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نقاط قوة ذكرى 
اال�ستقالل الوطني

  عبد السالم
 المساوي 

محمد  الراحل  الملك  عودة  أن  في  من شك  هناك  ليس    
الخامس من منفاه القسري إلى أرض الوطن، لحظة مفصلية 
في تاريخ المغرب الحديث. فقد كانت إيذانا بتولي عهد الحجر 
استعمار  لكنها  معلنة،  باسم حماية  المغرب  على  الفرنسي 
حق  في  واالستعباد  القمع  أشكال  كل  فيه  مورست  حقيقي 
الشعب المغربي، وتم تتويج ذلك المسلسل بالقرصنة التي 
تعرض لها السلطان محمد بن يوسف وأسرته لرفضه االستجابة 
إلمالءات المقيم العام الفرنسي وإعالنه االنخراط الالمشروط 
في معركة استقالل البالد في تالحم استثنائي بين الشعب 

المغربي والحركة الوطنية.
وبما أن نفي المغفور له محمد الخامس كان ذروة في ذرى 
المواجهة بين الملك وسلطات الحماية، األمر الذي فجر ثورة 
الملك والشعب في وجه االحتالل، فإن اضطرار هذا األخير 
بتتويج شخص غير شرعي  القاضي  للتراجع عن مشروعه 
ملكا على البالد وإعادة السلطان الشرعي إلى العرش، كان 
هو أيضا ذروة متقدمة في نضال الشعب المغربي في سبيل 
استعادة سيادته الوطنية وإطالق عملية بناء المغرب المستقل 

في مختلف المجاالت.
وكيفما كان تقويم هذا أو ذاك لمرحلة االستقالل السياسي 
بنضاالتها وصراعاتها، بإنجازاتها وإخفاقاتها، فال أحد يمكن 
له أن ينفي أن عودة محمد الخامس ونيل االستقالل السياسي 

كانت إنجاًزا نوعًيا في مسيرة الشعب المغربي الحديثة.
فهل يكفي االحتفاء بالذكرى عبر تمجيدها وتدبيج مطالعات 
سياسية في إبراز محددات سياقاتها وأبعادها بالنسبة لجيل 
االستقالل، أم المطلوب هو استخالص عبرها ودروسها لتحقيق 
الوطني  البعد  ذات  السياسية  ممارساتنا  في  نوعية  نقلة 

االستراتيجي؟
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مخاوف جدية في البرلمان االأوروبي اإزاء انتهاكات 
الجزائر المتتالية التفاقية ال�سراكة مع االتحاد االأوروبي
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نوفل البعمري 
منذ أسابيع راسل أعضاء من الكونغرس األمريكي 
رئيس الواليات المتحدة األمريكية لمطالبته باتخاذ 
عقوبات اقتصادية ضد الجزائر، وهي الرسالة التي 
تفاعل معها اإلعالم األمريكي، بشكل كبير، بحيث 
األمريكية  السياسية  النخب  من  العديد  طالبت 
على  اقتصادي  وحصار  عقوبات  فرض  بضرورة 
الجنراالت  اختيارات  بسبب  الجزائرية  الدولة 
التنظيمات  بدعم  سواء  المنطقة،  في  الجزائريين 
االنفصالية اإلرهابية التي تهدد السلم واألمن في 
المنطقة أو بسبب انحيازها الكلي لروسيا في حربها 
ضد أوكرانيا والغرب، وكذا تحولها المتداد للنظام 

اإليراني في شمال إفريقيا، وهي اختيارات لن تجر 
غير الويالت على الشعب الجزائري. 

بالبرلمان  أعضاء  ج��دده  اليوم  المطلب  نفس 
بوريل  لجوزيب  تم توجيهها  في رسالة  األوروبي 
وصل عدد الموقعين عليها إلى 17 برلمانيا أوروبيا 
باتخاذ  فيها  يطالبون  مختلفة،  سياسية  كتل  من 
جنراالتها  تبني  بسبب  الجزائر  ضد  إج���راءات 
المنطقة  في  والتصعيد  التوتر  تغذي  الختيارات 
الجزائري  النظام  تخندق  مع  المتوسطية، خاصة 
مع روسيا بشكل غير متوازن، بل أصبحت الجزائر 
تعتبر االمتداد السياسي للصراع الروسي الغربي 
في المنطقة، وهو ما لم تقبله العديد من الشخصيات 
السياسية األوروبية الوازنة، خاصة مع استغالل 
واتجاهها  العالمية  الغاز  ألزمة  الجزائري  النظام 
نحو ابتزاز دول أوروبية كفرنسا وإسبانيا، وهو 
ابتزاز لم يقبله الشارع األوروبي وشكل صدمة للطبقة 

السياسية األوروبية. 
في كلتا الحالتين هناك إجماع غربي اليوم يتشكل 
حول تبني فكرة فرض الحصار االقتصادي والسياسي 
على الدولة الجزائرية وعلى هذا النظام، وهو حصار 
نحن كمغاربة ال يمكن إال أن نكون متحفظين عليه، 
النظام  ليس رموز  ثمنه  أن من سيدفع  نعلم  ألننا 
الجزائري وال جنراالته، بل الشعب الجزائري، الذي 
يعيش في وضعيته الحالية تحت حصار سياسي 
تأسيس  منذ  الجزائري  النظام  فرضه  واجتماعي 
السنوات  في  حجمه  من  وزاد  الجزائرية  الدولة 

من  وتمكنهم  الجنراالت  تزايد سطوة  مع  األخيرة 
هذه  تحويل  وتم  الدولة،  مفاصل  كل  في  التحكم 
األخيرة إلى أداة فقط للسيطرة على مدخرات الشعب 
األزمة  وما  لصالحهم،  ونهبها  وثرواته  الجزائري 
الخانقة االجتماعية التي تعيشها الجزائر إال خير 
دليل على ذلك رغم أنها بلد مصدر للغاز الطبيعي، 
منذ سنوات، دون أدنى انعكاس إيجابي على وضعية 

الجزائريين والجزائريات. 
ُيعبر  التي  اليوم، باختياراته  الجزائري  النظام 
عنها سواء بتحوله المتداد إيراني في شمال إفريقيا 
وتغاضيه عما تقوم به أذرع هذا النظام داخل الجزائر، 
خاصة بمخيمات تندوف، من خالل تجنيد عناصر 
مليشيات البوليساريو وتدريبهم، ثم أيضا انحيازه 
الكامل والمطلق لروسيا في حربها ضد أوكرانيا 
تعرف  متوسطية  منطقة  في  الغرب  ضد  وأزمتها 
حضورًا قويا للغرب، مع استغالل هذا النظام ألزمة 
لتبني  أوروبا ومحاولة دفعها  الغاز للضغط على 
مواقف سياسية ضد المغرب مقابل تصدير الغاز 
لهذه البلدان، رغم أن الجزائر عمليا غير مؤهلة ال 
اقتصاديًا وال تقنيًا لتزويد أوروبا بهذا الغاز، كل هذه 
االختيارات تشكل اليوم وباالً على الشعب الجزائري، 
فهو من سيدفع ثمن أي حصار أو عقوبات اقتصادية 
مرداية  قصر  جنراالت  ألن  الجزائرية  الدولة  على 
طيلة سنوات  نهبها  تم  التي  الثروات  من  راكموا 
ما يجعلهم في منأى عن أي حصار سيكون الشعب 
الجزائري هو ضحيته األولى اقتصاديا واجتماعيا. 

ال يمكن إال أن نتعاطف مع الشعب الجزائري، ونحن 
نرى تصاعد هذه األصوات الغربية بضرورة فرض 
أصوات  وهي  الجزائر،  على  االقتصادي  الحصار 
ستصل لليوم الذي ستفرض فيه رغبتها، خاصة وأنها 
تتابع عن كثب تحركات النظام الجزائري المعاكسة 
مع  المشتركة  أوروبا  ولمصالح  المنطقة،  لطبيعة 
شمال إفريقيا، وتتزايد هذه الرغبة الغربية مع تحول 
األراضي الجزائرية لنقطة خلفية للنظام اإليراني 
بعد أن حوصر تنظيم »حزب اهلل« في جنوب لبنان، 
ولم يعد له ذلك الدور اإلقليمي، الذي كان له سابقًا، 
لبنان  لجنوب  بديلة  بؤرة  بخلق  تعويضه  ويريد 
في شمال إفريقيا، بمحاولة نقل إيران لمليشياتها 
وتجربتها القتالية التخريبية إلى شمال إفريقيا عن 
طريق األراضي الجزائرية التي كشف بعضها ما نقله 
المغرب من صور وفيديوهات لتدريبات مليشيات 

البوليساريو على يد الحرس الثوري اإليراني. 
يبقى السؤال: هل القيادة الجزائرية تعي طبيعة 
اختياراتها السياسية هاته وانعكاسها على الشعب 
الجزائري؟ أم أن عمى الحقد السياسي تجاه المغرب 
عن  يتغافلون  جعلهم  مغربي  هو  ما  كل  وتجاه 
الطريق التي سلكتها الجزائر، وهي طريق ستتجه 
عن  اليوم  معزولة  هي  مما  أكثر  العزلة  نحو  بها 
ونحو  والمتوسطي،  واإلقليمي  العربي  محيطها 
حصار اقتصادي سيكون خيارًا غربيًا متوقعا في 
مواجهة االختيارات التي يقوم بها النظام الجزائري 

في المنطقة، وانحرافه عن مبادئ حسن الجوار.

اإلى اأين تتجه الجزائر؟! 
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فضاءات الذاكرة ستحتضن أنشطتها

 �سراكة بين رابطة كاتبات المغرب والمندوبية 
ال�سامية لقدماء المقاومين واأع�ساء جي�ش التحرير
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اإدري�ش ل�سكر، الكاتب االأول للحزب،  يطالب الحكومة بالتغول هذه 
المرة في ق�سية المراأة الإقرار مدونة لالأ�سرة تنت�سر للم�ساواة واالإن�ساف  

حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة الن�ساء االتحاديات: الترافع المجتمعي يظل قا�سرا اإذا لم تتم 
ترجمته على الم�ستوى الت�سريعي

عائ�سة لخما�ش: �سرورة رفع القد�سية عن مواد في المدونة وتعديلها بما يتما�سى مع الم�ساواة
فاطمة ال�ساوي: ال نجاح لور�ش الحماية االجتماعية دون مراجعة �ساملة لمدونة االأ�سرة
�سعاد بطل: مدونة االأ�سرة فيها اختالالت ونقائ�ش وتاأويل خاطئ في التنزيل والتنفيذ

ب�سرى عبدو:  �سرورة اأن تكون المدونة من�سجمة في موادها ومبنية على لغة قانونية تختفي فيها ال�سور النمطية
فريدة اللوماري ت�ستعر�ش درا�سة دقيقة لمدونة االأ�سرة بروح نقدية

عائ�سة كالع: �سرورة مالءمة المدونة مع د�ستور المملكة واالتفاقيات الدولية

خالل المجلس الوطني 
للفيدرالية الديمقراطية للشغل 

الم�سادقة على تاريخ انعقاد 
الموؤتمر الوطني الخام�ش 

عبد الحميد فاتحي: 
المواطن المغربي بقي 

وحيدا في مواجهة 
لهيب االأ�سعار مقابل 

تمكين �سركات توزيع 
المحروقات من تحقيق 

اأرباح خيالية

موراتينو�ش: جاللة الملك »رائد« في تعزيز 
ال�سالم والتفاهم واالحترام المتبادل

أشاد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع لألمم المتحدة، 
السادس  محمد  الملك  جاللة  بريادة  موراتينوس،  أنخيل  ميغيل 
المتبادل. واالح��ت��رام  والمصالحة  والتفاهم  السالم  تعزيز   في 

وقال موراتينوس في حوار خص به وكالة المغرب العربي لألنباء، 
غداة انعقاد المنتدى التاسع لتحالف الحضارات يومي 22 و23 
نونبر الجاري بفاس »لقد أظهر المغرب وجاللة الملك محمد السادس 
سياسة نموذجية لالحترام المتبادل واضطلعا بدور أساسي في 
 تعزيز السالم واالعتدال والتفاهم والمصالحة بين مختلف البلدان«.
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مناظرة الحد من المخاطر ال�سحية:الدعوة  اإلى 
ت�سريع الجهود   لتح�سين التغطية ال�سحية ال�ساملة

دعا المشاركون في المناظرة اإلفريقية حول الحد من المخاطر 
18 نونبر  الجمعة  يوم  بمراكش،  أشغالها  اختتمت  التي  الصحية 
الجاري، إلى وضع ميثاق إفريقي للحد من المخاطر الصحية قائم 
على رؤية متعددة، باعتباره خطوة أساسية للتحول السيادي للنظم 
الصحية في بيئة إفريقية تعزز التضامن والتعاون في خدمة األمن 

الصحي لجميع المواطنين األفارقة.
وشدد المشاركون على أهمية اإلسراع في تنفيذ رؤية واستراتيجية 
الرعاية الصحية األولية وتطوير التطبيب عن بعد، واستخدام الصحة 
الرقمية للوصول إلى السكان المعزولين والفئات الهشة، مؤكدين على 
ضرورة تطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا التي تركز على 
التغطية الصحية الشاملة للمرضى والمواطنين وتحترم المساواة في 
الحصول على الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق اإلنسان. 

02

في مائدة مستديرة نظمتها منظمة النساء االتحاديات حول »الحركة النسائية ومطالب المراجعة الشاملة لمدونة األسرة«

وسط تفاؤل كبير

المنتخب المغربي 
يرفع درجات 

التح�سير
لمواجهة كرواتيا

�سركات النفط بالمغرب: الزيادة 
بالدراهم والتخفي�ش بال�سنتيمات 

بعدما انتظر المغاربة طويال تخفيضا معقوال في أسعار المحروقات 
بالسوق الداخلية، السيما بعد هبوط أسعار النفط في السوق الدولي 
إلى عتبة 80 دوالرا، جاء جواب لوبي المحروقات مخيبا لآلمال، حيث 
شهدت أسعار الغازوال نهاية األسبوع المنصرم، تراجعا طفيفا لم 
يتجاوز 23 سنتيما، وأصبح سعر اللتر منه 16.14 درهًما، بدل 16.37 
في حين ظل سعر البنزين دون تغيير. وبذلك أصبحت موجات الزيادة 
في سعر المحروقات بالمغرب تطبق بالدراهم، في حين تقطعها بين 

الفينة واألخرى » تخفيضات كاذبة« ال تتعدى بضعة سنتيمات.
فقبل أسبوعين شهد سعر الغازوال ارتفاعا ملحوظا في مختلف 
محطات الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوعين. 
وأوصلت الزيادة األخيرة )85 سنتيما( سعر الغازوال إلى 16,60، علما 
أن زيادة سابقة ب 1.60 سنتيما كانت قد طبقت يوم 17 من أكتوبر 
2022، ما يعني أن سعر الغازوال قفز في ظرف قياسي ب 2.45 درهم، 
وهي أعلى وتيرة ارتفاع تشهدها هذه المادة الحيوية منذ بداية العام
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وجدت األرقام القياسية لكي تتحطم، تلك هي المقولة الشهيرة 
القدم،  كرة  في  آلخر  وقت  من  تتحقق  التي  القياسية،  األرق��ام  عن 
ولكن هناك أرقام سجلت سابقا في كأس العالم يستحيل كسرها 

في مونديال قطر.
ونستعرض في هذا الرصد، 5 أرقام قياسية من المستحيل أن 

يتم كسرها في مونديال قطر الذي ينطلق غدا األحد.

ديان ستانكوفيتش: 3 موندياالت و3 جنسيات
ال يمكن إطالقا في ظل قوانين االتحاد الدولي لكرة القدم الحالية 
أن يمثل العب منتخبين مختلفين في آن واحد، لكن الصربي ديان 
ستانكوفيتش، تعدى ذلك وشارك في كأس العالم مع 3 منتخبات 

مختلفة، وهو رقم قياسي من المستحيل تكراره.
فرنسا كالعب شاب  1998 في  وخاض ستانكوفيتش مونديال 
مع منتخب يوغوسالفيا، وبعد تفكك االتحاد اليوغوسالفي لعب مع 
منتخب صربيا والجبل األسود في مونديال ألمانيا 2006، والحقا 
انفصلت دولة الجبل األسود عن صربيا، ليمثل ستانكوفيتش منتخب 

صربيا في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

بيليه: 3 ألقاب مستحيلة
يمتلك بيليه أرقاما قياسية عديدة على مستوى كأس العالم، ونذكر 
هنا رقما من المستحيل كسره في نسخة »قطر 2022«، وهو أنه 
أكثر العب فاز بلقب المونديال بواقع 3 مرات في نسخ أعوام 1958 

بالسويد، و1962 في تشيلي، و1970 في المكسيك.
وال يوجد العب من الجيل الحالي المشارك في بطولة قطر سبق 
له أن فاز بكأس العالم أكثر من مرة، وهو ما يعني أن رقم بيليه الذي 

حققه قبل 52 عاما، سيظل محفوظا إلى إشعار آخر.

أكبر العب في تاريخ المونديال
يمتلك الحارس األسطوري لمنتخب مصر، عصام الحضري، رقما 
قياسيا يستحيل كسره في المونديال القادم، حيث شارك في مونديال 
»روسيا 2018« وعمره 45 عاما و161 يوما، وأكبر العب سيشارك 
في مونديال قطر هو الحارس المكسيكي تاال فيرا صاحب ال�40 عاما.

أكبر العب يسجل هدفا
يعتبر أسطورة الكاميرون روجي ميال هو أكبر العب يسجل هدفا 
في كأس العالم نسخة 1994، حيث كان عمره 42 عاما و39 يوما، 
ولن يتمكن أي العب في نسخة مونديال قطر من تحطيم هذا الرقم.

أكبر ناخب وطني
يعد األلماني أوتو ريهاغل أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم بعمر 
71 عاما و317 يوما عندما قاد اليونان في كأس العالم 2010، ولن 
يتم كسر هذا الرقم في نسخة مونديال قطر، ألن الهولندي المخضرم 
لويس فان غال، مدرب الطواحين، سيكون أكبر مدرب في قطر بعمر 71 

عاما و104 يوم.
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هل سيؤدون النشيد الوطني أم ال؟ هل 
النوع  هذا  سجلوا؟.  حال  في  سيحتفلون 
قبل  االهتمام  محور  سيكون  األسئلة  من 
على  االثنين  يومه  إي��ران،  مباراة  انطالق 
ملعب خليفة الدول،ي مع إنكلترا الطامحة 
افتتاح  في  وذلك  انتظاره،  طال  مجد  إلى 
مونديال  من  الثانية  المجموعة  منافسات 

قطر 2022 في كرة القدم.
بمعانقة  عقود  منذ  يحلم  منتخب  فبين 
التي  الفرحة  واس��ت��ع��ادة  م��ج��ددا  المجد 
توج  حين   ،1966 عام  أرضه  على  عاشها 
بلقبه الكبير األول والوحيد، وآخر غارق في 
مستنقع األسئلة حول موقفه من االحتجاجات 
شهرين  من  أكثر  منذ  البالد  في  الحاصلة 
على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، يبدأ 
رحلتهما  واإليراني  اإلنكليزي  المنتخبان 
مواجهة  أول  في  القطري  المونديال  في 

على اإلطالق بين الطرفين.
في مجموعة تضم الواليات المتحدة وويلز 
اللتين تتواجهان على استاد أحمد بن علي 
في اليوم ذاته، تبدو إنكلترا مرشحة قوية 

لحسم تأهلها عن المجموعة.
لكن مشوار »األسود الثالثة« الذين بلغوا 
المباراة النهائية لكأس أوروبا صيف 2021 
إيطاليا  أم��ام  أرضهم  على  الخسارة  قبل 
أمام  سهال  يكون  ال  قد  الترجيح،  بركالت 
جارتهم ويلز، فيما تحمل مواجهة الجولة 
األخيرة بين الواليات المتحدة وإيران نكهة 

سياسية.
المصنف  إنكلترا،  تهدف  ال��ورق،  وعلى 
خامسة عالميا ورابعة مونديال 2018، إلى 

المركز األول في المجموعة. 
لكن بعد دوري أمم كارثي، تبدو تشكيلة 
المدرب غاريث ساوثغيت أقل اقناعا ، فضال 

عن إصابات هددت االستقرار الدفاعي.
هجوميا، احتفظ االنكليز بقوتهم الضاربة 
بقيادة هداف النسخة الماضية هاري كاين 
القياسي  الرقم  عن  هدفين  والبعيد   ،)6(

اإلنكليزي لواين روني )53(.
في الصراع المنطقي على البطاقة الثانية 
المؤهلة لدور ثمن النهائي، تتنافس الواليات 
المتحدة )مصنفة 16(، مع ويلز )19( وإيران 

.)20(
وتتركز األنظار على منتخب إيران، في ظل 
احتجاجات مستمرة في البالد منذ منتصف 
سبتمبر على خلفية وفاة الشابة أميني، بعد 
توقيفها من قبل شرطة األخالق في طهران 
في  الصارمة  اللباس  قواعد  التزامها  لعدم 
علت  لذلك،  نتيجة  اإلسالمية.  الجمهورية 
)فيفا(  ال��دول��ي  االت��ح��اد  مطالبة  أص��وات 

باستبعاد إيران من البطولة.
الوصول  بعد  مؤتمر صحافي  أول  وفي 
العبيه  أن  الثالثاء  كيروش  أفاد  قطر،  إلى 
آرائهم خالل  عن  التعبير«  في  الحق  »لهم 
المونديال ألن »األمر تماما كما هي الحال 
في إنكلترا. أنت تتبع روح اللعبة وقوانين 
فيفا طالما أنك تعبر عن نفسك في كرة القدم، 

وفقا لهذه المبادئ والقيم. لكل شخص الحق 
في التعبير عن نفسه«.

من  عناصر  بينهم  ال��ع��ش��رات،  وقضى 
قوات األمن، على هامش االحتجاجات التي 
للسلطات  مناهضة  شعارات  رفع  تخللها 
واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها »أعمال 
شغب«. ووجه القضاء تهما ألكثر من ألفي 

موقوف على خلفية التحركات.
وأعرب العديد من العبي المنتخب اإليراني 
على وسائل التواصل االجتماعي عن دعمهم 
لالحتجاجات، وارتدوا أربطة معصم سوداء 
النشيد  ترديد  رفضوا  أو  المباريات  خالل 

الوطني.
وبعد غيابها عن النهائيات طيلة 64 عاما 
، تسجل ويلز عودتها إلى كأس العالم ألول 
مرة منذ 1958 بمواجهة الواليات المتحدة 
التي تعود بدورها إلى البطولة بعدما غابت 

عن نسخة 2018.

الإنكليز ي�ضتهلون حلم مجد ط�ل انتظ�ره �ضد منتخب اإيراني م�أزوم

 المنتخب اإلنجليزي من أكبر المرشحين للتتويج            )أ ف ب(

يتواجه منتخبا هولندا والسنغال على 
الدوحة، يومه االثنين،  الثمامة في  ملعب 
على وقع شكوك مشاركة مهاجم المنتخب 
البرتقالي ممفيس ديباي وتأكيد غياب نظيره 
في »أسود التيرانغا« ساديو مانيه لإلصابة، 
ضمن الجولة األولى من المجموعة األولى 
 لمنافسات مونديال قطر 2022 في كرة القدم.
وي��ط��ل��ق رج����ال أل��ي��و س��ي��س��ي��ه، م��درب 
أبطال  بصفة  قطر  في  حملتهم  السنغال، 
في  األول  ال��ق��اري  اللقب  وه��و  إفريقيا، 
بركب  التحقوا  حين  في  ال��ب��الد،  تاريخ 
المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات للمرة 
الثالثة في تاريخهم عبر الملحق اإلفريقي، 
بتكرار  حالمين  مصر،  عقبة  تخطي  بعد 

النهائي. ربع  بلغوا  عندما   2002  إنجاز 
غير أنهم سيفتقدون في المالعب القطرية 
بسبب اإلصابة ماني، أفضل العب في القارة 
السمراء وثاني أفضل الالعبين في جائزة 
الكرة الذهبية ومسجل ركلتين ترجيحيتين 
والعالمي. القاري  الفوزين  في   حاسمتين 
وتلقت السنغال ضربة موجعة عقب اإلعالن 
عن عدم قدرة مهاجم بايرن ميونيخ األلماني 
على التعافي في الوقت المناسب، ليتأكد 
رسميا، وقبل 5 أيام من انطالق المونديال، 
عضو  دف��ع  م��ا  المنافسات،  ع��ن  غيابه 
عبد  للعبة  المحلي  االتحاد  إدارة  مجلس 
اهلل سوو للقول إنه سيتعين على أبطال 
 إفريقيا »التأقلم من دون أفضل العبيهم«.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة مدافع اليبزيغ 
 األلماني عبدو ديالو بسبب مشاكل في ركبته.
خاليدو  سيحمل  م��ان��ي��ه،  غ��ي��اب  وف���ي 
مدافع  أن  غير  القيادة،  ش��ارة  كوليبالي 
عاما   31 ال��ب��ال��غ  االن��ك��ل��ي��زي،  تشلسي 
بين  توزعت  صعبة،  موسم  بداية  يعيش 
ال��م��درب. وت��ب��دي��ل  ل��إلص��اب��ات   تعرضه 
وتوقع المراقبون أن يفرض كوليبالي نفسه 
كأحد عمالقة الدفاع في الدوري االنكليزي، 
غير أن انطالقته تأخرت بعد انضمامه إلى 
8 أعوام قضاها في  نادي غرب لندن بعد 

نابولي اإليطالي.
الهولندي،  المنتخب  حالة  تبدو  وال 
وص��ي��ف ب��ط��ل ال��ع��ال��م 3 م���رات أع���وام 
من  أف��ض��ل  و2020،  و1978   1974
مشاركته  يستهل  إذ  السنغالي،  نظيره 
والحادية عشرة،   2014 عام  منذ  األول��ى 
ب��اإلص��اب��ات. مثقلة  ب��ص��ف��وف   ب����دوره 
ولكن بخالف بطل إفريقيا تصل »الطواحين 
لم  حيث  جيدة،  ذهنية  بحالة  الهولندية« 
يذق المنتخب طعم الخسارة في 15 مباراة، 
وتحديدا منذ تعيين لويس فان خال، الصعب 
المراس والبالغ من العمر 71 عاما، العام 
 الماضي مدربا للمرة الثالثة في مسيرته.
 8 دام��ت  انتظار  حالة  هولندا  وستنهي 
لها  مباراة  آخر  منذ  العام  أعوام ونصف 
في نهائيات كأس العالم، والتي قادها أيضا 
فان خال وحقق خاللها الفوز على مستضيفة 

مونديال 2014 البرازيل 3 – 0.
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على  معنويا  ف��وزا  المغربي  الوطني  المنتخب  حقق 
جورجيا، مساء الخميس بملعب الشارقة باإلمارات العربية، 
في خضم استعداداته لنهائيات كأس العالم، بثالثة أهداف 
دون مقابل، يتقدمها هدف رائع لمهاجم تشلسي اإلنكليزي 

حكيم زياش.
وأرسلت العناصر الوطنية في هذه المواجهة كثيرا من 
إشارات التفاؤل، رغم أن الخصم لم يكن بمستوى خصوم 

المجموعة السادسة.
وأمهل المنتخب الوطني خصمه الجورجي خمس دقائق 
فقط لهز شباكه عندما مرر زياش كرة عرضية أمام المرمى 
بواسطة يوسف النصيري، قبل أن يعزز زياش تقدم العناصر 
قبل  المدافعين  ألحد  خاطئة  كرة  استغل  عندما  الوطنية 
مترين من منتصف الملعب، فسددها بيسراه من أكثر من 
خمسين مترا، لتعانق شباك الحارس الذي كان خارجا عن 

عرينه )29(.
واقتنص البديل عبد الرزاق حمد اهلل ضربة جزاء، عندما 
سدد كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت من أحد مدافعي 
جورجيا ولمست يد مواطنه، فتركها لالختصاصي بوفال، 

الذي انبرى لها بنجاح مسجال الهدف الثالث )72(.
ودخل حمد اهلل بديال للنصيري مطلع الشوط الثاني إلى جانب العب 
وسط فيورنتينا اإليطالي سفيان أمرابط ومدافع بايرن ميونيخ األلماني 
نصير مزراوي، اللذين لعبا مكان العب وسط أنجيه عز الدين أوناحي 
الشباك في  يهز  كاد  الذي  باريس سان جرمان أشرف حكيمي،  ومدافع 

أكثر من مناسبة.

ودفع الركراكي بمدافع بلد الوليد جواد الياميق والعب وسط كوينز 
الدوري اإلنكليزي  )المستوى الثاني(  بارك رينجرز من تشامبيونشيب 
إلياس شاعر في الدقيقة 63 مكان القائد رومان سايس )بشيكتاش التركي( 
وسليم أمالح )ستاندار لياج البلجيكي(، قبل أن يشرك الوافد الجديد جناح 
بيرنلي اإلنكليزي )تشامبيونشيب( أنس زروري مكان زياش في الدقيقة 69.

واستدعى مدرب األسود الجناح األيسر زروري األربعاء لتعويض الغياب 
االضطراري ألمين حارث، الذي تعرض إلصابة قوية بالتواء في الركبة.

أي إصابات  لعدم تسجيل  ارتياحه  الركراكي  وليد  وأبدى 
في صفوف العبيه بعد مواجهة جورجيا، مشددا على أن هذه 
المواجهة كانت مناسبة له لمنح الفرصة لعدد أكبر من الالعبين، 
خاصة وأنها جاءت قبل أيام قليلة من أول موعد رسمي يخوضه 

في مونديال قطر.
وأشاد الناخب الوطني، في تصريحات صحافية عقب نهاية 
المباراة، باألجواء داخل الفريق الوطني، حيث وصفها بالجيدة، 
مشيرا إلى أن طريقة اللعب التي يسعى إلى تكريسها بدأت 

تتضح معالمها مع مرور الوقت.
وأوضح الراكراكي أن المنتخب المغربي عازم على إسعاد 
المغاربة، »الذين ينتظرون منا التأهل إلى الدور الموالي، لكن 
المهمة لن تكون  المأمورية لن تكون سهلة أمام منتخبات من 

قيمة كرواتيا وبلجيكا.«
وعموما فإن هذه المباراة أمام جورجيا مكنت من الوقوف 
على كثير من التفاصيل داخل الفريق الوطني، وأعطتنا بعض 
المالمح عن المجموعة الرسمية التي سيدخل بها الركراكي 

مواجهة األربعاء.
ورغم حجم التفاؤل الذي يسود معسكر المنتخب الوطني، إال 
أن عدم اإلفراط في التفاؤل يبقى ضروريا، حيث يتعين التحلي بالواقعية 
والموضوعية، ألن الخصوم يعدون من أقوى المرشحين على بلوغ المربع 

الذهبي وليس فقط العبور على الدور الثاني.
ويتوفر الفريق الوطنية على مجموعة من الالعبين ممن يتوفر لديهم 
عامل الخبرة والتجربة، التي تبقى ضرورية في مثل هذه المنافسات، ألن 

المهارة الكروية وحدها ال تكفي.

رفع المنتخب المغربي لكرة القدم السبت درجات االستعداد 
لمشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم، وسط أجواء تفاؤل 

بتحقيق نتائج جيدة عشية المباراة »المفتاح« ضد كرواتيا.
ويستهل أسود األطلس مشوارهم في المونديال القطري ظهر 
األربعاء المقبل في مواجهة وصيفة بطلة النسخة األخيرة في 
التي تضم  الجولة األولى من منافسات المجموعة السادسة، 
بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، وكندا بطلة تصفيات كونكاكاف.
وخاض المنتخب المغربي أمس األحد، وخلف أبواب مغلقة، 
ثالث حصة تدريبية في العاصمة الدوحة منذ فوزه الكبير على 
جورجيا 3 – 0  وديا في الشارقة الخميس، بعد األولى مساء 

الجمعة والثانية مساء السبت.
على  الياميق  اإلسباني جواد  الوليد  بلد  دفاع  قطب  وشدد 
األجواء اإليجابية داخل صفوف المنتخب، وتركيز الجميع على 
المباراة »المفتاح« األربعاء ضد كرواتيا في الجولة األولى من 

منافسات المجموعة السادسة.
وقال الياميق في مؤتمر صحافي بملعب عبد اهلل بن خليفة 
الخاص بنادي الدحيل »جميع الالعبين يدركون حجم المسؤولية 
الملقاة على عاتقهم، ويحدوهم األمل على تحقيق نتائج إيجابية«.

وأضاف »دخلنا األمتار األخيرة من البطولة ورفعنا درجات 
االستعداد حتى نكون في الموعد«.

أن  ونتمنى  منتخب  أي  منافسة  على  قادر  »المغرب  وتابع 
نكون عند حسن ظن الجمهور المغربي ونشرف الكرة العربية 

واإلفريقية ونذهب بعيدا في المسابقة«.
وأوضح الياميق في معرض رده عن سؤال حول نظرة الالعبين 
2 وديا   –  1 أمام مصر  انهزم  الذي  البلجيكي،  المنتخب  إلى 
الجمعة في الكويت، أن »العبي المنتخب المغربي يركزون على 
أنفسهم وال نهتم بنتائج المنتخبات األخرى، بل نحن نحاول 
دراسة نقاط قوتها وضعفها ونتمنى أن نكون في يومنا عندما 

نواجهها«.
وتابع »بلجيكا منتخب قوي ويضم عناصر قوية، ولكنه ال 

يخيفنا ونحن مستعدون للوقوف ندا للند مع أي منتخب«.
التي ستكون حاضرة  المغربية،  الجماهير  الياميق  وطالب 

بقوة في المباراة األولى ضد كرواتيا »لتحفيزنا ومساندتنا كي 
نكون عند حسن ظنها ونحقق نتيجة إيجابية ترفع من أسهمنا 

في تخطي الدور األول«.
ومن جهته، أبدى العب وسط سمبدوريا اإليطالي عبد الحميد 
صابيري تفاؤله بقدرة المنتخب المغربي على تحقيق نتائج 
جيدة في مونديال قطر، معربا عن أمله في »جعل الشعب المغربي 

فخورا بمنتخب بالده«.
ويعتبر صابيري أحد الوجوه الجديدة في تشكيلة المدرب 
الجديد وليد الركراكي،حيث بصم على أداء رائع في مباراتين 

دوليتين حتى اآلن سجل خاللهما هدفا واحدا.
ويعول الركراكي على المواهب الجديدة مثل صابيري ومهاجمي 
أوساسونا اإلسباني المعار من برشلونة عبد الصمد الزلزولي 
وبارما اإليطالي وليد شديرة وبيرنلي من تشامبيوشيب إنكلترا 

أنس زروري والعب وسط خنك البلجيكي بالل الخنوس. 
وتواصل المجموعة الوطنية تداريبها، حيث ستخوض يوم 
تفاصيل  غدا  تنهي  أن  على  األخيرة،  قبل  ما  االثنين حصتها 

تحضيراتها يوم غد الثالثاء.

»بي إن سبورتس« تهدي 
الجماهير العربية 22 مباراة 

بالمجان
ستنقل قنوات »بي إن سبورتس« الرياضية 22 مباراة 
دون تشفير في الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل مونديال 
الذي أنطلق أمس األحد، بحسب  القدم  2022 لكرة  قطر 
ما ذكر متحدث باسم المجموعة اإلعالمية لوكالة فرانس 

برس يوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم المجموعة القطرية، المالكة للحقوق 
الحصرية لكأس العالم في الشرق واألوسط وشمال إفريقيا، 

»سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح«.
وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم 2022 هي قطر 

والمغرب وتونس والسعودية.
وبذلك ستبث 22 من 64 مباراة على المحطة الرياضية 
غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات 

األخرى على القنوات المشفرة.
وكانت الشبكة أعلنت عن خطوة مماثلة في نسخة 2018 

التي أقيمت في روسيا.

القضاء يبطل الجمعين 
العامين لنادي األولمبيك 

البيضاوي للتنس
البيضاء  بالدار  المدنية  االبتدائية  المحكمة  أبطلت 
األولمبيك  لنادي  األخيرين  العاديين  العامين  الجمعين 

البيضاوي ) فرع التنس( بسبب عدم قانونيتهما.
وأسست المحكمة حكمها على رفض رئيس النادي تنفيذ 
حكم سابق لصالح عادل الدحماني، أمين مال النادي، الذي 
لجأ إلى القضاء بعدما قام الرئيس بالتشطيب عليه، قبل 

أن يستعيد اعتباره بموجب القانون.
وبعد هذا المستجد، أصبح لزاما على الرئيس ومكتبه 
المديري االمتثال  ألحكام القضاء، والدعوة إلى عقد جمعين 
عامين جديدين لموسمي 2020 – 2021 و 2021 – 2022، 
يعوضان الجمعين اللذين تم إلغاؤهما. كما يتعين عليه أيضا 
االستجابة لقرار الوزارة الوصية على القطاع الرياضي، 
القانون األساسي  التنس، بضرورة مالءمة  وكذا جامعة 
للنادي مع مقتضيات القانون 30-09، بعدما توصل المكتب 
المديري بمراسالت رسمية في هذا الشأن، وينبغي عليه 

تقديم وثائقه اإلدارية الالزمة في أقرب اآلجال.
ومن أجل االلتفاف على هذا المطلب بادر الرئيس إلى 
الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي، سيحاول فيه انتزاع 
موافقة المنخرطين، الذين تقلص عددهم بشكل ملحوظ. 

الفريق القاري المغربي 
للدراجات سيدي علي أونلوك 

يتصدر الترتيب العالمي
الموسم  انطالقة  مع  المغربية  للدراجة  موفقة  بداية 
الرياضي الجديد  على درب التأهل لبطولة العالم المقررة 
في غالسغو العام المقبل ودورة األلعاب األولمبية باريس 
2024، وذلك بفضل ارتقاء المنتخب المغربي للمركز 34 
عالميا وريادة  المنتخب القاري المغربي للترتيب العالمي 
للفرق القارية، الصادر عن االتحاد الدولي للعبة، يوم الثالثاء 

15 نونبر الجاري.
الدراجات  لسباق  المغربي  القاري  الفريق  اعتلى  فقد 
برصيد  العالمي  الترتيب  صدارة  أونلوك(  )سيدي علي  
»دوكالبانسكا بيستريكا«  73 نقطة، متقدما  على فريق 
السلوفاكي ) 57 نقطة(، الذي شارك  قبل أيام في النسختين 
والعاشرة  الخضراء  المسيرة  الدولي  للدوري  التاسعة 
للدوري الدولي لسمو  الملكي ولي العهد األمير موالي  
نونبر  و11   3 بين  ما  الفترة   في  المنظمتين   الحسن، 
الحالي، تحت الرعاية السامية لجاللة الملك محمد السادس، 
علما  المظفرة،  الخضراء  للمسيرة   47 بالذكرى  احتفاء 
الدولي  االتحاد  أجندة  مدرجتين ضمن  المسابقتين  بأن 

للدراجات.
بيست«  »موفيستار   فريق  الثالث  المركز  في  وجاء 

اإلكوادوري بمجموع 43 نقطة.
 ويدين الفريق القاري المغربي باعتالئه الترتيب العالمي 
للدراج الواعد نصر الدين معتوكي) 20 سنة(، الذي غنم 
73 نقطة، 40 منها بفضل تتويجه يوم 10 نونبر بجائزة 
ذكرى ميالد ولي العهد و30 نقطة باحتالله المركز  الثاني 
يوم سادس نونبر في الجائزة الكبرى المسيرة الخضراء 
وثالث  نقاط باحتالله المركز  العاشر برسم جائزة ولي 

العهد يوم ثامن نونبر.
إلى  للدراجات  الوطني  المنتخب  ارتقى  جهته،  ومن 

المرتبة 34 عالميا والثالثة إفريقيا.
ويتصدر  الترتيب العالمي المنتخب البلجيكي برصيد 
5ر17901 نقطة، متقدما على المنتخبين اإلسباني). فيما 
الدول  ترتيب  عالميا(   14  ( اإلرتيري  المنتخب  يتصدر 
اإلفريقية، برصيد 33ر3679 نقطة، يليه المنتخب الجنوب 
إفريقي) 20 عالميا(  بمجموع 25ر2545 نقطة، فالمنتخب 

المغربي) 34 عالميا( برصيد 67ر1033 نقطة.

االتحاد االشتراكي

الزلزويل أبرز املواهب الواعدة داخل الفريق الوطني

عن  للدفاع  فرنسا  محاولة  تعرضت 
لقبها في كأس العالم لكرة القدم لصفعة 
موجعة مع اإلعالن في وقت متأخر من يوم 
السبت عن انسحاب مهاجمها المخضرم 
كريم بنزيمة، أفضل العب في العالم، من 

مونديال قطر 2022 إلصابة بفخذه.
وكان هداف ريال مدريد اإلسباني، البالغ 
فترة  منذ  اإلصابة  من  يعاني  عاما   34
وخاض أقل من نصف ساعة في المباريات 

الست األخيرة لناديه قبل كأس العالم.
وشارك السبت للمرة األولى في تمارين 
 ،2018 روسيا  مونديال  بطلة  فرنسا، 
لكنه أجبر على الخروج من ملعب السد 

للخضوع لفحوص طبية.
وقال االتحاد الفرنسي في وقت الحق إن 
اإلصابة »تتطلب فترة للتعافي تصل إلى 
ثالثة أسابيع«، ليفقد حظوظه بالمشاركة 
األحد  أمس  انطلق  الذي  المونديال  في 

ويمتد حتى 18 دجنبر المقبل.
وكتب الالعب في حسابه على انستغرام 
»لم أستسلم في حياتي أبدا، لكن الليلة 
يجب أن أفكر في الفريق كما فعلت دوما 
. المنطق يفرض علي ترك مكاني لشخص 
يمكنه أن يساعد فريقنا لتقديم كأس عالم 

جيدة«.
المدرب  عن  الفرنسي  االتحاد  ونقل 
لكريم،  جدا  حزين  »أنا  ديشان  ديدييه 

الذي كانت كأس العالم هدفا مهما بالنسبة 
إليه«.

وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها 
يوم غد الثالثاء ضد أستراليا في نسخة 

قطر 2022.
وإلى جانب بنزيمة، تفتقد فرنسا بسبب 
اإلصابات الكثير من الكوادر المهمة مثل 
بول بوغبا، نغولو كانتي، مايك مينيان، 
بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو. 

