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البرملان املغربي يرد على قرار البرملان األوروبي  العدائي
الفريقان اال�ستراكيان بالبرلمان: و�سلت ر�سالتكم 
وردنا اأنكم غير م�ؤهلين اأخالقيا الإعطاء الدرو�س

رابطة مجال�س ال�سي�خ وال�س�رىفي اإفريقيا و البرلمان العربي: ا�ستياء 
كبير من التدخل ال�سافر للبرلمان االأوروبي في ال�س�ؤون الداخلية للمغرب 

للحوار  وقت  يحين  أن  بد  ال  والمستنكر،  الرافض  الموقف  بعد 
األوروبية  البرلمانية  المواقف  مآالت  واالستراتيجي حول  العميق 

وأيضا حول مقدماتها ومساراتها.
من حق العقل أن يساوره الشك الديكارتي، عندما ينتبه إلى أن 

أول ما استدعى دفاعهم هو الحق في االنفصال..!
ل  ُيَفعِّ استراتيجي،  عقل  هو  األوروبيين  به  نطالب  الذي  العقل 
مستلزمات حماية الشراكة االستراتيجية، التي يعتز بها المسؤولون 
األوروبيون كلما تحدثوا عن المغرب، و حمايتها من الرياح العاصفة 
التي يريدها البعض بديال وُمقاِبال موضوعيا للحرب في المنطقة، 
وهو عقل يريد أن يشتغل وسط اإلعصار، بما يليق بطرفين ناضجين.
وأول ما يجب التنبيه إليه هوأن القضية اليوم ال تقف عند قضية 
صحافيين معتقلين، أو معتقلين في حراكي الريف وجرادة، وإن كان 
يكفي أن نشير إلى أنه موضوع موجود على األجندة الوطنية ومطالب 
الجمعيات والمهنيين إلخ الخ.. بل هي تاكتيك حربي متكامل األطراف، 

بدأ قبل اليوم.. وآخر فصوله جرت في أكتوبر 2021..
من هنا، ال تبدأ مرحلة الشك في التحركات المناوئة للمغرب داخل 
البرلمان األوروبي مع القرار المصوت عليه في منتصف األسبوع 
إلى  المغاربة  تدفع  والتي  الحقيقية،  الشك  ظالل  إن  بل  الماضي، 
المزيد من رفض الوصاية الحقوقية، بدأت سنة 2021، عندما تحركت 
يسمى  لما  خايا  سلطانة  االنفصالية  ترشيح  أجل  من  إياها  اآللة 
األوروبيون  يعتبرها  والتي  لحقوق اإلنسان،  »جائزة ساخاروف« 

»نوبل للسالم« لديهم.
الحقيقة أن هذا النزوع نحو تكريس انفصالية تظهر في الصور 
حاملة للكالشينكوف والدعوة إلى الحرب في األقاليم الجنوبية للمغرب، 
هو الذي جعل المغاربة، حقا، في وضعية ريب وشك دائمين ومتالزمين!
وعليه فإن الشك المغربي، والرفض المتساوق معه، ال يقفان عند 
في  بل يجد أصوله  األخير،  القرار  اعتمدها  والتي  للمصلين،  ويل 
محاولة تبييض االنفصال وإعطاء االنفصاليين في شخص سلطانة 
خايا منصة أوروبية ال يستهان بها من أجل توسيع صوت االنفصال 
وجعله من أدبيات البرلمان األوروبي.وهو هنا بمثابة مرجعية وإن 

لم تفصح عن ذاتها!.
المغربية  الترابية  الوحدة  قضية  في  أيديولوجي  موقف  وهو   
ذات  الخضر،  تيارات  وبعض  الراديكالي،  اليسار  أصوات  حملته 

األصل الراديكالي..
هذه   2021 سنة  في  اقترحت  قد  كانت  اليسارية  فالمجموعة 
االنفصالية التي تعيش بين ظهرانينا )يا سالم على القمع المغربي( 

لكي تكون ضمن الثالثية المرشحة لـ »جائزة ساخاروف«...
وعندما تمت ازاحتها تم اتهام المغرب بالنتيجة، وأضيفت إلى 

ذلك الرشوة! 
الحكاية التي أغفلتها الدعاية المضادة للمغرب هي أن االنفصالية 
وصلت إلى المنافسة بالتساوي مع المعتقلة جانين انييز، الرئيسة 
البوليفية السابقة، والتي دعمها الحزب اليميني الراديكالي اإلسباني 
"بوكس"، باسم المحافظين اإلصالحيين .. والغريب في هذا البرلمان 
األوروبي أن التصويت الذي حسم األمر لفائدة المرشحة البوليفية، 
القوى االشتراكية ممثلة في طونينو نيكوال، االشتراكي  به  جاءت 
الكرواتي، والبرتغالي بيدرو ماركيس، ورئيسة المجموعة االشتراكية 

.Iratxe García. في البرلمان األوروبي وقتها ايراتسي غارسيا
القصة تعود إلى أكثر من سنة، وقد رواها الذين ال يحبون المغرب 
قبل الذين يريدون إنصافه.. وبالتالي فقد تحولت المؤسسة إلى مشتل 
للحراك االنفصالي ومساعديه، ومن هنا فإن قضية حقوق اإلنسان 
لم تبدأ لسواد عيوننا، بقدر ما كانت لفائدة االنفصال، في األصل.. 

وهو ما يطرح سؤال الذين يستفيدون من الجريمة؟
وراء  كانوا  المهنة سواء  في  زمالءنا  ليسوا  كل حال  على  وهم 
القضبان أو خارجها.. وقد تبين ذلك من خالل فقرات القرار الحالي 

الدي أصر على حشر المناطق الجنوبية ضمن خارطة اإلدانة!!
تحصى،  وال  تعد  ال  الصحراء  موضوع  في  األوروبية  القرارات 
ولكنها في المقابل تسلط الضوء على تناقضات المرحلة: فال توجد 
أي دولة أوروبية ضمن االتحاد )27 دولة( تعترف بجمهورية الوهم في 
تندوف، لكن بعض المجموعات البرلمانية تتولى الملف » الحقوق« 
سياسية  حسابات  لفائدة  صراع  األفق  في  كان  كلما  الصحراوي، 

وجيوستراتيجية.
وإذا كنا قد ألفنا وجود »آذان متواطئة« مع مطلب حقوق اإلنسان 
المستخدمة في الصراع السياسي، فإنه مع ذلك يصعب أن نصدق 

السيناريو برمته في قضية القرار األوروبي..
فكيف يعقل تصديق بعض مكونات البرلمان األوروبي عندما يتهم 
المغرب أنه وراء تعيينات داخل البرلمان نفسه وداخل السجن وداخل 

األروقة… 
وإن كان هذا يحسب للمغرب فإنه بثير واقع القدرة على تصديق 
بقدرتهم  البرلمان  يتفاخر  أعضاء  المغرب، في وقت  يفعله  ما  كل 

على… استصدار قرارات ضده؟!!!
ال يمكن أيضا أن نفصل ظالل الشك حسب التوقيت، بل حسب 
أبعد  أياد فرنسية مسكونة بحسابات  التي تحركت، وهي  األيادي 

بكثير من القضية الحقوقية
)فرنسا تمت إدانتها من طرف لجنة األمم المتحدة في نفس اليوم 
تقريبا، ألنها تنكرت لفرنسيين موجودين في معسكرات سورية، نساء 
وأطفال تركتهم عرضة للمآسي في مراكز االعتقال، وتتلكأ في توفير 
شرطها اإلنساني الدافئ لكي يتحرك حنانها وخوفها على حياتهم 

باألحرى حقوقهم(.
إّن َنْقل القضية من سجل القضاء الحقوقي إلى السجلين السياسي 
والجيوستراتيجي لن يخدم بأي حال أي شراكة مغربية أوروبية، 
كما ال يمكن أن يعول عليه في تحريك ملف يراد له أن يكون حقوقيا..
والحل وطني داخلي سيادي، يتفرع عن معركة استكمال المنظومة 
الحقوقية في بالدنا.. وعندما يتم التعامل معه بالطريقة األقل نجاعة 
واألكثر استفزازا باإلدانة والوصاية والعدوان، فإن الزمن ال يكون في 
صالح من يطالب بإعادة النظر في قضيتهم.. وهو أمر ال تحفل به 
أوروبا العدائية بالتأكيد، بل تعتبره عتبة للطرح االنفصالي وإقامة 
الجبهة الحقوقية البديلة، التي تعد المشروع الفعلي والحقيقي وراء 

هذا العداء! 
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من حقنا اأن ن�سك 
عندما يبدوؤون 

بالدفاع عن الحق 
في االنف�سال

… اأوال!!

عبد السالم المساوي 
المغرب قرر لنفسه مسارا خاصا واستثنائيا ومتفردا، 
ولن يضيع فرصة واحدة إلثبات هذا التفرد وسط عديد 
النماذج المتهالكة التي تحيط بنا، والتي تحاول تقديم 

نفسها لنا باعتبارها ضرورية االحتذاء...
المغرب، عبر تاريخه العريق، لم يقلد بلدا وال أحدا، 
كان نسيجا وحده، وسيظل هكذا، لذلك يستطيع دوما أن 
يبهر حتى العاجزين عن االنبهار، ولذلك يستطيع كل مرة 
أن يقدم لمن يريدون أن يلقنوه الدروس دروسا مضادة 
يتلقونها صفعات على الخد األيمن وال يستطيعون تقديم 
الخد األيسر إال حين الضرورة واالحتياج لذلك فعال ...

المؤسسات  من  الخوف  عقدة  من  تخلص  المغرب 
األوروبية، البرلمان األوروبي الذي أزعجته التحالفات 
الديبلوماسية الجديدة للمغرب، ونزعته التحررية من 
عقيدة الماضي االستعماري، وأيضا تدبيره المختلف 

لشراكاته االقتصادية...
لم يتبق لنواب القارة العجوز في البرلمان غير أساليب 
االبتزاز، وتقرير البرلمان األوروبي سياسي بخلفيات 
جيواستراتيجية، يستعمل بحقارة قضايا »حقوقية«، 

وهو عبارة عن توجه سياسي مناهض للمغرب  .
والمغرب تخلص من عقدة الخوف من منظمات تدعي 
الدفاع عن حرية الصحافة واإلعالم ومن منظمات تدعي 

أنها صنعت للدفاع عن حقوق اإلنسان...

المغرب تخلص من عقدة الخوف من هاته المؤسسات 
التي تحكمها عقيدة ماض استعماري وهاته المنظمات 
الكاذبة منذ سنوات عديدة، بعد أن اقتنع وآمن بأن إقناع 
ذوي النيات السيئة بنيتك الحسنة أمر مستحيل ، وأن 
هاته الهيئات التي تدعي أنها حقوقية أو تهتم بحرية 
هدفها الربح المادي  اإلعالم هي عبارة عن »شركات« 

أو المعنوي...
يكفينا هنا في المغرب أن نواصل، على المنوال ذاته، 
اإليمان بحقنا في العيش الكريم، وفي إصالح أخطائنا، 
وما على المستقوين علينا باألجنبي إال أن يواصلوا هذا 
االستقواء، فقد سمى أجدادنا من كان يضع يده في يد 
المعمرين قديما »الخونة«، ولن نشذ عن هاته القاعدة 
التي ورثناها عن األجداد الذين حرروا البالد، ولن نغير 

سنة هلل التي لن نجد لها تبديال...
تحققت  اليوم  والمغربيات،  المغاربة  صدق  اليوم 
اليوم  يسكنوه،  أن  قبل  المغرب  سكنهم  من  نبوءات 

الكل يقول شكرا جاللة الملك.
هو المغرب الذي يسري في العروق مسرى الدماء، 
وحين العروق وحين الدماء ال يمكنك ان تكذب أو تنافق 
أو تكتب تحت الطلب مثلما يدعي الكئيبون، حين الحب 
الحقيقي ال يمكنك التمثيل، ويشهد هلل اليوم أننا جميعا 
يمثلون حين حب  ال  المغاربة  األيام:  هاته  بها  نحس 

المغرب، هم يحبونه وانتهى الكالم...
إن بيت المملكة المغربية متين بقيادتها وشعبها، 
واألجدى بالمتطاولين على شعبنا وقيادتنا، أن يكنسوا 
أمام بيوتهم، ويتأملوا في هشاشة بنيانهم، ألن ناطحات 
السحاب ال تجدي نفعا ما ما دامت أعمدتها على رمال 

متحركة تذروها الرياح...
وانتمائنا لشعب عظيم  الوطنية  بهويتنا  فخورون 

بقيادة ملك عظيم....
درس مغربي متواصل على امتداد األزمنة واألمكنة 
يجدد نفسه دوما وأبدا ويمنح إمكانية االستفادة منه 

لمن كان ذا عقل سليم.
سنة  أوروبيتان  دولتان  عرفتهما  رئيسيان  حدثان 
2021، دون أن يخلقا أي »بوليميك« سياسي فارغ ودون 

أن تتطاول ألسنة المعارضين المياومين للتشكيك في 
مؤسسات القضاء واألمن:

الحادث األول يتعلق بالحكم على جورج ترون، عمدة 
برافيل الفرنسية السابق، بثالث سنوات حبسا بسبب 
جريمة االغتصاب واالعتداء الجنسي في حق مساعدته .

أما الحادث الثاني فيتعلق باعتقال بابلو هاسل، فنان 
الراب اإلسباني بسبب إهانة المؤسسة الملكية واإلشادة 
باالرهاب عبر تغريدات على مواقع التواصل االجتماعي، 
رغم أنه أقدم على االعتصام منذ بداية األسبوع الجاري 

لتجنب اعتقاله.
لنقلب الصورة ونفترض أن الحدثين وقعا بالمغرب، 
وأن سياسيا وفنانا ارتكبا تصرفا مخالفا للقانون سواء 
الجنائي أو كان فيه إساءة لشخص الملك أو للمؤسسات، 
طبعا كنا سنعيش لحظة للتباكي الجماعي والتشكيك 
الممنهج من تجار العدمية ورموز دكاكين حقوق اإلنسان، 
وبال شك كان سيتحول مرتكب الجرم إلى بطل قومي 
ورمز حقوقي من حقه الدستوري أن يغتصب من يشاء 
ويسب ويبيض األموال فقط ألن صفته كناشط سياسي أو 
حقوقي أو إعالمي فوق القانون وأعلى من المؤسسات .

والمؤكد أن حناجر كانت ستتهم المؤسسات األمنية 
»بفبركة« الملف لتحجيم الحق في التعبير، والنيل من 
الحياة الخاصة للمجرم، وباختصار كنا سنكون أمام 

يوم من أيام القيامة السياسية.
هذا بالضبط هو الفرق بيننا وبينهم، في بلد اآلخرين 
ال أحد فوق القانون والرموز السيادية للدولة محصنة 
من العبث، فال يمكن اعتبار النيل من رئيس الدولة حرية 
في التعبير، وال يمكن جعل ضرب المؤسسات سلوكا 
ممنهجا، واعتبار ذلك من مشموالت حقوق اإلنسان، هناك 
دائما في الدول مهما بلغ نجمها في سماء الديموقراطية 
سقف ال يمكن خرقه وخطوط حمراء ال يمكن تجاوزها، 
لسبب بسيط، أنها تشكل ضمانة العيش المشترك بين 
الجميع داخل الدولة، وإال سنصبح أمام غابة يأكل فيها 
المحصن بالبرلمان األوروبي والحركة الحقوقية والمنبر 
اإلعالمي المواطن الضعيف دون أن تتدخل قوة مشروعة 

لردعه مهما بلغ شأنه.

المغرب ال يخاف

  ب�ركينا فا�س� تطلب ر�سميا 
ان�سحاب الق�ات الفرن�سية

االأمم المتحدة تدين 
فرن�سا ب�سبب التعذيب 02

الدارالبيضاء بدون بوصلة

بعد �سنة وخم�سة اأ�سهر.. مجل�س المدينة بدون برنامج عمل!؟

الدورة 14 من البطولة االحترافية

ال�داد يقبل هدية 
تط�ان و�سباب المحمدية 

يغرق اتحاد طنجة

قبل فريق الوداد الرياضي هدية المغرب التطواني، 
وارتقى إلى صدارة الدوري االحترافي، عقب انتصاره 
خارج قواعده على جاره الشباب السالمي بهدف 
أول  ،مساء  جمعتهما  التي  المباراة  في  لالشيء، 
أمس األحد، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، 

برسم الدورة 14 من البطولة االحترافية.
ويدين الفريق األحمر بهذا االنتصار إلى صانع 
ألعابه أيمن الحسوني، الذي سجل الهدف في الدقيقة 
52، ليهدي فريقه ثالث نقط غالية، زاحم بها الجيش 
الملكي في مقدمة الترتيب، مستفيدا من تعثر الزعيم 
مساء السبت بمركب محمد الخامس أمام الرجاء 

بهدف واحد.

TIC و  TVA  ارتفاع األسعار أنعش اخلزينة بـ 107 ماليير درهم من ضريبتي

المغاربة دفع�ا للخزينة 252 مليار درهم من ال�سرائب �سنة 2022
على عكس األزمة المالية الخانقة التي ضربت ميزانية األسر المغربية خالل 
سنة 2022 بسبب موجة الغالء الفاحش، فإن ميزانية الحكومة لم تتأثر كثيرا 
بضغوط التضخم على النحو الذي شعر به معظم المغاربة، بل على العكس 
من ذلك، فإن ارتفاع األسعار ساهم في ضخ ماليير الدراهم في ميزانية الدولة 
 TIC والرسم الداخلي على االستهالك  TVA ضمن ضريبتي القيمة المضافة
واللتين جنت منهما الحكومة ما ال يقل عن 107  وهو مبلغ لم تكن الحكومة 
تحلم به عند وضع القانون المالي 2022، هذا المبلغ الذي جنته من جيوب 
الملزمين هو الذي مكن الحكومة من تغطية كلفة الدعم المخصص لصندوق 

المقاصة والتي لم تتجاوز 42 مليار درهم . 
وكشفت بيانات أصدرتها وزارة االقتصاد والمالية أمس، أن العجز المالي 
بلغ عند نهاية سنة 2022 حوالي 69.5 مليار درهم عوض 70 مليار درهم خالل 
نفس الفترة من 2021. ما يعني أن عجز الميزانية لم يتجاوز 5.1 في المائة 
وهو انجاز لم تكن الحكومة نفسها تتوقعه حين وضعت قانونها المالي لسنة 

2022 والذي كان يتوقع عجزا ماليا في حدود 72.6 مليار درهم.     
وإذا كانت الحكومة قد حسنت وضعيتها المالية فذلك يرجع باألساس إلى 
االستهالك،  أسعار  ارتفاع  بفضل  الخزينة  التي جمعتها  اإلضافية  الضرائب 
خصوصا على مستوى ضريبتي القيمة المضافة TVA والرسم الداخلي على 

االستهالك.
وهكذا تفيد بيانات وزارة المالية أن المداخيل العادية للخزينة ارتفعت خالل 
سنة 2022 بنسبة 18.8 في المئة، حيث ناهزت 305 ماليير درهم، عوض 256 
مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق يزيد عن 48 
مليار درهم. وعزت وزارة االقتصاد والمالية هذا االرتفاع القوي في مداخيلها 
عرفت  والتي  الضريبية  المداخيل  التي شهدتها  الهامة  الزيادة  الى  العادية 
تحسنا بمعدل 17.4 في المائة بعدما استقرت في حدود 252 مليار درهم بدل 
214 مليار درهم المسجلة خالل نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل 
عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم دجنبر األخير زيادة ملحوظة بلغ معدلها 
28.9     في المائة إذ تجاوزت 48.6 مليار درهم مقابل 37.7 مليار درهم قبل 

عام، أي بزيادة صافية قدرها 11 مليار درهم..
وأوضحت وزارة االقتصاد والمالية، أن مداخيل الضرائب المباشرة، شهدت 
سنة 2022 نموا قويا بمعدل 25 في المائة، فيما تحسنت مداخيل الضرائب غير 
المباشرة بمعدل 11 في المائة، وبسبب انتعاش المبادالت الخارجية، تحسنت 

04المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 17 في المائة.
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في 16 سبتمبر من عام 1987، وقعت 24 دولة اتفاقًا 
واملستنفدة  الضارة  املواد  استخدام  حظر  على  نص 
كربون.  فلورو  الكلورو  مركبات  مثل  لطبقة األوزون، 
نسبة  مونتريال«،  »بروتوكول  باسم  االتفاق  عرف 
الدول  عدد  وبلغ  احتضنته،  التي  الكندية  للمدينة 

املوقعة عليه أكثر من 190 دولة.
بروتوكول  توقيع  على  عامًا   35 مرور  وبعد  اآلن، 
مونتريال، يتوقع العلماء أن تتعافى طبقة األوزون في 
غضون أربعة عقود، مع تسارع الجهود العاملية الرامية 
املستنفدة  الكيميائية  املواد  من  التدريجي  للتخلص 
من  التخفيف  لجهود  طبيعية  كنتيجة  األوزون،  لطبقة 

حدة التغيرات املناخية وظاهرة االحتباس الحراري.
يقصد بطبقة األوزون الجزء من طبقة الستراتوسفير 
الذي يحمي كوكبنا من أشعة الشمس فوق البنفسجية. 
 15 بني  تقع  العلوي،  الجوي  الغالف  من  منطقة  وهي 
و35 كيلومترًا فوق سطح األرض تقريبًا، وتحتوي على 
تركيزات عالية نسبيًا من جزيئات األوزون )O3(. يوجد 
ما يقرب من 90 في املائة من األوزون في الغالف الجوي 
في الستراتوسفير، وهي املنطقة املمتدة من 10 إلى 18 
50 كم فوق سطح األرض. ترتفع  كم إلى ما يقرب من 
الستراتوسفير  في طبقة  الجوي  الغالف  درجة حرارة 
بشكل متزايد، وهي ظاهرة ناتجة عن امتصاص طبقة 
األوزون  طبقة  تحجب  الشمسي.  لإلشعاع  األوزون 
-تقريبًا-  الشمسية  اإلشعاعات  جميع  فعال  بشكل 
290 نانومترا من  التي تقل عن  ذات األطوال املوجية 
أنواع معينة  إلى سطح األرض، بما في ذلك  الوصول 
من األشعة فوق البنفسجية وأشكال أخرى من اإلشعاع 
الكائنات الحية.  التي يمكن أن تصيب أو تقتل معظم 
ويعتقد العلماء أن تكوين طبقة األوزون لعب دورًا مهما 
في تطوير الحياة على األرض، من خالل فرز املستويات 
وبالتالي تسهيل  البنفسجية،  فوق  األشعة  املميتة من 
هجرة أشكال الحياة من املحيطات إلى اليابسة، وفقًا 

لنظريات البيولوجيا الجزيئية.
في التقرير الرباعي الذي أعده فريق الخبراء املدعوم 
الشهر  من  التاسع  يوم  وُعرض  املتحدة،  األمم  من 
الحالي، في االجتماع السنوي الـ 103 لجمعية األرصاد 
الجوية األميركية، حذروا من أن بعض التأثيرات »غير 
الطبقة  على  سلبية  نتائج  لها  تكون  قد  املقصودة« 
التي تحمي األرض من اآلشعة الضارة. يعني العلماء 
تتبعها  التي  اإلجراءات  املقصودة  غير  بالتأثيرات 
األرضية«،  »الهندسة  باسم  وتعرف  البلدان،  بعض 
وتعتمد إضافة الهباء الجوي إلى طبقة الستراتوسفير، 
الحراري،  للحد من ظاهرة االحتباس  كطريقة محتملة 
التقرير حذر  الشمس.  انعكاس ضوء  زيادة  عن طريق 
الجوي  الهباء  لحقن  املقصودة  غير  العواقب  أن  من 

درجات  على  أيضًا  تؤثر  أن  يمكن  الستراتوسفيري 
الستراتوسفيرية،  والدورة  الستراتوسفير،  حرارة 

وإنتاج األوزون ومعدالت تدميره ونقله.
يجري  الذي  التقييم  نتيجة  متضمنًا  التقرير  صدر 
مرة كل أربعة أعوام، ملتابعة مدى التزام الدول املوقعة 
على بروتوكول مونتريال ببنود االتفاق الذي يهدف إلى 
األوزون  طبقة  لنفاد  املسببة  الدفيئة  غازات  من  الحد 
التي تحمي الحياة على األرض، ويمكن وصفها بـ«درع 
االلتزام  أن  إلى  العام  هذا  نتيجة  وأشارت  األرض«. 
ما  من  التدريجي  التخلص  إلى  أدى  االتفاق  ببنود 
املائة من املواد املحظورة املستنفدة  99 في  يقرب من 
لألوزون، ما أدى إلى استعادة ملحوظة لطبقة األوزون 
تعرض  وتقليل  الستراتوسفير،  من  العلوي  الجزء  في 

البشر لألشعة فوق البنفسجية.
على  كيغالي  تعديل  دخل   ،2019 عام  من  يناير  في 
بروتوكول مونتريال حيز التنفيذ، في خطوة مهمة على 
طريق خفض إنتاج واستهالك الغازات الدفيئة القوية 
والحد   ،)HFCs( الهيدروفلوروكربون  باسم  املعروفة 
الكربون  ومركبات  العاملي.  االحترار  من  كبير  بشكل 
بكثرة  تستخدم  عضوية  مركبات  هي  الهيدروفلورية 
األجهزة،  من  وغيرها  الهواء  مكيفات  في  كمبردات 
للرقابة  الخاضعة  لألوزون  املستنفدة  للمواد  كبدائل 
الكلور،  مركبات  وتعد  مونتريال.  بروتوكول  بموجب 
ومن ضمنها ثالثي كلورو فلورو امليثان، من املركبات 
مونتريال  اتفاق  نص  التي  األوزون  لطبقة  املستنفدة 
االنبعاثات  وتقليص  حمايتها  إلى  السعي  على 
على  األوزون  طبقة  تعافي  ويعتمد  لها.  املستنفدة 

استمرار تراجع تركيزات ثالثي كلورو فلورو امليثان.
يتطلب هذا التعديل الذي تأخر تطبيقه ثالث سنوات 
)جرى التوقيع عليه عام 2016( خفضًا تدريجيًا إلنتاج 
الهيدروفلورية  الكربون  مركبات  بعض  واستهالك 
)HFCs(. ومركبات الكربون الهيدروفلورية ال تستنفد 
األوزون مباشرة، بل هي غازات قوية تحدث تغيرًا في 

ظروف املناخ.
ببنوده،  االلتزام  حالة  في  أنه  املتحدة  األمم  تتوقع 
درجة   0.4 إلى  يصل  ما  كيغالي، سيقلص  تعديل  فإن 
مع  الحالي،  القرن  خالل  العاملي  االحترار  من  مئوية 
أهداف  وتحقيق  األوزون،  طبقة  حماية  في  االستمرار 
 ،2019 عام  من  سبتمبر  وفي  للمناخ.  باريس  اتفاقية 
أعلن برنامج مراقبة األرض التابع لالتحاد األوروبي، 
األوزون  ثقب  »كوبرنيكوس«، أنه من املرجح أن يكون 
قد بلغ أصغر حجم له خالل عام 2019 مقارنة بالـ30 
عاما املاضية، ليصل إلى حجم ال يتجاوز الـ10 ماليني 
في  مربع  كيلومتر  مليون  بـ25  مقارنة  مربع،  كيلومتر 
نجاح  إلى  التقدم  هذا  املرصد  وأرجع  التدهور.  ذروة 

األطراف في تطبيق بروتوكول مونتريال.
استمرت  إذا  أنه  إلى  الجديد  األممي  التقرير  أشار 
البلدان في االلتزام ببنود اتفاق مونتريال، فمن املتوقع 
ظهور  قبل  ما  مستويات  إلى  األوزون  طبقة  تعود  أن 
 ،2066 عام  بحلول  وذلك   ،1980 عام  األوزون  ثقب 
فوق القطب الجنوبي، وبحلول عام 2045 فوق القطب 
أظهرت  العالم.  لبقية   2040 عام  وبحلول  الشمالي، 
يوم  »ناسا«،  األميركية  الفضاء  وكالة  نشرتها  دراسة 
27 أكتوبر 2022، تراجعًا في حجم ثقب األوزون أعلى 
القطب الجنوبي، ليصل إلى 23.2 مليون كيلومتر مربع 
كانت   .2022 أكتوبر  و13  سبتمبر   7 بني  الفترة  في 
القطب  فوق  األوزون  طبقة  من  املستنفدة  املنطقة  هذه 
عام  وبشكل  املاضي،  العام  من  قليال  أصغر  الجنوبي 
السنوات  في  عام  بشكل  االنكماش  في  الثقب  استمر 
حجم  في  التذبذب  بعض  الباحثون  الحظ  األخيرة. 
تجعل  أخرى  وعوامل  الطقس  ظروف  تغير  مع  الثقب 

األرقام تتذبذب قليال من يوم آلخر ومن أسبوع آلخر.
في 15 ديسمبر 2022، رصد الخبراء في خدمة مراقبة 
ثقب  إغالق  عند  »كوبرنيكوس«،  في  الجوي  الغالف 
األوزون في القطب الجنوبي عام 2022 بعض السلوكيات 
غير العادية. إذ لم يستغرق إغالق ثقب األوزون وقتًا أطول 
من املعتاد فحسب، بل كان وقتًا طوياًل نسبيًا، ويختلف 

عما لوحظ في األربعني عاما املاضية.
في  عادة  الجنوبي  القطب  في  األوزون  ثقب  يبدأ 
االتساع خالل ربيع نصف الكرة الجنوبي )في أواخر 
ويبدأ في التراجع واالنكماش خالل أكتوبر،  سبتمبر( 
املعتاد.  هو  كما   ، نوفمبر  خالل  تمامًا  ينتهي  أن  قبل 
ومع ذلك، تظهر بيانات نظام إدارة ضمان الكفاءة من 
السنوات الثالث املاضية سلوكا مختلفا. في ما يتعلق 
بأسباب هذا السلوك الجديد، قال الخبراء األوروبيون، 
التقرير الصادر عن كوبرنيكوس«، إن هناك عدة  وفق 
عام،  كل  األوزون  ثقب  ومدة  مدى  على  تؤثر  عوامل 
في  الحرارة  ودرجات  القطبية  الدوامة  قوة  سيما  وال 
املاضية  الثالث  السنوات  تميزت  كما  الستراتوسفير. 
إلى  أدى  ما  بدوامات قوية ودرجات حرارة منخفضة، 
األوزون.  لثقب  األمد  وطويلة  كبيرة  متتالية  حلقات 
إلى  تميل  التي  املناخ  تغير  مع  محتملة  عالقة  وهناك 

تبريد الستراتوسفير.
بغير  التقرير  وصفها  التي  النتائج  من  الرغم  على 
العادية، فقد أشاد الخبراء األوربيون ببنود بروتوكول 
مونتريال التي يقولون إنه بفضلها ظلت تركيزات املواد 
منذ  بثبات  ولكن  ببطء  تتناقص  لألوزون  املستنفدة 
تركيزاتها  تعود  أن  املتوقع  ومن  التسعينيات.  أواخر 
في الستراتوسفير إلى مستويات ما قبل الصناعة في 

غضون 50 عامًا.

الهند تمنع عر�س فيلم وثائقي لـ BBC ينتقد رئي�س الوزراء مودي

اليابان تفوز بكاأ�س العالم للحلويات

ت�شمم تالميذ في المك�شيك بعد م�شاركتهم في تحّد منت�شر عبر »تيك توك«

سي)  بي  (بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  بّث  الهند  منعت 
الوزراء ناريندرا  قيادة رئيس  فيلمًا وثائقيًا يشكك في طريقة 
إقليم  في  وقعت  التي  الشغب  أعمال  خالل  مودي لألمور 
مقاطع  أي  تبادل  حتى  إنه  وقالت   ،2002 عام  غوجارات 

عبر وسائل التواصل االجتماعي ممنوع.
على  حسابه  على  غوبتا،  كانشان  الحكومة  وقال مستشار 
»تويتر«، السبت، إنه ُأصِدَرت توجيهات ملنع مشاركة املقاطع 
قواعد  بموجب  للحكومة  املتاحة  الطوارئ  سلطات  باستخدام 
تكنولوجيا املعلومات في البالد. وقال غوبتا إنه على الرغم من 
ل  لم تبّث الفيلم الوثائقي في الهند، فقد ُحمِّ أن »بي بي سي« 

على بعض قنوات يوتيوب.
لـ«تويتر«  أوامر  أصدرت  الحكومة  أّن  املستشار  وأضاف 
الوثائقي، وطلبت  بالفيلم  مرتبطة  تغريدة   50 من  أكثر  لحظر 
من موقع يوتيوب حظر أي تحميالت للفيلم. وأضاف أن كاًل من 

»يوتيوب« و«تويتر« التزم ذلك.
عندما  الغربية  غوجارات  والية  لوزراء  رئيسًا  مودي  وكان 
سادتها أعمال شغب طائفية خلفت أكثر من ألف قتيل، معظمهم 
العنف  الحكومة. واندلع  املسلمني، وذلك طبقًا إلحصاءات  من 
بعد اشتعال حريق في قطار كان يقل زوارًا هندوسًا، ما أدى 
إلى مقتل 59 شخصًا. ويقّدر ناشطو حقوق اإلنسان أن ضعف 

هذا العدد على األقل مات في أعمال الشغب.

ونفى مودي اتهامات بأنه تقاعس عن وقف أعمال الشغب. 
في  للتحقيق  العليا  املحكمة  عينته  تحقيق خاص  فريق  وقال 
دور مودي وآخرين في أعمال العنف، في تقرير من 541 صفحة 
الوزراء  رئيس  ملقاضاة  دليل  أي  يجد  لم  إنه   ،2012 عام  في 

آنذاك.
وفيما بعد ُعيِّن مودي رئيسًا لحزبه بهاراتيا جاناتا القومي 
الهندوسي الذي قاده إلى السلطة في االنتخابات العامة التي 

جرت في عام 2014، ثم في عام 2019.
وفي األسبوع املاضي، وصف متحدث باسم وزارة الخارجية 
الهندية فيلم »بي بي سي« الوثائقي بأنه »دعائي« يهدف إلى 

الترويج »لقصة فاقدة للصدقية«.

كأس  في  السبت،  الثالث،  فوزها  اليابان  أحرزت 
العالم للحلويات، حيث تغلبت على فرنسا وإيطاليا خالل حدث 

Sirha املرموق ملحترفي املطاعم والفنادق.
و2007   1989 عامي  سابقني  وحقق اليابانيون انتصارين 
من خالل خوضهم املسابقة ملدة يومني بالقرب من مدينة ليون 

الفرنسية.
العالم،  أنحاء  جميع  من  فريقًا   17 مع  اليابان  وتنافست 
تضم جميعها صانع شوكوالتة وخبير سكر وصانع آيس كريم 

رئيسيًا.
بيير  الشوكوالتة،  وصانع  الفرنسي  الطهاة،  كبير  وأشاد 
وااللتزام«  واملثابرة  بالتفاصيل  »الهتمامهم  بالفائزين  هيرم، 

في إنتاج حلوى تحت عنوان الرياح والخفة.
ونقلت وكالة »فرانس برس« عن هيرم قوله: »يرتفع مستوى 

املتقاربة  النتائج  ذلك  املنافسة مع كل نسخة، كما تشهد على 
للغاية«.

ونقلت الوكالة عن يان بريس، من فريق فرنسا الذي احتل 
»إنها ليست النتيجة  املركز الثاني، أنه يشعر بخيبة أمل، إذ 
التي أردناها، احتالل املركز الثاني أمر صعب دائمًا، لكنه أداء 

جيد رغم ذلك«.

حّذرت السلطات املكسيكية من مخاطر تحدٍّ رائج عبر منصة 
تيك توك، تسّبب في تسّمم عدد من التالميذ، عقب تناولهم نوعًا 

من األدوية.
آخرًا  ينام  »َمن  الذي ينضوي تحت هدف  التحدي  ويتمثل 
تناولهم  بعد  مستيقظني،  األشخاص  بقاء  محاولة  في  يفوز« 
الصرع  نوبات  ملعالجة  عادًة  ُيستخدم  الذي  كلونازيبام  عقار 
أو الهلع أو القلق املفرط. ويشكل النعاس أحد اآلثار الجانبية 

للدواء.
وأشارت هيئة السالمة العامة في العاصمة، الخميس، إلى 
أّن عناصر اإلسعاف عالجوا خمسة قاصرين تعّرضوا للتسمم 
نويفو  والية  سلطات  وأبلغت  مكسيكو.  مدارس  إحدى  داخل 
ليون الشمالية عن ثالث حاالت مماثلة ُسجلت فيها. ولم يصب 

أي تلميذ بأعراض خطرة.
»لألسف،  أملا روسا:  وقالت وزيرة الصحة في نويفو ليون 

غالبًا ما تتسبب التحديات التي تنتشر عبر شبكات التواصل 
االجتماعي في تعريض صحة اآلخرين للخطر«.

وانتشرت عبر »تيك توك« مقاطع فيديو عدة، تظهر أشخاصًا 
يصّورون أنفسهم وهم يتناولون العقار وينتظرون نتائج ذلك. 
إال أّن مستخدمني آخرين نشروا مقاطع فيديو حّذروا فيها من 

خطورة التحدي الذي سبق أن انتشر في تشيلي.

طبقة الأوزون 
في طريقها

اإلى التعافي

أنهت منصة نتفليكس العام املاضي مع أكثر من 230 مليون مشترك حول العالم، لتتجاوز 
توقعات املحللني، بعدما جذبت أعمال مثل »وينزداي« و«هاري وميغان« مشاهدين جددًا. وفي 
العام  2022، أشارت إلى أن  الربع األخير من  إيراداتها خالل  بيان كشفت فيه الخميس عن 

املاضي »كان صعبًا. البداية كانت وعرة، لكن النهاية أكثر تفاؤاًل«.
كما أعلنت »نتفليكس« أن أحد مؤسسيها ريد هاستينغز تنحى عن منصبه رئيسًا تنفيذيًا، 
السيطرة على  أنهى هاستينغز  الرائدة.  األميركية  املنصة  قيادة  25 عامًا قضاها في  لينهي 
»نتفليكس« لصالح شريكيه الرئيسيني، غريغ بيترز وتيد ساراندوس الذي كان وجه املنصة 

في هوليوود وُعّين قبل فترة مديرًا تنفيذيًا مشاركًا.
ناقش مجلس إدارة »نتفليكس« خالفة هاستينغز لسنوات، وقال األخير إنه سيكون مسؤواًل 
تنفيذيًا في مجلس اإلدارة، مشيرًا إلى أن هذا هو الدور الذي غالبًا ما يضطلع به مؤّسسو 
من  غيتس  وبيل  »أمازون«  من  بيزوس  بجيف  املثل  ضاربًا  العمالقة،  التكنولوجيا  شركات 

»مايكروسوفت«.
افتتاح  بسعر   ،2002 عام  أوائل  في  العام  للتداول  مطروحة  شركة  »نتفليكس«  أصبحت 
قيمته 15 دوالرًا للسهم. ارتفعت قيمة األسهم في املنصة بنسب كبيرة جدا، لتصل إلى 337.31 
دوالرًا في تداوالت ما بعد السوق التي أعقبت إصدار األرقام التي حققتها في الربع األخير 

من عام 2022.
أشهر،  ثالثة  خالل  جديد  مشترك  ماليني   7.7 جذبت  بأنها  العمالقة  البث  شركة  وأفادت 
ليصل إجمالي املشتركني فيها إلى 230 مليون شخص حول العالم. وأشادت بقائمة ناجحة من 
األعمال الجديدة، تضمنت مسلسل »وينزداي«، الذي لفتت إلى أنه ثالث أشهر مسلسالتها على 
اإلطالق. كما ذكرت وثائقي »هاري وميغان« عن دوق ودوقة ساسكس، وفيلم »غالس أونيون: 

إيه نايفز آوت ميستري« من بطولة دانييل كريغ.
ساعدتها في جذب املزيد من األشخاص نحو  األعمال الجديدة التي طرحتها »نتفليكس« 
اشتراكها »األساسي مع إعالنات« األقل كلفة، وسط تقارير عن توجه املستهلكني نحو خفض 

إنفاقهم على املحتوى الترفيهي في ظل التضخم واألوضاع االقتصادية غير املستقرة.
األرباح التي حققتها بني أكتوبر وديسمبر املاضيني توافقت مع توقعات املحللني، وبلغت 
ملدى  معيارًا  تعد  لم  الجدد  املشتركني  أعداد  أن  على  7.85 ماليني دوالر. وتصر »نتفليكس« 

نجاحها، بل قيمة اإليرادات.
الذين يستخدمون كلمات  املشاهدين  »تنبيه«  للعام الحالي  تشمل خطط املنصة العمالقة 
»لدينا  نيومان:  سبنسر  للشركة  املالي  املدير  وقال  معهم.  املشتركون  يشاركها  التي  املرور 
ثقة كبيرة في قدرتنا على تسريع تحقيق اإليرادات على مدار العام، إذ نقوم بتوسيع نطاق 

اإلعالنات وإطالق املشاركة املدفوعة للحسابات«.
تواجه »نتفليكس« منافسة شرسة من منصات على رأسها »ديزني بلس« التي قدمت أيضًا 
واحدة من عمالقة  اشتراكًا قائمًا على اإلعالنات. وعلى الرغم من التحديات، فإن »نتفليكس« 
التكنولوجيا التي اكتسبت الثقة من بورصة وول ستريت، مع ارتفاع سعر سهمها بنسبة 50 
في املائة تقريبًا خالل األشهر الستة املاضية. تعرضت شركات التكنولوجيا العمالقة األخرى 
املوظفني  تسريح  بينها  عدة  إجراءات  على  وأقدمت  األسواق،  في  قوية  لضربة  و«ديزني« 

وخفض التكاليف، بعد فورة توظيف وإنفاق ضخمة في ذروة جائحة كوفيد19-.
شهيرة  أكشن  أفالم  كانت  سواء  العام،  هذا  األفالم  من  بارزة  بمجموعة  »نتفليكس«  تعد 
أو دراما مؤنسة أو كوميديا رومانسية أو خيال علمي مشّوق أو مغامرات دولية أو عائلية 
زاخرة باملغامرة أو وثائقيات. سيشاهد املعجبون شخصياتهم املفّضلة مجددًا في أفالم متّممة 
جديدة، مثل »جنازة في اإلجازة 2« من بطولة آدم ساندلر وجينيفر أنيستون، و«إكستراكشن 
زاك  مع  الجديد  امللحمي  العالم  ِغمار  املعجبون  سيخوض  كما  هيمسوورث.  كريس  مع   »2
سنايدر، في فيلم الخيال العلمي واألكشن »ريبيل موون«. ويقدم املخرج سام إسماعيل فيلم 
الذي تتألق في بطولته جوليا روبرتس وماهرشاال  اإلثارة الجديد »ليف ذا وورلد بيهايند« 

علي، فيما يعود النجم إدريس إلبا لفيلم »لوثر: السقوط من السماء«.
العام املاضي زيادة في شعبيته لدى  الكوري الذي شِهد  وتواصل االستثمار في املحتوى 
ضمن قائمة أكثر عشرة أعمال  الجماهير حول العالم. إذ ظهر فيلم اإلثارة واألكشن »كارتر« 
»جحيم  الواقعي  املواعدة  برنامج  يواصل  فيما   ،2022 في  اإلنكليزية  غير  باللغة  مشاهدة 

العّزاب« ترّبعه على قائمة أفضل عشرة أعمال عاملية باللغة غير اإلنكليزية.
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البرازيلي باكيتا باق
بالح�سنية اإلى حين..

 
عقب المباراة أمام المغرب بدأت تظهر بعض المؤشرات التي توحي 
بأن استقالة المدرب ماركوس باكيتا ما زالت موضوع أخد ورد بين 
مكونات المكتب المسير للفريق السوسي، الذي يبدو أنها ال تتكلم لغة 
واحدة، وأن طرفا منها مرتاح الستقالة المدرب، فيما طرف آخر بقي 
متشبثا به، بل وقام بحثه على البقاء! مما يعني أن مسألة االستقالة، 
التي أعلن عنها في الندوة الصحافية التي تلت مباراته أمام الماص، 

لم يحسم فيها بعد.
وفي جميع الحاالت يبقى الضروري واألولى استحضار مصلحة 
الفريق الذي ال يعاني من مشكلة المدرب، بل من معضلة تشكيل الالعبين 
الذين يتوفر عليهم، والذي يبقى دون المتوخى، ألن الفريق لألسف، 
في عهد مدرب سابق ال حاجة لذكر إسمه، فرط في عدد قياسي من 
العبيه األساسيين، وهو مطالب بأن يحل مشكلته مع الجامعة حتى 
يرفع عنه قرار المنع من التعاقد مع العبين جدد وأكثر تنافسية. هذا 

هو مربط الفرس، وليس المدرب.
عبد اللطيف البعمراني

متولي اأبرز الوافدين
على اتحاد طنجة

أعلن نادي اتحاد طنجة، أول أمس السبت، عن االنفصال عن المدرب 
حكيم الداودي والتعاقد مع اإلطار الوطني هالل الطير. 

وأكد بالغ التحاد طنجة فسخ العقد الرياضي، الذي كان يربط بين 
النادي وبين المدرب حكيم الداودي بشكل توافقي، معربا عن شكره 
الفريق وعلى  في خدمة  بذلها  التي  الرياضية  الجهود  للمدرب على 

تقبله قرار فسخ العقد.
من جهة أخرى، أعلن النادي عن التعاقد مع اإلطار الوطني هالل الطير، 
دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن مدة العقد وعن األهداف المسطرة.
كما عزز اتحاد طنجة تركيبة الفريق بالتعاقد مع كل من محسن 

متولي وأمين الصادقي، بعقد يمتد لنهاية الموسم الجاري.
ويراهن اتحاد طنجة على خبرة متولي والصادقي من أجل تأطير 

الالعبين الشباب، الذين استهل بهم الموسم.
وسيكون متولي )37 عاما( إضافة نوعية لفارس البوغاز بالنظر إلى 
الخبرة التي راكمها رفقة األندية التي دافع عن ألوانها، وفي مقدمتها 
الرجاء الرياضي، الذي قاده إلى التتويج بالعديد من األلقاب، قبل أن 

يدخل تجارب احترافية باإلمارات وقطر وليبيا.
أما الصادقي )33 عاما(، فلعب ألندية، اتحاد الخميسات ونهضة 

بركان وحسنية أكادير.
وكان اتحاد طنجة قد تعاقد قبل أيام مع الحارس زهير لعروبي، 
الذي راكم بدوره تجربة غنية في ميادين كرة القدم، وسيحمي العرين 

الطنجي على غاية نهاية الموسم.
ويسعى اتحاد طنجة، بعد انتخاب رئيس جديد، إلى إنقاذ الموسم 
وتفادي الهبوط للقسم الثاني بعد سلسلة من النتائج المخيبة، التي 
جعلته يتذيل ترتيب البطولة االحترافية، إذ خالل 13 مباراة، حقق 
تعادلين مقابل 11 هزيمة. ويعتبر هجوم الفريق األضعف بإحرازه 5 
أهداف فقط، وكذلك خط الدفاع الذي استقبل 19 هدفا في 13 مباراة.

الدفاع الجديدي والرجاء 
يق�سان �سريط الجولة  15

يحتضن ملعب العبدي، يومه الثالثاء بداية من الثامنة والنصف 
مساء، مباراة قوية بين الرجاء الرياضي، صاحب الرتبة الثالثة، 
والدفاع الحسني الجديدي، صاحب الرتبة العاشرة، والذي سيحاول 
تعويض هزيمته األخيرة ببركان، والتي أوقفت سلسلة انتصاراته 

المتتالية، بعدما بلغت ثالثة.
وسيرفع الفريق األخضر شعار االنتصار من أجل مواصلة الضغط 
على ثنائي المقدمة، وتعزيز منسوب الثقة في النفس الذي يسود 
داخل المجموعة تحت قيادة المدرب التونسي منذر الكبير، بعدما 

تخلصت من تداعيات االنطالقة السيئة.
المباراة ستكون سجاال تكتيكيا خالصا بين مدربين تونسيين، 
وسيحاول فيه لسعد جردة الشابي، الذي سيجد نفسه أمام الفريق 
الذي فتح له أبواب الدوري االحترافي، العودة إلى سكة االنتصارات، 
وإنهاء مرحلة الذهاب بحصيلة تفوق العشرين نقطة التي جمعها 

حتى اآلن.
البرنامج

الثالثاء
الدفاع الجديدي – الرجاء الرياضي..............................)س 20.30(

األربعاء
الجيش الملكي – اتحاد طنجة.....................................)س 16.00(
المغرب التطواني – مولودية وجدة..............................)س 16.00(
أولمبيك آسفي – الشباب السالمي...............................)س 18.15(
الوداد الرياضي – المغرب الفاسي................................)س20.30(

اخلميس
حسنية أكادير – الفتح الرياضي..................................)س 16.00(
شباب المحمدية – نهضة بركان...................................)س 18.15(
اتحاد تواركة – أولمبيك خريبكة..................................)س 20.30(
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قبل فريق الوداد الرياضي هدية المغرب التطواني، وارتقى إلى 
صدارة الدوري االحترافي، عقب انتصاره خارج قواعده على جاره 
الشباب السالمي بهدف لالشيء، في المباراة التي جمعتهما ،مساء 
أول أمس األحد، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، برسم الدورة 

14 من البطولة االحترافية.
أيمن  ألعابه  صانع  إلى  االنتصار  بهذا  األحمر  الفريق  ويدين 
الحسوني، الذي سجل الهدف في الدقيقة 52، ليهدي فريقه ثالث 
نقط غالية، زاحم بها الجيش الملكي في مقدمة الترتيب، مستفيدا 
من تعثر الزعيم مساء السبت بمركب محمد الخامس أمام الرجاء 

بهدف واحد.
وتراجع الفريق السالمي، الذي اضطر إلى إكمال اللقاء بعشرة 
العبين، بعد طرد العبه محسن الريبي في الدقيقة 90، إلى المركز 

السابع برصيد 20 نقطة.
واعتبر مهدي النفطي، مدرب الفريق األحمر، أن الوداد استحق 
الفوز، ألنه كان الطرف األفضل في اللقاء، خاصة في الجولة الثانية، 

رغم أنه أظهر عدم اقتناعه بأداء العبيه في الجولة األولى.
وأضاف المدرب التونسي أن الجميل في هذا الفوز هو أن شباك 
الفريق لم تتلق أي هدف في المباراة الرابعة على التوالي، وهذا 

أمر مهم بالنسبة إليه.

