
CMJN

الثمن:
4 دراهم

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 

االتحاد 
االشتراكي

مدير النشر والتحرير:
عبد الحميد جماهري

السبت/األحد 22/21 يناير 2023 املوافق 29/28 جمادى الثانية 1444 العدد 13.355
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak

www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الأميرة لال مريم ت�ستقبل 2022 كانت سنة الغالء الفاحش الذي أجهز على القدرة الشرائية للمغاربة
رئي�سة »مركز كينيدي« 
ورئي�سة لجنته الدولية

اأ�سعار المواد الغذائية قفزت بـ 15.5 % 
والمحروقات حطمت جميع الأرقام

صوت البرلمان األوروبي، أول أمس الخميس، على قرار إدانة 
المغرب، في قضايا ذات ارتباط بالمسألة الحقوقية، )والبيغاسوس 
والقطر غيت!(  وكان حجم التصويت، كما حجم الغياب، دعوة 

إلى قراءة وتقييم القرار، بعيدا ـ قريبا من مضامينه.
أول مالحظة هو أن الديبلوماسية المغربية، ما زالت صامتة 
الى حد اآلن، بالرغم من مرور أزيد من 24 ساعة على التصويت، 
وليس هناك ما يفيد بأنه »صمت سياسي« أو يفيد بأنه صمت 

للتدقيق في الرد ..  
الذي  التوقيت  الذهن، هو  إلى  يتبادر  ذلك  بعد  وأول سؤال 

جاء فيه القرار:
= من جهة يتصاعد الهجوم على المغرب من أطراف أوروبية 
متعددة في قضايا نظر وينظر فيها القضاء المغربي، كما أنها 
تشكل في األجندة الوطنية موضوعا للتقدير الوطني من طرف 
المؤسسات الحقوقية الوطنية، صاحبة القرار المستقل وأيضا 
من طرف القوى السياسية الفاعلة في البالد، وكافة أطياف التعبير 
المغربية لحقوق  المنظمة  التذكير كانت  المدني... على سبيل 
اإلنسان قد دعت في بياناتها¡ ال سيما البيان الصادر عن مؤتمرها 
األخير، إلى اإلفراج عن معتقلي حراك الريف المتبقين، وجرادة  
واالنتصار إلى مقاربات قضائية سياسية، كما سبق للعشرات 
من المعتقلين بعقوبات متفاوتة أن استفادوا من  العفو الملكي 

في كل مناسبة من المناسبات ...
ِقبلة  قد صار  والمغرب  القرار  هذا  يأتي  ثانية:  جهة  ومن   
للعديد من المسؤولين األوروبيين، نذكر منهم، على األقل، رئيسة 
المفوضية األوروبية السيدة أورسوال فان اليدر والممثل السامي 

في قضايا الديبلوماسية واألمن جوزيف بوريل. ..
 وإذا كانت كل معطيات التصويت والمجموعة التي اشتغلت 
عليه لم تصل بعد إلى كل المعنيين ومنهم الصحافة الوطنية 
فإن المصادر المغربية سطرت على عدة نقط في ما يخص سياق 

هذا القرار:
في الشكل ، حضر التصويت 430 نائبا من أصل 705 ،)العدد 
المتبقي بعد انسحاب بريطانيا جراء بريكست(، وهو ما يعني 
غياب  275 من بينهم 182  من فريق الحزب الشعبي األوروبي 

يشكلون أول فريق في البرلمان )قرابة ربع البرلمان(.
وقد كان الغياب موقفا سياسيا، واضحا، برفض الدخول في 

لعبة التصويت من األصل..
وفي الشكل دائما، هي المرة األولى التي يحصل فيها هذا 
التصويت.. في ربع قرن، بالرغم من أن االجتهاد لم ينقصه أبدا 
في مسلسل طويل ، ويكفي أن نذكر بأن البرلمان األوروبي تناول 
المغرب في 112 سؤاال منذ بداية الوالية الحالية )منذ 2019( 
مقابل 18 قرار تعديل في السنة التي ودعناها لوحدها، وبالتالي 
كانت هناك محاوالت متكررة للزج بالبرلمان األوروبي في الهجوم 
على المغرب، في سياق تعتبره الديبلوماسية المغربية » تحرشا 

استراتيجيا متواصال«.
 1= التحرك المحموم للعديد من التيارات التي تخص المغرب 
بحركية مناهضة مستمرة، وهؤالء يعيدون إلى األحداث، باستمرار، 
والتعالي  المغربية،  الداخلية  الشؤون  صميم  من  تعد  قضايا 
على المؤسسات الوطنية الشبيهة والنظيرة )أي برلمان مقابل 
برلمان وحكومة مقابل حكومة(  في ما يشبه الوصاية الحقوقية 

المتعجرفة!
ولنا أن نتمعن في هذا البعد، حيث تقدر المصادر المغربية 
»لم يعد يجد من  المأذونة بأن البرلمان األوروبي، في واقعه، 
قضية تجمع ما هو متفرق فيه، سوى الهجوم على المغرب«، 
ولعل المغرب صار منذ مدة كبش الفداء المطلوب في مثل هذه 

القضايا، وغيرها.
لن ننسى أن هذا التصويت هو الثاني من حيث طابعه   =2
إسبانيا في قضية  الخالف مع  الذي هم  القرار  بعد  اإلشكالي 

الهجرة.
وبالرغم من أن هذا األخير لم تكن له أي إسقاطات على المغرب 
وأوروبا بل خرج منها المغرب منتصرا، فإن الذي يطرح السؤال 
االتهام  قفص  في  المغرب  على وضع  المريب  الثبات  هذا  هو 
والتعبئة الكبيرة لفائدة ذلك، كلما تبين أن السياق السياسي 

يسمح بذلك!
الذين يعرفون البرلمان األوروبي وقضاياه الداخلية يعرفون 
التأثيرات المتبادلة بين مكوناته، والضغط المتبادل بين الفرق 
البرلمانية، كما يعرفون بأن جزءا من النواب ال يجتهد أبدا في 
معرفة التقدم الحقوقي في المغرب، وما راكمه من دينامية حقوقية 
وهكذا يحق  حقيقية وفعلية، في النصوص وفي الممارسة… 
للمغرب أن يغضب عندما ال يتم النظر بموضوعية إلى ما قدمه 
من دالئل على التقدم الحقوقي الذي حصل في العهد الجديد.. 
ومن حقه أن يغضب لحالة التقت فيها دينامية الشحن والتخويف 
والراديكالية والعداء للمغرب في توفير شروط إصدار هذا القرار، 

وما قد يفتح الحق في الشك في حقيقة اإلرادة األوروبية.
هناك بالفعل دينامية كبيرة بين االتحاد األوروبي والمغرب، 
وقد عبر عنها جوزيف بوريل، الذي دعا إلى الرفع من مستوى 
الحوار السياسي واألمني والرفع من مستوى التعاون التجاري 
نائب  عنه  عبر  الذي  الشيء  نفس  وهو  إلخ،  واالستثماري... 
الطاقي  واالنتقال  البيئة  موضوع  في  تيميرمان،  المفوضية 

والبيئي.
هل الهدف الذي يحرك  غير أن من حق المغرب أن يتساءل: 
مداها،  وتقليص  الدينامية  هذه  وقف  هو  األوروبــي  البرلمان 

ولفائدة من يتم ذلك؟
ونحن ال نعتقد أن ذلك هدفه األسمى خدمة للقضية الحقوقية..
ومن حق المغرب أن يتساءل عن مدى صدقية التصريحات التي 
تواترت من طرف المسؤولين األوربيين، وهل كانت الدبلوماسية 
المغربية تعرف بأن ذلك سيحدث عندما دعا ناصر بوريطة إلى 

»ضرورة الدفاع المشترك عن هذه الشراكة«.
وال يمكن التعلل بالفصل بين السلط األوروبية في هذا الباب: 
باعتبار أن الحكومة األوروبية )المفوضية والمجلس( ينبثقان من 
المؤسسة التشريعية كما هو حال األمور في كل شيء سياسي 

في العالم.
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طالع سعود األطلسي
الرسمية  التصريحات  من  الضمني  وفي  الصريح  في 
الجزائرية وفي التناول اإلعالمي الجزائري لوقائع منافسات 
“الشان” اإلفريقية لكرة القدم، يحتل المغرب مكانة مميزة، 
كما لو أن تلك المنافسات الرياضية منظمة فقط ضد المغرب 
ولمنافسته هي حالة غير عادية ودرجة عليا من الحقد الذي 
يسكن النظام الجزائري، وأدواته وملحقاته من جهة المغرب.

قطر  مونديال  في  المغربية  النجاحات  أججتها  حالة 
وبمفاعيلها االرتدادية على المغرب ديبلوماسيا، اقتصاديا 
وعلى تقوية مناعته الوطنية، وهي حالة مرتفعة من حمى 
الحقد تكشفها التخبطات السياسية للنظام الجزائري في 
مد  العداء  في  ونلمسها  رياضية،  تظاهرة  مع  التعاطي 
السياسي للنظام ضد المغرب إلى المنتخب المغربي لكرة 

القدم.
الجزائرية،  البرية والبحرية  الجوية،  المجاالت  إغالق 
أمام المغرب، قرار سياسي جزائري. وطبعا هو قرار أهوج 
وأساسا ضد مصالح الجزائر إزاء جارها المغاربي، العربي، 
اإلفريقي. وها هو النظام العسكري الجزائري يعامل بذلك 
القرار السياسي فريقا رياضيا، مغاربيا وإفريقيا، ليمنعه 

من الوصول إلى المشاركة في منافسات كروية إفريقية.
وفي منعه إضرار بمصلحة الجزائر الكامنة في إنجاح 

تلك التظاهرات التي تحتضنها، خاصة والفريق المغربي، 
هو بطل الدوريتين السابقتين وهو نجم مونديال قطر ورمز 
االنتصار العربي واإلفريقي في ذلك المونديال، ومن شأن 
مشاركته في “شان” الجزائر أن يرفع من “شأنها” ويجلب 

لمنافساتها، اهتماما إفريقيا وعالميا.
أكثر  المغرب  يكون  السياسي  القرار  وبذلك  وهكذا، 
الغائبين  كأبرز  بتغييبه، حضوره  “الشان”  في  حضورا 
تلك  في  الدورة، حضوره  لهذه  المميز  الحدث  وباعتباره 
النكتة التي تقول أنه انهزم أمام السودان بثالث إصابات 
لصفر، وهي النكتة التي ستتكرر في المقابالت المبرمجة 
له، حضوره في خفوت صدى الدورة في اإلعالم العالمي 
والعربي واإلفريقي، وحضوره في المداوالت التي سيخوضها 
مكتب االتحاد اإلفريقي بخصوص منعه من الوصول إلى 
إفريقيا  جنوب  من  المتحدث  كلمة  وبخصوص  الجزائر، 

في افتتاح الدورة.
مجرد ذلك الخطاب هو قرار سياسي مقحم في تظاهرة 
الجزائري  للنظام  السياسي  العداء  باعثه  قرار  رياضية، 
الخطاب فهو طلقات عدوانية  أما مضمون  المغرب.  ضد 
ضد المغرب من منصة رياضية، يرعاها االتحاد اإلفريقي 
القدم، وسيكون أمامها االتحاد ملزما بتبرئة نفسه  لكرة 
منها ومن الروح والقيم الرياضية، بإصدار قرار ضد من 
أعد للمتحدث منصة إطالق ذلك التحريض السياسي، وهو 
النظام الجزائري… قرابة المتحدث الدموية للزعيم مانديال 
التي باعها لجنراالت النظام الجزائري، تسيء في بعدها 
األول لجده مانديال، قبل إساءتها لهذه الدورة الرياضية 
ولمنظمها، حين استعمل اسمه في ذلك الهراء ضد المغرب.

الزعيم مانديال بالصورة والصوت، كما هو مثبت في 
سجالت التاريخ، هو من أشاد، معتزا، في تجمع عارم، في 
قلب جنوب إفريقيا، بالدعم الالمشروط للملك محمد الخامس 
للكفاح الذي قاده مانديال ورفاقه ضد نظام الميز العنصري 
في جنوب إفريقيا، بالمال وبالعتاد وبالتدريب، ونفس الكالم 
سيكرره الزعيم اإلفريقي هنا في الرباط، وهو يلبي دعوة 

ملكية، مصحوبا بالرئيس محمد بنبال.
الحفيد، في تحريضه، يتنكر لجده، ويدوس إرثه، الذي 
سيحفظه التاريخ، أما هذيانه، فيتبخر مع شمس الحقيقة 
الساطعة على اإلسهامات العملية للدولة المغربية ولملكيها 

التحرر  الثاني في دعم حركات  الخامس والحسن  محمد 
اإلفريقية عامة، وضمنها الحركة في جنوب إفريقيا وفي 

الجزائر خاصة.
كتب التاريخ تزخر بالشواهد على ذلك، وفندق ومطعم 
قادة  وضحكات  أحاديث  يردد  الرباط،  قلب  في  “باليما” 
كابرال،  وأمريكال  نيتو  وأغوستينو  مانديال  مثل  أفارقة 
ملتقى  كانت  الرباط  ألن  الماضي،  القرن  ستينيات  بداية 
قادة التحرر الوطني األفارقة. دعم لذلك المسعى الكفاحي 
أصيل  نهج  وهو  للمغرب،  اإلفريقي  باالنتماء  اعتزاز  هو 
يواصله الملك محمد السادس اليوم عبر الدعم الالمشروط 
للكفاح اإلفريقي في االنتصار للتحديات الراهنة التنموية، 

الوحدوية واألمنية.
أن  قبل  وحتى  بجده،  سياسيا،  للمتحدث،  عالقة  ال 
سيرة  للمغرب،  عدائهم  في  الجزائر  جنراالت  يستخدمه 
حياته فيها من االنحرافات والمخاصمات مع القانون ما 
أبعده عن سيرة جده ومآثره بمسافات نوعية، تجرده من 
أدنى صلة له بجده، أخالقيا وسياسيا، وهو ما قربه من 
عصابة جنراالت نظام الجزائر، لتستأجر خدمته لحقدها ضد 
المغرب، وفي ذلك أوضح تعبير عن عزلتها الديبلوماسية 
بلده  في  لديه  تأثير  وال  مكانة  ال  بمن  تستعين  إفريقيا، 
أصال، ومخترق في سمعته األخالقية، لتوظفه في افتتاح 
لم يقبل لها محترم في  منافسات رياضية، ضد المغرب. 
إفريقيا أن ينجز تلك المهمة القدرة، والنظام الجزائري ال 
يوظف المحترمين، يهمه فقط أن يجد من يقبل بأن يشهر 
عدوانه ضد المغرب ومن منصة “الشان”، تأكيدا لنهجه 
العدواني والذي ال يستثني منه مناسبة رياضية، ال يستطيع، 

الحقد مستبد به، وهو أعمى.
وهو  “الشان”  الجزائري  النظام  يدبر  العمى،  وبهذا 
يستحضر المغرب، مألها بحقده السياسي، بحيث ستبقى 
المغرب  منع  دورة سياسية،  المنافسات،  هذه  تاريخ  في 
من المشاركة فيها، لكنه كان األكثر حضورا فيها، والفائز 
األول فيها معنويا، حتى وهو كان يهمه أن يشارك فيها 

لكي يحاول أن يفوز فيها رياضيا.
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المجل�ش الوطني لل�سحافة: قرار البرلمان الأوروبي يخدم اأجندة الهيمنة 
والما�سي البائد ومحاولة يائ�سة لل�سغط الديبلوما�سي على المغرب

يف اليوم الدراسي املنظم من طرف الفريق االشتراكي مبجلس النواب حول: »تطورات 
القضية الوطنية وجهود الديبلوماسية املوازية: املكتسبات ومتطلبات الترصيد«

اأحمد ر�سى ال�سامي: 
النموذج التنموي الجهوي  

لالأقاليم الجنوبية حقق 
تنمية م�ستدامة واأقطابا 

اقت�سادية مهمة

اآمنة بوعيا�ش:
التكلفة العامة ل�سحايا 

النتهاكات بالأقاليم 
الجنوبية و�سلت اإلى 
اأكثر  من مليار درهم

خولة ل�سكر:
هدفنا من عالقتنا 

بالأحزاب ال�ستراكية 
عبر العالم هو الترافع 

عن الق�سية الوطنية

يو�سف ايذي: 
الدبلوما�سية البرلمانية 

لي�ست نزوة �سخ�سية 
للقيادة، اإنها مواقف 

وطموحات �سعب باأكمله

النقابة الوطنية للتعليم توؤكد على �سرورة التعجيل بتنفيذ م�سمون التفاق واللتزام بالتن�سيق النقابي

النظام الجزائري يغرق »ال�سان« في عدائه ال�سيا�سي �سد المغرب

ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية 
الذي   2023 يناير   14 اتفاق  للتعليم 
يعتبر امتدادا التفاق 18 يناير 2022، 
المكتسبات  جميع  على  حافظ  الــذي 
السابقة وفتح آفاقا واعدة لطي مجموعة 
وبشكل  العالقة  الفئوية  الملفات  من 
)خارج  الممتازة  الدرجة  فتح  خاص، 
السلم( ألول مرة في تاريخ المنظومة 
أمام أساتذة التعليم االبتدائي والثانوي 
اإلدارة واالقتصاد  اإلعدادي وملحقي 

والملحقين التربويين.
كما تم اعتماد الشروط الجاري بها 
العمل في الترقية عن طريق االختيار 
بعد استيفاء  سنويا في حدود 36 % 
األولى  الدرجة  في  سنوات   5 أقدمية 
مع التوفر على الرتبة 7  )السلم 11( 
على األقل. والترقية عن طريق التسقيف 
بعد التقييد للمرة الرابعة في الجدول 

السنوي للترقي.

الدورة 14 من الدوري االحترايف
الجي�ش الملكي محروم من جماهيره اأمام 
الرجاء واتحاد طنجة يطارد الفوز الأول

تتواصل منافسات البطولة الوطنية االحترافية، يومي السبت واألحد، بإجراء باقي مباريات 
الدورة 14، التي قدمت عنها أمس الجمعة مباراة مولودية وجدة واتحاد تواركة.

 وسيكون كالسيكو الرجاء الرياضي والجيش الملكي، المقرر يومه السبت بداية من الرابعة 
عصرا بمركب محمد الخامس، من أبرز مواجهات هذه الجولة، بالنظر إلى الحساسية الكبيرة 

التي تطبع في العادة مباريات الفريقين، والسيما على مستوى الندية والتنافس الكروي.
قررت  بعدما  جماهيرية،  مساندة  دون  من  المباراة  هذه  في  العسكري  الفريق  وسيخوض 
السلطات المحلية منع تنقل  مشجعيه إلى الدار البيضاء، تفاديا ألي احتكاكات أو صدامات 
بين الجماهير الخضراء، سيما وأن تاريخ مواجهات الوداد والرجاء مع الجيش الملكي كثيرا 

من حملت مواجهات عنيفة بين المحبين.

عبد اهلل البياري:
عن البحر وميالنخوليا 

الكتابة والماأ�ساة الفل�سطينية

فراس حمية
فيلم »كل �سيء هادئ على 

الجبهة الغربية«..
موت من اأجل ل �سيء
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ترامب من  شركة ميتا دونالد  حظر  على  مّرا  عامان 
اتهامه  إثر  و»إنستغرام«،  »فيسبوك«  منصَتي 
بالتحريض على اقتحام الكابيتول 6 يناير 2021  اآلن 
تدرس الشركة إمكانية إعادة الرئيس األميركي السابق 
إلى منصاتها، ومن املتوقع أن تعلن »ميتا« قرارها هذا 

في وقت الحق من هذا الشهر.  
لكن ملاذا يحظى املوضوع بهذه التغطية الواسعة من 
موازنة  كيفية  على  مثال  ببساطة  ألنه  اإلعالم؟  وسائل 
وسائل التواصل االجتماعي بني حرية التعبير ومراجعة 
العالم  بقادة  األمر  يتعلق  عندما  سيما  وال  املحتوى، 

وغيرهم من األفراد املؤثرين في صناعة القرار.
لكن بغّض النظر عن قرار الشركة النهائي، فإن الجدل 
لن يتوّقف. فمع إعالن ترامب نيته الترشح في انتخابات 
عام 2024، حّث مشرعون وناشطون وباحثون »ميتا« 
أن  هؤالء  يرى  إذ  املنصات.  عن  إقصائه  مواصلة  على 
قد  املتطرف  والتفكير  للتضليل  السابق  الرئيس  ميل 
تضاعف منذ مغادرته البيت األبيض )2021(، وهو ما 
قد ينعكس على املحتوى الذي سينشره عبر حساباته 

في حال عودته إلى مواقع التواصل التابعة لـ«ميتا«.
املؤسس  غارديان البريطانية، عن  وتنقل صحيفة ذا 
كومن  اإلنترنت  عبر  األمان  ملنظمة  التنفيذي  والرئيس 
ولغته  ترامب  أن »سلوك  ستاير،  ميديا، جيمس  سنس 
أقصي  مذ  ملحوظ  بشكل  تطرفًا  وأكثر  أسوأ  أصبحا 
إهانة  سيكون  اآلن  بالعودة  له  السماح  فيسبوك...  من 
أن  يجب  املعلنة.  ميتا  وملعايير  لديمقراطيتنا  خطيرة 

يكون الحظر دائمًا«.
املشرعني  من  رسالة  حثت   ، ديسمبر  وفي 
إلى  الحظر، مشيرين  إكمال  على  »ميتا«  الديمقراطيني 
أن ترامب واصل نشر معلومات مضللة عن االنتخابات 
والتحريض على العنف على منصة تروث سوشل التي 

يملكها.
كل ما سبق يعيدنا إلى السؤال نفسه الذي تكرر منذ 
ترامب:  وهزيمة  الرئاسية  باالنتخابات  بايدن  جو  فوز 
املنصات  بها  تتمتع  أن  يجب  التي  السيطرة  مدى  ما 
النفس  علم  خبيرة  تقول  العام؟  النقاش  على  الخاصة 
االجتماعي، شوشانا زوبوف في حديث مع صحيفة ذا 
أن  النقاش،  هذا  من  أهمية  األكثر  »الجزء  إن  غارديان، 
قليل من  لعدد  رهينة  الديمقراطية أصبحت  املجتمعات 
الرقمية،  التحتية  البنية  على  يسيطرون  الذين  األفراد 

ويتحكمون في مساحات االتصال«.
إلى  ترامب  عودة  قضية  تكتسب  ملاذا  مجددًا، 
رفع  بعد  خاصة،  أهمية  و«إنستغرام«  »فيسبوك« 
يناير   6 إلى  نعود  »تويتر«؟  على  حسابه  عن  الحظر 
تاله  وما  سبقه  وما  الكابيتول،  اقتحام  لحظة   ،2021
رفضًا  وأنصاره،  عائلته،  ترامب،  قبل  من  تحريض  من 
الحاسمة  اللحظة  تلك  الرئاسية.  االنتخابات  لنتيجة 
وضعت سيليكون فالي وشركاتها للمرة األولى أمام تحدٍّ 
حقيقي حول دورها الفعلي في معالجة خطاب الكراهية 
واملعلومات املضللة حني تصدر تحديدًا عن رئيس سابق 
ألقوى دولة في العالم، وقدرتها على حجب ما ال يعجبها، 

ما دامت تملك صالحية وقدرة تقنية على ذلك.
وسمحت شركات عدة لترامب بالبقاء على منصاتها 
طوال فترة وجوده في منصبه، على الرغم من انتهاكه 
في  لكن  العامة.  باملصلحة  إبقاءه  مبّررة  لسياساتها، 
خاللها  نشر  التي  الشغب،  أعمال  أعقبت  التي  األيام 
شات  وسناب  تويتر  منصات  حظرته  ملؤيديه،  مديحًا 

ويوتيوب وفيسبوك وإنستغرام.

طبعًا فتحت الخطوة باب الشكوى عند الجمهوريني 
رأى  بينما  االستنسابية،  او  العشوائية  الرقابة  من 
شركة  وقالت  للغاية.  متأخرًا  جاء  الحظر  أن  آخرون 
دائمًا،  سيكون  ترامب  حساب  تعليق  إن  وقتها  تويتر 
وأعادت  مسارها  عكست  املنصة  أن  من  الرغم  على 

حسابه بعدما تولى إيلون ماسك إدارة املوقع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«ميتا«، مارك زوكربيرغ، 
املنصات  من  ُمنع  ترامب  أن   ،2021 عام  منشور  في 
إلى  معلقًا  وأن حسابه سيبقى  العنف،  على  لتشجيعه 
حني االنتهاء من االنتقال السلمي للسلطة. وقال حينها: 
»إن قراره استخدام منصته للتغاضي عن أفعال مؤيديه 
في مبنى الكابيتول بداًل من إدانتها قد أزعج الناس في 

الواليات املتحدة وحول العالم«.
قرارها  الشركة  الحظر، أحالت  فترة وجيزة من  بعد 
املؤلف  الرقابة  مجلس  على  نهائيًا  ترامب  حظر  بشأن 
السابقني  والسياسيني  األكاديميني  من  مجموعة  من 
املعينني، التي تهدف إلى العمل بشكل مستقل عن قيادة 

الشركة.
العقوبات  أن  الرقابة  مجلس  قرر   ،2021 مايو  وفي 
)املدة(، لكنه أوكل الحكم  يجب أاّل تكون »غير محددة« 

النهائي على حسابات ترامب إلى إدارة »ميتا«.
تسّوق  عدة  منصات  ظهور  املاضيان  العامان  شهد 
املحتوى«  على  الرقابة  من  »خالية  أنها  على  نفسها 
بهدف جذب املغردين واملدونني املحافظني، ولعل أبرزها 
هناك  نفسه.  ترامب  أطلقها  التي  تروث سوشل  منصة 
رقم  وهنا  متابع،  ماليني  بـ5  السابق  الرئيس  يتمتع 
صغير جدًا مقارنة بـ88 مليون مستخدم كانوا يتابعونه 

على »تويتر«.
اليوم، وبعد شهرين على إعادة ماسك حساب ترامب، 
حول  استفهام  عالمات  يطرح  ما  األخير،  هذا  يغرد  لم 
رغبته أساسًا في العودة إلى أي من املنصات األساسية، 
حتى لو ُسمح له بذلك. كذلك تراجعت قاعدة مستخدمي 
»فيسبوك« مرارًا خالل العامني املاضيني، وبالتالي تأثير 
استعداد  فهي  الثالثة،  النقطة  أما  يضيق.  بدأ  املنصة 
استخدام  وسياسة  بقواعد  لاللتزام  السابق  الرئيس 
خطاب  أن  غارديان«  »ذا  تنقل  إذ  »ميتا«،  منصات 
ترامب أصبح أكثر تطرفًا منذ تعليقه على »فيسبوك«، 
سنجد،  سوشل«  »تروث  على  منشوراته  رصدنا  فإذا 
بحسب الصحيفة البريطانية، أن 350 منها على األقل 
اإلزالة. وشملت  وتستوجب  »فيسبوك«  تنتهك سياسة 
تلك املنشورات آراء مؤيدة لحركة QAnon التي ُتتهم 
العالم الحقيقي، و239 منشورًا تشكك في  بالعنف في 

صدقية االنتخابات األميركية.

افتتاح متنزه 
مخ�ص�ص بالكامل 

لع�ّصاق لعبة »�صوبر 
ماريو« في كاليفورنيا 
من  ماريو«  »سوبر  محبو  سيتمكن 

دخول قلعة جديدة، مع االفتتاح املرتقب ألول متنزه أميركي مخصص للعبة الفيديو الشهيرة في 
لوس أنجليس في فبراير ، قبل أسابيع قليلة من طرح فيلم هوليوودي عن هذا السباك الشهير 

ذي الشارب املفتول.
هذا املشروع الضخم الجديد مستنسخ بدرجة كبيرة من مجمع ترفيهي مشابه افتتح أبوابه منذ 

2021 في مدينة أوساكا اليابانية، وهو سيقام في قلب مجمع »يونيفرسال ستوديوز هوليوود«.
ومع حبات فطر يتعني التهامها ونباتات بيرانا مخبأة في األنابيب وأحجار مألى بالنقود... 
هذا املجمع املسمى »سوبر نينتندو وورلد« يلتزم بأمانة بنقل أجواء اللعبة التي تبلغ قريبًا عامها 

األربعني.
وال تزال لعبة »سوبر ماريو براذرز«، التي رأت النور سنة 1985، حتى اليوم من بني أكثر ألعاب 
الفيديو مبيعًا حول العالم، وقد فتحت مغامراتها باألبعاد الثنائية الطريق أمام سلسلة من التتمات 

التي دفعت بشخصية شيغيرو مياموتو إلى مصاف أيقونات الثقافة الشعبية العاملية.
ال تزال »سوبر ماريو« اللعبة األكثر مبيعًا في العالم )كريس ديلماس/ فرانس برس(

»يونيفرسال«، املعتادة على تقديم مجمعات ترفيه مستوحاة من عالم السينما من أمثال »هاري 
بوتر« و«فاست أند فيوريوس«، تعاونت مع »نينتندو« لتقديم تجربة انغماسية.

ويمكن للزوار خصوصًا الدخول إلى لعبة ماله مخصصة لسباقات »ماريو كارت«، باستخدام 
نظارات للواقع املعزز، والسفر إلى قلعة الشرير الشهير »بوسر«.

تم إنشاء لعبة ماله مخصصة لسباقات »ماريو كارت« )كريس ديلماس/ فرانس برس(
وفي هذا الديكور الواقعي للغاية، يمكن للزائرين إطالق قذائف افتراضية على أعداء يظهرون 

أمامهم.
وتتيح ألعاب أخرى للجمهور أن يضعوا قالدات تفاعلية ترصد التحركات وتعيد إظهارها على 

شاشات.
ويمكن لكل مشارك بذلك جمع األوراق النقدية أو الطوابع أمال في التأهل إلى املواجهة النهائية.
وتحاول هذه اللعبة إعادة صنع »ملعب نهائي«، وفق نائب رئيس شركة »يونيفرسال كرييتيف« 

جون كورفينو.
)ليد(  الضوء  باعثة  ثنائية  وشاشات  وعروض  بالفيديو  تأثيرات  بني  جمعنا  »لقد  ويقول: 
وديكورات سحرية وانغماسية حقيقية ومؤثرات خاصة وتأثيرات فيزيائية وواقع معزز«، مضيفًا 

»إنها التحديات نفسها على جهاز اللعب، لكن هذه املرة في الحياة الحقيقية«.
لتوفير  الزوار  بعض  يستقبل  الذي  الجديد  املجمع  إلى  بالتوافد  اللعبة  هواة  بدأ  وميدانيًا، 

»انطالقة هادئة« وحل بعض املشكالت الفنية.
لوكالة  الشهير،  السباك  زي  مرتديا  موكتيزوما،  كارلوس  وهو  املجمع،  إلى  زائر  أول  وقال 

»فرانس برس«، إن »املجيء إلى هنا يعيد تكوين طفولتي في الحياة الحقيقية«.
أما شريكته ليكسي هاوسمان، فقالت مرتدية زي »لويجي«، شقيق البطل: »هذا حلم يتحقق. 

أعرف ماريو منذ أن كنت في الصفوف االبتدائية. كانت من أولى ألعابي على )غايم بوي(«.
أبطال  فبراير، بحضور مجسمات   17 في  رسميا  نينتندو وورلد«  »سوبر  افتتاح  املقرر  ومن 

اللعبة ماريو ولويجي إضافة إلى األميرة بيتش.
وبعد أوساكا ولوس أنجليس، تعتزم نينتندو أيًضا فتح مجمع ترفيهي ثالث في أورالندو بوالية 

فلوريدا األميركية.
املجمع  األم  مجموعتها  تدير  التي  السينمائية  بيكتشرز«  »يونيفرسال  استديوهات  وتطلق 

الترفيهي في هوليوود من جانبها فيلم »سوبر ماريو براذرز« في إبريل.
أعاروا  بارزين  ممثلني  طاقم  مع  الحنني  وتر  على  هذا  الطويل  املتحركة  الرسوم  فيلم  ويلعب 

أصواتهم للشخصيات.
فقد استعانت »يونيفرسال« خصوصًا بكريس بات، نجم »غارديينز أوف ذي غاالكسي«، ليضع 
صوته على شخصية البطل ماريو. إال أن أداءه الصوتي الذي ظهر في اإلعالن الترويجي، أثار 

خيبة لدى كثير من محبي السلسلة وأشعل جداًل عبر املواقع االجتماعية.
تعتزم نينتندو أيضًا فتح مجمع ترفيهي ثالث )كريس ديلماس/ فرانس برس(

أولى سنة  محاولة  بعد  الشاشة  على  ماريو  هوليوود شخصية  فيها  تجسد  مرة  ثاني  وهذه 
1993 عبر فيلم »سوبر ماريو براذرز« الذي لم يحقق نجاحًا كبيرًا.

»نتفليك�ص« تبحث عن م�صيف على طائرتها 
براتب قد يتجاوز 380 األف دوالر

إلحدى  مضيف  تبحث »نتفليكس« عن 
يصل  سنوي  راتب  مقابل  الخاصة،  طائراتها 
أن  على  سنوًيا،  أميركي  دوالر  ألف   385 إلى 
يتمتع بـ«القدرة على اتخاذ القرارات واملهارات 
الالزمة لخدمة العمالء«، علمًا أنها ألغت العام 
املاضي مئات الوظائف مع االنخفاض في أعداد 

مشتركيها للمرة األولى.
وعلى موقعها اإللكتروني، ذكرت »نتفليكس« 
يتراوح  الوظيفة  هذه  ملثل  السنوي  الراتب  أن 

عادة بني 60 و385 ألف دوالر، حسب إجمالي التعويضات وعوامل أخرى، بينها الخلفية 
والخبرة واملهارات.

على الشخص الذي يتقدم إلى الوظيفة أن يكون مستعدًا للسفر داخل الواليات املتحدة 
وخارجها، وعليه »مساعدة الشركة في الوصول إلى العالم بشكل أكثر كفاءة وفعالية، 
قادرًا على رفع أشياء  أن يكون  الفرح«. كما يجب  حتى تتمكن من االستمرار في خلق 

يصل وزنها إلى 13.6 كيلوغراما.
وستشمل واجباته، على »طائرة سوبر متوسطة الحجم«، فحص معدات الطوارئ في 

قمرة القيادة واملقصورة قبل اإلقالع.
يبلغ متوسط   الراتب للمضيف في الواليات املتحدة نحو 62 ألف دوالر سنويًا، وفقًا 

ملكتب الواليات املتحدة إلحصاءات العمل.
من  األخيرة  الثالثة  لألشهر  أرباحها  عن  الخميس  غدًا  الشركة  تعلن  أن  املقرر  ومن 

عام 2022.

عميدة الب�صرية الجديدة... اإ�صبانية عمرها 
115 عامًا تعي�ص في دار للم�صنين

في  مولودة  عامًا،   115 تبلغ  إسبانية  مسنة  باتت 
الجديدة،  البشرية  عميدة  األرجح  على  املتحدة،  الواليات 
على ما أعلن مستشار ملوسوعة غينيس لألرقام القياسية، 
غداة وفاة حاملة اللقب السابقة الراهبة الفرنسية أندريه 

عن 118 عامَاً.
في  عامًا  عشرين  منذ  موريرا  برانياس  ماريا  وتعيش 
أولوت  مدينة  في  للمسنني،  تورا  ديل  ماريا  سانتا  دار 
شمال شرقي إسبانيا. وأعلنت الدار أنها ستنظم »احتفااًل 

صغيرًا« مغلقًا في األيام املقبلة، »احتفااًل بهذا الحدث الخاص جدًا«.
وأوضح املستشار الرئيسي في شؤون كبار السن في موسوعة غينيس، روبرت دي. يونغ، 
أن َنيل موريرا لقب عميدة سن البشرية أمر »مرجح«، لكنه »ليس مؤكدًا حتى اللحظة«. 
ولفت يونغ الذي يدير أيضًا قاعدة بيانات بشأن كبار املعمرين في مركز جيرونتولوجي 
ريسرتش غروب إلى أن »غينيس« ستتخذ قرارًا رسميًا بعد التحقق من الوثائق الرسمية 

ومقابلة عائلة موريرا.
والحربني   ،1918 اإلسبانية سنة  جائحة اإلنفلونزا  موريرا  برانياس  ماريا  عاصرت 

العامليتني، والحرب األهلية اإلسبانية.
وأشادت االبنة الكبرى ملوريرا، روزا موريت )78 عامًا(، بصحة والدتها الناجمة برأيها 
إن  كتالونيا،  منطقة  تلفزيون  عبر  تصريحات  في  األربعاء،  وقالت،  »وراثية«.  عوامل  عن 

والدتها »لم تذهب يومًا إلى املستشفى، ولم تتعرض ألي كسر« في جسمها.
ماريا برانياس موريرا مولودة في سان فرانسيسكو غرب الواليات املتحدة في الرابع من 

مارس1907، بعيد انتقال عائلتها املتحدرة من إسبانيا من املكسيك إلى الواليات املتحدة.
وانتقلت بعدها عائلتها إلى مدينة نيو أورلينز جنوب الواليات املتحدة سنة 1910، قبل 
العودة إلى إسبانيا عام 1915. وعام 1931، تزوجت من طبيب توفي عن 72 عامًا. وأنجبت 

ثالثة أبناء، أحدهم متوفى، ولها 11 حفيدًا، فيما يبلغ عدد أبناء أحفادها 11.
وكانت الراهبة الفرنسية أندريه، واسمها األصلي لوسيل راندون، وهي من مواليد 11 
فبراير 1904 في أليس جنوبي فرنسا، منذ أبريل 2022 عميدة سن البشرية. وتوفيت أثناء 

نومها ليل اإلثنني الثالثاء، في دار للمسنني في تولون جنوبي فرنسا.

عودة ترامب اإلى »ميتا«... ماذا تعني؟

في  منتظري،  اإلسالم محمد جعفر  اإليراني حجة  العام  املدعي  قال  عندما  الكثيرون  فوجئ 
ديسمبر املاضي، إن »شرطة األخالق ليست لها عالقة بالقضاء وألغاها من أنشأها«. لم يصدر 
تأكيد رسمي لهذا القرار، وشكك كثيرون في أن إعالنه القرار مجرد دعاية سياسية المتصاص 

الغضب واالحتجاجات املتواصلة في البالد.
اإليرانية  السلطات  تتبعها  التي  اإلجراءات  على  الضوء  تسليط  من  بّد  ال  الجدل  هذا  وسط 
وتوظيفها للتكنولوجيا ملالحقة النساء اللواتي ال يلتزمن بالقواعد الصارمة للباس، مما يوحي 
فاملشرعون  املحتجني.  غضب  لتهدئة  إجراء  إال  ليس  األخالق  شرطة  »حّل«  عن  اإلعالن  بأن 
اإليرانيون اقترحوا العام املاضي استخدام تقنية التعرف إلى الوجوه املثيرة للجدل في فرض 
قانون اللباس على النساء ومالحقة املخاِلفات. وصّرح محمد صالح هاشمي كلبايجاني الذي 
أن   ، في سبتمبر  األخالق،  قانون  بتطبيق  معنّية  إيرانية  وكالة حكومية  رئيس  يشغل منصب 
التقنية سُتستخدم في »تحديد الحركات غير املالئمة وغير العادية«، بينها »عدم مراعاة قوانني 
التحقق من الوجوه في قاعدة بيانات  إلى األفراد عبر  التعرف  إلى إمكانية  الحجاب«، مشيرًا 

الهوية الوطنية، لفرض غرامات وتنفيذ اعتقاالت.
هذا التصريح كاٍف للقول إن الحكومة اإليرانية تنشر أدوات أكثر دقة لفرض قواعدها على 
إنفاذ  فعلية مع سلطات  إن غرامات فرضت عليهن، من دون مواجهة  إيرانيات  النساء. وقالت 

القانون، ما يعني أنه قد جرى التعرف إلى وجوههن عبر التقنية املذكورة.
وفي هذا السياق، ناقشت الباحثة في جامعة أكسفورد، مهسا علي مرداني، إمكانية استخدام 
أجرتها معها مجلة  مقابلة  إيران، خالل  اللباس في  قوانني  لفرض  الوجه  إلى  التعرف  تقنيات 
وايرد األميركية، في يناير الحالي. كشفت مرداني عن تقارير لنساء يزعمن أنهن تلقني رسائل 
إنفاذ  لوجه مع سلطات  أي مواجهة وجهًا  أو  إنذار  القانون من دون سابق  بريدية النتهاكهن 

القانون.
املحللة في منظمة فريدوم هاوس غير الربحية، كاثرين غروث، أشارت أيضًا إلى توجه إيران 
اآللية في استهداف املعارضني لسياساتها، ومن ضمنها تلك  الرقمية  املراقبة  نحو أشكال من 

املتعلقة باللباس.
راقبت الحكومة اإليرانية وسائل التواصل االجتماعي لتحديد معارضيها لسنوات. ولكن إذا 
كانت مزاعم الحكومة بشأن استخدام التعرف إلى الوجوه صحيحة، فهذه تعتبر املرة األولى 

التي تقوم فيها حكومة باستخدام التكنولوجيا لفرض قانون لباس مرتبط بالجنس.
ال شك في أن الحكومة اإليرانية أمضت سنوات في تطوير جهاز مراقبة رقمي يتضمن قاعدة 
من  بد  ال  سنوات  استمرت  التي  الجهود  هذه   .2015 عام  البيومترية  الوطنية  الهوية  بيانات 
االستفادة منها في تقنية التعرف إلى الوجوه وتوظيفها في قمع النساء غير املُحّجبات، إذ بدأ 
مسؤولو املرور اإليرانيون استخدامها عام 2020 لفرض غرامات وإرسال تحذيرات للنساء عبر 
الرسائل النصية القصيرة حول ارتداء الحجاب أثناء وجودهن داخل السيارة. قال رئيس اللجنة 
القانونية والقضائية البرملانية في البالد، موسى غضنفر أبادي، العام املاضي، لوكالة أنباء انقالب 

إسالمي اإليرانية إن استخدام كاميرات يمكنه التخفيف من االشتباكات بني الشرطة واملواطنني.
أصبح التعرف إلى الوجوه أداة مرغوبة لألنظمة االستبدادية في جميع أنحاء العالم كوسيلة 
هذا  أن  يبدو  ال  الالزمة.  التقنية  التحتية  البنية  إلى  منها  الكثير  افتقار  رغم  املعارضة،  لقمع 
هو الحال في إيران التي بدأت بتطوير هذه األجهزة منذ العام 2015، واستفادت من تقنيات 
إذ  االصطناعي،  والذكاء  للكاميرا  الصينية  تياندي  شركة  تطورها  التي  تلك  وتحديدًا  الصني، 
ظهرت تعامالتها في البالد ضمن تقرير صدر في ديسمبر2021 من IPVM، وهي شركة تتعقب 

صناعة املراقبة واألمن.
إلى ذلك، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في التقرير العاملي 2023، السلطات اإليرانية 
االحتجاجات التي اندلعت في أنحاء البالد كافة  باستخدام »القوة املفرطة والقاتلة في قمعها« 
الناشطني بتهم مشكوك فيها، وأصدرت أحكامًا  »سجنت الحكومة مئات  في سبتمبر املاضي. 
باإلعدام في محاكمات جائرة بشدة«، وفقًا للمنظمة غير الحكومية التي تتخذ من مدينة نيويورك 

مقرًا لها.
أثارت وفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية عمرها 22 عامًا، أثناء احتجازها من قبل شرطة 
اآلداب، بعد اعتقالها بسبب الحجاب »غير الالئق«، تظاهرات في أنحاء البالد كافة، بما في ذلك 
في املدارس والجامعات. بحلول 14 نوفمبر ، كانت منظمات حقوق اإلنسان تحقق في تقارير 

وفاة 341 متظاهرًا على األقل، بينهم 52 طفاًل.
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كشف االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« عن حقائق وأرقام تؤكد 
استضافة قطر ألفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، بمناسبة 
مرور شهر على ختام منافسات البطولة، وتتويج األرجنتين 
بقيادة ليونيل ميسي باللقب، على ملعب لوسيل، في 18 ديسمبر 

الماضي، بحضور قرابة 89 ألف مشجع.
ونشر موقع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، يوم الخميس، 
عبر  مليار مشاهد   1.5 من  أكثر  أن  ذكر  الذي  »فيفا«  تقرير 
العالم تابعوا مباراة نهائية حافلة باإلثارة جمعت بين منتخبي 
البساط  من  وأرق��ام  حقائق  واستعرض  وفرنسا،  األرجنتين 
األخضر وخارجه، تعكس الحجم الهائل ألكبر بطولة رياضية 

على اإلطالق.
تفاعلوا  مليارات شخص   5 أن حوالي  إلى  األرقام  وتشير 
مع كأس العالم )قطر 2022(، من المتابعين لمحتوى البطولة 
عبر مجموعة من المنصات واألجهزة في جميع أنحاء العالم.

التواصل االجتماعي، وفًقا  المونديال على وسائل  وسّجل 
مع  المنصات،  جميع  عبر  مشاركة  مليون   6،93 ل�«نيلسن«، 

262 مليار وصول تراكمي و 95،5 مليار مشاركة.
واستمتع بمباريات كأس العالم بقطر من المدرجات أكثر من 
4،3 مليون مشجع، مقارنة بثالثة ماليين شاهدوا نسخة 2018. 
172 هدفًا لتصبح هي  وشهدت مباريات البطولة تسجيل 

النسخة األعلى تهديفيًا، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 
171 هدفًا، والذي شهدته نسختا 1998 و2014.

وسّجلت ثالث مباريات في ملعب لوسيل، بما في ذلك المباراة 
النهائية، أكبر حضور جماهيري لمباراة في كأس العالم منذ 
نهائي 1994 بالواليات المتحدة، حين واجهت البرازيل إيطاليا 

أمام 194،94 مشّجع في ملعب روز بول في باسادينا.
وشهدت البطولة أرقاما مميزة من عدد من عمالقة كرة القدم؛ 
فقد أصبح كريستيانو رونالدو أول العب يسجل في خمس نسخ 
من كأس العالم )2006 و2010 و2014 و2018 و2022(، بينما 
أصبح ليونيل ميسي أول العب يسجل في أربع مباريات متتالية 
في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم، منذ استحداث الشكل 
الحالي للمونديال وإضافة دور 16 في نسخة المكسيك 1986، 
كما حطم النجم األرجنتيني رقمًا آخر حين خاض مباراته رقم 
الرقم  فرنسا، متجاوزًا  النهائي ضد  في  العالم  كأس  في   26

القياسي المسجل باسم األلماني لوثار ماتيوس.
وجاء أسرع هدف في البطولة بعد مرور 68 ثانية فقط، عندما 
أحرز الكندي ونجم بايرن ميونخ األلماني ألفونسو ديفيز، هدفًا 

في مرمى كرواتيا.
أم  في  الشباك  يهز  العب  أصغر  غافي  اإلسباني  وأصبح 
هدفا    سجل  عندما   ،1958 نسخة  في  بيليه  منذ  البطوالت 

 0  –  7 بنتيجة  العريض  الماتادور  فوز  في  مذهلة  بتسديدة 
على كوستاريكا، وهو في سن 18 عاما و110 يوما.

كما شهد المونديال إنجازات أخرى، حيث أصبحت ستيفاني 
فرابارت أول سيدة تحكم مباراة في كأس العالم، عندما شكلت 
برفقة المساعدتين نويز باك وكارين دياز أول ثالثي نسائي 

على اإلطالق يدير مباراة في تاريخ البطولة.
كما جاء من بين متصدري المجموعات الثمانية منتخبات 
تمثل أربعة اتحادات قارية مختلفة، للمرة الثالثة في التاريخ، 

واألولى منذ 20 عاما )1986 و2002 و2022(.
كما وصلت ثالثة من المنتخبات اآلسيوية إلى دور 16 للمرة 

األولى في تاريخ كأس العالم.
وأصبح مونديال قطر 2022 أول نسخة يصل فيها منتخب 
إفريقي إلى الدور قبل النهائي، بعد المشوار المذهل للمنتخب 
الوطني المغربي في البطولة، والذي اجتمع لتشجيعه الجمهور 

من الشرق األوسط والعالم العربي. 
كما حضر 85،1 مليون زائر مهرجان »فيفا« للمشجعين في 
الدوحة، والذي كان له نشيده الخاص ألول مرة في كأس العالم، 
حيث كانت »توكو تاكا« واحدة من األغاني التسعة ألول ألبوم 
موسيقى رسمي لكأس العالم، والذي حقق 450 مليون مشاهدة 

على موقع يوتيوب. 

الفيفا تعتبر مونديال قطر الأف�ضل عبر التاريخ

الكرة الوطنية والعسكرية تودع أحد رواد ها

 عزوز بلفايدة يرحل اإلى دار البقاء 
بعد م�ضار ريا�ضي غني 

فقدت الساحة الرياضية 
أحد أسمائها البارزة، العب 
الجيش الملكي في بداياته 
بلفايدة،  ع���زوز  األول����ى 
ال���م���زداد ب��م��دي��ن��ة ت��ازة 
كانت  والذي   ،1939 سنة 
بدايته مع فريق نجاح تازة، 
لفريق  ذلك  بعد  انضم  ثم 
ال��ج��ي��ش ال��م��ل��ك��ي، ال��ذي 
ألوانه منذ تأسيسه  حمل 
في شتنبر 1958إلى سنة 
أول  مسجل  وكان   ،1967
العسكري،  للفريق  ه��دف 
الذي صعد معه من القسم 
نهاية  األول  إل��ى  الثاني 

موسم 1959 – 58.
بلفايدة  المرحوم  لعب 
إلى جانب العبين كبار من 
بينهم، حسني بنسليمان، 
ال��ح��س��ي��ن ال����زم����وري، 
بلمجدوب، عمار، العماري 
ال��زي��ن��اي��ا، ال��ت��رغ��ال��ي، 
الجيالني،  بن  المختطف، 
باموس،  المكي،  بنعمر، 

عالل بنقسو، الفاضلي، عبد اهلل باخا، الحطاب، كرداسة، بوعزة ، حميدوش... وفاز 
مع الفريق العسكري بكأس العرش موسم 1959 – 1958 وخمس بطوالت، وشارك 
رفقته في 5 محطات من كأس محمد الخامس، ومجموعة محطات واستحقاقات أخرى 

كالعب ومدرب.
بعد الجيش لعب لفريقي البريد الرباطي وجمعية سال، ليلج إثر ذلك ميدان التدريب 
والتأطير أواخر الستينات،  فعمل مدربا مساعدا لكل من كليزو، باريناغا، ثم فاريا،  كما 
درب فرق الجيش الملكي، اتحاد  تواركة، القرض الفالحي،  حسنية بنسليمان، القوات 
المساعدة وفرق أخرى، وعمل أيضا مدربا مساعدا لفاريا بفريق السويق العماني،  
وجاور مجموعة مدربين بالجيش والفريق الوطني،  نذكر إلى جانب السالف ذكرهم، 
وحلقات  ملتقيات  مجموعة  في  وشارك  أنجلينو...  الغزواني،  مارداريسكو،   أنول، 

خاصة بالتدريب. 
كان  لي معه لقاء بالخميسات رفقة شقيقه عبد العزيز بلفايدة في 30 ماي 2018، 
قمت  العسكري، حيث  الفريق  عن مسار  تأليفهما  من  كتابين  توقيع  بمناسبة حفل 

بالقراءة لمضمون اإلصدارين.
رحم اهلل الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم دويه الصبر والسلوان وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون. 

أورارى  علي
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عزيز بلبودالي
لم يتردد حنفي عدلي،رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد،في الرد على أسئلة 
في  موجود  وهو  الخميس،  أمس  أول  هاتفيا،  به  اتصلت  االشتراكي«التي  »االتحاد 
بولونيا رفقة المنتخب الوطني في مونديال كرة اليد، من أجل معرفة أسباب إقصاء 
الفريق الوطني وتلقيه ثالث هزائم في الدور األول من كأس العالم، حيث أكد على أنه 
يتابع موجة االنتقادات التي طالت الحضور المغربي في هذه التظاهرة العالمية، وبأنه 
كرئيس للجامعة وكل مكونات منظومة كرة اليد الوطنية يشاطرون الجمهور في هذا 

الشعور بخيبة األمل.
رئيس الجامعة أوضح بالمناسبة  أن األمل كان قائما بأن تكون المشاركة في بطولة 
العالم لكرة اليد فرصة لمواصلة العمل على المشروع الذي تبنته الجامعة والمتمثل 
أوال في تجاوز الدور األول في منافسات المونديال في المجموعة التي تضم إلى جانب 
المغرب كل من مصر، الواليات المتحدة األمريكية وكرواتيا. وثانيا استغالل الحضور 
المغربي في تحقيق إشعاع لكرة اليد المغربية.لألسف،يقول الرئيس، لم يكن المنتخب 
الوطني محظوظا وعاكسته النتائج خاصة خالل المباراة األولى أمام منتخب الواليات 
المباراة التي كانت تبدو األقرب للمغرب في انتزاع االنتصار إال أنها  المتحدة،وهي 

انتهت بهزيمة لم تكن أبدا منتظرة.
ومع ذلك، فالمشاركة في المونديال،يضيف، تعتبر في حد ذاتها أمرا إيجابيا وهذا 
لن يختلف حوله اثنان ممن يعرفون خصوصيات رياضة كرة اليد خصوصا أنه مرت 

فترة طويلة غابت فيها كرة اليد المغربية عن مثل هذا المحفل العالمي.
هناك إشارة البد من استحضارها يقول رئيس الجامعة،وهي أن المنتخب الوطني 
المغربية،وهذا  الوطنية  البطولة  في  تمارس  غالبيتها  بعناصر  المونديال  في  شارك 

الوطنية وما تعيشه من أوضاع صعبة جدا  باألندية  ترتبط أساسا  له دالالت عميقة 
وإكراهات تتعلق أساسا بضعف ميزانياتها ومحدودية إمكانياتها،وهنا وجب التنويه 
باألندية الوطنية التي بإمكانيات ال تتجاوز 500 ألف درهم سنويا،وتستطيع رغم ذلك 
لها  منتخبات  من  دوليين  العبين  مقارعة  في  ونجحوا  عالي  بمستوى  العبين  تكوين 

إمكانيات عالية جدا.
اليوم،يضيف حنفي عدلي رئيس الجامعة، هناك نقاش حول كرة اليد، وهناك حديث 
عن واقعها وعن المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني في المونديال، وهناك موجة من 
االنتقادات، هو أمر محمود يعيد كرة اليد إلى الواجهة،لكن يظل األمل،يقول الرئيس،هو 

أن يشمل هذا النقاش واقع األندية والظروف التي تمارس وفقها.
خالل هذه السنة،نجحت الجامعة،يوضح الرئيس،في تحقيق ثالثة أهداف مهمة جدا، 
ضمان المشاركة في مونديال السويد - بولونيا 2023، إحراز الميدالية البرونزية في 
البطولة االفريقية السنة الماضية،ثم مشاركة منتخب فئة الشبان في البطولة العربية 
التي تحتضنها األردن في السنة المقبلة ،هذا إلى جانب مواصلة حضور األندية المغربية 
في كل البطوالت اإلفريقية دون نسيان فوز منتخب الشباب بالبرونزية في بطولة إفريقيا 

شهر غشت الماضي
بالطبع،يشرح حنفي عدلي رئيس الجامعة، ال تكون األمور كلها إيجابية في عمل 
الجامعة،لكن المهم هو أن كل مكونات هذه الجامعة ال تكل من االجتهاد ومن مواجهة 
كل اإلكراهات بالرغم من محدودية الموارد المالية وغياب االهتمام الالزم من المؤسسات 

المنتخبة التي نادر ما تبادر بعض المجالس المنتخبة منها في تقديم الدعم لألندية.
وتعهد رئيس الجامعة في ختام االتصال الهاتفي مع الجريدة،بمواصلة العمل وفق 
المخطط الذي تبته الجامعة بتعاون مع مختلف الهيئات المسؤولة من وزارة وصية 

ولجنة وطنية أولمبية،وأكيد،يقول الرئيس، ال خوف على مستقبل كرة اليد المغربية.

يجب التطرق اإلى الواقع ال�ضعب لأنديتنا الوطنية عند مناق�ضة الح�ضور المغربي في المونديال

 الحنفي العديل رفقة املدرب نور الدين البوحديوي

املنتخب الوطني ظاهرة مونديال قطر

مباشرة من بولونيا، عدلي حنفي رئيس جامعة كرة اليد لالتحاد االشتراكي:

شهد إنجازا مغربيا غير مسبوق

رجاء بني مالل يقيل 
المدرب اللوماري ويدخل فراغا 

قاتال
 

عبد العاطـــي
أخيرا تم تبليغ المدرب إدريس اللوماري قرار إقالته من مهام تدريب رجاء بني مالل، بعدما اجتمع، أول أمس 
الخميس، بعض أعضاء المكتب المسير للفريق مع المدرب اللوماري، بحضور رئيس الفريق وأبلغوه قرار إقالته 

من مهمته رسميا.
وكان المكتب المديري لفريق عين أسردون قد قرر في اجتماع طارئ مباشرة بعد هزيمة الفريق بميدانه نهاية 
األسبوع ما قبل الماضي أمام ضيفه شباب المسيرة بثالثة أهداف مقابل هدف واحد برسم الدورة 15 من البطولة 
االحترافية الثانية، إقالة اللوماري بحضور جميع أعضاء المكتب، ما عدا رئيس الفريق حسن العرباوي الذي شارك 

في االجتماع عن بعد، ووافق بدوره على قرار اإلقالة، حيث حرر محضر في األمر ووقعه جميع الحاضرين.
وقد خلص أعضاء المكتب، بعد مناقشة وضعية الفريق، إلى ضرورة إقالة اللوماري بناء على تدني أداء الالعبين 
وعجز المدرب على تحقيق العدد المحدد من النقاط المشروط به في العقد المبرم معه، إضافة إلى فقدان المجموعة، 

العبين وطاقم تقني، االنسجام المطلوب، مع ظهور بعض التباعد بين مجموعة من الالعبين ومدربهم. وقد لوحظ ذلك 
جليا حسب أحد أعضاء المكتب المسير خالل المباراة األخيرة، بحيث ضيع الفريق فوزا في المتناول نظرا لضعف أداء الفريق 
الزائر، الذي استغل فقط تفكك خطوط المالليين وتهاونهم بدنيا وتقنيا، خصوصا في الشوط الثاني مع عجز المدرب اللوماري 

على استنهاض قواهم وحثهم على التنافس والندية.
  واتخذ المكتب باإلجماع قرار اإلقالة منذ 8 يناير الجاري وكلف الرئيس حسن العرباوي بتبليغه للمدرب، لكن ذلك لم يتم، 
وبدا كأن بعضهم يعرقل تنفيذ ذلك، بل خرجت اتهامات لبعض المسيرين تفيد بأنهم تراجعوا عن القرار وينكرون توقيعهم على 
المحضر المعلوم، فواصل المدرب اللوماري إشرافه على التداريب، في وقت اشتعلت فيه االتهامات بين أعضاء المكتب الذين 
عجزوا عن االتصال بالمدرب، الذي كان يعلم بدوره بقرار اإلقالة وينتظر التوصل به، مما ضيع على الفريق حوالي 11 يوما 

من فترة المركاطو. فال هم أقالوا المدرب وال هم ثبتوه وال هم أعدوا المدرب البديل. فاستمر الفراغ وانعكس ذلك على حصص 
التداريب، حيث أصبح الفريق معلقا في حالة انتظار قاتل إلى غاية يوم الخميس، حيث أذعن المعرقلون إلى إصرار األغلبية 
فاجتمعوا بحضور الرئيس مع المدرب وأبلغوه قرار اإلقالة ليطالب األخير بتعويضات شاملة تهم األشهر المتبقية إلى غاية 
23 مليون سنتيم تخص المدرب السابق  17 مليون سنتيم، علما بأن الفريق بذمته متأخرات(  نهاية الموسم أي حوالي 

مصطفى العسري وطاقمه) تمنعه من االنتدابات. في حين صرح مصدر من المكتب المسير بأن العقد المبرم مع اللوماري 
ال يحدد أي تعويضات له في حالة اإلقالة.

  وعلى هذا المستوى، يبدو أن المكتب المسير الجديد الذي شكله الرئيس، عقب الجمع العام األخير، وبتفويض من 
المنخرطين، ال يظهر أي تجانس بين أعضائه، بل بلغ األمر إلى طرح األعضاء الجدد حسب مصدرنا استقاالتهم إذا لم 
تتم إقالة اللوماري، مما حول األمر إلى صراع داخلي لمكتب حري به أن يفكر في مصلحة الفريق أوال وأن يعي بأن 
الوضعية ال تبشر بخير وأنه في الصفوف األخيرة مهدد باالندحار إلى قسم الهواة. فماذا أعد هذا المكتب للفريق 
ليواجه طواحين الشطر الثاني من البطولة؟. وما هي الوسائل المادية التي يعمل على توفيرها ماليا وتقنيا 
وإداريا؟ ثم أين المدرب الجديد المناسب الذي سيقود الفريق إلى بر النجاة من السقوط؟. وأين هي السيولة 
المالية النتداب العبين جدد يسدون الخصاص المالحظ في بعض مراكز اللعب؟. وماذا عن ظروف الراحة 
أين....  العطاء الجيد؟.  المكتب لتحقيق تحسن األداء وتحفيزهم على  التي سيوفرها  واالطمئنان 
وأين... بذل كل هذا يغوص المسيرون في صراع فارغ، وهم المسؤولون األولون أمام جماهير 

الفريق وأمام السلطات وأمام المجالس المانحة وأخيرا أمام تاريخ حافل لفريق عريق 
صاحب سمعة عالية واحترام كبير من طرف الرياضيين.  

