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المنصــرم،  الســبت  المغــرب  شــدد 
علــى ضــرورة احتــرام ســيادة الــدول، 
ــي  ــل ف ــدم التدخ ــة، وع ــا الترابي ووحدته
شــؤونها الداخليــة، بالمــوازاة مــع العمــل 
علــى تعزيــز قنــوات الحــوار والوســاطة، 
وذلــك فــي رســالة إلــى القمــة االســتثنائية 
والصحــراء  الســاحل  دول  لمجموعــة 

المنعقــدة بنجامينــا.
الملكيــة  الرســالة  فــي  ذلــك  جــاء 
ســعد  الحكومــة  رئيــس  تالهــا  التــي 
القــرار  صنــاع  أمــام  العثمانــي  الديــن 
ــى «التحــول  ــث شــددت عل ــا ، حي بافريقي
الســاحل  دول  مجموعــة  عرفتــه  الــذي 
ــزم  ــة ع ــأ نتيج ــذي نش ــراء ، وال والصح
مشــترك، يهــدف إلــى تكييــف إطــار عملنــا 
ــا.  ــي تواجهن ــات الت ــات التحدي ــع متطلب م
المشــتركة  إرادتنــا  يجســد  أنــه  كمــا 
لاللتئــام فــي إطــار موحــد»، وقــال جاللــة 
الملــك «مــرت 21 ســنة علــى إنشــائه، 
ــب  ــا ويكتس ــوال عميق ــا تح ــهد تجمعن ليش
س-ص  دول  فتجمــع  جديــدة.  وجاهــة 
ــة  ــات االقتصادي ــة التجمع ــز عــن بقي يتمي
اإلقليميــة، التــي تحظــى باعتــراف االتحــاد 
ــا عبر-إقليمــي». ــه تجمع ــي، بكون اإلفريق
باللقــاء  الملكيــة  الرســالة  وذّكــرت 
 ،2013 ســنة  نجامينــا  فــي  الســابق 
«ليتــم البصــم علــى تحــول كبيــر تمثــل 
لمكافحــة  تجمــع  مــن  االنتقــال  فــي 
ــة  ــرات المناخي ــاف والتغي التصحــر والجف
ــجيع  ــا لتش ــرس عمله ــة تك ــى مجموع إل
التعــاون، والتنميــة المســتدامة، وحفــظ 
واالســتقرار،  واألمــن  الســلم  وتوطيــد 
ومكافحــة  السياســي،  الحــوار  وتعزيــز 
للحــدود  العابــرة  المنظومــة  الجريمــة 

أشــكالها». بجميــع 
وذلــك يبقــى أبلــغ تعبيــر ، يضيــف 
جاللتــه «علــى أن هــذه الهيئــة تحمــل 
عــن  ففضــال  التجمــع.  فكــرة  داخلهــا 
والمناخيــة  الجغرافيــة  الخصوصيــات 
ــز فضــاء الســاحل والصحــراء،  ــي تمي الت
األعضــاء،  دولــه  بيــن  تجمــع  والتــي 
التحديــات  حــول  يلتقــي  التجمــع  فــإن 
فــي  المتمثلــة  المشــتركة  واألســس 

المشــتركة،  الجماعــي والتنميــة  األمــن 
المســتدامة والشــاملة».»منطقة الســاحل 
ناتجهــا  يتجــاوز  التــي  والصحــراء، 
الداخلــي اإلجمالــي 1000 مليــار دوالر 
ويقــدر عــدد ســكانها بحوالــي 600 مليون 
طبيعيــة  مــوارد  علــى  تتوفــر  نســمة، 
ــات  ــل، واقتصادي ــات للتكام ــة وإمكان هائل
الســعة، وقــدرات نمــو واعــدة. فهكــذا، 
ــى األدوات  ــع دول س-ص عل ــر تجم يتوف
دولــه  بتمكيــن  الكفيلــة  والوســائل 
األعضــاء مــن المســاهمة بشــكل فعــال 
فــي مســار االندمــاج اإلقليمــي والقــاري. 
فذلكــم هــو مبــرر وجــوده، وتلكــم هــي 
الــروح التــي ينبغــي أن تســود أشــغالنا 

الرســالة. تزيــد  وعملنــا»، 
وأشــارت الرســالة الملكيــة إلــى «أن 
التجمــع بصــدد عمليــة إعــادة تموقعــه 
كل  تضافــر  يســتدعي  مــا  القــاري، 
الجهــود مــن أجــل تفعيــل أحــكام المعاهــدة 
الســاحل  تجمــع  وتمكيــن  المنقحــة، 
والصحــراء مــن مواصلــة الســير قدمــا 
نحــو اندمــاج إقليمــي حقيقــي، ثــم وّجــه، 
باعتبــار هــذا الهــدف االســتراتيجي، إلــى 

القيــام بحزمــة مــن الخطــوات».
«تعزيــز  إلــى  جاللتــه،  ودعــا 
التنفيذيــة  األجهــزة  وكفــاءة  فعاليــة 
ــن  ــادرة ع ــات الص ــق التوجه ــع وف لتجم
ــة،  ــة التنفيذي ــة األمان مؤتمــر إعــادة هيكل
وإرســاء مختلــف الهيــاكل المؤسســاتية 
المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدة المنقحة 
لتجمــع دول س-ص، الســيما المجلــس 
ــم  ــس الدائ ــم للســلم واألمــن، والمجل الدائ

المســتدامة». بالتنميــة  المكلــف 
علــى  الملكيــة  الرســالة  وأكــدت 
إعــداد إســتراتيجية للتنميــة البشــرية فــي 
وبرامــج  والصحــراء،  الســاحل  فضــاء 
إلدمــاج الشــباب، مــع التنزيــل الفعلــي 
إلســتراتيجية مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف 
األمــن  إســتراتيجية  وتفعيــل  العنيــف، 
-2015) لتجمــع دول س-ص  والتنميــة 

سياســة  إعــداد  علــى  زيــادة   ،(2050
مشــتركة حــول أمــن الحــدود واعتمــاد 

خطــة عمــل تنفيذيــة.

ــة أن»هــذه  ــف الرســالة الملكي وتضي
الــدور  تعزيــز  مــن  ســتمكن  التدابيــر 
مخاطبــا  باعتبــاره  بتجمعنــا،  المنــوط 
يشــهدها  التــي  األزمــات  لحــل  متميــزا 
تــروم  مقاربــة  إطــار  فــي  فضاؤنــا، 
التكامــل مــع بقيــة التجمعــات االقتصاديــة 
اإلقليميــة، واالتحــاد اإلفريقــي، واألمــم 
ــا  ــي، وغيره ــاد األوروب ــدة، واالتح المتح

المعنيــة». األطــراف  مــن 
ــع  ــه تجم ــوم ب ــذي يق ــل ال وأن «العم
دول الســاحل والصحــراء فــي مجــال حفــظ 
الســاحل  فضــاء  داخــل  واألمــن  الســلم 
مدعومــا  يكــون  أن  يجــب  والصحــراء 
بمبــادئ احتــرام ســيادة الــدول، ووحدتهــا 
الترابيــة، وعــدم التدخــل فــي شــؤونها 
العمــل علــى  بالمــوازاة مــع  الداخليــة، 
والوســاطة،  الحــوار  قنــوات  تعزيــز 
والدبلوماســية  الحميــدة،  والمســاعي 
محمــد  الملــك  يضيــف  الوقائيــة»، 
الســادس، قبــل أن يتابــع: «هــذه التدابيــر 
أجيالنــا  حمايــة  تكفــل  أن  شــأنها  مــن 
تدعيمهــا  شــريطة  والمقبلــة،  الحاليــة 
بنظــام تربــوي جديــد، يقــوم علــى اإلبــداع 
وتحريــر طاقــات الرأســمال البشــري».
،»أن  الملكيــة  الرســالة  وأوضحــت 
ــا مــن ثوابتهــا  المملكــة المغربيــة، انطالق
الراســخة، مســتعدة لوضــع  وقناعاتهــا 
تجربتهــا فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب 
ــدول  ــارة ال ــن إش ــف ره ــرف العني والتط
دول  تجمــع  فــي  األعضــاء  اإلفريقيــة 
علــى  ترتكــز  تجربــة  وهــي  س-ص.، 
بيــن  تجمــع  األبعــاد،  ثالثيــة  مقاربــة 
الدينــي  ن  والمكــوِّ األمنــي  الجانــب 
ومحاربــة الهشاشــة والفقــر. وذكــرت أنــه 
ــة إال  ــذه المعرك ــب ه ــى كس ــبيل إل «ال س
بالتعــاون الجــاد والمســؤول بيــن كافــة 

المعنييــن». الفاعليــن 
جاللــة  يضيــف  الغايــة،  ولهــذه 
ــا  ــا أن نمــد منظمتن ــك ، «يتعيــن علين المل
مســتوى  إلــى  ترقــى  عمــل  بوســائل 
ــا.  ــي أنطناهــا به الطموحــات والمهــام الت
ولذلــك مــن الواجــب دعــم تجمــع دول 
ــزام  ــن خــالل االلت الســاحل والصحــراء م

فــي  المقــررة  الوطنيــة  بالمســاهمات 
دفعــة  ب»إعطــاء  ونــادى  ميزانيتــه». 
النفــس  هــذا  حيــث  للمنظمــة،  جديــدة 
إرســاء  بالضــرورة  يقتضــي  الجديــد 
قواعــد الحكامــة الجيــدة دون االقتصــار 

وحدهــا». القواعــد  هــذه  علــى 
علــى  الملكيــة  الرســالة  وشــددت 
أجــل  مــن  دومــا  يعمــل  المغــرب  «أن 
بنــاء فضــاء الســاحل والصحــراء مــن 
خــالل العالقــات األخويــة التــي يقيمهــا 
مــع كافــة الــدول األعضــاء، علــى أســاس 
واحتــرام  والتضامــن،  التعــاون  مــن 
ســيادة هــذه الــدول ووحدتهــا الترابيــة. 
ــزام المملكــة، فــي إطــار التعــاون  وأن الت
جنوب-جنــوب، يهــدف إلــى إرســاء أســس 
اندمــاج يشــجع االســتثمارات والمبــادالت، 

ويتمحــور حــول التنميــة المشــتركة».
الملكيــة»أن  الرســالة  وأوضحــت 
فتــئ يعمــل بحيويــة مــن  المغــرب مــا 
تضــم  للفاعليــن،  شــبكة  إنشــاء  أجــل 
والمجتمــع  الخــاص  القطــاع  مــن  كال 
المدنــي، وقــد تجســدت هــذه السياســة 
علــى أرض الواقــع فــي إحــداث ثــالث 
ــة  ــة الســاحل ومنطق لجــان خاصــة بمنطق
الجزريــة،  والــدول  الكونغــو  حــوض 
وفــي المبــادرة الخاصــة بتكييــف الفالحــة 

اإلفريقيــة».
ومــن هــذا المنطلــق، جــدد جاللــة 
الملــك محمــد الســادس التــزام المملكــة 
المغربيــة بإعطــاء زخــم جديــد لتجمــع 
دول الســاحل والصحــراء، بوصفــه تجمعــا 
اإلفريقــي.  لالتحــاد  إقليميــا  اقتصاديــا 
وأعلــن جاللتــه تأييــده لتعزيــز عملــه مــن 
أجــل الســلم واالســتقرار والتنميــة فــي 
أكبــر  إن  والصحــراء.  الســاحل  فضــاء 
تحــد مشــترك لنــا يظــل توفيــر فضــاء تنعــم 
فيــه بلداننــا وشــعوبنا باألمــن واالســتقرار 
جميعــا  فلنتحــد  والتنميــة.  والرخــاء 
وقارتنــا؛  شــعوبنا  مصلحــة  أجــل  مــن 
إفريقيــا»، يختــم جاللــة الملــك رســالته 
ــتثنائية  ــة االس ــي القم ــاركين ف ــى المش إل
والصحــراء  الســاحل  دول  لمجموعــة 

بنجامينــا. المنعقــدة 
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 إدريس شكير-إدريس أكرمي

منصــب  المغــرب  القمــة  منحــت 
نائــب الكاتــب التنفيــذي للتجمــع، الــذي 
مدتهــا  لواليــة  وذلــك  مؤخــرا،  أحــدث 
ــح النيجــر  ــد من أربــع ســنوات. بينمــا أعي
منصــب الكاتــب التنفيــذي الــذي كانــت 
تشــغله، كمــا قــررت القمــة نقــل مقــر 
كتابــة المنظمــة، مؤقتــا، مــن طرابلــس 

إلــى نجامينــا.
واعتمــدت القمــة االســتثنائية لتجمــع 
ــا  ــي اجتماعه دول الســاحل والصحــراء ف
األخيــر فــي العاصمــة التشــادية نجامينــا، 
ــاء  ــار إضف ــي إط ــة ف ــرارات هام ــة ق ثالث

ــة التجمــع. الحيويــة وإعــادة هيكل
وأشــار البيــان الختامــي، الــذي تمــت 
ــى  ــة، إل ــام القم ــي خت ــه ف ــة علي المصادق
أن «القمــة قــررت تعييــن إطاريــن رفيعــي 
المســتوى، علــى التوالــي مــن النيجــر 
والمملكــة المغربيــة، فــي منصبــي الكاتــب 
ــا  ــة مدته ــك لوالي ــه، وذل ــذي ونائب التنفي
ــالن  ــيتم اإلع ــن س ــنوات، واللذي ــع س أرب
ــع  ــي لتجم ــس الحال ــميهما للرئي ــن اس ع
طــرف  مــن  والصحــراء  الســاحل  دول 

البلديــن المعنييــن».

المغرب يظفر بمنصب رئيس 
في «الساحل والصحراء»
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افتتاحية
 ترتيل الدستور

 بني عنفوان
 الشارع

 ومراهنات
النخب السياسية

االصالحــات  عهــد  العهــد  وبعــده  الديمقراطــي» 
وهــو   ،  2011 دســتور  تضمنهــا  التــي  ا�هيكلــة  
العهــد الــذي ال زلنــا نعيــش بعضــا مــن نتائجــه 
فصولــه  باقــي  لتحقيــق  ونتطلــع  ومخاضاتــه، 
الدســتورية  ا�ؤسســات  تظــل  ا�وعــودة، 
معنيــة  بالدولــة،  العامــة  للحيــاة  الناظمــة 
ــج  ــم نتائ ــخ وا�جتمــع لتقيي ــام التاري ومســؤولة أم
هــذه التجربــة ا�تميــزة، ثــم الولــوج إلــى مرحلــة 
وقصــد  مكتســباتها،  تعميــق  مرحلــة  فــي 
جديــدة،  مقاربــات  عبــر  نقائصهــا  تقويــم 
تــروم إحــداث اإلصالحــات ا�لحــة لتجســير مرحلــة 
االنتقــال نحــو الدولــة الديمقراطــة ا�كتملــة البنيــان 
ّذلكــم  ا�شــروع ا�جتمعــي الديمقراطــي الحداثــي 
اليــوم،  إلــى  االســتقالل  فجــر  منــذ  ا�نشــود 
ويرســخ  ا�غربيــة  األمــة  اختيــارات  يكــرس  بمــا 
ســالك  وكطريــق  الراســخة،  ا�جتمعيــة  ثوابتهــا 
ــردد  ــة الت ــن مرحل ــور بالوطــن م ــد نحــو العب ووحي
واالحتقــان والقلــق إلــى إرســاء النمــوذج التنمــوي 
ــد  ــك، يتجــدد التعاق ــا لذل ــل.  وتبع النهضــوي البدي
ــي  ــد محتمع ــة عق ــي صيغ ــع ف ــة وا�جتم ــ� الدول ب
ــة  ــة الطبيعي واعــد، لتجســيد األســاليب الديمقراطي
فــي ظــل نظــام حكــم تســوده العدالــة االجتماعيــة 
ترعــاه  والواجبــات  الحقــوق  فــي  وا�ســاواة 
ملكيــة  كنــف  فــي  متوازنــة  دســتورية  مؤسســات 

وقويــة. عصريــة  دســتورية 
مــن هنــا يبــزغ الســؤال ا�نهجي الهــام: ترى أين 
تقــف النخــب االقتصاديــة واالجتماعيــة والسوســيو 
ثقافيــة والعلميــة واإلعالميــة اليــوم، مــن كل هــدا 
فــي  ا�ســاهمة  وبدايــة  ســلفا؟  قيــل  مــا  كل  ومــن 
بلــورة تصــور للجــواب، تصبــح نخبنــا االقتصاديــة 
والسياســية وا�جتمعبــى عمومــا، مطالبــة قبــل كل 
وتجديــد  ذاتهــا،  تطويــر  علــى  باالشــتغال  ذلــك 
ا�ؤسســية  هياكلهــا  وتحديــث  وتنشــيط  فكرهــا 
بتبنــي آليــات اســتقبال وتأطيــر وتنشــئة فعالــة، 
وا�مارســة  الخطــاب  قــي  ا�صداقيــة  قوامهــا 
السياســية، بنــاء علــى مقومــات ا�واطنــة والحريــة 
السياســي  يصبــح  بحيــث  والحداثــة،  والتعــدد 
مثقفــا با�عنــى السوســيولوجي، وا�ثقــف سياســيا 
با�عنــى التدبيــري وا�ؤسســاتي، دون أن يتبنــى 
أي منهمــا أســلوبا مناهضــا لآلخــر بغيــة فــرض 
أو  الوظيفــي  االنصهــار  عــن  بعيــدا  تصوراتــه 

ا�يدانــي. اإلقصــاء 
لــذا، وأمــام تنامــي حــركات الرجعيــة والتقليــد 
والتطــرف، فإنــه �ــن الضــروري فســح ا�جــال أمــام 
ا�جتمــع  نســيج  ضمــن  الجــادة  الفعاليــات 
ولوجيســتيكيا  ماديــا،  ودعمهــا  ا�دنــي 
ال  إذ  إعالميــا،  عملهــا  وإبــراز  كفاءاتهــا  وتطويــر 
فئاتــه  بأوســع  الشــعب  يتجنــد  أن  يعقــل 
أو  سياســي  مشــروع  أي  لدعــم  وشــرائحه 
بعيــدا  مصــدره  أو  عمقــه  كان  كيفمــا  فكــري 

ا�نــوط  البشــرية  الطاقــات  مختلــف  إشــراك  عــن 
نظريــا  ا�شــروع  هــذا  وتفعيــل  تحصــ�  بهــا 
الطــرق  أقصــر  وذلــك  ميدانيــا،  وترســيخه 
قيــم  لترســيخ  ا�نهجيــة  الناحيــة  مــن  وأنجعهــا 
التفاعــل والتواصــل والحــوار ا�طلوبــة فــي عمليــة 
التحديــث البنيــوي للمجتمــع بــكل فئاتــه، ناهيــك 
عــن الدينامكيــة التــي يمكــن أن تتقــوى لتبــرز كل 
حكامــة  خــالل  مــن  للمجتمــع  الكامنــة  الطاقــات 
جمعويــة فاعلــة، منظمــة ومؤثــرة فــي كل مناحــي 

العامــة. الحيــاة 
مقاربــة كهــذه ال تخلــو مــن جــرأة اإلقــدام و مــن 
الســديد  النهــج  تظــل  لكنهــا  أحيانــا،  ا�جازفــات 
دورة  وتحفيــز  تشــكيل  إعــادة  إلــى  الرامــي 
تلكــم  منهــا،  خصوصــا  وتجديــد،  النخــب 
ــا  ــدة بالطموحــات، لكنه ــات الواع ــات والكفاي الطاق
ألســباب  وا�شــاركة  اإلنتــاج  عــن  معطلــة  ظلــت 
ــرة، يمكــن تلخيــص بعــض  ــة كثي ــة وموضوعي ذاتي
فــي  الحصــر،   ال  ا�ثــال  ســبيل  علــى  مســبباتها 
ــأس  ــة السياســية ا�تســمة بالي ــة األزم ســيادة ثقاف
ــة فــي العمــل  والعــزوف واإلحبــاط مــع انعــدام الثق
ــش  ــرة التهمي ــى اتســاع دائ ــة إل السياســي،  إضاف
والفقــر والهشاشــة واألميــة وغيرهــا مــن االختــالالت 
ا�جتمعيــة ا�عرقلــة للتطــور والنمــو. مــن هنــا ال 
بــد مــن التأكيــد علــى أن تحيــ� أوراش اإلصالحــات 
والتعليميــة  والقضائيــة  والرقابيــة  االقتصاديــة 
ــادة النظــر  ــات يســتلزم بالضــرورة إع ــة ب والصحي
فــي آليــات إنتــاج الثــروة وكيفيــة توزيعهــا بشــكل 
عــادل علــى كل أبنــاء ا�جتمــع ومختلــف جهاتــه، 
ــة  ــون ا�نظوم ــه ومضم ــي كن ــر ف ــادة النظ ــذا إع وك
التربويــة والتعليميــة، باعتبارهــا أحــد أهــم ا�داخــل 
االســتراتيجية للتحديــث ا�جتمعــي بــكل تجلياتــه.

إن السياســة لــم تعــد مفهومــا مغلقــا كما ترســخ 
ــل السياســي  ــي الحق ــ� ف ــال بعــض الفاعل ــي خي ف
عمومــا، وا�شــهد الحزبــي علــى وجــه الخصــوص، 
أهدافهــا  تتضــح  ال  السياســية  فا�مارســة 
ومقاصدهــا ومصداقيتهــا فــي أعــ� الشــعب، إال إذا 
الخطــاب  وواضحــة  ا�يــدان  فــي  شــفافة  كانــت 
فــي  وتواصليــة  واآلليــات  ا�نطلقــات  ومفهومــة 
الســراء والضــراء بعدمــا يتلمــس ا�واطنــون نفعهــا 
العــام ومنافعهــا ا�باشــرة فــي حياتهــم اليوميــة 
ــوم  ــرب الي ــي مغ ــد ف ــات أن نج ــن ا�فارق أيضــا. فم
طاقــات بشــرية متعلمــة وتحمــل مشــروع التحديــث 
ــة عــن الفعــل  ــة، ومســتعدة للعطــاء معطل والعصرن
والعمــل ضمــن دائــرة اإلنتــاج، وفــي الوقــت نفســه 
تعانــي البــالد آفــة الجهــل واألميــة بنســبة مخيفــة 
تعرقــل مشــروع التحديــث والتنميــة االجتماعيــة بــل 

وتهــدد أمــن ومســتقبل الوطــن بأكملــه. 
إن التســاؤالت ا�طروحــة اليــوم علــى مخيلــة 
ا�ثقــف والسياســي معــا، ليســت مــن حجــم بســيط 
يمكــن اإلجابــة عنهــا بمجــرد تعريــف اصطالحــي 

خــالل  مــن  عليهــا  بالقفــز  حتــى  أو  للكلمتــ� 
اســتعارة ا�قاربــات وا�فاهيــم الجاهــزة، بــل هــي 
فــي العمــق تســاؤالت تفكيــك منهجــي �دلولهمــا 
الفكــري واالجتماعــي وإعــادة تركيبهمــا فــي نســق 
وا�ســؤوليات  األدوار  بموجبــه  تتحــدد  مغايــر 
ا�نوطــة بهمــا معــا ضمــن بوثقــة واحــدة تتطلــب 
تحليــال جدليــا للواقــع ومــا يختلــج فــي ثنايــاه مــن 
تناقضــات وأســئلة وقيــم، وبالتالــي، فــان هذيــن 
إلــى  جنبــا  اليــوم  يقفــان  األساســي�  الفاعلــ� 
الراهنــة  حركيتهــا  فــي  الصــورة  لتأمــل  جنــب 
الضروريــة  األجوبــة  إليجــاد  ثــم  أوال  لفهمهــا 
ــة تجــاوز  ــة ا�طروحــة بغي حــول األســئلة الوجودي
ا�ســتقبل  مغــرب  نحــو  ا�تخيــل  ا�غــرب  صــورة 
بألوانــه الواقعيــة. وعليــه فــان الســؤال ا�تصــل 
ال  الديمقراطــي  بعديهمــا  فــي  والهويــة  بالقيــم 
ا�عتقــدات  مــن  كثيــر  فــي  الحســم  ينتظــر  يــزال 
ذهنيــات  فــي  تتحكــم  التــي  ا�شوشــة  والقيــم 

مجتمعنــا. وســلوكات 
ســياقها  فــي  واضحــة  األمــور  تكــون  ولكــي 
الصيغــة  إيجــاد  مــن  البــد  وا�نهجــي،  النظــري 
والتقاطــب  الصــراع  لضفتــي  وا�ثلــى  ا�توازنــة 
ا�غــرق  التقليــد  دعــاة  بــ�  با�غــرب  الثقافــي 
وحاملــي  جهــة  مــن  االنعزاليــة  الســلفية  فــي 
مشــروع الحداثــة والتنويــر واالنفتــاح مــن جهــة 
ثانيــة. والحســم فــي مســألة كبــرى كهــذه فــي إطــار 
والثقافــة  الهويــة  قيــم  ونحــت  تشــكيل  إعــادة 
وا�واطنــة بمــا ينســجم والقيــم اإلنســانية الكبــرى، 
حداثــي  مغــرب  أي  عــن  اإلجابــة  مــن  ســيمكننا 
ذلــك  وبعــد  وأخيــرا،  أوال  نريــد  وديمقراطــي 
ســتتضح معالــم ا�ســارات السياســية واالقتصاديــة 
والثقافيــة الكبــرى للدولــة وا�جتمــع بشــكل واضــح 
وال رجعــة فيــه. فأمــام مفتــرق طــرق مصيــري كهــذا 
علينــا االختيــار بــ� البقــاء فــي غياهــب ا�اضــي 
آفــاق  نحــو  واطمئنــان  وثقــة  بقــوة  نتجــه  أو 

ا�ســتقبل.
ــة  ــورة ثقافي ــة سياســية جســيمة، وث ــا �هم إنه
منهــا  منــاص  ال  وحقوقيــة  وإعالميــة  وسياســية 
التقدميــة  الديمقراطيــة  الحيــة  القــوى  تنتظــر 
والوطنيــة ينبغــي خوضهــا بجــرأة وجديــة وثبــات، 
إن هــي أرادت إحــداث النقلــة النوعيــة وتجنيــب 
الوطــن ضيــاع الوقــت وهــدر الجهــد والطاقــات فــي 
ــوة شــاءت  ــي مدع ــة، فه ــراءات الســطحية لألزم الق
ــا  ــي ودوره ــا النضال ــا وإرثه ــم موقعه ــت بحك أم أب
علــى  اآلن  منــذ  لالنكبــاب  التنويــري  السياســي 
اإلشــكالية  لهــذه  والعميــق  العلمــي  التحليــل 
ا�عقــدة معــززة بــكل الفعاليــات والنخــب ا�دنيــة 
والثقافيــة والحقوقيــة فــي اتجــاه تصحيــح ا�فاهيم، 
واســتنباط الخالصــات مــن عمــق نبــض ا�جتمــع 
ــزا  ــة التــي مســت مرتك ا�غربــي والتحــوالت العميق

الحضاريــة. ومقوماتــه  تــه 

مصداقيةمهنية

احترافية

فــي خضــم الديناميــات االحتجاجيــة  ا�تناميــة 
السياســية  النخــب  تخبــو  حيــث  با�غــرب، 
اإلحتماعيــة  الحــركات  زخــم  مــع  ا�تفاعلــة 
اإلصالحــات  مسلســل  القــول إن  يمكــن  ا�تجــددة، 
السياســية واالقتصاديــة الكبــرى للعهــد الدســتوري 
والسياســي  االجتماعــي  الحــراك  عــن  ا�نبثــق 
العقــد  يقــارب  مــا  منــذ  ا�غــرب  دشــنه  الــذي 
مــن الزمــن، بزخــم شــبابي وازن لحركــة 20 فبرايــر، 
ــوى الصــف  ــة وق ــي للمؤسســة ا�لكي ــاوب ذك وبتج
الديمقراطــي والتقدمــي وبدعــم شــعبي عــارم، لــن 
يســتقيم مدلولــه الحضــاري ويؤتــي ثمــاره ا�وعــودة 
مضامينــه  تجديــد  عبــر  ســوى  أوضــح،  بشــكل 
الكبــرى،  والسياســية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
الكبــرى  وأهدافــه  أبعــاده  تحيــ�  عبــر  وكــذا 
الديمقراطــي  الخيــار  وبتثبيــت  جلــي،  بشــكل 
أو  ضغوطــات  أي  تحــت  فيــه  رجعــة  ال  بشــكل  
إكراهــات ظرفيــة طارئــة ومــن أي جهــة كانــت داخليــة 

خارجيــة. أم 
والحزبيــة  السياســية  ا�ؤسســات  إن 
«التنــاوب  مشــروع  بلــورة  علــى  توافقــت  التــي 

مهنية



العدد: 5467الخميس 18 / األربعاء 24 أبريل 2019     4 األسبوعية
https://www.linkedin.com/in/journal-almounaataf- https://www.facebook.com/almounaatafhttps://twitter.com/almounaataf https://www.instagram.com/almounaatafpresse

األركيولوجيــة. االستكشــافات 
ــارة  ــك بزي ــة المل ــام جالل ــك، ق ــر ذل إث
ــة  ــة يدون ــات الل ــراث والمعلوم ــز الت مرك
(500 ألــف درهــم)، الــذي يعــد فضــاء 
باألهميــة  العمــوم  وتحســيس  للتواصــل 
ــاس،  ــة لف ــة العتيق ــة للمدين ــة التراثي والقيم
وكــذا بمختلــف العمليــات والمبــادرات التــي 
تــم القيــام بهــا للحفــاظ علــى هــذه الحاضــرة 

ــد. ــددة الرواف ــف متع -المتح
وأشــرف جاللــة الملــك بعــد ذلــك، 
ترميــم  أشــغال  انطالقــة  إعطــاء  علــى 
ــم)  ــون دره ــاء“ (15,6 ملي متحف“البطح
وبنــاء متحــف للثقافــة اليهوديــة بحــي ”فاس 
الجديــد“ (10 مليــون درهــم)، المشــروعان 
اللــذان يجســدان إرادة جاللــة الملــك الثابتــة 
ــة  ــاري للمدين ــع المعم ــى الطاب ــاظ عل للحف
التــي  الخاصــة  والعنايــة  لفــاس  العتيقــة 
يوليهــا أميــر المؤمنيــن للتــراث الثقافــي 
اليهوديــة المغربيــة،  والروحــي للطائفــة 
وعــزم جاللتــه الراســخ علــى الحفــاظ علــى 
ــة. ــة المغربي ــات الهوي ــوع مكون ــراء وتن ث
فــي  المشــروعان  هــذان  وينــدرج 
ــة  ــن المدين ــي لتثمي ــج التكميل إطــار البرنام
العتيقــة لفــاس (2018 – 2023)، الــذي 
مليــون   583 بقيمــة  اســتثمارات  يعبــئ 
ــاق الشــراكة  ــع اتف ــم توقي ــذي ت درهــم، وال
ــي 14  ــك ف ــة المل ــام جالل ــه أم ــق ب المتعل
مــاي 2018 بالقصــر الملكــي بالربــاط. 
ــم 11  ــم ترمي ــروع الضخ ــذا المش ــم ه ويه

أماكــن  و10  تاريخيــا،  وموقعــا  معلمــة 
قرآنيــة)،  وكتاتيــب  (مســاجد،  للعبــادة 
(حمامــات،  لالســتجمام  مكانــا  و37 
وإعــادة  صحيــة)،  ومرافــق  وســقايات، 
والصناعــة  للتجــارة  موقعــا   39 تأهيــل 
الحضــري  المشــهد  وتحســين  التقليديــة، 
وكــذا  موقعــا)،   15) المبنــي  واإلطــار 
ترميــم وتأهيــل دار المكينــة. وتــم اســتكمال 
هــذا  إطــار  فــي  مندرجيــن  مشــروعين 
البرنامــج، ويتعلــق األمــر بمركــز التــراث 
والمعلومــات ”اللــة يدونــة“ ســالف الذكــر، 

ومركــز بــاب المحــروق.

مــن جهــة أخــرى، يوجد 32 مشــروعا 
ــا 12 مشــروعا  ــن ضمنه ــاز، م ــد اإلنج قي
ــغ  ــي يبل ــالف مال ــة بغ ــقايات تقليدي ــم س ته

ــون درهــم. 97 ملي
ودائمــا فــي إطــار تعزيــز الجاذبيــة 
ــة لفــاس وتحســين  ــة العتيق الســياحية للمدين
ــج  ــاك برنام ــاكنتها، هن ــش س ــروف عي ظ
ــار  ــف الســيارات، ورد االعتب ــة مواق لتهيئ
نظــام  ووضــع  العموميــة،  للمجــاالت 
كلهــا  لفــاس،  العتيقــة  للمدينــة  تعريفــي 

توجــد فــي طــور اإلنجــاز.
ــد  ــذي رص ــج، ال ــذا البرنام ــروم ه وي

 400 بقيمــة  إجمالــي  مالــي  غــالف  لــه 
مليــون درهــم، تحســين ولــوج األشــخاص 
إلــى المدينــة العتيقــة، مــن خــالل تهيئــة 8 
ــاب  ــاب الحمــرة، وب مواقــف للســيارات (ب
الجديــد، ســيدي بونافــع، بــاب بوجلــود، 
وواد  الكيســة،  وبــاب  أزليتــن،  وعيــن 
الزحــون، وبيــن المــدن) بطاقــة اســتيعابية 
تناهــز 3200 مكانــا للركــن، وترصيــف 
الشــوارع واألزقــة (23 كلــم)، وعنونــة 
بالمدينــة  الشــوارع واألزقــة والســاحات 
لفــاس، ووضــع نظــام تعريفــي  العتيقــة 

لفائــدة الســكان والــزوار والســياح.
تهيئــة  أشــغال  إطــالق  تــم  وقــد 
ــا  ــدن، بينم ــن الم ــاب الكيســة وبي ــي ب مرآب
ــاب  ــيارات بب ــف الس ــة مواق ــاريع تهيئ مش
بوجلــود وســيدي بونافــع وبــاب الجديــد 
وعيــن ازليطــن، توجــد فــي طــور إرســاء 
ملفــات طلبــات  توجــد  فيمــا  الصفقــات، 
ــاب  ــي ب ــة مرآب ــة بتهيئ ــروض الخاص الع
الحمــرة وواد الزحــون فــي طــور اإلعــداد.
أو  زارهــا  التــي  المشــاريع  وتؤكــد 
ــوم، مــرة أخــرى  ــك الي ــة المل أطلقهــا جالل
ــز  ــى تعزي ــهر عل ــى الس ــه عل ــزم جاللت ع
المــدن  تعرفهــا  التــي  التنميــة  ديناميــة 
ــم  ــة، وتدعي ــدن المملك ــف م ــة بمختل العتيق
وإنعــاش  والثقافيــة،  الســياحية  جاذبيتهــا 
الحضــاري واإلنســاني، فضــال  التــراث 
ــن  ــاع التقليديي ــل الصن عــن تحســين مداخي

االجتماعــي. االقتصــاد  وتنميــة 

إعادة تأهيل فاس العتيقة إرادة ملكية للمحافظة على التراث الوطني

فاس/ المراسل

األميــن  بيرديغــو»  أكــد «ســيرج 
اليهوديــة  الجماعــات  لمجلــس  العــام 
بالمغــرب علــى هامــش حفــل إعطــاء 
جاللــة الملــك محمــد الســادس النطالقــة 
ــاء  ــاء وبن ــم متحــف البطح ــغال ترمي أش
”إنشــاء  أن  اليهوديــة  الثقافــة  متحــف 
ــذه  ــي ه ــرة ف ــد للذاك ــع المخل ــذا الموق ه
المدينــة مهــد الحضــارة المغربيــة، حيــث 
كانــت بصمــة اليهــود المغاربــة أكثــر 
الملــك  إرادة جاللــة  يبــرز  حضــورا، 
فــي أن تكــون مختلــف روافــد الحضــارة 

المغربيــة قائمــة“.
وأوضــح، أن مبــادرة جاللــة الملــك 
ــة  ــد الســادس إلنشــاء متحــف للثقاف محم
اليهوديــة ذات حمولــة رمزية «اســتثنائية 

فاس/ المنعطف- و م ع

زار جاللــة الملــك محمــد الســادس، 
االثنيــن الماضــي مجموعــة مــن المشــاريع 
ــل  ــج إعــادة تأهي ــي إطــار برام المنجــزة ف
ــاس، وأشــرف  ــة لف ــة العتيق ــن المدين وتثمي
جاللتــه، بالمناســبة، علــى إعطــاء انطالقــة 
ــاء  ــم متحــف ”البطحــاء“ وبن أشــغال ترمي

ــة. ــة اليهودي متحــف للثقاف
وتنســجم هــذه المشــاريع، التــي قــام 
ــع  ــا، م ــا أو إطالقه ــك بزيارته ــة المل جالل
الرؤيــة المســتنيرة لجاللــة الملــك، الراميــة 
الوطنــي  التــراث  علــى  المحافظــة  إلــى 
ــدة  ــه لفائ ــة وحمايت ــكاله التعبيري ــة أش بكاف
إطــار  فــي  وكــذا  الصاعــدة،  األجيــال 
الجهــود المبذولــة قصــد النهــوض بإشــعاع 
التــي شــكلت  لفــاس،  الحاضــرة األلفيــة 
عبــر العصــور، نموذجــا للتعايــش بيــن 

والثقافــات. الحضــارات 
ــة  كمــا تترجــم اإلرادة الراســخة لجالل
الملــك، لضمــان تنميــة مســتدامة ومســؤولة 
مضافــة  وقيمــة  جــودة  ذات  لســياحة 
جــودة  تحســين  وكــذا  وثقافيــة،  بشــرية 
ــع  ــى الطاب ــة عل ــاكنة، والمحافظ ــاة الس حي
ــراث  ــن الت ــاري، وتثمي ــري والمعم الحض
المــادي والالمــادي، للعاصمــة الروحيــة 

للمملكــة.
وهكــذا، قــام جاللــة الملــك بزيــارة 
ترميمــه  تــم  الــذي  الصفاريــن،  حمــام 
والشــؤون  األوقــاف  مــن طــرف وزارة 
اإلســالمية بغــالف مالــي إجمالــي يبلــغ 9,6 
الســطاونيين،  مليــون درهــم، و“فنــدق“ 
تأهيلــه  إعــادة  أشــغال  تطلبــت  الــذي 
درهــم  مليــون   50 بقيمــة  اســتثمارات 
ــن المغــرب  ــي إطــار شــراكة بي ــة ف (ممول
والواليــات المتحــدة األمريكيــة، مــن خــالل 
برنامــج حســاب تحــدى األلفيــة -المغــرب، 
مــن  المائــة  فــي   50 تناهــز  بمســاهمة 
الميزانيــة)، والتــي مكنــت مــن تحويــل 
وتبــادل  لالبتــكار  مركــز  إلــى  الفنــدق 

الحياكــة. بمهــن  المرتبطــة  األفــكار 
بزيــارة  الملــك  جاللــة  قــام  كمــا 
مشــروع تهيئــة مركــب الصناعــة التقليديــة 
ذي  يدونــة“،  ”لــال  بســاحة  والتنشــيط 
التكلفــة الماليــة البالغــة 333 مليــون درهــم 
ــي  ــس الشــراكة، والت ــي إطــار نف ــة ف ممول
ســاهم فيهــا حســاب تحــدي األلفيــة بحوالــي 

105 مليــون درهــم.
وقــد هــم هــذا المشــروع إعــادة تأهيــل 
11 بنايــة تقليديــة، وبنــاء 7 أخــرى جديــدة، 
والفضــاءات  الجواهــر  واد  تهيئــة  وكــذا 
ــم قنطــرة  ــى ترمي ــة إل ــة، باإلضاف الخارجي
ــن 18  ــن ضم ــة. وم ــدن التاريخي ــن الم بي
بنايــة التــي يتضمنهــا المركــب، واحــدة 
ــم يتــم اســتكمالها، حيــث يرتقــب أن  فقــط ل
تكــون جاهــزة فــي نهايــة الشــهر الجــاري، 
بعــض  إلــى  المســجل  التأخــر  ويرجــع 

جــدا» وعبــر «ســيرج بيرديغــو «عــن 
ثقتــه فــي أن هــذا المتحــف ســيكون لــه دور 
ــي الخــارج“،  ــرة ف ــة كبي رمــزي ”ذو قيم
بحيــث ســيبرز للــزوار تاريــخ التعايــش 
ــف عــاش  ــوا كي ــش المشــترك ليعرف والعي
اليهــود والمســلمون علــى مــدى مئــات 

ــي المغــرب. الســنين بســالم ف
الملــك  جاللــة  بخطــاب  واستشــهد 
فرانســيس،»  للبابــا  اســتقباله  خــالل 
يبحــث  عالــم  فــي  المملكــة،  حرصــت 
عــن مرجعياتــه وثوابتــه، علــى الجهــر 
األخــوة  بروابــط  الدائــم  والتشــبث 
والتســامح الحقيقــي دون أي غمــوض».
إننــا ”معــا،  وأضــاف «بيرديغــو» 
سنســعى جاهديــن إلظهــار كل جواهــر 
ــن  ــى يتمك ــة حت ــارة المغربي ودرر الحض
العالــم بأســره مــرة أخــرى مــن إدراك مــا 

ــد”. ــرب الغ ــه مغ ــيكون علي س
اليــوم  زار  الملــك  جاللــة  وكان 
الماضــي، العديــد مــن المشــاريع المنجــزة 
فــي إطــار برامــج إعــادة التأهيــل وتثميــن 
ــه  ــاس، وأعطــى جاللت ــة لف ــة العتيق المدين
ــم متحــف البطحــاء  ــة أشــغال ترمي انطالق

ــة. ــة اليهودي ــف للثقاف ــاء متح وبن
وتتماشــى مختلــف هــذه المشــاريع، 
التــي زارهــا أو أعطــى انطالقتهــا جاللــة 
المتبصــرة  جاللتــه  رؤيــة  مــع  الملــك 
ــي  ــراث الوطن ــى الت ــاظ عل ــة والحف لصيان
وحمايتــه  وروافــده  أشــكاله  بمختلــف 
ــك ضمــن  ــة، وكذل ــال المقبل ــح األجي لصال
الجهــود المبذولــة لتعزيــز إشــعاع المدينــة 
ــدوام  ــى ال ــت عل ــي كان ــاس والت ــة لف األلفي
الحضــارات  بيــن  للتعايــش  نموذجــا 

والثقافــات.

المحافظة على التراث الوطني بكافة 
أشكاله التعبيرية وحمايته لفائدة 

األجيال الصاعدة، وكذا في إطار الجهود 
المبذولة قصد النهوض بإشعاع 

الحاضرة األلفية لفاس

بيرديغو: متحف الثقافة اليهودية ذو قيمة كبيرة في الخارج
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تيسة/ مبعوث المنعطف

دعــا المصطفــى بنعلــي، األميــن العــام 
ــي  ــة، ف ــوى الديمقراطي ــة الق لحــزب جبه
تجمــع خطابــي نظمــه الحــزب بجماعــة 
عيــن لكــدح بدائــرة تيســة بإقليــم تاونــات 
االنتخابيــة،  المنظومــة  إصــالح  إلــى 
االقتــراع  نمــط  إلــى  الرجــوع  مقترحــا 

الفــردي.
اليــوم  بنعلــي، «إن مغــرب   وقــال 
مــن  جديــد  جيــل  إلــى  ماســة  بحاجــة 
كقناعــة  السياســية،  والنخــب  الساســة 
ترجمتهــا اإلرادة الملكيــة الداعيــة إلــى 
ــوم  ــزاب، لتق ــل األح ــي تأهي ــاهمة ف المس
بأدوارهــا علــى مســتوى إنتــاج النخــب 
وليكــون  كاســتراتيجية،  واألفــكار، 
المغاربــة علــى موعــد مــع التاريــخ خــالل 

المقبلــة». االســتحقاقات 

واعتبــر أن نمــط االقتــراع الفــردي 
«يالئــم المغــرب»، وســيلعب دوره ضمــن 
قــادرة  منســجمة،  انتخابيــة  منظومــة 
ــاق  ــة، وانبث ــان وتمثيلي ــراز برلم ــى إف عل
بالمواطنيــن،  مرتبطــة  قويــة  حكومــة 
ومســتوعبة  تعبئتهــم،  علــى  وقــادرة 

ألولوياتهــا فــي تلبيــة حاجياتهــم.
وأكــد مصطفــى بنعلــي أن المدخــل 
الحقيقــي لبنــاء نمــوذج تنمــوي بديــل هــو 
الفالحــة والتنميــة القرويــة، بحكــم طبيعــة 
وبنيــة االقتصــاد الوطني.معتبــرا أن إقليــم 
ــم  ــع العال ــا لواق ــا حي ــد نموذج ــات يع تاون

القــروي المنســي.
وقــال األمين العام لحــزب «الزيتون» 
ــة ابتليــت بهــا السياســة  أن «أكبــر معضل
فــي الســنوات األخيــرة تكمــن فــي غيــاب 
نظــرة شــمولية واضحــة للتنميــة، الشــيء 
ومطالــب  حاجــات  تلبيــة  يجعــل  الــذي 

المواطنيــن بالمهمــة المســتحيلة، خاصــة 
ــي  ــزال يعان ــي ال ي ــل اقتصــاد وطن ــي ظ ف
مــن الريــع، الــذي يكــدس الثــروة فــي 
عمــوم  فيمــا  ينتجونهــا،  ال  مــن  أيــدي 

المغاربــة ال يســتفيدون مــن شــيء».
الســائد  النقــاش  بنعلــي  واعتبــر 
ــا  ــا ثانوي ــس نقاش ــة التدري ــوص لغ بخص
أن  وأضــاف  الســياق.  عــن  وخارجــا 
النخبــة تســبح فــي واد والمجتمــع فــي واد 
ــم  ــاكنة العال ــاة س ــتحضرا معان ــر، مس آخ
القــروي فــي مجــاالت اجتماعيــة وحيويــة 
وانســداد  والشــغل  والطــرق  كالصحــة 
البــوادي  ســاكنة  إلــى  بالنســبة  األفــق 

والمداشــر.
وبخصــوص قضيــة الوحــدة الترابية، 

عتبر ا
وأكــد الدكتــور» بنعلــي» فيمــا يتعلــق 
التقريــر  أن  الترابيــة  الوحــدة  بقضيــة 

األخيــر لألمــم المتحــدة ترجمــة لبدايــة 
المغربيــة،  الصحــراء  قضيــة  انفــراج 
التقريــر  أن  المتحــدث،  نفــس  وأضــاف 
الدولــي  المنتظــم  اســتيعاب  يوضــح 
والقــوى العظمــى للبعــد اإلقليمــي لطبيعــة 
هــذا النــزاع، واصفــا التحــول بـ»النوعــي 
فــي  الســيما  للقضيــة،  مقاربتــه  فــي 
ظــل التطــورات التــي يعيشــها الشــعب 
الجزائــري حاليــا، ومــن خــالل الشــعارات 
اإلخــاء  عــن  تعبــر  التــي  المرفوعــة 
والدعــوة إلــى إنهــاء النــزاع المفتعــل، 
علــى اعتبــار ذلــك ســاهم فــي تعطيــل 

بالمنطقــة». تنميــة  فــرص 
ــوى  ــة الق ــام لجبه ــن الع ــن األمي وثم
فــي  الجزائرييــن  رغبــة  الديموقراطيــة 
التطلــع إلنهــاء نظــام الحكــم العســكري 
المســتفيد  باعتبــاره  الشــرقية  بالجــارة 

األكبــر مــن طــول أمــد التوتــر.

األمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في تجمع خطابي بتيسة

الحزب يدعوا إلى نمط االقتراع 
الفردي في االستحقاقات المقبلة

المنعطف- س.سالم

ــة   ــوى الديمقراطي ــة الق نبهــت جبه
إلــى خطــر االحتقــان االجتماعــي، الناجم 
االجتماعيــة،  األوضــاع  تــردي  عــن 
ألوســع الشــرائح والفئــات، فــي اجتمــاع 
لألمانــة العامــة الــدوري، ليــوم الثالثــاء 
بالمقــر  المنعقــد   ،2019 أبريــل   16

المركــزي للحــزب.
وتنــاول اجتمــاع الجبهــة بحســب 
البــالغ الــذي توصلــت بــه «المنعطــف» 
تطــورات  آخــر  والتحليــل  بالدراســة 
للمملكــة،  الترابيــة  الوحــدة  قضيــة 
علــى ضــوء مضاميــن التقريــر األخيــر، 
لألميــن العــام لألمــم المتحــدة، حيــث 
ثمنــت الجوانــب، التــي تبــرز جهــود 
حــل  إيجــاد  نحــو  للدفــع  المغــرب، 
اإلقليمــي  للنــزاع  دائــم،  سياســي 
المفتعــل، حــول الصحــراء المغربيــة، 
ــى  ــالغ، عل ــس الب ــق نف ــر وف ــا يؤش بم
فــي  النوعــي،  التحــول  اســتمرار 
المقاربــة األمميــة، لطبيعــة هــذا النزاع، 
ويعــزز امتــالك بالدنــا، لمقومات الحســم 
فيــه، وضمــان النصــر النهائــي، للطــرح 
المغربــي، المبنــي علــى مقتــرح الحكــم 

الذاتــي. 
القــوى  جبهــة  وتدارســت 
للبــالد،  العــام  الوضــع  الديموقراطيــة 
الحــركات  موجــة  تنامــي  فــي ضــوء 
الشــرائح  لمختلــف  االحتجاجيــة 
االجتماعيــة، كنتيجــة طبيعيــة، لمخلفات 
السياســة الحكوميــة، جــراء اختياراتهــا 
واالجتماعية،المغرقــة  االقتصاديــة 
ــة المتوحشــة،  ــي النزعــة النيوليبرالي ف
بآثارهــا الوخيمــة والمخلــة بالتوازنــات 
االجتماعيــة وفــق نفــس بيــان الجبهــة.

القــوى  جبهــة  ونبهــت 
الديموقراطيــة، الحكومــة، إلــى أن هــذا 
ــرض  ــه، يف ــه وتحديات ــع بتعقيدات الوض
عليهــا تغييــر تعاطيهــا، مــع مطالــب 
وتجــاوز  االحتجاجيــة،  الحــركات 
ــع  ــة والمتشــنجة، م ــا الترقيعي مقارباته
التأكيــد، علــى مــا يتطلبــه هــذا الوضــع، 
ــي،  ــوار اجتماع ــي ح ــرورة تبن ــن ض م

وممأســس. جــاد 
وأوضــح البــالغ أن األمانــة العامة، 
ــة، اســتمعت  ــوى الديمقراطي لجبهــة الق
فــي نفــس االجتمــاع فــي اطــار متابعتهــا 
لمهــام الحــزب السياســية والتنظيميــة 
إلــى تقاريــر حــول تقــدم أشــغال صياغــة 
مدونــة  إلصــالح  الحــزب،  منظــور 
ــذي  ــي، ال ــالح الضريب ــرة، ولإلص األس
يتوخــى منــه الحــزب، إقــرار العدالــة 

ــا.  ــة وتوازنه الجبائي
العامــة،  األمانــة  بــالغ  ووقــف 
ــوار  ــات الح ــة مخرج ــدم صياغ ــد تق عن
ــه الحــزب، حــول  ــذي ينظم ــي، ال الوطن
ثمــن  البديــل،و  التنمــوي  النمــوذج 
اجتمــاع األمانــة العامــة نجــاح التجمــع 
التنظيــم  نظمــه  الــذي  الجماهيــري، 
تاونــات،  بإقليــم  للحــزب،  الترابــي 
ــاء  ــل بن ــة ومداخ ــة القروي ــول التنمي ح

المأمــول. التنمــوي  النمــوذج 
وأشــار ذات البــالغ، إلــى مصادقــة 
تقاريــر  ضــوء  فــي  العامــة  األمانــة 
جــدول  علــى  وسياســية،  تنظيميــة 
للمجلــس  الثالثــة  الــدورة  أعمــال 
كافــة  حــول  وتداولــت  الوطنــي، 
الجوانــب المرتبطــة بإنضــاج شــروط 
ــا  ــا حدث ــل منه ــا يجع ــدورة، بم ــد ال عق
فارقــة  ومحطــة  وطنيــا،  سياســيا 
سياســيا وتنظيميــا، فــي مســار الحــزب. 

في بالغ لألمانة العامة 
لجبهة القوى الديمقراطية

 الجبهة يدق ناقوس 
خطر االحتقان االجتماعي

فاطمة ديني
(صحافية متدربة)

المنــدوب  الكثيــري  مصطفــى  قــال 
وأعضــاء  المقاوميــن  لقدمــاء  الســامي 
فــي  لــه  كلمــة  التحرير،فــي  جيــش 
المندوبيــة  نظمتــه  خطابــي  مهرجــان 
ــرى ال61  ــد الذك ــبة تخلي ــامية بمناس الس
بدايــة  طرفايــة،  مدينــة  الســترجاع 
ــة  ــر طرفاي ــاري. «أن تحري ــبوع الج األس
مــن قبضــة االحتــالل شــكل الحلقــة األولــى 
فــي مسلســل اســتكمال االســتقالل الوطنــي 
للمملكــة». الترابيــة  الوحــدة  وتحقيــق 

هــذه  أن  الكثيــري،  اعتبــر  كمــا 
مشــرقة  صفحــة  «ســتظل  الذكــرى، 
بالمــكارم  الحافــل  المغــرب  تاريــخ  فــي 
والبطــوالت، وجليــل االعمــال للدفــاع عــن 
حــوزة الوطــن وصيانــة وحدتــه الترابيــة، 
مشــيرا إلــى أن هــذه الذكــرى تشــهد علــى 
وعبقريتهــا  المغربيــة  األمــة  عنفــوان 
ــة  ــة الحق ــم الوطني ــه مــن قي ــح ب ــا تطف لم

االيجابيــة». المواطنــة  وشــمائل 
أن  الســامي،  المنــدوب  وأضــاف 
المحطــات  تســتحضر  الذكــرى  هــذه 
ــادة  ــة بقي ــا المغارب ــي بذله ــة الت التاريخي
القضيــة  أجــل  مــن  العلــوي  العــرش 

نــداء  لتلبيــة  الســباقين  كانــوا  طرفايــة 
الوطــن بغيــة تحريــر األقاليــم الصحراوية.
المناســبة دور أســرة  وذكــر بهــذه 
المقاومــة وجيــش التحريــر في اســتحضار 
والتشــبث  العليــا  والمثــل  المبــادئ 
ــة،  ــت الوطني ــة والثواب بالمقدســات الديني
وترســيخها فــي نفــوس الناشــئة واألجيــال 
الحاضــرة والقادمــة، ومواقفهــا المكرســة 

الوطنيــة ومقاومــة االســتعمار، والتشــبث 
وثوابتهــا. البــالد  بمقدســات 

وتــم اســتحضار ملحمــة اســترجاع 
ــذا  ــنة 1969، وك ــي س ــيدي إفن ــة س مدين
تحريــر األقاليــم الجنوبيــة ســنة 1975 
بفضــل المســيرة الخضراء،ورفــع رايــة 
 28 فــي  العيــون  ســماء  فــي  الوطــن 
أبنــاء  أن  إلــى  فبراير1976،مشــيرا 

مواصلــة  أجــل  مــن  المواطنــة،  لــروح 
المجتمعــي  المشــروع  انجــاز  مســيرة 
والتنمــوي،  والديمقراطــي  الحداثــي 
واالرتقــاء بالمغــرب إلــى مكانــة مرموقــة، 
وكــذا كســب رهانــات التنميــة الشــاملة 

والمندمجــة.   والمســتدامة 
وثمــن الكثيــري الحكــم الذاتــي ألقاليــم 
الســيادة  تحــت  المغربيــة  الصحــراء 
الوطنيــة، باعتبــاره يحظــى بدعــم أممــي، 
النــزاع  إلنهــاء  ديمقراطيــة  وكآليــة 

المفتعــل مــن طــرف الخصــوم.
تخليــد  أن  إلــى  المتدخلــون،  وأكــد 
ذكــرى اســترجاع طرفايــة محطــة مشــرقة 
ــوا  ــا نوه ــرب، كم ــخ المغ ــي ســجل تاري ف
ــبات  ــن مكتس ــاع ع ــتعدادهم للدف ــن اس ع
مقاومــة  غــرار  وثوابته،علــى  الوطــن 
ــره. ــن أجــل تحري ــم لالســتعمار م أجداده
وبهــذه المناســبة تــم تســليم المقــاوم 
ــور  ــي، بحض ــام ملك ــم وس ــير الخدي البش
عامــل إقليــم طرفايــة ورئيــس مجلــس 
المنتخبيــن  مــن  وعــدد   ، اإلقليمــي 
ورؤســاء المصالــح الخارجيــة، واألعيــان 
وجيــش  المقاومــة  أســرة  وأعضــاء 
زيــارة  تمــت  كمــا  باإلقليــم.  التحريــر 
متحــف المقاومــة بالمدينــة وزيــارة عــدد 

المرضــى.  المقاوميــن  مــن 
  

الكثيري: تحرير طرفاية الحلقة األولى في مسلسل استكمال االستقالل
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مكناس – مبعوث المنعطف

 أبــرز المشــاركون فــي نــدوة نظمتهــا 
المغربــي  الفالحــي  القــرض  مؤسســة 
للتنميــة المســتدامة، األربعــاء بمكنــاس، أن 
الفالحــة المســتدامة تفتــح مســارات متعــددة 
وبيئــي  شــامل  اقتصــادي  نمــو  لتحقيــق 
ــة  ــي للفالح ــرض الدول ــش المع ــى هام عل
بالمغــرب، المنظــم مــن 16 إلــى 21 أبريــل 

ــاس. ــاري بمكن الج
كمــا يعــد المعــرض، فرصــة جيــدة 
المتعلقــة  القضايــا  مــن  عــدد  لمناقشــة 
بالفالحــة المغربيــة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز 
ويقــام   ، القــروي  العالــم  فــي  الشــغل 
ــر  ــف مت ــاحة 185 أل ــى مس ــرض عل المع
مربــع تشــمل 95 ألــف متــر مربــع مغطــاة، 

ــارض  ــاركة 1500 ع ــرف مش ــذي يع وال
مــن 60 دولــة.

