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حتليل
11’

يا ليتها ما زنت 
فتصدقت

ابتسم  األسبوع،  نهاية  عدنان  الطفل  ودعنا 
في  كبيرة، وخط  أحالما  كثيرا ورسم  للحياة 
أجمل  له  تبدو  كانت  أشياء  الطفولي  مخياله 
تزرع  ألبويه  كافية  ابتسامته  فأجمل..وكانت 
على  وحتفزهما  وجمالها  احلياة  حب  فيهما 
أن يكافحا في هذه احلياة من أجل أن يحقق 

ولو بعضا من أحالم عدنان الكبيرة.
قلوبنا جميعا،  في  دفينا  وبصم حزنا  ودعنا 
م��ن أطفالنا  أن��ن��ا ودع��ن��ا ط��ف��ال  وأح��س��س��ن��ا 
املغاربة األبرياء، ودعنا وترك لنا درسا بليغا 
في احلياة، لم نستطع أن ننفذ تطبيقاته حلظة 
الطفل عدنان، وألننا تأخرنا في  إلينا  احتاج 
إلى صراخه، ودعنا وهو متحسر  االستجابة 
على أننا لم نفهم بعد الدرس بالرغم من تلقينا 
لدروس سبقت درس عدنان، ولكن هيهات ملن 
تنادي ..فالزالت بيننا نفس بشرية بربرية جد 
مريضة لم جتد هي نفسها من يعاجلها ويقوم 
للعظام  ك��اس��را  وحشا  تركها  م��ا  اعوجاجها 

الطرية، ألطفالنا األبرياء..
إن درس عدنان ومن سبقوه من أمثاله يسائلنا 
بعدما  باإلعدام  والتهديد  النحيب  جدوى  عن 
ع���دن���ان...إن درس  ��رت ودف��ن��ت عنفا جثة  ُك��س=
ع���دن���ان ي��س��ائ��ل��ن��ا ع���ن احل���ل���ول االج��ت��م��اع��ي��ة 
والطبية-النفسية لهكذا حاالت مرضية تعيش 

بيننا.
ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل��ت��ره��ل  ال��ن��ف��س��ي  ال���وض���ع  إن 
بفعل  قبل  ذي  من  هشاشة  أكثر  أصال،أصبح 
اجلانب  يغذي  ال��ذي  التربوي  ال��وازع  انعدام 
روح  فيهم  وينمي  وشبابنا  ألطفالنا  الروحي 
االبتكار واألمل والعطاء، ما يعكر صفو األفق 
واألحالم التي ترافق طفولتنا، وهو ما يدفعه 
ويعرضه  اليومي  السلوك  ف��ي  النكوس  إل��ى 
إلى أمراض اجتماعية ونفسية جتعل منه في 
يتلذذ  البشرية  للعظام  كاسرا  الشباب وحشا 
بتعذيبها والتف4 في قطع أطرافها، كما فعل 

قاتل »عدنان«.
إن ما حدث للطفل عدنان يسائل فينا الضمير 
اإلنساني ويسائل الدولة في التعجيل باتخاذ 
من  وشبابنا  طفولتنا  حتصن  واقعية  تدابير 
هذه السلوكات غير السوية من خالل معاينة 
ومتابعة ومرافقة أمثال هؤالء الشباب املرضى 
واجتماعيني  نفسيني  أخصائيني  ط��رف  م��ن 
على  تنفتح  أن  األس���ر  وع��ل��ى  دي���ن،  وع��ل��م��اء 
للطفل  م��ا ح��دث  أج��ل درئ مثل  م��ن  ال��ع��الج 
كل  من  املجتمع  وحتصني  ولغيره،  »ع��دن��ان« 
العيوب الصحية والنفسية املؤثرة في السلوك 

البشري.
لله  إنا  الصبر،  ذويه  »عدنان«وألهم  الله  رحم 

وإنا إليه راجعون.

 mجر1ة«عدنان« درس بلي
وجب استيعابه جيدا

في رسالة تقدير جلاللة امللp من الو“ير األول لكومنويلث دومينيكا
احلوار الليبي يشكل دفعة تاري�ية للمسلسل السياسي في ليبيا

