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ما الذي يجعل قوة عظمى مثل الواليات المتحدة ينتظر 
الجميع موقفها ليحدد بوصلته السياسية والجيوستراتيجية،  
تشعر بامتنان تجاه رئيس دولة وملِكها، حليفة في شمال 

إفريقيا تسمى المغرب؟
هذا السؤال، الذي لم يكن ليخطر على بال، ولْو كان من 
مراسيم اللغة الديبلوماسية اللبقة المتعارف عليها دوليا، 
يستحق أن يطرح في سياق الزيارة التي يقوم بها وزير 

الخارجية ناصر بوريطة إلى واشنطن.
خارجية  وزير  لسان  على  وردت  التي  العبارة  أن  ذلك 
الواليات المتحدة انطوني بلينكن تحمل »برنامجا« إقليميا  
التقلبات  كل  تعرف  منطقة  في  المغرب  موقع  بخصوص 

والتحديات..
كاتب الدولة أعرب عن »امتنانه لقيادة صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس وإسهامه الراسخ في تعزيز االستقرار 
والسالم اإلقليميين،  ) …( بما يجسد دور المغرب في ضمان 
االستقرار، في مواجهة سلسلة التحديات التي يعرفها الشرق 

األوسط وإفريقيا«...  
المعنية  المنطقة  في  تتوالى  التي  للتحديات  والمتابع 
باإلشارة  األمريكية، يعرف بأن إغراءات التصعيد قد صارت 
جزءا من اليومي السياسي في المنطقة، بل إن التصعيد 
والبحث عن أسبابه صارت لدى الكثير من الدول العربون 
الوحيدة   الصيغة  إنه  بل  الدولي !   الحضور  عن  الوحيد 

للحسابات اإلقليمية.
في قلب هذا، هناك قوة استقرار مهمة تعمل جاهدة بعدم 
المالحم  في  المعروف  الحوريات«،  »نشيد  في  السقوط 
واألساطير اإلغريقية التي عرفتها منطقة الحوض المتوسطي 
عبر الحضارات، وقد صارعنوان النداء المغناج  الذي يفضي 
إلى الغرق ..  يفسر االمتنان  من دولة يشعر المغرب أنه ممتن 
لها بما قامت به من مواقف لفائدة قضيته الوطنية األولى،  
وهو في الواقع تعبير كذلك عن االلتزام المعلن والرصين 
الذي أبان عنه المغرب في التعامل بثوابت تحظى باالحترام.

وال يمكن أن نغفل بأن ما استطاع المغرب أن يقدمه للعالم 
والبشرية عبر االنخراط في قضايا السالم وقضايا تقويض 
بنيات اإلرهاب  ) تنظيمات كانت أو دوال  أو حركات (  هو في 
الواقع خدمة لعالم مبني على االستقرار واألمن والتعاون 

اإلقليمي والقاري والدولي..
تعرف الواليات المتحدة قبل غيرها أن هذا االلتزام يجعل 
المغرب صديقا موثوقا يستحق االمتنان  ) عكس الجحود 

الذي يميز بعض جيرانه وبعض شركائه ( ..
االمتنان بهذا المعنى هو كذلك قراءة متفائلة لموقع المغرب 
وموقفه، عندما نستعرض شريط التحديات والتحوالت التي 
تعيشها المنطقة في شرق المتوسط والشرق األوسط، وفي 
التركي  اإليراني،  السعودي  التقارب  في  متمثلة  القارة، 
المصري، واإلماراتي السوري، بما ينبئ بتحول في موازين 
القوى ومالمح قطبية جديدة تبدو من شرق المتوسط  وغربه 

وفي جنوب الصحراء.…
إلى ذلك، ال يمكن أن يغفل المتابع النبيه،  األجندة المنتظمة 
والسلسة للتعاون المغربي الشامل في قضايا التوتر الدولي 
من منطق متعاٍل، يخدم التوجه الدولي للسالم، وليس فقط 
الشعب  الفلسطينية وحق  كالقضية  الحارقة  الملفات  في 
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية، بل أيضا في العودة المقلقة للحركية اإلرهابية، 
والتي تتساوق مع حسابات سياسية غير بريئة لبعض القوى 
الدولية العاملة في القارة )نيجيريا، الكونغو، مالي وغيرها(   
طبعا، يحدث هذا بعيدا عن الوصف اإلعالمي والسياسي 
لطبيعة العالقات المغربية األمريكية  الذي يعتبر أنها »لم 
تكن قط بالمتانة التي تشهدها اليوم« علماأن نفس الشىء 
قلناه عن االتحاد األوروبي بمناسبة زيارة مفوضه في شؤون 
الجماعية  قائمة مع جارتنا  الجوار، وهي حقيقة  توسيع 
شماال، بدون أن تعرج بالمناسبة على لغة مماثلة للتعريف 

الصادر عن انطوني بلينكن .. 
وفي التقدير التداولي، فإن الرسالة أعمق بكثير من اللغة 
الديبلوماسية، وهي  اللياقة  إلى  بالغة  التيتنتمي  اللبقة 
تغترف من عمق التاريخ مصطلحها وقاموسها¡ فاالمتنان 
هو تقدير لدولة تعمل من أجل أهداف نبيلة في واقع متغير 

بمنأى  عن الحسابات الذاتية المفرطة في التقوقع .. 
الديبلوماسية  ) السنة  السنة  من  طويل  سجل  هناك 
بلينكن  زيارة  منذ  مرت  والتي  الواقع (   في  االستراتيجية 
إلى بالدنا في العام الماضي، وهذا السجل يكشف عن حوار 
سياسي واستراتيجي ال ينقطع، وسعي حثيث نحو بسط 
تصور موحد للوقائع الدولية، مبني على احترام دولة من 

القارة إفريقيا واحترام ذكائها االستراتيجي .. 
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في معنى 
االمتنان 

االأمريكي 
للمغرب؟
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تقرأون يف فسحة رمضان
حول الدين والحداثة والعلمانية 

مع عبد الكبير الخطيبي

كتاب تطلب 30 �سنة من العمل: الدولة الوطنية 
االإمبراطورية في مملكة محمد ال�ساد�س

المغرب واليهود في 
وثائق.. بهيجة �سيمو حوارات

المغرب، اإ�سبانيا ـ ال�سعبي والر�سميعي�سى بن عمر: ال�سيرة

المغرب والواليات المتحدة: خطى ثابتة نحو تعزيز ال�سراكة اال�ستراتيجية
ناصر بوريطة يزور 

واشنطن ويجري لقاءات 
مع كبار املسؤولني األمريكيني

تأكيد وإشادة باملغرب بصفته 
»قوة مهمة من أجل االستقرار، 

والسالم، والتقدم واالعتدال«

جتديد الدعم األمريكي 
ملخطط احلكم الذاتي، باعتباره 

»جادا، وذا مصداقية، وواقعيا«

أحمد المديني
بعد أن حفرنا في بعض جذور ومالمح ما يصطلح على 
تسميته بـ »الشعبوي« و«الشعبوية« في أكثر من مضمار، 
نقف هنا على األدبي منها، يبقى السياسي، اإليديولوجي، 
مصدرها، واألشمل. يتغّيا حفُرنا محاولَة تبيان موقع هذه 
الصفة، المنسوبة إلى الشعب نسبة غير قياسية، في 
المتن األدبي العربي، حضوَر مضمون، وعوالَم، وصفاٍت، 
ومعنَى وداللٍة بدواّل محددة. وقد علمنا أنه طموح كبير 
ال سبيل لورقة محدودة أن تلّم به، حسبها إذن اإلشارة 
األولى ورصد الَمْعلم، خاصة ونحن إزاء مصطلح زِلق، غير 
علمي، إيديولوجي، أي ُمشَبٍع بالغرض والهوى، ويبقى 
استخداُمه تجريبيًا، بما أنه كذلك، بخضوعه هو ومتن 
تطبيقه بمحموالتها وإحاالتها الداللية والشكلية لتحوالت 
زمنية، ولقراءة ما تنفك تأويلية حسب النص ومنحاه. 
يزداد البحث صعوبة في هذا الموضوع عربيا وأدبيا، 
بوجه خاص، التصاله باصطالح ُوِضع لمسألة مركبة، أي 
متعددة التكوينات واألبعاد، وفي سياقات سوسيو ثقافية 
مميزة بذاتها، وأيُّ نحت وتوصيف اصطالحي يبقيان 
ابني بيئة محددة، وحين تخضع المصطلحات للترحيل 
من ثقافة إلى أخرى، فإنها تحتاج قبل كل شيء إلى فهمها 
ضمن موقعها األصلي، وفي عالقاتها بمناخها وإواليات 

إنتاجها، قبل أن نقوم نحن بتبيئتها واستخدامها ولو 
إجرائيًا. بل إننا في الحقيقة ال نستطيع أن نفعل أكثر 
من االستخدام اإلجرائي، مع بعض التصرف والتحوير، 
هي إذن إشكالية إثارة قضايا تحتاج إلى أن تطرح في 
ثقافتنا وبيئاتنا على نحو مغاير، وإال هل يمكن إنجاز 
قراءة للمجتمعات العربية في العصر الحديث يظهر فيها 
التصنيف الطبقي وتراتبياُته ومحدداُته وقَيُمه بما يكفي 
من الوضوح لتصبح بدورها قابلة لُتقّسم إلى أدوار دنيا، 
طبقة وسطى، بورجوازية صغيرة، شعبي، شعبوي، الخ..  
أين أدبنا من هذا التاريخ، من صيرورته في المفهوم 
والتمثيل األدبي، السردي منه، خاصة؟ بينما ال يفيدنا 
التاريُخ السياسي، وال تاريُخ األدب بوجود تيار يحمل 
غرار  على  محددة،  وتصوراٍت  بنزعٍة  الشعبوية،  اسَم 
لم  فإننا  الرائَدْين،  والفرنسي،  الروسي  النموذجين 
نعدم دعاوى وخطابات تحمل بعض مضمونها، مقترنة 
سياسيًا في مجموع العالم العربي إما بأحزاب وتنظيمات 
شيوعية، أوبتيارات اشتراكية ووطنية إصالحية، وثقافيًا 
أدبيًا بمنابَر وأقالٍم ناطقة باسمها. باختزال شديد، كان 
هناك مدخالن لهذا االقتران: واحد وطني )وطنياتي(في 
ليلتزموا  والمثقفين  الكتاب  يدعو  االستعمار  مواجهة 
بالدفاع عن السيادة وااللتحام بالشعب )يظهر هنا كتلة 
المغتصب(؛  المستعمر،  منسجمة، خصمها  اجتماعية 
وثاٍن، سياسي اجتماعي مرتبط بإيديولوجية نضالية 
)يسارية( تدعو أدبياُته إلى التزام الكاتب بقضايا الشعب، 
نعم، بالبسطاء، والمقصود بهم العماُل وصغاُر الفالحين 
ورأس  اإلقطاع  من  لالستغالل  المعّرضين  والِحرفيين، 
المال، ومن هيمنة قوى، االستبداُد أحد أسمائها، انضافت 
إليهم فئاٌت ستتسّمى تدريجيًا بالتباس طبقة وسطى، 
َمن سيتبنى أبناؤها هذا الخطاب، غالبًا. ُوجد التعبيران 
خطابات  في  وتمّثال  الحديث،  المغرب  تاريخ  في  معًا 
إيديولوجية، تبشيرية وتحريضية، وفي مدّونة سردية، 
توزعت بين نصوص كالخاطرة وقريبة من القصة القصيرة 
والرواية بين المرحلة االستعمارية، ثم تطورت في أوائل 
الستينيات مع مطالع استقالل البالد، وبعد ذلك أنضج 

في العقد السبعيني.
العالم  فــي  المغرب،  فــي  السردية  الكتابة  كانت 
العربي، عموما، مساوقًة للتحوالت السياسية ولتبلور 
هياكل وصراعات اجتماعية مستِجّدة هي بنت الوسط 
الحضري بالدرجة األولى، أظهرت فئاٍت طارئة داخل المدن 
وعلى هوامشها، ُوِشمت على جلدها كّل األعطاب، فجاءت 
مناسبًة لُكّتاٍب محقونين بأمصاِل وعٍي طبقيٍّ وليٍد ضد 
المستغلين ومن أجل المستضعفين )كذا(، وحول هذه 
التيمة دارت قصصهم؛ أفكر في عبد الرحمن الفاسي، 
والقطيب التناني، أحمد السباعي البكري، حيث تظهر 
النزعة الشعبوية بأجلى صورها ومعانيها. وفي مرحلة 
ثانية أفكر في كتاب حاولوا أن يرفعوا من مستوى معالجة 
هذه التيمة، وعّمقوا نسبيا النظرة إلى الواقع، في العالم 
السفلي، حياة المسحوقين والمهمشين والمغفلين، كثير 
منهم في أحياء الصفيح، بدأ واستمر غالبا هو مضمار 

ومختبر كتابتهم في القصة والرواية.   
أبرزهم عندنا محمد زفزاف، مبارك ربيع. بيد أنه من 
التعسف واإلسقاط وْسُم ما كتب رعيل السبعينيات خاصة، 
المغرب،  كتاب  أن  ذلك  بالّشعبوي،  رائده،  زفزاف  يعدُّ 
كانوا وما زالوا يعتبرون انتماءهم إلى جذور شعبهم 
المضطهد، المستغلِّ طبقيًا، المقهور سياسيًا، جزءًا من 
هوية كتابتهم، بتوجيه إيديولوجي أو بدونه، وبذا فليس 
الموضوع وال المضمون هو موضع التساؤل، بقدر ما 
يمكن  بذا  وتمثياًل.  وأسلوبًا  لغًة  معالجته،  كيفية  هي 
اعتبار الشعبوية في األدب أكبر من اعتناِق قضية والدفاِع 
عنها بهْرج وغثاثة، إلى كونها طريقة في الكتابة أساسا، 
تقُصر دون األداء الفني لألدب كوصفة جمالية، واختيار 

إبداعي، وهّمها شحنه بالبالغ والتبشير. 
حدث هذا واستمر، وإنه ليتواصل، انطالقًا من فهم 
معين للواقعية، ال مجال لتفاصيله نقديًا. ذلك أن السرد 
التخييلي العربي، ما يتسّمى كذلك بالتحقق أو االفتراض، 
نشأ وتبلور وتفّرعت مساراُته حسب عديد تياراٍت داخَله 
لتصريفه تيمًة ومضمونًا وتصويرًا في دائرة الواقعية، 
هي الرؤية بخلفيتها األيديولوجية واالجتماعية وزوايا 

منظورها وكيفيات سرودها.  رؤيٌة تنصّب على معالجة 
الهموم االجتماعية وما يمكن االصطالح عليه بواقعية« 
الشهيرة  المسرحية  إلى  استنادًا  تحت«  اللي  الناس 
لنعمان عاشور، وقد ُعّدت نصا عالمة فارقة بعد ثورة 
1952 في مصر. انتصرت المسرحية لشعب )الغالبة( 
في وجه وضد )الناس اللي فوق( شأن الرواية الفرنسية 
الشعبوية تنتصر للشعب، برؤيتها، في مواجهة النخبة 

والمحظوظين.
غير أنه إذا أتيح للرواية الغربية أن تتفتح في مجال 
ِد عوالمه وبفرديته  تعبير رحب، وتحتفَي باإلنسان وَتعدُّ
الحميمة وبواطِنه، بوسائَط فنية وطرائَق سردية غنية 
ومتجددة، ُمزيحًة القسمة الثنائية الشعبوية وتسطيحها، 
محض،  )سوقي(  تجاري  أدب  دور  في  لها  شًة  ُمهمِّ أو 
فإننا في مجال األدب العربي، جنس السرد التخييلي 
منه تحديدًا، بقينا في منطقة عائمة بين االثنين، وبين 
تيارات ومفاهيم نقدية وتلقٍّ وأذواق متذبذبة، الغالب 
توظيف األدب للواقعية االجتماعية، واالشتراكية )كذا( 
بروايات سطحية ونمطية ودعاواتية تفتقر إلى التخييل 
المالئم للسرد الفني. هنا حيث تنبثق األنوات ومواجع 
الذات من محفل جماعي وتتفّرد، كم معدودة هي النصوص 
المعّول عليها تمثل حقيقة القصة الفنية في أدبنا، بلحمة 

الذات والشعب واإلنسان والحياة. 
ال يفوتني أن أختم هذه المالحظات، باإلشارة إلى مادة 
شعبوية طارئة على الرواية العربية، منذ بزوغ فجر ما 
ُسمي بالربيع العربي وأفوله في آن، تتمثل في كّم من 
الكتابات تتسّمى روايات تتخبط بمحكيات االنتفاضات 
دة لهذا الربيع،  الشعبية والحركات السياسية )كذا( المجسِّ
ورسم شخصيات ومسارات ضمنه في خطاطات نمطية 
وبمياسم مكرورة وحكايات مبذولة وتقارير بتعليقات فجة، 
وبافتقار شبه تام ألي تخييل في سياق أدب )الموضة( 
بزعم تتبع هموم الناس. روايات شعبوية حقا، تتملق 
غضب الشعوب وإحباطها، محفوزة بقابلية دور نشر 
بال أي حّس نقدي لتشجيع وترويج هذه البضاعة، أما 

األدب ففي واد آخر، كأننا ال نستحقه!

اأُي �سعبوية الأي اأدب، اأدب »النا�س اللي تحت«؟

منظمة الن�ساء االتحاديات ت�ستغرب ت�سكيل اللجنة خاص عن فعاليات ندوة منظمة النساء االحتاديات بخريبكة 
الوطنية للم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المراأة

عبد الكبير طبيح

استضافت قاعة االجتماعات بفندق فرح بمدينة 
خريبكة، مساء الجمعة 17 مارس 2023، أشغال 
ندوة أكاديمية وفكرية، حول موضوع »المراجعة 
الشاملة لمدونة األسرة.. حماية للمجتمع« والتي 
نظمتها منظمة النساء االتحاديات، في إطار سلسلة 

ندوات مماثلة بعدد من مناطق المغرب.
وأجمع المشاركون والمشاركات في هذه الندوة، 

التي سيرتها نجوى يخميم، عضو الكتابة الجهوية 
الفعاليات  من  عدد  االتحاديات، بحضور  للنساء 
حزب  مناضالت  عن  فضال  بالمدينة،  النسائية 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، على ضرورة 
المراجعة الشاملة للمدونة، والدفع بها إلى مزيد 

من التطوير خدمة لمصلحة األسرة المغربية.

مالحظات حول م�سروع 
القانون المتعلق بتعديل 

القانون المنظم لمهنة 
المحاماة وال�سركات 

المدنية المهنية

اجلامعة تزيد من اختصاصات العصب الوطنية ومتنحها أسباب الوجود
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في  ُعرفت ميزة »سبيس زوم » 
كاميرا هواتف سامسونغ بقدرتها 
على التقاط صور مفصلة بشكل ال 
على  منشورًا  لكن  للقمر،  يصدق 
موقع املنتديات ريديت فضح زيف 

هذه امليزة.
u/ibreak� املستخدم  وأجرى 
هاتف  على  اختبارًا   photos
حيث  أولترا،   23 إس  سامسونغ 
ضبابية للقمر عن  أنشأ صورة 
شاشة  على  وعرضها  عمد، 

الكمبيوتر، ثم صورها بالهاتف.
تظهر  لم  أدناه،  يظهر  وكما 
الشاشة  على  األولى  الصورة 
ولكن  اإلطالق،  على  تفاصيل  أي 
صورة  أظهرت  الناتجة  الصورة 

واضحة ونقية للقمر.
أضاف  الهاتف  أّن  هذا  يعني 
في  موجودة  تكن  لم  تفاصيل 
املشهد األصلي. لم يحّسن الهاتف 
صورة  عرض  بل  الصورة،  جودة 

قمر آخر مزيف. 
»سبيس  ميزة  أثارت  ولطاملا 
زوم« الجدل والشكوك منذ طرحها 
عام  أولترا«   20 »إس  هاتف  في 
ولصق  بنسخ  اُتهمت  إذ   ،2020
مواد ذات جودة عالية على مشهد 
لكن  جديدة،  صور  إلنتاج  القمر 
أن  على  أصّرت  »سامسونغ« 

العملية »أكثر تعقيدًا« من ذلك.
في 2021، أنكرت »سامسونغ« 
بوت« تطبيق  »إن  مجلة  عبر 
عند  للصور  تراكب  أي 
امليزة،  بهذه  الصور  التقاط 
تستخدم الذكاء  إنها  قائلًة 
وجود  عن  االصطناعي للكشف 
تحسني  وظيفة  تقّدم  »ثم  القمر، 
التفاصيل عن طريق تقليل التمويه 

والضوضاء«.

القدم  إبعاد العب كرة  الجدل قد خفت حول  أن  رغم 
السابق واملذيع الرياضي غاري لينيكر عن شاشة »بي 
فيها  انتقد  تغريدة  خلفية  على  إعادته،  ثم  سي«  بي 
حكومة ريشي سوناك وسياسة التعامل مع املهاجرين، 
فإن نقاشًا آخر عاد إلى الواجهة يتعلق بتأثير ما يكتبه 

املستخدمون في حساباتهم، على وظائفهم وعملهم.
لينيكر لم يكن أّول شخص يتّم إبعاده أو فصله )وإن 
من وظيفته بسبب منشوراته، بل يتعّرض آالف  مؤقتًا( 
األشخاص لعقوبات شبيهة تدّمر حياتهم املهنية. ففي 
كبيرًا  االجتماعي جزءًا  التواصل  تمّثل وسائل  عصر 
من حياة األفراد، بات النمط الخفي ملراقبة منشوراتهم 
والدينية  السياسية  توّجهاتهم  على  والتعّرف 
التوظيف  عمليات  في  أساسية  ركيزة  واالجتماعية، 
مواقع  مستخدمي  عدد  بلغ   2021 فعام  والطرد. 
التواصل 4.26 مليارات شخص، ومن املتوقع أن يرتفع 
هذا العدد إلى ما يقرب من ستة مليارات في عام 2027.
أّما اململكة املتحدة، فكانت اعتبارًا من يناير 2023، 
موطًنا لـ 57.1 مليون مستخدم نشط لوسائل التواصل 
)بوابة  »ستاتيستا«  بيانات  وفق  وذلك  االجتماعي، 
العاملي  الرقمي  االقتصاد  عن  بيانات  توفر  إلكترونية 
والرأي  االستهالكية  واألسواق  الصناعية  والقطاعات 

العام ووسائل اإلعالم واتجاهات االقتصاد الكلي(.
ورغم أّن هناك اعتقادا شائعا بني األفراد أن حياتهم 
االفتراضية وتلك العملية منفصلتان تماًما، فإّن الواقع 
يقول غير ذلك، حيث يواجه كثيرون التأديب أو الفصل 
االجتماعي.  التواصل  وسائل  استخدام  سوء  حال  في 
العديد من مواقع مكاتب محاماة بريطانية من  وتحّذر 
سوء استخدام الفضاء االفتراضي ألن ذلك قد يؤدي إلى 
الطرد. ويشمل ذلك، نشر تعليقات سلبية حول الوظيفة 
معلومات  مشاركة  أو  العمل  صاحب  أو  العمالء  أو 
تشّوه  شخصية  آراء  عن  التعبير  أو  الخاصة  الشركة 

صورة صاحب العمل.
وال يقتصر األمر على ذلك، بل إّن القانون في اململكة 
على  السلوك  سوء  الجّد،  محمل  على  يأخذ  املتحدة 
تمامًا مثل  التواصل االجتماعي، ويتعامل معه  وسائل 
بالفعل  ويتم  العمل.  مكان  في  اللفظي  السلوك  سوء 
أحيانًا فصل املوظف في بعض الدول، بسبب تعليقات 
مثل  للغاية،  مسيئة  تعّد  لكّنها  بالعمل،  لها  عالقة  ال 

التعليقات العنصرية، أو العنيفة أو الجنسية...
فرغم  ذلك،  على  مثال  خير  لينيكر  حادثة  تكون  قد 
عن قرارها وتأكيدها على عودته  »بي بي سي«  تراجع 
قواعد  حول  تساؤالت  أثيرت  وظيفته،  ممارسة  إلى 
وسائل  على  وسياستها  الهيئة  تتبعها  التي  الحياد 
التواصل االجتماعي. لذلك، أعلنت الشبكة عن إطالقها 
مراجعة داخلية مستقلة حول تعليمات وسائل التواصل 
الخاصة بها، خصوصًا في ظل اإلجماع على أّن املبادئ 
غير  رمادية«  »مناطق  تتضّمن  الحالية،  التوجيهية 

واضحة.
في  الشركات  اهتمام  يتزايد  العاملي،  الصعيد  على 
دول مثل أستراليا وإسبانيا واململكة املتحدة بسياسات 
سمعة  حماية  حيث  من  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
وسائل  سياسات  تزال  ال  بينما  ومصالحها،  الشركة 
التواصل االجتماعي غير شائعة نسبًيا في العديد من 

البلدان بما في ذلك فرنسا وأملانيا واليابان والسويد. 
Career Buil� التوظيف موقع  أورد  ما   وبحسب 
der، ينصح الخبراء املوظفني الذين يكرهون وظائفهم 
بعدم النشر عن ذلك، كما يلفتون إلى ضرورة االبتعاد 
عن املنشورات العنصرية والبيانات املضّللة أو الكاذبة 
أو  موضوعية  بأحداث  املرتبطة  املسيئة  اآلراء  أو 
على  املائة  في   70 أّن  إلى  ويلفتون  سرية.  معلومات 
وسائل  في حسابات  يدّققون  العمل  أصحاب  من  األقل 
للوظيفة  املرشحني  على  للتعّرف  االجتماعي  التواصل 
 The قبل التوظيف.إلى ذلك تشير دراسة نشرها موقع
Conversation إلى أّن العنصرية كانت السبب األكثر 
من  املائة  في   28 كانت  حيث  املوظفني،  لفصل  شيوًعا 
بالعنصرية.  تحديًدا  مرتبطة  الوظيفي  الفصل  قصص 
في  دور  التمييزي  للسلوك  األخرى  لألوجه  كان  كذلك، 
بما في ذلك:  لعمله  املوّظف  األحيان في خسارة  بعض 
كراهية النساء )٪7(، والصراع في مكان العمل )17٪(، 
واملحتوى املسيء مثل »النكات السيئة« )٪16(، وأعمال 
العنف وسوء املعاملة )٪8(، واملحتوى السياسي )5٪(.
تناولها  التي  األخبار  مئات  أّن  الدراسة  ووجدت 
بسبب  الوظيفة  من  الفصل  قصص  حول  اإلعالم 
ترّكز  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  منشورات 
ُطردوا من وظائف يتعاملون من  على حاالت أشخاص 
املسؤولية  من  عالية  بمستويات  الجمهور  مع  خاللها 
والتدقيق، شملت الشرطة واملوظفني القانونيني بنسبة 
٪20، واملعلمني ٪8، واإلعالميني ٪8، واملهنيني الطبيني 
٪7، واملوظفني الحكوميني ٪3 وكذلك العاملني في أدوار 

خدمية مثل الضيافة والتجزئة )13٪(.
وُيظهر ذلك أّن الضجة التي أحدثتها تغريدة لينيكر، 
قد يكون سببها الرئيسي نجوميته كإعالمي في البالد 
من  كبيرة  أعداد  إلى  والوصول  التأثير  على  وقدرته 

الناس. 
من  عدد  في  التوظيف  محاكم  تبّين  جهتها  من 
في  ومعقواًل  عاداًل  يكون  املوظف  فصل  أن  الحاالت، 
على  اإلساءة  أنواع  تحّدد  واضحة  سياسة  توّفر  حال 
وسائل التواصل االجتماعي. ينطبق ذلك على ما كتبت 
عنه وسائل اإلعالم منذ فترة في اململكة املتحدة، حيث 
أّيدت محكمة االستئناف في البالد قرارًا بفصل موظف، 
على  الشخصي  على حسابه  مسيئة  بتصريحات  أدلى 
تويتر حول قطاع عريض من األشخاص يشمل سائقي 

الشاحنات والقوافل والشرطة...

الدول حول  بأسعد  تقريرًا سنويًا  املتحدة  األمم  تصدر 
العالم بمناسبة اليوم العاملي للسعادة الذي يصادف اليوم 
20 مارس. وقد تصدرته هذا العام اإلمارات عربيًا وفنلندا 

عامليًا. 
السادسة  للسنة  العالم،  وُصنفت فنلندا أسعد دولة في 
يعتمد  الذي  العاملي  السعادة  لتقرير  وفقًا  التوالي،  على 
غالوب  استطالع  من  الحياة،  تقييمات  على  كبير  بشكل 

العاملي.
في  سعادة  واألقل  األكثر  العربية بني  وتمّزقت الدول 
العالم، إذ بينما كانت دول خليجية ضمن الثالثني األولى 

حّل لبنان في مرتبة سيئة جدًا. 
املتوقع  العمر  متوسط  معايير  التصنيف  واعتمد 
اإلجمالي،  املحلي  الناتج  من  الفرد  ونصيب  الصحي، 
املجتمع  وكرم  املنخفض،  والفساد  االجتماعي،  والدعم 
واعتناء بعضه بعضا، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة 

الرئيسية.
العالم  في  األسعد  الدول  تصنيف  اإلمارات  تصدرت 
العربي، محتلًة املرتبة 26 في قائمة تقرير السعادة العاملي، 
تلتها السعودية في املرتبة 30، ثم البحرين في املرتبة 42، 
بالرغم من أن ترتيب هذه األخيرة لم يعتمد دراسة 2022، 

بل أرقام 2020 و2021. 
في املقابل، تذيلت دول عربية قائمة الدول األسعد عامليًا، 
137 دولة شملها  136 من أصل  املرتبة  لبنان في  آخرها 

التقرير، ال تسبقه إلى املرتبة األخيرة إال أفغانستان. 
كذلك حلت جزر القمر واألردن ومصر في مراتب متأخرة، 

مبتعدًة عن الدول السعيدة بعشرات املراتب. 

ُصنفت فنلندا أسعد دولة في العالم للسنة السادسة على 
التوالي. وحققت الدولة االسكندنافية وجاراتها، الدنمارك 
وأيسلندا والسويد والنرويج، نتائج متقدمة في التصنيف.
وحّلت هولندا في املرتبة الخامسة وسويسرا في املرتبة 
ونيوزيلندا  التاسعة  املرتبة  في  ولوكسمبورغ  الثامنة 
حلت عاشرة. أما أميركا فحلت في املرتبة 15، بينما حلت 

بريطانيا في املرتبة 19. 
األسعد  العشرين  الدول  تصنيف  في  ليتوانيا  ودخلت 
عامليًا بعد بريطانيا. وجاءت هذه املرتبة تتويجًا لصعودها 

املستمر، إذ تقدمت من املركز 52 عام 2017 إلى املركز 20 
في هذه القائمة الجديدة.

دولة   20 أسعد  قائمة  من  فرنسا  انسحبت  املقابل،  في 
وتراجعت إلى املركز 21 في تقرير هذا العام.

يكون هدف كل مؤسسة هو  أن  »يجب  التقرير:  ويقول 
والذي  اإلنسان«،  لرفاهية  وسعها  في  ما  بكل  املساهمة 
حقوق  على  والحفاظ  القادمة  األجيال  مراعاة  يتضمن 

اإلنسان األساسية.

كثيرة هي األمور التي يصعب فعلها بالفضاء، ولو حدثت فعاًل 
تبقى خطواتها مبهمة للناس، فكيف بشرب كوب من القهوة؟!.

فبسبب انعدام الجاذبية الذي يميز الحياة على منت املحطة، يبقى 
كوب القهوة ربما حلمًا لرواد الفضاء، إال أن ال مكان للمستحيل مع 

اإلرادة.
سلطان  اإلماراتي  الفضاء  رائد  نشره  فيديو  مقطع  أظهر  فقد 
النيادي، شاركه مع متابعيه عبر تويتر، طريقة تحضير القهوة في 

الفضاء.
بأنواع  مسبقًا  املعبأة  األكياس  الفيديو  في  النيادي  واستخدم 
مختلفة من مزيج النب، ثم أضاف إليها املاء املحضر من جهاز خاص 
يساعد على التسخني أو التبريد، بعدها استخدم قشة إلدخالها في 

هذه األكياس لالستمتاع بكوب ساخن من املشروب اللذيذ.
في  القهوة  لتحضير  بفيديو  مرفقة  تغريدة  في  النيادي،  وقال 
الفضاء: »في الفضاء كما على األرض ال يبدأ النهار إال بقهوة، هكذا 
جدًا  متحمس  الدولية..  الفضاء  محطة  منت  على  أول صباح  بدأت 

للقائكم في االتصال املباشر غدًا، أتمنى لكم يوما سعيدا«.
انعدام  وسط  صعب  القهوة  من  كوب  تحضير  أن  إلى  يشار 
الجاذبية إلمكانية تحول قطرات املياه أو النب إلى كرات وغبار تطفو 

في الهواء.
للعرب في  األيام أطول مهمة علمية  النيادي، فيخوض هذه  أما 
الدولية  الفضاء  محطة  في  متواصلة  أشهر   6 ستستمر  الفضاء، 

بعدما انطلقت في 2 مارس.
وسيشارك الرائد اإلماراتي بتجارب علمية في 10 مجاالت حيوية 

طوال مدة املهمة.

مواقع 
التوا�صل 

تهّدد وظائف 
االآالف

اأ�صعد الدول بمنا�صبة اليوم العالمي لل�صعادة

ر رواد الف�صاء القهوة؟ كيف يح�صّ
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الجامعة تزيد من اختصاصات العصب الوطنية وتمنحها أسباب الوجود

اأ�سئلة لفهم حيثيات ودوافع اجتماع المكتب المديري  6
إبراهيم العماري

خلص اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم، المنعقد أول أمس االثنين، 
بمركب محمد السادس لكرة القدم، إلى اتخاذ 
قرار بتوسيع صالحيات العصب االحترافية لكرة 
القدم الوطنية، ومنحها اختصاصات جديدة، 

بغاية تخفيف العبء عن الجامعة.
وبادر رئيس الجامعة، فوزي لقجع،  خالل هذا 
االجتماع إلى تقديم عرض مفصل حول دواعي 
وحيثيات هذا القرار، سيما وأن الجامعة عمدت 
منذ سنة  2015 إلى تحمل مسؤولية اإلشراف 
المنافسة  شؤون  تدبير  عملية  على  المباشر 
قرار  بعد  مباشرة  األقسام،  بمختلف  الكروية 
حل المجموعة الوطنية لكرة القدم، التي كانت 
تعنى بتدبير الشأن الكروي الوطني، قبل أن 
تبادر فيما بعد إلى تأسيس العصب الوطنية 

االحترافية لكرة القدم )ذكورا وإناثا(.
وأضاف لقجع أن الجامعة سعت أيضا طيلة 
اهتماماتها،  دائ��رة  توسيع  إلى  الفترة  هذه 
سواء على المستوى الدولي )الكاف والفيفا(، 
مشيرا إلى أن هذه الفترة من التوقف الدولي، 
مباراة   20 من  أكثر  المغرب  فيها  سيحتضن 
دولية، تشمل لقاءات المنتخبات الوطنية بجميع 
اختارت  قارية،  لمنتخبات  فئاتها،ومباريات 

المغرب إلجراء مبارياتها.  
االفتتاحية  كلمته  في  الجامعة،  رئيس  وأكد 
قامت  الجامعة  أن  االج��ت��م��اع،  ه��ذا  خ��الل 
بمجهودات كبيرة في الجانب المتعلق بتطوير 
كرة القدم الوطنية، سواء على مستوى التكوين 
أو البنيات التحتية، حيث أصبح المغرب يتوفر 
المركز  في  تتجلى  عالية،  بجودة  مراكز  على 
والمركز  القدم،  لكرة  السادس  محمد  الوطني 
الجهوي بالسعيدية، وفي األيام القليلة المقبلة 
سيتم افتتاح المركز الجهوي لبني مالل وبعده 
مراكز  عن  فضال  وبنجرير،  العيون  مركزي 

التكوين الخاصة باألندية. 
المسؤولية،يضيف  هذه  جسامة  وأمام  لكن 
كل  لتفويض  ملحة  الضرورة  لقجع، أصبحت 
االختصاصات المتعلقة بتدبير أمور كرة القدم 
العصب  لفائدة  مناحيها،  كافة  في  الوطنية، 
أمور  تدبير  مسؤولية  تمنحها  وأن  المعنية، 

كرة القدم بشكل كلي.
موقعها  على  الجامعة  عممته  بالغ  وحسب 
الرسمي، فقد تم االتفاق على تكوين لجنة تقنية 
السابقة،  المركزية  اللجنة  تعوض  للتحكيم 
وستضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية، 
فضال عن إنهاء مهام مدير المديرية الوطنية 
للتحكيم. كما أن كل عصبة وطنية ستبت في 
 ملفاتها التأديبية عبر لجن قضائية مختصة.

ومقابل هذا، يضيف البالغ، أصبحت اختصاصات 
الجامعة محصورة في اإلشراف على البنيات 
التحتية، التكوين وتطوير كرة القدم، المنتخبات 

الوطنية والعالقات الدولية.
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هل توقيت االجتماع 
محسوب؟

أن  الجامعيين  األعضاء  من  عدد  اعتبر 
ألنه  موفقا،  يكن  لم  االجتماع  هذا  توقيت 
جاء في خضم الحملة التي تضج بها مواقع 
والتي  الجامعة،  االجتماعي ضد  التواصل 
وصلت أبعادها إلى خارج المغرب، من خالل 
تبنيها من طرف خصوم المغرب، واعتبروها 

فرصة للنيل من المغرب ورجاالته.
وأشارت مصادرنا إلى أن المكتب المديري 
لمطالب  استجاب  أنه  لو  كما  بدا  للجامعة 
حملة  شنوا  الذين  الفايسبوك،  »ثوار« 
للمطالبة بتنقية محيط الجامعة من بعض 
األخطاء  مسؤولية  حملوها  التي  األسماء، 
المسجلة داخل منظومة كرة القدم الوطنية. 

كيف أصبح التحكيم 
نقطة سوداء؟

بين  كبيرا  خالفا  االجتماع  ه��ذا  شهد 
احتجاج  بعد  نافذين،  جامعيين  عضوين 
أحدهما على زميله، متهما إياه بطعنه في 
إدخال  بقرب  له  أسر  بعدما  الظهر، خاصة 
المشرفة على  الهيئة  تغييرات جذرية على 
قطاع التحكيم، وعزل مديرها، الذي بات مطلبا 

ملحا ألغلب األندية الوطنية.
وحسب مصادر من داخل البيت الجامعي، 
فإن العضو الغاضب لم يستسغ قيام زميله 
في   وتوظيفها  المعلومات،  هذه  باستغالل 
كال  الخاصة،  اإلذاع��ات  إلحدى  له  تصريح 
المالعب  الكثير من االتهامات لقضاة  فيها 

واألجهزة المشرفة عليهم.
المركزية  اللجنة  أن  إلى  وأشار مصدرنا 
للتحكيم، التي كانت تابعة للجامعة تم حلها، 
وسيتم تعويضها بلجنة تقنية تضم ممثلين 
عن كل العصب الوطنية التي تعنى بتدبير 

كرة القدم الوطنية بمختلف أصنافها.

اسمان مرشحان 
لتعويض حدقة؟

التقنية  اللجنة  على  اإلش��راف  ك��ان  إذا 
للتحكيم سيكون من نصيب رئيس العصبة 
األمر  فإن  االحترافية،  القدم  لكرة  الوطنية 
سيكون مؤقتا إلى حين الحسم في أعضاء 
هذه اللجنة، كما أن مهمتها ستكون محصورة 
في المراقبة البعدية، ألن اإلشراف المباشر 
من  سيكون  التحكيم  قطاع  على  واليومي 
وهي  للتحكيم،  الوطنية  المديرية  نصيب 
هيأة ستحافظ على  استقالليتها، في انتظار 
تعيين مدير جديد يخلف المعفى من مهامه، 

يحي حدقة.
وألمحت مصادرنا إلى أن اسمين مطروحان 
بقوة داخل دواليب الجامعة من أجل تعويض 

بالحكمين  األمر  ويتعلق  السابق،  المدير 
الدوليين محمد الكزاز وعبد الرحيم العرجون.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن تعيين خليفة 
حدقة قد يأخذ بعض الوقت، ألن االختيار يجب 
المقترح  االسم  يحظى  وأن  بهدوء،  يتم  أن 
االحتجاجات  ظ��ل  ف��ي  خاصة  ب��اإلج��م��اع، 
مسؤولية  أن  كما  التحكيم.  على  الكبيرة 
المدير الجديد ستكون جسيمة، بالنظر إلى 
على  التي سجلت  األخطاء  من  الهائل  الكم 
الشق  في  والسيما  المديرية،  عمل  طريقة 

المتعلق بالتعيينات.

هل خالفت الجامعة 
قوانين الفيفا؟

أن  تعتبر  الفيفا  أن  مطلع  مصدر  كشف 
االتحادات المحلية هي التي ينبغي أن تشرف 
على تدبير قطاع التحكيم، حتى تحافظ على 
قواعد التنافس الشريف بشكل يضمن تكافؤ 
الفرص، لكن الجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم حينما قررت التخلي عن هذه الصالحية 
ومنحها للعصب الوطنية المدبرة لكرة القدم 
تجاوزا  يعد  أصنافها،  بمختلف  الوطنية 

لقوانين الفيفا.
لكن مصدرا آخر أكد للجريدة أن الجامعة 
لم تخالف قوانين االتحاد الدولي لكرة القدم، 
ألن نظامها األساسي يتضمن إمكانية تفويت 
أي من صالحياتها لألجهزة المدبرة للشأن 
الكروي الوطني، بما فيها التحكيم، وأن هذا 
النظام حظي بمصادقة الفيفا، مما يمنحها 
األحقية في هذه الخطوة التي أقدمت عليها.

هل تصبح لجنة 
األخالقيات بمثابة 

شرطي مرور؟
هذه  ك��ل  ع��ن  تنازلت  الجامعة  أن  رغ��م 
على  المشرفة  العصب  لفائدة  الصالحيات 
كرة القدم الوطنية، إال أنها أبقت على لجنة 
األخالقيات، ومن خاللها ستقوم بضبط أوتار 
كلما  والتدخل  الوطنية،  الكروية  الممارسة 
دعت الضرورة من أجل الحفاظ على قواعد 

التنافس الشريف.
األخالقيات  لجنة  أن  مصادرنا  واعتبرت 
ستكون بمثابة شرطي المرور، الذي سيضبط 

السير العادي لواقع الممارسة.

لماذا لم يذكر تقرير 
تذاكر المونديال؟

االفتتاحية  كلمته  في  لقجع  ف��وزي  ق��ال 
التي  »اإلجراءات  إن  االجتماع  هذا  خالل 
اتفقنا عليها في السابق، سواء في ما يتعلق 
القرارات المتعلقة بالممارسة االحترافية أو 
في ما يخص تقرير تذاكر المونديال ستكون 

جاهزة في األيام القليلة المقبلة«.
وكان لقجع قد أعلن قبل أيام في تصريح 
رسمي أن »بعض األشخاص انتهزوا فرصة 
توفير التذاكر بالمجان للجماهير المغربية 
في مونديال قطر، لممارسة نشاطهم القائم 
على االسترزاق واالستفادة من كل الظروف«، 
دواليب  في  ُفتح  »التحقيق  أن  إلى  مشيرا 
أي  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة 
بالهيئات القضائية، كما التزمت بذلك«. وأنها 
توصلت بتقرير ُيجمع على وجود العديد من 
االختالالت، وُحددت الدوائر التي قامت بها، 
كما فتح بموازاة مع ذلك، تحقيق قضائي ما 
زال مستمرا. قبل أن يشدد على أن »اإلجراءات 

التي أعلنا عليها سابقا، هي التي ستتم بكل 
وضوح وشفافية، وعلى رأسها نهاية المسار 
النشاط الرياضي لكل من سولت له نفسه أن 
يتدخل بشكل أو بآخر في هذه العمليات«، 
ألن »هذا السلوك ال يمت لألخالق الرياضية 
من  مجموعة  ستكون  وبطبيعة  والوطنية، 
وعن  عنها  سنعلن  القضائية  المتابعات 

الئحتها بكل وضوح«.

تهنئة جاللة الملك 
واالنخراط في ملف 

مونديال 2030 
الملك  استهل لقجع كلمته بتهنئة جاللة 
محمد السادس، بعد تتويجه بجائزة التميز من 
طرف االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، خالل الحفل 
 الذي احتضنته العاصمة الرواندية كيغالي.
القدم  وطلب رئيس الجامعة من أسرة كرة 
الوطنية، االنخراط في ملف ترشيح المملكة 
العالم  كأس  نهائيات  الستضافة  المغربية 
والذي  والبرتغال،  إسبانيا  بمعية   2030
سامية  رسالة  في  الملك  جاللة  عنه  أعلن 
القدم. لكرة  اإلفريقي  االتحاد  إلى   بعثها 
النتائج  على  الجامعة  رئيس  وق��ف  كما 
اإليجابية التي حققتها األندية الوطنية في 
بالتأهل  إياهم  مهنئا  القارية،  المنافسات 
الربع نهائي، ويتعلق األمر بكل  الدور  إلى 
منافسات  في  والرجاء  ال��وداد  فريقي  من 
الملكي  والجيش  اإلفريقية،  األبطال  عصبة 
ف��ي ك��أس اإلت��ح��اد اإلف��ري��ق��ي، م��ذك��را بأن 
الكامل  لدعمها  وف��ي��ة  ستظل  الجامعة 
من  المغربية  الفرق  وباقي  األندية،  لهذه 
الوطنية. القدم  لكرة  مشرف  تمثيل   أجل 

جمعية المغاربة �سحايا الطرد التع�سفي من الجزائر تطالب 
ال�سلطات المغربية بتبني ملفها والترافع �سد مرتكبي هذه الجرائم

جالل كندالي 

الطرد  ضحايا  المغاربة  جمعية  وصفت 
التعسفي من الجزائر«،  الطرد القسري والجماعي 
ألف   400 حوالي  عائلة،  أل��ف   45 ط��ال  ال��ذي 
تقيم  كانت  التي  من  ومغربية،  مغربي  مواطن 
بشكل قانوني بالجزائر، بالفعل اإلجرامي، والذي 

يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية.
ما حصل في دجنبر سنة 1975، تقول الجمعية 
في بالغ لها، يشكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون 
الدولي اإلنساني وقانون الشغل وقوانين البلد 

المضيف نفسه، ولالتفاقات المبرمة بين البلدين، 
بل يشكل انتهاكا صارخا لميثاق األمم المتحدة.
الطرد  ضحايا  المغاربة  جمعية  وطالبت 
التعسفي من الجزائر، السلطات المغربية بتبني 
ملفها، والسعي نحو الترافع عن عشرات اآلالف 
من الضحايا الذين ارتكبت في حقهم السلطات 
الجزائرية جرائم تنتهك القانون الدولي اإلنساني 
المسجلة،  الجرائم  أن  معلنة  الشغل،  وقانون 
وثائق  ضمنها  إث��ب��ات،  وس��ائ��ل  إل��ى  تستند 
كافية  هي  التي  وص��ور،  وأشرطة  ومستندات 
لتجريم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، 
فيما يكفله القانون لكل المتضررين والمعنيين من 

الضحايا، لتقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية 
المحلية والدولية.

المأساة التي تعرض لها عشرات اآلالف من 
المغاربة، تمت  يوم عيد األضحى، تاركين أحبابهم 
بين  أنفسهم  ليجدوا  وممتلكاتهم،  وجيرانهم 
عشية وضحاها على الحدود الشرقية للمغرب، 
إذ قام  النظام الجزائري باقتحام البيوت، بكل 
وحشية، وإخراج األطفال والشيوخ والنساء من 
نائما،  واقتياد اآلالف  ديارهم، ومنهم من كان 
والمسنين، دون  والرجال واألطفال  النساء  من 
الخاصة،  ذوواالحتياجات  فيهم  بمن  استثناء، 

صوب الحدود المغربية.

العربي رياض
عقدها  التي  الماراثونية  االجتماعات  رأينا  لما 
منازل  سقوط  عقب  الدارالبيضاء  في  المسؤولون 
بتراب مقاطعة مرس السلطان أودت واحدة منها بثالثة 
أرواح، اعتقد الجميع أن المدينة ستتخلص من هذه 
اآلفة اإلسمنتية المهددة لألرواح، بأسرع وقت ممكن، 
خاصة وأنها متوزعة على مناطق حيوية كعمالة الفداء 
مرس السلطان وعمالة آنفا وعمالة الحي المحمدي، 
لكن واقع الحال يقول عكس ذلك ففي حي السمارة حيث 
سقط جزء من منزل أزهق األرواح، ما زال ركام المنزل 
هناك معرقال للزقاق شاهدا على المأساة وشاهدا على 
تقاعس المسؤولين، الغريب أنه منذ سقوط هذا المنزل 
والمياه لم تتوقف عن التسرب مشكلة واديا صغيرا، 
يرسم خريطة هدر المياه للعيان رغم أزمة ندرته التي 
أرقت البالد والعباد. المتتبع للشأن المحلي البيضاوي 
تصدمه هذه المشاهد، خاصة وأن كل الحديث عن 
الدارالبيضاء من لدن المسؤولين يذهب في اتجاه 

جعلها مدينة ذكية تستجيب لمعايير عواصم المال 
واألعمال . 