و فــي نفــس الســياق، أبــرز طــارق 
إدارة  مجلــس  رئيــس  السجلماســي، 
التنميــة  الفالحــي،أن  القــرض  مجموعــة 
المســتدامة واحــدة مــن أقــوى المفاهيــم التي 
ــيرا  ــد الماضــي، مش ــي العق ــا ف ــم طرحه ت
إلــى أن االســتدامة ينبغــي أن تتضمــن البعــد 

البيئــي، والبشــري واالقتصــادي.
وضــع  إلــى  الحاجــة  علــى  وشــدد 
المعادلــة،  هــذه  مركــز  فــي  اإلنســان 
للفــالح  االقتصــادي  الــدور  وتعزيــز 
ــوق  ــف الحق ــن مختل ــه م ــر، وتمكين الصغي
والتقاعــد. والصحــة  كالتعليــم  األساســية 
المديــرة  أخميــس»،  «ليلــى  وقالــت 
الفالحــي  القــرض  لمؤسســة  التنفيذيــة 
المغربــي للتنميــة المســتدامة،  ”إن الفالحــة 

المســتدامة تــؤدي، بشــكل منطقــي، إلــى 
إلــى  تهــدف  و  شــامل،  اقتصــادي  نمــو 
إنصــاف  تحقيــق  وإلــى  البيئــة  حمايــة 

اجتماعــي“.
وأوضحــت، أن األمــر يتعلــق بإجــراء 
منتجاتــه  لتثميــن  للفــالح  عادلــة  مكافــأة 
ــح  مــن خــالل إجــراءات تشــمل أساســا من
ــن  ــرى م ــكال أخ ــة أو أش شــهادة العضوي
العالمــات.و أن الفالحــة تعــد قطاعــا ذو 
ــة  ــاج ذي قيم ــى إنت ــس عل ــة يتأس مردوري

ــة. ــة عالي مضاف
نبيــل  أبــرز  الســياق،  نفــس  وفــي 
شــوقي مديــر تطويــر قطاعــات اإلنتــاج 
بــوزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنمية 
القرويــة والميــاه والغابــات، أن الفالحــة 
ــتركة  ــي إلرادة مش ــيد فعل ــتدامة تجس المس
هدفهــا تدبيــر النظــم اإليكولوجيــة الفالحيــة 

تطويــر  وأن  بشــكل مســتدام وحمايتهــا، 
مخطــط  أولويــات  قلــب  فــي  االســتدامة 

األخضــر. المغــرب 
ــي  ــة الت ــوقي، أن األهمي ــاف، ش وأض
ــات  ــة المنتج ــة لتنمي ــاع االفالح ــا قط يوليه
الفالحيــة تنبــع، مــن جهــة، مــن اإلمكانــات 
الحقيقيــة التــي تزخــر بهــا المملكــة مــن 
المالئــم،  اإليكولوجــي  النظــام  حيــث 
والتنــوع البيولوجــي، ومــن جهــة أخــرى، 
مــن الطلــب علــى االســتهالك المتزايــد 

ــات. ــذه المنتج ــى ه عل
قــد  اإلرادة  هــذه  أن  إلــى  وخلــص 
تجســدت باســتراتيجية التنميــة لهــذا القطــاع 
فــي إطــار تعاقــدي مــع المهنييــن، مــع 
المتعلــق   39-12 رقــم  القانــون  إصــدار 
باإلنتــاج العضــوي للمنتجــات الزراعيــة 

والمائيــة. 

على هامش المعرض الدولي للفالحة بمكناس

مشاركون يشددون على تعزيز الدور االقتصادي للفالح الصغير

مكناس: زايد الرفاعي

مدينــة  شــباب  مــن  نخبــة  افتتحــت 
التواصليــة  أشــغالها  أولــى  مكنــاس، 
المندرجــة ضمــن الصالــون الثقافــي الــذي 
ــى  ــدورة شــعار «مقه ــه ال ــي هات ــل ف يحم
مناقشــة  أجــل  مــن  المواطنــة»، وذلــك 
موضوعــات وقضايــا تهــم الشــباب ورفــع 
ــة. ــؤولة بالمدين ــات مس ــى جه ــم إل صوته
واســتهل الشــباب الحاضــن لمقهــى 
بمناقشــة  الــدورة  برنامــج  المواطنــة 
موضــوع «المشــاركة السياســية للشــباب 

إلــى أيــن..؟؟
ــاد  ــوار الج ــاش بالح ــم النق ــث اتس حي
ثقافــة  مــدى  علــى  نــم  ممــا  والمثمــر، 
الشــباب ووعيهــم بحقوقهــم وواجباتهــم 
ــالت  ــا بمداخ ــي ترجموه ــم، الت وقضاياه
المشــكل  تشــخيص  محاوليــن  قيمــة، 
والمســاهمة فــي الحلــول الناجعــة، كمــا تــم 
مناقشــة العديــد مــن المواضيــع والمجاالت 
ــي. ــل السياس ــباب والفع ــة بالش ذات الصل
ــت  ــا آل ــاش م ــي نق ــوض ف ــل والخ ب
ــه المدينــة مؤخــرا، مــن تــردي بعــض  إلي

السياســية  األحــزاب  مطالبــة   -
الشــباب  حــول  الجــاد  االلتفــات  إلــى 
الواعــي والمثقــف، وتكوينهــم وتأطيرهــم 
تخــدم  التــي  الوســائل  مــن  وتمكينهــم 
مصالحــم وقضاياهــم وفــق مقاربــة عادلــة 

وتشــاركية.
عــن  المســؤولة  الجهــات  أمــر   -
الشــباب، بتطبيــق مقتضيــات الدســتور، 
والســديدة  الحكيمــة  الخطــى  ونهــج 
ــذي  ــادس ال ــد الس ــة محم لصاحــب الجالل
يؤكــد فــي خطاباتــه الســامية علــى دور 
الشــباب فــي تقــدم البــالد وازدهارهــا، 
فــي  لالنخــراط  للشــباب  دعوتــه  وفــي 
نفســه  عــن  والتعبيــر  السياســي  الفعــل 

بنفســه.
الفــن  دمــج  إلــى  الشــباب  دعــوة   -
مطالبهــم  لترجمــة  بالسياســة  واألدب 
سلســة،  إبداعيــة  بطريقــة  واهتماماتهــم 
الواجــب  فــي  اإليجابيــة  والمشــاركة 

الوطنــي.
تكســير حاجــز الصمــت والمطالبــة 
ــه  ــن يهمــش ويقصــي هات بمحاســبة كل م
الفئــة فــي التعبيــر عــن ذاتهــا، واإلجهــاض 

الخدمــات وســوء تدبيــر بعــض القطاعــات 
الثقافــي  القطاعيــن  رأســها  علــى 

والرياضــي.
ــات ومنظمــات  ــت هيئ ــد ثمن هــذا، وق
ــاس  ــة مكن ــن مدين ــن م ــات ومثقفي وجمعي
ــا  ــن إياه ــة، واصفي ــادرة النوعي ــه المب هات
علــى  نوعهــا  مــن  والســابقة  بالقيمــة 
تشــجيعهم  مؤكديــن  الجهــة،  مســتوى 

للفكــرة. للشــباب ودعمهــم 
ــداع  ــراح « اإلب ــم اقت ــام؛ ت ــي الخت وف
الفنــي واألدبــي عنــد الشــباب المكناســي.. 
ــاء  ــا للق ــاكل!! موضوع ــات والمش الرهان

ــي. المقهــى الثان
مع الخروج بتوصيات أهمها:

األســاليب  فــي  النظــر  إعــادة   -
الكالســيكية لبعــض األحــزاب التــي تدفــع 
الشــباب إلــى العــزوف عــن المشــاركة 

السياســية.
- التنديــد بالطــرق االنتخابيــة خاصــة 

المتعلقــة باللوائــح الوطنيــة للشــباب. 
ــن  ــق كل م ــي ح ــون ف ــق القان - تطبي
يدفــع بصعــود شــباب غيــر مؤهــل سياســيا 

إلــى البرلمــان.

المجــاالت  فــي  للمشــاركة  علــى حقهــا 
ــة. ــؤون الوطني ــبابية والش الش

ــط،  ــاء وجي ــد زكري ــه يؤك ــن جهت وم
المســؤول الثقافــي عــن مقهــى المواطنــة، 
ــي  ــي يرم ــى المعرف ــذا المقه ــلوك ه أن س
إلــى نشــر الثقافــة الموســوعية فــي قالبهــا 
تحقيــق  رجــاء  علــى  وأنهــم  المطلــق، 
ــي  ــا ف ــل خصيص ــمى المتمث ــدف األس اله
الحــوار بيــن الشــباب الطمــوح والعامــل، 
ــع  ــاش الجــاد شــعارهم وواق ــك، أن النق ذل
مكنــاس همهــم، مفيــدا أيضــا أن شــباب 
ــة  ــيرورة تكويني ــي س ــون ف ــرة ماض الفك
تمكينيــة، داعيــن ومرحبيــن كل الغيوريــن 
إلــى التفاعــل والمشــاركة، مضيفــا؛  أن 
حصلــت  المثقفيــن  فرنســا  بشــباب 
ــى  ــداف المثل ــر األه ــي أكب ــة، وه النهض

لمقهــى المواطنــة.
المنظــم لمقهــى  الشــباب  أكــد  كمــا 
المواطنــة، بعــد انتهــاء أشــغال المقهــى 
للجهــات  مقترحاتهــم  ورفــع  األول 
المســؤولة، أنهــم عازمــون علــى المضــي 
قدمــا بالمبــادرة، والخــوض فــي حــوارات 
بنــاءة ونقاشــات أكثــر جديــة وأهميــة.

«مقهى المواطنة»تبعث األمل في شباب مكناس

الرباط/ ابو أميرة

للتقنييــن  المغربــي  قــرر االتحــاد 
ــهر  ــالل ش ــة خ ــة الكرام ــوض معرك خ
عــن  بالتوقــف  وذلــك  أبريــل2019، 
أربعــاء  كل  ســاعتين  لمــدة  العمــل 
وخميــس طيلــة شــهر أبريــل مــع ارتــداء 

الســترة الصفــراء أثنــاء العمــل.
بحســب  التقنيــون  وســيخوض 
الــذي توصلــت «المنعطــف»  البــالغ 
يــوم  وطنيــا  إضرابــا  منــه   بنســخة 
وقفــة  تنظيــم  مــع  أيريــل2019،   26
احتجاجيــة لمــدة ســاعتين ابتــداء مــن 
مقــر  أمــام  الحاديــة عشــرة،  الســاعة 
والوظيفــة  اإلدارة  اإلصــالح  وزارة 
العموميــة مــع ارتــداء الســترة الصفــراء. 
وأيضــا تنظيــم وقفــة احتجاجيــة أمــام 
ــاعتين  ــدة س ــاط لم ــان بالرب ــر البرلم مق
مــن  أبريل2019،ابتــداء   30 يــوم 
الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال مــع ارتــداء 

الســوداء. الســترة 
ــد  ــات، بع ــلة االحتجاج ــي سلس وتأت
اســتنفاد كل الجهــود الهادفــة إلــى حمــل 
مطالــب  حــول  للتفــاوض  الحكومــة 
التقنييــن، وأمــام تعنــت هــذه األخيــرة 
ــام  ــى األم ــروب إل ــة اله ــا سياس ونهجه
ومحاولــة فــرض األمــر الواقــع بتعطيــل 
مــن  وتهربهــا  االجتماعــي،  الحــوار 
وتنكرهــا   االجتماعيــة،  مســؤوليتها 
قطعتهــا  التــي  ووعودهــا  اللتزاماتهــا 
 ،1989 حــوار  خــالل  نفســها   علــى 
واتفاقيتــي2003 و2004 بحســب نــص 
ــة  ــى مراجع ــي نصــت عل ــالغ ، والت الب
النظــام األساســي لفئــة التقنيين،حيــت 
ــبات  ــى المكتس ــج عل ــاز المنه ــم اإلجه ت
منــذ  للتقنييــن  والماديــة  االجتماعيــة 
 : المشــؤومين  المرســومين  صــدور 
 ،2005 و2دجنبــر  أكتوبــر1987   6
بيــن  التمييــز  مبــدأ  رســخا  واللــذان 
الريــع  مبــدأ  واعتمــاد  الدولــة  أطــر 
ــن،  ــى حســاب التقنيي ــات عل لبعــض الفئ
ــون  ــن يرفض ــن الذي ــالغ التقنيي ــد ب يؤك
مشــروع(اإلصالح الشــمولي للوظيفــة 
ــة  ــا لحكوم ــت به ــي تقدم ــة) الت العمومي
انفراديــا دون استشــارة ممثلــي التقنييــن. 
ويطالبــون باالســتجابة للملــف المطلبــي 
للتقنييــن الــذي تــم وضعــه لــدى رئاســة 

الوصيــة. والــوزارة  الحكومــة 

االتحاد المغربي للتقنيين 
يحتج على الحكومة
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وجدة: عبد الرحيم باريج

يشــّكل المركــز االستشــفائي الجامعــي 
«محمــد الســادس» بوجدة،تجســيدا لحــرص 
إدراج  علــى  الموصــول  الملــك  جاللــة 
النهــوض بالقطاع الصحــي ضمن األوراش 
المنشــأة  هــذه  للمملكة.وتعكــس  الكبــرى 
الخاصــة بالتكويــن وتقديــم العالجات،قناعــة 
جاللــة الملــك بــأن الحــق فــي الولــوج إلــى 
ــز  ــدى الركائ ــكل إح ــات الصحية،يش الخدم
األساســية لتعزيــز قيــم المواطنــة فــي إطــار 
الكرامــة وتحقيــق تنميــة بشــرية شــاملة، 

ــة. ــتدامة ومندمج مس
االستشــفائية  البنيــة  هــذه  وتســاهم 
والتكوينيــة فــي تطويــر البنيات االستشــفائية 
علــى مســتوى الجهــة الشــرقية وتعزيــز 
الخدمــات الصحيــة األساســية وتقريبهــا مــن 
ــة  ــي حاج ــوا ف ــن يكون ــن ل ــن الذي المواطني
للتنقــل إلــى فــاس والربــاط والــدار البيضــاء 
أو  دقيقــة  بجراحــات  القيــام  أجــل  مــن 
الحصــول علــى بعــض العالجــات المعقــدة.
وحقــق المستشــفى الجامعــي اســتقاللية جهة 
الصحيــة  الخدمــات  مجــال  فــي  الشــرق 
ــرض الصحــي  ــز الع ــن تعزي ــن م ــا مّك مم
بالمملكة،وخفيــف الضغــط علــى مراكــز 
استشــفائية جامعيــة أخرى. كمــا أن هــذا 
الصــرح الصحــي الكبيــر يتميــز بتعييــن 
ــييره  ــن لتس ــة المرموقي ــال الصح ــد رج أح
الــداودي  الكريــم  الدكتورعبــد  وتدبيــره 
ودوليــا  وعربيــا  وطنيــا  لــه  المشــهود 
األســاتذة  علــى  وعلمه،زيــادة  بكفاءتــه 
العلميــة  بخبرتهــم  المعروفيــن  األطبــاء 
أخــرى  التــي أضحــت رافعــة  والمهنيــة 
ــرقية  ــة الش ــي بالجه ــن الصح ــة األم لخدم

حيــف  البــالد  عاهــل  عنهــا  رفــع  التــي 
الســنوات الســابقة.ومنذ افتتاحــه مــن طــرف 
صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس 
ــع  ــل الرف ــن أج ــوز 2014،م ــوم 23 يولي ي
مــن مســتوى العالجــات الصحيــة بالمنطقــة 
الشــرقية،والمركز االستشــفائي الجامعــي 
البشــرية  مــوارده  بــكل  زال  وال  يســعى 
ــورش  ــذا ال ــاح ه ــي إنج ــراط ف ــى االنخ إل
المتعلقــة  األخــرى  الملكيــة  واألوراش 
بقطــاع الصحــة بصفــة عامة،خاصــة ورش 
ــات  ــاص بالفئ ــة الخ ــاعدة الطبي ــام المس نظ

المعــوزة.
الماضــي  مــارس  شــهر  وانعقــدت 
الــدورة السادســة للمجلــس اإلداري للمركــز 
اإلستشــفائي الجامعي محمد الســادس بوجدة 
ــور  ــة وبحض ــر الصح ــة وزي ــت رئاس تح
المركــز  الشــرق،ومدير  جهــة  والــي 
اإلستشــفائي الجامعــي محمــد الســادس،الذي 
قــدم عرضــا حــول حصيلــة عمــل المركــز 
خــالل عــام 2018،وتقييــم لمخطــط العمــل 
ــد  ــز الممت ــل المرك ــط عم ــم مخط 2018،ث
علــى ثالثــة أعــوام 2019/2021 وميزانيــة 
المجلــس  انعقــاد  2019.وشــكل  عــام 
أعضــاءه  خاللهــا  مــن  اطلــع  مناســبة 
علــى حصيلــة أداء المركــز خــالل ســنة 
مضطــرد  بنمــو  تميــزت  والتــي   2018
ــة  ــت كل المؤشــرات الخاصــة باإلنتاجي همَّ
والمردودية،تــدل عليهــا األرقــام المســجلة.

مــن  مواطــن  ألــف   80 اســتفاد  حيــث 
ــم  ــم ت ــف منه الخدمــات االســتعجالية،11 أل
استشــفاؤهم،وتم تقديــم 112 ألــف استشــارة 
طبيــة متخصصة،وأكثــر مــن عشــرة آالف 
 70 مــن  جراحي،وأكثــر  تدخــل  و349 
ألــف فحــص باألشــعة (الســكانير والرنيــن 

المغناطيســي واألشــعة القياســية والموجــات 
ألــف   641 مــن  الصوتية)،وأكثــر  فــوق 
تحليــل طبــي بالمختبــر المركــزي و8698 
تدخــل بالكشــوفات الوظيفية،وفيمــا يخــص 
مــرض الســرطان،فقد تــم تســجيل 50215 
حصــة عــالج باألشــعة و56411 حصــة 
عــالج بالكيماوي.كمــا اســتقبلت مصلحــة 
«ســامو  اإلســتعجالية  الطبيــة  المســاعدة 
هاتفيــة  مكالمــة  ألــف   216 قرابــة   «05
واردة،قامــت علــى إثرهــا ب 2582 تدخــل 
طبــي ميداني،مــع 14 حالــة إســتعجالية تــم 

إســعافها بواســطة المروحيــة الطبيــة.
اســتقبلت مصلحة  بالموازاة،فقــد 
ــة اإلســتعجالية 363 216  المســاعدة الطبي
مكالمــة هاتفيــة واردة،وقامــت علــى إثرهــا 
ب 2582 تدخــل طبــي ميداني،و14  حالــة 
إســتعجالية تــم إســعافها بواســطة المروحيــة 
مــن  مجموعــة  تســجيل  تــم  الطبية.كمــا 
مــرة  ألول  النوعية،تجــرى  العمليــات 
ــل برنامــج  ــا تفعي ــة الشــرق،لعل أهمه بجه
زرع الكلــي حيــث اســتفاد أربعــة مرضــى 
القصــور الكلــوي المزمــن النهائــي مــن 
متبرعيــن أحياء،كمــا اســتفاد أربــع مرضى 
الشــلل اإلرتعاشــي الحــاد مــن عمليــات 
جراحيــة دقيقــة للدماغ،وخمــس عمليــات 
ــا  ــى م ــة إل ــب المفتوح،إضاف ــة للقل جراحي
تــم تســجيله مــن إنجــازات تهــم أساســا،25 
ــة،و1563  ــة الدماغي ــة لتفتيت الجلط عملي
بينهــا  التاجية،مــن  الشــرايين  قســطرة 
قســطرة  مثبتــة،و344  دعامــة   468
عمليــات  المحيطية،وأربعــة  الشــرايين 
لــزرع القوقعــة لفائــدة أطفــال مصابيــن 
رجوعــي  بالصمم،و240 تصويــر 
تنظيــري لمجــاري الصفــراء والبنكريــاس 

مــع تثبيــت 80 دعامة..وأصبــح المركــز 
الســادس  محمــد  الجامعــي  االستشــفائي 
والمفضلــة  األولــى  الوجهــة  بوجــدة 
لمرضــى جهــة الشــرق وحتــى الجهــات 
رأســهم  علــى  لها،ويأتــي  المتاخمــة 
المرضــى المســتفيدين مــن نظــام المســاعدة 
 80 تتجــاوز  بنســبة  (راميــد)  الطبيــة 
بالمائــة وفاتــورة ناهــزت 999 148 209 
درهم،كمــا اســتفادوا علــى غــرار باقــي 
مــن  المرضــى  مــن  األخــرى  الفئــات 
ميزانيــة ضخمــة رصــدت لتوفيــر األدويــة 
اســتقبلت  الطبية.كمــا  والمســتلزمات 
خــالل  المركــز  مستشــفيات  مختلــف 
ــاء  ــرا مــن األطب العــام الماضــي عــددا كبي
المقيميــن والداخليين،باإلضافــة إلــى أفــواج 
بوجدة،وكــذا  الطــب  كليــة  طلبــة  مــن 
الممرضيــن  تكويــن  بمعاهــد  المتدربيــن 

أخــرى. ومؤسســات  ومعاهــد 
وبفضــل الدعــم المتواصــل لشــركاء 

المركز االستشفائي الجامعي يعزز الخدمات الصحية لساكنة الجهة

المركز،تمكــن هــذا األخيــر مــن إنجــاح 
مــن  التجريبيــة  األولــى  المرحلــة 
ــوج  ــد لتســهيل ول مشــروع الطــب عــن بع
علــى  النائية،الممتــدة  المناطــق  ســاكنة 
كم2،للخدمــات   90.127 تفــوق  مســاحة 
المختلفة.هــذه  المتخصصــة  الطبيــة 
الحصيلة،التــي أتــت نتيجــة تظافــر مجهــود 
مــن  المركــز،كل  مســتخدمي  جميــع 
موقعه،وبفضل دعم شــركائه المؤسســاتيين 
تعتبــر دافعــا مــن أجــل الســير قدمــا لتحقيــق 
واألهــداف  الطموحــات  مــن  المزيــد 
المســطرة مــن أجــل تطوير أنشــطة المركز 
ــي  ــة مواطن ــدم مصلح ــا يخ ــا بم ــا وكيف كم
جهــة الشــرق،وهو مــا يضعــه إزاء العديــد 
ــات الناتجــة عــن  ــات واإلكراه ــن التحدي م
ــراق  ــات وإغ ــلك العالج ــرام مس ــدم احت ع
مستشــفيات المركــز بالكثيــر مــن الحــاالت 
ــي مســتويات  ــا ف ــل به ــي يفتــرض التكف الت

أخــرى. بمؤسســات صحيــة 

المنعطف- ومع

والتربيــة  الصحــة  وزارتــا  أكــدت 
الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي فــي بــالغ مشــترك اليــوم 
الطــب  طلبــة  مــع  تجاوبهمــا  األربعــاء 
والصيدلــة وطــب األســنان قصــد تجــاوز “ 

المطروحــة“. االكراهــات 
وجــاء البــالغ المشــترك عقــب اجتمــاع 
ــن  ــة والتكوي ــة الوطني ــر التربي ترأســه وزي
ــي  ــي والبحــث العلم ــم العال ــي والتعلي المهن
ووزيــر الصحــة يــوم الجمعــة الماضــي 
الكاتبيــن  مــن  كل  بحضــور  بالربــاط  
العاميــن لقطــاع التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي وقطــاع الصحــة ومــدراء المراكــز 
كليــات  وعمــداء  الجامعيــة  االستشــفائية 
ــنان  ــب األس ــي ط ــة وكليت ــب والصيدل الط
و الكاتــب العــام للنقابــة الوطنيــة للتعليــم 
الطــب  طلبــة  عــن  وممثليــن  العالــي 
ــات  ــع كلي ــة وطــب األســنان بجمي والصيدل
ــنان  ــب األس ــي ط ــة وكليت ــب والصيدل الط
وقطــاع  الصحــة  وزارة  عــن  وممثليــن 

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.
وحســب البــالغ فقــد طمــأن الوزيــران 
ــلة  ــال سلس ــذي ت ــاع ال ــذا االجتم ــالل ه ،خ
مــن اللقــاءات (لقــاءات 11 فبرايــر و15 
الطلبــة   ،(2019 مــارس  و29  مــارس 
ــب  ــه مــن مطال ــروا عن ــا عب باإلنصــات لم
”تجــاوز  أجــل  مــن  معهــم  والتجــاوب 
اإلكراهــات المطروحــة“ حيــث تــم فــي 
هــذا اإلطــار تقديــم توضيحــات إضافيــة 
لممثلــي الطلبــة ومنهــا  تأكيــد عــزم وزارة 
الصحــة علــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر 
الالزمــة لتأهيــل وتوســيع وتجويــد وتأطيــر 
فضــاءات التداريــب االستشــفائية بمــا فيهــا 
مركــزي طنجــة وأكاديــر، ووضــع مراكــز 
ــارة  ــن إش ــا ره ــة له ــنان التابع ــب األس ط
والــدار  بالربــاط  األســنان  طــب  كليتــي 

البيضــاء.
ــة  ــة الوطني ــتعمل وزارة التربي ــا س كم
العالــي  والتعليــم  المهنــي  والتكويــن 

ــنان  ــب األس ــي ط ــة وكليت ــب والصيدل الط
العموميــة.

الخاصــة  المبــاراة  يخــص  وفيمــا 
األســنان  وأطبــاء  والصيادلــة  باألطبــاء 
المقيميــن، اتفقــت األطراف، حســب البالغ، 
ــق  ــي أف ــأنها ف ــوار بش ــة الح ــى مواصل عل
بلــورة إصــالح الســلك الثالــث بمســاهمة 
ممثلــي األســاتذة الباحثيــن وممثلــي الطلبــة، 
ــن عــدد المناصــب  ــع م ــة الرف ــع مواصل م

المخصصــة.
ــي  ــل الوطن ــان التأهي ــبة المتح وبالنس
أكــدت الوزارتــان أنــه وكمــا جــاء فــي 
يختلــف  ال    2019- مــارس   15 بــالغ 
التــي  الكيفيــة  عــن  وتنظيمــه  إجــراؤه 
ــا،  تجــرى بهــا االمتحانــات الســريرية حالي
الكليــات  مــن  كليــة  كل  ســتتولى  بحيــث 
المعنيــة تنظيــم امتحانهــا الخــاص بهــا علــى 
امتــداد 3 دورات خــالل الســنة الســابعة مــن 
التكويــن بالنســبة لدبلــوم دكتــور فــي الطــب 
التكويــن بالنســبة  والســنة السادســة مــن 
لدبلومــي دكتــور فــي الصيدلــة ودكتــور 

ــنان. ــب األس ــي ط ف
ــح  ــم، خــالل االجتمــاع،  توضي ــا ت كم
مغــزى االمتحــان التأهيلــي الوطنــي حيــث 
ســيتيح إمكانيــة ”تقييــم كفــاءات ومؤهــالت 

ــق  ــة ، وف ــي ووزارة الصح ــث العلم والبح
اقتنــاء  تســهيل  علــى  نفســه،  المصــدر 
إلنجــاز  الضروريــة  والمعــدات  المــواد 
األشــغال التطبيقيــة والتداريــب االستشــفائية 
ــي أحســن  ــي طــب األســنان ف ــات ف للتكوين

الظــروف.
المراكــز  أن  علــى  التأكيــد  وتــم 
تشــكل  العموميــة  الجامعيــة  االستشــفائية 
بالنســبة  األساســية  التدريــب  ”مياديــن 
لطلبــة كليــات الطــب والصيدلــة وكليتــي 
كليــات  وأن  العموميــة“،  األســنان  طــب 
ــز  ــر مراك ــة بتوفي ــة ”ملزم ــب الخاص الط
ــا  ــا، كم ــة خاصــة بطلبته استشــفائية جامعي
أساســي  كشــرط  عليــه  منصــوص  هــو 
للترخيــص لهــا مــن طــرف وزارة التربيــة 
الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي 

العلمــي“. والبحــث 
ــاراة  ــى أن المب ــك عل ــد كذل ــم التأكي وت
وأطبــاء  والصيادلــة  باألطبــاء  الخاصــة 
األســنان الداخلييــن لــن يطــرأ عليهــا أي 
تغييــر فــي وضعيتهــا القانونيــة الحاليــة، 
والتــي ال تســمح للطلبــة المســجلين فــي 
ــاز مباريــات  كليــات الطــب الخاصــة باجتي
األســنان  وأطبــاء  والصيادلــة  األطبــاء 
الداخلييــن المنظمــة مــن طــرف كليــات 

أو  شــهادات  علــى  الحاصليــن  األطبــاء 
ــات  ــوا بطلب ــن تقدم ــة والذي ــات أجنبي دبلوم
مــع  دبلوماتهــم  أو  شــواهدهم  معادلــة 

الوطنيــة“. الشــهادات 
الوطنيــة  التربيــة  وزارة  وتلتــزم 
العالــي  والتعليــم  المهنــي  والتكويــن 
والبحــث العلمــي، وفــق البــالغ المشــترك،  
بمراجعــة دفاتــر الضوابــط البيداغوجيــة 
الوطنيــة لدبلــوم دكتــور فــي الطــب ودبلــوم 
دكتــور  ودبلــوم  الصيدلــة  فــي  دكتــور 
فــي طــب األســنان، مــن أجــل تحيينهــا 
وتجويدهــا وتطويرهــا بمســاهمة ممثلــي 

الطلبــة. وممثلــي  الباحثيــن  األســاتذة 
كمــا تلتــزم وزارة التربيــة الوطنيــة 
والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث 
تعديــل  علــى  بالعمــل  كذلــك  العلمــي 
الضابطــة الــواردة فــي دفاتــر الضوابــط 
البيداغوجيــة الوطنيــة األخيــرة الخاصــة 
ــي  ــور ف ــي الطــب ودكت ــور ف بشــواهد دكت
الصيدلــة ودكتــور فــي طــب األســنان لتبقــى 
هــذه الشــواهد علــى مــا كانــت عليــه ســابقا.

بالنســبة  أنــه  البــالغ  وأوضــح 
للتكوينــات الخاصــة بدبلــوم دكتــور فــي 
ــورة  ــى بل ــل عل ــيتم العم ــنان س ــب األس ط
وتنظيــم دراســات الســلك الثالــث بحيــث 
ســيتم فــي هــذا الشــأن تقديــم اقتراحــات 
الباحثيــن  األســاتذة  ممثلــي  بإشــراك 
ــا  ــا لم ــرض مالءمته ــة، بغ ــي الطلب وممثل
ــور  ــه بالنســبة لدبلومــي دكت هــو معمــول ب

الصيدلــة. فــي  الطــب ودكتــور  فــي 
إصــالح  اســتكمال  انتظــار  وفــي 
دراســات الســلك الثالــث لدبلومــات دكتــور 
فــي الطــب ودكتــور فــي الصيدلــة ودكتــور 
فــي طــب األســنان، ”يبقــى نظام الدراســات 
المفعــول“.  حاليــا ســاري  بــه  المعمــول 
ــى  ــار عل ــذا اإلط ــي ه ــاق ف ــم االتف ــا ت كم
ضــرورة تســريع إخــراج دفاتــر الضوابــط 
فــي  بالدراســات  الخاصــة  البيداغوجيــة 

ــث. ــلك الثال الس
وعلــى غــرار مــا هــو معمــول بــه 
وخصوصــا  الدبلومــات  لباقــي  بالنســبة 

الطــب  فــي  دكتــور  دبلومــات  منهــا 
ســتعمل  األســنان،  طــب  فــي  ودكتــور 
ــة والتكويــن المهنــي  ــة الوطني وزارة التربي
ــي والبحــث العلمــي بتنســيق  ــم العال والتعلي
مــع القطاعــات المعنيــة علــى أن يســتفيد 
التعويــض  منحــة  مــن  الصيدلــة  طلبــة 
عــن المهــام خــالل الســنة الخامســة مــن 
التكويــن. كمــا تــم التأكيــد علــى اســتفادة 
طلبــة الطــب والصيدلــة وطــب األســنان 
مــن نظــام التغطيــة الصحيــة اإلجباريــة 

وفــق المســاطر المعمــول بهــا.
ــرر  ــد تق ــالغ المشــترك فق وحســب الب
خصوصــا  المتدخليــن  جميــع  إشــراك 
ممثلــي األســاتذة الباحثيــن وممثلــي الطلبــة 
فــي األوراش المتبقيــة مــن أجــل تنزيــل 
الطــب  لكليــات  البيداغوجــي  اإلصــالح 
والصيدلــة وكليتــي طــب األســنان وعقــد 
ــهر  ــكل دوري كل 6 أش ــع بش ــاءات للتتب لق
وكلمــا دعــت الضــرورة لذلــك. كمــا تقــرر 
مراجعــة منشــور رقــم 48/2017 المتعلــق 
ــب  ــة الط ــة بطلب ــب الخاص ــر التداري بتدبي
المكلفيــن بمهــام طبيــب داخلــي فــي الطــب 

ــابعة). ــنة الس (الس
الطــب  كليــات  عمــداء  والتــزم 
والصيدلــة وكليتــي طــب األســنان، مــن 
اســتدراكية  دروس  ببرمجــة   ، جهتهــم 
ــة عــن  ــت انقطــاع الطلب ــي عرف ــرة الت للفت

الدراســة.
ــة  ــد الدعــوة لطلب ــبة تجدي ــم بالمناس وت
مــن  األســنان  وطــب  والصيدلــة  الطــب 
أجــل الرجــوع الــى أقســام الدراســة وإتمــام 

ــة. ــية الحالي ــنتهم الدراس س
ووفــق البــالغ المشــترك  فقــد ســجلت 
بثقــة  المشــاركة  األطــراف  ”جميــع 
ــه  ــر في ــذي م ــي ال ــو اإليجاب ــاح الج وارتي
هــذا االجتمــاع وروح الحــوار المســؤول 
ــا  ــل مع ــت بالعم ــا التزم ــه، كم ــذي طبع ال
المطروحــة،  اإلكراهــات  تجــاوز  علــى 
للتحصيــل  المالئمــة  الظــروف  وتوفيــر 
الجيــد، والنهــوض بالمنظومــة الطبيــة إلــى 

المنشــود“. المســتوى 

وزارتي الصحة والتعليم  تتفهمان إكراهات طلبة الطب
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 تعــول المنظمة علــى تقاســم تجربــة 
المغــرب ونجاحــه المتميــز فــي المجــال 
الفالحــي مــع القــارة اإلفريقيــة، ذلــك مــا 
أعلنــت عنــه «كاتريــن جيــزالن النيــل» 
األوروبــي  واالتحــاد  فرنســا  مرشــحة 
األمــم  لمنظمــة  العــام  المديــر  لمنصــب 

الفــاو). واألغذيــة(  للزراعــة  المتحــدة 
وأكــدت «جيــزالن النيــل» فــي حديــث 
لوكالــة المغــرب العربــي لألنبــاءـ أمــس 
األربعــاء، ان المغــرب عضــو نشــيط للغايــة 
داخــل منظمــة ”الفــاو“ حيــث يقــوم بالعديــد 
فــي  المشــترك  للتعــاون  المبــادرات  مــن 
إطــار شــراكات جنوب-جنــوب ومتعــددة 
األطــراف مــن خــالل اســتثمار تجربتــه 
مجــال  فــي  حققهــا  التــي  واالنجــازات 

الفالحــة.
التــي  الفرنســية  المرشــحة  وســجلت 
تقــوم بزيــارة  للمغــرب للمشــاركة  فــي 
الدولــي  للمعــرض   14 الــدورة  فعاليــات 
لترشــيحها  الدعــم  ولحشــد  للفالحــة،  
المغــرب  مخطــط  أن  اإلفريقيــة،  بالقــارة 

األخضــر يعــد واجهــة تعكــس هــذا النجــاح 
المهم،مشــيرة إلــى أن المخطــط مكــن خــالل 
10 ســنوات مــن إحــداث أزيــد مــن 250 
فالحــة  وتطويــر  شــغل،  منصــب  ألــف 
حديثــة ذات إنتاجيــة عاليــة، فضــال  عــن 

الفالحيــة.. للمنتوجــات  تنويــع أكبــر 
عــن  أعربــت   ، الصــدد  هــذا  وفــي 
عــزم ”الفــاو“ مســاعدة المغــرب لمواصلــة 
فــرص  مــن  المزيــد  لخلــق  جهــوده 
القروي وجعــل  الوســط  الشــغل في 
ــوم  ــن يركــزون الي ــن الصغــار  الذي الفالحي
علــى حاجياتهــم اليوميــة ، قادريــن علــى 
االندمــاج  فــي اقتصــاد الســوق مــن خــالل 
فالحــة ذات طابــع تجــاري أكبــر  تســمح 
ــا  ــة وأيض ــاكنة المحلي ــات الس ــة حاجي بتلبي

. التصديــر 
وأوضحــت» جيزليــن النييــل» ، التــي 
ترأســت الهيئــة األوروبيــة لســالمة األغذيــة 
ألزيــد من 7 ســنوات ،أن اختيارهــا للمجيء 
إلــى إفريقيــا بعــد أيــام قليلــة بعــد المقابــالت 
األربعــة  المرشــحين  مــع  أجريــت  التــي 

لقيــادة منظمــة ”الفــاو“ لــم يكــن محــض 
صدفــة ،مؤكــدة رغبتهــا فــي مســاعدة القــارة 
ــات  ــن التحدي ــد م ــى العدي ــب عل ــى التغل عل
ــو  ــي بالنم ــكل رئيس ــة بش ــة المرتبط الغذائي
الديمغرافــي ومحاربــة التغيــرات المناخيــة.

تمتلــك  إفريقيــا  أن  إلــى  وأشــارت 
امكانــات هائلــة لرفــع التحــدي المتمثــل فــي 
تعزيــز األنشــطة الفالحيــة وزيــادة اإلنتاجية 
الفالحيــة وضمــان اســتدامتها ، مشــيرة إلــى 
أن االمــر ال يتعلــق بوضــع ”نمــوذج موحــد 
فــي اســتراتيجيات البلــدان األفريقيــة ،ولكــن 
التجــارب  وإنجــازات  حلــول  باســتلهام 

الناجحــة واالســتفادة منهــا ”.
للخطــط  تناولهــا  معــرض  وفــي 
والمشــاريع التــي تنــوي تنفيذهــا فــي حــال 
وصولهــا إلــى منصــب المديــرة العامــة 
لمنظمــة  ”الفــاو“ ، قالــت الســيدة جيزليــن 
ــدة  ــة جدي ــاء دفع ــزم إعط ــا تعت ــل إنه النيي
ــن خــالل جــذب  ــة م ــة األممي ــذه المنظم له
العموميــة  االســتثمارات  مــن  المزيــد 
ــيما  ــي،ال س ــاع الفالح ــي القط ــة ف والخاص

األمــر  أن  ،مؤكــدة   الناميــة  الــدول  فــي 
ــذاء كاف  ــاج  غ ــي إنت ــاهمة ف ــق بالمس يتعل
للعالــم ، مــع إرســاء فالحــة أكثــر اســتدامة 

وأكثــر مقاومــة لتغيــر المنــاخ.
تطبعــه  عالــم  فــي  انــه  وأضافــت 
شــيخوخة الســاكنة النشــيطة فــي مجــال 
الفالحــة، تحتــاج جميــع األطــراف إلــى 
التعاطــي مــع القطــاع الفالحــي كقطــاع 
للمســتقبل ، وذلــك مــن خــالل خلــق سلســلة 
وللتحويــل   ، االقتصاديــة  األنشــطة  مــن 
والتوزيــع التجــاري، وللخدمــات يكــون مــن 
ــان مســتقبل  ــى ضم شــأنها “ المســاعدة عل
أفضــل للشــباب فــي الوســط القــروي ”.

ومــن بيــن اإلجــراءات التــي تعتــزم 
أول امــرأة مرشــحة لقيــادة منظمــة األغذيــة 
ــز  ــاك أيضــا تعزي ــا هن ــة اعتماده والزراع
جميــع  وفــي  القطــاع  فــي  المــرأة  دور 

برامــج وأنشــطة المنظمــة .
الفرنســية البالغة  المرشــحة  وقالــت 
ــار ،  ــذا اإلط ــي ه ــنة، ف ــر 55 س ــن العم م
إنــه بالرغــم مــن الــدور األساســي الــذي 

على هامش المعرض الدولي للفالحة بمكناس

ــة  ــه المــرأة فــي األنظمــة الغذائي ــع ب تضطل
ــول  ــي الحق ــا ف ــالل تواجده ــن خ ــواء م س
تواجــه  فإنهــا   ، والتجــارة  والمصانــع 
المــوارد  إلــى  الوصــول  فــي  صعوبــات 
إلــى  تطلعهــا  عــن  معربــة  والقــروض، 
العمــل  علــى مســاعدة الحكومــات علــى 
ــع  ــذا الواق ــى ه ــرف بشــكل أفضــل عل التع

والعمــل معهــا لمعالجتــه.
النييل» حاليــا  « جيزليــن  وتشــغل 
وزيــر  لــدى  وزاريــة  مندوبــة  منصــب 
وعضــو  الفرنســي  واألغذيــة  الفالحــة 
الوطنيــة  للمدرســة  اإلداري  المجلــس 
ــا أن  ــبق له ــا س ــوز. كم ــي تول ــة ف البيطري
ــا  فــي وزارة الفالحــة  شــغلت مناصب علي

الفرنســية.
وكانت «كاتريــن» قــد أطلقــت مؤخــرا 
ــر  ــة لشــغل منصــب المدي ــا االنتخابي حملته
لألغذيــة  المتحــدة  األمــم  لمنظمــة  العــام 
والزراعــة (الفــاو) ، حيــث ســتجري عمليــة 
التصويــت فــي 22 يونيــو  المقبل بمشــاركة 

ــدا عضــوا  بالمنظمــة.. ممثلــي 194 بل

المنعطف- سالم سليم- الرباط

ــة  فشــل وزيــر الصحــة ووزيــر التربي
والتعليــم  المهنــي  والتكويــن  الوطنيــة 
العالــي فــي إقنــاع الطلبــة بالعــودة إلــى 
ــن  فصــول الدراســة بعــد اجتمــاع الوزارتي
كليــات  طلبــة  ممثلــي  مــع  الوصيتيــن 
ــْي طــب األســنان،  ــة وكلّيت الطــب والصيدل
ــة  ــات وممثلــي النقاب بحضــور عمــداء الكلّي
صــَدر  وقــد  العالمــي،  للتعليــم  الوطنيــة 
بيــن  مشــترك  بــالغ  األربعــاء  أمــس 
إلنهــاء  مقترحاتهمــا  تضّمــن  الوزارتيــن 

للدراســة. الطلبــة  مقاطعــة 
علــى  الوصيتيــن  الوزارتيــن  بــالغ 
ــة عــن االســتمرار  ــن الطلب ــم يث القطــاع، ل
الوزارتيــن  ألّن  الدراســة،  مقاطعــة  فــي 
ــي  ــس ف ــالغ ولي ــي ب ــا ف ــا تدابيرهم ضّمنت

ــة  ــك الطلب ــب بذل ــا يطال ــاق كم محضــر اتف
ــابيع  ــة أس ــة لثالث ــون الدراس ــن يقاطع الذي
ــة  ــو مقاطع ــون نح ــي، ويتوجه ــى التوال عل
مطلــع  إجراؤهــا  المرتقــب  االمتحانــات 

ــادم. ــاي الق ــهر م ش
لطلبــة  الوطنيــة  التنســيقية  وتؤكــد 
الطلبــة  «ممثلــي  إّن  والصيدلــة،  الطــب 
ــدد  ــى ع ــن عل ــع الوزيري ــال، م ــوا، فع اتفق
مــن النقــاط، لكــن علــى أســاس أن يتــم 
ــالغ. ــي ب ــس ف ــر ولي ــي محض ــه ف تضمين

وكان وزيــرا الصحــة والتعليــم العالــي 
وعــدا الطلبــة باتخــاذ مجموعــة مــن التدابير 
التداريــب  فضــاءات  وتجويــد  لتأهيــل 
المــواد  اقتنــاء  وتســهيل  االستشــفائية، 
والمعــدات الضروريــة إلنجــاز األشــغال 
االستشــفائية  والتدريبــات  التطبيقيــة 

للتكوينــات فــي طــب األســنان.

طلبة كليات الطب والصيدلة يتشبثون بعدم العودة إلى فصول الدراسة

( الفاو) تعول على تقاسم التجربة المغربية مع القارة اإلفريقية
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السعيدية / عبد الرحيم باريج

مــارس   25 فــي  نظمــت 
المصنفــة  الفنــادق  المنصرم،بأحــد 
بمدينــة السعيدية،أشــغال المنتــدى الدولــي 
المحلية،الــذي  والشــراكات  للتعــاون 
وجهــة  الشــرق  جهــة  مجلــس  نظمــه 
الشــرق الكبيــر بفرنســا وبدعم مــن وزارة 
والشــؤون  أوروبــا  ووزارة  الداخليــة 
الخارجيــة الفرنســية، بحضور رؤســاء 
ــا  ــا وأورب جهــات ومســؤولين مــن إفريقي
وهــو ثمــرة لتطــور عالقــات التعــاون 
جهتــي  بيــن  تجمــع  التــي  والشــراكة 
ــا،والذي  ــر بفرنس ــرق الكبي ــرق والش الش
الداخليــة  وزارة  بمســاندة  يحظــى 
والشــؤون  أوروبــا  المغربيــة،ووزارة 
الصنــدوق  الفرنســية،ودعم  الخارجيــة 
لدعــم  المغربــي  الفرنســي  المشــترك 
أن  بعــد  الالمركزي.خاصــة  التعــاون 
التعــاون  بــأن  يؤمــن  الجميــع  أصبــح 
ــم  الالمركــزي يعتبــر مــن بيــن أهــم معال
ــة  ــار تجرب ــت مس ــي بصم التحــوالت الت
المغرب،لذلــك  فــي  المتقدمــة  الجهويــة 
ــل  ــى العم ــرق عل ــة الش ــس جه دأب مجل
ــه  ــتوى عالقات ــن مس ــع م ــل الرف ــن أج م
مــع الجهــات الصديقــة التــي يتقاســم معهــا 
نفــس األهــداف فــي الفضاءيــن اإلفريقــي 

األوربــي. و 
العصــر  فــي  الجهــات  أن  بمــا 
بــدور  تضطلــع  الراهن،أصبحــت 
اســتراتيجي فــي التنميــة بمختلــف أبعادهــا 
االقتصادية،االجتماعيــة، الثقافية،البيئيــة 
الصعيــد  والدبلوماســية،وعلى 
الداخلي،أضحــت شــريكا للدولــة علــى 
العموميــة  السياســات  ترتيــب  مســتوى 
ــريا  ــا وبش ــا مادي ــروط تنزيله ــر ش وتوفي
علــى مســتوى التخطيــط والتنفيذ،وأمــا 
علــى الصعيــد الدولي،وفــي نطــاق عصر 
دورا  تلعــب  الجهــات  العولمة،أضحــت 
ــرى  ــن الكب ــة العناوي ــي صياغ ــيا ف أساس
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للسياســات 
السياســات  وهــي  والبيئيــة  والثقافيــة 

ــود  ــي الجه ــا ف ــا ومحلي ــر جهوي ــي تأث الت
أوســلبا. إيجابــا  التنموية،إمــا 

يالمــس  أن  منتظــرا  وكان 
المنتــدى القضايــا التــي تشــغل الجميــع 
الترابي،والتنافســية  التســويق  مثــل 
العالقــات  المجالية،وتطويــر 
مســتوى  مــن  االقتصادية،والرفــع 
وتيرتهــا وإنزالهــا علــى أرض الواقــع 
بمــا يخــدم تطلعــات الســاكنة لمواجهــة 
التحديــات المطروحــة علينــا والمتمثلــة 
فــي بطالــة الشــباب والنســاء واتســاع 
رقعــة الفقــر والهشاشــة والهجــرة بمــا 
فيهــا هجــرة األدمغــة التدهــور البيئــي 
والعنــف  األمــن  شــروط  وتدهــور 
وتنامــي الجريمــة المنظمــة واإلرهــاب 
مــن جهة،وفــي التحــوالت االقتصاديــة 
والعولمــة  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
االقتصاديــة والثــورة التكنولوجيــة مــن 
جهــة أخرى.زيــادة علــى خروج المنتــدى 
بتوصيــات ذات مضمــون فعلي،وبأهداف 
التعــاون  مجــال  فــي  وبعيــدة  مرحليــة 
ــزة  ــرق هم ــة الش ــل جه الالمركزي،لتظ
وصــل وتعــاون مــن أجــل تعزيــز روابــط 
التعــاون شــمال- جنوب،جنــوب - جنــوب 
وتقــوم بدورهــا فــي الفضــاء المتوســطي 
بمــا يخــدم التنميــة واألمــن والديمقراطيــة.

لــدى  الشــرق  جهــة  رئيــس  وأكــد 
افتتاحــه أشــغال المنتدى،علــى أن التعــاون 
وتبــادل  الجهــات  بيــن  الالمركــزي 
الخبــرات بيــن مكوناتهــا ســيكون من شــأنه 
ــة  ــغ المالئم ــاد الصي ــول وإيج ــورة الحل بل
ــتجابة  ــاكنة واالس ــوض بأوضــاع الس للنه
لمطالبهــا فــي مجــال الصحــة والتعليــم 
توظيفــه  تــم  مــا  إذا  والشــغل  والثقافــة 
توظيفــا ســليما،فضال علــى أنه،ســيمكن 
جهــة الشــرق مــن إرســاء عالقــات أخــوة 
وتضامــن وتعــاون بيــن الشــعوب ويســاهم 
فــي تطويــر عالقــات الحــوار وترســيخ 
علــى  وخاصــة  الجــوار  حســن  ثقافــة 
مســتوى المناطــق الحدوديــة علــى قاعــدة 
موضــوع  تكــون  أن  يجــب  الحــدود  أن 
تنافــر  موضــوع  ال  وتضامــن  تعــاون 

وتصادم.وفــي نفــس اإلطــار ذكــر «جــان 
الكبيــر  الشــرق  جهــة  روتنر»،رئيــس 
إطــار  فــي  يأتــي  المنتــدى  بفرنســا،أن 
والشــراكات  التعــاون  أواصــر  تعزيــز 
المحلية،خاصــة تلــك التــي تجمــع بين جهة 
شــرق المغــرب وجهــة الشــرق الكبيــر 
بفرنســا،نظرا للعالقــات التــي تجمعهمــا 
ــرق  ــة الش ــى أن جه ــار إل ــذ عقود.وأش من
لهمــا  المغــرب  شــرق  وجهــة  الكبيــر 
ــة  ــات الدولي ــة العالق ــم وتقوي ــوح لدع طم
المشــتركة،باعتبار  المصالــح  لخدمــة 
التعــاون الالمركــزي أًصبــح مــن أهــم 
لتقــدم الجهات.مؤكــدا علــى أن  المزايــا 
مهمــا  دورا  تلعــب  أضحــت  الجهــات 
لتطويــر هــذه الشــراكات لمالمســة قضايــا 
هجــرة  الترابي،ومحاربــة  التســويق 
الجهــود  واإلرهاب،وبلــورة  األدمغــة 
نفــس  الســاكنة.وفي  لقضايــا  خدمــة 
ــة  ــة تنمي ــام لوكال ــر الع الســياق،أثنى المدي
أقاليــم جهــة الشــرق،عن تنظيــم مثــل هــذه 
ــم  ــي تنظي ــة ف ــرات الدولية،المتمثل التظاه
ــة  ــدم تنمي ــي تخ ــذه التظاهرات،الت ــل ه مث
ــة عامة،مــن خــالل  ــة الشــرقية بصف الجه
النهــوض  شــراكة،تروم  اتفاقيــات  عقــد 
الحيويــة  القطاعــات  مــن  بمجموعــة 

بالمنطقــة.
واختتمــت أشــغال المنتــدى بإقــرار 
بيــن  الالمركــزي  للتعــاون  ميثــاق 
الجماعــات الترابية،تمــت بلورتــه بغيــة 
تعزيــز أوجــه التكامــل والنهــوض بالتنميــة 
المحليــة والحكامــة الجيــدة فــي الجماعــات 
البلدان.وأكــدت  بمختلــف  الترابيــة 
التعــاون  المرجعيــة،أن  الوثيقــة  هــذه 
الالمركــزي يعــد بمثابــة شــراكة متضامنة 
بيــن الجماعــات الترابية،واصفــة اتفاقيــات 
الترابيــة  الجماعــات  بيــن  التعــاون 
الترابيــة  البلــدان والجماعــات  بمختلــف 
التــي  والنموذجيــة  المغربية،بالمثمــرة 
ــا  ــا كغيره ــف المجاالت.وأنه ــمل مختل تش
مــن المبادرات،تتطلــب تشــخيصا لمواطــن 
زيــادة  الضعف،بغيــة  ومكامــن  القــوة 
ــن  ــد م ــق مزي ــى تحقي ــا عل ــدرة كل منه ق

التضامــن  قيــم  علــى  التنمية،باالســتناد 
ــوارق. ــص الف ــم وتقلي ــرام والتقاس واالحت

ودعــت إلــى تعزيــز أوجــه التكامــل وتبادل 
الترابية،بمــا  الوحــدات  بيــن  الخبــرات 
يفضــي إلــى ضمــان اســتدامة وتكامــل 
فــي  الفاعلــون  يلتــزم  المشــاريع.بينما 
مجــال التعــاون الالمركــزي المنخرطــون 
ــة  ــي إقام ــهام ف ــادرة باإلس ــذه المب ــي ه ف
حــوار بنــاء ودائــم بيــن مختلــف الجهــات 
التنمية،مــع العمــل  الفاعلــة فــي مجــال 
ــى إطــالع الســاكنة والمجتمــع المدنــي  عل
التعــاون  ومبــادرات  رهانــات  علــى 
ــغ  ــل صي ــن أفض ــث ع الالمركزي.والبح
التنميــة  إلــى تعزيــز  الشــراكة الراميــة 
مشــتركة  أهــداف  المحلية،وصياغــة 
واضحــة وفــق برمجــة ســنوية أو متعــددة 
ــة  ــي ودقيق،بغي ــوى إجرائ الســنوات بمحت
ــة  ــادرات وإتاح ــم المب ــة تقيي ــير عملي تيس
ــل  ــج المتحص ــاق للنتائ ــع النط ــر واس نش
منتظمــة  متابعــة  ضمــان  عليها،مــع 
ــرة التشــاور بيــن  ــادرات وتوســيع دائ للمب
الفاعلين،وإرســاء أرضيــة للتعــاون تمكــن 

مــن تنفيــذ مضاميــن هــذا الميثــاق.
انطــالق  مــن  األول  اليــوم  وشــهد 
فعاليــات المنتدى،توقيــع عــدة اتفاقيــات 
ــات  ــن المؤسس ــة م ــن مجموع ــراكة بي ش
المغربيــة ونظيراتهــا الفرنســية فــي إطــار 
اتفاقيــة شــراكة أبرمــت منــذ أزيــد مــن 20 
عامــا بيــن جهــة شــرق المغــرب وشــرق 
فرنســا الكبير.كمــا بحــث المنتــدى العديــد 
«االندمــاج  الصلــة  ذات  القضايــا  مــن 
لنمــاذج  أساســي  االقتصادي،عنصــر 
ــة وتنافســية المجــاالت  ــة» و»جاذبي التنمي
ــا  ــة بوصفه ــة الثقافي الترابية»،و»الصناع
أداة لتنميــة وتقــارب المجــاالت الترابيــة».