أما زكرياء عبوب، مدرب الفريق السالمي، فقد أوضح في الندوة 
الصحافية، التي أعقبت اللقاء، أن فريقه كان يستحق نتيجة أحسن 

من الهزيمة، مبديا تحفظه على أداء طاقم التحكيم.
الوداد قبل دخول ملعب  تلقاها  التي  السارة  المفاجأة  وكانت 
تمكن  عندما  بالرباط،  الحسن  موالي  بمركب  حدثت  قد  البشير، 
المغرب التطواني، الغارق في الهموم، من الفوز على الفتح الرباطي 

بهدفين مقابل هدف واحد.
وسجل هدفي المغرب التطواني محمد كمال )د 17 ود 72(، قبل 

قلص النتيجة للفتح العميد المهدي الباسل )د 90+3(.
واحتل المغرب التطواني ،عقب هذا الفوز، المركز 11 برصيد 16 
نقطة، فيما ظل الفتح في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، متخلفا 

بفارق األهداف عن الرجاء الرياضي.
طنجة،  التحاد  جديدة  هزيمة  بالجديدة،  العبدي  ملعب  وشهد 
النخلي  عزيز  واحد، سجله  بهدف  المحمدية  أمام شباب  وكانت 

في الدقيقة 30.
بالجديدة، بسبب  استقبال ضيفه  إلى  البوغاز  فارس  واضطر 
إغالق الملعب الكبير بمدينة البوغاز وملعب سانية الرمل، بغية 

تأهيلهما حتى يكونا جاهزين لكأس العالم لألندية.
برصيد   11 المركز  الفوز،  هذا  عقب  المحمدية،  واحتل شباب 
18 نقطة، فيما ظل اتحاد طنجة، الذي أكمل اللقاء بعشرة العبيه 
بعد طرد فوزي عبد المطلب إثر تدخل خشن، في المركز األخير 

برصيد نقطتين. 
وعاد أولمبيك آسفي إلى سكة االنتصارات، عقب تغلبه خارج 
قواعده على أولمبيك خريبكة بملعب الفوسفاط، بهدف سجله عبد 
الغفور مهري في الدقيقة 45، ليؤزم وضعية األوصيكا في أسفل 

الرتيب.
الهاشمي  زهير  أولمبيك خريبكة  اللقاء طرد العب  هذا  وشهد 

في الدقيقة 60.
وفشل الفريق الفوسفاطي، على غرار اتحاد طنجة، في تحقيق 
الفوز األول هذا الموسم، ليظل في الرتبة ما قبل األخيرة برصيد 
ست نقط، فيما ارتقى القرش المسفيوي إلى الرتبة الخامسة برصيد 

23 نقطة.
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الوداد يقبل 
هدية تطوان 

و�سباب 
المحمدية يغرق 

اتحاد طنجة

حسن صموتي  

تعرض أولمبيك خريبكة لهزيمة قاسية أمام أولمبيك آسفي 
بهدف لصفر، خالل المباراة التي أقيمت أول أمس األحد 
بملعب الفوسفاط لحساب الدورة 14 من الدوري االحترافي.    
وسجل عبد الغفور مهري هدف الفوز ألولمبيك آسفي في 

الدقيقة 45، ليهدي فريقه رابع فوز خارج الميدان. 
وتأثر أولمبيك خريبكة بطرد زهير الهاشمي عندما تدخل 
في حق منصف العامري، استعان فيه الحكم عبد الرحيم 
الرخيز بتقنية الفيديو في الدقيقة 60، لتتضاعف معاناة 

الفريق الذي واصل إخفاقه داخل وخارج الميدان. 
وافتقد أولمبيك خريبكة دعم جماهيره التي غابت بقرار من 

اللجنة المركزية للتأديب، عقب أحداث مباراة الجيش الملكي، 
كما تأثر بالنقص العددي والتفكك في مختلف الخطوط. 

      ويقبع أولمبيك خريبكة في الرتبة ما قبل األخيرة 
بست نقاط، فيما ارتقى أولمبيك آسفي إلى المركز الخامس 

بـ 23 نقطة.         
أولمبيك  مدرب  فوموزينيو،  ريكاردو  البرتغالي  وأكد 
أولمبيك  أمام  سارة  غير  نتيجة  حقق  فريقه  أن  خريبكة، 
آسفي، لكن هذا هو الواقع ويجب تقبله، ومن الضروري 

االستمرار في العمل لتصحيح الوضع.    
وأضاف ريكاردو أن أولمبيك خريبكة لعب مباراة محترمة 

وكان متفوقا، لكن النتيجة ليست في صالح فريقه وهذا غير 
عادل، لكنها كرة القدم. 

وتابع »تحكمنا في أطوار الشوط األول، وخلقنا فرصا 
امتدادا لما قدمناه في آخر أنفاس مباراة المغرب التطواني، 
إكمال  الثانية بطرد فرض علينا  الجولة  تأثرنا في  لكننا 

اللقاء بنقص عددي«.
وبخصوص التحكيم قال »أنا أجنبي وال ينبغي أن أنتقد 
التحكيم، خاصة وأن الكرة المغربية تحظى باحترام كبير 

من طرف كل العالم«.
وتابع »تنتظرنا مباريات صعبة في البطولة، لكننا سنعمل 

يوما بيوم من أجل تصحيح األخطاء وتحقيق نتائج أفضل«. 
وأعلن طارق مصطفى، مدرب أولمبيك آسفي، أن فريقه 
حقق ثالث نقاط في غاية األهمية أمام أولمبيك خريبكة، الذي 
يعاني رغم عودته بالتعادل في آخر أنفاس مباراة »الماط«.             
وأضاف طارق مصطفى أنه اعتمد ألول مرة على ثمانية 
العبين، وقام بإراحة آخرين ظلوا يلعبون كل ثالثة أيام، 
علما بأنهم تعبوا واجتهدوا وكان التوفيق حليفهم ما مكنهم 

من العودة بالفوز.    
وتابع »كنا نستحق الفوز على الفتح والوداد الرياضيين، 
لكن التعويض كان أمام أولمبيك خريبكة، علما بأنني أشركت 
ثمانية عناصر ألول مرة، لو انهزمنا كانوا سيعاتبونني 

علما أن جميع الالعبين لدي أساسيين«.

الوداد يحقق األهم أمام السوالم

الدورة 14 من البطولة االحترافية

أولمبيك آسفي يعمق جراح األوصيكا

المغرب التطواني يفاجئ الفتح ويقدم خدمة جليلة للع�سكريين
عبد المجيد النبسي

الرجاء  هدية  الــريــاضــي  الفتح  فريق  رفــض 
على  االنقضاض  فرصة  له  قدم  الذي  البيضاوي، 
بطولة  بلقب  الفوز  وربما  بمفدره،  األولى  الرتبة 

الخريف.
وجاء ذلك بعد أن انهزم الفتح في المباراة  التي 
جمعته بالمغرب التطواني )1 – 2(عصر أول أمس 
األحد، بمركب األمير موالي الحسن بالرباط، برسم 

الدورة 14من البطولة االحترافية.
وكانت الهزيمة، هدية ثمينة من فريق الحمامة 
اللذين  الملكي والوداد،  البيضاء لكل من الجيش 

أصبحا يتشاركان الزعامة.
جمال  مدربها،  دون  من   الفتح  عناصر  ودخلت 
السالمي، الموقوف بعد جمعه ثالث بطاقات صفراء، 
وعوضه مساعده، حفيظ عبد الصادق، الذي ورغم كونه 
بقي واقفا طيلة دقائق المباراة، إال أنه فشل في جعل 
العبيه يقفون أمام مد تطواني كاسح، أنهى به المدرب 

رضا حكم سلسلة  النتائج السلبية التي رافقته.
وأدى فريق الفتح الثمن غاليا باعتماده على الرسم 
2(، خاصة وأن الالعبين لم   –  5  –  3( التكتيكي 
يقم  ولم  النهج،  هذا  مع  مثالية  بطريقة  يتعاملوا 
حكم  رضا  المدرب  وأن  خاصة  بتغييره،  حفيظ 
عرف كيف يتعامل مع هذا األمر، من خالل اعتماده 
المرتدات السريعة، والتي كانت تعطيه قوة  على 
عددية أمام مدافعي الفتح، الذين ارتكبوا العديد من 

األخطاء، سواء على مستوى التغطية من خالل عدم  
التعامل بواقعية مع مهاجمي المغرب التطواني، ما 
مكن محمد كمال من تسجيل هدفين، أحدهما رائع 
، قبل أن   71 الدقيقة  17 والثاني في  الدقيقة  في 
يقلص الفارق للفتح المهدي الباسل، الذي تحول 
خلق  أنه  علما   ،)3+90( الدقيقة  في  مهاجم  إلى 

الكثير من المتاعب للدفاع التطواني.
حفيظ  قــال  الهزيمة،  ألسباب  توضيحه  وفــي 
أعقبت  التي  الصحافية  الندوة  في  الصادق  عبد 

انتصاراتنا،  مواصلة  هو  هدفنا  »كان  المباراة: 
في  الميدان  داخل  األخيرة  المباراة  وأنها  خاصة 
الشطر األول من البطولة. مقابل ذلك جاء المغرب 
التطواني بعزيمة قوية، وتأتى له تسجيل الهدف 
األول. حاولنا تسجيل هدف التعادل، وكان بإمكاننا  
تسجيل أكثر من هدف، لكن ذلك لم يتحقق. وخالل 
الشوط الثاني حاولنا الضغط، لكن ضد مجريات 
اللعب استقبلنا الهدف الثاني. كانت لنا ردة فعل، 
لكن لم تكن بمستوى تلك التي قمنا بها ضد شباب 

المحمدية، وأولمبيك آسفي. وسنعمل على االستفادة  
من هذا الدرس.«

»االتحاد  لــجــريــدة  ســـؤال  على  جـــواب  ــي  وف
االشتراكي« نفى عبد الصادق أن تكون هناك مبالغة 
في الثقة في النفس، ألن الفريق مكون من العبين 
مجربين والعبين شباب، كما نفى أن يكون اعتمد 
على الرسم التكتيكي )3 – 5 – 2(،  وأن الطريقة 
التي لعب بها هي التي مكنت الفريق من الفوز في 
العديد من المباريات، لكنه تأثر بالعديد من الغيابات 

بسبب اإلصابات.
فقد  التطواني،  المغرب  مدرب   ، أما رضا حكم 
وأننا  »خاصة  صعبة،  كانت  المباراة  أن  أوضح 
واجهنا الفتح الرياضي داخل ميدانه، وقد تسلحنا 
بقراءة جيدة لطريقة لعبه، وهو ما ممكننا من الفوز 
الجانب  أتحدث عن  ولن  معاناة.  بعد  والذي جاء 

التكتيكي ألنه شيء خاص .«
التي  البرمجة  هناك  صعوبات،  وتابع«هناك 
كل  مباراة  لعب  علينا  علينا ألنها فرضت  تضغط 
يومين، وسنعمل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية 
القادمة. نحن أمام تحد كبير وأنا  المباراة  خالل 
سعيد بتوفري على العبين متضامنين، ومن أجلهم 
أدعو الجماهير لمساندتهم واالبتعاد عن اإلساءة 

إليهم ألن ذلك سيؤثر عليهم.«
وتجمد رصيد الفتح في 26نقطة، يحتل بها الرتبة 
3 صحبة الرجاء، فيما رفع المغرب التطواني رصيده 

إلى 16 نقطة تضعه في الرتبة 11.

تعثر جديد ألوصيكا
تصوير اللويحي
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خالة الدكتورحمزة كديرة يف ذمة اهلل 

انتقلت إلى دار البقاء، األستاذة الفاضلة مارية الريح خالة الدكتور 
حمزة كديرة أول أمس األحد وقد وورت الثرى ظهرا بعد صالة الجنازة 

بمسجد لال أسماء. 
جدنا  بنت  هي  رحمته،  بواسع  هلل  تغمدها  العزيزة  وتعتبرالفقيدة 
املرحوم  زوجة  و  الريح  السالم  عبد  الحاج  هلل  بكرم  املرحوم  املنعم 

األستاذ عبد املوجود بنعبد السالم.
التعازي  األليمة يتقدم االتحاديون واالتحادياتبأحر  املناسبة  وبهذه 
وأصدق املواساة إلى الدكتور حمزة كديرة ومن خالله إلى باقي األسرة 
والعائلة راجني من العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم 

األسرة الصبر والسلوان.
احلاجة اخلامويل ال�سعدية يف ذمة اهلل

انتقلت إلى جوار ربها، املشمولة برحمة هلل، بإذنه 
مع  معاناة  بعد  الخامولي،  السعدية  الحاجة  تعالى، 
املرض، وذلك يوم السبت 14 يناير 2023 ، وقد ووري 

جثمانها الثرى بمقبرة الغفران بالدار البيضاء.
واألحباب  األهل  يتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
دلهي  أبنائها:  إلى  واملواساة  التعازي  عبارات  بأصدق  الجيران  وكافة 
الدين، نجاة، سعيد،  عز  ليلى،  مليكة، محمد،  الحاجة فطومة، خديجة، 
الفقيدة  يتغمد  أن  القدير  العلي  من  راجني  وحليمة،  مصطفى  رشيد، 
الصديقني  مع  جنانه  فسيح  ويسكنها  ورضوانه  رحمته  بشآبيب 
العائلة  أفراد  يلهم  وأن  رفيقا،  أولئك  وحسن  والصالحني  والشهداء 

الصبر الجميل. 
عبد العايل ايتور يف ذمة اهلل

 21 األخير  السبت  صبيحة  ربه  جوار  إلى  انتقل 
الحمد  شيبة   ، البيضاء  بالدار  الجاري  الشهر  من 
عبد العالي، شقيق الفنانة التشكيلية حسناء ايتور. 
تعازينا  بأحر  نتقدم  الجلل،  املصاب  هذا  إثر  وعلى 
إلى الفنانة حسناء وباقي كل أفراد األسرة والعائلة 

الكريمة.
تغمد هلل الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته جوار النبيني 
أهله  وألهم  رفيقا.  أولئك  وحسن  والصالحني  والشهداء  والصديقني 

وذويه الصبر والسلوان.
�سقيقة الأخت فاطمة البقايل يف ذمة اهلل

فاطمة  األستاذة  شقيقة  هلل  رحمة  إلى  انتقلت 
التيعالتي،  فراجي  املناضل  أخينا  زوجة  البقالي 
االتحاديات  كافة  يتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
واالتحاديني بوجدة بأحر التعازي وأصدق املواساة 
وإلى  التيعالتي،  األخ  وزوجها  فاطمة  األستاذة  إلى 
القدير أن  العلي  الفقيدة راجني من  كافة أفراد عائلة 

يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

»بسم اهلل الرحمان الرحيم يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية ودخلي يف عبادي ودخلي جنتي«.

صدق اهلل العظيم

إنا هلل وإنا إليه راجعون

و�صفات طبية رقمية للح�صول على الأدوية

بمناسبة االحتفاء باليوم الدولي للتعليم

»الإي�صي�صكو« تدعو اإىل النتقال من مرحلة اللتزامات اإىل املمار�صات يف حتويل التعليم

دكاترة الرتبية الوطنية يربطون بني البطء يف تنزيل اإطار اأ�صتاذ باحث و جودة التعليم

n وحيد مبارك

يقطع ورش الرقمنة في املجال الصحي أشواطا 
مهمة في بالدنا من أجل تبسيط مساطر الفحوصات 
واالستشفاء والعالج، وللتخفيف من ثقل الخطوات 
اإلدارية املختلفة على املرضى في مختلف املراحل، 
الصحة  إلى  الولوج  بمرحلة  األمر  تعلق  سواء 
بمفهومها الشامل أو بمرحلة إعداد امللفات املرضية 
الصناديق  من  املصاريف  استرجاع  أجل  من 
الوطني  الصندوق  خاصة  نة،  املؤمِّ االجتماعية 

للضمان االجتماعي.
االشتراكي«  »االتحاد  لـ  صحية  مصادر  وأكدت 
أجل  من  بها  القيام  يتم  الخطوات  من  أن مجموعة 
مرضه  أثناء  ن  املؤمَّ انشغال  يظل  أن  على  الحرص 
ولوجه  مسيرة  خالل  الصحي  وضعه  على  منصّبا 
املعالج  الطبيب  عند  والتشخيص،  الفحص  إلى 

تعّلق  سواء  الضرورية،  االختبارات  إجراء  وأثناء 
بالحصول  مرورا  األشعة،  أو  الدم  بتحاليل  األمر 
عن  التعويض  مرحلة  إلى  وصوال  ثم  األدوية  على 
مرضي.  ملف  بكل  الخاصة  العالجات  مصاريف 
وأبرزت مصادر الجريدة أن معالجة امللفات الخاصة 
باملؤّمنني ستصبح تلقائية وبشكل آني وفقا لنظام 
امللفات  تدبير  مساطر  رقمنة  إلى  يهدف  معلوماتي 
الطبيب  عند  طبي  فحص  كل  وبعد  حيث  املرضية، 
الوصفة  تحرير  على  األخير  هذا  سيعمل  املعالج 
على  املؤّمنة  املؤسسة  يجعل  بشكل  رقميا  الطبية 
الحقوق  أحد ذوي  أو  بأن منخرطها  علم في حينه 
املستفيدين من التغطية الصحية قد تم فحصه من 
نوعية  حسب  األخصائي،  أو  العام  الطبيب  طرف 
إلى  يتوجه  أن  يجب  باألمر  املعني  وبأن  املرض، 
مختبر التحاليل أو األشعة ملزيد من الفحوصات، أو 
بأنه تم تحرير وصفة طبية له وبناء عليها سيتوجه 

صوب الصيدلية من أجل صرف األدوية.
حني  املريض  أن  الجريدة  مصادر  وأضافت 
بمختلف  الصحية  املؤسسة  أو  العيادة  سيغادر 
أنواعها وسيتوجه إلى الصيدلية، نموذجا، سيدلي 
باملعلومات التي تخصه وهو ما سيمّكن الصيدالني 
من النقر على الحاسوب ليجد الوصفة املطلوبة في 
عدد  يرى  التي  الخطوة  وهي  املعلوماتي،  النظام 
عقلنة  أنها ستضمن  الصحي  بالشأن  املهتمني  من 
ملسارها،  وضبطا  األدوية،  استعمال  في  وترشيدا 
وسيمّكن كذلك من تفادي إشكالية الوصفات املزورة 
أنواع معينة  التي يسعى أصحابها للحصول على 
األدوية  أن  املصادر  نفس  وأوضحت  األدوية.  من 
املسطرة  هذه  من  ستمر  والتي  صرفها  يتم  التي 
ستكون هي الوحيدة التي يمكن أن تشّكل موضوع 
املرضية، في  امللفات  إطار  املصاريف في  استرجاع 
حني أن اقتناء أدوية خارج هذه »املسطرة الرقمية« 

لن يتم التعويض عنه بأي شكل من األشكال. 
وينتظر العديد من الفاعلني الصحيني أن تشّكل 
مع  خاصة  الصحي  للقطاع  مضافة  قيمة  الرقمنة 
فاتح  مند  التنفيذ  التغطية حيز  تعميم  قرار  دخول 
2022، وفي ظل األوراش املفتوحة من أجل  دجنبر 
وذلك  الصحية،  للمنظومة  شاملة  هيكلة  إعادة 
كانت  التي  اإلدارية  العراقيل  من  العديد  لتجاوز 
وتحول  بالدنا  في  الصحة  عجلة  دوران  تفرمل 
للخدمات  سلس  ولوج  من  كثيرة  فئات  تمكني  دون 
منح  الختالالت  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الصحية، 
يجعل  مما  جراحية  بتدخالت  بالتكفل  املوافقة 
املرضى املؤّمنني يقدمون ما تتم تسميته بـ »شيكات 
التعويض  ألجل  بالنسبة  األمر  ونفس  الضمان«، 
عن املصاريف، وغيرها من اإلشكاالت األخرى التي 
تقديم  للرقمنة  السليمني  والتطبيق  للتنزيل  يمكن 

حلول لها. 

جددت منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم 
في  االحتفاء  بمناسبة  )إيسيسكو(،  والثقافة 
عام،  كل  من  يناير  شهر  من  والعشرين  الرابع 
للتذكير  مناسبة  وهي  للتعليم،  الدولي  باليوم 
بأهمية الدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق 
السالم والتنمية املستدامة، وتسليط الضوء على 
االلتزامات الدولية في هذا املجال، جددت دعوتها 
للمجتمع الدولي من أجل االلتزام بحماية التعليم، 
الذي بات يعاني أزمة عميقة في املساواة والشمول 
والجودة والتمويل، على املستوى العاملي، ما يحد 
في  وأدواره  بوظائفه  االضطالع  على  قدرته  من 
بناء  في  واملساهمة  العاملية  للتحديات  التصدي 
تقول  يحتم،  ما  وهو  للبشرية،  أفضل  مستقبل 
والتفكير  للبحث  الدولية  الجهود  حشد  املنظمة، 
وإعادة  املستقبل،  أجل  من  التعليم  طبيعة  في 
تصوره وتشكيله على نحو مغاير لبناء غد أفضل.

االحتفال،  فرصة  تغتنم  أنها  املنظمة  وأكدت 
العاملي  باليوم   2023 يناير   24 الثالثاء  يومه 
اإلنساني  الحق  على  التأكيد  لتجديد  للتعليم، 
شامل  جيد  تعليم  على  الحصول  في  األساسي 
كمورد  التعليم  في  االستثمار  وضرورة  منصف، 
في  واالعتماد  البشرية،  لخدمة  ومتجدد  ثمني 
هذا الشأن على ما تتيحه تطبيقات التكنولوجيا 
إلى  االلتزامات  مرحلة  من  واالنتقال  الحديثة، 

املمارسات في تحويل التعليم.
قمة  في  النشطة  بمشاركتها  املنظمة  وذكرت 
التعليم بمقر األمم املتحدة في نيويورك،  تحويل 
التي انعقدت خالل الفترة من 17 إلى 19 شتنبر 
2022، لحشد الجهود وتشجيع االلتزام بالتحول 
التي  التطورات  للتعليم يواكب  نحو مسار جديد 
الدول  من  كبير  عدد  تعهد  العالم، حيث  يشهدها 
بجعل  القمة  في  املشاركة  والهيئات  واملنظمات 

وااللتزام  أولوياتها،  مقدمة  في  التعليم  قضايا 
لجعل  املبادرات  وإطالق  الجهود  بذل  بضرورة 

تحويل التعليم واقعا ملموسا.
االستشرافية  ورؤيتها  رسالتها  من  وانطالقا 
اإليسيسكو  تؤكد  االستراتيجية،  وتوجهاتها 
بدولها  العمل  تحفيز  في  باإلسهام  التزامها 
التعليم  تحويل  جهود  دعم  أجل  من  األعضاء 
متابعة  على  ستعمل  حيث  املبتغى،  النحو  على 
التعليم،  تحويل  قمة  ومخرجات  توصيات  تنفيذ 
األطراف  جميع  مع  الصدد  هذا  في  والتعاون 
الدولية  والهيئات  املنظمات  ذلك  في  بما  املعنية، 
واإلقليمية والجهات املانحة، من أجل رسم معالم 
خارطة طريق لتسريع االنتقال من االلتزامات إلى 
املمارسات في تحويل التعليم، ليواكب التحديات 

املستقبلية.
للتعليم  العاملي  باليوم  االحتفاء  أن  يذكر 

املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  من  بمبادرة  كان 
التي   ،2018 سنة  من  دجنبر   3 في  اليونسكو 
يوم  هو  عام  كل  من  يناير   24 يوم  أن  أعلنت 
تأكيدًا  وذلك   ،73/25 رقم  بالقرار  للتعليم،  دولي 
التنمية  تحقيق  في  التعليم  ودور  أهمية  على 
والسالم في العالم، وهو قرار شاركت في إعداده، 
من  العالم  حول  دولة   59 حوالي  باإلجماع، 
األعضاء. وبعد  أن اعتمدت الجمعية العامة لألمم 
باإلجماع  العاملي  اليوم  هذا  املتحدة)اليونسكو( 
حكومية  ومنظمات  حكومات  بأكمله  العالم  دعت 
لالحتفال  وأفراد،  ومؤسسات  حكومية،  وغير 
شهر  من   24 في  سنويًا  للتعليم  الدولي  باليوم 
يناير. ومن أهداف االحتفاء بهذا اليوم العمل على 
تحسني جودة ومستوى التعليم بمختلف مراحله، 
والعمل أيضا على حماية حقوق الطالب والكوادر 

التعليمية على حد سواء.

n جالل كندالي 

بني  االتفاق  توقيع  عن  اإلعالن  بعد 
وزارة التربية الوطنية والنقابات األكثر 
أساسي  نظام  إصدار  في شأن  تمثيلية 
الوطنية،  التربية  وزارة  ملوظفي  جديد 
التربية  الرابطة الوطنية لدكاترة  ذكرت 
يناير2022   18 اتفاق  بأن  الوطنية 
وزارة  دكاترة  ملف  تسوية  يتضمن 
قيد  دون  بشكل شامل  الوطنية  التربية 
أو شرط، عبر تعيني دكاترة القطاع في 
أستاذ  إطار  يماثل  باحث  أستاذ  إطار 

باحث في التعليم العالي.
إن  لها،  بالغ  في  الرابطة،  وقالت 
اتفاق14 يناير 2023 في شأن املضامني 
األساسي   للنظام  واملؤطرة  الكبرى 
الوطنية،  التربية  قطاع  داخل  الجديد 
باحث،  أستاذ  إطار  إحداث  على  يؤكد 
أجل  من  والتعليم،  التربية  هيئة  ضمن 
إنصاف الدكاترة الذين تعرضوا للحيف 
سنوات طويلة، خاصة بعد اتفاق ثالث 

تنفيذه، مطالبة  يكتمل  لم  الذي  دفعات، 
الوزارة بتسريع إنزال املراسيم املؤطرة 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  االتفاق،  لهذا 
لدكاترة الوزارة،  املختلفة  الوضعيات 
تنص  التي  والدرجات  السالليم  حسب 

عليها قوانني تغيير اإلطار.
تنزيل  في  البطء  أن  الرابطة  ورأت 
أوال  خسارة  هو  باحث،  أستاذ  إطار 
التعليم  جودة  من  الرفع  في  للوزارة 
املدرسي باملغرب، وثانيا للوطن بأكمله 
العالية  نخبه  من  استفادته  عدم  في 
التكوين، خاصة أن الوزارة مقبلة اليوم 
على رفع تحدي إخراج املغرب من مرتبة 
التصنيف الدولي، التي ال تعكس كفاءة 
على  املغرب  وضع  على  القادرة  أطره 

السكة الصحيحة.
وزارة  دكاترة  إن  الرابطة  وقالت 
األكثر  الفئة  الوطنية  التربية 
مظلومية ألكثر من 20 سنة من الحيف، 
مما يتطلب التسريع في دمجهم في إطار 
مسارهم  من  لالستفادة  باحث،  أستاذ 
امليدانية  الخبرة  الجامع بني  األكاديمي 

الذاتي  والتكوين  والتعليم  التربية  في 
داخل  قليل  عددهم  أن  علما  العالي، 
مالي  ضغط  أي  يكلف  لن  مما  القطاع، 

عند دمجهم في إطار أستاذ باحث.
لدكاترة  الوطنية  الرابطة  ودعت 
ومعها  الوزارة  الوطنية  التربية 
إطار  تنزيل  في  اإلسراع  إلى  الحكومة 
تتوانى  لن  أنها  مؤكدة  باحث،  أستاذ 
في الدفاع عن حقوق الدكاترة، الذين هم 

على أتم االستعداد ملا هو قادم.
االتحاد  لجريدة  تصريح  وفي 
هلل  عبد  الدكتور  شدد   االشتراكي، 
الوطنية  الرابطة  باسم   الشتوي 
مطالبة  على  الوطنية،  التربية  لدكاترة 
دكاترة  جميع  إطار  الوزارة بتغيير 
التربية الوطنية إلى إطار أستاذ باحث 
له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم 
العالي، من أجل إنصاف هذه الفئة التي 
تعرضت للحيف ألزيد من 20 سنة، وهي 

تعيش في التهميش والتبخيس.
وكشف الدكتور عبداهلل الشتوي، أن 
هناك اليوم من الدكاترة من هم مقبلون 

لذا  إنصافهم،  كذلك  يجب  التقاعد  على 
باحث  أستاذ  إطار  تنزيل  يتم  أن  يجب 
العاجل، علما،  القريب  عبر مراسيم في 
والتعليم  التربية  منظومة  أن  يقول، 
الكفاءات  لهذه  حاجة  في  هي  باملغرب 
البيداغوجية  التجارب  من  راكمت  التي 
في  تكون  ألن  يؤهلها  ما  األقسام  داخل 
املنظومة  هذه  إصالح  خطط  مقدمة 
املناسبة  املواقع  في  وضعها  ويتم 
داخل مراكز تكوين األساتذة، وكذلك في 
املدارس العليا ومعهد األستاذية ومراكز 
البحث العلمي ومراكز التكوين املستمر، 
بهذه  الزج  الرابطة،  عبر عن رفض  كما 
أن  علما  ضيقة  حسابات  في  الفئة 
العشرات  بعض  فقط  تضم  الوزارة 
ال  جدا  قليل  عدد  وهو  الدكاترة،  من 
يتطلب وضع شروط أوحواجز من أجل 
داعيا  باحث،  أستاذ  إطار  في  تعيينهم 
إنصاف  إلى  بنموسى  شكيب  الوزير 
هذه الفئة، فهو رجل دولة لنا الثقة فيه، 
يضيف الشتوي، إلنهاء هذه املحنة التي 

عاشتها فئة الدكاترة سنوات طويلة.

الدارالبيضاء بدون بوصلة

بعد �صنة وخم�صة اأ�صهر.. جمل�س 

املدينة بدون برنامج عمل !؟

n العربي رياض
أكبر  يقم  لم  اململكة،  لتراب  املؤثثة  الترابية  الجماعات  عكس جل 
مجلس جماعي على الصعيد الوطني بتسطير برنامج عمله، علما أن 
املشرع يعطي لهذه املجالس، من خالل القانون التنظيمي للجماعات، 
أبعد تقدير لوضع برامج عملها، وها قد مرت  أجال مدته سنة على 
يفصح  لم  مازال  الدارالبيضاء  مدينة  ومجلس  أشهر  وخمسة  سنة 
ولو عن حرف من هذا البرنامج، كما لم يفصح ال عن أولوياته وال عن 
امللفات التي سيتعاطى معها خالل هذه الوالية، بل إنه لم ينصت لجل 
مقاطعات املدينة الستة عشر، وال يعلم أحد إن كان قد دون مقترحاتها 
للدراسات وبأن هذا األخير  أنه تعاقد مع مكتب  أم ال، كل ما نعلمه 
الدراسات  مكتب  وال  الجماعة  ال  لكن  البرنامج،  صياغة  على  منكب 

احترم القوانني املعمول بها أوالشروط املحددة للعمل الجماعي.
للمال  عاصمة  الدولة  أرادتها  التي  الدارالبيضاء  أن  املفروض   
واألعمال وقاطرة الستقطاب االستثمارات الدولية والقارية واألقليمية، 
وأن تكون نموذجا في التفاعل مع روح القوانني لبعث إشارة تطمني 
لألعني الخارجية، وتترجم عمليا رسالة الدولة إلى كل األقطار، تفشل 
لطموحات  مرضية  غير  وتعطي صورة  الطموح،  هذا  تواكب  أن  في 
توفر  لم  املجلس  لهذا  املسيرة  األغلبية  وكأن  وانتظاراتها،  الساكنة 
لها أحزابها ولو ملحة عن واقع املدينة واالنتظارات املعول عليها منها 
مدن  من  منافسة  تواجه  اإلفريقي،  الصعيد  على  مدينة  أكبر  كثالث 

مختلفة داخل القارة.
خبط  يخبط  املجلس  هذا  أن  نجد  املفهوم  غير  العجز  هذا  أمام   
عشواء في التدبير اليومي للمدينة بدون خيط ناظم، ففي هذا األسبوع 
نجده يفتح ملف ممتلكات املدينة، ثم يقفله، ويمر في أسبوع آخر إلى 
املجرورة، وملا  العربات  ثم يعجز ويفتح ملف  للسقوط،  اآليلة  الدور 
يتم انتقاده ألنه يفتح ملفات بدون دراسة، يمر إلى مشكل األسواق 
األسبوعية، وعندما يصطدم بالحائط يفتح ملف النفايات، لكنه حني 
إلى  امللف  فيرمي  األصفار  تراقص  يجدها  املالية  خزينته  على  يطل 
يصطدم  ملفات  عن  نتحدث  أن  دون  دواليك،  وهكذا  الداخلية  وزارة 
تهم  أخرى  وملفات  »الزرزور«،  زنقة  كملف  إنذار  سابق  بدون  بها 

خصوصا التعمير.
 القفز هنا وهناك ومن هذا امللف إلى ذاك يعكس درجة الدوخة التي 
بلغها هذا املجلس، املفتقر الستراتيجية واضحة وخطة عمل محكمة 
بأولويات مقنعة من شأنها أن تختزل الوقت لكي نصل باملدينة إلى 
ما رسمته لها الدولة، بعد أن خصصت لها في سنة 2014 ما يقارب 
4000 مليار سنتيم لتوفير بنية تحتية تليق بمقامها الجديد، وإعادة 
مع  منها  املأمولة  املالية  املداخيل  لتدر  ومنتجعاتها  مرافقها  تأهيل 
إحداث مشاريع مهيكلة حديثة بجودة رفيعة لتتبوأ مكانة عاملية بني 
العواصم، ويبدو من خالل ما نلمس في التدبير الحالي أن الجالسني 
واإلبداع  االبتكار  يعوزهم  الجماعة  داخل  التسيير  كراسي  على 
للتناغم مع الطموح، الذي تتوق إليه الساكنة والدولة، ويبدو جليا 
فتمة جزر متفرقة  التناغم مع مكوناته،  أن املجلس يعاني حتى من 
العديد  التدخل في  بينها مسافات واشتباكات، دفعت السلطات إلى 
من امللفات املوكولة للجماعة كمشكل مطرح النفايات والدور  اآليلة 
للسقوط والديون الالصقة في جلباب الجماعة من لدن شركة النقل 
أداء  مشكل  عن  فضال  بيس«،  مدينة  شركة   « السابقة  الحضري 
دور  أن  تظهر  التي  املشاكل  وهي  ذلك...  إلى  وما  النظافة،  واجبات 
الجماعة فيها ثانوي ليس إال، وهو أمر يدعو إلى وقفة تأمل ألنه من 
جانب يحيل على ضعف صورة املنتخب، ومن جانب آخر ينهك املدينة 
ويدفع إلى هدر زمن التدبير ويبدد سنوات عيش الناس. ولإلشارة 
فقد سألنا عددا من نواب عمدة املدينة عن برنامج العمل فأكدوا أنهم 
ال يعرفون عنه شيئا، ومنهم من قال إنه لم يطلع عليه، واملؤكد أن هذا 
البرنامج لن يكون مدرجا في دورة فبراير التي هي على األبواب، ومن 

املستبعد جدا أن يكون متوفرا في دورة ماي من هذه السنة.

طلبت بوركينا فاسو انسحاب القوات الفرنسية 
من أراضيها في غضون شهر، حسبما ورد في رسالة 
دبلوماسي  مصدر  أرسلها  واغادوغو  سلطات  من 

لوكالة فرانس برس األحد.
الخارجية  وزارة  من  املوجهة  الرسالة  هذه  وفي 
األربعاء،  بتاريخ  باريس  إلى  فاسو  بوركينا  في 
 17 التفاق”  كامل   حد   وتضع  واغادوغو  “تعلق 
املسلحة  القوات  بوضع  “املتعلق   2018 يسمبر 

الفرنسية” في بوركينا فاسو.
على  ينص  االتفاق  أن  أيضا  الرسالة  في  وجاء 

“فترة إشعار مسبق مدتها شهر واحد”.
واألحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بشأن  فاسو  بوركينا  من  “توضيحات”  ينتظر  أنه 

من  الفرنسية  القوات  انسحاب  املحتمل  طلبها 
أن  ماكرون  واعتبر  شهر.  غضون  في  أراضيها 
األنباء التي تنتشر في واغادوغو منذ السبت بشأن 
طلب انسحاب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو 
في غضون شهر تخلق “ارتباكا كبيرا”، مشيرا إلى 
إبراهيم  االنتقالي  الرئيس  يتمكن  أن  بانتظار  أنه 

تراوري “من التعبير”.
فاسو  بوركينا  حكومة  من  قريب  مصدر  وأكد 
طلبت  السلطات  أن  برس  فرانس  لوكالة  السبت 
“مغادرة الجنود الفرنسيني في أسرع وقت ممكن”، 
بوركينا  أنباء  وكالة  نشرتها  معلومات  يؤكد  ما 
فاسو. وتواجه فرنسا، القوة االستعمارية السابقة، 
منذ  فاسو  بوركينا  في  وجودها  على  احتجاجات 

آخرها  كانت  عدة  تظاهرات  ونظمت  عدة.  أشهر 
بانسحاب  للمطالبة  واغادوغو  في  املاضي  الجمعة 
يستضيف  الذي  الساحلي  البلد  هذا  من  فرنسا 
كتيبة من قرابة 400 من القوات الخاصة الفرنسية. 
الرئيس  تراوري،  ابراهيم  الكابنت  قال  والثالثاء 
السلطة  إلى  وصل  الذي  فاسو  لبوركينا  االنتقالي 
إثر انقالب في سبتمبر كان الثاني في ثمانية أشهر، 

أمام طالب إن  “النضال من أجل السيادة قد بدأ”.
البلد  بني  متزايد  توتر  سياق  في  األنباء  وتأتي 
ين منذ أشهرعدة فيما تحاول موسكو فرض نفوذها 
الهجمات  بسبب  هش  بلد  في  فاغنر  مرتزقة  عبر 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  الجهادية.   أعلن 
من بوركينا  ماكرون األحد أنه ينتظر “توضيحات” 

القوات  انسحاب  املحتمل  طلبها  بشأن  فاسو 
الفرنسية من أراضيها في غضون شهر.

في  تنتشر  التي  األنباء  أن  ماكرون  واعتبر 
واغادوغو منذ السبت بشأن طلب انسحاب القوات 
الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر تخلق 
“ارتباكا كبيرا”، مشيرا إلى أنه بانتظار أن يتمكن 

الرئيس االنتقالي إبراهيم تراوري “من التعبير”.
أملاني  فرنسي  صحافي  مؤتمر  خالل  وأوضح 
في باريس، “أعتقد أننا يجب أن نتريث كثيرا )...( 

ننتظر توضيحات من تراوري”.
فاسو  بوركينا  حكومة  من  قريب  مصدر  وأكد 
طلبت  السلطات  أن  برس  فرانس  لوكالة  السبت 

“مغادرة الجنود الفرنسيني في أسرع وقت ممكن”.

واألطفال  النساء  إعادة  برفضها  التعذيب 
»ملزمة«  ألنها  في سوريا  مخيمات  في  املحتجزين 

بحمايتهم، وفق ما جاء في قرارصادر يوم السبت.
ماري دوسيه  املحامية  قالت  القرار،  تعقيبا على 
التي تمثل أسر نساء وأطفال محتجزين في مخيمات 
مناهضة  »لجنة  إن  بيان  في  بشمال شرق سوريا، 
التعذيب التابعة لألمم املتحدة تؤكد أن: بلدنا اختار 
األطفال وأمهاتهم في منطقة حرب مع  التخلي عن 
وعيه الكامل باملعاناة والعنف الذي يتعرضون له«.

طفال  وخمسني  »مئة  أن  دوسيه  وأضافت 
هذه  في  الخامس«  الشتاء  يواجهون  وأمهاتهم 

املخيمات الواقعة تحت سيطرة القوات الكردية.
وكانت عائالت نساء وأطفال محتجزين قد لجأت 
انتهكت  فرنسا  أن  2019، معتبرة  عام  اللجنة  إلى 
بعدم إعادتهم إلى الوطن املادتني 2 و16 من اتفاقية 
أو  املعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
مالحظاتها  في  الفرنسية  الدولة  واعتبرت 
في  وردت  والتي  املتحدة  األمم  لجنة  إلى  املحالة 
من  تطلب  ال  االتفاقية  أن  الخميس،  الصادر  القرار 
دولة حماية مواطنيها في إقليم ال يخضع لواليتها 
القضائية. وأضافت السلطات الفرنسية أن »ليست 

لديها القدرة على تنفيذ عمليات اإلعادة إلى الوطن« 
الحكومة«،  إرادة  على  »فقط...  تعتمد  ال  التي 
مشيرة خصوصا إلى ضرورة موافقة السلطات في 
رفضت  اللجنة  لكن  واألمهات.  سوريا  شرق  شمال 
الدولة  تكن  لم  لو  أنه حتى  واعتبرت  الحجج،  هذه 
الفرنسية »في أصل االنتهاكات التي يتعرض لها« 
دائما  »تبقى  فإنها  املخيمات،  النساء واألطفال في 
ملزمة« بحمايتهم من »االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  خالل  من  اإلنسان 

واملمكنة«. 
»تدابير  اتخاذ  عدم  أن  إلى  اللجنة  وخلصت 

لحمايتهم وعدم إعادتهم »يشكل انتهاكا ...  فعالة« 
لالتفاقية«.

املحكمة  ثم  الطفل  حقوق  لجنة  دانت  أن  وسبق 
األوروبية لحقوق اإلنسان فرنسا عام 2022 بسبب 
عدم تحركها إلعادة النساء والقصر. بعد سنوات من 
عمليات اإلعادة بناء على فحص كل حالة على حدة، 
نفذت فرنسا عمليتي إعادة جماعتني لنساء وقصر 

في يوليو  أكتوبر.
فرنسا  لكن  ملزم،  غير  األممية  اللجنة  وقرار 
مدعوة إلرسال قراراتها املتخذة لها »ملتابعة تنفيذ 

مالحظاتها« في غضون تسعني يوما.

