
بوكو حرام..
أخطـر جـماعة 
إرهـابيـة في 

إفريقيا

ف��ي امل��ق��ه��ى، ت��ع��ال��ى زعيق 
أن دخل حشٌد  وص��راخ مبجرد 
من الرجال، بينهم امرأة، فهمُت 
في ما بعد، من خالل أصواتهم 
التي يسمعها اجلميع مجبرين، 
وبعض  م��ح��ام��ن  ب��ي��ن��ه��م  أن 
موظفي القضاء، وأن ما يجري 
ب��ي��ن��ه��م م���ن ك����الم ي�����دور حول 
يشغلني  يعد  ل��م  االن��ت��خ��اب��ات. 
ما كنُت منكبا عليه، بل شرعُت، 
��ل م��ا ي��ج��ري من  ف��ق��ط، ف��ي ت��أُمّ
يسمع  ف���ي���ه  أح�����د  ال  ح��������واٍر، 
دفعة  يتكلمون  اجلميع  اآلخ��ر، 
إلى  واح��دة، وكل واحد يسعى 
الذي  ال��ع��ارف  مبظهر  الظهور 
مع  فتساءلت  ش��اردة،  تفوته  ال 
ه����ؤالء، وهم  ك���ان  إذا  ن��ف��س��ي: 
العقد اخل��ام��س من  ف��ي  رج���ال 
ال  النخبة،  من  وه��م  أعمارهم، 
من  احل���وار،  ش��روط  يحترمون 
ج��ه��ة، واح��ت��ل��وا ف��ض��اء املقهى 
من  ونقيقهم،  بزعيقهم  كامال، 
ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ف���ال ع��ت��اب على 
يتوفرون  ال  مم��ن  ال��ن��اس  عامة 
ع��ل��ى ح��ظ��وظ وم���واق���ع هؤالء، 
واكتسبوه  تعلموه  ما  على  وال 
ناهيك  م��ع��ارف وخ���ب���رات،  م��ن 
متثيل  إلى  يسعون  كونهم  عن 
املجالس، ورمبا في  الناس في 
وهذه  غد،  بعد  أو  غدا  البرملان 

ثالثة األثافي، كما ُيقال.
ف��ي ذهني،  األم���ر  راج��ع��ت 
الشخص  يكون  أن  بن  زت  فمَيّ

رجل  أو  ق��اض��ي��ا  أو  م��ح��ام��ي��ا 
جامعيا  أستاذ  ى  حَتّ أو  تعليم 
يكون  أن  وب�����ن  ط��ب��ي��ب��ا،  أو 
التي  امل��دي��ن��ة   بخصال  ��ع  ت��ش��َبّ
أن  ك��ل واح��د منا  ت��ف��رض على 
املشتركة مع  الفضاءات  يقتسم 
أو  القعود  ف��ي  ليس  اآلخ��ري��ن، 
في  بل  يشغلها،  التي  املساحة 
الكالم واحلوار، وفي استعمال 
في  حتى  أو  احمل��م��ول  الهاتف 
الفيديوهات  لبعض  اإلن��ص��ات 
الواتساب.  ع��ل��ى  ال��س��خ��ي��ف��ة 

َعَنّ لي أن املشكل ثقافّي،  وهنا 
بالدرجة األولى.

ح����ت����م����ا، هي  ال����ث����ق����اف����ة، 
ل  والتأُمّ ال���ق���راءة  ف��ي  ط��ري��ق��ة 
واإلن���ص���ات، وط��ري��ق��ة ف��ي ربط 
وأيضا،  ب��اآلخ��ري��ن؛  ال��ع��الئ��ق 
هي أحد شروط املجتمع املدني 
لنا،  تسمح  ووسيلة  املتحضر، 
بأن  اآلخ���ري���ن،  ننتقد  أن  ق��ب��ل 
ننتبه إلى سلوكاتنا نحن، وما 
وأقوال.  أفعال  من  عنا  يصدر 
لعصابة  باملرة،  مسموح،  غير 

غيرهم ممن  أو  امل��وظ��ف��ن،  م��ن 
يكونوا  أن  ��ُم��وا،  وت��ع��َلّ درس���وا 
املكان  ل��ط��ب��ي��ع��ة  م���درك���ن  غ��ي��ر 
الذي هم فيه، ألنه مكان مشترك 
واحد  وكل  عديدين،  زبناء  بن 
ه، وله فيه  له فيه مساحة تخُصّ
والهدوء  ال��ص��م��ت  م���ن  ح��ص��ة 
هو  راخ  الُصّ ألن  واالستجمام، 
ال  ب��ه��ي��م��ي،  س��ل��وك  ع��ن  تعبير 
يليق باإلنسان، ولذلك حن قال 
حيوان  "اإلن��س��ان  إَنّ  أرس��ط��و 
باله،  ع��ل��ى  يخطر  ل��م  ن��اط��ق"، 

ألن���ه ل��م ي��ع��ش زم��ن��ن��ا ه���ذا وال 
ع���رف ح��ي��ث ك��ن��ُت أج���ل���س، أن 
صارٌخ،  حيوان  عندنا  اإلنسان 
اهتمام،  أدنى  اآلخرين  ُيعير  ال 
املقهى وال  تعنيه  ما  يعرف  وال 
القطار،  وال  املدينة  وال  الشارع 
ف��ي بيته،  ف  ي��ت��ص��َرّ ف��ه��و ك��م��ا 
بيته،  كاملة  املدينة  أن  يعتقد 
يتكَلّم  بيته  ف��ي  جت���ده  ورمب���ا 
ارت���ف���اع���ا، يكون  أق���ل  ب��ص��وت 
يبلغ  ص��وُت��ه  ص��ارخ��ا  ال  ناطقا 

عنان السماء.

العامية  ال���ل���غ���ة  ط��ب��ي��ع��ة 
الراهن،  وضعها  في  املغربية، 
وعنف،  ��ج  ت��ش��ُنّ فيها  ل��غ��ة  ه��ي 
وهي لغة ملوثة بالكالم القاسي 
الذي  التلوث،  وه��ذا  وال��ب��ذيء؛ 
انعكس  العامية، هو ما  أصاب 
على طريقة استعمالها والكالم 
الهدوء  حتتمل  ال  ألن��ه��ا  ب��ه��ا، 
الكلمات  ة  ف��ِح��َدّ الوشوشة،  أو 
ة  وال��ت��ع��اب��ي��ر ت���دف���ع إل����ى ِح�����َدّ
النطق بها، وما يرافق ذلك من 
حركات اجلسم التي يبدو معها 
ُأصيب  أو  ُجَنّ  وكأنه  صاحبها 

ِبَخَرع ما.
ن���ح���ت���اج إل������ى ك���ث���ي���ر من 
التربية، وإلى كثير من التعليم 
واإلعالم، وإلى كثير من املعرفة 
ف��ي ف��ه��م ال��س��ل��وك امل���دن���ّي، ألن 
ال  وص��رن��ا  علينا  اختلط  األم��ر 
الناس  عامة  ب��ن  ال��ف��رق  ن��درك 
وخاصتهم، وكأن الليل دخل في 
النهار، واألرض ما عادت تدور، 
والوجدان  وال��ف��ك��ر  العقل  ألن 
حيوانات  وص����رن����ا   ، اخ�����ت�����َلّ
عنيفة صارخٍة، حلوقنا تصدح 
شيئا،  ل��ن��ق��ول  ال  ���راخ،  ب���ال���ُصّ
ونلوثها  األم��ك��ن��ة  ل��ُن��ْف��ِس��د  ب��ل 
أردُت  إذا  بصخبنا، بل بعنفنا، 
التي  فولكنر  رواية  استحضار 
والعنف،  الصخب  بن  جمعت 
كنت  حيث  جالسا  ك��ان  وك��أن��ه 
ي����وم ليس  أج���ل���س، ص��ب��ي��ح��ة 

ببعيد.

اإلنسان حيوان صارخ

صباح
مع قهوة ال

الصوت والصدى العقود  ام��ت��داد  على  ك��ان،  العمومي  اإلع���الم  إص��الح 
املاضية، شعارا رفعته أكثر من حكومة وأكثر من حزب.

اليوم، يبدو واضحا أن الكثير من الوزراء واملسؤولن 
»عصيدة  ه��و  ال��ق��ط��اع  ب���أن  ي��ؤم��ن��ون  احلكومين ص����اروا 

ساخنة«!
الوصفات  من  لعدد  احملتشمة  النهاية  تفسر  حقيقٌة 
احلكومية التي حاولت االقتراب من قطاٍع الزال يعُدّ حديقة 
خلفية ألكثر من جهة؛ ولعل قرصة األذن، التي تلقاها البعض 

في وقت سابق، كانت كافية.
فيصل العرايشي، املدير العام للشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة، الذي واجه محاكمة علنية ألداء اإلعالم العمومي 
أم��ام أع��ض��اء جلنة امل��ال��ي��ة، ك��ان واض��ح��ا ح��ن ع��ّرى تردد 
احلكومات وتهربها من وضع استراتيجية يسير على هديها 
اإلعالم العمومي؛ وقال، أكثر من مرة، إن القرار يعود إلى 

السياسين الذين بلعوا مرافعة الرجل في صمت.
العرايشي قال، في رسالة مباشرة، إن االنتقاد سهٌل، 
في  مسؤوليتهم  السياسيون  يتحمل  أن  هو  األج��در  وإن 
املوارد  توفير  م��ع  واض��ح��ة،  مبعالم  استراتيجية  وض��ع 
املالية والبشرية إلعالم عمومي قادر على مواجهة التغيرات 
تشكل  ص��ارت  التي  الزائفة  األخ��ب��ار  ودف��ق  التكنولوجية 

تهديدا حقيقيا، خطيرا ومزعجا.
إلى هنا كان الرجل موفقا، لكن حديثه عن وجود إعالم 
عمومي »قوي« باملغرب، وعن إجنازات حتققت، وعن نسب 
مشاهدة مرتفعة، هو حديث مردود عليه، ويبدو واهيا أكثر 
من التبرير الذي ساقه لتفسير احتكار سبع شركات، عوض 

ال�40 التي حتدث عنها، لكعكة اإلنتاج.
العرايشي قال إنه ال ميكن احلديث عن رضى املشاهد، 
في  يستمرون  املغاربة  أن  املشاهدة، مضيفا  نسب  عن  بل 
مشاهدة »اإلنتاجات« التي تنهال عليها االنتقادات رغم أن 
نوعية  يحدد  أن  دون  أيديهم،  بن  موجود  التحكم  جهاز 
البرامج، وال الفئة املستهدفة، وال الهدف من هذه البرامج في 
حد ذاتها، مادام قد حتدث وبإسهاب عن »متغرابيت« وعن 

»الهوية« التي تتناقض مع »التضبيع« و«اإللهاء املبتذل«.
التي  للشبهات  ص��ادم��ا  تبريرا  س��اق  ال��رج��ل  أن  كما 
املاليير...  تكلف  التي  »احلامضة«  اإلنتاج  تالحق صفقات 
البرامج بصفقات  ذلك، حن شبه صفقات هذه  رمبا قصد 

الطرق السيارة التي تتطلب كثيرا من »الزفت«...

>> صالح بوسريف

طبيعة اللغة العامية المغربية هي لغة فيها تشنج وعنف وهي لغة ملوثة 
بالكالم القاسي والبذيء وهذا التلوث الذي أصاب العامية، هو ما انعكس 
على طريقة استعمالها والكالم بها ألنها ال تحتمل الهدوء أو الوشوشة

الراأي احلر واخلرب اليقني

الثمن: 4 دراهميومية مستقلة < مدير النشر: عزيز ماكري        < العدد: 4353       < الجمعة 18 ربيع الثاني 1442      < الموافق لـ 04 دجنبر 2020

>>  تفاصيل ص 3 ــــ

عين على العالم
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مصطفى احلجري

االستطالعية  »امل���ه���م���ة  ح��س��م��ت 
الشبهات  في  بالبت  املكلفة  املؤقتة« 
ال��ت��ي ت��الح��ق ص��ف��ق��ات ك���ورون���ا في 
تشكيلتها متهيدا لفتح ملفات ساخنة، 
السريع«  »الكشف  أجهزة  منها صفقة 
التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم. 
 ومن املنتظر أن تعقد اللجنة أول 
اجتماع لها يوم االثنن املقبل، لبسط 
األرضية التي ستشتغل على أساسها 
املهمة االستطالعية التي عرفت تنافسا 
قويا على رئاستها، قبل أن يتم تكليف 
رش��ي��د ال��ع��ب��دي، رئ��ي��س ف��ري��ق حزب 
املسؤولية،  بهذه  األصالة واملعاصرة، 
رغم احملاوالت واملساعي التي قام بها 

برملانيو  التقدم واالشتراكية. 
أن  »امل���س���اء«  م���ص���ادر  وأوردت   
تالحق  ال���ت���ي  ال���ك���ث���ي���رة  ال���ش���ب���ه���ات 
دفعت  ب�«كورونا«  املتربطة  الصفقات 
بتشكيل  مقترح  تبني  إلى  البداية  في 
جلنة تقصي حقائق، وهو األمر الذي 
حتفظت عليه بعض األحزاب،  وخاصة 
تلك التي دبرت حقيبة الصحة »خوفا« 
إلى  امللفات  ف��ي  النبش  يقود  أن  م��ن 
التي  األسماء  بعض  مسؤولية  إث��ارة 
أيضا  ارتبطت  والتي  القطاع،  سيرت 

بصفقات مثيرة للجدل.
جتاوز  إن  ذاتها  املصادر  وقالت   
العددي،  واإلش��ك��ال  التحفظات،  ه��ذه 
واملساطر التي تستلزمها جلن تقصي 
ن��ه��اي��ة املطاف  ف���ي  ف���رض  احل��ق��ائ��ق 
استطالعية  م��ه��م��ة  ع��ل��ى  االق��ت��ص��ار 
سياق  م��ع  عملها  س��ي��ت��زام��ن  م��ؤق��ت��ة 

انتخابي.

وزير الصحة 
نفى وجود 

أي  فساد أو 
تالعب وأبدى 
استعداده 
مع باقي 

المسؤولين 
للتصريح 

بممتلكاتهم

»البام« يسعى إلى تعديل قانون مينع
الترشح للبرملان على احملكومني بعقوبات حبسية

 رقـمـنـة اإلدارة املغربـية..حـلـم مـتـعـثـر

 حول صفقات »كورونا« تشرع 
في عملها وأحزاب ترفض النبش في »ملفات قدمية«

إسماعيل روحي 

الصراع  ب��داي��ة  م��ن  قليلة  أش��ه��ر  بعد  على 
ف��ري��ق األص��ال��ة واملعاصرة  ت��ق��دم  االن��ت��خ��اب��ي، 
القانون  وت��ت��م��ي��م  ب��ت��غ��ي��ي��ر  ال���ن���واب  مب��ج��ل��س 
التنظيمي رقم 27.11 املتعلق مبجلس النواب، 
وتضمن  للمجلس.  الترشح  موانع  يحدد  الذي 
حذف  امل��ذك��ور  الفريق  ب��ه  تقدم  ال��ذي  التعديل 

من  االنتخابية  لألهلية  كمانع  اخل��اص  العفو 
أجل الترشح ملجلس النواب.

املعمول  احلالي  التنظيمي  القانون  وينص 
رفع  العفو اخل��اص  يترتب عن  »ال  أن��ه  به على 
مانع األهلية االنتخابية«، وهو ما عمل التعديل 
نسخه  على  واملعاصرة  األصالة  به  تقدم  ال��ذي 
اخلاص  العفو  يشملهم  ملن  السماح  خ��الل  من 

بالترشح لالنتخابات.

األصالة  فريق  به  تقدم  الذي  التعديل  وذكر 
في  للعضوية  للترشح  يؤهل  ال  أنه  واملعاصرة 
مجلس النواب »املتجنسون باجلنسية املغربية 
ال��ت��ال��ي��ة حلصولهم  خ���الل ال��س��ن��وات اخل��م��س 
عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط 
املقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 
 6(  1378 من صفر   21 في  الصادر   1.58.250
سبتمبر 1958( مبثابة قانون اجلنسية املغربية 

كما وقع تغييره وتتميمه، واألشخاص الذين 
صدر في حقهم قرار عزل من 
أصبح  انتدابية  مسؤولية 
حكم  مب���ق���ت���ض���ى  ن���ه���ائ���ي���ا 

مكتسب لقوة الشيء املقضي به، 
أو  امل��ذك��ور،  ال��ق��رار  في  الطعن  في حالة 

بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل 
دون الطعن فيه.

>>  التفاصيل ص 2 ــــ

>>  التفاصيل ص 3 ــــ

ربورطاج

الدولة أنفقت المليارات لخلق إدارة ذكية واألمية »تحبط« األمل

كيف حول  بارونات المخدرات 

وجهتهم إلى إفريقيا؟
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صفقة أجهزة »الكشف السريع« كلفت 
أزيد من  22 مليار سنتيم
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املهمة االستطالعية حول صفقات »كورونا« تشرع 
في عملها وأحزاب ترفض النبش في »ملفات قدمية«

مصطفى احلجري

حسمت "املهمة االستطالعية 
امل���ؤق���ت���ة" امل��ك��ل��ف��ة ب��ال��ب��ت في 
صفقات  تالحق  التي  الشبهات 
متهيدا  تشكيلتها  ف��ي  ك��ورون��ا 
منها  س��اخ��ن��ة،  م��ل��ف��ات  ل��ف��ت��ح 
السريع"  "الكشف  أجهزة  صفقة 
مليار   22 من  أزي��د  كلفت  التي 

سنتيم. 
تعقد  أن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم�����ن   
يوم  لها  اج��ت��م��اع  أول  اللجنة 
األرضية  لبسط  املقبل،  االثنني 
أساسها  على  ستشتغل  ال��ت��ي 
املهمة االستطالعية التي عرفت 
تنافسا قويا على رئاستها، قبل 
العبدي،  رشيد  تكليف  يتم  أن 
األصالة  ح����زب  ف���ري���ق  رئ���ي���س 
املسؤولية،  بهذه  وامل��ع��اص��رة، 
رغ�����م احمل���������اوالت وامل���س���اع���ي 
التقدم  برملانيو   بها  ق��ام  التي 

واالشتراكية. 
"املساء"  م��ص��ادر  وأوردت   
التي  ال��ك��ث��ي��رة  ال��ش��ب��ه��ات  أن 
املتربطة  ال��ص��ف��ق��ات  ت���الح���ق 
البداية  ف��ي  دف��ع��ت  ب���"ك��ورون��ا" 
إلى تبني مقترح بتشكيل جلنة 
تقصي حقائق، وهو األمر الذي 
األحزاب،   بعض  عليه  حتفظت 
وخاصة تلك التي دبرت حقيبة 
يقود  أن  م��ن  "خ���وف���ا"  ال��ص��ح��ة 
إثارة  إل��ى  امل��ل��ف��ات  ف��ي  النبش 
التي  األسماء  بعض  مسؤولية 
ارتبطت  والتي  القطاع،  سيرت 

أيضا بصفقات مثيرة للجدل.
ذاتها  امل����ص����ادر  وق����ال����ت   
التحفظات،  ه����ذه  جت����اوز  إن 
واملساطر  ال��ع��ددي،  واإلش��ك��ال 
تقصي  جل��ن  تستلزمها  ال��ت��ي 

نهاية  ف����ي  ف�����رض  احل���ق���ائ���ق 
امل��ط��اف االق��ت��ص��ار ع��ل��ى مهمة 
سيتزامن  م��ؤق��ت��ة  استطالعية 

عملها مع سياق انتخابي.
البرملانية  املهمة  وستسعى 
الصفقات  ن��وع��ي��ة  ك��ش��ف  إل���ى 
املبرمة ومضمونها ومحتواها، 
الذين  املتعهدين  ق��ائ��م��ة  وك���ذا 
الصفقات،  ه���ذه  عليهم  رس���ت 
املشتريات  ق��ائ��م��ة  ع���ن  ف��ض��ال 
واملتوقعة  الفعلية  والتوريدات 
كلفتها  جانب  إلى  إطارها،  في 
املتعلقة  ت��ل��ك  س����واء  امل���ال���ي���ة، 
ال����ك����ش����ف عن  ب����اخ����ت����ب����ارات 

بتجهيز  املرتبطة  أو  الفيروس 
العمومية. املستشفيات 

عمل  مي���ت���د  أن  وي���ن���ت���ظ���ر 
استماع  جلسات  إل��ى  اللجنة 
املركزيني  امل���دي���ري���ن  س��ت��ش��م��ل 
لديهم  ال��ص��ح��ة، مم��ن  ب�����وزارة 
ص����ل����ة م����ب����اش����رة مب����وض����وع 
ع��ن مديري  ف��ض��ال  ال��ص��ف��ق��ات، 
اجلامعية،  االستشفائية  املراكز 
املختبرات  ب���ع���ض  وم����دي����ري 
وذلك  واخلصوصية،  العمومية 
التقنية  ال��ورق��ة  أكدته  ملا  وفقا 

املرفقة بنص الطلب.
وك����ان وزي����ر ال��ص��ح��ة نفى 

تالعب،  أو  ف��س��اد  أي   وج���ود 
باقي  م���ع  اس���ت���ع���داده  وأب�����دى 
للتصريح  ب��ال��وزارة  املسؤولني 
تدبير  انتهاء  بعد  مبمتلكاتهم 
الشبهات  رب��ط  كما  اجل��ائ��ح��ة، 
الصفقات  ح���ول  أث��ي��رت  ال��ت��ي 
حاولت  التي  الشركات  ببعض 
"الضجة  إن  وق���ال  االس��ت��ف��ادة، 
لكون  األج��واء  فتح  بعد  وقعت 
ب��ع��ض أص���ح���اب ال��ش��رك��ات لم 
يستفيدوا من الصفقات"، معلنا 
أن 30 شركة استفادت رغم أنها 
"معمرها كانت كتحلم تربح شي 

صفقة".

مصطفى احلجري
كشف فيصل العرايشي، املدير العام 
للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، أن بيع 
صعوبات  من  تعاني  التي  الثانية  القناة 
مالية متفاقمة يبقى خيارا "واردا"، وقابال 
"صائبة"  ت��وص��ي��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  للتطبيق 

وردت في دراسة سابقة. 
 العرايشي، الذي كان يتحدث أمام 
قدم  النواب،  مبجلس  املالية  مراقبة  جلنة 
مؤكدا  حصيلته،  عن  فيها  داف��ع  مرافعة 
جيدا  أداء  ي��ق��دم  ال��ع��م��وم��ي  اإلع����الم  أن 
عدم حتمل  ورغم  املالية،  اإلكراهات  رغم 
احلكومات املتعاقبة ملسؤوليتها في تفعيل 

االقتراحات املقدمة إليها.  
 وقلب العرايشي الطاولة بهدوء على 
إلى  أش��ار  ح��ن  والسياسين  احل��ك��وم��ة  
ب��اجل��ودة واإلجن���ازات  وج���ود م��ن يطالب 
حتمله  ودون  امل��ال��ي��ة  امل���وارد  توفير  دون 

واجبه في تقدمي إستراتيجية. 
إل��ى أن تقرير  ال��ع��راي��ش��ي   وأش���ار 
املجلس األعلى للحسابات يشير إلى عدم 
القول  بأن  ليردف  رسمية،   وثيقة  وج��ود 
ب�"عدم وجود استراتيجية لم مينع اإلعالم 
العمومي من حتقيق عدد من اإلجنازات، 
ومنها خلق قنوات جديدة، وحتقيق نسب 
مشجعة تدل على أننا إعالم قوي، نحدث 
قبل  عليا  ب��ج��ودة  بالبث  ون��ق��وم  ش��رك��ات، 
احترام  بدعوى  لوقفه  "الهاكا"  تتدخل  أن 

املساطر".
لكننا  نعمل،  "نحن  العرايشي:  وقال 
التي  للمنجزات  التطبيل  نحسن  ال  رمب��ا 
نقوم بها"، وأضاف أن "احلكومة هي التي 
اإلعالم،  مجال  في  االستراتيجية  تتولى 
ونحن ننفذ ذلك في إطار دفاتر التحمالت  
مت  "نعم  ليتساءل:  "الهاكا"،  تقبلها  التي 
والطفل...  األس��رة،  قناة  بإحداث  إلزامنا 
ل��ك��ن أي���ن ه���ي امل��ي��زان��ي��ة وامل���ق���ر واألطر 

التقنية". واآلليات 
"م���ن���ذ سبع  ال���ع���راي���ش���ي:  وت����اب����ع 
سنوات نشتغل دون عقد برنامج، وقدمنا 
وال  رد،  أي  نتلقى  أن  دون  اق��ت��راح��ات 
أو  متوسط  أف��ق  على  االش��ت��غ��ال  ميكننا 
ط��وي��ل ب����دون ع��ق��د ب��رن��ام��ج واض����ح يبن 

املتاحة". اإلمكانيات 
  وقال: "اآلن نتشغل سنة بعد سنة 
م���وارد مالية قارة،  ع��دم وج���ود  ف��ي ظ��ل 
مليون   300 ب��ق��ي��م��ة  م��ت��أخ��رات  وه���ن���اك 
درهم، وال يوجد لدينا أي حل.. وميزانية 
سنة  منذ  بالشركة  تتغير  ل��م  االستثمار 

2000  وهذا أمر يتعن قوله".
القطب  أن  على  ال��ع��راي��ش��ي  وش���دد 
باملوارد  ي��ش��ت��غ��ل  أن  ي��ت��ع��ن  ال��ع��م��وم��ي 
واضحة،  واستراتيجية  وبرؤية  الكافية، 
مشيرا إلى أن الوقت السياسي ليس هو 
ت��ردد بعض  إل��ى  ال��ش��رك��ة"، ملمحا  وق��ت 
التي  املقترحات  تفعيل  ف��ي  احل��ك��وم��ات  

قدمت  لها. 
ومحاولة  املالية،  ب��األزم��ة  وع��الق��ة    
ت��ق��ل��ي��ل ال��ك��ل��ف��ة  أح����ال ال��ع��راي��ش��ي على 
وقال   ،2009 ف��ي  إجن��ازه��ا  مت  دراس����ة 
أثبتت "صوابها"، وتبنت  إن هذه األخيرة 
اليوم،  استعمالها  ميكن  اختيارات  أربعة 
قناة  بيع  أو  قابضة  ش��رك��ة  خلق  ومنها 
مضيفا  إش��ه��ار،   شركة  خلق  أو  دوزمي 
لدينا  وليست  لنا...  يرجع  ال  "القرار  أن 

الصالحية".  
وعالقة بالشبهات التي أثارها بعض 
النواب البرملانين في ظل احتكار شركات 
متتالية،  لسنوات  اإلن��ت��اج،  لكعكة  معينة 
البرامج  اق��ت��ن��اء  أن  ال��ع��راي��ش��ي  أوض���ح 
أشخاص،  ثمانية  تضم  جلنة  فيه  تتحكم 
يعينهم  املؤسسة  خ��ارج  من  منهم  أربعة 

املجلس اإلداري.
"نحن  ذات������ه:  امل����س����ؤول  وأردف   
129 شركة، وحن نقوم بطلب  نعمل مع 
كبيرة ألن  40 شركة  مع  نعمل  العروض 
 8 ستقدم  إمكانيات  لها  التي  الشركات 
الوصول  بسهولة  وسيمكنها  اقتراحات 
إلى التمويل ولها وسائل العمل والتتبع".

ال��ع��راي��ش��ي إن األم���ر نفسه   وق���ال 
يحدث أيضا في صفقات الطرق السيارة، 
االشتغال  ميكنها  الصغرى  وال��ش��رك��ات 
على ن��وع م��ن ال��ب��رام��ج ألن األس���اس هو 
البشرية،  اإلمكانيات  وطبيعة  االستثمار 
بطلبات  يفوز  من  هو  "القوي  أن  مضيفا 
العروض، وإال لن تكون هناك شفافية".  

 وفي ما يخص رضا املشاهدين في 
ظل "حموضة" بعض البرامج واإلنتاجات، 
قال العرايشي إن املعيار الوحيد املتعارف 

عليه في العالم هو نسب املشاهدة.
ناقشنا  أن  "سبق  لقد  وأض��اف   
املوضوع مع الوزير السابق مصطفى 
اخل��ل��ف��ي ول���م جن��د من��وذج��ا واضحا 
لقياس نسبة رضا املشاهدين، ونحن 
الذي  الشخص  كان  إذا  نتساءل عما 
ال ي��ع��ج��ب��ه ال��ب��رن��ام��ج س��ي��س��ت��م��ر في 
التحكم  زر  أمامه  أن  رغ��م  مشاهدته 
قنوات  إل��ى  االنتقال  من  ميكنه  ال��ذي 

أخرى". 

العرايشي يتبنى بيع قناة 
»دوزمي« ويدافع عن احتكار 

شركات كبرى لـ«كعكة« اإلنتاج

وزير الصحة 
نفى وجود 

أي  فساد أو 
تالعب وأبدى 
استعداده 
مع باقي 

المسؤولين 
للتصريح 

بممتلكاتهم
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كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا«

 
أيوب حسني 

يترقب الرأي العام مبدينة تطوان 
مآل شكاية املواطن )م خ( ضد ابن أخ 
أن   بعد  بالشمال،  عقاري  منعش  أكبر 
ناشد الضحية عبد اللطيف احلموشي 
"التماطل  م���ن  إلن���ص���اف���ه  ب��ال��ت��دخ��ل 
ملصالح  ت��وص��ي��ف��ه،  وف���ق  ال���غ���ري���ب"، 
تطوان  أمن  بوالية  القضائية  الشرطة 
اختطاف  جرميتي  ف��ي  التحقيق  ف��ي 
واحتجاز تعرض لهما من طرف ثالثة 
أشخاص، ضّمنهما في شكاية رسمية 
 20/3101/344 رق��م  حت��ت  مسجلة 

بتاريخ 19 نونبر املاضي.
املشتكي  ووصف 
الثالثة  بهم  املشتكى 
"يعتبرون  ب��ك��ون��ه��م 
أنفسهم فوق القانون، 
للجميع  وي�����ؤك�����دون 
مت���ت���ع���ه���م ب���ع���الق���ات 
جهات  م�����ع  ن�����اف�����ذة 
ف���ي ال��س��ل��ط��ة واألم���ن 

والقضاء".
 وأك���������د م���ص���در 
املشتكي  م���ن  م���ق���رب 
هذا  أن  ل�����"امل����س����اء" 
األخ����ي����ر ت���ن���ق���ل ع���دة 
مصلحة  إل����ى  م�����رات 
القضائية  ال��ش��رط��ة 
تطوان  أم����ن  ب���والي���ة 
بغرض االستماع إليه 
الشكاية  مضمون  في 
والتي  ق��دم��ه��ا،  ال��ت��ي 
تفاصيل  ك����ل  ت���ض���م 
تعرض  التي  اجلرائم 
الضابطة  ل��ك��ن  ل��ه��ا، 
ال����ق����ض����ائ����ي����ة، وف����ق 
دائما،  نفسه  امل��ص��در 
إليه  االستماع  ترفض 
بكونها  موقفها  معللة 

الرؤساء  م��ن  األوام����ر  تنتظر  الزال���ت 
بخصوص هذا امللف.

االختطاف  ش��ك��اي��ة  وت��ت��ض��م��ن 
"املساء"  حت��ت��ف��ظ  ال��ت��ي  واالح��ت��ج��از، 
بهم  املشتكى  ه��وي��ات  منها،  بنسخة 
ب(،  و)ص.  ب(  )ح.  ب(،  )ن.  الثالثة 
الشكاية  وت��ف��ّص��ل  ه��وات��ف��ه��م،  وأرق���ام 
املشتكي  راح  التي  االختطاف  عملية 
اع��ت��رض طريقه  ل��ه��ا، ح��ي��ث  ض��ح��ي��ة 
يهم  ك����ان  ح���ني  األول  ب���ه  امل��ش��ت��ك��ى 
لإلقامة  بركوب سيارته عقب مغادرته 
وانهال  ب��ي��ت��ش(،  )ك��اب��و  ال��س��ي��اح��ي��ة 
من  واب��ال  إليه  موجها  بالضرب  عليه 
أن  النابية، قبل  والكلمات  الشتائم 
الثاني  بهما  املشتكى  رفيقاه،  يصل 
وال���ث���ال���ث، ال����ل����ذان ق���دم���ا ع��ل��ى منت 
سيارتيهما وانضما إلى صديقهما في 

ضربه وشتمه للمشتكي. 
الثالثة  ب���ه���م  امل��ش��ت��ك��ى  وك������ان 
إلى  إرش��اده��م  املشتكي  م��ن  يطلبون 
مكان تواجد خاله الذي يوجد في نزاع 
معهم، ويعدونه بتركه يذهب إلى حال 

لكنه  خاله،  بعنوان  مدهم  فور  سبيله 
أجابهم بأن هاتف خاله مقفل منذ مدة 
وبأنه ال يعرف مكانه. فأرغمه املشتكى 
الشكاية  مضمون  حسب  الثالثة،  بهم 
ذات���ه���ا، ب��ال��ق��وة ع��ل��ى رك����وب إحدى 
ورش  مقر  إل��ى  واق��ت��ادوه  سياراتهم 
كلية  ق���رب  ملكيتهم  ف��ي  ي��وج��د  ب��ن��اء 
أدخلوه  حيث  مرتيل،  مبدينة  اآلداب 
داخلها  واح��ت��ج��زوه  وك��ب��ل��وه  غ��رف��ة 
فيها  واج��ه  كاملة،  ساعات  ثمان  مل��دة 
واملعنوي  اللفظي  العنف  أشكال  كل 
يعلم  أنه  منهم  ظنا  يستنطقونه  وهم 
ب��امل��ك��ان ال���ذي ي��وج��د ف��ي��ه خ��ال��ه. ولم 
باتصال  سوى  املشتكي  معاناة  تنته 
فتم  املختطفني،  بأحد  خاله 

إطالق سراحه بعدها.
واس����ت����غ����رب امل���ص���در 
املشتكي،  م��ن  امل��ق��رب  ذات���ه 
ل�"املساء"، عدم  حديثه  في 
القضائية  الضابطة  ق��ي��ام 
هذه  ف��ي  ال��ب��ح��ث  بتعميق 
القضية رغم تقدمي املشتكي 
الواضحة  تفاصيلها  ك��ل 
وأسماء املشتكى بهم وأرقام 
ه���وات���ف���ه���م، ورغ�����م وج���ود 
القضية  ه����ذه  ف���ي  ش���اه���د 
واقعة  ع��ي��ن��ي��ه  ب����أم  ع���اي���ن 
حارس  االختطاف، وهو 

اإلقامة السياحية..؟!
وزاد استغراب املصدر 
ذات����ه ح���ني ع��ل��م أن����ه، حلد 
يتم  األسطر، لم  هذه  كتابة 
املشتكى  اس��ت��دع��اء  ح��ت��ى 
أقوالهم  إلى  بهم لالستماع 
فيما  ال��ق��ض��ي��ة،  ه����ذه  ف���ي 
الشرطة  ع��ن��اص��ر  ت��ق��م  ل���م 
القضائية حلد الساعة بأي 
االعتيادية  اإلج����راءات  م��ن 
هذه  مثل  ف��ي  بها  املعمول 
احل������وادث، م��ن ق��ب��ي��ل رفع 
البصمات من على سيارات 
امل��ش��ت��ك��ى ب��ه��م، ورف��ع��ه��ا مب��ق��ر ورش 
حيث  ب��ه��م  للمشتكى  ال��ت��اب��ع  ال��ب��ن��اء 
املقرونة  االح���ت���ج���از  ج��رمي��ة  وق��ع��ت 
بالعنف اللفظي واجلسدي، فضال عن 
األشخاص  مكاملات  بتشخيص  األم��ر 
الثالثة، سواء فيما بينهم اأ مع أطراف 
احلادث، إضافة  ي��وم  خ��الل  خارجية 
كاميرات  ش��رائ��ط  بتفريغ  األم���ر  إل��ى 
املراقبة اخلاصة والعمومية املوجودة 
ف���ي م��ح��ي��ط م���ك���ان االخ���ت���ط���اف وفي 
ش�����وارع امل��دي��ن��ة وف���ي م��ح��ي��ط مكان 
تضمنتها  إجراءات  وكلها  االحتجاز.. 
وقد تصير  املفترض،  الضحية  شكاية 
في حال إجنازها، قرائن ستبني بجالء 
مدى  والقضائية  األم��ن��ي��ة  للسلطات 
عدمها.  من  املشتكي  ادع���اءات  صحة 
لكن هذا التماطل املريب، وفق توصيف 
القضائية  الشرطة  املشتكي، من طرف 
ي��ف��ت��ح ال���ب���اب ع��ل��ى م��ص��راع��ي��ه أمام 
الشائعات التي تقول إن املشتكى بهم 

ذوو نفوذ يجعلهم فوق احملاسبة.

ابن أخ أكبر منعش عقاري بالشمال 
متهم باالختطاف واالحتجاز

ال�ضحية 

ينا�ضد 

احلمو�ضي 

اإحالة ملفه 

على 

الفرقة 

الوطنية 

لال�ضتماع 

اإىل 

املتورطني

 

»حماة املال العام« يحذرون من انتشار الفساد والرشوة 
وفاء خلليلي

  
حذر حماة املال العام من ارتفاع 
والرشوة في مختلف  الفساد  حجم 
مناحي احلياة العامة نتيجة غياب 
له  للتصدي  وناجعة  فعالة  سياسة 
في ظل ضعف آلياتالرقابة وضعف 
من  اإلف��الت  وس��ي��ادة  القانون  حكم 
مع  تساهل  أي  أن  م��ؤك��دا  العقاب، 
سلبية  نتائج  له  ستكون  الظاهرة 
على مستقبل التنمية وسيقوض كل 
مهما  التنموية  والبرامج  املشاريع 

كان طموحها.
املغربية  اجلمعية  ف��رع  وطالب 
حلماية املال العام مبراكش مبراجعة 
الصلة  ذات  التشريعية  املنظومة 
مب��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد وال���رش���وة، وفي 
مقدمتها قانون التصريح باملمتلكات 
مع جترمي اإلثراء غيراملشروع، كما 
القضائية  ال��س��ل��ط��ة  أي��ض��ا  ط��ال��ب 
بتحمل كامل املسؤولية في التصدي 
واإلفالت  العام  املال  ونهب  للفساد 
من العقاب مع احلرص على اتخاد 
إج�������راءات ح���ازم���ة وش���ج���اع���ة في 
املال  ون��اه��ب��ي  املفسدين  م��واج��ه��ة 

العام. مع تأكيده ضرورة وضع حد 
األجور  مراجعة  مع  الريع  لسياسة 
املمنوحة  وال��ت��ع��وي��ض��ات  ال��ع��ل��ي��ا 
لبعض أعضاء ومسؤولي مؤسسات 
أدوار وصالحيات  احلكامة وتقوية 

هذه األخيرة.
الفساد  مب����وض����وع  وع����الق����ة 
القضاء،  أم��ام  املعروضة  وقضاياه 
ط��ال��ب ح��م��اة امل���ال ال��ع��ام بتسريع 
بخصوص  القضائية  اإلج�����راءات 
قضايا الرشوة املعروضة على غرفة 
اإلستئنافية مبراكش من  اجلنايات 
بينها "قضيةمدير الوكالة احلضرية 
ومن معه، وقضية رئيس جماعة واحة 
وقضيةرئيسقسم  ابراهيم،  سيدي 
ال��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة ب��والي��ة جهة 
مراك�ش آسفي" وهي القضايا التي 
أدين فيها املتهمون من أجل جناية 
اجلنايات  غرفة  طرف  من  االرتشاء 
كما  احملكمة.  نفس  لدى  االبتدائية 
اإلستئنافية  اجلنايات  غرفة  دع��وا 
وأن  وال��ع��دال��ة  للقانون  باالنحياز 
الت��ت��س��اه��ل م���ع ج���رائ���م ال���رش���وة 
باعتبارها جرائم خطيرة خاصة مع 
محاولة البعض البحث عن مخارج 

ل���ه���ذه ال��ق��ض��ي��ة ب���إح���ض���ار بعض 
الشهود حتت الطلب.

وطالب حماة املال العام أيضا، 
من جديد، باإلستجابة للطلب الذي 
العام  للوكيل  وجهوه  أن  لهم  سبق 
اإلستئناف  م��ح��ك��م��ة  ل����دى  ل��ل��م��ل��ك 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  مب��راك��ش ورئ��ي��س 
ب��خ��ص��وص إخ����راج ق��ض��ي��ة رئيس 
احلفظ   م��ن  ال��س��اب��ق  كلميم  ب��ل��دي��ة 
أدل����ة وق���رائ���ن  ذات صلة  ل��وج��ود 
ب��ش��ب��ه��ة ت��ب��دي��د وإخ���ت���الس أم���وال 
ع��م��وم��ي��ة وإح���ال���ة امل��ت��ه��م��ني على 

قاضي التحقيق.
العام  حماية  جمعية  وتساءلت 
الذي  التمهيدي  البحث  مصير  عن 
للشرطة  اجل��ه��وي��ة  ل��ل��ف��رق��ة  س��ب��ق 
القضائية  مبراكش أن باشرته، بناء 
للملك  العام  الوكيل  تعليمات  على 
مبراكش  االستئناف  محكمة  ل��دى 
ع��ق��ار عمومي  ب��ت��ف��وي��ت  وامل��ت��ع��ل��ق 
مبنطقة تاركة االستراتيجية لشركة 
في اسم أبناء قاصرين للخازن العام 

للمملكة بثمن  بخس.
ك��م��ا ط��ال��ب أي��ض��ا ب��ف��ت��ح بحث 
املتداولة  األخبار  بخصوص  معمق 

بعض  عن  الصادرة  والتصريحات 
الكوكب  نادي  ومسؤولي  منخرطي 
املراكشي واملتعلقة بشبهة التالعب 
في مالية النادي حرصا على تخليق 
الشأن الرياضي. مع دعوته لتسريع 
بخصوص  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  األب���ح���اث 
قاضايا تفويت العقارالعمومي حتت 
الوالي  عهد  ف��ي  االستثمار  ذري��ع��ة 
آسفي  جل������هةمراكش  الس����ابق  
كورنيش  البجي�وي"،  الفتاح  "عبد 
آس��ف��ي، ب��ل��دي��ة أي���ت م��ل��ول، قضية 
قضية  ب��أك��ادي��ر،  العقارية  الشركة 
ت��غ��ازوت  ب��اي ب��ذات املدينة، بلدية 
سيدي  امل��رب��وح،  العطاويةجماعة 
عبد الله الرحامنة، االد بوعلي الواد 
التي  امل��ل��ف��ات   م��ن  وغيرها  القلعة 
اجلهوي  ال��ف��رع  بخصوصها  تقدم 
للملك  العام  الوكيل  إل��ى  بشكايات 

لدى محكمة اإلستئناف مبراكش. 
وأشار إلى ضرورة احلرص على 
قضية  بخصوص   القانون  سيادة 
املجلس  اإلقليمي للصويرة خاصة 
مع محاولة البعض الضغط والقيام 
مستويات  على  التحركات  بجميع  

مختلفة لإلفالت من املساءلة.

محمد فحلي
 

مدينة  سكان  على  احل��زن  خيم 
آسفي، بعد فقدان 12 شابا يتحدرون 
البحر، حيث  مياه  املدينة وسط  من 
اخ��ت��ار ه���ؤالء ال��ش��ب��اب ال��ب��ح��ث عن 
لقمة العيش في الضفة األخرى، لكن 
قدر الله احملتوم حال دون وصولهم 

إليها .
ون����ش����رت ع�����دة ت���دوي���ن���ات في 
مواقع التواصل االجتماعي تتضمن 
الشباب  عائالت  إلى  العزاء  عبارات 
مياه  وس��ط  غرقوا  الذين  املفقودين 
البحر بعد رحلة فاقت الثمانية أيام 
باملخاطر جراء سوء  كانت محفوفة 

أحوال الطقس.
التواصل  م��واق��ع  رواد  وح��م��ل 
هؤالء  غ��رق  مسؤولية  االج��ت��م��اع��ي 

املسؤولة  اجل���ه���ات  إل����ى  ال��ش��ب��اب 
التشغيل  ف����رص  مت��ن��ح  ل���م  ال���ت���ي 
صبرهم  نفد  الذين  الشباب،  لهؤالء 
وأصبحوا يفكرون في ركوب قوارب 

املوت.
وت��أت��ي ه��ذه ال��ف��اج��ع��ة، بعد أن 
تسبب س���وء األح����وال اجل��وي��ة في 
ف��ق��دان 16 ش��اب��ا ف��ي ع��رض البحر 
ك���ان���وا م��ت��ج��ه��ني ع��ل��ى م���نت ق���ارب 
للهجرة السرية إلى جزر الكناري في 

مسعى ملعانقة الفردوس األوروبي.
وك��ش��ف��ت م���ص���ادر "امل���س���اء" أن 
قارب املوت الذي كان يقل حوالي 27 
يصمد  لم  السرية  للهجرة  مرشحا 
واجهته  التي  العاتية  األم��واج  أمام 
ف��ي ع��رض احمليط األط��ل��س��ي، وفقد 
آخرون   15 فيما جنا  ركابه  من   12

بأعجوبة.

ال��ن��اج��ني، بعدما  وأرس����ل أح���د 
رسالة  األخ���رى،  الضفة  إل��ى  وص��ل 
صوتية إلى صديقه عبر أنستغرام، 
الشباب  م��ن  اث��ن��ني  إن  فيها  ي��ق��ول 
لعدم  ال��ق��ارب  م��ن  بنفسيهما  ألقيا 
املعاناة  على  الصبر  استطاعتهما 
والظروف التي عشناها في الرحلة، 
امل��ت��ح��دث في  ال��ب��اق��ني، يضيف  أم��ا 
ال��رس��ال��ة ال��ص��وت��ي��ة امل��ن��ت��ش��رة على 
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، فقد 
التوفر  وعدم  بالبرد  متأثرين  توفوا 

على املاء واألكل.
وأوض�������ح ال���ن���اج���ي رف���ق���ة 10 
آخ��ري��ن، أن��ه��م ك��ان��وا ي��ت��وق��ع��ون أال 
ت��ت��ج��اوز ال��رح��ل��ة ث��الث��ة أي����ام، لكن 
عطبا حلق بالزورق، وساءت أحوال 
بغزارة،  األمطار  وتساقطت  الطقس 

مما مدد مدة سفرهم إلى 7 أيام.