 اللوماري يؤدي مثن 

النتائج السلبية
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في اليوم الدراسي المنظم من طرف الفريق االشتراكي بمجلس النواب حول«:تطورات القضية الوطنية وجهود 
الديبلوماسية الموازية: المكتسبات ومتطلبات الترصيد«

الكاتب الأول اإدري�س ل�شكر: املغرب لن يقبل بالإمالءات 
والبتزازات عندما يتعلق الأمر بامل�شالح العليا للبالد

اآمنة بوعيا�س: التكلفة العامة ل�شحايا انتهاكات حقوق 
الإن�شان بالأقاليم اجلنوبية و�شلت اإىل اأكرث من مليار درهم

اأحمد ر�شى ال�شامي: النموذج التنموي اجلهوي لالأقاليم 
اجلنوبية حقق تنمية م�شتدامة واأقطابا اقت�شادية مهمة

n مكتب الرباط: 

عبدالحق الريحاني

شهدت القضية الوطنية املقدسة لكل املغاربة، 
تدعم  إيجابية  هامة  دولية  تطورات ومستجدات 
أقاليمه  على  على  املغرب  سيادة  مشروعية 
املجهودات  بفضل  كله  هذا  وتأتى  الجنوبية، 
الكبيرة التي مافتئ يقوم بها جاللة امللك محمد 
السادس في تدبير امللف، ثم جهود الديبلوماسية 
الرسمية واملوازية إلفشال كل املخططات الدنيئة 

لخصوم الوحدة الترابية.
االشتراكي  الفريق  نظم  اإلطار،  هذا  وفي 
»تطورات  حول  دراسيا  يوما  النواب  بمجلس 
املوازية:  الدبلوماسية  وجهود  الوطنية  القضية 
املكتسبات ومتطلبات الترصيد«، أول أمس بمقر 
مجلس النواب، ساهمت فيه شخصيات حكومية 
وخبراء  وأكاديمية  حقوقية  وفعاليات  رسمية 

ومختصون.
االفتتاح  جلسة  بعد  األول،  الكاتب  وحرص 
أشغاله  كل  متابعة  على  الدراسي،  اليوم  لهذا 
املحاور،  املتعددة  املداخالت  كل  إلى  واالستماع 
فقط  ليس  كبرى  بأهمية  يحظى  موضوع  في 
لكل  بل  الشعبية  للقوات  االشتراكي  لالتحاد 

مكونات الشعب املغربي.
حضرته  الذي  الدراسي،  اليوم  هذا  ميز  ما 
فعاليات سياسية وحقوقية وأكاديمية وإعالمية 
وطالبية، الكلمة التي ألقاها الكاتب األول للحزب 
في  تحقق  ما  أن  خاللها  من  أكد  لشكر،  إدريس 
إيجابية  تطورات  من  الوطنية  القضية  ملف 
لجاللة  الخارجية  السياسة  بفضل  كان  حاسمة، 
امللك محمد السادس ورؤيته املتبصرة في تدبير 
هذا امللف.  وكان الكاتب األول قد أبرز أنه بفضل 
البالد  حققت  والوازنة  الهادئة  امللكية  السياسة 
انتصارات كبيرة وهامة لصالح القضية الوطنية 
املغربية، أولها االعتراف األمريكي بسيادة املغرب 
على أقاليمه الجنوبية واملواقف املتقدمة لبعض 
الدول األوربية كإسبانيا وأملانيا، مشيرا في نفس 
الوقت إلى أن االعتراف األمريكي بسيادة املغرب 
من  السيادة  مبدأ  نقل  الجنوبية،  أقاليمه  على 
الطابع اإلداري إلى الطابع السياسي والسيادي، 
ودفع كذلك بمشروع الحكم الذاتي إلى أن يصبح 
واعتبار  والتفاوض  للنقاش  أرضية  الواقع  في 

الجزائر كطرف في هذا النزاع اإلقليمي املفتعل.
حققه  بما  اعتزازه  عن  األول  الكاتب  عبر  كما 
وأكد  أصعدة،  عدة  وعلى  إنجازات  من  املغرب 
فلن  أنه ديمقراطية ناشئة  بالرغم من  املغرب  أن 
عندما  البعض  من  وابتزازات  بإمالءات  يقبل 
في  مشددا  للبالد،  العليا  باملصالح  األمر  يتعلق 
والصحراء  صحرائه  في  املغرب  أن  على  األخير 

في مغربها.
ملحور  خصصت  التي  األولى  الجلسة  وفي 
باألقاليم  والحقوقية  التنموية  »التطورات 
التي  سير أشغالها النائب البرملاني  الجنوبية« 
رضى  أحمد  من  كل  قدم  اعنان،  عمر  االتحادي 
الشامي، رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي، وآمنة بوعياش،  رئيسة املجلس الوطني 
املوضوع، وفي  اإلنسان، مداخالت حول  لحقوق 

هذا الصدد استعرض أحمد رضا الشامي النموذج 
التنموي الجديد باألقاليم الجنوبية الذي دعا إليه 
جاللة امللك محمد السادس، وانطالقا من اإلرادة 
تنموي  نموذج  لبلورة  الداعية  للتغيير  امللكية 
لألقاليم  التكامل  لتحقيق  يهدف  مندمج  جهوي 
دستور  في  جاء  ما  مبادئ  مستلهما  الجنوبية 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  عمل  اململكة، 
والقيام  واالستماع  اإلنصات  جلسات  عقد  على 
وعقد  الجنوبية  األقاليم  إلى  ميدانية  بزيارات 

لقاءات مع مختلف الهيئات واملواطنني. 
املجلس  أن  الشامي  أبرز  ذلك،  مع  وباملوازاة 
الشغل  وفرص  الثروة  خلق  ضرورة  إلى  خلص 
املجاالت  جميع  في  واالستدامة  واالستثمار 
منظومة  في  النظر  إعادة  وكذا  والقطاعات، 
الثروات  على  واملحافظة  االجتماعية  املساعدة 

الطبيعية وتثمينها بطريقة مستدامة.
النموذج  بلورة  أن  املتحدث  نفس  وسجل 
التنموي لألقاليم الجنوبية جاء في سياق تقديم 
املغرب سنة 2007 ملقترح الحكم الذاتي باألقاليم 
الجنوبية في إطار مسلسل تسوية ملف الصحراء 
تحت إشراف األمم املتحدة، ويخول هذا املقترح 
لساكنة األقاليم الصحراوية وضعا خاصا، يسمح 
شؤونھم  بتدبیر  املغربية،  السيادة  تحت  لهم، 
وتنفیذیة  تشریعیة  هيئات  خالل  من  بأنفسھم 

وقضائیة.
الحكم  مقترح  أن مشروع  الشامي على  وشدد 
املجتمع  لدن  من  وإشادة  ترحيبا  لقي  الذاتي 
الدولي. إذ رحـب مجلس األمن »بـالجهود املغربيـة 
إلى  والراميـة  واملـصداقية  بالجديـة  املتـسمة 
التـسوية«  )قرار  بالعملية صـوب  قـدمًا  املـضي 

مجلس األمن، سنة 2013(.
وحدد رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي الركائز التي تنبني عليها رؤية النموذج 
أوالها،  خمس،  في  الجنوبية  لألقاليم  التنموي 
الدعم  في  النظر  إعادة  مسؤولة،  جديدة  حكامة 
تخطيط  وإقرار  والتعليم،  والصحة  االجتماعي 
حضري مراعي للبيئة وتحقيق دينامية اقتصادية 
على  والعمل  الفوارق  تقليص  وكذا  واجتماعية 

اإلدماج واالستدامة.
أما بخصوص أهداف النموذج التنموي فتبرز 
لهذه  اإلجمالي  الداخلي  الناتج  مضاعفة  في 
الجهات، وخلق أكثر من 120.000 منصب شغل 
جديد، من خالل ضخ استثمارات تبلغ 17 مليار 
دوالر وتقليص معدل بطالة الشباب والنساء إلى 
املحافظة  في  املحلية  الساكنة  وإشراك  النصف، 
الجنوبية  بالجهات  الطبيعية  املوارد  على 
استفادتهم  وضمان  مستدام  بشكل  وتدبيرها 
منها، والرفع من جاذبية املنطقة باالرتقاء بها إلى 
جهات  باقي  مع  ترابطها  وتعزيز  إفريقي،  قطب 

اململكة وعلى املستوى الدولي.
التنموي،  النموذج  برافعات  يتعلق  ما  وفي 
الحماية  إصالح  األولى،  املرتبة  في  يأتي 
نقدية  تحويالت  نظام  إقرار  عبر  االجتماعية 
من  هشاشة،  األكثر  الفئات  يستهدف  مشروطة 
الشباب  خاصة  املستفيدين،  قدرات  تعزيز  أجل 
الستباق  مناسبة  استراتيجية  ووضع  والنساء، 
مخيمات  من  املغاربة  السكان  عودة  وتدبير 
بوضعهم  التكفل  خاص  بشكل  تهم  تندوف، 

الصحي والنفسي باإلضافة إلى مساعدتهم على 
اإلدماج املهني، وتشجيع انخراط النساء في هذه 

الدينامية الجديدة.
الثقافة  إلى  الصدد  هذا  في  أشار  كما 
إدماجها  خالل  من  للتنمية  كرافعة  الحسانية 
والسمعية  التعليمية  التربوية  السياسات  في 
في  وتراثا،  لغة  الحسانية،  وإدماج  البصرية 
في  الجهوية  للسياسات  البيداغوجية  املضامني 
مجال التربية والتعليم، وتوفير فضاءات متعددة 
لفائدة  واإلبداع  الثقافية  واللقاءات  للتعبير 
الشباب والنساء، باإلضافة الى إحداث مجلس ما 
يتكفل  الحسانية،  بالثقافة  للنهوض  بني جهوي 
وتثمني  الحساني  التراث  على  املحافظة  بمهمة 
أماكن الذاكرة )املواقع األثرية والتراث املعماري 
تعبئة  خالل  من  الجهوية(  املتاحف  وإنشاء 
والفاعلني في  البصرية  السمعية  اإلعالم  وسائل 

قطاع السياحة باملنطقة.
النموذج،  لهذا  كذلك  املرافعات  بني  ومن 
وتدبير  البشرية  للتنمية  مندمجة  استراتيجية 
التربوية  املنظومة  تعزيز  عبر  الطبيعية  املوارد 
األساسية  املهارات  اكتساب  دعم  خالل  من 
واالستفادة من برامج النهوض بوضعية الطفولة 
خطة  ووضع  األولي،  التعليم  إلى  والولوج 
واألطفال  األمهات  صحة  لتحسني  استعجالية 
املوارد  تعزيز  وكذا  األلفية،  وأهداف  تتناسب 
واالرتقاء  الوالدة  مصالح  في  واملعدات  البشرية 
في  مرجعيا  قطبا  لتصبح  الجنوبية  باألقاليم 
صحية  تغطية  تضمن  الصحية،  الرعاية  مجال 
عالية  استشفائية  مؤسسات  إحداث  مع  أفضل، 
أنواع الخدمات الصحية،  التأهيل توفر مختلف 
املهني،  والتكوين  للتشغيل  القابلية  تعزيز  وكذا 
من خالل إحداث مراكز أكاديمية جهوية ووحدات 
األولي  املهني  التكوين  تعزيز  متخصصة ،  بحث 
املستمر، بلورة مخططات للتكوين ووضع منظومة 
مع   )  Alternance( املهني  بالتناوب  للتكوين 
وتعزيز  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  إشراك 
وتكافؤ الفرص في حكامة قائمة على  الجهوية 
املتقدمة عبر االنتقال من تدبير مركزي إلى تدبير 
كما  املتقدمة،  الجهوية  ملبادئ  طبقا  المركزي، 
املجالس  وانتخاب   ،2011 سنة  دستور  كرسها 
من  جهة  بكل  املباشر  العام  باالقتراع  الجهوية 
املجالس  هذه  تتكفل  كما  الجنوبية،  الجهات 
وتصاميم  الجهوية،  التنموية  الخطط  بوضع 
إعداد التراب، مصحوبة بعقود مبرمة بني الدولة 
وتضطلع  والوسائل.  األهداف  تحدد  والجهات 
هذه املجالس الجهوية أيضا بالنهوض باقتصاد 
التدبير  وتعزيز  جاذبيته،  من  والرفع  الجهة 
الدولة  بني  عقود  إبرام  خالل  من  التعاقدي 
ووسائل  أهداف  بموجبها  تحدد  والجهات، 
الجهوية،  التنمية  برامج  وتنفيذ  بلورة  مسلسل 
ببرمجة  املحليني  واملنتخبني  الدولة  والتزام 
من  مهيكلة،  ملشاريع  السنوات  متعدد  وتمويل 
قبيل إحداث البنيات التحتية، ودعم مصادر نمو 
وتتبع  لتقييم  شفافة  آليات  وإرساء  مستقبلية 
تنفيذ املشاريع وحث الدولة على االضطالع بدور 
أقوى في تعضيد وتعبئة جهود مختلف الفاعلني 

من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
بعض  هناك  إن  قائال  مداخلته  الشامي  وختم 

فاعلة  الجنوبية  الجهات  جعلت  التوصيات 
أن  في  ساهم  مما  املستدامة  للتنمية  ومحققة 
تصبح قطًبا اقتصادًيا في مجال الفالحة والصيد 
البحري والطاقات املتجددة والسياحة والتجارة.
رئيسة  بوعياش،  آمنة  قدمت  جهتها  ومن 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، مداخلة أبرزت 
سياسي  ماهو  بني  دائما  خلطا  هناك  أن  فيها 
وحقوقي، في ما يتعلق بهذا النزاع اإلقليمي، كما 
املجلس  واختصاصات  صالحيات  استعرضت 
الوطني لحقوق اإلنسان كمؤسسة مستقلة وفق 
مبادئ منتدى باريس، يصدر تقارير حول وضعية 
باململكة واملكتسبات والتحديات  اإلنسان  حقوق 
أن  الوقت  نفس  في  السلطات، مسجلة  ومساءلة 
إلى  األسفل  من  مقاربة  صاعدة  يتبنى  املجلس 

األعلى مع إشراك الفاعلني.
تقارير  على  األمثلة  بعض  بوعياش  وساقت 
وتقرير  الصحة  إلى  الولوج  كتقرير  املجلس، 
الشباب  به  قام  الذي  والعمل  املناخية  التغيرات 
تقرير  نونبر   في  ثم  اإلنسان،  حقوق  ملراقبة 
ثم بعض  إلى حقوقهم،  الولوج  في  األطفال  حق 
الحاالت الفردية الحقوقية للتعاون مع السلطات 

العمومية.
كما أشارت بوعياش إلى الدعم التقني واملالي 
الجنوبية، مؤكدة  األقاليم  في  الجمعيات  لبعض 
تلقائيا  إما  الحاالت  ينظر في جميع  املجلس  أن 
أو انطالقا من شكايات كيف ما كانت وممن يدعي 
املعتمدة  الحمائية  املقاربة  ناهجا  االنتهاكات، 

على املرجعية القانونية.
لحقوق  الوطني  املجلس  رئيسة  وشددت 
ضمان  قررت  املغربية  اململكة  أن  على  اإلنسان 
االنسان  وحقوق  الديمقراطي  االنتقال  شروط 
الجنوبية  األقاليم  فيها  بما  اململكة  في كل ربوع 
املغربية، موضحة أن هيئة التحكيم رصدت مليار 
هيئة  خصصت  ما  في  الضحايا  لذوي  درهم 
درهم،  مليون  و300  مليار  واملصالحة  اإلنصاف 
اإلنسان  حقوق  ضحايا  وضعية  وصلت  حيث 
بالصحراء إلى 585 ملفا تمت دراسته وتعويضه 
لجنة  طرف  من  ملفا  و521  التحكيم،  هيئة  من 
لتخلص  واملصالحة،  اإلنصاف  لهيئة  املتابعة 
التحكيم  هيئة  بني  ما  العامة  التكلفة  أن  إلى 
مليار  من  أكثر  هي  واملصالحة  اإلنصاف  وهيئة 
الحقوق  وذوو  الضحايا  واملستفيدون  درهم، 
من  الضحايا  استفاد  وقد  امللف،  وضعوا  الذين 
أو  مأذونيات  أو  أوالسكن  االجتماعي  اإلدماج 
مبلغ جزافي، أو التعويض عن التقاعد التكميلي 

والتغطية الصحية.
التعذيب،  من  للوقاية  اآللية  بخصوص  أما 
بأربعني  قامت  األخيرة،  هذه  أن  بوعياش  أكدت 
زيارة ألماكن الحرمان من الحرية كاألمن والدرك 
السجنية،  واملؤسسات  واملستشفيات  امللكي 
لألقاليم  زيارة   13 ب  قامت  اآللية  أن  موضحة 
وكلميم،  والداخلة  العيون  من  بكل  الجنوبية 
حيث تتم الزيارة ويكون هناك تقرير يضم الواقع 
توصيات  صياغة  ثم  املطروحة  واإلشكاليات 
للمؤسسات املسؤولة من درك ملكي وأمن وطني 
ونيابة عامة واملندوبية السامية إلدارة السجون، 
ثم تتم زيارات للمرة الثانية للتدقيق في ما قدم 

من معطيات. 

لقي ترحيبا وإشادة 
من لدن المجتمع 

الدولي. إذ رحـب 
مجلس األمن 

»بـالجهود المغربيـة 
المتـسمة بالجديـة 

والمـصداقية 
والراميـة إلى 

المـضي قـدمًا 
بالعملية صـوب 
التـسوية«  )قرار 

مجلس األمن،
سنة 2013(

المملكة المغربية 
قررت ضمان 
شروط االنتقال 
الديمقراطي 
وحقوق االنسان في 
كل ربوع المملكة 
يما فيها األقاليم 
الجنوبية المغربية، 
موضحة أن هيئة 
التحكيم رصدت 
مليار درهم لذوي 
الضحايا فيما 
خصصت هيئة 
االنصاف والمصالحة 
مليار و300 مليون 
درهم

ت: المساوي
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يو�صف ايذي: الدبلوما�صية الربملانية لي�صت نزوة �صخ�صية للقيادة، 
اإنها مواقف وطموحات �صعب باأكمله متثله ال�صلطة الت�صريعية

خولة ل�صكر: الهدف الأ�صا�صي لالحتاد ال�صرتاكي يف ربط عالقته بالأحزاب 
ال�صرتاكية عرب العامل هو الرتافع عن الق�صية الوطنية وامل�صالح العليا للبالد

الفريق  قبل  من  املنظم  الدراسي  اليوم  في 
 « حول  أمس،  أول  النواب،  بمجلس  االشتراكي 
تطورات القضية الوطنية وجهود الديبلوماسية 
خولة  قدمت  واملتطلبات«،   املكتسبات  املوازية: 
لجنة  ومنسقة  السياسي  املكتب  عضو  لشكر، 
حول  مداخلة  للحزب،  الخارجية  العالقات 
للدبلوماسية  مداخل  أي  السياسية،  »األحزاب 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  تجربة  املوازية، 

الشعبية« .
لشكر  خولة  قدمت  مداخلتها،  مستهل  في 
مفهوم الدبلوماسية املوازية كمصطلح جديد في 
التداول، الذي ظهر مع األمريكي جوزيف مونتفيل 
سنة 1981، يوصف بجهود األفراد غير الرسمية 
في السياسة الدولية، تستند هذه الديبلوماسية 
وحدها  الوطنية  السلطات  مجهودات  فكرة  إلى 
لحل النزاعات العسكرية أو صراعات أخرى، إنها 
ديبلوماسية غير حكومية تمارس من عدة فاعلني 

كالجامعات والنقابات واألحزاب ....
مجال  في  االتحادية  التجربة  وبخصوص 
لجنة  منسقة  أوضحت  املوازية،  الديبلوماسية 
من  األساسي  الهدف  أن  الخارجية  العالقات 
عالقته  ربط  في  االشتراكي  االتحاد  انخراط 
باألحزاب االشتراكية عبر العالم هو الترافع عن 

القضية الوطنية والوحدة الترابية للبالد.
االشتراكي  االتحاد  أن  لشكر  خولة  وسجلت 
الوطنية،  التحرير  لحركة  امتدادا مباشرا  يعتبر 
ومن هنا انخرط االتحاد الوطني للقوات الشعبية 
منذ تأسيسه في خلق جسور التواصل والتعاون 
بدورها  ستعرف  والتي  التحرر،  حركات  مع 

تغييرات.
من  أن  إلى  السياسي  املكتب  عضو  وأشارت 
فيها  انخرط  التي  األولى،  العاملية  املبادرات  بني 
منصة التضامن بني شعوب  االتحاد االشتراكي: 
إفريقيا وآسيا ثم اإلعداد ملؤتمر القارات الثالث 
حيث كان يلعب الشهيد بنبركة دور الدينامو في 

ذلك، واالنضمام إلى األممية االشتراكية.
املوازية  الدبلوماسية  أن  لشكر  خولة  وأكدت 
مهمة جوهرية بالنسبة للحزب، يمارسها االتحاد 
والجهوية  الدولية  املنظمات  واجهة  خالل  من 
األممية  ثم  االشتراكية،  واألممية  واإلقليمية 
للشباب،  العاملي  واالتحاد  للنساء،  االشتراكية 
األحزاب  مع  ثنائية  عالقات  ربط  إلى  باإلضافة 

القريبة إيديولوجيا من الحزب.
الدولية  املنظمات  لشكر  خولة  واستعرضت 
التي يتواجد فيها االتحاد االشتراكي في مراتب 
يعتبر  التي  واملنظمات  هياكلها  في  متقدمة 
االشتراكية،  األممية  منها  لها،  مؤسسا  عضوا 
الدولي  االتحاد  للنساء،  االشتراكية  األممية 
األوروبي  االشتراكي  الحزب   ،  LUSY للشباب 
)عضو مالحظ(، املنتدى االشتراكي الديمقراطي 
بالعالم العربي)عضو مؤسس(، املنتدى الشبابي 
)عضو  العربي  بالعالم  الديمقراطي  االشتراكي 
مؤسس(،  )عضو  التينا،  مينا  منتدى  مؤسس(، 

الشباب األخضر العاملي.
العاملية  االشتراكية  األحزاب  عند  توقفت  كما 
عالقات  معها  االشتراكي  االتحاد  يربط  التي 
التجمع  السنغالي،  االشتراكي  الحزب  ثنائية، 
من أجل مالي، األحزاب االشتراكية الفلسطينية، 
األحزاب االشتراكية املغربية، الحزب االشتراكي 
الفرنسي،  االشتراكي  الحزب  اإلسباني،  العمالي 
الحزب االشتراكي البلجيكي، وأحزاب اشتراكية 

من أمريكا الالتينية.
وفي األخير خلصت منسقة العالقات الخارجية 
للحزب إلى أن من خالل هذه العالقات الخارجية 
نسعى في االتحاد االشتراكي للبحث عن املواضيع 
والحاالت ذات االهتمام املشترك والتركيز عليها 
عبر  الترافع  ثم  والتداول،  التالقي  فرص  لخلق 
القضايا العادلة مع األحزاب الصديقة، فضال عن 

إيالء اهتمام خاص للواجهة اإلفريقية.
الفريق  رئيس  ايدي،  يوسف  قدم  جانبه  ومن 
املكتب  عضو  النواب،  بمجلس  االشتراكي 
السياسي، مداخلة في نفس اليوم الدراسي حول 
املؤسساتي  الرهان  البرملانية،  »الدبلوماسية 

واملوازي«.
وأكد ايدي أن الديبلوماسية املغربية قد جسدت 
الساحة  على  متميزا  نموذجا  العصور  مر  على 
الدولية، نظرا لتشبثها بقواعد الشرعية الدولية 
والتعايش بني  التسامح  إلى  املستمرة  ودعوتها 
للتطرف  الفعلي  ونبذها  الدولي  املجتمع  أطراف 
عن  بعيدا  الدولية،  األزمات  معالجة  في  والعنف 
كل توظيف انتهازي لتحركاتها، وهو ما أكسبها 
فعليا قبوال من طرف الجميع، وتدخلها للتوسط 

لحل العديد من األزمات الدولية. 
كانت  املغربية  الدبلوماسية  أن  إلى  وأشار 
والجهود  املبادرات  مختلف  باستمرار   تدعم 
التضامن  مبادئ  تكريس  إلى  الرامية  الدولية 
كما  الدولي،  املجتمع  أطراف  بني  والتعايش 
في  استماتتها  املغربية  للديبلوماسية  يسجل 
سبيل تحويل أنظار املجتمع الدولي إلى االهتمام 
بالقضايا التنموية واالجتماعية بالقارة اإلفريقية 
الدفاع عن قضايا  في  فاعل ومؤثر  لدور  ولعبها 
األمة العربية واإلسالمية، كما ساهمت في تدبير 
الجهود  مختلف  ودعم  الدولية  املواضيع  بعض 
نشر  على  وتساعد  التنمية  تحقيق  تروم  التي 

السلم واألمن في العالم. 

الدور  على  االشتراكي  الفريق  رئيس  وشدد 
في  املوازية  الديبلوماسية  تلعبه  أصبحت  الذي 
داعيا  للدول،  الخارجية  السياسة  على  التأثير 
ذلك صانعو  أهمية  يدرك  أن  لتدعيمها وضرورة 

القرار . 
 وباملوازاة مع ذلك أكد عضو املكتب السياسي 
أن الحاجة إلى الدبلوماسية املوازية التي تقودها 
أحزاب ومؤسسات تشريعية واقتصادية وثقافية 
ومنظمات غير حكومية، ستبقى ملحة وضرورية، 
صالحيات  تملك  ال  الحكومة  أن  اعتبار  على 
ديبلوماسية  مبادرات  إلنتاج  وحقيقية  واسعة 

تنسجم مع برنامجها العام . 
أن  السياسي،  املكتب  عضو  أبرز  هذا،  إلى 
الخارج عبر  أن تتحرك نحو  الدولة  من مصلحة 
ذلك  ففي  رسمية،  وغير  رسمية  متعددة  قنوات 
وتوسيع  الخارج  في  املغربي  للحضور  تدعيم 
لقنوات تفاعله، في زمن غدت فيه ظاهرة االعتماد 
الواقع الدولي، حيث أن قوة  املتبادل من صميم 
ديبلوماسية الدولة وتميزها راجع باألساس إلى 
ذلك الزخم من الفاعلني الذين يشاركون في دعم 
الوطنية  القضايا  لخدمة  الديبلوماسي  الفعل 
فالصراع  للدولة،  التنافسية  القدرات  وإبراز 
جديدة  أساليب  وانتهاج  الدول  بني  والتنافس 
كافة  استثمار  يفرض  أصبح  إشعاعها  لخدمة 
داخل  الفاعلة  القوى  مختلف  وتظافر  املؤهالت 
املجتمع للمساهمة في إنجاح األداء الديبلوماسي. 
تقدم  قياس  أن  املناسبة،  بنفس  وسجل، 
الشعوب يمكن النظر إليه من خالل تجربتها في 
على  قادرة  ديمقراطية،  تمثيلية  مؤسسات  فرز 
انتظاراتها  مستوى  على  سواء  تطلعاتها  عكس 
الخارجية،  بعالقاتها  الرقي  أو  التنموية 
الشأن  بني  التداخل  أصبح  وقت  في  خصوصا 
حيث  مفروضا،  أمرا  الدولي  والشأن  املحلي 

الداخلية على مستوى إشعاع  تؤثر اإلصالحات 
الدولة في محيطها، بقدر ما تؤثر فاعلية التحرك 
التنمية  في  مباشر  بشكل  الدولي  املستوى  على 

واالستقرار الداخلي.
مفهوم  أن  االشتراكي  الفريق  رئيس  وأكد 
التعبيرات  أحد  أصبح  البرملانية  الدبلوماسية 
وجود  تأكيد  خاللها  من  يتم  التي  الواضحة 
مجال  في  التشريعية  للمؤسسات  موقع 
يتحدث عن  اليوم  فالجميع  الخارجية،  السياسة 
يعطي  جديد  كأسلوب  البرملانية  الدبلوماسية 
من  فريدة  ومصداقية  ثقال  الدبلوماسي  للسلوك 
نوعها، ألنه يقنع املخاطب بأن املوقف التفاوضي 
للدولة ليس وليد نزوة شخصية للقيادة، أو معبرا 
عن طموحات شخصية، بل يعطيه االقتناع الكامل 
بأنه معبر عن طموح شعب بأكمله تمثله السلطة 
التشريعية في أعلى املؤسسات، وهي املؤسسات 
البرملانية، إذن فالدبلوماسية اليوم لم تعد حكرا 
مجاال  أصبحت  وإنما  التنفيذي،  الجهاز  على 
الحزبية  والفعاليات  التشريعي  للجهاز  مشاعا 
األخرى ولفعاليات املجتمع املدني، وكلما تمكنت 
آلية اتخاذ  الفئات من املشاركة بدورها في  هذه 
ملواقف  وأعطت  إال  الدولي  الصعيد  على  القرار 
الدولة في هذا املجال مزيدا من القوة ومزيدا من 

املصداقية، ومزيدا من القدرة على التأثير. 
وفي ذات السياق، أوضح ايدي أن الدبلوماسية 
عناصر  من  رئيسيا  عنصرا  أضحت  البرملانية 
تمظهراتها  بجميع  فهي  املوازية،  الدبلوماسية 
السلم  قضايا  عن  للدفاع  تكريسها  يتم  ما  غالبا 
العاملي، الديمقراطية، حقوق اإلنسان ... وأهمية 
إقامة التوازن في العالقات الدولية، وهي قضايا 
ال يخلو أي اجتماع بني البرملانيني من دولتني أو 

أكثر دون التأكيد عليها. 
والبرملان املغربي سواء في عهد الغرفة الوحيدة 

أو حاليا في إطار نظام الثنائية البرملانية، عمل 
للمبادرات  املطلق  والدعم  التأييد  ترجمة  على 
خصوصا  الجوهرية،  بالقضايا  املتعلقة  امللكية 
املتعلقة بقضية الوحدة الترابية، التي كرس لها 

البرملان املغربي جلسات عامة واستثنائية. 
هاته  دور  لتحريك  محاور  عدة  ايدي  واقترح 

املؤسسة: 
رهن  توضع  إعالمية  بلجنة  تدعيمها  أوال   -  
تطور  ملتابعة  الالزمة  الوسائل  كافة  إشارتها 

األحداث في هذا املجال. 
- إخراج القناة البرملانية إلى حيز الوجود. 

الفاعلني  على  البرملانية  املؤسسة  انفتاح   -
ومقترحاتهم  ألفكارهم  واإلصغاء  االقتصاديني 
وأخذها بعني االعتبار في تحركاتهم الخارجية. 

وجمعيات  البرملان  بني  التعاون  ضرورة   -
ندوات  تنظيم  حول  والجامعات  املدني  املجتمع 
وأيام دراسية لتبادل اآلراء حول القضايا الكبرى 

التي تهم مجال الدبلوماسية البرملانية. 
- عقلنة وترشيد البعثات البرملانية للخارج . 

- كما أن البرملاني املغربي هو باألساس ينتمي 
إيالء  الضروري  من  أنه  نعتقد  لذا  معني  لحزب 
االهتمام  من  الكافي  القدر  السياسية  األحزاب 
برامجها،  في  الخارجية  السياسة  بقضايا 
لتشمل  تضخمت  القضايا  هذه  وأن  خصوصا 
جل الهموم التي كانت إلى عهد قريب من صميم 
الجدي  التفعيل  يطرح  مما  املحلية،  القضايا 
السياسية  األحزاب  داخل  الخارجية  لجان  ملهام 
من  أفكار  وصناعة  جديدة  مقاربات  إعمال  في 
السياسة  البرملانيني بقضايا  تقوية وعي  شأنها 

الخارجية لتحسني أدائهم.

ولنا عودة  للمداخالت األخرى
في مراسالت آخرى

الدبلوماسية المغربية  
كانت تدعم باستمرار  

مختلف المبادرات 
والجهود الدولية 

الرامية إلى تكريس 
مبادئ التضامن 

والتعايش بين أطراف 
المجتمع الدولي كما 
يسجل للديبلوماسية 

المغربية استماتتها 
في سبيل تحويل أنظار 

المجتمع الدولي إلى 
اإلهتمام بالقضايا 

التنموية واالجتماعية 
بالقارة اإلفريقية

تتواصل منافسات البطولة الوطنية االحترافية، يومي السبت واألحد، بإجراء 
مباراة مولودية وجدة  الجمعة  أمس  قدمت عنها  التي   ،14 الدورة  مباريات  باقي 

واتحاد تواركة.
 وسيكون كالسيكو الرجاء الرياضي والجيش الملكي، المقرر يومه السبت بداية 
من الرابعة عصرا بمركب محمد الخامس، من أبرز مواجهات هذه الجولة، بالنظر إلى 
الحساسية الكبيرة التي تطبع في العادة مباريات الفريقين، والسيما على مستوى 

الندية والتنافس الكروي.
وسيخوض الفريق العسكري في هذه المباراة من دون مساندة جماهيرية، بعدما 
قررت السلطات المحلية منع تنقل  مشجعيه إلى الدار البيضاء، تفاديا ألي احتكاكات 
أو صدامات بين الجماهير الخضراء، سيما وأن تاريخ مواجهات الوداد والرجاء مع 

الجيش الملكي كثيرا من حملت مواجهات عنيفة بين المحبين.
ورغم هذا القرار االحترازي فإن السلطات األمنية بالعاصمة االقتصادية جندت 
كل إمكانياتها البشرية واللوجستيكية لضمان سير عادي لهذه المباراة، حيث من 

المتوقع أن تخصص لتأمينها أزيد من 4000 رجل أمن من مختلف التشكيالت.

وسيحاول الجيش الملكي، متصدر الترتيب برصيد 28 نقطة، تفادي أي تعثر، 
والسعي إلى تعميق الفارق عن مطارده المباشر، لكن المهمة ستكون صعبة أمام 
فريق أخضر استعاد هيبته وأداءه الرفيع، وحقق ثالث انتصارات متتالية، وضعته 

في الصفوف األمامية، بعدما استهل الموسم على إيقاع سيء للغاية.
ويواجه الفتح الرباطي، الثاني برصيد 26 نقطة، أنظاره إلى هذه المباراة، حيث 
ينتظر هدية من النسور الخضر قصد انتزاع كرسي الريادة من جاره وغريمة، لكن 
هذا يتوقف على مدى قدرته على العودة على سكة االنتصارات، بعد تعادله الصعب 

والمتعب أمام شباب المحمدية.
وسيستقبل الفتح بميدانه المغرب التطواني، الذي يتواجد في وضع غير مستقيم، 
في ظل اعتماده على الالعبين الشباب، بفعل عدم قدرته على تأهيل العبيه الجدد، 

بسبب قرار المنع المفروض عليه من طرف الجامعة بفعل كثرة نزاعاته.
المباراة ستكون سجاال تكتيكيا بين مدرب الفتح جمال السالمي وزميله التطواني 

رضا حكم، رغم فارق اإلمكانيات البشرية الموضوعة رهن إشارتهما.
ويحل الوداد الرياضي، صاحب الرتبة الثالثة، ضيفا على الشباب السالمي، الذي 

يقدم أداء كوريا جميال تحت قيادة اإلطار الوطني الشاب زكريا عبوب.
اللقاء سيكون مناسبة أمام المدرب التونسي، مهدي النفطي، الذي يسعى إلعادة 
التوازن إلى مجموعته قبل دخول غمار التنافس في كاس العالم لألندية، حيث تنتظره 

مواجهة قوية أمام الهالل السعودي.
رحلة البحث عن  )األخير بنقطتين(  وفي أسفل الترتيب، يواصل اتحاد طنجة 

االنتصار األول هذا الموسم، حين يستقبل شباب المحمدية.
ويأمل أنصار  فارس البوغاز  أن يساعد التغيير على مستوى اإلدارة التقنية، عقب 
التعاقد مع المدرب هالل الطاير، بدال من حكيم الداودي، في خلق النقلة النوعية لدى 
الفريق، وتمكنه من الظفر بأول ثالث نقط هذا الموسم، لكن الرهان سيكون صعبا 

أمام فريق الشباب، الذي ال تستقر نتائجه هذا الموسم على حال.
وإلى مدينة بركان، يشد الدفاع الجديدي الرحال لمواجهة النهضة في لقاء حافل 
باإلثارة والندية، فيما ينتظر المغرب الفاسي حضور حسنية أكادير، الساعي إلى 

التخلص من حالة االستعصاء التي ترافقه منذ دورات.

البرنامج 
السبت

الرجاء الرياضي – الجيش الملكي )س16.00( 
نهضة بركان – الدفاع الجديدي )س18.15( 

المغرب الفاسي – حسنية أكادير )س20.30(
األحد 

الفتح الرياضي – المغرب التطواني )س16.00( 
اتحاد طنجة – شباب المحمدية )س18.15( 

أولمبيك خريبكة – أولمبيك آسفي )س20.30( 
الشباب السالمي – الوداد الرياضي )س20.30( 

ماراطون مراكش مُؤهِّل 
لبطولة العالم وأولمبياد 2024

كشف محمد الكنيدري، مدير ماراطون مراكش الدولي، 
في ندوة صحفية عقدها ، مساء الخميس بمدينة الدار 
البيضاء، أن الدورة 33 من المارطون التي ستنظم في 
29 يناير الجاري، ستشهد مشاركة حوالي 13 ألف عداء 
يمثلون 70 بلدا، من القارات الخمس، ضمنهم أزيد من 

8 آالف عداء من المغرب.
وقال الكنيدري في تصريح لوكالة المغرب العربي 
لألنباء، إن ماراطون مراكش، الذي ينظم تحت الرعاية 
السامية لجاللة الملك محمد السادس، نجح في ترسيخ 
مكانته كواحد من أهم األحداث الرياضية، ليس فقط على 
صعيد المملكة المغربية، ولكن أيضا على الصعيدين 

القاري والدولي.
وأبرز أن ماراطون مراكش الدولي تظاهرة رياضية 
مؤهلة إلى بطولة العالم أللعاب القوى المقرر إقامتها 
شهر غشت المقبل ببودابست )المجر(، وإلى األلعاب 
األولمبية باريس 2024. وأشار الكنيدري إلى أن هذه 
على  العدائين  أب��رز  تستقطب  الرياضية  التظاهرة 
الصعيدين العالمي والقاري. مضيفا أن اللجنة المنظمة 
تتطلع إلى تحسين األرقام القياسية لمسابقتي ماراطون 

مراكش للسيدات، ومسابقة نصف الماراطون ذكور.
شعار  تحت  ستنظم  التي  ال��دورة،  هذه  وستعرف 
»حماية الموارد المائية ومشاكل الجفاف وندرة المياه«، 
التي  الهائلة  السياحية  المؤهالت  إبراز  إلى  وتهدف 
تزخر بها المدينة الحمراء، تنظيم سباق خاص باألطفال 
)12سنة(، في بادرة يراد منها تشجيع هذه الفئة على 

ممارسة الرياضة. 

مونديال 2023 لكرة اليد 

المنتخب المغربي يتعثر أمام 
تونس في أول مبارياته بكأس 

الرئيس
تعثر المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره التونسي 
بحصة 25 مقابل 30 هدفا، في اللقاء الذي جرى بينهما 
أول أمس الخميس، بقاعة أورلين أرينا بمدينة بوك 
كأس  منافسات  من  األول  اليوم  برسم  بولونيا،  في 

الرئيس لكرة اليد. 
يذكر أن كأس الرئيس تجمع المنتخبات المقصاة 
في الدور األول لنهائيات كأس العالم لكرة اليد، التي 

تحتضنها حاليا السويد وبولونيا.  
الثانية  مباراته  في  المغربي  المنتخب  وسيواجه 
منتخب الجزائر، يومه السبت بداية من الثالثة والنصف 
مساء، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم 

أيضا منتخب مقدونيا الشمالية.
 

اإلدارة التقنية الوطنية تزور 
األندية والعصب الجهوية

عمل  زي��ارات  الوطنية  التقنية  اإلدارة  برمجت 
القسم  وأندية  الجهوية  العصب  لجميع  ميدانية، 
الوطني االحترافي، بداية من يوم الثالثاء 24 يناير 

.2023
وحسب بالغ غممته  الجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم على موقعها الرسمي، فإن هذه الزيارات الميدانية 
اإلدارة  طرف  من  المسطر  البرنامج  إطار  في  تأتي 
االحترافي  الوطني  الدوري  أندية  لمواكبة  التقنية، 
والعصب الجهوية في عملها التقني، بهدف النهوض 
بكرة القدم الوطنية وتطويرها، باإلضافة إلى التركيز 
على الخطوط العريضة للعمل التقني الذي تقوم به 

اإلدارة الوطنية.
وأشار بالغ  الجامعة إلى أن هذه الزيارات الميدانية، 
ستنطلق من عصبة الدار البيضاء، بزيارة فرق الوداد 
والرجاء الرياضيين، والراسينغ الرياضي، ثم شباب 
المحمدية، للوقوف عن قرب، على طريقة عملهم التقني 
والبيداغوجي، وتقريبهم من فلسلة عمل اإلدارة التقنية 

الوطنية.
يذكر أن اإلدارة التقنية الوطنية تعمل تحت إشراف 
البلجيكي كريس فان بويفيلدى، وتضم في عضويتها 
الحسين عموتة، موسى  النيبت،  الدين  نور  كل من 
الحبشي، عصام الشراي، محمد وهبي، خالد كرامة، 
يوسف حجي، جمال فتحي، محمد سالم نظيف، زكرياء 
والفرنسي  بنيس،  الدين  عز  ظريف،  أوطالب، سعد 

جيورجي ديلوميل.

إبراهيم العماري

من لقاء سابق بني الرجاء والجيش املليك

الدورة 14 من الدوري االحترافي

ذكرت تقارير إعالمية فرنسية أن إدارة 
الوداد الرياضي تنتظر مضاعفة المبلغ 
الذي عرضه نادي مونبوليي الفرنسي 
األيسر  الظهير  مع  التعاقد  أجل  من 
للمنتخب الوطني المغربي يحي عطية 

اهلل، والمحدد في 500 ألف أورو.
وتشير التقاير إلى أن الفريق األحمر 

قد يصرف النظر عن عرض مونبوليي إذا 
قل عن مليار سنتيم، بالنظر إلى المكانة 
التي يحتلها الالعب السابق ألولمبيك 

آسفي ضمن المجموعة الحمراء.
ولفت يحي عطية اهلل األنظار رفقة 
كاس  نهائيات  في  الوطني  المنتخب 
المسؤولية  وتحمل   ،2022 العالم 

بشجاعة كبيرة كلما لجأ إليه الناخب 
الركراكي، بديال لنصير  الوطني وليد 

المزراوي، الذي عانى من اإلصابة. 
التمريرة  صاحب  اهلل  عطية  وكان 
يوسف  استغلها  ال��ت��ي  ال��س��اح��رة، 
النصيري لهز شباب المنتخب البرتغالي 
وبالتالي العبور بالنخبة الوطنية إلى 

نصف نهائي المونديال.
وكانت المفاوضات بين الفريقين قد 
انطلقت قبل فترة، حيث يضع الفريق 
ضمن  المغربي  ال��الع��ب  الفرنسي 
أولوياته من أجل تغطية النقص الذي 
يعاني منه على مستوى مركز الظهير 

األيسر.

الوداد يشترط مليار سنتيم للتخلي عن عطية اهلل

 عطية الله مرشح ملغادرة الوداد

الدورة  13 من البطولة الوطنية

االتحاد االشتراكي
الوداد  مع ضيفه  آسفي  أولمبيك  تعادل 
التي  المباراة  في  أهداف  بدون  الرياضي 
جمعتهما، أول أمس الخميس، على أرضية 
ملعب المسيرة بآسفي، برسم الدورة 13 من 

البطولة الوطنية االحترافية.
وكان الفريق المسفيوي الطرف األفضل 
في هذه المباراة، بشاهدة المدرب الودادي 
مهدي النفطي، الذي أكد أن العبيه لم يكونوا 
التعادل. بنقطة  سعاته  مبديا  الموعد،   في 
التعادل،  أولمبيك آسفي ،عقب هذا  واحتل 
20 نقطة، فيما ظل  السابع برصيد  المركز 
 الوداد في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.
ت��ع��ادل  ال��ب��ش��ي��ر،  ملعب  أرض��ي��ة  وع��ل��ى 
ش��ب��اب ال��م��ح��م��دي��ة م���ع ض��ي��ف��ه ال��ف��ت��ح 
ال��م��ب��اراة  ف��ي  لمثله،  ب��ه��دف  ال��ري��اض��ي 
 ال���ت���ي ج��م��ع��ت��ه��م��ا، م���س���اء ال��خ��م��ي��س.
وانتهى الشوط األول بدون أهداف، قبل أن 
في  التقدم  هدف  المضيف  الفريق  يسجل 
الدقيقة 50 عن طريق أسامة المليوي، قبل 

أن يعدل الفريق الرباطي النتيجة بواسطة 
من  مستفيدا   ،)10+90 )د  قرقور  حمزة 
النقص العدد في صفوف الفريق الفضالي، 

على إشر طرد مروان زيال )د 89(. 
الحكم  على  الشباب  جماهير  واحتجت 
بفعل تجاوز الوقت المحتسب بدل الضائع، 

المحدد في ثماني دقائق.
وعقب هذا التعادل، ظل شباب المحمدية 
في المركز 11 برصيد 15 نقطة، فيما تراجع 
الفتح الرياضي إلى المركز الثاني برصيد 
26 نقطة، متخلفا بفارق نقطتين عن شريكه 
الملكي. الجيش  ال��ص��دارة  ف��ي   السابق 
أولمبيك  أمام  التطواني  المغرب  واكتفى 
لمثلهما،  بهدفين  التعادل  بنتيجة  خريبكة 
في المباراة التي جمعتهما، يوم الخميس، 
بالدار  الزاولي  العربي  ملعب  أرضية  على 

البيضاء.
واض���ط���ر ال��ف��ري��ق ال��ت��ط��وان��ي إل��ى 
بفعل  البيضاء،  ب��ال��دار  ضيفه  استقبال 
ل��ه��ا ملعب  ال��ت��ي ي��خ��ض��ع  اإلص���الح���ات 
تداريب  الستقبال  تحضيرا  الرمل،  سانية 
الموندياليتو. ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة   ال��ف��ري��ق 

محمد  التطواني  المغرب  ه��دف��ي  ووق���ع 
 ،)76 )د  وحذيفة المحساني   )11 )د  كمال 
النتيجة  في  خريبكة  أولمبيك  يعود  فيما 
اإلله  عبد  طريق  عن  األخيرة  األنفاس  في 
في  ج����زاء  ض��رب��ة  س��ج��ل  ال����دي  عميمي 
.)1+90 )د  الهاشمي  وزهير   ،86  الدقيقة 
المغرب  فريق  الع��ب  ط��رد  اللقاء  وع��رف 
.)90 )د  ب��وع��ادل��ي  أي����وب   ال��ت��ط��وان��ي 
واح��ت��ل ال��م��غ��رب ال��ت��ط��وان��ي ،ع��ق��ب هذا 
نقطة،   13 برصيد   13 المركز  التعادل، 
ف���ي ح��ي��ن ظ���ل أول��م��ب��ي��ك خ��ري��ب��ك��ة في 
نقاط.  6 برصيد  األخ��ي��ر  قبل  م��ا   المركز 

النتائج الكاملة
 الرجاء الرياضي – مولودية وجدة 2 – 1 
 1  –  0 ب��رك��ان  نهضة   – ت��وارك��ة   ات��ح��اد 
الجيش الملكي – المغرب الفاسي 2 – 1  

 حسنية أكادير – الشباب السالمي 1 – 1 
 1  –  2 طنجة  اتحاد   – الجديدي   ال��دف��اع 

أولمبيك آسفي – الوداد الرياضي 0 – 0 
 المغرب التطواني – أولمبيك خريبكة 2 – 2 

شباب المحمدية يسدي خدمة للعسكريين والوداد يعود بنقطة من آسفي

الوداد يعود بأخف األرضار من آسفي

الـريـــاضي
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الجي�ش الملكي 
محروم من جماهيره 

اأمام الرجاء
 واتحاد طنجة يطارد 

الفوز الأول
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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بالدار  بمصحة  الخميس  ي��وم  أج��ري��ت، 
البيضاء، عمليات جراحية غير مسبوقة لألوعية 
الدموية في المغرب، باستخدام نظارات ذكية 

بتقنية الواقع المعزز.
وتتيح هذه التقنية دمج العناصر االفتراضية 
بشكل ثالثي األبعاد )في الوقت الفعلي( ضمن 
بيئة حقيقية للجمع بين الواقعي واالفتراضي 
وإعطاء المزيد من اإلمكانيات للجراحين. وهكذا، 
ومشاهدة  تحميل  على  قادرا  الجراح  سيكون 
صور األشعة داخل هذه النظارات والتي هي 
نظارات واقع مختلط ليصبح مستقال تماما عن 

الشاشة الثابتة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أمين جيراري، 
جراح القلب واألوعية الدموية، في تصريح لقناة 
M24، التابعة لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
على  الضوء  لتسليط  مهمة  فرصة  »لدينا  أنه 
التقنيات الجديدة المتمثلة في الواقع المعزز 
الخصوص  وجه  وعلى  الجراحة  في  المطبق 

جراحة األوعية الدموية«.
التي  الذكية،  النظارات  ه��ذه  أن  وأض��اف 
اخترعها البروفيسور كلود مياله، المدير السابق 
لمركز القلب والصدر في موناكو، »تسمح بزيادة 
حقيقية في قدراتنا كجراحين للتمكن من العمل 
في أوضاع مريحة للغاية«، مشيرا إلى أن الجراح 
قادرا على رؤية، ودمج وتحسين في  سيكون 
الفضاء الصور اإلشعاعية التي يحتاجها بفضل 
مدير  جيراري  الدكتور  وأبرز  النظارات.  هذه 
المركز، الذي تم فيه استخدام هذه التقنية أن 
»المغرب فتح الباب أمام هذا االختراع الجراحي 
المتميز ألن لديه مهندسين أكفاء للغاية عملوا 
مباشرة مع الدكتور كلود مياله«، مشيرا إلى أن 
المخترع اختار هذا المركز المرجعي ليواصل 

العمل على تطوير هذه النظارات.
وأوضح أنه »اليوم هو يوم خاص ألننا بصدد 
إجراء عمليات جراحية للعديد من المرضى في 
بفضل هذه  اإلنسان  أجزاء مختلفة من جسم 
حيث  من  قدراتنا  من  ستزيد  التي  النظارات 
الجراحة«، مشيرا إلى أن العديد من التدخالت 

وفي  المغرب  في  مرة  »ألول  إجراؤها  سيتم 
القارة« بفضل هذه النظارات.

مياله،  كلود  البروفيسور  أكد  جانبه،  من 
األوعية  رواد جراحة  النظارات وأحد  مخترع 
الدموية، أن جراحة األوعية الدموية تجعل من 
الممكن إجراء عملية عبر المرور داخل األوعية، 
مشيرا إلى أنه للمرور داخل األوعية، يحتاج 
األشعة  بفضل فحوصات  توجيه  إلى  الجراح 

واألشعة السينية.
ذا  العملية أصبح  أثناء  التصوير  أن  وأكد 
التحكم  استبدال  في  »وبدأ  متزايدة،  أهمية 
من  يتم  التدخل  إن  حيث  المباشر  البصري 

خالل الفحوصات اإلشعاعية«.
وتابع أنه يتم توفير الصور الشعاعية في 
الصور  تكون  أن  يجب  حين  في  ثابتة،  غرف 
متوفرة لرؤية مباشرة، مشيرا إلى أنه في جراحة 
األوعية الدموية، يكون الطبيب مضطرا للتحرك 
الوصول  إمكانيات  الستخدام  المرضى  حول 
الكتف، مما  أو  الفخذ  المختلفة على مستوى 
يجعل من الصعب الحصول على رؤية مباشرة 
لصور األشعة. وقال البروفيسور مياله »كانت 
الفكرة تتمثل في استقبال صور األشعة داخل 
واقع  نظارات  عن  عبارة  وهي  النظارات  هذه 
الشاشة  عن  تماما  مستقلة  لتصبح  مختلط 

الثابتة«، مشيرا إلى أنه من هذه اللحظة »يمكننا 
من خالل األوامر الصوتية أو التحكم باستخدام 
أو  وتكبيرها  الصور  بهذه  التالعب  األصابع 
جعلها تختفي، وبالتالي اختيار الصور التي 
سنحتاجها في الوقت المحدد لنتمكن من تنفيذ 
مثل هذا الوقت التشغيلي بدقة ورؤية مباشرة ».
وأضاف أن »هذه التقنية تتيح ربح الوقت 
وإجراء الجراحة في وضع أكثر راحة«، مضيفا 
مع  جدا  مناسبة  التكنولوجية  األداة  هذه  أن 
تطور جراحة األوعية الدموية والقلب المرتبطة 
بأمراض القلب التداخلية، مما يمكن استخدام 
كل االحتماالت والمهارات لتطوير بشكل فعلي 

جراحة األوعية الدموية.
إجراء  »سيتم  مياله،  البروفيسور  وحسب 
جراحة األوعية الدموية فقط عن طريق األوعية 
الداخلية، بينما سيتم إجراء جزء من جراحة 
القلب أيضا من داخل األوعية الدموية، ومن هنا 

تأتي أهمية نظارات الواقع المختلط.«
هذه  أن  االخ��ت��راع  ه��ذا  وأوض���ح صاحب 
النظارات تجعل من الممكن القيام بالتدخالت 
التصوير  أخرى  وبعبارة  ثابتة،  بدون شاشة 
المجسم التدخلي أو إمكانية إجراء العمليات 

مع الصور المجسمة كصورة مرجعية.

مصطفى اإلدريسي
ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية 
للتعليم اتفاق 14 يناير 2023 الذي يعتبر 
الذي   ،2022 يناير   18 التفاق  امتدادا 
السابقة  المكتسبات  جميع  على  حافظ 
من  مجموعة  لطي  واع��دة  آفاقا  وفتح 
الملفات الفئوية العالقة وبشكل خاص، 
فتح الدرجة الممتازة )خارج السلم( ألول 
أساتذة  أمام  المنظومة  تاريخ  في  مرة 
اإلعدادي  والثانوي  االبتدائي  التعليم 
وملحقي اإلدارة واالقتصاد والملحقين 

التربويين.
بها  الجاري  الشروط  اعتماد  تم  كما 
االختيار  طريق  عن  الترقية  في  العمل 
استيفاء  بعد   36% ح��دود  في  سنويا 
 ( األولى  الدرجة  في  5 سنوات  أقدمية 
السلم 11( مع التوفر على الرتبة 7 على 
األقل. والترقية عن طريق التسقيف بعد 

التقييد للمرة الرابعة في الجدول السنوي 
للترقي.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية 
توصلت  بيان  في   ، د ش(  )ف  للتعليم 
ض��رورة  على  منه،  بنسخة  الجريدة 
 18 اتفاق  مضمون  بتنفيذ  التعجيل 
 2023 يناير   14 واتفاق   2022 يناير 
حتى ال يبقى حبرا على ورق من خالل 
التنظيمية  والقرارات  المراسيم  إصدار 
ال��وزارة  بين  مشتركة  لجنة  إط��ار  في 
والنقابات إلعادة الثقة إلى صفوف نساء 
ورجال التعليم الذين عانوا من المماطلة 
من  ألزيد  الفارغة  والوعود  والتسويف 

عشر سنوات عجاف.
واعتبر المكتب الوطني هذه الخطوة 
مجرد بداية لمسار اليزال طويال ومضنيا 
وإع��ادة  التربوية  المنظومة  إلص��الح 
العمومية  للمدرسة  والجودة  الجاذبية 
التي لن تتم في شقها المتعلق بالموارد 
أمام  جديدة  درج��ة  بفتح  إال  البشرية 

والمبرزين  التأهيلي  الثانوي  أساتذة 
التربويين  والمتصرفين  والمتصرفين 
أجور   في  والزيادة  المماثلة  والفئات 

نساء ورجال التعليم كافة.
وأكد على ضرورة تفهم الوزارة لمختلف 
التعبيرات الناجمة عن فقدان الثقة في 
لمطالب  السابقة  الحكومية  التدابير 
بتعجيل  تطالب  التي  الفئات  مختلف 
تنفيذ المطالب المشروعة لمختلف الفئات 
والشروع في تنزيل مضامين االتفاقيات 
نظام  بإصدار  وتتويجها  وااللتزامات 
محفز  منصف،  موحد،  جديد  أساسي 

وعادل. 
وفي األخير أكد المكتب الوطني للنقابة 
بالتنسيق  االلتزام  أن  للتعليم  الوطنية 
النقابي السبيل األوحد لتوحيد أصوات 
الشغيلة التعليمية من أجل فرض المطالب 
العادلة والمشروعة بدل تكريس البلقنة 

والتشرذم.

في الواجهة04
Al Ittihad Al Ichtiraki
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الدائم  الممثل  السفير  ت��رأس 
زنيبر،  عمر  جنيف،  في  للمغرب 
العامل  الفريق  رئيس  بصفته 
المعني بانضمام اتحاد جزر القمر 
إلى منظمة التجارة العالمية، يوم 
الخميس، االجتماع الثامن للفريق 

المذكور.
وتميز هذا االجتماع بمشاركة 
كبيرة من الدول األعضاء في منظمة 
وفد  وحضور  العالمية  التجارة 
هام من جزر القمر برئاسة وزير 
االقتصاد والصناعة واالستثمار 
االقتصادي،  بالتكامل  المكلف 
الجمعية  رئيس  نائب  يرافقه 
لوزارة  العام  والكاتب  الوطنية 
المديرين  من  والعديد  االقتصاد 
وكبار المسؤولين الذين يمثلون 
الدوائر المعنية بملف االنضمام.

الذي  بالعمل  زنيبر  أشاد  االجتماع،  هذا  وخالل 
أنجزته جزر القمر منذ االجتماع السابع للمجموعة، 
الماضي، الستكمال مفاوضاتها  الذي عقد في ماي 
التجارة  منظمة  في  األعضاء  ال��دول  مع  الثنائية 
العالمية، والتي توجت بالتوقيع على 7 بروتوكوالت 
ثنائية بشأن ولوج سوق السلع والخدمات، وال سيما 

والهند  األوروب��ي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  مع 
والبرازيل وكندا واليابان وسلطنة عمان.

منظمة  إلى  القمر  جزر  انضمام  أن  إلى  وأش��ار 
التجارة العالمية قبل نهاية هذا العام أصبح هدفا 
قابال للتحقيق أكثر من أي وقت مضى، مجددا دعوته 
للوفود إلبداء المزيد من المرونة حتى يتم االنتهاء 

من عملية االنضمام في الوقت المحدد.

القمري  الوزير  أش��اد  جهته،  ومن 
بدور المغرب وجهود رئاسة مجموعة 
التجارة  منظمة  وأم��ان��ة  االن��ض��م��ام 
التي  اإلجراءات  مستعرضا  العالمية، 
على  القمر  ج��زر  سلطات  اتخذتها 
واإلداري���ة  التشريعية  المستويات 
لمتطلبات  االمتثال  أجل  من  والتقنية 
لمنظمة  المنشئة  مراكش  اتفاقيات 

التجارة العالمية.
وتفاعال مع كلمة الوزير، أبدت عدة 
مجموعات إقليمية، وال سيما االتحاد 
اإلفريقية،  والمجموعة  األوروب����ي، 
أقل  ومجموعة  العربية،  والمجموعة 
في  األعضاء  وال��دول  نموا،  البلدان 
سيما  وال  العالمية،  التجارة  منظمة 
والهند  والصين،  المتحدة  الواليات 
وكندا والبرازيل وسلطنة عمان، دعمها 
هذه  واستكمال  القمر  جزر  النضمام 

العملية قبل المؤتمر الوزاري 13.
ورحب الوفد المغربي بالتقدم الكبير ودرجة النضج 
المتقدمة جدا التي وصل إليها هذا الملف، مجددا 
دعوته للدول األعضاء إلبداء مزيد من المرونة وتقديم 
المساعدة الالزمة الستكمال هذه العملية في أسرع 

وقت ممكن.

المغرب يتراأ�ص بجنيف اجتماع فريق العمل الخا�ص 
بان�ضمام جزر القمر لمنظمة التجارة العالمية

من�ضور وزاري لآيت الطالب ي�ضدد على �ضمان ا�ضتمرارية تقديم 
الخدمات ال�ضحية لغير القادرين على تحمل واجبات ال�ضتراك

جالل كندالي 
دعا وزير الصحة، في منشور وزاري موجه 
إلى مصالح الوزارة ومسؤولي المؤسسات 
إلى  لها،  التابعة  واالستشفائية  الصحية 
ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في 
إطار التأمين اإلجباري األساسي عن المرض 
الخاص باألشخاص غير القادرين على تحمل 
واجبات االشتراك للمستفيدين السابقين من 

نظام المساعدة الطبية “راميد.”
وشدد الوزيرعلى ضرورة استفادة نزالء 
المؤسسات الخيرية ودور األيتام والمالجئ 
مؤسسة  وأي  التربية  إع��ادة  مؤسسات  أو 
الحصول  إلى  تسعى  ال  أو خاصة  عمومية 
على ربح، وتعمل على إيواء أطفال مهملين، 
أو أشخاص بالغين ال أسرة لهم، باإلضافة 
إلى نزالء المؤسسات السجنية، واألشخاص 

نظام  من  قار،  على سكن  يتوفرون  ال  الذين 
المرض  عن  األساسي  اإلج��ب��اري  التأمين 
الخاص باألشخاص غير القادرين على تحمل 

واجبات االشتراك.
تدبير  الصحة على ض��رورة  وأك��د وزي��ر 
المرحلة االنتقالية بطريقة سلسة مع ضمان 
لجميع  الصحية  الخدمات  تقديم  مواصلة 
الفئات المستفيدة من نظام التأمين اإلجباري 
األساسي عن المرض الخاص باألشخاص غير 
القادرين على تحمل واجبات االشتراك، وذلك 
إلى حين استكمال اإلطار القانوني والتنظيمي 
مسؤولي  مطالبا  الصحية،  التغطية  لورش 
جميع مصالح الوزارة والمؤسسات التابعة 
لها، بإصدار تعليماتهم إلى جميع المصالح 
التقيد  أجل  من  لهم  التابعة  والمؤسسات 
ال��وزاري  المنشور  في  ماجاء   بمضامين  

والسهر على حسن تفعيله.

