي املحلي بوزان، بتنسيق مع املندوبية 
األسبوع  نهاية  االجتماعية،  والحماية  الصحة  لوزارة  االقليمية 
»ومن  شعار  تحت  بالدم  للتبرع  حملة  رضوان،  بسيدي  املنصرم 

أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا«.
املنطقة  أيضا تحسيس ساكنة  تم خاللها  التي  باملناسبة،  وتم 
 89 جمع  بالدم،  التبرع  لعملية   والصحية  االجتماعية  باألهمية 
كيسا من الدم، والتي تشكل خطوة - حسب املنظمني – ذات أهمية 

بالغة  بالنظر آلثارها اإليجابية املتعددة.  

الدارالبي�صاء .. الو�صعية المتردية 
ل�صوارع وممرات بعين ال�صبع تثير الغ�صب

تطرح  وضعية  إنها 
كالم  سؤال؟  من  أكثر 
الحالة  على  ينطبق 
املتردية  لعدد من شوارع 
وممرات  وأزقة  محسوبة 
على النفوذ الترابي لعني 
بالدارالبيضاء،   السبع 
التني،  شارع  ضمنها  
إهمال  طالها  والتي 
يسائل الجهات املسؤولة 
وعودا  بأن  علما  محليا، 
إبان  أطلقت  عديدة 
االنتخابية  الحمالت 
شتنبر   8 الستحقاق 
االهتمام  بشأن   ،2021
بالبنية التحتية عموما ؟
»الالفت،  يقول بعض 
أبناء املنطقة، أن أشغال 
إصالح األرصفة وتزفيت 
كانت  الشوارع   بعض 

،  لكنها توقفت بعد  قد  انطلقت  بوتيرة استبشر معها السكان 
نقائص  على وجود  الوضعية  شاهدة  لتبقى  االنتخابات،   مرور 
سواء  للمواطنني،  بالنسبة  يومية   معاناة  مبعث  تشكل  عديدة، 
لهذه املسالك  بشكل  العابرين  أو  بالسكان املجاورين  تعلق األمر 
الحفر وعدم تسوية األرصفة  إلى تعدد  عام. معاناة مردها، مثال، 

بالشكل املطلوب«.
التجارية،  املحالت  أصحاب  بعض  أكد  السياق  هذا  وفي 
املتضررين من   الوضعية السالف ذكرها،  على »أن عني السبع تعد 
من املناطق التي شهدت نموا ديموغرافيا سريعا خالل السنوات 
القليلة املاضية، ما يستوجب مواكبة متواصلة من  قبل الجهات 
املسؤولة، في ما يخص توفير البنية التحتية الالزمة، كما هو األمر 
بالنسبة للطرق وتأهيلها والحرص على إصالح األرصفة واألزقة 
بشكل دائم، خدمة للمصلحة العامة، بعيدا عن الحلول الترقيعية 
التي يتم اللجوء إليها بني الفينة واألخرى،  والتي غالبا ما تفتقد 

للجودة، فتكون النتيجة كارثية على أكثر من صعيد؟«.

 عبد المجيد بنهاشم
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الحركة الفكرية في مغرب 

القرن السابع عشر

امليالدي  عشر  السابع  القرن  شهد 
باملغرب،  الدول  أهم  من  واحدة  نشأة 
األشراف  بدولة  األمر  ويتعلق 
درعة  من  انطلقوا  الذين  السعديني، 
وسوس بالجنوب، وقادوا حركة دينية 
الغزاة  طرد  هدفها  كان  وسياسية 
من  واإلسبان  البرتغاليني  اإليبيرين 
وإذا  حينذاك،  املحتلة  املغربية  الثغور 
الساللة  لهذه  األوائل  السالطني  كان 
ملشروع  التأسيس  من  تمكنوا  قد 
الدولة من خالل القضاء على اإلمارات 
الوطاسي،  الوجود  وإنهاء  املنافسة 
املرحلة  سالطني  فإن  الثغور،  وتحرير 
شهدت  قد  االزدهار  مرحلة  الثانية: 
أحمد  القوي  السعدي  السلطان  تولية 
الدولة  قوى  الذي  الذهبي  املنصور 
من  وتمكن  وعسكريا،  إداريا  ونظمها 
عبر  الدولة  استقالل  ضمان 
في معركة وادي  انتصاره 

ن  ز ملخا ا

1578 ودعم انتصاره بضمه للسودان 
حكمه  فترة  خالل   ،1591 في  الغربي 
والعلمية  الثقافية  الحركة  نشطت 
نشاطا كبيرا، وفي هذا السياق يشير 

محمد حجي إلى:
أيام  الثقافية  املراكز   «تعدد 
وتكاثر  واألرياف،  املدن  في  السعديني 
أخذت  أن  بعد  والطلبة  العلماء  عدد 
واألمن  تستقر،  الداخلية  األحوال 
وعرضها  البالد  طول  في  ينتشر 
وأسباب العيش تتيسر بسبب تحسن 
تطعمت  وقد  االقتصادي...  الوضع 
بأخرى  الوطنية  العلمية  العناصر 
أندلسية وشرقية فازدادت آفاق املعرفة 
الدرس  في  الراغبني  أمام  اتساعا 

والتحصيل.» 
لقد نشأ إذن أبو سالم العياشي في 
الثقافية والفكرية  النهضة  سياق هذه 
أهم  من  وًأصبح  إيجابا،  بها  وتأثر 
أن  حتى  والفكرية،  الثقافية  رموزها 
عليه  َأضفت  قد  املرحلة  تراجم  كتب 
العلوم و عفيف  قبيل بحر  صفات من 
الدين، وغيرها من الصفات،  التي تبرز 
مجاالت  في  كعبه  وعلو  الرجل  مكانة 
يذكر  وغيرها،  والرحلة  واألدب  الفكر  
محمد  سالم  أبو  أن  حجي  محمد 
الروايات  من  له  اجتمع  قد  العياشي 
واإلجازات العلمية ما لم يجتمع لغيره 

من معاصريه بدوا وحضرا. 

التعليم والفكر التربوي لدى 

أبي سالم العياشي: التعربف 

بأبي سالم العياشي

بن  محمد  بن  اهلل  عبد  سالم  أبو 

إلى  نسبه  العياشي،  يرجع  بكر  أبي 
ويتصل  األمازيغية،  عياش  آل  قبيلة 
أواخر  األدارسة.ولد  بالشرفاء  نسبه 
1628م  سنة)1037هـ(  من  شعبان 
وصادفت والدته ونشأته بداية إشعاع 
أبوه  أسسها  التي  العياشية  الزاوية 
سنة)1044هـ(،  بكر  أبي  بن  محمد 
الناس،  وتربية  العلم  نشر  بغرض 
»اقتفاء  الحافلة  فهرسته  صّدر  ولذلك 
وأوالهم  فقال:»أولهم  بترجمته،  األثر« 
فسيح  اهلل  أسكنه  والدي  بالتقديم 
رباني  برحمته،  وإياه  وتغمدنا  جنته، 
بنفائس  اني  وغَذّ تربيتي،  فأحسن 
عليه  قرأت  تغذيتي،  فأحسن  علومه 
وتوفي  مّرة«،  ما  غير  العظيم  القرآن 
توسيع  في  فرغب  سنة)1067هـ،  
مداركه ومعرفته، فرحل سنة)1053هـ( 
درعة،  بمنطقة  الناصرية  الزاوية  إلى 
بن  محمد  الشيخ  مجالس  وحضر 
في  الدرعي)ت1085هـ(،  ناصر 
والحديث  والنحو  والتفسير  الفقه 
 ، فاس  إلى  انتقل  ثم  والتصوف، 
الشيخ  أمثال  أعالمها  عن  فأخذ 
العارف أبي محمد عبد القادر بن علي 
الجماعة  وشيخ  الفاسي)ت1091هـ(، 
بن  أحمد  العباس  أبي  املدّرس  الفقيه 
والعالمة  ار)ت1071هـ(،  األَبّ موسى 
ميارة  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبي 
ليفي  حسب   . الفاسي)ت1072هـ. 
قضى  قد  العياشي  فإن  بوفينسال 
بني  متنقال  عمره  من  أخرى  سنوات 
املغرب ومصر ومكة والقدس، وهو ما 

مكنه من أخذ العلم عن املشارقة 
1679م  سنة  العياشي  توفي 
بسبب مرض الطاعون. وتعتبر رحلته 
الشريعة  في  موسوعة  املوائد  ماء 
رحلة  كونها  جانب  إلى  والتصوف 
أهمية  لها  رحلة  وهي  لعصره،  تؤرخ 
لدن  من  باالهتمام  تحظى  خاصة، 
بها  املغاربة  اهتمام  من  أكثر  األجانب 

حسب بروفينسال.

مالمح من الفكر التربوي ألبي 

سالم العياشي

غالبا ما هيمنت العلوم الدينية على 
منذ  األقصى  باملغرب  التعليم  فلسفة 
األدارسة، بحيث حظيت علوم الشريعة 
والنحو  واللغة  والحديث،  الفقه  مثل 
القرن  املرحلة، وخالل  تلك  على برامج 
الخامس عشر أصبحت علوم الحقيقة 
وقد  بقوة،  نفسها  تفرض  كالتصوف 
تميزت  ما  البروز   ذلك  في  ساهم 

الزوايا  أدوار  تزايد  من  املرحلة  به 
الدور  من  نابعة  أهمية  من  والرباطات 
الذي اضطلع به املتصوفة في مجابهة 
للسواحل  البرتغالي واإلسباني  الغزو 

املغربية خالل تلك الفترة.
مهما يكن سينصب تحليلنا في هذا 
املحور على تبيان إسهام املترجم له في 
في  ألفه  ما  خالل  من  التربوي  املجال 
مجاالت مختلفة، تعكس من جهة تأثره 
الثقافية وما أخذه عن علماء  بالحركة 
وإن  تعكس  كما  ومغاربة،  مشارقة 
بشكل ضمني طبيعة املجاالت التربوية 
في  خاص  اهتمام  للعياشي  كان  التي 

التأليف فيها.
ال شك أن العياشي املربي واملدرس 
قد تأثر إلى حد كبير بطبيعة التكوين 
صباه  منذ  تلقاه  الذي  التربوي 
صقل  الذي  هو  التكوين  هذا  وشبابه، 
والتعليم،  للتربية  وتصوراته  مداركه 
يجرنا الحديث هنا إلى التذكير بمسار 
املعلوم  فمن  وطالب،  كتلميد  الرجل 
قد  والطالب  التلميذ  العياشي  أن 
الشيوخ  من  مجموعة  عن  العلم  أخد 
األولي  تعليمه  بدأ  حيث  املعتمدين، 
على والده، حيث يشير في فهرسه في 
إلى:«   رباني  لوالده  ترجمته  سياق 
بنفائس  وغداني  تربيتي،  فأحسن 
بذلك  وهو  تغديتي. »   فأحسن  علومه 
يشير إلى ما تلقاه من والده من تربية 
القرأن  بحفظ  ترتبط  أولية  دينية 

وبعض األذكار الصوفية الشاذلية.
على  الطالب  العياشي  تتلمذ  كما 
يد عدد آخر من شيوخ املرحلة ومنهم 
عبدالقادر بن علي الفاسي الذي يعتبر 
أحد أعالم التربية وقتئذ، وقد أخذ عنه 
والتصوف،  الفقه  وأصول  اللغة  علوم 
أحمد  العباس  أبي  عن  العلم  أخذ  كما 
املالكي،  املذهب  مبادئ  خاصة  اآلبار 
ميارة  أحمد  بن  محمد  دروس  وحضر 
نفيسة  وتذكر  أجازه.  األخير  هذا 
في  استفاد  قد  سالم  أبا  أن  الذهبي 
تعليمه أيضا من عدد كبير من شيوخ 
العاصمة العلمية فاس، ومنهم القاضي 
قاسم  بن  ومحمد  سودة،  بن  محمد 
بن  وأحمد  الرتبي،  وميمون  الدادسي 
جالل، وأحمد بن علي الزرهوني ، وعبد 

السالم بن ناصر ، وحمدون املزوار.
صقل  قد  العياشي  أن  املعلوم  من 
باملغرب،  تعليميه  جانب  إلى  مداركه 
اغتنم  حيث  الشرق   نحو  برحالته 
من  عدد  يد  على  وتتلمذ  الفرصة 
الشيخ  منهم  نذكر  هناك  الشيوخ 
وعلي  بالحرمني،  الثغالبي   عيسى 
علم  عنه  أخذ  الذي  اليمني  الديبع 

اجتهاده  على  يدل  ومما  القراءات، 
ختم  الذي  الوحيد  الطالب  كونه  هو 
تجويد  في  الجورية  املقدمة  عليه 
أبي  شيوخ  تعدد  أن  شك  ال  القرآن. 
سالم العياشي من املغاربة واملشارقة 
أثر  قد  املرحلة  تلك  خالل  وشهرتهم 
نبوغه وتميزه، وهيأه  في  بليغا  أثرا 
الصيت  وذائع  مقتدرا  مدرسا  ليكون 

في زمانه.
حصوله  بعد  العياشي  تصدر 
املغاربة  شيوخه  من  إجازات  على 
الشريعة  علوم  في  واملشارقة 
هذا  وفي  للتدريس،  والحقيقة، 

أن  الذهبي  نفيسة  تذكر  الصدد 
العياشي املدرس قد عمل مدرسا 

الزوايا  مختلف  وفي  زاويته  في 
واملراكز التعليمية التي قصدها، ومما 
يدل على علو كعبه كمدرس حسب ذات 
والحاضرين  الطلبة  كثرة  الباحثة هو 
للقراءة في الزاوية حيث شغل منصب 
العياشي  عن  عرف  كما  التدريس، 
املدرس عناية الكبيرة بمجالس الدرس 
يحث  كان  غيابه  فأثناء  زاويته  في 
تعمير  على  الزاوية  على  القائمني 
ومواصلة  الطلبة  وخدمة  املسجد 
الدائم.  والحضور  التعليمي  النشاط 
وتضيف أن العياشي املدرس قد عرف 
درس  فقد  املواد،  من  لعدد  بتدريسه 
الفقه  في  خليل«  »مختصر  باملدينة 
املالكي. وتشير نفيسة الذهبي إلى أن 
العياشي وإن كان يقبل على كل العلوم 
لم  الفعلية  مشاركته  فإن  واملعارف، 
كان  التي  واملواد  النقلية  العلوم  تتعد 

يتقنها. 
العياشي  يكن  لم  تدريسه  في 
على  دأب  كما  البسيط  بالنقل  يكتفي 
كان  بل  املدرسني،  من  معاصروه  ذلك 
يعمد إلى إعمال النهج النقدي وتبيان 
حول  األسئلة  بطرح  اهتمامه  في  ذلك 
املالحظات  وإبداء  املثارة  القضايا 
بلد،  لكل  الثقافية  اإلمكانات  ورصد 
مؤلفاته  يبدو من خالل  ما  إلى جانب 
التي ارتكز في تأليفها على هذا املنهج 

النقدي.
يضاف إلى هذا التصور النقدي في 
العياشي  سالم  أبي  اهتمام  التربية 
في  يتناولها  التي  األحداث  بوضع 
تشير  وهنا  التاريخي،  سياقها 
تحليه  إلى  الذهبي  نفيسة  األستاذة 
بحاسة تاريخية تتضح بشكل جلي في 
تعاملة مع الزمن التاريخي  وارتكازه 

في السرد على املصادر والوثائق.

خاتمة:

حاولنا في هذه الورقة تحديد بعض 
سالم  ألبي  التعليمية  الحياة  معالم 
خالل  من  يبدو  كما  وهو  العياشي، 
أعالم  أبرز  بني  من  ألف  وما  كتب  ما 
القرن السابع عشر، وهو كذلك صورة 
هذه  خالل  املغربي  النبوغ  عن  معبرة 
يومنا  إلى  ألف  ما  يبقى  لكن  املرحلة، 
هذا حول هذه الشخصية قليل وال يفي 
الغرض إلبراز مكانة الرجل وعلو كعبه 
الحقيقة  ومجال  الشريعة  مجاالت  في 
اإلشارة  املهم  من  ويبقى  والتصوف. 
وشبكات  الرجل  سيرة  تتبع  أن  إلى 
قد  وغربا  شرقا  ورحالته  إجازاته 
أسعفنا إلى حد ما في اكتشاف بعض 
والتعلمية  التربوية  للعملية  تصوراته 
في  عناصرها  اختصار  يمكننا  والتي 
في  ميزه  الذي  النقدي  الحس  إعمال 
وتحليه  عصره  أحداث  مع  التعامل 
بالحس التاريخي من خالله ربطه بني 

الحدث وأبعاده الزمكانية، وتعدد 
مصادر املعرفة، ودور الرحلة في صقل 
واالبتعاد  واكتماله،  ونضجها  املعرفة 
دون  معرفية  مجاالت  في  الخوض  عن 
التسلح بالزاد املعرفي، إضف إلى ذلك 
على  وعمله  الزاوية  بطلبة  اهتمامه 
إغناء الخزانة، كلها مؤشرات تقدم لنا 
للعياشي  التربوي  التصور  عن  فكرة 
املدرس والناقد. وهي تصورات ينبغى 
العمل على إلقاء الضوء عليها من خالل 
تعميق البحث في مؤلفاته وكتبه، عل 
لتاريخانية  التأسيس  في  يسهم  ذلك 
الفكر التربوي املغربي، وينير الطريق 
أمام الباحثني في املجال إلدماجها في 
البرامج اإلصالحية للمدرسة املغربية.
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ُأطلقت  الذي  العاملي«  األمن  »منتدى  السنوي  املؤتمر  دبي  في  مؤخرًا  اخُتتم 
فعالياته مؤخرًا بالشرق األوسط وتحديدًا بمدينة دبي باألمارات العربية املتحدة.
من  العديد  برعاية  أقيمت  عدة  عمل  ورش  العام  هذا  احتفالية  شهدت  وقد 
الشركات العاملة في مجال األمن السيبراني وتكنولوجيا أمن املعلومات وحضورًا 
مكثفًا ملمثلي الحكومات وكذا الشركات الدوليه الكبرى وكبار الشخصيات املؤثرة 
بمجال تكنولوچيا املعلومات باألضافه للسفراء والدبلوماسيني.وقد كّرم املنتدى 
خالل األحتفال مجموعة من الشخصيات املبدعة التي تعمل على إثراء مجال األمن 

السيبراني . 
وحاز املهندس محمد سعيد جائزة املنتدى العاملية عن فئة »التميز في مجال 
األمن السيبراني وتكنولوجيا املعلومات لعام 2022« وذلك تقديرًا لتفوقه وإبداعه 

املتواصل في مجال أمن املعلومات والتحول الرقمي للحكومات.
األمن  مجال  في  للفئات  تمنح  التي  األوسمة  أرفع  من  التكريم  هذا  ويعد 
السيبراني وتكنولوچيا املعلومات في العالم، والتي تهدف إلى تقدير مساهمات 

الشخصيات املؤثره عامليًا وتثمني الجهود التي تبذلها في هذا املجال. ..
التكريم  بهذا  عن سعادته  الجائزة  تسلمه  فور  محمد سعيد  املهندس  وأعرب 
العاملي وفخره باستالم هذه الجائزة واعتبرها وسامًا رفيعًا سيحمله بكل فخر 

ومسؤولية لبذل املزيد من الجهد مستقباًل .

الفكر التربوي عند اأبي �شالم العيا�شي

تأثر العياشي المربي 
والمدرس إلى حد 

كبير بطبيعة التكوين 
التربوي الذي تلقاه 
منذ صباه وشبابه، 

هذا التكوين هو الذي 
صقل مداركه وتصوراته 

للتربية والتعليم

 ال شك أن تعدد شيوخ 
أبي سالم العياشي 

من المغاربة والمشارقة 
وشهرتهم خالل تلك 

المرحلة قد أثر أثرا بليغا 
في نبوغه وتميزه، وهيأه 

ليكون مدرسا مقتدرا 
وذائع الصيت في زمانه.

مراك�ش ...حفل تكرميي على �شرف متقاعدات ومتقاعدي
 هيئة الرتبية والتكوين بر�شم �شنة 2020

يحاول هذا المقال تسليط الضوء على الفكر التربوي ألبي سالم العياشي، وهو من الشخصيات التاريخية التي كان لها إسهام كبير 
في إشعاع الثقافة والفكر المغربيين خالل القرن السابع عشر، وساهم إلى جانب ثلة من العلماء في بروز حركة فكرية وثقافية 
نشيطة خالل تلك الفترة التاريخية التي عرفت منعطفات سياسية حاسمة، باعتبارها مرحلة انتقال سياسي من دولة األشراف السعديين 
إلى الدولة العلوية.
سينصب تحليلنا في هذه المقالة على رصد دينامية الحركة الثقافية بمغرب القرن السابع عشر، ثم سنركز  في المحور الثاني 
على مالمح الفكر التربوي عند أبي سالم العياشي، وهو مبحث له أهميته الخاصة بالنظر لما لدراسة تاريخ الفكر التربوي في التأسيس 
لتاريخانية التربية وما يتعلق بها من أهمية وراهنية في الزمن الراهن، والذي يشهد سعيا حثيثا من أجل التأسيس لنموذج تربوي مغربي، 
منفتح على مستجدات التربية العصرية من جهة، دون التخلي عن عناصر األصالة التي يمكن التأسيس لها من خالل تعميق البحث 
في الفكر التربوي والبيداغوجي ألعالم مغاربة نبغوا في مجاالت مختلفة، وكان له تصورات ورؤى حول ماهية التعليم ومقوماته 
ومخرجاته، على شاكلة أبي سالم العياشي.

 املهند�ش  حممد �شعيد يفوز 
بجائزة التميز يف  الأمن 

ال�شيرباين  بدبي
 عبد الجليل بتريش

في إطار النهوض واالرتقاء بالعمل االجتماعي 
لصالح موظفي قطاع التعليم أو أسرهم وتجسيدا 
األعمال  مؤسسة  نظمت  االعتراف،  لثقافة 
يوم  مساء  مراكش،  فرع  للتعليم  االجتماعية 
األحد 26 يونيو 2022 بإقامة املدرس الداوديات 
ورجال  نساء  على شرف  تكريميا  مراكش، حفال 
 2020 التقاعد برسم سنة  املحالني على  التعليم 

املنخرطني باملؤسسة.
بعد قراءة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد 
ملسافري  العزيز  عبد  ألقى  الوطني،  النشيد 
الكاتب العام ملؤسسة األعمال االجتماعية للتعليم 

فرع مراكش كلمة باملناسبة نورد منها :
هي  بل  عابرة،  تكريم  لحظة  ليست  ...إنها   «
تجديد الصلة مع أطر تربوية خدمت هذا البلد ملدة 
من الزمان وتخرجت على يدها أجيال واستفادت 
لحظة  فهي  لذا  وتأطيرها أجيال،  تكوينها  من 

لالعتراف بالجميل والجزاء باإلحسان.
عندما ندعو إلى حفل تكريم أساتذتنا وزمالئنا 
من  النابعة  األصيلة،  لقيمنا  أوفياء  نكون  فإننا 
اهلل  حفظها  التي  الحنيف  ديننا  نصوص 
التحريف والتغيير، ذلك  تعالى من كل محاوالت 
الكريم،  القرآن  هو  التكريم  فعل  في  األصل  أن 
جعله  حني  لإلنسان  اهلل  تكريم  على  نص  الذي 
إني  للمالئكة  ربك  قال  خليفة » وإذ  األرض  على 
جاعل في األرض خليفة » ، وحني علمه األسماء 
أسجد  وحني  كلها » ،  األسماء  آدم  كلها » وعلم 
آلدم  اسجدوا  للمالئكة  قلنا  املالئكة » وإذ  له 
وفضله  والبحر،  البر  منحه  وحني  فسجدوا »، 
آدم  بني  كرمنا  خلقه » ولقد  من  كثير  على 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 

وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال«.
تحمل  هذه  التكريم  لحظة  أن  جرم  وال 
يدركها  كثيرة، وإملاعات بارعة،  مغازي 

أيا  حسن،  بقبول  املنصف  الحصيف، ويتقبلها 
كان املضمار الذي يعمل فيه ذلك املرء، ولعل في 
مقدمة تلك املغازي إغراء أولي العمل والفضل من 
واداريني ومفتشني  مدرسني  وأستاذات  أساتذة 
بمتابعة ما سنوه ألنفسهم من طرائق، وما درجوا 
عليه من مواصلة املثابرة وتحمل املشاق واملحن 
تربية  من  ألجله  نفوسهم  نذروا  ما  سبيل  في 
تكرم  فالتربية والتعليم  الوطن،  أبناء  وتعليم 

اليوم برجالها ونسائها » .
بهم  للمحتفى  » أتمنى  املتحدث:  وأضاف 
والنجاح  التألق  عنوانها  هادئة  حياة  وبهن 
فنصحوا  يوما  حفزونا  الذين  جميع  إلى  وكذا 
وأحسنوا النصح. إلى جميع الذين جعلوا خدمة 
هؤالء  األسمى. إلى  هدفهم  التربية  عبر  الوطن 
املهني  الواجب  تقديس  في  االستمرار  أن  أؤكد 

االنتصار  قضية، وأن  الوطن  خدمة  قضية، وأن 
ألبناء وبنات الشعب املغربي الوفي ولحقهم في 

تعليم عمومي جيد قضية...
في  ومعنا  لوجودكم بيننا  غامرة  سعادتي 
مؤسسة  مؤسستكم  مؤسستنا  مرافق  من  مرفق 
األعمال االجتماعية للتعليم وفي فرعها اإلقليمي 
الفروع  ملكاتب  شكري  أكرر  إذ  بمراكش، وإني 
املكتب  ألعضاء  وكذا  والجهوية  اإلقليمية 
الوطني ولكل الضيوف واملدعوين على الحضور 
واملشاركة، أتوجه إلى املحتفى بهم وبهن بأصدق 
التهاني والتمنيات، سائال اهلل العلي القدير أن 
عليهم  يمن  وألصدقائهم، وأن  ألسرهم  يحفظهم 
بالصحة وطول العمر ورغد العيش، إنه من وراء 

القصد وباإلجابة جدير«.
عبد  الكلمة  تناول  السياق،  ذات  في   و 

ملؤسسة  الوطني  العام  الكاتب  املامون  الحق 
 : فيها  جاء  مما  و  للتعليم  االجتماعية  االعمال 
املكتب  أعضاء  إخواني  عن  ونيابة  ....بإسمي   «
تحية  أحييكم  اإلدارية  اللجنة  وأعضاء  الوطني 
اجتماعية ملؤها املحبة الصادقة، أحييكم جميعا 
بالفرع  إخواننا  دعوة  تلبية  على  وأشكركم 
اإلقليمي ملؤسستنا بإقليم مراكش في تنظيم هذا 
بأخوات  ..لنحتفل  بامتياز  االجتماعي  العرس 
.نحتفل  املهني  أنهوا مشوارهم  لنا  وإخوان  لنا 
طيلة  جسام  خدمات  من  قدموه  بما  عرفانا  بهم 
منا  ...فلهم  الوطن  لهذا  املهنية خدمة  مشوارهم 
وبسخاء  عطاء  من  بذلوه  ما  على  الشكر  جزيل 
النبيلة.. رسالة  لرسالتهم  تأديتهم  أثناء  حاتمي 

األنبياء والرسل وهي رسالة التربية والتعليم..
في  قريب  أو  بعيد  من  ساهم  من  لكل  فشكرا 
بامتياز، الشكر  اإلنساني  الحفل  هذا  إنجاح 
للمؤسسة  اإلقليمي  باملكتب  إلخواننا  موصول 
وهو  النشاط  لهذا  الحاضن  الفرع  بمراكش... 
واملتجددة  املتنوعة  خدماته  في  املتميز  الفرع  
باإلقليم  وذويهم  التعليم  ورجال  نساء  لفائدة 
ووطنيا. والشكر ملسؤولي فروع املؤسسة الذين 
للحضور  الدعوة  ولبوا  السفر  عناء  تجسموا 

واملشاركة في فعاليات هذا الحفل البهيج ».
و باملناسبة أيضا ألقيت كلمات لكل من : مدير 
رئيس  التكوين  و  للتربية  الجهوية  األكاديمية 
االجتماعية  األعمال  ملؤسسة  الجهوي  املجلس 
املجلس  رئيس  ملراكش  اإلقليمي  واملدير  للتعليم 

اإلقليمي للمؤسسة و ممثل املحتفى بهم .
الفعاليات  بعض  تكريم  الحفل  عرف  وقد 

التربوية و 
االجتماعية. واعترافا بالجميل، سلم املنظمون 
للمكرمني شواهد تقديرية وتذكارات رمزية توثق 
شهادات  توزيع  على  عالوة  األبرز.  الحدث  هذا 
الشكر على الشركاء وأعضاء اللجنة التنظيمية. 
العمرة  قرعة  اجراء  البهيج  الحفل  هذا  ميز  وما 

لشخصني.

 المهدي قنديل
– االستشرافية  الرؤية  عن  الحديث  أن  غرو  ال 

للمنظومة التربوية بالمغرب، يمنحنا  المستقبلية- 
أبرزها  كثيرة،  قضايا  لمناقشة  كبيرة  مساحة 
للقطاع   التوزيعية  الغايات  لنقل  الوسائط  تداخل 
التعليمي  من التعليم المنتج؛ والمسهم اقتصاديا، 
إلى إنتاج التعليم )إنتاجية التعليم(. هذا التحول 
المؤسسات  ألرب��اب  رئيسا  خطابا  يعد  ظل  ال��ذي 
بعرف  مغلفة  أيديولوجيا  ويضمر  الخصوصية، 
تقليدي، فحواه أن تكثيف الساعات ينعكس إيجابا 
على إكساب المتعلمين مهارات التحليل والتركيب، 
الوسائط  تقدم  يواكب  ال  المعطى  هذا  أن  والحال 
الحديثة médiations modernes، والتي تسهم 
تعليم  فكرة  لتبني  وداعمة  سهلة  م��وارد  بناء  في 

سوسيواقتصادي.
ال شك أن فكرة االرتباط بالمؤسسات الخصوصية 
تظل محفوفة بالمغالطات ما دام مفهوم النقل الذي 
المؤسسات،  لهذه  اإلشهارية  الخطابات  اجتاح 
والخطابات الصورية والحجاجية أيضا، إذ يسعى 
القائمون عليها إلى انتقاء ملفوظات أضحت تمثل 
حقال خطابيا ممنهجا على مستوى الملفوظ، من قبيل: 
)الجودة/ نسبة النجاح/ أساتذة ذوو الخبرات/ النقط 
الحسنة/ شهادات االعتراف باإلجابات الصحيحة...(. 
عالوة على أن الوسيط médiateur  يبقى استعماله 
قويا في حجيته أثناء ممارسة السلطة الرمزية بتعبير 
ريجيس دوبريه على متداول الفكرة )الرسالة(، وهذا 
الوسيط ينفتح على توظيف وسائل نقل شكلية، أو 
تسخير فكرة، على سبيل التمثيل: )ال تقبل المؤسسة 
إال زبدة المدينة...(. إضافة إلى استعمال خطابات 
إشهارية يقودها أولياء األمور داخل أوساطهم لتلميع 
يتلفظها  التي  الفرنسية   جمل  خالل  من  الصورة 

أبناؤهم.
الفرنسي  المفكر  حسب  النقل  مفهوم  يعتبر 
ما يمكن  أو  الميديولوجيا،  ريجس دوبريه أساس 
تقريب استعماله بعلم الوساطة، فهو يعبر عن البعد 
السياسي للفضاء؛ إذ تمارس السلطة على األراضي 
التي تحددها وتبنيها، والبعد السياسي للزمن؛ إذ 
يسرع المتحكم في إخفاء مقصدية الكالم، كي ال يفهم 

في سياقاته الزمكانية.
إن التركيز على النقل التأثيري داخل المؤسسات 
الخاصة ينطوي على مخاطر نسيان مسألة المعنى 
ومسألة الوساطة médiation ، في مسألة أخرى 
وهي الفصل بين الرسالة )إقناع المستهلك –والي 
وتداوليتها  المؤسسة(،  بمنتوج  التلميذ-  أم��ر 
المؤسسة  بأن  واإليمان  التلميذ  أمر  )اقتناع والي 
هذه  العمومية(.  نظيرتها  عكس  تنتج  الخاصة 
الكذبة تتحقق –حسب دوبريه- داخل فعل التواصل 
من خالل مفهوم النقل، وكذلك تجريده من وظيفته 
التواصلية، إلى وظيفته الميديولوجية، إذ تسمى هذه 
اللحظة بلحظة السياسة. وهو ما يتيح قراءة رسائل 
األولى تسويقية  أرباب المؤسسات على مرحلتين: 
مصرح بها، والثانية مؤدلجة تم إضفاء عليها الطابع 

السياسي المؤسسي.
ال شك أن تداول الرسائل المحفوفة بالمرجعيات 
توسيع  وراء  واللهث  الربح  قوامها  التي  المادية 
يظل  العام  القطاع  في  المماثل  التربوي  النشاط 
هذا  ألن  وسيط،  وجود  عدم  ظل  في  الفهم  حبيس 
مستوعبا  يغطي  تشييئي  بتجريد  أشبه  األخير 
 .)cours de médiologie, p14( تجريبيا معينا

ويمكن في هذا السياق إدخال فضاء المؤسسة وأطرها 
وكذلك  فيه،  الكائنة  الجغرافي  ومحيطها  التربوية 
عبر  التواصلية  والمواقع  األمور،  أولياء  شهادات 

شابكة األنترنيت...
إقامة  هي  الميديولوجية  الوسائط  وظائف  إن 
العالقات بين منتوج المؤسسات الخاصة وقبولها 
من لدن المستهلكين عبر مفهوم النقل، ثم تجديد بين 
ما يتغير باستمرار وما يبقى عبر الزمن، وضرورة 
استحضار التمييز النظامي للواقع ومقولة الزمن، 
بشرط أن يتضح كيف أمكن للحدود أن تختفي بين 
هذه الوسائط جميعها ؟. لكن، هناك أمور تجري وراء 
اإلجابة عن هذا السؤال، كما لو أن هناك لعبة ذات 
المؤسسة  بين  اللعبة  هذه  يساوي صفر،  مجموع 
المقننة للتعليم التجاري، وبين المؤسسات المنفذة 

له.
إن المسائل األميرية المرتبطة بنظام ِمْلِكية بيع 
مهما  ما،  حد  إلى  ضيق  بعد  لها  المعرفية  المادة 
هذا  يرجع  إذ  والتكيف،  الفهم  على  منفتحة  كانت 
الغموض إلى اإلضمار واالختباء وراء الكلفة المادية 
والزمنية التي تخصصها المؤسسة للمتعلمين من 
تكبح  التي  المغرية  التعويضات  ولحجم  جهة، 
أساتذة  من  القطاع  بخبايا  العارفين  أصوات  بها 
ومؤطرين تربويين. لتظل الحاضرتان تنتميان إلى 
المجال الوسائطي نفسه، وكل وسيط يعد تشكيال 
لعقد اجتماعي راسخ، يسهم هو اآلخر في نقل الفكرة 
الجوهرية: من التعليم المنتج إلى إنتاجية التعليم.
يالحظ في العالقة القائمة بين منتج المؤسسات 
الخاصة والمستهلكين غموض التمييز بين البعد 
الحقيقي للفعل السياسي وما سماه دوبريه باإليماءة 
التواصلية، والتي تتعلق أساسا بحقائق التنظيم 
المؤسسي، والبعد الرمزي لإلنتاج، ألن المؤسسة 
ضمنيا ال تفكر في نفسها من حيث الكفاءة، بل تفكر 
كيف تفسر اإلنتاج وتمثله. هذا التمثيل الذي يقوم 
على وسائط مختارة، تقيس البعد الثقافي للمجتمع، 

المتحكم من  البعد األنثروبولوجي. فيصل فيه  أو 
لحظة الثقافة إلى لحظة السياسة.

في السياق نفسه، وقياسا على ما سماه المفكر 
ريجيس دوبريه بالالوعي التقني ألجهزة االتصال، 
العملية  طرفي  بين  التأثير  عالقة  تفسير  فيمكن 
تسعى  حيث  الخاصة،  المؤسسة  غايات  بالوعي 
األخيرة جاهدة إلى إضمار فكرة الشركة الطامحة 
إلى بيع إنتاج ال يفوق أهمية عما يقدم في المؤسسات 
العمومية. بيد أن هذا الشرخ في ترجيح تعليم على 
حساب آخر، أسهمت فيه عوامل كثيرة أبرزها نسبة 
أجور موظفي القطاع العام التي تبلغ حدا متدنيا، 
وهو ما يدفع هؤالء إلى تكثيف ساعات عمل إضافية، 
واإلشادة بالمؤسسات التي تدفع تعويضات أكبر.

الوسائط  على  المادي  الطابع  إضفاء  تم  لقد 
الميديولوجية بين الرسالة وتداولها، مما جرد هذا 
الطابع من منطقه الثقافي إلى منطقه النفعي، ليفتح 
أفقا رحبة ألرباب المؤسسات في إيجاد سبل مختصرة 
للتأثير في الزبائن. هذا التغير سيعتبر موضع تساؤل 
-عندما نتحدث عن الوعي غاية المؤسسة- في تأخر 
المقبلين في فهم الكلمات وعالقتها باألشياء. لذلك، 
ولتحقيق إيماءة تواصلية هادفة –بالرغم من أدلجة 
 la غاياتها- يقترح دوبريه ما سماه بتحليل الثخن
القريب من تحليل  العقالني  المجال  أي   ،tekhne
الوسائط وأشكالها. فال قيمة لتحليل الملفوظات في 
غياب الخطابات والتمثيالت التي تستند لوسائط 
مؤسسية، تخدم استراتيجيات لتمنح لنفسها مكانة 

يعترف بها المستهلكون.
إن الحديث عن المؤسسات والفاعلين في كشف 
مضمرات الوسائط المستعملة من قبل المؤسسات 
تحتمي  لما  نظرا  إليها  الوصول  يصعب  الخاصة 
وفق  وذلك  التأويالت،  مستوى  على  تعدد  من  به 
خلفيات متعددة تشترك في أمر واحد وهو تسويق 
المنتوج وتسليعه، ثم إن هذا الترويج يظل منغمسا 
في المرجعيات البراغماتية المتشعبة، والتي يصعب 

ألدل���ج���ت���ه���ا، وه����ذا القبض عليها 
المعطى ال يمكن فضح المسكوت عنه إال بمواجهة 
واالجتماعي  السياسي،  المستوى  على  نتائجه 
واأليديولوجي أيضا، حتى ال يسمى ذلك موقفا محفوفا 
القائمين على المؤسسات  باأليديولوجيا. ألن فهم 
العرف  يحكمهم  العربي  المستوى  على  وزبائنهم 
التقليدي أكثر من فهمهم لخصوصية النظام المدرسي 
المؤهل. عالوة على المقارنات البعيدة بين نظامين 
أو أنظمة تشهد تباينا ملحوظا في وسائل العرض، 
ثم االنفتاح على الرقمنة، وكذلك تجريد المؤسسات 
من األيديولوجيات المؤسساتية الضاغطة بأفكارها 
أخرى.  حساب  على  ثقافة  تخدم  والتي  الموجهة، 
فتسويغ االختيار على المستوى الوطني ينبني على 
تنزيل مضامين المدرسة الفرنكوفونية، بينما تبقى 
مدارس البعثات منفتحة على مواكبة سير النظام 

العالمي بشقيه، األنجلوسكسوني واألسيوي.
إن النظرة الدونية التي أضحت أعين المختصين 
خلقت  العمومية،  للمدرسة  حادة  سهاما  توجهها 
منزلقا واعوجاجا خطيرا في تدبير شؤون اإلدارات 
من جهة، ثم توجيه األطر التربوية لفقدان الثقة في 
التعليم العمومي بشكل كلي، حيث فسح المجال أمام 
المخططات االقتصادية إلغراق السفينة بقرارات غير 
القطاع  تقنين  التعاقد، وآخرها  أولها نظام  مبررة 
ضمن أهداف الجهوية الموسعة، إذ بدا للعيان أن 
االستشهاد  أصابع  إال  هي  ما  اإلص��الح  شعارات 
فيها  تحتضر  ظرفية  في  الوصية  الوزارة  تحملها 
المؤسسة العمومية، وتساوم فيها المؤسات الخاصة 
الخضوع  في  لهم  مفر  ال  الذين  المواطنين  جيوب 

لوسائط تسليع المنتج الخصوصي.
التحليل  م��ن  مفر  ال  ال��وض��ع،  ه��ذا  سياق  ف��ي 
شفرات  تحمل  التي  الوسائط  لكل  الميديولوجي 
التعليم الخاص، حتى تتضح الرؤية ويرد االعتبار 
للمؤسسات العمومية، وللتفكير في وضع استراتيجية 
واضحة بعيدة عن الحيف والتحيز للمقاوالت على 
هو  التعليم  قطاع  ألن  المجاني،  التعليم  حساب 
من  إنتاجيته  وتبدأ  العكس،  وليس  منتج  قطاع 
توجيه التالميذ المتميزين نحو مؤسسات التكوين 
المهني، لخلق أوراش وفتح مجال لالبتكار، ووضع 
قطيعة مع فكرة إلحاق التالميذ المنقطعين والذين 
يحصلون على معدالت متدنية جدا بهذه المؤسسات.
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جودة المدار�س الخ�صو�صية: كذبة �صدقها 
العقل المغربي وف�صحتها الميديولوجيا

ملحق من إعداد: خديجة مشتري

طلبة اأوكرانيا واأولياء 
اأمورهم يوا�صلون االحتجاج 

راف�صين الحلول الترقيعية

نظم آباء وأولياء الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، أول أمس 
الثالثاء أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، وقفة 
احتجاجية للتنديد بما آل إليه ملف أبنائهم العائدين من أوكرانيا 
من هدر لزمنهم الدراسي معبرين عن رفضهم لتنظيم االمتحان كشرط 
لالدماج بالمنظومة التعليمية المغربية واعتبروا أن هذا الحل ترقيعي 

ال يخدم مصالح أبنائهم.
 ودعا المحتجون إلى فتح حوار بهدف الوصول إلى الحلول التي 
ترضي جميع األطراف وتنصف الطلبة الذين يجدون أنفسهم بعد 
أشهر من رجوعهم من أوكرانيا أمام الباب المسدود دون أي بصيص 
نور ينعش آمالهم وآمال أولياء أمورهم في إنقاذ مستقبلهم الغامض.
 وعبر المحتجون عن استيائهم من القرارات االحادية لوزير التعليم 
العالي التي لم تراع ظروفهم وتصب كلها في اتجاه يعاكس مطالبهم 
باالدماج دون شروط تعجيزية مؤكدين أن الوزارة تتخذ قرارات دون 
أن تطلب رأي الطلبة المعنيين في موضوع يخصهم هم أوال بالدرجة 
االولى مؤكدين ان هناك حلوال عدة يقترحونها لكن ال يجدون االنصات 
المطلوب من الوزارة، فالعديد منهم يفضل أن يواصل دراسته عن بعد 
بأوكرانيا أو بالقطاع الخاص وآخرون يفضلون االدماج بالمغرب 
فيما برغب آخرون في مواصلة الدراسة بالدول المجاورة ألوكرانيا . 
 كما عبر المحتجون عن استغرابهم من إعالن الوزير هذه السنة 
رغم  دراستهم  الذين واصلوا  للطلبة  ظلما  األمر  معتبرين  بيضاء، 
الظروف الصعبة وهم حاليا في فترة امتحانات،كما ينتظر المقبلون 

على التخرج التوصل بشواهدهم من جامعات أوكرانيا.

ميزانية  حجم  درهم  مليار   2,6
وزارة التربية الوطنية لتاأهيل 

الموؤ�ص�صات التعليمية 

رصدت وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة ميزانية 
برسم سنة 2022 بلغت 2,6 مليار درهم لعمليات تأهيل المؤسسات 
التعليمية، وهي الميزانية التي تمت برمجتها حسب ما أفاد الوزير 
المكلف بالقطاع في جلسة األسئلة الشفوية بمجلس النواب، على 
مستوى ميزانيات األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا 
إلى أن المنظومة التربوية عرفت تطورا ملحوظا في أعداد الحجرات 
الدراسية، بزيادة 5732 حجرة عن الموسم الدراسي 2020-2019، 
حيث يبلغ مجموع الحجرات الدراسية حاليا 161 ألفا و169 حجرة.
خاصة  عناية  تولي  وزارته  أن  على  الحكومي  المسؤول  وشدد 
لورش تأهيل المؤسسات التعليمية، خصوصا تلك  القائمة بالمناطق 
النائية والقروية وشبه الحضرية،وفي هذا الصدد كشف أنه تمت 
إعادة تأهيل1452 مؤسسة تعليمية، أغلبها في العالم القروي ! وربط 
1168 مؤسسة بشبكة الماء أو توفير صهاريج الماء الشروب، وربط 
839 مؤسسة بشبكة الكهرباء أو تزويدها بالطاقات الشمسية، وتوفير 
المرافق الصحية ل� 1330 مؤسسة، وتوفير األسوار والسياجات ل 
6467 مؤسسة، وبخصوص الحجرات المشيدة بالبناء المفكك خاصة 
الحجرات التي تحتوي على مادة األميانت السامة أكد أن الوزارة 
تواصل تنفيذ برنامج تعويضها والتخلص من غير المستعمل منها.
وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية بالعالم 
القروي، أكد الوزير أنه تم العمل على تأهيل 1402 مؤسسة تعليمية، 
منها إعادة بناء 1151 حجرة منذ االنطالق الفعلي للبرنامج سنة 
اإللتقائية  إطار  في  ال��وزارة   2017، وهو االشتغال الذي تقوم به 
التامة مع كافة المتدخلين على المستويين الجهوي واإلقليمي في 
إطار هذا البرنامج واتفاقيات الشراكة مع الجهات، يقول المتحدث 

مضيفا في ذات السياق أنه تم 
إدراج تنظيف وصيانة المؤسسات التعليمية ضمن األوراش العامة 
المؤقتة، وذلك في اطار  تنزيل البرنامج الحكومي "أوراش" ، أخذا 
وترتيبها  التعليمية،  المؤسسات  مختلف  حاجيات  االعتبار  بعين 
حسب األولويات، وخلص إلى أنه تم إعطاء االنطالقة لبرنامج تدخل 
استعجالي لتأهيل المؤسسات التعليمية القائمة والداخليات المدرسية 

برسم سنتي 2022 و 2023.

النظرة الدونية التي أضحت 
أعين المختصين توجهها 

سهاما حادة للمدرسة 
العمومية خلقت منزلقا 

واعوجاجا خطيرا في تدبير 
شؤون اإلدارات من جهة، ثم 
توجيه األطر التربوية لفقدان 
الثقة في التعليم العمومي 

بشكل كلي

عزالدين بوركة )*( 
 المواطن اإلستتيقي

 المستقبلي
ليس رهان المدرسة بناء فرد متعلم محدود في الكفايات 
العلمية أو األدبية فحسب، بل إن الدور المنوط بها –باإلضافة 
إلى ما سبق- هو خلق مواطني المستقبل المدركين لشرطهم 
الوجودي واالجتماعي، شرط مرتبط أساسا بالحس اإلستتيقي 
منعطفا  بوصفها  اإلعدادي  التعليم  مرحلة  وتأتي  والفني. 
-الشاب-التلميذ".. محطة هامة   "الطفل  جوهريا في مسار 
مهارات  لتنمية -إلى جانب إدراكه لجسده وذاته ومحيطه- 
محيطه.  مع  والتفاعل  وٱرائه  أفكاره  عن  للتعبير  مختلفة 
وغالبًا ما تكون هذه المرحلة التعليمية والعمرية، هي الفرصة 
األولى للطالب للتفاعل في األماكن العامة )مثل المدرسة(. 
مما يسمح لهم بتطوير روح الفريق والتعاون، ويساهم في 
انخراطهم المجتمعي ويوسع ثقافتهم العامة.  لهذا يلعب الفن 
الدور األساس في هذه العملية، الرتباطه بالجانب الحسي 

)اإلمبريقي( والمهاراتي والتفاعلي.  
أدركت مؤسسة "مجموعة مدارس الشريف اإلدريسي"، هذا 
الدور الفعال للفن في تكوين "المواطن اإلستتيقي" المستقبلي 
النزعة  صاحب  عن  يميزه  والذي  الجمالية"..  "النزعة  ذي 
االختالف  هو   ،Dewey ديوي  جون  يخبرنا  كما  العقلية، 
في تأكيد الجانب الهام من ذلك اإليقاع المستمر الذي يميز 
تفاعل الكائن الحي مع بيئته. وإن كانت المكانة القصوى 
للتجربة عند كل واحد منهما تعد واحدة. لهذا كل مبادرة 
تعليمية تسعى لتنمية الذكاء الفني والحس الجمالي لدى 
إستتيقية"  "خبرة  تطوير  تروم  عملية  هي  الطفل-الطالب، 
لديه، و"الخبرة حين تصبح 'خبرة حقة'، بكل ما تنطوي عليه 
الكلمة من داللة، فإنها تستحيل إلى حيوية من أعلى درجة".