وي��ع��ي��د احل�����ادث إل���ى األذه����ان 
كانت وراءه��ا قوارب  فواجع سابقة 
السلطات  ع���ج���زت  ال���ت���ي  امل������وت، 
واألج���ه���زة األم��ن��ي��ة ع��ن وض���ع حد 
عديد  تفكيك  رغ��م  القاتل،  لنشاطها 
وإحالة  السرية  الهجرة  شبكات  من 
املتورطني على القضاء، بينما تشكل 
أشرطة الفيديو التي توثق لوصول 
بعض شباب املدينة إلى بعض الدول 
األوروب��ي��ة عبر ق��وارب امل��وت عامل 
إغراء كبير ألقرانهم الذين سدت في 
وجوههم آفاق الكسب في مدينتهم. 
إلى ذلك، يتواصل على صفحات 
منذ صباح  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 
الضحايا  نعي  األرب��ع��اء،  أم��س  أول 
أسرهم  إل����ى  ال���ت���ع���ازي  وت���وج���ي���ه 
صفحات  ت��وج��ه��ت  فيما  امل��ك��ل��وم��ة، 
إلى عموم  بالتعازي  أخرى  مدن  من 

احلزن يخيم على آسفي.. فقدان 12 شابا من 
مرشحي الهجرة السرية وسط البحر

طالبوا بتسريع البت في القضايا المعروضة على المحاكم

أحد الناجين من الذين وصلوا إلى الضفة األخرى أرسل رسالة صوتية إلى صديقه عبر »أنستغرام« يحكي فيها تفاصيل الفاجعة



جهات اجلنوب الثالث تدخل املنطقة احلمراء 
وتتحول إلى مناطق موبوءة بـ»كورونا«

وفاء خلليلي

تطورت األوضاع الوبائية 
مقلق،  بشكل  اململكة  بجنوب 
حيث باتت مختلف جهاته تشهد 
اإلصابات،  ع���دد  ف��ي  ارت��ف��اع��ا 
ودخلت جميعها ضمن املناطق 
بالفيروس،  املوبوءة  احلمراء 
اإلصابات  ع���دد  ت��ع��دى  ح��ي��ث 
ب��ه��ا 50 ح��ال��ة ل��ك��ل م��ائ��ة ألف 

التي  املعطيات  نسمة. وحسب 
فقد  ال��ص��ح��ة،  وزارة  كشفتها 
شهدت اجلهات الثالث تسجيل 
اليوم  خ��الل  قياسية  حصيلة 
املاضي، إذ عرفت جهة العيون 
الساقية احلمراء تسجيل 178 
 169 بالفيروس،  إصابة  حالة 
مت  فيما  العيون،  مبدينة  منها 
جديدة  إص��اب��ة   116 تسجيل 
بجهة كلميم واد نون، 84 منها 
بكلميم. في املقابل عرفت جهة 
تسجيل  الذهب  وادي  الداخلة 
ج���دي���دة،  إص����اب����ة  ح���ال���ة   35

جميعها بوادي الذهب.
 وع��الق��ة ب��امل��وض��وع، وجه 
االس��ت��ق��الل��ي مبجلس  ال��ف��ري��ق 
النواب سؤاال إلى وزير الصحة 
الوبائي  الوضع  حقيقة  ح��ول 
عن  ويسائله  اململكة،  بجنوب 
ال��ت��داب��ي��ر ال��ت��ي س��ت��ق��وم بها 
وزارته حلل املشكل الذي يهدد 
صحة املرضى، سواء املصابني 
غيرهم  أو  التاجي  بالفيروس 
املستشفى،  مرتفقي  باقي  من 
ال������ذي ي���ع���رف خ���ص���اص���ا في 
التنفس  وأج����ه����زة  األس�������رة 
واألوكسجني،  االص��ط��ن��اع��ي 
املوارد  ف��ي  أي��ض��ا  وخ��ص��اص��ا 
البشرية، مقابل تقدمي خدماته 

لثالث جهات.
 وج���اء ف��ي ال��س��ؤال الذي 
تقدم به حمدي ولد الرشيد أن 
يعرف  بالعيون  الصحة  قطاع 
مجموعة كبيرة من اإلكراهات، 
على  كبير  بشكل  أث���رت  ال��ت��ي 
املقدمة  اخل�����دم�����ات  ج�������ودة 

الطاقة  وع���ل���ى  ل��ل��م��رت��ف��ق��ني، 
االستيعابية ملرافقه، خاصة مع 
تفشي وباء "كورونا املستجد"، 
املستشفى  ي���ش���ه���د  ح����ي����ث 
اجل�����ه�����وي م��������والي احل���س���ن 
توافد  اس��ت��م��رار  امل���ه���دي  ب���ن 
احلاالت املؤكدة إصابتها بهذا 
املرض، باإلضافة إلى اخلدمات 

ال���ع���ادي���ة، وهو  ال��ت��م��ري��ض��ي��ة 
م��ا مي��ث��ل ض��غ��ط��ا ك��ب��ي��را على 
اخلدمات  وع��ل��ى  امل��س��ت��ش��ف��ى، 
التي يجب أن يقدمها للمرضى 

وجلميع املرتفقني.
الرشيد  ول�����د  وأوض�������ح 
املستعجالت  ج����ن����اح  أن 
ازدحاما  يشهد  باملستشفى 

ش���دي���دا ل��ل��م��رض��ى، ف��ه��و ال 
سريرا   23 على  يتوفر سوى 
ف����ق����ط خ����ص����ص����ت مل���رض���ى 
أنه  ح��ني  ف��ي   ،"19 "ك��وف��ي��د- 
شأنه  م��ن  ج��ه��وي  مستشفى 
عدة  ألقاليم  خدماته  يقدم  أن 
احلاالت  في  جهات  ثالث  من 
غير  يجعله  ما  وهو  العادية، 

العدد  اس��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى  ق���ادر 
املصابة  احلاالت  من  املتزايد 
ب����ه����ذا ال�����وب�����اء واحل�������االت 
التي  املستعجلة،  امل��رض��ي��ة 
أو  العيون  م��ن  عليه  تتوافد 
باإلضافة  األقاليم،  باقي  من 
عدد  في  الشديد  النقص  إلى 
أسطوانات األوكسجني، وهو 

ما ينذر بتهديد حياة وسالمة 
يحتاجون  مم����ن  ال����ع����دي����د 
التنفس  وأج���ه���زة  اإلن���ع���اش 

االصطناعي.
ساكنة  ع���دد  أن  وأض���اف 
باجلهات  اجلنوبية  األقاليم 
بوتيرة  ي����ت����زاي����د  ال����ث����الث 
بإمكان  يعد  لم  بشكل  كبيرة 
املستشفى اجلهوي بإمكانياته 
كما  يستوعبه،  أن  احل��ال��ي��ة 
جامعي  مستشفى  أق���رب  أن 
خارج  أي  ب���أك���ادي���ر،  ي��وج��د 
للجهات  اجل���ه���وي  ال���ت���راب 
اجل��ن��وب��ي��ة ال��ث��الث، ك��م��ا تتم 
على  احلرجة  احل��االت  إحالة 
ومراكش  أكادير  مستشفيات 
في  الكبير  للخصاص  نظرا 

األطر واألجهزة الطبية.
النواقص  هذه  على  وبناء 
الفريق  ط��ال��ب  واإلك����راه����ات، 
النواب  مبجلس  االس��ت��ق��الل��ي 
وزير الصحة بتوفير مستشفى 
لكي  ال��ع��ي��ون  مبدينة  م��ي��دان��ي 
ي��س��د اخل���ص���اص ال��ك��ب��ي��ر في 
املستعجالت  خ��دم��ات  م��ج��ال 
التفشي  ظ���ل  ف���ي  واإلن����ع����اش 
الواضح لفيروس "كوفيد- 19" 
الثالث،  اجل��ن��وب��ي��ة  ب��اجل��ه��ات 
قسم  على  الضغط  ولتخفيف 
امل��س��ت��ع��ج��الت ب��ال��ع��ي��ون، في 
األطر  من  املزيد  توفير  انتظار 
واألسرة  الطبية  وشبه  الطبية 
خاصة  الطبية،  والتجهيزات 
أس�����ط�����وان�����ات األوك����س����ج����ني 
مبستعجالت مستشفى احلسن 

بن املهدي بالعيون.

 نزهة بركاوي

لم  "ك��ورون��ا"  جائحة  أن  يبدو 
القطاعات  على  تداعيات  لها  تكن 
احل���ي���وي���ة اإلن��ت��اج��ي��ة ف���ق���ط، بل 
أدوية  اختفاء  في  أيضا  تسببت 
الفقراء من أغلب املراكز الصحية 
املرضى  م��ئ��ات  ت��س��ت��ق��ط��ب  ال��ت��ي 
ب��ال��ن��س��ب��ة إلى  ي���وم���ي���ا، خ���اص���ة 
األمراض املزمنة، إذ تقابل طلبات 
غياب  بعلة  بالرفض  هؤالء  أغلب 
تخفف  كانت  التي  األدوي���ة،  ه��ذه 
ماديا على فئة عريضة من املرضى 

ألنها توفر مجانا بهذه املراكز.
"امل����س����اء" حالة  ع��اي��ن��ت  وق����د 
من  ع���ددا  ان��ت��اب��ت  ال��ت��ي  الغضب 
املرضى، الذين أكدوا أنهم يترددون 
الصحية  امل��راك��ز  على  م���دة   منذ 
التي  أدوي��ت��ه��م  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ص��ول 
صيدليات  من  استالمها  اعتادوا 
عن  تتوقف  أن  قبل  امل��راك��ز  ه��ذه 
هذه  أن  مضيفني  بها،  ت��زوي��ده��م 
األدوية تظل مكلفة بالنسبة إليهم، 
التي  الراهنة،  املرحلة  في  خاصة 
"كورونا"  جائحة  فيها  زال���ت  م��ا 
على  وت��ؤث��ر  اجلميع  على  جتثم 
أحد  أفاد  وقد  القطاعات.  مختلف 
املرضى، الذي يعاني من السكري 
أيضا،  والقلب  الدموي  والضغط 
أنه تعود على االستفادة من هذه 
االدوية من املركز الصحي القريب 
إلى  لكنه اآلن يضطر  من مسكنه، 
بثمن  الصيدليات  م��ن  اقتنائها 

الذي  ابنه،  على  مكلف"  "جد  يراه 
ما زال الوحيد الذي لم يطرد من 
كان  أغلقت شركتان  بعدما  العمل 
يشتغل فيهما ابناه اآلخران، وهو 
بالنسبة  أس��ري��ة"  "أزم���ة  شكل  م��ا 

إليه. 
وأف���ادت م��ص��ادر "امل��س��اء" أن 
الدموي  والضغط  السكري  أدوية 
تغيب  األخ��رى  األم��راض  وبعض 
من عدد من الصيدليات، وأن أدوية 
عليها  اإلقبال  يكون  ال  جدا  قليلة 
مضيفة  متوفرة،  تكون  التي  هي 
أن األطر التمريضية بهذه املراكز 
مأزق  ف��ي  نفسها  جت��د  التي  ه��ي 
مع  يومية  كالمية"  و"م��واج��ه��ات 
يوجهون  الذين  املرضى،  عشرات 
إل��ي��ه��ا ال��ل��وم ب��س��ب��ب غ��ي��اب هذا 
على  تعذر  بعدما  ذاك  أو  ال��دواء 

هذه املراكز التوفر عليه. 
وط���ال���ب���ت امل�����ص�����ادر ذات���ه���ا 
وعلى  الصحة،  وزارة  مسؤولي 
بالعمل  ال��ص��ح��ة،  وزي���ر  رأس��ه��م 
الصحية  امل���راك���ز  ك���ل  م���د  ع��ل��ى 
باألدوية  ال��وط��ن��ي  ال���ت���راب  ع��ب��ر 
بها  العاملني  وجتنيب  ال��الزم��ة، 
املستمر  واللوم  اليومية  املعاناة 
ل���ه���م م����ن ط�����رف م���ج���م���وع���ة من 
ينتمون  ممن  وعائالتهم  املرضى 
كانت  حيث  فقيرة،  أوس���اط  إل��ى 
األقل  ع��ل��ى  تخفف  األدوي����ة  ه���ذه 
اشتدت  ال���ت���ي  م��ع��ان��ات��ه��م  م����ن 
جائحة  اس���ت���م���رار  أم�����ام   أك���ث���ر 

"كورونا".

 جائحة »كورونا« تغيب األدوية 
الصحية بالمراكز 
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العمال الزراعيون يطالبون باألولوية واملجانية في التلقيح املضاد لـ»كورونا«
بلعيد كروم

والعمال  ال��ع��ام��الت  بتمتيع  نقابية  منظمة  ط��ال��ب��ت     
لفيروس  املضاد  التلقيح  في  واملجانية  باألسبقية  الزراعيني 
"كورونا"، باعتبارهم من الفئات املوجودة في الصفوف األمامية 
في احلرب التي أعلنتها الدولة على الوباء، مجددة مساندتها 
الوحدوي  للتصدي  ل��الس��ت��ع��داد  إي��اه��ا  وداع��ي��ة  لنضاالتها، 
على  واالع��ت��داءات  اجلماعية  وللتسريحات  التمييز  الستمرار 

احلريات النقابية.
   وقال املكتب الوطني للنقابة الوطنية للعمال الزراعيني 
إن التقارير التي توصل بها من مختلف فروع النقابة تكشف 
العديد  في  الزراعيني  والعمال  العامالت  اشتغال  ظ��روف  أن 
أوضاعهم  وتهدد  سيئة  جد  التلفيف  ومحطات  الضيعات  من 
ظهور  منذ  بذلوها  التي  الكبيرة  التضحيات  رغ��م  الصحية، 
اجلائحة. وحث عموم املستخدمني في هذا القطاع على الوحدة 
الدفاع  الزراعيني، واالستمرار في  النقابة الوطنية للعمال  في 
عن مكتسباتهم لتحقيق مطالبهم، وفي مقدمتها املساواة بني

 .SMAGو  SMIG
الوطنية  النقابة، املنضوية حتت لواء اجلامعة     ودعت 

إلى  منه،  بنسخة  "املساء"  بيان توصلت  في  الفالحي،  للقطاع 
"كورونا" والدفاع  التسريحات اجلماعية بذريعة جائحة  وقف 
العامالت  باعتبار  وطالبت احلكومة  النقابية،  احلريات  عن 
والعمال الزراعيني ضمن الفئات العاملة في الصفوف األمامية 
ملواجهة الوباء، واحلرص على منحهم األولوية في االستفادة 
املجانية من اللقاح املضاد ل�"كوفيد19-"، ومتكينهم من األسبقية 
في التلقيح املجاني، تقديرا للظروف اخلطيرة التي يتم نقلهم 

وتشغيلهم فيها.
   وطالب النقابيون وزير الفالحة عزيز أخنوش باسترجاع 
الضيعات الفالحية، التي يستحوذ عليها خواص لم يحترموا 
عقود االستثمار، ويواصلون ضرب حقوق ومكتسبات العامالت 
لبعض  املفوتة  الضيعات  مقدمتها  وفي  الزراعيني،  والعمال 
الشركات بكل من القنيطرة وسيدي قاسم وتارودانت وبني مالل 
وشتوكة آيت باها، ودعوا إلى وقف ما وصفوها باحملاكمات 
العمال  لها  يتعرض  التي  الترهيبية  واالستنطاقات  الصورية 

املعنيون بعدد من مناطق البالد، على حد تعبيرهم.
   وحمل املكتب الوطني للنقابة الوطنية للعمال الزراعيني، 
التابع لالحتاد املغربي للشغل، وزارة الشغل تداعيات تعليق 
النظر في نزاعات الشعل الفردية واجلماعية من طرف املفتشني 

مجددا  ال��ع��ادل��ة،  مطالبهم  إل��ى  االستجابة  لفرض  املضربني 
القانونية  الوسائل  من  الشغل  تفتيش  بتمكني جهاز  مطالبته 
واملوارد البشرية والتحفيزات، وتخليقه، وتقريبه من التجمعات 

العمالية لكي يضطلع باألدوار احليوية املنوطة به.
مع  الزراعيني  العمال  تضامن  البيان  أصحاب  وج��دد     
بالتعجيل  للحكومة  مطالبتهم  ودع���م  ال��ك��ادح��ني،  ال��ف��الح��ني 
بدعمهم، وإسقاط الديون التي تثقل كاهلهم، وثمنوا مساهمة 
االحتاد  صمود  تعزيز  في  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة 
املغربي للشغل في مواجهة السعي احلكومي احملموم لتمرير 
ما وصفوه بالقانون التكبيلي لإلضراب عبر البرملان، وفرض 
قانون "التحكم" في نقابات العمال، وتفويت مصحات الضمان 
العمال  مكتسبات  لضرب  و"امل��ن��اورة"  للخواص،  االجتماعي 
القانونية القليلة في مدونة الشغل خدمة للباطرونا اجلشعة، 

وفق تعبيرهم.
ضرورة  على  امل��ذك��ورة  الوطني للنقابة  املكتب  وش��دد     
وصفه  م��ا  لفضح  املناضلة  النسائية  ال��ق��وى  ج��ه��ود  تكاثف 
الزراعيات  العامالت  على  املسلط  وال��رم��زي  امل���ادي  بالعنف 
بحرمانهن من الشغل القار والنقل اآلمن والتمييز في األجور 

واملعاملة والتحرش واالستغالل اجلنسي.

 إسماعيل روحي 

أشهر  ب��ع��د  ع��ل��ى 
ق���ل���ي���ل���ة م�����ن ب����داي����ة 
االنتخابي،  ال��ص��راع 
األصالة  ف��ري��ق  ت��ق��دم 
مبجلس  وامل��ع��اص��رة 
بتغيير  ال������ن������واب 
وت���ت���م���ي���م ال���ق���ان���ون 
التنظيمي رقم 27.11 
مبجلس  امل���ت���ع���ل���ق 
ال��ذي يحدد  ال��ن��واب، 
م������وان������ع ال����ت����رش����ح 
وتضمن  ل��ل��م��ج��ل��س. 
التعديل الذي تقدم به 
حذف  املذكور  الفريق 
كمانع  اخلاص  العفو 
االنتخابية  ل��أه��ل��ي��ة 
الترشح  أج������ل  م����ن 

ملجلس النواب.
القانون  وي���ن���ص 

"ال  أن��ه  ع��ل��ى  ب��ه  امل��ع��م��ول  احل��ال��ي  التنظيمي 
األهلية  مانع  رف��ع  اخل��اص  العفو  عن  يترتب 
تقدم  الذي  التعديل  عمل  ما  وهو  االنتخابية"، 
خالل  من  نسخه  على  واملعاصرة  األصالة  به 
بالترشح  اخلاص  العفو  يشملهم  ملن  السماح 

لالنتخابات.
وذكر التعديل الذي تقدم به فريق األصالة 
واملعاصرة أنه ال يؤهل للترشح للعضوية في 
مجلس النواب "املتجنسون باجلنسية املغربية 
حلصولهم  التالية  اخل��م��س  ال��س��ن��وات  خ��الل 
عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط 
املقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 
 1378 صفر  م��ن   21 ف��ي  ال��ص��ادر   1.58.250
اجلنسية  ق��ان��ون  مبثابة   )1958 سبتمبر   6(
املغربية كما وقع تغييره وتتميمه، واألشخاص 
قرار عزل من مسؤولية  الذين صدر في حقهم 

أصبح  ان���ت���داب���ي���ة 
مبقتضى  ن��ه��ائ��ي��ا 
لقوة  مكتسب  حكم 
به،  املقضي  الشيء 
الطعن  ح���ال���ة  ف����ي 
املذكور،  ال��ق��رار  في 
انصرام  بسبب  أو 
ال���ط���ع���ن في  أج������ل 
دون  ال���ع���زل  ق�����رار 
ال������ط������ع������ن ف�����ي�����ه، 
الذين  واألش��خ��اص 
نهائيا  فيهم  اختل 
من  أك��ث��ر  أو  ش���رط 
املطلوبة  ال���ش���روط 
ناخبني،  ل��ي��ك��ون��وا 
واألش������������خ������������اص 
عليهم  احمل�����ك�����وم 
حكم  مب����ق����ت����ض����ى 
م����ك����ت����س����ب ل����ق����وة 
به  املقضي  ال��ش��يء 
بعقوبة حبس نافذة 
كيفما  التنفيذ،  إي��ق��اف  م��ع  حبس  عقوبة  أو 
كانت مدتهما، من أجل أحد األفعال املنصوص 
عليها في املواد من 62 إلى 65 من هذا القانون 

التنظيمي، مع مراعاة أحكام املادة 66 منه".
وأشارت الوثيقة إلى أنه يرفع مانع األهلية 
املشار إليه في البند 2 أعاله بعد انصرام املدة 
كما  مبناسبتها.  العزل  صدر  التي  االنتدابية 
يرفع مانع األهلية املشار إليه في البند 3 أعاله، 
العقوبة،  متقادمة  بجناية  األم��ر  يتعلق  لم  ما 
عن احملكوم عليهم باحلبس مبرور 10 سنوات 
من  أو  تقادمها  أو  العقوبة  قضاء  تاريخ  من 
التاريخ الذي أصبح فيه احلكم نهائيا إذا تعلق 
األمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، على أن ال توقف 
اآلثار  ترتيب  املراجعة  أو  النظر  إعادة  طلبات 
على األحكام املكتسبة لقوة الشيء املقضي به 

التي يترتب عنها فقدان األهلية االنتخابية. 

مستشفى جهوي 
واحد بالجنوب لمرضى 
»كوفيد19-« وباقي 
المرتفقين.. وفريق 
بمجلس  االستقالل 

النواب يطالب 
ميداني   بمستشفى 

طالب بحذف 
العفو الخاص 

كمانع لألهلية 
االنتخابية من 
أجل الترشح 
لمجلس النواب

خصاص 
وصف 

بـ«المهول« 
ودعوات إلى 
توفيرها في 
أقرب اآلجال

 »البام« يسعى إلى تعديل قانون يمنع الترشح 

للبرلمان على المحكومين بعقوبات حبسية



جالل رفيق

تهريب  ع����ن  احل����دي����ث 
الضفة  إل������ى  امل������خ������درات 
مستهلكا  أصبح  الشمالية 
امليناء  إن  حتى  وروتينيا، 
أصبح  بطنجة  امل��ت��وس��ط��ي 
ي��ل��ف��ظ امل����خ����درات أك��ث��ر من 
البحر، فال ميكن أن مير يوم 
دون أن يساهم رجال امليناء 
في رفع معدالت اإلحصائيات 
عليها  تعول  التي  الرسمية 
كل من املديرية العامة لألمن 
اجلمارك،  ومديرية  الوطني 
غير أن ظروف كورونا وحالة 
غيرت  ال��ص��ح��ي��ة  ال���ط���وارئ 
اجلنوب  إل��ى  الشمال  ري��اح 
املخدرات  بارونات  وجعلت 
ي���ت���أق���ل���م���ون م�����ع أج�������واء 

وجهتهم  ليغيروا  االستثناء 
البحر،  ع����وض  ال��ب��ر  ن��ح��و 
املخدرات  أط��ن��ان  وي��ن��ق��ل��وا 
من البواخر نحو الشاحنات 
متنازلني  اإلسفلت  ليقصدوا 
عن أمواج احمليط األطلسي.

ت����س����رد من  »امل������س������اء« 
خ��الل ه��ذا اخل���اص خارطة 
للمخدرات  ال��ب��ري  التهريب 
حتولت  وكيف  إفريقيا  نحو 
حسابات بارونات املخدرات 
بعد  االستثناء  أجواء  خالل 
وسائلهم  ه��ي  وم��ا  ك��ورن��ا؟ 
وكيف  ل��ل��ت��ع��ت��ي��م؟  اجل���دي���دة 
جنح األمن في كشف الطرق 
نحو  ل��ل��ت��ه��ري��ب  اجل����دي����دة 

إفريقيا؟

طائرات الدرون نحو 
إفريقيا

الدولية  الشاحنات  عكس 
تعرف  ال  ل���ش���رك���ات  ال��ت��اب��ع��ة 
دوما  تقصد  والتي  أسماؤها، 
والتي  املتوسطي،  ميناء طنجة 
بفضل  أمرها  يكشف  ما  غالبا 
العامة  امل��دي��ري��ة  رج���ال  ي��ق��ظ��ة 
ملراقبة التراب الوطني، أو رجال 
الشبكات  رج��ال  اجل��م��ارك، جلأ 
املخدرات  ل��ت��ه��ري��ب  اجل���دي���دة 
إلى استعمال طائرات صغيرة، 
ومربوطة  أج��ن��ح��ة،  س��ت��ة  ل��ه��ا 
توجيهها  م��ن  مت��ك��ن  بشريحة 
املدى  صغيرة  ب��رح��الت  للقيام 
بكمية  محملة  وهي  باجلنوب، 
إلى خمسة  املخدرات تصل  من 

األمر  الرحلة،  في  كيلوغرامات 
مصالح  ب��ت��دخ��ل  ع��ج��ل  ال�����ذي 
الدرك أكثر من مرة، وهي التي 
وض��ع��ت ي��ده��ا ع��ل��ى امل��ل��ف إثر 
مصالح  قبل  من  عليها  إحالته 

القوات املسلحة.
االنتقال  ي��ت��م  م���ا  وغ��ال��ب��ا 
بحملة  والقيام  املكان  عني  إلى 
معاينة  من  ما ميكن  متشيطية، 
طائرة بدون طيار والعثور على 
املخدرات  م��ن  صغيرة  كميات 
النبض،  جلس  تكون  ما  غالبا 
ل��ي��ت��م إخ���ب���ار م��ص��ال��ح ال����درك 
باملكان  حت���ل  ال���ت���ي  امل���ل���ك���ي، 
وجت����ري م��س��ح��ا ب���ه، م���ن أجل 

رصد أدلة أخرى.
الشبكات  ق��وة  أن  وت��ب��ني   
وسائل  استعمال  ف��ي  تتجسد 
طائرات  ق��ب��ي��ل  م���ن  م��ت��ط��ورة، 

نقل شحنات  على  تقدر  »درون« 
تصميمها  إل��ى  إض��اف��ة  ثقيلة، 
تركيب  يسهل  ال���ذي  امل��ع��ي��اري 
وح����دات إض��اف��ي��ة، ن��اه��ي��ك عن 
التقنيات،  بأحدث  مجهزة  أنها 
كاميرات  تثبيت  ذل���ك  ف��ي  مب��ا 
النقل  وأن��ظ��م��ة  ه��ي��ك��ل��ه��ا  ع��ل��ى 
إضافة  الطيران،  في  والتحكم 
ت��ت��وف��ر ع��ل��ى برامج  إل���ى أن��ه��ا 

للتصوير. وتطبيقات 
واستطاعت مافيا املخدرات 
إستراتيجيتها  ت���غ���ي���ر  أن 
طائرات  باستعمال  للتهريب، 
بدون طيار لها القدرة على القيام 
عن  وتوجيهها  جوية  برحالت 
بعد، لإلفالت من مراقبة شرطة 
غير  امللكية،  والبحرية  احلدود 
امل��ف��اج��ئ��ة حتول  األع���ط���اب  أن 
فيها  وال��ت��ح��ك��م  جن��اح��ه��ا  دون 

بسبب  األم���ر  ي��ك��ون  م��ا  وغالبا 
سوء األحوال اجلوية.

مخدرات نحو نيجيريا
اجلمارك  لعناصر  أص��ب��ح 
بداية  م��ن��ذ  ال��ب��ي��ض��اء،  مب��ي��ن��اء 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة حلالة  ال���ظ���روف 
ال���وب���اء، ع��م��ل خ���اص ب��ع��د أن 
التهريب  ع���م���ل���ي���ات  ت����وال����ت 
كان  والتي  للمخدرات،  الدولي 
الرخام  م���ن  ش��ح��ن��ات  آخ���ره���ا 
واملوجه  ب��احل��ش��ي��ش  احمل��ش��و 
وقد  نيجيريا،  إل���ى  للتصدير 
إخضاع  ب��ع��د  أم�����ره  اك��ت��ش��ف 
وثائق خمس حاويات للدراسة 
على  واح��دة  حاوية  قبل عرض 

التأكد  ليتم  السكانير،  ج��ه��از 
داخل  غريبة  أجسام  من وجود 
فرضية  وترجيح  الرخام،  قطع 

املخدرات.
اليدوي  التفتيش  وانتهى 
فرقة  ق���ب���ل  م����ن  ب���وش���ر  ال������ذي 
التابعة  امل����خ����درات  م���ح���ارب���ة 
الشرطة  مب���ع���ي���ة  ل���ل���ج���م���ارك 
تكسير  إل��ى  بامليناء،  العاملة 
قطع الرخام واستخراج كميات 
مدسوسة  ك��ان��ت  ال��ش��ي��را  م���ن 
ومغلفة  جت����اوي����ف����ه����ا،  ف�����ي 
العملية  وأسفرت  بالبالستيك، 
التي استغرقت وقتا طويال، عن 
كيلوغراما  و360  طنني  حجز 
م���ن امل����خ����درات، وض��ع��ت رهن 
املصالح املختصة، كما أشعرت 
النيابة العامة بالقضية، فأمرت 
إلى  للوصول  أبحاث  مبباشرة 

املتورطني.
الشرطة  ف���رق���ة  وف���ت���ح���ت 
بتنسيق  ب��امل��ي��ن��اء  ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
للشرطة  الوالئية  املصلحة  مع 
بحثا  ب��ال��ب��ي��ض��اء  ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
ق���ض���ائ���ي���ا ل���ت���ح���دي���د ه���وي���ات 
امل��ت��ه��م��ني ورص����د االم���ت���دادات 
لهذا  ودول��ي��ا  وطنيا  احملتملة 

النشاط اإلجرامي.
املشتركة  العملية  وت��أت��ي 
ب����ني اجل�����م�����ارك واألم��������ن إث���ر 
فيها  استعملت  أخرى  عمليات 
تقليدية،  أوان  أو  للبناء  م��واد 
للتحايل من أجل تهريب كميات 
م���ن امل����خ����درات، م���ع ف����ارق أن 
إلى  موجهة  األخ��ي��رة  العملية 
عبر  الصحراء  جنوب  نيجيريا 

اخلط البحري.
وتبني بشكل واضح حتويل 
إلى جنوب  أوروبا  من  الوجهة 
مصالح  أن  السيما  الصحراء، 
تضيق  أص���ب���ح���ت  اجل�����م�����ارك 
اخلناق على احلاويات املصدرة 
التي  تلك  خاصة  أوروب���ا،  إل��ى 
البناء  مواد  من  حتمل شحنات 
أو األواني التقليدية، كالطاجني 
ال��دي��ك��ورات امل��ص��ن��وع��ة من  أو 
اخلزف،  أو  الرخام  أو  اجلبس 
البحث  التفكير في  إلى  دفع  ما 
عن أسواق أخرى بإفريقيا، مثل 
ارتفاعا  شهدت  التي  نيجيريا 
متناميا في استهالك املخدرات 

وزراعتها.

خطط جديدة لبارونات 
المخدرات

لشرطة  اجلديدة  التقارير 
األنتربول أكدت وجود معابر 
لتهريب  الصحراء  عبر  برية 
املخدرات والكوكايني، مشيرة 
مبعابر  ت���رت���ب���ط  أن���ه���ا  إل����ى 
القنب  ل��ت��ه��ري��ب  ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ال��ه��ن��دي ف��ي اجت���اه االحت���اد 
األوربي، إذ يستفيد املهربون 
واخلبرة  ال��ل��وج��س��ت��ي��ك  م���ن 
مهربون  ي��وف��ره��م��ا  ال��ل��ذي��ن 
بعض  وت��ؤك��د  جت��رب��ة.  ذوو 
إل����ى جانب  أن����ه  امل����ؤش����رات 

الدفع  وس���ي���ارات  ال��س��ج��ائ��ر 
هذا  واألس���ل���ح���ة،  ال���رب���اع���ي 
املهاجرين  عن  احلديث  دون 
كبيرة  كميات  متر  السريني، 
إذ  والكوكايني،  من احلشيش 
الشرق  نحو  احلشيش  يوجه 
األوسط واألقصى حيث يبدو 
مستمر،  تزايد  في  الطلب  أن 
نحو  الكوكايني  يوجه  بينما 
ذلك  يتم  الغالب  وف��ي  أورب��ا، 
م��ن خ���الل م��ه��رب��ني ع��ل��ى منت 
انطالقا  جت����اري����ة  رح������الت 
لرقابة  تخضع  م��ط��ارات  م��ن 
أو  البيضاء  ال��دار  مثل  أق��ل، 
طرابلس، وهي نفس املطارات 
التي تستعمل من قبل مهربني 

قادمني من غرب إفريقيا.
في  التهريب  شبكات  لكن 
ليست  إفريقيا  وغ��رب  شمال 
ت��ت��وف��ر على  ال���ت���ي  وح���ده���ا 
أن  تبني  إذ  ج��دي��دة،  أس���واق 
تستفيد  اإلجرامية  املنظمات 
م��ن ال��ث��غ��رات امل���وج���ودة في 
بإفريقيا  امل���راق���ب���ة  أن��ظ��م��ة 
الكيميائية  امل��������واد  ع���ل���ى 
إنتاج  ف���ي  ت��س��ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
امل����خ����درات، وه����ي ف���ي طور 
بهذا  خ���اص���ة  م���راك���ز  خ��ل��ق 
ضبطت  وق�����د  اخل����ص����وص، 
الدميقراطية  ب��اجل��م��ه��وري��ة 
ل���ل���ك���ون���غ���و وح�����ده�����ا خ���الل 
عمليات  ث���الث  واح����دة  س��ن��ة 
»اإليفيدرين«  م���ادة  لتهريب 
ب��ل��غ ح��ج��م��ه��ا م��ج��ت��م��ع��ة 32 
ب���ل���دان أخرى  ط��ن��ا، وه���ن���اك 
األخيرة  اآلون��ة  في  أصبحت 
املواد  بعض  لتهريب  مرتعا 
صناعة  ف��ي  تستعمل  ال��ت��ي 
من  أخرى  وأن��واع  الكوكايني 
املخدرات، على رأسها جنوب 
إفريقيا وكينيا وتنزانيا، لكن 
أيضا،  أخ���رى  ب��ل��دان��ا  ه��ن��اك 
واملغرب  ال��ع��اج  س��اح��ل  مثل 
في  يشتبه  ال��ت��ي  ون��ي��ج��ري��ا، 
لتهريب  معابر  أصبحت  أنها 
ملح البوتاسيوم نحو جنوب 
تستعمل  مادة  وهي  إفريقيا، 
ف��ي إن��ت��اج ال��ك��وك��اي��ني، هذا 
بالفعل  ه���ن���اك  ت��ك��ن  ل���م  إذا 
في  أنشئت  سرية  مختبرات 
طور  ف���ي  أو  ال���ب���ل���دان  ه����ذه 
التصدير  أج��ل  م��ن  اإلن��ش��اء، 
م��ح��ل��ي نشط.  وخ��ل��ق س���وق 
يستهلكون  األف��ارق��ة  أن  ذل��ك 
أكثر فأكثر املخدرات الصلبة، 
تشير  امل����ؤش����رات  وج���م���ي���ع 
كان  وإذا  األح���م���ر،  ب��ال��ل��ون 
األبيض  املسحوق  استهالك 
اآلن  ح��ت��ى  ضعيفا  ي���زال  م��ا 
خطوة  يتقدم  استهالكه  ف��إن 
خطوة في بلدان غرب إفريقيا، 
وغينيا  فاصو  بوركينا  مثل 
وغانا  والسينغال  ونيجيريا 
وس��ي��رال��ي��ون وال��ط��وغ��و وفي 
وإفريقيا.  املغاربية  املنطقة 
ويصل حجم تفشي األمراض 
الكوكايني،  استهالك  بسبب 
غير  ك����ان����ت  ظ����اه����رة  وه�����ي 
سنوات،  عشر  قبل  مطروحة 

إلى 7.6 في املائة.
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وجهتهم إلى إفريقيا؟

األمن يطارد شبكات جديدة 
تستعين بالطرق البرية 

وبحاويات بميناء البيضاء 

كيف حول بارونات املخدرات

معارك األمن مع بارونات إفريقيا
ام���ت���داد ش��ب��ك��ات امل���خ���درات ال��دول��ي��ة الميكن 
ح��ص��ره، م��ا ي��ض��ط��ر ع��ن��اص��ر م��دي��ري��ة األمن 
ينسقون  املسلحة  وال��ق��وات  امل��ل��ك��ي  وال����درك 
جعل  ما  امل��خ��درات،  ب��ارون��ات  ملواجهة  بينهم 
تؤكد على جناعة  املتحدة  األمم  تقرير هيئات 
السلطات  تباشرها  التي  األمنية  العمليات 
املغربية في مجال مكافحة املخدرات واملؤثرات 
ال��ع��ق��ل��ي��ة، وت��ق��اط��ع��ات��ه��ا احمل��ت��م��ل��ة م��ع باقي 
اعترفت  إذ  األخرى،  املنظمة  أصناف اجلرمية 
باملجهودات  املخدرات  الدولية حملاربة  الهيئة 
التي تبذلها املصالح األمنية املغربية  الكبيرة 
ملواجهة االجتار غير املشروع في املخدرات في 
منطقة شمال وغرب افريقيا، واستدلت الهيئة 
سنة  في  بلغت  التي  القياسية،  باحملجوزات 
من  كيلوغرام  يزيد عن طن و700  ما  واح��دة، 
الكوكايني، و45 مليون قرص من الترامادول، 
و72 طنا من احلشيش ومشتقاته، و252 طنا 
املعجون وأكثر من مليون قرص من  من مادة 

مادة إمدميا.
ك��ذل��ك، حسب  امل��غ��رب��ي،  األم���ن  فعالية  وت��ب��رز 
 ،2019 محجوزات  خ��الل  من  نفسه،  التقرير 

في  خصوصا  قياسية،  بكميات  سجلت  التي 
أن  إذ  اإلكستازي،  وأق��راص  احلشيش  مخدر 
مصالح  ضبطتها  ال��ت��ي  احمل���ج���وزات  نسبة 
األمن الوطني واملديرية العامة ملراقبة التراب 
مخدر  من  طنا   180 من  أكثر  ناهزت  الوطني 
ألف  و400  م��ل��ي��ون  م���ن  وأك���ث���ر  احل��ش��ي��ش، 
الطبية  اإلك��س��ت��ازي واألق�����راص  أق����راص  م��ن 

املخدرة.
امل��غ��رب��ي وحتركاته  األم����ن  ي��ق��ظ��ة  وس��اه��م��ت 
تهريب  ع��م��ل��ي��ات  م���ن  م��ج��م��وع��ة  إلج���ه���اض 
املخدرات  م���س���ارات  ت��غ��ي��ي��ر  ف���ي  امل����خ����درات، 
ومسالك التهريب على الصعيد الدولي، إذ أن 
الضربات املتتالية التي وجهها األمن املغربي 
الالتينية،  أمريكا  م��ن  امل��خ��درات  لكارتيالت 
والتي كانت تراهن على إنشاء منصات ثابتة 
للتهريب في منطقة شمال غرب إفريقيا وجنوب 
املغرب، جعلها حتجم عن هذا التوجه وتبحث 
جنحت  بعدما  العالم،  عبر  أخ��رى  مسالك  عن 
مصالح األمن املغربية في حجز أكثر من ستة 
أطنان من مخدر الكوكايني في السنوات األربع 

األخيرة فقط.
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إحالة الطبيبني املتهمني باملتاجرة في اختبارات »كورونا« على السجن 
المبلغ المالي الذي يحاكمان بسببه يفوق 200 ألف درهم 

محمد بنقرو

وصفت  ج��ل��س��ة  ب���ع���د 
ب����امل����اراط����ون����ي����ة، ب�����دأت 
احملكمة  ف����ي  أط�����واره�����ا 
وانتهت  بفاس  االبتدائية 

املكلفة  ب����ال����غ����رف����ة 
ب����اجل����رائ����م امل���ال���ي���ة 
االستئناف،  مبحكمة 
الطبيبان  أح�����ي�����ل 
املتهمان باملتاجرة في 
»كورونا«  اخ��ت��ب��ارات 
بوركايز  س��ج��ن  ع��ل��ى 
وجهت  بعدما  بفاس، 
تهمتان  إل����ي����ه����م����ا 
باالرتشاء  ت��ت��ع��ل��ق��ان 
النفوذ،  واس���ت���غ���ال 
من   248 الفصل  وفق 
اجلنائي،  ال���ق���ان���ون 
ال��ذي حدد  الوقت  في 
التحقيق  ق�����اض�����ي 
االستنطاق  ج��ل��س��ة 
للمتهمني  التفصيلي 

يوم األربعاء املقبل. 
وق����ال����ت امل����ص����ادر إن 
األمر  أول  أحيا  املتهمني 
االبتدائية  احمل��ك��م��ة  ع��ل��ى 
الشرطة  عناصر  ط��رف  من 
تتم  أن  ق��ب��ل  ال��ق��ض��ائ��ي��ة، 
محكمة  ع��ل��ى  إح��ال��ت��ه��م��ا 
بعدما  األم�������وال،  ج���رائ���م 
أن  ال��ع��ام��ة  النيابة  علمت 
موضوع  امل����ال����ي  امل���ب���ل���غ 

يتابع  ال����ت����ي  ال���ق���ض���ي���ة 
يفوق  امل��ت��ه��م��ان  بسببها 
األم���ر  دره������م،  أل����ف   200
القضية  ه��ذه  يجعل  ال��ذي 
محكمة  اخ���ت���ص���اص  م���ن 
اجل��رائ��م امل��ال��ي��ة، على حد 
تعبير املصادر ذاتها. 
املصادر  وأضافت 
إدارة  أن  ذات������ه������ا 
احلسن  م��س��ت��ش��ف��ى 
ب��ف��اس قامت  ال��ث��ان��ي 
 66 ال��ف��ص��ل  بتفعيل 
الوظيفة  ق��ان��ون  م��ن 
ال��ع��م��وم��ي��ة ف���ي حق 
اعتبار  على  املتهمني 
لها،  ت��اب��ع��ني  أن��ه��م��ا 
عن  توقيفها  مت  حيث 
تعليق  كما مت  العمل، 
أج��رت��ه��م��ا إل����ى حني 
في  التحقيق  انتهاء 

هذه القضية. 
إخضاع  وس��ي��ت��م 
بهما  امل��ش��ت��ب��ه  م��ل��ف 
ل���ب���اق���ي اإلج���������راءات 
عليها  املنصوص  اإلداري��ة 
في مثل هذه احلاالت، كما 
امللف  ف��ي  ال���ت���داول  سيتم 
هيئة  ط�����رف  م����ن  ن��ف��س��ه 
اإلجراءات  لتحديد  األطباء 
ال��ت��ي مي��ك��ن ات��خ��اذه��ا في 
حق املعنيني باألمر بسبب 

اإلخال املهني.
توقيف  قضية  وك��ان��ت 

املتهمني قد هزت نهاية األسبوع 
على  العلمية،  العاصمة  املاضي 
إثر تورطهما في استغال عملهما 
اجلامعي  باملستشفى  كطبيبني 
من  مبجموعة  وقيامهما  بفاس، 
فيروس  عن  للكشف  االختبارات 
منازل  ب���داخ���ل  »كوفيد19-« 
بإصابتهم  ي��ش��ت��ب��ه  أش���خ���اص 
مالية  مبالغ  مقابل  الوباء،  بهذا 
أن  قبل  للفرد،  درهم  ب�500  تقدر 
األشخاص  إدراج  يتم  أنه  يتبني 

املشار إليهم في قاعدة البيانات 
أنهم  أس������اس  ع���ل���ى  ال��ص��ح��ي��ة 
باملستشفى  للعاج  يخضعون 
املذكور للحصول بدون وجه حق 

على نتيجة التحاليل.
به  املشتبه  توقيف  مت  وق��د 
األول من طرف عناصر الشرطة، 
بناء على معلومات استخباراتية، 
في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي 
م���ن س���ي���دة، ب��ع��دم��ا أخ����ذ عينة 
اختبار  بواسطة طقم  بيولوجية 

»كورونا«  ف��ي��روس  ع��ن  للكشف 
االستشفائي  امل����رك����ز  ي���خ���ص 
تسفر  أن  ق��ب��ل  إل���ي���ه،  امل���ش���ار 
حتديد  عن  والتحريات  األبحاث 
وتوقيفه،  الثاني  الطبيب  هوية 
في  مبشاركته  االشتباه  بسبب 
اإلجرامية،  األفعال  هذه  ارتكاب 
خ��اص��ة ب��ع��دم��ا ح��ج��زت عناصر 
األم����ن ب��داخ��ل س��ي��ارت��ه خمسة 
وباء  ع��ن  للكشف  اختبار  أطقم 

»كوفيد–19«.

م.ب

مكافحة  فرقة  عناصر  حجزت 
بتنسيق  ف��اس،  مبدينة  العصابات 

مع املصلحة اجلهوية للشرطة القضائية، أول 
أمس األربعاء، بناًء على معلومات دقيقة وفرتها 
مصالح املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني، 
طنا و300 كيلوغرام من مخدر »الشيرا« كانت 
على منت سيارتني خفيفتني، في الوقت الذي مت 

توقيف عنصرين على ذمة هذه القضية.
وأفاد باغ املديرية العامة لألمن الوطني أن 
إجرامية  بشبكة  بارتباطهما  يشتبه  املوقوفني 
تنشط في ترويج املخدرات واملؤثرات العقلية، 
مشيرا إلى أنه مت توقيفهما على مستوى نقطة 
بالطريق  »مسون«  مبحطة  امل��روري��ة  للمراقبة 

وجدة  مدينتي  بني  الرابط  السيار 
وفاس، مباشرة بعد وصولهما على 

منت سيارتني خفيفتني.
أن عملية  ذاته  الباغ  وأض��اف 
املشار  السيارتني  ب��داخ��ل  املنجزة  التفتيش 
كيلوغرام  أسفرت عن حجز طن و300  اليهما 
من مخدر »الشيرا«، عاوة على مبلغ مالي قدره 
19 ألفا و800 درهم يشتبه بكونه من عائدات 

هذا النشاط اإلجرامي.
حتت  بهما  باملشتبه  االح��ت��ف��اظ  مت  وق���د 
الذي  البحث  إش��ارة  ره��ن  النظرية،  احل��راس��ة 
لتحديد  املختصة،  العامة  النيابة  عليه  تشرف 
النشاط  ل��ه��ذا  االم����ت����دادات احمل��ت��م��ل��ة  ب��اق��ي 
اإلجرامي، والكشف عن كافة األفعال اإلجرامية 

املنسوبة للمعنيني باألمر.

حجز طن و300 كيلوغرام من »الشيرا« بفاس

األولى  ال��س��اع��ات  ف��ي 
أم���س  أول  ص����ب����اح  م����ن 
الفصيلة  عناصر   متكنت 
للدرك  اجلهوية  القضائية 
ب���ال���ب���ي���ض���اء من  امل���ل���ك���ي 
سابق  ب��ش��رط��ي  اإلي���ق���اع 
في  لاجتار  شبكة  يتزعم 
عبر  وترويجها  املخدرات 
اململكة،  ج��ه��ات  مختلف 
املصلحة  ق���ام���ت  ب��ع��دم��ا 
وترصد  بتعقب  امل��ذك��ورة 
ومرافقه،  ب��األم��ر  امل��ع��ن��ي 
ضبطهما  مت  ال����ل����ذي����ن 

بعمالة  الهراويني  مبنطقة 
سيارة  منت  على  مديونة، 
»داسيا«  ن��وع  م��ن  خفيفة 
من  مهمة  بكمية  محملة 
ناهزت   »ال��ش��ي��را«  م��خ��در 
25 ك��ي��ل��وغ��رام��ا، ك��ان��ا قد 
منطقة  م���ن  اس��ت��ق��دم��اه��ا 
اململكة،  ب��ش��م��ال  إي��ك��اون 
معدة  صفائح  شكل  على 

للترويج.
 وبتعليمات من النيابة 
العامة مت وضع املوقوفني 

حتت احلراسة النظرية.

كمين يسقط شرطيا 
سابقا في قبضة الدرك

حادثة سير تودي بحياة 
سيدة بمراكش

 11 ش����������ارع  ش����ه����د 
ي��ن��اي��ر ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 
مراكش  جهة  والي��ة  مقر 
آسفي، صباح أول أمس 
األرب���ع���اء، ح���ادث���ة سير 
ضحيتها  راح��ت  مميتة، 
الرابع  عقدها  في  سيدة 
بعدما دهستها شاحنة. 

كشف  م����ا  وح����س����ب 
ع��ن��ه ش��اه��د ع��ي��ان، فإن 
كانت  ال��ت��ي  ال��ش��اح��ن��ة، 
وتسير  بالرمال  محملة 
بسرعة، صدمت الضحية، 
بعبور  تهم  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

الشارع باملمر املخصص 
قتيلة  فأردتها  للراجلني، 

على الفور. 
وقد استنفرت احلادثة 
التي  األم�������ن،  ع���ن���اص���ر 
ح��ل��ت مب���ك���ان احل�����ادث، 
حتقيق  ف��ت��ح  مت  ح��ي��ث 
ومابسات  ظ����روف  ف��ي 
وإيقاف  املميتة  احلادثة 
السائق، فيما نقلت جثة 
مستودع  إل���ى  ال��ه��ال��ك��ة 
األموات بأبواب مراكش، 
النيابة  م��ن  بتعليمات 

العامة.