خالل اللقاءات التي عقدها المسؤولون عقب سقوط 
عدد من المنازل اآليلة للسقوط، تم االتفاق على تكليف 

إحدى الشركات بهدمها بالطريقة العلمية المتطلبة 
في مثل هذه المباني، وتم تخصيص 23 مليون درهم 
لصالحها كي تقوم بهذه المهمة، وقد توصلت بنصف 
هذا المبلغ على وجه االستعجال كدفعة أولى ولحدود 
اآلن لم تتحرك حجرة واحدة من مكانها، وبالمناسبة 
اآليلة  المباني  أرق��ام  خريطة  بأن  التذكير  من  البد 
118 منزال بمنطقة الحي المحمدي،  للسقوط تضم 
وأكثر من 1000 منزل بمنطقة الفداء مرس السلطان 
والعشرات بآنفا، سبق للمختبر العمومي للتجارب 
وجب  ما  منها  إذ  وصنفها،  حددها  أن  والدراسات 
هدمه ومنها ما يتطلب الترميم، وفي 2017 تم إبالغ 
القاطنين بها بضرورة اإلخالء مع منحهم مساعدة 
مالية القتناء شقق، لكن هذا اإلجراء لم يكتمل لعدة 
اعتبارات، منها أنه سبق وتم االتفاق على إحداث وكالة 
وطنية مهتمة بهذه الدور، وبالفعل تم هذا اإلحداث 
لكن هياكلها لم تكتمل ألنها لم توفر فروعا لها في 
المدن، كما أن مجلس المدينة لم يضغط بقوة لإلسراع 

في إيجاد حل.    

ركام منازل اأزهقت الأرواح قبل اأ�سهر مازال في مكانه
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الدور اآليلة للسقوط تكرس الفشل التدبيري للدارالبيضاء

 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي   إلى ربك راضية 
مرضية،   فادخلي   في   عبادي  وادخلي   جنتي « .    

صدق اهلل العظيم

صهر الزميل عبد الرحيم الراوي في ذمة اهلل
 10 الجمعة  يوم  اهلل،  عفو  إلى  انتقل 
مارس 2023، الحاج الميلودي طيطي عن 

عمر يناهز 94 سنة.
مقاوما  كان  الذي  المرحوم،  عرف  وقد 
بمجموعة الزرقطوني خالل فترة االستعمار، 
بدماثة خلقه وحلو معشره ولطف معاملته، 
حيث كان قيد حياته، رحمه اهلل، يحنو على 
الضعيف ويمد يد العون لكل محتاج، وقد 

خلف رحيله لوعة في قلوب أهله وأحبابه وكل الذين عاشروه...
 وبهذه المناسبة األليمة والرزء الفادح يتقدم جميع األهل واألحباب 
بأحر تعازيهم القلبية وأصدق مواساتهم إلى زوجته الفاضلة الحاجة 
مليكة، وإلى أبنائه أحمد، عبد الرزاق، محمد، عزيز، عبد اإلله، السعدية، 
سمية، ليلى وغزالن، وكذا إلى جميع أحفاده وأصهاره، راجين من العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح الجنان مع 
الصديقين والشهداء والصالحين وأن يلهم ذويه جميل صبر وحسن 

السلوان .إنا هلل وإنا إليه راجعون.

من غرائب اإعادة انتخاب 
رئي�س غرفة التجارة وال�سناعة 

والخدمات لجهة فا�س مكنا�س
يوسف بلحوجي

في سابقة ال مثيل لها، دعا منسقو التحالف 
المنتخبين  مكناس  ف��اس  بجهة  الحكومي 
المنتسبين لهم بااللتزام والتقيد بمضامين » 
 « عبداهلل  بن  حمزة  بدعم  القاضي   « البيان 
والصناعة  التجارة  غرفة  لرئاسة   « منتمي  ال 
والخدمات بالجهة، ما جعل المتتبعين للشأن 
إذ  أمرهم،   السياسي والحزبي في حيرة من 
كيف أن أحزابا يفترض فيها العمل على تأطير 
المواطنات والمواطنين - طبقا ألحكام الفصل 
على  حثهم  وب��دل   ،  - الدستور  من  السابع 
االنخراط في العمل السياسي من بوابة األحزاب 
،  تدفعهم إلى االنسحاب والنفور منه، وكأنها 
تفتقد إلى الكفاءات واألطر القادرة على تحمل 
المسؤولية لتسير وتدبير شؤون غرفة مهنية.

ذكر  عدم  )فضل  المنتسبين  أحد  واعتبر  
ألحد هذه األحزاب  شارك في العملية  اسمه( 
االنتخابية صباح يوم أمس االثنين 20 مارس 
منتمي«  »ال  عبداهلل  بن  حمزة  دعم  الجاري 
لرئاسة غرفة مهنية من عجائب وغرائب السياسة 
في المغرب. ثم أضاف » يبدو و كأن هذه الهيئات 
الملك  جاللة  دعوة  الخاصة  بطريقتها  فهمت 
األحزاب السياسية إلى تجديد أساليب وآليات 
اشتغالها .«  وتساءل ذات المتحدث عن كيفية 
تشجيع المواطنين على االنخراط في األحزاب 
السياسية، والمساهمة في المعترك السياسي 
نقيض  األحزاب  تمارس هذه  الذي  الوقت  في 

ذلك على أرض الواقع؟
 ومن سيتحمل في األخير مسؤولية النجاح 
مع  المبرمة  التعاقدات  احترام  و  اإلخفاق  أو 
المهنيين هل هي األحزاب السياسية الداعمة 

للرئيس أم الرئيس » الال منتمي » ؟ 
وجدير بالذكر أن عملية إعادة انتخاب رئيس 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس 
مكناس التي جرت أطوارها بمقر الغرفة بفاس، 
الجاري،  مارس   20 االثنين  أمس  أول  صباح 
أسفرت عن فوز حمزة بن عبداهلل )ال منتمي ( 
بحصوله على 104 أصوات مقابل ثالثة أصوات 

لمنافسه زكرياء الصالحي. 

ف�سيحة اأخرى تن�ساف اإلى �سل�سلة 
ف�سائح جماعة مكنا�س

شكل القرار رقم 213-2021 الصادر عن جماعة 
للملك  المؤقت  باالستغالل  والقاضي  مكناس 
الجماعي لفائدة وحدة فندقية بشارع الجيش 
الملكي حديث الخاص والعام نهاية األسبوع 
بالجماعة  أوس��اط  واعتبرته  ودع��ن��اه،  ال��ذي 
فضيحة تنضاف إلى سلسلة فضائح المجلس. 
قرار واجهه سائقو سيارات األجرة بساحة وليلي 
بالمدينة الجديدة –حمرية- باالحتجاج والسخط 
واالستهجان ما جعل السلطة المحلية تتدخل 
وتحدد مع مصالح الجماعة يومه األربعاء كأجل 

إليجاد صيغة توافقية.
ومن عجائب قرارات االرتجال بجماعة مكناس 
أن القرار المذكور الذي يبتدئ سريان العمل به 
ابتداء من فاتح يناير 2023 تم التوقيع عليه 
إخراجه  يتم  ولم   ،2023 فبراير   23 بتاريخ 
الجاري يؤذن فيه  18 مارس  إال يوم  للوجود 
طوليا  مترا   40 استغالل  الفندق  لصاحب 
إليقاف العربات والدراجات وحراستها نهارا. 
كما يفرض هذا القرار على المستفيد بارتداء 
السيارات،  هندام الئق، و زي خاص بحراس 
وحمل شارة موافق عليها من طرف الجماعة 
تحمل اسمه، وهو األمر الذي أثار سخرية في 

صفوف المنتخبين.
يشار إلى أن وقوف السيارات على جنبات 
الشوارع والساحات العمومية بمكناس يحكمه 
قانون الغاب، وتطرح عالمات استفهام كثيرة 
الجهات  ه��ي  وم��ن  استغالله،   كيفية  ح��ول 
المستفيدة من عائداته، ما يفرض على الجماعة 
والسلطة المحلية التدخل عاجال إلرجاع األمور 
إلى نصابها خاصة وأن الجماعة تشتكي من 

النقص الكبير في موارد ماليتها.
أصدرته  مماثال  ق��رارا  أن  بالذكر  وجدير 
لقي  مبروكة  بسوق  كشك  بإقامة  الجماعة 
معارضة قوية ما جعل السلطة المحلية تتدخل 
وتقوم بهدمه على وجه السرعة قبل أن تترتب 
عنه أشياء هي في غنى عنها. وفي سياق متصل 
أوضحت مصادر من جماعة مكناس أن مثل هذا 
القرار من اختصاص المجلس برمته وبالتالي 

يتطلب المصادقة عليه في دورة .

 اأعمال عنف بفرن�سا بعد اعتماد م�سروع اإ�سالح التقاعد
باريس: يوسف لهاللي 

 
المتظاهرين  بين  عنف  أع��م��ال  فرنسا  شهدت   
بعد  فرنسية  مدن  عدة  في  االثنين،  والشرطة، مساء 
اعتماد البرلمان لمشروع إصالح نظام التقاعد المثير 
للجدل. والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة 

لكل الفرنسيين.
وشهدت الجمعية الوطنية وهو البرلمان الفرنسي 
لعدم  القانون،  بهذا  اإلطاحة  أجل  من  كبيرة  معركة 
توفر الحكومة على األغلبية. وبعد فشل المعارضة في 
مجلس النواب في حجب الثقة عن حكومة إليزابيت 
بورن وإبطال اعتماد اإلصالح، الذي ينص على تأجيل 
السن القانوني من 62 إلى 64 سنة، خرج معارضو 
النص إلى الشارع في باريس وستراسبورغ وليل ورين 
ونانسي، وهو ما عكسته الصور ومقاطع الفيديو التي 
تم نقلها من قبل وسائل اإلعالم الفرنسية وكذلك عبر 

شبكات التواصل االجتماعي.
 وفي باريس، اجتمع المتظاهرون في ساحة »فوبان« 
بالقرب من الجمعية الوطنية، قبل أن تهاجم الشرطة، 
المتظاهرين  الميدان،  إلى  المداخل  كل  أغلقت  التي 
تسبب  مما  المكان  إفراغ  على  إلجبارهم  مرات  عدة 

في اشتباكات.
أخرى  أحياء  إلى  المتظاهرون  انتقل  ذلك،  بعد   
إحراق  تم  أوديون، حيث  العاصمة، السيما حي  في 
العديد من صناديق القمامة، خاصة بمحطتي سان الزار 
واألوبرا، وهو ما حول العديد من األزقة الباريسية إلى 

مرتع لألزبال وكذلك الروائح الكريهة.
على  اعتقال  حالة   70 عن  الداخلية  وزير  وأعلن   

األقل بين المتظاهرين الباريسيين. 
وفي المجال التشريعي، يذكر أن مذكرة حجب الثقة 
األولى سقطت بفارق تسعة أصوات فقط، والتي قدمتها 

كتلة »ليوت« التي تشارك فيها أحزاب عدة. وحصلت 
هذه المذكرة على 278 من أصل 287 صوتا ضروريا، 
في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدمة من »التجمع 
الوطني« اليميني المتطرف سوى 94 صوتا من أصل 

287 صوتا ضروريا.
وقالت رئيسة فريق نواب »فرنسا األبية« بالجمعية 
الوطنية »لم يعد لكلمتكم أي قيمة«، متهمة الحكومة 
ب�«خيانة الشعب« و«جلب العار لفرنسا، وأضافت أن 
»الشعب الفرنسي »تعرض للخيانة من خالل التباهي 
بأن إيمانويل ماكرون قد انتخب على برنامجه، لقد 
تمت خيانته من خالل حكمكم لمدة 9 أشهر كما لو 
كنتم تتمتعون باألغلبية، من خالل اللجوء إلى المادة 

49.3 البائسة لتمرير إصالح ال يريده أحد.«
أن  أراد  أن  رئيس  ألي  يسبق  »لم  قائلة  وأردف��ت 
يحكم بهذا القدر من الثقة في النفس، ومن خالل إثارة 

الغضب واالشمئزاز«.
إن إصالح نظام التقاعد واالحتجاجات التي نتجت 
عنه سيتركان أثرا ال يزول في والية ماكرون الثانية، 
بعدما جعل الرئيس الفرنسي من هذا المشروع رمز 

ا لسياسته اإلصالحية.
 ونددت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن االثنين في 
كلمتها خالل المناقشات بسلوك جزء من المعارضين 
ولجوء بعض نواب اليسار إلى »العنف«. وأضافت 
الذي  و«الجهد«  حاليا  بلدنا  حالة  جيدا  تدرك  أنها 
يتطلبه هذا اإلصالح من العديد من مواطنينا. ويعتبر 
لكن  أوروب��ا،  في  األدنى  فرنسا هو  في  التقاعد  سن 
أنظمة التقاعد في مختلف الدول غير قابلة للمقارنة 
بشكل كامل، وذلك الختالف المساوئ واالمتيازات التي 

يتضمنها كل نظام.
التقاعد  سن  رفع  الفرنسية  الحكومة  واختارت 
تشهده  ال��ذي  المالي  للتدهور  استجابة  القانوني 
صناديق التقاعد، حسب الحكومة خصوصا في ظل 

شيخوخة البنية السكانية التي تفاقمت في السنوات 
األخيرة؟

واإلضرابات  الغاضبة  االحتجاجات  وتواصلت 
االثنين في فرنسا مع قطع متظاهرين طرقا في مدن 
عدة، ما أدى إلى إبطاء حركة المرور أو عرقلتها بالكامل، 
وهو سلوك من المتوقع أن ينتشر في األيام المقبلة.

في  العنف  اشتعال  من  بفرنسا  تخوف  وهناك 
الشوارع بعد فشل البرلمان في إسقاط هذا القانون 
الذي  الكبير،  النقابي  الضغط  وفشل  الشعبي،  غير 
إلصالح  المشروع  هذا  ضد  النقابية  بالوحدة  تميز 
يوم  عنف  الفرنسيين.  أغلب  يعارضه  الذي  التقاعد 
االثنين بشوارع باريس وفي بعض المدن الفرنسية، 
هو ربما مؤشر على غضب الشارع، بعد فشل المؤسسة 
البرلمانية والنقابات الشرعية في ثني الحكومة، فهل 
المؤسسات؟  هذه  فشل  بعد  المبادرة  الشارع  يأخذ 
اللجوء  أن  اليوم، خاصة  المطروح  السؤال  هذا هو 
إلى الشارع لمواجهة الحكومة هو تقليد فرنسي، منذ 
الثورة الفرنسية التي أطاحت بالنظام القديم، باإلضافة 
أغلب  شرع  الذي   1945 سنة  المقاومة  مجلس  إلى 
االمتيازات االجتماعية التي يستفيد منها الفرنسيون 
حتى اليوم. والذي سنه المقاومون بعد االنتصار على 
النازية وحلفائها بفرنسا. لهذا من المتوقع أن تتفاقم 
أحداث العنف بفعل تراجع شرعية الحكومة وفشلها 
في إقناع المؤسسة التشريعية والشارع الفرنسي في 

نفس الوقت.
لهذا ال أحد يرى كيف سيخرج الرئيس الفرنسي 
ايمانويل ماكرون من هذا المأزق السياسي خاصة أن 
الحكومة مقبلة على إصالحات أخرى، وال تتوفر على 
األغلبية بالمؤسسة التشريعية. مما يجعل فرضية حل 
البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة واردة جدا في 
الشهور المقبلة إذا استمرت حدة التوتر االجتماعي 

والسياسي بفرنسا.

وحيد مبارك
يخّلد المغرب ومعه العالم يومه األربعاء 
22 مارس فعاليات اليوم العالمي للماء في 
ظل استمرار موجة القلق من شبح الخصاص 
والندرة المصحوبة في نفس الوقت ببعض 
التفاؤل بفضل التساقطات الثلجية والمطرية 
التي شهدتها بالدنا قبل أسابيع، التي أحيت 
األمل في نفوس المغاربة وأعادت بعضا من 
الثقة في استمرار حضور الماء، وإن كان 
والعقلنة  الترشيد  مزيدا من  يتطلب  األمر 
تدابير  العتماد  أخرى  مرة  للعودة  تفاديا 
إلى  الدعوة  تمت  التي  المائي  التقشف 

تفعيلها خالل السنة الفارطة.
أجل  من  المغرب  في  الدعوات  وترتفع 

وذلك  الماء  في  الحق  وضمان  المائي  األمن  تحقيق 
تستنزف  التي  السلوكات  من  مجموعة  مواجهة  في 
الفرشة المائية وتواصل تهديدها لها، مما يفرض سّن 
والقطع  المائية وتثمينها  الموارد  لحماية  سياسات 
مع كل أشكال التبذير الفردية والجماعية، خاصة وأن 
المعطيات الرسمية تواصل دّق ناقوس الخطر، إذ سبق 
االقتصادي  المجلس  أصدره  لتقرير  الصدد  هذا  في 
واالجتماعي والبيئي أن أكد بأن الوضع في المغرب 
المائية تقدر بأقل  إلى أن موارده  بات مقلقا بالنظر 
650 مترا مكعبا للفرد سنويا مقابل 2500 متر  من 
مكعب سنة 1960، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر 
التراجع وأن تتقّلص هذه الكمية إلى 500 متر مكعب 

بحلول سنة 2030.
واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  تقرير  وأب��رز 
والبيئي أن هناك دراسات دولية تشير إلى أن التغيرات 
المناخية ستكون سببا في فقدان المغرب لنسبة 80 في 
المئة من موارده المائية المتوفرة في بالدنا خالل 25 
سنة المقبلة، مع ما يعني ذلك من تهديد لألمن الغذائي 
من  العديد  منها  تعاني  عويصة  إشكالية  بات  الذي 
الدول، محذرا من استمرار االستهالك المفرط للمياه، 
العطش.  دائ��رة  اتساع  ومن  منها،  الجوفية  خاصة 
الدراسة التي أنجزها على  وشّدد المجلس على إثر 
ضرورة القيام بمجموعة من التدابير المستعجلة التي 
تتوزع ما بين تلك التي تهّم تغيير سلوك المرتفقين 
والتي تتخذ طابعا مؤسساتيا وتنظيميا إضافة إلى 

رصد  أجل  من  االستراتيجية  التدابير 
أفضل االستثمارات في مجال المياه.

وتشير األرقام إلى أن الموارد المائية 
في المغرب تقّدر ب� 22 مليار متر مكعب 
في السنة، وهو ما يجعله ضمن الدول 
الضعيفة مائيا. ويقدر المعّدل المتوسط 
للموارد المائية السطحية على امتداد 
تراب المملكة في السنة ب� 18 مليار متر 
فيه  تمثل  الذي  الوقت  في  مكعب، هذا 
المياه الجوفية حوالي 20 في المئة من 
مجموع الموارد المائية للمغرب. وكانت 
سدود المملكة قد سّجلت تحسنا ملموسا 
األخيرة  المطرية  التساقطات  بفضل 
مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، 
إذ بلغ ما استقبلته من أمطار منذ مطلع 
السنة الجارية حوالي نصف مليار متر مكعب، وفقا 
يوم  غاية  وإلى  أنه  إلى  أشارت  التي  رسمية،  ألرقام 
االثنين 20 مارس الجاري، سّجل حجم المخزون المائي 
بحقينات السدود 5.61 مليار متر مكعب أي ما يعادل 
نسبة ملء إجمالي يقّدر ب� 34.8 في المئة  مقابل 32.8 

في المئة خالل نفس الفترة من السنة الفارطة. 
أرقام وإن بدت عليها بعض من لمسات التفاؤل إال 
أنها تؤكد أن الوضعية المائية في بالدنا تعتبر مقلقة، 
المياه بكثير من  التعامل مع  الذي يتعين معه  األمر 
المسؤولية والنضج للتخفيف من آثار كل الصعوبات 
التي قد تقع ارتباطا بالتغيرات المناخية وبالخصاص 
المحتمل في الماء الذي هو عنوان على الحياة وعلى 

استمرارها. 

المغرب مهدد بمزيد من التق�سف المائي في اأفق �سنة 2030

منظمة الن�ساء التحاديات ت�ستغرب 
ت�سكيل اللجنة الوطنية للم�ساواة 

بين الجن�سين وتمكين المراأة
 اعتبرت منظمة النساء االتحاديات تبعا لما سبق أن اللجنة 
الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كما أعلن عنها 
يخص  ما  في  الحكومي  للتخبط  عنوانا  تمثل  الحكومة  رئيس 
إقرار سياسات منصفة للنساء، وتفصح عن نَفس إقصائي يسكن 
المناصفة  بخصوص  وطني  حوار  فتح  إلى  ودعت  مكوناتها، 
والحقوق السياسية واالقتصادية للنساء، وإلخراج اآللية الدستورية 

: هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
واستغربت منظمة النساء االتحاديات نبأ اإلعالن عن تشكيل 
لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ترأس رئيس 
الحكومة اجتماعها األول خصص لعرض واعتماد ما سمي ب« 
اإلطار االستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023/ 2026«.
  وأكدت منظمة النساء االتحاديات أن اإلعالن عن هذه اآللية 
الحكومية، ليس سوى وعود انتخابية، لن تتمكن من تنزيل ما 
تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ما تبقى من عمر 
الوالية الحكومية،  معبرة عن شعورها باالستغراب من الحديث 

عن »إطار استراتيجي« آللية محددة زمنيا في سنتين.
لحماية  آليات  بإحداث  االتحاديات  النساء  منظمة  وطالبت   
النساء والدفاع عن حقوقهن، وتحيين المدونة القانونية بما يسمح 
لهن من التمكين على كافة المستويات االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية والثقافية، وعّبرت، غير ما مرة، عن اقتناعها بأن 
هذا الورش الوطني الحقوقي أوال، والسياسي واالقتصادي ثانيا، 

ينبغي أن يقوم على رؤية تشاركية وتقاطعية في اآلن نفسه.
»إن التشاركية كانت تقتضي االستماع والتشاور وفتح حوار 
مع كل التعبيرات النسائية سواء أكانت حزبية أو مدنية، وهو 
ما لم يتحقق في هاته الحالة. حيث تم لألسف إقصاء وجهات 
النظر  النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه اآللية فقط، 
بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها«. يقول 

بيان المنظمة.

فرع الرباط للنقابة الوطنية 
لل�سحافة المغربية يجدد 

مكتبه الم�سير
تحت إشراف كل من رئيس النقابة الوطنية للصحافة 
الوطني  المجلس  ورئيس  البقالي،  اهلل  عبد  المغربية 
الفيدرالي للنقابة عبد الكبير اخشيشن، عقد فرع الرباط 
للنقابة الوطنية للصحافة المغربية جمعه العام لتجديد 
مكتبه المسير، تحت شعار: »نقابة قوية إلنجاح ورش 
األخالقيات وتكريس حرية التعبير«، وذلك يوم السبت 

18 مارس 2023 بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال.

والمصادقة  والمالي  األدبي  التقريرين  تقديم  وبعد 
عليهما قدم المكتب السابق استقالته، وعرضت رئاسة 
الجمع العام مسطرة تجديد الفرع، وبعد المصادقة عليها 
انتقلت القطاعات النتخاب ممثليها في المكتب، الذي تمت 
هيكلته بحضور الجمع العام، وفق التكليفات التالية  :

-       الرئيس: عزيز اجهبلي.
-      النائبة األولى: ناظرة بلخطوط.

-      النائب الثاني: محمد شقرون.
-      النائب الثالث: ياسر المختوم.

-      أمين المال: عبد الحق العظيمي.
-      المقرر: جواد التويول.

المستشارون: مصطفى الحجري، الجياللي بنحليمة، 
السنوسي،  خالد  ماحدة،  فاطمة  الحنشاوي،  الحسين 
محسن االدريسى التفراوتي، ثريا بوجيدة، بالل بنحساين، 

سعيد غنام.

دعوات لترشيد وعقلنة استعماله بمناسبة يومه العالمي 
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تكريس لدينامية المشاورات 

المنتظمة بين البلدين
 

تعزيز  إلى  الهادفة  الدائمة  المشاورات  إطار  في 
الشراكة االستراتيجية التي تربط المغرب بالواليات 
المتحدة، والتشاور بشأن مختلف القضايا اإلقليمية 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  توجه  والدولية، 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، 
االثنين، إلى واشنطن، في إطار زيارة عمل، وهي الزيارة 
التي شكلت مناسبة إلجراء  سلسلة من المباحثات في 
وزير  مع  ال سيما  الخارجية،  ووزارة  األبيض  البيت 

الخارجية األمريكي، أنتوني بلينكن.
وتشكل زيارة بوريطة إلى واشنطن فرصة لتعزيز 
وطويلة  القوية  الثنائية  االستراتيجية  الشراكة  هذه 
المجاالت،  مختلف  في  البلدين  تجمع  التي  األم��د، 
ذات  واإلقليمية  الدولية  القضايا  بشأن  والتباحث 
االهتمام المشترك، ال سيما في منطقة الشرق األوسط 
وإفريقيا. كما وتكرس هذه الزيارة الخاصة دينامية 
المشاورات المنتظمة بين المغرب والواليات المتحدة، 
والتي تكثفت بشكل كبير خالل السنتين الماضيتين، مع 
توالي زيارات كبار المسؤولين األمريكيين إلى المملكة.

 
زيارات متعددة لمسؤولين 

أمريكيين إلى المغرب 
لتعزيز التعاون السياسي 

االقتصادي واألمني 

شهدت العالقات المغربية األمريكية، خالل السنة 
الماضية، ومطلع السنة الحالية، لقاءات متعددة 
بين مسؤولي البلدين، لتعزيز الحوار السياسي 

والمشاورات ذات الطابع األمني واالقتصادي، مما 
أكسب العالقات بين البلدين زخما متصاعدا. 

السنة  تميزت  السياسي،  الحوار  صعيد  فعلى 
الماضية، على الخصوص، بالزيارة التي قام بها رئيس 
الرباط،  إلى  بلينكن  أنتوني  األمريكية،  الدبلوماسية 
بهذه  األمريكي،  المسؤول  2022. وصرح  مارس  في 
»إننا ندعم برنامج اإلصالحات الطموحة  المناسبة، 
لجاللة الملك، الهادف إلى تعزيز المؤسسات المغربية«.
كما عرفت السنة الماضية زيارة نائبة بلينكن، ويندي 
شيرمان، خالل الشهر ذاته، ثم نائبة وزير الخارجية 
في  نوالند،  فيكتوريا  السياسية،  للشؤون  األمريكي 
مساعدة  بها  قامت  التي  الزيارة  وكذا   ،2022 ماي 
وزير الخارجية األمريكية لشؤون المنظمات الدولية، 

ميشيل سيسون، في يناير الماضي.
ينضاف إلى هذا الزخم، زيارتان إلى المغرب قامت 
بهما الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي األلفية، أليس 
ألبرايت، خالل األسبوع الماضي وقبل ذلك في يوليوز 

2022، على رأس وفد اقتصادي أمريكي هام.
وفي دجنبر 2022، قام منسق منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا في مجلس األمن القومي التابع للبيت 
لعقد  الرباط  إلى  بزيارة  ماكغورك،  بريت  األبيض، 

مشاورات رفيعة المستوى.
واندرجت المشاورات األمنية ضمن الدينامية ذاتها 
الهادفة إلى تعزيز العالقات، وذلك على الخصوص من 
خالل الزيارة األولى إلى المغرب لرئيس هيئة األركان 
المشتركة األمريكية، الجنرال مارك ميلي، في فبراير 

الماضي.
مديرة  من  كل  بها  قامت  التي  ال��زي��ارات  ومكنت 
مكتب  ورئيس  هينز،  أفريل  الوطنية،  االستخبارات 
 ،2022 خالل  راي،  كريستوفر  الفدرالي،  التحقيقات 
األبعاد،  األمنية متعددة  الشراكة  تنويع وتعميق  من 

والتي ما فتئت تتطور بين البلدين.
كما شهدت العالقات مع الكونغرس األمريكي دينامية 
قوية، ال سيما خالل األشهر الثالثة الماضية، مع زيارة 
مجلس  في  أبراهام  التفاقات  البرلمانية  المجموعة 
الزيارة  ثم  الماضي،  يناير  خالل  األمريكي،  الشيوخ 
التي قام بها، في فبراير، وفد من أعضاء مجلس الشيوخ 

المؤثرين بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ثم في 
مارس، زيارة تجمع ذوي األصول الالتينية في مجلس 

النواب بالكونغرس األمريكي.
وقام هذا الوفد، على الخصوص، بزيارة إلى مدينة 
الداخلة، في أول زيارة لمسؤولين أمريكيين منتخبين 
إلى األقاليم الجنوبية، منذ اعتراف الواليات المتحدة 

بسيادة المغرب على صحرائه في دجنبر 2020.
كما تميزت دينامية الشراكة بين الرباط وواشنطن، 
بتنظيم المغرب للقاءات مشتركة هامة، بما فيها االجتماع 
الوزاري للتحالف العالمي ضد داعش، في ماي 2022، 
وقمة الشؤون األمريكية اإلفريقية، في يوليوز 2022، 
التي مهدت لقمة قادة الواليات المتحدة وإفريقيا، والتي 

استضافها الرئيس بايدن في دجنبر 2022

تأكيد وإشادة بالمغرب 
بصفته »قوة مهمة من أجل 
االستقرار، والسالم، والتقدم 

واالعتدال«

على إثر هذه الزيارة، وخالل المباحثات التي أجراها 
بواشنطن، وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره 
األمريكي، أشاد أنتوني بلينكن، ، ب�«الشراكة طويلة 
المتحدة  الواليات  بين  والمتينة«  والتاريخية  األمد، 
والمغرب، مبرزا أن المملكة تعد »قوة مهمة من أجل 

االستقرار، والسالم، والتقدم واالعتدال«.
مجال  في  المغرب  »بريادة«  أيضا  بلينكن  ونوه 
إرساء السالم واالستقرار اإلقليمي، من خالل استئناف 
العالقات مع إسرائيل، وكذلك في ما يتصل بقضايا 
التغيرات المناخية والطاقات المتجددة، مبرزا التعاون 
االهتمام  ذات  المجاالت  مختلف  في  الوثيق  الثنائي 

المشترك.
البلدين،  بين  العسكري  التعاون  عن  ولدى حديثه 
تطرق المسؤول األمريكي إلى تنظيم المغرب، قريبا، 
للتمرين العسكري المشترك »مناورات األسد اإلفريقي«.
وخالل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار المشاورات 
مختلف  بشأن  الجانبين،  بين  المنتظمة  السياسية 
محاور الشراكة االستراتيجية، سلط بوريطة الضوء 
على »الصداقة المتينة والتاريخية« التي تجمع البلدين، 
التي  بالمتانة  قط  تكن  »لم  الشراكة  هذه  أن  مسجال 

تشهدها اليوم«.
محمد  الملك  الجاللة  »صاحب  إن  بوريطة  وق��ال 
التزاماتنا  القائمة على  الشراكة،  يقدر هذه  السادس 

المشتركة من أجل السالم واالستقرار واالزدهار«.
مثمرة  دائما  كانت  »مباحثاتنا  أن  الوزير  وأك��د 
وبناءة«، موضحا أن الشراكة بين المغرب والواليات 
السالم  وك��ذا  شعبينا  »خدمة  في  تساهم  المتحدة 

واالستقرار في العالم«.

تجديد الدعم األمريكي 
لمخطط الحكم الذاتي 

المغربي، باعتباره »جادا، وذا 
مصداقية، وواقعيا«

خالل هذه المباحثات أيضا، جدد وزير الخارجية 
لمخطط  بالده  دعم  تأكيد  بلينكن،  أنتوني  األمريكي، 
الحكم الذاتي المغربي من أجل الطي النهائي للنزاع 
اإلقليمي حول الصحراء، مبرزا أن الواليات المتحدة 
اعتبار هذا المخطط »جادا وذا مصداقية  »تواصل« 

وواقعيا«.
وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية، في بيان 
صدر عقب هذه المباحثات، إن »وزير الخارجية األمريكي 
سجل أن الواليات المتحدة تواصل اعتبار مخطط الحكم 

الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا«.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية األمريكي ووزير 
والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
المقيمين بالخارج أكدا، خالل مباحثاتهما، »دعمهما 
الكامل للمبعوث الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة، 
ستافان دي ميستورا، بهدف تعزيز حل سياسي دائم 

والئق« لهذا النزاع اإلقليمي.

 امتنان أمريكي لجاللة الملك، 
بفضل قيادته وإسهامه 

الراسخ في تحقيق السالم 
واالستقرار اإلقليميين

 وزير الخارجية األمريكي، أنتوني بلينكن، أعرب 
أيضا، عن »امتنان« الواليات المتحدة لصاحب الجاللة 

الملك محمد السادس، بفضل »قيادته وإسهامه الراسخ« 
في تعزيز السالم واالستقرار اإلقليميين، بما في ذلك 
الشرق األوسط، منوها بالدور الذي تضطلع به المملكة 

في »ضمان االستقرار« في المنطقة وفي إفريقيا.
وأبرز المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية، 
في بيان صدر عقب المباحثات التي جرت بين ناصر 
بوريطة وأنتوني بلينكن، أن »كاتب الدولة أعرب عن 
امتنانه لقيادة صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
والسالم  االستقرار  تعزيز  في  ال��راس��خ  وإسهامه 
بمستقبل  للنهوض  جهوده  ذلك  في  بما  اإلقليميين، 

آمن ومزدهر لإلسرائيليين والفلسطينيين«.
وأضاف المتحدث باسم الدبلوماسية األمريكية أن 
المسؤولين ناقشا، خالل هذا االجتماع، »الجهود الهادفة 
إلى الدفع قدما بالسالم واألمن اإلقليميين، بما يجسد 
دور المغرب في ضمان االستقرار، في مواجهة سلسلة 

التحديات التي يعرفها الشرق األوسط وإفريقيا«.
وأشار البيان إلى أن المسؤولين »ناقشا االنشغاالت 
المشتركة بشأن استمرار العنف في إسرائيل والضفة 

الغربية، والجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات«.

 تقدير أمريكي عميق 
للشراكة »الراسخة، 
التاريخية والثابتة« 

مع المغرب 

الشؤون  وزي��ر  بها  يقوم  التي  العمل  زي��ارة 
بوريطة،  ناصر  بالخارج،  والتعاون    الخارجية 
إلى واشنطن، والمتميزة بعقد سلسلة لقاءات مع 
مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى،  أضفت زخما 
جديدا على الشراكة االستراتيجية المتينة ومتعددة 

األبعاد، التي تربط بين الواليات المتحدة والمغرب.
بهذه  األمريكية،  الدبلوماسية  رئيس  وأش��ار 
عن  »تعبر  المتحدة  الواليات  أن  إلى  المناسبة، 
والتاريخية  الراسخة  للشراكة  العميق  تقديرها 

والثابتة التي تربطها مع المغرب«.
الصداقة  أن  بوريطة  أبرز  ذاته،  السياق  وفي 
المتحدة تعد متينة، وأن  المغرب والواليات  بين 
قط  تكن  لم  البلدين  بين  تجمع  التي  الشراكة 
بالمتانة التي تشهدها اليوم، »شراكة قائمة على 
االلتزامات المشتركة من أجل السالم واالستقرار 
الملك  الجاللة  يقدرها صاحب  والتي  واالزده��ار، 

محمد السادس«.
رفيعي  للمسؤولين  أتيحت  لقائهما،  وخ��الل 
مختلف  بشأن  للتشاور  فرصة  أيضا،  المستوى، 
الحرب  ذلك  في  بما  والدولية،  اإلقليمية  القضايا 
في أوكرانيا، ودعم االنتخابات في ليبيا، والوضع 

في منطقة الساحل.
وقال وزير الخارجية األمريكي »تجمعنا بالمغرب 
شراكة راسخة، وتاريخية وثابتة«، مبرزا أن المملكة 
تعد »قوة مهمة من أجل االستقرار، والسالم، والتقدم 

واالعتدال - وهو األمر الذي نقدره عميقا«.
وأشاد بلينكن »بالقيادة التي أبان عنها المغرب 
وفي  إسرائيل  مع  التطبيع  على  العمل  من خالل 
للعالم،  بالنسبة  القصوى  األهمية  ذات  المجاالت 
السيما التغير المناخي والطاقات المتجددة، حيث 

كان المغرب رائدا حقيقيا«.
وذكر رئيس الدبلوماسية األمريكية أن المغرب 
»مختلف  في  معا  يعمالن  المتحدة  وال��والي��ات 
المجاالت«، مشيرا إلى التمرين العسكري المشترك 
قريبا  سينظم  الذي  اإلفريقي«،  األسد  »مناورات 

في المغرب.
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ناصر بوريطة يزور واشنطن ويجري لقاءات مع كبار المسؤولين األمريكيين

إعداد :  عزيز الساطوري

تتميز العالقات بين المغرب والواليات المتحدة، بأنها عالقات راسخة، متجذرة في التاريخ، ومنفتحة على المستقبل. 
لقد كان المغرب أول دولة تعترف باستقالل الواليات المتحدة، سنة 1777، وعلى مدى العقود الماضية، ظل الرؤساء األمريكيون يشيدون بهذا االعتراف، ويبدون 
امتنانهم للمغرب الذي كسر آنذاك كل القيود ليعترف بالدولة حديثة العهد باالستقالل.

كما أن المغرب والواليات المتحدة، وقعا مبكرا، سنة 1786، على معاهدة للسالم والصداقة، والتي تعد أقدم وثيقة من نوعها وقعتها الواليات المتحدة مع 
بلد أجنبي، وأطول معاهدة بدون انقطاع في تاريخ الواليات المتحدة.

ورغم كل ما شهده العالم من تقلبات على مدى 246 سنة، إال أن العالقات بين البلدين الحليفين، أثبتت قدرتها على الصمود واالستمرار والتجدد، عالقات زادت 
ترسخا بعد االعتراف األمريكي بسيادة المغرب على صحراءه سنة 2020 وشهدت زخما ملحوظا في النصف األول من والية الرئيس جو بايدن، وال أدل على ذلك، 
الزيارات المتتالية لمسؤولين أمريكيين كبار إلى المغرب، في السنتين الماضيتين، سواء على الصعيد السياسي، االقتصادي أو األمني.

وفي هذا اإلطار، وتعزيزا لهذه الشراكة االستراتيجية، جاءت زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، إلى واشنطن، والتي تميزت على الخصوص 
بالمحادثات الهامة التي أجراها مع نظيره األمريكي أنتوني بلينكن.  

المغرب والواليات المتحدة : 
خطى ثابتة نحو تعزيز  ال�سراكة اال�ستراتيجية

الكلمات المسهمة14
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة  اقليم  بوملان
جماعة العرجان

اعالن  عن  طلب  عروض  
مفتوح  بعروض  اثمان  في  

جلسة  عمومية  
رقم: 01/ج.ع/2023

على    2023 أبريل    18 في 
النصف  و  العاشرة  الساعة 
جلسة  في  سيتم  صباحا، 
االجتماعات  بقاعة  علنية 

إقليم  العرجان  بجماعة 
األظرفة  فتح   بولــمان، 
العروض   بطلب   الـمتعلقة  
أثمان   بعروض   مفتوح  
املسالك  إصالح  ألجـــل 
أوالد  الشرفاء،  بدواوير: 
أوالد  اعبيد،  بن  موحى 
سعيد،  وأوالد  بوشريفة 
قيادة  العرجان،  جماعة 
أوطاط الحاج، إقليم  بوملان.

هو   املشروع   صاحب    -
جماعة  رئيس  السيد  

العرجان 
- ملف طلب العروض يمكن:

*  اما  سحــبه  من  املصلحة  
ملقر   التابعة   التقنية   

الجماعة.
على   تحميله   اما     *
املوقع  االليكتروني  ببوابة  

الصفقات  العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- ملف طلب العروض يمكن:

طريق  عن   إرساله  اما     *
بشهادة   املضمون   البريد  

التسلم  إلى  السيد  رئيس 
جماعة العرجان    

مــقابل  إيــداعه   اما     *
املصلحة  بمكتــب  وصــل  

التقنية.  
مباشرة  تسليمه  اما     *
لرئيس لجنة  طلب العروض 
وقبل   الجلسة   بداية   عند 

فتح  األظرفة.
الكترونيا  ارساله   أو    *
وزير  قرار  ملقتضيات  طبقا 
20- رقم  واملالية  االقتصاد 
14 بتاريخ 04 -09- 2014

- الوثائق الواجب اإلدالء بها 
بالفصل  املطلوبة  تلك  هي 

11 من نظام االستشارة.
محددة  املؤقتة  الضمانة   -
درهم  آالف  أربعة  في 

)4000,00درهم(
لصاحب  التقديري  املبلغ   -
مائة  في  محدد  املشروع 
وثالثمائة  ألف  وستون 
درهم  وأربعون  وأربعة 
مع  )160.344,00درهم(، 

احتساب الرسوم.
ع.س.ن//916/إ.د

*************
اململكة املغربية 
وزارة الصحة 

والحماية اإلجتماعية 
املديرية الجهوية

 لجهة الشرق
مندوبية إقليم الدريوش
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 

2023/04/م.و.ص.ح.ج.د
مخصص للمقاوالت 
الصغرى املتوسطة 

والتعاونيات واتحاد 
التعاونيات واملقاولني 

الذاتيني 
 2023/04/13 يوم   في 
الحادية  الساعة  على 
سيتم  صباحا  عشرة   
بإدارة  اإلجتماعات  بقاعة 
اإلقليمي  املستشفى 
األظرفة  فتح  الدريوش  
العروض  بطلب  املتعلقة 
ألجل:  أثمان  بعروض 
املركز  داخل  املرضى  نقل 
اإلقليمي  اإلستشفائي 

بالدريوش.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
اإلدارة  بمكتب  العروض 
واملحاسبة  املالية 
اإلقليمي  باملستشفى 
كذلك  ويمكن  الدريوش، 

تحميله الكترونيا من بوابة 
الصفقات العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  عشرة   إثنا  في: 

)12.000.00 درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وثمانية  ثمانمائة  مبلغ:  في 
وستمائة  ألف  وعشرين 
درهم   وتسعني   وستة 
مع  )828.696.00درهم( 

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور.
إما إيداعها، مقابل وصل،   *

باملكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
البريد  عبر  إرسالها  إما   *
البوابة  عبر  اإللكتروني 
املغربية للصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الحادية  الساعة  قبل 
يوم  من  صباحا  عشرة  

.2023/04/13
وكدا  االظرفة   فتح  يتم 
املودعة   العروض  تقييم 
إلكترونية من طرف  بطريقة 
مقتضيات  وفق  املتنافسني 
املواد 149-148 من املرسوم 
وقرار   2.12.349 رقم 
واملالية  اإلقتصاد  وزير 
في  الصادر   1982.21 رقم 
املتعلق   2021 دجنبر   14
الصفة  من  املساطر  بتجريد 

املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

10  من نظام االستشارة.
ع.س.ن/919/إ.د

إعالنات13
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ع.س.ن /915/إد

ع.س.ن /917/إد

ع.س.ن /918/إد

ع.س.ن /921/إد

ع.س.ن /922/إد

ع.س.ن /923/إد

ع.س.ن /920/إد

مراسلة خاصة 

استضافت قاعة االجتماعات بفندق فرح بمدينة 
خريبكة، مساء الجمعة 17 مارس 2023، أشغال 
ندوة أكاديمية وفكرية، حول موضوع »المراجعة 
الشاملة لمدونة األسرة.. حماية للمجتمع« والتي 
إطار  في  االتحاديات،  النساء  منظمة  نظمتها 
سلسلة ندوات مماثلة بعدد من مناطق المغرب.
هذه  في  والمشاركات  المشاركون  وأجمع 
الندوة، التي سيرتها نجوى يخميم، عضو الكتابة 
الجهوية للنساء االتحاديات، بحضور عدد من 
الفعاليات النسائية بالمدينة، فضال عن مناضالت 
حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، على 
ضرورة المراجعة الشاملة للمدونة، والدفع بها 
األسرة  لمصلحة  خدمة  التطوير  من  مزيد  إلى 

المغربية.
بالمناسبة على فيض  المشاركون  كما وقف 
من اإليجابيات والمكتسبات التي تحققت لهذه 
المبادرة، لكن تعتريها، في الجانب اآلخر، بعض 
االختصاص  ذوي  من  يستدعي  ما  النواقص، 
تتوافق  حتى  وتطويرها،  تحيينها  ض��رورة 

وتطلعات المرأة والطفل واألسرة بشكل عام.
من جهتها المست حنان رحاب، الكاتبة الوطنية 
لمنظمة النساء االتحاديات، التي ترأست أشغال 
فيضا  والمركزة،  القيمة  مداخلتها  في  الندوة، 
مدونة  بموضوع  ارتبطت  التي  القضايا  من 
حزب  لعبه  الذي  الكبير  ال��دور  مبرزة  األس��رة، 
هذا  في  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
الموضوع، انطالقا من مبادئه وقناعاته السياسية 

والديمقراطية.
المواضيع  من  كثير  إلى  رحاب  تطرقت  كما 
والمجتمعي  القانوني  بالجانب  ارتبطت  التي 
للمدونة، فضال عن الكثير من المكتسبات التي 
تحققت في هذا الجانب، مع ذكر النواقص التي 
تعتري المدونة، وهو ما يدعو إلى أهمية تعديلها، 
تماشيا مع روح العصر والتطور الذي حصل على 
المستوى االجتماعي، بهدف الحفاظ على كرامة 

المرأة وأبنائها.
كما ذكرت بالعديد من الندوات التي نظمتها 
منظمة النساء االتحاديات، بمجموعة من المدن 
التواصل  إط��ار  في  وذل��ك  المغربية،  والقرى 
النساء،  آراء  إلى  واالستماع  المناضالت،  مع 
مؤكدة  االجتماعي،  الورش  هذا  في  وإشراكهن 
حرص حزب االتحاد االشتراكي على الوقوف إلى 
جانب المرأة في المدينة والقرية، حتى تتحقق 
العدالة االجتماعية، وكل ما تصبو إليه المرأة، 
وحتى ال تبقى عرضة للعنف والتهميش والنظرة 

الدونية من قبل الرجل والمجتمع عامة.
من جانبها أكدت الدكتورة مليكة الزخنيني، 
الجامعية،  واألستاذة  مالل  ببني  البرلمانية 
هي  المغربي،  المجتمع  في  المرأة  قضية  أن 
قضيةمحورية، وأن دمقرطة الدولة، هي دمقطرة 
المجتمع واألسرة، متسائلة عن األسباب لتعديل 
المدونة، في ظل قانون من الواجب عليه التعاطي، 

مع هذه القضية الخاصة.
عدة  انساقا  المهم،  تدخلها  في  المست  كما 
في  السائدة  القيم  منها  بالمدونة،  ارتبطت 
المجتمع المغربي، والمعيش اليومي والمساواة، 

وتقويم السلوكيات وتكافؤ الفرص، إنصافا للمرأة 
المغربية وما تقوم به من جهود لبناء األجيال 

وصيانة األسرة.
كما تطرقت المتحدثة إلى موضوع ازدواجية 
القانونية  الناحية  من  وثنائيتها  المرجعية 
والدينية، وإلى خصوصيات الموضوع، داعية إلى 
فتح نقاش عام، واستيعاب االختالالت، وإيجاد 

حلول موضوعية تتوافق والدستور.
وأثارت أيضا، ظاهرة الزواج غير الموثق أو 
زواج الفاتحة، أوزواج العقدة، وهي حاالت شاذة، 
تسيء وتضر بكرامة المرأة، ما يستوجب مراجعة 
هذه المدونة حفاظا على تماسك األسرة المغربية، 

وكرامة المرأة بشكل عام.
من جهته طرح محمد نشاط المحامي بهيئة 
عريضا  س��ؤاال  المهمة،  مداخلته  في  سطات، 
ومحوريا وهو »لماذا نحن في حاجة إلى تعديل 
المدونة«، مبرزا العديد من التحديات، ولحظات 
االستماع لجس النبض وبلورة إصالح شامل، 
فضال عن التحدي االجتماعي لألسرة التي يغلب 

عليها الطابع الذكوري، ثم التحدي الديني.
كما تطرق نشاط إلى مدونة األحوال الشخصية 
األسرة  إلى مدونة  تم تطويرها وتحولت  التي 
تفسير  تخص  اتجاهات  ع��دة  وال��ى  الحالية، 
المصطلحات، واالختالالت على مستوى النص، 
مقدما عدة اقتراحات، منها توحيد اإلجراءات، 
يمنح  وخلق صندوق  القانونية،  والمقتضيات 
للمرأة حقوقها المالية، ثم من بعد ذلك يتم متابعة 
الرجل، لتسديد ما بذمته تجاه المرأة واألسرة.