وبقيــت اإلشــارة،إلى مــا وقــع فــي البوابــة 
الرئيســية للفنــدق مقــر المنتدى،مــن حادث 
غريــب ارتكبــه مســؤول رفقــة عنصــران 
ــدى  ــة بالمنت ــة معني ــان إلدارة عمومي تابع
الدولي،مــا كان ليقــع لــوال إتقانهــم لعملهــم 
المهــم واألساســي فــي إنجــاح مثــل هكــذا 

ــة. ــاءات دولي لق

المنتدى الدولي  يقر ميثاقا للتعاون الالمركزي بين الجماعات الترابية

 الفقيه بن صالح - حميد رزقي

التــي  المشــاريع  مجمــوع  بلــغ 
بيــن  مــا  الفتــرة   خــالل  إنجازهــا  تــم 
2015/2018 أزيــد مــن خمســين مشــروعا 
تجــاوزت  ماليــة  باســتثمارات  تنمويــا 
 407.266.507,00  ) ســنتم  مليــار   40
درهم)،نالــت منهــا االســتثمارات الماليــة  
ــا  ــدة  م ــز الصاع ــل المراك ــة بتأهي الخاص
ــغ  ــا بل ــم ، فيم ــون دره ــه 161 ملي مجموع
 150 الطــرق  فــي  االســتثمارات  حجــم 
ــم  ــا حج ــم(13 مشــروعاً) ، ام ــون دره ملي
ــة  االســتثمارات الخاصــة بمشــاريع الكهرب

القرويــة  فقــد بلــغ11 مليــون درهــم.
وحظيــت مشــاريع تطهيــر الســائل ، 
ــدى  ــا  ل ــا حقيقي ــكل اكراه ــت تش ــذي بات ال
بالعالــم  الترابيــة  الجماعــات  مــن   عــدد 
الباهظــة   تكلفتهــا  الــى  بالنظــر  القــروي 
باهتمــام    ، الشــروب  المــاء  جانــب  الــى 
المجلــس االقليمــي، حيــث   ملحــوظ مــن 
مليــون  الصحــي30  فاقتتكلفةالصــرف 
درهــم ، والخزانــات المائيــة  20 مليــون 
درهــم، فيمــا  ناهــزت االســتثمارات فــي 
ــم،  ــن دره ــح للشــرب 6 ماليي ــاء الصال الم
، و بلغــت تكلفــة حفــر اآلبــار 3مليــون 

البنايــات 4 مالييــن درهــم. درهمــو 
وفيســياق تحقيــق الرهانــات الكبــرى 
ــة  ــة مجالي ــق عدال ــروم تحقي ــي ت ــة الت للدول
العالــم  عــن  العزلــة  فــك  خــالل  مــن 
القــروي وربــط دواويــره بالمحيطوببعــض 
ــا  ــا اقتصادي ــرف انتعاش ــي تع ــز الت المراك
للمســالك  االقليمــي  المجلــس  ، خصــص 

الطرقيــة مــا مجموعــه 2.160.492.00 
درهــم،  وكلفــت الدراســات التقنيــة ممــا 
مجموعــه  1.319.984.79 درهــم ، أمــا 
المراقبــة وجــودة المشــاريع فقــد تطلبتمبلــغ 

. درهــم   1.505.963.50
المبالــغ  هــذه   لــكل  وبضخــه    
الماليــة فــي شــرايين المشــاريع التنمويــة  
بالجماعــات الترابيــة بالفقيــه بــن صالــح 
بــن  للفقيــه  االقليمــي  المجلــس  يكــون   ،
صالــح- باختياراتــه الواضحــة وجرأتــه فــي 
التعاطــي مــع الملفــات المطلبيــة لســاكنة 
اإلقليــم ، وتنســيقه مــع الســلطات االقليميــة 
- ، قــد انقــذ - بالمعنــى االيجابــي - مــاء 
ــي  ــة الت ــس الجماعي وجــه عــدد مــن المجال
كانــت تعيــش  الــى حــدود امــس القريــب ، 
علــى ايقــاع االحتجاجــات  والمســيرات مــن 
ــن  ــدد م ــل ع ــة فش ــب اجتماعي ــل مطال اج

رؤســاء   الجماعــات فــي تدبيرهــا.
المالــي خــالل  اســتحضارالفائضه  و 
لــم  الــذي  األخيــرة،  الســنوات  الثــالث 
يتجــاوز 700 مليــون ســنتيم، أي بمعــدل 
 ، ســنوياً  ســنتيم  مليــون   300 مــن  أقــل 
اقتصاديــون  وخبــراء  باحثــون  وصــف 
حصيلــة  المجلــس اإلقليمــي خــالل النصــف 
  (2018  2015-) واليتــه  مــن  األول 
ــرى  ــة األخ ــس االقليمي ــع المجال ــة م مقارن
بجهــة  بنــي مــالل خنيفــرة  ب»الجيــدة» ، 
ليــس فقــط بالنظــر الــى حجــم االســتثمارات 
ــة  رئاســة هــذا  ، انمــا ايضــا بحكــم  دينامي
المجلــس، التــي لــم ترضــخ-  تقــول مصادر 
مقربــة منــه-  للعجــز المالــي  الملحوظ الذي 
تكشــف عنــه  معادلــة  الفائــض مقارنــة مــع 
الــى  ســارعت  المشــاريع،بحيث  تكلفــة 
ــدد  ــع ع ــاون م ــراكة وتع ــات ش ــد اتفاقي عق

العموميــة  المؤسســات  مــن 
بالدعــم  الخاصــة  والصناديــق 
التخطيــط  لمبــدأ  تفعيــال   ،
مختلــف  مــع   التشــاركي  
المتدخليــن  الــذي  دأب أعضــاء 
المجلــس االقليمــي ، المتناغميــن 
مــن  الرغــم  علــى   عمليــا 
اختــالف مشــاربهم  السياســية 
، علــى ربطــه  بشــرط الحكامــة 
والشــفافية فــي تنزيــل المشــاريع 
المبرمجــة  بالجماعــات الترابيــة  

األولويــة. ذات 
المستشــار  يقــول  
األول  النائــب  الريحانــي، 
لرئيــس المجلــس اإلقليمــي، فــي 
هــذا الصــدد ، «إننــا  وكمــا كنــا 
، سنشــتغل بنفــس العزيمــة واالســتراتيجية  
النصــف  يحبــل  ان  اجــل  مــن  الشــفافة 
األخيــر مــن واليــة المجلــس االقليمــي  
(-2019 2021) بمشــاريع مهيكلــة جديدة 
(..) وســننهج نفــس التخطيــط التشــاركي، 
خــالل برنامــج عمــل المجلــس ، مــن أجــل 
أن تتحقــق التنميــة المســتدامة المنشــودة 
داخــل تــراب إقليــم الفقيــه بــن صالــح.

ــي  ــس اإلقليم ــر أن المجل ــذا، ويذك ه
ــح كان قــد صــادق خــالل  ــه بــن صال للفقي
دورة اســتثنائية علــى 11 مشــروع اتفاقيــة 
بمختلــف  للنهــوض  وتعــاون  شــراكة 
ــى  ــوج الســاكنة إل القطاعــات وتســهيل ول
ــك  ــية، وذل ــة األساس ــات االجتماعي الخدم
بكلفــة إجماليــة تناهــز 935 مليــون و953 

ــم. ــف دره أل

وحظــي مشــروعان  أساســيان منهــا 
تكلفتــه  بلغــت  األول  واســع،  باهتمــام   ،
ألــف  و400  مليــون   481 اإلجماليــة  
ــاون  ــراكة وتع ــة ش ــق باتفاقي ــم و يتعل دره
ــام  ــفاط باهتم ــريف للفوس ــع الش ــع المجم م
واســع ، ويهــم مجــاالت وقطاعــات ذات 
ــم والشــباب  ــة والصحــة والتعلي ــة بالبيئ صل
ــى الفالحــة  ــة إل ــة، إضاف والرياضــة والثقاف
يهــم  والثانــي  الشــغل،  فــرص  وتوفيــر 
إحــداث اثنيــن وأربعيــن ملعبــا للقــرب لفائدة 
16 جماعــة ترابيــة تابعــة لإلقليــم،  وقــد 
جــاء علــى إثــر اتفاقيــة شــراكة وتعــاون مــع 
وزارة الشــباب والرياضــة بكلفــة تناهــز 31 

مليــون و 500 ألــف درهــم.
وإلــى ذلــك،  صــادق المجلــس اإلقليمي 
للفقيــه بــن صالــح، خــالل ذات الــدورة، 
علــى ثالثــة مشــاريع اتفاقيــات للشــراكة 
الداخليــة  وزارة  مــن  كل  مــع  والتعــاون 
واللوجســتيك  والنقــل  التجهيــز  ووزارة 
التــراب  إعــداد  وزارة  وكــذا  والمــاء 
وسياســة  واإلســكان  والتعميــر  الوطنــي 
ــات،  ــذه االتفاقي ــاريع ه ــروم مش ــة، ت المدين
التــي تصــل التكلفــة اإلجماليــة إلنجازهــا 
ــة  ــى التحتي ــر البن ــون درهــم، توفي 280 ملي
جماعــة   14 ســاكنة  عــن  العزلــة  وفــك 
قرويــة مــن خــالل بنــاء المســالك الطرقيــة، 
ــة:  ــى مســتوى الجماعــات الترابي ــك عل وذل
أوالد عيــاد، أهــل مربــع، البراديــة، ســيدي 
حمــادي، ســيدي عيســى، أوالد ازمام، أوالد 
بورحمــون، خلفيــة، أحــد بوموســى، إضافــة 
ــي  ــدوح، أوالد ناصــر، بن ــد زي ــى دار ول إل

شــكدال،بني وكيــل وكريفــات.

المجلس اإلقليمي يرصد أزيد من 40 مليارا لتنزيل مشاريع تنموية 

الرباط – ومع 

علــى  بأنــه  الصحــة  وزارة  أفــادت 
إثــر مــا تداولتــه بعــض المنابــر اإلعالميــة 
بخصــوص والدة تمــت خــارج المركــز 
الصحــي بعيــن الجمعــة بمكنــاس أمــس 
ــودا  ــيدة مول ــت س ــث وضع ــاء، حي األربع
الصحــي  المركــز  مدخــل  أمــام  ميتــا 
علــى  الصحــة،  وزيــر  أمــر  المذكــور، 
الفــور، بتكليــف لجنــة تفتيــش مركزيــة 
مــن الــوزارة مــن أجــل القيــام بتحقيــق 
ميدانــي وبحــث إداري لمعرفــة ظــروف 

ومالبســات هــذا الحــادث المؤلــم.
وذكــر بــالغ للــوزارة اليــوم الخميــس 
قضائــي  بحــث  فتــح  أيضــا  تقــرر  أنــه 
الجنيــن  إخضــاع  مــع  الموضــوع،  فــي 
ــن  ــات م ــي بتعليم ــريح الطب ــى للتش المتوف
ــة أســباب  ــة العامــة المختصــة لمعرف النياب

وظــروف الوفــاة.
وأوضــح البــالغ أنــه تبيــن، مــن خــالل 
النتائــج األوليــة لألبحــاث، أن زوج الســيدة 
المعنيــة حضــر إلــى المركــز الصحــي فــي 
الســاعة الثالثــة صباحــا، وتــم إخبــاره بــأن 
ــم  ــة، وت ــام الحراس ــل بنظ ــز ال يعم المرك
وضــع ســيارة إســعاف رهــن إشــارته لنقــل 
الســيدة الحامــل إلــى المستشــفى العمومــي، 

إال أنــه رفــض.
وأضــاف المصــدر أنــه فــي حــدود 
نفــس  مــن  صباحــا،  الســابعة  الســاعة 
ــيدتين  ــة س ــة رفق ــرت الزوج ــوم، حض الي
ــع والدة  ــي وض ــي ف ــز الصح ــى المرك إل
متقدمــة، حيــث وضعــت مولودهــا ميتــا قبل 
الولــوج إلــى المركــز الصحــي، مؤكــدا أنــه 
تــم تقديــم كافــة الخدمــات الصحيــة للمعنيــة 
باألمــر مــن طــرف األطــر الصحيــة، وتــم 
نقلهــا بعــد ذلــك إلــى مستشــفى الــوالدة بانيو 
بمكنــاس حيــث تلقــت العالجــات الالزمــة، 

ــدة. ــة جي ــة صحي ــي حال ــا ف وتوجــد حالي

وزير الصحة يعين
لجنة تفتيش للبحث في 

مالبسات والدة تمت خارج 
مركز صحي بمكناس
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بقلم: رشيد العزوزي

من الصعب أن �تحدث 
في حقل الصحافة 
واإلعالم عن وجهة 

نظر ما، بدون الوقوف 
والبحث في بعدها 
السوسيو-سياسي، 

المركز على الهيمنة 
األيد�ولوجية التي 

تمارسها وسائل 
االتصال على 

المجتمع ما 
بعد الصناعي، 

بفعل التطو�ات 
المتسارعة 

والتقدم الهائل 
الذي عرفه ميدان 
اإلعالم والتواصل.
السياسي واالقتصادي 

في خدمة 

األيديولوجي

أن  شــك  ال 
محكومــة  البشــرية 
بنــوع مــن العالقــات 

التــي  االجتماعيــة 
ــذي  ــراع، ال ــازع والص ــا التن يحكمه
يتخــذ 3 مســارات: مســار اقتصــادي، 
المســار  وهنــاك  سياســي،  وآخــر 
مســار،  كل  وفــي  األيديولوجــي. 
توجــد ممارســة للصــراع الطبقــي، 
ــى المهيمــن  ــون عل يمارســها المهيمن
الثالثــة  المســارات  هــذه  عليهــم. 
الــذي  والصــراع  للتنــوع  مجــال 
تعكســه بالضــرورة وســائل التواصــل 
واإلعــالم، وهــو نــزاع غيــر متكافــئ 
مــن ناحيــة ممارســته؛ فــإذا كان مــن 
المفتــرض فــي النظــام اإلعالمــي أو 
ــفافة،  ــون ش ــائط االتصــال أن تك وس
فــإن األمــر ليــس بهــذه البســاطة، 
ألنــه ال يشــتغل بشــكل مســتقل وحــر 
وعمــا  االجتماعيــة،  البنيــة  عــن 
تعرفــه مــن نزاعــات؛ ألنــه تحــت 
مراقبــة النخــب بشــكل عــام، والنخبــة 
االقتصاديــة بشــكل خــاص باعتبارهــا 
الممولــة لهــذا القطــاع والمتحكمــة 

ــه. في
إن  القــول  يمكــن  وعليــه، 
هــي  والتواصــل  اإلعــالم  وســائط 
فــي آخــر المطــاف بمثابــة جهــاز، 
أو أداة أيديولوجيــة مباشــرة للدولــة 
كســمة  المــادي  للعنــف  المحتكــرة 
غيــر  أو  الحديثــة،  الدولــة  تميــز 
الرمــزي  العنــف  عبــر  مباشــرة 

تصــورات يمينيــة أو يســارية، فــي 
ســيظهر  والحقًــا  ســابقة،  مرحلــة 
ــا  تصــور آخــر وســطي اعتبــر طريقً
(الحــزب  البريطانييــن  مــع  ثالثًــا 
العمالــي)، وتجربــة حكــم تونــي بلير، 
ــًرا ماكــرون إذا  وبعــده أوبامــا، وأخي

صــح اإلســقاط.
وســائل  ملكيــة  مراقبــة  إًذا، 
تعــد مركزيــة، وتعكــس  االتصــال 
السوسيو-سياســي  التمثــل  هــذا 
ــن  ــا ســيجعل الباحثي الســائد، وهــو م
يصفــون هــذا الوضــع بـ“التالعــب 

األيديولوجــي“، تســمية نابعــة مــن 
حجــم التزييــف الــذي باتــت تمارســه 
هــذه الوســائط، وعليــه تصبــح أداة 
اجتماعيــة للهــدم والبنــاء، بنــوع مــن 
األريحيــة، واألخطــر مــن ذلــك بنــوع 

مــن الثقــة والتفنــن.
نشــره  إلــى  تســعى  مــا  إن 
”الســلطة الرابعــة“ ليــس موحــًدا وال 
ــى  ــوال؛ بمعن ــي كل األح ــجًما ف منس
ــن روح  ــرورة ع ــر بالض ــه ال يعب أن
ــا  ــه، بدالالته ــه وآمال ــع، آالم المجتم
وأحوالــه  الجوهريــة  االجتماعيــة 
الــذي  بالقــدر  الخاصــة،  النفســية 
تعكســه التمايــزات التــي تحكــم البنيــة 
وبالتالــي  والنفســية،  االجتماعيــة 
الثقافــة  وانتشــار  التناقــض  يظــل 
الســائلة والســائدة هــو مــا يعكســه 

اإلعالمــي. المنتــوج 
تبــدو هــذه الهيمنــة األيديولوجيــة 
غيــر منفصلــة عــن منطــق الربــح 
المؤســس علــى تثميــن المضاربــة 
يدفــع  مــا  وهــو  المعلومــة،  حــول 
خطــاب  نشــر  إلــى  الصحــف 
معــارض لخصومهــم، بــل ومشــيطن 
ســوقية،  لحاجــات  اســتجابة  لهــم، 
خاليــة ممــا هــو مهنــي، اللهــم مــا 

الخفــّي  األيديولوجــي  واإلكــراه 
الســاعي إلــى التنميــط. مــن إيجابيــات 
هــذا المنحــى تحويــل العالــم الشاســع 
قريــة  إلــى  األطــراف  المترامــي 
صغيــرة منفتحــة مواكبــة، لكــن ال 
ــي  ــة ف ــلبياته المتمثل ــيان س ــب نس يج
قتــل التمايــزات الثقافيــة والحضاريــة 
ضمــن  األرض،  شــعوب  لــكل 
مركزيــة أوروبيــة وعولمــة أمريكيــة 
ســاخرة مــن الثقافــات المحليــة، أو 
تنظــر إليهــا بعيــن الشــفقة فــي أحســن 
أحوالهــا، وهــذا مــا يحــاول الفــرد 

العربــي-  -وليكــن  الغربــي  غيــر 
الشــق  فــي  هيمنتــه  مــن  التحــرر 
اإلعالمــي علــى األقــل دون أن يســقط 

فــي االنغــالق القاتــل. 

أيديولوجية اإلعالم وأنماط 

الهيمنة

أنمــاط  ومتعــددة  هــي  كثيــرة 
ــة  ــات الصناعي ــي المجتمع ــة ف الهيمن
الرأســمالية، لدرجــة أنــه ال يمكــن 
الحديــث عــن هيمنــة اقتصاديــة فقــط، 
بالمفهــوم  الهيمنــة  نعنــي  ال  كمــا 
السياســي وحــده، بقــدر مــا نقصــد 
الهيمنــة األيديولوجيــة الرمزيــة، فــال 
بــد أن تهيمــن رمــوز معينــة علــى 
ــة  ــة األيديولوجي ــل هيمن ــع مث المجتم
القروســطوي  والفكــر  المحافظــة 
حاليًــا فــي العالــم العربــي، البعيــد 
النبيلــة  وقيمــه  الديــن  روح  عــن 
والســمحاء، حقيقــة ال شــعاًرا. وهــذه 
الهيمنــة تضــاف إلــى هيمنــة األســرة 
اإلعــالم  فوســائل  والمدرســة، 
ــا  ــيًا واجتماعيً ــا سياس ــتصبح رهانً س
األمــر  نهايــة  فــي  تعكــس  مهًمــا، 

ــبيل  ــى س ــذا -عل ــة، وهك كان مصادف
النعــوت  بعــض  تحضــر  المثــال- 
والصفــات التــي ال تنفصــل عــن هــذا 
يحكــم  الــذي  األيديولوجــي  الــدور 

هــذه الصحــف.
مــن األمثلــة على نعــوت وصفات 
اإلعالميــن  فــي  رائجــة  ومفاهيــم 
الغربــي والعربــي علــى حــد الســواء، 
وقفنــا علــى بعضهــا: ”متطــرف“، 
”معــارض“،  ”منحــرف“، 
”ارتجــاج“،  ”أقليــة“،  ”متمــرد“، 
اســتيعاب  يمكــن  ال  ”مؤامــرة“. 
ــق  ــارج ”النس ــات خ ــذه المصطلح ه
أحيانًــا  ينــم  الــذي  األيديولوجــي“ 
أو  فــرد  بيــن  خلــط مقصــود  عــن 
ــكار  ــن أف جماعــة معارضــة مــا، وبي
وممارســات، إمــا معزولــة ومحــدودة 
تورطــت فيهــا، وإمــا المتلقــي مســتعد 
ــا  لشــجبها مبدأيً
معرفــة  قبــل 
صيلهــا  تفا
تهــا  حيثيا و
بها  ســبا أ و

. تها مســببا و
ه  هــذ
ت  لنعــو ا
ظ  لفــا أل ا و
ة  د لمتعــد ا
نهايــة  فــي 
مــا  األمــر 
-بنــوع  هــي 
التدقيــق-  مــن 
تمثــالت،  إال 
قبــل أن تكــون 
ال  تصــورات 
تعكــس  أن  تريــد 
وتصفــه  الواقــع 
وإنمــا  هــو،  كمــا 
عــن  بعيــًدا  تذهــب 
هــذه  انبثــاق  شــروط 
ــى األرض،  التمظهــرات عل
التــي تتخــذ مــا نســميه ”معارضة“ أو 
ــات  ــار مؤسس ــك، تخت ــة“. وبذل ”أقلي
إعالميــة الربــط الالواعــي فــي ذهــن 
المتلقــي بيــن مفهــوم المعارضــة وكل 
ــق،  ــروع، وبالمقل ــر مش ــو غي ــا ه م
ــي  ــام اإلعالم ــح النظ ــي يصب وبالتال
االجتماعــي  النظــام  مــن  جــزًءا 
يحــدد  الــذي  المصطنــع،  الســائد، 
مــن يكــون مشــروًعا ومــن ال يكــون 
كذلــك. وهكــذا، فــإن هيكلــة المعلومــة 
تصبــح متمركــزة أكثــر حــول ثنائيــة 
وهــذا  مشــروع،  وغيــر  مشــروع 
بعيــد كل البعــد عــن قدســية الرســالة 
اإلعالميــة وأخالقيــات ممارســتها. 

األيديولوجية والمجتمع 

االستهالكي

ال شــك أن الخطــاب اإلعالمــي 
عمل مســيس بطريقة مباشــرة أو غير 
ــاة،  ــة متبن ــح أيديولوجي مباشــرة لصال
قــد ال تبــدو بالوضــوح المطلــوب؛ 
ألن متعــة الفرجــة اإلعالميــة تجعلنــا 
ــة  ــي الهيمن ــروط ف ــدون ش ــرط ب ننخ
ــزة  ــة لوســائل اإلعــالم، الممي الضمني
االســتهالكية،  للمجتمعــات  عموًمــا 
العربــي  المجتمــع  أصبــح  التــي 

جــزًءا منهــا رغًمــا عنــه؛ ألن عولمــة 
األســواق واألذواق ال تتــرك خيــارات 

ــة. داخلي
وهنــا، تصبــح وســائل اإلعــالم 
التقليديــة والحديثــة أداة أيديولوجيــة 
ــي  ــام المدرس ــن النظ ــر م ــة أكب بأهمي
أن  ولنــا  الكبــرى،  أهميتــه  علــى 
التــي  الســاعات  عــدد  نســتحضر 
ــي  ــاز وباق ــام التلف ــل أم ــا الطف يقضيه
ــة الطافحــة بصــور  ــه اإللكتروني ألعاب
مقارنــة  وعالمــات،  ورمــوز 
بعــدد الســاعات التــي يقضيهــا فــي 
الفصــل المدرســي، وحجــم األفــكار 
الزمــن  فــي  المحصلــة  والمعــارف 
ــى  ــي شــرعية عل الدراســي، مــا يضف
الجيــل،  هــذا  مــع  القائــم  الوضــع 
المقبلــة،  األجيــال  مــع  ويكــرس 
وبذلــك يضمــن إعــادة إنتــاج العالقــات 

ذاتهــا. االجتماعيــة 
ــذا  ــى أن ه ــن اإلشــارة إل ــد م ال ب
المنهــج حضــر بقــوة في وســائل إعالم 
بشــكل  اشــتراكية  ألنظمــة  انتمــت 
ــدد  ــرقية وع ــا الش ــي أوروب ــت، ف الف
الالتينيــة  وأمريــكا  آســيا  دول  مــن 
-قبــل انهيــار المعســكر االشــتراكي 
منــذ حوالــي 3 عقــود- مقارنــة بــدول 
وأنظمــة تبنــت الديمقراطيــات الغربية 
ــذي  ــي، ال ــام الليبرال ــار النظ ــي إط ف
بإمــكان المعلومــة االنفــالت أحيانًــا 
مــن هكــذا منطــق احتــكاري تســلطي 
ــج  ــى نتائ ــي إل ــؤدي بالتال ســتاليني، لت
هــذا  فــي  ويمكــن  متوقعــة.  غيــر 
اإلطــار، اســتحضار فضيحــة الرئيــس 
األمريكــي الســابق بيــل كلينتــون مــع 
ــي 1995  ــن عام ــكي بي مونيكا لوينس
وســائل  فجرتهــا  عندمــا  و1996، 
ــن  ــا م ــام 1998، وغيره ــالم ع اإلع
األحــداث المشــابهة، ليــس آخرهــا مــا 
ــي  ــن ف ــيا بوتي ــول دور روس ــع ح أذي

االنتخابــات األمريكيــة األخيــرة.
وهكــذا، يتضــح لنــا أن وســائل 
اإلعــالم والتواصــل عموًمــا أصبحــت 
تتمتــع بقــوة اقتصاديــة تهــدف إلــى 
تحقيــق الربــح فــي إطــار مــا بــات 
الثقافيــة“،  بـ“الصناعــات  يعــرف 
للخيــرات  الصناعــي  و“اإلنتــاج 
الثقافيــة“، و“الثقافــة الجماهيريــة“، 
وغيرهــا.  التقنيــة“،  و“العقالنيــة 
مزايــا وإشــكاالت حقيقيــة مرتبطــة 
الثقافــي،  المنتــوج  صناعــة  بنظــام 
ســواء عــن طريــق وســائط االتصــال 
الحديثــة  التكنولوجيــة  أو  التقليديــة، 
بواســطة  أو  والتواصــل،  للمعلومــة 
بعــض الصناعــات الملحقــة مــن قبيــل 

الســياحة. أو  اإلشــهار 
لنــا مــع هــذه  عموًمــا، يتضــح 
أثــرت  التــي  التكنولوجيــة،  الثــورة 
ــة  ــي الصحاف ــب ف ــع الجوان ــن جمي م
واإلعــالم، أن الحديــث عــن مــوت 
األيديولوجيــة -كمــا يذهــب إلــى ذلــك 
الكثيــر مــن الباحثيــن- حكــم متســرع، 
ــا  ــدر م ــر بق ــوت يذك ــاك م ــس هن فلي
هنــاك صيــرورة تاريخيــة؛ انتقــال أو 
تحــول مــن مرجعيــات معرفيــة كبرى 
إلــى  والهيكيليــة…  كالماركســية 
خلفيــات ومــدارس أخــرى مغايــرة، 
مــن أعالمهــا روالن بــارت وميشــيل 
ــن  ــم م ــو وغيره ــو إيك ــو وأمبرت فوك

ــة. ــد البنيوي ــا بع رواد م

أيديولوجية الصحافة واإلعالم وأنماط الهيمنة
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بعــد النجــاح الــذي لقيــه ا�عــرض 
الفوتوغرافــي «لحظــة، ا�غــرب»، ا�نظــم 
مــن  بمدريــد  العربــي  البيــت  بمقــر 
شــتنبر   23 غايــة  إلــى  يونيــو   7
 28 مــن  إشــبيلية  فــي  وكــذا   ،2018
نونبــر إلــى 21 ينايــر 2019، بشــراكة 
مــع مجلــس الجاليــة ا�غربيــة بالخــارج، 
ــح  ــي فت ــت العرب ــارت مؤسســة البي اخت
مدينــة  فــي  الــزوار  امــام  ا�عــرض 
 19 إلــى  مــارس   15 مــن  قرطبــة 

مــاي 2019.
فــي  ا�جلــس  مشــاركة  وتدخــل 
تشــجيعه  إطــار  فــي  ا�عــرض  هــذا 
ا�عاصــرة  الفنيــة  لإلبداعــات 
�غاربــة العالــم وتعزيــز حضــور الثقافــة 
ا�نحــدر  الشــباب  ومواهــب  ا�غربيــة 
ا�حافــل  فــي  ا�غربيــة،  الهجــرة  مــن 
مهامــه  وضمــن  الدوليــة،  الفنيــة 
ا�تعلقــة بالتفاعــل والتعــاون مــع بلــدان 
الثقافــي  ا�ســتوى  علــى  االســتقبال 

. ني نســا إل ا و
ويقــدم هــذا ا�عــرض الفوتوغرافــي 
ا�غاربــة  ا�صوريــن  مــن  ثلــة  أعمــال 
مجموعــة  ومــن  ا�غــرب  مــن  الشــباب 
متعــددة،  بمســارات  اإلقامــة  دول  مــن 
حــول  ا�تقاطعــة  نظراتهــم  ويبــرز 
االجتماعيــة  ا�واضيــع  مــن  مجموعــة 
ا�غربــي  ا�جتمــع  ديناميــة  تعكــس 
كافــة  علــى  األخيــرة  الســن�  فــي 
ا�عــرض  هــذا  ويهــدف  األصعــدة. 
ا�غربــي  الثقافــي  التعــدد  إبــراز  إلــى 

وبنــاء جســور التواصــل الثقافــي بــ� 
ــم، وبينهــم  الفنانــ� ا�غاربــة عبــر العال
وبــ� فنانــ� مــن دول أخــرى مــن أجــل 
والتبــادل  للحــوار  فضــاء  خلــق 
والتعبيــر عــن القيــم ا�شــتركة بتعابيــر 

مختلفــة. زاويــات  مــن  فنيــة 
ا�عــرض  هــذا  فــي  ويشــارك 
ا�غــرب  يســتقبل  الــذي  الفوتوغرافــي، 
صنــف  فــي  عربــي  بلــد  كأول 
فنانــ�  تســعة  األطلســية،  األعمــال 
ــة مقيمــ� با�غــرب  فوتوغرافيــ� مغارب
ياســ�  يوريــاس  هــم  الخــارج،  وفــي 
البيضــاء  الــدار  مدينــة  ابــن  علــوي، 
والــذي شــارك فــي العديــد مــن ا�ســابقات 
ويعــرض  للفوتوغرافيــا،  الدوليــة 
بطريقتــه  فيهــا  يعبــر  مجموعــة 
وللتمــازج  �دينتــه  عشــقه  عــن  فنيــة 
فضاءهــا  يحتضنــه  الــذي  الثقافــي 
الفنانــ�  إلــى  باإلضافــة  العمرانــي؛ 
وياســم�  بلحاميــدي  الحميــد  عبــد 
اللذيــن  بنزاكــ�  وديبــوراه  حاتيمــي، 
الفوتوغرافيــة  أعمالهــم  فــي  يركــزون 
علــى  ا�عــرض  هــذا  فــي  ا�شــاركة 
للشــباب  ا�جتمعيــة  الديناميــة 
والثقافــي  الفكــري  والتحــول  ا�غربــي 
الــذي يعيشــه هــؤالء الشــباب فــي ا�ــدن 
الفنــان  اختــار  بينمــا  ا�غربيــة، 
مهــدي مريــوش تســليط الضــوء علــى 
والحيــاة  ا�ناجــم  عمــال  معانــاة 
الصعبــة التــي مــروا منهــا؛ أمــا الفنــان 
الرباطــي عبــد الرحمــان مــرزوق فيحــاول 

إعطــاء نظرتــه الذاتيــة وشــهادته الحيــة 
�ناظــر طبيعيــة لتصبــح اعمــاال فنيــة.

فنانــون شــباب مغاربــة أخــرون مــن 
خــارج ا�غــرب يعرضــون أعمــال فنيــة 
الفوتوغرافــي،  ا�عــرض  هــذا  ضمــن 
ازدادت  التــي  خلوقــي  ناديــة  هــم 
ــر صــور  ــرب عب بفرنســا واكتشــفت ا�غ
أســرتها وحملهــا شــغفها بالفوتوغرافية 
األصلــي  بلدهــا  اكتشــاف  إعــادة  إلــى 
واســتعادة ذكرياتهــا الطفوليــة مــن وراء 
بالنســبة  األمــر  نفــس  التصويــر،  آلــة 
ــل  ــان جمي ــة بباريــس إيم ــة ا�قيم للفنان
التــي تقــدم فــي مجموعتهــا أجــواء عطــل 
حــ�  فــي  ا�غربيــة؛  با�ــدن  الصيــف 
تتنــاول أعمــال الفنــان ا�غربــي ا�قيــم 
القضايــا  كيليطــو  محمــد  كنــدا  فــي 
ــا  ــي يعرفه ــة الت ــية واالجتماعي السياس
الهجــرة  خصوصــا  ا�غربــي  �جتمــع 
ا�دينــة  بــ�  والتناقــض  واللجــوء 
الفوتوغرافــي  زاويــة  مــن  والباديــة 
وأيضــا الباحــث ا�تخصــص فــي العلــوم 

السياســية.
الفوتوغرافــي  ا�عــرض  ان  يذكــر 
إطــار  فــي  ينــدرج  ا�غــرب»  «لحظــة، 
إســبانيا  �عــرض  العشــرين  الــدورة 
أكبــر  وهــو  الفوتوغرافــي،  للفــن 
فــي  للفوتوغرافيــا  ســنوي  موعــد 
مئــات  مشــاركة  يعــرف  إســبانيا 
الفنانــ� مــن مختلــف بقــاع العالــم، وقــد 
أصبــح واحــدا مــن أشــهر مهرجانــات 

العالــم. فــي  الفوتوغرافيــا 

المنعطف/ عبد الرحيم باريج

ترأســه  وفــد  زاكــورة  مدينــة  مثــل 
رئيــس ا�جلــس اإلقليمــي لزاكــورة، فــي 
بواشــنطن،  ا�غــرب  بيــوم  االحتفــاالت 
مقــاوال   11 فردا،بينهــم   14 ويضــم 
وضمــن  صحافيــ�.  ومقاولة،وثالثــة 
ا�غــرب»  «يــوم  احتفاليــة  فعاليــات 
بالعاصمــة  الرابعــة  دورتهــا  فــي 
فــي  ا�شــارك�  تفاعــل  واشــنطن،لوحظ 
«لغزالــة زاكــورة»  االحتفــال مــع أغنيــة 
ا�غربــي  الفنــان  وأداهــا  ألفهــا  التــي 
معهــا  تفاعــل  ،حيــث  لحلــو  نعمــان 
وأمريكيــ�  مغاربــة  مــن  الحاضــرون 
أبــرز  بشــكل كبيــر،ورددوا كلماتها،كمــا 
”لغزالــة  أغنيــة  قصــة  لحلــو  نعمــان 
با�ناســبة. ألقاهــا  كلمــة  فــي  زاكــورة» 

وثائقيــة  أشــرطة  عــرض  كذلــك  وتــم 
تنظيــم  إلــى  با�نطقة،إضافــة  تعريفيــة 
لقــاءات للوفــد مــع شــخصيات وفعاليــات 
با�غرب،واالســتفادة  للتعريــف  أمريكيــة 
العالقــات  وتعزيــز  الخبــرات  مــن 
ا�غــرب»  «يــوم  ا�حيط،ومبــادرة  مــع 
ــة  ــن الهوي ــث ع ــز البح ــي تعزي ــاهم ف تس
شــركاء  مــع  عالقــة  وخلــق  التنمويــة 
وطنيــ� وامتــدادات دولية.وقــدم الوفــد 
ا�غربــي هديتــ� للمســؤول� األمريكيــ� 
ــى  ــة األول ــن فــي االحتفال،الهدي الحاضري
تشــكيلية  صــورة  شــكل  علــى  كانــت 
للزعيــم األمريكــي مارتــن لوتــر رســمها 
محمــد  ا�غربــي  التشــيكيلي  الفنــان 

واشــنطن. عمــدة  بنور،تســلمتها 

اكتشاف مغربي
أكــد ا�ــؤرخ ا�غربــي عبــد الهــادي 
القــارة  اكتشــفوا  «ا�غاربــة  أّن  التــازي 
األمريكيــة قبــل كريســتوفر كولومبــوس 
بألــف ســنة،من خــالل نقــوش توجــد فــي 
فكيــك وفــي كوكابونيســت»..مضيفا،في 
ا�جلــد 9 مــن كتابــه الضخــم «التاريــخ 
قالــه  «مــا  للمغــرب»،أن  الدبلوماســي 
الجغرافــّي ا�غربــي الشــهير اإلدريســي 
ــه «نزهــة ا�شــتاق  ــه فــي كتاب ــد حديث عن
لشــبونة  عــن  اآلفــاق»  اختــراق  فــي 
ــوا «بحــر  ــن ركب ــن الثمانية،الذي وا�غرري

الظلمــات» ليعرفــوا مــا فيــه وإلــى أيــن 
ــارة  ــك البح ــة أولئ ــن أن هوي انتهاؤه،يبّي
ا�ستكشــف� مغاربة..ويعــرف هــذا الــكالَم 
كَلّ مــن يــدرك قــوة األســطول ا�غربــي فــي 
ذلــك العهد».بــل إّن التــازي يؤكــد أن ابــن 
ــوة  ــن جن ــة م ــن محاول ــّدَث ع ــدون تح خل

وا�غــرب استكشــاف مــا راء ا�حيــط.
ا�ؤكــد  أمر،فــإّن  مــن  يكــن  ومْهمــا 
تاريخيــا هــو وجــود كثيــر مــن ا�راَســالت 
الدبلوماســية بــ� ا�غــرب وإنجلتــرا عــام 
حلــف  إبــرام  عــن  كلهــا  1601،تتحــّدث 
ا�نصــور  أحمــد  الســلطان  بــ�  ثنائــّي 
للنــزول  األولــى  إليزابيــت  ا�لكــة  وبــ� 
فــي أمريكا..وذكــر عبــد الهــادي التــازي أّن 
«ا�غــرب هــو الــذي ســُيعّرف العالــم علــى 
أمريــكا قبــل أن ُتعــّرف علــى نفســها».في 
إشــارة إلــى أّن ا�عاهــدة التــي وقعتهــا 
ــع الســلطنة الشــريفة  ــة الناشــئة م الدول
(ا�غــرب) عــام 1786،كانــت بمثابــة دفعــة 
عــن  انكماشــها  مــن  للخــروج  ألمريــكا 
الذات،وبالتالــي البحــث عــن مؤطــئ قــدم 
الفضــل  م،وكان  ال19  القــرن  عالــم  فــي 
فــي بلورتهــا بباريــس عــام 1783 لــكل 
ــاس جيفرســون  ــس وطوم ــن جــون آدم م
مفوض�،واللذيــن  وزيريــن  بصفتهمــا 
ــي  ــى التوال ــد عل ــا بع ــي م ــيصبحان ف س
الرئيســ� الثانــي والثالــث للجمهوريــة 
التوقيــع  الحديثة.وجــرى  األمريكيــة 
ا�غــرب  فــي  ذلــك  بعــد  ا�عاهــدة  علــى 
عــام 1786،وصــادق عليهــا الكونغــرس 

األمريكــي عــام بعــد ذلــك.
اغتيــال  أخبــار  بلغــت  وحينمــا 
القصر،رفــع  لنكولــن  أبراهــام  الرئيــس 
عبــد  بــن  محمــد  ســيدي  الســلطان 
ــدرو  ــي أن ــى الرئيــس األمريك ــان إل الرحم
بعــد  «أمــا  قائــال:  يعّزيــه  حونســن 
اهللا  ســهم  قــّد  أســالفنا  بــ�  كان  فقــد 
أوجبــت  محبــة  عظمــاء جنســكم  وبــ� 
اعتبارهــا ورّدهــا إلــى مــا كانــت عليــه 
وإحياءهــا،وال شــّك أن ا�حبــة تقتضــي 
أن ُيَســّر الحبيــب بمــا يســر ُمحبــه ويكــره 
مــا يكــّدر قلبه..ولذلــك تأ�نــا ّ�ــا بلغنــا 
ــام  ــت أبراه ــم البرزيضن ــع بالعظي ــا وق م
كل  أســبغ  أن  لينكولن».مضيفا،بعــد 
لينكولن:»وحــق  علــى  الّرثــاء  أوصــاف 

علــى مــن عــرف ســيرته أن يذكــره بمــا كان 
ــاد  ــع العب ــه م ــا كان يفعل ــه وينشــر م علي
مخلدا.لكــْن  ذكــره  إليه،ليبقــى  وينســبه 
مــن خّلــف أمثالكــم مكانــة لــم يُمت،فــإن 
ــاء  ــن العظم ــه م ــم في ــس العظي ــك الجن ذل
وكبارهــم القدمــاء ونحــن عرفناكــم بمــا 
لنــا مــن العنايــة بجانبكــم والتأّســف علــى 
هــذا العظيــم الــذي ضــاع منكــم لتعرفــوا 
أّن ا�حبــة ا�ؤسســة بــ� أســالفنا باقيــة 
بحالها،بــل هــي فــي الزيــادة ال تــزول عــن 

محلهــا».

روابط  وصداقة 
والــود  الصداقــة  روابــط  ألن  و 
منــذ  الدولتــ�  بــ�  تجمــع  التــي 
قــوة  الّزمــن  مــع  أجدادنا،تــزداد  أيــام 
ــة  ــد اســتطاعت الشــبكة ا�غربي ودعما،فق
اإلعالمــي  يرأســها  االمريكية،التــي 
ا�قيــم  الحجــام  ذ.محمــد  ا�غربــي 
بواشــنطن منــذ أزيــد مــن ثالثــة عقــود،أن 

تحصــل علــى موافقــة رســمية مــن مجلــس 
عموديــة العاصمــة االمريكيــة بتخصيــص 
يــوم 29 مــارس مــن كل ســنة كيوم ســنوي 
خــاص للمملكــة ا�غربية،بعــد مصادقــة 
ا�جلــس الجماعــي لعاصمــة العالــم علــى 

ا�ســبوق. القــرار غيــر  هــذا 
ونشــرت الســفارة األمريكيــة بالربــاط 
علــى  الرســمية  صفحتهــا  فــي  تدوينــة 
اإلعتــراف  «هــذا  «الفايســبوك»،بأن 
ا�شــرع�  اعتــراف  يعكــس  الرســمي 
بعالقــة  األميركيــ�  وا�واطنــ� 
بالواليــات  األمــد  الطويلــة  ا�غــرب 
ا�تحدة»،وأضافــت بــأن «لــدى الشــبكة 
اســتراتيجية  األمريكيــة  ا�غربيــة 
خــالل  مــن  ا�غــرب  بيــوم  لالحتفــال 
مــن  واحــدة  علــى  ســنة  كل  التعــرف 
اثنــي عشــر جهــة مغربية..فــي دورة هــذه 
ــة  ــة زاكــورة ممثل ــار مدين الســنة،تم اختي
لجهــة درعــة تافياللت»،وذلــك مســاهمة 

فــي  االمريكيــة  ا�غربيــة  الشــبكة  مــن 
ســياحية  كوجهــة  با�غــرب  التعريــف 
ــي الســفر  ــ� ف ــ� الراغب ــة لألمريكي وآمن
ــار  ــا أن اختي ــي الخارج.كم واالســتثمار ف
مدينــة زاكــورة كضيــف شــرف،جاء حســب 
مــن حمولــة  ا�دينــة  لهــذه  ا�نظم�،�ــا 
عــن  يعــب  ثقافــي  ومــوروث  تاريخيــة 
العمــق ا�غربي،باإلضافــة إلــى مكانتهــا 
ــة  ــي للمملك ــيج التراب ــي النس ــزة ف ا�تمي
ــا  ــي تخــول له ــالت الســياحية الت وا�ؤه
فرصــة إعطــاء �حــة إيجابيــة عــن العمــق 
الشــبكة  كشــفت  األخاذ».كمــا  ا�غربــي 
ــه  ــالغ ســابق أن ــي ب ــة األمريكية،ف ا�غربي
األصيــل  ا�غربــي  الفنــان  اختيــار  «تــم 
نعمــان لحلو،الــذي تغنــى بجمــال ا�دينــة 
زاكورة»،ضيفــا  «الغزالــة  قطعتــه  عبــر 
للــدورة الرابعة،بمــا يجعــل هــذا اليــوم 
بالتنــوع  للتعريــف  ســانحة  مناســبة 

للمغــرب». الثقافــي 

احتفال واشنطن ب“يوم المغرب“ تأكيد على عراقة العالقات المغربية األمريكية

خــاص، وبلــورة إجابــات عــن اإلشــكاليات 
ا�ملكــة  جهــود  إبــراز  مــع  ا�طروحــة 
خصوصــا  الشــأن،  هــذا  فــي  ا�غربيــة 
اســتقرار  بلــد  بــدوره  أصبــح  وانــه 

للمهاجريــن.
التــي  النــدوة  هــذه  وســتتمحور 
مــن  وخبــراء  أكاديميــون  فيهــا  يشــارك 
ثــالث  حــول  الخــارج،  ومــن  ا�غــرب 
ا�ؤسســات  دور  هــي  أساســية  جلســات 
اإلفريقيــة فــي تعزيــز الشــراكات والتعــاون 
فــي مجــال الهجــرة؛ السياســات األوروبيــة 
فــي مجــال الهجــرة واإلدمــاج االجتماعــي؛ 
جنــوب  جنــوب  الهجــرة  وتديــر 

واألمنيــة. التنمويــة  والتحديــات 

تنظــم جامعــة محمــد األول بوجــدة 
ا�غربيــة  الجاليــة  مجلــس  مــع  بشــراكة 
با�غاربــة  ا�كلفــة  والــوزارة  بالخــارج 
الهجــرة،  وشــؤون  بالخــارج  ا�قيمــ� 
”الهجــرة  موضــوع:  فــي  دوليــة  نــدوة 
الدوليــة فــي الســياق االفريقــي: الواقــع 
و28   27 يومــي:  وذلــك  والتحديــات“، 
بكليــة  النــدوات  بمركــز   2019 مــارس 

بوجــدة. والصيدلــة  الطــب 
ــدوة ا�نظمــة تحــت  وتهــدف هــذه الن
الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة ا�لــك 
ملــف  مناقشــة  إلــى  الســادس،  محمــد 
الــدول  علــى  وانعكاســاتها  الهجــرة، 
اإلفريقيــة بشــكل عــام، وا�غــرب بشــكل 

ندوة دولية بوجدة تناقش الهجرة الدولية في السياق االفريقي المعرض الفوتوغرافي «لحظة المغرب»
في قرطبة من 15 مارس إلى 19 ماي 2019
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فاطمة ديني
(صحافية متدربة)

ــل  ــس الفرنســي «إيمانوي شــاطر الرئي
ــه عبــر التويتــر،  ــدة ل ماكــرون» فــي تغري
الفرنســيين آالمهــم بســبب الحريــق الضخــم 
الــذي اندلــع فــي كاتدرائيــة نوتــردام، مســاء 

االثنيــن 15 أبريــل الجــاري.
ــرق.. ــردام تحت ــرون «نوت ــال ماك وق
أتضامــن مــع جميــع الكاثوليــك وجميــع 
الفرنســيين.على غــرار جميــع مواطنــي، 
ــا  ــة هــذا الجــزء من ــة لرؤي ــن الليل ــا حزي أن

يحتــرق».
وكان الحريــق قــد دمــر جــزءا كبيــرا 
مــن الكاتدرائيــة، التــي تعــد أحــد أشــهر 
باريــس،  الفرنســية  العاصمــة  معالــم 
ممــا أســفر عــن تدميــر ســقفها وبرجهــا 
الرئيســي، حيــث أخلــى رجــال اإلطفــاء 
المنطقــة المحيطــة فــي وســط العاصمــة 
المبانــي  إخــالء  جــرى  كمــا  الفرنســية، 

القريبــة منهــا.
ــة  ــى كاتدرائي ــخ إنشــاء مبن ــود تاري يع
الوســطى،وتعد  العصــور  إلــى  نوتــردام 
ــت  ــا  كان ــت أضــرار فيه آخــر مــرة حصل
خــالل الثــورة الفرنســية، غيــر أنهــا نجــت 
مــن حربيــن عالميتــي نــدون ضــرر يذكــر. 
بعــت  األليمــة،  المناســبة  بهــذه 
ــى  ــة إل ــك محمــد الســادس برقي ــة المل جالل
فيهــا عــن  أعــرب   ، الفرنســي  الرئيــس 
دعــم المغــرب وتضامنــه مــع فرنســا علــى 
ــذه المناســبة  ــر به ــق، وعب ــر هــذا الحري إث
ــي،  ــة باســمه وباســم الشــعب المغرب األليم
عــن بالــغ تأثــره بخبــر الحريــق الــذي دمــر 

الكاتدرائيــة.
كمــا أعــرب جاللتــه عــن مشــاعر 

التضامــن مــع الشــعب الفرنســي، الــذي 
مــن  جــزءا  نوتــردام  كاتدرائيــة  يعتبــر 
رمــوز تاريــخ بــالده، مشــددا علــى أن هــذه 
الكارثــة ال تمــس فقــط بواحــد مــن المعالــم 
التاريخيــة ذات الحمولــة الرمزيــة الكبيــرة 

ــادة  ــا للعب ــل أيضــا مكان ــس، ب ــة باري لمدين
لمالييــن األشــخاص عبــر العالــم.  

وفــي نفــس الســياق، قــال الرئيــس 
األمريكــي رونالــد ترامــب فــي تغريــدة 
للغايــة  بالتويتر،»مــروع  حســابه  علــى 

كاتدرائيــة  فــي  الهائــل  الحريــق  رؤيــة 
نوتــردام فــي باريس.ربمــا يمكــن اســتخدام 
إلخمادها..يجــب  الميــاه  نقــل  طائــرات 

ســريعا». التحــرك 
فــي حيــن، أعلنــت فــرق اإلطفــاء فــي 

العاصمــة الفرنســية، فجــر يــوم الثالثاء 16 
أبريــل، أن الحريــق الضخــم تمت الســيطرة 
عليــه وإخمــاده. وتــم فتــح تحقيــق لمعرفــة 
أســباب هــذا الحريــق حســب المدعــي العــام 

فــي باريــس.

ماكرون :
حزين لرؤية
كاتدرائية 

نوتردام
العريقة تحترق

المنعطف- فاطمة ديني 
(صحفية متدربة)

منــذ أن عــزل الجيــش الســوداني الرئيس 
عمــر البشــير، تســتمر المطالبــات باالعتصــام 

حتــى تتولــى حكومــة مدنيــة الســلطة، حيــث 
أبــدى المتظاهــرون اســتيائهم عبــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي مــن تولــي المجلــس 

العســكري زمــام الســلطة فــي الســودان.
جــاء التغييــر مــن قــادة الجيــش واألمــن، 
ــا  ــي بلغــت ذروته اســتجابة لالحتجاجــات الت

فــي الســادس مــن أبريــل الجــاري عندمــا 
احتشــد المتظاهــرون أمــام القيــادة العامــة 
جانبهــم  إلــى  بالوقــوف  للجيش،مطالبينــه 
والتدخــل. وبالفعــل قــام وزيــر دفــاع البشــير 
ــي 11 مــن أبريل،وشــكل مجلســا  ــه ف إلزاحت

ــاء. ــة دم ــا دون إراق ــكريا انتقالي عس

وأعلــن التلفزيــون الســوداني الرســمي 
رئيســا  القســم  أدى  عــوف»  «ابــن  أن 
للمجلــس العســكري االنتقالــي ، وألقــى بيانــا 
ــام  ــالع النظ ــم اقت ــه ت ــه، أن ــا تضمن ــم م أه
ــة  ــرة انتقالي ــالن فت ــير، وإع ــال البش واعتق
مدتهــا عامــان، وتشــكيل مجلــس عســكري 

السودانيون متمسكون بالحكم المدني الفوري
ــة  ــدة ثالث ــة الطــوارئ لم ــذا إعــالن حال ،ك
شــهر،  لمــدة  التجــول  وحظــر  أشــهر، 
إلــى تعطيــل العمــل بدســتور  باإلضافــة 
المعتقليــن  ســراح  وإطــالق   ،2005

الوطنــي... المجلــس  وحــل  السياســيين 
ولكــن المعتصميــن أمــام مبنــى القيــادة، 
رفضــوا توليــه رئاســة المجلــس العســكري 
مخيــب  البيــان  اعتبــروا  االنتقالي،كمــا 
ــم  ــن أن خروجه ــودانيين، مؤكدي ــال الس آم
ــهر، كان  ــة أش ــي أربع ــل حوال ــارع قب للش
وليــس  بأكملــه،  البشــير  نظــام  لــزوال 
ــن  ــك «اب ــن بذل ــط، ليعل شــخص البشــير فق
ــه   ــل، عــن تنازل ــة12 أبري عــو»ف، الجمع
ــد  ــق أول عب ــار الفري ــه، واختي ــن منصب ع
الفتــاح برهــان عبــد الرحمــن خلفــا لــه، هــذا 

ــير. ــام البش ــاث نظ ــد باجتث ــر، تعه األخي
التطــورات،  هــذه  كل  مــن  بالرغــم 
ــن طــرف  ــتمرة م ــوط مس ــزال الضغ ــا ت م
فــض  رفضــوا  الذيــن  المعتصميــن، 
ــة  ــتجابة التام ــم االس ــم تت ــا ل ــام، م االعتص
العســكري  للمجلــس  المطالــب  لقائمــة 
إلــى  الســلطة  تســليم  أهمهــا  االنتقالــي، 
ــوات  ــم الخط ــتقلة، رغ ــة مس ــة مدني حكوم
التــي اتخذهــا  برهــان حتــى اآلن، مــن 
مــن  عــدد  واعتقــال  للمعتقليــن،  إفــراج 

النظــام. رمــوز 
هــدد  التطــورات،  هــذه  ظــل  فــي 
عضويــة  بتعليــق  اإلفريقــي  االتحــاد 
المجلــس  يســلم  لــم  حــال  فــي  الســودان 
العســكري الســلطة للمدنييــن، فــي غضــون 
الجيــش  قيــادة  أن»  معتبــرا  يومــا،   15
مــع  تمامــا  تتناقــض  االنتقاليــة  للمرحلــة 

الســوداني». الشــعب  تطلعــات 
فــي حيــن، دون الســفير البريطانــي 
يدعــو  التويتــر  علــى  صديــق  عرفــان 
فيهــا إلــى عــدم اللجــوء للعنــف لتفريــق 
ــس  ــب رئي ــه نائ ــب لقائ ــن ، عق المتظاهري
المجلــس العســكري، محمــد حمــدان دقلــو، 
ــدم  ــى ع ــو إل ــا تدع ــال أن بريطاني ــث ق حي
فــض  محاولــة  وعــدم  العنــف  اســتخدام 

بالقــوة».  االعتصــام 
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إيقاف شخصين على خلفية 
الخيانة الزوجية والنصب 

واالحتيال

األمنيــة  المصالــح   أوقفــت 
الداخلــة  ألمــن  اإلقليميــة  بالمنطقــة 
الخيانــة  خلفيــة  علــى  شــخصين، 
الزوجيــة والمشــاركة فــي النصــب 
الضابطــة  إهانــة  مــع  واالحتيــال 

. ئيــة لقضا ا
متطابقــة،  مصــادر  وأفــادت 
إيقــاف رجــل متــزوج  وامــرأة  أن 
عقديهمــا  منتصــف  فــي  مطلقــة، 
تقدمــت  شــكاية  إثــر  جــاء  الثالــث 
بهــا الموقوفــة إلــى دائــرة الشــرطة 
المســيرة، مفادهــا أنهــا توجهــت إلــى 
بحــي  الشــرعية»  «للرقيــة  محــل 
الذهــب  وادي  بحاضــرة  الســالم  
ــر أن  ــة، غي لتخضــع لحصــص الرقي
اإلغمــاء  حالــة  اســتغل  «الراقــي» 
عليهــا  ليمــارس  انتابتهــا  التــي 
الجنــس، كمــا قــام الشــخص المذكــور  
بالنصــب عليهــا حيــث كان قــد وعدهــا 
بتمكينهــا مــن عقــد عمــل بإحــدى دول 
الخليــج مقابــل مبلــغ مالــي دون أن 

يفــي بوعــده.
انــه   المصــادر  ذات  وأضافــت 
بتكثيــف الضابطــة القضائيــة ألبحاثهــا 
إيقــاف  مــن  تمكنــت  وتحرياتهــا 

المشــتبه فيــه.
ــع  ــث م ــق البح ــد تعمي ــذا، وبع ه
الشــخصين الموقوفبــن تبيــن أنهمــا 
مارســا الجنــس برضــى الطرفيــن، 
خالفــا لمــا صرحــت بــه، وقــد تــم 
فــي  تواجدهــا  فتــرة  خــالل  ذلــك 

قبــل طالقهــا منــه. عصمــة زوج 
إلــى ذلــك، وتــم إخضــاع المشــتبه 
فيهمــا معــا لتدابيــر الحراســة النظريــة 
ــام  ــا أم ــل  تقديمهم ــدة البحــث، قب لفائ

العدالــة.