عدالن في قفص 
االتهام بتزوير محرر  

رسمي لالستيالء 
على عقار 

ثمانية أسئلة للطالب
 إدريس ديداح بعد حصوله على 

الدكتوراه مبيزة مشرف جدا

سعد الدين العثماني خالل 
إطالق  حملة وطنية حتسيسية 
للحد من انتشار فيروس كورونا

 
شدد رئيس احلكومة، سعد الدين العثماني، على 
من  كل  على  املناسب  الوقت  في  »سيرد  حزبه  أن 
والتنمية«.  حزبه«العدالة  االستهداف ضد  ميارس 
بداية  منذ  وبتعبئته  بحزبه  العثماني  نوه  بعدما 
جائحة كوفيد 19 ووصفه ب«الوطني«، و«احلي« ، 
و« اليقظ«، و«املتفاعل«، واحلزب » الذي ال يتراجع 
أو يتردد في تقدمي مصلحة الوطن« و«يضحي بكل 

شيء في سبيل الوطن«.

الدرهم في حتسن مقابل 
األورو بـ 0,67  في املائة ما 

بني 3 و9 شتنبر اجلاري
االصالح يبدأ 
بالمواطن..!
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عبد الغاني الصبار .. 
خبير اإلدارة الترابية 
يقود مكناس بثقة 
نحو تنمية حقيقية 
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< الرباط- الوطنية بريس

أكد الوزير األول لكومنويلث دومينيكا، روزفلت 
امللك  إلى جاللة  سكيريت، في رسالة بعث بها 
محمد السادس تقدير ودعم حكومة كومنويلث 
أج��ل حل  من  ال��دائ��م  اململكة  الل��ت��زام  دومينيكا 

سلمي للنزاع في ليبيا.
احلوار  »انعقاد  أن  الرسالة،  هذه  في  واض��اف 
وال��ذي   ،2020 شتنبر   6 ف��ي  م��ؤخ��را  الليبي 

عنه  أعلن  الذي  النار  إطالق  تعزيز وقف  يروم 
في 20 غشت املاضي وتسهيل املفاوضات بني 
األطراف الليبية املتنازعة، يشكل دفعة تاريخية 

للمسلسل السياسي في ليبيا«.
كومنويلث  »حكومة  أن  األول  الوزير  وأوض��ح 
النشطة  والدبلوماسية  احلياد  تدرك  دومينيكا 
التي أبانت عنها اململكة املغربية طوال األزمة 
للحكومة  املتواصل  دعمها  وتؤكد  ليبيا،  في 
ب��ض��رورة  وال���دائ���م  ال��ث��اب��ت  ملوقفها  امل��غ��رب��ي��ة 

التوصل إلى حل سياسي وليس عسكري للنزاع 
الليبي«.

ينبني  ال��دع��م  ه��ذا  أن  إل��ى  »سكيريت«  وأش���ار 
على قناعة بأن الوسائل السلمية كاملفاوضات 
واحلوار هي األكثر قدرة على تسوية النزاعات، 
التدخل في  التزام دومينيكا مببدأ عدم  وكذلك 

الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
وقال سكيريت، متحدثا باسمه الشخصي وباسم 
حكومات وشعب الدومينيك، إن اململكة املغربية 

تؤكد مكانتها كمالذ للسالم في املنطقة«.
دومينيكا،  لكومنويلث  األول  ال��وزي��ر  وخ��ت��م 
رسالته، أن »األهم من ذلك، أن جهود الوساطة 
من أجل السالم التي تبذلها حكومتكم من شأنها 
أن تفتح آفاقا متجددة للمنطقة من أجل استقرار 
على  ق��ادر  استدامة  أكثر  واقتصادي  سياسي 
التخفيف من معاناة الشعب الليبي والنهوض 
أكثر بإمكانية تعزيز السلم واألمن واالستقرار 

في منطقتي املغرب العربي والساحل«

في رسالة تقدير لجاللة الملك من الوزير األول لكومنويلث دومينيكا
احلوار الليبي يشكل دفعة تاري�ية للمسلسل السياسي في ليبيا

< الرباط- الوطنية بريس

 شدد رئيس احلكومة، سعد الدين العثماني، 
على أن حزبه »سيرد في الوقت املناسب على 
كل من ميارس االستهداف ضد حزبه«العدالة 
بحزبه  العثماني  ن��وه  بعدما  والتنمية«. 
 19 ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة  ب��داي��ة  م��ن��ذ  وبتعبئته 
ووصفه ب«الوطني«، و«احلي« ، و« اليقظ«، 
أو  يتراجع  ال  الذي   « و«املتفاعل«، واحل��زب 
يتردد في تقدمي مصلحة الوطن« و«يضحي 