كما طرح المتدخل خمسة سيناريوهات لتعديل 

المدونة، أوالها تدخل جاللة الملك 
تقديم  وثانيها  ال��س��ادس،  محمد 

مبادرة من البرلمان او الحكومة، 
المجلس  ت��دخ��ل  ع��ن  ف��ض��ال 
االستشاري لألسرة وللطفولة، 
ليخلص  المناصفة،  وهيئة 
المغرب  أن  التأكيد  إل��ى 
ت��راك��م  تحقيق  ف��ي  ن��ج��ح 
في  التجربة،  مستوى  على 
أفق تحقيق األحسن للمرأة 

المغربية  واألس��رة  والطفل 
بشكل عام.

بنور،  سعاد  ال��دك��ت��ورة  أم��ا 
وهي أستاذة بكلية الحقوق بالدار 

البيضاء، فقد سلطت الضوء في تدخلها 
القيم، على آفاق مدونة األسرة بين النص 

تقاطعت  حيث  القضائي،  والتشريع  القانوني 
مداخلتها مع ما قدمه كل من حنان رحاب ومحمد 
نشاطي، حول ما هو قانوني وتشريعي وقضائي 

ومجتمعي.
كما تحدثت عن مواضيع عدة ارتبطت بالطالق 
والتعسف الذكوري تجاه المرأة، والتعدد والعنف 
القاصرات والطفالت والهدر  القانوني، وزواج 
الشرعيين والمهملين،  المدرسي، واألبناء غير 
موضحة أنه ليس هناك أي صراع بين المرأة 
نتائج  إلى  تفضي  نقاشات  هناك  بل  والرجل، 
مرضية تخدم مصلحة المرأة والطفل واألسرة 

المغربية والحفاظ على كرامتها وسعادتها.
بالتأكيد  مداخلتها  بنور  الدكتورة  وخلصت 

ع��ل��ى » 
لسنا  أننا 
نشازا،  أص��وات��ا 
عن  الدفاع  هو  والهدف  حقيقية«،  أصواتا  بل 
حقوق المرأة، وإنصافها، ورفع الحيف واإلقصاء 
والمعاناة التي تعانيها رفقة أبنائها، األمر الذي 
يستوجب تعديال شامال للمدونة خدمة لمصلحة 

األسرة المغربية.
بكل  ناجحة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ن��دوة،  وت���وج 
الحاضرات،  مع  مستفيض  بنقاش  المقاييس، 
عنها  أج��اب  جوهرية،  أسئلة  طرحن  الالتي 
بحفل  الستار  ليسدل  الندوة،  في  المشاركون 
تراث عبيدات  فن  لوحات من  إيقاع  شاي على 
الخريبكية  للمرأة  تكريما  الذالقة،  لفرقة  الرمى 

بمناسبة ذكراها العالمية.
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صياغة  املالحظات  هذه  تتناول  ال 
النص  كتابة  تقنيات  وال  املواد، 
باملقاربة  تتعلق  بل  القانوني، 
أن  يجب  ملا  والحقوقية  الدستورية 
على  إدخاله  املراد  التعديل  يتناوله 
قانون مهنة املحاماة.علما أن الصياغة 
تأتي في ما بعد، ألن االختالف ال يدور 
األمر حول  أن  أو  املواد،  حول صياغة 
بل  القانونية،  الصياغة  على  الخالف 
أي  للتعديل،  العام  التوجه  يدور حول 
ما تريده الحكومة وغرضها من تعديل 

قانون املهنة الجاري به العمل...
الخطوط  على  االتفاق  يتم  وعندما 
به  الجاري  القانون  لتعديل  الكبرى 
صياغة  ألهل  املجال  يفسح  العمل، 
تلك  يترجموا  كي  القانوني،  النص 

التوجهات في مواد وفصول للقانون.
القانون  مشروع  مسودة  بخصوص 
مشروع  مسودة  إن  باملهنة،  املتعلق 
املحاماة  بمهنة  املتعلق  القانون 

تستدعي إبداء املالحظات التالية:
-1 مالحظات تتعلق بمدى املطابقة مع 

الدستور.
حماية  بمدى  تتعلق  مالحظات   2-

الحقوق املكتسبة.
باملستجدات  تتعلق  مالحظات   3-

اإليجابية.
-4 مالحظات تتعلق باملستجدات التي 

تحتاج إلى توضيح أو تدقيق.
أتناول،  أن  الورقة  هذه  في  سأحاول 
من وجهة نظري القابل ألي نقاش، كل 
أنه  غير  تركيز،  بكل  املالحظات  هذه 
املالحظات  هذه  إبداء  في  البدء  وقبل 
نظري  بوجهة  التذكير  املفيد  من 
عن  التوقف  في  واملتمثلة  الخاصة 
القيام بتعديل القوانني بكاملها بعد كل 

تغير على رأس وزارة العدل.
تركز  القوانني  استمرارية  إن 
القضائي  االجتهاد  وتوحد  االستقرار 

وتؤسس لتعامل مجتمعي مستقر.
لذا فتعديل القوانني هو عمل تشريعي 
به  تترجم  لكل حكومة  وهو حق  مفيد 
برنامجها السياسي ويجب االستمرار 
القانون  يغير  أن  يجب  ال  لكن  فيه، 
تعديل  أي  يكون  أن  يجب  بل  بأكمله، 
النقص  لتغطية  القوانني  ترميم  هو 
القانون،  ذلك  تطبيق  عنه  كشف  الذي 
تشريعي،  فراغ  تغطية  أجل  من  أو 
ليالئم  القانونية  للقواعد  تطوير  أو 
لم تكن موجودة عند سنه.  مستجدات 
يغير  أن  يجب  ال  األحوال  جميع  وفي 
أو  بأكمله مع تغيير أي وزير  القانون 

أي حكومة.
في  سأقدمها  التي  فاملالحظات  لهذا 
التصور  هذا  من  تنطلق  الوثيقة  هذه 

وتخضع إلى هذا املنطق:

مالحظات تتعلق 
بمدى المطابقة 

مع الدستور
من املعلوم أن اختيار الدول والشعوب 
لتغيير دستورها وتبني دستور جديد، 
يعني أن تلك الدول وتلك الشعوب تريد 
للشأن  تغيير شكل ومضمون تدبيرها 
التدبير  عن  والتخلي  املشترك،  العام 
حاجيات  يلبي  يعد  لم  لكونه  السابق 

ومتطلبات املجتمع كلها.
وأن معيار إعمال أي دستور جديد في 
أي بلد، يقاس بمدى حضور مقتضيات 
ذلك الدستور الجديد في القوانني التي 
أتى  ما  تطابق  هي  وهل  بعده،  تصدر 
في  مستجدات  من  الدستور  هذا  به 
الحقوق والواجبات أم ال، لكي تكتسب 
الدستورية  املشروعية  القوانني  تلك 
مخالفتها  بسبب  تلغى  ال  وحتى 

للدستور.
أي أن يكون هناك تطابق بني القانون 
وااللتزامات  الحقوق  وبني  الجديد 
الجديد،  الدستور  بها  أتى  التي 
األفراد  عالقة  تنظيم  بخصوص  سواء 
عالقة  أو  بينهم،  ما  في  والجماعات 
أو  بينها،  ما  في  الدولة  مؤسسات 
أفراد  مع  املؤسسات  هذه  عالقة 

وجماعات املجتمع.
وأن ما يدفع إلى إثارة هذه املالحظة 
كان  األخيرة  العشرية  في  أنه  هو 
بكون  يفتخرون  تونس  في  املحامون 
على  نص   2014 لسنة  دستورهم 
أي نص عليها  املحاماة،  دسترة مهنة 
في  وذلك  دستوري،  كحق  باالسم 
الفصل 105 منه، وكنا نرد من جانبنا 
 2011 دستور  بأن  بلدنا  عن  ودفاعا 
وإن لم يذكر مهنة املحاماة باالسم في 
مهنة  على  صراحة  ينص  ولم  فصوله 
أنه  إال  املحاماة في فصل من فصوله، 
املحامي،  ومهام  اختصاصات  دستر 
العمل  به  الجاري  الدستور  أن  علما 
منذ  مطبقا  أصبح  والذي  تونس  في 
التي  التغييرات  25بعد   07/2022/
عرفها هذا البلد الشقيق، حذف الفصل 
مبدأ  على  ينص  يعد  ولم  منه.   105

دسترة مهنة املحاماة.
 2011 دستور  بخصوص  وإنه 
الثاني  للباب  وبالرجوع  املغربي 
الفصل  إلى   19 الفصل  من  أي  منه، 
اعتراف  إلى  خصصه  نجده   ،40
األساسية  والحقوق  بالحريات  الدولة 
للمواطن، وأقر عددا كبيرا من الحقوق 

لألفراد والجماعات.
كما أكد دستور 2011 مرة أخرى على 
تلك الحقوق، لكن بشكل أكثر تخصيصا 
وهو  املتقاضني،  حقوق  إلى  وتوجه 
وخصص  املقال،  هذا  في  يهمنا  ما 
تحت   128 إلى   117 من  الفصول  لها 
وقواعد  املتقاضني  »حقوق  عنوان: 

سير العدالة«.
وإن الدستور لم يقف عند النص على 
آلية  لها  وضع  بل  املتقاضني  حقوق 
لالستفادة من تلك الحقوق الدستورية، 
عندما نص على تلك اآللية في الفصل 
120 منه، الذي ينص على أن املحاكمة 
والتزام  للمتقاضي  حق  هي  العادلة 

على الدولة.
الشرط  أن  فيه  املنازعة  غير  من  وأنه 
الجوهري لتحقق املحاكمة العادلة هي 
يمثل ويدافع عن  إلزامية وجود محام 
أو  املؤسسات  أو  الجماعة  أو  الفرد 
الدولة في نزاعهم في ما بينهم أو في 

نزاعهم مع القانون.
لذا، فإن شرط صحة وتحقق املحاكمة 

العادلة التي ينص عليها الفصل 120 
يتحقق وجودا  الدستور هو شرط  من 
وعدما بوجود وحضور املحامي في أي 

محاكمة، منذ بدايتها إلى نهايتها.
املتعلق  املشروع  مسودة  فإن  لذا 
وجوبا  تستدعي  املهنة  بقانون 
دستور  به  أتى  ما  مع  مالءمتها 
وللحقوق  للحريات  ضمانه  من   2011
في  عليها  املنصوص  األساسية 
40. ومن ضمانه  19 إلى  الفصول من 
لحقوق املتقاضني وقواعد سير العادلة 
املنصوص عليها في نفس الدستور في 

الفصول من 117 إلى 128.
منطلق  من  املقاربة  هذه  تحديد  بعد 
ما ينص عليه الدستور واملتوجهة إلى 
وهو  فيه،  املذكورة  الحقوق  ترسيخ 
الحق في املحاكمة العادلة، يمكن تقديم 

املقترحات التالية:
-1 إضافة الفقرات التالية للمسودة:

في ديباجة مسودة القانون  األولى:   -
تؤكد على أن تحقيق املحاكمة العادلة 
ال يتأتى إال بالحضور الفعلي للمحامي 
كل  في  املحاكمة،  مراحل  جميع  في 
القضاء  على  املعروضة  النزاعات 
بدون أي استثناء، ولتمثيل كل أطراف 

النزاع.
- الثانية: التنصيص في املادة األولى 
تحقيق  في  املحامي  دور  على  منه 
املحاكمة العادلة، وأن املحاكمة العادلة 
ال تتحقق إال عندما تكون مهنة املحاماة 
ومسؤولة  ومؤهلة  ومستقلة  حرة 
املحاكمة  تلك  تحقيق  في  ومساهمة 

العادلة.
-2 إعادة النظر في التعريف التقليدي 
األول  الفصل  في  دائما  يوضع  الذي 
جملة  بإضافة  وذلك  املهنة،  لقانون 
»أن مهنة املحاماة تشارك وتساهم مع 
العادلة«  املحاكمة  تحقيق  في  القضاء 
إلى جانب أنها حرة ومستقلة وتساهم 
بهذا  واملحامون  العدالة،  تحقيق  في 
االعتبار جزءا من أسرة القضاء، علما 
املحامي في  إلزامية حضور  أن تعميم 
كل املحاكمات ليس الغرض منه إثقال 
كاهل املتقاضي بأتعاب املحامي في كل 

قضية حتى البسيطة منها، بل:
القضائية  النجاعة  تحقيق  -1ضمان 
تخوضه  تحدي  اليوم  هي  التي 
العدالة.  إصالح  مهام  إطار  في  الدولة 
يترك  عندما  تتحقق  ال  النجاعة  وأن 
وتعدد  تعقد  مواجهة  في  املتقاضي 
القوانني واملساطر التي يحدثها املغرب 

اليوم في كل املجاالت.
-2 أن قضية األتعاب بخصوص من ال 
في  أن تحل  أدائها يجب  له على  قدرة 
إطار املساعدة القضائية، وفق ما ينص 
به  الجاري  املهنة  قانون  اليوم  عليه 
الدولة جزءا من تلك  العمل، أي تحمل 
األتعاب، ألن حق املواطن في املحاكمة 

هو التزام على الدولة تجاه املواطن.

المالحظة 
المتعلقة بالحقوق 

المكتسبة
من أهم ما أتى به دستور 2011 وهو 
النص صراحة على كونه يضمن ويحمي 
مما  يفهم  ما  وهو  املكتسبة،  الحقوق 
تنص عليه آخر فقرة من الفصل 6 منه، 
والتي تقضي بأن أي قانون جديد يمنع 
يلغي  أن  أي  رجعي،  أثر  له  يكون  أن 

حقوقا كان ينص عليها قانون سابق.
املهنة  لقانون  تعديل  أي  فإن  لذا، 
بمواضيع  تتعلق  قوانني  بواسطة 
أال  يجب  أخرى  بقطاعات  أو  أخرى 
عليه  ينص  ما  مع  يتناقض  أو  يلغي 
في  الخصوص  وعلى  املهنة،  قانون 
الشق املتعلق بكون املحامي هو املؤهل 
األفراد والجماعات  لتمثيل وللدفاع عن 
أو  صراحة  سواء  والدولة  واإلدارات 
املحامي  مهام  تسند  عندما  ضمنا 

ألشخاص أو مؤسسات أخرى.
مالحظات تتعلق باملقتضيات الجديدة

الشروط  تحدد  املادة  هذه   :5 املادة 
للمهنة  املرشح  في  توفرها  الواجب 
نحو  تدفع  التي  القاعدة  على  أبقت 
بكون  املتعلقة  املهنية  املمارسة  تخليق 
القضائية  اإلدانة  يمحي  ال  االعتبار  رد 

والتأديبية.
بعقد  تتعلق  املادة  هذه   :  30 املادة 
ومحام  مغربي  محام  بني  التعاون 

أجنبي.
مشروع  ملسودة  املوضوعية  القراءة 
تقف  املحاماة  بمهنة  املتعلق  القانون 

ولها  مستحدثة،  مقتضيات  عدة  عند 
إلى  باملهنة  وستدفع  إيجابي  طابع 
حكامة أكثر في التدبير وجودة أكثر في 
الخدمات وقوة ملواجهة التحوالت التي 
يعرفها بلدنا، ومن بني هذه املستجدات 
ما أتت به املادة 30 التي أحدثت طريقة 
على  مفتوحة  املهنة  ملمارسة  جديدة 
حل  عن  البحث  في  وتتجلى  املستقبل 
التي تمارس مهامها  للمكاتب األجنبية 

اليوم في املغرب خارج قانون املهنة.
علما أن املغرب، ليس فقط يطمح لكي 
وإلى  العالم  إلى  أوروبا  بوابة  يكون 
إفريقيا، بل هو بدأ بخطوات كبيرة في 
جزئياتها  بعض  في  تظهر  املجال  هذا 
في مشاريع كبرى ذات أبعاد جهوية أو 
إقليمية أو دولية، مثل قطار البراق الذي 
سيمتد إلى آخر شبر في جنوب املغرب، 
إفريقيا،  أعماق  إلى  يمتد  أن  وينتظر 
الداخلة،  وميناء  املتوسطي  وامليناء 
الغاز  سينقل  الذي  الغاز  أنبوب  وخط 
من نيجيريا إلى أوروبا مرورا باملغرب. 
تستقطب  التي  الكبرى  واملشاريع 
دول  مختلف  من  أجنبية  استثمارات 
في  الخبرة  إلى  تحتاج  والتي  العالم 
القوانني املغربية واألجنبية التي فتحت 
في املغرب مقرات لها ملمارسة أنشطتها 

التجارية.
لذا فسؤال التأهيل والتكوين، موضوع 
املحاماة. وهو  مهنة  على نساء ورجال 
سؤال يكون جزءا من الجواب عنه هو 
املمارسة  األجنبية  املكاتب  إشكال  حل 

في املغرب، وليس منعها.
من   30 املادة  عليه  ما نصت  فإن  لهذا 
املسودة هو فكرة جد مهمة تفتح املجال 
انخراط  من  يمكن  مهم  جواب  لتقديم 
في  الحضور  في  واملحامية  املحامي 
بها  تتكلف  الكبرى  وامللفات  القضايا 
املكاتب  بعض  األجنبية  الشركات 
تلك  أن  غير  تختارها،  التي  األجنبية 
التعاون«،  »عقد  عن  تتكلم  املادة 
واضح،  وغير  دقيق  غير  شكل  وهو 
سيضاف  املهنة  ملمارسة  جديد  وشكل 
املهنة  ملمارسة  األصلي  اإلشكال  إلى 
والتي   27 املادة  في  عليها  املنصوص 
ممارسة بواسطة املحامي لوحده،  هي: 
املشاركة  نطاق  في  ممارستها  أو 
أو  املساكنة  نطاق  في  ممارستها  أو 

ممارستها في نطاق املساعدة.
وأعتقد أنه يجب أن ينص بكل وضوح 
يخضون  التعاون  عقد  أطراف  أن  على 
الطرف  املغربي  املحامي  له  يخضع  ملا 
التعاون من حقوق والتزامات،  في عقد 
سواء تجاه قانون املهنة وتجاه النظام 
النقيب  صادق  التي  للهيئة  الداخلي 
معها على عقد التعاون، وكذا إخضاعه 
له  يخضع  الذي  الضريبي  للنظام 

املحامي املغربي.
تشير  التي  الجملة  تدقيق  يجب  كما 
إلى أن الرأسية يشار فيها إلى املحامي 
اسم  »مع  جملة  بإضافة  األجنبي 

املحامي املغربي« رفعا لك لبس.
املادة 34: هذه املادة تحدث فئة جديدة 

من املحامني هي محامي القطاع العام.
في  يعرف  ما  على  املادة  هذه  تنص 
مجال  في  نموذجا  ليست  أخرى  بلدان 
حماية حقوق اإلنسان، بمحامي القطاع 
هذا  كون  إلى  باإلضافة  وأنه  العام، 
الدول  في  نجده  ال  املمارسة  من  الشكل 
الديموقراطية، فإن تنظيمه سيطرح عدة 
لسلطات  سيخضع  هل  منها:  مشاكل 
الداخلي  للنظام  سيخضع  هل  النقيب؟ 
يخضع  هل  بها؟  سيجل  التي  للهيئة 
أم  الهيئة  التأديب أمام مجلس  ملسطرة 

أمام اإلدارة التي تعاقد معها؟
علما أن عددا من اإلدارات واملؤسسات 

كلفت محامني بالنيابة عنها.
بمهام  تتعلق  املادة  هذه   :35 املادة 

املحامي
أجنبي  محاماة  ملكتب  باإلذن  وتتعلق 
تحضره شركة اجنبية تريد أن تستثمر 
تريد  مشروع  بمناسبة  املغرب  في 
بانتهاء  إنجازه باملغرب، وينتهي اإلذن 

املشروع.
الفكرة مقبولة وهي تندرج في نفس ما 
سبق بيانه بخصوص املكاتب األجنبية 
املستقرة باملغرب، لذلك يجب أن تخضع 
رأسها  وعلى  القواعد  لنفس  كذلك  هي 
باملغرب،  للمحاماة  مكتب  مع  التعاقد 
األشكال  في  تضارب  في  نقع  ال  حتى 

املتعددة واملختلفة في املمارسة.
املستجد اإليجابي في هذه املادة كذلك 
النقيب اختصاص املصادقة  هو إعطاء 
على توقيع املحامي على العقد العرفي 
يحمل  املستجد  هذا  لكن  يحرره.  الذي 

عندما  العقد  قانونية  مراقبة  النقيب 
استعمل في املادة 35 الفقرة 6 كلمة » 

بعد إجازته )أي النقيب( للعقود«.
من  النوع  هذا  إجازة  شرط  أن  علما 
عليه  يترتب  النقيب  قبل  من  العقود 

مسؤولية عن تبعات ذلك العقد.
هذه املادة تتعلق بمؤسسة  املادة 98 : 

املجلس الوطني
الوطني  املجلس  مؤسسة  أحدثت 
ايجابيات  له  مستجد  وهو  للمحامني 
هذا  إلحداث  الوقت  حان  ألنه  متعددة. 
حوله  النقاش  كان  بعدما  املجلس، 
عنده  وتوقفت  سنوات  عدة  منذ  بدأ 
وزارة  مع  في حوارها  املحامني  هيئات 
والتصويت  املناقشة  بمناسبة  العدل 
أن  غير  الحالي.  املهنة  قانون  على 
ذلك  فيها  التي عرض  االستعجال  حالة 
البرملانية  الفترة  انتهاء  القانون، وقرب 
اقتضت تأخير النظر فيه. لهذا فتقديمه 
في هذه املسودة يعتبر مبادرة إيجابية.
الوجه اإليجابي الثاني هو أن مسودة 
تؤثر  لن  هيكلة  له  وضعت  املشروع 
املحامني  هيئات  اختصاصات  على 
تعزيز  موقع  في  وضعته  بل  املتعددة. 
عندما  منها.  جزءا  وجعلته  أدوارها 
أسند مسؤولية تدبيره للنقباء أنفسهم 

املنتخبون واملمارسون.
الوجه اإليجابي الثالث هو أن مسودة 
الوطني  للمجلس  أسندت  املشروع 
القانون  يسندها  التي  االختصاصات 

الحالي للقضاء.
تناقضا  تحمل  املادة  تلك  أن  غير 
جعلت  كونها  في  ويتمثل  رفعه  يجب 
فقط  مختصة  هي  النقض  محكمة  من 
القرارات  في  االستئناف  في  البت  في 
املتعلقة بالتحكيم الذي يصدره النقيب، 
على  بالشطب  املتعلقة  والطعون 
محامي معني. بينما القرارات التأديبية 
الصادرة ضد النقيب سواء كان ممارسا 
املشورة  لغرفة  أسندته  ممارس  غير  أم 

بمحكمة االستئناف،
وجهات  املساطر  توحيد  املفيد  من  لذا 

الطعن.
املادة 37: تتعلق بإلزام بعض الشركات 

بالتعاقد مع محامي
في  يسير  املادة  هذه  عليه  نصت  ما 
املستمد من ضرورة ضمان  النهج  نفس 
يجب  أنه  غير  القضائية  النجاعة 
درهم   3.000.000.00 مبلغ  تخفيض 
املحتاجة  هي  الصغيرة  الشركات  ألن   ،

للدعم القانوني.
املحامي  تبليغ  بمنع  تتعلق   :47 املادة 

نيابة عن موكله
التمسك بما تنص عليه هذه املادة ألنها 
التي  القضائية  القرارات  بعض  ألغت 
كانت تعتبر أن تبليغ املحامي باألوامر 
تبليغ  هو  القرارات  أو  األحكام  أو 
صحيح، ألنها أوقفت صحة ذلك التبليغ 
على املوافقة الكتابية وعلى القبول بها.

املادة 54: تتعلق بكيفية تحديد أتعاب 
املحامي

تنص  ملا  أكثر  توضيح  مع  التمسك 
عليه هذه املادة ألنها نصت على الحق 
في االتفاق على أتعاب تكميلية مرتبطة 
املوكل،  عليها  يحصل  التي  بالنتيجة 
مصالح  جهة،  من  تحمي  آلية  وهي 
قضيته  تتطلب  ال  قد  الذي  املوكل 
وتحمي  طويلة،  أو  معقدة  إجراءات 
الذي  املحامي  مصالح  ثانية،  جهة  من 
كلف  التي  القضية  بتشعب  يفاجأ  قد 
القرارات  بعض  وأن  خصوصا  بها 
التوقف  املحامي  على  تمنع  القضائية 
عن النيابة على موكله بسبب عدم أداء 

أتعابه.
مالحظات تستدعي بعض التدقيق أو 

التوضيح.
املادة 3: تتعلق بما يجب على املحامي 

احترامه
وحسن   « جملة  بإضافة  املقصود  ما 
على  يتعني  كواجب   « العدالة  سير 

املحامي التقيد به.
متى يكون املحامي مخالفا لحسن سير 
العدالة. ومن هي الجهة التي ستقرر أن 

املحامي أخل بحسن سير العدالة.
املادة 4: تتكلم عن هيئة املحامني

املحامون  يمارس »  اإلبقاء على كلمة« 
أتت  التي  »يزاول«  كلمة  بدل  مهنتهم. 

في املسودة.
املادة 10: تتعلق بحاالت التنافي

بني  التنافي  حاالت  تحدد  املادة  هذه 
املحاماة وممارسة مهام  ممارسة مهنة 

أو مهن أخرى.
غير أنها نصت على ممارسة التدريس 
ال  والكليات بصفة عرضية  املعاهد  في 

ممارسة  مع  تتنافى 
مهنة املحاماة.

هو  واملطلوب 
املقصود  تحديد 
سة  ر بمما
يس  ر لتد ا
املعاهد  في 
هل  والكليات. 
فقط  بها  يقصد 

يدرس  التي  تلك 
القانون  فيها 

بجميع شعبه، أم أي 
معهد وأي كلية كيف ما 

كانت تخصصاتهما.
ماذا  تدقيق  كذلك  واملطلوب 

بصفة  التعليم  ممارسة   « جملة  تعني 
. ومن سيحدد هذا النوع من  عرضية« 
املمارسة. خصوصا وأن بعض املعاهد 
ال تشترط نفس شهادة القانون املتطلبة 

في الولوج إلى املهنة.
املادة 12 : تتعلق بفترة التمرين

تنص على أن واجب االنخراط سيحدد 
موحدا  سيكون  وهل  تنظيمي  بنص 
وهل  جهة.  من  النقابات  جميع  بني 
مع  القانونية  القاعدة  هذه  ستنسجم 
بمبدأ  عنه  املعبر  املهنة  استقالل  مبدأ 

استقالل تحكم الهيئة في الجدول.
املادة 13 :تتعلق بأداء اليمني

يترأسها  أن  يجب  اليمني  أداء  جلسة 
فيها  ويشاركه  األول  الرئيس  من  كل 
النقيب بشكل من األشكال، نظرا لكون 
كذلك  يهم  القانون  يحدده  الذي  القسم 
والتقاليد  األعراف  احترام  وجوب 
النقيب مسؤوال عن  التي يعتبر  املهنية 

تطبيقها.
بني  التعاون  بعقد  تتعلق   :30 املادة 

املحامي املغربي واألجنبي
أعاله شروط  بيانه  كما سبق  توضيح 
عقد  إطار  في  األجنبي  املكتب  ممارسة 

التعاون:
-هل التعاون دائم أم خاص في قضية 

معينة؟
املحامي  اسم  تحمل  الرأسية  -هل 

املغربي؟
-من يتحمل املسؤولية املدنية؟

-هل األتعاب تحدد وطنيا أو في الدول 
األجنبية؟

-هل تخضع لنفس القوانني الضريبية؟
-هل ذلك املكتب يخضع لتحكيم النقيب 
أطراف  بني  الخالف  حالة  في  املغربي 

عقد التعاون؟
النيابة  مهام  تتعلق بحصر   :39 املادة 

على املتقاضني في املحامي
ال   « يلي:  ما  على  تنص  فقرة  -إضافة 
ينص  ملا  مخالفة  مقتضيات  بأي  يعمل 
تعديل  يتم  ال  حتى  القانون«  هذا  عليه 
ال  أخرى  قوانني  بواسطة  املادة  هذه 

تتعلق بقطاعات أو مواد أخرى.
املذكورة  االستثناءات  حذف  يجب  لكن 
كل  في  املحامي  نيابة  واشتراط  فيها 
القضايا كما سبق بيانه أعاله في إطار 

املساعدة القضائية.
املادة 44: تتكلم عن لوحة املحامي

من الضروري النص على حجم اللوحة 
دول  في  نالحظه  ما  في  نقع  ال  حتى 
أخرى التي ينشر فيها بعض املحامني 
أسماءهم على طول العمارة التي توجد 

بها مكاتبهم.
مهمة الصلح التي يجب أن  املادة 52: 

يقوم بها املحامي
واجبة  الصلح  مرحلة  تكون  أن  يجب 
حل  في  منا  كمساهمة  املحامني  بني 
وتحدد  القضاء.  دائرة  خارج  النزاعات 
أول  في  الصلح  لهذا  مدة  املحكمة 
جلسة يسجل فيها محامي املدعى عليه 
نيابته في امللف. تثبت عملية الصلح أو 
فشلها بمحضر أو تبادل املراسالت بني 

املحامني.
حسابات  بمسك  تتعلق   :  65 املادة 

املحامي
يجب النص على أن حسابات املحامي 
من  مسكها  او  معلوماتيا  مسكها  يمكن 

طرق خبير في الحسابات.
في  النقيب  بحق  تتعلق   :  66 املادة 

تفتيش مكتب املحامي
النقيب  سلطة  أن  على  النص  يجب 
فقط  الودائع  حساب  على  االطالع  في 
وليس غيرها من الحسابات. ألن مهمة 
التحقق من ضمان األموال  النقيب هي 
من  غيره  وليس  املحامي.  لدى  املودعة 

الحسابات.
في  الهيئة  بحق  تتعلق   :73 املادة 

االنتصاب طرفا مدنيا
االنتصاب  في  الهيئة  حق  حصر  إذا 
ينص  التي  الحاالت  في  مدنيا  طرفا 
عليها القانون فقط. فإن انتصاب الهيئة 
الحاالت املنصوص  سينحصر فقط في 
املسطرة  قانون  من   7 املادة  في  عليها 
التي  الوحيدة  املادة  ألنه  الجنائية. 
طرفا  باالنتصاب  له  يسمح  من  تحدد 

مدنيا في الدعوى العمومية.
كي  اإلمكانية  هذه  توسيع  يجب  لذلك 
املهنة  بالدفاع عن  يتعلق  ما  كل  تشمل 
العتداء  يتعرض  التي  املحامي  على  أو 

أثناء ممارسته ملهامه. 
-بخصوص القانون املتعلق بالشركات 

املهنية.
بني  شركات  بتأسيس  تتعلق   :2 املادة 

محامني ينتمون لهيئات مختلفة.
قبل  من  وطنية  بتأسيس شركة  تسمح 
محامني مسجلني في عدة هيئات. وهذه 
أو  النقيب  حول  إشكالية  تطرح  املادة 
املجلس الذي ستخضع له هذا النوع من 

الشركات.
الشركة  لهذه  السماح  على  تنص  كما 
بهيئات  مكاتب  أو عدة  مكتبا  تفتح  بأن 
احتكار  إلى  سيؤدي  ما  وهو  أخرى. 
ممارسة املهنة من قبل مكتب واحد ضدا 
على مصالح املحامني املسجلني في تلك 

الهيئات.
إمكانية  عن  املادة  تتكلم  لم  بينما 
واحد  بشريك  مهنية  شركة  تأسيس 
حتى يمكنه االستفادة مما تستفيد منه 

الشركة املهنية.
أقصى  بحصر  تتعلق   :21 املادة 

األصوات التي يتوفر عليها كل شريك.
املالحظات  إثارة  إلى  تدفع  املادة  هذه 

التالية:
حالت  التي  هي  املادة  هذه  -صياغة 
دون تشجيع املحامني أصحاب املكاتب 
املهنية  الشركات  إنشاء  على  الكبرى 
من  أكثر  يملك  أال  عليه  تشترط  ألنها 

النصف.
لهذا فالتجربة أبانت عن عدم إمكانية 
حذف  يجب  لذلك  القاعدة  هذه  تطبيق 

هذه النسبة وتركها إلرادة الشركاء.
للقواعد  يخضع  أن  يجب  -التصويت 
القانونية التي تنظم الشركات محدودة 
املسؤولية أي أن تسيير الشركة يحدده 
ذلك  عليه  ينص  ما  وفق  الشركاء 

القانون.
النظام  عليها  يطبق  أن  يجب   -
كل  في  التجارية  للشركات  الضريبي 
بخصم  املتعلقة  باالمتيازات  يتعلق  ما 
واالستهالكات  واالقتطاعات  املصاريف 
وتوزيع  املعامالت  رقم  من  والتحمالت 

األرباح.
- يجب وضع إجراءات ضريبية مالئمة 

لعمل املحامي.
من  املحامي  وإعفاء  إعفاؤها  يجب   -
ألن  املضافة  القيمة  على  الضريبة 
ممارسة التجارة ممنوعة على املحامي. 
الرحمان  عبد  السي  حكومة  أن  علما 
اليوسفي كانت مستعدة في سنة 2002 
لوال  الضريبة  تلك  من  املحامني  إلعفاء 
تلك  في  الجمعية  مكتب  تحرك  عدم 
تلك  من  األطباء  أعفت  بينما  الفترة. 

الضريبة في ميزانية تلك السنة.
على  الضريبة  احتساب  يجب   -
األتعاب في تاريخ االستخالص، وليس 

من تاريخ رسالة األتعاب.
يمكن  التي  املالحظات  بعض  هذه 
وزارة  مسودة  بخصوص  إثارتها 

العدل.
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  إن   الدستور   لم   يقف   عند  

 النص   على   حقوق   المتقاضين  

 بل   وضع   لها   آلية   لالستفادة   من   تلك  

 الحقوق   الدستورية،   عندما   نص   على  

 تلك   اآللية   في   الفصل   120   منه،   الذي  

 ينص   على   أن   المحاكمة   العادلة   هي  

 حق   للمتقاضي   والتزام   على  

 الدولة

 يجب  
 التوقف   عن   القيام  

 بتعديل   القوانين   بكاملها  
 بعد   كل   تغير   على   رأس   وزارة  
 العدل . إن   استمرارية   القوانين  

 تركز   االستقرار   وتوحد  
 االجتهاد   القضائي   وتؤسس  

 لتعامل   مجتمعي  
 مستقر

مالحظات حول م�شودة م�شروع القانون املتعلق بتعديل 
القانون املنظم ملهنة املحاماة، وم�شودة م�شروع القانون 

املتعلق بتنظيم ال�شركات املدنية املهنية

عبد الكبير طبيح
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اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية

والتعليم االولي والرياضة
األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة مراكش - 

اسفي
املديرية اإلقليمية باسفي

إعالن لطلب عروض أثمان 
مفتوح

SE/2023/05 :رقم
 2023/04/14 يوم  في 
عشر  الحادية  الساعة  على 
سيتم  صباحا  والنصف 
بقاعة االجتماعات للمديرية 
التابعة  باسفي  االقليمية 
لألكاديمية الجهوية للتربية 
آسفي  مراكش  والتكوين 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
عروض أثمان ألجل: تنظيف 

مؤسسات التعليم االبتدائي 
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

بأسفي.
الضمان  مبلغ  حدد 
ألف  في:عشرون  املؤقت 

درهم20000.00
محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
كما يلي مع احتساب الرسوم: 
هم  ر 1د . 8 4 8 . 2 3 8 , 0 8
وثمانمائة  )مليون 
ألفا  وأربعون  وثمانية 
وثالثون  وثمانية  ومائتان 

درهماوثمانية سنتيما.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  من  العروض 
ملصلحة  التابع  الصفقات 
واملالية  االدارية  الشؤون 
باسفي  اإلقليمية  باملديرية 
بوابة  من  تحميله  أو 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  تقديم  و 
مطابقني ملقتضيات املواد27 
املرسوم  من  و31  و29 
في  الصادر  رقم349-12-2 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم   إيداع   *
الشؤون  بمصلحة  وصل 
وحدة  واملالية  اإلدارية 
املديرية  بمقر  املشتريات 

اإلقليمية بأسفي.
طريق  عن  إرسالها  أو   *
بإفادة  املضمون  البريد 

املصلحة  إلى  باالستالم 
املذكورة.

مباشرة  تسليمها  أو   *
لرئيس لجنة طلب العروض 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
بالطريقة  ايداعها  إما   *
طبقاألحكام  االلكترونية 
قرار وزير االقتصاد واملالية 
املؤرخ   1982-21 رقم 
 1443 األولى  جمادى   9
املتعلق  )14دجنبر2021( 
بإلغاء الطابع املادي لتمرير 

الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   05 املادة  في 

االستشارة
ع.س.ن/908/إ.د
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�ضرورة الترافع من اأجل فك  »العزلة العلمية« عن الجهة 

في اأفق اإحداث جامعة م�ضتقلة بذاتها  
فجر مبارك

لغرفة  التابعة  املؤتمرات  قاعة  احتضنت 
درعة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
األحد  عشية  بالرشيدية  بمدينة  تافياللت 
2023، ندوة جهوية تمحور  تاسع عشر مارس 
موضوعها حول »مستقبل التعليم العالي بجهة 
الجهوي  املنتدى  تنظيم  من   ،« تافياللت  درعة 
لتتبع الشأن العام و تقييم السياسات العمومية 

بدرعة تافياللت.
فتح  »يستهدف  اللقاء  فإن  املنظمني،  وحسب 
التعليمي  للشأن  الكبرى  املحاور  حول  نقاش 
يستأثر  الذي  العالي،  التعليم  وخاصة  بالجهة 
باهتمام جميع القوى الحية بالجهة، و ضمنها 
في  أهمية   من  للموضوع  ملا  املدني،  املجتمع 
وكليات  عليا  ومدارس  مستقلة  جامعة  غياب 
علمية )الطب و الصيدلة ومستشفى جامعي...( 

بعاصمة الجهة«.
قدموا  الذين  الندوة،  في  املشاركون  وتداول 
»سبل  الخمسة،  الجهة  أقاليم  مختلف   من 
تنزيل املخرجات الضرورية  للترافع من أجل فك 
أفق  في  الجهة،  عن  والعلمية  التعليمية  العزلة 
الجهة،  بعاصمة  بذاتها  إحداث جامعة مستقلة 
وكذا مختلف الكليات التابعة لها في مدن أقاليم 
جهة درعة تافياللت ، والتداول حول الدور الذي 
أجل  من  املدنية  التنظيمات  به   تقوم  أن  يجب 
تنزيل مرتكزات الترافع وتوقيع مذكرات مطلبية 
وارسالها الى جميع الجهات املسؤولة مركزيا.«  
أساتذة  أطرها  التي  الندوة  توخت  »كما 
مجلس  رئيس  نائب  جانب  الى  جامعيون، 
الجهة »ر.ح«، املساهمة في الحد من  التهميش 
واالقصاء الذي تعاني منه الجهة  املحدثة سنة 

االسهام في مواكبة  والذي  يحول دون   ،2015
جهات  مختلف  تشهده   الذي  التنموي  الركب 
فيما  عميقة  املجالية  الفـوارق  لتبقى   اململكة، 
التربية  في  االستثمار  أن  اعتبار  على  بينها، 
في  منتج  استثمار  العلمي  والبحث  والتكوين 
املستدامة  للتنمية  ورافعة  البشري،  الرأسمال 
للبالد«   التنموي  للنموذج  أساسية  ودعامة 

يشير متدخلون.
على  تهم،  محاور  إلى  اللقاء  وتطرق 
والسياسي،  الجمعوي،  الفاعل  الخصوص،« 
واالقتصادي وخاصة األكاديمي، من أجل مدرسة 
االنصاف وتكافؤ الفرص، و معالجة الخصاص 
يقابله  الذي  والبشرية،  التحتية  البنية  في 
...الذي  االداري  والتدبير  التأطير  في  خصاص 
تعرفه الكليات املوجودة  بالرشيدية و ورزازات ، 
والتي تبقى غير قادرة على استقبال واستيعاب 
عدد الطلبة املتزايد كل سنة، ما يجعل مقومات 
أن  كما  متوفرة،  غير  الفرص  وتكافؤ  الجودة 
الشمال  جهات  مع  متكافئ  عال   تعليم  ضمان 

غير وارد حاليا«. 
في  الحق  »أن  على  الندوة  أرضية  وأكدت 
جامعة  عن  مستقلة  علمية  جامعة  إحداث 
يعتبر  بالرشيدية،  بمكناس،  اسماعيل  موالي 
االجتماعي  والتطوير  البشرية  للتنمية  أساسيا 
لتحقيق    أساسي  عنصر  وهو  واالقتصادي، 
تطوير  في  قوية  وأداة  املستدامة،  التنمية 
الرفاهية  وتعزيز  للجميع  الكاملة  اإلمكانات 
األسري  العبء  ولتخفيف  والجماعية،  الفردية 
مع  واملعاناة  االرتباط  لقطع  الجامعي،  والهدر 
طلبة  اليها  يتوجه  التي  الجامعات  مختلف 
الجهة، وهو واقع يعتبر حيفا وتمييزا ال يليق 

بجهة درعة تافياللت«. 
وأكد املتحدثون في الندوة ، أن الجهة في أمس 
ومتكاملة  مستقلة  جامعة  إحداث  إلى  الحاجة 
أن  موضحني،  اململكة،  جهات  باقي  مثل  مثلها 
بخصوص  الرسمية  واألرقام  اإلحصائيات 
في  سنة  كل  البكالوريا  شهادة  على  الحاصلني 

بشكل  مستقلة  جامعة  إحداث  تفرض  الجهة 
مستمرة  زالت  ما  الدولة  فإن  وإال  مستعجل، 
على  املفروضني  والتهميش  الحيف  تكريس  في 
تبقى  أن  يعقل  “ال  أنه  الى  مشيرين  املنطقة، 
جهة معروفة بكونها من بني الجهات األوائل في 

البكالوريا بدون جامعة مستقلة.
يميز  ما  أن  األخير،  في  املتدخلون  واعتبر 
ومستقلة  مندمجة  جامعة  تأسيس  في  الحق 
بالرشيدية هو االمكانات املتوفرة في الجهة، اذ 
تعتبر رائدة في انتاج التمور والزيتون والتفاح 
املتجددة  الطاقة  ومحطات  والزعفران،  والورود 
املعدنية... املناجم  وفرة  وخاصة  الشمسية 
املجالية  التنمية  في  مساهمة  معطيات  كلها 
في  أهميته  للتعليم  أن  باعتبار  والتعليمية 
املجتمع  بناء  أساس  “ألنه  واملستقبل  الحاضر 
في  تأثيره  وله  بالعلم،  ويتقدم  يتطور  الذي 
القضاء على البطالة والجهل والجريمة والتأكيد 
وهو  والتقدم،  والبناء  والسالم  التعايش  على 

أحد مقومات التنمية البشرية.

 بعد عقد اجلمع العام

بني مطهر.. م�ضرع م�ضتخدم  أكدت عليها مداخالت ندوة بالرشيدية
بالمحطة الحرارية  

بني  القروية  بالجماعة  الحرارية  باملحطة  يعمل  مستخدم  لقي 
مطهر بالنفوذ الترابي إلقليم جرادة، حتفه عشية يوم اإلثنني 20 
الضحية  فإن«  املكان،  عني  من  مصادر  وبحسب  الجاري.  مارس 
بأحد دواوير  لطفلني يقطن  في عقده الرابع متزوج وأب  ع«  »م - 
إحدى  تنظيف  في  منهمكا  كان  مطهر،  لبني  القروية  الجماعة 
التوربينات )turbine ( الكبيرة وفور اإلنتهاء من عملية التنظيف 
اشتغلت مما نتج عنه تعرض  املستخدم لضربة قوية على مستوى 
الرأس كانت سببا في وفاته وإنهاء حياة عامل كادح من أجل لقمة 

العيش«.
مصالح الدرك امللكي ومعها السلطة املحلية بقيادة بني مطهر،  
ملعاينة  املكان  عني  إلى  انتقلت  العامل  مصرع  خبر  تلقيها  وبعد 
مدينة  إلى  خاصة  اسعاف  سيارة  عبر  نقله  يتم  أن  قبل  الضحية 
الحاالت،   هذه  مثل  في  بها  املعمول  اإلجراءات  الستكمال  جرادة 

وذلك قبل دفنه بمسقط رأسه بجماعة بني مطهر.
الطيب الشكري

الداخلة..  اإكراهات التنمية
في المناطق ال�ضحراوية

املناطق  في  املستدامة  التنمية  »تحديات  موضوع  شكل 
النسخة  محور  الجنوبية«،  األقاليم  في  وخاصة  الصحراوية، 
خالل  املتدخلون،  وأكد  للتنمية.  الجهوي  للمنتدى  العاشرة 
والتنمية  للمناخ  الداخلة  خليج  شبكة  نظمته  الذي  اللقاء،  هذا 
املستدامة، تحت شعار »استراتيجية فعالة للتنمية املستدامة في 
منطقة الداخلة واد الذهب«،  »أن العديد من التحديات في املجاالت 
املحلية  التنمية  صلب  تشكل  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 

املستدامة«.
والقضايا  »التحديات  املشاركون  استعرض  السياق،  هذا  وفي 
على   مؤكدين  والقاحلة«،  الصحراوية  املناطق  بتنمية  املتعلقة 
للمملكة  الجنوبية  األقاليم  تشهدها  التي  التنموية  »الدينامية 
التي تعتبر نموذجا للتنمية املستدامة وتجديد املوارد الطبيعية، 

وتثمني املناطق الصحراوية«.
»الصحراء  اللقاء تم تقديم كتاب لعمل جماعي بعنوان  وخالل 
الترابية  التنمية  وتحديات  والفضاء  البيئة  املغربية..  األطلسية 
والعلوم  اآلداب  كلية  بني  بتعاون  طباعته  تمت  الذي  املستدامة«، 

اإلنسانية بالرباط، والجمعية الوطنية للجغرافيني املغاربة«.