تم توقيف عنصرين ينتميان إلى شبكة تنشط في ترويج المخدرات

بعد جل�سة 

ماراطونية 

جرت 

اأطوارها بني 

املحكمة 

االبتدائية 

وغرفة 

جرائم 

االأموال

سعيد بلقاس

 أفادت مصادر »املساء« 
الشرطة  ف��رق��ة  ع��ن��اص��ر  أن 
القضائية، التابعة ملفوضية 
الشرطة بآيت ملول، متكنت، 
مؤخرا، من توقيف شخصني 
من ذوي السوابق القضائية 
العديدة لاشتباه بتورطهما 
بالسرقة  تتعلق  قضية  في 
ناقلة  وباستعمال  باخلطف 

ذات محرك.
ذاتها،  امل��ص��ادر  ووف���ق 
املشتبه  اع��ت��ق��ال  ج���اء  ف��ق��د 
بها  تقدم  شكاية  إثر  بهما، 
مصلحة  إلى  الضحايا  أحد 
الدميومة مبفوضية الشرطة 
تعرضه  ت��ف��ي��د  م��ل��ول،  آي���ت 
السبيل،  واعتراض  للسرقة 
بهما  امل��ع��ن��ي  ع��م��د  ح��ي��ث 
بشكل  سبيله  اعتراض  إلى 
مفاجئ وسرقة هاتفه النقال 
بالساح  ال��ت��ه��دي��د  حت���ت 

األبيض.
املشتبه  توقيف  مت  وقد 

التي  القليعة،  بهما مبنطقة 
األمنية  ال��ن��ق��ط  إح���دى  ت��ع��د 
والقريبة  بسوس  ال��س��وداء 
إن����زك����ان، بعد  م���ن م��دي��ن��ة 
التقنية  األب���ح���اث  ت��ك��ث��ي��ف 
التي  امليدانية،  والتحريات 
شكاية  ب��ش��أن  تفعيلها  مت 
سرقة هاتف النقال بواسطة 
اخل���ط���ف، ال��ت��ي ت��ق��دم بها 
املصالح  إل�����ى  ال���ض���ح���ي���ة 

األمنية.
عملية  م���ك���ن���ت  وق������د 
إطار  في  املنجزة  التفتيش 
م���ن حجز  ال��ق��ض��ي��ة  ه����ذه 
املتحصل  ال��ن��ق��ال  ال��ه��ات��ف 
ال��س��رق��ة، قبل أن  م��ن ه��ذه 
باملشتبه  االح���ت���ف���اظ  ي��ت��م 
ب���ه���م���ا حت�����ت احل����راس����ة 
ال���ن���ظ���ري���ة، ره�����ن إش�����ارة 
فرقة  جتريه  ال��ذي  البحث 
حتت  القضائية،  الشرطة 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  إش�����راف 
ل��ل��ك��ش��ف عن  امل���خ���ت���ص���ة، 
اإلجرامية  األف��ع��ال  جميع 

إليهما. املنسوبة 

توقيف عصابة متخصصة 
في السرقة باخلطف

مت توقيف املشتبه بهما وهما في حالة تلبس باستالم آلة للغسيل بشركة لإلرساليات

أيوب حسني

أول  مصرعهما،  شقيقان  لقي 
في  طنجة  مبدينة  األرب��ع��اء،  أم��س 
املتواجدة  بشقتهما  ش��ب  ح��ري��ق 
بشارع يعقوب املنصور بحي ساحة 
وامرأة  طفلة  نقل  مت  فيما  الثيران، 
من  ال��ع��اج  لتلقي  املستشفى  إل��ى 

آثار احلريق.
ومتكنت عناصر الوقاية املدنية 
والسيطرة  احل���ري���ق،  إخ���م���اد  م���ن 
تنقله  قبل  املناسب  الوقت  في  عليه 
أكدت  حيث  امل��ج��اورة،  الشقق  إل��ى 
م��ص��ادر م��ن م��ك��ان احل���ادث وصول 
رج��ال اإلط��ف��اء في وق��ت وجيز بعد 

إعامهم باحلادث.
ذاتها  البناية  قاطني  أحد  وأكد 
ال��ت��ي ش��ه��دت احل��ري��ق، ف��ي حديثه 
انفجار  ص��وت  سمع  أن��ه  ل�«املساء« 
آخر  قال  فيما  النيران،  اندالع  قبيل 
الشقة  إنه سمع شجارا بني قاطني 

التي احترقت قبل بداية احلريق.
وذك����رت م��ص��ادر م��ت��ط��اب��ق��ة أن 
أفراد األسرتني، الذين كانوا يقطنون 
في الشقة ذاتها، مصابون بفيروس 
»كورونا املستجد«، وكانوا يتابعون 
بروتوكول العاج املنزلي ويتوفرون 

على جهاز تنفس اصطناعي.
ولم يفلح عدد من سكان العمارة، 
في  »امل��س��اء«،  استفسرتهم  عندما 
الضحيتني  ه��وي��ت��ي  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
موضوع  ال��ش��ق��ة  ق��اط��ن��ي  أن  بحكم 
بها  على سكنهم  لم ميض  احل��ادث 

سوى أسابيع قليلة.
وش��ه��د م��ك��ان احل����ادث جتمهر 
الذين  امل���واط���ن���ني،  م���ن  ال��ع��ش��رات 
احلادث،  تفاصيل  معرفة  ح��اول��وا 
خ���اص���ة ع���ن���د ق������دوم س����ي����ارة نقل 
جثماني  ن��ق��ل��ت  ال���ت���ي  األم��������وات 
األموات،  مستودع  إلى  الضحيتني 
حتقيقا  األم��ن  عناصر  فتحت  فيما 
ستعتمد  احلادث،  مابسات  لكشف 
الوسائل  ع��ل��ى  ك��ب��ي��ر  ب��ش��ك��ل  ف��ي��ه 
في حتديد  العلمية  للشرطة  التقنية 

أسباب اندالع احلريق.

مصرع شخصني في حريق بشقة سكنية بطنجة

العثور على أزيد من 5 آالف
قرص مهلوس داخل غسالة بمراكش 

املساء
 

الوالئية  املصلحة  ع��ن��اص��ر  متكنت 
بناء  مراكش،  مبدينة  القضائية  للشرطة 
مصالح  وف��رت��ه��ا  دقيقة  معلومات  على 
الوطني،  التراب  ملراقبة  العامة  املديرية 
ص��ب��اح أول أم��س األرب��ع��اء، م��ن توقيف 
سنة(   27( واب��ن��ه��ا  س��ن��ة(   45( س��ي��دة 
 6025 ح��ي��ازة  ف��ي  بتورطهما  لاشتباه 

قرصا طبيا مخدرا.

لألمن  العامة  للمديرية  ب��اغ  وذك���ر 
بهما،  املشتبه  توقيف  مت  أن��ه  ال��وط��ن��ي 
وهما في حالة تلبس باستام آلة للغسيل 
القصر  بحي  كائنة  لإلرساليات  بشركة 
مدينة  م��ن  إرسالها  مت  م��راك��ش،  مبدينة 
طنجة، وبعد تفتيشها مت العثور بداخلها 
على شحنة أولية عبارة عن 5699 قرصا 

طبيا مخدرا من نوع »ريفوتريل«.
عملية  أن  ذات����ه  امل���ص���در  وأض�����اف 
املنجزة في منزل املشتبه بهما  التفتيش 

بحي النخيل مبدينة مراكش، أسفرت عن 
حجز شحنة إضافية من نفس املخدرات، 
ع��ب��ارة ع��ن 326 ق��رص��ا م��خ��درا م��ن نوع 

»ريفوتريل« و«إكستازي«.
املشتبه  إخضاع  الباغ،  ومت، حسب 
بهما للبحث القضائي، الذي يجرى حتت 
إشراف النيابة العامة املختصة، لتحديد 
النشاط  لهذا  احملتملة  االم��ت��دادات  باقي 
اإلج���رام���ي، وال��ك��ش��ف ع��ن ك��اف��ة األفعال 

اإلجرامية املنسوبة إليهما.
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البيضاء  ال����دار  ب��ورص��ة  اس��ت��ه��ل��ت 
بأداء  األرب���ع���اء،  أم��س  أول  جلسة، 
مؤشريها  تسجيل  ب��ع��د  إي��ج��اب��ي، 
 0.07 وم��ادي��ك��س  م���ازي  الرئيسيني 
%. وسجل، مازي وهو مؤشر يشمل 
ج��م��ي��ع امل��ع��ام��ات امل��ال��ي��ة م��ن نوع 
فيما  نقطة،   10.967،89  ، األس��ه��م 
مدمج  مؤشر  وه��و   ، ماديكس  حقق 
ي��ت��ك��ون م��ن األس��ه��م امل��ت��داول��ة على 

أساس مستمر، 8.930،03 نقطة.

رقم

املساء

منّصة  والتدبير  اإليداع  لصندوق  الّتابع  االحتياط  قطب  أطلق 
ت��ض��م تطبيقات ذكية  ن��وع��ه��ا،  م��ن  األول���ى  »م��ت��ط��ورة« ه��ي  رق��م��ي��ة 
ومبتكرة مخصصة لفائدة املستفيدين من أنظم���ة التقاعد وصناديق 

التضامن.
خال  والّتدبير،  اإلي��داع  لصندوق  تابعون  مسؤولون  وكشف 
ندوة صحافية، مميزات هذه الّتطبيقات الّرقمية، حيث يتعّلق األمر 
أواًل، بتطبيق »htiyati-e Sarout«، الذي ميكن املستفيدين 
والنظام  التقاعد  روات���ب  ملنح  اجلماعي  ال��ص��ن��دوق  معاشات  م��ن 
التضامن  صناديق  إي���رادات  م��ن  واملستفيدين  للتقاعد  التكميلي 
في  وال��زي��ادات  الس���ير،  ح��وادث  مهنية،  الشغل/أمراض  )ح��وادث 

إيرادات صناديق العمل، إضافة إلى دعم األرامل...(.
االستجابة  لرمز  بسيط  مسح  إج��راء  عبر  العملية  ه��ذه  وتتم 
معاجلة  م��آل  ح��ول  ال��ف��وري  لاستفسار   )code Qr( السريعة 
اإليداع  صن������دوق  مع  والتواصل  أدائهم  وضعية  وتتبع  ملفاتهم، 
الرسائل  عبر  والدارجة  والفرنس���ية  بالعربي���ة  لاحتياط  والتدبير 

النصية أو السمعية أو بتصوير الوثائق.
إلى  موجه   ،»htiyati-e chat« الثاني  التطبيق  أم��ا 
 rcar(و )cNra SMart( جميع مس���تعملي التطبيقات الذكية
للمستخدم  ويتيح  ومتقاعدين(،  منخرطني  )مستفيدين،   )SMart
إمكانية طرح جميع األسئلة، والتوصل الفوري باإلجابات عن طلبات 

االستفسار بالدارجة املغربية، وذلك عبر مجيب آلي »للدردش���ة«.
 ،»htiyati-e WhatSapp« التطبيق  وب��خ��ص��وص 
أداة رقمية حتاورية توفر مس�اعدة مجانية وفورية  فهو عبارة عن 
للمستفيدين )النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد، النظام التكميلي 
األرامل  ودع��م  الس��ير  وح��وادث  الشغل  ح��وادث  إي���رادات  للتقاعد، 
ملفاتهم  تتبع  م��ن  متكينهم  عب���ر  العائلي(  التكافل  وصن���دوق 

باستعمال تطبيق »واتساب«.
إضاف��ة إلى ه���ذه األدوات، س���يتم كذلك إطاق خدمة املس���اعد 
اآللي للدردش���ة الصوتي��ة »htiyati-e-allo«، ال���ذي يه�دف 
إل�ى ب���ث وجمع املعلومات على نطاق واس���ع عبر املكاملات الهاتفية 
املنظومة  ملجموع  واح��د  آن  ف��ي  والتفاعلية  والش���خصية  اآلل��ي��ة 
البيئية لصندوق اإليداع والتدبير لاحتياط: ش���ركاء وزبناء وجميع 
األطراف املعنية. وسيتم بث إشعارات صوتية، بتناس���ق مع النظام 

املعلوماتي لصندوق اإليداع والتدبير لاحتياط.
وس��ي��ن��ض��اف إل���ى ه���ذه ال��ب��اق��ة، ق��ب��ل ن��ه��اي��ة دج��ن��ب��ر، تطبيق 
ف���ي  مدمج���ة  رقمي�ة  أداة  وه���ي   ،»htiyati-e Selfie«
 )rcar SMart(و  )cNra SMart( الذكي���ة  التطبيق���ات 
اإلدالء  وإمكانية  املستفيدين  وج��ه  مامح  عل���ى  التعرف  تتي���ح 
بشواهد احلياة عبر تفعيل اخلدمة وأخذ صورة شخصية في احترام 

للمعايير احملددة من طرف السلطات املختصة.

صندوق اإليداع والتدبير لالحتياط 
يطلق باقة من احللول الرقمية املبتكرة »أكور« تستحوذ على 100% 

Sbe من العالمات التابعة لشركة
رشيد اجلامعي

»أكور«،  مجموعة  أعلنت 
الضيافة  مجال  ف��ي  العاملة 
والفنادق، عن إبرام اتفاقيات 
تنفيذ هيكل جديد عبر  بشأن 
وذلك   ،»Sbe« شركة  امتاك 
إستراتيجيتها  م���ن  ك��ج��زء 
الرامية إلى تبسيط األصول، 
وجودها  تعزيز  في  ورغبتها 
الفنادق  ص��ن��اع��ة  م��ج��ال  ف��ي 

الذي يشهد أسرع منو.
ووف������ق������ًا ل�����ش�����روط ه���ذه 
مجموعة  ف���إن  االت��ف��اق��ي��ات، 
»أكور« ستحصل على 100% 
 ،»Sbe« ش��رك��ة  أن��ش��ط��ة  م��ن 
مب�����ا ف�����ي ذل�������ك ال����ع����ام����ات 
 ،delaNo ال���ت���ج���اري���ة 
و  ،MoNdriaNو

وك�����ل   ،hydeو  SlS
التجارية  املجموعة  مطاعم 
وح��ان��ات��ه��ا ت��ق��ري��ب��ًا، مب��ا في 
 ،»fili>a»و ،»cleo« ذلك
 dario« من »carNa»و

.»cecchiNi
حالًيا   »Sbe« وت����دي����ر 

إلى  ب���اإلض���اف���ة  ف���ن���دًق���ا،   22
م��ش��روع سيتم   40 م��ن  أك��ث��ر 
تضاعف  رق��م  وه��و  افتتاحه، 

منذ أول حصة لشركة »أكور« 
سنتني  ق���ب���ل  ال���ش���رك���ة  ف����ي 
)2018(. ومن املتوقع افتتاح 

كبرى  م����ش����اري����ع 
فندق  ذل��ك  في  مبا  مستقبا، 
لندن،  في   »MoNdriaN«

السنة  دب�����ي  ف����ي   »SlS»و
املقبلة.

استحوذت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
القابضة  »إل���دري���دج«  ش��رك��ة 
الناشطة في مجاالت التمويل 
والعقارات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الثاني  اجلزء  على  والترفيه، 
من أصولها العقارية األخيرة، 
بها  ت�����زال حت��ت��ف��ظ  ال  ال���ت���ي 
 ،»hudSoN« الشركة: فندق
 »delaNo»في نيويورك، و

في ميامي.
يكتسب  ذاته،  الوقت  وفي 
من   100% ن����ازاري����ان  س���ام 
مطاعم  م���ج���م���وع���ة  م���ن���ص���ة 
Sbe، مبا في ذلك 15 مطعما 
وماهي ليلية بالكامل، ويعزز 
وهي   ،c3 في  األكبر  حصته 
في  متخصصة  ك��ب��رى  ش��رك��ة 

تسليم الطعام.
وتشمل املعاملة، التي تتم 
والنقد،  األص���ول  ت��ب��ادل  عبر 
مليون   300 بقيمة  استثماًرا 
كلها  أك������ور،  ل��ش��رك��ة  ي�����ورو 
ديون  بسداد  مرتبطة  تقريًبا 

.»Sbe«
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املساء

األس��رع منوا   »realMe« عامة  أطلقت 
الهواتف  م��ج��ال  ف��ي  ال��ع��امل��ي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى 
 realMe« الذكية اجليل اجلديد من هواتفها
7pro« و«realMe 7i«، أمس اخلميس 3 
إصداراتها  أح��دث  على  بذلك  وتبصم  دجنبر، 
الهواتف  فئة  م��ن   »7« سلسلة  إل��ى  املنتمية 
التكنولوجيا،  ب��ني  جت��م��ع  ال��ت��ي  امل��ت��وس��ط��ة، 
مع  خاصة  العالي  واآلداء  املبتكر  التصميم 
مستوى  على  تقدمها  التي  املتطورة  التقنيات 
البطارية ذات ميزة الشحن السريع والكاميرا 

بدقة 64 ميغابكسل. 
املدير   – ليو  دون��غ  ق��ال  املناسبة،  وب��ه��ذه 
»نحن  امل��غ��رب:   »realMe« ل��ع��ام��ة  ال��ع��ام 
اجلديدة  هواتفنا  سلسلة  عن  باإلعان  سعداء 
 «realMe 7« و   »realMe 7pro«

وتقدميها لزبنائنا املغاربة«. 
اخلاصة  األرق����ام  سلسلة  »ُت��ع��د  وآض����اف: 
انتظارا  األكثر  السلسلة  هي   »realMe»�ب
قيمة  متثل  أنها  اعتبار  على  زبنائنا،  قبل  من 
ثمن  م��ع  م��ق��ارن��ة  اجل���ودة  فيما يخص  ج��ي��دة 
ومن  ُيقدمها.  التي  واإلمكانيات  املقترح  البيع 
دون شك، ستصبح هذه الهواتف الذكية القوة 
ذات  املتوسطة  ال��ه��وات��ف  فئة  ف��ي  الرئيسية 
والتي  تطورًا،  األكثر  التكنولوجية  املواصفات 
الذكي،  الهاتف  جتربة  حتسني  على  ستعمل 

ونقلها إلى مستوى جديد كليا«. 
للبيع   »realMe 7i  « ه��ات��ف  وي��ت��وف��ر 
ابتداء من أمس اخلميس 3 دجنبر بثمن 2299، 
أما  والفضي .  األزرق  اللون  في  متوفر  وه��و 
realMe 7pro« فسيتم تسويقه    « هاتف 
اللونني األخضر  3299، وهو متوفر في  بثمن 

الزمردي، واألزرق الامع.
 realMe « وبنفس املناسبة، ُتطلق عامة
» في السوق املغربي، منتًجا جديًدا من مجموعة 
aiot، ويتعلق األمر بسماعات أذن السلكية 
بشكل  ابتكارها  »مت   realMe budS Q
ليفي،  خوسيه  هيرميس،  مصمم  مع  بشراكة 
حصى  من��وذج  م��ن  مستوحاة  سماعات  وه��ي 
تام مع األذنني  الذي يتناسب بشكل  الشواطئ 

لتوفير أكبر قدر من الراحة للمستخدمني.
وتتوفر كل جهة من السماعة على بطارية 
مدمجة بسعة 40 مللي أمبير/ساعة، وبطارية 
في  أمبير/ساعة  مللي   400 إل��ى  تصل  كبيرة 
علبة الشحن، مما يخول لها عمر بطارية طويل 

يصل إلى 20 ساعة. 
اجلديدة  ال��س��م��اع��ات  وزن  ي��ت��ج��اوز  وال 
وهما  غ����رام،   realMe« 3.6« ع��ام��ة  م��ن 
م��ص��ن��وع��ان م���ن ال��ب��ول��ي��م��ر امل���رك���ب اخلاص 
مدهشة  صوت  جتربة  ويوفران   ،»pc+abc«
الديناميكي  اجلهير  ال��ص��وت  مضخم  بفضل 
 »peeK« العريض ذو مقاس 10 مم، مع غشاء

و«pu« املميزان.

 "realMe" 
تطلق هواتفها اجلديدة  

7iو  7pro

أخنوش: ميزانية االستثمار املرصودة مع المقاوالت
للفالحة تصل إلى 14.8 مليار درهم

املساء

والصيد  الفاحة  وزير  أفاد 
القروية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ب��ح��ري 
عزيز  وال����غ����اب����ات،  وامل�����ي�����اه 
األربعاء  أم��س  أول  أخ��ن��وش، 
بالرباط، بأن ميزانية االستثمار 
إلى  ل��ل��وزارة تصل  امل��رص��ودة 
سنة  برسم  دره��م  مليار   14.8

.2021
أخ�����ن�����وش، في  وأوض���������ح 
معرض تقدميه ملشروع ميزانية 
وزارة الفاحة والصيد البحري 
واملياه  ال���ق���روي���ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
 ،2021 سنة  برسم  وال��غ��اب��ات 
والقطاعات  الفاحة  أمام جلنة 
اإلنتاجية مبجلس املستشارين، 
أن هذه امليزانية عرفت ارتفاعا 
مقارنة  ب���امل���ائ���ة   14 ب��ن��س��ب��ة 
بلغت  والتي   ،2020 مبيزانية 

12.94 مليار درهم.
امليزانية،  ه����ذه  وت���ت���وزع 

ي���ت���اب���ع ال����وزي����ر، 
اخلصوص  ع��ل��ى 
بني قطاع الفاحة 
مليار  ب10.58 
دره��م )زائ��د 5 في 
وقطاع  امل����ائ����ة(، 
القروية  التنمية 
مليار   2.71 ب 
دره�������م ب���ارت���ف���اع 
بنسبة 56 باملائة، 
برمجة  بأن  مذكرا 
 2021 م���ي���زان���ي���ة 
استئناف  ت��ت��وق��ع 
املشاريع  مختلف 
ال��ق��روي��ة ال��ت��ي مت 
إط����اق����ه����ا خ���ال 
اجلارية،  ال��س��ن��ة 
وذلك بهدف تقوية 

دينامية املجال القروي.
ميزانية  رص���������دت،  ك���م���ا 
 ،2021 سنة  برسم  االستثمار 
وفق الوزير، 1.28 مليار لقطاع 

يبلغ  بارتفاع  والغابات  املياه 
ب��امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة م���ع سنة   34
درهم  م��ل��ي��ون  و221   ،2020
)بزيادة  البحري  الصيد  لقطاع 

5 باملائة(.
ص  بخصو و
التسيير  ميزانية 
اخل��������������اص��������������ة 
فتبلغ،  ب��ال��وزارة، 
أخنوش،  يضيف 
3.97 مليار درهم 
برسم سنة 2021، 
م��ق��اب��ل أزي����د من 
3.88 مليار درهم 
في  امل������رص������ودة 
املاضية،  ال��س��ن��ة 
م���ش���ي���را إل�����ى أن 
مجموع ميزانيتي 
ال������ت������س������ي������ي������ر 
يبلغ  واالستثمار 
مليار   18.77
درهم، أي بارتفاع 
مقارنة  املائة  في   12 بحوالي 

مع 2020.
اللقاء  ه������ذا  ش���ك���ل  ك���م���ا 
أخنوش  اس��ت��ع��رض  م��ن��اس��ب��ة 

العريضة  اخل���ط���وط  خ��ال��ه��ا 
ل���اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة اجل����دي����دة 
“اجليل  ال���ف���اح���ي  ل���ل���ق���ط���اع 
2020-″2030، مؤكدا  األخضر 
يوليها  ال���ت���ي  األه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ص��اح��ب اجل��ال��ة امل��ل��ك محمد 
الفاحة  ل���ق���ط���اع  ال�����س�����ادس 
إلى  بالنظر  القروية،  والتنمية 
مساهمته في دينامية اإلنعاش 
االق��ت��ص��ادي، م��ن خ��ال تعزيز 
مناصب  وإح����داث  االس��ت��ث��م��ار 

الشغل.
ك��م��ا ت��وق��ف أخ���ن���وش عند 
مختلف إجنازات الوزارة برسم 
سنة 2020، بالرغم من السياق 
الصعب املتسم بتفشي جائحة 
املتعلقة  سيما   ،19″ “كوفيد 
الفاحية،  التنمية  ب��ص��ن��دوق 
اإلع���ان���ات  ح��ج��م  س��ي��ص��ل  إذ 
الصندوق  إط��ار  ف��ي  املمنوحة 
درهم  مليار   4،2 يناهز  ما  إلى 

سنة 2021.

يف اإطار اتفاقيات لتنفيذ هيكل جديد وتب�صيط الأ�صول  

املساء

األربعاء  أمس  أول  التوقيع،  مت 
بالرباط، على تبادل مذكرات تتعلق 
مليون   200 بقيمة  ياباني  بقرض 
دوالر، بهدف دعم برنامج استجابة 

املغرب جلائحة كوفيد- 19.
وي�����ن�����درج ت����ب����ادل امل�����ذك�����رات، 
ال�������ذي وق����ع����ه وزي�������ر االق���ت���ص���اد 
محمد  اإلدارة  وإص����اح  وامل��ال��ي��ة 
فوق  املفوض  والسفير  بنشعبون، 
تاكاشي  باملغرب  لليابان  ال��ع��ادة 
روابط  تقوية  إطار  في  شينوزوكا، 
بني  القائمة  وال��ت��ع��اون  ال��ص��داق��ة 
التوقيع  وعقب  وال��ي��اب��ان.  املغرب 
يشكل  ال��ذي  امل��ذك��رات،  تبادل  على 
أجل  وم��ن  احلكومتني،  بني  اتفاقا 
هذا  تنفيذ  م��س��ط��رة  ف��ي  ال��ش��روع 
قرض  ات��ف��اق  توقيع  مت  التمويل، 

املقيم  املمثل  ونائب  بنشعبون  بني 
الدولي  للتعاون  اليابانية  للوكالة 

)جايكا( باملغرب يوكوتا كينجي.
وي��������روم ه������ذا ال����دع����م امل���ال���ي 
الياباني، املمول بشكل مشترك مع 
إطار  في  للتنمية  اإلفريقي  البنك 
برنامج التمويل املشترك املستعجل 
جهود  دع���م   ،)acfa( إلف��ري��ق��ي��ا 
املغرب في مواجهة األزمة الصحية 
واالجتماعية واالقتصادية الناجمة 
عن اجلائحة، من خال توفير سريع 
ملوارد إضافية ووضعها رهن إشارة 
الصحية  التدخات  لتنفيذ  اململكة 
وحتسني  العاجلة،  واالجتماعية 

صمود االقتصاد الوطني.
وبهذه املناسبة، أشاد بنشعبون 
املغرب  ب��ني  »املتميزة«  بالعاقات 
من  اليوم  تعززت  التي  وال��ي��اب��ان، 
خ���ال ت��وق��ي��ع ات��ف��اق ت���ع���اون، في 

مليون   200 ب��ق��ي��م��ة  ق���رض  ش��ك��ل 
دوالر مبعدل فائدة »منخفض جدا« 
على  م��وزع��ة  امل��ائ��ة،  ف��ي   0،1 يبلغ 
25 سنة، مع فترة سماح ملدة سبع 

سنوات.
القرض  ه���ذا  أن  ال��وزي��ر  وأك���د 
يتعلق  فيما  املغرب  سياسة  يدعم 
وتوفير  ال��ص��ح��ة  ق��ط��اع  ب��ت��أه��ي��ل 
وضعية  ملواكبة  الازمة  الوسائل 
األزمة الصحية الناجمة عن فيروس 
االتفاق  ه��ذا  أن  مضيفا  ك��ورون��ا، 
املغرب  »مواكبة  إل��ى  أيضا  يهدف 
ف��ي ك��اف��ة ج��ه��وده امل��ت��ع��ل��ق��ة بدعم 
األسر واالنتعاش االقتصادي ودعم 

املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
من جهته، أشار شينوزوكا إلى 
استمرارا  متثل  االتفاقية  ه��ذه  أن 
من  أكثر  منذ  بدأ  مثمر«  »تعاون  ل� 
خمسني سنة بني اليابان واملغرب، 

 311،6 ح��وال��ي  وض��ع  بفضله  مت 
مليارات   3 من  أكثر  أي  ين،  مليار 
اململكة  إشارة  رهن  أمريكي،  دوالر 
ع��ل��ى ش��ك��ل ق�����روض، إض���اف���ة إلى 
مايير   4 )ن��ح��و  ي��ن  مليار   393،7
تقنية  م��س��اع��دة  ش��ك��ل  ف��ي  دوالر( 
قابل لاسترداد  وتعاون مالي غير 
مليار   37 مجموعه  ما  بلغ  وال��ذي 

ين )نحو 370 مليون دوالر(.
ه���ذا  أن  ال���س���ف���ي���ر  وأوض���������ح 
خصص  ال���ذي  اجل��دي��د،  البرنامج 
يهدف  دوالر،  م���ل���ي���ون   200 ل���ه 
االستجابة  ف��ع��ال��ي��ة  حت��س��ني  إل���ى 
القدرة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال��ص��ح��ي��ة 
الشرائية للمواطنني، باإلضافة إلى 
تعزيز خزينة املقاوالت املغربية من 
خال دعم قدرتها على الصمود في 
عن  الناجمة  ال��ص��دم��ات  م��واج��ه��ة 

األزمة.    

قرض ياباني للمغرب بقيمة 200 مليون دوالر
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رشيد محاميد

وفاء خلليلي
إلهام بنجدية

جالل رفيق

هيئة التحرير

رضى زروق

عزيز العطاتري

عبداإلله محب

نهاد لشهب
بلعيد كروم

نزهة بركاوي

مصطفى احلجري

قــالـــوا...     

»قالت »هيذر إي ماكجوان«، 
المشاركة في تأليف كتاب 
»مواءمة المزايا«: »التعلم 

هو المعاش التقاعدي الجديد، 
إنه الطريقة التي تنشئ بها 

قيمتك المستقبلية كل 
يوم«، لذلك سيكون الدور 

األكثر أهمية لمعلمي رياض 
األطفال حتى نهاية التعليم 

الثانوي هو تزويد الشباب 
بالفضول والحماس للتعلم 
مدى الحياة، من الواضح أن 
الجميع مازالوا بحاجة إلى 

أساسيات قوية في القراءة 
والكتابة والرياضيات، ولكن 

في عالم ستتغير فيه 
الوظائف والمهن عدة مرات، 

سيكون الدافع الذاتي لتكون 
متعلمًا مدى الحياة أمرا بالغ 

األهمية«.

 

الكاريكاتور
 عبد الغني الدهدوه

الصور
  آيس. بريس

االخراج الفني

إبراهيم بنيس

القسم التقني

كرمي الرشيدي

زينب حرتان

محمد احلطابي

سعيد مالغيش

مراجعة النصوص

سعاد بازي

سميرة بن حرمييدة

عبد املجيد اخلبير

عزيز فتحي
عبد الله عرقوب

ضم إسرائيلي للضفة بوسم أمريكي للبضائع
اخلارجية  وزارة  أص�������درت 
األم��ري��ك��ي��ة ي���وم ال��ت��اس��ع ع��ش��ر من 
بيانًا صحافيًا  املاضي،  نونبر  شهر 
بدعوى اإلع��ان عن مبادئ توجيهية 
ج���دي���دة ف���ي م���ا ي��خ��ص حت��دي��د بلد 
البضائع  وس��م  ف��ي  املعتمد  املنشإ 
أنه  بيد  والفلسطينية.  اإلسرائيلية 
املذكور، كما  البيان  أن  الواضح  من 
رس��ال��ة ح���ول ن��ف��س امل���وض���وع كان 
الشيوخ  أع��ض��اء مجلس  م��ن  أرب��ع��ة 
الرئيس  إل��ى  وجهوها  قد  األمريكي 
ترامب قبل صدور البيان بثاثة أيام، 
تتعدى  خطيرة  م���آرب  لتحقيق  أت��ي��ا 
عبر  وذلك  به،  املدّعى  الغرض  بكثير 
القائمة  األمريكية  السياسة  تغيير 
بوسم  والتي تقضي  الشأن  في هذا 
اإلسرائيلية  املستوطنات  منتجات 

كمنتجات للضفة الغربية.
إليه  امل���ش���ار  ال���ب���ي���ان  ي��ق��ض��ي 
اعتبارًا  ب��أن��ه،  ال��ت��ح��دي��د  وج���ه  ع��ل��ى 
م��ن ت��اري��خ��ه، ي��ت��ع��ن أن ي��ع��م��ل »كل 
اخلاضعة  املناطق  كافة  في  املنتجن 
ذات  اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة  ل��ل��ص��اح��ي��ات 
صادراتهم  وس���م  ع��ل��ى  ال���ص���ل���ة...« 
إل���ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��واح��د من 
الرموز التالية: »إسرائيل«، أو »منتج 
إسرائيلي«، أو »ُصِنع في إسرائيل«. 
ول��ع��ل��ه م��ن ال��غ��ن��ي ع��ن ال��ق��ول أن ما 
احملددة  التعليمات  هذه  عليه  تنطوي 
ال  األمريكية  السياسة  في  تغيير  من 
يتعلق مبسألة إجرائية أو شكلية؛ إذ 
إن��ه، في جوهره وفي خبث صياغته 
لم يقصد سوى  ال��ع��ام،  وف��ي سياقه 
توظيف مسألة وسم البضائع كمدخل 
وأداة للوصول، بشكل فوري وحاسم، 
إلى هدفه احلقيقي املتمثل في وسم 
جزء  وكأنها  الفلسطينية  األراض���ي 
على  ويؤشر  إسرائيل.  يتجزأ من  ال 
ذلك بشكل واضح ما أتى عليه البيان 
نفسه من محاولة تبرير التغيير على 
إلعمال  طبيعية  نتيجة  أن��ه  أس���اس 
احلالية  األم��ري��ك��ي��ة  اإلدارة  م��ب��دإ 
القائم على »نهج تكريس السياسة 

اخلارجية لألمر الواقع«.
مستغربًا  يكون  أن  ينبغي  ال 
النهج  إل��ى  الفلسطينيون  نظر  إن 
إذا  حتى  أو  الريبة،  بعن  امل��ذك��ور 
للنيل  أس��اس��ًا  اخُتِلق  أن��ه  اعتبروا 
من حقوقهم واإلضرار مبصاحلهم، 
كأمر  تسويقه  م��ح��اول��ة  رغ��م  وذل���ك 
والواقع  كيفا  وم��ن��ط��ق��ي.  طبيعي 
ال����ذي ي��س��ع��ى إل���ى ت��ك��ري��س��ه ليس 

إسرائيل  س���ي���اس���ات  ن���ت���اج  س����وى 
وجبروت  ال��ت��وس��ع��ي��ة  ال��ك��ول��ون��ي��ال��ي��ة 
حقيقة  ه��ي  تلك  وطغيانه؟  احتالها 
متامًا  محقون  ونحن  ال��واق��ع،  األم��ر 

في أن نراها كذلك.
الضوء  من  مزيد  إللقاء  متهيدًا 
املفيد  من  لعل  االستنتاج،  هذا  على 
الصحافي  البيان  أن  إل��ى  اإلش���ارة 
ي��ت��ط��رق إطاقًا  ل��م  ال��ب��ح��ث  م��وض��ع 
بشكل  منتجاتها  أو  للمستوطنات 
مباشر، وذلك رغم أن موضوع الوسم 
يعود م��ن أس��اس��ه إل��ى اجل��دل الذي 
بنزع  املتصل  املشروع  أث��اره اجلهد 
الشرعية عن االستيطان اإلسرائيلي، 
والذي هناك شبه إجماع دولي على 
الدولي؛  للقانون  كونه خرقًا واضحًا 
كما  البيان،  عمد  لذلك،  وخافًا  إذ، 
ه��و م��ب��ن أع����اه، إل���ى اإلش����ارة إلى 

»كافة املناطق اخلاضعة للصاحيات 
اإلسرائيلية ذات الصلة«، والتي، وما 
هو أدهى وأمّر، وّسع نطاقها، عندما 
عّرفها بشكل صريح على أنها تتكون 
»بوجه خاص من املنطقة ج« لتشمل 
الغربية  الضفة  مناطق  ي��ت��ج��اوز  م��ا 
اتفاقيات  مب��وج��ب  ك��ذل��ك  امل��ص��ن��ف��ة 
مساحتها  ت��ش��ك��ل  ال���ت���ي  أوس����ل����و، 
من  امل��ائ��ة  ف��ي  ستن  نحو  اإلجمالية 
كان  والتي  الغربية،  الضفة  مساحة 
الصاحيات  تنقل  أن  املفترض  م��ن 
فيها إلى الفلسطينين تدريجيًا ابتداًء 

من شهر يوليوز 1997.
ال��س��ؤال: ملاذا  يبرز  وهنا رمب��ا 
ومنتجاتها  املستوطنات  جتاهل  يتم 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و، خ��اص��ة أن���ه يبدو 
املناطق  نطاق  توسيع  عن  يترتب  أنه 

عليها  ستنطبق  ال��ت��ي  -وه���ي 
األمريكية  ال���ت���ع���ل���ي���م���ات 
معظم  لتشمل  اجل���دي���دة 
الغربية-  الضفة  أراضي 
التقنية  التعقيدات  بعض 
بشأن، على سبيل املثال، 
على  ان���ط���ب���اق���ه���ا  م������دى 
الفلسطينين  امل��ن��ت��ج��ن 
في تلك املناطق؟ قد يبدو 
منطقيًا،  ال���س���ؤال  ه����ذا 

ولكنه يضحى غير 
دون  أو  م����ب����رر، 
انعكاسات  أي 
حالة  في  عملية، 
دون  واح��������������دة 

غيرها، أال وهي تلك املتصلة بالهدف 
السياسة  ف���ي  ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر  احل��ق��ي��ق��ي 
في  واملتمثل  البحث،  قيد  األمريكية 
ت��رس��ي��م ض��م إسرائيل  ال��ع��م��ل ع��ل��ى 
ال��غ��رب��ي��ة، وف��ي ما  ألراض���ي الضفة 
ي���ف���وق ض��ع��ف م���ا ت��ض��م��ن��ت��ه »خطة 
بداية  ف��ي  إطاقها  مت  التي  ت��رام��ب« 

العام احلالي.
الوارد  التحليل  ف��ي  ك���ان  إذا 
أعاه ما ال يكفي للتدليل على الزعم 
ال��ق��ص��ي��د يكمن ف��ي وسم  ب��ي��ت  ب���أن 
فهناك  املنتجات،  وليس  األراض���ي، 
ذل��ك فحسب،  تدعم  أخ��رى ال  قرائن 
ي��ت��ع��داه ليشمل هدف  وإمن���ا ف��ي م��ا 
دولة  لقيام  إمكانية  أي  على  القضاء 
منذ  احملتلة  األرض  على  فلسطينية 
عام 1967 يشكل أي جزء من الضفة 
إذا  اللهم إال  الغربية أحد مكوناتها، 
كانت هذه الدولة جتسيدًا حتى أكثر 
الذي  الدولة املسخ  هزالة من مفهوم 

تبنته خطة ترامب املشار إليها.
يذكر في هذا السياق أن فشل 
احلكومة اإلسرائيلية في الشروع في 
األول  بحلول  األراض��ي  ترسيم ضم 
من شهر يوليوز املاضي، وهو املوعد 

بنفسها،  وح���ددت���ه  س��ب��ق  ال���ذي 
ي��ع��ِن ع��ل��ى اإلط����اق تخليها  ل��م 
ع���ن ذل����ك ال���ه���دف، وإمن�����ا فقط 
ما صرحت  وف��ق  وذل��ك  تأجيله، 
ب��ه م���رارًا وت��ك��رارًا، ووف��ق نص 
اتفاقية  اعتمدته  ال��ذي  االل��ت��زام 
دولة  مع  أبرمتها  التي  التطبيع 
وفي  املتحدة.  العربية  اإلم��ارات 
ض���وء ذل���ك، م��ن امل��ن��ط��ق��ي توقع 
وحلفاءه  ن��ت��ن��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ن  أن 
األمريكية  اإلدارة  ف��ي  امل��ق��رب��ن 
قبل  حتى  رمب��ا  ك��ان��وا،  احلالية 
األخيرة  ال��رئ��اس��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، بصدد 
لترسيم  بديلة  صيغ  عن  البحث 
الضم كفيلة مبعاجلة الصعوبات 
ال��ت��ي واج��ه��ت ه��ذا اجل��ه��د، مبا 
األكثر  الفئات  قبل  من  ذل��ك  في 
احلاكم  االئ��ت��اف  ف��ي  تطرفًا 
ف��ي إس��رائ��ي��ل وف��ي اإلدارة 
والتي  ن��ف��س��ه��ا،  األم��ري��ك��ي��ة 
ل���م ت��ك��ن ل��ت��ق��ب��ل ب����أي كيان 
فلسطيني مبسمى دولة، وإن 
جزء  أي  على  فقط،  باالسم 
تعتبرها  ال��ت��ي  األرض  م��ن 
إسرائيل.  أرض  ب��رم��ت��ه��ا 
الصيغة  متامًا  يفسر  وه��ذا 
اعتمدها  ال��ت��ي  احمل����ددة 
البحث  م��وض��ع  البيان 
األراضي  ت��ع��ري��ف  ف��ي 
لتعليمات  اخل��اض��ع��ة 
ال���وس���م اجل���دي���دة على 
ت��ت��ج��اوز، وب����دون حتديد،  أن��ه��ا 

املنطقة املسماة »ج« برمتها.
حال،  أي  وع���ل���ى  ول���ك���ن، 
املذكورة  األط���راف  كافة  دخلت 
في سباق مع الزمن بعدما تبن 
احلكم  ترامب سيغادر سدة  أن 
ف��ي ال��ع��ش��ري��ن م��ن ش��ه��ر يناير 

أن  لها  واض��ح��ًا  ب��دا  إذ  املقبل؛ 
م��ن ش���أن اإلح��ج��ام ع��ن اتخاذ 
ف��ي اجت���اه ترسيم  أي خ��ط��وات 
الضم خال الفترة االنتقالية في 
الواليات املتحدة إضاعة الفرصة 
التي أتاحتها خطة ترامب للقيام 
على  امل��ن��ظ��ور،  امل��دى  على  بذلك 
األق����ل. وم���ن ج��ه��ة أخ����رى، بدا 
شأن  م����ن  أن  أي����ض����ًا  واردًا 
الضم  ترسيم  تنفيذ  في  التهور 
يضع  أن  املذكورة  الفترة  خال 
ونتنياهو  اإلسرائيلية،  احلكومة 
مع  ح��رج  موقف  ف��ي  شخصيًا، 
فور  اجلديدة  األمريكية  اإلدارة 

توليها مقاليد احلكم.
من  يبدو  املنظور،  ه��ذا  من 
نتنياهو  أن  االع��ت��ق��اد  امل��ن��ط��ق��ي 
األمريكية  اإلدارة  في  وم��ؤازري��ه 

احلالية وجدوا ضالتهم في خيار 
الضفة  أراض�����ي  ت��رس��ي��م ض���م 
السياسة  تغيير  ع��ب��ر  ال��غ��رب��ي��ة 
بوسم  امل���ت���ع���ل���ق���ة  األم����ري����ك����ي����ة 
واملنتجات  املستوطنات  منتجات 
إلى  وب��اإلض��اف��ة  الفلسطينية. 
ت��ف��ادي ذل��ك اخل��ي��ار للصعوبات 
غطاًء  يوفر  فإنه  ال��ذك��ر،  سالفة 
الضم  م��وض��وع  لتغليف  مثاليًا 
تسويقه  على  املراهنة  ميكن  مبا 
ك��أم��ر إج���رائ���ي، وب��ال��ت��ال��ي على 
اعتباره من ِقبل اإلدارة األمريكية 
للنقض  مستوجب  غير  اجلديدة 

أو حتى ملجرد االلتفات إليه.
أما بشأن اخلطر احلقيقي 
اجلديدة  التعليمات  متثله  ال��ذي 
على إمكانية قيام دولة فلسطينية 
فيتضح  الغربية،  الضفة  تشمل 
ذل��ك متامًا في ما أت��ت عليه من 
»الضفة  وس��م  اس��ت��خ��دام  حظر 
الغربية - غزة« على أن يستخدم 
ب������داًل ع����ن ذل�����ك وس�����م »غ�����زة« 
»الضفة  ووس����م  غ���زة  مل��ن��ت��ج��ات 
الضفة  مناطق  ملنتجات  الغربية« 
للصاحيات  اخلاضعة  الغربية 
ترسيم  ذل��ك  وف��ي  الفلسطينية. 
لواقع  إس��رائ��ي��ل��ي   - أم��ري��ك��ي 
الفلسطيني  السياسي  االنقسام 
اتفاقيات  في  ورد  عما  والتخلي 
أوسلو من اعتبار الضفة الغربية 
وغ���زة وح���دة ج��غ��راف��ي��ة واحدة، 
وعما كان من املفترض أن يتحقق 

وفق مفهوم »حل الدولتن«.
بكل ما متثله سياسة الوسم 
من  والعديد  اجلديدة،  األمريكية 
ال��ق��رارات واإلج���راءات املجحفة 
الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  ب��ح��ق��وق 
ال��ت��ي ات���خ���ذت ف���ي ع��ه��د إدارة 
م���ن جتاوز  ت����رام����ب،  ال���رئ���ي���س 
واضح حملددات سبق واعتمدتها 
أنه  إال  سابقة،  أمريكية  إدارات 
»عملية  أن  اعتبار  اخلطيئة  م��ن 
ال���س���ام« ك��ان��ت ع��ل��ى م���ا يرام 
وأنها كانت كفيلة بتمكن الشعب 
لوال  حقوقه  نيل  من  الفلسطيني 
وص��ول ترامب إلى سدة احلكم 
في الواليات املتحدة؛ إذ لوال فشل 
العملية، وما واكب ذلك من  تلك 
ملا متكنت  تآكل في مرجعياتها، 
بوحي  العمل،  من  ترامب  إدارة 
م��ن االن��ح��ي��از ال��ت��ام إل���ى أهواء 
الفئات األكثر تعصبًا وتطرفًا في 
السافر  التنكر  على  إس��رائ��ي��ل، 
واإلضرار  الفلسطينين  حلقوق 

التدميري مبصاحلهم.
وعليه، ال ينبغي في املرحلة 
ب���إع���ادة مياه  امل��ق��ب��ل��ة االك��ت��ف��اء 
اخلاصة  األم��ري��ك��ي��ة  ال��س��ي��اس��ة 
إلى  ال��س��ام  بعملية  يسمى  مب��ا 
م��ج��اري��ه��ا، وإمن����ا جت����اوز ذلك 
نهج  اعتماد  على  العمل  ليشمل 
بالقانون  االل��ت��زاُم  يشكل  جديد 
ركنًا  الدولية  والشرعية  الدولي 
ميكن  تأكيد،  وبكل  له.  أساسيًا 
الرئيس  إدارة  إلغاء  إل��ى  النظر 
للتغيير  عهدها  بداية  في  بايدن 
الوسم  س���ي���اس���ة  ف����ي  األخ����ي����ر 
إي��ج��اب��ي ع��ل��ى جديتها  ك��م��ؤش��ر 
في السعي إلى إح��داث التحول 

املطلوب وإجناحه. 

 من اخلطيئة اعتبار اأن »عملية ال�سالم« كانت على ما يرام 

واأنها كانت كفيلة بتمكني ال�سعب الفل�سطيني من نيل حقوقه 

لوال و�سول ترامب اإىل �سدة احلكم يف الواليات املتحدة؛ اإذ 

لوال ف�سل تلك العملية، وما واكب ذلك من تاآكل يف مرجعياتها، 

ملا متكنت اإدارة ترامب من العمل، بوحي من االنحياز التام اإىل 

اأهواء الفئات االأكرث تع�سبًا وتطرفًا يف اإ�رسائيل، على التنكر 

ال�سافر حلقوق الفل�سطينيني واالإ�رسار التدمريي مب�ساحلهم
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>>    توماس فريدمان 

ريشة الدهدوه

 

>>     سالم فياض

 ويستمر  التوتر
  حول إيران

بعد فوز بايدن: الشعبوية 
األوربية تفقد عرابها!