صفعة موجعة لفرنسا في حملة الدفاع عن لقبها

بنزمية يعزز قامئة الغائبني عن مونديال قطر

الـريـــاضي
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 زياش يواصل اإلمتاع بسحره الكروي

المنتخب 
المغربي يرفع 

درجات التح�ضير 
لمواجهة كرواتيا

عبد  مراكش:  مكتب 
الصمد الكباص 

دعا المشاركون في المناظرة اإلفريقية 
حول الحد من المخاطر الصحية التي 
اختتمت أشغالها بمراكش، يوم الجمعة 
ميثاق  وضع  إلى  الجاري،  نونبر   18
الصحية  المخاطر  من  للحد  إفريقي 
باعتباره  م��ت��ع��ددة،  رؤي��ة  على  قائم 
خطوة أساسية للتحول السيادي للنظم 
الصحية في بيئة إفريقية تعزز التضامن 
والتعاون في خدمة األمن الصحي لجميع 

المواطنين األفارقة.
وشدد المشاركون على أهمية اإلسراع في تنفيذ 
رؤية واستراتيجية الرعاية الصحية األولية وتطوير 
التطبيب عن بعد، واستخدام الصحة الرقمية للوصول 
إلى السكان المعزولين والفئات الهشة، مؤكدين على 
ضرورة تطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا 
التي تركز على التغطية الصحية الشاملة للمرضى 
المساواة في الحصول على  والمواطنين وتحترم 
الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق 

اإلنسان. 
المشاركون في هذه المناظرة اإلفريقية دعوا أيضا 
إلى تعزيز آليات الحماية االجتماعية وضمان الوصول 
إلى الخدمات الصحية األساسية الجيدة والميسورة 
واألدوية  الصيدالنية  األدوية  ذلك  في  بما  التكلفة، 
التقليدية والطبيعية؛ مع تقديم استراتيجيات الرد 
على وباء “كوفيد – 19” واستخالص الدروس التي 
ستكون بمثابة أمثلة على تنفيذ نظام رعاية صحية 

فعال وتعاوني ومرن في إفريقيا. 
صحية  رعاية  إلى  الوصول  بتحسين  وأوصوا 
تطوير  مع  يتماشى  بما  جيدة،  وعقلية  نفسية 

المعرفة والعالجات واالحتياجات الخاصة للمرضى، 
خاصة منها المتعلقة بأعمارهم وحالتهم االجتماعية 
واالقتصادية وبيئتهم ونقاط ضعفهم؛ مع االعتراف 
باإلدمان، باستعمال مواده أو ال، على أنها أمراض 
مؤهلة للحصول على رعاية قابلة السترداد تكلفتها 

من خالل التغطية الصحية. 
ودعا المشاركون إلى اعتبار الترويج للقنب الهندي 
الطبي على أساس أنه عالج جديد خاضع للرقابة، 
لعالج أمراض معينة ووضع مبادئ توجيهية أخالقية 
لتنظيم استعماله كإجراء للحد من المخاطر، مشددين 
تتيح  الرقمية  الصحة  بأن  االعتراف  أهمية  على 
اإلفريقية  الصحية  النظم  لتطوير وتعزيز  الفرصة 
إمكانية  أو  التكلفة  مثل  الحواجز  إزالة  عن طريق 
الوصول أو عدم كفاية جودة الرعاية، مع توسيع 
نطاق الخدمات المقدمة، بما في ذلك المناطق التي 
تكون فيها البنيات التحتية واألطقم الصحية والطبية 

نادرة أو غير موجودة.
حول  التثقيف  تشجيع  على  المشاركون  وأك��د 
أسلوب حياة أكثر صحة يقوم على النشاط البدني 
األقل  الحياة  أسلوب  وخيارات  الصحي  واألك��ل 

تمويل  زي��ادة  إلى  داعين  خطورة، 
آليات  باستخدام  الصحة  قطاع 
في  بما  ومستدامة،  مبتكرة  تمويل 
ذلك الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص، وزيادة تخصيص الموارد 
التضامن  على  والتشجيع  المحلية 

العالمي. 
المناظرة  ه���ذه  اف��ت��ت��اح  وك���ان 
اإلفريقية قد تميز بالرسالة الملكية 
جاللته  فيها  أك��د  التي  السامية، 
ركيزة  تشكل  المواطن  “صحة  أن 
بين  والتضامن  للتقارب  أساسية 
الشعوب وإحدى الدعامات المحورية 
لبناء تعاون جنوب – جنوب فعال”.
تحت  المنعقدة  المناظرة  هذه  أشغال  وتركزت 
الرعاية السامية لجاللة الملك والمنظمة  بمبادرة 
من وزارة الصحة والحماية االجتماعية بشراكة مع 
كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، وجمعية طب اإلدمان 
واألمراض ذات الصلة، حول تطوير رؤية مشتركة 
لمستقبل الصحة في إفريقيا، واالستثمار في القطاع 
الصحي بإفريقيا، باعتماد حلول مبتكرة من خالل 
والخبرة  التكنولوجيا  نقل  بمستوى  االرت��ق��اء 
حول  المشاركين  نقاشات  وانصبت  والمعرفة. 
مجموعة من المحاور مثل  ” المحددات االجتماعية 
للصحة بافريقيا”، و”القاتل الصامت.. أمراض القلب 
والشرايين، والسرطان، والتبغ، السكر والسمنة”، 
والتعليم”،  التربية  واإلدمان..  العقلية  الصحة  و” 
و”تمويل قطاع الصحة، مسؤولية الدول واالستقرار 
المالي”، و”استعمال القنب الهندي الطبي بإفريقيا”، 
و”مكانة طب المستقبل بإفريقيا.. الطب التجديدي، 
والعالجات  وال��ذك��اء  بعد،  عن  والطب  والرقمنة 

المتصلة”.

في الواجهة02
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بينما تراجع سعر النفط في العالم إلى 80 دوالرا للبرميل �لم�ساركون في مناظرة �لحد من �لمخاطر �ل�سحية يدعون �إلى ت�سريع 
�لجهود   لتح�سين �لتغطية �ل�سحية �ل�ساملة لجميع �سكان �إفريقيا

أشاد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع 
لألمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، بريادة 
السالم  تعزيز  في  السادس  محمد  الملك  جاللة 

والتفاهم والمصالحة واالحترام المتبادل.
وقال موراتينوس في حوار خص به وكالة المغرب 
العربي لألنباء، غداة انعقاد المنتدى التاسع لتحالف 
الحضارات يومي 22 و23 نونبر الجاري بفاس »لقد 
أظهر المغرب وجاللة الملك محمد السادس سياسة 
نموذجية لالحترام المتبادل واضطلعا بدور أساسي 
في تعزيز السالم واالعتدال والتفاهم والمصالحة 

بين مختلف البلدان«.
الحضارات  لتحالف  السامي  الممثل  وأضاف 
التابع لألمم المتحدة أن »المغرب بلد يوجد على 

ثقافات  تاريخه،  مر  على  تعايشت،  مفترق طرق حيث 
وتأثيرات مختلفة«، مشيرا إلى أن المغرب كان وال يزال 

»مالذا للسالم والتعايش« تحت قيادة جاللة الملك محمد 
السادس. وأشار المسؤول األممي إلى أن »زيارة البابا 
فرانسيس ولقائه بجاللة الملك أكدا، بشكل أكبر، هذا 
ال  األمر  أن  الحوار«، مؤكدا  في  الرغبة  التفاهم وهذه 

يتعلق فقط بتعزيز التسامح من أجل قبول االحترام 
المتبادل، ولكن لفهم بعضنا البعض والتعرف على 
بعضنا البعض بشكل أفضل، والعمل معا من أجل 

عالم أفضل.
وشدد موراتينوس، الرئيس األسبق للدبلوماسية 
اإلسبانية، على أن »المغرب يقوم بتكريس هذه القيم 
الطائفة  تحظى  حيث  الديني،  االحترام  حيث  من 
اليهودية باعتراف ال مثيل له في أي بلد عربي آخر«.
وأشار موراتينوس إلى أن »جاللة الملك قد تفضل 
فاس  مدينة  في  الملتقى  هذا  عقد  على  بالموافقة 
ذات التقاليد العريقة في االحترام والتعايش بين 
األديان«، مضيفا أن »فاس، المدينة الدينامية التي 
تغيرت بشكل كبير، تحافظ على كل هذا التراث وهذا 
اإلرث التاريخي، ما يجعل منها رمزا للسالم والتسامح، 

بما يضمن نجاح هذا الملتقى«.

مور�تينو�س لـ )ومع(: جاللة �لملك »ر�ئد« في تعزيز �ل�سالم و�لتفاهم و�الحتر�م �لمتبادل

بقلق بالغ إزاء أفعال النظام الجزائري، الذي يواصل قمعه 
لزعزعة  الرامية  وسياسته  الحقوقيين  للنشطاء  الممنهج 
استقرار المنطقة برمتها، يكثف أعضاء البرلمان األوروبي 
الجزائر  قبل  من  المتسلسلة  االنتهاكات  بشأن  تنبيهاتهم 

التفاقية الشراكة المبرمة مع االتحاد األوروبي.
البرلمان  أعضاء  من  مجموعة  قام  الوضع،  هذا  وإزاء 
األوروبي ينتمون لمجموعات مختلفة بالمؤسسة التشريعية 
األوروبية، في عدة مناسبات، بمساءلة ممثل االتحاد األوروبي 
السامي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، جوزيب بوريل، 

ورئيسة المفوضية األوروبية، أورسوال فون دير الين.
ويرى هؤالء البرلمانيون أن الطابع المتكرر والمنهجي 
والمتصلب لألفعال الجزائرية يتطلب تدخال »عاجال وحازما« 
من قبل االتحاد األوروبي، السيما وأن اتفاقية الشراكة المبرمة 
بين االتحاد األوروبي والجزائر، الموقعة في أبريل 2002، 
انتهاكها  تم   ،2005 في شتنبر  التنفيذ  حيز  دخلت  والتي 

على نطاق واسع.
االتفاقية  2 من  المادة  إلى  المثال،  وأشاروا على سبيل 
وحقوق  الديمقراطية  مبادئ  »احترام  أن  على  تنص  التي 
العالمي  اإلعالن  في  عليها  المنصوص  األساسية  اإلنسان 
لحقوق اإلنسان، ينبغي أن يلهم السياسات الوطنية والدولية 

لألطراف ويشكل عنصرا أساسيا في االتفاقية«.

وندد البرلمانيون األوروبيون، على الخصوص، بوضعية 
يزالون  »ال  الذين  الحراك،  نشطاء  من   266 عن  يقل  ال  ما 
يقبعون في السجون الجزائرية، فقط لممارستهم حقهم في 

حرية التعبير«.
وسجل النواب األوروبيون في رسالة وجهت مؤخرا لرئيس 
الدبلوماسية األوروبية أن السلطات الجزائرية »قامت على 

نحو عنيف بقمع مظاهرات الحراك«.
وشددوا على أن العديد من النشطاء والصحفيين تعرضوا 
لالعتقال »التعسفي« بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، حيث 
أسفرت بعض االعتقاالت عن عقوبات طويلة المدة بالسجن 
العقوبات  لقانون  »الملتبسة«  المقتضيات  أس��اس  على 
التعذيب  حاالت  من  العديد  إلى  أيضا  الفتين  الجزائري، 

أثناء فترة االحتجاز.
وأكدوا على أن احترام مبادئ سيادة القانون وحرية التعبير 
وحرية التجمع وحقوق المرأة يجب أن يشكل »حجر الزاوية 

في العمل الخارجي لالتحاد األوروبي«
وفي البرلمان األوروبي، أثارت األعمال العدائية للجزائر، 

في سياق الحرب بأوروبا »قلقا عميقا«.
»المجنون«  التسلح  بسباق  الخصوص،  على  ون��ددوا، 

للنظام الجزائري وب� »معاييره المزدوجة«.
بوريل  جوزيب  إلى  األسبوع  هذا  وجهت  رسالة  وفي 

وأورسوال فون دير الين، قال أعضاء البرلمان األوروبي إنهم 
»يشعرون بقلق عميق حيال التقارير األخيرة عن العالقات 
المتنامية باستمرار بين روسيا والجزائر، وهو ما يتجسد 

من خالل دعم سياسي، لوجستي ومالي«.
وبعد استنكارهم الصطفاف الجزائر إلى جانب روسيا، 
أشار النواب األوروبيون إلى أن »الجزائر من بين أكبر أربعة 
مشترين لألسلحة الروسية في العالم، حيث بلغت ذروتها 
بصفقة أسلحة تجاوزت 7 مليارات يورو في العام 2021«.

المسار،  لهذا  اتباعها  خالل  من  الجزائر،  أن  واعتبروا 
الشراكة،  التفاقية  أساسية  ركيزة  أخرى  مرة  تنتهك  فإنها 
داعين المؤسسات األوروبية إلى التحرك »بسرعة وحزم«.

وجاء ضمن الرسالة، أنه من الضروري لالتحاد األوروبي 
أبرم  أن من  التأكد من  الالزمة قصد  البحث في اإلجراءات 
اتفاقيات شراكة ال يحاولون تمويل الحرب،  معهم االتحاد 
داعين المسؤولين األوروبيين إلى »حث الجزائر على التوقيع 
والمصادقة على المعاهدة األممية الخاصة بتجارة األسلحة، 
التي تنظم التجارة الدولية في األسلحة التقليدية، وتحدد 

أعلى المعايير الدولية في هذا المجال«.
وبحسب أعضاء البرلمان األوروبي، يتعين على االتحاد 
األوروبي بعث رسالة واضحة إلى الجزائر وعدم التسامح 

مع مثل هذه التصرفات.

مخاوف جدية في �لبرلمان �الأوروبي �إز�ء �نتهاكات �لجز�ئر �لمتتالية التفاقية �ل�سر�كة مع �التحاد �الأوروبي

�سركات �لنفط بالمغرب: �لزيادة بالدر�هم 
و�لتخفي�س بال�سنتيمات

عماد عادل
بعدما انتظر المغاربة طويال تخفيضا معقوال 
في أسعار المحروقات بالسوق الداخلية، السيما 
بعد هبوط أسعار النفط في السوق الدولي إلى 
المحروقات  لوبي  جواب  جاء  دوالرا،   80 عتبة 
مخيبا لآلمال، حيث شهدت أسعار الغازوال نهاية 
األسبوع المنصرم، تراجعا طفيفا لم يتجاوز 23 
16.14 درهًما،  سنتيما، وأصبح سعر اللتر منه 
بدل 16.37 في حين ظل سعر البنزين دون تغيير. 
وبذلك أصبحت موجات الزيادة في سعر المحروقات 
بين  تقطعها  في حين  بالدراهم،  تطبق  بالمغرب 
تتعدى  ال  كاذبة«  تخفيضات   « واألخرى  الفينة 

بضعة سنتيمات.
ارتفاعا  الغازوال  سعر  شهد  أسبوعين  فقبل 
ملحوظا في مختلف محطات الوقود، وذلك للمرة 
الثانية على التوالي في أقل من أسبوعين. وأوصلت 
الزيادة األخيرة )85 سنتيما( سعر الغازوال إلى 
سنتيما   1.60 ب  سابقة  زيادة  16,60، علما أن 
كانت قد طبقت يوم 17 من أكتوبر 2022، ما يعني 
أن سعر الغازوال قفز في ظرف قياسي ب 2.45 
درهم، وهي أعلى وتيرة ارتفاع تشهدها هذه المادة 

الحيوية منذ بداية العام.
وعلى الرغم من التراجع الملحوظ ألسعار النفط 
في السوق الدولي، وهبوطها عن المستوى الذي 
كانت عليه قبل اندالع الحرب الروسية األوكرانية، 
فإن أسعار الوقود بالمغرب مازالت تنهك القدرة 
الشرائية للمواطنين، حيث تأبى شركات توزيع 
المحروقات التي تحتكر السوق الوطني منذ 2016، 
خفض أسعارها تحت عتبة 15 درهما للتر الواحد 
من الغازوال و14 درهما للبنزين. وقد أجج هذا 
في  عارمة  غضب  موجة  الطبيعي  غير  الوضع 
صفوف المواطنين الذين اكتوت جيوبهم بلهيب 

األسعار.
وفي حين تتشبث شركات المحروقات في المغرب 
تشهد  قياسية،  أرقاما  حطمت  التي  بأسعارها 
األسواق الدولية منذ عدة أسابيع تراجعا متواترا 
حيث واصلت أسعار النفط أمس األحد 20 نونبر 
بعد  العالمي،  المستوى  2022، انخفاضها على 

أن أغلق النفط األسبوعين الماضيين بانخفاض، 
النفط األمريكي،  وذلك في ظل انخفاض مخزون 

بنحو 5.4 مليون برميل.
وانخفض خام برنت األمريكي للعقود الفورية، 
بقيمة 2.16 دوالر للبرميل، ليسجل نحو 87.62 
 .2.41% بنسبة  وب��ت��راج��ع  للبرميل،  دوالر 
تكساس  لخام غرب  اآلجلة  انخفضت العقود 
للبرميل،  دوالر   1.56 بقيمة  األمريكي،  الوسيط 
وبتراجع  للبرميل،  دوالر   80.08 نحو  ليسجل 

بنسبة 1.91%.
في المقابل فإن منحنيات أسعار المحروقات في 
المغرب ال تعرف منذ عدة أشهر إال منحنى واحدا 
الغازوال  انتقل سعر  اتجاه تصاعدي، حيث  في 
منذ نهاية العام الماضي من 10 دراهم إلى 16.50 
درهما حاليا فيما قفز سعر البنزين من 11 درهما 
الرغم  وعلى  الحالي.  الوقت  في  درهما   14 إلى 
من انخفاض سعر النفط على المستوى العالمي، 
المحروقات  أسعار  أن  إال  كثيرة،  مناسبات  في 
مازالت مشتعلة في المغرب، وهو ما يجعل الرأي 
العام يتساءل حول األسباب التي تجعل األسعار 
في محطات الوقود بالمغرب ال تتأثر بمنحنيات 
األسعار الدولية بشكل مباشر. ويذكر أن األسعار 
المعتمدة في محطات الوقود بالمغرب ال تعكس 
بالضرورة تقلبات األسعار في األسواق الدولية، 
نظرا لمجموعة من العوامل أولها أن هناك فرقا 
كبيرا بين سعر النفط الخام في السوق الدولي 
في  تكون  والتي  المكررة  النفطية  المواد  وسعر 
الغالب أغلى من سعر الخام، ذلك ألن أسعار التكرير 
ارتفعت كثيرا خالل الشهور األخيرة حيث انتقلت 
من 4 دوالرات للبرميل إلى ما يزيد عن 25 دوالرا 
للبرميل، وقد استفحلت هذه الزيادة بفعل الحرب 
الدائرة رحاها في أوكرانيا وما خلفته من ارتفاع 
الطلب على تخزين المواد النفطية المكررة، والتي 

أصبحت تخضع للمضاربة.
ألسعار  المتوالية  ال��زي��ادات  أنهكت  وبينما 
تواصل  للمغاربة،  الشرائية  القدرة  المحروقات 
الحكومة جني مبالغ ضخمة تدخل الخزينة على 
ثمن  نصف  تشكل  تكاد  ورس��وم  ضرائب  شكل 
اللذين حطمت أسعارهما كل  الغازوال والبنزين 

التوقعات.

نقاط قوة ذكرى �ال�ستقالل �لوطني
تابع ص 1

 يبدو لي أن ما هو مطلوب، فعال، هو وضع اليد 
على نقاط قوة تلك الذكرى، وهي كثيرة بالمعنى 
التاريخي والسياسي، غير أن أهمها على اإلطالق:

   أوال، الوحدة بين الملكية والحركة الوطنية 
والشعب، وهي العامل الجوهري الذي كلما توفر، 
في مسعى من المساعي، كلما كان القاعدة الصلبة 
لمقاومة مناورات ومؤامرات الخصوم واألعداء. وقد 
كان لتوفره الدور األساسي في مختلف المراحل 
أجل  من  المغربي  الشعب  نضال  عرفها  التي 
الترابية وحمايتها  االستقالل واستكمال وحدته 
مختلف  في  والتوسع  الهيمنة  قوى  أطماع  من 
أقاليمنا  في  االنفصال  نزعة  وآخرها  تعبيراتها 
الجنوبية التي تغذيها تلك القوى بكل الوسائل. 

  ثانيا، التحرك على أرضية توافقية واضحة 
المعالم واألهداف والوسائل خاصة خالل المراحل 
المحورية من عملنا الوطني والديمقراطي، حيث 
تشكل هذه األرضية خلفية ممارسة مختلف القوى 
عن  النظر  بغض  الوطنية،  الساحة  على  الفاعلة 
الخالفات الممكنة بين تلك القوى، على مستوى 
الخاص  السياسي  تقديرها  أو  النظري  فكرها 
لمصالحها الفئوية والحزبية. وهو ما يتم ترجمته 
على مستوى التصور السياسي بضرورة مراعاة 
المصالح العليا للبالد، على اعتبار أن تحقيق تلك 
المصالح هو الضمانة الحقيقية لتحقيق المصالح 

الخاصة لكل تلك القوى وليس العكس.
   ثالًثا، تجزئة المشاكل وترتيب التناقضات 
للتمييز فيها بين ما هو ثانوي وما هو أساسي. 
وهذا مبدأ حيوي في كل تصور عصري للممارسة 
السياسية، ألن الخلط عندما يسود خريطة المشاكل 
والتناقضات يؤدي، حتما، إلى ارتباك في الممارسة 
يمنع تحقيق أي هدف حقيقي مهما كان بسيًطا. 
وهذا ما تمت معاينته في مختلف مراحل الحياة 
السياسية والوطنية حيث ساعد وضوح الرؤية 
ربح  على  وتناقضاتها  المرحلة  مشكالت  إل��ى 
رهاناتها، انطالقا من تركيز الجهود على معالجة 
قلب  إلى  االن��زالق  وعدم  الرئيسية   التناقضات 
األولويات. وإذا كانت معركة االستقالل قد قدمت 
نموذًجا لهذا الوضوح، من خالل إعطاء األولوية 
لحسم التناقض الرئيسي مع المستعمر، فإن معركة 
الوحدة الترابية في قضية الصحراء المغربية كانت 
قوى  أن  الوضوح، خاصة  لذلك  مبدعا  استئنافا 
التوسع والهيمنة اإلقليمية كانت قد تدخلت من 
أجل تعتيم الرؤية وتحويل األنظار عن طبيعة قضية 
من  المغربي  للشعب  والترابية  الوطنية  الوحدة 
خالل التلويح بأطروحة االنفصال التي ليست غير 
أطروحة المستعمر اإلسباني إلنشاء كيان قزمي في 
المنطقة على حساب الشعب المغربي ونضاالته 
لم تتوقف يوما وبأشكال مختلفة من أجل  التي 

استعادة استقالله ووحدته الترابية والوطنية.
الواقع  معطيات  مجمل  استحضار  رابًعا،     

على  ال��م��م��ارس��ة  فيه  ت��ج��ري  ال���ذي  الملموس 
المستويات المحلية واإلقليمية والدولية. 

وليس هناك من شك أن هذا االستحضار هو الذي 
المغربية  الوطنية  الحركة  مكونات  مكن مختلف 
من توجيه بوصلة النضال الوطني نحو تحقيق 
الماضي،  القرن  أربعينيات  االستقالل منذ مطلع 
حيث تمت االستفادة من التغيرات المرافقة للحرب 
العالمية الثانية وبداية مراحل التحرر الوطني من 
ربقة االستعمار المباشر في مختلف قارات العالم. 
رفع  توقيت  في  كذلك  التصور  هذا  تحكم  وقد 
الوحدة  الوطني من أجل استكمال  العمل  وتيرة 
الترابية، حيث تم اعتبار مرحلة نهاية حكم فرانكو 
في إسبانيا، المرحلة المالئمة لرفع وتيرة نضالنا 
الستعادة  الخضراء  المسيرة  وتنظيم  الوطني، 
الرأي االستشاري  األقاليم الجنوبية بعد صدور 
لمحكمة الهاي حول طبيعة العالقات، التي كانت 
تربط بين تلك األقاليم وبين سالطين المغرب، قبل 

وإبان احتالل إسبانيا لتلك المناطق.
وليس يغير من هذا الواقع استمرار افتعال نزاع 
قيادات  قبل  من  الجنوبية  أقاليمنا  إقليمي حول 
وغذتها  االنفصال  أطروحة  تبنت  التي  الجزائر، 
بكل الوسائل في مختلف المراحل، ذلك أن تطورات 
هذا الملف، على المستوى اإلقليمي والدولي، قد 
أكدت، بما ال يدع مجاال للشك، أن مآل االنفصال 
مجلس  تبني  بعد  النهائي، خاصة  االندحار  هو 
المتفاوض  السياسي  الحل  لفكرة  الدولي  األمن 
في  الذاتي  الحكم  لمبادرة  المغرب  وتقديم  عليه 
إطار السيادة الوطنية، وتنامي عدد الدول واألنظمة 
التي طلقت أطروحة االنفصال لفائدة مبادرة الحكم 
الذاتي أو للتأكيد الصريح والواضح على وحدة 

التراب الوطني المغربي.
   خامسا، طول النفس النضالي وقوة اإلرادة 
ورفع  المواقف  تقلبات  مواجهة  في  السياسية 

التحديات. 
وبطبيعة الحال، فإن طول نفس هذا النضال، 
العوامل  مختلف  إل��ى  فيه  الفضل  يعود  ال��ذي 
السابقة، هو الذي أمن قدرة المغرب على تكييف 
سياساته في مواجهة االستعمار المزدوج، الذي 
خضعت له أراضيه في الشمال والجنوب عالوة 
على الوضع الدولي لطنجة والوصول إلى إعالن 
السياسي على مراحل، بفعل تعقيدات  استقالله 
من  أيضا  البالد  مكن  الذي  وهو  المواجهة.  تلك 
مواجهة شروط توقيع اتفاقية مدريد بين إسبانيا 
والمغرب وموريتانيا في خضم المسيرة الخضراء، 
من جهة، ومواجهة تطورات الموقف في موريتانيا 
بشكل حاسم باسترجاع إقليم وادي الذهب بعد 

ذلك من جهة أخرى.
ويبدو أن اعتماد تلك الدروس في معارك بناء 
مجتمع الحداثة والديمقراطية ودولة الحق والعدالة 
أهداف  بتحقيق  الكفيل  السبيل  هو  االجتماعية 
المرحلة الراهنة بما يخدم مصالح مغرب المستقبل 

الديمقراطي المتقدم .

فضاءات الذاكرة ستحتضن أنشطتها

المغرب  كاتبات  لرابطة  التنفيذي  المكتب   عقد 
اجتماعا، يوم الخميس 17 نونبر 2022 بالمعهد العالي 
لمهن السمعي البصري والسينما؛ وقد تم افتتاح الجلسة 
بكلمة ترحيبية لرئيسة الرابطة بديعة الراضي لكافة 
أعضاء المكتب، تناولت من خاللها التنويه بالجهود 
المبذولة من طرف كافة الفئات المنخرطة في هذا العمل 
الجمعوي، الذي يسعى للنهوض بالبالد ثقافيا واإلسهام 
فيها تنمويا، كما حرصت الراضي، في إطار االحتفال 
االنخراط  على  التأكيد  المجيد، على  االستقالل  بعيد 
الذكرى  هذه  تخليد  في  المغرب  كاتبات  لرابطة  التام 
واالحتفال بها بطريقتها الخاصة عبر إقدامها على عقد 
اتفاقية شراكة وتعاون مع المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير يتم بموجبها تنظيم 

أنشطة ولقاءات وندوات بفضاءات الذاكرة والتاريخ الموزعة 
على جميع الصعيد الوطني، انسجاما مع توجهات المكتب 
الداعمة لالنفتاح على مختلف المؤسسات في إطار الشراكات 

التي تعقدها .
اللقاء ناقش، حسب بالغ للرابطة، أيضا، كافة نقط جدول 
األعمال المسطرة والتي تهم: هيكلة المكتب وهيكلة الجهات، 
واألقاليم، والفروع، ثم مناقشة اإلجراءات والتدابير المتخذة 

بالنسبة لعقد مؤتمر الكاتبات اإلفريقيات.

وقد تم تدارس هذه النقط بتفصيل ليتم االتفاق والخروج 
بقرارات تهم تنظيم السير العام للرابطة وفق منهج مؤسساتي 
يخول لها المساهمة بشكل فعال في التنمية المستدامة للبالد.

 وفي هذا اإلطار تم التأكيد على الدور الفعال والتنظيمي 
لمجالس الجهات في ضخ روح الحيوية والنشاط في جميع 
الجهة  تعزيز  عن  اإلعالن  تم  وقد  وخارجها.  المملكة  ربوع 
فيروز  الكاتبة  اختيرت  وق��د  كندا وإفريقيا،  13 بجهات 
فوزي وهي مغربية كندية الجنسية كرئيسة عن جهة كندا، 

amsatou Ndiaye، وهي مغربية  والصحفية والكاتبة 
يتم  فيما  إفريقيا،  جهة  عن  سنيغالية الجنسية كرئيسة 
الترتيب لمناطق أخرى من العالم انسجاما مع توجهات 

بالدنا...
من  مصاحبة  عمل  فرق  إنشاء  المكتب  ت��دارس  كما 
لمتابعة  الجهويات  الرئيسات  مع  للتنسيق  المكتب 
رئيسة  الفرق من  تتكون هذه  التنظيمي؛  وتسيير العمل 
الرابطة والكاتبة العامة ورئيسة المجلس اإلداري إضافة 
إلى عضو من المكتب التنفيذي، ومن شأن ذلك أن ينظم 

العمل التنسيقي بما يخوله القانون.
 وأشار البالغ إلى أن المكتب التنفيذي هو السلطة العليا 
التي يتم الرجوع إليها، وهو الوحيد الذي له الصالحية 
في اتخاذ القرارات ومنح التعيينات، بعد أن تم حل مجلس 
الحكيمات بالجمع العام االستثنائي، الذي عقد بالجديدة، وأدمج 
لالنخراط  داعيا الحكيمات  التنفيذي،  والمكتب  الجهات  في 
في الهياكل الجهوية واإلقليمية من أجل النهوض بالرابطة .

أما بخصوص سير أشغال التحضيرات واإلجراءات المتعلقة 
التداول في  الكاتبات اإلفريقيات فقد تم  بعقد مؤتمر رابطة 
بعض األمور التنظيمية، والتي تهم الهيكلة والتسيير، السيما 
وبوادر الخير تلوح في األفق مبّشرة بآفاق زاهرة مع وصول 

عدد الدول اإلفريقية المشاركة إلى 40 دولة .
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مكتب الرباط: 
عبد الحق الريحاني

في مبادرة استباقية تروم التعبئة الشاملة للحركة 
بالمراجعة  المطالبة  أجل  من  المغربية  النسائية 
الشاملة لمدونة األسرة، التي مر على تطبيقها أزيد 
من 18 سنة، دعت منظمة النساء االتحاديات ممثالت 
الحركة النسائية إلى مائدة مستديرة، للتداول في هذا 
الموضوع الهام الذي يأتي في سياق تنامي المطالبة 
بتعديل ومراجعة مدونة األسرة، يوم السبت الماضي 

بالمقر المركزي بالرباط.
حضر هذا اللقاء باإلضافة إلى فعاليات نسائية 
العمل  اتحاد  المدني،  المجتمع  وممثالت  وحقوقية 
الجامعية  لألستاذة  المغربي  المركز  النسائي،  
والتنمية، فيدرالية  ال��ن��وع  قضايا  ف��ي  للبحث 
مبادرات  النساء   لحقوق  الديموقراطية  الرابطة 
كما  الضحايا،   لحقوق  المغربية  للنساء، الجمعية 
االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  لشكر،  إدريس  حضره 
االشتراكي للقوات الشعبية وبعض أعضاء المكتب 
السياسي، ثم نائبات ومستشارو الفريقين االشتراكيين  

بمجلسي النواب والمستشارين. 
وبهذه المناسبة ألقى الكاتب األول كلمة أكد فيها أن 
الشروط والظروف جد مواتية إلقرار المساواة الكاملة 
للمرأة المغربية، من خالل مدونة لألسرة تستجيب 
والفكرية  المجتمعية  وللتحوالت  المجتمع  لنبض 
حول  العمومي  النقاش  أن  خاصة  واالقتصادية، 
الخطاب  سياق  في  يأتي  المدونة  مراجعة  ضرورة 
الملكي السامي الذي تضمن دعوة صريحة لتعديل 
المدونة، وتصاعد الترافع والمطالبة بمراجعة المدونة 
هذا  مذكرا في  المغربي،  المجتمع  مكونات  قبل  من 
اإلطار أن البالد تتوفر على إمارة المؤمنين الساهرة 

على الشأن الديني للمغاربة كافة.
وشدد الكاتب األول على أن ال تنمية شاملة داخل 
المجتمع المغربي بدون نصف المجتمع، في إشارة 
االتحاد  يعتبرها  التي  المغربية،  للمرأة  واضحة 
الديمقراطي  الصراع  في  مركزية  قضية  االشتراكي 
الحداثي، انطالقا من مرجعيته الفكرية واالشتراكية 
والكرامة  وال��ح��ري��ة  ال��م��س��اواة  بقيم  تؤمن  التي 
واإلنصاف، داعيا في نفس الوقت الحركة النسائية 
بالمغرب في هذا الظرف بالذات إلى رفع سقف مطالبها 
الحداثية والتقدمية في عدد من القضايا األساسية 

التي تهم قضية المرأة المغربية.
االتحاد  ح��زب  موقف  عن  األول  الكاتب  وعبر 
المدونة  بخصوص  الشعبية،  للقوات  االشتراكي 
الحالية، بعد أزيد من ثماني عشرة سنة من التطبيق، 
كاشفا أن االتحاد االشتراكي مع مبدأ المراجعة الشاملة 
لمدونة األسرة، وسيناضل على مستوى كل الواجهات 

من أجل تحقيق هذا الهدف األسمى والنبيل.
وبالموازاة مع ذلك، طالب الكاتب األول الحكومة 
في  تتغول  بأن  مريحة،  أغلبية  لها  التي  الحالية 
السياسي  القوى  ميزان  وتستغل  ال��م��رأة  قضية 
الذي في صالحها من أجل إقرار المساواة والعدالة 
االجتماعية واإلنصاف لفائدة نصف المجتمع، معتبرا 
في نفس الوقت أن نجاح ورش الحماية االجتماعية 
رهين بتحسين الظروف االجتماعية وإقرار الحقوق 
للمرأة  والثقافية والسياسية  واالقتصادية  المدنية 

المغربية.
وفي ذات السياق، سجل لشكر، أن المغرب عرف 
متقدم  دستور جد  إق��رار  بعد  عجاف  سنوات  عشر 
ويتعلق األمر بدستور 2011 ، والذي أتى بعدد من 
لكن تنزيلها  مقتضياته،  في  السياسية  المكتسبات 
والتسويف  المماطلة  من  نوعا  يلقى  كان  وتفعيلها 
بسبب صراع سياسي مابين قوى المحافظة والتقليد 

إلى  النظر  الفتا  والحداثة،  التقدم  وقوى  جهة  من 
سنة  اقرارها  إبان  اعتبرت  التي  األسرة  مدونة  أن 
المرأة  لفائدة  واجتماعيا  سياسيا  2004، مكسبا 
بصفة  المغربي  خاصة والمجتمع  بصفة  المغربية 
عامة، اعترتها مشاكل كبيرة في التنفيذ، خاصة مع 

التأويل القضائي لمقتضياتها.
واستغرب الكاتب األول استمرار الحديث واجتراره، 
في ظل التطورات التكنولوجية وعمليات التواصل  
االجتماعي، والتحوالت المجتمعية المتسارعة، والتقدم 
العلمي، عن عدد من القضايا المتعلقة بمدونة األسرة 
من قبيل تزويج القاصرات، ومشاكل النفقة والوالية 

الشرعية، وتقسيم الممتلكات، والحضانة...
الخصوص،  بهذا  يدعو،  أن  الفرصة  تفته  ولم 
النصي  التدقيق  إل��ى  االتحاديات  النساء  منظمة 
والتطبيقي في كل مقتضيات المدونة باإلضافة إلى 
تقييم التجربة الميدانية في مجال التنفيذ والتطبيق 
ورصد كل اختالالت هذه األخيرة ونقائصها، من أجل 
بلورة مقترحات المراجعة الشاملة للمدونة في مذكرة 

المنظمة التي ستعلن عنها للرأي العام الوطني.
الوطنية  الكاتبة  من جهتها أشارت حنان رحاب، 
المائدة  هذه  أن  إلى  االتحاديات،  النساء  لمنظمة 
المستديرة حول »الحركة النسائية ومطالب المراجعة 
الشاملة لمدونة األسرة«، تأتي في إطار سيرورة من 
النساء  منظمة  تنظمها  التي  والفعاليات  األنشطة 
الترافع  بغية  ومحليا،  وجهويا  مركزيا  االتحاديات 
اإليجابي حول قضية تغيير مدونة األسرة في اتجاه 
التفاعل مع مطالب النساء باإلنصاف والمساواة الكاملة.

 وسجلت رحاب أن اختيار مائدة مستديرة حول  
موضوع: »الحركة النسائية ومطالب المراجعة الشاملة 
، لها طابع خاص، وتعتبر بالنسبة  لمدونة األسرة« 
للمنظمة منطلقا لفتح نقاش بيني داخل الحركة النسائية 
الديموقراطية بروافدها الحزبية والمدنية، نقاش يهدف 

إلى استعادة فعل التشبيك والتنسيق الميدانيين بين 
كافة التعبيرات النسائية، بما يخدم القضايا العادلة 
الديموقراطية  قضايا  عن  تنفصل  ال  والتي  للنساء، 

والتحديث والعدالة االجتماعية.
أن  على  المناسبة،  بنفس  رح���اب،  وذك���رت      
إرثا معتبرا  المغربية تجر وراءها  النسائية  الحركة 
من التجارب التي عرفت أشكاال متقدمة من التشبيك 
المنتج، مستحضرة في هذا اإلطار، على سبيل المثال 
ال الحصر، المعارك التي واكبت المطالبة بتغيير مدونة 
األحوال الشخصية، أو تلك التي رافقت الدفاع عن الخطة 

الوطنية إلدماج المرأة في التنمية.
  وشددت على أن الحركة النسائية عرفت تراكمات 
وتحوالت في مسيرتها، وظهرت تعبيرات وصيغ جديدة 
والرقمية  االجتماعية  المتغيرات  مع  تتساوق  للفعل 
والسياسية، وهو أمر إيجابي ال شك سيغني التراكم 
المنجز، غير أن كل الديناميات النسائية في السنوات 
األخيرة افتقدت إلى التنسيق الميداني، مما أثر على 
تجويد  مستوى  على  خصوصا  المحققة،  النتائج 
تراجعات  نشهد  بتنا  إننا  بل  القانونية،  النصوص 
سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى الحضور 
النسائي داخل المؤسسات، أو على مستوى التمكين 
للخطابات  للنساء، مع عودة  السياسي واالقتصادي 

المحافظة، تقول رحاب.
خالل  من  حيا  مثاال  الوطنية  الكاتبة   وساقت 
الدائر  النقاش  أن  في  المتمثل  النضالية،  الممارسة 
األوس��اط  داخ��ل  يحضر  األس��رة  مدونة  تعديل  حول 
الحداثية  المنتديات  أكثر مما يدور داخل  المحافظة 
والديموقراطية. مؤكدة في هذا الصدد ، أنه لم يعد من 
المسموح به أن تزداد الهوة بين التعبيرات النسائية 
المدنية وتلك الحزبية، وأنه قد آن األوان الستعادة تلك 

الروح التوافقية التكاملية.
 وأكدت المتحدثة على أهمية الترافع المجتمعي، 

الذي يظل قاصرا إذا لم تتم ترجمته على المستوى 
التشريعي، ومن هنا ضرورة البحث عن حلفاء داخل 
المؤسسات الوطنية والمؤسسات المنتخبة، للتأثير 
في القنوات التي تنتج القوانين وتصنع السياسات 

العمومية.
من جانبها، أوضحت عائشة لخماس الوجه البارز 
العمل  اتحاد  المغربية وممثلة  النسائية  الحركة  في 
النسائي، أن مدونة األسرة الحالية جاءت بعد معارك 
عنها  نتج  متناقضين،  طرفين  بين  ومدنية  سياسية 
على  سياسيا  توافقا  لألسرة يعكس  قانون  مشروع 
نفس  في  مطالبة  المغربية،  المرأة  وضعية  حساب 
الوقت بالمراجعة الشاملة ورفع القدسية عن عدد من 
المقتضيات القانونية والمواد؛ كما دعت إلعادة النظر 

في اللغة التي صيغت بها المدونة.
وسجلت الناشطة النسائية على أن مدونة األسرة في 
سنة 2004 ، شكلت تطورا كبيرا وتقدما ملموسا خاصة 
أن هذا القانون يعرض ألول مرة أمام البرلمان، لكنها منذ 
البداية حملت إشكاالت من الناحية السياسية بسبب 
التوافقات السياسية، مع العلم أنها حملت مكتسبات 
معنوية ولم تنعكس على وضعية المرأة في المجتمع.

وأكدت  لخماس أن انقالبا وقع بخصوص مدونة 
األسرة في التطبيق وتعطلت مساطرها، التي جاءت 
بعد نضاالت كبيرة ومعارك سياسية خاضتها القوى 
الحركة  جانب  إلى  بالبالد  والديمقراطية  الوطنية 
النسائية المغربية ضد تيار قوى المحافظة والتقليد، 
مذكرة في هذا الصدد بالخطة الوطنية من أجل إدماج 
المرأة التي جاءت مع حكومة التناوب التوافقي، التي 
قادها الراحل عبدالرحمان اليوسفي، والتحكيم الملكي 
الذي حسم في األمر وتم رفع القدسية عن تعديل مدونة 

األحوال الشخصية.
وسردت لخماس عددا من االختالالت التي تعتري 
مدونة األسرة، منها مسطرة التعدد، وتزويج القاصرات 

الفصل 20، والنفقة التي أصبحت أغلب قضاياها تعرف 
صعوبات في التطبيق والتبليغ، وتقسيم الممتلكات، 
باإلضافة لقضية اإلرث التي يجب أن تسودها المساواة 
ومراعاة الظروف وصاحب المال والحق باعتبار أن 

هذا مجال المال وليس العبادات.
وتقدمت فاطمة الزهرة الشاوي عن الجمعية المغربية 
لمناهضة العنف ضد النساء، بمداخلة أكدت فيها على 
إيجابية المدونة الحالية التي كانت في سنة 2004، لكن 
التنفيذ والتطبيق ألزيد من ثماني عشرة سنة، أفرزا 
مراجعتها  المطلوب  والنقائص  االختالالت  من  عددا 
لفائدة  القانونية  النصوص  تجويد  بهدف  وتعديلها 

وضعية المرأة المغربية.
الجهات  كل  تكتل  ضرورة  على  الشاوى  وشددت 
المعنية بتغيير المدونة، معبرة في هذا الصدد عن أمل 
قوى  المجتمع المدني في األحزاب الحداثية من أجل 
إقرار مدونة حداثية ومدنية باعتبار أن المجتمع المدني 
سياسيا  ويسانده  بجانبه  يرافع  من  إلى  حاجة  في 

وعلى   مستوى التشريع القانوني.
الحماية  ورش  أن  إل��ى  كذلك  الشاوي  وأش��ارت 
مع المدونة،  يتالءم  أن  الضروري  من  االجتماعية 
االجتماعية  الحماية  نجاح   اليمكن  أنه  على  مبرزة 
الوقت  نفس  في  األس��رة، مسجلة  مدونة  تغيير  دون 
أن المرأة المغربية تعاني إجحافا في حقها في اإلرث. 