وحيد مبارك
وجد عدد من المؤّمنين أنفسهم، 
قرار  أم��ام  األخيرة،  األي��ام  خالل 
وأن  سبق  مرضية  ملفات  رفض 
االجتماعية  للصناديق  بها  أدلوا 
أجل  م��ن  التأمين  وم��ؤس��س��ات 
التي  المصاريف  عن  التعويض 
أو  بفحوصات  للقيام  س��ددوه��ا 
تدخالت جراحية، والتي تضمنت 
الدم  باختبارات  المتعلق  الشق 
التطبيب  ي��ه��ّم  وم��ا  وب��األش��ع��ة 
المعنيون  ال���دواء.  إل��ى  إض��اف��ة 
لم  بمستجد  اص��ط��دم��وا  ب��األم��ر 
يكونوا ينتظرونه، خاصة بالنسبة 
لمن تطّلبت ملفاتهم المرضية كلفة 
مادية ثقيلة جرى توفيرها في رحلة 

الذي  الوقت  إذ في  البحث عن العالج، 
تم  مما  بجزء  التوصل  يترقبون  كانوا 
تسديده جاء خبر الرفض ليدخلهم في 
دوامة من التيه بحثا عن السبب والحّل 

في نفس الوقت.
وبحسب مصادر »االتحاد االشتراكي« 
فإن سبب رفض تلك الملفات يعود لكون 
المرضى الذين خضعوا لالستشفاء أو 
العالج في مستشفيات عمومية، إقليمية 
أو جامعية، عند ملء  أو جهوية  كانت 
الرقم  تضمينها  تم  المرضية  ملفاتهم 
الوطني االستداللي الوحيد المتوفر في 
المؤسسة، وهو الذي يخص المستشفى 
وليس الطبيب أو األطباء المعالجين، مما 
األمر،  ترفض  المؤّمنة  المؤسسة  جعل 
تماشيا والتدابير اإلدارية والتنظيمية 

المعمول بها.
يتعين  أنه  الجريدة  مصادر  وأك��دت 
رقم وطني  التوفر على  كل طبيب  على 
الهوية  بمثابة  يعتبر  الذي  استداللي، 

باسمه  كل  الصحة،  لمهنيي  التعريفية 
وصفته وتخصصه، األمر الذي يحرص 
عليه أطباء القطاع الخاص خالفا لألطباء 
كانت  الذين  العام  بالقطاع  العاملين 
الملفات  تضّمن  المشّغلة  مؤسساتهم 
للمؤسسة،  المسلم  ال��رق��م  المرضية 
في  اليوم،  به  معموال  يعد  لم  ما  وهو 
للنهوض  اإلصالحية  الخطوات  ظ��ل 
الصحية وتجويدها، شكال  بالمنظومة 

ومضمونا على حّد سواء.
وعمل عدد من األطباء على إثر هذه 
»المستجدات« التي خلقت مشاكل لعدد 
ليس بالهّين من المؤّمنين وذويهم من 
وضعيتهم  ت��س��وي��ة  ع��ل��ى  ال��م��رض��ى، 
الوطنية  الوكالة  حيال  »القانونية« 
للتأمين الصحي وصناديق ومؤسسات 
قد  كانت  الوكالة  وأن  خاصة  التأمين، 
اإلج��راءات  وبّسطت  الباب  هذا  فتحت 
ودعت الجميع إلى تسوية وضعيتهم، كما 
أنها انفتحت على مهن منظمة جديدة في 
القطاع الصحي، كما هو الحال بالنسبة 

العظام  ومقومي  الطبيين  للمروضين 
والبصر والسمع والنطق وغيرهم، حيث 
سبق وأن أشارت إلى أنها وزعت أكثر من 
53 ألف رقم وطني استداللي إلى غاية 7 

من نونبر 2022.
للتأمين  الوطنية  الوكالة  وك��ان��ت 
الصحي قد شددت على أن الرقم الوطني 
االستداللي لمهنيي الصحة والمؤسسات 
الصحية يعد آلية ضبط أساسية لحماية 
حقوق المؤمنين ولضمان التحكم الطبي 
األمثل في النفقات وللمساهمة في محاربة 
الغش، إضافة إلى إعداد وضبط مراجع 
الصحية  والمؤسسات  الصحة  مهنيي 
ويتكون  والخاص.  العام  بالقطاعين 
الرقم االستداللي من تسعة أرقام ويتعين 
وضعه لزوما إلى جانب الرمز الشريطي 
ذي الصلة على مستوى جميع الوثائق 
والمطبوعات الصادرة عن الوكالة والتي 
عن  التأمين  إط��ار  في  استعمالها  يتم 
المرض من أجل حماية حقوق المؤمنين 

وضمان استرداد النفقات الطبية.

 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي   إلى 
ربك راضية مرضية،   فادخلي   في   عبادي  

وادخلي   جنتي « .    
صدق اهلل العظيم

السيد الفاضل محمد 
بلهيبة  في ذمة اهلل

وق��دره  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
وفاة  نبأ  تلقينا  واألسى  الحزن  وببالغ 
السيد الفاضل محمد بلهيبة بعد معاناة 
مع مرض يوم الثالثاء الماضي بمدينة 

الجديدة  .
يتقدم  الجلل،  المصاب  هذا  إثر  على 
بمدينة  ال��م��رح��وم  وم��ع��ارف  أص��دق��اء 
الجديدة بأحر التعازي وأصدق المواساة 
إلى عائلته وأسرته ، سائلين اهلل سبحانه 
وأن  رحمته،  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن 
ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه 
جميل الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح 
جناته رفقة األنبياء والصديقين والشهداء 

والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

النقابة الوطنية للتعليم توؤكد على �ضرورة التعجيل 
بتنفيذ م�ضمون التفاق واللتزام بالتن�ضيق النقابي

الأميرة لال مريم ت�ضتقبل رئي�ضة
»مركز كينيدي« ورئي�ضة لجنته الدولية

استقبلت األميرة لال مريم، أول أمس الخميس بالرباط، ديبورا ف. روتر، رئيسة 
مركز جون فيتجرالد كينيدي للفنون المسرحية، التي كانت مرفوقة بناتاليا كوبو 

دي بولغيروني رئيسة اللجنة الدولية للفنون بالمركز.
وتقوم الشخصيتان الثقافيتان األمريكيتان بزيارة للمملكة لحضور حفل توزيع 

جوائز »الميداليات الذهبية للفنون«، المقرر يوم 23 يناير الجاري بمراكش.
ويشكل هذا الحفل، الذي ينظمه مركز كينيدي، مناسبة لمنح ميداليات ذهبية 
على  الفنون  مجال  في  ومساهماتها  لجهودها  تقديرا  مغربية،  فنية  لشخصيات 

الصعيد العالمي.
ويعد مركز كينيدي، الذي تم تدشينه سنة 1971، بمثابة المركز الثقافي الوطني 
للواليات المتحدة. وهو يولي مكانة هامة لإلنتاجات األجنبية في إطار برامجه الفنية.

كما يعتبر مركز كينيدي، الذي يوجد مقره في واشنطن العاصمة، ثمرة شراكة 
بين القطاعين العام والخاص، ويتوفر على وحدات مخصصة للتربية الفنية، بهدف 
تشجيع تطوير الفنون، وكذا التبادل الثقافي بين الواليات المتحدة وبقية العالم.

الدار البي�ضاء.. اإجراء اأولى العمليات الجراحية لالأوعية 
الدموية با�ضتخدام نظارات ذكية بتقنية الواقع المعزز

اأطباء في م�ضت�ضفيات عمومية يت�ضببون في حرمان 
مر�ضى من التعوي�ص عن ملفاتهم المر�ضية

عمر زنيبر
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أنه  للصحافة،  الوطني   ذكراملجلس 
اطلع على القرار الذي صوت عليه البرملان 
ما  حول   ،2023 يناير   19 يوم  األوروبي، 
باملغرب«،  الصحافيني  »وضعية  أسماه 
»وضع  إلى  السلطات  فيه  دعا  والذي 
وعائالتهم  الصحافيني،  كل  ملضايقة  حد 
الصدد  هذا  في  واستعرض  ومحاميهم«، 
الحكم  تم  مغاربة،  صحافيني  ثالثة  حالة 
عليهم بتهم ال عالقة لها بممارسة الصحافة، 
كما وجه أصابع االتهام للسلطات املغربية، 
بادعاءات حول التجسس اإللكتروني على 

صحافيني.
للصحافة،  الوطني  املجلس  وأكد 
التي  الصالحيات  بحكم  أنه  له،  بالغ  في 
يخولها له القانون املحدث له، في متابعة 
من  وانطالقا  الصحافة،  حرية  موضوع 
أدواره ووظائفه في حماية وتأهيل املهنة، 
عليها،  يتوفر  التي  املعطيات  على  وبناء 
بحكم ممارسة اختصاصاته، واطالعه عن 
الوقائع واألحداث واملالبسات،  قرب، على 
األوروبي،  البرملان  قرار  إليها  يشير  التي 
في  تعمد  القرار  هذا  أن  يسجل  فإنه 
حديثه  في  مقبول،  غير  تعميما  صياغته، 
تقييمه  في  كذا  و  الصحافيني«  »كل  عن 
بالدنا،  في  الصحافة  حرية  ملمارسة 
مستندا على تقارير غير دقيقة، صادرة عن 
منحازة  تكون  ما  غالبا  أجنبية،  منظمات 
و تتحامل بشكل منهجي على املغرب، في 
تقارير  باملطلق،  فيه،  تجاهل  الذي  الوقت 
املغربية،  والهيئات  املنظمات  ومواقف 
وهو األمر الذي ال يمكن السكوت عنه، ألنه 
املنظمات  لهذه  مقصودا،  تبخيسا  يمثل 
الشعب  عن  املنبثقة  الوطنية،  والهيئات 
املغربي، و ال يحق ألي كان أن يتعامل معها 

بغطرسة عفا عنها الزمن.
أن  الوطني  املجلس  بالغ  وأضاف 

مضمون قرار البرملان األوروبي، يكشف عن 
أحكام جاهزة، ضد املغرب، فهو من جهة، 
فاسد  قضائه،  عن  ما يصدر  كل  أن  يعتبر 
وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير 
املنظمات األجنبية، وفي نفس الوقت، يدين 
لجوء السلطات املغربية، لقضاء إسبانيا، 
أنه  ادعى  البلد،  هذا  من  صحافي  ضد 
طرف  من  اإللكتروني  للتجسس  تعرض 
على  »تضييق«  املغرب، معتبرا أنه مجرد 
منطق  في  حقا،  العجب  يثير  مما  حريته، 

كاتبي القرار واملصوتني لصالحه.
املجلس  يعبر  اإلطار،  هذا  في  و 
الشديد،  استغرابه  عن  للصحافة  الوطني 
تجاه املنهجية التي تعامل بها القرار، مع 
قضايا عرضت على القضاء املغربي، حيث 
تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك 
أجنبية، تطعن في  التي روجتها منظمات 
مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت 
نهائيا،  املحاكمات،  أطوار  خالل  أبدا، 
ولم  بشكايات،  تقدموا  الذين  لألشخاص 
تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت 
معهم، منذ البداية، كمتهمني متواطئني، في 
الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرملان 
في  املشتكني  حق  يحترموا  أن  األوروبي، 
إعمال  األقل  على  أو  العدالة،  إلى  اللجوء 
في  والنظر  تجاههم،  البراءة  قرينة  مبدأ 
مع  عليهم،  أحكام  إصدار  قبل  حججهم، 
اإلشارة إلى أن تهم االغتصاب واالعتداءات 
الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف 
لم  هذا  لكن  األوروبية،  والدول  الهيئات 
في  بشكايات  تقدم  من  حق  في  يطبق 

املغرب.
باإلضافة إلى هذه املالحظات، يتساءل 
الظرفية  عن  للصحافة  الوطني  املجلس 
من  القرار  هذا  استصدار  استدعت  التي 
البرملان األوروبي، في قضايا تم البت فيها 

من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، 
ال  عادية،  أوضاعا  تعيش  بالدنا  أن  علما 
سواء  أجنبي،  سياسي  تدخل  أي  تبرر 
حقوق  أو  الصحافة  حرية  مجاالت  في 
اإلنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها 
حولها،  وتترافع  أجلها  من  وتناضل 
مؤسسات  من  وغيرها  السلطات،  وتنتقد 
ضمن  بإصالحات،  وتطالب  وشخصيات، 
منظومة  داخل  وطنية،  وفضاءات  إطارات 
من التعدد في الرأي والحق في االختالف.

البرملان  كان  إذا  أنه  البالغ  وأضاف 
هذا  ممارسة  حقه  من  أن  يعتبر  األوروبي 
يدعو  ما  فإن  واملرفوض،  السافر  التدخل 
إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه املغرب، 
من  يحصل  ما  مثير،  بشكل  تجاهل  أنه 

وحرية  الصحافيني  ضد  فظيعة  انتهاكات 
عديدة،  دول  في  التعبير،  وحرية  الصحافة 
منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا.
الوطني  املجلس  يعتبر  األسباب،  لهذه 
ال  األوروبي،  البرملان  قرار  أن  للصحافة، 
يمت بصلة لحقوق اإلنسان، بل هو محاولة 
املغرب،  على  الديبلوماسي  للضغط  يائسة 
لصالح  جيواستراتيجية،  أجندة  لخدمة 
جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة 
واملاضي البائد، في الوقت الذي ينبغي ملثل 
ملواصلة  بالدنا  تحفز  أن  املمارسات  هذه 
وبقوى  وطنية  بمرجعية  اإلصالحات، 
في  للجميع،  أثبت  الذي  املغربي،  الشعب 
على  وقدرته  يقظته  والحاضر،  املاضي 

مواجهة كل التحديات.

عماد عادل

سيتذكر املغاربة سنة 2022 بكونها 
على  أجهز  الذي  الفاحش  الغالء  سنة 
قدرتهم الشرائية، ورمى بعشرات اآلالف 
منهم في براثن الفقر، وتسبب في تدهور 
من  املائة  في   83 ل  املعيشي  املستوى 
الزيادات  جيوبهم  أنهكت  بعدما  األسر، 
غير املسبوقة في أسعار املواد األساسية 
بيانات رسمية صدرت  أكدته  ما  ، وهو 
أمس، عن املندوبية السامية للتخطيط، 
التي قالت إن تكاليف املعيشة عرفت خالل 
2022 ارتفاعا صارخا مقارنة مع 2021 
حيث سجل معدل التضخم زيادة ب 6.6 
في املائة باملقارنة مع شهر دجنبر 2021 
األساسي،  التضخم  مؤشر  ارتفع  كما 
األثمان  ذات  املواد  يستثني  الذي 
العالية،  التقلبات  ذات  واملواد  املحددة 
.2021 مع  باملقارنة  املائة  في    5.8  ب 

عند  لألسعار  الرئيسي  املؤشر  وسجل 
األخير  دجنبر  شهر  في  االستهالك 
املائة  في    6.6 بلغ  ملحوظا،  ارتفاعا 
العام  من  الشهر  نفس  مع  باملقارنة 
الزيادة في أثمان  املاضي، وذلك بسبب 
11 في املائة وأثمان  املواد الغذائية ب 
املائة. في   3.9 ب  الغذائية  غير   املواد 

التي  اإلحصائية  البيانات  وكشفت 
أن  للتخطيط  السامية  املندوبية  أعدتها 
ما  املسجلة  الغذائية  املواد  ارتفاعات 
2022 همت  بني شهري دجنبر ونونبر 
والجنب  الحليب  أثمان  الخصوص  على 
والزيوت  املائة  في   2,3 ب  والبيض 
والسمك  املائة9,1  في  ب   والذهنيات 
وفواكه البحر ب 1,7 في املائة و الخضر 
والشاي  والقهوة  املائة  في   1,1 ب 
والخبز  املائة  في   0,7 ب  والكاكاو 
اللحوم  و  املائة  في   0,4 ب  والحبوب 
ب 0,1 في املائة. وعلى العكس من ذلك، 

في   1,8 ب  الفواكه  أثمان  انخفضت 
الغذائية،  املائة. فيما يخص املواد غير 
الخصوص  على  هم  االنخفاض  فإن 

أثمان املحروقات ب 7,5 في املائة.
املعيشة  تكاليف  جميع  تسلم  ولم 
املتفاوتة  الزيادات  موجة  من  الرئيسية 
خالل  املغاربة  جيوب  ضربت  التي 
و   2021 دجنبر  بني  الفاصلة  الفترة 
دجنبر 2022 ، انطالقا من أسعار  املواد 
الكحولية  غير  واملشروبات  الغذائية 
واملاء  السكن   15.5 ب  قفزت  التي 
األخرى  واملحروقات  والغاز  والكهرباء 

املائة،  في   1.2 معدلها  ارتفع  التي 
وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 11.5 في 
املائة، مرورا بأسعار التبغ واملشروبات 
في   14.3 ب  زادت  التي  الكحولية 
املنزلية  واألدوات  األثاث  وأسعار  املائة 
ووصوال  املائة،  في   6.3 ب  نمت  التي 
الذي  والفنادق  املطاعم  قطاع  إلى 
املائة. في   5.1 ب  نموا  أسعاره   عرفت 
وتشير توقعات بنك املغرب إلى ارتفاع 
املئة  في   6.6 نسبة  بلغ  الذي  التضخم 
برسم سنة 2022، مع تباطؤ خالل سنة 
2023، بوتيرة أبطأ من تلك املتوقعة في 
أن  املرتقب  من  والتي  املاضي،  شتنبر 
3.9 في املئة قبل أن ترتفع  عند  تستقر 
سنة  خالل  املئة  في   4.2 إلى  مجددا 
2024، مما يعكس » تدويال « للضغوط 

التضخمية.
وكان والي بنك املغرب، عبد اللطيف 
الجواهري، أكد مؤخرا أن نشر الضغوط 
التضخمية على مستوى املنتوجات غير 
األشهر  خالل  وتيرته  واصل  املتبادلة 
على  الضوء  مسلطا  املاضية،  القليلة 
املرتفعة  للوتيرة  املتزامن  التطور 
لتضخم املنتجات القابلة للتبادل، املتأثر 
األولية  املواد  أسعار  بارتفاع  بدوره 

وانخفاض الدرهم مقابل الدوالر.

المجلس الوطني للصحافة :

قر�ر �لبرلمان �لأوروبي يخدم �أجندة 
�لهيمنة و�لما�ضي �لبائد ومحاولة يائ�ضة لل�ضغط 

�لديبلوما�ضي على �لمغرب

2022 كانت سنة الغالء الفاحش الذي أجهز على القدرة الشرائية للمغاربة

�أ�ضعار �لمو�د �لغذ�ئية قفزت ب 15.5 % 
و �لمحروقات حطمت جميع �لأرقام

    مصطفى اإلدريسي

لتنمية  املغربية  للوكالة  النقابي  املكتب  طالب 
االستثمارات والصادرات )فرع املعرض الدولي بالدار 
الخاص  األساسي  النظام  تنفيذ  بإرجاء  البيضاء( 
االستثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  بمستخدمي 
املطروحة  لإلشكالية  إيجاد حل  إلى حني  والصادرات 

بخصوصه .
لتنمية  املغربية  للوكالة  النقابي  املكتب  وناشد 
الكونفدرالية  في  العضو   ، والصادرات  االستثمارات 
القطاع  على  الوصي  الوزير  للشغل،  الديمقراطية 
االقتصاد  بوزارة  املختصة  الجهات  لدى  التدخل 
والتي  تدارسها،  تم  التي  الحلول  واقتراح  واملالية 
وتراعي  مكتسباتهم  جميع  للمستخدمني  تحفظ 
التوافق واإلنصاف بني جميع أطر ومستخدمي الوكالة  

رقم  القانون  من   30 املادة  ملقتضيات  تام  احترام  في 
. 16-60

االسثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  أن  الى  يشار 
رقم   شريف  ظهير  بموجب  أحدثت  والصادرات 
غشت   30(  1438 الحجة  ذي   8 في  صادر   1.17.49

2017( بتنفيذ القانون رقم 60.16 .
 «  : أنه  على  القانون  نفس  من   30 املادة  وتنص 
بالوكالة  العاملون  املستخدمون  الوكالة،  إلى  ينقل 
املغربي إلنعاش  االستثمارات واملركز  لتنمية  املغربية 
الصادرات ومكتب األسواق واملعارض بالدار البيضاء 

ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
الخاص  األساسي  النظام  دخول  انتظار  وفي 
املستخدمون  ، يظل  التنفيذ  الوكالة حيز  بمستخدمي 
املشار إليهم في الفقرة األولى من هذه املادة خاضعني 
تاريخ  في  عليهم  يسري  كان  الذي  األساسي  للنظام 

نقلهم إلى الوكالة .

ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون الوضعية 
بمستخدمي  الخاص  األساسي  النظام  يخولها  التي 
بعا  يتمتع  كان  التي  الوضعية  من  فائدة  أقل  الوكالة 
املعنيون باألمر في إطاراتهم األصلية في تاريخ نقلهم .

في انتظار املصادقة على النظام االساسي الخاص 
املدمجون  املستخدمون  يحتفظ  الوكالة  بمستخدمي 
بكافة الحقوق واالمتيازات التي كانوا يستفيدون منها 

ضمن إطاراتهم األصلية .
بمستخدمي  الخاص  األساسي  النظام  إعداد  يتم 
في  تمثيلية  األكثر  النقابات  مع  بتشاور   ، الوكالة 
 6604 عدد  الرسمية  الجريدة  في  صدر   .« القطاع 

بتاريخ 14 شتنبر 2017.   
املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  الوزيراملنتدب  وكان 
العمومية  السياسات  وتقييم  والتقائية  باالستثمار 
أعلن عن تأجيل تفعيل النظام األساسي إلى حني إيجاد 

الحلول املتوافق عليها من طرف كافة املتدخلني.

المكتب النقابي للوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات )فرع المعرض الدولي بالدار البيضاء(

�لمطالبة بتاأجيل تفعيل �لنظام �لأ�ضا�ضي �إلى حين �إيجاد �لحلول 

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

حقائق ل بد 
منها على هام�ش 

�لت�ضويت �لأوروبي

)تابع ص 1(

العربي رياض

العمومي  النقل  لوسيلة  التحتية  البنية  بإنجاز  املكلفة  طرانسبور«  »كازا  شركة  كشفت 
إلنهاء هذه  األخيرة  اللمسات  »الباصواي«، بأن هذه البنية بلغت مراحلها األخيرة وتجري اآلن 
التقدم  نسبة  إذ وصلت  الرحمة،  وامتداد  السادس  املقطعني شارع محمد  على مستوى  األشغال 
99 في املئة، كما تجري األشغال بشكل سريع وماراطوني لوضع اللمسات األخيرة على محطات 
ما بني 28 و30 مترا مقابل  التوقف وعالمات التشوير، وبلغ طول محطات التوقف »للباصواي« 
65 مترا التي تبلغها محطات توقف »الطرامواي«، وهي محطات مغلقة ومؤمنة يمكن الولوج إليها 
عبر بوابات دوارة شبيهة ببوابات »الطرامواي«، أو مداخل خاصة بذوي االحتياجات الخاصة 
مؤثثة بآالت نظام تذاكر موحد مع »الطرامواي«، وأضاف املسؤولون بأن حافالت »الباصواي« 
قد تم اقتناؤها وستكون بطول 21 مترا وأرضية منخفضة ووصفوها بأنها من أحدث تكنولوجيا 
الحافالت، وبلغ عدد الحافالت املقتناة 40 حافلة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 230 مليون درهم، 
يبلغ عرضها 2.55 مترا وارتفاعها يبلغ أكثر من 3 أمتار تتوفر على أربعة أبواب مزدوجة و58 
مقعدا وتتسع لـ168 راكبا، كما أنها مكيفة ومجهزة بكاميرات مراقبة وأربع شاشات ديناميكية 
لذوي  مخصصة  وأماكن  املتحركة  بالكراسي  خاص  مدخل  على  تتوفر  كما  املسافرين،  إلخبار 

االحتياجات الخاصة .
وكانت أشغال »الباصواي« قد انطلقت في شهر دجنبر من سنة 2020 وينتظر أن تنتهي بصفة 
نهائية في األشهر القليلة القادمة، وتنتهي معها محنة البيضاويني مع االزدحام واالكتظاظ الناجم 

عن هذه األشغال. 

 Adina-Ioana ومن حق المغرب أن ينظر مجددا في موقف المفوضة في النقل األوروبي 
Vălean ادينا يونا فابيان، التي لم تكلف نفسها عناء نفخ بعض الحرارة في جوابها، أول أمس، 

عن سؤال يهم هذا الموضوع، واكتفت برد بارد ومحتشم كما وصفته مصادر ديبلوماسية..
نحن أمام انفصام سياسي كبير من حق المغرب أن يطرح بخصوصه ما يجب من مواقف..

والواضح أن القرار، بالنسبة للسيادة المغربية، يضع االتحاد األوروبي كله رهينة توجهات 
عدوانية واضحة إن لم نقل »  سجن نفسه « في وضعية عداء ألحسن شريك له  ..

وبالنظر إلى القرار، سينتظر المغرب ماذا ستفعل رئاسة االتحاد األوروبي، التي يطالبها 
القرار بالتنفيذ وإحالة محتوياته على الطرف المغربي، سيكون هناك امتحان للرئاسة، متمثلة 

في إسبانيا التي ستتوالها بعد فرنسا..
وربما هذا ما يفسر التصويت المناهض للنواب االشتراكيين . وقد أقر رئيس الوزراء اإلسباني 
االشتراكي بيدرو سانشيز بأن النواب االشتراكيين في البرلمان األوروبي صوتوا ضد النص¡ 
وذكرت الصحافة اإلسبانية أن 17 من 32 نائبا   ÇáÐíä عارضوا النص هم اشتراكيون إسبان.
وقال سانشيز »إنه قرار )...( ال نوافق على بعض عناصره، األمر الذي دفع النواب األوروبيين 

االشتراكيين اإلسبان )...( إلى عدم دعمه .. 
والواضح أن هناك رهانات أوروبية - أوروبية من وراء القرار ... 

نذكر بأن المغرب حر في قراراته، ولن تثنيه أي قوة عن مواصلة مساره وتحرره، هذا المغرب 
الذي يزعج، ال بد أن يضع في حسبانه أن الملف الحقوقي، سيعود دوما إلى الواجهة، سواء في 
الحديث عن قضية الصحراء أو في الحديث عن قضية الحريات الداخلية، وهو الجبهة التي قرر 
مناهضوه أن تظل مفتوحة تجمع كل المتناقضات، وعليه تدبير ذلك بسيادة وبما يشغل بال 
مواطنيه من حقوق وحريات وبالمسافة التي ال تجعل األمر موضع مزايدة أو موضع تلبييس..

هناك تحوالت جيوسياسية وأخرى سيادية ال يمكن أن تهضمها القوى التي نعرف انزعاجها 
التاريخ فقط وال يقتصر على تفسيره، بل صار يكتبه ويصنعه  من المغرب، هو لم يعد يقرأ 
باستقاللية قوية.. وهو األهم، وفي صميمها يعالج قضاياه العالقة القديم منها والقادم.. ومن 
المحقق أن القوى الوطنية الداخلية تدرك طبيعة هاته القضايا وتدرك الخادع منها والحقيقي¡ 
كما تدرك أن جزءا من أوروبا الذي طالبه المغرب بالخروج من التباسات الموقف الرمادي ، يسعى 
إلى محاصرته ووضعه في وضعية دفاع، عوض حالة الهجوم التي بادر بها منذ ثالث سنوات…

الكبار في  من واجبنا تقوية دفاعنا وهجومنا والمرافعة من أجل اإلقناع ووضع شركائنا 
حقيقة الوضع، مع احترام الشراكة الديموقراطية التي تربط بين الطرفين، وكي ال تكون قرارات 
البرلمان األوروبي حالة تدخل واضحة تعطل اآلليات المشتركة بين االتحاد والمغرب، وبالتالي 

فقد تم اختيار الطريقة األكثر استفزازا في التعامل الديبلوماسي وهو اإلدانة..
لقد تم تعطيل اآلليات القانونية كاتفاقية الشراكة، والمواثيق السياسية التي تضبط العالقة 

بين الطرفين منذ وثيقة الوضع المتقدم  2008إلى الشراكة الخضراء في 2022..
أي دولة يمكنها أن تراهن  لقد وجه البرلمان األوروبي ضربة لمصداقية التعامل األوروبي: 

على الشراكة مع االتحاد األوروبي بعد أن تم طعن الشريك النموذجي المغرب؟ 
 والحال أن القرار نفسه يحيل السلطات المغربية على )الوفاء بالتزاماتها الدولية بما يتماشي 

مع االتفاق مع االتحاد األوروبي«..
البرلمان  قي  المنتخبين  األعضاء  إفساد  ومحاولة  الذريعة  الحقوقي،  الوضع  بين  الخلط   
األوروبي!!! معضلة القرار أنه يعبر عن »قلق يساوره إزاء االدعاءات » ، فما معنا بناء موقف 

على... ادعاءات؟
وهي عودة إلى الربط بين الدعم  دعوة االتحاد األوروبي ال تدخل في الوضعية الحقوقية! 
األوروبي وحقوق اإلنسان¡ وإلغاء ربع قرن من التوتر، عرف أوجه في مرحلة اإلنصاف والمصالحة، 

التي تعد فريدة في التاريخ المعاصر حتى بالنظر إلى تجارب أوروبية نفسها )إسبانيا(.
 خالصة القول إن الشك سيرخي بظالله على العالقة األوروبية المغربية، ال من زاوية الخوف 

على المغرب، بقدر ما قد يدفع نحو ضرورة تدقيق العالقة.
إن المغرب يدرك بأن القضية الحقوقية، إذا حسنت النوايا موضوع دفوعات ودفوعات مضادة، 
وستظل كذلك، لكن الذي ال يمكن أن نغفله هو محاولة تحويلها إلى »جبهة بديلة«، كما قيل من 
طرف مناصرين لالنفصال، عن الجبهة الديبلوماسية والعسكرية في قضية الوحدة الترابية، 
لكي يتسنى الحديث من بعد عن انتهاكات جسيمة تبرر دفع األمم المتحدة إلى تكرار تجربة 

تيمور الشرقية.  
المغرب، وهو يسجل التهافت البرلماني األوروبي ليس عليه أن يتخوف من طرح القضية 
الحقوقية، ألنه يثق في إرادته وإرادة عاهله، بل يعتبر بأن أي تقدم يحصل في أي جبهة كانت 
في خدمة القضية الوطنية أهال به¡ ولن يكون ذلك أبدا بسبب العوامل الخارجية، بل إن تبييئ 
اإلصالح هو إرادة سيادية داخلية اختارها المغرب بوعي كبير وعميق..  ونحن ندرك بأن الكثير 

من القرارات الشبيهة بقرار الخميس لم تتجاوز المدة الزمنية التي صدرت فيها! 
ماذا بعد؟

هذا موضوع للكتابة غدا..

�لبنية �لتحتية لـ »لبا�ضو�ي«
 ت�ضل مر�حلها �لأخيرة

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية   
والتعليم االولي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين جهة  سوس ماسة  
املديرية االقليمية بتارودانت

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

EXP/2023/01 :رقم
 2023 مارس   03 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
في  سيتم  صباحا،  والنصف 
باملديرية  االجتماعات  قاعة 
لألكاديمية  االقليمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
بتارودانت  ماسة   سوس 
املحايطة  مراكش  طريق 
تارودانت،   04 ص.ب 
املتعلقة  األظرفة  فتح 
املفتوح العروض  بطلب 

خمس  من   EXP/2023/01
حصص  ألجل:

اإلطعام  خدمة  رقم1:  الحصة 
ومطاعم  داخليات  لفائدة 
التعليمية  املؤسسات 
باملديرية اإلقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
لجهة سوس ماسة  بتارودانت 

)املنطقة 1(
اإلطعام  خدمة  رقم2:  الحصة 
ومطاعم  داخليات  لفائدة 
التعليمية  املؤسسات 
باملديرية اإلقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
لجهة سوس ماسة  بتارودانت 

)املنطقة 2(
اإلطعام  خدمة  رقم3:  الحصة 
ومطاعم  داخليات  لفائدة 
التعليمية  املؤسسات 
باملديرية اإلقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
لجهة سوس ماسة  بتارودانت 

)املنطقة 3(

اإلطعام  خدمة  رقم4:  الحصة 
ومطاعم  داخليات  لفائدة 
التعليمية  املؤسسات 
باملديرية اإلقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
لجهة سوس ماسة  بتارودانت 

)املنطقة 4(
اإلطعام  خدمة  رقم5:  الحصة 
ومطاعم  داخليات  لفائدة 
التعليمية  املؤسسات 
باملديرية اإلقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
لجهة سوس ماسة  بتارودانت 

)املنطقة 5(
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
مصلحة  من  العروض 
واملالية  اإلدارية  الشؤون 
للمديرية االقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
بتارودانت  ماسة   سوس 
املحايطة  مراكش  طريق 
ويمكن  تارودانت،   04 ص.ب 
كذلك نقله إلكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

في: 
الحصة رقم1:

)ستون  60.000,00درهم 
الف درهم(

الحصة رقم2:
)أربعون  40.000,00درهم 

الف درهم(
الحصة رقم3: 

)خمسة  65.000,00درهم 
وستون الف درهم(

الحصة رقم4:
)ثمانية  48.000,00درهم 

وأربعون الف درهم(
رقم5:  الحصة 
)خمسة  45.000,00درهم 

وأربعون الف درهم(

حدد املبلغ التقديري للصفقة 
في: 

الحصة رقم1:
األدنى:   املبلغ   *
هم  ر 3د . 1 5 7 . 1 1 2 . 2 0
وسبعة  ومئة  ماليني  )ثالثة 
وإثنا  ومئة  ألف  وخمسون 
عشر درهم وعشرون سنتيما 

مع احتساب الرسوم(
األقصى:  املبلغ   *
)ستة  6.252.303.20درهم 
وإثنان  ومئتان  ماليني 
وثالثمئة  ألف  وخمسون 
وعشرون  دراهم  وثالثة 
سنتيما مع احتساب الرسوم(

الحصة رقم2:
األدنى:  املبلغ   *
هم  ر 2د . 0 8 1 . 4 8 6 . 0 0
وثمانون  وواحد  )مليونان 
ألف وأربعمئة وستة وثمانون 
درهما  مع احتساب الرسوم(

األقصى:  املبلغ   *
)أربعة  4.063.290.00درهم 
ألف  وستون  وثالث  ماليني 
مع  درهما  وتسعون  ومئتان 

احتساب الرسوم(
الحصة رقم3:

األدنى:  املبلغ 
)ثالثة  3.313.268,20درهم 
ماليني وثالثمئة وثالث عشرة 
ألف ومئتان وثمانية وستون 
مع  سنتيما  وعشرون  درهما 

احتساب الرسوم(
األقصى:  املبلغ   *
)ستة  6.517.814,60درهم 
وسبعة  وخمسمئة  ماليني 
وأربعة  وثمانمئة  ألف  عشرة 
عشرة درهما وستون سنتيما 

مع احتساب الرسوم(
األدنى:  املبلغ  رقم4:  الحصة 
هم  ر 2د . 5 0 4 . 3 6 5 , 6 0
وأربعة  وخمسمئة  )مليونان 
وخمسة  وثالثمئة  ألف 

وستون  درهما  وستون 
سنتيما مع احتساب الرسوم(
األقصى:  املبلغ 
)أربعة  4.885.929,40درهم 
وخمسة  وثمانمئة  ماليني 
وتسعمئة  ألف  وثمانون 
درهما  وعشرون  وتسعة 
اربعون سنتيما مع احتساب 

الرسوم(
الحصة رقم5:

األدنى:  املبلغ   *
هم  ر 2د . 3 1 9 . 5 6 1 . 2 0
وتسعة  وثالثمئة  )مليونان 
عشرة ألف وخمسمئة وواحد 
وعشرون  درهم  وستون 
سنتيما مع احتساب الرسوم(
األقصى:  املبلغ   *
)أربعة  4.559.601.20درهم 
وتسعة  وخمسمئة  ماليني 
وستمئة  ألف  وخمسون 
وعشرون  درهم  وواحد 
سنتيما مع احتساب الرسوم(

من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  تقديم  محتوى، 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد 27 و29 و31 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 
8 جمادى االولى  الصادر في 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويجب على املتنافسني إيداع 
عبر  الكترونيا  أظرفتهم 
للصفقات  املغربية  البوابة 

العمومية.
اإلدالء  املتنافسني  على 
بالوثائق اإلثباتية املقررة في 
املادة 8 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/179/ا.د

*************
اململكة املعربية

وزارة الصحة والحماية 
االجتماعية

املديرية الجهوية للصحة 

والحماية االجتماعية
طنجة تطوان الحسيمة

املندوبية اإلقليمية للصحة 
والحماية االجتماعية تطوان

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم:2023/02/م.و.ص.ت
في 2023/02/28 على الساعة 
الحادية عشرة صباحا, سيتم 
بقاعة االجتماعات باملندوبية 
والحماية  للصحة  اإلقليمية 
الكائنة  بتطوان  االجتماعية 
طوريس  الخالق  عبد  بشارع 
فتح  تطوان،  مرتيل  طريق 
األظرفة لطلب عروض األثمان 
تركيب  و  اقتناء  ب:  املتعلق 
األموات  مستودع  أجهزة 
بن  ملستشفى  والتشريح 
للمندوبية  التابع    قريش 
والحماية  للصحة   اإلقليمية 

االجتماعية  بتطوان.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للصحة  اإلقليمية  باملندوبية 
االجتماعية   والحماية 
كذلك   ويمكن  بتطوان، 
بوابة   من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
في  املؤقت  الضمان  حدد 
)5000٫00درهم(  مبلغ: 

خمسة االف درهم.
املعدة  التوريدات  كلفة  تقدير 
مفصلة  اإلدارة  طرف  من 
وواحد  مائة  أربع  كاألتي:  
مائة  وثمان  ألف  وثمانون 
درهم  وثمانون  واربعة 
الرسوم  احتساب  مع 
مع  )481.884,00درهم 

احتساب الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  املتنافسني مطابق 
من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 
8 جمادى األولى  الصادر في 

)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

 ويمكن للمتنافسني :
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

وصل  مقابل  إيداعها,  إما   -
بمندوبية  الصفقات  بمكتب 

الصحة بتطوان.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
على  الكترونيا  اما ايداعها   -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/175/ا.د

*************
اململكــــة املغربية
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
جـماعة لهـري

املصلحة التقنيــــة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2023/02

على   2023/02/17 في 
صباحا،  الحادعشرة  الساعة 
سيتم في مكتب السيد رئيس 
للهري  الجماعي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
دواوير:  بتزويد  حفر  ألجل: 
ايت حدو و ايت الحاج باملاء 
بجماعة  للشرب  الصالح 

لهري.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقنية  باملصلحة  العروض 
لجماعة لهـــري، ويمكن كذلك 
صفقات  بوابة  من  تحميله 

الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma

في:  محدد  املؤقت  الضمان 
ألفني  درهم )2000.00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
وثالنون  تسع  و  مائة  مبلغ: 
وصفر  درهم  وثمانمئة  الف 
)139800.00درهم  سم 
جميع  احتساب  مع 
كل  يكون  أن  الرسوم(. يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى  من 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد 27، 29 و31 
 2-12-349 رقم  املرسوم  من 
8 جمادى األولى  الصادر في 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
إما إيداع أظرفتهم ، مقابل   -
وصل، بمكتب الضبط بجماعة 

لهري. 
- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة. 
عبر  واملشاركة  ارسالها  او   -
البوابة االلكترونية للصفقات

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/181/ا.د

*************
اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
جـمـاعة لهـري

املصلحة التقنيــــة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2023/01

على   2023/02/17 يوم  في 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكتب السيد رئيس 
للهري  الجماعي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 

 2023/01 رقم  العروض 
تمديد  ألجل:  أثمان  بعروض 
الصحي  الصرف  قنوات 

بمركز جماعة لهري
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقنية  باملصلحة  العروض 
لجماعة لهـــري، ويمكن كذلك 
صفقات  بوابة  من  تحميله 

الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  الف  اربعة  في   

)4000.00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وثالثة  مائةو  مبلغ:  في 
مائة  وثالثة  ألف  وثالنون 
وثمانة  وستون درهم وصفر 
مع  )133368.00درهم  سم 

احتساب جميع الرسوم(.
من  كل  يكون  أن   يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد 27، 29 و31 
 2-12-349 رقم  املرسوم  من 
8 جمادى األولى  الصادر في 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 

بجماعة لهري. 
- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة. 
واملشاركة  إرسالها  او   -
االلكترونية  البوابة  عبر 

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

نظام االستشارة.
ع.س.ن/182/ا.د

ع.س.ن /177/إد

ع.س.ن /168/إد
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توزيع: 
سبريس

شركة: 
STE«ABOU MANS-

SOUR» SARL
شركة محدودة املسؤولية
برأسمال 100.000 درهم

املقر االجتماعي: دوار فرطيسة 
أوطاط الحاج

إشعار بتأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقتضى 
بميسور بتاريخ 2023/01/18، 
األساسي  القانون  وضع  تم 
املسؤولية  محدودة  لشركة 

حسب الخصائص التالية: 
- التسمية:

STE «ABOUMANS-
SOUR» SARL 

إدارة  أعمال  الشركة:   نشاط   -
العمليات الزراعية

الشكل القانوني: شركة محدودة 
املسؤولية.

- مدة الشركة: 99 سنة تحتسب 
في  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء 

السجل التجاري.
فرطيسة  دوار  الشركة:  مقر   -

أوطاط الحاج.
ألف  مائة  الشركة  رأسمال   -
مقسمة  100.000درهم  درهم 
فئة  من  حصة   1000 على 
موزعة  حصة،  لكل  100درهم 
على الشكل التالي: السيد خالد 
الحساني:  عبد هلل  محمد  علي 

100 حصة

* لصلع سعيد: 100 حصة
السيد  تعيني  تم  التسيير:   -
السيد خالد علي محمد عبد هلل 
ملدة  للشركة  مسير  الحساني 

غير محددة.
من  ابتداء  الحسابية:  السنة   -
متم دجنبر من  إلى  يناير  فاتح 
كل سنة عدا السنة األولى التي 

في  التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ 
مع  وتنتهي  التجاري  السجل 

متم دجنبر 2023.
إيداع  تم  القانوني:  اإليداع   -

باملحكمة  الشركة  ملف 
بميسور  لبوملان  االبتدائية 
بتاريخ    2023/08 عدد:  تحت 
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جان بيار سيريني  )*( 
ترجمة: حميد العربي

الوجهني،  ذو  الروماني  اإلله  يانوس،  مثل 
يخفي النظام املالي الجزائري قنبلتني موقوتتني، 
كلتاهما خطرة بنفس القدر على مستقبل البالد: 
كتلة جنونية من األموال املوجهة للدعم وحجمها 
الناتج املحلي اإلجمالي، وعجز في  بالفعل ربع 
نفس  يبلغ  ويكاد  مضطرد،  تفاقم  في  امليزانية 

الوزن.
عن  العمومية  الخزينة  تعجز  الجزائر،  في 
أنواعه واملتراكمة  الدعم بجميع  بنفقات  التكفل 
على مر السنني. وهي غير قادرة أيضا عن تحمل 
الدولة  عبء عجز امليزانية. ونتيجة لذلك، تقوم 
االجتماعية  الخدمات  بتمويل  وترمي  بالترقيع، 
على كاهل أطراف أخرى، وبتقديم هدايا مع ما 

ينتج عنها من عجز إجمالي.
 - امليزانية  في  املدرجة  الدعم  نفقات  تمثل  ال 
دينار عن  مليار   6000( العام  للرأي  املرئية  أي 
 2022 عام  في  املقّدر  اإلجمالي  املحلي  الناتج 
بحوالي 24 ألف مليار دينار جزائري، أي 168 
مليار دوالر( - سوى الجزء األقل منها. فالزبونية 
في  نقص  هناك  وليس  البالد،  في  كليا  سائدة 
املستحقني، غالًبا ألسباب وجيهة. إذ يريد ذوو 
األكثر  ويريد  إسكانهم،  يتم  أن  البائس  السكن 
يطالب  كما  الغذاء،  على  يحصلوا  أن  حرماًنا 
يواجهون  الذين  واملزارعون  بالعالج،  املرضى 
في  املتقاعدون  ويطمح  بالسند،  جاحدة  طبيعة 
والصناعيون  حقيقي،  معاش  من  االستفادة 
تتم  أن  املتخلفة  واملناطق  ألعمالهم،  الدعم  في 

مساعدتها على اللحاق بالركب.

دولة اجتماعية تقوم
على ثالث مؤسسات

طاملا  التي  »االجتماعية«،  الدولة  حجم  يكبر 
مميزة  عالمة  منها  وجعلوا  الحكام  بها  أشاد 
حقا  يراها  الذي  العام  الرأي  وكذلك  للنظام- 
من عام إلى آخر، غير أن الرئيس عبد  مكتسبا- 
ديسمبر  شهر  في  احتفل  الذي  تبون،  املجيد 
بعامه الثالث في السلطة، يكّرر مراًرا: »ستبقى 
يرتكز  الواقع  في  اجتماعية«.  دولة  الجزائر 
مستقبل هذه الدولة على ثالث مؤسسات، وهي 
للمحروقات  الوطنية  والشركة  الدولة،  ميزانية 
إليها  ُتضاف  املصرفي.  والقطاع  )سوناطراك(، 
ضحية، وهم السكان، خاصة أولئك املوجودون 
الندرة  من  يعانون  والذين  الكبرى  املدن  خارج 
والتأخير وارتفاع األسعار بسبب فشل النظام، 

ويضاف إلى ذلك إفقار غير مسبوق.
دينار  مليار  ألفي  حوالي  الدولة  تخصص 
جزائري لـ »التحويالت االجتماعية املدرجة في 
امليزانية«، وفقا للمصطلحات املعمول بها، والتي 
تدخل في الحسابات الرسمية. تذهب ثالثة أرباع 
هذا املبلغ إلى السكن والصحة واألسرة. وخالًفا 

األساسية  املنتجات  تحتل  ال  السائد،  لالعتقاد 
سوى  )السميد، الخبز، السكر، الزيت، الحليب( 
املحلي  الناتج  1 ٪ من  )بالكاد  مكانا متواضًعا 
الخبز مجمد  اإلجمالي(. والسبب وجيه، فسعر 
منذ 20 عاًما مع خنق املخابز. أما منح التقاعد 
)1.45 ٪ من الناتج املحلي اإلجمالي في 2022( 
يمتص  حيث  البتة  اجتماعيا  ليس  فتوزيعها 
 ٪  80 من  أكثر  لإلطارات  االجتماعي  الصندوق 
منها، ويتدبر أصحاب املداخيل الضعيفة أمرهم 
 40 من  أقل  متقاعد  ألف   900 ويتلقى  بالباقي، 
الشديد  التقشف  هذا  يمنع  وال  شهرًيا.  دوالرا 
العجز السنوي للصندوق الوطني للتقاعد من أن 
مليارات   7 من  واالقتراب  قياسية  أرقامًا  يحّطم 

دوالر.
هي  إليها  اللجوء  يتم  التي  الثانية  املؤسسة 
)سوناطراك(،  للمحروقات  الوطنية  الشركة 
التي تسوق ما ال يقل عن 40 ٪ من إنتاجها في 
السوق املحلية بأسعار بخسة. يمثل رقم أعمالها 
»الوطني« بالكاد 6 ٪ من مبيعات صادراتها. من 
الربح  الهائل في  النقص  الذي يستفيد من هذا 
بوسنة  صادق  األسبق  الطاقة  وزير  قّدره  الذي 
سائقو  إنهم  السنة؟  في  دوالر  مليار   13 بـ 
وكبار  الهواء،  مكيفات  وأصحاب  السيارات، 
الغالب  في  ينتمون  وهم  الكهرباء،  مستهلكي 
املناطق  في  والعليا  املتوسطة  الطبقات  إلى 
الحضرية. في كل عام، ُيطرح مجّددا مشروع رفع 
اإلطالق.  أي شيء على  أن يحدث  دون  األسعار 
الذي  الطبيعي  والغاز  الوقود  تسليم  ويستمّر 
الكهرباء  لشركة  الطاقة  توليد  محطات  يغذي 
سونلغاز مجاًنا أو تقريًبا. أخيًرا، فإن الصادرات 
بها  يتباهى  التي  القليلة  الهيدروكربونية  غير 
النظام تستفيد هي نفسها من الوصول الرخيص 
جدا للطاقة، إلى درجة أنه يمكن التساؤل بشكل 
الوقود  تصدير  األفضل  من  أليس  مشروع: 

مباشرة!

سخاء القطاع املصريف
آخر  نوًعا  جانبه  من  املصرفي  القطاع  يمّول 
الِهبات، تتمثل في دعم أسعار الفائدة التي  من 
العادية. يتراوح  هي سلبية بالفعل في األوقات 
ارتفاع األسعار بني مرتني إلى ثالث مرات أعلى 
كبير  بشكل  يقلل  مما  األموال،  إيجار  تكلفة  من 
العبء على املقترض. يقترب التضخم حالًيا من 
10 ٪ سنوًيا، وتدور معدالت سعر النقود حول 
السلطات  ذلك، تمنح  كبير، ومع  رقم  ٪. وهو   3
الشركات  وبسخاء:  تقريًبا  للجميع  تسهيالت 
املقاولون  الخواص،  الصناعيون  العمومية، 
نافذة،  عالقات  لهم  الذين  املزارعون  العقاريون، 

الشباب الباحثون عن السيولة، الخ.
هذه  بشأن  كتومة  العمومية  الخزينة  تبقى 
آخر  تاريخ  يرجع  التي  الضريبية«  »النفقات 
تقدير لها إلى 2014 )954.4 مليار دج، حوالي 
أولئك  كل  »يتناسى«  6 مليار دوالر(، وهو رقم 
الذين يهملون سداد االستحقاقات أو دفع الفائدة. 

للشركات  السنوية  الخسائر  ذلك  إلى  ُيضاف 
العمومية )أكثر من 600 ألف موظف وفًقا آلخر 
تقرير من مجلس املحاسبة(، وضمانات الخزينة 
لعدد ال يحصى من املُدينني )ما يعادل 25 ٪ من 
وأخيًرا   ،)2016 في  اإلجمالي  املحلي  الناتج 
الدولة.  من  اململوكة  لألراضي  املجاني  التوزيع 
يتجاوز العبء األول والثاني معًا بكثير املوارد 
فاعلة  أطراف  إقصاء  في  يتسّبب  ما  املصرفية، 

أخرى راغبة في االستثمار من القرض.
املصرفيني  جعل  وقصد   ،2021 يونيو  في 
يقفون على أقدامهم من جديد، تم وضع ترتيب 
مؤسسات  سبع  ديون  الدولة  تسّدد  غريب: 
عمومية مدينة بنحو 2100 مليار دينار جزائري 
نقود  بإنشاء  ذلك؟  تم  كيف  دوالر(.  مليار   14(
الجزائر.  بنك  املركزي،  البنك  من طرف  عدم  من 
استعراضه  في  الدولي  النقد  يخف صندوق  لم 
مخاوفه   2021 في  الجزائري  لالقتصاد  األخير 
»يهدد  الذي  التقليدي  غير  الترتيب  هذا  بشأن 
االستقرار النقدي للبالد، ويعرض املالية العامة 
على  الجزائر  بنك  بقدرات  ويضر  كبير،  لخطر 

تمويل االقتصاد الوطني«.

امتيازات وزارة الدفاع
اإلعانات،  في  العربدة  هذه  تداعيات  ومن 
العادي  اإلنفاق  في  معقولة  غير  بزيادة  املثقلة 
)27+ ٪(، ازدياد نفقات التسيير لوزارة الدفاع 
 2023 الوطني بأكثر من ٪90 في قانون املالية 
العام يعلم  الرأي  2022. وال أحد في  بـ  مقارنة 
ذلك مشتريات األسلحة  إلى  ذلك. تضاف  مغزى 
-، وعجز ضخم  التي ال ُيعَلن أبًدا عن مبلغها   -
ولكنه غير كامل في امليزانية يبلغ 6586.3 مليار 
املحلي  الناتج  من   ٪  23.7 أي  جزائري،  دينار 
مسبوقة  وغير  ضخمة  نسبة  وهي  اإلجمالي! 
أو تكاد في العالم، ما عدا الدول الفاشلة، حتى 
تقلل،  النفطية  الجباية  حساب  طريقة  كانت  لو 
حسب املعمول به، سعر الضريبة للبرميل وتبالغ 

إلى حد ما في تقدير العجز.
و2013   2002 عامي  بني  الجزائر  جمعت 
ضبط  صندوق  في  ُوضع  معتبرا،  حربًيا  كنًزا 
اإليرادات، مما سمح بتمويل أربع سنوات مالية 
ذات عجز شديد بني عامي 2014 و2018. ثم جاء 
ما سمي بالتمويل »غير التقليدي«، أي النقدي، 
بسبب غياب سوق مالية قادرة على األخذ بزمام 
األمور. وقد أثبت االقتراض السندي الذي أطلقته 
املدخرون  تجاهله  والذي   2016 سنة  الخزينة 
عدم  املعروضة،  السلبية  الفائدة  أسعار  بسبب 
وجود هذه السوق. ال تجلب املؤسسات العمومية 
املربحة القليلة )بنك الجزائر وسوناطراك بشكل 
ونتيجة  العجز.  لتمويل  يكفي  ما  أساسي( 
صندوق  محل  النقود  استحداث  حل  لذلك، 
ضبط اإليرادات كوسيلة رئيسية لتمويل العجز 
من  الدولة  الشاذ  الوضع  هذا  يمنع  العمومي. 
تجهيز البالد باملدارس واملستشفيات، كما يمنع 
شركة املحروقات الوطنية من التنقيب الستبدال 

البنوك  تمنع  كما  النضوب،  في  اآلخذة  الحقول 
من تمويل أصحاب الشركات الواعدين.

أن  مع  لالستدامة،  قابل  غير  الوضع  هذا 
تظهر  ال   - التضخم  أي   - توقًعا  األكثر  نتائجه 
ارتفاع  بقي  رسمًيا  اإلحصائيات.  في  حالًيا 
عام التضخم العاملي  األسعار حتى في 2022 - 
تفسيرات  عدة  هناك   .٪  10 من  أقل   - املرتفع 
لهذا. املؤشر املعتمد والعتيق يتعلق فقط بمدينة 
أكثر  منذ  هيكله  يتغير  ولم  العاصمة،  الجزائر 
من نصف قرن. كما ُيفلت القطاع غير الرسمي-
وهو يمثل 30 إلى 40 ٪ من االقتصاد- بطبيعته 
الوطني  الديوان  اقتصاديي  حسابات  من 
لإلحصائيات. أخيًرا، تتسّبب الندرة املزمنة في 
بالتالي  ويستحيل  للمنتوج..  املتكّرر  االختفاء 
قياس  بأي  القيام  يستحيل  كما  سعره!  متابعة 

جدي بهذه الوسائل املتحّيزة.

التحضير لالنتخابات 
الرئاسية 2024

ركد  التجارة،  حرية  باسم  األسعار  “ارتفعت 
دخل املواطن وانخفضت قيمة الدينار، إلى أين 
نحن ذاهبون؟”. هكذا اعترف الرئيس عبد املجيد 
تبون، دون إعطاء أي أرقام، في إحدى مقابالته 
ديسمبر   22 الخميس  يوم  النادرة  املتلفزة 
زيادة  عن  أعلن  ذلك،  من  2022. بعد ثالثة أيام 
كبيرة في أجور 2.8 مليون موظف عمومي- وقد 
كانت مجمدة منذ عام -2012 وفي ِمنح التقاعد 
وِمنحة البطالة لـ 1.8 مليون خريج شاب عاطل 
عن العمل. كما وعد الرئيس بأن الترفيع املوعود 
سيكون قريبًا من ٪47 خالل 2024-2022، لكنه 
لم يعلن عن تاريخ محدد لتطبيق هذه اإلجراءات. 
أن السنة األخيرة املعتمدة  ومن باب “الصدفة” 
الرئاسية  االنتخابات  تنظيم  سنة  أيًضا  هي 
املقبلة، والتي يبدو من أجلها تبون، في الوقت 

الحالي، املرشح املفضل.
العجز،  ومعه  العام  اإلنفاق  يرتفع  سوف 
ُطلب  اإليرادات،  صعيد  على  الوتيرة.  بنفس 
في  الغاز  من  إنتاجها  مضاعفة  سوناطراك  من 
2023، وهو إنجاز بعيد املنال بالنسبة للشركة 
الوطنية التي تستغرق عموًما عشر سنوات لبدء 
لزيادة  أفق  أي  هناك  ليس  ما.  حقل  استغالل 
بأسعار  املباعة  الطبيعي  والغاز  الوقود  أسعار 
محاولة  حتى  وال  املحلية،  السوق  في  بخسة 
هذا  ما. سيستمر  إلى حد  استهالكها  من  الحد 
المباالة  ظل  في  هكذا،  االنتشار  في  السرطان 
جدا  بخيلون  مسؤولون  البالد،  في  املسؤولني 
في تسيير احتياطي دوالراتهم، وشديدو العمى 

تجاه مأساة العملة الوطنية، الدينار.

 )*( جان بيار سيريني
صحفي ومدير سابق لمجلة »لو 
 Le nouvel »نوفيل إيكونوميست
Economiste ورئيس تحرير سابق 
)L’Express .»لمجلة »اإلكسبريس

ال�سرطان المالي الذي ينخر الجزائر

في الجزائر، تعجز 
الخزينة العمومية 
عن التكفل بنفقات 
الدعم بجميع أنواعه 
والمتراكمة على مر 
السنين. وهي غير 
قادرة أيضا عن تحمل 
عبء عجز الميزانية. 
ونتيجة لذلك، تقوم 
الدولة بالترقيع، وترمي 
بتمويل الخدمات 
االجتماعية على كاهل 
أطراف أخرى، وبتقديم 
هدايا مع ما ينتج عنها 
من عجز إجمالي.

في يونيو 2021، وقصد 
جعل المصرفيين 
يقفون على أقدامهم 
من جديد، تم وضع 
ترتيب غريب: تسّدد 
الدولة ديون سبع 
مؤسسات عمومية 
مدينة بنحو 2100 
مليار دينار جزائري )14 
مليار دوالر(. كيف تم 
ذلك؟ بإنشاء نقود من 
عدم من طرف البنك 
المركزي، بنك الجزائر. 
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بعد نحو أربع سنوات من الغياب، تعود أفالم مارفل إلى دور السينما في 
الصين، وفق ما أعلنت شركة اإلنتاج األميركية األربعاء الماضي، في نبأ 

سار لمحبي سلسلة األفالم هذه في الصين.
وقد غابت أفالم األبطال الخارقين من عالم مارفل، التي تحظى بشعبية 
كبيرة في الدولة اآلسيوية العمالقة، عن د ور السينما الصينية منذ طرح 
فيلم »Spider-Man: Far from Home« )»سبايدر مان: فار فروم هوم«( 

في يوليو 2019.
وتقتصر األذونات الصينية للعرض السينمائي لألفالم األجنبية في الصاالت 

المحلية على بضع عشرات من األفالم الروائية سنويا .
وللحصول على ترخيص في السوق الصيني الضخم، تأخذ استوديوهات 
هوليوود في بعض األحيان على عاتقها قص بعض المشاهد التي تعتبرها 

السلطات شديدة العنف أو تنطوي على عري أو على حساسية سياسية.
وأعلنت استوديوهات مارفل المملوكة لشركة ديزني األميركية العمالقة، 
الثالثاء عن إطالق فيلم »بالك بانثر: واكاندا فوريفر« في الصين في 7 فبراير.

وستطرح بعد ذلك بعشرة أيام فيلمها األخير »أنت-مان أند ذي واسب 
ويبو  شبكة  على  صفحتها  عبر  مارفل  أوضحت  ما  على  كوانتومانيا«، 

االجتماعية.
وعلق أحد مستخدمي اإلنترنت في الصين األربعاء الماضي«هذا األمر ال 

يصدق ،لقد اشتقت إلى عالم مارفل كثيرا ».
كانت دور السينما، مثل أماكن الترفيه األخرى، من بين المواقع األولى التي 

أرغمت على إغالق أبوابها في الصين مع تفشي وباء كوفيد19-.
عدد  قيود مشددة على صعيد  مع  لكن  السينمائي  الصاالت  فتح  وأعيد 
المتفرجين لتجنب انتشار العدوى، وهو ما لم يشجع الصينيين على الذهاب 

إلى دور السينما.
يمثل رفع معظم القيود الصحية في الصين الشهر الماضي عودة تدريجية 

إلى الحياة الطبيعية في البالد.
في دور العرض  وسيعرض فيلم »أنت-مان أند ذي واسب كوانتومانيا« 

الصينية في اليوم نفسه لطرحه في الصاالت األميركية.

جالل كندالي
المغربية  األزي��اء  مصممة  شاركت 
مريم بلخياط أخيرا في فعاليات الدورة 
الثالثة من عرض األزياء الهندي العالمي 
 GLOBAL INDIA COUTURE«
WEEK GICW«، الذي أقيم في منطقة 

كروكرام بنيوديلهي.
وتلقت مريم بلخياط الدعوة للمشاركة 
من مصمم الرقصات العالمي والمشرف 
 LOKESH على العرض، لوكيش شارما
SHARMA، الذي سبق أن تعرف على 
األزياء والثقافة المغربية من خالل عرض 
مؤخرا،  بالمغرب  نظمه  هندي  أزي��اء 
المغربي  بالقفطان  إعجابه  عن  معبرا 
الحفاظ  على  مصمموه  يحرص  ال��ذي 

على عراقته وأصالته.
شهد  بلخياط،  مريم  جانب  وإل��ى 
عرض األزياء مشاركة أشهر المصممين 
العالميين، من بينهم أماتو كوتور من 
دبي، ومورفيوم من صيربيا، إلى جانب 
الهند من  أزياء معروفين من  مصممي 

بينهم أنجالي وأرجون كابور.