الهراويين.. ا�ضتفادة 126 �ضخ�ضا 
من حملة »رم�ضان ومر�ضى ال�ضكري«

مع  وبتنسيق  السكري،  لداء  املغربية  الجامعة  إشراف  تحت 
مديرية وزارة الصحة واملجلس العلمي بعمالة إقليم مديونة، نظمت 
جمعية األمل لداء السكري الهراويني، يوم األحد 19 مارس الجاري، 
ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا باملركز  السوسيوثقافي 
لتكوين وإدماج الشباب، حملة تحسيسية تمحورت حول: »رمضان 

والسكري«، وذلك لفائدة عدد من مرضى  املنطقة.
من  شخصا«   126« املرضى  »استفاد  فقد  املنظمني،  وحسب 
فطور،  ووجبة  الدموي  الضغط  وقياس  السكري  قياس  عملية 
وعروض طبية قيمة قدمها كل من  الدكتور علي عراض والدكتورة 
فاطمة أيت مسعود ، إلى جانب عرض ديني  للدكتور عبدالحكيم 
الرميلي عضو باملجلس العلمي، حول« صيام شهررمضان األبرك« 
الذين  للمرضى  بالنسبة  وخصوصا  السكري،  ملرضى  بالنسبة 

يستعملون حقنة األنسولني«.
قبل   من  األسئلة  من  مجموعة  طرحت  العروض  إلقاء  وبعد 
الحاضرين، والتي تمت  اإلجابة عنها بشكل ميسر ومستفيض  من 
طرف الدكاترة املؤطرين ، كما وزعت شواهد  تقديرية على الدكاترة 
وقياس  السكري  قياس  عملية  على  أشرفن  اللواتي  واملمرضات 
املبادرة  هذه  مثل  الحضور  استحسن  حيث  الدموي،  الضغط 

اإلنسانية - اإلجتماعية

يف  ملتقى احتضنته  أَكادير

�ضبل الحفاظ على »حيوانات ال�ضاحل وال�ضحراء  ذات الأحجام الكبيرة«
عبداللطيف الكامل

بأَكادير«  املنظم  الدولي  للملتقى  الثالثة  الدورة  أشغال  شكلت 
من أجل املحافظة على حيوانات الساحل والصحراء ذوات الحجم 
الكبير«، فرصة لتقييم العمل الجاري تنفيذه واملتعلق بحيوانات 
الساحل والصحراء ذات الحجم الكبير، ودراسة إمكانية توسيع 

نطاق«العمل املنسق« ليشمل حيوانات أخرى«.
وناقش املشاركون املنتمون لـ 24 بلدا، في هذا اللقاء املنظم من 
اتفاقية  أمانة  مع  بتعاون  والغابات،  للمياه  الوطنية  الوكالة  قبل 
مارس  و16   14 بني  ما  الفترة  في  أڭادير  بمدينة  املتحدة،  األمم 
العمل،  خطة  تنفيذ  أجل  من  املستدام  »مصادرالتمويل   ،2023
الحيوانات  على  للحفاظ  محينة  عمل  خطة  اعتماد  عن  والبحث 
تم  كما  وموائلها«.  والصحراء  الساحل  في  الكبير  الحجم  ذوات 
تعميق النقاش حول »كل مايتعلق بهذه األصناف الحيوانية في 
منطقة الساحل والصحراء، بحيث لم يقتصر النقاش على عناصر 
تفعيل برامج العمل وتمويلها، بل انصب أيضا على آليات وأدوات 

التعاون اإلقليمي والدولي« حسب املنظمني .
هذا وأسفر اللقاء عن مخرجات مهمة تبناها املشاركون باإلجماع 
تتمثل في: »اعتماد خطة العمل الجهوي الخاص باملحافظة على 
الحيوانات ذات الحجم الكبير بمنطقة الساحل والصحراء، بهدف 
مع  ملجال  هذا  في  املنجزة  والبرامج  اإلجراءات  نجاعة  من  الرفع 

وتعزيز  واملالية  والتقنية  التشريعية  الجوانب  على  التركيز 
الثمانية  باألصناف  املتعلقة  املخططات  على  املصادقة   - التعاون 
من الحيوانات ذات االحجام الكبيرة في الساحل والصحراء منها 
ستة متواجدة باملغرب )مها أبوحراب - مها أبوعدس- غزال املهر 
- غزال الجبل- غزال ادام- االيل البربري-غزال نحيل القرون- غزال 
الحيوانات  على  للحفاظ  جهوية  مبادرة  إطالق   - احمرالجبهة( 
ذات الحجم الكبير في الساحل والصحراء«. و«قد فوضت البلدان 
املشاركة املغرب للترافع ملناصرة هذه املبادرة على مستوى الدورة 
الرابعة عشرة التفاقية األمم املتحدة حول املحافظة على األنواع 
واملقرر انعقادها في   )CMS( املهاجرة من الحيوانات املتوحشة
بأوزبكستان،وكذلك   2023 أكتوبر   28 إلى   23 املمتدة من  الفترة 

على مستوى املنظمات الدولية«.
الثالثة،  نسخته  في  أكادير،  بمدينة  املنظم  امللتقى  تميز  وقد 
إشكاالت  تدارس  على  انكبوا  دولة   24 من  70 خبيرا  »بمشاركة 
والسيما  الحيوانات،  من  النوع  هذا  على  الحفاظ  وإكراهات 
إلى  امللتقى  وسعى  املتوحشة«.  والحيوانات  املهاجرة  الطيور 
الكفيلة  السبل  عن  والبحث  العاملية  والتجارب  الخبرات  »تبادل 
بالساحل  الحيوانية  الثروة  على  للحفاظ  وعلميا  وتقنيا  بيئيا 
والصحراء وخاصة تلك التي تتميز بأحجام كبيرة.كما تم  تنظيم 
زيارة ميدانية لفائدة املشاركني، إلى املنتزه الوطني لسوس ماسة 
سنة  إحداثه  تم  والذي  وتيزنيت،  أَكادير  مدينتي  بني  املتواجد 
إعدادهما  تم  هامتني  محميتني  على  يتوفر  منتزه    1991.وهو 

األنواع  بعض  تأقلم  في  وتساهم  لتناسب  وتجهيزهما خصيصا 
يتعلق  الحوافر  ذوات  من  ثالثة أصناف  باالنقراض،منها  املهددة 

األمر بـ »غزال آدم« و»غزال املها« و»غزال املها الحسامي«.

محمد بوهالل

باإلجماع،  سايس،  فاس  جمعية  ملكتب  العام  الجمع  صادق 
على إعادة  انتخاب السيد حسن اسليغوة  رئيسا ملكتب جمعية 
وفي  واملالي.  األدبي  التقريرين  على  املصادقة  بعد  سايس،  فاس 
السابقة  الفترة  »ان  فوسحي  السيد  أكد  األدبي  للتقرير  قراءته 
ملكتب الجمعية تميزت   بتنظيم اكثر من 80 نشاطا غطت مختلف 
واملجال  تظاهرة،   50 بـ  الثقافي  النشاط  طليعتها  في  املجاالت، 
االجتماعي  والصحي بـ 20 تظاهرة و20 عملية كبرى داخل املجال 
واالقتصادي«.  الرياضي  املجال  عن  ناهيك  والقروي  الحضري 
12 نشاطا بالرعاية السامية لجاللة امللك، في طليعتها  و«حظي 
املؤتمر الدولي لتاريخ الطب اإلسالمي بشراكة مع كلية الصيدلة 
والطب بفاس وخيمة الشعر، وندوة حول عودة املغرب إلى منظمة 
إلى  االمازيغية،  الثقافة  مهرجان   تنظيم  وكذا  اإلفريقية  الوحدة 
جانب تنظيم ندوة  بشراكة مع كلية اآلداب سايس حول »فضاء 

فاس واملكان في السرد« تكريما للكاتب  ربيع مبارك.«
امللونة  الصور  تقديم مجلد يضم عددا من  تم  املناقشة  وخالل 
الفترة  خالل  للجمعية  املختلفة  لألنشطة  توثق  التي  واملقاالت 
السابقة  وعن هذا االنجاز التوثيقي قال  الرئيس اسليغوة »إن 
هذا اإلصدار يعد وثيقة تاريخية النجازات الجمعية طيلة الفترة 
واإلنسانية   االجتماعية  املبادرات  على  الضوء  ويسلط  املعنية، 
الندوات  مجموع  إلى  ويتطرق  تنظيمها،  الجمعية  واصلت  التي 
وكذا  تنظيمها،  في  شاركت  التي  الفنية  والتظاهرات  العلمية 
املبادرات الجديدة التي رأت النور، حيث نهجنا في ترتيب مادة 
الوقوف  من  القارئ  يتمكن  حتى  الكرونولوجي،  املنهج  اإلصدار 

على جميع أنشطة املكتب خالل الفترة السابقة«.
وكل  العام  الرأي  الجمعية تحسيس  أهداف  »من  فإن  لإلشارة 
اجتماعيا  الشمالية،  الوسطى  املنطقة  بمشاكل  معها،  املتعاطفني 
وثقافيا واقتصاديا، لالسهام في التنمية  وإحياء التراث وترميمه، 
وخاصة اآلثار التاريخية، باإلضافة إلى دعم الدراسات والبحوث  

أبناء  بني  السلمية  املساعي   خدمة  وكذا  وأعالمها،  فاس  حول 
املرأة  قدرات  تقوية  مع  الكبير،  العربي  باملغرب  بدءا  اإلنسانية، 
املغربية من خالل التكوين والتوعية  واإلسهام في تأطير املجتمع 

املدني«.

»فا�ض �ضاي�ض«.. ت�ضكيل مكتب جديد وا�ضتعرا�ض الح�ضيلة

»أرشيف«
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 إلى جانب حفاظها على بث مجموعة 
وتشكل  تنتجها  ال��ت��ي  ال��ب��رام��ج،  م��ن 
القناة  تقترح  لشبكتها.  الفقري  العمود 
الرابعة –الثقافية التابعة للشركة الوطنية 
لإلذاعة والتلفزة، بمناسبة شهر رمضان 
البرامج  من  مجموعة  مشاهديها  على 
الجديدة. من توقيع صحافييها ومخرجيها 
وتقنييها. سعيا إلى تقديم عرض تلفزي 
متميز ومتنوع، يتماشى وأجواء الشهر 
القناة على أن يكون  الفضيل. وحرصت 
هذا العرض عاكسا لخريطة البرامج التي 
تتشكل منها شبكة القناة الثقافية. والتي 
والثقافي  والفكري  اإلبداعي  بين  تجمع 
والعلمي  والتاريخي  الشامل  بمعناه 
واالجتماعي  وال��ح��ض��اري  وال��روح��ي 

والتربوي والبيئي إلخ ... 
هذه  عن  مختصرة  نبذة  يلي  وفيما 

الشبكة: 

 برنامج أسماء في
الذاكرة

 برنامج التذكر واالعترافي
زمن النسيان

في زمن تتسارع فيه األحداث، وينفلت 
رويدا،  رويدا  أيدينا  بين  من  العمر  فيه 
أمن  شراع  فينا  الحية  الذاكرة  تنتصب 
الذين  ك��ل  وم��ع  أنفسنا  م��ع  وتصالح 
تقاطعت مسالك دروبهم معنا، وبصموا 
حياتنا بشكل مباشر أو غير مباشر وكانوا 
سببا في ادراكنا لماهية وجودنا وسبل 

انفالتنا من عبث اليومي.
قد يتساءل البعض: ما معنى التذكر في 
زمن النسيان’؟ ما الجدوى من النبش في 
الذاكرة الستحضار أسماء كانت ومازالت 

مؤثرة فينا؟ 
ما الهدف من ركوب قطار العودة إلى 
الذين  بكل  جديد  من  لاللتقاء  الماضي 
أكتافنا  على  يوما  ربتوا  و  احتضنونا 
و علمونا كيف نتفاعل مع كل شيء من 

حولنا؟
برنامج  من  الهدف  ما  أخرى،  بعبارة 
يجعل من الذاكرة موضوعا للقاءات قصيرة 

زمنيا وعميقة وجدانيا؟ 
أسماء في الذاكرة ليس برنامج حكي او 
لغو بل هو انفتاح على مسارات إنسانية 
في  لعبوا  وأسماء  بأسماء  عالقتها  في 
حياتنا أدوارا بطولية، فعلمونا ابجدية 
لتحقيق  واالن��ط��الق  وال��ق��راءة  المشي 
شرارة  التقطوا  وأسماء  الذات...أسماء 
البيت  في  واالب��داع��ي  الحياتي  شغبنا 
وسط  لنا  ليرسموا  والشارع  والمدرسة 
العتمة طريق النور إلى ذواتنا، إما بنصح 
هادف، أو بكلمة محفزة وأحيانا بحركة 

رضا حتى نثق أكثر في قدراتنا! 
نعبر  وأن  نتذكر،  أن  إذا  جميل  كم 
مضى  زم��ن  إل��ى  والمستقبل  الحاضر 
احببناهم  أن��اس  مع  جديد  من  لنلتقي 
السنين  ت��وال��ي  وظلوا-رغم  وأحبونا 
-عالقين بذاكرتنا ولهم علينا حق الوفاء 

واالعتراف بأفضالهم علينا! 
في هذا البرنامج كل ضيف هو عبارة 
إنسانية  بمواصفات  فلسفي  كتاب  عن 
اآلخرين،  عن  مختلف  بعنوان  عميقة. 
التي  الذكريات  ألبوم  فتح  على  ومحفز 
المخيلة  معتقل  من  االنعتاق  تستحق 

واالنطالق إلى عالم الحياة من جديد! 
برنامج أسماء في الذاكرة سيبث يوميا 
على القناة الثقافية خالل شهر رمضان، 
وهو من إعداد وتقديم فاطمة يهدي اخراج 

عبد الغفور اهلل يستر.

برنامج زمن الثقافة

مجلة إخبارية من إعداد سهام فوزي 
مهداة للثقافة بمختلف أطيافها وأحداثها 
وامتداداتها، مستحضرة بعد الزمن فيها، 

فسميت »زمن الثقافة«.
القناة  تسجل  الثقافة«  »زمن  في   
تغطية  خالل  من  الساحة  في  وجودها 
األحداث والتظاهرات التي تقرب المشاهد 
من الحركية الثقافية ببالدنا، سواء تعلق 
األمر بالكتاب أو الموسيقى أو األدب أو 
المسرح... وغيرها وبهذا تساهم في تثمين 

القيم والثقافة المغربيتين ورموزهما.
من  الثقافة«  »زمن  من  العدد  يتشكل 
تقارير عن األحداث الكبرى والمتاحة التي 
تميز األسبوعين اللذين سيبث فيهما، مع 
إمكانية تخصيص أعداد خاصة بالكامل 
لحدث ثقافي كبير، مثل: المعرض الدولي 
معينة  شخصية  مع  لحوار  للكتاب...أو 
ارتبطت بحدث ينزل بثقله على الساحة 

في تلك الظرفية.
غير  بفقراتها  كذلك  متنوعة  المجلة   

القارة، التي تغطي في كل عدد تكريمات 
ألسماء بارزة أو توقيعات الكتب أو أسئلة 
وأجوبة سريعة مع شخصية... كما يمكن 
أن تذيل المجلة في كل عدد باستطالع غير 
نافذة  بمثابة  الراهنة،  باألحداث  مرتبط 
للمشاهد من دسامة األخبار األخرى، أو 
بنافذة جمالية أخرى عبارة عن مختارات 
قصيرة في دقيقة لنص شعري أو نثري 

جميل.

 برنامج سيرة
ومسار سعيد يقطين 

وباحث  ناقد  يقطين  سعيد  الدكتور 
مغربي. 

رسم سيرته ومساره بتدرج أكاديمي 
مميز وتراتبية معرفية الفتة بين ثالثية 

مكانية، بين البيضاء وفاس والرباط.
جمعي  لوعي  يؤسس  ان  استطاع   
أدبي، باشتغاله على السرديات كمشروع 
علمي نقدي. كان المدخل في هذا المشروع 
النقدي والفكري والحضاري هو الرواية 
ب��أدوات  العالمة  والثقافة  المعاصرة 
الثقافة  إل��ى  انتقل  ثم  دقيقة  منهجية 
السردية  خصوصياتها  ليبرز  الشعبية 
ولم يتنيه ذلك على االنفتاح على الوسائط 
الجديدة والثقافة الرقمية التي يعتبرها 

رهان الثقافة العربية.
سعاد  وتقديم  إع��داد  من  البرنامج 

اليعقوبي وإخراج وداد التافكي.

 برنامج مبدعون
فن الكاليغرافيا العربية

»كان لدي شيء مفقود في الفن، ولقد 
وجدته في الخط العربي«. الفنان العالمي 

بابلو بيكاسو.
 سيخصص برنامج مبدعون حلقتيه 
فن  عن  للحديث  المعظم  رمضان  لشهر 
خالل  من  وذل��ك  العربية،  الكاليغرافيا 
المبدعين  من  ثلة  على  الضوء  تسليط 
أعمالهم  م��زج��ت  ال��ذي��ن  ال��ح��روف��ي��ي��ن 
واللون  الخط  جمالية  بين  الصباغية 
الالمتناهية  العوالم  داخ��ل  والتركيب 

لبياضات اللوحة التشكيلية.
برنامج مبدعون سيميط اللثام عن نخبة 
الحروفيين،  التشكيليين  المبدعين  من 
تيمة  العربي،  الخط  تجليات  من  جعلوا 
عبر  فنسجوا  الفني،  لمنجزهم  رئيسية 
تغري  بصرية  سمفونية  واللون  الخط 
المشاهد بالسياحة في تفاصيل وجماليات 

الكاليغرافيا العربية.
»مبدعون« هو برنامج نصف شهري، 

من إعداد عالء الدين الوطني.

 مظاهر التصوف
عند أهل سوس

التاريخ  في  الراسخة  العالمة  سوس 
بمجال  تتسم  الحضارة.  في  والمتجذرة 
جغرافي، يشهد له بقدم أعرافه وتقاليده 
مؤسسات  تشييد  عرف  مجال  الثقافية، 
دينية ومدارس منذ وقت مبكر يعود إلى 
زمن دخول اإلسالم، ويعكس ثراء البيئة 
ذلك  في  بما  وتنوعها،  المحلية  الثقافية 
خصوبة وعمق التراث الشفوي، الذي يدعى 
باإلنشاد والسماع الصوفي األمازيغي، كما 
يسمى بمسميات أخرى كالذكر واألمداح، 
ويتقاسمه الرجال والنساء معا، لكن لكل 
بطابع  المتسم  الخاص،  فضاؤه  طرف 

روحاني صرف.
كبار  عن  الرجال  الشيوخ  أخذ  فكما 
النساء  أخ���ذت  ال��م��ت��ص��وف��ة،  ال��ع��ل��م��اء 
الذكر  أص��ول  كذلك  عنهم  السوسيات 
الطرق  حسب  وذلك  واألدعية،  واإلنشاد 
المتبعة، سواء كانت الطريقة الناصرية أو 
الجزولية أو الدرقاوية أو التيجانية، حتى 
وتوجيهية  تربوية  وظيفة  لهن  أصبحت 
وتعليمية، ما زال المجتمع السوسي يحافظ 

عليها في جميع ربوع منطقة سوسس 
في هذا اإلطار تخصص القناة الثقافية، 
بمناسبة شهر رمضان األبرك، حلقتين عن 
بعض مظاهر التصوف عند أهل سوس. 
الحقلة األولى بعنوان »من مظاهر التصوف 
عند أهل سوس«، والثانية بعنوان »من 
مظاهر التصوف عند نساء سوس«، لهذا 
الغرض توجه طاقم القناة إلى المنطقة، 
حيث أنجز روبورتاجات وأجرى لقاءات 
مع باحثين في مجال التصوف بالمنطقة، 
ونساء يمارسن لفن المديح على الطريقة 

األما زيغية. 
البرنامج من إعداد: دالل الصديقي.

مع طروب
األغاني الدينية 

بمناسبة شهر رمضان الكريم ستسافر 
عددين  خ��الل  من  الثقافية  القناة  بكم 
ووجدانية  روحية  عوالم  الى  خاصين 

لفن مغربي اصيل بين ماض وحاضر.

يعرفكم العدد األول على لون موسيقي 
من  مجموعة  اب��داع��ات  خ��الل  من  فريد 
في  المختصين  والموسيقيين  الفنانين 
حضورها  يبقى  التي  الدينية،  األغنية 
قويا في نطاق الموروث الفني التقليدي. 
المتمثل في ألوان الطرق والزوايا في حقل 
المديح والسماع المحافظ على معاييره 

التقليدية األصيلة.
وتقريب  الشباب،  روح  ولمخاطبة 
المستمعين من هذا الفن عملت مجموعة 
المغاربة،  المبدعين  الموسيقيين  من 
على تطوير االبتهاالت الدينية بإيقاعات 
دينية  أغاني  توزيع  وإع���ادة  مختلفة. 
على  معتمدين  جديد.  بأسلوب  شهيرة، 
والتقنيات  الموسيقية،  اآلالت  مختلف 

االكاديمية كالهارموني و البوليفونيا.
يقربنا العدد الثاني من األغنية الدينية 
العربية  الطريقتين  من  الشباب،  عند 
واالمازيغية. حيث ركز على نماذج تجسد 
الجمهور  وتأخذ  الدينية.  األغنية  واقع 
الى كيفية العمل على هذا النمط بمواكبة 
التكنلوجيا الحديثة محافظة في كِل مناطق 
المملكة على جوهرها األصلي من حيث 

األشعاُر ومضموُنها. 
ولم تختلف إال من حيث لغُة ومقاماُت 
كِل نمط تراثي يميز كَل منطقة على حدة.
البياتي  ط��روب  إع��داد  من  الحلقتان 

وإخراج عبد العالي البيضاوي.

برنامج آفاق
جامعة القرويين 

الفضيل  رم��ض��ان  ش��ه��ر  بمناسبة 
يقترح برنامج آفاق على مشاهدي القناة 
الثقافية حلقة خاصة عن جامعة القرويين، 
باعتبارها أقدم وأعرق الجامعات في العالم 
وواحدة من أبرز المآثر التاريخية التي 
علمية  كعاصمة  فاس  مدينة  بها  تفتخر 
وروحية للمملكة المغربية، وموطنا لحركة 
علمية وفقهية ومشتال لظهور العديد من 

العلماء العرب والغربيين أيضا.
من خالل هذه الحلقة، سيتم التعريف 
على  المحافظة  في  وبدورها  بالجامعة 
الهوية الدينية التي من شأنها أن تصون 
الماضي  وت��رب��ط  واألس����س،  ال��ث��واب��ت 

بالحاضر الستشراف المستقبل.
التعريف  إلى  الحلقة  ستتطرق  كما   
بالمسالك والتكوينات التي تعرفها وشروط 
الولوج إليها وآفاق هذا النمط من التكوين، 
مع إبراز جل التحديات واإلكراهات التي 
يعرفها التعليم العتيق وأهم اإلصالحات 

التي مر بها.
ومن خالل هذا السفر التاريخي والعلمي 
بعض  على  أيضا  سنتعرف  والحضاري 
النماذج من خريجي الجامعة قصد تسليط 
الضوء على آفاق التشغيل التي يعرفها 

التعليم العتيق بالمغرب.
برنامج آفاق من إعداد سميرة الغربالي 

وإخراج وداد التافكي.

 برنامج البـــــــــاحث

 المدارس العتيقة .. إرث
علمي يعاند الزمن

 يقول المؤرخون إن أول عهد للمغرب 
ال��دراس��ة  عهد  بعد  نظامية،  بمدرسة 
بالجوامع والمساجد، مدرسة الصابرين 
تاشفين،  بن  يوسف  من  بأمر  وتأسست 
متأثرا بما حكا له مبعوثه إلى بغداد عن 
تجربة المدارس بها، ثم تلت ذلك مدارس 
المرابطية  الدولتين  عهد  على  أخ��رى 
وبعدها الموحدية، قبل أن تنتعش بشكل 
مع  التعليمية  العلمية  الحركية  الف��ت 
العتيقة  المدارس  أكثر  فبنو  المرينيين، 
الشراطين،  المرينية،  )البوعنانية، 
العطارين، المصباحية، الصهريج...( في 
وسال  وآسفي  ومراكش  ومكناس  فاس 
منتصبة  ال��ي��وم  إل��ى  ت��زال  ال  وغيرها، 
يعاند  مغربي  علمي  إرث  على  شاهدة 

الزمن وعوامله.
من  الرمضانية  الحلقة  ه��ذه  في      
لنستكشف  نعود   « الب���احث   « برنامج 
التعليمية  العلمية  الحركية  هذه  تاريخ 
ببالدنا، كيف بدأت وكيف انتعشت بشكلها 
النظامي عبر المدارس التراثية العتيقة، 
وكيف يتم صونها لتظل تراثا ماديا شاهدا 
على سبق المغاربة في العلم والحضارة.  
يعده  »الباحث«  برنامج  ل��إلش��ارة، 
ويقدمه يونس البضيوي ويخرجه منير 

العباسي.

برنامج متاحف المغرب 
 متحف مسجد الحسن 

الثاني بالدار البيضاء

 يشكل مسجد الحسن الثاني، معلمة 
تاريخية معلى مستوى الهندسة المعمارية 
الفنية  التحفة  هذه  العربية-اإلسالمية، 
الرائعة هي نتاج عمل حرفي وفني حقيقي 
يتجسد في أدق التفاصيل والتي يحتفظ 
الثاني  الحسن  مسجد  مؤسسة  متحف 

بنماذج منها. 
 ويعتبر متحف مسجد الحسن الثاني 
بمثابة مقدمة لزيارة المسجد، يعطي فكرة 
الحضاري  الصرح  هذا  نشأة  مراحل  عن 
منشآت  أه��م  وع��ن  الجمالية.  والتحفة 
اعتمادها  تم  التي  التقليدية  الصناعات 

في بناء المسجد.
على القناة  )متاحف المغرب(  برنامج 
أروق��ة  بين  جولة  في  يأخذنا  الثقافية 
متحف مسجد الحسن الثاني. وما يضمه 
تم  أصيلة  مغربية  تقليدية  صناعات  من 

اعتمادها في بناء المسجد. 
خالل هذه الحلقة نكتشف معروضات 
مميزة من المواد والقطع التي ُاستخدمت 
االخشاب،  من  الكبير.  المسجد  بناء  في 
والجبس، والزخارف المختلفة المنحوتة 
على الحجر والخشب، والرخام األبيض، 

والنحاس الرائع.
القطع  م��ن  مجموعة  يضم  المتحف 
المنتقاة بعناية من قبل الصناع الحرفيين 
التاريخية،  المعلمة  ه��ذه  ب��ن��اء  أث��ن��اء 

والمصنفة ضمن الئحة التراث الوطني.
زيارة المتحف تعد بمثابة مقدمة لزيارة 
من  الزوار  تقرب  الثاني،  الحسن  مسجد 
التقليد  بين  يجمع  ال��ذي  بنائه  مراحل 

والحداثة.
 وتقدم أيضا فكرة عن أجهزة الوسائط 
وأجهزة  باللمس،  تعمل  التي  التفاعلية 
بناء  عملية  لشرح  المتعددة  الوسائط 

هذا المسجد بشكل أفضل.

 من هذا المنطلق يسلط برنامج متاحف 
المغرب الضوء على هذه المعلمة المعمارية 
المتميزة وما أنجزه الصناع والحرفيون 
والفنانون المغاربة من إبداع معماري، على 
مستوى الزخارف وجماليتها، التي تزين 
الجدران، وكذا أعمدته الرخامية الضخمة 

التي يرتكز عليها البناء كله. 
مسجد  متحف  عن  الخاصة  الحلقة 
الحسن الثاني بالدار البيضاء تبحر بنا 
في فضاءات تختزل قطعا من جوهرة نادرة 
في مجال المعمار المغربي، تسافر بنا عبر 
أجواء مسجد يزخر بعدد هائل من الفنون 
الساحرة وبفيض من الصناعة التقليدية 

المغربية الخصبة والمتنوعة.

المتحف الوطني
للموسيقى بمكناس 

متاحف  برنامج  من  الثانية  الحلقة 
الوطني  للمتحف  ستخصص  المغرب 

للموسيقى بمكناس.
وأصوات  بنغمات  يشدو  فضاء  وهو 
مغربية ويحتفي بالموسيقى في تجلياتها 

وأبعادها المختلفة. 
 كما يبرز جوانب من سحر االيقاعات 
الغني  وت��راث��ه��ا  المغربية  واالل��ح��ان 

والمتنوع
يهدف هذا الصرح التراثي للحفاظ على 
النوعية الرفيعة للموسيقى وللتراث الفني 
ويضم  الشابة.  األجيال  ذاك��رة  في  حية 
رصيدا  طابقين،  من  المكون  المتحف 
غنيا من آالت موسيقية متنوعة جمعت من 
مختلف المؤسسات المتحفية بالمغرب. 
برنامج متاحف المغرب يرحل بنا إذن، 
الى مدينة تزخر بإرث حضاري وإنساني 
عريق يأخذنا الى أيقونة متحفية، مقامة 
الذي  التاريخي،  المبنى  الجامعي  بدار 
األخير  الربع  الى  تشييده  تاريخ  يرجع 
من القرن ال� 19 في عهد السلطان المولى 

الحسن األول. 
البرنامج ومن خالل هذه الحلقة.

يقترح على المشاهد سفرا فنيا وجماليا 
ممتعا صوب األنغام المغربية ويستحضر 
االذهان  شدت  ونغمات  والوانا  أصواتا 
الفنية  الساحة  اآلذان وبصمت  واطربت 

المغربية.
تأخذنا هذه الحلقة من برنامج متاحف 
المغرب، في جولة تقربنا من هذا اإلرث 
التراثي الغنائي عبر اآلالت الموسيقية، 
وتقدم  المعروضات.  وكافة  واأللبسة 
إضاءات حول محطات هامة ، في األلوان 
والتي  األجيال،  عبر  المتوارثة  الغنائية 

تمثل مختلف مناطق المغرب .
جليلة  وتقديم  إع��داد  من  البرنامج 

الحدفاوي وإخراج مجيدة المختاري.

 صالون الثقافية جديد
 البرامج الحوارية في
 رمضان على القناة

الثقافية

الرمضانية،  شبكتها  تقديم  بمناسبة 
تتكشف القناة الثقافية عن ميالد برنامج 
»صالون  عنوان  يحمل  جديد  ح��واري 
توسيع  في  سيساهم  ال��ذي  الثقافية« 
مفهوم الثقافة في أوساط كافة الشرائح 
المجتمعية والعمرية بالمغرب، عبر خلق 
األفكار  وتبادل  للنقاش  رحبة  مساحات 
واآلراء حيال مختلف القضايا والمجاالت 

التي سيتم تناولها من زاوية ثقافية صرفه.
»صالون الثقافية« هو برنامج حواري 
جعل  عاتقه  على  يأخذ  شهري،  نصف 
الثقافة موضوعا دسما للتداول والنقاش، 
كما يجعلها زاوية رؤية يمكن من خاللها 
والقضايا  المواضيع  مختلف  ت��ن��اول 

المرتبطة بمجاالت متنوعة.
شكل  جليا  يتضح  عنوانه،  خالل  من 
ومضمون البرنامج، فاألمر يتعلق بصالون 
ضيفين  حلقة  ك��ل  ف��ي  يستقبل  ثقافي 
رئيسيين للنقاش الهادئ والبناء وتبادل 
اآلراء ووجهات النظر حيال محاور موضوع 
أو قضية الحلقة، وذلك على مدار ساعة من 
أستوديو  في رحاب  تدور رحاها  الزمن، 
البصري  السمعي  لمهن  العالي  المعهد 

والسينما بالرباط.
سيكون  الثقافية  ال��ق��ن��اة  ج��م��ه��ور 
من  حلقتين  مع  رمضان  في  موعد  على 
»واقع  مواضيع  ستتناوالن  البرنامج، 
أزم��ة  و«  وآفاقها«  المغربية  الثقافة 
بمشاركة  بالمغرب«،  والكتاب  القراءة 
الثقافيين  والفاعلين  الكتاب  من  نخبة 
التيمات بالتحليل  الذين سيقاربون هذه 

والنقاش.
»صالون  برنامج  أن  بالذكر  جدير 
هو من إعداد وتقديم اإلعالمي  الثقافية« 

باسم الهور وإخراج توفيق مستبلد.

برنامج بنت بالدي

هذه  في  لعزيري  سميرة  تستضيف 
»ل  ب��الدي  »بنت  برنامج  م��ن  الحلقة 
المناضلة السياسية والحقوقية والوزيرة 
والبرلمانية السابقة السيدة نزهة الصقلي. 
حيث سيسلط البرنامج الضوء على أهم 
المراحل في حياتها المهنية والنضالية. 
ومحطات  وجوانب  عند  سيتوقف  كما 

أساسية من حياتها الخاصة. 
 لإلشارة برنامج بنت بالدي هو مجلة، 
المغربيات  النساء  من  ثلة  تستضيف 
مسار  على  بصمن  اللواتي  الملهمات، 
بشكل  وأث��رن  متميز،  وإنساني  مهني 
إيجابي في محيطهن بشكل خاص، وفي 

المجتمع بشكل عام.
لعزيري  سميرة  إع��داد  من  البرنامج 

وإخراج عبد العالي البيضاوي.

برنامج حواري

الثانية  القناة  برامج  شبكة  ازدان��ت 
في  عليكم  يطل  جديد  ح��واري  ببرنامج 
أولى حلقاته خالل شهر رمضان، برنامج 
)للنقاش(، من 52 دقيقة، من إعداد وتقديم 
مونية المنصور، وإخراج سهام بنسودة.

)للنقاش(  الحواري  البرنامج  ينفتح 
ظل  في  المجتمع  قضايا  مختلف  على 
التحوالت االجتماعية، من منظور قيمي 

ثقافي.
المرتبطة  القضايا  البرنامج  يعالج 
بمؤسسات التنشئة االجتماعية من أسرة 
ومدرسة وإعالم ومجتمع مدني، بخلفية 

ثقافية وفكرية.
يستضيف برنامج )للنقاش( أساتذة، 
باحثين، ومختصين لتسليط الضوء على 

قضايا وإشكاليات راهنة.

برنامج مروا من هنا

ومراسل  صحفي  معروف  محمود  هو 
صحيفة  مكتب  م��دي��ر  ك��ان  فلسطيني، 
تأسيسها  منذ  بالرباط  العربي  القدس 
سنة 1989، ومراسال لوكالة “قدس برس” 
قبل ذلك، ورئيس »اتحاد الكتاب واألدباء 

الفلسطينيين -فرع المغرب«.
األص��ل،  فلسطيني  م��ع��روف  محمود 
المغربي القلب والروح، قادته أقدار الحياة 
إلى المغرب مطلع ثمانينيات القرن العشرين 

الذي سرعان ما أصبح بلده الثاني. 
 كان ترجمان القضية الفلسطينية في 

المغرب، وصوتها في صحافته. 
اإلعالمية  الشخصيات  من  ومعروف 
النشطة في الدفاع عن القضية الفلسطينية 
وقضايا الحريات في العالم العربي. وكان 
معروف، الذي عمل في اإلعالم طوال أربعة 
التكريم  جوائز  من  العديد  نال  قد  عقود، 
وكان آخرها تكريمه من جانب وزارة الثقافة 
الفلسطينية في مدينة رام اهلل لمساهمته 
الواضحة في المشهد اإلعالمي العربي ورفع 
القضية  حضور  وتعزيزه  فلسطين  اسم 
الفلسطينية في المشهد اإلعالمي العربي.

وكان الراحل من المساهمين في تأسيس 
صحيفة “القدس العربي” عام 1989، وعمل 

مديرا لمكتبها طيلة 31 عاما.
ع��م��ل ال��راح��ل ف��ي ب��داي��ة م��ش��وراه 

اإلعالمي لفترة قصيرة في المركز العربي 
واالرشيف  الدراسات  قسم  للمعلومات/ 
يديره  كان  الذي  “السفير”  صحيفة  في 
الصحافي المصري مصطفى الحسيني، 
ثم التحق بوكالة “قدس برس” التي كان 
مؤسسي  من  مقبل  حنا  الشهيد  يملكها 
والصحافيين  للكتاب  ال��ع��ام  االت��ح��اد 
 1980 سنة  عمل  حيث  الفلسطينيين، 

مراسال للوكالة.
وبعد استشهاد حنا مقبل في قبرص 
عام 1984، أغلقت الوكالة، فبقي محمود 
معروف في المغرب، حيث اشتغل مراسال 
ألسبوعية “األفق” في قبرص، وأسبوعية 
تصدر  كانت  اللبنانية التي  “الحوادث” 

في لندن. 
القناة الثقافية ومن خالل برنامج »مروا 
من هنا«، سوف تقترب من هذه الشخصية 
اإليجابية،  الجرأة  بين  ما  تجمع  التي 
الالمتناهي  والعشق  المهني  والطموح 

لمهنة الصحافة ولألدب.
برنامج »مروا من هنا »هو من إعداد 
ياسمين الدغوغي وإخراج فاتن المحمدي.

على الخشبة

يبث برنامج على الخشبة في الشهر 
نجاح  قصة  تحكي  خاصة  حلقة  الكريم 
الصغر  منذ  الفن  عشق  لشاب  ملهمة 
فاحترف المسرح واالذاعة. ويطمح إلى أن 
يصبح صوت ذوي االحتياجات الخاصة، 
ويثبت أنه من أصحاب القدرات الخارقة. 
والدرس األهم في هذا التحدي، هو أن 
يقدم ألطفال بلده خبرته في مجال التغلب 
اإلعاقة، عن طريق مساعدتهم على  على 
التطور ومواجهة كافة الصعاب بإصرار 

نابع من الثقة بالنفس.
البرنامج من إعداد وتقديم إيمان قادا، 

وإخراج حنان الزيدي.

 برنامج أطلس المغرب:
 التاريخ والذاكرة

بشهر  الخاصة  الحلقة  هذه  تتناول 
رمضان الكريم من برنامج أطلس المغرب 
موضوع تدوين الذاكرة وعناصر التاريخ 
المتداولة،  الشفهية  الروايات  خالل  من 
ال��وث��ائ��ق  م��ن  المكتوبة  وال��دع��ام��ات 
والمخطوطات وغيرها. كما تبرز الحلقة 
واالهتمام  التاريخية  الكتابة  أهمية 
المجاالت  متعدد  والتوثيق  باألرشيف 
المعطيات  وح��ف��ظ  ال���ذاك���رة  لصيانة 

التاريخية بشكل عام. 
وتتمحور عناصر هذا البرنامج حول 
أهمية التاريخ والذاكرة بالنسبة للهوية 
الثقافية، وأنماط البحث التاريخي، وأشكال 
الوثائق  خ��الل  من  التاريخي  التدوين 
المخطوطة والمصنفات التاريخية، ودور 
األرشيف في حماية الذاكرة وحفظ مختلف 
مكوناتها، باإلضافة إلى محور التاريخ بين 

الشفهي والمكتوب.
من  ن��خ��ب��ة  ال��ب��رن��ام��ج  يستضيف   
والمتخصصين  والباحثين  األكاديميين 

في هذا المجال.
حميد  وتقديم  إع��داد  من  البرنامج    
المرجاني، ومن إخراج منير العباسي.  

إيكولوجيكا

الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط، 
االيكولوجية  الفضاءات  أهم  من  واحدة 

المتواجدة في العاصمة.
الحديقة  أصبحت  الجديدة،  بحلتها 
في  متحف  بمثابة  للحيوانات  الوطنية 
الهواء الطلق. يضم مجموعة متنوعة من 
الوحيش المغربي بشكل خاص واالفريقي 
بشكل عام. وجيش ينتمي إلى مناطق شتى 
الساڤانا،  الصحاري،  األطلس،  جبال   «
االستوائية،  والغابات  الرطبة  المناطق 
خمس نظم بيئية تنقل زوار الحديقة إلى 

عوالم مختلفة عبر مسار ممتع ومشوق.
تتوفر الحديقة الوطنية للحيوانات، على 
متحف يقدم معلومات قيمة ورواق خاص 

بالزواحف. 
يمكن الزائر من اكتشاف طريقة عيش 
الوعي  إذكاء  في  الحيوانات ويسهم  هذه 
االحيائي  التنوع  على  الحفاظ  بأهمية 

الخاص بالقارة اإلفريقية. 
ت��ق��ت��رح ه���ذه ال��ح��ل��ق��ة م���ن ب��رن��ام��ج 
إيكولوجيكا، خالل شهر رمضان الفضيل، 
زي��ارة  في  المشاهد  يأخذ  ممتعا  سفرا 
الحديقة  وف���ض���اءات  أروق����ة  لمختلف 
ال��رب��اط.                                                                                                                          بمدينة  للحيوانات  الوطنية 
إعداد  من  تلفزيونية  إيكولوجيكا  مجلة 

ليلة الخروع وإخراج سهام بنسودة.
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�شبكة برامج متنوعة  على القناة الثقافية 
بمنا�شبة �شهر رم�شان

القارة، التي تغطي في كل عدد تكريمات 
ألسماء بارزة أو توقيعات الكتب أو أسئلة 
وأجوبة سريعة مع شخصية... كما يمكن 
أن تذيل المجلة في كل عدد باستطالع غير 
نافذة  بمثابة  الراهنة،  باألحداث  مرتبط 
للمشاهد من دسامة األخبار األخرى، أو 
بنافذة جمالية أخرى عبارة عن مختارات 
قصيرة في دقيقة لنص شعري أو نثري 

وباحث  ناقد  يقطين  سعيد  الدكتور 

رسم سيرته ومساره بتدرج أكاديمي 
مميز وتراتبية معرفية الفتة بين ثالثية 

جمعي  لوعي  يؤسس  ان  استطاع   
أدبي، باشتغاله على السرديات كمشروع 
علمي نقدي. كان المدخل في هذا المشروع 
النقدي والفكري والحضاري هو الرواية 
ب��أدوات  العالمة  والثقافة  المعاصرة 
الثقافة  إل��ى  انتقل  ثم  دقيقة  منهجية 

 من هذا المنطلق يسلط برنامج متاحف العتيقة .. إرث
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - االشهار

33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5 زنقة الجندي 

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

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 4رقم 
2 تطوان

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب املنصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع 
الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11 الفاكس: 0539.94.31.07

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع املوحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2023/03/20

12.470
توزيع: 
سبريس

املمـلكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة درعة - تافياللت
عمالة إقليم الرشيدية

باشوية موالي علــــي الشريف
جماعة موالي علي الشريف

إعالن عــن طلب عروض مفتوح
رقم: 2023/03

على   2023/04/13 بتاريــــخ 
صباحا  عشرة  الحادية  الـسـاعة 
رئيس  السيد  مكتب  فـي  سيتـم 
الشريف،  علي  موالي  جماعة 
الـمـتـعـلـقـة  األظـرفة  فـتــح 
ألجل:  أثـمـان  عـــــروض  بـطـلـب 
بجماعة  القرب   مالعب  بناء 
يـمـكـن  الشريف.  علي  موالي 
الـعـروض  طـلـب  مـلـف  سـحـب 
موالي  بجماعة  الصفقات  بمكتب 

علي الشريف بالريصاني.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  يـمـكـن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
في  مـحدد  املـؤقـت  الضمـان   *
عشرة  )10575درهم(  مـبـلـغ: 
وخمسة  مائة  وخمسة  االف 

وسبعون  درهم. 
كلفة تقد ير  محددة من طرف    *
ممثل صاحب املشروع في مبلغ: 
مائة  )سبعة  704.880,00درهم 
واربعة االف وثمان مائة وثمانون  
كـل  يـكـون  أن  يـجـب  درهم(. 
وايداع  وتـقـديـم  محـتـوى  مـن 
مـطابـقا  املـتـنافـسـني  مـلـفـات 
 ،27 الـمواد  لـمـقـتـضـيـات 
رقـم  الـمـرسـوم    مـن  29 و31 
349-12-2 الصادر في 8 جمادى 
)20مارس2013(   1434 االولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويـمـكـن للـمـتـنافـسـني:

عـن  أ ظرفتهم  إرسـال  *إمـا 
الـمـضـمـون  الـبريـد  طـريـق 
الـمـكـتـب  إلى  باالستالم  بـإفـادة 

الـمـذكـور.
مـقـابـل  أظرفتهم  إيـداع  *إمـا 

وصـل بمكتب الضبط بالجماعة.
*إمـا تـسـلـيـم أظرفتهم مـبـاشـرة 
الـعـروض  طـلـب  لجنة   لـرئـيـس 
وقـبـل  الـجـلـسـة  بـدايـة  عـنـد 

فـتـح األظرفة.
بطريقة  أ ظرفتهم  إيداع  إمـا   *

الصفقات  بوابة  في  إلكترونية 
العمومية.

الـواجـب  الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق 
الـمـقـررة  تـلـك  هـي  بـهـا  اإلدالء 
فـي الـمادة 5  بنظام االستشارة.
ع.س.ن/902/إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الصحــة والحماية 
االجتماعية

املندوبية اإلقليمية ببرشيد
إعــــالن عـــن طلـــب عـــروض 

مفتـوح
رقـم: 2023/01

على    2023 ابريل   14 يوم 
الساعة  10  صباحا،  سيتم في 
املندوبية  بمقر  االجتماعات  قاعة 
اإلقليمية لوزارة الصحة ببر شيد 
إسماعيل  موالي  بشارع  الكائنة 
املتعلقة  األظرفة  فتح  ببرشيد 
ألجل  املفتوح  العروض  بطلب 
املعدات   "اقتناء  التالية:  األشغال 
الصحي  للمركز  الطبية  التقنية 
الثور  بئر   1 مستوى  القروي 
التابع للمندوبية اإلقليمية لوزارة 

الصحة ببرشيد".
يمكن سحب ملف طلب العروض 
الصفقات  مكتب  من  املفتوح 
ببرشيد،  اإلقليمية  باملندوبية 
كما يمكن كذلك تحميله من بوابة  

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- حدد مبلغ الضمانة املؤقتة في: 
ألف  )ثالتون  30.000,00درهم 

درهم(
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
طرف صاحب املشروع في مبلغ:  
مائة  )ثمان  840.072,00درهم 
وسبعون  واثنان  ألف  وأربعون 

درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وايداع  تقديم  وطريقة 
ملقتضيات  مطابقني  املتنافسني 
املادتني 27 و29 و31 من املرسوم 
  .2.12.349 رقم  الذكر  السالف 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -

إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
املكتب املذكور. 

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
باملندوبية  الصفقات  بمكتب 
اإلقليمية لوزارة الصحة ببرشيد 
إسماعيل  موالي  بشارع  الكائنة 

ببرشيد
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة  

الجلسة و قبل فتح األظرفة .
إلكترونيا عن طريق  إما بعثها   -

بوابة الصفقات العمومية.
الوصفية  الوثائق  إيداع  يجب 
طلب  ملف  يستوجبها  التي 
الصفقات  بمكتب  العروض 
ببرشيد،  اإلقليمية  باملندوبية 
 2023 ابريل    13 قبل يوم  وذلك 

على الساعة الثانية زواال.
إن الوثائق املتبثة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املــادة 8 

مــن نظام االستشارة.
ع.س.ن/904/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية 
والية جهة الشرق
عمالة وجدة انكاد

جماعة لوجدة
املديرية العامة للمصالح

قسم تنمية املوارد املالية  
املحجز الجماعي  

عدد.....
إعـالن عن سمســرة عمــوميــة

جماعة  مجلس  رئيس  ينهي 
أنه  العمــوم  علم  إلى  وجدة 
عمـومية  سمسـرة  إجـــراء  سيتم 
الكــائن  الجماعي  املحجز  بمقـر 
)كولـوش(    الحسنـي  بالحـي 
على   2023 أبريل   13 بتاريخ  
بيع  قصد  زواال  الواحدة  الساعة 

املحجوزات التالية:
- حصة من السيارات غير صالحة 
 42 وعددها:  خردة  لالستعمال 

)Ferraille(
النارية  الدراجات  من  حصة   -

صالحة لإلستعمال وعددها: 96
- حصة من الدرجات النارية غير 

صالحة خردة وعددها: 11 
الهوائية  الدراجات  من   حصة   -

خردة وعددها: 40
- حصة من الكراسي والطاوالت.

ثالثية  الدرجات  من  حصة   -
خردة  صالحة   غير  العجالت 

وعددها: 10
- حصة من املتالشيات املختلفة.

في  املشاركة  في  الراغبني  فعلى 
هاته السمسرة أن يحضــروا إلى 
عني املكـان  في التاريخ والساعة 
مصحوبني  أعاله  املذكورين 
دفع  بعد  الوطنية  بالبطـاقة 
في:  محددة  مؤقتة  ضمانة 
صندوق  إلى  80.000.00درهم 

الخازن العمالي.
ثمن  أن  علمهم  إلى  يرفع  كما 
الراسية  طرف  من  يؤدى  البيع 
إلى  ونقدا  حينا  السمسرة  عليه 
دفع  إلى  إضافة  العمالي  الخازن 
من  البيع  ثمن  من   %  10 نسبة 
صوائر  لتغطية  املستفيد  طرف 

السمسرة.
يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 
اإلتصال بإدارة املحجز الجماعي 
قصد  الحسني  بالحي  الكائن 
املحجوزات  حصص  معاينة 
أوقات  أثناء  وذلك  بيعها  املزمع 

العمل اإلدارية .
ع.س.ن/905/إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية
والتعليم االولي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة مراكش اسفي

املديرية اإلقليمية باسفي
إعالن لطلب عروض أثمان 

مفتوح
SE/2023/03 :رقم

على   2023/04/14 يوم  في 
سيتم  صباحا  العاشرة  الساعة 
للمديرية  االجتماعات  بقاعة 
التابعة  باسفي  االقليمية 
للتربية  الجهوية  لألكاديمية 
فتح  آسفي  مراكش  والتكوين 
عروض  بطلب  املتعلقة  األظرفة 
األمن  خدمات  ألجل:  أثمان 
ملؤسسات  والحراسة  واملراقبة 
التابعة  االبتدائي  التعليم 
لوزارة  االقليمية  للمديرية 
التربية الوطنية والتعليم األولي 

والرياضة باسفي.
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم(  ألف  )خمسون  في: 

50.000.00درهم
محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
الرسوم:  احتساب  مع  يلي  كما 
ربعة  )ا . 4.179.269,95درهم
وسبعون  وتسعة  ومائة  ماليني 
وستون  وتسعة  ومائتان  ألفا 
درهماوخمسة وتسعون سنتيما.