إدانة مدون فايسبوكي بتهم 
إهانة هيئة منظمة 

 أدانــت ابتدائيــة كلميــم، فــي ختــام 
ابريــل   15 االثنيــن  ليــوم  جلســتها 
الجــاري، مدونــا فايســبوكيا يتحــدر 
ألســرير  القرويــة  الجماعــة  مــن 
ــي  ــت ف ــم، وقض ــم كلمي ــة إلقلي التابع

حقــه بشــهرين حبســا نافــذا .
بعــد  المحكمــة  قــرار  وجــاء 
متابعــة المتهــم الــذي عــرض أمامهــا 
فــي حالــة اعتقــال بتهــم تتعلــق بإهانــة 
هيئــة منظمــة والقذف العلني بواســطة 
األنظمــة المعلوماتيــة والتقــاط تركيبــة 
مكونــة مــن أقــوال أشــخاص وصــور 
ادعــاءات  وتوزيــع  موافقتهــم  دون 
ووقائــع كاذبــة ومحاولــة التأثيــر  فــي 
قــرارات رجــال القضــاء قبــل صــدور 
حكــم فــي قضيــة تــروج امــام العدالــة.
هــذا، وكانــت عناصــر الضابطــة 
الملكــي  الــدرك  بمركــز  القضائيــة 
اســتمع  قــد  كلميــم،  لســرية  التابــع 
المنســوب  المــدان حــول  للشــخص 
إليــه  قبــل تقديمــه أمــام النيابــة العامــة 
التــي  القضائيــة  المؤسســة  بــذات 
ــال. ــة اعتق ــي حال ــه ف ــرت بمتابعت أم

إيقاف أشخاص لتورطهم في 
تزوير شهادة جامعية

ــة  ــة المالي ــر الفرق ــت عناص أوقف
العيــون  واالقتصاديــة بواليــة امــن 
شــخصا لالشــتباه فــي تورطــه فــي 

لقطات من كلميم
المنعطف  / محمد صالح 
اكليم  - الداخلة 

الجامعيــة  التســجيل  شــهادة  قضيــة 
مــن  االســتفادة  بهــدف  المــزورة 

المجانــي. النقــل  أذونــات 
وأفــادت مصــادر  المنعطــف  أن 
األبحــاث والتحريــات فــي شــأن قضيــة 
ضبــط شــهادة تســجيل جامعيــة مــزورة 
ــتغلها  ــي يس ــه، والت ــتبه في ــوزة مش بح
ــل  ــات النق ــى أوذون ــول عل ــي الحص ف
والتــي  بالمقابــل،  فيهــا  للسمســرة 
ــة  ــة واالقتصادي ــة المالي تباشــرها الفرق
بالمصلحــة الوالئيــة للشــرطة القضائيــة 
بواليــة أمــن العيــون أســفر عــن إيقــاف 
عقــده  منتصــف  فــي  آخــر  شــخص 
للشــخص  باعتبــاره شــريكا  الثالــث، 
ــة. ــس القضي ــة نف ــى ذم ــوف عل الموق

أن  المصــادر  ذات  وأضافــت 
عمليــة اإليقــاف شــملت أيضــا صاحــب 
عقــده  بدايــة  فــي  أنترنيــت،  مقهــى 
الخامــس رفقــة مســاعدته وذلــك بتهمــة  
ــم  ــا ت ــورة، كم ــواهد المذك ــر الش تزوي
حجــز المعــدات المكتبيــة المســتعملة 

فــي عمليــة التزويــر .
هــذا، وتــم إخضــاع المشــتبه فيهــم 
النظريــة  الحراســة  لتدابيــر  الثالثــة 
لفائــدة البحــث فــي انتظــار تقديمهــم 

أمــام النيابــة العامــة المختصــة.

تفكيك عصابة متخصصة في 
السرقات واالتجار في القرقوبي

تمكنــت عناصــر فرقــة الشــرطة 
القضائيــة بالمنطقــة اإلقليميــة لألمــن 
بطانطــان مــن تفكيــك عصابــة إجرامية 
الســرقات  ارتــكاب  فــي  متخصصــة 
الموصوفــة، واإلتجــار فــي أقــراص 

الهلوســة.
وأفــادت مصــادر أمنيــة ان عمليــة 
ــاف المشــتبه  ــد  إيق ــك جــاءت بع التفكي
فيــه الرئيســي علــى ضــوء شــكاية تقــدم 
ــه  ــرض منزل ــخاص تع ــد األش ــا أح به
ــاة  ــه الجانــي أو الجن ــم من للســرقة ، غن

مجموعــة مــن أثاثــه.
وبنــاء علــى معلومــات توصلــت 
ــة  ــة التابع ــة الشــرطة القضائي ــا فرق به
طانطــان  ألمــن  اإلقليميــة  للمنطقــة 
التــي  والتحريــات  لألبحــاث  نتيجــة 
إيقــاف شــخص آخــر  تــم  باشــرتها، 
كان قــد اقتنــى مــن الشــخص المذكــور 
عمليــة  مــن  المتحصــالت  بعــض 
ماليــا  مبلغــا  مقابلهــا  أدى  الســرقة 
وكميــة مــن «القرقوبــي» األقــراص 
الصيدالنيــة المهلوســة، وكــذا صاحــب 
محــل آخــر يتواجــد بالمحطــة الطرقيــة 
ــاز  ــاز تلف ــرائه جه ــبب ش ــة بس بالمدين
متحصــل مــن نفــس العملية، و أســفرت 
األشــخاص  منــازل  تفتيــش  عمليــة  
ــن  ــة م ــن عــن حجــز مجموع الموقوفي

األثــاث موضــوع الســرقة.
تمكنــت  ذاك،   مــع  بالمــوازاة 
مصالــح  الشــرطة بالمنطقــة األمنيــة 
اإلقليميــة لمدينــة الداخلــة بعــد التنســيق 
ــاف  ــن إيق ــان م ــم بطانط ــع نظراءه م
نفــس  فــي  متــورط  رابــع  شــخص 

القضيــة.
ــي  ــات الت ضــت األبحــاث والتحري
أجريــت مــع الموقوفيــن عــن تورطهــم 
أخــرى  ســرقة  عمليــة  تنفيــذ  فــي 
اســتهدفت محــال تجاريــا بحــي الرحمــة 

ــر. ــق الكس ــن طري ع
مصالــح  الزالــت  ذالــك،  إلــى 
العبــور  إقليــم  بحاضــرة  الشــرطة 
تواصــل أبحاثهــا قصــد إيقــاف باقــي 
بعــد  القضيــة  فــي هــذه  المتورطيــن 
تحديــد هويتهــم، فيمــا ســيتم عــرض 
الموقوفيــن علــى أنظــار النيابــة العامــة 

االســتئناف. محكمــة  لــدى 

تــرأس ولــي العهــد األميــر مــوالي 
بصهريــج  الثالثــاء  يــوم   الحســن، 
الــدورة  افتتــاح  بمكنــاس،  الســواني 
للفالحــة  الدولــي  للمعــرض  الـــ14 
بالمغــرب (ســيام 2019)، المنظــم مــن 

16 إلــى 21 أبريــل الجــاري.
وتنظــم هــذه الــدورة، التــي تعــرف 
مشــاركة نحــو 1500 عــارض مــن 60 
ــة  ــة رافع ــعار «الفالح ــت ش ــدا، تح بل
للتشــغيل، ومســتقبل العالــم القــروي «.
للجهــة  إيجابيــة  مبــادرة  وفــي 
التربيــة  قطــاع  نحــو  المنظمــة  

والتكويــن تــم وضــع  رهــن إشــارة 
األكاديميــة مجموعــة مــن الدعــوات 
والمتمدرســين  المتمدرســات  لفائــدة 
بالجهــة،  وقــد اســتفاد  مــن عمليــة 
ــه 250  ــا مجموع ــارة م ــوج والزي الول
مديريتــي  يمثلــون  وتلميــذا   تلميــذة 
مكنــاس وتاوناتعلــى أن تشــمل هــذه 
بجهــة  المديريــات  جميــع  الدعــوات 
ــارة    ــوا بزي ــث قام ــاس  حي ــاس مكن ف
مختلــف أروقــة المعرض، واســتمعوا   
المنتوجــات  حــول  لشــروحات 
أقطــاب  بمختلــف  المعروضــة 

عــن  وتوقفــوا  المملكــة“،   ”جهــات 
ــم الفالحــة بالمغــرب  ــد  معال ــرب عن ق
والمنتوجــات المحليــة وتربيــة الماشــية 
والمعــدات  الدولــي  القطــب  وكذلــك 

الفالحيــة  والمنتوجــات 
ــر  ــن مق ــة م ــت االنطالق ــذا وكان ه
المديريــة اإلقليميــة بمكنــاس التــي عهــد 
ــات إلنجــاح  ــة الترتيب ــام بكاف ــا القي إليه
ــة  ــى اســتفادة عين ــة و الســهر عل العملي
تالميذيــة تمثــل جميــع مديريــات الجهــة 

فــي عمليــة مســتمرة ومتواصلــة .
 AREF de Fes-Meknes  :المصدر

زيارات تالميذية  للمعرض الدولي للفالحة بمكناس 

تنظــم جمعيــة «وصــال العالميــة 
«الهيئــة  مــع  بتنســيق  و  للتنميــة» 
قافلــة  العالــم»،  لمغاربــة  الوطنيــة 
نســائية تحــت شــعار: «نســاء مــن 
حــدود»  بــال  كبيــر  مغــرب  أجــل 
.2019 يومي28-27أبريــل  وذلــك 
بحســب  القافلــة  هــذه  وتهــدف 
البــالغ الــذي توصلــت «المنعطــف» 
أهميــة  إبــراز  إلــى  منــه   بنســخة 
الملــك  لجاللــة  األخيــر  الخطــاب 
محمــد الســادس نصــره هللا  الــذي 

ــدود  ــح الح ــرورة فت ــى ض ــد عل يؤك
وحــل  الجاريــن  البلديــن  بيــن 
ــة بينهمــا مــن خــالل  المشــاكل العالق
حكمــاء  مــن  لجنــة  تشــكيل  آليــة 

البلديــن.
البــالغ،  يضيــف  وستشــارك، 
وأجنبيــة  وطنيــة  نســائية  فعاليــات 
فــي المجــال الدبلوماســي والجمعــوي 
والثقافــي والفنــي والرياضــي فــي 
هــذه القافلــة الوحدويــة التــي ســتتوج 
بتنظيــم حفــل فنــي بجوهــرة الشــرق 

وجــدة، وأنشــطة اجتماعيــة وإنســانية 
بالمنطقــة الشــرقية.

ــاط  ــن الرب ــة، م ــتنطلق القافل وس
فــي تجــاه الناضــور ومــن ثــم وجــدة 
مــع وقفــة أمــام النقطــة الحدوديــة بين 
المغــرب والجزائــر( جــوج بغــال) 
ــدود  ــي الح ــة ف ــة بوقف ــم القافل وتختت
مــع الســعيدية حيــث تلتقــي العائــالت 
ذلــك  الجزائريــة، وبعــد  المغربيــة 
عــودة القافلــة إلــى العاصمــة الربــاط.

قافلة نسائية من أجل مغرب كبير بال حدود
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فــي  للفالحــة  الحيــوي  الــدور  يشــكل 
تشــغيل الشــباب والتنميــة القرويــة ا�وضــوع 
الدولــي  للمعــرض  ال14  للــدورة  الرئيســي 
ــام  ــي تق ــيام 2019)، الت ــرب (س ــة با�غ للفالح

مــن 16 إلــى 21 أبريــل الجــاري بمكنــاس.
للمعــرض  ال14  الــدورة  فــي  ويشــارك 
 ،(2019 (ســيام  با�غــرب  للفالحــة  الدولــي 
التــي تقــام مــن 16 إلــى 21 أبريــل الجــاري 
مــن  أكثــر  مــن  عــارض   1500 بمكنــاس 
60 دولــة إلــى جانــب مســؤول� وخبــراء. ويعــد 
الرعايــة  تحــت  يقــام  الــذي  ا�عــرض،  هــذا 
محمــد  ا�لــك  الجاللــة  لصاحــب  الســامية 
رافعــة  ”الفالحــة،  شــعار  تحــت  الســادس، 

ــروي“، مناســبة  ــم الق للتشــغيل ومســتقبل العال
ــغيل  ــة موضــوع التش ــارك� �ناقش ــى للمش مثل
وتطــورا  تحديثــا  يشــهد  قطــاع  فــي 
متواصــال، ممــا يجعلــه بحاجــة إلــى كفــاءات 

ــال. ــن ع ــع بتكوي تتمت
خاصــة  أهميــة  الــدورة  هــذه  وتكتســي 
ــذ مخطــط ا�غــرب  ــة تنفي ــع نهاي ــا تنظــم م لكونه
ــق  ــي أف ــرب األخضــر ف ــط ا�غ األخضــر (مخط
اإليجابيــة  حصيلتــه  عــززت  الــذي   (2020

مكانــة الفالحــة كمصــدر رئيســي للتشــغيل.
ــذي يســتفيد  ويعــرف القطــاع الفالحــي، ال
مــن اســتخدام مكثــف ومتزايــد للتكنولوجيــات 
تحســ�  أجــل  مــن  كبيــرا  تحــوال  الحديثــة، 
جديــدة  مهــن  وخلــق  اإلنتــاج  وكميــة  جــودة 
ــذا  ــق ه ــي. ولتحقي ــع العصــر الرقم تتماشــى م
ــن  ــباب ا�دعوي ــى الش ــرب عل ــز ا�غ ــدف، رك اله

بالقطــاع  واالندمــاج  ا�قاولــة  روح  الختيــار 
الفالحــي لالســتفادة مــن مزايــاه علــى مســتوى 

ــرص الشــغل. ــروة وف ــق الث خل
ــذه الســنة  ــإن دورة ه ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ع
ومكــن هــذا ا�خطــط، منــذ إطالقــه فــي عــام 
مــن  هامــة  مســتويات  تحقيــق  مــن   ،2008
قياســية  أرقــام  تســجيل  وأحيانــا  اإلنتــاج 
فــي بعــض القطاعــات. وتشــكل زراعــة الزيتــون، 
وقطــاع الســكر، وزراعــة الحمضيات، والبســتنة، 
وإنتــاج الحبــوب، والتمــور، والزعفــران، وزراعــة 
العطــور،  وأزهــار  أركان،  وزيــت  األشــجار، 
وتربيــة  الحمــراء،  واللحــوم  الحليــب،  وقطــاع 
النحــل، واإلبــل وتربيــة الدواجــن، أبــرز ا�جــاالت 
ا�غــرب  مخطــط  دعــم  مــن  اســتفادت  التــي 

. خضــر أل ا
ويعــد ا�عــرض الدولــي للفالحــة با�غــرب 

2019، الــذي يقــام علــى مســاحة 185 ألــف 
متــر مربــع تشــمل 95 ألــف متــر مربــع مغطــاة، 
(قطــب  موضوعاتيــة  أقطــاب   10 ويضــم 
القطــب  وا�ستشــهرون،  ا�ؤسســات  الجهــات، 
قطــب  والحيــاة،  الطبيعــة  قطــب  الدولــي، 
ا�نتجــات،  قطــب  الفالحيــة،  واألدوات  اللــوازم 
تربيــة  الفالحيــة،  وا�عــدات  اآلليــات  قطــب 
ــاء  ــرات)، لق ــة وا�ؤتم ا�واشــي، ا�نتجــات ا�حلي
ســنويا بــارزا لتســليط الضــوء علــى التقــدم الــذي 
ــد  ــي ولتأكي ــال الفالح ــي ا�ج ــرب ف ــرزه ا�غ أح
الفالحــة  بــه  تضطلــع  الــذي  الحاســم  الــدور 

باعتبارهــا رافعــة كبــرى للنمــو االقتصــادي.
زائــر،  مليــون  عــن  يقــل  ال  �ــا   
الفالحــة  تتيحهــا  التــي  والفــرص  اإلمكانيــات 
والســاكنة  الشــباب  لفائــدة  خاصــة  ا�غربيــة، 

القرويــة.
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المنعطف- الدارالبيضاء

�جموعــة  التابــع  األطلنتــي،  البنــك  أطلــق 
ــو،  ــي باماك ــرب ف ــزي الشــعبي للمغ ــك ا�رك البن
يوفــر  الــذي  ليزينــغ»،  «أطلنتيــك  خدمــة 
للمقــاوالت فرصــة تمويــل ممتلكاتهــا ا�نقولــة عبــر 

القــرض اإليجــاري.
أوضــح البنــك الشــعبي فــي بــالغ صحافــي 
الكــراء  واجبــات  بدفــع  االلتــزام  «مقابــل  أنــه 
مقــام  يقــوم  البنــك  فــإن  محــددة،  غيــر  �ــدة 

ــة  ــة الضروري ــا ا�نقول ــل ممتلكاته ــة بتموي ا�قاول
ــا». لتطويره

ويمكــن للمقاولــة، عنــد نهايــة الفتــرة ا�تفــق 
عليهــا، تمديــد مــدة عقــد الكــراء، أو اختيــار 
إعــادة شــراء هــذه ا�متلــكات إذا رغبــت فــي 

البنــك. لفائــدة  دفعهــا  أو  ذلــك، 
«أطلنتيــك  فــإن   ، البــالغ  لنفــس  ووفقــا 
ــاوالت  ــدة ا�ق ــدة لفائ ــة فري ــدم تجرب ــغ» يق ليزين
مــن  االســتفادة  مــن  تمكينهــا  خــالل  مــن 
ــة  ــا ا�نقول ــة �متلكاته ــة با�ائ ــبة مائ ــل بنس تموي

ســنوات.   5 إلــى  تصــل  �ــدة  والتســديد 
فعليــة  مواكبــة  األطلنتــي  البنــك  يضمــن  كمــا 
ــة  علــى ا�ســتوى ا�الــي والقانونــي والتقنــي طيل
ــرعة  ــه بس ــب التزام ــى جان ــداد ا�شــروع، إل إع
ــد  ــاء أو تجدي ــة االقتن ــي معالجــة عملي ــذ ف التنفي

ا�متلــكات.
ويدمــج هــذا الحــل التأمــ� ضــد جميــع 
الجغرافــي.  ا�وقــع  تحديــد  وكــذا  ا�خاطــر، 
علــى  الضريبــة  اســترجاع  للمقاولــة  ويمكــن 

ا�دفــوع. اإليجــار  علــى  ا�ضافــة  القيمــة 

البنك الشعبي يطلق خدمة «أطلنتيك ليزينغ» بدولة مالي

تشغيل الشباب والتنمية القروية في صلب انشغاالت المعرض الدولي للفالحة

خطــا  أبريــل،   15 االثنــ�  اليــوم  التركيــة،  الجويــة  الخطــوط  أطلقــت 
ومراكــش. إســطنبول  وجهتــي  بــ�  يربــط  جديــدا 

وذكــر بيــان صــادر عــن ا�كتــب اإلعالمــي للشــركة، اليــوم، أن الخــط 
مطــار  وإلــى  مــن  أســبوعيا  مباشــرة  رحــالت   5 ســيؤمن  الجديــد 
مراكــش ا�نــارة الدولــي. وســجل البيــان، الــذي نشــرته وكالــة أنبــاء 
"األناضــول"، أنــه مــع افتتــاح الخــط الجديــد، ارتفــع عــدد وجهــات 
بعــد  يأتــي  ذلــك  أن  مضيفــا  وجهــات،   308 إلــى  العا�يــة  الشــركة 
مطــار  إلــى  أتاتــورك  مطــار  مــن  الكبيــر  االنتقــال  عمليــة  اســتكمال 

إســطنبول.
 وأشــار إلــى أن الخــط الجديــد يعــزز مكانــة الشــركة األولــى عا�يــا مــن 

إليهــا. رحالتهــا  تســير  التــي  الوجهــات  عــدد  حيــث 
 ونقــل البيــان عــن مســاعد ا�ديــر العــام للشــركة أحمــد أو�وشــتور، 
إســطنبول  مطــار  فــي  الجديــد  الشــركة  عمليــات  مركــز  إن  قولــه 
يمثــل فرصــة لتطويــر أدائهــا واالنفتــاح علــى خطــوط جويــة جديــدة.
الحمــراء"  بـ"ا�دينــة  ا�عروفــة  مراكــش،  أن  ذاتــه  ا�صــدر   وأضــاف 
وإفريقيــا. ا�غــرب  فــي  الســياحية  الوجهــات  أهــم  إحــدى  تعــد 

خط جديد يربط بين وجهتي 
إسطنبول ومراكش

الســيارات  قطــاع  مســؤول  أكــد 
مارتــ�  دولوات-إفريقيــا  بمكتــب 
أن  أبريــل،   12 الجمعــة  دافيــس، 
قاعــدة  إرســاء  فــي  نجــح  ا�غــرب 
صناعــة  لتوســيع  قويــة 
فــي  رائــدا  وأضحــى  الســيارات، 
اإلفريقيــة،  بالقــارة  الصناعــة  هــذه 
ــا  ــوب إفريقي ــى جن ــك عل ــا بذل متقدم

ا�جــال. هــذا  فــي 
بجنــوب  إعــالم  وســائل  ونقلــت 
ــي هــذا  ــه ف ــا عــن دافيــس قول إفريقي
نفســه  فــرض  ا�غــرب  إن  الصــدد 
فــي  للســيارات  رئيســي  كمنتــج 
تشــمل  سياســة  بفضــل  إفريقيــا 
وتحفيــزات  التكاليــف،  خفــض 
هامــة للقطــاع، واســتثمارات هامــة 

فــي البنيــات التحتيــة.
االســتثمارات  أن  دافيــس  وأضــاف 
التحتيــة  البنيــات  فــي  الهامــة 
قطــاع  توســع  فــي  ســاهمت 
التحفيــزات  أن  مبــرزا  الســيارات، 
الســيارات  �جهــزي  ا�وجهــة 
الوطنيــ�  والصانعــ�  األجانــب 
ثقافــة  تعزيــز  إلــى  بقــوة  أدت 

با�غــرب. ا�ســتثمرين 
يســتفيد  ا�غــرب  أن  اعتبــر  كمــا 
مــن مزايــا أخــرى هامــة، بمــا فيهــا 

األوروبيــة. لألســواق  الولــوج 
وقــال دافيــس إن «قــرب ا�غــرب مــن 
فــي  للســيارات  الهامــة  األســواق 
توســع  فــي  دور  لــه  كان  أوروبــا 
أنــه  إلــى  مشــيرا  القطــاع»،  هــذا 
إفريقيــا  جنــوب  صناعيــي  علــى 
االعتبــار  بعــ�  الوضــع  هــذا  أخــذ 
تحظــى  ال  إفريقيــا  جنــوب  ألن 

بنفــس مزايــا التصديــر.
ا�ســؤول  أبــرز  أخــرى،  جهــة  مــن 
صناعــة  أن  دولــوات  بمكتــب 
ــا تســجل  ــوب إفريقي الســيارات بجن
أساســا  تتعلــق  أخــرى  عراقيــل 
بالشــكوك السياســية الســائدة فــي 
البــالد، إلــى جانــب وســط إقليمــي 
غيــر مشــجع نتيجــة ضعــف النمــو 

بلــدان فــي 

مكتب «دولوات إفريقيا» : 
المغرب نجح في إرساء قاعدة 
قوية لتوسيع صناعة السيارات
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طنجة/ عبد السالم العزاوي

أكــد محمــد امهيدية والــي جهة طنجة 
تطــوان الحســيمة، علــى ضــرورة االهتمــام 
بالــرأس  ا�ــال البشــري للجيــل الصاعــد،  
وذلــك تمشــيا  مــع توجهــات ا�لــك محمــد 
إلــى  الراميــة  اهللا،  نصــره  الســادس  
تشــغيل  الشــباب وتكوينهــم،  مــع الرفــع 
مــن نجاعــة البرامــج  وا�خططــات الوطنيــة  
ــق   ــر  وضــع  خارطــة طري ــة،  عب والجهوي
جديــدة فــي  مجــال  التشــغيل والتكويــن. 
    وأفــاد محمــد امهيديــة  خــالل 
ــي الجهــوي  ــوم التواصل ــي الي ــه ف مداخلت
يــوم  ا�قــام  الشــمال،  شــباب  لفائــدة 
بأحــد    ،2019 ابريــل    16 الثالثــاء 
البوغــاز،   بعاصمــة  ا�صنفــة  الفنــادق 
للتكويــن  جديــدة   منظومــة  باعتمــاد  
والتأهيــل علــى صعيــد كل  جهــة، بهــدف  
تســجيل  نقلــة نوعيــة،  لتشــجيع الشــباب 
علــى خلــق مقاولــة صغــرى ومتوســطة،  
ــة  ــي، بغي ــادرات التشــغيل الذات ــم مب فدع
وتطلعاتهــم،  الشــباب  طموحــات  تلبيــة  
تمشــيا  مــع حاجيــات االقتصــاد الوطنــي  
ــ�  ــاركي ب ــق تش ــك بمنط ــوي. وذل والجه

جــل ا�تدخلــ� فــي ا�جــال.
كمــا  طالبــت زهــور شــهير عضــو  
والخدمــات  والصناعــة  التجــارة  غرفــة 
لطنجــة تطــوان الحســيمة، والتــي  تشــغل 
منصــب  رئيــس  قســم ا�ــوارد البشــرية، 
بإحــدى  الشــركات ا�ختصــة بتصنيــع  
األليــاف الكهربائيــة، بعاصمــة البوغــاز، 
شــباب وشــابات الشــمال،  التحلــي بــروح 
ا�ســؤولية وا�بــادرة، وكــذا االلتــزام بــروح 
ا�قاولــة، ثــم العمــل فــي اطــر جماعــي، 
ــة. ــارات  الذاتي ــن اكتســاب ا�ه فضــال ع
بحيــث كان اللقــاء فرصــة  لإلنصــات  
تطــوان  طنجــة  جهــة  شــباب  لقضايــا  
بعنايــة  تحظــى  التــي   الحســيمة، 
ــة   ــتثمرين ا�غارب ــرف ا�س ــن ط ــة م خاص
ــن  ــا ســيمكن مســتقبال  م ــب. مم واألجان
االســتجابة لتطلعــات الشــباب،  واالنفتــاح 
للفعالــ�  ا�ختلفــة  التجــارب   علــى 
ناجعــة  حلــول  إليجــاد  االقتصاديــ�،  
لتقويــة روح ا�قاولــة لــدى شــباب وشــابات 
الصعوبــات  علــى  والتغلــب  الشــمال،  
ــة  ــي التنمي ــم  للمســاهمة ف ــي تواجهه الت

ومســتقبال. حاضــرا  ا�ســتدامة  
ــي،   ــوم التواصل كمــا طرحــت فــي الي
ا�توســطة  انجــرة  تعاونيــة  تجربــة 
  ،2017 عــام  ا�تاسســة  الســياحية،  
إقليــم  وشــابات   شــباب  مــن  بمبــادرة 
مــن  مكنهــم  ممــا  انجــرة،  الفحــص 
الحصــول علــى كســب مــادي  محتــرم، 
بالترويــج  التجاريــة  نشــاطاتهم  نتيجــة  
للمنتوجــات الطبيعيــة للمنطقــة، ا�توفــرة 
علــى ارث  تاريخــي  وحضــاري  مهــم.

المطالبة بدعم المقاوالت 
الصغرى والمتوسطة 

لشباب جهة طنجة  تطوان 
الحسيمة

سيدي البرنوصي/ المراسل

رئيــس  الباكــوري،  مصطفــى  وقــع 
ــدر  ــدار البيضــاء- ســطات، وب مجلــس جهــة ال
بمقــر  العمــران  مجموعــة  رئيــس  الكانونــي، 
الجهــة، األثنــ� 15 أبريــل 2019، اتفاقيــة 
لتفويــت أكثــر مــن عشــرة هكتــارات بمنطقــة 
أهــل لغــالم الصناعيــة بســيدي البرنوصــي 
إلــى فدراليــة الصناعــات الجلديــة. وســتأوي 
هــذه ا�نطقــة 93 تجزئــة أرضيــة يبلــغ متوســط 
مجموعــة  قامــت  كمــا  م².   670 مســاحتها 
ــة 80  ــة بتكلف ــة أراضــي عقاري ــران بتعبئ العم
مليــون درهــم  حيــت بلغــت مســاهمة الهولدينــغ  

فيهــا 25 مليــون درهــم. 
ــة  ــن عملي ــزءا م ــة ج ــذه ا�نطق ــكل ه وتش
علــى  تهيئتهــا  تمــت  التــي   ،»  2 «الســالم 
مســاحة إجماليــة تبلــغ حوالــي 70 هكتــار. 
ســاهمت هــذه العمليــة في إعادة إســكان قاطني 
ــا»  ــ� «الســكويال» و»توم ــ� الصفيحي الحي

ــد  ــم ب 3882 أســرة. وق ــدر عدده ــن يق والذي
تمــت مرافقــة هــذه العمليــة بإنجــاز 27 مرفقــا 
ــوق  ــة تف ــة لألنشــطة االقتصادي ــا ومنطق عمومي

مســاحتها 10 هكتــارات مــن أجــل تحســ� 
مــن  لألســر  اقتصــادي  السوســيو  الوضــع 
خــالل خلــق رواج اقتصــادي وإحــداث عــدد 

مهــم مــن فــرص الشــغل. وتعــد هــذه العمليــة، 
بالنســبة �جموعــة العمــران، حلقــة إضافيــة فــي 
الجهــوى  ا�ســتوى  علــى  مسلســل تجدرهــا 
وانخراطهــا فــي دعــم التنميــة ا�حليــة. كمــا 
ســتمكن هــذه االتفاقيــة مــن ا�ســاهمة فــي 
ــي، وخاصــًة  ــاج الصناعــي ا�حل ــز االندم تعزي

ــد. ــاع الجل ــبة لقط بالنس
هــذا وتنــدرج الشــراكة بــ� مجلــس جهــة 
الــدار البيضاء-ســطات ومجموعــة العمــران 
فــي إطــار السياســة الوطنيــة الهادفــة إلــى 
خلــق مناصــب شــغل قــارة مــن خــالل عقــود 
األداء 2020-2016 ا�وقعــة فــي 11 فبرايــر 
2016 بــ� الحكومــة وفدراليــة الصناعــات 
ــة مــن جهــة، كمــا تنســجم، مــن جهــة  الجلدي
ــذي  ــة ال أخــرى، مــع ا�خطــط الجهــوي للتنمي
مــن بــ� محــاوره الرئيســية محــور يحمــل 
االبتــكار والتشــغيل»،  «ا�شــاريع،  عنــوان 
الرامــي إلــى تنميــة مناطــق جديــدة لألنشــطة 

االقتصاديــة.

الصناعات الجلدية تستفيد من اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء- سطات  ومجموعة العمران

ــاء  ــي الرج ــن العب ــدد م ــور ع بحض
ــس  ــركة أنفينيك ــؤولي ش ــي و مس الرياض
رجــال  و  نســاء  مــن  ثلــة  و  المغــرب 
اإلعــالم ، كشــفت شــركة الهواتــف الذكيــة

infinix عــن آخــر صيحــات الهواتــف 
التــي أنتجتهــا و التــي يتوقــع أن تغــزو 
و  لمميزاتهــا  نظــرا  المغربيــة  الســوق 

التنافســي. ثمنهــا  و  خصائصهــا 
و فــي هــذا الصــدد، و بعــد أســبوعين 
فقــط مــن افتتاحهــا لمنصتهــا التجاريــة 
عــادت  مــول“،  ”موروكــو  بفضــاء 
الشــركة الصينيــة للهواتــف الذكيــة لتخلــق 
ــر إطالقهــا ألخــر  ــد، عب الحــدث مــن جدي
الســيلفي  هواتــف  سلســلة  مــن  نســخة 
Infinix S4 وبســعر غيــر متــاح لــدى 
المنافســين فــي الســوق الوطنــي للهواتــف 

الذكيــة.
و أوضــح إتقــان بودشــيش، المديــر 
أن  المغــرب  إنفنيكــس  لمجوعــة  العــام 
الهاتــف الجديــد يشــكل بالفعــل تحديــا حقيقيا 
للمنافســين، بالنظــر إلــى العالقــة ”شــبه 
المســتحيلة“ بيــن المواصفــات التكنولوجيــة 
ــعره  ــف و س ــا الهات ــي يتضمنه ــة الت الهائل

الــذي ال يتعــدى 1999 درهمــا.
ال  أنــه  المســؤول  ذات  أضــاف  و 
ــا فــي الســوق أي هاتــف ذكــي  يوجــد حالي
المميــزات  و  المواصفــات  نفــس  يحمــل 
يقــل  بســعر  التكنولوجيــة  المعــدات  و 
ــذي  ــدي ال ــو التح ــم، وه ــن 3500 دره ع
التــي  الصينيــة  الشــركة  فيــه  نجحــت 
أضحــت فــي ظــرف وجيــز تنــال ثقــة 

المغاربــة. مــن  الكثيــر 
ــد ”إنفينيكــس  ــف الجدي ــر الهات و يتوف

 32 بدقــة  أماميــة  كاميــرا  علــى  إس4“ 
 f /) بعمــق  العدســة  وفتحــة  ميغابكســل 
االصطناعــي،  بالــذكاء  مــزودة   (2.0
حيــث يعمــل إنفينيكــس إس 4 مــرة أخــرى 
علــى نشــر خبرتــه التكنولوجيــة للوصــول 
المعروفيــن  المغاربــة  المســتهلكين  إلــى 
منتجــات  علــى  المتزايــدة  بطلباتهــم 
التكنولوجيــا الفائقــة الدقــة وذات القيمــة 

المناســب. العاليــة والســعر  المضافــة 
يتوفــر  ذلــك،  لــكل  باإلضافــة  و 
إنفينيكــس S4 مــن خــالل إصــدار 3 أو 6 
جيغابايــت مــن ذاكــرة الوصــول العشــوائي
 Helio P22 ويتميــز بمعالــج ، RAM
ــام  ــددا للمه ــح الـــ S4تع ــي األداء، يتي عال
بسالســة مدهشــة ولديــه أيًضــا مســاحة 
ــى 64 جيغابايــت  ــرة تصــل إل ــن كبي تخزي

لإلصــدار العالــي.
عاليــة  الكبيــرة  الشاشــة  أن  كمــا 
الوضــوح مقــاس 6.2 بوصــة تعــد مــن 
 Waterالمميــزات أيًضــا، وهــي مــزودة بـــ
علــى  الحصــول  تتيــح  والتــي   ،  Drop
الشاشــة، فضــال  مــلء  أفضــل عــرض 
علــى  أيًضــا  يوجــد  االبتــكار  أن  علــى 
ألن  نظــًرا  الخلفيــة،  الكاميــرا  جنبــات 
هــذه األخيــرة تتكــون مــن ثــالث عدســات 
ــغ 13 ميغابكســل + 8 ميغابكســل + 2  تبل
.f / 1.8 ميغابيكســل مــع فتحــة بؤريــة
و قــد تــم طــرح هواتــف انفينيكــس 
إس 4 بســعر مغــري ال يتجــاوز 1999 
درهــم ، و هــو مــا ســيمكن الشــركة التــي 
ــد  ــا بع ــر يوم ــر فأكث ــع أكث ــت تتوس أضح
آخــر بالســوق المغربيــة مــن توســيع قاعــدة 

ــا، زبنائه

مجموعة ”أنفينيكس“ تطلق آخر صيحات 
الهواتف المبتكرة و بسعر يسيل اللعاب 

المغرب السابع عالميا
في مؤشر السفر العالمي للمسلمين

الرباط/ المنعطف

الســابعة  المرتبــة  المغــرب  احتــل 
ــفر  ــر الس ــول مؤش ــر ح ــي تقري ــاً ف عالمي
فيمــا   ،2019 لســنة  للمســلمين  العالمــي 
وإندونيســيا  ماليزيــا  مــن  كل  تقاســمت 
الترتيــب،  هــذا  فــي  األولــى  المرتبــة 
لتتصــدرا دول العالــم فــي اســتقطاب أكبــر 
عــدد مــن ســوق المســافرين المســلمين، 
التقريــر  130 وجهــة شــملها  بيــن  مــن 
ــتر كارد»،  ــركة «ماس ــه ش ــذي أصدرت ال
حيــث ربحــت المملكــة ثالثــة مراكــز فــي 

هــذا الترتيــب.
ــد  ــرب ال يعتم ــن أن المغ ــم م وبالرغ
النهــج الــذي تتبعــه الــدول المتصــدرة لهــذه 
التــي  تركيــا  أو  ماليزيــا  مثــل  الســوق، 
تتوفــر علــى شــواطئ خاصــة بالنســاء 
ــابح  ــك بمس ــض ذل ــم تعوي ــن يت ــالً؛ لك مث
ــذي  ــر ال ــو األم ــادق؛ وه ــي الفن ــة ف داخلي
األســر،  مــن  العديــد  يســتقطب  بــات 
خصوصــاً فــي فتــرة العطــالت المدرســية.
«تركيــا  أن  التقريــر  فــي  وجــاء 
ــاي  ــان وبرون والســعودية والمغــرب وعم
ال تــزال تحظــى بشــعبية لــدى الســياح 
هــذه  تســتثمر  أن  ويمكــن  المســلمين، 
بيئتهــا  مــن  االســتفادة  فــي  الوجهــات 
ــن خــالل  ــة للمســلمين م ــة الصديق الطبيعي
ــر  ــدة لتطوي ــات الجدي ــن التقني االســتفادة م
خدمــات أكثــر جاذبيــة بالنســبة للشــباب 

المســلمين».
ــي  ــة ف ــة الثالث ــا المرتب ــت تركي واحتل
العربيــة  المملكــة  تلتهــا  الترتيــب،  هــذا 
الســعودية ثــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
بعــد  فجــاءت  البحريــن  أمــا  وقطــر. 
رفقــة  الثامنــة  المرتبــة  فــي  المغــرب 
إلــى  كلهــا  تنتمــي  دول  وهــي  عمــان، 

اإلســالمي. التعــاون  منظمــة 

المرتبــة  فــي  ســنغافورة  وجــاءت 
غيــر  الــدول  مســتوى  علــى  األولــى 
األعضــاء فــي هــذه المنظمــة والمرتبــة 
ــد والمملكــة  ــا تايالن ــاً، تلته العاشــرة عالمي
وجنــوب  والتايــوان  واليابــان  المتحــدة 
ــة  ــا الجنوبي ــغ وكوري ــغ جون ــا وهون إفريقي

وفرنســا ثــم إســبانيا.
المســلمين  المســافرين  عــدد  وبلــغ 
خــالل الســنة الماضيــة 140 مليونــا مقابــل 
131 مليونــا ســنة 2017؛ وهــو مــا يمثــل 
10 فــي المائــة مــن الســفر الدولــي. ومــن 
المتوقــع أن يصــل هــذا العــدد مســتقبالً 
ــر  ــوا أكث ــافر، ليمثل ــون مس ــى 230 ملي إل
ــياح  ــل الس ــن مجم ــة م ــي المائ ــن 10 ف م

ــم. ــي العال ف
أن  كارد»  «ماســتر  تقريــر  ويفيــد 
الســفر عــرف  مــن  النــوع  هــذا  ســوق 
خــالل  الكبيــرة  التغييــرات  مــن  عــدداً 
الســنوات الماضيــة، إذ فــي بدايــة العقــد 
ــادق  ــفر والفن ــت وكاالت الس ــي عمل الحال
ــات  ــي احتياج ــة تلب ــات وظيفي ــى خدم عل
ــام  ــارات الطع ــن خي ــلمين م ــياح المس الس
الحــالل والحمامــات ومرافــق الصــالة. 
وبفضــل الوتيــرة الســريعة للتحــول الرقمي 
اإلســالمي  الســفر  بــدأ  والتكنولوجــي، 
ــه  ــق علي ــدة أو مــا أطل ــة جدي يدخــل مرحل
مــن  باالســتفادة   ،Halal Travel 2.0
والواقــع  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات 
المعــزز والواقــع االفتراضــي إلشــراك 

المســلمين بشــكل أكبــر. المســافرين 
الســنة  خــالل  المغــرب  واســتقطب 
الماضيــة، أزيــد مــن 12 مليــون ســائح، أي 
ــع  ــة م ــة، مقارن ــي المائ ــغ 8 ف ــاع بل بارتف
ــداً  ــى بعي ــم يبق ــو رق ــابق؛ وه ــم الس الموس
عــن الطموحــات التــي وضعتهــا الحكومــة 
ــي  ــائح ف ــون س ــتهداف 20 ملي ــابقاً باس س

أفــق 2020.

الروســية  الشــركات  المغــرب  دعــا 
لالســتثمار فــي قطاعــه الســياحي، الــذي يعــد 
ــب  ــة وجل ــم اقتصــاد المملك ــرز دعائ ــد أب أح
 8 بنحــو  تقــدر   2018 فــي  إيــرادات  لهــا 

دوالر. مليــارات 
وقــال وزيــر إعــداد التــراب الوطنــي 
ــي  ــري، ف ــي فه ــد فاس ــد األح ــر، عب والتعمي
حــوار مــع وكالــة ”روســيا اليــوم“ علــى 
هامــش معــرض ”أرابيــا إكســبو 2019″، 
إن المغــرب يمكنــه التعــاون مــع روســيا فــي 
مجــال الســياحة فــي اتجاهيــن، األول العمــل 
ــادة تدفــق الســياح مــن روســيا إلــى  علــى زي
منتجعاتــه، والثاني جذب الشــركات الروســية 

ــاع. ــذا القط ــي ه ــتثمار ف لالس
الشــركات  أن  الوزيــر،  وأضــاف 

البنيــة  فــي  االســتثمار  يمكنهــا  الروســية 
ــى أن  ــيرا إل ــياحي، مش ــاع الس ــة للقط التحتي
التحتيــة  البنيــة  لتطويــر  بحاجــة  المغــرب 

الســياحية. والمنتجعــات  للفنــادق 
ــر  ــبو ″2019، اعتب ــا إكس وعــن ”أرابي
الوزيــر أن المعــرض حــدث مهــم ويخــدم 
واالقتصاديــة  التجاريــة  العالقــات  تعزيــز 
ــم العربــي، ويعمــل علــى  بيــن روســيا والعال
تذليــل العراقيــل أمــام الشــركات الروســية 

والعربيــة.
ــيا  ــن روس ــات بي ــى أن العالق ــار إل وأش
ــق،  ــوة والعم ــز بالق ــة تتمي ــة المغربي والمملك
وخاصــة بعــد زيــادة العاهــل المغربــي محمــد 
الســادس إلــى موســكو فــي 2016، التــي 
ســاهمت فــي توقيــع اتفاقيــة شــراكة بيــن 

ــن. البلدي
وعــن التجــارة الثنائيــة، قــال إن المغرب 
يســعى لزيــادة صادراتــه إلــى روســيا، وذلــك 
بهــدف تقليــل العجــز التجــاري، حيــث أن 
صــادرات روســيا إلــى المملكــة بلغــت العــام 
بالمقابــل  دوالر،  مليــون   860 الماضــي 
إلــى روســيا  المغــرب  ســجلت صــادرات 

542 مليــون دوالر.
وتســتضيف موســكو مــن 8 إلــى 10 
ــع  ــرض الراب ــات المع ــاري فعالي ــل الج أبري
”أرابيــا إكســبو ″2019، والــدورة الثانيــة 
النعقــاد مجلــس األعمــال العربــي الروســي، 
قاعــة  فــي  الفعاليتــان  هاتــان  وتنعقــد 
المعــارض المركزيــة بموســكو ”مانيــج“، 

الكرمليــن. مقابــل 

المغرب يعرض فرصة استثمارية على الشركات الروسية
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جــاء البابــا إلــى ا�غــرب ليؤكــد وجــود 
اســتثناء مغربــي. هــذا االســتثناء قائــم 
علــى تحديــث مؤسســات الدولــة فــي مملكة 
وثــروة  تاريخيــة  تمتلــك جــذورا  قديمــة 
العالــم  علــى  ا�نفتــح  اإلنســان  اســمها 

ــه. ــن دين ــر ع ــض النظ ــر، بغ ــى اآلخ وعل
ال شــيء يحــدث بالصدفــة فــي هــذا 
البابــا  زيــارة  ذلــك  فــي  بمــا  العالــم، 
الكاثوليكيــة  الكنيســة  رأس  فرنســيس 
الثانيــة  العربيــة  محطتــه  للمغــرب، 
زار  أن  ســبق  إذ  شــهرين،  غضــون  فــي 
فــي  ا�تحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
شــباط – فبرايــر ا�اضــي. التقــى هنــاك 
ــي  ــّي العهــد ف ــد ول ــن زاي ــد ب الشــيخ محّم
أبوظبــي، أحــد أبــرز ناشــري فكــر االعتــدال 
واالنفتــاح والتســامح فــي ا�نطقــة، وشــيخ 
معــه  وّقــع  الــذي  الطّيــب  أحمــد  األزهــر 
اإلنســانية“. األخــّوة  أجــل  مــن  ”وثيقــة 

 ليــس أفضــل مــن ا�حطــة ا�غربيــة 
رحمــة  تحــت  ليــس  العالــم  أّن  لتأكيــد 
مــن  هنــاك  وأّن  وا�تطرفــ�،  التطــّرف 
الــكالم،  بمجــّرد  وليــس  بالفعــل،  يعمــل 
علــى نشــر االنفتــاح واالعتــدال والتســامح 
فــي العالــم اإلســالمي، فضــال عــن محاربــة 
ــا فرنســيس  ــارة الباب ــاب. جــاءت زي اإلره
الســادس  محّمــد  ا�لــك  ا�ؤمنــ�  ألميــر 
تجســيدا لوجــود جبهــة مشــتركة تضــّم 
ممثلــ� لــكل األديــان التوحيديــة تعمــل فــي 
مجــال القضــاء علــى اإلرهــاب بــكّل أشــكاله 
وبغــض النظــر عــن مصــادره. فاإلرهــاب 
ليــس مرتبطــا باإلســالم إال لــدى بعــض 
يرفضــون  الذيــن  والعنصريــ�  الجهلــة 
االعتــراف بتلــك ا�أســاة التــي شــهدتها 
ــذا  ــن ه ــة. م ــل أســابيع قليل ــدا قب نيوزيلن
البابــا  دعــوة  طبيعيــة  كانــت  ا�نطلــق، 
فرنســيس وا�لــك محمــد الســادس إلــى 
الحفــاظ علــى القــدس ”تراثــا مشــتركا“ 
ــي  ــك ف ــالث، وذل ــة الث ــات التوحيدي للديان

وثيقــة مشــتركة وّقعاهــا فــي الربــاط.
ــر  ــا الحب ــام به ــي ق ــارة الت ــل الزي تظ

تلــك  علــى  شــاهدا  للمغــرب  األعظــم 
القــدرة التــي يمتلكهــا محّمــد الســادس 
علــى قــول كالم شــجاع وجــريء، مرتبــط 
بثقافــة العصــر ال يســتطيع قولــه ســوى 
ــه ملــك ا�غــرب  قليلــ�. يعــود ذلــك إلــى أّن
ذي الحضــارة العريقــة وأميــر ا�ؤمنــ� 
موّجهــا  قــال  لذلــك  ذاتــه.  الوقــت  فــي 
وجــوده  أثنــاء  فــي  البابــا  إلــى  كالمــه 
يعّبــَر  أن  علــى  ”حرصنــا  الربــاط:  فــي 
توقيتهــا (الزيــارة) ومكانهــا، عــن الرمزيــة 
العميقــة، والحمولــة التاريخيــة، والرهــان 
فا�وقــع  الحــدث.  لهــذا  الحضــاري 
ــا اليــوم،  ــذي يحتضــن لقاءن التاريخــي، ال
والعبــور  االنفتــاح  معانــي  بــ�  يجمــع 
حــد  فــي  ويشــكل  الثقافــي،  والتالقــح 
فقــد  واالنســجام.  للتــوازن  رمــزا  ذاتــه 
أقيــم بشــكل مقصــود، فــي ملتقــى نهــر 
أبــي رقــراق وا�حيــط األطلســي، وعلــى 
ــة  ــد مــن مســجد الكتبي محــور واحــد، يمت
ــون  ــدة بإشــبيلية، ليك بمراكــش، والخيرال
ــة،  ــة وثقافي ــة ومعماري ــة وصــل روحي صل
بــ� أفريقيــا وأوروبــا. وأردنــا أن تتزامــن 
ــذي  ــع شــهر رجــب، ال ــم للمغــرب م زيارتك
شــهد إحــدى أكثــر الحلقــات رمزيــة مــن 
عندمــا  وا�ســيحية،  اإلســالم  تاريــخ 
غــادر ا�ســلمون مكــة، بأمــر مــن النبــي 
ــه وســلم، ولجــأوا،  ــى اهللا علي ــد صل محم
النجاشــي،  إلــى  االضطهــاد،  مــن  فــرارا 
ملــك الحبشــة ا�ســيحي. فــكان ذلــك أول 
بــ�  متبــادل  تعــارف  وأول  اســتقبال، 

وا�ســيحية“. اإلســالمية  الديانتــ� 
”هــا  ا�غربــي:  العاهــل   أضــاف 
ــراف  ــد، معــا، هــذا االعت ــوم، نخّل نحــن الي
ا�تبــادل، مــن أجــل ا�ســتقبل واألجيــال 
فــي  للمغــرب،  زيارتكــم  تأتــي  القادمــة. 
الدولــي،  ا�جتمــع  فيــه  يواجــه  ســياق 
كثيــرة.  ا�ؤمنــ�، تحديــات  كمــا جميــع 
ــتمد  ــد، تس ــوع جدي ــن ن ــات م ــي تحدي وه
خطورتهــا مــن خيانــة الرســالة اإللهيــة 
وتحريفهــا واســتغاللها، وذلــك مــن خــالل 

اآلخــر،  رفــض  سياســة  وراء  االنســياق 
فضــال عــن أطروحــات دنيئــة أخــرى. وفــي 
وثوابتــه،  مرجعياتــه  عــن  يبحــث  عالــم 
الجهــر  علــى  ا�غربيــة  ا�ملكــة  حرصــت 
ــي  ــط األخــوة، الت ــم برواب والتشــبث الدائ
الســالم،  عليــه  إبراهيــم  أبنــاء  تجمــع 
ا�غربيــة،  للحضــارة  أساســية  كركيــزة 
وتنّوعهــا.  مكوناتهــا  بتعــدد  الغنيــة 
بــ�  يجمــع  الــذي  التالحــم  ويشــكل 
اختــالف  عــن  النظــر  بغــض  ا�غاربــة، 
هــذا  فــي  نموذجــا ســاطعا  معتقداتهــم، 

ا�جــال.
 فهــذا التالحــم هــو واقــع يومــي فــي 
ا�غــرب. وهــو مــا يتجلــى فــي ا�ســاجد 
والكنائــس والبيــع، التــي مــا فتئــت تجــاور 

بعضهــا البعــض فــي مــدن ا�ملكــة. 
وأميــر  ا�غــرب،  ملــك  وبصفتــي 
ضمــان  علــى  مؤتمــن  فإننــي  ا�ؤمنــ�، 
حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة. وأنــا 
بذلــك أميــر جميــع ا�ؤمنــ�، علــى اختــالف 

دياناتهــم.
وبهــذه الصفــة، ال يمكننــي الحديــث 
ــا  ــه ال وجــود هن ــن أرض اإلســالم، وكأن ع
لحريــة  الضامــن  فأنــا  ا�ســلم�.  لغيــر 
وأنــا  الســماوية.  الديانــات  ممارســة 
ا�ؤتمــن علــى حمايــة اليهــود ا�غاربــة، 
وا�ســيحي� القادمــ� مــن الــدول األخــرى، 
الذيــن يعيشــون فــي ا�غــرب. إننــا فــي 
بحــث متواصــل عمــا يرضــي اهللا، فــي مــا 
ــدات  ــات، أو ا�عتق ــت، أو الكلم وراء الصم
لتظــل  وذلــك  ســكينة،  مــن  توفــره  ومــا 
ــي  ــرة، ولك ــزة وني ــا جســورا متمي دياناتن
منــارة  ورســالته  اإلســالم  تعاليــم  تظــل 

خالــدة“.
فــي كّل مــا قالــه محّمــد الســادس فــي 
ــاط جــرأة  ــا فــي الرب مناســبة وجــود الباب
ليــس بعدهــا جــرأة بعيــدا عــن أّي نــوع 
مــن الــكالم الكبيــر والشــعارات التــي ال 
معنــى عمليــا لهــا، والتــي مّيــزت خطابــات 
الســنوات  فــي  العــرب  الزعمــاء  معظــم 

ــة، ورّبمــا مــا هــو أبعــد  الخمســ� ا�اضي
ــة  ــى كيفي ــد الســادس إل منهــا. ذهــب محّم
ــاء  معالجــة ا�شــاكل القائمــة وعــدم االكتف
بالــكالم عــن التســامح. هنــاك مــا هــو أبعــد 
مــن التســامح بــ� النــاس وبــ� الديانــات. 
ــَد أنــه مــن الواضــح أن  قــال صراحــة: ”بْي
ــى  ــماوية، يبق ــات الس ــ� الديان ــوار ب الح
غيــر كاف فــي واقعنــا اليــوم. ففــي الوقــت 
الــذي تشــهد فيــه أنمــاط العيــش تحــوالت 
كل  وبخصــوص  مــكان،  كل  فــي  كبــرى، 
بــ�  للحــوار  ينبغــي  فإنــه  ا�جــاالت، 
األديــان أن يتطــور ويتجــّدد أيضــا. لقــد 
اســتغرق الحــوار القائــم علــى ’التســامح‘ 
يحقــق  أن  دون  بيســير،  ليــس  وقتــا 
الثــالث  الســماوية  فالديانــات  أهدافــه. 
ال  بينهــا،  مــا  فــي  للتســامح  توجــد  لــم 
إجباريــا كقــدر محتــوم، وال اختياريــا مــن 
بــاب ا�جاملــة، بــل ُوجــدت لالنفتــاح علــى 
بعضهــا البعــض وللتعــارف فــي مــا بينهــا 
فــي ســعي دائــم للخيــر ا�تبــادل و�واجهــة 
التطــرف بــكل أشــكاله. إن الحــل لــن يكــون 
ــي  ــن ف ــل الحــل يكم ــا. ب عســكريا وال مالي
شــيء واحــد، هــو التربيــة. فدفاعــي عــن 
ــل.  ــة للجه ــا هــو إدان ــة، إنم ــة التربي قضي
ذلــك أن مــا يهــدد حضاراتنــا هــو ا�قاربــات 
الثنائيــة، وانعــدام التعــارف ا�تبــادل، ولــم 
يكــن يومــا الديــن. واليــوم، فإنــي بصفتــي 
أميــر ا�ؤمنــ�، أدعــو إلــى إيــالء الديــن 
مجــددا ا�كانــة التــي يســتحقها فــي مجــال 

التربيــة“.
ا�ناســبة،  الســادس  محمــد   أعطــى 

البابا عند أمير المؤمنين

بقلم: خير ا� خير ا�

مناســبة زيــارة البابــا فرنســيس، الــذي 
ــام  ــذ الع ــزور ا�غــرب من ــا ي ــي باب هــو ثان
1985 عندمــا زار ا�ملكــة يوحنــا بولــس 
مرتبطــا  مختلفــا  عمليــا  بعــدا  الثانــي، 
ــا  ــ� م ــي تشــمل ب ــة الت ــة ا�غربي بالتجرب
تشــمل ا�عاملــة اإلنســانية والحضاريــة 

لالجئــ� إلــى ا�ملكــة.
 كشــفت الزيــارة أهّميــة مــا يقــوم بــه 
ا�غــرب علــى أرض الواقــع وعلــى صعــد 
اإلســالم  نشــر  ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة، 
أفريقيــا  وغيــر  أفريقيــا  فــي  ا�عتــدل 
ا�لــك  أنشــأه  الــذي  ا�عهــد  طريــق  عــن 
األئمــة  تكويــن  أجــل  مــن  الربــاط  فــي 
ــة  ــات القائم وا�رشــدين. ال تقتصــر العالق
وأوروبــا  أفريقيــا  ودول  ا�غــرب  بــ� 
تتجــاوز  بــل  مشــتركة،  مصالــح  علــى 
ذلــك إلــى مــا هــو أهــّم بكثيــر منــه. هنــاك 
ــى اإلســالم  اهتمــام مغربــي با�حافظــة عل
ــتثمار  ــدون االس ــن يري ــن الذي ــه م وحمايت
فــي ”الجهــل“. يقــول العاهــل ا�غربــي فــي 
هــذا ا�جــال: ”لقــد حــان الوقــت لرفــض 

للجهلــة“. كمطّيــة  الديــن  اســتغالل 
 جــاء البابــا فرنســيس إلــى ا�غــرب 
هــذا  مغربــي.  اســتثناء  وجــود  ليؤكــد 
ــى تحديــث مؤسســات  ــم عل االســتثناء قائ
ــك جــذورا  ــة تمتل ــة قديم ــي مملك ــة ف الدول
تاريخيــة مــن جهــة وثروة اســمها اإلنســان 
ا�عتــدل ا�نفتــح علــى العالــم وعلــى اآلخــر، 
بغــض النظــر عــن دينــه، مــن جهــة أخــرى.
 المصدر: العرب اللندنية

ترحب الجريدة بمساهماتكم في هذه الصفحة « الرأي»، 
شريطة أال يتعدى عدد كلمة ا�قال 300 كلمة.