وكانت مريم بلخياط فخورة بتمثيل 
المغرب في هذا البلد المعروف باألثواب 
واألزياء الراقية واأللوان المبهرة، حيث 
من طرف  كبير سواء  بترحيب  حظيت 
اإلعالم الهندي والدولي أو من مشاهير 
عالم األزياء بالهند، وكذا الجمهور الذي 
عبر عن إعجابه بعراقة القفطان المغربي.
وعلى نغمات مغربية مختارة بعناية، 

في لوحة مبهرة يغلب عليها لونا العلم 
المغربي األحمر واألخضر، افتتحت مريم 
بلخياط العرض بقطعة من طرز »النطع« 
يتجاوز عمرها السبعين سنة، كانت ملكا 
لجدتها، حرصت من خاللها على إبراز 
األصيل  الكالسيكي  التقليدي  الجانب 

للقفطان المغربي.
كما قدمت المصممة المبدعة أحدث 

العصرية  القفاطين  من  لها  تشكيلة 
مزج  في   »ANJUM« عنوان  حملت 
فريد بين التصاميم المغربية األمازيغية، 
مستخدمة أحدث صيحات الموضة من 
قبيل أحزمة البالستيك التي تساعد على 
انعكاس األلوان، وخليط من االبتكارات 
التي أبهرت الحضور، كالورود بطريقة 
3D، وتقديم أثواب المخمل، مستخدمة 

الطريقة الهندية في المزج بين األلوان 
وبين الحرفية المغربية في الطرز وخدمة 

المعلم.
وعن عنوان التشكيلة قالت المصممة 
المغربية، »حاولت عبر هذه التشكيلة 
الذي  والبريق  القوة  للمرأة  أمنح  أن 
صورة  أعكس  أن  وحاولت  تستحقه، 
المرأة المغربية كنجمة تشع في العالم 

بأسره«.
خ��الل  م��ن  ب��ل��خ��ي��اط  م��ري��م  لمست 
المغرب  بين  الكبير  التقارب  العرض، 
والهند، سواء من خالل فخامة وعراقة 
األزياء وكذا اختيارات األلوان واألثواب، 
مثلما لمست الصيت الذي أصبح يملكه 
المغرب بفضل اإلنجاز التاريخي ألسود 
األطلس في مونديال قطر 2022، وقالت 
إن مواطنين من العالم بأسره ومن الهند 
الذين لم يسمعوا من قبل عن المغرب، 
أصبحوا يعرفونه ويعرفون أسماء العبي 

المنتخب الوطني لكرة القدم.
باالنتماء  فخورين  »كنا  وأضافت، 
إلى المغرب، وشعرنا أن أسود األطلس 
عبدوا لنا الطريق للحضور والمشاركة 

بكل اعتزاز«.
بلخياط،  مريم  أن  بالذكر  الجدير 
الدولي،  الحدث  هذا  إط��ار  في  نظمت 
جلسة تصوير في أحد أشهر القصور 
في مدينة جايبور المعروف باسم »أمير 
امتزجت فيها التصاميم الهندية  فور« 
والمغربية، شاركت فيها ملكتا الجمال 
.Adline Castelino و ،Suman Rao

لسيدي  السينمائي  النادي   يعلن 
تنظيم  قرر  أنه  البيضاء  بالدار  عثمان 
السينمائي  لمهرجانه  التاسعة  الدورة 
السينما  ف��ي  المتخصص  السنوي 
حميد  المبدع  الفنان  دورة  المغربية، 
الزوغي،  من 7 إلى 10 يونيو 2023. 
من بين أهم فقرات برنامج هذه الدورة 
المغربية  األف���الم  مسابقة  ال��ج��دي��دة 
فيها  والمشاركة  القصيرة،  الروائية 
الشباب  المبدعين  وجه  في  مفتوحة 

وغيرهم وفق الشروط التالية:
أوال، إرسال طلب للمشاركة قبل تاريخ 
من  بنسخة  مرفوقا   ،2023 30 مارس 
جوائز  على  للتباري  المرشح  الفيلم 
التقنية وملصقه  المسابقة مع بطاقته 
وصورة لمخرجه، إلى مدير المهرجان 
العنوان  على  المبشور  ال��ح��ق  عبد 

اإللكتروني التالي:
sidiothmanecine@gmail.com
ثانيا، كل فيلم مرشح ينبغي أال تتجاوز 
مدته األصلية عشرين )20( دقيقة، وأال 

يفوق تاريخ إنتاجه سنتين.
ثالثا، أن تكون نسخة الفيلم المرشح 

جيدة صورة وصوتا.
هذه  حول  المعلومات  من  وللمزيد 

المسابقة، يرجى اإلتصال هاتفيا بإدارة المهرجان عبر المحمول 0661055847.
تجدر اإلشارة إلى أن األفالم المنتقاة ستتبارى أمام لجنة تحكيم، سيعلن عن تشكيلتها الحقا، على 

الجوائز الثالث التالية: الجائزة الكبرى، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، جائزة أحسن تشخيص.
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م�سابقة الدورة التا�سعة لمهرجان �سيدي 
عثمان لل�سينما المغربية

مريم بلخياط  تبرز عراقة القفطان المغربي في نيودلهي الهندية
www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

اأفالم مارفل تعود اإلى ال�سين 
للمرة الأولى منذ 2019

أعلنت مؤسسة سال للثقافة والفنون عن إطالق النسخة األولى من 
مسابقة )معرض- صورة( للتصوير الفوتوغرافي

»بالنسبة لهذه التجربة األولى،  وذكرت المؤسسة في بالغ لها أنه 
اختارت المؤسسة موضوع )مشاهد من الحياة في سال( إلبراز سمات 
المدينة وحيويتها باعتبارها وعاء للحياة في تنوع المواقف اليومية«.

البحر  على  يتكئ  التي  المجال  هذا  في  أنه  ذاته،  المصدر  وحسب 
وعلى واد أبي رقراق والذي يمتد الى الحدود الخضراء للغابة والوادي، 
يمكن  الجديدة،  لألحياء  العمراني  والتباين  العتيقة  المدينة  متضمنا 
اإليماءات  أخرى،  أمور  بين  اللحظة، من  تلتقط في عفوية  أن  للعدسة 
األضرحة،  الكد، وجالل  النظرات، ومالمح  العادية، وخداع  والحركات 

وروعة الطبيعة«.

المصورين  وجه  في  مفتوحة  المسابقة  هذه  فإن  البالغ،  وبحسب 
المحترفين والهواة، كما أن المشاركة فيها مجانية.

وتقوم فكرة المسابقة على أن يقدم كل مشارك تقديم ما بين 6 و 12 
صورة تم التقاطها خالل عام 2023 وفقا للصيغة الموضحة في قواعد 
المسابقة، على أن تقوم لجنة التحكيم باختيار 30 إلى 50 صورة لغاية 
عرضها خالل شهر يونيو 2023 في مركز سعيد حجي الثقافي في سال، 
وانتقاء الصور الثالثة التي ستحصل على الجوائز المخصصة التي 

تبلغ قيمتها على التوالي 15000 و 10000 و 5000 درهم.
موقع  من  التسجيل  وبطاقة  المسابقة  قانون  على  االطالع  ويمكن 
في  الراغبين  على  ويتوجب   .www.salaculture.ma المؤسسة: 
اإللكتروني:  البريد  إلى  وإرسالها  التسجيل  بطاقة  ملء  المشاركة 

salaconcours2023@gmail.com قبل 30 أبريل 2023.

يذكر أن مؤسسة سال للثقافة والفنون تهدف أساسا إلى المساهمة 
في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات الثقافية، وتقديم الخبرة في هذا 
المجال، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجال الثقافي والفني وخاصة 
حرية التعبير وحرية االبداع، والترافع والدفاع عن احترام هذه الحريات.

على  لمدينة سال  المشرقة  األوجه  إبراز  إلى  المؤسسة  تسعى  كما 
المستويات الجهوية والوطنية والدولية وإنعاش صورتها كقطب ثقافي 
وفني من خالل التعريف بتراثها ورجاالتها من مفكرين ومثقفين ومبدعين، 
وإنجاز مشاريع ثقافية وفنية متميزة، وتتبع ومعالجة مقاربة وسائل 

اإلعالم لهذه الصورة.

موؤ�س�سة �سال للثقافة 
والفنون تطلق الن�سخة 

الأولى من م�سابقة 
الت�سوير الفوتوغرافي
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االشتراكي

حفيظة الفارسي

»رباط  األخيرتين،  روايته  بعد 
يعود  قرطبة«  و«ربيع  المتنبي« 
الكاتب والروائي والمفكر حسن أوريد 
برواية جديدة صدرت حديثا عن عن 
منشورات المتوسط -إيطاليا، بعنوان 
»الموتشو«، تقع في 432 صفحة من 

الحجم المتوسط.
يضعنا حسن أوريد في »الموتشو« 
حسب   كلمة للناشر، » أمام مرافعة 
أدبية لما يعتري العالم العربي، وما 
يتوزَّعه، وعالقته باآلخر، منذ الفترة 
وما  ال��وح��دة،  ُحْلم  مع  سة،  المؤسِّ
رافقها من انكسار، إلى الربيع العربي، 

فاألصولية، حتَّى موجة التطبيع«.
من   األول��ى  النسخ  توزيع  عقب   
ال��رواي��ة ال��ج��دي��دة ع��ن دار األم��ان 
هذا  ب��داي��ة   منذ  تناقل  ب��ال��رب��اط، 
المثقفين  م��ن  مجموعة  األس��ب��وع 
والكتاب  مقاطع من الرواية ، وهي 
نار  إطالق  اعتبروها  التي  المقاطع 
عشوائي  تجاه أشخاص أو جهات 
اعتبرها المؤلف مسؤولة عن تردي 
كافة  على  العربي  العالم  أوض��اع 
واجتماعيا  سياسيا   األص��ع��دة، 
وفكريا.إال أن أنظار الكتاب وردودهم 
ركزت بشكل كبير على  مقطع واحد 
اعتبروه  وال��ذي  الرواية،  تضمنته 
إساءة لمفكر ورمز من رموز الثقافة 
ويتعلق  والعربي،  المغربي  والفكر 

األمر بالمفكر عبد اهلل العروي.
 يورد حسن أوريد في هذا المقطع 

ما يلي: 
» يتقنون اللغة التي يزعمون الرغبة 
في االرتقاء بها. كان مثقف مغربي قد 
كتب في السبعينات كتابا جيدا عن 
أزمة المثقفين العرب، واإليديولوجيا 
العربية المعاصرة، وكان بحق مثقفا 
جديا ال مكان عنده للمعرفة التقريبية، 
أنه  ولو  العلمية،  بالصرامة  يتحلى 
أضحى هو نفسه معبرا في خريف 
لم يعد يقول  عمره، عن األزمة، ألنه 
شيئا سوى أوان فارغة كما في تعبير 

الشاعر  جبران خليل جبران«.
الوصف يحيل على قولة الشاعر 
اللبناني  اآلنف الذكر:« ال شيء أثقل 
من أوان فارغة على رؤوس الجائعين« 
أو أن األواني الفارغة هي ما تحدث 

ضجيجا أكثر.
وصف اإلناء الفارغ الذي ال يقول 
شيئا، أو بلغة أدق الفكر المتجاَوز 
مواجهة  في  ال��ع��روي  )تاريخانية 
إشكاالت العالم العربي (، لم يستسغه 

عدد من المثقفين والروائيين.  
الناقد والروائي نور الدين صدوق 

يرى أن  الغائب األكبر في في ما يحدث 
من تنقيص أو إهمال أو تجاهل هو 
ثقافة االعتراف بالرموز. وتعليقا ما 
ورد في الفقرة أعاله ، يقول صدوق: 
وأجهل  أقرأ الرواية،  لم  أني  بما   «
عن  الكالم  فيه  ورد  ال��ذي  السياق 
المفكر المغربي الكبير األستاذ عبد 
اهلل العروي، غير الفقرة المشار إليها 
أعاله،   أعتقد بأننا بتنا في حاجة 
لثقافة االعتراف. هذه الحاجة تقتضي 
والنقاش متى  للحوار   بناء أخالق 
أتيح ذلك. وأول ما يجدر تمثله في 
هذا السياق احترام الرموز الوطنية 
وعدم النيل منها في غياب أي وازع 

وتحكيم للضمير.«
  واستعاد  صدوق أنه »في لقاء 
ثقافي نظم بمدينة الجديدة عن رواية 
األستاذ سعيد بن سعيد العلوي »ثورة 
المريدين«، وفي تدخل له، تمثلت كيف 
صاغ استشهادا له عن األستاذ عبد 
و  الفكرية  قيمته  و  ال��ع��روي  اهلل 
القالئل  األدبية، وكيف عّده من بين 
الذين بصموا اللحظة وخلدوا االسم 

على امتداد خارطة الفكر العربي.«
من جهة أخرى أشار صدوق الى 
أن »الرواية، وكتابة الرواية، ينبغي 
أن ال تنخرط في مثل هذه التوجهات 
بحثا عن غايات وأهداف مجهولة. ذلك 
أن ما جاء به األستاذ العروي سيظل 

حاضرا على امتداد الخمسين سنة 
القادمة. والدليل أن ما كتب الحقا هنا 
وهنالك، بمثابة استلهام وتفكير  في 
ما عبر عنه من طرفه. فما تحظى به 
كتاباته وإلى اليوم، الدليل الكافي لمن 
يجيد القراءة ويتعمقها بموضوعية 

وتبصر عميق«.
 الباحث واألكاديمي المتخصص 
في التاريخ،   عبد الحكيم الزاوي في 
تعليقه على ما ورد بين ثنايا الرواية 
عن  انحسار أفق التفكير عند األستاذ 
عبد اهلل العروي وعجزه عن تقديم 
أجوبة ألسئلة الواقع المعاصر، علق 

قائال: 
لمساره  وفيا  ظل  العروي  »إن  
الفكري الذي بدأه منذ صدور  كتابه 
»اإليديولوجيا العربية المعاصرة » 
و«العرب والفكر التاريخي«. الكتابان 
في وقتهما كانا يبصمان بحق على 
تعلن  نقدية  فلسفية  تجربة  والدة 
عن ميالد مشروع فلسفي وضع من 
واألخذ  التراث  مع  القطيعة  مسألة 
لتحقيق  ُم��ح��ددي��ن  بالتاريخانية 
مع  وال��ق��ط��ع  والتحديث  النهضة 
عقال  كان  وقتها  الماضي...العروي 
اآلخ��ري��ن...ك��ل  وع��ق��ل  عقله  يعقل 
اإلسهامات التي صدرت بعد الكتابين 
لم تكن سوى استئناف  لنفس القول 
أو  الروائي  التخييل  في  والرؤية، 

التفكيك المفاهيمي أو حتى التحليل 
السياسي...

وأضاف الزاوي أن » أوريد يعيب 
على العروي تكرار نفس التحليالت 
على الرغم من تغير السياق وتحول 
حسب  كبرى  تحوالت  الزمن...ثمة 
أوريد اعترت بنى العالم العربي لم 
تسر في نفس الرؤية التي نافح عنها 
العروي. ال غرابة، أن يقرأ قارئ اليوم 
في سياق  المحافظة  من  نوعا  فيها 

مفعم بالتجاذبات.«
الناقد والشاعر  الطيب هلو اعتبر 
أن  النظر إلى السجال الدائر حول 
أوري��د  لحسن  »الموتشو«  رواي��ة 
الصادرة مؤخرا  يمر عبر مجموعة 

من الزوايا، منها:
1 � طبيعة العمل السردي ومنسوب 
توقع  أف��ق  أن  ذل��ك  فيه،  المباشرة 
قارئ األعمال السردية يجعله ينظر 
باعتبارها عمال سرديا  الرواية  إلى 
نقال  وليس  للواقع  موازيا  تخييليا 
الروائي،  العمل  أن  كما  له،  حرفيا 
فرصة  الكاتب  يمنح  فنا،  بوصفه 
التي  وال��رس��ائ��ل  ال��م��واق��ف  تمرير 
إلى  تحتاج  فنية  بطريقة  لكن  يريد 
مجهود من القارئ لكشفها وفهمها، 
وال يقدمها بطريقة مباشرة واضحة، 
قام  التي  القليلة  المقاطع  في  كما 
قراءة  من  تمكنوا  من  ب«تسريبها« 

المباشر  الموقف  خاصة  ال��رواي��ة، 
»الموتشو«  رواية  عنه  عبرت  الذي 
من المفكر المغربي عبد اهلل العروي.

2 � المقطع الذي أثار الجدل كان 
بدا  حيث  جهة،  من  مباشرا  حديثا 
أنه قصف  لبس  وبال  بشكل واضح 
الكثير  يقدرها  فكرية  لقامة  مباشر 
من المثقفين المغاربة هو عبد اهلل 
العروي، فلم يشك أحد أنه المقصود 
بتلك العبارات، حيث وصف بعبارات 
قاسية من قبيل أنه »صار معبرا في 
خريف عمره عن األزمة« وأنه »لم يعد 
على  يقول شيئا سوى أوان فارغة« 
الرغم مما يبدو من مدح ظاهري له في 
بداية المقطع بالقول إن العروي »كتب 
وأنه »كان بحق مثقفا  كتابا جيدا« 
فيه  الغاضبون  رأى  حيث  جديا«، 
انتقاصا من قيمة فكرية كبيرة »قدمت 
خدمات جليلة للثقافة المغربية« وأنه 
»تنويري ومفكر كبير«، وأن منتقده 

ال يرقى إلى قيمته الفكرية.
3 � يالحظ أيضا أن النقاش انحرف 
عن مناقشة الرواية إلى مناقشة بعض 
مواقف عبد اهلل العروي السياسية، 
بين  ليقارن  ذه��ب  من  منهم  إن  بل 
العروي ومحمد عبد الجابري، فصار 
الكالم الذي تم تسريبه مجرد ذريعة 
وسياسية  فكرية  حسابات  لتصفية 

ومطية لها.
4 � هناك أمر جدير باالنتباه هو 
مقطع  الحكم، من خالل  مدى صحة 
بسيط ال يتجاوز خمسة أسطر، على 
رواية تقع في 430 صفحة، ولم يتم 
توزيعها على نطاق واسع بعد. فضال 
عن أن المقطع يحتمل أنه ورد على 
لسان إحدى الشخصيات وأنه ال يعبر 
بالضرورة عن رأي المؤلف، كما قد 

يدافع كاتب الرواية عن نفسه.  
ال يكترث صاحب« مفهوم الدولة« 
أنتج  ال��ذي    -   « المفاهيم  »نقد  و 
في  الحداثة  عن  الكتب   من  العديد 
خالل   م��ن  وس��ع��ى  ال��ع��رب��ي،  الفكر 
مشروعه الفكري  إلى توجيه العقل 
العربي نحو استيعاب أسس الحداثة 
التي  التاريخية  والشروط  الغربية 
أنتجتها، ومن ثم توجيه الفعل باتجاه 
تحقيق تلك الشروط التاريخية وسلك 
األسباب المؤدية إلى استنبات حداثة 
التوفيقي  المنهج  مع  تقطع  عربية، 
الذي شوش على الفكر العربي منذ 
عصر النهضة، وعلى الزمن المعاصر 
ال  عربيا-    إليه  االنتماء  وش��روط 
من  حوله  يثار  بما  كعادته،  يكترث، 
انتقادات هو الذي عبر عن ذلك  في  
بجملة   « الصباح  »خواطر  كتابه 
بليغة:« لقد انعزلت ألنني تأذيت«.  

» موت�سو« ح�سن اأوريد  و »اأزمة« العروي ! 

إبراهيم الخطيب

والراحل محمد الصباغ )-1929  لبعض الكتاب ، رهافة الحدائق اليابانية الجميلة: 
2013( أحد هؤالء. وحين نتذكره ، بعد مرور عشر سنوات على رحيله ، فنحن نتذكر 
أيضا تلك الطقوس التي ارتضاها لنفسه ككاتب: طقوس الصمت المتعالي، والسير في 
الممرات الظليلة ، والكتابة بحد ريشة مغموسة في محبرة الشعر. نتذكر فيه اليوم أيضا 
كاتبا فذا أخلص لكتابته، وثابر في بنائها لبنًة لبنة، سنين متطاولة، بحيث شّكل منها 
جوهر رؤيته للعالم والناس، وشكّلت منه الشاعر الناثر بامتياز؛ كما نتذكر فيه، من جهة 
أخرى، أحد أبرز مؤسسي اتحاد كتاب المغرب، هذا االتحاد الذي يعتبر تراثا وتاريخا 
ثقافيا وطنيا تكاثفت جهود أربعة أجيال لتجعل منه الحصن الثابت لثقافة يممت وجهها 

شطر المستقبل، ويمر اليوم ، لألسف ، بأزمة خانقة.
وإذا كان محمد الصباغ في غنى عن أي تقديم، فإن كتابته، شأن كل كتابة، ستبقى دوما 
بحاجة إلى التأمل والبحث، ولذا يجدر بنا أن نشير، بإيجاز، إلى أن مسيرته األدبية، 
التي تمتد ألكثر من خمسين سنة، تبرعمت خالل النهضة الثقافية التي عرفتها تطوان 
في األربعينات والخمسينات ، بفعل الزخم الوطني المنفتح على الثقافة اإلسبانية الذي 
وسم تلك الفترة، وأنها تواصلت بعد االستقالل حين قدومه إلى الرباط وانخراطه في 
فورة الوعي الثقافي الذي ميز هذه المدينة خالل الستينات والسبعينات والثمانينات. 

وعلى امتداد هذه المسيرة أنتج الصباغ أدبا يستمد نسغه من هيمنة الموقف الجمالي 
الواقع، وفي نفس  على نثرية  »البوهيمي«  الكاتب  المشبع برومانطيكية تعكس تمرد 
الوقت التزامه الذي ال هوادة فيه إزاء مبدأ حرية الكتابة المتعالي. وخالفا لما يمكن أن 
توحي به نظرة عجلى، فإن هذا األدب يتجلى عند الفحص بالغ التنوع، مغتنيا بأنساق 
الشعر،  وبنيات  الشخصية،  والصور  التراسلي،  والسرد  الحوار،  بين  تتراوح  كتابية 

والتخييل الطفولي. 
والبد لنا أن نقول في هذا الصدد، بكل نزاهة، إن الصباغ، بواسطة كتابه »اللهاث الجريح« 
)1955(، كتب أول رواية تراسلية في األدب المغربي الحديث ، وأنه من أبرز من خاض 
تجربة الكتابة لألطفال بوعي عميق يستوحي براءة الطفولة وحكمتها المنفلتة ، كما أن 
الصدور المبكر لديوانه »أنا والقمر« )1946( عكس أولى خطوات الحداثة الشعرية في 
تاريخنا النقدي. وإذا كان مجموع هذا األدب وليد مزاج الكاتب الشخصي المتفرد في 
مقاربة الواقع وإدراكه، كما هو وليد قراءاته في أدب المهجر واستيحائه لمجازات جيل 
الكتابي  المشهد  فإنه أصبح جزءا ال يتجزأ من  اإلسباني،  »العام السابع والعشرين« 
الوطني ، يؤثث ذاكرتنا ووجداننا الراهن بزخمه الشعري المكتظ باأللوان واألصوات 
واألشكال، كما ينتزع خيالنا من المبتذل اليومي بسرده المتألق الذي يستلهم سر أسرار 

العالقة بين اللغة واألشياء باحثا عن )كراتيلية( مفقودة.
طيلة حياته، صنع محمد الصباغ لنفسه هالة حضور متوار عن األنظار، يتلفع بعزلته 
ورغم عبوره بأبرز مواقع  الثمينة ، رافضا كل خروج ال ينطلق من الكتابة ويحيا فيها: 
القرار الثقافي، ظل الصباغ متشبثا بتواضعه الشامخ وكبريائه الجموح، ال يعلق على 
األحداث ، وال يساهم في أي سجال أو جدال، وينأى بنفسه عن خوض الصراعات الظرفية، 

ثقافية كانت أو إيديولوجية. 
دون كيخوطي كتابٍة هو: يخوض بفرسها األرعن ضد مجردات السياسة والمجتمع ، 
ويؤسس مطلقه األدبي من نسيان اآلخرين له واختصامهم في أنساب النصوص ونسبياتها. 

كاتب يتشح بالدهشة، ويدرك مفارقة التاريخ.

الشعر  دار  تستضيف 
اإلسبانية  الشاعرة  بتطوان 
يوم  بونيا  الرا  إينماكوالدا 
الجاري،  يناير   21 السبت 
الصنائع  مدرسة  فضاء  في 
ابتداء  الوطنية،  والفنون 
من الساعة الخامسة مساء. 
وي��ق��دم ال��ش��اع��رة ف��ي ه��ذا 
المغربي  المترجم  اللقاء 
بعدما  ال��ري��س��ون��ي،  خ��ال��د 
»أن  األخير  ديوانها  ترجم 
والذي  السماء«،  قبة  تقول 
سيصدر قريبا عن منشورات 
الفنان  بينما يحيي  فاصلة. 
أحمد شقارة هذا اللقاء، إلى 
حمزة  القيثار  عازف  جانب 
ش��رف، حين ي��ؤدي روائ��ع 
األغاني المغربية واإلسبانية 
األصيلة، وهو يحيي التراث 
الكبير  والشعري  الغنائي 
عبد  الراحل  الفنان  لوالده 

الصادق شقارة. 
وإينماكوالدا الرا بونيا شاعرة وأكاديمية مرموقة، لمع اسمها في العديد من المجالت 
في إسبانيا والواليات المتحدة األمريكية وغيرها، مثل مجلة »ستون كانو« و«ليترال 
ماغازين« و«إيبريدو ليتيراريو« و«نيويورك بورتري ريفيو« و«هوم بالنيت نيوز« و«فيسي 
فيرسا«. كما نشر شعرها في العديد من األنطولوجيات الشهيرة، مثل »قمر وبانوراما في 
ناطحات السحاب« بنيويورك سنة 2019، و«ريح الشمال« في مدريد 2021، و«مقاتلو 
الشعر«، و«نيويورك من الداخل« سنة 2022. والرا بونيا هي أستاذة في جامعة نيويورك 
)كوني(، حيث تدير معهد كتاب أمريكا الالتينية في هوستوس كوليج، كما تشرف على 
المجلة األدبية متعددة اللغات ريفيستا أستوسيانا... بينما يعد ديوان »أن تقول قبة 
السماء«، الذي سيوقع في ضيافة دار الشعر بتطوان عمال شعريا استثنائيا جمع أحدث 

قصائد الشاعرة وأشدها تجديدا وتجسيدا لحداثة الشعر في عالم اليوم.    
فيها  وتستضيف  بتطوان،  الشعر  دار  تظاهرة شعرية أخرى تنظمها  »لقاء بيننا« 
مبدعات ومبدعين ينتمون إلى جغرافيات أخرى، بتجارب مختلفة ومتغايرة في الكتابة 
والتخييل. تظاهرة غايتها فتح الممارسة الشعرية في المغرب على محيطها الشعري 
الكوني، وإطالع متلقي الشعر المغربي على األصوات واللغات الشعرية األخرى، في 
سبيل إقامة حوار شعري شعري، يمتد شرقا وغربا وشماال فجنوبا، ويستوعب تعدد 

الممارسات الشعرية وتجددها في مختلف أصقاع العالم.

أسندت دار النشر الباريسية »الرماتان« »L›Harmattan« إلى إدريس 
الكراوي، رئيس الجامعة المفتوحة للداخلة ورئيس منتدى الجمعيات 
اإلفريقية للذكاء االقتصادي، مسؤولية إدارة سلسلة جديدة تحمل عنوان 

»إفريقيات الغد«. 
وحسب الكراوي، فإن هذه السلسلة تهدف إلى نشر األبحاث العلمية 
والمؤلفات الصادرة عن كتاب أفارقة وغير أفارقة متخصصين في الشؤون 
اإلفريقية، كما تروم النهوض باألبحاث التي ترتكز على تحليل التحوالت 
التي تشهدها القارة، بغية رصد التغيرات الرئيسية والقطائع الجوهرية، 

وتحديد عوامل التغيير في القارة والجهات الفاعلة فيه.
على  الضوء  تسليط  إلى  تسعى  السلسلة  هذه  أن  الكراوي  أبرز  و 
األعمال التي تتطرق إلى آفاق استراتيجيات التنمية التي من شأنها 
تمكين الدول والشعوب بإفريقيا من مكافحة األجيال الجديدة من المخاطر 

والحروب التي تهدد القارة.
ويغطي نطاق عمل هذه السلسلة، بحسب مديرها، مجاالت واسعة، 
تشمل القضايا االقتصادية والمجتمعية والجيو-استراتيجية، وكذا العلوم 
السياسية والتاريخ واإلشكاليات اإلفريقية ذات صبغة ثقافية وحضارية.

ومن هذا المنطلق، يؤكد الكراوي، ستشكل هذه السلسلة فرصة سانحة 
في  األعضاء  والخبراء  الباحثين  من  الجديدة  لألجيال  مسبوقة  وغير 
الشبكة الدولية والقارية للجامعة المفتوحة للداخلة وغيرهم لنشر وتعميم 

مساهماتهم األكاديمية ذات الصلة بإفريقيا وتطورها.
وخلص الكراوي إلى أن سلسلة »إفريقيات الغد« ستساهم في مواكبة 
نشأة وتطور المبادرات الفردية أو الجماعية أو هما معا قصد تثمين 
البحث العلمي ونشر المعرفة حول إفريقيا، وفي خدمة تنمية إفريقيا.

اإلفريقي  الكتاب  ل)مهرجان  األولى  النسخة  ستنظم    
بمراكش(، من 9 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة أزيد من 
40 كاتبا وأديبا، عربا وفراكفونيين وأنغلوفونيين من كل 
أنحاء إفريقيا، وذلك بمبادرة من جمعية »نحن فن إفريقيا« 

 .)WE ART AFRICA/NS(
وأوضح بالغ لجمعية »نحن فن إفريقيا«، أن هذه التظاهرة 
الثقافية، التي ستنظم تحت شعار »إفريقيا بكل الحروف«، 
بدعم من العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين، تهدف إلى 
التعريف باألدب اإلفريقي والترويج له الستقطاب الجمهور 
الواسع العاشق لهذه الثقافة، ولتعزيز التبادل الفكري بين 

الكتاب والناشرين والقراء، على حد سواء.
وأضاف المصدر ذاته، أن المهرجان، الذي سيكون، أيضا، 
فرصة لدعم مزيد من التبادالت الثقافية واللقاءات بين مختلف 
الدول والمجتمعات اإلفريقية انطالقا من المغرب، »يعد بأن 
يكون فرصة فريدة من نوعها الكتشاف المواهب األدبية في 

إفريقيا، ولالحتفال بالتنوع والغنى الثقافي للقارة«.
وسيتم، على هامش المهرجان، تنظيم مؤتمرات وموائد 
مستديرة، فضال عن فتح نقاشات وندوات وورشات عمل 
خاصة برواق المهرجان من أجل اكتشاف األبعاد المختلفة 
بين  الخبرات  وتبادل  التجارب  اإلفريقي، ومشاركة  لألدب 
مختلف المؤلفين المشاهير من جميع أنحاء إفريقيا، وكذا 

المغتربين من كل أرجاء المعمور.
وأشار البالغ، في هذا االتجاه، إلى أن المهرجان سيحتضن، 
كذلك، رواقا لمعرض الكتب والفنون التشكيلية ومنصة لعرض 
األفالم وتنظيم حفالت موسيقية، كما سيخصص، بالموازاة 
على  لالطالع  والضيوف  الزوار  خدمة  في  أروقة  ذلك،  مع 
الكتب وااللتقاء بالكتاب، مبرزا أنه سيكون ضمن ضيوف 
الشرف العديد من الكتاب، منهم ليليان تورام، و جان-ماري 
غوستاف لوكليزيو، وأشيل مبيمبي، وكين بيغيل، وماكنزي 
أورسيل، وفؤاد العروي، ومنصورة عز الدين، ورودني سان 
ايلوا ، وسامي تشاك، وفوزي الزواري، وفيرونيك تادجو 

ومحمد بنيس وغيرهم. 
وخلص إلى أن مهرجان الكتاب اإلفريقي بمراكش، الذي 
»نجوم جامع  الثقافي  سينظم في نسخته األولى بالمركز 
الفنا«، بمبادرة من ماحي بينبين، وفاتيمانا واني سانيا، 
مصاف  في  »سيكون  أج��راي،  يونس  و  السعيدي  وحنان 
المهرجانات األدبية الدولية الكبرى، وسيعمل على تسليط 

الضوء على ديناميكية وإبداع األدب االفريقي وغناه«.

دار ال�سعر بتطوان ت�ست�سيف ال�ساعرة 
االإ�سبانية اإينماكوالدا الرا بونيا

اإدري�س للكراوي  مديرا 
لـ »اإفريقيات الغد« 

  الن�سخة االأوىل ملهرجان الكتاب االإفريقي 
مبراك�س من 9 اإىل 12 فرباير

ا�ستنفار جياد الكتابة 
)إلى روح 
الشاعر محمد 

الصباغ(

فؤاد العروي

أشيل مبيمبي

ماكنزي أورسيل
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فراس حمية
يفتتح المخرج األلماني إدوارد بيرغر )مواليد 1970( فيلم 
All Quiet on the Western Front أو »كل شيء هادئ 
على الجبهة الغربية«، بمشهدية لضباع صغيرة نائمة إلى 
جانب والدتهم. يبدو المكان بارًدا وقد مات أحد الضباع، فما 
واقتاتوا  لحمه  نهشوا  أن  أخوته سوى  من  البقية  من  كان 
عليه. ثم يرسل بيرغر إشارة أخرى تتمثل بغربان تحوم في 
السماء منتظرة التهام جثث القتلى المسجاة في طول أرض 

المعركة وعرضها.
في الحرب يأكل اإلنسان أخيه اإلنسان. الحرب تعيدنا إلى 
حالتنا الحيوانية البدائية. الحرب تقتل أهم ميزة تميزنا عن 

باقي الكائنات، الحرب تقتل إنسانيتنا
في  للمسألة:  رؤيته  على  بيرغر  يطلعنا  الفيلم  بداية  من 
الحرب يأكل اإلنسان أخيه اإلنسان. الحرب تعيدنا إلى حالتنا 
الحيوانية البدائية. الحرب تقتل أهم ميزة تميزنا عن باقي 
الكائنات، الحرب تقتل إنسانيتنا. الحرب دراماتيكية. في الحرب 
تخرج كل المشاعر اإلنسانية إلى العلن وبشكل متطرف: الحب 
والخوف واأللم والحزن، وتتعرى المظاهر الحقيقية للجنس 
البشري من البدائية والحيوانية والقتل إلى الخيانة والصداقة 

والتضحية.
واإلنسانية في الحرب تصبح كلمة مطاطة، ولشرحها أكثر 
يمكن أن نعبر عنها بكونها: الضمير الحي، التعاطف، المشاعر 
النبيلة، الرقة، التعامل الحسن، عدم األذية إلخ.. هذه الصفات 
تصبح لزوم ما ال يلزم إبان الحرب، فيما تسود النزعة إلى 
الخالص الفردي. هذا الخالص الذي يقتضي إفناء حياة بشر 
يطرح  الحياة.  قيد  على  البقاء  من  الفرد  يتمكن  كي  أخرين 
بيرغر تحفته السينمائية أمامنا ويدخلنا إلى عمق القضية 
سخرية  العبثية،  الطبقية،  عدة:  زوايا  من  فحصها  محاواًل 
القدر، السياسة، الخداع والتغرير بالشبان عبر األيديولوجيا، 
التعصب، الواقع الدموي الصادم وغير المحتمل للحرب، واآلثار 

النفسية والندوب التي تخلفها الحروب فينا.

أنسنة الجندي األلماني
يصور لنا بيرغر النفاق السياسي الذي تمارسه األنظمة على 
شعوبها وسيما الشباب من أجل سوقهم إلى المذبحة ليكونوا 
وقوًدا لحرب ذي شعارات فارغة مقارنة بقيمة الحياة نفسها: 
»الشرف والكرامة«، ومن أجل »القيصر والرب والوطن«. تلعب 
األنظمة بعقول الشبان وتشحنهم بخطابات القوة والمستقبل 
الواعد والعرق المنتصر: إنهم »الشباب الحديدي األلماني« 
أرض  إلى  الشبان  يصل  وحين  التاريخ.  وجه  الذي سيغير 
المعركة، يقول أحدهم: »هذا ليس ما تخيلته«. لقد غرر بهم. 
في  عطلة  وتمضية  فرنسا  الحتالل  ذاهبون  أنهم  ظنوا  لقد 
العاصمة باريس والسهر حتى الصباح مع النساء الجميالت 
المأساوي. هناك  بالواقع  لكنهم اصطدموا  الكحول.  وشرب 

قتل ودماء ومعارك.
يحكي لنا بيرغر كيف أن أصحاب النفوذ والجنراالت يتنعمون 
بما لذ وطاب من الحياة فيما يلقى الجنود حتفهم. مفارقات 

عديدة يرمي بها بيرغر أمام أعين المشاهدين. الجندي يأكل 
الخبز اليابس فيما كلب الجنرال يأكل اللحمة. جنود تجمدت 
داخل  بالدفء  الجنراالت يشعرون  فيما  البرد  أصابعهم من 
قصورهم ومراكزهم. جنراالت يستعرضون قوتهم من بعيد 
حيث أنهم يعلمون أن الموت ال يحيق بهم عن قرب، في مقابل 
جنود وضعوا أيديهم على أكفهم وباتت حياة كل واحد منهم 

مجرد رقم متسلسل.
الستكشاف  رحلة  في  بيرغر  يأخذنا  ملحمي.  عمل  الفيلم 
أهوال الحرب على الصعيد الفردي. الحرب تفتك بقلب اإلنسان. 
الحرب قتلت قلب الجندي باول، واإلنسان حين يموت قلبه 
يتحول إلى وحش. ولم يعد هناك من فرق سواء بقي الجندي 
على على قيد الحياة أم لقي حتفه. الجندي باول باومر مات 
فعلًيا حينما بات القتل عنده حالة ميكانيكية يقوم بها دون 
أدنى شعور. باول أصيب بطعنة من الخلف في قلبه تحديًدا 
وجدانه  اهتز  حين  مات  باول  قلبه.  مقتل  بيرغر  لنا  ليؤكد 
وهو  لتأوهات خصمه  بعد مشاهدته  وروحه  وعقله  وكيانه 
يلفظ أنفاسه األخيرة. يدخلنا بيرغر إلى الحفرة، حيث تدور 
معركة طاحنة بين جنديين من أجل البقاء. أحدهما يجب أن 
يموت ليعيش اآلخر. وأداة القتل هي السكين. أداة سمحت 
للقتيل أن يلفظ أنفاسه األخيرة ببطء دون عجل فيما نشاهده 
ونشاهد خصمه القاتل ينظر إليه والدم يخرج من فمه وعينيه 
بذته  جيبة  في  يخبء  المقتول  الجندي  بالحياة.  تتمسكان 

العسكرية صورة عائلته: زوجته وأطفاله.
مفارقات عبثية يقذمها بيرغر في وجهنا مصوًرا لنا سخرية 
القدر وعبثية الحرب في عدة مشاهد من الفيلم. بدًءا من عنوان 
الفيلم الذي استمد من برقية عسكرية إبان الحرب العالمية 
األولى تفيد بأن كل شيء هادئ على الجبهة الغربية، بينما 
كانت أشالء الجنود تتبعثر بمئات اآلالف )الجبهة كانت فعاًل 

هادئة بسبب كثرة األموات(.
عبثية أخرى نراها حين تعرض الجندي باول للطعنة في 
الثانية األخيرة من الساعة الحادية عشرة صباًحا، أي موعد 
سريان الهدنة بالتحديد! وكذلك مقتل الجندي كاتزنسكي بعد 
فيتلقى رصاصة  المزارع وسرقة دجاجة،  إحدى  إلى  تسلله 
تودي بحياته. فهل يمكن أن نتوقع استباحة منازل وأراضي 
وبلدان األخرين وننتظر منهم التفرج علينا؟ بطبيعة الحال 
سوف يقاومون. هذا الجندي الذي لم تهزمه الحرب لكن هزمه 
الجوع، هزمته دجاجة وصبي صغير تغلغل الحقد بداخله وصار 
رغبة عارمة للثأر فأرداه بطلقة في خاصرته. ومن هنا يلقي 
بيرغر باللوم على جميع األطراف المتحاربة، فليس الجندي 
األلماني وحده من ارتكب المجازر، بل أيًضا الطرف الفرنسي 
قتل سرية بكاملها خنًقا بالغاز. لكن شيطنة الجندي األلماني 
أتت بفعل خسارة الحرب مما جعل من سردية المنتصر تسود.

يقدم لنا فيلم »كل شيء هادئ على الجبهة الغربية« النفاق 
السياسي الذي تمارسه األنظمة على شعوبها وسيما الشباب 

من أجل سوقهم إلى المذبحة

لكن بيرغر ال يوجه الفيلم باعتباره وسيلة نقدية ضد 
بيرغر  المخرجين.  من  كثير  فعل  كما  واأللمان  النازية 
يوجه سهام نقده للحرب بذاتها دون تمييز بين الفريقين 
المتحاربين. ما يعني بيرغر ليس أسباب الحرب وأحقيتها من 
وجهة نظر أطرافها. ما يريد قوله هو أن الحرب بشعة بشعة 
بشعة وبأن الجنود وقود الحرب وهم بشر لهم خصال إنسانية.
عام مشوهة  مئة  طيلة  التي سادت  السردية  وعلى عكس 
السردية  تلك  نازعة منه إنسانيته،  األلماني  الجندي  صورة 
التي يمكن استنتاجها بسهولة من خالل الكم الهائل من األفالم 
والروايات واألعمال الفنية واألدبية التي صاغ صورة وشخصية 
الخاسرين في الحرب مقابل تلميع وتجميل وأنسنة صورة 
وشخصية الرابحين في الحرب. وهذا ما تنقله كاميرا بيرغر 
المليئة بالمشاعر اإلنسانية بغية إعادة ولو القليل من األنسنة 
للجنود األلمان حيث تصورهم في أكلهم وشربه وأحالمهم 
وأالمهم وأحزانهم وصراخهم وأفراحهم وابتساماتهم وعالقاتهم 

ببعضهم البعض وسذاجتهم وبراءتهم.

السينما أداة تغيير
تحفة بيرغر هذه ال يمكن نقدها بالسلب، كل ما يمكن الحديث 

عنها يكمن في مديحها والتغزل بها. أحياًنا يصبح الكالم عاجًزا 
عن وصف الصورة والمشهدية، فالمشهدية أقوى بأشواط من 
الكالم. هكذا هي سينما إدوارد بيرغر والتي تجلت في فيلمه 
هذا. سينما تفوق الوصف لكثرة ما فيها من جمال. كادرات 
الكيان واألبدان وترجف على  تهز  فسيحة خالبة، موسيقى 
وقعها األفئدة. شجرة وشاحنة ودراجة نارية وسهول خضراء 
وسماء فسيحة ملبدة بالغيوم الرمادية وصليب المسيح في 

كادر واحد.
هي سينما من النوع الذي ال تستنفد جماليتها. سينما يمكن 
أن تعاد وتعاد مشاهدتها لمرات عديدة دون أن تمل عين منها 
»الفن ليس أداة للتغيير بل مجرد  أو تسأم. ومهما قيل إن 
أداة للتعبير«، فإن سينما بيرغر تعارض هذه المقولة، نعم، 
يمكن للفنون عامة والسينما خاصة أن تكون أداة تغييرية، 
هادئ  شيء  »كل  فيلم  مشاهدة  الفردي.  الصعيد  على  أقله 
على الجبهة الغربية« تضغط في اتجاه هذا التحول النفسي 
عند المشاهد. ومن تجربتي الخاصة، وهي تجربة إنطباعية 
ذاتية، يمكنني القول: أشهد أنني قبل فيلم بيرغر كنت إنساًنا 
مختلًفا عن اإلنسان الذي أصبحت عليه بعد مشاهدة الفيلم. 
قد يظن البعض أني أبالغ. ال بأس، لكل منا حساسية معينة 
وربما تكون حساسيتي مفرطة، ولكني في كل مرة أشاهد فيها 

سينما أتغير وأتحول وأتبدل وأصبح رجاًل أجمل وأفضل.
الفيلم مقتبس من رواية لألديب األلماني إريك ماريا ريمارك 
التي صدرت عام 1929، وشارك في كتابة السيناريو كل من 
الفيلم  مدة  ستوكل.  وأيان  بيترسون  وليزلي  بيرغر  إدوارد 
148 دقيقة، ومن تمثيل فيليكس كاميرر وألبريخت شوتش 
وأرون هيلمر وموريتز كالوس. وتدور أحداث الرواية/ الفيلم 
العام  ألمانيا وفرنسا، ربيع  العالمية األولى في  في الحرب 
1917، أي بعد مرور ثالث سنوات على اندالع الحرب. يقول 
مؤلف الرواية األديب األلماني إريك ماريا ريمارك: »هذه القصة 
ليست اتهاًما وال اعتراًفا وال مغامرة، ألن الموت ليس مغامرة 
بالنسبة لمن يواجهونه وجًها لوجه«، ويضيف: »تحاول هذه 
القصة، ببساطة، سرد قصص جيل من الرجال نجوا من جحيم 

الحرب، لكنهم دمروا من الداخل«.
المقتبسة عن  الوحيدة  النسخة  الحالي ليس  فيلم بيرغر 
المقتبس عن  الفيلم  من  األولى  النسخة  فقد صدرت  الفيلم. 
أصل  من  األمريكي  إخ��راج  من  وكانت   1930 عام  الرواية 
مولدوفي لويس مايلستون، وصدرت نسخة ثانية من الفيلم 
ديلبرت  األمريكي  إخراج  من   1979 عام  اإلنجليزية  باللغة 
مان. تنطلق النسخ الثالث من رواية إريك ماريا ريمارك، لكن 
المعالجة تختلف بين النسخ الثالث، مرد ذلك إلى عوامل عدة 
منها الزمني ومنها السياسي والثقافي لكل مخرج، مضاف إلى 
ذلك التغيرات الهائلة في تطور التقنية بين األمس واليوم. لكن 
بيرغر يضيف مشاهد إضافية ويطرح معالجة جديدة على الفيلم 
تهدف إلى إعادة التوازن للسردية التي سادت طيلة المئة عام 
الماضية فيما يخص صورة الجندي األلماني، وتجدر اإلشارة 
إلى أن نسخة بيرغر تعد النسخة األولى باللغة األلمانية فيما 

النسختان االولى والثانية كانتا باللغة اإلنجليزية.
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فيلم »كل �شيء هادئ على الجبهة الغربية«..
 موت من اأجل ال �شيء

يصور لنا بيرغر النفاق 
السياسي الذي تمارسه 
األنظمة على شعوبها 
وسيما الشباب من أجل 
سوقهم إلى المذبحة 

ليكونوا وقوًدا لحرب ذي 
شعارات فارغة مقارنة بقيمة 

الحياة نفسها: »الشرف 
والكرامة«، ومن أجل »القيصر 

والرب والوطن«

عبد اهلل البياري
 Luftkrieg undباأللمانية( واألدب«  الجوية  »الحرب  كتابه  في 
Literatur، والذي ترجم إلى اإلنجليزية بعنوان مغاير، أخلَّ بالمعنى: 
On the Natural History of Destruction، يتناول الكاتب األلماني 
وينفرايد جورج سيبالد )W. G. Sebald 1944-2001( األثر النفسي 
والفكري للحرب العالمية الثانية، وتحديًدا الدمار الذي أحدثته غارات 
قوات الحلفاء على مدن ألمانية رئيسية مثل دريزدن وهامبورغ في 

العام 1943 – 1944. 
يقول سيبالد: »أولئك الذين أثَّرت عليهم )تلك( التجربة بشكل مباشر 
لم يشاركوها فيما بينهم، ولم ينقلوها للجيل التالي«، ينبهنا سيبالد 
بمعنى إشاحته، عن المأساة  -بذكاء- إلى أن »النظر والنظر بعيًدا« 
كان شأًنا مشترًكا في الكثير من الدول التي مرت بأمر مشابه، كاليابان، 
الذاكرة  إلى عدد من سياسات  أدى  ما  وفرنسا،  المتحدة  والواليات 
والخيال/ المخيال اتفقت أغلبها على النسيان و/ أو الطمس. وإشاحة 
النظر تلك -كما يشير سيبالد- تحدث من خالل سياسات عمرانية، سميت 
الحًقا في أدبيات العولمة المركزية الغربية وسياساتها المكانية المتعلقة 
بالذاكرة: »إعادة إعمار«. انبنت أدبيات النظر تلك على الحاجة إلى 
فقدان ذاكرة جماعي، تجاه ما حدث، أنتجت سياسات عمرانية تقوم 
على طمس الموت والخرائب والذاكرة والجسد والمكان، وإذ نفترض 
العمران، يمكننا  السرد والبناء/  أن ثمة عالقة عضوية بين الكتابة/ 
فهم ما تفعله الكتابة والعمران من إخراس وإلغاء في حاالت إشاحة 

البصر، أو انعدام القدرة على رؤية النص السردي والمادي.
البحر  »حمى  لفيلم  الرئيسية  للمقاربة  التأسيس  من هنا يمكننا 
المتوسط« )2022(، من إخراج مها الحاج، ويقوم باألدوار الرئيسية 
فيه عامر حليحل، بدور وليد روائي )أو( كاتب في منتصف العمر، ترك 
عمله في بنك، ليتفرغ لكتابة منجزه الكتابي األول. إال أنه ال يستطيع. 
ما يمنحه إحساًسا خانًقا أنه في سجٍن كبير )السجن الفلسطيني(. 
بشكل  نفسية  طبيبة  معه  يتابع  مزمًنا،  اكتئاًبا  ُيعاني  عامين،  منذ 
غير منتظم، وال يتناول أدويته، لشعوره الراسخ بانعدام أي جدوى.

الشخصية الرئيسية الثانية وهي جالل، جار وليد الجديد في الشقة 
بالواقع  مهتّم  غير  فرح. جالل  أشرف  ببراعة  الدور  يلعب  المقابلة، 
الفلسطيني، وإنما يتخذ عناصره السياسية والهوياتية العربية بشكل 
طقوسي ال أكثر وال أقل، إذ سمى كلَبيه األخطل والخنساء، بعد اسميهما 
المرح، ومنخرط في عالم  األجنبيين السابقين. جالل المبال يعشق 

الجريمة، لكنه ظاهرًيا عامل بناء.

عن الصداقة
تجمع صداقة ما بين النقيضين ظاهًرا، الشبيهين باطًنا. صداقة 
ذكرٍيا في عالقته مع  من النوع الذكوري، فكالهما يمتشق »عضًوا« 
القلم في حالة وليد، وبندقية الصيد في حالة جالل،  معنى وجوده: 
وكالهما يجد مردوًدا ما في عالقته تلك باآلخر. ودخول الفيلم لعوالم 
الصداقة الذكورية هذه إنما ينطوي على الكثير من المخاطرة الجسدية 

والجنسانية، دون الوقوع في كليشيهات السرد المعتادة عنها.
تقوم الصداقة على إقناع وليد لجالل أن يدخله عالمه، في اإلجرام، 
ليستفيد من ذلك في كتابة عمله، لكن سرعان ما تتضح الحقيقة أنه، 
يريد بذلك أن يستغل ظرًفا اقتصادًيا يمر به جالل، ليتمكن من دفع مبلغ 
مالي له ليقوم بقتله ووضع حد له مع معاناته بشأن اكتئابه المزمن.
عن الصداقة يخبرنا الفيلسوف الفرنسي دولوز أن الصداقة هي 
صداقة الحكمة، بحيث تصبح الحكمة هنا موضوًعا للرغبة، والصديق 
هو توجه إليها بشكٍل ما أو بآخر، يمكن للصداقة حينها أن تنطوي 
»على حذر تنافسي مقابل الند بقدر ما تنطوي على نزوع عشقي نحو 
موضوع الرغبة«. ولنتأمل موقف وليد من خالل ما قاله لزوجته، أنه: 
المعرفة  على صعيد  إليه  ينظر  »زنخ وفصح وثقيل دم!«، بل وكان 
والثقافة نظرة دونية ألسباب وطنية، ومع ذلك يسوقنا الفيلم/السرد 

إلى هشاشة تجمع كليهما، ال تفسرها الثقافة والوطنية ولن تطمسها 
الالمباالة و«الزعرنة«.

»قد يغدو الصديقان، حينما تتحول الصداقة نحو الماهية، بمثابة 
الراغب والمنافس )لكن من سيميز بينهما؟(. وهي اللحظة التي نراها 

في مشهد النهاية.

 عن حيفا المدينة والجغرافيا: بين 

الطرف والمركز

ثمة خيوط تمتد على طولها في المبنى األساسي للفيلم وما يطرحه، 
فحمى البحر المتوسط هنا، والتي أصابت ابن وليد، ترتبط كما قالت 
له الطبيبة وراثًيا بسكان منطقة »شرق المتوسط«، ولها امتدادات 
امتداد  على  نراه  الذي  الربط  نفس  والهوية. وهو  الدين  في  ثقافية 
الخيط، بحصص الجغرافيا، في المدرسة، والتي يهرب منها ابن وليد، 

وتنتابه وعكة »حمى المتوسط« فقط حينها.*
تحضر حيفا بقوة في الفيلم، لكنها تحضر من خالل سردية أساسية 
وهو كونها مدينة تعاني هي أيًضا على مستوى المشاهد من حمى 
البحر المتوسط لنفس األسباب التي عددتها الطبيبة في الفيلم. ثمة 
أمر وراثي في تلك المدينة يصيبها بالفصام في عالقتها بفلسطينيتها 
من ناحية، ومن أخرى بعالقتها بسياقها االحتاللي، ما يكسبها صفة 
ميالنخولية حزينة، لها عالقة بفقد لم تروه المدينة بعد، واإلضاءة 

هنا لسيبالد.
ولنفهم ما يحدث بالنسبة لحيفا )مدينًة واجتماًعا( في الفيلم، نضع 

في نصب أعيننا مشهًدا شارًحا. 
الثالثاء،  أيام  فقط في  المتوسط«  »حمى  ابن وليد تصيبه وعكة 
ابنه  أخبره  لألمر،  وليد  تنبه  الجغرافيا. وحين  وتحديًدا في حصة 
بأزمته مع معلمة الجغرافيا ومقوالتها، حينها اقترح األب على االبن 

أن يواجها معلمة الجغرافيا، و«نعطيها درس في التاريخ«.
التاريخ هنا هو الزمن، وفي هذا الزمن أصبحت القضايا المعرفية 
)التاريخ(،  معرفية  كقضية  الزمان  المزدوج:  بالمعنى  زمان  قضايا 
والمعرفة كنتاج لحركة الزمان. وهو ما عّول عليه وليد لمواجهة جهل 
هنا  آخر،  بمعنى  ابنه.  وعكة  إلى  أدى  ما  المعلمة،  لدى  الجغرافيا 
تكتمل المعادلة: الوجود الزمني/التاريخي في مواجهة تبعات موقع 
جغرافي )ما( )حمى المتوسط( يستلزم جسًدا، فاعاًل على المستوى 
التاريخي والجغرافي، كمعارف وليس فقط وجود. وهنا نفهم موقف 

المعلمة والطبيبة من وليد وابنه.
مكان. وبالنظر  الزمان والمدينة كجغرافيا/  بالعودة إلى التاريخ/ 
إلى المدينة الحاضرة في خلفية أغلب المشاهد، وكأن النص البصري 
هو رثائية ما لحيفا العربية. نرى أن النص البصري للمدينة في الفيلم 
إنما يموضع الفلسطيني في موقع الطرف الثابت من المركز المتحرك 
إنما  الكادر  الفيلم/  الفلسطيني/ة في  الصهيوني. فخروج  -حداثًيا- 
يحدث من على األطراف والفضاءات الخاصة: كالطفل، وحبيبة جالل 
السرية، وصديقه المدين له بالنقود، حتى أهل وليد، كل هؤالء يتحركون 

على األطراف المدينية، من الفضاءات الخاصة، أو الفارغة، 
أو المهجرة والقديمة. حتى أن المشهد الوحيد الذي يحدث 
في الفضاء العام، هو حينما كان يتمشى وليد على ممشى 
الشاطئ في المدينة )غالًبا في منطقة وادي الجمال(، ويلتقي 
مصادفة بجالل وكلبيه، وجيرانهما )بعد برهة(. حينها تناقشا 
بشكل عابر في أمور وطنية، وأشار جالل إلى شارع الجبل 
باسمه العبراني »تسيونوت«، ليعيد وليد التسمية العربية 
)شارع الجبل(، ليدخال في نقاش على وطنية المكان، فيتهم 
وليد جالل بالخيانة، وحينها تهجم كالب جالل عليه، مع مرور 

الجيران، الذين يستوقفهم مشهد الهجوم فقط)!(.
في الفضاء العام للجماعة الفلسطينية في الداخل المحتل 
ال وجود لعالقة اجتماعية قوية تنبني رأسًيا، فكل ذلك عابر. 
والحديث وإن كان وطنًيا، فهو مع ذلك حديث عابر، وكذلك 
الجيرة والصداقة والوطنية، كلها شؤون عابرة في الفضاء 
العام، عندما تصدر عن ذوات عربية، عابرة على أطراف مدينتها.
ينبهنا هذا األمر إلى فهم سيرورة التكوين االجتماعي للمدن 
المختلطة في الداخل الفلسطيني المحتل، وحيفا هي ُمشار 
حديثنا هنا. فقد قامت الدولة اإلسرائيلية باعتبارها امتداًدا 
المدينية/ السياسات  حيث  من  الغربية،  للحداثة  استعارًيا 
الحضرية بموضعة المجموعة اليهودية في المدن المختلطة 

باعتبارها كيانات »عبر تاريخية« )Meta Historical(، لها جذورها 
وامتداداتها المدينية التاريخية والجغرافية، في المقابل صدرت أوامر 
المتبقين في حيفا في منطقة سكنية  الفلسطينيين  عسكرية لتركيز 
أحد  في  جاء  كما  العربي«،  »الغيتو  في حينه  عليها  أطلق  واحدة، 
بتاريخ 8 أيلول  )صوت الشعب(  التقارير في صحيفة »كول هعام« 
سبتمبر 1948، والذي حمل عنوان »الغيتو لعرب حيفا«، بناًء على 
ما سبق ذلك في تاريخ 26 نيسان/إبريل 1948، من أمر عسكري رقم 
1 )من أرشيف الهاغاناه( بتعريف حدود ذلك الغيتو: وادي النسناس، 
وحدود وادي الصليب، الحاضرين في الفيلم، وليس من قبيل المصادفة.
أدى هذا التقسيم الحداثي إلى جعل المركز اإلسرائيلي حًيا متحرًكا 
طرفية  توزيعات  مقابل  في  والجغرافيا/المكان،  الزمان/التاريخ  في 
للفلسطينيين ال يمكنهم الحركة إال بتصاريح عسكرية، ما أدى إلى 
تشكيل الهوية الجماعية والجمعية الفلسطينية بناًء على ذلك، على 
مستوى العالقات الجمعية، امتداًدا من الجسد والحيز الفردي الحميم. 
هنا مثاًل يمكننا فهم كم التفاصيل في المشاهد المتعلقة بالبيت والحيز 
الحميم، سواًء في بيت وليد، أو عائلته أو جالل، ثمة استعارة تنطلق 
المتعلق  الحيز  إلى  الحيز الشخصي-الجسدي/المنزلي  من مساحة 
بالحق في المدينة والمكان والحكاية، يجعل تلك الحيوات المدينية 
أقرب إلى تسمية عبد المالك سيمون: Improvised Lives، في تناوله 

لتجارب المدن الجنوبية ما بعد الكولونيالية.

الجسد والعجز الكتابي
لم يكن سيبالد قد ولد بعد حين بدأ الحلفاء هجومهم الجوي المدمر 

على هامبورغ ودريزدن في ألمانيا. إال أنه يفسر عدم مواجهة ما حدث 
حينها على مستوى الفكر واألدب، بوجود أسباب كالشعور بالذنب، 
والعار منه. األمر فلسطينًيا مشابه، إذ تكاد أغلب األعمال الفكرية واألدبية 
الفلسطينية تتناول »ما بعد« المأساة. واألمر ممتد على األدب والفكر 
والسرد واألعمال الفنية والتشكيلية. فأعمال إسماعيل شموط مثاًل، 
تناولت الخروج على أثر المأساة، وهي النموذج األكثر استدعاًء على 
غير حجة في هذا الجدل. أّما في األدب فاألمر أقل وطأة؛ إذ يحسب 
هنا لرواية »باب الشمس« أنها تكاد تكون الوحيدة في وصف لحظة 
المأساة الفلسطينية )نذكر هنا أن الباحث إسماعيل الناشف يسمي 
العشر سنين األولى من النكبة بالـ«عشرية المفقودة«(. أما سينمائًيا، 
ولشروط تتعلق بالتقنية والصناعة والسياق، كان الحال مختلًفا قلياًل، 

فقد تعاقبت في السنوات األخيرة أفالم تناولت المأساة، ولو شذًرا.
األمر ال يتعلق بوليد وحده إذن، إذ ثمة عجز تاٍل على المأساة نجده 
في أزمة جالل أيًضا، التي قد ال يكون واٍع لها. هذا ما جعل فعل الكتابة 
والتذكر لوليد أمًرا صعًبا، في مقابل ال مباالة جالل. عن الكتابة والتذكر 
نحيل إلى حسين البرغوثي في »الفراغ الذي رأى التفاصيل«، إذ يقول: 
 )Cognition( في اإلنجليزية تفرقة لطيفة بين إدراك الشيء ألول مرة«
وبين إعادة إدراكه )Recognition(، األول إدراك جديد، وأما الثاني 
فمعرفة متكررة، متذكرة، أي نمط إدراك يعاد إنتاجه. نوع من أنواع 
»العادة« )من: عاد يعود إلى الشيء السابق(. فما أبحث عنه عملًيا، 
في هذا المكان هو الخروج منه، أي العودة من مكان جديد مدرك ألول 
مرة إلى مكان قديم سبق وأدركته. وهذه العودة للمألوف هي غايتي«.

من اقتباس العبقري حسين يمكننا تتبع تداعيات االنهيار النفسي 
لوليد على مستوى الفرد والجماعة، فعدم القدرة على كتابة المأساة 
بما هي سعي للخروج عن المكان إلى معرفة الشيء السابق، أال تعني 
نكبة على النكبة األولى، تجعل من المفهوم عدم قدرته على الكتابة 
بكل ما أورثته تلك المعرفة من طمس وتغييب وعدم معرفة، واألهم 

عدم القدرة على التعبير في غياب اللغة والمعنى؟
سعي وليد إلى الموت، هو خروج من موت ال يستطيع كتابته عن 
في  األساسي  السبب  وهو  الجغرافيا،  وموت  الفلسطينية،  المأساة 
اندفاعه الجسداني لالنتحار بعد موته السابق فلسطينًيا، كمتتالية لحمى 
ابنه. لكنه انتحار ينحبس في الجسد التداولي من الموت برصاصة إلى 
الموت بخطأ طبيب التخدير، لكنه موت ال يضمن »العودة الدائمة«، 
كما يخبرنا نيتشه، والتي هي في نظره عودة الشيء نفسه أو عودة 
إلى »الشيء نفسه«، وهو ما لم وال يحدث في حالة الفلسطيني )وليد، 
البرغوثي،  يقول  كما  اإلشكالية  بل  أنا، وغيرنا(،  البرغوثي،  حسين 
فأبحث عن  الشيء نفسه يختفي، تنطمس معالمه،  تماًما:  معكوسة 

»التكرار«، عن العودة، ولو لمرة إلى الشيء نفسه بال جدوى«.
أشكال  كامل  على   تمتد  والكتابة،  والموت  العودة  ميالنخوليا 
وتمثيالت الوجود الفلسطيني، وكأنها مرآة مهشمة، في الجغرافيا 
في  »وحيًدا  فريتشيه  بيتر  كتاب  في عنوان  ولنا  والهوية.  والزمان 
الحاضر )Stranded in the Present، 2004(، عن أزمة تذرر الوجود 
التاريخية، والتي أورثت اإلنسان  في الحاضر في مناهج »الكتابة« 
المعاصر انقطاعاته عن ماضيه من خالل تاريخ ال يفتأ أن يطمسه. 
فلسطينًيا ال يختلف األمر كثيًرا، إال في تراكب استعارات تاريخية 
تقوم على استعادة الغياب ومراكمة الموت، دون أي معرفة نقدية كما 

في هوس األرشفة الحالي، ولذلك األمر متن آخر.
»حمى البحر المتوسط« يطرح مفهوًما جديًدا للسينما الفلسطينية، 
دون أن نغرق في البحث عن الجندي وسوره وبندقيته، وأن ننسى 

الفلسطيني/ة.