يمكن سحب ملف طلب العروض 
التابع  الصفقات  مكتب  من 
ملصلحة الشؤون االدارية واملالية 
أو  باسفي  اإلقليمية  باملديرية 
الصفقات  بوابة  من  تحميله 

العمومية:
www.marchespublics. 

gov.ma
إيداع  املتنافسني  على  ويجب 
طريق  عن  إلكترونيا  أظرفتهم 
وفقا  العمومية  الصفقات  بوابة 
لقرار وزيرة اإلقتصاد واملالية رقم 
1982.21 الصادر في09 جمادى 
)14دجنبر2021(   1443 األولى 

يتعلق بتجريد مساطر الصفقات 
من  املالية  والضمانات  العمومية 

الصفة املادية.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة 05 

من نظام االستشارة
ع.س.ن/907/إ.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 22 مارس 2023 املوافق 29 شعبان 1444 العدد 13.406

ع.س.ن /909/إدع.س.ن /055/إت

ع.س.ن /924/إد
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إعالنات09
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 22 مارس 2023 املوافق 29 شعبان 1444 العدد 13.406

جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - االشهار

33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5 زنقة الجندي 

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

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 4رقم 
2 تطوان

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب املنصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع 
الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11 الفاكس: 0539.94.31.07

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع املوحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2023/03/20

12.470
توزيع: 
سبريس

املمـلكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة درعة - تافياللت
عمالة إقليم الرشيدية

باشوية موالي علــــي الشريف
جماعة موالي علي الشريف

إعالن عــن طلب عروض مفتوح
رقم: 2023/03

على   2023/04/13 بتاريــــخ 
صباحا  عشرة  الحادية  الـسـاعة 
رئيس  السيد  مكتب  فـي  سيتـم 
الشريف،  علي  موالي  جماعة 
الـمـتـعـلـقـة  األظـرفة  فـتــح 
ألجل:  أثـمـان  عـــــروض  بـطـلـب 
بجماعة  القرب   مالعب  بناء 
يـمـكـن  الشريف.  علي  موالي 
الـعـروض  طـلـب  مـلـف  سـحـب 
موالي  بجماعة  الصفقات  بمكتب 

علي الشريف بالريصاني.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  يـمـكـن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
في  مـحدد  املـؤقـت  الضمـان   *
عشرة  )10575درهم(  مـبـلـغ: 
وخمسة  مائة  وخمسة  االف 

وسبعون  درهم. 
كلفة تقد ير  محددة من طرف    *
ممثل صاحب املشروع في مبلغ: 
مائة  )سبعة  704.880,00درهم 
واربعة االف وثمان مائة وثمانون  
كـل  يـكـون  أن  يـجـب  درهم(. 
وايداع  وتـقـديـم  محـتـوى  مـن 
مـطابـقا  املـتـنافـسـني  مـلـفـات 
 ،27 الـمواد  لـمـقـتـضـيـات 
رقـم  الـمـرسـوم    مـن  29 و31 
349-12-2 الصادر في 8 جمادى 
)20مارس2013(   1434 االولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويـمـكـن للـمـتـنافـسـني:

عـن  أ ظرفتهم  إرسـال  *إمـا 
الـمـضـمـون  الـبريـد  طـريـق 
الـمـكـتـب  إلى  باالستالم  بـإفـادة 

الـمـذكـور.
مـقـابـل  أظرفتهم  إيـداع  *إمـا 

وصـل بمكتب الضبط بالجماعة.
*إمـا تـسـلـيـم أظرفتهم مـبـاشـرة 
الـعـروض  طـلـب  لجنة   لـرئـيـس 
وقـبـل  الـجـلـسـة  بـدايـة  عـنـد 

فـتـح األظرفة.
بطريقة  أ ظرفتهم  إيداع  إمـا   *

الصفقات  بوابة  في  إلكترونية 
العمومية.

الـواجـب  الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق 
الـمـقـررة  تـلـك  هـي  بـهـا  اإلدالء 
فـي الـمادة 5  بنظام االستشارة.
ع.س.ن/902/إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الصحــة والحماية 
االجتماعية

املندوبية اإلقليمية ببرشيد
إعــــالن عـــن طلـــب عـــروض 

مفتـوح
رقـم: 2023/01

على    2023 ابريل   14 يوم 
الساعة  10  صباحا،  سيتم في 
املندوبية  بمقر  االجتماعات  قاعة 
اإلقليمية لوزارة الصحة ببر شيد 
إسماعيل  موالي  بشارع  الكائنة 
املتعلقة  األظرفة  فتح  ببرشيد 
ألجل  املفتوح  العروض  بطلب 
املعدات   "اقتناء  التالية:  األشغال 
الصحي  للمركز  الطبية  التقنية 
الثور  بئر   1 مستوى  القروي 
التابع للمندوبية اإلقليمية لوزارة 

الصحة ببرشيد".
يمكن سحب ملف طلب العروض 
الصفقات  مكتب  من  املفتوح 
ببرشيد،  اإلقليمية  باملندوبية 
كما يمكن كذلك تحميله من بوابة  

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- حدد مبلغ الضمانة املؤقتة في: 
ألف  )ثالتون  30.000,00درهم 

درهم(
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
طرف صاحب املشروع في مبلغ:  
مائة  )ثمان  840.072,00درهم 
وسبعون  واثنان  ألف  وأربعون 

درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وايداع  تقديم  وطريقة 
ملقتضيات  مطابقني  املتنافسني 
املادتني 27 و29 و31 من املرسوم 
  .2.12.349 رقم  الذكر  السالف 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -

إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
املكتب املذكور. 

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
باملندوبية  الصفقات  بمكتب 
اإلقليمية لوزارة الصحة ببرشيد 
إسماعيل  موالي  بشارع  الكائنة 

ببرشيد
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة  

الجلسة و قبل فتح األظرفة .
إلكترونيا عن طريق  إما بعثها   -

بوابة الصفقات العمومية.
الوصفية  الوثائق  إيداع  يجب 
طلب  ملف  يستوجبها  التي 
الصفقات  بمكتب  العروض 
ببرشيد،  اإلقليمية  باملندوبية 
 2023 ابريل    13 قبل يوم  وذلك 

على الساعة الثانية زواال.
إن الوثائق املتبثة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املــادة 8 

مــن نظام االستشارة.
ع.س.ن/904/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية 
والية جهة الشرق
عمالة وجدة انكاد

جماعة لوجدة
املديرية العامة للمصالح

قسم تنمية املوارد املالية  
املحجز الجماعي  

عدد.....
إعـالن عن سمســرة عمــوميــة

جماعة  مجلس  رئيس  ينهي 
أنه  العمــوم  علم  إلى  وجدة 
عمـومية  سمسـرة  إجـــراء  سيتم 
الكــائن  الجماعي  املحجز  بمقـر 
)كولـوش(    الحسنـي  بالحـي 
على   2023 أبريل   13 بتاريخ  
بيع  قصد  زواال  الواحدة  الساعة 

املحجوزات التالية:
- حصة من السيارات غير صالحة 
 42 وعددها:  خردة  لالستعمال 

)Ferraille(
النارية  الدراجات  من  حصة   -

صالحة لإلستعمال وعددها: 96
- حصة من الدرجات النارية غير 

صالحة خردة وعددها: 11 
الهوائية  الدراجات  من   حصة   -

خردة وعددها: 40
- حصة من الكراسي والطاوالت.

ثالثية  الدرجات  من  حصة   -
خردة  صالحة   غير  العجالت 

وعددها: 10
- حصة من املتالشيات املختلفة.

في  املشاركة  في  الراغبني  فعلى 
هاته السمسرة أن يحضــروا إلى 
عني املكـان  في التاريخ والساعة 
مصحوبني  أعاله  املذكورين 
دفع  بعد  الوطنية  بالبطـاقة 
في:  محددة  مؤقتة  ضمانة 
صندوق  إلى  80.000.00درهم 

الخازن العمالي.
ثمن  أن  علمهم  إلى  يرفع  كما 
الراسية  طرف  من  يؤدى  البيع 
إلى  ونقدا  حينا  السمسرة  عليه 
دفع  إلى  إضافة  العمالي  الخازن 
من  البيع  ثمن  من   %  10 نسبة 
صوائر  لتغطية  املستفيد  طرف 

السمسرة.
يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 
اإلتصال بإدارة املحجز الجماعي 
قصد  الحسني  بالحي  الكائن 
املحجوزات  حصص  معاينة 
أوقات  أثناء  وذلك  بيعها  املزمع 

العمل اإلدارية .
ع.س.ن/905/إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية
والتعليم االولي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة مراكش اسفي

املديرية اإلقليمية باسفي
إعالن لطلب عروض أثمان 

مفتوح
SE/2023/03 :رقم

على   2023/04/14 يوم  في 
سيتم  صباحا  العاشرة  الساعة 
للمديرية  االجتماعات  بقاعة 
التابعة  باسفي  االقليمية 
للتربية  الجهوية  لألكاديمية 
فتح  آسفي  مراكش  والتكوين 
عروض  بطلب  املتعلقة  األظرفة 
األمن  خدمات  ألجل:  أثمان 
ملؤسسات  والحراسة  واملراقبة 
التابعة  االبتدائي  التعليم 
لوزارة  االقليمية  للمديرية 
التربية الوطنية والتعليم األولي 

والرياضة باسفي.
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم(  ألف  )خمسون  في: 

50.000.00درهم
محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
الرسوم:  احتساب  مع  يلي  كما 
ربعة  )ا . 4.179.269,95درهم
وسبعون  وتسعة  ومائة  ماليني 
وستون  وتسعة  ومائتان  ألفا 
درهماوخمسة وتسعون سنتيما.

يمكن سحب ملف طلب العروض 
التابع  الصفقات  مكتب  من 
ملصلحة الشؤون االدارية واملالية 
أو  باسفي  اإلقليمية  باملديرية 
الصفقات  بوابة  من  تحميله 

العمومية:
www.marchespublics. 

gov.ma
إيداع  املتنافسني  على  ويجب 
طريق  عن  إلكترونيا  أظرفتهم 
وفقا  العمومية  الصفقات  بوابة 
لقرار وزيرة اإلقتصاد واملالية رقم 
1982.21 الصادر في09 جمادى 
)14دجنبر2021(   1443 األولى 

يتعلق بتجريد مساطر الصفقات 
من  املالية  والضمانات  العمومية 

الصفة املادية.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة 05 

من نظام االستشارة
ع.س.ن/907/إ.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 22 مارس 2023 املوافق 29 شعبان 1444 العدد 13.406

ع.س.ن /909/إدع.س.ن /055/إت

ع.س.ن /924/إد
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Al Ittihad Al Ichtiraki
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07

 إلى جانب حفاظها على بث مجموعة 
وتشكل  تنتجها  ال��ت��ي  ال��ب��رام��ج،  م��ن 
القناة  تقترح  لشبكتها.  الفقري  العمود 
الرابعة –الثقافية التابعة للشركة الوطنية 
لإلذاعة والتلفزة، بمناسبة شهر رمضان 
البرامج  من  مجموعة  مشاهديها  على 
الجديدة. من توقيع صحافييها ومخرجيها 
وتقنييها. سعيا إلى تقديم عرض تلفزي 
متميز ومتنوع، يتماشى وأجواء الشهر 
القناة على أن يكون  الفضيل. وحرصت 
هذا العرض عاكسا لخريطة البرامج التي 
تتشكل منها شبكة القناة الثقافية. والتي 
والثقافي  والفكري  اإلبداعي  بين  تجمع 
والعلمي  والتاريخي  الشامل  بمعناه 
واالجتماعي  وال��ح��ض��اري  وال��روح��ي 

والتربوي والبيئي إلخ ... 
هذه  عن  مختصرة  نبذة  يلي  وفيما 

الشبكة: 

 برنامج أسماء في
الذاكرة

 برنامج التذكر واالعترافي
زمن النسيان

في زمن تتسارع فيه األحداث، وينفلت 
رويدا،  رويدا  أيدينا  بين  من  العمر  فيه 
أمن  شراع  فينا  الحية  الذاكرة  تنتصب 
الذين  ك��ل  وم��ع  أنفسنا  م��ع  وتصالح 
تقاطعت مسالك دروبهم معنا، وبصموا 
حياتنا بشكل مباشر أو غير مباشر وكانوا 
سببا في ادراكنا لماهية وجودنا وسبل 

انفالتنا من عبث اليومي.
قد يتساءل البعض: ما معنى التذكر في 
زمن النسيان’؟ ما الجدوى من النبش في 
الذاكرة الستحضار أسماء كانت ومازالت 

مؤثرة فينا؟ 
ما الهدف من ركوب قطار العودة إلى 
الذين  بكل  جديد  من  لاللتقاء  الماضي 
أكتافنا  على  يوما  ربتوا  و  احتضنونا 
و علمونا كيف نتفاعل مع كل شيء من 

حولنا؟
برنامج  من  الهدف  ما  أخرى،  بعبارة 
يجعل من الذاكرة موضوعا للقاءات قصيرة 

زمنيا وعميقة وجدانيا؟ 
أسماء في الذاكرة ليس برنامج حكي او 
لغو بل هو انفتاح على مسارات إنسانية 
في  لعبوا  وأسماء  بأسماء  عالقتها  في 
حياتنا أدوارا بطولية، فعلمونا ابجدية 
لتحقيق  واالن��ط��الق  وال��ق��راءة  المشي 
شرارة  التقطوا  وأسماء  الذات...أسماء 
البيت  في  واالب��داع��ي  الحياتي  شغبنا 
وسط  لنا  ليرسموا  والشارع  والمدرسة 
العتمة طريق النور إلى ذواتنا، إما بنصح 
هادف، أو بكلمة محفزة وأحيانا بحركة 

رضا حتى نثق أكثر في قدراتنا! 
نعبر  وأن  نتذكر،  أن  إذا  جميل  كم 
مضى  زم��ن  إل��ى  والمستقبل  الحاضر 
احببناهم  أن��اس  مع  جديد  من  لنلتقي 
السنين  ت��وال��ي  وظلوا-رغم  وأحبونا 
-عالقين بذاكرتنا ولهم علينا حق الوفاء 

واالعتراف بأفضالهم علينا! 
في هذا البرنامج كل ضيف هو عبارة 
إنسانية  بمواصفات  فلسفي  كتاب  عن 
اآلخرين،  عن  مختلف  بعنوان  عميقة. 
التي  الذكريات  ألبوم  فتح  على  ومحفز 
المخيلة  معتقل  من  االنعتاق  تستحق 

واالنطالق إلى عالم الحياة من جديد! 
برنامج أسماء في الذاكرة سيبث يوميا 
على القناة الثقافية خالل شهر رمضان، 
وهو من إعداد وتقديم فاطمة يهدي اخراج 

عبد الغفور اهلل يستر.

برنامج زمن الثقافة

مجلة إخبارية من إعداد سهام فوزي 
مهداة للثقافة بمختلف أطيافها وأحداثها 
وامتداداتها، مستحضرة بعد الزمن فيها، 

فسميت »زمن الثقافة«.
القناة  تسجل  الثقافة«  »زمن  في   
تغطية  خالل  من  الساحة  في  وجودها 
األحداث والتظاهرات التي تقرب المشاهد 
من الحركية الثقافية ببالدنا، سواء تعلق 
األمر بالكتاب أو الموسيقى أو األدب أو 
المسرح... وغيرها وبهذا تساهم في تثمين 

القيم والثقافة المغربيتين ورموزهما.
من  الثقافة«  »زمن  من  العدد  يتشكل 
تقارير عن األحداث الكبرى والمتاحة التي 
تميز األسبوعين اللذين سيبث فيهما، مع 
إمكانية تخصيص أعداد خاصة بالكامل 
لحدث ثقافي كبير، مثل: المعرض الدولي 
معينة  شخصية  مع  لحوار  للكتاب...أو 
ارتبطت بحدث ينزل بثقله على الساحة 

في تلك الظرفية.
غير  بفقراتها  كذلك  متنوعة  المجلة   

القارة، التي تغطي في كل عدد تكريمات 
ألسماء بارزة أو توقيعات الكتب أو أسئلة 
وأجوبة سريعة مع شخصية... كما يمكن 
أن تذيل المجلة في كل عدد باستطالع غير 
نافذة  بمثابة  الراهنة،  باألحداث  مرتبط 
للمشاهد من دسامة األخبار األخرى، أو 
بنافذة جمالية أخرى عبارة عن مختارات 
قصيرة في دقيقة لنص شعري أو نثري 

جميل.

 برنامج سيرة
ومسار سعيد يقطين 

وباحث  ناقد  يقطين  سعيد  الدكتور 
مغربي. 

رسم سيرته ومساره بتدرج أكاديمي 
مميز وتراتبية معرفية الفتة بين ثالثية 

مكانية، بين البيضاء وفاس والرباط.
جمعي  لوعي  يؤسس  ان  استطاع   
أدبي، باشتغاله على السرديات كمشروع 
علمي نقدي. كان المدخل في هذا المشروع 
النقدي والفكري والحضاري هو الرواية 
ب��أدوات  العالمة  والثقافة  المعاصرة 
الثقافة  إل��ى  انتقل  ثم  دقيقة  منهجية 
السردية  خصوصياتها  ليبرز  الشعبية 
ولم يتنيه ذلك على االنفتاح على الوسائط 
الجديدة والثقافة الرقمية التي يعتبرها 

رهان الثقافة العربية.
سعاد  وتقديم  إع��داد  من  البرنامج 

اليعقوبي وإخراج وداد التافكي.

 برنامج مبدعون
فن الكاليغرافيا العربية

»كان لدي شيء مفقود في الفن، ولقد 
وجدته في الخط العربي«. الفنان العالمي 

بابلو بيكاسو.
 سيخصص برنامج مبدعون حلقتيه 
فن  عن  للحديث  المعظم  رمضان  لشهر 
خالل  من  وذل��ك  العربية،  الكاليغرافيا 
المبدعين  من  ثلة  على  الضوء  تسليط 
أعمالهم  م��زج��ت  ال��ذي��ن  ال��ح��روف��ي��ي��ن 
واللون  الخط  جمالية  بين  الصباغية 
الالمتناهية  العوالم  داخ��ل  والتركيب 

لبياضات اللوحة التشكيلية.
برنامج مبدعون سيميط اللثام عن نخبة 
الحروفيين،  التشكيليين  المبدعين  من 
تيمة  العربي،  الخط  تجليات  من  جعلوا 
عبر  فنسجوا  الفني،  لمنجزهم  رئيسية 
تغري  بصرية  سمفونية  واللون  الخط 
المشاهد بالسياحة في تفاصيل وجماليات 

الكاليغرافيا العربية.
»مبدعون« هو برنامج نصف شهري، 

من إعداد عالء الدين الوطني.

 مظاهر التصوف
عند أهل سوس

التاريخ  في  الراسخة  العالمة  سوس 
بمجال  تتسم  الحضارة.  في  والمتجذرة 
جغرافي، يشهد له بقدم أعرافه وتقاليده 
مؤسسات  تشييد  عرف  مجال  الثقافية، 
دينية ومدارس منذ وقت مبكر يعود إلى 
زمن دخول اإلسالم، ويعكس ثراء البيئة 
ذلك  في  بما  وتنوعها،  المحلية  الثقافية 
خصوبة وعمق التراث الشفوي، الذي يدعى 
باإلنشاد والسماع الصوفي األمازيغي، كما 
يسمى بمسميات أخرى كالذكر واألمداح، 
ويتقاسمه الرجال والنساء معا، لكن لكل 
بطابع  المتسم  الخاص،  فضاؤه  طرف 

روحاني صرف.
كبار  عن  الرجال  الشيوخ  أخذ  فكما 
النساء  أخ���ذت  ال��م��ت��ص��وف��ة،  ال��ع��ل��م��اء 
الذكر  أص��ول  كذلك  عنهم  السوسيات 
الطرق  حسب  وذلك  واألدعية،  واإلنشاد 
المتبعة، سواء كانت الطريقة الناصرية أو 
الجزولية أو الدرقاوية أو التيجانية، حتى 
وتوجيهية  تربوية  وظيفة  لهن  أصبحت 
وتعليمية، ما زال المجتمع السوسي يحافظ 

عليها في جميع ربوع منطقة سوسس 
في هذا اإلطار تخصص القناة الثقافية، 
بمناسبة شهر رمضان األبرك، حلقتين عن 
بعض مظاهر التصوف عند أهل سوس. 
الحقلة األولى بعنوان »من مظاهر التصوف 
عند أهل سوس«، والثانية بعنوان »من 
مظاهر التصوف عند نساء سوس«، لهذا 
الغرض توجه طاقم القناة إلى المنطقة، 
حيث أنجز روبورتاجات وأجرى لقاءات 
مع باحثين في مجال التصوف بالمنطقة، 
ونساء يمارسن لفن المديح على الطريقة 

األما زيغية. 
البرنامج من إعداد: دالل الصديقي.

مع طروب
األغاني الدينية 

بمناسبة شهر رمضان الكريم ستسافر 
عددين  خ��الل  من  الثقافية  القناة  بكم 
ووجدانية  روحية  عوالم  الى  خاصين 

لفن مغربي اصيل بين ماض وحاضر.

يعرفكم العدد األول على لون موسيقي 
من  مجموعة  اب��داع��ات  خ��الل  من  فريد 
في  المختصين  والموسيقيين  الفنانين 
حضورها  يبقى  التي  الدينية،  األغنية 
قويا في نطاق الموروث الفني التقليدي. 
المتمثل في ألوان الطرق والزوايا في حقل 
المديح والسماع المحافظ على معاييره 

التقليدية األصيلة.
وتقريب  الشباب،  روح  ولمخاطبة 
المستمعين من هذا الفن عملت مجموعة 
المغاربة،  المبدعين  الموسيقيين  من 
على تطوير االبتهاالت الدينية بإيقاعات 
دينية  أغاني  توزيع  وإع���ادة  مختلفة. 
على  معتمدين  جديد.  بأسلوب  شهيرة، 
والتقنيات  الموسيقية،  اآلالت  مختلف 

االكاديمية كالهارموني و البوليفونيا.
يقربنا العدد الثاني من األغنية الدينية 
العربية  الطريقتين  من  الشباب،  عند 
واالمازيغية. حيث ركز على نماذج تجسد 
الجمهور  وتأخذ  الدينية.  األغنية  واقع 
الى كيفية العمل على هذا النمط بمواكبة 
التكنلوجيا الحديثة محافظة في كِل مناطق 
المملكة على جوهرها األصلي من حيث 

األشعاُر ومضموُنها. 
ولم تختلف إال من حيث لغُة ومقاماُت 
كِل نمط تراثي يميز كَل منطقة على حدة.

البياتي  ط��روب  إع��داد  من  الحلقتان 
وإخراج عبد العالي البيضاوي.

برنامج آفاق
جامعة القرويين 

الفضيل  رم��ض��ان  ش��ه��ر  بمناسبة 
يقترح برنامج آفاق على مشاهدي القناة 
الثقافية حلقة خاصة عن جامعة القرويين، 
باعتبارها أقدم وأعرق الجامعات في العالم 
وواحدة من أبرز المآثر التاريخية التي 
علمية  كعاصمة  فاس  مدينة  بها  تفتخر 
وروحية للمملكة المغربية، وموطنا لحركة 
علمية وفقهية ومشتال لظهور العديد من 

العلماء العرب والغربيين أيضا.
من خالل هذه الحلقة، سيتم التعريف 
على  المحافظة  في  وبدورها  بالجامعة 
الهوية الدينية التي من شأنها أن تصون 
الماضي  وت��رب��ط  واألس����س،  ال��ث��واب��ت 

بالحاضر الستشراف المستقبل.
التعريف  إلى  الحلقة  ستتطرق  كما   
بالمسالك والتكوينات التي تعرفها وشروط 
الولوج إليها وآفاق هذا النمط من التكوين، 
مع إبراز جل التحديات واإلكراهات التي 
يعرفها التعليم العتيق وأهم اإلصالحات 

التي مر بها.
ومن خالل هذا السفر التاريخي والعلمي 
بعض  على  أيضا  سنتعرف  والحضاري 
النماذج من خريجي الجامعة قصد تسليط 
الضوء على آفاق التشغيل التي يعرفها 

التعليم العتيق بالمغرب.
برنامج آفاق من إعداد سميرة الغربالي 

وإخراج وداد التافكي.

 برنامج البـــــــــاحث

 المدارس العتيقة .. إرث
علمي يعاند الزمن

 يقول المؤرخون إن أول عهد للمغرب 
ال��دراس��ة  عهد  بعد  نظامية،  بمدرسة 
بالجوامع والمساجد، مدرسة الصابرين 
تاشفين،  بن  يوسف  من  بأمر  وتأسست 
متأثرا بما حكا له مبعوثه إلى بغداد عن 
تجربة المدارس بها، ثم تلت ذلك مدارس 
المرابطية  الدولتين  عهد  على  أخ��رى 
وبعدها الموحدية، قبل أن تنتعش بشكل 
مع  التعليمية  العلمية  الحركية  الف��ت 
العتيقة  المدارس  أكثر  فبنو  المرينيين، 
الشراطين،  المرينية،  )البوعنانية، 
العطارين، المصباحية، الصهريج...( في 
وسال  وآسفي  ومراكش  ومكناس  فاس 
منتصبة  ال��ي��وم  إل��ى  ت��زال  ال  وغيرها، 
يعاند  مغربي  علمي  إرث  على  شاهدة 

الزمن وعوامله.
من  الرمضانية  الحلقة  ه��ذه  في      
لنستكشف  نعود   « الب���احث   « برنامج 
التعليمية  العلمية  الحركية  هذه  تاريخ 
ببالدنا، كيف بدأت وكيف انتعشت بشكلها 
النظامي عبر المدارس التراثية العتيقة، 
وكيف يتم صونها لتظل تراثا ماديا شاهدا 
على سبق المغاربة في العلم والحضارة.  
يعده  »الباحث«  برنامج  ل��إلش��ارة، 
ويقدمه يونس البضيوي ويخرجه منير 

العباسي.

برنامج متاحف المغرب 
 متحف مسجد الحسن 

الثاني بالدار البيضاء

 يشكل مسجد الحسن الثاني، معلمة 
تاريخية معلى مستوى الهندسة المعمارية 
الفنية  التحفة  هذه  العربية-اإلسالمية، 
الرائعة هي نتاج عمل حرفي وفني حقيقي 
يتجسد في أدق التفاصيل والتي يحتفظ 
الثاني  الحسن  مسجد  مؤسسة  متحف 

بنماذج منها. 
 ويعتبر متحف مسجد الحسن الثاني 
بمثابة مقدمة لزيارة المسجد، يعطي فكرة 
الحضاري  الصرح  هذا  نشأة  مراحل  عن 
منشآت  أه��م  وع��ن  الجمالية.  والتحفة 
اعتمادها  تم  التي  التقليدية  الصناعات 

في بناء المسجد.
على القناة  )متاحف المغرب(  برنامج 
أروق��ة  بين  جولة  في  يأخذنا  الثقافية 
متحف مسجد الحسن الثاني. وما يضمه 
تم  أصيلة  مغربية  تقليدية  صناعات  من 

اعتمادها في بناء المسجد. 
خالل هذه الحلقة نكتشف معروضات 
مميزة من المواد والقطع التي ُاستخدمت 
االخشاب،  من  الكبير.  المسجد  بناء  في 
والجبس، والزخارف المختلفة المنحوتة 
على الحجر والخشب، والرخام األبيض، 

والنحاس الرائع.
القطع  م��ن  مجموعة  يضم  المتحف 
المنتقاة بعناية من قبل الصناع الحرفيين 
التاريخية،  المعلمة  ه��ذه  ب��ن��اء  أث��ن��اء 

والمصنفة ضمن الئحة التراث الوطني.
زيارة المتحف تعد بمثابة مقدمة لزيارة 
من  الزوار  تقرب  الثاني،  الحسن  مسجد 
التقليد  بين  يجمع  ال��ذي  بنائه  مراحل 

والحداثة.
 وتقدم أيضا فكرة عن أجهزة الوسائط 
وأجهزة  باللمس،  تعمل  التي  التفاعلية 
بناء  عملية  لشرح  المتعددة  الوسائط 

هذا المسجد بشكل أفضل.

 من هذا المنطلق يسلط برنامج متاحف 
المغرب الضوء على هذه المعلمة المعمارية 
المتميزة وما أنجزه الصناع والحرفيون 
والفنانون المغاربة من إبداع معماري، على 
مستوى الزخارف وجماليتها، التي تزين 
الجدران، وكذا أعمدته الرخامية الضخمة 

التي يرتكز عليها البناء كله. 
مسجد  متحف  عن  الخاصة  الحلقة 
الحسن الثاني بالدار البيضاء تبحر بنا 
في فضاءات تختزل قطعا من جوهرة نادرة 
في مجال المعمار المغربي، تسافر بنا عبر 
أجواء مسجد يزخر بعدد هائل من الفنون 
الساحرة وبفيض من الصناعة التقليدية 

المغربية الخصبة والمتنوعة.

المتحف الوطني
للموسيقى بمكناس 

متاحف  برنامج  من  الثانية  الحلقة 
الوطني  للمتحف  ستخصص  المغرب 

للموسيقى بمكناس.
وأصوات  بنغمات  يشدو  فضاء  وهو 
مغربية ويحتفي بالموسيقى في تجلياتها 

وأبعادها المختلفة. 
 كما يبرز جوانب من سحر االيقاعات 
الغني  وت��راث��ه��ا  المغربية  واالل��ح��ان 

والمتنوع
يهدف هذا الصرح التراثي للحفاظ على 
النوعية الرفيعة للموسيقى وللتراث الفني 
ويضم  الشابة.  األجيال  ذاك��رة  في  حية 
رصيدا  طابقين،  من  المكون  المتحف 
غنيا من آالت موسيقية متنوعة جمعت من 
مختلف المؤسسات المتحفية بالمغرب. 
برنامج متاحف المغرب يرحل بنا إذن، 
الى مدينة تزخر بإرث حضاري وإنساني 
عريق يأخذنا الى أيقونة متحفية، مقامة 
الذي  التاريخي،  المبنى  الجامعي  بدار 
األخير  الربع  الى  تشييده  تاريخ  يرجع 
من القرن ال� 19 في عهد السلطان المولى 

الحسن األول. 
البرنامج ومن خالل هذه الحلقة.

يقترح على المشاهد سفرا فنيا وجماليا 
ممتعا صوب األنغام المغربية ويستحضر 
االذهان  شدت  ونغمات  والوانا  أصواتا 
الفنية  الساحة  اآلذان وبصمت  واطربت 

المغربية.
تأخذنا هذه الحلقة من برنامج متاحف 
المغرب، في جولة تقربنا من هذا اإلرث 
التراثي الغنائي عبر اآلالت الموسيقية، 
وتقدم  المعروضات.  وكافة  واأللبسة 
إضاءات حول محطات هامة ، في األلوان 
والتي  األجيال،  عبر  المتوارثة  الغنائية 

تمثل مختلف مناطق المغرب .
جليلة  وتقديم  إع��داد  من  البرنامج 

الحدفاوي وإخراج مجيدة المختاري.

 صالون الثقافية جديد
 البرامج الحوارية في
 رمضان على القناة

الثقافية

الرمضانية،  شبكتها  تقديم  بمناسبة 
تتكشف القناة الثقافية عن ميالد برنامج 
»صالون  عنوان  يحمل  جديد  ح��واري 
توسيع  في  سيساهم  ال��ذي  الثقافية« 
مفهوم الثقافة في أوساط كافة الشرائح 
المجتمعية والعمرية بالمغرب، عبر خلق 
األفكار  وتبادل  للنقاش  رحبة  مساحات 
واآلراء حيال مختلف القضايا والمجاالت 

التي سيتم تناولها من زاوية ثقافية صرفه.
»صالون الثقافية« هو برنامج حواري 
جعل  عاتقه  على  يأخذ  شهري،  نصف 
الثقافة موضوعا دسما للتداول والنقاش، 
كما يجعلها زاوية رؤية يمكن من خاللها 
والقضايا  المواضيع  مختلف  ت��ن��اول 

المرتبطة بمجاالت متنوعة.
شكل  جليا  يتضح  عنوانه،  خالل  من 
ومضمون البرنامج، فاألمر يتعلق بصالون 
ضيفين  حلقة  ك��ل  ف��ي  يستقبل  ثقافي 
رئيسيين للنقاش الهادئ والبناء وتبادل 
اآلراء ووجهات النظر حيال محاور موضوع 
أو قضية الحلقة، وذلك على مدار ساعة من 
أستوديو  في رحاب  تدور رحاها  الزمن، 
البصري  السمعي  لمهن  العالي  المعهد 

والسينما بالرباط.
سيكون  الثقافية  ال��ق��ن��اة  ج��م��ه��ور 
من  حلقتين  مع  رمضان  في  موعد  على 
»واقع  مواضيع  ستتناوالن  البرنامج، 
أزم��ة  و«  وآفاقها«  المغربية  الثقافة 
بمشاركة  بالمغرب«،  والكتاب  القراءة 
الثقافيين  والفاعلين  الكتاب  من  نخبة 
التيمات بالتحليل  الذين سيقاربون هذه 

والنقاش.
»صالون  برنامج  أن  بالذكر  جدير 
هو من إعداد وتقديم اإلعالمي  الثقافية« 

باسم الهور وإخراج توفيق مستبلد.

برنامج بنت بالدي

هذه  في  لعزيري  سميرة  تستضيف 
»ل  ب��الدي  »بنت  برنامج  م��ن  الحلقة 
المناضلة السياسية والحقوقية والوزيرة 
والبرلمانية السابقة السيدة نزهة الصقلي. 
حيث سيسلط البرنامج الضوء على أهم 
المراحل في حياتها المهنية والنضالية. 
ومحطات  وجوانب  عند  سيتوقف  كما 

أساسية من حياتها الخاصة. 
 لإلشارة برنامج بنت بالدي هو مجلة، 
المغربيات  النساء  من  ثلة  تستضيف 
مسار  على  بصمن  اللواتي  الملهمات، 
بشكل  وأث��رن  متميز،  وإنساني  مهني 
إيجابي في محيطهن بشكل خاص، وفي 

المجتمع بشكل عام.
لعزيري  سميرة  إع��داد  من  البرنامج 

وإخراج عبد العالي البيضاوي.

برنامج حواري

الثانية  القناة  برامج  شبكة  ازدان��ت 
في  عليكم  يطل  جديد  ح��واري  ببرنامج 
أولى حلقاته خالل شهر رمضان، برنامج 
)للنقاش(، من 52 دقيقة، من إعداد وتقديم 
مونية المنصور، وإخراج سهام بنسودة.

)للنقاش(  الحواري  البرنامج  ينفتح 
ظل  في  المجتمع  قضايا  مختلف  على 
التحوالت االجتماعية، من منظور قيمي 

ثقافي.
المرتبطة  القضايا  البرنامج  يعالج 
بمؤسسات التنشئة االجتماعية من أسرة 
ومدرسة وإعالم ومجتمع مدني، بخلفية 

ثقافية وفكرية.
يستضيف برنامج )للنقاش( أساتذة، 
باحثين، ومختصين لتسليط الضوء على 

قضايا وإشكاليات راهنة.

برنامج مروا من هنا

ومراسل  صحفي  معروف  محمود  هو 
صحيفة  مكتب  م��دي��ر  ك��ان  فلسطيني، 
تأسيسها  منذ  بالرباط  العربي  القدس 
سنة 1989، ومراسال لوكالة “قدس برس” 
قبل ذلك، ورئيس »اتحاد الكتاب واألدباء 

الفلسطينيين -فرع المغرب«.
األص��ل،  فلسطيني  م��ع��روف  محمود 
المغربي القلب والروح، قادته أقدار الحياة 
إلى المغرب مطلع ثمانينيات القرن العشرين 

الذي سرعان ما أصبح بلده الثاني. 
 كان ترجمان القضية الفلسطينية في 

المغرب، وصوتها في صحافته. 
اإلعالمية  الشخصيات  من  ومعروف 
النشطة في الدفاع عن القضية الفلسطينية 
وقضايا الحريات في العالم العربي. وكان 
معروف، الذي عمل في اإلعالم طوال أربعة 
التكريم  جوائز  من  العديد  نال  قد  عقود، 
وكان آخرها تكريمه من جانب وزارة الثقافة 
الفلسطينية في مدينة رام اهلل لمساهمته 
الواضحة في المشهد اإلعالمي العربي ورفع 
القضية  حضور  وتعزيزه  فلسطين  اسم 
الفلسطينية في المشهد اإلعالمي العربي.
وكان الراحل من المساهمين في تأسيس 
صحيفة “القدس العربي” عام 1989، وعمل 

مديرا لمكتبها طيلة 31 عاما.
ع��م��ل ال��راح��ل ف��ي ب��داي��ة م��ش��وراه 

اإلعالمي لفترة قصيرة في المركز العربي 
واالرشيف  الدراسات  قسم  للمعلومات/ 
يديره  كان  الذي  “السفير”  صحيفة  في 
الصحافي المصري مصطفى الحسيني، 
ثم التحق بوكالة “قدس برس” التي كان 
مؤسسي  من  مقبل  حنا  الشهيد  يملكها 
والصحافيين  للكتاب  ال��ع��ام  االت��ح��اد 
 1980 سنة  عمل  حيث  الفلسطينيين، 

مراسال للوكالة.
وبعد استشهاد حنا مقبل في قبرص 
عام 1984، أغلقت الوكالة، فبقي محمود 
معروف في المغرب، حيث اشتغل مراسال 
ألسبوعية “األفق” في قبرص، وأسبوعية 
تصدر  كانت  اللبنانية التي  “الحوادث” 

في لندن. 
القناة الثقافية ومن خالل برنامج »مروا 
من هنا«، سوف تقترب من هذه الشخصية 
اإليجابية،  الجرأة  بين  ما  تجمع  التي 
الالمتناهي  والعشق  المهني  والطموح 

لمهنة الصحافة ولألدب.
برنامج »مروا من هنا »هو من إعداد 
ياسمين الدغوغي وإخراج فاتن المحمدي.

على الخشبة

يبث برنامج على الخشبة في الشهر 
نجاح  قصة  تحكي  خاصة  حلقة  الكريم 
الصغر  منذ  الفن  عشق  لشاب  ملهمة 
فاحترف المسرح واالذاعة. ويطمح إلى أن 
يصبح صوت ذوي االحتياجات الخاصة، 
ويثبت أنه من أصحاب القدرات الخارقة. 
والدرس األهم في هذا التحدي، هو أن 
يقدم ألطفال بلده خبرته في مجال التغلب 
اإلعاقة، عن طريق مساعدتهم على  على 
التطور ومواجهة كافة الصعاب بإصرار 

نابع من الثقة بالنفس.
البرنامج من إعداد وتقديم إيمان قادا، 

وإخراج حنان الزيدي.

 برنامج أطلس المغرب:
 التاريخ والذاكرة

بشهر  الخاصة  الحلقة  هذه  تتناول 
رمضان الكريم من برنامج أطلس المغرب 
موضوع تدوين الذاكرة وعناصر التاريخ 
المتداولة،  الشفهية  الروايات  خالل  من 
ال��وث��ائ��ق  م��ن  المكتوبة  وال��دع��ام��ات 
والمخطوطات وغيرها. كما تبرز الحلقة 
واالهتمام  التاريخية  الكتابة  أهمية 
المجاالت  متعدد  والتوثيق  باألرشيف 
المعطيات  وح��ف��ظ  ال���ذاك���رة  لصيانة 

التاريخية بشكل عام. 
وتتمحور عناصر هذا البرنامج حول 
أهمية التاريخ والذاكرة بالنسبة للهوية 
الثقافية، وأنماط البحث التاريخي، وأشكال 
الوثائق  خ��الل  من  التاريخي  التدوين 
المخطوطة والمصنفات التاريخية، ودور 
األرشيف في حماية الذاكرة وحفظ مختلف 
مكوناتها، باإلضافة إلى محور التاريخ بين 

الشفهي والمكتوب.
من  ن��خ��ب��ة  ال��ب��رن��ام��ج  يستضيف   
والمتخصصين  والباحثين  األكاديميين 

في هذا المجال.
حميد  وتقديم  إع��داد  من  البرنامج    
المرجاني، ومن إخراج منير العباسي.  

إيكولوجيكا

الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط، 
االيكولوجية  الفضاءات  أهم  من  واحدة 

المتواجدة في العاصمة.
الحديقة  أصبحت  الجديدة،  بحلتها 
في  متحف  بمثابة  للحيوانات  الوطنية 
الهواء الطلق. يضم مجموعة متنوعة من 
الوحيش المغربي بشكل خاص واالفريقي 
بشكل عام. وجيش ينتمي إلى مناطق شتى 
الساڤانا،  الصحاري،  األطلس،  جبال   «
االستوائية،  والغابات  الرطبة  المناطق 
خمس نظم بيئية تنقل زوار الحديقة إلى 

عوالم مختلفة عبر مسار ممتع ومشوق.
تتوفر الحديقة الوطنية للحيوانات، على 
متحف يقدم معلومات قيمة ورواق خاص 

بالزواحف. 
يمكن الزائر من اكتشاف طريقة عيش 
الوعي  إذكاء  في  الحيوانات ويسهم  هذه 
االحيائي  التنوع  على  الحفاظ  بأهمية 

الخاص بالقارة اإلفريقية. 
ت��ق��ت��رح ه���ذه ال��ح��ل��ق��ة م���ن ب��رن��ام��ج 
إيكولوجيكا، خالل شهر رمضان الفضيل، 
زي��ارة  في  المشاهد  يأخذ  ممتعا  سفرا 
الحديقة  وف���ض���اءات  أروق����ة  لمختلف 
ال��رب��اط.                                                                                                                          بمدينة  للحيوانات  الوطنية 
إعداد  من  تلفزيونية  إيكولوجيكا  مجلة 

ليلة الخروع وإخراج سهام بنسودة.
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�ضرورة الترافع من اأجل فك  »العزلة العلمية« عن الجهة 

في اأفق اإحداث جامعة م�ضتقلة بذاتها  
فجر مبارك

لغرفة  التابعة  املؤتمرات  قاعة  احتضنت 
درعة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
األحد  عشية  بالرشيدية  بمدينة  تافياللت 
2023، ندوة جهوية تمحور  تاسع عشر مارس 
موضوعها حول »مستقبل التعليم العالي بجهة 
الجهوي  املنتدى  تنظيم  من   ،« تافياللت  درعة 
لتتبع الشأن العام و تقييم السياسات العمومية 

بدرعة تافياللت.
فتح  »يستهدف  اللقاء  فإن  املنظمني،  وحسب 
التعليمي  للشأن  الكبرى  املحاور  حول  نقاش 
يستأثر  الذي  العالي،  التعليم  وخاصة  بالجهة 
باهتمام جميع القوى الحية بالجهة، و ضمنها 
في  أهمية   من  للموضوع  ملا  املدني،  املجتمع 
وكليات  عليا  ومدارس  مستقلة  جامعة  غياب 
علمية )الطب و الصيدلة ومستشفى جامعي...( 

بعاصمة الجهة«.
قدموا  الذين  الندوة،  في  املشاركون  وتداول 
»سبل  الخمسة،  الجهة  أقاليم  مختلف   من 
تنزيل املخرجات الضرورية  للترافع من أجل فك 
أفق  في  الجهة،  عن  والعلمية  التعليمية  العزلة 
الجهة،  بعاصمة  بذاتها  إحداث جامعة مستقلة 
وكذا مختلف الكليات التابعة لها في مدن أقاليم 
جهة درعة تافياللت ، والتداول حول الدور الذي 
أجل  من  املدنية  التنظيمات  به   تقوم  أن  يجب 
تنزيل مرتكزات الترافع وتوقيع مذكرات مطلبية 
وارسالها الى جميع الجهات املسؤولة مركزيا.«  
أساتذة  أطرها  التي  الندوة  توخت  »كما 
مجلس  رئيس  نائب  جانب  الى  جامعيون، 
الجهة »ر.ح«، املساهمة في الحد من  التهميش 
واالقصاء الذي تعاني منه الجهة  املحدثة سنة 

االسهام في مواكبة  والذي  يحول دون   ،2015
جهات  مختلف  تشهده   الذي  التنموي  الركب 
فيما  عميقة  املجالية  الفـوارق  لتبقى   اململكة، 
التربية  في  االستثمار  أن  اعتبار  على  بينها، 
في  منتج  استثمار  العلمي  والبحث  والتكوين 
املستدامة  للتنمية  ورافعة  البشري،  الرأسمال 
للبالد«   التنموي  للنموذج  أساسية  ودعامة 

يشير متدخلون.
على  تهم،  محاور  إلى  اللقاء  وتطرق 
والسياسي،  الجمعوي،  الفاعل  الخصوص،« 
واالقتصادي وخاصة األكاديمي، من أجل مدرسة 
االنصاف وتكافؤ الفرص، و معالجة الخصاص 
يقابله  الذي  والبشرية،  التحتية  البنية  في 
...الذي  االداري  والتدبير  التأطير  في  خصاص 
تعرفه الكليات املوجودة  بالرشيدية و ورزازات ، 
والتي تبقى غير قادرة على استقبال واستيعاب 
عدد الطلبة املتزايد كل سنة، ما يجعل مقومات 
أن  كما  متوفرة،  غير  الفرص  وتكافؤ  الجودة 
الشمال  جهات  مع  متكافئ  عال   تعليم  ضمان 

غير وارد حاليا«. 
في  الحق  »أن  على  الندوة  أرضية  وأكدت 
جامعة  عن  مستقلة  علمية  جامعة  إحداث 
يعتبر  بالرشيدية،  بمكناس،  اسماعيل  موالي 
االجتماعي  والتطوير  البشرية  للتنمية  أساسيا 
لتحقيق    أساسي  عنصر  وهو  واالقتصادي، 
تطوير  في  قوية  وأداة  املستدامة،  التنمية 
الرفاهية  وتعزيز  للجميع  الكاملة  اإلمكانات 
األسري  العبء  ولتخفيف  والجماعية،  الفردية 
مع  واملعاناة  االرتباط  لقطع  الجامعي،  والهدر 
طلبة  اليها  يتوجه  التي  الجامعات  مختلف 
الجهة، وهو واقع يعتبر حيفا وتمييزا ال يليق 

بجهة درعة تافياللت«. 
وأكد املتحدثون في الندوة ، أن الجهة في أمس 
ومتكاملة  مستقلة  جامعة  إحداث  إلى  الحاجة 
أن  موضحني،  اململكة،  جهات  باقي  مثل  مثلها 
بخصوص  الرسمية  واألرقام  اإلحصائيات 
في  سنة  كل  البكالوريا  شهادة  على  الحاصلني 

بشكل  مستقلة  جامعة  إحداث  تفرض  الجهة 
مستمرة  زالت  ما  الدولة  فإن  وإال  مستعجل، 
على  املفروضني  والتهميش  الحيف  تكريس  في 
تبقى  أن  يعقل  “ال  أنه  الى  مشيرين  املنطقة، 
جهة معروفة بكونها من بني الجهات األوائل في 

البكالوريا بدون جامعة مستقلة.
يميز  ما  أن  األخير،  في  املتدخلون  واعتبر 
ومستقلة  مندمجة  جامعة  تأسيس  في  الحق 
بالرشيدية هو االمكانات املتوفرة في الجهة، اذ 
تعتبر رائدة في انتاج التمور والزيتون والتفاح 
املتجددة  الطاقة  ومحطات  والزعفران،  والورود 
املعدنية... املناجم  وفرة  وخاصة  الشمسية 
املجالية  التنمية  في  مساهمة  معطيات  كلها 
في  أهميته  للتعليم  أن  باعتبار  والتعليمية 
املجتمع  بناء  أساس  “ألنه  واملستقبل  الحاضر 
في  تأثيره  وله  بالعلم،  ويتقدم  يتطور  الذي 
القضاء على البطالة والجهل والجريمة والتأكيد 
وهو  والتقدم،  والبناء  والسالم  التعايش  على 

أحد مقومات التنمية البشرية.

 بعد عقد اجلمع العام

بني مطهر.. م�ضرع م�ضتخدم  أكدت عليها مداخالت ندوة بالرشيدية
بالمحطة الحرارية  

بني  القروية  بالجماعة  الحرارية  باملحطة  يعمل  مستخدم  لقي 
مطهر بالنفوذ الترابي إلقليم جرادة، حتفه عشية يوم اإلثنني 20 
الضحية  فإن«  املكان،  عني  من  مصادر  وبحسب  الجاري.  مارس 
بأحد دواوير  لطفلني يقطن  في عقده الرابع متزوج وأب  ع«  »م - 
إحدى  تنظيف  في  منهمكا  كان  مطهر،  لبني  القروية  الجماعة 
التوربينات )turbine ( الكبيرة وفور اإلنتهاء من عملية التنظيف 
اشتغلت مما نتج عنه تعرض  املستخدم لضربة قوية على مستوى 
الرأس كانت سببا في وفاته وإنهاء حياة عامل كادح من أجل لقمة 

العيش«.
مصالح الدرك امللكي ومعها السلطة املحلية بقيادة بني مطهر،  
ملعاينة  املكان  عني  إلى  انتقلت  العامل  مصرع  خبر  تلقيها  وبعد 
مدينة  إلى  خاصة  اسعاف  سيارة  عبر  نقله  يتم  أن  قبل  الضحية 
الحاالت،   هذه  مثل  في  بها  املعمول  اإلجراءات  الستكمال  جرادة 

وذلك قبل دفنه بمسقط رأسه بجماعة بني مطهر.
الطيب الشكري

الداخلة..  اإكراهات التنمية
في المناطق ال�ضحراوية

املناطق  في  املستدامة  التنمية  »تحديات  موضوع  شكل 
النسخة  محور  الجنوبية«،  األقاليم  في  وخاصة  الصحراوية، 
خالل  املتدخلون،  وأكد  للتنمية.  الجهوي  للمنتدى  العاشرة 
والتنمية  للمناخ  الداخلة  خليج  شبكة  نظمته  الذي  اللقاء،  هذا 
املستدامة، تحت شعار »استراتيجية فعالة للتنمية املستدامة في 
منطقة الداخلة واد الذهب«،  »أن العديد من التحديات في املجاالت 
املحلية  التنمية  صلب  تشكل  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 

املستدامة«.
والقضايا  »التحديات  املشاركون  استعرض  السياق،  هذا  وفي 
على   مؤكدين  والقاحلة«،  الصحراوية  املناطق  بتنمية  املتعلقة 
للمملكة  الجنوبية  األقاليم  تشهدها  التي  التنموية  »الدينامية 
التي تعتبر نموذجا للتنمية املستدامة وتجديد املوارد الطبيعية، 

وتثمني املناطق الصحراوية«.
»الصحراء  اللقاء تم تقديم كتاب لعمل جماعي بعنوان  وخالل 
الترابية  التنمية  وتحديات  والفضاء  البيئة  املغربية..  األطلسية 
والعلوم  اآلداب  كلية  بني  بتعاون  طباعته  تمت  الذي  املستدامة«، 

اإلنسانية بالرباط، والجمعية الوطنية للجغرافيني املغاربة«.