بعد  لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 
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خالل  الشركات  على  الضريبة  مداخيل  وانتعشت 
العام املاضي بمعدل 40 في املائة لتستقر في حدود 
62.5 مليار درهم عوض 44.5 مليار درهم خالل نفس 
التاريخ من العام السابق علما بأن قانون املالية لسنة 
درهم  مليار   51 من  أكثر  على  يعول  يكن  لم   2022

كمدخول عن ضريبة الشركات .
إلى  فسجلت  الدخل،  على  الضريبة  مداخيل  أما 
في   8.1 بواقع  انتعاشا   2022 دجنبر  نهاية  حدود 
املئة، حيث استقرت عند 48 مليار درهم، بدل 44 مليار 

درهم املسجلة خالل نفس التاريخ من العام املاضي.. 
وبفضل ارتفاع األسعار، استفادت الخزينة بشكل غير 
مسبوق من الضريبة على القيمة املضافة TVA التي 
ضخت منها 75 مليار درهم بزيادة 10 ماليير درهم 
تكن  لم  الحكومة  بأن  علما   ،2021 العام  مع  مقارنة 
مليار   67 من  بأكثر   2022 املالي  قانونها  في  تحلم 
الرسوم  عن  الناتجة  اإليرادات  صافي  وبلغ  درهم.  
الداخلية عن االستهالك في نهاية دجنبر 2022 نحو 
31.6 مليار درهم مقابل 30.9 مليار درهم املسجلة في 
نهاية دجنبر 2021، بنسبة نمو قدرها 2.1 في املائة 
، وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي 

الطاقة تراجعا طفيفا بمعدل  على استهالك منتجات 
 16.2 حوالي  الخزينة  منها  وجنت  املائة،  في   1.1
الداخلي  الرسم  مداخيل  ارتفعت  بينما  درهم  مليار 
املائة  في   3.7 بمعدل  املصنع  التبغ  استهالك  على 
وبلغت  السابق،  العام  من  الفترة  نفس  مع  مقارنة 
مداخيله 12.6مليار درهم. وتفيد وثائق وزارة املالية 
أن نفقات الخزينة شهدت خالل العام املاضي ارتفاعا 
 374 قرابة  إلى  لتصل  درهم،  ماليير   47.5 بحوالي 
خالل  املسجلة  درهم  مليار   326 عوض  درهم  مليار 
نفس الفترة من العام املاضي. وعزت مديرية الخزينة 
العامة هذا االرتفاع في نفقاتها اإلجمالية إلى زيادة 

ب 14.6 في املائة التي عرفتها نفقاتها العادية حيث 
بلغت 218 مليار درهم . وبينما شهدت نفقات األجور 
دجنبر  متم  في  لتصل  املائة  في   5.2 بحوالي  زيادة 
األخير إلى قرابة 148 مليار درهم عوض 140 مليار 
درهم في نفس التاريخ من العام الفارط، عرفت نفقات 
عتاد وتجهيز اإلدارة نموا بحوالي 7.4 مليار درهم، 
إذ بلغت في العام املاضي 70.2 مليار درهم بدل 62.8 
مليار درهم في العام السابق، أي بارتفاع فاق معدله 
11.7 في املائة. أما نفقات الدعم املخصصة للمقاصة 
فقد قفزت ب 92.8 في املائة منتقلة من 22 مليار درهم 

في العام 2021 إلى 42 مليار درهم في 2022.
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محمد الطالبي

األغلبية والمعارضة وكافة مكونات  فرق  أجمعت 
مجلسي البرلمان بغرفتيه على إدانة شديدة للموقف 
العدواني للبرلمان األوروبي ضد المغرب، والمغلف 

بحقوق االنسان، حسب تفسيرات الغرب لها. 
ويأتي موقف االتحاد األوروبي في الوقت الذي حّول 
إعالمه إلى وسيلة حرب، كما منع االعالم المعارض  
المساند  غير  اإلعالم  مع  حاله  هو  كما  ألطروحاته، 
ألوروبا في الحرب الروسية األوكرانية، وغيرها من 
الممارسات المشينة ألوروبا الغارقة في أزمات عميقة 
جدا بسبب مخلفات وباء كورونا والحروب، وهو ما 
يجعلها أكثر عدوانية وطمعا في استدامة استغالل 

قدرات شعوب العالم .
كلمة  في  االشتراكين  الفريقين  مداخلة  في  وجاء 
المخصصة  الجلسة  الرحيم شهيد في  تناولها عبد 
أن  »اسمحوا لي  األوروبي:  البرلمان  قرار  لمناقشة 
االشتراكيين بمجلس  الفريقين  باسم  الكلمة  أتناول 
المناسبة،  بهذه  المستشارين  ومجلس  ال��ن��واب 
إلى  أتوجه  أن  الكلمة  هذه  من خالل  لي،  واسمحوا 
النواب  أيها  ألق��ول  األوروب���ي،  بالبرلمان  النواب 
األوروبيون المحترمون، حيث أنكم في ختام القرار 
من  طلبتم  الجاري،  يناير   20 يوم  أصدرتموه  الذي 
رئيس المجلس إبالغ مضامينه إلى البرلمان المغربي، 
فإننا في الفريق االشتراكي بغرفتي البرلمان، نبلغكم 
أن رسالتكم قد وصلت، وعليه اسمحوا لنا بحق الرد 
على  تنبني  من شراكة  يجمعنا  مما  انطالقا  عليكم، 
حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل والحرص على ضمان 
األمن والسلم العالميين.. اسمحوا، لنا في الفريقين 
المملكة  بأن  ذاكرتكم  بأن ننعش  أوال،  االشتراكيين، 
المغربية قد انخرطت وبكل قناعة ومسؤولية في مسار 
تجويد وتأهيل نموذجها الديمقراطي، من خالل العديد 
من اإلصالحات السياسية والمؤسساتية والدستورية 
اإلعالن  أبرزها  ومن  والجريئة،  العميقة  والحقوقية 
المصالحة  لتحقيق  والمصالحة  اإلنصاف  عن هيئة 
الوطنية؛ وقد تكرست هذه اإلصالحات بإصدار دستور 
2011 الذي أرسى فعليا مرتكزات دولة المؤسسات، 
وكرس مبدأ االختيار الديموقراطي، وأقر منظومة من 
هيئات ومؤسسات دستورية معنية بحماية الحقوق 
هذا  المغرب  توج  حيث  بها،  والنهوض  والحريات 
المسار اإلصالحي باالنخراط الفعلي في منظومة حقوق 
اإلنسان الدولية، واالنفتاح الطوعي على اإلجراءات 
المقررين  من  العديد  بزيارة  توجت  والتي  الخاصة 
الخاصين وفرق العمل بوتيرة متواصلة للمغرب، وكذا 
تقديم المملكة تقارير إلى المفوضية السامية لحقوق 
اإلنسان والتفاعل مع آليات التظلم لدى مجلس حقوق 
اإلنسان، والتفاعل الدائم مع آلية االستعراض الدوري 

الشامل«.
بأن  فريقينا  في  لنا  »اسمحوا  شهيد:    واضاف 
نعبر لكم عن استغرابنا بأن يترك مجلسكم الموقر كل 
هذه المسارات واآلليات األممية التي تناقش مختلف 
الحاالت التي اخترتم الحديث عنها،  واستبدالها بخلق 
»حالة طوارئ استثنائية« مظهرها حقوقي للدفاع عن 
حرية الرأي والتعبير، وحقيقتها سياسية ال تخفى على 
أحد لتصريف مختلف األزمات التي تحاصركم كتكتل 
مواجهة  في  مستقلة  كدول  أو  واقتصادي،  سياسي 
تداعيات وباء كوفيد والحرب الدائرة في شرق أوروبا، 
أو خدمة لمصالح لوبيات تجد مصلحتها اليوم في 
مهاجمة المغرب وخوض حرب بالوكالة لصالح خصوم 

وحدته الترابية. 
وتابع شهيد في كلمته: »اسمحوا لنا في الفريقين 
االشتراكيين بمجلس النواب والمستشارين بأن نطلب 
موقع  عن  والتخلي  التواضع  ببعض  التحلي  منكم 
األستاذ الذي تحبون القيام به، وأنتم تقدمون الدروس 
لآلخرين،  وأن تعترفوا مع ذواتكم أن مظهر الرشوة 
الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص بكم وداللة 
فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل 
لآلخرين  لتصديرها  طرق  عن  البحث  ال  منظومتكم، 

بتعال وتكبر«.
النواب،  بمجلس  االشتراكي  الفريق  رئيس  وأكد 
موجها كالمه إلى النواب األوروبيين،  »إذا كان من 
الصعب عليكم التخلص من هذه الطبيعة االستعالئية، 
فإنه يسعدنا –أمام صحوة ضميركم هذه- أن نذكركم 
ببعض القضايا اإلنسانية التي كان من المفروض أن 

تحظى باهتمامكم«.
وأفاد عبد الرحيم شهيد »سيكون مفيدا أن تصدروا 
قرارا بفتح تحقيق حول ما حدث بأوروبا خالل فترة 
كوفيد، لقد تركتم دوال مثل إيطاليا واسبانيا تواجه 
كبار  تركتم  مقيتة،  بأنانية  القاتل ومصيرها  الوباء 
السن يموتون بالمستشفيات ودور العجزة بدون أي 
إحساس بالذنب، وتحول بعض منكم بدون حياء إلى 

قراصنة للدواء في الجو والبحر«.
وأوضح المتحدث: »سيكون مفيدا أن تصدروا قرارا 
لحكوماتكم إليقاف تصنيع األسلحة وبيعها في العالم 
لسنة واحدة فقط، وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر 
ومواجهة األوبئة والتغيرات المناخية، هذه األسلحة 
التي تصوتون عليها بدم بارد هي التي تقتل األطفال 
والنساء والشيوخ في كل بقاع العالم وهي التي تخلق 

وحمايتها من المضايقات«.
أمن  تستهدف  التي  المناورات  عواقب  من  وحذر 
واستقرار البلدان العربية، وحث البرلمان األوروبي على 
االنكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين والالجئين 
واألقليات في المجتمع األوروبي، وما أصبحت تتعرض 
له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى الى مستوى 
انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق االنسان.
رفض  على  األوروب��ي  البرلمان  أعضاء  حث  كما 
تسييس ورقة حقوق اإلنسان وتوظيفها وفق أجندات 
ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في 
للدول  الداخلية  الشؤون  في  تندرج  التي  القضايا 

العربية.
وخلص البيان إلى أن »البرلمان العربي، إذ يرفض 
المساس بالسيادة القضائية للدول العربية والتدخل 
في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية، فإنه يدعو 
البرلمان األوروبي إلى االلتزام بحسن الجوار واحترام 
اختيارات تلك الدول لنماذجها السياسية والتنموية 

واالجتماعية، وتغليب الحكمة ولغة العقل إليجاد 
أرضية مشتركة للحوار، وفق المصالح االستراتيجية 

بين الجانبين«. 
والمجالس  وال��ش��ورى  الشيوخ  مجالس  رابطة 

المماثلة في إفريقيا والعالم العربي  
وأعربت رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس 
المماثلة في إفريقيا والعالم العربي )أسيكا( عن شجبها 
البرلمان  عن  الصادر  للقرار  الشديدين  واستنكارها 
السياسات  بشأن  مزاعم  تضمن  »الذي  األوروب��ي 
واآلليات التي تتبعها سلطات المملكة المغربية في 

ما يخص الصحفيين وحقوق اإلنسان«.
ووصفت األمانة العامة للرابطة في بيان استنكاري 
هذا القرار بأنه »تدخل سافر في الشؤون الداخلية 
للمملكة المغربية دون أدنى اعتبار لسيادة واستقالل 
آليات  على  الدائم  بانفتاحه  له  المشهود  البلد  هذا 
التقييم األممية«، داعية البرلمان األوروبي إلى إعادة 
النظر »في هذا القرار غير المبرر الذي تجاهل الجهود 
الحثيثة والملموسة التي تبذلها المملكة المغربية في 
سبيل استقاللية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، 
والتجسيد الدستوري الستقاللية السلطة القضائية«.

التدخالت  »لهذه  رفضها  ع��ن  ع��ب��رت  وب��ع��دم��ا 
الخارجية وازدواجية المعايير والحمالت الممنهجة 
حقوق  يافطة  تحت  العربية  البلدان  تستهدف  التي 
اإلنسان«، ذكرت ) أسيكا( البرلمان األوروبي بالمبادئ 
عدم  بشأن  المتحدة  األمم  منظمة  عليها  قامت  التي 
مبادئ  للدول وإعالن  الداخلية  الشؤون  في  التدخل 
القانون الدولي »التي تدعو إلى حسن الجوار وتعزيز 
بين  المتبادل  واالحترام  والتعاون  الودية  العالقات 

الدول لما فيه خير ورفاهية شعوبها«.
كما طالبت الرابطة هذا األخير ب »التوقف الفوري 
عن ممارسة الوصاية على حقوق اإلنسان في البلدان 
والمزاعم  اإلدع��اءات  وراء  االنجرار  وعدم  العربية، 
األدنى  الحد  إلى  تفتقر  التي  والمعلومات  الباطلة 
من المهنية واألدلة القانونية«، وكذا »التحري حول 
صحة المعلومات واالدعاءات التي تصل إليه من أفراد 
ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، و عدم استغاللها 

لالبتزاز السياسي وتسيس الوقائع وتحريفها«.

ماليين المهجرين والالجئين«.
وتابع: »سيكون مفيدا أن تصدروا قرارات تطلب من 
حكوماتكم االعتذار عن ماضيها االستعماري الهمجي 
إفريقيا، وعن  قارة  العالم، وخاصة في  بقاع  في كل 
اغتنت  بفضلها  التي  وإمكاناتها  ثرواتها  استنزاف 

قارتكم وما زالت تغتني«.
وأضاف شهيد: »سيكون مفيدا أن تكون لكم الجرأة 
بأن تصدروا قرارات لتصحيح ما قامت به دولكم، تحت 
شعار الحرية وحقوق اإلنسان، بالعديد من دول شمال 
إفريقيا والشرق األوسط خالل فترة الربيع العربي، 
والتي حولتها حكوماتكم إلى دول غير مستقرة تحت 

رحمة الحرب األهلية واإلرهاب  والطائفية. 
وقال المكتحدث باسم الفريقين االشتراكيين: »أيها  
النواب األوروبيون المحترمون، حين نذكركم بهذا  
فلنقول لكم بأنكم بهذه الطريقة من التفكير والتعامل 
غير منسجمين مع أنفسكم، وأنكم غير مؤهلين أخالقيا 

إلعطاء الدروس لآلخرين عن الديمقراطية«. 
الفريقين  في  »إننا  بقوله:  كالمه  شهيد  واختتم 
أهمية  على  نؤكد  ال��ن��واب،  بمجلس  االشتراكيين 
ضرورة  على  ونشدد  المغربية،  األوروبية  الشراكة 
تعزيز  أجل  لتطويرها من  المشترك  العمل  استمرار 
ما تم بناؤه من عالقات الثقة المتبادلة بين المغرب 
المغرب  انفتاح  تثميننا  وبقدر  األوروبي.  واالتحاد 
الشراكة  على  المبنية  المؤسساتية  المناقشة  على 
واالحترام المتبادل لمختلف القضايا المرتبطة بحقوق 
اإلنسان والحريات وقضايا األمن والجريمة المنظمة 
شؤوننا  في  تدخل  أي  نرفض  اإلره��اب،  ومحاربة 
الداخلية ومحاوالت استهداف المغرب وابتزازه من 
خالل التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية 
مقدمتها  وف��ي  الدستورية  مؤسساته  واستهداف 

استقاللية السلطة القضائية«.

ومن جهته، سجل البرلمان العربي »باستياء كبير« 
في  السافر  التدخل  في  األوروبي  البرلمان  استمرار 
توظيف  عبر  المغربية  للمملكة  الداخلية  الشؤون 
ورقة حقوق اإلنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد 
ال  واضح  تحيز  وفي  وللشرعية،  القانونية  لألسس 

يمكن التغاضي عنه.
وأكد البرلمان العربي أول أمس األحد في بيان صدر 
في ختام جلسته العادية الثالثة من الفصل التشريعي 
الثالث، أنه يسجل »باستياء كبير، استمرار البرلمان 
الداخلية  الشؤون  في  السافر  التدخل  في  األوروبي 
للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية 
ذات سيادة، مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات 
اإلنسان  حقوق  ورقة  توظيف  عبر  األممية،  التقييم 
القانونية  لألسس  تفتقد  باطلة،  ادعاءات  على  بناء 
وللشرعية، وفي تحيز واضح ال يمكن التغاضي عنه«.

التصويت  نتائج  كبير،  بانشغال  تابع  بانه  وذكر 
على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن 
البرلمان األوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ 
2022، وما  المشتركة  الخارجية واألمنية  السياسة 
تضمنه من انتقاذ لوضعية حقوق اإلنسان بالمملكة 

المغربية.
وشدد على رفض كل التدخالت الخارجية والحمالت 
الممنهجة التي تستهدف الدول العربية تحت غطاء 
حقوق اإلنسان، مطالبا البرلمان األوروبي ب »التوقف 
الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق اإلنسان 
في الدول العربية والتحري حول صحة المعلومات 
واالدعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير 
محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية ومكشوفة«.

كما دعا البيان البرلمان االوربي الى »االلتزام بروح 
الشراكة التي تربط االتحاد األوروبي بالدول العربية 
عامة، والمملكة المغربية خاصة، والعمل على تنميتها 

الفريقان اال�شرتاكيان بالربملان:
 و�شلت ر�شالتكم وردنا اأنكم غري م�ؤهلني اأخالقيا الإعطاء الدرو�س
رابطة جمال�س ال�شي�خ وال�ش�رىيف اإفريقيا و الربملان العربي:

 ا�شتياء كبري من التدخل ال�شافر للربملان االأوروبي يف ال�ش�ؤون الداخلية للمغرب 

البرلمان المغربي يرد على قرار البرلمان األوروبي  العدائي

»سيكون مفيدا
 أن تصدروا قرارات 
تطلب من حكوماتكم 
االعتذار عن ماضيها 
االستعماري الهمجي 
في كل بقاع 
العالم، وخاصة في 
قارة إفريقيا، وعن 
استنزاف ثرواتها 
وإمكاناتها التي 
بفضلها اغتنت 
قارتكم وما زالت 
تغتني«

عبد الرحيم شهيد

الكلمات المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/2023/06 :عدد
جلسة عمومية

على   2023/02/15 يوم  في 
سيتم   10H30 الساعة 
ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
بطلب  عروض أثمان متعلقة 
بالصفقة التالية: أشغال بناء  
من  األولي  للتعليم  وحدتني 
الصنف 1 بالجماعة الترابية 
التريد:   عني  )دوار  امرصيد 
دوار   ،1 الصنف  من  وحدة  
من  وحدة   عزو:  بن  ايت 
ميدلت  بدائرة    ،)1 الصنف 
ميدلتيمكن  اقليم  عمالة 
العروض  طلب  ملف  سحب 
لعمالة  الصفقات  بمصلحة 
نقله  كذلك  يمكن  كما  ميدلت 
بوابة صفقات  الكترونيا من 

الدولة:
www.marchespu-
.bliques.gov.ma

طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد املتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
في مبلغ: عشرون الف درهم 

)20.000,00درهم(.
االعمال  تقدير  *كلفة 
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 
عشردرهًما  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

إيداع أظرفتهم بمكتب  إما   -
الضبط بعمالة ميدلت.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة  6 من نظام 

االستشارة.    
ع.س.ن /192/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

INDH/2023/07 :عدد
جلسة عمومية

في يوم 15/02/2023  على 
بمقر  11Hسيتم  الساعة   
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
أشغال  التالية:  بالصفقة 
للتعليم األولي  بناء وحدتان 
بالجماعة  األول  الصنف  من 
)بدوارايت  ايتزر   : الترابية 
الصنف  من  وحدة  اوفال: 
الترابية  وبالجماعة  األول(، 
آيت بن يعقوب )دوارتنفيت: 
األول(  الصنف  من  وحدة 
عمالة   - ميدلت  بدائرة 

ميدلت.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

bliques.gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد املتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
في مبلغ: عشرون الف درهم 

)20.000,00درهم(. 
االعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 
درهًما  عشر  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 

  2.12.349 رقم  املرسوم 
السابق الذكر. 

ويمكن للمتنافسني:
إيداع أظرفتهم بمكتب  إما   -

الضبط بعمالة ميدلت.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   6 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن /193/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/08/2023 :عدد
جلسة عمومية

على   2023/02/16 يوم  في 
بمقر  10Hسيتم  الساعة 
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
بالصفقة التالية: أشغال بناء  
من  األولي  للتعليم  وحدتني 
الصنف 1 بالجماعة الترابية 
عياد,  )دوار سيدي  ميبالدن 
ميدلت  بدائرة  تقات(،  دوار 
يمكن  ميدلت  اقليم  عمالة 
العروض  طلب  ملف  سحب 
لعمالة  الصفقات  بمصلحة 
نقله  كذلك  يمكن  كما  ميدلت 
بوابة صفقات  الكترونيا من 

الدولة:
www.marchespu-

bliques.gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد املتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
في مبلغ: عشرون الف درهم 

)20.000,00درهم(.
االعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 

عشردرهًما  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31   29 و   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

إيداع أظرفتهم بمكتب  إما   -
الضبط بعمالة ميدلت.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة  6  من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن /194/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

INDH/2023/09 :عدد
جلسة عمومية

على   2023/02/16 يوم  في 
سيتم   10H30 الساعة 
ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
بطلب  عروض أثمان متعلقة 
بالصفقة التالية: أشغال بناء 
من  األولي  للتعليم  وحدتان 
جماعة:  في  األول  الصنف 
طاير  والد  )دوار  ميبالدن 
ودوار تغزوت( بدائرة ميدلت 

- عمالة ميدلت.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

bliques.gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد املتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
في مبلغ: عشرون الف درهم 

)20.000,00درهم(. 
االعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 
عشردرهًما  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم بمكتب  إيداع  إما   -
الضبط بعمالة ميدلت.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة  6 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن /195/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/10/2023 :عدد
جلسة عمومية

على   2023/02/16 يوم  في 
بمقر  سيتم   11H الساعة 

عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
أشغال  التالية:  بالصفقة 
بناء  وحدتني للتعليم األولي 
بالجماعة   1 الصنف  من 
)دوار  عياد  سيدي  الترابية 
اموكر/تافيالليت: وحدة  من 
تيفيكرا:  دوار   ،1 الصنف 
  ،)1 الصنف  من  وحدة  
اقليم  عمالة  ميدلت  بدائرة 

ميدلت.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

bliques.gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد املتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
* الضمانة املؤقتة محددة في 
الف درهم  ستة عشرة  مبلغ: 

)16.000,00درهم(.
االعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 
عشردرهًما  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 

ويمكن للمتنافسني:
إيداع أظرفتهم بمكتب  إما   -

الضبط بعمالة ميدلت.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة  6 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن /196/إ.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية ببركان
إشهار حكم بواسطة قيم

طبقا ملقتضيات الفصل 441 
من ق.م.م

ملف التبليغ: 
2022/6507/2217

ملف جنحي سير عدد: 
2002/525

حكم عدد: 241 صادر عن 
محكمة االستئناف بوجدة 

بتاريخ: 2007/03/27
ملف العقود املختلفة 
2022/1109/1829

أمر عدد: 1829
مصلحة  رئيس  السيد  يعلن 
باملحكمة  الضبط  كتابة 
بناء  أنه  ببركان،  االبتدائية 
الريح  األستاذ  طلب  على 
تحاجني  عن  النائب  جاهد، 
حي   6 زنقة  عنوانها:  زهرة 
بصفتها  بركان،  التقدم 
به  تقدم  الذي  مدعية،  جهة 
املحكمة  رئيس  السيد  إلى 
إطار  في  ببركان  االبتدائية 

ملف  في  املختلفة  العقود 
 ،2022/1109/1829 رقم 
أمر  إصدار  فيه  يلتمس 
عدد  حكم  بتبليغ  قضائي 
محكمة  عن  الصادر   241
بتاريخ  بوجدة  االستئناف 
القيم  إلى   ،2007/03/27
القضائي باملحكمة االبتدائية 
املتغيب  عن  نيابة  ببركان 
محمد  بن  ملغاري  أحمد 
جماعة  لهبيل  دوار  عنوانه: 

زكزل بركان. 
 1829 عدد  األمر  على  وبناء 
رئيس  السيد  عن  الصادر 
ببركان  االبتدائية  املحكمة 
 2022/12/20 بتاريخ 
عدد  حكم  بتبليغ  القاضي 
مراجعه  إلى  املشار   241
القضائي  القيم  إلى  أعاله 
عن  نيابة  املحكمة،  بهذه 
أحمد  املتغيب  عليه  املدعى 

ملغاري.
الحكم  تبليغ  على  وبناء 
املذكور أعاله للقيم القضائي 
نيابة   2022/12/26 بتاريخ 
املتغيب  عليه  املدعى  عن 
وصفته  اسمه  إلى  املشار 
الفصل  على  وبناء  أعاله، 
148 والفصل 441 من قانون 
املسطرة املدنية، يعلن السيد 
باملحكمة  القضائي  القيم 
نص  ببركان  االبتدائية 

الحكم اآلتي:
وطبقا  امللك  جاللة  باسم 

للقانون
حكمت املحكمة علنيا نهائيا 
وبمثابة  للمتهم  وغيابيا 

حضوري للباقي.
في الشكل: قبول االستئنافات
الدعويني  في  املوضوع:  في 
الحكم  بتأييد  فقط:  املدنية 
مع  به  فيما قضى  املستأنف 
الصائر  املستأنفني  تحميل 

بالنسبة. 
ع.س.ن /197/إ.د
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خاص

 حيمري البشير – وكاالت

لأول مرة يستنكر العالم اإلسالمي حرق القرآن 
طرف  من  للمسلمني،  املقدس  الكتاب  الكريم، 
راسموس بالودان، الذي يحمل الجنسية الدنماركية 
دفينا  حقدا  يكن  الذي  الشخص  هذا  والسويدية، 
البلدين  في  القوانني  استغل  واإلسالم،  للمسلمني 
معا، الدنمارك والسويد، الزدراء األديان وشخصية 
أكثر من  الكريم  القرآن  )ص(، مكررا حرق  الرسول 
مرة في الدنمارك، في األحياء التي تقطنها أغلبية 
مشاعر  استفزاز  بغية  املساجد  أمام  أو  مسلمة 
العام،  األمن  يمس  بعمل  للقيام  ودفعهم  املسلمني 
لكن املشكل أن هذا الشخص دائما ما يقوم بحرق 
يكلف  أصبح  بل  األمن،  رجال  حماية  تحت  القرآن 
ميزانية ضخمة للحكومة لحمايته، في الوقت الذي 
كان من الضروري على الحكومتني في البلدين معا 
الدنمارك والسويد، سن قانون يمنع بموجبه ازدراء 
الدولتني  في  السياسيني  لكن  عامة،  بصفة  األديان 
معا، يتذرعون بحماية الحق في التعبير ويصادرون 
حق الجالية املسلمة في حماية مقدساتهم واحترام 
الرسامني  قام أحد  الذي  )ص(،   الرسول  شخصية 
العالم  في  كبيرة  ضجة  مثيرا  إليه،  باإلساءة 

اإلسالمي...
والذي  التكوين،  املحامي  بالودان  راسموس   
فشل في الترشح في االنتخابات األخيرة والوصول 
الجنسيتني  يحمل  والذي  الدنماركي،  البرملان  لقبة 
في  أخرى  مرة  يتمادى  والسويدية،  الدنماركية 
القرآن  حرق  املرة  هذه  واختار  املسلمني،  استفزاز 
االختيار  هذا  باستوكهولم،  التركية  السفارة  أمام 
يعتبره العديد غير بريء بحيث أن تركيا لها موقف 

صارم من انضمام دول جديدة لحلف الناتو. 
القرأن  حرق  في  بالودان  راسموس  تمادي   
واستفزاز  املسلمني دفع بالعالم اإلسالمي للتنديد 
أن  الضروري  من  وكان  الجديد،  االستفزاز  بهذا 
يكون هذا املوقف منذ سنوات ألن األحمق بالودان 
كبيرة  احتجاجات  وسبب  مرة  من  أكثر  فعلته  كرر 
تم فيها إحراق السيارات وتشابك مع قوات األمن 
إحداث  ذلك  عن  وتمخض  والسودية،  الدنماركية 
خسائر كبيرة في الدولتني، وقد حاول ارتكاب فعلته 
ومنعته  رحلته  الفرنسية  السلطات  لكن  فرنسا  في 
متواليتني،  لسنتني  الفرنسي  التراب  دخول  من 
إساءته  في  ليستمر  أخرى،  مرة  شجعه،  ما  ولعل 

للمسلمني، صعود حكومة يمينية في السويد.
للجامعة  باإلضافة  اإلسالمي  العالم  استنكار   
رسالة واضحة  اإلسالمي  املؤتمر  العربية ومنظمة 
الكتاب  باحترام  والسويدية  الدنماركية  للحكومة 
املسلمة  الجالية  واحترام  املسلمني  لدى  املقدس 
في  استفزاز  أي  بمنع  واملطالبة  معا،  الدولتني  في 
املستقبل لهذا األحمق، فتصرفه األرعن ال يخدم قيم 
وعدم  للتطرف  أكثر  يدفع  بل  والتعايش  التسامح 

االستقرار.
ووزارة  باملغرب  األعلى  العلمي  املجلس  موقف 
الخارجية، ولو جاء متأخرا، مهم لدفع الحكومتني 
يسيء  سلوك  أي  منع  إلى  والسويدية  الدنماركية 
للمسلمني في املستقبل،  ويعتبر عدوانا سافرا في 
املسلمني.  مشاعر  العمق  في  ويمس  املسلمني  حق 
التي  القيم  من  اللذين هما  والتسامح  التعايش  إن 
منع  يفرضان  الغربية  املجتمعات  مع  نتقاسمها 
سلوك  فإن  وبالتالي   ، للمسلمني  مستفز  عمل  كل 
األديان  احترام  قيم  مع  يتنافى  بالودان  راسمون 
السماوية التي يتمسك بها املسلمون في كل مكان 
األديان  ازدراء  قانون  أن  إلى  إضافة  العالم،  في 
من  ليس  الدنماركي  البرملان  في  تمريره  تم  الذي 

حرية التعبير مطلقا بل هو ازدراء للدين اإلسالمي 
في  االستقرار  على  وحفاظا  مطلقا،  مقبول  غير 
عن  مسؤولة  الدولتني  في  فالحكومة  املجتمع 
الستفزاز  يسعى  من  كل  ومنع  األديان  ازدراء  منع 
املسلمني سواء في السويد أو الدنمارك، ألن من حق 
الجاليات املسلمة املطالبة باحترام معتقداتهم وعدم 
املس بالدين اإلسالمي أو بشخصية الرسول محمد 
قام  عندما  املاضية  السنوات  في  كما حصل  )ص( 
)ص(  الرسول  برسم  الدنماركيني  الرسامني  أحد 
ردود  وسبب  اإلسالمي  العالم  في  ضجة  أثار  مما 
فعل الحكومات املسلمة، خلفت آثارا سلبية كان من 
نتائجها مقاطعة اقتصادية للدنمارك من العديد من 
الدول اإلسالمية وخروج مظاهرات ضخمة في دول 

إسالمية كثيرة.

املجلس العلمي األعلى 
يستنكر هذه اجلرمية 

يترأسه  الذي  األعلى،  العلمي  املجلس  استنكر 
أمير املؤمنني، جاللة امللك محمد السادس، جريمة 

إحراق املصحف الشريف بستوكهولم السبت.
األعلى  العلمي  املجلس  بالغ  نص  يلي  ما  وفي 

الصادر يوم األحد بهذا الخصوص :
أمير  يترأسه  الذي  األعلى  العلمي  املجلس  إن   "
السادس،  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  املؤمنني، 
متطرفة  أيد  ارتكبته  بما  علم  أن  وبعد  اهلل،  أعزه 
املصحف  بإحراق  القيام  من  السويد  عاصمة  في 

الشريف، يعلن ما يلي:
عبارات  بأشد  الجريمة  هذه  استنكار   
الشريف  املصحف  بإحراق  القيام  اإلدانة؛ واعتبار 
املثلى  اإلنسانية  بالقيم  الجهل  عن  صادرا  عدوانا 
التي يدعو إليها القرآن الكريم؛ واستنكار التواطؤ 
من  شكل  بأي  األمر  هذا  صاحب  يكون  قد  الذي 
األشكال؛ واالستغراب الشديد ألن يكون هذا الفعل 
السالم  مبادئ  إلى  يدعو  بلد  في  وقع  قد  الشنيع 
والتعايش في العالم؛ واعتبار هذه الجريمة مسيئة 
هذه  واعتبار  ملشاعرهم؛  ومستفزة  املسلمني  إلى 

الجريمة غير قابلة ألي تبرير مهما كان؛
املجلس  فإن  االعتبارات،  هذه  كل  أساس  وعلى 
العلمي األعلى يتوقع القيام باإلجراءات التي تبني 
الشاذ  الفعل  هذا  أن  مكان  كل  في  الناس  لعقالء 
إنما هو صادر عن الجهالة التي ينبغي أن يتعاون 

الحكماء على التقليل من آثارها املدمرة ".

املغرب يدين بشدة ويحذر
متطرفني  "إقدام  بشدة  املغربية،  اململكة  أدانت 
سويديني السبت بستوكهولم على احراق املصحف 
الشريف"، كما عبرت عن "رفضها املطلق لهذا الفعل 
الخارجية  الشؤون  لوزارة  الخطير".وحسب بالغ 
بالخارج،  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
السلطات  سماح  من  املغربية  اململكة  "استغربت 
السويدية بهذا العمل غير املقبول، الذي جرى أمام 
"بالتدخل  املغرب  وطالب  السويدية".  األمن  قوات 
وبالرموز  الكريم  بالقرآن  باملس  السماح  لعدم 
ذاته،  البالغ  للمسلمني".وتابع  املقدسة  الدينية 
أكثر  بمشاعر  يمس  الذي  الشنيع  العمل  أن"هذا 
الغضب  مشاعر  تأجيج  شأنه  من  مسلم  مليار  من 

والكراهية بني األديان والشعوب".

إدانات عربية حلرق 
املصحف يف ستوكهولم

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن الخطوة 
األمني  وأدان  العالم.  املسلمني حول  تؤجج مشاعر 
العام ملجلس التعاون لدول الخليج، نايف فالح مبارك 
الحجرف، في بيان له مساء السبت "حرق مصحف 
ل  تحمُّ إلى  الدولي  "املجتمع  داعيا  السويد"،  في 
املرفوضة".  األعمال  هذه  مثل  لوقف  املسؤوليات 
السويدية  السلطات  سماح  أن  الحجرف"  وأكد 
لقيام أحد املتطرفني بإحراق املصحف الشريف في 
تأجيج  شأنه  من  ستوكهولم،  السويدية  العاصمة 
مشاعر املسلمني حول العالم واستفزازهم". وشدد 
إلى  والداعي  الثابت  التعاون  مجلس  موقف  "على 
والتعايش  والتسامح  الحوار  قيم  نشر  أهمية 

السلمي ونبذ الكراهية والتطرف".
"حرق  إن  اإلسالمي"  التعاون  "منظمة  وقالت 
عمل  السويد  في  الشريف  املصحف  من  نسخة 
قيمهم  ويهني  املسلمني  يستهدف  استفزازي 
املقلق  املستوى  على  آخر  مثااًل  ويشكل  املقدسة... 
الذي وصلت إليه اإلسالموفوبيا والتعصب وكراهية 
التعاون  ملنظمة  العام  األمني  وحث  األجانب". 
السويدية  "السلطات  إبراهيم  حسني  اإلسالمي 
على اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد مرتكبي جريمة 

الكراهية هذه".
السبت،  ومصر،  والسعودية  اإلمارات  وأدانت 
من  نسخة  بإحراق  املتطرفني  أحد  عليه  أقدم  ما 
العاصمة  في  التركية  السفارة  أمام  املصحف 

السويدية ستوكهولم.
والتعاون  الخارجية  وأكدت وزارة 
دولة  "رفض  لها  بيان  في  الدولي اإلماراتية، 
تستهدف  التي  املمارسات  لجميع  الدائم  اإلمارات 
القيم  مع  تتنافى  والتي  واالستقرار  األمن  زعزعة 

واملبادئ اإلنسانية واألخالقية".
وجددت دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية 
والعنف، ووجوب احترام الرموز الدينية، واالبتعاد 
واملقدسات  لألديان  باإلساءة  الكراهية  إثارة  عن 

وعلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش.
عن  صادر  بيان  في  مصر  حذرت  جانبها،  من 
األعمال  هذه  انتشار  مخاطر  من  الخارجية  وزارة 
الكراهية  خطاب  وتؤجج  األديان  إلى  تسيء  التي 
والعنف، داعيًة إلى إعالء قيم التسامح والتعايش 
اآلديان ومقدساتها  السلمي، ومنع اإلساءة لجميع 
من خالل مثل تلك املمارسات املتطرفة التي تتنافى 
مع قيم احترام اآلخر وحرية املعتقد وحقوق اإلنسان 

وحرياته األساسية.
السلطات  سماح  بشدة  السعودية  دانت  كما 
من  نسخة  بإحراق  املتطرفني  ألحد  السويدية 

املصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.
"إدانة  عن  السعودية  الخارجية  وزارة  وأعربت 
الشديدين،  السعودية  العربية  اململكة  واستنكار 
لسماح السلطات السويدية ألحد املتطرفني بإحراق 
نسخة من املصحف الشريف أمام سفارة جمهورية 

تركيا في ستوكهولم".
وأكدت الخارجية على موقف السعودية "الثابت 

والتسامح  الحوار  قيم  نشر  أهمية  إلى  الداعي 
والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف". وعبرت أيضا 
ستوكهولم  في  حصل  ملا  إدانتها  عن  إندونيسيا 
ومنظمة  الخليجي  التعاون  مجلس  إلى  إضافة 
"تمارس  بأن  جاكارتا  وطالبت  اإلسالمي.  التعاون 

حرية التعبير بشكل مسؤول".
مساء  األشخاص  عشرات  تجمع  تركيا،  في 
السبت أمام قنصلية السويد في اسطنبول للتعبير 
السويدي  العلم  أحرقوا  وقد  احتجاجهم.  عن 
مع  الدبلوماسية  العالقات  قطع  إلى  أنقرة  ودعوا 
ستوكهولم. وتظاهر آخرون قرب السفارة السويدية 

في أنقرة.
من جانبه، ندد وزير الخارجية السويدي توبياس 
معاد  مروع  بـ"استفزاز  تويتر  على  بيلستورم 
لإلسالم"، مشددا على أن السماح بتنظيم التظاهرة 

ال يعني أن الحكومة تؤيدها.

السويد تعبرعن 
"تعاطفها" مع املسلمني 

أولف  السويدي  الوزراء  رئيس  استنكر 
غير  "عمل  بأنه  وصفه  ما  األحد  كريسترسون 
محترم للغاية"، غداة حرق القرآن أثناء تظاهرة في 
بعد  املسلمني  مع  "تعاطفه"  عن  معبرا  ستوكهولم، 

موجة إدانات في العالم اإلسالمي.
وكتب رئيس الوزراء املحافظ في تغريدة نشرها 
من  أساسي  جزء  هي  التعبير  "حرية  أن  ليال، 
الديموقراطية. لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة 

أن يكون مناسبا".
وأكد أن "حرق كتب مقدسة يعتبر بالنسبة لكثر 
عمال غير محترم للغاية. أريد أن أعبرعن تعاطفي 
باإلساءة جراء  الذين شعروا  املسلمني  مع جميع 

ما حصل في ستوكهولم" السبت.
وفي إطار تظاهرة أذنت بها الشرطة السويدية 
أمام سفارة تركيا بعد ظهر السبت، أحرق اليميني 
بالودان  راسموس  الدنماركي  السويدي  املتطرف 
نسخة من املصحف، في خطوة تهدف إلى التنديد 
أنقرة  مع  ستوكهولم  تجريها  التي  باملفاوضات 
بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال األطلسي 

)ناتو(.
أن  الجمعة  السويدية  الشرطة  واعتبرت 
السويد  في  والتعبير  التظاهر  وحرية  الدستور 
على  الحفاظ  بحجة  التظاهر  هذه  منع  يبرران  ال 

النظام العام.
التظاهرة  لتنظيم  منح  الذي  الترخيص  وأثار 
توترا دبلوماسيا مع تركيا التي نددت بـ"جريمة 
الدفاع  لوزير  زيارة  وألغت  واضحة"  كراهية 
يزيد  ما  املقبل،  األسبوع  مقررة  كانت  السويدي 
تعقيد املحادثات حول انضمام السويد إلى الناتو 

الذي تعرقله أصال أنقرة.
السويدي  الخارجية  وزير  قال  جهته،  من 
االستفزازات  إن  السبت،  بيلستروم،  توبياس 
املعادية لإلسالم مروعة، وذلك بعد أن قام ناشط 
قرب  املصحف  بإحراق  املتطرف  لليمني  ينتمي 
السفارة التركية وسط احتجاجات متصلة بسعي 

السويد إلى االنضمام لحلف شمال األطلسي.
لديها  "السويد  تويتر  بيلستروم على  وأضاف 
أن  يعني  ال  هذا  لكن  املدى،  بعيدة  تعبير  حرية 
يتم  التي  اآلراء  ندعم  نفسي  أنا  أو  الحكومة 

التعبير عنها".

وزارة الخارجية المغربية والمجل�س العلمي الأعلى 
ي�ستنكران جريمة حرق القراآن

هذا العمل
 الشنيع الذي ميس 
مبشاعر أكثر من 
مليار مسلم من 
شأنه تأجيج مشاعر 
الغضب والكراهية 
بني األديان 
والشعوب

استنكار هذه 
اجلرمية 
بأشد عبارات 
اإلدانة؛ واعتبار 
القيام بإحراق 
املصحف الشريف 
عدوانا صادرا عن 
اجلهل بالقيم 
اإلنسانية املثلى التي 
يدعو إليها القرآن 
الكرمي

إحراق القرآن الكرمي يف الدول االسكندنافية..
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مطالب بتاأهيل »ال�شياحة االإيكولوجية« النت�شال ميدلت من 
و�شعية ركود  متعددة االأوجه  

فجر مبارك

تعيش مدينة ميدلت على إيقاع ركود اقتصادي 
الفعاليات  من  العديد  حسب   ، للعيان  باد  قاس 
املتتبعة لشأن هذه املدينة، مؤكدين - في منصات 
تعرف  املدينة  »أن  على   - االجتماعي  التواصل 
ما  صعيد،  من  أكثر  على  مسبوق  غير  تراجعا 
تسبب في تنامي البطالة جراء غياب فرص شغل 

تحول دون بروز العديد من املظاهر السلبية«. 
ووفق املصدر ذاته،  فإن »هذه الحالة القاسية 
زاد من تفاقمها  توالي سنوات الجفاف وتراجع 
االنتاج الزراعي باملنطقة، كما أنها مدينة عبور 
إفالس  إلى  أدى    ما  السياح،  بها  يتوقف  ال 
رغم  باملدينة  االقتصادية  املشاريع  من  العديد 
عبر  الدولة  مجهودات  من  بالرغم  وذلك  قلتها، 
اإلنقاذ،  ومخططات  والترميم  التأهيل  سياسة 
إال أن املدينة ال تزال تعاني في مجال االقتصاد 

والسياحة مثال«.
وفي هذا  السياق تم التذكير  بأن »السياحة 
فريدة  طبيعية  مؤهالت  لها  التي  اإليكولوجية 

ثقافة  ترسيخ  على  تعمل  قد  أثرية،  وقصور 
بيئية تساهم في النهوض بالوضع االقتصادي 
والسياحي.. حيث تعرف املنطقة،  بتنوع املناظر 
في  كبير  بتنوع  تتميز  كما  وتعّددها،  الطبيعية 
النظم البيئية، فاملؤهالت الطبيعية ُتشكل واحدة 
من أهم مقومات الّسياحة اإليكولوجية، غير أّنها 
استغاللها  يتم  لم  إذا  كبير  نفع  ذات  تكون  لن 
وتأهيلها بالّشكل املطلوب. حيث مازالت الثقافة 
الّسياحية اإليكولوجية، غائبة في صفوف غالبية 
الساكنة، وهو ما ُيشّكل واحدا من أهم التحّديات 
التوّجه،  هذا  على  التشجيع  تواجه  قد  الّتي 
الشيء الّذي يتطّلب العمل أّوال على ترسيخ ثقافة 
امليدلتي  املواطن  لدى  بيئي  ووعي  إيكولوجية 

وتحسيسه بأهمية الحفاظ على البيئة.«
يتطلب  اإليكولوجية  السياحة  تطوير  إن 
من   ، املجال  في  الفاعلني  كل  جهود  تضافر 
املؤهالت  تعزيز  إلى  يهدف  مخطط  بلورة  أجل 
اإلكراهات  تجاوز  على  العمل  وكذا  املُتوّفرة، 
والتحّديات التي تعترض نمو القطاع في املدينة.
املائة  40 في  الحلفاء نسبة  »وتشكل سهوب 

في   25 الجبل  وإكليل   ، املتواجدة  املساحة  من 
املائة، والصنوبريات 13 في املائة، وشجر األرز 
املائة؛  في   8 األخضر  والبلوط  املائة،  في   11
بها  تتواجد  املساحة  من  فقط  املائة  في   3 فيما 
تشكيالت أخرى«، وفق معطيات مديرية املياه و 

الغابات.

هذا و تتوزع املؤهالت اإليكولوجية املتواجدة 
بني  نفسها،  املعطيات  حسب  ميدلت،  بإقليم 
علي   سيدي  أكلمام  كبحيرة   طبيعية  بحيرات 
وإسلي وتسليت  بمنطقة املشيل، ومنتزه وطني 
لألطلس الكبير الشرقي، يعتبر امتدادا للمنتزه 

الوطني لخنيفرة .

أوضاعها املتردية تثير التساؤالت

تعاني من تداعياتها الثقيلة الساكنة احمللية الم�شيق.. 541 مخالفة
تعميرية �شنة 2022

الترابي  النفوذ  على مستوى   املسلمة  البناء  »بلغ عدد رخص 
600 رخصة،  2022، أزيد من  لعمالة املضيق-الفنيدق خالل سنة 
تفيد  لها«...  التصدي  تم  تعمير  مخالفة   541 تسجيل  تم  كما 
اجتماع  خالل  املنصرم،  الجمعة  يوم  عنها،  الكشف  تم  معطيات 
»بحضور  وذلك  التعمير«،  »قطاع  حول  تمحور  املضيق  بعمالة 
الجماعات  ورؤساء  بالنيابة  لتطوان  الحضرية  الوكالة  مديرة 
حصيلة  تقديم  »تم  حيث  املعنية«،  الخارجية  واملصالح  الترابية 
العمل في مجال التعمير، ومجموع املشاريع الحاصلة على الرأي 

املوافق، وعملية ضبط املخالفات في مجال التعمير والبناء«.
وضع  ضرورة  »على  التأكيد  تم  فقد  ذاتها،  املعطيات  ووفق 
يواجهها   التي  اإلكراهات  من  عدد  حل  من  تمكن  طريق  خارطة 
للتنمية والتشغيل«،  رافعة  أفق جعله  البناء والتعمير، في  قطاع 
حلول  إيجاد  قصد  املتعثرة  املشاريع  بعض  »دراسة  جانب  إلى 
لها للمساهمة في تحفيز االستثمار، بالنظر لوقعه االيجابي على 

اقتصاد املنطقة«.

اأوالد دحو.. مداهمة م�شنع
�شري لتقطير »الماحيا«

بالتمسية،  الترابي  باملركز  امللكي  للدرك  تابعة  عناصر  قامت 
بسرية إنزكان أيت ملول، بمداهمة مصنع  سري  لتقطير ُمسكر« 
ماء الحياة« املعروفة بـ )املاحيا(، بتراب جماعة أوالد دحوالتابعة  

لعمالة إنزَكان أيت ملول.
بالتفتيش  املكلفة  الفرقة  حجزت  »فقد  النازلة،  معطيات  ووفق 
للترويج  ومعدة  لالستهالك  املعدة  املمنوعات  هذه  من  أطنانا 
باملنطقة وضواحيها، فضال عن ضبط أطنان من التني املخمر داخل 
كافة  حجز  تم  الغرض.كما  لهذا  معدة  وبراميل  بالستيكية  علب 
املعدات واللوازم التي كان يستخدمها املتورطون في عملية تصنيع 
مسكر »ماء الحياة«، منها بينها براميل وقنينات غاز وأنابيب...«.

إلى  املحجوزات  كافة  نقل  على  األمنية  الفرقة  وعملت  »هذا 
كافة  لتحديد  النازلة  في  تحقيقا  فتحت  كما  امللكي،  مقرالدرك 
مالبساتها، في أفق تحديد هوية املتورطني في هذا الفعل اإلجرامي 

حيث تم تحرير برقيات بحث في حقهم« تخلص املعطيات ذاتها.
عبد اللطيف الكامل

اإقليم خنيفرة.. التح�شي�س
بـ »تقنية الزرع المبا�شر« للحبوب

مالل  بني  لجهة  الفالحية  لإلستشارة  الجهوية  املديرية  نظمت 
ابن  الفالحية  االستشارة  بمركز  املنصرم  الجمعة  يوم  خنيفرة،   -
للحبوب،  املباشر«  »الزرع  تقنية  حول  تحسيسيا  يوما  خليل، 

و»ذلك لفائدة التنظيمات املهنية والفالحني باإلقليم«.
تعريف  إلى  يرمي  التحسيسي  »اليوم  فإن  املنظمني،  وحسب 
متطورة  فالحية  تقنيات  تعتمد  التي  العملية،  بهذه  الفالحني 
ملساعدة املزارعني على تعزيز وتسريع إجراءات تكييف الفالحة مع 
تغير املناخ، من خالل تنمية زراعية مرنة ذات قيمة مضافة ووقع 
استهدف 30 فالحا من دائرة القباب  مستدام«. كما سعى اللقاء - 
-  إلى  تقديم شرح مفصل لتقنية »الزرع املباشر«، التي تقوم على 
زرع األرض بدون عملية الحرث، عن طريق استعمال بذ ارة محملة 
ببذور مناسبة للمنطقة مع اعتماد تسميد معقلن، وهو ما يساهم 

في حماية التربة ومكوناتها و املحافظة على املخزون املائي«.

يف شكاية لوكيل امللك بابتدائية خنيفرة 

اأع�شاء بمكتب خيرية  دار الطالب باأيت اإ�شحاق يطالبون 
بتدقيق   ح�شابات الموؤ�ش�شة

أحمد بيضي

امللك  وكيل  تفاعل  متطابقة  مصادر  أكدت 
يوم  بها،  تقدم  شكاية  مع  خنيفرة  ابتدائية  لدى 
الجمعية  بمكتب  أعضاء  ستة   ،2023 يناير   16
الخيرية دار الطالب بآيت إسحاق، وذلك بإحالتها 
على املركز القضائي للدرك امللكي بعاصمة زيان، 
والبحث«  التحقيق  من  يلزم  ما  فتح  أجل  »من 
»العمل على  بـ  ما تضمنته من مطالب  في شأن 
ومن  الخيرية«،  املؤسسة  حسابات  في  التدقيق 
»الكشف عن خلفية امتناع رئيسها السابق/  ثم 

املستقيل عن تسليم الوثائق«.
ويتعلق أمر الشكاية بأعضاء املكتب املنتخب 
26 دجنبر  خالل الجمع االستثنائي، املنعقد في 
املنصرم، حيث أشار املشتكون إلى »أن معطيات 
التقرير املالي«، الذي تم تقديمه خالل هذا الجمع، 
املاضية  السنة  من  األول  األسدس  فقط  »تخص 

»عجز مالي  2022«، الفتني إلى ما يفيد بوجود 
يقدر بـ 15 مليون سنتيم«، قبل »مفاجأة الجميع 
بحقيقة أخرى تؤكد وجود عجز يفوق 26 مليون 

سنتيم«، ما أثار شكوك املشتكني. 
التي  االستفهامات  من  الكثير  تناسل  وأمام 
رفع  بعد  املشتكون،  أكد  التدقيق،  تستوجب 
شكايتهم، أن »غالبية املنخرطني بالجمعية كانوا 
قد رفضوا بدورهم، خالل الجمع العام، التصويت 
الحتوائهما  واملالي  األدبي  التقريرين  على 
في  »فشلوا  بأنهم  مذكرين  شبهات«،  على 
ينبغي  ما  بتقديم  السابق  الرئيس  مطالبتهم  
من التوضيحات«، وبـ »ما يبرر اكتفاءه  بتقديم 
تقرير مالي مبتور من النصف الثاني من السنة 

وتقرير أدبي خال من برنامج أوراش«.
من  مصدر  أشار  ذاته،  باملوضوع  وارتباطا 
املشتكني إلى أنهم » لم يعثروا على أدنى جواب 
املالي،  العجز  للتناقض الحاصل في قيمة  شاف 
على  موجود  هو  وما  الرئيس  به  صرح  ما  بني 

عن  املصدر  ذات  تحدث  فيما  الواقع«،  أرض 
»عملية سحب مالي من حساب الجمعية بدعوى 
دفعها ملمونني، في حني أن األموال املرصودة هي 

مستحقات  عن  عبارة  الوطني«  التعاون  »منحة 
الهدف  خارج  صرفها  يجوز  وال  املوظفني 

املخصص لها« حسب املصدر نفسه.

حديقة الم�شباحيات بالمحمدية بين االإهمال والالمباالة؟
مكري مصطفى 

التأهيلية  الثانوية  قرب  الكائنة  املصباحيات،  حديقة  تحولت 
ومستوصف  والراشيدية  حبوس  ابن  ومدرستي  حيان  ابن  جابر 
عرباتهم  إلفراغ  العربات  بأصحاب  خاص  مكان  إلى  الحسنية، 
اإلصالحات   إطار  في  البيوت  بعض  تعرفه  الذي  الهدم،  بقايا  من 
والترميمات، األمر الذي جعل مساحاتها الخضراء باألمس ،تتحول 
إلى مطرح للحجر والطوب وكل ما يترتب عن بقايا الهدم املختلفة.