كاتب وباحث من فلسطين
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»حمى البحر المتوسط« للمخرجة الفلسطينية مها الحاج

عن البحر وميالنخوليا الكتابة والماأ�ساة الفل�سطينية

عدم القدرة على كتابة 
المأساة بما هي سعي 
للخروج عن المكان إلى 

معرفة الشيء السابق، أال 
تعني نكبة على النكبة 

األولى، تجعل من المفهوم 
عدم قدرته على الكتابة 

بكل ما أورثته تلك المعرفة 
من طمس وتغييب وعدم 

معرفة، واألهم عدم القدرة 
على التعبير في غياب اللغة 

والمعنى؟



CMJN

فراس حمية
يفتتح المخرج األلماني إدوارد بيرغر )مواليد 1970( فيلم 
All Quiet on the Western Front أو »كل شيء هادئ 
على الجبهة الغربية«، بمشهدية لضباع صغيرة نائمة إلى 
جانب والدتهم. يبدو المكان بارًدا وقد مات أحد الضباع، فما 
واقتاتوا  لحمه  نهشوا  أن  أخوته سوى  من  البقية  من  كان 
عليه. ثم يرسل بيرغر إشارة أخرى تتمثل بغربان تحوم في 
السماء منتظرة التهام جثث القتلى المسجاة في طول أرض 

المعركة وعرضها.
في الحرب يأكل اإلنسان أخيه اإلنسان. الحرب تعيدنا إلى 
حالتنا الحيوانية البدائية. الحرب تقتل أهم ميزة تميزنا عن 

باقي الكائنات، الحرب تقتل إنسانيتنا
في  للمسألة:  رؤيته  على  بيرغر  يطلعنا  الفيلم  بداية  من 
الحرب يأكل اإلنسان أخيه اإلنسان. الحرب تعيدنا إلى حالتنا 
الحيوانية البدائية. الحرب تقتل أهم ميزة تميزنا عن باقي 
الكائنات، الحرب تقتل إنسانيتنا. الحرب دراماتيكية. في الحرب 
تخرج كل المشاعر اإلنسانية إلى العلن وبشكل متطرف: الحب 
والخوف واأللم والحزن، وتتعرى المظاهر الحقيقية للجنس 
البشري من البدائية والحيوانية والقتل إلى الخيانة والصداقة 

والتضحية.
واإلنسانية في الحرب تصبح كلمة مطاطة، ولشرحها أكثر 
يمكن أن نعبر عنها بكونها: الضمير الحي، التعاطف، المشاعر 
النبيلة، الرقة، التعامل الحسن، عدم األذية إلخ.. هذه الصفات 
تصبح لزوم ما ال يلزم إبان الحرب، فيما تسود النزعة إلى 
الخالص الفردي. هذا الخالص الذي يقتضي إفناء حياة بشر 
يطرح  الحياة.  قيد  على  البقاء  من  الفرد  يتمكن  كي  أخرين 
بيرغر تحفته السينمائية أمامنا ويدخلنا إلى عمق القضية 
سخرية  العبثية،  الطبقية،  عدة:  زوايا  من  فحصها  محاواًل 
القدر، السياسة، الخداع والتغرير بالشبان عبر األيديولوجيا، 
التعصب، الواقع الدموي الصادم وغير المحتمل للحرب، واآلثار 

النفسية والندوب التي تخلفها الحروب فينا.

أنسنة الجندي األلماني
يصور لنا بيرغر النفاق السياسي الذي تمارسه األنظمة على 
شعوبها وسيما الشباب من أجل سوقهم إلى المذبحة ليكونوا 
وقوًدا لحرب ذي شعارات فارغة مقارنة بقيمة الحياة نفسها: 
»الشرف والكرامة«، ومن أجل »القيصر والرب والوطن«. تلعب 
األنظمة بعقول الشبان وتشحنهم بخطابات القوة والمستقبل 
الواعد والعرق المنتصر: إنهم »الشباب الحديدي األلماني« 
أرض  إلى  الشبان  يصل  وحين  التاريخ.  وجه  الذي سيغير 
المعركة، يقول أحدهم: »هذا ليس ما تخيلته«. لقد غرر بهم. 
في  عطلة  وتمضية  فرنسا  الحتالل  ذاهبون  أنهم  ظنوا  لقد 
العاصمة باريس والسهر حتى الصباح مع النساء الجميالت 
المأساوي. هناك  بالواقع  لكنهم اصطدموا  الكحول.  وشرب 

قتل ودماء ومعارك.
يحكي لنا بيرغر كيف أن أصحاب النفوذ والجنراالت يتنعمون 
بما لذ وطاب من الحياة فيما يلقى الجنود حتفهم. مفارقات 

عديدة يرمي بها بيرغر أمام أعين المشاهدين. الجندي يأكل 
الخبز اليابس فيما كلب الجنرال يأكل اللحمة. جنود تجمدت 
داخل  بالدفء  الجنراالت يشعرون  فيما  البرد  أصابعهم من 
قصورهم ومراكزهم. جنراالت يستعرضون قوتهم من بعيد 
حيث أنهم يعلمون أن الموت ال يحيق بهم عن قرب، في مقابل 
جنود وضعوا أيديهم على أكفهم وباتت حياة كل واحد منهم 

مجرد رقم متسلسل.
الستكشاف  رحلة  في  بيرغر  يأخذنا  ملحمي.  عمل  الفيلم 
أهوال الحرب على الصعيد الفردي. الحرب تفتك بقلب اإلنسان. 
الحرب قتلت قلب الجندي باول، واإلنسان حين يموت قلبه 
يتحول إلى وحش. ولم يعد هناك من فرق سواء بقي الجندي 
على على قيد الحياة أم لقي حتفه. الجندي باول باومر مات 
فعلًيا حينما بات القتل عنده حالة ميكانيكية يقوم بها دون 
أدنى شعور. باول أصيب بطعنة من الخلف في قلبه تحديًدا 
وجدانه  اهتز  حين  مات  باول  قلبه.  مقتل  بيرغر  لنا  ليؤكد 
وهو  لتأوهات خصمه  بعد مشاهدته  وروحه  وعقله  وكيانه 
يلفظ أنفاسه األخيرة. يدخلنا بيرغر إلى الحفرة، حيث تدور 
معركة طاحنة بين جنديين من أجل البقاء. أحدهما يجب أن 
يموت ليعيش اآلخر. وأداة القتل هي السكين. أداة سمحت 
للقتيل أن يلفظ أنفاسه األخيرة ببطء دون عجل فيما نشاهده 
ونشاهد خصمه القاتل ينظر إليه والدم يخرج من فمه وعينيه 
بذته  جيبة  في  يخبء  المقتول  الجندي  بالحياة.  تتمسكان 

العسكرية صورة عائلته: زوجته وأطفاله.
مفارقات عبثية يقذمها بيرغر في وجهنا مصوًرا لنا سخرية 
القدر وعبثية الحرب في عدة مشاهد من الفيلم. بدًءا من عنوان 
الفيلم الذي استمد من برقية عسكرية إبان الحرب العالمية 
األولى تفيد بأن كل شيء هادئ على الجبهة الغربية، بينما 
كانت أشالء الجنود تتبعثر بمئات اآلالف )الجبهة كانت فعاًل 

هادئة بسبب كثرة األموات(.
عبثية أخرى نراها حين تعرض الجندي باول للطعنة في 
الثانية األخيرة من الساعة الحادية عشرة صباًحا، أي موعد 
سريان الهدنة بالتحديد! وكذلك مقتل الجندي كاتزنسكي بعد 
فيتلقى رصاصة  المزارع وسرقة دجاجة،  إحدى  إلى  تسلله 
تودي بحياته. فهل يمكن أن نتوقع استباحة منازل وأراضي 
وبلدان األخرين وننتظر منهم التفرج علينا؟ بطبيعة الحال 
سوف يقاومون. هذا الجندي الذي لم تهزمه الحرب لكن هزمه 
الجوع، هزمته دجاجة وصبي صغير تغلغل الحقد بداخله وصار 
رغبة عارمة للثأر فأرداه بطلقة في خاصرته. ومن هنا يلقي 
بيرغر باللوم على جميع األطراف المتحاربة، فليس الجندي 
األلماني وحده من ارتكب المجازر، بل أيًضا الطرف الفرنسي 
قتل سرية بكاملها خنًقا بالغاز. لكن شيطنة الجندي األلماني 
أتت بفعل خسارة الحرب مما جعل من سردية المنتصر تسود.

يقدم لنا فيلم »كل شيء هادئ على الجبهة الغربية« النفاق 
السياسي الذي تمارسه األنظمة على شعوبها وسيما الشباب 

من أجل سوقهم إلى المذبحة

لكن بيرغر ال يوجه الفيلم باعتباره وسيلة نقدية ضد 
بيرغر  المخرجين.  من  كثير  فعل  كما  واأللمان  النازية 
يوجه سهام نقده للحرب بذاتها دون تمييز بين الفريقين 
المتحاربين. ما يعني بيرغر ليس أسباب الحرب وأحقيتها من 
وجهة نظر أطرافها. ما يريد قوله هو أن الحرب بشعة بشعة 
بشعة وبأن الجنود وقود الحرب وهم بشر لهم خصال إنسانية.
عام مشوهة  مئة  طيلة  التي سادت  السردية  وعلى عكس 
السردية  تلك  نازعة منه إنسانيته،  األلماني  الجندي  صورة 
التي يمكن استنتاجها بسهولة من خالل الكم الهائل من األفالم 
والروايات واألعمال الفنية واألدبية التي صاغ صورة وشخصية 
الخاسرين في الحرب مقابل تلميع وتجميل وأنسنة صورة 
وشخصية الرابحين في الحرب. وهذا ما تنقله كاميرا بيرغر 
المليئة بالمشاعر اإلنسانية بغية إعادة ولو القليل من األنسنة 
للجنود األلمان حيث تصورهم في أكلهم وشربه وأحالمهم 
وأالمهم وأحزانهم وصراخهم وأفراحهم وابتساماتهم وعالقاتهم 

ببعضهم البعض وسذاجتهم وبراءتهم.

السينما أداة تغيير
تحفة بيرغر هذه ال يمكن نقدها بالسلب، كل ما يمكن الحديث 

عنها يكمن في مديحها والتغزل بها. أحياًنا يصبح الكالم عاجًزا 
عن وصف الصورة والمشهدية، فالمشهدية أقوى بأشواط من 
الكالم. هكذا هي سينما إدوارد بيرغر والتي تجلت في فيلمه 
هذا. سينما تفوق الوصف لكثرة ما فيها من جمال. كادرات 
الكيان واألبدان وترجف على  تهز  فسيحة خالبة، موسيقى 
وقعها األفئدة. شجرة وشاحنة ودراجة نارية وسهول خضراء 
وسماء فسيحة ملبدة بالغيوم الرمادية وصليب المسيح في 

كادر واحد.
هي سينما من النوع الذي ال تستنفد جماليتها. سينما يمكن 
أن تعاد وتعاد مشاهدتها لمرات عديدة دون أن تمل عين منها 
»الفن ليس أداة للتغيير بل مجرد  أو تسأم. ومهما قيل إن 
أداة للتعبير«، فإن سينما بيرغر تعارض هذه المقولة، نعم، 
يمكن للفنون عامة والسينما خاصة أن تكون أداة تغييرية، 
هادئ  شيء  »كل  فيلم  مشاهدة  الفردي.  الصعيد  على  أقله 
على الجبهة الغربية« تضغط في اتجاه هذا التحول النفسي 
عند المشاهد. ومن تجربتي الخاصة، وهي تجربة إنطباعية 
ذاتية، يمكنني القول: أشهد أنني قبل فيلم بيرغر كنت إنساًنا 
مختلًفا عن اإلنسان الذي أصبحت عليه بعد مشاهدة الفيلم. 
قد يظن البعض أني أبالغ. ال بأس، لكل منا حساسية معينة 
وربما تكون حساسيتي مفرطة، ولكني في كل مرة أشاهد فيها 

سينما أتغير وأتحول وأتبدل وأصبح رجاًل أجمل وأفضل.
الفيلم مقتبس من رواية لألديب األلماني إريك ماريا ريمارك 
التي صدرت عام 1929، وشارك في كتابة السيناريو كل من 
الفيلم  مدة  ستوكل.  وأيان  بيترسون  وليزلي  بيرغر  إدوارد 
148 دقيقة، ومن تمثيل فيليكس كاميرر وألبريخت شوتش 
وأرون هيلمر وموريتز كالوس. وتدور أحداث الرواية/ الفيلم 
العام  ألمانيا وفرنسا، ربيع  العالمية األولى في  في الحرب 
1917، أي بعد مرور ثالث سنوات على اندالع الحرب. يقول 
مؤلف الرواية األديب األلماني إريك ماريا ريمارك: »هذه القصة 
ليست اتهاًما وال اعتراًفا وال مغامرة، ألن الموت ليس مغامرة 
بالنسبة لمن يواجهونه وجًها لوجه«، ويضيف: »تحاول هذه 
القصة، ببساطة، سرد قصص جيل من الرجال نجوا من جحيم 

الحرب، لكنهم دمروا من الداخل«.
المقتبسة عن  الوحيدة  النسخة  الحالي ليس  فيلم بيرغر 
المقتبس عن  الفيلم  من  األولى  النسخة  فقد صدرت  الفيلم. 
أصل  من  األمريكي  إخ��راج  من  وكانت   1930 عام  الرواية 
مولدوفي لويس مايلستون، وصدرت نسخة ثانية من الفيلم 
ديلبرت  األمريكي  إخراج  من   1979 عام  اإلنجليزية  باللغة 
مان. تنطلق النسخ الثالث من رواية إريك ماريا ريمارك، لكن 
المعالجة تختلف بين النسخ الثالث، مرد ذلك إلى عوامل عدة 
منها الزمني ومنها السياسي والثقافي لكل مخرج، مضاف إلى 
ذلك التغيرات الهائلة في تطور التقنية بين األمس واليوم. لكن 
بيرغر يضيف مشاهد إضافية ويطرح معالجة جديدة على الفيلم 
تهدف إلى إعادة التوازن للسردية التي سادت طيلة المئة عام 
الماضية فيما يخص صورة الجندي األلماني، وتجدر اإلشارة 
إلى أن نسخة بيرغر تعد النسخة األولى باللغة األلمانية فيما 

النسختان االولى والثانية كانتا باللغة اإلنجليزية.
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فيلم »كل �شيء هادئ على الجبهة الغربية«..
 موت من اأجل ال �شيء

يصور لنا بيرغر النفاق 
السياسي الذي تمارسه 
األنظمة على شعوبها 
وسيما الشباب من أجل 
سوقهم إلى المذبحة 

ليكونوا وقوًدا لحرب ذي 
شعارات فارغة مقارنة بقيمة 

الحياة نفسها: »الشرف 
والكرامة«، ومن أجل »القيصر 

والرب والوطن«

عبد اهلل البياري
 Luftkrieg undباأللمانية( واألدب«  الجوية  »الحرب  كتابه  في 
Literatur، والذي ترجم إلى اإلنجليزية بعنوان مغاير، أخلَّ بالمعنى: 
On the Natural History of Destruction، يتناول الكاتب األلماني 
وينفرايد جورج سيبالد )W. G. Sebald 1944-2001( األثر النفسي 
والفكري للحرب العالمية الثانية، وتحديًدا الدمار الذي أحدثته غارات 
قوات الحلفاء على مدن ألمانية رئيسية مثل دريزدن وهامبورغ في 

العام 1943 – 1944. 
يقول سيبالد: »أولئك الذين أثَّرت عليهم )تلك( التجربة بشكل مباشر 
لم يشاركوها فيما بينهم، ولم ينقلوها للجيل التالي«، ينبهنا سيبالد 
بمعنى إشاحته، عن المأساة  -بذكاء- إلى أن »النظر والنظر بعيًدا« 
كان شأًنا مشترًكا في الكثير من الدول التي مرت بأمر مشابه، كاليابان، 
الذاكرة  إلى عدد من سياسات  أدى  ما  وفرنسا،  المتحدة  والواليات 
والخيال/ المخيال اتفقت أغلبها على النسيان و/ أو الطمس. وإشاحة 
النظر تلك -كما يشير سيبالد- تحدث من خالل سياسات عمرانية، سميت 
الحًقا في أدبيات العولمة المركزية الغربية وسياساتها المكانية المتعلقة 
بالذاكرة: »إعادة إعمار«. انبنت أدبيات النظر تلك على الحاجة إلى 
فقدان ذاكرة جماعي، تجاه ما حدث، أنتجت سياسات عمرانية تقوم 
على طمس الموت والخرائب والذاكرة والجسد والمكان، وإذ نفترض 
العمران، يمكننا  السرد والبناء/  أن ثمة عالقة عضوية بين الكتابة/ 
فهم ما تفعله الكتابة والعمران من إخراس وإلغاء في حاالت إشاحة 

البصر، أو انعدام القدرة على رؤية النص السردي والمادي.
البحر  »حمى  لفيلم  الرئيسية  للمقاربة  التأسيس  من هنا يمكننا 
المتوسط« )2022(، من إخراج مها الحاج، ويقوم باألدوار الرئيسية 
فيه عامر حليحل، بدور وليد روائي )أو( كاتب في منتصف العمر، ترك 
عمله في بنك، ليتفرغ لكتابة منجزه الكتابي األول. إال أنه ال يستطيع. 
ما يمنحه إحساًسا خانًقا أنه في سجٍن كبير )السجن الفلسطيني(. 
بشكل  نفسية  طبيبة  معه  يتابع  مزمًنا،  اكتئاًبا  ُيعاني  عامين،  منذ 
غير منتظم، وال يتناول أدويته، لشعوره الراسخ بانعدام أي جدوى.

الشخصية الرئيسية الثانية وهي جالل، جار وليد الجديد في الشقة 
بالواقع  مهتّم  غير  فرح. جالل  أشرف  ببراعة  الدور  يلعب  المقابلة، 
الفلسطيني، وإنما يتخذ عناصره السياسية والهوياتية العربية بشكل 
طقوسي ال أكثر وال أقل، إذ سمى كلَبيه األخطل والخنساء، بعد اسميهما 
المرح، ومنخرط في عالم  األجنبيين السابقين. جالل المبال يعشق 

الجريمة، لكنه ظاهرًيا عامل بناء.

عن الصداقة
تجمع صداقة ما بين النقيضين ظاهًرا، الشبيهين باطًنا. صداقة 
ذكرٍيا في عالقته مع  من النوع الذكوري، فكالهما يمتشق »عضًوا« 
القلم في حالة وليد، وبندقية الصيد في حالة جالل،  معنى وجوده: 
وكالهما يجد مردوًدا ما في عالقته تلك باآلخر. ودخول الفيلم لعوالم 
الصداقة الذكورية هذه إنما ينطوي على الكثير من المخاطرة الجسدية 

والجنسانية، دون الوقوع في كليشيهات السرد المعتادة عنها.
تقوم الصداقة على إقناع وليد لجالل أن يدخله عالمه، في اإلجرام، 
ليستفيد من ذلك في كتابة عمله، لكن سرعان ما تتضح الحقيقة أنه، 
يريد بذلك أن يستغل ظرًفا اقتصادًيا يمر به جالل، ليتمكن من دفع مبلغ 
مالي له ليقوم بقتله ووضع حد له مع معاناته بشأن اكتئابه المزمن.
عن الصداقة يخبرنا الفيلسوف الفرنسي دولوز أن الصداقة هي 
صداقة الحكمة، بحيث تصبح الحكمة هنا موضوًعا للرغبة، والصديق 
هو توجه إليها بشكٍل ما أو بآخر، يمكن للصداقة حينها أن تنطوي 
»على حذر تنافسي مقابل الند بقدر ما تنطوي على نزوع عشقي نحو 
موضوع الرغبة«. ولنتأمل موقف وليد من خالل ما قاله لزوجته، أنه: 
المعرفة  على صعيد  إليه  ينظر  »زنخ وفصح وثقيل دم!«، بل وكان 
والثقافة نظرة دونية ألسباب وطنية، ومع ذلك يسوقنا الفيلم/السرد 

إلى هشاشة تجمع كليهما، ال تفسرها الثقافة والوطنية ولن تطمسها 
الالمباالة و«الزعرنة«.

»قد يغدو الصديقان، حينما تتحول الصداقة نحو الماهية، بمثابة 
الراغب والمنافس )لكن من سيميز بينهما؟(. وهي اللحظة التي نراها 

في مشهد النهاية.

 عن حيفا المدينة والجغرافيا: بين 

الطرف والمركز

ثمة خيوط تمتد على طولها في المبنى األساسي للفيلم وما يطرحه، 
فحمى البحر المتوسط هنا، والتي أصابت ابن وليد، ترتبط كما قالت 
له الطبيبة وراثًيا بسكان منطقة »شرق المتوسط«، ولها امتدادات 
امتداد  على  نراه  الذي  الربط  نفس  والهوية. وهو  الدين  في  ثقافية 
الخيط، بحصص الجغرافيا، في المدرسة، والتي يهرب منها ابن وليد، 

وتنتابه وعكة »حمى المتوسط« فقط حينها.*
تحضر حيفا بقوة في الفيلم، لكنها تحضر من خالل سردية أساسية 
وهو كونها مدينة تعاني هي أيًضا على مستوى المشاهد من حمى 
البحر المتوسط لنفس األسباب التي عددتها الطبيبة في الفيلم. ثمة 
أمر وراثي في تلك المدينة يصيبها بالفصام في عالقتها بفلسطينيتها 
من ناحية، ومن أخرى بعالقتها بسياقها االحتاللي، ما يكسبها صفة 
ميالنخولية حزينة، لها عالقة بفقد لم تروه المدينة بعد، واإلضاءة 

هنا لسيبالد.
ولنفهم ما يحدث بالنسبة لحيفا )مدينًة واجتماًعا( في الفيلم، نضع 

في نصب أعيننا مشهًدا شارًحا. 
الثالثاء،  أيام  فقط في  المتوسط«  »حمى  ابن وليد تصيبه وعكة 
ابنه  أخبره  لألمر،  وليد  تنبه  الجغرافيا. وحين  وتحديًدا في حصة 
بأزمته مع معلمة الجغرافيا ومقوالتها، حينها اقترح األب على االبن 

أن يواجها معلمة الجغرافيا، و«نعطيها درس في التاريخ«.
التاريخ هنا هو الزمن، وفي هذا الزمن أصبحت القضايا المعرفية 
)التاريخ(،  معرفية  كقضية  الزمان  المزدوج:  بالمعنى  زمان  قضايا 
والمعرفة كنتاج لحركة الزمان. وهو ما عّول عليه وليد لمواجهة جهل 
هنا  آخر،  بمعنى  ابنه.  وعكة  إلى  أدى  ما  المعلمة،  لدى  الجغرافيا 
تكتمل المعادلة: الوجود الزمني/التاريخي في مواجهة تبعات موقع 
جغرافي )ما( )حمى المتوسط( يستلزم جسًدا، فاعاًل على المستوى 
التاريخي والجغرافي، كمعارف وليس فقط وجود. وهنا نفهم موقف 

المعلمة والطبيبة من وليد وابنه.
مكان. وبالنظر  الزمان والمدينة كجغرافيا/  بالعودة إلى التاريخ/ 
إلى المدينة الحاضرة في خلفية أغلب المشاهد، وكأن النص البصري 
هو رثائية ما لحيفا العربية. نرى أن النص البصري للمدينة في الفيلم 
إنما يموضع الفلسطيني في موقع الطرف الثابت من المركز المتحرك 
إنما  الكادر  الفيلم/  الفلسطيني/ة في  الصهيوني. فخروج  -حداثًيا- 
يحدث من على األطراف والفضاءات الخاصة: كالطفل، وحبيبة جالل 
السرية، وصديقه المدين له بالنقود، حتى أهل وليد، كل هؤالء يتحركون 

على األطراف المدينية، من الفضاءات الخاصة، أو الفارغة، 
أو المهجرة والقديمة. حتى أن المشهد الوحيد الذي يحدث 
في الفضاء العام، هو حينما كان يتمشى وليد على ممشى 
الشاطئ في المدينة )غالًبا في منطقة وادي الجمال(، ويلتقي 
مصادفة بجالل وكلبيه، وجيرانهما )بعد برهة(. حينها تناقشا 
بشكل عابر في أمور وطنية، وأشار جالل إلى شارع الجبل 
باسمه العبراني »تسيونوت«، ليعيد وليد التسمية العربية 
)شارع الجبل(، ليدخال في نقاش على وطنية المكان، فيتهم 
وليد جالل بالخيانة، وحينها تهجم كالب جالل عليه، مع مرور 

الجيران، الذين يستوقفهم مشهد الهجوم فقط)!(.
في الفضاء العام للجماعة الفلسطينية في الداخل المحتل 
ال وجود لعالقة اجتماعية قوية تنبني رأسًيا، فكل ذلك عابر. 
والحديث وإن كان وطنًيا، فهو مع ذلك حديث عابر، وكذلك 
الجيرة والصداقة والوطنية، كلها شؤون عابرة في الفضاء 
العام، عندما تصدر عن ذوات عربية، عابرة على أطراف مدينتها.
ينبهنا هذا األمر إلى فهم سيرورة التكوين االجتماعي للمدن 
المختلطة في الداخل الفلسطيني المحتل، وحيفا هي ُمشار 
حديثنا هنا. فقد قامت الدولة اإلسرائيلية باعتبارها امتداًدا 
المدينية/ السياسات  حيث  من  الغربية،  للحداثة  استعارًيا 
الحضرية بموضعة المجموعة اليهودية في المدن المختلطة 

باعتبارها كيانات »عبر تاريخية« )Meta Historical(، لها جذورها 
وامتداداتها المدينية التاريخية والجغرافية، في المقابل صدرت أوامر 
المتبقين في حيفا في منطقة سكنية  الفلسطينيين  عسكرية لتركيز 
أحد  في  جاء  كما  العربي«،  »الغيتو  في حينه  عليها  أطلق  واحدة، 
بتاريخ 8 أيلول  )صوت الشعب(  التقارير في صحيفة »كول هعام« 
سبتمبر 1948، والذي حمل عنوان »الغيتو لعرب حيفا«، بناًء على 
ما سبق ذلك في تاريخ 26 نيسان/إبريل 1948، من أمر عسكري رقم 
1 )من أرشيف الهاغاناه( بتعريف حدود ذلك الغيتو: وادي النسناس، 
وحدود وادي الصليب، الحاضرين في الفيلم، وليس من قبيل المصادفة.
أدى هذا التقسيم الحداثي إلى جعل المركز اإلسرائيلي حًيا متحرًكا 
طرفية  توزيعات  مقابل  في  والجغرافيا/المكان،  الزمان/التاريخ  في 
للفلسطينيين ال يمكنهم الحركة إال بتصاريح عسكرية، ما أدى إلى 
تشكيل الهوية الجماعية والجمعية الفلسطينية بناًء على ذلك، على 
مستوى العالقات الجمعية، امتداًدا من الجسد والحيز الفردي الحميم. 
هنا مثاًل يمكننا فهم كم التفاصيل في المشاهد المتعلقة بالبيت والحيز 
الحميم، سواًء في بيت وليد، أو عائلته أو جالل، ثمة استعارة تنطلق 
المتعلق  الحيز  إلى  الحيز الشخصي-الجسدي/المنزلي  من مساحة 
بالحق في المدينة والمكان والحكاية، يجعل تلك الحيوات المدينية 
أقرب إلى تسمية عبد المالك سيمون: Improvised Lives، في تناوله 

لتجارب المدن الجنوبية ما بعد الكولونيالية.

الجسد والعجز الكتابي
لم يكن سيبالد قد ولد بعد حين بدأ الحلفاء هجومهم الجوي المدمر 

على هامبورغ ودريزدن في ألمانيا. إال أنه يفسر عدم مواجهة ما حدث 
حينها على مستوى الفكر واألدب، بوجود أسباب كالشعور بالذنب، 
والعار منه. األمر فلسطينًيا مشابه، إذ تكاد أغلب األعمال الفكرية واألدبية 
الفلسطينية تتناول »ما بعد« المأساة. واألمر ممتد على األدب والفكر 
والسرد واألعمال الفنية والتشكيلية. فأعمال إسماعيل شموط مثاًل، 
تناولت الخروج على أثر المأساة، وهي النموذج األكثر استدعاًء على 
غير حجة في هذا الجدل. أّما في األدب فاألمر أقل وطأة؛ إذ يحسب 
هنا لرواية »باب الشمس« أنها تكاد تكون الوحيدة في وصف لحظة 
المأساة الفلسطينية )نذكر هنا أن الباحث إسماعيل الناشف يسمي 
العشر سنين األولى من النكبة بالـ«عشرية المفقودة«(. أما سينمائًيا، 
ولشروط تتعلق بالتقنية والصناعة والسياق، كان الحال مختلًفا قلياًل، 

فقد تعاقبت في السنوات األخيرة أفالم تناولت المأساة، ولو شذًرا.
األمر ال يتعلق بوليد وحده إذن، إذ ثمة عجز تاٍل على المأساة نجده 
في أزمة جالل أيًضا، التي قد ال يكون واٍع لها. هذا ما جعل فعل الكتابة 
والتذكر لوليد أمًرا صعًبا، في مقابل ال مباالة جالل. عن الكتابة والتذكر 
نحيل إلى حسين البرغوثي في »الفراغ الذي رأى التفاصيل«، إذ يقول: 
 )Cognition( في اإلنجليزية تفرقة لطيفة بين إدراك الشيء ألول مرة«
وبين إعادة إدراكه )Recognition(، األول إدراك جديد، وأما الثاني 
فمعرفة متكررة، متذكرة، أي نمط إدراك يعاد إنتاجه. نوع من أنواع 
»العادة« )من: عاد يعود إلى الشيء السابق(. فما أبحث عنه عملًيا، 
في هذا المكان هو الخروج منه، أي العودة من مكان جديد مدرك ألول 
مرة إلى مكان قديم سبق وأدركته. وهذه العودة للمألوف هي غايتي«.
من اقتباس العبقري حسين يمكننا تتبع تداعيات االنهيار النفسي 
لوليد على مستوى الفرد والجماعة، فعدم القدرة على كتابة المأساة 
بما هي سعي للخروج عن المكان إلى معرفة الشيء السابق، أال تعني 
نكبة على النكبة األولى، تجعل من المفهوم عدم قدرته على الكتابة 
بكل ما أورثته تلك المعرفة من طمس وتغييب وعدم معرفة، واألهم 

عدم القدرة على التعبير في غياب اللغة والمعنى؟
سعي وليد إلى الموت، هو خروج من موت ال يستطيع كتابته عن 
في  األساسي  السبب  وهو  الجغرافيا،  وموت  الفلسطينية،  المأساة 
اندفاعه الجسداني لالنتحار بعد موته السابق فلسطينًيا، كمتتالية لحمى 
ابنه. لكنه انتحار ينحبس في الجسد التداولي من الموت برصاصة إلى 
الموت بخطأ طبيب التخدير، لكنه موت ال يضمن »العودة الدائمة«، 
كما يخبرنا نيتشه، والتي هي في نظره عودة الشيء نفسه أو عودة 
إلى »الشيء نفسه«، وهو ما لم وال يحدث في حالة الفلسطيني )وليد، 
البرغوثي،  يقول  كما  اإلشكالية  بل  أنا، وغيرنا(،  البرغوثي،  حسين 
فأبحث عن  الشيء نفسه يختفي، تنطمس معالمه،  تماًما:  معكوسة 

»التكرار«، عن العودة، ولو لمرة إلى الشيء نفسه بال جدوى«.
أشكال  كامل  على   تمتد  والكتابة،  والموت  العودة  ميالنخوليا 
وتمثيالت الوجود الفلسطيني، وكأنها مرآة مهشمة، في الجغرافيا 
في  »وحيًدا  فريتشيه  بيتر  كتاب  في عنوان  ولنا  والهوية.  والزمان 
الحاضر )Stranded in the Present، 2004(، عن أزمة تذرر الوجود 
التاريخية، والتي أورثت اإلنسان  في الحاضر في مناهج »الكتابة« 
المعاصر انقطاعاته عن ماضيه من خالل تاريخ ال يفتأ أن يطمسه. 
فلسطينًيا ال يختلف األمر كثيًرا، إال في تراكب استعارات تاريخية 
تقوم على استعادة الغياب ومراكمة الموت، دون أي معرفة نقدية كما 

في هوس األرشفة الحالي، ولذلك األمر متن آخر.
»حمى البحر المتوسط« يطرح مفهوًما جديًدا للسينما الفلسطينية، 
دون أن نغرق في البحث عن الجندي وسوره وبندقيته، وأن ننسى 

الفلسطيني/ة.

كاتب وباحث من فلسطين
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»حمى البحر المتوسط« للمخرجة الفلسطينية مها الحاج

عن البحر وميالنخوليا الكتابة والماأ�ساة الفل�سطينية

عدم القدرة على كتابة 
المأساة بما هي سعي 
للخروج عن المكان إلى 

معرفة الشيء السابق، أال 
تعني نكبة على النكبة 

األولى، تجعل من المفهوم 
عدم قدرته على الكتابة 

بكل ما أورثته تلك المعرفة 
من طمس وتغييب وعدم 

معرفة، واألهم عدم القدرة 
على التعبير في غياب اللغة 

والمعنى؟
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بعد نحو أربع سنوات من الغياب، تعود أفالم مارفل إلى دور السينما في 
الصين، وفق ما أعلنت شركة اإلنتاج األميركية األربعاء الماضي، في نبأ 

سار لمحبي سلسلة األفالم هذه في الصين.
وقد غابت أفالم األبطال الخارقين من عالم مارفل، التي تحظى بشعبية 
كبيرة في الدولة اآلسيوية العمالقة، عن د ور السينما الصينية منذ طرح 
فيلم »Spider-Man: Far from Home« )»سبايدر مان: فار فروم هوم«( 

في يوليو 2019.
وتقتصر األذونات الصينية للعرض السينمائي لألفالم األجنبية في الصاالت 

المحلية على بضع عشرات من األفالم الروائية سنويا .
وللحصول على ترخيص في السوق الصيني الضخم، تأخذ استوديوهات 
هوليوود في بعض األحيان على عاتقها قص بعض المشاهد التي تعتبرها 

السلطات شديدة العنف أو تنطوي على عري أو على حساسية سياسية.
وأعلنت استوديوهات مارفل المملوكة لشركة ديزني األميركية العمالقة، 
الثالثاء عن إطالق فيلم »بالك بانثر: واكاندا فوريفر« في الصين في 7 فبراير.

وستطرح بعد ذلك بعشرة أيام فيلمها األخير »أنت-مان أند ذي واسب 
ويبو  شبكة  على  صفحتها  عبر  مارفل  أوضحت  ما  على  كوانتومانيا«، 

االجتماعية.
وعلق أحد مستخدمي اإلنترنت في الصين األربعاء الماضي«هذا األمر ال 

يصدق ،لقد اشتقت إلى عالم مارفل كثيرا ».
كانت دور السينما، مثل أماكن الترفيه األخرى، من بين المواقع األولى التي 

أرغمت على إغالق أبوابها في الصين مع تفشي وباء كوفيد19-.
عدد  قيود مشددة على صعيد  مع  لكن  السينمائي  الصاالت  فتح  وأعيد 
المتفرجين لتجنب انتشار العدوى، وهو ما لم يشجع الصينيين على الذهاب 

إلى دور السينما.
يمثل رفع معظم القيود الصحية في الصين الشهر الماضي عودة تدريجية 

إلى الحياة الطبيعية في البالد.
في دور العرض  وسيعرض فيلم »أنت-مان أند ذي واسب كوانتومانيا« 

الصينية في اليوم نفسه لطرحه في الصاالت األميركية.

جالل كندالي
المغربية  األزي��اء  مصممة  شاركت 
مريم بلخياط أخيرا في فعاليات الدورة 
الثالثة من عرض األزياء الهندي العالمي 
 GLOBAL INDIA COUTURE«
WEEK GICW«، الذي أقيم في منطقة 

كروكرام بنيوديلهي.
وتلقت مريم بلخياط الدعوة للمشاركة 
من مصمم الرقصات العالمي والمشرف 
 LOKESH على العرض، لوكيش شارما
SHARMA، الذي سبق أن تعرف على 
األزياء والثقافة المغربية من خالل عرض 
مؤخرا،  بالمغرب  نظمه  هندي  أزي��اء 
المغربي  بالقفطان  إعجابه  عن  معبرا 
الحفاظ  على  مصمموه  يحرص  ال��ذي 

على عراقته وأصالته.
شهد  بلخياط،  مريم  جانب  وإل��ى 
عرض األزياء مشاركة أشهر المصممين 
العالميين، من بينهم أماتو كوتور من 
دبي، ومورفيوم من صيربيا، إلى جانب 
الهند من  أزياء معروفين من  مصممي 

بينهم أنجالي وأرجون كابور.

وكانت مريم بلخياط فخورة بتمثيل 
المغرب في هذا البلد المعروف باألثواب 
واألزياء الراقية واأللوان المبهرة، حيث 
من طرف  كبير سواء  بترحيب  حظيت 
اإلعالم الهندي والدولي أو من مشاهير 
عالم األزياء بالهند، وكذا الجمهور الذي 
عبر عن إعجابه بعراقة القفطان المغربي.

وعلى نغمات مغربية مختارة بعناية، 

في لوحة مبهرة يغلب عليها لونا العلم 
المغربي األحمر واألخضر، افتتحت مريم 
بلخياط العرض بقطعة من طرز »النطع« 
يتجاوز عمرها السبعين سنة، كانت ملكا 
لجدتها، حرصت من خاللها على إبراز 
األصيل  الكالسيكي  التقليدي  الجانب 

للقفطان المغربي.
كما قدمت المصممة المبدعة أحدث 

العصرية  القفاطين  من  لها  تشكيلة 
مزج  في   »ANJUM« عنوان  حملت 
فريد بين التصاميم المغربية األمازيغية، 
مستخدمة أحدث صيحات الموضة من 
قبيل أحزمة البالستيك التي تساعد على 
انعكاس األلوان، وخليط من االبتكارات 
التي أبهرت الحضور، كالورود بطريقة 
3D، وتقديم أثواب المخمل، مستخدمة 

الطريقة الهندية في المزج بين األلوان 
وبين الحرفية المغربية في الطرز وخدمة 

المعلم.
وعن عنوان التشكيلة قالت المصممة 
المغربية، »حاولت عبر هذه التشكيلة 
الذي  والبريق  القوة  للمرأة  أمنح  أن 
صورة  أعكس  أن  وحاولت  تستحقه، 
المرأة المغربية كنجمة تشع في العالم 

بأسره«.
خ��الل  م��ن  ب��ل��خ��ي��اط  م��ري��م  لمست 
المغرب  بين  الكبير  التقارب  العرض، 
والهند، سواء من خالل فخامة وعراقة 
األزياء وكذا اختيارات األلوان واألثواب، 
مثلما لمست الصيت الذي أصبح يملكه 
المغرب بفضل اإلنجاز التاريخي ألسود 
األطلس في مونديال قطر 2022، وقالت 
إن مواطنين من العالم بأسره ومن الهند 
الذين لم يسمعوا من قبل عن المغرب، 
أصبحوا يعرفونه ويعرفون أسماء العبي 

المنتخب الوطني لكرة القدم.
باالنتماء  فخورين  »كنا  وأضافت، 
إلى المغرب، وشعرنا أن أسود األطلس 
عبدوا لنا الطريق للحضور والمشاركة 

بكل اعتزاز«.
بلخياط،  مريم  أن  بالذكر  الجدير 
الدولي،  الحدث  هذا  إط��ار  في  نظمت 
جلسة تصوير في أحد أشهر القصور 
في مدينة جايبور المعروف باسم »أمير 
امتزجت فيها التصاميم الهندية  فور« 
والمغربية، شاركت فيها ملكتا الجمال 
.Adline Castelino و ،Suman Rao

لسيدي  السينمائي  النادي   يعلن 
تنظيم  قرر  أنه  البيضاء  بالدار  عثمان 
السينمائي  لمهرجانه  التاسعة  الدورة 
السينما  ف��ي  المتخصص  السنوي 
حميد  المبدع  الفنان  دورة  المغربية، 
الزوغي،  من 7 إلى 10 يونيو 2023. 
من بين أهم فقرات برنامج هذه الدورة 
المغربية  األف���الم  مسابقة  ال��ج��دي��دة 
فيها  والمشاركة  القصيرة،  الروائية 
الشباب  المبدعين  وجه  في  مفتوحة 

وغيرهم وفق الشروط التالية:
أوال، إرسال طلب للمشاركة قبل تاريخ 
من  بنسخة  مرفوقا   ،2023 30 مارس 
جوائز  على  للتباري  المرشح  الفيلم 
التقنية وملصقه  المسابقة مع بطاقته 
وصورة لمخرجه، إلى مدير المهرجان 
العنوان  على  المبشور  ال��ح��ق  عبد 

اإللكتروني التالي:
sidiothmanecine@gmail.com
ثانيا، كل فيلم مرشح ينبغي أال تتجاوز 
مدته األصلية عشرين )20( دقيقة، وأال 

يفوق تاريخ إنتاجه سنتين.
ثالثا، أن تكون نسخة الفيلم المرشح 

جيدة صورة وصوتا.
هذه  حول  المعلومات  من  وللمزيد 

المسابقة، يرجى اإلتصال هاتفيا بإدارة المهرجان عبر المحمول 0661055847.
تجدر اإلشارة إلى أن األفالم المنتقاة ستتبارى أمام لجنة تحكيم، سيعلن عن تشكيلتها الحقا، على 

الجوائز الثالث التالية: الجائزة الكبرى، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، جائزة أحسن تشخيص.
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م�سابقة الدورة التا�سعة لمهرجان �سيدي 
عثمان لل�سينما المغربية

مريم بلخياط  تبرز عراقة القفطان المغربي في نيودلهي الهندية
www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

اأفالم مارفل تعود اإلى ال�سين 
للمرة الأولى منذ 2019

لسيدي  السينمائي  النادي  يعلن 
تنظيم  قرر  أنه  البيضاء  بالدار  عثمان 
السينمائي  لمهرجانه  التاسعة  الدورة 
السينما  ف��ي  المتخصص  السنوي 
حميد  المبدع  الفنان  دورة  المغربية، 
 .
من بين أهم فقرات برنامج هذه الدورة 
المغربية  م 
فيها  والمشاركة  القصيرة،  الروائية 
الشباب  المبدعين  وجه  في  مفتوحة 

أوال، إرسال طلب للمشاركة قبل تاريخ 
من  بنسخة  مرفوقا   ،
جوائز  على  للتباري  المرشح  الفيلم 
التقنية وملصقه  المسابقة مع بطاقته 
وصورة لمخرجه، إلى مدير المهرجان 
العنوان  على  المبشور  ال��ح��ق  عبد 

ثانيا، كل فيلم مرشح ينبغي أال تتجاوز 
دقيقة، وأال 

ثالثا، أن تكون نسخة الفيلم المرشح 

هذه  حول  المعلومات  من  وللمزيد 

أعلنت مؤسسة سال للثقافة والفنون عن إطالق النسخة األولى من 
مسابقة )معرض- صورة( للتصوير الفوتوغرافي

»بالنسبة لهذه التجربة األولى،  وذكرت المؤسسة في بالغ لها أنه 
اختارت المؤسسة موضوع )مشاهد من الحياة في سال( إلبراز سمات 
المدينة وحيويتها باعتبارها وعاء للحياة في تنوع المواقف اليومية«.
البحر  على  يتكئ  التي  المجال  هذا  في  أنه  ذاته،  المصدر  وحسب 
وعلى واد أبي رقراق والذي يمتد الى الحدود الخضراء للغابة والوادي، 
يمكن  الجديدة،  لألحياء  العمراني  والتباين  العتيقة  المدينة  متضمنا 
اإليماءات  أخرى،  أمور  بين  اللحظة، من  تلتقط في عفوية  أن  للعدسة 
األضرحة،  الكد، وجالل  النظرات، ومالمح  العادية، وخداع  والحركات 

وروعة الطبيعة«.

المصورين  وجه  في  مفتوحة  المسابقة  هذه  فإن  البالغ،  وبحسب 
المحترفين والهواة، كما أن المشاركة فيها مجانية.

وتقوم فكرة المسابقة على أن يقدم كل مشارك تقديم ما بين 6 و 12 
صورة تم التقاطها خالل عام 2023 وفقا للصيغة الموضحة في قواعد 
المسابقة، على أن تقوم لجنة التحكيم باختيار 30 إلى 50 صورة لغاية 
عرضها خالل شهر يونيو 2023 في مركز سعيد حجي الثقافي في سال، 
وانتقاء الصور الثالثة التي ستحصل على الجوائز المخصصة التي 

تبلغ قيمتها على التوالي 15000 و 10000 و 5000 درهم.
موقع  من  التسجيل  وبطاقة  المسابقة  قانون  على  االطالع  ويمكن 
في  الراغبين  على  ويتوجب   .www.salaculture.ma المؤسسة: 
اإللكتروني:  البريد  إلى  وإرسالها  التسجيل  بطاقة  ملء  المشاركة 

salaconcours2023@gmail.com قبل 30 أبريل 2023.

يذكر أن مؤسسة سال للثقافة والفنون تهدف أساسا إلى المساهمة 
في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات الثقافية، وتقديم الخبرة في هذا 
المجال، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجال الثقافي والفني وخاصة 
حرية التعبير وحرية االبداع، والترافع والدفاع عن احترام هذه الحريات.

على  لمدينة سال  المشرقة  األوجه  إبراز  إلى  المؤسسة  تسعى  كما 
المستويات الجهوية والوطنية والدولية وإنعاش صورتها كقطب ثقافي 
وفني من خالل التعريف بتراثها ورجاالتها من مفكرين ومثقفين ومبدعين، 
وإنجاز مشاريع ثقافية وفنية متميزة، وتتبع ومعالجة مقاربة وسائل 

اإلعالم لهذه الصورة.

موؤ�س�سة �سال للثقافة 
والفنون تطلق الن�سخة 

الأولى من م�سابقة 
الت�سوير الفوتوغرافي
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االشتراكي

حفيظة الفارسي

»رباط  األخيرتين،  روايته  بعد 
يعود  قرطبة«  و«ربيع  المتنبي« 
الكاتب والروائي والمفكر حسن أوريد 
برواية جديدة صدرت حديثا عن عن 
منشورات المتوسط -إيطاليا، بعنوان 
»الموتشو«، تقع في 432 صفحة من 

الحجم المتوسط.
يضعنا حسن أوريد في »الموتشو« 
حسب   كلمة للناشر، » أمام مرافعة 
أدبية لما يعتري العالم العربي، وما 
يتوزَّعه، وعالقته باآلخر، منذ الفترة 
وما  ال��وح��دة،  ُحْلم  مع  سة،  المؤسِّ
رافقها من انكسار، إلى الربيع العربي، 

فاألصولية، حتَّى موجة التطبيع«.
من   األول��ى  النسخ  توزيع  عقب   
ال��رواي��ة ال��ج��دي��دة ع��ن دار األم��ان 
هذا  ب��داي��ة   منذ  تناقل  ب��ال��رب��اط، 
المثقفين  م��ن  مجموعة  األس��ب��وع 
والكتاب  مقاطع من الرواية ، وهي 
نار  إطالق  اعتبروها  التي  المقاطع 
عشوائي  تجاه أشخاص أو جهات 
اعتبرها المؤلف مسؤولة عن تردي 
كافة  على  العربي  العالم  أوض��اع 
واجتماعيا  سياسيا   األص��ع��دة، 
وفكريا.إال أن أنظار الكتاب وردودهم 
ركزت بشكل كبير على  مقطع واحد 
اعتبروه  وال��ذي  الرواية،  تضمنته 
إساءة لمفكر ورمز من رموز الثقافة 
ويتعلق  والعربي،  المغربي  والفكر 

األمر بالمفكر عبد اهلل العروي.
 يورد حسن أوريد في هذا المقطع 

ما يلي: 
» يتقنون اللغة التي يزعمون الرغبة 
في االرتقاء بها. كان مثقف مغربي قد 
كتب في السبعينات كتابا جيدا عن 
أزمة المثقفين العرب، واإليديولوجيا 
العربية المعاصرة، وكان بحق مثقفا 
جديا ال مكان عنده للمعرفة التقريبية، 
أنه  ولو  العلمية،  بالصرامة  يتحلى 
أضحى هو نفسه معبرا في خريف 
لم يعد يقول  عمره، عن األزمة، ألنه 
شيئا سوى أوان فارغة كما في تعبير 

الشاعر  جبران خليل جبران«.
الوصف يحيل على قولة الشاعر 
اللبناني  اآلنف الذكر:« ال شيء أثقل 
من أوان فارغة على رؤوس الجائعين« 
أو أن األواني الفارغة هي ما تحدث 

ضجيجا أكثر.
وصف اإلناء الفارغ الذي ال يقول 
شيئا، أو بلغة أدق الفكر المتجاَوز 
مواجهة  في  ال��ع��روي  )تاريخانية 
إشكاالت العالم العربي (، لم يستسغه 

عدد من المثقفين والروائيين.  
الناقد والروائي نور الدين صدوق 

يرى أن  الغائب األكبر في في ما يحدث 
من تنقيص أو إهمال أو تجاهل هو 
ثقافة االعتراف بالرموز. وتعليقا ما 
ورد في الفقرة أعاله ، يقول صدوق: 
وأجهل  أقرأ الرواية،  لم  أني  بما   «
عن  الكالم  فيه  ورد  ال��ذي  السياق 
المفكر المغربي الكبير األستاذ عبد 
اهلل العروي، غير الفقرة المشار إليها 
أعاله،   أعتقد بأننا بتنا في حاجة 
لثقافة االعتراف. هذه الحاجة تقتضي 
والنقاش متى  للحوار   بناء أخالق 
أتيح ذلك. وأول ما يجدر تمثله في 
هذا السياق احترام الرموز الوطنية 
وعدم النيل منها في غياب أي وازع 

وتحكيم للضمير.«
  واستعاد  صدوق أنه »في لقاء 
ثقافي نظم بمدينة الجديدة عن رواية 
األستاذ سعيد بن سعيد العلوي »ثورة 
المريدين«، وفي تدخل له، تمثلت كيف 
صاغ استشهادا له عن األستاذ عبد 
و  الفكرية  قيمته  و  ال��ع��روي  اهلل 
القالئل  األدبية، وكيف عّده من بين 
الذين بصموا اللحظة وخلدوا االسم 

على امتداد خارطة الفكر العربي.«
من جهة أخرى أشار صدوق الى 
أن »الرواية، وكتابة الرواية، ينبغي 
أن ال تنخرط في مثل هذه التوجهات 
بحثا عن غايات وأهداف مجهولة. ذلك 
أن ما جاء به األستاذ العروي سيظل 

حاضرا على امتداد الخمسين سنة 
القادمة. والدليل أن ما كتب الحقا هنا 
وهنالك، بمثابة استلهام وتفكير  في 
ما عبر عنه من طرفه. فما تحظى به 
كتاباته وإلى اليوم، الدليل الكافي لمن 
يجيد القراءة ويتعمقها بموضوعية 

وتبصر عميق«.
 الباحث واألكاديمي المتخصص 
في التاريخ،   عبد الحكيم الزاوي في 
تعليقه على ما ورد بين ثنايا الرواية 
عن  انحسار أفق التفكير عند األستاذ 
عبد اهلل العروي وعجزه عن تقديم 
أجوبة ألسئلة الواقع المعاصر، علق 

قائال: 
لمساره  وفيا  ظل  العروي  »إن  
الفكري الذي بدأه منذ صدور  كتابه 
»اإليديولوجيا العربية المعاصرة » 
و«العرب والفكر التاريخي«. الكتابان 
في وقتهما كانا يبصمان بحق على 
تعلن  نقدية  فلسفية  تجربة  والدة 
عن ميالد مشروع فلسفي وضع من 
واألخذ  التراث  مع  القطيعة  مسألة 
لتحقيق  ُم��ح��ددي��ن  بالتاريخانية 
مع  وال��ق��ط��ع  والتحديث  النهضة 
عقال  كان  وقتها  الماضي...العروي 
اآلخ��ري��ن...ك��ل  وع��ق��ل  عقله  يعقل 
اإلسهامات التي صدرت بعد الكتابين 
لم تكن سوى استئناف  لنفس القول 
أو  الروائي  التخييل  في  والرؤية، 

التفكيك المفاهيمي أو حتى التحليل 
السياسي...

وأضاف الزاوي أن » أوريد يعيب 
على العروي تكرار نفس التحليالت 
على الرغم من تغير السياق وتحول 
حسب  كبرى  تحوالت  الزمن...ثمة 
أوريد اعترت بنى العالم العربي لم 
تسر في نفس الرؤية التي نافح عنها 
العروي. ال غرابة، أن يقرأ قارئ اليوم 
في سياق  المحافظة  من  نوعا  فيها 

مفعم بالتجاذبات.«
الناقد والشاعر  الطيب هلو اعتبر 
أن  النظر إلى السجال الدائر حول 
أوري��د  لحسن  »الموتشو«  رواي��ة 
الصادرة مؤخرا  يمر عبر مجموعة 

من الزوايا، منها:
1 � طبيعة العمل السردي ومنسوب 
توقع  أف��ق  أن  ذل��ك  فيه،  المباشرة 
قارئ األعمال السردية يجعله ينظر 
باعتبارها عمال سرديا  الرواية  إلى 
نقال  وليس  للواقع  موازيا  تخييليا 
الروائي،  العمل  أن  كما  له،  حرفيا 
فرصة  الكاتب  يمنح  فنا،  بوصفه 
التي  وال��رس��ائ��ل  ال��م��واق��ف  تمرير 
إلى  تحتاج  فنية  بطريقة  لكن  يريد 
مجهود من القارئ لكشفها وفهمها، 
وال يقدمها بطريقة مباشرة واضحة، 
قام  التي  القليلة  المقاطع  في  كما 
قراءة  من  تمكنوا  من  ب«تسريبها« 

المباشر  الموقف  خاصة  ال��رواي��ة، 
»الموتشو«  رواية  عنه  عبرت  الذي 
من المفكر المغربي عبد اهلل العروي.
2 � المقطع الذي أثار الجدل كان 
بدا  حيث  جهة،  من  مباشرا  حديثا 
أنه قصف  لبس  وبال  بشكل واضح 
الكثير  يقدرها  فكرية  لقامة  مباشر 
من المثقفين المغاربة هو عبد اهلل 
العروي، فلم يشك أحد أنه المقصود 
بتلك العبارات، حيث وصف بعبارات 
قاسية من قبيل أنه »صار معبرا في 
خريف عمره عن األزمة« وأنه »لم يعد 
على  يقول شيئا سوى أوان فارغة« 
الرغم مما يبدو من مدح ظاهري له في 
بداية المقطع بالقول إن العروي »كتب 
وأنه »كان بحق مثقفا  كتابا جيدا« 
فيه  الغاضبون  رأى  حيث  جديا«، 
انتقاصا من قيمة فكرية كبيرة »قدمت 
خدمات جليلة للثقافة المغربية« وأنه 
»تنويري ومفكر كبير«، وأن منتقده 

ال يرقى إلى قيمته الفكرية.
3 � يالحظ أيضا أن النقاش انحرف 
عن مناقشة الرواية إلى مناقشة بعض 
مواقف عبد اهلل العروي السياسية، 
بين  ليقارن  ذه��ب  من  منهم  إن  بل 
العروي ومحمد عبد الجابري، فصار 
الكالم الذي تم تسريبه مجرد ذريعة 
وسياسية  فكرية  حسابات  لتصفية 

ومطية لها.
4 � هناك أمر جدير باالنتباه هو 
مقطع  الحكم، من خالل  مدى صحة 
بسيط ال يتجاوز خمسة أسطر، على 
رواية تقع في 430 صفحة، ولم يتم 
توزيعها على نطاق واسع بعد. فضال 
عن أن المقطع يحتمل أنه ورد على 
لسان إحدى الشخصيات وأنه ال يعبر 
بالضرورة عن رأي المؤلف، كما قد 

يدافع كاتب الرواية عن نفسه.  
ال يكترث صاحب« مفهوم الدولة« 
أنتج  ال��ذي    -   « المفاهيم  »نقد  و 
في  الحداثة  عن  الكتب   من  العديد 
خالل   م��ن  وس��ع��ى  ال��ع��رب��ي،  الفكر 
مشروعه الفكري  إلى توجيه العقل 
العربي نحو استيعاب أسس الحداثة 
التي  التاريخية  والشروط  الغربية 
أنتجتها، ومن ثم توجيه الفعل باتجاه 
تحقيق تلك الشروط التاريخية وسلك 
األسباب المؤدية إلى استنبات حداثة 
التوفيقي  المنهج  مع  تقطع  عربية، 
الذي شوش على الفكر العربي منذ 
عصر النهضة، وعلى الزمن المعاصر 
ال  عربيا-    إليه  االنتماء  وش��روط 
من  حوله  يثار  بما  كعادته،  يكترث، 
انتقادات هو الذي عبر عن ذلك  في  
بجملة   « الصباح  »خواطر  كتابه 
بليغة:« لقد انعزلت ألنني تأذيت«.  

» موت�سو« ح�سن اأوريد  و »اأزمة« العروي ! 

إبراهيم الخطيب

والراحل محمد الصباغ )-1929  لبعض الكتاب ، رهافة الحدائق اليابانية الجميلة: 
2013( أحد هؤالء. وحين نتذكره ، بعد مرور عشر سنوات على رحيله ، فنحن نتذكر 
أيضا تلك الطقوس التي ارتضاها لنفسه ككاتب: طقوس الصمت المتعالي، والسير في 
الممرات الظليلة ، والكتابة بحد ريشة مغموسة في محبرة الشعر. نتذكر فيه اليوم أيضا 
كاتبا فذا أخلص لكتابته، وثابر في بنائها لبنًة لبنة، سنين متطاولة، بحيث شّكل منها 
جوهر رؤيته للعالم والناس، وشكّلت منه الشاعر الناثر بامتياز؛ كما نتذكر فيه، من جهة 
أخرى، أحد أبرز مؤسسي اتحاد كتاب المغرب، هذا االتحاد الذي يعتبر تراثا وتاريخا 
ثقافيا وطنيا تكاثفت جهود أربعة أجيال لتجعل منه الحصن الثابت لثقافة يممت وجهها 

شطر المستقبل، ويمر اليوم ، لألسف ، بأزمة خانقة.
وإذا كان محمد الصباغ في غنى عن أي تقديم، فإن كتابته، شأن كل كتابة، ستبقى دوما 
بحاجة إلى التأمل والبحث، ولذا يجدر بنا أن نشير، بإيجاز، إلى أن مسيرته األدبية، 
التي تمتد ألكثر من خمسين سنة، تبرعمت خالل النهضة الثقافية التي عرفتها تطوان 
في األربعينات والخمسينات ، بفعل الزخم الوطني المنفتح على الثقافة اإلسبانية الذي 
وسم تلك الفترة، وأنها تواصلت بعد االستقالل حين قدومه إلى الرباط وانخراطه في 
فورة الوعي الثقافي الذي ميز هذه المدينة خالل الستينات والسبعينات والثمانينات. 

وعلى امتداد هذه المسيرة أنتج الصباغ أدبا يستمد نسغه من هيمنة الموقف الجمالي 
الواقع، وفي نفس  على نثرية  »البوهيمي«  الكاتب  المشبع برومانطيكية تعكس تمرد 
الوقت التزامه الذي ال هوادة فيه إزاء مبدأ حرية الكتابة المتعالي. وخالفا لما يمكن أن 
توحي به نظرة عجلى، فإن هذا األدب يتجلى عند الفحص بالغ التنوع، مغتنيا بأنساق 
الشعر،  وبنيات  الشخصية،  والصور  التراسلي،  والسرد  الحوار،  بين  تتراوح  كتابية 

والتخييل الطفولي. 
والبد لنا أن نقول في هذا الصدد، بكل نزاهة، إن الصباغ، بواسطة كتابه »اللهاث الجريح« 
)1955(، كتب أول رواية تراسلية في األدب المغربي الحديث ، وأنه من أبرز من خاض 
تجربة الكتابة لألطفال بوعي عميق يستوحي براءة الطفولة وحكمتها المنفلتة ، كما أن 
الصدور المبكر لديوانه »أنا والقمر« )1946( عكس أولى خطوات الحداثة الشعرية في 
تاريخنا النقدي. وإذا كان مجموع هذا األدب وليد مزاج الكاتب الشخصي المتفرد في 
مقاربة الواقع وإدراكه، كما هو وليد قراءاته في أدب المهجر واستيحائه لمجازات جيل 
الكتابي  المشهد  فإنه أصبح جزءا ال يتجزأ من  اإلسباني،  »العام السابع والعشرين« 
الوطني ، يؤثث ذاكرتنا ووجداننا الراهن بزخمه الشعري المكتظ باأللوان واألصوات 
واألشكال، كما ينتزع خيالنا من المبتذل اليومي بسرده المتألق الذي يستلهم سر أسرار 

العالقة بين اللغة واألشياء باحثا عن )كراتيلية( مفقودة.
طيلة حياته، صنع محمد الصباغ لنفسه هالة حضور متوار عن األنظار، يتلفع بعزلته 
ورغم عبوره بأبرز مواقع  الثمينة ، رافضا كل خروج ال ينطلق من الكتابة ويحيا فيها: 
القرار الثقافي، ظل الصباغ متشبثا بتواضعه الشامخ وكبريائه الجموح، ال يعلق على 
األحداث ، وال يساهم في أي سجال أو جدال، وينأى بنفسه عن خوض الصراعات الظرفية، 

ثقافية كانت أو إيديولوجية. 
دون كيخوطي كتابٍة هو: يخوض بفرسها األرعن ضد مجردات السياسة والمجتمع ، 
ويؤسس مطلقه األدبي من نسيان اآلخرين له واختصامهم في أنساب النصوص ونسبياتها. 

كاتب يتشح بالدهشة، ويدرك مفارقة التاريخ.

الشعر  دار  تستضيف 
اإلسبانية  الشاعرة  بتطوان 
يوم  بونيا  الرا  إينماكوالدا 
الجاري،  يناير   21 السبت 
الصنائع  مدرسة  فضاء  في 
ابتداء  الوطنية،  والفنون 
من الساعة الخامسة مساء. 
وي��ق��دم ال��ش��اع��رة ف��ي ه��ذا 
المغربي  المترجم  اللقاء 
بعدما  ال��ري��س��ون��ي،  خ��ال��د 
»أن  األخير  ديوانها  ترجم 
والذي  السماء«،  قبة  تقول 
سيصدر قريبا عن منشورات 
الفنان  بينما يحيي  فاصلة. 
أحمد شقارة هذا اللقاء، إلى 
حمزة  القيثار  عازف  جانب 
ش��رف، حين ي��ؤدي روائ��ع 
األغاني المغربية واإلسبانية 
األصيلة، وهو يحيي التراث 
الكبير  والشعري  الغنائي 
عبد  الراحل  الفنان  لوالده 

الصادق شقارة. 
وإينماكوالدا الرا بونيا شاعرة وأكاديمية مرموقة، لمع اسمها في العديد من المجالت 
في إسبانيا والواليات المتحدة األمريكية وغيرها، مثل مجلة »ستون كانو« و«ليترال 
ماغازين« و«إيبريدو ليتيراريو« و«نيويورك بورتري ريفيو« و«هوم بالنيت نيوز« و«فيسي 
فيرسا«. كما نشر شعرها في العديد من األنطولوجيات الشهيرة، مثل »قمر وبانوراما في 
ناطحات السحاب« بنيويورك سنة 2019، و«ريح الشمال« في مدريد 2021، و«مقاتلو 
الشعر«، و«نيويورك من الداخل« سنة 2022. والرا بونيا هي أستاذة في جامعة نيويورك 
)كوني(، حيث تدير معهد كتاب أمريكا الالتينية في هوستوس كوليج، كما تشرف على 
المجلة األدبية متعددة اللغات ريفيستا أستوسيانا... بينما يعد ديوان »أن تقول قبة 
السماء«، الذي سيوقع في ضيافة دار الشعر بتطوان عمال شعريا استثنائيا جمع أحدث 

قصائد الشاعرة وأشدها تجديدا وتجسيدا لحداثة الشعر في عالم اليوم.    
فيها  وتستضيف  بتطوان،  الشعر  دار  تظاهرة شعرية أخرى تنظمها  »لقاء بيننا« 
مبدعات ومبدعين ينتمون إلى جغرافيات أخرى، بتجارب مختلفة ومتغايرة في الكتابة 
والتخييل. تظاهرة غايتها فتح الممارسة الشعرية في المغرب على محيطها الشعري 
الكوني، وإطالع متلقي الشعر المغربي على األصوات واللغات الشعرية األخرى، في 
سبيل إقامة حوار شعري شعري، يمتد شرقا وغربا وشماال فجنوبا، ويستوعب تعدد 

الممارسات الشعرية وتجددها في مختلف أصقاع العالم.