النووي اإليراني محسن فخري زاده في طهران    العالم  اغتيال 
تعبير عن سعي إسرائيل والواليات املتحدة إلى منع إيران من امتاك 
تعبيرات وتصريحات  ليس جديدا، ففي  الصراع  نووية، هذا  قدرات 
منع  في  لديها هوس  إسرائيل  بأن  يؤكد  ما  اإلسرائيلين  املس�ؤولن 
هذا االحتمال، وذلك بالرغم من حقيقة انها الدولة النووية األولى في 
منطقة الشرق االوسط، وهذا الهوس نفسه متوفر لدى اليمن األمريكي 
واإلجنيلين ومؤيدي إسرائيل. لقد مت اغتيال قاسم سليماني في أواخر 2019، مما يعكس أيضا طبيعة 
الصراع األمريكي )اليمن األمريكي( اإلسرائيلي مع إيران، كما أن علماء نووين آخرين مت اغتيالهم في 
الرئيس ترامب أراد تصعيدا عسكريا رفضته املؤسسة العسكرية  ظل ظروف غامضة. والواضح أن 
األمريكية، مما دفع بترامب للموافقة على عملية االغتيال. لكن االغتيال يكشف مدى التعاون اإلسرائيلي 

األمريكي، ففي هذه العملية بصمات املوساد وبصمات أمريكية.
لكن ملاذا هذه العلمية اآلن؟ يتضح من أكثر من زاوية أن الهدف األساسي هو إدارة بايدن من خال 
دفع إيران الستهداف املواقع األمريكية، مما قد يؤثر على الرأي العام األمريكي ويصعب من قدرة اإلدارة 
اجلديدة على إحياء االتفاق النووي. إن جعل بايدن غير قادر على العودة لاتفاق النووي الذي سيتضمن 

في مرحلة الحقة رفعا للعقوبات وإعادة تأهيل إيران اقتصاديا وسياسيا هو الهدف األساسي.
لكن املوضوع أكثر تعقيدا، فإيران من جهة تتعامل مع الضغوط عليها بصبر كبير، وهي بسبب 
االغتيال وبعض التفجيرات التي استهدفت منشآتها تستطيع أن تستخدم بعض األوراق كإخفاء جانب 
العمل على كسب  تهيئ نفسها خليارات كثيرة من أهمها  إي��ران  أن  النووي. كما  برنامجها  أكبر من 
التعاطف الدولي، فهناك باستمرار إدانة لقيام دولة كالواليات املتحدة أو إسرائيل بعمليات اغتيال في 

اراض دول أخرى.
فكلتا الدولتن من أكثر الدول رفعا لشعار محاربة اإلرهاب. لكن أليس هذا إرهاب دولة ضد هدف 
سلمي مدني؟ إن اخليار األهم إليران سيبقى متضمنا في سعي إيران إلى العودة إلى االتفاق النووي. 
وهذا سيعني أنها ستبقى منضبطة ولن تصب في سياسات ترامب، وستحافظ بكل ما لديها على برنامج 
بصفته جزءا من مشكلتها، لكنه بنفس الوقت جزء أساسي من خروجها من دائرة العقوبات والضغط 

والدولي.
إسرائيل تشعر باخلوف من سياسات إدارة بايدن القادمة، وهي تعي أن وزير اخلارجية األمريكي 
اجلديد آنثوني بلينكن سيكون مع العودة إلى االتفاق النووي، كما أن جاي ساليفن مستشار الرئيس 
بايدن لألمن القومي هو اآلخر من الذين عملوا على املفاوضات حول النووي اإليراني منذ البداية. هناك 
ليستطيع  وتفاهم  اتفاق  األمريكية ضمن  اإليرانية  العاقة  يريد وضع  املتحدة  الواليات  في  كبير  تيار 
العالم  الوحيد في  اإلقليم  ليس  العالم. فالشرق األوس��ط  االقليم وفي  التصرف مع مسائل أخرى في 
واملناخ،  العاملية  والتجارة  كالبيئة،  األخ��رى  القضايا  نحو  أولوياتها  إلع��ادة  بحاجة  املتحدة  والواليات 

والصن.
الواليات املتحدة منقسمه اليوم بن مشروعن، األول مشروع احلفاظ على االمبراطورية والسيطرة 
واحلروب وحتجيم صعود دول كبرى أخرى ودعم إسرائيل مهما كان الثمن، وبن املشروع الثاني الذي 
التمدد  يعي جيدا أن الشمس بدأت تغرب عن املشروع اإلمبراطوري االستعماري وذلك بسبب كثرة 

العسكري وكثرة احلروب وسوء االقتصاد وعمق االنقسام الداخلي.
ومع استام الرئيس بايدن ملهامه ستكون خياراته في عقلنة إدارة األولويات مبا يسمح للواليات 
بناء  على  والعمل  الصفقات  عقد  إلى  إضافة  والتفاوضية،  الدبلوماسية،  قدراتها  باستخدام  املتحدة 
التفاهمات اجلماعية بن دول شتى. بن أمريكا التي تدير إمكانياتها وقوتها بحكمة وبن أمريكا التي 

تدير امكانياتها بتهور وجموح وعسكرية يقع الفارق بن مدرستن.
إن أقل من نصف األمريكين متعطش لقيادة تشبه ترامب، وهذا يعني أن أقل من النصف الزال 
يحلم باملشروع اإلمبراطوري والداعم إلسرائيل حتت كل الظروف. لكن هذا النصف ليس في احلكم اآلن 
وسيسلم مقاليد االمور لرئيس جديد، وسيواجه الكثير من املفاجآت في العصر القادم. لكن قطاعا كبيرا 
من األمريكين وهم األغلبية انتخبوا بايدن من أجل تغيير أوضاعهم احمللية والتعامل مع قضية العدالة 
الفقر والغنى، والوباء. بل هناك أغلبية أمريكية تبحث عن مصداقية  واالقتصاد املنتج، وحل مشاكل 
التحتية، واملعرفة، واالقتصاد  التعليم، والبنى  التركيز على ما يطور  الدولة وسياساتها وقدرتها على 

املنتج على حساب احلروب والعنجهية.
اليمن  من  أكثر  احل��روب  مخاطر  يعون  األمريكين  العسكرين  القادة  أن  إليه  باالنتباه  واجلدير 
األمريكي، وهم على معرفة بعدم املقدرة على االنتصار في معركة مع إيران بحكم عدد السكان واحلجم 
والقدرات التدميريه، وهم يعرفون أن اخلروج من ورطة عسكرية مع إيران لن تكون أمرا ممكنا؛ فإن 
احلرب  ففكرة  لهذا  إي��ران.  في  فكم ستستمر حرب  لليوم،   2003 منذ  العراق  في  احل��رب  استمرت 

أصبحت بعيدة، وأكثر صعوبة وخطورة.
الواليات املتحدة عبثت كثيرا في الشرق األوسط، وهي في هذا استمرار لسياسات الدول الغربية 
االستعمارية منذ القرن املاضي. لقد سمحت لنفسها مبمارسة االنحياز في الكثير من سياساتها، يكفي 
موقفها من قضية فلسطن ومن متدد إسرائيل انعكاسات ذلك على توازنات واستقرار الشرق األوسط. 
إن االنحياز املتأصل في السياسة األمريكية درجات، وبن بايدن وترامب درجات في ممارسة االنحياز. 
الزالت الواليات املتحدة إمبراطورية كبرى، لهذا فإن عملية االنتقال لتصفية اإلرث اإلمبراطوري لن تكون 
ممكنة با مرحلة انتقال طويلة. لقد بدأ العد التنازلي، لكنه في البداية. إن التوتر مع إيران مظهر واضح 
من مظاهر اإلمبراطورية األمريكية التي بنت متددها على التوتر وصفقات الساح وخوف االخرين من 

الدول احمليطة. فهل يصل هذا التوتر مع إدارة بايدن إلى نقطة توازن وتهدئة جديدة؟

>> هاني حبيب

>>   شفيق ناظم الغبرا

لن يقدم الرئيس األمريكي املنصرف دونالد ترامب على تسليم  
العشرين  في  بايدن  املنتخب جو  الرئيس  إلى  األبيض  البيت  مقاليد 
أنه  على  م��ازال مصرًا  أنه  ذلك  وإرادت���ه،  باختياره  القادم  يناير  من 
املنتصر في هذه االنتخابات التي يعتبرها مزورة، مع ذلك فإن مفاتيح 
البيت األبيض مآلها في جيب الرئيس بايدن، بصرف النظر عن موقف 
ترامب الذي ال يعلم أنه بذلك وألول مرة في تاريخ الواليات املتحدة، 
البيت األبيض. هناك رؤس��اء سابقون  يكون هناك رئيس مطرود من 
استقالوا أو تخلوا عن مناصبهم، أّما الرئيس السابق ترامب ونظرًا إلى 
موقفه فقد يتم طرده عنوة من البيت األبيض في حال عدم إمتام عملية التسّلم والتسليم وفقًا لقواعد 

نظام احلكم في الواليات املتحدة.
وكذلك يصبح الرئيس بايدن أّول رئيس أمريكي يطرد الرئيس السابق من البيت األبيض، ورغم 
أّن أغلبهم  إاّل  ل��إدارة اجلديدة،  الداخلية واخلارجية  املتابعن يجتهدون اآلن في قراءة السياسة  أّن 
غفلوا عن إحدى أهم النتائج املباشرة لوصول بايدن إلى البيت األبيض، ونقصد هنا هزمية محتملة 
للشعبوية على املستوى الدولي، وخاصة الشعبوية القومية احملافظة اجتماعيًا واملناهضة للهجرة في 
أوربا الشرقية على وجه اخلصوص، ناهيك عن بعض القادة الشعبوين في بريطانيا والهند والبرازيل 

دون جتاهل التجمع الوطني الفرنسي »اجلبهة الوطنية« سابقًا بزعامة مارين لوبان.
الهزمية املرجحة على نطاٍق واسع بعد سقوط ترامب عراب الشعبوية لم تكن مجرد آثار جانبية 
لوصول بادين إلى البيت األبيض، فهذا األخير كان قد وضع هزمية الشعبوية القومية عندما وضع 
برامج حملته االنتخابية، وأثناء هذه احلملة أوضح بايدن بشكٍل سافر موقفه من احلكومات الشعبوية 
في أوربا الشرقية عندما قال مهاجمًا منافسه ترامب: نشاهد ما يحصل في بياروسيا واملجر وبولندا 
وصعود األنظمة املستبدة في العالم، إاّل أن رئيسنا »يقصد ترامب بالطبع«، يدعم هذه األنظمة وهذه 
الدول املارقة في هذا العالم، وكانت هذه اإلشارة إعانًا عن فقدان هذه األنظمة لعرابها الذي استندت 
سلوفينيا  رئيس  أن  رأينا  لهذا  ال��ع��راب،  ه��ذا  سقوط  مع  استمرارها  لضمان  السياسي  دعمه  إل��ى 
جانيرجانزا سارع لكي يصبح أول رئيس دولة يهنئ ترامب بفوزه النتخابات الرئاسة، ما شكل سقوطًا 
مدويًا لتطلعاته بعدما تبن سقوط رهاناته على فوز ترامب، وكذلك كما هو حال عرابه ترامب مازال 
منكرًا حلقائق ونتائج االنتخابات ويعتبرها مزيفة وفي حالة انكار مستخدمًا نفس مصطلحات واتهامات 
ترامب، ما يشير إلى ترابط الشعبوية التي قادها ترامب انطاقًا من أمريكا إلى تلك الشعبوية التي 

انتشرت في القارات اخلمس.
األمر هنا يتعلق بالسياسة وليس باألفكار والنظريات واإليديولوجيات، فعلى سبيل املثال ال احلصر 
االنتخابات  في  للفوز  وساندته  البولندي  النظام  قوة شعبوية  بكل  ودعمت  ترامب شجعت  إدارة  فإن 
األخيرة، ذلك أن ترامب كان يستهدف في حقيقة األمر اضعاف ونخر وحدة االحتاد األوربي، وكانت 
االحتاد  توافقات  على  املتمردة  موقفها  إلى  بالنظر  الهدف  هذا  أدوات��ه في حتقيق  أهم  إحدى  بولندا 
األوربي، وكانت في حالة صراع مع أملانيا التي تشكل العمود الفقري لاحتاد األوربي، خاصة في 
املسائل املتعلقة بالهجرة والاجئن، وهو ذات املوقف الذي وحد الشعبوية األوربية وراء عرابها في 

واشنطن قبل أن يطرد من البيت األبيض.

*  كاتب  وصحفي ومحلل سياسي أمريكي، متخصص في الشؤون الدولية 
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النووي اإليراني محسن فخري زاده في طهران  العالم  اغتيال 
تعبير عن سعي إسرائيل والواليات املتحدة إلى منع إيران من امتالك 
تعبيرات وتصريحات  ليس جديدا، ففي  الصراع  نووية، هذا  قدرات 
منع  في  لديها هوس  إسرائيل  بأن  يؤكد  ما  اإلسرائيليني  املسـؤولني 
هذا االحتمال، وذلك بالرغم من حقيقة انها الدولة النووية األولى في 
منطقة الشرق االوسط، وهذا الهوس نفسه متوفر لدى اليمني األمريكي 
واإلجنيليني ومؤيدي إسرائيل. لقد مت اغتيال قاسم سليماني في أواخر 2019، مما يعكس أيضا طبيعة 
الصراع األمريكي )اليمني األمريكي( اإلسرائيلي مع إيران، كما أن علماء نوويني آخرين مت اغتيالهم في 
الرئيس ترامب أراد تصعيدا عسكريا رفضته املؤسسة العسكرية  ظل ظروف غامضة. والواضح أن 
األمريكية، مما دفع بترامب للموافقة على عملية االغتيال. لكن االغتيال يكشف مدى التعاون اإلسرائيلي 

األمريكي، ففي هذه العملية بصمات املوساد وبصمات أمريكية.
لكن ملاذا هذه العلمية اآلن؟ يتضح من أكثر من زاوية أن الهدف األساسي هو إدارة بايدن من خالل 
دفع إيران الستهداف املواقع األمريكية، مما قد يؤثر على الرأي العام األمريكي ويصعب من قدرة اإلدارة 
اجلديدة على إحياء االتفاق النووي. إن جعل بايدن غير قادر على العودة لالتفاق النووي الذي سيتضمن 

في مرحلة الحقة رفعا للعقوبات وإعادة تأهيل إيران اقتصاديا وسياسيا هو الهدف األساسي.
لكن املوضوع أكثر تعقيدا، فإيران من جهة تتعامل مع الضغوط عليها بصبر كبير، وهي بسبب 
االغتيال وبعض التفجيرات التي استهدفت منشآتها تستطيع أن تستخدم بعض األوراق كإخفاء جانب 
العمل على كسب  تهيئ نفسها خليارات كثيرة من أهمها  إيــران  أن  النووي. كما  برنامجها  أكبر من 
التعاطف الدولي، فهناك باستمرار إدانة لقيام دولة كالواليات املتحدة أو إسرائيل بعمليات اغتيال في 

اراض دول أخرى.
فكلتا الدولتني من أكثر الدول رفعا لشعار محاربة اإلرهاب. لكن أليس هذا إرهاب دولة ضد هدف 
سلمي مدني؟ إن اخليار األهم إليران سيبقى متضمنا في سعي إيران إلى العودة إلى االتفاق النووي. 
وهذا سيعني أنها ستبقى منضبطة ولن تصب في سياسات ترامب، وستحافظ بكل ما لديها على برنامج 
بصفته جزءا من مشكلتها، لكنه بنفس الوقت جزء أساسي من خروجها من دائرة العقوبات والضغط 

والدولي.
إسرائيل تشعر باخلوف من سياسات إدارة بايدن القادمة، وهي تعي أن وزير اخلارجية األمريكي 
اجلديد آنثوني بلينكني سيكون مع العودة إلى االتفاق النووي، كما أن جاي ساليفني مستشار الرئيس 
بايدن لألمن القومي هو اآلخر من الذين عملوا على املفاوضات حول النووي اإليراني منذ البداية. هناك 
ليستطيع  وتفاهم  اتفاق  األمريكية ضمن  اإليرانية  العالقة  يريد وضع  املتحدة  الواليات  في  كبير  تيار 
العالم  الوحيد في  اإلقليم  ليس  العالم. فالشرق األوســط  االقليم وفي  التصرف مع مسائل أخرى في 
واملناخ،  العاملية  والتجارة  كالبيئة،  األخــرى  القضايا  نحو  أولوياتها  إلعــادة  بحاجة  املتحدة  والواليات 

والصني.
الواليات املتحدة منقسمه اليوم بني مشروعني، األول مشروع احلفاظ على االمبراطورية والسيطرة 
واحلروب وحتجيم صعود دول كبرى أخرى ودعم إسرائيل مهما كان الثمن، وبني املشروع الثاني الذي 
التمدد  يعي جيدا أن الشمس بدأت تغرب عن املشروع اإلمبراطوري االستعماري وذلك بسبب كثرة 

العسكري وكثرة احلروب وسوء االقتصاد وعمق االنقسام الداخلي.
ومع استالم الرئيس بايدن ملهامه ستكون خياراته في عقلنة إدارة األولويات مبا يسمح للواليات 
بناء  على  والعمل  الصفقات  عقد  إلى  إضافة  والتفاوضية،  الدبلوماسية،  قدراتها  باستخدام  املتحدة 
التفاهمات اجلماعية بني دول شتى. بني أمريكا التي تدير إمكانياتها وقوتها بحكمة وبني أمريكا التي 

تدير امكانياتها بتهور وجموح وعسكرية يقع الفارق بني مدرستني.
إن أقل من نصف األمريكيني متعطش لقيادة تشبه ترامب، وهذا يعني أن أقل من النصف الزال 
يحلم باملشروع اإلمبراطوري والداعم إلسرائيل حتت كل الظروف. لكن هذا النصف ليس في احلكم اآلن 
وسيسلم مقاليد االمور لرئيس جديد، وسيواجه الكثير من املفاجآت في العصر القادم. لكن قطاعا كبيرا 
من األمريكيني وهم األغلبية انتخبوا بايدن من أجل تغيير أوضاعهم احمللية والتعامل مع قضية العدالة 
الفقر والغنى، والوباء. بل هناك أغلبية أمريكية تبحث عن مصداقية  واالقتصاد املنتج، وحل مشاكل 
التحتية، واملعرفة، واالقتصاد  التعليم، والبنى  التركيز على ما يطور  الدولة وسياساتها وقدرتها على 

املنتج على حساب احلروب والعنجهية.
اليمني  من  أكثر  احلــروب  مخاطر  يعون  األمريكيني  العسكريني  القادة  أن  إليه  باالنتباه  واجلدير 
األمريكي، وهم على معرفة بعدم املقدرة على االنتصار في معركة مع إيران بحكم عدد السكان واحلجم 
والقدرات التدميريه، وهم يعرفون أن اخلروج من ورطة عسكرية مع إيران لن تكون أمرا ممكنا؛ فإن 
احلرب  ففكرة  لهذا  إيــران.  في  فكم ستستمر حرب  لليوم،   2003 منذ  العراق  في  احلــرب  استمرت 

أصبحت بعيدة، وأكثر صعوبة وخطورة.
الواليات املتحدة عبثت كثيرا في الشرق األوسط، وهي في هذا استمرار لسياسات الدول الغربية 
االستعمارية منذ القرن املاضي. لقد سمحت لنفسها مبمارسة االنحياز في الكثير من سياساتها، يكفي 
موقفها من قضية فلسطني ومن متدد إسرائيل انعكاسات ذلك على توازنات واستقرار الشرق األوسط. 
إن االنحياز املتأصل في السياسة األمريكية درجات، وبني بايدن وترامب درجات في ممارسة االنحياز. 
الزالت الواليات املتحدة إمبراطورية كبرى، لهذا فإن عملية االنتقال لتصفية اإلرث اإلمبراطوري لن تكون 
ممكنة بال مرحلة انتقال طويلة. لقد بدأ العد التنازلي، لكنه في البداية. إن التوتر مع إيران مظهر واضح 
من مظاهر اإلمبراطورية األمريكية التي بنت متددها على التوتر وصفقات السالح وخوف االخرين من 

الدول احمليطة. فهل يصل هذا التوتر مع إدارة بايدن إلى نقطة توازن وتهدئة جديدة؟

لن يقدم الرئيس األمريكي املنصرف دونالد ترامب على تسليم 
العشرين  في  بايدن  املنتخب جو  الرئيس  إلى  األبيض  البيت  مقاليد 
أنه  على  مــازال مصرًا  أنه  ذلك  وإرادتـــه،  باختياره  القادم  يناير  من 
املنتصر في هذه االنتخابات التي يعتبرها مزورة، مع ذلك فإن مفاتيح 
البيت األبيض مآلها في جيب الرئيس بايدن، بصرف النظر عن موقف 
ترامب الذي ال يعلم أنه بذلك وألول مرة في تاريخ الواليات املتحدة، 
البيت األبيض. هناك رؤســاء سابقون  يكون هناك رئيس مطرود من 
استقالوا أو تخلوا عن مناصبهم، أّما الرئيس السابق ترامب ونظرًا إلى 
موقفه فقد يتم طرده عنوة من البيت األبيض في حال عدم إمتام عملية التسّلم والتسليم وفقًا لقواعد 

نظام احلكم في الواليات املتحدة.
وكذلك يصبح الرئيس بايدن أّول رئيس أمريكي يطرد الرئيس السابق من البيت األبيض، ورغم 
أّن أغلبهم  إاّل  لــإدارة اجلديدة،  الداخلية واخلارجية  املتابعني يجتهدون اآلن في قراءة السياسة  أّن 
غفلوا عن إحدى أهم النتائج املباشرة لوصول بايدن إلى البيت األبيض، ونقصد هنا هزمية محتملة 
للشعبوية على املستوى الدولي، وخاصة الشعبوية القومية احملافظة اجتماعيًا واملناهضة للهجرة في 
أوربا الشرقية على وجه اخلصوص، ناهيك عن بعض القادة الشعبويني في بريطانيا والهند والبرازيل 

دون جتاهل التجمع الوطني الفرنسي »اجلبهة الوطنية« سابقًا بزعامة مارين لوبان.
الهزمية املرجحة على نطاٍق واسع بعد سقوط ترامب عراب الشعبوية لم تكن مجرد آثار جانبية 
لوصول بادين إلى البيت األبيض، فهذا األخير كان قد وضع هزمية الشعبوية القومية عندما وضع 
برامج حملته االنتخابية، وأثناء هذه احلملة أوضح بايدن بشكٍل سافر موقفه من احلكومات الشعبوية 
في أوربا الشرقية عندما قال مهاجمًا منافسه ترامب: نشاهد ما يحصل في بيالروسيا واملجر وبولندا 
وصعود األنظمة املستبدة في العالم، إاّل أن رئيسنا »يقصد ترامب بالطبع«، يدعم هذه األنظمة وهذه 
الدول املارقة في هذا العالم، وكانت هذه اإلشارة إعالنًا عن فقدان هذه األنظمة لعرابها الذي استندت 
سلوفينيا  رئيس  أن  رأينا  لهذا  الــعــراب،  هــذا  سقوط  مع  استمرارها  لضمان  السياسي  دعمه  إلــى 
جانيرجانزا سارع لكي يصبح أول رئيس دولة يهنئ ترامب بفوزه النتخابات الرئاسة، ما شكل سقوطًا 
مدويًا لتطلعاته بعدما تبني سقوط رهاناته على فوز ترامب، وكذلك كما هو حال عرابه ترامب مازال 
منكرًا حلقائق ونتائج االنتخابات ويعتبرها مزيفة وفي حالة انكار مستخدمًا نفس مصطلحات واتهامات 
ترامب، ما يشير إلى ترابط الشعبوية التي قادها ترامب انطالقًا من أمريكا إلى تلك الشعبوية التي 

انتشرت في القارات اخلمس.
األمر هنا يتعلق بالسياسة وليس باألفكار والنظريات واإليديولوجيات، فعلى سبيل املثال ال احلصر 
االنتخابات  في  للفوز  وساندته  البولندي  النظام  قوة شعبوية  بكل  ودعمت  ترامب شجعت  إدارة  فإن 
األخيرة، ذلك أن ترامب كان يستهدف في حقيقة األمر اضعاف ونخر وحدة االحتاد األوربي، وكانت 
االحتاد  توافقات  على  املتمردة  موقفها  إلى  بالنظر  الهدف  هذا  أدواتــه في حتقيق  أهم  إحدى  بولندا 
األوربي، وكانت في حالة صراع مع أملانيا التي تشكل العمود الفقري لالحتاد األوربي، خاصة في 
املسائل املتعلقة بالهجرة والالجئني، وهو ذات املوقف الذي وحد الشعبوية األوربية وراء عرابها في 

واشنطن قبل أن يطرد من البيت األبيض.
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المغربية  الدبلوماسية  نجاحات 
في تعزيز  الوحدة الترابية..

التربية وفق النهج السليم

      في الوقت ال��ذي م��ازال فيه حكام قصر املرادية  
على  عقود،  أربعة  من  أزي��د  مدى  على  يصرون،  باجلزائر 
املفتعل حول  ال��ن��زاع  ج��ذوة  وإذك���اء  عنادهم  في  التمادي 
عمالئهم  تسخير  خ��الل  م��ن  املغربية،  ال��ص��ح��راء  قضية 
االنفصاليني في حرب استنزاف خاسرة، يأبى املغرب إال 
أن يواصل، حتت قيادة امللك محمد السادس، مد يده إليهم 
سعيا منه إلى إنهاء هذه األزمة اخلانقة، وشق طريقه بثبات 
نحو دحض مزاعم رموز »اجلمهورية الوهمية« وحشد املزيد من الدعم والتأييد في اجتاه 

تعزيز وحدته الترابية.
 فإميانا منه بعدالة قضيته الوطنية األول��ى، ظل املغرب، طوال كل هذه السنوات 
معاكسات  بتوالي  مبال  غير  واخليانة،  الغدر  عواصف  مواجهة  في  صامدا  الصعبة، 
اجلنراالت اجلزائريني واستفزازاتهم عبر كيانهم املصطنع واملتهور في محاوالت يائسة 
لتحقيق حلم هيمنة بالدهم على املنطقة، إذ لم يتوقف قط عن التصدي للمناورات وإحباط 
الدسائس واملؤامرات؛ وبحكمة ملكه وحنكة نسائه ورجاله في العمل اجلاد والدؤوب، 

متكن من جني ثمار صبره وجهوده...
 وبغض النظر عن الدرس البليغ الذي لقنته القوات امللكية املسلحة خلصوم وحدتنا 
الترابية عبر تلك العملية األمنية الناجحة، التي أقدمت عليها فجر يوم اجلمعة 13 نونبر 
2020 بتعليمات من قائدها األعلى، املتمثلة في فتح وتأمني انسيابية التنقل في معبر 
القارة  وعمق  أورب��ا  ومن خاللهما  وموريتانيا  املغرب  بني  الرابط  احل��دودي  الكركرات 
اإلفريقية، الذي ظل محتال من قبل عصابات »البوليساريو« منذ 21 أكتوبر 2020؛ حيث 
إنه وبعد أن اتضح فشل املساعي احلميدة لألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس 
وبعثة املينورسو، إلى جانب بعض أعضاء مجلس األمن، في محاولة إقناع البوليساريو 
بالتراجع عن عرقلة املرور باملنطقة العازلة، كان ضروريا التدخل العسكري وإقامة حزام 

أمني يضمن حرية تدفق البضائع وتنقل األشخاص. 
 وبعيدا عما أحرزه املغرب من تنويه بتدخله السلمي في إنهاء أزمة الكركرات، التي 
أشعل فتيلها االنفصالييون بإيعاز من أسيادهم في اجلزائر، وعن وقوف املنتظم الدولي 
التام من أن صانعي  النزاع املفتعل حول ملف الصحراء املغربية، وتأكده  على حقيقة 
جمهورية الوهم ما كانوا ليسعوا إلى ذلك لوال رغبتهم اجلامحة في حتقيق أهداف جيو-
رافضني  مصيره،  تقرير  في  الصحراوي  الشعب  بحق  املزعوم  وتشبثهم  استراتيجية، 
بقوة مبادرة مقترح احلكم الذاتي املوسع لألقاليم اجلنوبية حتت السيادة املغربية، التي 
طرحها املغرب منذ عام 2007 وحتظى بدعم كامل في األمم املتحدة كأساس للتسوية 
النهائية لهذا النزاع الذي عمر طويال، فإنه بفضل الرؤية املتبصرة مللك البالد وسياسته 
الرشيدة، حدثت تطورات الفتة في تعزيز موقع املغرب بالقارة السمراء كفاعل أساسي 
ومحوري في حتقيق التنمية والنهوض بأوضاع بلدانها ومستويات شعوبها، حيث تبني 
ذلك في إبرامه عدة اتفاقيات تعاون وفي الزيارات امللكية املكوكية لبلدانها، وما طرأ من 
تغير في مواقف بعض بلدانها إزاء الصحراء املغربية، خاصة بعد استرجاعه لعضويته 
اإلفريقية  الوحدة  التي كان فقدها بسبب انسحابه من منظمة  اإلفريقي  داخل االحت��اد 
آنذاك، خالل سنة 1984، احتجاجا على قبول عضوية »اجلمهورية الصحراوية« التي 

شكلتها جبهة البوليساريو من طرف واحد.
      وبقدرما أدت سماجة عصابات البوليساريو وخرقها السافر للقانون الدولي إلى 
التنديد مبمارساتها اخلطيرة، التي باتت تشكل تهديدا كبيرا لألمن واالستقرار العامليني، 
بقدرما ساعد املغرب في إقامة حتالفات استراتيجية واسعة، وساهم في الرفع من وتيرة 
آلته الدبلوماسية في الترويج للنموذج التنموي اجلديد باألقاليم اجلنوبية، وجعل عدة 
بفتح قنصليات عامة  ق��رارات حاسمة  اتخاذ  إلى  إفريقية وعربية وغربية تسارع  دول 
في مدينتي العيون والداخلة؛ ذلك أنه بفضل الزخم الدبلوماسي املتزايد، جنح املغرب 
في سحب البساط من حتت أقدام الطغمة العسكرية الفاسدة باجلارة الشقيقة اجلزائر 
ووليدها غير الشرعي البوليساريو، إذ لم جتد األولى من وسيلة إلخفاء اندحارها عدا 
بيانات التنديد الباهتة، فيما فقد الكيان اللقيط الدعم ألطروحته االنفصالية. وفي املقابل، 
توالى تصاعد االعترافات بالسيادة املغربية الكاملة على األقاليم اجلنوبية، وتزايد حجم 
الدعم والتأييد ملساعي املغرب في طي ملف النزاع املفروض عليه، ليس فقط داخل حدود 
القارة اإلفريقية، بل وجتاوزها إلى منطقة الشرق األوسط وإقناع عدد من دول أمريكا 

الالتينية بدفوعاته القانونية.
 من هنا، وقف العالم أجمع على ما أصبحت تشهده األقاليم الصحراوية من دينامية 
دبلوماسية، توجت بافتتاح ما ال يقل عن عشرين قنصلية إفريقية وعربية ودولية، ولعل 
قنصليتي البحرين وهايتي كانتا آخرها خالل األيام األخيرة من شهر نونبر 2020، وهو 
ما اعتبره اخلبراء استراتيجية دبلوماسية تنموية، اعتمدها املغرب في اجتاه تكريس 
سيادته على ترابه الوطني، مؤكدين أن فتح قنصلية يعد إقرارا صريحا بسيادة الدولة 
على اإلقليم حسب القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف 1963، فضال عن أن القنصلية 
تعد ركيزة أساسية في تطوير العالقات اإلدارية واالقتصادية والتعاون متعدد األطراف 

مع الدول املعنية.
يقودها  التي  النجاحات  مفتاح  يعد  القنصليات  دبلوماسية  املغرب  انتهاج  إن   
ملك البالد منذ توليه احلكم، في إطار رؤية شاملة ومتقدمة، تقوم على أساس التحرك 
من خالل حضوره  والثقافية، سواء  االقتصادية  بالتنمية  املدعوم  العقالني  السياسي 
القوي في إفريقيا أو عبر األنشطة الدبلوماسية املكثفة وانفتاحه على كافة الدول، مبا 
فيها تلك التي كانت تعتبر معقال خلصوم وأعداء الوحدة الترابية للمغرب؛ فهل يلتفت 
األشقاء في اجلزائر إلى يد املغرب البيضاء املمدودة إليهم، واالجتاه سويا نحو بناء 
املستقبل املشترك، وتفعيل دور احتاد املغرب العربي ملواجهة التكتالت اإلقليمية ورفع 

حتديات العصر؟

>>    عبد الرحمان رفيق

>>  اسماعيل احللوتي

عندما يكون أب وأم في حالة نقاش مع أبنائهما،    
حلديثهما،  يصغون  أنهم  يتأّكدا  أن  عليهما  ينبغي 
عيونهما  إلـــى  ونــاظــريــن  لهما  الــتــركــيــز  كــل  مــقــّدمــني 
ومــبــديــن كــل االهــتــمــام بــاحلــديــث مــهــمــا كـــان نوعه، 
ومنتظرين حتى نهايته ليبدوا رأيهم في ما قااله؛ ألنهم 
عند  الغير  واحترام  اإلصغاء  سيتعلمون حسن  بذلك 
احلديث، لهذا يجب إعطاء الفرصة لألبناء للتعبير عن 
مشاعرهم وآرائهم، وتشجيعهم وحتفيزهم على ممارسة 
نشاطهم احلركي والفكري املستقل، فكثيرا ما يؤدي ذلك إلى تكوين الثقة بالنفس 
وتقويتها، بينما يحدث ضعف أو فقدان للثقة بالنفس منذ الطفولة بسبب النواهي 
سًنّا،  يكبره  أو ممن  أبويه،  من  الطفل  يتلقاها  التي  املختلفة  واالنتقادات  املتعددة 
القدرات  أو  بها  مير  التي  السنية  املرحلة  مع  التعامل  كيفية  إلــى  االلتفات  دون 
الثقة  وضعف  الــذات  احترام  فقدان  إلى  يــؤدي  مما  بها،  يتمتع  التي  واإلمكانات 
ملواجهة  مؤهلني  وغير  وخائفون  مترددون  بأنهم  األبناء  يشعر  وبالتالي  بالنفس، 

أبسط املواقف التي ميرون بها.
إذن، فتكثيف النقاش واحلوار داخل البيوت ينطوي على فائدة جمة، لكن من 
املهم أن نشجع احلوار على املستوى العام، ونعمل على تهيئة املناخ الهادئ الذي 
الطفل  في خلق  نساهم  بهذا  ألننا  اآلخــر«،  والــرأي  الــرأي  »مفهوم  ويكرس  يعزز 

املهذب الذي يحترم آداب احلوار.
وذلك  بينهم،  ما  في  التراحم  ميزة  أطفالنا  عقول  في  نرسخ  أن  يجب  أيضا، 
من خالل جعل الشقيق يدرك أن شقيقته هي شريكته في املنزل واحلياة وليست 
خادمته وال هي أقل منه، وأن األخ هو سند عظيم وضلع ثابت ال مييل، والسيما 
وقت الشدائد، وأن ال فرق بني الذكر واألنثى في املعاملة، فما يعلق بعقول األطفال 

ال ميكن محوه أبدا.
فإذا كنا حقا نؤمن بالله حق اإلميان، فعلينا أن ننشئ أبناءنا وفق ما أوصانا 
فالله خلقنا عاقلني متفكرين متدبرين عاملني،  نريد نحن،  به، ال كما  الله عز وجل 
ال نسخا منسوخة من أسالفنا، فاآلباء ليسوا آلهة يقدرون املقادير حلياة أبنائهم 
فهذا  مهندسة...(،  تكون  بأن  البنته  ذاك  وتخطيط  طبيبا،  ابنه  ألن  هذا  )بتخطيط 
املفهوم وذلك النهج في التربية هو ما يخلق حالة االنفصام التي يعيشها أبناؤنا 
إعالة  عن  مسؤولون  نحن  نفسيا.  معقدة  شخصية  النهاية  في  لنا  ويخلق  اليوم، 
عن  أيضا  ومسؤولون  والسلوكي،  الذاتي  واالنضباط  األخــالق  وتعليمهم  أبنائنا 
وليس  )نربي عقوال  أننا  ندرك جميعا  أن  ونفسيا وفكريا، وعلينا  رعايتهم صحيا 
حيوانات(، ولذلك علينا ترك مساحة ألبنائنا لكي يتحركوا فيها، لكن حتت رقابتنا 
غير املباشرة، لنترك لهم االختيار في كل ما يخص حياتهم ومستقبلهم، فما تراه 
هناك  نعم  عصره؛  مبقاييس  معه  يتماشى  ال  بالقطع،  هو،  عصرك  مبقاييس  أنت 
ثوابت دينية وأخالقية علينا ترسيخها فيهم، بعدها ال سلطة لنا على اختياراتهم. 

لنعلم أن حياة كل منا مكتوبة له في اللوح احملفوظ، شئنا ذلك أو لم نشأه.
املثال،  على سبيل  للتأديب  أوالدهما  األم  أو  األب  ما يخص ضرب  في  أمــا، 
التربية والتقومي، ولهم  العلم لم يعارضوا ذلك، طبعا دون جتاوز حدود  فإن أهل 
على ذلك أدلة منها قوله عليه الصالة والسالم: »مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء 
سبع سنني واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في املضاجع« ، فقد 
الضرب  هذا  وفي  الصالة،  ترك  على  بضربهم  والسالم  الصالة  عليه  النبي  أمر 
تأديب لهم، لكن ضرب التأديب مقيد بوصف السالمة ومحله في الضرب املعتاد 

كّما وكيفا ومحال.
فينبغي لألب أو األم عند ضرب األوالد مراعاة األمور اآلتية: 

»ال  والسالم:  الصالة  عليه  لقوله  على عشر ضربات،  الزيادة  ينبغي  ال  أواًل، 
يجلد فوق عشر جلدات، إالَّ في حٍد من حدود الله«؛

أحدكم،  ضــرب  »إذا  والــســالم:  الصالة  عليه  لقوله  الوجه،  يضرب  ال  ثانيًا، 
فليجتنب الوجه، وال يقل قبح الله وجهك«؛

شابه  ما  أو  البطن،  أو  املذاكير،  متلف:  أو  مؤلم  مكان  في  يضرب  ال  ثالثًا، 
ذلك؛

السيطرة  عن  يخرج صاحبه  قد  الغضب  وهو غضبان، ألن  يؤدب  أال  رابعًا، 
على نفسه، أما تعدي احلدود في ضرب األوالد فال يجوز، وعلى الوالد أن يتجنب 

أسباب الغضب.
أمور كثيرة علينا أن نراجعها مع أجيالنا احلالية، فال يستقيم حال أمة إال إذا 
أنزله  ما  واتباع  السوية  بالتنشئة  إال  تكون  ال  أبنائها  واستقامة  أبناؤها،  استقام 

الله وأمر بالعمل به.

 

كيف تبرر إسرائيل »اعتقال« مئات القاصرين الفلسطينيين من منازلهم في جنح الظالم؟    
ــوات عــلــى إعـــالن اجليش  بــعــد ســت ســن
ــــادي الستدعاء  ري مــشــروع  بـــدء  ــيــلــي  اإلســرائ
قاصرين فلسطينيني متهمني بارتكاب مخالفات 
مئات  اعتقال  اجلــيــش  يــواصــل  التحقيق،  إلــى 
الشباب الفلسطينيني بدون إعالم مسبق، وعلى 
األغلب في الليل. يبدو أن هذا املشروع لم ينفذ 
عنه.  منظمة  بيانات  بجمع  واجلــيــش  يقوم  وال 
وحسب أقوال جهات مطلعة على املشروع، فإن 
في  أهدافه  جانب  إلى  فشله  أو  معايير جناحه 
نشرها  يتم  لم  االعتقاالت،  بعدد  يتعلق  ما  كل 

في أي وقت.
لـ«موكيد«  اجليش  أعطاها  بيانات  حسب 
للدفاع عن الفرد، في أعقاب عدة طلبات حلرية 
ظهرت  والــتــي  املنظمة  قدمتها  التي  املعلومات 
في تقرير له حتت عنوان »حتت جنح الظالم«، 
ففي السنوات الست األخيرة مت استدعاء 128 
للتحقيق  مسبق  وقــت  فــي  فلسطينيًا  قــاصــرًا 
معهم في الشرطة، كما تقرر القيام به في إطار 
عام  في  التأكيد،  أجل  ومن  الريادي.  املشروع 
2019 وحده مت اعتقال 235 قاصرًا فلسطينيًا 
منتصف  بــعــد  مسبق  إنــــذار  دون  بيوتهم  مــن 

الليل.
في عام 2018 أعلن اجليش أن املشروع 
الريادي سيقلص وسيطبق على فلسطينيني في 
أعمار 16 - 18 سنة فقط في منطقة عصيون-
بيت حلــم. وفــي املــنــاطــق األخـــرى فــي الضفة، 
أبــنــاء 16 - 18 جـــزءًا مــن املشروع  لــن يكون 
يتم  الذين  القاصرين  أغلبية  أن  رغم  الــريــادي، 
اعتقالهم في الضفة الغربية هم في هذه السن. 
هذا األمر واضح في البيانات من عام 2019: 

فإن  لقاصرين،  فجائيًا  اعتقااًل   250 بــني  مــن 
184 معتقاًل كــانــوا فــي ســن 16 - 17 سنة. 
شرح اجليش أن معظم احلاالت التي يتم فيها 
اعتقال قاصرين في املنطقة، يدور احلديث عن 
أبناء 16 - 18 أو عن متهمني بارتكاب مخالفات 
خطيرة، الذين ال يلبون املعايير التي مت حتديدها 

في املشروع الريادي.
على مر السنني، كان هناك انخفاض في 
عدد االستدعاءات للتحقيق التي أرسلها اجليش 
املشبوهني  لــلــقــاصــريــن  مــســبــقــًا  ــي  ــل ــي اإلســرائ
السنة  وهــي   2014 عــام  في  جــرائــم.  بارتكاب 
 68 اســتــدعــاء  الـــريـــادي، مت  للمشروع  ـــى  األول
قاصرًا للتحقيق، في حني أنه من مارس وحتى 
دجنبر 2019 مت استدعاء 18 قاصرًا، 8 منهم 
مثلوا للتحقيق. في عدد من احلاالت، قال اجليش 
إن البيانات التي يقدمها حول عدد االستدعاءات 
 ،2015( »أضــــرار حــريــق«  هــو جــزئــي بسبب 
أنه  أو بسبب  يقصد(،  كان  ماذا  ليس واضحًا 
من  الثاني  )النصف  عليها  العثور  يستطع  لم 
2016(. وفي ما يتعلق بعامي 2017 و2018 

لم يتم إعطاء أي بيانات على اإلطالق.
املـــشـــروع الـــريـــادي مــشــتــرك أيــضــًا مع 
»موكيد«  طلبات  على  وردًا  إســرائــيــل.  شــرطــة 
»يطبق  بأنه  الشرطة  أجابت  الفرد،  عن  للدفاع 
وأنه  بتطبيقه«،  تسمح  التي  احلــاالت  في  فعليًا 
يهودا  فــي  األمــنــي احلــســاس  الــوضــع  »بسبب 
املشروع  تطبيق  في  إشكالية  جــرت  والسامرة 
ليست  أنه  الشرطة  من  وقد جاء  كثيرة«.  ملرات 
لديها متابعة أو بيانات رقمية عن االستدعاءات، 
أو دروس في  وأنــه ال توجد استنتاجات خطية 

أعــقــاب املــشــروع. فــي األســبــوع املــاضــي، قدمت 
أمر  للمحكمة من أجل إصدار  التماسًا  »موكيد« 
مشروط للجيش اإلسرائيلي كي يبرر سبب عدم 
افتراضي،  أمــر  إلــى  القاصرين  استدعاء  حتــول 
وملاذا لن يتحول استدعاء القاصرين للتحقيق إلى 
خيار افتراضي، وملاذا ال يستخدم االعتقال الليلي 

فقط في حاالت استثنائية.
متت  التي  القاصرين  اعتقاالت  جميع  إن 
بدون إنذار مسبق في 2019 حدثت في الليل، ما 
التزام اجليش  درجة  على  استفهام  يضع عالمة 
املستشار  صاغها  التي  بالتعليمات  اإلسرائيلي 
الــقــانــونــي فـــي مــنــطــقــة يـــهـــودا والـــســـامـــرة حول 
التي  التعليمات  وثيقة   .2014 املوضوع في عام 
مت احلصول عليها في طلب حرية املعلومات تنص 
على أنه »يجب أن يتم فحص ما إذا كانت هناك 
إن هناك حاجة  أم  النهار  أثناء  لتنفيذه  احتمالية 

عملياتية إلى تنفيذه في الليل«.
جيسكا  لـ«موكيد«،  العامة  املديرة  وقالت 
مــونــتــل: »بــعــد ســت ســنــوات عــلــى اإلعــــالن، من 
الريادي  املشروع  ينفذ  لم  اجليش  أن  الواضح 
لــالســتــدعــاء بــــدل االعـــتـــقـــال. يــفــضــل اجليش 
أول،  كأسلوب  الليلية  االعتقاالت  في  االستمرار 
القاصرين  إلحضار  حصري،  أسلوب  وتقريبًا 
بالنسبة  صدمة  تخلق  السياسة  هــذه  للتحقيق. 
إلى عائالت كاملة، وحتطم معنويات الفتيان مع 
واإلجراءات  التحقيق  بنزاهة  كبير  ضرر  إحلاق 
القانونية. نأمل أن تضع محكمة العدل العليا حدًا 
لذلك. ويجب استنفاد جميع البدائل قبل اقتحام 

البيوت في الليل وجر الشباب من بني أسرهم«.
وردًا على ذلك، قد جاء من الناطق بلسان 

اجلــيــش اإلســرائــيــلــي: »فـــي الــســنــوات األخيرة 
أحيانًا  كــثــيــرون،  فلسطينيون  قــاصــرون  يــتــورط 
إرهابية،  نشاطات  فــي  جـــدًا،  صغيرة  ســن  فــي 
وفي  اإلرهــــاب.  على  إرهـــاب شعبي وحتــريــض 
مواطنون  وأصيب  قتل  النشاطات،  هــذه  أعقاب 
فيها  يتورط  الت  إسرائيليون كثر. وفي احلاالت 
اتخاذ  من  مناص  أي  هناك  يكون  ال  قــاصــرون، 
األمن،  قـــوات  قبل  مــن  الــقــانــون  لتنفيذ  خــطــوات 
التي تستهدف الدفاع عن حياة اإلنسان وإنفاذ 
ــفــاذ الــقــانــون هـــذه تشمل  ــقــانــون. خــطــوات إن ال
يقوم  للمحاكمة.  والــتــقــدمي  والتحقيق  االعــتــقــال 
بــهــذه اخلــطــوات استنادًا  اجلــيــش اإلســرائــيــلــي 
إلى الصالحيات املمنوحة له حسب القانون مع 

احلفاظ على حقوق القاصرين«.
يتم  املناسبة،  احلــاالت  »فــي  أيضًا:  وورد 
استدعاء القاصرين للتحقيق عن طريق استدعاء 
تــوجــد إمكانية  لــلــمــركــز. ومـــع ذلــــك، ال  مــســبــق 
القاصر  إن  حيث  املسبق،  باالستدعاء  لالكتفاء 
اعتقاله  ويــجــب  أمنية  مبخالفات  متهمًا  يــكــون 
التحقيق. وعلينا  إبالغ مسبق، لضرورات  بدون 
مفصلة  معلومات  ميلك  اجليش  أن  على  التأكيد 
حتـــدد ســلــســلــة املـــصـــادقـــات مـــن أجـــل اعتقال 
وطريقة  االعــتــقــاالت  تنفيذ  وطــريــقــة  الــقــاصــريــن 
معظم  األولــي.  االعتقال  بعد  القاصرين  احتجاز 
االعتقاالت في يهودا والسامرة جتري لياًل، وهذا 
األمر ينبع من اعتبارات عملياتية وبسبب التعقيد 
في  االعتقال  تهديدي.  فضاء  في  للعمل  العملي 
حياة  على  اخلــطــر  يقلص  ألنــه  ضـــروري  الليل 
جنود قوات األمن، ويقلص اإلضرار بنسيج حياة 

السكان املدنيني«.
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لنشر مقاالت رأي في الجريدة، المرجو إرسال مساهماتكم على هذا العنوان اإللكتروني: 
»almassaeredaction@gmail.com«

 على  أال تتجاوز هذه المساهمات 1000 كلمة.
المقاالت المنشورة في هذه الصفحة ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الجريدة.
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قــالـــوا...