ال تنشر ا�قاالت  التي تحوي قذفا أو إساءة لألديان 
واألشخاص.

almounaataf19@gmail.comراسلونا على
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رئيــس  اشــتية  محمــد  د.  أدى 
عشــر  الثامنــة  الفلســطينية  الحكومــة 
اليمــ� الدســتورية مرتــ� أمــام رئيــس 
عبــاس،  محمــود  الفلســطينية  الســلطة 
حكومتــه  وأعضــاء  بمباشــرته  إيذانــًا 
مهامهــم الرســمية، رغــم أنــه كان يلزمــه 
حكومتــه  أعضــاء  عــرض  القســم  قبــل 
التشــريعي  ا�جلــس  علــى  وبرنامجهــا 
الفلســطيني لنيــل الثقــة والحصــول علــى 
عــواٌر  هــذا  وفــي  لهــا،  ا�جلــس  تأييــد 
دســتورٌي كبيــٌر يطعــن فــي دســتوريتها 

قراراتهــا.  شــرعية  فــي  ويشــكك 
الحكومــة  رئيــس  يكــن  لــم  أنــه  إال 
علــى  يعــرض حكومتــه  لــم  الــذي  األول 
فقــد  ثقتــه،  لنيــل  التشــريعي  ا�جلــس 
ســالم  د.  الســابقان  الرئيســان  ســبقه 
فيــاض ود. رامــي الحمــد اهللا فــي أكثــر 
مــن حكومتــ�، ورغــم ذلــك فقــد عمــرت 
قــراراٍت  واتخــذت  طويــًال،  حكوماتهــم 
كثيــرًة وبعضهــا خطيرة، وعلــى خطواتهم 
واصــل الرئيــس نهجــه متجــاوزًا ا�جلــس 

ودوره. الفلســطيني  التشــريعي 
الفلســطيني  الشــارع  ينتبــه  ال  قــد 
والشــتات  واللجــوء  الوطــن  فــي  العــام 
أصــاب  الــذي  الدســتوري  العــوار  إلــى 
الســابقة،  والحكومــات  الحكومــة  هــذه 
دســتوريًا  بهــا  بالطعــن  يهتــم  ال  وقــد 

شــرعيتها،  وعــدم  ببطالنهــا  واالدعــاء 
القســم  إعــادة  حادثــة  يعيــر  ال  وقــد 
الدســتورية اهتمامــه، ولــن يخــرج إلــى 
الشــوارع مطالبــًا بســقوط الحكومــة لعــدم 
دســتوريتها، فهــو يعلــم أنــه لــن يغيــر 
ــة  ــن يشــطب حقيق ــا شــيء، ول ــن واقعه م
أو  أعضاءهــا  يســتبدل  ولــن  وجودهــا، 
يضيــف إليهــم الجديــد، فقــد انتهــى األمــر 
اليمــ�،  وأقســمت  الحكومــة  وُأعلنــت 
وبــدأت  التذكاريــة،  صورتهــا  والتقطــت 
وزيــارات  التهنئــة  االســتقبال  حفــالت 

ا�باركــة.
ا�واطــن الفلســطيني منهــٌك متعــٌب 
معــذٌب، جائــٌع فقيــٌر معــدٌم، جريــٌح مريــٌض 
محــروٌم،  مظلــوٌم  مضطهــٌد  مصــاٌب، 
محاصــٌر ســجٌ� مخنــوٌق، عاطــٌل بــال عمــٍل 
وخريــٌج بــال وظيفــة، حياُتــه نكــدٌة وعيُشــُه 
مــٌر، أياُمــه كئيبــٌة وأوقاتــه حزينــٌة، رخــاؤه 
مســتقبله  أحــالٌم،  ورفاهيتــه  محــرٌم 
غامــٌض وغــده مجهــوٌل، العــدو يالحقــه 
والســلطة تتابعــه، وســجونهما كالهمــا 
لــه مفتوحــة علــى مصراعيهــا، وعذابهمــا 
لــه مــٌر أليــٌم ال يتوقــف، فهــل يفكــر هــذا 
وا�ســكون  بالهمــوم  ا�جبــول  اإلنســاُن 
باألحــزان، التائــه الطريــق العاثــر الخطى، 
بغيــر همومــه ومشــاكله اليوميــة، وهــل 
يتطلــع إلــى غيــر مــن ينقــذه ويأخــذ بيــده، 

وينتشــله مــن حمأتــه ويقيلــه مــن عثرتــه، 
فقــد أعيتــه الحيــاة الواســعة وضاقــت بــه 

ــم. ــش الكري ســبل العي
حكومــًة  يريــدون  ال  الفلســطينيون 
وزارٍة  إلــى  يتطلعــون  وال  شــكليًة 
وهميــٍة، وال تعنيهــم األشــكال والهيئــات 
يكترثــون  وال  والصفــات،  األســماء  وال 
والصــور  واإلجــراءات،  با�راســم 
ــون  ــم أن تك ــا يعنيه ــوالت، إنم والبروتوك
ــكل  ــًة، تشــمل ال ــم موحــدًة جامع حكومته
الوطنــي،  اإلطــار  وتشــكل  الفلســطيني 
تنطــق باســم الشــعب كلــه وتعبــر عنــه، 
وتهتــم  أجلــه،  مــن  وتفكــر  لــه  وتعمــل 
بــه وتنشــغل لــه، يتمثــل فيهــا الجميــع 
ــكل، وينخــرط  ــا ال ــي برنامجه ويشــترك ف
واإلســالمي  القومــي  صفوفهــا  فــي 
واليســاري، علــى قاعــدٍة واحــدٍة تجمعهــم 
أساســه  يجمعهــم،  وطنــي  وبرنامــٍج 
األرض  وتحريــر  الوطــن  اســتعادة 

ا�واطنــ�  فظــروف  اإلنســان،  وخدمــة 
ــٍة  ــم لحكوم ــرض حاجته الفلســطيني� تف
علــى  وتقــوم  بأمرهــم  تهتــم  وحدويــٍة 
شــؤونهم، وترعــى مصالحهــم، وتضحــي 

ســبيلهم. فــي  وتقــاوم  أجلهــم  مــن 
حاجــٍة  فــي  الفلســطيني  ا�واطــن 
حكيمــٍة  وقيــادٍة  راشــدٍة  حكومــٍة  إلــى 
الوطــن، وتتمســك  أقاليــم  بــ�  تســاوي 
بقلبــه وأطرافــه، وتتســاوى عندهــا مدنــه 
أبنائــه،  بــ�  بالحــق  وتعــدل  وبلداتــه، 
أجلهــم  مــن  وتعمــل  بســخاء  تعطيهــم 
معاييرهــا  وتكــون  وإخــالٍص،  بصــدٍق 
وطنيــة ونظرتهــا غيــر حزبيــٍة، وتخــوض 
لخدمــة  ا�ســتحيل  وتتحــدى  الصعــب 
ا�واطنــ� والتخفيــف عنهــم أيــًا كانــت 
أبنــاء  فهــم  ووالءاتهــم،  انتماءاتهــم 
ــا  ــب عليه ــن، فيج ــركاء الوط ــعب وش الش
مــن  وتحســن  بشــؤونهم،  تنهــض  أن 
مســتوياتهم، وتخلــق فــرص العمــل لهــم، 
ــدة الســتيعابهم  ــدع ا�شــاريع الجدي وتبت
لتوظيفهــم،  االســتراتيجية  وا�خططــات 
ــي شــؤونهم،  ــالل ف وترفــض تدخــل االحت
وتمتنــع عــن التعــاون والتنســيق األمنــي 
�ناطقهــم  اجتياحــه  وترفــض  معــه، 
واعتقالــه ألبنائهــم، وتحــول دون انتهاكــه 

حرياتهــم. علــى  واعتدائــه  لحياتهــم 
الباليــة،  بأســمالهم  الفلســطينيون 
وهيئاتهــم الحزينــة، ووجوههــم ا�غضنة، 
وســحناتهم ا�عذبــة، وجراحهــم ا�قرحــة، 
ا�وجعــة،  وأنَّاتهــم  ا�كبوتــة،  وآهاتهــم 
يريــدون مــن حكومتهــم أن تكــون حكومــًة 
ــُم ضميرهــا وتتق اهللا  رشــيدًة عاقلــًة، ُتَحكَّ
فــي شــعبها ووطنهــا، تخــاف اهللا وتخاف 
علــى شــعبها، وتعمــل علــى وقــف جريمــة 
اإلنســانية  وغيــر  الظا�ــة  العقوبــات 
ا�فروضــة عليــه فــي قطــاع غــزة، وتنهــي 
مسلســل القــرارات الكيديــة التــي أضنتــه 
وعمقــت  محنتــه  فــي  وزادت  وأتعبتــه، 
ــم،  ــ� رواتبه ــى ا�وظف ــد إل ــه، وتعي أزمات
وإلــى ا�واطنــ� كرامتهــم، وإلــى الســكان 
ا�رضــى  وإلــى  الكهربائــي،  تيارهــم 

أدويتهــم، وإلــى أصحــاب الحــاالت ا�زمنــة 
معابرهــم،  ا�ســافرين  وإلــى  إحاالتهــم، 
أذوناتهــم، وإلــى كل ذي  الطــالب  وإلــى 
حــٍق حقــه وحاجتــه، ولعــل إبطــال هــذه 
غــزة وأهلهــا  ا�جحفــة بحــق  القــرارات 
ــل صورتهــا ويقلــل مــن حجــم الرفــض  ُيَجمِّ

لهــا.    
يريــدون  عمومــًا  الفلســطينيون 
ســليٌب  وطنهــم  أن  تــدرك حكومتهــم  أن 
مقدســاتهم  وأن  محتلــة،  وأرضهــم 
تدنــس وكرامتهــم تنتهــك، وأن أبناءهــم 
يعذبــون  وا�عتقــالت  الســجون  فــي 
ويضهــدون، وأن شــعبهم يعانــي ويشــكو، 
وأن القــدس يتهددهــا الخطــر، وا�ســجد 
كبيــرة  النتهــاكاٍت  يتعــرض  األقصــى 

خطيــرة.  ومؤامــراٍت 
ويريــد الفلســطينيون مــن حكومتهــم 
أن تتصــدى للصلــف األمريكــي، وأن تقــف 
ورئيســها،  االمريكيــة  اإلدارة  وجــه  فــي 
القــرن  لصفقــة  رفضهــا  تعلــن  وأن 
ا�تعلقــة  األمريكيــة  للقــرارات  وادانتهــا 
لــكل  والالجئــ�، واســتنكارها  بالقــدس 
عمليــات االختــراق والتطبيــع الرســمية 
العربيــة، ووجــوب وصفهــا بأنهــا خيانــة 
عــن  وتنــازل  تفريــط  بأنهــا  وتصنيفهــا 

حقــوق األمــة وثوابتهــا.
الوطنيــة تملــي علــى هــذه  األمانــة 
الحكومــة أن تتصــدر لهــذه ا�هــام األولــى 
عليهــا  تتقــدم  فــال  ا�اثلــة،  والتحديــات 
مهــاٌم وال تســبقها أولوياٌت، وأال تســتخف 
بهــا أو تقلــل مــن شــأنها أو أثرهــا، وهــي 
واحــٍد،  بلــوٍن  تكــون  أن  آثــرت  التــي 
ــي والشــرعية  ــاع الوطن ــن اإلجم ــدًا ع بعي
الدســتورية، فهــل تكــون رغــم ذلــك حكومــة 
ــي  ــن، فتنتم ــى الوط ــة عل الشــعب واألمين
إليهــم  كلهــم، وتنتســب  ا�واطنــ�  إلــى 
جميعهــم، وتعبــر عنهــم وتأتمــر بأمرهــم، 
مــن  وتغضــب  نهجهــم،  علــى  وتســير 
أجلهــم، وال تســمح أبــدًا بــأي قــرار يؤ�هــم 
أو يؤذيهــم، أيــًا كانــت ســلطة القــرار أو 

الجهــة الصــادر عنهــا أو اآلمــرة بــه.

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

 الفلسطينيين
ُ
حاجة

إلى وزارٍة جامعٍة 
وحكومٍة راشدٍة
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الدراســات  مركــز  ينظــم   
محاضــرة  والبيئيــة،  التاريخيــة 
الكتابــات  «مواقــع   : موضــوع  فــي 
بالمغــرب:  القديمــة  األمازيغيــة 
الحمايــة والتثميــن»، بمناســبة اليــوم 
ــة،  ــر التاريخي ــع والمآث العالمــي للمواق
ــَك مــن  ــادي ف ــد اله ــا األســتاذ عب يلقيه
شــعبة التاريــخ بكليــة اآلداب بالجديــدة، 
وذلــك يــوم الخميــس 18 أبريــل 2019 
بقاعــة  زواال  الثالثــة  الســاعة  علــى 
ــي  ــد الملك ــر المعه ــرات، بمق المحاض

األمازيغيــة. للثقافــة 
المعجم األمازيغي 

المستحدث: معادلة 
التأصيل والتواصل

ــى  إن نجــاح أي برنامــج يســعى إل
عنــد  يتوقــف  ال  المعجميــة  التهيئــة 
ــرف  الصِّ اللســاني  العمــل  مســتوى 
ــرم  ــدة تحت ــة جدي ــدات لغوي ــد وح بتولي
القواعــد اللســانية والسوسيولســانية، بل 
ــن  ــي المتكلمي ــل تبن ــذا العم ــي ه يقتض
لهــذه األلفــاظ المولَّــدة واســتخدامها فــي 
بعبــارة  مختلفــة.  تواصليــة  ســياقات 
أخــرى، إن االســتحداث المعجمــي ليس 
غايــة فــي حــد ذاتــه، وإنمــا هــو مرحلــة 
ــة التــي  مهمــة مــن مراحــل هــذه التهيئ
ــدة، وتنتهــي  ــاء الكلمــات الجدي ــدأ ببن تب
ــروف  ــر الظ ــا بتوفي ــرها وتأصيله بنش
ألســنة  علــى  النتشــارها  المناســبة 
بالتهيئــة. المعنيــة  باللغــة  الناطقيــن 
اللغــة األمازيغيــة،  إلــى  وإذا نظرنــا 
الســابق  الهــدف  بلــوغ  أن  ألفينــا 
ــن  ــود كل المهتمي ــر جه يقتضــي تضاف
وإعالمييــن  لغوييــن  مــن  بهــا 
ومترجميــن... ومبدعيــن  وأســاتذة 
األمازيغــي  المعجــم  فتطــور  إلــخ، 
يســتلزم الكشــف عــن معيقــات تأصيــل 
ــا. ــبل تجاوزه ــتحدثة وس ــاظ المس األلف
ــة  ــز التهيئ ــم مرك ــك، ينظ ــا لذل وتحقيق
ــف  ــع مختل ــاءات م ــلة لق ــة سلس اللغوي

وانتشــار  نشــر  فــي  المســاهمين 
المعجــم الجديــد يســعى مــن خاللهــا 
إلــى الكشــف عــن مختلــف تجــارب 
التعبيــر والتواصــل باألمازيغيــة فــي 
أُعطيــت  فبعدمــا  القطاعــات.  شــتى 
ــدع  ــو 2011  للمب ــي 11 يوني الكلمــة ف
قصــد تســليط الضــوء عــن اإلكراهــات 
ــداع األمازيغــي  ــة باإلب ــة المتعلق اللغوي
المركــز  يســتقبل  تجاوزهــا،  وســبل 
يــوم  28 يونيو2019 نســاء ورجــال 
الحقــل  فــي  المشــتغلين  اإلعــالم 

اللثــام  إلماطــة  البصــري  الســمعي 
المعجميــة  التــي  الصعوبــات  عــن 
اليومــي. عملهــم  فــي  يواجهونهــا 
تعتــرض  التــي  التحديــات  أن   أكيــد 
خبــر  نقــل  فــي  اإلعالمييــن  هــؤالء 
محــاورة  فــي  حــدث،  وصــف  أو 
آخــر  ليســت  مناقشــة  أو  ضيــف 
هينــة، وأن الضغوطــات التــي تطبــع 
ــم  ــك تجده ــيرة، لذل ــت يس ــم ليس عمله
باحثيــن  األبــواب  يطرقــون مختلــف 
التواصــل مــع  لمعادلــة  عــن حلــول 

جمهــور يتميــز بتنــوع لغــوي جليــة 
معالمــه، وتأصيــل كلمــات أو مركبــات 
معانيهــا.  أو  صورهــا  مســتحدثة 
ــام  ــق» اإلعالمــي حــدة أم ــزداد «قل وي
يستســيغ  فالخبــر ال  الوقــت،  ضغــط 
االنتظــار قصــد انتقــاء أكفــى الكلمــات، 
مرابطــا  ينتظــر  لــن  والجمهــور 
المركبــات. أســلم  اختيــار  مترقبــا 
فيهــا  يناقــش  اللقــاء فضــاء  هــذا  إن 
المشــاركون التحديــات اللغويــة اليوميــة 
التــي تواجــه اإلعالمــي فــي عملــه، 
ــة  ــول الجــادة والواقعي ــون الحل ويتباحث

ــي: ــا يأت ــل م ــن قبي ــاؤالت م لتس
التــي  • الوســائل  هــي  مــا 

الثغــرات  لســّد  اعتمادهــا  يمكــن 
المعجميــة واالصطالحيــة التــي تواجــه 

األمازيغيــة؟ باللغــة  المشــتغل 
توظيــف  • يمكــن  كيــف 

ــدش  ــدة دون خ ــة جدي ــدات معجمي وح
جهــة  مــن  األمازيغيــة  اللغــة  بنيــة 
غمــوض  مضاميــن  ودون  أولــى، 
ــة ؟ ــة مــن جهــة ثاني الرســالة اإلعالمي

الكلمــات  • مصيــر  مــا 
المقترضــة مــن لغــات أخــرى؟ وكيــف 

اســتعمالها؟ تدبيــر  يمكــن 
تدبيــر  • إلــى  الســبيل  مــا 

فــي ســياق يعــرف  اللهجــي  التنــوع 
نزوعــا واضحــا إلــى التقوقــع فــي أحــد 

األمازيغيــة؟ اللغويــة  الفــروع 
وللوصــول إلــى أجوبــة شــافية عــن 
هــذه التســاؤالت وغيرهــا، ســيحاول 
ــوم الدراســي  ــي هــذا الي المشــاركون ف
مــن  فــي محــور  مداخالتهــم   إدراج 

ــفله: ــاور أس المح
الثغــرات  • تجــاوز  ســبل 

واالصطالحيــة؛ المعجميــة 
ــي  • ــي ف ــوع اللهج ــر التن تدبي

ــري؛ ــمعي البص ــالم الس ــال اإلع مج
اإلعــالم  • وســائل  دور 

الســمعي البصــري فــي تأصيــل المعجم 
ســليمة. أمازيغيــة  لغــة  وبنــاء 

المصــدر: المعهــد الملكــي للثقاافــة 
األمازيغيــة

«مواقع الكتابات األمازيغية القديمة بالمغرب: الحماية والتثمين»
عمــل  برنامــج  إطــار  فــي 
ــة  ــة األمازيغي ــي للثقاف ــد الملك المعه
2019، يعلــن عميــد  برســم ســنة 
ــة  ــة األمازيغي ــي للثقاف ــد الملك المعه
ــن 10  ــة م ــم دورة تكويني ــن تنظي ع
2019 بمقــر  إلى 14 يونيــو 

بالربــاط. المعهــد 
الراغبيــن  فــي  ويشــترط 
الــدورة  هــذه  مــن  االســتفادة  فــي 
التكوينيــة الحصــول علــى ماســتر 
أو  األمازيغيــة  الدراســات  فــي 
شــريطة  الترجمــة،  فــي  ماســتر 
إتقــان اللغــة األمازيغيــة، مــع تقديــم 

الترشــيح. ملــف 
ويتكــون ملــف الترشــيح مــن 

التاليــة: الوثائــق 
طلــب خطــي موجــه إلــى  •

الســيد عميــد المعهــد الملكــي للثقافــة 
األمازيغيــة؛

سيرة ذاتية؛ •
فــي  • الماســتر  شــهادة 

فــي  أو  األمازيغيــة  الدراســات 
؛ الترجمــة 

ــزة  • ــث المنج ــال البح أعم
جماعيــة  أو  فرديــة  بصفــة 
ــات...)؛ ــاالت، مؤلف ــات، مق (ترجم

التــي  • الوثائــق  جميــع 
واللغويــة  العلميــة  الكفــاءة  تتبــث 

. شــح للمتر
البطاقــة  • مــن  نســخة 

طنيــة لو ا
إيداع الترشيح:

البريــد  الملفــات عبــر  ترســل 
إلــى عنــوان المعهــد المذكور أســفله، 
الضبــط،  مكتــب  لــدى  تــودع  أو 
حــدود  قبل 19 أبريل 2019، فــي 
الســاعة الرابعــة بعد الزوال، وســيتم 
ــة  ــور دراس ــن ف ــال بالمقبولي االتص
ــة مختصــة. ــل لجن ــن قب ــات م الملف
العنوان:المعهد الملكي للثقافة 

األمازيغية
شارع عالل الفاسي، مدينة 
العرفان، حي الرياض، ص. 

ب 2055 الرباط
ملحوظة : التكوين بالمجان 

ويتحمل المعهد مصاريف اإلقامة 
(اإليواء واألكل).

ــرب  ــوي بالمغ ــز المشــهد اللغ يتمي
عديــدة،  للغــات  متفــاوت  باســتعمال 
وهــي العربيــة والدارجــة المغربيــة، 
وكــذا  والفرنســية  واألمازيغيــة 
ويتــم  واإلنجليزيــة،  اإلســبانية 
ــة  ــق تراتبي ــات وف ــذه اللغ ــتعمال ه اس
ــات  ــا معطي ــم فيه ــة، تتحك ــر متكافئ غي
وسياســية  وإيديولوجيــة  تاريخيــة 
كل  ــت  نَصَّ اقتصاديــة.  وسوســيو 
علــى  الســابقة  المغربيــة  الدســاتير 
وهــي  للدولــة  واحــدة  لغــة  ترســيم 
ــي  ــتور المغرب ــر أّن الدس ــة، غي العربي
نوعيــة  قفــزة  شــّكل   ،  2011 لســنة 
فــي مجــال تدبيــر التعدديــة اللغويــة 
واالعتــراف  بالمغــرب،  والثقافيــة 
ــه  ــة، وإرث ــه الحضاري ــات هويت بمكون
الثقافــي واللغــوي، الــذي بُنــي علــى 
«روافــد متنوعــة أمازيغيــة وعربيــة 
وأندلســية،  إفريقيــة  وصحراويــة 
وتفاعــل  وبانفتــاح  كلهــا  ســاهمت 
متنوعــة  وحضــارات  ثقافــات  مــع 
فــي صقــل هويتنــا وإغنائهــا»، مــن 

للشــخصية  االعتبــار  تأكيــد  خــالل 
الوطنيــة ورموزهــا اللغويــة والثقافيــة 
األمازيغيــة،  ومنهــا  والحضاريــة، 
رســمية  لغــة  أصبحــت  التــي 
الدســتورية. الوثيقــة  هــذه  بموجــب 
لهــذا  المعاكــس  االتجــاه  وفــي 
بمكانــة  الدســتوري  االعتــراف 
ــة  ــت منظم ــرب، دق ــة بالمغ األمازيغي
والعلــوم  للتربيــة  المتحــدة  األمــم 
ناقــوس  «اليونيســكو»  والثقافــة 
الخطــر، عندمــا أّكــدت علــى خطــر 
االنقــراض الــذي بــات يهــدد اللغــة 
ــراض  ــد االنق ــيما بع ــة، الس األمازيغي
الفعلــي ف لرعيــن لغــو ي يــن أمازيــغ 
األمازيغيــة  اللهجــة  وهمــا  يــن،  ي 
اليهوديــة و بــوزازات وبولمــان دادس 
وامازيغيــة  وتنغيــر،  أن   ا  وإيمينــي 
آيــت روادي، تــا بدلــة أزيالل. والشــك 
أن إعــادة النظــر فــي السياســة اللغويــة 
بالمغــرب، مــن شــأ تحافــظ علــى هــذا 
بالــزوال،  المهــدد  اللغــوي  النســيج 
ولذلــك تحتــل الترجمــة موقعــا متقدمــا 

فــي هــذه السياســة الراميــة إلــى الحفــاظ 
علــى المــوروث اللغــوي بالمغــرب.
ــذا  ــي ه ــة ف ــة حيوي ــة وظيف إن للترجم
المتعــدد  المغربــي  اللغــوي  الفضــاء 
بتراتبيــة غيــر متكافئــة،  والموســوم 
وهــذه الوظيفــة تتجــاوز ســقف الحــوار 
لة لهــذا  ــات المشــكِّ ــن اللغــات والثقاف بي
المشــهد، وتســهيل التواصــل بيــن كافــة 
انطولوجيــا  دورا  لتلعــب  المغاربــة، 
أمازيغيــة  لغــة  إنقــاذ  فــي  وحيويــا 
االندثــار.  خطــر  تقــاوم  مازالــت 
إضافــة إلــى ذلــك، تــل عــب الترجمــة 
الهويــة  تعزيــز  فــي  حيويــا  دورا 
المغربيــة، مــن خــالل التفاعــل بيــن 
ــة،  ــن جه ــة م ــة الوطني ــر الثقاف عناص
وثقافــات العالــم مــن جهــة أخــرى، 
المتســارعة  التغيــرات  وأن  الســيما 
االتصــال  وســائط  مســتوى  علــى 
وضغوطــات العولمــة، تقتضــي منــا 
وتعزيــز الرســميتين،  لَُغتْينــا  تقويــة 
المغربيــة. الثقافيــة  خصوصياتنــا 
ســياق  فــي  النــدوة  هــذه  وتأتــي 

التفكيــر فــي ضــرورة تنشــيط الجهــود 
إلــى  الترجمــة  فــي مجــال  المبذولــة 
اللغــة األمازيغيــة، تنظيــرا وممارســة، 
ــق  ــيقها وف ــود وتنس ــذه الجه ــم ه وتنظي
فــي  تضــع  واضحــة،  اســتراتيجية 
الحســبان المقتضيــات الجديــدة لدســتور 
المملكــة المغربيــة، ومضاميــن القوانين 
التنظيميــة الخاصــة باللغــة األمازيغيــة، 
ــا ورد  ــب م ــر حس ــن المنتظ ــي م والت
فــي مشــاريع هــذه القوانيــن، أن تضــع 
الترجمــة فــي موقــع بالــغ األهميــة، 
ســواء فــي مجــال التعليــم، أو التشــريع 
مجــال  فــي  أو  البرلمانــي،  والعمــل 
اإلعــالم واالتصال، ومختلــف مجاالت 

اإلبــداع الثقافــي والفني، وما ســيقتضيه 
األمــر أيضــا عنــد اســتعمال األمازيغيــة 
بــاإلدارات وســائر المرافــق العموميــة، 
الفضــاءات  فــي  إدماجهــا  وكــذا 

ــي. ــال التقاض ــي مج ــة وف العمومي
محاور الندوة:

1. الترجمة والثقا ة ف وإشكاالت 
الهوية؛

2. استراتيجية الترجمة والسياسة 
اللغوية

3. النظريات والممارسات الراهنة في 
دراسات الترجمة (نظريات اللغات 

الهشة والمهيَمن عليها)؛
4. تعليمية الترجمة إلى األمازيغية في 

الجامعات ومدارس الترجمة.
5. الترجمة إلى األمازيغية في ظل 

العولمة وتنامي وسائل االتصال.
6. الترجامت النوعية إلى األمازيغية 

(الدينية والتقنية والقانونية والطبية 
واألدبية وغيرها).

المصدر: المعهد الملكي للثقاافة 
األمازيغية

دورة تكوينية في الترجمة 
إلى األمازيغية

الترجمة في سياق ترسيم اللغة األمازيغية: قضايا ودراسات
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تقدم لغة األرقام، إشارات سلبية بشأن حظوظ 
ا�نتخب الوطني ا�غربي أمام منافسيه في 

ا�جموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا ا�قبلة 
التي ستحتضنها مصر.

ولم يحقق ا�نتخب ا�نتخب الوطني ا�غربي 
الفوز أمام خصومه في تلك ا�جموعة إال 

في مبارات� بعدما واجههم في 9 مناسبات 
سابقة في نهائيات «الكان».

واكتفى ا�نتخب الوطني بتحقيق االنتصار 
في مبارات� فقط، األولى أمام ناميبيا في 
نسخة 2008 بغانا، والثانية أمام كوت 
ديفوار في النسخة ا�اضية من البطولة 

بهدف رشيد عليوي.
حصيلة األسود أمام منافسيه تشمل أيضا 

4 هزائم كانت أمام منتخب كوت ديفوار 
«مرت�» ومثلهما أمام جنوب أفريقيا، في 

ح� حسم التعادل 3 مباريات له بواقع 
تعادل� أمام «األوالد» وتعادل واحد أمام 

ا�نتخب اإليفواري.
واكتفى منتخب ا�غرب بتسجيل 13 هدفا في 

هذه ا�باريات الـ9، واستقبل مثلها، وهو ما 
يؤكد أن لغة األرقام ال تمنحه أفضلية واضحة 

أمام خصومه، وإن كان قد جاء على رأس 
مجموعته مستفيدا من تصنيف الفيفا األخير.

قلق المنتخب الوطني بعد قرعة أمم أفريقيا
ُ
لغة األرقام ت

أســفرت قرعــة بطولــة أمــم أفريقيــا 
الجمعــة،  مســاء  ُأقيمــت  التــي   ،2019
فــي منطقــة األهرامــات بمصــر، عــن 
فــي  ا�ســتضيف،  الفراعنــة،  وقــوع 
مجموعــة ســهلة نســبًيا، مــع الكونغــو 
الديمقراطيــة، وأوغنــدا، وزيمبابــوي.

وجــاء ا�نتخــب الكاميرونــي، حامــل 
متوازنــة،  مجموعــة  فــي  اللقــب، 
بيســاو،  وغينيــا  وبنــ�،  غانــا  مــع 
فــي  ا�غربــي  ا�نتخــب  وقــع  فيمــا 
ا�جموعــة األقــوى بالبطولــة مــع كــوت 
ــا. ــا، وناميبي ــوب أفريقي ــوار، وجن ديف

فــي  الجزائــر  منتخــب  وحــل 
مــع  نســبًيا،  متوازنــة  مجموعــة 
وتنزانيــا،  وغينيــا،  الســنغال، 
التونســي  ا�نتخــب  جــاء  بينمــا 
وأنجــوال. وموريتانيــا،  مالــي،  مــع 

الـــ23  النســخة  إقامــة  ا�قــرر  ومــن 
فــي  األفريقيــة  األمــم  بطولــة  مــن 
مصــر، خــالل الفتــرة مــن 21 يونيــو/
حزيــران، إلــى 19 يوليو/تمــوز ا�قبلــ�.
األولــى  للمــرة  البطولــة  وتقــام 
ــا  ــم نقله ــا ت ــا، كم بمشــاركة 24 منتخب
إلــى فصــل الصيــف، بــدال مــن إقامتهــا 
العــام. مطلــع  فــي  ســابقا  ا�عتــادة 

ــد  ــور العدي ــة حض ــل القرع ــهد حف وش
القــدم األفريقيــة  مــن مســؤولي كــرة 
والعربيــة والعا�يــة، إضافــة لكوكبــة 
مــن النجــوم التاريخيــ� فــي القــارة 
الســمراء علــى رأســهم اإليفــواري يايــا 
حجــي،  مصطفــى  وا�غربــي  توريــه، 
والســنغالي الحــاج ضيــوف، وا�صري 

ــة. ــن ســحبوا القرع ــد حســن الذي أحم
طريقــة التأهــل مــن دور ا�جموعــات
ــختها  ــي نس ــة ف ــام البطول ــي نظ يقض
 24 مشــاركة  تشــهد  التــي  الجديــدة، 
منتخبــا للمــرة األولــى، بتأهل صاحبي 
ا�ركزيــن األول الثانــي في كل مجموعة 
بنهايــة الــدور األول إلــى الــدور الثانــي 
 4 أفضــل  يرافقهــا  كمــا  الـــ16)  (دور 
ــث. ــز الثال ــي ا�رك ــاءت ف ــات ج منتخب
األول  الــدور  فعاليــات  نهايــة  وفــي 
ترتيــب  يكــون   ، ا�جموعــات)  (دور 
ا�نتخبــات األربــع فــي ا�جموعــة طبقــا 
لعــدد النقــاط التــي يحصدهــا كل فريــق 

با�جموعــة. الثــالث  مبارياتــه  فــي 
فــي  أكثــر  أو  فريقــان  تســاوى  وإذا 
طبقــا  الترتيــب  يكــون  النقــاط  عــدد 
لحــ�  تباعــا  تطبــق  معاييــر  لعــدة 
حســم أحدهــا للترتيــب حيــث يأتــي 
ــاط التــي يحصدهــا  فــي مقدمتهــا النق
مواجهــة  فــي  الفــرق  هــذه  مــن  كل 
معــه  ا�تســاوية  الفــرق  أو  الفريــق 
اســتمر  فــإذا  النقــاط،  عــدد  فــي 
التســاوي يتــم اللجــوء �عيــار فــارق 
ا�باشــرة  ا�واجهــات  فــي  األهــداف 
ا�تســاوية. الفــرق  أو  الفريقــ�  بــ� 
اللجــوء  وإذا اســتمر التســاوي يتــم 

للمعيــار الثالــث وهــو عــدد 
ســجلها  التــي  األهــداف 
مرمــى  فــي  الفريــق  هــذا 

الفريــق أو الفــرق ا�تســاوية 
النقــاط. رصيــد  فــي  معــه 

يتــم  التســاوي،  اســتمر  وإذا 
تباعــا  التاليــة  للمعاييــر  اللجــوء 

العــام  األهــداف  فــارق  أيضــا، وهــي 
فــي ا�جموعــة، ثــم رصيــد األهــداف 
ــراء  ــرا إج ــق، وأخي ــكل فري ــجلة ل ا�س
الفــرق  أو  الفريقــ�  بــ�  قرعــة 
ا�تســاوية، لتحديــد ا�تأهــل منهــا إلــى 

الثانــي. الــدور 

قرعة نارية للمغرب وسهلة لمصر وتونس ومتوازنة 

ا�غربــي  ا�نتخــب  ســيتقابل  الخامســة  للمــرة 
األمــم  كأس  نهائيــات  فــي  أفريقيــا،  جنــوب  مــع 
األفريقية، خــالل آخــر 20 عامــا، ولــم يســبق لألســود أن 
تفوقــوا ولــو فــي مــرة واحــدة أمــام منتخــب «األوالد».
تعــادالن وهزيمتــان، هــي حصيلــة ا�نتخــب ا�غربــي أمام 
جنــوب أفريقيــا، ليكــون ا�نتخــب الوحيــد ا�شــارك فــي 
البطولــة ا�قبلة، الــذي لــم يســبق للمغــرب أن تفوق عليه.

وســيبحث هيرفي رونــار، مــدرب األســود، عــن كســب 
الرهــان أمام جنــوب أفريقيــا وفــك شــفرتها، بعدمــا نجــح 
فــي إنهــاء عــدة عقــد الزمــت الفريــق العربي فــي الســابق.
ألمــم  الثانــي  للــدور  التأهــل  عقــدة  رينــارد  وأنهــى 
أفريقيــا فــي نســخة 2017 بالجابــون، بعــد 13 عامــا 
مــن الغيــاب عــن هــذه ا�حطة، كمــا أنهــى عقــدة الغيــاب 
عــن ا�ونديــال التــي الزمــت ا�غــرب 20 ســنة كاملــة.

عقــدة  فــك  رونــار  هيرفــي  واســتطاع 
ســنة،  امتــدت 23  التــي  ديفــوار  كــوت 
ا�اضيــة. األمــم  كأس  يهزمها فــي  أن  قبــل 

ــار مــع ا�نتخــب ا�غربــي  وتواصلــت نجاحــات رون
عليــه  اســتعصت  شــفرات  فــك  فــي 

الفــوز  خــالل  مــن  الســابق  فــي 
الكاميــرون. منتخــب  أمــام  األول 

رونار يتطلع لممارسة هوايته أمام جنوب أفريقيا

أن يواصــل  أكاديــر،  يكتــب لحســنية  لــم 
فــي  مــرة  ألول  والتأهــل  األفريقيــة،  ا�غامــرة 
تاريخــه للمربع الذهبــي، لبطولة الكونفيدرالية.
دور  عنــد  األكاديــري  الفريــق  قطــار  وتوقــف 
الثمانيــة، إذ ُأقصــي علــى يــد الزمالــك ا�صــري، 
أهــداف،  مــن دون  الذهــاب  فــي  تعادلــه  بعــد 

وخســارته فــي اإليــاب بهــدف دون رد.
ــد  ــاق عب ــة لرف ــاراة، فرص ــذه ا�ب ــت ه فكان
الحكيــم باســ� للتاهــل لنصــف نهائــي كاس 
الــكاف، حيــث ســيطروا عــل جــل اطــوار ا�قابلة، 
وتمكنــوا مــن الوصــول الــى شــباك الخصــم فــي 
ينقصهــا  الحســنية  مناســبة.لكن  مــن  أكثــر 
مجهــود  لترجمــة  وقنــاص  العمليــات  متمــم 
الالعبــ� فــي وســط ا�يــدان واالجنحــة، الــى 

اهــداف حقيقيــة.
وأبــدى ا�ديــر الفنــي للحســنية فــي ا�ؤتمــر 
ارتياحــه  ا�بــاراة،  أعقــب  الــذي  الصحفــي 
للمســتوى الجيــد الــذي ظهــر بــه الالعبــون، 

رغــم عــدم تحقيــق التأهــل.
وتابــع أن بعــض قــرارات الحكــم األنغولــي 
لــم  كمــا  موفقــة  تكــن  لــم  اللقــاء  أدار  الــذي 
يحتســب هدفــا واضحــا للحســنية فــي قــوت 
اللقــاء، مذكــرا أن الفريــق أهــدر  حاســم مــن 
التأهــل فــي لقــاء الذهــاب الــذي جــرى قبــل 

با�غــرب. أســبوع 

الحسنية تغادر اقصائيات كاس الكاف
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لــكأس  الـــ15  الــدورة  شــهدت 
للكراطــي،  الدوليــة  الســادس  محمــد 
للعصبــة  الســبع  ا�راحــل  إحــدى 
الرعايــة  تحــت  ا�نظمــة  األولــى، 
ا�لــك  الجاللــة  لصاحــب  الســامية 
 21 إلــى   19 مــن  الســادس،  محمــد 
ا�غطــاة  بالقاعــة  الجــاري  أبريــل 
األميــر  الرياضــي  للمركــب  التابعــة 
حضــورا  بالربــاط،  اهللا  عبــد  مــوالي 
ــن  ــ� ضم ــال ا�صنف ــرز األبط ــا ألب وازن
الـــ100 األوائــل عا�يــا. وذكــر الزيتونــي 
الحاليــة  الــدورة  مديــر  مطيــوط، 
للكراطــي،  الســادس  محمــد  لــكأس 
أن  بالربــاط،  صحفيــة  نــدوة  فــي 
ا�غــرب يعتبــر البلــد اإلفريقــي الوحيــد 
إحــدى  تنظيــم  شــرف  ينــال  الــذي 
(الــدوري  األولــى  العصبــة  محطــات 
 11 مــن  تقلصــت  التــي  ا�متــاز)، 
محطــات،  ســبع  لتصبــح  محطــة 
أبانــت  الــذي  ا�ســتوى  باعتبــار 
عنــه اللجنــة ا�نظمــة واإلدارة التقنيــة 
ا�اضيــة. الــدورات  خــالل  الوطنيــة 

وأضــاف أن الجامعــة الدوليــة للكراطــي 
�نــح  وعمليــة  علميــة  معاييــر  تضــع 
العصبــة  محطــات  إحــدى  تنظيــم 
التنظيمــي  الجانــب  تراعــي  األولــى، 
التقنــي  وا�ســتوى  واللوجيســتيكي 
التحكيــم. وكــذا  ا�غاربــة  لألبطــال 

عرفــت  الــدورة  هــذه  أن  إلــى  وأشــار 
متبــاري  ألــف  مــن  أزيــد  حضــور 
األوائــل  الـــ100  بــ�  مــن  ومتباريــة، 
يمثلــون  العا�ــي،  ا�ســتوى  علــى 
مــن  نخبــة  عــن  فضــال  بلــدا،   80
ــكام (200  ــا) والح ــ� (210 مدرب ا�درب
ــة). مــن  ــا مــن بينهــم مغارب ــا دولي حكم
جهتــه قــال عبــد الحــي الكنتــاوي، نائــب 
الكاتــب العــام للجامعــة ا�لكيــة ا�غربيــة 
للكراطــي، أن منافســات العصبــة األولــى 
التــي تحتضنهــا الربــاط تشــكل فرصــة 
أجــل  مــن  النقــاط  لكســب  للمشــارك� 
ومناســبة  األو�بيــة،  لأللعــاب  التأهــل 
للعناصــر الوطنيــة لالحتــكاك وكســب 
هــذه  أن  خاصــة  الخبــرة،  مــن  ا�زيــد 
ا�ــدارس  أعتــى  تســتقطب  ا�نافســات 
الكراطــي. رياضــة  فــي  العا�يــة 
هشــام   ، الوطنــي  التقنــي  ا�ديــر  أمــا 
ا�لكيــة  الجامعــة  أن  فأبــرز  مفتــي، 
تبــذل  مكوناتهــا،  بــكل  ا�غربيــة 
مجهــودات جبــارة مــن أجــل الحفــاظ 
وتكريــس  البطولــة  مســتوى  علــى 
ــدى  ــة التــي اكتســبتها ل الســمعة الطيب
الجامعــة الدوليــة للكراطــي علــى مــر 
الــدورات، وهــو مــا يمثــل تحديــا حقيقيا 
لهــا، مضيفــا أن نجــاح الــدورة يعــزز 
إدراج  إعــادة  فــي  الجامعــة  مســاعي 
هــذا النــوع الرياضــي خــالل منافســات 

.2024 لســنة  األو�بيــة  األلعــاب  دورة 
فــي  ا�غــرب  ممثــال  أن  وأوضــح 
العا�يــة  الرياضيــة  التظاهــرة  هــذه 
الوطنيــة  العناصــر  بأجــود 
 9) واإلنــاث  الذكــور  صنفــي  فــي 
التبــاري)،  فــي  و(5  الكاتــا)  فــي 
الترتيــب  رأس  علــى  ا�صنفــ�  مــن 
سلســالت. عــدة  فــي  العا�ــي 

التقنيــة  ا�ســابقة  غمــار  وســيخوض 
(كاتــا)، ســناء أغلمــان وآيــة النصــري 
وعدنــان  إناثــا،  برطالــي،  و�يــاء 
ومحمــد  بنقاســم  وبــالل  الحاكمــي 
الســدراوي  ومحمــد  الهانــي 
الــورزازي  ومعــاد  معنــاوي  ومــروان 
(فــردي وحســب الفــرق)، فيمــا يتنافــس 
فــي مســابقة التبــاري إبتســام ســاديني 
(وزن أقــل مــن 61 كلــغ) وخولــة أوحمــاد 
وعائشــة  كلــغ)   55 مــن  أقــل  (وزن 
كلــغ)   50 مــن  أقــل  (وزن  الســايخ 
 61 مــن  أقــل  (وزن  قرشــالي  ونجــالء 
(وزن  الرابــي  الزهــراء  وفاطمــة  كلــغ) 
أقــل مــن 68 كلــغ). ويذكــر أن برنامــج 
ا�باريــات  إجــراء  يتضمــن  الــدورة 
والســبت  الجمعــة  يومــي  اإلقصائيــة 
ــل، علــى أن تجــرى  19 و20 أبريــل ا�قب
ا�ركــز  الحتــالل  الترتيــب  مباريــات 
يــوم  النهائيــة  وا�نافســات  الثالــث، 

أبريــل.  21 األحــد 

الدورة الـ15 لكأس محمد السادس الدولية للكراطي (العصبة األولى) 

حضور وازن ألبرز األبطال المصنفين ضمن الـ 100 األوائل عالميا

 تصاعــدت األزمــة، وتوالــت البيانــات والتقارير 
مــن داخــل االتحــاد اإلفريقــي، وأصبحــت اتهامــات 
بــ�  خاصــة  هنا وهنــاك،  مــن  تلقــى  الفســاد 

الســكرتير العــام الســابق، ورئيــس الــكاف.
ــرو  ــة ا�صــري عم ــن إقال ــي أعل االتحــاد اإلفريق
فهمــي مــن منصبــه، وعــ� ا�غربــي معــاذ حجــي بدًال 
منــه، وبــدأت االتهامــات بالفســاد تحاصــر مســئولي 

الــكاف تــارة، والســكرتير الســابق تــارة أخــرى.
ا�قربــون مــن عمــرو فهمــي أكــدوا أنــه تمــت 
اإلطاحــة بــه بســبب كشــفه للفســاد داخــل االتحــاد 
ــه أحمــد أحمــد، رئيــس كاف  ــورط ب ــي، وا�ت اإلفريق

نفســه.
فيــه  قالــت  تقريــًرا  رويتــرز،  وكالــة  ونشــرت 
إن فهمــي أرســل إلحــدى الجهــات بالفيفــا وثيقــة 
تحمــل العديــد مــن االتهامــات للــكاف ورئيســه، وتــم 
إرســال تلــك الوثيقــة يــوم 31 مــارس آذار ا�اضــي، 
القيــم،  �يثــاق  انتهــاكات  مزاعــم  فــي  للتحقيــق 
واتهامــات ألحمــد بأنــه أمــر األمــ� العــام بدفــع 
20 ألــف دوالر، فــي صــورة رشــى إلــى حســابات 
الــرأس  بينهــم  مــن  إفريقيــة،  اتحــادات  رؤســاء 

وتنزانيــا. األخضــر 
الــكاف  بتحميــل  أحمــد  الوثيقــة  تتهــم  كمــا 
لطلــب  دوالر،  ألــف   830 بقيمــة  زائــدة،  نفقــات 
معــدات عبــر شــركة «تاكتيــكال ســتيل» الفرنســية.

اتهامــا  الوثيقــة  تحمــل  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 
باالتحــاد  موظفــات  بأربــع  بالتحــرش  ألحمــد 

أســمائهن. عــن  الكشــف  دون  اإلفريقــي، 
االتهــام،  ليــرد  خــرج  اإلفريقــي  االتحــاد 
ســوء  بســبب  فهمــي  عمــرو  أقــال  ويشــدد أنه 
ســكرتيره  �قاضــاة  اتجاهــه  مؤكــًدا  الســلوك، 

بالفســاد. تتعلــق  بتهــم  الســابق، 
وبــدأ مســؤلو كاف فــي حملــة للــرد على فهمــي، 
مؤكديــن امتالكهــم �ســتندات تؤكد اســتغالله نفوذه 
بتســهيل مهمــة فــوز فريــق ببطولتــ� إفريقيتــ� 

مــن خــالل تعيــ� حــكام بعينهــم. 
ــد  ــن داخــل كاف تؤك ــا خرجــت تســريبات م كم
أن عمــرو فهمــي مــدان فــي قضايــا تتعلــق بالفســاد 
ــي، وســيتم تقديــم جميــع األوراق وا�ســتندات  ا�ال

الدالة علــى هــذا األمــر لتقديمــه للمحاكمــة.