رابطة  وممثلة فدرالية  المحامية  بطل،  سعاد  أما 
النساء الديمقراطيات، فقد قدمت مقترحات الفيدرالية 
بخصوص مراجعة المدونة، في ورقة مكتوبة، تضمنت 
التشخيص مع رصد االختالالت والنقائص التي جاءت 
في المدونة، ثم تعديالت تهم عددا من المواد، التي تعرف 
مشاكل كبيرة في التطبيق والتنفيذ، وتطرح إشكاالت 

المساواة واإلنصاف للمرأة المغربية.
اإلجراءات  بطل، أن  النسائية  الناشطة  واعتبرت 
تضر  أن  شأنها  من  بالمحامين،  المتعلقة  الضريبية 

العدالة  إلى  الولوج  التقاضي والحق في  بالحق في 
بالنسبة للنساء، باعتبار أن لهن داخل المجتمع المغربي 

أوضاعا اجتماعية واقتصادية.
من جهتها دعت بشرى عبدو، ممثلة جمعية التحدي 
المائدة  هذه  في  المشاركة  والمواطنة  والمساواة 
األس��رة  قانون  يكون  أن  ض��رورة  المستديرة، إلى 
منسجما في مواده ومنبنيا على لغة قانونية تختفي 
فيها الصور النمطية التي تمس باإلنسان، مبرزة على 
ومراجعتها  األسرة  مدونة  تغيير  الضروري  من  أنه 
الحديث  العصر  مع  تتماشى  حتى  شاملة  مراجعة 

ومتطلبات الحياة.
واعتبرت الفاعلة الجمعوية، أن عددا من القضايا 
االجتماعية المطروحة للتغيير، كتزويج القاصرات مثال 
، أصبحت كل مؤسسات الدولة تتحدث عنها انطالقا 
من وزارة العدل والنيابة العامة، والمجلس االجتماعي  

واالقتصادي، والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
وفي مداخلتها استعرضت فريدة اللوماري، ممثلة 
مركز األستاذة الجامعية للنوع االجتماعي والتنمية، 
بهدف  األس��رة  مدونة  حول  المركز  بها  قام  دراس��ة 
باعتبار  والنقائص،  االختالالت  وإظهار  التشخيص  
أن المدونة هي شأن اجتماعي يهم الجميع، كما بينت 
هذه الدراسة بالتدقيق مواد المدونة وقدمت انتقادات 
بشأنها وحدودها وبعض التجاوزات التي تعتريها، مثل 
المادة  2  التي تتحدث عن الجنسية كمعيار دون أن 
تأخذ بعين االعتبار المعيار الديني. والمادة 3 تعتبر 
النيابة العامة، كطرف، لكن هل كطرف أصلي أو طرف 
المصطلحات،  يضبط  أن  يجب  وهنا المشرع  منظم، 
وكذا المواد 4،5، 6 المتعلقة بالخطبة، وأشكال فسخ 
الخطوبة وأحقية المطالبة بالتعويض، ثم مثال، المادة 
14 المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المغرب، حيث 
يشترط وجود شاهدين مسلمين، وإن لم تتوفر هذه 
اإلمكانية، إضافة إلى عدد من الفصول األخرى كالفصل 
16: ثبوت الزوجية، والمادة 36 والمواد 41 42 43 

المتعلقة بالتعدد.  
واعتبرت الناشطة الحقوقية والمحامية ورئيسة 
الجمعية  المغربية لحقوق الضحايا، عائشة كالع، 
المرأة  هي  األسرة  مدونة  في  الضعيفة  الحلقة  أن 
والطفل، داعية في نفس الوقت إلى رفع القدسية عن 
هذا القانون من أجل إقرار المساواة واإلنصاف لصالح 

المرأة المغربية.
األساسي  دوره  المدني  الفاعل  أن  كالع  وأك��دت 
الترافع والجهر بالحقوق والمطالب، والفاعل السياسي 
المدني  الفاعل  صوت  إيصال  إمكانية  له  الذي  هو 
في  والمطالب   الحقوق  هذه  وتضمين  والحقوقي، 

التشريعات والسياسات العمومية المستقبلية.
أن  على  بالمناسبة  الحقوقية  الفاعلة  وسجلت 
هناك تحوال ثقافيا وفكريا داخل المجتمع، وأن البالد 
تتطور، وأن هناك شبكات للتواصل االجتماعي، لكن 
في المقابل نجد  أن الفقيه اليزال يسكن داخل عقل 
المجتمع بصفة متزمتة ومتحجرة، والعقليات اليزال 
يسكنها الفكر المحافظ والمقاومة القوية لكل تغيير.
ض��رورة  كالع إلى  الحقوقية  الناشطة  ودع��ت 
مع   ومالءمتها  المدونة  لمواد  الشاملة  المراجعة 
الدستور كأسمى  قانون للبالد، فضال عن مالءمتها 
أيضا مع  االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب 

وفي مقدمتها اتفاقية سيداو.
للنساء  الوطنية  الكاتبة  رحاب،  حنان  وكشفت 
االتحاديات، في كلمة ختامية لهذه المادة المستديرة، 
الترافعية  مذكرتها  تستعد إلعالن  المنظمة  أن  على 
العام  للرأي  للمدونة،  الشاملة  بخصوص المراجعة 
المنظمة  التزام  ثم  األم��ر،  يهمه  من  ولكل  الوطني 
بتنظيم ندوة أخرى تتعلق بنفس الموضوع إلشراك 
عدد كبير من الجمعيات وممثلي الحركة النسائية في 

هذا النقاش العمومي.
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اإدري�س ل�ضكر، الكاتب الأول للحزب،  يطالب الحكومة بالتغول هذه المرة في ق�ضية 
المراأة لإقرار مدونة للأ�ضرة تنت�ضر للم�ضاواة والإن�ضاف  

حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة الن�ضاء التحاديات: الترافع المجتمعي يظل قا�ضرا اإذا لم تتم ترجمته على الم�ضتوى الت�ضريعي
عائ�ضة لخما�س: �ضرورة رفع القد�ضية عن مواد في المدونة وتعديلها بما يتما�ضى مع الم�ضاواة

فاطمة ال�ضاوي: ل نجاح لور�س الحماية الجتماعية دون مراجعة �ضاملة لمدونة الأ�ضرة
�ضعاد بطل: مدونة الأ�ضرة فيها اختللت ونقائ�س وتاأويل خاطئ في التنزيل والتنفيذ

ب�ضرى عبدو:  �ضرورة اأن تكون المدونة من�ضجمة في موادها ومبنية على لغة قانونية تختفي فيها ال�ضور النمطية
فريدة اللوماري: ت�ضتعر�س درا�ضة دقيقة لمدونة الأ�ضرة بروح نقدية
عائ�ضة كلع: �ضرورة ملءمة المدونة مع د�ضتور المملكة والتفاقيات الدولية

في مائدة مستديرة نظمتها منظمة النساء االتحاديات حول »الحركة النسائية ومطالب المراجعة الشاملة لمدونة األسرة«

الكلمات   المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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خاص

بوشعيب الحرفوي 

فاتحي،  الحميد  عبد  قدم  الصدد  هذا  وفي 
للشغل،  الديمقراطية  للفيدرالية  العام  الكاتب 
من  أشار  الوطني  املجلس  أعضاء  أمام  عرضا 
خالله إلى » أن بالدنا تأثرت كباقي دول العالم 
الحرب  وتداعيات  كورونا  جائحة  بمخلفات 
أنتج  سياسي  سياق  في  األوكرانية،  الروسية 
خريطة سياسية جديدة عمادها املال والسلطة، 
الرأسمال  لحماية  توجهها  تخفي  ال  وحكومة 
مع  متسق  غير  اجتماعي  خطاب  وتسويق 
القرارات السياسية واالقتصادية، التي اتخذتها 
هذه الحكومة منذ تنصيبها«، حيث أكد الكاتب 

العام للفيدرالية في هذا الجانب 
أن » املواطن املغربي، في ظل تفاقم األوضاع 
في  وحيدا  بقي  واالجتماعية،  االقتصادية 
الجزء  على  أتى  الذي  األسعار  لهيب  مواجهة 
القدرة الشرائية، ووسع من دائرة  األساس من 
الحكومة  اتخاذ  عدم  أمام  والهشاشة،  الفقر 
من  للحد  ملموسة  اجتماعية  إجراءات  ألي 
تداعيات الجائحة أو تداعيات الحرب الروسية 
املحروقات  األوكرانية، مما مكن شركات توزيع 
إلى  إشارة  في   ، خيالية«  أرباح  تحقيق  من 
»مقابل  املحروقات،  أسعار  في  املهول  االرتفاع 
الحوار  وإفراغ  والترقيات  األجور  تجميد 
االجتماعي من محتواه، من خالل التوقيع على 

سلم اجتماعي على بياض...«.
الوقت  في   « بأنه  النقابي  املسؤول  وأضاف 
الذي تكتوي الشغيلة املغربية بنار األسعار، ال 
التوقيع  تم  التي  األخيرة  للزيادات  نجد صدى 
بني  األخير  االجتماعي  الحوار  في  عليها 
تمثيلية  األكثر  النقابية  واملركزيات  الحكومة 
اعتبرها  بحيث  العاملة«،  الطبقة  أوساط  في 
الحد  في   5% زيادة  أن  إلى  هزيلة، مشيرا  جد 
األدنى لألجر ال تتعدى 15 درهما و%5 الثانية 
في شتنبر 2023 التزال رهينة بإخراج القانون 
التنظيمي لإلضراب وتعديل مدونة الشغل...« .

والجماعات  العمومية  للوظيفة  بالنسبة  أما 
الترابية واملؤسسات العمومية، فال حديث لدى 

الحكومة وشركائها عن تحريك لألجور، موضحا 
أن مشروع ميزانية 2023 ال  في نفس الوقت » 
28 ألف منصب شغل باملوازاة  نجد فيه سوى 
واملقاوالت  باملؤسسات  التشغيل  تراجع  مع 

العمومية«.
الحكومة  ترويج  عن  حديثه  معرض  وفي 
االجتماعية،  الدولة  وبناء  اإلصالحات  لخطاب 
الجانب على  فاتحي في هذا  الحميد  شدد عبد 
عمومية  سياسة  ألي  األساسية  القضايا  أن   «
تحسني  هي  االجتماعية  الدولة  بناء  تدعي 
وفي  الكبرى«،  االجتماعية  القطاعات  وتطوير 
مقدمتها قطاع التربية والتكوين الذي لم يعرف 
االستقرار منذ عقود، ومازالت االختالالت التي 
الهدر  حيث  من  سواء  اآلن،  لحد  قائمة  يعرفها 
استمرار  مع  التعلمات،  جودة  أو  املدرسي 
والتعامل  التعليمية  الشغيلة  مطالب  تهميش 
معها بمنطق حسابي مالي توازني على حساب 
وقائع  أكدته  ما  وهو  املغاربة«،  من  أجيال 
النظام  حول  والنقابات  الوزارة  بني  التفاوض 

األساسي لرجال ونساء التعليم. 
سياق  في  للفيدرالية  العام  الكاتب  وذكر 
يعانيه  بما  االجتماعية  القطاعات  عن  حديثه 
األطر  في  ملحوظ  نقص  من  الصحة  قطاع 
البنيات  وفي  وممرضني،  أطباء  من  الصحية 
االستشفائية التي مازالت قاصرة عن استيعاب 
واالستشفاء،  التطبيب  على  املتزايد  الطلب 
املراكز  تعميم  إلى  الرامي  املخطط  رغم  وذلك 
الجهات،  مختلف  على  الجامعية  االستشفائية 
مؤخرا  عرفت  الصحية  التغطية  أن  علما 
لكن  والحرفية...،  املهمشة  الفئات  إلى  التوسع 
الكافية  البشرية  املوارد  توفير  يوازيه  لم  ذلك 
الالزمة،  واللوجيستيكية  املادية  واإلمكانيات 

إلصالح املنظومة الصحية.
واعتبر عبد الحميد فاتحي، في هذا الصدد، 
عن  أسفر  الذي  الجديد  التنموي  النموذج  أن 

مشروع مجتمعي ملعالجة االختالالت الكبرى ال 
مستوى  على  ترجمته  املغربي  املواطن  يلمس 
السياسات العمومية، وأن اآلفاق التي بشر بها 
هذا النموذج مازالت بعيدة املنال. وأضاف بأن 
تفلح  لم  والحالية  السابقة  الحكومية  البرامج 
في إيجاد حلول عملية لواقع البطالة املزمن، إذ 

التزال بطالة الخريجني تشكل النسبة العالية.
إلى  عرضه  في  فاتحي  الحميد  عبد  وتطرق 
أعقد  من   « اعتبره  التقاعد، حيث  ملف إصالح 
مشيرا  بالغة«،  خطورة  تكتسي  التي  امللفات 
في هذا الجانب إلى »أنه مع مطلع سنة 2026 
ستعود وضعية الصندوق املغربي للتقاعد إلى 
تستعد  الحكومة  بدأت  وقد  والعجز،  االختالل 
بمنطق  الصندوق  لهذا  مقياسية  ملراجعة 
تقزيمي ملعاشات املغاربة، الشيء الذي يتطلب، 
الديمقراطية  للفيدرالية  العام  الكاتب  حسب 
للشغل، تجندا جماعيا لكل املكونات االجتماعية 
ملواجهة هذا املخطط الذي ستكون له تداعيات 
ملختلف  االجتماعي  الوضع  على  خطيرة 
موظفني ومستخدمني  من  االجتماعية  الشرائح 
ملنح  الجماعي  الصندوق  يعرف  كما  وأجراء. 
عبد  يضيف   - كبرى  تراجعات  التقاعد  رواتب 
أعاد  ملرسوم  الحكومة  بتمرير  فاتحي-  الحميد 
النظر في املراجعة السنوية للمعاشات وحرمان 
في  حقهم  من  املستخدمني  من  اآلالف  عشرات 

تقرير معاشاتهم.
التنظيمي  القانون  ملشروع  بالنسبة  أما 
ومنذ  النواب  مجلس  لدى  املودع  لإلضراب 
»يشكل خطرا حقيقيا  اعتبره  2016، فقد  سنة 
النقابية  الفكرة  وعلى  النقابية  الحريات  على 
برمتها«، وأكد في هذا الصدد على »أن تتحمل 
مس  أي  في  مسؤوليتها  املسؤولة  الجهات 
الحريات  التي هي جزء من  النقابية  بالحريات 
أجيال  أجلها  من  ناضلت وضحت  التي  العامة 

من الوطنيني واملناضلني التقدميني«.

على  النقابي  املسؤول  شدد  املقابل  وفي 
تنظيم  قصد  النقابات  قانون  إخراج  ضرورة 
املال  ومراقبة  وتأطيره  النقابي  الحقل  وعقلنة 
العمومي، في إشارة إلى الدعم املوجه للنقابات، 
الفيدرالية  بأن  الصدد  هذا  في  ذكر  حيث 
بإخراج  طالبت  وأن  سبق  للشغل  الديمقراطية 
هذا القانون سواء في إطار الحوار االجتماعي 

أو من داخل املؤسسة التشريعية.
بالقطاع  العمال  مناديب  انتخابات  وعن 
ظروف  في  تتم   « أنها  اعتبر  فقد  الخاص 
على  تعتمد  بحيث  مصداقية،  كل  من  تجردها 
املال  وعلى  السياسية  واالنتماءات  العالقات 
األجراء«،  ترهيب  على  األحيان  من  كثير  وفي 
مذكرا باستمرار املخطط الذي يستهدف إقصاء 

الفيدرالية الديمقراطية للشغل من التمثيلية.
الحميد  عبد  أشار  التنظيمي  املستوى  وعلى 
يكون  أن  ينبغي  القادم  املؤتمر  أن  إلى  فاتحي 
االعتبار  يعيد  فيدرالي  ملشروع  انطالقة 
لكسب  وطريقة  النقابي،  للعمل  واملصداقية 

التمثيلية في االستحقاقات القادمة.
الفيدرالي  الوطني  املجلس  أشغال  وتميزت 
املشار إليه، بمداخالت ونقاشات أعضاء املجلس 
الوضع  على  انصبت  حيث  الفيدرالي،  الوطني 
الشغيلة  منه  تعاني  الذي  الكارثي  االجتماعي 
الشرائح،  ومختلف  العاملة  والطبقة  املغربية 
والفقر، بسبب  الهشاشة  تئن تحت وطأة  التي 
املهول  االرتفاع  جراء  الشرائية،  القدرة  تدني 
وأسعار  األساسية  الغذائية  املواد  أسعار  في 
إجراءات  أي  اتخاذ  عدم  ظل  في  املحروقات، 
تأثيرات  من  للحد  الحكومة  طرف  من  ملموسة 

األزمة االقتصادية على حياة املواطنني.
كما انصب نقاش أعضاء املجلس على أهمية 
املحطة التنظيمية املتعلقة بعقد املؤتمر الوطني 
الخامس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إذ أكدت 
كل التدخالت على ضرورة جعلها محطة أساسية 

وهامة تجيب عن األسئلة التنظيمية والنضالية 
في  الفيدرالية  مناضلي  تحاصر  التي  الحارقة 
ووضع  بالضبابية  يتسم  نقابي  مشهد  ظل 
واالحتقان،  بالتوتر  مشوب  مقلق  اجتماعي 
مخرجات  تجيب  أن  على   ) )التدخالت  مشددة 
املؤتمر على ما تتطلبه املرحلة الراهنة من عمل 
آليات  ابتداع  على  قادر  ومسؤول  جاد  نقابي 
التطورات والتحوالت  اشتغال جديدة ومواكبة 
التي يشهدها واقع الشغل، وتشهدها متطلبات 
النضالية  املواقف  اتخاذ  وكذا  النقابي،  العمل 
لضرب  املتواصل  الهجوم  ملواجهة  الضرورية 

القدرة الشرائية للمواطنني. 
وكانت أشغال املجلس الوطني الفيدرالي قد 
عرفت تقديم ومناقشة أوراق ومشاريع مقررات 
املؤتمر املزمع تنظيمه خالل شهر دجنبر املقبل.
الوطني  املجلس  أشغال  هامش  وعلى 
حول  الجاري  الحوار  سياق  وفي  الفيدرالي، 
التربية  الجديد ملوظفي قطاع  النظام األساسي 
الوطنية، صرح الصادق الرغيوي، الكاتب العام 
بأن النقابة  للنقابة الوطنية للتعليم )ف د ش( 
يوم  التعليم،  وزير  مع  لقاء  لعقد  الدعوة  تلقت 
تطورات  ملناقشة   ،2022 نونبر   21 االثنني 
العرض حول املطالب العالقة والنقط الخالفية، 
القطاعي،  الحوار  ومراحل  بمجريات  مذكرا 
املرحلي  االتفاق  على  بالتوقيع  انطلق  الذي 
في 18 يناير 2022 مع رئيس الحكومة ووزير 
التربية الوطنية، وتم خالله عقد ما يزيد عن 30 
اجتماعا من أجل إخراج نظام أساسي منصف، 
فرض  الذين  لألساتذة  ومدمج  وموحد  محفز 

عليهم التعاقد.
وزير  مع  اللقاء  لعقد  الدعوة  هذه  وتأتي 
بعد  التعليم،  نقابة  عام  كاتب  حسب  التعليم، 
إصدار التنسيق النقابي الخماسي لبيان يطالب 
مهلة  وإعطاء  الخالفية  النقط  في  بالحسم  فيه 
أسبوع في هذا الشأن لتجاوز التعثر الذي ساد 
املرحلة األخيرة من الحوار االجتماعي القطاعي.

امل�صادقة على تاريخ انعقاد املوؤمتر الوطني اخلام�س 
عبد احلميد فاحتي: املواطن املغربي بقي وحيدا يف مواجهة لهيب الأ�صعار 

مقابل متكني �صركات توزيع املحروقات من حتقيق اأرباح خيالية

النموذج التنموي 
اجلديد، الذي أسفر عن 
مشروع مجتمعي ملعاجلة 
االختالالت الكبرى، ال 
يلمس املواطن املغربي 
ترجمته على مستوى 
السياسات العمومية، 
كما أن اآلفاق التي بشر 
بها هذا النموذج مازالت 
بعيدة املنال.

 ملف إصالح التقاعد 
من أعقد امللفات التي 
تكتسي خطورة بالغة، 
ومع مطلع سنة 2026 
ستعود وضعية الصندوق 
املغربي للتقاعد إلى 
االختالل والعجز، وقد 
بدأت احلكومة تستعد 
ملراجعة مقياسية 
لهذا الصندوق مبنطق 
تقزميي ملعاشات املغاربة.

صادق المجلس الوطني 
الفيدرالي المنعقد، يوم 
أمس السبت 19 نونبر 2022 
بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، 
على عقد المؤتمر الوطني 
الخامس للفدرالية 
الديمقراطية للشغل أيام 23، 
24 و 25 بمركز موالي رشيد 
ببوزنيقة. 
ويندرج انعقاد هذا 
المجلس في إطار استكمال 
التحضيرات للمحطة 
التنظيمية األساسية 
المتعلقة بالمؤتمر، وكذا 
مناقشة األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية الناتجة عن 
تداعيات الجائحة والحرب 
الروسية األوكرانية، 
ومدى تأثيرها على الحياة 
المعيشية للمواطنين

خالل المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل 
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االشتراكي

محمد بوهالل

للثقافة  صروح  معهد  من  طيبة  بمبادرة 
بفاس  للثقافة  الجهوية  واملديرية  واإلبداع  
واتحاد كتاب املغرب، تم تنظيم حفل تأبيني 
املهدي  الراحل  األديب  لروح  تكريما  ديني 
حاضي الحمياني باملديرية الجهوية للثقافة 
نونبر، حيث غصت   3 الخميس  يوم  بفاس  
األدباء  من  غفير  بجمهور  املحاضرات  قاعة 
الشأن  ومتتبعي  واإلعالميني  والشعراء 

الثقافي بفاس.
بتالوة  التأبينية  املناسبة   هذه  استهلت 
السماع  من  وحصة  الحكيم  الذكر  من  آيات 
الفقيد  روح  على  الفاتحة  وقراءة  واملديح 
حاضي  املهدي  القاص  الشاعر  الروائي 
املغرب  كتاب  اتحاد  فرع  رئيس  الحمياني 
امتازت بحركة   بفاس سابقا لسنوات عديدة 
الثقافية.فكلمة  املجاالت  مختلف  في  هامة 
الشاعرة نبيلة حماني رئيسة  معهد صروح 
أمينة  الشاعرة  كلمة  ثم  واإلبداع  للثقافة 
تلتها   ، املغرب  كتاب  اتحاد  باسم  املريني 
مجموعة من الشهادات  في طليعتها شهادة 
الزروالي  السالم  عبد  لإلعالمي  مؤثرة   
فيها  سلط   ، الرائدة  املبادرات   صاحب 
الراحل  الضوء على عدد من محطات  حياة 
وإنسانيته  وفعاليته األدبية،  وما تميزبه من 
حيث   ، وروائية  وقصصية  شعرية  كتابات 
انهمرت دموعه وهو يقف على تلك املحطات 
املرحوم، وأضاف  في حياة  الحافلة  األدبية 

قائال: »املهدي أديب من طراز خاص. هدوء 
في الطبع واملزاج ونظافة في اليد  والجيب 
واللسان والروح معا ،وقوة إيثار  وقوة في 
نسج العالقات اإلنسانية والثقافية برحابة 
االقتناع  إنسان  وكان   ، إدراك  وسعة  فكر  
ناسجا  تجده  وكنت  واأليديولوجي  الفكري 
النظيفة   روحه  ديدنه  والصالت،  للروابط  

وإيمانه العميق باإلبداع« .
لتتلوها مجموعة من الشهادات للسادة: 
واالديب  املوساوي  السالم  عبد  الشاعر 
الكاتب محمد بودويك  ومرثية الشاعر عبد 
كوزي  محمد  ذ  شهادة  ثم  الوزاني  الكريم 

باإلضافة  ابطاني،   الفتاح  عبد  فشهادة 
كثير   وادريس  التازي   الى شهادة  شكيب 

فمرثية الشاعرة نبيلة حماني.
حياة  على  الضوء  املتدخلون  وقد سلط   
رجل  كان  أنه  على  وأجمعوا  الراحل،  
التوافقات  داخل فرع اتحاد كتاب املغرب،  
الحركة   تنشيط  هو  األول  همه  كان  إذ 
الثقافية  بفاس العاصمة الروحية والعلمية 

للملكة .
الراحل  حق   في  شهادتي  وحول   
احترام  عالقة  به  تربطني  كانت  الذي 
إلى  الذاكرة  بي  عادت  فقد  متبادل،  وحب  

فرنسا  الى  بزيارة  قمت  حيث   1994 سنة 
الفرنسية  املدن  من  بعدد  إقامتي  وخالل 
الكبرى  والصغرى،  الحظت  أن الفرنسيني 
الوطنية  الصحف  اليقرؤن  والفرنسيات 
قراءتهم  بعد  إال  الفيغارو  او  كلوموند 
الى  فعدت  والجهوية،  املحلية  للصحف 
جهوية  جريدة  بإصدار  مقتنعا  املغرب  
مندوب  البارز  اإلعالمي  بصديقي  فاتصلت 
وزارة االتصال آنذاك بفاس  ذ عبد السالم 
فشجعني  الفكرة  عليه  وعرضت  الزروالي 
على املضي فيها، ثم واصلت االتصال بعدد 
الكاتب  بينهم  من  الصحافيني  الزمالء  من 

ادريس  باكوش واإلعالمي  الصحافي عزيز 
ادريس  الشاعر  اإلعالمي  والقاص  العادل 
ونجيب  تهنية  حميد  والزجال  واغيش 
سجاع وغيرهم وكلهم وافقوا على املشروع 
فاس  وأدباء  بمفكري  االتصال  واصلت  ثم   ،
في طليعتهم د محمد السرغيني  شافاه اهلل 
د  االجتماع  وعالم  الكغاط  محمد  د  والراحل 
ذ محمد  القاص  األدبي  والناقد  احمد شراك 
قصدت  ثم  الجميع،  فشجعني  السعيدي 
مقهى »الكوميدي«  واتصلت بالراحل املهدي  
وطرحت عليه الفكرة فقبلني وشد على يدي 
املشروع،   في  مساهمته   لي  وأكد  بحرارة  
وكنت أنتظر منه أن يكتب عمودا يختاره غير 
قهوة وتوجه  أتناول كوب  أن  أنه طلب مني 
مسرعا  وعاد  املقهى  من  القريب  منزله   إلى 
وهو متأبط ملذكرة صغيرة واالبتسامة تعلو 
ملا  ففوجئت   الكراسة  وناولني   ، محياه 
تصفحتها إذ وجدت بها روايته »حني  ينضج 
الصمت« مكتوبة بخط يده ، ثم سألته ماهذا 
فأجبته  روايتي،  إنها  فقال  املهدي؟  يااخي 
ملازالت   جريدة   في  بنشرها  تغامر  وهل 
أخرى رحمه اهلل   مرة  فابتسم  النور  تر  لم 
املناضل  شخص  في  أثق  انا   .. لي  وقال 
واإلعالمي محمد بوهالل ، وكان أن صدرت 
مذيلة  بأعمدة ثابتة  »صدى فاس«  جريدة 
السالم  لعبد  فكر«   من  »قبس  بينها  من 
ملحمد السرغيني  الزروالي و«إيكولوجيا » 
ملحمد الكغاط و«لنا  و«نافذة على املسرح« 
على  الضوء  وسلطنا  ربه.  لعبد  كلمة« 

على كل ماتمور به فاس والجهة  سياسيا 
ورياضيا،  وفنيا   واجتماعيا  واقتصاديا 
املجالس  ألنشطة  رصدنا  إلى  باإلضافة 
املنتخبة وفتح حوارات مع شخصيات وازنة 
اإلنسان  وحقوق  املرأة  بقضايا   واالهتمام 
جهوي  إعالم  تأسيس  جميعا  واستطعنا 

جاد.
معهد  قدم   التأبيني  الحفل  ختام  وفي   
عن  عبارة  الراحل  ألسرة  هدية  »صروح« 
األنيق  الفنان  بريشة  للراحل  زيتية  لوحة 
الجهوية  املديرية  قدمت  كما   ، حسن جميل 
شقيق  تسلمه  تذكاريا  درعا  للثقافة 

الراحل.
 تجدر اإلشارة أن الراحل ترك ذخيرة من 
املؤلفات من بينها ديوان شعري تحت عنوان 
ينضج  »حني  ورواية  السري«  »النشيد 
مجموعة   « السماء  في  و«ثقوب  الصمت« 
إذ  باملسرح،  أيضا  اشتغل  .كما  قصصية 
ترأس فرقة الطليعة التي أسسها املسرحي 
عضوا  وكان  العلوي  زكي  احمد  الراحل 
له   ، وكان  اللواء املسرحي  نشيطا في فرقة 
أيضا نشاط بارز في امليدان اإلعالمي، حيث 
ملجلة  ورئيسا  العلم  لجريدة  مراسال  عمل 
عدد  في  وشارك  الثمانينات   في  األساس 
العديد من  النقدية األدبية  في  البرامج  من 
كالعلم واالتحاد  الوطنية  والعربية  املنابر 
االشتراكي  وإذاعة فاس  ومجلة »الجواهر« 
صحيفتي  وفي  فاس«  وجريدة«صدى 

الجمهورية والثورة العراقيتني.

  في الحفل التأبيني لألديب الروائي الراحل  المرحوم المهدي حاضي الحمياني

  املهدي كان اإن�سان القتناع الفكري والإيديولوجي

»الدار البي�ساء : التاريخ والثقافة والإن�سان«
 كتاب يقدم رؤى متعددة للعاصمة االقتصادية 

حني يجتمع املؤرخون وعلماء االجتماع واألدباء والفنانون للحديث عن منطقة معينة من 
زوايا مختلفة، فهذا يشكل قيمة مضافة بشأن الكشف عن مختلف مظاهر الحياة بمعناها 

الواسع والتي قد تكون معروفة أو مغمورة.
فاملقاربات املتعددة هنا تصب في خانة التواريخ املحلية التي تركز على مجال جغرافي 
لبناء  االستغناء عنها  يمكن  ال  التي  املشتركة  الذاكرة  في  النبش  واجتماعي معني ضمن 

املستقبل.
وحني يتعلق األمر بمدينة بحجم الدار البيضاء، يصبح لهذه الذاكرة داللة أكبر ألنها 

اضطلعت بدور كبير في إغناء التاريخ الوطني في كل املحطات الحاسمة.
الدار   « كتاب  صدور  في  يتمثل  الكالم  هذا  مناسبة  فإن  شرطا،  املناسبة  كانت  وإذا 
رؤى  يقدم  والذي  الجامعيني،  الباحثني  من  لعدد  واإلنسان«  والثقافة  التاريخ   : البيضاء 

متعددة للعاصمة االقتصادية، كما يراها املؤرخ وعالم االجتماع واألديب والفنان.
كلية  منشورات  من  واإلنسان«  والثقافة  التاريخ   : البيضاء  »الدار  في  قراءة  ضمن 
2022، أوضح الكاتب والجامعي  اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك الدار البيضاء سنة 
شعيب حليفي أن هذا املؤلف الجديد، الذي أشرف على تنسيق مواده كل من سمير األزهر 
ومحمد األمني مومني ورشيد الحضري، هو عبارة عن مقاالت نشرت بالعربية واإلنجليزية 

يحقق  الذي  الشيء  والفرنسية، 
الفعلي  الهدف  وينجز  التفاعل 
ثاقبة  نظرة  تقديم  في  املتجلى 

عن املدينة.
القسم  فإن  حليفي  وحسب 
من  يتكون  الكتاب  من  األول 
خمس مقاالت باللغة اإلنجليزية 
يصف فيها محمد األمني مومني 
والتاريخي  االجتماعي  السياق 
بها،  املغربية  العربية  للغة 
في  األزهر  سمير  يناقش  بينما 
املغربي  اليهودي  »املجتمع 
بالدار البيضاء« بعض الجوانب 
واالجتماعية  التاريخية 
باليهود  املتعلقة  واالقتصادية 
عبد  يتناول  كما  املغاربة، 
التعليم  مسألة  بوزيان  املجيد 
كوفيد  جائحة  خالل  اإللكتروني 

.19
األخيرتان  الورقتان  وتقدم 
ليزا  األمريكيتني  شهادتي 

روبرتس ونينا مورغان، على التوالي، بعد زيارتهما للمدينة، حيث تسجالن انطباعاتهما 
األولى وتجربتهما فيها.

تدعو  الفرنسية، حيث  باللغة  مقاالت  أربع  الكتاب تضمن  من  الثاني  القسم  أن  وتابع 
ليلى مزيان القارئ إلى تتبع تاريخ العاصمة االقتصادية للمملكة والتطور املستمر ألسماء 
الثقافي  املواقع الجغرافية بمرور الزمن، واالطالع على تاريخها الجيوسياسي وسياقها 

املتعدد )أنفا، دار البيضاء، کازابالنکا(.
ويرصد مصطفى نشوي »تطور السكان والسكن في الدار البيضاء« منذ إنشائها وحتى 
التجديد وتحديات  العصر الحديث، فيما تشكل مقالة عبد القادر كعيوة »الدار البيضاء: 

تنمية مدينة كبرى« محطة للكشف عن وضع النمو السكاني واالقتصادي.
كما تطرقت رقية بن شقرون في مقالها »الدار البيضاء: التنمية الحضرية« إلى موضوع 

التنمية الحضرية للمدينة البيضاوية مع تناولها بعض التحديات التي تواجهها اليوم.
املجيد  عبد  أحدها  في  يتتبع  العربية  باللغة  مقاالت  خمس  هناك  األخير  القسم  وفي 
القدوري العالقات التاريخية والدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية بني اململكة 
خرائط  رسم  موضوع  األسعد  محمد  يتناول  األمريكية.بينما  املتحدة  والواليات  املغربية 
املرافق العامة في مدينة الدار البيضاء من منظور الجغرافيا االجتماعية، ويحاول معالجة 

القضية بأبعادها الوظيفية والديناميكية.
وتتمحور مقالة عبد الباقي بلفقيه حول إغالق كوفيد 19 الذي خضع له املغرب ملدة ثالثة 
أشهر تقريبا، وهي فترة كشفت الفوارق االجتماعية في ما يتعلق بطبيعة املسكن، واألسرة، 

ومشكلة االختالط بني أفرادها.
واختص مقال قاسم مرغاطا بتقديم تأمالت في الفنون في أوقات االستثناء والصدمة، 
اغليمو  محمد  وركز  كورونا.  جائحة  لإلنسانية خالل  والقاسية  الفظيعة  اللحظات  وهي 
على الدار البيضاء كما وردت في بعض النصوص األدبية في فترات زمنية مختلفة وهي 

نصوص تعكس جوانب عديدة لهذه املدينة املتعددة األوجه.

)و..م.ع(

يف ندوة مبدينة �سال:
اأحمد اليبوري املثقف الكبري

متابعة: أنس هاشيم

ندوة  والثقافة«  للفكر  القادري  بكر  أبو  »مؤسسة  نظمت 
تكريمية لألستاذ أحمد اليبوري )الخميس 10 نونبر2022( 
بمدينة سال، وبحضور عدد من املثقفني واملثقفات والفاعلني 

في عدد من مجاالت الثقافة واملجتمع.
 نسق أشغال هذه الندوة شعيب حليفي الذي أبرز سياق 
الذي  واملثقف  الناقد  اليبوري  أحمد  ومع  حول  اللقاء  هذا 
والثقافة  املغربي   لألدب  االنتصار  في  كبير  بشكل  أسهم 
فريد  كلمة  جاءت  مثلما  واملجتمع.  الجامعة  في  املتنورة 
والتي  ذاته،  السياق  في  للمؤسسة  العام  الكاتب  القادري 
أكد من خاللها ان االحتفاء باألستاذ اليبوري، باعتباره من 
رواد النهضة األدبية الحديثة ما هو اال تأكيد على انخراط 
شرفه  على  نظمت  التي  التكريمات  سلسلة  في  املؤسسة 
واالعتراف بالدور الذي قام به من أجل ترسيخ قيم الوطنية 

في الثقافة املغربية.
األخير  املؤلف  بخصوص  ورقة  في  جّبار  سعيد  وتحدث 
لشاعر  الزيتون«  »روض  ديوان  حول  اليبوري  ألحمد 
ابن  الشاعر  أعاد رسم مالمح  اليبوري   بأن  قائال  الحمراء، 
للقارئ  بدا  القصائد، حتى  يترصده عبر هذه  إبراهيم وهو 
ذات  هو  الشعراء،  من  أقرانه  كباقي  ليس  الشاعر  هذا  أن 
تمتد بني  واالتجاهات،  اإلشعاعات  متنوعة  األبعاد،  متعددة 
تربى  الذي  املكتسب  والثقافي  الفطري،  الوجداني  الداخلي 
عليه في محيطه العائلي، واالجتماعي الخارجي الذي يعج 
التقليد املحافظ والشاذ املتفسخ،  بتناقضاته السلوكية بني 
مالمح  رسم  إلى  ترمي  اليبوري  مقاربة  أن  أيضا  ليؤكد 
الهوية، من خالل الديوان، وأسهب في الحديث عن مفهومها 
من منظور معرفي تفعيلي، ويضيف أيضا أن ديوان روض 
مادة  بمثابة  اليبوري  أحمد  لألستاذ  بالنسبة  كان  الزيتون 
حيوية يمكن تفعيلها من جديد لتكشف عن طبيعة صاحبها 

» شاعر الحمراء«.
إبراهيم  األستاذ  بكلمة  االفتتاح  تم  الشهادات،  باب  في 
اليبوري  دور  عن  فيها  وتحدث  بالنيابة(   السوالمي)ُقرئت 
في التجديد وأنه » كان سباقا إلى العناية بالفن القصصي، 
املجتمع  قضايا  عن  تعبيره  ورحابة  الفنية  بقيمته  إلدراكه 
الشعر   كان  املغربي  أدبنا  في  السائد  ألن  وأيضا  املتشعبة. 
ففي كتب األستاذ اليبوري: »فن القصة باملغرب«، »دينامية 
كاتبا  يبدو  وغيرها،  باملغرب«  الروائية  »الكتابة  النص«، 
واسع املعرفة، ولكنه يحبذ القصاصني من بني وطنه دون أن 
يخضع في انتقائه ألسباب ذاتية أو سياسية. ويتجلى ذلك في 
النصوص التي درسها فهي تجمع بني أشتات من االتجاهات 
وهي  واملديني.  غالب  نجد  العروي  جانب  فإلى  والقناعات 
في  عنها  أبان  التي  هي  النزاهة  هذه  النزيه.  الباحث  سمة 
ابن  الحمراء  لشاعر  الزيتون«  »روض  لديوان  دراسته 
ابراهيم. هذا الشاعر املوهوب الذي رماه الكثيرون بالخائن 
اليبوري  أحمد  إن  فقال  بنكراد  األستاذ سعيد  أما  لوطنه«. 
الثقافي  والفعل  والتأطير  التدريس  في  كبيرة  يحمل تجربة 
املدني، مهووسا بالنظريات النقدية الجديدة التي اجتاحت 
الفضاء  املغرب وفي كل  الفترة في  تلك  النقدية في  الساحة 
هذه  فضل  أن  أيضا  يعرف  كان  ولكنه  املغاربي،  الثقافي 
التصورات على النص سيكون كبيرا، فهي التي ستحوله من 
مجرد وثيقة تستعمل ضد األنظمة السياسية، إلى ما يمكن 
أن يؤسس وعيا حضاريا يعد النقد األدبي داخله واجهة من 
واجهات الفكر التحرري. وأضاف بنكراد  بأن اليبوري ينظر 
الحقائق  من  للكثير  رمزيا  مستودعا  باعتباره   النص  إلى 
لم  لذلك  النفس وفي املجتمع.  والكثير من االستيهامات في 
يكن يشكل وحدة متراصة إال في الظاهر، أما في جوهره فقد 

كان موزعا على مناطق يتعايش في الفعل اإلبداعي وكانت 
من مهام الناقد الكشف عن التشظي فيه. 

التي  قيمة األسئلة  الحجمري عن  الفتاح  كما تحدث عبد 
الحاجة  قارب«  ومنها  النقدي،  الدرس  في  اليبوري  طرحها 
إلى األدب« ، ملاذا ندرس األدب ؟ وكيف ندرسه ؟ ذلك أن قيمة 
على  املثال  انتصار  كيفية  بيان  في محاولة  تكمن   ال  األدب 
تعدد  مع  األدب  يقيمها  التي  العالقة  في  تكمن  بل  الواقع، 
على  موقف نقدي«  الواقع في الزمن واملكان بهدف بلورة » 

صعيد الثقافة والتنظيم االجتماعي.
 وفي شهادته »نسب القيم النبيلة«، أشار األستاذ أحمد 
وّجه  أبحاثه،  في  اليبوري  أحمد  األستاذ  أن  إلى  بوحسن 
تاريخ  في  بالبحث  املعاصرة  املغربية  األدبية  الدراسات 
النقد السردي املغربي املعاصر، والبحث في صلب وترائب 
سرودنا املغربية املتنوعة، التي تعبر عن اإلنسان املغربي في 
حياته  في  والفنية  واللغوية  والرمزية  الخطابية  ممارساته 
العربي  للسرد  أبحاثة  مواكبة  مع  تجلياتها،  مختلف  في 

املشرقي. 
أما األستاذ حسن بحراوي فقد توقف عند أهم املحطات 
العلمية والثقافية ودوره في تأسيس تقاليد  علمية عريقة، 
 ، تقلدها  التي  واملسؤوليات  املناصب  مختلف  من  وذلك 
املرتبط  للمثقف  الحقيقي  املفهوم  اليبوري يجسد  أن  مؤكدا 
للعالقات  أشار  كما  والوطنية،  والثقافية  العلمية  بالقضايا 
التي نسج  خيوطها مع ثلة من املفكرين والسياسيني أمثال 
عزيز الحبابي واملهدي بن بركة وأمجد الطرابلسي وأبو بكر 
الرجل.في  تكوين  في  بآخر  أو  بشكل  أثروا  الذين  القادري 

حني ختم  األستاذ نجيب العوفي باب الشهادت بورقة » عن 
اليبوري«، والذي يحب أن ينبش  املسكوت اإلبداعي ألحمد 
اليبوري  خلف  الكامن  اآلخر  باليبوري  ويتعلق   ، قليال  فيه 
به  ويعني  املتمرس،  الجامعي  واألستاذ  الباحث  الناقد 
اليبوري املبدع واألديب املتواري في حديقته الخلفية والذي 
جنحت به جدية الضمير األدبي عن هاجسه اإلبداعي الدفني، 
فأفنى زهرة عمره في رعاية ودراسة اإلبداع املغربي الحديث،  
للنقد  األساس  الحجر  قد وضع  اليبوري  أن  أيضا  ويضيق 
القصصي والروائي في املغرب رفقة رصيفه ومجايله محمد 
برادة، وكانت له الريادة  املبكرة في هذا املجال. كما أعطى 
بهذه الريادة النقدية إشارة الضوء األخضر ألجيال القاصني 

والروائيني املغاربة ليخوضوا غمار السرد.
في نهاية اللقاء شكر أحمد اليبوري كل الحضور والقائمني 

على تنظيم هذا اللقاء االحتفائي  
 والذي اعتبره احتفاًء باألدب املغربي الحديث، مؤكدا  أن 
تركيزه على األدب املغربي الحديث، ال يعني تجاهله لآلداب 
في  وخاصة  العصور،  مر  على  معها،  تفاعل  التي  العربية 
العصر الحديث، كما ال يعني عدم منح نفس االهتمام لألدب 

املغربي القديم، ولإلنتاج األدبي، األمازيغي والشعبي. 
اإلنتاج  تبخيس  أو  إهمال  أحيانا،«   ، يتم  أنه  الحظ  كما 
منها  مختلفة،  بطرق  بالعربية،  املكتوب  املغربي،  األدبي 
تطويقه بالصمت أو النقد الجارح وهو ما يدعو إلى قراءة 
أدبنا املغربي قديمه وحديثه، املكتوب بالعربية واألمازيغية، 
والدارجة، وحتى بلغة أجنبية، وفق مناهج علمية وتحليالت 

تدقيقية مالئمة، حتى يبرز في صورته الحقيقية«.
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الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع اكادير
إعالن عن طلب العروض مفتوح

  DA2119250 رقم
جلسة علنية

للتوزيع  الجهوية  املديرية  تعلن 
اكادير الكائنة بشارع عبد الرحيم 
 5215 البريد    بوعبيد صندوق 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  اكادير 
-قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 
العروض  طلب  عن  الكهرباء 
كاملة  وصيانة  بتزويد  املتعلق 
ملدة ثالث سنوات ملصعد املديرية 

الجهوية للتوزيع اكادير.
سيتم إبرام عقد الصيانة الكاملة 
ثالث  ملدة   3 الجزء  في  املرفق 
ضمان  مدة  انتهاء  عند  سنوات 

املصعد الذي سيتم تركيبه
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
440.400,00درهم  في:  األشغال 

)م.ا.ر(.
غير  املؤقتة:  الضمانة  مبلغ 

مطلوبة.
إجبارية  املشروع  موقع  زيارة 
دجنبر  من06    مبرمجة  وهي 

 2022 دجنبر  الى07    2022
صبــــاحا  العاشرة  الساعة  على 
باملديرية  املغربي(   )التوقيت 
الجهوية للتوزيع اكادير )وسائل 
املشروع  بصاحب  االتصال 
الهاتف:  عزيز   ابوسير  السيد 

.)0661933845
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
 www.one.ma :وكذلك عبر

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
املديرية  التالي:  بالعنوان 
الكائنة  اكادير  للتوزيع  الجهوية 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
 - اكادير    5215 البريد  صندوق 

املغرب.
الهاتف:

)212()528(220669/75
)212()528(220706/05

الفاكس:
       )212()528(220730

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و :
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
اكادير-املغرب  للتوزيع  الجهوية 
قبل تاريخ و ساعة عقد الجلسة 

العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
الكائنة  اكادير  للتوزيع  الجهوية 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
اكادير-   5215 البريد  صندوق 
املغرب   قبل تاريخ و ساعة عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة.  
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 22  دجنبر 2022 
صباحا   العاشرة  الساعة   على 
للتوزيع  الجهوية  املديرية  بمقر 
عبد  بشارع  الكائنة  اكادير  
-اكادير-املغرب.  بوعبيد  الرحيم 

تفتح األغلفة في آن واحد.
للحصول على مزيد من املعلومات 
يمكن اإلتصال ب السيد ابوسير 
 abousir@onee.ma عزيز 
الجهوية  املديرية  العنوان 
بشارع  الكائنة  اكادير   للتوزيع 
صندوق  بوعبيد  الرحيم  عبد 

البريد 5215  اكادير - املغرب.
الفاكس:

)212()528(220730
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
 www.one.ma بوابة:  عبر 

 )Rubrique Fournisseur -
 Textes réglementaires et

.)techniques
ع.س.ن/4341/ا.د

*************
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع بـــ: 
اكادير

إعالن عن طلب العروض مفتوح
 DA3119064 :رقم

جلسة علنية
للتوزيع  الجهوية  املديرية  تعلن 
عبد  بشارع  الكائنة  اكادير 
البريد  صندوق  بوعبيد  الرحيم 
الوطني  للمكتب  اكادير   5215
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
طلب  عن  الكهرباء  -قطاع 
تأهيل  بإعادة  املتعلق  العروض 
الشبكة  من  املتضررة  املقاطع 
املتوسط  الجهد  ذات  الكهربائية 
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

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

التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

1.951.591,79درهم )م.ا.ر(

املؤقتة:  الضمانة 
يعادلها  ما  أو  20.000,00درهم 
بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.

االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

 gov.ma
 www.one.ma :وكذلك عبر

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
املديرية  التالي:  بالعنوان 
الكائنة  اكادير  للتوزيع  الجهوية 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
 - اكادير    5215 البريد  صندوق 

املغرب.
الهاتف:

)212()528(220669/75
)212()528(220706/05

الفاكس:
)212()528(220730

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل إلى 
مكتب الضبط للمديرية الجهوية 
للتوزيع اكادير-املغرب قبل تاريخ 
وساعة عقد الجلسة العلنية لفتح 

األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
الكائنة  اكادير  للتوزيع  الجهوية 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
اكادير-   5215 البريد  صندوق 

املغرب   قبل تاريخ و ساعة عقد 
الجلسة العلنية لفتح األظرفة

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة.  
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 22 الخميس  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 دجنبر 
املديرية  بمقر  صباحا  العاشرة 
الكائنة  اكادير  للتوزيع  الجهوية 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
-اكادير-املغرب. تفتح األغلفة في 

آن واحد
للحصول على مزيد من املعلومات 
يمكن اإلتصال بالسيد بن لحسن 

أحمد:
benlahcen@onee.ma 

الهاتف: 0670039339
الجهوية  املديرية  العنوان 
بشارع  الكائنة  اكادير   للتوزيع 
صندوق  بوعبيد  الرحيم  عبد 

البريد 5215  اكادير - املغرب.
الفاكس: 220730)528()212(

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

بوابة: 
h t t p : / / w w w . o n e . m a / 
)Rubrique Fournisseur - 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/4342/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب - قطاع الكهرباء

مديرية النقل
جهة الشمال - طنجة

إعالن عن طلب العروض مفتوح
 TN1119272رقم 

جلسة علنية
بالشمال  النقل  مديرية  تعلن 
-طنجة للمكتب الوطني للكهرباء 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
النصر،  بإقامة  الكائنة  الكهرباء، 
الطابق األول، الرقم 5، ركن زنقة 
موالي عبد العزيز وشارع زلواغة 
طنجة، عن طلب العروض املتعلق 

بتوريد وتركيب مكيفات الهواء.
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
)مع  139.924,80درهم  األشغال 

احتساب الرسوم(.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
الوطني  املكتب  التالي:  بالعنوان 
للشرب-  الصالح  واملاء  للكهرباء 
قطاع الكهرباء مديرية النقل جهة 

الشمال - طنجة.
مصلحة املشتريات. إقامة النصر 
األول  الطابق  الزالقة  شارع 

طنجة.
الهاتف:

)212(05.39.32.38.87
)212(05.092.22.74

)212(05.39.32.39.45
الفاكس:

)212(05.39.32.54.00
ملف  على  االطالع  يمكن 
االنترنت  شبكة  على  االستشارة 
التالي:  اإللكتروني  بالعنوان 

www.one.ma
الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

االستشارة و:
-تودع العروض مقابل وصل إلى 
مكتب الضبط ملديرية التموينات 
وساعة  تاريخ  قبل  والصفقات، 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة
البريد  طريق  عن  وترسل   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
للكهرباء  الوطني  املكتب  إلى 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
جهة  النقل  مديرية  الكهرباء 
مصلحة  طنجة،  الشمال 
النصرشارع  إقامة  املشتريات. 
طنجة.  األول  الطابق  الزالقة 
عقدالجلسة  وساعة  تاريخ  قبل 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
14 دجنبر  االربعاء  يوم  األظرف 
العاشرة  الساعة  على    2022
)التوقيت  صبــــاحا  والنصف 
املذكور  العنوان  بمقر  املغربي( 
مرحلة  على  األظرف  فتح  أعاله. 

واحدة.
هذه  بعد  املقدمة  العروض  تلغى 

اآلجال بصفة مباشرة. 
للحصول على مزيد من املعلومات 
برادة  بالسيدة  االتصال  يمكن 
نادية رئيسة مصلحة املشتريات 
النقل  ملديرية  املخازن  وتدبير 
العنوان:  طنجة.   - الشمال  جهة 
الزالقة  شارع  النصر  إقامة 

الطابق األول طنجة.
الهاتف:

)212(05.39.32.38.87
)212(05.092.22.74

)212(05.39.32.39.45
الفاكس:

)212(05.39.32.54.00
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

بوابة:   
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/4343/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض مفتوح 

رقم: 41/م.ت.ص/ع/2022
جلسة علنية 

تعلن مديرية التزويد والصفقات 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
املاء،  للشرب-قطاع  الصالح 
طلب  عن  بالرباط،  مقرها  الكائن 
معدات  بشراء  املتعلق  العروض 

ميدانية محددة.
على  يتعني  التي  املستندات 

في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

يحدد الثمن التقديري للتوريدات 
لكل حصة كالتالي:

حصة:587.760,00درهم )م.ا.ر(
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة لكل 

حصة كالتالي:
حصة: 5.877,00درهم     

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: مكتب الصفقات 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
للمكتب الوطني للكهرباء و املاء 
 - املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 
الوزاني  بلحسن  بشارع  الكائنة 
 10220 شالة  الرباط  ص.ب 

الرباط. 
الهاتف: 05.37.66.72.53
الفاكس: 05.37.66.72.19

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

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2022/12/15 بتاريخ  األظرفة 
عشرة  الحادية  الساعة  على 
الوطني  املكتب  بمقر  صباحا 
للكهرباء و املاء الصالح للشرب- 
قطاع املاء - )البناية »G«( شارع 
الرباط  ص.ب  الوزاني  بلحسن 

شالة 10220 الرباط.
تفتح األغلفة في آن واحد.

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

الرباط.
الفاكس: 05.37.66.72.19 

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

www.onep.ma :قطاع املاء -
ع.س.ن/4344/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

اإلثنني 21 نونبر 2022 املوافق 26 ربيع الثاني 1444 العدد 13.304

ع.س.ن /4345/إد

ع.س.ن /4347/إد

ع.س.ن /4346/إد



CMJN

موقع التواصل االجتماعي :البريد اإللكتروني :االثنني 21 نوتبر 2022 املوافق 26 ربيع الثاني 1444 العدد 13.304 ittihadsociete@gmail.comhttps://www.facebook.com/societe.ittihad 07
�صبل و�صع حد لمع�صلتي الهدر المدر�صي وزواج القا�صرات 

بتداعياتهما الثقيلة

أحمد بيضي

تفعيال التفاقية الشراكة والتعاون بني رئاسة 
النيابة العامة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم 
التعليم  »إلزامية  بشأن  والرياضة  األولي 
املدرسي«  الهدر  من  الحد  أجل  من  األساسي 
احتضنت   ،2021 مارس  من  الفاتح  في  املوقعة 
القاسم  أبو  التأهيلية  بالثانوية  األنشطة  قاعة 
يوما   ،2022 نونبر   15 يوم  بخنيفرة،  الزياني، 
وتالميذ  تلميذات  من  كبير  عدد  لفائدة  دراسيا 
املؤسسة، بحضور ثلة من الشخصيات املنتمية 
إلى  والتربوية،  واألمنية  القضائية  للمصالح 

جانب فعاليات من املجتمع املدني.  
»محاربة  شعار:  تحت  املنظم  الدراسي  اليوم 
يأتي  البشرية«،  بالتنمية  رهني  املدرسي  الهدر 
إعالن  في  املشتركة  االلتزامات  إطار  في  أيضا 
مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء،  
وذلك بتأطير ومشاركة رئيسة خلية العنف ضد 
بخنيفرة،  االبتدائية  باملحكمة  واألطفال  النساء 
اإلقليمية  املديرية  وممثل  رقاس،  ابتسام  ذة. 
الشؤون  مصلحة  رئيس  الوطنية،  للتربية 
واملنتدب  النوري،  محمد  ذ.سيدي  التربوية، 
القضائي باملحكمة االبتدائية ، ذ. عبداإلله ارزوق، 
ذة.  »السوفرولوجيا«،  في  الخبيرة  جانب  إلى 

مارتني لومان.
حول  رقاس   ابتسام  ذة.  مداخلة  وتمحورت 
التالميذ  حماية  في  العامة  النيابة  »دور 
ضحايا الهدر املدرسي«، أشارت من خاللها إلى 
والظواهر  باإلشكاليات  العامة  النيابة  »اهتمام 
االجتماعية، ومنها أساسا ما يتعلق بمعضلتي 
من  منطلقة  القاصر«،  وزواج  املدرسي  الهدر 
التنزيل  كسب  إلى  و«الحاجة  األسرة  مدونة 

اعتماد  »ضرورة  إلى  الفتة  لفصولها«،  السليم 
وترسيخ  األساسيني  للفاعلني  الشاملة  التعبئة 
قنوات التواصل الدائم معهم، مع تضافر جهود 
من  التشاركية،  املقاربات  وفق  والعمل  الجميع، 
بمجموعة   مذكرة  العنف«،  على  القضاء  أجل 
الحد  ألجل  املعنية«  الجهات  مع  االتفاقيات  من 
سببا  يعد  الذي  املدرسي  الهدر  معضلة  من 
للطفالت«،  بالنسبة  املبكر  الزواج  أسباب  من 
في موضوع  إنجازها  تم  و»بدراسة تشخيصية 
وقاربت  القاصرات«،  وزواج  املدرسي  الهدر 
واألسباب  القضائية،  املعطيات  مضمونها  في 
املختلفة املتعلقة بهذه الظاهرة املقلقة، والجوانب 
»أن  مؤكدة  بواقعها«،  املرتبطة  امليدانية 
شاملة  طريق  خطة  وضعت  الدراسة  خالصات  
النيابة  »تدخالت  موضحة  الظاهرة«،  لتطويق 
املؤسسة  األمر، وكيف أصبحت هذه  في  العامة 
بدل  الطفل  لحقوق  وضاِمنة  مواِطنة  القضائية 
عن  فضال  الزجر،  أساليب  على  فقط  اقتصارها 
اإلشكاالت«،  الحتواء  القبلية  بالتدخالت  قيامها 
مشددة على  »ضرورة الرفع من وتيرة الحمالت 
العامة  والفضاءات  باملدارس  التحسيسية 

لضمان استمرارية التمدرس«.
ذ. سيدي محمد النوري تطرق إلى »مجهودات 
املدرسي«،  الهدر  محاربة  في  التعليم  مديرية 
كآفة  املجتمع  على  املعضلة  »تأثير  موضحا 
»قلقه  عن  معبرا  والجريمة«،  للعنف  تؤدي 
نسبة  بخصوص  اليونسكو  سجلته  ما  حيال 
باإلعدادي  خصوصا  ببالدنا،  املدرسي  الهدر 
والتأهيلي«، مذكرا بالقانون اإلطار الذي صادقت 
للحد من  الجهود  »تكثيف  بغاية  الحكومة  عليه 
ملقاربات  تدعو  باتت  التي  الظاهرة  هذه  نزيف 
اجتماعية وتربوية«، وبـ »جهود الدولة من خالل 
ما تقدمه من منح ونقل مدرسي ولوازم مدرسية 

الظاهرة  مواجهة  ألجل  واجتماعي  مالي  ودعم 
بمقاعد  أطفالها  الحاق  على  األسر  وتشجيع 

الدراسة«.
إقليم  »تقدم  تحقيق  سجل  نفسه  املتحدث 
خنيفرة في مجال التعليم األولي بنسبة تجاوزت 
االحتياجات  »ذوي  لـ  مشيرا  باملائة«،   80
عنهم  واملتخلى  الشوارع  وأطفال  الخاصة 
ملشروع  وكذا  التمدرس،  ملبادرات  وحاجتهم 
فرصة التعلم االستدراكي التي تم منحها للفئات 
املهددة بالتشرد واالنحراف،« مؤكدا أن »الواقع« 
مازال يؤشر على »كون نظامنا التعليمي يشكو 
مجموعة من االختالالت«، مستشهدا في ذلك بما 
»خارطة  ندوة  في  الوطنية،  التربية  وزير  أكده 
املائة  في    77 »بأن     ،»2022-2026 طريق 
باللغة  نص  قراءة  يستطيعون  ال  التالميذ  من 
قراءة  يستطيعون  ال  املائة  في  و70  العربية، 
ضرورة  على  مشددا  الفرنسية«،  باللغة  نص 
إيجاد  قصد  املشاكل  وتشخيص  »استحضار 
للتالميذ  اإلنصات  على  و«العمل  لها«،  حلول 
بشكل  تعلمهم  مسايرة  من  تمكينهم  سبيل  في 
»نجاح  أن  أكد  الخصوص   وبهذا  أفضل«. 
واملجتمع  الدولة  نجاح  هو  التربوية  املنظومة 
واملستقبل«،  داعيا لالعتماد أكثر على مشاريع 
هذه  إطار  في  املؤسسات  و»معالجة  املؤسسة 
إقليم  »تجربة  عند  متوقفا  املندمجة«،  املشاريع 
 22( الجماعاتية  املدارس  نسبة  في  خنيفرة 
الفوارق،  تقليص  مبادرات  خالل  من  مؤسسة( 
»الفتا إلى »صعوبة بلوغ أي تنمية منشودة دون 
بإحصائيات  املرتبطة  املخيفة  األرقام  احتواء 

الهدر املدرسي«.
»من  موضوع:  اختار  ارزوق  ذ.عبداإلله 
التنمية البشرية إلى التنمية الذاتية«، من  خالل 
التمهيد ل »املقاربة السوفرولوجية«، مؤكدا على  

ملالمسة  األدوات  من  ينبغي  ما  توفير  »ضرورة 
مقاربات  عن  أكثر  والبحث  التلميذ،  رغبات 
على  املمكنة  املعايير  وبلورة  وعملية،  ميدانية 
»مفاهيم  مفككا  امللموسة«،  املؤشرات  ضوء 
من  والتنمية  االخالقي  املنحى  ذات  التنمية 
القاعدية  االنتظارات  وكذا  االقتصادية،  الوجهة 
والتعبير  التحكم  على  والقدرات  واملركبة، 
الحر، وكذا املهارات االدراكية«، ليختم مداخلته 
أية تنمية بشرية إال باالنطالق من  ب«استحالة 

التنمية الذاتية وفق املقاربة السوفرولوجية«.
عرض  الخبيرة   مارتني لومان، تمحور حول 
الذاتية  التنمية  في  السوفرولوجيا  »أهمية 
للتلميذ«، مستعرضة »مفهوم ومنافع هذا العلم 
مكان  أي  في  ممارسته  شخص  ألي  يمكن  الذي 
وزمان، ومدى مساعدته على تعزيز تناغم الفكر 
وعلى  واالنفعاالت،  باألفكار  والتحكم  والجسد، 
االسترخاء والتحّمل، واستعادة التركيز والحفاظ 
دعت  ذاته  الوقت  وفي  الذاتي«،  الهدوء  على 
التمارين  ببعض  للقيام  الحاضرين  لومان   ذة. 
الحركية، ومساءلتهم عما شعروا به بعد قيامهم 
بهذه التمارين، ومدى خلقها االنسجام بني العقل 

والجسد وتعزيز الطمأنينة واالرتياح.
لغالبية  »بالنسبة  الجديد  »العلم  هذا  وعن 
الدراسي، تم  اليوم  الحاضرين واملستفيدين من 
استعراض »أصوله ومنافعه في تدبير االنفعاالت 
واألرق  واالكتئاب  القلق  مواجهة  وفي  السلبية، 
التي  االضطرابات  من  وغيرها  النفسي  والتوتر 
العلم  هذا  بأن  علما  الكثيرون«،  منها  يعاني 
من  عدد  في  تدريسها  يتم  التي  املواد  من  بات 
املدارس والجامعات األوروبية واألمريكية، وهو 
النفسي  الطبيب   ،1960 عام  أُسَسه،  وضع  علم 
الكولومبي  العصبية،  األمراض  في  واملختص 

ألفونسو كايسيدو.

   تساهم يف التقليص من تبخر املاء عبر نقله دون استخدام طاقة ملوثة 

استعرضتها عروض يوم دراسي بخنيفرة مكنا�س.. تعزيز كفاءات 
المرتبطين بـ »�صحة الأم والطفل«

نونبر   15 و   7 بني  ما  الفترة  في  مكناس،  مدينة  احتضنت 
الجاري،  سلسلة دورات تكوينية »استهدفت تعزيز قدرات وكفاءات 
املنظمني،  حسب  والطفل«  األم  مجال صحة  في  العاملني  مختلف 
مضيفني أن »هذه الدورات التكوينية ، التي أشرفت عليها   مديرية 
إطار  في  تندرج  االجتماعية،  والحماية  الصحة  بوزارة  السكان 
انخراط املديرية الجهوية للصحة   بجهة فاس - مكناس في تنزيل 

استراتيجية   تقليص وفيات األمهات و املواليد الجدد«.
األمم  صندوق  من  بدعم  املنظمة  املبادرة،  هذه  من  واستفاد 
مجموعة من األطر الصحية العاملة في مجال  املتحدة للسكان، » 
وممرضون  وقابالت  عامون  أطباء  بينهم  من  والطفل،  األم  صحة 

متعددو االختصاصات.« 
لتتبع  الجديد  النموذج  إرساء  التكوينية  الدورات  »وتوخت 
زيارات حاليا، والرامي   4 زيارات عوض   8 الذي سيشمل  الحمل 
إلى تجويد وتعزيز سلة الخدمات لتتبع الحمل ضمانا لتجربة حمل 
ايجابية ووالدة آمنة لألم و صحة جيدة للمولود الجديد سواء في 
املراكز الصحة القروية أو الحضرية. كما تندرج في سياق الكشف 
املبكر للحمل ذي الخطورة، ومراجعة مسار املرأة الحامل مع إدماج 
حصص أقسام األمهات لتوفير رعاية مثلى لصحة املرأة الحامل و 

املولود الجديد«.

العيون.. تكوين ن�صاء التعاونيات 
الفالحية بالجهة

 

احتضنت مدينة العيون، األسبوع املنصرم، دورة تكوينية لفائدة 
الساقية الحمراء،   - العيون  ستني تعاونية فالحية نسائية بجهة 
وترميز  التدبير  املقاوالتية:  الفالحية  »التعاونية  موضوع  حول 

املنتجات املجالية«.
املرأة  »منتدى  قبل  املنظمة من  التكوينية،  الدورة  وتندرج هذه 
املديرية  مع  وشراكة  بدعم  وتنمية«،  ديمقراطية  الصحراوية 
الحمراء،  الساقية   - بالعيون  الفالحية  لالستشارة  الجهوية 
إطار  »في  املنظمني،  حسب    ،»IRI« الدولي  الجمهوري  واملعهد 
»الجيل  مخطط  في  املتمثلة  الجديدة  الفالحية  االستراتيجية 
األخضر 2030-2020«،   وذلك بهدف » تمكني التعاونيات الفالحية 
النسائية من املهارات واملعرفة الالزمني لتنمية روح املبادرة لديها، 
من أجل خلق نموذج جيل جديد من التعاونيات الفالحية النسائية 

القادرة على االندماج في السوق الوطنية والدولية.« 
الثاني  امللتقى  لتوصيات  تنفيذا  يأتي  الذي  اللقاء،  »وتوخى 
للعيون حول القيادة النسائية والتمكني االقتصادي، املنعقد خالل 
التعاونيات  تزويد  املاضي،  مارس  و24   22 مابني  املمتدة  الفترة 
التسويق،  في مجال  قدراتها  تعزيز  على  قادرة  بتقنيات  املشاركة 
مستواهن  وتحسني  للنساء،  االقتصادي  التمكني  ضمان  قصد 

االقتصادي و االجتماعي«.

تارودانت.. ا�صطرابات التعلم 
عند الأطفال

لبرنامجها  تفعيال 
التربوي،  السنوي 
وتجسيدا ألول خطوة 
شراكتها  إطار  في 
املديرية  مع  املبرمة 
لألكاديمية  اإلقليمية 
للتربية  الجهوية 
بتارودانت،  والتكوين 
الجمعية  نظمت 
الضطرابات  املغربية 
األطفال  عند  التعلم 
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بتارودانت،   املحمدي  الحي  أطر مدرسة  لفائدة  ورشة تحسيسية 
األولي  للرصد  إجرائية  بشبكات  األساتذة  تزويد   »استهدفت 
 dyslexie تجلياتها  بمختلف  األطفال  لدى  التعلم  الضطرابات 
dysphasie, ….، تمهيدا للحملة الطبية التي ستنظم على صعيد 
املؤسسة  لتشخيص الحاالت من طرف طاقم طبي وشبه طبي، وفق 
العملية  في  املتدخلني  أطياف  جميع  تستحضر  تشاركية  مقاربة 
حسب  مباشر«  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  التعلمية،  التعليمية 

املنظمني.
ووفق املصدر ذاته، »فقد أطر  الورشة  التحسيسية  كل من  ذة 
الكاتب   نائبة  شمسي  ابتسام  ذة  الجمعية،  رئيسة  قصدان  سناء 
وفاطمة الزهراء العبدي أخصائية الترويض الحس حركي«. هذا 
وأكدت الجمعية املنظمة باملناسبة »على أهمية االنخراط اإليجابي 
مع  الورشة،  إنجاح  أجل  من  وإدارتها  التعليمية  املؤسسة  ألطر 
التذكير بدور املديرية في دعم وتشجيع التربية الدامجة باإلقليم«.

عبد الجليل بتريش

الضامنة  الطبيعية  املوارد  أهم  من  املياه  تعتبر 
الستمرار الحياة البشرية وكافة األنشطة االجتماعية 
التي تتميز بها مدينة  الفالحية  واالقتصادية، خاصة 
التي استفردت  تارودانت. ومن الخصائص الطبيعية 
بها املدينة، تعدد »السواقي املائية« منذ غابر العهود، 
بتنوعها  فريدة  و«عرصات«  حدائق  بخلق  سمح  ما 
البيولوجي، وغنى املجال الطبيعي الذي ساهمت فيه 

وفرة املياه السطحية.
وتعد »السواقي املائية« كأنظمة نقل نشيطة للمياه 
واقتصادية  تاريخية  معلمة  أرضية،  تحت  أروقة  عبر 
واجتماعية وتراث ايكولوجي، حيث كان جريان املياه 
سواقي  في  انقطاع  بدون  السنة  مدار  على  ينساب 
مسارها،  وعمق  مجراها،  وعرض  امتدادها،  بطول 

وحجم صبيبها.
السواقي في محررات عقود  تلك  فقد وردت أسماء 
في ظهير واحد ملحمد  »تماللت«  ساقية  منها  عدلية، 
الشيخ السعدي ومحررين وشهادة عدلية سنة 965 هـ، 
في شهادة حبسية سنة 983 هـ  ثم ساقية »ترغونت« 
ومحرر نوبة مائية سنة 1007هـ، على أن أقدم وأعظم 
مجرى مائي بتارودانت يرجع تاريخه إلى أربعة قرون 

وسبعة عقود )470 سنة(، وهي ساقية »تافالكت«.
وفي هذا السياق، يقول محمد سرتي، أستاذ باحث، 
التراث  أهم معالم  »إن من    ،« »و.م.ع  ل  في تصريح 
من  تعتبر  التي  تافالكت«  »ساقية  بتارودانت  املائي 
شرق  سوس  وادي  من  تؤخذ  املدينة،  سواقي  أكبر 
 259 بـ  البحر  مستوى  تعلو  نقطة  عند  تارودانت 
 « كيلومترا«، مضيفا   20 ويبلغ طولها حوالي  مترا، 
الجهة  من  املدينة  تخترق سور  »تافالكت«  ساقية  أن 
الشمالية بباب الخميس، وتمر إلى جهة أوالد بنونة، 

وتسير بمحاذاة واد الواعر إلى دوار الطالعة بمنطقة 
الكاللشة، حيث تتدفق بقوة وتشق سائر حقول املدينة 
وتخترق السواقي األخرى وتصب فيها عند الحاجة«، 
كلمة  تؤديها  التي  هي  املعاني  هذه  أن   « إلى  الفتا 
)تافالكت( في األمازيغية، ويمكن أيضا أن تكون أخذت 
)الفالكي(  اسم  ورد  فقد  األشخاص،  أحد  من  اسمها 
قائدا  وكان  )العلج(  بـ  أحيانا  له  يشار  أندلسي  وهو 
لهجمات  طويال  وقتا  تصدى  الذي  املرابطني  لجيش 
في  وساهم  سوس  ومنطقة  تارودانت  على  املوحدين 

سد الثغور وبناء سلسلة من الحصون«.
»ساقية  أيضا  هناك  »أن  ذاته،   املتحدث  وتابع 
عرفة  أوالد  جنوب  سوس  نهر  من  تؤخذ  تاماللت« 
عند نقطة يبلغ ارتفاعها 250 مترا فوق سطح البحر، 
إلى  تدخل  أن  إلى  »تافالكت«  لساقية  موازية  وتمتد 
من  املدينة  تخترق  حيث  القصبة،  باب  عند  املدينة 
وسطها إلى أن تخرج من غربها شمال باب تارغونت، 

ثم تستمر إلى جنوب دوار الطالعة بالكاللشا«.
وتعتبر الساقيات، تراثا إنسانيا حضاريا ينم عن 
قدرته  مدى  على  ويؤشر  الواحي«،  »اإلنسان  عبقرية 
على التكيف مع خصائص البيئة الجافة، فهي وسيلة 
بشكل  تساهم  باطنية،  قناة  عبر  املياه  لنقل  وتقنية 
نقله دون  املاء من خالل  التقليص من تبخر  كبير في 

استخدام طاقة ملوثة.
وتبقى هذه السواقي، تراثا مائيا ورصيدا اجتماعيا 
لها  يعطي  مما  وسياسيا،  بل  وروحيا  واقتصاديا 
راهنية كبيرة في معرفة الدور الذي لعبته في استقرار 
القبائل واملجموعات البشرية على مر التاريخ املغربي 

العريق.
 »و.م.ع«

»�صواقي تارودانت«.. تراث عريق يوؤ�صر على مدى قدرة 
»الإن�صان الواحي« على التكيف مع خ�صائ�س البيئة الجافة

من فعاليات اليوم الدراسي
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سعيد منتسب

أن  يتوقع  أحد  أي  يكن  لم 
شومرون«  »قصة  فيلم  يفوز 
ل��ل��م��خ��رج اإلي����ران����ي ع��م��اد 
ب�«النجمة  دهكردي  اإلبراهيم 
الولي  للمهرجان  الذهبية« 
لقوة  وذل��ك  بمراكش،  للفيلم 
أفالم المسابقة الرسمية، مما 
يرجح حسب مجموعة من النقاد 
أن يكون هذا الفوز مجرد لمسة 
النساء  ل�«ثورة  دعم سياسية 
اإليرانيات«، خاصة أن المخرج 
لم يتردد لحظة واحدة في إهداء 
إيران«،  ل�«نساء  ال��ج��ائ��زة 
قائال: »أهدي جائزتي لجميع 
الشاب  وللجيل  إي��ران  نساء 
الذي يخاطر بحياته من أجل 
أن  »أريد  وأضاف:  الحرية«. 
فقدوا  من  كل  إلى  تحية  أقدم 
أرواحهم وهم يقاتلون من أجل 
استعادة الحرية ليعيشوا كما 

يريدون«.
لقد انتظر متابعو المهرجان 
أن تؤول الجائزة إلى فيلمين 
»رايسبوي  فيلم  أساسيين: 
ينام« للمخرج الكندي أنتوني 
أفضل  بجائزة  )الفائز  شيم 
»برق«  وفيلم   نسائي(،  دور 
كارمن  السويسرية  للمخرجة 
ب��ج��ائ��زة  )الفائز  ج��اك��ي��ي 
لجنة  أن  غ��ي��ر  اإلخ�������راج(. 
التحكيم، التي يترأسها المخرج 
سورينتينو،  باولو  اإليطالي 
ولها معاييرها الخاصة، ارتأت 
اإليراني،  للفيلم  تمنحها  أن 
المتتبعون  وصفه  الذي  األمر 
اعتبره  فيما  ب�«المفاجأة«، 
للمخرج  »مكافأة«  آخ���رون 
اإليراني على جرأته في فضح 
اإلي��ران��ي  النظام  ي��ح��اول  م��ا 
دعارة،  )مخدرات،  يخفيه  أن 
اكتئاب  اجتماعية،  هشاشة 
تفسخ  أم�����راض،  ج��م��اع��ي، 
طرف  ذه��ب  بينما  عائلي..(. 
ثالث إلى أن الجائزة التي آلت 
إلى فيلم »قصة شومرون«، رغم 
أنه فيلم جيد، مجرد لمسة دعم 

اإليرانية  لالحتجاجات  رمزية 
مصرع  عقب  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي 
 22( أميني  مهسا  ال��ش��اب��ة 
عاما( في 16 شتنبر 2022، إثر 
توقيفها من قبل شرطة األخالق 
التي اتهمتها ب�«انتهاك قواعد 
اللباس الصارمة في الجمهورية 

اإلسالمية«.
الفيلم  يخرج  لم  ذل��ك،  إلى 
القفطان«  »أزرق  المغربي 
للمخرجة مريم التوزاني خالي 
الوفاض من المسابقة، حيث فاز 
بجائزة لجنة التحكيم مناصفة 
»الروح  البرتغالي  الفيلم  مع 
الحية« لكريستيل ألفيس ميرا.
فيلم »أزرق القفطان«، الذي 
خلف ردود فعل متباينة، بين 

يذهب  أنه  بدعوى  له  راف��ض 
ب��ع��ي��دا ف���ي خ���رق ال��ق��واع��د 
االجتماعية )المثلية الجنسية، 
الرؤية الدينية للموت(، وبين 
محتضن ألنه قدم قصة مختلفة 
تنامي  عبر  أحداثها  تتنامى 
داخل  صغرى  محكيات  ثالثة 
أضفى  مما  اإلط��ار،  الحكاية 
وحميمية  كثافة  الفيلم   على 
في نوع من التبادل الشعوري 

بين الشخصيات والمتلقي. 
إنه  التوزاني   مريم  وقالت 
»شعور جميل جدا أن أحظى 
المغرب،  بلدي  في  بالتتويج 
من  كبرى  تظاهرة  في  سيما 
قبيل المهرجان الدولي للفيلم 
بمراكش«. كما جددت اإلعراب 

إنه  قالت  بما  سعادتها  ع��ن 
جانب  من  إيجابي«  »تفاعل 
الجمهور مع فيلمها الذي عرض 

ألول مرة في المغرب.
قالت،  قد  التوزاني  وكانت 
األمر  إن  الفيلم،  عرض  خالل 
غير  »الحب  عن  بفيلم  يتعلق 
المشروط«، إذ إنه يعد »قبل كل 
شيء، فيلما عن الحب بمختلف 
تجلياته، وفي أوسع معانيه«.

يتوقف  الفيلم  أن  وأضافت 
أيضا عند حب المرء لمهنته، 
مهنة  الفيلم  حالة  في  وه��ي 
القفطان(  )صانع  »المعلم« 
لألسف«،  تندثر  بدأت  »التي 
حيث يظل البطل حليم متشبثا 
أبيه،  مهنة  باعتبارها  بها 
رافضا مواكبة »المكننة« التي 

طالت هذه الحرفة العريقة.
نتائج  تكن  ل��م  ذل���ك،  وم��ع 
كلها  ال��رس��م��ي��ة  ال��م��س��اب��ق��ة 
ل��آم��ال،  مخيبة  أو  مفاجئة 
حسب المتتبعين،  حيث آلت 
لفيلم  إخ���راج  أفضل  ج��ائ��زة 
للسويسرية   )2022( »برق« 
كارمن جاكيي. أما جائزة لجنة 
لمخرجتين  فمنحت  التحكيم 
فيلم  عن  التوزاني  مريم  هما 
كريستيل  القفطان«  »أزرق 
»الروح  فيلم  ميرا عن  ألفيس 
الممثلة  ف��ازت  فيما  الحية«. 
سونغ-يون  تشوي  الكورية 
بجائزة أفضل ممثلة عن دورها 
ينام«  »رايسبوي  فيلم  ف��ي 
للمخرج الكندي أنتوني شيم، 
بينما عادت جائزة أفضل ممثل 
اإلندونيسي أرسوندي بينينغ 
سوارا عن دوره في فيلم »سيرة 
ذاتية« لمواطنه المخرج مقبول 

مبارك.
إلى ذلك، جرى، خالل الليلة 
تكريم  للمهرجان،  الختامية 
ورئيسة  اإلنجليزية  الممثلة 
السابقة  الدورة  تحكيم  لجنة 
للمهرجان، تيلدا سوينتون التي 
وامتنانها  شكرها  عن  عبرت 
السادس  محمد  الملك  لجاللة 
واألمير موالي رشيد ومؤسسة 

في  »حكمتهم  على  المهرجان 
الهائل  المهرجان  ه��ذا  جعل 
النظرة  تلك  وع��ل��ى  ممكنا، 
الحكيمة في تفانيهم في توسيع 

اآلفاق السينمائية.
 وقالت سوينتون إن السينما 
أشكالنا  ن��ح��ن،  م��ن  »تبين 
وأحجامنا المتعددة والمتنوعة، 
رغباتنا وفشلنا وانتصاراتنا، 
ومخاوفنا وأحالمنا«. مضيفة 
تكن  مهرجان  في  تكريمها  أن 
يغمرها  خ��اص��ة،  م���ودة  ل��ه 
وتابلعت:  حقيقية.  بسعادة 
بأن  حياتي  بفرصة  »حظيت 
لمكان  ال��س��ري  ال��ب��اب  أج���د 
بعض  مع  أفالما  فيه  أصنع 
م��ن أع��ظ��م ص��ان��ع��ي األف���الم 
أضافت:  ث��م  المعاصرين«. 
فأنتم  تكرمونني،  »عندما 
مستشهدة  رفاقي«.  تكرمون 
بيدرو  اإلسباني  بالمخرجين 
ويس  واألمريكي  ألمودوفار 

أندرسون من بين آخرين.
وحضرت المهرجان أسماء 
غرار  على  السينما  في  بارزة 
إيزابيل  الفرنسية  الممثلة 
أوبير والمخرج األمريكي جيم 
جارموش، والمخرج الفرنسي 
والمخرج  ك��اراك��س،  ل��ي��وس 
نيل  اإليرلندي  والسيناريست 
اإلنجليزي  والممثل  جوردان، 
عن  فضال  أي��رون��ز،  جيريمي 
على  شهيرة  أخ���رى  أس��م��اء 

المستوى العالمي.
وتنافس على جائزة »النجمة 
الذهبية« 14 فيلما، ستة منها 
م��ن ت��وق��ي��ع م��خ��رج��ات، من 
لجنة  تشكلت  فيما  بلدا،   33
التحكيم من المخرج اإليطالي 
باولو سورينتينو، إلى جانب 
رحيم  طاهر  الفرنسي  الممثل 
نادين  اللبنانية  والمخرجة 
األلمانية- والممثلة  لبكي 

األم��ي��رك��ي��ة دي����ان ك��روغ��ر، 
جاستن  األسترالي  والمخرج 
البريطانية  كورزيل، والممثلة 
والمخرجة  كيربي،  فانيسا 

المغربية ليلى المراكشي.

س. منتسب

للمخرجة  »برق«  فيلم  يقودنا 
السويسرية كارمن جاكيير إلى حد 
التوأم  »الدوبلغنجر«،  نحو  بعيد 
األفكار  يزرع  الذي  للعادة  الخارق 
الشريرة في عقل »الشبيه«. التوأم 
الذي يعمل دون توقف من أجل أن 
بأن  طوعا  بالقبول  شبيهه  يقنع 
الذي  التوأم  السمعة.  يصبح سيء 
تجنب  المطاف،  نهاية  في  ينبغي، 
كان،  أي ظرف  التواصل معه تحت 
ألنه دليل إلى الموت ودليل عليه في 
يمثل  فهو  ثمة،  ومن  نفسه.  الوقت 

»الروح المزدوجة«.
ف����ي ه�����ذا ال���ف���ي���ل���م، ي��ح��ض��ر 
»الدوبلغنجر« من خالل الدور الذي 
تلعبه األخت »إنوسانت« )البريئة( 
الميتة موتا غامضا يستدعي إخراج 
من  )إلزابيث(  شقيقتها »الشبيهة« 
الدير لتشغل مكانها في أشغال البيت 
ال  البيت،  من  وبرجوعها  والحقل. 
كما  الميتة،  عن  الحديث  يريد  أحد 
أن ذكرها محظور في البيت، ومغلف 
في القرية بالكثير من الصمت. األم 
صامتان،  والشقيقتان  ص��ام��ت��ة، 
القرية  وأه���ل  ص��ام��ت،  وال��ك��اه��ن 
صراعا  ه��ن��اك  أن  بيد  ص��ام��ت��ون. 
وإرادة  ال��رب،  إرادة  إرادتين،  بين 
فإن  التوازي،  هذا  وفي  الشيطان. 
الكاهن تقدم  حكاية الظاهر/الناس/ 
إلينا »إينوسانت« ك�«خادمة للشرير/ 

فحملها  منها  تمكن  الذي  الشيطان 
ال  ذل��ك،  ومع  الظلمات«.   إلى  معه 
يستغرق أمر اكتشاف سر هذا الموت 
إليزابيث  إلى  بالنسبة  طوياًل  وقًتا 
)لماذا ماتت إينوسانت؟ ولماذا ماتت؟ 
ولماذا يتجنب الجميع الحديث عنها 
أمامنا  يطرح  مما  موتها؟(،  عن  أو 
انزياح الحكاية إلى »ميثاق سردي« 
ينبني على »الخطاطة البوليسية«.  
األمر الذي يمنح حكاية الفيلم ميزة 
السرد المفعم بالحيوية والتشويق.

يتجاذبها  لعبة  أمام  إذن،  نحن، 
)تحقيق(  االكتشاف  خيط  خيطان: 
»الدوبلغنجر«.  مقاومة  خيط  ثم 
سوى  فليس  اللعبة،  موضوع  أما 
المسار  تختبر  التي  »إليزابيث« 
الحكائي الذي اختارته شقيقتها قبل 
النهر،  في  تلقى حتفها منتحرة  أن 
في نوع من »االتحاد« أو »التماهي« 
في  بعضهما  يشبهان  إنهما  معها. 
تكرر  إنها  تقريبا.  التفاصيل  كل 
المسار نفسه، ألنها »ال تعرف«، ثم 
ألنها ال تصدق أن أختها ابتعدت عن 
»نور الرب«. أختها، كما تعرفها، ال 
يمكنها أن تكون خادمة للشيطان،  وال 
تستحق أن تغلف ذكراها بالنسيان. 
إنه نوع من االختبار )إعادة تركيب 
تهمة  من  الشقيقة  لتبرئة  الحكاية( 
الشر  حقل  من  أي  »الدوبلغنجر«، 
الذي ترفضه القرية. وسيتعزز هذا 
»يوميات  على  بالعثور  االختبار 
الحكاية  سيدخل  مما  إنوسانت«، 

تأطير  تؤطره  تحسيني  مسار  إلى 
»القراءه« بمشاهد تنقل إلينا جاذبية 
الحقول  في  ُتقاوم  ال  التي  الصيف 
المترامية والجبال الممتدة، جنًبا إلى 
جنب مع شعرية الكلمات التي تتدفق 
)إذا  وتصوفا  وصدقا  وحبا  إيمانا 
رأيت اهلل في عينّي، سأقبلك(. أليس 
اهلل مجرد ذبذبة؟ أليس اهلل سوى 
المؤمن  في  توقظ  التي  الرغبة  تلك 
شعورا قويا بجسده؟ ثم أليس اهلل 
هو تلك الطاقة التي يولدها االتحاد 

المطلق مع أجساد أخرى في متوالية 
إليزابيث  اكتشفت  لقد  تنتهي.  ال 
المشاعر التي حشدت أختها لنوع 
مختلف من اإليمان يقربها من اهلل، 
بينما كان اآلخرون، بمن فيهم أمها 
في  غارقة  أنها  يعتقدون  والكاهن، 
الخطيئة، ما دامت تضاجع كل من 
اكتشفت  لقد  طريقه.  في  صادفته 
األخت الميتة بهجة الجنس كطريق 
تقود إلى اهلل. وهذا نوع من التصوف 
الذي يشتغل بالفعل على التجرد من 

الماديات والذوبان فى الذات اإللهية، 
يقرأها  ال  مختلفة،  ب�«خبرة«  ولكن 
عاجزون  ألنه  جيدا،  »الظاهريون« 
معكوسة  ق��راءت��ه��م  ذل��ك.  فعل  ع��ن 
وخاطئة وظالمة ومزورة، وتعوزها 
»إلزابيث«  الكاهن  يدفع  ألم  األدلة. 
إلى إحراق اليوميات؟ أال يطرح هذا 
الفعل منطق المنافسة على احتكار 
األخالق والدين؟ ثم أليست هذه محنة 

أهل التصوف في العمق؟
وتحضر الحسية المفرطة في فيلم 

»برق« من خالل الجنس الجماعي، 
)مشهد  المشاهد  م��ن  العديد  ف��ي 
طفولة  أصدقاء  من  ثالثة  استمناء 
إليزابيث، مشهد الوقوع تحت سيطرة 
الموتى،  عيد  احتفال  في  الشيطان 
مشهد التعري الجماعي بين األصدقاء 
الثالثة، مشهد تعريض الجسد لنبات 
القريص المحفز للنشاط الجنسي(. 
الجنسي  ال��ح��ض��ور  ه��ذا  أن  بيد 
لمحبة  رم��زي  حضور  س��وى  ليس 
القدس(،  وروح  واإلبن  )األب  اهلل  
كما أطرتها إنوسانت، وكما كررتها 
االتحاد  في  تجربة  إنها  إليزابيث. 
مع اهلل حد االنتشاء، أو على األقل 
)تصوفية(  مسيحية  استعادة  إنها 
للميثولوجيا الدينية التي ربطت، في 
بين  النماذج والثقافات،  الكثير من 
إطار   في  والجنس  واإلنسان  اآللهة 
طبيعي ال يدنس الجسد، بل يتحيز 
لإليمان ب�«قدرة الفعل الجنسي على 
شحن الطاقة اإلخصابية للطبيعة«، 
المثولوجي  ذل��ك  إل��ى  ذه��ب  كما 
في  ف��ري��زر  جيمس  السكوتالندي 
كتابه »الغصن الذهبي«. فالجنس، 
في هذا السياق، إطار منتج لالنسجام 
بين اإلنسان واهلل، كما أنه يحضر 
الرغبة  عن  كتعبير  الفيلم  هذا  في  
المطلقة في االتصال به. إن إليزابيث، 
مقاومة  تستطيع  ال  إنوسانت،  كما 
إغراء التجول في الطبيعة واالندماج 
ذلك  ت��ق��اوم  أن  تستطيع  ال  معها. 
تلقت تحذيرا  التي  المذهل  الجمال 

صارما من االستغراق فيه، ألنه يعني 
يقظة الشيطان )الجسد/ الخطيئة(، 
والحال أننا ال نقترب من اهلل بعيدا 
عن النشوة. اهلل نشوة، ذبذبة، اتحاد، 
إقامة  الماء،  في  استغراق  مغامرة، 
تعرف،  أل��م،  لمس،  ال��ح��واف،  على 

سخاء. اهلل حب.
إن فيلم »برق« ينبني أساسا على 
خالله  من  نكتشف  س��ردي  تركيب 
الحكاية  تبئير  الحكاية األصل عبر 
الفرع.  إنه نوع من االنشطار المرآوي 
المتوازي الذي يتعامل مع الحكايتين 
كحكاية إطار تصنعها شخصيتان. 
الحبكة،  مستوى  على  ينبني،  كما 
على التعرج بين مسارين حكائيين 
يتناوب عليهما التحسين واالنحطاط، 
مما يساهم في نقل تلك التداعيات 
المقام  في  والمشبعة،  المتحركة 
باالكتشاف  حقيقي  بشعور  األول، 
الشيطان،  أو  اهلل،  إن  والحرية. 
في هذا المستوى الفلسفي، ليسوا 
»خوف  تأويل عن  تعبير عن  سوى 
عام« من الحرية، ومن االنفالت إلى 
الحب والطبيعة. وفي مستوى آخر، 
الجزمية  النماذج  لتلك  تكسير  إنه 
للفحص،  القابلة  وغير  المتعالية 
للقياس  قابلة  غير  األق��ل  على  أو 
»المرأة  على ما يخالفها، وتحديدا 
أن  ينبغي  وكيف  الدين«  نظر  في 
تتعرض ل�«القولبة«، تربية وتأطيرا 
وزجرا. وفي مستوى ثالث، إنه نفي 
للحبال  وتمزيق  ل�«الدوبلغنجر« 

يتجاذبها  لعبة  أمام  إذن،  نحن، 
 )
 .
سوى  فليس  اللعبة،  موضوع  أما 
المسار  تختبر  التي 
الحكائي الذي اختارته شقيقتها قبل 
النهر،  في  تلقى حتفها منتحرة  أن 
 »
في  بعضهما  يشبهان  إنهما  معها. 
تكرر  إنها  تقريبا.  التفاصيل  كل 
، ثم 
ألنها ال تصدق أن أختها ابتعدت عن 
. أختها، كما تعرفها، ال 
يمكنها أن تكون خادمة للشيطان،  وال 
تستحق أن تغلف ذكراها بالنسيان. 
إعادة تركيب 
تهمة  من  الشقيقة  لتبرئة 
الشر  حقل  من  أي   ،
الذي ترفضه القرية. وسيتعزز هذا 
يوميات 
الحكاية  سيدخل  مما   ،
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حين ينق�ض الج�سد اأوهام »الدوبلغنجر« الديني !