ومحدد  خاص  مكان  باختيار  العربات  أصحاب  يكتف  ولم 
امتداد  وعلى  األيمن  الجانب  طول  استغلوا  ولكنهم  )تجاوزا(، 
الحائط الفاصل بني الحديقة والغابة املطلة على وادي املالح. كما 
يشهد  الفضاء نفسه وجود حيوانات تجوب أطراف الحديقة بدون 
رقيب والحسيب، فضال عن قضاء الحاجة في أي بقعة، وبخاصة 
الجملة، وذلك بسبب اإلهمال   إلى سوق  الجدار املؤدي  على طول 
النفايات  عن  ناهيك  الحديقة،  مرافق  كل  طال  الذي  املبرر  غير 

بمختلف أنواعها.
هذه السلوكات والتجاوزات وعدم اهتمام املسؤولني عن تدبير 
املواطنني،  من  العديد  انتقاد  أثارت  مباالتهم،  وال  املحلي  الشأن 
الغابة  اتجاه  في  الحديقة  يعبرون  الذين  الرياضيون  ضمنهم 
ملمارسة أنشطتهم الرياضية ، كما يستنكرها كل من يقوم بممارسة 
وأولياء  والتلميذات  التالميذ  وكذا  الحديقة،  داخل  املشي  رياضة 
امورهم الذين يقطعون، في غياب بديل، أربع مرات في اليوم ذهابا 
وإيابا الطريق ،الوحيد داخل الحديقة، الذي يفصل مقرات سكناهم 
يوم  يترددون  ومواطنون  الذكر،  السالفة  التعليمية  باملؤسسات 
األحد لقضاء بعض الوقت للسماح ألبنائهم بالترفيه رغم الظروف 
ظروف  وفي  نقي  هواء  الستنشاق  تماما  املالئمة  وغير  القاهرة 

صحية سليمة؟
التدهور  هذا  أسباب  بشأن  التساؤالت   تثير  وضعية   إنها 
تطالب  عام،   بشكل  املحمدية،  ساكنة  يجعل  ما  األوجه،   املتعدد 
مسافة  على  تشييدها  تم  التي  الحديقة،  هيكلة  إعادة  بضرورة 
ثمانية هكتارات تقريبا،  وذلك باعتبارها  تشكل متنفسا أساسيا 
ال محيد عنه بالنسبة للسكان الذين  بات االسمنت يحاصرهم من  
كل جانب، وبالتالي استرجاع  ما كانت  عليه في بدايات عهدها،  
وممرات تضفي  الترفيه  وفضاءات  الخضراء  املساحات  من حيث 
الطمأنينة والسكينة، إلى جانب  باقي املرافق الرياضية والثقافية 

األخرى.
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توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بمراكش
املحكمة االبتدائية بمراكش
اعالن قضائي بصدور حكم 

غيابي طبقا ملقتضيات 
الفصل 441 من ق.م.م

ملف تبليغي
عدد: 2022/6708/9285

الضبط  كتابة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  املحكمة  لدى 
املقال  بناء على  انه  بمراكش 
ورثة  السادة:  به  تقدم   الذي 
بن  زكي  ابن  محمد  املرحوم 
 - نظيرة   - نزهة  وهم:  عمر 
جمال   - مالكة   - الفتاح  عبد 
زكي(  ابن  )لقبهم  الدين 
العروس  برياض  الكائنني 
 99 رقم  تزكارين  درب 
مراكش، ينوب عنهم االستاذ 
محمد الغرفي املحامي بهيئة 
من  مدعون  بصفتم  مراكش 

جهة.
السعدية  السيدة:  وبني 
بالزاوية  الكائنة  لوليد، 
رقم  بونوالة  زنيقة  العباسية 

26  مراكش.
من  عليها  مدعى  بصفتها 

جهة أخرى.
صدر على اثره حكم تحت عدد 

2333 بتاريخ 2022/10/12
املدني  امللف  موضوع 
عدد:  االبتدائي 

2022/1201/1205
قضي بما يلي: 

بجلستها  املحكمة  حكمت 
وحضوريا  ابتدائيا  العلنية 
في حق املدعني وغيابيا بقيم 

في حق املدعى عليها:
في الشكل: 

االصلي  املقالني  بقبول 
واالضافي

على  بالحكم  املوضوع:  في 
لفائدة  باذنها  عليها  املدعى 

قدره  اجماليا  مبلغ  املدعني 
وتحديد  درهم   37499.55
في  حقها  في  البدني  االكراه 
الصائر  وتحميلها  االدنى 

ورفض باقي الطلبات.
هذه  لدى  القيم  ان  العلم  مع 
حق  في  واملنصب  املحكمة 
السعدية لوليد قد بلغ بالحكم 
املذكور بتاريخ 2023/01/09
بلوحة  الفعلي  التعليق  وان 
من  ابتداء  تم  قد  االعالنات 

يوم 2023/01/17
تطبيقا  االجل  الحتساب 
من   441 الفصل  ملقتضيات 

ق م.م.
ع.س.ن /189/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.

إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/2023/05 :رقم
جلسة عمومية

على   2023/02/15 يوم  في 
بمقر  سيتم    10H الساعة 
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
أشغال  التالية:  بالصفقة 
األولي  للتعليم  وحدتان  بناء 
من  كل  في  األول  النوع  من 
)دوار  إزدغ  آيت  جماعات: 
وحدة من النوع األول(،  برم: 
اوخاجة:  )دوار  عياش  آيت 
في  األول(  النوع  من  وحدة 
دائرة ميدلت - عمالة ميدلت.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:

www.marchespu-
bliques.gov.ma

طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 

املتعلقة  القواعد  بعض  وكذا 
بتدبيرها ومراقبتها.

محددة  املؤقتة  الضمانة   *
في مبلغ:  عشرون الف درهم 

)20.000,00درهم(. 
االعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 
درهًما  عشر  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.

يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

بمكتب  أظرفتهم  إيداع  إما   -
الضبط بعمالة ميدلت.

- إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم.

مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  لرئيس مكتب طلب 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
6 من نظام  املادة   عليها في 

االستشارة.
ع.س.ن /191/إ.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki
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 انطلقت، يوم الجمعة الماضي، في منطقة عسير 
جنوب غرب السعودية، فعاليات النسخة الثانية من 
مهرجان قمم الدولي للفنون األدائية الجبلية بمشاركة 
16 فرقة محلية و14 دولية، من بينها فرق فلكلورية 

مغربية.
وسيشهد المهرجان الذي يمتد لسبعة أيام أمسيات 
وأجنبية،  وعربية  طربية سعودية  بأصوات  غنائية 
تشاركها الفنون األدائية الجبلية من مناطق عالمية 
مختلفة، إذ تحضر الفنون األدائية الجبلية أحيدوس 
التقليدي  بلباسها  المغرب  من  الرمى  وعبيدات 
وموسيقاها المحلية، ويشارك فن جوبي من العراق 
الحاضر في االحتفاالت واألعراس ضمن الفنون األدائية 

الجبلية.
وتنظم هيئة المسرح والفنون األدائية السعودية 
الذي سيحتفي  المهرجان،  الثانية من هذا  النسخة 
32 لونا فلكلوريا يرتبط بالبيئة الجبلية  بأكثر من 
وثقافات الشعوب وتقاليدها، ويستمر حتى 27 يناير 
الحالي، مسلطا الضوء على تجارب المجتمعات عند 
للفنون  التراثية  الجذور  وعلى  واالحتفاالت،  الفرح 

مهرجان  ويستعرض  التقليدية.  الغنائية  واألداءات 
المحلية  األدائية  والفنون  األلوان  ثراء  الدولي  قمم 
والدولية في ثمانية مواقع بمنطقة عسير لها جذور 
تراثية وعمق تاريخي غني، شملت قرى تراثية وقصورا 
تاريخية وقالعا شهدت جدرانها على قصص ومالحم 
الذي  والمهرجان  عليها.  والتاريخ  الزمن  عبور  من 
انطلق للمرة األولى في نونبر من العام الفائت بنسخة 
محلية لالحتفاء بالثقافة التقليدية ودعمها وإبرازها، 
بما يضمن ترويجها ثقافيا وسياحيا ، وموفرا فرصة 
الموروث  األفراد وتشجيعهم على استثمار  لتمكين 
دورته  في  ينتقل  المملكة،  به  تزخر  الذي  الشعبي 
حضور  لتعزيز  أوس��ع،  دول��ي  طابع  إل��ى  الجديدة 

الموروث الشعبي السعودي عالميا .
وعلى مستوى المشاركة، يحضر من كوريا الجنوبية 
وفن  الشامان،  وفن  بالطبول،  الجبلي  األدائي  الفن 
األكمام المائية الكورية، ومثيالتها من الصين باإلضافة 
إلى فن التنين الصيني، وألوان من األداء الجبلي الهندي 
ومنها فن راس ليال وشالوم وثانغ تا، ورقصة النسور 
واألورو من مونتينيقرو، ومن جورجيا فن سيفانتي 

وتشامبا وفازا،، وفنون أخرى من لبنان والسودان 
واسكوتلندا وسويسرا وأوزباكستان، تشارك مجتمعة 
على وقع الخطى وإيقاع األلحان، وتنحت بين الجبال 
وتحتضن  التقليدية.  األدائية  للفنون  بهية  لحظات 
الفعاليات  من  مجموعة  الثمانية،  المهرجان  مواقع 
متعددة  ومساحات  األدائية،  الفنون  مسارح  تشمل 
تحتوي على متاجر متنوعة لتقديم المأكوالت التقليدية، 
والهدايا التذكارية، والمجسمات الفنية والحرفية، إلى 
المقطوعات  أشهر  لعزف  منصات  جانب تخصيص 

الموسيقية المرتبطة بالفنون الجبلية.
والمعرفية  العلمية  جهوده  المهرجان  ويواصل 
التي دشنها في الدورة األولى، التي تتمحور حول 
تحليل وقراءة فلسفات الفنون الشعبية الجبلية، ورفع 
مستوى الوعي بالفنون األدائية، والتعريف بتاريخها، 
وفنونها، وأساليبها، وكيفية أدائها، ودورها في تقارب 
الشعوب، ويقدم برنامجا ثقافيا لزواره متضمنا ندوات 
وجلسات حوارية وورش عمل تعليمية، بمشاركة نخبة 
من المتحدثين حول الفنون األدائية الفلكلورية التي 

ترتبط بالجبل موسيقيا وحركيا.

 :نورس البريجة
خالد الخضري

كنا نسميها فاطمة “السوليما أو فاطمة 
إرش��اد  كانت،  مهنتها  التبسيمة”  “زينة 
في  مقاعدهم  إل��ى  المتفرجين  ومساعدة 
يتم  حين  خصوصا  السينمائية  القاعة 
الصالة،  في  الظالم  فيعم  األض��واء  إطفاء 
حيث تستعين بمصباح يدوي تدل به أفراد 
الجمهور إلى أماكنهم، فكنا نسميها “موالت 
البيل” وزميلها الذي يقوم بنفس العمل “مول 

.Placeur وهو Placeuse    البيل” فهي
إنها السيدة فاطمة الهايج التي اشتغلت 
في  الصفة  بهذه  سنة   30 تجاوزت  ولمدة 
قاعة سينما “الريف” بالجديدة حيث كانت 
االبتسامة ال تفارق شفتيها، لهذا أطلقنا عليها 
لقب “فاطمة زينة التبسيمة”. هذه االبتسامة 

التي ال تزال تنير محياها إلى اآلن.
الضاوي  سيد  بحي  فاطمة  اّم��ي  ول��دت 
بالجديدة سنة 1941 من والدها موسى بن 
عبد اهلل بن عالل الهايج..  أصله من آيت 
“الّشيفور”  بموسى  يلقب  وكان  باعمران، 
نقل  حافلة  ف��ي  سائقا  يشتغل  ك��ان  ألن��ه 

في أربعينيات  الركاب لصاحبها بوشتية” 
هي  والدتها  الماضي.  القرن  وخمسينيات 
خديجة بنت علي العبدية تقول إن لها قرابة 

بالقايد عيسى بن عمر الثمري.
الماضي  القرن  ستينيات  مستهل  وفي 
كمرشدة  لتعمل  “الريف”  بسينما  التحقت 

الذي  العمل  ه��ذا  لمقاعدهم.  المتفرجين 
كانت تكسب به عيشها بشكل محترم حيث 
كانت اإلكراميات التي تتناولها من الزبناء 
تتراوح ما بين 20 سنتيما وخمسة دراهم 
وثمانينيات  سبعينيات  ف��ي  ذل��ك  ك��ان   –
تدعو  أسبوع  كل  الماضي-  فكانت  القرن 

صديقاتها للخروج في “ْعراضات” ونزهات 
على حسابها. وكانت أسعار الدخول لسينما 
 –   Balcon الريف: درهمان بالنسبة للشرفة
األول��ى  للدرجة  بالنسبة  ون��ص��ف  دره���م 
Premier-  و 85 سنتيما بالنسبة للدرجة 

.Seconde الثانية

ورزقت   1960 فاطمة سنة  أمي  تزوجت 
بالدار  يشتغل  الذي  مراد  هو  واحد  بابن 
رقم  بينما هي تعيش وحيدة في  البيضاء 
29 زنقة موريطانيا بالجديدة قرب حي سيدي 
الضاوي حيث تزورها من حين آلخر وبشكل 
متقطع شقيقتها السيدة فاطنة كما ابن اختها 

مصطفى وابنها طبعا. حجت اّمي فاطمة سنة 
2003. وهي حاليا متقاعدة بدون أجرة وال 
ضمان اجتماعي أو رعاية صحية. من بين 
زمالئها الذين تذكر امي فاطمة ممن اشتغل 
معها بسينما الريف: السيد موسى الزعري 
عملها  بنفس  يقوم  كان  الذي  )أبا موسى( 
)شباك  السالم  عبد  الحاج   – البيل(  )مول 
التذاكر( عبد العزيز بنكيران )تقطيع( التذاكر 
أمام الباب – السيد احمد التيجاني )مشغل 
أبا   –  Machiniste(  ( األفالم  عرض  آلة 
تتناول  لم  الكسكروطات(.  )بائع  حّسون 
امي فاطمة يوما رشوة واحدة وال باعت )ال 
أو  أو مشرد  لمخمور  أو سمحت  نتراكت( 
بإنسان متسخ بالدخول لقاعة السينما. ألن 
السينما بالنسبة إليها فضاء نظيف ومحترم 
لدرجة التقديس. ألم يقل الفرنسيون “عندما 
 Lorsqu’on نحب الحياة نذهب السينما” ؟

aime la vie on va au cinéma
“زينة التبسيمة”  تقول هذا اّمي فاطمة 
التي ال تزال  هذه االبتسامة تنير محياها.. 
لفريد  االستماع  على  مواظبة  تزالل  ال  كما 
التلفزيون،  على  أفالمه  ومشاهدة  األطرش 
أيام  الريف  بها في سينما  أغرمت  أن  بعد 

الزمن الجميل.

تنظم جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما 
وحقوق اإلنسان، بتعاون مع مؤسسة هبة، يوم 
األربعاء 25 يناير2023 بالرباط، لقاء-نقاش 
مع الباحثة ليا موران بمناسبة إصدار كتابها 

“إعادة بناء أحداث بال داللة”.
ووفق بالغ للجمعية المنظمة، فإن مناقشة 
هذا الكتاب الذي وقع مقدمته المخرج مصطفى 
األدبية  اللقاءات  إطار  الدرقاوين يندرج في 
حول السينما، وسيسيره الناقد السينمائي، 
أحمد بوغابة، ناقد سينمائي، سينظم على 
.”la scène ” الساعة السادسة مساء بمقهى
ليا  به  قامت  الذي  البحث  يقدم  الكتاب   
موران حول أول فيلم طويل للمخرج المغربي 
مصطفى الدرقاوي “أحداث بال داللة” )1974( 
والذي ساهم في إعادة ترميم الفيلم مؤخرا 

وتوزيعه دوليا.
وأوضح البالغ ، أنه انطالقا من المسارات 
المتعددة التي فتح آفاقها هذا الفيلم،يعرض 

هذا “الكتاب-األرشيف، الكتاب-البحث، والكتاب-السينمائي” مجموعة من الحكايات الصغيرة التي تجسد تأمالت قصص برزت 
في المغرب الثقافي والفني والسياسي لمرحلة السبعينات.

ويتضمن الكتاب نصوص كل من أحمد بوغابة، وندير بوحموش، وطارق الحايك، وعلي الصافي، ومؤسسة “فيلموطيكا دي 
كاتالونيا” )روسا كاردونا، ماريونا بروزو واستيف ريامباو(، ومحمد جبريل، وطوني مارايني، وليا موران، ومصطفى نيسابوري، 

وماري بيير-بوتيي، ونور الدين الصايل، ورشا سالتي ومونيكا طاالركزبك.
و يتضمن الكتاب الصادر باللغة الفرنسية عن إصدارات زمان )Zamân Books، في 220 صفحة، 150صورة باللون األسود 

واألبيض واأللوان، كما أنه مرفق بقرص فيديو رقمي )DVD( يحمل الفيلم.
يشار إلى أن مصطفى الدرقاوي مخرج مغربي، من رواد السينما المغربية المعاصرة. ولد سنة 1944 بوجدة، حصل على 
شهادة البكالوريا في الفلسفة وتابع دراسته بالمعهد العالي للفن المسرحي بالدار البيضاء قبل أن يلتحق، سنة 1965، بالمدرسة 

الوطنية العليا للسينما والمسرح في بولونيا التي تخرج منها كمخرج سينمائي.
وأخرج مصطفى الدرقاوي عددا من األفالم منها على وجه الخصوص “أحداث بال داللة” )1974(، “أيام شهرزاد الجميلة” 
)1982(، “عنوان مؤقت ” )1984(، “الهمس الناعم للريح بعد العاصفة” )1990(، ” قصة أولى” )1992(، “أنا )لعبة( في الماضي” 
)1994( “أبواب الليل السبعة” )1995(، “أسطورة آدم وحواء” )1995(، “غراميات الحاج المختار الصولدي” )2001(، ” الدار 

البيضاء باي نايت” )2003(، ”الدار البيضاء داي اليت ” )2004( .
 ”l’Atelier de l’Observatoire“ أما الباحثة ليا موران، فهي أمينة معارض وباحثة مستقلة، ومديرة ومساهمة في تأسيس
)الفن والبحث( بالدار البيضاء. وتتناول أبحاثها أساسا موضوع األرشيف، والتاريخ والموروث السينمائي بهدف التعريف 

بأهم المستجدات الفنية غير المعروفة وتقفي آثار التأريخ الغائب، المختفي والمنسي.
ويجمع عمل موران بين اإلبداع المعاصر والحفظ والبحث في مجال تاريخ السينما، حيث تقوم في هذا السياق، بقيادة مشاريع 

متعددة التخصصات تجمع بين فنانين وممارسين متخصصين.
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لقاء مع الباحثة ليا موران  ومناق�شة كتابها 
»اإعادة بناء اأحداث بال داللة« بالرباط 

 «من هي فاطمة السوليما « موالت البيل

PLACEUSE في �شينما الريف بالجديدة

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

انطالق الن�شخة الثانية من مهرجان قمم الدولي للفنون 
االأدائية الجبلية في منطقة ع�شير بم�شاركة المغرب

 جرى يوم الخميس الماضي، رفع الستار عن الدورة األولى لمهرجان 
الجديدة للفرجة الحية المنظمة  بمسرح الحي البرتغالي تحت شعار 

» المسرح دعامة أساسية للتنمية«.
وحملت هذه الدورة، المنظمة من قبل جمعية القناع األزرق للمسرح 
والثقافة تحت إشراف المديرية اإلقليمية لوزارة الثقافة والتواصل، 

إسم الفنان الراحل »نور الدين شهبي«.
يشمل  ومتنوعا  برنامجا شامال  األزرق  القناع  وسطرت جمعية 

عرض ست مسرحيات لخمس فرق مسرحية بالجديدة.
وفي هذا الصدد أكد عبد الرحيم النسناسي رئيس مهرجان الفرجة 
ورئيس الجمعية ذاتها، أن الدورة األولى لمهرجان الجديدة لم تأت 

صدفة وإنما جاءت بعد تفكير عميق عقب جالء جائحة كورونا.
وتابع أن هذه الدورة ترمي إلى رد االعتبار إلى الجمعيات النشيطة 
والعاملة بمدينة الجديدة، مع تجميع اإلنتاجات المحلية وعرضها في 
مناسبة كهذه لتبادل التجارب وخلق منصة لإلبداع المسرحي وتبسيط 
وتسهيل سبل التالقي بين مختلف المبدعين من كتاب مسرحيين 
ومخرجين وممثلين وموسيقيين ومصممي الديكور وتقنيي الصوت 

واإلضاءة وغيرها من تقنيات العمل المسرحي.
دينامية جديدة إلشاعة  لخلق  أيضا  المهرجان جاء  أن  وأضاف 
وترويج صناعة الثقافة داخل المدينة، ألن هناك مجموعة من الفرق 
تشتغل في صمت، الفتا إلى أن المهرجان يغطي ثالثة أجيال )القديم 
والمتوسط والجديد(، منهم شباب قادرين على حمل اللواء ومواصلة 

األنشطة المسرحية.
لفرقة   « مبروك  سي  انتظار  »في  بمسرحية  المهرجان  وافتتح 
بوعسرية من إخراج المصطفى بوعسرية، وساهم في كتابتها عبد 
الرحيم مفكر وقام بالتشخيص مصطفى فنيش وحسن اشباني وعبد 

الصادق اعبادة وعبد الصمد أشباني.
وتعالج المسرحية تيمة االنتظار المتعمد العبثي والترقب المصطنع 

لتبرير وجود ال معنى له وحياة تشبه العدم.
وصرح المصطفى بوعسرية أنه اشتغل على هذه المسرحية وهي 
للكاتب العالمي صامويل بيكيت الذي فاز بجائزة نوبل لآلداب، وتدخل 

في نطاق ما يسمى بمسرح العبث.
وتم كذلك عرض  مسرحية »الفزاعة« لفرقة »فالورة« للثقافة والفن 

والرياضة والبيئة وهي من إخراج محمد رباني.
وإلى جانب ذلك، تم  عرض مسرحية »كومبالوجيا« لفرقة »منيرفيا 
للمسرح والثقافة«، وهي من تأليف وإخراج ياسين الخمليشي. وتتطرق 
المسرحية إلى شخصية المنقذ السلطوية التي ال تؤمن بكلمة ال، 
وتحاول فرض سيطرتها على الجميع وإزاحة كل من يريد الوقوف 

أمامه.
وتطرح مسرحية »لزعر« لفرقة »القناع األزرق« تيمة الشك والخيانة 

بين الزوجين.
فيما تقدم مسرحية »ذكاء حكيم«، للفرقة نفسها ومن إخراج عبد 
الرحيم النسناسي حكاية من التراث الشعبي تم نسج خيوطها من 

خالل عرض ترفيهي لألطفال.
أما مسرحية »الكاشو« لفرقة منتدى صدى اإلبداع للفن والثقافة 

فتحمل البصمة اإلخراجية لزياد هبطاني.

رفع ال�شتار 
عن مهرجان الجديدة 
للفرجة الحية المنظم 
تحت �شعار« الم�شرح 

دعامة اأ�شا�شية للتنمية«
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االشتراكي

مصطفى اإلدريسي 

أصدر عبد الرحمن زكري، ضمن منشورات 
لألبحاث  إي���در  آي��ت  بنسعيد  محمد  م��رك��ز 
 ، أوراق من دفاتر قديمة«  والدراسات، كتاب » 
أهداه لذكرى رفاق فقَد المؤلف أغلَبهم في األربع 
سنوات الماضية، وهم بالترتيب الزمنّي: عبد اهلل 
ميّني، عبد السالم حيمر، أحمد الوردي، رحمة 
الدين،  تقي  القادر  عبد  التهامي،  ثابت، جبور 

حسن العدناني وشكيب أرسالن… 
يتطرق الفاعل السياسي عبد الرحمن زكري 
مدينة  داخل  النضالي  مساره  من  جزء  إلى   ،
عام   2020 حتى   1983 من  ويمتد  المحمدية 
مع  بالعالقات  منها  اتصل  ما  ، سواء  كورونا 
تحمل  التي  الفترة  المحلية)خالل  السلطات 
فيها المؤلف المسؤولية منذ أول لجنة محلية 
الديمقراطي  العمل  لمنظمة  تأسيسية  مؤقتة، 
الشعبي بالمحمدية أواسط 1983 ، حتى انعقاد 
مؤتمرها المحلي الثالث في 1994(، وما عرفته 
تلك العالقات في بعض المراحل من ُعقد وأزمات، 
ومن تضييقات وانتقامات ضد المنظمة كهيأة، 
وضد عدد من مسؤوليها ومناضليها كأفراد…
الصف  قوى  مع  بالعالقات  منها  تعلق  ما  أو 
االتحاد  منها  وخاصة  الديمقراطي،  الوطني 
االشتراكي الذي جمعته مع منظمة العمل، في 
البداية، أكثر من ساحة نضال حققا في بعضها، 
بمعية قوى تقدمية أخرى، مكاسب راسخة وهامة 

رغم محدوديتها كّميا.
ويقول عبد الرحمن زكري في تصدير الكتاب 
: » يفرض واجب االعتراف واإلنصاف أن نشهد 
أننا في خضم كل تلك األزمة في العالقات الرسمية 
، كنا نحن أيضا نسجل عطفا حقيقيا وصادقا 
ذا قيمة ومغزى من قبل بعض هؤالء المناضلين 
في االتحاد االشتراكي أو في محيطه العاطف 
، كانوا يتمايزون ويعبرون عن رفضهم لعقلية 
ولممارسات التيار الحزبي الذي كان سائدا في 
االتحاد وقتئذ، أذكر األخ الفقيد الغالي محمد 
أشركي رحمة اهلل ، أول رئيس رئيس اتحادي 
للمجلس البلدي للمحمدية تولى باقتدار والتزام 
وإخالص ونظافة يد قيادة واحدة من أكثر تجارب 
التسيير الجماعي نجاحا على مستوى الوطن 
ككل ، وكان على المستوى المهني والنضالي 
طاقة عمل ال تنضب، وعلى المستوى االنساني 
عملة نادرة تفيض وفاء ونبال وتواضعا. أنا ما 
أزال أذكر رحمة اهلل عليه ، حين كانت المنظمة 
أوائ��ل  بالمحمدية  التأسيس  حديثة  ت��زال  ال 
أراده  ثنائي  للقاء  دعاني  كيف   ، الثمانينات 
خاصا بيننا، وكنت حينها الكاتب العام للجنة 
منطقة المحمدية ، وكيف أنه أدهشني وحتى 
أخجلني حقيقة، عندما شرع يرجوني مناشدا 
وملحا، أن أقبل دعما ماديا منه لفرع المنظمة 
الناشئ، وأن ننزله أنا ورفاقي ، المنزلة التي 
أراد – خارج أي سياق آخر أو أية قراءة أخرى 

– كمساهمة منه في جهد تجهيز مقرها، قبل أن 
يختم بتمنيه أن تبقى دائرة االطالع على األمر 
محصورة في حدود النواة المسؤولة للمنظمة 
، ويترك أمر التعميم على مستوى التنظيم ككل 
الضرورات  تطرحه  عندما   ، المناسب  للوقت 
أول  أعمال  جدول  على  والتنظيمية  القانونية 
استحقاق تنظيمي للمنظمة كانعقاد مؤتمر من 

مؤتمراتها المحلية مثال ...وكذلك كان.
وأذكر من ضمن هؤالء اإلخوة األعزاء أيضا 
، فقيدنا الكبير جميعا االخ والصديق إدريس 
البطاي المناضل النقابي الفذ الذي يقدره الجميع 
والذي ُتواكُب دائما بشاشته وضحكاته الصاخبة، 
مواقفه الثابتة والصلبة من أجل استقاللية العمل 
النقابي وديمقراطيته وجماهيريته ) السامير( ، 
كما أذكر المستشار الجماعي ) سابقا( وكاتب 
سابقا (  النقابة الوطنية للتعليم بالمحمدية ) 
قيد حياته األخ المهدي السكراتي تغمدهما اهلل 
معا برحمته ، وكذا المناضل الفذ األخ والصديق 
العزيز عبد السالم علوش ، شفاه اهلل وأطال 
عمره الذي لم يكن يخاف لومة الئم – وهو الذي 
سبق له أن احتك وتعرف على بعض مناضلي 
المنظمة في مدينة فاس أواخر السبعينات ، وهي 
ال تزال تعمل في السرية ، وعلى رأسهم الرفيق 
محسن عيوش متعه اهلل بالصحة وأطال عمره« .       
من  مجموعة  هو  زكري  الرحمن  عبد  كتاب 
من  تغطي  والمتابعات،  الصحفية  التقارير 
جهتها مساحة هامة من الكتاب…وتدور كلها 

حول بعض فصول وارتدادات هجوم الرأسمال 
في المدينة، وهي أحد المراكز الصناعية الهامة 
في البالد، وعن أوضاع الطبقة العاملة، بممارسة 
أقوى الضغوط على حقوقها االجتماعية النقابية 
الشغل«،  ك«مرونة  جديدة  »شرعية«  بأدوات 
معظم  في  السلطة  العمل«…وانتقال  و«حرية 
المعارك، بالتدريج، من موقع المتفرج، إلى موقع 
المتواطئ، ثم إلى موقع الشريك الذي ال يتردد 
في اللجوء لكل صنوف القمع والتنكيل، بواسطة 
القوة العمومية، لحماية مصالح خاصة لباطرونا 

األموال واألعمال، محلية وأجنبية…
الطبقة  ن��ض��االت  مواكبة  احتلت  ول��ذل��ك، 
وبملفاتها  بأوضاعها  والتعريف  العاملة، 
المطلبية، ودعمها لتثبيت حقوقها في مختلف 
بالتغطية  كبيرا،  حيزا  اإلن��ت��اج،  مؤسسات 
وبالتحقيقات)سامير،  لنضاالتها  اإلعالمية 
إيكوما، أمبروطيكس، ميلتيطيكس، أفريسبور، 
ميسطونغ، أوجيفا، فندق ميرامار ميريديان…(، 
النقدية  المساعدات  ببعض  حتى  وأحيانا 
والعينية على محدوديتها ورمزيتها، التي كان 

يبادر بها المكتب المحلي للمنظمة…
وحضرت أيضا مشاكل المجال في المدينة، من 
دور الصفيح، إلى مناطق إعادة اإلسكان، وصوال 
إلى التجزئات السكني��ة الجديدة…كما حض��رت 
قضايا ذات صل���ة بقطاعات حيوية كالتعليم…
ومعاناتهم  العزل  البسطاء  الناس  بقضايا  أو 
أمام جحيم المصالح اإلدارية المختلفة)بوليس، 

محاكم، ضرائب ووكاالت توزيع…( أو مع تجبر 
طغاة وفراعنة محليين صغار…

وفي تقديم للكتاب  يكتب األستاذ مصطفى 
أما   »: السياسي  والفاعل  المؤرخ،  بوعزيز 
بالجدل  مؤطرة  فهي  زكري  األستاذ  نصوص 
مما  الممارسة،  وفكر  الفكر،  ممارسة  التالي: 
يعكس بجالء المسار الوعر لتوجه فكري ونضالي 
أصيل وهو يحاول االنتقال من التمثل التبسيطي 
للماركسية ومفاهيمها المؤسسة، إلى اإلحاطة 
التبسيط  في  السقوط  دون  الواقع،  بتعقيدات 
المفرطة،  الواقعية  وه��و  المقابل،  اآلخ���ر، 
إلى  النظرية  األداة  تحّول  التي  االستسالمية 

مجرد آلة تصوير فوتوغرافية رديئة«.
الحارقة  األسئلة  م��ن  ع���ددا  أن  ويضيف 
مقاربة  »أية  مثال:  منها  الكتاب،  في  حاضرة 
للمسألة الدينية، وأي تعامل منتج مع معتقدات 
الشعب؟ وأي تعريب أو تبييء للماركسية، كما 
صاغها روادها الكالسيكيون، مع واقع كالواقع 
للنضال  اجتماعية  ق��اع��دة  وأي��ة  المغربّي؟ 
إرادة  وأي��ة  الجذري؟  االجتماعي  اإلصالحي 
للعمل الوحدوّي بين فصائل »السياق االجتماعي 
الوطنّي« لتطوير الفعل الجماهيري نحو التغيير 
ضحايا  مجددا  السقوط  تجّنبنا  الديمقراطي، 
القابلية  لمآسي  أو  الخانقة،  الهيمنة  لكوارث 

»للّتمخزن« القاتلة؟….«
كما  ضميمات،  أو  مالحق  يتضمن  الكتاب 
أرشيفه  م��ن  وث��ائ��ق  وه��ي  ال��م��ؤل��ف،  سماها 
الخاص، من بينها عدد من البيانات والمراسالت 
والعرائض لقطاع الشغيلة التعليمية الديمقراطية 
التعليم  لقطاع  الوطنية  وللجنة  بالمحمدية، 
العمل…كانت  منظمة  في  والثانوي  األساسي 
قد خاطبت بها الهيآِت القياديَة النقابية الوطنية، 
في موضوع »أزم���ة  العمل النقابي المحلّي« في 
ذلك اإلّبان، وكلها إخبار، وطلب تدخل، وتنبيه 
لضرورة محاصرة مفاعيلها التخريبية قبل فوات 
األوان…كما تتضمن توثيقا تفصيليا للخروقات 
االنتخابية التي شهدتها كل االنتخابات بالمدينة، 
محلية كانت أو برلمانية، ومواقف منظمة العمل 

إزاءها…
تلك هي »أوراق« األستاذ زكري التي انتقى 
فيها منتخبات من إنتاجاته، قّدر أنها تستحق 
منه منَحها فرصَة حياٍة أخرى، وفرصة اطالع 
جديد عليها، سواء ألولئك الذين عاشوا مباشرة 
غمار هذه التجربة في مواقعها المختلفة، من 
رفاق له في التنظيم وأصدقاء وعاطفين، أو من 
أصدقاء ورفاق له في شتى التنظيمات التقدمية 
األخرى، السياسية والنقابية والجمعوية…فضال 
وخاصة  المحمدية،  ساكنة  من  المتتبعين  عن 
أجيالها الجديدة من الشباب، ومن عموم القراء.

يقع الكتاب في 528 صفحة من القط�ع الكب�ير، 
وهو تجميع لع�دد من كتابات المؤلف، بعضها 
نشر في منابر مختلفة في الفترة الممتدة من 
1983 حتى 2021، وبعضها جديد، أغلبه أنتج 
خالل الحجر الصحي الطويل إبان فترة كورونا .

» أوراق من دفاتر قديمة «  للفاعل السياسي عبد الرحمن زكري: 

م�شار ن�شايل م�شع، و�أ�شر�ر مع �لر�حل  حممد �أ�شركي  
»زمن �لثقافة« يعر�ض توقيعات كتب لأفاية وكيليطو 

�لحائز على جائزة �لملك في�شل �لعالمية

وفي حلقة برنامج »زمن الثقافة« لهذا األسبوع، يوم الجمعة 27 يناير 2023 في الساعة 
العاشرة ليال، على قناة »الثقافية«� سنشاهد عددا خاصا عن كتابين ماتعين وازنين، جرى 
توقيعهما في فضاء مكتبة ألفية بالرباط، وسط جموع من المهتمين من الباحثين األكاديميين 
مجلة ثقافية نصف شهرية تبث على القناة الثقافية التابعة  وعامة القراء. »زمن الثقافة« 
للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة جمعتين في الشهر في  الساعة العاشرة ليال، تعده وتقدمه 

الصحافية سهام فوزي.   
التوقيع األول كان للمؤلف والروائي المغربي الكبير عبد الفتاح كيليطو، الحائز مؤخرا 
على جائزة الملك فيصل العالمية لسنة 2023 في صنف اللغة العربية واألدب، وذلك لقاء 
براعته في سرد األدب العربي القديم، بأسلوب يتسم بالجدة والطراقة، لم يسبقه إليه أحد 
»واهلل إن هذه الحكاية  اللذان استخدمهما في نسج رواية  قبله. وهي البراعة واألسلوب 
لحكايتي«، موضوع التوقيع، التي حملت القارئ إلى متاهات متداخلة بين عوالم ألف ليلة 
وليلة، مع شهرزاد وشهريار، الذي اقتبس منه بالمناسبة قسمه أمام شهرزاد، ليجعله عنوانا 

لروايته، ومثالب الوزيرين ألبي حيان التوحيدي والقاضي ابن خلكان ووو...
قراءة »واهلل إن هذه الحكاية لحكايتي« هي امتحان حقيقي للقارئ في الفهم، فهم األحداث 
والشخصيات وحدود التداخل/ التنافر بينها، وفي فهم الدعوات الملغومة التي يوجهها له 

الكاتب لكي يكف عن القراءة بعد أن يسلمه مفاتيحها السحرية والسرية...
بعد عوالم رواية عبد الفتاح كيليطو، ينتقل المشاهد إلى الكتاب الثاني في هذه الحلقة، 
للدكتور نور الدين أفاية أستاذ الفلسفة  وهو كتاب »صور الوجود في السينما والفلسفة« 
والجماليات، ليقدم لجمهوره في مكتبة ألفية بالرباط تيارات الفالسفة الكبار حول الصورة 
ودالالتها وتداوالتها، في مؤلف فكري هو الثالث من نوعه، بعد كتابيه »الصورة والمعنى« 
و«معرفة الصورة«. كان في تنشيط هذا التوقيع الباحث والكاتب يوسف توفيق، وفي تقديمه 

أستاذ الفلسفة والناقد فريد الزاهي. 
حلقة هذا األسبوع من زمن الثقافة عصير كتب تستحق القراءة والدراسة والتمعن.  

المشاركون في مؤتمر بروكسيل للبحث 

  في »أزمة النشر في الوطن العربي«:

 �لدعوة �إلى مقاطعة �لأعمال �لمقر�شنة    
 

عمم المشاركون في في مؤتمر بروكسيل للبحث   في »أزمة النشر في الوطن العربي« 
، كتابا وناشرين وباحثين واعالمين،  بيانا ضد قرصنة  الكتب والنصوص والوثائق  في 
الوطن العربي، اعتبروا فيه  أن قرصنة الكتب والنصوص والوثائق  الورقية وااللكترونية 
جريمة نهب خطيرة تصيب حركة النشر بأضرار قاتلة. انها سرقة سافرة لجهود المؤلف 
وحقوق الناشر، وتنطوي على ضرر استراتيجي للقارئ الذي يستفيد مجانا من كتاب مقرصن 
لكنه يتضرر ضررا استراتيجيا جراء إضعاف حركة التأليف والنشر وبالتالي إنتاج المعارف 
ونقلها وتداولها وتفعيل اقتصادها. كما  دعوا  القراء الى االمتناع عن تداول االعمال المقرصنة 
واعتبارها غيرقانونية و قد تلحق ضررا معرفيا خطيرا بهم، مشيرين إلى أن الكتب المقرصنة 
قد تتعرض للتحوير والحذف واالضافة وال شيء يضمن سالمتها ومطابقتها لألصل كما  أنها 

تشبه اعمال التهريب والغش والتزوير وبالتالي ليست جديرة بالثقة.   
 وناشد المؤتمرون، في بيانهم،  وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماعي وكل الجهات 
والتشهير  المقرصنة  االعمال  مقاطعة  والنصوص،  الكتب  بتداول  المعنية  والمؤسسات  
ونشر  بمحاكمتهم  والمطالبة  وعناوينهم  باسمائهم  سوداء  لوائح  تنظيم  عبر  بأصحابها 
االحكام الصادرة بحقهم ، كما توجهوا الى الحكومات العربية لوضع أسماء المقرصنين 

والجهات المعنية بالقرصنة على المطارات ومنع دخولهم الى البلد المعني .
 ودعا الموقعون على هذا البيان الجامعة العربية إلصدار قرار باألجماع ضد أعمال القرصنة 
في الوطن العربي والطلب من الدول األعضاء إصدار قوانين تكافح هذه االفة وتحول دون 

انتشارها، وتقديم المقرصنين للعدالة، وتحريم التعامل األدبي و التجاري معهم.  

 �لدورة 28  للمعر�ض �لدولي للن�شر و�لكتاب 
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل/ قطاع الثقافة،  رسميا وفي بالغ حول الموضوع، 
أنها ستنظم الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الفترة ما بين 01 

و 11 يونيو 2023، بفضاء OLM  السويسي بالرباط.
ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة من دور نشر وموزعين ومكتبات ومؤسسات معنية 
بالكتاب إلى تقديم طلباتهم عبر التسجيل اإللكتروني ابتداء من 23 يناير  إلى غاية فاتح 

مارس 2023، وذلك  عبر الموقع الرسمي للمعرض:
Email: siel@minculture.gov.ma

                                      

رشيد سكري

كان األدُب، واليزال، رحلَة بحث دائم عن املعرفة والثقافة، 
وسفرا دؤوبا في إنماء طاقات شخصية قادرة على مواجهة 
وروافد  منابع  ذات  مواقف  تبني  عن  فضال  ونزال خصوم، 
هادفة إلى خلخلة ثوابَت ومرتكزاٍت ُبنيت، وعلى مد عصور 

من الزمن، باإلسمنت املسلح. 
نور  ملحمد  العربي«  املتخيل  في  »الغرب  كتاب  ففي   
الدين أفاية، أشار إلى األسس التي انبنت عليها الحضارة 

األوروبية، فأصبحت جسرا متينا نحو الحرية والديمقراطية 
واحترام حقوق اإلنسان، عالوة على التفاني في العمل. هذه 
حضاري  مجتمع  لتأسيس  ؛  كبيرٌة  عناويُن  األربعة  املبادئ 
منفتح ومتقدم يتشرب العلم واملعرفة، بما هي فتحت أمامه 
الصناعي  يفرضها تطوره  البحث عن موارد طبيعية،  شهية 

واالقتصادي والسياسي أيضا . 
  إن الحاجة إلى فرض هذا الكيان الجديد على الشعوب 
نهاية  بونابارت،  نابليون  دفعت  أفاية،  حسب  املستضعفة، 
القرن الثامن عشر ، إلى املغامرة التاريخية في اتجاه الشرق 
العربي، فمعظم املؤرخني ينظرون إلى هذه الحملة أنها خلقت 
من مصر بلدا جديدا، بعدما تخلصت من أدران الرجل املريض 

الذي أدخلها بحرا من ظلمات وانحطاط . 
  وأمام التحدي الحضاري والتفوق التقاني الغربي أصبح 
األوروبي،  النمط  هو  به  يحتذى  أن  يجب  الذي  النموذج، 
خصوصا في ميدان العلم واملعرفة . فرفاعة الطهطاوي كان 
املعاهد  إلى  باشا  محمود  علي  بعثهم  الذين  الرعيل  بني  من 
تخليص   « كتابه  فجاء  العلمي.  التحصيل  بهدف  األوروبية، 
الفن  عوالم  عن  كشف  بمثابة  باريز«  تلخيص  في  اإلبريز 
الرحلة  وهذه  األوروبية.  الحضارة  به  تتمتع  الذي  واألدب  
كانت فاتحة ملجموعة من الرحالت )رحلة املهندس علي مبارك 
وغيره(، التي اكتشفت اآلخر األوروبي من خالل أهم مذاهبه 

وتوجهاته الفكرية والعلمية والعقائدية والسياسية أيضا.
حسني،  طه  األدب  عميد  به  قام  الذي  السفر،  أن  غير     

على  شاهدا  ظل  بفرنسا،  السوربون  جامعة  رحاب  إلى 
خارطة طريق  استطاعت أن تخلخل أهم الثوابت واألسس، 
بخاصة.   واملصري  بعامة  العربي  املجتمع  عليها  يقوم  التي 
فالرحلة األولى باءت بالفشل مما اضطر طه حسني  للعودة 
الجامعة  منه  تعاني  الذي  املادي  العوز  بفعل  الديار  إلى 
املصرية املحتضنة . بينما الثانية، والتي دامت أربع سنوات، 
تعرف من خاللها على أساطني الفكر الفرنسي؛ إميل دركهايم  
وغاستون النسون و لوسيان ليفي برول، كما أنه تأثر بفلسفة 
العربي في  التراث  إلى  الشك والريب  لينقل نزعتي  ديكارت؛ 
كتابه: »في الشعر الجاهلي » الذي ألفه سنة 1927 ، ليتحول 

عنوانه في ما بعد إلى: » في األدب الجاهلي« .
للثقافة  معالجته  في  حسني،  طه  به  جاء  تصور  أهم  إن   
الصرح  على  تشوش  زوائَد،  من  تخليصها  هو  العربية، 
الثقافي العربي. ففي » حديث األربعاء » الجزء األول ، يقول 
الرواة يختلفون في وجود قيس، فأما الثقات   « طه حسني : 
منهم فقد أنكروا وجوده ، ... زعموا أن بني عامر أغلظ أكبادا 
الغاية  . فإذا كانت  الحد«  هذا  إلى  الحب  بهم  يعبث  أن  من 
بجذوره  الضارب  العربي،  التراث  أصالة  في  التشكيك  هي 
الجاهلية  من  واملمتدة  اإلنسانية  الحضارة  عمق  في  الثقافة 
فإن  اإليبيرية،  الجزيرة  األندلسي، بشبه  األدب  العصور  إلى 
في األدب الجاهلي  عميد األدب قد خصص لذلك فصال في » 
عن  باحثا  العرب،  ديوان  طال  الذي  اللََّحن،  عن  للحديث   «
أسباب نحل الشعر ، فأرجعه � أي النحل � إلى عاملي الدين 

في نصرة  السيف  إلى جانب  الشعر  والسياسة، حيث وقف 
العقيدة الجديدة. 

فإن   ، اإلغريقية  و  الرومانية  ؛  السابقة  باألمم  فأسوة    
أي  منوالها  وعلى  شاكلتها  على  جاء  العربية  األمة  ر  تحضُّ
عامل  نظر طه حسني،  في   ، وهذا  بداوتها.  حضارتها بعد   :
فاستكثار   . العربي  الشعر  طال  الذي  اللحن  في  حاسم 
الشعر كان سببا موضوعّيا في إلحاق أشعار أخرى لشعراَء 
أشار صاحب  هذا  وفي  أبدا.  بالقصيد  يتغنوا  لم  أنهم  ثبت 
الجمحي  سالم  ابن  العربي«،  الشعر  في  العشر  »الطبقات 
وقد نظرت قريش فإذا حظها من الشعر قليل في   «   : قائال 

الجاهلية ، فاستكثرت منه في اإلسالم » . 
التي كان طه حسني يعالج بها   ، العقالنية  النظرة  إن     
كأديب  و  كفنان  جوهره  حماية  عن  تثنه  لم   ، العربي  األدب 
جل  في  والخيال،  العقل  بني  فالتوليف  ذلك،  مع  باملوازاة   .
تأثره  من  بالرغم  العربي   األدب  عليه عميد  إبداعاته، حافظ 
الشديد بالنزعة الديكارتية  التي تنتقد الخيال واملخيلة . لذا 
الدنيا وشغل  مأل  الذي  املذهب،  هذا  أسباب  عن  البحث  كان 
الناس، أمرا في غاية األهمية ، خصوصا أنه سيدرس في بيئة 
ثقافية مغايرة. ففي  مقال نشره طه حسني في مجلده الضخم 
النزعة  تبني  أشار إلى األسباب الكامنة وراء  علم األدب »   «
الشكية عند ديكارت ، وذلك حينما وجد تناقضا صارخا بني 
املنعطف  هذا  ومن  أرسطوطاليس.  وفلسفة  الالهوت  قواعد 

التاريخي جاء اللهو الفلسفي، كما يحب أن يسميه ديكارت.                          