بكل شيء في سبيل الوطن«.
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث يوصفه 
األمني العام حلزب املصباح في حفل إطالق 
باملسؤولية  حزبه حلملة وطنية حتسيسية 
اجل��م��اع��ي��ة ف��ي احل���د م��ن ان��ت��ش��ار ف��ي��روس 

ك��ورون��ا م��س��اء األح���د األخ��ي��ر ب��ال��رب��اط، أن 
حزبه » قادر على أن يفحم أي واحد« .

وأض���اف ق��ائ��ال :«ل��ك��ن ال��وق��ت م��اش��ي دي��ال 
هادشي فالوقت هو وقت التعاون والتغاضي 
ون���ح���ن ف���ي احل�����زب م��ش��غ��ول��ون ب��ال��ع��م��ل 
اإليجابي لكن إلى كان شي وحدين مشغولني 
بينا فحنا غادين نردو عليه فالوقت املناسب 

وخصوصا إلى كان من األغلبية«.
ودعا العثماني مناضلي احلزب، إلى النزول 
والتحسيس  التواصل  لتفعيل  امليدان  إلى 
الوقائية  ب���اإلج���راءات  االل���ت���زام  ب��ض��رورة 
انتشار  م��ن  للحد  أس���اس  كمدخل  ال��ف��ردي��ة 
الفيروس مع احترام اإلجراءات االحترازية 
اجلماعية، التي تقررها السلطات املختصة، 

الترابية والصحية.

استعمال  إل��ى  احل��زب  ن��وه مبناضلي  كما 
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ووس��ائ��ط 
ال��ت��واص��ل وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة في 
للحزب،  ال��وط��ن��ي��ة  التحسيسية  احل��م��ل��ة 
وال��ت��ي ق���ال إن��ه��ا ت��أت��ي اس��ت��ج��اب��ة للنداء 
محمد  امللك  خطابا  تضمنه  ال��ذي  امللكي، 
وكذلك  ال��ع��رش  عيد  مبناسبتي  ال��س��ادس 

20غشت .
 »: للمواطن  كالمه  موجها  العثماني  وق��ال 
الظرفية  الصبر في هذه  نتقاسمو  خاصنا 
موضحا  احلكومة  رئيس  وزاد   .« الصعبة 
:« احل��ك��وم��ة واع��ي��ة ب���أن ه���ذه اإلج����راءات 
وتلحق  صعوبات  وفيها  مؤملة  االحترازية 
الضرر باألنشطة االقتصادية واالجتماعية 

لكن ال مناص منها وال بديل عنها ».

سعد الدين العثماني خالل إطالق  حملة وطنية تحسيسية للحد من انتشار فيروس كورونا
قادرون على أن نفحم مزايدات خصومنا السياسيني

اإلخ��ب��اري  سلط م��وق��ع “ان��دب��ن��دن��ت أوالي����ن” 
اجل��ن��وب إف��ري��ق��ي، ال��ض��وء على ال���دور ال��ذي 
لعبه املغرب في تسهيل احلوار بني األطراف 

الليبية.
نشرته  مقال  في  اإلخ��ب��اري��ة،  البوابة  وأك��دت 
األح���د، أن االج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي ع��ق��دت م��ا بني 
وفدي  بني  ببوزنيقة  اجل��اري  شتنبر  و10   6
امل��ج��ل��س األع���ل���ى ل��ل��دول��ة ال��ل��ي��ب��ي وب���رمل���ان 
إلنهاء  إيجابية  اتفاقات  عن  “أسفرت  طبرق 

اخلالفات” بني مختلف األطراف الليبية.
“الطرفني  أن  إفريقي  اجلنوب  املوقع  وكتب 
دعيا األمم املتحدة واملجتمع الدولي إلى دعم 
الظروف  توفير  إل��ى  ال��رام��ي��ة  امل��غ��رب  جهود 
إلى  للتوصل  املناسب   Œاملنا وخلق  املالئمة 