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

في حفل اختتام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

 الفيلم الإيراني »ق�سة �سومرون« يخلق المفاجاأة 
و»اأزرق القفطان« يفوز بجائزة »لجنة التحكيم«

فيلم »برق« للمخرجة السويسرية كارمن جاكيير، الفائز بجائزة اإلخراج

ت: زليخة
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بتداعياتهما الثقيلة

أحمد بيضي

تفعيال التفاقية الشراكة والتعاون بني رئاسة 
النيابة العامة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم 
التعليم  »إلزامية  بشأن  والرياضة  األولي 
املدرسي«  الهدر  من  الحد  أجل  من  األساسي 
احتضنت   ،2021 مارس  من  الفاتح  في  املوقعة 
القاسم  أبو  التأهيلية  بالثانوية  األنشطة  قاعة 
يوما   ،2022 نونبر   15 يوم  بخنيفرة،  الزياني، 
وتالميذ  تلميذات  من  كبير  عدد  لفائدة  دراسيا 
املؤسسة، بحضور ثلة من الشخصيات املنتمية 
إلى  والتربوية،  واألمنية  القضائية  للمصالح 

جانب فعاليات من املجتمع املدني.  
»محاربة  شعار:  تحت  املنظم  الدراسي  اليوم 
يأتي  البشرية«،  بالتنمية  رهني  املدرسي  الهدر 
إعالن  في  املشتركة  االلتزامات  إطار  في  أيضا 
مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء،  
وذلك بتأطير ومشاركة رئيسة خلية العنف ضد 
بخنيفرة،  االبتدائية  باملحكمة  واألطفال  النساء 
اإلقليمية  املديرية  وممثل  رقاس،  ابتسام  ذة. 
الشؤون  مصلحة  رئيس  الوطنية،  للتربية 
واملنتدب  النوري،  محمد  ذ.سيدي  التربوية، 
القضائي باملحكمة االبتدائية ، ذ. عبداإلله ارزوق، 
ذة.  »السوفرولوجيا«،  في  الخبيرة  جانب  إلى 

مارتني لومان.
حول  رقاس   ابتسام  ذة.  مداخلة  وتمحورت 
التالميذ  حماية  في  العامة  النيابة  »دور 
ضحايا الهدر املدرسي«، أشارت من خاللها إلى 
والظواهر  باإلشكاليات  العامة  النيابة  »اهتمام 
االجتماعية، ومنها أساسا ما يتعلق بمعضلتي 
من  منطلقة  القاصر«،  وزواج  املدرسي  الهدر 
التنزيل  كسب  إلى  و«الحاجة  األسرة  مدونة 

اعتماد  »ضرورة  إلى  الفتة  لفصولها«،  السليم 
وترسيخ  األساسيني  للفاعلني  الشاملة  التعبئة 
قنوات التواصل الدائم معهم، مع تضافر جهود 
من  التشاركية،  املقاربات  وفق  والعمل  الجميع، 
بمجموعة   مذكرة  العنف«،  على  القضاء  أجل 
الحد  ألجل  املعنية«  الجهات  مع  االتفاقيات  من 
سببا  يعد  الذي  املدرسي  الهدر  معضلة  من 
للطفالت«،  بالنسبة  املبكر  الزواج  أسباب  من 
في موضوع  إنجازها  تم  و»بدراسة تشخيصية 
وقاربت  القاصرات«،  وزواج  املدرسي  الهدر 
واألسباب  القضائية،  املعطيات  مضمونها  في 
املختلفة املتعلقة بهذه الظاهرة املقلقة، والجوانب 
»أن  مؤكدة  بواقعها«،  املرتبطة  امليدانية 
شاملة  طريق  خطة  وضعت  الدراسة  خالصات  
النيابة  »تدخالت  موضحة  الظاهرة«،  لتطويق 
املؤسسة  األمر، وكيف أصبحت هذه  في  العامة 
بدل  الطفل  لحقوق  وضاِمنة  مواِطنة  القضائية 
عن  فضال  الزجر،  أساليب  على  فقط  اقتصارها 
اإلشكاالت«،  الحتواء  القبلية  بالتدخالت  قيامها 
مشددة على  »ضرورة الرفع من وتيرة الحمالت 
العامة  والفضاءات  باملدارس  التحسيسية 

لضمان استمرارية التمدرس«.
ذ. سيدي محمد النوري تطرق إلى »مجهودات 
املدرسي«،  الهدر  محاربة  في  التعليم  مديرية 
كآفة  املجتمع  على  املعضلة  »تأثير  موضحا 
»قلقه  عن  معبرا  والجريمة«،  للعنف  تؤدي 
نسبة  بخصوص  اليونسكو  سجلته  ما  حيال 
باإلعدادي  خصوصا  ببالدنا،  املدرسي  الهدر 
والتأهيلي«، مذكرا بالقانون اإلطار الذي صادقت 
للحد من  الجهود  »تكثيف  بغاية  الحكومة  عليه 
ملقاربات  تدعو  باتت  التي  الظاهرة  هذه  نزيف 
اجتماعية وتربوية«، وبـ »جهود الدولة من خالل 
ما تقدمه من منح ونقل مدرسي ولوازم مدرسية 

الظاهرة  مواجهة  ألجل  واجتماعي  مالي  ودعم 
بمقاعد  أطفالها  الحاق  على  األسر  وتشجيع 

الدراسة«.
إقليم  »تقدم  تحقيق  سجل  نفسه  املتحدث 
خنيفرة في مجال التعليم األولي بنسبة تجاوزت 
االحتياجات  »ذوي  لـ  مشيرا  باملائة«،   80
عنهم  واملتخلى  الشوارع  وأطفال  الخاصة 
ملشروع  وكذا  التمدرس،  ملبادرات  وحاجتهم 
فرصة التعلم االستدراكي التي تم منحها للفئات 
املهددة بالتشرد واالنحراف،« مؤكدا أن »الواقع« 
مازال يؤشر على »كون نظامنا التعليمي يشكو 
مجموعة من االختالالت«، مستشهدا في ذلك بما 
»خارطة  ندوة  في  الوطنية،  التربية  وزير  أكده 
املائة  في    77 »بأن     ،»2022-2026 طريق 
باللغة  نص  قراءة  يستطيعون  ال  التالميذ  من 
قراءة  يستطيعون  ال  املائة  في  و70  العربية، 
ضرورة  على  مشددا  الفرنسية«،  باللغة  نص 
إيجاد  قصد  املشاكل  وتشخيص  »استحضار 
للتالميذ  اإلنصات  على  و«العمل  لها«،  حلول 
بشكل  تعلمهم  مسايرة  من  تمكينهم  سبيل  في 
»نجاح  أن  أكد  الخصوص   وبهذا  أفضل«. 
واملجتمع  الدولة  نجاح  هو  التربوية  املنظومة 
واملستقبل«،  داعيا لالعتماد أكثر على مشاريع 
هذه  إطار  في  املؤسسات  و»معالجة  املؤسسة 
إقليم  »تجربة  عند  متوقفا  املندمجة«،  املشاريع 
 22( الجماعاتية  املدارس  نسبة  في  خنيفرة 
الفوارق،  تقليص  مبادرات  خالل  من  مؤسسة( 
»الفتا إلى »صعوبة بلوغ أي تنمية منشودة دون 
بإحصائيات  املرتبطة  املخيفة  األرقام  احتواء 

الهدر املدرسي«.
»من  موضوع:  اختار  ارزوق  ذ.عبداإلله 
التنمية البشرية إلى التنمية الذاتية«، من  خالل 
التمهيد ل »املقاربة السوفرولوجية«، مؤكدا على  

ملالمسة  األدوات  من  ينبغي  ما  توفير  »ضرورة 
مقاربات  عن  أكثر  والبحث  التلميذ،  رغبات 
على  املمكنة  املعايير  وبلورة  وعملية،  ميدانية 
»مفاهيم  مفككا  امللموسة«،  املؤشرات  ضوء 
من  والتنمية  االخالقي  املنحى  ذات  التنمية 
القاعدية  االنتظارات  وكذا  االقتصادية،  الوجهة 
والتعبير  التحكم  على  والقدرات  واملركبة، 
الحر، وكذا املهارات االدراكية«، ليختم مداخلته 
أية تنمية بشرية إال باالنطالق من  ب«استحالة 

التنمية الذاتية وفق املقاربة السوفرولوجية«.
عرض  الخبيرة   مارتني لومان، تمحور حول 
الذاتية  التنمية  في  السوفرولوجيا  »أهمية 
للتلميذ«، مستعرضة »مفهوم ومنافع هذا العلم 
مكان  أي  في  ممارسته  شخص  ألي  يمكن  الذي 
وزمان، ومدى مساعدته على تعزيز تناغم الفكر 
وعلى  واالنفعاالت،  باألفكار  والتحكم  والجسد، 
االسترخاء والتحّمل، واستعادة التركيز والحفاظ 
دعت  ذاته  الوقت  وفي  الذاتي«،  الهدوء  على 
التمارين  ببعض  للقيام  الحاضرين  لومان   ذة. 
الحركية، ومساءلتهم عما شعروا به بعد قيامهم 
بهذه التمارين، ومدى خلقها االنسجام بني العقل 

والجسد وتعزيز الطمأنينة واالرتياح.
لغالبية  »بالنسبة  الجديد  »العلم  هذا  وعن 
الدراسي، تم  اليوم  الحاضرين واملستفيدين من 
استعراض »أصوله ومنافعه في تدبير االنفعاالت 
واألرق  واالكتئاب  القلق  مواجهة  وفي  السلبية، 
التي  االضطرابات  من  وغيرها  النفسي  والتوتر 
العلم  هذا  بأن  علما  الكثيرون«،  منها  يعاني 
من  عدد  في  تدريسها  يتم  التي  املواد  من  بات 
املدارس والجامعات األوروبية واألمريكية، وهو 
النفسي  الطبيب   ،1960 عام  أُسَسه،  وضع  علم 
الكولومبي  العصبية،  األمراض  في  واملختص 

ألفونسو كايسيدو.

   تساهم يف التقليص من تبخر املاء عبر نقله دون استخدام طاقة ملوثة 

استعرضتها عروض يوم دراسي بخنيفرة مكنا�س.. تعزيز كفاءات 
المرتبطين بـ »�صحة الأم والطفل«

نونبر   15 و   7 بني  ما  الفترة  في  مكناس،  مدينة  احتضنت 
الجاري،  سلسلة دورات تكوينية »استهدفت تعزيز قدرات وكفاءات 
املنظمني،  حسب  والطفل«  األم  مجال صحة  في  العاملني  مختلف 
مضيفني أن »هذه الدورات التكوينية ، التي أشرفت عليها   مديرية 
إطار  في  تندرج  االجتماعية،  والحماية  الصحة  بوزارة  السكان 
انخراط املديرية الجهوية للصحة   بجهة فاس - مكناس في تنزيل 

استراتيجية   تقليص وفيات األمهات و املواليد الجدد«.
األمم  صندوق  من  بدعم  املنظمة  املبادرة،  هذه  من  واستفاد 
مجموعة من األطر الصحية العاملة في مجال  املتحدة للسكان، » 
وممرضون  وقابالت  عامون  أطباء  بينهم  من  والطفل،  األم  صحة 

متعددو االختصاصات.« 
لتتبع  الجديد  النموذج  إرساء  التكوينية  الدورات  »وتوخت 
زيارات حاليا، والرامي   4 زيارات عوض   8 الذي سيشمل  الحمل 
إلى تجويد وتعزيز سلة الخدمات لتتبع الحمل ضمانا لتجربة حمل 
ايجابية ووالدة آمنة لألم و صحة جيدة للمولود الجديد سواء في 
املراكز الصحة القروية أو الحضرية. كما تندرج في سياق الكشف 
املبكر للحمل ذي الخطورة، ومراجعة مسار املرأة الحامل مع إدماج 
حصص أقسام األمهات لتوفير رعاية مثلى لصحة املرأة الحامل و 

املولود الجديد«.

العيون.. تكوين ن�صاء التعاونيات 
الفالحية بالجهة

 

احتضنت مدينة العيون، األسبوع املنصرم، دورة تكوينية لفائدة 
الساقية الحمراء،   - العيون  ستني تعاونية فالحية نسائية بجهة 
وترميز  التدبير  املقاوالتية:  الفالحية  »التعاونية  موضوع  حول 

املنتجات املجالية«.
املرأة  »منتدى  قبل  املنظمة من  التكوينية،  الدورة  وتندرج هذه 
املديرية  مع  وشراكة  بدعم  وتنمية«،  ديمقراطية  الصحراوية 
الحمراء،  الساقية   - بالعيون  الفالحية  لالستشارة  الجهوية 
إطار  »في  املنظمني،  حسب    ،»IRI« الدولي  الجمهوري  واملعهد 
»الجيل  مخطط  في  املتمثلة  الجديدة  الفالحية  االستراتيجية 
األخضر 2030-2020«،   وذلك بهدف » تمكني التعاونيات الفالحية 
النسائية من املهارات واملعرفة الالزمني لتنمية روح املبادرة لديها، 
من أجل خلق نموذج جيل جديد من التعاونيات الفالحية النسائية 

القادرة على االندماج في السوق الوطنية والدولية.« 
الثاني  امللتقى  لتوصيات  تنفيذا  يأتي  الذي  اللقاء،  »وتوخى 
للعيون حول القيادة النسائية والتمكني االقتصادي، املنعقد خالل 
التعاونيات  تزويد  املاضي،  مارس  و24   22 مابني  املمتدة  الفترة 
التسويق،  في مجال  قدراتها  تعزيز  على  قادرة  بتقنيات  املشاركة 
مستواهن  وتحسني  للنساء،  االقتصادي  التمكني  ضمان  قصد 

االقتصادي و االجتماعي«.

تارودانت.. ا�صطرابات التعلم 
عند الأطفال

لبرنامجها  تفعيال 
التربوي،  السنوي 
وتجسيدا ألول خطوة 
شراكتها  إطار  في 
املديرية  مع  املبرمة 
لألكاديمية  اإلقليمية 
للتربية  الجهوية 
بتارودانت،  والتكوين 
الجمعية  نظمت 
الضطرابات  املغربية 
األطفال  عند  التعلم 
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بتارودانت،   املحمدي  الحي  أطر مدرسة  لفائدة  ورشة تحسيسية 
األولي  للرصد  إجرائية  بشبكات  األساتذة  تزويد   »استهدفت 
 dyslexie تجلياتها  بمختلف  األطفال  لدى  التعلم  الضطرابات 
dysphasie, ….، تمهيدا للحملة الطبية التي ستنظم على صعيد 
املؤسسة  لتشخيص الحاالت من طرف طاقم طبي وشبه طبي، وفق 
العملية  في  املتدخلني  أطياف  جميع  تستحضر  تشاركية  مقاربة 
حسب  مباشر«  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  التعلمية،  التعليمية 

املنظمني.
ووفق املصدر ذاته، »فقد أطر  الورشة  التحسيسية  كل من  ذة 
الكاتب   نائبة  شمسي  ابتسام  ذة  الجمعية،  رئيسة  قصدان  سناء 
وفاطمة الزهراء العبدي أخصائية الترويض الحس حركي«. هذا 
وأكدت الجمعية املنظمة باملناسبة »على أهمية االنخراط اإليجابي 
مع  الورشة،  إنجاح  أجل  من  وإدارتها  التعليمية  املؤسسة  ألطر 
التذكير بدور املديرية في دعم وتشجيع التربية الدامجة باإلقليم«.

عبد الجليل بتريش

الضامنة  الطبيعية  املوارد  أهم  من  املياه  تعتبر 
الستمرار الحياة البشرية وكافة األنشطة االجتماعية 
التي تتميز بها مدينة  الفالحية  واالقتصادية، خاصة 
التي استفردت  تارودانت. ومن الخصائص الطبيعية 
بها املدينة، تعدد »السواقي املائية« منذ غابر العهود، 
بتنوعها  فريدة  و«عرصات«  حدائق  بخلق  سمح  ما 
البيولوجي، وغنى املجال الطبيعي الذي ساهمت فيه 

وفرة املياه السطحية.
وتعد »السواقي املائية« كأنظمة نقل نشيطة للمياه 
واقتصادية  تاريخية  معلمة  أرضية،  تحت  أروقة  عبر 
واجتماعية وتراث ايكولوجي، حيث كان جريان املياه 
سواقي  في  انقطاع  بدون  السنة  مدار  على  ينساب 
مسارها،  وعمق  مجراها،  وعرض  امتدادها،  بطول 

وحجم صبيبها.
السواقي في محررات عقود  تلك  فقد وردت أسماء 
في ظهير واحد ملحمد  »تماللت«  ساقية  منها  عدلية، 
الشيخ السعدي ومحررين وشهادة عدلية سنة 965 هـ، 
في شهادة حبسية سنة 983 هـ  ثم ساقية »ترغونت« 
ومحرر نوبة مائية سنة 1007هـ، على أن أقدم وأعظم 
مجرى مائي بتارودانت يرجع تاريخه إلى أربعة قرون 

وسبعة عقود )470 سنة(، وهي ساقية »تافالكت«.
وفي هذا السياق، يقول محمد سرتي، أستاذ باحث، 
التراث  أهم معالم  »إن من    ،« »و.م.ع  ل  في تصريح 
من  تعتبر  التي  تافالكت«  »ساقية  بتارودانت  املائي 
شرق  سوس  وادي  من  تؤخذ  املدينة،  سواقي  أكبر 
 259 بـ  البحر  مستوى  تعلو  نقطة  عند  تارودانت 
 « كيلومترا«، مضيفا   20 ويبلغ طولها حوالي  مترا، 
الجهة  من  املدينة  تخترق سور  »تافالكت«  ساقية  أن 
الشمالية بباب الخميس، وتمر إلى جهة أوالد بنونة، 

وتسير بمحاذاة واد الواعر إلى دوار الطالعة بمنطقة 
الكاللشة، حيث تتدفق بقوة وتشق سائر حقول املدينة 
وتخترق السواقي األخرى وتصب فيها عند الحاجة«، 
كلمة  تؤديها  التي  هي  املعاني  هذه  أن   « إلى  الفتا 
)تافالكت( في األمازيغية، ويمكن أيضا أن تكون أخذت 
)الفالكي(  اسم  ورد  فقد  األشخاص،  أحد  من  اسمها 
قائدا  وكان  )العلج(  بـ  أحيانا  له  يشار  أندلسي  وهو 
لهجمات  طويال  وقتا  تصدى  الذي  املرابطني  لجيش 
في  وساهم  سوس  ومنطقة  تارودانت  على  املوحدين 

سد الثغور وبناء سلسلة من الحصون«.
»ساقية  أيضا  هناك  »أن  ذاته،   املتحدث  وتابع 
عرفة  أوالد  جنوب  سوس  نهر  من  تؤخذ  تاماللت« 
عند نقطة يبلغ ارتفاعها 250 مترا فوق سطح البحر، 
إلى  تدخل  أن  إلى  »تافالكت«  لساقية  موازية  وتمتد 
من  املدينة  تخترق  حيث  القصبة،  باب  عند  املدينة 
وسطها إلى أن تخرج من غربها شمال باب تارغونت، 

ثم تستمر إلى جنوب دوار الطالعة بالكاللشا«.
وتعتبر الساقيات، تراثا إنسانيا حضاريا ينم عن 
قدرته  مدى  على  ويؤشر  الواحي«،  »اإلنسان  عبقرية 
على التكيف مع خصائص البيئة الجافة، فهي وسيلة 
بشكل  تساهم  باطنية،  قناة  عبر  املياه  لنقل  وتقنية 
نقله دون  املاء من خالل  التقليص من تبخر  كبير في 

استخدام طاقة ملوثة.
وتبقى هذه السواقي، تراثا مائيا ورصيدا اجتماعيا 
لها  يعطي  مما  وسياسيا،  بل  وروحيا  واقتصاديا 
راهنية كبيرة في معرفة الدور الذي لعبته في استقرار 
القبائل واملجموعات البشرية على مر التاريخ املغربي 

العريق.
 »و.م.ع«

»�صواقي تارودانت«.. تراث عريق يوؤ�صر على مدى قدرة 
»الإن�صان الواحي« على التكيف مع خ�صائ�س البيئة الجافة

من فعاليات اليوم الدراسي
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أن  يتوقع  أحد  أي  يكن  لم 
شومرون«  »قصة  فيلم  يفوز 
ل��ل��م��خ��رج اإلي����ران����ي ع��م��اد 
ب�«النجمة  دهكردي  اإلبراهيم 
الولي  للمهرجان  الذهبية« 
لقوة  وذل��ك  بمراكش،  للفيلم 
أفالم المسابقة الرسمية، مما 
يرجح حسب مجموعة من النقاد 
أن يكون هذا الفوز مجرد لمسة 
النساء  ل�«ثورة  دعم سياسية 
اإليرانيات«، خاصة أن المخرج 
لم يتردد لحظة واحدة في إهداء 
إيران«،  ل�«نساء  ال��ج��ائ��زة 
قائال: »أهدي جائزتي لجميع 
الشاب  وللجيل  إي��ران  نساء 
الذي يخاطر بحياته من أجل 
أن  »أريد  وأضاف:  الحرية«. 
فقدوا  من  كل  إلى  تحية  أقدم 
أرواحهم وهم يقاتلون من أجل 
استعادة الحرية ليعيشوا كما 

يريدون«.
لقد انتظر متابعو المهرجان 
أن تؤول الجائزة إلى فيلمين 
»رايسبوي  فيلم  أساسيين: 
ينام« للمخرج الكندي أنتوني 
أفضل  بجائزة  )الفائز  شيم 
»برق«  وفيلم   نسائي(،  دور 
كارمن  السويسرية  للمخرجة 
ب��ج��ائ��زة  )الفائز  ج��اك��ي��ي 
لجنة  أن  غ��ي��ر  اإلخ�������راج(. 
التحكيم، التي يترأسها المخرج 
سورينتينو،  باولو  اإليطالي 
ولها معاييرها الخاصة، ارتأت 
اإليراني،  للفيلم  تمنحها  أن 
المتتبعون  وصفه  الذي  األمر 
اعتبره  فيما  ب�«المفاجأة«، 
للمخرج  »مكافأة«  آخ���رون 
اإليراني على جرأته في فضح 
اإلي��ران��ي  النظام  ي��ح��اول  م��ا 
دعارة،  )مخدرات،  يخفيه  أن 
اكتئاب  اجتماعية،  هشاشة 
تفسخ  أم�����راض،  ج��م��اع��ي، 
طرف  ذه��ب  بينما  عائلي..(. 
ثالث إلى أن الجائزة التي آلت 
إلى فيلم »قصة شومرون«، رغم 
أنه فيلم جيد، مجرد لمسة دعم 

اإليرانية  لالحتجاجات  رمزية 
مصرع  عقب  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي 
 22( أميني  مهسا  ال��ش��اب��ة 
عاما( في 16 شتنبر 2022، إثر 
توقيفها من قبل شرطة األخالق 
التي اتهمتها ب�«انتهاك قواعد 
اللباس الصارمة في الجمهورية 

اإلسالمية«.
الفيلم  يخرج  لم  ذل��ك،  إلى 
القفطان«  »أزرق  المغربي 
للمخرجة مريم التوزاني خالي 
الوفاض من المسابقة، حيث فاز 
بجائزة لجنة التحكيم مناصفة 
»الروح  البرتغالي  الفيلم  مع 
الحية« لكريستيل ألفيس ميرا.

فيلم »أزرق القفطان«، الذي 
خلف ردود فعل متباينة، بين 

يذهب  أنه  بدعوى  له  راف��ض 
ب��ع��ي��دا ف���ي خ���رق ال��ق��واع��د 
االجتماعية )المثلية الجنسية، 
الرؤية الدينية للموت(، وبين 
محتضن ألنه قدم قصة مختلفة 
تنامي  عبر  أحداثها  تتنامى 
داخل  صغرى  محكيات  ثالثة 
أضفى  مما  اإلط��ار،  الحكاية 
وحميمية  كثافة  الفيلم   على 
في نوع من التبادل الشعوري 

بين الشخصيات والمتلقي. 
إنه  التوزاني   مريم  وقالت 
»شعور جميل جدا أن أحظى 
المغرب،  بلدي  في  بالتتويج 
من  كبرى  تظاهرة  في  سيما 
قبيل المهرجان الدولي للفيلم 
بمراكش«. كما جددت اإلعراب 

إنه  قالت  بما  سعادتها  ع��ن 
جانب  من  إيجابي«  »تفاعل 
الجمهور مع فيلمها الذي عرض 

ألول مرة في المغرب.
قالت،  قد  التوزاني  وكانت 
األمر  إن  الفيلم،  عرض  خالل 
غير  »الحب  عن  بفيلم  يتعلق 
المشروط«، إذ إنه يعد »قبل كل 
شيء، فيلما عن الحب بمختلف 
تجلياته، وفي أوسع معانيه«.

يتوقف  الفيلم  أن  وأضافت 
أيضا عند حب المرء لمهنته، 
مهنة  الفيلم  حالة  في  وه��ي 
القفطان(  )صانع  »المعلم« 
لألسف«،  تندثر  بدأت  »التي 
حيث يظل البطل حليم متشبثا 
أبيه،  مهنة  باعتبارها  بها 
رافضا مواكبة »المكننة« التي 

طالت هذه الحرفة العريقة.
نتائج  تكن  ل��م  ذل���ك،  وم��ع 
كلها  ال��رس��م��ي��ة  ال��م��س��اب��ق��ة 
ل��آم��ال،  مخيبة  أو  مفاجئة 
حسب المتتبعين،  حيث آلت 
لفيلم  إخ���راج  أفضل  ج��ائ��زة 
للسويسرية   )2022( »برق« 
كارمن جاكيي. أما جائزة لجنة 
لمخرجتين  فمنحت  التحكيم 
فيلم  عن  التوزاني  مريم  هما 
كريستيل  القفطان«  »أزرق 
»الروح  فيلم  ميرا عن  ألفيس 
الممثلة  ف��ازت  فيما  الحية«. 
سونغ-يون  تشوي  الكورية 
بجائزة أفضل ممثلة عن دورها 
ينام«  »رايسبوي  فيلم  ف��ي 
للمخرج الكندي أنتوني شيم، 
بينما عادت جائزة أفضل ممثل 
اإلندونيسي أرسوندي بينينغ 
سوارا عن دوره في فيلم »سيرة 
ذاتية« لمواطنه المخرج مقبول 

مبارك.
إلى ذلك، جرى، خالل الليلة 
تكريم  للمهرجان،  الختامية 
ورئيسة  اإلنجليزية  الممثلة 
السابقة  الدورة  تحكيم  لجنة 
للمهرجان، تيلدا سوينتون التي 
وامتنانها  شكرها  عن  عبرت 
السادس  محمد  الملك  لجاللة 
واألمير موالي رشيد ومؤسسة 

في  »حكمتهم  على  المهرجان 
الهائل  المهرجان  ه��ذا  جعل 
النظرة  تلك  وع��ل��ى  ممكنا، 
الحكيمة في تفانيهم في توسيع 

اآلفاق السينمائية.
 وقالت سوينتون إن السينما 
أشكالنا  ن��ح��ن،  م��ن  »تبين 
وأحجامنا المتعددة والمتنوعة، 
رغباتنا وفشلنا وانتصاراتنا، 
ومخاوفنا وأحالمنا«. مضيفة 
تكن  مهرجان  في  تكريمها  أن 
يغمرها  خ��اص��ة،  م���ودة  ل��ه 
وتابلعت:  حقيقية.  بسعادة 
بأن  حياتي  بفرصة  »حظيت 
لمكان  ال��س��ري  ال��ب��اب  أج���د 
بعض  مع  أفالما  فيه  أصنع 
م��ن أع��ظ��م ص��ان��ع��ي األف���الم 
أضافت:  ث��م  المعاصرين«. 
فأنتم  تكرمونني،  »عندما 
مستشهدة  رفاقي«.  تكرمون 
بيدرو  اإلسباني  بالمخرجين 
ويس  واألمريكي  ألمودوفار 

أندرسون من بين آخرين.
وحضرت المهرجان أسماء 
غرار  على  السينما  في  بارزة 
إيزابيل  الفرنسية  الممثلة 
أوبير والمخرج األمريكي جيم 
جارموش، والمخرج الفرنسي 
والمخرج  ك��اراك��س،  ل��ي��وس 
نيل  اإليرلندي  والسيناريست 
اإلنجليزي  والممثل  جوردان، 
عن  فضال  أي��رون��ز،  جيريمي 
على  شهيرة  أخ���رى  أس��م��اء 

المستوى العالمي.
وتنافس على جائزة »النجمة 
الذهبية« 14 فيلما، ستة منها 
م��ن ت��وق��ي��ع م��خ��رج��ات، من 
لجنة  تشكلت  فيما  بلدا،   33
التحكيم من المخرج اإليطالي 
باولو سورينتينو، إلى جانب 
رحيم  طاهر  الفرنسي  الممثل 
نادين  اللبنانية  والمخرجة 
األلمانية- والممثلة  لبكي 
األم��ي��رك��ي��ة دي����ان ك��روغ��ر، 
جاستن  األسترالي  والمخرج 
البريطانية  كورزيل، والممثلة 
والمخرجة  كيربي،  فانيسا 

المغربية ليلى المراكشي.

س. منتسب

للمخرجة  »برق«  فيلم  يقودنا 
السويسرية كارمن جاكيير إلى حد 
التوأم  »الدوبلغنجر«،  نحو  بعيد 
األفكار  يزرع  الذي  للعادة  الخارق 
الشريرة في عقل »الشبيه«. التوأم 
الذي يعمل دون توقف من أجل أن 
بأن  طوعا  بالقبول  شبيهه  يقنع 
الذي  التوأم  السمعة.  يصبح سيء 
تجنب  المطاف،  نهاية  في  ينبغي، 
كان،  أي ظرف  التواصل معه تحت 
ألنه دليل إلى الموت ودليل عليه في 
يمثل  فهو  ثمة،  ومن  نفسه.  الوقت 

»الروح المزدوجة«.
ف����ي ه�����ذا ال���ف���ي���ل���م، ي��ح��ض��ر 
»الدوبلغنجر« من خالل الدور الذي 
تلعبه األخت »إنوسانت« )البريئة( 
الميتة موتا غامضا يستدعي إخراج 
من  )إلزابيث(  شقيقتها »الشبيهة« 
الدير لتشغل مكانها في أشغال البيت 
ال  البيت،  من  وبرجوعها  والحقل. 
كما  الميتة،  عن  الحديث  يريد  أحد 
أن ذكرها محظور في البيت، ومغلف 
في القرية بالكثير من الصمت. األم 
صامتان،  والشقيقتان  ص��ام��ت��ة، 
القرية  وأه���ل  ص��ام��ت،  وال��ك��اه��ن 
صراعا  ه��ن��اك  أن  بيد  ص��ام��ت��ون. 
وإرادة  ال��رب،  إرادة  إرادتين،  بين 
فإن  التوازي،  هذا  وفي  الشيطان. 
الكاهن تقدم  حكاية الظاهر/الناس/ 
إلينا »إينوسانت« ك�«خادمة للشرير/ 

فحملها  منها  تمكن  الذي  الشيطان 
ال  ذل��ك،  ومع  الظلمات«.   إلى  معه 
يستغرق أمر اكتشاف سر هذا الموت 
إليزابيث  إلى  بالنسبة  طوياًل  وقًتا 
)لماذا ماتت إينوسانت؟ ولماذا ماتت؟ 
ولماذا يتجنب الجميع الحديث عنها 
أمامنا  يطرح  مما  موتها؟(،  عن  أو 
انزياح الحكاية إلى »ميثاق سردي« 
ينبني على »الخطاطة البوليسية«.  
األمر الذي يمنح حكاية الفيلم ميزة 
السرد المفعم بالحيوية والتشويق.
يتجاذبها  لعبة  أمام  إذن،  نحن، 
)تحقيق(  االكتشاف  خيط  خيطان: 
»الدوبلغنجر«.  مقاومة  خيط  ثم 
سوى  فليس  اللعبة،  موضوع  أما 
المسار  تختبر  التي  »إليزابيث« 
الحكائي الذي اختارته شقيقتها قبل 
النهر،  في  تلقى حتفها منتحرة  أن 
في نوع من »االتحاد« أو »التماهي« 
في  بعضهما  يشبهان  إنهما  معها. 
تكرر  إنها  تقريبا.  التفاصيل  كل 
المسار نفسه، ألنها »ال تعرف«، ثم 
ألنها ال تصدق أن أختها ابتعدت عن 
»نور الرب«. أختها، كما تعرفها، ال 
يمكنها أن تكون خادمة للشيطان،  وال 
تستحق أن تغلف ذكراها بالنسيان. 
إنه نوع من االختبار )إعادة تركيب 
تهمة  من  الشقيقة  لتبرئة  الحكاية( 
الشر  حقل  من  أي  »الدوبلغنجر«، 
الذي ترفضه القرية. وسيتعزز هذا 
»يوميات  على  بالعثور  االختبار 
الحكاية  سيدخل  مما  إنوسانت«، 

تأطير  تؤطره  تحسيني  مسار  إلى 
»القراءه« بمشاهد تنقل إلينا جاذبية 
الحقول  في  ُتقاوم  ال  التي  الصيف 
المترامية والجبال الممتدة، جنًبا إلى 
جنب مع شعرية الكلمات التي تتدفق 
)إذا  وتصوفا  وصدقا  وحبا  إيمانا 
رأيت اهلل في عينّي، سأقبلك(. أليس 
اهلل مجرد ذبذبة؟ أليس اهلل سوى 
المؤمن  في  توقظ  التي  الرغبة  تلك 
شعورا قويا بجسده؟ ثم أليس اهلل 
هو تلك الطاقة التي يولدها االتحاد 

المطلق مع أجساد أخرى في متوالية 
إليزابيث  اكتشفت  لقد  تنتهي.  ال 
المشاعر التي حشدت أختها لنوع 
مختلف من اإليمان يقربها من اهلل، 
بينما كان اآلخرون، بمن فيهم أمها 
في  غارقة  أنها  يعتقدون  والكاهن، 
الخطيئة، ما دامت تضاجع كل من 
اكتشفت  لقد  طريقه.  في  صادفته 
األخت الميتة بهجة الجنس كطريق 
تقود إلى اهلل. وهذا نوع من التصوف 
الذي يشتغل بالفعل على التجرد من 

الماديات والذوبان فى الذات اإللهية، 
يقرأها  ال  مختلفة،  ب�«خبرة«  ولكن 
عاجزون  ألنه  جيدا،  »الظاهريون« 
معكوسة  ق��راءت��ه��م  ذل��ك.  فعل  ع��ن 
وخاطئة وظالمة ومزورة، وتعوزها 
»إلزابيث«  الكاهن  يدفع  ألم  األدلة. 
إلى إحراق اليوميات؟ أال يطرح هذا 
الفعل منطق المنافسة على احتكار 
األخالق والدين؟ ثم أليست هذه محنة 

أهل التصوف في العمق؟
وتحضر الحسية المفرطة في فيلم 

»برق« من خالل الجنس الجماعي، 
)مشهد  المشاهد  م��ن  العديد  ف��ي 
طفولة  أصدقاء  من  ثالثة  استمناء 
إليزابيث، مشهد الوقوع تحت سيطرة 
الموتى،  عيد  احتفال  في  الشيطان 
مشهد التعري الجماعي بين األصدقاء 
الثالثة، مشهد تعريض الجسد لنبات 
القريص المحفز للنشاط الجنسي(. 
الجنسي  ال��ح��ض��ور  ه��ذا  أن  بيد 
لمحبة  رم��زي  حضور  س��وى  ليس 
القدس(،  وروح  واإلبن  )األب  اهلل  
كما أطرتها إنوسانت، وكما كررتها 
االتحاد  في  تجربة  إنها  إليزابيث. 
مع اهلل حد االنتشاء، أو على األقل 
)تصوفية(  مسيحية  استعادة  إنها 
للميثولوجيا الدينية التي ربطت، في 
بين  النماذج والثقافات،  الكثير من 
إطار   في  والجنس  واإلنسان  اآللهة 
طبيعي ال يدنس الجسد، بل يتحيز 
لإليمان ب�«قدرة الفعل الجنسي على 
شحن الطاقة اإلخصابية للطبيعة«، 
المثولوجي  ذل��ك  إل��ى  ذه��ب  كما 
في  ف��ري��زر  جيمس  السكوتالندي 
كتابه »الغصن الذهبي«. فالجنس، 
في هذا السياق، إطار منتج لالنسجام 
بين اإلنسان واهلل، كما أنه يحضر 
الرغبة  عن  كتعبير  الفيلم  هذا  في  
المطلقة في االتصال به. إن إليزابيث، 
مقاومة  تستطيع  ال  إنوسانت،  كما 
إغراء التجول في الطبيعة واالندماج 
ذلك  ت��ق��اوم  أن  تستطيع  ال  معها. 
تلقت تحذيرا  التي  المذهل  الجمال 

صارما من االستغراق فيه، ألنه يعني 
يقظة الشيطان )الجسد/ الخطيئة(، 
والحال أننا ال نقترب من اهلل بعيدا 
عن النشوة. اهلل نشوة، ذبذبة، اتحاد، 
إقامة  الماء،  في  استغراق  مغامرة، 
تعرف،  أل��م،  لمس،  ال��ح��واف،  على 

سخاء. اهلل حب.
إن فيلم »برق« ينبني أساسا على 
خالله  من  نكتشف  س��ردي  تركيب 
الحكاية  تبئير  الحكاية األصل عبر 
الفرع.  إنه نوع من االنشطار المرآوي 
المتوازي الذي يتعامل مع الحكايتين 
كحكاية إطار تصنعها شخصيتان. 
الحبكة،  مستوى  على  ينبني،  كما 
على التعرج بين مسارين حكائيين 
يتناوب عليهما التحسين واالنحطاط، 
مما يساهم في نقل تلك التداعيات 
المقام  في  والمشبعة،  المتحركة 
باالكتشاف  حقيقي  بشعور  األول، 
الشيطان،  أو  اهلل،  إن  والحرية. 
في هذا المستوى الفلسفي، ليسوا 
»خوف  تأويل عن  تعبير عن  سوى 
عام« من الحرية، ومن االنفالت إلى 
الحب والطبيعة. وفي مستوى آخر، 
الجزمية  النماذج  لتلك  تكسير  إنه 
للفحص،  القابلة  وغير  المتعالية 
للقياس  قابلة  غير  األق��ل  على  أو 
»المرأة  على ما يخالفها، وتحديدا 
أن  ينبغي  وكيف  الدين«  نظر  في 
تتعرض ل�«القولبة«، تربية وتأطيرا 
وزجرا. وفي مستوى ثالث، إنه نفي 
للحبال  وتمزيق  ل�«الدوبلغنجر« 
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حين ينق�ض الج�سد اأوهام »الدوبلغنجر« الديني !

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

في حفل اختتام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

 الفيلم الإيراني »ق�سة �سومرون« يخلق المفاجاأة 
و»اأزرق القفطان« يفوز بجائزة »لجنة التحكيم«

فيلم »برق« للمخرجة السويسرية كارمن جاكيير، الفائز بجائزة اإلخراج

ت: زليخة
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االشتراكي

محمد بوهالل

للثقافة  صروح  معهد  من  طيبة  بمبادرة 
بفاس  للثقافة  الجهوية  واملديرية  واإلبداع  
واتحاد كتاب املغرب، تم تنظيم حفل تأبيني 
املهدي  الراحل  األديب  لروح  تكريما  ديني 
حاضي الحمياني باملديرية الجهوية للثقافة 
نونبر، حيث غصت   3 الخميس  يوم  بفاس  
األدباء  من  غفير  بجمهور  املحاضرات  قاعة 
الشأن  ومتتبعي  واإلعالميني  والشعراء 

الثقافي بفاس.
بتالوة  التأبينية  املناسبة   هذه  استهلت 
السماع  من  وحصة  الحكيم  الذكر  من  آيات 
الفقيد  روح  على  الفاتحة  وقراءة  واملديح 
حاضي  املهدي  القاص  الشاعر  الروائي 
املغرب  كتاب  اتحاد  فرع  رئيس  الحمياني 
امتازت بحركة   بفاس سابقا لسنوات عديدة 
الثقافية.فكلمة  املجاالت  مختلف  في  هامة 
الشاعرة نبيلة حماني رئيسة  معهد صروح 
أمينة  الشاعرة  كلمة  ثم  واإلبداع  للثقافة 
تلتها   ، املغرب  كتاب  اتحاد  باسم  املريني 
مجموعة من الشهادات  في طليعتها شهادة 
الزروالي  السالم  عبد  لإلعالمي  مؤثرة   
فيها  سلط   ، الرائدة  املبادرات   صاحب 
الراحل  الضوء على عدد من محطات  حياة 
وإنسانيته  وفعاليته األدبية،  وما تميزبه من 
حيث   ، وروائية  وقصصية  شعرية  كتابات 
انهمرت دموعه وهو يقف على تلك املحطات 
املرحوم، وأضاف  في حياة  الحافلة  األدبية 

قائال: »املهدي أديب من طراز خاص. هدوء 
في الطبع واملزاج ونظافة في اليد  والجيب 
واللسان والروح معا ،وقوة إيثار  وقوة في 
نسج العالقات اإلنسانية والثقافية برحابة 
االقتناع  إنسان  وكان   ، إدراك  وسعة  فكر  
ناسجا  تجده  وكنت  واأليديولوجي  الفكري 
النظيفة   روحه  ديدنه  والصالت،  للروابط  

وإيمانه العميق باإلبداع« .
لتتلوها مجموعة من الشهادات للسادة: 
واالديب  املوساوي  السالم  عبد  الشاعر 
الكاتب محمد بودويك  ومرثية الشاعر عبد 
كوزي  محمد  ذ  شهادة  ثم  الوزاني  الكريم 

باإلضافة  ابطاني،   الفتاح  عبد  فشهادة 
كثير   وادريس  التازي   الى شهادة  شكيب 

فمرثية الشاعرة نبيلة حماني.
حياة  على  الضوء  املتدخلون  وقد سلط   
رجل  كان  أنه  على  وأجمعوا  الراحل،  
التوافقات  داخل فرع اتحاد كتاب املغرب،  
الحركة   تنشيط  هو  األول  همه  كان  إذ 
الثقافية  بفاس العاصمة الروحية والعلمية 

للملكة .
الراحل  حق   في  شهادتي  وحول   
احترام  عالقة  به  تربطني  كانت  الذي 
إلى  الذاكرة  بي  عادت  فقد  متبادل،  وحب  

فرنسا  الى  بزيارة  قمت  حيث   1994 سنة 
الفرنسية  املدن  من  بعدد  إقامتي  وخالل 
الكبرى  والصغرى،  الحظت  أن الفرنسيني 
الوطنية  الصحف  اليقرؤن  والفرنسيات 
قراءتهم  بعد  إال  الفيغارو  او  كلوموند 
الى  فعدت  والجهوية،  املحلية  للصحف 
جهوية  جريدة  بإصدار  مقتنعا  املغرب  
مندوب  البارز  اإلعالمي  بصديقي  فاتصلت 
وزارة االتصال آنذاك بفاس  ذ عبد السالم 
فشجعني  الفكرة  عليه  وعرضت  الزروالي 
على املضي فيها، ثم واصلت االتصال بعدد 
الكاتب  بينهم  من  الصحافيني  الزمالء  من 

ادريس  باكوش واإلعالمي  الصحافي عزيز 
ادريس  الشاعر  اإلعالمي  والقاص  العادل 
ونجيب  تهنية  حميد  والزجال  واغيش 
سجاع وغيرهم وكلهم وافقوا على املشروع 
فاس  وأدباء  بمفكري  االتصال  واصلت  ثم   ،
في طليعتهم د محمد السرغيني  شافاه اهلل 
د  االجتماع  وعالم  الكغاط  محمد  د  والراحل 
ذ محمد  القاص  األدبي  والناقد  احمد شراك 
قصدت  ثم  الجميع،  فشجعني  السعيدي 
مقهى »الكوميدي«  واتصلت بالراحل املهدي  
وطرحت عليه الفكرة فقبلني وشد على يدي 
املشروع،   في  مساهمته   لي  وأكد  بحرارة  
وكنت أنتظر منه أن يكتب عمودا يختاره غير 
قهوة وتوجه  أتناول كوب  أن  أنه طلب مني 
مسرعا  وعاد  املقهى  من  القريب  منزله   إلى 
وهو متأبط ملذكرة صغيرة واالبتسامة تعلو 
ملا  ففوجئت   الكراسة  وناولني   ، محياه 
تصفحتها إذ وجدت بها روايته »حني  ينضج 
الصمت« مكتوبة بخط يده ، ثم سألته ماهذا 
فأجبته  روايتي،  إنها  فقال  املهدي؟  يااخي 
ملازالت   جريدة   في  بنشرها  تغامر  وهل 
أخرى رحمه اهلل   مرة  فابتسم  النور  تر  لم 
املناضل  شخص  في  أثق  انا   .. لي  وقال 
واإلعالمي محمد بوهالل ، وكان أن صدرت 
مذيلة  بأعمدة ثابتة  »صدى فاس«  جريدة 
السالم  لعبد  فكر«   من  »قبس  بينها  من 
ملحمد السرغيني  الزروالي و«إيكولوجيا » 
ملحمد الكغاط و«لنا  و«نافذة على املسرح« 
على  الضوء  وسلطنا  ربه.  لعبد  كلمة« 

على كل ماتمور به فاس والجهة  سياسيا 
ورياضيا،  وفنيا   واجتماعيا  واقتصاديا 
املجالس  ألنشطة  رصدنا  إلى  باإلضافة 
املنتخبة وفتح حوارات مع شخصيات وازنة 
اإلنسان  وحقوق  املرأة  بقضايا   واالهتمام 
جهوي  إعالم  تأسيس  جميعا  واستطعنا 

جاد.
معهد  قدم   التأبيني  الحفل  ختام  وفي   
عن  عبارة  الراحل  ألسرة  هدية  »صروح« 
األنيق  الفنان  بريشة  للراحل  زيتية  لوحة 
الجهوية  املديرية  قدمت  كما   ، حسن جميل 
شقيق  تسلمه  تذكاريا  درعا  للثقافة 

الراحل.
 تجدر اإلشارة أن الراحل ترك ذخيرة من 
املؤلفات من بينها ديوان شعري تحت عنوان 
ينضج  »حني  ورواية  السري«  »النشيد 
مجموعة   « السماء  في  و«ثقوب  الصمت« 
إذ  باملسرح،  أيضا  اشتغل  .كما  قصصية 
ترأس فرقة الطليعة التي أسسها املسرحي 
عضوا  وكان  العلوي  زكي  احمد  الراحل 
له   ، وكان  اللواء املسرحي  نشيطا في فرقة 
أيضا نشاط بارز في امليدان اإلعالمي، حيث 
ملجلة  ورئيسا  العلم  لجريدة  مراسال  عمل 
عدد  في  وشارك  الثمانينات   في  األساس 
العديد من  النقدية األدبية  في  البرامج  من 
كالعلم واالتحاد  الوطنية  والعربية  املنابر 
االشتراكي  وإذاعة فاس  ومجلة »الجواهر« 
صحيفتي  وفي  فاس«  وجريدة«صدى 

الجمهورية والثورة العراقيتني.