طه ح�شني ... و�للَّهو �لفل�شفي
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 انطلقت، يوم الجمعة الماضي، في منطقة عسير 
جنوب غرب السعودية، فعاليات النسخة الثانية من 
مهرجان قمم الدولي للفنون األدائية الجبلية بمشاركة 
16 فرقة محلية و14 دولية، من بينها فرق فلكلورية 

مغربية.
وسيشهد المهرجان الذي يمتد لسبعة أيام أمسيات 
وأجنبية،  وعربية  طربية سعودية  بأصوات  غنائية 
تشاركها الفنون األدائية الجبلية من مناطق عالمية 
مختلفة، إذ تحضر الفنون األدائية الجبلية أحيدوس 
التقليدي  بلباسها  المغرب  من  الرمى  وعبيدات 
وموسيقاها المحلية، ويشارك فن جوبي من العراق 
الحاضر في االحتفاالت واألعراس ضمن الفنون األدائية 

الجبلية.
وتنظم هيئة المسرح والفنون األدائية السعودية 
الذي سيحتفي  المهرجان،  الثانية من هذا  النسخة 
32 لونا فلكلوريا يرتبط بالبيئة الجبلية  بأكثر من 
وثقافات الشعوب وتقاليدها، ويستمر حتى 27 يناير 
الحالي، مسلطا الضوء على تجارب المجتمعات عند 
للفنون  التراثية  الجذور  وعلى  واالحتفاالت،  الفرح 

مهرجان  ويستعرض  التقليدية.  الغنائية  واألداءات 
المحلية  األدائية  والفنون  األلوان  ثراء  الدولي  قمم 
والدولية في ثمانية مواقع بمنطقة عسير لها جذور 
تراثية وعمق تاريخي غني، شملت قرى تراثية وقصورا 
تاريخية وقالعا شهدت جدرانها على قصص ومالحم 
الذي  والمهرجان  عليها.  والتاريخ  الزمن  عبور  من 
انطلق للمرة األولى في نونبر من العام الفائت بنسخة 
محلية لالحتفاء بالثقافة التقليدية ودعمها وإبرازها، 
بما يضمن ترويجها ثقافيا وسياحيا ، وموفرا فرصة 
الموروث  األفراد وتشجيعهم على استثمار  لتمكين 
دورته  في  ينتقل  المملكة،  به  تزخر  الذي  الشعبي 
حضور  لتعزيز  أوس��ع،  دول��ي  طابع  إل��ى  الجديدة 

الموروث الشعبي السعودي عالميا .
وعلى مستوى المشاركة، يحضر من كوريا الجنوبية 
وفن  الشامان،  وفن  بالطبول،  الجبلي  األدائي  الفن 
األكمام المائية الكورية، ومثيالتها من الصين باإلضافة 
إلى فن التنين الصيني، وألوان من األداء الجبلي الهندي 
ومنها فن راس ليال وشالوم وثانغ تا، ورقصة النسور 
واألورو من مونتينيقرو، ومن جورجيا فن سيفانتي 

وتشامبا وفازا،، وفنون أخرى من لبنان والسودان 
واسكوتلندا وسويسرا وأوزباكستان، تشارك مجتمعة 
على وقع الخطى وإيقاع األلحان، وتنحت بين الجبال 
وتحتضن  التقليدية.  األدائية  للفنون  بهية  لحظات 
الفعاليات  من  مجموعة  الثمانية،  المهرجان  مواقع 
متعددة  ومساحات  األدائية،  الفنون  مسارح  تشمل 
تحتوي على متاجر متنوعة لتقديم المأكوالت التقليدية، 
والهدايا التذكارية، والمجسمات الفنية والحرفية، إلى 
المقطوعات  أشهر  لعزف  منصات  جانب تخصيص 

الموسيقية المرتبطة بالفنون الجبلية.
والمعرفية  العلمية  جهوده  المهرجان  ويواصل 
التي دشنها في الدورة األولى، التي تتمحور حول 
تحليل وقراءة فلسفات الفنون الشعبية الجبلية، ورفع 
مستوى الوعي بالفنون األدائية، والتعريف بتاريخها، 
وفنونها، وأساليبها، وكيفية أدائها، ودورها في تقارب 
الشعوب، ويقدم برنامجا ثقافيا لزواره متضمنا ندوات 
وجلسات حوارية وورش عمل تعليمية، بمشاركة نخبة 
من المتحدثين حول الفنون األدائية الفلكلورية التي 

ترتبط بالجبل موسيقيا وحركيا.

 :نورس البريجة
خالد الخضري

كنا نسميها فاطمة “السوليما أو فاطمة 
إرش��اد  كانت،  مهنتها  التبسيمة”  “زينة 
في  مقاعدهم  إل��ى  المتفرجين  ومساعدة 
يتم  حين  خصوصا  السينمائية  القاعة 
الصالة،  في  الظالم  فيعم  األض��واء  إطفاء 
حيث تستعين بمصباح يدوي تدل به أفراد 
الجمهور إلى أماكنهم، فكنا نسميها “موالت 
البيل” وزميلها الذي يقوم بنفس العمل “مول 

.Placeur وهو Placeuse    البيل” فهي
إنها السيدة فاطمة الهايج التي اشتغلت 
في  الصفة  بهذه  سنة   30 تجاوزت  ولمدة 
قاعة سينما “الريف” بالجديدة حيث كانت 
االبتسامة ال تفارق شفتيها، لهذا أطلقنا عليها 
لقب “فاطمة زينة التبسيمة”. هذه االبتسامة 

التي ال تزال تنير محياها إلى اآلن.
الضاوي  سيد  بحي  فاطمة  اّم��ي  ول��دت 
بالجديدة سنة 1941 من والدها موسى بن 
عبد اهلل بن عالل الهايج..  أصله من آيت 
“الّشيفور”  بموسى  يلقب  وكان  باعمران، 
نقل  حافلة  ف��ي  سائقا  يشتغل  ك��ان  ألن��ه 

في أربعينيات  الركاب لصاحبها بوشتية” 
هي  والدتها  الماضي.  القرن  وخمسينيات 
خديجة بنت علي العبدية تقول إن لها قرابة 

بالقايد عيسى بن عمر الثمري.
الماضي  القرن  ستينيات  مستهل  وفي 
كمرشدة  لتعمل  “الريف”  بسينما  التحقت 

الذي  العمل  ه��ذا  لمقاعدهم.  المتفرجين 
كانت تكسب به عيشها بشكل محترم حيث 
كانت اإلكراميات التي تتناولها من الزبناء 
تتراوح ما بين 20 سنتيما وخمسة دراهم 
وثمانينيات  سبعينيات  ف��ي  ذل��ك  ك��ان   –
تدعو  أسبوع  كل  الماضي-  فكانت  القرن 

صديقاتها للخروج في “ْعراضات” ونزهات 
على حسابها. وكانت أسعار الدخول لسينما 
 –   Balcon الريف: درهمان بالنسبة للشرفة
األول��ى  للدرجة  بالنسبة  ون��ص��ف  دره���م 
Premier-  و 85 سنتيما بالنسبة للدرجة 

.Seconde الثانية

ورزقت   1960 فاطمة سنة  أمي  تزوجت 
بالدار  يشتغل  الذي  مراد  هو  واحد  بابن 
رقم  بينما هي تعيش وحيدة في  البيضاء 
29 زنقة موريطانيا بالجديدة قرب حي سيدي 
الضاوي حيث تزورها من حين آلخر وبشكل 
متقطع شقيقتها السيدة فاطنة كما ابن اختها 

مصطفى وابنها طبعا. حجت اّمي فاطمة سنة 
2003. وهي حاليا متقاعدة بدون أجرة وال 
ضمان اجتماعي أو رعاية صحية. من بين 
زمالئها الذين تذكر امي فاطمة ممن اشتغل 
معها بسينما الريف: السيد موسى الزعري 
عملها  بنفس  يقوم  كان  الذي  )أبا موسى( 
)شباك  السالم  عبد  الحاج   – البيل(  )مول 
التذاكر( عبد العزيز بنكيران )تقطيع( التذاكر 
أمام الباب – السيد احمد التيجاني )مشغل 
أبا   –  Machiniste(  ( األفالم  عرض  آلة 
تتناول  لم  الكسكروطات(.  )بائع  حّسون 
امي فاطمة يوما رشوة واحدة وال باعت )ال 
أو  أو مشرد  لمخمور  أو سمحت  نتراكت( 
بإنسان متسخ بالدخول لقاعة السينما. ألن 
السينما بالنسبة إليها فضاء نظيف ومحترم 
لدرجة التقديس. ألم يقل الفرنسيون “عندما 
 Lorsqu’on نحب الحياة نذهب السينما” ؟

aime la vie on va au cinéma
“زينة التبسيمة”  تقول هذا اّمي فاطمة 
التي ال تزال  هذه االبتسامة تنير محياها.. 
لفريد  االستماع  على  مواظبة  تزالل  ال  كما 
التلفزيون،  على  أفالمه  ومشاهدة  األطرش 
أيام  الريف  بها في سينما  أغرمت  أن  بعد 

الزمن الجميل.

تنظم جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما 
وحقوق اإلنسان، بتعاون مع مؤسسة هبة، يوم 
األربعاء 25 يناير2023 بالرباط، لقاء-نقاش 
مع الباحثة ليا موران بمناسبة إصدار كتابها 

“إعادة بناء أحداث بال داللة”.
ووفق بالغ للجمعية المنظمة، فإن مناقشة 
هذا الكتاب الذي وقع مقدمته المخرج مصطفى 
األدبية  اللقاءات  إطار  الدرقاوين يندرج في 
حول السينما، وسيسيره الناقد السينمائي، 
أحمد بوغابة، ناقد سينمائي، سينظم على 
.”la scène ” الساعة السادسة مساء بمقهى
ليا  به  قامت  الذي  البحث  يقدم  الكتاب   
موران حول أول فيلم طويل للمخرج المغربي 
مصطفى الدرقاوي “أحداث بال داللة” )1974( 
والذي ساهم في إعادة ترميم الفيلم مؤخرا 

وتوزيعه دوليا.
وأوضح البالغ ، أنه انطالقا من المسارات 
المتعددة التي فتح آفاقها هذا الفيلم،يعرض 

هذا “الكتاب-األرشيف، الكتاب-البحث، والكتاب-السينمائي” مجموعة من الحكايات الصغيرة التي تجسد تأمالت قصص برزت 
في المغرب الثقافي والفني والسياسي لمرحلة السبعينات.

ويتضمن الكتاب نصوص كل من أحمد بوغابة، وندير بوحموش، وطارق الحايك، وعلي الصافي، ومؤسسة “فيلموطيكا دي 
كاتالونيا” )روسا كاردونا، ماريونا بروزو واستيف ريامباو(، ومحمد جبريل، وطوني مارايني، وليا موران، ومصطفى نيسابوري، 

وماري بيير-بوتيي، ونور الدين الصايل، ورشا سالتي ومونيكا طاالركزبك.
و يتضمن الكتاب الصادر باللغة الفرنسية عن إصدارات زمان )Zamân Books، في 220 صفحة، 150صورة باللون األسود 

واألبيض واأللوان، كما أنه مرفق بقرص فيديو رقمي )DVD( يحمل الفيلم.
يشار إلى أن مصطفى الدرقاوي مخرج مغربي، من رواد السينما المغربية المعاصرة. ولد سنة 1944 بوجدة، حصل على 
شهادة البكالوريا في الفلسفة وتابع دراسته بالمعهد العالي للفن المسرحي بالدار البيضاء قبل أن يلتحق، سنة 1965، بالمدرسة 

الوطنية العليا للسينما والمسرح في بولونيا التي تخرج منها كمخرج سينمائي.
وأخرج مصطفى الدرقاوي عددا من األفالم منها على وجه الخصوص “أحداث بال داللة” )1974(، “أيام شهرزاد الجميلة” 
)1982(، “عنوان مؤقت ” )1984(، “الهمس الناعم للريح بعد العاصفة” )1990(، ” قصة أولى” )1992(، “أنا )لعبة( في الماضي” 
)1994( “أبواب الليل السبعة” )1995(، “أسطورة آدم وحواء” )1995(، “غراميات الحاج المختار الصولدي” )2001(، ” الدار 

البيضاء باي نايت” )2003(، ”الدار البيضاء داي اليت ” )2004( .
 ”l’Atelier de l’Observatoire“ أما الباحثة ليا موران، فهي أمينة معارض وباحثة مستقلة، ومديرة ومساهمة في تأسيس
)الفن والبحث( بالدار البيضاء. وتتناول أبحاثها أساسا موضوع األرشيف، والتاريخ والموروث السينمائي بهدف التعريف 

بأهم المستجدات الفنية غير المعروفة وتقفي آثار التأريخ الغائب، المختفي والمنسي.
ويجمع عمل موران بين اإلبداع المعاصر والحفظ والبحث في مجال تاريخ السينما، حيث تقوم في هذا السياق، بقيادة مشاريع 

متعددة التخصصات تجمع بين فنانين وممارسين متخصصين.
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لقاء مع الباحثة ليا موران  ومناق�شة كتابها 
»اإعادة بناء اأحداث بال داللة« بالرباط 

 «من هي فاطمة السوليما « موالت البيل

PLACEUSE في �شينما الريف بالجديدة

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

انطالق الن�شخة الثانية من مهرجان قمم الدولي للفنون 
االأدائية الجبلية في منطقة ع�شير بم�شاركة المغرب

وتشامبا وفازا،، وفنون أخرى من لبنان والسودان 
واسكوتلندا وسويسرا وأوزباكستان، تشارك مجتمعة 
على وقع الخطى وإيقاع األلحان، وتنحت بين الجبال 
وتحتضن  التقليدية.  األدائية  للفنون  بهية  لحظات 
الفعاليات  من  مجموعة  الثمانية،  المهرجان  مواقع 
متعددة  ومساحات  األدائية،  الفنون  مسارح  تشمل 
تحتوي على متاجر متنوعة لتقديم المأكوالت التقليدية، 
والهدايا التذكارية، والمجسمات الفنية والحرفية، إلى 
المقطوعات  أشهر  لعزف  منصات  جانب تخصيص 

والمعرفية  العلمية  جهوده  المهرجان  ويواصل 
التي دشنها في الدورة األولى، التي تتمحور حول 
تحليل وقراءة فلسفات الفنون الشعبية الجبلية، ورفع 
مستوى الوعي بالفنون األدائية، والتعريف بتاريخها، 
وفنونها، وأساليبها، وكيفية أدائها، ودورها في تقارب 
الشعوب، ويقدم برنامجا ثقافيا لزواره متضمنا ندوات 
وجلسات حوارية وورش عمل تعليمية، بمشاركة نخبة 
من المتحدثين حول الفنون األدائية الفلكلورية التي 

تنظم جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما 
وحقوق اإلنسان، بتعاون مع مؤسسة هبة، يوم 
نقاش 
مع الباحثة ليا موران بمناسبة إصدار كتابها 

ووفق بالغ للجمعية المنظمة، فإن مناقشة 
هذا الكتاب الذي وقع مقدمته المخرج مصطفى 
األدبية  اللقاءات  إطار  الدرقاوين يندرج في 
حول السينما، وسيسيره الناقد السينمائي، 
أحمد بوغابة، ناقد سينمائي، سينظم على 

ليا  به  قامت  الذي  البحث  يقدم  الكتاب   
موران حول أول فيلم طويل للمخرج المغربي 
 )
والذي ساهم في إعادة ترميم الفيلم مؤخرا 

وأوضح البالغ ، أنه انطالقا من المسارات 
المتعددة التي فتح آفاقها هذا الفيلم،يعرض 

 جرى يوم الخميس الماضي، رفع الستار عن الدورة األولى لمهرجان 
الجديدة للفرجة الحية المنظمة  بمسرح الحي البرتغالي تحت شعار 

» المسرح دعامة أساسية للتنمية«.
وحملت هذه الدورة، المنظمة من قبل جمعية القناع األزرق للمسرح 
والثقافة تحت إشراف المديرية اإلقليمية لوزارة الثقافة والتواصل، 

إسم الفنان الراحل »نور الدين شهبي«.
يشمل  ومتنوعا  برنامجا شامال  األزرق  القناع  وسطرت جمعية 

عرض ست مسرحيات لخمس فرق مسرحية بالجديدة.
وفي هذا الصدد أكد عبد الرحيم النسناسي رئيس مهرجان الفرجة 
ورئيس الجمعية ذاتها، أن الدورة األولى لمهرجان الجديدة لم تأت 

صدفة وإنما جاءت بعد تفكير عميق عقب جالء جائحة كورونا.
وتابع أن هذه الدورة ترمي إلى رد االعتبار إلى الجمعيات النشيطة 
والعاملة بمدينة الجديدة، مع تجميع اإلنتاجات المحلية وعرضها في 
مناسبة كهذه لتبادل التجارب وخلق منصة لإلبداع المسرحي وتبسيط 
وتسهيل سبل التالقي بين مختلف المبدعين من كتاب مسرحيين 
ومخرجين وممثلين وموسيقيين ومصممي الديكور وتقنيي الصوت 

واإلضاءة وغيرها من تقنيات العمل المسرحي.
دينامية جديدة إلشاعة  لخلق  أيضا  المهرجان جاء  أن  وأضاف 
وترويج صناعة الثقافة داخل المدينة، ألن هناك مجموعة من الفرق 
تشتغل في صمت، الفتا إلى أن المهرجان يغطي ثالثة أجيال )القديم 
والمتوسط والجديد(، منهم شباب قادرين على حمل اللواء ومواصلة 

األنشطة المسرحية.
لفرقة   « مبروك  سي  انتظار  »في  بمسرحية  المهرجان  وافتتح 
بوعسرية من إخراج المصطفى بوعسرية، وساهم في كتابتها عبد 
الرحيم مفكر وقام بالتشخيص مصطفى فنيش وحسن اشباني وعبد 

الصادق اعبادة وعبد الصمد أشباني.
وتعالج المسرحية تيمة االنتظار المتعمد العبثي والترقب المصطنع 

لتبرير وجود ال معنى له وحياة تشبه العدم.
وصرح المصطفى بوعسرية أنه اشتغل على هذه المسرحية وهي 
للكاتب العالمي صامويل بيكيت الذي فاز بجائزة نوبل لآلداب، وتدخل 

في نطاق ما يسمى بمسرح العبث.
وتم كذلك عرض  مسرحية »الفزاعة« لفرقة »فالورة« للثقافة والفن 

والرياضة والبيئة وهي من إخراج محمد رباني.
وإلى جانب ذلك، تم  عرض مسرحية »كومبالوجيا« لفرقة »منيرفيا 
للمسرح والثقافة«، وهي من تأليف وإخراج ياسين الخمليشي. وتتطرق 
المسرحية إلى شخصية المنقذ السلطوية التي ال تؤمن بكلمة ال، 
وتحاول فرض سيطرتها على الجميع وإزاحة كل من يريد الوقوف 

أمامه.
وتطرح مسرحية »لزعر« لفرقة »القناع األزرق« تيمة الشك والخيانة 

بين الزوجين.
فيما تقدم مسرحية »ذكاء حكيم«، للفرقة نفسها ومن إخراج عبد 
الرحيم النسناسي حكاية من التراث الشعبي تم نسج خيوطها من 

خالل عرض ترفيهي لألطفال.
أما مسرحية »الكاشو« لفرقة منتدى صدى اإلبداع للفن والثقافة 

فتحمل البصمة اإلخراجية لزياد هبطاني.

رفع ال�شتار 
عن مهرجان الجديدة 
للفرجة الحية المنظم 
تحت �شعار« الم�شرح 

دعامة اأ�شا�شية للتنمية«
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االشتراكي

مصطفى اإلدريسي 

أصدر عبد الرحمن زكري، ضمن منشورات 
لألبحاث  إي���در  آي��ت  بنسعيد  محمد  م��رك��ز 
 ، أوراق من دفاتر قديمة«  والدراسات، كتاب » 
أهداه لذكرى رفاق فقَد المؤلف أغلَبهم في األربع 
سنوات الماضية، وهم بالترتيب الزمنّي: عبد اهلل 
ميّني، عبد السالم حيمر، أحمد الوردي، رحمة 
الدين،  تقي  القادر  عبد  التهامي،  ثابت، جبور 

حسن العدناني وشكيب أرسالن… 
يتطرق الفاعل السياسي عبد الرحمن زكري 
مدينة  داخل  النضالي  مساره  من  جزء  إلى   ،
عام   2020 حتى   1983 من  ويمتد  المحمدية 
مع  بالعالقات  منها  اتصل  ما  ، سواء  كورونا 
تحمل  التي  الفترة  المحلية)خالل  السلطات 
فيها المؤلف المسؤولية منذ أول لجنة محلية 
الديمقراطي  العمل  لمنظمة  تأسيسية  مؤقتة، 
الشعبي بالمحمدية أواسط 1983 ، حتى انعقاد 
مؤتمرها المحلي الثالث في 1994(، وما عرفته 
تلك العالقات في بعض المراحل من ُعقد وأزمات، 
ومن تضييقات وانتقامات ضد المنظمة كهيأة، 
وضد عدد من مسؤوليها ومناضليها كأفراد…
الصف  قوى  مع  بالعالقات  منها  تعلق  ما  أو 
االتحاد  منها  وخاصة  الديمقراطي،  الوطني 
االشتراكي الذي جمعته مع منظمة العمل، في 
البداية، أكثر من ساحة نضال حققا في بعضها، 
بمعية قوى تقدمية أخرى، مكاسب راسخة وهامة 

رغم محدوديتها كّميا.
ويقول عبد الرحمن زكري في تصدير الكتاب 
: » يفرض واجب االعتراف واإلنصاف أن نشهد 
أننا في خضم كل تلك األزمة في العالقات الرسمية 
، كنا نحن أيضا نسجل عطفا حقيقيا وصادقا 
ذا قيمة ومغزى من قبل بعض هؤالء المناضلين 
في االتحاد االشتراكي أو في محيطه العاطف 
، كانوا يتمايزون ويعبرون عن رفضهم لعقلية 
ولممارسات التيار الحزبي الذي كان سائدا في 
االتحاد وقتئذ، أذكر األخ الفقيد الغالي محمد 
أشركي رحمة اهلل ، أول رئيس رئيس اتحادي 
للمجلس البلدي للمحمدية تولى باقتدار والتزام 
وإخالص ونظافة يد قيادة واحدة من أكثر تجارب 
التسيير الجماعي نجاحا على مستوى الوطن 
ككل ، وكان على المستوى المهني والنضالي 
طاقة عمل ال تنضب، وعلى المستوى االنساني 
عملة نادرة تفيض وفاء ونبال وتواضعا. أنا ما 
أزال أذكر رحمة اهلل عليه ، حين كانت المنظمة 
أوائ��ل  بالمحمدية  التأسيس  حديثة  ت��زال  ال 
أراده  ثنائي  للقاء  دعاني  كيف   ، الثمانينات 
خاصا بيننا، وكنت حينها الكاتب العام للجنة 
منطقة المحمدية ، وكيف أنه أدهشني وحتى 
أخجلني حقيقة، عندما شرع يرجوني مناشدا 
وملحا، أن أقبل دعما ماديا منه لفرع المنظمة 
الناشئ، وأن ننزله أنا ورفاقي ، المنزلة التي 
أراد – خارج أي سياق آخر أو أية قراءة أخرى 

– كمساهمة منه في جهد تجهيز مقرها، قبل أن 
يختم بتمنيه أن تبقى دائرة االطالع على األمر 
محصورة في حدود النواة المسؤولة للمنظمة 
، ويترك أمر التعميم على مستوى التنظيم ككل 
الضرورات  تطرحه  عندما   ، المناسب  للوقت 
أول  أعمال  جدول  على  والتنظيمية  القانونية 
استحقاق تنظيمي للمنظمة كانعقاد مؤتمر من 

مؤتمراتها المحلية مثال ...وكذلك كان.
وأذكر من ضمن هؤالء اإلخوة األعزاء أيضا 
، فقيدنا الكبير جميعا االخ والصديق إدريس 
البطاي المناضل النقابي الفذ الذي يقدره الجميع 
والذي ُتواكُب دائما بشاشته وضحكاته الصاخبة، 
مواقفه الثابتة والصلبة من أجل استقاللية العمل 
النقابي وديمقراطيته وجماهيريته ) السامير( ، 
كما أذكر المستشار الجماعي ) سابقا( وكاتب 
سابقا (  النقابة الوطنية للتعليم بالمحمدية ) 
قيد حياته األخ المهدي السكراتي تغمدهما اهلل 
معا برحمته ، وكذا المناضل الفذ األخ والصديق 
العزيز عبد السالم علوش ، شفاه اهلل وأطال 
عمره الذي لم يكن يخاف لومة الئم – وهو الذي 
سبق له أن احتك وتعرف على بعض مناضلي 
المنظمة في مدينة فاس أواخر السبعينات ، وهي 
ال تزال تعمل في السرية ، وعلى رأسهم الرفيق 
محسن عيوش متعه اهلل بالصحة وأطال عمره« .       
من  مجموعة  هو  زكري  الرحمن  عبد  كتاب 
من  تغطي  والمتابعات،  الصحفية  التقارير 
جهتها مساحة هامة من الكتاب…وتدور كلها 

حول بعض فصول وارتدادات هجوم الرأسمال 
في المدينة، وهي أحد المراكز الصناعية الهامة 
في البالد، وعن أوضاع الطبقة العاملة، بممارسة 
أقوى الضغوط على حقوقها االجتماعية النقابية 
الشغل«،  ك«مرونة  جديدة  »شرعية«  بأدوات 
معظم  في  السلطة  العمل«…وانتقال  و«حرية 
المعارك، بالتدريج، من موقع المتفرج، إلى موقع 
المتواطئ، ثم إلى موقع الشريك الذي ال يتردد 
في اللجوء لكل صنوف القمع والتنكيل، بواسطة 
القوة العمومية، لحماية مصالح خاصة لباطرونا 

األموال واألعمال، محلية وأجنبية…
الطبقة  ن��ض��االت  مواكبة  احتلت  ول��ذل��ك، 
وبملفاتها  بأوضاعها  والتعريف  العاملة، 
المطلبية، ودعمها لتثبيت حقوقها في مختلف 
بالتغطية  كبيرا،  حيزا  اإلن��ت��اج،  مؤسسات 
وبالتحقيقات)سامير،  لنضاالتها  اإلعالمية 
إيكوما، أمبروطيكس، ميلتيطيكس، أفريسبور، 
ميسطونغ، أوجيفا، فندق ميرامار ميريديان…(، 
النقدية  المساعدات  ببعض  حتى  وأحيانا 
والعينية على محدوديتها ورمزيتها، التي كان 

يبادر بها المكتب المحلي للمنظمة…
وحضرت أيضا مشاكل المجال في المدينة، من 
دور الصفيح، إلى مناطق إعادة اإلسكان، وصوال 
إلى التجزئات السكني��ة الجديدة…كما حض��رت 
قضايا ذات صل���ة بقطاعات حيوية كالتعليم…
ومعاناتهم  العزل  البسطاء  الناس  بقضايا  أو 
أمام جحيم المصالح اإلدارية المختلفة)بوليس، 

محاكم، ضرائب ووكاالت توزيع…( أو مع تجبر 
طغاة وفراعنة محليين صغار…

وفي تقديم للكتاب  يكتب األستاذ مصطفى 
أما   »: السياسي  والفاعل  المؤرخ،  بوعزيز 
بالجدل  مؤطرة  فهي  زكري  األستاذ  نصوص 
مما  الممارسة،  وفكر  الفكر،  ممارسة  التالي: 
يعكس بجالء المسار الوعر لتوجه فكري ونضالي 
أصيل وهو يحاول االنتقال من التمثل التبسيطي 
للماركسية ومفاهيمها المؤسسة، إلى اإلحاطة 
التبسيط  في  السقوط  دون  الواقع،  بتعقيدات 
المفرطة،  الواقعية  وه��و  المقابل،  اآلخ���ر، 
إلى  النظرية  األداة  تحّول  التي  االستسالمية 

مجرد آلة تصوير فوتوغرافية رديئة«.
الحارقة  األسئلة  م��ن  ع���ددا  أن  ويضيف 
مقاربة  »أية  مثال:  منها  الكتاب،  في  حاضرة 
للمسألة الدينية، وأي تعامل منتج مع معتقدات 
الشعب؟ وأي تعريب أو تبييء للماركسية، كما 
صاغها روادها الكالسيكيون، مع واقع كالواقع 
للنضال  اجتماعية  ق��اع��دة  وأي��ة  المغربّي؟ 
إرادة  وأي��ة  الجذري؟  االجتماعي  اإلصالحي 
للعمل الوحدوّي بين فصائل »السياق االجتماعي 
الوطنّي« لتطوير الفعل الجماهيري نحو التغيير 
ضحايا  مجددا  السقوط  تجّنبنا  الديمقراطي، 
القابلية  لمآسي  أو  الخانقة،  الهيمنة  لكوارث 

»للّتمخزن« القاتلة؟….«
كما  ضميمات،  أو  مالحق  يتضمن  الكتاب 
أرشيفه  م��ن  وث��ائ��ق  وه��ي  ال��م��ؤل��ف،  سماها 
الخاص، من بينها عدد من البيانات والمراسالت 
والعرائض لقطاع الشغيلة التعليمية الديمقراطية 
التعليم  لقطاع  الوطنية  وللجنة  بالمحمدية، 
العمل…كانت  منظمة  في  والثانوي  األساسي 
قد خاطبت بها الهيآِت القياديَة النقابية الوطنية، 
في موضوع »أزم���ة  العمل النقابي المحلّي« في 
ذلك اإلّبان، وكلها إخبار، وطلب تدخل، وتنبيه 
لضرورة محاصرة مفاعيلها التخريبية قبل فوات 
األوان…كما تتضمن توثيقا تفصيليا للخروقات 
االنتخابية التي شهدتها كل االنتخابات بالمدينة، 
محلية كانت أو برلمانية، ومواقف منظمة العمل 

إزاءها…
تلك هي »أوراق« األستاذ زكري التي انتقى 
فيها منتخبات من إنتاجاته، قّدر أنها تستحق 
منه منَحها فرصَة حياٍة أخرى، وفرصة اطالع 
جديد عليها، سواء ألولئك الذين عاشوا مباشرة 
غمار هذه التجربة في مواقعها المختلفة، من 
رفاق له في التنظيم وأصدقاء وعاطفين، أو من 
أصدقاء ورفاق له في شتى التنظيمات التقدمية 
األخرى، السياسية والنقابية والجمعوية…فضال 
وخاصة  المحمدية،  ساكنة  من  المتتبعين  عن 
أجيالها الجديدة من الشباب، ومن عموم القراء.
يقع الكتاب في 528 صفحة من القط�ع الكب�ير، 
وهو تجميع لع�دد من كتابات المؤلف، بعضها 
نشر في منابر مختلفة في الفترة الممتدة من 
1983 حتى 2021، وبعضها جديد، أغلبه أنتج 
خالل الحجر الصحي الطويل إبان فترة كورونا .

» أوراق من دفاتر قديمة «  للفاعل السياسي عبد الرحمن زكري: 

م�شار ن�شايل م�شع، و�أ�شر�ر مع �لر�حل  حممد �أ�شركي  
»زمن �لثقافة« يعر�ض توقيعات كتب لأفاية وكيليطو 

�لحائز على جائزة �لملك في�شل �لعالمية

وفي حلقة برنامج »زمن الثقافة« لهذا األسبوع، يوم الجمعة 27 يناير 2023 في الساعة 
العاشرة ليال، على قناة »الثقافية«� سنشاهد عددا خاصا عن كتابين ماتعين وازنين، جرى 
توقيعهما في فضاء مكتبة ألفية بالرباط، وسط جموع من المهتمين من الباحثين األكاديميين 
مجلة ثقافية نصف شهرية تبث على القناة الثقافية التابعة  وعامة القراء. »زمن الثقافة« 
للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة جمعتين في الشهر في  الساعة العاشرة ليال، تعده وتقدمه 

الصحافية سهام فوزي.   
التوقيع األول كان للمؤلف والروائي المغربي الكبير عبد الفتاح كيليطو، الحائز مؤخرا 
على جائزة الملك فيصل العالمية لسنة 2023 في صنف اللغة العربية واألدب، وذلك لقاء 
براعته في سرد األدب العربي القديم، بأسلوب يتسم بالجدة والطراقة، لم يسبقه إليه أحد 
»واهلل إن هذه الحكاية  اللذان استخدمهما في نسج رواية  قبله. وهي البراعة واألسلوب 
لحكايتي«، موضوع التوقيع، التي حملت القارئ إلى متاهات متداخلة بين عوالم ألف ليلة 
وليلة، مع شهرزاد وشهريار، الذي اقتبس منه بالمناسبة قسمه أمام شهرزاد، ليجعله عنوانا 

لروايته، ومثالب الوزيرين ألبي حيان التوحيدي والقاضي ابن خلكان ووو...
قراءة »واهلل إن هذه الحكاية لحكايتي« هي امتحان حقيقي للقارئ في الفهم، فهم األحداث 
والشخصيات وحدود التداخل/ التنافر بينها، وفي فهم الدعوات الملغومة التي يوجهها له 

الكاتب لكي يكف عن القراءة بعد أن يسلمه مفاتيحها السحرية والسرية...
بعد عوالم رواية عبد الفتاح كيليطو، ينتقل المشاهد إلى الكتاب الثاني في هذه الحلقة، 
للدكتور نور الدين أفاية أستاذ الفلسفة  وهو كتاب »صور الوجود في السينما والفلسفة« 
والجماليات، ليقدم لجمهوره في مكتبة ألفية بالرباط تيارات الفالسفة الكبار حول الصورة 
ودالالتها وتداوالتها، في مؤلف فكري هو الثالث من نوعه، بعد كتابيه »الصورة والمعنى« 
و«معرفة الصورة«. كان في تنشيط هذا التوقيع الباحث والكاتب يوسف توفيق، وفي تقديمه 

أستاذ الفلسفة والناقد فريد الزاهي. 
حلقة هذا األسبوع من زمن الثقافة عصير كتب تستحق القراءة والدراسة والتمعن.  

المشاركون في مؤتمر بروكسيل للبحث 

  في »أزمة النشر في الوطن العربي«:

 �لدعوة �إلى مقاطعة �لأعمال �لمقر�شنة    
 

عمم المشاركون في في مؤتمر بروكسيل للبحث   في »أزمة النشر في الوطن العربي« 
، كتابا وناشرين وباحثين واعالمين،  بيانا ضد قرصنة  الكتب والنصوص والوثائق  في 
الوطن العربي، اعتبروا فيه  أن قرصنة الكتب والنصوص والوثائق  الورقية وااللكترونية 
جريمة نهب خطيرة تصيب حركة النشر بأضرار قاتلة. انها سرقة سافرة لجهود المؤلف 
وحقوق الناشر، وتنطوي على ضرر استراتيجي للقارئ الذي يستفيد مجانا من كتاب مقرصن 
لكنه يتضرر ضررا استراتيجيا جراء إضعاف حركة التأليف والنشر وبالتالي إنتاج المعارف 
ونقلها وتداولها وتفعيل اقتصادها. كما  دعوا  القراء الى االمتناع عن تداول االعمال المقرصنة 
واعتبارها غيرقانونية و قد تلحق ضررا معرفيا خطيرا بهم، مشيرين إلى أن الكتب المقرصنة 
قد تتعرض للتحوير والحذف واالضافة وال شيء يضمن سالمتها ومطابقتها لألصل كما  أنها 

تشبه اعمال التهريب والغش والتزوير وبالتالي ليست جديرة بالثقة.   
 وناشد المؤتمرون، في بيانهم،  وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماعي وكل الجهات 
والتشهير  المقرصنة  االعمال  مقاطعة  والنصوص،  الكتب  بتداول  المعنية  والمؤسسات  
ونشر  بمحاكمتهم  والمطالبة  وعناوينهم  باسمائهم  سوداء  لوائح  تنظيم  عبر  بأصحابها 
االحكام الصادرة بحقهم ، كما توجهوا الى الحكومات العربية لوضع أسماء المقرصنين 

والجهات المعنية بالقرصنة على المطارات ومنع دخولهم الى البلد المعني .
 ودعا الموقعون على هذا البيان الجامعة العربية إلصدار قرار باألجماع ضد أعمال القرصنة 
في الوطن العربي والطلب من الدول األعضاء إصدار قوانين تكافح هذه االفة وتحول دون 

انتشارها، وتقديم المقرصنين للعدالة، وتحريم التعامل األدبي و التجاري معهم.  

 �لدورة 28  للمعر�ض �لدولي للن�شر و�لكتاب 
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل/ قطاع الثقافة،  رسميا وفي بالغ حول الموضوع، 
أنها ستنظم الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الفترة ما بين 01 

و 11 يونيو 2023، بفضاء OLM  السويسي بالرباط.
ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة من دور نشر وموزعين ومكتبات ومؤسسات معنية 
بالكتاب إلى تقديم طلباتهم عبر التسجيل اإللكتروني ابتداء من 23 يناير  إلى غاية فاتح 

مارس 2023، وذلك  عبر الموقع الرسمي للمعرض:
Email: siel@minculture.gov.ma

                                      

رشيد سكري

كان األدُب، واليزال، رحلَة بحث دائم عن املعرفة والثقافة، 
وسفرا دؤوبا في إنماء طاقات شخصية قادرة على مواجهة 
وروافد  منابع  ذات  مواقف  تبني  عن  فضال  ونزال خصوم، 
هادفة إلى خلخلة ثوابَت ومرتكزاٍت ُبنيت، وعلى مد عصور 

من الزمن، باإلسمنت املسلح. 
نور  ملحمد  العربي«  املتخيل  في  »الغرب  كتاب  ففي   
الدين أفاية، أشار إلى األسس التي انبنت عليها الحضارة 

األوروبية، فأصبحت جسرا متينا نحو الحرية والديمقراطية 
واحترام حقوق اإلنسان، عالوة على التفاني في العمل. هذه 
حضاري  مجتمع  لتأسيس  ؛  كبيرٌة  عناويُن  األربعة  املبادئ 
منفتح ومتقدم يتشرب العلم واملعرفة، بما هي فتحت أمامه 
الصناعي  يفرضها تطوره  البحث عن موارد طبيعية،  شهية 

واالقتصادي والسياسي أيضا . 
  إن الحاجة إلى فرض هذا الكيان الجديد على الشعوب 
نهاية  بونابارت،  نابليون  دفعت  أفاية،  حسب  املستضعفة، 
القرن الثامن عشر ، إلى املغامرة التاريخية في اتجاه الشرق 
العربي، فمعظم املؤرخني ينظرون إلى هذه الحملة أنها خلقت 
من مصر بلدا جديدا، بعدما تخلصت من أدران الرجل املريض 

الذي أدخلها بحرا من ظلمات وانحطاط . 
  وأمام التحدي الحضاري والتفوق التقاني الغربي أصبح 
األوروبي،  النمط  هو  به  يحتذى  أن  يجب  الذي  النموذج، 
خصوصا في ميدان العلم واملعرفة . فرفاعة الطهطاوي كان 
املعاهد  إلى  باشا  محمود  علي  بعثهم  الذين  الرعيل  بني  من 
تخليص   « كتابه  فجاء  العلمي.  التحصيل  بهدف  األوروبية، 
الفن  عوالم  عن  كشف  بمثابة  باريز«  تلخيص  في  اإلبريز 
الرحلة  وهذه  األوروبية.  الحضارة  به  تتمتع  الذي  واألدب  
كانت فاتحة ملجموعة من الرحالت )رحلة املهندس علي مبارك 
وغيره(، التي اكتشفت اآلخر األوروبي من خالل أهم مذاهبه 

وتوجهاته الفكرية والعلمية والعقائدية والسياسية أيضا.
حسني،  طه  األدب  عميد  به  قام  الذي  السفر،  أن  غير     

على  شاهدا  ظل  بفرنسا،  السوربون  جامعة  رحاب  إلى 
خارطة طريق  استطاعت أن تخلخل أهم الثوابت واألسس، 
بخاصة.   واملصري  بعامة  العربي  املجتمع  عليها  يقوم  التي 
فالرحلة األولى باءت بالفشل مما اضطر طه حسني  للعودة 
الجامعة  منه  تعاني  الذي  املادي  العوز  بفعل  الديار  إلى 
املصرية املحتضنة . بينما الثانية، والتي دامت أربع سنوات، 
تعرف من خاللها على أساطني الفكر الفرنسي؛ إميل دركهايم  
وغاستون النسون و لوسيان ليفي برول، كما أنه تأثر بفلسفة 
العربي في  التراث  إلى  الشك والريب  لينقل نزعتي  ديكارت؛ 
كتابه: »في الشعر الجاهلي » الذي ألفه سنة 1927 ، ليتحول 

عنوانه في ما بعد إلى: » في األدب الجاهلي« .
للثقافة  معالجته  في  حسني،  طه  به  جاء  تصور  أهم  إن   
الصرح  على  تشوش  زوائَد،  من  تخليصها  هو  العربية، 
الثقافي العربي. ففي » حديث األربعاء » الجزء األول ، يقول 
الرواة يختلفون في وجود قيس، فأما الثقات   « طه حسني : 
منهم فقد أنكروا وجوده ، ... زعموا أن بني عامر أغلظ أكبادا 
الغاية  . فإذا كانت  الحد«  هذا  إلى  الحب  بهم  يعبث  أن  من 
بجذوره  الضارب  العربي،  التراث  أصالة  في  التشكيك  هي 
الجاهلية  من  واملمتدة  اإلنسانية  الحضارة  عمق  في  الثقافة 
فإن  اإليبيرية،  الجزيرة  األندلسي، بشبه  األدب  العصور  إلى 
في األدب الجاهلي  عميد األدب قد خصص لذلك فصال في » 
عن  باحثا  العرب،  ديوان  طال  الذي  اللََّحن،  عن  للحديث   «
أسباب نحل الشعر ، فأرجعه � أي النحل � إلى عاملي الدين 

في نصرة  السيف  إلى جانب  الشعر  والسياسة، حيث وقف 
العقيدة الجديدة. 

فإن   ، اإلغريقية  و  الرومانية  ؛  السابقة  باألمم  فأسوة    
أي  منوالها  وعلى  شاكلتها  على  جاء  العربية  األمة  ر  تحضُّ
عامل  نظر طه حسني،  في   ، وهذا  بداوتها.  حضارتها بعد   :
فاستكثار   . العربي  الشعر  طال  الذي  اللحن  في  حاسم 
الشعر كان سببا موضوعّيا في إلحاق أشعار أخرى لشعراَء 
أشار صاحب  هذا  وفي  أبدا.  بالقصيد  يتغنوا  لم  أنهم  ثبت 
الجمحي  سالم  ابن  العربي«،  الشعر  في  العشر  »الطبقات 
وقد نظرت قريش فإذا حظها من الشعر قليل في   «   : قائال 

الجاهلية ، فاستكثرت منه في اإلسالم » . 
التي كان طه حسني يعالج بها   ، العقالنية  النظرة  إن     
كأديب  و  كفنان  جوهره  حماية  عن  تثنه  لم   ، العربي  األدب 
جل  في  والخيال،  العقل  بني  فالتوليف  ذلك،  مع  باملوازاة   .
تأثره  من  بالرغم  العربي   األدب  عليه عميد  إبداعاته، حافظ 
الشديد بالنزعة الديكارتية  التي تنتقد الخيال واملخيلة . لذا 
الدنيا وشغل  مأل  الذي  املذهب،  هذا  أسباب  عن  البحث  كان 
الناس، أمرا في غاية األهمية ، خصوصا أنه سيدرس في بيئة 
ثقافية مغايرة. ففي  مقال نشره طه حسني في مجلده الضخم 
النزعة  تبني  أشار إلى األسباب الكامنة وراء  علم األدب »   «
الشكية عند ديكارت ، وذلك حينما وجد تناقضا صارخا بني 
املنعطف  هذا  ومن  أرسطوطاليس.  وفلسفة  الالهوت  قواعد 

التاريخي جاء اللهو الفلسفي، كما يحب أن يسميه ديكارت.                          

طه ح�شني ... و�للَّهو �لفل�شفي
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مطالب بتاأهيل »ال�شياحة االإيكولوجية« النت�شال ميدلت من 
و�شعية ركود  متعددة االأوجه  

فجر مبارك

تعيش مدينة ميدلت على إيقاع ركود اقتصادي 
الفعاليات  من  العديد  حسب   ، للعيان  باد  قاس 
املتتبعة لشأن هذه املدينة، مؤكدين - في منصات 
تعرف  املدينة  »أن  على   - االجتماعي  التواصل 
ما  صعيد،  من  أكثر  على  مسبوق  غير  تراجعا 
تسبب في تنامي البطالة جراء غياب فرص شغل 

تحول دون بروز العديد من املظاهر السلبية«. 
ووفق املصدر ذاته،  فإن »هذه الحالة القاسية 
زاد من تفاقمها  توالي سنوات الجفاف وتراجع 
االنتاج الزراعي باملنطقة، كما أنها مدينة عبور 
إفالس  إلى  أدى    ما  السياح،  بها  يتوقف  ال 
رغم  باملدينة  االقتصادية  املشاريع  من  العديد 
عبر  الدولة  مجهودات  من  بالرغم  وذلك  قلتها، 
اإلنقاذ،  ومخططات  والترميم  التأهيل  سياسة 
إال أن املدينة ال تزال تعاني في مجال االقتصاد 

والسياحة مثال«.
وفي هذا  السياق تم التذكير  بأن »السياحة 
فريدة  طبيعية  مؤهالت  لها  التي  اإليكولوجية 

ثقافة  ترسيخ  على  تعمل  قد  أثرية،  وقصور 
بيئية تساهم في النهوض بالوضع االقتصادي 
والسياحي.. حيث تعرف املنطقة،  بتنوع املناظر 
في  كبير  بتنوع  تتميز  كما  وتعّددها،  الطبيعية 
النظم البيئية، فاملؤهالت الطبيعية ُتشكل واحدة 
من أهم مقومات الّسياحة اإليكولوجية، غير أّنها 
استغاللها  يتم  لم  إذا  كبير  نفع  ذات  تكون  لن 
وتأهيلها بالّشكل املطلوب. حيث مازالت الثقافة 
الّسياحية اإليكولوجية، غائبة في صفوف غالبية 
الساكنة، وهو ما ُيشّكل واحدا من أهم التحّديات 
التوّجه،  هذا  على  التشجيع  تواجه  قد  الّتي 
الشيء الّذي يتطّلب العمل أّوال على ترسيخ ثقافة 
امليدلتي  املواطن  لدى  بيئي  ووعي  إيكولوجية 

وتحسيسه بأهمية الحفاظ على البيئة.«
يتطلب  اإليكولوجية  السياحة  تطوير  إن 
من   ، املجال  في  الفاعلني  كل  جهود  تضافر 
املؤهالت  تعزيز  إلى  يهدف  مخطط  بلورة  أجل 
اإلكراهات  تجاوز  على  العمل  وكذا  املُتوّفرة، 
والتحّديات التي تعترض نمو القطاع في املدينة.
املائة  40 في  الحلفاء نسبة  »وتشكل سهوب 

في   25 الجبل  وإكليل   ، املتواجدة  املساحة  من 
املائة، والصنوبريات 13 في املائة، وشجر األرز 
املائة؛  في   8 األخضر  والبلوط  املائة،  في   11
بها  تتواجد  املساحة  من  فقط  املائة  في   3 فيما 
تشكيالت أخرى«، وفق معطيات مديرية املياه و 

الغابات.

هذا و تتوزع املؤهالت اإليكولوجية املتواجدة 
بني  نفسها،  املعطيات  حسب  ميدلت،  بإقليم 
علي   سيدي  أكلمام  كبحيرة   طبيعية  بحيرات 
وإسلي وتسليت  بمنطقة املشيل، ومنتزه وطني 
لألطلس الكبير الشرقي، يعتبر امتدادا للمنتزه 

الوطني لخنيفرة .

أوضاعها املتردية تثير التساؤالت

تعاني من تداعياتها الثقيلة الساكنة احمللية الم�شيق.. 541 مخالفة
تعميرية �شنة 2022

الترابي  النفوذ  على مستوى   املسلمة  البناء  »بلغ عدد رخص 
600 رخصة،  2022، أزيد من  لعمالة املضيق-الفنيدق خالل سنة 
تفيد  لها«...  التصدي  تم  تعمير  مخالفة   541 تسجيل  تم  كما 
اجتماع  خالل  املنصرم،  الجمعة  يوم  عنها،  الكشف  تم  معطيات 
»بحضور  وذلك  التعمير«،  »قطاع  حول  تمحور  املضيق  بعمالة 
الجماعات  ورؤساء  بالنيابة  لتطوان  الحضرية  الوكالة  مديرة 
حصيلة  تقديم  »تم  حيث  املعنية«،  الخارجية  واملصالح  الترابية 
العمل في مجال التعمير، ومجموع املشاريع الحاصلة على الرأي 

املوافق، وعملية ضبط املخالفات في مجال التعمير والبناء«.
وضع  ضرورة  »على  التأكيد  تم  فقد  ذاتها،  املعطيات  ووفق 
يواجهها   التي  اإلكراهات  من  عدد  حل  من  تمكن  طريق  خارطة 
للتنمية والتشغيل«،  رافعة  أفق جعله  البناء والتعمير، في  قطاع 
حلول  إيجاد  قصد  املتعثرة  املشاريع  بعض  »دراسة  جانب  إلى 
لها للمساهمة في تحفيز االستثمار، بالنظر لوقعه االيجابي على 

اقتصاد املنطقة«.

اأوالد دحو.. مداهمة م�شنع
�شري لتقطير »الماحيا«

بالتمسية،  الترابي  باملركز  امللكي  للدرك  تابعة  عناصر  قامت 
بسرية إنزكان أيت ملول، بمداهمة مصنع  سري  لتقطير ُمسكر« 
ماء الحياة« املعروفة بـ )املاحيا(، بتراب جماعة أوالد دحوالتابعة  

لعمالة إنزَكان أيت ملول.
بالتفتيش  املكلفة  الفرقة  حجزت  »فقد  النازلة،  معطيات  ووفق 
للترويج  ومعدة  لالستهالك  املعدة  املمنوعات  هذه  من  أطنانا 
باملنطقة وضواحيها، فضال عن ضبط أطنان من التني املخمر داخل 
كافة  حجز  تم  الغرض.كما  لهذا  معدة  وبراميل  بالستيكية  علب 
املعدات واللوازم التي كان يستخدمها املتورطون في عملية تصنيع 
مسكر »ماء الحياة«، منها بينها براميل وقنينات غاز وأنابيب...«.
إلى  املحجوزات  كافة  نقل  على  األمنية  الفرقة  وعملت  »هذا 
كافة  لتحديد  النازلة  في  تحقيقا  فتحت  كما  امللكي،  مقرالدرك 
مالبساتها، في أفق تحديد هوية املتورطني في هذا الفعل اإلجرامي 

حيث تم تحرير برقيات بحث في حقهم« تخلص املعطيات ذاتها.
عبد اللطيف الكامل

اإقليم خنيفرة.. التح�شي�س
بـ »تقنية الزرع المبا�شر« للحبوب

مالل  بني  لجهة  الفالحية  لإلستشارة  الجهوية  املديرية  نظمت 
ابن  الفالحية  االستشارة  بمركز  املنصرم  الجمعة  يوم  خنيفرة،   -
للحبوب،  املباشر«  »الزرع  تقنية  حول  تحسيسيا  يوما  خليل، 

و»ذلك لفائدة التنظيمات املهنية والفالحني باإلقليم«.
تعريف  إلى  يرمي  التحسيسي  »اليوم  فإن  املنظمني،  وحسب 
متطورة  فالحية  تقنيات  تعتمد  التي  العملية،  بهذه  الفالحني 
ملساعدة املزارعني على تعزيز وتسريع إجراءات تكييف الفالحة مع 
تغير املناخ، من خالل تنمية زراعية مرنة ذات قيمة مضافة ووقع 
استهدف 30 فالحا من دائرة القباب  مستدام«. كما سعى اللقاء - 
-  إلى  تقديم شرح مفصل لتقنية »الزرع املباشر«، التي تقوم على 
زرع األرض بدون عملية الحرث، عن طريق استعمال بذ ارة محملة 
ببذور مناسبة للمنطقة مع اعتماد تسميد معقلن، وهو ما يساهم 

في حماية التربة ومكوناتها و املحافظة على املخزون املائي«.