اتهامات الفساد المتبادلة 
رئيســة تحاصر الكاف بــدوان،  نزهــة   أكــدت 

وقيــم  إنجــازات  ا�ــرأة،   » جمعيــة 
« أن ســباق النصــر، الــذي أطفــأ، 
بلــغ  قــد  عشــر،  الثانيــة  شــمعته 
تمثيليــة  بضمــان  ا�نشــود  هدفــه 
ا�ملكــة  جهــات  �ختلــف  نســائية 
والنســاء  الفتيــات  آالف  ومشــاركة 
االجتماعيــة  الشــرائح  شــتى  مــن 
أجــواء  فــي  العمريــة  والفئــات 
احتفاليــة رافعــات شــعارا موحــدا 

 .» قديــت  عــالش  نجــري   »
تصريــح  فــي  بــدوان،  وقالــت 
التــي   ،12 الــدورة  إن  صحفــي، 

كســابقاتها، أقيمــت 
الســامية  الرعايــة  تحــت 
محمــد  ا�لــك  الجاللــة  لصاحــب 
بحضــور  وتميــزت  الســادس، 
الوزانــي،  لالســمية  الشــريفة 
ا�غربــي  األو�بيــاد  رئيســة 
الخــاص، ووزيــر الصحــة وســفيري 
الســويد والدنمــارك، عرفــت مشــاركة 
نســاء مثلــن مختلــف جهــات ا�ملكــة 
الوطنيــة  للقافلــة  ســبق  التــي 
بهــا  حطــت  أن  للجميــع  للرياضــة 
«أنيــف  جماعــة  ومنهــا  الرحــال، 
«بإقليــم تنغيــر، التــي كانــت ممثلــة 

امــرأة.  40 قوامــه  بوفــد 
مشــاركة  الــدورة  شــهدت  كمــا 
النــادي  مــن  لعضــوات  نوعيــة 
الســفراء  لعقيــالت  الدبلوماســي 
وفــي  بالربــاط،  ا�عتمديــن 
النــادي،  رئيســة  مقدمتهــن 
وفتيــات  الســويد،  ســفير  عقيلــة 
الخــاص   ا�غربــي  األو�بيــاد  مــن 
لألطفــال  لالأســماء  ومؤسســة 
الصم،ومؤسســات  والشــبان 
التكويــن ا�هنــي ومئــات األجنبيــات 
جانــب  إلــى  با�غــرب،  ا�قيمــات 
وعــداءات  الصحفيــات  بعــض 
األنديــة  مــن  بعــدد  ممارســات 

. لرياضيــة ا
 وســجلت أن عــدد ا�شــاركات 
هــذه الســنة هــو أقــل مقارنــة مــع 
راجــع  ا�اضية،وذلــك  الســنوات 
الســباق  تنظيــم  موعــد  لتزامــن 
علــى  ا�درســية،  العطلــة  مــع 
ا�تمدرســات  مشــاركة  أن  اعتبــار 
ســباق  فــي  وازنــة  دائمــا  تكــون 
الهــدف  أن  مســتطردة  النصــر، 
،الــذي  الســباق  مــن  األساســي 
ال  ســنويا  موعــدا  أصبــح 
محيــد عنــه، يكمــن فــي تحســيس 
الرياضــة  ممارســة  بأهميــة  ا�ــرأة 
علــى  تســاعد  وســيلة  باعتبارهــا 
وا�هنــي  االجتماعــي  االندمــاج 
فــي  االنخــراط  علــى  وتشــجيعها 
وا�ســاهمة  الرياضيــة  الحركــة 
فــي النهــوض بالرياضــة النســائية.
الــذي  الســباق،  أن  وأوضحــت  
يحفــز  دولــي،  إشــعاع  لــه  أصبــح 
،التــي  الرياضــة  ممارســة  علــى 
أصبحــت حقــا دســتوريا ،للحفــاظ 

ــ�  ــة والتحص ــة البدني ــى الصح عل
إلــى  ســعيا  العصــر  أمــراض  مــن 
وإدخالهــا  حيــاة  أســلوب  جعلهــا 

. بيــت  كل  إلــى 
النــادي  رئيســة  وقالــت 
 » دانييــل  كيبــون  الدبلوماســي 
حقــا إنــه عــرس رياضــي تــم فــي 
رائــع  ا�طــاف  احتفاليــة.  أجــواء 
للغايــة خاصــة وأنــه يشــمل بعــض 
ا�دينــة  لهــذه  التاريخيــة  ا�آثــر 

ســاحرة».
ــارك  ــأ ســفير الدانم ــدوره هن وب
تيكــوالج هاريــس جمعيــة « ا�ــرأة، 
نجاحهــا  علــى   » وقيــم  إنجــازات 
آالف  وحشــد  الــدورة  تنظيــم  فــي 
ا�شــاركات مــن مختلــف الشــرائح 
 » وقــال  والجنســيات  االجتماعيــة 
نتابــع  عا�ية.نحــن  لغــة  الرياضــة 
بهــا  تقــوم  التــي  األنشــطة  كافــة 
ترأســها  التــي  الجمعيــة  هــذه 
إطــار  فــي  بــدوان  نزهــة  البطلــة 

.» متبادلــة  شــراكة 

االعتــراف،  لثقافــة  وتكريســا 
ذلــك  علــى  الجمعيــة  دأبــت  وكمــا 
منــذ عــدة ســنوات، تــم با�ناســبة 
لحالفــي،  إبراهيــم  تكريم العــداء 
والكاتــب  الرياضــي  واإلعالمــي 
الصحفــي محمــد التويجــر (اإلذاعــة 

الوطنيــة).
وتــم في ختام فعاليات النســخة 
12 لســباق النصــر، التــي حضرتهــا 
القــوى  ألعــاب  نجــوم  مــن  ثلــة 
رشــيد  غــرار  علــى  القــدم،  وكــرة 
وحســناء  الفقيــر  وفاطمــة  لبصــر 
ــز ومحســن  ــرة واعزي بنحســي وزه
ــادي  الشــهيبي وحــدو جــادور وحم
حميــدوش وخالــد األبيــض، توزيــع 
علــى  وا�يداليــات  الكــؤوس 
فــي  تألقــن  اللواتــي  ا�شــاركات 
واألو�بيــاد  الوطنــي،  الســباق 
ومؤسســة  الخــاص  ا�غربــي 
والشــباب  لألطفــال  لالأســماء 
مؤسســات  ومتمدرســات  الصــم 
والنســاء  ا�هنــي  التكويــن 

نزهة بدوان تؤكد أن الدورة 12 من سباق النصر بلغت هدفها  
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لجنــة  رئيــس  يعلــن  اخــرى  مــرة 
التربيــة والثقافــة واالتصــال بمجلــس 
علــى  التصويــت  تأجيــل  النــواب 
بشــأنها  عليهــا  ا�توافــق  الصيغــة 
بمنظومــة  الخــاص  قانــون51-17 
والبحــث  ا�هنــي  والتكويــن  التعليــم 
العلمي،خــالل اجتمــاع رؤســاء الفــرق 
ووزيــر  النــواب  مجلــس  رئيــس  مــع 
اللجنــة  داخــل  الوطنيــة  التربيــة 
تضــم  التــي  والتقنيــة  السياســية 

ا�جلــس. مكونــات  مختلــف 
التصويــت  عــن  التراجــع     ان 
علــى صيغــة مجمــل التعديــالت التــي 
ــة  ــي وثيق ــا ف ــى إدراجه ــاق عل ــم االتف ت
إلصــالح  االســتراتيجية  الرؤيــة 
منظومــة التعليــم، قبــل عرضهــا علــى 
انظــار صاحــب الجاللــة ا�لــك محمــد 
ــرب  ــراء وح ــة نك ــد جريم ــادس ،يع الس
ــي  ــاء السياســي�، ف ــ� الفرق شــعواء ب
حــق الوطــن وا�واطنــ�، وحجــرة عثــرة 
�واكبــة تطــورات العلــم والتكنولوجيــة 
التقنيــة، التــي تفــرض اعتمــاد اللغــات 
ا�ــواد  لتدريــس  الحيــة،  األجنبيــة 
التعليــم،  لجــودة  العلمية،ضمانــا 
وســعيا لتحقيــق ا�ســاواة بــ� كافــة 

. ا�غربــي  ا�جتمــع  أفــراد 
التربيــة  منظومــة  فإصــالح 
والبحــث  ا�هنــي  والتكويــن 
العلمي،والنهــوض با�درســة العمومية 
ينبغــي    اختزالــه  وتطويرهــا،ال 
لغــة  قبيــل  مــن  جزئيــة  مداخــل  فــي 
التدريــس علــى اهميتهــا، الن اإلصــالح 
الحقيقــي والعميــق ،الــذي يتطلــع اليــه 
حقيقيــة  ارادة  وجــود  مــع  ا�غاربــة، 
مــن  ينطلــق  أن  ينبغــي  لالصــالح، 
مختلــف  تســتوعب  شــمولية  مقاربــة 
الجوانــب واالبعاد،مــن برامــج ومناهــج 
ــوارد  ــة ا� وأوضــاع ا�ؤسســة ووضعي
يجــد  ا�غربــي  فالتلميــذ  البشــرية، 
صعوبــة لدراســة ا�ــواد العلميــة فــي 
الجامعــات النهــا تــدرس تلــك ا�ــواد 
باللغــة االجنبيــة ،بعــد أن يكــون قــد 
واإلعداديــة  االبتدائــي  فــي  درســها 

جامعــات عا�يــة ومكاتــب ابحــاث كذلــك 
بــل تجدهــم فــي كل القنــوات الفضائيــة 
ــع ا�جــاالت  ــ� فــي جمي ــراء ومحلل خب
،ويجيــدون اللغــات األجنبيــة الحيــة.
قانــون  اصــالح  إنجــاح  ان   
بمنظومــة  ا�تعلــق  االطــار51-17 
علــى  يدافعــون  الذيــن  التعليم،ســواء 
باللغــة  العلميــة  ا�ــواد  تدريــس 
علــى  يدافعــون  الذيــن  أو  الفرنســية 
يقتضــي  العربيــة  باللغــة  تدرســها 
التدريــس  لغــة  موضــوع  مقاربــة 
وأهميتــه  ا�جتمعــي  بعــده  فــي 
الوطــن  �ســتقبل  الكبرى،بالنســبة 
ومســتقبل االجيــال ا�تشــبعة بمقومات 
هويتهــا الوطنيــة الغنيــة بأصابتهــا 

والثانــوي باللغــة العربية،زيــادة عــن 
عجــزه مناقشــة الطــالب األجانــب اذا 
لــم يكــن يتقــن اللغــات األجنبيــة الحيــة 
، فهــل تدريــس ا�ــواد العلميــة وغيرهــا 
متخلفــ�  ينتــج  العربيــة  باللغــة 
يجعلهــم  اجنبيــة  بلغــة  ،وتدريســها 
ــام  ــق ام ــت اللغــة عائ ــرة، هــل كان عباق
والكوريــ�  والصينيــ�  اليابانيــ� 
والــروس، الذيــن يدرســون بلغتهــم االم 
متفوق�؟،ولــن نذهــب بعيــدا، فالعــراق 
يدرســون  واألردن  ومصــر  وســوريا 
بالعربيــة، اليســوا متفوقــ� علــى دول 
الذيــن  والجزائــر  وتونــس  ا�غــرب 
مواطنــو  بالفرنســية،أليس  يدرســون 
فــي  تجدهــم  ا�تفوقــة  الــدول  تلــك 

علــى  وا�قبلــة  وتعددهــا  وتنوعهــا 
الفــرص  تكافــؤ  يحقــق  بمــا  العالــم، 
االجتماعــي  االرتقــاء  وأســباب 
الحســابات  عــن  بعيــدا  للجميــع، 
الضيقة،واالبتعــاد  السياســية 
أيديولوجيــة  خلفيــة  أي  عــن  كليــا 
متعصبــة  ومنغلقــة او اي نــزوح نحــو 
الوطنيــة،  والثوابــت  للهويــة  التنكــر 
اللغــة  ان  جميعــا  نــدرك  أن  وعلينــا 
مجــرد وعــاء،وان ا�شــكلة  ليســت فــي 
تدريــس البرامــج الدراســية بلغــة االم، 
او بلغــة اجنبيــة ،ا�شــكلة فــي ا�لقني� 
واذنابهــم  ا�ســلم�  االخــوة  ابــواق 
صبــاح  بحمدهــم  يســبحون  الذيــن   ،
ــ� ان اإلســالم هــو الحــل ،  مســاء ظان
ممــا يســتوجب محاربتهــم بالحقائــق 
نشــر  لكبــح  احســن  هــي  وباللتــي 
اســتراتيجية  وتنفيــذ  اديولوجيتهــا 
ا�جتمــع  ا�ســلم� ألســامة  اإلخــوان 
التــي  الفقــرات  كل  ،وحــذف  ا�غربــي 
تحــرض علــى الكراهيــة مــن البرامــج 
روح  اعمــال  لنــا  التعليمية،ليتســنا 
فــي  الدســتور  ،  مقتضيــات  ونــص 
متنورة،تســتوعب  قــراءة  إطــار 
الوطنيــة  والثوابــت  ا�رجعيــات 
العصــر  روح  علــى  االنفتــاح  مــع 
ا�عرفــة،الن  مجتمــع  فــي  واالنخــراط 
الفاعلــ�  بعــض  خطــاب  ازدواجيــة 
السياســي�،وخاصة فريــق البيجــدي 
ثمــان  منــذ  الحكومــة  يقــود  الــذي 
ســنوات،حولت النقــاش لينســاب وراء 
تقاطــب مغــرض وعقيــم، كمــا جعلتــه 
العواطــف  وذغذغــة  لركــوب  منصــة 
للحصــول  وترويــج خطــاب شــعبوي 
علــى مكاســب انتخابية،وتدافــع علــى 
ــج التعليم،بســبب  ــع برام ــب جمي تعري
وتاريخيــة  أيديولوجيــة  مواقــف 
التــي  للمجتمعــات  تعــد صالحــة  لــم 
تنشــد ا�عرفــة والتقــدم واالزدهار،علــى 
الرغــم ان بعــض أعضــاء األغلبيــة غيــر 
ــه  ــذي تســعى الي مقتنعــ� بالتوجــه ال
الحكومــة،وال يســتطيعون اختيــار ذلــك 
النهــج ألبنائهــم ، ويعلمــون اوالدهــم 

ــي  ــة وف ــات االجنبي ــدارس البعث ــي م ف
ــة  ــة ميكيافيلي ا�ــدارس الخاصة،بطريق
ا�غاربــة  صــرف  تســتهدف  إخوانيــة 
تقديــم  مــن  الحكومــة  مطالبــة  عــن 
العام،الــذي  الشــأن  تدبيــر  حســاب 

اغرقتــه
ا�اليــة  للمؤسســات   بالديــون 

. �يــة لعا ا
ــاء  ــى الفرق ــذي يفــرض عل  األمــر ال
مشــاربهم  اختــالف  السياســي�،على 
ا�صلحــة  االديولوجية،اســتحضار 
والتحلــى  وا�واطنــ�  للوطــن  العليــا 
ــروح ا�ســؤولية التاريخية،وتغليبهــا  ب
علــى مصالحهــم الشــخصية والحزبيــة 
العربيــة  اللغــة  ،الن  والعشــائرية 
ومكانتهمــا  واالمازيغية،موقعهمــا 
محفــوظ فــي الدســتور، وفــي قناعــات 
العصــر  ومواكبــة  ا�غاربــة،  وهويــة 
ا�ــواد  تشــهدها  التــي  والتطــورات 
التقنيــة  والتكنولوجيــة  العلميــة 
علــى  االنفتــاح  ،يفرضــان  والعلــم 
توجــد  ال  دام  مــا  االجنبيــة،  اللغــات 
دون  ومــا  االم،  بلغــة  ترجمــة  لهمــا 
ذلــك فهــو اجــرام فــي حــق ا�واطنــ� 
واالجيــال الصاعــدة وفــي حــق مســتقبل 
الوطــن، والتصويــت لصالــح القانــون 
والتكويــن  بالتربيــة  ا�تعلــق  االطــار 
لنــا  العلمي،ســيوفر  والبحــث  ا�هنــي 
ــى  ــي، ويتماش ــري ، ومجان ــم عص تعلي
وطموحــات  العصــر  تطــورات  مــع 
ــى  ــا أن نحافــظ عل ا�ســتقبل. كمــا علين
قناعتنــا بــأن فــي وطننــا العزيــز نخــب 
وشــباب مثقفــون وصادقــون ، يتوفــرون 
علــى كفــاءات عاليــة،كل مــا ينقصهــم 
تحــول  التــي  الحواجــز  ازاحــة  هــو 
علــى إشــراكهم فــي اتخــاذ القــرارات 
الرشــيدة الصائبــة ، عبــر حكامــة ترابية 
ومؤسســات تعتمــد االبتــكار والتجديــد 
والتفاعــل مــع العصــر وتحدياتــه وربــط 
ــة  ا�ســؤولية با�حاســبة، لتكريــس دول
ــون وا�ســاواة  ــة وســيادة القان ا�واطن
والواجبات،ضمانــا  الحقــوق  فــي 
للعدالــة االجتماعيــة وحقــوق االنســان.

كفى من الخطب الشعباوية...

األوضــاع  فــي  ا�تأمــل  إن 
ا�جتمعيــة  الصعبــة ببالدنــا، بمــا هــي 
حصيلــة ســالبة ومؤســفة  للسياســة 
االقتصاديــة  واختياراتهــا  الحكوميــة 
وأهدافهــا  بحمولتهــا  واالجتماعيــة 
النيوليبراليــة ا�توحشــة،  ومــا خلفتــه 
للبــالد مــن اختــالالت علــى مســتوى 
اقتصاديــة  ا�اكــرو-  التوازنــات  
واالجتماعيــة با�غرب ومــا ترتــب عنهــا 
ــة  ــيو ثقافي ــية وسوس ــار سياس ــن آث م
ــ�،   ــل ا�واطن ــات أم ــات وخيب وإحباط
احتقــان  خلــق  إلــى  بدورهــا  أفضــت 
أن  بــد  ال  مســبوق،  غيــر  اجتماعــي 
ا�تشــنج  الفــج  التعاطــي  يســتوقفه 
ا�جتمعيــة  التطلعــات  مــع  للحكومــة 
للحــركات  ا�شــروعة  ا�طالــب  وكــذا 
الحصيلــة  وليــدة  االحتجاجيــة، 
�ــا  ا�خونجــة،  للحكومــة  ا�أزومــة 
يفــوق ســبع ســنوات  عجــاف قاســية، 
األغنيــاء  «إغنــاء  البــارز:  عنوانهــا 
الطبقــة  ووأد  الفقــراء،  وإفقــار 
ا�توســطة، ونهــج سياســة «االطفائــي» 
ا�جتمعيــة  اإلشــكاالت  حــل  فــي 

وراهنيــة.   بإلحــاح  ا�طروحــة 
اكتــوى  أن  وبعــد  وهكــذا،   .
أصحــاب الدخــل ا�حــدود مــن لهيــب 
ــدرة  ــول للق ــاض ا�ه األســعار، واالنخف
نظــام  «إفســاد»  وبعــد  الشــرائية، 
التقاعــد، واالقتطاعــات مــن الرواتــب 

دون وجــه حــق،  وبعــد  تعثــر طويــل 
اإلعــالن  تــم  االجتماعــي،  للحــوار 
عــن مخرجــات مــا ســمي ب»الحــوار 
عنهــا  أســفرت  والتــي  االجتماعــي» 
لقــاءات بعــض ا�ركزيــات النقابيــة مــع 
وزارة الداخليــة بخصــوص « مــا ســمي 
بالزيــادة فــي األجــور» ، والتــي وصفــت 
بكونهــا مرضيــة، علمــا أنهــا تتلخــص 
ا�وظفــ�  لجميــع  عامــة  زيــادة  فــي 
العموميــ� قدرهــا 500 درهــم للســاللم 
مــا دون العاشــر والرتبــة الخامســة، 
و400 درهــم ابتــداًء مــن الســلم العاشــر 
والرتبــة السادســة، حيــث ســيتم صرف 
زيــادة 500 درهــم فــي أجــور ا�وظفــ� 
ــات خــالل  ــالث دفع ــى ث ــ� عل العمومي
ســنة ونصــف، ســتكون الدفعــة األولــى 
بقيمــة 200 درهــم ابتــداء مــن فاتــح 
ــن  ــر م ــي يناي ــة ف ــل، والثاني ــاي ا�قب م
الشــهر  فــي  والثالثــة  ا�قبــل،  العــام 

ذاتــه مــن ســنة 2021.
الحكومــي  العــرض  هــذا  إن 
«الهزيــل»، ا�تعلــق بالزيــادة ا�خجلــة 
وزارة  قدمتــه  الــذي  األجــور،  فــي 
الداخليــة للمركزيــات النقابيــة ا�دعــوة 
االجتماعــي»،  بالحــوار  ســمي   » �ــا 
والــذي يفتقــر للجديــة فــي التعاطــي 
ــا  ــي جانبه ــة ف ــألة االجتماعي ــع ا�س م
الشــرائية  القــدرة  بتحســ�  ا�تصــل 
للمواطنــ�، ال يعــدو كونــه ذرا للرمــاد 

يســتجيب  ال  لكونــه  العيــون،  فــي 
ــى مســتويات انتظــارات الشــغيلة  ألدن
ا�غربيــة بالقطاعــ� العــام والخــاص 
وذوي  ا�تقاعديــن(ات)  ولشــريحة 
حقوقهم(هــن)، وأبعــد مــا يكــون عــن 
ــن)   ــن مطالبهم(ه ــير م ــزء يس ــة ج تلبي

. والعادلــة  ا�شــروعة 
االجتماعيــة  الوضعيــة  هــذه  إن 
البــ�  القصــور  وهــذا  ا�تأزمــة، 
معالجــة  فــي  الحاليــة  للحكومــة 
علــى  لتحيلنــا  الســاخنة،  ا�لفــات 
ا�فضــوح   التواطــؤ  اســتحضار 
ا�تصلــة  االنتخابــات  نتائــج  حــول 
بالتمثيليــة النقابيــة،  فــي غيــاب أي 
وثيقــة رســمية، أو منشــور بالجريــدة 
تســميه  مــا  علــى  تؤكــد  الرســمية 
الحكومــة بالنقابــات األكثــر تمثيليــة 

ســوى عــرض قدمــه وزيــر التشــغيل 
الصحفيــ�،   بعــض  أمــام  الســابق 
هــذه  حــول  للتســاؤل  يدعونــا  كمــا 
ــة،  ــة الجديدة-القديم ــة الحكومي ا�قارب
االجتماعــي»   «بالحــوار  ســمي  فيمــا 
تعــود  والتــي  الداخليــة،  وزارة  عبــر 
أنــه  يفتــرض  عهــد  إلــى  بالذاكــرة 
مــن  يســتثمر  فمــن  وولــى...  مضــى 
خــالل الوضــع الحالــي ا�ــأزوم الــذي 
االجتماعيــة  الفــوارق  فيــه  أصبحــت 
بمثابــة هــوة ســحيقة محدقــة بحيــاة 
وطننــا وأمنــه االجتماعــي واســتقراره؟ 
ــب  ــر للمطال ــن التنك ــن ا�ســتفيد  م وم
وا�شــروعة  العادلــة  االجتماعيــة 
وا�تقاعديــن،  والعمــال  للموظفــ� 
مباشــرة  مــن  الحكومــة   وتملــص 
ا�لتهبــة وتســوية  القضايــا  معالجــة 

با�تصرفــ�  الخاصــة  الوضعيــات 
وا�حرريــن  والتقنيــ�  وا�هندســ� 
وا�ســاعدين  وا�مرضــ�  واألطبــاء 
التقنيــ� واإلداريــ�... بشــكل معاكــس 
للبــالد  الدســتورية  للمقتضيــات 

الديمقراطــي؟ ومســارها 
هــذه  عــن  اإلجابــة  كانــت  أيــا 
مــن  بــد  ال  وغيرهــا  التســاؤالت 
االنتبــاه إلــى ا�خاطــر ا�حدقــة بالســلم 
االجتماعــي جــراء التمــادي فــي مثــل 
وإقصــاء  ا�لتبســة،  ا�قاربــات  هــذه 
ــن  ــ� ا�ؤطري ــاء االجتماع بعــض الفرق
وا�ؤثريــن فــي الديناميــة االجتماعيــة، 
مــع  االجتماعــي  الحــوار  ومباشــرة 
كافــة الفرقــاء، اليجــاد الحلــول للقضايا 
ــاك مجــال  ــم يعــد هن االســتعجالية ، فل

والتجاهــل. والتســويف  للتباطــؤ 
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إيمان غانمي

مخرجات ما أسمي
ب {الحوار االجتماعي»
عندما يتمخض الجبل 

ليلد فأرا
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بقلم : زايد الرفاعي

حينما يتحول األستاذ 
إلى مريض نفسي

لعقــود  با�غــرب  التعليــم  قطــاع  ظــل 
يشــهد اســتقرارا هرميــا علــى مســتوى جميــع 
أدبيــات منظومــة التعليــم انطالقــا مــن التزامــات 
االســتاذ  بوضعيــة  وانتهــاء  ا�عنيــة  الــوزارة 
النفســية والقانونيــة، حينهــا كان الترســيم ال 
ا�نصــوص  ا�راحــل  اجتيــاز  يحتــاج ســوى 
عليهــا بنجــاج وتفــوق، التــي كانــت مختزلــة 
فــي خــوض امتحــان كتابــي ثــم شــفوي، لينتقــل 
الناجــح فيهمــا، مــن مترشــح فــي  مباشــرة 
ــى موظــف عمومــي (مرســم)  ــم إل قطــاع التعلي
لــه مــا لــه مــن حقــوق قانونيــة وعليــه مــا عليــه 
مــن واجبــات تربويــة وتعليميــة، لكــن مــع رئيــس 
الحكومــة الســابق بــن كيــران، تــم اإلنزيــاح عــن 
هــذه األدبيــات ومعهــا زحزحــة نفســية وتطلعات 
أبنــاء الشــعب الذيــن كانــوا يــرون فــي التعليــم 
طــوق النجــاة مــن براثــن الفقــر ومــن هواجــس 
العطالــة، بعــد أن ذاقــوا الويــل وا�ــر للحصــول 
علــى شــهادة تخــول لهــم اجتيــاز مباريــات 
الوظيفــة العموميــة علــى رأســها مبــارة التعليــم.

الصدمة!
 كانــت (الصدمــة قويــة) مــع واليــة بــن 
كيــران فــي صفــوف مترشــح� ومثقفــ�... 
إضافــة إلــى اإلعــالم الــذي اتخــد مــن الحــدث 
ــزال  ــل، والي ــراءة والتحلي ــا للق ــادة وموضوع م
كذلــك ألن مفعــول الصدمــة مايــزال ســاريا.

بــدأت إرهاصــات هــذا ا�شــروع (التعليــم 
بالتعاقــد) الــذي تــم وصفــه بتســميات مــن 
ــة، العقــدة، األزمــة...)  قبيــل: (الصدمــة، ا�هزل
يــوم 7 أكتوبــر 2016 عندمــا تــم  تطبيــق 
ا�قــرر ا�شــترك رقــم 7259 بــ� وزارة التربية 
الوطنيــة والتكويــن ا�هنــي ووزارة اإلقتصــاد 
وا�اليــة، الــذي مــن خاللــه قامــت األكاديميــات 
الجهويــة للتربيــة والتكويــن بتوظيــف أول فــوج 
بموجــب عقــود، هــذا األخيــر من ســماته البارزة 
التوفــر علــى النقطــة التــي حددتهــا األكاديميــة 
اإلجــازة  شــهادة  علــى  التوفــر  أو  الجهويــة 
ا�هنيــة، ثــم اجتيــاز مبارتــي الكتابي والشــفوي، 
الجديــد أيضــا فــي هــذا النظــام الغيــر واضــح 
ا�المــح كمــا يتــم وصفــه باإلجمــاع، الخضــوع 
إلــى دورة تدريبيــة فــي إحــدى مراكــز التكويــن 
الجهويــة متبوعــة بإختبــار، األمــر لــم ينتــه هنــا 

بــل أن االســتاذ 
ا�تعاقــد بعــد 
ولوجــه ســلك 
لتعليــم  ا
عه  و شــر و
فــي تأذيــة رســالته ا�نوطــة بــه يظــل مطالبــا 
بإجتيــاز مبــارة الكفــاءة ا�هنيــة بعد كل ســنت�.

أساتذة تحت التهديد
 يبقــى األســتاذ ا�تعاقــد فــي نظــر نفســه 
ــل  ــي ظ ــد، ف ــره أســتاذا تحــت التهدي ــل غي قب
ــي  ــا تحم ــه كم ــة تحمي ــات قانوني ــاب ضمان غي
ــة  ــه الفئ ــد هات ــك نج األســاتذة ا�رســم�، لذل
قــد اســتقبلت ا�شــروع منــذ الوهلــة األولــى 
هنــا  الرفــض  طبعــا  والرفــض،  باإلمتعــاظ 
رفــض نفســي ومعنــوي ألن األغلبيــة الســاحقة 
ــع  ــره دف ــى أم ــوب عل ــاء الشــعب ا�غل ــن أبن م
ا�باريــات  إلجتيــاز  ملفاتــه  يدفــع  ومايــزال 
ــا العظــم  ــة (وصالتن ــا تحــت ذريع ــن عنه ا�عل

البديــل). وماكاينــش 

إنسان بال حقوق
ســعيا فــي توضيــح مالمــح قــرار ظاهــرة 
ــي  ــه الت ــن معا� ــف ع ــدف الكش ــد، وبه التعاق
تتســم بالغمــوض، إســتقصينا آراء مــن بعــض 
األســاتذة ا�تعاقديــن التــى تجيــب عــن أســئلة 
مــن قبيــل؛ كيــف يقيمــون النظــام التعليمــي 
ــدي؟  ــة البيجي ــه حكوم ــذي جــاءت ب ــد ال الجدي
وماهــي ارتســاماتم عنــه، وإلــى أي حــد يمكــن 
ا�غــرب؟  فــي  ا�بــادرات  هاتــه  مثــل  نجــاح 
ــم  ــران ث ــن كي ــة ب ــرون سياســة حكوم ــف ي كي
بعــده حكومــة ســعد الديــن العثمانــي فيمــا 
يخــص تدبيــر منظومــة التعليــم وخاصــة ملــف 
األســاتذة بموجــب العقــدة؟ ومــن ا�تضــرر مــن 

ــا؟ ــن ا�ســتفيد منه ــادرة وم ــذه ا�ب ه
مبدئيــا يمكــن القــول أن جميــع ا�تاعقديــن 
ــذا  ــن ه ــم واســتيائهم م ــن إمتعاضه ــروا ع عب
بالتخريبــي  نعتــوه  الــذي  التعليمــي  النظــام 
ــدة  ــة والعق ــه با�هزل ــى وصف ــوا عل ــا أجمع كم

وا�بــادرة الفاشــلة.
يقــول رشــيد أحــد األســاتذة ا�تعاقديــن، 
فــي العقــد الثالــث مــن عمــره، ملحــا علــى عــدم 
ذكــر اســمه بالكامــل أو حتــى الجهــة التــي 
تــم تعينــه فيهــا، هــذه الحالــة ســتتكرر مــع 
معظهــم ناهيــك عــن مــن رفــض إبــداء رأيــه فــي 
ــي  ــار قانون ــود إط ــدم وج ــة ع ــوع بحج ا�وض
القلــق  وعالمــات  قائــال   يصــرح  يحميهــم، 
والتوتــر باديــة علــى محيــاه يفصــح تــارة عمــا 
فــي قريحتــه ويتــردد فــي كثيــر مــن األحيــان، 
فــي لحظــة ســادها الصمــت وكأن العبــارات 
ــه  ــع نظارت ــا، يخل ــا ملي ــر إلين ــه، ينظ ــت من تاه
الطبيــة ليكشــف عــن عينيــه الجافتــ� كجفــاف 
لســانه الــذي يقــول: (إن مــدى نجــاح مشــروع 
التعاقــد فــي نظــام التعليــم ال يمكــن الحكــم 

عليــه بشــكل حتمــي إال بعــد ســنوات مــن العمل 
ألن ذلــك متعلــق أساســا با�تعلــم، لكــن يمكــن 
القــول إن التعاقــد ذو وجهــ� وجــه إيجابــي 
يتجلــى فــي الحــرص علــى جعــل االســتاذ 
دائــم التعلــق بالبحــث وتطويــر كفاياتــه ا�هنيــة، 
األســتاذ  جعــل  فــي  يتجلــى  ســلبي  ووجــه 
ــو ال  ــأة الخــوف النفســي، فه ــا تحــت وط دائم
ــش  ــا يعي ــل كم ــن العم ــف ع ــى يتوق ــرف مت يع
الــذل والعبوديــة فــي عالقتــه با�ديــر وا�فتــش، 
ــه  ــوق إن ــال حق ــد إنســان ب إن األســتاذ ا�تعاق

ــر).  ــد الغي عب
ــذي كان  ــر (ت.ي) ال ــف أســتاذ آخ يضي
ــو اآلخــر  ــردد ه ــي منتصــف العشــرنيات، ت ف
إلــى  قريحتــه  فــي  مــا  عــن  اإلفصــاح  فــي 
ــت  ــه، كان ــر هويت ــدم ذك ــى ع ــأن عل ــ� اطم ح
ــر،  ــم وتوت ــن تلعث ــو م ــة التخل ــي البداي ــه ف لغت
ــه  ــر وجه ــت، احم ــن الوق ــل م ــرور القلي ــد م بع
ــه ليكشــف عــن نفســيته  ــا إحــدى حاجبي رافع
ــاردا  ــو كان ب ــن أن الج ــم م ــة، وبالرغ الغاضب
إال  أبــى  فقــد  التســاقطات،  بعــض  تتخللــه 
أن يوصــل لنــا مــن خــالل حــرارة انفعاالتــه 
ــاة،  ــن معان ــالءه م ــه وزم ــا يتجرع ــه م وإيماءات
مــن خــالل قولــه: (إن الحقيقــة ا�ــرة التــي 
فــي ظــل هــذا ا�شــروع ا�شــؤوم  نعيشــها 
ــؤدي  ــوض أن ن ــا ع ــا، أنن ــر أحالمن ــذي بخ ال
وظيفتنــا ورســالتنا فــي اســتقرار نفســي تــام، 
نواجــه مشــاكل ومخــاوف عــدة بشــكل يومــي 
ــأزم  ــا، األســتاذ ا�تعاقــد بشــكل عــام مت تقريب
نفســيا ويعيــش بــدون كرامــة ألنــه ال يتوفــر 
ــه إن شــئت  ــه، إن ــن حقوق ــى مرســوم يضم عل
قلــت يعمــل خــارج القانــون ال يوجــد إطــار 
ــه خاصــة إذا دخــل  ــه حقوق ــي يضمــن ل قانون
فــي صراعــات مــع االدارة، فكيــف تطلــب إذن 
ــدرس  ــض نفســيا أن ي ــن أســتاذ مري ــب م تطل
بجــد ويربــي التالميــذ)، إنهــا أزمــة التعليــم 
حيــث يبــدو التعاقــد فــي ظاهــره إصالحــا 
لكفايــات األســتاذ لكــن فــي جوهــره يجعلــه 

كائنــا ذليــال ومريضــا.

هل ستمر العقدة بردا 
وسالما؟

ــى  ــتاذ عل ــر األس ــروض أن يتوف ــن ا�ف  م
ــي  ــه ف ــة عمل ــه بمزاول ــة تســمح ل ظــروف مالئم
معــزل عــن أي إكراهــات، غيــر أن تصريحاتهــم 
ــة بالتوجــس  كشــفت الهشاشــة النفســية ا�ليئ
والخــوف، ظــروف تجعلهــم يواجهــون مشــاكل 
يســتطعون  ال  فــي صمــت،  يعانــون  عديــدة، 
ــع شــكواهم بشــكل مباشــر  ــداء أرائهــم ورف إب
تســريح  أو  طــرد  أي  مــن  وخوفــا  توجســا 

ــل. محتم
ــن  ــن األســاتذة الذي ــدد م ــد افصــاح ع بع
كانــت ردودهــم متشــابهة تســير فــي ســياق 
التعليــم  لنظــام  التــام  الرفــض  هــو  واحــد 
ونتائجــه  آثــاره  مــن  واالســتياء  بالتعاقــد 

متعاقــدة  وهــي  نســرين  الســلبية، صرحــت 
فــي العشــرينيات مــن عمرهــا، كانــت أكثــر 
ــة  ــن مدين جــرأة وشــجاعة، نســرين تنحــدر م
ــة، أفصحــت  ــس الجه ــي نف ــت ف ــاس، عين مكن
ــن ســخرية،  ــو م ــة ال تخل ــا عفوي ــروح تمأله ب
بابتســامة اســتهزائية لــم تســتطع اخفاءهــا 
تعلــن رفضهــا لسياســة حكومــة البيجيــدي 
واصفــة إياهــا بالفاشــلة، وأن السياســة التــي 
نهجهــا بــن كيــران ليســت ســوى قتــل للتعليــم 
طموحــات  وعرقلــة  الحيــة  للضمائــر  وقتــل 
ــل  ــاس جع ــا، واألس ــهادات العلي ــي الش حامل
ــم بحيــث مجــرد  األســتاذ تحــت الخــوف الدائ
ــة  ــه ا�ديري ــول ل ــا تق ــول هــا أن ــد أن يق مــا يري
إنــك معفــي وال تعويــض لــك، وهــذا قــد ينعكــس 
ســلبا علــى علــى ا�ردوديــة، تضيــف قائلــة: 
(نحــن لســنا أســاتذة بعــد مالــم يكــن لنــا إطــار 
ــا  ــح أنن ــة، صحي ــن العبودي ــا م ــي يحمين قانون
ــى أكمــل وجــه لكــن هــذا  ــا عل ســنقوم بواجبن
اليمنــع وجــود نتائــج وآثــار ســلبية تتحمــل 

مســؤوليتها حكومــة ا�شــروع الفاشــل).
ــي عضــو  ــن ســيدي إيفن ــك رشــيد م كذل
ــرض  ــن ف ــاتذة الذي ــة لألس ــيقية الجهوي التنس
طالقــة  بــكل  برأيــه  يبــدي  التعاقــد،  عليهــم 
وحمــاس كاشــفا عــن هويتــه دون خــوف او 
تــردد إلعتبــاره أن قضيتهــم قضيــة مشــروعة، 

ــردا وســالما؟ ــدة ب ــتمر العق ــل س ه
ــى  ــر األســتاذ عل ــروض أن يتوف ــن ا�ف  م
ظــروف مالئمــة تســمح لــه بمزاولــة عملــه فــي 
معــزل عــن أي إكراهــات، غيــر أن تصريحاتهــم 
ــة بالتوجــس  كشــفت الهشاشــة النفســية ا�ليئ
والخــوف، ظــروف تجعلهــم يواجهــون مشــاكل 
عديــدة، يعانــون فــي صمــت، ال يســتطعون 
إبــداء أرائهــم ورفــع شــكواهم بشــكل مباشــر 
تســريح  أو  طــرد  أي  مــن  وخوفــا  توجســا 

ــل. محتم
ــن  بعــد افصــاح عــدد مــن األســاتذة الذي
كانــت ردودهــم متشــابهة تســير فــي ســياق 
التعليــم  لنظــام  التــام  الرفــض  هــو  واحــد 
ونتائجــه  آثــاره  مــن  واالســتياء  بالتعاقــد 
الســلبية، صرحــت نســرين وهــي متعاقــدة فــي 
ــر جــرأة  ــت أكث ــا، كان ــن عمره العشــرينيات م
وشــجاعة، نســرين تنحــدر مــن مدينــة مكنــاس، 
بــروح  أفصحــت  الجهــة،  نفــس  فــي  عينــت 
تمألهــا عفويــة ال تخلــو مــن ســخرية، بابتســامة 
تعلــن  اخفاءهــا  تســتطع  لــم  اســتهزائية 
ــة  ــدي واصف ــة البيجي ــا لسياســة حكوم رفضه
ــا  ــي نهجه ــا بالفاشــلة، وأن السياســة الت إياه
ــل  ــم وقت ــل للتعلي ــران ليســت ســوى قت ــن كي ب
للضمائــر الحيــة وعرقلــة طموحــات حاملــي 
ــل األســتاذ  ــا، واألســاس جع الشــهادات العلي
تحــت الخــوف الدائــم بحيــث مجــرد مــا يريــد 
أن يقــول هــا أنــا تقــول لــه ا�ديريــة إنــك معفــي 
وال تعويــض لــك، وهــذا قــد ينعكــس ســلبا علــى 
ــة: (نحــن لســنا  ــف قائل ــة، تضي ــى ا�ردودي عل
أســاتذة بعــد مالــم يكــن لنــا إطــار قانونــي 

يحمينــا مــن العبوديــة، صحيــح أننــا ســنقوم 
بواجبنــا علــى أكمــل وجــه لكــن هــذا اليمنــع 
وجــود نتائــج وآثــار ســلبية تتحمــل مســؤوليتها 

حكومــة ا�شــروع الفاشــل).
ــي، عضــو  ــن ســيدي إيفن ــك رشــيد م كذل
فــي ( التنســيقية الجهويــة لألســاتذة الذيــن 
ــة  ــه بطالق ــدي برأي ــد )، يب فــرض عليهــم التعاق
وحمــاس دونمــا ريــب أو تــردد، إلعتبــاره أن 
قضيتهــم هــي قضيــة رأي عــام، فيقــول: « 
األذان  سياســة  تنهــج  الحكومــة  دامــت  مــا 
الصمــاء زهــاء مطلبنــا، فــإن التنســيقية ســطرت 
برنامــج نضالــي يراعــي التــدرج فــي الخطــوات 
النضاليــة، فبعــد ا�بيــت الليلــي الــذي قمنــا بــه 
فــي الربــاط يومــي 29 و 30 شــتنبر، نزعــم 
ــا الســلمي ا�شــروع، ســيأتي  ــد نضالن بتصعي
حالــة  فــي  اإلعتصمــات  مــن  أكثــر  هــو  مــا 
العــادل،  ملفنــا  لتجاهــل  الــوزارة  اســتمرار 
فنحــن اآلن وصلنــا مرحلــة ال يمكــن أن نتراجــع 
فيهــا إال ببلــوغ ا�ــراد، ومرادنــا رفــض التعاقــد 
ورفــض بشــكل عــام كل مــا مــن شــأنه اإلجهــاز 

ــة. ــة العمومي ــى ا�درس عل
ــاره  ــل ســألنا أســتاذ جامعــي بإعتب با�قاب
عضــو فــي حــزب البيجيــدي عــن رأيــه فــي 
ا�وضــوع، �ــح لعــدم النظــر إلــى الجــزء الفــارغ 
مــن الــكأس، ألن نظــام التعليــم بموجــب العقــدة 
التعليــم  إلصــالح  مســتقبلية  إيجابيــات  لــه 
التربويــة،  ا�نظومــة  مردوديــة  مــن  والرفــع 
ومادامــت الحكومــة التزمــت بضمــان حقــوق 
هــؤالء األســتاذة فــال خــوف عليهــم وال هــم 
يحزنــون مادامــوا يعملــون بحــس ا�ســؤولية 

بإخــالص. واجبهــم  ويــؤدون 
خــالل  مــن  اســتنتاجه  يمكــن  مــا  كل 
اســتجواب هــذه العينــة أن ا�شــروع الجديــد 
أعــاد  قــد  بالعقــدة  التوظيــف  يقضــي  الــذي 
النظــام التعليمــي خطــوات إلــى الــوراء ليــس 
وأدخلــه  األســتاذ  نفســية  زعــزع  ألنــه  فقــط 
وإنمــا  والخــوف،  التوجــس  مــن  دوامــة  فــي 
إلتســامه بالغمــوض وعــدم التوفــر علــى برنامــج 
ــا  ــا أو إختلفن إصالحــي واضــح، وســواء إتفقن
ــق دســتور  ــه رهــ� بتطبي ــع ا�شــروع فتطبيق م
2011 بــكل حيثياتــه، خاصــة مــا ينــص علــى 
يمــر  أن  عســى  با�حاســبة،  ا�ســؤولية  ربــط 
ــراف  ــع أط ــى جمي ــردا وســالما عل ا�شــروع ب

التعليميــة. ا�نظومــة 
الغليــل  يشــفي  مــن  ظهــور  حــ�  إلــى 
ويرفــع اللبــس عــن هــذا ا�ولــود الــذي ولــد 
بعاهــة عمــى األلــوان، أخشــى مــا أخشــاه ممــا 
قالــه عبــد اهللا العــروي منــذ عقــ�، حــ� قــال: 
أن التعليــم فــي ا�غــرب عــاد عشــرين عامــا 
إلــى الــوراء، إن كان هــذا قيــل مــن عقديــن فمــا 
موقــع تعليمنــا اليــوم وأي نفــق يســير فيــه فــي 
فــي ظــل تجــارب ومشــاريع مرتبكــة البرامــج؟
فــي الختــام أرفــع لكــم صــوت هــؤالء 
األســاتذة الذيــن يقــول حــال لســانهم؛ إنــا 

لغاضبــون. عليــه  وإنــا  للتعليــم 

التعليم بالتعاقد..
يبخر األحالم ويجمد 

الواقع!
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رفض المكتب الوطني 
للجامعة الوطنية للتعليم �تائج 

الحوار المركزي والقطاعي 
ألب��ل 2019 ويعتبره ه��ال 

ومذال وُمهينا للشغيلة؛ و�ؤكد 
على إسقاط قانون اإلطار 

وإلغاء التعاقد واالدماج 
الفوري لكافة األسا�ذة في 

الوظيفة العمومية.
ويدعو في بالغ توصلت 

«المنعطف» بنسخة منه 
إلى المشاركة في مختلف 

اإلض�ابات واالحتجاجات 
لمختلف الفئات التعليمية 
المف�وض عليهم التعاقد، 

والزن�انة 9 وحاملي الشهادات 
و يجدد المطالبة باالستجابة 

الجادة والفو��ة لمختلف 
مطالب الشغيلة التعليمية 

ويد�ن بشدة األحكام 
اال�تقامية ضد معتقلي 

ح�اك ال��ف وج�ادة، ويدعو 
إلى المشاركة في مسيرة 

الرباط، األحد 21 أب��ل 2019 
الُمساِندة لمعتقلي ال��ف 

وسائر المعتقلين السياس�ين 
بالمغرب.

ا�غــرب  أن  علــى  البيــان  ويشــدد 
ــة بتفاقــم األوضــاع  ــة مفصلي يمرمــن مرحل
العاملــة  والطبقــة  للموظفــ�  االجتماعيــة 
وعمــوم الكادحــ�، جــراء تمــادي التحالــف 
الحكومــي  فــي عدوانــه الطبقــي وانســياقه 
ــتعمارية  ــة االس ــق ا�الي ــات الصنادي لتعليم
الطبقــة  محــو  نحــو  ا�حليــ�  ووكالئهــا 
ــى مقومــات العيــش  ا�توســطة وضــرب أدن

الكريــم.
علــى  التراجعــات  فــرض  فبعــد 
مســتوى التقاعــد يضيــف البيــان وتصفيــة 
ــن  ــى م ــا تبق ــر � ــة والتنك ــدوق ا�قاص صن
اتفاقــي 19 و26 أبريــل 2011 وضــرب 
ــة،  ــوق الديمقراطي ــة والحق ــات النقابي الحري
تخريــب  إلــى  الحكومــي  التحالــف  لجــأ 
ــر  ــة تمري ــن خــالل محاول ــم م ــاع التعلي قط
ــي  ــار 51-17 واالســتمرار ف ــون اإلط القان
وضمنيــة  مباشــرة  متســارعة  خوصصــة 
للحــق فــي التربيــة والتعليــم والتضييــق على 
الحــق فــي االحتجــاج واإلضــراب ا�كفولــ� 
والتشــريعات  الوطنيــة  القوانــ�  بموجــب 
الدوليــة مــن خــالل التنكيــل بنســاء ورجــال 
مــن  ا�شــروع  غيــر  واالقتطــاع  التعليــم 
أجــور ا�ضربــ� فــي غيــاب قانــون تنظيمي، 
التكبيلــي  القانــون  لتمريــر  والتحضيــر 
لإلضــراب ومشــروع القانــون التخريبــي 
الــذي   2018-2021 العموميــة  للوظيفــة 
يجهــز علــى ا�كتســبات البســيطة للموظفــ� 

البيــان. نفــس  وا�وظفات؛بحســب 
علــى  الخنــاق  تشــديد  فــي  وإمعانــا 

ــان �سلســل تســليع  الرافضــ�  يؤكــد البي
رأســها  وعلــى  االجتماعيــة  القطاعــات 
التعليــم، تحــاول حكومــة التعليمــات اليمينية 
الرجعيــة تحييــد حركــة االحتجــاج ا�تناميــة 
التأثيــر  عديمــة  إجــراءات  خــالل  مــن 
لضمــان ســلم اجتماعــي والتغطيــة علــى 
الهجــوم الطبقــي الشــرس ضــد الشــغيلة 
وتمريــر مشــاريعها التراجعيــة مــن أبرزهــا 
الوظيفــة العموميــة وفــرض األمــر الواقــع 
قســرا  ا�تعاقديــن  األســاتذة  ملــف  فــي 
ــد  ــحة �زي ــد ا�رش ــة التقاع ــا وأنظم وإذعان

مــن التدهــور.
الكفاحيــة  مواقفهــا  مــع  وانســجاما 
واختياراتهــا ا�بدئيــة ومــن موقــع انحيازهــا 
مــع القضايــا العادلــة والتزامهــا الدفــاع 
ــق العمومــي  ــى اســتمرار ا�رف بإصــرار عل
وا�درســة العموميــة تحديــدا، اضطالعــا 
بمهامهــا وتمثــال ألدوار النقابــة التقدميــة 
الجامعــة  فــإن  والديمقراطيــة  وا�ســتقلة 
الديمقراطــي  التوجــه  للتعليــم  الوطنيــة 
الواســع  الوحــدوي  بالنضــال  تتمســك 
الديمقراطيــة  التنظيمــات  جانــب  إلــى 
ا�ناهضــة للخوصصــة والرافضــة لتبضيــع 
التعليــم العمومــي؛ وتعتبــر االحتجاجــات 
”التنســيقية  تخوضهــا  التــي  ا�تصاعــدة 
ُفــرض عليهــم  الوطنيــة لألســاتذة الذيــن 
التعاقــد“ مشــروعة وتشــدد علــى أولويــة 
بالوظيفــة  بإدماجهــم  االســتجابة �طلبهــم 
العموميــة وال شــيء غيــر ذلــك؛ وتدعوهــم 
والتكتــل  الصــف  بوحــدة  التمســك  الــى 
داخــل التنســيقية الوطنيــة النتــزاع كافــة 
حقوقهم؛يشــير البيــان، الــذي يعتبــر أيضــا 
ان االزمــة ا�فتعلــة لصناديــق التقاعــد هــي 
اختيــارات سياســية فاشــلة وتحــذر مــن 
كل اإلجــراءات التــى تســتهدف معاشــات 
�خرجــات  رفضهــا  وتعلــن  ا�تقاعديــن 
”الحــوار ا�ركــزي“ والــذي همــش مطالــب 
ال  بزيــادة  واكتفــى  التعليميــة  الشــغيلة 

ترقــى حتــى إلــى الزيــادات ا�تتاليــة فــي 
األســعار وتجميــد األجــور منــذ 2011 بــل 
والتنقيــص منهــا جــراء مخطــط التقاعــد 

للمعاشــات. األزلــي  والتجميــد 
ــة  ــض الجامع ــان رف ــص البي ــن ن وتعل
”الحــوار  �خرجــات  للتعليــم  الوطنيــة 
القطاعــي“ فيمــا يخــص فئتــي ضحايــا 
تقزيــم  حيــث   ،9 والزنزانــة  النظامــ� 
وتطالــب  ا�ســتفيدين،  وعــدد  اإلســتفادة 
ا�لفــات  لجميــع  الفوريــة  باإلســتجابة 
والتعليــم  الوطنيــة  بالتربيــة  ا�طلبيــة، 
األساســي  النظــام  فيهــا  بمــا  العالــي، 
ــك  ــة؛ وتتمس ــة الوطني ــي وزارة التربي �وظف
التعليــم  بتوحيــد  القاضــي  بمطلبهــا 
والعدلــة  اإلنصــاف  ومبــادئ  انســجاما 
وبإســقاط  الفــرص  وتكافــؤ  وا�ســاواة 
قانــون اإلطــار وبإلغــاء التعاقــد؛ وتطالــب 
ــة رســالة  ــة تنســجم مــع مكان ــة أجري بعدال

التربيــة وبمراجعــة نســب التضريــب ا�هولة 
االجتماعيــة  الحمايــة  وضمــان  بالقطــاع 
بإحالــة  تطالــب  بالتربية؛كمــا  للمشــتغل� 
ا�تورطــ� فــي نهــب ا�ــال العــام والفســاد 
ربــط  �بــدأ  إعمــاال  للقضــاء  اإلداري 
ــات  ــل مقتضي ــبة وتفعي ا�ســؤولية با�حاس
للحســابات  األعلــى  ا�جلــس  تقاريــر 
ا�خطــط  أمــوال  باختــالس  يرتبــط  فيمــا 
ــوال  ــره واســترجاع األم االســتعجالي وغي
ــاب؛ ــل حــد لسياســة الالعق ــة وجع ا�نهوب
للتعليــم  الوطنيــة  الجامعــة  وتنــدد 
ضــد  الجائــرة  االنتقاميــة  باألحــكام 
ــي  ــع معتقل ــي الريــف وجــرادة وجمي معتقل
التعليــم  رجــال  رأســهم  وعلــى  الــرأي 
ــد ا�جــاوي؛ يوســف  ــول؛ محم ــد جل (محم
التنويــر  رســائل  أصحــاب  الحمديــوي) 
إلــى  وتدعــو  والتالميــذ…  والطلبــة 
األحــد  الربــاط،  مســيرة  فــي  ا�شــاركة 

الحــد،  بــاب  س11   2019 أبريــل   21
ا�ســاندة �عتقلــي الريــف وســائر ا�عتقلــ� 

با�غــرب؛ السياســي� 
الــى  أيضــا  بيانهــا  فــي  وتدعــو 
ــة  ــم والوظيف ــد النضــال بقطــاع التعلي توحي
ا�تضرريــن  أوســع  ومشــاركة  العموميــة 
مــن السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
ا�لحــة  ا�طالــب  يربــط  ديمقراطــي  بأفــق 
وا�كاســب التاريخيــة بمجتمــع الديمقراطيــة 
ــة وكافــة حقــوق  ــة وا�ســاواة الكامل والعدال
ــة موحــد  ــي إطــار جبه ــع ف اإلنســان للجمي
العاملــة  الطبقــة  عيــد  إلحيــاء  اســتعدادا 
األربعــاء فاتــح مــاي 2019 بشــكل وحدوي 

واحتجاجــي. ونضالــي 

الجامعة الوطنية للتعليم تنظم 

سلسلة احتجاجات

للتعليــم  الوطنيــة  الجامعــة  تنظــم 
سلســلة احتجاجــات خــالل شــهر أبريــل ، 
ولذلــك تدعــو فــروع الجامعــة إلــى ا�بــادرة 
مــع مختلــف الهيئــات السياســية والنقابيــة 
علــى  والتنســيق  والجمعويــة  والحقوقيــة 
ا�ســتويات ا�حليــة واإلقليميــة والجهويــة 
لتشــكيل لجــان ”االئتــالف الوطنــي للدفــاع 
عــن التعليــم العمومــي“ وتنظيــم فعاليــات 
وتدعــو  وجماعيــة.  مشــتركة  ومبــادرات 
و�وظفــي   9 للزنزانــة  وطنــي  إلضــراب 
التعليــم حاملــي الشــهادات �ــدة أســبوع 
ــل  ــى 27 أبري ــن 22 إل ــل للتمديــد) م (قاب
الوطنــي  اإلضــراب  وإنجــاح  2019؛ 
للتقنيــ� أيــام 23 و24 و25 أبريــل 2019 
يومــي  للمتصرفــ�  الوطنــي  ولإلضــراب 
ــي  ــراب وطن ــو إلض ــل؛ وتدع 24 و25 أبري
�ســيري ا�صالــح ا�اليــة وا�اديــة األربعــاء 
بوقفــة  مصحوبــة   2019 أبريــل   24

احتجاجيــة أمــام الــوزارة .

  أزیالل:خالد عبد اللطیف
ابریــل  االثنیــن 15  یومــه  اســثتناٸيا  عامــا  جمعــا  أزیــالل  بمدیریــة  التعاقــد  علیهــم  فــرض  الذیــن  لالســاتذة  الوطنیــة  للتنســیقیة  االقلیمــي  ا�کتــب  عقــد 

ــا. ــن وطنی ــة ا�تعاقدی ــا قضی ــی تعرفه ــدارس ا�ســتجدات الت ــن اجــل ت ــزران م ــر ان ــرب مدرســة بٸ 2019 بالســاحة ق
وقالــت التنســیقیة فــی بیــان توصلــت جریــدة ا�نعطــف بنســخة منــه“ أنهــا تســتنکر لتصریحــات وزیــر التربیــة الوطنیــة الالمســٶولة لنســف االلتزامــات الوزاریــة 

ــدی االســاتذة. ــة ل وکســر کل جســور الثق
وأضاف ذات البیان“ أن االساتذة الذین فرض علیهم التعاقد یتشبثون بالتنسیقیة کممثل شرعي”

ــة  ــات ا�ســتقبلیة للمعرک ــی کل التحدی ــب عل ــة للتنســیقیة بشــکل یجی ــاکل التنظیمی ــل الهی ــن داخ ــد لالشــتغال م ــورة تصــور جدی ــی بل ــان“ عل ــس البی ــد نف وأک
النضالیــة والــی تعزیــز التواصــل بیــن هیــاکل

التنسیقیة وتجدید الثقة فی ا�کتب ا�حلی وتطعیمه بأعضاء جدد.”
ودعا نفس البیان“ الی تمدید االضراب الی یوم األحد 21 ابریل 2011 والتشبث بمطلب االدماج فی أسالک الوظیفة العمومیة”

وختم البیان“ بتحمیل الوزارة الوصیة مسٶولیة ضیاع الزمن ا�درسی للتالمیذ وماآلت إليه األوضاع وماستٶول الیه مستقبال حسب ذات البیان”.