  في الحفل التأبيني لألديب الروائي الراحل  المرحوم المهدي حاضي الحمياني

  املهدي كان اإن�سان القتناع الفكري والإيديولوجي

»الدار البي�ساء : التاريخ والثقافة والإن�سان«
 كتاب يقدم رؤى متعددة للعاصمة االقتصادية 

حني يجتمع املؤرخون وعلماء االجتماع واألدباء والفنانون للحديث عن منطقة معينة من 
زوايا مختلفة، فهذا يشكل قيمة مضافة بشأن الكشف عن مختلف مظاهر الحياة بمعناها 

الواسع والتي قد تكون معروفة أو مغمورة.
فاملقاربات املتعددة هنا تصب في خانة التواريخ املحلية التي تركز على مجال جغرافي 
لبناء  االستغناء عنها  يمكن  ال  التي  املشتركة  الذاكرة  في  النبش  واجتماعي معني ضمن 

املستقبل.
وحني يتعلق األمر بمدينة بحجم الدار البيضاء، يصبح لهذه الذاكرة داللة أكبر ألنها 

اضطلعت بدور كبير في إغناء التاريخ الوطني في كل املحطات الحاسمة.
الدار   « كتاب  صدور  في  يتمثل  الكالم  هذا  مناسبة  فإن  شرطا،  املناسبة  كانت  وإذا 
رؤى  يقدم  والذي  الجامعيني،  الباحثني  من  لعدد  واإلنسان«  والثقافة  التاريخ   : البيضاء 

متعددة للعاصمة االقتصادية، كما يراها املؤرخ وعالم االجتماع واألديب والفنان.
كلية  منشورات  من  واإلنسان«  والثقافة  التاريخ   : البيضاء  »الدار  في  قراءة  ضمن 
2022، أوضح الكاتب والجامعي  اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك الدار البيضاء سنة 
شعيب حليفي أن هذا املؤلف الجديد، الذي أشرف على تنسيق مواده كل من سمير األزهر 
ومحمد األمني مومني ورشيد الحضري، هو عبارة عن مقاالت نشرت بالعربية واإلنجليزية 

يحقق  الذي  الشيء  والفرنسية، 
الفعلي  الهدف  وينجز  التفاعل 
ثاقبة  نظرة  تقديم  في  املتجلى 

عن املدينة.
القسم  فإن  حليفي  وحسب 
من  يتكون  الكتاب  من  األول 
خمس مقاالت باللغة اإلنجليزية 
يصف فيها محمد األمني مومني 
والتاريخي  االجتماعي  السياق 
بها،  املغربية  العربية  للغة 
في  األزهر  سمير  يناقش  بينما 
املغربي  اليهودي  »املجتمع 
بالدار البيضاء« بعض الجوانب 
واالجتماعية  التاريخية 
باليهود  املتعلقة  واالقتصادية 
عبد  يتناول  كما  املغاربة، 
التعليم  مسألة  بوزيان  املجيد 
كوفيد  جائحة  خالل  اإللكتروني 
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األخيرتان  الورقتان  وتقدم 
ليزا  األمريكيتني  شهادتي 

روبرتس ونينا مورغان، على التوالي، بعد زيارتهما للمدينة، حيث تسجالن انطباعاتهما 
األولى وتجربتهما فيها.

تدعو  الفرنسية، حيث  باللغة  مقاالت  أربع  الكتاب تضمن  من  الثاني  القسم  أن  وتابع 
ليلى مزيان القارئ إلى تتبع تاريخ العاصمة االقتصادية للمملكة والتطور املستمر ألسماء 
الثقافي  املواقع الجغرافية بمرور الزمن، واالطالع على تاريخها الجيوسياسي وسياقها 

املتعدد )أنفا، دار البيضاء، کازابالنکا(.
ويرصد مصطفى نشوي »تطور السكان والسكن في الدار البيضاء« منذ إنشائها وحتى 
التجديد وتحديات  العصر الحديث، فيما تشكل مقالة عبد القادر كعيوة »الدار البيضاء: 

تنمية مدينة كبرى« محطة للكشف عن وضع النمو السكاني واالقتصادي.
كما تطرقت رقية بن شقرون في مقالها »الدار البيضاء: التنمية الحضرية« إلى موضوع 

التنمية الحضرية للمدينة البيضاوية مع تناولها بعض التحديات التي تواجهها اليوم.
املجيد  عبد  أحدها  في  يتتبع  العربية  باللغة  مقاالت  خمس  هناك  األخير  القسم  وفي 
القدوري العالقات التاريخية والدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية بني اململكة 
خرائط  رسم  موضوع  األسعد  محمد  يتناول  األمريكية.بينما  املتحدة  والواليات  املغربية 
املرافق العامة في مدينة الدار البيضاء من منظور الجغرافيا االجتماعية، ويحاول معالجة 

القضية بأبعادها الوظيفية والديناميكية.
وتتمحور مقالة عبد الباقي بلفقيه حول إغالق كوفيد 19 الذي خضع له املغرب ملدة ثالثة 
أشهر تقريبا، وهي فترة كشفت الفوارق االجتماعية في ما يتعلق بطبيعة املسكن، واألسرة، 

ومشكلة االختالط بني أفرادها.
واختص مقال قاسم مرغاطا بتقديم تأمالت في الفنون في أوقات االستثناء والصدمة، 
اغليمو  محمد  وركز  كورونا.  جائحة  لإلنسانية خالل  والقاسية  الفظيعة  اللحظات  وهي 
على الدار البيضاء كما وردت في بعض النصوص األدبية في فترات زمنية مختلفة وهي 

نصوص تعكس جوانب عديدة لهذه املدينة املتعددة األوجه.

)و..م.ع(

يف ندوة مبدينة �سال:
اأحمد اليبوري املثقف الكبري

متابعة: أنس هاشيم

ندوة  والثقافة«  للفكر  القادري  بكر  أبو  »مؤسسة  نظمت 
تكريمية لألستاذ أحمد اليبوري )الخميس 10 نونبر2022( 
بمدينة سال، وبحضور عدد من املثقفني واملثقفات والفاعلني 

في عدد من مجاالت الثقافة واملجتمع.
 نسق أشغال هذه الندوة شعيب حليفي الذي أبرز سياق 
الذي  واملثقف  الناقد  اليبوري  أحمد  ومع  حول  اللقاء  هذا 
والثقافة  املغربي   لألدب  االنتصار  في  كبير  بشكل  أسهم 
فريد  كلمة  جاءت  مثلما  واملجتمع.  الجامعة  في  املتنورة 
والتي  ذاته،  السياق  في  للمؤسسة  العام  الكاتب  القادري 
أكد من خاللها ان االحتفاء باألستاذ اليبوري، باعتباره من 
رواد النهضة األدبية الحديثة ما هو اال تأكيد على انخراط 
شرفه  على  نظمت  التي  التكريمات  سلسلة  في  املؤسسة 
واالعتراف بالدور الذي قام به من أجل ترسيخ قيم الوطنية 

في الثقافة املغربية.
األخير  املؤلف  بخصوص  ورقة  في  جّبار  سعيد  وتحدث 
لشاعر  الزيتون«  »روض  ديوان  حول  اليبوري  ألحمد 
ابن  الشاعر  أعاد رسم مالمح  اليبوري   بأن  قائال  الحمراء، 
للقارئ  بدا  القصائد، حتى  يترصده عبر هذه  إبراهيم وهو 
ذات  هو  الشعراء،  من  أقرانه  كباقي  ليس  الشاعر  هذا  أن 
تمتد بني  واالتجاهات،  اإلشعاعات  متنوعة  األبعاد،  متعددة 
تربى  الذي  املكتسب  والثقافي  الفطري،  الوجداني  الداخلي 
عليه في محيطه العائلي، واالجتماعي الخارجي الذي يعج 
التقليد املحافظ والشاذ املتفسخ،  بتناقضاته السلوكية بني 
مالمح  رسم  إلى  ترمي  اليبوري  مقاربة  أن  أيضا  ليؤكد 
الهوية، من خالل الديوان، وأسهب في الحديث عن مفهومها 
من منظور معرفي تفعيلي، ويضيف أيضا أن ديوان روض 
مادة  بمثابة  اليبوري  أحمد  لألستاذ  بالنسبة  كان  الزيتون 
حيوية يمكن تفعيلها من جديد لتكشف عن طبيعة صاحبها 

» شاعر الحمراء«.
إبراهيم  األستاذ  بكلمة  االفتتاح  تم  الشهادات،  باب  في 
اليبوري  دور  عن  فيها  وتحدث  بالنيابة(   السوالمي)ُقرئت 
في التجديد وأنه » كان سباقا إلى العناية بالفن القصصي، 
املجتمع  قضايا  عن  تعبيره  ورحابة  الفنية  بقيمته  إلدراكه 
الشعر   كان  املغربي  أدبنا  في  السائد  ألن  وأيضا  املتشعبة. 
ففي كتب األستاذ اليبوري: »فن القصة باملغرب«، »دينامية 
كاتبا  يبدو  وغيرها،  باملغرب«  الروائية  »الكتابة  النص«، 
واسع املعرفة، ولكنه يحبذ القصاصني من بني وطنه دون أن 
يخضع في انتقائه ألسباب ذاتية أو سياسية. ويتجلى ذلك في 
النصوص التي درسها فهي تجمع بني أشتات من االتجاهات 
وهي  واملديني.  غالب  نجد  العروي  جانب  فإلى  والقناعات 
في  عنها  أبان  التي  هي  النزاهة  هذه  النزيه.  الباحث  سمة 
ابن  الحمراء  لشاعر  الزيتون«  »روض  لديوان  دراسته 
ابراهيم. هذا الشاعر املوهوب الذي رماه الكثيرون بالخائن 
اليبوري  أحمد  إن  فقال  بنكراد  األستاذ سعيد  أما  لوطنه«. 
الثقافي  والفعل  والتأطير  التدريس  في  كبيرة  يحمل تجربة 
املدني، مهووسا بالنظريات النقدية الجديدة التي اجتاحت 
الفضاء  املغرب وفي كل  الفترة في  تلك  النقدية في  الساحة 
هذه  فضل  أن  أيضا  يعرف  كان  ولكنه  املغاربي،  الثقافي 
التصورات على النص سيكون كبيرا، فهي التي ستحوله من 
مجرد وثيقة تستعمل ضد األنظمة السياسية، إلى ما يمكن 
أن يؤسس وعيا حضاريا يعد النقد األدبي داخله واجهة من 
واجهات الفكر التحرري. وأضاف بنكراد  بأن اليبوري ينظر 
الحقائق  من  للكثير  رمزيا  مستودعا  باعتباره   النص  إلى 
لم  لذلك  النفس وفي املجتمع.  والكثير من االستيهامات في 
يكن يشكل وحدة متراصة إال في الظاهر، أما في جوهره فقد 

كان موزعا على مناطق يتعايش في الفعل اإلبداعي وكانت 
من مهام الناقد الكشف عن التشظي فيه. 

التي  قيمة األسئلة  الحجمري عن  الفتاح  كما تحدث عبد 
الحاجة  قارب«  ومنها  النقدي،  الدرس  في  اليبوري  طرحها 
إلى األدب« ، ملاذا ندرس األدب ؟ وكيف ندرسه ؟ ذلك أن قيمة 
على  املثال  انتصار  كيفية  بيان  في محاولة  تكمن   ال  األدب 
تعدد  مع  األدب  يقيمها  التي  العالقة  في  تكمن  بل  الواقع، 
على  موقف نقدي«  الواقع في الزمن واملكان بهدف بلورة » 

صعيد الثقافة والتنظيم االجتماعي.
 وفي شهادته »نسب القيم النبيلة«، أشار األستاذ أحمد 
وّجه  أبحاثه،  في  اليبوري  أحمد  األستاذ  أن  إلى  بوحسن 
تاريخ  في  بالبحث  املعاصرة  املغربية  األدبية  الدراسات 
النقد السردي املغربي املعاصر، والبحث في صلب وترائب 
سرودنا املغربية املتنوعة، التي تعبر عن اإلنسان املغربي في 
حياته  في  والفنية  واللغوية  والرمزية  الخطابية  ممارساته 
العربي  للسرد  أبحاثة  مواكبة  مع  تجلياتها،  مختلف  في 

املشرقي. 
أما األستاذ حسن بحراوي فقد توقف عند أهم املحطات 
العلمية والثقافية ودوره في تأسيس تقاليد  علمية عريقة، 
 ، تقلدها  التي  واملسؤوليات  املناصب  مختلف  من  وذلك 
املرتبط  للمثقف  الحقيقي  املفهوم  اليبوري يجسد  أن  مؤكدا 
للعالقات  أشار  كما  والوطنية،  والثقافية  العلمية  بالقضايا 
التي نسج  خيوطها مع ثلة من املفكرين والسياسيني أمثال 
عزيز الحبابي واملهدي بن بركة وأمجد الطرابلسي وأبو بكر 
الرجل.في  تكوين  في  بآخر  أو  بشكل  أثروا  الذين  القادري 

حني ختم  األستاذ نجيب العوفي باب الشهادت بورقة » عن 
اليبوري«، والذي يحب أن ينبش  املسكوت اإلبداعي ألحمد 
اليبوري  خلف  الكامن  اآلخر  باليبوري  ويتعلق   ، قليال  فيه 
به  ويعني  املتمرس،  الجامعي  واألستاذ  الباحث  الناقد 
اليبوري املبدع واألديب املتواري في حديقته الخلفية والذي 
جنحت به جدية الضمير األدبي عن هاجسه اإلبداعي الدفني، 
فأفنى زهرة عمره في رعاية ودراسة اإلبداع املغربي الحديث،  
للنقد  األساس  الحجر  قد وضع  اليبوري  أن  أيضا  ويضيق 
القصصي والروائي في املغرب رفقة رصيفه ومجايله محمد 
برادة، وكانت له الريادة  املبكرة في هذا املجال. كما أعطى 
بهذه الريادة النقدية إشارة الضوء األخضر ألجيال القاصني 

والروائيني املغاربة ليخوضوا غمار السرد.
في نهاية اللقاء شكر أحمد اليبوري كل الحضور والقائمني 

على تنظيم هذا اللقاء االحتفائي  
 والذي اعتبره احتفاًء باألدب املغربي الحديث، مؤكدا  أن 
تركيزه على األدب املغربي الحديث، ال يعني تجاهله لآلداب 
في  وخاصة  العصور،  مر  على  معها،  تفاعل  التي  العربية 
العصر الحديث، كما ال يعني عدم منح نفس االهتمام لألدب 

املغربي القديم، ولإلنتاج األدبي، األمازيغي والشعبي. 
اإلنتاج  تبخيس  أو  إهمال  أحيانا،«   ، يتم  أنه  الحظ  كما 
منها  مختلفة،  بطرق  بالعربية،  املكتوب  املغربي،  األدبي 
تطويقه بالصمت أو النقد الجارح وهو ما يدعو إلى قراءة 
أدبنا املغربي قديمه وحديثه، املكتوب بالعربية واألمازيغية، 
والدارجة، وحتى بلغة أجنبية، وفق مناهج علمية وتحليالت 

تدقيقية مالئمة، حتى يبرز في صورته الحقيقية«.
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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
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Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب املنصور 
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توزيع: 
سبريس

الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع اكادير
إعالن عن طلب العروض مفتوح

  DA2119250 رقم
جلسة علنية

للتوزيع  الجهوية  املديرية  تعلن 
اكادير الكائنة بشارع عبد الرحيم 
 5215 البريد    بوعبيد صندوق 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  اكادير 
-قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 
العروض  طلب  عن  الكهرباء 
كاملة  وصيانة  بتزويد  املتعلق 
ملدة ثالث سنوات ملصعد املديرية 

الجهوية للتوزيع اكادير.
سيتم إبرام عقد الصيانة الكاملة 
ثالث  ملدة   3 الجزء  في  املرفق 
ضمان  مدة  انتهاء  عند  سنوات 

املصعد الذي سيتم تركيبه
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
440.400,00درهم  في:  األشغال 

)م.ا.ر(.
غير  املؤقتة:  الضمانة  مبلغ 

مطلوبة.
إجبارية  املشروع  موقع  زيارة 
دجنبر  من06    مبرمجة  وهي 

 2022 دجنبر  الى07    2022
صبــــاحا  العاشرة  الساعة  على 
باملديرية  املغربي(   )التوقيت 
الجهوية للتوزيع اكادير )وسائل 
املشروع  بصاحب  االتصال 
الهاتف:  عزيز   ابوسير  السيد 

.)0661933845
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
 www.one.ma :وكذلك عبر

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
املديرية  التالي:  بالعنوان 
الكائنة  اكادير  للتوزيع  الجهوية 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
 - اكادير    5215 البريد  صندوق 

املغرب.
الهاتف:

)212()528(220669/75
)212()528(220706/05

الفاكس:
       )212()528(220730

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و :
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
اكادير-املغرب  للتوزيع  الجهوية 
قبل تاريخ و ساعة عقد الجلسة 

العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
الكائنة  اكادير  للتوزيع  الجهوية 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
اكادير-   5215 البريد  صندوق 
املغرب   قبل تاريخ و ساعة عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة.  
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 22  دجنبر 2022 
صباحا   العاشرة  الساعة   على 
للتوزيع  الجهوية  املديرية  بمقر 
عبد  بشارع  الكائنة  اكادير  
-اكادير-املغرب.  بوعبيد  الرحيم 

تفتح األغلفة في آن واحد.
للحصول على مزيد من املعلومات 
يمكن اإلتصال ب السيد ابوسير 
 abousir@onee.ma عزيز 
الجهوية  املديرية  العنوان 
بشارع  الكائنة  اكادير   للتوزيع 
صندوق  بوعبيد  الرحيم  عبد 

البريد 5215  اكادير - املغرب.
الفاكس:

)212()528(220730
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
 www.one.ma بوابة:  عبر 

 )Rubrique Fournisseur -
 Textes réglementaires et

.)techniques
ع.س.ن/4341/ا.د

*************
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع بـــ: 
اكادير

إعالن عن طلب العروض مفتوح
 DA3119064 :رقم

جلسة علنية
للتوزيع  الجهوية  املديرية  تعلن 
عبد  بشارع  الكائنة  اكادير 
البريد  صندوق  بوعبيد  الرحيم 
الوطني  للمكتب  اكادير   5215
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
طلب  عن  الكهرباء  -قطاع 
تأهيل  بإعادة  املتعلق  العروض 
الشبكة  من  املتضررة  املقاطع 
املتوسط  الجهد  ذات  الكهربائية 
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

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

التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

1.951.591,79درهم )م.ا.ر(

املؤقتة:  الضمانة 
يعادلها  ما  أو  20.000,00درهم 
بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.

االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

 gov.ma
 www.one.ma :وكذلك عبر

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
املديرية  التالي:  بالعنوان 
الكائنة  اكادير  للتوزيع  الجهوية 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
 - اكادير    5215 البريد  صندوق 

املغرب.
الهاتف:

)212()528(220669/75
)212()528(220706/05

الفاكس:
)212()528(220730

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل إلى 
مكتب الضبط للمديرية الجهوية 
للتوزيع اكادير-املغرب قبل تاريخ 
وساعة عقد الجلسة العلنية لفتح 

األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
الكائنة  اكادير  للتوزيع  الجهوية 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
اكادير-   5215 البريد  صندوق 
املغرب   قبل تاريخ و ساعة عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة.  
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 22 الخميس  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 دجنبر 
املديرية  بمقر  صباحا  العاشرة 
الكائنة  اكادير  للتوزيع  الجهوية 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
-اكادير-املغرب. تفتح األغلفة في 

آن واحد
للحصول على مزيد من املعلومات 
يمكن اإلتصال بالسيد بن لحسن 

أحمد:
benlahcen@onee.ma 

الهاتف: 0670039339
الجهوية  املديرية  العنوان 
بشارع  الكائنة  اكادير   للتوزيع 
صندوق  بوعبيد  الرحيم  عبد 

البريد 5215  اكادير - املغرب.
الفاكس: 220730)528()212(

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

بوابة: 
h t t p : / / w w w . o n e . m a / 
)Rubrique Fournisseur - 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/4342/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب - قطاع الكهرباء

مديرية النقل
جهة الشمال - طنجة

إعالن عن طلب العروض مفتوح
 TN1119272رقم 

جلسة علنية
بالشمال  النقل  مديرية  تعلن 
-طنجة للمكتب الوطني للكهرباء 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
النصر،  بإقامة  الكائنة  الكهرباء، 
الطابق األول، الرقم 5، ركن زنقة 
موالي عبد العزيز وشارع زلواغة 
طنجة، عن طلب العروض املتعلق 

بتوريد وتركيب مكيفات الهواء.
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
)مع  139.924,80درهم  األشغال 

احتساب الرسوم(.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
الوطني  املكتب  التالي:  بالعنوان 
للشرب-  الصالح  واملاء  للكهرباء 
قطاع الكهرباء مديرية النقل جهة 

الشمال - طنجة.
مصلحة املشتريات. إقامة النصر 
األول  الطابق  الزالقة  شارع 

طنجة.
الهاتف:

)212(05.39.32.38.87
)212(05.092.22.74

)212(05.39.32.39.45
الفاكس:

)212(05.39.32.54.00
ملف  على  االطالع  يمكن 
االنترنت  شبكة  على  االستشارة 
التالي:  اإللكتروني  بالعنوان 

www.one.ma
الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

االستشارة و:
-تودع العروض مقابل وصل إلى 
مكتب الضبط ملديرية التموينات 
وساعة  تاريخ  قبل  والصفقات، 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة
البريد  طريق  عن  وترسل   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
للكهرباء  الوطني  املكتب  إلى 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
جهة  النقل  مديرية  الكهرباء 
مصلحة  طنجة،  الشمال 
النصرشارع  إقامة  املشتريات. 
طنجة.  األول  الطابق  الزالقة 
عقدالجلسة  وساعة  تاريخ  قبل 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
14 دجنبر  االربعاء  يوم  األظرف 
العاشرة  الساعة  على    2022
)التوقيت  صبــــاحا  والنصف 
املذكور  العنوان  بمقر  املغربي( 
مرحلة  على  األظرف  فتح  أعاله. 

واحدة.
هذه  بعد  املقدمة  العروض  تلغى 

اآلجال بصفة مباشرة. 
للحصول على مزيد من املعلومات 
برادة  بالسيدة  االتصال  يمكن 
نادية رئيسة مصلحة املشتريات 
النقل  ملديرية  املخازن  وتدبير 
العنوان:  طنجة.   - الشمال  جهة 
الزالقة  شارع  النصر  إقامة 

الطابق األول طنجة.
الهاتف:

)212(05.39.32.38.87
)212(05.092.22.74

)212(05.39.32.39.45
الفاكس:

)212(05.39.32.54.00
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

بوابة:   
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/4343/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض مفتوح 

رقم: 41/م.ت.ص/ع/2022
جلسة علنية 

تعلن مديرية التزويد والصفقات 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
املاء،  للشرب-قطاع  الصالح 
طلب  عن  بالرباط،  مقرها  الكائن 
معدات  بشراء  املتعلق  العروض 

ميدانية محددة.
على  يتعني  التي  املستندات 

في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

يحدد الثمن التقديري للتوريدات 
لكل حصة كالتالي:

حصة:587.760,00درهم )م.ا.ر(
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة لكل 

حصة كالتالي:
حصة: 5.877,00درهم     

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: مكتب الصفقات 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
للمكتب الوطني للكهرباء و املاء 
 - املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 
الوزاني  بلحسن  بشارع  الكائنة 
 10220 شالة  الرباط  ص.ب 

الرباط. 
الهاتف: 05.37.66.72.53
الفاكس: 05.37.66.72.19

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

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2022/12/15 بتاريخ  األظرفة 
عشرة  الحادية  الساعة  على 
الوطني  املكتب  بمقر  صباحا 
للكهرباء و املاء الصالح للشرب- 
قطاع املاء - )البناية »G«( شارع 
الرباط  ص.ب  الوزاني  بلحسن 

شالة 10220 الرباط.
تفتح األغلفة في آن واحد.

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

الرباط.
الفاكس: 05.37.66.72.19 

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

www.onep.ma :قطاع املاء -
ع.س.ن/4344/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

اإلثنني 21 نونبر 2022 املوافق 26 ربيع الثاني 1444 العدد 13.304

ع.س.ن /4345/إد

ع.س.ن /4347/إد

ع.س.ن /4346/إد



CMJN

Al Ittihad Al Ichtiraki إعالنات09
www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati@gmail.com

االثنني 21 نونبر 2022 املوافق 26 ربيع الثاني 1444العدد 13.304

ع.س.ن /4390/ إ.دع.س.ن /4362/ إ.د

ع.س.ن /4391/ إ.د ع.س.ن /4364/ إ.د

االثنني 21 نونبر 2022 املوافق 26 ربيع الثاني  1444 العدد 0413.304
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

خاص

بوشعيب الحرفوي 

فاتحي،  الحميد  عبد  قدم  الصدد  هذا  وفي 
للشغل،  الديمقراطية  للفيدرالية  العام  الكاتب 
من  أشار  الوطني  املجلس  أعضاء  أمام  عرضا 
خالله إلى » أن بالدنا تأثرت كباقي دول العالم 
الحرب  وتداعيات  كورونا  جائحة  بمخلفات 
أنتج  سياسي  سياق  في  األوكرانية،  الروسية 
خريطة سياسية جديدة عمادها املال والسلطة، 
الرأسمال  لحماية  توجهها  تخفي  ال  وحكومة 
مع  متسق  غير  اجتماعي  خطاب  وتسويق 
القرارات السياسية واالقتصادية، التي اتخذتها 
هذه الحكومة منذ تنصيبها«، حيث أكد الكاتب 

العام للفيدرالية في هذا الجانب 
أن » املواطن املغربي، في ظل تفاقم األوضاع 
في  وحيدا  بقي  واالجتماعية،  االقتصادية 
الجزء  على  أتى  الذي  األسعار  لهيب  مواجهة 
القدرة الشرائية، ووسع من دائرة  األساس من 
الحكومة  اتخاذ  عدم  أمام  والهشاشة،  الفقر 
من  للحد  ملموسة  اجتماعية  إجراءات  ألي 
تداعيات الجائحة أو تداعيات الحرب الروسية 
املحروقات  األوكرانية، مما مكن شركات توزيع 
إلى  إشارة  في   ، خيالية«  أرباح  تحقيق  من 
»مقابل  املحروقات،  أسعار  في  املهول  االرتفاع 
الحوار  وإفراغ  والترقيات  األجور  تجميد 
االجتماعي من محتواه، من خالل التوقيع على 

سلم اجتماعي على بياض...«.
الوقت  في   « بأنه  النقابي  املسؤول  وأضاف 
الذي تكتوي الشغيلة املغربية بنار األسعار، ال 
التوقيع  تم  التي  األخيرة  للزيادات  نجد صدى 
بني  األخير  االجتماعي  الحوار  في  عليها 
تمثيلية  األكثر  النقابية  واملركزيات  الحكومة 
اعتبرها  بحيث  العاملة«،  الطبقة  أوساط  في 
الحد  في   5% زيادة  أن  إلى  هزيلة، مشيرا  جد 
األدنى لألجر ال تتعدى 15 درهما و%5 الثانية 
في شتنبر 2023 التزال رهينة بإخراج القانون 
التنظيمي لإلضراب وتعديل مدونة الشغل...« .

والجماعات  العمومية  للوظيفة  بالنسبة  أما 
الترابية واملؤسسات العمومية، فال حديث لدى 

الحكومة وشركائها عن تحريك لألجور، موضحا 
أن مشروع ميزانية 2023 ال  في نفس الوقت » 
28 ألف منصب شغل باملوازاة  نجد فيه سوى 
واملقاوالت  باملؤسسات  التشغيل  تراجع  مع 

العمومية«.
الحكومة  ترويج  عن  حديثه  معرض  وفي 
االجتماعية،  الدولة  وبناء  اإلصالحات  لخطاب 
الجانب على  فاتحي في هذا  الحميد  شدد عبد 
عمومية  سياسة  ألي  األساسية  القضايا  أن   «
تحسني  هي  االجتماعية  الدولة  بناء  تدعي 
وفي  الكبرى«،  االجتماعية  القطاعات  وتطوير 
مقدمتها قطاع التربية والتكوين الذي لم يعرف 
االستقرار منذ عقود، ومازالت االختالالت التي 
الهدر  حيث  من  سواء  اآلن،  لحد  قائمة  يعرفها 
استمرار  مع  التعلمات،  جودة  أو  املدرسي 
والتعامل  التعليمية  الشغيلة  مطالب  تهميش 
معها بمنطق حسابي مالي توازني على حساب 
وقائع  أكدته  ما  وهو  املغاربة«،  من  أجيال 
النظام  حول  والنقابات  الوزارة  بني  التفاوض 

األساسي لرجال ونساء التعليم. 
سياق  في  للفيدرالية  العام  الكاتب  وذكر 
يعانيه  بما  االجتماعية  القطاعات  عن  حديثه 
األطر  في  ملحوظ  نقص  من  الصحة  قطاع 
البنيات  وفي  وممرضني،  أطباء  من  الصحية 
االستشفائية التي مازالت قاصرة عن استيعاب 
واالستشفاء،  التطبيب  على  املتزايد  الطلب 
املراكز  تعميم  إلى  الرامي  املخطط  رغم  وذلك 
الجهات،  مختلف  على  الجامعية  االستشفائية 
مؤخرا  عرفت  الصحية  التغطية  أن  علما 
لكن  والحرفية...،  املهمشة  الفئات  إلى  التوسع 
الكافية  البشرية  املوارد  توفير  يوازيه  لم  ذلك 
الالزمة،  واللوجيستيكية  املادية  واإلمكانيات 

إلصالح املنظومة الصحية.
واعتبر عبد الحميد فاتحي، في هذا الصدد، 
عن  أسفر  الذي  الجديد  التنموي  النموذج  أن 

مشروع مجتمعي ملعالجة االختالالت الكبرى ال 
مستوى  على  ترجمته  املغربي  املواطن  يلمس 
السياسات العمومية، وأن اآلفاق التي بشر بها 
هذا النموذج مازالت بعيدة املنال. وأضاف بأن 
تفلح  لم  والحالية  السابقة  الحكومية  البرامج 
في إيجاد حلول عملية لواقع البطالة املزمن، إذ 

التزال بطالة الخريجني تشكل النسبة العالية.
إلى  عرضه  في  فاتحي  الحميد  عبد  وتطرق 
أعقد  من   « اعتبره  التقاعد، حيث  ملف إصالح 
مشيرا  بالغة«،  خطورة  تكتسي  التي  امللفات 
في هذا الجانب إلى »أنه مع مطلع سنة 2026 
ستعود وضعية الصندوق املغربي للتقاعد إلى 
تستعد  الحكومة  بدأت  وقد  والعجز،  االختالل 
بمنطق  الصندوق  لهذا  مقياسية  ملراجعة 
تقزيمي ملعاشات املغاربة، الشيء الذي يتطلب، 
الديمقراطية  للفيدرالية  العام  الكاتب  حسب 
للشغل، تجندا جماعيا لكل املكونات االجتماعية 
ملواجهة هذا املخطط الذي ستكون له تداعيات 
ملختلف  االجتماعي  الوضع  على  خطيرة 
موظفني ومستخدمني  من  االجتماعية  الشرائح 
ملنح  الجماعي  الصندوق  يعرف  كما  وأجراء. 
عبد  يضيف   - كبرى  تراجعات  التقاعد  رواتب 
أعاد  ملرسوم  الحكومة  بتمرير  فاتحي-  الحميد 
النظر في املراجعة السنوية للمعاشات وحرمان 
في  حقهم  من  املستخدمني  من  اآلالف  عشرات 

تقرير معاشاتهم.
التنظيمي  القانون  ملشروع  بالنسبة  أما 
ومنذ  النواب  مجلس  لدى  املودع  لإلضراب 
»يشكل خطرا حقيقيا  اعتبره  2016، فقد  سنة 
النقابية  الفكرة  وعلى  النقابية  الحريات  على 
برمتها«، وأكد في هذا الصدد على »أن تتحمل 
مس  أي  في  مسؤوليتها  املسؤولة  الجهات 
الحريات  التي هي جزء من  النقابية  بالحريات 
أجيال  أجلها  من  ناضلت وضحت  التي  العامة 

من الوطنيني واملناضلني التقدميني«.

على  النقابي  املسؤول  شدد  املقابل  وفي 
تنظيم  قصد  النقابات  قانون  إخراج  ضرورة 
املال  ومراقبة  وتأطيره  النقابي  الحقل  وعقلنة 
العمومي، في إشارة إلى الدعم املوجه للنقابات، 
الفيدرالية  بأن  الصدد  هذا  في  ذكر  حيث 
بإخراج  طالبت  وأن  سبق  للشغل  الديمقراطية 
هذا القانون سواء في إطار الحوار االجتماعي 

أو من داخل املؤسسة التشريعية.
بالقطاع  العمال  مناديب  انتخابات  وعن 
ظروف  في  تتم   « أنها  اعتبر  فقد  الخاص 
على  تعتمد  بحيث  مصداقية،  كل  من  تجردها 
املال  وعلى  السياسية  واالنتماءات  العالقات 
األجراء«،  ترهيب  على  األحيان  من  كثير  وفي 
مذكرا باستمرار املخطط الذي يستهدف إقصاء 

الفيدرالية الديمقراطية للشغل من التمثيلية.
الحميد  عبد  أشار  التنظيمي  املستوى  وعلى 
يكون  أن  ينبغي  القادم  املؤتمر  أن  إلى  فاتحي 
االعتبار  يعيد  فيدرالي  ملشروع  انطالقة 
لكسب  وطريقة  النقابي،  للعمل  واملصداقية 

التمثيلية في االستحقاقات القادمة.
الفيدرالي  الوطني  املجلس  أشغال  وتميزت 
املشار إليه، بمداخالت ونقاشات أعضاء املجلس 
الوضع  على  انصبت  حيث  الفيدرالي،  الوطني 
الشغيلة  منه  تعاني  الذي  الكارثي  االجتماعي 
الشرائح،  ومختلف  العاملة  والطبقة  املغربية 
والفقر، بسبب  الهشاشة  تئن تحت وطأة  التي 
املهول  االرتفاع  جراء  الشرائية،  القدرة  تدني 
وأسعار  األساسية  الغذائية  املواد  أسعار  في 
إجراءات  أي  اتخاذ  عدم  ظل  في  املحروقات، 
تأثيرات  من  للحد  الحكومة  طرف  من  ملموسة 

األزمة االقتصادية على حياة املواطنني.
كما انصب نقاش أعضاء املجلس على أهمية 
املحطة التنظيمية املتعلقة بعقد املؤتمر الوطني 
الخامس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إذ أكدت 
كل التدخالت على ضرورة جعلها محطة أساسية 

وهامة تجيب عن األسئلة التنظيمية والنضالية 
في  الفيدرالية  مناضلي  تحاصر  التي  الحارقة 
ووضع  بالضبابية  يتسم  نقابي  مشهد  ظل 
واالحتقان،  بالتوتر  مشوب  مقلق  اجتماعي 
مخرجات  تجيب  أن  على   ) )التدخالت  مشددة 
املؤتمر على ما تتطلبه املرحلة الراهنة من عمل 
آليات  ابتداع  على  قادر  ومسؤول  جاد  نقابي 
التطورات والتحوالت  اشتغال جديدة ومواكبة 
التي يشهدها واقع الشغل، وتشهدها متطلبات 
النضالية  املواقف  اتخاذ  وكذا  النقابي،  العمل 
لضرب  املتواصل  الهجوم  ملواجهة  الضرورية 

القدرة الشرائية للمواطنني. 
وكانت أشغال املجلس الوطني الفيدرالي قد 
عرفت تقديم ومناقشة أوراق ومشاريع مقررات 
املؤتمر املزمع تنظيمه خالل شهر دجنبر املقبل.
الوطني  املجلس  أشغال  هامش  وعلى 
حول  الجاري  الحوار  سياق  وفي  الفيدرالي، 
التربية  الجديد ملوظفي قطاع  النظام األساسي 
الوطنية، صرح الصادق الرغيوي، الكاتب العام 
بأن النقابة  للنقابة الوطنية للتعليم )ف د ش( 
يوم  التعليم،  وزير  مع  لقاء  لعقد  الدعوة  تلقت 
تطورات  ملناقشة   ،2022 نونبر   21 االثنني 
العرض حول املطالب العالقة والنقط الخالفية، 
القطاعي،  الحوار  ومراحل  بمجريات  مذكرا 
املرحلي  االتفاق  على  بالتوقيع  انطلق  الذي 
في 18 يناير 2022 مع رئيس الحكومة ووزير 
التربية الوطنية، وتم خالله عقد ما يزيد عن 30 
اجتماعا من أجل إخراج نظام أساسي منصف، 
فرض  الذين  لألساتذة  ومدمج  وموحد  محفز 

عليهم التعاقد.
وزير  مع  اللقاء  لعقد  الدعوة  هذه  وتأتي 
بعد  التعليم،  نقابة  عام  كاتب  حسب  التعليم، 
إصدار التنسيق النقابي الخماسي لبيان يطالب 
مهلة  وإعطاء  الخالفية  النقط  في  بالحسم  فيه 
أسبوع في هذا الشأن لتجاوز التعثر الذي ساد 
املرحلة األخيرة من الحوار االجتماعي القطاعي.

امل�صادقة على تاريخ انعقاد املوؤمتر الوطني اخلام�س 
عبد احلميد فاحتي: املواطن املغربي بقي وحيدا يف مواجهة لهيب الأ�صعار 

مقابل متكني �صركات توزيع املحروقات من حتقيق اأرباح خيالية

النموذج التنموي 
اجلديد، الذي أسفر عن 
مشروع مجتمعي ملعاجلة 
االختالالت الكبرى، ال 
يلمس املواطن املغربي 
ترجمته على مستوى 
السياسات العمومية، 
كما أن اآلفاق التي بشر 
بها هذا النموذج مازالت 
بعيدة املنال.

 ملف إصالح التقاعد 
من أعقد امللفات التي 
تكتسي خطورة بالغة، 
ومع مطلع سنة 2026 
ستعود وضعية الصندوق 
املغربي للتقاعد إلى 
االختالل والعجز، وقد 
بدأت احلكومة تستعد 
ملراجعة مقياسية 
لهذا الصندوق مبنطق 
تقزميي ملعاشات املغاربة.