الهراويين.. ا�ضتفادة 126 �ضخ�ضا 
من حملة »رم�ضان ومر�ضى ال�ضكري«

مع  وبتنسيق  السكري،  لداء  املغربية  الجامعة  إشراف  تحت 
مديرية وزارة الصحة واملجلس العلمي بعمالة إقليم مديونة، نظمت 
جمعية األمل لداء السكري الهراويني، يوم األحد 19 مارس الجاري، 
ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا باملركز  السوسيوثقافي 
لتكوين وإدماج الشباب، حملة تحسيسية تمحورت حول: »رمضان 

والسكري«، وذلك لفائدة عدد من مرضى  املنطقة.
من  شخصا«   126« املرضى  »استفاد  فقد  املنظمني،  وحسب 
فطور،  ووجبة  الدموي  الضغط  وقياس  السكري  قياس  عملية 
وعروض طبية قيمة قدمها كل من  الدكتور علي عراض والدكتورة 
فاطمة أيت مسعود ، إلى جانب عرض ديني  للدكتور عبدالحكيم 
الرميلي عضو باملجلس العلمي، حول« صيام شهررمضان األبرك« 
الذين  للمرضى  بالنسبة  وخصوصا  السكري،  ملرضى  بالنسبة 

يستعملون حقنة األنسولني«.
قبل   من  األسئلة  من  مجموعة  طرحت  العروض  إلقاء  وبعد 
الحاضرين، والتي تمت  اإلجابة عنها بشكل ميسر ومستفيض  من 
طرف الدكاترة املؤطرين ، كما وزعت شواهد  تقديرية على الدكاترة 
وقياس  السكري  قياس  عملية  على  أشرفن  اللواتي  واملمرضات 
املبادرة  هذه  مثل  الحضور  استحسن  حيث  الدموي،  الضغط 

اإلنسانية - اإلجتماعية

يف  ملتقى احتضنته  أَكادير

�ضبل الحفاظ على »حيوانات ال�ضاحل وال�ضحراء  ذات الأحجام الكبيرة«
عبداللطيف الكامل

بأَكادير«  املنظم  الدولي  للملتقى  الثالثة  الدورة  أشغال  شكلت 
من أجل املحافظة على حيوانات الساحل والصحراء ذوات الحجم 
الكبير«، فرصة لتقييم العمل الجاري تنفيذه واملتعلق بحيوانات 
الساحل والصحراء ذات الحجم الكبير، ودراسة إمكانية توسيع 

نطاق«العمل املنسق« ليشمل حيوانات أخرى«.
وناقش املشاركون املنتمون لـ 24 بلدا، في هذا اللقاء املنظم من 
اتفاقية  أمانة  مع  بتعاون  والغابات،  للمياه  الوطنية  الوكالة  قبل 
مارس  و16   14 بني  ما  الفترة  في  أڭادير  بمدينة  املتحدة،  األمم 
العمل،  خطة  تنفيذ  أجل  من  املستدام  »مصادرالتمويل   ،2023
الحيوانات  على  للحفاظ  محينة  عمل  خطة  اعتماد  عن  والبحث 
تم  كما  وموائلها«.  والصحراء  الساحل  في  الكبير  الحجم  ذوات 
تعميق النقاش حول »كل مايتعلق بهذه األصناف الحيوانية في 
منطقة الساحل والصحراء، بحيث لم يقتصر النقاش على عناصر 
تفعيل برامج العمل وتمويلها، بل انصب أيضا على آليات وأدوات 

التعاون اإلقليمي والدولي« حسب املنظمني .
هذا وأسفر اللقاء عن مخرجات مهمة تبناها املشاركون باإلجماع 
تتمثل في: »اعتماد خطة العمل الجهوي الخاص باملحافظة على 
الحيوانات ذات الحجم الكبير بمنطقة الساحل والصحراء، بهدف 
مع  ملجال  هذا  في  املنجزة  والبرامج  اإلجراءات  نجاعة  من  الرفع 

وتعزيز  واملالية  والتقنية  التشريعية  الجوانب  على  التركيز 
الثمانية  باألصناف  املتعلقة  املخططات  على  املصادقة   - التعاون 
من الحيوانات ذات االحجام الكبيرة في الساحل والصحراء منها 
ستة متواجدة باملغرب )مها أبوحراب - مها أبوعدس- غزال املهر 
- غزال الجبل- غزال ادام- االيل البربري-غزال نحيل القرون- غزال 
الحيوانات  على  للحفاظ  جهوية  مبادرة  إطالق   - احمرالجبهة( 
ذات الحجم الكبير في الساحل والصحراء«. و«قد فوضت البلدان 
املشاركة املغرب للترافع ملناصرة هذه املبادرة على مستوى الدورة 
الرابعة عشرة التفاقية األمم املتحدة حول املحافظة على األنواع 
واملقرر انعقادها في   )CMS( املهاجرة من الحيوانات املتوحشة
بأوزبكستان،وكذلك   2023 أكتوبر   28 إلى   23 املمتدة من  الفترة 

على مستوى املنظمات الدولية«.
الثالثة،  نسخته  في  أكادير،  بمدينة  املنظم  امللتقى  تميز  وقد 
إشكاالت  تدارس  على  انكبوا  دولة   24 من  70 خبيرا  »بمشاركة 
والسيما  الحيوانات،  من  النوع  هذا  على  الحفاظ  وإكراهات 
إلى  امللتقى  وسعى  املتوحشة«.  والحيوانات  املهاجرة  الطيور 
الكفيلة  السبل  عن  والبحث  العاملية  والتجارب  الخبرات  »تبادل 
بالساحل  الحيوانية  الثروة  على  للحفاظ  وعلميا  وتقنيا  بيئيا 
والصحراء وخاصة تلك التي تتميز بأحجام كبيرة.كما تم  تنظيم 
زيارة ميدانية لفائدة املشاركني، إلى املنتزه الوطني لسوس ماسة 
سنة  إحداثه  تم  والذي  وتيزنيت،  أَكادير  مدينتي  بني  املتواجد 
إعدادهما  تم  هامتني  محميتني  على  يتوفر  منتزه    1991.وهو 

األنواع  بعض  تأقلم  في  وتساهم  لتناسب  وتجهيزهما خصيصا 
يتعلق  الحوافر  ذوات  من  ثالثة أصناف  باالنقراض،منها  املهددة 

األمر بـ »غزال آدم« و»غزال املها« و»غزال املها الحسامي«.

محمد بوهالل

باإلجماع،  سايس،  فاس  جمعية  ملكتب  العام  الجمع  صادق 
على إعادة  انتخاب السيد حسن اسليغوة  رئيسا ملكتب جمعية 
وفي  واملالي.  األدبي  التقريرين  على  املصادقة  بعد  سايس،  فاس 
السابقة  الفترة  »ان  فوسحي  السيد  أكد  األدبي  للتقرير  قراءته 
ملكتب الجمعية تميزت   بتنظيم اكثر من 80 نشاطا غطت مختلف 
واملجال  تظاهرة،   50 بـ  الثقافي  النشاط  طليعتها  في  املجاالت، 
االجتماعي  والصحي بـ 20 تظاهرة و20 عملية كبرى داخل املجال 
واالقتصادي«.  الرياضي  املجال  عن  ناهيك  والقروي  الحضري 
12 نشاطا بالرعاية السامية لجاللة امللك، في طليعتها  و«حظي 
املؤتمر الدولي لتاريخ الطب اإلسالمي بشراكة مع كلية الصيدلة 
والطب بفاس وخيمة الشعر، وندوة حول عودة املغرب إلى منظمة 
إلى  االمازيغية،  الثقافة  مهرجان   تنظيم  وكذا  اإلفريقية  الوحدة 
جانب تنظيم ندوة  بشراكة مع كلية اآلداب سايس حول »فضاء 

فاس واملكان في السرد« تكريما للكاتب  ربيع مبارك.«
امللونة  الصور  تقديم مجلد يضم عددا من  تم  املناقشة  وخالل 
الفترة  خالل  للجمعية  املختلفة  لألنشطة  توثق  التي  واملقاالت 
السابقة  وعن هذا االنجاز التوثيقي قال  الرئيس اسليغوة »إن 
هذا اإلصدار يعد وثيقة تاريخية النجازات الجمعية طيلة الفترة 
واإلنسانية   االجتماعية  املبادرات  على  الضوء  ويسلط  املعنية، 
الندوات  مجموع  إلى  ويتطرق  تنظيمها،  الجمعية  واصلت  التي 
وكذا  تنظيمها،  في  شاركت  التي  الفنية  والتظاهرات  العلمية 
املبادرات الجديدة التي رأت النور، حيث نهجنا في ترتيب مادة 
الوقوف  من  القارئ  يتمكن  حتى  الكرونولوجي،  املنهج  اإلصدار 

على جميع أنشطة املكتب خالل الفترة السابقة«.
وكل  العام  الرأي  الجمعية تحسيس  أهداف  »من  فإن  لإلشارة 
اجتماعيا  الشمالية،  الوسطى  املنطقة  بمشاكل  معها،  املتعاطفني 
وثقافيا واقتصاديا، لالسهام في التنمية  وإحياء التراث وترميمه، 
وخاصة اآلثار التاريخية، باإلضافة إلى دعم الدراسات والبحوث  

أبناء  بني  السلمية  املساعي   خدمة  وكذا  وأعالمها،  فاس  حول 
املرأة  قدرات  تقوية  مع  الكبير،  العربي  باملغرب  بدءا  اإلنسانية، 
املغربية من خالل التكوين والتوعية  واإلسهام في تأطير املجتمع 

املدني«.

»فا�ض �ضاي�ض«.. ت�ضكيل مكتب جديد وا�ضتعرا�ض الح�ضيلة

»أرشيف«
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صياغة  املالحظات  هذه  تتناول  ال 
النص  كتابة  تقنيات  وال  املواد، 
باملقاربة  تتعلق  بل  القانوني، 
أن  يجب  ملا  والحقوقية  الدستورية 
على  إدخاله  املراد  التعديل  يتناوله 
قانون مهنة املحاماة.علما أن الصياغة 
تأتي في ما بعد، ألن االختالف ال يدور 
األمر حول  أن  أو  املواد،  حول صياغة 
بل  القانونية،  الصياغة  على  الخالف 
أي  للتعديل،  العام  التوجه  يدور حول 
ما تريده الحكومة وغرضها من تعديل 

قانون املهنة الجاري به العمل...
الخطوط  على  االتفاق  يتم  وعندما 
به  الجاري  القانون  لتعديل  الكبرى 
صياغة  ألهل  املجال  يفسح  العمل، 
تلك  يترجموا  كي  القانوني،  النص 

التوجهات في مواد وفصول للقانون.
القانون  مشروع  مسودة  بخصوص 
مشروع  مسودة  إن  باملهنة،  املتعلق 
املحاماة  بمهنة  املتعلق  القانون 

تستدعي إبداء املالحظات التالية:
-1 مالحظات تتعلق بمدى املطابقة مع 

الدستور.
حماية  بمدى  تتعلق  مالحظات   2-

الحقوق املكتسبة.
باملستجدات  تتعلق  مالحظات   3-

اإليجابية.
-4 مالحظات تتعلق باملستجدات التي 

تحتاج إلى توضيح أو تدقيق.
أتناول،  أن  الورقة  هذه  في  سأحاول 
من وجهة نظري القابل ألي نقاش، كل 
أنه  غير  تركيز،  بكل  املالحظات  هذه 
املالحظات  هذه  إبداء  في  البدء  وقبل 
نظري  بوجهة  التذكير  املفيد  من 
عن  التوقف  في  واملتمثلة  الخاصة 
القيام بتعديل القوانني بكاملها بعد كل 

تغير على رأس وزارة العدل.
تركز  القوانني  استمرارية  إن 
القضائي  االجتهاد  وتوحد  االستقرار 

وتؤسس لتعامل مجتمعي مستقر.
لذا فتعديل القوانني هو عمل تشريعي 
به  تترجم  لكل حكومة  وهو حق  مفيد 
برنامجها السياسي ويجب االستمرار 
القانون  يغير  أن  يجب  ال  لكن  فيه، 
تعديل  أي  يكون  أن  يجب  بل  بأكمله، 
النقص  لتغطية  القوانني  ترميم  هو 
القانون،  ذلك  تطبيق  عنه  كشف  الذي 
تشريعي،  فراغ  تغطية  أجل  من  أو 
ليالئم  القانونية  للقواعد  تطوير  أو 
لم تكن موجودة عند سنه.  مستجدات 
يغير  أن  يجب  ال  األحوال  جميع  وفي 
أو  بأكمله مع تغيير أي وزير  القانون 

أي حكومة.
في  سأقدمها  التي  فاملالحظات  لهذا 
التصور  هذا  من  تنطلق  الوثيقة  هذه 

وتخضع إلى هذا املنطق:

مالحظات تتعلق 
بمدى المطابقة 

مع الدستور
من املعلوم أن اختيار الدول والشعوب 
لتغيير دستورها وتبني دستور جديد، 
يعني أن تلك الدول وتلك الشعوب تريد 
للشأن  تغيير شكل ومضمون تدبيرها 
التدبير  عن  والتخلي  املشترك،  العام 
حاجيات  يلبي  يعد  لم  لكونه  السابق 

ومتطلبات املجتمع كلها.
وأن معيار إعمال أي دستور جديد في 
أي بلد، يقاس بمدى حضور مقتضيات 
ذلك الدستور الجديد في القوانني التي 
أتى  ما  تطابق  هي  وهل  بعده،  تصدر 
في  مستجدات  من  الدستور  هذا  به 
الحقوق والواجبات أم ال، لكي تكتسب 
الدستورية  املشروعية  القوانني  تلك 
مخالفتها  بسبب  تلغى  ال  وحتى 

للدستور.
أي أن يكون هناك تطابق بني القانون 
وااللتزامات  الحقوق  وبني  الجديد 
الجديد،  الدستور  بها  أتى  التي 
األفراد  عالقة  تنظيم  بخصوص  سواء 
عالقة  أو  بينهم،  ما  في  والجماعات 
أو  بينها،  ما  في  الدولة  مؤسسات 
أفراد  مع  املؤسسات  هذه  عالقة 

وجماعات املجتمع.
وأن ما يدفع إلى إثارة هذه املالحظة 
كان  األخيرة  العشرية  في  أنه  هو 
بكون  يفتخرون  تونس  في  املحامون 
على  نص   2014 لسنة  دستورهم 
أي نص عليها  املحاماة،  دسترة مهنة 
في  وذلك  دستوري،  كحق  باالسم 
الفصل 105 منه، وكنا نرد من جانبنا 
 2011 دستور  بأن  بلدنا  عن  ودفاعا 
وإن لم يذكر مهنة املحاماة باالسم في 
مهنة  على  صراحة  ينص  ولم  فصوله 
أنه  إال  املحاماة في فصل من فصوله، 
املحامي،  ومهام  اختصاصات  دستر 
العمل  به  الجاري  الدستور  أن  علما 
منذ  مطبقا  أصبح  والذي  تونس  في 
التي  التغييرات  25بعد   07/2022/
عرفها هذا البلد الشقيق، حذف الفصل 
مبدأ  على  ينص  يعد  ولم  منه.   105

دسترة مهنة املحاماة.
 2011 دستور  بخصوص  وإنه 
الثاني  للباب  وبالرجوع  املغربي 
الفصل  إلى   19 الفصل  من  أي  منه، 
اعتراف  إلى  خصصه  نجده   ،40
األساسية  والحقوق  بالحريات  الدولة 
للمواطن، وأقر عددا كبيرا من الحقوق 

لألفراد والجماعات.
كما أكد دستور 2011 مرة أخرى على 
تلك الحقوق، لكن بشكل أكثر تخصيصا 
وهو  املتقاضني،  حقوق  إلى  وتوجه 
وخصص  املقال،  هذا  في  يهمنا  ما 
تحت   128 إلى   117 من  الفصول  لها 
وقواعد  املتقاضني  »حقوق  عنوان: 

سير العدالة«.
وإن الدستور لم يقف عند النص على 
آلية  لها  وضع  بل  املتقاضني  حقوق 
لالستفادة من تلك الحقوق الدستورية، 
عندما نص على تلك اآللية في الفصل 
120 منه، الذي ينص على أن املحاكمة 
والتزام  للمتقاضي  حق  هي  العادلة 

على الدولة.
الشرط  أن  فيه  املنازعة  غير  من  وأنه 
الجوهري لتحقق املحاكمة العادلة هي 
يمثل ويدافع عن  إلزامية وجود محام 
أو  املؤسسات  أو  الجماعة  أو  الفرد 
الدولة في نزاعهم في ما بينهم أو في 

نزاعهم مع القانون.
لذا، فإن شرط صحة وتحقق املحاكمة 

العادلة التي ينص عليها الفصل 120 
يتحقق وجودا  الدستور هو شرط  من 
وعدما بوجود وحضور املحامي في أي 

محاكمة، منذ بدايتها إلى نهايتها.
املتعلق  املشروع  مسودة  فإن  لذا 
وجوبا  تستدعي  املهنة  بقانون 
دستور  به  أتى  ما  مع  مالءمتها 
وللحقوق  للحريات  ضمانه  من   2011
في  عليها  املنصوص  األساسية 
40. ومن ضمانه  19 إلى  الفصول من 
لحقوق املتقاضني وقواعد سير العادلة 
املنصوص عليها في نفس الدستور في 

الفصول من 117 إلى 128.
منطلق  من  املقاربة  هذه  تحديد  بعد 
ما ينص عليه الدستور واملتوجهة إلى 
وهو  فيه،  املذكورة  الحقوق  ترسيخ 
الحق في املحاكمة العادلة، يمكن تقديم 

املقترحات التالية:
-1 إضافة الفقرات التالية للمسودة:

في ديباجة مسودة القانون  األولى:   -
تؤكد على أن تحقيق املحاكمة العادلة 
ال يتأتى إال بالحضور الفعلي للمحامي 
كل  في  املحاكمة،  مراحل  جميع  في 
القضاء  على  املعروضة  النزاعات 
بدون أي استثناء، ولتمثيل كل أطراف 

النزاع.
- الثانية: التنصيص في املادة األولى 
تحقيق  في  املحامي  دور  على  منه 
املحاكمة العادلة، وأن املحاكمة العادلة 
ال تتحقق إال عندما تكون مهنة املحاماة 
ومسؤولة  ومؤهلة  ومستقلة  حرة 
املحاكمة  تلك  تحقيق  في  ومساهمة 

العادلة.
-2 إعادة النظر في التعريف التقليدي 
األول  الفصل  في  دائما  يوضع  الذي 
جملة  بإضافة  وذلك  املهنة،  لقانون 
»أن مهنة املحاماة تشارك وتساهم مع 
العادلة«  املحاكمة  تحقيق  في  القضاء 
إلى جانب أنها حرة ومستقلة وتساهم 
بهذا  واملحامون  العدالة،  تحقيق  في 
االعتبار جزءا من أسرة القضاء، علما 
املحامي في  إلزامية حضور  أن تعميم 
كل املحاكمات ليس الغرض منه إثقال 
كاهل املتقاضي بأتعاب املحامي في كل 

قضية حتى البسيطة منها، بل:
القضائية  النجاعة  تحقيق  -1ضمان 
تخوضه  تحدي  اليوم  هي  التي 
العدالة.  إصالح  مهام  إطار  في  الدولة 
يترك  عندما  تتحقق  ال  النجاعة  وأن 
وتعدد  تعقد  مواجهة  في  املتقاضي 
القوانني واملساطر التي يحدثها املغرب 

اليوم في كل املجاالت.
-2 أن قضية األتعاب بخصوص من ال 
في  أن تحل  أدائها يجب  له على  قدرة 
إطار املساعدة القضائية، وفق ما ينص 
به  الجاري  املهنة  قانون  اليوم  عليه 
الدولة جزءا من تلك  العمل، أي تحمل 
األتعاب، ألن حق املواطن في املحاكمة 

هو التزام على الدولة تجاه املواطن.

المالحظة 
المتعلقة بالحقوق 

المكتسبة
من أهم ما أتى به دستور 2011 وهو 
النص صراحة على كونه يضمن ويحمي 
مما  يفهم  ما  وهو  املكتسبة،  الحقوق 
تنص عليه آخر فقرة من الفصل 6 منه، 
والتي تقضي بأن أي قانون جديد يمنع 
يلغي  أن  أي  رجعي،  أثر  له  يكون  أن 

حقوقا كان ينص عليها قانون سابق.
املهنة  لقانون  تعديل  أي  فإن  لذا، 
بمواضيع  تتعلق  قوانني  بواسطة 
أال  يجب  أخرى  بقطاعات  أو  أخرى 
عليه  ينص  ما  مع  يتناقض  أو  يلغي 
في  الخصوص  وعلى  املهنة،  قانون 
الشق املتعلق بكون املحامي هو املؤهل 
األفراد والجماعات  لتمثيل وللدفاع عن 
أو  صراحة  سواء  والدولة  واإلدارات 
املحامي  مهام  تسند  عندما  ضمنا 

ألشخاص أو مؤسسات أخرى.
مالحظات تتعلق باملقتضيات الجديدة

الشروط  تحدد  املادة  هذه   :5 املادة 
للمهنة  املرشح  في  توفرها  الواجب 
نحو  تدفع  التي  القاعدة  على  أبقت 
بكون  املتعلقة  املهنية  املمارسة  تخليق 
القضائية  اإلدانة  يمحي  ال  االعتبار  رد 

والتأديبية.
بعقد  تتعلق  املادة  هذه   :  30 املادة 
ومحام  مغربي  محام  بني  التعاون 

أجنبي.
مشروع  ملسودة  املوضوعية  القراءة 
تقف  املحاماة  بمهنة  املتعلق  القانون 

ولها  مستحدثة،  مقتضيات  عدة  عند 
إلى  باملهنة  وستدفع  إيجابي  طابع 
حكامة أكثر في التدبير وجودة أكثر في 
الخدمات وقوة ملواجهة التحوالت التي 
يعرفها بلدنا، ومن بني هذه املستجدات 
ما أتت به املادة 30 التي أحدثت طريقة 
على  مفتوحة  املهنة  ملمارسة  جديدة 
حل  عن  البحث  في  وتتجلى  املستقبل 
التي تمارس مهامها  للمكاتب األجنبية 

اليوم في املغرب خارج قانون املهنة.
علما أن املغرب، ليس فقط يطمح لكي 
وإلى  العالم  إلى  أوروبا  بوابة  يكون 
إفريقيا، بل هو بدأ بخطوات كبيرة في 
جزئياتها  بعض  في  تظهر  املجال  هذا 
في مشاريع كبرى ذات أبعاد جهوية أو 
إقليمية أو دولية، مثل قطار البراق الذي 
سيمتد إلى آخر شبر في جنوب املغرب، 
إفريقيا،  أعماق  إلى  يمتد  أن  وينتظر 
الداخلة،  وميناء  املتوسطي  وامليناء 
الغاز  سينقل  الذي  الغاز  أنبوب  وخط 
من نيجيريا إلى أوروبا مرورا باملغرب. 
تستقطب  التي  الكبرى  واملشاريع 
دول  مختلف  من  أجنبية  استثمارات 
في  الخبرة  إلى  تحتاج  والتي  العالم 
القوانني املغربية واألجنبية التي فتحت 
في املغرب مقرات لها ملمارسة أنشطتها 

التجارية.
لذا فسؤال التأهيل والتكوين، موضوع 
املحاماة. وهو  مهنة  على نساء ورجال 
سؤال يكون جزءا من الجواب عنه هو 
املمارسة  األجنبية  املكاتب  إشكال  حل 

في املغرب، وليس منعها.
من   30 املادة  عليه  ما نصت  فإن  لهذا 
املسودة هو فكرة جد مهمة تفتح املجال 
انخراط  من  يمكن  مهم  جواب  لتقديم 
في  الحضور  في  واملحامية  املحامي 
بها  تتكلف  الكبرى  وامللفات  القضايا 
املكاتب  بعض  األجنبية  الشركات 
تلك  أن  غير  تختارها،  التي  األجنبية 
التعاون«،  »عقد  عن  تتكلم  املادة 
واضح،  وغير  دقيق  غير  شكل  وهو 
سيضاف  املهنة  ملمارسة  جديد  وشكل 
املهنة  ملمارسة  األصلي  اإلشكال  إلى 
والتي   27 املادة  في  عليها  املنصوص 
ممارسة بواسطة املحامي لوحده،  هي: 
املشاركة  نطاق  في  ممارستها  أو 
أو  املساكنة  نطاق  في  ممارستها  أو 

ممارستها في نطاق املساعدة.
وأعتقد أنه يجب أن ينص بكل وضوح 
يخضون  التعاون  عقد  أطراف  أن  على 
الطرف  املغربي  املحامي  له  يخضع  ملا 
التعاون من حقوق والتزامات،  في عقد 
سواء تجاه قانون املهنة وتجاه النظام 
النقيب  صادق  التي  للهيئة  الداخلي 
معها على عقد التعاون، وكذا إخضاعه 
له  يخضع  الذي  الضريبي  للنظام 

املحامي املغربي.
تشير  التي  الجملة  تدقيق  يجب  كما 
إلى أن الرأسية يشار فيها إلى املحامي 
اسم  »مع  جملة  بإضافة  األجنبي 

املحامي املغربي« رفعا لك لبس.
املادة 34: هذه املادة تحدث فئة جديدة 

من املحامني هي محامي القطاع العام.
في  يعرف  ما  على  املادة  هذه  تنص 
مجال  في  نموذجا  ليست  أخرى  بلدان 
حماية حقوق اإلنسان، بمحامي القطاع 
هذا  كون  إلى  باإلضافة  وأنه  العام، 
الدول  في  نجده  ال  املمارسة  من  الشكل 
الديموقراطية، فإن تنظيمه سيطرح عدة 
لسلطات  سيخضع  هل  منها:  مشاكل 
الداخلي  للنظام  سيخضع  هل  النقيب؟ 
يخضع  هل  بها؟  سيجل  التي  للهيئة 
أم  الهيئة  التأديب أمام مجلس  ملسطرة 

أمام اإلدارة التي تعاقد معها؟
علما أن عددا من اإلدارات واملؤسسات 

كلفت محامني بالنيابة عنها.
بمهام  تتعلق  املادة  هذه   :35 املادة 

املحامي
أجنبي  محاماة  ملكتب  باإلذن  وتتعلق 
تحضره شركة اجنبية تريد أن تستثمر 
تريد  مشروع  بمناسبة  املغرب  في 
بانتهاء  إنجازه باملغرب، وينتهي اإلذن 

املشروع.
الفكرة مقبولة وهي تندرج في نفس ما 
سبق بيانه بخصوص املكاتب األجنبية 
املستقرة باملغرب، لذلك يجب أن تخضع 
رأسها  وعلى  القواعد  لنفس  كذلك  هي 
باملغرب،  للمحاماة  مكتب  مع  التعاقد 
األشكال  في  تضارب  في  نقع  ال  حتى 

املتعددة واملختلفة في املمارسة.
املستجد اإليجابي في هذه املادة كذلك 
النقيب اختصاص املصادقة  هو إعطاء 
على توقيع املحامي على العقد العرفي 
يحمل  املستجد  هذا  لكن  يحرره.  الذي 

عندما  العقد  قانونية  مراقبة  النقيب 
استعمل في املادة 35 الفقرة 6 كلمة » 

بعد إجازته )أي النقيب( للعقود«.
من  النوع  هذا  إجازة  شرط  أن  علما 
عليه  يترتب  النقيب  قبل  من  العقود 

مسؤولية عن تبعات ذلك العقد.
هذه املادة تتعلق بمؤسسة  املادة 98 : 

املجلس الوطني
الوطني  املجلس  مؤسسة  أحدثت 
ايجابيات  له  مستجد  وهو  للمحامني 
هذا  إلحداث  الوقت  حان  ألنه  متعددة. 
حوله  النقاش  كان  بعدما  املجلس، 
عنده  وتوقفت  سنوات  عدة  منذ  بدأ 
وزارة  مع  في حوارها  املحامني  هيئات 
والتصويت  املناقشة  بمناسبة  العدل 
أن  غير  الحالي.  املهنة  قانون  على 
ذلك  فيها  التي عرض  االستعجال  حالة 
البرملانية  الفترة  انتهاء  القانون، وقرب 
اقتضت تأخير النظر فيه. لهذا فتقديمه 
في هذه املسودة يعتبر مبادرة إيجابية.
الوجه اإليجابي الثاني هو أن مسودة 
تؤثر  لن  هيكلة  له  وضعت  املشروع 
املحامني  هيئات  اختصاصات  على 
تعزيز  موقع  في  وضعته  بل  املتعددة. 
عندما  منها.  جزءا  وجعلته  أدوارها 
أسند مسؤولية تدبيره للنقباء أنفسهم 

املنتخبون واملمارسون.
الوجه اإليجابي الثالث هو أن مسودة 
الوطني  للمجلس  أسندت  املشروع 
القانون  يسندها  التي  االختصاصات 

الحالي للقضاء.
تناقضا  تحمل  املادة  تلك  أن  غير 
جعلت  كونها  في  ويتمثل  رفعه  يجب 
فقط  مختصة  هي  النقض  محكمة  من 
القرارات  في  االستئناف  في  البت  في 
املتعلقة بالتحكيم الذي يصدره النقيب، 
على  بالشطب  املتعلقة  والطعون 
محامي معني. بينما القرارات التأديبية 
الصادرة ضد النقيب سواء كان ممارسا 
املشورة  لغرفة  أسندته  ممارس  غير  أم 

بمحكمة االستئناف،
وجهات  املساطر  توحيد  املفيد  من  لذا 

الطعن.
املادة 37: تتعلق بإلزام بعض الشركات 

بالتعاقد مع محامي
في  يسير  املادة  هذه  عليه  نصت  ما 
املستمد من ضرورة ضمان  النهج  نفس 
يجب  أنه  غير  القضائية  النجاعة 
درهم   3.000.000.00 مبلغ  تخفيض 
املحتاجة  هي  الصغيرة  الشركات  ألن   ،

للدعم القانوني.
املحامي  تبليغ  بمنع  تتعلق   :47 املادة 

نيابة عن موكله
التمسك بما تنص عليه هذه املادة ألنها 
التي  القضائية  القرارات  بعض  ألغت 
كانت تعتبر أن تبليغ املحامي باألوامر 
تبليغ  هو  القرارات  أو  األحكام  أو 
صحيح، ألنها أوقفت صحة ذلك التبليغ 
على املوافقة الكتابية وعلى القبول بها.

املادة 54: تتعلق بكيفية تحديد أتعاب 
املحامي

تنص  ملا  أكثر  توضيح  مع  التمسك 
عليه هذه املادة ألنها نصت على الحق 
في االتفاق على أتعاب تكميلية مرتبطة 
املوكل،  عليها  يحصل  التي  بالنتيجة 
مصالح  جهة،  من  تحمي  آلية  وهي 
قضيته  تتطلب  ال  قد  الذي  املوكل 
وتحمي  طويلة،  أو  معقدة  إجراءات 
الذي  املحامي  مصالح  ثانية،  جهة  من 
كلف  التي  القضية  بتشعب  يفاجأ  قد 
القرارات  بعض  وأن  خصوصا  بها 
التوقف  املحامي  على  تمنع  القضائية 
عن النيابة على موكله بسبب عدم أداء 

أتعابه.
مالحظات تستدعي بعض التدقيق أو 

التوضيح.
املادة 3: تتعلق بما يجب على املحامي 

احترامه
وحسن   « جملة  بإضافة  املقصود  ما 
على  يتعني  كواجب   « العدالة  سير 

املحامي التقيد به.
متى يكون املحامي مخالفا لحسن سير 
العدالة. ومن هي الجهة التي ستقرر أن 

املحامي أخل بحسن سير العدالة.
املادة 4: تتكلم عن هيئة املحامني

املحامون  يمارس »  اإلبقاء على كلمة« 
أتت  التي  »يزاول«  كلمة  بدل  مهنتهم. 

في املسودة.
املادة 10: تتعلق بحاالت التنافي

بني  التنافي  حاالت  تحدد  املادة  هذه 
املحاماة وممارسة مهام  ممارسة مهنة 

أو مهن أخرى.
غير أنها نصت على ممارسة التدريس 
ال  والكليات بصفة عرضية  املعاهد  في 

ممارسة  مع  تتنافى 
مهنة املحاماة.

هو  واملطلوب 
املقصود  تحديد 
سة  ر بمما
يس  ر لتد ا
املعاهد  في 
هل  والكليات. 
فقط  بها  يقصد 

يدرس  التي  تلك 
القانون  فيها 

بجميع شعبه، أم أي 
معهد وأي كلية كيف ما 

كانت تخصصاتهما.
ماذا  تدقيق  كذلك  واملطلوب 

بصفة  التعليم  ممارسة   « جملة  تعني 
. ومن سيحدد هذا النوع من  عرضية« 
املمارسة. خصوصا وأن بعض املعاهد 
ال تشترط نفس شهادة القانون املتطلبة 

في الولوج إلى املهنة.
املادة 12 : تتعلق بفترة التمرين

تنص على أن واجب االنخراط سيحدد 
موحدا  سيكون  وهل  تنظيمي  بنص 
وهل  جهة.  من  النقابات  جميع  بني 
مع  القانونية  القاعدة  هذه  ستنسجم 
بمبدأ  عنه  املعبر  املهنة  استقالل  مبدأ 

استقالل تحكم الهيئة في الجدول.
املادة 13 :تتعلق بأداء اليمني

يترأسها  أن  يجب  اليمني  أداء  جلسة 
فيها  ويشاركه  األول  الرئيس  من  كل 
النقيب بشكل من األشكال، نظرا لكون 
كذلك  يهم  القانون  يحدده  الذي  القسم 
والتقاليد  األعراف  احترام  وجوب 
النقيب مسؤوال عن  التي يعتبر  املهنية 

تطبيقها.
بني  التعاون  بعقد  تتعلق   :30 املادة 

املحامي املغربي واألجنبي
أعاله شروط  بيانه  كما سبق  توضيح 
عقد  إطار  في  األجنبي  املكتب  ممارسة 

التعاون:
-هل التعاون دائم أم خاص في قضية 

معينة؟
املحامي  اسم  تحمل  الرأسية  -هل 

املغربي؟
-من يتحمل املسؤولية املدنية؟

-هل األتعاب تحدد وطنيا أو في الدول 
األجنبية؟

-هل تخضع لنفس القوانني الضريبية؟
-هل ذلك املكتب يخضع لتحكيم النقيب 
أطراف  بني  الخالف  حالة  في  املغربي 

عقد التعاون؟
النيابة  مهام  تتعلق بحصر   :39 املادة 

على املتقاضني في املحامي
ال   « يلي:  ما  على  تنص  فقرة  -إضافة 
ينص  ملا  مخالفة  مقتضيات  بأي  يعمل 
تعديل  يتم  ال  حتى  القانون«  هذا  عليه 
ال  أخرى  قوانني  بواسطة  املادة  هذه 

تتعلق بقطاعات أو مواد أخرى.
املذكورة  االستثناءات  حذف  يجب  لكن 
كل  في  املحامي  نيابة  واشتراط  فيها 
القضايا كما سبق بيانه أعاله في إطار 

املساعدة القضائية.
املادة 44: تتكلم عن لوحة املحامي

من الضروري النص على حجم اللوحة 
دول  في  نالحظه  ما  في  نقع  ال  حتى 
أخرى التي ينشر فيها بعض املحامني 
أسماءهم على طول العمارة التي توجد 

بها مكاتبهم.
مهمة الصلح التي يجب أن  املادة 52: 

يقوم بها املحامي
واجبة  الصلح  مرحلة  تكون  أن  يجب 
حل  في  منا  كمساهمة  املحامني  بني 
وتحدد  القضاء.  دائرة  خارج  النزاعات 
أول  في  الصلح  لهذا  مدة  املحكمة 
جلسة يسجل فيها محامي املدعى عليه 
نيابته في امللف. تثبت عملية الصلح أو 
فشلها بمحضر أو تبادل املراسالت بني 

املحامني.
حسابات  بمسك  تتعلق   :  65 املادة 

املحامي
يجب النص على أن حسابات املحامي 
من  مسكها  او  معلوماتيا  مسكها  يمكن 

طرق خبير في الحسابات.
في  النقيب  بحق  تتعلق   :  66 املادة 

تفتيش مكتب املحامي
النقيب  سلطة  أن  على  النص  يجب 
فقط  الودائع  حساب  على  االطالع  في 
وليس غيرها من الحسابات. ألن مهمة 
التحقق من ضمان األموال  النقيب هي 
من  غيره  وليس  املحامي.  لدى  املودعة 

الحسابات.
في  الهيئة  بحق  تتعلق   :73 املادة 

االنتصاب طرفا مدنيا
االنتصاب  في  الهيئة  حق  حصر  إذا 
ينص  التي  الحاالت  في  مدنيا  طرفا 
عليها القانون فقط. فإن انتصاب الهيئة 
الحاالت املنصوص  سينحصر فقط في 
املسطرة  قانون  من   7 املادة  في  عليها 
التي  الوحيدة  املادة  ألنه  الجنائية. 
طرفا  باالنتصاب  له  يسمح  من  تحدد 

مدنيا في الدعوى العمومية.
كي  اإلمكانية  هذه  توسيع  يجب  لذلك 
املهنة  بالدفاع عن  يتعلق  ما  كل  تشمل 
العتداء  يتعرض  التي  املحامي  على  أو 

أثناء ممارسته ملهامه. 
-بخصوص القانون املتعلق بالشركات 

املهنية.
بني  شركات  بتأسيس  تتعلق   :2 املادة 

محامني ينتمون لهيئات مختلفة.
قبل  من  وطنية  بتأسيس شركة  تسمح 
محامني مسجلني في عدة هيئات. وهذه 
أو  النقيب  حول  إشكالية  تطرح  املادة 
املجلس الذي ستخضع له هذا النوع من 

الشركات.
الشركة  لهذه  السماح  على  تنص  كما 
بهيئات  مكاتب  أو عدة  مكتبا  تفتح  بأن 
احتكار  إلى  سيؤدي  ما  وهو  أخرى. 
ممارسة املهنة من قبل مكتب واحد ضدا 
على مصالح املحامني املسجلني في تلك 

الهيئات.
إمكانية  عن  املادة  تتكلم  لم  بينما 
واحد  بشريك  مهنية  شركة  تأسيس 
حتى يمكنه االستفادة مما تستفيد منه 

الشركة املهنية.
أقصى  بحصر  تتعلق   :21 املادة 

األصوات التي يتوفر عليها كل شريك.
املالحظات  إثارة  إلى  تدفع  املادة  هذه 

التالية:
حالت  التي  هي  املادة  هذه  -صياغة 
دون تشجيع املحامني أصحاب املكاتب 
املهنية  الشركات  إنشاء  على  الكبرى 
من  أكثر  يملك  أال  عليه  تشترط  ألنها 

النصف.
لهذا فالتجربة أبانت عن عدم إمكانية 
حذف  يجب  لذلك  القاعدة  هذه  تطبيق 

هذه النسبة وتركها إلرادة الشركاء.
للقواعد  يخضع  أن  يجب  -التصويت 
القانونية التي تنظم الشركات محدودة 
املسؤولية أي أن تسيير الشركة يحدده 
ذلك  عليه  ينص  ما  وفق  الشركاء 

القانون.
النظام  عليها  يطبق  أن  يجب   -
كل  في  التجارية  للشركات  الضريبي 
بخصم  املتعلقة  باالمتيازات  يتعلق  ما 
واالستهالكات  واالقتطاعات  املصاريف 
وتوزيع  املعامالت  رقم  من  والتحمالت 

األرباح.
- يجب وضع إجراءات ضريبية مالئمة 

لعمل املحامي.
من  املحامي  وإعفاء  إعفاؤها  يجب   -
ألن  املضافة  القيمة  على  الضريبة 
ممارسة التجارة ممنوعة على املحامي. 
الرحمان  عبد  السي  حكومة  أن  علما 
اليوسفي كانت مستعدة في سنة 2002 
لوال  الضريبة  تلك  من  املحامني  إلعفاء 
تلك  في  الجمعية  مكتب  تحرك  عدم 
تلك  من  األطباء  أعفت  بينما  الفترة. 

الضريبة في ميزانية تلك السنة.
على  الضريبة  احتساب  يجب   -
األتعاب في تاريخ االستخالص، وليس 

من تاريخ رسالة األتعاب.
يمكن  التي  املالحظات  بعض  هذه 
وزارة  مسودة  بخصوص  إثارتها 

العدل.
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  إن   الدستور   لم   يقف   عند  

 النص   على   حقوق   المتقاضين  

 بل   وضع   لها   آلية   لالستفادة   من   تلك  

 الحقوق   الدستورية،   عندما   نص   على  

 تلك   اآللية   في   الفصل   120   منه،   الذي  

 ينص   على   أن   المحاكمة   العادلة   هي  

 حق   للمتقاضي   والتزام   على  

 الدولة

 يجب  
 التوقف   عن   القيام  

 بتعديل   القوانين   بكاملها  
 بعد   كل   تغير   على   رأس   وزارة  
 العدل . إن   استمرارية   القوانين  

 تركز   االستقرار   وتوحد  
 االجتهاد   القضائي   وتؤسس  

 لتعامل   مجتمعي  
 مستقر

مالحظات حول م�شودة م�شروع القانون املتعلق بتعديل 
القانون املنظم ملهنة املحاماة، وم�شودة م�شروع القانون 

املتعلق بتنظيم ال�شركات املدنية املهنية

عبد الكبير طبيح
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اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية

والتعليم االولي والرياضة
األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة مراكش - 

اسفي
املديرية اإلقليمية باسفي

إعالن لطلب عروض أثمان 
مفتوح

SE/2023/05 :رقم
 2023/04/14 يوم  في 
عشر  الحادية  الساعة  على 
سيتم  صباحا  والنصف 
بقاعة االجتماعات للمديرية 
التابعة  باسفي  االقليمية 
لألكاديمية الجهوية للتربية 
آسفي  مراكش  والتكوين 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
عروض أثمان ألجل: تنظيف 

مؤسسات التعليم االبتدائي 
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

بأسفي.
الضمان  مبلغ  حدد 
ألف  في:عشرون  املؤقت 

درهم20000.00
محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
كما يلي مع احتساب الرسوم: 
هم  ر 1د . 8 4 8 . 2 3 8 , 0 8
وثمانمائة  )مليون 
ألفا  وأربعون  وثمانية 
وثالثون  وثمانية  ومائتان 

درهماوثمانية سنتيما.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  من  العروض 
ملصلحة  التابع  الصفقات 
واملالية  االدارية  الشؤون 
باسفي  اإلقليمية  باملديرية 
بوابة  من  تحميله  أو 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  تقديم  و 
مطابقني ملقتضيات املواد27 
املرسوم  من  و31  و29 
في  الصادر  رقم349-12-2 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم   إيداع   *
الشؤون  بمصلحة  وصل 
وحدة  واملالية  اإلدارية 
املديرية  بمقر  املشتريات 

اإلقليمية بأسفي.
طريق  عن  إرسالها  أو   *
بإفادة  املضمون  البريد 

املصلحة  إلى  باالستالم 
املذكورة.

مباشرة  تسليمها  أو   *
لرئيس لجنة طلب العروض 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
بالطريقة  ايداعها  إما   *
طبقاألحكام  االلكترونية 
قرار وزير االقتصاد واملالية 
املؤرخ   1982-21 رقم 
 1443 األولى  جمادى   9
املتعلق  )14دجنبر2021( 
بإلغاء الطابع املادي لتمرير 

الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   05 املادة  في 

االستشارة
ع.س.ن/908/إ.د

إعالنات12
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة  اقليم  بوملان
جماعة العرجان

اعالن  عن  طلب  عروض  
مفتوح  بعروض  اثمان  في  

جلسة  عمومية  
رقم: 01/ج.ع/2023

على    2023 أبريل    18 في 
النصف  و  العاشرة  الساعة 
جلسة  في  سيتم  صباحا، 
االجتماعات  بقاعة  علنية 

إقليم  العرجان  بجماعة 
األظرفة  فتح   بولــمان، 
العروض   بطلب   الـمتعلقة  
أثمان   بعروض   مفتوح  
املسالك  إصالح  ألجـــل 
أوالد  الشرفاء،  بدواوير: 
أوالد  اعبيد،  بن  موحى 
سعيد،  وأوالد  بوشريفة 
قيادة  العرجان،  جماعة 
أوطاط الحاج، إقليم  بوملان.