»لعل األجدى بالقوى المهيمنة على 
النظام اللبناني أن تقوم بما يلزم للتصدّي 

لالرتدادات السلبية لجائحة كورونا على 
البالد على حياة اللبنانيين ومعيشتهم، 

إضافة إلى مواجهة األوضاع الصعبة 
على مختلف الصعد، وذلك عبر إيجاد 
السبل والخطط المناسبة لتجاوزها. 

وهذا يقتضي تجاوز خالفاتها السياسية 
وصراعاتها الداخلية ووالءاتها اإلقليمية 

والدولية، وأن تأخذ على محمل الجد 
المطالب والمبادرات الداعية إلى حصر 

استخدام العنف بيد الدولة، وحل الذراع 
العسكري لحزب اهلل، ونقل سالحه إلى 
الجيش اللبناني، وحصر تمثيل الحزب 
سياسيًا، مثله مثل جميع األحزاب 

اللبنانية األخرى، الممثلة في إدارات الدولة 
والبرلمان وأجهزتهما، والسير نحو إجراء 
انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخابي 
جديد، تنتفي فيه هيمنة القوى الطائفية. 

وقد يندم رموز النظام إذا لم يقوموا 
باإلصالحات والتغييرات المطلوبة، ألنهم 
سيواجهون مزيدا من العزلة الدولية، 

ولن يجنوا شيئًا سوى مراكمة الكوارث 
واألزمات«.

>> عن »هآرتس«  

>>   عمر كوش

* صحافي وكاتب وباحث سوري مقيم في تركيا

* طالب جامعي وباحث في القانون  

»إن أي طرف فلسطيني من السلطات 
والفصائل لم يفكر طوال تجربته 
في أن يحسب قبل أن يخطو؛ فال 

فتح حسبت قبل أن تخطو إلى 
أوسلو، وال فعلت ذلك قبل أن تدعو 
إلى انتخابات يناير 2006 في ظروف 
التشظي والفوضى وركوب حماس 
موجة المقاومة ورفع سقف النيران 

دون أن تذهب إلى أبسط حسبة 
ميدانية؛ وسلطة عباس لم تفكر 
في المآالت، قبل أن تخوض مع 

االحتالل في عالقات أمنية كانت أصال 
مشروطة بتقدم العملية السلمية؛ 
كذلك حماس لم تحسب قبل أن 
تختطف الحكم، ولم تكن تريد 

أن تعرف ما الذي ستفعله به، ولم 
تحسب حسبتها من كافة النواحي 
عندما قررت اعتماد منطق الحرب 

المفتوحة وخطاب الزالزل، فالقيادات 
الفلسطينية شغوفة ببشائر البدايات، 
في السياسة وفي الحرب، وال تفكر 

في المآالت والنهايات«.

>> عدلي صادق

>>    عزيز لعويسي

إليهم  ل��ن��ت��وج��ه  ف���رص���ة، 
التهاني  عبارات  بأصدق 
واألم����ان����ي، م��ن��وه��ني مبا 
مهام  م��ن  ب��ه  يضطلعون 
وما يقومون به من أدوار 
م����ت����ع����ددة امل���س���ت���وي���ات، 
ورعاية  ح��ف��ظ  سبيل  ف��ي 
األرشيفي  التراث  وتثمني 
مهام  وه������ي  ال����وط����ن����ي، 
م�������واط�������ن�������ة ت���ق���ت���ض���ي 
بأوضاعهم  ال���ن���ه���وض 
واالجتماعية  امل��ه��ن��ي��ة 
ع���ب���ر إع�������ادة ال���ن���ظ���ر في 
املؤطر  األساسي  القانون 
املهنية،  ل���وض���ع���ي���ت���ه���م 
ومت���ك���ي���ن���ه���م م�����ن ك���اف���ة 
الوسائل البشرية واملادية 
ألنهم  وال���ل���وج���س���ت���ي���ة، 
املشتركة  ال��ه��وي�����ة  ح��م��اة 
وحراس التاريخ والذاكرة 
اخلفاء  وجنود  اجلماعية 
ي���ن���س���ج���ون في  ال�����ذي�����ن 
تاريخنا  خيوط  صمت 
ويرصع�ون  امل��ش��ت��رك 
ق�الدة  متناهية  بدقة 
اجلماعي�ة؛  ذاك��رت��ن��ا 
ون��ك��اد جن���زم ب���أن ما 
ي���ق���وم���ون ب����ه داخ����ل 
ومستودعات  أروق����ة 
»أرش�����ي�����ف امل����غ����رب« 
قيمة  يقل  ال  بالرباط، 
عما  أه���م���ي���ة  أو 
اجلنود  ب��ه  ي��ق��وم 
في  »امل���راب���ط���ون« 
فكالهما  احل���دود، 
يحمي  بعضهم  »ج��ن��ود«، 
والبعض  ال��وط��ن  ذاك����رة 

اآلخ������ر ي���ح�����������رس ح����دود 
التهنئة  ون��ف�����س  ال��وط��ن؛ 
كافة  إل�����ى  ب���ه���ا  ن���ت���وج���ه 
املرابطني  األرش���ي���ف���ي���ني 
مب�����ك�����ات�����ب األرش�������ي�������ف 
مبختلف اإلدارات، والذين 
ي���ح���ت���ض���ن���ون ال���وث���ائ���ق 
األرشيفية في مهدها، قبل 
في  امل��ق��ام  بها  يستقر  أن 
املغرب«  »أرشيف  أحضان 
ملسطرة  ت��خ��ض��ع  ل���م  م���ا 

اإلتالف. 

- إكراهات ورهانات:
خ����ت����ام����ا وب����ق����درم����ا 
املؤسسة  ما حققته  نثمن 
حصيلة  م��ن  األرش��ي��ف��ي��ة 
إيجابية طيلة هذا املوسم 
»الكوروني«، نرى أن هذه 
أن  ميكنها  ال  احل��ص��ي��ل��ة 
م��ا يعترض  ع��ن��ا  حت��ج��ب 
من  امل�����ؤس�����س�����ة  ع����م����ل 
أساسا  مرتبطة  إكراهات 
ب����ض����ع����ف احل���ص���ي���ص 
)امل�������������وارد ال���ب���ش���ري���ة( 
الالئ�ق  امل���ق���ر  وغ����ي����اب 
ملعايير  يستجيب  ال���ذي 
ح��ف��ظ األرش��ي��ف ك��م��ا هي 
دولي��ا،  عليها  م��ت��ع��ارف 
التفعيل  دون  يحول  مما 
قانون  ملقتضيات  األمثل 
أرض  ع���ل���ى  األرش�����ي�����ف 
يواجهها  وم���ا  ال���واق���ع، 
م���ن حت���دي���ات وره���ان���ات 
على  ال����زواي����ا،  م��ت��ع��ددة 

»األرشيف  مسألة  رأسها 
امل�����غ�����رب�����ي« ب�����اخل�����ارج 
وال�����ص�����ع�����وب�����ات ال���ت���ي 
إرجاعه،  عمليات  تعتري 
الصلة  ذات  وال��ع��راق��ي��ل 
األرشيفات  ب��اح��ت��ض��ان 
اخلاصة بعدد من رجاالت 
الفكر والسياسة والثقافة 
الذين  واإلب������داع،  وال��ف��ن 
ي��ن��ق��ص��ه��م االس����ت����ع����داد 
املبادرة،  ع��ن��ه��م  وت��غ��ي��ب 
مأمورية  من  يصعب  مما 
الوصول  ف���ي  امل��ؤس��س��ة 
يحتضنونه  م�����ا  إل������ى 
م��ن ت����راث أرش��ي��ف��ي، في 
حياتهم كما بعد رحيله�م، 
وال�����ص�����ع�����وب�����ات ال���ت���ي 
ت��واج��ه��ه��ا امل��ؤس��س��ة في 
األرشيفات  إل��ى  ال��ول��وج 
جمعيات  حتتضنها  التي 
في  امل�����دن�����ي  امل���ج���ت���م���ع 
جمي��ع جهات املغرب، في 
الوسائل  م��ح��دودي��ة  ظ��ل 
ال����ب����ش����ري����ة وامل������ادي������ة 
وال���ل���وج���س���ت���ي�������ة. وه����ذا 
من  ج��زءا  يجعل  ال��واق�����ع 
خارج  الوطنية  ال��ذاك��رة 
الرسمي  االهتمام  دائ��رة 
األرشيف  ص��رح  وخ���ارج 
إغفال  دون  ال��ع��م��وم��ي، 
األرشيف اجلهوي  مسألة 
الذي بات خيارا ال محيد 
عنه انسجاما ومقتضيات 

اجلهوية املتقدمة.
وم�����������������ع ج�����ائ�����ح�����ة 
»كورونا«، دخلت املؤسسة 
»الرقمنة«،  حت�������دي  ف���ي 
»غير  اإلق����ب����ال  ظ����ل  ف����ي 
للمؤسسات  امل���س���ب���وق« 
العمومية  واإلدارات 
لضمان  »ال��رق��م��ن��ة«  ع��ل��ى 
استمرارية عملها وتقدمي 
إلى  بعد«  »ع��ن  اخل��دم��ات 
م���رت���ف���ق���ي���ه���ا، مم����ا أف����رز 
أرشيفيا  واق��ع��ا  وي��ف�����رز 
جديدا من سماته البارزة، 
ظ�����ه�����ور »األرش�����ي�����ف�����ات 
اإلل����ك����ت����رون����ي����ة« ال���ت���ي 
اتساعا  دائرتها  ستزداد 
في قادم السنوات، بعدما 
املمارسة  اإلدارات  ألفت 
وانسجمت  ال���رق���م���ي���ة 
املغرب«  و«أرشيف  معها، 
بتوجيه  ال��ي��وم  م��ط��ال��ب��ة 
البوصلة نحو هذا النمط 
اإللكتروني  األرش���ي���ف���ي 
اآلخذ في التنامي، والذي 
تدبيرية  رؤي�����ة  ي��ت��ط��ل��ب 
خ����اص����ة، ب���امل���ق���ارن���ة مع 
التقليدية«  »األرش��ي��ف��ات 
يقتضي  وهذا  )الورقية(، 
النظر  إع����ادة  اس��ت��ع��ج��ال 
املنظم  ال����ق����ان����ون  ف�����ي 
مضي  ب���ع���د  ل���ألرش���ي���ف 
13 س��ن��ة ع��ل��ى ص����دوره، 
اجلائحة  ك��ش��ف��ت  ب��ع��دم��ا 
مظاهر  م��ن  يعتريه  ع��م��ا 
ال���ق���ص���ور واحمل����دودي����ة، 
وت��ع��دي��ل��ه ب����ات أم�����را ال 
محيد عنه، حتى يستوعب 
امل��ت��غ��ي��رات ال��ط��ارئ�����ة من 
اجلهوي،  األرشيف  قبيل 
األرش�������ي�������ف ال����رق����م����ي، 
اإللكترونية  األرش���ي���ف 
بها...،  امل��اس��ة  واجل��رائ��م 
األرشيفية  األمن��اط  وه��ذه 
القان��ون  عن  كلية  تغيب 
األرش�����ي�����ف�����ي احل�����ال�����ي، 
قانونا  منه  يجعل  وه��ذا 
قي��اسا  »م�����ت�����ج�����اوزا« 

بالواق�ع.
 

احتضان  ره������ان   -
»أرشيف أحرضان«:

ال����ي����وم  ي�����ت�����زام�����ن   
لهذه  لألرشيف  الوطني 
قيدوم  رح��ي��ل  م��ع  السنة 
املغاربة  ال���س���ي���اس���ي���ني 
ال�������راح�������ل احمل����ج����وب����ي 
لم  ال����������ذي  أح�������رض�������ان 
ي��س��ل��ك ال���ط���ري���ق ال����ذي 
عبد  السي  الفقيد  سلكه 
وثائقه  وت���رك  ال��رح��م��ان، 
األرش���ي���ف���ي���ة ب����ني أي����دي 
)الورثة(؛  احل��ق��وق  ذوي 
و«أرش�������ي�������ف امل�����غ�����رب« 
ما  وفق  بالتحرك  مطالبة 
في  القانون،  لها  يخوله 
أرشيف  اح��ت��ض��ان  أف���ق 
تكرميا  احملجوبي  السي 
مبكانته  واع���ت���راف���ا  ل���ه 
النضالي  ومب������س������اره 
والسياسي احلافل؛ وهذا 
ورثة  ي��ع��ف��ي  ال  ال��ت��ح��رك 
مسؤولية  م���ن  ال���راح���ل 
ال��ق��اب��ل��ي��ة واالس���ت���ع���داد 
واستعجال  وامل����ب����ادرة 
ال���ت���واص���ل ب����«أرش���ي���ف 
امل����غ����رب«، م���ن أج����ل إما 
التشاور  أو  اخلبرة  طلب 
املمكنة  ال���س���ب���ل  ح�����ول 
ال���ت���ي م���ن ش��أن��ه��ا حفظ 
ومعاجلته  الراحل  ت��راث 

وتثمينه.

األعياد  مع  تفاعل   -
واملناسبات  ال��وط��ن��ي��ة 
املسيرة  )ع��ي��د  ال��دول��ي��ة 
اخل�������������ض�������������راء، ع����ي����د 
العاملي  اليوم  االستقالل، 
العاملي  ال���ي���وم  ل��ل��ط��ف��ل، 

للتسامح(:
األحداث  م��ع  تفاعال 
واألعياد الوطني�ة، نشرت 
مبناسبة  امل����ؤس����س����ة، 
للمسيرة  ال�45  ال��ذك��رى 
مجموعة  اخل������ض������راء، 
الفريدة  ال���وث���ائ���ق  م���ن 
ولد  »رص��ي��د  م��ن  املنتقاة 
ال���ذي مت جرده  ال��س��ال��ك« 
)عائلة  للعموم  وإتاحته 
ال��س��ال��ك م��ن إحدى  ول���د 
التجارية  ال��دور  كبريات 
جتاريا  دورا  لعبت  التي 
القرن  أواخ������ر  م��ت��م��ي��زا 
ومطلع  ع���ش���ر  ال���ت���اس���ع 
كما  ال��ع��ش��ري��ن(؛  ال���ق���رن 
الذكرى  مبناسبة  نشرت، 
االستقالل،  ل��ع��ي��د  ال�65 
الوثائ�ق  م���ن  م��ج��م��وع��ة 
ال��ف��ري��دة وامل��خ��ت��ارة من 
األرصدة احملفوظة لديها، 
الهوي�ة  م��ف��ه��وم  ت��الم��س 

واالنتماء إلى الوطن. 
باليوم  واح����ت����ف����اء 
وبالذك�رى  للطفل  العاملي 
ال������واح������دة وال���ث���الث���ني 
على  األمم��ي��ة  للمصادقة 
الطفل،  ح��ق��وق  ات��ف��اق��ي��ة 
ت���ق���اس���م���ت امل����ؤس����س����ُة 
الصور  م����ن  م���ج���م���وع���ًة 
ال���ف���ري���دة امل���ن���ت���ق���اة من 
األرص������������دة احمل���ف���وظ���ة 
جلانب  والعاكسة  لديها، 
الطفولة  ح��ق��������وق  م����ن 
التربية  ف����ي  امل���غ���رب���ي���ة 
مبادرة  وهي  والتمدرس؛ 
الرهان  شأنها  من  رائ�دة 
خلدمة  األرش����ي����ف  ع��ل��ى 
والتربية  الطفولة  قضايا 
وال��ت��ع��ل��ي��م. وت��ف��اع��ال مع 
»اليوم العاملي للتسامح«، 
إلى  امل���ؤس���س���ة  ب�������ادرت 
ن����ش����ر ص�������ور ووث����ائ����ق 
»احلضور  م���ع���رض  م���ن 
امل���س���ي���ح���ي ب����امل����غ����رب: 

ال��ع��ي��ش امل��ش��ت��رك«، دون 
إغ���ف���ال م��ش��ارك��ت��ه��ا، في 
األستاذ  مديرها  شخص 
جامع  وامل��ؤرخ  اجلامعي 
بيضا، في تخليد الذكرى 
ال�90 لتأسيس الصندوق 
)الرباط،  للتقاعد  املغربي 

20 أكتوبر2020(...

ع����ل����ى  ره���������������ان   -
واقع  لتجويد  »التكوين« 

املمارسة األرشيفية:
بأهمية  منها  إميانا 
التكوين في جتوي�د واقع 
األرشيفي�ة،  امل���م���ارس���ة 
ن�����ظ�����م�����ت امل�����ؤس�����س�����ة 
مع  بتنسيق  األرشيفية، 
املعلومات،  علوم  مدرسة 
تكويني�ة  دورة  أشغ��ال 
من  املمتدة  الفترة  خ��الل 
أكتوبر   27 غاية  إل��ى   19
ممثلي  لف�ائدة  املنصرم، 

في  املركزية  اإلدارات 
»احلف��اظ  م���وض���وع 
ع����ل����ى األرش����ي��������������ف 
وتدبي�ره«،  العمومي 
تكوينية  دورة  وه��ي 
تفعيل  إط��ار  في  أت��ت 
القانون  م��ق��ت��ض��ي��ات 
األرشيفي ذات الصلة 
بإحداث بنيات إدارية 
باألرشيف  م��ك��ل��ف��ة 
لألرشيف  وجل�����ان 
اإلدارات  مبختلف 
ال������ع������م������وم������ي������ة، 

وترجمة ملضامني »الدليل 
املرجعي لتدبير األرشيف 

أعدته  ال���ذي  ال��ع��م��وم��ي« 
سن�ة  واملنشور  املؤسسة 
سياق  ف��ي  وك���ذا   ،2017
اإلس������ه������ام ف�����ي إجن�����اح 
املنفتحة،  احلكومة  ورش 
بتنفيذ املؤسسة ملا سطر 
ال��ت��زام��ات ضمن  م��ن  لها 
احملور اخلاص بالوصول 
عبر  امل����ع����ل����وم����ة،  إل�������ى 
لفائدة  تكوينات  برمجة 
اإلدارات  داخ��ل  املكونني 
العمومية.  وامل��ؤس��س��ات 
سبق  السياق،  ذات  وفي 
للمؤسسة أن نشرت »دليل 
التعامل  ف��ي  امل��وظ��ف)ة( 
العمومي«  األرش��ي��ف  م��ع 
من  دل��ي��ل  وه��و   ،)2020(
معلومات  ت��ق��دمي  ش��أن��ه 
ميسرة للموظفني، خاصة 
األرشيف،  في  املشتغلني 
بطرق  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  ف����ي 

تعاملهم مع األرشيف.

يقف  م������ب������ادرات   -
أرشيفي  ط��اق��م  وراءه�����ا 

متمرس:
وأنشطة،  م���ب���ادرات 
أخ��رى، ما كان  من ضمن 
لها أن تتحقق على أرض 
احتضان  ل����وال  ال����واق����ع 
لطاقم  امل��غ��رب«  »أرش��ي��ف 
أرشيفي متمرس من األطر 
حتت  الشابة  وال��ك��ف��اءات 
ملدير  امل��ت��ب��ص��رة  اإلدارة 
ونستغلها  امل���ؤس���س���ة. 

حديث في اليوم الوطني لألرشيف

»اأر�سيف املغرب« مطالبة اليوم بتوجيه البو�سلة نحو هذا النمط      

الأر�سيفي الإلكرتوين الآخذ يف التنامي، والذي يتطلب روؤية 

تدبريية خا�سة، باملقارنة مع »الأر�سيفات التقليدية« )الورقية(، وهذا 

يقت�سي ا�ستعجال اإعادة النظر يف القانون املنظم لالأر�سيف بعد 

م�سي 13 �سنة على �سدوره، بعدما ك�سفت اجلائحة عما يعرتيه من 

مظاهر الق�سور واملحدودية، وتعديله بات اأمرا ل حميد عنه، حتى 

ي�ستوعب املتغريات الطارئـة

* كاتب ومحلل سياسي فلسطيني، عضو املجلس الثوري في حركة فتح



نزهة بركاوي

 مبالمح غاضبة بعدما اقتحم 
طابورا طويال ألشخاص ينتظرون 
دوره�����م ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى إح���دى 
محاكم  بإحدى  اإلداري��ة  الوثائق 
منه  ظنا  االقتصادية،  العاصمة 
أن األمر لن يأخذ من وقته الكثير، 
أحد  مع  التواصل  وأنه سيحاول 
الوثيقة  م��ن  وسيمكنه  املوظفني 
أنه  إال  احل���ال،  ف��ي  يطلبها  التي 
فوجئ بأن عليه أوال احترام دوره 
مثل باقي املواطنني، ابتسم الرجل 
استخفاف  من  تخلو  ال  ابتسامة 
عائدا أدراجه نحو آخر نقطة في 
بأنه  ج��دي��د  م��ن  ليفاجأ  ال��ص��ف 
حتى إن احترم الصف فلن يتمكن 
الضرورية  ال��ورق��ة  اس��ت��الم  م��ن 
التي انتقل إلى احملكمة القتنائها 
ألنه ببساطة لم يطلبها من املوقع 
الطلبات.  لوضع  يخصص  ال��ذي 
تغيرت مالمح الرجل املسن الذي 
ل���م ي��خ��ف ت���ذم���ره، م��ت��س��ائ��ال عن 
وأضاف  »التعقيدات«.  هذه  سبب 
اإلدارة  تقريب  ليس  »ه��ذا  بحنق 
م��ن امل��واط��ن��ني، ب��ل ن���أي ل��ه��ا عن 
املواطن«، قبل أن يضرب كفا بكف 
ويغادر املكان بعدما فسر له أحد 
فوجئ  أيضا  هو  أن��ه  األش��خ��اص 
باألمر بعدما انتظر ساعات دوره 
عليه  أن  بعدها  امل��وظ��ف  ليعلمه 
إل��ى موقع خ��اص وطلب  ال��ول��وج 
عن  مسارها  وتتبع  الوثيقة  هذه 
بعد حتى تكون جاهزة، وبعد ذلك 

يحضر إلى احملكمة لسحبها.
لم يخف الكثيرون ممن كانوا 
باحملكمة  الصف  داخل  ينتظمون 
ت���ذم���ره���م أي����ض����ا، م���ؤك���دي���ن أن 
الرقمنة  العتماد  األسمى  الهدف 
العشرات  دام  م���ا  ي��ح��ص��ل  ل���م 
وثائقهم،  انتظار  ف��ي  ي��زدح��م��ون 
مسبق  م���وع���د  ح���ج���ز  مت  ال���ت���ي 
من  الفائدة  »ما  عليها.  للحصول 
سأقضي  كنت  إذا  الرقمنة  ه��ذه 
األقل وسط  الزمن على  ساعة من 
الذين  األش��خ��اص،  م��ن  العشرات 
لفيروس  قد يكون بعضهم حامال 
»ك����ورون����ا« م�����ادام ال��ت��ب��اع��د غير 
عالمات  أي  ت��وج��د  وال  م��وج��ود، 
باستثناء  ت��ف��رض��ه  إش�����ارات  أو 
بينما  للمحكمة،  الداخلي  الفضاء 
يوجدون  ال��زوار  من  عدة  طوابير 
متكدسون؟«  وه���م  اخل�����ارج  ف���ي 

يقول أحد املرتفقني.
بالفعل  »املساء«  عاينت  وقد   
لم  االجتماعي  التباعد  إج��راء  أن 

يكن مفعال.

مصائب قوم عند قوم منافع
 إذا كان الكثير من املغاربة لم 
التكنولوجيا،  يتصاحلوا بعد مع 
مع  التعامل  يحسن  ال  وأغلبهم 
والرقمنة،  امل��ع��ل��وم��ات��ي  ال��ن��ظ��ام 
فتح  حتى  يجيد  ال  م��ن  منهم  ب��ل 
احلاسوب، فإن بعض املهن عرفت 
احلجر  االنتعاش خالل  من  نوعا 
الصحي، منها »صاالت املعلوميات« 
ب���«س��ي��ب��ي��ر«، حيث  ي��ع��رف  م��ا  أو 
ال��ي��وم إلى  حتولت ه��ذه احمل��الت 
األشخاص  م��ن  ل��ل��ع��ش��رات  ق��ب��ل��ة 
طلبات  م���لء  عليهم  ي��ت��ع��ذر  مم��ن 

إجن�����������از ه�����ذه 
تلك،  أو  ال��وث��ي��ق��ة 

االدارات  ب��ع��ض  إن  ب��ل 
الصاالت  هذه  على  ص��ارت حتيل 
التي تسهل عليها مأمورية العمل 
الذي  ب��ع��د،  ع��ن  اجل��دي��د  بالنظام 
وضحاها،  عشية  بني  تطبيقه  مت 
والذي أملته ظروف الوباء، حيث 
كان مجتمعنا يعتمد أساسا على 
نظام االتصال والتواصل املباشر، 
سواء بني املوظف الذي يعمل في 
اإلدارة، كانت خاصة أم عامة، أو 
أن  غير  أنفسهم،  املسؤولني  بني 
الطوارئ  عن  الناجتة  الوضعية 
بسبب  احلركة،  وتقييد  الصحية 
»ك������ورون������ا«، أح����دث����ت رج�����ة في 
ال��ن��ظ��ام، ووض��ع��ت مختلف  ذل���ك 
حيث  م��ه��ددة،  بيئة  ف��ي  الفاعلني 
اجلديدة  الوضعية  ه��ذه  فرضت 
نفسها على العديد من املؤسسات 
واملدارس  وامل��ق��اوالت  والهيئات 
إلى  اض��ط��رت  التي  واجل��ام��ع��ات، 

الرقمية  الوسائل  اللجوء العتماد 
عن  أنشطتها  اس��ت��م��رار  لضمان 
العادي نفسه  املواطن  ليجد  بعد، 
أمام ضرورة االعتماد على  أيضا 
الرقمنة، علما أنه »ال عهد له بها«، 
الساحقة  األغلبية  ح��ال  ه��و  كما 
املنتشرة  األمية  نسبة  إل��ى  نظرا 

ما بني املغاربة.

تجاوب محتشم
 اعتمدت الكثير من املؤسسات 
اإلدارة  ض��م��ن  رق��م��ي��ة  ب���واب���ات 
التأكيد  مت  ال��ت��ي  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، 
املنتظر  التجاوب  لم يتم  أنه  على 
واسعة  شريحة  إن  حيث  معها، 
التعامل  ف��ض��ل��ت  امل��واط��ن��ني  م��ن 
لقضاء  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
أغ���راض���ه���ا اإلداري��������ة، ح��ت��ى مع 
انتشار الوباء، بل إن البعض صار 

اإلج����راءات  م��ن  مجموعة  ي��ؤج��ل 
يتواصل  أن  انتظار  في  اخلاصة 
إذ  اإلدارات،  بعض  م��ع  مباشرة 
وجدت  اإلدارات  من  مجموعة  إن 
عموم  إق��ن��اع  ف��ي  بالغة  صعوبة 
اجلديدة  بالطريقة  املواطنني 
ل��ط��ل��ب وث��ائ��ق��ه��م اإلداري������ة، 
القروية  خاصة في املناطق 
نسبة  فيها  تنتشر  ال��ت��ي 

األمية بشكل كبير. 
انتشار  م��ن  وخ��وف��ا 
»تعنت«  وأم��ام  ال��وب��اء، 
املواطنني بعلة »اجلهل 
وجدت  امل��ع��ل��وم��ات��ي«، 
اإلدارات  من  مجموعة 
نفسها في مواجهة مع 
األف����راد، وه��ي حتاول 
إق���ن���اع���ه���م ب����ض����رورة 
التنقل  ع��وض  الرقمنة 
اإلدارة،  إل���ى  امل��ب��اش��ر 
ف�����ي إط��������ار ال���ت���داب���ي���ر 
االستعجالية وفرض هذا 
أن  احل��ت��م��ي، غير  اخل��ي��ار 
الكثيرون  يراه  اإلشكال  هذا 
ع��ائ��ق��ا أم����ام اس��ت��ث��م��ار هذه 
النظام  بهذا  والعمل  امل��رح��ل��ة، 
ع��ل��ى امل���دى ال��ب��ع��ي��د، خ��اص��ة أنه 
إلى  وأدى  أخرى  قطاعات  أنعش 
اإللكترونية  ال��ت��ج��ارة  ان��ت��ع��اش 
واملعامالت والدفع. وقد جتاوبت 
ف��ئ��ة م��ع��ي��ن��ة م���ن امل���واط���ن���ني مع 
واستعمالها  اإللكترونية  اآلل��ي��ة 
أقبلوا  إذ  مخاوف،  وال  ت��ردد  بال 
ع��ل��ى ب��واب��ات وم��ن��ص��ات صارت 
ب��ع��د آخ���ر وباتت  ي��وم��ا  ت��ت��ك��اث��ر 
نفاجأ  أصبحنا  إذ  كالفطريات، 
قطاعات  ع��دة  باختراعات  يوميا 

إنتاجية بصيغة »عن بعد«.

تعليم عن بعد.. فشل أم نجاح؟
وفشل  احل���ك���وم���ة  جن���ح���ت   
من  الكثير  يراه  ما  هذا  املواطن. 
التعليم،  قطاع  بخبايا  العارفني 
التربية  وزارة  أن  م���ؤك���دي���ن 
في  وتقنيا  فنيا  جنحت  الوطنية 
غير  بعد،  عن  التعليم  نظام  طرح 
والبيئة  املدرسة  بني  التباين  أن 
حتد  أكبر  شكل  للتلميذ  املنزلية 
لألسر على صعيد الرقابة الذاتية 
»داخل املنزل«، ذلك أن مجموعة من 

أطفالها  ضبط  في  فشلت  األس��ر 
عن  التعليمية  العملية  تتم  حتى 
وكذا  ال��ظ��روف،  أحسن  ف��ي  بعد 
اإلمكانيات  ضعف  صعيد  على 
»س���رع���ة صبيب  م��ث��ل  امل��ن��زل��ي��ة 
وسلوكيات  أم��ور  أو  اإلنترنت« 
التعليم  تلقي  عائلية حتول دون 
الصحيح،  ب��ال��ش��ك��ل  ب��ع��د  ع���ن 
إض��اف��ة إل���ى ق��ل��ة اخل��ب��رة التي 
األساتذة،  بعض  عليها  يتوفر 
ذلك أن مجموعة من اآلباء الذين 
أكدوا  آراءه���م  »امل��س��اء«  استقت 
معللني  »ف��اش��ل��ة«،  ال��ت��ج��رب��ة  أن 
ذلك بأنه إذا كانت عملية التلقني 
انتباه  وق��ل��ة  بعراقيل  تصطدم 
فكيف  ال��ف��ص��ل،  داخ���ل  التلميذ 
النجاح  حليفة  تكون  أن  ميكنها 
عن بعد؟، خاصة أنه من الصعب 
أطفالهم  ض���ب���ط  اآلب�������اء  ع���ل���ى 
عن  التعليم  ومتابعة  لالمتثال 
ب��ع��د ال�����ذي ي���ك���ون ل����دى بعض 
األساتذة مجرد مطالبة باإلجابة 
عن األسئلة التي يتضمنها املقرر 
محكوم  عملية  وه��ي  ال��دراس��ي، 
البداية،  م��ن��ذ  ب��ال��ف��ش��ل  ع��ل��ي��ه��ا 
ت��ق��ول امل���ص���ادر ذات���ه���ا. ك��م��ا أن 
ذاتها،  املصادر  تضيف  الوزارة، 
لم تهتم بأمر األسر الفقيرة التي 
الربط  إمكانيات  على  تتوفر  ال 
وسائل  على  والتوفر  باإلنترنت 
يتوفر  ال  من  منها  بل  التواصل، 
إال أن جتربة  التلفاز.  حتى على 
التعليم عن ُبعد أمر صعب للغاية 
وج����ود مؤشرات ع���دم  ظ���ل   ف���ي 

 إحصائية.

اإللكترونية« »الحكومة 
امل���غ���رب  ل������دى  أن  ي����ذك����ر   
»احلكومة  اس��م  يحمل  برنامجا 
ضمن  ي����ن����درج  اإلل���ك���ت���رون���ي���ة« 
الرقمي«،  »املغرب  استراتيجية 
لكن   ،2013 س��ن��ة  اع��ت��م��د  ال���ذي 
ال���واق���ع  أرض  ع���ل���ى  ت��ط��ب��ي��ق��ه 
ك��ب��ي��را بفعل  ي��ع��رف جن����اح  ل���م 
اخلدمات  م���ن  ع����دد  اس���ت���م���رار 
واحلضور  ال��ورق  على  املعتمدة 
هذا  وف��ي  للمرتفقني.  اجل��س��دي 
»كورونا«  جائحة  أظهرت  اإلطار 
للتكنولوجيات  امللحة  األهمية 
واالقتصاد  ل������إدارة  ال��رق��م��ي��ة 
واملجتمع، وهو ما يعني أن هذا 
النظام يجب تطويره والعمل به 
يتطلب  مما  البعيد،  امل��دى  على 
خالل  من  إلجناحه  كبيرة  إرادة 
تسريع وتيرة التحول الرقمي في 
مجال اخلدمات وتلبية حاجيات 
والتربوية  اإلداري����ة  امل��واط��ن��ني 
االقتصادية  وحتى  واملجتمعية 
والناجح،  ال��ص��ح��ي��ح  ب��ش��ك��ل��ه��ا 
خاصة أن فترة »كورونا« شكلت 
اجلائحة  بعد  ملا  خصبة  أرضية 
الرقمي  التحول  اعتماد  من أجل 
على صعيد املؤسسات والهيئات 
الرقمي  العالم  وجعل  واألف���راد، 
حيث  اخلطوات،  كل  في  أساسًا 
أغراضه  ق���ض���اء  ل��ل��ف��رد  مي��ك��ن 
أو  ببيته  جالس  وه��و  اإلداري���ة 
التكاليف  تكبد  دون  عمله  مبقر 
املادية واملعنوية من أجل التنقل 

إلى مقر اإلدارات. 
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المغرب الرقمي.. حلم لم يتحقق

 رقمنة اإلدارة املغربية..حلم متعثر

انطالقتها منذ  كانت  التي  الرقمنة،  أن استراتيجية  كشف قضاة مجلس جطو 
الرغم من اعتماد  الواقع، على  ت��زال حلما لم يتحقق بعد على أرض  1999، ال 
وهمت  الرقمي«  »املغرب  استراتيجية  آخرها  ك��ان  خماسية،  مخططات  ثالثة 
الفترة املمتدة ما بني 2009 و2013، والتي تضمنت أربع أولويات تهم التحول 
املقاوالت  وتشجيع  املرتفقني،  إلى  املوجهة  العمومية  واخلدمات  االجتماعي، 
وتطوير  تنافسيتها،  لتحسني  الرقمي  االن��ت��ق��ال  على  واملتوسطة  الصغرى 
صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال. ومت اعتماد إجراءين مواكبني لتنفيذ 
وخصصت  الرقمية.  والثقة  البشري  الرأسمال  بتنمية  يتعلقان  االستراتيجية، 

لتنفيذ هذه االستراتيجية اعتمادات مالية وصلت إلى 19.5 مليار درهم.
من سبع  أزي��د  الرقمي«  »املغرب  لتنفيذ  املخصصة  امل��دة  انتهاء  على  مرت  وقد 
سنوات، إال أن احلصيلة تظل »هزيلة« باستثناء بعض احلاالت املعزولة، على 
الرغم من صرف مبالغ مهمة، حيث إن املغرب لم يتمكن من االنتقال من التعامل 
الصحيح  بالشكل  اإللكترونية  واخل��دم��ات  الرقمية  اإلدارة  عصر  إل��ى  بالورق 
والسلس. واألده��ى من ذلك أن الرقمنة حتولت إلى عبء على املرتفقني، الذين 
الرقمنة أدت إلى متديد مدة  أصبحوا يتحسرون على املساطر السابقة، إذ إن 

الشأن  وك��ذا  أجلها،  وتقليص  تسريعها  ع��وض  امللفات  من  مجموعة  معاجلة 
بالنسبة إلى أخذ بعض املواعيد، إذ قد حتدث بعض األخطاء خالل عملية الرقن 
وإجناز  استقباله  برفض  الشخص  ليفاجأ  الشخصية  املعطيات  اخلاص مبلء 
ملفه بعلة هذا اخلطأ، ومنحه أجال جديدا قد ميتد أياما أو أسابيع، وهو ما أكده 
أحد األشخاص الذي قال إنه يلجأ إلى »السيبير« ألخذ مواعيده ببعض اإلدارات 
إال أنه كثير ما يتبني حصول خطأ في املعلومات، وبالتالي رفض امللف وحتديد 
أمد جديد، مما جعله شخصيا يتخلى عن جتديد الوثيقة التي كان يرغب فيها، 

يضيف املصدر ذاته.
كما يشتكي عدد من املتعاملني، مثل املعشرين واملهندسني املعماريني واملوثقني، 
من املشاكل التي تعترضهم إثر رقمنة بعض املساطر، إذ يجدون صعوبات كثيرة 
في إمتام اإلجراءات بسبب األعطاب التي تعترض املنظومة املعلوماتية املعتمدة، 

أو لعدم رقمنة مختلف اإلجراءات التي تهم بعض املهن والقطاعات.
كما أن بعض اإلدارات العمومية ال تعترف بالشهادات اإللكترونية، وهو ما يعيق 
إمتام بعض اإلجراءات اإلدارية ويعطل مصالح املواطنني، مما يجعل العودة إلى 

املعاجلة املادية للملفات بالنسبة إلى عدد من املهنيني مطلبا ملحا.

اعتمدت 

الكثري من 

امل�ؤ�س�سات 

ب�ابات رقمية 

�سمن الإدارة 

الإلكرتونية، 

التي مت 

التاأكيد على 

اأنه مل يتم 

التجاوب 

املنتظر معها

لعل من حسنات »كورونا« وما 
فرضته من حجر صحي على 

املغاربة كشعب مييل وال يقتنع إال 
مبا هو مادي وملموس أنه لقن 

ماليني املغاربة دروسا في التعامل 
إلكترونيا مع مجموعة من اإلدارات 

ونقل اآلالف منا أو باألحرى 
أجبرهم على التعامل مع اإلدارات 

املغربية عن بعد اعتمادا على وسائل 
متطورة من قبيل حجز موعد أو 

طلب وثيقة معينة، وهي جتربة يراها 
البعض نعمة، فيما شق كبير من 
املغاربة يرونها »نقمة«، ومنهم من 

يتعامل اعتمادا على وسائل التواصل 
اإللكترونية على مضض، بقرار من 
اجلهات املسؤولة، التي فرضت على 
املواطنني ضرورة أخذ مواعيد إما 
لالستشفاء أو إجناز وثائق معينة أو 
غيرها كتدبير وقائي جتنبا النتشار 

وتفشي الوباء بني األشخاص 
 وحفاظا على سالمة عموم

 املغاربة.

قطاع العدل أيضا جلأ إلى الرقمنة والتواصل 
إجراء  يتم  أن��ه  كما  القضائي،  العمل  ف��ي  ُب��ع��د  ع��ن 

كما  املغربية،  احملاكم  من  مبجموعة  ُبعد  عن  التقاضي  جلسات 
تنل  لم  ب��دوره��ا  احملاكمات  ه��ذه  أن  إال  القضائية،  األح��ك��ام  آالف  ص��درت 

رضا الكثير من املتقاضني، علما أن هذه احملاكمات سبق لوزير العدل أن أكد 
احملاكمة  ضمانات  بكل  والتمتع  واحلضورية  العلنية  يضمن  جو  »في  جترى  أنها 

العادلة املنصوص عليها في قانون املسطرة اجلنائية واملواثيق الدولية، ويضمن األمن 
إلدارة  التابعة  املعلومات  نظم  أمن  مديرية  عن  الصادرة  التوجيهات  ويحترم  املعلوماتي، 

هو  األصعب،  والرهان  األكبر،  التحدي  إن  العدل  وزير  قال  املقابل،  في  الوطني«.  الدفاع 
واملرافق  اإلدارات  إلى  العمل  وع��ودة  الصحية،  الطوارئ  حالة  رفع  بعد  ما  بفترة  يتعلق  ما 

العمومية، واستئناف احملاكم عملها، وأداء خدماتها للمتقاضني واملرتفقني.
وعمل  العدالة،  إل��ى  املواطنني  ول��وج  تيسير  على  تعمل  ال��وزارة  أن  العدل  وزي��ر  أك��د  كما 
رجال القضاء واحملامني، في إطار مشروع الوزارة الهادف إلى بلوغ احملكمة الرقمّية في أفق 
الورقية  الدعامات  التخلي عن كل  إلى  »تسعى  وزارت��ه  إن  أوجار  وقال محمد   .2021 سنة 
احملكمة،  إلى  بالولوج  بدءا  بعد،  عن  العدالة  خدمات  وتقدمي  اإللكترونية  الدعامات  لصالح 
ووصوال إلى األرشفة اإللكترونية، وما يتخلل ذلك من مسار التقاضي أو اخلدمات التي 
والوثائقي«.  واملعلوماتي  السجالتي  األم��ن  توفير  على  احل��رص  مع  احملاكم،  تقدمها 
يؤكدون وجود مجموعة من  املتقاضني  فإن مجموعة من  الرغم من كل هذا،  وعلى 

من  النوع  ه��ذا  أن  بحجة  اجللسة  مجريات  تتبع  صعوبة  منها  العراقيل، 
العادلة، ويعيق حتى عمل احملامني في  احملاكمة يخل مبقومات احملاكمة 

بعض األحيان، كما يتعذر على مجموعة من املتقاضني معرفة فصول 
احملاكمة اخلاصة بهم أو بذويهم نظرا لغياب وسائل التواصل 

لدى بعض هؤالء، وهو ما يجعلهم يفضلون احملاكمة 
املباشرة داخل احملكمة.

محاكمات عن بعد

الدولة أنفقت المليارات لخلق إدارة ذكية واألمية »تحبط« األمل
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املساء

عالل  ش��ارع��ي  ملتقى  ش��ه��د 
املنصور  وي���ع���ق���وب  ال���ف���اس���ي 
مبراكش، زوال أول أمس األربعاء، 
وحضورا  أم��ن��ي،  استنفار  ح��ال��ة 
األمنيني  امل��س��ؤول��ني  لكبار  ب���ارزا 
االستنفار  ه��ذا  وي��أت��ي  باملدينة. 
األساتذة  دع����وة  ب��س��ب��ب  األم��ن��ي 
جديد  م��ن  لالحتجاج  املتعاقدين 
بشوارع مراكش، من خالل مسيرة 
دكالة  ب��اب  ساحة  من  احتجاجية 
صوب األكادميية اجلهوية للتربية 

والتكوين مبراكش.
"املساء"،  عاينته  م��ا  ووف���ق 
حال  املكثف  األم��ن��ي  التدخل  ف��إن 
احملتجني  األس���ات���ذة  جت��م��ع  دون 
التي تأتي  لالنطالق في املسيرة، 
النضالي  ال��ب��رن��ام��ج  إط�����ار  ف���ي 
مختلف شغيلة  من طرف  املسطر 

قطاع التعليم.
وأجبر االستنفار األمني ملنع 
األساتذة  االحتجاجية  امل��س��ي��رة 
اخلطط  تغيير  ع��ل��ى  امل��ت��ع��اق��دي��ن 
االح��ت��ج��اج��ي��ة، م��ن خ���الل حتديد 
ساحة  ب��دل  للتجمع  ج��دي��دة  نقط 
القوات  حالت  بعدما  دك��ال��ة،  ب��اب 
احملتجني  جتمع  دون  العمومية 
املقررة  امل��س��ي��رة  ف���ي  ل��الن��ط��الق 
صوب األكادميية اجلهوية للتربية 

والتكوين.
التي  امل���ع���ط���ي���ات،  وح���س���ب 
ت��وص��ل��ت ب��ه��ا "امل���س���اء" ف��ق��د حدد 
لتنسيقية  اجل����ه����وي  امل���ج���ل���س 
األساتذة املتعاقدين مبراكش نقطا 
االنطالق  أفق  في  للتجمع  جديدة 
ف��ي امل��س��ي��رة امل��ن��ت��ظ��رة، ن��ظ��را ملا 
بالوضع  داخلية،  مراسلة  أسمته 
منع  وم��ح��اول��ة  امل��ك��ث��ف،  القمعي 
التجمع بالنقطة املعلنة في دعوة 

املسيرة.
وق������رر امل���ج���ل���س اجل���ه���وي، 
صباح اليوم املذكور، خالل اللقاء 
ال��ت��رت��ي��ب��ي ت��وج��ي��ه األس����ت����اذات 

توزيع  حسب  باجلهة،  واألساتذة 
املنتمون  األساتذة  يتجه مبوجبه 
آسفي،  ال����ص����وي����رة،  مل���دي���ري���ات 
نقطة  إل��ى  وشيشاوة  اليوسفية، 
التجمع 1 احملددة في الساحة أمام 
"أسواق السالم" مبنطقة باب دكالة، 
ملديريات  املنتمون  يتجه  بينما 
الرحامنة، وقلعة  احلوز، مراكش، 
 2 التجمع  نقطة  إل��ى  السراغنة، 
بشارع  "ماجوريل"  فندق  بساحة 

عالل الفاسي.
التغيير  أن  إل�����ى  وي����ش����ار 
األساتذة  بني  داخليا  عنه  املعلن 
ل��م ي��ح��ل دون متكن  امل��ت��ع��اق��دي��ن، 
أي  إحباط  من  العمومية  القوات 
محاولة لتجمع احملتجني، ما دفع 
لألستاذة  ال��وط��ن��ي��ة  التنسيقية 
الذين فرض عليهم التعاقد بجهة 
مراكش آسفي إلى اإلعالن عن رفع 
سلفا،  املقرر  النضالي  البرنامج 
م��ن��ددة ب��االع��ت��ق��االت ال��ت��ي طالت 
املناضلني واملناضالت، معلنة في 
الوقت ذاته عن إصدار بيان جهوي 
ندوة  وبرمجة  اخل��ص��وص،  بهذا 

صحفية للتفصيل في املوضوع.
االح���ت���ج���اج جميع  وي��ش��م��ل 
واملركزيات،  األساتذة  من  الفئات، 
احتجاجا على غياب احل��وار منذ 
واستمرار  "ك���ورون���ا"،  أزم���ة  ب���دء 
حلول،  دون  عالقة  ع��دي��دة  ملفات 
حيث يخوض األساتذة املتعاقدون 
ثالثة أيام من اإلضراب عن العمل، 
الشواهد  ح��ام��ل��و  ي��ض��رب  ف��ي��م��ا 
ليومني، وذلك موازاة مع اإلضراب 
ل��ي��وم��ني، ال����ذي أع��ل��ن��ت ع��ن��ه كل 
للتعليم،  الوطنية  اجل��ام��ع��ة  م��ن 
مع  للتعليم،  الوطنية  وال��ن��ق��اب��ة 

وقفات احتجاجية متفرقة وطنيا.
ويشار إلى أن اإلنزال األمني، 
مراكش  ش�����وارع  ش��ه��دت��ه  ال����ذي 
أمن  وال��ي  عليه شخصيا  أش��رف 
األمنية،  املنطقة  ورئيس  مراكش، 
بحضور رئيس الشرطة القضائية، 

وممثلني عن السلطات احمللية.