صادق المجلس الوطني 
الفيدرالي المنعقد، يوم 
أمس السبت 19 نونبر 2022 
بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، 
على عقد المؤتمر الوطني 
الخامس للفدرالية 
الديمقراطية للشغل أيام 23، 
24 و 25 بمركز موالي رشيد 
ببوزنيقة. 
ويندرج انعقاد هذا 
المجلس في إطار استكمال 
التحضيرات للمحطة 
التنظيمية األساسية 
المتعلقة بالمؤتمر، وكذا 
مناقشة األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية الناتجة عن 
تداعيات الجائحة والحرب 
الروسية األوكرانية، 
ومدى تأثيرها على الحياة 
المعيشية للمواطنين

خالل المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل 
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مكتب الرباط: 
عبد الحق الريحاني

في مبادرة استباقية تروم التعبئة الشاملة للحركة 
بالمراجعة  المطالبة  أجل  من  المغربية  النسائية 
الشاملة لمدونة األسرة، التي مر على تطبيقها أزيد 
من 18 سنة، دعت منظمة النساء االتحاديات ممثالت 
الحركة النسائية إلى مائدة مستديرة، للتداول في هذا 
الموضوع الهام الذي يأتي في سياق تنامي المطالبة 
بتعديل ومراجعة مدونة األسرة، يوم السبت الماضي 

بالمقر المركزي بالرباط.
حضر هذا اللقاء باإلضافة إلى فعاليات نسائية 
العمل  اتحاد  المدني،  المجتمع  وممثالت  وحقوقية 
الجامعية  لألستاذة  المغربي  المركز  النسائي،  
والتنمية، فيدرالية  ال��ن��وع  قضايا  ف��ي  للبحث 
مبادرات  النساء   لحقوق  الديموقراطية  الرابطة 
كما  الضحايا،   لحقوق  المغربية  للنساء، الجمعية 
االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  لشكر،  إدريس  حضره 
االشتراكي للقوات الشعبية وبعض أعضاء المكتب 
السياسي، ثم نائبات ومستشارو الفريقين االشتراكيين  

بمجلسي النواب والمستشارين. 
وبهذه المناسبة ألقى الكاتب األول كلمة أكد فيها أن 
الشروط والظروف جد مواتية إلقرار المساواة الكاملة 
للمرأة المغربية، من خالل مدونة لألسرة تستجيب 
والفكرية  المجتمعية  وللتحوالت  المجتمع  لنبض 
حول  العمومي  النقاش  أن  خاصة  واالقتصادية، 
الخطاب  سياق  في  يأتي  المدونة  مراجعة  ضرورة 
الملكي السامي الذي تضمن دعوة صريحة لتعديل 
المدونة، وتصاعد الترافع والمطالبة بمراجعة المدونة 
هذا  مذكرا في  المغربي،  المجتمع  مكونات  قبل  من 
اإلطار أن البالد تتوفر على إمارة المؤمنين الساهرة 

على الشأن الديني للمغاربة كافة.
وشدد الكاتب األول على أن ال تنمية شاملة داخل 
المجتمع المغربي بدون نصف المجتمع، في إشارة 
االتحاد  يعتبرها  التي  المغربية،  للمرأة  واضحة 
الديمقراطي  الصراع  في  مركزية  قضية  االشتراكي 
الحداثي، انطالقا من مرجعيته الفكرية واالشتراكية 
والكرامة  وال��ح��ري��ة  ال��م��س��اواة  بقيم  تؤمن  التي 
واإلنصاف، داعيا في نفس الوقت الحركة النسائية 
بالمغرب في هذا الظرف بالذات إلى رفع سقف مطالبها 
الحداثية والتقدمية في عدد من القضايا األساسية 

التي تهم قضية المرأة المغربية.
االتحاد  ح��زب  موقف  عن  األول  الكاتب  وعبر 
المدونة  بخصوص  الشعبية،  للقوات  االشتراكي 
الحالية، بعد أزيد من ثماني عشرة سنة من التطبيق، 
كاشفا أن االتحاد االشتراكي مع مبدأ المراجعة الشاملة 
لمدونة األسرة، وسيناضل على مستوى كل الواجهات 

من أجل تحقيق هذا الهدف األسمى والنبيل.
وبالموازاة مع ذلك، طالب الكاتب األول الحكومة 
في  تتغول  بأن  مريحة،  أغلبية  لها  التي  الحالية 
السياسي  القوى  ميزان  وتستغل  ال��م��رأة  قضية 
الذي في صالحها من أجل إقرار المساواة والعدالة 
االجتماعية واإلنصاف لفائدة نصف المجتمع، معتبرا 
في نفس الوقت أن نجاح ورش الحماية االجتماعية 
رهين بتحسين الظروف االجتماعية وإقرار الحقوق 
للمرأة  والثقافية والسياسية  واالقتصادية  المدنية 

المغربية.
وفي ذات السياق، سجل لشكر، أن المغرب عرف 
متقدم  دستور جد  إق��رار  بعد  عجاف  سنوات  عشر 
ويتعلق األمر بدستور 2011 ، والذي أتى بعدد من 
لكن تنزيلها  مقتضياته،  في  السياسية  المكتسبات 
والتسويف  المماطلة  من  نوعا  يلقى  كان  وتفعيلها 
بسبب صراع سياسي مابين قوى المحافظة والتقليد 

إلى  النظر  الفتا  والحداثة،  التقدم  وقوى  جهة  من 
سنة  اقرارها  إبان  اعتبرت  التي  األسرة  مدونة  أن 
المرأة  لفائدة  واجتماعيا  سياسيا  2004، مكسبا 
بصفة  المغربي  خاصة والمجتمع  بصفة  المغربية 
عامة، اعترتها مشاكل كبيرة في التنفيذ، خاصة مع 

التأويل القضائي لمقتضياتها.
واستغرب الكاتب األول استمرار الحديث واجتراره، 
في ظل التطورات التكنولوجية وعمليات التواصل  
االجتماعي، والتحوالت المجتمعية المتسارعة، والتقدم 
العلمي، عن عدد من القضايا المتعلقة بمدونة األسرة 
من قبيل تزويج القاصرات، ومشاكل النفقة والوالية 

الشرعية، وتقسيم الممتلكات، والحضانة...
الخصوص،  بهذا  يدعو،  أن  الفرصة  تفته  ولم 
النصي  التدقيق  إل��ى  االتحاديات  النساء  منظمة 
والتطبيقي في كل مقتضيات المدونة باإلضافة إلى 
تقييم التجربة الميدانية في مجال التنفيذ والتطبيق 
ورصد كل اختالالت هذه األخيرة ونقائصها، من أجل 
بلورة مقترحات المراجعة الشاملة للمدونة في مذكرة 

المنظمة التي ستعلن عنها للرأي العام الوطني.
الوطنية  الكاتبة  من جهتها أشارت حنان رحاب، 
المائدة  هذه  أن  إلى  االتحاديات،  النساء  لمنظمة 
المستديرة حول »الحركة النسائية ومطالب المراجعة 
الشاملة لمدونة األسرة«، تأتي في إطار سيرورة من 
النساء  منظمة  تنظمها  التي  والفعاليات  األنشطة 
الترافع  بغية  ومحليا،  وجهويا  مركزيا  االتحاديات 
اإليجابي حول قضية تغيير مدونة األسرة في اتجاه 
التفاعل مع مطالب النساء باإلنصاف والمساواة الكاملة.
 وسجلت رحاب أن اختيار مائدة مستديرة حول  
موضوع: »الحركة النسائية ومطالب المراجعة الشاملة 
، لها طابع خاص، وتعتبر بالنسبة  لمدونة األسرة« 
للمنظمة منطلقا لفتح نقاش بيني داخل الحركة النسائية 
الديموقراطية بروافدها الحزبية والمدنية، نقاش يهدف 

إلى استعادة فعل التشبيك والتنسيق الميدانيين بين 
كافة التعبيرات النسائية، بما يخدم القضايا العادلة 
الديموقراطية  قضايا  عن  تنفصل  ال  والتي  للنساء، 

والتحديث والعدالة االجتماعية.
أن  على  المناسبة،  بنفس  رح���اب،  وذك���رت      
إرثا معتبرا  المغربية تجر وراءها  النسائية  الحركة 
من التجارب التي عرفت أشكاال متقدمة من التشبيك 
المنتج، مستحضرة في هذا اإلطار، على سبيل المثال 
ال الحصر، المعارك التي واكبت المطالبة بتغيير مدونة 
األحوال الشخصية، أو تلك التي رافقت الدفاع عن الخطة 

الوطنية إلدماج المرأة في التنمية.
  وشددت على أن الحركة النسائية عرفت تراكمات 
وتحوالت في مسيرتها، وظهرت تعبيرات وصيغ جديدة 
والرقمية  االجتماعية  المتغيرات  مع  تتساوق  للفعل 
والسياسية، وهو أمر إيجابي ال شك سيغني التراكم 
المنجز، غير أن كل الديناميات النسائية في السنوات 
األخيرة افتقدت إلى التنسيق الميداني، مما أثر على 
تجويد  مستوى  على  خصوصا  المحققة،  النتائج 
تراجعات  نشهد  بتنا  إننا  بل  القانونية،  النصوص 
سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى الحضور 
النسائي داخل المؤسسات، أو على مستوى التمكين 
للخطابات  للنساء، مع عودة  السياسي واالقتصادي 

المحافظة، تقول رحاب.
خالل  من  حيا  مثاال  الوطنية  الكاتبة   وساقت 
الدائر  النقاش  أن  في  المتمثل  النضالية،  الممارسة 
األوس��اط  داخ��ل  يحضر  األس��رة  مدونة  تعديل  حول 
الحداثية  المنتديات  أكثر مما يدور داخل  المحافظة 
والديموقراطية. مؤكدة في هذا الصدد ، أنه لم يعد من 
المسموح به أن تزداد الهوة بين التعبيرات النسائية 
المدنية وتلك الحزبية، وأنه قد آن األوان الستعادة تلك 

الروح التوافقية التكاملية.
 وأكدت المتحدثة على أهمية الترافع المجتمعي، 

الذي يظل قاصرا إذا لم تتم ترجمته على المستوى 
التشريعي، ومن هنا ضرورة البحث عن حلفاء داخل 
المؤسسات الوطنية والمؤسسات المنتخبة، للتأثير 
في القنوات التي تنتج القوانين وتصنع السياسات 

العمومية.
من جانبها، أوضحت عائشة لخماس الوجه البارز 
العمل  اتحاد  المغربية وممثلة  النسائية  الحركة  في 
النسائي، أن مدونة األسرة الحالية جاءت بعد معارك 
عنها  نتج  متناقضين،  طرفين  بين  ومدنية  سياسية 
على  سياسيا  توافقا  لألسرة يعكس  قانون  مشروع 
نفس  في  مطالبة  المغربية،  المرأة  وضعية  حساب 
الوقت بالمراجعة الشاملة ورفع القدسية عن عدد من 
المقتضيات القانونية والمواد؛ كما دعت إلعادة النظر 

في اللغة التي صيغت بها المدونة.
وسجلت الناشطة النسائية على أن مدونة األسرة في 
سنة 2004 ، شكلت تطورا كبيرا وتقدما ملموسا خاصة 
أن هذا القانون يعرض ألول مرة أمام البرلمان، لكنها منذ 
البداية حملت إشكاالت من الناحية السياسية بسبب 
التوافقات السياسية، مع العلم أنها حملت مكتسبات 
معنوية ولم تنعكس على وضعية المرأة في المجتمع.
وأكدت  لخماس أن انقالبا وقع بخصوص مدونة 
األسرة في التطبيق وتعطلت مساطرها، التي جاءت 
بعد نضاالت كبيرة ومعارك سياسية خاضتها القوى 
الحركة  جانب  إلى  بالبالد  والديمقراطية  الوطنية 
النسائية المغربية ضد تيار قوى المحافظة والتقليد، 
مذكرة في هذا الصدد بالخطة الوطنية من أجل إدماج 
المرأة التي جاءت مع حكومة التناوب التوافقي، التي 
قادها الراحل عبدالرحمان اليوسفي، والتحكيم الملكي 
الذي حسم في األمر وتم رفع القدسية عن تعديل مدونة 

األحوال الشخصية.
وسردت لخماس عددا من االختالالت التي تعتري 
مدونة األسرة، منها مسطرة التعدد، وتزويج القاصرات 

الفصل 20، والنفقة التي أصبحت أغلب قضاياها تعرف 
صعوبات في التطبيق والتبليغ، وتقسيم الممتلكات، 
باإلضافة لقضية اإلرث التي يجب أن تسودها المساواة 
ومراعاة الظروف وصاحب المال والحق باعتبار أن 

هذا مجال المال وليس العبادات.
وتقدمت فاطمة الزهرة الشاوي عن الجمعية المغربية 
لمناهضة العنف ضد النساء، بمداخلة أكدت فيها على 
إيجابية المدونة الحالية التي كانت في سنة 2004، لكن 
التنفيذ والتطبيق ألزيد من ثماني عشرة سنة، أفرزا 
مراجعتها  المطلوب  والنقائص  االختالالت  من  عددا 
لفائدة  القانونية  النصوص  تجويد  بهدف  وتعديلها 

وضعية المرأة المغربية.
الجهات  كل  تكتل  ضرورة  على  الشاوى  وشددت 
المعنية بتغيير المدونة، معبرة في هذا الصدد عن أمل 
قوى  المجتمع المدني في األحزاب الحداثية من أجل 
إقرار مدونة حداثية ومدنية باعتبار أن المجتمع المدني 
سياسيا  ويسانده  بجانبه  يرافع  من  إلى  حاجة  في 

وعلى   مستوى التشريع القانوني.
الحماية  ورش  أن  إل��ى  كذلك  الشاوي  وأش��ارت 
مع المدونة،  يتالءم  أن  الضروري  من  االجتماعية 
االجتماعية  الحماية  نجاح   اليمكن  أنه  على  مبرزة 
الوقت  نفس  في  األس��رة، مسجلة  مدونة  تغيير  دون 
أن المرأة المغربية تعاني إجحافا في حقها في اإلرث. 
رابطة  وممثلة فدرالية  المحامية  بطل،  سعاد  أما 
النساء الديمقراطيات، فقد قدمت مقترحات الفيدرالية 
بخصوص مراجعة المدونة، في ورقة مكتوبة، تضمنت 
التشخيص مع رصد االختالالت والنقائص التي جاءت 
في المدونة، ثم تعديالت تهم عددا من المواد، التي تعرف 
مشاكل كبيرة في التطبيق والتنفيذ، وتطرح إشكاالت 

المساواة واإلنصاف للمرأة المغربية.
اإلجراءات  بطل، أن  النسائية  الناشطة  واعتبرت 
تضر  أن  شأنها  من  بالمحامين،  المتعلقة  الضريبية 

العدالة  إلى  الولوج  التقاضي والحق في  بالحق في 
بالنسبة للنساء، باعتبار أن لهن داخل المجتمع المغربي 

أوضاعا اجتماعية واقتصادية.
من جهتها دعت بشرى عبدو، ممثلة جمعية التحدي 
المائدة  هذه  في  المشاركة  والمواطنة  والمساواة 
األس��رة  قانون  يكون  أن  ض��رورة  المستديرة، إلى 
منسجما في مواده ومنبنيا على لغة قانونية تختفي 
فيها الصور النمطية التي تمس باإلنسان، مبرزة على 
ومراجعتها  األسرة  مدونة  تغيير  الضروري  من  أنه 
الحديث  العصر  مع  تتماشى  حتى  شاملة  مراجعة 

ومتطلبات الحياة.
واعتبرت الفاعلة الجمعوية، أن عددا من القضايا 
االجتماعية المطروحة للتغيير، كتزويج القاصرات مثال 
، أصبحت كل مؤسسات الدولة تتحدث عنها انطالقا 
من وزارة العدل والنيابة العامة، والمجلس االجتماعي  

واالقتصادي، والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
وفي مداخلتها استعرضت فريدة اللوماري، ممثلة 
مركز األستاذة الجامعية للنوع االجتماعي والتنمية، 
بهدف  األس��رة  مدونة  حول  المركز  بها  قام  دراس��ة 
باعتبار  والنقائص،  االختالالت  وإظهار  التشخيص  
أن المدونة هي شأن اجتماعي يهم الجميع، كما بينت 
هذه الدراسة بالتدقيق مواد المدونة وقدمت انتقادات 
بشأنها وحدودها وبعض التجاوزات التي تعتريها، مثل 
المادة  2  التي تتحدث عن الجنسية كمعيار دون أن 
تأخذ بعين االعتبار المعيار الديني. والمادة 3 تعتبر 
النيابة العامة، كطرف، لكن هل كطرف أصلي أو طرف 
المصطلحات،  يضبط  أن  يجب  وهنا المشرع  منظم، 
وكذا المواد 4،5، 6 المتعلقة بالخطبة، وأشكال فسخ 
الخطوبة وأحقية المطالبة بالتعويض، ثم مثال، المادة 
14 المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المغرب، حيث 
يشترط وجود شاهدين مسلمين، وإن لم تتوفر هذه 
اإلمكانية، إضافة إلى عدد من الفصول األخرى كالفصل 
16: ثبوت الزوجية، والمادة 36 والمواد 41 42 43 

المتعلقة بالتعدد.  
واعتبرت الناشطة الحقوقية والمحامية ورئيسة 
الجمعية  المغربية لحقوق الضحايا، عائشة كالع، 
المرأة  هي  األسرة  مدونة  في  الضعيفة  الحلقة  أن 
والطفل، داعية في نفس الوقت إلى رفع القدسية عن 
هذا القانون من أجل إقرار المساواة واإلنصاف لصالح 

المرأة المغربية.
األساسي  دوره  المدني  الفاعل  أن  كالع  وأك��دت 
الترافع والجهر بالحقوق والمطالب، والفاعل السياسي 
المدني  الفاعل  صوت  إيصال  إمكانية  له  الذي  هو 
في  والمطالب   الحقوق  هذه  وتضمين  والحقوقي، 

التشريعات والسياسات العمومية المستقبلية.
أن  على  بالمناسبة  الحقوقية  الفاعلة  وسجلت 
هناك تحوال ثقافيا وفكريا داخل المجتمع، وأن البالد 
تتطور، وأن هناك شبكات للتواصل االجتماعي، لكن 
في المقابل نجد  أن الفقيه اليزال يسكن داخل عقل 
المجتمع بصفة متزمتة ومتحجرة، والعقليات اليزال 
يسكنها الفكر المحافظ والمقاومة القوية لكل تغيير.

ض��رورة  كالع إلى  الحقوقية  الناشطة  ودع��ت 
مع   ومالءمتها  المدونة  لمواد  الشاملة  المراجعة 
الدستور كأسمى  قانون للبالد، فضال عن مالءمتها 
أيضا مع  االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب 

وفي مقدمتها اتفاقية سيداو.
للنساء  الوطنية  الكاتبة  رحاب،  حنان  وكشفت 
االتحاديات، في كلمة ختامية لهذه المادة المستديرة، 
الترافعية  مذكرتها  تستعد إلعالن  المنظمة  أن  على 
العام  للرأي  للمدونة،  الشاملة  بخصوص المراجعة 
المنظمة  التزام  ثم  األم��ر،  يهمه  من  ولكل  الوطني 
بتنظيم ندوة أخرى تتعلق بنفس الموضوع إلشراك 
عدد كبير من الجمعيات وممثلي الحركة النسائية في 

هذا النقاش العمومي.
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اإدري�س ل�ضكر، الكاتب الأول للحزب،  يطالب الحكومة بالتغول هذه المرة في ق�ضية 
المراأة لإقرار مدونة للأ�ضرة تنت�ضر للم�ضاواة والإن�ضاف  

حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة الن�ضاء التحاديات: الترافع المجتمعي يظل قا�ضرا اإذا لم تتم ترجمته على الم�ضتوى الت�ضريعي
عائ�ضة لخما�س: �ضرورة رفع القد�ضية عن مواد في المدونة وتعديلها بما يتما�ضى مع الم�ضاواة

فاطمة ال�ضاوي: ل نجاح لور�س الحماية الجتماعية دون مراجعة �ضاملة لمدونة الأ�ضرة
�ضعاد بطل: مدونة الأ�ضرة فيها اختللت ونقائ�س وتاأويل خاطئ في التنزيل والتنفيذ

ب�ضرى عبدو:  �ضرورة اأن تكون المدونة من�ضجمة في موادها ومبنية على لغة قانونية تختفي فيها ال�ضور النمطية
فريدة اللوماري: ت�ضتعر�س درا�ضة دقيقة لمدونة الأ�ضرة بروح نقدية
عائ�ضة كلع: �ضرورة ملءمة المدونة مع د�ضتور المملكة والتفاقيات الدولية

في مائدة مستديرة نظمتها منظمة النساء االتحاديات حول »الحركة النسائية ومطالب المراجعة الشاملة لمدونة األسرة«
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على  معنويا  ف��وزا  المغربي  الوطني  المنتخب  حقق 
جورجيا، مساء الخميس بملعب الشارقة باإلمارات العربية، 
في خضم استعداداته لنهائيات كأس العالم، بثالثة أهداف 
دون مقابل، يتقدمها هدف رائع لمهاجم تشلسي اإلنكليزي 

حكيم زياش.
وأرسلت العناصر الوطنية في هذه المواجهة كثيرا من 
إشارات التفاؤل، رغم أن الخصم لم يكن بمستوى خصوم 

المجموعة السادسة.
وأمهل المنتخب الوطني خصمه الجورجي خمس دقائق 
فقط لهز شباكه عندما مرر زياش كرة عرضية أمام المرمى 
بواسطة يوسف النصيري، قبل أن يعزز زياش تقدم العناصر 
قبل  المدافعين  ألحد  خاطئة  كرة  استغل  عندما  الوطنية 
مترين من منتصف الملعب، فسددها بيسراه من أكثر من 
خمسين مترا، لتعانق شباك الحارس الذي كان خارجا عن 

عرينه )29(.
واقتنص البديل عبد الرزاق حمد اهلل ضربة جزاء، عندما 
سدد كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت من أحد مدافعي 
جورجيا ولمست يد مواطنه، فتركها لالختصاصي بوفال، 

الذي انبرى لها بنجاح مسجال الهدف الثالث )72(.
ودخل حمد اهلل بديال للنصيري مطلع الشوط الثاني إلى جانب العب 
وسط فيورنتينا اإليطالي سفيان أمرابط ومدافع بايرن ميونيخ األلماني 
نصير مزراوي، اللذين لعبا مكان العب وسط أنجيه عز الدين أوناحي 
الشباك في  يهز  كاد  الذي  باريس سان جرمان أشرف حكيمي،  ومدافع 

أكثر من مناسبة.

ودفع الركراكي بمدافع بلد الوليد جواد الياميق والعب وسط كوينز 
الدوري اإلنكليزي  )المستوى الثاني(  بارك رينجرز من تشامبيونشيب 
إلياس شاعر في الدقيقة 63 مكان القائد رومان سايس )بشيكتاش التركي( 
وسليم أمالح )ستاندار لياج البلجيكي(، قبل أن يشرك الوافد الجديد جناح 
بيرنلي اإلنكليزي )تشامبيونشيب( أنس زروري مكان زياش في الدقيقة 69.
واستدعى مدرب األسود الجناح األيسر زروري األربعاء لتعويض الغياب 

االضطراري ألمين حارث، الذي تعرض إلصابة قوية بالتواء في الركبة.

أي إصابات  لعدم تسجيل  ارتياحه  الركراكي  وليد  وأبدى 
في صفوف العبيه بعد مواجهة جورجيا، مشددا على أن هذه 
المواجهة كانت مناسبة له لمنح الفرصة لعدد أكبر من الالعبين، 
خاصة وأنها جاءت قبل أيام قليلة من أول موعد رسمي يخوضه 

في مونديال قطر.
وأشاد الناخب الوطني، في تصريحات صحافية عقب نهاية 
المباراة، باألجواء داخل الفريق الوطني، حيث وصفها بالجيدة، 
مشيرا إلى أن طريقة اللعب التي يسعى إلى تكريسها بدأت 

تتضح معالمها مع مرور الوقت.
وأوضح الراكراكي أن المنتخب المغربي عازم على إسعاد 
المغاربة، »الذين ينتظرون منا التأهل إلى الدور الموالي، لكن 
المهمة لن تكون  المأمورية لن تكون سهلة أمام منتخبات من 

قيمة كرواتيا وبلجيكا.«
وعموما فإن هذه المباراة أمام جورجيا مكنت من الوقوف 
على كثير من التفاصيل داخل الفريق الوطني، وأعطتنا بعض 
المالمح عن المجموعة الرسمية التي سيدخل بها الركراكي 

مواجهة األربعاء.
ورغم حجم التفاؤل الذي يسود معسكر المنتخب الوطني، إال 
أن عدم اإلفراط في التفاؤل يبقى ضروريا، حيث يتعين التحلي بالواقعية 
والموضوعية، ألن الخصوم يعدون من أقوى المرشحين على بلوغ المربع 

الذهبي وليس فقط العبور على الدور الثاني.
ويتوفر الفريق الوطنية على مجموعة من الالعبين ممن يتوفر لديهم 
عامل الخبرة والتجربة، التي تبقى ضرورية في مثل هذه المنافسات، ألن 

المهارة الكروية وحدها ال تكفي.

رفع المنتخب المغربي لكرة القدم السبت درجات االستعداد 
لمشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم، وسط أجواء تفاؤل 

بتحقيق نتائج جيدة عشية المباراة »المفتاح« ضد كرواتيا.
ويستهل أسود األطلس مشوارهم في المونديال القطري ظهر 
األربعاء المقبل في مواجهة وصيفة بطلة النسخة األخيرة في 
التي تضم  الجولة األولى من منافسات المجموعة السادسة، 
بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، وكندا بطلة تصفيات كونكاكاف.

وخاض المنتخب المغربي أمس األحد، وخلف أبواب مغلقة، 
ثالث حصة تدريبية في العاصمة الدوحة منذ فوزه الكبير على 
جورجيا 3 – 0  وديا في الشارقة الخميس، بعد األولى مساء 

الجمعة والثانية مساء السبت.
على  الياميق  اإلسباني جواد  الوليد  بلد  دفاع  قطب  وشدد 
األجواء اإليجابية داخل صفوف المنتخب، وتركيز الجميع على 
المباراة »المفتاح« األربعاء ضد كرواتيا في الجولة األولى من 

منافسات المجموعة السادسة.
وقال الياميق في مؤتمر صحافي بملعب عبد اهلل بن خليفة 
الخاص بنادي الدحيل »جميع الالعبين يدركون حجم المسؤولية 
الملقاة على عاتقهم، ويحدوهم األمل على تحقيق نتائج إيجابية«.
وأضاف »دخلنا األمتار األخيرة من البطولة ورفعنا درجات 

االستعداد حتى نكون في الموعد«.
أن  ونتمنى  منتخب  أي  منافسة  على  قادر  »المغرب  وتابع 
نكون عند حسن ظن الجمهور المغربي ونشرف الكرة العربية 

واإلفريقية ونذهب بعيدا في المسابقة«.
وأوضح الياميق في معرض رده عن سؤال حول نظرة الالعبين 
2 وديا   –  1 أمام مصر  انهزم  الذي  البلجيكي،  المنتخب  إلى 
الجمعة في الكويت، أن »العبي المنتخب المغربي يركزون على 
أنفسهم وال نهتم بنتائج المنتخبات األخرى، بل نحن نحاول 
دراسة نقاط قوتها وضعفها ونتمنى أن نكون في يومنا عندما 

نواجهها«.
وتابع »بلجيكا منتخب قوي ويضم عناصر قوية، ولكنه ال 

يخيفنا ونحن مستعدون للوقوف ندا للند مع أي منتخب«.
التي ستكون حاضرة  المغربية،  الجماهير  الياميق  وطالب 

بقوة في المباراة األولى ضد كرواتيا »لتحفيزنا ومساندتنا كي 
نكون عند حسن ظنها ونحقق نتيجة إيجابية ترفع من أسهمنا 

في تخطي الدور األول«.
ومن جهته، أبدى العب وسط سمبدوريا اإليطالي عبد الحميد 
صابيري تفاؤله بقدرة المنتخب المغربي على تحقيق نتائج 
جيدة في مونديال قطر، معربا عن أمله في »جعل الشعب المغربي 

فخورا بمنتخب بالده«.
ويعتبر صابيري أحد الوجوه الجديدة في تشكيلة المدرب 
الجديد وليد الركراكي،حيث بصم على أداء رائع في مباراتين 

دوليتين حتى اآلن سجل خاللهما هدفا واحدا.
ويعول الركراكي على المواهب الجديدة مثل صابيري ومهاجمي 
أوساسونا اإلسباني المعار من برشلونة عبد الصمد الزلزولي 
وبارما اإليطالي وليد شديرة وبيرنلي من تشامبيوشيب إنكلترا 

أنس زروري والعب وسط خنك البلجيكي بالل الخنوس. 
وتواصل المجموعة الوطنية تداريبها، حيث ستخوض يوم 
تفاصيل  غدا  تنهي  أن  على  األخيرة،  قبل  ما  االثنين حصتها 

تحضيراتها يوم غد الثالثاء.

»بي إن سبورتس« تهدي 
الجماهير العربية 22 مباراة 

بالمجان
ستنقل قنوات »بي إن سبورتس« الرياضية 22 مباراة 
دون تشفير في الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل مونديال 
الذي أنطلق أمس األحد، بحسب  القدم  2022 لكرة  قطر 
ما ذكر متحدث باسم المجموعة اإلعالمية لوكالة فرانس 

برس يوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم المجموعة القطرية، المالكة للحقوق 
الحصرية لكأس العالم في الشرق واألوسط وشمال إفريقيا، 

»سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح«.
وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم 2022 هي قطر 

والمغرب وتونس والسعودية.
وبذلك ستبث 22 من 64 مباراة على المحطة الرياضية 
غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات 

األخرى على القنوات المشفرة.
وكانت الشبكة أعلنت عن خطوة مماثلة في نسخة 2018 

التي أقيمت في روسيا.

القضاء يبطل الجمعين 
العامين لنادي األولمبيك 

البيضاوي للتنس
البيضاء  بالدار  المدنية  االبتدائية  المحكمة  أبطلت 
األولمبيك  لنادي  األخيرين  العاديين  العامين  الجمعين 

البيضاوي ) فرع التنس( بسبب عدم قانونيتهما.
وأسست المحكمة حكمها على رفض رئيس النادي تنفيذ 
حكم سابق لصالح عادل الدحماني، أمين مال النادي، الذي 
لجأ إلى القضاء بعدما قام الرئيس بالتشطيب عليه، قبل 

أن يستعيد اعتباره بموجب القانون.
وبعد هذا المستجد، أصبح لزاما على الرئيس ومكتبه 
المديري االمتثال  ألحكام القضاء، والدعوة إلى عقد جمعين 
عامين جديدين لموسمي 2020 – 2021 و 2021 – 2022، 
يعوضان الجمعين اللذين تم إلغاؤهما. كما يتعين عليه أيضا 
االستجابة لقرار الوزارة الوصية على القطاع الرياضي، 
القانون األساسي  التنس، بضرورة مالءمة  وكذا جامعة 
للنادي مع مقتضيات القانون 30-09، بعدما توصل المكتب 
المديري بمراسالت رسمية في هذا الشأن، وينبغي عليه 

تقديم وثائقه اإلدارية الالزمة في أقرب اآلجال.
ومن أجل االلتفاف على هذا المطلب بادر الرئيس إلى 
الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي، سيحاول فيه انتزاع 
موافقة المنخرطين، الذين تقلص عددهم بشكل ملحوظ. 

الفريق القاري المغربي 
للدراجات سيدي علي أونلوك 

يتصدر الترتيب العالمي
الموسم  انطالقة  مع  المغربية  للدراجة  موفقة  بداية 
الرياضي الجديد  على درب التأهل لبطولة العالم المقررة 
في غالسغو العام المقبل ودورة األلعاب األولمبية باريس 
2024، وذلك بفضل ارتقاء المنتخب المغربي للمركز 34 
عالميا وريادة  المنتخب القاري المغربي للترتيب العالمي 
للفرق القارية، الصادر عن االتحاد الدولي للعبة، يوم الثالثاء 

15 نونبر الجاري.
الدراجات  لسباق  المغربي  القاري  الفريق  اعتلى  فقد 
برصيد  العالمي  الترتيب  صدارة  أونلوك(  )سيدي علي  
»دوكالبانسكا بيستريكا«  73 نقطة، متقدما  على فريق 
السلوفاكي ) 57 نقطة(، الذي شارك  قبل أيام في النسختين 
والعاشرة  الخضراء  المسيرة  الدولي  للدوري  التاسعة 
للدوري الدولي لسمو  الملكي ولي العهد األمير موالي  
نونبر  و11   3 بين  ما  الفترة   في  المنظمتين   الحسن، 
الحالي، تحت الرعاية السامية لجاللة الملك محمد السادس، 
علما  المظفرة،  الخضراء  للمسيرة   47 بالذكرى  احتفاء 
الدولي  االتحاد  أجندة  مدرجتين ضمن  المسابقتين  بأن 

للدراجات.
بيست«  »موفيستار   فريق  الثالث  المركز  في  وجاء 

اإلكوادوري بمجموع 43 نقطة.
 ويدين الفريق القاري المغربي باعتالئه الترتيب العالمي 
للدراج الواعد نصر الدين معتوكي) 20 سنة(، الذي غنم 
73 نقطة، 40 منها بفضل تتويجه يوم 10 نونبر بجائزة 
ذكرى ميالد ولي العهد و30 نقطة باحتالله المركز  الثاني 
يوم سادس نونبر في الجائزة الكبرى المسيرة الخضراء 
وثالث  نقاط باحتالله المركز  العاشر برسم جائزة ولي 

العهد يوم ثامن نونبر.
إلى  للدراجات  الوطني  المنتخب  ارتقى  جهته،  ومن 

المرتبة 34 عالميا والثالثة إفريقيا.
ويتصدر  الترتيب العالمي المنتخب البلجيكي برصيد 
5ر17901 نقطة، متقدما على المنتخبين اإلسباني). فيما 
الدول  ترتيب  عالميا(   14  ( اإلرتيري  المنتخب  يتصدر 
اإلفريقية، برصيد 33ر3679 نقطة، يليه المنتخب الجنوب 
إفريقي) 20 عالميا(  بمجموع 25ر2545 نقطة، فالمنتخب 

المغربي) 34 عالميا( برصيد 67ر1033 نقطة.

االتحاد االشتراكي

الزلزويل أبرز املواهب الواعدة داخل الفريق الوطني

عن  للدفاع  فرنسا  محاولة  تعرضت 
لقبها في كأس العالم لكرة القدم لصفعة 
موجعة مع اإلعالن في وقت متأخر من يوم 
السبت عن انسحاب مهاجمها المخضرم 
كريم بنزيمة، أفضل العب في العالم، من 

مونديال قطر 2022 إلصابة بفخذه.
وكان هداف ريال مدريد اإلسباني، البالغ 
فترة  منذ  اإلصابة  من  يعاني  عاما   34
وخاض أقل من نصف ساعة في المباريات 

الست األخيرة لناديه قبل كأس العالم.
وشارك السبت للمرة األولى في تمارين 
 ،2018 روسيا  مونديال  بطلة  فرنسا، 
لكنه أجبر على الخروج من ملعب السد 

للخضوع لفحوص طبية.
وقال االتحاد الفرنسي في وقت الحق إن 
اإلصابة »تتطلب فترة للتعافي تصل إلى 
ثالثة أسابيع«، ليفقد حظوظه بالمشاركة 
األحد  أمس  انطلق  الذي  المونديال  في 

ويمتد حتى 18 دجنبر المقبل.
وكتب الالعب في حسابه على انستغرام 
»لم أستسلم في حياتي أبدا، لكن الليلة 
يجب أن أفكر في الفريق كما فعلت دوما 
. المنطق يفرض علي ترك مكاني لشخص 
يمكنه أن يساعد فريقنا لتقديم كأس عالم 

جيدة«.
المدرب  عن  الفرنسي  االتحاد  ونقل 
لكريم،  جدا  حزين  »أنا  ديشان  ديدييه 

الذي كانت كأس العالم هدفا مهما بالنسبة 
إليه«.

وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها 
يوم غد الثالثاء ضد أستراليا في نسخة 

قطر 2022.
وإلى جانب بنزيمة، تفتقد فرنسا بسبب 
اإلصابات الكثير من الكوادر المهمة مثل 
بول بوغبا، نغولو كانتي، مايك مينيان، 
بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو. 

صفعة موجعة لفرنسا في حملة الدفاع عن لقبها

بنزمية يعزز قامئة الغائبني عن مونديال قطر

الـريـــاضي
a13.304 االثنني 21 نونبر 2022 املوافق 26 ربيع الثاني 1444العدد
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 زياش يواصل اإلمتاع بسحره الكروي

المنتخب 
المغربي يرفع 

درجات التح�ضير 
لمواجهة كرواتيا

عبد  مراكش:  مكتب 
الصمد الكباص 

دعا المشاركون في المناظرة اإلفريقية 
حول الحد من المخاطر الصحية التي 
اختتمت أشغالها بمراكش، يوم الجمعة 
ميثاق  وضع  إلى  الجاري،  نونبر   18
الصحية  المخاطر  من  للحد  إفريقي 
باعتباره  م��ت��ع��ددة،  رؤي��ة  على  قائم 
خطوة أساسية للتحول السيادي للنظم 
الصحية في بيئة إفريقية تعزز التضامن 
والتعاون في خدمة األمن الصحي لجميع 

المواطنين األفارقة.
وشدد المشاركون على أهمية اإلسراع في تنفيذ 
رؤية واستراتيجية الرعاية الصحية األولية وتطوير 
التطبيب عن بعد، واستخدام الصحة الرقمية للوصول 
إلى السكان المعزولين والفئات الهشة، مؤكدين على 
ضرورة تطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا 
التي تركز على التغطية الصحية الشاملة للمرضى 
المساواة في الحصول على  والمواطنين وتحترم 
الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق 

اإلنسان. 
المشاركون في هذه المناظرة اإلفريقية دعوا أيضا 
إلى تعزيز آليات الحماية االجتماعية وضمان الوصول 
إلى الخدمات الصحية األساسية الجيدة والميسورة 
واألدوية  الصيدالنية  األدوية  ذلك  في  بما  التكلفة، 
التقليدية والطبيعية؛ مع تقديم استراتيجيات الرد 
على وباء “كوفيد – 19” واستخالص الدروس التي 
ستكون بمثابة أمثلة على تنفيذ نظام رعاية صحية 

فعال وتعاوني ومرن في إفريقيا. 
صحية  رعاية  إلى  الوصول  بتحسين  وأوصوا 
تطوير  مع  يتماشى  بما  جيدة،  وعقلية  نفسية 

المعرفة والعالجات واالحتياجات الخاصة للمرضى، 
خاصة منها المتعلقة بأعمارهم وحالتهم االجتماعية 
واالقتصادية وبيئتهم ونقاط ضعفهم؛ مع االعتراف 
باإلدمان، باستعمال مواده أو ال، على أنها أمراض 
مؤهلة للحصول على رعاية قابلة السترداد تكلفتها 

من خالل التغطية الصحية. 
ودعا المشاركون إلى اعتبار الترويج للقنب الهندي 
الطبي على أساس أنه عالج جديد خاضع للرقابة، 
لعالج أمراض معينة ووضع مبادئ توجيهية أخالقية 
لتنظيم استعماله كإجراء للحد من المخاطر، مشددين 
تتيح  الرقمية  الصحة  بأن  االعتراف  أهمية  على 
اإلفريقية  الصحية  النظم  لتطوير وتعزيز  الفرصة 
إمكانية  أو  التكلفة  مثل  الحواجز  إزالة  عن طريق 
الوصول أو عدم كفاية جودة الرعاية، مع توسيع 
نطاق الخدمات المقدمة، بما في ذلك المناطق التي 
تكون فيها البنيات التحتية واألطقم الصحية والطبية 

نادرة أو غير موجودة.
حول  التثقيف  تشجيع  على  المشاركون  وأك��د 
أسلوب حياة أكثر صحة يقوم على النشاط البدني 
األقل  الحياة  أسلوب  وخيارات  الصحي  واألك��ل 

تمويل  زي��ادة  إلى  داعين  خطورة، 
آليات  باستخدام  الصحة  قطاع 
في  بما  ومستدامة،  مبتكرة  تمويل 
ذلك الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص، وزيادة تخصيص الموارد 
التضامن  على  والتشجيع  المحلية 

العالمي. 
المناظرة  ه���ذه  اف��ت��ت��اح  وك���ان 
اإلفريقية قد تميز بالرسالة الملكية 
جاللته  فيها  أك��د  التي  السامية، 
ركيزة  تشكل  المواطن  “صحة  أن 
بين  والتضامن  للتقارب  أساسية 
الشعوب وإحدى الدعامات المحورية 
لبناء تعاون جنوب – جنوب فعال”.

تحت  المنعقدة  المناظرة  هذه  أشغال  وتركزت 
الرعاية السامية لجاللة الملك والمنظمة  بمبادرة 
من وزارة الصحة والحماية االجتماعية بشراكة مع 
كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، وجمعية طب اإلدمان 
واألمراض ذات الصلة، حول تطوير رؤية مشتركة 
لمستقبل الصحة في إفريقيا، واالستثمار في القطاع 
الصحي بإفريقيا، باعتماد حلول مبتكرة من خالل 
والخبرة  التكنولوجيا  نقل  بمستوى  االرت��ق��اء 
حول  المشاركين  نقاشات  وانصبت  والمعرفة. 
مجموعة من المحاور مثل  ” المحددات االجتماعية 
للصحة بافريقيا”، و”القاتل الصامت.. أمراض القلب 
والشرايين، والسرطان، والتبغ، السكر والسمنة”، 
والتعليم”،  التربية  واإلدمان..  العقلية  الصحة  و” 
و”تمويل قطاع الصحة، مسؤولية الدول واالستقرار 
المالي”، و”استعمال القنب الهندي الطبي بإفريقيا”، 
و”مكانة طب المستقبل بإفريقيا.. الطب التجديدي، 
والعالجات  وال��ذك��اء  بعد،  عن  والطب  والرقمنة 

المتصلة”.

في الواجهة02
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بينما تراجع سعر النفط في العالم إلى 80 دوالرا للبرميل �لم�ساركون في مناظرة �لحد من �لمخاطر �ل�سحية يدعون �إلى ت�سريع 
�لجهود   لتح�سين �لتغطية �ل�سحية �ل�ساملة لجميع �سكان �إفريقيا

أشاد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع 
لألمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، بريادة 
السالم  تعزيز  في  السادس  محمد  الملك  جاللة 

والتفاهم والمصالحة واالحترام المتبادل.
وقال موراتينوس في حوار خص به وكالة المغرب 
العربي لألنباء، غداة انعقاد المنتدى التاسع لتحالف 
الحضارات يومي 22 و23 نونبر الجاري بفاس »لقد 
أظهر المغرب وجاللة الملك محمد السادس سياسة 
نموذجية لالحترام المتبادل واضطلعا بدور أساسي 
في تعزيز السالم واالعتدال والتفاهم والمصالحة 

بين مختلف البلدان«.
الحضارات  لتحالف  السامي  الممثل  وأضاف 
التابع لألمم المتحدة أن »المغرب بلد يوجد على 

ثقافات  تاريخه،  مر  على  تعايشت،  مفترق طرق حيث 
وتأثيرات مختلفة«، مشيرا إلى أن المغرب كان وال يزال 

»مالذا للسالم والتعايش« تحت قيادة جاللة الملك محمد 
السادس. وأشار المسؤول األممي إلى أن »زيارة البابا 
فرانسيس ولقائه بجاللة الملك أكدا، بشكل أكبر، هذا 
ال  األمر  أن  الحوار«، مؤكدا  في  الرغبة  التفاهم وهذه 

يتعلق فقط بتعزيز التسامح من أجل قبول االحترام 
المتبادل، ولكن لفهم بعضنا البعض والتعرف على 
بعضنا البعض بشكل أفضل، والعمل معا من أجل 

عالم أفضل.
وشدد موراتينوس، الرئيس األسبق للدبلوماسية 
اإلسبانية، على أن »المغرب يقوم بتكريس هذه القيم 
الطائفة  تحظى  حيث  الديني،  االحترام  حيث  من 
اليهودية باعتراف ال مثيل له في أي بلد عربي آخر«.
وأشار موراتينوس إلى أن »جاللة الملك قد تفضل 
فاس  مدينة  في  الملتقى  هذا  عقد  على  بالموافقة 
ذات التقاليد العريقة في االحترام والتعايش بين 
األديان«، مضيفا أن »فاس، المدينة الدينامية التي 
تغيرت بشكل كبير، تحافظ على كل هذا التراث وهذا 
اإلرث التاريخي، ما يجعل منها رمزا للسالم والتسامح، 

بما يضمن نجاح هذا الملتقى«.

مور�تينو�س لـ )ومع(: جاللة �لملك »ر�ئد« في تعزيز �ل�سالم و�لتفاهم و�الحتر�م �لمتبادل

بقلق بالغ إزاء أفعال النظام الجزائري، الذي يواصل قمعه 
لزعزعة  الرامية  وسياسته  الحقوقيين  للنشطاء  الممنهج 
استقرار المنطقة برمتها، يكثف أعضاء البرلمان األوروبي 
الجزائر  قبل  من  المتسلسلة  االنتهاكات  بشأن  تنبيهاتهم 

التفاقية الشراكة المبرمة مع االتحاد األوروبي.
البرلمان  أعضاء  من  مجموعة  قام  الوضع،  هذا  وإزاء 
األوروبي ينتمون لمجموعات مختلفة بالمؤسسة التشريعية 
األوروبية، في عدة مناسبات، بمساءلة ممثل االتحاد األوروبي 
السامي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، جوزيب بوريل، 

ورئيسة المفوضية األوروبية، أورسوال فون دير الين.
ويرى هؤالء البرلمانيون أن الطابع المتكرر والمنهجي 
والمتصلب لألفعال الجزائرية يتطلب تدخال »عاجال وحازما« 
من قبل االتحاد األوروبي، السيما وأن اتفاقية الشراكة المبرمة 
بين االتحاد األوروبي والجزائر، الموقعة في أبريل 2002، 
انتهاكها  تم   ،2005 في شتنبر  التنفيذ  حيز  دخلت  والتي 

على نطاق واسع.
االتفاقية  2 من  المادة  إلى  المثال،  وأشاروا على سبيل 
وحقوق  الديمقراطية  مبادئ  »احترام  أن  على  تنص  التي 
العالمي  اإلعالن  في  عليها  المنصوص  األساسية  اإلنسان 
لحقوق اإلنسان، ينبغي أن يلهم السياسات الوطنية والدولية 

لألطراف ويشكل عنصرا أساسيا في االتفاقية«.

وندد البرلمانيون األوروبيون، على الخصوص، بوضعية 
يزالون  »ال  الذين  الحراك،  نشطاء  من   266 عن  يقل  ال  ما 
يقبعون في السجون الجزائرية، فقط لممارستهم حقهم في 

حرية التعبير«.
وسجل النواب األوروبيون في رسالة وجهت مؤخرا لرئيس 
الدبلوماسية األوروبية أن السلطات الجزائرية »قامت على 

نحو عنيف بقمع مظاهرات الحراك«.
وشددوا على أن العديد من النشطاء والصحفيين تعرضوا 
لالعتقال »التعسفي« بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، حيث 
أسفرت بعض االعتقاالت عن عقوبات طويلة المدة بالسجن 
العقوبات  لقانون  »الملتبسة«  المقتضيات  أس��اس  على 
التعذيب  حاالت  من  العديد  إلى  أيضا  الفتين  الجزائري، 

أثناء فترة االحتجاز.
وأكدوا على أن احترام مبادئ سيادة القانون وحرية التعبير 
وحرية التجمع وحقوق المرأة يجب أن يشكل »حجر الزاوية 

في العمل الخارجي لالتحاد األوروبي«
وفي البرلمان األوروبي، أثارت األعمال العدائية للجزائر، 

في سياق الحرب بأوروبا »قلقا عميقا«.
»المجنون«  التسلح  بسباق  الخصوص،  على  ون��ددوا، 

للنظام الجزائري وب� »معاييره المزدوجة«.
بوريل  جوزيب  إلى  األسبوع  هذا  وجهت  رسالة  وفي 

وأورسوال فون دير الين، قال أعضاء البرلمان األوروبي إنهم 
»يشعرون بقلق عميق حيال التقارير األخيرة عن العالقات 
المتنامية باستمرار بين روسيا والجزائر، وهو ما يتجسد 

من خالل دعم سياسي، لوجستي ومالي«.
وبعد استنكارهم الصطفاف الجزائر إلى جانب روسيا، 
أشار النواب األوروبيون إلى أن »الجزائر من بين أكبر أربعة 
مشترين لألسلحة الروسية في العالم، حيث بلغت ذروتها 
بصفقة أسلحة تجاوزت 7 مليارات يورو في العام 2021«.