وال يكفي تدريس الفن وتاريخه –فحسب- إلنشاء جيل واع 
بدور الفن في بناء الشخصية والذات واالنخراط في صلب 
المجتمع وامتالك رؤية خالّقة، بل على المدرسة أن تنفتح 
على محيطها الثقافي واالجتماعي وتجعل الطالب -الطفل-
الشاب فاعال في هذه العملية، وهذا ما نلمسه في ما يقوم 
به أطر التدريس واإلدارة في مؤسسة "الشريف اإلدريسي"، 
وعلى رأسهم رئيسها  رضا الضميري،  وذلك إيمانا راسخا 

منهم بدور الفن والثقافة والبيداغوجية التعليمية في بناء 
الفرد الجمالي والمنخرط في إصالح وتنمية مجتمعه، موفرة 
لذلك الموارد المتعددة واللوجيستيكية الالزمة لتفعيل هذا 
االنخراط وهذا البناء الجواني لشخصية الطفل. وعلى إثره 
تم تقديم مجموعة من األعمال الفنية التأويلية التي أنتجها 
الجهوية  األكاديمية  في فضاءات  المستقبل-  الطلبة-فنانو 
يونيو   10 إلى   3 )من  البيضاء،  بالدار  والتكوين  للتربية 

الجاري(.

  فنانون في المدرسة
وألنه لن تكتمل هذه العملية دون وجود فاعلين رئيسيين 
قادرين على األخذ بأيادي هؤالء الطالب، وتوجيههم توجيها 
المؤسسة  هذه  اختارت  دقيقْيِن،  وإستتيقيا  بيداغوجيا 
التعليمة أساتذة -مؤطرين- فنانين لهم بصمات وتوجهات 
فنية  مميزة، في ساحة الفن بالمغرب، مطورين أساليبهم 
عبد الصمد بْوْيسرامن )مندوب المعرض(، معاذ  الخاصة: 
الحسناوي وزينب الورضي. مما يدفعنا إلى الحديث عن دور 
استقطاب المؤسسات التعليمية لفنانين، سواء كانوا مدرسين 
أو زوار، بُغية االنخراط في عملية التوجيه والتدريس، ومن 
أجل منح األطفال -الشباب الحظ في عيش تجربة جمالية 
متفردة. وأيضا، لتمكين جميع الطالب من امتالك -عبر تجربة 

شخصية فنية- سلوٍك جمالي وعيش تجربة إستتيقية أصيلة. 
مما يجعل هذه البادرة تحفيزا للشروع في فعاليات مشابهة، 

من شأنها تحسين جودة التعليم وبناء فرد جمالي.  
في  المدرسة"  في  "فنانين  اصطالح  يقع  الواقع،  وفي 
مستويات ثالثة، أولها كون المدرسين هم فنانون محترفون، 
وثانيا يتمثل في أولئك الفنانين الذين يتم المناداة عليهم من 
قبل المؤسسة لتقديم ورشات وتوجيهات للطالب، وثالثا يتعلق 
لين" و"ُمنتجين"  بالطالب الفنانين أنفسهم، بوصفهم "ُمَؤِوّ
لألعمال الفنية، كما هو الحال في هذا المعرض. وتتجلى 
عملية التأويل من خالل فعل إعادة اإلنتاج ذاك، الذي قاموا به، 
لمجموعة من منجزات فنانين مغاربة وعالميين مكرسين، لكن 
بطرقهم الخاصة، مازجين بين مختلف الممارسات واألساليب 
في صلب "منجزاتهم التأويلية".. إذ نجد أثر مونش ضمن 
تصاوير الشعيبية والحسين طالل، وألوان الوحشيين في 
عوالم فان غوخ، ورموز بلكاهية في انفعاالت باسكيا، وتأويال 
مع  حميدي  لعالمات  وإدراجا  ليختنشتاين،  لمنجز  عفويا 
تكعيبات بيكاسو، واللعب الحر بالوجوه واأللوان واألشكال 
)بينبين، شبعة، مليحي، ماتيس، موني، سيزان...(، وغيرها من 
التأويالت العفوية، تجاوزت 30 عمال فنيا، يمكن أن نصطلح 
عليها بمنجزات بارودية لكن ال تسعى إلى التهكم بقدر ما 
تسعى إلى قراءة تلك المنجزات بطرقة متداخلة، منتجة لوحات 

ال تقلد وال تحاكي بل تؤّول من جديد اآلثار الفنية والعالم، من 
خالل "تجربة إستتيقية" مميزَّة لكل طالب على حدة. حيث إن 
هذه التجربة تعّد مصدر كل فن، ودعامة أساسية لكل عالقة 
بالعالم، بوصفها طريقة للوجود فيه. وكما يرى ديوي فإن 
إلى   Ordinaire العادية  )الخبرة(  التجربة  من  "االنتقال 
اإلستتيقية هو رهان ديمقراطي حقيقي"، ال يمكن أن تقوم 

به سوى المؤسسات التعليمية في تعاملها مع الناشئة.  

 المخيلة وتأويل العالم
تقع الخبرة اإلستتقية l’expérience esthétique، في 
قلب طريق الطفل-الشاب المفتوح على العالم في صفائه التام، 
والسالك إلى بناء الذات وتحصيل دراسي أعلى، مستندا إلى 
المخيلة الخاّلقة، التي يتم تكوينها بيداغوجيا عبر "قراءة 
الكلمات". وفي ظل عالم مشبع  العالم أوال، ومن ثم قراءة 
بالصور والكلمات، فالمعلومات والمعارف متاحة للجميع، 
ملقاة في الطرقات، مما يجعل التفوق مبنيا على امتالك مخيلة 
"فناني  فنيا وتروية عطش  إشباعا  لذلك  واسعة، ونحتاج 
والمجهول،  العالم  الكتشاف  دائما  المتطلعين  المستقبل" 
حيث إننا اليوم في ظل كل هذا االختناق الحاصل، في ضرورة 

قصوى إلى الفن بقدر ما نحتاج إلى األوكسجين.  
انطلق بالتالي، هؤالء الطلبة-الفنانون من مخيلتهم إلعادة 
تأويل العالم من خالل تلك األعمال الفنية التي تفاعلوا معها، 
ألطفال -شباب، "ُيسائل  كأننا أمام أعمال "فنية معاصرة" 
]الفنان فيها[ الفن ويمارسه عبر أسلوبه الخاصة، ومن خالل 
طريقة يمكن بها لكل إنسان أن يعيش حياته".. كما يخبرنا 
Daniel Sibony، عن المنجزات المعاصرة. وألنه لكل شخص 
الخاص:  أسلوبه  فلكل  حياته،  عيش  في  الخاصة  طريقته 
"اإلنسان هو األسلوب"؛ وقد جاءت هذه األعمال الفنية بطرق 
مختلفة ال تتناسخ وال تحكي بعضها بعضا، حرة ومتفردة.

المبادرات  هذه  مثل  إلى  الحاجة  أمس  في  نحن  وكم 
الهادفة  عاتقها،  على  المؤسسة  أخذتها  التي  الجمالية، 
الحدث  المستقبل بوعي جمالي. ولعل هذا  لتكوين أجيال 
يصير دافعا لفعاليات مشابهة تتبناها مؤسسات داعمة للفن 

والثقافة وغيرها .
 يلعب هذا المعرض، في نظرنا، محطة هامة حق الوقوف 
عندها، حيث تقدم لنا تجارب واعدة استطاعت أن تصنع رؤية 
تجاه العالم انطالقا من تأويل أعمال فنية مغربية وعالمية.

)*(شاعر وباحث جمالي 

 تاأويالت عفوية لفناني الم�صتقبل



CMJN

د.ربيع رشيدي )*(  

الحركة الفكرية في مغرب 

القرن السابع عشر

امليالدي  عشر  السابع  القرن  شهد 
باملغرب،  الدول  أهم  من  واحدة  نشأة 
األشراف  بدولة  األمر  ويتعلق 
درعة  من  انطلقوا  الذين  السعديني، 
وسوس بالجنوب، وقادوا حركة دينية 
الغزاة  طرد  هدفها  كان  وسياسية 
من  واإلسبان  البرتغاليني  اإليبيرين 
وإذا  حينذاك،  املحتلة  املغربية  الثغور 
الساللة  لهذه  األوائل  السالطني  كان 
ملشروع  التأسيس  من  تمكنوا  قد 
الدولة من خالل القضاء على اإلمارات 
الوطاسي،  الوجود  وإنهاء  املنافسة 
املرحلة  سالطني  فإن  الثغور،  وتحرير 
شهدت  قد  االزدهار  مرحلة  الثانية: 
أحمد  القوي  السعدي  السلطان  تولية 
الدولة  قوى  الذي  الذهبي  املنصور 
من  وتمكن  وعسكريا،  إداريا  ونظمها 
عبر  الدولة  استقالل  ضمان 
في معركة وادي  انتصاره 

ن  ز ملخا ا

1578 ودعم انتصاره بضمه للسودان 
حكمه  فترة  خالل   ،1591 في  الغربي 
والعلمية  الثقافية  الحركة  نشطت 
نشاطا كبيرا، وفي هذا السياق يشير 

محمد حجي إلى:
أيام  الثقافية  املراكز   «تعدد 
وتكاثر  واألرياف،  املدن  في  السعديني 
أخذت  أن  بعد  والطلبة  العلماء  عدد 
واألمن  تستقر،  الداخلية  األحوال 
وعرضها  البالد  طول  في  ينتشر 
وأسباب العيش تتيسر بسبب تحسن 
تطعمت  وقد  االقتصادي...  الوضع 
بأخرى  الوطنية  العلمية  العناصر 
أندلسية وشرقية فازدادت آفاق املعرفة 
الدرس  في  الراغبني  أمام  اتساعا 

والتحصيل.» 
لقد نشأ إذن أبو سالم العياشي في 
الثقافية والفكرية  النهضة  سياق هذه 
أهم  من  وًأصبح  إيجابا،  بها  وتأثر 
أن  حتى  والفكرية،  الثقافية  رموزها 
عليه  َأضفت  قد  املرحلة  تراجم  كتب 
العلوم و عفيف  قبيل بحر  صفات من 
الدين، وغيرها من الصفات،  التي تبرز 
مجاالت  في  كعبه  وعلو  الرجل  مكانة 
يذكر  وغيرها،  والرحلة  واألدب  الفكر  
محمد  سالم  أبو  أن  حجي  محمد 
الروايات  من  له  اجتمع  قد  العياشي 
واإلجازات العلمية ما لم يجتمع لغيره 

من معاصريه بدوا وحضرا. 

التعليم والفكر التربوي لدى 

أبي سالم العياشي: التعربف 

بأبي سالم العياشي

بن  محمد  بن  اهلل  عبد  سالم  أبو 

إلى  نسبه  العياشي،  يرجع  بكر  أبي 
ويتصل  األمازيغية،  عياش  آل  قبيلة 
أواخر  األدارسة.ولد  بالشرفاء  نسبه 
1628م  سنة)1037هـ(  من  شعبان 
وصادفت والدته ونشأته بداية إشعاع 
أبوه  أسسها  التي  العياشية  الزاوية 
سنة)1044هـ(،  بكر  أبي  بن  محمد 
الناس،  وتربية  العلم  نشر  بغرض 
»اقتفاء  الحافلة  فهرسته  صّدر  ولذلك 
وأوالهم  فقال:»أولهم  بترجمته،  األثر« 
فسيح  اهلل  أسكنه  والدي  بالتقديم 
رباني  برحمته،  وإياه  وتغمدنا  جنته، 
بنفائس  اني  وغَذّ تربيتي،  فأحسن 
عليه  قرأت  تغذيتي،  فأحسن  علومه 
وتوفي  مّرة«،  ما  غير  العظيم  القرآن 
توسيع  في  فرغب  سنة)1067هـ،  
مداركه ومعرفته، فرحل سنة)1053هـ( 
درعة،  بمنطقة  الناصرية  الزاوية  إلى 
بن  محمد  الشيخ  مجالس  وحضر 
في  الدرعي)ت1085هـ(،  ناصر 
والحديث  والنحو  والتفسير  الفقه 
 ، فاس  إلى  انتقل  ثم  والتصوف، 
الشيخ  أمثال  أعالمها  عن  فأخذ 
العارف أبي محمد عبد القادر بن علي 
الجماعة  وشيخ  الفاسي)ت1091هـ(، 
بن  أحمد  العباس  أبي  املدّرس  الفقيه 
والعالمة  ار)ت1071هـ(،  األَبّ موسى 
ميارة  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبي 
ليفي  حسب   . الفاسي)ت1072هـ. 
قضى  قد  العياشي  فإن  بوفينسال 
بني  متنقال  عمره  من  أخرى  سنوات 
املغرب ومصر ومكة والقدس، وهو ما 

مكنه من أخذ العلم عن املشارقة 
1679م  سنة  العياشي  توفي 
بسبب مرض الطاعون. وتعتبر رحلته 
الشريعة  في  موسوعة  املوائد  ماء 
رحلة  كونها  جانب  إلى  والتصوف 
أهمية  لها  رحلة  وهي  لعصره،  تؤرخ 
لدن  من  باالهتمام  تحظى  خاصة، 
بها  املغاربة  اهتمام  من  أكثر  األجانب 

حسب بروفينسال.

مالمح من الفكر التربوي ألبي 

سالم العياشي

غالبا ما هيمنت العلوم الدينية على 
منذ  األقصى  باملغرب  التعليم  فلسفة 
األدارسة، بحيث حظيت علوم الشريعة 
والنحو  واللغة  والحديث،  الفقه  مثل 
القرن  املرحلة، وخالل  تلك  على برامج 
الخامس عشر أصبحت علوم الحقيقة 
وقد  بقوة،  نفسها  تفرض  كالتصوف 
تميزت  ما  البروز   ذلك  في  ساهم 

الزوايا  أدوار  تزايد  من  املرحلة  به 
الدور  من  نابعة  أهمية  من  والرباطات 
الذي اضطلع به املتصوفة في مجابهة 
للسواحل  البرتغالي واإلسباني  الغزو 

املغربية خالل تلك الفترة.
مهما يكن سينصب تحليلنا في هذا 
املحور على تبيان إسهام املترجم له في 
في  ألفه  ما  خالل  من  التربوي  املجال 
مجاالت مختلفة، تعكس من جهة تأثره 
الثقافية وما أخذه عن علماء  بالحركة 
وإن  تعكس  كما  ومغاربة،  مشارقة 
بشكل ضمني طبيعة املجاالت التربوية 
في  خاص  اهتمام  للعياشي  كان  التي 

التأليف فيها.
ال شك أن العياشي املربي واملدرس 
قد تأثر إلى حد كبير بطبيعة التكوين 
صباه  منذ  تلقاه  الذي  التربوي 
صقل  الذي  هو  التكوين  هذا  وشبابه، 
والتعليم،  للتربية  وتصوراته  مداركه 
يجرنا الحديث هنا إلى التذكير بمسار 
املعلوم  فمن  وطالب،  كتلميد  الرجل 
قد  والطالب  التلميذ  العياشي  أن 
الشيوخ  من  مجموعة  عن  العلم  أخد 
األولي  تعليمه  بدأ  حيث  املعتمدين، 
على والده، حيث يشير في فهرسه في 
إلى:«   رباني  لوالده  ترجمته  سياق 
بنفائس  وغداني  تربيتي،  فأحسن 
بذلك  وهو  تغديتي. »   فأحسن  علومه 
يشير إلى ما تلقاه من والده من تربية 
القرأن  بحفظ  ترتبط  أولية  دينية 

وبعض األذكار الصوفية الشاذلية.
على  الطالب  العياشي  تتلمذ  كما 
يد عدد آخر من شيوخ املرحلة ومنهم 
عبدالقادر بن علي الفاسي الذي يعتبر 
أحد أعالم التربية وقتئذ، وقد أخذ عنه 
والتصوف،  الفقه  وأصول  اللغة  علوم 
أحمد  العباس  أبي  عن  العلم  أخذ  كما 
املالكي،  املذهب  مبادئ  خاصة  اآلبار 
ميارة  أحمد  بن  محمد  دروس  وحضر 
نفيسة  وتذكر  أجازه.  األخير  هذا 
في  استفاد  قد  سالم  أبا  أن  الذهبي 
تعليمه أيضا من عدد كبير من شيوخ 
العاصمة العلمية فاس، ومنهم القاضي 
قاسم  بن  ومحمد  سودة،  بن  محمد 
بن  وأحمد  الرتبي،  وميمون  الدادسي 
جالل، وأحمد بن علي الزرهوني ، وعبد 

السالم بن ناصر ، وحمدون املزوار.
صقل  قد  العياشي  أن  املعلوم  من 
باملغرب،  تعليميه  جانب  إلى  مداركه 
اغتنم  حيث  الشرق   نحو  برحالته 
من  عدد  يد  على  وتتلمذ  الفرصة 
الشيخ  منهم  نذكر  هناك  الشيوخ 
وعلي  بالحرمني،  الثغالبي   عيسى 
علم  عنه  أخذ  الذي  اليمني  الديبع 

اجتهاده  على  يدل  ومما  القراءات، 
ختم  الذي  الوحيد  الطالب  كونه  هو 
تجويد  في  الجورية  املقدمة  عليه 
أبي  شيوخ  تعدد  أن  شك  ال  القرآن. 
سالم العياشي من املغاربة واملشارقة 
أثر  قد  املرحلة  تلك  خالل  وشهرتهم 
نبوغه وتميزه، وهيأه  في  بليغا  أثرا 
الصيت  وذائع  مقتدرا  مدرسا  ليكون 

في زمانه.
حصوله  بعد  العياشي  تصدر 
املغاربة  شيوخه  من  إجازات  على 
الشريعة  علوم  في  واملشارقة 
هذا  وفي  للتدريس،  والحقيقة، 

أن  الذهبي  نفيسة  تذكر  الصدد 
العياشي املدرس قد عمل مدرسا 

الزوايا  مختلف  وفي  زاويته  في 
واملراكز التعليمية التي قصدها، ومما 
يدل على علو كعبه كمدرس حسب ذات 
والحاضرين  الطلبة  كثرة  الباحثة هو 
للقراءة في الزاوية حيث شغل منصب 
العياشي  عن  عرف  كما  التدريس، 
املدرس عناية الكبيرة بمجالس الدرس 
يحث  كان  غيابه  فأثناء  زاويته  في 
تعمير  على  الزاوية  على  القائمني 
ومواصلة  الطلبة  وخدمة  املسجد 
الدائم.  والحضور  التعليمي  النشاط 
وتضيف أن العياشي املدرس قد عرف 
درس  فقد  املواد،  من  لعدد  بتدريسه 
الفقه  في  خليل«  »مختصر  باملدينة 
املالكي. وتشير نفيسة الذهبي إلى أن 
العياشي وإن كان يقبل على كل العلوم 
لم  الفعلية  مشاركته  فإن  واملعارف، 
كان  التي  واملواد  النقلية  العلوم  تتعد 

يتقنها. 
العياشي  يكن  لم  تدريسه  في 
على  دأب  كما  البسيط  بالنقل  يكتفي 
كان  بل  املدرسني،  من  معاصروه  ذلك 
يعمد إلى إعمال النهج النقدي وتبيان 
حول  األسئلة  بطرح  اهتمامه  في  ذلك 
املالحظات  وإبداء  املثارة  القضايا 
بلد،  لكل  الثقافية  اإلمكانات  ورصد 
مؤلفاته  يبدو من خالل  ما  إلى جانب 
التي ارتكز في تأليفها على هذا املنهج 

النقدي.
يضاف إلى هذا التصور النقدي في 
العياشي  سالم  أبي  اهتمام  التربية 
في  يتناولها  التي  األحداث  بوضع 
تشير  وهنا  التاريخي،  سياقها 
تحليه  إلى  الذهبي  نفيسة  األستاذة 
بحاسة تاريخية تتضح بشكل جلي في 
تعاملة مع الزمن التاريخي  وارتكازه 

في السرد على املصادر والوثائق.

خاتمة:

حاولنا في هذه الورقة تحديد بعض 
سالم  ألبي  التعليمية  الحياة  معالم 
خالل  من  يبدو  كما  وهو  العياشي، 
أعالم  أبرز  بني  من  ألف  وما  كتب  ما 
القرن السابع عشر، وهو كذلك صورة 
هذه  خالل  املغربي  النبوغ  عن  معبرة 
يومنا  إلى  ألف  ما  يبقى  لكن  املرحلة، 
هذا حول هذه الشخصية قليل وال يفي 
الغرض إلبراز مكانة الرجل وعلو كعبه 
الحقيقة  ومجال  الشريعة  مجاالت  في 
اإلشارة  املهم  من  ويبقى  والتصوف. 
وشبكات  الرجل  سيرة  تتبع  أن  إلى 
قد  وغربا  شرقا  ورحالته  إجازاته 
أسعفنا إلى حد ما في اكتشاف بعض 
والتعلمية  التربوية  للعملية  تصوراته 
في  عناصرها  اختصار  يمكننا  والتي 
في  ميزه  الذي  النقدي  الحس  إعمال 
وتحليه  عصره  أحداث  مع  التعامل 
بالحس التاريخي من خالله ربطه بني 

الحدث وأبعاده الزمكانية، وتعدد 
مصادر املعرفة، ودور الرحلة في صقل 
واالبتعاد  واكتماله،  ونضجها  املعرفة 
دون  معرفية  مجاالت  في  الخوض  عن 
التسلح بالزاد املعرفي، إضف إلى ذلك 
على  وعمله  الزاوية  بطلبة  اهتمامه 
إغناء الخزانة، كلها مؤشرات تقدم لنا 
للعياشي  التربوي  التصور  عن  فكرة 
املدرس والناقد. وهي تصورات ينبغى 
العمل على إلقاء الضوء عليها من خالل 
تعميق البحث في مؤلفاته وكتبه، عل 
لتاريخانية  التأسيس  في  يسهم  ذلك 
الفكر التربوي املغربي، وينير الطريق 
أمام الباحثني في املجال إلدماجها في 
البرامج اإلصالحية للمدرسة املغربية.
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ُأطلقت  الذي  العاملي«  األمن  »منتدى  السنوي  املؤتمر  دبي  في  مؤخرًا  اخُتتم 
فعالياته مؤخرًا بالشرق األوسط وتحديدًا بمدينة دبي باألمارات العربية املتحدة.
من  العديد  برعاية  أقيمت  عدة  عمل  ورش  العام  هذا  احتفالية  شهدت  وقد 
الشركات العاملة في مجال األمن السيبراني وتكنولوجيا أمن املعلومات وحضورًا 
مكثفًا ملمثلي الحكومات وكذا الشركات الدوليه الكبرى وكبار الشخصيات املؤثرة 
بمجال تكنولوچيا املعلومات باألضافه للسفراء والدبلوماسيني.وقد كّرم املنتدى 
خالل األحتفال مجموعة من الشخصيات املبدعة التي تعمل على إثراء مجال األمن 

السيبراني . 
وحاز املهندس محمد سعيد جائزة املنتدى العاملية عن فئة »التميز في مجال 
األمن السيبراني وتكنولوجيا املعلومات لعام 2022« وذلك تقديرًا لتفوقه وإبداعه 

املتواصل في مجال أمن املعلومات والتحول الرقمي للحكومات.
األمن  مجال  في  للفئات  تمنح  التي  األوسمة  أرفع  من  التكريم  هذا  ويعد 
السيبراني وتكنولوچيا املعلومات في العالم، والتي تهدف إلى تقدير مساهمات 

الشخصيات املؤثره عامليًا وتثمني الجهود التي تبذلها في هذا املجال. ..
التكريم  بهذا  عن سعادته  الجائزة  تسلمه  فور  محمد سعيد  املهندس  وأعرب 
العاملي وفخره باستالم هذه الجائزة واعتبرها وسامًا رفيعًا سيحمله بكل فخر 

ومسؤولية لبذل املزيد من الجهد مستقباًل .

الفكر التربوي عند اأبي �شالم العيا�شي

تأثر العياشي المربي 
والمدرس إلى حد 

كبير بطبيعة التكوين 
التربوي الذي تلقاه 
منذ صباه وشبابه، 

هذا التكوين هو الذي 
صقل مداركه وتصوراته 

للتربية والتعليم

 ال شك أن تعدد شيوخ 
أبي سالم العياشي 

من المغاربة والمشارقة 
وشهرتهم خالل تلك 

المرحلة قد أثر أثرا بليغا 
في نبوغه وتميزه، وهيأه 

ليكون مدرسا مقتدرا 
وذائع الصيت في زمانه.

مراك�ش ...حفل تكرميي على �شرف متقاعدات ومتقاعدي
 هيئة الرتبية والتكوين بر�شم �شنة 2020

يحاول هذا المقال تسليط الضوء على الفكر التربوي ألبي سالم العياشي، وهو من الشخصيات التاريخية التي كان لها إسهام كبير 
في إشعاع الثقافة والفكر المغربيين خالل القرن السابع عشر، وساهم إلى جانب ثلة من العلماء في بروز حركة فكرية وثقافية 
نشيطة خالل تلك الفترة التاريخية التي عرفت منعطفات سياسية حاسمة، باعتبارها مرحلة انتقال سياسي من دولة األشراف السعديين 
إلى الدولة العلوية.
سينصب تحليلنا في هذه المقالة على رصد دينامية الحركة الثقافية بمغرب القرن السابع عشر، ثم سنركز  في المحور الثاني 
على مالمح الفكر التربوي عند أبي سالم العياشي، وهو مبحث له أهميته الخاصة بالنظر لما لدراسة تاريخ الفكر التربوي في التأسيس 
لتاريخانية التربية وما يتعلق بها من أهمية وراهنية في الزمن الراهن، والذي يشهد سعيا حثيثا من أجل التأسيس لنموذج تربوي مغربي، 
منفتح على مستجدات التربية العصرية من جهة، دون التخلي عن عناصر األصالة التي يمكن التأسيس لها من خالل تعميق البحث 
في الفكر التربوي والبيداغوجي ألعالم مغاربة نبغوا في مجاالت مختلفة، وكان له تصورات ورؤى حول ماهية التعليم ومقوماته 
ومخرجاته، على شاكلة أبي سالم العياشي.

 املهند�ش  حممد �شعيد يفوز 
بجائزة التميز يف  الأمن 

ال�شيرباين  بدبي
 عبد الجليل بتريش

في إطار النهوض واالرتقاء بالعمل االجتماعي 
لصالح موظفي قطاع التعليم أو أسرهم وتجسيدا 
األعمال  مؤسسة  نظمت  االعتراف،  لثقافة 
يوم  مساء  مراكش،  فرع  للتعليم  االجتماعية 
األحد 26 يونيو 2022 بإقامة املدرس الداوديات 
ورجال  نساء  على شرف  تكريميا  مراكش، حفال 
 2020 التقاعد برسم سنة  املحالني على  التعليم 

املنخرطني باملؤسسة.
بعد قراءة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد 
ملسافري  العزيز  عبد  ألقى  الوطني،  النشيد 
الكاتب العام ملؤسسة األعمال االجتماعية للتعليم 

فرع مراكش كلمة باملناسبة نورد منها :
هي  بل  عابرة،  تكريم  لحظة  ليست  ...إنها   «
تجديد الصلة مع أطر تربوية خدمت هذا البلد ملدة 
من الزمان وتخرجت على يدها أجيال واستفادت 
لحظة  فهي  لذا  وتأطيرها أجيال،  تكوينها  من 

لالعتراف بالجميل والجزاء باإلحسان.
عندما ندعو إلى حفل تكريم أساتذتنا وزمالئنا 
من  النابعة  األصيلة،  لقيمنا  أوفياء  نكون  فإننا 
اهلل  حفظها  التي  الحنيف  ديننا  نصوص 
التحريف والتغيير، ذلك  تعالى من كل محاوالت 
الكريم،  القرآن  هو  التكريم  فعل  في  األصل  أن 
جعله  حني  لإلنسان  اهلل  تكريم  على  نص  الذي 
إني  للمالئكة  ربك  قال  خليفة » وإذ  األرض  على 
جاعل في األرض خليفة » ، وحني علمه األسماء 
أسجد  وحني  كلها » ،  األسماء  آدم  كلها » وعلم 
آلدم  اسجدوا  للمالئكة  قلنا  املالئكة » وإذ  له 
وفضله  والبحر،  البر  منحه  وحني  فسجدوا »، 
آدم  بني  كرمنا  خلقه » ولقد  من  كثير  على 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 

وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال«.
تحمل  هذه  التكريم  لحظة  أن  جرم  وال 
يدركها  كثيرة، وإملاعات بارعة،  مغازي 

أيا  حسن،  بقبول  املنصف  الحصيف، ويتقبلها 
كان املضمار الذي يعمل فيه ذلك املرء، ولعل في 
مقدمة تلك املغازي إغراء أولي العمل والفضل من 
واداريني ومفتشني  مدرسني  وأستاذات  أساتذة 
بمتابعة ما سنوه ألنفسهم من طرائق، وما درجوا 
عليه من مواصلة املثابرة وتحمل املشاق واملحن 
تربية  من  ألجله  نفوسهم  نذروا  ما  سبيل  في 
تكرم  فالتربية والتعليم  الوطن،  أبناء  وتعليم 

اليوم برجالها ونسائها » .
بهم  للمحتفى  » أتمنى  املتحدث:  وأضاف 
والنجاح  التألق  عنوانها  هادئة  حياة  وبهن 
فنصحوا  يوما  حفزونا  الذين  جميع  إلى  وكذا 
وأحسنوا النصح. إلى جميع الذين جعلوا خدمة 
هؤالء  األسمى. إلى  هدفهم  التربية  عبر  الوطن 
املهني  الواجب  تقديس  في  االستمرار  أن  أؤكد 

االنتصار  قضية، وأن  الوطن  خدمة  قضية، وأن 
ألبناء وبنات الشعب املغربي الوفي ولحقهم في 

تعليم عمومي جيد قضية...
في  ومعنا  لوجودكم بيننا  غامرة  سعادتي 
مؤسسة  مؤسستكم  مؤسستنا  مرافق  من  مرفق 
األعمال االجتماعية للتعليم وفي فرعها اإلقليمي 
الفروع  ملكاتب  شكري  أكرر  إذ  بمراكش، وإني 
املكتب  ألعضاء  وكذا  والجهوية  اإلقليمية 
الوطني ولكل الضيوف واملدعوين على الحضور 
واملشاركة، أتوجه إلى املحتفى بهم وبهن بأصدق 
التهاني والتمنيات، سائال اهلل العلي القدير أن 
عليهم  يمن  وألصدقائهم، وأن  ألسرهم  يحفظهم 
بالصحة وطول العمر ورغد العيش، إنه من وراء 

القصد وباإلجابة جدير«.
عبد  الكلمة  تناول  السياق،  ذات  في   و 

ملؤسسة  الوطني  العام  الكاتب  املامون  الحق 
 : فيها  جاء  مما  و  للتعليم  االجتماعية  االعمال 
املكتب  أعضاء  إخواني  عن  ونيابة  ....بإسمي   «
تحية  أحييكم  اإلدارية  اللجنة  وأعضاء  الوطني 
اجتماعية ملؤها املحبة الصادقة، أحييكم جميعا 
بالفرع  إخواننا  دعوة  تلبية  على  وأشكركم 
اإلقليمي ملؤسستنا بإقليم مراكش في تنظيم هذا 
بأخوات  ..لنحتفل  بامتياز  االجتماعي  العرس 
.نحتفل  املهني  أنهوا مشوارهم  لنا  وإخوان  لنا 
طيلة  جسام  خدمات  من  قدموه  بما  عرفانا  بهم 
منا  ...فلهم  الوطن  لهذا  املهنية خدمة  مشوارهم 
وبسخاء  عطاء  من  بذلوه  ما  على  الشكر  جزيل 
النبيلة.. رسالة  لرسالتهم  تأديتهم  أثناء  حاتمي 

األنبياء والرسل وهي رسالة التربية والتعليم..
في  قريب  أو  بعيد  من  ساهم  من  لكل  فشكرا 
بامتياز، الشكر  اإلنساني  الحفل  هذا  إنجاح 
للمؤسسة  اإلقليمي  باملكتب  إلخواننا  موصول 
وهو  النشاط  لهذا  الحاضن  الفرع  بمراكش... 
واملتجددة  املتنوعة  خدماته  في  املتميز  الفرع  
باإلقليم  وذويهم  التعليم  ورجال  نساء  لفائدة 
ووطنيا. والشكر ملسؤولي فروع املؤسسة الذين 
للحضور  الدعوة  ولبوا  السفر  عناء  تجسموا 

واملشاركة في فعاليات هذا الحفل البهيج ».
و باملناسبة أيضا ألقيت كلمات لكل من : مدير 
رئيس  التكوين  و  للتربية  الجهوية  األكاديمية 
االجتماعية  األعمال  ملؤسسة  الجهوي  املجلس 
املجلس  رئيس  ملراكش  اإلقليمي  واملدير  للتعليم 

اإلقليمي للمؤسسة و ممثل املحتفى بهم .
الفعاليات  بعض  تكريم  الحفل  عرف  وقد 

التربوية و 
االجتماعية. واعترافا بالجميل، سلم املنظمون 
للمكرمني شواهد تقديرية وتذكارات رمزية توثق 
شهادات  توزيع  على  عالوة  األبرز.  الحدث  هذا 
الشكر على الشركاء وأعضاء اللجنة التنظيمية. 
العمرة  قرعة  اجراء  البهيج  الحفل  هذا  ميز  وما 

لشخصني.

 المهدي قنديل
– االستشرافية  الرؤية  عن  الحديث  أن  غرو  ال 
للمنظومة التربوية بالمغرب، يمنحنا  المستقبلية- 
أبرزها  كثيرة،  قضايا  لمناقشة  كبيرة  مساحة 
للقطاع   التوزيعية  الغايات  لنقل  الوسائط  تداخل 
التعليمي  من التعليم المنتج؛ والمسهم اقتصاديا، 
إلى إنتاج التعليم )إنتاجية التعليم(. هذا التحول 
المؤسسات  ألرب��اب  رئيسا  خطابا  يعد  ظل  ال��ذي 
بعرف  مغلفة  أيديولوجيا  ويضمر  الخصوصية، 
تقليدي، فحواه أن تكثيف الساعات ينعكس إيجابا 
على إكساب المتعلمين مهارات التحليل والتركيب، 
الوسائط  تقدم  يواكب  ال  المعطى  هذا  أن  والحال 
الحديثة médiations modernes، والتي تسهم 
تعليم  فكرة  لتبني  وداعمة  سهلة  م��وارد  بناء  في 

سوسيواقتصادي.
ال شك أن فكرة االرتباط بالمؤسسات الخصوصية 
تظل محفوفة بالمغالطات ما دام مفهوم النقل الذي 
المؤسسات،  لهذه  اإلشهارية  الخطابات  اجتاح 
والخطابات الصورية والحجاجية أيضا، إذ يسعى 
القائمون عليها إلى انتقاء ملفوظات أضحت تمثل 
حقال خطابيا ممنهجا على مستوى الملفوظ، من قبيل: 
)الجودة/ نسبة النجاح/ أساتذة ذوو الخبرات/ النقط 
الحسنة/ شهادات االعتراف باإلجابات الصحيحة...(. 
عالوة على أن الوسيط médiateur  يبقى استعماله 
قويا في حجيته أثناء ممارسة السلطة الرمزية بتعبير 
ريجيس دوبريه على متداول الفكرة )الرسالة(، وهذا 
الوسيط ينفتح على توظيف وسائل نقل شكلية، أو 
تسخير فكرة، على سبيل التمثيل: )ال تقبل المؤسسة 
إال زبدة المدينة...(. إضافة إلى استعمال خطابات 
إشهارية يقودها أولياء األمور داخل أوساطهم لتلميع 
يتلفظها  التي  الفرنسية   جمل  خالل  من  الصورة 

أبناؤهم.
الفرنسي  المفكر  حسب  النقل  مفهوم  يعتبر 
ما يمكن  أو  الميديولوجيا،  ريجس دوبريه أساس 
تقريب استعماله بعلم الوساطة، فهو يعبر عن البعد 
السياسي للفضاء؛ إذ تمارس السلطة على األراضي 
التي تحددها وتبنيها، والبعد السياسي للزمن؛ إذ 
يسرع المتحكم في إخفاء مقصدية الكالم، كي ال يفهم 

في سياقاته الزمكانية.
إن التركيز على النقل التأثيري داخل المؤسسات 
الخاصة ينطوي على مخاطر نسيان مسألة المعنى 
ومسألة الوساطة médiation ، في مسألة أخرى 
وهي الفصل بين الرسالة )إقناع المستهلك –والي 
وتداوليتها  المؤسسة(،  بمنتوج  التلميذ-  أم��ر 
المؤسسة  بأن  واإليمان  التلميذ  أمر  )اقتناع والي 
هذه  العمومية(.  نظيرتها  عكس  تنتج  الخاصة 
الكذبة تتحقق –حسب دوبريه- داخل فعل التواصل 
من خالل مفهوم النقل، وكذلك تجريده من وظيفته 
التواصلية، إلى وظيفته الميديولوجية، إذ تسمى هذه 
اللحظة بلحظة السياسة. وهو ما يتيح قراءة رسائل 
األولى تسويقية  أرباب المؤسسات على مرحلتين: 
مصرح بها، والثانية مؤدلجة تم إضفاء عليها الطابع 

السياسي المؤسسي.
ال شك أن تداول الرسائل المحفوفة بالمرجعيات 
توسيع  وراء  واللهث  الربح  قوامها  التي  المادية 
يظل  العام  القطاع  في  المماثل  التربوي  النشاط 
هذا  ألن  وسيط،  وجود  عدم  ظل  في  الفهم  حبيس 
مستوعبا  يغطي  تشييئي  بتجريد  أشبه  األخير 
 .)cours de médiologie, p14( تجريبيا معينا

ويمكن في هذا السياق إدخال فضاء المؤسسة وأطرها 
وكذلك  فيه،  الكائنة  الجغرافي  ومحيطها  التربوية 
عبر  التواصلية  والمواقع  األمور،  أولياء  شهادات 

شابكة األنترنيت...
إقامة  هي  الميديولوجية  الوسائط  وظائف  إن 
العالقات بين منتوج المؤسسات الخاصة وقبولها 
من لدن المستهلكين عبر مفهوم النقل، ثم تجديد بين 
ما يتغير باستمرار وما يبقى عبر الزمن، وضرورة 
استحضار التمييز النظامي للواقع ومقولة الزمن، 
بشرط أن يتضح كيف أمكن للحدود أن تختفي بين 
هذه الوسائط جميعها ؟. لكن، هناك أمور تجري وراء 
اإلجابة عن هذا السؤال، كما لو أن هناك لعبة ذات 
المؤسسة  بين  اللعبة  هذه  يساوي صفر،  مجموع 
المقننة للتعليم التجاري، وبين المؤسسات المنفذة 

له.
إن المسائل األميرية المرتبطة بنظام ِمْلِكية بيع 
مهما  ما،  حد  إلى  ضيق  بعد  لها  المعرفية  المادة 
هذا  يرجع  إذ  والتكيف،  الفهم  على  منفتحة  كانت 
الغموض إلى اإلضمار واالختباء وراء الكلفة المادية 
والزمنية التي تخصصها المؤسسة للمتعلمين من 
تكبح  التي  المغرية  التعويضات  ولحجم  جهة، 
أساتذة  من  القطاع  بخبايا  العارفين  أصوات  بها 
ومؤطرين تربويين. لتظل الحاضرتان تنتميان إلى 
المجال الوسائطي نفسه، وكل وسيط يعد تشكيال 
لعقد اجتماعي راسخ، يسهم هو اآلخر في نقل الفكرة 
الجوهرية: من التعليم المنتج إلى إنتاجية التعليم.
يالحظ في العالقة القائمة بين منتج المؤسسات 
الخاصة والمستهلكين غموض التمييز بين البعد 
الحقيقي للفعل السياسي وما سماه دوبريه باإليماءة 
التواصلية، والتي تتعلق أساسا بحقائق التنظيم 
المؤسسي، والبعد الرمزي لإلنتاج، ألن المؤسسة 
ضمنيا ال تفكر في نفسها من حيث الكفاءة، بل تفكر 
كيف تفسر اإلنتاج وتمثله. هذا التمثيل الذي يقوم 
على وسائط مختارة، تقيس البعد الثقافي للمجتمع، 

المتحكم من  البعد األنثروبولوجي. فيصل فيه  أو 
لحظة الثقافة إلى لحظة السياسة.

في السياق نفسه، وقياسا على ما سماه المفكر 
ريجيس دوبريه بالالوعي التقني ألجهزة االتصال، 
العملية  طرفي  بين  التأثير  عالقة  تفسير  فيمكن 
تسعى  حيث  الخاصة،  المؤسسة  غايات  بالوعي 
األخيرة جاهدة إلى إضمار فكرة الشركة الطامحة 
إلى بيع إنتاج ال يفوق أهمية عما يقدم في المؤسسات 
العمومية. بيد أن هذا الشرخ في ترجيح تعليم على 
حساب آخر، أسهمت فيه عوامل كثيرة أبرزها نسبة 
أجور موظفي القطاع العام التي تبلغ حدا متدنيا، 
وهو ما يدفع هؤالء إلى تكثيف ساعات عمل إضافية، 
واإلشادة بالمؤسسات التي تدفع تعويضات أكبر.

الوسائط  على  المادي  الطابع  إضفاء  تم  لقد 
الميديولوجية بين الرسالة وتداولها، مما جرد هذا 
الطابع من منطقه الثقافي إلى منطقه النفعي، ليفتح 
أفقا رحبة ألرباب المؤسسات في إيجاد سبل مختصرة 
للتأثير في الزبائن. هذا التغير سيعتبر موضع تساؤل 
-عندما نتحدث عن الوعي غاية المؤسسة- في تأخر 
المقبلين في فهم الكلمات وعالقتها باألشياء. لذلك، 
ولتحقيق إيماءة تواصلية هادفة –بالرغم من أدلجة 
 la غاياتها- يقترح دوبريه ما سماه بتحليل الثخن
القريب من تحليل  العقالني  المجال  أي   ،tekhne
الوسائط وأشكالها. فال قيمة لتحليل الملفوظات في 
غياب الخطابات والتمثيالت التي تستند لوسائط 
مؤسسية، تخدم استراتيجيات لتمنح لنفسها مكانة 

يعترف بها المستهلكون.
إن الحديث عن المؤسسات والفاعلين في كشف 
مضمرات الوسائط المستعملة من قبل المؤسسات 
تحتمي  لما  نظرا  إليها  الوصول  يصعب  الخاصة 
وفق  وذلك  التأويالت،  مستوى  على  تعدد  من  به 
خلفيات متعددة تشترك في أمر واحد وهو تسويق 
المنتوج وتسليعه، ثم إن هذا الترويج يظل منغمسا 
في المرجعيات البراغماتية المتشعبة، والتي يصعب 

ألدل���ج���ت���ه���ا، وه����ذا القبض عليها 
المعطى ال يمكن فضح المسكوت عنه إال بمواجهة 
واالجتماعي  السياسي،  المستوى  على  نتائجه 
واأليديولوجي أيضا، حتى ال يسمى ذلك موقفا محفوفا 
القائمين على المؤسسات  باأليديولوجيا. ألن فهم 
العرف  يحكمهم  العربي  المستوى  على  وزبائنهم 
التقليدي أكثر من فهمهم لخصوصية النظام المدرسي 
المؤهل. عالوة على المقارنات البعيدة بين نظامين 
أو أنظمة تشهد تباينا ملحوظا في وسائل العرض، 
ثم االنفتاح على الرقمنة، وكذلك تجريد المؤسسات 
من األيديولوجيات المؤسساتية الضاغطة بأفكارها 
أخرى.  حساب  على  ثقافة  تخدم  والتي  الموجهة، 
فتسويغ االختيار على المستوى الوطني ينبني على 
تنزيل مضامين المدرسة الفرنكوفونية، بينما تبقى 
مدارس البعثات منفتحة على مواكبة سير النظام 

العالمي بشقيه، األنجلوسكسوني واألسيوي.
إن النظرة الدونية التي أضحت أعين المختصين 
خلقت  العمومية،  للمدرسة  حادة  سهاما  توجهها 
منزلقا واعوجاجا خطيرا في تدبير شؤون اإلدارات 
من جهة، ثم توجيه األطر التربوية لفقدان الثقة في 
التعليم العمومي بشكل كلي، حيث فسح المجال أمام 
المخططات االقتصادية إلغراق السفينة بقرارات غير 
القطاع  تقنين  التعاقد، وآخرها  أولها نظام  مبررة 
ضمن أهداف الجهوية الموسعة، إذ بدا للعيان أن 
االستشهاد  أصابع  إال  هي  ما  اإلص��الح  شعارات 
فيها  تحتضر  ظرفية  في  الوصية  الوزارة  تحملها 
المؤسسة العمومية، وتساوم فيها المؤسات الخاصة 
الخضوع  في  لهم  مفر  ال  الذين  المواطنين  جيوب 

لوسائط تسليع المنتج الخصوصي.
التحليل  م��ن  مفر  ال  ال��وض��ع،  ه��ذا  سياق  ف��ي 
شفرات  تحمل  التي  الوسائط  لكل  الميديولوجي 
التعليم الخاص، حتى تتضح الرؤية ويرد االعتبار 
للمؤسسات العمومية، وللتفكير في وضع استراتيجية 
واضحة بعيدة عن الحيف والتحيز للمقاوالت على 
هو  التعليم  قطاع  ألن  المجاني،  التعليم  حساب 
من  إنتاجيته  وتبدأ  العكس،  وليس  منتج  قطاع 
توجيه التالميذ المتميزين نحو مؤسسات التكوين 
المهني، لخلق أوراش وفتح مجال لالبتكار، ووضع 
قطيعة مع فكرة إلحاق التالميذ المنقطعين والذين 
يحصلون على معدالت متدنية جدا بهذه المؤسسات.
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جودة المدار�س الخ�صو�صية: كذبة �صدقها 
العقل المغربي وف�صحتها الميديولوجيا

ملحق من إعداد: خديجة مشتري

طلبة اأوكرانيا واأولياء 
اأمورهم يوا�صلون االحتجاج 

راف�صين الحلول الترقيعية

نظم آباء وأولياء الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، أول أمس 
الثالثاء أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، وقفة 
احتجاجية للتنديد بما آل إليه ملف أبنائهم العائدين من أوكرانيا 
من هدر لزمنهم الدراسي معبرين عن رفضهم لتنظيم االمتحان كشرط 
لالدماج بالمنظومة التعليمية المغربية واعتبروا أن هذا الحل ترقيعي 

ال يخدم مصالح أبنائهم.
 ودعا المحتجون إلى فتح حوار بهدف الوصول إلى الحلول التي 
ترضي جميع األطراف وتنصف الطلبة الذين يجدون أنفسهم بعد 
أشهر من رجوعهم من أوكرانيا أمام الباب المسدود دون أي بصيص 
نور ينعش آمالهم وآمال أولياء أمورهم في إنقاذ مستقبلهم الغامض.
 وعبر المحتجون عن استيائهم من القرارات االحادية لوزير التعليم 
العالي التي لم تراع ظروفهم وتصب كلها في اتجاه يعاكس مطالبهم 
باالدماج دون شروط تعجيزية مؤكدين أن الوزارة تتخذ قرارات دون 
أن تطلب رأي الطلبة المعنيين في موضوع يخصهم هم أوال بالدرجة 
االولى مؤكدين ان هناك حلوال عدة يقترحونها لكن ال يجدون االنصات 
المطلوب من الوزارة، فالعديد منهم يفضل أن يواصل دراسته عن بعد 
بأوكرانيا أو بالقطاع الخاص وآخرون يفضلون االدماج بالمغرب 
فيما برغب آخرون في مواصلة الدراسة بالدول المجاورة ألوكرانيا . 
 كما عبر المحتجون عن استغرابهم من إعالن الوزير هذه السنة 
رغم  دراستهم  الذين واصلوا  للطلبة  ظلما  األمر  معتبرين  بيضاء، 
الظروف الصعبة وهم حاليا في فترة امتحانات،كما ينتظر المقبلون 

على التخرج التوصل بشواهدهم من جامعات أوكرانيا.