أسندت دار النشر الباريسية »الرماتان« »L›Harmattan« إلى إدريس 
الكراوي، رئيس الجامعة المفتوحة للداخلة ورئيس منتدى الجمعيات 
اإلفريقية للذكاء االقتصادي، مسؤولية إدارة سلسلة جديدة تحمل عنوان 

»إفريقيات الغد«. 
وحسب الكراوي، فإن هذه السلسلة تهدف إلى نشر األبحاث العلمية 
والمؤلفات الصادرة عن كتاب أفارقة وغير أفارقة متخصصين في الشؤون 
اإلفريقية، كما تروم النهوض باألبحاث التي ترتكز على تحليل التحوالت 
التي تشهدها القارة، بغية رصد التغيرات الرئيسية والقطائع الجوهرية، 

وتحديد عوامل التغيير في القارة والجهات الفاعلة فيه.
على  الضوء  تسليط  إلى  تسعى  السلسلة  هذه  أن  الكراوي  أبرز  و 
األعمال التي تتطرق إلى آفاق استراتيجيات التنمية التي من شأنها 
تمكين الدول والشعوب بإفريقيا من مكافحة األجيال الجديدة من المخاطر 

والحروب التي تهدد القارة.
ويغطي نطاق عمل هذه السلسلة، بحسب مديرها، مجاالت واسعة، 
تشمل القضايا االقتصادية والمجتمعية والجيو-استراتيجية، وكذا العلوم 
السياسية والتاريخ واإلشكاليات اإلفريقية ذات صبغة ثقافية وحضارية.

ومن هذا المنطلق، يؤكد الكراوي، ستشكل هذه السلسلة فرصة سانحة 
في  األعضاء  والخبراء  الباحثين  من  الجديدة  لألجيال  مسبوقة  وغير 
الشبكة الدولية والقارية للجامعة المفتوحة للداخلة وغيرهم لنشر وتعميم 

مساهماتهم األكاديمية ذات الصلة بإفريقيا وتطورها.
وخلص الكراوي إلى أن سلسلة »إفريقيات الغد« ستساهم في مواكبة 
نشأة وتطور المبادرات الفردية أو الجماعية أو هما معا قصد تثمين 
البحث العلمي ونشر المعرفة حول إفريقيا، وفي خدمة تنمية إفريقيا.

اإلفريقي  الكتاب  ل)مهرجان  األولى  النسخة  ستنظم    
بمراكش(، من 9 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة أزيد من 
40 كاتبا وأديبا، عربا وفراكفونيين وأنغلوفونيين من كل 
أنحاء إفريقيا، وذلك بمبادرة من جمعية »نحن فن إفريقيا« 

 .)WE ART AFRICA/NS(
وأوضح بالغ لجمعية »نحن فن إفريقيا«، أن هذه التظاهرة 
الثقافية، التي ستنظم تحت شعار »إفريقيا بكل الحروف«، 
بدعم من العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين، تهدف إلى 
التعريف باألدب اإلفريقي والترويج له الستقطاب الجمهور 
الواسع العاشق لهذه الثقافة، ولتعزيز التبادل الفكري بين 

الكتاب والناشرين والقراء، على حد سواء.
وأضاف المصدر ذاته، أن المهرجان، الذي سيكون، أيضا، 
فرصة لدعم مزيد من التبادالت الثقافية واللقاءات بين مختلف 
الدول والمجتمعات اإلفريقية انطالقا من المغرب، »يعد بأن 
يكون فرصة فريدة من نوعها الكتشاف المواهب األدبية في 

إفريقيا، ولالحتفال بالتنوع والغنى الثقافي للقارة«.
وسيتم، على هامش المهرجان، تنظيم مؤتمرات وموائد 
مستديرة، فضال عن فتح نقاشات وندوات وورشات عمل 
خاصة برواق المهرجان من أجل اكتشاف األبعاد المختلفة 
بين  الخبرات  وتبادل  التجارب  اإلفريقي، ومشاركة  لألدب 
مختلف المؤلفين المشاهير من جميع أنحاء إفريقيا، وكذا 

المغتربين من كل أرجاء المعمور.
وأشار البالغ، في هذا االتجاه، إلى أن المهرجان سيحتضن، 
كذلك، رواقا لمعرض الكتب والفنون التشكيلية ومنصة لعرض 
األفالم وتنظيم حفالت موسيقية، كما سيخصص، بالموازاة 
على  لالطالع  والضيوف  الزوار  خدمة  في  أروقة  ذلك،  مع 
الكتب وااللتقاء بالكتاب، مبرزا أنه سيكون ضمن ضيوف 
الشرف العديد من الكتاب، منهم ليليان تورام، و جان-ماري 
غوستاف لوكليزيو، وأشيل مبيمبي، وكين بيغيل، وماكنزي 
أورسيل، وفؤاد العروي، ومنصورة عز الدين، ورودني سان 
ايلوا ، وسامي تشاك، وفوزي الزواري، وفيرونيك تادجو 

ومحمد بنيس وغيرهم. 
وخلص إلى أن مهرجان الكتاب اإلفريقي بمراكش، الذي 
»نجوم جامع  الثقافي  سينظم في نسخته األولى بالمركز 
الفنا«، بمبادرة من ماحي بينبين، وفاتيمانا واني سانيا، 
مصاف  في  »سيكون  أج��راي،  يونس  و  السعيدي  وحنان 
المهرجانات األدبية الدولية الكبرى، وسيعمل على تسليط 

الضوء على ديناميكية وإبداع األدب االفريقي وغناه«.

دار ال�سعر بتطوان ت�ست�سيف ال�ساعرة 
االإ�سبانية اإينماكوالدا الرا بونيا

اإدري�س للكراوي  مديرا 
لـ »اإفريقيات الغد« 

  الن�سخة االأوىل ملهرجان الكتاب االإفريقي 
مبراك�س من 9 اإىل 12 فرباير

ا�ستنفار جياد الكتابة 
)إلى روح 
الشاعر محمد 

الصباغ(

فؤاد العروي

أشيل مبيمبي

ماكنزي أورسيل
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توزيع: 
سبريس

شركة: 
STE«ABOU MANS-

SOUR» SARL
شركة محدودة املسؤولية
برأسمال 100.000 درهم

املقر االجتماعي: دوار فرطيسة 
أوطاط الحاج

إشعار بتأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقتضى 
بميسور بتاريخ 2023/01/18، 
األساسي  القانون  وضع  تم 
املسؤولية  محدودة  لشركة 

حسب الخصائص التالية: 
- التسمية:

STE «ABOUMANS-
SOUR» SARL 

إدارة  أعمال  الشركة:   نشاط   -
العمليات الزراعية

الشكل القانوني: شركة محدودة 
املسؤولية.

- مدة الشركة: 99 سنة تحتسب 
في  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء 

السجل التجاري.
فرطيسة  دوار  الشركة:  مقر   -

أوطاط الحاج.
ألف  مائة  الشركة  رأسمال   -
مقسمة  100.000درهم  درهم 
فئة  من  حصة   1000 على 
موزعة  حصة،  لكل  100درهم 
على الشكل التالي: السيد خالد 
الحساني:  عبد هلل  محمد  علي 

100 حصة

* لصلع سعيد: 100 حصة
السيد  تعيني  تم  التسيير:   -
السيد خالد علي محمد عبد هلل 
ملدة  للشركة  مسير  الحساني 

غير محددة.
من  ابتداء  الحسابية:  السنة   -
متم دجنبر من  إلى  يناير  فاتح 
كل سنة عدا السنة األولى التي 

في  التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ 
مع  وتنتهي  التجاري  السجل 

متم دجنبر 2023.
إيداع  تم  القانوني:  اإليداع   -

باملحكمة  الشركة  ملف 
بميسور  لبوملان  االبتدائية 
بتاريخ    2023/08 عدد:  تحت 
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جان بيار سيريني  )*( 
ترجمة: حميد العربي

الوجهني،  ذو  الروماني  اإلله  يانوس،  مثل 
يخفي النظام املالي الجزائري قنبلتني موقوتتني، 
كلتاهما خطرة بنفس القدر على مستقبل البالد: 
كتلة جنونية من األموال املوجهة للدعم وحجمها 
الناتج املحلي اإلجمالي، وعجز في  بالفعل ربع 
نفس  يبلغ  ويكاد  مضطرد،  تفاقم  في  امليزانية 

الوزن.
عن  العمومية  الخزينة  تعجز  الجزائر،  في 
أنواعه واملتراكمة  الدعم بجميع  بنفقات  التكفل 
على مر السنني. وهي غير قادرة أيضا عن تحمل 
الدولة  عبء عجز امليزانية. ونتيجة لذلك، تقوم 
االجتماعية  الخدمات  بتمويل  وترمي  بالترقيع، 
على كاهل أطراف أخرى، وبتقديم هدايا مع ما 

ينتج عنها من عجز إجمالي.
 - امليزانية  في  املدرجة  الدعم  نفقات  تمثل  ال 
دينار عن  مليار   6000( العام  للرأي  املرئية  أي 
 2022 عام  في  املقّدر  اإلجمالي  املحلي  الناتج 
بحوالي 24 ألف مليار دينار جزائري، أي 168 
مليار دوالر( - سوى الجزء األقل منها. فالزبونية 
في  نقص  هناك  وليس  البالد،  في  كليا  سائدة 
املستحقني، غالًبا ألسباب وجيهة. إذ يريد ذوو 
األكثر  ويريد  إسكانهم،  يتم  أن  البائس  السكن 
يطالب  كما  الغذاء،  على  يحصلوا  أن  حرماًنا 
يواجهون  الذين  واملزارعون  بالعالج،  املرضى 
في  املتقاعدون  ويطمح  بالسند،  جاحدة  طبيعة 
والصناعيون  حقيقي،  معاش  من  االستفادة 
تتم  أن  املتخلفة  واملناطق  ألعمالهم،  الدعم  في 

مساعدتها على اللحاق بالركب.

دولة اجتماعية تقوم
على ثالث مؤسسات

طاملا  التي  »االجتماعية«،  الدولة  حجم  يكبر 
مميزة  عالمة  منها  وجعلوا  الحكام  بها  أشاد 
حقا  يراها  الذي  العام  الرأي  وكذلك  للنظام- 
من عام إلى آخر، غير أن الرئيس عبد  مكتسبا- 
ديسمبر  شهر  في  احتفل  الذي  تبون،  املجيد 
بعامه الثالث في السلطة، يكّرر مراًرا: »ستبقى 
يرتكز  الواقع  في  اجتماعية«.  دولة  الجزائر 
مستقبل هذه الدولة على ثالث مؤسسات، وهي 
للمحروقات  الوطنية  والشركة  الدولة،  ميزانية 
إليها  ُتضاف  املصرفي.  والقطاع  )سوناطراك(، 
ضحية، وهم السكان، خاصة أولئك املوجودون 
الندرة  من  يعانون  والذين  الكبرى  املدن  خارج 
والتأخير وارتفاع األسعار بسبب فشل النظام، 

ويضاف إلى ذلك إفقار غير مسبوق.
دينار  مليار  ألفي  حوالي  الدولة  تخصص 
جزائري لـ »التحويالت االجتماعية املدرجة في 
امليزانية«، وفقا للمصطلحات املعمول بها، والتي 
تدخل في الحسابات الرسمية. تذهب ثالثة أرباع 
هذا املبلغ إلى السكن والصحة واألسرة. وخالًفا 

األساسية  املنتجات  تحتل  ال  السائد،  لالعتقاد 
سوى  )السميد، الخبز، السكر، الزيت، الحليب( 
املحلي  الناتج  1 ٪ من  )بالكاد  مكانا متواضًعا 
الخبز مجمد  اإلجمالي(. والسبب وجيه، فسعر 
منذ 20 عاًما مع خنق املخابز. أما منح التقاعد 
)1.45 ٪ من الناتج املحلي اإلجمالي في 2022( 
يمتص  حيث  البتة  اجتماعيا  ليس  فتوزيعها 
 ٪  80 من  أكثر  لإلطارات  االجتماعي  الصندوق 
منها، ويتدبر أصحاب املداخيل الضعيفة أمرهم 
 40 من  أقل  متقاعد  ألف   900 ويتلقى  بالباقي، 
الشديد  التقشف  هذا  يمنع  وال  شهرًيا.  دوالرا 
العجز السنوي للصندوق الوطني للتقاعد من أن 
مليارات   7 من  واالقتراب  قياسية  أرقامًا  يحّطم 

دوالر.
هي  إليها  اللجوء  يتم  التي  الثانية  املؤسسة 
)سوناطراك(،  للمحروقات  الوطنية  الشركة 
التي تسوق ما ال يقل عن 40 ٪ من إنتاجها في 
السوق املحلية بأسعار بخسة. يمثل رقم أعمالها 
»الوطني« بالكاد 6 ٪ من مبيعات صادراتها. من 
الربح  الهائل في  النقص  الذي يستفيد من هذا 
بوسنة  صادق  األسبق  الطاقة  وزير  قّدره  الذي 
سائقو  إنهم  السنة؟  في  دوالر  مليار   13 بـ 
وكبار  الهواء،  مكيفات  وأصحاب  السيارات، 
الغالب  في  ينتمون  وهم  الكهرباء،  مستهلكي 
املناطق  في  والعليا  املتوسطة  الطبقات  إلى 
الحضرية. في كل عام، ُيطرح مجّددا مشروع رفع 
اإلطالق.  أي شيء على  أن يحدث  دون  األسعار 
الذي  الطبيعي  والغاز  الوقود  تسليم  ويستمّر 
الكهرباء  لشركة  الطاقة  توليد  محطات  يغذي 
سونلغاز مجاًنا أو تقريًبا. أخيًرا، فإن الصادرات 
بها  يتباهى  التي  القليلة  الهيدروكربونية  غير 
النظام تستفيد هي نفسها من الوصول الرخيص 
جدا للطاقة، إلى درجة أنه يمكن التساؤل بشكل 
الوقود  تصدير  األفضل  من  أليس  مشروع: 

مباشرة!

سخاء القطاع املصريف
آخر  نوًعا  جانبه  من  املصرفي  القطاع  يمّول 
الِهبات، تتمثل في دعم أسعار الفائدة التي  من 
العادية. يتراوح  هي سلبية بالفعل في األوقات 
ارتفاع األسعار بني مرتني إلى ثالث مرات أعلى 
كبير  بشكل  يقلل  مما  األموال،  إيجار  تكلفة  من 
العبء على املقترض. يقترب التضخم حالًيا من 
10 ٪ سنوًيا، وتدور معدالت سعر النقود حول 
السلطات  ذلك، تمنح  كبير، ومع  رقم  ٪. وهو   3
الشركات  وبسخاء:  تقريًبا  للجميع  تسهيالت 
املقاولون  الخواص،  الصناعيون  العمومية، 
نافذة،  عالقات  لهم  الذين  املزارعون  العقاريون، 

الشباب الباحثون عن السيولة، الخ.
هذه  بشأن  كتومة  العمومية  الخزينة  تبقى 
آخر  تاريخ  يرجع  التي  الضريبية«  »النفقات 
تقدير لها إلى 2014 )954.4 مليار دج، حوالي 
أولئك  كل  »يتناسى«  6 مليار دوالر(، وهو رقم 
الذين يهملون سداد االستحقاقات أو دفع الفائدة. 

للشركات  السنوية  الخسائر  ذلك  إلى  ُيضاف 
العمومية )أكثر من 600 ألف موظف وفًقا آلخر 
تقرير من مجلس املحاسبة(، وضمانات الخزينة 
لعدد ال يحصى من املُدينني )ما يعادل 25 ٪ من 
وأخيًرا   ،)2016 في  اإلجمالي  املحلي  الناتج 
الدولة.  من  اململوكة  لألراضي  املجاني  التوزيع 
يتجاوز العبء األول والثاني معًا بكثير املوارد 
فاعلة  أطراف  إقصاء  في  يتسّبب  ما  املصرفية، 

أخرى راغبة في االستثمار من القرض.
املصرفيني  جعل  وقصد   ،2021 يونيو  في 
يقفون على أقدامهم من جديد، تم وضع ترتيب 
مؤسسات  سبع  ديون  الدولة  تسّدد  غريب: 
عمومية مدينة بنحو 2100 مليار دينار جزائري 
نقود  بإنشاء  ذلك؟  تم  كيف  دوالر(.  مليار   14(
الجزائر.  بنك  املركزي،  البنك  من طرف  عدم  من 
استعراضه  في  الدولي  النقد  يخف صندوق  لم 
مخاوفه   2021 في  الجزائري  لالقتصاد  األخير 
»يهدد  الذي  التقليدي  غير  الترتيب  هذا  بشأن 
االستقرار النقدي للبالد، ويعرض املالية العامة 
على  الجزائر  بنك  بقدرات  ويضر  كبير،  لخطر 

تمويل االقتصاد الوطني«.

امتيازات وزارة الدفاع
اإلعانات،  في  العربدة  هذه  تداعيات  ومن 
العادي  اإلنفاق  في  معقولة  غير  بزيادة  املثقلة 
)27+ ٪(، ازدياد نفقات التسيير لوزارة الدفاع 
 2023 الوطني بأكثر من ٪90 في قانون املالية 
العام يعلم  الرأي  2022. وال أحد في  بـ  مقارنة 
ذلك مشتريات األسلحة  إلى  ذلك. تضاف  مغزى 
-، وعجز ضخم  التي ال ُيعَلن أبًدا عن مبلغها   -
ولكنه غير كامل في امليزانية يبلغ 6586.3 مليار 
املحلي  الناتج  من   ٪  23.7 أي  جزائري،  دينار 
مسبوقة  وغير  ضخمة  نسبة  وهي  اإلجمالي! 
أو تكاد في العالم، ما عدا الدول الفاشلة، حتى 
تقلل،  النفطية  الجباية  حساب  طريقة  كانت  لو 
حسب املعمول به، سعر الضريبة للبرميل وتبالغ 

إلى حد ما في تقدير العجز.
و2013   2002 عامي  بني  الجزائر  جمعت 
ضبط  صندوق  في  ُوضع  معتبرا،  حربًيا  كنًزا 
اإليرادات، مما سمح بتمويل أربع سنوات مالية 
ذات عجز شديد بني عامي 2014 و2018. ثم جاء 
ما سمي بالتمويل »غير التقليدي«، أي النقدي، 
بسبب غياب سوق مالية قادرة على األخذ بزمام 
األمور. وقد أثبت االقتراض السندي الذي أطلقته 
املدخرون  تجاهله  والذي   2016 سنة  الخزينة 
عدم  املعروضة،  السلبية  الفائدة  أسعار  بسبب 
وجود هذه السوق. ال تجلب املؤسسات العمومية 
املربحة القليلة )بنك الجزائر وسوناطراك بشكل 
ونتيجة  العجز.  لتمويل  يكفي  ما  أساسي( 
صندوق  محل  النقود  استحداث  حل  لذلك، 
ضبط اإليرادات كوسيلة رئيسية لتمويل العجز 
من  الدولة  الشاذ  الوضع  هذا  يمنع  العمومي. 
تجهيز البالد باملدارس واملستشفيات، كما يمنع 
شركة املحروقات الوطنية من التنقيب الستبدال 

البنوك  تمنع  كما  النضوب،  في  اآلخذة  الحقول 
من تمويل أصحاب الشركات الواعدين.

أن  مع  لالستدامة،  قابل  غير  الوضع  هذا 
تظهر  ال   - التضخم  أي   - توقًعا  األكثر  نتائجه 
ارتفاع  بقي  رسمًيا  اإلحصائيات.  في  حالًيا 
عام التضخم العاملي  األسعار حتى في 2022 - 
تفسيرات  عدة  هناك   .٪  10 من  أقل   - املرتفع 
لهذا. املؤشر املعتمد والعتيق يتعلق فقط بمدينة 
أكثر  منذ  هيكله  يتغير  ولم  العاصمة،  الجزائر 
من نصف قرن. كما ُيفلت القطاع غير الرسمي-
وهو يمثل 30 إلى 40 ٪ من االقتصاد- بطبيعته 
الوطني  الديوان  اقتصاديي  حسابات  من 
لإلحصائيات. أخيًرا، تتسّبب الندرة املزمنة في 
بالتالي  ويستحيل  للمنتوج..  املتكّرر  االختفاء 
قياس  بأي  القيام  يستحيل  كما  سعره!  متابعة 

جدي بهذه الوسائل املتحّيزة.

التحضير لالنتخابات 
الرئاسية 2024

ركد  التجارة،  حرية  باسم  األسعار  “ارتفعت 
دخل املواطن وانخفضت قيمة الدينار، إلى أين 
نحن ذاهبون؟”. هكذا اعترف الرئيس عبد املجيد 
تبون، دون إعطاء أي أرقام، في إحدى مقابالته 
ديسمبر   22 الخميس  يوم  النادرة  املتلفزة 
زيادة  عن  أعلن  ذلك،  من  2022. بعد ثالثة أيام 
كبيرة في أجور 2.8 مليون موظف عمومي- وقد 
كانت مجمدة منذ عام -2012 وفي ِمنح التقاعد 
وِمنحة البطالة لـ 1.8 مليون خريج شاب عاطل 
عن العمل. كما وعد الرئيس بأن الترفيع املوعود 
سيكون قريبًا من ٪47 خالل 2024-2022، لكنه 
لم يعلن عن تاريخ محدد لتطبيق هذه اإلجراءات. 
أن السنة األخيرة املعتمدة  ومن باب “الصدفة” 
الرئاسية  االنتخابات  تنظيم  سنة  أيًضا  هي 
املقبلة، والتي يبدو من أجلها تبون، في الوقت 

الحالي، املرشح املفضل.
العجز،  ومعه  العام  اإلنفاق  يرتفع  سوف 
ُطلب  اإليرادات،  صعيد  على  الوتيرة.  بنفس 
في  الغاز  من  إنتاجها  مضاعفة  سوناطراك  من 
2023، وهو إنجاز بعيد املنال بالنسبة للشركة 
الوطنية التي تستغرق عموًما عشر سنوات لبدء 
لزيادة  أفق  أي  هناك  ليس  ما.  حقل  استغالل 
بأسعار  املباعة  الطبيعي  والغاز  الوقود  أسعار 
محاولة  حتى  وال  املحلية،  السوق  في  بخسة 
هذا  ما. سيستمر  إلى حد  استهالكها  من  الحد 
المباالة  ظل  في  هكذا،  االنتشار  في  السرطان 
جدا  بخيلون  مسؤولون  البالد،  في  املسؤولني 
في تسيير احتياطي دوالراتهم، وشديدو العمى 

تجاه مأساة العملة الوطنية، الدينار.

 )*( جان بيار سيريني
صحفي ومدير سابق لمجلة »لو 
 Le nouvel »نوفيل إيكونوميست
Economiste ورئيس تحرير سابق 
)L’Express .»لمجلة »اإلكسبريس

ال�سرطان المالي الذي ينخر الجزائر

في الجزائر، تعجز 
الخزينة العمومية 
عن التكفل بنفقات 
الدعم بجميع أنواعه 
والمتراكمة على مر 
السنين. وهي غير 
قادرة أيضا عن تحمل 
عبء عجز الميزانية. 
ونتيجة لذلك، تقوم 
الدولة بالترقيع، وترمي 
بتمويل الخدمات 
االجتماعية على كاهل 
أطراف أخرى، وبتقديم 
هدايا مع ما ينتج عنها 
من عجز إجمالي.

في يونيو 2021، وقصد 
جعل المصرفيين 
يقفون على أقدامهم 
من جديد، تم وضع 
ترتيب غريب: تسّدد 
الدولة ديون سبع 
مؤسسات عمومية 
مدينة بنحو 2100 
مليار دينار جزائري )14 
مليار دوالر(. كيف تم 
ذلك؟ بإنشاء نقود من 
عدم من طرف البنك 
المركزي، بنك الجزائر. 
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أنه  للصحافة،  الوطني   ذكراملجلس 
اطلع على القرار الذي صوت عليه البرملان 
ما  حول   ،2023 يناير   19 يوم  األوروبي، 
باملغرب«،  الصحافيني  »وضعية  أسماه 
»وضع  إلى  السلطات  فيه  دعا  والذي 
وعائالتهم  الصحافيني،  كل  ملضايقة  حد 
الصدد  هذا  في  واستعرض  ومحاميهم«، 
الحكم  تم  مغاربة،  صحافيني  ثالثة  حالة 
عليهم بتهم ال عالقة لها بممارسة الصحافة، 
كما وجه أصابع االتهام للسلطات املغربية، 
بادعاءات حول التجسس اإللكتروني على 

صحافيني.
للصحافة،  الوطني  املجلس  وأكد 
التي  الصالحيات  بحكم  أنه  له،  بالغ  في 
يخولها له القانون املحدث له، في متابعة 
من  وانطالقا  الصحافة،  حرية  موضوع 
أدواره ووظائفه في حماية وتأهيل املهنة، 
عليها،  يتوفر  التي  املعطيات  على  وبناء 
بحكم ممارسة اختصاصاته، واطالعه عن 
الوقائع واألحداث واملالبسات،  قرب، على 
األوروبي،  البرملان  قرار  إليها  يشير  التي 
في  تعمد  القرار  هذا  أن  يسجل  فإنه 
حديثه  في  مقبول،  غير  تعميما  صياغته، 
تقييمه  في  كذا  و  الصحافيني«  »كل  عن 
بالدنا،  في  الصحافة  حرية  ملمارسة 
مستندا على تقارير غير دقيقة، صادرة عن 
منحازة  تكون  ما  غالبا  أجنبية،  منظمات 
و تتحامل بشكل منهجي على املغرب، في 
تقارير  باملطلق،  فيه،  تجاهل  الذي  الوقت 
املغربية،  والهيئات  املنظمات  ومواقف 
وهو األمر الذي ال يمكن السكوت عنه، ألنه 
املنظمات  لهذه  مقصودا،  تبخيسا  يمثل 
الشعب  عن  املنبثقة  الوطنية،  والهيئات 
املغربي، و ال يحق ألي كان أن يتعامل معها 

بغطرسة عفا عنها الزمن.
أن  الوطني  املجلس  بالغ  وأضاف 

مضمون قرار البرملان األوروبي، يكشف عن 
أحكام جاهزة، ضد املغرب، فهو من جهة، 
فاسد  قضائه،  عن  ما يصدر  كل  أن  يعتبر 
وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير 
املنظمات األجنبية، وفي نفس الوقت، يدين 
لجوء السلطات املغربية، لقضاء إسبانيا، 
أنه  ادعى  البلد،  هذا  من  صحافي  ضد 
طرف  من  اإللكتروني  للتجسس  تعرض 
على  »تضييق«  املغرب، معتبرا أنه مجرد 
منطق  في  حقا،  العجب  يثير  مما  حريته، 

كاتبي القرار واملصوتني لصالحه.
املجلس  يعبر  اإلطار،  هذا  في  و 
الشديد،  استغرابه  عن  للصحافة  الوطني 
تجاه املنهجية التي تعامل بها القرار، مع 
قضايا عرضت على القضاء املغربي، حيث 
تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك 
أجنبية، تطعن في  التي روجتها منظمات 
مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت 
نهائيا،  املحاكمات،  أطوار  خالل  أبدا، 
ولم  بشكايات،  تقدموا  الذين  لألشخاص 
تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت 
معهم، منذ البداية، كمتهمني متواطئني، في 
الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرملان 
في  املشتكني  حق  يحترموا  أن  األوروبي، 
إعمال  األقل  على  أو  العدالة،  إلى  اللجوء 
في  والنظر  تجاههم،  البراءة  قرينة  مبدأ 
مع  عليهم،  أحكام  إصدار  قبل  حججهم، 
اإلشارة إلى أن تهم االغتصاب واالعتداءات 
الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف 
لم  هذا  لكن  األوروبية،  والدول  الهيئات 
في  بشكايات  تقدم  من  حق  في  يطبق 

املغرب.
باإلضافة إلى هذه املالحظات، يتساءل 
الظرفية  عن  للصحافة  الوطني  املجلس 
من  القرار  هذا  استصدار  استدعت  التي 
البرملان األوروبي، في قضايا تم البت فيها 

من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، 
ال  عادية،  أوضاعا  تعيش  بالدنا  أن  علما 
سواء  أجنبي،  سياسي  تدخل  أي  تبرر 
حقوق  أو  الصحافة  حرية  مجاالت  في 
اإلنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها 
حولها،  وتترافع  أجلها  من  وتناضل 
مؤسسات  من  وغيرها  السلطات،  وتنتقد 
ضمن  بإصالحات،  وتطالب  وشخصيات، 
منظومة  داخل  وطنية،  وفضاءات  إطارات 
من التعدد في الرأي والحق في االختالف.

البرملان  كان  إذا  أنه  البالغ  وأضاف 
هذا  ممارسة  حقه  من  أن  يعتبر  األوروبي 
يدعو  ما  فإن  واملرفوض،  السافر  التدخل 
إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه املغرب، 
من  يحصل  ما  مثير،  بشكل  تجاهل  أنه 

وحرية  الصحافيني  ضد  فظيعة  انتهاكات 
عديدة،  دول  في  التعبير،  وحرية  الصحافة 
منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا.

الوطني  املجلس  يعتبر  األسباب،  لهذه 
ال  األوروبي،  البرملان  قرار  أن  للصحافة، 
يمت بصلة لحقوق اإلنسان، بل هو محاولة 
املغرب،  على  الديبلوماسي  للضغط  يائسة 
لصالح  جيواستراتيجية،  أجندة  لخدمة 
جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة 
واملاضي البائد، في الوقت الذي ينبغي ملثل 
ملواصلة  بالدنا  تحفز  أن  املمارسات  هذه 
وبقوى  وطنية  بمرجعية  اإلصالحات، 
في  للجميع،  أثبت  الذي  املغربي،  الشعب 
على  وقدرته  يقظته  والحاضر،  املاضي 

مواجهة كل التحديات.

عماد عادل

سيتذكر املغاربة سنة 2022 بكونها 
على  أجهز  الذي  الفاحش  الغالء  سنة 
قدرتهم الشرائية، ورمى بعشرات اآلالف 
منهم في براثن الفقر، وتسبب في تدهور 
من  املائة  في   83 ل  املعيشي  املستوى 
الزيادات  جيوبهم  أنهكت  بعدما  األسر، 
غير املسبوقة في أسعار املواد األساسية 
بيانات رسمية صدرت  أكدته  ما  ، وهو 
أمس، عن املندوبية السامية للتخطيط، 
التي قالت إن تكاليف املعيشة عرفت خالل 
2022 ارتفاعا صارخا مقارنة مع 2021 
حيث سجل معدل التضخم زيادة ب 6.6 
في املائة باملقارنة مع شهر دجنبر 2021 
األساسي،  التضخم  مؤشر  ارتفع  كما 
األثمان  ذات  املواد  يستثني  الذي 
العالية،  التقلبات  ذات  واملواد  املحددة 
.2021 مع  باملقارنة  املائة  في    5.8  ب 

عند  لألسعار  الرئيسي  املؤشر  وسجل 
األخير  دجنبر  شهر  في  االستهالك 
املائة  في    6.6 بلغ  ملحوظا،  ارتفاعا 
العام  من  الشهر  نفس  مع  باملقارنة 
الزيادة في أثمان  املاضي، وذلك بسبب 
11 في املائة وأثمان  املواد الغذائية ب 
املائة. في   3.9 ب  الغذائية  غير   املواد 

التي  اإلحصائية  البيانات  وكشفت 
أن  للتخطيط  السامية  املندوبية  أعدتها 
ما  املسجلة  الغذائية  املواد  ارتفاعات 
2022 همت  بني شهري دجنبر ونونبر 
والجنب  الحليب  أثمان  الخصوص  على 
والزيوت  املائة  في   2,3 ب  والبيض 
والسمك  املائة9,1  في  ب   والذهنيات 
وفواكه البحر ب 1,7 في املائة و الخضر 
والشاي  والقهوة  املائة  في   1,1 ب 
والخبز  املائة  في   0,7 ب  والكاكاو 
اللحوم  و  املائة  في   0,4 ب  والحبوب 
ب 0,1 في املائة. وعلى العكس من ذلك، 

في   1,8 ب  الفواكه  أثمان  انخفضت 
الغذائية،  املائة. فيما يخص املواد غير 
الخصوص  على  هم  االنخفاض  فإن 

أثمان املحروقات ب 7,5 في املائة.
املعيشة  تكاليف  جميع  تسلم  ولم 
املتفاوتة  الزيادات  موجة  من  الرئيسية 
خالل  املغاربة  جيوب  ضربت  التي 
و   2021 دجنبر  بني  الفاصلة  الفترة 
دجنبر 2022 ، انطالقا من أسعار  املواد 
الكحولية  غير  واملشروبات  الغذائية 
واملاء  السكن   15.5 ب  قفزت  التي 
األخرى  واملحروقات  والغاز  والكهرباء 

املائة،  في   1.2 معدلها  ارتفع  التي 
وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 11.5 في 
املائة، مرورا بأسعار التبغ واملشروبات 
في   14.3 ب  زادت  التي  الكحولية 
املنزلية  واألدوات  األثاث  وأسعار  املائة 
ووصوال  املائة،  في   6.3 ب  نمت  التي 
الذي  والفنادق  املطاعم  قطاع  إلى 
املائة. في   5.1 ب  نموا  أسعاره   عرفت 
وتشير توقعات بنك املغرب إلى ارتفاع 
املئة  في   6.6 نسبة  بلغ  الذي  التضخم 
برسم سنة 2022، مع تباطؤ خالل سنة 
2023، بوتيرة أبطأ من تلك املتوقعة في 
أن  املرتقب  من  والتي  املاضي،  شتنبر 
3.9 في املئة قبل أن ترتفع  عند  تستقر 
سنة  خالل  املئة  في   4.2 إلى  مجددا 
2024، مما يعكس » تدويال « للضغوط 

التضخمية.
وكان والي بنك املغرب، عبد اللطيف 
الجواهري، أكد مؤخرا أن نشر الضغوط 
التضخمية على مستوى املنتوجات غير 
األشهر  خالل  وتيرته  واصل  املتبادلة 
على  الضوء  مسلطا  املاضية،  القليلة 
املرتفعة  للوتيرة  املتزامن  التطور 
لتضخم املنتجات القابلة للتبادل، املتأثر 
األولية  املواد  أسعار  بارتفاع  بدوره 

وانخفاض الدرهم مقابل الدوالر.

المجلس الوطني للصحافة :

قر�ر �لبرلمان �لأوروبي يخدم �أجندة 
�لهيمنة و�لما�ضي �لبائد ومحاولة يائ�ضة لل�ضغط 

�لديبلوما�ضي على �لمغرب

2022 كانت سنة الغالء الفاحش الذي أجهز على القدرة الشرائية للمغاربة

�أ�ضعار �لمو�د �لغذ�ئية قفزت ب 15.5 % 
و �لمحروقات حطمت جميع �لأرقام

    مصطفى اإلدريسي

لتنمية  املغربية  للوكالة  النقابي  املكتب  طالب 
االستثمارات والصادرات )فرع املعرض الدولي بالدار 
الخاص  األساسي  النظام  تنفيذ  بإرجاء  البيضاء( 
االستثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  بمستخدمي 
املطروحة  لإلشكالية  إيجاد حل  إلى حني  والصادرات 

بخصوصه .
لتنمية  املغربية  للوكالة  النقابي  املكتب  وناشد 
الكونفدرالية  في  العضو   ، والصادرات  االستثمارات 
القطاع  على  الوصي  الوزير  للشغل،  الديمقراطية 
االقتصاد  بوزارة  املختصة  الجهات  لدى  التدخل 
والتي  تدارسها،  تم  التي  الحلول  واقتراح  واملالية 
وتراعي  مكتسباتهم  جميع  للمستخدمني  تحفظ 
التوافق واإلنصاف بني جميع أطر ومستخدمي الوكالة  

رقم  القانون  من   30 املادة  ملقتضيات  تام  احترام  في 
. 16-60

االسثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  أن  الى  يشار 
رقم   شريف  ظهير  بموجب  أحدثت  والصادرات 
غشت   30(  1438 الحجة  ذي   8 في  صادر   1.17.49

2017( بتنفيذ القانون رقم 60.16 .
 «  : أنه  على  القانون  نفس  من   30 املادة  وتنص 
بالوكالة  العاملون  املستخدمون  الوكالة،  إلى  ينقل 
املغربي إلنعاش  االستثمارات واملركز  لتنمية  املغربية 
الصادرات ومكتب األسواق واملعارض بالدار البيضاء 

ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
الخاص  األساسي  النظام  دخول  انتظار  وفي 
املستخدمون  ، يظل  التنفيذ  الوكالة حيز  بمستخدمي 
املشار إليهم في الفقرة األولى من هذه املادة خاضعني 
تاريخ  في  عليهم  يسري  كان  الذي  األساسي  للنظام 

نقلهم إلى الوكالة .

ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون الوضعية 
بمستخدمي  الخاص  األساسي  النظام  يخولها  التي 
بعا  يتمتع  كان  التي  الوضعية  من  فائدة  أقل  الوكالة 
املعنيون باألمر في إطاراتهم األصلية في تاريخ نقلهم .
في انتظار املصادقة على النظام االساسي الخاص 
املدمجون  املستخدمون  يحتفظ  الوكالة  بمستخدمي 
بكافة الحقوق واالمتيازات التي كانوا يستفيدون منها 

ضمن إطاراتهم األصلية .
بمستخدمي  الخاص  األساسي  النظام  إعداد  يتم 
في  تمثيلية  األكثر  النقابات  مع  بتشاور   ، الوكالة 
 6604 عدد  الرسمية  الجريدة  في  صدر   .« القطاع 

بتاريخ 14 شتنبر 2017.   
املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  الوزيراملنتدب  وكان 
العمومية  السياسات  وتقييم  والتقائية  باالستثمار 
أعلن عن تأجيل تفعيل النظام األساسي إلى حني إيجاد 

الحلول املتوافق عليها من طرف كافة املتدخلني.

المكتب النقابي للوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات )فرع المعرض الدولي بالدار البيضاء(

�لمطالبة بتاأجيل تفعيل �لنظام �لأ�ضا�ضي �إلى حين �إيجاد �لحلول 

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

حقائق ل بد 
منها على هام�ش 

�لت�ضويت �لأوروبي

)تابع ص 1(

العربي رياض

العمومي  النقل  لوسيلة  التحتية  البنية  بإنجاز  املكلفة  طرانسبور«  »كازا  شركة  كشفت 
إلنهاء هذه  األخيرة  اللمسات  »الباصواي«، بأن هذه البنية بلغت مراحلها األخيرة وتجري اآلن 
التقدم  نسبة  إذ وصلت  الرحمة،  وامتداد  السادس  املقطعني شارع محمد  على مستوى  األشغال 
99 في املئة، كما تجري األشغال بشكل سريع وماراطوني لوضع اللمسات األخيرة على محطات 
ما بني 28 و30 مترا مقابل  التوقف وعالمات التشوير، وبلغ طول محطات التوقف »للباصواي« 
65 مترا التي تبلغها محطات توقف »الطرامواي«، وهي محطات مغلقة ومؤمنة يمكن الولوج إليها 
عبر بوابات دوارة شبيهة ببوابات »الطرامواي«، أو مداخل خاصة بذوي االحتياجات الخاصة 
مؤثثة بآالت نظام تذاكر موحد مع »الطرامواي«، وأضاف املسؤولون بأن حافالت »الباصواي« 
قد تم اقتناؤها وستكون بطول 21 مترا وأرضية منخفضة ووصفوها بأنها من أحدث تكنولوجيا 
الحافالت، وبلغ عدد الحافالت املقتناة 40 حافلة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 230 مليون درهم، 
يبلغ عرضها 2.55 مترا وارتفاعها يبلغ أكثر من 3 أمتار تتوفر على أربعة أبواب مزدوجة و58 
مقعدا وتتسع لـ168 راكبا، كما أنها مكيفة ومجهزة بكاميرات مراقبة وأربع شاشات ديناميكية 
لذوي  مخصصة  وأماكن  املتحركة  بالكراسي  خاص  مدخل  على  تتوفر  كما  املسافرين،  إلخبار 

االحتياجات الخاصة .
وكانت أشغال »الباصواي« قد انطلقت في شهر دجنبر من سنة 2020 وينتظر أن تنتهي بصفة 
نهائية في األشهر القليلة القادمة، وتنتهي معها محنة البيضاويني مع االزدحام واالكتظاظ الناجم 

عن هذه األشغال. 

 Adina-Ioana ومن حق المغرب أن ينظر مجددا في موقف المفوضة في النقل األوروبي 
Vălean ادينا يونا فابيان، التي لم تكلف نفسها عناء نفخ بعض الحرارة في جوابها، أول أمس، 

عن سؤال يهم هذا الموضوع، واكتفت برد بارد ومحتشم كما وصفته مصادر ديبلوماسية..
نحن أمام انفصام سياسي كبير من حق المغرب أن يطرح بخصوصه ما يجب من مواقف..

والواضح أن القرار، بالنسبة للسيادة المغربية، يضع االتحاد األوروبي كله رهينة توجهات 
عدوانية واضحة إن لم نقل »  سجن نفسه « في وضعية عداء ألحسن شريك له  ..

وبالنظر إلى القرار، سينتظر المغرب ماذا ستفعل رئاسة االتحاد األوروبي، التي يطالبها 
القرار بالتنفيذ وإحالة محتوياته على الطرف المغربي، سيكون هناك امتحان للرئاسة، متمثلة 

في إسبانيا التي ستتوالها بعد فرنسا..
وربما هذا ما يفسر التصويت المناهض للنواب االشتراكيين . وقد أقر رئيس الوزراء اإلسباني 
االشتراكي بيدرو سانشيز بأن النواب االشتراكيين في البرلمان األوروبي صوتوا ضد النص¡ 
وذكرت الصحافة اإلسبانية أن 17 من 32 نائبا   ÇáÐíä عارضوا النص هم اشتراكيون إسبان.
وقال سانشيز »إنه قرار )...( ال نوافق على بعض عناصره، األمر الذي دفع النواب األوروبيين 

االشتراكيين اإلسبان )...( إلى عدم دعمه .. 
والواضح أن هناك رهانات أوروبية - أوروبية من وراء القرار ... 

نذكر بأن المغرب حر في قراراته، ولن تثنيه أي قوة عن مواصلة مساره وتحرره، هذا المغرب 
الذي يزعج، ال بد أن يضع في حسبانه أن الملف الحقوقي، سيعود دوما إلى الواجهة، سواء في 
الحديث عن قضية الصحراء أو في الحديث عن قضية الحريات الداخلية، وهو الجبهة التي قرر 
مناهضوه أن تظل مفتوحة تجمع كل المتناقضات، وعليه تدبير ذلك بسيادة وبما يشغل بال 
مواطنيه من حقوق وحريات وبالمسافة التي ال تجعل األمر موضع مزايدة أو موضع تلبييس..

هناك تحوالت جيوسياسية وأخرى سيادية ال يمكن أن تهضمها القوى التي نعرف انزعاجها 
التاريخ فقط وال يقتصر على تفسيره، بل صار يكتبه ويصنعه  من المغرب، هو لم يعد يقرأ 
باستقاللية قوية.. وهو األهم، وفي صميمها يعالج قضاياه العالقة القديم منها والقادم.. ومن 
المحقق أن القوى الوطنية الداخلية تدرك طبيعة هاته القضايا وتدرك الخادع منها والحقيقي¡ 
كما تدرك أن جزءا من أوروبا الذي طالبه المغرب بالخروج من التباسات الموقف الرمادي ، يسعى 
إلى محاصرته ووضعه في وضعية دفاع، عوض حالة الهجوم التي بادر بها منذ ثالث سنوات…

الكبار في  من واجبنا تقوية دفاعنا وهجومنا والمرافعة من أجل اإلقناع ووضع شركائنا 
حقيقة الوضع، مع احترام الشراكة الديموقراطية التي تربط بين الطرفين، وكي ال تكون قرارات 
البرلمان األوروبي حالة تدخل واضحة تعطل اآلليات المشتركة بين االتحاد والمغرب، وبالتالي 

فقد تم اختيار الطريقة األكثر استفزازا في التعامل الديبلوماسي وهو اإلدانة..
لقد تم تعطيل اآلليات القانونية كاتفاقية الشراكة، والمواثيق السياسية التي تضبط العالقة 

بين الطرفين منذ وثيقة الوضع المتقدم  2008إلى الشراكة الخضراء في 2022..
أي دولة يمكنها أن تراهن  لقد وجه البرلمان األوروبي ضربة لمصداقية التعامل األوروبي: 

على الشراكة مع االتحاد األوروبي بعد أن تم طعن الشريك النموذجي المغرب؟ 
 والحال أن القرار نفسه يحيل السلطات المغربية على )الوفاء بالتزاماتها الدولية بما يتماشي 

مع االتفاق مع االتحاد األوروبي«..
البرلمان  قي  المنتخبين  األعضاء  إفساد  ومحاولة  الذريعة  الحقوقي،  الوضع  بين  الخلط   
األوروبي!!! معضلة القرار أنه يعبر عن »قلق يساوره إزاء االدعاءات » ، فما معنا بناء موقف 

على... ادعاءات؟
وهي عودة إلى الربط بين الدعم  دعوة االتحاد األوروبي ال تدخل في الوضعية الحقوقية! 
األوروبي وحقوق اإلنسان¡ وإلغاء ربع قرن من التوتر، عرف أوجه في مرحلة اإلنصاف والمصالحة، 

التي تعد فريدة في التاريخ المعاصر حتى بالنظر إلى تجارب أوروبية نفسها )إسبانيا(.
 خالصة القول إن الشك سيرخي بظالله على العالقة األوروبية المغربية، ال من زاوية الخوف 

على المغرب، بقدر ما قد يدفع نحو ضرورة تدقيق العالقة.
إن المغرب يدرك بأن القضية الحقوقية، إذا حسنت النوايا موضوع دفوعات ودفوعات مضادة، 
وستظل كذلك، لكن الذي ال يمكن أن نغفله هو محاولة تحويلها إلى »جبهة بديلة«، كما قيل من 
طرف مناصرين لالنفصال، عن الجبهة الديبلوماسية والعسكرية في قضية الوحدة الترابية، 
لكي يتسنى الحديث من بعد عن انتهاكات جسيمة تبرر دفع األمم المتحدة إلى تكرار تجربة 

تيمور الشرقية.  
المغرب، وهو يسجل التهافت البرلماني األوروبي ليس عليه أن يتخوف من طرح القضية 
الحقوقية، ألنه يثق في إرادته وإرادة عاهله، بل يعتبر بأن أي تقدم يحصل في أي جبهة كانت 
في خدمة القضية الوطنية أهال به¡ ولن يكون ذلك أبدا بسبب العوامل الخارجية، بل إن تبييئ 
اإلصالح هو إرادة سيادية داخلية اختارها المغرب بوعي كبير وعميق..  ونحن ندرك بأن الكثير 

من القرارات الشبيهة بقرار الخميس لم تتجاوز المدة الزمنية التي صدرت فيها! 
ماذا بعد؟

هذا موضوع للكتابة غدا..

�لبنية �لتحتية لـ »لبا�ضو�ي«
 ت�ضل مر�حلها �لأخيرة

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية   
والتعليم االولي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين جهة  سوس ماسة  
املديرية االقليمية بتارودانت

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

EXP/2023/01 :رقم
 2023 مارس   03 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
في  سيتم  صباحا،  والنصف 
باملديرية  االجتماعات  قاعة 
لألكاديمية  االقليمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
بتارودانت  ماسة   سوس 
املحايطة  مراكش  طريق 
تارودانت،   04 ص.ب 
املتعلقة  األظرفة  فتح 
املفتوح العروض  بطلب 
خمس  من   EXP/2023/01

حصص  ألجل:
اإلطعام  خدمة  رقم1:  الحصة 
ومطاعم  داخليات  لفائدة 
التعليمية  املؤسسات 
باملديرية اإلقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
لجهة سوس ماسة  بتارودانت 

)املنطقة 1(
اإلطعام  خدمة  رقم2:  الحصة 
ومطاعم  داخليات  لفائدة 
التعليمية  املؤسسات 
باملديرية اإلقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
لجهة سوس ماسة  بتارودانت 

)املنطقة 2(
اإلطعام  خدمة  رقم3:  الحصة 
ومطاعم  داخليات  لفائدة 
التعليمية  املؤسسات 
باملديرية اإلقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
لجهة سوس ماسة  بتارودانت 

)املنطقة 3(

اإلطعام  خدمة  رقم4:  الحصة 
ومطاعم  داخليات  لفائدة 
التعليمية  املؤسسات 
باملديرية اإلقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
لجهة سوس ماسة  بتارودانت 

)املنطقة 4(
اإلطعام  خدمة  رقم5:  الحصة 
ومطاعم  داخليات  لفائدة 
التعليمية  املؤسسات 
باملديرية اإلقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
لجهة سوس ماسة  بتارودانت 

)املنطقة 5(
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
مصلحة  من  العروض 
واملالية  اإلدارية  الشؤون 
للمديرية االقليمية لألكاديمية 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
بتارودانت  ماسة   سوس 
املحايطة  مراكش  طريق 
ويمكن  تارودانت،   04 ص.ب 
كذلك نقله إلكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

في: 
الحصة رقم1:

)ستون  60.000,00درهم 
الف درهم(

الحصة رقم2:
)أربعون  40.000,00درهم 

الف درهم(
الحصة رقم3: 

)خمسة  65.000,00درهم 
وستون الف درهم(

الحصة رقم4:
)ثمانية  48.000,00درهم 

وأربعون الف درهم(
رقم5:  الحصة 
)خمسة  45.000,00درهم 

وأربعون الف درهم(

حدد املبلغ التقديري للصفقة 
في: 

الحصة رقم1:
األدنى:   املبلغ   *
هم  ر 3د . 1 5 7 . 1 1 2 . 2 0
وسبعة  ومئة  ماليني  )ثالثة 
وإثنا  ومئة  ألف  وخمسون 
عشر درهم وعشرون سنتيما 

مع احتساب الرسوم(
األقصى:  املبلغ   *
)ستة  6.252.303.20درهم 
وإثنان  ومئتان  ماليني 
وثالثمئة  ألف  وخمسون 
وعشرون  دراهم  وثالثة 
سنتيما مع احتساب الرسوم(

الحصة رقم2:
األدنى:  املبلغ   *
هم  ر 2د . 0 8 1 . 4 8 6 . 0 0
وثمانون  وواحد  )مليونان 
ألف وأربعمئة وستة وثمانون 
درهما  مع احتساب الرسوم(

األقصى:  املبلغ   *
)أربعة  4.063.290.00درهم 
ألف  وستون  وثالث  ماليني 
مع  درهما  وتسعون  ومئتان 

احتساب الرسوم(
الحصة رقم3:

األدنى:  املبلغ 
)ثالثة  3.313.268,20درهم 
ماليني وثالثمئة وثالث عشرة 
ألف ومئتان وثمانية وستون 
مع  سنتيما  وعشرون  درهما 

احتساب الرسوم(
األقصى:  املبلغ   *
)ستة  6.517.814,60درهم 
وسبعة  وخمسمئة  ماليني 
وأربعة  وثمانمئة  ألف  عشرة 
عشرة درهما وستون سنتيما 

مع احتساب الرسوم(
األدنى:  املبلغ  رقم4:  الحصة 
هم  ر 2د . 5 0 4 . 3 6 5 , 6 0
وأربعة  وخمسمئة  )مليونان 
وخمسة  وثالثمئة  ألف 

وستون  درهما  وستون 
سنتيما مع احتساب الرسوم(
األقصى:  املبلغ 
)أربعة  4.885.929,40درهم 
وخمسة  وثمانمئة  ماليني 
وتسعمئة  ألف  وثمانون 
درهما  وعشرون  وتسعة 
اربعون سنتيما مع احتساب 

الرسوم(
الحصة رقم5:

األدنى:  املبلغ   *
هم  ر 2د . 3 1 9 . 5 6 1 . 2 0
وتسعة  وثالثمئة  )مليونان 
عشرة ألف وخمسمئة وواحد 
وعشرون  درهم  وستون 
سنتيما مع احتساب الرسوم(
األقصى:  املبلغ   *
)أربعة  4.559.601.20درهم 
وتسعة  وخمسمئة  ماليني 
وستمئة  ألف  وخمسون 
وعشرون  درهم  وواحد 
سنتيما مع احتساب الرسوم(

من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  تقديم  محتوى، 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد 27 و29 و31 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 
8 جمادى االولى  الصادر في 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويجب على املتنافسني إيداع 
عبر  الكترونيا  أظرفتهم 
للصفقات  املغربية  البوابة 

العمومية.
اإلدالء  املتنافسني  على 
بالوثائق اإلثباتية املقررة في 
املادة 8 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/179/ا.د

*************
اململكة املعربية

وزارة الصحة والحماية 
االجتماعية

املديرية الجهوية للصحة 

والحماية االجتماعية
طنجة تطوان الحسيمة

املندوبية اإلقليمية للصحة 
والحماية االجتماعية تطوان

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم:2023/02/م.و.ص.ت
في 2023/02/28 على الساعة 
الحادية عشرة صباحا, سيتم 
بقاعة االجتماعات باملندوبية 
والحماية  للصحة  اإلقليمية 
الكائنة  بتطوان  االجتماعية 
طوريس  الخالق  عبد  بشارع 
فتح  تطوان،  مرتيل  طريق 
األظرفة لطلب عروض األثمان 
تركيب  و  اقتناء  ب:  املتعلق 
األموات  مستودع  أجهزة 
بن  ملستشفى  والتشريح 
للمندوبية  التابع    قريش 
والحماية  للصحة   اإلقليمية 

االجتماعية  بتطوان.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للصحة  اإلقليمية  باملندوبية 
االجتماعية   والحماية 
كذلك   ويمكن  بتطوان، 
بوابة   من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
في  املؤقت  الضمان  حدد 
)5000٫00درهم(  مبلغ: 

خمسة االف درهم.
املعدة  التوريدات  كلفة  تقدير 
مفصلة  اإلدارة  طرف  من 
وواحد  مائة  أربع  كاألتي:  
مائة  وثمان  ألف  وثمانون 
درهم  وثمانون  واربعة 
الرسوم  احتساب  مع 
مع  )481.884,00درهم 

احتساب الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  املتنافسني مطابق 
من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 
8 جمادى األولى  الصادر في 

)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

 ويمكن للمتنافسني :
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

وصل  مقابل  إيداعها,  إما   -
بمندوبية  الصفقات  بمكتب 

الصحة بتطوان.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
على  الكترونيا  اما ايداعها   -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/175/ا.د

*************
اململكــــة املغربية
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
جـماعة لهـري

املصلحة التقنيــــة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2023/02

على   2023/02/17 في 
صباحا،  الحادعشرة  الساعة 
سيتم في مكتب السيد رئيس 
للهري  الجماعي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
دواوير:  بتزويد  حفر  ألجل: 
ايت حدو و ايت الحاج باملاء 
بجماعة  للشرب  الصالح 

لهري.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقنية  باملصلحة  العروض 
لجماعة لهـــري، ويمكن كذلك 
صفقات  بوابة  من  تحميله 

الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma

في:  محدد  املؤقت  الضمان 
ألفني  درهم )2000.00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
وثالنون  تسع  و  مائة  مبلغ: 
وصفر  درهم  وثمانمئة  الف 
)139800.00درهم  سم 
جميع  احتساب  مع 
كل  يكون  أن  الرسوم(. يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى  من 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد 27، 29 و31 
 2-12-349 رقم  املرسوم  من 
8 جمادى األولى  الصادر في 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
إما إيداع أظرفتهم ، مقابل   -
وصل، بمكتب الضبط بجماعة 

لهري. 
- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة. 
عبر  واملشاركة  ارسالها  او   -
البوابة االلكترونية للصفقات

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/181/ا.د

*************
اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
جـمـاعة لهـري

املصلحة التقنيــــة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2023/01

على   2023/02/17 يوم  في 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكتب السيد رئيس 
للهري  الجماعي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 

 2023/01 رقم  العروض 
تمديد  ألجل:  أثمان  بعروض 
الصحي  الصرف  قنوات 

بمركز جماعة لهري
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقنية  باملصلحة  العروض 
لجماعة لهـــري، ويمكن كذلك 
صفقات  بوابة  من  تحميله 

الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  الف  اربعة  في   

)4000.00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وثالثة  مائةو  مبلغ:  في 
مائة  وثالثة  ألف  وثالنون 
وثمانة  وستون درهم وصفر 
مع  )133368.00درهم  سم 

احتساب جميع الرسوم(.
من  كل  يكون  أن   يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد 27، 29 و31 
 2-12-349 رقم  املرسوم  من 
8 جمادى األولى  الصادر في 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 

بجماعة لهري. 
- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة. 
واملشاركة  إرسالها  او   -
االلكترونية  البوابة  عبر 

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

نظام االستشارة.
ع.س.ن/182/ا.د

ع.س.ن /177/إد

ع.س.ن /168/إد
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أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »االزدواجية« مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل الشبكة المزدوجة
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حل سودوكو صعبة
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السبت - األحد 22/21 يناير 2023 املوافق 29/28 جمادى الثانية 1444 العدد 13.355

بالدار  بمصحة  الخميس  ي��وم  أج��ري��ت، 
البيضاء، عمليات جراحية غير مسبوقة لألوعية 
الدموية في المغرب، باستخدام نظارات ذكية 

بتقنية الواقع المعزز.
وتتيح هذه التقنية دمج العناصر االفتراضية 
بشكل ثالثي األبعاد )في الوقت الفعلي( ضمن 
بيئة حقيقية للجمع بين الواقعي واالفتراضي 
وإعطاء المزيد من اإلمكانيات للجراحين. وهكذا، 
ومشاهدة  تحميل  على  قادرا  الجراح  سيكون 
صور األشعة داخل هذه النظارات والتي هي 
نظارات واقع مختلط ليصبح مستقال تماما عن 

الشاشة الثابتة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أمين جيراري، 
جراح القلب واألوعية الدموية، في تصريح لقناة 
M24، التابعة لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
على  الضوء  لتسليط  مهمة  فرصة  »لدينا  أنه 
التقنيات الجديدة المتمثلة في الواقع المعزز 
الخصوص  وجه  وعلى  الجراحة  في  المطبق 

جراحة األوعية الدموية«.
التي  الذكية،  النظارات  ه��ذه  أن  وأض��اف 
اخترعها البروفيسور كلود مياله، المدير السابق 
لمركز القلب والصدر في موناكو، »تسمح بزيادة 
حقيقية في قدراتنا كجراحين للتمكن من العمل 
في أوضاع مريحة للغاية«، مشيرا إلى أن الجراح 
قادرا على رؤية، ودمج وتحسين في  سيكون 
الفضاء الصور اإلشعاعية التي يحتاجها بفضل 
مدير  جيراري  الدكتور  وأبرز  النظارات.  هذه 
المركز، الذي تم فيه استخدام هذه التقنية أن 
»المغرب فتح الباب أمام هذا االختراع الجراحي 
المتميز ألن لديه مهندسين أكفاء للغاية عملوا 
مباشرة مع الدكتور كلود مياله«، مشيرا إلى أن 
المخترع اختار هذا المركز المرجعي ليواصل 

العمل على تطوير هذه النظارات.
وأوضح أنه »اليوم هو يوم خاص ألننا بصدد 
إجراء عمليات جراحية للعديد من المرضى في 
بفضل هذه  اإلنسان  أجزاء مختلفة من جسم 
حيث  من  قدراتنا  من  ستزيد  التي  النظارات 
الجراحة«، مشيرا إلى أن العديد من التدخالت 

وفي  المغرب  في  مرة  »ألول  إجراؤها  سيتم 
القارة« بفضل هذه النظارات.

مياله،  كلود  البروفيسور  أكد  جانبه،  من 
األوعية  رواد جراحة  النظارات وأحد  مخترع 
الدموية، أن جراحة األوعية الدموية تجعل من 
الممكن إجراء عملية عبر المرور داخل األوعية، 
مشيرا إلى أنه للمرور داخل األوعية، يحتاج 
األشعة  بفضل فحوصات  توجيه  إلى  الجراح 

واألشعة السينية.
ذا  العملية أصبح  أثناء  التصوير  أن  وأكد 
التحكم  استبدال  في  »وبدأ  متزايدة،  أهمية 
من  يتم  التدخل  إن  حيث  المباشر  البصري 

خالل الفحوصات اإلشعاعية«.
وتابع أنه يتم توفير الصور الشعاعية في 
الصور  تكون  أن  يجب  حين  في  ثابتة،  غرف 
متوفرة لرؤية مباشرة، مشيرا إلى أنه في جراحة 
األوعية الدموية، يكون الطبيب مضطرا للتحرك 
الوصول  إمكانيات  الستخدام  المرضى  حول 
الكتف، مما  أو  الفخذ  المختلفة على مستوى 
يجعل من الصعب الحصول على رؤية مباشرة 
لصور األشعة. وقال البروفيسور مياله »كانت 
الفكرة تتمثل في استقبال صور األشعة داخل 
واقع  نظارات  عن  عبارة  وهي  النظارات  هذه 
الشاشة  عن  تماما  مستقلة  لتصبح  مختلط 

الثابتة«، مشيرا إلى أنه من هذه اللحظة »يمكننا 
من خالل األوامر الصوتية أو التحكم باستخدام 
أو  وتكبيرها  الصور  بهذه  التالعب  األصابع 
جعلها تختفي، وبالتالي اختيار الصور التي 
سنحتاجها في الوقت المحدد لنتمكن من تنفيذ 
مثل هذا الوقت التشغيلي بدقة ورؤية مباشرة ».