يف شكاية لوكيل امللك بابتدائية خنيفرة 

اأع�شاء بمكتب خيرية  دار الطالب باأيت اإ�شحاق يطالبون 
بتدقيق   ح�شابات الموؤ�ش�شة

أحمد بيضي

امللك  وكيل  تفاعل  متطابقة  مصادر  أكدت 
يوم  بها،  تقدم  شكاية  مع  خنيفرة  ابتدائية  لدى 
الجمعية  بمكتب  أعضاء  ستة   ،2023 يناير   16
الخيرية دار الطالب بآيت إسحاق، وذلك بإحالتها 
على املركز القضائي للدرك امللكي بعاصمة زيان، 
والبحث«  التحقيق  من  يلزم  ما  فتح  أجل  »من 
»العمل على  بـ  ما تضمنته من مطالب  في شأن 
ومن  الخيرية«،  املؤسسة  حسابات  في  التدقيق 
»الكشف عن خلفية امتناع رئيسها السابق/  ثم 

املستقيل عن تسليم الوثائق«.
ويتعلق أمر الشكاية بأعضاء املكتب املنتخب 
26 دجنبر  خالل الجمع االستثنائي، املنعقد في 
املنصرم، حيث أشار املشتكون إلى »أن معطيات 
التقرير املالي«، الذي تم تقديمه خالل هذا الجمع، 
املاضية  السنة  من  األول  األسدس  فقط  »تخص 

»عجز مالي  2022«، الفتني إلى ما يفيد بوجود 
يقدر بـ 15 مليون سنتيم«، قبل »مفاجأة الجميع 
بحقيقة أخرى تؤكد وجود عجز يفوق 26 مليون 

سنتيم«، ما أثار شكوك املشتكني. 
التي  االستفهامات  من  الكثير  تناسل  وأمام 
رفع  بعد  املشتكون،  أكد  التدقيق،  تستوجب 
شكايتهم، أن »غالبية املنخرطني بالجمعية كانوا 
قد رفضوا بدورهم، خالل الجمع العام، التصويت 
الحتوائهما  واملالي  األدبي  التقريرين  على 
في  »فشلوا  بأنهم  مذكرين  شبهات«،  على 
ينبغي  ما  بتقديم  السابق  الرئيس  مطالبتهم  
من التوضيحات«، وبـ »ما يبرر اكتفاءه  بتقديم 
تقرير مالي مبتور من النصف الثاني من السنة 

وتقرير أدبي خال من برنامج أوراش«.
من  مصدر  أشار  ذاته،  باملوضوع  وارتباطا 
املشتكني إلى أنهم » لم يعثروا على أدنى جواب 
املالي،  العجز  للتناقض الحاصل في قيمة  شاف 
على  موجود  هو  وما  الرئيس  به  صرح  ما  بني 

عن  املصدر  ذات  تحدث  فيما  الواقع«،  أرض 
»عملية سحب مالي من حساب الجمعية بدعوى 
دفعها ملمونني، في حني أن األموال املرصودة هي 

مستحقات  عن  عبارة  الوطني«  التعاون  »منحة 
الهدف  خارج  صرفها  يجوز  وال  املوظفني 

املخصص لها« حسب املصدر نفسه.

حديقة الم�شباحيات بالمحمدية بين االإهمال والالمباالة؟
مكري مصطفى 

التأهيلية  الثانوية  قرب  الكائنة  املصباحيات،  حديقة  تحولت 
ومستوصف  والراشيدية  حبوس  ابن  ومدرستي  حيان  ابن  جابر 
عرباتهم  إلفراغ  العربات  بأصحاب  خاص  مكان  إلى  الحسنية، 
اإلصالحات   إطار  في  البيوت  بعض  تعرفه  الذي  الهدم،  بقايا  من 
والترميمات، األمر الذي جعل مساحاتها الخضراء باألمس ،تتحول 
إلى مطرح للحجر والطوب وكل ما يترتب عن بقايا الهدم املختلفة.
ومحدد  خاص  مكان  باختيار  العربات  أصحاب  يكتف  ولم 
امتداد  وعلى  األيمن  الجانب  طول  استغلوا  ولكنهم  )تجاوزا(، 
الحائط الفاصل بني الحديقة والغابة املطلة على وادي املالح. كما 
يشهد  الفضاء نفسه وجود حيوانات تجوب أطراف الحديقة بدون 
رقيب والحسيب، فضال عن قضاء الحاجة في أي بقعة، وبخاصة 
الجملة، وذلك بسبب اإلهمال   إلى سوق  الجدار املؤدي  على طول 
النفايات  عن  ناهيك  الحديقة،  مرافق  كل  طال  الذي  املبرر  غير 

بمختلف أنواعها.
هذه السلوكات والتجاوزات وعدم اهتمام املسؤولني عن تدبير 
املواطنني،  من  العديد  انتقاد  أثارت  مباالتهم،  وال  املحلي  الشأن 
الغابة  اتجاه  في  الحديقة  يعبرون  الذين  الرياضيون  ضمنهم 
ملمارسة أنشطتهم الرياضية ، كما يستنكرها كل من يقوم بممارسة 
وأولياء  والتلميذات  التالميذ  وكذا  الحديقة،  داخل  املشي  رياضة 
امورهم الذين يقطعون، في غياب بديل، أربع مرات في اليوم ذهابا 
وإيابا الطريق ،الوحيد داخل الحديقة، الذي يفصل مقرات سكناهم 
يوم  يترددون  ومواطنون  الذكر،  السالفة  التعليمية  باملؤسسات 
األحد لقضاء بعض الوقت للسماح ألبنائهم بالترفيه رغم الظروف 
ظروف  وفي  نقي  هواء  الستنشاق  تماما  املالئمة  وغير  القاهرة 

صحية سليمة؟
التدهور  هذا  أسباب  بشأن  التساؤالت   تثير  وضعية   إنها 
تطالب  عام،   بشكل  املحمدية،  ساكنة  يجعل  ما  األوجه،   املتعدد 
مسافة  على  تشييدها  تم  التي  الحديقة،  هيكلة  إعادة  بضرورة 
ثمانية هكتارات تقريبا،  وذلك باعتبارها  تشكل متنفسا أساسيا 
ال محيد عنه بالنسبة للسكان الذين  بات االسمنت يحاصرهم من  
كل جانب، وبالتالي استرجاع  ما كانت  عليه في بدايات عهدها،  
وممرات تضفي  الترفيه  وفضاءات  الخضراء  املساحات  من حيث 
الطمأنينة والسكينة، إلى جانب  باقي املرافق الرياضية والثقافية 

األخرى.
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رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة املكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

طبع من عدد أمس
2023/01/23

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بمراكش
املحكمة االبتدائية بمراكش
اعالن قضائي بصدور حكم 

غيابي طبقا ملقتضيات 
الفصل 441 من ق.م.م

ملف تبليغي
عدد: 2022/6708/9285

الضبط  كتابة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  املحكمة  لدى 
املقال  بناء على  انه  بمراكش 
ورثة  السادة:  به  تقدم   الذي 
بن  زكي  ابن  محمد  املرحوم 
 - نظيرة   - نزهة  وهم:  عمر 
جمال   - مالكة   - الفتاح  عبد 
زكي(  ابن  )لقبهم  الدين 
العروس  برياض  الكائنني 
 99 رقم  تزكارين  درب 
مراكش، ينوب عنهم االستاذ 
محمد الغرفي املحامي بهيئة 
من  مدعون  بصفتم  مراكش 

جهة.
السعدية  السيدة:  وبني 
بالزاوية  الكائنة  لوليد، 
رقم  بونوالة  زنيقة  العباسية 

26  مراكش.
من  عليها  مدعى  بصفتها 

جهة أخرى.
صدر على اثره حكم تحت عدد 

2333 بتاريخ 2022/10/12
املدني  امللف  موضوع 
عدد:  االبتدائي 

2022/1201/1205
قضي بما يلي: 

بجلستها  املحكمة  حكمت 
وحضوريا  ابتدائيا  العلنية 
في حق املدعني وغيابيا بقيم 

في حق املدعى عليها:
في الشكل: 

االصلي  املقالني  بقبول 
واالضافي

على  بالحكم  املوضوع:  في 
لفائدة  باذنها  عليها  املدعى 

قدره  اجماليا  مبلغ  املدعني 
وتحديد  درهم   37499.55
في  حقها  في  البدني  االكراه 
الصائر  وتحميلها  االدنى 

ورفض باقي الطلبات.
هذه  لدى  القيم  ان  العلم  مع 
حق  في  واملنصب  املحكمة 
السعدية لوليد قد بلغ بالحكم 
املذكور بتاريخ 2023/01/09
بلوحة  الفعلي  التعليق  وان 
من  ابتداء  تم  قد  االعالنات 

يوم 2023/01/17
تطبيقا  االجل  الحتساب 
من   441 الفصل  ملقتضيات 

ق م.م.
ع.س.ن /189/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.

إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/2023/05 :رقم
جلسة عمومية

على   2023/02/15 يوم  في 
بمقر  سيتم    10H الساعة 
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
أشغال  التالية:  بالصفقة 
األولي  للتعليم  وحدتان  بناء 
من  كل  في  األول  النوع  من 
)دوار  إزدغ  آيت  جماعات: 
وحدة من النوع األول(،  برم: 
اوخاجة:  )دوار  عياش  آيت 
في  األول(  النوع  من  وحدة 
دائرة ميدلت - عمالة ميدلت.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:

www.marchespu-
bliques.gov.ma

طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 

املتعلقة  القواعد  بعض  وكذا 
بتدبيرها ومراقبتها.

محددة  املؤقتة  الضمانة   *
في مبلغ:  عشرون الف درهم 

)20.000,00درهم(. 
االعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 
درهًما  عشر  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.

يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

بمكتب  أظرفتهم  إيداع  إما   -
الضبط بعمالة ميدلت.

- إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم.

مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  لرئيس مكتب طلب 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
6 من نظام  املادة   عليها في 

االستشارة.
ع.س.ن /191/إ.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/2023/06 :عدد
جلسة عمومية

على   2023/02/15 يوم  في 
سيتم   10H30 الساعة 
ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
بطلب  عروض أثمان متعلقة 
بالصفقة التالية: أشغال بناء  
من  األولي  للتعليم  وحدتني 
الصنف 1 بالجماعة الترابية 
التريد:   عني  )دوار  امرصيد 
دوار   ،1 الصنف  من  وحدة  
من  وحدة   عزو:  بن  ايت 
ميدلت  بدائرة    ،)1 الصنف 
ميدلتيمكن  اقليم  عمالة 
العروض  طلب  ملف  سحب 
لعمالة  الصفقات  بمصلحة 
نقله  كذلك  يمكن  كما  ميدلت 
بوابة صفقات  الكترونيا من 

الدولة:
www.marchespu-
.bliques.gov.ma

طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد املتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
في مبلغ: عشرون الف درهم 

)20.000,00درهم(.
االعمال  تقدير  *كلفة 
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 
عشردرهًما  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

إيداع أظرفتهم بمكتب  إما   -
الضبط بعمالة ميدلت.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة  6 من نظام 

االستشارة.    
ع.س.ن /192/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

INDH/2023/07 :عدد
جلسة عمومية

في يوم 15/02/2023  على 
بمقر  11Hسيتم  الساعة   
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
أشغال  التالية:  بالصفقة 
للتعليم األولي  بناء وحدتان 
بالجماعة  األول  الصنف  من 
)بدوارايت  ايتزر   : الترابية 
الصنف  من  وحدة  اوفال: 
الترابية  وبالجماعة  األول(، 
آيت بن يعقوب )دوارتنفيت: 
األول(  الصنف  من  وحدة 
عمالة   - ميدلت  بدائرة 

ميدلت.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

bliques.gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد املتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
في مبلغ: عشرون الف درهم 

)20.000,00درهم(. 
االعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 
درهًما  عشر  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 

  2.12.349 رقم  املرسوم 
السابق الذكر. 

ويمكن للمتنافسني:
إيداع أظرفتهم بمكتب  إما   -

الضبط بعمالة ميدلت.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   6 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن /193/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/08/2023 :عدد
جلسة عمومية

على   2023/02/16 يوم  في 
بمقر  10Hسيتم  الساعة 
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
بالصفقة التالية: أشغال بناء  
من  األولي  للتعليم  وحدتني 
الصنف 1 بالجماعة الترابية 
عياد,  )دوار سيدي  ميبالدن 
ميدلت  بدائرة  تقات(،  دوار 
يمكن  ميدلت  اقليم  عمالة 
العروض  طلب  ملف  سحب 
لعمالة  الصفقات  بمصلحة 
نقله  كذلك  يمكن  كما  ميدلت 
بوابة صفقات  الكترونيا من 

الدولة:
www.marchespu-

bliques.gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد املتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
في مبلغ: عشرون الف درهم 

)20.000,00درهم(.
االعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 

عشردرهًما  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31   29 و   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

إيداع أظرفتهم بمكتب  إما   -
الضبط بعمالة ميدلت.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة  6  من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن /194/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

INDH/2023/09 :عدد
جلسة عمومية

على   2023/02/16 يوم  في 
سيتم   10H30 الساعة 
ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
بطلب  عروض أثمان متعلقة 
بالصفقة التالية: أشغال بناء 
من  األولي  للتعليم  وحدتان 
جماعة:  في  األول  الصنف 
طاير  والد  )دوار  ميبالدن 
ودوار تغزوت( بدائرة ميدلت 

- عمالة ميدلت.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

bliques.gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد املتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
في مبلغ: عشرون الف درهم 

)20.000,00درهم(. 
االعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 
عشردرهًما  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم بمكتب  إيداع  إما   -
الضبط بعمالة ميدلت.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة  6 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن /195/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/10/2023 :عدد
جلسة عمومية

على   2023/02/16 يوم  في 
بمقر  سيتم   11H الساعة 

عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
أشغال  التالية:  بالصفقة 
بناء  وحدتني للتعليم األولي 
بالجماعة   1 الصنف  من 
)دوار  عياد  سيدي  الترابية 
اموكر/تافيالليت: وحدة  من 
تيفيكرا:  دوار   ،1 الصنف 
  ،)1 الصنف  من  وحدة  
اقليم  عمالة  ميدلت  بدائرة 

ميدلت.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

bliques.gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد املتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
* الضمانة املؤقتة محددة في 
الف درهم  ستة عشرة  مبلغ: 

)16.000,00درهم(.
االعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 
عشردرهًما  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 

ويمكن للمتنافسني:
إيداع أظرفتهم بمكتب  إما   -

الضبط بعمالة ميدلت.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

موقع الصفقات العمومية.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة  6 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن /196/إ.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية ببركان
إشهار حكم بواسطة قيم

طبقا ملقتضيات الفصل 441 
من ق.م.م

ملف التبليغ: 
2022/6507/2217

ملف جنحي سير عدد: 
2002/525

حكم عدد: 241 صادر عن 
محكمة االستئناف بوجدة 

بتاريخ: 2007/03/27
ملف العقود املختلفة 
2022/1109/1829

أمر عدد: 1829
مصلحة  رئيس  السيد  يعلن 
باملحكمة  الضبط  كتابة 
بناء  أنه  ببركان،  االبتدائية 
الريح  األستاذ  طلب  على 
تحاجني  عن  النائب  جاهد، 
حي   6 زنقة  عنوانها:  زهرة 
بصفتها  بركان،  التقدم 
به  تقدم  الذي  مدعية،  جهة 
املحكمة  رئيس  السيد  إلى 
إطار  في  ببركان  االبتدائية 

ملف  في  املختلفة  العقود 
 ،2022/1109/1829 رقم 
أمر  إصدار  فيه  يلتمس 
عدد  حكم  بتبليغ  قضائي 
محكمة  عن  الصادر   241
بتاريخ  بوجدة  االستئناف 
القيم  إلى   ،2007/03/27
القضائي باملحكمة االبتدائية 
املتغيب  عن  نيابة  ببركان 
محمد  بن  ملغاري  أحمد 
جماعة  لهبيل  دوار  عنوانه: 

زكزل بركان. 
 1829 عدد  األمر  على  وبناء 
رئيس  السيد  عن  الصادر 
ببركان  االبتدائية  املحكمة 
 2022/12/20 بتاريخ 
عدد  حكم  بتبليغ  القاضي 
مراجعه  إلى  املشار   241
القضائي  القيم  إلى  أعاله 
عن  نيابة  املحكمة،  بهذه 
أحمد  املتغيب  عليه  املدعى 

ملغاري.
الحكم  تبليغ  على  وبناء 
املذكور أعاله للقيم القضائي 
نيابة   2022/12/26 بتاريخ 
املتغيب  عليه  املدعى  عن 
وصفته  اسمه  إلى  املشار 
الفصل  على  وبناء  أعاله، 
148 والفصل 441 من قانون 
املسطرة املدنية، يعلن السيد 
باملحكمة  القضائي  القيم 
نص  ببركان  االبتدائية 

الحكم اآلتي:
وطبقا  امللك  جاللة  باسم 

للقانون
حكمت املحكمة علنيا نهائيا 
وبمثابة  للمتهم  وغيابيا 

حضوري للباقي.
في الشكل: قبول االستئنافات
الدعويني  في  املوضوع:  في 
الحكم  بتأييد  فقط:  املدنية 
مع  به  فيما قضى  املستأنف 
الصائر  املستأنفني  تحميل 

بالنسبة. 
ع.س.ن /197/إ.د
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 حيمري البشير – وكاالت

لأول مرة يستنكر العالم اإلسالمي حرق القرآن 
طرف  من  للمسلمني،  املقدس  الكتاب  الكريم، 
راسموس بالودان، الذي يحمل الجنسية الدنماركية 
دفينا  حقدا  يكن  الذي  الشخص  هذا  والسويدية، 
البلدين  في  القوانني  استغل  واإلسالم،  للمسلمني 
معا، الدنمارك والسويد، الزدراء األديان وشخصية 
أكثر من  الكريم  القرآن  )ص(، مكررا حرق  الرسول 
مرة في الدنمارك، في األحياء التي تقطنها أغلبية 
مشاعر  استفزاز  بغية  املساجد  أمام  أو  مسلمة 
العام،  األمن  يمس  بعمل  للقيام  ودفعهم  املسلمني 
لكن املشكل أن هذا الشخص دائما ما يقوم بحرق 
يكلف  أصبح  بل  األمن،  رجال  حماية  تحت  القرآن 
ميزانية ضخمة للحكومة لحمايته، في الوقت الذي 
كان من الضروري على الحكومتني في البلدين معا 
الدنمارك والسويد، سن قانون يمنع بموجبه ازدراء 
الدولتني  في  السياسيني  لكن  عامة،  بصفة  األديان 
معا، يتذرعون بحماية الحق في التعبير ويصادرون 
حق الجالية املسلمة في حماية مقدساتهم واحترام 
الرسامني  قام أحد  الذي  )ص(،   الرسول  شخصية 
العالم  في  كبيرة  ضجة  مثيرا  إليه،  باإلساءة 

اإلسالمي...
والذي  التكوين،  املحامي  بالودان  راسموس   
فشل في الترشح في االنتخابات األخيرة والوصول 
الجنسيتني  يحمل  والذي  الدنماركي،  البرملان  لقبة 
في  أخرى  مرة  يتمادى  والسويدية،  الدنماركية 
القرآن  حرق  املرة  هذه  واختار  املسلمني،  استفزاز 
االختيار  هذا  باستوكهولم،  التركية  السفارة  أمام 
يعتبره العديد غير بريء بحيث أن تركيا لها موقف 

صارم من انضمام دول جديدة لحلف الناتو. 
القرأن  حرق  في  بالودان  راسموس  تمادي   
واستفزاز  املسلمني دفع بالعالم اإلسالمي للتنديد 
أن  الضروري  من  وكان  الجديد،  االستفزاز  بهذا 
يكون هذا املوقف منذ سنوات ألن األحمق بالودان 
كبيرة  احتجاجات  وسبب  مرة  من  أكثر  فعلته  كرر 
تم فيها إحراق السيارات وتشابك مع قوات األمن 
إحداث  ذلك  عن  وتمخض  والسودية،  الدنماركية 
خسائر كبيرة في الدولتني، وقد حاول ارتكاب فعلته 
ومنعته  رحلته  الفرنسية  السلطات  لكن  فرنسا  في 
متواليتني،  لسنتني  الفرنسي  التراب  دخول  من 
إساءته  في  ليستمر  أخرى،  مرة  شجعه،  ما  ولعل 

للمسلمني، صعود حكومة يمينية في السويد.
للجامعة  باإلضافة  اإلسالمي  العالم  استنكار   
رسالة واضحة  اإلسالمي  املؤتمر  العربية ومنظمة 
الكتاب  باحترام  والسويدية  الدنماركية  للحكومة 
املسلمة  الجالية  واحترام  املسلمني  لدى  املقدس 
في  استفزاز  أي  بمنع  واملطالبة  معا،  الدولتني  في 
املستقبل لهذا األحمق، فتصرفه األرعن ال يخدم قيم 
وعدم  للتطرف  أكثر  يدفع  بل  والتعايش  التسامح 

االستقرار.
ووزارة  باملغرب  األعلى  العلمي  املجلس  موقف 
الخارجية، ولو جاء متأخرا، مهم لدفع الحكومتني 
يسيء  سلوك  أي  منع  إلى  والسويدية  الدنماركية 
للمسلمني في املستقبل،  ويعتبر عدوانا سافرا في 
املسلمني.  مشاعر  العمق  في  ويمس  املسلمني  حق 
التي  القيم  من  اللذين هما  والتسامح  التعايش  إن 
منع  يفرضان  الغربية  املجتمعات  مع  نتقاسمها 
سلوك  فإن  وبالتالي   ، للمسلمني  مستفز  عمل  كل 
األديان  احترام  قيم  مع  يتنافى  بالودان  راسمون 
السماوية التي يتمسك بها املسلمون في كل مكان 
األديان  ازدراء  قانون  أن  إلى  إضافة  العالم،  في 
من  ليس  الدنماركي  البرملان  في  تمريره  تم  الذي 

حرية التعبير مطلقا بل هو ازدراء للدين اإلسالمي 
في  االستقرار  على  وحفاظا  مطلقا،  مقبول  غير 
عن  مسؤولة  الدولتني  في  فالحكومة  املجتمع 
الستفزاز  يسعى  من  كل  ومنع  األديان  ازدراء  منع 
املسلمني سواء في السويد أو الدنمارك، ألن من حق 
الجاليات املسلمة املطالبة باحترام معتقداتهم وعدم 
املس بالدين اإلسالمي أو بشخصية الرسول محمد 
قام  عندما  املاضية  السنوات  في  كما حصل  )ص( 
)ص(  الرسول  برسم  الدنماركيني  الرسامني  أحد 
ردود  وسبب  اإلسالمي  العالم  في  ضجة  أثار  مما 
فعل الحكومات املسلمة، خلفت آثارا سلبية كان من 
نتائجها مقاطعة اقتصادية للدنمارك من العديد من 
الدول اإلسالمية وخروج مظاهرات ضخمة في دول 

إسالمية كثيرة.

املجلس العلمي األعلى 
يستنكر هذه اجلرمية 

يترأسه  الذي  األعلى،  العلمي  املجلس  استنكر 
أمير املؤمنني، جاللة امللك محمد السادس، جريمة 

إحراق املصحف الشريف بستوكهولم السبت.
األعلى  العلمي  املجلس  بالغ  نص  يلي  ما  وفي 

الصادر يوم األحد بهذا الخصوص :
أمير  يترأسه  الذي  األعلى  العلمي  املجلس  إن   "
السادس،  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  املؤمنني، 
متطرفة  أيد  ارتكبته  بما  علم  أن  وبعد  اهلل،  أعزه 
املصحف  بإحراق  القيام  من  السويد  عاصمة  في 

الشريف، يعلن ما يلي:
عبارات  بأشد  الجريمة  هذه  استنكار   
الشريف  املصحف  بإحراق  القيام  اإلدانة؛ واعتبار 
املثلى  اإلنسانية  بالقيم  الجهل  عن  صادرا  عدوانا 
التي يدعو إليها القرآن الكريم؛ واستنكار التواطؤ 
من  شكل  بأي  األمر  هذا  صاحب  يكون  قد  الذي 
األشكال؛ واالستغراب الشديد ألن يكون هذا الفعل 
السالم  مبادئ  إلى  يدعو  بلد  في  وقع  قد  الشنيع 
والتعايش في العالم؛ واعتبار هذه الجريمة مسيئة 
هذه  واعتبار  ملشاعرهم؛  ومستفزة  املسلمني  إلى 

الجريمة غير قابلة ألي تبرير مهما كان؛
املجلس  فإن  االعتبارات،  هذه  كل  أساس  وعلى 
العلمي األعلى يتوقع القيام باإلجراءات التي تبني 
الشاذ  الفعل  هذا  أن  مكان  كل  في  الناس  لعقالء 
إنما هو صادر عن الجهالة التي ينبغي أن يتعاون 

الحكماء على التقليل من آثارها املدمرة ".

املغرب يدين بشدة ويحذر
متطرفني  "إقدام  بشدة  املغربية،  اململكة  أدانت 
سويديني السبت بستوكهولم على احراق املصحف 
الشريف"، كما عبرت عن "رفضها املطلق لهذا الفعل 
الخارجية  الشؤون  لوزارة  الخطير".وحسب بالغ 
بالخارج،  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
السلطات  سماح  من  املغربية  اململكة  "استغربت 
السويدية بهذا العمل غير املقبول، الذي جرى أمام 
"بالتدخل  املغرب  وطالب  السويدية".  األمن  قوات 
وبالرموز  الكريم  بالقرآن  باملس  السماح  لعدم 
ذاته،  البالغ  للمسلمني".وتابع  املقدسة  الدينية 
أكثر  بمشاعر  يمس  الذي  الشنيع  العمل  أن"هذا 
الغضب  مشاعر  تأجيج  شأنه  من  مسلم  مليار  من 

والكراهية بني األديان والشعوب".

إدانات عربية حلرق 
املصحف يف ستوكهولم

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن الخطوة 
األمني  وأدان  العالم.  املسلمني حول  تؤجج مشاعر 
العام ملجلس التعاون لدول الخليج، نايف فالح مبارك 
الحجرف، في بيان له مساء السبت "حرق مصحف 
ل  تحمُّ إلى  الدولي  "املجتمع  داعيا  السويد"،  في 
املرفوضة".  األعمال  هذه  مثل  لوقف  املسؤوليات 
السويدية  السلطات  سماح  أن  الحجرف"  وأكد 
لقيام أحد املتطرفني بإحراق املصحف الشريف في 
تأجيج  شأنه  من  ستوكهولم،  السويدية  العاصمة 
مشاعر املسلمني حول العالم واستفزازهم". وشدد 
إلى  والداعي  الثابت  التعاون  مجلس  موقف  "على 
والتعايش  والتسامح  الحوار  قيم  نشر  أهمية 

السلمي ونبذ الكراهية والتطرف".
"حرق  إن  اإلسالمي"  التعاون  "منظمة  وقالت 
عمل  السويد  في  الشريف  املصحف  من  نسخة 
قيمهم  ويهني  املسلمني  يستهدف  استفزازي 
املقلق  املستوى  على  آخر  مثااًل  ويشكل  املقدسة... 
الذي وصلت إليه اإلسالموفوبيا والتعصب وكراهية 
التعاون  ملنظمة  العام  األمني  وحث  األجانب". 
السويدية  "السلطات  إبراهيم  حسني  اإلسالمي 
على اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد مرتكبي جريمة 

الكراهية هذه".
السبت،  ومصر،  والسعودية  اإلمارات  وأدانت 
من  نسخة  بإحراق  املتطرفني  أحد  عليه  أقدم  ما 
العاصمة  في  التركية  السفارة  أمام  املصحف 

السويدية ستوكهولم.
والتعاون  الخارجية  وأكدت وزارة 
دولة  "رفض  لها  بيان  في  الدولي اإلماراتية، 
تستهدف  التي  املمارسات  لجميع  الدائم  اإلمارات 
القيم  مع  تتنافى  والتي  واالستقرار  األمن  زعزعة 

واملبادئ اإلنسانية واألخالقية".
وجددت دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية 
والعنف، ووجوب احترام الرموز الدينية، واالبتعاد 
واملقدسات  لألديان  باإلساءة  الكراهية  إثارة  عن 

وعلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش.
عن  صادر  بيان  في  مصر  حذرت  جانبها،  من 
األعمال  هذه  انتشار  مخاطر  من  الخارجية  وزارة 
الكراهية  خطاب  وتؤجج  األديان  إلى  تسيء  التي 
والعنف، داعيًة إلى إعالء قيم التسامح والتعايش 
اآلديان ومقدساتها  السلمي، ومنع اإلساءة لجميع 
من خالل مثل تلك املمارسات املتطرفة التي تتنافى 
مع قيم احترام اآلخر وحرية املعتقد وحقوق اإلنسان 

وحرياته األساسية.
السلطات  سماح  بشدة  السعودية  دانت  كما 
من  نسخة  بإحراق  املتطرفني  ألحد  السويدية 

املصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.
"إدانة  عن  السعودية  الخارجية  وزارة  وأعربت 
الشديدين،  السعودية  العربية  اململكة  واستنكار 
لسماح السلطات السويدية ألحد املتطرفني بإحراق 
نسخة من املصحف الشريف أمام سفارة جمهورية 

تركيا في ستوكهولم".
وأكدت الخارجية على موقف السعودية "الثابت 

والتسامح  الحوار  قيم  نشر  أهمية  إلى  الداعي 
والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف". وعبرت أيضا 
ستوكهولم  في  حصل  ملا  إدانتها  عن  إندونيسيا 
ومنظمة  الخليجي  التعاون  مجلس  إلى  إضافة 
"تمارس  بأن  جاكارتا  وطالبت  اإلسالمي.  التعاون 

حرية التعبير بشكل مسؤول".
مساء  األشخاص  عشرات  تجمع  تركيا،  في 
السبت أمام قنصلية السويد في اسطنبول للتعبير 
السويدي  العلم  أحرقوا  وقد  احتجاجهم.  عن 
مع  الدبلوماسية  العالقات  قطع  إلى  أنقرة  ودعوا 
ستوكهولم. وتظاهر آخرون قرب السفارة السويدية 

في أنقرة.
من جانبه، ندد وزير الخارجية السويدي توبياس 
معاد  مروع  بـ"استفزاز  تويتر  على  بيلستورم 
لإلسالم"، مشددا على أن السماح بتنظيم التظاهرة 

ال يعني أن الحكومة تؤيدها.

السويد تعبرعن 
"تعاطفها" مع املسلمني 

أولف  السويدي  الوزراء  رئيس  استنكر 
غير  "عمل  بأنه  وصفه  ما  األحد  كريسترسون 
محترم للغاية"، غداة حرق القرآن أثناء تظاهرة في 
بعد  املسلمني  مع  "تعاطفه"  عن  معبرا  ستوكهولم، 

موجة إدانات في العالم اإلسالمي.
وكتب رئيس الوزراء املحافظ في تغريدة نشرها 
من  أساسي  جزء  هي  التعبير  "حرية  أن  ليال، 
الديموقراطية. لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة 

أن يكون مناسبا".
وأكد أن "حرق كتب مقدسة يعتبر بالنسبة لكثر 
عمال غير محترم للغاية. أريد أن أعبرعن تعاطفي 
باإلساءة جراء  الذين شعروا  املسلمني  مع جميع 

ما حصل في ستوكهولم" السبت.
وفي إطار تظاهرة أذنت بها الشرطة السويدية 
أمام سفارة تركيا بعد ظهر السبت، أحرق اليميني 
بالودان  راسموس  الدنماركي  السويدي  املتطرف 
نسخة من املصحف، في خطوة تهدف إلى التنديد 
أنقرة  مع  ستوكهولم  تجريها  التي  باملفاوضات 
بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال األطلسي 

)ناتو(.
أن  الجمعة  السويدية  الشرطة  واعتبرت 
السويد  في  والتعبير  التظاهر  وحرية  الدستور 
على  الحفاظ  بحجة  التظاهر  هذه  منع  يبرران  ال 

النظام العام.
التظاهرة  لتنظيم  منح  الذي  الترخيص  وأثار 
توترا دبلوماسيا مع تركيا التي نددت بـ"جريمة 
الدفاع  لوزير  زيارة  وألغت  واضحة"  كراهية 
يزيد  ما  املقبل،  األسبوع  مقررة  كانت  السويدي 
تعقيد املحادثات حول انضمام السويد إلى الناتو 

الذي تعرقله أصال أنقرة.
السويدي  الخارجية  وزير  قال  جهته،  من 
االستفزازات  إن  السبت،  بيلستروم،  توبياس 
املعادية لإلسالم مروعة، وذلك بعد أن قام ناشط 
قرب  املصحف  بإحراق  املتطرف  لليمني  ينتمي 
السفارة التركية وسط احتجاجات متصلة بسعي 

السويد إلى االنضمام لحلف شمال األطلسي.
لديها  "السويد  تويتر  بيلستروم على  وأضاف 
أن  يعني  ال  هذا  لكن  املدى،  بعيدة  تعبير  حرية 
يتم  التي  اآلراء  ندعم  نفسي  أنا  أو  الحكومة 

التعبير عنها".

وزارة الخارجية المغربية والمجل�س العلمي الأعلى 
ي�ستنكران جريمة حرق القراآن

هذا العمل
 الشنيع الذي ميس 
مبشاعر أكثر من 
مليار مسلم من 
شأنه تأجيج مشاعر 
الغضب والكراهية 
بني األديان 
والشعوب

استنكار هذه 
اجلرمية 
بأشد عبارات 
اإلدانة؛ واعتبار 
القيام بإحراق 
املصحف الشريف 
عدوانا صادرا عن 
اجلهل بالقيم 
اإلنسانية املثلى التي 
يدعو إليها القرآن 
الكرمي

إحراق القرآن الكرمي يف الدول االسكندنافية..
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محمد الطالبي

األغلبية والمعارضة وكافة مكونات  فرق  أجمعت 
مجلسي البرلمان بغرفتيه على إدانة شديدة للموقف 
العدواني للبرلمان األوروبي ضد المغرب، والمغلف 

بحقوق االنسان، حسب تفسيرات الغرب لها. 
ويأتي موقف االتحاد األوروبي في الوقت الذي حّول 
إعالمه إلى وسيلة حرب، كما منع االعالم المعارض  
المساند  غير  اإلعالم  مع  حاله  هو  كما  ألطروحاته، 
ألوروبا في الحرب الروسية األوكرانية، وغيرها من 
الممارسات المشينة ألوروبا الغارقة في أزمات عميقة 
جدا بسبب مخلفات وباء كورونا والحروب، وهو ما 
يجعلها أكثر عدوانية وطمعا في استدامة استغالل 

قدرات شعوب العالم .
كلمة  في  االشتراكين  الفريقين  مداخلة  في  وجاء 
المخصصة  الجلسة  الرحيم شهيد في  تناولها عبد 
أن  »اسمحوا لي  األوروبي:  البرلمان  قرار  لمناقشة 
االشتراكيين بمجلس  الفريقين  باسم  الكلمة  أتناول 
المناسبة،  بهذه  المستشارين  ومجلس  ال��ن��واب 
إلى  أتوجه  أن  الكلمة  هذه  من خالل  لي،  واسمحوا 
النواب  أيها  ألق��ول  األوروب���ي،  بالبرلمان  النواب 
األوروبيون المحترمون، حيث أنكم في ختام القرار 
من  طلبتم  الجاري،  يناير   20 يوم  أصدرتموه  الذي 
رئيس المجلس إبالغ مضامينه إلى البرلمان المغربي، 
فإننا في الفريق االشتراكي بغرفتي البرلمان، نبلغكم 
أن رسالتكم قد وصلت، وعليه اسمحوا لنا بحق الرد 
على  تنبني  من شراكة  يجمعنا  مما  انطالقا  عليكم، 
حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل والحرص على ضمان 
األمن والسلم العالميين.. اسمحوا، لنا في الفريقين 
المملكة  بأن  ذاكرتكم  بأن ننعش  أوال،  االشتراكيين، 
المغربية قد انخرطت وبكل قناعة ومسؤولية في مسار 
تجويد وتأهيل نموذجها الديمقراطي، من خالل العديد 
من اإلصالحات السياسية والمؤسساتية والدستورية 
اإلعالن  أبرزها  ومن  والجريئة،  العميقة  والحقوقية 
المصالحة  لتحقيق  والمصالحة  اإلنصاف  عن هيئة 
الوطنية؛ وقد تكرست هذه اإلصالحات بإصدار دستور 
2011 الذي أرسى فعليا مرتكزات دولة المؤسسات، 
وكرس مبدأ االختيار الديموقراطي، وأقر منظومة من 
هيئات ومؤسسات دستورية معنية بحماية الحقوق 
هذا  المغرب  توج  حيث  بها،  والنهوض  والحريات 
المسار اإلصالحي باالنخراط الفعلي في منظومة حقوق 
اإلنسان الدولية، واالنفتاح الطوعي على اإلجراءات 
المقررين  من  العديد  بزيارة  توجت  والتي  الخاصة 
الخاصين وفرق العمل بوتيرة متواصلة للمغرب، وكذا 
تقديم المملكة تقارير إلى المفوضية السامية لحقوق 
اإلنسان والتفاعل مع آليات التظلم لدى مجلس حقوق 
اإلنسان، والتفاعل الدائم مع آلية االستعراض الدوري 

الشامل«.
بأن  فريقينا  في  لنا  »اسمحوا  شهيد:    واضاف 
نعبر لكم عن استغرابنا بأن يترك مجلسكم الموقر كل 
هذه المسارات واآلليات األممية التي تناقش مختلف 
الحاالت التي اخترتم الحديث عنها،  واستبدالها بخلق 
»حالة طوارئ استثنائية« مظهرها حقوقي للدفاع عن 
حرية الرأي والتعبير، وحقيقتها سياسية ال تخفى على 
أحد لتصريف مختلف األزمات التي تحاصركم كتكتل 
مواجهة  في  مستقلة  كدول  أو  واقتصادي،  سياسي 
تداعيات وباء كوفيد والحرب الدائرة في شرق أوروبا، 
أو خدمة لمصالح لوبيات تجد مصلحتها اليوم في 
مهاجمة المغرب وخوض حرب بالوكالة لصالح خصوم 

وحدته الترابية. 
وتابع شهيد في كلمته: »اسمحوا لنا في الفريقين 
االشتراكيين بمجلس النواب والمستشارين بأن نطلب 
موقع  عن  والتخلي  التواضع  ببعض  التحلي  منكم 
األستاذ الذي تحبون القيام به، وأنتم تقدمون الدروس 
لآلخرين،  وأن تعترفوا مع ذواتكم أن مظهر الرشوة 
الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص بكم وداللة 
فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل 
لآلخرين  لتصديرها  طرق  عن  البحث  ال  منظومتكم، 

بتعال وتكبر«.
النواب،  بمجلس  االشتراكي  الفريق  رئيس  وأكد 
موجها كالمه إلى النواب األوروبيين،  »إذا كان من 
الصعب عليكم التخلص من هذه الطبيعة االستعالئية، 
فإنه يسعدنا –أمام صحوة ضميركم هذه- أن نذكركم 
ببعض القضايا اإلنسانية التي كان من المفروض أن 

تحظى باهتمامكم«.
وأفاد عبد الرحيم شهيد »سيكون مفيدا أن تصدروا 
قرارا بفتح تحقيق حول ما حدث بأوروبا خالل فترة 
كوفيد، لقد تركتم دوال مثل إيطاليا واسبانيا تواجه 
كبار  تركتم  مقيتة،  بأنانية  القاتل ومصيرها  الوباء 
السن يموتون بالمستشفيات ودور العجزة بدون أي 
إحساس بالذنب، وتحول بعض منكم بدون حياء إلى 

قراصنة للدواء في الجو والبحر«.
وأوضح المتحدث: »سيكون مفيدا أن تصدروا قرارا 
لحكوماتكم إليقاف تصنيع األسلحة وبيعها في العالم 
لسنة واحدة فقط، وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر 
ومواجهة األوبئة والتغيرات المناخية، هذه األسلحة 
التي تصوتون عليها بدم بارد هي التي تقتل األطفال 
والنساء والشيوخ في كل بقاع العالم وهي التي تخلق 

وحمايتها من المضايقات«.
أمن  تستهدف  التي  المناورات  عواقب  من  وحذر 
واستقرار البلدان العربية، وحث البرلمان األوروبي على 
االنكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين والالجئين 
واألقليات في المجتمع األوروبي، وما أصبحت تتعرض 
له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى الى مستوى 
انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق االنسان.

رفض  على  األوروب��ي  البرلمان  أعضاء  حث  كما 
تسييس ورقة حقوق اإلنسان وتوظيفها وفق أجندات 
ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في 
للدول  الداخلية  الشؤون  في  تندرج  التي  القضايا 

العربية.
وخلص البيان إلى أن »البرلمان العربي، إذ يرفض 
المساس بالسيادة القضائية للدول العربية والتدخل 
في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية، فإنه يدعو 
البرلمان األوروبي إلى االلتزام بحسن الجوار واحترام 
اختيارات تلك الدول لنماذجها السياسية والتنموية 

واالجتماعية، وتغليب الحكمة ولغة العقل إليجاد 
أرضية مشتركة للحوار، وفق المصالح االستراتيجية 

بين الجانبين«. 
والمجالس  وال��ش��ورى  الشيوخ  مجالس  رابطة 

المماثلة في إفريقيا والعالم العربي  
وأعربت رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس 
المماثلة في إفريقيا والعالم العربي )أسيكا( عن شجبها 
البرلمان  عن  الصادر  للقرار  الشديدين  واستنكارها 
السياسات  بشأن  مزاعم  تضمن  »الذي  األوروب��ي 
واآلليات التي تتبعها سلطات المملكة المغربية في 

ما يخص الصحفيين وحقوق اإلنسان«.
ووصفت األمانة العامة للرابطة في بيان استنكاري 
هذا القرار بأنه »تدخل سافر في الشؤون الداخلية 
للمملكة المغربية دون أدنى اعتبار لسيادة واستقالل 
آليات  على  الدائم  بانفتاحه  له  المشهود  البلد  هذا 
التقييم األممية«، داعية البرلمان األوروبي إلى إعادة 
النظر »في هذا القرار غير المبرر الذي تجاهل الجهود 
الحثيثة والملموسة التي تبذلها المملكة المغربية في 
سبيل استقاللية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، 
والتجسيد الدستوري الستقاللية السلطة القضائية«.

التدخالت  »لهذه  رفضها  ع��ن  ع��ب��رت  وب��ع��دم��ا 
الخارجية وازدواجية المعايير والحمالت الممنهجة 
حقوق  يافطة  تحت  العربية  البلدان  تستهدف  التي 
اإلنسان«، ذكرت ) أسيكا( البرلمان األوروبي بالمبادئ 
عدم  بشأن  المتحدة  األمم  منظمة  عليها  قامت  التي 
مبادئ  للدول وإعالن  الداخلية  الشؤون  في  التدخل 
القانون الدولي »التي تدعو إلى حسن الجوار وتعزيز 
بين  المتبادل  واالحترام  والتعاون  الودية  العالقات 

الدول لما فيه خير ورفاهية شعوبها«.
كما طالبت الرابطة هذا األخير ب »التوقف الفوري 
عن ممارسة الوصاية على حقوق اإلنسان في البلدان 
والمزاعم  اإلدع��اءات  وراء  االنجرار  وعدم  العربية، 
األدنى  الحد  إلى  تفتقر  التي  والمعلومات  الباطلة 
من المهنية واألدلة القانونية«، وكذا »التحري حول 
صحة المعلومات واالدعاءات التي تصل إليه من أفراد 
ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، و عدم استغاللها 

لالبتزاز السياسي وتسيس الوقائع وتحريفها«.

ماليين المهجرين والالجئين«.
وتابع: »سيكون مفيدا أن تصدروا قرارات تطلب من 
حكوماتكم االعتذار عن ماضيها االستعماري الهمجي 
إفريقيا، وعن  قارة  العالم، وخاصة في  بقاع  في كل 
اغتنت  بفضلها  التي  وإمكاناتها  ثرواتها  استنزاف 

قارتكم وما زالت تغتني«.
وأضاف شهيد: »سيكون مفيدا أن تكون لكم الجرأة 
بأن تصدروا قرارات لتصحيح ما قامت به دولكم، تحت 
شعار الحرية وحقوق اإلنسان، بالعديد من دول شمال 
إفريقيا والشرق األوسط خالل فترة الربيع العربي، 
والتي حولتها حكوماتكم إلى دول غير مستقرة تحت 

رحمة الحرب األهلية واإلرهاب  والطائفية. 
وقال المكتحدث باسم الفريقين االشتراكيين: »أيها  
النواب األوروبيون المحترمون، حين نذكركم بهذا  
فلنقول لكم بأنكم بهذه الطريقة من التفكير والتعامل 
غير منسجمين مع أنفسكم، وأنكم غير مؤهلين أخالقيا 

إلعطاء الدروس لآلخرين عن الديمقراطية«. 
الفريقين  في  »إننا  بقوله:  كالمه  شهيد  واختتم 
أهمية  على  نؤكد  ال��ن��واب،  بمجلس  االشتراكيين 
ضرورة  على  ونشدد  المغربية،  األوروبية  الشراكة 
تعزيز  أجل  لتطويرها من  المشترك  العمل  استمرار 
ما تم بناؤه من عالقات الثقة المتبادلة بين المغرب 
المغرب  انفتاح  تثميننا  وبقدر  األوروبي.  واالتحاد 
الشراكة  على  المبنية  المؤسساتية  المناقشة  على 
واالحترام المتبادل لمختلف القضايا المرتبطة بحقوق 
اإلنسان والحريات وقضايا األمن والجريمة المنظمة 
شؤوننا  في  تدخل  أي  نرفض  اإلره��اب،  ومحاربة 
الداخلية ومحاوالت استهداف المغرب وابتزازه من 
خالل التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية 
مقدمتها  وف��ي  الدستورية  مؤسساته  واستهداف 

استقاللية السلطة القضائية«.

ومن جهته، سجل البرلمان العربي »باستياء كبير« 
في  السافر  التدخل  في  األوروبي  البرلمان  استمرار 
توظيف  عبر  المغربية  للمملكة  الداخلية  الشؤون 
ورقة حقوق اإلنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد 
ال  واضح  تحيز  وفي  وللشرعية،  القانونية  لألسس 

يمكن التغاضي عنه.
وأكد البرلمان العربي أول أمس األحد في بيان صدر 
في ختام جلسته العادية الثالثة من الفصل التشريعي 
الثالث، أنه يسجل »باستياء كبير، استمرار البرلمان 
الداخلية  الشؤون  في  السافر  التدخل  في  األوروبي 
للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية 
ذات سيادة، مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات 
اإلنسان  حقوق  ورقة  توظيف  عبر  األممية،  التقييم 
القانونية  لألسس  تفتقد  باطلة،  ادعاءات  على  بناء 
وللشرعية، وفي تحيز واضح ال يمكن التغاضي عنه«.

التصويت  نتائج  كبير،  بانشغال  تابع  بانه  وذكر 
على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن 
البرلمان األوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ 
2022، وما  المشتركة  الخارجية واألمنية  السياسة 
تضمنه من انتقاذ لوضعية حقوق اإلنسان بالمملكة 

المغربية.
وشدد على رفض كل التدخالت الخارجية والحمالت 
الممنهجة التي تستهدف الدول العربية تحت غطاء 
حقوق اإلنسان، مطالبا البرلمان األوروبي ب »التوقف 
الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق اإلنسان 
في الدول العربية والتحري حول صحة المعلومات 
واالدعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير 
محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية ومكشوفة«.