ميزانية  حجم  درهم  مليار   2,6
وزارة التربية الوطنية لتاأهيل 

الموؤ�ص�صات التعليمية 

رصدت وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة ميزانية 
برسم سنة 2022 بلغت 2,6 مليار درهم لعمليات تأهيل المؤسسات 
التعليمية، وهي الميزانية التي تمت برمجتها حسب ما أفاد الوزير 
المكلف بالقطاع في جلسة األسئلة الشفوية بمجلس النواب، على 
مستوى ميزانيات األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا 
إلى أن المنظومة التربوية عرفت تطورا ملحوظا في أعداد الحجرات 
الدراسية، بزيادة 5732 حجرة عن الموسم الدراسي 2020-2019، 
حيث يبلغ مجموع الحجرات الدراسية حاليا 161 ألفا و169 حجرة.
خاصة  عناية  تولي  وزارته  أن  على  الحكومي  المسؤول  وشدد 
لورش تأهيل المؤسسات التعليمية، خصوصا تلك  القائمة بالمناطق 
النائية والقروية وشبه الحضرية،وفي هذا الصدد كشف أنه تمت 
إعادة تأهيل1452 مؤسسة تعليمية، أغلبها في العالم القروي ! وربط 
1168 مؤسسة بشبكة الماء أو توفير صهاريج الماء الشروب، وربط 
839 مؤسسة بشبكة الكهرباء أو تزويدها بالطاقات الشمسية، وتوفير 
المرافق الصحية ل� 1330 مؤسسة، وتوفير األسوار والسياجات ل 
6467 مؤسسة، وبخصوص الحجرات المشيدة بالبناء المفكك خاصة 
الحجرات التي تحتوي على مادة األميانت السامة أكد أن الوزارة 
تواصل تنفيذ برنامج تعويضها والتخلص من غير المستعمل منها.
وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية بالعالم 
القروي، أكد الوزير أنه تم العمل على تأهيل 1402 مؤسسة تعليمية، 
منها إعادة بناء 1151 حجرة منذ االنطالق الفعلي للبرنامج سنة 
اإللتقائية  إطار  في  ال��وزارة   2017، وهو االشتغال الذي تقوم به 
التامة مع كافة المتدخلين على المستويين الجهوي واإلقليمي في 
إطار هذا البرنامج واتفاقيات الشراكة مع الجهات، يقول المتحدث 

مضيفا في ذات السياق أنه تم 
إدراج تنظيف وصيانة المؤسسات التعليمية ضمن األوراش العامة 
المؤقتة، وذلك في اطار  تنزيل البرنامج الحكومي "أوراش" ، أخذا 
وترتيبها  التعليمية،  المؤسسات  مختلف  حاجيات  االعتبار  بعين 
حسب األولويات، وخلص إلى أنه تم إعطاء االنطالقة لبرنامج تدخل 
استعجالي لتأهيل المؤسسات التعليمية القائمة والداخليات المدرسية 

برسم سنتي 2022 و 2023.

النظرة الدونية التي أضحت 
أعين المختصين توجهها 

سهاما حادة للمدرسة 
العمومية خلقت منزلقا 

واعوجاجا خطيرا في تدبير 
شؤون اإلدارات من جهة، ثم 
توجيه األطر التربوية لفقدان 
الثقة في التعليم العمومي 

بشكل كلي

عزالدين بوركة )*( 
 المواطن اإلستتيقي

 المستقبلي
ليس رهان المدرسة بناء فرد متعلم محدود في الكفايات 
العلمية أو األدبية فحسب، بل إن الدور المنوط بها –باإلضافة 
إلى ما سبق- هو خلق مواطني المستقبل المدركين لشرطهم 
الوجودي واالجتماعي، شرط مرتبط أساسا بالحس اإلستتيقي 
منعطفا  بوصفها  اإلعدادي  التعليم  مرحلة  وتأتي  والفني. 
-الشاب-التلميذ".. محطة هامة   "الطفل  جوهريا في مسار 
مهارات  لتنمية -إلى جانب إدراكه لجسده وذاته ومحيطه- 
محيطه.  مع  والتفاعل  وٱرائه  أفكاره  عن  للتعبير  مختلفة 
وغالبًا ما تكون هذه المرحلة التعليمية والعمرية، هي الفرصة 
األولى للطالب للتفاعل في األماكن العامة )مثل المدرسة(. 
مما يسمح لهم بتطوير روح الفريق والتعاون، ويساهم في 
انخراطهم المجتمعي ويوسع ثقافتهم العامة.  لهذا يلعب الفن 
الدور األساس في هذه العملية، الرتباطه بالجانب الحسي 

)اإلمبريقي( والمهاراتي والتفاعلي.  
أدركت مؤسسة "مجموعة مدارس الشريف اإلدريسي"، هذا 
الدور الفعال للفن في تكوين "المواطن اإلستتيقي" المستقبلي 
النزعة  صاحب  عن  يميزه  والذي  الجمالية"..  "النزعة  ذي 
االختالف  هو   ،Dewey ديوي  جون  يخبرنا  كما  العقلية، 
في تأكيد الجانب الهام من ذلك اإليقاع المستمر الذي يميز 
تفاعل الكائن الحي مع بيئته. وإن كانت المكانة القصوى 
للتجربة عند كل واحد منهما تعد واحدة. لهذا كل مبادرة 
تعليمية تسعى لتنمية الذكاء الفني والحس الجمالي لدى 
إستتيقية"  "خبرة  تطوير  تروم  عملية  هي  الطفل-الطالب، 
لديه، و"الخبرة حين تصبح 'خبرة حقة'، بكل ما تنطوي عليه 
الكلمة من داللة، فإنها تستحيل إلى حيوية من أعلى درجة".

وال يكفي تدريس الفن وتاريخه –فحسب- إلنشاء جيل واع 
بدور الفن في بناء الشخصية والذات واالنخراط في صلب 
المجتمع وامتالك رؤية خالّقة، بل على المدرسة أن تنفتح 
على محيطها الثقافي واالجتماعي وتجعل الطالب -الطفل-
الشاب فاعال في هذه العملية، وهذا ما نلمسه في ما يقوم 
به أطر التدريس واإلدارة في مؤسسة "الشريف اإلدريسي"، 
وعلى رأسهم رئيسها  رضا الضميري،  وذلك إيمانا راسخا 

منهم بدور الفن والثقافة والبيداغوجية التعليمية في بناء 
الفرد الجمالي والمنخرط في إصالح وتنمية مجتمعه، موفرة 
لذلك الموارد المتعددة واللوجيستيكية الالزمة لتفعيل هذا 
االنخراط وهذا البناء الجواني لشخصية الطفل. وعلى إثره 
تم تقديم مجموعة من األعمال الفنية التأويلية التي أنتجها 
الجهوية  األكاديمية  في فضاءات  المستقبل-  الطلبة-فنانو 
يونيو   10 إلى   3 )من  البيضاء،  بالدار  والتكوين  للتربية 

الجاري(.

  فنانون في المدرسة
وألنه لن تكتمل هذه العملية دون وجود فاعلين رئيسيين 
قادرين على األخذ بأيادي هؤالء الطالب، وتوجيههم توجيها 
المؤسسة  هذه  اختارت  دقيقْيِن،  وإستتيقيا  بيداغوجيا 
التعليمة أساتذة -مؤطرين- فنانين لهم بصمات وتوجهات 
فنية  مميزة، في ساحة الفن بالمغرب، مطورين أساليبهم 
عبد الصمد بْوْيسرامن )مندوب المعرض(، معاذ  الخاصة: 
الحسناوي وزينب الورضي. مما يدفعنا إلى الحديث عن دور 
استقطاب المؤسسات التعليمية لفنانين، سواء كانوا مدرسين 
أو زوار، بُغية االنخراط في عملية التوجيه والتدريس، ومن 
أجل منح األطفال -الشباب الحظ في عيش تجربة جمالية 
متفردة. وأيضا، لتمكين جميع الطالب من امتالك -عبر تجربة 

شخصية فنية- سلوٍك جمالي وعيش تجربة إستتيقية أصيلة. 
مما يجعل هذه البادرة تحفيزا للشروع في فعاليات مشابهة، 

من شأنها تحسين جودة التعليم وبناء فرد جمالي.  
في  المدرسة"  في  "فنانين  اصطالح  يقع  الواقع،  وفي 
مستويات ثالثة، أولها كون المدرسين هم فنانون محترفون، 
وثانيا يتمثل في أولئك الفنانين الذين يتم المناداة عليهم من 
قبل المؤسسة لتقديم ورشات وتوجيهات للطالب، وثالثا يتعلق 
لين" و"ُمنتجين"  بالطالب الفنانين أنفسهم، بوصفهم "ُمَؤِوّ
لألعمال الفنية، كما هو الحال في هذا المعرض. وتتجلى 
عملية التأويل من خالل فعل إعادة اإلنتاج ذاك، الذي قاموا به، 
لمجموعة من منجزات فنانين مغاربة وعالميين مكرسين، لكن 
بطرقهم الخاصة، مازجين بين مختلف الممارسات واألساليب 
في صلب "منجزاتهم التأويلية".. إذ نجد أثر مونش ضمن 
تصاوير الشعيبية والحسين طالل، وألوان الوحشيين في 
عوالم فان غوخ، ورموز بلكاهية في انفعاالت باسكيا، وتأويال 
مع  حميدي  لعالمات  وإدراجا  ليختنشتاين،  لمنجز  عفويا 
تكعيبات بيكاسو، واللعب الحر بالوجوه واأللوان واألشكال 
)بينبين، شبعة، مليحي، ماتيس، موني، سيزان...(، وغيرها من 
التأويالت العفوية، تجاوزت 30 عمال فنيا، يمكن أن نصطلح 
عليها بمنجزات بارودية لكن ال تسعى إلى التهكم بقدر ما 
تسعى إلى قراءة تلك المنجزات بطرقة متداخلة، منتجة لوحات 

ال تقلد وال تحاكي بل تؤّول من جديد اآلثار الفنية والعالم، من 
خالل "تجربة إستتيقية" مميزَّة لكل طالب على حدة. حيث إن 
هذه التجربة تعّد مصدر كل فن، ودعامة أساسية لكل عالقة 
بالعالم، بوصفها طريقة للوجود فيه. وكما يرى ديوي فإن 
إلى   Ordinaire العادية  )الخبرة(  التجربة  من  "االنتقال 
اإلستتيقية هو رهان ديمقراطي حقيقي"، ال يمكن أن تقوم 

به سوى المؤسسات التعليمية في تعاملها مع الناشئة.  

 المخيلة وتأويل العالم
تقع الخبرة اإلستتقية l’expérience esthétique، في 
قلب طريق الطفل-الشاب المفتوح على العالم في صفائه التام، 
والسالك إلى بناء الذات وتحصيل دراسي أعلى، مستندا إلى 
المخيلة الخاّلقة، التي يتم تكوينها بيداغوجيا عبر "قراءة 
الكلمات". وفي ظل عالم مشبع  العالم أوال، ومن ثم قراءة 
بالصور والكلمات، فالمعلومات والمعارف متاحة للجميع، 
ملقاة في الطرقات، مما يجعل التفوق مبنيا على امتالك مخيلة 
"فناني  فنيا وتروية عطش  إشباعا  لذلك  واسعة، ونحتاج 
والمجهول،  العالم  الكتشاف  دائما  المتطلعين  المستقبل" 
حيث إننا اليوم في ظل كل هذا االختناق الحاصل، في ضرورة 

قصوى إلى الفن بقدر ما نحتاج إلى األوكسجين.  
انطلق بالتالي، هؤالء الطلبة-الفنانون من مخيلتهم إلعادة 
تأويل العالم من خالل تلك األعمال الفنية التي تفاعلوا معها، 
ألطفال -شباب، "ُيسائل  كأننا أمام أعمال "فنية معاصرة" 
]الفنان فيها[ الفن ويمارسه عبر أسلوبه الخاصة، ومن خالل 
طريقة يمكن بها لكل إنسان أن يعيش حياته".. كما يخبرنا 
Daniel Sibony، عن المنجزات المعاصرة. وألنه لكل شخص 
الخاص:  أسلوبه  فلكل  حياته،  عيش  في  الخاصة  طريقته 
"اإلنسان هو األسلوب"؛ وقد جاءت هذه األعمال الفنية بطرق 
مختلفة ال تتناسخ وال تحكي بعضها بعضا، حرة ومتفردة.

المبادرات  هذه  مثل  إلى  الحاجة  أمس  في  نحن  وكم 
الهادفة  عاتقها،  على  المؤسسة  أخذتها  التي  الجمالية، 
الحدث  المستقبل بوعي جمالي. ولعل هذا  لتكوين أجيال 
يصير دافعا لفعاليات مشابهة تتبناها مؤسسات داعمة للفن 

والثقافة وغيرها .
 يلعب هذا المعرض، في نظرنا، محطة هامة حق الوقوف 
عندها، حيث تقدم لنا تجارب واعدة استطاعت أن تصنع رؤية 
تجاه العالم انطالقا من تأويل أعمال فنية مغربية وعالمية.

)*(شاعر وباحث جمالي 

 تاأويالت عفوية لفناني الم�صتقبل
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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
2022/06/29

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه 
والغابات

قطاع املياه والغابات
املديرية الجهوية للمياه 

والغابات ومحاربة 
التصحرللريف بتطوان

املديرية اإلقليمية للمياه 
والغابات ومحاربة التصحر، 

بتطوان
إعالن عن طلب عروض مفتوح 

من اجل إيجار حق القنص 
الجمعوي

رقم: 01/ 2022 
/م.ج.م.غ.م.ت.ر-ت/

م.إ.م.غ.م.ت.تط
25. من شهر يوليوز على   في 
في  سيتم  صباحا،   10 الساعة 
باملديرية  االجتماعات  قاعة 
والغابات  للمياه  اإلقليمية 
بتطوان،  التصحر،  ومحاربة 
تطوان،   امللكي  الجيش  شارع 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  بفتح 
عروض مفتوح، جلسة عمومية، 
القنص  حق  إيجار  ألجل  
لنفوذ  تابعة  لقطعة  الجمعوي 
يدر   بني  الترابية  الجماعة 
إقليم  عمالة  يدر،  بني  قيادة  
تطوان  بمساحة 3000 هـكتار.

طلب العروض مفتوح لجمعيات 
القنص التي تم تشكيلها بشكل 
مع  قوانينها  وتتوافق  قانوني 
النموذجي  األساسي  القانون 
به  الجاري  القنص  لجمعيات 

بالجامعة  واملنخرطة  العمل 
امللكية املغربية للقنص. 

يمكن سحب ملف طلب العروض 
املديرية  بمقر  القنص  بمكتب  
والغابات  للمياه   اإلقليمية 

ومحاربة التصحر بتطوان . 
 الضمان املؤقت محدد في مبلغ 
)5000٫00درهم(  آالف  خمسة 
أن  يجب  الضمان  عقد  درهم. 
اإلقليمي  املدير  باسم  يحرر 
ومحاربة  والغابات  للمياه 

التصحر بتطوان .  
أن يكون محتوى وتقديم  يجب 
مطابقا  املتنافسني  ملفات 
دفتر  من   5 الفصل  ملقتضيات 

التحمالت الخاصة.
- امللف اإلداري يتضمن الوثائق 

التالية:
* طلب املشاركة، يتضمن االسم 
للجمعية,  الكامل  والعنوان 

وكذا رقم القطعة املطلوبة.
نسخة، من للقانون األساسي   *
القنص  لجمعيات  النموذجي 
في    الصادر   6330 عدد  ج.ر 

)29يناير2015(.
الجمع  ملحضر  نسخة،   *
محضر  آلخر  أو  التأسيسي 

الجمع العام للجمعية.
* وصل إيداع القانون األساسي 
للجمعية لدى السلطات املحلية.
الجمعية   أعضاء  الئحة   *
واألعضاء املنخرطني مع تبيان 
وحمل  القنص  رخص  مراجع 

السالح.
بالجامعة  اإلنخراط  شهادة   *

امللكية املغربية للقنص.
عدم  يبني  بالشرف  تصريح   *
مكرية  على  الجمعية  توفر 
الطرائد  أخرى من نفس صنف 
موضوع القطعة املطلوبة.  وأن 
ليسوا  الجمعية  مكتب  أعضاء 

رؤساء لجمعيات قنص أخرى.
أو  املؤقت  الضمان  وصل    *
الشخصية  الكفالة  شهادة 
مقامه  تقوم  التي  والتضامنية 

لكل قطعة.
الخاصة  التحمالت  دفتر   *
صفحاته  جميع  على  مؤشر 
األخيرة  الصفحة  في  وممضى 

مع إشارة »قرأ وقبل«.
-  امللف التقني: يتضمن التزام 

النموذجي الذي يشمل: 
يحدد  الذي  املالي  العرض   -
باألرقام  )درهم(  املقترح  املبلغ 
كرائية  كسومة  والحروف 
القنص  لصندوق  يدفع  سنوية 

والصيد في املياه القارية.
فترة  خالل  بحراسة  االلتزام   -
ال  بمعدل  القنص  حق  ايجار 
ألف  لكل  واحد  عن حارس  يقل 
القيام   وعلى  هكتار   )1000(
التشوير  عالمات   بوضع 
 36 املادة  ألحكام  وفقًا  للقطعة 
من من دفتر التحمالت الخاصة. 

.CPS
للمنجزات  التوقعي  برنامج   -
األولى  الفترة  خالل  التهييئية 
ألحكام  وفقًا  اإليجار  عقد  من 
30 و31 و32 و33 و34  املواد 
الخاصة  التحمالت  دفتر  من 

.CPS
شامل،  املنجزات  مشروع   -
جدول  شكل  على  تقديمه  يتم 
السنة،  حسب  يحدد،  أن  يجب 
الذي  واملالي  املادي  البرنامج 

سيتم تنفيذه في القطعة.
يجب أن يتم تفصيل واستكمال 
يشكالن  بحيث  البرنامجني 
وثيقة أساسية لبرمجة وإنجاز 
داخل  واملالي  املادي  البرنامج 

القطعة.
كل  يقدمه  الذي  امللف  يوضع 
على  مغلق  ظرف  في  متنافس 

اثني اغلفة تحمل ما يلي:
* الغالف »أ«: امللف االداري

* الغالف »ب«: امللف التقني
يجب أن تظهر املعلومات التالية 

على الغالف الخارجي:
تقديم  ملكان  الدقيق  العنوان   -

ملفات طلب عروض.
طرف  من  املراد  طلب عروض   -

املتنافس.
- إن أمكن، رقم القطعة التي تم 

تقديم العرض عليها.
- عبارة »ال تفتح قبل جلسة فتح 

طلب عروض؛
- اسم الجمعية املتنافسة )خاتم 

الجمعية(.
إليه  يفتقر  تقني  ملف  أي 
للمنجزات  التوقعي  البرنامج 
الشامل  واملشروع  التهييئية 
أو  فحصه  يتم  لن   ، للمنجزات 

االحتفاظ به.
ع.س.ن/2212/ا.د

 *************

اململـكـــة املغربـيــة
وزارة الداخلية

عمالة إقليم مديونة
 الكتابة العامة

قسم امليزانية والصفقات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2022/15/م.و.ت.ب
في 2022/07/25 على الســاعة 
في  ،سيتم  صباحا  العاشرة 
بالكتابة  االجتماعات  قاعة 
العامة لعمالة إقليم مديونة قسم 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
الصفقات، فتح األظرفة املتعلقة  
بطلب العروض بعروض أثمان 
ولوازم  مقررات  شراء  ألجل  
مدرسية في إطار املبادرة امللكية 
السنة  برسم  محفظة«  »مليون 
لفائدة   2022/2023 الدراسية 
االبتدائية  املؤسسات  تالميذ 
حجاج  سيدي  لجماعة  التابعة 

واد حصار -إقليم مديونة-.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بالكتابة العامة لعمالة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف  تسعة  في:   

)9000.00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
)624.869,98درهم(   مبلغ: 
ألفا  وعشرون  وأربعة  ستمائة 
وستون  وتسعة  وثمانمائة 
وتسعون  وثمانية  درهما 

سنتيمات
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات   وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 األولى  جمادى  في8  
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
لعمالة  العامة  بالكتابة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية 
إلى صاحب املشروع عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
إما تسليمها مباشرة لرئيس   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
بالدفاتر  املتعلقة  العينات  إن 
بمكتب  إيداعها  يجب 
يوم  قبل  الصفقات  مصلحة 
الساعة  على   2022/07/22

الثالثة زواال
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   08 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2215/ا.د

 *************
اململـكـــة املغربـيــة

وزارة الداخلية
عمالة إقليم مديونة

 الكتابة العامة
قسم امليزانية والصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/16/م.و.ت.ب

في 2022/07/26 على الســاعة 
العاشرة صباحا،سيتم في قاعة 
العامة  بالكتابة  االجتماعات 
قسم  مديونة  إقليم  لعمالة 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
الصفقات، فتح األظرفة املتعلقة  
بطلب العروض بعروض أثمان 
ولوازم  مقررات  شراء  ألجل  
مدرسية في إطار املبادرة امللكية 
السنة  برسم  محفظة"  "مليون 
لفائدة   2023/2022 الدراسية 
االبتدائية  املدارس  تالميذ 
واملجاطية  مديونة  بالجماعتني 

أوالد الطالب -إقليم مديونة-.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بالكتابة العامة لعمالة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.

إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  عشرة  ستة  في:  

)16.000.00درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
)1.071.758.54درهم(   مبلغ: 
ألف  وسبعون  وواحد  مليون 
وخمسون  وثمانية  وسبعمائة 
وخمسون  وأربعة  درهم 

سنتيما.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات   وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 األولى  جمادى  في8  
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
لعمالة  العامة  بالكتابة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية 
إلى صاحب املشروع عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
إما تسليمها مباشرة لرئيس   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
املتعلقة  العينات  إن   *
بمكتب  إيداعها  يجب  بالدفاتر 
يوم  قبل  الصفقات  مصلحة 
الساعة  على   2022/07/25

الثالثة زواال
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   08 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2216/ا.د

 *************
اململـكـــة املغربـيــة

وزارة الداخلية
عمالة إقليم مديونة

 الكتابة العامة
قسم امليزانية والصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/18/م.و.ت.ب

في 2022/07/27 على الســاعة 
في  سيتم  صباحا،  العاشرة 
بالكتابة  االجتماعات  قاعة 
العامة لعمالة إقليم مديونة قسم 
مصلحة  والصفقات  امليزانية 
الصفقات، فتح األظرفة املتعلقة  
بطلب العروض بعروض أثمان 
ولوازم  مقررات  شراء  ألجل  
مدرسية في إطار املبادرة امللكية 
السنة  برسم  محفظة"  "مليون 
لفائدة   2023/2022 الدراسية 
االبتدائية  املدارس  تالميذ 
وتيط  لهرويني  بالجماعتني 

مليل-إقليم مديونة-.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بالكتابة العامة لعمالة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  عشرةألف  اثنى  في:  

)12.000.00درهم(.
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ: 
ثمانمائة  )800.699.94درهم(  
ألف وستمائة وتسعة وتسعون 
درهم وأربعة وتسعون سنتيما.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات   وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 الصادر 
 1434 األولى  جمادى  في8  
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *

لعمالة  العامة  بالكتابة 
امليزانية  قسم  مديونة  إقليم 

والصفقات مصلحة الصفقات.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية 
إلى صاحب املشروع عبر بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
إما تسليمها مباشرة لرئيس   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
املتعلقة  العينات  إن   *
بمكتب  إيداعها  يجب  بالدفاتر 
يوم  قبل  الصفقات  مصلحة 
الساعة  على   2022/07/26

الثالثة زواال
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   08 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2217/ا.د

 *************
اململكة املغربية

وزارة التجهيـز واملاء
املديرية اإلقليمية ببركان

إعالن عن طلب عروض مفتوح
BER/10/2022 :رقم

 2022 يوليوز   25 اإلثنني  في 
عشر  العاشرة  الساعة  على 
قاعة  في  سيتم  صباحا 
املديرية  بملحقة  االجتماعات 
والنقل  للتجهيز  اإلقليمية 
ببركان  واملاء  واللوجستيك 
املتواجدة بالطابق األول بمركز 
ببركان،  السيارات  تسجيل 
بطلب  املتعلقة  األظرف  فتح 
العروض بعروض أثمان ألجل: 
توفير   :2022 الصيانة  برنامج 
الالزمة  اإلسفلت   مستحلب 
الطرقية  الشبكة  لصيانة 
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 
واللوجستيك  والنقل  للتجهيز 

واملاء لبركان - إقليم بركان.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية 
واملاء  واللوجستيك  والنقل 
الدرة  محمد  )شارع  ببركان 

الحي اإلداري بركان(.
الكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
* الضمان املؤقت محدد في مبلغ: 

ألف درهما )1000,00درهم(.
* كلفة تقدير األعمال محددة من 
طرف صاحب املشروع في مبلغ: 
ستون ألفا وأربع مائة وثمانون 

درهما )60.480,00درهما(. 
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من املرسوم 
الصادر    2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8 في 
املتعلق   )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الصفقات  بمكتب  وصل، 

املذكور.
إما إرسالها عن طريق البريد   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

بمكتب الصفقات املذكور.
في  الكترونيا  إيداعها  إما   -

بوابة صفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
لرئيس  إما تسليمها مباشرة   -
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة. 
يتضمـن  التـقـني  امللـف 
في  عليها  املنصوص  الوثائـق 

املـادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2219/ا.د

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

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية بسطات

ملف تنفيذي عدد:
2022/6101/557

اعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

لفائدة: فاطمة مرشد

ضد: محمد مرشد ومن معه

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بسطات ان بيعا علنيا سيجري 
على   2022/07/22 بتاريخ 
الساعة العاشرة صباحا بقاعة 
االبتدائية  باملحكمة  البيوعات 
العقار  بيع  قصد  بسطات 
املحفظ موضوع الرسم العقاري 
بحي  الكائن   15/5363 عدد 
القسم بلوك س زنقة شاتيال رقم 
 100 مساحته  سطات   9 الدار 
عبارة  هو  والذي  مربع،  متر 
عن دار سكنية تتكون من طابق 
للغير،  مكراة  شقة  به  سفلي 
شقة  عن  عبارة  علوي  وطابق 
4غرف   و  صالون  من  متكونة 
به  وسطح  مرحاض،  و  وبهو 
مطبخ مغطى باالسمنت املسلح 
بالزنك  مغطى  ومطبخ  وغرفة 

والباقي فضاء فارغ.
االفتتاحي  الثمن  وسينطلق 
مبلغ  من  العقار  لبيع 
1.008.000.00 درهم مع زيادة 
العامة  الخزينة  لفائدة   %3
أراد  ومن  املزاد.  عليه  رسا  ملن 
واالطالع  االيضاح  في  الزيادة 
املدني  التنفيذ  بمكتب  االتصال 

حيث امللف التنفيذي.
ع.س.ن /2220/إ.د

 *************
اململكة املغربية
وزارة الشباب

والثقافة والتواصل
قطاع الثقافة

املديرية الجهوية للثقافة بجهة 
الشرق

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 01/م.ج.ث.ش/2022  

جلسة عمومية
)خاص باملقاوالت الصفرى 

واملتوسطة
غشت   11 الخميس  يوم  في 
العاشرة  الساعة  على   2022
املديرية  بمقر  سيتم  صباحا 
بجهة  للثقافة  الجهوية 
بن  زايد  بشارع  الكائن  الشرق 
األظرفة  فتح  بوجدة،  سلطان 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
حراسة  ألجل   ،2022/01 رقم 
لوزإرة  الجهوية  املديرية 
والتواصل  والثقافة  الشباب 
وامللحقات   - الثقافة  قطاع   -

التابعة لها في حصة واحدة. .
يمكن سحب ملف طلب العروض 
اإلدارية  الشؤون  مصلحة  من 
الجهوية  املديرية  بمقر  واملالية 

للثقافة لجهة الشرق،
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  مائة  في  املؤقت 

)100.000,00درهم(
محددة  األشغال  تقدير  كلفـة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
ماليني  ثالثة  مبلغ:  في 
وخمسون  واثنان  وخمسمائة 
ألف  وتسعمائة وخمسة عشرة 
وأربعون سنتيما  درهما وستة 
مع  )3.552.915,46درهم( 

احتساب كل الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقا  املتنافسني 
من  و31  27و29  املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 املتعلق 

بالصفقات العمومية.
 ويمكن للمتنافسني:

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع   *
اإلدارية  الشؤون  بمصلحة 
الجهوية  املديرية  بمقر  واملالية 

للثقافة بجهة الشرق.
البريد  أو إرسالها عن طريق   *
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو   *
لجنة طلبات العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.

أو إيداعها عن طريق االيداع   *
الصفقات  ??وا??  اإللكتروني 

العمومية. 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 5 من نظام االستشارة.

ع.س.ن /2221/إ.د ع.س.ن /2213/إد

ع.س.ن /2214/إد
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حرارة ال�صيف تعيد خطر لدغات العقارب والأفاعي اإلى الواجهة 
في ظل »غياب« الأم�صال الم�صادة لل�صموم في اأكثر من م�صت�صفى؟

يف امللتقى األول للعلوم القانونية و السياسية  

»ع�صرية د�صتور 2011« تحت مجهر »النقا�ش والتقييم« بتارودانت

ور�صات تكوينية - حقوقية لفائدة جمعيات مدنية
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
و25   24 يومي  خنيفرة،  مالل  بني  بجهة 
الترابي  بالنفوذ  بأفورار  الجاري  يونيو 
إلقليم أزيالل، دورة تكوينية لفائدة جمعيات 
املجتمع املدني  باملنطقة،  تناولت محاورها 
لحقوق  والوطنية  الدولية  املرجعيات   «
وفق  االستراتيجي  والتخطيط  اإلنسان، 

مقاربة إنسانية«.
التي  التكوينية،  الدورة  هذه  »وتأتي 
استفادت منها 25 منظمة غير حكومية بجهة 
البرنامج  تنزيل  إطار  في  بني مالل خنيفرة، 
اإلنسان،  لحقوق  الجهوية  للجنة  السنوي 
كفاءات  تعزيز  محور  باألساس  يهم  والذي 
الجهة  حسب  املدني«  املجتمع  في  الفاعلني 

املنظمة.
هذه  من  األول  اليوم  أشغال  وتمحورت 
مواضيع  تناولت  ورشات  أربع  حول  الدورة 
»نشأة وتطور ثقافة حقوق اإلنسان« و»حقوق 
و»التزامات   »2011 دستور  في  اإلنسان 
اإلنسان«  في مجال حقوق  األساسية  املغرب 
لحقوق  العاملي  اإلعالن  ومكونات  و«أهداف 

اإلنسان وامليثاق الدولي لحقوق اإلنسان«.
وانصب التركيز بهذه املناسبة على »العهد 
الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 
والعهد الدولي املتعلق بالحقوق االقتصادية 
الدولية  واالتفاقية  والثقافية،  واالجتماعية 

األشخاص  حقوق  واتفاقية  الطفل،  لحقوق 
ذوي اإلعاقة، واالتفاقية لخاصة بالقضاء على 
واالتفاقية  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع 
العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية 

املهاجرين وأفراد أسرهم.«
تطرقت  ذاته،  التأطيري  السياق  وفي 
الدورة  من  الثاني  اليوم  خالل  ورشات  أربع 
املرتكزة  »املقاربة  مواضيع  إلى  التكوينية 
على حقوق اإلنسان في مجال تخطيط وتعزيز 
و»أهداف  والحرية«  واإلنصاف  العدالة 
والسياسات  املخططات  وأهمية  ومبادئ 
مقاربة  وفق  التحليل  و»تقنيات  التنموية« 
وفق  والبرامج  الخطط  و»إعداد  إنسانية« 

مقاربة إنسانية«.
التكوينية  الدورات  هذه  مثل  وتشكل  هذا 
املدنية  للفعاليات  بالنسبة  مالئمة  فرصة 
لالطالع   ، اإلنسان  حقوق  بمجال  املهتمة 
على مختلف املستجدات ذات الصلة  بحقوق 
الكتساب   وكذا   ، تمظهراتها  بشتى  األنسان 
الترافع  كيفية  مجال  في   « الالزمة  »الخبرة 
والسلطات  الجهات  أمام  الحقوق  هذه  عن 
املختصة، بشكل وأسلوب تطبعهما السالسة 
والهدوء واالبتعاد عن كل ما من شأنه إخراج 
»عملية الترافع« عن إطارها القانوني املسيج 
بما تنص عليه املواثيق والعهود الدولية ذات 

الصلة.

عبد الجليل بتريش 

يونيو    24.25.26 أيام   تارودانت طيلة  مدينة  عرفت 
القانونية  للعلوم  األول  الوطني  امللتقى  أشغال   ،2022
 -  2011 دستور  »عشرية  حول  تارودانت   - والسياسية 
حصيلة وآفاق: قراءات متقاطعة«،  حيث تم تنظيم  ندوات 
أقرها  التي  الدستورية  املستجدات  »أهم  تناولت  علمية 
ملرحلة  توثق  و»التي   ،»2011 يوليوز  من  األول  دستور 
املشاركة  مرتكزاتها  حديثة  دولة  لبناء  تؤسس  جديدة 
أسس  على  يقوم  دستوري  وبناء  والحكامة  والتعددية 
فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية املواطنة 

والتشاركية«. 
»أن دستور يوليوز  وبهذا الخصوص تم التأكيد على 
بعده  التشاركي  الديمقراطي  للفعل  ليعطي  جاء    ،2011
القانوني الرسمي من خالل التنصيص عليه  ألول مرة في 
املجتمع  وتمكني  باملغرب،   الدستورية  التعديالت  تاريخ 
عن  السياسي  القرار  صناعة  في  املساهمة  من  املدني 
طريق آليات الديمقراطية التشاركية، وكذا إعادة تأسيس 
التنظيم الترابي للمملكة على مرتكزات جديدة لكي يساير 
في  النظر  إلعادة  فرصة  »شكل  كما  التنمية«.  متطلبات 
منظومة العدالة الدستورية املغربية، وذلك عبر متغيرات 
تمثلت في إحداث محكمة دستورية وتوسيع صالحياتها، 
وإغناء مضمون النص الدستوري بمرجعية حقوق اإلنسان 
لألمازيغية  الرسمي  بالطابع  أيضا  أقر  كما  والحريات، 
الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  التنظيمي  القانون  وخص 
الرسمي لألمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، 

من  وغيرها  األولوية.  ذات  العامة  الحياة  مجاالت  وفي 
آماال  املواطنون  عليها  عقد  التي  الدستورية  التحوالت 

كبيرة لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون«. 
مداخالت  حاولت  الزمن«  من  كامل  عقد  مرور  و»بعد 
امللتقى الوطني األول للعلوم القانونية والسياسية، املنظم 
بتارودانت  االجتماعية  لألعمال  فرصة  جمعية  طرف  من 
بشراكة مع ماستر الصياغة القانونية وتقنيات التشريع 
القانونية  العلوم  في  الدراسات  ومختبر  باملغرب 
واالجتماعية والقضائية والبيئية بكلية العلوم القانونية 
واالقتصادية واالجتماعية أيت ملول، مساءلة »الحصيلة 
التخصصات  متعددة  مقاربة  خالل  من  الدستورية 
والسياسية  القانونية  بتشعباته  األكاديمي  بني  تجمع 
الترابي  الفاعل  وبني  واالقتصادية،  والسوسيولوجية 
والهيئات  الترابية  الجماعات  مستوى  على  املمارس 
تبني  ما  املدني«. وهو  واملجتمع  االستشارية  الدستورية 
للملتقى على الشكل  العلمية  من خالل توزيع  الجلسات 

التالي: 
- الندوة  األولى: الجماعات الترابية ومتطلبات التنمية- 
الندوة   الثانية: الديمقراطية التشاركية واملجتمع املدني-  
ومتطلبات  الحديث  الترابي  التدبير  الثالثة:  الندوة 
وتوسيع  الدستوري  القضاء  الرابعة:  الندوة  الحكامة-  
املتعلق   86.15 القانون  والحريات:  الحقوق  هامش 
الخامسة:  الندوة  قانون-  دستورية  بعدم  الدفع  بمسطرة 
الندوة  والتفعيل-   الدسترة  وسؤال  األمازيغية:  اللغة 
السادسة: الدولة االجتماعية والنموذج التنموي الجديد«.

عمر  الدكتور  بتكريم  امللتقى   فعاليات  واختتمت  هذا 
حلي الرئيس السابق لجامعة ابن زهر.

فجر مبارك

درجات  ارتفاع  ومع  الصيف،  فصل  خالل 
الحرارة تتزايد مخاطر لدغات األفاعي والعقارب 
منها،  النائية  خاصة  املناطق،  من  العديد  في 
وغالبا ما يكون األطفال و املسنون ضحايا لها 
وعجز  اإلمكانات  قلة   موضوع  يطرح  حيث   ،
الكثيرين عن الوصول إلى املراكز و املستشفيات 
األدوية  غياب  أو  نقص  عن  فضاًل  البعيدة، 
حدوث  لتفادي  للسموم  املضادة  واألمصال 

مضاعفات  قد تصل حد الوفاة.
ليافع   مؤخرا  وقع  ما  النماذج  آخر  ومن 
لدغته    الذي  زاكورة،   اقليم  »تازارين«  بقيادة 
املركزة  العناية  الى  إثرها  على  أدخل  أفعى  
جمعوي،  مصدر  حسب  ورزازات،  بمستشفى 
للدغة  تعرض  سنة«   16« اليافع  »أن  مضيفا 
االفعى أثناء رعيه لقطيع أغنام، لتنطلق معاناته 
وذويه، بسبب غياب املصل املضاد للسموم، إذ 
ليتم نقله  لم يتلق أي عالج بمنطقته »تازارين« 
عبر سيارة إسعاف غير مجهزة باألوكسجني إلى 
املستشفى اإلقليمي   بزاكورة ، الذي استعصى 
فيه أيضا تلقيحه باملصل املضاد ، ليتم توجيهه 
جعل  ما   ، لورزازات  االقليمي  املستشفى  الى 
اليافع يصل الى املستشفى وقد انتفخت رجله 

وتغير لونها و بدأ جلدها يتفتت«؟ 

»إن غياب األمصال و األدوية املضادة للسموم 
درعة  جهة  ومستشفيات  مراكز  بعض  في 
املنطقة   ساكنة   يؤرق  إكراها  يشكل  تافياللت، 
تقول  الحرارة«  درجة  ارتفعت  كلما  وزوارها 
الجهات  »عجز  عن  متسائلة  جمعوية،  مصادر 
علما  املطلوب،  بالشكل  توفيرها  عن  املسؤولة 
وأعطيت  سابقا  املآسي سجلت  من  العديد  بأن 
وعود من أجل عدم تكرارها«، مشيرة إلى  »أن  
عددا من مستوصفات  املناطق النائية تفتقر إلى 
األطر الطبية والتجهيزات الالزمة، ما يؤدي إلى 
يجعل  ما  بعيدة،  مستشفيات  إلى  املرضى  نقل 

العواقب وخيمة«.
وحسب املصدر الجمعوي ذاته، فإن »وفيات 
في  عديدة  سكنية  تجمعات  هزت  أن  سبق 
بمنطقة  طفلة  »وفاة  بـ  مذكرا  الصيف«،  فصل 
لدغتها  حامل  وسيدة  عقرب،  بسم  »تاغبالت« 
نقلها  ليتم   الجبلية،  »صاغرو«  بمنطقة  أفعى 
مستشفى  الى  لتنقل  الطريق  الى  حمار  على 
على  يتوفر  يكن  لم  الذي  »النقوب«  بـ  القرب 
»هل  متسائال:  ورزازات«،  الى  فأرسلت  املصل، 
مجرد  إلى  بالجهة   القرب  مستشفيات  تحولت 
محطات طرقية؟«،  الفتا إلى »أن بعض ضحايا 

اللدغات السامة تم إرسالهم الى مراكش و الى 
يطرح  »الذي  الوضع  وهو  البيضاء؟،«  الدار 
جامعي  مستشفى  توفر   عدم  سؤال  جديد  من 
بالجهة للحد من االعتماد على جهات أخرى في 
عالجي  لتدخل  املستوجبة  الحاالت  هذه  مثل 
»دعاء«   الطفلة  بوفاة  مستشهدا  سريع؟«، 
غياب  »جراء   ،2019 سنة  »النقوب«  بمنطقة 
األمصال ضد سموم العقارب وغياب اإلمكانيات 
إيديا«، »التي  الطبية لإلنعاش«، وكذا الطفلة« 
أصيبت بنزيف دماغي بعد سقوطها على الدرج  

لغياب السكانير باملستشفى«؟

تشكل إكراها يؤرق ساكنة املناطق النائية بدرعة - تافياللت

مت تنظيمها بأفورار

الح�صيمة.. تاأطير ومواكبة 
التعاونيات الن�صائية

استفادت مجموعة من التعاونيات النسائية من مدينة الحسيمة 
من دورة تكوينية تمحورت أشغالها حول موضوع »دعم وتشغيل 

النساء والفتيات«.
إنجاز  إطار  في  يندرج  التكوين  »هذا  فإن  املنظمني،  وحسب 
من  الحسيمة  بلدية  تعد  التي   - أنمار  فدرالية  لفائدة  مشروع 
األندلسي  بلدية إشبيلية والصندوق  قبل  واملمول من   - أعضائها 

للحكومات من أجل التضامن األندلسي«.
»وتضمنت فقرات الدورة التكوينية املنظمة ، مؤخرا، بمقر بلدية 
تأطيرها  على  أشرف  تطبيقية  وأخرى  نظرية  دروسا  الحسيمة، 
خبراء في االقتصاد التضامني وتأطير ومواكبة عمل التعاونيات« 
وفق املصدر ذاته، الفتا إلى أنه »تم التأكيد باملناسبة على الدور 
النسيج  تعزيز  في  التعاونيات  به  تضطلع  الذي  والحيوي  الهام 
النساء  لفائدة  الشغل  العديد من فرص  االقتصادي املحلي وخلق 

والفتيات«. 
»ضرورة  املداخالت على  العديد من   أكدت   ، السياق  وفي هذا 
تضافر الجهود لتعزيز عملية تأطير ومواكبة التعاونيات النسائية 

حتى تضطلع بدورها، وتقدم خدماتها في أحسن الظروف«.
»وسبق للتعاونيات النسائية بمدينة الحسيمة أن استفادت في 
بداية السنة الجارية من سلسلة لقاءات تواصلية تكوينية نظمتها 
مواضيع  وهمت  املغربية،  االجتماعية  املقاولة  جمعية  لفائدتها 

الحكامة والتدبير والتسويق.«

وزان.. تبرع بالدم ب�صيدي ر�صوان 

األنشطة  سياق  وفي  بالدم،  للتبرع  العاملي  اليوم  بمناسبة 
التحسيسية الهادفة إلى اإلسهام في الجهود املبذولة  التوعوية / 
في أفق تدارك الخصاص الحاد املسجل في »مخزون الدم »بمختلف 
الجهات، نظم املجلس العلمي املحلي بوزان، بتنسيق مع املندوبية 
األسبوع  نهاية  االجتماعية،  والحماية  الصحة  لوزارة  االقليمية 
»ومن  شعار  تحت  بالدم  للتبرع  حملة  رضوان،  بسيدي  املنصرم 

أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا«.
املنطقة  أيضا تحسيس ساكنة  تم خاللها  التي  باملناسبة،  وتم 
 89 جمع  بالدم،  التبرع  لعملية   والصحية  االجتماعية  باألهمية 
كيسا من الدم، والتي تشكل خطوة - حسب املنظمني – ذات أهمية 

بالغة  بالنظر آلثارها اإليجابية املتعددة.  

الدارالبي�صاء .. الو�صعية المتردية 
ل�صوارع وممرات بعين ال�صبع تثير الغ�صب

تطرح  وضعية  إنها 
كالم  سؤال؟  من  أكثر 
الحالة  على  ينطبق 
املتردية  لعدد من شوارع 
وممرات  وأزقة  محسوبة 
على النفوذ الترابي لعني 
بالدارالبيضاء،   السبع 
التني،  شارع  ضمنها  
إهمال  طالها  والتي 
يسائل الجهات املسؤولة 
وعودا  بأن  علما  محليا، 
إبان  أطلقت  عديدة 
االنتخابية  الحمالت 
شتنبر   8 الستحقاق 
االهتمام  بشأن   ،2021
بالبنية التحتية عموما ؟

»الالفت،  يقول بعض 
أبناء املنطقة، أن أشغال 
إصالح األرصفة وتزفيت 
كانت  الشوارع   بعض 

،  لكنها توقفت بعد  قد  انطلقت  بوتيرة استبشر معها السكان 
نقائص  على وجود  الوضعية  شاهدة  لتبقى  االنتخابات،   مرور 
سواء  للمواطنني،  بالنسبة  يومية   معاناة  مبعث  تشكل  عديدة، 
لهذه املسالك  بشكل  العابرين  أو  بالسكان املجاورين  تعلق األمر 
الحفر وعدم تسوية األرصفة  إلى تعدد  عام. معاناة مردها، مثال، 

بالشكل املطلوب«.
التجارية،  املحالت  أصحاب  بعض  أكد  السياق  هذا  وفي 
املتضررين من   الوضعية السالف ذكرها،  على »أن عني السبع تعد 
من املناطق التي شهدت نموا ديموغرافيا سريعا خالل السنوات 
القليلة املاضية، ما يستوجب مواكبة متواصلة من  قبل الجهات 
املسؤولة، في ما يخص توفير البنية التحتية الالزمة، كما هو األمر 
بالنسبة للطرق وتأهيلها والحرص على إصالح األرصفة واألزقة 
بشكل دائم، خدمة للمصلحة العامة، بعيدا عن الحلول الترقيعية 
التي يتم اللجوء إليها بني الفينة واألخرى،  والتي غالبا ما تفتقد 

للجودة، فتكون النتيجة كارثية على أكثر من صعيد؟«.