وأضاف أن »هذه التقنية تتيح ربح الوقت 
وإجراء الجراحة في وضع أكثر راحة«، مضيفا 
مع  جدا  مناسبة  التكنولوجية  األداة  هذه  أن 
تطور جراحة األوعية الدموية والقلب المرتبطة 
بأمراض القلب التداخلية، مما يمكن استخدام 
كل االحتماالت والمهارات لتطوير بشكل فعلي 

جراحة األوعية الدموية.
إجراء  »سيتم  مياله،  البروفيسور  وحسب 
جراحة األوعية الدموية فقط عن طريق األوعية 
الداخلية، بينما سيتم إجراء جزء من جراحة 
القلب أيضا من داخل األوعية الدموية، ومن هنا 

تأتي أهمية نظارات الواقع المختلط.«
هذه  أن  االخ��ت��راع  ه��ذا  وأوض���ح صاحب 
النظارات تجعل من الممكن القيام بالتدخالت 
التصوير  أخرى  وبعبارة  ثابتة،  بدون شاشة 
المجسم التدخلي أو إمكانية إجراء العمليات 

مع الصور المجسمة كصورة مرجعية.

مصطفى اإلدريسي
ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية 
للتعليم اتفاق 14 يناير 2023 الذي يعتبر 
الذي   ،2022 يناير   18 التفاق  امتدادا 
السابقة  المكتسبات  جميع  على  حافظ 
من  مجموعة  لطي  واع��دة  آفاقا  وفتح 
الملفات الفئوية العالقة وبشكل خاص، 
فتح الدرجة الممتازة )خارج السلم( ألول 
أساتذة  أمام  المنظومة  تاريخ  في  مرة 
اإلعدادي  والثانوي  االبتدائي  التعليم 
وملحقي اإلدارة واالقتصاد والملحقين 

التربويين.
بها  الجاري  الشروط  اعتماد  تم  كما 
االختيار  طريق  عن  الترقية  في  العمل 
استيفاء  بعد   36% ح��دود  في  سنويا 
 ( األولى  الدرجة  في  5 سنوات  أقدمية 
السلم 11( مع التوفر على الرتبة 7 على 
األقل. والترقية عن طريق التسقيف بعد 

التقييد للمرة الرابعة في الجدول السنوي 
للترقي.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية 
توصلت  بيان  في   ، د ش(  )ف  للتعليم 
ض��رورة  على  منه،  بنسخة  الجريدة 
 18 اتفاق  مضمون  بتنفيذ  التعجيل 
 2023 يناير   14 واتفاق   2022 يناير 
حتى ال يبقى حبرا على ورق من خالل 
التنظيمية  والقرارات  المراسيم  إصدار 
ال��وزارة  بين  مشتركة  لجنة  إط��ار  في 
والنقابات إلعادة الثقة إلى صفوف نساء 
ورجال التعليم الذين عانوا من المماطلة 
من  ألزيد  الفارغة  والوعود  والتسويف 

عشر سنوات عجاف.
واعتبر المكتب الوطني هذه الخطوة 
مجرد بداية لمسار اليزال طويال ومضنيا 
وإع��ادة  التربوية  المنظومة  إلص��الح 
العمومية  للمدرسة  والجودة  الجاذبية 
التي لن تتم في شقها المتعلق بالموارد 
أمام  جديدة  درج��ة  بفتح  إال  البشرية 

والمبرزين  التأهيلي  الثانوي  أساتذة 
التربويين  والمتصرفين  والمتصرفين 
أجور   في  والزيادة  المماثلة  والفئات 

نساء ورجال التعليم كافة.
وأكد على ضرورة تفهم الوزارة لمختلف 
التعبيرات الناجمة عن فقدان الثقة في 
لمطالب  السابقة  الحكومية  التدابير 
بتعجيل  تطالب  التي  الفئات  مختلف 
تنفيذ المطالب المشروعة لمختلف الفئات 
والشروع في تنزيل مضامين االتفاقيات 
نظام  بإصدار  وتتويجها  وااللتزامات 
محفز  منصف،  موحد،  جديد  أساسي 

وعادل. 
وفي األخير أكد المكتب الوطني للنقابة 
بالتنسيق  االلتزام  أن  للتعليم  الوطنية 
النقابي السبيل األوحد لتوحيد أصوات 
الشغيلة التعليمية من أجل فرض المطالب 
العادلة والمشروعة بدل تكريس البلقنة 

والتشرذم.
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الدائم  الممثل  السفير  ت��رأس 
زنيبر،  عمر  جنيف،  في  للمغرب 
العامل  الفريق  رئيس  بصفته 
المعني بانضمام اتحاد جزر القمر 
إلى منظمة التجارة العالمية، يوم 
الخميس، االجتماع الثامن للفريق 

المذكور.
وتميز هذا االجتماع بمشاركة 
كبيرة من الدول األعضاء في منظمة 
وفد  وحضور  العالمية  التجارة 
هام من جزر القمر برئاسة وزير 
االقتصاد والصناعة واالستثمار 
االقتصادي،  بالتكامل  المكلف 
الجمعية  رئيس  نائب  يرافقه 
لوزارة  العام  والكاتب  الوطنية 
المديرين  من  والعديد  االقتصاد 
وكبار المسؤولين الذين يمثلون 
الدوائر المعنية بملف االنضمام.

الذي  بالعمل  زنيبر  أشاد  االجتماع،  هذا  وخالل 
أنجزته جزر القمر منذ االجتماع السابع للمجموعة، 
الماضي، الستكمال مفاوضاتها  الذي عقد في ماي 
التجارة  منظمة  في  األعضاء  ال��دول  مع  الثنائية 
العالمية، والتي توجت بالتوقيع على 7 بروتوكوالت 
ثنائية بشأن ولوج سوق السلع والخدمات، وال سيما 

والهند  األوروب��ي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  مع 
والبرازيل وكندا واليابان وسلطنة عمان.

منظمة  إلى  القمر  جزر  انضمام  أن  إلى  وأش��ار 
التجارة العالمية قبل نهاية هذا العام أصبح هدفا 
قابال للتحقيق أكثر من أي وقت مضى، مجددا دعوته 
للوفود إلبداء المزيد من المرونة حتى يتم االنتهاء 

من عملية االنضمام في الوقت المحدد.

القمري  الوزير  أش��اد  جهته،  ومن 
بدور المغرب وجهود رئاسة مجموعة 
التجارة  منظمة  وأم��ان��ة  االن��ض��م��ام 
التي  اإلجراءات  مستعرضا  العالمية، 
على  القمر  ج��زر  سلطات  اتخذتها 
واإلداري���ة  التشريعية  المستويات 
لمتطلبات  االمتثال  أجل  من  والتقنية 
لمنظمة  المنشئة  مراكش  اتفاقيات 

التجارة العالمية.
وتفاعال مع كلمة الوزير، أبدت عدة 
مجموعات إقليمية، وال سيما االتحاد 
اإلفريقية،  والمجموعة  األوروب����ي، 
أقل  ومجموعة  العربية،  والمجموعة 
في  األعضاء  وال��دول  نموا،  البلدان 
سيما  وال  العالمية،  التجارة  منظمة 
والهند  والصين،  المتحدة  الواليات 
وكندا والبرازيل وسلطنة عمان، دعمها 
هذه  واستكمال  القمر  جزر  النضمام 

العملية قبل المؤتمر الوزاري 13.
ورحب الوفد المغربي بالتقدم الكبير ودرجة النضج 
المتقدمة جدا التي وصل إليها هذا الملف، مجددا 
دعوته للدول األعضاء إلبداء مزيد من المرونة وتقديم 
المساعدة الالزمة الستكمال هذه العملية في أسرع 

وقت ممكن.

المغرب يتراأ�ص بجنيف اجتماع فريق العمل الخا�ص 
بان�ضمام جزر القمر لمنظمة التجارة العالمية

من�ضور وزاري لآيت الطالب ي�ضدد على �ضمان ا�ضتمرارية تقديم 
الخدمات ال�ضحية لغير القادرين على تحمل واجبات ال�ضتراك

جالل كندالي 
دعا وزير الصحة، في منشور وزاري موجه 
إلى مصالح الوزارة ومسؤولي المؤسسات 
إلى  لها،  التابعة  واالستشفائية  الصحية 
ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في 
إطار التأمين اإلجباري األساسي عن المرض 
الخاص باألشخاص غير القادرين على تحمل 
واجبات االشتراك للمستفيدين السابقين من 

نظام المساعدة الطبية “راميد.”
وشدد الوزيرعلى ضرورة استفادة نزالء 
المؤسسات الخيرية ودور األيتام والمالجئ 
مؤسسة  وأي  التربية  إع��ادة  مؤسسات  أو 
الحصول  إلى  تسعى  ال  أو خاصة  عمومية 
على ربح، وتعمل على إيواء أطفال مهملين، 
أو أشخاص بالغين ال أسرة لهم، باإلضافة 
إلى نزالء المؤسسات السجنية، واألشخاص 

نظام  من  قار،  على سكن  يتوفرون  ال  الذين 
المرض  عن  األساسي  اإلج��ب��اري  التأمين 
الخاص باألشخاص غير القادرين على تحمل 

واجبات االشتراك.
تدبير  الصحة على ض��رورة  وأك��د وزي��ر 
المرحلة االنتقالية بطريقة سلسة مع ضمان 
لجميع  الصحية  الخدمات  تقديم  مواصلة 
الفئات المستفيدة من نظام التأمين اإلجباري 
األساسي عن المرض الخاص باألشخاص غير 
القادرين على تحمل واجبات االشتراك، وذلك 
إلى حين استكمال اإلطار القانوني والتنظيمي 
مسؤولي  مطالبا  الصحية،  التغطية  لورش 
جميع مصالح الوزارة والمؤسسات التابعة 
لها، بإصدار تعليماتهم إلى جميع المصالح 
التقيد  أجل  من  لهم  التابعة  والمؤسسات 
ال��وزاري  المنشور  في  ماجاء   بمضامين  

والسهر على حسن تفعيله.

وحيد مبارك
وجد عدد من المؤّمنين أنفسهم، 
قرار  أم��ام  األخيرة،  األي��ام  خالل 
وأن  سبق  مرضية  ملفات  رفض 
االجتماعية  للصناديق  بها  أدلوا 
أجل  م��ن  التأمين  وم��ؤس��س��ات 
التي  المصاريف  عن  التعويض 
أو  بفحوصات  للقيام  س��ددوه��ا 
تدخالت جراحية، والتي تضمنت 
الدم  باختبارات  المتعلق  الشق 
التطبيب  ي��ه��ّم  وم��ا  وب��األش��ع��ة 
المعنيون  ال���دواء.  إل��ى  إض��اف��ة 
لم  بمستجد  اص��ط��دم��وا  ب��األم��ر 
يكونوا ينتظرونه، خاصة بالنسبة 
لمن تطّلبت ملفاتهم المرضية كلفة 
مادية ثقيلة جرى توفيرها في رحلة 

الذي  الوقت  إذ في  البحث عن العالج، 
تم  مما  بجزء  التوصل  يترقبون  كانوا 
تسديده جاء خبر الرفض ليدخلهم في 
دوامة من التيه بحثا عن السبب والحّل 

في نفس الوقت.
وبحسب مصادر »االتحاد االشتراكي« 
فإن سبب رفض تلك الملفات يعود لكون 
المرضى الذين خضعوا لالستشفاء أو 
العالج في مستشفيات عمومية، إقليمية 
أو جامعية، عند ملء  أو جهوية  كانت 
الرقم  تضمينها  تم  المرضية  ملفاتهم 
الوطني االستداللي الوحيد المتوفر في 
المؤسسة، وهو الذي يخص المستشفى 
وليس الطبيب أو األطباء المعالجين، مما 
األمر،  ترفض  المؤّمنة  المؤسسة  جعل 
تماشيا والتدابير اإلدارية والتنظيمية 

المعمول بها.
يتعين  أنه  الجريدة  مصادر  وأك��دت 
رقم وطني  التوفر على  كل طبيب  على 
الهوية  بمثابة  يعتبر  الذي  استداللي، 

باسمه  كل  الصحة،  لمهنيي  التعريفية 
وصفته وتخصصه، األمر الذي يحرص 
عليه أطباء القطاع الخاص خالفا لألطباء 
كانت  الذين  العام  بالقطاع  العاملين 
الملفات  تضّمن  المشّغلة  مؤسساتهم 
للمؤسسة،  المسلم  ال��رق��م  المرضية 
في  اليوم،  به  معموال  يعد  لم  ما  وهو 
للنهوض  اإلصالحية  الخطوات  ظ��ل 
الصحية وتجويدها، شكال  بالمنظومة 

ومضمونا على حّد سواء.
وعمل عدد من األطباء على إثر هذه 
»المستجدات« التي خلقت مشاكل لعدد 
ليس بالهّين من المؤّمنين وذويهم من 
وضعيتهم  ت��س��وي��ة  ع��ل��ى  ال��م��رض��ى، 
الوطنية  الوكالة  حيال  »القانونية« 
للتأمين الصحي وصناديق ومؤسسات 
قد  كانت  الوكالة  وأن  خاصة  التأمين، 
اإلج��راءات  وبّسطت  الباب  هذا  فتحت 
ودعت الجميع إلى تسوية وضعيتهم، كما 
أنها انفتحت على مهن منظمة جديدة في 
القطاع الصحي، كما هو الحال بالنسبة 

العظام  ومقومي  الطبيين  للمروضين 
والبصر والسمع والنطق وغيرهم، حيث 
سبق وأن أشارت إلى أنها وزعت أكثر من 
53 ألف رقم وطني استداللي إلى غاية 7 

من نونبر 2022.
للتأمين  الوطنية  الوكالة  وك��ان��ت 
الصحي قد شددت على أن الرقم الوطني 
االستداللي لمهنيي الصحة والمؤسسات 
الصحية يعد آلية ضبط أساسية لحماية 
حقوق المؤمنين ولضمان التحكم الطبي 
األمثل في النفقات وللمساهمة في محاربة 
الغش، إضافة إلى إعداد وضبط مراجع 
الصحية  والمؤسسات  الصحة  مهنيي 
ويتكون  والخاص.  العام  بالقطاعين 
الرقم االستداللي من تسعة أرقام ويتعين 
وضعه لزوما إلى جانب الرمز الشريطي 
ذي الصلة على مستوى جميع الوثائق 
والمطبوعات الصادرة عن الوكالة والتي 
عن  التأمين  إط��ار  في  استعمالها  يتم 
المرض من أجل حماية حقوق المؤمنين 

وضمان استرداد النفقات الطبية.

 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي   إلى 
ربك راضية مرضية،   فادخلي   في   عبادي  

وادخلي   جنتي « .    
صدق اهلل العظيم

السيد الفاضل محمد 
بلهيبة  في ذمة اهلل

وق��دره  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
وفاة  نبأ  تلقينا  واألسى  الحزن  وببالغ 
السيد الفاضل محمد بلهيبة بعد معاناة 
مع مرض يوم الثالثاء الماضي بمدينة 

الجديدة  .
يتقدم  الجلل،  المصاب  هذا  إثر  على 
بمدينة  ال��م��رح��وم  وم��ع��ارف  أص��دق��اء 
الجديدة بأحر التعازي وأصدق المواساة 
إلى عائلته وأسرته ، سائلين اهلل سبحانه 
وأن  رحمته،  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن 
ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه 
جميل الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح 
جناته رفقة األنبياء والصديقين والشهداء 

والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

النقابة الوطنية للتعليم توؤكد على �ضرورة التعجيل 
بتنفيذ م�ضمون التفاق واللتزام بالتن�ضيق النقابي

الأميرة لال مريم ت�ضتقبل رئي�ضة
»مركز كينيدي« ورئي�ضة لجنته الدولية

استقبلت األميرة لال مريم، أول أمس الخميس بالرباط، ديبورا ف. روتر، رئيسة 
مركز جون فيتجرالد كينيدي للفنون المسرحية، التي كانت مرفوقة بناتاليا كوبو 

دي بولغيروني رئيسة اللجنة الدولية للفنون بالمركز.
وتقوم الشخصيتان الثقافيتان األمريكيتان بزيارة للمملكة لحضور حفل توزيع 

جوائز »الميداليات الذهبية للفنون«، المقرر يوم 23 يناير الجاري بمراكش.
ويشكل هذا الحفل، الذي ينظمه مركز كينيدي، مناسبة لمنح ميداليات ذهبية 
على  الفنون  مجال  في  ومساهماتها  لجهودها  تقديرا  مغربية،  فنية  لشخصيات 

الصعيد العالمي.
ويعد مركز كينيدي، الذي تم تدشينه سنة 1971، بمثابة المركز الثقافي الوطني 
للواليات المتحدة. وهو يولي مكانة هامة لإلنتاجات األجنبية في إطار برامجه الفنية.

كما يعتبر مركز كينيدي، الذي يوجد مقره في واشنطن العاصمة، ثمرة شراكة 
بين القطاعين العام والخاص، ويتوفر على وحدات مخصصة للتربية الفنية، بهدف 
تشجيع تطوير الفنون، وكذا التبادل الثقافي بين الواليات المتحدة وبقية العالم.

الدار البي�ضاء.. اإجراء اأولى العمليات الجراحية لالأوعية 
الدموية با�ضتخدام نظارات ذكية بتقنية الواقع المعزز

اأطباء في م�ضت�ضفيات عمومية يت�ضببون في حرمان 
مر�ضى من التعوي�ص عن ملفاتهم المر�ضية

عمر زنيبر
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يو�صف ايذي: الدبلوما�صية الربملانية لي�صت نزوة �صخ�صية للقيادة، 
اإنها مواقف وطموحات �صعب باأكمله متثله ال�صلطة الت�صريعية

خولة ل�صكر: الهدف الأ�صا�صي لالحتاد ال�صرتاكي يف ربط عالقته بالأحزاب 
ال�صرتاكية عرب العامل هو الرتافع عن الق�صية الوطنية وامل�صالح العليا للبالد

الفريق  قبل  من  املنظم  الدراسي  اليوم  في 
 « حول  أمس،  أول  النواب،  بمجلس  االشتراكي 
تطورات القضية الوطنية وجهود الديبلوماسية 
خولة  قدمت  واملتطلبات«،   املكتسبات  املوازية: 
لجنة  ومنسقة  السياسي  املكتب  عضو  لشكر، 
حول  مداخلة  للحزب،  الخارجية  العالقات 
للدبلوماسية  مداخل  أي  السياسية،  »األحزاب 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  تجربة  املوازية، 

الشعبية« .
لشكر  خولة  قدمت  مداخلتها،  مستهل  في 
مفهوم الدبلوماسية املوازية كمصطلح جديد في 
التداول، الذي ظهر مع األمريكي جوزيف مونتفيل 
سنة 1981، يوصف بجهود األفراد غير الرسمية 
في السياسة الدولية، تستند هذه الديبلوماسية 
وحدها  الوطنية  السلطات  مجهودات  فكرة  إلى 
لحل النزاعات العسكرية أو صراعات أخرى، إنها 
ديبلوماسية غير حكومية تمارس من عدة فاعلني 

كالجامعات والنقابات واألحزاب ....
مجال  في  االتحادية  التجربة  وبخصوص 
لجنة  منسقة  أوضحت  املوازية،  الديبلوماسية 
من  األساسي  الهدف  أن  الخارجية  العالقات 
عالقته  ربط  في  االشتراكي  االتحاد  انخراط 
باألحزاب االشتراكية عبر العالم هو الترافع عن 

القضية الوطنية والوحدة الترابية للبالد.
االشتراكي  االتحاد  أن  لشكر  خولة  وسجلت 
الوطنية،  التحرير  لحركة  امتدادا مباشرا  يعتبر 
ومن هنا انخرط االتحاد الوطني للقوات الشعبية 
منذ تأسيسه في خلق جسور التواصل والتعاون 
بدورها  ستعرف  والتي  التحرر،  حركات  مع 

تغييرات.
من  أن  إلى  السياسي  املكتب  عضو  وأشارت 
فيها  انخرط  التي  األولى،  العاملية  املبادرات  بني 
منصة التضامن بني شعوب  االتحاد االشتراكي: 
إفريقيا وآسيا ثم اإلعداد ملؤتمر القارات الثالث 
حيث كان يلعب الشهيد بنبركة دور الدينامو في 

ذلك، واالنضمام إلى األممية االشتراكية.
املوازية  الدبلوماسية  أن  لشكر  خولة  وأكدت 
مهمة جوهرية بالنسبة للحزب، يمارسها االتحاد 
والجهوية  الدولية  املنظمات  واجهة  خالل  من 
األممية  ثم  االشتراكية،  واألممية  واإلقليمية 
للشباب،  العاملي  واالتحاد  للنساء،  االشتراكية 
األحزاب  مع  ثنائية  عالقات  ربط  إلى  باإلضافة 

القريبة إيديولوجيا من الحزب.
الدولية  املنظمات  لشكر  خولة  واستعرضت 
التي يتواجد فيها االتحاد االشتراكي في مراتب 
يعتبر  التي  واملنظمات  هياكلها  في  متقدمة 
االشتراكية،  األممية  منها  لها،  مؤسسا  عضوا 
الدولي  االتحاد  للنساء،  االشتراكية  األممية 
األوروبي  االشتراكي  الحزب   ،  LUSY للشباب 
)عضو مالحظ(، املنتدى االشتراكي الديمقراطي 
بالعالم العربي)عضو مؤسس(، املنتدى الشبابي 
)عضو  العربي  بالعالم  الديمقراطي  االشتراكي 
مؤسس(،  )عضو  التينا،  مينا  منتدى  مؤسس(، 

الشباب األخضر العاملي.
العاملية  االشتراكية  األحزاب  عند  توقفت  كما 
عالقات  معها  االشتراكي  االتحاد  يربط  التي 
التجمع  السنغالي،  االشتراكي  الحزب  ثنائية، 
من أجل مالي، األحزاب االشتراكية الفلسطينية، 
األحزاب االشتراكية املغربية، الحزب االشتراكي 
الفرنسي،  االشتراكي  الحزب  اإلسباني،  العمالي 
الحزب االشتراكي البلجيكي، وأحزاب اشتراكية 

من أمريكا الالتينية.
وفي األخير خلصت منسقة العالقات الخارجية 
للحزب إلى أن من خالل هذه العالقات الخارجية 
نسعى في االتحاد االشتراكي للبحث عن املواضيع 
والحاالت ذات االهتمام املشترك والتركيز عليها 
عبر  الترافع  ثم  والتداول،  التالقي  فرص  لخلق 
القضايا العادلة مع األحزاب الصديقة، فضال عن 

إيالء اهتمام خاص للواجهة اإلفريقية.
الفريق  رئيس  ايدي،  يوسف  قدم  جانبه  ومن 
املكتب  عضو  النواب،  بمجلس  االشتراكي 
السياسي، مداخلة في نفس اليوم الدراسي حول 
املؤسساتي  الرهان  البرملانية،  »الدبلوماسية 

واملوازي«.
وأكد ايدي أن الديبلوماسية املغربية قد جسدت 
الساحة  على  متميزا  نموذجا  العصور  مر  على 
الدولية، نظرا لتشبثها بقواعد الشرعية الدولية 
والتعايش بني  التسامح  إلى  املستمرة  ودعوتها 
للتطرف  الفعلي  ونبذها  الدولي  املجتمع  أطراف 
عن  بعيدا  الدولية،  األزمات  معالجة  في  والعنف 
كل توظيف انتهازي لتحركاتها، وهو ما أكسبها 
فعليا قبوال من طرف الجميع، وتدخلها للتوسط 

لحل العديد من األزمات الدولية. 
كانت  املغربية  الدبلوماسية  أن  إلى  وأشار 
والجهود  املبادرات  مختلف  باستمرار   تدعم 
التضامن  مبادئ  تكريس  إلى  الرامية  الدولية 
كما  الدولي،  املجتمع  أطراف  بني  والتعايش 
في  استماتتها  املغربية  للديبلوماسية  يسجل 
سبيل تحويل أنظار املجتمع الدولي إلى االهتمام 
بالقضايا التنموية واالجتماعية بالقارة اإلفريقية 
الدفاع عن قضايا  في  فاعل ومؤثر  لدور  ولعبها 
األمة العربية واإلسالمية، كما ساهمت في تدبير 
الجهود  مختلف  ودعم  الدولية  املواضيع  بعض 
نشر  على  وتساعد  التنمية  تحقيق  تروم  التي 

السلم واألمن في العالم. 

الدور  على  االشتراكي  الفريق  رئيس  وشدد 
في  املوازية  الديبلوماسية  تلعبه  أصبحت  الذي 
داعيا  للدول،  الخارجية  السياسة  على  التأثير 
ذلك صانعو  أهمية  يدرك  أن  لتدعيمها وضرورة 

القرار . 
 وباملوازاة مع ذلك أكد عضو املكتب السياسي 
أن الحاجة إلى الدبلوماسية املوازية التي تقودها 
أحزاب ومؤسسات تشريعية واقتصادية وثقافية 
ومنظمات غير حكومية، ستبقى ملحة وضرورية، 
صالحيات  تملك  ال  الحكومة  أن  اعتبار  على 
ديبلوماسية  مبادرات  إلنتاج  وحقيقية  واسعة 

تنسجم مع برنامجها العام . 
أن  السياسي،  املكتب  عضو  أبرز  هذا،  إلى 
الخارج عبر  أن تتحرك نحو  الدولة  من مصلحة 
ذلك  ففي  رسمية،  وغير  رسمية  متعددة  قنوات 
وتوسيع  الخارج  في  املغربي  للحضور  تدعيم 
لقنوات تفاعله، في زمن غدت فيه ظاهرة االعتماد 
الواقع الدولي، حيث أن قوة  املتبادل من صميم 
ديبلوماسية الدولة وتميزها راجع باألساس إلى 
ذلك الزخم من الفاعلني الذين يشاركون في دعم 
الوطنية  القضايا  لخدمة  الديبلوماسي  الفعل 
فالصراع  للدولة،  التنافسية  القدرات  وإبراز 
جديدة  أساليب  وانتهاج  الدول  بني  والتنافس 
كافة  استثمار  يفرض  أصبح  إشعاعها  لخدمة 
داخل  الفاعلة  القوى  مختلف  وتظافر  املؤهالت 
املجتمع للمساهمة في إنجاح األداء الديبلوماسي. 
تقدم  قياس  أن  املناسبة،  بنفس  وسجل، 
الشعوب يمكن النظر إليه من خالل تجربتها في 
على  قادرة  ديمقراطية،  تمثيلية  مؤسسات  فرز 
انتظاراتها  مستوى  على  سواء  تطلعاتها  عكس 
الخارجية،  بعالقاتها  الرقي  أو  التنموية 
الشأن  بني  التداخل  أصبح  وقت  في  خصوصا 
حيث  مفروضا،  أمرا  الدولي  والشأن  املحلي 

الداخلية على مستوى إشعاع  تؤثر اإلصالحات 
الدولة في محيطها، بقدر ما تؤثر فاعلية التحرك 
التنمية  في  مباشر  بشكل  الدولي  املستوى  على 

واالستقرار الداخلي.
مفهوم  أن  االشتراكي  الفريق  رئيس  وأكد 
التعبيرات  أحد  أصبح  البرملانية  الدبلوماسية 
وجود  تأكيد  خاللها  من  يتم  التي  الواضحة 
مجال  في  التشريعية  للمؤسسات  موقع 
يتحدث عن  اليوم  فالجميع  الخارجية،  السياسة 
يعطي  جديد  كأسلوب  البرملانية  الدبلوماسية 
من  فريدة  ومصداقية  ثقال  الدبلوماسي  للسلوك 
نوعها، ألنه يقنع املخاطب بأن املوقف التفاوضي 
للدولة ليس وليد نزوة شخصية للقيادة، أو معبرا 
عن طموحات شخصية، بل يعطيه االقتناع الكامل 
بأنه معبر عن طموح شعب بأكمله تمثله السلطة 
التشريعية في أعلى املؤسسات، وهي املؤسسات 
البرملانية، إذن فالدبلوماسية اليوم لم تعد حكرا 
مجاال  أصبحت  وإنما  التنفيذي،  الجهاز  على 
الحزبية  والفعاليات  التشريعي  للجهاز  مشاعا 
األخرى ولفعاليات املجتمع املدني، وكلما تمكنت 
آلية اتخاذ  الفئات من املشاركة بدورها في  هذه 
ملواقف  وأعطت  إال  الدولي  الصعيد  على  القرار 
الدولة في هذا املجال مزيدا من القوة ومزيدا من 

املصداقية، ومزيدا من القدرة على التأثير. 
وفي ذات السياق، أوضح ايدي أن الدبلوماسية 
عناصر  من  رئيسيا  عنصرا  أضحت  البرملانية 
تمظهراتها  بجميع  فهي  املوازية،  الدبلوماسية 
السلم  قضايا  عن  للدفاع  تكريسها  يتم  ما  غالبا 
العاملي، الديمقراطية، حقوق اإلنسان ... وأهمية 
إقامة التوازن في العالقات الدولية، وهي قضايا 
ال يخلو أي اجتماع بني البرملانيني من دولتني أو 

أكثر دون التأكيد عليها. 
والبرملان املغربي سواء في عهد الغرفة الوحيدة 

أو حاليا في إطار نظام الثنائية البرملانية، عمل 
للمبادرات  املطلق  والدعم  التأييد  ترجمة  على 
خصوصا  الجوهرية،  بالقضايا  املتعلقة  امللكية 
املتعلقة بقضية الوحدة الترابية، التي كرس لها 

البرملان املغربي جلسات عامة واستثنائية. 
هاته  دور  لتحريك  محاور  عدة  ايدي  واقترح 

املؤسسة: 
رهن  توضع  إعالمية  بلجنة  تدعيمها  أوال   -  
تطور  ملتابعة  الالزمة  الوسائل  كافة  إشارتها 

األحداث في هذا املجال. 
- إخراج القناة البرملانية إلى حيز الوجود. 

الفاعلني  على  البرملانية  املؤسسة  انفتاح   -
ومقترحاتهم  ألفكارهم  واإلصغاء  االقتصاديني 
وأخذها بعني االعتبار في تحركاتهم الخارجية. 

وجمعيات  البرملان  بني  التعاون  ضرورة   -
ندوات  تنظيم  حول  والجامعات  املدني  املجتمع 
وأيام دراسية لتبادل اآلراء حول القضايا الكبرى 

التي تهم مجال الدبلوماسية البرملانية. 
- عقلنة وترشيد البعثات البرملانية للخارج . 

- كما أن البرملاني املغربي هو باألساس ينتمي 
إيالء  الضروري  من  أنه  نعتقد  لذا  معني  لحزب 
االهتمام  من  الكافي  القدر  السياسية  األحزاب 
برامجها،  في  الخارجية  السياسة  بقضايا 
لتشمل  تضخمت  القضايا  هذه  وأن  خصوصا 
جل الهموم التي كانت إلى عهد قريب من صميم 
الجدي  التفعيل  يطرح  مما  املحلية،  القضايا 
السياسية  األحزاب  داخل  الخارجية  لجان  ملهام 
من  أفكار  وصناعة  جديدة  مقاربات  إعمال  في 
السياسة  البرملانيني بقضايا  تقوية وعي  شأنها 

الخارجية لتحسني أدائهم.

ولنا عودة  للمداخالت األخرى
في مراسالت آخرى

الدبلوماسية المغربية  
كانت تدعم باستمرار  

مختلف المبادرات 
والجهود الدولية 

الرامية إلى تكريس 
مبادئ التضامن 

والتعايش بين أطراف 
المجتمع الدولي كما 
يسجل للديبلوماسية 

المغربية استماتتها 
في سبيل تحويل أنظار 

المجتمع الدولي إلى 
اإلهتمام بالقضايا 

التنموية واالجتماعية 
بالقارة اإلفريقية

تتواصل منافسات البطولة الوطنية االحترافية، يومي السبت واألحد، بإجراء 
مباراة مولودية وجدة  الجمعة  أمس  قدمت عنها  التي   ،14 الدورة  مباريات  باقي 

واتحاد تواركة.
 وسيكون كالسيكو الرجاء الرياضي والجيش الملكي، المقرر يومه السبت بداية 
من الرابعة عصرا بمركب محمد الخامس، من أبرز مواجهات هذه الجولة، بالنظر إلى 
الحساسية الكبيرة التي تطبع في العادة مباريات الفريقين، والسيما على مستوى 

الندية والتنافس الكروي.
وسيخوض الفريق العسكري في هذه المباراة من دون مساندة جماهيرية، بعدما 
قررت السلطات المحلية منع تنقل  مشجعيه إلى الدار البيضاء، تفاديا ألي احتكاكات 
أو صدامات بين الجماهير الخضراء، سيما وأن تاريخ مواجهات الوداد والرجاء مع 

الجيش الملكي كثيرا من حملت مواجهات عنيفة بين المحبين.
ورغم هذا القرار االحترازي فإن السلطات األمنية بالعاصمة االقتصادية جندت 
كل إمكانياتها البشرية واللوجستيكية لضمان سير عادي لهذه المباراة، حيث من 

المتوقع أن تخصص لتأمينها أزيد من 4000 رجل أمن من مختلف التشكيالت.

وسيحاول الجيش الملكي، متصدر الترتيب برصيد 28 نقطة، تفادي أي تعثر، 
والسعي إلى تعميق الفارق عن مطارده المباشر، لكن المهمة ستكون صعبة أمام 
فريق أخضر استعاد هيبته وأداءه الرفيع، وحقق ثالث انتصارات متتالية، وضعته 

في الصفوف األمامية، بعدما استهل الموسم على إيقاع سيء للغاية.
ويواجه الفتح الرباطي، الثاني برصيد 26 نقطة، أنظاره إلى هذه المباراة، حيث 
ينتظر هدية من النسور الخضر قصد انتزاع كرسي الريادة من جاره وغريمة، لكن 
هذا يتوقف على مدى قدرته على العودة على سكة االنتصارات، بعد تعادله الصعب 

والمتعب أمام شباب المحمدية.
وسيستقبل الفتح بميدانه المغرب التطواني، الذي يتواجد في وضع غير مستقيم، 
في ظل اعتماده على الالعبين الشباب، بفعل عدم قدرته على تأهيل العبيه الجدد، 

بسبب قرار المنع المفروض عليه من طرف الجامعة بفعل كثرة نزاعاته.
المباراة ستكون سجاال تكتيكيا بين مدرب الفتح جمال السالمي وزميله التطواني 

رضا حكم، رغم فارق اإلمكانيات البشرية الموضوعة رهن إشارتهما.
ويحل الوداد الرياضي، صاحب الرتبة الثالثة، ضيفا على الشباب السالمي، الذي 

يقدم أداء كوريا جميال تحت قيادة اإلطار الوطني الشاب زكريا عبوب.
اللقاء سيكون مناسبة أمام المدرب التونسي، مهدي النفطي، الذي يسعى إلعادة 
التوازن إلى مجموعته قبل دخول غمار التنافس في كاس العالم لألندية، حيث تنتظره 

مواجهة قوية أمام الهالل السعودي.
رحلة البحث عن  )األخير بنقطتين(  وفي أسفل الترتيب، يواصل اتحاد طنجة 

االنتصار األول هذا الموسم، حين يستقبل شباب المحمدية.
ويأمل أنصار  فارس البوغاز  أن يساعد التغيير على مستوى اإلدارة التقنية، عقب 
التعاقد مع المدرب هالل الطاير، بدال من حكيم الداودي، في خلق النقلة النوعية لدى 
الفريق، وتمكنه من الظفر بأول ثالث نقط هذا الموسم، لكن الرهان سيكون صعبا 

أمام فريق الشباب، الذي ال تستقر نتائجه هذا الموسم على حال.
وإلى مدينة بركان، يشد الدفاع الجديدي الرحال لمواجهة النهضة في لقاء حافل 
باإلثارة والندية، فيما ينتظر المغرب الفاسي حضور حسنية أكادير، الساعي إلى 

التخلص من حالة االستعصاء التي ترافقه منذ دورات.

البرنامج 
السبت

الرجاء الرياضي – الجيش الملكي )س16.00( 
نهضة بركان – الدفاع الجديدي )س18.15( 

المغرب الفاسي – حسنية أكادير )س20.30(
األحد 

الفتح الرياضي – المغرب التطواني )س16.00( 
اتحاد طنجة – شباب المحمدية )س18.15( 

أولمبيك خريبكة – أولمبيك آسفي )س20.30( 
الشباب السالمي – الوداد الرياضي )س20.30( 

ماراطون مراكش مُؤهِّل 
لبطولة العالم وأولمبياد 2024

كشف محمد الكنيدري، مدير ماراطون مراكش الدولي، 
في ندوة صحفية عقدها ، مساء الخميس بمدينة الدار 
البيضاء، أن الدورة 33 من المارطون التي ستنظم في 
29 يناير الجاري، ستشهد مشاركة حوالي 13 ألف عداء 
يمثلون 70 بلدا، من القارات الخمس، ضمنهم أزيد من 

8 آالف عداء من المغرب.
وقال الكنيدري في تصريح لوكالة المغرب العربي 
لألنباء، إن ماراطون مراكش، الذي ينظم تحت الرعاية 
السامية لجاللة الملك محمد السادس، نجح في ترسيخ 
مكانته كواحد من أهم األحداث الرياضية، ليس فقط على 
صعيد المملكة المغربية، ولكن أيضا على الصعيدين 

القاري والدولي.
وأبرز أن ماراطون مراكش الدولي تظاهرة رياضية 
مؤهلة إلى بطولة العالم أللعاب القوى المقرر إقامتها 
شهر غشت المقبل ببودابست )المجر(، وإلى األلعاب 
األولمبية باريس 2024. وأشار الكنيدري إلى أن هذه 
على  العدائين  أب��رز  تستقطب  الرياضية  التظاهرة 
الصعيدين العالمي والقاري. مضيفا أن اللجنة المنظمة 
تتطلع إلى تحسين األرقام القياسية لمسابقتي ماراطون 

مراكش للسيدات، ومسابقة نصف الماراطون ذكور.
شعار  تحت  ستنظم  التي  ال��دورة،  هذه  وستعرف 
»حماية الموارد المائية ومشاكل الجفاف وندرة المياه«، 
التي  الهائلة  السياحية  المؤهالت  إبراز  إلى  وتهدف 
تزخر بها المدينة الحمراء، تنظيم سباق خاص باألطفال 
)12سنة(، في بادرة يراد منها تشجيع هذه الفئة على 

ممارسة الرياضة. 

مونديال 2023 لكرة اليد 

المنتخب المغربي يتعثر أمام 
تونس في أول مبارياته بكأس 

الرئيس
تعثر المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره التونسي 
بحصة 25 مقابل 30 هدفا، في اللقاء الذي جرى بينهما 
أول أمس الخميس، بقاعة أورلين أرينا بمدينة بوك 
كأس  منافسات  من  األول  اليوم  برسم  بولونيا،  في 

الرئيس لكرة اليد. 
يذكر أن كأس الرئيس تجمع المنتخبات المقصاة 
في الدور األول لنهائيات كأس العالم لكرة اليد، التي 

تحتضنها حاليا السويد وبولونيا.  
الثانية  مباراته  في  المغربي  المنتخب  وسيواجه 
منتخب الجزائر، يومه السبت بداية من الثالثة والنصف 
مساء، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم 

أيضا منتخب مقدونيا الشمالية.
 

اإلدارة التقنية الوطنية تزور 
األندية والعصب الجهوية

عمل  زي��ارات  الوطنية  التقنية  اإلدارة  برمجت 
القسم  وأندية  الجهوية  العصب  لجميع  ميدانية، 
الوطني االحترافي، بداية من يوم الثالثاء 24 يناير 

.2023
وحسب بالغ غممته  الجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم على موقعها الرسمي، فإن هذه الزيارات الميدانية 
اإلدارة  طرف  من  المسطر  البرنامج  إطار  في  تأتي 
االحترافي  الوطني  الدوري  أندية  لمواكبة  التقنية، 
والعصب الجهوية في عملها التقني، بهدف النهوض 
بكرة القدم الوطنية وتطويرها، باإلضافة إلى التركيز 
على الخطوط العريضة للعمل التقني الذي تقوم به 

اإلدارة الوطنية.
وأشار بالغ  الجامعة إلى أن هذه الزيارات الميدانية، 
ستنطلق من عصبة الدار البيضاء، بزيارة فرق الوداد 
والرجاء الرياضيين، والراسينغ الرياضي، ثم شباب 
المحمدية، للوقوف عن قرب، على طريقة عملهم التقني 
والبيداغوجي، وتقريبهم من فلسلة عمل اإلدارة التقنية 

الوطنية.
يذكر أن اإلدارة التقنية الوطنية تعمل تحت إشراف 
البلجيكي كريس فان بويفيلدى، وتضم في عضويتها 
الحسين عموتة، موسى  النيبت،  الدين  نور  كل من 
الحبشي، عصام الشراي، محمد وهبي، خالد كرامة، 
يوسف حجي، جمال فتحي، محمد سالم نظيف، زكرياء 
والفرنسي  بنيس،  الدين  عز  ظريف،  أوطالب، سعد 

جيورجي ديلوميل.

إبراهيم العماري

من لقاء سابق بني الرجاء والجيش املليك

الدورة 14 من الدوري االحترافي

ذكرت تقارير إعالمية فرنسية أن إدارة 
الوداد الرياضي تنتظر مضاعفة المبلغ 
الذي عرضه نادي مونبوليي الفرنسي 
األيسر  الظهير  مع  التعاقد  أجل  من 
للمنتخب الوطني المغربي يحي عطية 

اهلل، والمحدد في 500 ألف أورو.
وتشير التقاير إلى أن الفريق األحمر 

قد يصرف النظر عن عرض مونبوليي إذا 
قل عن مليار سنتيم، بالنظر إلى المكانة 
التي يحتلها الالعب السابق ألولمبيك 

آسفي ضمن المجموعة الحمراء.
ولفت يحي عطية اهلل األنظار رفقة 
كاس  نهائيات  في  الوطني  المنتخب 
المسؤولية  وتحمل   ،2022 العالم 

بشجاعة كبيرة كلما لجأ إليه الناخب 
الركراكي، بديال لنصير  الوطني وليد 

المزراوي، الذي عانى من اإلصابة. 
التمريرة  صاحب  اهلل  عطية  وكان 
يوسف  استغلها  ال��ت��ي  ال��س��اح��رة، 
النصيري لهز شباب المنتخب البرتغالي 
وبالتالي العبور بالنخبة الوطنية إلى 

نصف نهائي المونديال.
وكانت المفاوضات بين الفريقين قد 
انطلقت قبل فترة، حيث يضع الفريق 
ضمن  المغربي  ال��الع��ب  الفرنسي 
أولوياته من أجل تغطية النقص الذي 
يعاني منه على مستوى مركز الظهير 

األيسر.

الوداد يشترط مليار سنتيم للتخلي عن عطية اهلل

 عطية الله مرشح ملغادرة الوداد

الدورة  13 من البطولة الوطنية

االتحاد االشتراكي
الوداد  مع ضيفه  آسفي  أولمبيك  تعادل 
التي  المباراة  في  أهداف  بدون  الرياضي 
جمعتهما، أول أمس الخميس، على أرضية 
ملعب المسيرة بآسفي، برسم الدورة 13 من 

البطولة الوطنية االحترافية.
وكان الفريق المسفيوي الطرف األفضل 
في هذه المباراة، بشاهدة المدرب الودادي 
مهدي النفطي، الذي أكد أن العبيه لم يكونوا 
التعادل. بنقطة  سعاته  مبديا  الموعد،   في 
التعادل،  أولمبيك آسفي ،عقب هذا  واحتل 
20 نقطة، فيما ظل  السابع برصيد  المركز 
 الوداد في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.
ت��ع��ادل  ال��ب��ش��ي��ر،  ملعب  أرض��ي��ة  وع��ل��ى 
ش��ب��اب ال��م��ح��م��دي��ة م���ع ض��ي��ف��ه ال��ف��ت��ح 
ال��م��ب��اراة  ف��ي  لمثله،  ب��ه��دف  ال��ري��اض��ي 
 ال���ت���ي ج��م��ع��ت��ه��م��ا، م���س���اء ال��خ��م��ي��س.
وانتهى الشوط األول بدون أهداف، قبل أن 
في  التقدم  هدف  المضيف  الفريق  يسجل 
الدقيقة 50 عن طريق أسامة المليوي، قبل 

أن يعدل الفريق الرباطي النتيجة بواسطة 
من  مستفيدا   ،)10+90 )د  قرقور  حمزة 
النقص العدد في صفوف الفريق الفضالي، 

على إشر طرد مروان زيال )د 89(. 
الحكم  على  الشباب  جماهير  واحتجت 
بفعل تجاوز الوقت المحتسب بدل الضائع، 

المحدد في ثماني دقائق.
وعقب هذا التعادل، ظل شباب المحمدية 
في المركز 11 برصيد 15 نقطة، فيما تراجع 
الفتح الرياضي إلى المركز الثاني برصيد 
26 نقطة، متخلفا بفارق نقطتين عن شريكه 
الملكي. الجيش  ال��ص��دارة  ف��ي   السابق 
أولمبيك  أمام  التطواني  المغرب  واكتفى 
لمثلهما،  بهدفين  التعادل  بنتيجة  خريبكة 
في المباراة التي جمعتهما، يوم الخميس، 
بالدار  الزاولي  العربي  ملعب  أرضية  على 

البيضاء.
واض���ط���ر ال��ف��ري��ق ال��ت��ط��وان��ي إل��ى 
بفعل  البيضاء،  ب��ال��دار  ضيفه  استقبال 
ل��ه��ا ملعب  ال��ت��ي ي��خ��ض��ع  اإلص���الح���ات 
تداريب  الستقبال  تحضيرا  الرمل،  سانية 
الموندياليتو. ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة   ال��ف��ري��ق 

محمد  التطواني  المغرب  ه��دف��ي  ووق���ع 
 ،)76 )د  وحذيفة المحساني   )11 )د  كمال 
النتيجة  في  خريبكة  أولمبيك  يعود  فيما 
اإلله  عبد  طريق  عن  األخيرة  األنفاس  في 
في  ج����زاء  ض��رب��ة  س��ج��ل  ال����دي  عميمي 
.)1+90 )د  الهاشمي  وزهير   ،86  الدقيقة 
المغرب  فريق  الع��ب  ط��رد  اللقاء  وع��رف 
.)90 )د  ب��وع��ادل��ي  أي����وب   ال��ت��ط��وان��ي 

واح��ت��ل ال��م��غ��رب ال��ت��ط��وان��ي ،ع��ق��ب هذا 
نقطة،   13 برصيد   13 المركز  التعادل، 
ف���ي ح��ي��ن ظ���ل أول��م��ب��ي��ك خ��ري��ب��ك��ة في 
نقاط.  6 برصيد  األخ��ي��ر  قبل  م��ا   المركز 
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الجي�ش الملكي 
محروم من جماهيره 

اأمام الرجاء
 واتحاد طنجة يطارد 

الفوز الأول
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كشف االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« عن حقائق وأرقام تؤكد 
استضافة قطر ألفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، بمناسبة 
مرور شهر على ختام منافسات البطولة، وتتويج األرجنتين 
بقيادة ليونيل ميسي باللقب، على ملعب لوسيل، في 18 ديسمبر 

الماضي، بحضور قرابة 89 ألف مشجع.
ونشر موقع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، يوم الخميس، 
عبر  مليار مشاهد   1.5 من  أكثر  أن  ذكر  الذي  »فيفا«  تقرير 
العالم تابعوا مباراة نهائية حافلة باإلثارة جمعت بين منتخبي 
البساط  من  وأرق��ام  حقائق  واستعرض  وفرنسا،  األرجنتين 
األخضر وخارجه، تعكس الحجم الهائل ألكبر بطولة رياضية 

على اإلطالق.
تفاعلوا  مليارات شخص   5 أن حوالي  إلى  األرقام  وتشير 
مع كأس العالم )قطر 2022(، من المتابعين لمحتوى البطولة 
عبر مجموعة من المنصات واألجهزة في جميع أنحاء العالم.

التواصل االجتماعي، وفًقا  المونديال على وسائل  وسّجل 
مع  المنصات،  جميع  عبر  مشاركة  مليون   6،93 ل�«نيلسن«، 

262 مليار وصول تراكمي و 95،5 مليار مشاركة.
واستمتع بمباريات كأس العالم بقطر من المدرجات أكثر من 
4،3 مليون مشجع، مقارنة بثالثة ماليين شاهدوا نسخة 2018. 
172 هدفًا لتصبح هي  وشهدت مباريات البطولة تسجيل 

النسخة األعلى تهديفيًا، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 
171 هدفًا، والذي شهدته نسختا 1998 و2014.

وسّجلت ثالث مباريات في ملعب لوسيل، بما في ذلك المباراة 
النهائية، أكبر حضور جماهيري لمباراة في كأس العالم منذ 
نهائي 1994 بالواليات المتحدة، حين واجهت البرازيل إيطاليا 

أمام 194،94 مشّجع في ملعب روز بول في باسادينا.
وشهدت البطولة أرقاما مميزة من عدد من عمالقة كرة القدم؛ 
فقد أصبح كريستيانو رونالدو أول العب يسجل في خمس نسخ 
من كأس العالم )2006 و2010 و2014 و2018 و2022(، بينما 
أصبح ليونيل ميسي أول العب يسجل في أربع مباريات متتالية 
في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم، منذ استحداث الشكل 
الحالي للمونديال وإضافة دور 16 في نسخة المكسيك 1986، 
كما حطم النجم األرجنتيني رقمًا آخر حين خاض مباراته رقم 
الرقم  فرنسا، متجاوزًا  النهائي ضد  في  العالم  كأس  في   26

القياسي المسجل باسم األلماني لوثار ماتيوس.
وجاء أسرع هدف في البطولة بعد مرور 68 ثانية فقط، عندما 
أحرز الكندي ونجم بايرن ميونخ األلماني ألفونسو ديفيز، هدفًا 

في مرمى كرواتيا.
أم  في  الشباك  يهز  العب  أصغر  غافي  اإلسباني  وأصبح 
هدفا    سجل  عندما   ،1958 نسخة  في  بيليه  منذ  البطوالت 

 0  –  7 بنتيجة  العريض  الماتادور  فوز  في  مذهلة  بتسديدة 
على كوستاريكا، وهو في سن 18 عاما و110 يوما.

كما شهد المونديال إنجازات أخرى، حيث أصبحت ستيفاني 
فرابارت أول سيدة تحكم مباراة في كأس العالم، عندما شكلت 
برفقة المساعدتين نويز باك وكارين دياز أول ثالثي نسائي 

على اإلطالق يدير مباراة في تاريخ البطولة.
كما جاء من بين متصدري المجموعات الثمانية منتخبات 
تمثل أربعة اتحادات قارية مختلفة، للمرة الثالثة في التاريخ، 

واألولى منذ 20 عاما )1986 و2002 و2022(.
كما وصلت ثالثة من المنتخبات اآلسيوية إلى دور 16 للمرة 

األولى في تاريخ كأس العالم.
وأصبح مونديال قطر 2022 أول نسخة يصل فيها منتخب 
إفريقي إلى الدور قبل النهائي، بعد المشوار المذهل للمنتخب 
الوطني المغربي في البطولة، والذي اجتمع لتشجيعه الجمهور 

من الشرق األوسط والعالم العربي. 
كما حضر 85،1 مليون زائر مهرجان »فيفا« للمشجعين في 
الدوحة، والذي كان له نشيده الخاص ألول مرة في كأس العالم، 
حيث كانت »توكو تاكا« واحدة من األغاني التسعة ألول ألبوم 
موسيقى رسمي لكأس العالم، والذي حقق 450 مليون مشاهدة 

على موقع يوتيوب. 

الفيفا تعتبر مونديال قطر الأف�ضل عبر التاريخ

الكرة الوطنية والعسكرية تودع أحد رواد ها

 عزوز بلفايدة يرحل اإلى دار البقاء 
بعد م�ضار ريا�ضي غني 

فقدت الساحة الرياضية 
أحد أسمائها البارزة، العب 
الجيش الملكي في بداياته 
بلفايدة،  ع���زوز  األول����ى 
ال���م���زداد ب��م��دي��ن��ة ت��ازة 
كانت  والذي   ،1939 سنة 
بدايته مع فريق نجاح تازة، 
لفريق  ذلك  بعد  انضم  ثم 
ال��ج��ي��ش ال��م��ل��ك��ي، ال��ذي 
ألوانه منذ تأسيسه  حمل 
في شتنبر 1958إلى سنة 
أول  مسجل  وكان   ،1967
العسكري،  للفريق  ه��دف 
الذي صعد معه من القسم 
نهاية  األول  إل��ى  الثاني 

موسم 1959 – 58.
بلفايدة  المرحوم  لعب 
إلى جانب العبين كبار من 
بينهم، حسني بنسليمان، 
ال��ح��س��ي��ن ال����زم����وري، 
بلمجدوب، عمار، العماري 
ال��زي��ن��اي��ا، ال��ت��رغ��ال��ي، 
الجيالني،  بن  المختطف، 
باموس،  المكي،  بنعمر، 

عالل بنقسو، الفاضلي، عبد اهلل باخا، الحطاب، كرداسة، بوعزة ، حميدوش... وفاز 
مع الفريق العسكري بكأس العرش موسم 1959 – 1958 وخمس بطوالت، وشارك 
رفقته في 5 محطات من كأس محمد الخامس، ومجموعة محطات واستحقاقات أخرى 

كالعب ومدرب.
بعد الجيش لعب لفريقي البريد الرباطي وجمعية سال، ليلج إثر ذلك ميدان التدريب 
والتأطير أواخر الستينات،  فعمل مدربا مساعدا لكل من كليزو، باريناغا، ثم فاريا،  كما 
درب فرق الجيش الملكي، اتحاد  تواركة، القرض الفالحي،  حسنية بنسليمان، القوات 
المساعدة وفرق أخرى، وعمل أيضا مدربا مساعدا لفاريا بفريق السويق العماني،  
وجاور مجموعة مدربين بالجيش والفريق الوطني،  نذكر إلى جانب السالف ذكرهم، 
وحلقات  ملتقيات  مجموعة  في  وشارك  أنجلينو...  الغزواني،  مارداريسكو،   أنول، 

خاصة بالتدريب. 
كان  لي معه لقاء بالخميسات رفقة شقيقه عبد العزيز بلفايدة في 30 ماي 2018، 
قمت  العسكري، حيث  الفريق  عن مسار  تأليفهما  من  كتابين  توقيع  بمناسبة حفل 

بالقراءة لمضمون اإلصدارين.
رحم اهلل الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم دويه الصبر والسلوان وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون. 

أورارى  علي

االتحاد الرياضي15
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عزيز بلبودالي
لم يتردد حنفي عدلي،رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد،في الرد على أسئلة 
في  موجود  وهو  الخميس،  أمس  أول  هاتفيا،  به  اتصلت  االشتراكي«التي  »االتحاد 
بولونيا رفقة المنتخب الوطني في مونديال كرة اليد، من أجل معرفة أسباب إقصاء 
الفريق الوطني وتلقيه ثالث هزائم في الدور األول من كأس العالم، حيث أكد على أنه 
يتابع موجة االنتقادات التي طالت الحضور المغربي في هذه التظاهرة العالمية، وبأنه 
كرئيس للجامعة وكل مكونات منظومة كرة اليد الوطنية يشاطرون الجمهور في هذا 

الشعور بخيبة األمل.
رئيس الجامعة أوضح بالمناسبة  أن األمل كان قائما بأن تكون المشاركة في بطولة 
العالم لكرة اليد فرصة لمواصلة العمل على المشروع الذي تبنته الجامعة والمتمثل 
أوال في تجاوز الدور األول في منافسات المونديال في المجموعة التي تضم إلى جانب 
المغرب كل من مصر، الواليات المتحدة األمريكية وكرواتيا. وثانيا استغالل الحضور 
المغربي في تحقيق إشعاع لكرة اليد المغربية.لألسف،يقول الرئيس، لم يكن المنتخب 
الوطني محظوظا وعاكسته النتائج خاصة خالل المباراة األولى أمام منتخب الواليات 
المباراة التي كانت تبدو األقرب للمغرب في انتزاع االنتصار إال أنها  المتحدة،وهي 

انتهت بهزيمة لم تكن أبدا منتظرة.
ومع ذلك، فالمشاركة في المونديال،يضيف، تعتبر في حد ذاتها أمرا إيجابيا وهذا 
لن يختلف حوله اثنان ممن يعرفون خصوصيات رياضة كرة اليد خصوصا أنه مرت 

فترة طويلة غابت فيها كرة اليد المغربية عن مثل هذا المحفل العالمي.
هناك إشارة البد من استحضارها يقول رئيس الجامعة،وهي أن المنتخب الوطني 
المغربية،وهذا  الوطنية  البطولة  في  تمارس  غالبيتها  بعناصر  المونديال  في  شارك 

الوطنية وما تعيشه من أوضاع صعبة جدا  باألندية  ترتبط أساسا  له دالالت عميقة 
وإكراهات تتعلق أساسا بضعف ميزانياتها ومحدودية إمكانياتها،وهنا وجب التنويه 
باألندية الوطنية التي بإمكانيات ال تتجاوز 500 ألف درهم سنويا،وتستطيع رغم ذلك 
لها  منتخبات  من  دوليين  العبين  مقارعة  في  ونجحوا  عالي  بمستوى  العبين  تكوين 

إمكانيات عالية جدا.
اليوم،يضيف حنفي عدلي رئيس الجامعة، هناك نقاش حول كرة اليد، وهناك حديث 
عن واقعها وعن المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني في المونديال، وهناك موجة من 
االنتقادات، هو أمر محمود يعيد كرة اليد إلى الواجهة،لكن يظل األمل،يقول الرئيس،هو 

أن يشمل هذا النقاش واقع األندية والظروف التي تمارس وفقها.
خالل هذه السنة،نجحت الجامعة،يوضح الرئيس،في تحقيق ثالثة أهداف مهمة جدا، 
ضمان المشاركة في مونديال السويد - بولونيا 2023، إحراز الميدالية البرونزية في 
البطولة االفريقية السنة الماضية،ثم مشاركة منتخب فئة الشبان في البطولة العربية 
التي تحتضنها األردن في السنة المقبلة ،هذا إلى جانب مواصلة حضور األندية المغربية 
في كل البطوالت اإلفريقية دون نسيان فوز منتخب الشباب بالبرونزية في بطولة إفريقيا 

شهر غشت الماضي
بالطبع،يشرح حنفي عدلي رئيس الجامعة، ال تكون األمور كلها إيجابية في عمل 
الجامعة،لكن المهم هو أن كل مكونات هذه الجامعة ال تكل من االجتهاد ومن مواجهة 
كل اإلكراهات بالرغم من محدودية الموارد المالية وغياب االهتمام الالزم من المؤسسات 

المنتخبة التي نادر ما تبادر بعض المجالس المنتخبة منها في تقديم الدعم لألندية.
وتعهد رئيس الجامعة في ختام االتصال الهاتفي مع الجريدة،بمواصلة العمل وفق 
المخطط الذي تبته الجامعة بتعاون مع مختلف الهيئات المسؤولة من وزارة وصية 

ولجنة وطنية أولمبية،وأكيد،يقول الرئيس، ال خوف على مستقبل كرة اليد المغربية.

يجب التطرق اإلى الواقع ال�ضعب لأنديتنا الوطنية عند مناق�ضة الح�ضور المغربي في المونديال

 الحنفي العديل رفقة املدرب نور الدين البوحديوي

املنتخب الوطني ظاهرة مونديال قطر

مباشرة من بولونيا، عدلي حنفي رئيس جامعة كرة اليد لالتحاد االشتراكي:

شهد إنجازا مغربيا غير مسبوق

رجاء بني مالل يقيل 
المدرب اللوماري ويدخل فراغا 

قاتال
 

عبد العاطـــي
أخيرا تم تبليغ المدرب إدريس اللوماري قرار إقالته من مهام تدريب رجاء بني مالل، بعدما اجتمع، أول أمس 
الخميس، بعض أعضاء المكتب المسير للفريق مع المدرب اللوماري، بحضور رئيس الفريق وأبلغوه قرار إقالته 

من مهمته رسميا.
وكان المكتب المديري لفريق عين أسردون قد قرر في اجتماع طارئ مباشرة بعد هزيمة الفريق بميدانه نهاية 
األسبوع ما قبل الماضي أمام ضيفه شباب المسيرة بثالثة أهداف مقابل هدف واحد برسم الدورة 15 من البطولة 
االحترافية الثانية، إقالة اللوماري بحضور جميع أعضاء المكتب، ما عدا رئيس الفريق حسن العرباوي الذي شارك 

في االجتماع عن بعد، ووافق بدوره على قرار اإلقالة، حيث حرر محضر في األمر ووقعه جميع الحاضرين.
وقد خلص أعضاء المكتب، بعد مناقشة وضعية الفريق، إلى ضرورة إقالة اللوماري بناء على تدني أداء الالعبين 
وعجز المدرب على تحقيق العدد المحدد من النقاط المشروط به في العقد المبرم معه، إضافة إلى فقدان المجموعة، 

العبين وطاقم تقني، االنسجام المطلوب، مع ظهور بعض التباعد بين مجموعة من الالعبين ومدربهم. وقد لوحظ ذلك 
جليا حسب أحد أعضاء المكتب المسير خالل المباراة األخيرة، بحيث ضيع الفريق فوزا في المتناول نظرا لضعف أداء الفريق 
الزائر، الذي استغل فقط تفكك خطوط المالليين وتهاونهم بدنيا وتقنيا، خصوصا في الشوط الثاني مع عجز المدرب اللوماري 

على استنهاض قواهم وحثهم على التنافس والندية.
  واتخذ المكتب باإلجماع قرار اإلقالة منذ 8 يناير الجاري وكلف الرئيس حسن العرباوي بتبليغه للمدرب، لكن ذلك لم يتم، 
وبدا كأن بعضهم يعرقل تنفيذ ذلك، بل خرجت اتهامات لبعض المسيرين تفيد بأنهم تراجعوا عن القرار وينكرون توقيعهم على 
المحضر المعلوم، فواصل المدرب اللوماري إشرافه على التداريب، في وقت اشتعلت فيه االتهامات بين أعضاء المكتب الذين 
عجزوا عن االتصال بالمدرب، الذي كان يعلم بدوره بقرار اإلقالة وينتظر التوصل به، مما ضيع على الفريق حوالي 11 يوما 

من فترة المركاطو. فال هم أقالوا المدرب وال هم ثبتوه وال هم أعدوا المدرب البديل. فاستمر الفراغ وانعكس ذلك على حصص 
التداريب، حيث أصبح الفريق معلقا في حالة انتظار قاتل إلى غاية يوم الخميس، حيث أذعن المعرقلون إلى إصرار األغلبية 
فاجتمعوا بحضور الرئيس مع المدرب وأبلغوه قرار اإلقالة ليطالب األخير بتعويضات شاملة تهم األشهر المتبقية إلى غاية 
23 مليون سنتيم تخص المدرب السابق  17 مليون سنتيم، علما بأن الفريق بذمته متأخرات(  نهاية الموسم أي حوالي 

مصطفى العسري وطاقمه) تمنعه من االنتدابات. في حين صرح مصدر من المكتب المسير بأن العقد المبرم مع اللوماري 
ال يحدد أي تعويضات له في حالة اإلقالة.