تنسيقية المتعاقدين بمديرية أزيالل تصدر بيانا ناريا 

الجامعة الوطنية للتعليم ترفض العرض الحكومي وتحتج في فاتح ماي

تحاول حكومة تحييد حركة 
االحتجاج المتنامية من خالل 
إجراءات عديمة التأثير لضمان 

سلم اجتماعي والتغطية 
على الهجوم الطبقي 

الشرس ضد الشغيلة وتمرير 
مشاريعها التراجعية
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المنعطف/ س. سليم

دقــت ا�نظمــة الديمقراطيــة للشــغل 
الفرقــاء  كل  ونبهــت  الخطــر  ناقــوس 
دقــة  إلــى  والسياســي�  االجتماعيــ� 
ا�رحلــة، وإلــى خطــورة التعاطــي مــع 
ومطالــب  وإشــكالياتها  تعقيداتهــا 
أفرزتهــا،  التــي  االجتماعيــة  الحــركات 
الترقيعيــة  ا�قاربــات  مــن  بنــوع 
«ا�نعطــف»  توصلــت  بيــان  فــي 

منــه. بنســخة 
التنفيــذي  ا�كتــب  وســجل 
للشــغل  الديمقراطيــة  للمنظمــة 
إلشــراك   بإيجابية، االســتجابة 
الوطنيــة  التنســيقية  عــن  ممثلــ� 
لألســاتذة  الذيــن فــرض عليهــم التعاقــد 
فــي الحــوار مــع وزارة التربيــة الوطنيــة،  
كمــا ثمــن دور الوســاطة الــذي  قامــت بــه  
مؤسســات وهيئــات ا�جتمــع ا�دنــي، بــ�  
لحقــوق  الوطنــي  كا�جلــس  الطرفــ�، 
اإلنســان،  وا�رصــد الوطنــي  للتربيــة 
فــي  الشــباب،  والبر�انيــ�  والتعليــم 
 14 األحــد  ا�نظمــة  عقدتــه  اجتمــاع 
الكاتــب  برئاســة    ، 2019 ابريــل 

لطفــي». «علــي  للمنظمــة  العــام 
تطــورات  االجتمــاع  هــذا  وتــداول 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  األوضــاع 
العمالــي  الصعيديــن  علــى  وا�طلبيــة 
ــذي  ــان ال والشــعبي. بحســب نفــس البي
التنفيــذي  ا�كتــب  خاللــه  مــن  يرصــد 
ويحلــل  للشــغل  الديمقراطيــة  للمنظمــة 
ويتابع عــن كثــب،  مخلفــات السياســة 
الســابقة  نســختيها  فــي   – الحكوميــة 
االقتصاديــة  واختياراتهــا  والحاليــة- 
واالجتماعيــة ذات النزعــة النيوليبراليــة 
ا�خلــة بمجمــل التوازنــات االجتماعيــة 
آثــار  مــن  عنهــا  نجــم  با�غرب ومــا 
أفضــت  البيــان،   نفــس  وفــق  ســلبية، 
غيــر  اجتماعــي  احتقــان  خلــق  إلــى 

مســبوق.
 وتأسيســا علــى ذلــك، يؤكــد ذات 
البيــان، وبالنظــر إلــى تعثــرات الحــوار 
التشــنج  عــن  فضــال  االجتماعــي  
ملــف  معالجــة   فــي  الحكومــي 
عليهــم  فــرض  الذيــن  األســاتذة 
مــا  أســفرت  إلــى  إضافــة  التعاقــد، 
ــة  ــات النقابي ــاءات بعــض ا�ركزي ــه لق عن
مــع وزارة الداخليــة بخصــوص « مــا 
ســمي بالزيــادة فــي األجــور» ، وكــذا مــا 
تــم اإلعــالن عنــه مــن مخرجــات حــول 
مختلــف هــذه ا�لفــات وغيرهــا كثيــر مــن 
القضايــا ا�جتمعيــة الجوهريــة، ينهــى 
مــا  وا�واطنــ�  ا�واطنــات  عمــوم  إلــى 

: يلــي
ــان  ــي نفــس الســياق، يســجل بي وف
�طلــب  بإيجابية، االســتجابة  ا�نظمــة 
ــة للشــغل، بإشــراك   ا�نظمــة الديمقراطي
الوطنيــة  التنســيقية  عــن  ممثلــ� 
عليهــم  فــرض  الذيــن  لألســاتذة  
ــة  ــع وزارة التربي ــي الحــوار م ــد ف التعاق
الوســاطة  دور  يثمــن  كمــا  الوطنيــة،  
الــذي  قامــت بــه  مؤسســات وهيئــات 
الطرفــ�،  بــ�   ا�دنــي،  ا�جتمــع 
الوطنــي  ا�جلــس  بالذكــر:  ونخــص 
لحقــوق اإلنســان،  وا�رصــد الوطنــي  

للتربيــة والتعليــم والبر�انيــ� الشــباب،  
ســعيا لنــزع فتيــل التوتــر وتلبيــة ا�طالــب 
ا�شــروعة، بمــا يؤســس ألجــواء جديــدة 
مــن الثقــة والحــوار الجــاد وا�ســؤول، 
فيمــا  ا�وقــف  تــدارك  مــن  ويمكــن 
الدراســي  ا�وســم  باســتئناف  يتصــل 
كل  بــ�  وتكامــل  وتفهــم  وإرادة  بعــزم 
مكونــات ا�نظومــة التربويــة والتعليميــة 

لتفــادي ســنة دراســية بيضــاء؛
الديمقراطيــة  ا�نظمــة  تشــدد  و 
الحاســم  رفضهــا  علــى  للشــغل 
للعــرض الحكومــي ا�تعلــق «بالزيــادة 
وزارة  قدمتــه  الــذي  األجــور»،  فــي 
النقابيــة  للمركزيــات  الداخليــة 
بالحــوار  ســمي   » �ــا  ا�دعــوة 
جــدا  بعيــد  لكونــه  االجتماعــي»،  
التعاطــي  فــي  والجديــة  ا�نطــق  عــن 
فــي  االجتماعيــة  ا�ســألة  مــع 
القــدرة  بتحســ�  ا�تصــل  جانبهــا 
يســتجيب  وال  للمواطنــ�،  الشــرائية 
ا�شــروعة  وللمطالــب  لالنتظــارات 
والعادلــة للشــغيلة ا�غربيــة بالقطاعــ� 
العــام والخــاص ولشــريحة ا�تقاعديــن 

حقوقهــم. وذوي 
ويعتبــر البيــان العــرض الحكومــي  
يســتوفي  ال  مشــرف  وغيــر  هزيــال 
تــم  �ــا  الدنيــا  الشــروط  حتــى 
ــن  ــواء م ــنوات، س ــذ س ــه من ــر عن التعبي
مــا  أو  االجتماعيــ�  الفرقــاء  طــرف 
ــك  ــ�،  ناهي ــة ا�واطن ــه الحكوم وعــدت ب
العــرض  قيمــة  «هزالــة  عــن 
دفعــات»  ثــالث  إلــى  وتقســيمه 
مــا  إذا  شــهرا،   18 امتــداد  علــى 
الصاروخــي  االرتفــاع  اســتحضرنا 
لألســعار وغــالء ا�عيشــة ومــا تحملتــه 
ــن  ــة 8 ســنوات م ــة طيل الشــغيلة ا�غربي
واالقتطاعــات  التقشــفية   التدابيــر 
ــب  ــة وضرائ ــ� ا�هول ــب ا�وظف ــن روات م
السياســات  وكل  إضافيــة،  ورســوم 

هــذه  علــى  فرضــت  التــي  التفقيريــة 
ا�نظمــة. بيــان  يضيــف  الشــغيلة، 

وذلــك ، مــا أفقدالعــرض الحكومــي، 
يوضــح نفــس البيــان، كل معنــاه وجــدواه 
الوضعيــة  ظــل  فــي  ا�نشــودت� 
هــدا  ومــن  ا�أزومــة.  االجتماعيــة 
ا�نطلــق، فــإن ا�كتــب التنفيــذي للمنظمــة 
يســتهجن  للشــغل،   الديمقراطيــة 
ــم  ــي التكت ــة ف ــادي الحكوم ويســتنكر تم
علــى فضيحــة أخالقيــة وسياســية تتعلــق 
بتزييــف الحقائــق حول نتائــج االنتخابات 
ا�تصلــة بالتمثيليــة النقابيــة،  فــي غيــاب 
أي وثيقــة رســمية، أو منشــور بالجريــدة 
الرســمية تؤكــد علــى مــا تســميه الحكومة 
بالنقابــات األكثــر تمثيليــة ســوى عــرض 
أمــام  الســابق  التشــغيل  وزيــر  قدمــه 
ــه  ــا هــو علي ــا � بعــض الصحفيــ� خالف

الــدول.     جميــع  فــي  الشــأن 
وينبــه ا�كتــب التنفيــذي،  بحســب 
الحكوميــة  ا�قاربــة   أن  إلــى  البيــان، 
«بالحــوار  ســمي  فيمــا  ا�عتمــدة 
الداخليــة  وزارة  عبــر  االجتماعــي»  
ومــا  مباشــرته  تمــت  الــذي  وبالشــكل 
كلهــا  نتائــج،  مــن  عنــه  تمخضــت 
معطيــات تفيــد بإعــادة إنتــاج «حقبــة أم 
الــوزارات» فــي زمــن حســبناه طــوي 
وولــى بــال رجعــة بعــد دســتور 2011 ، 

البيــان. يشــرح 
عــن  الصــادر  البيــان  وتســاءل 
هــذا «االتفــاق  مخرجــات  أن  ا�نظمــة، 
للتســاؤل  يدعونــا  الصفقــة»،  بمثابــة 
بحــق وعمــق عــن الخلفيــات ا�تحكمــة 
فــي إنتاجــه فــي ظــرف حيــوي ودقيــق 
االجتماعــي  وأمنــه  وطننــا  حيــاة  فــي 
تنحــو  مــن  و�صلحــة  واســتقراره؟، 
علــى  الوضــع  إبقــاء  فــي  الحكومــة 
وتتعمــق  يتــأزم  عليــه  هــو  مــا 
كل  أصــل  االجتماعيــة  الفــوارق  معــه 
نهــج  مــن   ا�ســتفيد  ومــن  الشــرور؟، 

للوعــود  والتنكــر  «الحكــرة»  سياســة 
التــي قطعتهــا هــذه الحكومــة الالشــعبية 
للمطالــب  معاكســتها  خــالل  مــن 
وا�شــروعة  العادلــة  االجتماعيــة 
للموظفــ� والعمــال وا�تقاعديــن؟، وبــأي 
ــية ســعت  ــة أو سياس ــوغات أخالقي مس
الحكومــة  إلقبــار اتفــاق  26 ابريــل؟،  
العــام  الشــأن  لتدبيــر  مصداقيــة  وأي 
لواجباتهــا  الحكومــة  أداء  غيــاب   فــي 
فــي معالجــة ا�لفــات اإلداريــة وا�هنيــة 
الخاصــة  الوضعيــات  وتســوية 
ا�تصرفــ�  مــن   ا�هنيــة  بالفئــات 
وا�حرريــن  والتقنيــ�  وا�هندســ� 
وا�ســاعدين  وا�مرضــ�  واألطبــاء 
منصــف  بشــكل  واإلداريــ�،  التقنيــ� 
وعــادل وفقــا للمقتضيــات الدســتورية 
ــاورات ا�كشــوفة  ــذه ا�ن ــكل ه ــالد. ل للب
وا�تكتمــة، يؤكــد ا�كتــب التنفيــذي رفضه 
مــن  ويحــذر  الصفقــة»  «لالتفــاق 
بالســلم  ا�حدقــة  واآلثــار  التداعيــات  
االجتماعــي جــراء التمــادي فــي مثــل 

ا�لتبســة. ا�قاربــات  هــذه 
ويطالــب ا�كتــب التنفيــذي بضــرورة  
مأسســة الحــوار االجتماعــي وإشــراك 
ا�ؤطريــن  االجتماعــ�  الفرقــاء  كل 
االجتماعيــة،  الديناميــة  فــي  وا�ؤثريــن 
الديمقراطيــة  ا�نظمــة  موقــف  ويجــدد 
ــن أجــور  ــع م للشــغل باســتعجالية  الرف
ا�نطقــي  األدنــى  الحــد  فــي  ا�وظفــ� 
لجميــع  درهــم   600 ب  وا�عقــول 
ــادة فــي معاشــات  الســاللم، ونفــس الزي
التقاعــد علــى غــرار جميــع دول ا�عمــور 
وبأثــر رجعــي مــن ســنة 2018 . كمــا 
وجــوب  علــى  التنفيــذي  ا�كتــب  يؤكــد 
االجتماعــي  الحــوار  ومباشــرة  فتــح 
وطنيــة  وبــروح  استشــرافية  برؤيــة 
ومواطناتيــة عاليــة فــي معالجــة ملفــات 
والتقنيــ�  وا�هندســ�  ا�تصرفــ� 
وا�مرضــ�  واألطبــاء  وا�حرريــن 

واإلداريــ�  التقنيــ�  وا�ســاعدين 
وا�حرريــن فــي أي اتفــاق جديــد وااللتزام 

بتنفيــذه.
فــي  الزيــادة  علــى  البيــان  ويصــر 
الخــاص  بالقطــاع  ا�ســتخدم�  أجــور 
لألجــر  األدنــى  الحــد  مــن  والرفــع 
مــن  درهــم   3000 إلــى  بــه  ليصــل 
الحــد  عــن  واإلعــالن  ا�الءمــة  أجــل 
جميــع  فــي  الوطنــي  لألجــر  األدنــى 
والتجاريــة  الصناعيــة  القطاعــات 
إقــرار  مــع  والخدماتيــة،   والفالحيــة 
إجباريــة الحمايــة االجتماعيــة فــي جميــع 
والتجاريــة  الصناعيــة  القطاعــات 
والصناعــة  والفالحيــة  والخدماتيــة 
التقليديــة والصيــد البحــري.  كمــا يؤكــد 
إيجــاد  فــي  الحكومــة  مســؤولية  علــى 
غيــر  ا�اليــة،  �واردهــا  مبتكــرة  حلــول 
االســتدانة، مــن دون ا�ســاس بالفئــات 

. لشــعبية ا
إقــرار  علــى  البيــان،  ذات  ويشــدد 
ا�نظومــة  وبمراجعــة  جبائيــة،  عدالــة 
الضريبة علــى  فيهــا  بمــا  الضريبيــة 
ال وضريبــة  وا�عــاش  األجــر 
والتركيــز  األدويــة  TVA   علــى 
علــى جبايــة الضرائــب مــن ا�صــارف 
والشــركات ا�اليــة والعقاريــة واألمــالك 
ا�صــادر  مــن  ذلــك  وســوى  البحريــة 
ا�تاحــة والضروريــة، كمــا  يؤكــد رفضــه 
االقتطــاع مــن أجــور ا�ضربــ� وإرجــاع 
واحتــرام  ا�وظفــ�  إلــى  االقتطاعــات 
قانــون  بتنزيــل  الدســتورية  ا�قتضيــات 
حريــة  علــى   وا�صادقــة  النقابــات 
العمــل النقابــي   وفقــًا ألحــكام االتفاقيــة 
 (98) رقــم  واالتفاقيــة    (87) رقــم 
وحمايــة  النقابيــة  الحريــة  اتفاقيــة  أي 
تنــص  والتــي   1948 التنظيــم  حــق 
قيــام  وجــوب  علــى   (11) ا�ــادة  فــي 
ممارســة  مــن  العمــال  بتمكــ�  الدولــة 

النقابيــة. مهامهــم 

المنظمة الديمقراطية للشغل تدق ناقوس الخطر وتطالب بمأسسة الحوار

   وضــع ا�كتــب التنفيــذي للمنظمــة الديموقراطيــة للشــغل برنامجــا 
نضاليــا علــى الشــكل التالــي: 

تنظيــم تظاهــرة فاتــح مــاي تحــت شــعار: مواصلــة النضــال مــن أجــل 
الخيــار  للشــغيلة وتثبيت  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق  تكريــس 

الديمقراطــي؛
تقديــم  تقريــر عــام وشــكوى بالحكومــة ا�غربيــة إلــى لجنــة الحريــات 
ــي  ــات ف ــي للنقاب ــة واالتحــاد الدول ــة والدولي ــل العربي ــي العم ــي منظمت ف
ا�نظمــات  جميــع  علــى  التقريــر   هــذا  تعميــم  مــع   2019 يونيــو 

النقابيــة الدوليــة واإلقليميــة والصديقــة؛

ــان رفضــًا  ــام البر� ــات أم ــات واعتصام ــام باحتجاج ــة القي مواصل
ــة؛ ــة القمعي ــات الحكوم لسياس

دعــوة ا�جلــس الوطنــي للمنظمــة الديمقراطيــة للشــغل لالجتمــاع 
ا�ناســبة؛  القــرارات  التخــاذ  وذلــك  رمضــان  شــهر  بعــد 

 و يؤكــد ا�كتــب التنفيــذي علــى وحــدة ا�صالــح وا�واقــف بــ� كافــة  
وا�مثلــة  والروابــط  الهيئــات  كافــة  إلــى  النقابيــة  التنظيمــات 
للموظفــ� واألجــراء فــي مختلــف القطاعــات ويدعــو للمزيــد مــن التنســيق 

ــوق. ــزاع الحق ــد النت ــق الوحي ــه الطري ــا ألن ــل بينه والتعاضــد والتكام

المنظمة الديمقراطية للشغل تصعد احتجاجها ضد الحكومة
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حاورة/ زايد الرفاعي

يشهد ملف التعاقد 
عملية جتاذب بني 

وزارة التربية الوطنية 
والتعليم العالي والبحث 

العلمي وبني األساتذة 
املتعاقدون أو الذين 

فرض عليهم التعاقد 
بحسب تعبيرهم، 

ولتسليط الضوء على 
هذه االشكالية املعقدة 

التي أدخلت املنظومة 
التعليمية برمتها يف 

بؤرة تشكيك يف مآلها 
املستقبلي ومآل األجيال 

الصاعدة التي تراهن 
الدولة على جتويد 

التربية والتعليم لتنشئة 
أجيال املستقبل من خالل 
هؤالء اخلريجني، التقت 

«املنعطف» باألستاذ 
عثمان زويرش، عضو 

سابق يف جلنة اإلعالم 
الوطنية بالتنسيقية 
الذي سيوضح أكثر يف 

هذا احلوار املقتضب 
مستجدات احلوار مع 

الطرف احلكومي.

قمتــم  التــي  الخطــوات  كل  بعــد   •
ــع وزارة  ــن أجــل الخــروج بحــوار م ــا م به
ــن  ــاماتكم ع ــر ارتس ــي آخ ــا ه ــزازي، م أم

؟ التعاقــد  مشــروع 
 - التنســيقية الوطنيــة لالســاتذة الذيــن 
فــرض عليهــم التعاقــد لديهــا رؤيــة واضحــة 
ا�ســؤولية،  مــن  عاليــة  بدرجــة  وتتمتــع 
الحــوار  فــي  إشــراكها  فــإن  لذلــك 
األمــور  تقييــم  علــى  قــادرة  باعتبارهــا 
ووضــع حلــول قــد تكــون مناســبة ال أن 
قصــد  واللقــاءات  الحــوارات  تكــون 

وفقــط.  اإلعالمــي  االســتهالك 
فثمــة أزمــة ثقــة بــ� الــوزارة الوصيــة 
باســتمرار  فجوتهــا  تتســع  واألســاتذة 
منهــم  الكثيــر  جعــل  ســنوات،  ومنــذ 
تصديــق  عــدم  الــى  دائمــا  يميلــون 

الــوزارة. عــن  يصــدر  مــا  معظــم 
إال أن حالــة انعــدام الثقــة لــم تــأت 
عبثــا أو كــرد فعــل نفســي، إنمــا انعكاســا 
تحققــه  ومــا  األرض  علــى  للوقائــع 
تنصــل  مــن  الــوزارة  حققتــه  أو 
للوعــود  وترجمــة  بالتزاماتهــا  للوفــاء 
والتصريحــات التــي تصــدر عن ا�ســؤول�، 
وال  تطلقهــا  التــي  الوعــود  عــن  ناهيــك 

تلتــزم بهــا. 

 •
مــا 

تزعــم  ا�واليــة  التــي  الخطــوات  هــي 
التنســيقية نهجهــا فــي حالــة عــدم اســتجابة 
؟ �طالبكــم  الوصيــة  الــوزارة 
- عقــب جلســة الحــوار األولــى أعلنــت 
ــن 15  ــق االضــراب م ــن تعلي التنســيقية ع
أبريــل إلــى حــدود 25 منــه كان بمثابــة 
ــة منهــا واســتعدادا منهــا  إعــالن حســن ني
ــي شــموليته ووضــع حــد  ــف ف ــة ا�ل لحلحل

لالحتقــان الحاصــل.
تصريــح  أن  غيــر 

أربــك  األخيــر  الوزيــر 
واعتبرنــاه  الحســابات 
ــي التنســيقية تملصــا  ف

مــن االتفــاق، وهــذا 
الســؤال  يطــرح 
مــدى  حــول 
ــوزارة  ــزام ال الت

بمجمــل 
 ، تهــا ا تعهد

فموضــوع  لهــذا 
هامــة  قضيــة  الثقــة 

علــى الــوزارة أخذهــا علــى 
محمــل الجــد والعمــل علــى إيجــاد حل 

حقيقــي عبــر إدمــاج األســاتذة فــي النظــام 
التربيــة  وزارة  �وظفــي  األساســي 
ــة، و تحقيــق االســتقرار االجتماعــي  الوطني

لألســاتذة.  والنفســي 
وطنــي  مجلــس  اجتمــع  وعليــه 
اســتثنائي أمــس بمراكــش، وقــرر تمديــد 

أبريــل.   25 حــدود  الــى  اإلضــراب 
ومســتقبل الفعــل االحتجاجــي يبقــى 
ا�نتظــر  الحــوار  جديــة  بمــدى  مرتبطــا 
ومــا  أبريــل   23 فــي  الــوزارة  مــع 
لينظــر  نتائجــه  عنــه  ستســفر 
بعدهــا  ا�جلــس الوطنــي فــي 

ــة.  مســتقبل ا�عرك

ــع  ــال وق ــل فع • ه
شــرخ وانقســام مــن 
التنســيقية  داخــل 
لألســاتذة  الوطنيــة 
فــرض  الذيــن 

؟ التعاقــد  عليــم 
ســبق  كمــا   -
هنــاك  لكــم،  وأشــرت 
ــي  ــة ف ــة حاصل ــة ثق أزم
الــوزارة  جديــة  مــدى 
ا�برمــج،  الحــوار  فــي 
الحــد  او  الثقــة  واعــادة 
إلــى  يحتــاج  األدنــى 

وروافــع  عوامــل 

أهمهــا: الجديــة مــن قبــل الحكومــة عبــر 
وهــو  القطــاع،  علــى  الوصيــة  وزارتهــا 
التخــوف الطبيعــي الــذي ســاد فــي أوســاط 

الحــوار.  خبــر  ذيــوع  بعــد  األســاتذة 
لهــذا، بالنســبة لنــا ليــس هنــاك شــرخ 
بقــدر مــا أنــا هنــاك اختــالف التقديــرات 
والــرؤى والتصــورات لكيفيــة معالجــة ا�لــف 

ا�عركــة. ســير  كيفيــة  وحــول 
 وهــذا ا�ســتجد أمــر 
عــادي وصحــي ينــم 
عــن يقضــة ونضــج 
األســاتذة  وســط 
تــم  مــا  ســرعان 
بعقــد  تجــاوزه 
وطنــي  مجلــس 

اســتثنائي. 

• هنــاك أخبار 
إعالميــة تــروج 
إلــى وجــود 
جــدل ب� 

مــن 

يــد  يؤ
ر  ا قــر

يــد  تمد
اإلضــراب، وبــ� 

ــه  ــول بتعليق ــن يق م
مــع  الحــوار  إلــى 

. ة ر ا ز لــو ا
مــا مــدى صحــة هــذه 

األخبار..؟؟

الوطنــي  ا�جلــس  إن   -
يظــم  الوطنيــة  لتنســيقيتنا 
منســقا عــن كل مديريــة بمــا 
عــادي  عضــوا،  مجموعــه 84 

يكــون  أن  جــدا  نختلــف  أن 
التقديــرات  فــي  اختــالف  هنــاك 
للتارفــع  العمــل  واســتراتيجيات 
قضيتنــا  علــى  الوســائل  بــكل 
وا�تمثلــة  وا�شــروعة،  العاجلــة 

إســقاط فــي 
مخطــط 

قــد  لتعا ا
عبــر 

فــي  شــرط  أو  قيــد  دون  إدماجنــا 
النظــام األساســي �وظفــي وزارة التربيــة 

 . طنيــة لو ا
وســائل  بعــض  فــي  أثيــر  مــا  أمــا 
منــه  الغــرض  فــكان  ا�وجهــة،  اإلعــالم 
خلــق البلبلــة فــي صفــوف األســاتذة، وهــو 
مــا انبــرت لتســليط الضــوء عليــه بعــض 

ا�أجــورة. األقــالم 
لكــن، مجلســنا الوطنــي الــذي اجتمــع 

مســتعجال أبــان عــن لحمــة قــل نظيرهــا.

• بعــد مجموعــة مــن ا�ســتجدات فــي 
ملــف التعاقــد، مــا هــو ا�طلــب األســاس 
بالتعهــد  إال  حــوار  ال  والــذي  للتنســيقية، 

علــى تحقيقــه.
لتنســيقيتنا  األساســي  ا�طلــب   -
عبــر  التعاقــد  مخطــط  اســقاط  هــو 
ــواج فــي  ــاج كل األســاتذة فــي كل االف إدم
النظــام االساســي �وظفــي وزارة التربيــة 
الوطنيــة مــع التــزام الــوزارة بمخرجــات 
اإلجــراءات  كل  ووقــف  األخيــر  الحــوار 
ــي حــق  ــة ف ــة التعســفية والالقانوني اإلداري
مســاطر  وتوقيــف  ا�ضربــ�  األســاتذة 

ــن.  ــادة ا�طرودي ــذا إع ــزل وك الع

زويرش : مطلب التنسيقية األساس 
هو إسقاط مخطط التعاقد
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 تنظــم جمعيــة اإلشــراق للفنــون التراثيــة بتعــاون وشــراكة مــع مجلــس 
ــز  ــرة با�رك ــاط ســال القنيط ــة الرب ــة لجه ــة وزارة التقاف ــة حصــ� ومديري مقاطع
الثقافــي حجــي ا�هرجــان الجهــوي الربيعــي األول لفنــي ا�ديــح والســماع تحــت 
ــاي 2019  ــام 5/4/3 م ــوي». أي ــح النب ــي ا�دي ــوي ف ــداع الجه شــعار «اإلب
 يتضمــن ا�هرجــان برنامــج متكامــل يجمــع بــ� ســهرات فنيــة مباشــرة 
فــي مجــال ا�ديــح واألنشــاد الصوفــي بألــوان متنوعــة لنخــب جهويــة بــارزة مــع 
ضيــف شــرف مــن القــارة األفريقيــة، مــوازاة مــع نــدوة علميــة ومعــرض ا�نتوجــات 
التقليديــة ا�حليــة والفنــون التشــكيلية مــع منشــورات أدبيــة وتوقيعــات وتكريمــات 
فعاليــات بالجهــة. فا�هرجــان بأشــعاعه التقافــي الروحــي واألجتماعــي يثمــن عمــق 

الحضــارة ا�غربيــة وأمتدادهــا التاريخــي.

المهرجان الجهوي الربيعي األول لفني المديح والسماع

مهرجان موازين 2019 .. 

أعلنــت جمعيــة "مغــرب الثقافــات" أن 
جمهــور مهرجــان "موازيــن إيقاعــات العالــم" 
ســيكون يومــي 23 و 24 يونيــو ا�قبــل علــى 
موعــد مــع أربعــة مــن رمــوز موســيقى الــراب، 
ممثلــ� فــي الثنائــي بيغفلــو وأولــي ، ودادجــو 

، وأوريلســان، وفيوتــر.
لهــا،  بــالغ  فــي  الجمعيــة  وأضافــت 
اليــوم الثالثــاء 16 أبريــل، أنــه علــى مــدى 
مضمونــة  الفرجــة  ســتكون  يومــ�، 
جمهــور  أن  مبــرزة   ، السويســي  بمنصــة 
الــذي  موازيــن  �هرجــان  ال18  الــدورة 
لصاحــب  الســامية  الرعايــة  تحــت  ينظــم 
ســيكون  الســادس،  محمــد  ا�لــك  الجاللــة 
مــع  موعــد  علــى  يونيــو   23 يــوم 
عــرض  فــي  وأولــي  بيغفلــو  الثنائــي 

مبهــرة. بمفاجــآت  يعــد 
ــوز  ــن تول ــد الشــقيقان ا�نحــدران م ويع
ثنائــي  أصغــر  للمنظمــ� -  بــالغ  -حســب 
هيــب هــوب فــي فرنســا ، وقعــا ســنة 2014 
هــذا  أن  مضيفــا   ، قياســي  برقــم  عقــدا 
الثنائــي يواصــل نجاحاتــه باالشــتغال مــع 
الكبــار مــن أمثــال ، ســترومان وبوســتا ريــم 
وجــوي ســتار. وقــد تعاقبــت محطــات نجــاح 
الفرقــة لتتــوج بالذهــب والبالتــ� مــع صــدور 
 ،"La Cour des Grands " أول ألبــوم

لتعــرف ســنة 2018 صــدور ألبــوم آخــر 
ــى  ــذي الق ــي "La vie de rêve" ال للثنائ

نجاحــا باهــرا.
وأضافــت جمعيــة "مغــرب الثقافــات" 
دادجــو  ســيقدم  الليلــة،  نفــس  فــي  أنــه 
صــورة أخــرى للــون الــراب، فــي صــورة 
مليئــة ومجســدة �وهبــة اســتثنائية، مبــرزة 
العمــر 29  مــن  البالــغ   ، الفنــان  هــذا  أن 
عامــا وا�ــزداد فــي ســ� ســانت دينيــس، 
�يســتر  والشــقيق  كونغولــي،  أصــل  مــن 
أولــى  ديــو  تجربــة  بعــد  أصــدر،  جيمــز، 
ناجحــة مــع The Shin Sekaï، ألبومــه 

األول.
ــى  ــى أن دادجــو حصــل عل وأشــارت إل
ــزة "االكتشــاف الفرنســي للعــام" ســنة  جائ
2018، وحصــل ألبومــه األول ، (جنتلمــان) 
بالتينيــة.  جوائــز  ثــالث  علــى   2.0
عناويــن  ثمانيــة  األســطوانة  وتحمــل 
فــي  الناجحــة:  األغانــي  قوائــم  تصــدرت 
ظهــور رائــع مــع أخيــه ميســتر جيمــز تحــت 

.(Ma Fierté  ) عنــوان 
يونيــو،   24 االثنــ�  يــوم  وفــي 
السويســي  منصــة  ستســتضيف 
أوريلســان،  الفنــان  مــع  الــراب  موســيقى 
مدويــا  عرضــا  ستشــهد  حيــث 

وأضافــت  وهادفــة.  معبــرة  بموســيقى 
ــه بعــد النجــاح الكاســح للشــاب  ــة أن الجمعي
 ،2008 ســنة  العنكبوتيــة  الشــبكة  علــى 
أصبــح أوريلســان رمــزا للــراب الفرنســي 
، مبــرزة أن مهاراتــه االســتعراضية تحكــي 
عــن قــدرات فريــدة جســدها حصــول ألبومــه 
وجائزتــ�  بالتينيــة  جائــزة  علــى  الثانــي 
علــى  الثالــث  ألبومــه  حــاز  فيمــا   ،
العا�يــة  جولتــه  أمــا   . ماســي  قــرص 
فــي الواليــات ا�تحــدة وكنــدا، فقــد كانــت 

مســتحق. لنجــاح  تجســيدا 
االثنــ�  يــوم  الجمهــور  وســيكون 
النجــم  مــع  موعــد  علــى  أيضــا 
األمريكــي فوتــور، الــذي سيشــعل منصــة 

. السويســي 
ســنة  كانــت  فقــد  ا�نظمــ�،  وحســب 
باإلنجــازات  حافلــة  محطــة   2015
أصــدر  حيــث  فوتــور،  للفنــان  بالنســبة 
وثــالث  ا�ســتوى  رفيــع  ألبومــا 
أكــد  ســنة 2017،  وفــي   .  (mixtapes)
ــان  ــا الفن ــ� وصــل بهم ــي بألبوم ــه الفن تفوق
 ( Billboard US) إلــى صــدارة قائمــة

. األمريكيــة 
الثقافــات"  جمعيــة "مغــرب  وأشــارت 
ــو  ــي، ه ــن هايت ــي م ــور، األمريك ــى أن فوت إل

عبــر  الــراب  �شــهد  إثــارة  األكثــر  الفنــان 
النقــاد. حســب  األطلســي  ا�حيــط 

مهرجــان  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
"موازيــن إيقاعــات العالــم"، الــذي أحــدث 
عنــه  المحيــد  موعــدا  يعــد   ،2001 ســنة 
لهــواة وعشــاق ا�وســيقى با�غــرب ، حيــث 
يقتــرح طيلــة تســعة أيــام، برمجــة غنيــة تجمــع 
بــ� أكبــر نجــوم ا�وســيقى العا�يــة والعربيــة، 
وســال  الربــاط  مدينتــي  مــن  ويجعــل 
الجمهــور  بــ�  متميــزة  �لتقيــات  مســرحا 
تــم  وقــد  ا�رموقــ�.  الفنانــ�  مــن  ونخبــة 
خــالل  الثقافــات"  "مغــرب  إحــداث 
ــة تســعى،  ــر ربحي ــة غي ــي جمعي 2001، وه
بالدرجــة األولــى، إلــى ضمــان تنشــيط ثقافــي 
يليــق  عالــي  مهنــي  مســتوى  مــن  وفنــي 

بعاصمــة ا�ملكــة .
ولتكريــس القيــم األساســية للسياســة 
الجاللــة  صاحــب  يقودهــا  التــي  التنمويــة 
جمعيــة  عملــت  الســادس،  محمــد  ا�لــك 
هــذه  ترســيخ  علــى  الثقافــات  مغــرب 
مهرجــان   " إطــالق  عبــر  النبيلــة  ا�همــة 
جانــب  إلــى  العالــم"  إيقاعــات  موازيــن 
متعــددة  وملتقيــات  مختلفــة،  تظاهــرات 
التخصصــات، ومعــارض الفنــون التشــكيلية، 

والفنيــة. ا�وســيقية  والحفــالت 

«منصة السويسي تستضيف أبرز نجوم «الهيب هوب

ــوي  ــي ياســ� العل ــان ا�غرب ــلم الفن تس
(يوريــاس)  باســم  ا�عــروف  االســماعلي 
مســاء االربعــاء بباريــس جائــزة 2019 ل 
"اصدقــاء معهــد العالــم العربــي" لالبــداع 

ا�عاصــر. الشــبابي 
الــى  تهــدف  التــي  الجائــزة  وســلمت 
تقــل  الذيــن  الصاعديــن  الفنانــ�  تشــجيع 
اعمارهــم عــن 40 ســنة ، وا�تحدريــن مــن 
الفنــان  ،الــى  العربيــة  الجامعــة  بلــدان 
شــهيد  ليلــى  طــرف  مــن  الشــاب  ا�غربــي 
العالــم  معهــد  اصدقــاء  جمعيــة  رئيســة 
العربــي بباريــس، وجــاك النــغ رئيــس ا�عهــد.

ــة  ــن اقام ــتفاد م ــد اس ــاس ق وكان يوري
مــن ثالثــة اشــهر با�دينــة الدوليــة للفنــون 
 3200 بقيمــة  منحــة  ومــن  بباريــس، 
معــرض  انجــاز  مــن  مكنــه  ممــا   ، اورو 
الشــوارع  قــدم  كــرة   " مســبوق  غيــر 
والهجــرة " ا�قتــرح ضمــن ا�عــرض الحــدث 
ثــورة   : العربــي  والعالــم  القــدم  (كــرة 
وجــه  فــي  افتتــح  الــذي  ا�ســتديرة) 
الجمهــور االربعــاء بمعهــد العالــم العربــي.
وأعــرب يوريــاس با�ناســبة عــن ســعادته 
ــد  ــد رئيــس معه ــزة مــن ي ــذه الجائ بتســلم ه
العالــم العربي،جــاك النــغ ، وليلــى شــهيد 

كبيــرا". احترامــا  لهمــا  اكــن  "الذيــن 
واســتلهم يوريــاس فكــرة انجــاز معــرض 
ــه  ــدم الشــوارع والهجــرة" مــن رؤيت "كــرة ق
للشــباب يلعبــون كــرة القــدم فــي الفضــاء 

ــف مــدن ا�غــرب. ــام بمختل الع
ــس  ــل لي ــذا العم ــي ه ــاس ف ــرز يوري ويب
كــرة القــدم فــي ا�العــب بــل  فقــط تأثيــر 

العــام. الفضــاء  فــي  ايضــا 
ــاس ياســ�  ــان يوري ــى ان الفن يشــار ال
العلــوي (34 ســنة) حاصــل علــى جائــزة 
التصويــر  وليالــي   2018 برايــز)  (كاب 
الفوتوغرافــي بالصويــرة 2016 ، و(ورلــد 
 ، بهامبــورغ 2016  فوتوغرافــي)  ســتريت 
ــر  ــي االخي ــه خــالل البينال ــا عــرض اعمال كم

.  2018 البيضــاء  للــدار 

الفنان المغربي يورياس يتسلم 
بباريس جائزة «اصدقاء معهد العالم 

العربي» لالبداع الشبابي المعاصر

للــدارللــدار
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صــدر مؤخــرا عــن منشــورات مركــز 
و  ا�ســرحية  و  الدراميــة  لألبحــاث  نــون 
اإلســتراتيجيات الثقافيــة الربــاط/ ا�غــرب . 
نــص مســرحي للكاتــب ا�غربــي كريــم الفحــل 
ــذي   ــئ " ال ــل ا�خاب ــوان " أه الشــرقاوي بعن

ســبق لــه أن حــاز علــى جائــزة مغاربيــة .
 و هــو نــص فنتــازي ســاخر يرصــد مدنا 
مخبئيــة تحــت ســطح األرض .. تشــكل عا�ــا 
مخبئيــا يعيــش قاطنــوه تحــت رحمــة القصــف 

الــذي ال يــكاد يخبــو ســعيره ليــل نهــار .
 ويمثــل الشــعب ا�خبئــي مجلــس نيابــي 

منتخــب يســمى  «مجلــس 
ا�خابــئ الســعيدة» الــذي يتكــون مــن 
مختــص  طبــاخ  وهــو   » عجــ�   » الســيد 
فــي العجائــن و الفطائــر .. يحلــم بــأن يبتكــر 
معادلــة عجينــة جديــدة  تنســف كل ا�عــادالت 
و الخلطــات ا�خبئيــة الســائدة  و ا�حنطــة 
ــدون  ــاخ  ب ــو طب ــوف» و ه .. و الســيد «ملف
جلــد .. جســده مغلــف بلفافــة ترابيــة .. يحلــم 
بــأن يلبــس النــاس جميعــا جلــدا محايــدا ... 
ــص  ــاخ مخت ــو طب و الســيد «النصــف» و ه
ــم أن  ــم  . و رغ ــام و الجماج ــخ العظ ــي طب ف

ــه الســفلي نصف
مبتــور إال أنــه يحلــم بــأن ينجــب ابنــه 
ــة  ــذي ســيحرر  البشــرية ا�خبئي ــع» ال «الرب
مــن أنفاقهــا و ســراديبها و عوا�هــا ا�خبئيــة 
ا�ظلمــة ... و أخيــرا الســيدة «عــروس» و 
هــي امــرأة عانــس فــي األربعينــات ترتــدي 
ثــوب الزفــاف األبيــض و قبعــة الطبــخ .. تحلــم 

ــة  ــات مخبئي ــه مواصف ــل جينات ــزوج ال تحم ب
...

اآليــل  و  ا�تصــدع  مخبئهــم  داخــل 
للســقوط بفعــل ضربــات القصــف الدائــم.. 
يخــوض أعضــاء « مجلــس ا�خابــئ الســعيدة 
مــن  يتراشــقون  ماراطونيــة  اجتماعــات   »
ــر  ــول مصي ــة ح ــم ا�تضارب ــا بمواقفه خالله
ــي آخــر  ــم ف ــي .إال أنه ــي األب الشــعب ا�خبئ
ا�طــاف ســيقررون و باإلجمــاع اإلضــراب 
مصيــر  فــي  التفكيــر  و  التشــريع  عــن 
الشــعب ا�خبئــي إلــى أن يتــم نقلهــم إلــى 
ــة و  ــة الســرية ا�حصن أحــد ا�خابــئ الفوالذي
ا�نيعــة  وا�خصصــة فقــط لألعضــاء الدائمــ� 
للجنــة الثوريــة ا�خبئيــة العليــا . غيــر هــذه 

األخيــرة و مــن خــالل مندوبهــا العســكري 
أعضــاء  مــن  ســتطلب  الضخــم 

الســعيدة»  ا�خابــئ  «مجلــس 
منهــم  واحــد  عضــو  انتخــاب 
لإللتحــاق  ديموقراطيــا   فقــط 
ــة .  ــة و ا�نيع ــئ الباذخ با�خاب
فينشــأ بــ� األعضــاء صــراع 
الحــول  مريــر   وجــودي 
ا�خبئــي  الشــعب  مصيــر 
مصيــر  حــول  إنمــا  و 
العضــو الناجــي مــن ا�خبــأ 
ا�تصــدع اآليــل للســقوط .

عبــد  الدكتــور  يقــول 
الكريــم برشــيد فــي تقديمــه 

: النــص  لهــذا 
« أهــل ا�خابــئ « نــص 

و  مثيــر  و  غريــب   و  جديــد 
نــص   . فــي كل شــيء  مدهــش 

ــى الواقــع ..  ــه ســريالية تقفــز عل في
وفيــه شــاعرية تتحــدى النثريــة .. 
ــه  ــة تخاصــم ا�نطــق و في ــه عبثي وفي
ــة بالكلمــات  مشــهدية تتجــاوز الكتاب
ــه شــخصنة لألشــياء ..  فقــط .. و في
وفيــه أحــالم تصــل لدرجــة الكوابيــس  

ــع  ــذا الواق ــب ه ــد ترتي ــي تعي  وه
ــه بنفــس عناصــر هــذا الواقــع و  و تؤثث

بنفــس ا�كونــات وا�فــردات التــي نعرفهــا 
.. مثــل هــذا النــص ال يمكــن أن نقدمــه 

بالكلمــات أو ننــوب عنــه فــي تقديمــه إلــى 
النــاس ألنــه مكتــوب بلغــة أخــرى .. وعليــه 

ــة . ــون خيان ــد أن تك ــه الب ــإن ترجمت ف

نص فنتازي ساخر "أهل المخابئ"
للكاتب المغربي كريم الفحل الشرقاوي

فرجــة تجمــع بــ� الجســد فــي تشــكيالته 
إنســاني..  كمشــترك  واإليقــاع  اإليمائيــة 
لإلجابــة علــى ســؤال وجــودي، مــاذا يجمعنــا؟ 
ــات  ــركات تشــكيالت وتنويع ــات وح لوح
بــ�  واآلخــر..  األنــا  بــ�  التعايــش  فــي 
اللــون  ا�ســتقبل وا�ســتقبل.. تعايــش بــ� 
واللــون.. إنهــا حكايــة قبــول اآلخــر فــي حــدود 

طقــوس الضيافــة وا�ســاكنة.
ــش  ــن التعاي ــة ع ــات تعبيري ــش لوح تعاي
تعايــش  ا�شــترك..  واإلبــداع  والتصاهــر 
مختلــف  شــباب  بــ�  يجمــع  فنــي  عــرض 
ــرق  ــة ش ــة إفريقي ــل.. دول متنوع ــه متفاع لكن
ــري  ــي تعبي ــرض فن ــي ع ــل ف ــطية تتخات أوس
تلتقــي فــي مطــار واحــد ولكنهــا تصنــع وطنــا 
واحــدا تخــت اســتنتاج واحــد: كفــى مــن 
ــا الوطــن وكان  ــن؟ هن ــى أي ــن وإل ــروب مم اله
ا�غــرب وطنــا لــكل غريــب أصبــح فــي مــا بعــد 

قريــب ونســيب..
فكرة تصميم وإخراج سعيد غزالة

تقنيات: حسن ا�ختاري
سينوغرافيا: محمد شريفي 

العلــوي  مصطفــى  الخشــبة:  إدارة 
محافظــة: ايمــان حاجــب أحمــد الشــافعي
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مكناس/ سالم سليم

ا�غربيــة  القانونيــة  ا�كتبــة  تعــززت 
 » االســماعيلية  «مجلــة  بإصــادر 
وهــي  والقضائيــة،  القانونيــة  للدراســات 
الجهــوي  ا�كتــب  يصدرهــا  دوريــة  مجلــة 
ــرة االســتئنافية  ــرب بالدائ ــادي قضــاة ا�غ لن

�كنــاس.
الجديــد  العلمــي  ا�ولــود  بهــذا   
بمكنــاس  ا�غــرب  قضــاة  نــادي  يكــون 
الخزانــة  رصيــد  إثــراء  فــي  ســاهم  قــد 
والدارســ�  للباحثــ�  وفتــح  القضائيــة 
فضــاء منفتحــا علــى كل النقاشــات القانونيــة 

والحقوقيــة. والقضائيــة 
اإلســماعيلية»  إصدار»مجلــة  ويكــون 
علــى  النــادي  أهــداف  ألحــد  تجســيدا 
تنميــة  فــي  وا�تجلــي  الجهــوي،  ا�ســتوى 
ــه و  ــي مجــاالت الفق البحــوث و الدراســات ف
ذلــك  إلــى  أشــار  كمــا  والقضــاء،  القانــون 
الدكتــور/ عبــد اللطيــف الشــنتوف، رئيــس 
ــا  ــح به ــة افتت ــي كلم ــرب ف ــادي قضــاة ا�غ ن
ودراســات  بأبحــاث  الغنيــة  ا�جلــة  هــذه 

ــات   ــات إلحتضــان فعالي ــون والثقاف ــاصمة للفن ــة عـ تســتعد جمعي
شــعار:  تحــت  األولــى  دورتــه  فــي  للضحــك»  الربــاط  «ملتقــى 
وذالــك  واحــد  يــوم  مــن  ا�لتقــى  هــذا  وينظــم  ناشــط�»،  «غيــــغ 
يــــوم الســبت 20 أبريــل 2019 بــدار الشــباب الليمــون بالربــاط. 
إبتــداءا مــن الســاعة الخامســة مســاءا، وتعلــن إدارة ا�لتقــى بهــذه 
ا�ناســبة بأنهــا حريصــة علــى مشــاركة كل أصنــاف الضحــك مــع 
الجمهــور الرباطــي بفضــاء دار الشــباب، وأنهــا أعــدت العــدة ألمســية 

ــة. ــة كوميدي فني
كمــا سيشــارك فــي هــذه الــدورة مجموعــة مــن الفكاهيــ� الشــباب 
خريجــي برنامــج ســطاند آب وخريجــي مجموعــة مــن ا�هرجانــات 
إلتقــاء  نقطــة  للضحــك  الربــاط  ملتقــى  ويعتبــر  والدوليــة،  الوطنيــة 
الكوميديــ� مــن مختلــف أحيــاء مدينــة الربــاط. وتعتــزم جمعيــة عاصمــة 
ــباب  ــى ســنوي قصــد حــث الش ــذا ا�لتق ــل ه ــات لجع ــون والثقاف للفن
للمتلقــي  ا�جــال  إتاحــة  الشــباب  بــدور  مواهبهــم  ممارســة  علــى 
ــة،  ــا الجه ــر به ــي تزخ ــب الت ــى ا�واه ــالع عل ــوي لإلط ــي والجه ا�حل
وتعبيــد الطريــق لــدى الشــباب للظهــور فــي ا�حافــل الوطنيــة والدوليــة.

أعضــاء  فيهــا  شــارك  قيمــة  قانونيــة  
والحقوقيــون. والقضــاة  النــادي 

 إلــى جانــب األهــداف األخــرى ومــن 
الســلطة  اســتقالل  عــن  الدفــاع  بينهــا 
ا�شــروعة  ا�هنيــة  وا�صالــح  القضائيــة 
االصــدار  هــذا  يتوخــى  كمــا   . للقضــاة 
الجديــد إســهام نــادي قضــاة ا�غــرب فــي 
نشــر ا�قــاالت القانونيــة والعمــل القضائــي 
ستشــتغل  أخــرى  محــاور  إلــى  إضافــة 
ــة بإشــراف مــن طاقمهــا اإلداري  عليهــا ا�جل
والتحريــري ، ومنهــا نشــر وتوثيــق مــا يقــوم 

ــدة . ــن أنشــطة عدي ــوي م ــب الجه ــه ا�كت ب
وستســهم ا�جلــة وفــق خطهــا التحريــري 
ــة التــي  علــى الحفــاظ علــى الذاكــرة القضائي
نحــن فــي أمــس الحاجــة �عرفتهــا وتقاســمها  
رئيــس  يضيــف   ، ا�قبلــة  األجيــال  مــع 
بهــذا  وا�جلــة  ا�غــرب،  قضــاة  نــادي 
منهــا  وظائــف،  عــدة  تــؤدي  ســوف 
ــع   ــة للقضــاة م ــة والتفاعلي ــة التواصلي الوظيف
طبعــا  وهــذا  والعلمــي  الثقافــي  محيطهــم 
تجويــد  علــى  تأثيــر  لــه  ســيكون 

عملهــم ا�هنــي . 

«مجلة االسماعيلية» تعزز صرح الخزانة 
القضائية

«ملتقى الرباط للضحك» في دورته 
األولى تحت شعار: «غيــغ ناشطين»
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المنعطف-وكاالت

تــم، تكريــم ثالثــة مغاربــة، فــازوا 
العربــي فــي  بجائــزة الشــارقة لإلبــداع 
تعنــى  والتــي  ال22،بالقاهــرة،  دورتهــا 
بإبداعــات الشــباب العربي.ويتعلــق األمــر، 
بعــادل العنــاز الــذي فــاز بالمركــز األول 
فــي فئــة «النقــد» عــن دراســته «التمثيــل 
التأويلــي للتاريــخ فــي الروايــة العربيــة»، 
المركــز  نــال  الــذي  مختــاري  ومحمــد 
الثانــي ضمــن فئــة «الروايــة» عــن عملــه 
ومصطفــى  منكســرة»،  تغريــدة  «مثــل 
الثانيــة  المرتبــة  أحــرز  الــذي  ســعيدي 
ــل»، عــن مســرحيته  ــة «أدب الطف ــي فئ ف

«الرســامة الصغيــرة والببغــاء».
وضمــت قائمــة الفائزيــن فــي الــدورة 
حقــول   6 فــي  فائــزا   19 للجائــزة   22
أدبيــة وهــي الشــعر، والقصــة، والروايــة، 
والنقــد. الطفــل،  وأدب  والمســرح، 
ــازت التونســية  ــة «الشــعر» ف ــن فئ وضم
عــن  األول  بالمركــز  الرزقــي  منــى 
مجموعتهــا «للياســمين نهايــات أخــرى»، 
ــة  ــم المرتب ــال الســوري نــورس إبراهي ون
عــن  «الروايــة»  فئــة  فــي  األولــى 
المــاء». علــى  عرشــه  «وكان  روايتــه 
المركــز  أحــرز  «المســرح»  فئــة  وفــي 
عــن  حســان  علــي  المصــري  األول، 
مســرحيته «آنــوش»، فيمــا عــاد المركــز 
األول فــي فئــة «أدب الطفــل» للمصريــة 

ــال عــن مســرحيتها  ــو الع ــادل أب ســالي ع
فئــة،  المســحورة».وفي  «البطيخــة 
«القصــة القصيــرة»، فــاز بالمركــز األول، 
العراقــي شــاكر الغــزي عــن مجموعتــه 

شكســبير». «غيتــارات 
تصريــح  فــي  العنــاز  عــادل  وقــال 
لألنبــاء  العربــي  المغــرب  لوكالــة 
بهــذه  بفــوزه  «ســعيد  إنــه  بالمناســبة، 
معتبــرا  الرفيعــة»،  التقديريــة  الجائــزة 
ــى  ــر، عل ــيحفزه أكث ــج «س ــذا التتوي أن ه
االجتهــاد والعطــاء أكثــر مــن أجــل توقيــع 
أعمــال أخــرى تعــزز مســاره اإلبداعــي».
وأضــاف ابــن منطقــة القصــر الكبيــر، 
وهــو أســتاذ لمــادة اللغــة العربيــة، أن 
إحــرازه علــى جائــزة الشــارقة لإلبــداع 
لــكل  «تشــريف  ايضــا  هــو  العربــي، 
المغاربــة  واألدبــاء  والكتــاب  المبدعيــن 
إعــداد  علــى  دأبــوا  الذيــن  الشــباب، 
دراســات وأعمــال مميــزة تحظــى دائمــا 
باإلشــادة فــي الســاحة الثقافيــة العربيــة». 
المتوجيــن  عــن  اإلعــالن  حفــل  وشــهد 
األوبــرا  بــدار  أقيــم  الــذي  بالجائــزة 
المصريــة، حضــور ثلــة مــن المثقفيــن 

العــرب. واألدبــاء  والكتــاب 
لإلبــداع  الشــارقة  جائــزة  وتــروم 
بــن  ســلطان  يرعاهــا  والتــي  العربــي، 
ــارقة  ــارة الش ــم إم ــمي، حاك ــد القاس محم
واكتشــاف  الضــوء  تســليط  باإلمــارات، 
ــن  ــي الوط ــابة ف ــة الش ــب اإلبداعي المواه

معرفيــة. حقــول  عــدة  فــي  العربــي 
ــى قيمــة  ــزة عل ــز بالجائ ويحصــل كل فائ

ماليــة، إضافــة إلــى طباعــة عملــه (طبعــة 
ــى) وتوزيعــه وعرضــه فــي معــارض  أول

الكتــب العربيــة التــي تشــارك فيهــا دائــرة 
الثقافــة و اإلعــالم بالشــارقة.

ــا  ــاب «مراي ــل ، كت ــر الطوي ــد، الطاه ــب والناق ــي والكات ــل اإلعالم صــدر للزمي
ــه  ــاول في ــي ح ــا والت ــة حديث ــات الوطني ــتقبلته المكتب ــي اس ــمة» الت ــس المهش النف
«الطويــل» أن  يفــكك مكونــات الخطــاب الروائــي لنــص األديــب عبــد الحــي مــودن 

ــوداع» . ــة ال «خطب
والكتــاب الصــادر عــن «مكتبــة ســلمى الثقافيــة» بمدينــة تطــوان، اســتطاع  أن 
يمتــح مــن المعطــى الســردي ، مســتحضرا التحليــل النفســي في دراســته للشــخصيات 
ــة كبــرى، ممــا يرفــع  ــزة أكاديمي ــى مراجــع ذات مي ــك عل ــة، مرتكــزا فــي ذل الروائي
مــن منســوب قيمــة الكتــاب األدبيــة والفكريــة . وهــو مــا ســيجد فيــه الباحــث واألديــب 
علــى الســواء ضالتــه فــي غــور أســرار أحــداث ممزوجــة بالعبــق األدبــي والتاريخــي 

بمــا فيهــا مــن انكســارات وآفــاق نحــو االنعتــاق.
وســبق للكاتــب الطاهــر الطويــل أن أصــدر كتابــا حــول المســرح الفــردي ســنة 
2015 فــي طبعتــه الثانيــة، للمثــل عبــد الحــق الزروالــي  بعنوان»المســرح الفــردي 

فــي الوطــن العربــي، مســرح عبــد الحــق الزروالــي نموذجــا».