 عبد المجيد بنهاشم
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االشتراكي

 

موالي عبد الحكيم الزاوي

   شيشاوة اسم ملجال طبيعي، قد يكون 
جبال، ويحتمل أن يكون واديا. الثابت، أنه 
مجال جغرافي يجمع البسائط والجبال وما 
بينهما...مع الوقت، أطلق  اإلسم على النزالة 
السلطانية التي تربط بني الطريق التجاري 
إلى سوس  إلى موكادور، ومنه  مراكش  من 

والجنوب والصحراء. 
تاريخيا، اقترن االسم في املصادر 
 ( عام  الوزان  الحسن  زيارة  بلحظة 
نصادف  ذلك،  حول  919ه/1514م(. 
جبل  »...يأتي  تقول:  إشارة  أول 
شيشاوة بعد جبل ساميد، وينبع منه 

نهر يحمل اسم شيشاوة...«. 
لم  شيشاوة  وادي  أن  واضح    
يحمل هذا االسم إال في مجراه األدنى. 
مع الوزان دائما، يمكن أن نقترب أكثر 
بصرف  شيشاوة  أهل  طبائع  من 
أناس  التأليف،  مقصدية  عن  النظر 
يعيشون  ومحاربون،  متوحشون 
ولحم  والعسل  الشعير  أكل  على 
املزاولني  اليهود  يخالطون  املاعز، 
املجارف  ويصنعون  الحدادة،  ملهنة 
في  هنا  الخيل.  وصفائح  واملناجل 
هذا املجال، امتزج العنصر األمازيغي 
لغة  وتمازجت  العربي،  العنصر  مع 
وسكساوة  كدميوة  أهل  تاشلحيت، 
أبي  أوالد  عربية  ومزوضة...مع 

مع  الرعي  إنتاج  تكامل  أيضا،  هنا  السباع، 
البقاء في  نت  الزراعة في دورة اقتصادية أمَّ
وجه أعتى الجوائح واألوبئة التي مرت على 
بالتالي  وحافظت  شيشاوة،  منطقة  تاريخ 

على الكيان البيوكيميائي للشيشاويني.
بصم  قد  شيشاوة  مجال  يكون  بهذا،    
على وقائع وحوادث كبرى في تاريخ املغرب، 
النسيج  على  اجتماعية  حركية  وأضفى 
القبلي ملنطقة األطلس الكبير الغربي، قبائل 
هاجرت، وأخرى استوطنت، وثالثة ُهجرت...

وبني املاضي والحاضر، يقترن اسم شيشاوة 
البحث  في  استجد  بما  العلمي  البحث  في 
هذا  وحده  إيغود،  جبل  في  األركيولوجي 
تاريخيا  املجال عمقا  على  االكتشاف يضفي 
تأخذ  املنطقة  فيه...جعل  للتشكيك  سبيل  ال 
نحو  ونعبر  التميز،  هذه  نترك  دوليا.  صيتا 
هنا  عشر،  السادس  القرن  نهاية  تفاصيل 
ستذكر  األصح  على  شوشاوة  أو  شيشاوة 
في مظان التاريخ ومتونه، من خالل معاصر 

السعدي  السلطان  أنشأها  التي  السكر 
إلى  ننصت  ذلك  سبيل  في  املنصور.  أحمد 
مؤرخ ذلك العصر، عبد العزيز الفشتالي في 
»مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء »...
املعاصر  ومن أعظم آثاره )املنصور الذهبي( 
واخترعها  رسومها  ابتدع  التي  السكرية 
األمور  من  وشوشاوة...وهي  حاحة  ببالد 
للناس  فجاء  بتدبيرها  أيده اهلل  انفرد  التي 
منها بآية مما تختص به تربة بالد سوس...

فكان كل من تولى الخالفة من ذريته يقطع بأن 
ذلك ال يتأتى من جهة اإلمكان في أرض غير 

السوس...«.
بشأن  التاريخية  املخطوطات  أشارت    
إلى  شيشاوة  في  السكر  مصانع  تخطيط 
رباط  من  قربها  من  املصانع  هذه  استفادة 
ومن  والروحية،  األمنية  الناحية  من  شاكر 
الذي  األحول  بن  أحمد  العباس  أبو  زاوية 
التعارجي  حوليات  في  صدى  لها  نجد 
أشار  ذلك،  سياق  وفي  باإلعالم.   املعروفة 
بالد  تاريخ  في  والباحث  السوسي  املختار 
العلويني  ارتباط  إلى  حمزة  املصطفى  أحمر 

التي  الزاوية  البوسنية،  الزاوية  شرفاء  مع 
تنسب من حيث البناء إلى خناتة بنت بكار 
أحد  بوسنة  محمد  سيدي  الشيخ  وفاة  بعد 
أشهر طالب محمد بن ناصر الدرعي مؤسس 

الزاوية الناصرية بتامكروت. 
   في كنف هذه الزاوية - الزاوية البوسنية- 
تربى أمراء العلويني وشبَّ أبناء األعيان. من 
الدائم  الحضور  نفهم  الوشيجة،  هذه  خالل 
لقبائل املجال الشيشاوي في تركيبة الجيش 
وخاصة  السلطانية،  الحْركات  في  املغربي 
تلك التي استهدفت أبو العباس الشرادي في 
حوز مراكش زمن السلطان عبد الرحمان بن 

هشام.
يتأسف  العظيم،  الحدث  هذا  يقرأ  من    
في  الورش،  هذا  أصاب  الذي  الخراب  على 
ترتبط  الدولة  نظيمة  تكن  لم  املغرب،  تاريخ 
السلس  االنتقال  يؤمن  بشكل  باملؤسسات 
للسلطة من سلطان آلخر، بقدر ما كانت نظيمة 
أحمد  السلطان  بوفاة  بأشخاص،  مرتبطة 
خراب،  إلى  السكر  معاصر  ارتدت  املنصور 

الحديث  والواقع،  ورق،  من  قصر  وكأنها 
أن  يجب  ال  الشيشاوية  السكر  معاصر  عن 
والنفور  والتمرد  الثورة  حقيقة  يحجب 
التي قامت بها القبائل والزوايا في األطلس 
جبال  من  مرابطان  ثار  فقد  الغربي،  الكبير 
على  احتجاجا  1583م  991ه/  األطلس سنة 
النصارى،  مع  السلطان  أبرمها  التي  العقود 
لغرس  األراضي  على  لالستحواذ  رفضا 
الجبال  سكان  وقع  الحصيلة،  السكر.  قصب 
عنهم،  العيش  سبل  وانقطعت  الفقر،  في 
السكر  معاصر  على  مرة  من  أكثر  وهاجموا 
السيف  املنصور  فأعمل  ونهبوها،  ودمروها 
حيني  املرابطان  وسلخ  تبديدا،  فبددوا  فيهم 
مراكش  إلى  لينقال  تبنا  جلداهما  وحشي 

مثلما يفيدنا اإلفراني حول ذلك.
نزهة  تأليف  مقصد  في  االفراني  يقول    
ما  على  املنصور  »...كان  ذلك  الحادي بشأن 
الخراج،  وسعة  امللك  ضخامة  من  عليه  هو 
يلزمهم  طائلة  أمواال  الرعية  على  يوظف 
الحال  كان عليه  ما  األمر على  بأدائها، وزاد 
أبيه، حسب ما سلف ذلك مستوفى  في عهد 

منه  تشتكي  الرعية  وكانت  أبيه،  ترجمة  في 
بذلك، ونالها إجحاف منه ومن عماله، وكان 
غير متوقف في الدماء، وال هياب للوقيعة في 
يناقض غرضنا  ذلك  ما وقع في  ذلك، وتتبع 
العورات  عن  اإلغضاء  من  الكتاب،  هذا  في 
بما  لك  أملعنا  وقد  الفضائح،  على  والستر 
النص  وراءه...«. منطوق  ما  داال على  يكون 
القبائل  دمار  وبني  السكر  بني صناعة  يربط 

في األطلس الكبير الغربي.
السادس  القرن  من  األول  الربع  حمل    
عشر معالم تحول في تاريخ مجال شيشاوة: 
تخريب  ومجاعات،  أوبئة  قبلية،  صراعات 
برتغالي ملعالم املجال...كل ذلك سيسهم في 
قبلية  وقوى  جديدة  بشرية  تجمعات  ظهور 
بني  السفح  في  ادويران  صاعدة...قبيلة 
قبيلة  سكساوة،   واد  على  ومزوضة  نفيفة 
أوالد  واكتساح  وحاحا،  نفيفة  بني  متوكة 
هذه  خالل  الشيشاوي.  للسهل  السبع  بن 
اللحظة وصلت شخصية ستساهم في نشر 
العلم والتصوف يتعلق األمر أحمد بن علي 

أبي النحل )بوتيزوا( املتوفى سنة 1155ه/ 
1742م، وهو جد أسرة جعفر بن محمد بن 
الزاوية إلى عبد  عبد اهلل. ينتسب مؤسس 
القادر الجيالني، وكان من أصحاب أحمد بن 

الناصر الدرعي.
  اقترن مجال شيشاوة من حيث اإلشعاع 
الروحي والديني بهذه الزاوية  في مزوضة 
املصادر  في  تكتب  كانت  كما  صودة  أو 
الوسيطية عند البيدق وابن الزيات. والحال، 
الزوايا  لبقية  األصل  الزاوية  هذه  تعتبر 
القبائل  في  املنتشرة  العتيقة  واملدارس 
واملجاورة ملزوضة )كدميوة- سكساوة- أوالد 
)حاحا-  عنها  البعيدة  وحتى  السباع(  أبي 
مسفيوة-  الشياضمة-  الرحامنة-  السراغنة- 

إدامحمود...(. 
    في الواقع، يعود تاريخ تأسيس الزاوية 
إلى حوالي سنة 1242ه املوافق 1830م من 
األكنضيفي.  محمد  بن  أحمد  سيدي  طرف 
وشيوخ  علماء  الزاوية  هذه  من  وتخرج 
أفرد لهم املختار السوسي تراجما في كتابه 

»املعسول« في جزئه السابع عشر.
النصوص  الحماية، وقفت      مع 
الفرنسية عند مجال شيشاوة بالقول: 
فصل  في  البرودة  شديدة  هضبة 
األمامية  الواجهة  قبالة  الشتاء، 
قرى  تطل  الجبل  فوق  ومن  لألطلس، 
بني  تنتشر  بالطني  مبنية  صغيرة 
ب  املسماة  املائية  الخزانات  منازلها 
األودية.  مياه  ملواجهة شح  »نطافي« 
من مزوضية إلى شيشاوة ست مراحل 
بقياس الرائد كورني الذي رافق رحلة 
الهيبة،  أحمد  زحف  لوقف  مانجان 
تغطي  املجالي  املقطع  هذا  وعبر 
أشجار السدر، وأراضي غير مستغلة، 
ممتدة  منتشرة  شاسعة  وعزبان 
ما  وإذا  شيشاوة.  وواد  مراكش  بني 
يمكن  الوضع،  حقيقة  نفهم  أن  أردنا 
جرت  التي  بالتطاحنات  نربطه  أن 
بني قواد املنطقة في هذه الفترة. مع 
الفرنسي  املعمر  سيعمد  االستعمار، 
إلى استغالل هذه األراضي من خالل 
والبطاطس  والقمح،  الشعير  زراعة 

وبعض أشجار العنب والزيتون.
  واد شيشاوة يجري فوق سرير عريض، 
تيلضي  جبل  عبر  صلصالية،  هضبة  فوق 
الخضراء  الزيتون  أشجار  تغطيه  )تيلدات( 
املحاطة بأسوار شوكية. مساحات شاسعة، 
شاسع  وقاحل...مشهد  مستو  أجرد،  سهل 
من أراضي محجرة، وغير مستغلة فالحيا، 
يسكنها رعاة يمتهنون االنتجاع. رغم ذلك، 
تشوفت كل القوى السياسية نحو السيطرة 
على نقاط املاء املوجودة فيه. من يصل إلى 
ذلك، يفرض إتاوته على القوافل العابرة من 
مراكش إلى موكادور أو سوس في الطريق 

نحو سوس ويفرض سلطته على املجال. 
  قبل اجتياز ممر تيزي ن ماشو، ينتصب 
السكان  عليم  ُيعول  الذي  امنتانوت  وادي 
الزيتون.  بأشجار  املألى  بساتينهم  لري 
القاهرة  قصبة  تنتصب  هنا  إلى  بالوصول 
»القيهرة« بالتعبير املحلي، إحدى الفخدات 
سكانيا  تجمعا  تأوي  التي  األمازيغية 

مهما.

 �شي�شاوة: من تاريخ املجال اإىل جمال التاريخ

الثقافة  لدائرة  مشترك  تقرير  أفاد 
ومنظمة  أبوظبي  في  والسياحة 
في  الثقافي  القطاع  أن   ، اليونسكو 
العالم ، فقد بسبب جائحة كورونا، أكثر 
 2020 عام  في  وظيفة  ماليني   10 من 
بني  ما  تراوح  انخفاضا  بمفرده وشهد 

20 و40 في املائة في اإليرادات.
قدمت  ،الذي  التقرير  وأضاف   
أن  بأبوظبي،  لقاء  خالل  معطياته 
إجمالي القيمة املضافة للقطاع ، انخفض 
بنسبة 25 في املائة في عام 2020 ، مبرزا 
،املنصات  شهدت  ذلك  من  الرغم  على  أنه 
بسبب  ملحوظا  نموا  البصرية  السمعية 
زيادة االعتماد على املحتوى الرقمي أثناء 

فترة تفشي الجائحة .
عنوان  حمل  الذي   ، التقرير  وأكد   
،الحاجة  كوفيد19-«  زمن  في  »الثقافة 
تعافي  أجل  من  متكامل  نهج  اتباع  إلى 
صياغة  إعادة  الى  داعيا  الثقافة،  قطاع 
أساسا  بوصفها  ودعمها  الثقافة  قيمة 
التنوع  أكبر من  بقدر  يتسم  هاما ملجتمع 

واالستدامة.
 وسلط التقرير، الذي استند إلى بيانات 
مستقاة من أكثر من مائة تقرير في مجال 
أربعني  مع  أجريت  مقابالت  ومن  الثقافة 

أيضا  الضوء   ، اقتصاديا  ومحلال  خبيرا 
على  طرأت  التي  الكبيرة  التحوالت  على 
بسبب  سيما  وال  ونشره  الثقافي  اإلنتاج 
أثناء  الثقافية  املنتجات  رقمنة  تسارع 
تفشي الجائحة حيث بلغ إجمالي إيرادات 

االقتصاد اإلبداعي الرقمي في عام 2020 
صعيد  على  دوالر  مليار   2،7 يقارب  ما 
إيرادات  إجمالي  ربع  من  أكثر  أي  العالم 

القطاع الثقافي ككل.
تمثل  الجائحة  أن  التقرير  واعتبر   

تراجع  حيث   ، الثقافي  للتنوع  تهديدا 
املستقلني  العاملني  عيش  سبل  استقرار 
الثقافي،  املجال  في  العاملني  واملهنيني 
املساواة  عدم  أوجه  تفاقم  جانب  إلى 
املتجذرة أصال واملتعلقة بالجنس والفئات 
املحرومة في املجتمع ، مما دفع العديد من 
الفنانني والعاملني في القطاع الثقافي إلى 
»مما قوض تنوع أشكال  ترك هذا املجال 

التعبير الثقافي«.
املساواة  عدم  أن  الى  التقرير  وأشار    
في  تسببا  اإلقليمي،  التفاوت  الى  إضافة 
إلحاق ضرر كبير بإنتاج السلع والخدمات 
الثقافية وتوزيعها، حيث فقد 64 في املائة 
من العاملني املستقلني في قطاع الثقافة في 
أمريكا الالتينية أكثر من 80 في املائة من 

دخلهم بسبب تفشي جائحة كوفيد19-.
نهاية  أن  الى  التقرير  وخلص   
إلعادة  مهمة  فرصة  تمثل  الجائحة 
الخطة  في  الثقافة  مكانة  تحديد 
عامة،  كمنفعة  قيمتها  ولتعزيز  العامة 
تعزيز  إلى  أدت  الجائحة  أن  مضيفا 
لقطاع  االجتماعية  بالقيمة  االعتراف 
الرفاه  تحقيق  في  وبإسهامه  الثقافة 
التنمية  إنجاز  وفي  والفردي  الجماعي 

املستدامة.

في تقرير لمنظمة اليونسكو:

قطاع الثقافة يف العامل فقد اأزيد من 10 ماليني وظيفة وخ�شر 
ما بني 20 و40 يف املائة من اإيراداته ب�شبب اجلائحة

األولى  شعريتني  مجموعتني  بعد   
املجموعة  و  املتى«،  بعنوان«هذه 
ليست.. »سماء  بعنوان  الثانية  الشعرية 
متلقي  استحسان  لقيتا  واللتني  لي«، 
صدرت  العربي،  والعالم  باملغرب  الشعر 
تاريخ  في  والباحثة  والزجالة  للشاعرة 
شعرية  الَشاِنك مجموعة  املغرب رشيدة 

جديدة بعنوان« لدي اآلن  ما يكفي ألنجو« .
الشاعرة  عن  من خاللها  عبرت   ، قصيدة   45 من  أكثر   املجموعة  تضم  
تجارب إنسانية ،عن تساؤالت حول عالم أفضل، عن كنوز تختبئ في أرواحنا 
، عن مدن تسكننا وكأن هذه املجموعة مهداة ملدينة بعينها مدينة العرائش  
ليكسوس، املدينة الحاضرة في أكثر من قصيدة داخل ديوان » لدي  اآلن ما 

يكفي ألنجو«.

با�شم فرات 
يكتب عن »اغتيال 

الهوية«  
للكاتب  حديثا  صدر  أبجد«،  »دار  عن 
»اغتيال  كتاب  فرات  باسم  العراقي 

الهوية«. 
التجربتني  يسميه  مما  املؤلِّف  ينطلق 
تنّقل  25 سنة  خالل  والحياتية  القرائية 
فيها بني بلدان مختلفة في آسيا وأمريكا 
الالتينية وأفريقيا، واهتّم فيها بتاريخ املجموعات اللغوية والعقائد والتاريخ 
الثقافي والحضاري للشعوب، ليحاول قراءة تاريخ التنّوع الثقافي، اللغوي 
والعقائدي، في العراق واملنطقة العربية، وفهم »ثقافة اإللغاء واإلقصاء« التي 
»ال  أّنه  إلى  ليخلص  نخبها،  وخطابات  العراقية  األحزاب  تسود  إنها  يقول 

وجود لسردية عراقية تحتفي بالتنّوع«.

»جتاذب ال�شلطة 
وتهّتك الدولة يف 

العامل العربي« 
عن  حديثا  شيحة، صدر  عماد  بتوقيع 
»تجاذب  في بيروت كتاب  »دار الساقي« 
السلطة وتهّتك الدولة في العالم العربي«، 
العظمة،  عزيز  تحريره:  في  اشترك  الذي 
أكديديان،  وهاروت  البغدادي،  ونادية 

وحارث حسن.
االجتماعي  بالصراع  ارتباطها  ومدى  العنف  مسألة  إلى  الكتاب  يتطرق   
الدينية  الجماعات  تنامي  في  يبحث  كما  العربية،  املنطقة  في  والسياسي 
املأزومة  ومحاوالتها  السوفييتي،  االتحاد  سقوط  بعد  ما  بمرحلة  املتطرفة 
الشبَكات الَقَبلّية،  في الوصول إلى السلطة. كما يعالج الكتاب مواضيع مثل: 

واقتصادات الحرب العابرة لألقاليم، والتنظيمات العسكرية.

»باتاي، لريي�س، 
اآين�شتاين » 

وجتربة جملة 
 Documents
للباحث جورج صباغ،   صدر حديثا، 
جان  »منشورات  لدى  بالفرنسية، 
»باتاي،  ميشيل بالس«، كتاب بعنوان 

ليريس، آينشتاين: لحظة ‘دوكومون’ ـ نيسان 1929، نيسان 1931«.
يستعيد املؤلف، في عمله هذا، تجربة الكّتاب الثالثة، جورج باتاي وميشيل 
)مستندات(، التي لم  ليريس وكارل آينشتاين، في تحرير مجلة »دوكومون« 
إلى حقول  تننمي  فيها نصوصا وصورًا وأبحاثا  تدم طويال، والتي نشروا 
وغيرها.  واإلثنولوجيا  واألركيولوجيا  الجميلة  والفنون  األدب  مثل  واسعة 
الكّتاب  مسار  في  مهما  تأثيرا  املجّلة  لتجربة  أن  فكرة  عن  يدافع صّباغ  كما 

الثالثة.

اأ�شباب ف�شل 
الدميقراطية 

بالعامل العربي 
جامعة  »منشورات  عن  قريبا  يصدر 
الشعبية  »السياسة  كتاب  برينستون« 
لعالم  دائمة«  ديمقراطية  إلى  والطريق 

االجتماع اإليراني محمد علي كديوار. 
ضوء  على  الكتاب،  يبحث 

األسباب  األوسط،  الشرق  ومنطقة  العربي  العالم  التي شهدها  االحتجاجات 
التي تؤدي إلى فشل أو نجاح التحول الديمقراطي، في محاولة لفهم كيفية 

تأثير التعبئة املؤيدة للديمقراطية في مصير الديمقراطيات الجديدة. 
باالستناد إلى دراسة أكثر من مhئة تّحل ديمقراطي في 80 دولة، من 1950 
إلى 2010، يوضح علي كديوار أن أكثر الديمقراطيات قوة تأتي بعد عمليات 

تعبئة اجتماعية طويلة وغير مسلحة.

 ال�شاعرة ر�شيدة 
ال�شانك لديها الآن ما 

يكفي لتنجو

بقايا آثار معامل السكر بمجال 
شيشاوة في العصر السعدي تنتظر 

الترميم واالهتمام
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n الصفحة من إعداد: ذ.محمد قمار

املخيمات ال�صيفية: خ�صو�صيات مرحلة ما بعد كوفيد
ال ينكر أحد وخاصة من الفاعلين والفاعالت التربويين اإلثار النفسية العميقة التي تركها 

الحجر الصحي على وجدان الطفولة، ويتقاسم الباحثون االجتماعيون والنفسيون 
الخالصات ذاتها تقريبا، مفادها أن زمن الوباء تغيرت فيه سلوكات األفراد والعالقات 

االجتماعية، واألطفال هم أضعف حلقة في زمن الحجر... ألن الطفولة أصال هي زمن 
اللعب والحركة والتفتح والعالئق االجتماعية.

يحل زمن التخييم التربوي هذه السنة في  سياق استثنائي... نستحضر فيه كل ما خلصت 
إليه الدراسات واألبحاث... حيث أننا سنكون أمام طفولة بخصوصيات جديدة... طفولة ما 

بعد الحجر... طبعا ستنشأ قضايا تربوية مستجدة ووضعيات عالئقية من طبيعة جديدة...
العرض التربوي حمل هم البنيات التحتية وراهن على توسيع قاعدة المستفيدين... هل 

هذا يكفي...؟
هل الجمعيات بأطرها المختلفة واعية بواقع طفولة ما بعد الحجر...؟ هل هي راضية عن 

العرض التربوي وتقبل التحدي إلنجاح محطة عرفت دائما شراكة بين القطاع العمومي 
والنسيج المدني بل حتى القطاع الخاص...؟ هل نحن في حاجة إلى فهم الرهانات 

الجديدة لتفكيكها لصياغتها في شكل نمذجة بيداغوجية يتم تنزيلها أفقيا...؟
هي جملة من االنشغاالت والتساؤالت يحاول هذا الملف مقاربتها باإلنصات إلى الفاعلين 
والفاعالت... في أفق تقييم تجربة المخيمات البديلة مقارنة مع إستئناف التخييم  وتيرته 

العادي ....

التحول الذي البد منه 
من اأجل خميمات مواطنة

n ذ.محمد قمار 

الحديث عن التخييم دون الحديث عن املشروع التربوي 
واألهداف املسطرة لكل مرحلة أو عند نهاية من التخييم... 

فيه  وتحدث  صغير،  مجتمع  للمخيم  التربوية  الحياة 
املشروع  وضمن  وجبهات،   وتكثالت  ونزاعات  صراعات 
التربوي للمدرب البد أن يعتبر نفسه وسيطا لحل النزاعات 
املخيم،  مجموعة  ضمن  أو   فريقه  داخل  األزمات  وتدبير 
واستغالل كل الوضعيات لترسيخ قيم الحداثة واملواطنة والتسامح وتدبير األزمات 

بحس التوافقات.
إذن طريقة اإلنزال القيمي للقيم كالتسامح يجب أن تتم عبر املحاور التالية:

عبر  القيم  منظومة  إبراز  على  للمخيم  التربوي  املشروع  داخل  االشتغال  أوال: 
الترفيه والفن والثقافة والرياضة والحس الفني الجمالي اليدوي.

ثانيا: عبر التعامل مع الحياة التخييمة كمجتمع صغير من خالل نشخص القيم 
السلبية ونعدلها ونرسخ اإلجابية بالحوار واإلقناع وتدبير الخالفات ليكون الطفل 

نفسه طرفا في تصريف القيم الحقوقية ال مستفيدا.
وهذا يعني أن مؤشرات التقويم النهائية عليها أن تجيب على مدى تحقق الحس 
املدني عند األطفال ومدى قدرتهم على إنشاء مجتمع صغير متضامن غير إقصائي.
ظلت املدرسة لعقود هي املسؤولة الوحيدة  التربية على القيم و وظيفة املخيم: 
على التربية على القيم معدلة أو معززة، حتى عاد سؤال املسؤولية التربوية إلى 
الواجهة... فانفتحت املؤسسات األخرى على وظيفة التربية وتصريف قيم املواطنة، 
ووصلت املوجة متأخرة إلى املخيمات، بحكم أن مجال الترفيه كان هو الطاغي أو 
تسيس الفعل التخييمي وفق مرجعية تابعة ال مستقلة، وألن التكوين األساسي في 
دور املخيم كمنظمة مجتمعية في تصريف قيم املواطنة ظل هامشيا وألن التكوين 
بمقاربة القيم وصل للمدرسة نفسها متأخرا، ظلت املخيمات تعلن شعارات تالمس 
ما ظل طموحا  أجرأة  من  يمكن  تربوي  تربوية ومشروع  رؤية  غياب  في  املواطنة 

تربويا...
املعارف  عن  بمعزل  تقدم  ال  القيم  منظومة  بأن  التعقيد  غاية  في  واملسألة 
املخيم  في  الطفل  يجعل  القيم  بمنظومة  املخيم  قيادة  فريق  ووعي  واملهارات... 
على  التربية  املواطنة...  قيم  من  تمكينه  فيتم  املخيم،  مجتمع  في  مواطنا صغيرا 
في وضع  املشاركة  للفرقة...  داخلي  قانون  في وضع  املشاركة  والواجب....  الحق 
القانون الداخلي للمخيم... املشاركة في اجتماعات اإلدارة عبر تمثيلية ديمقراطية 
تفرز ممثلي وممثالت األطفال مع التأكيد على مقارية النوع واملناصفة والتنافس 
حول برناج يدافع عنه أمام فريق القيادة الذي ال بد أن تكون فيه التمثلية لألطفال.... 
وأن يعتبر اليوم األول... يوم الديمقراطية.... ففيه يتم تأسيس بنية املخيم مجتمع 

صغير واألطفال كمواطنني ومواطنات صغار...
هذا الوعي بدينامية مجتمع املخيم يتطلب انفتاحا على األفكار الجديدة والقطع 

مع مخيمات الوصاية من أجل مخيم املواطنة.

n ذ. خالد أخازي)*(

شكرا لجريدة االتحاد االشتراكي التي ستظل دوما 
صوت الشباب واملعبر التاريخي عن هموم املواطنني 
على اتاحة الفرصة لنا كمنظمة مدنية لتقديم وجهة 
نظرنا في العرض التخييمي بعد التوقف االضطراري، 
طبعا نحن في املرصد املغربي لنبذ اإلرهاب والتطرف 
كنا خالل فترة التوقف من دعاة إيجاد بدائل تربوية والخروج من مقعد الذي يدبر 
األزمة باالنتظار وهذا لثقتنا بأطر الوزارة الذين اشتغلنا إلى جانبهم سنوات طويلة 
في إطار املشاورات املفتوحة واملقاربة التشاركية، وقد أفرز الوضع منظومة بديلة 
ملخيمات شبه قارة غطت على الفراغ وألنشطة طفولية عن بعد وورشات للتكوين 

والتمكني افتراضية... 
طبعا نحن في املرصد لدينا مشروع مجتمعي أهم دعاماته ترسيخ قيم التعايش 
التطرف داخل املؤسسات  الكراهية وتفتيت حاضنات  والتسامح ومحاربة خطاب 
املجتمعية، وضمن هذا املشروع املجتمعي الذي هو إبدال يتم تنزيله عموديا على 
مختلف األنشطة املدرجة في برنامج العمل السنوي للمرصد... واملخيم بالنسبة لنا 

محطة أساسية لتصريف قيم التسامح والتعايش.. 
ال ننكر أن املنتوج الذي جاءت به الوزارة السابقة بفضل إبداع وبعد الرؤية عند 
الوباء،  تداعيات  القطاع خفف من وطأة  الفاعلني في  أطرها وتالقحها وتصورات 
لكن املخيم يظل مخيما بأبعاده وأعرافه وطقوسه، من جهتنا سنعمل على استدراك 
الزمن التربوي التخييمي املهدر ونتوقع حسب ما صرحت به الوزارة جودة للبنيات 
واملعدات كما أن الرفع من قيمة التغذية لن ينعكس على القيمة الفردية بل سيغطي 
الفارق الناجم عن ارتفاع أسعار املواد الغذائية واملعدات التربوية... العودة طبعا 
التربوية  الحياة  في  جديدة  ثورة  ننتظر  ألننا  والحماس...  الفرح  بطعم  ستكون 
وفي  والترفيهي...  التكويني  الشقني  ذي  التربوي  املشروع  على  بالعمل  للمخيم 
الوقت نفسه تنزيل رؤيتنا ملجتمع متضامن متسامح في وطن محصن ضد التطرف 

وخطاب الكراهية
)*(  المستشار اإلعالمي للمرصد المغربي
 لنبذ اإلرهاب والتطرف

قيام اجلمعيات باأن�صطة 
عن بعد موؤ�صر عن قدرتها 

على االإبداع والتطبيق

n المصطفى نشيط)*(
التربوي  العرض  أن  ارتياح  بكل  أعبر  أن  يمكنني 
بمجال  املهتمني  كل  طلعات  مستوى  في  سيكون 
التخييم   ال من حيث تدبير هذا امللف و لت من حيث 
من  عدد  صيانة  تمت  أنه  علما  املستقبلة،  البنيات 
مسؤولية  يلقي  طبعا  وهذا  عتادها  وتجديد  املواقع 
كبرى علينا السثتمار هذه املؤشرات في تجويد املخيم 
اضطراري  بتوقف  تسبب  كوفيد  أن  ورغم  وأنشطة، 
في  بعد  عن  بأنشطة  قامت  فالجمعيات  للتكوين 

التكوين والترفيه والتعبئة االجتماعية والصحية. 
عنهم  والتعويض  أطفالنا  ملعانقة  سعداء   نحن  
آثار العزلة والرتابة العرض ال يمكن التنبؤ بمخرجاته 
ما  نفسيا واجتماعيا، ويظل  الوباء  تداعيات  في ظل 
األساسي  املرجع  هو  تجارب  من  الجمعيات  راكمته 
إضافة إلى اعتماد مقاربة منفتحة ألن األطفال ستتغير 
سوكاتهم،من أثر العزلة... ورصيد الجمعيات من األطر 
الكفأة  مع وجود إرادة اإلبداع والتغيير لتقديم منتوج 

تربوي يليق بزمن ما بعد الوباء.
من  الجمعيات  به  قامت  بما  اشيد  ان  أود   كما 
للتخييم  الوطنية  الجامعة  بمعية  االستعداد  مواكبة 

والوزارة الوصية عن الطفولة والشباب  
برنامج  انجاح  اجل  من  للجمعيات  نداء  اوجه   
العطلة للجميع واعطاء الصورة الحقيقية ملا تقوم به 

دائما.
)*( رئيس جمعية 
التربية والتكوين

قراءة متاأنية للعر�ض الوطني للتخييم 2022

ا�صتخل�ض الدرو�ض من جائحة كرونا �صروري للإنفتاح اأكرث

n محمد القرطيطي )*(

جائحة  فرضته  للمخيمات  اضطراري  غياب  بعد 
كورونا، يعود البرنامج الوطني للتخييم الى الساحة 
الجمعيات  وتوقعات  تساؤالت  وسط  التربوية، 
العودة  تكون  وهل  التخييم،  ملف  على  املشتغلة 
ملبية لالنتظارات والطموحات، والقطع مع محدودية 
البرنامج، وطبيعة الفضاءات املوظفة، التي تشكو من 

التأهيل والتجهيز واالنتشار والعدالة االجتماعية.
عن  اإلعالن  صاحبت  التي  التنظيمية  املحطات 
شهر  بداية  في  للتخييم  الوطني  العرض  إطالق 
والتواصل،  والثقافة  الشباب  وزير  طرف  من  أبريل 
وسط حضور الجمعيات والقطاعات باملكتبة العامة، 
ملراكز  التأهيل  عمليات  في  التأخير  طبعها  محطات 
التخييم، وإطالق الصفقات تزامنا مع اقتراب تنظيم 
الربيع  عطلة  في  التكوين  زمن  ووضع  املخيمات، 
التداريب،  إلقامة  القانوني  الفراغ  املعتادة، وتسجيل 
املخيمات  تنظيم  مرسوم  محددات  تضمنته  ما  وفق 

الصادرة في 08 شتنبر 2021.
مشروع العرض الوطني للتخييم لهذا العام لم يكن 
نظريا مختلفا عن سابقه، من حيث مجاالته وحمولته، 
ما عدا ما لوحظ من تقليص في أيام املراحل الخمسة، 
صفقات  انجاز  في  تأخير  بسبب   الشبكة  وتراجع 
عائشة  مخيمات  وغلق  الجديدة،  للفضاءات  البناء 
بأكدير  وتاغزوت  املاء  توفر  لعدم  وأوسماحة  مبارك 
إلعادة برمجة إعادة بنائه  وإعدام مخيمي االنبعاث 
برشيد،  بتراب  الشاطئ  رحال  وسيدي  بأكادير 
سلبا  أثر  معطى  وهذا  تعويضهما،  عن  اإلعالن  دون 
حصيص  وتخفيض  الكلية،  االستفادة  معدالت  على 
أن  علما   ،%  60 تتجاوز  بنسبة  الوطنية  الجمعيات 
 100 على  العرض نصت  بها  التي جاء  املخصصات 
الف برسم املخيمات القارة و85 الف ملخيمات القرب 
بدون مبيت،  وحوالي 70 الف توزعت على جامعات 

واملقامات  التكوين  وأنشطة  واليافعني  الشباب 
وفعاليات نهاية األسبوع ، وهو الشطر الذي سيبرمج 

على مدى شهور شتنبر الى دجنبر القادم.

صعوبات في تنزيل  العرض

والجهوية  املركزية  املشتركة  االستشارية  اللجنة 
والتوطني  املخصصات  توزيع  في  صعوبات  تعاني 
من حيث االعداد واملراكز، وذلك راجع الى ارتفاع عدد 
وصلت  والتي  الوطني،  بالعرض  املقبولة  الجمعيات 
والجهوية  الفروع  ومتعددة  160 جمعية وطنية  الى 
في حني ارتفع عدد الجمعيات املحلية الى أكثر 600 
الحصيص  من   20% نسبة  من  استفادة  جمعية 
الوطنية   للجمعيات   60% مع  موازاة  اإلجمالي، 
والنسبة الباقية همت املؤسسات االجتماعية، علما ان 
حساب  آالف   07 سجال  للوزارة  االلكترونية  البوابة 

للجمعيات والفروع.
عن  ولبحث  مجتمعة،  الزالت  املشتركة  اللجنة 
الطارئة،  الصعوبات  على  للتغلب  متاحة  مخرجات 
في  توازن  إلحداث  القرب  مخيمات  توجيه  خاصة 

معدالت االستفادة .
للتخييم  الوطنية  الجامعة  أطلقت  أخرى  من جهة 
للمملكة  الترابية  الجهات   عبر  تواصلت  لقاءات  
وحوار  نقاش  وفتح  العرض،  عن  معطيات  لتقديم 
كما   ، والتعبئة  التحسيس   بهدف  الجمعيات  مع 
نظمت الوزارة )لقاء الشباب( لقاءا دراسيا وتكوينية 
وقت  في   ، املخيمات  عن  املسؤولني  لفائدة  ببوزنيقة 
تجتهد الجمعيات الوطنية في اقامات لقاءات تأهيلية 
الذي  التكوين  ضغط  من  للتخفيف  التربوية  ألطرها 
الداخلية  وزارة  وكانت  املاضية،  الشهور  خالل  غاب 
والصحة والشباب قد وجهت دوريات الى مسؤوليها 
بالجهات والعماالت واالقاليم  تحثها على االنخراط 
الالزمة  الفحوصات  واجراء  املخيمات  إنجاح  في 

وتكثيف املراقبة واملواكبة
مأسسة العرض الوطني للتخييم 

الشباب،  قطاع  داخل  املخيمات  تنظيم  مرسوم 
بمقتضيات  جاء  الرسمية،  بالجريدة  نشر  والذي 
مهمة، وأخرى تحتاج الى تحيني، أهم هذه املؤشرات 
مأسسة التخييم وإطالقه في شهر يناير من كل سنة، 
التنصيص على طبيعة ومواصفات املرافق وجودتها، 
وتوفير السالمة والحماية والصحة، واشتراط املؤهل 
وزارية  قرارات  وإصدار  للمنشطني،  البيداغوجي 

قانون  باعتماد  وآخر  التكوين  أنشطة  بمنظومة 
الدليل  عن  عبارة  ثالث  وقرار  للمخيمات،  داخلي 
والخدمات،  التحتية  والبنية  للسالمة  االجرائي 
الى  للوصول  الرسمية  بالجريدة  النشر  وسيتم 
وهناك   ، التربوي  واملنتوج  املؤسسات  في  الجودة 
في  والوكاالت  املؤسسات  من  عدد  بمشاركة  رغبة 
الرقمنة  والتربية على حقوق الطفل والتربية  مجال 
الطرقية والقراءة وأطفال مغاربة العالم والحفاظ على 
املعلومات الشخصية ، وغير ذلك من املناشط الثقافية 
داخل  التنشيطي  الفضاء  ستعزز  التي  واالبداعية 
املخيمات. وهناك اعتماد خاص بالجمعيات للوصول 
الى االختصاص في املجال، وبناء مقاربة في التكوين 
الثالث  الوقت  يفيد مؤسسة  بما  واملجال،  والتنشيط 
للتركيز على املحتوى وربطه بالتنمية املستدامة ,هذا 
وتحسني  العمومي،  الدعم  بأشكال  مرتبط  االمر 
فضاءات التكوين والتنشيط عن طريق شراكة منتجة 

ومنفتحة .

انشغال جمعوي بقطاع 
الشباب 

عضوي  ارتباط  له  واستعراضه،  تناوله  تم  ما 
املتفرع  الشباب،  لقطاع  املدبرة  الحكومية  بالجهة 
يجب  التي  الحكومة،  داخل  والتواصل  الثقافة  عن 
املادية   واالمكانيات  واالختصاص  القدرة  تمتلك  أن 
والبشرية، تسمح له بتنزيل البرامج الواعدة، وتبني 
مقاربتها على شراكات منتجة مع الفاعلني؛ الجمعيات 
القطاع تالحظ في تقييماتها على  القريبة من مطبخ 
تأخر القطاع في توسيع شيكات املؤسسات وتأطيرها 
األنشطة،  إلنعاش  حقيقي  إقالع  وإطالق  وتجهيزها، 
املؤسسات،  أنظمة  إلصالح  آنية  حلول  وإيجاد 
على  واإلبقاء  والشباب،  الطفولة  أجل  من  والترافع 
جميع املكاسب الجمعوية، إذ لم نقل تقويتها باعتبار 
لقد  التغيير؛  حدات  ال  األفضل  البديل  الجمعيات 
تعريض  متالحقة شملت  هزات  الى  القطاع   تعرض 
سلبا  انعكست  ظاملة،  بطالة  الى  املعهد  خريجي 
منها،  بعض  غلق  درجة  الى  الوزارة  مؤسسات  على 
من  عقود  بعد  هيكلته  عن  واملعهد  الرياضة  وترحيل 
العطاء وتحويله الى تجريب الوزراء وانزالهم بكثافة 

دون مبرر ما عدا اهدار زمن اإلصالح.

)*( رئيس الجامعة 
الوطنية للتخييم 

 

n ذ. محمد تيبياوي)*( 
 

للتخييم،  الوطني  العرض  على  اطالعكم  بعد 
ماهي  كوفيد،  وباء  جراء  من  اضطراري  توقف  وبعد 

توقعاتكم التربوية لهذا املوسم؟
املغرب  عاشها  التي  الصعبة  الظرفية  إطار  في 
في  تتمثل  التي  و   – العالم  دول  باقي  شأن  شأنه   -
وانعكاساتها   ،»19 »كوفيد  كورونا  فيروس  انتشار 
بشكل  األطفال  وعلى  ككل  املجتمع  على  تداعياتها  و 

خاص.
للتخييم  الوطنية  الجامعة  أهداف  من  وانطالقا 
الرامية إلى بناء وتكوين شخصية األطفال واليافعني 
وتنمية طاقاتهم وقدراتهم وحماية وصيانة حقوقهم، 
انخرطت جميع جمعياتها ومنظماتها وفي كل ربوع 
واالجتماعية  النفسية  اآلثار  تخفيف  ،في  الوطن 
منها  إيمانا   ، املغرب  أطفال  على  كورونا  لجائحة 
ملمارسة  واألمثل  األنسب  الفضاء  هي  املخيمات  بأن 
منظومة  ترسيخ  إلى   الرامية  املواطنة  على  التربية 
والتفاعل  للبناء  فضاء  املخيم  جعل  ،بغية  القيم 
والتنشيط واملشاركة واالنفتاح على الذات، وأن الطفل 
هو الرأسمال البشري الذي يجب أن تهيئ له الظروف 

املواتية لضمان سالمته وأمنه وصيانة حقوقه. 
هذه  ،تتميز  الحكومي  البرنامج  مع  وانسجاما 
من  للتخييم،  الوطني  العرض  باستفادة  السنة، 
عمل  فرص  إلى خلق  يهدف  الذي  »أوراش«،  برنامج 
من  والرفع  أفضل  تأطير  ضمان  أجل  من  مباشرة، 
جودة التنشيط التربوي وتنويع البرامج التنشيطية 

داخل فضاءات التخييم.

القارة  املخيمات  برمجة  تم   الصدد  هذا  في  و 
من  أقل  الى  07 سنوات  من  لألطفال  القرب  وأنشطة 
15 سنة، وملتقيات تربوية لليافعني من 15 سنة الى 
أقل من 18 سنة، وجامعات الشباب من 18 سنة الى 
الدراسية  واللقاءات  التكوينية  والتداريب  سنة،   25
املرتبطة بنشاط التخييم من 18 سنة فما فوق، موزعة 

على 5 مراحل 10 أيام لكل مرحلة..
املوسم  لهذا  التربوية  توقعاتي  يخص  ما  في 
ألن  خاصة،  نكهة  لها   2022 لسنة  مخيمات  ستكون 
أنشطة املخيمات  خير دواء في تخفيف اآلثار النفسية 
لجائحة كورونا على األطفال.  ألن التخييم السوسيو- 
واليافعني  لألطفال  إيجابية  طاقة  يعد  تربوي، 
والشباب، ويعطي فرصا متاحة لتعلم مهارات الحياة، 
فهي  املدني،  السلوك  مبادئ  و  املواطنة  قيم  ويرسخ 
مداركه  تنمية  على  الطفل  تساعد  تربوية  مؤسسات 
باالحتكاك واملعرفة حتى يتم إعداده للحياة املستقبلية 
حمولة  ذات  وأنشطة  برامج  من  تقدمه  ما  خالل  من 
املواطنة،  قيم  تحمل  تنشيطية  ومضامني  تربوية 
من  كثيرة  أجيال  تكوين  في  ساهمت  أنها   ناهيك 
التخصصات  مختلف  من  الجمعوية  الوطنية  األطر 
للتربية  حقيقية  مدرسة  جعلها  ما  وهو  والتوجهات 
خالل  من  والتعايش  والتسامح  الوطن  حب  على 

األنشطة والبرامج الوقائية ذات الوقع التربوي.

هل سيؤثر التوقف 
االضطراري على جودة 

العرض التربوي للمخيمات؟
فترة  للتخييم   الوطنية  الجامعة  اعتبرت  لطاملا 
الحجر الصحي فرصة للتأمل في واقع الطفل املغربي 
لتجديد االلتزامات،وترجمتها  إلى إجراءات ملموسة، 

ترمي إلى تمتيع األطفال بحقوقهم املشروعة.
جميع  على  لزاما  كان  للمستقبل  واستشرافا 
كورونا  جائحة  من  الدروس  استخالص  املتدخلني  
التفكير في اآلفاق املستقبلية للطفولة املغربية ،و  ،و 
االستعداد الجيد لفترة ما بعد كورونا، التي تستدعي 
بني  تشاركية  مقاربة  وفق  والعمل  الجهود  تكثيف 
وضع  بغية  املدني  املجتمع  و  الدولة  مكونات  جميع 

الصحيحة  السكة  على  املغربي  الطفل  مستقبل  قطار 
،ألن الطفل مرادف للمستقبل.