هو   املشروع   صاحب    -
جماعة  رئيس  السيد  

العرجان 
- ملف طلب العروض يمكن:

*  اما  سحــبه  من  املصلحة  
ملقر   التابعة   التقنية   

الجماعة.
على   تحميله   اما     *
املوقع  االليكتروني  ببوابة  

الصفقات  العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- ملف طلب العروض يمكن:

طريق  عن   إرساله  اما     *
بشهادة   املضمون   البريد  

التسلم  إلى  السيد  رئيس 
جماعة العرجان    

مــقابل  إيــداعه   اما     *
املصلحة  بمكتــب  وصــل  

التقنية.  
مباشرة  تسليمه  اما     *
لرئيس لجنة  طلب العروض 
وقبل   الجلسة   بداية   عند 

فتح  األظرفة.
الكترونيا  ارساله   أو    *
وزير  قرار  ملقتضيات  طبقا 
20- رقم  واملالية  االقتصاد 
14 بتاريخ 04 -09- 2014

- الوثائق الواجب اإلدالء بها 
بالفصل  املطلوبة  تلك  هي 

11 من نظام االستشارة.
محددة  املؤقتة  الضمانة   -
درهم  آالف  أربعة  في 

)4000,00درهم(
لصاحب  التقديري  املبلغ   -
مائة  في  محدد  املشروع 
وثالثمائة  ألف  وستون 
درهم  وأربعون  وأربعة 
مع  )160.344,00درهم(، 

احتساب الرسوم.
ع.س.ن//916/إ.د

*************
اململكة املغربية 
وزارة الصحة 

والحماية اإلجتماعية 
املديرية الجهوية

 لجهة الشرق
مندوبية إقليم الدريوش
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 

2023/04/م.و.ص.ح.ج.د
مخصص للمقاوالت 
الصغرى املتوسطة 

والتعاونيات واتحاد 
التعاونيات واملقاولني 

الذاتيني 
 2023/04/13 يوم   في 
الحادية  الساعة  على 
سيتم  صباحا  عشرة   
بإدارة  اإلجتماعات  بقاعة 
اإلقليمي  املستشفى 
األظرفة  فتح  الدريوش  
العروض  بطلب  املتعلقة 
ألجل:  أثمان  بعروض 
املركز  داخل  املرضى  نقل 
اإلقليمي  اإلستشفائي 

بالدريوش.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
اإلدارة  بمكتب  العروض 
واملحاسبة  املالية 
اإلقليمي  باملستشفى 
كذلك  ويمكن  الدريوش، 

تحميله الكترونيا من بوابة 
الصفقات العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  عشرة   إثنا  في: 

)12.000.00 درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وثمانية  ثمانمائة  مبلغ:  في 
وستمائة  ألف  وعشرين 
درهم   وتسعني   وستة 
مع  )828.696.00درهم( 

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور.
إما إيداعها، مقابل وصل،   *

باملكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
البريد  عبر  إرسالها  إما   *
البوابة  عبر  اإللكتروني 
املغربية للصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الحادية  الساعة  قبل 
يوم  من  صباحا  عشرة  

.2023/04/13
وكدا  االظرفة   فتح  يتم 
املودعة   العروض  تقييم 
إلكترونية من طرف  بطريقة 
مقتضيات  وفق  املتنافسني 
املواد 149-148 من املرسوم 
وقرار   2.12.349 رقم 
واملالية  اإلقتصاد  وزير 
في  الصادر   1982.21 رقم 
املتعلق   2021 دجنبر   14
الصفة  من  املساطر  بتجريد 

املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

10  من نظام االستشارة.
ع.س.ن/919/إ.د

إعالنات13
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ع.س.ن /915/إد

ع.س.ن /917/إد

ع.س.ن /918/إد

ع.س.ن /921/إد

ع.س.ن /922/إد

ع.س.ن /923/إد

ع.س.ن /920/إد

مراسلة خاصة 

استضافت قاعة االجتماعات بفندق فرح بمدينة 
خريبكة، مساء الجمعة 17 مارس 2023، أشغال 
ندوة أكاديمية وفكرية، حول موضوع »المراجعة 
الشاملة لمدونة األسرة.. حماية للمجتمع« والتي 
إطار  في  االتحاديات،  النساء  منظمة  نظمتها 
سلسلة ندوات مماثلة بعدد من مناطق المغرب.
هذه  في  والمشاركات  المشاركون  وأجمع 
الندوة، التي سيرتها نجوى يخميم، عضو الكتابة 
الجهوية للنساء االتحاديات، بحضور عدد من 
الفعاليات النسائية بالمدينة، فضال عن مناضالت 
حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، على 
ضرورة المراجعة الشاملة للمدونة، والدفع بها 
األسرة  لمصلحة  خدمة  التطوير  من  مزيد  إلى 

المغربية.
بالمناسبة على فيض  المشاركون  كما وقف 
من اإليجابيات والمكتسبات التي تحققت لهذه 
المبادرة، لكن تعتريها، في الجانب اآلخر، بعض 
االختصاص  ذوي  من  يستدعي  ما  النواقص، 
تتوافق  حتى  وتطويرها،  تحيينها  ض��رورة 

وتطلعات المرأة والطفل واألسرة بشكل عام.
من جهتها المست حنان رحاب، الكاتبة الوطنية 
لمنظمة النساء االتحاديات، التي ترأست أشغال 
فيضا  والمركزة،  القيمة  مداخلتها  في  الندوة، 
مدونة  بموضوع  ارتبطت  التي  القضايا  من 
حزب  لعبه  الذي  الكبير  ال��دور  مبرزة  األس��رة، 
هذا  في  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
الموضوع، انطالقا من مبادئه وقناعاته السياسية 

والديمقراطية.
المواضيع  من  كثير  إلى  رحاب  تطرقت  كما 
والمجتمعي  القانوني  بالجانب  ارتبطت  التي 
للمدونة، فضال عن الكثير من المكتسبات التي 
تحققت في هذا الجانب، مع ذكر النواقص التي 
تعتري المدونة، وهو ما يدعو إلى أهمية تعديلها، 
تماشيا مع روح العصر والتطور الذي حصل على 
المستوى االجتماعي، بهدف الحفاظ على كرامة 

المرأة وأبنائها.
كما ذكرت بالعديد من الندوات التي نظمتها 
منظمة النساء االتحاديات، بمجموعة من المدن 
التواصل  إط��ار  في  وذل��ك  المغربية،  والقرى 
النساء،  آراء  إلى  واالستماع  المناضالت،  مع 
مؤكدة  االجتماعي،  الورش  هذا  في  وإشراكهن 
حرص حزب االتحاد االشتراكي على الوقوف إلى 
جانب المرأة في المدينة والقرية، حتى تتحقق 
العدالة االجتماعية، وكل ما تصبو إليه المرأة، 
وحتى ال تبقى عرضة للعنف والتهميش والنظرة 

الدونية من قبل الرجل والمجتمع عامة.
من جانبها أكدت الدكتورة مليكة الزخنيني، 
الجامعية،  واألستاذة  مالل  ببني  البرلمانية 
هي  المغربي،  المجتمع  في  المرأة  قضية  أن 
قضيةمحورية، وأن دمقرطة الدولة، هي دمقطرة 
المجتمع واألسرة، متسائلة عن األسباب لتعديل 
المدونة، في ظل قانون من الواجب عليه التعاطي، 

مع هذه القضية الخاصة.
عدة  انساقا  المهم،  تدخلها  في  المست  كما 
في  السائدة  القيم  منها  بالمدونة،  ارتبطت 
المجتمع المغربي، والمعيش اليومي والمساواة، 

وتقويم السلوكيات وتكافؤ الفرص، إنصافا للمرأة 
المغربية وما تقوم به من جهود لبناء األجيال 

وصيانة األسرة.
كما تطرقت المتحدثة إلى موضوع ازدواجية 
القانونية  الناحية  من  وثنائيتها  المرجعية 
والدينية، وإلى خصوصيات الموضوع، داعية إلى 
فتح نقاش عام، واستيعاب االختالالت، وإيجاد 

حلول موضوعية تتوافق والدستور.
وأثارت أيضا، ظاهرة الزواج غير الموثق أو 
زواج الفاتحة، أوزواج العقدة، وهي حاالت شاذة، 
تسيء وتضر بكرامة المرأة، ما يستوجب مراجعة 
هذه المدونة حفاظا على تماسك األسرة المغربية، 

وكرامة المرأة بشكل عام.
من جهته طرح محمد نشاط المحامي بهيئة 
عريضا  س��ؤاال  المهمة،  مداخلته  في  سطات، 
ومحوريا وهو »لماذا نحن في حاجة إلى تعديل 
المدونة«، مبرزا العديد من التحديات، ولحظات 
االستماع لجس النبض وبلورة إصالح شامل، 
فضال عن التحدي االجتماعي لألسرة التي يغلب 

عليها الطابع الذكوري، ثم التحدي الديني.
كما تطرق نشاط إلى مدونة األحوال الشخصية 
األسرة  إلى مدونة  تم تطويرها وتحولت  التي 
تفسير  تخص  اتجاهات  ع��دة  وال��ى  الحالية، 
المصطلحات، واالختالالت على مستوى النص، 
مقدما عدة اقتراحات، منها توحيد اإلجراءات، 
يمنح  وخلق صندوق  القانونية،  والمقتضيات 
للمرأة حقوقها المالية، ثم من بعد ذلك يتم متابعة 
الرجل، لتسديد ما بذمته تجاه المرأة واألسرة.

كما طرح المتدخل خمسة سيناريوهات لتعديل 

المدونة، أوالها تدخل جاللة الملك 
تقديم  وثانيها  ال��س��ادس،  محمد 

مبادرة من البرلمان او الحكومة، 
المجلس  ت��دخ��ل  ع��ن  ف��ض��ال 
االستشاري لألسرة وللطفولة، 
ليخلص  المناصفة،  وهيئة 
المغرب  أن  التأكيد  إل��ى 
ت��راك��م  تحقيق  ف��ي  ن��ج��ح 
في  التجربة،  مستوى  على 
أفق تحقيق األحسن للمرأة 

المغربية  واألس��رة  والطفل 
بشكل عام.

بنور،  سعاد  ال��دك��ت��ورة  أم��ا 
وهي أستاذة بكلية الحقوق بالدار 

البيضاء، فقد سلطت الضوء في تدخلها 
القيم، على آفاق مدونة األسرة بين النص 

تقاطعت  حيث  القضائي،  والتشريع  القانوني 
مداخلتها مع ما قدمه كل من حنان رحاب ومحمد 
نشاطي، حول ما هو قانوني وتشريعي وقضائي 

ومجتمعي.
كما تحدثت عن مواضيع عدة ارتبطت بالطالق 
والتعسف الذكوري تجاه المرأة، والتعدد والعنف 
القاصرات والطفالت والهدر  القانوني، وزواج 
الشرعيين والمهملين،  المدرسي، واألبناء غير 
موضحة أنه ليس هناك أي صراع بين المرأة 
نتائج  إلى  تفضي  نقاشات  هناك  بل  والرجل، 
مرضية تخدم مصلحة المرأة والطفل واألسرة 

المغربية والحفاظ على كرامتها وسعادتها.
بالتأكيد  مداخلتها  بنور  الدكتورة  وخلصت 

ع��ل��ى » 
لسنا  أننا 
نشازا،  أص��وات��ا 
عن  الدفاع  هو  والهدف  حقيقية«،  أصواتا  بل 
حقوق المرأة، وإنصافها، ورفع الحيف واإلقصاء 
والمعاناة التي تعانيها رفقة أبنائها، األمر الذي 
يستوجب تعديال شامال للمدونة خدمة لمصلحة 

األسرة المغربية.
بكل  ناجحة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ن��دوة،  وت���وج 
الحاضرات،  مع  مستفيض  بنقاش  المقاييس، 
عنها  أج��اب  جوهرية،  أسئلة  طرحن  الالتي 
بحفل  الستار  ليسدل  الندوة،  في  المشاركون 
تراث عبيدات  فن  لوحات من  إيقاع  شاي على 
الخريبكية  للمرأة  تكريما  الذالقة،  لفرقة  الرمى 

بمناسبة ذكراها العالمية.
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في ندوة لمنظمة النساء االتحاديات بخريبكة 

حنان رحاب : تعديل مدونة الأ�صرة لتتما�صى مع روح الع�صر

حرص حزب االتحاد
 االشتراكي على الوقوف 

إلى جانب المرأة في المدينة 
والقرية، حتى تتحقق 

العدالة االجتماعية، وكل 
ما تصبو إليه المرأة، وحتى 

ال تبقى عرضة للعنف 
والتهميش والنظرة الدونية 

مليكة الزخنيني : نقا�ش عام ل�صتيعاب الختاللت واإيجاد حلول مو�صوعية
محمد ن�صاط : ال�صتماع لج�ش النب�ش وبلورة اإ�صالح �صامل
�صعاد بنور: تعديل  �صامل للمدونة خدمة لم�صلحة الأ�صرة

منصة اللقاء

جانب من الحضور
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تكريس لدينامية المشاورات 

المنتظمة بين البلدين
 

تعزيز  إلى  الهادفة  الدائمة  المشاورات  إطار  في 
الشراكة االستراتيجية التي تربط المغرب بالواليات 
المتحدة، والتشاور بشأن مختلف القضايا اإلقليمية 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  توجه  والدولية، 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، 
االثنين، إلى واشنطن، في إطار زيارة عمل، وهي الزيارة 
التي شكلت مناسبة إلجراء  سلسلة من المباحثات في 
وزير  مع  ال سيما  الخارجية،  ووزارة  األبيض  البيت 

الخارجية األمريكي، أنتوني بلينكن.
وتشكل زيارة بوريطة إلى واشنطن فرصة لتعزيز 
وطويلة  القوية  الثنائية  االستراتيجية  الشراكة  هذه 
المجاالت،  مختلف  في  البلدين  تجمع  التي  األم��د، 
ذات  واإلقليمية  الدولية  القضايا  بشأن  والتباحث 
االهتمام المشترك، ال سيما في منطقة الشرق األوسط 
وإفريقيا. كما وتكرس هذه الزيارة الخاصة دينامية 
المشاورات المنتظمة بين المغرب والواليات المتحدة، 
والتي تكثفت بشكل كبير خالل السنتين الماضيتين، مع 
توالي زيارات كبار المسؤولين األمريكيين إلى المملكة.

 
زيارات متعددة لمسؤولين 

أمريكيين إلى المغرب 
لتعزيز التعاون السياسي 

االقتصادي واألمني 

شهدت العالقات المغربية األمريكية، خالل السنة 
الماضية، ومطلع السنة الحالية، لقاءات متعددة 
بين مسؤولي البلدين، لتعزيز الحوار السياسي 

والمشاورات ذات الطابع األمني واالقتصادي، مما 
أكسب العالقات بين البلدين زخما متصاعدا. 

السنة  تميزت  السياسي،  الحوار  صعيد  فعلى 
الماضية، على الخصوص، بالزيارة التي قام بها رئيس 
الرباط،  إلى  بلينكن  أنتوني  األمريكية،  الدبلوماسية 
بهذه  األمريكي،  المسؤول  2022. وصرح  مارس  في 
»إننا ندعم برنامج اإلصالحات الطموحة  المناسبة، 
لجاللة الملك، الهادف إلى تعزيز المؤسسات المغربية«.

كما عرفت السنة الماضية زيارة نائبة بلينكن، ويندي 
شيرمان، خالل الشهر ذاته، ثم نائبة وزير الخارجية 
في  نوالند،  فيكتوريا  السياسية،  للشؤون  األمريكي 
مساعدة  بها  قامت  التي  الزيارة  وكذا   ،2022 ماي 
وزير الخارجية األمريكية لشؤون المنظمات الدولية، 

ميشيل سيسون، في يناير الماضي.
ينضاف إلى هذا الزخم، زيارتان إلى المغرب قامت 
بهما الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي األلفية، أليس 
ألبرايت، خالل األسبوع الماضي وقبل ذلك في يوليوز 

2022، على رأس وفد اقتصادي أمريكي هام.
وفي دجنبر 2022، قام منسق منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا في مجلس األمن القومي التابع للبيت 
لعقد  الرباط  إلى  بزيارة  ماكغورك،  بريت  األبيض، 

مشاورات رفيعة المستوى.
واندرجت المشاورات األمنية ضمن الدينامية ذاتها 
الهادفة إلى تعزيز العالقات، وذلك على الخصوص من 
خالل الزيارة األولى إلى المغرب لرئيس هيئة األركان 
المشتركة األمريكية، الجنرال مارك ميلي، في فبراير 

الماضي.
مديرة  من  كل  بها  قامت  التي  ال��زي��ارات  ومكنت 
مكتب  ورئيس  هينز،  أفريل  الوطنية،  االستخبارات 
 ،2022 خالل  راي،  كريستوفر  الفدرالي،  التحقيقات 
األبعاد،  األمنية متعددة  الشراكة  تنويع وتعميق  من 

والتي ما فتئت تتطور بين البلدين.
كما شهدت العالقات مع الكونغرس األمريكي دينامية 
قوية، ال سيما خالل األشهر الثالثة الماضية، مع زيارة 
مجلس  في  أبراهام  التفاقات  البرلمانية  المجموعة 
الزيارة  ثم  الماضي،  يناير  خالل  األمريكي،  الشيوخ 
التي قام بها، في فبراير، وفد من أعضاء مجلس الشيوخ 

المؤثرين بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ثم في 
مارس، زيارة تجمع ذوي األصول الالتينية في مجلس 

النواب بالكونغرس األمريكي.
وقام هذا الوفد، على الخصوص، بزيارة إلى مدينة 
الداخلة، في أول زيارة لمسؤولين أمريكيين منتخبين 
إلى األقاليم الجنوبية، منذ اعتراف الواليات المتحدة 

بسيادة المغرب على صحرائه في دجنبر 2020.
كما تميزت دينامية الشراكة بين الرباط وواشنطن، 
بتنظيم المغرب للقاءات مشتركة هامة، بما فيها االجتماع 
الوزاري للتحالف العالمي ضد داعش، في ماي 2022، 
وقمة الشؤون األمريكية اإلفريقية، في يوليوز 2022، 
التي مهدت لقمة قادة الواليات المتحدة وإفريقيا، والتي 

استضافها الرئيس بايدن في دجنبر 2022

تأكيد وإشادة بالمغرب 
بصفته »قوة مهمة من أجل 
االستقرار، والسالم، والتقدم 

واالعتدال«

على إثر هذه الزيارة، وخالل المباحثات التي أجراها 
بواشنطن، وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره 
األمريكي، أشاد أنتوني بلينكن، ، ب�«الشراكة طويلة 
المتحدة  الواليات  بين  والمتينة«  والتاريخية  األمد، 
والمغرب، مبرزا أن المملكة تعد »قوة مهمة من أجل 

االستقرار، والسالم، والتقدم واالعتدال«.
مجال  في  المغرب  »بريادة«  أيضا  بلينكن  ونوه 
إرساء السالم واالستقرار اإلقليمي، من خالل استئناف 
العالقات مع إسرائيل، وكذلك في ما يتصل بقضايا 
التغيرات المناخية والطاقات المتجددة، مبرزا التعاون 
االهتمام  ذات  المجاالت  مختلف  في  الوثيق  الثنائي 

المشترك.
البلدين،  بين  العسكري  التعاون  عن  ولدى حديثه 
تطرق المسؤول األمريكي إلى تنظيم المغرب، قريبا، 
للتمرين العسكري المشترك »مناورات األسد اإلفريقي«.
وخالل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار المشاورات 
مختلف  بشأن  الجانبين،  بين  المنتظمة  السياسية 
محاور الشراكة االستراتيجية، سلط بوريطة الضوء 
على »الصداقة المتينة والتاريخية« التي تجمع البلدين، 
التي  بالمتانة  قط  تكن  »لم  الشراكة  هذه  أن  مسجال 

تشهدها اليوم«.
محمد  الملك  الجاللة  »صاحب  إن  بوريطة  وق��ال 
التزاماتنا  القائمة على  الشراكة،  يقدر هذه  السادس 

المشتركة من أجل السالم واالستقرار واالزدهار«.
مثمرة  دائما  كانت  »مباحثاتنا  أن  الوزير  وأك��د 
وبناءة«، موضحا أن الشراكة بين المغرب والواليات 
السالم  وك��ذا  شعبينا  »خدمة  في  تساهم  المتحدة 

واالستقرار في العالم«.

تجديد الدعم األمريكي 
لمخطط الحكم الذاتي 

المغربي، باعتباره »جادا، وذا 
مصداقية، وواقعيا«

خالل هذه المباحثات أيضا، جدد وزير الخارجية 
لمخطط  بالده  دعم  تأكيد  بلينكن،  أنتوني  األمريكي، 
الحكم الذاتي المغربي من أجل الطي النهائي للنزاع 
اإلقليمي حول الصحراء، مبرزا أن الواليات المتحدة 
اعتبار هذا المخطط »جادا وذا مصداقية  »تواصل« 

وواقعيا«.
وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية، في بيان 
صدر عقب هذه المباحثات، إن »وزير الخارجية األمريكي 
سجل أن الواليات المتحدة تواصل اعتبار مخطط الحكم 

الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا«.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية األمريكي ووزير 
والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
المقيمين بالخارج أكدا، خالل مباحثاتهما، »دعمهما 
الكامل للمبعوث الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة، 
ستافان دي ميستورا، بهدف تعزيز حل سياسي دائم 

والئق« لهذا النزاع اإلقليمي.

 امتنان أمريكي لجاللة الملك، 
بفضل قيادته وإسهامه 

الراسخ في تحقيق السالم 
واالستقرار اإلقليميين

 وزير الخارجية األمريكي، أنتوني بلينكن، أعرب 
أيضا، عن »امتنان« الواليات المتحدة لصاحب الجاللة 

الملك محمد السادس، بفضل »قيادته وإسهامه الراسخ« 
في تعزيز السالم واالستقرار اإلقليميين، بما في ذلك 
الشرق األوسط، منوها بالدور الذي تضطلع به المملكة 

في »ضمان االستقرار« في المنطقة وفي إفريقيا.
وأبرز المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية، 
في بيان صدر عقب المباحثات التي جرت بين ناصر 
بوريطة وأنتوني بلينكن، أن »كاتب الدولة أعرب عن 
امتنانه لقيادة صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
والسالم  االستقرار  تعزيز  في  ال��راس��خ  وإسهامه 
بمستقبل  للنهوض  جهوده  ذلك  في  بما  اإلقليميين، 

آمن ومزدهر لإلسرائيليين والفلسطينيين«.
وأضاف المتحدث باسم الدبلوماسية األمريكية أن 
المسؤولين ناقشا، خالل هذا االجتماع، »الجهود الهادفة 
إلى الدفع قدما بالسالم واألمن اإلقليميين، بما يجسد 
دور المغرب في ضمان االستقرار، في مواجهة سلسلة 

التحديات التي يعرفها الشرق األوسط وإفريقيا«.
وأشار البيان إلى أن المسؤولين »ناقشا االنشغاالت 
المشتركة بشأن استمرار العنف في إسرائيل والضفة 

الغربية، والجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات«.

 تقدير أمريكي عميق 
للشراكة »الراسخة، 
التاريخية والثابتة« 

مع المغرب 

الشؤون  وزي��ر  بها  يقوم  التي  العمل  زي��ارة 
بوريطة،  ناصر  بالخارج،  والتعاون    الخارجية 
إلى واشنطن، والمتميزة بعقد سلسلة لقاءات مع 
مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى،  أضفت زخما 
جديدا على الشراكة االستراتيجية المتينة ومتعددة 

األبعاد، التي تربط بين الواليات المتحدة والمغرب.
بهذه  األمريكية،  الدبلوماسية  رئيس  وأش��ار 
عن  »تعبر  المتحدة  الواليات  أن  إلى  المناسبة، 
والتاريخية  الراسخة  للشراكة  العميق  تقديرها 

والثابتة التي تربطها مع المغرب«.
الصداقة  أن  بوريطة  أبرز  ذاته،  السياق  وفي 
المتحدة تعد متينة، وأن  المغرب والواليات  بين 
قط  تكن  لم  البلدين  بين  تجمع  التي  الشراكة 
بالمتانة التي تشهدها اليوم، »شراكة قائمة على 
االلتزامات المشتركة من أجل السالم واالستقرار 
الملك  الجاللة  يقدرها صاحب  والتي  واالزده��ار، 

محمد السادس«.
رفيعي  للمسؤولين  أتيحت  لقائهما،  وخ��الل 
مختلف  بشأن  للتشاور  فرصة  أيضا،  المستوى، 
الحرب  ذلك  في  بما  والدولية،  اإلقليمية  القضايا 
في أوكرانيا، ودعم االنتخابات في ليبيا، والوضع 

في منطقة الساحل.
وقال وزير الخارجية األمريكي »تجمعنا بالمغرب 
شراكة راسخة، وتاريخية وثابتة«، مبرزا أن المملكة 
تعد »قوة مهمة من أجل االستقرار، والسالم، والتقدم 

واالعتدال - وهو األمر الذي نقدره عميقا«.
وأشاد بلينكن »بالقيادة التي أبان عنها المغرب 
وفي  إسرائيل  مع  التطبيع  على  العمل  من خالل 
للعالم،  بالنسبة  القصوى  األهمية  ذات  المجاالت 
السيما التغير المناخي والطاقات المتجددة، حيث 

كان المغرب رائدا حقيقيا«.
وذكر رئيس الدبلوماسية األمريكية أن المغرب 
»مختلف  في  معا  يعمالن  المتحدة  وال��والي��ات 
المجاالت«، مشيرا إلى التمرين العسكري المشترك 
قريبا  سينظم  الذي  اإلفريقي«،  األسد  »مناورات 

في المغرب.
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ناصر بوريطة يزور واشنطن ويجري لقاءات مع كبار المسؤولين األمريكيين

إعداد :  عزيز الساطوري

تتميز العالقات بين المغرب والواليات المتحدة، بأنها عالقات راسخة، متجذرة في التاريخ، ومنفتحة على المستقبل. 
لقد كان المغرب أول دولة تعترف باستقالل الواليات المتحدة، سنة 1777، وعلى مدى العقود الماضية، ظل الرؤساء األمريكيون يشيدون بهذا االعتراف، ويبدون 
امتنانهم للمغرب الذي كسر آنذاك كل القيود ليعترف بالدولة حديثة العهد باالستقالل.
كما أن المغرب والواليات المتحدة، وقعا مبكرا، سنة 1786، على معاهدة للسالم والصداقة، والتي تعد أقدم وثيقة من نوعها وقعتها الواليات المتحدة مع 
بلد أجنبي، وأطول معاهدة بدون انقطاع في تاريخ الواليات المتحدة.
ورغم كل ما شهده العالم من تقلبات على مدى 246 سنة، إال أن العالقات بين البلدين الحليفين، أثبتت قدرتها على الصمود واالستمرار والتجدد، عالقات زادت 
ترسخا بعد االعتراف األمريكي بسيادة المغرب على صحراءه سنة 2020 وشهدت زخما ملحوظا في النصف األول من والية الرئيس جو بايدن، وال أدل على ذلك، 
الزيارات المتتالية لمسؤولين أمريكيين كبار إلى المغرب، في السنتين الماضيتين، سواء على الصعيد السياسي، االقتصادي أو األمني.
وفي هذا اإلطار، وتعزيزا لهذه الشراكة االستراتيجية، جاءت زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، إلى واشنطن، والتي تميزت على الخصوص 
بالمحادثات الهامة التي أجراها مع نظيره األمريكي أنتوني بلينكن.  

المغرب والواليات المتحدة : 
خطى ثابتة نحو تعزيز  ال�سراكة اال�ستراتيجية

الكلمات المسهمة14
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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الجامعة تزيد من اختصاصات العصب الوطنية وتمنحها أسباب الوجود

اأ�سئلة لفهم حيثيات ودوافع اجتماع المكتب المديري  6
إبراهيم العماري

خلص اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم، المنعقد أول أمس االثنين، 
بمركب محمد السادس لكرة القدم، إلى اتخاذ 
قرار بتوسيع صالحيات العصب االحترافية لكرة 
القدم الوطنية، ومنحها اختصاصات جديدة، 

بغاية تخفيف العبء عن الجامعة.
وبادر رئيس الجامعة، فوزي لقجع،  خالل هذا 
االجتماع إلى تقديم عرض مفصل حول دواعي 
وحيثيات هذا القرار، سيما وأن الجامعة عمدت 
منذ سنة  2015 إلى تحمل مسؤولية اإلشراف 
المنافسة  شؤون  تدبير  عملية  على  المباشر 
قرار  بعد  مباشرة  األقسام،  بمختلف  الكروية 
حل المجموعة الوطنية لكرة القدم، التي كانت 
تعنى بتدبير الشأن الكروي الوطني، قبل أن 
تبادر فيما بعد إلى تأسيس العصب الوطنية 

االحترافية لكرة القدم )ذكورا وإناثا(.
وأضاف لقجع أن الجامعة سعت أيضا طيلة 
اهتماماتها،  دائ��رة  توسيع  إلى  الفترة  هذه 
سواء على المستوى الدولي )الكاف والفيفا(، 
مشيرا إلى أن هذه الفترة من التوقف الدولي، 
مباراة   20 من  أكثر  المغرب  فيها  سيحتضن 
دولية، تشمل لقاءات المنتخبات الوطنية بجميع 
اختارت  قارية،  لمنتخبات  فئاتها،ومباريات 

المغرب إلجراء مبارياتها.  
االفتتاحية  كلمته  في  الجامعة،  رئيس  وأكد 
قامت  الجامعة  أن  االج��ت��م��اع،  ه��ذا  خ��الل 
بمجهودات كبيرة في الجانب المتعلق بتطوير 
كرة القدم الوطنية، سواء على مستوى التكوين 
أو البنيات التحتية، حيث أصبح المغرب يتوفر 
المركز  في  تتجلى  عالية،  بجودة  مراكز  على 
والمركز  القدم،  لكرة  السادس  محمد  الوطني 
الجهوي بالسعيدية، وفي األيام القليلة المقبلة 
سيتم افتتاح المركز الجهوي لبني مالل وبعده 
مراكز  عن  فضال  وبنجرير،  العيون  مركزي 

التكوين الخاصة باألندية. 
المسؤولية،يضيف  هذه  جسامة  وأمام  لكن 
كل  لتفويض  ملحة  الضرورة  لقجع، أصبحت 
االختصاصات المتعلقة بتدبير أمور كرة القدم 
العصب  لفائدة  مناحيها،  كافة  في  الوطنية، 
أمور  تدبير  مسؤولية  تمنحها  وأن  المعنية، 

كرة القدم بشكل كلي.
موقعها  على  الجامعة  عممته  بالغ  وحسب 
الرسمي، فقد تم االتفاق على تكوين لجنة تقنية 
السابقة،  المركزية  اللجنة  تعوض  للتحكيم 
وستضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية، 
فضال عن إنهاء مهام مدير المديرية الوطنية 
للتحكيم. كما أن كل عصبة وطنية ستبت في 
 ملفاتها التأديبية عبر لجن قضائية مختصة.

ومقابل هذا، يضيف البالغ، أصبحت اختصاصات 
الجامعة محصورة في اإلشراف على البنيات 
التحتية، التكوين وتطوير كرة القدم، المنتخبات 

الوطنية والعالقات الدولية.
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هل توقيت االجتماع 
محسوب؟

أن  الجامعيين  األعضاء  من  عدد  اعتبر 
ألنه  موفقا،  يكن  لم  االجتماع  هذا  توقيت 
جاء في خضم الحملة التي تضج بها مواقع 
والتي  الجامعة،  االجتماعي ضد  التواصل 
وصلت أبعادها إلى خارج المغرب، من خالل 
تبنيها من طرف خصوم المغرب، واعتبروها 

فرصة للنيل من المغرب ورجاالته.
وأشارت مصادرنا إلى أن المكتب المديري 
لمطالب  استجاب  أنه  لو  كما  بدا  للجامعة 
حملة  شنوا  الذين  الفايسبوك،  »ثوار« 
للمطالبة بتنقية محيط الجامعة من بعض 
األخطاء  مسؤولية  حملوها  التي  األسماء، 
المسجلة داخل منظومة كرة القدم الوطنية. 

كيف أصبح التحكيم 
نقطة سوداء؟

بين  كبيرا  خالفا  االجتماع  ه��ذا  شهد 
احتجاج  بعد  نافذين،  جامعيين  عضوين 
أحدهما على زميله، متهما إياه بطعنه في 
إدخال  بقرب  له  أسر  بعدما  الظهر، خاصة 
المشرفة على  الهيئة  تغييرات جذرية على 
قطاع التحكيم، وعزل مديرها، الذي بات مطلبا 

ملحا ألغلب األندية الوطنية.
وحسب مصادر من داخل البيت الجامعي، 
فإن العضو الغاضب لم يستسغ قيام زميله 
في   وتوظيفها  المعلومات،  هذه  باستغالل 
كال  الخاصة،  اإلذاع��ات  إلحدى  له  تصريح 
المالعب  الكثير من االتهامات لقضاة  فيها 

واألجهزة المشرفة عليهم.
المركزية  اللجنة  أن  إلى  وأشار مصدرنا 
للتحكيم، التي كانت تابعة للجامعة تم حلها، 
وسيتم تعويضها بلجنة تقنية تضم ممثلين 
عن كل العصب الوطنية التي تعنى بتدبير 

كرة القدم الوطنية بمختلف أصنافها.

اسمان مرشحان 
لتعويض حدقة؟

التقنية  اللجنة  على  اإلش��راف  ك��ان  إذا 
للتحكيم سيكون من نصيب رئيس العصبة 
األمر  فإن  االحترافية،  القدم  لكرة  الوطنية 
سيكون مؤقتا إلى حين الحسم في أعضاء 
هذه اللجنة، كما أن مهمتها ستكون محصورة 
في المراقبة البعدية، ألن اإلشراف المباشر 
من  سيكون  التحكيم  قطاع  على  واليومي 
وهي  للتحكيم،  الوطنية  المديرية  نصيب 
هيأة ستحافظ على  استقالليتها، في انتظار 
تعيين مدير جديد يخلف المعفى من مهامه، 

يحي حدقة.
وألمحت مصادرنا إلى أن اسمين مطروحان 
بقوة داخل دواليب الجامعة من أجل تعويض 

بالحكمين  األمر  ويتعلق  السابق،  المدير 
الدوليين محمد الكزاز وعبد الرحيم العرجون.

واعتبرت المصادر ذاتها، أن تعيين خليفة 
حدقة قد يأخذ بعض الوقت، ألن االختيار يجب 
المقترح  االسم  يحظى  وأن  بهدوء،  يتم  أن 
االحتجاجات  ظ��ل  ف��ي  خاصة  ب��اإلج��م��اع، 
مسؤولية  أن  كما  التحكيم.  على  الكبيرة 
المدير الجديد ستكون جسيمة، بالنظر إلى 
على  التي سجلت  األخطاء  من  الهائل  الكم 
الشق  في  والسيما  المديرية،  عمل  طريقة 

المتعلق بالتعيينات.

هل خالفت الجامعة 
قوانين الفيفا؟

أن  تعتبر  الفيفا  أن  مطلع  مصدر  كشف 
االتحادات المحلية هي التي ينبغي أن تشرف 
على تدبير قطاع التحكيم، حتى تحافظ على 
قواعد التنافس الشريف بشكل يضمن تكافؤ 
الفرص، لكن الجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم حينما قررت التخلي عن هذه الصالحية 
ومنحها للعصب الوطنية المدبرة لكرة القدم 
تجاوزا  يعد  أصنافها،  بمختلف  الوطنية 

لقوانين الفيفا.
لكن مصدرا آخر أكد للجريدة أن الجامعة 
لم تخالف قوانين االتحاد الدولي لكرة القدم، 
ألن نظامها األساسي يتضمن إمكانية تفويت 
أي من صالحياتها لألجهزة المدبرة للشأن 
الكروي الوطني، بما فيها التحكيم، وأن هذا 
النظام حظي بمصادقة الفيفا، مما يمنحها 
األحقية في هذه الخطوة التي أقدمت عليها.

هل تصبح لجنة 
األخالقيات بمثابة 

شرطي مرور؟
هذه  ك��ل  ع��ن  تنازلت  الجامعة  أن  رغ��م 
على  المشرفة  العصب  لفائدة  الصالحيات 
كرة القدم الوطنية، إال أنها أبقت على لجنة 
األخالقيات، ومن خاللها ستقوم بضبط أوتار 
كلما  والتدخل  الوطنية،  الكروية  الممارسة 
دعت الضرورة من أجل الحفاظ على قواعد 

التنافس الشريف.
األخالقيات  لجنة  أن  مصادرنا  واعتبرت 
ستكون بمثابة شرطي المرور، الذي سيضبط 

السير العادي لواقع الممارسة.

لماذا لم يذكر تقرير 
تذاكر المونديال؟

االفتتاحية  كلمته  في  لقجع  ف��وزي  ق��ال 
التي  »اإلجراءات  إن  االجتماع  هذا  خالل 
اتفقنا عليها في السابق، سواء في ما يتعلق 
القرارات المتعلقة بالممارسة االحترافية أو 
في ما يخص تقرير تذاكر المونديال ستكون 

جاهزة في األيام القليلة المقبلة«.
وكان لقجع قد أعلن قبل أيام في تصريح 
رسمي أن »بعض األشخاص انتهزوا فرصة 
توفير التذاكر بالمجان للجماهير المغربية 
في مونديال قطر، لممارسة نشاطهم القائم 
على االسترزاق واالستفادة من كل الظروف«، 
دواليب  في  ُفتح  »التحقيق  أن  إلى  مشيرا 
أي  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة 
بالهيئات القضائية، كما التزمت بذلك«. وأنها 
توصلت بتقرير ُيجمع على وجود العديد من 
االختالالت، وُحددت الدوائر التي قامت بها، 
كما فتح بموازاة مع ذلك، تحقيق قضائي ما 
زال مستمرا. قبل أن يشدد على أن »اإلجراءات 

التي أعلنا عليها سابقا، هي التي ستتم بكل 
وضوح وشفافية، وعلى رأسها نهاية المسار 
النشاط الرياضي لكل من سولت له نفسه أن 
يتدخل بشكل أو بآخر في هذه العمليات«، 
ألن »هذا السلوك ال يمت لألخالق الرياضية 
من  مجموعة  ستكون  وبطبيعة  والوطنية، 
وعن  عنها  سنعلن  القضائية  المتابعات 

الئحتها بكل وضوح«.

تهنئة جاللة الملك 
واالنخراط في ملف 

مونديال 2030 
الملك  استهل لقجع كلمته بتهنئة جاللة 
محمد السادس، بعد تتويجه بجائزة التميز من 
طرف االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، خالل الحفل 
 الذي احتضنته العاصمة الرواندية كيغالي.
القدم  وطلب رئيس الجامعة من أسرة كرة 
الوطنية، االنخراط في ملف ترشيح المملكة 
العالم  كأس  نهائيات  الستضافة  المغربية 
والذي  والبرتغال،  إسبانيا  بمعية   2030
سامية  رسالة  في  الملك  جاللة  عنه  أعلن 
القدم. لكرة  اإلفريقي  االتحاد  إلى   بعثها 
النتائج  على  الجامعة  رئيس  وق��ف  كما 
اإليجابية التي حققتها األندية الوطنية في 
بالتأهل  إياهم  مهنئا  القارية،  المنافسات 
الربع نهائي، ويتعلق األمر بكل  الدور  إلى 
منافسات  في  والرجاء  ال��وداد  فريقي  من 
الملكي  والجيش  اإلفريقية،  األبطال  عصبة 
ف��ي ك��أس اإلت��ح��اد اإلف��ري��ق��ي، م��ذك��را بأن 
الكامل  لدعمها  وف��ي��ة  ستظل  الجامعة 
من  المغربية  الفرق  وباقي  األندية،  لهذه 
الوطنية. القدم  لكرة  مشرف  تمثيل   أجل 

جمعية المغاربة �سحايا الطرد التع�سفي من الجزائر تطالب 
ال�سلطات المغربية بتبني ملفها والترافع �سد مرتكبي هذه الجرائم

جالل كندالي 

الطرد  ضحايا  المغاربة  جمعية  وصفت 
التعسفي من الجزائر«،  الطرد القسري والجماعي 
ألف   400 حوالي  عائلة،  أل��ف   45 ط��ال  ال��ذي 
تقيم  كانت  التي  من  ومغربية،  مغربي  مواطن 
بشكل قانوني بالجزائر، بالفعل اإلجرامي، والذي 

يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية.
ما حصل في دجنبر سنة 1975، تقول الجمعية 
في بالغ لها، يشكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون 
الدولي اإلنساني وقانون الشغل وقوانين البلد 

المضيف نفسه، ولالتفاقات المبرمة بين البلدين، 
بل يشكل انتهاكا صارخا لميثاق األمم المتحدة.

الطرد  ضحايا  المغاربة  جمعية  وطالبت 
التعسفي من الجزائر، السلطات المغربية بتبني 
ملفها، والسعي نحو الترافع عن عشرات اآلالف 
من الضحايا الذين ارتكبت في حقهم السلطات 
الجزائرية جرائم تنتهك القانون الدولي اإلنساني 
المسجلة،  الجرائم  أن  معلنة  الشغل،  وقانون 
وثائق  ضمنها  إث��ب��ات،  وس��ائ��ل  إل��ى  تستند 
كافية  هي  التي  وص��ور،  وأشرطة  ومستندات 
لتجريم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، 
فيما يكفله القانون لكل المتضررين والمعنيين من 

الضحايا، لتقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية 
المحلية والدولية.

المأساة التي تعرض لها عشرات اآلالف من 
المغاربة، تمت  يوم عيد األضحى، تاركين أحبابهم 
بين  أنفسهم  ليجدوا  وممتلكاتهم،  وجيرانهم 
عشية وضحاها على الحدود الشرقية للمغرب، 
إذ قام  النظام الجزائري باقتحام البيوت، بكل 
وحشية، وإخراج األطفال والشيوخ والنساء من 
نائما،  واقتياد اآلالف  ديارهم، ومنهم من كان 
والمسنين، دون  والرجال واألطفال  النساء  من 
الخاصة،  ذوواالحتياجات  فيهم  بمن  استثناء، 

صوب الحدود المغربية.

العربي رياض
عقدها  التي  الماراثونية  االجتماعات  رأينا  لما 
منازل  سقوط  عقب  الدارالبيضاء  في  المسؤولون 
بتراب مقاطعة مرس السلطان أودت واحدة منها بثالثة 
أرواح، اعتقد الجميع أن المدينة ستتخلص من هذه 
اآلفة اإلسمنتية المهددة لألرواح، بأسرع وقت ممكن، 
خاصة وأنها متوزعة على مناطق حيوية كعمالة الفداء 
مرس السلطان وعمالة آنفا وعمالة الحي المحمدي، 
لكن واقع الحال يقول عكس ذلك ففي حي السمارة حيث 
سقط جزء من منزل أزهق األرواح، ما زال ركام المنزل 
هناك معرقال للزقاق شاهدا على المأساة وشاهدا على 
تقاعس المسؤولين، الغريب أنه منذ سقوط هذا المنزل 
والمياه لم تتوقف عن التسرب مشكلة واديا صغيرا، 
يرسم خريطة هدر المياه للعيان رغم أزمة ندرته التي 
أرقت البالد والعباد. المتتبع للشأن المحلي البيضاوي 
تصدمه هذه المشاهد، خاصة وأن كل الحديث عن 
الدارالبيضاء من لدن المسؤولين يذهب في اتجاه 

جعلها مدينة ذكية تستجيب لمعايير عواصم المال 
واألعمال . 

خالل اللقاءات التي عقدها المسؤولون عقب سقوط 
عدد من المنازل اآليلة للسقوط، تم االتفاق على تكليف 

إحدى الشركات بهدمها بالطريقة العلمية المتطلبة 
في مثل هذه المباني، وتم تخصيص 23 مليون درهم 
لصالحها كي تقوم بهذه المهمة، وقد توصلت بنصف 
هذا المبلغ على وجه االستعجال كدفعة أولى ولحدود 
اآلن لم تتحرك حجرة واحدة من مكانها، وبالمناسبة 
اآليلة  المباني  أرق��ام  خريطة  بأن  التذكير  من  البد 
118 منزال بمنطقة الحي المحمدي،  للسقوط تضم 
وأكثر من 1000 منزل بمنطقة الفداء مرس السلطان 
والعشرات بآنفا، سبق للمختبر العمومي للتجارب 
وجب  ما  منها  إذ  وصنفها،  حددها  أن  والدراسات 
هدمه ومنها ما يتطلب الترميم، وفي 2017 تم إبالغ 
القاطنين بها بضرورة اإلخالء مع منحهم مساعدة 
مالية القتناء شقق، لكن هذا اإلجراء لم يكتمل لعدة 
اعتبارات، منها أنه سبق وتم االتفاق على إحداث وكالة 
وطنية مهتمة بهذه الدور، وبالفعل تم هذا اإلحداث 
لكن هياكلها لم تكتمل ألنها لم توفر فروعا لها في 
المدن، كما أن مجلس المدينة لم يضغط بقوة لإلسراع 

في إيجاد حل.    

ركام منازل اأزهقت الأرواح قبل اأ�سهر مازال في مكانه
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الدور اآليلة للسقوط تكرس الفشل التدبيري للدارالبيضاء

 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي   إلى ربك راضية 
مرضية،   فادخلي   في   عبادي  وادخلي   جنتي « .    

صدق اهلل العظيم

صهر الزميل عبد الرحيم الراوي في ذمة اهلل
 10 الجمعة  يوم  اهلل،  عفو  إلى  انتقل 
مارس 2023، الحاج الميلودي طيطي عن 

عمر يناهز 94 سنة.
مقاوما  كان  الذي  المرحوم،  عرف  وقد 
بمجموعة الزرقطوني خالل فترة االستعمار، 
بدماثة خلقه وحلو معشره ولطف معاملته، 
حيث كان قيد حياته، رحمه اهلل، يحنو على 
الضعيف ويمد يد العون لكل محتاج، وقد 

خلف رحيله لوعة في قلوب أهله وأحبابه وكل الذين عاشروه...
 وبهذه المناسبة األليمة والرزء الفادح يتقدم جميع األهل واألحباب 
بأحر تعازيهم القلبية وأصدق مواساتهم إلى زوجته الفاضلة الحاجة 
مليكة، وإلى أبنائه أحمد، عبد الرزاق، محمد، عزيز، عبد اإلله، السعدية، 
سمية، ليلى وغزالن، وكذا إلى جميع أحفاده وأصهاره، راجين من العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح الجنان مع 
الصديقين والشهداء والصالحين وأن يلهم ذويه جميل صبر وحسن 

السلوان .إنا هلل وإنا إليه راجعون.

من غرائب اإعادة انتخاب 
رئي�س غرفة التجارة وال�سناعة 

والخدمات لجهة فا�س مكنا�س
يوسف بلحوجي

في سابقة ال مثيل لها، دعا منسقو التحالف 
المنتخبين  مكناس  ف��اس  بجهة  الحكومي 
المنتسبين لهم بااللتزام والتقيد بمضامين » 
 « عبداهلل  بن  حمزة  بدعم  القاضي   « البيان 
والصناعة  التجارة  غرفة  لرئاسة   « منتمي  ال 
والخدمات بالجهة، ما جعل المتتبعين للشأن 
إذ  أمرهم،   السياسي والحزبي في حيرة من 
كيف أن أحزابا يفترض فيها العمل على تأطير 
المواطنات والمواطنين - طبقا ألحكام الفصل 
على  حثهم  وب��دل   ،  - الدستور  من  السابع 
االنخراط في العمل السياسي من بوابة األحزاب 
،  تدفعهم إلى االنسحاب والنفور منه، وكأنها 
تفتقد إلى الكفاءات واألطر القادرة على تحمل 
المسؤولية لتسير وتدبير شؤون غرفة مهنية.

ذكر  عدم  )فضل  المنتسبين  أحد  واعتبر  
ألحد هذه األحزاب  شارك في العملية  اسمه( 
االنتخابية صباح يوم أمس االثنين 20 مارس 
منتمي«  »ال  عبداهلل  بن  حمزة  دعم  الجاري 
لرئاسة غرفة مهنية من عجائب وغرائب السياسة 
في المغرب. ثم أضاف » يبدو و كأن هذه الهيئات 
الملك  جاللة  دعوة  الخاصة  بطريقتها  فهمت 
األحزاب السياسية إلى تجديد أساليب وآليات 
اشتغالها .«  وتساءل ذات المتحدث عن كيفية 
تشجيع المواطنين على االنخراط في األحزاب 
السياسية، والمساهمة في المعترك السياسي 
نقيض  األحزاب  تمارس هذه  الذي  الوقت  في 

ذلك على أرض الواقع؟
 ومن سيتحمل في األخير مسؤولية النجاح 
مع  المبرمة  التعاقدات  احترام  و  اإلخفاق  أو 
المهنيين هل هي األحزاب السياسية الداعمة 

للرئيس أم الرئيس » الال منتمي » ؟ 
وجدير بالذكر أن عملية إعادة انتخاب رئيس 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس 
مكناس التي جرت أطوارها بمقر الغرفة بفاس، 
الجاري،  مارس   20 االثنين  أمس  أول  صباح 
أسفرت عن فوز حمزة بن عبداهلل )ال منتمي ( 
بحصوله على 104 أصوات مقابل ثالثة أصوات 

لمنافسه زكرياء الصالحي. 

ف�سيحة اأخرى تن�ساف اإلى �سل�سلة 
ف�سائح جماعة مكنا�س

شكل القرار رقم 213-2021 الصادر عن جماعة 
للملك  المؤقت  باالستغالل  والقاضي  مكناس 
الجماعي لفائدة وحدة فندقية بشارع الجيش 
الملكي حديث الخاص والعام نهاية األسبوع 
بالجماعة  أوس��اط  واعتبرته  ودع��ن��اه،  ال��ذي 
فضيحة تنضاف إلى سلسلة فضائح المجلس. 
قرار واجهه سائقو سيارات األجرة بساحة وليلي 
بالمدينة الجديدة –حمرية- باالحتجاج والسخط 
واالستهجان ما جعل السلطة المحلية تتدخل 
وتحدد مع مصالح الجماعة يومه األربعاء كأجل 

إليجاد صيغة توافقية.
ومن عجائب قرارات االرتجال بجماعة مكناس 
أن القرار المذكور الذي يبتدئ سريان العمل به 
ابتداء من فاتح يناير 2023 تم التوقيع عليه 
إخراجه  يتم  ولم   ،2023 فبراير   23 بتاريخ 
الجاري يؤذن فيه  18 مارس  إال يوم  للوجود 
طوليا  مترا   40 استغالل  الفندق  لصاحب 
إليقاف العربات والدراجات وحراستها نهارا. 
كما يفرض هذا القرار على المستفيد بارتداء 
السيارات،  هندام الئق، و زي خاص بحراس 
وحمل شارة موافق عليها من طرف الجماعة 
تحمل اسمه، وهو األمر الذي أثار سخرية في 

صفوف المنتخبين.
يشار إلى أن وقوف السيارات على جنبات 
الشوارع والساحات العمومية بمكناس يحكمه 
قانون الغاب، وتطرح عالمات استفهام كثيرة 
الجهات  ه��ي  وم��ن  استغالله،   كيفية  ح��ول 
المستفيدة من عائداته، ما يفرض على الجماعة 
والسلطة المحلية التدخل عاجال إلرجاع األمور 
إلى نصابها خاصة وأن الجماعة تشتكي من 

النقص الكبير في موارد ماليتها.
أصدرته  مماثال  ق��رارا  أن  بالذكر  وجدير 
لقي  مبروكة  بسوق  كشك  بإقامة  الجماعة 
معارضة قوية ما جعل السلطة المحلية تتدخل 
وتقوم بهدمه على وجه السرعة قبل أن تترتب 
عنه أشياء هي في غنى عنها. وفي سياق متصل 
أوضحت مصادر من جماعة مكناس أن مثل هذا 
القرار من اختصاص المجلس برمته وبالتالي 

يتطلب المصادقة عليه في دورة .