تسوية سياسية شاملة في ليبيا”.
وأش����ار أي��ض��ا إل���ى أن ال��ط��رف��ني أع��ل��ن��ا، في 
بيانهما اخلتامي املشترك، عن توصلهما إلى 
الشفافة  واآلليات  املعايير  اتفاق شامل حول 

واملوضوعية لتولي املناصب السيادية.
وأض���اف���ت ال��ب��واب��ة اإلخ��ب��اري��ة أن ال��وف��دي��ن 
ه��ذا  اس��ت��رس��ال  ع��ل��ى  أي��ض��ا  ات��ف��ق��ا  الليبيني 
احلوار واستئناف هذه اللقاءات في األسبوع 
استكمال  أجل  الشهر اجلاري من  األخير من 
اإلجراءات الالزمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل 

هذا االتفاق.
ال��وف��دي��ن ج���ددا شكرهما  أن  أي��ض��ا  وذك����رت 
امللك  اجلاللة  ولصاحب  للمغرب  وعرفانهما 
محمد السادس على الدعم واملساندة لتجاوز 

الليبي  الشعب  آم��ال  الليبية وحتقيق  األزم��ة 
ينعم  مدنية دميقراطية  دولة  لبناء  وتطلعاته 

فيها بالسالم واألمن واالستقرار.
كما سجل ذات املوقع أن هذه اللقاءات جرت 
ف��ي “أج���واء ودي���ة وأخ��وي��ة س��اده��ا التفاهم 

والتوافق”.
وزير  تصريحات  على  الضوء  كذلك  وسلطت 
ال���ش���ؤون اخل��ارج��ي��ة وال���ت���ع���اون اإلف��ري��ق��ي 
بوريطة،  ناصر  باخلارج،  املقيمني  واملغاربة 
عنها  التي متخضت  التوافقات  أن  أكد  الذي 
لقاءات وفدي املجلس األعلى للدولة ومجلس 
بأن  اململكة  قناعات  أك���دت  الليبي،  ال��ن��واب 
ملشاكلهم  إيجاد حلول  على  ق��ادرون  الليبيني 
بأنفسهم وال يحتاجون إلى وصاية وال تأثير.

السيد  عن  أيضا  أوالي��ن”  “اندبندنت  ونقلت 
دائ��م��ا على  ك��ان��ت  اململكة  إن  ق��ول��ه  ب��وري��ط��ة 
ومجلس  للدولة  األع��ل��ى  املجلس  ب��أن  قناعة 
تقدم  ألي  الصلبة  النواة  هما  الليبي  النواب 
نحو بلورة حل حول القضايا التي تهم األزمة 

الليبية.
املوقع اإلخباري، على  الوزير، يضيف  وشدد 
أن التوافقات الهامة التي توصل إليها الوفدان 
بل  توصيات،  أو  نوايا  إع��الن  “ليست مجرد 
هي تفاهمات وقرارات ملموسة تهم مؤسسات 
وقضايا لها تأثير مباشر على احلياة اليومية 

للشعب الليبي”. 
< ومع

 

"اندبندنت أوالين" اجلنوب إفريقي يبرز دور املغرب في إ$اح احلوار الليبي
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رئيس النيابة العامة أحال امللف على الوكيل العام  حملكمة االستئناف بالدار البيضاء

رئيس  النباوي  عبد  محمد  أح��ال 
النيابة العامة، الوكيل العام للملك 
ملفا  ب��ال��رب��اط،  النقض  مبحكمة 
مثيرا يتعلق بتزوير محرر رسمي 
بنسامي  جنيم  على  واستعماله 
محكمة  ل��دى  للملك  العام  الوكيل 
االس��ت��ئ��ن��اف ب���ال���دار ال��ب��ي��ض��اء، 
عدلني  قضية  في  البحث  بتعميق 
متابعة  محط  وك��ان��ا  لهما  سبق 
العام  الوكيل  ط��رف  م��ن  تأديبية 
همت  خ��روق��ات  بخصوص  نفسه 
أحكام  تقتضيه  ما  وفق  عملهما، 
بخطة  املتعلق   16/03 ال��ق��ان��ون 