بسبب  االضطراري  فالتوقف  نظري  وجهة  من 
جائحة كورونا سيؤثر ال محالة  على العرض الوطني 
للتخييم ،فرهان تجويده  مسؤولية مشتركة بني جميع 
التدبيرية  الحكامة  على  االرتكاز  تتطلب  املتدخلني 
جميع  على  بالنتائج  التدبير  قوامه  تربوي  بتعاقد 
االستقبال،  لفضاءات  الجيد  باإلعداد  بدء   ، األصعدة 
ثم االختيار األمثل لألطر اإلدارية والتربوية املسؤولة 
ترسيخ  إلى   ،مرورا   التخييمي  املوسم  تأطير  على 
من   كبير  عدد  تمكني  بغية  مجالية،  و  تربوية  عدالة 
مقاربة  وفق  التخييم  حق  من  االستفادة  من  األطفال 

التربية الدامجة . 
تجارب  من  راكمته  بما  تشكل  أضحت  فاملخيمات 
انطالقتها  من  سنة   80 عن  يزيد  ما  خالل  تربوية 
باملغرب جزء من الرأسمال الالمادي الذي يجب على 
الجميع صيانة مكتسباته وتحصينه ضد كل األساليب 

واملمارسات التي قد تعبث بأهدافه وقيمه النبيلة.
وباعتبار املخيم حق و ليس امتياز ينبغي تعميم 
فرص االستفادة منه ألكبر عدد ممكن، مع كامل األسف 
، هذا الهدف  ما زال يصطدم بالعديد من اإلكراهات 
دور  جديد  من  يطرح  مما  واللوجستيكية  املادية 
اجل  من  التخييمية  العملية  في  واملتدخلني  الفاعلني 
الوعاء  وتوفير  التخييم  فضاءات  خريطة  توسيع 
على  املتزايد  الطلب  لتلبية  والكافي  املالئم  العقاري 

البرنامج الوطني للتخييم كل سنة. 
الحكومة  أدعو  مدني،  ،كفاعل  اإلطار  هذا  وفي 

املغربية والوزارة الوصية ، إلى:
* توسيع وتجويد العرض التربوي لهذا القطاع بما 
يتالءم مع حاجيات وانتظارت األطفال وال سيما الفئات 

املعوزة والهشة.
واملنظمات   الجمعيات  مطالب  مع  التجاوب   *
املخصص  الدعم  رفع  في  نجملها  التي  التربوية، 

للجمعيات
اإلدارية  األطر  لتحفيز  مالي  غالف  تخصيص   *

والتربوية، وآخر لدعم البرامج والتكوين.
إلى  التخييم  مدة  تقليص  قرار  في  النظر  إعادة   *
10 أيام، وهي في الحقيقة 8 أيام، دون احتساب يوم 
إلى  ، هذا ما يدفعني  املغادرة، تربويا  الدخول ويوم 

في  الطفل  هذا  سيستفيد  :ماذا  اآلتي  السؤال،  طرح 
املدة القصيرة جدا؟

وتكوين  والتجهيزات،  التحتية  البنيات  تطوير   *
الوطني  البرنامج  تنزيل  املشاركة في  التربوية  األطر 
محاوره،  وتنويع  التكوين  مناهج  وتحديث  للتخييم، 
وتحسني  والتواصل،  والحكامة  القانون  وتطوير 

وتجويد الخدمات خاصة الغذائية.
تسريع وتيرة أشغال إنجاز مراكز تخييمية من   *

الجيل الجديد.
التخييم  فضاءات  من  مهم  عدد  وتهييئ  صيانة   *
السنة،  فترات  وطيلة  دائم  بشكل  جاهزة  لتكون 

الستقبال الدورات التكوينية واللقاءات الدراسية.
األساسية  التجهيزات  بكل  املراكز  تجهيز   *

والتربوية الضرورية.
ضرورة العمل خالل توزيع حصص املستفيدين   *
املجالية  العدالة  مبدأ  مراعاة  على  الجمعيات  على 
وضمان ولوج مختلف الشرائح والفئات من مختلف 
على  العمل  مع  الصيفية،  للمخيمات  الوطني  التراب 
مختلف  ولوج  يضمن  بما  التربوي  العرض  تنويع 
أي  دونما  الصيفية  للمخيمات  التربوية  الجمعيات 

إقصاء أو حرمان للجمعيات.
العرض  النهوض بجودة  إن عملية  القول  فصفوة 
التربوي داخل التخييم ومجاالته  مسؤولية مشتركة 
لكافة األطراف من مختلف املواقع من سلطات عمومية 
وقطاع خاص ومجتمع مدني، فإن املطلوب حاليا العمل 
والحكامة،  التشاركية  املقاربة  االرتقاء بمستوى  على 
املخيمات،  وتأهيل  لتطوير  الناجعة  الحلول  إليجاد 
حقيقية  بإرادة  جماعي  انخراط  يستوجب  ما  وهذا 
وفق حكامة تدبيرية ناجعة، قوامها التأطير القانوني 
والتربوي الجيدين، والتدبير املحكم للموارد البشرية 
، والتدبير املادي واملالي املعقلن، مع العمل على وضع 
سياسة عمومية في إطار استراتيجية وطنية تتجاوب 
مع االنتظارت الكمية والنوعية لطفولة األلفية الثالثة، 
بغية جعل املخيمات  آلية لتعميم الحقوق الدستورية 
للطفولة املغربية، واملساهمة في التنشئة االجتماعية، 
وتيسير حقوق املشاركة، وتعميم الترفيه التربوي في 

أوساط الطفولة.
)*( القائد العام لمنظمة 
الكشفية المحمدية المغربية

املوجه املغربي لنبذ االإرهاب والتطرف كان 
�صباقا للدعوة اإىل احللول البديلة يف زمن احلجر

سهام القرشاوي

أحمد  سامية  المغربية  الفنانة  مؤخرا  هلت 
األنترنيت  على  طرحتها  األغاني  من  بمجموعة 
وعلى صفحاتها بالشبكات اإلجتماعية الخاصة 

بها من بينها اليوتيوب.
هاته األعمال الفنية التي هي عبارة عن ثالث 
أغاني تحمل إسم »لال موالتي«، استنتج منها 
رواد االنترنيت ومعجبين الفنانة بأنها مشروع 
جديد متكامل تعمل عليه سامية، أوال موسيقيا، 
وثانيا  تصويريا، إذ يعكس الفنانة بمالبس تراثية 

من المغرب.
ولمعرفة المزيد حول الموضوع اتصلت جريدة 
» االتحاد اإلشتراكي« بالفنانة سامية أحمد إللقاء 

الضوء على مشروعها الجديد.
مناضلة  بأنها  المغربية  الفنانة  وصرحت 
حقوقية، ولو أنها ال تمارس ذلك بشكل مباشر، 
لكن من خالل فنها و داخل مجتمعها كمواطنة، 
وبالتالي تحاول عكس أفكارها على أرض الواقع 
المتعنت،  الذكوري  الفكر  مناهضة  بينها  ومن 
وبجميع تفاصيله، خاصة الذي يكون ضد نجاح 
المرأة أو الذي يعتبر أن هذا األخير لصيق فقط 

بنجاح الرجل.
ووضحت سامية بان الفكرة األساسية للمشروع 
خزان،  يوسف  والصديق  للفنان  لألمانة،  هي، 
وأحببتها  معها  تجاوبت  لها  قدمها  وعندما 
وقالت له بأن الفكرة تمثلها بقوة، فأجابها بأنه 
اقترحها عليها لعلمه بذلك، وألن هذا المشروع، 
كما تصوره، يحتاج لفنانة متشبعة بهاته األفكار 
ومؤمنة بها وتعتبر جزءا من شخصيتها، عالوة 
التغني  من  متمكنة  تكون  أن  يجب  كونها  على 
بجميع األلوان الموسيقية، ألن المشروع، أكيد 
أنه يكرم المرأة المغربية وتاريخها، لكنه أيضا 

يكرم التراث الموسيقي المغربي.

أنه عندما  و أضافت سامية بنبرة حماسية، 
تناولت هاته الشخصيات، فكرت في اختيار كل 
امرأة متميزة في اختصاصها، و أن يكون الرابط 
المشترك بينهن هو القوة و اإلصرار و األصالة 
هي  بأنها  مؤكدة  واستردفت  المحارب.  والفكر 
ذاتها تشترك مع هاته الشخصيات، المختارة، 
في صفاتهن، ولو بشكل متفاوت، بل إنها تستمد 
منهن قوتها. وبالتالي فهذا المشروع الذي أعطي 
له كإسم »لال موالتي« ليكون له الطابع المغربي، 
مغربيتنا وهويتنا المتنوعة المتجذرة   « يمثل 
فينا والتي نفتخر بها«، ولذا قرروا، كفريق عمل، 
البدء بثالث أغاني وثالث شخصيات متميزة التي 
في  بالطبع  )إال  األخرى  عن  واحدة  كل  تختلف 

المشترك بينهن والذي سبق وأشارت إليه(، وكانت 
األولى شخصية دينية تمتاز بالفكر الروحاني، لكن 
أيضا ترسل رسائل التحرر واإلنعتاق و المعرفة 
واإلصرار والشخصية القوية، أال وهي عائشة أم 
المؤمنين. وتم تناولها بطريقة محايدة، على حد 
قول الفنانة، ليس بها الكثير من الحكي الديني لكي 
ال يتم السقوط في الصراع الديني الذي يناقش 
ثنايا الشريعة والفقه. وقد تم تمثيلها على شكل 
لبناتها،  قصة تحكي عن قدوم فتيات صديقات 

تسرد لهن قصة هاته الشخصية المتميزة.
الشخصية الثانية هي زينب النفزاوية، زوجة 
القائد يوسف بن تاشفين، المرأة المناضلة التي 
تجمع ما بين القوة والشجاعة و أيضا الليونة 

وكانت  جميلة  جد  امرأة  كانت  فقد  واللطف..، 
والثقافة  بالعلم  دراي��ة  لها  المعارف،  متنوعة 
والسياسة و الدبلوماسية.. و بفضلها استطاع 
يوسف بن تاشفين أن يبقى على عرش مراكش، بل 
إن يجعل منها عاصمة الدولة المرابطية، إذ أقنعته 
أن ال يرجعها البن عمه أبو بكر اللمتوني، موضحة 
له بأنه هو من كرس كل طاقاته لصنع مراكش 
كما كانت عليه حينها، فلم تصبح كما منحها له 
اللمتوني باألول، وبأنه هو من سيحولها بعد عشر 
سنوات إلى ما يجب أن تكون عليه من تطور. كانت 
النتيجة، أنه تم إطالق لقب »ملكة مراكش« على 
تأثيرها، جمعت  هاته الشخصية. وبفضل قوة 
عليها األعداء أيضا، حيث بالمقابل هناك من كان 
يفهم  لم  من  هناك  كان  ألنه  بالساحرة،  ينعتها 
اهتمامها ومعرفتها بعلم النباتات الطبية التي 
كانت تستخرج منها األدوية، وبالتالي فألن نسبة 
الوعي لديهم كانت محدودة جدا أو ربما لكرههم 
لتلك المرأة التي تتميز بذلك العلم وذلك الوعي، 

ما جعلهم ينعتوها بالكاهنة .
تخصيصها  تم  الثالثة،  واألغنية  الشخصية 
لثريا الشاوي، وهي امرأة مثال للقوة والصالبة 
وللفتاة المجدة التي تقبل التحديات والتي رغم 
صغر سنها، سارت وراء تحقيق حلمها في أن 
تصبح ربانة تسوق الطائرة، و لم تكن فقط ذلك، 
فتاة  كانت  فقد  أخرى،  اهتمامات  لها  أيضا  بل 
قارئة ومارست التمثيل وكاتبة، إذ كتبت كتابا 
تحت عنوان »كيف تكون ربانا في بضعة أيام« 
و مؤلف أخر »كيف تكونين ربانة« أي توجهت 
امرأة  كونها  عليها  للنساء  وعرف  مباشرة  به 

تمتاز باإلصرار. 
بأن  قائلة  أحمد  سامية  الفنانة  واسترسلت 
الفريق بدأ بهاته الشخصيات الثالث، على أساس 
أن يستمر مستقبال في مشروع »لال موالتي« من 

خالل إلقاء عروض وربما أيضا عمل ألبوم. 

تود  أنها  بالقول  حديثها  سامية  اختتمت  و 
اإلشارة بكونها وفريق عملها قرروا أخذ صورة 
جماعية لنشرها للعموم، وذلك قصد، الخروج من 
تلك النمطية التي تفرض على العمل أال يظهر به إال 
المطرب أو المغني، و قصد تبيان بأن هناك أيضا 
فريق عمل يعتبر اللبنة األولى للمشروع الفني، 
وبالنسبة لهذا المشروع هما األصدقاء التاليين: 
الفنان يونس الخزان و كاتب الكلمات والشاعر 

كمال الخزان اللذان تمثل معهما ثالثي متميز.
وللتذكير وكما سبق ونشرت جريدة »اإلتحاد 
اإلشتراكي« أثناء حوار أجرته مع الفنانة سامية 
أحمد، في ابريل الماضي، فسامية فنانة مغربية 
تنحدر من مدينة أسفي الساحلية العتيقة التي 
عرفت بتالقح الحضارات، نشأت في أسرة تحب 
الولع،  إلى حد  األدب والفن والثقافة والفلسفة 
استأنست منذ نعومة أظافرها بسماع أصوات 
أم كلثوم، صباح فخري، محمد  أيقونات، منهم: 
وتشبعت   .. فيروز  الصافي  وديع  الوهاب  عبد 
بمدرسة تجمع ما بين المسرح واألدب والموسيقى 
.. وترعرعت وسط الفن المغربي الجميل المتعدد 
المشارب مثل األندلسي والغرناطي، و الموسيقى 
العذبة للحسين السالوي و كبار القامات مثل عبد 
الوهاب الدكالي وعبد الهادي بالخياط و نعيمة 

سميح و بهيجة إدريس وغيرهم من الفنانين.
معروفة خاصة ببدايتها المتميزة التي أثارت 
عليها أنظار معجبيها، أال وهي مرافقتها ألستاذها 
الفنان والعازف على العود المتميز، الراحل سعيد 
و  الطربية  بأغانيها  كذلك  ومعروفة  الشرايبي، 
بخزانها السمعي الذي راكمته ، على حد قولها،  
والذي جعل منها تصر على أن تكون لها خصوصية 
في مسارها الفني، كما يعرف على سامية كونها 
أيضا، مستعدة البتكار صيغات أخرى من األغاني 
ودائمة البحث عما يحبه الجمهور الذي يحترم 

الفن وله أذن فنية صائبة. 

أعلن فوزي الصقلي رئيس مهرجان فاس للثقافة الصوفية 
عن عودة هذه التظاهرة من خالل تنظيم نسختها ال15 في 
شقها الحضوري من 22 إلى 29 أكتوبر القادم، وذلك عقب 

نسختين افتراضيتين.
بالدارالبيضاء، خصص  لقاء صحفي،  وقال الصقلي، في 
لكشف النقاب عن برنامج هذا المهرجان، إن دورة هذه السنة 
المنظمة تحت شعار »الوجد والمعرفة«، ستكون »غنية« على 
جميع المستويات والمقاييس، إذ تقترح على الجمهور رحلة 
عبر سلسلة من الثقافات المختلفة وأرقى األماكن الصوفية 

بالمعمور.
ستستقطب  ال��دورة  هذه  أن  رئيس  أوضح  وبالمناسبة، 
بأبهى  الصلة  ذات  دولة  عشر  خمسة  نحو  »من  مشاركين 

تجليات الثقافات الصوفية«.
وهكذا فإن برنامج هذه النسخة الخامسة عشر، يضيف، 
سيتضمن من بين فقراته موائد مستديرة تتمحور حول موضوع 

المهرجان »الوجد والمعرفة«.
وأضاف »نحن نؤمن أن هناك اليوم تقاربا كبيرا بين النهج الروحي 
والمقاربة العلمية وبين اإليمان والعقل«، مشيرا إلى أن هذا التكامل 
إذ  الخصوص،  وجه  على  المغربي  لمجتمعنا  محوريا  نا  مكو  يبقى 
يعكس غنى تراثه الصوفي الذي أدى إلى نشأة ثقافة عظيمة للغاية«.
وعن البعد الفني للمهرجان، قال الصقلي إن أمسيات فن السماع 
تأتي على قائمة المهرجان، فضال عن حفل افتتاح هذه الطبعة الذي 
سيسمح للجمهور باكتشاف الموسيقى الهندية بالبالط المغولي من 

خالل إبداع أصيل بعنوان »عند التقاء المحيطين«.
من جهتها أشارت كارول لطيفة أمير المديرة الفنية المشرفة على 
برمجة مهرجان فاس للثقافة الصوفية إلى أن هذه الدورة ستستقبل 
قرابة 200 من الفنانين من مختلف أصقاع العالم الى جانب المغرب 

البلد المضيف.
وأضافت أن المهرجان سيسلط الضوء على الفن المعاصر من خالل 

معرض بعنوان »بردة المتيقظين«.
وأبرزت، في هذا الصدد، أن األمر يتعلق أيضا بإلقاء نظرة معاصرة 
عن التلقين الصوفي التقليدي للفيض اإللهي والنبوي عبر البردة أو 

»الخرقة«.
وحسب السيدة أمير فإن برمجة النسخة ال15 من مهرجان فاس 
للثقافة الصوفية مستوحاة من اقتباس الشاعر الفارسي جالل الدين 

الرومي الذي يرى أن أعظم المعرفة هي معرفة الذات.
وهكذا ينضم الرومي إلى تصور علماء اإلسالم الصوفي العظام الذين 
يرتبطون ببعضهم البعض ارتباطا جوهريا عبر ثالثة مستويات من 

المعرفة: اهلل والكون الخارجي والذات.

وقالت إن الموائد المستديرة في قائمة المهرجان ستلقي الضوء 
أساسا على العصر الذهبي للعلوم الذي عرفه اإلسالم وقدم مساهمة 

متميزة ودفعة مهمة للنهضة العالمية.
وأضافت أن السؤال األساس أيضا يتعلق أيضا بالعالقات بين العلوم 
واألديان بفضل مساهمة المتخصصين البارزين في الحوار بين العلم 

واإليمان من مختلف أركان المعمورة األربعة.
وأشارت إلى أنه استنادا إلى مؤلف من القرن الثاني عشر للنظامي 
كنجاني بعنوان »خسرو وشيرين«، فإن التنشئة الروحية من خالل 
الفنون ستكون في صلب دروس الماستر كالس، وذلك في شكل ورشات 
فنية تسمح بتعلم تطبيقات فن الخط العربي األصيل وفن السماع بأماكن 

تراثية من عمق المدينة العريقة فاس. 
تحت خانة الموضوع نفسه سيتم تنظيم حفلين موسيقيين الكتشاف 
أوركسترا السماع و فن موغام بأذربيجان المستوحى من أشعار الصوفي 
النظامي من أداء مجموعتين مؤلفتين من جيل جديد مكون من شباب 

من ذوي مهارة فنية وتألق متميز.
باإلضافة إلى ذلك، سيستضيف المهرجان وألول مرة مجموعة من 
الموسيقيين والدراويش األتراك من قونيا ألداء وصالت سماعية للطريقة 
المولوية، إشارة إلحدى الرباعيات الشهيرة لجالل الدين الرومي »تناغم 
الذرات«، التي تعبر بشكل شعري عن نظرة ميكروفيزيائية في القرن 

الثالث عشر.
المغربي  التصوف  أعالم  من  علم  بتكريم  االختتام  حفل  وسيتوج 
وقطبا من أقطاب مدارس الجمال في الطريق الصوفي سيدي محمد 
الحراق، وذلك بمشاركة أرقى والمع أصوات الطرب األندلسي ومنشدي 

الطريقة الحراقية. 

حفل لمجموعة تاسوتان ايمال الموسيقية بالرباطكورال الصويرة يرى النور
رأى كورال الصويرة موكادور، المبادرة التي تأتي لتعزز الرزنامة الغنية باألنشطة والبرامج 
التي تقترحها جمعية الصويرة - موكادور، النور بحاضرة الرياح. وذكر بالغ للجمعية، »أنهم 
موكادور، التي  كثر ممن رغبوا في الغناء في كورال. وأن األمر تم بفضل جمعية الصويرة - 
أضافت شعبة جديدة لرزنامة أنشطتها، إضافة إلى برنامج ذاكرة الرامي إلى صون الذاكرة 
الثقافية للمغرب«. وأوضح المصدر، أن أعضاء الكورال سيلتقون ببيت الذاكرة كل يوم أحد 
زواال من الساعة الثالثة والنصف إلى الساعة الخامسة والنصف، بتأطير من صفوان مقدم، 
لساعتين من الغناء. وقالت الكاتبة العامة لجمعية الصويرة - موكادور، كوثر شاكر بنعمارة، إن 
»كورال الصويرة يريد مالمسة القلوب، في فرح وفي مزاج جيد«، مشيرة إلى أن الكورال »مجاني 
ومفتوح في وجه الجميع، دون انتقاء، ودون ميز، و دون تمييز على أساس العقيدة أو الدين«. 

بالرباط، حفال غير مسبوق مخصصا  المقبل  الجمعة  الموسيقية، يوم  ايمال  تقدم مجموعة تاسوتا ن 
لموسيقى جبال األطلس الصغير و الصحراء، حسب ما أعلنت مؤسسة المدى –  فيال الفنون بالرباط في بالغ.
و ذكر البالغ أن هذه األمسية الفنية، التي تنطلق على الساعة الثامنة مساء، تسعى ألن تكون مساهمة 
في اإلشعاع الثقافي الذي تشهده الرباط التي تم إعالنها عاصمة للثقافة اإلفريقية، و تتوخى تثمين الثقافة 

اإلفريقية باعتبارها عامال مهما لتنمية المجتمعات..
لمنطقة  إيقاعات متنوعة  للجمهور فرصة الكتشاف  دقيقة سيتيح   90 الذي يمتد  الحفل  أن  إلى  وأشار 
األطلس الصغير و الصحارى و الهضاب العليا و القرى األمازيغية المغربية، مبرزا أن ريبرتوار المجموعة 
المتوسط،  األطلس  شرق  جنوب  لمنطقة  المتنوع  الموسيقي  التراث  من  يمتح  الذي  الصوت  بقوة  يتميز 

ممزوجا بإيقاع البلوز والروك.
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فريق عمل �شامية اأحمد ي�شرد تاريخ المراأة المغربية عبر م�شروع فني جديد

لم تترك الفنانة المغربية لطيفة رأفت مرور لحظة االحتفاء بها في 
أكادير  مدينة  احتضنته  الذي  القفطان  مهرجان  من  السابعة  الدورة 
يوم السبت، دون أن تهدي جمهورها مفاجأة فنية أعادتها إلى سابق 
نشاطها الغنائي، حيث طرحت أغنية جديدة بعنوان “من إمتى” على 

قناتها بموقع “يوتيوب”. 
أغنية “من إمتى” هي باللهجة المغربية، من كلمات سمير موجاري 

وألحان رشيد محمد علي وتوزيع- مكس-ماستر رشيد محمد علي. 
وقبل أيام كانت الفنانة قد نشرت تدوينة عن االحتفاء بها في مهرجان 
القفطان بأكادير، حيث استلمت درع التكريم في الحفل الذي سبق أن 

حضرت دوراته الماضية. 
بمحبة  تحظى  رأفت  لطيفة  المغربية  الفنانة  أن  بالذكر  والجدير 
جمهورها الواسع داخل المغرب وخارجه، وراكمت سنوات من العطاء 
في ميدان الغناء وتبقى أغانيها مميزة وحاضرة في ذاكرة الجمهور 
ومنها نذكر على سبيل المثال أغنية “خويي خويي” التي مكنتها من 
الفوز سنة 1985 بجائزة أفضل مغنية مغربية، وتوالت نجاحاتها منذ 
ذلك الحين، حيث أطلقت أغاني عديدة منها “مغيارة” و”أنا في عارك 

يا يما” و”دنيا” و”ياهلي ياعشراني” و”الحمد هلل”. 

مهرجان فا�س للثقافة ال�شوفية يعود في ن�شخته 
ال15 اإلى الواجهة بعد ن�شختين افترا�شيتين

اأغنية جديدة لـ لطيفة راأفت احتفالاً بتكريمها في اأغادير

طرحت الفنانة المغربية الشابة، منال بنشليخة، أحدث أغانيها الفنية 
المصورة، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع تنزيل الفيديوهات  “ 

يوتيوب” .
وقامت  منال بنشلبخة،  بنشرمقطع فيديو، من األغنية، وهو عبارة عن 
” برومو ” ترويجي،  يظهر فيه عديد من  النساء يرتدين الزي المغربي 
في أحد األعراس، ويرقصن بطريقة تقليدية، داخل خيمة مغربية، عبر 
عليه  وعلقت  الفيديوهات،  الصور  تبادل  بمنصة  الشخصي  حسابها 
بالقول: “ ال تريد أن تفوتني.. يوم 30 من الشهر الجاري على الساعة 

الخامسة ”، دون الكشف عن عنوان األغنية.
و جدير بالذكر، أن آخر إصدارات الفنانة المغربية، منال بنشليخة، 
أغنية تحمل “عاري”، على شكل فيديو كليب، والتي سلطت من خاللها  
الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة ،التي  تعجز الدفاع عن نفسها، 

ويفضلن عدم البوح، خوفا من نظرة المجتمع.
وتسعى ينشليخة، إلى إزالة الحجاب على مجموعة من المواضيع 
التي تحمل في طياتها ما يصطلح “العيب” و”الحشومة” في المجتمع 

المغربي.

منال بن�شليخة ت�شتعد لإ�شدار اأغنية جديدة
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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

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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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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أخبار

حددت  التي  الفعل   ردود  خالل  من  يبدو 
الكاستينغ اإلقليمي والدولي للقصة، أن هناك 
ومعروفة،  رسمية  األقل  على  أطراف  ستة 
يضاف إليها عنصر سابع  مركزي ويعمل بال 
بالبشر  االتجار  في  العاملة  املافيات  هو  كلل، 
في  حصل  بما  الصلة  ذات  برسائل  ..معنية 

مليلية والناظور وهذه األطراف هي :

املعنيون بمحاولة االقتحام ، أوال 
املغرب،  ثانيا 

 إسبانيا،  ثالثا 
املتحدة  واألمم  اإلفريقي  واالتحاد  الجزائر   

رابعا وخامسا وسادسا....
من  املستفيد  ومن  األجراس؟  تدق  فلمن   
الجريمة؟ وما هي الرسائل التي يمكن قراءتها؟

عادة  يصنع  الذي  األسئلة  من  املنت  هذا 
تشويق الحبكة البوليسية، يصلح دوما قاعدة 
في  حدث  كما  املأساوية  اإلشكاالت  ملقاربة 

الناظور.
ليس للمتتبع املنصف أن يغفل اطالعا غير 
مسبوق ملا وقع.  كما أنه ال يمكن أن يعتبرها 
حادثة استثنائية غير مسبوقة كما يروج لذلك، 
ضحايا  لسقوط  اإلنسانية  الكلفة  كانت  مهما 

في الهجرة.
في  شخصا   45 وفاة  مع  مثال  تزامنت  فقد 
شاحنات على الحدود األمريكية، كما سبق أن 
لقي الكثيرون في شرق املتوسط نهايات مؤملة 

في ظروف مؤملة...
لنردد بال لف وال دوران أن املأساة ال يمكن 
التطبيع معها. لكن كان على املغرب أن يطرح 

األسئلة املرافقة: 

ما نوعية المهاجرين 
المقتحمين؟

أول من أجاب عن السؤال هو بيدرو سانشيز 
و عندما صرح«   يتعني أن نضع أنفسنا مكان 
والقوات العمومية  قوات األمن اإلسبانية )...( 
املغربية ، التي تعرضت ألضرار جسيمة نتيجة 

هذا الهجوم العنيف.
وأشار   سانشيز إلى أنه خالل الـ 12 شهرا 
املاضية، « دبرت عصابات املافيا ما ال يقل عن 
السياج  مستوى  على  عنيفة  هجمات  ثماني 
أشخاص  بواسطة  الناظور،  في  الحديدي 
مسلحني استخدموا أدوات حديدية من عصي 

وسكاكني وفؤوس».
بالنسبة للمصادر املغربية الرسمية، التي ال 
يمكن إسقاط حجيتها وال التنكر لها، املقتحمون 
املغرب،  اعتادهم  الذين  املهاجرين  مثل  ليسوا 
وهم في غالبيتهم من السودانيني الذين كانوا 
ويؤدون  فيها  ويحاربون  ليبيا  في  مستقرين 
الخدمات للفصائل املتناحرة فيها، مع الرعاية 
بالنسبة  والواضح  تلك.  أو  الدولة  هذه  من 
بدورهما  هما  والتوقيت  السياق  أن  للمغرب 
اعتاده،  ملا  مغايرة  داللة  للعملية  يعطيان 
وأنها غير طبيعية  %100 كما قد يروج إعالم 
الجيران وجزء من اإلعالم املتحامل الذي يجد 

في جثث الضحايا دوما حججا ضد املغرب.
 وال يمكن للمغرب، الذي راكم تجربة وراكم 
رأسماال من الثقة واملقاربة اإلنسانية أن يخجل 
ما  حدود  وهناك  يبدو،   ما  في  صرامته،  من 
مع  التساهل  بل حتى  املغرب،  في  العيش  بني 
األمن  وبني  ترابه  فوق  الشرعي  غير  التواجد 
بالتساهل  يسمح  ال  مما  واإلقليمي،  الداخلي 

معه.
ومن األسئلة التي ترافق هكذا تحليل أن من 
بعصي  مدربني  شخص،   2000 جمع  الصعب 
وبالحجارة، ومطالبة املغرب أن يتنازل :فالذي 
مهاجمة  في  يتردد  لن  للحدود  مركزا  »يهاجم 
قال  كما  وعليه،  غدا».  بنكية  وكالة  أو  متجر 
مصدرنا على الجميع أن يعرف بأن املغرب لن 

يتساهل.
وال يمكن أن «نتهم« وكالة فرانس بريس أنها 
ذلك  مع  القضية،  هذه  في  املغرب  مع  تتعاطف 
ورد  التي  املعنيني  ألحد  تصريحات  نقلت  فقد 
فيها بالحرف «ما نقلته فرانس بريس التي ال 

تحمل ودا للمغرب: 

 يقول أحد الناجني في مركز احتجاز بمليلية 
لوكالة فرانس برس »كان األمر مثل حرب )...( 
جئنا حاملني الحجارة لنقاتل القوات املغربية 

لكنهم ضربونا«.
األمن  قوات  يستهدفان  وقتال  حرب  هناك   
الشاب  «هذا  أن  على  التنصيص  إلى  إضافة 
ألفي  كان  من ضمن نحو  السودان  القادم من 
الصحراء،  جنوب  إفريقيا  بلدان  من  مهاجر، 
من  عال  سياج  اقتحام  الجمعة  فجر  حاولوا 
إلى  للوصول  بخندق  محاطا  شائكة  أسالك 
مليلية، قبل أن تصدهم قوات األمن املغربية» !

قوية،  دولة  املغرب  بل  ليبيا،  ليس  املغرب 
ومسؤولة تحترم التزاماتها .. لن يفزعه القرار 

الصارم مهما كانت كلفته.
 أوالد يختلفون عن املهاجرين اآلخرين، الذي 
هم  طبعا  الهجوم،  في  العنف  على  راهنوا  
احترام  وفي  الحياة  في  الحق  في  يشبهونهم 
هذا الحق، وال يمكن التمييز على قاعدة الحق 
في  هناك  إن  يقول  الواقع  أن  غير  الحياة،  في 
املغرب آالف الطلبة األفارقة و60  ألف إفريقي 
املغرب  من حق  أظن  تسوية وضعيتهم..  تمت 
وكيف  هم  من  معرفة  في  بالتحقيق  يطالب  أن 
يخدمون  أجندة  وأي  استعدوا  وكيف  وصلوا 

في هذا الظرف السياسي واإلقليمي بالذات؟
هناك مافيات تسير دوال وتتصرف كمليشيات  
وال يحتاج املرء إلى أن يكون ساحرا لكي يعرف 

حساباتها في الراهن.

 المغرب في كل هذا ؟
املغرب  أن  سبق،  مما  بتاتا  واضحا  ليس 
الذين  أن  والواضح  حصل،  مما  املستفيد  هو 
يستفيدون من هكذا وضع مأساوي الإنساني، 
هم  اإلجرامي،  التخييل  عليهم  يشكل  ال  عمدا، 
الذين يستعملون كل الوسائل بما فيها الهجرة 

ضد املغرب.
املغرب يدافع عن »جدار« ليس له، هو جدار  

سبتة ومليلية، فوق تراب سلب منه. 
وما من شك أن معضلة الهجرة الشرعية، في 
جانب منها تخلط األوراق وتشوش على املعادلة 
التي يجب الشروع فيها، وهي معادلة املستقبل 
في  ودورهما  للمدينتني،  واإلقليمي  الوطني، 
خدمة املستقبل وما اتفق البلدان على تسميته 

باتفاقيات القرن الواحد والعشرين.
تهتز  أن  املغرب  مصلحة  من  ليس  وبالتالي 
القبيل  هذا  من  بحوادث  مرة  كل  في  املنطقة 
أو من غيرها وتؤجل التفكير الهادئ والثابت 
الشك  مطرح  تطرح  أو  السليبني.  الجيبني  في 

ثوابته  في تدبير الهجرة..
وليس  كلها،  أوروبا  يحمي  واملغرب   
في  ينصف  لم  زال  ما  ذلك  في  وهو  إسبانيا، 
واألمنية  النبيلة  املهمة  بني  التعاون  ميزان 
وبني  يؤديها  التي  واملساعي  واالستراتيجية 
ما تقدمه أوروبا لحماية تراب دولها. واألرقام 
دالة، باعتراف رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو 
سانشيز الذي استمعت إلى جملة دالة له في 
هذا الباب حيث سجل أن «املغرب يكافح أعمال 
التي يرتكبها املهاجرون ويعاني منها  العنف 

أيضا».
من  أزيد  إجهاض  تم  أيضا،  املغرب  وفي   
منذ  الشرعية  غير  للهجرة  محاولة  ألف   360
سنة 2017 63) ألفا سنة 2021 و26 ألفا إلى 

غاية ماي 2022( 
الشبكات  من  العديد  ومحاكمة  تفكيك  وتم   
تشمل  بل  لوحدهم  األجانب  عند  تقف  ال   ،
الجميع بمن فيهم مسؤولون مغاربة في أسالك 
حساسة من األمن والدرك والجمارك والقوات 

املساعدة... إلخ. *
واملغرب ضحية وضع مكيافيللي في العالقات 
دور  رفض  هو  فإن  املوضوع:  حول  الدولية 
الشرعية  الهجرة  يستعمل  بأنه  اتهم  الدركي، 
ضريبة  ودفع  املراقبة  شدد  هو  وإن  سالحا، 
يكون  العنيفني،  املهاجرين  مواجهة  في  الدم 
أفرط في استعمال القوة  أو استعمل أسلوبا 
يناهض حقوق اإلنسان. ويبدو التناقض هنا 
من طرف أوروبا في كونها تطلب منه أن يقوم 
بدور ال تقوم به هي، وتطلق إعالمها ضده في 
الهجوم عليه من باب الهجرة نفسها، وتسعى 
سياسية  أخالقية  كماشة»  »في  وضعه  إلى 

شبيهة باالبتزاز...
في  الدول  كل  بني  من  املغرب،  راكم  لقد 
العالم،  مناطق  من  العديد  في  وبل  املنطقة، 
وقارية  محلية  وسياسية،  قانونية  تجربة 
إلى  للهجرة  مصدرة  بالد  من  جعلته  ودولية، 
بالد إقامة للمهاجرين، وصار املغرب بتصفيق 
ملك  شرع  منذ  الهجرة،  مجال  في  رأسا  قاري 
رهان  إلى  وتحويله  امللف  متابعة  في  البالد 
الشامل  التفكير  بعد  شامل،  وإنساني  وطني 
الذي قامت بها البالد ولخصه تقرير للمجلس 
بخصوص  اإلنسان  لحقوق  االستشاري 

الهجرة في 2003.

وال أحد منصف من األفارقة يمكن أن يدعي 
بأن املغرب كان يتربص باملهاجرين في األقصى 

الشمالي للقارة لكي ينكل بهم ويقمعهم !
القانوني  بالتدبير  يتعلق  الذي  الجانب  في 
للمأساة، هناك ثالث مبادرات ال يمكن أن تغفلها 
املتابعة املوضوعية، إضافة إلى ما سبق القيام 

به والتصريح به.
في  العامة  النيابة  من  تحقيق  فتح  ومنها 
عن  املسؤولني  من  العديد  واعتقال   النازلة 
املأساة، وعن تنظيم الهجوم في سبتة أيضا.. 
إضافة إلى التعاون مع إسبانيا، الطرف الثاني 

املباشر في امللف.
مافيات  إلى  حولت  قد  الرسالة  أن  بد  ال 
وصلت  أنها  كما  لها،  الراعية  والدول  الهجرة 
واملسلحني  املدربني  طبيعة  من  للمهاجرين 

باستمرار. 

إسبانيا صفحة جديدة 
بسؤال قديم ؟

لقد ارتفعت أصوات إسبانيا، كما صدر بالغ 
عن السفارة املغربية في مدريد يشير إلى نوع» 
من التساهل الجرمي« مع حشود املهاجرين...

مزدوجة  قراءة  نحو  واسعا  الباب  يفتح  مما 
اجتماعي  أو  إنساني  بديل  أي  تقدم  ال  لدولة 
للمهاجرين سوى ترحيلهم في كل االتجاهات...

من مصلحة الجزائر أن تضيف، بعد أن ثبت 
لالتحاد األوروبي والحلف األطلسي ذلك، إلى 
سالح الغاز، سالح الهجرة السرية، واملهاجرين 

القادمني من جنوب الصحراء...
الذي  األشياء  منطق  بل   ، اتهام  ليس  هو 
الهجرة  قضية  في  الشرقية  الجارة  به  لعبت 

واملهاجرين.
يستفاد من الحرب املسعورة التي تخوضها 
املؤامرة  بداية  منذ  املغرب،  على  الجوار  دولة 
على  كثيرا  تعول  أنها  الترابية،  وحدته  ضد 
الهجرة  وليس  السريني  املهاجرين  ملف  جعل 
السرية سالحا ضد إسبانيا مع تحميل املغرب 

سعر الفائدة !
 وقد التقط املسؤولون اإلسبان الرسائل من 

وراء الحزم املغربي.
الخارجية  لوزير  تصريح  آخر  كان  وقد 
اإلسباني خوصي الباريس، الذي كان يتحدث 
حلف  ضمن  العالم،  كبار  قمة  هامش  على 
املغرب، سيكون  »دون تعاون«  الناتو، أنه من 
الهجرة  تدفقات  في  التحكم  »املستحيل«  من 

غير الشرعية.
وشدد ألباريس، على أنه »بدون تعاون قوات 
به  تقوم  الذي  املمتاز  والعمل  املغربية  األمن 
املستحيل  من  سيكون  اإلسبانية،  األمن  قوات 
السيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية«، 
وما علينا القيام به هو تحسني وتعزيز تعاوننا 
والعبور.ويتعني  املصدر  دول  ومع  املغرب  مع 
األوروبية،  واملفوضية  أوروبا  انخراط  أيضا 
وهذا بالضبط ما يطمح إليه املغرب، أي أن تظل 
إسبانيا في منطق الصفحة الجديدة وتتحمل 
الشائك  امللف  تدبير  املغرب في  املسؤولية مع 
في  املشترك  التعاون  عن  للدفاع  واالستعداد 

امليدان.
وقبله كان بيدرو سانشيز قد عبر عن املوقف 
نفسه، بالقول إن اململكة »شريك استراتيجي« 
يكافح »أعمال العنف التي يرتكبها مهاجرون 
رئيس  وسجل   . دولية  مافيات  من  بإيعاز 
أعمال  يكافح  »املغرب  أن  اإلسبانية  الحكومة 
التي يرتكبها املهاجرون ويعاني منها  العنف 
الرئيسيني  »املسؤولني  أن  مبرزا  أيضا«، 
املؤسفة  والخسائر  حدثت  التي  املأساة  عن 
تنظم  التي  الدولية  املافيات  هم  األرواح  في 

الهجمات العنيفة«. 
 إسبانيا أقرت أن املغرب قام بما يستوجب 
إنه  االعتراف واالمتنان، عندما قال سانشيز : 
القوات  عناصر  به  قامت  الذي  للعمل  »ممنت« 

العمومية املغربية...

 الجزائر: تكامل 
المؤامرة

بخصوص  أعاله  سقناه  ما  إلى  إضافة 
املتوسط  غرب  في  الوضع  تأزيم  من  املستفيد 
 ، وإسبانيا  املغرب  ضد  العام  الرأي  وتأليب 
غير  الهجرة  قضية  تعد  لم  أنه  واضحا  صار 
الشرعية مسألة وجود فائض بشري عن الدول 
الحروب  قوانني  أدركتها  ما  بقدر  له،  املصدرة 
في  املعدمني  باسم  الدول  تخوضها  التي 
تجعل  التي  والنظرية  العالم.  وفيافي  طرقات 
للسياسة  مواصلة  الشرعية  غير  الهجرة  من 
أكثر  تتضح  صارت  بشرية،  وأدوات  بوسائل 
فأكثر، ال سيما مع الجوار العدواني الذي يدفع 

باملاليني نحو الال مجهول واملوت .. 
طال  الذي  باملوت  الجزائر  «احتفلت»  وقد   
استعمال  الى  وسارعت  السريني،  املقتحمني 
قاموس في غاية الدناءة في تأليب الرأي العام، 
طرف  من  بالفعل  تم  كما  األساليب  وتشابه 
استعمال  في  وبيالروسيا  وسوريا  روسيا 
املهاجرين كسالح ضد أوروبا ، شرقا ، عندما 
الجئني  بنقل  أشهر  مدى  على  لوكاشينكو  قام 
األوسط  الشرق  في  مختلفة  بقاع  من  جوًا 
تلك  وراء  وما  وسوريا  وأفغانستان  كالعراق 
دول  صوب  ليسوقهم  بيالروسيا  إلى  البالد 
مجاورة تنتمي لالتحاد األوروبي وحلف شمال 

األطلسي وهي التفيا وليتوانيا وبولندا .
هناك  أن  يبدو  مدريد،  في  مجتمع  والناتو   
السودان  العاملة في  بامليليشيات  تكتيكا، بدأ 
وليبيا والقوات املسلحة فيها، وانتهى بأقرب 
من مدريد محتضنة القمة، والرسالة من خالل 
أو  لوحدها  املنطقة  يتجاوز  تنسيق.  هو  ذلك 

الهجرة في املتوسط !
 وللجزائر دورها في هذا السيناريو الذي ال 

يخفى على أحد.

 االتحاد اإلفريقي 
واألمم المتحدة

إلى ذلك، دعا كل من مفوض االتحاد اإلفريقي 
موسى فقي و مفوضية حقوق اإلنسان التابعة 

لألمم املتحدة عن قلقها .
وقالت املتحدثة باسم مفوضية األمم املتحدة 
لحقوق اإلنسان رافينا شمدساني للصحافيني 
إجراء  ضمان  إلى  البلدين  »ندعو  جنيف  في 
نحو  أولى  كخطوة  ومستقل  فعال  تحقيق 

تحديد مالبسات الوفيات واإلصابات«.
وشددت شمدساني على ضرورة تحديد »أي 

مسؤوليات محتملة»...
األمم  لدى  كينيا  سفير  أعلن  جهته  ومن 
املتحدة مارتن كيماني في تغريدة أنه بمبادرة 
من بالده والغابون وغانا الدولتني اإلفريقيتني 
سيعقد  األمن،  مجلس  في  العضوين  األخريني 
القادم   االثنني  مساء  مغلقة  جلسة  املجلس 

لبحث موضوع املهاجرين.

وهنا ال بد من 
التوضيحات التالية:

كما  الخبر  يوحي  األمن  ملجلس  بالنسبة 
األمن  مجلس  جلسة  أن  لو  كما  كينيا  نشرته 
أن  حني  في  املوضوع،  حول  حصريا  تنعقد 
 ، االجتماع  مختلفات  سيدرج ضمن  املوضوع 
قرارات.  أي  عنه  تترتب  وال  آثار  أي  تليه  وال 
تحضره،  التي  الدول  فإن  ذاته  الوقت  وفي 
في  املتحدة  والواليات  أوروبية  دول  ومنها 
وإزاء  املوضوع  إزاء  وأفدح  مشابهة  وضعية 

الحدود املفتوحة للهجرة غير الشرعية...
ثانيا، كانت الدعوة املوجهة من طرف األمم 
في  وإسبانيا  املغرب  الدولتني  إلى  املتحدة 
لتقديم  اإلفريقية  األطراف  بعض  سعت  حني 

املوضوع كما لو أنه يخص املغرب لوحده.
في  الوطنية  آلياته  املغرب  حرك  لقد  ثالثا، 
وهي  سندها.  لها  حقوقية  سيادية  ممارسة 
الذي  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  آليات 
مرجعيات  له  أنه  كما  وطنية،  كآلية  يندرج 
العمل في اتفاقية جنيف  حول حقوق اإلنسان 
وفي أدبيات األمم املتحدة، إضافة إلى أنه يمثل 
آلية داخلية موثوقة تعمل في كل األحداث بما 

فيها األحداث التي تهمه ....
وتجدر اإلشارة إلى أن تقارير أممية عديدة، 
منها تقرير األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
معترف  آلية  وتعتبره  بعمله  تشيد  غوتيريش 
الحادثة   من  وأعمق  سيادية  قضايا  في  بها 
يعتبر  وال  الوطنية..  القضية  و هو حال  هنا، 
في  أحد  من  يتلقاها  دروسا  له  أن  املغرب 
في  والقوية  العميقة  تجربته  بعد  الباب  هذا 
ماضيه  كل  تدبير  وفي  واإلنصاف،  املصالحة 
وكل القضايا ذات الصلة، ومن حقه أن يدافع 
عن» حوزته األخالقية» في املجال وأن يعترف 
له العالم ومؤسساته بما بذله من مجهود في 
مؤسسات  من  طوره  وما  الحقوقي  الجانب 
الوطني  املجلس  أن  ننسى  أن  يجب  ال  كما   ..
هو ذاته كان فاعال مركزيا في تطوير التعامل 
هو  وبالتالي  سابقا،  اشرنا  كما  الهجرة،  مع 
التي  السياسة  في  التأليف  حقوق  صاحب 
السيادية،  تبناها جاللة وامللك وأعطاه قوتها 
سياسة جعلت املغرب هو نفسه.. والذي يعرفه 
األفارقة بالتحديد هو أنه ما زال بالد التعايش 
والهجرة  والدراسة  والعمل  واالستقرار. 
الكريمة.. وال يتساهل في حماية نفسه وحماية 
فوق  يعيشون  الذين  القارة  وأبناء  شركائه 

ترابه....

حادثة مليلية والناظور : لمن تدق األجراس ؟

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

ر�سائل اإىل من يهمهم الأمر: املقتحمون، اإ�سبانيا، الأفارقة و»مافيات« اجلوار القريب والبعيد..
المقتحمون ليسوا مثل 

المهاجرين الذين اعتادهم 
المغرب، وهم في 

غالبيتهم من السودانيين 
الذين كانوا مستقرين 

في ليبيا ويحاربون فيها 
ويؤدون الخدمات للفصائل 
المتناحرة فيها، مع الرعاية 

من هذه الدولة أو تلك. 
والواضح بالنسبة للمغرب 
أن السياق والتوقيت هما 

بدورهما يعطيان للعملية 
داللة مغايرة لما اعتاده، 

وأنها غير طبيعية  100 % 
كما قد يروج إعالم الجيران 

وجزء من اإلعالم المتحامل 
الذي يجد في جثث 

الضحايا دوما حججا ضد 
المغرب

المغرب ضحية وضع 
مكيافيللي في العالقات 
الدولية حول الموضوع: 
فإن هو رفض دور الدركي، 
اتهم بأنه يستعمل 
الهجرة الشرعية سالحا، 
وإن هو شدد المراقبة 
ودفع ضريبة الدم في 
مواجهة المهاجرين 
العنيفين، يكون أفرط 
في استعمال القوة  أو 
استعمل أسلوبا يناهض 
حقوق اإلنسان

من مصلحة الجزائر 
أن تضيف، بعد أن ثبت 

لالتحاد األوروبي والحلف 
األطلسي ذلك، إلى سالح 

الغاز، سالح الهجرة السرية، 
والمهاجرين القادمين من 

جنوب الصحراء...
هو ليس اتهام ، بل منطق 

األشياء الذي لعبت به 
الجارة الشرقية في قضية 

الهجرة والمهاجرين

 صار واضحا أنه لم تعد 
قضية الهجرة غير الشرعية 
مسألة وجود فائض بشري 
عن الدول المصدرة له، بقدر 
ما أدركتها قوانين الحروب 
التي تخوضها الدول باسم 
المعدمين في طرقات 
وفيافي العالم. والنظرية 
التي تجعل من الهجرة غير 
الشرعية مواصلة للسياسة 
بوسائل وأدوات بشرية، 
صارت تتضح أكثر فأكثر، ال 
سيما مع الجوار العدواني 
الذي يدفع بالماليين نحو 
الال مجهول والموت ..
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الشريف  القدس  مال  بيت  وكالة  تطلق 
برنامج  املقبل  يوليوز  فاتح  من  اعتبارا 
التخييم في القدس لفائدة ثالثة آالف مستفيد 
ومستفيدة من أطفال املدينة تتراوح أعمارهم 
ما بني 6 و16 سنة ، يتوزعون على 13 مخيما.
ورصد لهذا البرنامج الذي يندرج في إطار 
القدس  مال  بيت  لوكالة  االجتماعي  البرنامج 
يناهز  مالي  غالف  الجاري،  للعام  الشريف 

مائة ألف دوالر .
واختارت الوكالة البيئة واملناخ واملحافظة 
على النظافة واملاء والطبيعة موضوعا موحدا 
ملخيمات هذا العام إلذكاء وعي الناشئة بهذه 
القضايا التي باتت تستأثر باالهتمام ، في ظل 
والوبائية  والديمغرافية  الطبيعية  التحوالت 

التي يعيشها العالم.
املرصودة  امليزانية  ضمن  املصادقة،  وتمت 
للمخيمات في القدس ، على دعم بعض التجهيزات 
اللوجيستية للمخيمات والزي املوحد والقرطاسية 
إضافة  األبعاد،  ثالثية  واأللعاب  الذكاء  وألعاب 
للمنتفخات املائية، بينما تتولى املؤسسات التي 
وتأمني  املخيمات  تأطير  االختيار  عليها  وقع 

املشاركني وتعبئة املوارد البشرية املؤهلة لذلك.
مخيم  لفائدة  فعاليات  تنظيم  مرة  ألول  ويتم 
لألطفال داخل مكتبة املسجد األقصى املبارك، كما 
داخل  مخيمات  أربع  تنظيم  على  االختيار  وقع 

ألطفال  مخيم  بينها  من  للقدس  القديمة  البلدة 
الجالية املغربية في املدينة املقدسة.