األمن يجبر األساتذة 
المتعاقدين على تغيير خطة 

احتجاجهم في شوارع مراكش

 إغالق بسبب 
»كورونا« 

فاس- مكناس.. أول جهة
»تنتزع« عقد برنامج مع الدولة

مشاريع تتجاوز 1100 مليار سيتم تنفيذها في أفق 2022

املساء

ت��س��ع��ى فيها  م��رح��ل��ة  ف���ي 
إجن������اح جتربة  إل�����ى  ال����دول����ة 
اجل���ه���وي���ة م���ن خ����الل ق�����رارات 
أساسا  تستهدف  استراتيجية، 
املركز  م��ن  االخ��ت��ص��اص��ات  نقل 
االعتمادات  وتوفير  اجلهة  إلى 
املجالس  ل��ت��ت��ول��ى  ال��ض��روري��ة 
املنتخبة لهذه املجاالت الترابية 
مقاربة  وف���ق  ب��رام��ج��ه��ا  تنفيذ 
القرب، برزت جهة فاس مكناس 
"تنتزع"  املغرب  في  جهة  ك��أول 

عقد برنامج مع الدولة.
البرنامج  ال��ع��ق��د  وي��س��ع��ى 

من  مجموعة  إل��ى حتقيق 
األه����داف، أول��ه��ا حتسني 
االقتصادية  اجل���اذب���ي���ة 
ل��ل��م��ج��االت ال��ت��راب��ي��ة، من 
وتطوير  ت���ق���وي���ة  خ�����الل 
الترابي  املجال  تنافسية 
العرض  وتوسيع  للجهة، 
امل����ت����ع����ل����ق ب����امل����ن����اط����ق 
وتطوير  ال���ص���ن���اع���ي���ة، 
لوجيستيكية،  م��ن��ط��ق��ة 
الطرقية.  احملاور  وتأهيل 
إلى  البرنامج  يسعى  كما 
املنتجة  ال��ق��ط��اع��ات  دع���م 
والبحث  الشغل  وإنعاش 
العلمي، عبر دعم وتأهيل 
البنيات التعليمية والبحث 
العلمي التطبيقي وإحداث 
للتكوين  ج��ه��وي��ة  م��راك��ز 
بالتشغيل  وال���ن���ه���وض 
وتطوير الكفاءات من أجل 
االندماج في سوق الشغل 
لألنشطة  مناطق  وإحداث 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة واحل���رف���ي���ة 
وإن������ع������اش االق����ت����ص����اد 
وتثمني  االج����ت����م����اع����ي 

املنتجات اجلهوية.
البرنامج،  أه���داف  وضمن 
يأتي تقليص العجز االجتماعي 
والتفاوتات الترابية ضمن أبرز 
األولويات، وذلك من خالل اعتماد 
برنامج للتعليم األولي وبرنامج 
للتأهيل احلضري ودعم املراكز 
ال��ص��اع��دة، وم���ن خ���الل تقوية 
وإنعاش  االستشفائي  العرض 
ال��ق��ط��اع ال��ري��اض��ي. ك��م��ا يروم 
الثقافي  البرنامج تثمني املجال 
واحملافظة  السياحية  واملواقع 
ع��ل��ى امل�����وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، عبر 
ت��ه��ي��ئ��ة امل��������دارات واحمل���ط���ات 

البنيات  وتعزيز  السياحية 
وخلق  ل��ل��س��ي��اح��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
املؤسسات  وجتهيز  وتأهيل 
بالتراث  والعناية  الثقافية 
واحلماية  اجلهوية  الثقافي 
من الفيضانات واحلفاظ على 

املوارد الطبيعية.
إلى  العقد  ه��ذا  ويسعى 
إجناز 97 برنامجا ومشروعا 
التوجهات  إط��ار  ف��ي  م��درج��ا 
التنمية  ل��ب��رن��ام��ج  ال��ع��ام��ة 
اجل����ه����وي����ة، وه������ي م���وزع���ة 
4 محاور و17 مجاال.  حسب 
"حتسني  األول  احمل��ور  ويهم 
اجل�����اذب�����ي�����ة االق����ت����ص����ادي����ة 
الترابية  ل���ل���م���ج���االت 
الغرض،  ل��ه��ذا  للجهة. 
مشاريع   5 حت��دي��د  مت 
ل���ت���ح���س���ني ج����اذب����ي����ة 
امل�����ج�����االت ال���ت���راب���ي���ة 
وت�����ط�����وي�����ر م���ن���اط���ق 
االقتصادية،  لألنشطة 
لتطوير  وم���ش���روع���ني 
اللوجيستيكية  املناطق 
تصميم  وإع����������������داد 
اجلهة،  داخ�����ل  ال��ن��ق��ل 
لالستثمار  ومشروعني 
الرقمي،  واالق���ت���ص���اد 
تخصيص  سيتم  فيما 
لتأهيل  م���ش���اري���ع   10
احمل�����������اور ال���ط���رق���ي���ة 
وبناء  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

وحتسني الطرق.
وي������ه������م احمل��������ور 
القطاعات  "دع��م  الثاني 
املنتجة وإنعاش الشغل 
العلمي"،  وال���ب���ح���ث 
م���ن خ����الل ت��ن��ف��ي��ذ 36 
م������ش������روع. وي�����ت�����وزع 
برنامج هذا احملور بني 
من  الفالحية  السالسل  دع��م 
خ���الل 5 م��ش��اري��ع، وإح���داث 
التعليم  م��ؤس��س��ات  وت��أه��ي��ل 
العلمي  البحث  ودعم  العالي 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ع���ب���ر ت��ن��ف��ي��ذ 9 
تنزيل  سيتم  ك��م��ا  م��ش��اري��ع. 
11 مشروعا من أجل إحداث 
للتكوين  ج���ه���وي���ة  م����راك����ز 
وتطوير  التشغيل  وإن��ع��اش 
ال��ك��ف��اءات م��ن أج���ل اإلدم���اج 
أيضا،  ال���ش���غ���ل.  س����وق  ف���ي 
مناطق  إح���داث  برمجة  مت��ت 
التقليدية واحلرفية  لألنشطة 
م��ن خ��الل 9 م��ش��اري��ع، فضال 

االقتصاد  إلن���ع���اش  م���ش���روع���ني  ع���ن 
االجتماعي واملنتجات اجلهوية.

في احملور الثالث للعقد البرنامج، 
ويشمل  م��ش��روع��ا.   19 ب��رم��ج��ة  مت��ت 
األولي،  التعليم  لتعميم  مشروعا  ذلك 
واملراكز  احلضري  للتأهيل  ومشروعا 
الصاعدة، و4 مشاريع إلحداث وجتهيز 
مشاريع  و4  ب��اجل��ه��ة،  م��س��ت��ش��ف��ي��ات 
إلى  االجتماعية،  واملساعدة  للتأهيل 
إنعاش  أج���ل  م���ن  م��ش��اري��ع   9 ج��ان��ب 

الرياضة والترفيه.
الثقافي  امل��ج��ال  تثمني  أج��ل  وم��ن 
على  واحمل��اف��ظ��ة  السياحية  وامل��واق��ع 
العقد  ي��س��ع��ى  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  امل�������وارد 
البرنامج في محوره الرابع إلى تنفيذ 
10 مشاريع  23 مشروعا. ويشمل ذلك 
السياحية  واحملطات  امل��دارات  لتهيئة 
السياحية،  التحتية  البنيات  وتنمية 
وجتهيز  وتأهيل  إلح��داث  مشاريع  و6 
بالتراث  الثقافية واالعتناء  املؤسسات 
والثقافة احمللية، فضال عن تخصيص 
الفيضانات  م��ن  للحماية  م��ش��اري��ع   7
الطبيعية  امل�������وارد  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 
في احملصلة، سيتم  التلوث.  ومكافحة 
احملور  إط���ار  ف��ي  م��ش��روع   23 تنفيذ 

الرابع.
التقديرية  اإلجمالية  الكلفة  وتبلغ 
و192  م��ل��ي��ارا   11 العقد  ه��ذا  إلجن���از 
مصاريف  ت���ش���م���ل  دره��������م،  م���ل���ي���ون 
وسيخصص  واألش���غ���ال.  ال���دراس���ات 
اجلاذبية  بتحسني  املتعلق  للمحور 
للجهة  الترابية  للمجاالت  االقتصادية 
أما  دره���م.  مليون  و250  م��ل��ي��ارات   4
احملور الثاني اخلاص بدعم القطاعات 
والبحث  الشغل  وإن��ع��اش  اإلن��ت��اج��ي��ة 
ال��ع��ل��م��ي، ف��س��ي��خ��ص��ص ل���ه م��ب��ل��غ 3 
ومن  دره����م.  م��ل��ي��ون  و798  م��ل��ي��ارات 
االجتماعي  العجز  من  التقليص  أج��ل 
مبلغ  يخصص  الترابية،  والتفاوتات 
املبرمجة  للمشاريع  اإلجمالية  الكلفة 
2 مليار و200 مليون درهم، فيما تبلغ 
الثقافي  امل��ج��ال  تثمني  مشاريع  كلفة 
على  واحمل��اف��ظ��ة  السياحية  وامل��واق��ع 

املوارد الطبيعية 938 مليون درهم.
مساهمات  م���ج���م���وع  وي����ص����ل 
مليارات   6 إل��ى  ال���وزاري���ة  ال��ق��ط��اع��ات 
تصل  ف��ي��م��ا  دره�������م،  م���ل���ي���ون  و155 
والشركات  امل���ؤس���س���ات  م��س��اه��م��ات 
من  دره��م.  مليون   507 إل��ى  العمومية 
فاس-مكناس  جهة  ستساهم  جانبها 

مببلغ 3 مليار و628 مليون درهم. هذا 
العماالت  مجالس  أن  إلى  اإلش��ارة  مع 
واجلماعات الترابية ستساهم بدورها 
ف��ي مت��وي��ل ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج م��ن خالل 
إلى  مجموعها  ف��ي  ت��ص��ل  م��س��اه��م��ات 

315 مليون درهم.
إط��ار مؤسساتي  أجل وضع  ومن 
حلكامة البرنامج، فإن والي اجلهة هو 
الذي يتولى اإلشراف على تنفيذ العقد. 
اإلشراف  ف��ي  ج��ي��دة  حكامة  ولضمان 
وتتبع وتقييم وتنفيذ البرنامج، ينص 
ال��ع��ق��د ع��ل��ى إح�����داث جل��ن��ت��ني: جلنة 
املشاريع،  وتنفيذ  للتنسيق  جهوية 
إل���ى ج��ان��ب جل��ن��ة م��رك��زي��ة. وستقوم 
اجلهة بإجناز افتحاص سنوي إلجناز 
البرنامج. وبعد االنتهاء من إجناز كل 
وضعيته  وح��ص��ر  البرنامج  مكونات 
يتم  واحمل��اس��ب��ات��ي��ة،  النهائية  امل��ال��ي��ة 
إع����داد ت��ق��ري��ر ن��ه��ائ��ي ل��الف��ت��ح��اص من 
املالية  ل���وزارة  العامة  املفتشية  ط��رف 
من  الترابية  ل��إدارة  العامة  واملفتشية 
طبقا  البرنامج  تنفيذ  من  التأكد  أج��ل 
االتفاقيات  وك���ذا  ال��ع��ق��د،  ملقتضيات 
للقوانني  طبقا  عنه،  املنبثقة  اخلاصة 

واألنظمة اجلاري بها العمل.

ي�سعى العقد 

الربنامج 

اإىل حتقيق 

جمموعة من 

الأهداف، اأولها 

حت�سني اجلاذبية 

القت�سادية 

للمجالت الرتابية، 

وتو�سيع العر�ض 

املتعلق باملناطق 

ال�سناعية، 

وتطوير منطقة 

لوجي�ستيكية، 

وتاأهيل املحاور 

الطرقية

صورة وتعليق

بعد تسجيل 
إصابات بفيروس 
»كورونا« وسط 

األطر التربوية، قرّرت 
اإلقليمية  المديرية 

لوزارة التربية الوطنية 
بأكادير إداوتنان، أول 
أمس، تعليق الدراسة 

الحضورية بمدرسة 
»عبد الرحيم بوعبيد« 
االبتدائية في حي أنزا.

تدابير استباقية لمواجهة آثار موجة البرد بإقليم أزيالل  

املساء

أزيالل،  بإقليم  والتتبع  اليقظة  عقدت جلنة 
موسعا خصص  اجتماعا  األرب��ع��اء،  أم��س  أول 
التي  االستباقية  واإلج����راءات  التدابير  لعرض 
وتسهيل  البرد،  موجة  آث��ار  مواجهة  إلى  تهدف 

فك العزلة عن املناطق اجلبلية.
بتنسيق  أزي��الل مخطط عمل  إقليم  واعتمد 
والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديرية  مصالح  مع 
ومعاجلة  جمع  على  يرتكز  واملياه  واللوجستيك 
م��ن مراكز  ال��ت��ي مت جمعها  امل��ع��ل��وم��ات  ون��ش��ر 

واملسالك  ب��ال��ط��رق  املتعلقة  املتقدمة  التنسيق 
تعبئة  أج��ل  م��ن  ال��ث��ل��وج  تساقط  بعد  املقطوعة 
املوارد املادية والبشرية الالزمة إلعادة فتح هذه 

الطرق وفك العزلة عن الساكنة.
التجهيز  ق��س��م  ق���دم���ه  ع����رض  وب��ح��س��ب 
مخطط  ف��إن  اإلق��ل��ي��م،  بعمالة  والبيئة  والتعمير 
بأزيالل  ال��ب��رد«  »م��وج��ة  مخاطر  لتدبير  العمل 
يتضمن   2021-2020 الشتاء  موسم  برسم 
املهددة  باملناطق  املتعلقة  املعطيات  حتيني  أوال 
وحتديد موقعها على اخلريطة بتعاون وثيق مع 
التدخل  جلان  وممثلي  املعنية  احمللية  السلطات 

اجلهوية واحمللية.
دوارا   397 إحصاء  مت  السياق،  ه��ذا  في 
تابعا ملا مجموعه 25 جماعة ترابية بساكنة تبلغ 
27 ألف  أزي��د من  ألفا و740 نسمة أي   155

أسرة معنية مباشرة بتدبير موجة البرد،
القيادة  م��راك��ز  بتفعيل  األم���ر  يتعلق  كما 
اإلقليمية  القيادة  مركز  إلى  باإلضافة  املتقدمة 
ال���ذي يضمن ال��رب��ط ال��وث��ي��ق م��ع م��رك��ز اليقظة 
للتدخل  أس��ط��ول  ووض���ع  امل��رك��زي.  والتنسيق 
لهذا الغرض يتكون من 42 آلية مبجموع تراب 

اإلقليم.

وت���ض���ط���ل���ع م��خ��ت��ل��ف ال���ل���ج���ان ال����ت����ي مت 
الدواوير  إل��ى  ب��زي��ارات  القيام  مبهمة  تشكيلها 
السكان  مع  دائ��م  اتصال  على  واإلبقاء  املعنية، 
التجهيزات  ج��رد  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  املستهدفني، 
إلزالة  املناسبة  واخل��اص��ة  العمومية  وامل��ع��دات 
املنتظمة  واملراقبة  واملسالك  الطرق  من  الثلوج 
لتوقعات  امل��ن��ت��ظ��م��ة  وامل��راق��ب��ة  ال��وض��ع  ل��ت��ط��ور 
األرصاد اجلوية، لتكون على علم بتقدم عمليات 
لتطور  ال��دق��ي��ق  التتبع  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  اإلغ��اث��ة 

الوضع حسب الظروف املناخية.
والبيئة  والتعمير  التجهيز  قسم  وح��س��ب 

بعمالة اإلقليم فمن املقرر أن تتم تعبئة أسطول 
لفتح  اإلقليم  آلية مبجموع   44 من  يتكون  كبير 
الطرق واملسالك في حالة تساقط الثلوج، وتعزيز 
الفرق التقنية إلعادة التيار الكهربائي في حالة 

انقطاع أو إصالح أعمدة الكهرباء املتساقطة.
املقررة،  الصحية  بالتدابير  يتعلق  ما  وفي 
اتخذ إقليم أزيالل التدابير الالزمة بتشاور مع 
املندوبية اإلقليمية للصحة من أجل تعبئة الفرق 
الطبية وشبه الطبية الالزمة لضمان تزويد املراكز 
الصحية واملستوصفات باألدوية الالزمة ملواجهة 

االنخفاض الكبير في درجات احلرارة .

تهدف إلى مواجهة البرد وتسهيل فك العزلة عن املناطق اجلبلية
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باملخدرات  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  األمم  مكتب  ينظم 
مكافحة  إج���راءات  لتنسيق  الوطنية  واللجنة  واجلرمية 
االجتار بالبشر والوقاية منه، بني 1 و 4 دجنبر، محاكاة 
االجتار  ج��رمي��ة  ب��ش��أن  واحمل��اك��م��ة  التحقيق  “ألطوار 

بالبشر”.
ويندرج هذا النشاط، الذي يستهدف مجموعة من 
بالتحقيق  املكلفة  اجلنائية  العدالة  مجال  في  الفاعلني 
باألشخاص، في  والبت في قضايا االجت��ار  واملالحقة 
إطار تنفيذ اجلزء املتعلق باملغرب في املشروع اإلقليمي 
للحدود  ال��ع��اب��رة  اإلج��رام��ي��ة  ال��ش��ب��ك��ات  تفكيك  ح���ول 
في  املهاجرين  وتهريب  بالبشر  االجت��ار  في  واملتورطة 

شمال إفريقيا، واملمول من االحتاد األوروبي.
وأبرز مدير الشرطة القضائية، والي األمن محمد 
الدخيسي، في كلمة خالل افتتاح الورشة، األهمية التي 
يوليها املغرب ملكافحة االجتار بالبشر، وذلك من خالل 
املصادقة على عدد من االتفاقيات الدولية ذات الصلة، 
على غرار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
عبر الوطنية، وكذا البروتوكول املرتبط بها والرامي إلى 
زجر ومعاقبة االجتار بالبشر، خاصة النساء واألطفال.

كما توقف الدخيسي عند التطور امللموس لإلطار 
التشريعي والقانوني للمغرب في مجال االجتار بالبشر 
خالل السنوات األخيرة، مبرزا في هذا السياق القانون 
املتعلق مبكافحة االجتار في البشر املصادق عليه سنة 
2016 بهدف إحداث منظومة تشريعية مندمجة ملكافحة 
ه��ذه اآلف���ة، إل��ى ج��ان��ب م��رس��وم 2018 ح��ول إحداث 
اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االجتار بالبشر 
والوقاية منه. من جهته، سجل مدير الشؤون اجلنائية 
تليت  كلمة  في  ال��ع��دل، هشام مالطي،  ب���وزارة  والعفو 
باسمه، أن املغرب اختار تبني مقاربة شاملة في مكافحة 
االجتار بالبشر تقوم على أربعة محاور أساسية تتمثل 

في الوقاية واحلماية واملتابعة والشراكة.
وأفاد بأن االجتار بالبشر يعتبر ثالث أكثر جرمية 
منظمة انتشارا بعد االجتار في األسلحة واالجتار في 
املخدرات، منوها بأن املغرب تبنى تدابير أساسية تروم 

حماية ضحايا هذا النوع من اجلرائم.
املعني  امل��ت��ح��دة  األمم  م��ك��ت��ب  مل���دي���رة  ب��ال��ن��س��ب��ة 
فقد  الفكيكي،  ب��امل��غ��رب، سهام  واجل��رمي��ة  ب��امل��خ��درات 
أش��ارت إل��ى أن ه��ذا اللقاء يعتبر مبثابة ورش��ة عملية 
العدالة  في  الفاعلني  كفاءات  تقوية  إلى  تهدف  بامتياز 
اجلنائية املكلفني بالتحقيق وباملتابعة واحلكم في قضايا 
االجتار بالبشر، الفتة إلى أن أشغال الورشة تقوم على 
تنظيم محاكاة حتقيق يقوم على مشهد جرمي واقعي، 
ما سيمكن املشاركني من تبني دينامية عمل تشاركية 

إليجاد أجوبة مشتركة.
من جانبه، ذكر الرئيس األول حملكمة االستئناف 
مكافحة  ف��ي  ال��ع��دال��ة  ب���دور  م��ح��ب،  بوشعيب  بطنجة، 
اجلرائم املتعلقة باالجتار بالبشر، مؤكدا على أن الدائرة 
القضائية حملكمة االستئناف بطنجة تسهر على التطبيق 
باالجتار  املتعلقة  امللفات  في  خاصة  للقانون،  السليم 

باألشخاص.

حقوقيون بجهة الشرق يدخلون على 
خط الطفلة املختفية بجرادة

رشيد باملكي

على إثر اختفاء الطفلة إلهام رحيم، 
م��ن عمرها،  أش��ه��ر  ال��س��ن��ة وخ��م��س��ة  ذات 
مب��ن��ط��ق��ة ت���ول���ي، ال��ت��اب��ع��ة ت��راب��ي��ا إلقليم 
الهيئة  ج��رادة، في ظ��روف غامضة، طالبت 
الدميوقراطية املغربية حلقوق اإلنسان بجهة 
»املساء«  توصلت  تضامني  بيان  في  الشرق، 
مبواصلة  املختصة  اجل��ه��ات  م��ن��ه،  بنسخة 
البحث عن الطفلة املختفية وتعميق التحقيق 
في هذا امللف، وكشف جميع حيثياته ومالبساته 
العام، وترتيب املسؤوليات، وإن��زال أشد  للرأي 
العقوبات املقررة قانونا في حق كافة املتورطني 
واملتسترين على اقتراف مثل هذه األفعال إن ثبت 
ذلك، مع تسجيلها ضعف اإلجراءات احلامية حلقوق 
الطفل باملغرب في ظل توالي مثل هذه احلوادث. كما 
اإلعالم  وسائل  كافة  ذاتها  احلقوقية  الهيئة  دع��ت 
إلى  املجتمعية  والفعاليات  التعليمية  واملؤسسات 
تنسيق مبادراتها وجهودها في تكثيف عمليات توعية 
وحتسيس األطفال وذويهم مبخاطر جرائم االختطاف 
وعبرت  منها.  الوقاية  وسبل  األطفال  على  واالع��ت��داء 
الهيئة احلقوقية املذكورة في بيانها عن أصدق املواساة 
عليها حية  العثور  يتم  أن  راجية  إلهام،  الطفلة  لعائلة 
ترزق، وفي صحة جيدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن 
هناك احتمال دخول مشعوذين على خط اختفائها، خاصة 
“الزوهريني”،  باستخدام  الكنوز  ع��ن  البحث  محترفي 

بحسب تصريحات أحد أفراد الطفلة.

تنظيم محاكمة صورية حول 
جريمة االتجار بالبشر بطنجة
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طلب مساعدة

إقامة الريف 
الطابق الرابع 

10 شارع 
اجليش امللكي، 
الدار البيضاء

إقامة الريف 
الطابق الرابع 

10 شارع 
اجليش 

امللكي، الدار 
البيضاء

املركز التجاري ديوان
ملتقى ساحة أكنول 

 وزنقة 
عبد الكرمي الديوري

الط ابق الثاني 

0522-27-57-38
0522-20-06-66
0522-20-11-56

الهاتف

الفاكس

05 22-27-59-28
05 22-27-59-18
 06 19-16-81-68

0522-27-55-97

مكتب مراكشمكتب طنجةمكتب الرباط
11 شارع 
عالل بن 

عبد الله  
الطابق 
الثاني 

0537-72-51-59
0537-72-51-92

0537-72-50-99 الفاكس

الهاتف
الهاتف

الفاكس

إقامة 
التكافل 33 
شارع اإلمام 

األصيل 
الطابق 
السادس 

عمارة أسواق 
السالم 

-باب دكالة 
الطابق 
األول - 

رقم 5

0539-34-03-11

0539-34-03-12

0524-43-09-54
0524-43-09-47

0524-42-22-86 الفاكس

الهاتف

الفاكس

الهاتف

االشتراكاتاالعالنات القانونية واإلدارية

0522-43-05-01 

0522-27-55-97 الفاكس

الهاتف املوقع اإللكتروني
www.almassaepress.com

البريد اإللكتروني

contact@almassaepress.com

المكاتب الجهوية مكتب اإلشهار واإلعالنات العنوان الرئيسي
مكتب  فاس

13 زنقة طنجة، 
سيدي براهيم

الطابق الثاني 
مكتب رقم 10  
اطلس ) قبالة 
بريد املغرب (

05-35-73-09-50

05-35-73-09-51 الفاكس

الهاتف
0522262961
0522263091

 

العدد: 4353  الجمعة  2020/12/04

ال�رشيف الإدري�سي كلمات مسهمة

جريا على عادة هذا الركن في محاولة اجلمع بني املتعة والفائدة، نقترح على القارئ الكرمي شبكات جديد ة مزدوجة 
اللغة،  ممتعة ومفيدة في آن واحد.  نرجو  أن  نكون عند حسن ظن القارئ الكرمي، وأن نوفق في ما نحن  رامون إليه.

قواعد 
اللعبة

على الالعب  ملء كل  خانة من 
اخلانات   باألرقام من  01 إلى 
09، دون  تكرار أي رقم منها...

لعبة السودوكو

قواعد 
اللعبة

مسهمة فرنسية

للح و
ط
بسي

ط
متوس

محترف
ط
بسي

ط
متوس

محترف

مسهمة عربية



MOUADDAH 
CONSULTING

Angle Paternon et 
Alexandrie, Imm Lina 

II, 
Appart 2B, Quartier 

des hôpitaux, 
Casablanca.

CONSTITUTION 
D’UNE SOCIETE 

A RESPONSABILITE 
LIMITEE  

D’ASSOCIE UNIQUE

“SR BEAUTY”  

Aux termes d’un acte 
sous-seing privé en 
date à Casablanca 
du 14/10/2020, 
il a été établi les 
statuts d’une société 
à responsabilité 
limitée d’associé 
Unique dont les 
caractéristiques sont 
les suivantes :
DENOMINATION  
: “SR BEAUTY”  
SARLAU
 SIEGE SOCIAL 
:  à 332, Bd 
Brahim roudani, 
5éme étage, N°21, 
Résidence Rayhane, 
Quartier Maarif, 
Casablanca. 
     OBJET 
SOCIAL :   

Brièvement, La 
société a pour objet, 
tant au Maroc qu’à 
l’étranger :
 • Salon de bien-être 
et espace beauté ;
 • La coiffure 
mixte et la vente 
de tous produits 
et accessoires 
rattachés à 
l’activité ;
 • L’achat, la 
vente en gros, 
demi-gros, détail 
de tous produits, 
petits matériels, 
et mobilier se 
rapportant à 
l’activité de 
salon de coiffure, 
d’esthétique ;
 • La vente directe 
sur magasin ou via 
internet de tout 
produit et toute 
marque en relation 
avec l’objet social;
 • Le développement 
et la vente de 
concept de vente 
en rapport avec des 
salons de coiffure, 
d’esthétique ;
 • L’importation 
et l’exportation 
de tous produits, 
petits matériels 
et mobiliers, 

se rapportant 
à l’activité de 
salon de coiffure, 
d’esthétique ;
 • L’agencement 
de magasins ou 
salons se rapportant 
à l’activité de 
salon  de coiffure, 
d’esthétique ;
 • La participation 
par tout moyen 
à toutes sociétés 
crées ou à créer, 
pouvant se 
rattacher à l’objet 
social, notamment 
par voie de création 
d’actions nouvelles, 
d’apports, 
souscriptions ;
 • Toutes opérations 
d’étude, de 
représentation, 
d’intermédiation, 
de courtage, de 
consignation et 
de commission 
se rattachant aux 
domaines ci-dessus 
désigné ;
 • La société 
pourra s’intéresser 
directement ou 
indirectement 
à la création, et 
l’exploitation de 
toutes sociétés 
ayant un objet 

similaire ou 
analogue au sien.
CAPITAL 
SOCIAL : 100 000 
dirhams, divisé en 
1000 parts de 100 
dirhams   attribués 
en totalité à  
Madame SALMA 
RACHID.
DUREE
:99 années

GERANCE 
Madame SALMA 
RACHID

ANNEE SOCIALE
: du 1er Janvier au 
31 décembre

Le dépôt légal a 
été effectué auprès 
du Tribunal de 
commerce  de 
Casablanca.  

Nd :1537/20

> << >

CONSTITUTION
SOCIETE 
«  FIDMA 

SHOES   »  SARL   

 I -au terme  d’un 

acte sous seing 
prive en date 
du   19/11/2020 , 
et  enregistré à 
EL JADIDA le 
20/11/2020 ,il a été 
établi les statuts 
d’une société a 
responsabilité 
limitée dont les 
caractéristiques 
suivent :
1 .Dénomination : 
SOCIETE «   
FIDMA SHOES  »  
SARL 
2 .objet : La société 
a pour objet :
 -FABRICATION 
DE CHAUSSURES,
-  
MAROQUINERIE, 
- BONNETERIE,
- L’IMPORT ET 
L’EXPORT,
 - TRAVAUX 
DIVERS - 
NEGOCE.

3 .Siège social :    
N° 170 ZONE 
INDUSTRIELLE - 
EL JADIDA    .
   4 .Capital social : 
100.000,00  DHS  
Divisé en 1000 parts 
sociales de 100  dhs 
chacune souscrite 
en numéraire 

et entièrement 
libérées…..

5 .Durée  : 99 
ans a  compter de 
l’immatriculation au 
RC.

 6. 
Gérance : Madame 
MOUNA EL 
KHALFI ,  pour une 
durée   illimitée .

 II -le dépôt légal 
a été effectue 
près le tribunal de 
première instance 
D’EL JADIDA le  
30/11/2020  sous 
le N°25656 avec 
immatriculation 
au registre de 
commerce sous le  
N°17273 .

Nd :1538/20

> << >

ITISSALAT AL 
MAGHRIB 

Direction 
Régionale 
du Grand 

Casablanca
                               

Division  
Administrative et   

Financière

AVIS  DE 
PROROGATION 
DE DELAI
RELATIF A LA 
CONSULTATION 
N°PR 579 465/
COU/DRCA

Le Directeur 
Régionale 
d’Itissalat Al 
Maghrib du Grand 
Casablanca porte 
à la connaissance 
des sociétés ayant 
retiré ou désirant se 
procurer le dossier 
de la consultation 
susmentionnée 
relative à la vente 
et destruction 
des vieux papiers 
et cartons en lot 
unique, que la 
date de dépôt des 
offres est reportée 
au 21/12/2020, 
date à laquelle 
il sera procédé à 
l’ouverture des plis 
à 10H00. 
Les conditions de 
soumission ainsi 
que les modalités 
de participation 
de cet appel à la 
concurrence, sont 
consignées dans le 
cahier des charges.
Le cahier des 

charges peut être 
retirer gratuitement 
auprès du 
Service Achats 
(2ème étage), 
de la Direction 
Régionale 
d’Itissalat Al 
Maghrib du Grand 
Casablanca, sise 
Quartier des 
Hôpitaux, Angle 
Rue Tarik Bnou 
Ziad et Rue Lahcen 
El Arjoune ou 
demandé par mail 
auprès des adresses 
suivantes :
a.elhaimour@iam.
ma
m.oughadou@iam.
ma
Les plis des 
soumissionnaires 
(offres technique, 
administrative 
et financière), 
fermés et cachetés 
à la cire ou tout 
autre moyen 
inviolable, doivent 
être déposés 
contre récépissé 
à l’adresse sus 
visée, au plus tard 
le 21/12/2020 à 
10H00.

Nd :1540/20
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ANNONCES

المغربية  المملكة 
وزارة العدل 

التجارية  المحكمة 
بالدار البيضاء 

التنفيذ  مصلحة 
التنفيذ  ملف 

رقم:2019/8512/1429

بيع منقول بالمزاد العلني 

إن مأمور التنفيذ املوقع أسفله 
السيد عبد الله هناني منتدب 

قضائي يعلن أنه بناء للفصول 
462-463 و 464 من قانون 

املسطرة املدنية 
وبناء على مقتضيات الفصل 

447 من ق م م 
وبناء على محضر اإلفراغ 
املؤرخ في 2020/03/04

لفائدة احمد األزهر ومحمد 
األزهر 

ضد شركة ديرسا سباس في 
ش م ق 

أنه سيتم البيع باملزاد العلني 
بتاريخ 2020/12/18 على 

الساعة 11 صباحا للمنقوالت 
اخلاصة مبلف التنفيذ عدد 

2019/8512/1429
وسيتم البيع باحملل الكائن دوار 

احلفافرة كلم 12 دوار أوالد 
أحمد دار بوعزة الدار البيضاء 

كما يؤدى الثمن ناجزا مع 
زيادة 10 في املائة لفائدة 

اخلزينة 
وللزيادة في اإليضاح االتصال 

بقسم التنفيذ التابع للمحكمة 
التجارية بالدار البيضاء.

رت:20/1539

إعالنات



خارج النص

جمال  اسطيفي

ر-م 

املغرب  ف��ري��ق��ا  ي��ق��ص 
ال�����ت�����ط�����وان�����ي وش�����ب�����اب 
اجلمعة  ي��وم��ه  احمل��م��دي��ة 
ش��ري��ط م��وس��م ج��دي��د من 
وهو  االحترافية،  البطولة 
عدة  يشهد  ال���ذي  امل��وس��م 
البرمجة  أهمها  متغيرات 
البطولة،  ملباريات  القبلية 
حرصها  اجلامعة  وتأكيد 
ع���ل���ى ع������دم ت��غ��ي��ي��ر ه���ذا 
املشاكل  ب��ع��د  ال��ب��رن��ام��ج، 
التي أثرت على سير بطولة 
إضافة  امل���اض���ي.  امل��وس��م 
إل��ى اس��ت��م��رار ق���رار إقامة 

بدون  القدم  م��رة  مباريات 
ج��م��ه��ور، ك��م��ا أن م��ن بني 
إجبار  اجلديدة،  املتغيرات 
الفرق على خوض مباريات 
ال��ب��ط��ول��ة االح��ت��راف��ي��ة في 
بعشب  م���ك���س���وة  م���اع���ب 

طبيعي.
وف��������ي ه��������ذا اإلط��������ار 
املغرب  ف���ري���ق  س��ي��ض��ط��ر 
التطواني الستقبال ضيفه 
مبلعب  احمل��م��دي��ة  ش��ب��اب 
ويسعى  ال��ل��ه.  عبد  م��والي 
»املاط«، الذي فشل في إنهاء 
اخلمسة  ض���م���ن  امل���وس���م 
ذلك  حتقيق  ف��ي  األوائ�����ل، 

هذا املوسم. ويعول »املاط« 
على خبرة املدرب اإلسباني 
خوان خوسي ماكيدا الذي 
زوران  ال���ص���رب���ي  خ���ل���ف 
وإضافة  م��ان��ول��وف��ي��ت��ش. 
إل���ى اس��ت��م��رار ج��ل العبي 
ال��ف��ري��ق، اس��ت��ق��دم »امل���اط« 

العبني جدد من بينهم 
ه��ش��ام اخل���ل���وة، العب 
)ب(،  فيغو  وسليتا  أمليريا 
وال��ت��ن��زان��ي ش��ع��ب��ان عيد 
كمال  وم��ح��م��د  ش��ي��ل��ون��دا 
القادم من الوداد. كما عاد 
إلى الفريق العبه  السابق 
أن����س امل����راب����ط، وح����ارس 

الفيالي،  ي��ح��ي��ى  امل��رم��ى 
للدفاع  ال��س��اب��ق  احل���ارس 
واملغرب  اجلديد  احلسني 

الفاسي.
من جهته يعول شباب 
حديثا  ال��ع��ائ��د  احمل��م��دي��ة، 
إلى  األول،  ال��ق��س��م  إل����ى 
بفريق  تليق  تقدمي صورة 
واعسيلة،  ف����رس،  أح��م��د 
شباب  واليسعى  وال��رع��د. 
احملمدية إلى احلفاظ على 
بل  األول،  بالقسم  مكانته 
للفرق  ن��دا  ي��ك��ون  أن  إل��ى 

القوية.
وي��ت��ول��ى م��ح��م��د أمني 

في  الفريق  قيادة  بنهاشم 
القسم األول، بعد أن جنح 
الصعود،  إل��ى  قيادته  في 
العبني  الفريق  يضم  فيما 
يكفي  م��ا  التجربة  م��ن  ل��ه 
لتحقيق طموحات النادي، 
احلظ  ياسني  بينهم  وم��ن 
السابق  امل���رم���ى  ح����ارس 
الرجاء  الذي حمل قميص 
والدولي  امللكي،  واجليش 
م�������������روان داك�����وس�����ط�����ا، 
ومحمد  ح��ش��ادي،  وخ��ال��د 
الدين  وسيف  امل��وراب��ي��ط، 

بوهرة.
يستقبل  ج���ان���ب���ه  م����ن 

فريق  ال���ف���اس���ي  امل����غ����رب 
مباراة  في  امللكي  اجليش 
ح����ارق����ة. وت���ع���د امل����ب����اراة 
باحلماس بالنظر إلى تاريخ 
الفريقني،  ب��ني  امل��واج��ه��ات 
وأي�����ض�����ا ب���ال���ن���ظ���ر إل����ى 
ذاتيهما،  إلثبات  حاجتهما 
األولى  املباراة  ستكون  إذ 
ل������«امل�����اص« ب��ع��د ال���ع���ودة 
قسم  بني  الطبيعية  ملكانته 
لكنها أيضا مباراة  الكبار، 
يسعى خالها اجليش إلى 
للعودة  ج��اه��ز  أن��ه  إث��ب��ات 
إلى مكانته بني الفرق التي 

تنافس على األلقاب.

عبد الواحد الشرفي

اختارت جلنة التحكيم التابعة لاحتاد اإلفريقي 
ضمن  مغاربة  حكام  خمسة  »ك��اف«  القدم  لكرة 
الئحة احلكام الذين سيقودون مباريات النسخة 
احملليني،  لاعبني  إفريقيا  لبطولة  ال��س��ادس��ة 
الكاميرون 2021، وهي البطولة القارية الثانية 
ستعرف  والتي  األهمية،  حيث  من  للمنتخبات 
عن  دفاعه  خال  من  الوطني،  املنتخب  مشاركة 

لقبه.
ويتعلق  رئيسيني،  مغاربة  حكام  ثاثة  واختير 
)ال��دول��ي منذ عام  األم��ر بكل م��ن رض���وان جيد 
2009(، وسمير الكزاز )الدولي منذ عام 2016(، 

عام  منذ  )الدولي  زوراق  وع��ادل 
اعتماد  سيتم  2015(، حيث 

امل��خ��ض��رم رض���وان جيد، 
تقنية  ح����ك����ام  ض���م���ن 
ال����ف����ي����دي����و امل���س���اع���د 
ل��ك��ن ميكن  )ال����ف����ار(، 
االستعانة به في حال 
إليه  احل���اج���ة  ك��ان��ت 

حكم ساحة.
وب�����ج�����ان�����ب ث����اث����ي 

ال���ت���ح���ك���ي���م 
 ، ئيسي لر ا

اختيار  ث���م 
ح��������ك��������م��������ني 

ويتعلق  مساعدين، 
األمر بكل من احلكم املساعد زكريا 
 ،)2019 منذ  )ال��دول��ي  برينسي 
واحلكم املساعد مصطفى أكرداد 

)الدولي منذ عام 2018(.
بطولة  ح���ك���ام  وس��ي��ل��ت��ح��ق 
احملليني،  ل��اع��ب��ني  إف��ري��ق��ي��ا 
املاعب  ت��س��ت��ض��ي��ف��ه��ا  ال���ت���ي 
الكاميرونية في الفترة ما بني 
 ،2021 فبراير  و7  يناير   16
9 و10  ي��وم��ي  ب��ال��ك��ام��ي��رون 
يناير م��ن ال��ع��ام ال��ق��ادم، من 
بدني  اختبار  اجتياز  أج��ل 
انطاقا  وتطبيقي،  ونظري 
11 من  ال��س��ب��ت  ي����وم  م���ن 
الشهر ذاته، وفي حال أي 
البدني،  االختبار  في  فل 
سيطلب من احلكم العودة 
على حساب نفقة اجلامعة 

التي ينتمي إليها.
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يواجهان 
الجيش 
الجريح 

و"الماط" 
الباحث عن 

األضواء

»املاص« وشباب احملمدية
 يقصان شريط البطولة في موسم املصاحلة 

التاريخ مع 

5 مغاربة 
الئحة  ضمن 
»الشأن« حكام 

عبد العزيز حمدي 
القدم،  لكرة  التطواني  املغرب  فريق  حسم 
استقبال  م���ك���ان  )األرب�����ع�����اء(،  أم����س  أول 
الدوري  افتتاح  في  ضيفه شباب احملمدية، 
السلطات  وافقت  بعدما  االحترافي اجلديد، 
برسم  م��ب��ارات��ه  ب��إج��راء  ب��ال��رب��اط،  احمللية 
الدورة األولى على أرضية املجمع الرياضي 

األمير موالي عبد الله. 
على  ال��ت��ط��وان��ي،  الفريق  إدارة  واس��ت��ق��رت 
ب��ع��دم��ا رف���ض���ت شركة  ب���ال���رب���اط،  ال��ل��ع��ب 
ملعب  تدبير  على  املسؤولة  سونارجيس، 
على  »امل�����اط«،  إدارة  ط��ل��ب  ال��ك��ب��ي��ر،  طنجة 
إجراء  تتحمل  ال  امللعب  أرضية  أن  اعتبار 
مباراتني في أقل من أسبوع بحكم أن فريق 
بامللعب  اآلخر  هو  سيستقبل  طنجة  احتاد 
املقبل  األح��د  أك��ادي��ر،  حسنية  ضيفه  ذات��ه 
فيما  والنصف،  الثالثة  الساعة  من  بداية 
الدورة  شريط  التطواني  الفريق  سيقص 

األولى اليوم)السبت(. 
التطواني،  الفريق  أقفل  آخ��ر،  صعيد  على 
أبواب »امليركاتو« الصيفي، اإلثنني املاضي، 
بآخر صفقة، بعدما تعاقد مع العبه السابق 
ن��وص��ي��ر امل��ي��م��ون��ي، مب���وج���ب ع��ق��د ميتد 

ملوسمني كرويني.
وينضاف نوصير امليموني، إلى زميله انس 
املرابط، اللذين سبق لهما أن جاور »احلمامة 
الذي   ،2013/2012 موسم  ف��ي  البيضاء« 
توج به الفريق التطواني بأول درع للبطولة 

االحترافية بتسميتها اجلديدة.
وي��ع��ت��ب��ر ن��وص��ي��ر امل��ي��م��ون��ي، ال���ذي انضم 
فريق  إل��ى  املاضي  الشتوي  »املركاتو«  في 
اشهر،  ستة  ملدة  بعقد  الوجدية،  املولودية 
بليغة  لإلصابة  تعرضه  بسبب  يتممها  لم 
عملية  خال  من  جراحي  لتدخل  به  عجلت 
املصحات  ب���إح���دى  ل��ه��ا  خ��ض��ع  ج��راح��ي��ة 
االسبانية،  م��ورس��ي��ا  مب��دي��ن��ة  امل��خ��ت��ص��ة 
)يعتبر( ثامن وافد جديد بعد كا من انس 
شيلوندا،  شعبان  اخللوة،  هشام  امل��راب��ط، 
مل���ام���والي، واحل����ارس يحيى  وال��س��ن��غ��ال��ي 
ال��ف��ي��ال��ي، وم��ح��م��د ك��م��ال، وع���ودة سفيان 
ازن���اب���ط، ال���ذي ك���ان م��ع��ارا ل��ف��ري��ق احتاد 

الزموري للخميسات.

يستقبل  التطواني  املغرب 
احملمدية  شباب  ضيفه 

الرباط مبلعب 

�ضمنهم 

جيد والكزاز 

وزوراق



�أجلت موعد 

�إعالن �لعقوبة 

�ضده �إىل 

�لأ�ضبوع �ملقبل 
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هوار يجتمع مع الوافدين اجلدد إلخماد غضب املستحقات الدفاع اجلديدي جاهز ملباراة الديربي
سيجري آخر حصة تدريبية بملعب المسيرة

حكام البطولة يتداولون التعديالت اجلديدة

عبد العزيز حمدي

مطلعة  م���ص���ادر  ك��ش��ف��ت 
فريق  رئيس  هوار،  محمد  أن 
لكرة  ال���وج���دي���ة  امل���ول���ودي���ة 
القدم، عقد اجتماعا مستعجل 
ال��واف��دي��ن اجل��دد والذين  م��ع 
ت��ع��اق��د م��ع��ه��م ال��ف��ري��ق خالل 
والذين  الصيفي،  »امل��رك��ات��و« 

وصل عددهم 15 العبا.
الرئيس  اج��ت��م��اع  وج���اء 
ال��الع��ب��ن اجلدد  ه����وار، م��ع 
إلخماد فورة غضب جراء عدم 
من  األول  بالشطر  توصلهم 
مع  السنوية،  التوقيع  منحة 
قلقهم  يبلغون  الالعبن  جعل 
ال��س��الم وادو،  ل��ل��م��درب ع��ب��د 
الرسالة  مرر  بدورهم  وال��ذي 
وط����ال����ب رئ���ي���س���ه ب���ض���رورة 
العبيه  م��س��ت��ح��ق��ات  ت��س��دي��د 

قبيل انطالق البطولة.

إلى  االج���ت���م���اع  وخ��ل��ص 
الالعبن،  م���خ���اوف  ت��ب��دي��د 
الرئيس بطمأنتهم  قام  بعدما 
في  امل���ادي  االش��ك��ال  بتسوية 
أسرع وقت ممكن طالبا إياهم 
والتركيز  ب��ال��ص��ب��ر  ال��ت��ح��ل��ي 
على املباريات وأن الفريق في 

طريقه لتجاوز العوز املادي.
التي  باألحداث  وارتباطا 
ف���ي غضون  ال��ف��ري��ق  ع��رف��ه��ا 

االس�����ب�����وع اجل����������اري، دع���ا 
وجدة،  بريغاد  الترا  الفصيل 
للفريق،  ال��رس��م��ي  امل��س��ان��د 
وتدارك  األم��ور  تصحيح  إلى 
منطقة  ب���ل���وغ  ق��ب��ل  امل���وق���ف 
أي  أن  م��ض��ي��ف��ة  ال����الرج����وع، 
املسير  امل��ك��ت��ب  ف��ي  م��س��ؤول 
أن����ه وضع  ي��ت��ذك��ر  أن  ع��ل��ي��ه 

نفسه موضع املساءلة«.
بيان«التراس  وأوض�����ح 

على  كان  أنه  وج��دة«،  بريكاد 
أن يخرج عن صمته  الفصيل 
وتكاثر  االزم���ات  ت��وال��ي  بعد 
اإلشاعات، وتخبط فريقه بن 
الداخلية  النزاعات  أمواج مد 

وجزر االخبار الزائفة.
وأك���د ب��ي��ان ال��ف��ص��ي��ل أن 
املشاكل انطلقت منذ أول يوم 
اإلعدادي  التربص  بداية  من 
اجلديدة،  مبدينة  أقيم  ال��ذي 
كل  م��ن  اخ��ب��ار  م��ا صاحبتها 
عند  م���ن  إال  وح�����دب،  ص���وب 
)خلية  ب��األم��ر  املعنية  اجلهة 
للنادي(،  التابعة  ال��ت��واص��ل 
قصد  جلهات  املجال  ت��رك  ما 
النادي  شعبية  على  الركوب 
زائ���ف���ة، تركت  اخ���ب���ار  وب��ي��ع 
اجلمهور  اذه����ان  ف��ي  ف��ج��وة 
ال����ذي ل��م ي��ع��د ي��ف��رق م��ا بن 
ال��ص��واب وال��ب��اط��ل، على حد 

تعبير البيان.