مرايا النفس المهشمة
تقرأ خطبة الوداع

ثالثة مغاربة يتوجون بجائزة ”الشارقة لإلبداع العربي في القاهرة

المغربــي  الفنــان  تســلم 
االســماعلي  العلــوي  ياســين 
(يوريــاس)  باســم  المعــروف 
بباريــس  االربعــاء  مســاء 
"اصدقــاء  ل   2019 جائــزة 
معهــد العالــم العربــي" لالبــداع 

المعاصــر. الشــبابي 
التــي  الجائــزة  وســلمت 
تهــدف الــى تشــجيع الفنانيــن 
تقــل  الذيــن  الصاعديــن 
ســنة   40 عــن  اعمارهــم 
بلــدان  مــن  والمتحدريــن   ،
ــان  ــى الفن ــة ،ال ــة العربي الجامع
المغربــي الشــاب مــن طــرف 
جمعيــة  رئيســة  شــهيد  ليلــى 
ــي  ــم العرب ــد العال ــاء معه اصدق
ــس  ــغ رئي ــاك الن ــس، وج بباري

. لمعهــد ا
وكان يوريــاس قــد اســتفاد 
مــن اقامــة مــن ثالثــة اشــهر 
للفنــون  الدوليــة  بالمدينــة 
بباريــس، ومــن منحــة بقيمــة 
ــن  ــه م ــا مكن 3200 اورو ، مم
انجــاز معــرض غير مســبوق " 
ــرة  ــوارع والهج ــدم الش ــرة ق ك
المعــرض  المقتــرح ضمــن   "
والعالــم  القــدم  (كــرة  الحــدث 
المســتديرة)  ثــورة   : العربــي 

وجــه  فــي  افتتــح  الــذي 
بمعهــد  االربعــاء  الجمهــور 

العربــي. العالــم 
يوريــاس  وأعــرب 
بالمناســبة عــن ســعادته بتســلم 
هــذه الجائــزة مــن يــد رئيــس 
معهــد العالــم العربي،جــاك النــغ 
، وليلــى شــهيد "الذيــن اكــن 

كبيــرا". احترامــا  لهمــا 
فكــرة  واســتلهم يوريــاس 
قــدم  "كــرة  معــرض  انجــاز 
مــن  والهجــرة"  الشــوارع 
رؤيتــه للشــباب يلعبــون كــرة 
العــام  الفضــاء  فــي  القــدم 

المغــرب. مــدن  بمختلــف 
ــذا  ــي ه ــاس ف ــرز يوري ويب
العمــل ليــس فقــط تأثيــر كــرة 
ــا  ــل ايض ــب ب ــي المالع ــدم ف الق

فــي الفضــاء العــام.
الفنــان  ان  الــى  يشــار 
يوريــاس ياســين العلــوي (34 
ســنة) حاصــل على جائــزة (كاب 
برايــز) 2018 وليالــي التصويــر 
الفوتوغرافــي بالصويــرة 2016 
، و(ورلــد ســتريت فوتوغرافي) 
بهامبــورغ 2016 ، كمــا عــرض 
ــر  ــي االخي ــالل البينال ــه خ اعمال

ــاء 2018 . ــدار البيض لل

الفنان المغربي يورياس يتسلم بباريس جائزة «اصدقاء معهد العالم العربي» لالبداع الشبابي المعاصر

الطاهر الطويل
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اســما  ليــس  األســمر  عمــر   
مجانــا  ذكــره  تــّم  أو  أســطوريا، 
أو ورد اعتباطــا؛ وإنمــا هــو بطــل 
الحكايــة ومدونهــا، وجــرادة هاتــه 
ــا حشــرة  ــد البعــض أّنه ــي يعتق الت
تنــزل علــى حقــول القمــح فتعصفهــا 
الحصيــد،  حــب  علــى  وتقضــي 
علــى  للداللــة  اســمها  ورد  وإنمــا 
االلتصــاق بظهــر ا�عانــاة، وتحملهــا 
الشــمس  ولفحــة  القحــط  مكابــد 
بهــا  اســتقر  أن  إلــى  ا�وجعــة، 
الســوداء،  بالجوهــرة  ا�طــاف 
(جــرادة)  باســمها  عرفــت  التــي 
الشــعبي،  ا�ــوروث  ذكرهــا  كمــا 
ا�ؤلــف.  مخيــال  بهــا  جــاد  أو 
وال  شــادة  يفــوت  ال  األســمر  عمــر 
فــادة إال وفندهــا ومّحصهــا ودّقــق 
فــي تفاصيلهــا، فــال يتــرك للقــارئ 
ســبيال وال مجــاال لالســتغناء عــن 
حكيــه، فيشــده إليــه بطريقــة ســارد 
فيجعــل  القــص،  أغــوار  يســبر 
وكأنــه  األحــداث  يعيــش  ا�تلقــي 
عايــن  مــن  وليــس  منهــا،  جــزء 
فــي  انخــرط  فقــد  ســمع.  كمــن 
ووقــف  ا�دينــة  (جــرادة)  نســيج 
علــى مآثرهــا التــي ارتــوت بعــرق 
يعــرف  فهــو  ودمائهــم،  الكادحــ� 
وحواريهــا  ووهادهــا  شــعابها 
وبيوتاتهــا وناســها، وارتــوى مــن 
مــن  يتســرب  بمــا  ا�شــبع  مائهــا 
جــوف اآلبــار الفحميــة ومــن غبارهــا 
بالســيليكوز..  وا�فعــم  الحامــل 
ــن  ــري م ــد يجــده غي ــر األســمر ق عم
شــخوص  مــن  شــخصية  القــراء 
العمــل الروائــي مســتقال عــن ذات 
كذلــك؛  أجــده  ال  أّننــي  إال  ا�ؤلــف، 
ا�جســد  الحاكــي  هــو  وإنمــا 
ا�بــدع  والكاتــب  الروائــي  فــي 
الــذي  بختــاوي  معمــر  الدكتــور 
ــل  ــه الجمي ــى التموي ــه عل ــود قارئ ع
ا�غــري بإتمــام القــراءة ومعايشــة 
األســمر. عمــر  هــو  أحداثهــا 
عنــده  (الحاســي)  الروايــة  تعــدت 
إلــى  واألدبــي  الوصفــي  األســلوب 
والتوثيقــي  التاريخــي  األســلوب 
أنهمــا  أرى  والــذي  والنفســي.. 
بشــكل  الروائــي  النــص  خدمــا 
واقعــا  األحــداث  فجــاءت  رائــع، 

* قصة الكاملة
* األطفال والفحم

* الوصول إلى الحاسي
* في ا�ستشفى االقليمي

* نزاع في البلدية
* قنبلة في النيابة االقليمية

* ويظهر كرزا من جديد
* ما قبل إغالق ا�نجم

* البلدة فوق صفيح ساخن
* ا�صير بعد إغالق ا�نجم

العــار. محــو   *
وكل عنــوان يتضمــن مأســاة صامتــة 
وصاخبــة، فقــد ينخــرس اللســان فال 
يجــود ببــوح أكثــر ألن حجــم الطامــة 
أكبــر، فالســبيل إلــى الرغيــف ليــس 
والطريــق  الهــ�،  الســهل  باألمــر 
داخلــي  صخــب  (الحاســي)  إلــى 
للمواويــل  مصاحــب  وخارجــي 
صعبــا. رقمــا  يعنــي  وللعويــل، 
إن تجــاوزه العامــل الــكادح اليــوم ال 
يعــرف مصيــره غــدا؛ فالداخــل إليــه 
مولــود»  منــه  والخــارج  «مفقــود 
كمــا نقشــته يــد أحدهــم على شــاهدة 
الحاكــي،  أن  أجــد  قــد  الحاســي 
عمــر األســمر شــديد علــى القــارئ، 
ــارئ  ــه وخاصــة الق ــد يقســو علي وق
والقلــب  الرحيــم  الفــؤاد  صاحــب 
ــوت،  ــن ا� ــي ع ــو يحك العطــوف. فه
والظلمــة، واأللــم، والجــراح، والعرق 
والــدم، وا�ــرض ا�عــدي وا�زمــن، 
والحرمــان،  واليــأس  الفقــر  وعــن 
وعــن  والبيروقراطيــة،  والتســلط 
العهــر  عــن  واالســتبداد،  الضيــاع 
بلحــم  واالســترزاق  والدعــارة 
مــن  الآلمبــاالت  وعــن  األنثــى، 
وأصحــاب  ا�ســؤول�  طــرف 
الســلطة، وعــن التزويــر والتالعــب 
مواقــف  عــن  الناخبــ�  بأصــوات 
الجماعيــ�.  ا�ستشــارين  بعــض 
األســمر  عمــر  الحاكــي  يســّمي 
كانــت  كمــا  بمســمياتها  األشــياء 
ليثبــت ا�اضــي فــي ذهــن الحاضــر؛ 
كان..  وكمــا  هــو  كمــا  ويبقــى 
ا�صطلحــات  نفــس  يســتعمل 
ومازلــت:  رائجــة  كانــت  التــي 
الســندريات،  الكاريــان،  الشــاف، 
الشــكام،  الآلمبــا،  الحاســي، 
ــينا... ــاي ا�اش ــة، الت ــاع، القرع البي
واألهازيــج  الشــعر  يوظــف 
ألن  الوطنــي،  الشــعبي  وا�ــوروث 
جــرادة فــي نظــره مدينــة الشــعب 
فيهــا  تختلــف  برمتــه  ا�غربــي 
واألعــراف،  والتقاليــد  العــادات 
فهــي جامعــة لــكل مكونــات وأطيــاف 
بهــا  فتجــد  العزيــز؛  البلــد  هــذا 
السوســي، والريفــي، والصحــراوي، 
مــن  بيــت  فتعتبــر  واألطلســي.. 
انصهــرت  وفيهــا  لــه،  بيــت  ال 
ا�غربيــة.. األمــة  شــرائح  كل 
موضوعاتــه  الروائــي  يســتمد 
الواحــد  النــص  فــي  ا�تداخلــة 
ســار  مــا  وهــذا  الواقــع؛  مــن 
اختلفــت  وإن  األدبــاء،  كبــار  عليــه 
ففــي  واتجاهاتهــم؛  مواضيعهــم 
ينظــر  (هيجــل)  كان  الــذي  الوقــت 
صنيــع  أّنهــا  علــى  الروايــة  إلــى 

حقيقيــا بعيــدة عــن الخيــال الــذي 
مخيلتــه  فــي  كاتــب  أي  يرســمه 
الــورق. علــى  يضعــه  أن  قبــل 
بختــاوي  معمــر  عنــد  فالكتابــة 
همــوم  عــن  يعبــر  شــجّي  فــّن 
ومكابداتهــم  ومعاناتهــم  النــاس 
لظــروف الحيــاة وقســاوة العيــش 
ا�خبــوء  صوتهــم  بذلــك  ليكــون 
األغلبيــة  ولســان  دواخلهــم،  فــي 
الصامتــة مــن ا�قهوريــن وا�عذبــ� 
وا�همشــ� والفقــراء.. فينقــل معمــر 
بختــاوي روايتــه (الحاســي) بطريقة 
عنــد  نجدهــا  قلمــا  صرفــة  أدبيــة 
كتــاب وروائيــ� إلــى عناويــن مــن 
ــارئ  ــى الق ــراءة عل أجــل تيســير الق
انقطــع عنهــا وقــف  مــا  إذا  حّتــى 
علــى العنــوان ورجــع إليــه فتضمنت 
التاليــة: العناويــن  الروايــة 

* عمر األسمر يحكي
* قصة الفحم

* في ذلك اليوم البعيد
* في الشركة مخبر 
* إبراهيم يتفاوض

* العمال ا�تزوجون والعزاب
* الكالب بدورها تموت

* التراباندو وجها لوجه
* الخالة عيشة وبناتها

* خادمة البيوت

�لحمــة البروجوازيــة، يراهــا جــورج 
(لــوكاش) أنهــا نابعــة مــن الواقــع 
فهــو-أي  ســابقه؛  عــن  ا�ختلــف 
ــن،  ــذاب ا�قهوري ــات وع ــع- آه الواق
وقــد يكــون النجذابــه نحــو ا�بــادئ 
بهــا  وتأثــره  ا�اركســية  اللينينــة 
البروليتاريــ�  صــوت  جعلــه  مــا 
ا�جتمــع.  فــي  وا�ســحوق� 
ــن  ــر م ــوكاش) الكثي ــد اســتقى (ل وق
أفــكار وتصــورات أســتاذه (هيجــل) 
مثالــي،  منطلــق  مــن  ليــس  ولكــن 
علــى  تصوراتــه  فــي  اعتمــد  بــل 
فــي  ا�اركســية  الجدليــة  ا�اديــة 
ــع الرأســمالي وتفســير  ــم ا�جتم فه
غــرار  علــى  ألــح  وقــد  تناقضاتــه، 
الروايــة  وجــود  بكــون  (هيجــل) 
اإلقطاعيــة  مــن  باالنتقــال  مرتبــط 
إلــى  ا�لحمــي  الفــن  طــورت  التــي 
ــا  ــا فن ــي أوجــدت له الرأســمالي الت

الروائــي. الفــن  هــو  متميــزا 
 وقــد أجــد أّن مــا قدمــه معمــر 
بختــاوي يصــّب فــي االتجــاه األخيــر 
_وروايــة  _ا�طــرودون  فروايــة 
وإن  واحــد  نفــس  _الحاســي_ 
ابــن  الكاتــب  ألن  الرؤيــة،  تباينــت 
بيئتــه والحتكاكــه بالفقــراء، وألنــه 
فيعتبــر  أحاسيســهم،  يستشــعر 
لــذا وجــب  عنهــم  نفســه مســؤوال 
النــاس صوتهــم،  أن يســمع  عليــه 
ويبلــغ شــكواهم، ويرفــع تظلمهــم 
�ــن يعنيــه األمــر، ويفضــح ا�ســكوت 
عنــه يقــول الكاتــب: فــي الصفحــة 4 
(ســأحمل آلــة التصويــر وأواصــل 
الســوداء،  البــالد  فــي  طوافــي 
أراه  شــيء  كل  عــن  لكــم  ألحكــي 
وأســمعه ألول مــرة، عــن شــخوص 
مــن لحــم وعظــم ودم، وعــن ظــروف 
الّدوامــة  نفــس  فــي  شــاقة  عمــل 
ــال  ــن عم ــيزيف، وع ــل س ــبه بعم أش
وال  يكلِّــون  ال  ا�ســتحيل  يعملــون 
يملُّــون لكــي يصلــوا إلــى ا�نتهــى..) 
ويضيــف: (ســأصعد الجبــل حيــث 
ــة، كمــا فعلــت شــهرزاد  الغنيمــة حّي
شــهرزاد  ولكــن  شــهريار..  مــع 
أريحيــة  فــي  حكاياتهــا  كانــت 
خــدم وحشــم،  بــ�  البــال  وراحــة 
يحكــون  العّمــال  هــؤالء  ولكــن 
الظالم..(انتهــى) فــي  الظــالم  عــن 
الروايــة  مــن  ا�قطــع  هــذا  إن 
معمــر  الروائــي  اســتهل  الــذي 

بختــاوي بــه كتابــة الروايــة فهــو 
فعليــه  للقــارئ  وتحذيــر  تنبيــه 
تحمــل،  صاحــب  جلــدا  يكــون  أن 
أو  حــرج  بصــدره  يكــون  ال  وأن 
أصحــاب  ينصــح  وكأنــه  ضيــق 
قراءتهــا. بعــدم  الرهيفــة  القلــوب 
وهــذا مــا ســار عليــه الكاتــب الكبيــر 
أعمالــه  جــّل  فــي  محفــوظ  نجيــب 
الروائيــة والّتــي اتســمت بالواقعيــة 
منهــا  ونذكــر  ا�ــّرة،  وبالحقيقــة 
الخليلــي،  وخــان  ا�ــدق،  زقــاق 
وأبنــاء  الجديــدة  والقاهــرة 
حارتنا...وعــن هــذا يقــول األســتاذ 
ــوظ  ــذل محف ــد ب ــا�ي: (لق ــب س حبي
جهــدًا كبيــرًا إلخــراج اللغــة العربيــة 
ــي الرومانســي  ــا الهالم ــن فضائه م
الدينــي. كان أول مــن زّج بهــا فــي 
الحيــاة الضاّجة النابضــة الصاخبة 
ونــزع  وتحّوالتهــا  بتعقيداتهــا 
بهــواء  وشــحنها  قدســيتها  عنهــا 
جديــد ومّرغهــا فــي تــراب الواقــع 
ووحلــه لتنقــل إلينــا بدقــة روائــح 
ص ومذاقاتــه).  وألوانــه  العالــم 
ومعمــر بختــاوي فــي نظــري يقــف 
ويكشــف  الطابوهــات،  وجــه  فــي 
علــى  فضاءهــا  ويقتحــم  أقنعتهــا، 
نهــج مــا ســار عليــه األديــب الكبيــر 

نجيــب محفــوظ، وإن كان لــكل مــن 
إن  بــه.  خــاص  أســلوب  األديبــ� 
روايــة (الحاســي) تعطــي لقارئهــا 
متعــًة ورغبــة فــي تتبــع األحــداث، 
ــل  ــب ا�تخي ــى وإن تجــاوز الكات حّت
ــه  ــارب ب ــى الواقــع، ويق ليســقطه عل
الحقيقــة التــي تشــد ا�تلقــي فتصبح 
جــزءا منــه ونجــد مــن هــؤالء الكتــاب 
للروايــة  الواقعــي  االتجــاه  فــي 
منيــف،  الرحمــان  عبــد  الكاتــب 
الــذي خصــص لــه الناقــد ا�غربــي 
نورالديــن أعــراب الطريســي دراســة 
خاصــة ترتكــز علــى مالمــح الواقعية 
الســيما مــن خــالل روايتــه ا�شــهورة 
والرائعــة (مــدن ا�لــح) كالتــي نقــوم 
ــة الحاســي.  ــا لرواي ــي قراءتن بهــا ف
إلــى  للجلــوس  القــارئ  أدعــو 
الروائــي  عفــوا  األســمر  عمــر 
جــدول  وإلــى  بختــاوي،  معمــر 
خطتــه  ومــا  ا�تدفــق  مــداده 
إطــار  فــي  ونســجته  أناملــه 
معينــه.  مــن  لينهــل  جميــل  ســرد 

قراءة في رواية (الحَاسِي) للدكتور معمر بختاوي

بقلم ذ: موالي الحسن بنسيدي علي

انخرط في نسي� 
(ج�ادة) المدينة 

ووقف على مآ�رها 
التي ارتوت بع�ق 

الكادحين ودمائهم، 
فهو يعرف شعابها 
ووهادها وحوا��ها 

و�يوتا�ها وناسها

ال يترك للقارئ 
س�يال وال مجاال 

لالستغناء عن 
حكيه، فيشده إليه 
بط��قة سارد يسبر 

أغوار القص، فيجعل 
المتلقي يعيش 

األحداث وكأنه جزء 
منها، وليس من 
عا�ن كمن سمع

�واية (الحاسي) 
تعطي لقارئها 

متعًة ورغبة في 
�تبع األحداث، حّتى 

وإن تجاوز الكا�ب 
المتخيل ليسقطه 

على الواقع، 
ويقارب به الحقيقة 
التي تشد المتلقي

 ورغبة في تتبع األحداث
ً
الرواية تعطي لقارئها متعة
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إطــار  فــي  الصحــة  وزارة  تنظــم 
البرنامــج الوطنــي للتغذيــة، وعلــى غــرار 
الســنوات الفارطــة، النســخة التاســعة 
ــة  ــي لتشــجيع الرضاع لألســبوع الوطن
ــدة  ــرة ا�مت ــك خــالل الفت ــة، وذل الطبيعي
ــل2019، تحــت  ــى 21 أبري ــن 15 إل م
ــة: خطــوة  ــة الطبيعي شــعار: « الرضاع

ــن الســمنة». ــة م ــى للوقاي أول
مــن  مجموعــة  أبانــت  وقــد 

الرضاعــة  أن  العلميــة  الدراســات 
ــدى  ــى ا� ــة عل ــد جم ــا فوائ ــة له الطبيعي
خطــر  مــن  التقليــص  مثــل  الطويــل، 
خــالل  والســمنة  الــوزن  الزيادةفــي 
وكذاتزويــد  الطفولةوا�راهقــة،  مرحلــة 
الغذائيــة  العناصــر  بجميــع  الرضــع 
التــي يحتاجونهــا خــالل الســتة أشــهر 
ــم  ــك عنحمايته ــم، ناهي ــى منحياته األول
مرحلــة  خــالل  األمراضالشــائعة  مــن 

الطفولة (اإلسهال وااللتهاب الرئوي).  
فــي ا�غــرب، ووفًقــا للمســح الوطني 
للســكان وصحة األســرة لســنة 2018، 
ــون  ــن يرضع ــال الذي ــدل األطف ــغ مع يبل
٪97.1 واألطفــال الذيــن اســتفادوا مــن 
الرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة خــالل 
األشــهر الســتة األولــى مــن حياتهــم مــا 
ــط  ــ� ٪42.6 فق ــي ح ــز ٪35 ، ف يناه
هــي نســبة األطفــال الذيــن اســتفادوا 

ــة ا�بكــرة خــالل  مــن الرضاعــة الطبيعي
الســاعة األولــى بعــد الــوالدة.

ومــن أجــل تحقيــق النمــو األمثــل 
الصحــة  منظمــة  توصــي  والســليم، 

العا�يــة بمــا يلــي:
الرضاعــة الطبيعيــة مباشــرة  •

بعــد الســاعة األولــى مــن الــوالدة؛
مــن  • الحصــري  اإلرضــاع 

الثــدي، أي تفــادي إعطــاء الرضيــع أي 

ــا  ــب األم، بم ــر حلي ــام غي ســائل أو طع
ــاء؛ ــك ا� ــي ذل ف

اإلرضــاع مــن الثــدي عنــد  •
الطلــب، أي بقــدر مــا يريــد الطفــل، ليــال 

ــارا؛ ونه
تنويــع  • فــي  الشــروع 

ــداء مــن عمــر 6 أشــهر مــع  الطعــام ابت
االســتمرار فــي الرضاعــة الطبيعيــة �ــدة 

أكثــر؛ أو  ســنت�  إلــى  تصــل 
زجاجــات  • عــن  االبتعــاد 

وكــذا  باألطفــال  الخاصــة  الحليــب 
ت. يــا للها ا

ــذا الحــدث فرصــة ســانحة  ــد ه يع
الرضاعــة  ممارســة  علــى  للتشــجيع 
الطبيعية،وذلــك مــن أجــل ا�ســاهمة فــي 
لألطفــال،  الغذائيــة  الجــودة  تحســ� 
ووفيــات  مراضــة  مــن  الوقايــة  وكــذا 
الرضــع، وتقليــل خطــر زيــادة الــوزن 
والســمنة التــي تعتبرهــا منظمــة الصحــة 
التــي  العا�يــة مــن عوامــل االختطــار 
باألمــراض  إلــى اإلصابــة  تــؤدي  قــد 
غيــر الســارية خــالل مرحلــة الطفولــة 

والبلــوغ.
األســبوع  بهــذا  االحتفــاء  يهــدف 
ــة مهنييالصحة،وكــذا  ــى تعبئ الوطنــي إل
اإلعالم،والقطاعــات  وســائل 
ــر الحكومية،مــن  الوزارية،وا�نظمــات غي
علــى  والتشــجيع  التوعيــة  أجــل 
ــم  ــة إلىتنظي ــة الطبيعية،باإلضاف الرضاع
أنشــطة تحسيســية وموائــد مســتديرة 
بالقطاعــ�  لصحــة  مهنييــا  لفائــدة 
تنظيــم  علــى  والخاص،عــالوة  العــام 
ــى مســتوى ا�ؤسســات  ــة عل ــام علمي أي
ــودات  ــم مجه ــة، لدع ــة والجامعي التربوي
االتجــاه  هــذا  فــي  ا�بذولــة  الــوزارة 
وتحقيــق األهــداف ا�توخــاة مــن هــذا 

الحــدث.

األسبوع الوطني لتشجيع الرضاعة الطبيعية  في نسخته التاسعة

الرضاعة الطبيعية خطوة أولى للوقاية من السمنة

عبد السالم العزاوي

مجموعتــه   بمــالل،  زكــي  ا�غربــي  ا�صمــم   طــرح  
الجديــدة،  ا�شــكلة مــن القفطــان  ا�غربــي والجالبــة، 
وذلــك اســتعدادا لشــهر رمضــان االبــرك، الــذي يكثــر فيــه 

اإلقبــال علــى الــزي  التقليــدي،  ســواء مــن طــرف النســاء 
أو الرجــال.

ــت  ــع الصي ــم  الذائ ــي بمــالل  ا�صم ــار  زك ــث اخت    بحي
وطنيــا ودوليــا،  االشــتغال فــي  مجموعتــه الجديــدة علــى موضــوع 
دورة الحيــاة، باســتعماله أللــوان تنســجم  وفصــل الربيــع،  ا�تمثلــة فــي 
األزرق، األحمــر، األخضــر، مــع ا�ــزج بينها بلمســته الخاصــة،  ا�تميز 
بهــا، عــن غيــره ا�صممــ� وا�صممــات، رغبــة منــه فــي الحصــول على 

االختــالف والتبايــن فــي  لباســه، بــ�  الفئــات العمريــة للنســاء.
    وفــي تصريــح  لنــا، أوضــح ا�صمــم  زكــي بمــالل،   بكــون 
مزجــه بــ� األلــوان، األزرق، األحمــر، األخضــر، فــي مجموعتــه 
ــان  ــدف تبي ــات العصــر،  به ــع متطلب ــت انســجاما  م ــدة،  أت الجدي
إظهــار  جمــال  ا�ــرأة، بإطاللــة مميــزة ومحتشــمة.    وتلبيــة أذواق 
النســاء بمختلــف أعمارهــن. بموديــالت متنوعــة. الســيما وشــهر 
ــه  ــع مراعات ــع، م ــع فصــل الربي ــه الســنة م ــن هات رمضــان،  تزام
لجانــب الحشــمة والوقــار، مــن خــالل تصاميــم فضفاضــة، تراعــي 
الــذوق  ا�حتشــم للمــرأة ا�غربيــة  بصفــة خاصــة، والعربيــة بصفــة 

عامــة.
   كمــا أفــاد زكــي بمــالل باشــتغاله علــى تشــكيلة جديــدة، 

خاصــة بفصــل الصيــف، التــي ســترى النــور فــي األســابيع 
ا�قبلــة، والتــي ستتشــكل مــن فســات� الزفاف، و(الســواريه 

)، بحكــم  اإلقبــال الكبيــر علــى هــذا النــوع مــن الــزي 
أرجــاء  مــن مختلــف  للنســاء  الحــر،  فتــرة  فــي 
بالخــارج،   ا�قيمــة  ا�غربيــة   والجاليــة  ا�ملكــة، 

ــة البوغــاز. ــى عاصم ــدات عل ــات ا�تواف ــذا األجنبي وك

المصمم زكي يطرح مجموعة 
يحــرص الوالديــن علــى تعليــم جذابة من الجالبة والقفطان 

أطفالهــم أســاليب تقديــم االعتــذار 
حــ� يخطئــون، فتــارة تجدهــم 
ال  وتــارة   . يوّبخونهــم 
وأحيانــا   ، يبالــون 
ال ينتبهــون إلــى 
وفائهــم  عــدم 
الوعــود  ببعــض 
بهــا  وعــدوا  التــي 
تقديــم  دون  أبناءهــم 
اعتــذار ، ممــا يعــرض هــؤالء 
التوجــس  إلــى  األطفــال 
لهــم.  أبائهــم  وعــود  مــن 
يعتــذر  أن  هــو  والصــواب 
ويعترفــوا  ألبنائهــم  اآلبــاء 
بعــض  وإليكــم  بالخطــأ. 
النصائــح التــي تخــص 
بالطفــل. االهتمــام 

كيفية االعتذار للطفل:
مــن  أنــه  أطفالــك  عّلمــي   -
بالغضــب  يشــعروا  أن  الطبيعــي 
أيــة  أو  وبالحــزن  وباإلحبــاط 
ليــس  هــذا  ولكــن  أخــرى  مشــاعر 
ُمبــررًا للصــراخ أو رمــي األشــياء 
منــك  وأرجــو  األبــواب،  تخبــط  أو 
عزيزتــي األم البــدء بنفســك وحاولــي 
الســيطرة علــى مشــاعرك الســلبية.

-  حــ� تقومــ� باالعتــذار لطفلــك 
ــًال:  ــذار، مث ــه ســبب االعت وّضحــي ل
لــه  تحضــري  بــأن  طفلــك  وعدتــي 
كراســة رســم، ونســيتي إحضارهــا، 
أخبريــه أنــك نســيتي أن تحضــري لــه 
ــي  ــك، وبيّن الكراســة وأنــك آســفة لذل
ــذا  ــح ه ــتقوم� بتصحي ــف س ــه كي ل
الخطــأ، مثــًال «ســوف نقوم بشــرائها 
للمدرســة“. نوصلــك  حــ�  غــدًا 
-  إذا قمتي بالصراخ عليه أو تعنيفه 
ــت  ــك كن ــه أن ــا، اشــرحي ل لســبِب م
غاضبــة حــ� قمتــي بالصــراخ عليــه 
وأنــك مخطئــة بفعل ذلــك وأن الغضب 
ليــس مبــررًا لصراخــك، وأنــك ســوف 
تحاولــ� ا�ــرة القادمــة أن تســيطري 
ومشــاعرك. اعصابــك  علــى 

-  حــذاري مــن أن تلومــي الطفــل 
ــًال:  ــأ مث ــن الخط ــك، فم ــى أخطائ عل
ألننــي  آســفة  أنــا  لــه  تقولــي  أن 
ــك  ــت ذل ــي فعل ــك ولكنن صرخــت علي
مثــال. األباجــورة  كســرت  ألنــك 

ــرري  ــذارك ال ُتب -  حــ� تقدمــ� اعت
ــب  ــوم صع ــررت بي ــًال: م ــأك، مث خط

ــزل  ــل ا�ن ــن عم ــل أو ُأنهكــت م بالعم
وعنفتــك! عليــك  صرخــت  لــذا 
-  تذكــري أن كل ســلوكيات التبريــر 
طفلــك  ُتعّلــم  ســوف  هــذه  واللــوم 
اإلســقاطات وعــدم تحّمــل ا�ســئولية، 
ــم أنــه يســتطيع اللــوم  فمــن هنــا يتعّل
الخاطئــة! للســلوكيات  التبريــر  أو 
مــا  بالضبــط  حــددي  دائمــًا    -
صــدر  الــذي  الخاطــئ  التصــرف 
ــى  ــن حت ــذي بســببه تعتذري ــك وال من
التصــرف  هــذا  أن  أطفالــك  يتعلــم 
مســتقبًال. بــه  مســموح  غيــر 
-  احتــوي طفلــك، وأشــعريه بأنــك 
حــ�  منــك  خوفــه  مــدى  تعلمــ� 
ــه! ــ� توبخين ــه، أو ح ــ� علي تصرخ
ــك أن يســامحك،  ــن طفل ــي م -  اطلب
ــت  ــاج لوق ــا يحت ــو مثلن ــري فه وانتظ
مســامحتك! مــن  يتمكــن  حتــى 
-  نصيحــة حاولــي النظــر للمــرآة 
فــي ا�ــرة القادمــة التــي تغضبــ� 
فيهــا وتتحدثــ� بتلــك النبــرة ا�ُفجعــة 
ــل. ــه الطف ــا يعاني ــ� م فســوف ُتدرك
-  تذكــري عزيزتــي األم أنــك حــ� 
بذلــك  فأنــت  ألطفالــك  تعتذريــن 
ُتعلمينهــم دروســًا مهمــة فــي الحيــاة، 
فنحــن بشــر معرضــون للخطــأ، والبد 
قــد  وأننــا  الخطــأ،  تصحيــح  مــن 
نتســبب فــي إيــذاء مشــاعر أحــد، 
والبــّد لنــا أن نستشــعر هــذا األلــم 
بتخفيفــه  وُنبــادر  ســببناه  الــذي 
يمكننــا  عمــا  وبالســؤال  باالعتــذار 

األلــم. هــذا  لتخفيــف  تقديمــه 

كيف تعتذرين لطفلك



العدد: 5497الخميس 18 / األربعاء 24 أبريل 2019     28 األسبوعية
https://www.linkedin.com/in/journal-almounaataf- https://www.facebook.com/almounaatafhttps://twitter.com/almounaataf https://www.instagram.com/almounaatafpresse

لالعالم  اهمية  بالغة  في  الحياة  
اليومية  وله  دور فّعال  في  

بناء مجتمع  متحضر مبني  علي  
أسس  علمية  بحتة . واالعالم  
مرتبط  ومتأ�ر بشكل  او بآخر 

بالنظم  االجتماعية  التي  ينتمي  
اليها. و�ب�ز خب�اء االجتماع ، 
اهمية  االعالم  القصوي ‹، 

في  التأ�ير علي  سّلم  المعرفة  
والتطور في  المجتمع  بل  

وحتي ‹ علي  استم�اره  
وديمومته . واالعالم  ليس  حالة  
ظرفية ، وانما هو يتولي ‹ نقل  
آ�اء ومعتقدات  جيل  الي  جيل  

آخر، وينمي  العالقة  �ينهما، 
وبالتالي  فمهمة  االعالم  

واالعالم�ين ، يجب  ان  تستوعب  
االنسان  منذ مجيئه  الي  الحياة  
بل  ومنذ ايام  الحمل  والوالدة  

والرضاعة  وفترة  الطفولة  
المبكرة  وحتي  الكبر. 

ومما سبق  يتضح  لنا ان  االعالم  
يستطيع  ان  �ؤثر بط�ق  عديدة  

علي  وعي  وسلوك  االنسان  
في  مختلف  م�احل  عمره ، 

ويحدد وجهات  نظره  وقناعا�ه  
وفهمه  للحياة . 

التثقيف  االعالمي  للوالدين

الحقيقــي   الــدور  يبــدأ  متــي  
ا�ختلفــة   االعــالم   ووســائل   �ؤسســات  
بالطفــل ؟  اهتمامهــا  مجــال   فــي  
بــ�   خصوصــا  كثيــرًا،  يتــردد  ســؤال  
ا�هتمــ�  بأمــر الطفــل ، وا�شــتغل�  ببحــوث  
الــدور  ان   يــري ‹  مــن   فهنــاك   االعــالم ، 
الحقيقــي  لوســائل  االعــالم  يبــدأ مــع  الطفــل  
عندمــا يصــل  الــي  مرحلــة  االدراك ، وفريــق  
آخــر يعتقــد ان  هــذا الــدور يســبق  هــذه  
مرحلــة   مــن   يبتــدي ء  اذ  بكثيــر،  ا�رحلــة  
تعليــم  وتثقيــف  الوالديــن ، حــول  الكيفيــة  
طفــل   انجــاب   فــي   تســاعدهما  التــي  
ــد بعــد  ــد حــدوث  الحمــل  وتمت معافــي ‹، عن
ذلــك  ادوار وســائل  االعــالم  فــي  توجيــه  
االبويــن  حتــي  تصــل  الــي  ا�رحلــة  التــي  

تخاطــب  فيهــا الطفــل  مباشــرة .

مرحلة  الحمل والرسالة االعالمية

الــدور  اهميــة   علــي   يشــّدد  مــن   هنــاك  
الطفولــة ،  نحــو  االعــالم   بــه   يقــوم   الــذي  
لشــخصية   الشــامل   النمــو  أن   باعتبــار 
ــًا رئيســيًا مــن   الطفــل  يجــب  ان  يكــون  هدف
اهــداف  االعــالم ، وذلــك  بتوفيــر بيئــة  واعيــة  
موّجهــة ، تمّكــن  الطفــل  مــن  اشــباع  حاجاتــه  
ا�تنوعــة ، حتــي  يصــل  الطفــل  الــي  ســنٍّ 
تمكنــه  مــن  ادراك  محيطــه ، حيــث  يتفاعــل  
ــارف .  ــارات  وا�ع ــه  فيكتســب  ا�ه ــع  بيئت م
مهمــة   الــوالدة   قبــل   مــا  مرحلــة   ان  
وضروريــة  فــي  حيــاة  الطفــل  ا�ســتقبلية ، 
وتقــع  علــي  مؤسســات  ووســائل  االعــالم  
حديثــي   الوالديــن   بيــد  االخــذ  مســؤولية  
الفســيولوجية   ا�تغيــرات   بهــذه   العهــد، 
وتعّلــم   فتشــرح   لــالم ،  تحــدث   التــي  
وتوّضــح  كيفيــة  التعامــل  مــع  هــذا الضيــف  
الجديــد علــي  االســرة  وهــو فــي  رحــم  االم . 
الواجــب   مــن   الحمــل ،  مرحلــة   فخــالل  
ــائلها  ــه  رس ــالم  ان  توّج ــائل  االع ــي  وس عل
للوالديــن  حــول  كيفيــة  ا�حافظــة  علــي  هــذا 
الجنــ� ، وأهــم  الفحوصــات  الطبيــة  الواجــب  

علــي  االم  ان  تجريهــا خــالل  اشــهر الحمــل ، 
كل  هــذه  الرســائل  االعالميــة  يجــب  علــي  
بتوصيلهــا  تهتــم   ان   االعــالم   اجهــزة  
التبليــغ   اوجــه   بمختلــف   واالب   االم   الــي  
مشــوقة .  اعالميــة   مــادة   فــي   االعالمــي ، 
وبواســطة  خبــراء قادريــن  علــي  التأثيــر فــي  
غيرهــم  مــن  ا�ســتقبل�  للرســالة  االعالميــة ، 
وبذلــك  يخــرج  ا�ولــود الــي  الحيــاة  معافــي ‹، 
النهــا  االم  بصحــة  جيــدة   تكــون   وكذلــك  
راعــت  كل  التعليمــات  التــي  حصلــت  عليهــا 

ــالم . ــالل  وســائل  االع ــن  خ م

الطفل  والبرامج  االعالمية  المتخصصة

الحيــاة   الــي   الطفــل   وصــول   وبعــد 
مصحوبــًا بفرحــة  االســرة  نجــد ان  لهــذا 
ــاق   ــي  نط ــور ف ــة  للتط ــات  قابل ــل  امكان الطف
االســرة  التــي  هــي  جــزء مــن  مجتمــع  مهتــم  
بــه ، ويتيــح  لــه  تطــورًا بنــاًء فــي  انجــاز ذلــك  
الــدور الــذي  ســيقوم  بــه  فــي  ا�ســتقبل . 

االعالميــة   البرامــج   اهميــة   تبــرز  وهنــا 
ا�وّجهــة  للطفــل  بتأثيرهــا الكبيــر واســهامها 
ثــم   ومــن   الطفــل ،  تكويــن   فــي   الفاعــل  
وميولــه   اتجاهاتــه   بلــورة   فــي   االســهام  
والبدنيــة   العقليــة   وقدراتــه   ووجدانــه  
وســلوكه  بصــورة  عامــة . ولــكل  ذلــك  ينبغــي  
علــي  االعــالم  ان  يكــون  وســيلة  جــذب  للطفــل  
ــا  ــه  بم ــره  وبيئت ــل  عم ــالف  مراح ــي  اخت عل

ــع .  ــداف  ا�جتم ــدم  اه يخ
وللطفل  عمومًا، مجموعة  من  الحاجات ، 

منها الجسدية  ومنها االجتماعية  والنفسية  
، فحاجة  التحكم  في  مشاعره  وانفعاالته ، 

وحاجته  الي  دف ء العاطفة  والحنان  والحب ، 
واكتساب  القيم  االجتماعية ، والفضائل  
االخالقية ، والحاجة  الي  معرفة  بعض  
ا�علومات  الصحيحة  عن  الكون  وعن  

الطبيعة ، ذلك  كله  يستلزم  اعداد برامج  

اعالمية  متخصصة ، علي  اسس  نفسية  
وتربوية  علمية ، االمر الذي  يحّتم  منذ 

البدء اعداد الكادر االعالمي  ا�تخّصص  
وا�دّرب  للعمل  مع  الطفل  اعدادًا يتيح  له  
فهم  ابعاد شخصيته  وتوظيف  االمكانات  

االعالمية  في  خدمة  الرسالة  والهدف  الذي  
يسعي  اليه  اولياء االمور لتنشئة  مواطن  
يسهم  في  بناء مجتمع  الغد، الن  ذلك  هو 

ا�فتاح  الحقيقي  للنهضة  والتقدم . 

مقترحات  لترشيد الطفل اعالميًا

ان  خطــة  االعــالم  ا�وّجهــة  للطفــل  البــد 
أن  تحمــل  جملــة  مــن  ا�ضامــ�  التــي  تؤكــد 
ــا  ــل  العلي ــادي ء وا�ُث ــم  وا�ب ــن  القي ــددًا م ع

ومنهــا:
الثقافيــة   ا�ــواد  تحقيــق   ـ 
الطفــل .  تناســب   لتــي   ا 

ـ اعداده  لحمل  أمانة  الغد الفكرية .
االنشــطة   ممارســة   الــي   توجيهــه   ـ 

ا�ختلفــة . والهوايــات  
القيــم   مفاهيــم   اثــراء  ـ 
واالجتماعيــة . االخالقيــة  
تنميــة  روح  الَخلْــق  واالبتــكار واالبــداع  فــي  
شــخصية  الطفــل  حتــي  يصبــح  قــادرًا علــي  

تطويــر مجتمعــه .
الترفيهيــة   با�ــواد  االهتمــام   ـ 
اللعــب   نحــو  ميولــه   تحقــق   التــي  
واالنطــالق ، ومــل ء وقتــه  باشــياء مفيــدة . 

ـ تقديــم  الفنــون  علــي  اختالفهــا بأشــكال  
الطفــل   لــدي   ومستســاغة   مبّســطة  
وتشــجيعه  علي  تــذوق  الفنون  واســتيعابها. 

التطــورات   علــي   الضــوء  القــاء  ـ 
وا�علومــات   العلــوم   فــي   ا�تالحقــة  
مــع  يتناســب   مبّســط   باســلوب  

عمر الطفل .
ـ غــرس  وتدعيــم  عــادة  حــب  القــراءة  في  

نفــس  الطفــل  وتدريبــه  علــي  احتــرام  الكتــاب  
ــع   ــة ، م ــة  والحضاري ــه  الثقافي ــر قيمت وتقدي
ضــرورة  تقديــم  كل  ذلــك  بأســلوب  ســهل  

ــر يصــل  الــي  قلبــه  وعقلــه، ميسَّ
االعالمــي   واالعــداد  الطفــل  
اعــداد  الضــروري   مــن   نــري   عمومــًا 
فــي   ا�تخصصــة   االعالميــة   الكفــاءات  
اعــالم  الطفــل  ا�ســلم  مــن  خــالل  مــا يلــي:
دراســية   مناهــج   تخصيــص   ـ   1
ــا  ــي  اعتباره ــال  وتأخــذ ف ــذا ا�ج ــج  ه تعال
ــه  .  ــل  ا�ســلم  واحتياجات ســيكولوجية  الطف
ــة   ــة  الكــوادر االعالمي 2 ـ تشــجيع  كاف
التــي  تعمــل  فــي  انتــاج  واعــداد واخــراج  
ــي  تســهم  فــي   ــة  الت ــم  ا�ــواد االعالمي وتقدي
اثــراء العمــل  االعالمــي  ا�وّجــه  لالطفــال.

مجــالت   باصــدار  االهتمــام   ـ   3
تتماشــي ‹  للطفــل   متخصصــة  
للصغــار.  العمريــة   ا�راحــل   مــع  
هــذا ومــن  ا�فــروض ، االلتــزام  بالثوابــت  
عقيدتنــا  مــن   ا�ســتمدة   االســالمية  
االســالمية  فــي  اطــار منهــج  اســالمي  ينبثــق  
مــن  القــرآن  الكريــم  وتعاليــم  أهــل  البيــت (ع ) 
والتــراث  االســالمي  الصحيــح ، بتكريــس  
الطفــل   وجــدان   فــي   الحضاريــة   الهويــة  

ا�ســلم .
الــدور  علــي   التأكيــد  يجــب   كمــا 
ــت   ــه  البي ــع  ب ــذي  يضطل ــام  ال ــوي  واله الحي
التنشــئة   فــي   وا�ؤسســات   وا�درســة  
االجتماعيــة  لتحقيــق  التكامــل  بينهمــا وبــ�  
وســائل  االعــالم  ا�ختلفة . وفــوق  هــذا أو 
ذاك ، تحصــ�  االطفــال  با�فاهيــم  والقيــم  
ــادي ء االســالمية  وغــرس  ملكــة   ــل  وا�ب وا�ُث
االنتقــاء لديهــم  �واجهــة  االعــالم  الوافــد 
علينــا مــن  الخــارج  عبــر القنــوات  الفضائيــة  
الدوليــة  ووســائل  البــث  ا�باشــر مــن  االفــكار 
والقيــم  التــي  التتفــق  مــع  عقيــدة  مجتمعاتنــا 

االســالمية .

ومن  المقترحات  التي نراها ضرورية  
لتوعية الطفل  اعالميًا، هي :

فــي   الصغــار  حريــة   اطــالق   اوًال: 
ــم  واكتشــاف   ــم  وآرائه ــن  افكاره ــر ع التعبي
ــي   ــك  بمشــاركتهم  ف ــا وذل ــم  وتنميته مواهبه
تحريــر ا�ــواد االعالميــة  التــي  توجــه  اليهــم . 
اال´بــاء  عنــد  شــامل   وعــي   خلــق   ثانيــًا: 
القــراءة  البنائهــم   اهميــة   واالمهــات  حــول  
ا�كتبــات   مــع   التعامــل   علــي   لحّثهــم  
وتنميــة  قدراتهــم  عليهــا باعتبارهــا وســيلة  
ا�عــارف   اكتســاب   وســائل   مــن   هامــة  
كافــة   تتعاضــد  وبذلــك   وا�علومــات ، 
الطفــل .  اميــة   علــي   للقضــاء  الجهــود 
ــة  التــي   ــًا: االبتعــاد عــن  ا�ــواد االعالمي ثالث
ــار  ــة  أو اخب تحتــوي  علــي  ســلوكيات  عدواني
الجريمــة  والجنــس  التــي  تثيــر غرائزهــم ، 
االعالميــة   الرســائل   بنشــر  واالهتمــام  
والتآخــي   التآلــف   روابــط   تدعــم   التــي  
ــاء ا�ســلم� .  ــ�  ابن ــاء واالخــالص  ب والوف
والدراســات   البحــوث   اجــراء  رابعــًا: 
آراء  باســتطالع   تقــوم   التــي   ا�يدانيــة  
وا�رّبــ�  عــن  مضمــون  صحــف   االطفــال  
االطفــال  وطــرق  اخراجهــا، واالســتفادة  مــن  
ــاون   ــرورة  التع ــات  وض ــذه  الدراس ــج  ه نتائ
ا�ثمــر والبّنــاء بــ�  الخبــراء وا�تخصص�  . 
ــة   ــة  والفني ــات  ا�ادي ــر االمكان خامســًا: توفي
الالزمــة  الصــدار صحــف  االطفــال  حتــي  
مــع   واالســتمرارية   البقــاء  لهــا  تضمــن  
تهيئــة  ا�نــاخ  ا�ناســب  لعمليــة  الصــدور. 
علــي   القــدرة   عــدم   حالــة   فــي   سادســًا: 
تأمــ�  االطــر االبداعيــة  والفنيــة  والبشــرية  
وتوفيــر االمكانــات  ا�اديــة  والتقنيــة  الصــدار 
مجلــة  لالطفــال ، فانــه  مــن  االفضــل  تكريــس  
الجهــود لدعــم  مجــالت  االطفــال  االخــري  
علــي   �ســاعدتها  االســالمي   التوّجــه   ذات  

االســتمرار فــي  الصــدور.

توعية  الطفل  وتثقيفه

علــي   التأكيــد  هــذه ،  والحــال   فالبــد 
علــي   ا�ســلم   الطفــل   تنشــئة   اهميــة  
االيمــان  بــاهللا وتقويــة  اعتبــاره  باالنتمــاء 
ضــد  وتحصينــه   االســالمي   الحضــاري  
عوامــل  االنحــراف ، خاصــة  بعــد ان  اصبــح  
الفكــر االجنبــي ، مصــدرًا اساســيًا �جــالت  
ــرات   ــال  واصبحــت  شــخصيات  ا�غام االطف
الخياليــة  الغربيــة  أبطــاًال لقصصنــا ونمــاذج  

ا�ســلمون . اطفالنــا  يحاكيهــا 
تراثنــا  وثــراء  غــزارة   مــن   وبالرغــم  
وتنــّوع   مصــادره   وعظمــة   االســالمي ، 
فنونــه  وثقافاتــه  وعمــق  اصالتــه ، اال اننــا 
فــي  العالــم  االســالمي  لــم  نحّقــق  االفــادة  
ا�ُثلــي ‹ منــه  فيمــا يتصــل  باعــالم  الطفــل  
وصحافــة  الصغــار، ولــم  ننهــل  بمــا فيــه  
الكفايــة  مــن  هــذا الرافــد الــذي  الينقطــع  
فــي  تثقيــف  اطفالنــا وتوعيتهــم ، بــل  علــي  
الــي  ثقافــات   النقيــض  مــن  ذلــك  أتجهنــا 
ــس   ــا ونقتب ــًا منه ــل  حرفي ــا، ننق ــة  علين غريب
مــن  شــخصياتها االدبيــة  والفنيــة  لنرســم  
الطفالنــا صورة  االنســان  وحكايات  البطولة . 
والن  االنســان  فــي  مرحلــة  الطفولــة  يعتبــر 
التــي   الثقافيــة   والبيئــة   للثقافــة   صنيعــة  
بشــكل   يتأثــر  الطفــل   فــان   فيهــا،  يعيــش  
ملحــوظ  بمــا يحيــط  مــن  مؤثــرات  ثقافيــة  
مســموعة  ومقــروءة  أو مرئيــة  فيتفاعــل  معهــا 
ــح  مــن   ــي  يصب ويســير فــي  ظــل  نســقها حت
الصعــب  عليــه  التخّلــص  مــن  آثارهــا كليــًا أو 
ــان   ــًا النهــا قــد صــارت  جــزءًا مــن  بني جزئي
ســلوكه ، وعنصــرًا اساســيًا لصياغــة  فكــره  
مواقــف   مواجهــة   فــي   تفكيــره   وأســلوب  

الحيــاة  ا�ختلفــة .
المصدر: الجمعية اللغوية للمترجمين العرب

اإلعالم  وتأثيره على  وعي  وسلوك  األسرة 
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savoir :
Monsieur  Abderrazzak EL 

HARCHAOUI   
              500 parts sociales ;

Monsieur  Abdessamad 
BENMOUMEN  500 parts 
sociales ;

Gérance : Nommé Cogérant  de 
la société pour  une durée  illimitée 
: 

Messieurs Abderrazzak EL 
HARCHAOUI & Abdessamad 
BENMOUMEN.

Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans à dater de son 
immatriculation au R.C.

Année sociale : L›exercice 
social commence le 1er janvier et 
se termine le 31 décembre. 

Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Centre Régional 
d’Investissement de la Wilaya de 
Rabat Salé Kénitra

La  société  a été immatriculée  
au registre de commerce du 
Tribunal de Première Instance de 
Témara, sous le numéro Analytique 
127797.

1068
OKEN MANAGEMENT : 

CONSTITUTION 
D’UNE SOCIETE A 
RESPONSABILITE 

LIMITEE A ASSOCIE 
UNIQUE (SARLAU)
Aux termes d’un acte sous 

seing privé établi à Rabat en date 
du 08 avril 2019, enregistré le 9 
avril 2019 dans la même ville, il 
a été les statuts d’une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique (SARLAU) dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

•Dénomination : OKEN 
MANAGEMENT.

•Objet : La société à pour objet, 
sur le territoire du royaume du 
Maroc ainsi que dans tous autres 
pays en conformité avec leurs 

conséquence de l›adoption de la 
décision au dessus, décide  la mise 
à jour des statuts de la société, 
approuve la nouvelle adresse.

Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de Première 
Instance de Témara le 02 Avril  
2019 sous le N° 1767.

1066
« DESIBAT »

Société à Responsabilité 
Limitée

Au Capital de Cent Mille 
(100.000,00) Dirhams
Siègesocial : Programme Al 

Mostakbal, N°10-11 GH 1A, Sidi 
Maarouf Casablanca

•CESSION DES PARTS 
SOCIALES

•DEMISSION  D’UN 
COGERANT

   Au terme de l’assemblée 
générale extraordinaire du 18 
décembre 2018, les associés de la  
société «DESIBAT»   ont  décidé 
ce qui suit : 

L’Assemblée générale 
approuve les cessions de parts 
sociales effectuées comme suit :

Monsieur Hicham EL HYANE  
cède la totalité des parts sociales 
qu’il détient dans le capital de la 
société DESIBAT, soit Deux Cent 
Cinquante (250) parts sociales au 
profit de M. Abderrahmane ED-
DRISSI.

Et  Monsieur Adil EL HYANE 
cède la totalité des parts sociales 
qu’il détient dans le capital de la 
société DESIBAT,  soit Deux Cent 
Cinquante (250) parts sociales 
au profit de M. Abdelmoumen 
BOUKHLIQ.

Associés au capital de la dite 
société.  

L’Assemblée générale 
accepte la démission  du Cogérant 
Monsieur Adil EL HYANE et lui  
donne quitus plein et entier pour sa 
gestion antérieure. 

Elle nomme et restent Messiers  
Abderrahmane Ed-DRISSI   et 
Abdelmoumen BOUKHLIQ  
cogérant da la société pour une 
durée illimitée et représentent  
la société par leur signatures 
conjointe. 

Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca  le 12 Mars 2019  sous 
le N° 696210

1067
Avis de Constitution

«POSIX PRO S.A.R.L» 
Aux termes d’un acte 

sous seing privé en date du 03 
Avril  2019 à Rabat, il  a été 
établi les statuts d’une  société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques  sont les suivantes :

Dénomination : 
La société prend la 

dénomination suivante  «POSIX 
PRO S.A.R.L» 

Objet :
•Travaux de construction tout 

corps d’état.
•Travaux Divers.
• Siège social : Imm 144, Appt  

N°7, GH 19 Ennajah, Tamesna
Capital Social : 
Le capital social est fixé à 

la somme de Cent  Mille (100 
000,00) dirhams,  divisé en Mille  
(1000) parts de Cent (100) dirhams 
chacune, attribuées  aux associés 
en proportion de leurs apports à  

article par article, puis dans son 
ensemble, le texte des statuts de la 
société sous sa nouvelle forme dont 
un exemple est annexe au présent 
procès verbal

Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce de 
Rabat le 21 Février  2019 sous le 
n° 99687.

1064
« SAHRA MAT   » Sarl AU 
Au Capital de (250.000,00) 

Dirhams
Siège social : Douar  Lamaagra 

SYZ Temara
•CESSION    DES  PARTS  

SOCIALES
•TRANSFORMATION   DE 

LA  FORME  JURIDIQUE
Au terme de l’assemblée 

générale extraordinaire du 22 
Février 2019, les associés de 
la  société «SAHRA MAT »  ont  
décidé ce qui:

Monsieur Azeddine LAHDIRI, 
cède la totalité des parts sociales 
qu’il détient dans le capital de la 
société SAHRA MAT, soit Mille 
Deux Cent Cinquante (1250) parts 
sociales au profit de Monsieur 
Ahmed HARCHAOUI.

Article 6 : Apports :
Monsieur Ahmed 

HARCHAOUI 
……………………… 250 000,00 
dirhams ;

Article 7 : Capital Social
Monsieur Ahmed 

HARCHAOUI 
…………………………2 500 
parts sociales.

Tous les frais qui découleront 
de cette transaction sont à la charge 
des acquéreurs

L’assemblée générale 
extraordinaire accepte la démission 
du cogérant. Monsieur Azeddine 
LAHDIRI, et reste Monsieur 
Ahmed HARCHAOUI Gérant 
unique de la société pour une durée 
illimitée.

En conséquence de la décision 
de transformation de la forme 
société en société à Responsabilité 
Limitée à associé  unique, la 
collectivité  des associés adopte 
article par article, puis dans son 
ensemble, le texte des statuts de la 
société sous sa nouvelle forme dont 
un exemple est annexe au présent 
procès verbal

Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de Première 
Instance de Témara, le 11 mars  
2019 sous le N °1666.

1065
« DARKAOUI CAR   » 
SARL AU Au Capital de 
Cent Mille (100.000,00) 

Dirhams
Siège social : Av Hassan I, Rue 

Ain Louhe, Imm 138,  Apt N°3, 
Témara..

•Transfert du siège social
•MISE A JOUR DES 

STATUTS
  Au terme de la décision de 

l’associé unique du 21 F février 
2019, a décidé ce qui suit :

L’Associé unique décide de 
transférer le siège social de Apt 
N°4, 2Eme Etage, N°9 Avenue 
Hassan I, Lot Essalam, Témara A  
Avenue Hassan I, Rue Ain Louhe, 
Immeuble 138, 3eme Etage, Apt 
N°3, Témara.

L’Associé unique, comme 

«ARONA CAR» sarl 
Au Capital de Six Cent 

Mille (600.000,00) Dirhams
Siège social : Imm 17, N°10 A 

Addoha Hay Nahda 1, Rabat
•CESSION    DES  PARTS  

SOCIALES
•Transfert du siège social
•TRANSFORMATION   DE 

LA  FORME  JURIDIQUE
Aux termes de la décision de 

l’associé unique du 26 Novembre 
2018, on a décidé ce qui suit :

L’associé unique Monsieur 
Ahmed ESSANARHI, cède la 
moitié des parts sociales qu’il 
détient dans le capital de la société 
ARONA CAR, soit trois mille 
(3000) parts sociales au profit de 
madame Ilham HADDAZ.

L’associé unique décide de 
transférer le siège social de 

Gr Al Boustane Bloc 12, N°5 
Hay Takadoum,Rabat.   A: Imm 
17, N°10 A Addoha Hay Nahda 1, 
Rabat.

En conséquence de décision de 
la nouvelle composition du capital 
social, la société transforme en 
société à responsabilité limitée, 
la collectivité des associés adopte 
article par article, puis dans son 
ensemble le texte des statuts de 
la société sous sa nouvelle forme 
dont un exemplaire est annexé au 
présent procès verbal.

Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Rabat le 16 Janvier 2019 sous le 
n° 99120.

1063
«G B SERVICE  CAR »  

SARL AU
Au Capital de Cent Mille 

(100.000,00) Dirhams
Siège social : Imm 27,  Rue 

Azegza N°1, Agdal, Rabat
•CESSION    DES  PARTS  

SOCIALES
•Transfert du siège social
•TRANSFORMATION   DE 

LA  FORME  JURIDIQUE
Au terme de l’assemblée 

générale extraordinaire du 14 
janvier 2019, les associés de la  
société «G B SERVICE CAR»  ont  
décidé ce qui:

Monsieur Hicham GRAINI, 
cède la totalité des parts sociales 
qu’il détient dans le capital de la 
société G B SERVICES CAR, soit 
Cinq Cent  (500) parts sociales 
au profit de Monsieur Lahcen 
BENAAOUICH.

Article 6 : Apports :
Monsieur Lahcen 

BENAAOUICH 
……………………… 100 000,00 
dirhams ;

Article 7 : Capital Social
Monsieur Lahcen 

BENAAOUICH 
…………………………1 000 
parts sociales.

Tous les frais qui découleront 
de cette transaction sont à la charge 
des acquéreurs

L’assemblée générale 
extraordinaire décide de transférer 
le siège social Imm 25, Rue Azegza 
N°9, Agdal, Rabat à : Imm 27,  Rue 
Azegza N°1, Agdal, Rabat.

En conséquence de la décision 
de transformation de la forme 
société en société à Responsabilité 
Limitée à associé  unique, la 
collectivité  des associés adopte 

législations :
•Le conseil en gestion 

d’entreprises et notamment en 
matières comptable, financière, 
juridique et fiscale ;

•La formation continue ainsi 
que l’organisation de séminaires ;

•Les activités de négoce, 
notamment la vente de fournitures 
de bureau ;

•Les études de faisabilité 
et le montage de dossiers 
d’investissement ;

•Le conseil en recrutement.
•Toutes opérations 

commerciales, financières, 
industrielles, mobilières, 
immobilières ou de prestation de 
services se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet similaire 
ou susceptible d’en favoriser le 
développement sous quelque forme 
que ce soit.

•Siège social :4 Rue Ouad 
Ziz,3  ème  étage -Appt 7 Agdal 
Rabat.

•Durée : 99 ans à compter de 
sa création ;

•Capital social : 10 000 
DH(Dix mille dirhams) divisé 
en 100 (cent) parts sociales de 
100 dhs (cent dirhams) chacune 
attribuées en totalité à l’associé 
unique « M Jamal Eddine BEN 
SOUDA ».

•Gérance : la société est 
gérée par M. Jamal Eddine BEN 
SOUDA -associé unique, titulaire 
de la CNI N°A69114, pour une 
durée indéterminée.

•Année sociale : l’année 
sociale commence le 1 janvier et se 
termine le 31 décembre.

•Dépôt légal : le dépôt légal 
a été effectué le 15 avril 2019 au 
greffe du tribunal de commerce de 
Rabat auprès du CRI de rabat- RC 
N°137407.

1069

 STE «  MONTAGE ET ENTRETIEN MECANIQUE
INDUSTRIEL « SMEMI » SARL

�أسمال الشركة 50.000 درهم
المقر االجتماعي: حي السليمانية III  رقم 239 سيدي سليمان

رقم السجل التجاري 877
اغالق تصفية الشركة

بمقتضى الجمع العام غير العادي ا�نعقد بتاريخ 2019-04-05 وا�ؤرخ في 
05/04/2019 تحت رقم 19/598/597 بجماعة ارميلة سيدي قاسم وبعد قراءة تقرير 

اإلدارة الذي تشرح فيه الصعوبات التي تمر بها الشركة.
قرر الشريكان الوحيدان للشركة ما يلي
ا�صادقة على حسابات تصفية الشركة.

اعفاء وتجريد ا�صفى من مهامه
اغالق وتصفية الشركة بشكل تام ونهائي

تم اإليداع القانوني با�حكمة االبتدائية بسيدي سليمان تحت عدد 59/2019 بتاريخ 
17/04/2019

1070

المملكة المغر�ية
و�ارة الداخلية
اقليم ميدلت
دائرة املشيل

الجماعة الت�ا�ية الملشيل
إعالن

ينهي رئيس ا�جلس الجماعي الملشيل إنه ستجري يوم: 19 ماي 2019
امتحان الكفاءة ا�هنية لولوج درجة:

مساعد إداري من الدرجة 2السلم:7 يخصص له منصب واحد مفتوح في وجه ا�ساعدين 
اإلداري� من الدرجة 3 السلم 6 العامل� بجماعة الملشيل ا�توفرين على أقدمية ست سنوات 

من الخدمة الفعلية في هذه الصفة.
فعلى ا�وظف� الراغب� في ا�شاركة إيداع طلب الترشيح لدى مصلحة ا�وظف� قبل 

تاريخ: 16/05/2019 على الساعة الرابعة زواال كآخر أجل لقبول الترشيحات..
وحرر باملشيل في : 18 أبريل 2019

الرئيس: موحى أوعليلي
88285
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