بيت  أحياء  على  األخرى،  املخيمات  وتوزعت 
حنينا ومخيم شعفاط وحي سلوان ووادي الجوز 

ورأس العامود وباب الساهرة.
نادي  أنشطة  إطار  في  البرنامج  هذا  ويندرج 
 ، للوكالة  التابع   « القدس  أجل  من  أطفال   «
املقدسية  للطفولة  املوجهة  الفعاليات  يرعى  الذي 
التي   ، املناسبة  االستحقاق  معايير  ويضع   ،
مع  وتتالءم  عنها،  املعبر  للحاجيات  تستجيب 

اإلمكانيات املالية املتاحة للوكالة.

وقال منسق برامج ومشاريع وكالة بيت مال 
تصريح  في  الرملي،  إسماعيل  الشريف،  القدس 
لوكالة املغرب العربي لألنباء ، إن الوكالة تهدف 
صحية  بيئة  توفير  إلى  املبادرة  هذه  خالل  من 
يصقل  بما  املقدسي،  للطفل  مالئمة  وفضاءات 
شخصيته وينمي خبرته، من خالل دعم الفعاليات 
والفنون  البيئية  والتربية  الذكاء  كألعاب  الهادفة 

وغيرها.
وأشار إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف 
ليشمل  الدعم  نطاق  توسيع  إلى  مستقبال  تطمح 

عشرات املخيمات.
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ت�ضليط ال�ضوء على جهود المغرب في مجال 
الأمن البحري في اإفريقيا اأمام مجل�س ال�ضلم والأمن 

التابع لالتحاد الإفريقي
تم، أول أمس الثالثاء، تسليط الضوء في مجلس السلم 
واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي، على جهود املغرب في مجال 
للمملكة في تطوير  الرائد  إفريقيا والدور  البحري في  األمن 

املبادرات التي تكون منطقة املحيط األطلسي محورا لها .
وأبرز السفير املمثل الدائم للمملكة لدى االتحاد اإلفريقي 
محمد  املتحدة  لألمم  التابعة  إلفريقيا  االقتصادية  واللجنة 
واألمن،  السلم  ملجلس  اجتماع  خالل  تدخل  الذي  عروشي، 
خصص للقرصنة البحرية في خليج غينيا، جهود املغرب في 
مجال األمن البحري، خاصة من خالل إثارة هذا املوضوع، إلى 
جانب توغو، على مستوى مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
باتخاذ  توجت  مناقشات  إلى  أدى  مما   ،2012-2013 في 
املجموعة  األمن  فيه مجلس  الذي شجع   ،  2039 رقم  القرار 
االقتصادية لبلدان غرب إفريقيا، واملجموعة االقتصادية لدول 
وضع  على  غينيا،  خليج  ولجنة  )اإليكواس(،  إفريقيا  وسط 
املتحدة  البحري، بدعم من األمم  إقليمية لألمن  استراتيجية 

وشركاء آخرين.
من خالل  مغربيا،  وفدا  يقود  كان  الذي  عروشي،  وأشار 
تسليط الضوء على الدور الرائد للمملكة في تطوير املبادرات 
التي تكون منطقة املحيط األطلسي محورها، وال سيما تنظيم 
املحيط  املطلة على  اإلفريقية  للدول  األول  الوزاري  االجتماع 
األطلسي في 8 يونيو 2022 في الرباط، إلى أن التوصيات 
الفضاء  جعل  في  أهميتها  تجد  االجتماع،  هذا  ميزت  التي 
اإلفريقي املطل على املحيط األطلسي، إطارا للتعاون العملي 

واملناسب بني البلدان اإلفريقية، ومواجهة مختلف التحديات 
التي تواجهها القارة ، خاصة القرصنة البحرية.

وسجل الوفد املغربي أن االجتماع تميز بإضفاء الطابع 
على  املطلة  للدول  األفارقة  الوزراء  مؤتمر  على  املؤسسي 
الحوار  تنشيط  عن  فضال   ، دائمة  بأمانة  األطلسي  املحيط 
العابرة  املنظمة  والجريمة  اإلرهاب،  مكافحة  مواضيع  حول 
وأخذ  املهاجرين،  وتهريب  البحرية،  والقرصنة  للحدود، 
الرهائن في الفضاء البحري، وكذلك االقتصاد األزرق، والربط 

البحري.

عزيز الساطوري

بدأت إسبانيا، أول أمس، في تصدير الغاز إلى 
املغرب عبر أنبوب الغاز املغرب العربي أوروبا، الذي 
به من طرف  العمل  أوقف  قد  الجزائري  النظام  كان 

واحد نهاية شهر أكتوبر املاضي.
مصادر إعالمية إسبانية ذكرت بهذا الخصوص 
شركة  عنها  أعلنت  التي  الرسمية  البيانات  أن 
الغاز  شبكة  وإدارة  نقل  في  املختصة  »إنغاس«، 
عكسي  بشكل  الغاز  تدفق  بداية  أكدت  بإسبانيا، 
عبر األنبوب املغاربي، وذلك لتلبية مطالب املغرب 

من الطاقة.
في  شرع  الذي  الغاز  أن  املصادر  ذات  وأكدت 
والواليات  قطر  من  مصدره  املغرب  إلى  تصديره 
الجزائر،  بينها  من  ليس  أخرى  ودول  املتحدة 
وزيرة  ريبيرا،  تيريزا  ذلك  عن  وأعلنت  كما سبق 
التحول الطاقي بالحكومة اإلسبانية قبل شهرين.

أن  بدورها  أكدت  إينغاس  شركة  من  مصادر 
الغاز املصدر إلى  املغرب حصل عليه من األسواق 

إسبانيا  إلى  شحنه  وتم  مسال،  كغاز  الدولية 
حيث تم تحويله إلى غاز قبل ضخه عبر األنبوب 

املغاربي.
سياسة  إطار  وفي  الجزائر،  أن  ومعلوم 
التصعيد ضد املغرب، قررت من جانب واحد وقف 
العمل بأنبوب الغاز املغرب العربي أوروبا ابتداء 

من نهاية أكتوبر املاضي.
في  واسعا  تنديدا  الجزائري  القرار  وأثار 
السياسيني واملراقبني  الكثير من  أوروبا، واعتبر 
من  ابتزاز  بمثابة  الجانب  األحادية  الخطوة  هذه 
كما  وأوروبا،  إسبانيا  حق  في  الجزائر  طرف 
السياسيني  والفاعلني  البرملانيني  من  العديد  ندد 
أنه  معتبرين  األحادي،  الجزائر  بقرار  األوروبيني 

يشكل ابتزازا غير مقبول. 
اإلسبانية  الحكومة  قررت  ذلك،  إثر  وعلى 
باحتياجاتها  إلمدادها  جدد  موردين  إلى  اللجوء 
من الغاز، وتقليل االعتماد على الجزائر.  وأكدت 
مختلف التقارير أنه في األشهر األخيرة أصبحت 
بالغاز  إلسبانيا  األول  املزود  املتحدة  الواليات 
والبترول أيضا، كما تم توقيع اتفاق مع دولة قطر 

بهذا الخصوص.

وبحسب األرقام التي سبق أن نشرتها مؤسسة 
البترولية،  للمنتجات  االحتياطيات االستراتيجية 
 23.4٪ سوى  يمثل  يعد  لم  الجزائري  الغاز  فإن 
إسبانيا  عليه  تحصل  الذي  الغاز  إجمالي  من 
الواردات  انخفضت  حيث  الدولية،  األسواق  من 

اإلسبانية من الجزائر بنسبة 35٪.
وحسب هذه األرقام، أصبحت الواليات املتحدة 
وأيضا  الغاز،  من  إلسبانيا  الرئيسي  املورد 
في  فروسيا  نيجيريا  ثم  الجزائر  تليها  البترول، 
مصادر  إسبانيا، حسب  وتسعى  الرابعة.  املرتبة 
عن  تدريجيا  التخلي  إلى  الطاقة،  مللف  متتبعة 
الغاز الجزائري، لعدم ثقتها في النظام العسكري 
الحاكم هناك، وتظهر في األفق بدائل أخرى، منها 
نيجيريا، بعد االتفاق مع املغرب على إنشاء أنبوب 
غاز باتجاه أوروبا، ثم قطر فالواليات املتحدة، كما 
األوروبي،  االتحاد  إقناع  إلى  تسعى  إسبانيا  أن 
الطاقي،  أمنه  لضمان  موحدة  جبهة  بتكوين 
بالغاز  للتزود  االتحاد  دول  باقي  باسم  والتفاوض 
على غرار ما قام به في أزمة كورونا، حيث تفاوض 
من  أعضاؤه  يحتاجه  ما  القتناء  األوروبي  االتحاد 

لقاحات.

اإ�ضبانيا ت�ضرع يف ت�ضدير الغاز
 اإىل املغرب عرب الأنبوب املغاربي

وكالة بيت مال القد�س ال�ضريف تطلق برنامج 
التخييم في القد�س بر�ضم �ضيف 2022

أسرة  ومعه  املغربي  الشعب  يخلد    
التحرير  وجيش  واملقاومة  الوطنية  الحركة 
الذكرى   ،2022 يونيو   30 الخميس  يومه 
53 السترجـاع مدينة سيدي افني واستكمال 
االستقالل الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. 
قوات  إجالء  تم   ،1969 يونيو   30 يوم  ففي 
األبية من  الربوع  االحتالل األجنبي عن هذه 
الوطن التي أبلت البالء الحسن في مواجهة 
عن حمى  ذودا  ومناهضته  األجنبي  الوجود 
الوطن وحياضه وحوزته ووحدته.                

الشعبية  االنتفاضات  اندلعــت  لقــد 
الوطن  ربوع  وبسائر  وبالريف  باألطلس 
يوم  املغـرب  على  الحمايـة  عقد  فرض  إثر 
املشـروع  مطلبها  لتؤكد   1912 مارس   30
سائر  غرار  وعلى  واالستقـالل.  الحرية  في 
املناطـق املغربية، قدمت قبائـل آيت باعمران 
األمثلة الرائعة على روحها النضالية العالية، 
التوغل  ملحاوالت  وإباء  بشجاعة  وتصدت 
عدة  غمار  خاضت  حيث  األجنبي،  والتوسع 
والنفيس  الغالي  مسترخصة  بطولية  معارك 
عن  ودفاعا  املغربي  الكيان  لوحدة  صيانة 

مقدساته الدينية وثوابته الوطنية. 
لقد ساهم أبناء هذا اإلقليم املجاهد، وعلى 
امللحمة  في  واآلباء  واألجداد  األسالف  هدي 
الخالدة لثورة امللك والشعب بتزويد املقاومة 
كما  والذخيرة.  بالسالح  بالشمال  املسلحة 
في  رائدة  أدوارا  إفني  سيدي  مدينة  بلورت 

والوطنية  الترابية  والوحدة  التحرير  معركة 
الفدائية  وللمنظمات  للخاليا  بتعزيزها 
برجال أشداء ذاع صيتهم في ساحة املعارك 
كانت  كما  االستعمارية،  القوات  ضد جحافل 
معقال لتكوين وتأطير رجال املقاومة وجيش 
أشداء  أفذاذ  أبطال  بينهم  من  برز  التحرير 
والدفاع  الوطن  عزة  أجل  من  حياتهم  نذروا 

عن حريته ووحدته.  
الوطنية  التاريخية  الذاكرة  وسجلت 
القوي  حضورها  باعمران  آيت  لقبائل 
املظفرة  االنطالقة  في  الفعالة  ومساهمتها 
للمملكة  الجنوبية  باألقاليم  التحرير  لجيش 
الوطني  االستقالل  الستكمال   1956 سنة 
ترزح  كانت  التي  الجنوبية  األقاليم  وتحرير 
عن  فضال  اإلسباني،  االحتالل  نير  تحت 
انغمارها في صنع أمجاد انتفاضة 23 نونبر 
1957 الخالدة التي تناقلت أطوارها وسائل 
املقاومني  باستماتة  مشيدة  العاملية،  اإلعالم 
وأعضاء جيش التحرير وصمودهم وروحهم 
مواجهة  في  ووقوفهم  العالية  القتالية 

املستعمر الغاشم.
مع  املجاهدة  الربوع  هذه  تفاعلت  كما 
خاضها  التي  النضالية  املحطات  كافة 
العلوي  العرش  بقيادة  املغربي  الشعب 
الذي  التحرير  مسلسل  الستكمال  املنيف 
محمد  سيدي  له  املغفور  جاللة  عنه  أعلن 
بمحاميد  التاريخي  خطابه  في  يوسف  بن 

عندما   1958 فبراير   25 في  الغزالن 
ما  بكل  العمل  سنواصل  »...إننا  قال: 
في وسعنا السترجاع صحرائنا وكل ما 
هو ثابت ململكتنا بحكم التاريخ ورغبات 
السكان، وهكذا نحافظ على األمانة التي 
غير  كاملة  بتأديتها  أنفسنا  على  أخذنا 

ناقصة...«.
نستحضر  السياق،  هذا  وفي 
خاللها  كّبد  التي  واملعارك  املواجهات 
خسائر  االستعمار  قوات  املجاهدون 
الرغم  على  والعتاد  األرواح  في  فادحة 
تلك  ومن  العتاد،  وبساطة  العدد  قلة  من 
معارك  نذكر  البطولية،  واملواجهات  املعارك 
»بورصاص«،  »بيزري«،  »تبلكوكت«، 
»سيدي  »بيجارفن«،  »امللو«،  »تيغزة«، 
محمد بن داوود«، »أاللن«،«تموشا« ومعركة 
آيت  قبائل  »سيدي إيفني«، وتمكن مجاهدو 
على  اإلسبانية  القوات  إجبار  من  باعمران 
التحصن واالنزواء بسيدي إيفني، كما أقاموا 
اإلسبانية  املواقع  بجوار  أمامية  مواقع  عدة 
كي ال يتركوا لقوات االحتالل مجاال للتحرك. 
ولم تتمكن القوات االستعمارية اإلسبانية من 
فك الحصار عنها إال بعد االستنجاد بالقوات 
حرب  في  حدث  كما  الفرنسية  االستعمارية 
حيث  العظيمة،  »أنوال«  معركة  بعد  الريف 
»املكنسة«  وتعني  »ايكوفيون«  عملية  كانت 
مفاوضات  في  للدخول  الباب  فتحت  التي 
طرفاية  منطقة  باسترجاع  انتهت  سياسية 
سنة 1958، ثم استرجاع مدينة سيدي إيفني 

في 30 يونيو 1969.
وفي هذا املضمار، يقول جاللة املغفور له 
خطابه  في  مثواه  اهلل  طيب  الثاني  الحسن 
 18 في  ايفني  سيدي  ملدينة  زيارته  بمناسبة 
تبلغوا  أن  منكم  ‘’...أرجو   :1972 يونيو 
املناسبة،  وبهذه  اإلقليم،  سكان  إلى  تحياتنا 
أبلغ سكان املغرب قاطبة افتخاري واعتزازي 

وحمدي هلل وتواضعي أمام جالله لكونه أنعم 
البقعة،  لهذه  الفاتحني  ثاني  أكون  بأن  علي 
وأعانكم  خطانا  وسدد  جميعا  هلل  أعاننا 

وألهمكم التوفيق والرشاد‹‹.
إال  افني  سيدي  مدينة  تحرير  يكن  ولم 
في  املغرب  جهود  وتعزيز  ملواصلة  منطلقا 
املغتصبة  األطراف  من  تبقى  ما  استرجاع 
بملحمة  الشاملة  التعبئة  وتكللت  ترابه،  من 
جاللة  عبقرية  جسدت  أجمع،  العالم  أبهرت 
التي  اهلل  رحمه  الثاني  الحسن  له  املغفور 
التحرير  مالحم  في  رائدة  مبادرة  أبدعت 
وحضارية  سلمية  شعبية  مسيرة  بتنظيم 
أشقاء  وساندها  املتطوعني  آالف  استقطبت 
من العالم العربـي واإلسـالمي ومن العديد من 
البلدان الصديقة، وسارت وفودهم في مقدمة 
وطليعة املتطوعني في املسيرة الخضراء يوم 
6 نونبر 1975. فكان جالء آخر جندي أجنبي 
عن الصحراء املغربية يوم 28 فبراير 1976، 
سماء  في  خفاقة  املغربية  الراية  ورفرفت 
االحتالل  عهد  انتهاء  ببشرى  إيذانا  العيون 
اإلسباني للصحراء املغربية، وإشراقة شمس 
إلى  الشمال  من  لبالدنا،  الترابية  الوحدة 

الجنوب، ومن طنجة إلى الكويرة. 
والتشييد  البناء  مسيرات  وتتواصل 
والدامجة  واملستدامة  الشاملة  والتنمية 
والقانون  الحق  دولة  أسس  وإرساء 
واملؤسسات في العهد الجديد والزاهر لجاللة 
امللك محمد السادس نصره اهلل، واالنغمار في 
مسلسل التقدم والتنمية الشاملة واملستدامة 
لتصبح  الصحراوية  ألقاليمنا  والدامجة 
للتنمية  وقاطرة  جهوية،  تنموية  أقطابَا 
بأوراش  أبعادها  بكل  واملتكاملة  الشاملة 
تكرس  التي  االستثمارية  واملشاريع  العمل 
واملتواصل  الرائد  الجديد  التنموي  النموذج 
ورش  وتعزيز  املجاالت،  كافة  في  ببالدنا 
لها  أراد  التي  واملتقدمة  املوسعة  الجهوية 

صاحب الجاللة أن تكون نقلة نوعية في مسار 
األقاليم  جعل  أفق  في  الترابية،  الديمقراطية 
الصحراوية نموذجا ناجحا للجهوية املتقدمة 
واسعة،  صالحيات  ملمارسة  يؤهلها  بما 
ويعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها املحلية 
صحيح  ديمقراطي  مسار  ترسيخ  سياق  في 
اقتصادي  كقطب  إشعاعها  يؤمن  وخالق 
املغربية  اململكة  بني  وصل  وصلة  وطني 
وبني  الصحراء،  جنوب  األفريقية  والبلدان 

بلدان الشمال والجنوب.
التي  العظيمة  الذكرى  بهذه  وباحتفائها 
يحق لكل املغاربة االعتزاز بحمولتها الوطنية 
تستحضر  التاريخية،  وقيمتها  ورمزيتها 
أسرة املقاومة وجيش التحرير مالحم الكفاح 
الوطني في سبيل تحقيق االستقالل والوحدة 
الترابية، وتستلهم منها قيم الصمود واإلقدام 
والتعبئة الوطنية املستمرة وااللتحام الوثيق 
تخوم  أقصى  من  املغربي  الشعب  أبناء  بني 
وتؤكد  الشمال،  ربوع  أقصى  إلى  الصحراء 
صيانة  واملوصول  الدائم  تجندها  مجددا 
تزيدها  ال  التي  الراسخة  الترابية  للوحدة 
مناورات الخصوم إال وثوقا وصمودا وثباتا.     
وهي  التحرير  وجيش  املقاومة  أسرة  إن 
السترجاع   53 الذكرى  وإجالل  بإكبار  تخلد 
الثابت  موقفها  لتجدد  افني،  سيدي  مدينة 
استعداد  وتعلن  الترابية،  وحدتنا  قضية  من 
في  والنفيس  الغالي  السترخاص  أفرادها 
بأقاليمنا  الوطنية  السيادة  تثبيت  سبيل 
املساعي  ومواصلة  املسترجعة  الجنوبية 
والجهود لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة 
لفائدة ساكنتها، وتعبئتهم املستمرة ويقظتهم 
البالد  الدائم وراء عاهل  املوصولة وتجندهم 
نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب 
اهلل، من أجل تثبيت املكاسب الوطنية والدفاع 
أو  للتنازل  القابلة  غير  الترابية  وحدتنا  عن 
املساومة، متشبثني باملبادرة املغربية القاضية 

الجنوبية  ألقاليمنا  موسع  ذاتي  حكم  بمنح 
املسترجعة في ظل السيادة الوطنية.

باإلجماع  حظي  الذي  املشروع  هذا 
ومكونات  وشرائح  فئات  لكافة  الشعبي 
الشعب املغربي وأطيافه السياسية والنقابية 
واملساندة  الدعم  ولقي  واملدنية،  والجهوية 
باملنتظم األممي الذي اعتبره آلية ديمقراطية 
وواقعية إلنهاء النزاع اإلقليمي املفتعل حول 
أحقية املغرب في السيادة على ترابه الوطني 

من طنجة إلى الكويرة.
املجيدة،  الوطنية  املناسبة  بهذه  واحتفاء 
املقاومني  لقدماء  السامية  املندوبية  ستنظم 
الخميس  يومه  التحرير  جيش  وأعضاء 
العاشرة  الساعة  في   ،  2022 يونيو   30
لعمالة  االجتماعات  بقاعة  صباحا،  والنصف 
تلقى  خطابيا  مهرجانا  افني،  سيدي  إقليم 
العميقة  الدالالت  تستحضر  كلمات  خالله 
لهذه امللحمة الوطنية الخالدة وذلك بتنسيق 
وتعاون مع عمالة اإلقليم ومشاركة الفعاليات 
وجيش  املقاومة  وأسرة  واملحلية  اإلقليمية 

التحرير.
وبهذه املناسبة، وترسيخا للسنة املحمودة 
والعرفان  والبرور  للوفاء  املوصول  والتقليد 
برجاالت املغرب األبرار الذين أخلصوا للوطن 
وأسدوا وضحوا ذودا عن حريته واستقالله، 
املقاومني  قدماء  من  صفوة  تكريم  سيتم 
وأعضاء جيش التحرير، وكذا توزيع إعانات 
للدعم  منهم  املستحقني  من  عدد  على  مالية 

املادي واالجتماعي.
الساعة  في  سيلتئم  تيزنيت،  وبمدينة 
الخامسة مساء من نفس اليوم، لقاء تواصلي 
للمقاومة  التاريخية  الذاكرة  فضاء  بمقر 
قدماء  من  صفوة  بتكريم  يتوج  والتحرير، 
وتوزيع  التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومني 
للدعم  منهم  املستحقني  على  مالية  إعانات 

املادي والرعاية االجتماعية.

تخليد الذكرى 53 السترجاع مدينة سيدي افني

منعطف تاريخي حا�ضم في م�ضار الكفاح الوطني من اأجل 
ا�ضتكمال ال�ضتقالل الوطني وتحقيق الوحدة الترابية

المغربي  الوطني  المنتخب  فاز 
ألقل من 18 سنة في كرة القدم على 
نظيره الجزائري بهدفين دون رد، في 
أمس  أول  التي جمعتهما،  المباراة 
الثالثاء بوهران، برسم الجولة الثانية 
من المجموعة األولى، لمنافسات كرة 
األبيض  البحر  ألعاب  بدورة  القدم، 
المتوسط )وهران 2022 (، وينعش 
آماله في التأهل إلى الدور المقبل بعد 
تعثره في الجولة األولى أمام نظيره 

الفرنسي )0 – 1(.
الوطني  المنتخب  هدفي  وسجل 
عثمان  ال��الع��ب  م��ن  ك��ل  المغربي 
اهلل  وع��ب��د   ،)47 )د  ب��وخ��ري��ص 

الريحاني )د 64(.
وانتهى الشوط األول من المباراة 
بالتعادل السلبي بين الطرفين، بالرغم 
التي  الوطنية  العناصر  ضغط  من 
السانحة  الفرص  من  العديد  خلقت 

للتسجيل، لكن دفاع المنتخب الجزائري حال 
دون وصول الكرة إلى شباك حارس مرماهم.

الثاني،  الشوط  من  األولى  الدقائق  وخالل 

تسجيل  من  بوخريص  عثمان  الالعب  تمكن 
األول، من خالل استغالله كرة رأسية  الهدف 
أسكنت الكرة الشباك )د 47( من عمر المباراة.

المنتخب  تلقى   ، اللعب  مجريات  وم��ع 

ف��ي صفوفه  ال��ج��زائ��ري ض��رب��ة 
بعد طرد العبه فؤاد الحنفوك في 
البطاقة  تلقيه  إثر   ،61 الدقيقة 

الصفراء الثانية.
من  الوطني  الفريق  وتمكن 
بعد  األه���داف،  حصة  مضاعفة 
توقيع عبد اهلل الريحاني للهدف 
عمر  من   64 الدقيقة  في  الثاني 

المباراة.
المنتخب  رف��ع  الفوز،  وبهذا 
نقاط،   3 إل��ى  رصيده  المغربي 
بفارق  الثانية  الرتبة  بها  يحتل 
األهداف عن المنتخب الجزائري، 
فيما يحتل الرتبة األولى المنتخب 
الفرنسي،  المتعادل بهدف لمثله 

مع المنتخب االسباني.
الوطني  الفريق  وسيخوض 
األخيرة  مباراته  الخميس  يومه 
عن هذه المجموعة أمام المنتخب 
االسباني، وسيكون في حاجة إلى نقطة التعادل 

من أجل تأمين عبوره إلى الدور الثاني.

توج المنتخب الوطني المغربي ببطولة كأس العرب لكرة 
القدم داخل القاعة للمنتخبات بعد فوزه، مساء أول أمس الثالثاء 
بالدمام بالمملكة العربية السعودية، في المباراة النهائية على 

نظيره العراقي بنتيجة 3 – 0.
جمهور وكان الشوط األول من المباراة، التي  حضرها 

الدكيك  المدرب هشام  لفائدة أشبال  انتهى  مغربي غفير، قد 
بحصة 1 – 0.

ومنذ بداية اللقاء كان واضحا أن المنتخب العراقي لن يكون 
لقمة سائغة أمام المنتخب الوطني، حيث أربك المدرب العراقي 
محمد ناظم خطط الناخب الوطني هشام الدكيك، فبدأ العبوه 
بتطبيق خطة »باور بالي« وذلك بمهاجمة حامل الكرة لخنق 
العبي الفريق الوطني، مما أرغم أسود األطلس على ارتكاب 

أخطاء كثيرة في التمريرات.
لكن مع مرور دقائق المباراة، استطاع المنتخب الوطني فك 
شفرة المباراة وسجل ثالثة أهداف نظيفة، كانت إحداها من 

تسجيل الالعب العراقي غيث ضد مرماه.
وبذلك يكون المنتخب الوطني قد احتفظ بلقبه كبطل لكأس 
العرب للمنتخبات في نسختها السادسة، بعد أن فاز بالنسخة 

الماضية التي أقيمت في مصر.
وسيطر المنتخب الوطني على أطوار هذه البطولة بتسجيله 

46 هدفا، فيما لم تتلق شباكه سوى 6 أهداف.
على  بالفوز  البطولة  استهل  قد  المغربي  المنتخب  وكان 
المنتخب الكويتي ب� 6 – 4، ثم تغلب على المنتخب الصومالي 
بحصة 16 – 0  ثم فاز على المنتخب الموريتاني ب� 13 – 0.

وفي ربع النهائي تجاوز المنتخب المغربي نظيره الليبي 
بثالثية نظيفة، ثم عبر حاجز المنتخب المصري في المربع 

الذهبي بخمسة أهداف مقابل هدفين.
الوطني  المنتخب  مدرب  أشاد  صحفية،  تصريحات  وفي 

المسؤولية  في مستوى  كانوا  الذين  بالعبيه،  الدكيك  هشام 
وأهدوا الجماهير المغربية هذه البطولة، التي كانت قوية من 
النواحي الفنية والتنظيمية، مهنئا جميع مكونات الفوتسال 
اإلمكانات  جميع  وفرت  التي  الجامعة  والسيما  المغرب  في 

للتحضير لهذه البطولة.
صفوف  في  )أربعة(  محترفين  العبين  وجود  أن  وأضاف 
المنتخب الوطني لم يشكل امتيازا على اإلطالق، على اعتبار 
أن هؤالء الالعبين كانوا يمارسون في البطولة الوطنية، مشيدا 

بمستوى المنتخبات األسيوية المشاركة في البطولة.
ومكن هذا التتويج العربي المنتخب من االرتقاء إلى الرتبة 
التاسعة عالميا، خالل آخر تحديث أصدره أمس األربعاء  موقع 
Futsal World Ranking المتخصص في تصنيف منتخبات 

كرة القدم داخل القاعة.
وأصبح المنتخب الوطني لكرة القدم لكرة القدم يتوفر على 
1441 نقطة، بعدما صعد مركزا واحدا مقارنة مع التصنيف 
الذي صدر يوم السبت، والتي كسب فيه أسود القاعة مركزين. 

هشام المسرار أحسن 
العبي العرب

أسدل الستار مساء الثالثاء، على بطولة كأس العرب لكرة 
القدم داخل الصاالت، في نسختها السادسة، التي نظمها 
االتحاد العربي، وأقيمت داخل صالة الخضراء بمدينة الدمام 
السعودية، وانتهت بتتويج المنتخب المغربي بلقب البطولة، 

بعد فوزه في النهائي على نظيره العراقي. 
وتوج عميد المنتخب الوطني سفيان المسرار بلقب أحسن 
 العب في الدورة، نظير المستويات الجيدة التي قدمها طيلة

لالتحاد  التابعة  التقنية  اللجنة  جعل  مما  البطولة،  هذه 
العربي لكرة القدم تمنحه جائزة التفوق، سيما وأنه توج 

بجائزة أفضل العب في مباراتي الصومال ومصر.
في  العب  أفضل  بجائزة  العيان  أنس  المغربي   وفاز 
الرحمن طويل  عبد  الكويتي  نال  فيما  النهائية،  المباراة 

لقب الهداف.
وحصد المنتخب المصري جائزة اللعب النظيف خالل 
البطولة، وتوج حارس منتخب العراق زاهر هادي بجائزة 

أفضل حارس.
واخُتير العب منتخب المغرب سفيان المسرار، لجائزة 

أفضل العب في البطولة.

نحاسية جديدة للمغرب 
باأللعاب المتوسطية

الثالثاء،  يوم  غريز،  كريمة  المغربية  البطلة  أح��رزت 
الحديدية ضمن  الكرة  منافسات  في  البرونزية  الميدالية 
مسابقة التصويب بالدقة، المدرجة في دورة ألعاب البحر 
الجزائرية. بوهران  حاليا  المقامة  المتوسط   األبيض 

على  انتصارها  بعد  التتويج  منصة  إلى  غريز  وصعدت 
الثالث. المركز  مباراة  في  ديسيدورو  لوديفين   الفرنسية 

وتعد ميدالية كريمة غريز الرابعة للمغرب في المنافسات، 
بعد أن أنهى المنتخب الوطني للكراطي مشاركته في دورة 
ألعاب البحر األبيض المتوسط وهران 2022، بإحراز ثالث 

ميداليات نحاسية.

االتحاد االشتراكي

أسود القاعة يبسطون سيطرتهم عىل البطولة العربية

المنتخب الوطني 
يحافظ على 

لقبه العربي في 
الكرة الخما�سية 

ويرتقي عالميا

ال��م��ل��ك محمد  ب��ع��ث ج��الل��ة 
السادس ببرقية تهنئة إلى أعضاء 
المنتخب الوطني المغربي لكرة 
القدم داخل القاعة بمناسبة فوزه، 
أول أمس الثالثاء، بكأس العرب 
العربية  بالمملكة  أقيمت  التي 

السعودية.
جاللة  برقية  في  ج��اء  ومما 

لكم  نبعث  أن  »يسعدنا  الملك 
فوز  بمناسبة  الحارة  بتهانئنا 
المغربي  ال��وط��ن��ي  المنتخب 
داخل  القدم  لكرة  العرب  بكأس 
السادسة  نسختها  في  القاعة، 
الدمام  مدينة  احتضنتها  التي 
السعودية  العربية  بالمملكة 

الشقيقة«.

وثمن جاللة الملك، بكل اعتزاز، 
لهذه  الوطني  المنتخب  إحراز 
الكأس العربية للمرة الثانية على 
التوالي، منوها جاللته بكل من 
التتويج  ساهم في تحقيق هذا 
المستحق، من العبين ومدربين 
ومسيري  أطر  وك��ذا  وتقنيين، 
الجامعة الملكية المغربية لكرة 

القدم.
ك��م��ا أش����اد ج��الل��ة ال��م��ل��ك 
لالعبين  الرفيع  الفني  ب��األداء 
وبما أظهروه من روح رياضية 
هذه  خ��الل  عالية  وتنافسية 
بالتالي  وتأكيدهم  البطولة، 
ما  التي  المتميزة  لإلنجازات 
وقاريا  عربيا  يحققونها  فتئوا 

ودوليا.
الملك  برقية جاللة  وجاء في 
أيضا »وإذ نجدد لكم تهانئنا على 
المشرف  الجديد  التتويج  هذا 
لكرة القدم المغربية، لنرجو لكم 
تحقيق  في  التوفيق  موصول 
مشمولين  األلقاب،  من  المزيد 

بسابغ عطفنا ورضانا«.

جاللة الملك يهنئ منتخب كرة القدم داخل القاعة على تألقه العربي

 فرحة مستحقة لألشبال بعد فوز مستحق عىل الجزائر

جاللة امللك يشيد بأداء الفريق الوطني

الـريـــاضي
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األلعاب المتوسطية »وهران 2022« 

ارتكب الحكم الجزائري محمد بسمي خطأ منتخب أقل من 18 سنة يفوز على الجزائر ويقترب من الدور الثاني
بين  الذي جمع  للنزال  إدارته  فادحا خالل 
المالكمة المغربية أميمة بلحبيب والفرنسية 
البحر  ألعاب  دورة  ضمن  بنمسهل،  لمياء 

األبيض المتوسط المقامة في وهران.
فرضت  قد  المغربية  المالكمة  وكانت 
سيطرتها على منافستها الفرنسية وحسمت 
مجموع الجوالت لمصلحتها، ولكن الحكم 
بسمي فاجأ الجميع بعد نهاية النزال بإعالنه 

فوز المالكمة الفرنسية.
واحتج الفريق التقني للمالكمة المغربية 
فورا على لجنة التحكيم، التي سارعت بدورها 

إلى تنبيه الحكم لتصحيح الخطأ.
وغير الحكم بسمي قراره بعد ذلك وصحح 
المالكمة  فوز  عن  معلنا  الفادحة  الهفوة 

المغربية.
الحكم  ف��إن  إع��الم��ي��ة،  لتقارير  ووف��ق��ا 

الجزائري ادعى أنه لم يستمع جيدا إلى نتيجة المباراة من لجنة 
الحكام ولهذا قام بإعالن فوز المالكمة الفرنسية لمياء بنمسهل 

عوض منافستها المغربية.
وتتواصل مهازل التحكيم في هذه الدورة المتوسطية، حيث 
احتجت العديد من الوفود، وآخرها سوريا، على التحيز التحكيمي، 
الذي غالبا ما يرجح كفة الرياضيين الجزائريين، وهو ما حدث مع 
بطلة المالكمة المغربية وداد برطال، التي أقصيت رغم سيطرتها 

فوق الحلبة.

 وأعلن الحكام فوز الجزائرية فاطمة الزهراء حدجالة )30 سنة( 
في ربع نهائي وزن - 54 كلغ، رغم أن الكفة كانت راجحة لوداد 

برطال )22 سنة(، ما جعلها  تنهار فوق الحلبة.
وما يبعث على االستغراب هو البطلة المغربية كانت تحصل 
في كل جولة على تنقيط قاض مختلف من القضاة الثالثة الذين 
أشرفوا على النزال، علما بأن أحد الحكام عين لقيادة نزاالت خمسة 
مالكمين جزائريين، عاد الفوز ألربعة منهم، مقابل هزيمة واحدة. 

حكم جزائري يعلن هزيمة مالكمة مغربية رغم فوزها

 الحكم الجزائري يصحح خطأه ويرفع يد بلحبيب
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إ - العماري

احتج فريق أولمبيك آسفي على قرار سلطات 
الجماهير  بحرمان  والقاضي  خريبكة،  مدينة 
المسفيوية من التنقل إلى المدينة الفوسفاطية 
قصد مساندة فريقها أمام أولمبيك خريبكة، برسم 

الجولة ما قبل األخيرة من الدوري االحترافي.
وكان أولمبيك آسفي قد تقدم بطلب إلى إدارة 
المخولة  التذاكر  حصة  توفير  قصد  األوصيكا 
له قانونا طبقا للقوانين المنظمة لذلك، لكنه لم 
السلطات  أو  الخريبكي  النادي  يتوصل برد من 
المحلية أو الجامعة، ما جعله يعتبر األمر مفاجأة 
غير سارة للجماهير اآلسفية، مشددا في بالغ له 
على أنه ال يوجد أي مبرر التخاذ هذا القرار في حق 
جمهور أولمبيك آسفي، الذي يعتبر بشهادة جميع 
جماهير األندية المغربية والمسؤولين األمنيين بها 
والسلطات المحلية من الجماهير التي تستحضرا 
دائما قيم الروح الرياضية ويتوفر على عالقات 
متميزة وطيبة ومحترمة مع جميع الجماهير ومن 

بينها جماهير مدينة الفوسفاط.
وكانت سلطات مدينة خريبكة قد اتخذت قرار 
منع تنقل جماهير الفرق، التي تحل ضيفة على 

األوصيكا وسريع وادي زم، الذي يستقبل مبارياته 
الشغب  أحداث  خلفية  على  الفوسفاط،  بمركب 
الرياضي،  والرجاء  السريع  مباراة  رافقت  التي 
عن الجولة 24 من الدوري االحترافي، بعدما قام 
استياء  خلفت  تخريب  بأعمال  الرجاء  مناصرو 
كبيرا، وكانت سببا في معاقبة الفريق األخضر 
بالحرمان مناصريه مبارتين داخل الميدان، وما 

تبقى من لقاءات الموسم خارج الديار.
ورغم أنه سيكون محروما من خدمات أنصاره 
إال أن الفريق المسفيوي عازم على تقديم أفضل 
بالمعنويات  متسلحا  األوصيكا،  أمام  العروض 
العالية لالعبيه، الذين تمكنوا من حصد 12 نقطة 

في المباريات الست األخيرة.
وبدوره يتطلع الفريق الخريبكي إلى تحقيق 
نتيجة جيدة أمام جماهيره، وإنهاء الموسم في 
التأسيس لعهد جديد، رفقة  مرتبة متقدمة، قبل 
المكتب المسير المرتقب انتخابه يوم 23 يوليوز 

المقبل.
وإلى مدينة بركان، يشد شباب المحمدية رحاله 
لمواجهة نهضة بركان، الذي يعيش حالة تراجع 
ملحوظ منذ التتويج بكأس الكونفدرالية اإلفريقية، 
حيث غاب الطموح عن الالعبين، بعدما اطمأنوا 

على تواجدهم بالمسابقة القارية لموسم جديد.

الثالث  البركاني في مبارياته  الفريق  وانهزم 
األخيرة، وكانت آخرها في الجولة الماضية أمام 
سريع وادي زم بثالثة أهداف مقابل هدفين، علما 

بأنه كان متقدما بهدفين دون رد.
وسيحاول المدرب إيبينغي تعديل أوتار الفريق 
وأن  خاصة  العبيه،  معنويات  ورفع  البرتقالي، 
انتقادات كبيرة طالت طريقة تدبيره للمباريات، 

رغم تتويجه باللقب القاري.
تسجيل  الفضالي  الفريق  سيحاول  وبــدوره 
نتيجة إيجابية، يمكن لها أن تشفع للمدرب امحمد 
فاخر بتمديد مقامه بمدينة الزهور لموسم إضافي، 
رغم أن مكونات الفريق خلصت إلى قناعة واحدة 
وهي ضرورة إدخال تغييرات جذرية على الطاقم 
التقني للفريق، الذي وجد نفسه من دون أهداف، 
رغم الكم الهائل من الوعود التي أطلقها الرئيس 

المستقيل، مباشرة  بعد تحقيق الصعود.

البرنامج:

 الخميس 30 يونيو )س 20.30(
 أولمبيك خريبكة – أولمبيك آسفي 

نهضة بركان – شباب المحمدية

الدورة ما قبل األخيرة من الدوري االحترافي

�أولمبيك �آ�سفي يحتج على حرمانه من 
جماهيره ونه�سة بركان يريد �إيقاف �لنزيف

من لقاء شطر الذهاب بين أولمبيك آسفي واألوصيكا

 صورة جماعية لعناصر منتخب الفروسية

هند فريوة ت�سجل رقما قيا�سيا عالميا 
بملتقى تون�ص لألعاب �لقوى للأ�سخا�ص �لمعاقين 

حققت البطلة المغربية هند فريوة رقما قياسيا عالميا جديدا لمسابقة رمي الصولجان ضمن منافسات 
اليوم األول من الجائزة الكبرى لملتقى تونس الدولي لرياضة ألعاب القوى لألشخاص في وضعية إعاقة 

التي احتضنها، يوم االثنين، ملعب رادس بتونس.
بعد تسجيلها رمية مقدارها 20.49 م )الرقم القياسي العالمي  وحققت فريوة الرقم العالمي لفئة )فاء 31( 

السابق: 20.45 م(.
في ختام  المملكة  بها  فازت  التي  الثالث  الذهبية  الميداليات  إحدى  بالمناسبة،  فريوة،  انتزعت  كما 

فعاليات اليوم األول للمنافسة.
 )  T54 فئة   ( 5000 متر  وعادت الميداليتين الذهبيتين األخريين لرضوان أوسيف في سباق 

مسجال توقيت 15:28:88، وفوزية الكاسيوي في مسابقة رمي الرمح في فئة F33-34 برمية 
مقدراها 14.28 م.

وبفضل هذه الميداليات الذهبية الثالث، أنهى المغرب اليوم األول في 
المركز الرابع في سبورة الميداليات خلف تركيا المتصدرة بـ7 ميداليات 
)4 ذهبية و2 فضية و1 برونزية( وتونس المركز الثاني بـ 11 ميدالية 

)3 ذهبيات، 4 فضيات، 4 برزنزيات(.
 8 بـ  الترتيب  الخامسة في  الهند،  أمام  رابعا  المغرب  وجاء 
ميداليات )2 ذهبية و5 فضية و1 برونزية( وأذربيجان سادسة 
بذهبيتين، وفرنسا سابعة بـ 4 ميداليات )1 ذهبية و1 
فضية و2 برونزية( والدومينيك ثامنة بميداليتين )1 
ذهبية و 1 فضية( وكازاخستان تاسعة بميداليتين 

)1 ذهبية و1 برونزية(.
وتقاسمت السعودية وكوبا المركز 
لكل  واحـــدة  بذهبية  العاشر 

منهما.

حطت، يوم االثنين، بثانوية الرياضيين بطنجة، قافلة 
كرة القدم النسوية في الوسط المدرسي، والتي بلغت 

محطتها السابعة والعشرين.
وشهدت هذه المحطة من القافلة، التي تعتبر ثمرة 
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة  بين  شراكة 
القدم  لكرة  المغربية  الملكية  والجامعة  والرياضة 
 ،Sports Education Solutions«  « ومؤسسة 
مشاركة أزيد من 200 تلميذة من مختلف المؤسسات 
التعليمية التابعة للمديرية اإلقليمية لطنجة –أصيلة.

وتهدف هذه التظاهرة الرياضية إلى تشجيع وتوسيع 
القدم، خاصة  لرياضة كرة  النسوية  الممارسة  قاعدة 
في الفضاءات المدرسية، والترويج لكأس أمم إفريقيا 
للسيدات الذي سيحتضنه المغرب خالل شهر يوليوز 

المقبل.
كما تروم الكشف عن المواهب الرياضية النسوية، 

وتيسير ولوج التلميذات إلى مسارات رياضة ودراسة، 
وتمكين التلميذات المشاركات في القافلة من االستفادة 

من تجارب عملية في هذا المجال.
وانطلقت هذه القافلة من مدينة الدار البيضاء في 
30 ماي الماضي، تحت شعار »حتى أنا بطلة«، مشيرا 
 200 إلى أن عدد المشاركات في هذه المحطة يفوق 
تلميذة من مختلف المؤسسات التعليمية على مستوى 

المديرية اإلقليمية.
وبحسب المنظمين، فإن هذه القافلة ستعبر 30 مدينة 
في مختلف ربوع المملكة بمعدل 200 فتاة لكل مؤسسة 
مدرسية في أفق بلوغ 6000 تلميذة، وستختتم فعالياتها 
بمدينة الرباط يوم ثاني يوليوز المقبل، الذي يتزامن 
14 لكأس إفريقيا لألمم للسيدات  مع انطالق الدورة 

المقررة بالمغرب.

يشارك خمسة فرسان مغاربة في مسابقة القفز على 
الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط 
)وهران 2022(، ويتعلق األمر بكل من عبد الكبير ودار 
وسامي كولمان وهشام الراضي ومجيد الجعيدي 

وسامي الشرقاوي.
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية للفروسية 
أن الفرسان الخمسة سيخوضون غمار المنافسات 
حسب الفرق، يوم فاتح يوليوز المقبل اعتبارا من 
الساعة الثالثة بعد الزوال حسب التوقيت المغربي، 

وفي الفردي في الثالث من الشهر ذاته.
عبر  تم  الخيول  نقل  أن  ذاته،  المصدر  وأضاف 
البحر، موضحا أن عملية العبور جرت في ظروف 

جيدة.
ويشارك المغرب بوفد قوامه 130 رياضيا ورياضية 
األبيض  البحر  أللعاب  عشرة  التاسعة  الدورة  في 
المتوسط، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية ما 

بين 25 يونيو الجاري و6 يوليوز المقبل.
ويشارك األبطال المغاربة )86 ذكورا و44 إناثا(، 
الذين يرافقهم 48 مؤطرا في هذه التظاهرة الرياضية 
المتوسطية، في 15 نوعا رياضيا، وهي ألعاب القوى 
والمالكمة والدراجات والمسايفة و كرة القدم ورفع 
والكرة  والمصارعة  والكراطي  الجيدو  و  األثقال 
الحديدية والكرات الحديدية والفروسية والتايكوندو 

وكرة المضرب والرماية الرياضية.

قافلة كرة �لقدم �لن�سوية تحط �لرحال بطنجة

�لفرو�سية �لوطنية تدخل �لتناف�ص 
�لمتو�سطي يوم غد

منتخب �لكيك بوك�سينغ 
ي�سارك بالدوري �لدولي 

�لمفتوح لأوزبك�ستان
يشارك المنتخب الوطني المغربي لرياضة الكيك بوكسينغ 
بالعاصمة  يقام  الذي  للعبة،  المفتوح  الدولي  الدوري  في 
30 يونيو الجاري و03 يوليوز  األوزبكية طشقند، مابين 
)وزن  مونين  يونس  من  الوطني  الفريق  المقبل. ويتشكل 
أقل من 51 كلغ( وأسامة الهيشو )وزن أقل من 63,5 كلغ( 
91 كلغ(، ويشرف على  )وزن أقل من  ثم إبراهيم بودكيك 

تأطيرهم المدرب عبد الرحيم غرداش.
الكيك  لرياضات  المغربية  الملكية  للجامعة  بالغ  وذكر 
بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، أن 
المشاركة في هذا الدوري تدخل في إطار استعدادات النخبة 
اإلسالمي،  التضامن  ألعاب  دورة  في  للمشاركة  المغربية 
وكذا  المقبل،  غشت  شهر  التركية  قونية  بمدينة  المقررة 
المحطة اإلقصائية لدورة األلعاب القتالية 2023 بالمملكة 
العربية السعودية، والتي ستجرى نهائياتها بجنوب إفريقيا 

في غشت أيضا.
وأضاف المصدر ذاته، أن المشاركة في الدوري الدولي 
المفتوح ألوزبكستان، الذي يعد إحدى الدوريات المصنفة 
لالتحاد الدولي، تأتي بعد المحطة اإلعدادية التي خاضتها 
عناصر المنتخب المغربي للكيك بوكسينغ والمواي طاي على 
مدى أسبوعين ضمن معسكر تدريبي مغلق بمركز اإليواء 

لمدينة بوزنيقة.