اجلديدة: بوشعيب بنقرايو

احلسني  ال���دف���اع  ف���ري���ق   ي���واص���ل 
استعداداته  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  اجل���دي���دي 
حتت  اجلديد،  الرياضي  املوسم  لبداية 
بنشيخة،  احل����ق  ع��ب��د  امل�����درب  ق���ي���ادة 
أمام  مبواجهة قوية  والذي سيفتتحه 
النسخة  ف���ي  آس���ف���ي،  اجلار أوملبيك 
31 م���ن دي���رب���ي دك���ال���ة ع���ب���دة، وال����ذي 
ملعب  ال��س��ب��ت،  غ���د  سيحتضنه يوم 
اع��ت��ب��ارا م��ن الساعة  ب��أس��ف��ي  امل��س��ي��رة 

السابعة والنصف.
آسفي،  مدينة  إلى  الرحال  وقبل شد 
والطاقم  الدكالي  الفريق  خضع العبو 
الطاقم  إل���ى  إض��اف��ة  وال��ط��ب��ي،  التقني 
الذين  املديري  املكتب  وأعضاء  اإلداري 
مبارياته  أول��ى  ف��ي  سيرافقون الفريق 
هذا املوسم، للكشف عن فيروس كورونا 
لإلجراءات  وفًقا   ،”19 “كوفيد  املستجد 
طرف  من  املتبعة  والوقائية  االحترازية 

اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم.
الدفاع  بعثة  تصل  أن  املنتظر  وم��ن 
اليوم  ال��ق��دم،  لكرة  اجل��دي��دي  احلسني 
الستكمال  آس��ف��ي،  مدينة  إل��ى  اجلمعة 
برمج  حيث  املواجهة،  لهذه  االستعداد 
آخر  اجل��دي��دي،  للفريق  التقني  الطاقم 
حصة تدريبية مبلعب املسيرة اخلضراء 
آسفي، وفي نفس التوقيت الذي سيجري 
العبدي  الفريق  بن  األجوار  ديربي  فيه 

ونظيره الدكالي  .
احلق بنشيخة  عبد  ويراهن املدرب 
ال��ف��ري��ق اجلديدي،  م��ك��ون��ات  ك��ل  وم��ع��ه 
املسفيوي،  الفريق  أم��ام  مباراتهم  على 
لتحقيق انطالقة جيدة مع بداية املوسم 
بها  أنهى  التي  السيئة  الصورة  ومحو 
فرسان دكالة املوسم املاضي، بعد تلقي 
خاصة  متتالية،  هزائم  خمسة  الفريق 
شهدت  للفريق  البشرية  التركيبة  وان 
ت��غ��ي��ي��رات ج���ذري���ة ع��ل��ى م��س��ت��وى خط 
أبرز  رحيل  بعد  امليدان  ووس��ط  الدفاع 

الركائز األساسية للفريق.

عبد الواحد الشرفي

التدريب  اخل��م��ي��س  أم����س  اخ��ت��ت��م 
ان���ط���الق بطولة  ي��س��ب��ق  ال����ذي  األخ���ي���ر 
القسم الوطني االحترافي األول والثاني، 
بالنسبة لعشرات احلكام املؤهلن لقيادة 
)كوفيد  جائحة  آث��ار  وبسبب  مباريات، 
تقنية  عبر  احل��ك��ام  اشتغل  فقد   )19  –
كونفرانس(،  )ف��ي��دي��و  امل��رئ��ي  االت��ص��ال 
علما أن جميع احلكام خضعوا يوما قبل 
املستجد،  كورونا  فيروس  الختبار  ذلك 
حيث ينتظر أن يتوصلوا بالنتائج أمس 

اخلميس.     
وت��������دارس احل����ك����ام وع����دده����م 60 
)من  أي��ام   4 ام��ت��داد  على  وحكمة،  حكم 
30 نونبر إل��ى ال��ث��ال��ث م��ن دج��ن��ب��ر( من 
االتصال  تقنية  عبر  مجموعتن  خ��الل 

اشتغلت  م��ج��م��وع��ة  اجل��م��اع��ي،  امل��رئ��ي 
الظهر،  بعد  وال��واح��دة  العاشرة  بن  ما 
الفترة  ف��ي  اشتغلت  ثانية،  ومجموعة 
والسادسة  ال��ث��ال��ث��ة  ب��ن  م��ا  امل��س��ائ��ي��ة، 
املسجلة  األخطاء  أب��رز  تصحيح  مساء، 
وتوحيد  املنصرم،  ال��ك��روي  امل��وس��م  ف��ي 
املفاهيم حتسبا ملباريات املوسم الكروي 

احلالي.
السنوي  ال��ت��دري��ب  دروس  وشملت 
االط���الع  )ب(،  و  )أ(  ال��ن��خ��ب��ة  ل��ل��ح��ك��ام، 
اللعبة  قانون  في  التعديالت  آخ��ر  على 
لكرة  الدولي  املجلس  ط��رف  من  املعتمد 
5 مواد  ف��ي  ت��ع��دي��ال   15 ال��ق��دم، وه��م��ت 
تعديل  بجانب  التحكيم،  ق��ان��ون  ضمن 
حكم  بتقنية  اخل���اص  ال��ب��روت��وك��ول  ف��ي 

الفيديو املساعد )الفار(.
التي  تلك  التعديالت،  أبرز  بن  ومن 

اإلنذارات  أن  حيث  العاشرة،  املادة  تهم 
املباريات  في  عليها  احلصول  يتم  التي 
ال متتد إلى ضربات اجلزاء الترجيحية، 
ك��م��ا ل��ن ي��ت��م إن���ذار ح���ارس امل��رم��ى عند 
منذ  اجل��زاء،  ضربة  تنفيذ  قبل  خروجه 
االكتفاء  سيتم  ح��ي��ث  األول����ى،  ال��وه��ل��ة 
ستتحول  بينما  شفهي،  إن��ذار  بتوجيه 
ال��ع��ق��وب��ة االن��ض��ب��اط��ي��ة إلن���ذار ف��ي حال 
تكرار نفس اخلطأ، كما سيتم إنذار منفذ 
ض��رب��ة اجل���زاء ف��ي ح��ال ارت��ك��ب أي من 

حاالت التحايل.
التحكيم  ق��ان��ون  تعديالت  وشملت 
اليد، من خالل حتديد احلد  حاالت ملس 
وحاالت  وال����ذراع،  الكتف  ب��ن  الفاصل 
م��ن ملس  يستفيد  ال���ذي  امل��ه��اج��م  إن���ذار 
ال���ك���رة ب��ال��ي��د خ���الل ت��س��ج��ي��ل ه���دف أو 

محاولة سانحة للتسجيل.

  

تأخر تأهيل الوافدين اجلدد يربك حسابات السكتيوي
يواجه الدفاع الجديدي في أول اختبار له بالموسم الجديد

أسفي: سمير باشري

أسفي  أوملبيك  ي��واص��ل 
اختبار  ألول  اس��ت��ع��دادات��ه 
ح��ق��ي��ق��ي ل����ه ف����ي امل���وس���م 
 ،2021-2020 ال��ري��اض��ي 
خالله  م��ن  سيصطدم  ال��ذي 
في ديري دكالة عبدة بجاره 
اجلديدي؛  احلسني  الدفاع 
ب��رس��م اجل��ول��ة األول����ى من 
ال��ب��ط��ول��ة االح��ت��راف��ي��ة، في 
سيحتضن  التي  امل��واج��ه��ة 
مجرياتها غدا السبت ملعب 
املسيرة اخلضراء بداية من 

والنصف  السابعة  الساعة 
مساء.

أوملبيك  الع��ب��و  وخ��ض��ع 
أمس  أول  ع���ص���ر  أس���ف���ي 
األربعاء وقبل انطالق ثالث 
ح��ص��ة ت��دري��ب��ي��ة ل��ه��م هذا 
األسبوع؛ ملسحة الكشف عن 
استعدادا  كورونا،  فيروس 
وحتى  املذكورة،  للمواجهة 
الفريق  إلدارة  ي��ت��س��ن��ى 
املباراة،  قبل  بها  التوصل 
تنفيذا للبروتوكول الصحي 
اجلامعة  على  عممته  ال��ذي 
خضع  حيث  األن��دي��ة،  على 

إل���ى ج��ان��ب باقي  ل��ل��ك��ش��ف 
أربعة  األول  الفريق  أف���راد 
املديري  املكتب  من  أعضاء 

و بعض اإلدارين.
أسفي  أوملبيك  ويتدرب 
بحضور  مكتملة  بصفوف 
فيهم  مبن  الالعبن،  جميع 
باستثناء  اجلدد؛  الوافدون 
ال��ل��ي��ب��ي أس���ام���ة ال���ب���دوي، 
االلتحاق  عليه  تعذر  بعدما 
الستار  إسدال  قبل  بالفريق 
بعد  الصيفي،  امليركاتو  عن 
واجهته  ال��ت��ي  ال��ص��ع��وب��ات 
تأشيرة  على  احل��ص��ول  ف��ي 

ما  املغربي،  للتراب  الدخول 
دفع إدارة الفريق إلى تأجيل 
إلى  ال��ق��ائ��م��ة  ف��ي  تسجيله 

امليركاتو الشتوي املقبل.
اجلامعة  ق�����رار  ودف�����ع 
القاضي برفع قوائم األندية 
املباريات،  ت��أج��ي��ل  لتجنب 
تقسيم  إل�����ى  ال��س��ك��ت��ي��وي 
مجموعتن  إل���ى  ال��الع��ب��ن 
 33 من  أكثر  تواجد  في ظل 
كل  الفريق،  قائمة  في  العبا 
وقت  ف��ي  ت��ت��درب  مجموعة 
محدد في نفس اليوم، حيث 
ت���ت���درب امل��ج��م��وع��ة األول���ى 

و22   20 مابن  تضم  التي 
املجموعة  تتبعها  ثم  العبا، 
بعض  م��ن  بخليط  الثانية  
العبي الفريق األول والشبان 
بالفريق،  إحلاقهم  مت  الذين 
ب���رغ���ب���ة م���ن���ه ف����ي إع���ط���اء 
امللحقن  جل��م��ي��ع  ال��ف��رص��ة 
جاهزين  جلعلهم  بالقائمة 
حتسبا جلميع االحتماالت.

السكتيوي  وش�����رع   
تدريبية  حصة  أول  منذ 
خ���الل ه���ذا األس���ب���وع في 
قبل  اللمسات؛  آخر  وضع 
التوليفة  ع��ل��ى  ال���وق���وف 

التي سيعتمد عليها خالل 
املوسم،  ف��ي  اختبار  أول 
حساباته   أرب�����ك  ب��ع��دم��ا 
ال���ش���ك���وك ال���ت���ي الزال�����ت 
حت������وم ح������ول م���ش���ارك���ة 
هذه  في  اجل��دد  الوافدين 
التأخر  ظل  في  املواجهة، 
الذي الزال يطبع توصلهم 
ب��رخ��ص��ه��م ال��ن��ه��ائ��ي��ة من 
اجل��ام��ع��ة م��ع ب��داي��ة العد 
ال��ع��ك��س��ي ل��ل��م��ب��اراة؛ في 
اجلامعة  مصادقة  انتظار 
الفريق  ت���ع���اق���دات  ع��ل��ى 

الصيفية.

عبد الواحد الشرفي 

رئيسا  احل��اف��ي،  العظيم  عبد  ان��ت��خ��اب  أع��ي��د 
للرماية  امل��غ��رب��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  للجامعة  م��ن��ت��دب��ا 
وذلك  و2024،   2020 مابن  للفترة  الرياضية، 
خالل اجلمع العام العادي و االنتخابي امللتئم، 
أول أمس االثنن، عبر تقنية التواصل املرئي ) 

فيزيو كونفرينس(.
ومت��ي��ز اجل��م��ع ال��ع��ام، ال���ذي ت��رأس��ه احلافي، 
وحصيلة  وامل��ال��ي،  األدب��ي  التقريرين  بدراسة 
 ،2020-2017 للفترة  املديري  املكتب  أنشطة 
 –  2019 ملوسم  اجلامعة  أنشطة  واستعراض 
2020، وكذا اعتماد برنامج املسابقات الوطنية 
والدولية ومشروع امليزانية للموسم الرياضي 

.2021-2020
و أبرزت اجلامعة، خالل اجلمع العام، النتائج 
السنوات  خالل  الرياضية  للرماية  اإليجابية 
التي  اإلجن���ازات  إل��ى  مشيرة  املاضية،  األرب��ع 
والعربي  اإلف��ري��ق��ي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى  حت��ق��ق��ت 
على  عال  مستوى  من  أبطال  بفضل  والدولي، 
امليدالية  على  احلائزة  مريغي،  ابتسام  غ��رار 
املنعم  وعبد  والعرب،  إفريقيا  وبطلة  الذهبية 

بوعن وياسمن مريغي وإدريس حفاري.

إعادة انتخاب احلافي رئيسا 
الرياضية الرماية  جلامعة  منتدبا 

صالح  شعشوع

أقدمت  اإلدارة التقنية لفريق  شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم ،  
حتت قيادة املدرب يوسف ملريني ،  على مجموعة من االنتدابات 

اجلديدة ، بهدف  تعزيز التركيبة البشرية ملمثل زيان.  
الفريق  م��س��ؤول��و  أب��رم��ه��ا  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  ال��ت��ع��اق��دات   وبلغت 
أول أمس  إلى غاية    ، امليركاتو الصيفي  افتتاح  اخلنيفري، منذ 
عشرة  الصيفية،  االن��ت��ق��االت  فترة  إلغ��اق  موعد  كآخر  االث��ن��ن، 
يوني  ،  الاعب اإليفواري،   العبن جدد، ويتعلق األمر بكل من 
فرانك، وحارس املرمى املهدي كرابيا ، قادما من نهضة بركان، 
لفريق احتاد سيدي قاسم،  املهدي اكضاي،  واحلارس السابق 
إضافة إلى كل من عبد املولى الغروس ، وعماد درجاج،  قادمن 
من نهضة مرتيل،  أيوب دبيبح  الاعب السابق لشباب املسيرة، 
من  أخلف  حمزة  ال��س��وداء،  الصخور  فريق  من  احلصاد  رشيد 
ف��ت��ح ويسان،  م��ن  ال��زره��ي��وي  ع��ث��م��ان   ، ح��م��ري��ة خنيفرة  دف���اع 
خنيفرة.   أطلس  شباب  مدرسة  من  عبو،   احلليم  عبد  والاعب 
وحسم  مسؤولو ممثل زيان بشكل رسمي،  في الائحة النهائية 
املغربي  ال��دوري  منافسات  زيان،   ممثل   بها  سيخوض  التي   ،
وتتشكل   ، اجلديد  الرياضي  للموسم  الثاني،  للقسم  االحترافي 
البلدي مبدينة  26 العبا أجروا تداريبهم اإلعدادية،  بامللعب  من 
خنيفرة،  وخاضوا بعض املباريات الودية رفقة الفريق اخلنيفري، 
حتت قيادة املدرب يوسف ملريني. وبخصوص منافسات الدوري 
أطلس  شباب  يستضيف     ، الثاني  القسم  االحترافي  املغربي 
مبدينة  ال��ب��ل��دي  بامللعب  املقبل،   ال��س��ب��ت  ي��وم  م��س��اء   ، خنيفرة 
اجلولة  حلساب  مباراة   في  املراكشي،  الكوكب  فريق  خنيفرة، 

األولى من القسم االحترافي الثاني. 

ينتدب  خنيفرة   شباب 
"امليركاتو" في  10العبني 



15www.almassaepress.com
العدد: 4353  اجلمعة  2020/12/04

عبد الواحد الشرفي

جتددت اخلالفات العميقة بني تكتالت 
املغربية  امللكية  للجامعة  املديري  املكتب 
ق����رار األخ���ي���رة بوقف  ب��ع��د  ل��ل��م��الك��م��ة، 
» الذي يجمع  برنامج » دراسة و رياضة 
نظيرتها  و  الوطنية  التربية  وزارة  بني 
بداية  من  عام  بعد   ، الرياضة  و  للشباب 
التجربة بثانوية الرياضيني بعني السبع 

بالدار البيضاء.
ميثلون  أع����ض����اء  أرب����ع����ة  ل������وح  و 
الودادية الوطنية لرؤساء أندية املالكمة، 
جلامعة  امل��دي��ري  املكتب  من  باالنسحاب 
لطريقة  رف��ض��ه��م  خلفية  ع��ل��ى  امل��الك��م��ة، 
تدبير أزمة آثار فيروس كورونا املستجد 
اجلامعة  ق���درة  ع��دم  و   )  19  – كوفيد   (
املالية  األزم���ة  وط���أة  م��ن  التخفيف  على 
مبختلف  املتواجدة  للجمعيات  اخلانقة 
قادرة  تعد  لم  التي  و  اجلهوية،  العصب 

على االشتغال .
الوطنية  ال���ودادي���ة  أع��ض��اء  رف��ض  و 
ف��ي اجتماعهم  امل��الك��م��ة،  أن��دي��ة  ل��رؤس��اء 
اجلامعة،  مالية  تدبير  طريقة   ، األخ��ي��ر 
واحد  اث��ن��ني،  حسابني  ت��واج��د  خاصة  و 
م��ن��ه��ا م��خ��ص��ص مل��داخ��ي��ل اإلش���ه���ار ، و 
مبزيد  مطالبني  اجلامعة،  لتدبير  الثاني 
من الشفافية و اإلطالع على أوجه صرف 

امليزانية .
دراسة   « برنامج  وقف  قرار  تسبب  و 
املالكمة،  جامعة  ط��رف  م��ن   « ري��اض��ة  و 
 18 عن  يقل  ال  ما  يستفيد  ك��ان  وق��ت  في 
أكادميي  تكوين  من  رياضية  و  رياضي 
في الفترة الصباحية، و حصص تدريبية 
في الفترة املسائية ، إلى جانب نظرائهم 
الطائرة،  الكرة  و  اليد،  كرة  جامعات  من 
مختلفة  جت��ارب  بجانب  التايكواندو،  و 
لدى جامعات كرة القدم، و ألعاب القوى، 
جامعيني  أعضاء  رف��ض  في  الكراطي،  و 
ينتمي  التي  اجلهوية  العصب  رؤس��اء  و 

إليها الرياضيون الواعدون .

توقيف برنامج دراسة 
ورياضة يتسبب في تأجيج 

صراعات جامعة املالكمة
اجلامعة تتعاقد مع شركة هولندية لتحليل األداء

تدعى ميتريكا وستكلف بتحليل أداء العبي المنتخب عبر الفيديو 

عبد اإلله محب

ت����ع����اق����دت اجل���ام���ع���ة 
القدم  لكرة  املغربية  امللكية 
تدعى  هولندية  ش��رك��ة  م��ع 
سيناط  ميتريكا،  س��ب��ورت 
العبي  أداء  حتليل   إليها 
عبر  ال���وط���ن���ي  امل���ن���ت���خ���ب 

الفيديو.
وح�����س�����ب م���ع���ل���وم���ات 

»املساء«فإن  عليها  حصلت 
منذ  مهامها  ب��دأت  الشركة 
تعلن  لم  وقت  في  أسابيع، 
املغربية  امللكية  اجل��ام��ع��ة 
لكرة القدم، عن أي تفاصيل 
عن هذا التعاقد، واألسباب 
األسباب  وع���ن  ذل���ك  وراء 
اختيار  وراء  ال��رئ��ي��س��ي��ة 
ال��ه��ول��ن��دي��ة دون  ال��ش��رك��ة 
حتليل  ش��رك��ات  م��ن  غيرها 

األداء العاملية.
وس���ت���ع���م���ل ال���ش���رك���ة 
الالعبني  أداء  ضبط  على 
وم��س��ت��وي��ات��ه��م س����واء مع 
مباريات  ف���ي  أو  ف��رق��ه��م 
ومنخ  ال��وط��ن��ي،  امل��ن��ت��خ��ب 
للناخب  م��ف��ص��ل��ة  ت��ق��اري��ر 
التقنية  واالدارة  الوطني 
للوقوف على مكامن اخللل 
لكل العب،  بالنسبة  والقوة 

واألخ����ط����اء امل���رت���ك���ب���ة في 
املباريات.

وص�����رف�����ت اجل���ام���ع���ة 
ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة مبالغ 
اجلانب  على  مهمة  مالية 
يحمل  حيث  اللوجيستكي، 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  الع��ب��ي 
مثال صدريات في املباريات 
على  للوقوف  والتدريبات 
وغيرها  البدنية  جاهزيتهم 

من األمور.
وتعد الشركة الهولندية 
ث��ال��ث ع��ن��ص��ر م��خ��ت��ص في 
معه  تتعاقد  األداء  حتليل 
تعاقدت  ح��ي��ث  اجل��ام��ع��ة، 
احلبشي  م���ع  أش���ه���ر  ق��ب��ل 
ال��������ذي ي���ع���م���ل م���س���اع���دا 
األول،  ال��وط��ن��ي  ل��ل��ن��اخ��ب 
قبل  خاليلوزيتش،  وح��ي��د 
اجلهاز  إل����ى  ت��ض��ي��ف  أن 

املشرف  مع  التعاقد  نفسه 
األداء  حتليل  على  السابق 
بفريق  ليفربول، هاريسون 

كينغستون.
اخللية  ه��ذه  وستعمل 
حتليل  »ف��ري��ق  إدارة  ع��ل��ى 
من  املباريات،  بعد  األداء« 
فيديو  مقاطع  جتهيز  أج��ل 
خاصة يستخدمها املدربون 

أثناء إلقاء تعليمات.

Prix d´une communication locale 

مراكش العمران شركة  
  05 24 44 78 38: الهاتف –نونبر، جليز مراكش  16شارع محمد الخامس، ساحة 

العمران مراكش فرع لمجموعة العمران -  05 24 44 62 18: الفاكس  

فعلى األشخاص الراغبين في االقتناء ، االتصال بالمندوبين التجاريين  

  بشيشاوةالـعمران مراكش أو الوكالة التجارية  الجهويةللوكالة التجارية 

 .بالعنوانين المذكورين في الجدول أعاله

Prix d´une communication locale 

www.alomrane.gov.ma 

القنيطرة  –سال  –الرباط شركة العمران   
الرباط –الرياض  حي  17 سكتورزنقة النرجس  31   
   05.37 .56 .32 .42: الفاكس     05.37 .28 .71 .71:   الهاتف 
القنيطرة  –سال  –الرباط العمران    

 شركة تابعة لمجموعة العمران

 عروض أثمانعن طريق  بيع إعالن

 عين العودة  بمدينة  زعيرأوالد  تجزئة

   العمران   شركة   تعلن 
 القنيطرة  –سال  –الرباط  

عروض  طريق عن  للبيع   تضع   أنها
تجدون أرضية  عاقطأثمان  

 :  أسفله خصائصها بالجدول
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 المساحة
 ² م   

صنفال  المدينة 
 

 المشروع
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 قطع أرضية

سفلي سكني  
أو للتجارة  

طوابق 4+  
 

 
 

عين  
 العودة 

 

 
أوالد  
  زعير

سحب دفتر  فعلى الراغبين في االقتناء،
 .درهم  100مقابل مبلغ  التحمالت

 
 

 الرباط سال القنيطرة   وكالة العمران
شارع محمد السادس، الحي اإلداري                   

 تامسناـ ـ

   
 
 
 
 

 :تاريخ سحب الملف ما بين *
 .كآخر أجل 2020 دجنبر 17 و 2020 دجنبر 3

 
 
 

   2020 دجنبر 18دراسة  العروض  تاريخ اجتماع لجنة* 
 .وذلك بحضور موثقالرباط سال القنيطرة    العمرانبمقر 

      
 

    

 

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ 
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵡ 

 
 

 

 

 اململكة املغر�ية
 الوط�� والتعم��وزارة إعداد ال��اب 

ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ  ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ  ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ 
 

 واإلس�ان وسياسة املدينة

ⴽⵉⵜⴰⵄ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵡ ��قطاع إعداد ال��اب الوط�� والتعم 
ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ الكتابة العامة 

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ  التعم�� مدير�ة  
 

 

 إعالن عن طلب عروض مفتوح
  رقم  35 /2019

 

 
، زاوية شـارعي 1بقاعة االجتماعات مبديرية التعمري الكائنة إبقامة فضاء النخيل  صباحا،العاشرة  الساعة على 2021يناير  18 اإلثننييوم  سيتم

الدراسة املتعلقة من أجل  35/2019، املغرب، فتح األظرفة املتعلقة بطلب عروض أمثان رقم 10107املهدي بنربكة والنخيل، حي الرايض الرابط، 
 .مبخطط توجيه التهيئة العمرانية إلقليم سطات

 

، 10107، زاوية شـارعي املهدي بنربكة والنخيل، حي الرايض الرابط، 1العروض مبديرية التعمري الكائنة إبقامة فضاء النخيل  سحب ملف طلبميكن 
  .  www.marchespublics.gov.maاملغرب، أو حتميله من خالل بوابة الصفقات العمومية للدولة

 

 مع احتساب الرسوم). درهم. (أربعة ماليني درهم 4.000.000,00 يف املبلغ: كلفة تقدير األعمال حمددة من طرف صاحب املشروع
 

 8الصادر يف  2-12-349من املرسوم رقم  31و 29و 27جيب أن يكون كل من حمتوى وتقدمي وإيداع ملفات املتنافسني مطابقني ملقتضيات املواد 
 ) املتعلق ابلصفقات العمومية.2013مارس  20( 1434مجادى األوىل 

 
 وميكن للمتنافسني:

، زاوية شـارعي املهدي بنربكة والنخيل، حي الرايض الرابط، 1إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل مبديرية التعمري الكائنة إبقامة فضاء النخيل  -
 ، املغرب؛10107

 إما إرساهلا عن طريق الربيد املضمون إبفادة ابالستالم إىل املصلحة املذكورة؛ -
 ؛  www.marchespublics.gov.ma خالل بوابة الصفقات العمومية للدولة إما إرساهلا من -
 .إما تسليمها مباشرة لرئيس جلنة طلب العروض عند بداية اجللسة وقبل فتح األظرفة -

 

  من نظام االستشارة.  10 و 9إن الو�ئق املثبتة الواجب اإلدالء هبا هي تلك املقررة يف املادتني 
  ابلنسبة للمتنافسني املقيمني ابملغرب. 13د االعتمادجيب االدالء بشهادة 
 يتعني على املتنافسني غري املقيمني ابملغرب اإلدالء ابمللف التقين كما هو حمدد يف نظام االستشارة. 
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إعداد: رضى زروق

أول���������ئ���������ك ال������ذي������ن 
يفكرون  عندما  يتجهمون 
ف���ي م����ارادون����ا ف���ي آخر 
ميشي  وه��������و  أي������ام������ه 
ينطق  يكاد  وال  بصعوبة 
احلروف بوضوح، أولئك 
ال��ذي��ن س��ي��ذك��رون��ه وهو 
ويفعل  م�����ادورو  ي��ع��ان��ق 
ي��ح��ل��و له،  م���ا  ب��ح��ي��ات��ه 
يعيدوا  أن  ب��ه��م  ي��ج��در 
ال��ن��ظ��ر ف���ي ه���ذا ال����وداع 
العبقري   سيعانق  ال��ذي 
ال�����رج�����ل. لن  وي���س���ام���ح 
على  يعيبونه  ما  يجدوا 
مارادونا. العب كرة القدم 
العيوب  م��ن  خ��ال��ي��ا  ك���ان 
والرجل كان ضحية. كان 
ضحية من؟ كان ضحيتي 
مثال  أنت  و ضحيتك  أنا 
ألننا مدحناه في وقت من 
األوق����ات دون رح��م��ة وال 

شفقة.
ه���ن���اك ش����يء م���ا ينم 
حياة  في  اإلنحراف  على 
أحالمك  كل  فيها  تتحقق 
ودييغو عانى أكثر من أي 
الذي  الكرم  آخ��ر  شخص 
كان  لقد  ق��دره.  ب��ه  خصه 
املميت  م��س��اره  ه��و  ه���ذا 
إلى  ك��إن��س��ان  صفته  م��ن 
فانقسم  األسطورة،  صفة 
إل��ى ق��س��م��ن: دي��ي��غ��و من 
جهة  من  ومارادونا  جهة 
فرناندو  ك�����ان  أخ�������رى. 
البدني،  سينيوري، معده 
مرهف  ح����س  ذا  رج�����ال 
وذك�������اء م���ت���وق���د، وك����ان 
وعرفه.  خ��ب��ره  م��ن  أك��ث��ر 
كان  سينيوري  ف��رن��ان��دو 
أن  مستعد  أن��ا   « ي��ق��ول: 
نهاية  إل��ى  دييغو  أراف��ق 
فلن  مارادونا  أما  العالم، 
إلى تلك  أذهب معه حتى 
دييغو  كان  لقد  الزاوية«. 
املتواضع  احل��ي  منتوج 
ال���ذي ول��د ف��ي��ه. ضغطت 
على  امل���ب���ك���رة  ال���ش���ه���رة 

هذا  وج�����اء  م�����ارادون�����ا، 
من  مبجموعة  التعظيم 
أسوءها  وك��ان  النتائج، 
لتسلق  امل��ل��ح��ة  ال���ن���زوة 
للحاق  يوميا  ال��درج��ات 
حالة  ف���ي  ب���أس���ط���ورت���ه. 
يدمن  كمارادونا  شخص 
ع����ل����ى ب����ع����ض ال���ط���ب���اع 
الشعور  ك����ان  ب��س��ه��ول��ة 
امللحة   احل����اج����ة  ب��ت��ل��ك 

مميتا.
القدم  ك��رة  ك��ان��ت  إذا 
كذلك  ف��م��ارادون��ا  ع��امل��ي��ة 
هو  م��ارادون��ا  ألن  عاملي، 
ردي���ف ك��رة ال��ق��دم،  وفي 
الوقت ذاته كان أرجنتينيا 
السلطة  يفسر  مما  قحا، 
بها  متتع  التي  العاطفية 
وجعلته  بلدنا  في  دائما 
كان  ألنه  و  العقاب.  فوق 
ع��ب��ق��ري��ا، ف��ق��د جت���اوز كل 
املراهقة،  م��ن��ذ  احل�����دود 
التي  األص�����ول  وب��س��ب��ب 
ينحدر منها فقد شب على 
االنتماء  بفخر  ال��ش��ع��ور 
نظرا  و  ولذلك،  الطبقي. 
ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة، هزم  ل��ق��وت��ه 
مارادونا  بفضل  الفقراء 
الوالء  أن  حيث  األغنياء، 
يتمتع  ك��ان  ال��ذي  املطلق 
كان  األسفل  في  هناك  به 

في نفس مستوى التوجس 
الذي يعامله به من يطل من 
يكرهون  األغنياء  ال��ف��وق. 
الهزمية. لكن مع ذلك، أزاح 
أمام  قبعاتهم  أع��دائ��ه  أل��ذ 
ال  التي  الكروية  عبقريته 
تكن  لم  عبقرية.  تضاهيها 

لهم اخليرة من أمرهم. 
كان عمره خمسة عشر 
يتطلع  ب���دأ  ع��ن��دم��ا  س��ن��ة 
ل��ل��ت��رب��ع ع��ل��ى ع����رش كرة 
في  فعل  ما  فعل  و  ال��ق��دم، 
بلد فتح له ذراعيه وأغدق 
كرة  ألن  العطف  ك��ل  عليه 
ال���ق���دم ف���ي األرج���ن���ت���ن ال 
ت��ص��ل إل��ى ال��ع��ق��ل ق��ب��ل أن 
مت���ر ب��ال��ق��ل��وب. ل��ق��د أخذ 
م��ع��ه دي��ي��غ��و ه��وس��ه بفن 
األح���ي���اء واحل������واري إلى 
املالعب، وتبنت اجلماهير 
ذل���ك ال���ه���وس. ال ي��ه��م أي 
دييغو،  يلبس  كان  قميص 
ل��ق��د ك����ان ع��ب��ق��ري��ا وك���ان 
كان  وأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ا،  ه����ذا 
الناس  ليشعر  كافيا  األمر 

بالفخر.

مروض الكرة
الذي  هو  عمله  دام  ما 
عظيما  شخصا  منه  جعل 

سنبدأ  ح��ي��ات��ه،  ليست  و 
ب��احل��دي��ث ع���ن م���ش���واره. 
أولى الصور تظهر دييغو 
ف��ي مشهد  ال��ك��رة  ي��داع��ب 
ي��خ��ي��م ع��ل��ي��ه ال��ف��ق��ر، كان 
مثل  يفعل  م��ا  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
وك����ان  ب���ي���روق���راط���ي  أي 
يرفع  ط��ف��ل  ك����أي  س��ع��ي��دا 
كانت  إذ  ينزلها،  و  الكرة 
بالرجل  ح���ي���ات���ه.  ل��ع��ب��ة 
 )...( ب��ال��رأس  ثم  اليسرى 
الكرة  م���روض  من��ا خ��ي��ال 
ال���وق���ت حتى  م�����رور  م���ع 
لدييغو  متابعتنا  أصبحت 
وه��و ي��داع��ب ال��ك��رة فرجة 
وحتى  ب���ذات���ه���ا.  ق���ائ���م���ة 
أض���رب م��ث��ال، ع��ن��دم��ا كان 
الكرة  يضرب  ك��ان  يتدرب 
إل����ى األع���ل���ى ب��ط��ري��ق��ة ال 
وعندما  ه��و،  إال  يجيدها 
ك��ان��ت ال��ك��رة ت��ص��ع��د إلى 
يقوم  دييغو  ك��ان  األع��ل��ى، 
ب��ح��رك��ات��ه اإلح��م��ائ��ي��ة كما 
لو نسي تلك الكرة املعلقة 
كانت  وعندما  السماء،  في 
الكرة تعود إليه كان ينظر 
كأنها  م��س��ت��غ��رب��ا  إل���ي���ه 
بضربة  ويعيدها  فاجأته 
أخرى مختلفة إلى السماء 
وينساها برهة أخرى من 
الزمن. كان يعرف توقيت 

وم��ك��ان ال��ل��ق��اء، وم��ا عدا 
بدقته  مرتبطا  ك��ان  ذل��ك 
كانت  ل��ق��د  امل��ل��م��ي��ت��ري��ة. 
أالعيبه التي ال نهاية لها 

تتعقد شيئا فشيئا.
نستعد  برلن  في  كنا 
للقاء مع املنتخب األملاني. 
على  يصر  ب��ي��الردو  ك��ان 
التقني  اجل��ان��ب  حتسن 
بهذا  م��ه��ووس��ا  وأص��ب��ح 
يكرر  أص��ب��ح  حتى  األم��ر 
ال����الع����ب  أن  م����ل����ل  ب�����ال 
األرج��ن��ت��ي��ن��ي ي��ج��ب أن 
يعيش والكرة بن رجليه 
» يجب أن يلتصق بالكرة 
ف����ي ال���ص���ب���اح وامل���س���اء 
أياما  ق��ض��ى  ب��ال��ل��ي��ل«.  و 
نفسه.  الشيء  يعيد  وهو 
األيام خرج  وفي يوم من 
وهو  غرفته  من  مارادونا 
إلى  الكرة وصعد  يداعب 
يداعبها  وه���و  امل��ص��ع��د 
ووصل إلى مطعم الفندق 
وجلس  يسقطها  أن  دون 
وواصل حتكمه في الكرة  
خبز.  قطعة  ميضغ  وه��و 
ب���ي���الردو ورآه  مل���ا دخ���ل 
عريضة  ابتسامة  ابتسم 
رأيتموه؟  ه���ل  وق�������ال:« 
م��ارادون��ا«. هذا  لذلك هو 
املشهد الذي أتذكره دائما 

أتذكره  ال��ي��وم  مبتسما، 
وأنا حزين.

ل��ق��د ب��ل��غ امل��ث��ال��ي��ة في 
ل��ع��ب��ه ب��ال��ك��رة، وه����ذا ما 
جميعا.  إع��ج��اب��ن��ا  أث����ار 
هذه املثالية جعلته يطور 
من  يجعل  للعبة  مفهوما 
الكمال عادة. نظرة ثاقبة 
وأناقة  ال��ص��ق��ر  ك��ن��ظ��رة 
الساحر  ك��أن��اق��ة  ن��ب��ي��ل��ة 
ع���ن���دم���ا ي����خ����ادع وق����وة 
الدفع  ذات  س��ي��ارة  كقوة 
ينطلق  ع��ن��دم��ا  ال��رب��اع��ي 
تدقيقية  ومتريرا  بالكرة 
وشخصية  قاتلة  وقذفات 
في  للدخول  نابوليونية 

املعارك الكبرى...
ل��������م ي������ك������ن ي���ش���ع���ر 
عندما  إال  حقا  بالسعادة 
امللعب.  إل���ى  ي��دخ��ل  ك���ان 
ه��ن��اك ي��ك��ون ع��ل��ى موعد 
لكن  الكرة.  مع محبوبته: 
نفوذه  يبسط  ك��ان  أيضا 
ع��ل��ى امل��ش��ه��د ك��م��ا ل��و لم 
ال���ف���ري���ق، مثل  ي��ك��ن م���ع 
حماس  يثير  روك  مغني 
ل��ق��د حتولت  اجل��م��اه��ي��ر. 
نفسه  في  ثقته  بالتدريج 
الكرة  ف��ي  ي��ت��ح��ك��م  وه���و 
على  ال���ره���ي���ب  وت���ف���وق���ه 
إل��ى طبع تطبع  اآلخ��ري��ن 

الذي  اليوم  به حتى جاء 
الشخصية  ف��ي��ه  ت��ف��وق��ت 
أصبح  ال��ش��خ��ص.  ع��ل��ى 
أنه  يشعر  وك��ان  مختلفا 
بشكل  ويتصرف  مختلف 

مختلف )...(
دييغو،  نتذكر  ونحن 
عن  ن���ت���ك���ل���م  أن  ي����ج����ب 
جت��������اوزات دي���ي���غ���و في 
ح��ي��ات��ه. ل��ذل��ك ي��ج��ب أن 
نتكلم عن مرحلة نابولي،  
ثماني  هناك  قضى  حيث 
س���ن���وات ح��اف��ل��ة ك��م��ا لو 
كانت قرنا من الزمن. لقد 
اللعبة  مم��ارس��ت��ه  بلغت 
معروفة  غير  مستويات 
مجد  كلها  ال��ن��ادي،  عند 
هناك  ل��ك��ن  ل���ه،  بالنسبة 
املتعة  ح��ي��ات��ه.  ان��زل��ق��ت 
والظالم،  ال��ن��ور  واألل����م، 
واحلضيض  القمم  أعلى 
التي  ال��ص��ح��ة  األس���ف���ل، 
جت���س���ده���ا ك������رة ال���ق���دم 
وامل������������رض ال����������ذي أل����م 
أحدا  أع��رف  ل��م  بحياته. 
كهذا  طويال  سفرا  سافر 

كله مطبات.
ف���ي امل��ل��ع��ب ك��م��ا في 
قويا.  رجال  عاش  احلياة 
ك���ان محاطا  امل��ل��ع��ب  ف��ي 
ب��الع��ب��ن ع���ادي���ن  وكان 

أق����وى م���ن احل���ك���ام ومن 
سلطة الشمال ومن نادي 
الذي  العمالق  أس ميالن 
وكان  ساشي  يقوده  كان 
نابولي  تاريخ  من  أق��وى 
ضد  لعب  لقد  الضعيف. 
ال���ع���ال���م وان���ت���ص���ر. في 
لعب    1986 م���ون���دي���ال   
مستوياته  أف���ض���ل  ف���ي 
يوم  القمة  إب��داع��ه  وب��ل��غ 
سجل   )...( اجنلترا  هزم 
أسطوريا  ه��دف��ا  دي��ي��غ��و 
هنا  ب�����اخل�����داع..  وآخ�����ر 
بتلك  نأتي  أن  بنا  يجدر 
نستعملها  التي  اجلملة 
سياقها:  غ��ي��ر  ف��ي  ع���ادة 
اخلير  ف����وق  ك����ان  »ل���ق���د 

والشر«.
رجال  ك��ان  احلياة  في 
من  اق���ت���رب   )...( ق���وي���ا 
امل���وت ث���الث م���رات على 
األقل. لقد كان قويا بدنيا 
الكروي  إب��داع��ه  ك��ان  كما 
ع���ال���ي���ا. ك����ل جت����اوزات����ه 
اعتداء  ع��ن  ع��ب��ارة  كانت 
لم  لكنها  ال��ري��اض��ة  على 
تغط على إبداعه اخلارق، 
حتى وإن لعب أحيانا في 

ظروف مخيفة.
أمام اإلعجاب واحلزن 
مختلفة.  مشاعر  تختلط 
اللعبة  الكرة  حتى  اليوم 
ستشعر  ع��امل��ي��ة  األك���ث���ر 
سيدها.  وستبكي  باليتم 
كرة  معنا  أحب  من  كل  و 
سيبكي  األص��ي��ل��ة  ال��ق��دم 
مارادونا.  فقدت  ك��رة  مع 
عرفناه  ال��ذي��ن  نحن  أم��ا 
سنبكي أكثر دييغو الذي 
اختفى في األيام األخيرة 
أسطورته  وط�����أة  حت���ت 
وحياته الصاخبة   وداعا 

أيها العميد الكبير..

ترجمة بتصرف عن 
»إلباييس«  صحيفة 
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وداعا دييغو.. وداعا مارادونا

هناك �شيء ما ينم على الإنحراف 

يف حياة تتحقق فيها كل اأحالمك 

و دييغو عانى اأكرث من اأي �شخ�ص 

اآخر الكرم الذي خ�شه به قدره

وجهتهم إلى إفريقيا؟
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بـوكـو حـرام .. أخـطـر جماعة 
إرهابية في إفريقيا

مصطفى واعراب

أعلنت األمم املتحدة أن عدد ضحايا 
جماعة  اقترفتها  التي  املروعة،  املذبحة 
ب��وك��و ح����رام، ال��س��ب��ت امل���اض���ي، بحق 
مزارعني وصيادي سمك في والية بورنو 
بشمال شرقي نيجيريا، ارتفع إلى 110 
قتلى. وكشف املنسق اإلنساني للمنظمة 
األممية في نيجيريا أن مسلحني وصلوا 
على دراجات نارية، وشنوا هجوما على 
في حقول  يعملون  كانوا  ونساء  رج��ال 
لألرز في إحدى القرى وقتلوا العشرات 
منهم بوحشية. وجاء في التفاصيل أن 
املذبحة تزامنت مع تنظيم أول انتخابات 
عام  التنظيم  عمليات  ب��دء  منذ  محلية 
2009، حيث لم يتوجه كثير من الناخبني 
الوضع  ظل  في  االقتراع،  إلى صناديق 
األم��ن��ي امل��ض��ط��رب ف��ي ال���والي���ة. فقام 
املهاجمون بتكبيل ضحاياهم ثم قتلوهم 
ذبحا ورميا بالرصاص. وكشفت تقارير 
إعالمية نيجيرية بأن القتلى كان بينهم 
الفقراء،  والرجال  النساء  من  العشرات 
مناطق  م��ن  املنطقة  إل��ى  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 

بعيدة جدا بحثا عن مورد رزق.
وف����ي وق����ت ال���ت���زم���ت ب���وك���و ح���رام 
لهذه  اق��ت��راف��ه��ا  أس��ب��اب  ح��ول  الصمت 
أن  نيجيري  م��س��ؤول  كشف  اجل��رمي��ة، 
الضحايا اسُتهدفوا بعد يوم واحد من 
إلقاء مزارعني القبض على أحد مسلحي 
إلى  وتسليمه  املنطقة،  في  ح��رام  بوكو 
جتريده  بعد  النيجيرية  األم���ن  ق���وات 
أخرى  أخبار  ذهبت  بينما  سالحه.  من 
إلى أن املزارعني متت تصفيتهم بسبب 
التي  »الشرعية«  الضرائب  دفع  رفضهم 
على  التهديد  حت��ت  اجلماعة  تفرضها 
السمك  وصيادي  واحلطابني  املزارعني 

في املنطقة. 

الخطر اإلرهابي يتنامى
ال ت��ع��د ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة األول�����ى من 
ن��وع��ه��ا ل��ل��ج��م��اع��ة االره���اب���ي���ة، ب��ل هي 
واذبحوهم!«  »كّبلوهم  لسياسة  امتداد 
كل  مقاتلو  ص��ّع��د  فقد  تتبناها.  ال��ت��ي 
داعش  وتنظيم  ح��رام  بوكو  جماعة  من 
ف���ي غ����رب أف��ري��ق��ي��ا ه��ج��م��ات��ه��م على 
امل��اش��ي��ة وصيادي  وم��رّب��ي  احل��ط��اب��ني 
ال��زراع��ي��ني، متّهمني  وال��ع��م��ال  ال��س��م��ك 
إلى  املعلومات  ونقل  بالتجسس  إياهم 
اجليش والفصائل املسلحة احمللية التي 
تقاتلهم؛ حيث ذبح مقاتلو بوكو حرام، 
املاضي،  الشهر  منفصلني  هجومني  في 
22 مزارعا كانوا يعملون في حقول في 
إقليم  عاصمة  تعتبر  التي  مايدوغوري، 

بورنو واملعقل الرئيس لبوكو حرام.
اإلرهابية  العمليات  مل��ؤش��ر  ووف��ق��ا 
أكتوبر املاضي،  أفريقيا خالل شهر  في 
»م��رص��د األزه����ر ملكافحة  ال���ص���ادر ع��ن 
 12 نحو  التنظيم  نفذ  فقد  ال��ت��ط��رف«، 
تشاد  بحيرة  منطقة  في  إرهابية  عملية 
نصيب  لنيجيريا  وك��ان  ال��ق��ارة،  بغرب 
األس����د م��ن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات ب��واق��ع 10 
ما  مقتل  عن  أسفرت  إرهابية،  عمليات 
يزيد عن 79 شخصا وإصابة العشرات 
17 آخرين. كما  باإلضافة إلى اختطاف 
احتلت نيجيريا الرتبة الثالثة بني الدول 
األكثر إرهابا في العالم، مع ارتفاع وتيرة 
في  اجل��ي��ش  ح���رام على  ب��وك��و  هجمات 
العام 2019، وفقا لتقرير مؤشر اإلرهاب 
العاملي للعام 2020. ويشير التقرير إلى 
ارتفاع أعداد القتلى في صفوف اجليش 
في   148 إل��ى   2018 ع��ام  قتيال   62 م��ن 
نيجيريا  التقرير  2019. ويصنف  العام 

هذا العام، للمرة السادسة على التوالي 
تعاني  دول��ة  كثالث   ،2015 ال��ع��ام  ُمنذ 

على  اإلرهابية  اجلرائم  من  تأثير  أسوأ 
مستوى العالم.

ك��م��ا ي��ص��ن��ف ال��ت��ق��ري��ر ب��وك��و حرام 
كأخطر جماعة إرهابية في نيجيريا، بعد 
املدنيني  استهدف  ال��ذي  نشاطها  زي��ادة 
الوفيات  ارت��ف��اع  وك���ذا  رئ��ي��س،  بشكل 
املنسوبة  باإلرهاب  املرتبطة  واحلوادث 
%25، و%30 على  بنسبة  التنظيم  إلى 
واجلاري.  السابق  العامني  عن  التوالي 
تفجيرا   11 بتنفيذ  التنظيم  ق��ام  حيث 
شخصا،   68 مقتل  إل��ى  أدى  انتحاريا 
بحيث شكلت التفجيرات االنتحارية 6% 
التي  اإلره��اب��ي��ة  م��ن مجموع احل���وادث 

ارتكبها التنظيم خالل العام 2019.

 كارثة إنسانية
جماعة  خ��رج��ت  ال��ت��ي  نيجيريا  إن 
ب��وك��و ح���رام م��ن رحمها ه��ي أك��ب��ر بلد 
وهي  السكان،  تعداد  حيث  من  أفريقي 
القارة  في  للنفط  منتج  بلد  أكبر  كذلك 
األفريقية بواقع 2 مليون برميل يوميا.. 
مليار   50 عائدات بحجم  عليها  يدر  ما 
يجمع  أصبح  البلد  لكن  سنويا.  دوالر 
م��واص��ف��ات ال���دول ال��ف��اش��ل��ة، م��ن حيث 
ترابه،  من  أجزاء  على  السيطرة  فقدانه 
الفقر  تفشي  م��ن  ع��ق��ود  م��ن��ذ  وي��ع��ان��ي 
إذ  التحتية،  البنى  وضعف  وال��رش��وة 
من  أق��ل  على  سكانه  م��ن   70% يعيش 

تقارير  ال��ي��وم، حسب  ف��ي  واح���د  أورو 
شاسعة  أج���زاء  تعاني  كما  أوروب���ي���ة. 
م��ن ال��ب��ل��د م��ن غ��ي��اب ال��ك��ه��رب��اء واملاء 
البيئة ومن األمية. بل  الشروب وتلوث 
شح  من  حتى  يعانون  النيجيريني  إن 
كون  رغ��م  الوقود  محطات  في  البنزين 

بلدهم عضوا في األوبيب!
لتزيد  اإلره�������اب  م��ع��ض��ل��ة  وت���أت���ي 
م���ن ت��ع��ق��ي��د م��ج��م��وع ه���ذه اإلك���راه���ات 
احلكومة  أعلنت  فقد  املقلقة.  والظروف 
هجمات  أن  أسبوعني،  قبل  النيجيرية، 
بخسائر  تسببت  ح���رام  ب��وك��و  جماعة 
6 مليارات  للبالد بلغت قيمتها حوالي 
الناجتة  األض�����رار  ب��اح��ت��س��اب  دوالر، 
بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  التدمير  عمليات  ع��ن 
بورنو  والي���ة  ف��ي  اإلره��اب��ي��ة،  اجلماعة 
فقط.  األخ��ي��رة  ال��ث��الث  السنوات  خ��الل 
ومن التداعيات الوخيمة األخرى إلرهاب 
أن  نيجيريا،  على  ح��رام  بوكو  جماعة 
يضطرون  األشخاص  من  اآلالف  مئات 
بسبب  وم��زارع��ه��م  بيوتهم  هجرة  إل��ى 

خوفهم من الهجمات اإلرهابية.
وتقول فروع األمم املتحدة اإلنسانية 
إن أع����داد ه����ؤالء ال��ن��ازح��ني ي��زي��د عن 
في  يعيشون  شخص،  ماليني  األرب��ع��ة 
ظل ظروف إنسانية صعبة بسبب ندرة 
الطعام وغيره من احلاجيات اإلنسانية 
زادت  اجل��اري  العام  وخالل  األساسية. 