 اأعمال عنف بفرن�سا بعد اعتماد م�سروع اإ�سالح التقاعد
باريس: يوسف لهاللي 

 
المتظاهرين  بين  عنف  أع��م��ال  فرنسا  شهدت   
بعد  فرنسية  مدن  عدة  في  االثنين،  والشرطة، مساء 
اعتماد البرلمان لمشروع إصالح نظام التقاعد المثير 
للجدل. والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة 

لكل الفرنسيين.
وشهدت الجمعية الوطنية وهو البرلمان الفرنسي 
لعدم  القانون،  بهذا  اإلطاحة  أجل  من  كبيرة  معركة 
توفر الحكومة على األغلبية. وبعد فشل المعارضة في 
مجلس النواب في حجب الثقة عن حكومة إليزابيت 
بورن وإبطال اعتماد اإلصالح، الذي ينص على تأجيل 
السن القانوني من 62 إلى 64 سنة، خرج معارضو 
النص إلى الشارع في باريس وستراسبورغ وليل ورين 
ونانسي، وهو ما عكسته الصور ومقاطع الفيديو التي 
تم نقلها من قبل وسائل اإلعالم الفرنسية وكذلك عبر 

شبكات التواصل االجتماعي.
 وفي باريس، اجتمع المتظاهرون في ساحة »فوبان« 
بالقرب من الجمعية الوطنية، قبل أن تهاجم الشرطة، 
المتظاهرين  الميدان،  إلى  المداخل  كل  أغلقت  التي 
تسبب  مما  المكان  إفراغ  على  إلجبارهم  مرات  عدة 

في اشتباكات.
أخرى  أحياء  إلى  المتظاهرون  انتقل  ذلك،  بعد   
إحراق  تم  أوديون، حيث  العاصمة، السيما حي  في 
العديد من صناديق القمامة، خاصة بمحطتي سان الزار 
واألوبرا، وهو ما حول العديد من األزقة الباريسية إلى 

مرتع لألزبال وكذلك الروائح الكريهة.
على  اعتقال  حالة   70 عن  الداخلية  وزير  وأعلن   

األقل بين المتظاهرين الباريسيين. 
وفي المجال التشريعي، يذكر أن مذكرة حجب الثقة 
األولى سقطت بفارق تسعة أصوات فقط، والتي قدمتها 

كتلة »ليوت« التي تشارك فيها أحزاب عدة. وحصلت 
هذه المذكرة على 278 من أصل 287 صوتا ضروريا، 
في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدمة من »التجمع 
الوطني« اليميني المتطرف سوى 94 صوتا من أصل 

287 صوتا ضروريا.
وقالت رئيسة فريق نواب »فرنسا األبية« بالجمعية 
الوطنية »لم يعد لكلمتكم أي قيمة«، متهمة الحكومة 
ب�«خيانة الشعب« و«جلب العار لفرنسا، وأضافت أن 
»الشعب الفرنسي »تعرض للخيانة من خالل التباهي 
بأن إيمانويل ماكرون قد انتخب على برنامجه، لقد 
تمت خيانته من خالل حكمكم لمدة 9 أشهر كما لو 
كنتم تتمتعون باألغلبية، من خالل اللجوء إلى المادة 

49.3 البائسة لتمرير إصالح ال يريده أحد.«
أن  أراد  أن  رئيس  ألي  يسبق  »لم  قائلة  وأردف��ت 
يحكم بهذا القدر من الثقة في النفس، ومن خالل إثارة 

الغضب واالشمئزاز«.
إن إصالح نظام التقاعد واالحتجاجات التي نتجت 
عنه سيتركان أثرا ال يزول في والية ماكرون الثانية، 
بعدما جعل الرئيس الفرنسي من هذا المشروع رمز 

ا لسياسته اإلصالحية.
 ونددت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن االثنين في 
كلمتها خالل المناقشات بسلوك جزء من المعارضين 
ولجوء بعض نواب اليسار إلى »العنف«. وأضافت 
الذي  و«الجهد«  حاليا  بلدنا  حالة  جيدا  تدرك  أنها 
يتطلبه هذا اإلصالح من العديد من مواطنينا. ويعتبر 
لكن  أوروب��ا،  في  األدنى  فرنسا هو  في  التقاعد  سن 
أنظمة التقاعد في مختلف الدول غير قابلة للمقارنة 
بشكل كامل، وذلك الختالف المساوئ واالمتيازات التي 

يتضمنها كل نظام.
التقاعد  سن  رفع  الفرنسية  الحكومة  واختارت 
تشهده  ال��ذي  المالي  للتدهور  استجابة  القانوني 
صناديق التقاعد، حسب الحكومة خصوصا في ظل 

شيخوخة البنية السكانية التي تفاقمت في السنوات 
األخيرة؟

واإلضرابات  الغاضبة  االحتجاجات  وتواصلت 
االثنين في فرنسا مع قطع متظاهرين طرقا في مدن 
عدة، ما أدى إلى إبطاء حركة المرور أو عرقلتها بالكامل، 
وهو سلوك من المتوقع أن ينتشر في األيام المقبلة.

في  العنف  اشتعال  من  بفرنسا  تخوف  وهناك 
الشوارع بعد فشل البرلمان في إسقاط هذا القانون 
الذي  الكبير،  النقابي  الضغط  وفشل  الشعبي،  غير 
إلصالح  المشروع  هذا  ضد  النقابية  بالوحدة  تميز 
يوم  عنف  الفرنسيين.  أغلب  يعارضه  الذي  التقاعد 
االثنين بشوارع باريس وفي بعض المدن الفرنسية، 
هو ربما مؤشر على غضب الشارع، بعد فشل المؤسسة 
البرلمانية والنقابات الشرعية في ثني الحكومة، فهل 
المؤسسات؟  هذه  فشل  بعد  المبادرة  الشارع  يأخذ 
اللجوء  أن  اليوم، خاصة  المطروح  السؤال  هذا هو 
إلى الشارع لمواجهة الحكومة هو تقليد فرنسي، منذ 
الثورة الفرنسية التي أطاحت بالنظام القديم، باإلضافة 
أغلب  شرع  الذي   1945 سنة  المقاومة  مجلس  إلى 
االمتيازات االجتماعية التي يستفيد منها الفرنسيون 
حتى اليوم. والذي سنه المقاومون بعد االنتصار على 
النازية وحلفائها بفرنسا. لهذا من المتوقع أن تتفاقم 
أحداث العنف بفعل تراجع شرعية الحكومة وفشلها 
في إقناع المؤسسة التشريعية والشارع الفرنسي في 

نفس الوقت.
لهذا ال أحد يرى كيف سيخرج الرئيس الفرنسي 
ايمانويل ماكرون من هذا المأزق السياسي خاصة أن 
الحكومة مقبلة على إصالحات أخرى، وال تتوفر على 
األغلبية بالمؤسسة التشريعية. مما يجعل فرضية حل 
البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة واردة جدا في 
الشهور المقبلة إذا استمرت حدة التوتر االجتماعي 

والسياسي بفرنسا.

وحيد مبارك
يخّلد المغرب ومعه العالم يومه األربعاء 
22 مارس فعاليات اليوم العالمي للماء في 
ظل استمرار موجة القلق من شبح الخصاص 
والندرة المصحوبة في نفس الوقت ببعض 
التفاؤل بفضل التساقطات الثلجية والمطرية 
التي شهدتها بالدنا قبل أسابيع، التي أحيت 
األمل في نفوس المغاربة وأعادت بعضا من 
الثقة في استمرار حضور الماء، وإن كان 
والعقلنة  الترشيد  مزيدا من  يتطلب  األمر 
تدابير  العتماد  أخرى  مرة  للعودة  تفاديا 
إلى  الدعوة  تمت  التي  المائي  التقشف 

تفعيلها خالل السنة الفارطة.
أجل  من  المغرب  في  الدعوات  وترتفع 

وذلك  الماء  في  الحق  وضمان  المائي  األمن  تحقيق 
تستنزف  التي  السلوكات  من  مجموعة  مواجهة  في 
الفرشة المائية وتواصل تهديدها لها، مما يفرض سّن 
والقطع  المائية وتثمينها  الموارد  لحماية  سياسات 
مع كل أشكال التبذير الفردية والجماعية، خاصة وأن 
المعطيات الرسمية تواصل دّق ناقوس الخطر، إذ سبق 
االقتصادي  المجلس  أصدره  لتقرير  الصدد  هذا  في 
واالجتماعي والبيئي أن أكد بأن الوضع في المغرب 
المائية تقدر بأقل  إلى أن موارده  بات مقلقا بالنظر 
650 مترا مكعبا للفرد سنويا مقابل 2500 متر  من 
مكعب سنة 1960، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر 
التراجع وأن تتقّلص هذه الكمية إلى 500 متر مكعب 

بحلول سنة 2030.
واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  تقرير  وأب��رز 
والبيئي أن هناك دراسات دولية تشير إلى أن التغيرات 
المناخية ستكون سببا في فقدان المغرب لنسبة 80 في 
المئة من موارده المائية المتوفرة في بالدنا خالل 25 
سنة المقبلة، مع ما يعني ذلك من تهديد لألمن الغذائي 
من  العديد  منها  تعاني  عويصة  إشكالية  بات  الذي 
الدول، محذرا من استمرار االستهالك المفرط للمياه، 
العطش.  دائ��رة  اتساع  ومن  منها،  الجوفية  خاصة 
الدراسة التي أنجزها على  وشّدد المجلس على إثر 
ضرورة القيام بمجموعة من التدابير المستعجلة التي 
تتوزع ما بين تلك التي تهّم تغيير سلوك المرتفقين 
والتي تتخذ طابعا مؤسساتيا وتنظيميا إضافة إلى 

رصد  أجل  من  االستراتيجية  التدابير 
أفضل االستثمارات في مجال المياه.

وتشير األرقام إلى أن الموارد المائية 
في المغرب تقّدر ب� 22 مليار متر مكعب 
في السنة، وهو ما يجعله ضمن الدول 
الضعيفة مائيا. ويقدر المعّدل المتوسط 
للموارد المائية السطحية على امتداد 
تراب المملكة في السنة ب� 18 مليار متر 
فيه  تمثل  الذي  الوقت  في  مكعب، هذا 
المياه الجوفية حوالي 20 في المئة من 
مجموع الموارد المائية للمغرب. وكانت 
سدود المملكة قد سّجلت تحسنا ملموسا 
األخيرة  المطرية  التساقطات  بفضل 
مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، 
إذ بلغ ما استقبلته من أمطار منذ مطلع 
السنة الجارية حوالي نصف مليار متر مكعب، وفقا 
يوم  غاية  وإلى  أنه  إلى  أشارت  التي  رسمية،  ألرقام 
االثنين 20 مارس الجاري، سّجل حجم المخزون المائي 
بحقينات السدود 5.61 مليار متر مكعب أي ما يعادل 
نسبة ملء إجمالي يقّدر ب� 34.8 في المئة  مقابل 32.8 

في المئة خالل نفس الفترة من السنة الفارطة. 
أرقام وإن بدت عليها بعض من لمسات التفاؤل إال 
أنها تؤكد أن الوضعية المائية في بالدنا تعتبر مقلقة، 
المياه بكثير من  التعامل مع  الذي يتعين معه  األمر 
المسؤولية والنضج للتخفيف من آثار كل الصعوبات 
التي قد تقع ارتباطا بالتغيرات المناخية وبالخصاص 
المحتمل في الماء الذي هو عنوان على الحياة وعلى 

استمرارها. 

المغرب مهدد بمزيد من التق�سف المائي في اأفق �سنة 2030

منظمة الن�ساء التحاديات ت�ستغرب 
ت�سكيل اللجنة الوطنية للم�ساواة 

بين الجن�سين وتمكين المراأة
 اعتبرت منظمة النساء االتحاديات تبعا لما سبق أن اللجنة 
الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كما أعلن عنها 
يخص  ما  في  الحكومي  للتخبط  عنوانا  تمثل  الحكومة  رئيس 
إقرار سياسات منصفة للنساء، وتفصح عن نَفس إقصائي يسكن 
المناصفة  بخصوص  وطني  حوار  فتح  إلى  ودعت  مكوناتها، 
والحقوق السياسية واالقتصادية للنساء، وإلخراج اآللية الدستورية 

: هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
واستغربت منظمة النساء االتحاديات نبأ اإلعالن عن تشكيل 
لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ترأس رئيس 
الحكومة اجتماعها األول خصص لعرض واعتماد ما سمي ب« 
اإلطار االستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023/ 2026«.
  وأكدت منظمة النساء االتحاديات أن اإلعالن عن هذه اآللية 
الحكومية، ليس سوى وعود انتخابية، لن تتمكن من تنزيل ما 
تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ما تبقى من عمر 
الوالية الحكومية،  معبرة عن شعورها باالستغراب من الحديث 

عن »إطار استراتيجي« آللية محددة زمنيا في سنتين.
لحماية  آليات  بإحداث  االتحاديات  النساء  منظمة  وطالبت   
النساء والدفاع عن حقوقهن، وتحيين المدونة القانونية بما يسمح 
لهن من التمكين على كافة المستويات االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية والثقافية، وعّبرت، غير ما مرة، عن اقتناعها بأن 
هذا الورش الوطني الحقوقي أوال، والسياسي واالقتصادي ثانيا، 

ينبغي أن يقوم على رؤية تشاركية وتقاطعية في اآلن نفسه.
»إن التشاركية كانت تقتضي االستماع والتشاور وفتح حوار 
مع كل التعبيرات النسائية سواء أكانت حزبية أو مدنية، وهو 
ما لم يتحقق في هاته الحالة. حيث تم لألسف إقصاء وجهات 
النظر  النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه اآللية فقط، 
بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها«. يقول 

بيان المنظمة.

فرع الرباط للنقابة الوطنية 
لل�سحافة المغربية يجدد 

مكتبه الم�سير
تحت إشراف كل من رئيس النقابة الوطنية للصحافة 
الوطني  المجلس  ورئيس  البقالي،  اهلل  عبد  المغربية 
الفيدرالي للنقابة عبد الكبير اخشيشن، عقد فرع الرباط 
للنقابة الوطنية للصحافة المغربية جمعه العام لتجديد 
مكتبه المسير، تحت شعار: »نقابة قوية إلنجاح ورش 
األخالقيات وتكريس حرية التعبير«، وذلك يوم السبت 

18 مارس 2023 بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال.

والمصادقة  والمالي  األدبي  التقريرين  تقديم  وبعد 
عليهما قدم المكتب السابق استقالته، وعرضت رئاسة 
الجمع العام مسطرة تجديد الفرع، وبعد المصادقة عليها 
انتقلت القطاعات النتخاب ممثليها في المكتب، الذي تمت 
هيكلته بحضور الجمع العام، وفق التكليفات التالية  :

-       الرئيس: عزيز اجهبلي.
-      النائبة األولى: ناظرة بلخطوط.

-      النائب الثاني: محمد شقرون.
-      النائب الثالث: ياسر المختوم.

-      أمين المال: عبد الحق العظيمي.
-      المقرر: جواد التويول.

المستشارون: مصطفى الحجري، الجياللي بنحليمة، 
السنوسي،  خالد  ماحدة،  فاطمة  الحنشاوي،  الحسين 
محسن االدريسى التفراوتي، ثريا بوجيدة، بالل بنحساين، 

سعيد غنام.

دعوات لترشيد وعقلنة استعماله بمناسبة يومه العالمي 
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ما الذي يجعل قوة عظمى مثل الواليات المتحدة ينتظر 
الجميع موقفها ليحدد بوصلته السياسية والجيوستراتيجية،  
تشعر بامتنان تجاه رئيس دولة وملِكها، حليفة في شمال 

إفريقيا تسمى المغرب؟
هذا السؤال، الذي لم يكن ليخطر على بال، ولْو كان من 
مراسيم اللغة الديبلوماسية اللبقة المتعارف عليها دوليا، 
يستحق أن يطرح في سياق الزيارة التي يقوم بها وزير 

الخارجية ناصر بوريطة إلى واشنطن.
خارجية  وزير  لسان  على  وردت  التي  العبارة  أن  ذلك 
الواليات المتحدة انطوني بلينكن تحمل »برنامجا« إقليميا  
التقلبات  كل  تعرف  منطقة  في  المغرب  موقع  بخصوص 

والتحديات..
كاتب الدولة أعرب عن »امتنانه لقيادة صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس وإسهامه الراسخ في تعزيز االستقرار 
والسالم اإلقليميين،  ) …( بما يجسد دور المغرب في ضمان 
االستقرار، في مواجهة سلسلة التحديات التي يعرفها الشرق 

األوسط وإفريقيا«...  
المعنية  المنطقة  في  تتوالى  التي  للتحديات  والمتابع 
باإلشارة  األمريكية، يعرف بأن إغراءات التصعيد قد صارت 
جزءا من اليومي السياسي في المنطقة، بل إن التصعيد 
والبحث عن أسبابه صارت لدى الكثير من الدول العربون 
الوحيدة   الصيغة  إنه  بل  الدولي !   الحضور  عن  الوحيد 

للحسابات اإلقليمية.
في قلب هذا، هناك قوة استقرار مهمة تعمل جاهدة بعدم 
المالحم  في  المعروف  الحوريات«،  »نشيد  في  السقوط 
واألساطير اإلغريقية التي عرفتها منطقة الحوض المتوسطي 
عبر الحضارات، وقد صارعنوان النداء المغناج  الذي يفضي 
إلى الغرق ..  يفسر االمتنان  من دولة يشعر المغرب أنه ممتن 
لها بما قامت به من مواقف لفائدة قضيته الوطنية األولى،  
وهو في الواقع تعبير كذلك عن االلتزام المعلن والرصين 
الذي أبان عنه المغرب في التعامل بثوابت تحظى باالحترام.
وال يمكن أن نغفل بأن ما استطاع المغرب أن يقدمه للعالم 
والبشرية عبر االنخراط في قضايا السالم وقضايا تقويض 
بنيات اإلرهاب  ) تنظيمات كانت أو دوال  أو حركات (  هو في 
الواقع خدمة لعالم مبني على االستقرار واألمن والتعاون 

اإلقليمي والقاري والدولي..
تعرف الواليات المتحدة قبل غيرها أن هذا االلتزام يجعل 
المغرب صديقا موثوقا يستحق االمتنان  ) عكس الجحود 

الذي يميز بعض جيرانه وبعض شركائه ( ..
االمتنان بهذا المعنى هو كذلك قراءة متفائلة لموقع المغرب 
وموقفه، عندما نستعرض شريط التحديات والتحوالت التي 
تعيشها المنطقة في شرق المتوسط والشرق األوسط، وفي 
التركي  اإليراني،  السعودي  التقارب  في  متمثلة  القارة، 
المصري، واإلماراتي السوري، بما ينبئ بتحول في موازين 
القوى ومالمح قطبية جديدة تبدو من شرق المتوسط  وغربه 

وفي جنوب الصحراء.…
إلى ذلك، ال يمكن أن يغفل المتابع النبيه،  األجندة المنتظمة 
والسلسة للتعاون المغربي الشامل في قضايا التوتر الدولي 
من منطق متعاٍل، يخدم التوجه الدولي للسالم، وليس فقط 
الشعب  الفلسطينية وحق  كالقضية  الحارقة  الملفات  في 
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية، بل أيضا في العودة المقلقة للحركية اإلرهابية، 
والتي تتساوق مع حسابات سياسية غير بريئة لبعض القوى 
الدولية العاملة في القارة )نيجيريا، الكونغو، مالي وغيرها(   
طبعا، يحدث هذا بعيدا عن الوصف اإلعالمي والسياسي 
لطبيعة العالقات المغربية األمريكية  الذي يعتبر أنها »لم 
تكن قط بالمتانة التي تشهدها اليوم« علماأن نفس الشىء 
قلناه عن االتحاد األوروبي بمناسبة زيارة مفوضه في شؤون 
الجماعية  قائمة مع جارتنا  الجوار، وهي حقيقة  توسيع 
شماال، بدون أن تعرج بالمناسبة على لغة مماثلة للتعريف 

الصادر عن انطوني بلينكن .. 
وفي التقدير التداولي، فإن الرسالة أعمق بكثير من اللغة 
الديبلوماسية، وهي  اللياقة  إلى  بالغة  التيتنتمي  اللبقة 
تغترف من عمق التاريخ مصطلحها وقاموسها¡ فاالمتنان 
هو تقدير لدولة تعمل من أجل أهداف نبيلة في واقع متغير 

بمنأى  عن الحسابات الذاتية المفرطة في التقوقع .. 
الديبلوماسية  ) السنة  السنة  من  طويل  سجل  هناك 
بلينكن  زيارة  منذ  مرت  والتي  الواقع (   في  االستراتيجية 
إلى بالدنا في العام الماضي، وهذا السجل يكشف عن حوار 
سياسي واستراتيجي ال ينقطع، وسعي حثيث نحو بسط 
تصور موحد للوقائع الدولية، مبني على احترام دولة من 

القارة إفريقيا واحترام ذكائها االستراتيجي .. 
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في معنى 
االمتنان 

االأمريكي 
للمغرب؟
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تقرأون يف فسحة رمضان
حول الدين والحداثة والعلمانية 

مع عبد الكبير الخطيبي

كتاب تطلب 30 �سنة من العمل: الدولة الوطنية 
االإمبراطورية في مملكة محمد ال�ساد�س

المغرب واليهود في 
وثائق.. بهيجة �سيمو حوارات

المغرب، اإ�سبانيا ـ ال�سعبي والر�سميعي�سى بن عمر: ال�سيرة

المغرب والواليات المتحدة: خطى ثابتة نحو تعزيز ال�سراكة اال�ستراتيجية
ناصر بوريطة يزور 

واشنطن ويجري لقاءات 
مع كبار املسؤولني األمريكيني

تأكيد وإشادة باملغرب بصفته 
»قوة مهمة من أجل االستقرار، 

والسالم، والتقدم واالعتدال«

جتديد الدعم األمريكي 
ملخطط احلكم الذاتي، باعتباره 

»جادا، وذا مصداقية، وواقعيا«

أحمد المديني
بعد أن حفرنا في بعض جذور ومالمح ما يصطلح على 
تسميته بـ »الشعبوي« و«الشعبوية« في أكثر من مضمار، 
نقف هنا على األدبي منها، يبقى السياسي، اإليديولوجي، 
مصدرها، واألشمل. يتغّيا حفُرنا محاولَة تبيان موقع هذه 
الصفة، المنسوبة إلى الشعب نسبة غير قياسية، في 
المتن األدبي العربي، حضوَر مضمون، وعوالَم، وصفاٍت، 
ومعنَى وداللٍة بدواّل محددة. وقد علمنا أنه طموح كبير 
ال سبيل لورقة محدودة أن تلّم به، حسبها إذن اإلشارة 
األولى ورصد الَمْعلم، خاصة ونحن إزاء مصطلح زِلق، غير 
علمي، إيديولوجي، أي ُمشَبٍع بالغرض والهوى، ويبقى 
استخداُمه تجريبيًا، بما أنه كذلك، بخضوعه هو ومتن 
تطبيقه بمحموالتها وإحاالتها الداللية والشكلية لتحوالت 
زمنية، ولقراءة ما تنفك تأويلية حسب النص ومنحاه. 
يزداد البحث صعوبة في هذا الموضوع عربيا وأدبيا، 
بوجه خاص، التصاله باصطالح ُوِضع لمسألة مركبة، أي 
متعددة التكوينات واألبعاد، وفي سياقات سوسيو ثقافية 
مميزة بذاتها، وأيُّ نحت وتوصيف اصطالحي يبقيان 
ابني بيئة محددة، وحين تخضع المصطلحات للترحيل 
من ثقافة إلى أخرى، فإنها تحتاج قبل كل شيء إلى فهمها 
ضمن موقعها األصلي، وفي عالقاتها بمناخها وإواليات 

إنتاجها، قبل أن نقوم نحن بتبيئتها واستخدامها ولو 
إجرائيًا. بل إننا في الحقيقة ال نستطيع أن نفعل أكثر 
من االستخدام اإلجرائي، مع بعض التصرف والتحوير، 
هي إذن إشكالية إثارة قضايا تحتاج إلى أن تطرح في 
ثقافتنا وبيئاتنا على نحو مغاير، وإال هل يمكن إنجاز 
قراءة للمجتمعات العربية في العصر الحديث يظهر فيها 
التصنيف الطبقي وتراتبياُته ومحدداُته وقَيُمه بما يكفي 
من الوضوح لتصبح بدورها قابلة لُتقّسم إلى أدوار دنيا، 
طبقة وسطى، بورجوازية صغيرة، شعبي، شعبوي، الخ..  
أين أدبنا من هذا التاريخ، من صيرورته في المفهوم 
والتمثيل األدبي، السردي منه، خاصة؟ بينما ال يفيدنا 
التاريُخ السياسي، وال تاريُخ األدب بوجود تيار يحمل 
غرار  على  محددة،  وتصوراٍت  بنزعٍة  الشعبوية،  اسَم 
لم  فإننا  الرائَدْين،  والفرنسي،  الروسي  النموذجين 
نعدم دعاوى وخطابات تحمل بعض مضمونها، مقترنة 
سياسيًا في مجموع العالم العربي إما بأحزاب وتنظيمات 
شيوعية، أوبتيارات اشتراكية ووطنية إصالحية، وثقافيًا 
أدبيًا بمنابَر وأقالٍم ناطقة باسمها. باختزال شديد، كان 
هناك مدخالن لهذا االقتران: واحد وطني )وطنياتي(في 
ليلتزموا  والمثقفين  الكتاب  يدعو  االستعمار  مواجهة 
بالدفاع عن السيادة وااللتحام بالشعب )يظهر هنا كتلة 
المغتصب(؛  المستعمر،  منسجمة، خصمها  اجتماعية 
وثاٍن، سياسي اجتماعي مرتبط بإيديولوجية نضالية 
)يسارية( تدعو أدبياُته إلى التزام الكاتب بقضايا الشعب، 
نعم، بالبسطاء، والمقصود بهم العماُل وصغاُر الفالحين 
ورأس  اإلقطاع  من  لالستغالل  المعّرضين  والِحرفيين، 
المال، ومن هيمنة قوى، االستبداُد أحد أسمائها، انضافت 
إليهم فئاٌت ستتسّمى تدريجيًا بالتباس طبقة وسطى، 
َمن سيتبنى أبناؤها هذا الخطاب، غالبًا. ُوجد التعبيران 
خطابات  في  وتمّثال  الحديث،  المغرب  تاريخ  في  معًا 
إيديولوجية، تبشيرية وتحريضية، وفي مدّونة سردية، 
توزعت بين نصوص كالخاطرة وقريبة من القصة القصيرة 
والرواية بين المرحلة االستعمارية، ثم تطورت في أوائل 
الستينيات مع مطالع استقالل البالد، وبعد ذلك أنضج 

في العقد السبعيني.
العالم  فــي  المغرب،  فــي  السردية  الكتابة  كانت 
العربي، عموما، مساوقًة للتحوالت السياسية ولتبلور 
هياكل وصراعات اجتماعية مستِجّدة هي بنت الوسط 
الحضري بالدرجة األولى، أظهرت فئاٍت طارئة داخل المدن 
وعلى هوامشها، ُوِشمت على جلدها كّل األعطاب، فجاءت 
مناسبًة لُكّتاٍب محقونين بأمصاِل وعٍي طبقيٍّ وليٍد ضد 
المستغلين ومن أجل المستضعفين )كذا(، وحول هذه 
التيمة دارت قصصهم؛ أفكر في عبد الرحمن الفاسي، 
والقطيب التناني، أحمد السباعي البكري، حيث تظهر 
النزعة الشعبوية بأجلى صورها ومعانيها. وفي مرحلة 
ثانية أفكر في كتاب حاولوا أن يرفعوا من مستوى معالجة 
هذه التيمة، وعّمقوا نسبيا النظرة إلى الواقع، في العالم 
السفلي، حياة المسحوقين والمهمشين والمغفلين، كثير 
منهم في أحياء الصفيح، بدأ واستمر غالبا هو مضمار 

ومختبر كتابتهم في القصة والرواية.   
أبرزهم عندنا محمد زفزاف، مبارك ربيع. بيد أنه من 
التعسف واإلسقاط وْسُم ما كتب رعيل السبعينيات خاصة، 
المغرب،  كتاب  أن  ذلك  بالّشعبوي،  رائده،  زفزاف  يعدُّ 
كانوا وما زالوا يعتبرون انتماءهم إلى جذور شعبهم 
المضطهد، المستغلِّ طبقيًا، المقهور سياسيًا، جزءًا من 
هوية كتابتهم، بتوجيه إيديولوجي أو بدونه، وبذا فليس 
الموضوع وال المضمون هو موضع التساؤل، بقدر ما 
يمكن  بذا  وتمثياًل.  وأسلوبًا  لغًة  معالجته،  كيفية  هي 
اعتبار الشعبوية في األدب أكبر من اعتناِق قضية والدفاِع 
عنها بهْرج وغثاثة، إلى كونها طريقة في الكتابة أساسا، 
تقُصر دون األداء الفني لألدب كوصفة جمالية، واختيار 

إبداعي، وهّمها شحنه بالبالغ والتبشير. 
حدث هذا واستمر، وإنه ليتواصل، انطالقًا من فهم 
معين للواقعية، ال مجال لتفاصيله نقديًا. ذلك أن السرد 
التخييلي العربي، ما يتسّمى كذلك بالتحقق أو االفتراض، 
نشأ وتبلور وتفّرعت مساراُته حسب عديد تياراٍت داخَله 
لتصريفه تيمًة ومضمونًا وتصويرًا في دائرة الواقعية، 
هي الرؤية بخلفيتها األيديولوجية واالجتماعية وزوايا 

منظورها وكيفيات سرودها.  رؤيٌة تنصّب على معالجة 
الهموم االجتماعية وما يمكن االصطالح عليه بواقعية« 
الشهيرة  المسرحية  إلى  استنادًا  تحت«  اللي  الناس 
لنعمان عاشور، وقد ُعّدت نصا عالمة فارقة بعد ثورة 
1952 في مصر. انتصرت المسرحية لشعب )الغالبة( 
في وجه وضد )الناس اللي فوق( شأن الرواية الفرنسية 
الشعبوية تنتصر للشعب، برؤيتها، في مواجهة النخبة 

والمحظوظين.
غير أنه إذا أتيح للرواية الغربية أن تتفتح في مجال 
ِد عوالمه وبفرديته  تعبير رحب، وتحتفَي باإلنسان وَتعدُّ
الحميمة وبواطِنه، بوسائَط فنية وطرائَق سردية غنية 
ومتجددة، ُمزيحًة القسمة الثنائية الشعبوية وتسطيحها، 
محض،  )سوقي(  تجاري  أدب  دور  في  لها  شًة  ُمهمِّ أو 
فإننا في مجال األدب العربي، جنس السرد التخييلي 
منه تحديدًا، بقينا في منطقة عائمة بين االثنين، وبين 
تيارات ومفاهيم نقدية وتلقٍّ وأذواق متذبذبة، الغالب 
توظيف األدب للواقعية االجتماعية، واالشتراكية )كذا( 
بروايات سطحية ونمطية ودعاواتية تفتقر إلى التخييل 
المالئم للسرد الفني. هنا حيث تنبثق األنوات ومواجع 
الذات من محفل جماعي وتتفّرد، كم معدودة هي النصوص 
المعّول عليها تمثل حقيقة القصة الفنية في أدبنا، بلحمة 

الذات والشعب واإلنسان والحياة. 
ال يفوتني أن أختم هذه المالحظات، باإلشارة إلى مادة 
شعبوية طارئة على الرواية العربية، منذ بزوغ فجر ما 
ُسمي بالربيع العربي وأفوله في آن، تتمثل في كّم من 
الكتابات تتسّمى روايات تتخبط بمحكيات االنتفاضات 
دة لهذا الربيع،  الشعبية والحركات السياسية )كذا( المجسِّ
ورسم شخصيات ومسارات ضمنه في خطاطات نمطية 
وبمياسم مكرورة وحكايات مبذولة وتقارير بتعليقات فجة، 
وبافتقار شبه تام ألي تخييل في سياق أدب )الموضة( 
بزعم تتبع هموم الناس. روايات شعبوية حقا، تتملق 
غضب الشعوب وإحباطها، محفوزة بقابلية دور نشر 
بال أي حّس نقدي لتشجيع وترويج هذه البضاعة، أما 

األدب ففي واد آخر، كأننا ال نستحقه!

اأُي �سعبوية الأي اأدب، اأدب »النا�س اللي تحت«؟

منظمة الن�ساء االتحاديات ت�ستغرب ت�سكيل اللجنة خاص عن فعاليات ندوة منظمة النساء االحتاديات بخريبكة 
الوطنية للم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المراأة

عبد الكبير طبيح

استضافت قاعة االجتماعات بفندق فرح بمدينة 
خريبكة، مساء الجمعة 17 مارس 2023، أشغال 
ندوة أكاديمية وفكرية، حول موضوع »المراجعة 
الشاملة لمدونة األسرة.. حماية للمجتمع« والتي 
نظمتها منظمة النساء االتحاديات، في إطار سلسلة 

ندوات مماثلة بعدد من مناطق المغرب.
وأجمع المشاركون والمشاركات في هذه الندوة، 

التي سيرتها نجوى يخميم، عضو الكتابة الجهوية 
الفعاليات  من  عدد  االتحاديات، بحضور  للنساء 
حزب  مناضالت  عن  فضال  بالمدينة،  النسائية 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، على ضرورة 
المراجعة الشاملة للمدونة، والدفع بها إلى مزيد 

من التطوير خدمة لمصلحة األسرة المغربية.

مالحظات حول م�سروع 
القانون المتعلق بتعديل 

القانون المنظم لمهنة 
المحاماة وال�سركات 

المدنية المهنية

اجلامعة تزيد من اختصاصات العصب الوطنية ومتنحها أسباب الوجود
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بي�س زوم« قادرة على ت�صوير القمر؟صبي�س زوم« قادرة على ت�صوير القمر؟صبي�س زوم« قادرة على ت�صوير القمر؟ صهل ميزة »�صهل ميزة »�
في  ُعرفت ميزة »سبيس زوم » 
كاميرا هواتف سامسونغ بقدرتها 
على التقاط صور مفصلة بشكل ال 
على  منشورًا  لكن  للقمر،  يصدق 
موقع املنتديات ريديت فضح زيف 

هذه امليزة.
u/ibreak� املستخدم  وأجرى 
هاتف  على  اختبارًا   photos
حيث  أولترا،   23 إس  سامسونغ 
ضبابية للقمر عن  أنشأ صورة 
شاشة  على  وعرضها  عمد، 

الكمبيوتر، ثم صورها بالهاتف.
تظهر  لم  أدناه،  يظهر  وكما 
الشاشة  على  األولى  الصورة 
ولكن  اإلطالق،  على  تفاصيل  أي 
صورة  أظهرت  الناتجة  الصورة 

واضحة ونقية للقمر.
أضاف  الهاتف  أّن  هذا  يعني 
في  موجودة  تكن  لم  تفاصيل 
املشهد األصلي. لم يحّسن الهاتف 
صورة  عرض  بل  الصورة،  جودة 

قمر آخر مزيف. 
»سبيس  ميزة  أثارت  ولطاملا 
زوم« الجدل والشكوك منذ طرحها 
عام  أولترا«   20 »إس  هاتف  في 
ولصق  بنسخ  اُتهمت  إذ   ،2020
مواد ذات جودة عالية على مشهد 
لكن  جديدة،  صور  إلنتاج  القمر 
أن  على  أصّرت  »سامسونغ« 

العملية »أكثر تعقيدًا« من ذلك.
في 2021، أنكرت »سامسونغ« 
بوت« تطبيق  »إن  مجلة  عبر 
عند  للصور  تراكب  أي 
امليزة،  بهذه  الصور  التقاط 
تستخدم الذكاء  إنها  قائلًة 
وجود  عن  االصطناعي للكشف 
تحسني  وظيفة  تقّدم  »ثم  القمر، 
التفاصيل عن طريق تقليل التمويه 

والضوضاء«.

القدم  إبعاد العب كرة  الجدل قد خفت حول  أن  رغم 
السابق واملذيع الرياضي غاري لينيكر عن شاشة »بي 
فيها  انتقد  تغريدة  خلفية  على  إعادته،  ثم  سي«  بي 
حكومة ريشي سوناك وسياسة التعامل مع املهاجرين، 
فإن نقاشًا آخر عاد إلى الواجهة يتعلق بتأثير ما يكتبه 

املستخدمون في حساباتهم، على وظائفهم وعملهم.
لينيكر لم يكن أّول شخص يتّم إبعاده أو فصله )وإن 
من وظيفته بسبب منشوراته، بل يتعّرض آالف  مؤقتًا( 
األشخاص لعقوبات شبيهة تدّمر حياتهم املهنية. ففي 
كبيرًا  االجتماعي جزءًا  التواصل  تمّثل وسائل  عصر 
من حياة األفراد، بات النمط الخفي ملراقبة منشوراتهم 
والدينية  السياسية  توّجهاتهم  على  والتعّرف 
التوظيف  عمليات  في  أساسية  ركيزة  واالجتماعية، 
مواقع  مستخدمي  عدد  بلغ   2021 فعام  والطرد. 
التواصل 4.26 مليارات شخص، ومن املتوقع أن يرتفع 
هذا العدد إلى ما يقرب من ستة مليارات في عام 2027.

أّما اململكة املتحدة، فكانت اعتبارًا من يناير 2023، 
موطًنا لـ 57.1 مليون مستخدم نشط لوسائل التواصل 
)بوابة  »ستاتيستا«  بيانات  وفق  وذلك  االجتماعي، 
العاملي  الرقمي  االقتصاد  عن  بيانات  توفر  إلكترونية 
والرأي  االستهالكية  واألسواق  الصناعية  والقطاعات 

العام ووسائل اإلعالم واتجاهات االقتصاد الكلي(.
ورغم أّن هناك اعتقادا شائعا بني األفراد أن حياتهم 
االفتراضية وتلك العملية منفصلتان تماًما، فإّن الواقع 
يقول غير ذلك، حيث يواجه كثيرون التأديب أو الفصل 
االجتماعي.  التواصل  وسائل  استخدام  سوء  حال  في 
العديد من مواقع مكاتب محاماة بريطانية من  وتحّذر 
سوء استخدام الفضاء االفتراضي ألن ذلك قد يؤدي إلى 
الطرد. ويشمل ذلك، نشر تعليقات سلبية حول الوظيفة 
معلومات  مشاركة  أو  العمل  صاحب  أو  العمالء  أو 
تشّوه  شخصية  آراء  عن  التعبير  أو  الخاصة  الشركة 

صورة صاحب العمل.
وال يقتصر األمر على ذلك، بل إّن القانون في اململكة 
على  السلوك  سوء  الجّد،  محمل  على  يأخذ  املتحدة 
تمامًا مثل  التواصل االجتماعي، ويتعامل معه  وسائل 
بالفعل  ويتم  العمل.  مكان  في  اللفظي  السلوك  سوء 
أحيانًا فصل املوظف في بعض الدول، بسبب تعليقات 
مثل  للغاية،  مسيئة  تعّد  لكّنها  بالعمل،  لها  عالقة  ال 

التعليقات العنصرية، أو العنيفة أو الجنسية...
فرغم  ذلك،  على  مثال  خير  لينيكر  حادثة  تكون  قد 
عن قرارها وتأكيدها على عودته  »بي بي سي«  تراجع 
قواعد  حول  تساؤالت  أثيرت  وظيفته،  ممارسة  إلى 
وسائل  على  وسياستها  الهيئة  تتبعها  التي  الحياد 
التواصل االجتماعي. لذلك، أعلنت الشبكة عن إطالقها 
مراجعة داخلية مستقلة حول تعليمات وسائل التواصل 
الخاصة بها، خصوصًا في ظل اإلجماع على أّن املبادئ 
غير  رمادية«  »مناطق  تتضّمن  الحالية،  التوجيهية 

واضحة.
في  الشركات  اهتمام  يتزايد  العاملي،  الصعيد  على 
دول مثل أستراليا وإسبانيا واململكة املتحدة بسياسات 
سمعة  حماية  حيث  من  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
وسائل  سياسات  تزال  ال  بينما  ومصالحها،  الشركة 
التواصل االجتماعي غير شائعة نسبًيا في العديد من 

البلدان بما في ذلك فرنسا وأملانيا واليابان والسويد. 
Career Buil� التوظيف موقع  أورد  ما   وبحسب 
der، ينصح الخبراء املوظفني الذين يكرهون وظائفهم 
بعدم النشر عن ذلك، كما يلفتون إلى ضرورة االبتعاد 
عن املنشورات العنصرية والبيانات املضّللة أو الكاذبة 
أو  موضوعية  بأحداث  املرتبطة  املسيئة  اآلراء  أو 
على  املائة  في   70 أّن  إلى  ويلفتون  سرية.  معلومات 
وسائل  في حسابات  يدّققون  العمل  أصحاب  من  األقل 
للوظيفة  املرشحني  على  للتعّرف  االجتماعي  التواصل 
 The قبل التوظيف.إلى ذلك تشير دراسة نشرها موقع
Conversation إلى أّن العنصرية كانت السبب األكثر 
من  املائة  في   28 كانت  حيث  املوظفني،  لفصل  شيوًعا 
بالعنصرية.  تحديًدا  مرتبطة  الوظيفي  الفصل  قصص 
في  دور  التمييزي  للسلوك  األخرى  لألوجه  كان  كذلك، 
بما في ذلك:  لعمله  املوّظف  األحيان في خسارة  بعض 
كراهية النساء )٪7(، والصراع في مكان العمل )17٪(، 
واملحتوى املسيء مثل »النكات السيئة« )٪16(، وأعمال 
العنف وسوء املعاملة )٪8(، واملحتوى السياسي )5٪(.

تناولها  التي  األخبار  مئات  أّن  الدراسة  ووجدت 
بسبب  الوظيفة  من  الفصل  قصص  حول  اإلعالم 
ترّكز  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  منشورات 
ُطردوا من وظائف يتعاملون من  على حاالت أشخاص 
املسؤولية  من  عالية  بمستويات  الجمهور  مع  خاللها 
والتدقيق، شملت الشرطة واملوظفني القانونيني بنسبة 
٪20، واملعلمني ٪8، واإلعالميني ٪8، واملهنيني الطبيني 
٪7، واملوظفني الحكوميني ٪3 وكذلك العاملني في أدوار 

خدمية مثل الضيافة والتجزئة )13٪(.
وُيظهر ذلك أّن الضجة التي أحدثتها تغريدة لينيكر، 
قد يكون سببها الرئيسي نجوميته كإعالمي في البالد 
من  كبيرة  أعداد  إلى  والوصول  التأثير  على  وقدرته 

الناس. 
من  عدد  في  التوظيف  محاكم  تبّين  جهتها  من 
في  ومعقواًل  عاداًل  يكون  املوظف  فصل  أن  الحاالت، 
على  اإلساءة  أنواع  تحّدد  واضحة  سياسة  توّفر  حال 
وسائل التواصل االجتماعي. ينطبق ذلك على ما كتبت 
عنه وسائل اإلعالم منذ فترة في اململكة املتحدة، حيث 
أّيدت محكمة االستئناف في البالد قرارًا بفصل موظف، 
على  الشخصي  على حسابه  مسيئة  بتصريحات  أدلى 
تويتر حول قطاع عريض من األشخاص يشمل سائقي 

الشاحنات والقوافل والشرطة...

الدول حول  بأسعد  تقريرًا سنويًا  املتحدة  األمم  تصدر 
العالم بمناسبة اليوم العاملي للسعادة الذي يصادف اليوم 
20 مارس. وقد تصدرته هذا العام اإلمارات عربيًا وفنلندا 

عامليًا. 
السادسة  للسنة  العالم،  وُصنفت فنلندا أسعد دولة في 
يعتمد  الذي  العاملي  السعادة  لتقرير  وفقًا  التوالي،  على 
غالوب  استطالع  من  الحياة،  تقييمات  على  كبير  بشكل 

العاملي.
في  سعادة  واألقل  األكثر  العربية بني  وتمّزقت الدول 
العالم، إذ بينما كانت دول خليجية ضمن الثالثني األولى 

حّل لبنان في مرتبة سيئة جدًا. 
املتوقع  العمر  متوسط  معايير  التصنيف  واعتمد 
اإلجمالي،  املحلي  الناتج  من  الفرد  ونصيب  الصحي، 
املجتمع  وكرم  املنخفض،  والفساد  االجتماعي،  والدعم 
واعتناء بعضه بعضا، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة 

الرئيسية.
العالم  في  األسعد  الدول  تصنيف  اإلمارات  تصدرت 
العربي، محتلًة املرتبة 26 في قائمة تقرير السعادة العاملي، 
تلتها السعودية في املرتبة 30، ثم البحرين في املرتبة 42، 
بالرغم من أن ترتيب هذه األخيرة لم يعتمد دراسة 2022، 

بل أرقام 2020 و2021. 
في املقابل، تذيلت دول عربية قائمة الدول األسعد عامليًا، 
137 دولة شملها  136 من أصل  املرتبة  لبنان في  آخرها 

التقرير، ال تسبقه إلى املرتبة األخيرة إال أفغانستان. 
كذلك حلت جزر القمر واألردن ومصر في مراتب متأخرة، 

مبتعدًة عن الدول السعيدة بعشرات املراتب. 

ُصنفت فنلندا أسعد دولة في العالم للسنة السادسة على 
التوالي. وحققت الدولة االسكندنافية وجاراتها، الدنمارك 
وأيسلندا والسويد والنرويج، نتائج متقدمة في التصنيف.

وحّلت هولندا في املرتبة الخامسة وسويسرا في املرتبة 
ونيوزيلندا  التاسعة  املرتبة  في  ولوكسمبورغ  الثامنة 
حلت عاشرة. أما أميركا فحلت في املرتبة 15، بينما حلت 

بريطانيا في املرتبة 19. 
األسعد  العشرين  الدول  تصنيف  في  ليتوانيا  ودخلت 
عامليًا بعد بريطانيا. وجاءت هذه املرتبة تتويجًا لصعودها 

املستمر، إذ تقدمت من املركز 52 عام 2017 إلى املركز 20 
في هذه القائمة الجديدة.

دولة   20 أسعد  قائمة  من  فرنسا  انسحبت  املقابل،  في 
وتراجعت إلى املركز 21 في تقرير هذا العام.

يكون هدف كل مؤسسة هو  أن  »يجب  التقرير:  ويقول 
والذي  اإلنسان«،  لرفاهية  وسعها  في  ما  بكل  املساهمة 
حقوق  على  والحفاظ  القادمة  األجيال  مراعاة  يتضمن 

اإلنسان األساسية.

كثيرة هي األمور التي يصعب فعلها بالفضاء، ولو حدثت فعاًل 
تبقى خطواتها مبهمة للناس، فكيف بشرب كوب من القهوة؟!.

فبسبب انعدام الجاذبية الذي يميز الحياة على منت املحطة، يبقى 
كوب القهوة ربما حلمًا لرواد الفضاء، إال أن ال مكان للمستحيل مع 

اإلرادة.
سلطان  اإلماراتي  الفضاء  رائد  نشره  فيديو  مقطع  أظهر  فقد 
النيادي، شاركه مع متابعيه عبر تويتر، طريقة تحضير القهوة في 

الفضاء.
بأنواع  مسبقًا  املعبأة  األكياس  الفيديو  في  النيادي  واستخدم 
مختلفة من مزيج النب، ثم أضاف إليها املاء املحضر من جهاز خاص 
يساعد على التسخني أو التبريد، بعدها استخدم قشة إلدخالها في 

هذه األكياس لالستمتاع بكوب ساخن من املشروب اللذيذ.
في  القهوة  لتحضير  بفيديو  مرفقة  تغريدة  في  النيادي،  وقال 
الفضاء: »في الفضاء كما على األرض ال يبدأ النهار إال بقهوة، هكذا 
جدًا  متحمس  الدولية..  الفضاء  محطة  منت  على  أول صباح  بدأت 

للقائكم في االتصال املباشر غدًا، أتمنى لكم يوما سعيدا«.
انعدام  وسط  صعب  القهوة  من  كوب  تحضير  أن  إلى  يشار 
الجاذبية إلمكانية تحول قطرات املياه أو النب إلى كرات وغبار تطفو 

في الهواء.
للعرب في  األيام أطول مهمة علمية  النيادي، فيخوض هذه  أما 
الدولية  الفضاء  محطة  في  متواصلة  أشهر   6 ستستمر  الفضاء، 

بعدما انطلقت في 2 مارس.
وسيشارك الرائد اإلماراتي بتجارب علمية في 10 مجاالت حيوية 

طوال مدة املهمة.
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