تاألق در�جي �لأو�سيكا 
بالبطولة �لجهوية بخريبكة      

فاز حسن أمحزون من أولمبيك خريبكة للدراجات، متبوعا 
بزميليه في الفريق مصطفى كادي وخليل الرفتاني، بالبطولة 
الجهوية للدراجات فئة الكبار ، التي نظمت أول أمس األحد 
من طرف عصبة بني مالل خنيفرة، تحت إشراف الجامعة.  
      وقطع الدراجون مسافة 110 كلم بين خريبكة وأبي 

الجعد على مستوى الكبار. 
السبت،  أمل سوق  من  اهلل،  باب  وتصدر شكير        
فئة أقل من 23 سنة، متبوعا بمحمد أيت العطار من نفس 
الفريق، فيما احتل موسى أوطالب من نادي دراجات خريبكة، 

الرتبة الثالثة.  
      واحتل يوسف لغريسي من شباب سوق السبت، 
الرتبة األولى في فئة الشبان، متبوعا بحسام لعمران من 
أمل سوق السبت، وجاء مروان الداودي من أجيال دمنات، 

في المركز الثالث.   
      وأكد يحيى تشوربو، رئيس أولمبيك خريبكة للدرجات، 
على أن سيطرة دراجي الفريق كانت متوقعة، نظرا لمشاركة 
إضافة  إمكانيات ومؤهالت جيدة،  على  يتوفرون  دراجين 
إلى ظروف اإلعداد الجيد لمختلف التظاهرات الرياضية.   
     وأضاف تشوربو أن أولمبيك خريبكة للدراجات يضم 
دراجين في المستوى، ويسعى دائما للتتويج محليا وقاريا 
ودوليا، على غرار ما تحقق في البطولة الجهوية للدراجات 

التي عرفت نجاحا كبيرا.    
      وأعلن محمد كتيم، رئيس عصبة بني مالل – خنيفرة 
للدراجات، أن البطولة الجهوية للدراجات بخريبكة، شهدت 
حضور دراجين من المستوى الكبير، وعرفت صراعا قويا 

بين المشاركين من أجل التتويج.    
      وأبرز كتيم أن عصبة بني مالل خنيفرة نظمت السباق 
بابن سليمان،  السابقة  المحطة  غرار   على  الطريق،  على 
وامتثاال لتوجه الجامعة التي تكثف من التظاهرات الجهوية 

خالل المواسم القليلة الماضية. 

حسن صموتي      

�أزمور تحتفي بقيدوم كرة 
�لطاولة عبد �لكريم �أمان 

تحتفي جمعية » معا أزمور 
بقدماء ورواد كرة الطاولة   «
كرة  الزمورية، تحت شعار » 
الطاولة بأزمور، إحياء، تكريم 
الــدورة  بتنظيم   « واعتراف 
الـــرواد،  دوري  مــن  األولـــى 
كرة  بقيدوم  واحتفاء  تكريما 
الطاولة عبد الكريم أمان، وذلك 
صباح يوم السبت 2 يوليوز، 
العاشرة  الساعة  من  ابتداء 

بدار الشباب أزمور.  الجامعة تواصل التنقيب عن المواهب النسوية

هند فريوة تتألق برقم 
قياسي عالمي
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 الفريق االشتراكي بمجلس النواب يواصل ممارسة أدواره الرقابية والتشريعية

محمد الطالبي: الرباط

يواصل وفد برلماني مغربي مشاركته بنجاح  في 
أعمال الدورة العادية للهيئة التشريعية الخامسة 
في  المؤسسة  بمقر  المنعقدة  اإلفريقي،  للبرلمان 

ميدراند، بجنوب إفريقيا.
ايذي من  المغربي ينسق أشغاله يوسف  الوفد 
الفريق االشتراكي بالغرفة الثانية وهو يتكون من 
عبد الصمد حيكر من مجموعة العدالة والتنمية وليلى 
داهي من فريق التجمع الوطني لألحرار وخديجة 
أروهال من فريق التقدم واالشتراكية وباحنيني محمد 

من االتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وفي تصريح لجريدة االتحاد االشتراكي قال يوسف 
ايذي، رئيس الفريق االشتراكي بمجلس المستشارين، 
المغربية  إن األمور تسير بشكل جيد والمجموعة 
قامت بعدة لقاءات ومشاورات بعد أن أدى أعضاؤها 
القسم طبقا للقوانين المنظمة، وكانت هناك مشاورات 

مكثفة مع الوفود الصديقة والشقيقة خدمة لقضايا 
المغرب وإفريقيا نحو مزيد من االنفتاح والتعاون 
مشددا على أن المجموعة المغربية تعمل على إثراء 
المناقشات والمساهمة في نجاح عمل هذه الدورة 

الجديدة للبرلمان اإلفريقي.
في ضمان  بالتالي  سيساهم  الوفد  أن  وأضاف 
إشعاع البرلمان اإلفريقي، من خالل تمكينه من أداء 
األفارقة  المواطنين  لشواغل  واالستجابة  دوره، 
وترجمة التزامات المملكة لتعزيز تنمية القارة إلى 

أفعال...
في ضمان  بالتالي  سيساهم  الوفد  أن  وأضاف 
إشعاع البرلمان اإلفريقي، من خالل تمكينه من أداء 
األفارقة  لحاجيات المواطنين  واالستجابة  دوره، 
وترجمة التزامات المملكة لتعزيز تنمية القارة، وهو 
التوجه الذي يحرص عليه المغرب بتوجيهات من 

جاللة الملك منذ قرر العودة إلى حضنه اإلفريقي.
وحل الوفد يوم السبت الماضي بجنوب إفريقيا 
ويوم األحد استقبله السفير المغربي بجوهانسبورغ 

خالل  من  األشغال  وانطلقت  الضيافة،  إط��ار  في 
اإلفريقي  البرلمان  أعضاء  البرلمانيين  استقبال 
وتمكينهم من وثائقهم وهويات الولوج للمؤتمر وكذا 
تخصيص حفل عشاء على شرفهم، وقد كان مناسبة 
للقاء عدد من الوفود الشقيقة للمغرب وتبادل الرأي 
معها بخصوص تدبير انتخابات البرلمان اإلفريقي 
والتي ال تزال تخيم عليها تداعيات فشل آخر دورة.
وعلمت الجريدة ان الوفذ المغربي أدى، أول أمس 
الثالثاء، اليمين الستكمال شروط العضوية بالبرلمان 
اإلفريقي، وبعد ختام الجلسة الداخلية المغلقة التي 
قدم خاللها مفوض االتحاد اإلفريقي، الذي تجري 
العريضة  الخطوط  اش��راف��ه،  تحت  االنتخابات 
للمسلسل االنتخابي ألجهزة البرلمان وعقدت جلسة 
الوفد  بين  مكثفة  اتصاالت  سبقتها  الشمال  إقليم 
المغربي وعدد من وفود منطقة شمال إفريقيا لتنسيق 
المواقف بما يخدم المصالح المتبادلة ويقوي حضور 

المغرب في أجهزة البرلمان اإلفريقي.

يوسف ايذي ينسق أشغال الوفد البرلماني المغربي في دورة البرلمان اإلفريقي

عوي�شة زلفي: تنفيذ تو�شيات المجل�س الأعلى للح�شابات المتعلقة بالت�شغيل

ايذي: الوفد المغربي ي�شاهم في اإنجاح الدورة والنهو�س باأو�شاع المواطن الإفريقي 

مكتب الرياط: 
عبد الحق الريحاني

وجهت النائبة عويشة زلفي، عضو الفريق االشتراكي 
بمجلس النواب، سؤاال شفويا آنيا موجها إلى وزير 
والتشغيل  الصغرى  والمقاولة  االقتصادي  اإلدماج 
توصيات  الوزارة لتنفيذ  برنامج  حول  والكفاءات 

المجلس األعلى للحسابات المتعلقة بالتشغيل.
أن  السؤال،  هذا  في  االشتراكية  النائبة  وأب��رزت 
المكلفة  الوزارة  أوصى  للحسابات  األعلى  المجلس 
إلنعاش  الوطنية  الوكالة  تموقع  بتعزيز  بالتشغيل 
من  للتشغيل،  عمومي  كمرفق  والكفاءات،  التشغيل 
خالل برامج إلنعاش التشغيل تتالءم مع كل فئة من 
الباحثين عن الشغل، مع إعادة النظر في الدور الذي 

يجب أن تلعبه في تدبير التكوينات التأهيلية.
وأضافت في ذات السياق، أن المجلس أوصى الوكالة 
كذلك بتنزيل مخططاتها للتنمية من خالل عقود البرامج 
المتعاقد بشأنها مع مصالحها الجهوية والمحلية، مع 
إدماج مؤشرات نوعية تأخذ باالعتبار الفئة المستهدفة 
والخصوصيات الترابية والقطاعية؛ ثم الحرص على 
توافق نظام المعلومات الخاص بالوكالة مع مخططاتها 
التنموية، مع العمل على اندماجه وسالمته؛ باالضافة 
للتكوين  بالنسبة  المقررة  االلتزامات  احترام  إلى 
التوظيف،  أج��ل  من  كتكوين  للتشغيل،  التعاقدي 
يضمن إدماج الباحثين عن الشغل المكونين في هذا 
اإلطار؛ وكذلك تحسين فعالية برامج التكوين التأهيلي، 
والحرص على أن تكون هذه التكوينات مرتبطة بفرص 
حقيقية للتشغيل وبتشاور مع الشركاء المعنيين؛ فضال 
المسار  يوضح  للخدمات  عرض  وتفعيل  عن وضع 

واآلليات في مجال مواكبة ودعم حاملي المشاريع، ويستجيب 
لخصوصيات كل فئة منه، مع الحرص على دعم قدرات مستشاري 

التشغيل بهذا الخصوص.
عن  الوزير،  االشتراكية  النائبة  األسس، ساءلت  هذه  وعلى 

برنامج الوزارة، لتنفيذ هذه التوصيات.
ومن جانبه وجه النائب عبد القادر الطاهر سؤاال شفويا آنيا 
إلى وزير الصحة والحماية االجتماعية حول وضعية مستشفيات 

األمراض العقلية والمرضى المختلين عقليا بالمملكة.
وأوضح النائب االشتراكي من خالل هذا السؤال، أن مجموعات 
من المضطربين عقليا يتجولون في عدد من المدن المغربية بكل 
حرية، ومنهم من يعيش في الشارع ويقومون بتصرفات غريبة، 

بل إن بعضهم يعتدي أحيانا على المارة في الشوارع العمومية. 
المخصصة  الصحية  الطاهر، أن المراكز  النائب  وأضاف 
في  وتوجد  األخرى  هي  عقليا تعاني  المختلين  وعالج  إليواء 
حالة مزرية، إذ تعاني من الخصاص المهول في عدد األسرة الكافية 
والتجهيزات، وكذا األطقم الطبية، وتعيش حالة من االكتظاظ. 
االجتماعي  للوضع  متابعة  أي  تعرف  ال  المراكز  هذه  أن  كما 
للمريض فضال عن أنها ال تتوفر على األدوية المطلوبة وال تقدم 

رعاية كافية للمرضى.
الصحة  وزارة  مسؤولية  أن  إلى  االشتراكي  النائب  وأشار 
عقليا  المختلين  رعاية  عدم  في  ثابتة  االجتماعية  والرعاية 
الذين يتجولون في الشارع العام، لذلك أصبح لزاما تعزيز بنية 
المستشفيات العقلية عبر إضافة أسرة جديدة، وتشغيل أطقم 

طبية كافية، فضال عن تكوين أطر طبية وتمريضية 
على  الخواص  المستثمرين  تشجيع  مع  جديدة، 
إحداث مصحات نفسية لمواجهة الخصاص في 

عالج األمراض العقلية بالبالد.
وم����ن ه����ذه ال��م��ن��ط��ل��ق��ات، س�����اءل ال��ن��ائ��ب 
االشتراكي، الوزير، عن اإلجراءات المتخذة لتحسين 
تقديم الرعاية والعالج للمختلين عقليا في أحسن 

الظروف.
ومن جهتها وجهت النائبة االشتراكية عائشة 
الصحة  وزي��ر  إلى  آنيا  شفويا  س��ؤاال  الكرجي، 
والحماية االجتماعية حول الخصاص المهول في 
العرض الصحي بدائرة بني مطهر  إقليم جرادة، 
وأكدت النائبة الكرجي أن مدينة عين بني مطهر 
والجماعات الترابية األخرى بدائرة عين بني مطهر 
إقليم جرادة، تعيش على وقع خصاص مهول في 
العرض الصحي المقدم للمواطن، حيث تعرف جل 
فادحا  خصاصا  الجماعات  بهذه  المستوصفات 
الطبية  واألطقم  البشري  العنصر  مستوى  على 
»للراديو«  الكلي  الغياب  حيث  التجهيزات  وكذا 
وكذا المداومة الليلية من طرف طبيب، فضال عن 
افتقار المدينة لوحدة لتصفية الكلي، مما يضطر 
المريض بهذه الجماعات إلى التنقل إلى مستشفى 
لعوينات إلجراء حصص التصفية وما تتطلبه هذه 
معاناة  من  يزيد  كبير  بدني  مجهود  من  العملية 
مرضى القصور الكلوي الذين يضطرون إلى إجراء 

حصتين إلى ثالث في األسبوع.
ظل  في  أنه  إلى  االشتراكية  النائبة  واش��ارت 
هذا الخصاص تم الحديث عن برمجة مستشفى 
محلي بمدينة عين بني مطهر دون أن يجد طريقه 
إلى التنفيذ خاصة في ظل التزايد السكاني الذي 
عرفته المدينة والجماعات المجاورة خالل السنوات األخيرة، 
خاصة وأن الوعاء العقاري الذي سُيَشًيد عليه هذا المستشفى 
المحلي تسويته اإلدارية والقانونية في مراحلها األخيرة، مما 
يستوجب من الوزارة، برمجة بنائه خالل هذه السنة لما فيه 

مصلحة ساكنة هذه الربوع من المغرب.
وعلى هذا األساس، ساءلت النائبة االشتراكية، الوزير، عن 
سبب تأخير إنجاز هذا المستشفى المحلي الذي طال انتظاره؟ 
وعن اإلجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتدارك الخصاص 
في العرض الصحي المقدم للمواطن بإقليم جرادة؟ واإلجراءات 
الموجهة لمرضى القصور الكلوي للتخفيف من معاناتهم خاصة 

وأن معظمهم يعيش وضعية اجتماعية صعبة.

م�شاركة وازنة وفعالة للنقابة الوطنية للتعليم )ف د �س( 
في ور�شة عمل حول » تنمية مهارات النقابات العمالية« 

بوشعيب الحرفوي 
 2022 27 و28 يونيو  أيام  العمالي،  التضامن  للتربية«، بتنسيق مع مركز  الدولية   « نظمت منظمة 
بمدينة الدار البيضاء ورشة عمل حول »تنمية مهارات النقابات العمالية«، وذلك في إطار تبادل الخبرات 
والتجارب لتطوير العمل النقابي والرفع من المهارات النقابية للترافع حول القضايا التعليمية والنقابية 

محليا وعلى المستوى الدولي.
الورشة النقابية عرفت مشاركة وازنة وفعالة للنقابة الوطنية للتعليم )ف د ش( بحضور الكاتب العام 
الصادق الرغيوي وبعض المسؤوالت والمسؤولين النقابيين بنفس النقابة، باإلضافة إلى مشاركة كل من 
ممثلي النقابة التعليمية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب وممثلي الجامعة 

الحرة للتعليم التابعة لالتحاد العام للشغالين بالمغرب.
الجلسة االفتتاحية للقاء النقابي المشار إليه تميزت بتقديم عرض لممثلة المنظمة التعليمية » الدولة 
للتربية« التي ذكرت بمحاور ورشة العمل، وكذا بأهداف وطريقة عمل الدولية للتربية، وباألدوار التي تقوم 
بها بمختلف دول العالم من أجل توفير تعليم جيد وحماية الحقوق النقابية وتحسين أوضاع العاملين 

بحقل التعليم، بتنسيق مع مركز التضامن العمالي. 
وخالل نفس الجلسة، أشار الصادق الرغيوي الكاتب العام لنقابة الفدش في مداخلته إلى التحوالت 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يعرفها العالم وانعكاساتها السلبية على الفاعلين في مجال 
التعليم، وما عرفته أوضاع العاملين به من تراجع على مستوى الحقوق والمكتسبات، في ظل انتشار وباء 
كوفيد 19، وسيطرة حكومات الرأسمال المتوحش على العالم، ومن بينها الحكومة المغربية الحالية التي 
أجهزت على الحقوق والمكتسبات االجتماعية للطبقة العاملة بصفة عامة، حيث دعا في هذا الصدد إلى 
المزيد من الحذر وإلى التضامن وإلى توحيد العمل النقابي والبحث عن المشترك لمواجهة المخططات 
التي تدبر في الظالم لإلجهاز على المكتسبات، وكمثال على ذلك »ما يخطط له إلعادة »إصالح صندوق 
التقاعد«. مستغربا في الوقت نفسه من إقصاء الفدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار االجتماعي رغم 
حصولها على نتائج مهمة في انتخابات ممثلي الموظفين والعمال خاصة في القطاع العام، ومتسائال عن 

االختالف في تحديد المعايير للتمثيلية في المنظمات النقابية الدولية والعربية.
وتواصلت أشغال اللقاء النقابي بمداخلة الكاتب العام لنقابة الكدش وكذا بتقديم تقرير لجنة الخبراء 
المعنية بتطبيق التوصيات المتعلقة بالعاملين في التدريس عن بعد من طرف مارتن هنري منسق بوحدة 
الدولي  القانون  النقابات في ضوء  للتربية، وتقديم عروض حول حرية تكوين  التعليم والبحث  سياسة 
والوطني من خالل رصد التقارير الحكومية في منظمة العمل الدولية ومدى تطبيق الحكومات لالتفاقيات 
االساسية الوطنية والدولية الموقعة في شأن الحق في اإلضراب وفي تكوين النقابات، خاصة االتفاقيات : 
87، 98، 100 و111، وكذا التركيز على التقاضي االستراتيجي واستغالل التمثيلية في المنظمات الدولية 
للدفاع عن القضايا التعليمية وعن حقوق العاملين بحقل التعليم، سواء في ما يتعلق بتحسين أوضاعهم 

وكذا في شأن الممارسة النقابية والحق في اإلضراب للدفاع عن مصالحهم.
وفي اليوم الثاني من أشغال ورشة عمل حول »تنمية مهارات النقابات العمالية« تم تقديم عرض حول 
كيفية تحديد االستراتيجيات والحمالت لمناصرة والدفاع عن حقوق النقابات العمالية من طرف المنسقة 
اإلقليمية للدول العربية بمنظمة«الدولية للتربية«، وعرض آخر حول مشاركة النقابات الوطنية في مؤتمرات 
منظمة العمل الدولية، حيث تخللت هذه العروض مناقشات وتدخالت المسؤوالت والمسؤولين النقابيين 
المشاركين في الندوة النقابية سواء عن طريق األسئلة المباشرة للمحاورين أو في إطار العمل في ورشات 
لتحديد االستراتيجيات وإيجاد اآلليات لمناصرة قضايا الشغيلة التعليمية والطبقة العاملة، والسعي إلى 
توفير المناخ األنسب الذي تعمل فيه النقابات من خالل الدفاع عن الحق في اإلضراب وفي تكوين النقابات.
وتجدر اإلشارة إلى أن »الدولية للتربية« تعتبر أكبر اتحاد للنقابات على الصعيد الدولي وتمثل 3 ماليين 
من العامالت والعاملين في قطاع التعليم. وتعمل على توحيدهم لمناصرة قضاياهم، وتطوير الممارسة 

النقابية، وكذا الدفاع عن تعليم جيد ممول من طرف القطاع العام.

بطانطان الميدانية  مالحظون ع�شكريون من حوالي 20 دولة يتابعون تداريب«الأ�شد الإفريقي 2022« 
تابعت لجنة من المالحظين العسكريين من 
حوالي 20 دولة،أول أمس الثالثاء بكاب درعة 
)شمال طانطان(، مناورات عسكرية مبرمجة في 
إطار التدريبات المغربية األمريكية المشتركة 

»األسد اإلفريقي 2022« في نسخته ال 18.
الذي  اإلفريقي«،  »األسد  تمرين  ويهدف 
والقوات  الملكية  المسلحة  القوات  تنظمه 
األمريكية بناء على تعليمات سامية من جاللة 
الملك محمد السادس، القائد األعلى ورئيس 
أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، 
إلى تقوية قدرات الجيوش المشاركة والتنسيق 
البيني من أجل مواجهة كافة التحديات األمنية 
وتعزيز التعاون العسكري بما يضمن األمن 

واالستقرار اإلقليمي.
وأكد الكولونيل نبيل الطوسي، مدير التمرين 
لوكالة  تصريح  في  درع��ة،  بكاب  التكتيكي 
المغرب العربي لألنباء، أنه تنفيذا للتعليمات 
السامية لجاللة الملك محمد السادس، القائد 
للقوات  العامة  أركان الحرب  األعلى ورئيس 
المغربية  المملكة  تنظم  الملكية،  المسلحة 
ال  نسختها  في  اإلفريقي«  »األسد  مناورات 
18، مضيفا أن هذا التمرين يعتبر أكبر مناورة 

عسكرية تنظم في القارة اإلفريقية ويجري في 
عدة مناطق من المملكة.

وأشار الى أن التمرين التكتيكي، الذي يجري 
تنظيمه بميدان المناورات على مستوى مصب 
واد درعة بمشاركة أكثر من 2500 جندي، يهدف 
إلى تمكين الوحدات المشاركة من زيادة قدراتها 
على المناورة، وتطوير قابلية التشغيل البيني 

من الناحية اإلجرائية التكتيكية والتقنية.
العسكرية  المناورات  ه��ذه  أن  وأوض��ح 
على  للتدريب  مخصصة  حصصا  تشمل 
الفردية  فيها  بما  األسلحة  بمختلف  الرماية 
ودبابات األبرامز والمدفعية الثقيلة وقاذفات 
الصواريخ المضادة للدبابات، مؤكدا أن هذه 
تشمل  مشتركة  بمناورة  ستختتم  األنشطة 
عمليات للقصف الجوي وعملية تدمير العدو 
من خالل االستخدام المتناوب والمنسق لجميع 

األسلحة وكذا المزج بين الرماية والحركة.
وتم خالل التمرين العسكري، الذي أجري 
الثالثاء بميدان المناورات مصب وادي درعة، 
وهو تمرين إعدادي للمناورات الختامية التي 
درعة  واد  بمصب  الخميس  يومه  ستجرى 
جوية  عسكرية  بمناورات  القيام  بطانطان، 

وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة 
الملكية والقوات األمريكية.

وشملت المناورات الجوية استخدام قاذفات 
بطائرات  مرفقة  األمريكية   «  B1« نوع  من 
مغربية من نوع » F16 »، وطائرات هيلوكوبتر 
من نوع »أباتشي AH 64 » األمريكية، إضافة 
بواسطة  المظلية  للقوات  المظلي  القفز  إلى 
طائرات هيلوكوبتر مغربية من نوع شينوك 
.»TB2 وطائرات »درون« من نوع »بيرقدار

أما المناورات البرية فشملت إطالق قذائف 
بالمدفعية الثقيلة وإطالق صواريخ أرض-أرض 
المدرعات  من  قذائف  وإطالق  المدى،  بعيدة 
مغربية-أمريكية من نوع »أبرامز«، فضال عن 
ثقيلة  مركبات  باستخدام  للمشاة  مناورات 

مصفحة حاملة للجنود.
وقد تابع هذه المناورات، على الخصوص، 
الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، المفتش 
العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة 

الجنوبية.
من جهة أخرى، وفي إطار األنشطة اإلنسانية 
األمريكية  المغربية  للتدريبات  الموازية 
المشتركة »األسد اإلفريقي ″2022، أقيم منذ 

الجاري، مستشفى طبي جراحي  يونيو   13
ميداني على مستوى الجماعة الترابية تالوين 
)إقليم تارودانت(، يقدم خدمات طبية وجراحية 
لفائدة الساكنة المحلية، عبر فرق طبية مكونة 
المسلحة  القوات  من  وممرضين  أطباء  من 

الملكية والجيش األمريكي.
وتعرف النسخة ال 18 من تمرين »األسد 
اإلفريقي 2022«، التي انطلقت في 20 يونيو 
الجاري على مستوى القيادة العليا للمنطقة 
الجنوبية بأكادير، مشاركة عشرة بلدان إفريقية 
ودولية، بما فيها المغرب والواليات المتحدة 
مالحظا   20 حوالي  عن  فضال  األمريكية، 
عسكريا من بلدان شريكة في مناطق أكادير 
وتارودانت  والمحبس  والقنيطرة  وبنجرير 

وطانطان.
اإلفريقي  »لألسد   18 النسخة  وتشتمل 
والمحاكاة  التكوين  إلى  باإلضافة   ،»2022
التمارين  على  القيادة،  أنشطة  مجال  في 
ليال  والبحرية،  والجوية  البرية  التكتيكية 
ونهارا، وعمليات القوات الخاصة، والعمليات 
المحمولة جوا، والتدريبات ضد أسلحة الدمار 

الشامل واإلجالء الطبي.

عبد القادر الطاهر: و�شعية م�شت�شفيات الأمرا�س العقلية والمر�شى المختلين عقليا بالمملكة
عائ�شة الكرجي: الخ�شا�س المهول في العر�س ال�شحي بدائرة بني مطهر اإقليم جرادة

 النقابة الوطنية لل�شحافة المغربية تر�شد واقع 
حرية ال�شحافة وال�شحافيين في المغرب

جالل كندالي 
تابع ص 1

وقد خصص التقرير فقرات لبعض الفئات، كما سبق أن خصص فقرات لفئات أخرى في تقرير السنة 
الماضية، وهكذا تم التمثيل هذه السنة بثالث فئات، وهي: الصحافيون األحرار/ الفريالنس، والعاملون 
بالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، والعاملون باإلذاعات الخاصة، راصدا مجموعة من المشاكل المرتبطة 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية التي يعانون منها.
أما في الشق االجتماعي، فقد استمرت المشاكل المرتبطة بأداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي، بحيث تم رصد امتناع بعض المقاوالت عن أداء المستحقات المفروضة عليها قانونيا، أو 
الفريالنس  عدم تصريح أخرى بأجرائها، كما تم التطرق لمشكل الصحافيات والصحافيين األحرار/ 
الذين ال يتوفرون على أي شكل من أشكال الحماية االجتماعية، غير أنه يجدر التنويه بمشروع القانون 

وفق التقرير، الذي أدمجهم في فئة المهن الحرة، والذي نتمنى المصادقة عليه قريبا.
وعرفت هذه السنة إجراء انتخابات مناديب العمال، والتي تراوحت بين األجواء السليمة في مجموعة 

من المقاوالت والمؤسسات الصحافية العامة والخاصة، وبين األجواء المتوترة في أخرى.
كما أفرد التقرير مساحة للحديث عن االتفاقية الجماعية في قطاع الصحافة الحرة، واألنظمة األساسية 
للعامالت والعاملين في المؤسسات الصحافية العمومية، مبينا دواعي ضرورة تحيينها بما يحفظ حقوق 
الصحافيات والصحافيين، خصوصا االتفاقية الجماعية التي ال تحترم بنودها في غالب المقاوالت، كما 

لم يتم تحيينها منذ 17 سنة رغم أن القانون يقول بتحيينها كل 5 سنوات.
وبخصوص التقارير الموضوعاتية أوضحت النقابة أنه  في كل تقرير سنوي تنتقي النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية بعض القضايا التي ترى أنها استأثرت باهتمام الرأي العام، بغرض جعلها عينة 

تمثيلية لرصد ما يتعلق بالحريات الصحافية، وباحترام معايير المهنية وأخالقياتها.
  وتم التركيز خالل هذه السنة على التغطيات المرتبطة بحادث تحرير معبر الكركرات، باعتباره حدثا 
اكتسى صبغة دولية ألبعاده الكبرى، وباعتباره محطة هامة في النجاحات الدبلوماسية والسياسية 

التي حققها المغرب في ملف وحدته الوطنية.
وباعتبار أن هذه السنة التي يشملها التقرير  عرفت  في محطاتها األولى توترات دبلوماسية مع 
بعض الدول، قبل أن تنقشع تلك السحابة، فقد اهتم التقرير باالنتقائية التي طبعت تغطيات جزء من 

اإلعالم الدولي لقضايا داخلية أو خارجية من خالل عينات تمثيلية.
كما أفرد التقرير جزءا لملف » بيغاسوس« باعتباره قضية كانت فيها بالدنا في فوهة مدفع منظمات 
دولية غير حكومية ومؤسسات إعالم كبرى، ورصد التقرير النواقص التي تصل حد التحامل في الشق 

المتعلق بالمغرب في تلك التغطيات.
وفي جانب أخالقيات المهنة، اعتمد التقرير على حادثتي اقتحام معبر سبتة في ماي 2021، والوفاة 
المأساوية للطفل ريان في 2022 لبيان مجموعة من االنزياحات عن ميثاق أخالقيات المهنة، مما يتطلب 
تكوينا مستمرا للصحافيات والصحافيات المكلفين بالتغطيات الصحافية، وكذلك الصرامة في التعامل 

مع كل انتهاك لميثاق أخالقيات المهنة.
وفي متابعة عمل المجلس الوطني للصحافة، قدم التقرير جردا للعقوبات التي أصدرها المجلس، 

وملخصا للتقرير الذي أصدره حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية أثناء جائحة كورونا.
وتضمن التقرير ملخصا تركيبيا لدراسة قامت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية باالستعانة 

بخبراء قانونيين واقتصاديين ومهنيين حول سيرورة تطبيق بنود االتفاقية الجماعية.
وانتهى شق التقارير الموضوعاتية بالحديث عن قانون الحق في المعلومة والثغرات التي يتضمنها.

  وتضمن التقرير ملحقا استثنائيا، تم االشتغال عليه بعد االنتهاء من التقرير السنوي، ذلك أنه 
صدر تقرير سنوي لمنظمة مراسلون بال حدود يغطي الفترة نفسها التي يغطيها تقرير النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية، وبعد االطالع على الجزء المتعلق بالمغرب في تقرير » مراسلون بال حدود« الحظت 
النقابة ما اعتبرته سقوطا في التحيز وابتعادا عن الموضوعية، مما جعلها تضيف لتقريرها السنوي 

ملحقا يتضمن الرد على المعطيات الواردة في تقرير هذه المنظمة.
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رسائل إلى من يهمهم األمر: 
املقتحمون، إسبانيا، األفارقة 

و»مافيات« اجلوار القريب والبعيد..
الكاستينغ  التي حددت  الفعل   ردود  يبدو من خالل 
اإلقليمي والدولي للقصة، أن هناك ستة أطراف على األقل 
رسمية ومعروفة، يضاف إليها عنصر سابع  مركزي ويعمل 
بال كلل، هو المافيات العاملة في االتجار بالبشر ..معنية 
برسائل ذات الصلة بما حصل في مليلية والناظور وهذه 

األطراف هي:
المعنيون بمحاولة االقتحام، أوال 

المغرب،  ثانيا 
إسبانيا،  ثالثا 

رابعا  المتحدة  واألم��م  اإلفريقي  واالتحاد  الجزائر 
وخامسا وسادسا....

فلمن تدق األجراس؟ ومن المستفيد من الجريمة؟ وما 
هي الرسائل التي يمكن قراءتها؟

تشويق  ع��ادة  يصنع  ال��ذي  األسئلة  من  المتن  ه��ذا 
الحبكة البوليسية، يصلح دوما قاعدة لمقاربة اإلشكاالت 

المأساوية كما حدث في الناظور.
ليس للمتتبع المنصف أن يغفل اطالعا غير مسبوق 
لما وقع.  كما أنه ال يمكن أن يعتبرها حادثة استثنائية 
غير مسبوقة كما يروج لذلك، مهما كانت الكلفة اإلنسانية 

لسقوط ضحايا في الهجرة.
فقد تزامنت مثال مع وفاة 45 شخصا في شاحنات على 
الحدود األمريكية، كما سبق أن لقي الكثيرون في شرق 

المتوسط نهايات مؤلمة في ظروف مؤلمة...
لنردد بال لف وال دوران أن المأساة ال يمكن التطبيع 
معها. لكن كان على المغرب أن يطرح األسئلة المرافقة: 

ما نوعية المهاجرين المقتحمين؟
أول من أجاب عن السؤال هو بيدرو سانشيز و عندما 
صرح«   يتعين أن نضع أنفسنا مكان قوات األمن اإلسبانية 
)...( والقوات العمومية المغربية ، التي تعرضت ألضرار 

جسيمة نتيجة هذا الهجوم العنيف.
وأشار   سانشيز إلى أنه خالل ال� 12 شهرا الماضية، 
»دبرت عصابات المافيا ما ال يقل عن ثماني هجمات عنيفة 
بواسطة  الناظور،  في  الحديدي  السياج  مستوى  على 
أشخاص مسلحين استخدموا أدوات حديدية من عصي 

وسكاكين وفؤوس«.
يمكن  ال  التي  الرسمية،  المغربية  للمصادر  بالنسبة 
إسقاط حجيتها وال التنكر لها، المقتحمون ليسوا مثل 
المهاجرين الذين اعتادهم المغرب، وهم في غالبيتهم من 
السودانيين الذين كانوا مستقرين في ليبيا ويحاربون 
مع  فيها،  المتناحرة  للفصائل  الخدمات  ويؤدون  فيها 
الرعاية من هذه الدولة أو تلك. والواضح بالنسبة للمغرب 
أن السياق والتوقيت هما بدورهما يعطيان للعملية داللة 
مغايرة لما اعتاده، وأنها غير طبيعية  %100 كما قد 
يروج إعالم الجيران وجزء من اإلعالم المتحامل الذي 

يجد في جثث الضحايا دوما حججا ضد المغرب.
 وال يمكن للمغرب، الذي راكم تجربة وراكم رأسماال 
من الثقة والمقاربة اإلنسانية أن يخجل من صرامته، في 
ما يبدو،  وهناك حدود ما بين العيش في المغرب، بل 
حتى التساهل مع التواجد غير الشرعي فوق ترابه وبين 
األمن الداخلي واإلقليمي، مما ال يسمح بالتساهل معه.

ومن األسئلة التي ترافق هكذا تحليل أن من الصعب 
جمع 2000 شخص، مدربين بعصي وبالحجارة، ومطالبة 
المغرب أن يتنازل: فالذي »يهاجم مركزا للحدود لن يتردد 
في مهاجمة متجر أو وكالة بنكية غدا». وعليه، كما قال 
مصدرنا على الجميع أن يعرف بأن المغرب لن يتساهل.

وال يمكن أن »نتهم« وكالة فرانس بريس أنها تتعاطف 
مع المغرب في هذه القضية، مع ذلك فقد نقلت تصريحات 
ألحد المعنيين التي ورد فيها بالحرف «ما نقلته فرانس 

بريس التي ال تحمل ودا للمغرب: 
 يقول أحد الناجين في مركز احتجاز بمليلية لوكالة 
حاملين  جئنا  مثل حرب)...(  األمر  »كان  برس  فرانس 

الحجارة لنقاتل القوات المغربية لكنهم ضربونا«.
 هناك حرب وقتال يستهدفان قوات األمن إضافة إلى 
التنصيص على أن «هذا الشاب القادم من السودان كان  
إفريقيا جنوب  بلدان  من  مهاجر،  ألفي  نحو  من ضمن 
الصحراء، حاولوا فجر الجمعة اقتحام سياج عال من 
أسالك شائكة محاطا بخندق للوصول إلى مليلية، قبل 

أن تصدهم قوات األمن المغربية«!
المغرب ليس ليبيا، بل المغرب دولة قوية، ومسؤولة 
تحترم التزاماتها .. لن يفزعه القرار الصارم مهما كانت 

كلفته.
 أوالد يختلفون عن المهاجرين اآلخرين، الذي راهنوا  
على العنف في الهجوم، طبعا هم يشبهونهم في الحق 
في الحياة وفي احترام هذا الحق، وال يمكن التمييز على 
قاعدة الحق في الحياة، غير أن الواقع يقول إن هناك في 
المغرب آالف الطلبة األفارقة و60  ألف إفريقي تمت تسوية 
وضعيتهم.. أظن من حق المغرب أن يطالب بالتحقيق في 
معرفة من هم وكيف وصلوا وكيف استعدوا وأي أجندة 

يخدمون في هذا الظرف السياسي واإلقليمي بالذات؟
وال  كمليشيات   وتتصرف  دوال  تسير  مافيات  هناك 
يحتاج المرء إلى أن يكون ساحرا لكي يعرف حساباتها 

في الراهن.
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الفريق االشتراكي مبجلس النواب يواصل ممارسة أدواره الرقابية والتشريعية

عوي�صة زلفي: تنفيذ تو�صيات المجل�س الأعلى للح�صابات المتعلقة بالت�صغيل
عبد القادر الطاهر: و�صعية م�صت�صفيات الأمرا�س العقلية والمر�صى المختلين عقليا بالمملكة
عائ�صة الكرجي: الخ�صا�س المهول في العر�س ال�صحي بدائرة بني مطهر اإقليم جرادة

رصد التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية 
حول الحقوق والحريات بالمغرب، من الفترة الممتدة من 
الحقوق  يمس  ما  كل   ،2022 م��ارس  إل��ى   2021 م��ارس 
والعاملين  للعامالت  واالجتماعية  واالقتصادية  النقابية 
وما  الصحافية،  والحريات  واإلع��الم،  الصحافة  مهن  في 
احترام  مثل  من  للمهنية،  المصاحبة  بالجوانب  يرتبط 

أخالقيات المهنة.
 وقد تطرق تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى 
أربعة محاور تتعلق بالحريات الصحافية،الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية،تقارير موضوعاتية والحريات الصحافية.
 ففي جانب الحريات الصحفية، رصد التقرير ما يرتبط 
باالعتداءات على الصحافيات والصحافيين أثناء أو بسبب 
مزاولتهم لعملهم، والتي استمرت خالل هذه السنة، وهي 
اعتداءات من مصادر مختلفة، فأحيانا تكون هذه االعتداءات 
من طرف أشخاص نافذين ال يتقبلون اقتراب الصحافة مما 
يمكن أن يكشف خروقات يقترفونها، وخصوصا في ما يتعلق 
بالملك العمومي، كما أن اعتداءات أخرى تم رصدها كانت من 
طرف القوات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون، وخصوصا 
أثناء تغطية الصحافيات والصحافيين لتظاهرات ووقفات 
وتجمعات ذات طابع احتجاجي، من مثل احتجاجات األساتذة 
المتعاقدين، أو احتجاجات الرافضين إللزامية حمل جواز 
التلقيح لولوج الفضاءات العمومية، وهي اعتداءات يكون 
غيرأنه  األولى،  بالدرجة  المهنيون  المصورون  ضحاياها 
يصعب اعتبارها ذات طابع ممنهج، إذ إنها في غالبيتها 
العمل  لطبيعة  فهم  لسوء  أو  شخصية  اجتهادات  نتيجة 
لحظات  في  القانون  بإنفاذ  المكلفين  الصحافي من طرف 

التدخل. 
وفي الشق المتعلق بالمحاكمات، تم رصد تراجع نسبة 
المرفوعة ضد الصحافيات والصحافيين بسبب  القضايا 
تلقائيا،  العامة  النيابة  تحركها  والتي  لعملهم،  مزاولتهم 
ذاتيين  أشخاص  طرف  من  المرفوعة  بالدعاوى  مقارنة 
وقد  بخصوصهم،  نشر  مما  متضررين  أنفسهم  يعتبرون 
حظيت محاكمة الزميلين عمر الراضي وسليمان الريسوني 
الوطنية  النقابة  وقامت  ودوليا،  وطنيا  كبيرة  بمتابعة 
للصحافة المغربية بمراقبة سير المحاكمتين، وكانت أمام 
امتحان الموضوعية، فمن جهة ،فإن المتابعين صحافيان 
مهنيان، ومن جهة أخرى فبعض أطراف الدعوى العمومية 
يتابع  التي  القضايا  فإن  وثالثا  للمهنة،  تنتمي  بدورها 
فيها الزميالن ذات خصوصيات يتماس فيها السياسي مع 
هاتين  تخللت  فقد  العموم  وعلى  الجنائي،  مع  الحقوقي 
قبيل  من  عليها،  أثرت  التي  الوقائع  بعض  المحاكمتين 
رفض متابعة الزميلين في حالة سراح رغم توفرهما على 
ضمانات الحضور، وطول أمد المحاكمة خصوصا في الطور 
التفصيلي، وحمالت  التحقيق  مرحلة  فيها  بما  االبتدائي 
الدعوى،  أطراف  كل  حق  في  المتبادلة  والقذف  التشهير 
حضوره  وعدم  طويلة،  لمدة  الريسوني  الزميل  وإضراب 

لجلسات المرحلة االبتدائية.
وعرفت هذه السنة استمرار التهديد لبعض الصحافيات 
والصحافيين عن طريق مكالمات مجهولة، كما عرفت بعض 
التهجمات غير المقبولة من مثل اقتحام مقرات العمل، لتصفية 
حسابات نقابية لألسف كما وقع في قناة العيون الجهوية.

وخالل هذه السنة تم اعتقال زميلة في مدينة سبتة المحتلة 

من طرف الحرس المدني اإلسباني، بسبب تغطيتها لحادث 
اقتحام معبر سبتة، وما رافقه من اعتداءات على مهاجرين 
عمومية  قوات  طرف  من  قاصرون،  بينهم  نظاميين،  غير 
إسبانية مختلفة كما تم خالل هذه السنة منع ندوة كانت 
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتزم تنظيمها بفندق 
بالبيضاء، مما اضطر النقابة لتنظيمها الحقا بمقر النقابة.

وتفاجأ الصحافيون خالل الوالية البرلمانية الحالية يقول 
التقرير، بتقييد حضورهم ومنع تغطيتهم ألشغال اللجن في 

مجلس النواب، بتأويل متعسف للقانون.
تم  واالجتماعية،  االقتصادية  الحقوق  وبخصوص 
تراجع  عن  الحديث  يمكن  لدرجة  كثيرة،  خروقات  رصد 
نسبي في انتهاك الحقوق المدنية في المجال الصحافي، 
مقارنة بتصاعدها في الشق المرتبط بالحقوق االقتصادية 
من طرف  واالجتماعية،إذ تم إغالق جريدة »أخبار اليوم« 
والعاملين،  العامالت  منح  ودون  فجائي،  بشكل  مالكيها، 
والصحافيات والصحافيين الحقوق التي يكفلها لهم القانون، 
مع العلم أن األجور كان يتم تأخير منحها أو التوقف عن 
صحافيي  شمول  ع��دم  وزاد  اإلغ��الق،  ق��رار  قبل  صرفها 
وصحافيات المؤسسة بقرار صرف تعويضات استثنائية 
ألداء رواتب العاملين في مهن اإلعالم من طرف وزارة الثقافة 
والرياضة واالتصال، في محنة الزمالء والزميالت بمؤسسة 
»أخبار اليوم«،  وفي المقابل عاشت مؤسسات أخرى واقعا 
من التضييقات واالستفزازات بغرض التسريح دون أداء 
الحقوق، ويمكن التمثيل لذلك بما حدث في يومية« المساء« 

وموقع » فبراير.كوم«.
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النقابة الوطنية لل�صحافة المغربية تر�صد واقع حرية ال�صحافة وال�صحافيين في المغرب

مالحظون ع�صكريون من حوالي 20 دولة يتابعون 
تداريب »الأ�صد الإفريقي 2022« الميدانية بطانطان

اإ�صقاط لئحة النتخابات 
الت�صريعية بعين ال�صق - 

الدار البي�صاء
انتخاب  بإلغاء  الدستورية  المحكمة  قضت 
عضوين  بنبى  واسماعيل  الشفيق  الحق  عبد 
أجري  الذي  االقتراع  إثر  على  النواب،  بمجلس 
في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة االنتخابية المحلية 
»عين الشق« )عمالة مقاطعة عين الشق(، وأمرت 
بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص 
المقعدين اللذين كانا يشغالنهما عمال بمقتضيات 
المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس 

النواب.

وكالة بيت مال القد�س ال�صريف 
تطلق برنامج التخييم

في القد�س بر�صم �صيف 2022

تطلق وكالة بيت مال القدس الشريف اعتبارا من 
فاتح يوليوز المقبل برنامج التخييم في القدس 
لفائدة ثالثة آالف مستفيد ومستفيدة من أطفال 

المدينة تتراوح أعمارهم ما بين 6 و16 سنة، 
يتوزعون على 13 مخيما.

إطار  في  يندرج  ال��ذي  البرنامج  لهذا  ورص��د 
القدس  م��ال  بيت  لوكالة  االجتماعي  البرنامج 
مائة  يناهز  مالي  غالف  الجاري،  للعام  الشريف 

ألف دوالر.
واختارت الوكالة البيئة والمناخ والمحافظة على 
النظافة والماء والطبيعة موضوعا موحدا لمخيمات 
هذا العام إلذكاء وعي الناشئة بهذه القضايا التي 
باتت تستأثر باالهتمام، في ظل التحوالت الطبيعية 

والديمغرافية والوبائية التي يعيشها العالم.

المنتخب الوطني يحافظ على لقبه العربي 
في الكرة الخما�صية ويرتقي عالميا

توج المنتخب الوطني المغربي ببطولة كأس العرب لكرة القدم داخل 
بالمملكة  بالدمام  الثالثاء  أول أمس  للمنتخبات بعد فوزه، مساء  القاعة 
العربية السعودية، في المباراة النهائية على نظيره العراقي بنتيجة 3 – 0.
وكان الشوط األول من المباراة، التي حضرها جمهور مغربي غفير، قد 

انتهى لفائدة أشبال المدرب هشام الدكيك بحصة 1 – 0.

ومنذ بداية اللقاء كان واضحا أن المنتخب العراقي لن يكون لقمة سائغة 
خطط  ناظم  محمد  العراقي  المدرب  أربك  حيث  الوطني،  المنتخب  أمام 
»باور بالي«  فبدأ العبوه بتطبيق خطة  الدكيك،  الوطني هشام  الناخب 
وذلك بمهاجمة حامل الكرة لخنق العبي الفريق الوطني، مما أرغم أسود 

األطلس على ارتكاب أخطاء كثيرة في التمريرات.