كما دعا البيان البرلمان االوربي الى »االلتزام بروح 
الشراكة التي تربط االتحاد األوروبي بالدول العربية 
عامة، والمملكة المغربية خاصة، والعمل على تنميتها 

الفريقان اال�شرتاكيان بالربملان:
 و�شلت ر�شالتكم وردنا اأنكم غري م�ؤهلني اأخالقيا الإعطاء الدرو�س
رابطة جمال�س ال�شي�خ وال�ش�رىيف اإفريقيا و الربملان العربي:

 ا�شتياء كبري من التدخل ال�شافر للربملان االأوروبي يف ال�ش�ؤون الداخلية للمغرب 

البرلمان المغربي يرد على قرار البرلمان األوروبي  العدائي

»سيكون مفيدا
 أن تصدروا قرارات 
تطلب من حكوماتكم 
االعتذار عن ماضيها 
االستعماري الهمجي 
في كل بقاع 
العالم، وخاصة في 
قارة إفريقيا، وعن 
استنزاف ثرواتها 
وإمكاناتها التي 
بفضلها اغتنت 
قارتكم وما زالت 
تغتني«

عبد الرحيم شهيد

الكلمات المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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البرازيلي باكيتا باق
بالح�سنية اإلى حين..

 
عقب المباراة أمام المغرب بدأت تظهر بعض المؤشرات التي توحي 
بأن استقالة المدرب ماركوس باكيتا ما زالت موضوع أخد ورد بين 
مكونات المكتب المسير للفريق السوسي، الذي يبدو أنها ال تتكلم لغة 
واحدة، وأن طرفا منها مرتاح الستقالة المدرب، فيما طرف آخر بقي 
متشبثا به، بل وقام بحثه على البقاء! مما يعني أن مسألة االستقالة، 
التي أعلن عنها في الندوة الصحافية التي تلت مباراته أمام الماص، 

لم يحسم فيها بعد.
وفي جميع الحاالت يبقى الضروري واألولى استحضار مصلحة 
الفريق الذي ال يعاني من مشكلة المدرب، بل من معضلة تشكيل الالعبين 
الذين يتوفر عليهم، والذي يبقى دون المتوخى، ألن الفريق لألسف، 
في عهد مدرب سابق ال حاجة لذكر إسمه، فرط في عدد قياسي من 
العبيه األساسيين، وهو مطالب بأن يحل مشكلته مع الجامعة حتى 
يرفع عنه قرار المنع من التعاقد مع العبين جدد وأكثر تنافسية. هذا 

هو مربط الفرس، وليس المدرب.
عبد اللطيف البعمراني

متولي اأبرز الوافدين
على اتحاد طنجة

أعلن نادي اتحاد طنجة، أول أمس السبت، عن االنفصال عن المدرب 
حكيم الداودي والتعاقد مع اإلطار الوطني هالل الطير. 

وأكد بالغ التحاد طنجة فسخ العقد الرياضي، الذي كان يربط بين 
النادي وبين المدرب حكيم الداودي بشكل توافقي، معربا عن شكره 
الفريق وعلى  في خدمة  بذلها  التي  الرياضية  الجهود  للمدرب على 

تقبله قرار فسخ العقد.
من جهة أخرى، أعلن النادي عن التعاقد مع اإلطار الوطني هالل الطير، 
دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن مدة العقد وعن األهداف المسطرة.

كما عزز اتحاد طنجة تركيبة الفريق بالتعاقد مع كل من محسن 
متولي وأمين الصادقي، بعقد يمتد لنهاية الموسم الجاري.

ويراهن اتحاد طنجة على خبرة متولي والصادقي من أجل تأطير 
الالعبين الشباب، الذين استهل بهم الموسم.

وسيكون متولي )37 عاما( إضافة نوعية لفارس البوغاز بالنظر إلى 
الخبرة التي راكمها رفقة األندية التي دافع عن ألوانها، وفي مقدمتها 
الرجاء الرياضي، الذي قاده إلى التتويج بالعديد من األلقاب، قبل أن 

يدخل تجارب احترافية باإلمارات وقطر وليبيا.
أما الصادقي )33 عاما(، فلعب ألندية، اتحاد الخميسات ونهضة 

بركان وحسنية أكادير.
وكان اتحاد طنجة قد تعاقد قبل أيام مع الحارس زهير لعروبي، 
الذي راكم بدوره تجربة غنية في ميادين كرة القدم، وسيحمي العرين 

الطنجي على غاية نهاية الموسم.
ويسعى اتحاد طنجة، بعد انتخاب رئيس جديد، إلى إنقاذ الموسم 
وتفادي الهبوط للقسم الثاني بعد سلسلة من النتائج المخيبة، التي 
جعلته يتذيل ترتيب البطولة االحترافية، إذ خالل 13 مباراة، حقق 
تعادلين مقابل 11 هزيمة. ويعتبر هجوم الفريق األضعف بإحرازه 5 
أهداف فقط، وكذلك خط الدفاع الذي استقبل 19 هدفا في 13 مباراة.

الدفاع الجديدي والرجاء 
يق�سان �سريط الجولة  15

يحتضن ملعب العبدي، يومه الثالثاء بداية من الثامنة والنصف 
مساء، مباراة قوية بين الرجاء الرياضي، صاحب الرتبة الثالثة، 
والدفاع الحسني الجديدي، صاحب الرتبة العاشرة، والذي سيحاول 
تعويض هزيمته األخيرة ببركان، والتي أوقفت سلسلة انتصاراته 

المتتالية، بعدما بلغت ثالثة.
وسيرفع الفريق األخضر شعار االنتصار من أجل مواصلة الضغط 
على ثنائي المقدمة، وتعزيز منسوب الثقة في النفس الذي يسود 
داخل المجموعة تحت قيادة المدرب التونسي منذر الكبير، بعدما 

تخلصت من تداعيات االنطالقة السيئة.
المباراة ستكون سجاال تكتيكيا خالصا بين مدربين تونسيين، 
وسيحاول فيه لسعد جردة الشابي، الذي سيجد نفسه أمام الفريق 
الذي فتح له أبواب الدوري االحترافي، العودة إلى سكة االنتصارات، 
وإنهاء مرحلة الذهاب بحصيلة تفوق العشرين نقطة التي جمعها 

حتى اآلن.
البرنامج

الثالثاء
الدفاع الجديدي – الرجاء الرياضي..............................)س 20.30(

األربعاء
الجيش الملكي – اتحاد طنجة.....................................)س 16.00(
المغرب التطواني – مولودية وجدة..............................)س 16.00(
أولمبيك آسفي – الشباب السالمي...............................)س 18.15(
الوداد الرياضي – المغرب الفاسي................................)س20.30(

اخلميس
حسنية أكادير – الفتح الرياضي..................................)س 16.00(
شباب المحمدية – نهضة بركان...................................)س 18.15(
اتحاد تواركة – أولمبيك خريبكة..................................)س 20.30(
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إ - العماري

قبل فريق الوداد الرياضي هدية المغرب التطواني، وارتقى إلى 
صدارة الدوري االحترافي، عقب انتصاره خارج قواعده على جاره 
الشباب السالمي بهدف لالشيء، في المباراة التي جمعتهما ،مساء 
أول أمس األحد، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، برسم الدورة 

14 من البطولة االحترافية.
أيمن  ألعابه  صانع  إلى  االنتصار  بهذا  األحمر  الفريق  ويدين 
الحسوني، الذي سجل الهدف في الدقيقة 52، ليهدي فريقه ثالث 
نقط غالية، زاحم بها الجيش الملكي في مقدمة الترتيب، مستفيدا 
من تعثر الزعيم مساء السبت بمركب محمد الخامس أمام الرجاء 

بهدف واحد.
وتراجع الفريق السالمي، الذي اضطر إلى إكمال اللقاء بعشرة 
العبين، بعد طرد العبه محسن الريبي في الدقيقة 90، إلى المركز 

السابع برصيد 20 نقطة.
واعتبر مهدي النفطي، مدرب الفريق األحمر، أن الوداد استحق 
الفوز، ألنه كان الطرف األفضل في اللقاء، خاصة في الجولة الثانية، 

رغم أنه أظهر عدم اقتناعه بأداء العبيه في الجولة األولى.
وأضاف المدرب التونسي أن الجميل في هذا الفوز هو أن شباك 
الفريق لم تتلق أي هدف في المباراة الرابعة على التوالي، وهذا 

أمر مهم بالنسبة إليه.

أما زكرياء عبوب، مدرب الفريق السالمي، فقد أوضح في الندوة 
الصحافية، التي أعقبت اللقاء، أن فريقه كان يستحق نتيجة أحسن 

من الهزيمة، مبديا تحفظه على أداء طاقم التحكيم.
الوداد قبل دخول ملعب  تلقاها  التي  السارة  المفاجأة  وكانت 
تمكن  عندما  بالرباط،  الحسن  موالي  بمركب  حدثت  قد  البشير، 
المغرب التطواني، الغارق في الهموم، من الفوز على الفتح الرباطي 

بهدفين مقابل هدف واحد.
وسجل هدفي المغرب التطواني محمد كمال )د 17 ود 72(، قبل 

قلص النتيجة للفتح العميد المهدي الباسل )د 90+3(.
واحتل المغرب التطواني ،عقب هذا الفوز، المركز 11 برصيد 16 
نقطة، فيما ظل الفتح في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، متخلفا 

بفارق األهداف عن الرجاء الرياضي.
طنجة،  التحاد  جديدة  هزيمة  بالجديدة،  العبدي  ملعب  وشهد 
النخلي  عزيز  واحد، سجله  بهدف  المحمدية  أمام شباب  وكانت 

في الدقيقة 30.
بالجديدة، بسبب  استقبال ضيفه  إلى  البوغاز  فارس  واضطر 
إغالق الملعب الكبير بمدينة البوغاز وملعب سانية الرمل، بغية 

تأهيلهما حتى يكونا جاهزين لكأس العالم لألندية.
برصيد   11 المركز  الفوز،  هذا  عقب  المحمدية،  واحتل شباب 
18 نقطة، فيما ظل اتحاد طنجة، الذي أكمل اللقاء بعشرة العبيه 
بعد طرد فوزي عبد المطلب إثر تدخل خشن، في المركز األخير 

برصيد نقطتين. 
وعاد أولمبيك آسفي إلى سكة االنتصارات، عقب تغلبه خارج 
قواعده على أولمبيك خريبكة بملعب الفوسفاط، بهدف سجله عبد 
الغفور مهري في الدقيقة 45، ليؤزم وضعية األوصيكا في أسفل 

الرتيب.
الهاشمي  زهير  أولمبيك خريبكة  اللقاء طرد العب  هذا  وشهد 

في الدقيقة 60.
وفشل الفريق الفوسفاطي، على غرار اتحاد طنجة، في تحقيق 
الفوز األول هذا الموسم، ليظل في الرتبة ما قبل األخيرة برصيد 
ست نقط، فيما ارتقى القرش المسفيوي إلى الرتبة الخامسة برصيد 

23 نقطة.

النتائج
مولودية وجدة – اتحاد تواركة..........................................2 – 2 
الرجاء الرياضي – الجيش الملكي......................................1 – 0 
نهضة بركان – الدفاع الجديدي..........................................1 – 0 
المغرب الفاسي – حسنية أكادير........................................1 – 1 
الفتح الرياضي – المغرب التطواني...................................1 – 2 
اتحاد طنجة – شباب المحمدية.........................................0 – 1 
أولمبيك خريبكة – أولمبيك آسفي......................................0 – 1 
الشباب السالمي – الوداد الرياضي....................................0 – 1 

الوداد يقبل 
هدية تطوان 

و�سباب 
المحمدية يغرق 

اتحاد طنجة

حسن صموتي  

تعرض أولمبيك خريبكة لهزيمة قاسية أمام أولمبيك آسفي 
بهدف لصفر، خالل المباراة التي أقيمت أول أمس األحد 
بملعب الفوسفاط لحساب الدورة 14 من الدوري االحترافي.    
وسجل عبد الغفور مهري هدف الفوز ألولمبيك آسفي في 

الدقيقة 45، ليهدي فريقه رابع فوز خارج الميدان. 
وتأثر أولمبيك خريبكة بطرد زهير الهاشمي عندما تدخل 
في حق منصف العامري، استعان فيه الحكم عبد الرحيم 
الرخيز بتقنية الفيديو في الدقيقة 60، لتتضاعف معاناة 

الفريق الذي واصل إخفاقه داخل وخارج الميدان. 
وافتقد أولمبيك خريبكة دعم جماهيره التي غابت بقرار من 

اللجنة المركزية للتأديب، عقب أحداث مباراة الجيش الملكي، 
كما تأثر بالنقص العددي والتفكك في مختلف الخطوط. 

      ويقبع أولمبيك خريبكة في الرتبة ما قبل األخيرة 
بست نقاط، فيما ارتقى أولمبيك آسفي إلى المركز الخامس 

بـ 23 نقطة.         
أولمبيك  مدرب  فوموزينيو،  ريكاردو  البرتغالي  وأكد 
أولمبيك  أمام  سارة  غير  نتيجة  حقق  فريقه  أن  خريبكة، 
آسفي، لكن هذا هو الواقع ويجب تقبله، ومن الضروري 

االستمرار في العمل لتصحيح الوضع.    
وأضاف ريكاردو أن أولمبيك خريبكة لعب مباراة محترمة 

وكان متفوقا، لكن النتيجة ليست في صالح فريقه وهذا غير 
عادل، لكنها كرة القدم. 

وتابع »تحكمنا في أطوار الشوط األول، وخلقنا فرصا 
امتدادا لما قدمناه في آخر أنفاس مباراة المغرب التطواني، 
إكمال  الثانية بطرد فرض علينا  الجولة  تأثرنا في  لكننا 

اللقاء بنقص عددي«.
وبخصوص التحكيم قال »أنا أجنبي وال ينبغي أن أنتقد 
التحكيم، خاصة وأن الكرة المغربية تحظى باحترام كبير 

من طرف كل العالم«.
وتابع »تنتظرنا مباريات صعبة في البطولة، لكننا سنعمل 

يوما بيوم من أجل تصحيح األخطاء وتحقيق نتائج أفضل«. 
وأعلن طارق مصطفى، مدرب أولمبيك آسفي، أن فريقه 
حقق ثالث نقاط في غاية األهمية أمام أولمبيك خريبكة، الذي 
يعاني رغم عودته بالتعادل في آخر أنفاس مباراة »الماط«.             
وأضاف طارق مصطفى أنه اعتمد ألول مرة على ثمانية 
العبين، وقام بإراحة آخرين ظلوا يلعبون كل ثالثة أيام، 
علما بأنهم تعبوا واجتهدوا وكان التوفيق حليفهم ما مكنهم 

من العودة بالفوز.    
وتابع »كنا نستحق الفوز على الفتح والوداد الرياضيين، 
لكن التعويض كان أمام أولمبيك خريبكة، علما بأنني أشركت 
ثمانية عناصر ألول مرة، لو انهزمنا كانوا سيعاتبونني 

علما أن جميع الالعبين لدي أساسيين«.

الوداد يحقق األهم أمام السوالم

الدورة 14 من البطولة االحترافية

أولمبيك آسفي يعمق جراح األوصيكا

المغرب التطواني يفاجئ الفتح ويقدم خدمة جليلة للع�سكريين
عبد المجيد النبسي

الرجاء  هدية  الــريــاضــي  الفتح  فريق  رفــض 
على  االنقضاض  فرصة  له  قدم  الذي  البيضاوي، 
بطولة  بلقب  الفوز  وربما  بمفدره،  األولى  الرتبة 

الخريف.
وجاء ذلك بعد أن انهزم الفتح في المباراة  التي 
جمعته بالمغرب التطواني )1 – 2(عصر أول أمس 
األحد، بمركب األمير موالي الحسن بالرباط، برسم 

الدورة 14من البطولة االحترافية.
وكانت الهزيمة، هدية ثمينة من فريق الحمامة 
اللذين  الملكي والوداد،  البيضاء لكل من الجيش 

أصبحا يتشاركان الزعامة.
جمال  مدربها،  دون  من   الفتح  عناصر  ودخلت 
السالمي، الموقوف بعد جمعه ثالث بطاقات صفراء، 
وعوضه مساعده، حفيظ عبد الصادق، الذي ورغم كونه 
بقي واقفا طيلة دقائق المباراة، إال أنه فشل في جعل 
العبيه يقفون أمام مد تطواني كاسح، أنهى به المدرب 

رضا حكم سلسلة  النتائج السلبية التي رافقته.
وأدى فريق الفتح الثمن غاليا باعتماده على الرسم 
2(، خاصة وأن الالعبين لم   –  5  –  3( التكتيكي 
يقم  ولم  النهج،  هذا  مع  مثالية  بطريقة  يتعاملوا 
حكم  رضا  المدرب  وأن  خاصة  بتغييره،  حفيظ 
عرف كيف يتعامل مع هذا األمر، من خالل اعتماده 
المرتدات السريعة، والتي كانت تعطيه قوة  على 
عددية أمام مدافعي الفتح، الذين ارتكبوا العديد من 

األخطاء، سواء على مستوى التغطية من خالل عدم  
التعامل بواقعية مع مهاجمي المغرب التطواني، ما 
مكن محمد كمال من تسجيل هدفين، أحدهما رائع 
، قبل أن   71 الدقيقة  17 والثاني في  الدقيقة  في 
يقلص الفارق للفتح المهدي الباسل، الذي تحول 
خلق  أنه  علما   ،)3+90( الدقيقة  في  مهاجم  إلى 

الكثير من المتاعب للدفاع التطواني.
حفيظ  قــال  الهزيمة،  ألسباب  توضيحه  وفــي 
أعقبت  التي  الصحافية  الندوة  في  الصادق  عبد 

انتصاراتنا،  مواصلة  هو  هدفنا  »كان  المباراة: 
في  الميدان  داخل  األخيرة  المباراة  وأنها  خاصة 
الشطر األول من البطولة. مقابل ذلك جاء المغرب 
التطواني بعزيمة قوية، وتأتى له تسجيل الهدف 
األول. حاولنا تسجيل هدف التعادل، وكان بإمكاننا  
تسجيل أكثر من هدف، لكن ذلك لم يتحقق. وخالل 
الشوط الثاني حاولنا الضغط، لكن ضد مجريات 
اللعب استقبلنا الهدف الثاني. كانت لنا ردة فعل، 
لكن لم تكن بمستوى تلك التي قمنا بها ضد شباب 

المحمدية، وأولمبيك آسفي. وسنعمل على االستفادة  
من هذا الدرس.«

»االتحاد  لــجــريــدة  ســـؤال  على  جـــواب  ــي  وف
االشتراكي« نفى عبد الصادق أن تكون هناك مبالغة 
في الثقة في النفس، ألن الفريق مكون من العبين 
مجربين والعبين شباب، كما نفى أن يكون اعتمد 
على الرسم التكتيكي )3 – 5 – 2(،  وأن الطريقة 
التي لعب بها هي التي مكنت الفريق من الفوز في 
العديد من المباريات، لكنه تأثر بالعديد من الغيابات 

بسبب اإلصابات.
فقد  التطواني،  المغرب  مدرب   ، أما رضا حكم 
وأننا  »خاصة  صعبة،  كانت  المباراة  أن  أوضح 
واجهنا الفتح الرياضي داخل ميدانه، وقد تسلحنا 
بقراءة جيدة لطريقة لعبه، وهو ما ممكننا من الفوز 
الجانب  أتحدث عن  ولن  معاناة.  بعد  والذي جاء 

التكتيكي ألنه شيء خاص .«
التي  البرمجة  هناك  صعوبات،  وتابع«هناك 
كل  مباراة  لعب  علينا  علينا ألنها فرضت  تضغط 
يومين، وسنعمل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية 
القادمة. نحن أمام تحد كبير وأنا  المباراة  خالل 
سعيد بتوفري على العبين متضامنين، ومن أجلهم 
أدعو الجماهير لمساندتهم واالبتعاد عن اإلساءة 

إليهم ألن ذلك سيؤثر عليهم.«
وتجمد رصيد الفتح في 26نقطة، يحتل بها الرتبة 
3 صحبة الرجاء، فيما رفع المغرب التطواني رصيده 

إلى 16 نقطة تضعه في الرتبة 11.

تعثر جديد ألوصيكا
تصوير اللويحي
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خالة الدكتورحمزة كديرة يف ذمة اهلل 

انتقلت إلى دار البقاء، األستاذة الفاضلة مارية الريح خالة الدكتور 
حمزة كديرة أول أمس األحد وقد وورت الثرى ظهرا بعد صالة الجنازة 

بمسجد لال أسماء. 
جدنا  بنت  هي  رحمته،  بواسع  هلل  تغمدها  العزيزة  وتعتبرالفقيدة 
املرحوم  زوجة  و  الريح  السالم  عبد  الحاج  هلل  بكرم  املرحوم  املنعم 

األستاذ عبد املوجود بنعبد السالم.
التعازي  األليمة يتقدم االتحاديون واالتحادياتبأحر  املناسبة  وبهذه 
وأصدق املواساة إلى الدكتور حمزة كديرة ومن خالله إلى باقي األسرة 
والعائلة راجني من العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم 

األسرة الصبر والسلوان.
احلاجة اخلامويل ال�سعدية يف ذمة اهلل

انتقلت إلى جوار ربها، املشمولة برحمة هلل، بإذنه 
مع  معاناة  بعد  الخامولي،  السعدية  الحاجة  تعالى، 
املرض، وذلك يوم السبت 14 يناير 2023 ، وقد ووري 

جثمانها الثرى بمقبرة الغفران بالدار البيضاء.
واألحباب  األهل  يتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
دلهي  أبنائها:  إلى  واملواساة  التعازي  عبارات  بأصدق  الجيران  وكافة 
الدين، نجاة، سعيد،  عز  ليلى،  مليكة، محمد،  الحاجة فطومة، خديجة، 
الفقيدة  يتغمد  أن  القدير  العلي  من  راجني  وحليمة،  مصطفى  رشيد، 
الصديقني  مع  جنانه  فسيح  ويسكنها  ورضوانه  رحمته  بشآبيب 
العائلة  أفراد  يلهم  وأن  رفيقا،  أولئك  وحسن  والصالحني  والشهداء 

الصبر الجميل. 
عبد العايل ايتور يف ذمة اهلل

 21 األخير  السبت  صبيحة  ربه  جوار  إلى  انتقل 
الحمد  شيبة   ، البيضاء  بالدار  الجاري  الشهر  من 
عبد العالي، شقيق الفنانة التشكيلية حسناء ايتور. 
تعازينا  بأحر  نتقدم  الجلل،  املصاب  هذا  إثر  وعلى 
إلى الفنانة حسناء وباقي كل أفراد األسرة والعائلة 

الكريمة.
تغمد هلل الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته جوار النبيني 
أهله  وألهم  رفيقا.  أولئك  وحسن  والصالحني  والشهداء  والصديقني 

وذويه الصبر والسلوان.
�سقيقة الأخت فاطمة البقايل يف ذمة اهلل

فاطمة  األستاذة  شقيقة  هلل  رحمة  إلى  انتقلت 
التيعالتي،  فراجي  املناضل  أخينا  زوجة  البقالي 
االتحاديات  كافة  يتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
واالتحاديني بوجدة بأحر التعازي وأصدق املواساة 
وإلى  التيعالتي،  األخ  وزوجها  فاطمة  األستاذة  إلى 
القدير أن  العلي  الفقيدة راجني من  كافة أفراد عائلة 

يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

»بسم اهلل الرحمان الرحيم يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية ودخلي يف عبادي ودخلي جنتي«.

صدق اهلل العظيم

إنا هلل وإنا إليه راجعون

و�صفات طبية رقمية للح�صول على الأدوية

بمناسبة االحتفاء باليوم الدولي للتعليم

»الإي�صي�صكو« تدعو اإىل النتقال من مرحلة اللتزامات اإىل املمار�صات يف حتويل التعليم

دكاترة الرتبية الوطنية يربطون بني البطء يف تنزيل اإطار اأ�صتاذ باحث و جودة التعليم

n وحيد مبارك

يقطع ورش الرقمنة في املجال الصحي أشواطا 
مهمة في بالدنا من أجل تبسيط مساطر الفحوصات 
واالستشفاء والعالج، وللتخفيف من ثقل الخطوات 
اإلدارية املختلفة على املرضى في مختلف املراحل، 
الصحة  إلى  الولوج  بمرحلة  األمر  تعلق  سواء 
بمفهومها الشامل أو بمرحلة إعداد امللفات املرضية 
الصناديق  من  املصاريف  استرجاع  أجل  من 
الوطني  الصندوق  خاصة  نة،  املؤمِّ االجتماعية 

للضمان االجتماعي.
االشتراكي«  »االتحاد  لـ  صحية  مصادر  وأكدت 
أجل  من  بها  القيام  يتم  الخطوات  من  أن مجموعة 
مرضه  أثناء  ن  املؤمَّ انشغال  يظل  أن  على  الحرص 
ولوجه  مسيرة  خالل  الصحي  وضعه  على  منصّبا 
املعالج  الطبيب  عند  والتشخيص،  الفحص  إلى 

تعّلق  سواء  الضرورية،  االختبارات  إجراء  وأثناء 
بالحصول  مرورا  األشعة،  أو  الدم  بتحاليل  األمر 
عن  التعويض  مرحلة  إلى  وصوال  ثم  األدوية  على 
مرضي.  ملف  بكل  الخاصة  العالجات  مصاريف 
وأبرزت مصادر الجريدة أن معالجة امللفات الخاصة 
باملؤّمنني ستصبح تلقائية وبشكل آني وفقا لنظام 
امللفات  تدبير  مساطر  رقمنة  إلى  يهدف  معلوماتي 
الطبيب  عند  طبي  فحص  كل  وبعد  حيث  املرضية، 
الوصفة  تحرير  على  األخير  هذا  سيعمل  املعالج 
على  املؤّمنة  املؤسسة  يجعل  بشكل  رقميا  الطبية 
الحقوق  أحد ذوي  أو  بأن منخرطها  علم في حينه 
املستفيدين من التغطية الصحية قد تم فحصه من 
نوعية  حسب  األخصائي،  أو  العام  الطبيب  طرف 
إلى  يتوجه  أن  يجب  باألمر  املعني  وبأن  املرض، 
مختبر التحاليل أو األشعة ملزيد من الفحوصات، أو 
بأنه تم تحرير وصفة طبية له وبناء عليها سيتوجه 

صوب الصيدلية من أجل صرف األدوية.
حني  املريض  أن  الجريدة  مصادر  وأضافت 
بمختلف  الصحية  املؤسسة  أو  العيادة  سيغادر 
أنواعها وسيتوجه إلى الصيدلية، نموذجا، سيدلي 
باملعلومات التي تخصه وهو ما سيمّكن الصيدالني 
من النقر على الحاسوب ليجد الوصفة املطلوبة في 
عدد  يرى  التي  الخطوة  وهي  املعلوماتي،  النظام 
عقلنة  أنها ستضمن  الصحي  بالشأن  املهتمني  من 
ملسارها،  وضبطا  األدوية،  استعمال  في  وترشيدا 
وسيمّكن كذلك من تفادي إشكالية الوصفات املزورة 
أنواع معينة  التي يسعى أصحابها للحصول على 
األدوية  أن  املصادر  نفس  وأوضحت  األدوية.  من 
املسطرة  هذه  من  ستمر  والتي  صرفها  يتم  التي 
ستكون هي الوحيدة التي يمكن أن تشّكل موضوع 
املرضية، في  امللفات  إطار  املصاريف في  استرجاع 
حني أن اقتناء أدوية خارج هذه »املسطرة الرقمية« 

لن يتم التعويض عنه بأي شكل من األشكال. 
وينتظر العديد من الفاعلني الصحيني أن تشّكل 
مع  خاصة  الصحي  للقطاع  مضافة  قيمة  الرقمنة 
فاتح  مند  التنفيذ  التغطية حيز  تعميم  قرار  دخول 
2022، وفي ظل األوراش املفتوحة من أجل  دجنبر 
وذلك  الصحية،  للمنظومة  شاملة  هيكلة  إعادة 
كانت  التي  اإلدارية  العراقيل  من  العديد  لتجاوز 
وتحول  بالدنا  في  الصحة  عجلة  دوران  تفرمل 
للخدمات  سلس  ولوج  من  كثيرة  فئات  تمكني  دون 
منح  الختالالت  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الصحية، 
يجعل  مما  جراحية  بتدخالت  بالتكفل  املوافقة 
املرضى املؤّمنني يقدمون ما تتم تسميته بـ »شيكات 
التعويض  ألجل  بالنسبة  األمر  ونفس  الضمان«، 
عن املصاريف، وغيرها من اإلشكاالت األخرى التي 
تقديم  للرقمنة  السليمني  والتطبيق  للتنزيل  يمكن 

حلول لها. 

جددت منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم 
في  االحتفاء  بمناسبة  )إيسيسكو(،  والثقافة 
عام،  كل  من  يناير  شهر  من  والعشرين  الرابع 
للتذكير  مناسبة  وهي  للتعليم،  الدولي  باليوم 
بأهمية الدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق 
السالم والتنمية املستدامة، وتسليط الضوء على 
االلتزامات الدولية في هذا املجال، جددت دعوتها 
للمجتمع الدولي من أجل االلتزام بحماية التعليم، 
الذي بات يعاني أزمة عميقة في املساواة والشمول 
والجودة والتمويل، على املستوى العاملي، ما يحد 
في  وأدواره  بوظائفه  االضطالع  على  قدرته  من 
بناء  في  واملساهمة  العاملية  للتحديات  التصدي 
تقول  يحتم،  ما  وهو  للبشرية،  أفضل  مستقبل 
والتفكير  للبحث  الدولية  الجهود  حشد  املنظمة، 
وإعادة  املستقبل،  أجل  من  التعليم  طبيعة  في 
تصوره وتشكيله على نحو مغاير لبناء غد أفضل.

االحتفال،  فرصة  تغتنم  أنها  املنظمة  وأكدت 
العاملي  باليوم   2023 يناير   24 الثالثاء  يومه 
اإلنساني  الحق  على  التأكيد  لتجديد  للتعليم، 
شامل  جيد  تعليم  على  الحصول  في  األساسي 
كمورد  التعليم  في  االستثمار  وضرورة  منصف، 
في  واالعتماد  البشرية،  لخدمة  ومتجدد  ثمني 
هذا الشأن على ما تتيحه تطبيقات التكنولوجيا 
إلى  االلتزامات  مرحلة  من  واالنتقال  الحديثة، 

املمارسات في تحويل التعليم.
قمة  في  النشطة  بمشاركتها  املنظمة  وذكرت 
التعليم بمقر األمم املتحدة في نيويورك،  تحويل 
التي انعقدت خالل الفترة من 17 إلى 19 شتنبر 
2022، لحشد الجهود وتشجيع االلتزام بالتحول 
التي  التطورات  للتعليم يواكب  نحو مسار جديد 
الدول  من  كبير  عدد  تعهد  العالم، حيث  يشهدها 
بجعل  القمة  في  املشاركة  والهيئات  واملنظمات 

وااللتزام  أولوياتها،  مقدمة  في  التعليم  قضايا 
لجعل  املبادرات  وإطالق  الجهود  بذل  بضرورة 

تحويل التعليم واقعا ملموسا.
االستشرافية  ورؤيتها  رسالتها  من  وانطالقا 
اإليسيسكو  تؤكد  االستراتيجية،  وتوجهاتها 
بدولها  العمل  تحفيز  في  باإلسهام  التزامها 
التعليم  تحويل  جهود  دعم  أجل  من  األعضاء 
متابعة  على  ستعمل  حيث  املبتغى،  النحو  على 
التعليم،  تحويل  قمة  ومخرجات  توصيات  تنفيذ 
األطراف  جميع  مع  الصدد  هذا  في  والتعاون 
الدولية  والهيئات  املنظمات  ذلك  في  بما  املعنية، 
واإلقليمية والجهات املانحة، من أجل رسم معالم 
خارطة طريق لتسريع االنتقال من االلتزامات إلى 
املمارسات في تحويل التعليم، ليواكب التحديات 

املستقبلية.
للتعليم  العاملي  باليوم  االحتفاء  أن  يذكر 

املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  من  بمبادرة  كان 
التي   ،2018 سنة  من  دجنبر   3 في  اليونسكو 
يوم  هو  عام  كل  من  يناير   24 يوم  أن  أعلنت 
تأكيدًا  وذلك   ،73/25 رقم  بالقرار  للتعليم،  دولي 
التنمية  تحقيق  في  التعليم  ودور  أهمية  على 
والسالم في العالم، وهو قرار شاركت في إعداده، 
من  العالم  حول  دولة   59 حوالي  باإلجماع، 
األعضاء. وبعد  أن اعتمدت الجمعية العامة لألمم 
باإلجماع  العاملي  اليوم  هذا  املتحدة)اليونسكو( 
حكومية  ومنظمات  حكومات  بأكمله  العالم  دعت 
لالحتفال  وأفراد،  ومؤسسات  حكومية،  وغير 
شهر  من   24 في  سنويًا  للتعليم  الدولي  باليوم 
يناير. ومن أهداف االحتفاء بهذا اليوم العمل على 
تحسني جودة ومستوى التعليم بمختلف مراحله، 
والعمل أيضا على حماية حقوق الطالب والكوادر 

التعليمية على حد سواء.

n جالل كندالي 

بني  االتفاق  توقيع  عن  اإلعالن  بعد 
وزارة التربية الوطنية والنقابات األكثر 
أساسي  نظام  إصدار  في شأن  تمثيلية 
الوطنية،  التربية  وزارة  ملوظفي  جديد 
التربية  الرابطة الوطنية لدكاترة  ذكرت 
يناير2022   18 اتفاق  بأن  الوطنية 
وزارة  دكاترة  ملف  تسوية  يتضمن 
قيد  دون  بشكل شامل  الوطنية  التربية 
أو شرط، عبر تعيني دكاترة القطاع في 
أستاذ  إطار  يماثل  باحث  أستاذ  إطار 

باحث في التعليم العالي.
إن  لها،  بالغ  في  الرابطة،  وقالت 
اتفاق14 يناير 2023 في شأن املضامني 
األساسي   للنظام  واملؤطرة  الكبرى 
الوطنية،  التربية  قطاع  داخل  الجديد 
باحث،  أستاذ  إطار  إحداث  على  يؤكد 
أجل  من  والتعليم،  التربية  هيئة  ضمن 
إنصاف الدكاترة الذين تعرضوا للحيف 
سنوات طويلة، خاصة بعد اتفاق ثالث 

تنفيذه، مطالبة  يكتمل  لم  الذي  دفعات، 
الوزارة بتسريع إنزال املراسيم املؤطرة 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  االتفاق،  لهذا 
لدكاترة الوزارة،  املختلفة  الوضعيات 
تنص  التي  والدرجات  السالليم  حسب 

عليها قوانني تغيير اإلطار.
تنزيل  في  البطء  أن  الرابطة  ورأت 
أوال  خسارة  هو  باحث،  أستاذ  إطار 
التعليم  جودة  من  الرفع  في  للوزارة 
املدرسي باملغرب، وثانيا للوطن بأكمله 
العالية  نخبه  من  استفادته  عدم  في 
التكوين، خاصة أن الوزارة مقبلة اليوم 
على رفع تحدي إخراج املغرب من مرتبة 
التصنيف الدولي، التي ال تعكس كفاءة 
على  املغرب  وضع  على  القادرة  أطره 

السكة الصحيحة.
وزارة  دكاترة  إن  الرابطة  وقالت 
األكثر  الفئة  الوطنية  التربية 
مظلومية ألكثر من 20 سنة من الحيف، 
مما يتطلب التسريع في دمجهم في إطار 
مسارهم  من  لالستفادة  باحث،  أستاذ 
امليدانية  الخبرة  الجامع بني  األكاديمي 

الذاتي  والتكوين  والتعليم  التربية  في 
داخل  قليل  عددهم  أن  علما  العالي، 
مالي  ضغط  أي  يكلف  لن  مما  القطاع، 

عند دمجهم في إطار أستاذ باحث.
لدكاترة  الوطنية  الرابطة  ودعت 
ومعها  الوزارة  الوطنية  التربية 
إطار  تنزيل  في  اإلسراع  إلى  الحكومة 
تتوانى  لن  أنها  مؤكدة  باحث،  أستاذ 
في الدفاع عن حقوق الدكاترة، الذين هم 

على أتم االستعداد ملا هو قادم.
االتحاد  لجريدة  تصريح  وفي 
هلل  عبد  الدكتور  شدد   االشتراكي، 
الوطنية  الرابطة  باسم   الشتوي 
مطالبة  على  الوطنية،  التربية  لدكاترة 
دكاترة  جميع  إطار  الوزارة بتغيير 
التربية الوطنية إلى إطار أستاذ باحث 
له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم 
العالي، من أجل إنصاف هذه الفئة التي 
تعرضت للحيف ألزيد من 20 سنة، وهي 

تعيش في التهميش والتبخيس.
وكشف الدكتور عبداهلل الشتوي، أن 
هناك اليوم من الدكاترة من هم مقبلون 

لذا  إنصافهم،  كذلك  يجب  التقاعد  على 
باحث  أستاذ  إطار  تنزيل  يتم  أن  يجب 
العاجل، علما،  القريب  عبر مراسيم في 
والتعليم  التربية  منظومة  أن  يقول، 
الكفاءات  لهذه  حاجة  في  هي  باملغرب 
البيداغوجية  التجارب  من  راكمت  التي 
في  تكون  ألن  يؤهلها  ما  األقسام  داخل 
املنظومة  هذه  إصالح  خطط  مقدمة 
املناسبة  املواقع  في  وضعها  ويتم 
داخل مراكز تكوين األساتذة، وكذلك في 
املدارس العليا ومعهد األستاذية ومراكز 
البحث العلمي ومراكز التكوين املستمر، 
بهذه  الزج  الرابطة،  عبر عن رفض  كما 
أن  علما  ضيقة  حسابات  في  الفئة 
العشرات  بعض  فقط  تضم  الوزارة 
ال  جدا  قليل  عدد  وهو  الدكاترة،  من 
يتطلب وضع شروط أوحواجز من أجل 
داعيا  باحث،  أستاذ  إطار  في  تعيينهم 
إنصاف  إلى  بنموسى  شكيب  الوزير 
هذه الفئة، فهو رجل دولة لنا الثقة فيه، 
يضيف الشتوي، إلنهاء هذه املحنة التي 

عاشتها فئة الدكاترة سنوات طويلة.

الدارالبيضاء بدون بوصلة

بعد �صنة وخم�صة اأ�صهر.. جمل�س 

املدينة بدون برنامج عمل !؟

n العربي رياض
أكبر  يقم  لم  اململكة،  لتراب  املؤثثة  الترابية  الجماعات  عكس جل 
مجلس جماعي على الصعيد الوطني بتسطير برنامج عمله، علما أن 
املشرع يعطي لهذه املجالس، من خالل القانون التنظيمي للجماعات، 
أبعد تقدير لوضع برامج عملها، وها قد مرت  أجال مدته سنة على 
يفصح  لم  مازال  الدارالبيضاء  مدينة  ومجلس  أشهر  وخمسة  سنة 
ولو عن حرف من هذا البرنامج، كما لم يفصح ال عن أولوياته وال عن 
امللفات التي سيتعاطى معها خالل هذه الوالية، بل إنه لم ينصت لجل 
مقاطعات املدينة الستة عشر، وال يعلم أحد إن كان قد دون مقترحاتها 
للدراسات وبأن هذا األخير  أنه تعاقد مع مكتب  أم ال، كل ما نعلمه 
الدراسات  مكتب  وال  الجماعة  ال  لكن  البرنامج،  صياغة  على  منكب 

احترم القوانني املعمول بها أوالشروط املحددة للعمل الجماعي.
للمال  عاصمة  الدولة  أرادتها  التي  الدارالبيضاء  أن  املفروض   
واألعمال وقاطرة الستقطاب االستثمارات الدولية والقارية واألقليمية، 
وأن تكون نموذجا في التفاعل مع روح القوانني لبعث إشارة تطمني 
لألعني الخارجية، وتترجم عمليا رسالة الدولة إلى كل األقطار، تفشل 
لطموحات  مرضية  غير  وتعطي صورة  الطموح،  هذا  تواكب  أن  في 
توفر  لم  املجلس  لهذا  املسيرة  األغلبية  وكأن  وانتظاراتها،  الساكنة 
لها أحزابها ولو ملحة عن واقع املدينة واالنتظارات املعول عليها منها 
مدن  من  منافسة  تواجه  اإلفريقي،  الصعيد  على  مدينة  أكبر  كثالث 

مختلفة داخل القارة.
خبط  يخبط  املجلس  هذا  أن  نجد  املفهوم  غير  العجز  هذا  أمام   
عشواء في التدبير اليومي للمدينة بدون خيط ناظم، ففي هذا األسبوع 
نجده يفتح ملف ممتلكات املدينة، ثم يقفله، ويمر في أسبوع آخر إلى 
املجرورة، وملا  العربات  ثم يعجز ويفتح ملف  للسقوط،  اآليلة  الدور 
يتم انتقاده ألنه يفتح ملفات بدون دراسة، يمر إلى مشكل األسواق 
األسبوعية، وعندما يصطدم بالحائط يفتح ملف النفايات، لكنه حني 
إلى  امللف  فيرمي  األصفار  تراقص  يجدها  املالية  خزينته  على  يطل 
يصطدم  ملفات  عن  نتحدث  أن  دون  دواليك،  وهكذا  الداخلية  وزارة 
تهم  أخرى  وملفات  »الزرزور«،  زنقة  كملف  إنذار  سابق  بدون  بها 

خصوصا التعمير.
 القفز هنا وهناك ومن هذا امللف إلى ذاك يعكس درجة الدوخة التي 
بلغها هذا املجلس، املفتقر الستراتيجية واضحة وخطة عمل محكمة 
بأولويات مقنعة من شأنها أن تختزل الوقت لكي نصل باملدينة إلى 
ما رسمته لها الدولة، بعد أن خصصت لها في سنة 2014 ما يقارب 
4000 مليار سنتيم لتوفير بنية تحتية تليق بمقامها الجديد، وإعادة 
مع  منها  املأمولة  املالية  املداخيل  لتدر  ومنتجعاتها  مرافقها  تأهيل 
إحداث مشاريع مهيكلة حديثة بجودة رفيعة لتتبوأ مكانة عاملية بني 
العواصم، ويبدو من خالل ما نلمس في التدبير الحالي أن الجالسني 
واإلبداع  االبتكار  يعوزهم  الجماعة  داخل  التسيير  كراسي  على 
للتناغم مع الطموح، الذي تتوق إليه الساكنة والدولة، ويبدو جليا 
فتمة جزر متفرقة  التناغم مع مكوناته،  أن املجلس يعاني حتى من 
العديد  التدخل في  بينها مسافات واشتباكات، دفعت السلطات إلى 
من امللفات املوكولة للجماعة كمشكل مطرح النفايات والدور  اآليلة 
للسقوط والديون الالصقة في جلباب الجماعة من لدن شركة النقل 
أداء  مشكل  عن  فضال  بيس«،  مدينة  شركة   « السابقة  الحضري 
دور  أن  تظهر  التي  املشاكل  وهي  ذلك...  إلى  وما  النظافة،  واجبات 
الجماعة فيها ثانوي ليس إال، وهو أمر يدعو إلى وقفة تأمل ألنه من 
جانب يحيل على ضعف صورة املنتخب، ومن جانب آخر ينهك املدينة 
ويدفع إلى هدر زمن التدبير ويبدد سنوات عيش الناس. ولإلشارة 
فقد سألنا عددا من نواب عمدة املدينة عن برنامج العمل فأكدوا أنهم 
ال يعرفون عنه شيئا، ومنهم من قال إنه لم يطلع عليه، واملؤكد أن هذا 
البرنامج لن يكون مدرجا في دورة فبراير التي هي على األبواب، ومن 

املستبعد جدا أن يكون متوفرا في دورة ماي من هذه السنة.

طلبت بوركينا فاسو انسحاب القوات الفرنسية 
من أراضيها في غضون شهر، حسبما ورد في رسالة 
دبلوماسي  مصدر  أرسلها  واغادوغو  سلطات  من 

لوكالة فرانس برس األحد.
الخارجية  وزارة  من  املوجهة  الرسالة  هذه  وفي 
األربعاء،  بتاريخ  باريس  إلى  فاسو  بوركينا  في 
 17 التفاق”  كامل   حد   وتضع  واغادوغو  “تعلق 
املسلحة  القوات  بوضع  “املتعلق   2018 يسمبر 

الفرنسية” في بوركينا فاسو.
على  ينص  االتفاق  أن  أيضا  الرسالة  في  وجاء 

“فترة إشعار مسبق مدتها شهر واحد”.
واألحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بشأن  فاسو  بوركينا  من  “توضيحات”  ينتظر  أنه 

من  الفرنسية  القوات  انسحاب  املحتمل  طلبها 
أن  ماكرون  واعتبر  شهر.  غضون  في  أراضيها 
األنباء التي تنتشر في واغادوغو منذ السبت بشأن 
طلب انسحاب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو 
في غضون شهر تخلق “ارتباكا كبيرا”، مشيرا إلى 
إبراهيم  االنتقالي  الرئيس  يتمكن  أن  بانتظار  أنه 

تراوري “من التعبير”.
فاسو  بوركينا  حكومة  من  قريب  مصدر  وأكد 
طلبت  السلطات  أن  برس  فرانس  لوكالة  السبت 
“مغادرة الجنود الفرنسيني في أسرع وقت ممكن”، 
بوركينا  أنباء  وكالة  نشرتها  معلومات  يؤكد  ما 
فاسو. وتواجه فرنسا، القوة االستعمارية السابقة، 
منذ  فاسو  بوركينا  في  وجودها  على  احتجاجات 

آخرها  كانت  عدة  تظاهرات  ونظمت  عدة.  أشهر 
بانسحاب  للمطالبة  واغادوغو  في  املاضي  الجمعة 
يستضيف  الذي  الساحلي  البلد  هذا  من  فرنسا 
كتيبة من قرابة 400 من القوات الخاصة الفرنسية. 
الرئيس  تراوري،  ابراهيم  الكابنت  قال  والثالثاء 
السلطة  إلى  وصل  الذي  فاسو  لبوركينا  االنتقالي 
إثر انقالب في سبتمبر كان الثاني في ثمانية أشهر، 

أمام طالب إن  “النضال من أجل السيادة قد بدأ”.
البلد  بني  متزايد  توتر  سياق  في  األنباء  وتأتي 
ين منذ أشهرعدة فيما تحاول موسكو فرض نفوذها 
الهجمات  بسبب  هش  بلد  في  فاغنر  مرتزقة  عبر 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  الجهادية.   أعلن 
من بوركينا  ماكرون األحد أنه ينتظر “توضيحات” 

القوات  انسحاب  املحتمل  طلبها  بشأن  فاسو 
الفرنسية من أراضيها في غضون شهر.

في  تنتشر  التي  األنباء  أن  ماكرون  واعتبر 
واغادوغو منذ السبت بشأن طلب انسحاب القوات 
الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر تخلق 
“ارتباكا كبيرا”، مشيرا إلى أنه بانتظار أن يتمكن 

الرئيس االنتقالي إبراهيم تراوري “من التعبير”.
أملاني  فرنسي  صحافي  مؤتمر  خالل  وأوضح 
في باريس، “أعتقد أننا يجب أن نتريث كثيرا )...( 

ننتظر توضيحات من تراوري”.
فاسو  بوركينا  حكومة  من  قريب  مصدر  وأكد 
طلبت  السلطات  أن  برس  فرانس  لوكالة  السبت 

“مغادرة الجنود الفرنسيني في أسرع وقت ممكن”.

واألطفال  النساء  إعادة  برفضها  التعذيب 
»ملزمة«  ألنها  في سوريا  مخيمات  في  املحتجزين 

بحمايتهم، وفق ما جاء في قرارصادر يوم السبت.
ماري دوسيه  املحامية  قالت  القرار،  تعقيبا على 
التي تمثل أسر نساء وأطفال محتجزين في مخيمات 
مناهضة  »لجنة  إن  بيان  في  بشمال شرق سوريا، 
التعذيب التابعة لألمم املتحدة تؤكد أن: بلدنا اختار 
األطفال وأمهاتهم في منطقة حرب مع  التخلي عن 
وعيه الكامل باملعاناة والعنف الذي يتعرضون له«.