المسار،  لهذا  اتباعها  خالل  من  الجزائر،  أن  واعتبروا 
الشراكة،  التفاقية  أساسية  ركيزة  أخرى  مرة  تنتهك  فإنها 
داعين المؤسسات األوروبية إلى التحرك »بسرعة وحزم«.

وجاء ضمن الرسالة، أنه من الضروري لالتحاد األوروبي 
أبرم  أن من  التأكد من  الالزمة قصد  البحث في اإلجراءات 
اتفاقيات شراكة ال يحاولون تمويل الحرب،  معهم االتحاد 
داعين المسؤولين األوروبيين إلى »حث الجزائر على التوقيع 
والمصادقة على المعاهدة األممية الخاصة بتجارة األسلحة، 
التي تنظم التجارة الدولية في األسلحة التقليدية، وتحدد 

أعلى المعايير الدولية في هذا المجال«.
وبحسب أعضاء البرلمان األوروبي، يتعين على االتحاد 
األوروبي بعث رسالة واضحة إلى الجزائر وعدم التسامح 

مع مثل هذه التصرفات.

مخاوف جدية في �لبرلمان �الأوروبي �إز�ء �نتهاكات �لجز�ئر �لمتتالية التفاقية �ل�سر�كة مع �التحاد �الأوروبي

�سركات �لنفط بالمغرب: �لزيادة بالدر�هم 
و�لتخفي�س بال�سنتيمات

عماد عادل
بعدما انتظر المغاربة طويال تخفيضا معقوال 
في أسعار المحروقات بالسوق الداخلية، السيما 
بعد هبوط أسعار النفط في السوق الدولي إلى 
المحروقات  لوبي  جواب  جاء  دوالرا،   80 عتبة 
مخيبا لآلمال، حيث شهدت أسعار الغازوال نهاية 
األسبوع المنصرم، تراجعا طفيفا لم يتجاوز 23 
16.14 درهًما،  سنتيما، وأصبح سعر اللتر منه 
بدل 16.37 في حين ظل سعر البنزين دون تغيير. 
وبذلك أصبحت موجات الزيادة في سعر المحروقات 
بين  تقطعها  في حين  بالدراهم،  تطبق  بالمغرب 
تتعدى  ال  كاذبة«  تخفيضات   « واألخرى  الفينة 

بضعة سنتيمات.
ارتفاعا  الغازوال  سعر  شهد  أسبوعين  فقبل 
ملحوظا في مختلف محطات الوقود، وذلك للمرة 
الثانية على التوالي في أقل من أسبوعين. وأوصلت 
الزيادة األخيرة )85 سنتيما( سعر الغازوال إلى 
سنتيما   1.60 ب  سابقة  زيادة  16,60، علما أن 
كانت قد طبقت يوم 17 من أكتوبر 2022، ما يعني 
أن سعر الغازوال قفز في ظرف قياسي ب 2.45 
درهم، وهي أعلى وتيرة ارتفاع تشهدها هذه المادة 

الحيوية منذ بداية العام.
وعلى الرغم من التراجع الملحوظ ألسعار النفط 
في السوق الدولي، وهبوطها عن المستوى الذي 
كانت عليه قبل اندالع الحرب الروسية األوكرانية، 
فإن أسعار الوقود بالمغرب مازالت تنهك القدرة 
الشرائية للمواطنين، حيث تأبى شركات توزيع 
المحروقات التي تحتكر السوق الوطني منذ 2016، 
خفض أسعارها تحت عتبة 15 درهما للتر الواحد 
من الغازوال و14 درهما للبنزين. وقد أجج هذا 
في  عارمة  غضب  موجة  الطبيعي  غير  الوضع 
صفوف المواطنين الذين اكتوت جيوبهم بلهيب 

األسعار.
وفي حين تتشبث شركات المحروقات في المغرب 
تشهد  قياسية،  أرقاما  حطمت  التي  بأسعارها 
األسواق الدولية منذ عدة أسابيع تراجعا متواترا 
حيث واصلت أسعار النفط أمس األحد 20 نونبر 
بعد  العالمي،  المستوى  2022، انخفاضها على 

أن أغلق النفط األسبوعين الماضيين بانخفاض، 
النفط األمريكي،  وذلك في ظل انخفاض مخزون 

بنحو 5.4 مليون برميل.
وانخفض خام برنت األمريكي للعقود الفورية، 
بقيمة 2.16 دوالر للبرميل، ليسجل نحو 87.62 
 .2.41% بنسبة  وب��ت��راج��ع  للبرميل،  دوالر 
تكساس  لخام غرب  اآلجلة  انخفضت العقود 
للبرميل،  دوالر   1.56 بقيمة  األمريكي،  الوسيط 
وبتراجع  للبرميل،  دوالر   80.08 نحو  ليسجل 

بنسبة 1.91%.
في المقابل فإن منحنيات أسعار المحروقات في 
المغرب ال تعرف منذ عدة أشهر إال منحنى واحدا 
الغازوال  انتقل سعر  اتجاه تصاعدي، حيث  في 
منذ نهاية العام الماضي من 10 دراهم إلى 16.50 
درهما حاليا فيما قفز سعر البنزين من 11 درهما 
الرغم  وعلى  الحالي.  الوقت  في  درهما   14 إلى 
من انخفاض سعر النفط على المستوى العالمي، 
المحروقات  أسعار  أن  إال  كثيرة،  مناسبات  في 
مازالت مشتعلة في المغرب، وهو ما يجعل الرأي 
العام يتساءل حول األسباب التي تجعل األسعار 
في محطات الوقود بالمغرب ال تتأثر بمنحنيات 
األسعار الدولية بشكل مباشر. ويذكر أن األسعار 
المعتمدة في محطات الوقود بالمغرب ال تعكس 
بالضرورة تقلبات األسعار في األسواق الدولية، 
نظرا لمجموعة من العوامل أولها أن هناك فرقا 
كبيرا بين سعر النفط الخام في السوق الدولي 
في  تكون  والتي  المكررة  النفطية  المواد  وسعر 
الغالب أغلى من سعر الخام، ذلك ألن أسعار التكرير 
ارتفعت كثيرا خالل الشهور األخيرة حيث انتقلت 
من 4 دوالرات للبرميل إلى ما يزيد عن 25 دوالرا 
للبرميل، وقد استفحلت هذه الزيادة بفعل الحرب 
الدائرة رحاها في أوكرانيا وما خلفته من ارتفاع 
الطلب على تخزين المواد النفطية المكررة، والتي 

أصبحت تخضع للمضاربة.
ألسعار  المتوالية  ال��زي��ادات  أنهكت  وبينما 
تواصل  للمغاربة،  الشرائية  القدرة  المحروقات 
الحكومة جني مبالغ ضخمة تدخل الخزينة على 
ثمن  نصف  تشكل  تكاد  ورس��وم  ضرائب  شكل 
اللذين حطمت أسعارهما كل  الغازوال والبنزين 

التوقعات.

نقاط قوة ذكرى �ال�ستقالل �لوطني
تابع ص 1

 يبدو لي أن ما هو مطلوب، فعال، هو وضع اليد 
على نقاط قوة تلك الذكرى، وهي كثيرة بالمعنى 
التاريخي والسياسي، غير أن أهمها على اإلطالق:
   أوال، الوحدة بين الملكية والحركة الوطنية 
والشعب، وهي العامل الجوهري الذي كلما توفر، 
في مسعى من المساعي، كلما كان القاعدة الصلبة 
لمقاومة مناورات ومؤامرات الخصوم واألعداء. وقد 
كان لتوفره الدور األساسي في مختلف المراحل 
أجل  من  المغربي  الشعب  نضال  عرفها  التي 
الترابية وحمايتها  االستقالل واستكمال وحدته 
مختلف  في  والتوسع  الهيمنة  قوى  أطماع  من 
أقاليمنا  في  االنفصال  نزعة  وآخرها  تعبيراتها 
الجنوبية التي تغذيها تلك القوى بكل الوسائل. 

  ثانيا، التحرك على أرضية توافقية واضحة 
المعالم واألهداف والوسائل خاصة خالل المراحل 
المحورية من عملنا الوطني والديمقراطي، حيث 
تشكل هذه األرضية خلفية ممارسة مختلف القوى 
عن  النظر  بغض  الوطنية،  الساحة  على  الفاعلة 
الخالفات الممكنة بين تلك القوى، على مستوى 
الخاص  السياسي  تقديرها  أو  النظري  فكرها 
لمصالحها الفئوية والحزبية. وهو ما يتم ترجمته 
على مستوى التصور السياسي بضرورة مراعاة 
المصالح العليا للبالد، على اعتبار أن تحقيق تلك 
المصالح هو الضمانة الحقيقية لتحقيق المصالح 

الخاصة لكل تلك القوى وليس العكس.
   ثالًثا، تجزئة المشاكل وترتيب التناقضات 
للتمييز فيها بين ما هو ثانوي وما هو أساسي. 
وهذا مبدأ حيوي في كل تصور عصري للممارسة 
السياسية، ألن الخلط عندما يسود خريطة المشاكل 
والتناقضات يؤدي، حتما، إلى ارتباك في الممارسة 
يمنع تحقيق أي هدف حقيقي مهما كان بسيًطا. 
وهذا ما تمت معاينته في مختلف مراحل الحياة 
السياسية والوطنية حيث ساعد وضوح الرؤية 
ربح  على  وتناقضاتها  المرحلة  مشكالت  إل��ى 
رهاناتها، انطالقا من تركيز الجهود على معالجة 
قلب  إلى  االن��زالق  وعدم  الرئيسية   التناقضات 
األولويات. وإذا كانت معركة االستقالل قد قدمت 
نموذًجا لهذا الوضوح، من خالل إعطاء األولوية 
لحسم التناقض الرئيسي مع المستعمر، فإن معركة 
الوحدة الترابية في قضية الصحراء المغربية كانت 
قوى  أن  الوضوح، خاصة  لذلك  مبدعا  استئنافا 
التوسع والهيمنة اإلقليمية كانت قد تدخلت من 
أجل تعتيم الرؤية وتحويل األنظار عن طبيعة قضية 
من  المغربي  للشعب  والترابية  الوطنية  الوحدة 
خالل التلويح بأطروحة االنفصال التي ليست غير 
أطروحة المستعمر اإلسباني إلنشاء كيان قزمي في 
المنطقة على حساب الشعب المغربي ونضاالته 
لم تتوقف يوما وبأشكال مختلفة من أجل  التي 

استعادة استقالله ووحدته الترابية والوطنية.
الواقع  معطيات  مجمل  استحضار  رابًعا،     

على  ال��م��م��ارس��ة  فيه  ت��ج��ري  ال���ذي  الملموس 
المستويات المحلية واإلقليمية والدولية. 

وليس هناك من شك أن هذا االستحضار هو الذي 
المغربية  الوطنية  الحركة  مكونات  مكن مختلف 
من توجيه بوصلة النضال الوطني نحو تحقيق 
الماضي،  القرن  أربعينيات  االستقالل منذ مطلع 
حيث تمت االستفادة من التغيرات المرافقة للحرب 
العالمية الثانية وبداية مراحل التحرر الوطني من 
ربقة االستعمار المباشر في مختلف قارات العالم. 
رفع  توقيت  في  كذلك  التصور  هذا  تحكم  وقد 
الوحدة  الوطني من أجل استكمال  العمل  وتيرة 
الترابية، حيث تم اعتبار مرحلة نهاية حكم فرانكو 
في إسبانيا، المرحلة المالئمة لرفع وتيرة نضالنا 
الستعادة  الخضراء  المسيرة  وتنظيم  الوطني، 
الرأي االستشاري  األقاليم الجنوبية بعد صدور 
لمحكمة الهاي حول طبيعة العالقات، التي كانت 
تربط بين تلك األقاليم وبين سالطين المغرب، قبل 

وإبان احتالل إسبانيا لتلك المناطق.
وليس يغير من هذا الواقع استمرار افتعال نزاع 
قيادات  قبل  من  الجنوبية  أقاليمنا  إقليمي حول 
وغذتها  االنفصال  أطروحة  تبنت  التي  الجزائر، 
بكل الوسائل في مختلف المراحل، ذلك أن تطورات 
هذا الملف، على المستوى اإلقليمي والدولي، قد 
أكدت، بما ال يدع مجاال للشك، أن مآل االنفصال 
مجلس  تبني  بعد  النهائي، خاصة  االندحار  هو 
المتفاوض  السياسي  الحل  لفكرة  الدولي  األمن 
في  الذاتي  الحكم  لمبادرة  المغرب  وتقديم  عليه 
إطار السيادة الوطنية، وتنامي عدد الدول واألنظمة 
التي طلقت أطروحة االنفصال لفائدة مبادرة الحكم 
الذاتي أو للتأكيد الصريح والواضح على وحدة 

التراب الوطني المغربي.
   خامسا، طول النفس النضالي وقوة اإلرادة 
ورفع  المواقف  تقلبات  مواجهة  في  السياسية 

التحديات. 
وبطبيعة الحال، فإن طول نفس هذا النضال، 
العوامل  مختلف  إل��ى  فيه  الفضل  يعود  ال��ذي 
السابقة، هو الذي أمن قدرة المغرب على تكييف 
سياساته في مواجهة االستعمار المزدوج، الذي 
خضعت له أراضيه في الشمال والجنوب عالوة 
على الوضع الدولي لطنجة والوصول إلى إعالن 
السياسي على مراحل، بفعل تعقيدات  استقالله 
من  أيضا  البالد  مكن  الذي  وهو  المواجهة.  تلك 
مواجهة شروط توقيع اتفاقية مدريد بين إسبانيا 
والمغرب وموريتانيا في خضم المسيرة الخضراء، 
من جهة، ومواجهة تطورات الموقف في موريتانيا 
بشكل حاسم باسترجاع إقليم وادي الذهب بعد 

ذلك من جهة أخرى.
ويبدو أن اعتماد تلك الدروس في معارك بناء 
مجتمع الحداثة والديمقراطية ودولة الحق والعدالة 
أهداف  بتحقيق  الكفيل  السبيل  هو  االجتماعية 
المرحلة الراهنة بما يخدم مصالح مغرب المستقبل 

الديمقراطي المتقدم .

فضاءات الذاكرة ستحتضن أنشطتها

المغرب  كاتبات  لرابطة  التنفيذي  المكتب   عقد 
اجتماعا، يوم الخميس 17 نونبر 2022 بالمعهد العالي 
لمهن السمعي البصري والسينما؛ وقد تم افتتاح الجلسة 
بكلمة ترحيبية لرئيسة الرابطة بديعة الراضي لكافة 
أعضاء المكتب، تناولت من خاللها التنويه بالجهود 
المبذولة من طرف كافة الفئات المنخرطة في هذا العمل 
الجمعوي، الذي يسعى للنهوض بالبالد ثقافيا واإلسهام 
فيها تنمويا، كما حرصت الراضي، في إطار االحتفال 
االنخراط  على  التأكيد  المجيد، على  االستقالل  بعيد 
الذكرى  هذه  تخليد  في  المغرب  كاتبات  لرابطة  التام 
واالحتفال بها بطريقتها الخاصة عبر إقدامها على عقد 
اتفاقية شراكة وتعاون مع المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير يتم بموجبها تنظيم 

أنشطة ولقاءات وندوات بفضاءات الذاكرة والتاريخ الموزعة 
على جميع الصعيد الوطني، انسجاما مع توجهات المكتب 
الداعمة لالنفتاح على مختلف المؤسسات في إطار الشراكات 

التي تعقدها .
اللقاء ناقش، حسب بالغ للرابطة، أيضا، كافة نقط جدول 
األعمال المسطرة والتي تهم: هيكلة المكتب وهيكلة الجهات، 
واألقاليم، والفروع، ثم مناقشة اإلجراءات والتدابير المتخذة 

بالنسبة لعقد مؤتمر الكاتبات اإلفريقيات.

وقد تم تدارس هذه النقط بتفصيل ليتم االتفاق والخروج 
بقرارات تهم تنظيم السير العام للرابطة وفق منهج مؤسساتي 
يخول لها المساهمة بشكل فعال في التنمية المستدامة للبالد.
 وفي هذا اإلطار تم التأكيد على الدور الفعال والتنظيمي 
لمجالس الجهات في ضخ روح الحيوية والنشاط في جميع 
الجهة  تعزيز  عن  اإلعالن  تم  وقد  وخارجها.  المملكة  ربوع 
فيروز  الكاتبة  اختيرت  وق��د  كندا وإفريقيا،  13 بجهات 
فوزي وهي مغربية كندية الجنسية كرئيسة عن جهة كندا، 

amsatou Ndiaye، وهي مغربية  والصحفية والكاتبة 
يتم  فيما  إفريقيا،  جهة  عن  سنيغالية الجنسية كرئيسة 
الترتيب لمناطق أخرى من العالم انسجاما مع توجهات 

بالدنا...
من  مصاحبة  عمل  فرق  إنشاء  المكتب  ت��دارس  كما 
لمتابعة  الجهويات  الرئيسات  مع  للتنسيق  المكتب 
رئيسة  الفرق من  تتكون هذه  التنظيمي؛  وتسيير العمل 
الرابطة والكاتبة العامة ورئيسة المجلس اإلداري إضافة 
إلى عضو من المكتب التنفيذي، ومن شأن ذلك أن ينظم 

العمل التنسيقي بما يخوله القانون.
 وأشار البالغ إلى أن المكتب التنفيذي هو السلطة العليا 
التي يتم الرجوع إليها، وهو الوحيد الذي له الصالحية 
في اتخاذ القرارات ومنح التعيينات، بعد أن تم حل مجلس 
الحكيمات بالجمع العام االستثنائي، الذي عقد بالجديدة، وأدمج 
لالنخراط  داعيا الحكيمات  التنفيذي،  والمكتب  الجهات  في 
في الهياكل الجهوية واإلقليمية من أجل النهوض بالرابطة .
أما بخصوص سير أشغال التحضيرات واإلجراءات المتعلقة 
التداول في  الكاتبات اإلفريقيات فقد تم  بعقد مؤتمر رابطة 
بعض األمور التنظيمية، والتي تهم الهيكلة والتسيير، السيما 
وبوادر الخير تلوح في األفق مبّشرة بآفاق زاهرة مع وصول 

عدد الدول اإلفريقية المشاركة إلى 40 دولة .

 �سر�كة بين ر�بطة كاتبات �لمغرب و�لمندوبية �ل�سامية لقدماء �لمقاومين و�أع�ساء جي�س �لتحرير
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نقاط قوة ذكرى 
اال�ستقالل الوطني

  عبد السالم
 المساوي 

محمد  الراحل  الملك  عودة  أن  في  من شك  هناك  ليس    
الخامس من منفاه القسري إلى أرض الوطن، لحظة مفصلية 
في تاريخ المغرب الحديث. فقد كانت إيذانا بتولي عهد الحجر 
استعمار  لكنها  معلنة،  باسم حماية  المغرب  على  الفرنسي 
حق  في  واالستعباد  القمع  أشكال  كل  فيه  مورست  حقيقي 
الشعب المغربي، وتم تتويج ذلك المسلسل بالقرصنة التي 
تعرض لها السلطان محمد بن يوسف وأسرته لرفضه االستجابة 
إلمالءات المقيم العام الفرنسي وإعالنه االنخراط الالمشروط 
في معركة استقالل البالد في تالحم استثنائي بين الشعب 

المغربي والحركة الوطنية.
وبما أن نفي المغفور له محمد الخامس كان ذروة في ذرى 
المواجهة بين الملك وسلطات الحماية، األمر الذي فجر ثورة 
الملك والشعب في وجه االحتالل، فإن اضطرار هذا األخير 
بتتويج شخص غير شرعي  القاضي  للتراجع عن مشروعه 
ملكا على البالد وإعادة السلطان الشرعي إلى العرش، كان 
هو أيضا ذروة متقدمة في نضال الشعب المغربي في سبيل 
استعادة سيادته الوطنية وإطالق عملية بناء المغرب المستقل 

في مختلف المجاالت.
وكيفما كان تقويم هذا أو ذاك لمرحلة االستقالل السياسي 
بنضاالتها وصراعاتها، بإنجازاتها وإخفاقاتها، فال أحد يمكن 
له أن ينفي أن عودة محمد الخامس ونيل االستقالل السياسي 

كانت إنجاًزا نوعًيا في مسيرة الشعب المغربي الحديثة.
فهل يكفي االحتفاء بالذكرى عبر تمجيدها وتدبيج مطالعات 
سياسية في إبراز محددات سياقاتها وأبعادها بالنسبة لجيل 
االستقالل، أم المطلوب هو استخالص عبرها ودروسها لتحقيق 
الوطني  البعد  ذات  السياسية  ممارساتنا  في  نوعية  نقلة 
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مخاوف جدية في البرلمان االأوروبي اإزاء انتهاكات 
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نوفل البعمري 
منذ أسابيع راسل أعضاء من الكونغرس األمريكي 
رئيس الواليات المتحدة األمريكية لمطالبته باتخاذ 
عقوبات اقتصادية ضد الجزائر، وهي الرسالة التي 
تفاعل معها اإلعالم األمريكي، بشكل كبير، بحيث 
األمريكية  السياسية  النخب  من  العديد  طالبت 
على  اقتصادي  وحصار  عقوبات  فرض  بضرورة 
الجنراالت  اختيارات  بسبب  الجزائرية  الدولة 
التنظيمات  بدعم  سواء  المنطقة،  في  الجزائريين 
االنفصالية اإلرهابية التي تهدد السلم واألمن في 
المنطقة أو بسبب انحيازها الكلي لروسيا في حربها 
ضد أوكرانيا والغرب، وكذا تحولها المتداد للنظام 

اإليراني في شمال إفريقيا، وهي اختيارات لن تجر 
غير الويالت على الشعب الجزائري. 

بالبرلمان  أعضاء  ج��دده  اليوم  المطلب  نفس 
بوريل  لجوزيب  تم توجيهها  في رسالة  األوروبي 
وصل عدد الموقعين عليها إلى 17 برلمانيا أوروبيا 
باتخاذ  فيها  يطالبون  مختلفة،  سياسية  كتل  من 
جنراالتها  تبني  بسبب  الجزائر  ضد  إج���راءات 
المنطقة  في  والتصعيد  التوتر  تغذي  الختيارات 
الجزائري  النظام  تخندق  مع  المتوسطية، خاصة 
مع روسيا بشكل غير متوازن، بل أصبحت الجزائر 
تعتبر االمتداد السياسي للصراع الروسي الغربي 
في المنطقة، وهو ما لم تقبله العديد من الشخصيات 
السياسية األوروبية الوازنة، خاصة مع استغالل 
واتجاهها  العالمية  الغاز  ألزمة  الجزائري  النظام 
نحو ابتزاز دول أوروبية كفرنسا وإسبانيا، وهو 
ابتزاز لم يقبله الشارع األوروبي وشكل صدمة للطبقة 

السياسية األوروبية. 
في كلتا الحالتين هناك إجماع غربي اليوم يتشكل 
حول تبني فكرة فرض الحصار االقتصادي والسياسي 
على الدولة الجزائرية وعلى هذا النظام، وهو حصار 
نحن كمغاربة ال يمكن إال أن نكون متحفظين عليه، 
النظام  ليس رموز  ثمنه  أن من سيدفع  نعلم  ألننا 
الجزائري وال جنراالته، بل الشعب الجزائري، الذي 
يعيش في وضعيته الحالية تحت حصار سياسي 
تأسيس  منذ  الجزائري  النظام  فرضه  واجتماعي 
السنوات  في  حجمه  من  وزاد  الجزائرية  الدولة 

من  وتمكنهم  الجنراالت  تزايد سطوة  مع  األخيرة 
هذه  تحويل  وتم  الدولة،  مفاصل  كل  في  التحكم 
األخيرة إلى أداة فقط للسيطرة على مدخرات الشعب 
األزمة  وما  لصالحهم،  ونهبها  وثرواته  الجزائري 
الخانقة االجتماعية التي تعيشها الجزائر إال خير 
دليل على ذلك رغم أنها بلد مصدر للغاز الطبيعي، 
منذ سنوات، دون أدنى انعكاس إيجابي على وضعية 

الجزائريين والجزائريات. 
ُيعبر  التي  اليوم، باختياراته  الجزائري  النظام 
عنها سواء بتحوله المتداد إيراني في شمال إفريقيا 
وتغاضيه عما تقوم به أذرع هذا النظام داخل الجزائر، 
خاصة بمخيمات تندوف، من خالل تجنيد عناصر 
مليشيات البوليساريو وتدريبهم، ثم أيضا انحيازه 
الكامل والمطلق لروسيا في حربها ضد أوكرانيا 
تعرف  متوسطية  منطقة  في  الغرب  ضد  وأزمتها 
حضورًا قويا للغرب، مع استغالل هذا النظام ألزمة 
لتبني  أوروبا ومحاولة دفعها  الغاز للضغط على 
مواقف سياسية ضد المغرب مقابل تصدير الغاز 
لهذه البلدان، رغم أن الجزائر عمليا غير مؤهلة ال 
اقتصاديًا وال تقنيًا لتزويد أوروبا بهذا الغاز، كل هذه 
االختيارات تشكل اليوم وباالً على الشعب الجزائري، 
فهو من سيدفع ثمن أي حصار أو عقوبات اقتصادية 
مرداية  قصر  جنراالت  ألن  الجزائرية  الدولة  على 
طيلة سنوات  نهبها  تم  التي  الثروات  من  راكموا 
ما يجعلهم في منأى عن أي حصار سيكون الشعب 
الجزائري هو ضحيته األولى اقتصاديا واجتماعيا. 

ال يمكن إال أن نتعاطف مع الشعب الجزائري، ونحن 
نرى تصاعد هذه األصوات الغربية بضرورة فرض 
أصوات  وهي  الجزائر،  على  االقتصادي  الحصار 
ستصل لليوم الذي ستفرض فيه رغبتها، خاصة وأنها 
تتابع عن كثب تحركات النظام الجزائري المعاكسة 
مع  المشتركة  أوروبا  ولمصالح  المنطقة،  لطبيعة 
شمال إفريقيا، وتتزايد هذه الرغبة الغربية مع تحول 
األراضي الجزائرية لنقطة خلفية للنظام اإليراني 
بعد أن حوصر تنظيم »حزب اهلل« في جنوب لبنان، 
ولم يعد له ذلك الدور اإلقليمي، الذي كان له سابقًا، 
لبنان  لجنوب  بديلة  بؤرة  بخلق  تعويضه  ويريد 
في شمال إفريقيا، بمحاولة نقل إيران لمليشياتها 
وتجربتها القتالية التخريبية إلى شمال إفريقيا عن 
طريق األراضي الجزائرية التي كشف بعضها ما نقله 
المغرب من صور وفيديوهات لتدريبات مليشيات 

البوليساريو على يد الحرس الثوري اإليراني. 
يبقى السؤال: هل القيادة الجزائرية تعي طبيعة 
اختياراتها السياسية هاته وانعكاسها على الشعب 
الجزائري؟ أم أن عمى الحقد السياسي تجاه المغرب 
عن  يتغافلون  جعلهم  مغربي  هو  ما  كل  وتجاه 
الطريق التي سلكتها الجزائر، وهي طريق ستتجه 
عن  اليوم  معزولة  هي  مما  أكثر  العزلة  نحو  بها 
ونحو  والمتوسطي،  واإلقليمي  العربي  محيطها 
حصار اقتصادي سيكون خيارًا غربيًا متوقعا في 
مواجهة االختيارات التي يقوم بها النظام الجزائري 

في المنطقة، وانحرافه عن مبادئ حسن الجوار.

اإلى اأين تتجه الجزائر؟! 
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فضاءات الذاكرة ستحتضن أنشطتها

 �سراكة بين رابطة كاتبات المغرب والمندوبية 
ال�سامية لقدماء المقاومين واأع�ساء جي�ش التحرير

02

03

اإدري�ش ل�سكر، الكاتب االأول للحزب،  يطالب الحكومة بالتغول هذه 
المرة في ق�سية المراأة الإقرار مدونة لالأ�سرة تنت�سر للم�ساواة واالإن�ساف  

حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة الن�ساء االتحاديات: الترافع المجتمعي يظل قا�سرا اإذا لم تتم 
ترجمته على الم�ستوى الت�سريعي

عائ�سة لخما�ش: �سرورة رفع القد�سية عن مواد في المدونة وتعديلها بما يتما�سى مع الم�ساواة
فاطمة ال�ساوي: ال نجاح لور�ش الحماية االجتماعية دون مراجعة �ساملة لمدونة االأ�سرة
�سعاد بطل: مدونة االأ�سرة فيها اختالالت ونقائ�ش وتاأويل خاطئ في التنزيل والتنفيذ

ب�سرى عبدو:  �سرورة اأن تكون المدونة من�سجمة في موادها ومبنية على لغة قانونية تختفي فيها ال�سور النمطية
فريدة اللوماري ت�ستعر�ش درا�سة دقيقة لمدونة االأ�سرة بروح نقدية

عائ�سة كالع: �سرورة مالءمة المدونة مع د�ستور المملكة واالتفاقيات الدولية

خالل المجلس الوطني 
للفيدرالية الديمقراطية للشغل 

الم�سادقة على تاريخ انعقاد 
الموؤتمر الوطني الخام�ش 

عبد الحميد فاتحي: 
المواطن المغربي بقي 

وحيدا في مواجهة 
لهيب االأ�سعار مقابل 

تمكين �سركات توزيع 
المحروقات من تحقيق 

اأرباح خيالية

موراتينو�ش: جاللة الملك »رائد« في تعزيز 
ال�سالم والتفاهم واالحترام المتبادل

أشاد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع لألمم المتحدة، 
السادس  محمد  الملك  جاللة  بريادة  موراتينوس،  أنخيل  ميغيل 
المتبادل. واالح��ت��رام  والمصالحة  والتفاهم  السالم  تعزيز   في 
وقال موراتينوس في حوار خص به وكالة المغرب العربي لألنباء، 
غداة انعقاد المنتدى التاسع لتحالف الحضارات يومي 22 و23 
نونبر الجاري بفاس »لقد أظهر المغرب وجاللة الملك محمد السادس 
سياسة نموذجية لالحترام المتبادل واضطلعا بدور أساسي في 
 تعزيز السالم واالعتدال والتفاهم والمصالحة بين مختلف البلدان«.
02

مناظرة الحد من المخاطر ال�سحية:الدعوة  اإلى 
ت�سريع الجهود   لتح�سين التغطية ال�سحية ال�ساملة

دعا المشاركون في المناظرة اإلفريقية حول الحد من المخاطر 
18 نونبر  الجمعة  يوم  بمراكش،  أشغالها  اختتمت  التي  الصحية 
الجاري، إلى وضع ميثاق إفريقي للحد من المخاطر الصحية قائم 
على رؤية متعددة، باعتباره خطوة أساسية للتحول السيادي للنظم 
الصحية في بيئة إفريقية تعزز التضامن والتعاون في خدمة األمن 

الصحي لجميع المواطنين األفارقة.
وشدد المشاركون على أهمية اإلسراع في تنفيذ رؤية واستراتيجية 
الرعاية الصحية األولية وتطوير التطبيب عن بعد، واستخدام الصحة 
الرقمية للوصول إلى السكان المعزولين والفئات الهشة، مؤكدين على 
ضرورة تطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا التي تركز على 
التغطية الصحية الشاملة للمرضى والمواطنين وتحترم المساواة في 
الحصول على الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق اإلنسان. 

02

في مائدة مستديرة نظمتها منظمة النساء االتحاديات حول »الحركة النسائية ومطالب المراجعة الشاملة لمدونة األسرة«

وسط تفاؤل كبير

المنتخب المغربي 
يرفع درجات 

التح�سير
لمواجهة كرواتيا

�سركات النفط بالمغرب: الزيادة 
بالدراهم والتخفي�ش بال�سنتيمات 

بعدما انتظر المغاربة طويال تخفيضا معقوال في أسعار المحروقات 
بالسوق الداخلية، السيما بعد هبوط أسعار النفط في السوق الدولي 
إلى عتبة 80 دوالرا، جاء جواب لوبي المحروقات مخيبا لآلمال، حيث 
شهدت أسعار الغازوال نهاية األسبوع المنصرم، تراجعا طفيفا لم 
يتجاوز 23 سنتيما، وأصبح سعر اللتر منه 16.14 درهًما، بدل 16.37 
في حين ظل سعر البنزين دون تغيير. وبذلك أصبحت موجات الزيادة 
في سعر المحروقات بالمغرب تطبق بالدراهم، في حين تقطعها بين 

الفينة واألخرى » تخفيضات كاذبة« ال تتعدى بضعة سنتيمات.
فقبل أسبوعين شهد سعر الغازوال ارتفاعا ملحوظا في مختلف 
محطات الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوعين. 
وأوصلت الزيادة األخيرة )85 سنتيما( سعر الغازوال إلى 16,60، علما 
أن زيادة سابقة ب 1.60 سنتيما كانت قد طبقت يوم 17 من أكتوبر 
2022، ما يعني أن سعر الغازوال قفز في ظرف قياسي ب 2.45 درهم، 
وهي أعلى وتيرة ارتفاع تشهدها هذه المادة الحيوية منذ بداية العام

02

وجدت األرقام القياسية لكي تتحطم، تلك هي المقولة الشهيرة 
القدم،  كرة  في  آلخر  وقت  من  تتحقق  التي  القياسية،  األرق��ام  عن 
ولكن هناك أرقام سجلت سابقا في كأس العالم يستحيل كسرها 

في مونديال قطر.
ونستعرض في هذا الرصد، 5 أرقام قياسية من المستحيل أن 

يتم كسرها في مونديال قطر الذي ينطلق غدا األحد.

ديان ستانكوفيتش: 3 موندياالت و3 جنسيات
ال يمكن إطالقا في ظل قوانين االتحاد الدولي لكرة القدم الحالية 
أن يمثل العب منتخبين مختلفين في آن واحد، لكن الصربي ديان 
ستانكوفيتش، تعدى ذلك وشارك في كأس العالم مع 3 منتخبات 

مختلفة، وهو رقم قياسي من المستحيل تكراره.
فرنسا كالعب شاب  1998 في  وخاض ستانكوفيتش مونديال 
مع منتخب يوغوسالفيا، وبعد تفكك االتحاد اليوغوسالفي لعب مع 
منتخب صربيا والجبل األسود في مونديال ألمانيا 2006، والحقا 
انفصلت دولة الجبل األسود عن صربيا، ليمثل ستانكوفيتش منتخب 

صربيا في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

بيليه: 3 ألقاب مستحيلة
يمتلك بيليه أرقاما قياسية عديدة على مستوى كأس العالم، ونذكر 
هنا رقما من المستحيل كسره في نسخة »قطر 2022«، وهو أنه 
أكثر العب فاز بلقب المونديال بواقع 3 مرات في نسخ أعوام 1958 

بالسويد، و1962 في تشيلي، و1970 في المكسيك.
وال يوجد العب من الجيل الحالي المشارك في بطولة قطر سبق 
له أن فاز بكأس العالم أكثر من مرة، وهو ما يعني أن رقم بيليه الذي 

حققه قبل 52 عاما، سيظل محفوظا إلى إشعار آخر.

أكبر العب في تاريخ المونديال
يمتلك الحارس األسطوري لمنتخب مصر، عصام الحضري، رقما 
قياسيا يستحيل كسره في المونديال القادم، حيث شارك في مونديال 
»روسيا 2018« وعمره 45 عاما و161 يوما، وأكبر العب سيشارك 
في مونديال قطر هو الحارس المكسيكي تاال فيرا صاحب ال�40 عاما.

أكبر العب يسجل هدفا
يعتبر أسطورة الكاميرون روجي ميال هو أكبر العب يسجل هدفا 
في كأس العالم نسخة 1994، حيث كان عمره 42 عاما و39 يوما، 
ولن يتمكن أي العب في نسخة مونديال قطر من تحطيم هذا الرقم.

أكبر ناخب وطني
يعد األلماني أوتو ريهاغل أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم بعمر 
71 عاما و317 يوما عندما قاد اليونان في كأس العالم 2010، ولن 
يتم كسر هذا الرقم في نسخة مونديال قطر، ألن الهولندي المخضرم 
لويس فان غال، مدرب الطواحين، سيكون أكبر مدرب في قطر بعمر 71 

عاما و104 يوم.

االتحاد الرياضي12
Al Ittihad Al Ichtiraki

االثنني 21 نونبر 2022 املوافق 26 ربيع الثاني 1444العدد 13.304

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

هل سيؤدون النشيد الوطني أم ال؟ هل 
النوع  هذا  سجلوا؟.  حال  في  سيحتفلون 
قبل  االهتمام  محور  سيكون  األسئلة  من 
على  االثنين  يومه  إي��ران،  مباراة  انطالق 
ملعب خليفة الدول،ي مع إنكلترا الطامحة 
افتتاح  في  وذلك  انتظاره،  طال  مجد  إلى 
مونديال  من  الثانية  المجموعة  منافسات 

قطر 2022 في كرة القدم.
بمعانقة  عقود  منذ  يحلم  منتخب  فبين 
التي  الفرحة  واس��ت��ع��ادة  م��ج��ددا  المجد 
توج  حين   ،1966 عام  أرضه  على  عاشها 
بلقبه الكبير األول والوحيد، وآخر غارق في 
مستنقع األسئلة حول موقفه من االحتجاجات 
شهرين  من  أكثر  منذ  البالد  في  الحاصلة 
على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، يبدأ 
رحلتهما  واإليراني  اإلنكليزي  المنتخبان 
مواجهة  أول  في  القطري  المونديال  في 

على اإلطالق بين الطرفين.
في مجموعة تضم الواليات المتحدة وويلز 
اللتين تتواجهان على استاد أحمد بن علي 
في اليوم ذاته، تبدو إنكلترا مرشحة قوية 

لحسم تأهلها عن المجموعة.
لكن مشوار »األسود الثالثة« الذين بلغوا 
المباراة النهائية لكأس أوروبا صيف 2021 
إيطاليا  أم��ام  أرضهم  على  الخسارة  قبل 
أمام  سهال  يكون  ال  قد  الترجيح،  بركالت 
جارتهم ويلز، فيما تحمل مواجهة الجولة 
األخيرة بين الواليات المتحدة وإيران نكهة 

سياسية.
المصنف  إنكلترا،  تهدف  ال��ورق،  وعلى 
خامسة عالميا ورابعة مونديال 2018، إلى 

المركز األول في المجموعة. 
لكن بعد دوري أمم كارثي، تبدو تشكيلة 
المدرب غاريث ساوثغيت أقل اقناعا ، فضال 

عن إصابات هددت االستقرار الدفاعي.
هجوميا، احتفظ االنكليز بقوتهم الضاربة 
بقيادة هداف النسخة الماضية هاري كاين 
القياسي  الرقم  عن  هدفين  والبعيد   ،)6(

اإلنكليزي لواين روني )53(.
في الصراع المنطقي على البطاقة الثانية 
المؤهلة لدور ثمن النهائي، تتنافس الواليات 
المتحدة )مصنفة 16(، مع ويلز )19( وإيران 

.)20(
وتتركز األنظار على منتخب إيران، في ظل 
احتجاجات مستمرة في البالد منذ منتصف 
سبتمبر على خلفية وفاة الشابة أميني، بعد 
توقيفها من قبل شرطة األخالق في طهران 
في  الصارمة  اللباس  قواعد  التزامها  لعدم 
علت  لذلك،  نتيجة  اإلسالمية.  الجمهورية 
)فيفا(  ال��دول��ي  االت��ح��اد  مطالبة  أص��وات 

باستبعاد إيران من البطولة.
الوصول  بعد  مؤتمر صحافي  أول  وفي 
العبيه  أن  الثالثاء  كيروش  أفاد  قطر،  إلى 
آرائهم خالل  عن  التعبير«  في  الحق  »لهم 
المونديال ألن »األمر تماما كما هي الحال 
في إنكلترا. أنت تتبع روح اللعبة وقوانين 
فيفا طالما أنك تعبر عن نفسك في كرة القدم، 

وفقا لهذه المبادئ والقيم. لكل شخص الحق 
في التعبير عن نفسه«.

من  عناصر  بينهم  ال��ع��ش��رات،  وقضى 
قوات األمن، على هامش االحتجاجات التي 
للسلطات  مناهضة  شعارات  رفع  تخللها 
واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها »أعمال 
شغب«. ووجه القضاء تهما ألكثر من ألفي 

موقوف على خلفية التحركات.
وأعرب العديد من العبي المنتخب اإليراني 
على وسائل التواصل االجتماعي عن دعمهم 
لالحتجاجات، وارتدوا أربطة معصم سوداء 
النشيد  ترديد  رفضوا  أو  المباريات  خالل 

الوطني.
وبعد غيابها عن النهائيات طيلة 64 عاما 
، تسجل ويلز عودتها إلى كأس العالم ألول 
مرة منذ 1958 بمواجهة الواليات المتحدة 
التي تعود بدورها إلى البطولة بعدما غابت 

عن نسخة 2018.

الإنكليز ي�ضتهلون حلم مجد ط�ل انتظ�ره �ضد منتخب اإيراني م�أزوم

 المنتخب اإلنجليزي من أكبر المرشحين للتتويج            )أ ف ب(

يتواجه منتخبا هولندا والسنغال على 
الدوحة، يومه االثنين،  الثمامة في  ملعب 
على وقع شكوك مشاركة مهاجم المنتخب 
البرتقالي ممفيس ديباي وتأكيد غياب نظيره 
في »أسود التيرانغا« ساديو مانيه لإلصابة، 
ضمن الجولة األولى من المجموعة األولى 
 لمنافسات مونديال قطر 2022 في كرة القدم.
وي��ط��ل��ق رج����ال أل��ي��و س��ي��س��ي��ه، م��درب 
أبطال  بصفة  قطر  في  حملتهم  السنغال، 
في  األول  ال��ق��اري  اللقب  وه��و  إفريقيا، 
بركب  التحقوا  حين  في  ال��ب��الد،  تاريخ 
المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات للمرة 
الثالثة في تاريخهم عبر الملحق اإلفريقي، 
بتكرار  حالمين  مصر،  عقبة  تخطي  بعد 

النهائي. ربع  بلغوا  عندما   2002  إنجاز 
غير أنهم سيفتقدون في المالعب القطرية 
بسبب اإلصابة ماني، أفضل العب في القارة 
السمراء وثاني أفضل الالعبين في جائزة 
الكرة الذهبية ومسجل ركلتين ترجيحيتين 
والعالمي. القاري  الفوزين  في   حاسمتين 
وتلقت السنغال ضربة موجعة عقب اإلعالن 
عن عدم قدرة مهاجم بايرن ميونيخ األلماني 
على التعافي في الوقت المناسب، ليتأكد 
رسميا، وقبل 5 أيام من انطالق المونديال، 
عضو  دف��ع  م��ا  المنافسات،  ع��ن  غيابه 
عبد  للعبة  المحلي  االتحاد  إدارة  مجلس 
اهلل سوو للقول إنه سيتعين على أبطال 
 إفريقيا »التأقلم من دون أفضل العبيهم«.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة مدافع اليبزيغ 
 األلماني عبدو ديالو بسبب مشاكل في ركبته.

خاليدو  سيحمل  م��ان��ي��ه،  غ��ي��اب  وف���ي 
مدافع  أن  غير  القيادة،  ش��ارة  كوليبالي 
عاما   31 ال��ب��ال��غ  االن��ك��ل��ي��زي،  تشلسي 
بين  توزعت  صعبة،  موسم  بداية  يعيش 
ال��م��درب. وت��ب��دي��ل  ل��إلص��اب��ات   تعرضه 

وتوقع المراقبون أن يفرض كوليبالي نفسه 
كأحد عمالقة الدفاع في الدوري االنكليزي، 
غير أن انطالقته تأخرت بعد انضمامه إلى 
8 أعوام قضاها في  نادي غرب لندن بعد 

نابولي اإليطالي.
الهولندي،  المنتخب  حالة  تبدو  وال 
وص��ي��ف ب��ط��ل ال��ع��ال��م 3 م���رات أع���وام 
من  أف��ض��ل  و2020،  و1978   1974
مشاركته  يستهل  إذ  السنغالي،  نظيره 
والحادية عشرة،   2014 عام  منذ  األول��ى 
ب��اإلص��اب��ات. مثقلة  ب��ص��ف��وف   ب����دوره 

ولكن بخالف بطل إفريقيا تصل »الطواحين 
لم  حيث  جيدة،  ذهنية  بحالة  الهولندية« 
يذق المنتخب طعم الخسارة في 15 مباراة، 
وتحديدا منذ تعيين لويس فان خال، الصعب 
المراس والبالغ من العمر 71 عاما، العام 
 الماضي مدربا للمرة الثالثة في مسيرته.

 8 دام��ت  انتظار  حالة  هولندا  وستنهي 
لها  مباراة  آخر  منذ  العام  أعوام ونصف 
في نهائيات كأس العالم، والتي قادها أيضا 
فان خال وحقق خاللها الفوز على مستضيفة 
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