 المهدي قنديل
– االستشرافية  الرؤية  عن  الحديث  أن  غرو  ال 
للمنظومة التربوية بالمغرب، يمنحنا  المستقبلية- 
أبرزها  كثيرة،  قضايا  لمناقشة  كبيرة  مساحة 
للقطاع   التوزيعية  الغايات  لنقل  الوسائط  تداخل 
التعليمي  من التعليم المنتج؛ والمسهم اقتصاديا، 
إلى إنتاج التعليم )إنتاجية التعليم(. هذا التحول 
المؤسسات  ألرب��اب  رئيسا  خطابا  يعد  ظل  ال��ذي 
بعرف  مغلفة  أيديولوجيا  ويضمر  الخصوصية، 
تقليدي، فحواه أن تكثيف الساعات ينعكس إيجابا 
على إكساب المتعلمين مهارات التحليل والتركيب، 
الوسائط  تقدم  يواكب  ال  المعطى  هذا  أن  والحال 
الحديثة médiations modernes، والتي تسهم 
تعليم  فكرة  لتبني  وداعمة  سهلة  م��وارد  بناء  في 

سوسيواقتصادي.
ال شك أن فكرة االرتباط بالمؤسسات الخصوصية 
تظل محفوفة بالمغالطات ما دام مفهوم النقل الذي 
المؤسسات،  لهذه  اإلشهارية  الخطابات  اجتاح 
والخطابات الصورية والحجاجية أيضا، إذ يسعى 
القائمون عليها إلى انتقاء ملفوظات أضحت تمثل 
حقال خطابيا ممنهجا على مستوى الملفوظ، من قبيل: 
)الجودة/ نسبة النجاح/ أساتذة ذوو الخبرات/ النقط 
الحسنة/ شهادات االعتراف باإلجابات الصحيحة...(. 
عالوة على أن الوسيط médiateur  يبقى استعماله 
قويا في حجيته أثناء ممارسة السلطة الرمزية بتعبير 
ريجيس دوبريه على متداول الفكرة )الرسالة(، وهذا 
الوسيط ينفتح على توظيف وسائل نقل شكلية، أو 
تسخير فكرة، على سبيل التمثيل: )ال تقبل المؤسسة 
إال زبدة المدينة...(. إضافة إلى استعمال خطابات 
إشهارية يقودها أولياء األمور داخل أوساطهم لتلميع 
يتلفظها  التي  الفرنسية   جمل  خالل  من  الصورة 

أبناؤهم.
الفرنسي  المفكر  حسب  النقل  مفهوم  يعتبر 
ما يمكن  أو  الميديولوجيا،  ريجس دوبريه أساس 
تقريب استعماله بعلم الوساطة، فهو يعبر عن البعد 
السياسي للفضاء؛ إذ تمارس السلطة على األراضي 
التي تحددها وتبنيها، والبعد السياسي للزمن؛ إذ 
يسرع المتحكم في إخفاء مقصدية الكالم، كي ال يفهم 

في سياقاته الزمكانية.
إن التركيز على النقل التأثيري داخل المؤسسات 
الخاصة ينطوي على مخاطر نسيان مسألة المعنى 
ومسألة الوساطة médiation ، في مسألة أخرى 
وهي الفصل بين الرسالة )إقناع المستهلك –والي 
وتداوليتها  المؤسسة(،  بمنتوج  التلميذ-  أم��ر 
المؤسسة  بأن  واإليمان  التلميذ  أمر  )اقتناع والي 
هذه  العمومية(.  نظيرتها  عكس  تنتج  الخاصة 
الكذبة تتحقق –حسب دوبريه- داخل فعل التواصل 
من خالل مفهوم النقل، وكذلك تجريده من وظيفته 
التواصلية، إلى وظيفته الميديولوجية، إذ تسمى هذه 
اللحظة بلحظة السياسة. وهو ما يتيح قراءة رسائل 
األولى تسويقية  أرباب المؤسسات على مرحلتين: 
مصرح بها، والثانية مؤدلجة تم إضفاء عليها الطابع 

السياسي المؤسسي.
ال شك أن تداول الرسائل المحفوفة بالمرجعيات 
توسيع  وراء  واللهث  الربح  قوامها  التي  المادية 
يظل  العام  القطاع  في  المماثل  التربوي  النشاط 
هذا  ألن  وسيط،  وجود  عدم  ظل  في  الفهم  حبيس 
مستوعبا  يغطي  تشييئي  بتجريد  أشبه  األخير 
 .)cours de médiologie, p14( تجريبيا معينا

ويمكن في هذا السياق إدخال فضاء المؤسسة وأطرها 
وكذلك  فيه،  الكائنة  الجغرافي  ومحيطها  التربوية 
عبر  التواصلية  والمواقع  األمور،  أولياء  شهادات 

شابكة األنترنيت...
إقامة  هي  الميديولوجية  الوسائط  وظائف  إن 
العالقات بين منتوج المؤسسات الخاصة وقبولها 
من لدن المستهلكين عبر مفهوم النقل، ثم تجديد بين 
ما يتغير باستمرار وما يبقى عبر الزمن، وضرورة 
استحضار التمييز النظامي للواقع ومقولة الزمن، 
بشرط أن يتضح كيف أمكن للحدود أن تختفي بين 
هذه الوسائط جميعها ؟. لكن، هناك أمور تجري وراء 
اإلجابة عن هذا السؤال، كما لو أن هناك لعبة ذات 
المؤسسة  بين  اللعبة  هذه  يساوي صفر،  مجموع 
المقننة للتعليم التجاري، وبين المؤسسات المنفذة 

له.
إن المسائل األميرية المرتبطة بنظام ِمْلِكية بيع 
مهما  ما،  حد  إلى  ضيق  بعد  لها  المعرفية  المادة 
هذا  يرجع  إذ  والتكيف،  الفهم  على  منفتحة  كانت 
الغموض إلى اإلضمار واالختباء وراء الكلفة المادية 
والزمنية التي تخصصها المؤسسة للمتعلمين من 
تكبح  التي  المغرية  التعويضات  ولحجم  جهة، 
أساتذة  من  القطاع  بخبايا  العارفين  أصوات  بها 
ومؤطرين تربويين. لتظل الحاضرتان تنتميان إلى 
المجال الوسائطي نفسه، وكل وسيط يعد تشكيال 
لعقد اجتماعي راسخ، يسهم هو اآلخر في نقل الفكرة 
الجوهرية: من التعليم المنتج إلى إنتاجية التعليم.
يالحظ في العالقة القائمة بين منتج المؤسسات 
الخاصة والمستهلكين غموض التمييز بين البعد 
الحقيقي للفعل السياسي وما سماه دوبريه باإليماءة 
التواصلية، والتي تتعلق أساسا بحقائق التنظيم 
المؤسسي، والبعد الرمزي لإلنتاج، ألن المؤسسة 
ضمنيا ال تفكر في نفسها من حيث الكفاءة، بل تفكر 
كيف تفسر اإلنتاج وتمثله. هذا التمثيل الذي يقوم 
على وسائط مختارة، تقيس البعد الثقافي للمجتمع، 

المتحكم من  البعد األنثروبولوجي. فيصل فيه  أو 
لحظة الثقافة إلى لحظة السياسة.

في السياق نفسه، وقياسا على ما سماه المفكر 
ريجيس دوبريه بالالوعي التقني ألجهزة االتصال، 
العملية  طرفي  بين  التأثير  عالقة  تفسير  فيمكن 
تسعى  حيث  الخاصة،  المؤسسة  غايات  بالوعي 
األخيرة جاهدة إلى إضمار فكرة الشركة الطامحة 
إلى بيع إنتاج ال يفوق أهمية عما يقدم في المؤسسات 
العمومية. بيد أن هذا الشرخ في ترجيح تعليم على 
حساب آخر، أسهمت فيه عوامل كثيرة أبرزها نسبة 
أجور موظفي القطاع العام التي تبلغ حدا متدنيا، 
وهو ما يدفع هؤالء إلى تكثيف ساعات عمل إضافية، 
واإلشادة بالمؤسسات التي تدفع تعويضات أكبر.

الوسائط  على  المادي  الطابع  إضفاء  تم  لقد 
الميديولوجية بين الرسالة وتداولها، مما جرد هذا 
الطابع من منطقه الثقافي إلى منطقه النفعي، ليفتح 
أفقا رحبة ألرباب المؤسسات في إيجاد سبل مختصرة 
للتأثير في الزبائن. هذا التغير سيعتبر موضع تساؤل 
-عندما نتحدث عن الوعي غاية المؤسسة- في تأخر 
المقبلين في فهم الكلمات وعالقتها باألشياء. لذلك، 
ولتحقيق إيماءة تواصلية هادفة –بالرغم من أدلجة 
 la غاياتها- يقترح دوبريه ما سماه بتحليل الثخن
القريب من تحليل  العقالني  المجال  أي   ،tekhne
الوسائط وأشكالها. فال قيمة لتحليل الملفوظات في 
غياب الخطابات والتمثيالت التي تستند لوسائط 
مؤسسية، تخدم استراتيجيات لتمنح لنفسها مكانة 

يعترف بها المستهلكون.
إن الحديث عن المؤسسات والفاعلين في كشف 
مضمرات الوسائط المستعملة من قبل المؤسسات 
تحتمي  لما  نظرا  إليها  الوصول  يصعب  الخاصة 
وفق  وذلك  التأويالت،  مستوى  على  تعدد  من  به 
خلفيات متعددة تشترك في أمر واحد وهو تسويق 
المنتوج وتسليعه، ثم إن هذا الترويج يظل منغمسا 
في المرجعيات البراغماتية المتشعبة، والتي يصعب 

ألدل���ج���ت���ه���ا، وه����ذا القبض عليها 
المعطى ال يمكن فضح المسكوت عنه إال بمواجهة 
واالجتماعي  السياسي،  المستوى  على  نتائجه 
واأليديولوجي أيضا، حتى ال يسمى ذلك موقفا محفوفا 
القائمين على المؤسسات  باأليديولوجيا. ألن فهم 
العرف  يحكمهم  العربي  المستوى  على  وزبائنهم 
التقليدي أكثر من فهمهم لخصوصية النظام المدرسي 
المؤهل. عالوة على المقارنات البعيدة بين نظامين 
أو أنظمة تشهد تباينا ملحوظا في وسائل العرض، 
ثم االنفتاح على الرقمنة، وكذلك تجريد المؤسسات 
من األيديولوجيات المؤسساتية الضاغطة بأفكارها 
أخرى.  حساب  على  ثقافة  تخدم  والتي  الموجهة، 
فتسويغ االختيار على المستوى الوطني ينبني على 
تنزيل مضامين المدرسة الفرنكوفونية، بينما تبقى 
مدارس البعثات منفتحة على مواكبة سير النظام 

العالمي بشقيه، األنجلوسكسوني واألسيوي.
إن النظرة الدونية التي أضحت أعين المختصين 
خلقت  العمومية،  للمدرسة  حادة  سهاما  توجهها 
منزلقا واعوجاجا خطيرا في تدبير شؤون اإلدارات 
من جهة، ثم توجيه األطر التربوية لفقدان الثقة في 
التعليم العمومي بشكل كلي، حيث فسح المجال أمام 
المخططات االقتصادية إلغراق السفينة بقرارات غير 
القطاع  تقنين  التعاقد، وآخرها  أولها نظام  مبررة 
ضمن أهداف الجهوية الموسعة، إذ بدا للعيان أن 
االستشهاد  أصابع  إال  هي  ما  اإلص��الح  شعارات 
فيها  تحتضر  ظرفية  في  الوصية  الوزارة  تحملها 
المؤسسة العمومية، وتساوم فيها المؤسات الخاصة 
الخضوع  في  لهم  مفر  ال  الذين  المواطنين  جيوب 

لوسائط تسليع المنتج الخصوصي.
التحليل  م��ن  مفر  ال  ال��وض��ع،  ه��ذا  سياق  ف��ي 
شفرات  تحمل  التي  الوسائط  لكل  الميديولوجي 
التعليم الخاص، حتى تتضح الرؤية ويرد االعتبار 
للمؤسسات العمومية، وللتفكير في وضع استراتيجية 
واضحة بعيدة عن الحيف والتحيز للمقاوالت على 
هو  التعليم  قطاع  ألن  المجاني،  التعليم  حساب 
من  إنتاجيته  وتبدأ  العكس،  وليس  منتج  قطاع 
توجيه التالميذ المتميزين نحو مؤسسات التكوين 
المهني، لخلق أوراش وفتح مجال لالبتكار، ووضع 
قطيعة مع فكرة إلحاق التالميذ المنقطعين والذين 
يحصلون على معدالت متدنية جدا بهذه المؤسسات.
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جودة المدار�س الخ�صو�صية: كذبة �صدقها 
العقل المغربي وف�صحتها الميديولوجيا

ملحق من إعداد: خديجة مشتري

طلبة اأوكرانيا واأولياء 
اأمورهم يوا�صلون االحتجاج 

راف�صين الحلول الترقيعية

نظم آباء وأولياء الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، أول أمس 
الثالثاء أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، وقفة 
احتجاجية للتنديد بما آل إليه ملف أبنائهم العائدين من أوكرانيا 
من هدر لزمنهم الدراسي معبرين عن رفضهم لتنظيم االمتحان كشرط 
لالدماج بالمنظومة التعليمية المغربية واعتبروا أن هذا الحل ترقيعي 

ال يخدم مصالح أبنائهم.
 ودعا المحتجون إلى فتح حوار بهدف الوصول إلى الحلول التي 
ترضي جميع األطراف وتنصف الطلبة الذين يجدون أنفسهم بعد 
أشهر من رجوعهم من أوكرانيا أمام الباب المسدود دون أي بصيص 
نور ينعش آمالهم وآمال أولياء أمورهم في إنقاذ مستقبلهم الغامض.

 وعبر المحتجون عن استيائهم من القرارات االحادية لوزير التعليم 
العالي التي لم تراع ظروفهم وتصب كلها في اتجاه يعاكس مطالبهم 
باالدماج دون شروط تعجيزية مؤكدين أن الوزارة تتخذ قرارات دون 
أن تطلب رأي الطلبة المعنيين في موضوع يخصهم هم أوال بالدرجة 
االولى مؤكدين ان هناك حلوال عدة يقترحونها لكن ال يجدون االنصات 
المطلوب من الوزارة، فالعديد منهم يفضل أن يواصل دراسته عن بعد 
بأوكرانيا أو بالقطاع الخاص وآخرون يفضلون االدماج بالمغرب 
فيما برغب آخرون في مواصلة الدراسة بالدول المجاورة ألوكرانيا . 
 كما عبر المحتجون عن استغرابهم من إعالن الوزير هذه السنة 
رغم  دراستهم  الذين واصلوا  للطلبة  ظلما  األمر  معتبرين  بيضاء، 
الظروف الصعبة وهم حاليا في فترة امتحانات،كما ينتظر المقبلون 

على التخرج التوصل بشواهدهم من جامعات أوكرانيا.

ميزانية  حجم  درهم  مليار   2,6
وزارة التربية الوطنية لتاأهيل 

الموؤ�ص�صات التعليمية 

رصدت وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة ميزانية 
برسم سنة 2022 بلغت 2,6 مليار درهم لعمليات تأهيل المؤسسات 
التعليمية، وهي الميزانية التي تمت برمجتها حسب ما أفاد الوزير 
المكلف بالقطاع في جلسة األسئلة الشفوية بمجلس النواب، على 
مستوى ميزانيات األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا 
إلى أن المنظومة التربوية عرفت تطورا ملحوظا في أعداد الحجرات 
الدراسية، بزيادة 5732 حجرة عن الموسم الدراسي 2020-2019، 
حيث يبلغ مجموع الحجرات الدراسية حاليا 161 ألفا و169 حجرة.
خاصة  عناية  تولي  وزارته  أن  على  الحكومي  المسؤول  وشدد 
لورش تأهيل المؤسسات التعليمية، خصوصا تلك  القائمة بالمناطق 
النائية والقروية وشبه الحضرية،وفي هذا الصدد كشف أنه تمت 
إعادة تأهيل1452 مؤسسة تعليمية، أغلبها في العالم القروي ! وربط 
1168 مؤسسة بشبكة الماء أو توفير صهاريج الماء الشروب، وربط 
839 مؤسسة بشبكة الكهرباء أو تزويدها بالطاقات الشمسية، وتوفير 
المرافق الصحية ل� 1330 مؤسسة، وتوفير األسوار والسياجات ل 
6467 مؤسسة، وبخصوص الحجرات المشيدة بالبناء المفكك خاصة 
الحجرات التي تحتوي على مادة األميانت السامة أكد أن الوزارة 
تواصل تنفيذ برنامج تعويضها والتخلص من غير المستعمل منها.

وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية بالعالم 
القروي، أكد الوزير أنه تم العمل على تأهيل 1402 مؤسسة تعليمية، 
منها إعادة بناء 1151 حجرة منذ االنطالق الفعلي للبرنامج سنة 
اإللتقائية  إطار  في  ال��وزارة   2017، وهو االشتغال الذي تقوم به 
التامة مع كافة المتدخلين على المستويين الجهوي واإلقليمي في 
إطار هذا البرنامج واتفاقيات الشراكة مع الجهات، يقول المتحدث 

مضيفا في ذات السياق أنه تم 
إدراج تنظيف وصيانة المؤسسات التعليمية ضمن األوراش العامة 
المؤقتة، وذلك في اطار  تنزيل البرنامج الحكومي "أوراش" ، أخذا 
وترتيبها  التعليمية،  المؤسسات  مختلف  حاجيات  االعتبار  بعين 
حسب األولويات، وخلص إلى أنه تم إعطاء االنطالقة لبرنامج تدخل 
استعجالي لتأهيل المؤسسات التعليمية القائمة والداخليات المدرسية 

برسم سنتي 2022 و 2023.

النظرة الدونية التي أضحت 
أعين المختصين توجهها 

سهاما حادة للمدرسة 
العمومية خلقت منزلقا 

واعوجاجا خطيرا في تدبير 
شؤون اإلدارات من جهة، ثم 
توجيه األطر التربوية لفقدان 
الثقة في التعليم العمومي 

بشكل كلي

عزالدين بوركة )*( 
 المواطن اإلستتيقي

 المستقبلي
ليس رهان المدرسة بناء فرد متعلم محدود في الكفايات 
العلمية أو األدبية فحسب، بل إن الدور المنوط بها –باإلضافة 
إلى ما سبق- هو خلق مواطني المستقبل المدركين لشرطهم 
الوجودي واالجتماعي، شرط مرتبط أساسا بالحس اإلستتيقي 
منعطفا  بوصفها  اإلعدادي  التعليم  مرحلة  وتأتي  والفني. 
-الشاب-التلميذ".. محطة هامة   "الطفل  جوهريا في مسار 
مهارات  لتنمية -إلى جانب إدراكه لجسده وذاته ومحيطه- 
محيطه.  مع  والتفاعل  وٱرائه  أفكاره  عن  للتعبير  مختلفة 
وغالبًا ما تكون هذه المرحلة التعليمية والعمرية، هي الفرصة 
األولى للطالب للتفاعل في األماكن العامة )مثل المدرسة(. 
مما يسمح لهم بتطوير روح الفريق والتعاون، ويساهم في 
انخراطهم المجتمعي ويوسع ثقافتهم العامة.  لهذا يلعب الفن 
الدور األساس في هذه العملية، الرتباطه بالجانب الحسي 

)اإلمبريقي( والمهاراتي والتفاعلي.  
أدركت مؤسسة "مجموعة مدارس الشريف اإلدريسي"، هذا 
الدور الفعال للفن في تكوين "المواطن اإلستتيقي" المستقبلي 
النزعة  صاحب  عن  يميزه  والذي  الجمالية"..  "النزعة  ذي 
االختالف  هو   ،Dewey ديوي  جون  يخبرنا  كما  العقلية، 
في تأكيد الجانب الهام من ذلك اإليقاع المستمر الذي يميز 
تفاعل الكائن الحي مع بيئته. وإن كانت المكانة القصوى 
للتجربة عند كل واحد منهما تعد واحدة. لهذا كل مبادرة 
تعليمية تسعى لتنمية الذكاء الفني والحس الجمالي لدى 
إستتيقية"  "خبرة  تطوير  تروم  عملية  هي  الطفل-الطالب، 
لديه، و"الخبرة حين تصبح 'خبرة حقة'، بكل ما تنطوي عليه 
الكلمة من داللة، فإنها تستحيل إلى حيوية من أعلى درجة".
وال يكفي تدريس الفن وتاريخه –فحسب- إلنشاء جيل واع 
بدور الفن في بناء الشخصية والذات واالنخراط في صلب 
المجتمع وامتالك رؤية خالّقة، بل على المدرسة أن تنفتح 
على محيطها الثقافي واالجتماعي وتجعل الطالب -الطفل-
الشاب فاعال في هذه العملية، وهذا ما نلمسه في ما يقوم 
به أطر التدريس واإلدارة في مؤسسة "الشريف اإلدريسي"، 
وعلى رأسهم رئيسها  رضا الضميري،  وذلك إيمانا راسخا 

منهم بدور الفن والثقافة والبيداغوجية التعليمية في بناء 
الفرد الجمالي والمنخرط في إصالح وتنمية مجتمعه، موفرة 
لذلك الموارد المتعددة واللوجيستيكية الالزمة لتفعيل هذا 
االنخراط وهذا البناء الجواني لشخصية الطفل. وعلى إثره 
تم تقديم مجموعة من األعمال الفنية التأويلية التي أنتجها 
الجهوية  األكاديمية  في فضاءات  المستقبل-  الطلبة-فنانو 
يونيو   10 إلى   3 )من  البيضاء،  بالدار  والتكوين  للتربية 

الجاري(.

  فنانون في المدرسة
وألنه لن تكتمل هذه العملية دون وجود فاعلين رئيسيين 
قادرين على األخذ بأيادي هؤالء الطالب، وتوجيههم توجيها 
المؤسسة  هذه  اختارت  دقيقْيِن،  وإستتيقيا  بيداغوجيا 
التعليمة أساتذة -مؤطرين- فنانين لهم بصمات وتوجهات 
فنية  مميزة، في ساحة الفن بالمغرب، مطورين أساليبهم 
عبد الصمد بْوْيسرامن )مندوب المعرض(، معاذ  الخاصة: 
الحسناوي وزينب الورضي. مما يدفعنا إلى الحديث عن دور 
استقطاب المؤسسات التعليمية لفنانين، سواء كانوا مدرسين 
أو زوار، بُغية االنخراط في عملية التوجيه والتدريس، ومن 
أجل منح األطفال -الشباب الحظ في عيش تجربة جمالية 
متفردة. وأيضا، لتمكين جميع الطالب من امتالك -عبر تجربة 

شخصية فنية- سلوٍك جمالي وعيش تجربة إستتيقية أصيلة. 
مما يجعل هذه البادرة تحفيزا للشروع في فعاليات مشابهة، 

من شأنها تحسين جودة التعليم وبناء فرد جمالي.  
في  المدرسة"  في  "فنانين  اصطالح  يقع  الواقع،  وفي 
مستويات ثالثة، أولها كون المدرسين هم فنانون محترفون، 
وثانيا يتمثل في أولئك الفنانين الذين يتم المناداة عليهم من 
قبل المؤسسة لتقديم ورشات وتوجيهات للطالب، وثالثا يتعلق 
لين" و"ُمنتجين"  بالطالب الفنانين أنفسهم، بوصفهم "ُمَؤِوّ
لألعمال الفنية، كما هو الحال في هذا المعرض. وتتجلى 
عملية التأويل من خالل فعل إعادة اإلنتاج ذاك، الذي قاموا به، 
لمجموعة من منجزات فنانين مغاربة وعالميين مكرسين، لكن 
بطرقهم الخاصة، مازجين بين مختلف الممارسات واألساليب 
في صلب "منجزاتهم التأويلية".. إذ نجد أثر مونش ضمن 
تصاوير الشعيبية والحسين طالل، وألوان الوحشيين في 
عوالم فان غوخ، ورموز بلكاهية في انفعاالت باسكيا، وتأويال 
مع  حميدي  لعالمات  وإدراجا  ليختنشتاين،  لمنجز  عفويا 
تكعيبات بيكاسو، واللعب الحر بالوجوه واأللوان واألشكال 
)بينبين، شبعة، مليحي، ماتيس، موني، سيزان...(، وغيرها من 
التأويالت العفوية، تجاوزت 30 عمال فنيا، يمكن أن نصطلح 
عليها بمنجزات بارودية لكن ال تسعى إلى التهكم بقدر ما 
تسعى إلى قراءة تلك المنجزات بطرقة متداخلة، منتجة لوحات 

ال تقلد وال تحاكي بل تؤّول من جديد اآلثار الفنية والعالم، من 
خالل "تجربة إستتيقية" مميزَّة لكل طالب على حدة. حيث إن 
هذه التجربة تعّد مصدر كل فن، ودعامة أساسية لكل عالقة 
بالعالم، بوصفها طريقة للوجود فيه. وكما يرى ديوي فإن 
إلى   Ordinaire العادية  )الخبرة(  التجربة  من  "االنتقال 
اإلستتيقية هو رهان ديمقراطي حقيقي"، ال يمكن أن تقوم 

به سوى المؤسسات التعليمية في تعاملها مع الناشئة.  

 المخيلة وتأويل العالم
تقع الخبرة اإلستتقية l’expérience esthétique، في 
قلب طريق الطفل-الشاب المفتوح على العالم في صفائه التام، 
والسالك إلى بناء الذات وتحصيل دراسي أعلى، مستندا إلى 
المخيلة الخاّلقة، التي يتم تكوينها بيداغوجيا عبر "قراءة 
الكلمات". وفي ظل عالم مشبع  العالم أوال، ومن ثم قراءة 
بالصور والكلمات، فالمعلومات والمعارف متاحة للجميع، 
ملقاة في الطرقات، مما يجعل التفوق مبنيا على امتالك مخيلة 
"فناني  فنيا وتروية عطش  إشباعا  لذلك  واسعة، ونحتاج 
والمجهول،  العالم  الكتشاف  دائما  المتطلعين  المستقبل" 
حيث إننا اليوم في ظل كل هذا االختناق الحاصل، في ضرورة 

قصوى إلى الفن بقدر ما نحتاج إلى األوكسجين.  
انطلق بالتالي، هؤالء الطلبة-الفنانون من مخيلتهم إلعادة 
تأويل العالم من خالل تلك األعمال الفنية التي تفاعلوا معها، 
ألطفال -شباب، "ُيسائل  كأننا أمام أعمال "فنية معاصرة" 
]الفنان فيها[ الفن ويمارسه عبر أسلوبه الخاصة، ومن خالل 
طريقة يمكن بها لكل إنسان أن يعيش حياته".. كما يخبرنا 
Daniel Sibony، عن المنجزات المعاصرة. وألنه لكل شخص 
الخاص:  أسلوبه  فلكل  حياته،  عيش  في  الخاصة  طريقته 
"اإلنسان هو األسلوب"؛ وقد جاءت هذه األعمال الفنية بطرق 
مختلفة ال تتناسخ وال تحكي بعضها بعضا، حرة ومتفردة.
المبادرات  هذه  مثل  إلى  الحاجة  أمس  في  نحن  وكم 
الهادفة  عاتقها،  على  المؤسسة  أخذتها  التي  الجمالية، 
الحدث  المستقبل بوعي جمالي. ولعل هذا  لتكوين أجيال 
يصير دافعا لفعاليات مشابهة تتبناها مؤسسات داعمة للفن 

والثقافة وغيرها .
 يلعب هذا المعرض، في نظرنا، محطة هامة حق الوقوف 
عندها، حيث تقدم لنا تجارب واعدة استطاعت أن تصنع رؤية 
تجاه العالم انطالقا من تأويل أعمال فنية مغربية وعالمية.

)*(شاعر وباحث جمالي 

 تاأويالت عفوية لفناني الم�صتقبل

ايذي: الوفد المغربي ي�صاهم في اإنجاح الدورة 
والنهو�س باأو�صاع المواطن الإفريقي

يوسف ايذي ينسق أشغال الوفد البرملاني املغربي يف دورة البرملان اإلفريقي

Al Ittihad Al Ichtiraki

ت�صريح جديد حول 
جدري القردة.. لي�س 

حالة طوارئ �صحية حاليًا 

أدهانوم  تيدروس  العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  أعلن 
غيبرييسوس أن تفشي جدري القردة يشكل تهديدًا صحيًا يثير 
قلقًا بالغًا لكنه ال يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية 

عاملية.
قال  الصعيد،  على هذا  األوضاع  لتقييم  اجتماع خبراء  وإثر 
)تفشي جدري  يشكل  ال  الراهن  الوقت  »في  بيان:  في  تيدروس 
حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا«، في إشارة  القردة( 
إلى أعلى مستوى تأهب يمكن ملنظمة الصحة العامة أن تعلنه، 

وفق فرانس برس.
كما أضاف بعد االطالع على تقرير الخبراء أن »لجنة الطوارئ 
عّبرت عن هواجس جدية بشأن حجم التفشي الحالي وسرعته«، 
التفشي  صعيد  على  مجهولة  تزال  ال  كثيرة  أمور  إلى  ولفتت 
تباين  إلى وجود  تيدروس  أشار  فيما  البيانات،  في  والفجوات 

في آراء الخبراء.
الوقت  في  »الوضع  أن  إلى  خلص  التقرير  أن  أوضح  كذلك 
الراهن ال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا«، لكنه 
»اجتماع اللجنة بحد ذاته يعكس تزايد املخاوف  شدد على أن 

بشأن التفشي العاملي لجدري القردة«.

»مّيا�س« اللبنانية.. اأبهرت 
 America’s Got حكام

وفازت بـ«الباز   Talent
الذهبي« 

فازت فرقة »مّياس« اللبنانية، وهي فرقة رقص 
 ،)Golden Buzzer( »نسائية، بـ«الباز الذهبي
.America›s Got Talent في برنامج املواهب

ويعني حصول الفرقة على »الباز الذهبي« 
االنتقال إلى العروض املباشرة والنهائية من 

البرنامج الشهير، والذي يبدو أنه لم يعد مجرد 
مكان حيث يمكن للمتسابقني إظهار مهاراتهم 

الفريدة، بل إنه أيضا حيث يمكنهم مشاركة 
رسالة قوية مع العالم.

وقبل البدء باألداء، أخبرت »مياس« الحكام أن 
اسم »الفرقة« يعني »تبختر اللبوات بكل فخر 
وغرور« باللغة العربية، وتحدثت املتسابقات 
اللبنانيات عن الصعوبات التي يواجهنها في 
بلدهن كراقصات قبل تقديم تجربة األداء التي 

حصلن بفضلها على »الباز الذهبي«.
وقالت إحدى الراقصات للحكام قبل االختبار: 
»لبنان بلد جميل للغاية، لكننا نعيش صراعا 

يوميا«.
وشرحت إحدى راقصات فرقة »مّياس« ما تعنيه 
فرصة التواجد في فئة املجموعات في منافسات 
America›s Got Talent، قائلة: »إن وجودنا 

هنا، والوقوف على أكبر مسرح في العالم هو 
فرصتنا الوحيدة لنثبت للعالم ما يمكن للمرأة 
العربية أن تفعله، والفن الذي يمكننا إبداعه، 

واملعارك التي نخوضها«.
وواصلت الفرقة تقديم عرضها الحالم، وحركن 

أذرعهن ورقصن مع ريش طويل في تزامن مثالي، 
حيث أصيبت لجنة التحكيم املكونة من مقدم 

البرامج الشهير سايمون كاول، وعارضة األزياء 
واملمثلة هايدي كلوم والكوميدي هوي ماندل 

واملمثلة صوفيا فيرغارا، بالذهول.

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

ال�صنغايل خابي الم ي�صبح 
االأكرث متابعة على »تيك توك«

على  متابعة  األكثر  الشخص  الم  خابي  أصبح 
تطبيق »تيك توك« للمقاطع املصورة بعد ارتفاع عدد 

متابعيه إلى 142.7 مليون شخص حول العالم. 
دي  شارلي  توك«،  »تيك  نجمة  الم  خابي  وتجاوز 

أميليو التي يتابعها 142.3 مليون شخص.
من  سنغالية  أصول  من  إيطالي  وهو  الم  وتمكن 
اإلنترنت،  على  املشهورة  الشخصيات  من  أن يصبح 
واشتهر بشكل أساسي في بث مقاطع صامتة تسخر 
التواصل  مواقع  على  تنتشر  التي  الفيديوهات  من 

االجتماعي، ليحصد ماليني املشاهدات.
التواصل  منصة  إلى  الم،  خابي  انضم  وقد 
البالد  إغالق  تم  عندما   2020 في مارس  االجتماعي 
املتابعني بسبب  إثر جائحة كورونا، واكتسب محبة 

بساطة املادة املقدمة.
والنجوم  املشاهير  من  العديد  الم  خامي  وقابل 
مقاطع  في  وشاركوا  الدعم  له  قدموا  الذين  العاملني 

الفيديو الخاصة به.
به  الخاصة  الفيديو  مقاطع  معظم  أن  حني  في 
مغزى  ذي  فيديو  مقطع  نشر  فقد  للضحك  مصممة 
الذي ظهرت فيه غريتا  إلى تغير املناخ  لفت االنتباه 

ثونبرج.

رائحة ج�صدك ت�صبه �صديقك.. 
درا�صة تثبت باالأدلة 

يتشاركون  األصدقاء  أن  الوقائع  من  العديد  تثبت 
عامة األفكار واألحالم والطموحات وتجمعهم سمات 
شخصية متقاربة، إال أن دراسة جديدة توصلت إلى 
أن التوافق بني شخصني قد يأتي من تشابه عجيب، 
»رائحة«  إلى  تشر  لم  لكنها  »رائحتهما«،  وهو  أال 

الجنس اآلخر كأداة للتقارب.
نتائجها  ُنشرت  التي  الدراسة  تلك  خلصت  فقد 
أن  إلى  الجمعة،  أمس  أدفانسز«  »ساينس  في مجلة 
األشخاص الذين يتشاركون روائح جسدية مماثلة هم 

أكثر عرضة ألن يصبحوا أصدقاء.
وكتبت مجموعة باحثني بقيادة إنبال رافريبي من 
الثدييات  »تشم  إسرائيل  في  للعلوم  وايزمان  معهد 
البرية غير البشرية بعضها بعضا باستمرار، وبناء 

على ذلك، تقرر من هم أصدقاؤها أو أعداؤها«.
يشبهونهم،  أصدقاء  عن  يبحثون  البشر  أن  وبما 
يشمون  األشخاص  أن  فرضية  من  الفريق  انطلق 
الرائحة لتقدير روائح الجسم املتشابهة والحكم على 

إمكان التوافق الودي مع اآلخرين.
للتحقق من ذلك، جمع الباحثون عينات من أصدقاء 
من الجنس نفسه ال تربطهم أي عالقة عاطفية وقالوا 

إنهم سرعان ما نمت عالقة صداقة بينهم.
ووجدوا 20 زوجا من األصدقاء، يتوزعون مناصفة 
بني رجال ونساء تتراوح أعمارهم بني 22 و39 عاما.
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منوذج جديد لدرا�صة قدرة الدماغ على التعلم
تجتازها  العصبية  التشابكات  من  يحصى  ال  بعدد  تتميز  معقدة  عضوية“  ”آلة  عن  عبارة  الدماغ 
نبضات كهربائية، سعى العلماء طوياًل لفهمها واختبارها، إذ يبقى السؤال األساس: كيف يتعلم الدماغ؟

جامعة  من  باحثون  أكد  املاضي،  األسبوع  نشر  العلمي   “sciencepost.fr” موقع  لتقرير  وفًقا 
في  املنشورة  الدراسة  تركز  إذ  الحية،  الكائنات  تميز  التي  التعلم“  ”ملكة  دراسة  على  ”مونتريال“ 
املسؤولة عن االحتفاظ   “néocortex” على الخاليا الهرمية للقشرة املخية الحديثة  “Nature” مجلة

باملعلومات.
موزعة في 4 مناطق متميزة، هي:  يتكون الدماغ من ”100 مليار خلية عصبية“  ِممَّ يتكون الدماغ؟: 
”الفص الجداري، والفص القذالي، والفص الصدغي، والفص الجبهي“، إذ تبدو تلك الخاليا العصبية 

كشجرة، واملشابك والروابط بني تلك الخاليا العصبية، بمثابة أوراق الشجرة.
إنهاء ”ديناميكيات الكالسيوم“

تمثل اللدونة ”املرونة“ املشبكية، إحدى وظائف الجهاز العصبي الضرورية للحفظ على الذاكرة، فهي 
القادرة على إنشاء وقطع االتصاالت ”العصبونية“، إذ تسمح ”اللدونة“ للدماغ بالتعافي من بعض اآلفات 

وتأخير األمراض التنكسية العصبية.
وحسب التقرير، فقد ركز فريق من الباحثني من كندا على ”اللدونة املشبكية“ القائمة على الكالسيوم، 
وباستخدام نموذج حاسوبي جديد، تمكن العلماء من اكتساب فهم أفضل للتغير ”املشبكي“ الذي تسببه 
الخاليا الهرمية، والتي تشكل %80 من القشرة املخية الحديثة النابعة من خاصية واحدة ”ديناميكية 

الكالسيوم“.
وقال الباحثون بحسب التقرير ”ال نّدعي أن البيانات التجريبية املتاحة كافية لفرض النموذج الجديد 
بشكل كامل أو إثبات صحة قوته التوقعية.. قد تكون التجارب األخرى مفيدة الختبار توقعات النموذج 

وصقل فرضياته“.
الدماغ موضوع بحث 

ويشير القائمون على الدراسة إلى إجراء قياسات مخبرية على شرائح من أدمغة القوارض، إذ تبني 
اعتماد ”اللدونة املشبكية“ بشكل حاسم على ديناميكيات إطالق الناقل العصبي وتدفق الكالسيوم ما بعد 
املشبكي العصبي ”postsynaptic“، ويمكن أن ينتج تركيز من الكالسيوم غير الفسيولوجي تغييرات 

”مرنة قابلة للتشكل“ ال تمثل قواعد التعلم الحقيقية في الجسم الحي.
عالوة على ذلك، فإن نمذجة العلماء الجديدة للدماغ ستسمح للمجتمع العلمي إحراز تقدم فعال في 

فهم الدماغ.
ويعد تطوير وتحسني نموذج اللدونة إجراًء مكلًفا من الناحية الحسابية، متجاوًزا قدرات أي مركز 
في  الراغبني  الباحثني  ملعظم  ملزمة  النموذج  تحسني  إعادة  تكون  أن  ينبغي  ال  ذلك،  ومع  نمطي،  عمل 

استخدام نموذج ”اللدونة“ في دراساتهم الخاصة.
العلماء  أن  انتقائية، ناهيك عن  اكتشاف واسع، يستدعي مجاالت بحث  الدماغ مجال  وتظل دراسة 

وجدوا أخيًرا درجة حرارة أعلى بكثير مما كان متوقًعا في جهاز تفكيرنا.

هل حقا ي�صتطيع بع�س الب�صر »�صماع« اأ�صوات املوتى؟! 
حدد علماء السمات التي قد تجعل الشخص أكثر احتماال لالدعاء بأنه يسمع أصوات املوتى. 

من  عالية  ملستويات  االستعداد  فإن   ،2021 عام  في  نشر  لبحث  وفقا  ألرت«،  وبحسب«ساينس 
االستيعاب في املهام، وتجارب سمعية غير عادية في مرحلة الطفولة، وقابلية عالية للهلوسة السمعية، 

تحدث جميعها بقوة أكبر في األوساط املوصوفة ذاتيا للظلم من عامة السكان.
تصاحب  التي  املزعجة  السمعية  الهلوسة  فهم  في  تساعدنا  أن  يمكن  النتائج  إن  الباحثون  ويقول 

األمراض العقلية مثل الفصام بشكل أفضل.
وتعتبر التجارب الروحانية في االستبصار والذهن - تجربة رؤية شيء ما أو سماعه في غياب حافز 
الذين  األنثروبولوجيا  علماء  من  لكل  كبيرة،  علمية  أهمية  ذات   - املوتى  أرواح  إلى  وتنسب  خارجي، 

يدرسون التجارب الدينية والروحية، والعلماء الذين يدرسون تجارب الهلوسة املرضية.
ذوي  األشخاص  بعض  قيام  سبب  أفضل  بشكل  يفهموا  أن  الباحثون  يود  الخصوص،  وجه  وعلى 
الخبرات السمعية باإلبالغ عن تجربة روحانية، بينما يجدها اآلخرون أكثر حزنا، ويتلقون تشخيصا 

للصحة العقلية.
وأوضح عالم النفس بيتر موسلي، من جامعة نورثمبريا في اململكة املتحدة، عندما ظهرت الدراسة 
ألول مرة: »يميل الروحانيون إلى اإلبالغ عن تجارب سمعية غير عادية إيجابية، تبدأ في وقت مبكر من 
الحياة والتي غالبا ما يكونون قادرين على التحكم فيها. وفهم كيفية تطور هذه األشياء مهم ألنه يمكن أن 

يساعدنا على فهم املزيد عن التجارب املؤملة أو غير القابلة للسيطرة لسماع األصوات أيضا«.
وقام هو وزميله عالم النفس آدم باول من جامعة دورهام في اململكة املتحدة، بتجنيد واستطالع 65 
وسيلة clairaudient من االتحاد الوطني للروحانيني في اململكة املتحدة، و143 عضوا من عامة السكان 
تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل االجتماعي، لتحديد ما يميز الروحانيني عن عامة الناس، والذين ال 

)عادة( تبلغ عن سماع أصوات املوتى.
وبشكل عام، أفاد %44.6 من الروحانيني بسماع أصواتهم يوميا، وقال %79 إن التجارب كانت جزءا 
من حياتهم اليومية. وبينما أفاد معظمهم بسماع األصوات داخل رؤوسهم، أفاد %31.7 أن األصوات 

كانت خارجية أيضا.

دخان بال نيكوتني.. خطة جديدة قد تق�صي على اإدمان التدخني 

النابغة.. َمن هو؟ وما �صفاته؟
بحسب تقرير ملوقع “ trustmyscience العلمي، يرى املختصون أن 
كل موهبة لها سماتها الخاصة، وهي طريقة يتصور بها النابغة العالم 

من حوله.
إن فهم االختالفات بني كل ذكاء وكل حالة غير نمطية، يجعل من املمكن 
األكاديمية  املجاالت  في  بعينه،  حياة  مسار  على  املزالق  بعض  تجنب 

واالجتماعية وكذلك املهنية )عند الكبار املوهوبني( على السواء.
النابغة هو أن معدل الذكاء عنده أعلى من  وأبسط تعريف للشخص 
130، وهذا ليس سوى الجزء ”املرئي“ من هذا الشكل من الذكاء، ويغطي 
فائق  فرد  كل  عند  الجوهرية  الخصائص  من  واسعة  مجموعة  النبوغ 

الذكاء.
النهج،  هذا  في  التشكيك  إلى  الباحثني  من  واملزيد  املزيد  يميل  كما 
بالتأكيد على أنه يؤسس تعريف النبوغ على نتيجة بعينها وليس على 

سبب محدد.
الذكاء.. تعريف متعدد

بدايًة، من املفيد جدًا أن نفهم ماهية الذكاء، حيث يختلف تعريف الذكاء 
وفقًا للعديد من العوامل، مثل املعتقدات والثقافة وما إلى ذلك، فهو يجمع 
بني القدرة على التعلم والفهم والتكيف مع املواقف املختلفة التي يمر بها 

الشخص الذكي، باستخدام تفكير صحيح ومناسب.
املنشود،  الهدف  احترام  مع  بالتصرف  الذكاء  يسمح  وبالتالي، 
وبالتفكير بعقالنية والتفاعل مع البيئة التي يتطور الشخص فيها وينمو.

ومع ذلك، فإن مفهوم الذكاء معقد للغاية وهو موضوع جدل ونقاش، 
تتم  الذي  املجال  على  اعتمادًا  مختلف  بشكل  تعريفه  يتم  املصطلح  ألن 

معالجته فيه.
أنماط الذكاء

السائل السلس،  الذكاء  العديدة، يمكننا تمييز  الذكاء  من بني أشكال 
البريطاني  العاملة  الذاكرة  املتخصص في  النفسي  الطبيب  الذي طرحه 
االستدالل  في  خاص  بشكل  يتجلى  والذي   ،1986 عام  في  بادلي  أالن 
االستقرائي باستخدام الحد األدنى من قاعدة املعرفة )املقارنات الهندسية 

على سبيل املثال(.
)أو قدرة  العاملة  الذاكرة  بادلي بقدرة  السائل، بحسب  الذكاء  يرتبط 

في  املعلومات  من  أجزاء  لعدة  املتزامنة  باملعالجة  تسمح  التي  االنتباه( 
وقت قصير نسبيًا.

اللغة  معرفة  في  خاص  بشكل  يتجلى  الذي  املتبلور  الذكاء  يأتي  ثم 
)الداللية  التقريرية  الذاكرة  بناء  بدرجة  يرتبط  فهو  واستخدامها، 

والَعَرضية املتقطعة(.
وهناك أيضًا الذكاء املكاني، ويتجلى في إدراك األشكال وتحّوالتها.

أخيرًا، يعتمد الشكل األخير من الذكاء على سرعة استرجاع املعلومات 
املخزنة في الذاكرة الطويلة املدى، والذي يتجلى من خالل الطالقة اللفظية 

والفكرية. إنه عنصر أساسي في عملية اإلبداع.
قدرة أوسع على فهم املحيط بسرعة

وأستاذة  اجتماع،  وعاملة  أمريكية  نفس  عاملة  جوتفريدسون،  ليندا 
متفرغة في علم النفس التربوي بجامعة ديالوير، اقترحت في عام 1997 
أخرى،  أمور  بني  من  تتضمن،  جًدا  عامة  معرفية  كقدرة  للذكاء  تعريفًا 
بطريقة  والتفكير  املشاكل،  حل  وعلى  والتخطيط  التفكير  على  القدرة 
مجردة، وفهم األفكار املعقدة، والتعلم بسرعة وفاعلية، وال سيما من خالل 

التجارب املعيشة.
لذلك فالنبوغ، بحسب جوتفريدسون ليس مسألة تعلم فقط من خالل 
االختبارات  اجتياز  على  قدرة  أو  بسيطة،  أكاديمية  معرفة  أو  القراءة، 
بسهولة، بل الذكاء، بداًل من ذلك، يعكس قدرة أوسع وأعمق لفهم محيطنا 

بكامل السرعة.

كمية  بخفض  التبغ  شركات  ملطالبة  والدواء  الغذاء  إدارة  تخطط 
النيكوتني في السجائر التقليدية لجعلها أقل إدماًنا، بهدف تقليل حصيلة 
وفقا  عام،  كل  ألف شخص   480 بحياة  يودي  والذي  والتدخني  املدخنني 

لتقرير صحيفة »نيويورك تايمز« New York Times األمريكية.
االقتراح الذي قد يستغرق سنوات حتى يدخل حيز التنفيذ، من شأنه أن 
يضع الواليات املتحدة في طليعة الجهود العاملية ملكافحة التدخني، كما أن 

دولة واحدة أخرى فقط وهي نيوزيالندا قدمت مثل هذه الخطة.
أن  إلى  بالفعل  التبغ  شركات  وأشارت  شرسة،  املعاكسة  الرياح  لكن 
القانون.  النيكوتني من شأنها أن تنتهك  أي خطة بتخفيضات كبيرة في 
وقد يعتبر بعض املشرعني املحافظني مثل هذه السياسة مثااًل آخر على 
تجاوز الحكومة، وقد تصبح قضية انتخابية جديدة في انتخابات التجديد 

النصفية املقبلة.
وبحسب التقرير، فقد تم إصدار القليل من التفاصيل يوم الثالثاء، ولكن 
وفًقا إلشعار ُنشر على موقع إلكتروني للحكومة األميركية، سيتم إصدار 
قاعدة مقترحة في مايو 2023 للحصول على تعليق عام حول تحديد الحد 

األقصى ملستوى النيكوتني في السجائر وغيرها من املنتجات.
وامتنعت الهيئة عن تقديم مزيد من التفاصيل، لكن في بيان ُنشر على 
موقعها على اإلنترنت قال مفوض الوكالة الدكتور روبرت إم كاليف: »إن 
خفض مستويات النيكوتني إلى الحد األدنى من اإلدمان أو إلى مستويات 
األجيال  تصبح  أن  احتمالية  من  يقلل  أن  شأنه  من  لإلدمان  مسببة  غير 
القادمة من الشباب مدمنني للسجائر ويساعد املزيد من املدخنني املدمنني 

حالًيا على اإلقالع عن التدخني«.
منتجات  على  األميركيني  إدمان  لتقليل  مماثلة  خطط  مناقشة  وتمت 
التبغ التي تغلف الرئتني بالقطران، وتطلق 7000 مادة كيميائية تسبب 
في  أيًضا  النيكوتني  ويتوفر  الرئة.  وأمراض  القلب  وأمراض  السرطان 

السجائر اإللكترونية وغيرها من املنتجات لكن هذا االقتراح لن يؤثر على 
تلك املنتجات.

حوالي  يموت  منها،  والوقاية  األمراض  على  السيطرة  ملراكز  ووفًقا 
1300 شخص كل يوم ألسباب تتعلق بالتدخني.

ومع ذلك، فإن العقبات التي تعترض مثل هذه الخطة هائلة ويمكن أن 
التي تم طرحها  الخطط  للتغلب عليها، وتتطلب بعض  تستغرق سنوات 

تخفيض كمية النيكوتني في السجائر بنسبة 95%.
ويقول الخبراء إن ذلك قد يدفع املدخنني األميركيني، الذين يقدر عددهم 
تنطوي  والتي  النيكوتني،  انسحاب  حالة  إلى  مليون شخص،   30 بنحو 
إلى  اآلخرين  املدخنني  وتحول  والتهيج  التركيز  وصعوبة  اإلثارة  على 
البحث عن بدائل مثل السجائر اإللكترونية، والتي تنقل النيكوتني بدون 

معظم املواد الكيميائية املوجودة في السجائر العادية.
عالية  السجائر  شراء  إلى  يسعون  قد  املدخنني  إن  الخبراء  وقال 

النيكوتني من األسواق غير القانونية أو عبر الحدود في املكسيك وكندا