  وعلى هذا المستوى، يبدو أن المكتب المسير الجديد الذي شكله الرئيس، عقب الجمع العام األخير، وبتفويض من 
المنخرطين، ال يظهر أي تجانس بين أعضائه، بل بلغ األمر إلى طرح األعضاء الجدد حسب مصدرنا استقاالتهم إذا لم 
تتم إقالة اللوماري، مما حول األمر إلى صراع داخلي لمكتب حري به أن يفكر في مصلحة الفريق أوال وأن يعي بأن 
الوضعية ال تبشر بخير وأنه في الصفوف األخيرة مهدد باالندحار إلى قسم الهواة. فماذا أعد هذا المكتب للفريق 
ليواجه طواحين الشطر الثاني من البطولة؟. وما هي الوسائل المادية التي يعمل على توفيرها ماليا وتقنيا 
وإداريا؟ ثم أين المدرب الجديد المناسب الذي سيقود الفريق إلى بر النجاة من السقوط؟. وأين هي السيولة 
المالية النتداب العبين جدد يسدون الخصاص المالحظ في بعض مراكز اللعب؟. وماذا عن ظروف الراحة 
أين....  العطاء الجيد؟.  المكتب لتحقيق تحسن األداء وتحفيزهم على  التي سيوفرها  واالطمئنان 
وأين... بذل كل هذا يغوص المسيرون في صراع فارغ، وهم المسؤولون األولون أمام جماهير 

الفريق وأمام السلطات وأمام المجالس المانحة وأخيرا أمام تاريخ حافل لفريق عريق 
صاحب سمعة عالية واحترام كبير من طرف الرياضيين.  

 اللوماري يؤدي مثن 

النتائج السلبية
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في اليوم الدراسي المنظم من طرف الفريق االشتراكي بمجلس النواب حول«:تطورات القضية الوطنية وجهود 
الديبلوماسية الموازية: المكتسبات ومتطلبات الترصيد«

الكاتب الأول اإدري�س ل�شكر: املغرب لن يقبل بالإمالءات 
والبتزازات عندما يتعلق الأمر بامل�شالح العليا للبالد

اآمنة بوعيا�س: التكلفة العامة ل�شحايا انتهاكات حقوق 
الإن�شان بالأقاليم اجلنوبية و�شلت اإىل اأكرث من مليار درهم

اأحمد ر�شى ال�شامي: النموذج التنموي اجلهوي لالأقاليم 
اجلنوبية حقق تنمية م�شتدامة واأقطابا اقت�شادية مهمة

n مكتب الرباط: 

عبدالحق الريحاني

شهدت القضية الوطنية املقدسة لكل املغاربة، 
تدعم  إيجابية  هامة  دولية  تطورات ومستجدات 
أقاليمه  على  على  املغرب  سيادة  مشروعية 
املجهودات  بفضل  كله  هذا  وتأتى  الجنوبية، 
الكبيرة التي مافتئ يقوم بها جاللة امللك محمد 
السادس في تدبير امللف، ثم جهود الديبلوماسية 
الرسمية واملوازية إلفشال كل املخططات الدنيئة 

لخصوم الوحدة الترابية.
االشتراكي  الفريق  نظم  اإلطار،  هذا  وفي 
»تطورات  حول  دراسيا  يوما  النواب  بمجلس 
املوازية:  الدبلوماسية  وجهود  الوطنية  القضية 
املكتسبات ومتطلبات الترصيد«، أول أمس بمقر 
مجلس النواب، ساهمت فيه شخصيات حكومية 
وخبراء  وأكاديمية  حقوقية  وفعاليات  رسمية 

ومختصون.
االفتتاح  جلسة  بعد  األول،  الكاتب  وحرص 
أشغاله  كل  متابعة  على  الدراسي،  اليوم  لهذا 
املحاور،  املتعددة  املداخالت  كل  إلى  واالستماع 
فقط  ليس  كبرى  بأهمية  يحظى  موضوع  في 
لكل  بل  الشعبية  للقوات  االشتراكي  لالتحاد 

مكونات الشعب املغربي.
حضرته  الذي  الدراسي،  اليوم  هذا  ميز  ما 
فعاليات سياسية وحقوقية وأكاديمية وإعالمية 
وطالبية، الكلمة التي ألقاها الكاتب األول للحزب 
في  تحقق  ما  أن  خاللها  من  أكد  لشكر،  إدريس 
إيجابية  تطورات  من  الوطنية  القضية  ملف 
لجاللة  الخارجية  السياسة  بفضل  كان  حاسمة، 
امللك محمد السادس ورؤيته املتبصرة في تدبير 
هذا امللف.  وكان الكاتب األول قد أبرز أنه بفضل 
البالد  حققت  والوازنة  الهادئة  امللكية  السياسة 
انتصارات كبيرة وهامة لصالح القضية الوطنية 
املغربية، أولها االعتراف األمريكي بسيادة املغرب 
على أقاليمه الجنوبية واملواقف املتقدمة لبعض 
الدول األوربية كإسبانيا وأملانيا، مشيرا في نفس 
الوقت إلى أن االعتراف األمريكي بسيادة املغرب 
من  السيادة  مبدأ  نقل  الجنوبية،  أقاليمه  على 
الطابع اإلداري إلى الطابع السياسي والسيادي، 
ودفع كذلك بمشروع الحكم الذاتي إلى أن يصبح 
واعتبار  والتفاوض  للنقاش  أرضية  الواقع  في 

الجزائر كطرف في هذا النزاع اإلقليمي املفتعل.
حققه  بما  اعتزازه  عن  األول  الكاتب  عبر  كما 
وأكد  أصعدة،  عدة  وعلى  إنجازات  من  املغرب 
فلن  أنه ديمقراطية ناشئة  بالرغم من  املغرب  أن 
عندما  البعض  من  وابتزازات  بإمالءات  يقبل 
في  مشددا  للبالد،  العليا  باملصالح  األمر  يتعلق 
والصحراء  صحرائه  في  املغرب  أن  على  األخير 

في مغربها.
ملحور  خصصت  التي  األولى  الجلسة  وفي 
باألقاليم  والحقوقية  التنموية  »التطورات 
التي  سير أشغالها النائب البرملاني  الجنوبية« 
رضى  أحمد  من  كل  قدم  اعنان،  عمر  االتحادي 
الشامي، رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي، وآمنة بوعياش،  رئيسة املجلس الوطني 
املوضوع، وفي  اإلنسان، مداخالت حول  لحقوق 

هذا الصدد استعرض أحمد رضا الشامي النموذج 
التنموي الجديد باألقاليم الجنوبية الذي دعا إليه 
جاللة امللك محمد السادس، وانطالقا من اإلرادة 
تنموي  نموذج  لبلورة  الداعية  للتغيير  امللكية 
لألقاليم  التكامل  لتحقيق  يهدف  مندمج  جهوي 
دستور  في  جاء  ما  مبادئ  مستلهما  الجنوبية 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  عمل  اململكة، 
والقيام  واالستماع  اإلنصات  جلسات  عقد  على 
وعقد  الجنوبية  األقاليم  إلى  ميدانية  بزيارات 

لقاءات مع مختلف الهيئات واملواطنني. 
املجلس  أن  الشامي  أبرز  ذلك،  مع  وباملوازاة 
الشغل  وفرص  الثروة  خلق  ضرورة  إلى  خلص 
املجاالت  جميع  في  واالستدامة  واالستثمار 
منظومة  في  النظر  إعادة  وكذا  والقطاعات، 
الثروات  على  واملحافظة  االجتماعية  املساعدة 

الطبيعية وتثمينها بطريقة مستدامة.
النموذج  بلورة  أن  املتحدث  نفس  وسجل 
التنموي لألقاليم الجنوبية جاء في سياق تقديم 
املغرب سنة 2007 ملقترح الحكم الذاتي باألقاليم 
الجنوبية في إطار مسلسل تسوية ملف الصحراء 
تحت إشراف األمم املتحدة، ويخول هذا املقترح 
لساكنة األقاليم الصحراوية وضعا خاصا، يسمح 
شؤونھم  بتدبیر  املغربية،  السيادة  تحت  لهم، 
وتنفیذیة  تشریعیة  هيئات  خالل  من  بأنفسھم 

وقضائیة.
الحكم  مقترح  أن مشروع  الشامي على  وشدد 
املجتمع  لدن  من  وإشادة  ترحيبا  لقي  الذاتي 
الدولي. إذ رحـب مجلس األمن »بـالجهود املغربيـة 
إلى  والراميـة  واملـصداقية  بالجديـة  املتـسمة 
التـسوية«  )قرار  بالعملية صـوب  قـدمًا  املـضي 

مجلس األمن، سنة 2013(.
وحدد رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي الركائز التي تنبني عليها رؤية النموذج 
أوالها،  خمس،  في  الجنوبية  لألقاليم  التنموي 
الدعم  في  النظر  إعادة  مسؤولة،  جديدة  حكامة 
تخطيط  وإقرار  والتعليم،  والصحة  االجتماعي 
حضري مراعي للبيئة وتحقيق دينامية اقتصادية 
على  والعمل  الفوارق  تقليص  وكذا  واجتماعية 

اإلدماج واالستدامة.
أما بخصوص أهداف النموذج التنموي فتبرز 
لهذه  اإلجمالي  الداخلي  الناتج  مضاعفة  في 
الجهات، وخلق أكثر من 120.000 منصب شغل 
جديد، من خالل ضخ استثمارات تبلغ 17 مليار 
دوالر وتقليص معدل بطالة الشباب والنساء إلى 
املحافظة  في  املحلية  الساكنة  وإشراك  النصف، 
الجنوبية  بالجهات  الطبيعية  املوارد  على 
استفادتهم  وضمان  مستدام  بشكل  وتدبيرها 
منها، والرفع من جاذبية املنطقة باالرتقاء بها إلى 
جهات  باقي  مع  ترابطها  وتعزيز  إفريقي،  قطب 

اململكة وعلى املستوى الدولي.
التنموي،  النموذج  برافعات  يتعلق  ما  وفي 
الحماية  إصالح  األولى،  املرتبة  في  يأتي 
نقدية  تحويالت  نظام  إقرار  عبر  االجتماعية 
من  هشاشة،  األكثر  الفئات  يستهدف  مشروطة 
الشباب  خاصة  املستفيدين،  قدرات  تعزيز  أجل 
الستباق  مناسبة  استراتيجية  ووضع  والنساء، 
مخيمات  من  املغاربة  السكان  عودة  وتدبير 
بوضعهم  التكفل  خاص  بشكل  تهم  تندوف، 

الصحي والنفسي باإلضافة إلى مساعدتهم على 
اإلدماج املهني، وتشجيع انخراط النساء في هذه 

الدينامية الجديدة.
الثقافة  إلى  الصدد  هذا  في  أشار  كما 
إدماجها  خالل  من  للتنمية  كرافعة  الحسانية 
والسمعية  التعليمية  التربوية  السياسات  في 
في  وتراثا،  لغة  الحسانية،  وإدماج  البصرية 
في  الجهوية  للسياسات  البيداغوجية  املضامني 
مجال التربية والتعليم، وتوفير فضاءات متعددة 
لفائدة  واإلبداع  الثقافية  واللقاءات  للتعبير 
الشباب والنساء، باإلضافة الى إحداث مجلس ما 
يتكفل  الحسانية،  بالثقافة  للنهوض  بني جهوي 
وتثمني  الحساني  التراث  على  املحافظة  بمهمة 
أماكن الذاكرة )املواقع األثرية والتراث املعماري 
تعبئة  خالل  من  الجهوية(  املتاحف  وإنشاء 
والفاعلني في  البصرية  السمعية  اإلعالم  وسائل 

قطاع السياحة باملنطقة.
النموذج،  لهذا  كذلك  املرافعات  بني  ومن 
وتدبير  البشرية  للتنمية  مندمجة  استراتيجية 
التربوية  املنظومة  تعزيز  عبر  الطبيعية  املوارد 
األساسية  املهارات  اكتساب  دعم  خالل  من 
واالستفادة من برامج النهوض بوضعية الطفولة 
خطة  ووضع  األولي،  التعليم  إلى  والولوج 
واألطفال  األمهات  صحة  لتحسني  استعجالية 
املوارد  تعزيز  وكذا  األلفية،  وأهداف  تتناسب 
واالرتقاء  الوالدة  مصالح  في  واملعدات  البشرية 
في  مرجعيا  قطبا  لتصبح  الجنوبية  باألقاليم 
صحية  تغطية  تضمن  الصحية،  الرعاية  مجال 
عالية  استشفائية  مؤسسات  إحداث  مع  أفضل، 
أنواع الخدمات الصحية،  التأهيل توفر مختلف 
املهني،  والتكوين  للتشغيل  القابلية  تعزيز  وكذا 
من خالل إحداث مراكز أكاديمية جهوية ووحدات 
األولي  املهني  التكوين  تعزيز  متخصصة ،  بحث 
املستمر، بلورة مخططات للتكوين ووضع منظومة 
مع   )  Alternance( املهني  بالتناوب  للتكوين 
وتعزيز  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  إشراك 
وتكافؤ الفرص في حكامة قائمة على  الجهوية 
املتقدمة عبر االنتقال من تدبير مركزي إلى تدبير 
كما  املتقدمة،  الجهوية  ملبادئ  طبقا  المركزي، 
املجالس  وانتخاب   ،2011 سنة  دستور  كرسها 
من  جهة  بكل  املباشر  العام  باالقتراع  الجهوية 
املجالس  هذه  تتكفل  كما  الجنوبية،  الجهات 
وتصاميم  الجهوية،  التنموية  الخطط  بوضع 
إعداد التراب، مصحوبة بعقود مبرمة بني الدولة 
وتضطلع  والوسائل.  األهداف  تحدد  والجهات 
هذه املجالس الجهوية أيضا بالنهوض باقتصاد 
التدبير  وتعزيز  جاذبيته،  من  والرفع  الجهة 
الدولة  بني  عقود  إبرام  خالل  من  التعاقدي 
ووسائل  أهداف  بموجبها  تحدد  والجهات، 
الجهوية،  التنمية  برامج  وتنفيذ  بلورة  مسلسل 
ببرمجة  املحليني  واملنتخبني  الدولة  والتزام 
من  مهيكلة،  ملشاريع  السنوات  متعدد  وتمويل 
قبيل إحداث البنيات التحتية، ودعم مصادر نمو 
وتتبع  لتقييم  شفافة  آليات  وإرساء  مستقبلية 
تنفيذ املشاريع وحث الدولة على االضطالع بدور 
أقوى في تعضيد وتعبئة جهود مختلف الفاعلني 

من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
بعض  هناك  إن  قائال  مداخلته  الشامي  وختم 

فاعلة  الجنوبية  الجهات  جعلت  التوصيات 
أن  في  ساهم  مما  املستدامة  للتنمية  ومحققة 
تصبح قطًبا اقتصادًيا في مجال الفالحة والصيد 
البحري والطاقات املتجددة والسياحة والتجارة.

رئيسة  بوعياش،  آمنة  قدمت  جهتها  ومن 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، مداخلة أبرزت 
سياسي  ماهو  بني  دائما  خلطا  هناك  أن  فيها 
وحقوقي، في ما يتعلق بهذا النزاع اإلقليمي، كما 
املجلس  واختصاصات  صالحيات  استعرضت 
الوطني لحقوق اإلنسان كمؤسسة مستقلة وفق 
مبادئ منتدى باريس، يصدر تقارير حول وضعية 
باململكة واملكتسبات والتحديات  اإلنسان  حقوق 
أن  الوقت  نفس  في  السلطات، مسجلة  ومساءلة 
إلى  األسفل  من  مقاربة  صاعدة  يتبنى  املجلس 

األعلى مع إشراك الفاعلني.
تقارير  على  األمثلة  بعض  بوعياش  وساقت 
وتقرير  الصحة  إلى  الولوج  كتقرير  املجلس، 
الشباب  به  قام  الذي  والعمل  املناخية  التغيرات 
تقرير  نونبر   في  ثم  اإلنسان،  حقوق  ملراقبة 
ثم بعض  إلى حقوقهم،  الولوج  في  األطفال  حق 
الحاالت الفردية الحقوقية للتعاون مع السلطات 

العمومية.
كما أشارت بوعياش إلى الدعم التقني واملالي 
الجنوبية، مؤكدة  األقاليم  في  الجمعيات  لبعض 
تلقائيا  إما  الحاالت  ينظر في جميع  املجلس  أن 
أو انطالقا من شكايات كيف ما كانت وممن يدعي 
املعتمدة  الحمائية  املقاربة  ناهجا  االنتهاكات، 

على املرجعية القانونية.
لحقوق  الوطني  املجلس  رئيسة  وشددت 
ضمان  قررت  املغربية  اململكة  أن  على  اإلنسان 
االنسان  وحقوق  الديمقراطي  االنتقال  شروط 
الجنوبية  األقاليم  فيها  بما  اململكة  في كل ربوع 
املغربية، موضحة أن هيئة التحكيم رصدت مليار 
هيئة  خصصت  ما  في  الضحايا  لذوي  درهم 
درهم،  مليون  و300  مليار  واملصالحة  اإلنصاف 
اإلنسان  حقوق  ضحايا  وضعية  وصلت  حيث 
بالصحراء إلى 585 ملفا تمت دراسته وتعويضه 
لجنة  طرف  من  ملفا  و521  التحكيم،  هيئة  من 
لتخلص  واملصالحة،  اإلنصاف  لهيئة  املتابعة 
التحكيم  هيئة  بني  ما  العامة  التكلفة  أن  إلى 
مليار  من  أكثر  هي  واملصالحة  اإلنصاف  وهيئة 
الحقوق  وذوو  الضحايا  واملستفيدون  درهم، 
من  الضحايا  استفاد  وقد  امللف،  وضعوا  الذين 
أو  مأذونيات  أو  أوالسكن  االجتماعي  اإلدماج 
مبلغ جزافي، أو التعويض عن التقاعد التكميلي 

والتغطية الصحية.
التعذيب،  من  للوقاية  اآللية  بخصوص  أما 
بأربعني  قامت  األخيرة،  هذه  أن  بوعياش  أكدت 
زيارة ألماكن الحرمان من الحرية كاألمن والدرك 
السجنية،  واملؤسسات  واملستشفيات  امللكي 
لألقاليم  زيارة   13 ب  قامت  اآللية  أن  موضحة 
وكلميم،  والداخلة  العيون  من  بكل  الجنوبية 
حيث تتم الزيارة ويكون هناك تقرير يضم الواقع 
توصيات  صياغة  ثم  املطروحة  واإلشكاليات 
للمؤسسات املسؤولة من درك ملكي وأمن وطني 
ونيابة عامة واملندوبية السامية إلدارة السجون، 
ثم تتم زيارات للمرة الثانية للتدقيق في ما قدم 

من معطيات. 

لقي ترحيبا وإشادة 
من لدن المجتمع 

الدولي. إذ رحـب 
مجلس األمن 

»بـالجهود المغربيـة 
المتـسمة بالجديـة 

والمـصداقية 
والراميـة إلى 

المـضي قـدمًا 
بالعملية صـوب 
التـسوية«  )قرار 

مجلس األمن،
سنة 2013(

المملكة المغربية 
قررت ضمان 
شروط االنتقال 
الديمقراطي 
وحقوق االنسان في 
كل ربوع المملكة 
يما فيها األقاليم 
الجنوبية المغربية، 
موضحة أن هيئة 
التحكيم رصدت 
مليار درهم لذوي 
الضحايا فيما 
خصصت هيئة 
االنصاف والمصالحة 
مليار و300 مليون 
درهم

ت: المساوي
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الأميرة لال مريم ت�ستقبل 2022 كانت سنة الغالء الفاحش الذي أجهز على القدرة الشرائية للمغاربة
رئي�سة »مركز كينيدي« 
ورئي�سة لجنته الدولية

اأ�سعار المواد الغذائية قفزت بـ 15.5 % 
والمحروقات حطمت جميع الأرقام

صوت البرلمان األوروبي، أول أمس الخميس، على قرار إدانة 
المغرب، في قضايا ذات ارتباط بالمسألة الحقوقية، )والبيغاسوس 
والقطر غيت!(  وكان حجم التصويت، كما حجم الغياب، دعوة 

إلى قراءة وتقييم القرار، بعيدا ـ قريبا من مضامينه.
أول مالحظة هو أن الديبلوماسية المغربية، ما زالت صامتة 
الى حد اآلن، بالرغم من مرور أزيد من 24 ساعة على التصويت، 
وليس هناك ما يفيد بأنه »صمت سياسي« أو يفيد بأنه صمت 

للتدقيق في الرد ..  
الذي  التوقيت  الذهن، هو  إلى  يتبادر  ذلك  بعد  وأول سؤال 

جاء فيه القرار:
= من جهة يتصاعد الهجوم على المغرب من أطراف أوروبية 
متعددة في قضايا نظر وينظر فيها القضاء المغربي، كما أنها 
تشكل في األجندة الوطنية موضوعا للتقدير الوطني من طرف 
المؤسسات الحقوقية الوطنية، صاحبة القرار المستقل وأيضا 
من طرف القوى السياسية الفاعلة في البالد، وكافة أطياف التعبير 
المغربية لحقوق  المنظمة  التذكير كانت  المدني... على سبيل 
اإلنسان قد دعت في بياناتها¡ ال سيما البيان الصادر عن مؤتمرها 
األخير، إلى اإلفراج عن معتقلي حراك الريف المتبقين، وجرادة  
واالنتصار إلى مقاربات قضائية سياسية، كما سبق للعشرات 
من المعتقلين بعقوبات متفاوتة أن استفادوا من  العفو الملكي 

في كل مناسبة من المناسبات ...
ِقبلة  قد صار  والمغرب  القرار  هذا  يأتي  ثانية:  جهة  ومن   
للعديد من المسؤولين األوروبيين، نذكر منهم، على األقل، رئيسة 
المفوضية األوروبية السيدة أورسوال فان اليدر والممثل السامي 

في قضايا الديبلوماسية واألمن جوزيف بوريل. ..
 وإذا كانت كل معطيات التصويت والمجموعة التي اشتغلت 
عليه لم تصل بعد إلى كل المعنيين ومنهم الصحافة الوطنية 
فإن المصادر المغربية سطرت على عدة نقط في ما يخص سياق 

هذا القرار:
في الشكل ، حضر التصويت 430 نائبا من أصل 705 ،)العدد 
المتبقي بعد انسحاب بريطانيا جراء بريكست(، وهو ما يعني 
غياب  275 من بينهم 182  من فريق الحزب الشعبي األوروبي 

يشكلون أول فريق في البرلمان )قرابة ربع البرلمان(.
وقد كان الغياب موقفا سياسيا، واضحا، برفض الدخول في 

لعبة التصويت من األصل..
وفي الشكل دائما، هي المرة األولى التي يحصل فيها هذا 
التصويت.. في ربع قرن، بالرغم من أن االجتهاد لم ينقصه أبدا 
في مسلسل طويل ، ويكفي أن نذكر بأن البرلمان األوروبي تناول 
المغرب في 112 سؤاال منذ بداية الوالية الحالية )منذ 2019( 
مقابل 18 قرار تعديل في السنة التي ودعناها لوحدها، وبالتالي 
كانت هناك محاوالت متكررة للزج بالبرلمان األوروبي في الهجوم 
على المغرب، في سياق تعتبره الديبلوماسية المغربية » تحرشا 

استراتيجيا متواصال«.
 1= التحرك المحموم للعديد من التيارات التي تخص المغرب 
بحركية مناهضة مستمرة، وهؤالء يعيدون إلى األحداث، باستمرار، 
والتعالي  المغربية،  الداخلية  الشؤون  صميم  من  تعد  قضايا 
على المؤسسات الوطنية الشبيهة والنظيرة )أي برلمان مقابل 
برلمان وحكومة مقابل حكومة(  في ما يشبه الوصاية الحقوقية 

المتعجرفة!
ولنا أن نتمعن في هذا البعد، حيث تقدر المصادر المغربية 
»لم يعد يجد من  المأذونة بأن البرلمان األوروبي، في واقعه، 
قضية تجمع ما هو متفرق فيه، سوى الهجوم على المغرب«، 
ولعل المغرب صار منذ مدة كبش الفداء المطلوب في مثل هذه 

القضايا، وغيرها.
لن ننسى أن هذا التصويت هو الثاني من حيث طابعه   =2
إسبانيا في قضية  الخالف مع  الذي هم  القرار  بعد  اإلشكالي 

الهجرة.
وبالرغم من أن هذا األخير لم تكن له أي إسقاطات على المغرب 
وأوروبا بل خرج منها المغرب منتصرا، فإن الذي يطرح السؤال 
االتهام  قفص  في  المغرب  على وضع  المريب  الثبات  هذا  هو 
والتعبئة الكبيرة لفائدة ذلك، كلما تبين أن السياق السياسي 

يسمح بذلك!
الذين يعرفون البرلمان األوروبي وقضاياه الداخلية يعرفون 
التأثيرات المتبادلة بين مكوناته، والضغط المتبادل بين الفرق 
البرلمانية، كما يعرفون بأن جزءا من النواب ال يجتهد أبدا في 
معرفة التقدم الحقوقي في المغرب، وما راكمه من دينامية حقوقية 
وهكذا يحق  حقيقية وفعلية، في النصوص وفي الممارسة… 
للمغرب أن يغضب عندما ال يتم النظر بموضوعية إلى ما قدمه 
من دالئل على التقدم الحقوقي الذي حصل في العهد الجديد.. 
ومن حقه أن يغضب لحالة التقت فيها دينامية الشحن والتخويف 
والراديكالية والعداء للمغرب في توفير شروط إصدار هذا القرار، 

وما قد يفتح الحق في الشك في حقيقة اإلرادة األوروبية.
هناك بالفعل دينامية كبيرة بين االتحاد األوروبي والمغرب، 
وقد عبر عنها جوزيف بوريل، الذي دعا إلى الرفع من مستوى 
الحوار السياسي واألمني والرفع من مستوى التعاون التجاري 
نائب  عنه  عبر  الذي  الشيء  نفس  وهو  إلخ،  واالستثماري... 
الطاقي  واالنتقال  البيئة  موضوع  في  تيميرمان،  المفوضية 

والبيئي.
هل الهدف الذي يحرك  غير أن من حق المغرب أن يتساءل: 
مداها،  وتقليص  الدينامية  هذه  وقف  هو  األوروبــي  البرلمان 

ولفائدة من يتم ذلك؟
ونحن ال نعتقد أن ذلك هدفه األسمى خدمة للقضية الحقوقية..
ومن حق المغرب أن يتساءل عن مدى صدقية التصريحات التي 
تواترت من طرف المسؤولين األوربيين، وهل كانت الدبلوماسية 
المغربية تعرف بأن ذلك سيحدث عندما دعا ناصر بوريطة إلى 

»ضرورة الدفاع المشترك عن هذه الشراكة«.
وال يمكن التعلل بالفصل بين السلط األوروبية في هذا الباب: 
باعتبار أن الحكومة األوروبية )المفوضية والمجلس( ينبثقان من 
المؤسسة التشريعية كما هو حال األمور في كل شيء سياسي 

في العالم.
بقية ص: 5
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طالع سعود األطلسي
الرسمية  التصريحات  من  الضمني  وفي  الصريح  في 
الجزائرية وفي التناول اإلعالمي الجزائري لوقائع منافسات 
“الشان” اإلفريقية لكرة القدم، يحتل المغرب مكانة مميزة، 
كما لو أن تلك المنافسات الرياضية منظمة فقط ضد المغرب 
ولمنافسته هي حالة غير عادية ودرجة عليا من الحقد الذي 
يسكن النظام الجزائري، وأدواته وملحقاته من جهة المغرب.

قطر  مونديال  في  المغربية  النجاحات  أججتها  حالة 
وبمفاعيلها االرتدادية على المغرب ديبلوماسيا، اقتصاديا 
وعلى تقوية مناعته الوطنية، وهي حالة مرتفعة من حمى 
الحقد تكشفها التخبطات السياسية للنظام الجزائري في 
مد  العداء  في  ونلمسها  رياضية،  تظاهرة  مع  التعاطي 
السياسي للنظام ضد المغرب إلى المنتخب المغربي لكرة 

القدم.
الجزائرية،  البرية والبحرية  الجوية،  المجاالت  إغالق 
أمام المغرب، قرار سياسي جزائري. وطبعا هو قرار أهوج 
وأساسا ضد مصالح الجزائر إزاء جارها المغاربي، العربي، 
اإلفريقي. وها هو النظام العسكري الجزائري يعامل بذلك 
القرار السياسي فريقا رياضيا، مغاربيا وإفريقيا، ليمنعه 

من الوصول إلى المشاركة في منافسات كروية إفريقية.
وفي منعه إضرار بمصلحة الجزائر الكامنة في إنجاح 

تلك التظاهرات التي تحتضنها، خاصة والفريق المغربي، 
هو بطل الدوريتين السابقتين وهو نجم مونديال قطر ورمز 
االنتصار العربي واإلفريقي في ذلك المونديال، ومن شأن 
مشاركته في “شان” الجزائر أن يرفع من “شأنها” ويجلب 

لمنافساتها، اهتماما إفريقيا وعالميا.
أكثر  المغرب  يكون  السياسي  القرار  وبذلك  وهكذا، 
الغائبين  كأبرز  بتغييبه، حضوره  “الشان”  في  حضورا 
تلك  في  الدورة، حضوره  لهذه  المميز  الحدث  وباعتباره 
النكتة التي تقول أنه انهزم أمام السودان بثالث إصابات 
لصفر، وهي النكتة التي ستتكرر في المقابالت المبرمجة 
له، حضوره في خفوت صدى الدورة في اإلعالم العالمي 
والعربي واإلفريقي، وحضوره في المداوالت التي سيخوضها 
مكتب االتحاد اإلفريقي بخصوص منعه من الوصول إلى 
إفريقيا  جنوب  من  المتحدث  كلمة  وبخصوص  الجزائر، 

في افتتاح الدورة.
مجرد ذلك الخطاب هو قرار سياسي مقحم في تظاهرة 
الجزائري  للنظام  السياسي  العداء  باعثه  قرار  رياضية، 
الخطاب فهو طلقات عدوانية  أما مضمون  المغرب.  ضد 
ضد المغرب من منصة رياضية، يرعاها االتحاد اإلفريقي 
القدم، وسيكون أمامها االتحاد ملزما بتبرئة نفسه  لكرة 
منها ومن الروح والقيم الرياضية، بإصدار قرار ضد من 
أعد للمتحدث منصة إطالق ذلك التحريض السياسي، وهو 
النظام الجزائري… قرابة المتحدث الدموية للزعيم مانديال 
التي باعها لجنراالت النظام الجزائري، تسيء في بعدها 
األول لجده مانديال، قبل إساءتها لهذه الدورة الرياضية 
ولمنظمها، حين استعمل اسمه في ذلك الهراء ضد المغرب.

الزعيم مانديال بالصورة والصوت، كما هو مثبت في 
سجالت التاريخ، هو من أشاد، معتزا، في تجمع عارم، في 
قلب جنوب إفريقيا، بالدعم الالمشروط للملك محمد الخامس 
للكفاح الذي قاده مانديال ورفاقه ضد نظام الميز العنصري 
في جنوب إفريقيا، بالمال وبالعتاد وبالتدريب، ونفس الكالم 
سيكرره الزعيم اإلفريقي هنا في الرباط، وهو يلبي دعوة 

ملكية، مصحوبا بالرئيس محمد بنبال.
الحفيد، في تحريضه، يتنكر لجده، ويدوس إرثه، الذي 
سيحفظه التاريخ، أما هذيانه، فيتبخر مع شمس الحقيقة 
الساطعة على اإلسهامات العملية للدولة المغربية ولملكيها 

التحرر  الثاني في دعم حركات  الخامس والحسن  محمد 
اإلفريقية عامة، وضمنها الحركة في جنوب إفريقيا وفي 

الجزائر خاصة.
كتب التاريخ تزخر بالشواهد على ذلك، وفندق ومطعم 
قادة  وضحكات  أحاديث  يردد  الرباط،  قلب  في  “باليما” 
كابرال،  وأمريكال  نيتو  وأغوستينو  مانديال  مثل  أفارقة 
ملتقى  كانت  الرباط  ألن  الماضي،  القرن  ستينيات  بداية 
قادة التحرر الوطني األفارقة. دعم لذلك المسعى الكفاحي 
أصيل  نهج  وهو  للمغرب،  اإلفريقي  باالنتماء  اعتزاز  هو 
يواصله الملك محمد السادس اليوم عبر الدعم الالمشروط 
للكفاح اإلفريقي في االنتصار للتحديات الراهنة التنموية، 

الوحدوية واألمنية.
أن  قبل  وحتى  بجده،  سياسيا،  للمتحدث،  عالقة  ال 
سيرة  للمغرب،  عدائهم  في  الجزائر  جنراالت  يستخدمه 
حياته فيها من االنحرافات والمخاصمات مع القانون ما 
أبعده عن سيرة جده ومآثره بمسافات نوعية، تجرده من 
أدنى صلة له بجده، أخالقيا وسياسيا، وهو ما قربه من 
عصابة جنراالت نظام الجزائر، لتستأجر خدمته لحقدها ضد 
المغرب، وفي ذلك أوضح تعبير عن عزلتها الديبلوماسية 
بلده  في  لديه  تأثير  وال  مكانة  ال  بمن  تستعين  إفريقيا، 
أصال، ومخترق في سمعته األخالقية، لتوظفه في افتتاح 
لم يقبل لها محترم في  منافسات رياضية، ضد المغرب. 
إفريقيا أن ينجز تلك المهمة القدرة، والنظام الجزائري ال 
يوظف المحترمين، يهمه فقط أن يجد من يقبل بأن يشهر 
عدوانه ضد المغرب ومن منصة “الشان”، تأكيدا لنهجه 
العدواني والذي ال يستثني منه مناسبة رياضية، ال يستطيع، 

الحقد مستبد به، وهو أعمى.
وهو  “الشان”  الجزائري  النظام  يدبر  العمى،  وبهذا 
يستحضر المغرب، مألها بحقده السياسي، بحيث ستبقى 
المغرب  منع  دورة سياسية،  المنافسات،  هذه  تاريخ  في 
من المشاركة فيها، لكنه كان األكثر حضورا فيها، والفائز 
األول فيها معنويا، حتى وهو كان يهمه أن يشارك فيها 

لكي يحاول أن يفوز فيها رياضيا.
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المجل�ش الوطني لل�سحافة: قرار البرلمان الأوروبي يخدم اأجندة الهيمنة 
والما�سي البائد ومحاولة يائ�سة لل�سغط الديبلوما�سي على المغرب

يف اليوم الدراسي املنظم من طرف الفريق االشتراكي مبجلس النواب حول: »تطورات 
القضية الوطنية وجهود الديبلوماسية املوازية: املكتسبات ومتطلبات الترصيد«

اأحمد ر�سى ال�سامي: 
النموذج التنموي الجهوي  

لالأقاليم الجنوبية حقق 
تنمية م�ستدامة واأقطابا 

اقت�سادية مهمة

اآمنة بوعيا�ش:
التكلفة العامة ل�سحايا 

النتهاكات بالأقاليم 
الجنوبية و�سلت اإلى 
اأكثر  من مليار درهم

خولة ل�سكر:
هدفنا من عالقتنا 

بالأحزاب ال�ستراكية 
عبر العالم هو الترافع 

عن الق�سية الوطنية

يو�سف ايذي: 
الدبلوما�سية البرلمانية 

لي�ست نزوة �سخ�سية 
للقيادة، اإنها مواقف 

وطموحات �سعب باأكمله

النقابة الوطنية للتعليم توؤكد على �سرورة التعجيل بتنفيذ م�سمون التفاق واللتزام بالتن�سيق النقابي

النظام الجزائري يغرق »ال�سان« في عدائه ال�سيا�سي �سد المغرب

ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية 
الذي   2023 يناير   14 اتفاق  للتعليم 
يعتبر امتدادا التفاق 18 يناير 2022، 
المكتسبات  جميع  على  حافظ  الــذي 
السابقة وفتح آفاقا واعدة لطي مجموعة 
وبشكل  العالقة  الفئوية  الملفات  من 
)خارج  الممتازة  الدرجة  فتح  خاص، 
السلم( ألول مرة في تاريخ المنظومة 
أمام أساتذة التعليم االبتدائي والثانوي 
اإلدارة واالقتصاد  اإلعدادي وملحقي 

والملحقين التربويين.
كما تم اعتماد الشروط الجاري بها 
العمل في الترقية عن طريق االختيار 
بعد استيفاء  سنويا في حدود 36 % 
األولى  الدرجة  في  سنوات   5 أقدمية 
مع التوفر على الرتبة 7  )السلم 11( 
على األقل. والترقية عن طريق التسقيف 
بعد التقييد للمرة الرابعة في الجدول 

السنوي للترقي.

الدورة 14 من الدوري االحترايف
الجي�ش الملكي محروم من جماهيره اأمام 
الرجاء واتحاد طنجة يطارد الفوز الأول

تتواصل منافسات البطولة الوطنية االحترافية، يومي السبت واألحد، بإجراء باقي مباريات 
الدورة 14، التي قدمت عنها أمس الجمعة مباراة مولودية وجدة واتحاد تواركة.

 وسيكون كالسيكو الرجاء الرياضي والجيش الملكي، المقرر يومه السبت بداية من الرابعة 
عصرا بمركب محمد الخامس، من أبرز مواجهات هذه الجولة، بالنظر إلى الحساسية الكبيرة 

التي تطبع في العادة مباريات الفريقين، والسيما على مستوى الندية والتنافس الكروي.
قررت  بعدما  جماهيرية،  مساندة  دون  من  المباراة  هذه  في  العسكري  الفريق  وسيخوض 
السلطات المحلية منع تنقل  مشجعيه إلى الدار البيضاء، تفاديا ألي احتكاكات أو صدامات 
بين الجماهير الخضراء، سيما وأن تاريخ مواجهات الوداد والرجاء مع الجيش الملكي كثيرا 

من حملت مواجهات عنيفة بين المحبين.

عبد اهلل البياري:
عن البحر وميالنخوليا 

الكتابة والماأ�ساة الفل�سطينية

فراس حمية
فيلم »كل �سيء هادئ على 

الجبهة الغربية«..
موت من اأجل ل �سيء

Al Ittihad Al Ichtiraki
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ترامب من  شركة ميتا دونالد  حظر  على  مّرا  عامان 
اتهامه  إثر  و»إنستغرام«،  »فيسبوك«  منصَتي 
بالتحريض على اقتحام الكابيتول 6 يناير 2021  اآلن 
تدرس الشركة إمكانية إعادة الرئيس األميركي السابق 
إلى منصاتها، ومن املتوقع أن تعلن »ميتا« قرارها هذا 

في وقت الحق من هذا الشهر.  
لكن ملاذا يحظى املوضوع بهذه التغطية الواسعة من 
موازنة  كيفية  على  مثال  ببساطة  ألنه  اإلعالم؟  وسائل 
وسائل التواصل االجتماعي بني حرية التعبير ومراجعة 
العالم  بقادة  األمر  يتعلق  عندما  سيما  وال  املحتوى، 

وغيرهم من األفراد املؤثرين في صناعة القرار.
لكن بغّض النظر عن قرار الشركة النهائي، فإن الجدل 
لن يتوّقف. فمع إعالن ترامب نيته الترشح في انتخابات 
عام 2024، حّث مشرعون وناشطون وباحثون »ميتا« 
أن  هؤالء  يرى  إذ  املنصات.  عن  إقصائه  مواصلة  على 
قد  املتطرف  والتفكير  للتضليل  السابق  الرئيس  ميل 
تضاعف منذ مغادرته البيت األبيض )2021(، وهو ما 
قد ينعكس على املحتوى الذي سينشره عبر حساباته 

في حال عودته إلى مواقع التواصل التابعة لـ«ميتا«.
املؤسس  غارديان البريطانية، عن  وتنقل صحيفة ذا 
كومن  اإلنترنت  عبر  األمان  ملنظمة  التنفيذي  والرئيس 
ولغته  ترامب  أن »سلوك  ستاير،  ميديا، جيمس  سنس 
أقصي  مذ  ملحوظ  بشكل  تطرفًا  وأكثر  أسوأ  أصبحا 
إهانة  سيكون  اآلن  بالعودة  له  السماح  فيسبوك...  من 
أن  يجب  املعلنة.  ميتا  وملعايير  لديمقراطيتنا  خطيرة 

يكون الحظر دائمًا«.
املشرعني  من  رسالة  حثت   ، ديسمبر  وفي 
إلى  الحظر، مشيرين  إكمال  على  »ميتا«  الديمقراطيني 
أن ترامب واصل نشر معلومات مضللة عن االنتخابات 
والتحريض على العنف على منصة تروث سوشل التي 

يملكها.
كل ما سبق يعيدنا إلى السؤال نفسه الذي تكرر منذ 
ترامب:  وهزيمة  الرئاسية  باالنتخابات  بايدن  جو  فوز 
املنصات  بها  تتمتع  أن  يجب  التي  السيطرة  مدى  ما 
النفس  علم  خبيرة  تقول  العام؟  النقاش  على  الخاصة 
االجتماعي، شوشانا زوبوف في حديث مع صحيفة ذا 
أن  النقاش،  هذا  من  أهمية  األكثر  »الجزء  إن  غارديان، 
قليل من  لعدد  رهينة  الديمقراطية أصبحت  املجتمعات 
الرقمية،  التحتية  البنية  على  يسيطرون  الذين  األفراد 

ويتحكمون في مساحات االتصال«.
إلى  ترامب  عودة  قضية  تكتسب  ملاذا  مجددًا، 
رفع  بعد  خاصة،  أهمية  و«إنستغرام«  »فيسبوك« 
يناير   6 إلى  نعود  »تويتر«؟  على  حسابه  عن  الحظر 
تاله  وما  سبقه  وما  الكابيتول،  اقتحام  لحظة   ،2021
رفضًا  وأنصاره،  عائلته،  ترامب،  قبل  من  تحريض  من 
الحاسمة  اللحظة  تلك  الرئاسية.  االنتخابات  لنتيجة 
وضعت سيليكون فالي وشركاتها للمرة األولى أمام تحدٍّ 
حقيقي حول دورها الفعلي في معالجة خطاب الكراهية 
واملعلومات املضللة حني تصدر تحديدًا عن رئيس سابق 
ألقوى دولة في العالم، وقدرتها على حجب ما ال يعجبها، 

ما دامت تملك صالحية وقدرة تقنية على ذلك.
وسمحت شركات عدة لترامب بالبقاء على منصاتها 
طوال فترة وجوده في منصبه، على الرغم من انتهاكه 
في  لكن  العامة.  باملصلحة  إبقاءه  مبّررة  لسياساتها، 
خاللها  نشر  التي  الشغب،  أعمال  أعقبت  التي  األيام 
شات  وسناب  تويتر  منصات  حظرته  ملؤيديه،  مديحًا 

ويوتيوب وفيسبوك وإنستغرام.

طبعًا فتحت الخطوة باب الشكوى عند الجمهوريني 
رأى  بينما  االستنسابية،  او  العشوائية  الرقابة  من 
شركة  وقالت  للغاية.  متأخرًا  جاء  الحظر  أن  آخرون 
دائمًا،  سيكون  ترامب  حساب  تعليق  إن  وقتها  تويتر 
وأعادت  مسارها  عكست  املنصة  أن  من  الرغم  على 

حسابه بعدما تولى إيلون ماسك إدارة املوقع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«ميتا«، مارك زوكربيرغ، 
املنصات  من  ُمنع  ترامب  أن   ،2021 عام  منشور  في 
إلى  معلقًا  وأن حسابه سيبقى  العنف،  على  لتشجيعه 
حني االنتهاء من االنتقال السلمي للسلطة. وقال حينها: 
»إن قراره استخدام منصته للتغاضي عن أفعال مؤيديه 
في مبنى الكابيتول بداًل من إدانتها قد أزعج الناس في 

الواليات املتحدة وحول العالم«.
قرارها  الشركة  الحظر، أحالت  فترة وجيزة من  بعد 
املؤلف  الرقابة  مجلس  على  نهائيًا  ترامب  حظر  بشأن 
السابقني  والسياسيني  األكاديميني  من  مجموعة  من 
املعينني، التي تهدف إلى العمل بشكل مستقل عن قيادة 

الشركة.
العقوبات  أن  الرقابة  مجلس  قرر   ،2021 مايو  وفي 
)املدة(، لكنه أوكل الحكم  يجب أاّل تكون »غير محددة« 

النهائي على حسابات ترامب إلى إدارة »ميتا«.
تسّوق  عدة  منصات  ظهور  املاضيان  العامان  شهد 
املحتوى«  على  الرقابة  من  »خالية  أنها  على  نفسها 
بهدف جذب املغردين واملدونني املحافظني، ولعل أبرزها 
هناك  نفسه.  ترامب  أطلقها  التي  تروث سوشل  منصة 
رقم  وهنا  متابع،  ماليني  بـ5  السابق  الرئيس  يتمتع 
صغير جدًا مقارنة بـ88 مليون مستخدم كانوا يتابعونه 

على »تويتر«.
اليوم، وبعد شهرين على إعادة ماسك حساب ترامب، 
حول  استفهام  عالمات  يطرح  ما  األخير،  هذا  يغرد  لم 
رغبته أساسًا في العودة إلى أي من املنصات األساسية، 
حتى لو ُسمح له بذلك. كذلك تراجعت قاعدة مستخدمي 
»فيسبوك« مرارًا خالل العامني املاضيني، وبالتالي تأثير 
استعداد  فهي  الثالثة،  النقطة  أما  يضيق.  بدأ  املنصة 
استخدام  وسياسة  بقواعد  لاللتزام  السابق  الرئيس 
خطاب  أن  غارديان«  »ذا  تنقل  إذ  »ميتا«،  منصات 
ترامب أصبح أكثر تطرفًا منذ تعليقه على »فيسبوك«، 
سنجد،  سوشل«  »تروث  على  منشوراته  رصدنا  فإذا 
بحسب الصحيفة البريطانية، أن 350 منها على األقل 
اإلزالة. وشملت  وتستوجب  »فيسبوك«  تنتهك سياسة 
تلك املنشورات آراء مؤيدة لحركة QAnon التي ُتتهم 
العالم الحقيقي، و239 منشورًا تشكك في  بالعنف في 

صدقية االنتخابات األميركية.

افتتاح متنزه 
مخ�ص�ص بالكامل 

لع�ّصاق لعبة »�صوبر 
ماريو« في كاليفورنيا 
من  ماريو«  »سوبر  محبو  سيتمكن 

دخول قلعة جديدة، مع االفتتاح املرتقب ألول متنزه أميركي مخصص للعبة الفيديو الشهيرة في 
لوس أنجليس في فبراير ، قبل أسابيع قليلة من طرح فيلم هوليوودي عن هذا السباك الشهير 

ذي الشارب املفتول.
هذا املشروع الضخم الجديد مستنسخ بدرجة كبيرة من مجمع ترفيهي مشابه افتتح أبوابه منذ 

2021 في مدينة أوساكا اليابانية، وهو سيقام في قلب مجمع »يونيفرسال ستوديوز هوليوود«.
ومع حبات فطر يتعني التهامها ونباتات بيرانا مخبأة في األنابيب وأحجار مألى بالنقود... 
هذا املجمع املسمى »سوبر نينتندو وورلد« يلتزم بأمانة بنقل أجواء اللعبة التي تبلغ قريبًا عامها 

األربعني.
وال تزال لعبة »سوبر ماريو براذرز«، التي رأت النور سنة 1985، حتى اليوم من بني أكثر ألعاب 
الفيديو مبيعًا حول العالم، وقد فتحت مغامراتها باألبعاد الثنائية الطريق أمام سلسلة من التتمات 

التي دفعت بشخصية شيغيرو مياموتو إلى مصاف أيقونات الثقافة الشعبية العاملية.
ال تزال »سوبر ماريو« اللعبة األكثر مبيعًا في العالم )كريس ديلماس/ فرانس برس(

»يونيفرسال«، املعتادة على تقديم مجمعات ترفيه مستوحاة من عالم السينما من أمثال »هاري 
بوتر« و«فاست أند فيوريوس«، تعاونت مع »نينتندو« لتقديم تجربة انغماسية.

ويمكن للزوار خصوصًا الدخول إلى لعبة ماله مخصصة لسباقات »ماريو كارت«، باستخدام 
نظارات للواقع املعزز، والسفر إلى قلعة الشرير الشهير »بوسر«.

تم إنشاء لعبة ماله مخصصة لسباقات »ماريو كارت« )كريس ديلماس/ فرانس برس(
وفي هذا الديكور الواقعي للغاية، يمكن للزائرين إطالق قذائف افتراضية على أعداء يظهرون 

أمامهم.
وتتيح ألعاب أخرى للجمهور أن يضعوا قالدات تفاعلية ترصد التحركات وتعيد إظهارها على 

شاشات.
ويمكن لكل مشارك بذلك جمع األوراق النقدية أو الطوابع أمال في التأهل إلى املواجهة النهائية.
وتحاول هذه اللعبة إعادة صنع »ملعب نهائي«، وفق نائب رئيس شركة »يونيفرسال كرييتيف« 

جون كورفينو.
)ليد(  الضوء  باعثة  ثنائية  وشاشات  وعروض  بالفيديو  تأثيرات  بني  جمعنا  »لقد  ويقول: 
وديكورات سحرية وانغماسية حقيقية ومؤثرات خاصة وتأثيرات فيزيائية وواقع معزز«، مضيفًا 

»إنها التحديات نفسها على جهاز اللعب، لكن هذه املرة في الحياة الحقيقية«.
لتوفير  الزوار  بعض  يستقبل  الذي  الجديد  املجمع  إلى  بالتوافد  اللعبة  هواة  بدأ  وميدانيًا، 

»انطالقة هادئة« وحل بعض املشكالت الفنية.
لوكالة  الشهير،  السباك  زي  مرتديا  موكتيزوما،  كارلوس  وهو  املجمع،  إلى  زائر  أول  وقال 

»فرانس برس«، إن »املجيء إلى هنا يعيد تكوين طفولتي في الحياة الحقيقية«.
أما شريكته ليكسي هاوسمان، فقالت مرتدية زي »لويجي«، شقيق البطل: »هذا حلم يتحقق. 

أعرف ماريو منذ أن كنت في الصفوف االبتدائية. كانت من أولى ألعابي على )غايم بوي(«.
أبطال  فبراير، بحضور مجسمات   17 في  رسميا  نينتندو وورلد«  »سوبر  افتتاح  املقرر  ومن 

اللعبة ماريو ولويجي إضافة إلى األميرة بيتش.
وبعد أوساكا ولوس أنجليس، تعتزم نينتندو أيًضا فتح مجمع ترفيهي ثالث في أورالندو بوالية 

فلوريدا األميركية.
املجمع  األم  مجموعتها  تدير  التي  السينمائية  بيكتشرز«  »يونيفرسال  استديوهات  وتطلق 

الترفيهي في هوليوود من جانبها فيلم »سوبر ماريو براذرز« في إبريل.
أعاروا  بارزين  ممثلني  طاقم  مع  الحنني  وتر  على  هذا  الطويل  املتحركة  الرسوم  فيلم  ويلعب 

أصواتهم للشخصيات.
فقد استعانت »يونيفرسال« خصوصًا بكريس بات، نجم »غارديينز أوف ذي غاالكسي«، ليضع 
صوته على شخصية البطل ماريو. إال أن أداءه الصوتي الذي ظهر في اإلعالن الترويجي، أثار 

خيبة لدى كثير من محبي السلسلة وأشعل جداًل عبر املواقع االجتماعية.
تعتزم نينتندو أيضًا فتح مجمع ترفيهي ثالث )كريس ديلماس/ فرانس برس(

أولى سنة  محاولة  بعد  الشاشة  على  ماريو  هوليوود شخصية  فيها  تجسد  مرة  ثاني  وهذه 
1993 عبر فيلم »سوبر ماريو براذرز« الذي لم يحقق نجاحًا كبيرًا.

»نتفليك�ص« تبحث عن م�صيف على طائرتها 
براتب قد يتجاوز 380 األف دوالر

إلحدى  مضيف  تبحث »نتفليكس« عن 
يصل  سنوي  راتب  مقابل  الخاصة،  طائراتها 
أن  على  سنوًيا،  أميركي  دوالر  ألف   385 إلى 
يتمتع بـ«القدرة على اتخاذ القرارات واملهارات 
الالزمة لخدمة العمالء«، علمًا أنها ألغت العام 
املاضي مئات الوظائف مع االنخفاض في أعداد 

مشتركيها للمرة األولى.
وعلى موقعها اإللكتروني، ذكرت »نتفليكس« 
يتراوح  الوظيفة  هذه  ملثل  السنوي  الراتب  أن 

عادة بني 60 و385 ألف دوالر، حسب إجمالي التعويضات وعوامل أخرى، بينها الخلفية 
والخبرة واملهارات.

على الشخص الذي يتقدم إلى الوظيفة أن يكون مستعدًا للسفر داخل الواليات املتحدة 
وخارجها، وعليه »مساعدة الشركة في الوصول إلى العالم بشكل أكثر كفاءة وفعالية، 
قادرًا على رفع أشياء  أن يكون  الفرح«. كما يجب  حتى تتمكن من االستمرار في خلق 

يصل وزنها إلى 13.6 كيلوغراما.
وستشمل واجباته، على »طائرة سوبر متوسطة الحجم«، فحص معدات الطوارئ في 

قمرة القيادة واملقصورة قبل اإلقالع.
يبلغ متوسط   الراتب للمضيف في الواليات املتحدة نحو 62 ألف دوالر سنويًا، وفقًا 

ملكتب الواليات املتحدة إلحصاءات العمل.
من  األخيرة  الثالثة  لألشهر  أرباحها  عن  الخميس  غدًا  الشركة  تعلن  أن  املقرر  ومن 

عام 2022.

عميدة الب�صرية الجديدة... اإ�صبانية عمرها 
115 عامًا تعي�ص في دار للم�صنين

في  مولودة  عامًا،   115 تبلغ  إسبانية  مسنة  باتت 
الجديدة،  البشرية  عميدة  األرجح  على  املتحدة،  الواليات 
على ما أعلن مستشار ملوسوعة غينيس لألرقام القياسية، 
غداة وفاة حاملة اللقب السابقة الراهبة الفرنسية أندريه 

عن 118 عامَاً.
في  عامًا  عشرين  منذ  موريرا  برانياس  ماريا  وتعيش 
أولوت  مدينة  في  للمسنني،  تورا  ديل  ماريا  سانتا  دار 
شمال شرقي إسبانيا. وأعلنت الدار أنها ستنظم »احتفااًل 

صغيرًا« مغلقًا في األيام املقبلة، »احتفااًل بهذا الحدث الخاص جدًا«.
وأوضح املستشار الرئيسي في شؤون كبار السن في موسوعة غينيس، روبرت دي. يونغ، 
أن َنيل موريرا لقب عميدة سن البشرية أمر »مرجح«، لكنه »ليس مؤكدًا حتى اللحظة«. 
ولفت يونغ الذي يدير أيضًا قاعدة بيانات بشأن كبار املعمرين في مركز جيرونتولوجي 
ريسرتش غروب إلى أن »غينيس« ستتخذ قرارًا رسميًا بعد التحقق من الوثائق الرسمية 

ومقابلة عائلة موريرا.
والحربني   ،1918 اإلسبانية سنة  جائحة اإلنفلونزا  موريرا  برانياس  ماريا  عاصرت 

العامليتني، والحرب األهلية اإلسبانية.
وأشادت االبنة الكبرى ملوريرا، روزا موريت )78 عامًا(، بصحة والدتها الناجمة برأيها 
إن  كتالونيا،  منطقة  تلفزيون  عبر  تصريحات  في  األربعاء،  وقالت،  »وراثية«.  عوامل  عن 

والدتها »لم تذهب يومًا إلى املستشفى، ولم تتعرض ألي كسر« في جسمها.
ماريا برانياس موريرا مولودة في سان فرانسيسكو غرب الواليات املتحدة في الرابع من 

مارس1907، بعيد انتقال عائلتها املتحدرة من إسبانيا من املكسيك إلى الواليات املتحدة.
وانتقلت بعدها عائلتها إلى مدينة نيو أورلينز جنوب الواليات املتحدة سنة 1910، قبل 
العودة إلى إسبانيا عام 1915. وعام 1931، تزوجت من طبيب توفي عن 72 عامًا. وأنجبت 

ثالثة أبناء، أحدهم متوفى، ولها 11 حفيدًا، فيما يبلغ عدد أبناء أحفادها 11.
وكانت الراهبة الفرنسية أندريه، واسمها األصلي لوسيل راندون، وهي من مواليد 11 
فبراير 1904 في أليس جنوبي فرنسا، منذ أبريل 2022 عميدة سن البشرية. وتوفيت أثناء 

نومها ليل اإلثنني الثالثاء، في دار للمسنني في تولون جنوبي فرنسا.

عودة ترامب اإلى »ميتا«... ماذا تعني؟

إيران توظف تقنيات متطورة في مالحقة الن�ساءاإيران توظف تقنيات متطورة في مالحقة الن�ساءإيران توظف تقنيات متطورة في مالحقة الن�ساء
في  منتظري،  اإلسالم محمد جعفر  اإليراني حجة  العام  املدعي  قال  عندما  الكثيرون  فوجئ 
ديسمبر املاضي، إن »شرطة األخالق ليست لها عالقة بالقضاء وألغاها من أنشأها«. لم يصدر 
تأكيد رسمي لهذا القرار، وشكك كثيرون في أن إعالنه القرار مجرد دعاية سياسية المتصاص 

الغضب واالحتجاجات املتواصلة في البالد.
اإليرانية  السلطات  تتبعها  التي  اإلجراءات  على  الضوء  تسليط  من  بّد  ال  الجدل  هذا  وسط 
وتوظيفها للتكنولوجيا ملالحقة النساء اللواتي ال يلتزمن بالقواعد الصارمة للباس، مما يوحي 
فاملشرعون  املحتجني.  غضب  لتهدئة  إجراء  إال  ليس  األخالق  شرطة  »حّل«  عن  اإلعالن  بأن 
اإليرانيون اقترحوا العام املاضي استخدام تقنية التعرف إلى الوجوه املثيرة للجدل في فرض 
قانون اللباس على النساء ومالحقة املخاِلفات. وصّرح محمد صالح هاشمي كلبايجاني الذي 
أن   ، في سبتمبر  األخالق،  قانون  بتطبيق  معنّية  إيرانية  وكالة حكومية  رئيس  يشغل منصب 
التقنية سُتستخدم في »تحديد الحركات غير املالئمة وغير العادية«، بينها »عدم مراعاة قوانني 
التحقق من الوجوه في قاعدة بيانات  إلى األفراد عبر  التعرف  إلى إمكانية  الحجاب«، مشيرًا 

الهوية الوطنية، لفرض غرامات وتنفيذ اعتقاالت.
هذا التصريح كاٍف للقول إن الحكومة اإليرانية تنشر أدوات أكثر دقة لفرض قواعدها على 
إنفاذ  فعلية مع سلطات  إن غرامات فرضت عليهن، من دون مواجهة  إيرانيات  النساء. وقالت 

القانون، ما يعني أنه قد جرى التعرف إلى وجوههن عبر التقنية املذكورة.
وفي هذا السياق، ناقشت الباحثة في جامعة أكسفورد، مهسا علي مرداني، إمكانية استخدام 
أجرتها معها مجلة  مقابلة  إيران، خالل  اللباس في  قوانني  لفرض  الوجه  إلى  التعرف  تقنيات 
وايرد األميركية، في يناير الحالي. كشفت مرداني عن تقارير لنساء يزعمن أنهن تلقني رسائل 
إنفاذ  لوجه مع سلطات  أي مواجهة وجهًا  أو  إنذار  القانون من دون سابق  بريدية النتهاكهن 

القانون.
املحللة في منظمة فريدوم هاوس غير الربحية، كاثرين غروث، أشارت أيضًا إلى توجه إيران 
اآللية في استهداف املعارضني لسياساتها، ومن ضمنها تلك  الرقمية  املراقبة  نحو أشكال من 

املتعلقة باللباس.
راقبت الحكومة اإليرانية وسائل التواصل االجتماعي لتحديد معارضيها لسنوات. ولكن إذا 
كانت مزاعم الحكومة بشأن استخدام التعرف إلى الوجوه صحيحة، فهذه تعتبر املرة األولى 

التي تقوم فيها حكومة باستخدام التكنولوجيا لفرض قانون لباس مرتبط بالجنس.
ال شك في أن الحكومة اإليرانية أمضت سنوات في تطوير جهاز مراقبة رقمي يتضمن قاعدة 
من  بد  ال  سنوات  استمرت  التي  الجهود  هذه   .2015 عام  البيومترية  الوطنية  الهوية  بيانات 
االستفادة منها في تقنية التعرف إلى الوجوه وتوظيفها في قمع النساء غير املُحّجبات، إذ بدأ 
مسؤولو املرور اإليرانيون استخدامها عام 2020 لفرض غرامات وإرسال تحذيرات للنساء عبر 
الرسائل النصية القصيرة حول ارتداء الحجاب أثناء وجودهن داخل السيارة. قال رئيس اللجنة 
القانونية والقضائية البرملانية في البالد، موسى غضنفر أبادي، العام املاضي، لوكالة أنباء انقالب 

إسالمي اإليرانية إن استخدام كاميرات يمكنه التخفيف من االشتباكات بني الشرطة واملواطنني.
أصبح التعرف إلى الوجوه أداة مرغوبة لألنظمة االستبدادية في جميع أنحاء العالم كوسيلة 
هذا  أن  يبدو  ال  الالزمة.  التقنية  التحتية  البنية  إلى  منها  الكثير  افتقار  رغم  املعارضة،  لقمع 
هو الحال في إيران التي بدأت بتطوير هذه األجهزة منذ العام 2015، واستفادت من تقنيات 
إذ  االصطناعي،  والذكاء  للكاميرا  الصينية  تياندي  شركة  تطورها  التي  تلك  وتحديدًا  الصني، 
ظهرت تعامالتها في البالد ضمن تقرير صدر في ديسمبر2021 من IPVM، وهي شركة تتعقب 

صناعة املراقبة واألمن.
إلى ذلك، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في التقرير العاملي 2023، السلطات اإليرانية 
االحتجاجات التي اندلعت في أنحاء البالد كافة  باستخدام »القوة املفرطة والقاتلة في قمعها« 
الناشطني بتهم مشكوك فيها، وأصدرت أحكامًا  »سجنت الحكومة مئات  في سبتمبر املاضي. 
باإلعدام في محاكمات جائرة بشدة«، وفقًا للمنظمة غير الحكومية التي تتخذ من مدينة نيويورك 

مقرًا لها.
أثارت وفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية عمرها 22 عامًا، أثناء احتجازها من قبل شرطة 
اآلداب، بعد اعتقالها بسبب الحجاب »غير الالئق«، تظاهرات في أنحاء البالد كافة، بما في ذلك 
في املدارس والجامعات. بحلول 14 نوفمبر ، كانت منظمات حقوق اإلنسان تحقق في تقارير 

وفاة 341 متظاهرًا على األقل، بينهم 52 طفاًل.