طفال  وخمسني  »مئة  أن  دوسيه  وأضافت 
هذه  في  الخامس«  الشتاء  يواجهون  وأمهاتهم 

املخيمات الواقعة تحت سيطرة القوات الكردية.
وكانت عائالت نساء وأطفال محتجزين قد لجأت 
انتهكت  فرنسا  أن  2019، معتبرة  عام  اللجنة  إلى 
بعدم إعادتهم إلى الوطن املادتني 2 و16 من اتفاقية 
أو  املعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
مالحظاتها  في  الفرنسية  الدولة  واعتبرت 
في  وردت  والتي  املتحدة  األمم  لجنة  إلى  املحالة 
من  تطلب  ال  االتفاقية  أن  الخميس،  الصادر  القرار 
دولة حماية مواطنيها في إقليم ال يخضع لواليتها 
القضائية. وأضافت السلطات الفرنسية أن »ليست 

لديها القدرة على تنفيذ عمليات اإلعادة إلى الوطن« 
الحكومة«،  إرادة  على  »فقط...  تعتمد  ال  التي 
مشيرة خصوصا إلى ضرورة موافقة السلطات في 
رفضت  اللجنة  لكن  واألمهات.  سوريا  شرق  شمال 
الدولة  تكن  لم  لو  أنه حتى  واعتبرت  الحجج،  هذه 
الفرنسية »في أصل االنتهاكات التي يتعرض لها« 
دائما  »تبقى  فإنها  املخيمات،  النساء واألطفال في 
ملزمة« بحمايتهم من »االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  خالل  من  اإلنسان 

واملمكنة«. 
»تدابير  اتخاذ  عدم  أن  إلى  اللجنة  وخلصت 

لحمايتهم وعدم إعادتهم »يشكل انتهاكا ...  فعالة« 
لالتفاقية«.

املحكمة  ثم  الطفل  حقوق  لجنة  دانت  أن  وسبق 
األوروبية لحقوق اإلنسان فرنسا عام 2022 بسبب 
عدم تحركها إلعادة النساء والقصر. بعد سنوات من 
عمليات اإلعادة بناء على فحص كل حالة على حدة، 
نفذت فرنسا عمليتي إعادة جماعتني لنساء وقصر 

في يوليو  أكتوبر.
فرنسا  لكن  ملزم،  غير  األممية  اللجنة  وقرار 
مدعوة إلرسال قراراتها املتخذة لها »ملتابعة تنفيذ 

مالحظاتها« في غضون تسعني يوما.

بعد  لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 

الأمم املتحدة تدين فرن�صا ب�صبب التعذيب والعقوبة القا�صية والالاإن�صانية واملهينة

 بوركينا فا�صو تطلب ر�صميا ان�صحاب القوات الفرن�صية

TIC و  TVA  ارتفاع األسعار أنعش الخزينة ب 107 ماليير درهم من ضريبتي

املغاربة دفعوا للخزينة 252 مليار درهم من ال�رضائب �صنة 2022 

عبداهلل 
الشتوي: ندعو 

الوزير إلى إنهاء 
هذه المحنة 
التي عاشتها 
فئة الدكاترة 
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خالل  الشركات  على  الضريبة  مداخيل  وانتعشت 
العام املاضي بمعدل 40 في املائة لتستقر في حدود 
62.5 مليار درهم عوض 44.5 مليار درهم خالل نفس 
التاريخ من العام السابق علما بأن قانون املالية لسنة 
درهم  مليار   51 من  أكثر  على  يعول  يكن  لم   2022

كمدخول عن ضريبة الشركات .
إلى  فسجلت  الدخل،  على  الضريبة  مداخيل  أما 
في   8.1 بواقع  انتعاشا   2022 دجنبر  نهاية  حدود 
املئة، حيث استقرت عند 48 مليار درهم، بدل 44 مليار 

درهم املسجلة خالل نفس التاريخ من العام املاضي.. 
وبفضل ارتفاع األسعار، استفادت الخزينة بشكل غير 
مسبوق من الضريبة على القيمة املضافة TVA التي 
ضخت منها 75 مليار درهم بزيادة 10 ماليير درهم 
تكن  لم  الحكومة  بأن  علما   ،2021 العام  مع  مقارنة 
مليار   67 من  بأكثر   2022 املالي  قانونها  في  تحلم 
الرسوم  عن  الناتجة  اإليرادات  صافي  وبلغ  درهم.  
الداخلية عن االستهالك في نهاية دجنبر 2022 نحو 
31.6 مليار درهم مقابل 30.9 مليار درهم املسجلة في 
نهاية دجنبر 2021، بنسبة نمو قدرها 2.1 في املائة 
، وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي 

الطاقة تراجعا طفيفا بمعدل  على استهالك منتجات 
 16.2 حوالي  الخزينة  منها  وجنت  املائة،  في   1.1
الداخلي  الرسم  مداخيل  ارتفعت  بينما  درهم  مليار 
املائة  في   3.7 بمعدل  املصنع  التبغ  استهالك  على 
وبلغت  السابق،  العام  من  الفترة  نفس  مع  مقارنة 
مداخيله 12.6مليار درهم. وتفيد وثائق وزارة املالية 
أن نفقات الخزينة شهدت خالل العام املاضي ارتفاعا 
 374 قرابة  إلى  لتصل  درهم،  ماليير   47.5 بحوالي 
خالل  املسجلة  درهم  مليار   326 عوض  درهم  مليار 
نفس الفترة من العام املاضي. وعزت مديرية الخزينة 
العامة هذا االرتفاع في نفقاتها اإلجمالية إلى زيادة 

ب 14.6 في املائة التي عرفتها نفقاتها العادية حيث 
بلغت 218 مليار درهم . وبينما شهدت نفقات األجور 
دجنبر  متم  في  لتصل  املائة  في   5.2 بحوالي  زيادة 
األخير إلى قرابة 148 مليار درهم عوض 140 مليار 
درهم في نفس التاريخ من العام الفارط، عرفت نفقات 
عتاد وتجهيز اإلدارة نموا بحوالي 7.4 مليار درهم، 
إذ بلغت في العام املاضي 70.2 مليار درهم بدل 62.8 
مليار درهم في العام السابق، أي بارتفاع فاق معدله 
11.7 في املائة. أما نفقات الدعم املخصصة للمقاصة 
فقد قفزت ب 92.8 في املائة منتقلة من 22 مليار درهم 

في العام 2021 إلى 42 مليار درهم في 2022.
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البرملان املغربي يرد على قرار البرملان األوروبي  العدائي
الفريقان اال�ستراكيان بالبرلمان: و�سلت ر�سالتكم 
وردنا اأنكم غير م�ؤهلين اأخالقيا الإعطاء الدرو�س

رابطة مجال�س ال�سي�خ وال�س�رىفي اإفريقيا و البرلمان العربي: ا�ستياء 
كبير من التدخل ال�سافر للبرلمان االأوروبي في ال�س�ؤون الداخلية للمغرب 

للحوار  وقت  يحين  أن  بد  ال  والمستنكر،  الرافض  الموقف  بعد 
األوروبية  البرلمانية  المواقف  مآالت  واالستراتيجي حول  العميق 

وأيضا حول مقدماتها ومساراتها.
من حق العقل أن يساوره الشك الديكارتي، عندما ينتبه إلى أن 

أول ما استدعى دفاعهم هو الحق في االنفصال..!
ل  ُيَفعِّ استراتيجي،  عقل  هو  األوروبيين  به  نطالب  الذي  العقل 
مستلزمات حماية الشراكة االستراتيجية، التي يعتز بها المسؤولون 
األوروبيون كلما تحدثوا عن المغرب، و حمايتها من الرياح العاصفة 
التي يريدها البعض بديال وُمقاِبال موضوعيا للحرب في المنطقة، 
وهو عقل يريد أن يشتغل وسط اإلعصار، بما يليق بطرفين ناضجين.
وأول ما يجب التنبيه إليه هوأن القضية اليوم ال تقف عند قضية 
صحافيين معتقلين، أو معتقلين في حراكي الريف وجرادة، وإن كان 
يكفي أن نشير إلى أنه موضوع موجود على األجندة الوطنية ومطالب 
الجمعيات والمهنيين إلخ الخ.. بل هي تاكتيك حربي متكامل األطراف، 

بدأ قبل اليوم.. وآخر فصوله جرت في أكتوبر 2021..
من هنا، ال تبدأ مرحلة الشك في التحركات المناوئة للمغرب داخل 
البرلمان األوروبي مع القرار المصوت عليه في منتصف األسبوع 
إلى  المغاربة  تدفع  والتي  الحقيقية،  الشك  ظالل  إن  بل  الماضي، 
المزيد من رفض الوصاية الحقوقية، بدأت سنة 2021، عندما تحركت 
يسمى  لما  خايا  سلطانة  االنفصالية  ترشيح  أجل  من  إياها  اآللة 
األوروبيون  يعتبرها  والتي  لحقوق اإلنسان،  »جائزة ساخاروف« 

»نوبل للسالم« لديهم.
الحقيقة أن هذا النزوع نحو تكريس انفصالية تظهر في الصور 
حاملة للكالشينكوف والدعوة إلى الحرب في األقاليم الجنوبية للمغرب، 
هو الذي جعل المغاربة، حقا، في وضعية ريب وشك دائمين ومتالزمين!
وعليه فإن الشك المغربي، والرفض المتساوق معه، ال يقفان عند 
في  بل يجد أصوله  األخير،  القرار  اعتمدها  والتي  للمصلين،  ويل 
محاولة تبييض االنفصال وإعطاء االنفصاليين في شخص سلطانة 
خايا منصة أوروبية ال يستهان بها من أجل توسيع صوت االنفصال 
وجعله من أدبيات البرلمان األوروبي.وهو هنا بمثابة مرجعية وإن 

لم تفصح عن ذاتها!.
المغربية  الترابية  الوحدة  قضية  في  أيديولوجي  موقف  وهو   
ذات  الخضر،  تيارات  وبعض  الراديكالي،  اليسار  أصوات  حملته 

األصل الراديكالي..
هذه   2021 سنة  في  اقترحت  قد  كانت  اليسارية  فالمجموعة 
االنفصالية التي تعيش بين ظهرانينا )يا سالم على القمع المغربي( 

لكي تكون ضمن الثالثية المرشحة لـ »جائزة ساخاروف«...
وعندما تمت ازاحتها تم اتهام المغرب بالنتيجة، وأضيفت إلى 

ذلك الرشوة! 
الحكاية التي أغفلتها الدعاية المضادة للمغرب هي أن االنفصالية 
وصلت إلى المنافسة بالتساوي مع المعتقلة جانين انييز، الرئيسة 
البوليفية السابقة، والتي دعمها الحزب اليميني الراديكالي اإلسباني 
"بوكس"، باسم المحافظين اإلصالحيين .. والغريب في هذا البرلمان 
األوروبي أن التصويت الذي حسم األمر لفائدة المرشحة البوليفية، 
القوى االشتراكية ممثلة في طونينو نيكوال، االشتراكي  به  جاءت 
الكرواتي، والبرتغالي بيدرو ماركيس، ورئيسة المجموعة االشتراكية 

.Iratxe García. في البرلمان األوروبي وقتها ايراتسي غارسيا
القصة تعود إلى أكثر من سنة، وقد رواها الذين ال يحبون المغرب 
قبل الذين يريدون إنصافه.. وبالتالي فقد تحولت المؤسسة إلى مشتل 
للحراك االنفصالي ومساعديه، ومن هنا فإن قضية حقوق اإلنسان 
لم تبدأ لسواد عيوننا، بقدر ما كانت لفائدة االنفصال، في األصل.. 

وهو ما يطرح سؤال الذين يستفيدون من الجريمة؟
وراء  كانوا  المهنة سواء  في  زمالءنا  ليسوا  كل حال  على  وهم 
القضبان أو خارجها.. وقد تبين ذلك من خالل فقرات القرار الحالي 

الدي أصر على حشر المناطق الجنوبية ضمن خارطة اإلدانة!!
تحصى،  وال  تعد  ال  الصحراء  موضوع  في  األوروبية  القرارات 
ولكنها في المقابل تسلط الضوء على تناقضات المرحلة: فال توجد 
أي دولة أوروبية ضمن االتحاد )27 دولة( تعترف بجمهورية الوهم في 
تندوف، لكن بعض المجموعات البرلمانية تتولى الملف » الحقوق« 
سياسية  حسابات  لفائدة  صراع  األفق  في  كان  كلما  الصحراوي، 

وجيوستراتيجية.
وإذا كنا قد ألفنا وجود »آذان متواطئة« مع مطلب حقوق اإلنسان 
المستخدمة في الصراع السياسي، فإنه مع ذلك يصعب أن نصدق 

السيناريو برمته في قضية القرار األوروبي..
فكيف يعقل تصديق بعض مكونات البرلمان األوروبي عندما يتهم 
المغرب أنه وراء تعيينات داخل البرلمان نفسه وداخل السجن وداخل 

األروقة… 
وإن كان هذا يحسب للمغرب فإنه بثير واقع القدرة على تصديق 
بقدرتهم  البرلمان  يتفاخر  أعضاء  المغرب، في وقت  يفعله  ما  كل 

على… استصدار قرارات ضده؟!!!
ال يمكن أيضا أن نفصل ظالل الشك حسب التوقيت، بل حسب 
أبعد  أياد فرنسية مسكونة بحسابات  التي تحركت، وهي  األيادي 

بكثير من القضية الحقوقية
)فرنسا تمت إدانتها من طرف لجنة األمم المتحدة في نفس اليوم 
تقريبا، ألنها تنكرت لفرنسيين موجودين في معسكرات سورية، نساء 
وأطفال تركتهم عرضة للمآسي في مراكز االعتقال، وتتلكأ في توفير 
شرطها اإلنساني الدافئ لكي يتحرك حنانها وخوفها على حياتهم 

باألحرى حقوقهم(.
إّن َنْقل القضية من سجل القضاء الحقوقي إلى السجلين السياسي 
والجيوستراتيجي لن يخدم بأي حال أي شراكة مغربية أوروبية، 
كما ال يمكن أن يعول عليه في تحريك ملف يراد له أن يكون حقوقيا..
والحل وطني داخلي سيادي، يتفرع عن معركة استكمال المنظومة 
الحقوقية في بالدنا.. وعندما يتم التعامل معه بالطريقة األقل نجاعة 
واألكثر استفزازا باإلدانة والوصاية والعدوان، فإن الزمن ال يكون في 
صالح من يطالب بإعادة النظر في قضيتهم.. وهو أمر ال تحفل به 
أوروبا العدائية بالتأكيد، بل تعتبره عتبة للطرح االنفصالي وإقامة 
الجبهة الحقوقية البديلة، التي تعد المشروع الفعلي والحقيقي وراء 

هذا العداء! 
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من حقنا اأن ن�سك 
عندما يبدوؤون 

بالدفاع عن الحق 
في االنف�سال

… اأوال!!

عبد السالم المساوي 
المغرب قرر لنفسه مسارا خاصا واستثنائيا ومتفردا، 
ولن يضيع فرصة واحدة إلثبات هذا التفرد وسط عديد 
النماذج المتهالكة التي تحيط بنا، والتي تحاول تقديم 

نفسها لنا باعتبارها ضرورية االحتذاء...
المغرب، عبر تاريخه العريق، لم يقلد بلدا وال أحدا، 
كان نسيجا وحده، وسيظل هكذا، لذلك يستطيع دوما أن 
يبهر حتى العاجزين عن االنبهار، ولذلك يستطيع كل مرة 
أن يقدم لمن يريدون أن يلقنوه الدروس دروسا مضادة 
يتلقونها صفعات على الخد األيمن وال يستطيعون تقديم 
الخد األيسر إال حين الضرورة واالحتياج لذلك فعال ...

المؤسسات  من  الخوف  عقدة  من  تخلص  المغرب 
األوروبية، البرلمان األوروبي الذي أزعجته التحالفات 
الديبلوماسية الجديدة للمغرب، ونزعته التحررية من 
عقيدة الماضي االستعماري، وأيضا تدبيره المختلف 

لشراكاته االقتصادية...
لم يتبق لنواب القارة العجوز في البرلمان غير أساليب 
االبتزاز، وتقرير البرلمان األوروبي سياسي بخلفيات 
جيواستراتيجية، يستعمل بحقارة قضايا »حقوقية«، 

وهو عبارة عن توجه سياسي مناهض للمغرب  .
والمغرب تخلص من عقدة الخوف من منظمات تدعي 
الدفاع عن حرية الصحافة واإلعالم ومن منظمات تدعي 

أنها صنعت للدفاع عن حقوق اإلنسان...

المغرب تخلص من عقدة الخوف من هاته المؤسسات 
التي تحكمها عقيدة ماض استعماري وهاته المنظمات 
الكاذبة منذ سنوات عديدة، بعد أن اقتنع وآمن بأن إقناع 
ذوي النيات السيئة بنيتك الحسنة أمر مستحيل ، وأن 
هاته الهيئات التي تدعي أنها حقوقية أو تهتم بحرية 
هدفها الربح المادي  اإلعالم هي عبارة عن »شركات« 

أو المعنوي...
يكفينا هنا في المغرب أن نواصل، على المنوال ذاته، 
اإليمان بحقنا في العيش الكريم، وفي إصالح أخطائنا، 
وما على المستقوين علينا باألجنبي إال أن يواصلوا هذا 
االستقواء، فقد سمى أجدادنا من كان يضع يده في يد 
المعمرين قديما »الخونة«، ولن نشذ عن هاته القاعدة 
التي ورثناها عن األجداد الذين حرروا البالد، ولن نغير 

سنة هلل التي لن نجد لها تبديال...
تحققت  اليوم  والمغربيات،  المغاربة  صدق  اليوم 
اليوم  يسكنوه،  أن  قبل  المغرب  سكنهم  من  نبوءات 

الكل يقول شكرا جاللة الملك.
هو المغرب الذي يسري في العروق مسرى الدماء، 
وحين العروق وحين الدماء ال يمكنك ان تكذب أو تنافق 
أو تكتب تحت الطلب مثلما يدعي الكئيبون، حين الحب 
الحقيقي ال يمكنك التمثيل، ويشهد هلل اليوم أننا جميعا 
يمثلون حين حب  ال  المغاربة  األيام:  هاته  بها  نحس 

المغرب، هم يحبونه وانتهى الكالم...
إن بيت المملكة المغربية متين بقيادتها وشعبها، 
واألجدى بالمتطاولين على شعبنا وقيادتنا، أن يكنسوا 
أمام بيوتهم، ويتأملوا في هشاشة بنيانهم، ألن ناطحات 
السحاب ال تجدي نفعا ما ما دامت أعمدتها على رمال 

متحركة تذروها الرياح...
وانتمائنا لشعب عظيم  الوطنية  بهويتنا  فخورون 

بقيادة ملك عظيم....
درس مغربي متواصل على امتداد األزمنة واألمكنة 
يجدد نفسه دوما وأبدا ويمنح إمكانية االستفادة منه 

لمن كان ذا عقل سليم.
سنة  أوروبيتان  دولتان  عرفتهما  رئيسيان  حدثان 
2021، دون أن يخلقا أي »بوليميك« سياسي فارغ ودون 

أن تتطاول ألسنة المعارضين المياومين للتشكيك في 
مؤسسات القضاء واألمن:

الحادث األول يتعلق بالحكم على جورج ترون، عمدة 
برافيل الفرنسية السابق، بثالث سنوات حبسا بسبب 
جريمة االغتصاب واالعتداء الجنسي في حق مساعدته .
أما الحادث الثاني فيتعلق باعتقال بابلو هاسل، فنان 
الراب اإلسباني بسبب إهانة المؤسسة الملكية واإلشادة 
باالرهاب عبر تغريدات على مواقع التواصل االجتماعي، 
رغم أنه أقدم على االعتصام منذ بداية األسبوع الجاري 

لتجنب اعتقاله.
لنقلب الصورة ونفترض أن الحدثين وقعا بالمغرب، 
وأن سياسيا وفنانا ارتكبا تصرفا مخالفا للقانون سواء 
الجنائي أو كان فيه إساءة لشخص الملك أو للمؤسسات، 
طبعا كنا سنعيش لحظة للتباكي الجماعي والتشكيك 
الممنهج من تجار العدمية ورموز دكاكين حقوق اإلنسان، 
وبال شك كان سيتحول مرتكب الجرم إلى بطل قومي 
ورمز حقوقي من حقه الدستوري أن يغتصب من يشاء 
ويسب ويبيض األموال فقط ألن صفته كناشط سياسي أو 
حقوقي أو إعالمي فوق القانون وأعلى من المؤسسات .
والمؤكد أن حناجر كانت ستتهم المؤسسات األمنية 
»بفبركة« الملف لتحجيم الحق في التعبير، والنيل من 
الحياة الخاصة للمجرم، وباختصار كنا سنكون أمام 

يوم من أيام القيامة السياسية.
هذا بالضبط هو الفرق بيننا وبينهم، في بلد اآلخرين 
ال أحد فوق القانون والرموز السيادية للدولة محصنة 
من العبث، فال يمكن اعتبار النيل من رئيس الدولة حرية 
في التعبير، وال يمكن جعل ضرب المؤسسات سلوكا 
ممنهجا، واعتبار ذلك من مشموالت حقوق اإلنسان، هناك 
دائما في الدول مهما بلغ نجمها في سماء الديموقراطية 
سقف ال يمكن خرقه وخطوط حمراء ال يمكن تجاوزها، 
لسبب بسيط، أنها تشكل ضمانة العيش المشترك بين 
الجميع داخل الدولة، وإال سنصبح أمام غابة يأكل فيها 
المحصن بالبرلمان األوروبي والحركة الحقوقية والمنبر 
اإلعالمي المواطن الضعيف دون أن تتدخل قوة مشروعة 

لردعه مهما بلغ شأنه.

المغرب ال يخاف

  ب�ركينا فا�س� تطلب ر�سميا 
ان�سحاب الق�ات الفرن�سية

االأمم المتحدة تدين 
فرن�سا ب�سبب التعذيب 02

الدارالبيضاء بدون بوصلة

بعد �سنة وخم�سة اأ�سهر.. مجل�س المدينة بدون برنامج عمل!؟

الدورة 14 من البطولة االحترافية

ال�داد يقبل هدية 
تط�ان و�سباب المحمدية 

يغرق اتحاد طنجة

قبل فريق الوداد الرياضي هدية المغرب التطواني، 
وارتقى إلى صدارة الدوري االحترافي، عقب انتصاره 
خارج قواعده على جاره الشباب السالمي بهدف 
أول  ،مساء  جمعتهما  التي  المباراة  في  لالشيء، 
أمس األحد، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، 

برسم الدورة 14 من البطولة االحترافية.
ويدين الفريق األحمر بهذا االنتصار إلى صانع 
ألعابه أيمن الحسوني، الذي سجل الهدف في الدقيقة 
52، ليهدي فريقه ثالث نقط غالية، زاحم بها الجيش 
الملكي في مقدمة الترتيب، مستفيدا من تعثر الزعيم 
مساء السبت بمركب محمد الخامس أمام الرجاء 

بهدف واحد.

TIC و  TVA  ارتفاع األسعار أنعش اخلزينة بـ 107 ماليير درهم من ضريبتي

المغاربة دفع�ا للخزينة 252 مليار درهم من ال�سرائب �سنة 2022
على عكس األزمة المالية الخانقة التي ضربت ميزانية األسر المغربية خالل 
سنة 2022 بسبب موجة الغالء الفاحش، فإن ميزانية الحكومة لم تتأثر كثيرا 
بضغوط التضخم على النحو الذي شعر به معظم المغاربة، بل على العكس 
من ذلك، فإن ارتفاع األسعار ساهم في ضخ ماليير الدراهم في ميزانية الدولة 
 TIC والرسم الداخلي على االستهالك  TVA ضمن ضريبتي القيمة المضافة
واللتين جنت منهما الحكومة ما ال يقل عن 107  وهو مبلغ لم تكن الحكومة 
تحلم به عند وضع القانون المالي 2022، هذا المبلغ الذي جنته من جيوب 
الملزمين هو الذي مكن الحكومة من تغطية كلفة الدعم المخصص لصندوق 

المقاصة والتي لم تتجاوز 42 مليار درهم . 
وكشفت بيانات أصدرتها وزارة االقتصاد والمالية أمس، أن العجز المالي 
بلغ عند نهاية سنة 2022 حوالي 69.5 مليار درهم عوض 70 مليار درهم خالل 
نفس الفترة من 2021. ما يعني أن عجز الميزانية لم يتجاوز 5.1 في المائة 
وهو انجاز لم تكن الحكومة نفسها تتوقعه حين وضعت قانونها المالي لسنة 

2022 والذي كان يتوقع عجزا ماليا في حدود 72.6 مليار درهم.     
وإذا كانت الحكومة قد حسنت وضعيتها المالية فذلك يرجع باألساس إلى 
االستهالك،  أسعار  ارتفاع  بفضل  الخزينة  التي جمعتها  اإلضافية  الضرائب 
خصوصا على مستوى ضريبتي القيمة المضافة TVA والرسم الداخلي على 

االستهالك.
وهكذا تفيد بيانات وزارة المالية أن المداخيل العادية للخزينة ارتفعت خالل 
سنة 2022 بنسبة 18.8 في المئة، حيث ناهزت 305 ماليير درهم، عوض 256 
مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق يزيد عن 48 
مليار درهم. وعزت وزارة االقتصاد والمالية هذا االرتفاع القوي في مداخيلها 
عرفت  والتي  الضريبية  المداخيل  التي شهدتها  الهامة  الزيادة  الى  العادية 
تحسنا بمعدل 17.4 في المائة بعدما استقرت في حدود 252 مليار درهم بدل 
214 مليار درهم المسجلة خالل نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل 
عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم دجنبر األخير زيادة ملحوظة بلغ معدلها 
28.9     في المائة إذ تجاوزت 48.6 مليار درهم مقابل 37.7 مليار درهم قبل 

عام، أي بزيادة صافية قدرها 11 مليار درهم..
وأوضحت وزارة االقتصاد والمالية، أن مداخيل الضرائب المباشرة، شهدت 
سنة 2022 نموا قويا بمعدل 25 في المائة، فيما تحسنت مداخيل الضرائب غير 
المباشرة بمعدل 11 في المائة، وبسبب انتعاش المبادالت الخارجية، تحسنت 

04المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 17 في المائة.

»الخارجية« 
والمجل�س 

العلمي 
االأعلى 

ي�ستنكران 
جريمة 

حرق 
القراآن
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في 16 سبتمبر من عام 1987، وقعت 24 دولة اتفاقًا 
واملستنفدة  الضارة  املواد  استخدام  حظر  على  نص 
كربون.  فلورو  الكلورو  مركبات  مثل  لطبقة األوزون، 
نسبة  مونتريال«،  »بروتوكول  باسم  االتفاق  عرف 
الدول  عدد  وبلغ  احتضنته،  التي  الكندية  للمدينة 

املوقعة عليه أكثر من 190 دولة.
بروتوكول  توقيع  على  عامًا   35 مرور  وبعد  اآلن، 
مونتريال، يتوقع العلماء أن تتعافى طبقة األوزون في 
غضون أربعة عقود، مع تسارع الجهود العاملية الرامية 
املستنفدة  الكيميائية  املواد  من  التدريجي  للتخلص 
من  التخفيف  لجهود  طبيعية  كنتيجة  األوزون،  لطبقة 

حدة التغيرات املناخية وظاهرة االحتباس الحراري.
يقصد بطبقة األوزون الجزء من طبقة الستراتوسفير 
الذي يحمي كوكبنا من أشعة الشمس فوق البنفسجية. 
 15 بني  تقع  العلوي،  الجوي  الغالف  من  منطقة  وهي 
و35 كيلومترًا فوق سطح األرض تقريبًا، وتحتوي على 
تركيزات عالية نسبيًا من جزيئات األوزون )O3(. يوجد 
ما يقرب من 90 في املائة من األوزون في الغالف الجوي 
في الستراتوسفير، وهي املنطقة املمتدة من 10 إلى 18 
50 كم فوق سطح األرض. ترتفع  كم إلى ما يقرب من 
الستراتوسفير  في طبقة  الجوي  الغالف  درجة حرارة 
بشكل متزايد، وهي ظاهرة ناتجة عن امتصاص طبقة 
األوزون  طبقة  تحجب  الشمسي.  لإلشعاع  األوزون 
-تقريبًا-  الشمسية  اإلشعاعات  جميع  فعال  بشكل 
290 نانومترا من  التي تقل عن  ذات األطوال املوجية 
أنواع معينة  إلى سطح األرض، بما في ذلك  الوصول 
من األشعة فوق البنفسجية وأشكال أخرى من اإلشعاع 
الكائنات الحية.  التي يمكن أن تصيب أو تقتل معظم 
ويعتقد العلماء أن تكوين طبقة األوزون لعب دورًا مهما 
في تطوير الحياة على األرض، من خالل فرز املستويات 
وبالتالي تسهيل  البنفسجية،  فوق  األشعة  املميتة من 
هجرة أشكال الحياة من املحيطات إلى اليابسة، وفقًا 

لنظريات البيولوجيا الجزيئية.
في التقرير الرباعي الذي أعده فريق الخبراء املدعوم 
الشهر  من  التاسع  يوم  وُعرض  املتحدة،  األمم  من 
الحالي، في االجتماع السنوي الـ 103 لجمعية األرصاد 
الجوية األميركية، حذروا من أن بعض التأثيرات »غير 
الطبقة  على  سلبية  نتائج  لها  تكون  قد  املقصودة« 
التي تحمي األرض من اآلشعة الضارة. يعني العلماء 
تتبعها  التي  اإلجراءات  املقصودة  غير  بالتأثيرات 
األرضية«،  »الهندسة  باسم  وتعرف  البلدان،  بعض 
وتعتمد إضافة الهباء الجوي إلى طبقة الستراتوسفير، 
الحراري،  للحد من ظاهرة االحتباس  كطريقة محتملة 
التقرير حذر  الشمس.  انعكاس ضوء  زيادة  عن طريق 
الجوي  الهباء  لحقن  املقصودة  غير  العواقب  أن  من 

درجات  على  أيضًا  تؤثر  أن  يمكن  الستراتوسفيري 
الستراتوسفيرية،  والدورة  الستراتوسفير،  حرارة 

وإنتاج األوزون ومعدالت تدميره ونقله.
يجري  الذي  التقييم  نتيجة  متضمنًا  التقرير  صدر 
مرة كل أربعة أعوام، ملتابعة مدى التزام الدول املوقعة 
على بروتوكول مونتريال ببنود االتفاق الذي يهدف إلى 
األوزون  طبقة  لنفاد  املسببة  الدفيئة  غازات  من  الحد 
التي تحمي الحياة على األرض، ويمكن وصفها بـ«درع 
االلتزام  أن  إلى  العام  هذا  نتيجة  وأشارت  األرض«. 
ما  من  التدريجي  التخلص  إلى  أدى  االتفاق  ببنود 
املائة من املواد املحظورة املستنفدة  99 في  يقرب من 
لألوزون، ما أدى إلى استعادة ملحوظة لطبقة األوزون 
تعرض  وتقليل  الستراتوسفير،  من  العلوي  الجزء  في 

البشر لألشعة فوق البنفسجية.
على  كيغالي  تعديل  دخل   ،2019 عام  من  يناير  في 
بروتوكول مونتريال حيز التنفيذ، في خطوة مهمة على 
طريق خفض إنتاج واستهالك الغازات الدفيئة القوية 
والحد   ،)HFCs( الهيدروفلوروكربون  باسم  املعروفة 
الكربون  ومركبات  العاملي.  االحترار  من  كبير  بشكل 
بكثرة  تستخدم  عضوية  مركبات  هي  الهيدروفلورية 
األجهزة،  من  وغيرها  الهواء  مكيفات  في  كمبردات 
للرقابة  الخاضعة  لألوزون  املستنفدة  للمواد  كبدائل 
الكلور،  مركبات  وتعد  مونتريال.  بروتوكول  بموجب 
ومن ضمنها ثالثي كلورو فلورو امليثان، من املركبات 
مونتريال  اتفاق  نص  التي  األوزون  لطبقة  املستنفدة 
االنبعاثات  وتقليص  حمايتها  إلى  السعي  على 
على  األوزون  طبقة  تعافي  ويعتمد  لها.  املستنفدة 

استمرار تراجع تركيزات ثالثي كلورو فلورو امليثان.
يتطلب هذا التعديل الذي تأخر تطبيقه ثالث سنوات 
)جرى التوقيع عليه عام 2016( خفضًا تدريجيًا إلنتاج 
الهيدروفلورية  الكربون  مركبات  بعض  واستهالك 
)HFCs(. ومركبات الكربون الهيدروفلورية ال تستنفد 
األوزون مباشرة، بل هي غازات قوية تحدث تغيرًا في 

ظروف املناخ.
ببنوده،  االلتزام  حالة  في  أنه  املتحدة  األمم  تتوقع 
درجة   0.4 إلى  يصل  ما  كيغالي، سيقلص  تعديل  فإن 
مع  الحالي،  القرن  خالل  العاملي  االحترار  من  مئوية 
أهداف  وتحقيق  األوزون،  طبقة  حماية  في  االستمرار 
 ،2019 عام  من  سبتمبر  وفي  للمناخ.  باريس  اتفاقية 
أعلن برنامج مراقبة األرض التابع لالتحاد األوروبي، 
األوزون  ثقب  »كوبرنيكوس«، أنه من املرجح أن يكون 
قد بلغ أصغر حجم له خالل عام 2019 مقارنة بالـ30 
عاما املاضية، ليصل إلى حجم ال يتجاوز الـ10 ماليني 
في  مربع  كيلومتر  مليون  بـ25  مقارنة  مربع،  كيلومتر 
نجاح  إلى  التقدم  هذا  املرصد  وأرجع  التدهور.  ذروة 

األطراف في تطبيق بروتوكول مونتريال.
استمرت  إذا  أنه  إلى  الجديد  األممي  التقرير  أشار 
البلدان في االلتزام ببنود اتفاق مونتريال، فمن املتوقع 
ظهور  قبل  ما  مستويات  إلى  األوزون  طبقة  تعود  أن 
 ،2066 عام  بحلول  وذلك   ،1980 عام  األوزون  ثقب 
فوق القطب الجنوبي، وبحلول عام 2045 فوق القطب 
أظهرت  العالم.  لبقية   2040 عام  وبحلول  الشمالي، 
يوم  »ناسا«،  األميركية  الفضاء  وكالة  نشرتها  دراسة 
27 أكتوبر 2022، تراجعًا في حجم ثقب األوزون أعلى 
القطب الجنوبي، ليصل إلى 23.2 مليون كيلومتر مربع 
كانت   .2022 أكتوبر  و13  سبتمبر   7 بني  الفترة  في 
القطب  فوق  األوزون  طبقة  من  املستنفدة  املنطقة  هذه 
عام  وبشكل  املاضي،  العام  من  قليال  أصغر  الجنوبي 
السنوات  في  عام  بشكل  االنكماش  في  الثقب  استمر 
حجم  في  التذبذب  بعض  الباحثون  الحظ  األخيرة. 
تجعل  أخرى  وعوامل  الطقس  ظروف  تغير  مع  الثقب 

األرقام تتذبذب قليال من يوم آلخر ومن أسبوع آلخر.
في 15 ديسمبر 2022، رصد الخبراء في خدمة مراقبة 
ثقب  إغالق  عند  »كوبرنيكوس«،  في  الجوي  الغالف 
األوزون في القطب الجنوبي عام 2022 بعض السلوكيات 
غير العادية. إذ لم يستغرق إغالق ثقب األوزون وقتًا أطول 
من املعتاد فحسب، بل كان وقتًا طوياًل نسبيًا، ويختلف 

عما لوحظ في األربعني عاما املاضية.
في  عادة  الجنوبي  القطب  في  األوزون  ثقب  يبدأ 
االتساع خالل ربيع نصف الكرة الجنوبي )في أواخر 
ويبدأ في التراجع واالنكماش خالل أكتوبر،  سبتمبر( 
املعتاد.  هو  كما   ، نوفمبر  خالل  تمامًا  ينتهي  أن  قبل 
ومع ذلك، تظهر بيانات نظام إدارة ضمان الكفاءة من 
السنوات الثالث املاضية سلوكا مختلفا. في ما يتعلق 
بأسباب هذا السلوك الجديد، قال الخبراء األوروبيون، 
التقرير الصادر عن كوبرنيكوس«، إن هناك عدة  وفق 
عام،  كل  األوزون  ثقب  ومدة  مدى  على  تؤثر  عوامل 
في  الحرارة  ودرجات  القطبية  الدوامة  قوة  سيما  وال 
املاضية  الثالث  السنوات  تميزت  كما  الستراتوسفير. 
إلى  أدى  ما  بدوامات قوية ودرجات حرارة منخفضة، 
األوزون.  لثقب  األمد  وطويلة  كبيرة  متتالية  حلقات 
إلى  تميل  التي  املناخ  تغير  مع  محتملة  عالقة  وهناك 

تبريد الستراتوسفير.
بغير  التقرير  وصفها  التي  النتائج  من  الرغم  على 
العادية، فقد أشاد الخبراء األوربيون ببنود بروتوكول 
مونتريال التي يقولون إنه بفضلها ظلت تركيزات املواد 
منذ  بثبات  ولكن  ببطء  تتناقص  لألوزون  املستنفدة 
تركيزاتها  تعود  أن  املتوقع  ومن  التسعينيات.  أواخر 
في الستراتوسفير إلى مستويات ما قبل الصناعة في 

غضون 50 عامًا.

الهند تمنع عر�س فيلم وثائقي لـ BBC ينتقد رئي�س الوزراء مودي

اليابان تفوز بكاأ�س العالم للحلويات

ت�شمم تالميذ في المك�شيك بعد م�شاركتهم في تحّد منت�شر عبر »تيك توك«

سي)  بي  (بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  بّث  الهند  منعت 
الوزراء ناريندرا  قيادة رئيس  فيلمًا وثائقيًا يشكك في طريقة 
إقليم  في  وقعت  التي  الشغب  أعمال  خالل  مودي لألمور 
مقاطع  أي  تبادل  حتى  إنه  وقالت   ،2002 عام  غوجارات 

عبر وسائل التواصل االجتماعي ممنوع.
على  حسابه  على  غوبتا،  كانشان  الحكومة  وقال مستشار 
»تويتر«، السبت، إنه ُأصِدَرت توجيهات ملنع مشاركة املقاطع 
قواعد  بموجب  للحكومة  املتاحة  الطوارئ  سلطات  باستخدام 
تكنولوجيا املعلومات في البالد. وقال غوبتا إنه على الرغم من 
ل  لم تبّث الفيلم الوثائقي في الهند، فقد ُحمِّ أن »بي بي سي« 

على بعض قنوات يوتيوب.
لـ«تويتر«  أوامر  أصدرت  الحكومة  أّن  املستشار  وأضاف 
الوثائقي، وطلبت  بالفيلم  مرتبطة  تغريدة   50 من  أكثر  لحظر 
من موقع يوتيوب حظر أي تحميالت للفيلم. وأضاف أن كاًل من 

»يوتيوب« و«تويتر« التزم ذلك.
عندما  الغربية  غوجارات  والية  لوزراء  رئيسًا  مودي  وكان 
سادتها أعمال شغب طائفية خلفت أكثر من ألف قتيل، معظمهم 
العنف  الحكومة. واندلع  املسلمني، وذلك طبقًا إلحصاءات  من 
بعد اشتعال حريق في قطار كان يقل زوارًا هندوسًا، ما أدى 
إلى مقتل 59 شخصًا. ويقّدر ناشطو حقوق اإلنسان أن ضعف 

هذا العدد على األقل مات في أعمال الشغب.

ونفى مودي اتهامات بأنه تقاعس عن وقف أعمال الشغب. 
في  للتحقيق  العليا  املحكمة  عينته  تحقيق خاص  فريق  وقال 
دور مودي وآخرين في أعمال العنف، في تقرير من 541 صفحة 
الوزراء  رئيس  ملقاضاة  دليل  أي  يجد  لم  إنه   ،2012 عام  في 

آنذاك.
وفيما بعد ُعيِّن مودي رئيسًا لحزبه بهاراتيا جاناتا القومي 
الهندوسي الذي قاده إلى السلطة في االنتخابات العامة التي 

جرت في عام 2014، ثم في عام 2019.
وفي األسبوع املاضي، وصف متحدث باسم وزارة الخارجية 
الهندية فيلم »بي بي سي« الوثائقي بأنه »دعائي« يهدف إلى 

الترويج »لقصة فاقدة للصدقية«.

كأس  في  السبت،  الثالث،  فوزها  اليابان  أحرزت 
العالم للحلويات، حيث تغلبت على فرنسا وإيطاليا خالل حدث 

Sirha املرموق ملحترفي املطاعم والفنادق.
و2007   1989 عامي  سابقني  وحقق اليابانيون انتصارين 
من خالل خوضهم املسابقة ملدة يومني بالقرب من مدينة ليون 

الفرنسية.
العالم،  أنحاء  جميع  من  فريقًا   17 مع  اليابان  وتنافست 
تضم جميعها صانع شوكوالتة وخبير سكر وصانع آيس كريم 

رئيسيًا.
بيير  الشوكوالتة،  وصانع  الفرنسي  الطهاة،  كبير  وأشاد 
وااللتزام«  واملثابرة  بالتفاصيل  »الهتمامهم  بالفائزين  هيرم، 

في إنتاج حلوى تحت عنوان الرياح والخفة.
ونقلت وكالة »فرانس برس« عن هيرم قوله: »يرتفع مستوى 

املتقاربة  النتائج  ذلك  املنافسة مع كل نسخة، كما تشهد على 
للغاية«.

ونقلت الوكالة عن يان بريس، من فريق فرنسا الذي احتل 
»إنها ليست النتيجة  املركز الثاني، أنه يشعر بخيبة أمل، إذ 
التي أردناها، احتالل املركز الثاني أمر صعب دائمًا، لكنه أداء 

جيد رغم ذلك«.

حّذرت السلطات املكسيكية من مخاطر تحدٍّ رائج عبر منصة 
تيك توك، تسّبب في تسّمم عدد من التالميذ، عقب تناولهم نوعًا 

من األدوية.
آخرًا  ينام  »َمن  الذي ينضوي تحت هدف  التحدي  ويتمثل 
تناولهم  بعد  مستيقظني،  األشخاص  بقاء  محاولة  في  يفوز« 
الصرع  نوبات  ملعالجة  عادًة  ُيستخدم  الذي  كلونازيبام  عقار 
أو الهلع أو القلق املفرط. ويشكل النعاس أحد اآلثار الجانبية 

للدواء.
وأشارت هيئة السالمة العامة في العاصمة، الخميس، إلى 
أّن عناصر اإلسعاف عالجوا خمسة قاصرين تعّرضوا للتسمم 
نويفو  والية  سلطات  وأبلغت  مكسيكو.  مدارس  إحدى  داخل 
ليون الشمالية عن ثالث حاالت مماثلة ُسجلت فيها. ولم يصب 

أي تلميذ بأعراض خطرة.
»لألسف،  أملا روسا:  وقالت وزيرة الصحة في نويفو ليون 

غالبًا ما تتسبب التحديات التي تنتشر عبر شبكات التواصل 
االجتماعي في تعريض صحة اآلخرين للخطر«.

وانتشرت عبر »تيك توك« مقاطع فيديو عدة، تظهر أشخاصًا 
يصّورون أنفسهم وهم يتناولون العقار وينتظرون نتائج ذلك. 
إال أّن مستخدمني آخرين نشروا مقاطع فيديو حّذروا فيها من 

خطورة التحدي الذي سبق أن انتشر في تشيلي.

طبقة الأوزون 
في طريقها

اإلى التعافي

230 مليون م�شرتك يف »نتفليك�س« حول العامل
أنهت منصة نتفليكس العام املاضي مع أكثر من 230 مليون مشترك حول العالم، لتتجاوز 
توقعات املحللني، بعدما جذبت أعمال مثل »وينزداي« و«هاري وميغان« مشاهدين جددًا. وفي 
العام  2022، أشارت إلى أن  الربع األخير من  إيراداتها خالل  بيان كشفت فيه الخميس عن 

املاضي »كان صعبًا. البداية كانت وعرة، لكن النهاية أكثر تفاؤاًل«.
كما أعلنت »نتفليكس« أن أحد مؤسسيها ريد هاستينغز تنحى عن منصبه رئيسًا تنفيذيًا، 
السيطرة على  أنهى هاستينغز  الرائدة.  األميركية  املنصة  قيادة  25 عامًا قضاها في  لينهي 
»نتفليكس« لصالح شريكيه الرئيسيني، غريغ بيترز وتيد ساراندوس الذي كان وجه املنصة 

في هوليوود وُعّين قبل فترة مديرًا تنفيذيًا مشاركًا.
ناقش مجلس إدارة »نتفليكس« خالفة هاستينغز لسنوات، وقال األخير إنه سيكون مسؤواًل 
تنفيذيًا في مجلس اإلدارة، مشيرًا إلى أن هذا هو الدور الذي غالبًا ما يضطلع به مؤّسسو 
من  غيتس  وبيل  »أمازون«  من  بيزوس  بجيف  املثل  ضاربًا  العمالقة،  التكنولوجيا  شركات 

»مايكروسوفت«.
افتتاح  بسعر   ،2002 عام  أوائل  في  العام  للتداول  مطروحة  شركة  »نتفليكس«  أصبحت 
قيمته 15 دوالرًا للسهم. ارتفعت قيمة األسهم في املنصة بنسب كبيرة جدا، لتصل إلى 337.31 
دوالرًا في تداوالت ما بعد السوق التي أعقبت إصدار األرقام التي حققتها في الربع األخير 

من عام 2022.
أشهر،  ثالثة  خالل  جديد  مشترك  ماليني   7.7 جذبت  بأنها  العمالقة  البث  شركة  وأفادت 
ليصل إجمالي املشتركني فيها إلى 230 مليون شخص حول العالم. وأشادت بقائمة ناجحة من 
األعمال الجديدة، تضمنت مسلسل »وينزداي«، الذي لفتت إلى أنه ثالث أشهر مسلسالتها على 
اإلطالق. كما ذكرت وثائقي »هاري وميغان« عن دوق ودوقة ساسكس، وفيلم »غالس أونيون: 

إيه نايفز آوت ميستري« من بطولة دانييل كريغ.
ساعدتها في جذب املزيد من األشخاص نحو  األعمال الجديدة التي طرحتها »نتفليكس« 
اشتراكها »األساسي مع إعالنات« األقل كلفة، وسط تقارير عن توجه املستهلكني نحو خفض 

إنفاقهم على املحتوى الترفيهي في ظل التضخم واألوضاع االقتصادية غير املستقرة.
األرباح التي حققتها بني أكتوبر وديسمبر املاضيني توافقت مع توقعات املحللني، وبلغت 
ملدى  معيارًا  تعد  لم  الجدد  املشتركني  أعداد  أن  على  7.85 ماليني دوالر. وتصر »نتفليكس« 

نجاحها، بل قيمة اإليرادات.
الذين يستخدمون كلمات  املشاهدين  »تنبيه«  للعام الحالي  تشمل خطط املنصة العمالقة 
»لدينا  نيومان:  سبنسر  للشركة  املالي  املدير  وقال  معهم.  املشتركون  يشاركها  التي  املرور 
ثقة كبيرة في قدرتنا على تسريع تحقيق اإليرادات على مدار العام، إذ نقوم بتوسيع نطاق 

اإلعالنات وإطالق املشاركة املدفوعة للحسابات«.
تواجه »نتفليكس« منافسة شرسة من منصات على رأسها »ديزني بلس« التي قدمت أيضًا 
واحدة من عمالقة  اشتراكًا قائمًا على اإلعالنات. وعلى الرغم من التحديات، فإن »نتفليكس« 
التكنولوجيا التي اكتسبت الثقة من بورصة وول ستريت، مع ارتفاع سعر سهمها بنسبة 50 
في املائة تقريبًا خالل األشهر الستة املاضية. تعرضت شركات التكنولوجيا العمالقة األخرى 
املوظفني  تسريح  بينها  عدة  إجراءات  على  وأقدمت  األسواق،  في  قوية  لضربة  و«ديزني« 

وخفض التكاليف، بعد فورة توظيف وإنفاق ضخمة في ذروة جائحة كوفيد19-.
شهيرة  أكشن  أفالم  كانت  سواء  العام،  هذا  األفالم  من  بارزة  بمجموعة  »نتفليكس«  تعد 
أو دراما مؤنسة أو كوميديا رومانسية أو خيال علمي مشّوق أو مغامرات دولية أو عائلية 
زاخرة باملغامرة أو وثائقيات. سيشاهد املعجبون شخصياتهم املفّضلة مجددًا في أفالم متّممة 
جديدة، مثل »جنازة في اإلجازة 2« من بطولة آدم ساندلر وجينيفر أنيستون، و«إكستراكشن 
زاك  مع  الجديد  امللحمي  العالم  ِغمار  املعجبون  سيخوض  كما  هيمسوورث.  كريس  مع   »2
سنايدر، في فيلم الخيال العلمي واألكشن »ريبيل موون«. ويقدم املخرج سام إسماعيل فيلم 
الذي تتألق في بطولته جوليا روبرتس وماهرشاال  اإلثارة الجديد »ليف ذا وورلد بيهايند« 

علي، فيما يعود النجم إدريس إلبا لفيلم »لوثر: السقوط من السماء«.
العام املاضي زيادة في شعبيته لدى  الكوري الذي شِهد  وتواصل االستثمار في املحتوى 
ضمن قائمة أكثر عشرة أعمال  الجماهير حول العالم. إذ ظهر فيلم اإلثارة واألكشن »كارتر« 
»جحيم  الواقعي  املواعدة  برنامج  يواصل  فيما   ،2022 في  اإلنكليزية  غير  باللغة  مشاهدة 

العّزاب« ترّبعه على قائمة أفضل عشرة أعمال عاملية باللغة غير اإلنكليزية.