املرتبطة  القيود  األوضاع سوءا بسبب 
بانتشار وباء كورونا ومحاصيل زراعية 

املضطرب،  ال��س��ي��اق  ه��ذا  وف��ي  سيئة. 
حتاول السلطات النيجيرية منذ شهور 
تشجيع املهجرين على العودة إلى قراهم، 
للدولة متويل  يعد ممكنا  لم  أنه  مببرر 
جتميعهم واإلنفاق عليهم في مخيمات 
النيجيري، حيث  حتت حراسة اجليش 

يعيشون على املساعدات اإلنسانية. 
ال��الج��ئ��ني فعال  ل��ب��ى كثير م��ن  وق���د 
عمليات  من  لالستفادة  السلطات  دعوة 
إعادة اإلسكان في قراهم بوالية بورنو، 
تلقي  باتت  املاضي  السبت  لكن مذبحة 
مستقبل  ح��ول  الشك  م��ن  قامتة  بظالل 

هذه العملية اإلنسانية املعقدة. 
 

أسئلة مُحَيِّرة..
تفرضها  التي  الصعبة  األوضاع  إن 
تعد  لم  ح��رام  لبوكو  اإلرهابية  القالقل 
لنيجيريا.  ال��ش��رق��ي  ال��ش��م��ال  حبيسة 
فاجلماعة اإلرهابية ال تعترف باحلدود 
»دولة  بحدود  تعترف  ما  بقدر  القائمة 
كل  في  خريطتها  ترسم  التي  اخلالفة« 
السمراء.  ال��ق��ارة  م��ن  طالتها  منطقة 
هجمات   2015 منذ  تنفذ  فإنها  ولذلك 
مثل  لنيجيريا  امل��ج��اورة  ال��ب��ل��دان  ف��ي 
الكاميرون وتشاد والنيجر، ما دفع هذه 
ضد  ردع  عمليات  تنسيق  إل��ى  ال���دول 
اخلاليا اإلرهابية املنتشرة على ترابها 

بدعم من خبراء غربيني. 
ذل��ك، تواصل  م��ن  ال��رغ��م  لكن وعلى 
أكثر  القيام بهجمات  املتطرفة  اجلماعة 
مسلحوها،  ق���ام  ح��ي��ث  ج�����رأة،  ف��أك��ث��ر 
على  هجوم  بشن  امل��اض��ي،  أكتوبر  في 
»مارتي«  منطقة  ف��ي  عسكرية  م��رك��ب��ة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��والي��ة ب��ورن��و، م��ا أس��ف��ر عن 
 8 وإص��اب��ة  نيجيريني  جنود   10 مقتل 
على  واالستيالء  املركبة  وح��رق  آخرين 
 5 لقي  فقط  أسبوعني  وقبل  حمولتها. 
مروحية  سقوط  إث��ر  مصرعهم  مدنيني 
منطقة  في  ح��رام  بوكو  جماعة  بنيران 

»باما« بوالية بورنو دائما.
الهجمات  ع���ن  احل���دي���ث  دون  ه���ذا 
اقترفتها  ال���ت���ي  األخ������رى  اإلره���اب���ي���ة 
اجلماعة في النيجر والكاميرون وتشاد، 
والتي استهدفت مدنيني وعسكريني دون 
مئات  األخ��رى  هي  عنها  ونتج  متييز، 
اآلالف من املهجرين من املناطق املهددة 
باإلرهاب. وفي ضوء ذلك، تتوقع األمم 
انعدام  ضحايا  عدد  يرتفع  أن  املتحدة 
األمن الغذائي بسبب إرهاب بوكو حرام 

مطلع الصيف القادم بنسبة 20 %.
ثمة  يجري  ما  في صميم  أن��ه  بيد 
أسئلة كثيرة ُمحيرة تطرحها األوضاع، 
لعل أهمها: كيف جنحت احلرب التي 
يشنها مقاتلو بوكو حرام، املتحركون 
الصنع  صينية  ن��اري��ة  دراج���ات  على 
أفريقية،  ب��ل��دان  ف��ي ع��دة  وب��ال��ت��زام��ن 
املصنف  النيجيري  اجليش  جعل  في 
)يحتل  األفريقية  اجليوش  أفضل  من 
على  وال���راب���ع���ة  ع��امل��ي��ا   43 ال��رت��ب��ة 
ع��ن وقف  ع��اج��زا  اإلف��ري��ق��ي(  الصعيد 
استطاعت  وكيف  الدموية؟  هجماتهم 
تكبيد  عتادها  تواضع  رغ��م  اجلماعة 
مع  فادحة؟  خسائر  التشادية  القوات 
أك��ث��ر اجل��ي��وش تدريبا  أن��ه��ا تعد م��ن 
وجتربة في القارة. وفي املجمل، كيف 
ت��ع��ج��ز ق����وات حت��ال��ف ي��ض��م خمسة 
وجيدة  اآلالف  قوامها  أفريقية،  بلدان 
فرنسا  وتدعمها  والتسليح  التدريب 
وأمريكا، في القضاء على الرعب الذي 
غير  املقاتلني  من  مئات  بضع  ينشره 

املدربني جيدا وبأسلحة خفيفة؟؟

ال تعد تلك 

العملية االأوىل 

من نوعها 

للجماعة 

االرهابية، بل 

هي امتداد 

ل�سيا�سة »كّبلوهم 

واذبحوهم!« 

التي تتبناها

نفذ التنظيم نحو 

12 عملية اإرهابية 

يف منطقة 

بحرية ت�ساد بغرب 

القارة، وكان 

لنيجرييا ن�سيب 

االأ�سد من هذه 

العمليات بواقع 

10 عمليات

نحر  مقاتلوها 110 مزارعين دفعة واحدة وبدم بارد في مذبحة السبت الماضي!

في أحدث هجماتها اإلرهابية املرعبة، أزهقت جماعة بوكو حرام، السبت املاضي، أرواح 110 أشخاص دفعة واحدة. ويتعلق األمر بعمال زراعيني كانوا يشتغلون في حقول أرز بإحدى قرى 
شمال شرق نيجيريا، عندما قام مقاتلو اجلماعة بتكبيلهم حتت تهديد السالح ثم نحروهم. ال يبدو أن نيجيريا قريبة من القضاء على اخلطر اإلرهابي لبوكو حرام الذي يكلفها ملياري دوالر 
سنويا، كما سبق أن وعد كبار مسؤوليها مرارا، وفي مقدمتهم الرئيس محمادو بوهاري. فهذه الدولة النفطية املكتظة بالسكان احتلت الرتبة الثالثة بني الدول األكثر إرهابا في العالم، وفقا 

لتقرير مؤشر اإلرهاب العاملي للعام 2020. والسبب اسمه بوكو حرام، التي باتت تصنفها التقارير على أنها »أخطر اجلماعات اإلرهابية في القارة السمراء«. بيد أن هذا الواقع يطرح الكثير من 
األسئلة احمليرة. من قبيل: كيف أفلت شمال شرق نيجيريا من سيطرة اجليش النيجيري، الذي يعتبر من بني أقوى اجليوش اإلفريقية عتادا وعددا؟ بل كيف تتمكن بوكو حرام من القيام بهجمات 

في أربع دول حدودية )نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر(، رغم أن هذه الدول كونت قوات مشتركة يؤطرها خبراء أجانب؟   

بوكو حرام .. من الوالء للقاعدة إلى مبايعة »داعش«
حرام  ب��وك��و  جماعة  تأسيس  عند 
كان   ،2002 العام  مطلع  في  التكفيرية 
اسمها األصلي هو »أهل السنة للدعوة 
واجلهاد«. وكان مؤسسها اإلمام محمد 
مسلمي  بني  معروفا  دين  رجل  يوسف 
إسقاط  إل���ى  ب��دع��وت��ه  نيجيريا  ش��م��ال 
نيجيريا،  في  القائم  السياسي  النظام 
الشريعة  ع��ل��ى  ق���ائ���م  ن���ظ���ام  إلح�����الل 
يوسف  اإلم���ام  لكن  مكانه.  اإلس��الم��ي��ة 
بقيادة  له  تسمح  لكاريزما  مفتقدا  كان 
بكر شيكاو،  أبو  نائبه  اجلماعة، عكس 
ذلك  مع  كان  دعوته  وعيه مبآل  أن  بيد 
ألتباعه  ال��ق��ول  ع��ل��ى  دأب  إذ  واض��ح��ا 
األمن،  ق��وات  مع  املواجهة  بدايات  عند 
اآلن  انطلقت  ال��ت��ي  »ه���ذه احل���رب  ب��أن 
أكدت  معطى  وه��و  ط��وي��ال.«  ستستمر 

األيام صحته.
ويعني اسم اجلماعة )بوكو حرام( 
في  وه��م مسلمون  احل��اوس��ا  لهجة  في 
نيجيريا: )التعليم الغربي حرام(. وكان 

ذلك أحد شعاراتها حيث لقبت بطالبان 
عرفوا  ال��ذي��ن  أعضاءها  ألن  نيجيريا، 
كانوا  ال��ع��ص��ري،  التعليم  مبناهضة 
وأقاموا  دراستهم  عن  انقطعوا  طلبة 
مقاطعات  إح��دى  في  قاعدة  جلماعتهم 
وتهدف  املسلمة.  ال��ب��الد  ش��رق  ش��م��ال 
النظام  تغيير  إل��ى  ح��رام  بوكو  جماعة 
العلماني في نيجيريا، وتطبيق الشريعة 
اإلس��الم��ي��ة ب��ق��وة ال��س��الح ف��ي مناطق 
تقطنها  التي  تلك  حتى  كافة،  نيجيريا 
اجلماعة  وتنتهج  مسيحية.  أغلبية 
أسلوب محاربة مؤسسات الدولة التي 
تصفها بالكافرة، وترى أنها ُبنيت على 
الغربية.  واملؤسسات  القوانني  منوذج 
مشاعر  ح����رام  ب��وك��و  تستثمر  ول��ذل��ك 
يشكلون  ال��ذي��ن  املسلمني  ل��دى  التذمر 
تهميش  البالد، من  قرابة نصف سكان 
احلكومات املركزية -التي كان يسيرها 
النيجيريني  لتدعو  لهم،  مسيحيون- 
املسلمني إلى اجلهاد، فتجند املئات من 

سكان املناطق النائية في صفوفها باإلقناع 
أو بالقوة.

قتل محمد يوسف   ،2009 وفي صيف 
األمن  ق���وات  شنتها  مسلحة  هجمات  ف��ي 
على معاقل بوكو حرام وسقط معه املئات 
من أتباعه. فأخذ مكانه في قيادة اجلماعة 
ترؤسه  خ��الل  م��ن  شيكاو  بكر  أب��و  نائبه 
عضوا.   18 م��ن  امل��ك��ون  ال��ش��ورى  ملجلس 
فأبان شيكاو عن قدرات قيادية غيرت هيكل 
اجلماعة وأساليب عملها. فسار على منوال 
في صيف  لها  والءه  أعلن  التي  »القاعدة«، 
حرام  ب��وك��و  أت��ب��اع  أص��ب��ح  بحيث   ،2011
تأخذ  مستقلة،  خ��الي��ا  شكل  ف��ي  يعملون 
مباشرة من شيكاو.  أوامرها وتوجيهاتها 
أول  اجل��م��اع��ة  ن��ف��ذت  نفسه  الصيف  وف��ي 
عملية استهدفت مصالح غربية، من خالل 
األمم  م��ق��ر  ع��ل��ى  ب��س��ي��ارة مفخخة  ه��ج��وم 
أبوجا،  النيجيرية  العاصمة  في  املتحدة 

قتل وأصيب فيه العشرات. 
2015، غيرت  أوائ��ل شهر مارس  وفي 
بوكو حرام والءها من »القاعدة« إلى تنظيم 

اختصارا  امل��ع��روف  اإلس��الم��ي��ة«  »ال���دول���ة 
بداعش. وقبلت هذه األخيرة انضمام بوكو 
حرام إلى صفوفها في شريط فيديو، ومن 
الرقة  مدينة  في  أقامتها  احتفاالت  خ��الل 
من  كل  تهديدات  مواجهة  وف��ي  السورية. 
وقيادة  لنيجيريا  املسلم  اجلديد  الرئيس 
قريبا  بالقضاء  يتوعدون  الذين  اجليش، 
أكثر  ح��رام  بوكو  عمليات  ص��ارت  عليها، 

عنفا وبشاعة.
غالب  ف��ي  اجل��م��اع��ة  هجمات  وت��رت��ك��ز 
األحيان في الواليات الشمالية من نيجيريا، 
كواليات: )بورنو، وسكت، وكانو، وبوشي(، 
قوات  عناصر:  ثالثة  باألساس  وتستهدف 
والوشاة  وال��ن��ص��ارى،  واجل���ي���ش،  األم���ن 
مبقاتلي اجلماعة اإلرهابية.غير أنها نفذت، 
أيضا، على مدى تاريخها الدموي الطويل، 
وجتمعات  أس���واق  على  م��روع��ة  هجمات 
شعبية، ودور عبادة بينها مساجد، ومنشآت 
عمومية، وفالحني وصيادين فقراء، خلفت 
من  وأكثر  اآلن  حتى  قتيل  أل��ف   36 قرابة 

أربعة ماليني الجئ فروا من قراهم.
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المكونات..

 

 
   

تغذية..

إميان أنوار  التازي
imanetazi2@gmail.com

أخصائية في التغذية والتحاليل الطبية

وصفات زمان
<  إعداد -  كرمية بلواد

               

المكونات..

طريقة التحضير..

>  لتر حليب
> ملعقتان سكر بني

> ملعقتان عسل
> رشة قرفة مطحونة

   

دواؤك في غذائك
إن التغذية ونقصد هنا 

التغذية السليمة والصحيحة 
شيء ضروري لنمو اإلنسان 

واستمرار حياته بل واحلفاظ 
على صحته، والبد أ ن 

تكون املواد الغذائية التي 
يتناولها كل فرد متكاملة 
ومتنوعة وواقية له من 

املشكالت الصحية وكما يقال 
"املعدة بيت الداء" فهذه 

مقولة صحيحة، إذ تشير 
كل األبحاث احلديثة إلى أن 
نوعية الطعام  الذي نتناوله 
وكميته قد تكونان سببا لكل 
داء. لذا سنطرح في كل عدد 

نصائح لتغذية صحيحة 
واقية من األمراض..

نـبــتــــة
وفـائـدة

قيمة غذائية... 

نصيحة اليوم..

> *صبي احلليب في إناء ثم أضيفي 
السكر والعسل والقرفة.

> ضعي اإلناء على نار هادئة وقبل 
أن يصل املزيج إلى مرحلة الغليان ارفعيه 

من على النار. 
> أضيفي الزعفران احلر حسب 

الرغبة . 

>  ميكن زيادة كمية السكر ملن يحب 
احلليب احمللى.

حليب بالقرفة والعسل  

شوربة األرز بكرات الدجاج المفروم

>  اغسلي األرز، انقعيه في املاء ملدة 10 دقائق.
> في قدر متوسط احلجم، سخني الزبدة، أضيفي كرات الكفتة، قلبيها لتتحمر من 

كافة اجلهات، أخرجيها واتركيها جانبا.
> في نفس القدر أضيفي البصل وقلبي ليصبح شفافا.

> أضيفي الطماطم واملرق وعصير الليمون، األرز والكفتة وامللح واألرز، دعي الشوربة 
على نار هادئة حلوالي 20 دقيقة. أضيفي البقدونس وقدميها.

     األرز مصدر هام من مصادر 
الطاقة التي يحتاجها جسم 

اإلنسان، وتبعًا خلارطة الهرم 
الغذائي )الدليل اليومي للطعام 

السليم( فإنه يتوجب على 
اإلنسان أن يستهلك حوالي 

اخلمسني باملئة من غذائه 
اليومي على شكل نشويات، 

خاصة النشويات غير املكررة 
كاألرز األسمر واخلبز والنخالة. 

تعتبر حبات األرز غنية جدًا 
بالكربوهيدرات لكنها فقيرة 

نسبيًا بالبروتينات. ويحتوي 
األرز على مواد آزوتية، مواد 

دهنية، ألياف، أحماض أمينية 
وكثير من النشا. وفيه مواد 

معدنية )السيلكون واملنغيزيوم 
خاصة( وفيه فيتامينات تتركز 

في القشرة.واجلدير بالذكر 
أن األرز األسمر هو األغنى 

باأللياف والفيتامينات ألن األرز 
األبيض يخسر من مواصفاته 

أثناء التصنيع.

>  نصف كأس أرز 
> 250 غرام كفتة الدجاج 

> حبة بصل 
> حبة طماطم 

> فصا ثوم 
> ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم

> ملح 
> إبزار

> ملعقة كبيرة زبدة

> بقدونس مفروم
> عصير حامضة

> لتر من مرق الدجاج

يحتوي كوب واحد من القرنبيط النيء املقطع على:
27 سعر حراري.

2 غرام من البروتني.
0.3 غرام من الدهون.

5 غرام من الكربوهيدرات، مبا في ذلك 2.1 غرام من األلياف و2 غرام 
من السكر.

القرنبيط

تبقى علبة الفول السوداني »الكاوكاو« 
المخزنة في الدرج أو المخزن، طازجة 
لمدة ثالثة أشهر، بعد ذلك 
يستحسن وضعها في 

الثالجة، لالحتفاظ بجودتها 
لمدة 4-3 أشهر أخرى، 

ألنه في حال عدم 
وضعها، سيتم 
مالحظة انفصال 

الزيت عن الفول 
السوداني.

شجرة النبق وفوائدها
شجرة النبق أو شجرة السدر هي من 
األشجار املعروفة منذ القدم، ورد ذكرها في  
وفوائدها،  ألهميتها  ن��ظ��رًا  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن 
حيث تعتبر من أشجار اجلنة، والنبق هو 
ن��ب��ات ص��ح��راوي يصل ط��ول��ه إل��ى خمسة 
الشجرة  وتتميز  ع���ام،  ملئة  ويعمر  أم��ت��ار 
العروق  ذات  العريضة  البيضوية  بأوراقها 
البارزة التي يصل طولها إلى 3سم، واألزهار 
ثمار  األبيض.  اللون  إلى  املائلة  اخلضراء 
ولها  والكنار،  النبق  تسمى  الشجرة  ه��ذه 
وتتميز  امل��ذاق،  حلوة  وهي  عطرية،  رائحة 
بلونها األصفر عندما تنضج، واألحمر عندما 
جتف، والنبق نبات بري قد ينمو بأشواك 
في احلقول  زراعته  أش��واك، وميكن  بال  أو 
واحلدائق؛ ألنه ال يحتاج إلى الري الكثير، 
وتعتبر اجلزيرة العربية هي املوطن األصلي 
للنبق. ُعرف نبات النبق في الطب، ووصف 
الكثير من األم��راض باستخدام  للشفاء من 
ثمار النبق، أو أزهاره وأوراقه، فهو يحتوي 

مادة  مثل:  الفعالة؛  امل��واد  من  الكثير  على 
للجراثيم،  وال��ق��ات��ل��ة  امل��ط��ه��رة  االمي���ودي���ن 
والبروتينات،  واألل����ي����اف،  وال���ف���الف���ون، 
والنشويات، واألحماض العضوية، ومعادن 
باإلضافة  والفسفور،  والكالسيوم،  احلديد، 

إلى الفيتامينات.
 فوائد شجرة النبق

- يفيد النبق في قتل الديدان احللقية، 

كما أنه يعمل كطارد ومزيل لغازات املعدة، 
أو ما يسمى بالرياح الغليظة، وهذا بعد أن 
يتم غليه وشربه، فيقوم بتنقية الدم وتنظيف 

املعدة جيدًا. 
ُينصح  ولذلك،  للشهية،  فاحت  يعتبر   -

بتناوله قبل وجبة الطعام. 
- يعتبر منشط جلسم اإلنسان، ويعيد 
مع  كعصير  النبق  استخدام  عند  حيويته. 

إضافة السكر فإنه يزيل احلرقة. 
- يتم استعمال األوراق من أجل عالج 

اضطرابات اجللد واجلروح. 
على  ويعمل  كمسحوق  يستخدم    -
حلم ومداواة اجلروح. عندما ُتهرس أوراقه، 
فإنها تستخدم لعمل بخات، وهذه البخات 

يستفاد منها لعالج آالم املفاصل.
التغذية  ع��ل��م��اء  م��ن  الكثير  ي��ؤك��د    -
واملتخصصون بها، أن املسحوق الذي ينتج 
من ثمار النبق هو يشابه في القيمة الغذائية 
احلبوب، ولذلك، أطلقوا عليه اسم )احلبوب 

غير احلقيقية(.
ثمار  الناس يأخذون  كان  القدم  - منذ 
النبق، ويقومون بطحنها في مطاحن خاصة 
ذلك  من  والهدف  بعد جتفيفها،  وذل��ك  بهم، 
املذاق،  حلوة  اخلارجية  الطبقة  فصل  هو 
وبعد ذلك يستخدمونها لصنع احللوى، و 

ويستخدمونها في الدقيق لصنع اخلبز.
- يتم صناعة العسل من ثمارها، وهذا 
وهو  ال��س��در،  بعسل  تسميته  يتم  العسل 
واح��دًا من أشهر أنواع العسل، كما أنه ذو 
جودة عالية جدًا، ويحتوي على الكثير من 
القيم والفوائد للجسم، حيث إّنه يعمل على 
وقاية اجلسم من امليكروبات التي قد تصيبه 

معلنًة حدوث املرض في اجلسم. 
أنها  أيضًا  النبق  شجرة  فوائد  من   -
الظل،  في  منها  ويستفاد  للزينة،  تستخدم 
النبق  وأوراق  ل��ل��ري��اح،  كمصدات  وتعمل 
تعالج التهاب اللثة والفم واألسنان، وتعالج 

أيضًا اجلرب والبثور الناجتة عنه.

إليكم أطعمة غنية 
D بالفيتامين

الطبية  الدراسات  العديد من  أثبتت 
 ،D الفوائد الغذائية والصحية للفيتامني
بالكثير  اإلص��اب��ة  من  الوقاية  في  فيفيد 
من األم��راض من أهمها مرض السرطان 
وحتديدًا سرطان الثدي، هشاشة العظام، 
وارتفاع  القلب،  أمراض  السكري،  مرض 
ضغط الدم، أيضًا له دور كبير في تعزيز 

منو اخلاليا.
إل���ي���ك���م األط���ع���م���ة ال���ت���ي ت���وف���ر لك 

.D الفيتامني
 األسماك الدهنية

في  املعلبة  الدهنية  األس��م��اك  تعد 
مثل   D للفيتامني  ج��ي��د  م��ص��در  ال��زي��ت 
سمك  أيضًا  والرجنة،  التونة،  الساملون، 
ال��س��ردي��ن وامل��اك��ري��ل ي��وض��ع��ان ف��ي أول 
قائمة األطعمة الغنية بالفيتامني D ولكن 

األنواع املعلبة في املياه تكون أقل فائدة.
احلبوب املدعمة

ت��ع��د احل���ب���وب امل���دع���م���ة م���ن أكثر 
لذلك   ،D بالفيتامني  الغنية  األط��ع��م��ة 
خاصة  التغذية  خبراء  بتناولها  يوصي 
في وجبة الفطور، ولكن هذا ال يعني أنها 
تفيد الصحة بشكل مطلق، فيجب مراعاة 
عدم تناولها في حالة احتوائها على نسبة 
عالية من السكر، ولكن ميكن تناولها مع 

احلليب أو حليب الصويا املدعم.
البيض

يتصدر البيض قائمة األطعمة التي 
بالبروتني  اإلن���س���ان  مت���ّد  أن  تستطيع 
الالزم، ولم مينع هذا من قدرته أيضًا على 
توفير الفيتامني D الهام لصحة جسدية 

وعقلية جيدة.

 احملار
ممتاز  مصدر  ع��ن  تبحثني  كنت  إن 
أن  فيجب   ،D الفيتامني  على  للحصول 
ي��ك��ون اخ��ت��ي��ارك األول ه��و احمل����ار، وال 
بل  فقط  احل��د  ه��ذا  عند  أهميته  تتوقف 
مثل  غذائية  عناصر  على  أيضًا  يحتوي 

الزنك والسيلينيوم.
الفطر  

املشروم  أو  ال��ف��ط��ر  أن�����واع  م��ع��ظ��م 
الفيتامني  من  جيدة  نسبة  على  حتتوي 
أكثر  م��ن  يعتبر  شيتاكي  فطر  ولكن   ،D
األنواع التي تتميز بتوفر أعلى مستوى 
من الفيتامني خاصة تلك الثمرات املجففة 

حتت الشمس.
 جبنة الريكوتا

الذي   D الفيتامني  مستوى  يصل 

إلى خمسة  الريكوتا  حتتوي عليه جبنة 
أض��ع��اف ال��ن��س��ب��ة ال��ت��ي ت��ت��وف��ر ف��ي أي 
األلبان  ومنتجات  اجلنب  أن��واع  من  نوع 
بشكل عام، لذلك فهي الطعام املثالي ملن 
يريدون أن يحصلوا على هذا النوع من 

الفيتامني.
 احلليب

 D الفيتامني  بتوفر  احلليب  يتميز 
خاصة احلليب كامل الدسم ألنه يحتوي 
على نسب أعلى من النوع خالي الدسم، 
وهو بذلك يوفر لك أهم عنصرين أساسني 
أضفنا  م��ا  اذا  ج��ي��دة  بصحة  لتتمتعي 
على  ي��س��اع��د  ال���ذي  ال��ك��ال��س��ي��وم  عنصر 
إلى  باإلضافة  ألطفالك  قوية  عظام  بناء 
هشاشة  مرض  جتنب  على  يساعدك  أنه 

العظام.

طريقة التحضير..

ب��ل هو  ف��ح��س��ب،  ل��ي��س وج��ب��ة متكاملة  ال��ف��ول 
على  الحتوائه  ذل��ك  ويعود   . السعادة  طبق  أيضًا 
تركيب  في  يدخل  التربتوفان،  يدعى  أميني  حمض 
يسمى  م��ا  أو  ال��س��ي��روت��ون��ني  ي��دع��ى  ن��اق��ل عصبي 
حتفيز  على  يساعد  فإنه  لذلك،   . السعادة  هرمون 
النفسي  وال��ه��دوء  امل��زاج  وحتسني  البهجة  مشاعر 
املشهورة  األطباق  من  املدمس  الفول  طبق  يعتبر   .
في بعض الدول العربية على رأسها مصر. ويحضر 
بطهي الفول املجفف مع البهارات والزيت والليمون 
عديدة.  ف��وائ��د  م��ع  ج��ي��دا  م��ذاق��ا  ليعطي  وال���ث���وم، 
وذلك  القلب«،  »يسند  فالفول  املصريون  يقول  وكما 
والفيتاميني.  واملعدني  البروتيني  محتواه  الرتفاع 
الشهيرة  ال��ب��ي��ص��ارة  طبق  ع��ن  فضال  امل��غ��رب،  ف��ي 
واحمل��ض��ر م��ن ال��ف��ول امل��ج��ف��ف م��ع كمية ج��ي��دة من 
الثوم والكمون وزيت الزيتون، ولكل مكون من هذه 
املكونات منفصال قيمة غذائية وصحية عالية جدا. 
فالثوم غني باأللسني، والكمون الذي سبق وحتدثت 
عنه باستفاضة في أعداد سابقة يعتبر من البهارات 
القيمة،فضال عن  قيمة زيت الزيتون الصحية وفوائده 
العالجية  العالية. لدينا أكلة شعبية معروفة تسمى 
الفول »املنكوب« أو »املنقوب«، والذي يحضر بالفول 
إزالة جزء  القشرة عنه و  الطري، بعد نزع  األخضر 
مع  ثم طهيه  العلوية،  حباته  قشرة  من  صغير جدا 
الطماطم  وصلصة  الزيتون  وزي��ت  والتوابل  الثوم 
الغني باللليكوبني والبقدونس.  ويعتبر هذا الطبق 
الشهي من  احلديث عن جميع مزايا الفول األخضر  
عمومافإن  التغذية.  علم  في  كبيرة  أهمية  من  له  ملا 
فيتامني  األل���ي���اف،   على  اح��ت��وائ��ه  وبسبب  ال��ف��ول 
»ب«، فيتامني«أ«، البروتني ، النحاس ، البوتاسيوم، 
احلديد، املغنيسوم ... فهو يساهم في : حل مشكلة 
اإلمساك ، و يساعد في خفض ضغط الدم املرتفع ، 
ويعتبر غذاء جيدا ملرضى السكر ي، وملرضى نقص 
احلديد ، كما أنه يقاوم التعب ومينح الطاقة، ويساهم 
في تعزيز مناعة اجلسم، ويعد وجبة صحية مناسبة 

للرياضيني، و ملتبعي احلميات .
 

لديهم الفول املدمس لدينا  
البيصارة والفول »املنكوب«
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 هل تعلم عزيزي املواطن أن مجلس النواب 
شكل جلنة استطالعية لتقصي أوضاع مغاربة 

سوريا والعراق برئاسة السيد وهبي؟
 هادي هي متغربيت وصافي، غير هو إيال 
ليه:   ق��ول  وه��ب��ي  دي���ال  التلفون  ع��ن��دك  ك��ان 
دخلنا عليكم بالله يا سادة ضربو طليلة شوفو 
األوضاع ديال مغاربة األطلس فهاد البرد عاد 

شدو الطريق لسوريا والعراق.

ن��ظ��رك، م��ا ه��و من��وذج الرئيس الذي   في 
يصلح لتسيير نادي كبير لكرة القدم؟

كيدوي  ول��ك��ن  دره���م  زي���رو  ع��ن��دو  واش   . 
بالفرونسي؟

 . واش ما قاريش ولكن عندو اللعاقة؟
 . واش عندو اللعاقة وكيدوي بالفرونسي 

ولكن رئيس من وراء الستار؟

د                 

سمعني  اللي  أن  إال  مغربي  ران��ي��ش  م��ا  واخ��ا   «أنا 
ي��ق��ول م��غ��رب��ي، ك��ن��داف��ع ع��ل��ى ق��ض��ي��ة ال��ص��ح��را بال 
بصراحة  كنتكلم  رب��ي،  والشاهد  شخصية  مصلحة 
وفالعلن وما عندي ما نخبي. وأنتي يا اجلزائر بال ما 
تقلقي عليا وبال ما تغضبي. راك كتعرفيني أنا إنسان 

عقالني ووحدوي بعقلي وروحي وقلبي«.

 «تعازينا احلارة لألسرة الكروية ولعائلة املرحوم 
يعذبني  ضمير  خ��الت  اللي  احلاجة  ولكن  أب��ره��ون. 
لفرقتو  يتسال  بقى  املرحوم  أن  هو  مشطون،  وبالي 
150 م��ل��ي��ون، ت��ل��ت س��ن��ن ه����ادي ك��ي��ط��ال��ب بيها  ش��ي 
حق  لعائلتو  كنقول  داب���ا  أن��ا  غ��ف��ل��ون.  ف���دار  وكلشي 

املرحوم مضمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

لقجع المرزوقي

 التوقيع على تبادل مذكرات بشأن قرض 
ب200 مليون دوالر بني املغرب واليابان.

 «أزمة كورونا قد تفرض ضغوطا كبيرة على 
األجور في املستقبل القريب بدول العالم«.

  برملانيون يزورون معبر الكركرات والقنصليات 
املتواجدة بالعيون والداخلة.

 «ال يـزال الطــريق طــويال أمــام املغاربة لكسب 
جمـيع حقـوقهم«.

املغرب  عرفتي  باش  عليك  <  بالله 
<   واش هاد املنظمة ما فخبارهاش هو اللي غادي يتسلف ماشي اليابان؟

آش واقع فاملغرب، وال ما حاسباهش من 
دول العالم؟

<   مزيان، دابا حتى إيال دواو 
على الصحراء املغربية يكون بعدا 

عارفني عالش كيدويو. 
<  راه حنا عارفني الطريق طويلة، 
والي��ن��ي زع��م��ا درن���اك أن��ت فاحلكومة 

باش تختصرها لينا.

 نزار بركة
 منظمة العمل الدولية

 قصاصات
 المصطفى الرميد



إبراهيم أوشلح رجل من زمن املعارضة املسلحة 
للملك الراحل احلسن الثاني. سالوي املنشإ 
تفراوتي اجلذور، ينتمي إلى جيل من األطر 

املغربية التي فضلت االصطفاف في طابور النضال 
واملعارضة بدال من االنضمام إلى نخبة اإلدارة. 
يحمل هذا االبن البار باملقاوم الفقيه البصري 

ذاكرةً غنية من أيام الرصاص واملواجهة 
التي خاضها اجلناح السري لالحتاد الوطني 

للقوات الشعبية من قواعده اخللفية في 

ليبيا وفرنسا وسوريا ضد النظام املغربي في أوج 
السبعينيات الساخنة. وألنه يعي جيدا أهمية 

التاريخ، فإن ذاكرة أوشلح سجلت الكثير من مشاهد 
احلضور السياسي املميز لرموز من طينة عبد 

الرحمان اليوسفي. في هذه احللقات، يبوح أوشلح 
بتفاصيل هذه الذاكرة، ويكشف للقارئ جانبا من 

كواليس الصدام العنيف الذي تواجه فيه 
احلسن الثاني مع تيار من ورثة احلركة 

الوطنية.
  >>  إبراهيم أوشلح
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الجريدة 1
األكثر مبيعا
في المغرب

الراأي احلر واخلرب اليقني
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في الواقع، يصعب حصر عقالء اجلزائر وأحرارها. إنهم في ازدياد مضطرد 
مع تشديد اخلناق على احلريات وإهدار الكرامات، وهم بني مدنيني وعسكريني 
مركز  على  اجلاثمني  للجنراالت  احلديدية  القبضة  من  اإلفللالت  استطاعوا  ممن 
القرار السياسي بالبالد. منهم من كان قريبا من مطبخ احلكم، يدرك جيدا أن 
بقدرما  تقرير مصيرهم،  وال حق  البوليساريو  تهمهم جبهة  ال  هؤالء اجلنراالت 
تهمهم مصاحلهم الشخصية ومزيد من إطالق يد اجليش لالستحواذ على ثروات 

البالد، والتصدي بالقمع لكل من حتدثه نفسه أن يسبح ضد تيارهم.
البوليساريو  ميليشيات  السلمي لصد  املغربية  املسلحة  القوات  تدخل  فكان 
وإعادة فتح معبر الكركرات، شريان التجارة بني املغرب وموريطانيا ودول إفريقية 
أخرى، بدون إراقة قطرة دم، مناسبة ليظهر حجم اجلزائر ومقامها دوليا وإقليميا، 
مقارنة بحجم املغرب ومكانته الوازنة بني الدول التي بادر عدد كبير منها غلى 

مساندته واإلشادة بخطوته.
وجدها هؤالء العقالء مادة دسمة ليسلطوا األضواء على حيثياتها ويكشفوا 
عما ظل حكام قصر املرادية يروجون له في إعالمهم املخدوم، من أن اجلزائر 
بدعمها للبوليساريو حتظى بدعم مجموعة من الدول العربية واإلفريقية، فطفقوا 
جلبهتهم  الدعم  كسب  أجل  من  التي صرفت  الهائلة  امليزانيات  عن  يسائلونهم 
املدللة، مبا أن على مشجبها تعلق كل مشاكل الشعب اجلزائري الشقيق، يتساءل 

هؤالء. 
ثارت ثائرة عسكر اجلزائر، ليخرج وزير دفاعهم يرغي ويزبد ويتوعد بأنهم 
لن يتساهلوا مع اإلرهاب ومع املهربني وال مع العدو الكالسيكي. وزاد قائال إن 
اجلزائر هي أقوى دولة باملنطقة. تلقف هذا التصريح رئيس جبهة احلزب الكبير 
الذي يعتاش على تاريخ األسالف، ليعلن أن شباب احلزب حتت تصرف جبهة 

البوليساريو، إلظهار الوالء للمؤسسة العسكرية صاحبة احلل والعقد بالبالد.
فللتللوالللت تعليقات الللعللقللالء سللاخللريللن مللن ربللطلله الللفللج بللني اإلرهللللاب والعدو 
الكالسيكي، الذي يقصد به املغرب، ومؤكدين أنه يفتقر إلى كل أدبيات اللياقة 

املفروضة في شخص مسؤول عن جيش بالده. 
وسأله آخرون باستهجان عن أية قوة تتحدث؟ هل عن خردة السالح التي 
فاحلروب  الشعب؟  قوت  على حساب  ميزانيات ضخمة  لها سنويا  يخصصون 
ال تدار بالسالح وحده، بقدرما تدار باإلميان بالقضية، أوال وأخيرا. فإذا كان 
ومتشبثني  قضيتهم  بعدالة  مؤمنني  قائال،  أحدهم  يزيد  أطيافهم،  بكل  املغاربة 
بوحدة ترابهم، فماذا عن جيش اجلزائر الذي يريد وزير دفاعه أن يزج به في 

حرب ال تعنيه من قريب أو من بعيد؟
ويسائله بسخرية، أيضا، مباذا تستقوي وتدعي أنك القوة العظمى باملنطقة؟ 
الفلسطيني األعزل  الذي ميلكه الشعب  فإذا كان مصدر ذلك هو السالح، فما 
أمام ما ميلكه الكيان الصهيوني من عدة وعدد وعتاد وذخيرة نووية، ومع ذلك 
فهو ال يفتأ، منذ قرابة قرن من الزمان، يبطل مفعول كل مخططات هذا الكيان 

التي تهدف إلى محو أثره؟ 
ثابت من االنفصال وتأسيس  العمالي، موقفها  لويزة حنون، رئيسة احلزب 
دويلة باجلنوب املغربي؛ فهي ال تفتأ حتذر حكام اجلزائر من مغبة ما يسعون إليه، 
وتؤكد أنه إذا ما حتقق االنفصال بجنوب املغرب، فإن العدوى ال محالة ستنتقل 
مباشرة إلى الصحراء اجلزائرية الكبرى إن آجال أو عاجال، وتذكر أن ما ينبغي 
البحث فيه هو كيفية إعادة الدفء إلى العالقات املغربية اجلزائرية، ورأب الصدع 
لتوحيد اجلهود ملكافحة اإلرهاب الذي ال يجد أخصب تربة للحركة بحرية في بؤر 
التوتر؛ فهي ضد حتى مقترح احلكم الذاتي أو اجلهوية املتقدمة، من منطلق أنه 

مقدمة لتقسيم املنطقة.
أحد األحرار يتساءل مبرارة كيف يتأتى لشرذمة البوليساريو، التي بالكاد 
ثمانني  حوالي  سكانهما  تعداد  شعبني  تفرق  أن  ألفا،  السبعني  عددها  يتجاوز 

مليون نسمة، ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما؟
أما بشأن تقرير املصير الذي ال ميل اجلنراالت من ترديده وتتبعهم النخبة 
املستفيدة بل«النافخ«، توجه أحدهم إليهم مباشرة ليسائلهم مستغربا ومستنكرا 
مصيره  تقرير  حق  من  اجلللزائللري  الشعب  بتمكني  ويطالبهم  البائس،  منطقهم 
بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بدون االنقالب على نتائج صناديق االقتراع كما 
حدث سابقا، والذي ترتب عنه ما يعرف بالعشرية السوداء، قبل احلديث عن حق 

تقرير مصير الشعب الصحراوي املزعوم؟
قضايا كثيرة يثيرها هؤالء األحرار، غيرة على وطنهم وعلى منطقتهم املغاربية، 
فاملنطقة ال حتتاج سوى إلى صوت احلكمة لتجاوز األنانيات واملواقف العتيقة. 
إن بلدانها يكمل بعضها بعضا مبا يتوفر عليه كل بلد من ثروات، تؤهلها -لو 

تضافرت اجلهود- لتكون في مصاف االحتادات املتقدمة. لم ال؟

 أوشلح: كان نائب رئيس االستخبارات العسكرية 
اجلزائرية ينسق يوميا مع الفقيه البصري  

إضاءة..
بوسلهام عميمر

قال إن دور  
الجزائر  جاء بعد 
بداية انتفاضة 

3 مارس وليس 
قبلها بعد أن 
فتح بومدين 

ذراعيه للفقيه 
البصري
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عقالء اجلزائر  وأحراره )2(

حاوره:  رشيد عفيف

السابقة،  احللللللقللة  فلللي   -
عللن محاوالت  نللتللحللدث  كللنللا 
التي  األمللللنللللي  االخلللللتلللللراق 
تعرض لها تنظيمكم السري 
مللن طللرف األجللهللزة األمنية 
أن  لي  ذكرَت  وقد  املغربية. 
ماذا عن  ذلك حدث مرتني. 
األجنبي  األمللنللي  االخللتللراق 
أو اجلزائريني،  الليبيني  من 

على سبيل املثال؟
الليبيني،  إل��ى  بالنسبة   <
ك��ان��ت ع��الق��ت��ن��ا ب��ه��م أصال 
أما  ال��وض��وح؛  على  مبنية 
فقد عملوا، في  اجلزائريون 
مرة من املرات، على توظيف 
أحد املتعاطفني مع تنظيمنا 
ف����ي اإلذاع��������ة اجل���زائ���ري���ة 

للبوليساريو. الداعمة 
اخليانات  علللن  وملللللاذا   -  
والللعللمللالللة الللتللي رمبللا يكون 
تورط فيها بعض املناضلني 
احلزب  من  أو  التنظيم  من 

عموما؟
أب��رز هؤالء  ك��ان من بني   <
التنظيم  »ب����اع����وا«  ال���ذي���ن 
واحلزب، شخصية املناضي 
محاكمة  إل����ى  ج����اء  ال�����ذي 
كشاهد،   1971 في  مراكش 
الفرقاني  جماعة  ع��ن  وبلغ 
بالتخطيط  وات����ه����م����ه����ا 

لالنقالب.
الشخص،  هللللذا  لللكللن   -  
كللمللا هللو ملللعلللروف، تعرض 
أليس  للتصفية في ما بعد؛ 

كذلك؟
بعض  ق�����رر  ل���ق���د  ن���ع���م،   <
اإلخ�����������وان ف�����ي اجل����زائ����ر 
ت��ص��ف��ي��ت��ه، وأرس���ل���وا فعال 
م���ن ق����ام ب���ذل���ك، وق����د كان 
هو  االغ��ت��ي��ال  عملية  منفذ 

اعتقل  الذي  اخلياري  أحمد 
وظل  ب��اإلع��دام،  عليه  وحكم 
ف��ي س��ج��ن ال��ق��ن��ي��ط��رة حتى 
ت��اري��خ خ��روج��ه من   ،1994
إلى  ال��س��ج��ن. وب���اإلض���اف���ة 
حالة  هناك  كانت  املناضي، 
عن  بلغ  آخ��ر  ملناضل  ثانية 
رف���اق���ه ه���و »أوال�����راض�����ي« 
مب��دي��ن��ة س���ال، وال�����ذي كان 
ينتمي إلى مجموعة ثانوية 

بني  م��ن  ك��ان  وق��د  النهضة، 
ت��درب��وا في  الذين  األع��ض��اء 
وبعد  الزبداني.  معسكرات 
أعضاء  ك��ل  ع��ن  بلغ  ع��ودت��ه 
املجموعة التي تدرب معها. 
ب��دوره حملاولة  تعرض  وقد 
منها  جن��ا  لكنه  التصفية، 
رغ��م إص��اب��ت��ه، وه��و اليزال 
على قيد احلياة، وأدعو الله 

له بطول العمر.
 - ما رأيك في هذا األسلوب 
اللجوء  فيه  يتم  كللان  الللذي 
يتهمون  ملللن  تللصللفلليللة  إلللللى 

بالعمالة أو اخليانة؟
موقف  ل���دي  ش��خ��ص��ي��ا،   <
م��ع��ارض ل��ه��ذا ال��ن��ه��ج، ألن 
ال��ش��خ��ص ال����ذي ي��ت��خ��ذ في 
يتم  ال  ال����ق����رار  ه����ذا  ح��ق��ه 
معرفة  وال  إل��ي��ه  االس��ت��م��اع 
التي  وال���ظ���روف  ال���دواف���ع 
إل����ى اإلق������دام على  دف��ع��ت��ه 
وأعتبر  رف��اق��ه.  عن  التبليغ 
ق���رار إع����دام ش��خ��ص بهذه 
التبرؤ  يجب  جرما  الطريقة 

منه.
 - من املعروف أن اجلزائر 
من  الرئيسي  املتهم  كللانللت 
الثاني  احلسن  امللك  طللرف 
تللدبلليللر ومتلللويلللل ودعم  فلللي 
أحداث 3 مارس. ما عالقة 
»االنتفاضة«  بهذه  اجلزائر 

كما تسميها دائما؟

ب����داي����ة األح������داث  ب���ع���د   <
الرئيس  ف���ت���ح  م���ب���اش���رة، 
بومدين  ه��واري  اجل��زائ��ري 
البصري.  للفقيه  ذراع���ي���ه 
ك����ان ذل����ك ب��ع��د ال���ب���داي���ة ال 
ق��ب��ل األح�����داث. وم���ن جديد 
ال���ت���ق���ى ال����رج����الن ال���ل���ذان 
جيدا،  ب��ع��ض��ه��م��ا  ي��ع��رف��ان 
اجلزائري  الرئيس  ووض��ع 
إمكانيات دولته رهن إشارة 
وكلف  امل��غ��ارب��ة«،  »ال���ث���وار 
العسكري،  األم�����ن  ج���ه���از 
أعمدة  أه�����م  مي���ث���ل  ال������ذي 
يكون  أن  اجلزائري،  النظام 
ال��س��ي محمد  ره���ن إش����ارة 
وأصبح  ال��ب��ص��ري؛  الفقيه 
النائب  فرحات،  الكومندان 
الزرهوني  للكولونيل  األول 
رئ�����ي�����س االس����ت����خ����ب����ارات 
بالتنسيق  مكلفا  العسكرية، 
بشكل  البصري  الفقيه  م��ع 
يومي؛ ووضعت رهن إشارة 
جتاور  ضخمة  فيال  الفقيه 
إقامة رئيس اجلمهورية في 
ح��ي األب��ي��ار، أع��ل��ى وأفخم 
العاصمة،  اجلزائر  في  حي 
بناها  ق���د  ك���ان  ف��ي��ال  وه���ي 
االستعمار  ج���ن���راالت  أح���د 
الفن  حت���ت���رم  ال���ف���رن���س���ي، 
امل�����ع�����م�����اري اجل������زائ������ري، 
ومؤثثة بالزرابي واللوحات 

العتيقة.

ابراهيم أوشلح في إطار أنشطة تأطير اجلالية املقيمة باخلارج