العدالة.
وتعود تفاصيل القضية الغامضة 
إلى سنة 2001 حني اشترى أحد 
أرضا  زره���ان«  »محمد  املواطنني 
ب��دوار  مرافقها،  بجميع  فالحية 
سيدي  وقيادة  بجماعة  العثامنة 
 3 من  بن علي باحملمدية،  موسى 
سيدات، برسم شراء حرره عدالن 
احملكمة  ل��دى  لإلشهاد  منتصبان 
ليقوم  سليمان،  بابن  االبتدائية 
القطعة  بتسجيل وحتفيظ  بعدها 
األرض���ي���ة ب��احمل��اف��ظ��ة ال��ع��ق��اري��ة 
خاضعة  صارت  حيث  باحملمدية، 
عن  ب��دال  احملمدية  محكمة  لنفوذ 
ابن سليمان، بعد إدخال تعديالت 
أنه  غير  القضائي،  التنظيم  على 
السيدات  إح���دى  م��ن  طلبا  تلقى 
ال����ث����الث ال���ت���ي ب���اع���ت���ه ال��ق��ط��ع��ة 

مبنزل  مؤقتا  لإلقامة  األرض��ي��ة، 
جتد  أن  إل���ى  األرض  ت��ل��ك  ف���وق 
لم  وبالفعل  إل��ي��ه،  نتنقل  مسكنا 
يرفض طلبها بحكم عالقة القرابة 
بينهما، قبل أن يفاجأ وهو يرفع 
ب��اإلف��راغ،  عليها  قضائية  دع��وى 
بسبيب كثرة متاطلها في تسليمه 
املنزل، بإدالئها برسم إقرار ببناء 
أجنزه العدالن نفسيهما، وهو ما 
لوثيقة  ت��زوي��را  املشتكي  اعتبره 

رسمية.
وأمام ما اعتبره تزوير في محرر 
رسمي واستعماله فقد تقدم محمد 
زرهان بشكاية أمام الوكيل العام 
بالدار  االستئناف  مبحكمة  للملك 
البيضاء، جنيم بنسامي، مبوجب 
م���ا ت��ن��ص ع��ل��ي��ه ال��ف��ص��ول 351 
من  و356  و354  و353  و352 
زوري��ة  كاشفا  اجلنائي،  القانون 
ال��وث��ي��ق��ة أم����ام ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، 
لدى  أن حضر  ل��ه  يسبق  ل��م  بأنه 
لرسم  حتريرهما  أث��ن��اء  ال��ع��دل��ني 
اإلق����رار ب��ب��ن��اء، وأن���ه ل��م يقر ولم 
املنزل  أن  امل��ذك��ور  بالرسم  يشهد 
املشيد على قطعته األرضية تعود 
للسيدة التي دخل معها في نزاع 
لم  أنه  على  أمام احملكمة، مشددا 
يشهد ولم يقر أنها هي التي قامت 
اخل��اص،  مالها  م��ن  امل��ن��زل  ببناء 
مؤكدا في هذا الصدد أنه لم يوقع 
على الرسم املدلى به أمام احملكمة 

في املواجهة بني الطرفني.
وأبرز زرهان أنه بإجراء مقارنة بني 
في  السيدة  لنصيب  شرائه  رس��م 
القطعة األرضية، وبني رسم اإلقرار 
ببناء، يتضح جليا أن األخير طاله 
أن  يعقل  كيف  مستغربا  التزوير، 
وتاما  كامال  نصيبا  امل��رء  يشتري 
م��ن بقعة أرض��ي��ة، ث��م ي��ع��ود بعد 
آخر  لشخص  املنزل  أن  ويقر  ذلك 
ويعترف أنه من قام بالبناء، وهو 
كما  وال��ص��واب،  للمنطق  مخالف 
أن  زه��ران  السيد محمد  يستغرب 
ال��ش��راء  عقد  ب��ني  الزمني  ال��ف��ارق 
ال  امل���زور  االق���رار  وعقد  الصحيح 
واح���دة  س��اع��ة  اال  بينهما  ت��ف��رق 
وه��ن��ا ي��ب��دأ اإلس��ت��غ��راب،  ويشير 
مبا ال يدع مجاال للشك إلى زورية 
الوثيقة املدلى بها، والتي صدرت 
بعد عشر سنوات كاملة بعد رسم 
العدلني  ط��رف  وم��ن  األول،  البيع 
نفسيهما، وهو ما يدخل في نطاق 
رسمي  محرر  في  التزوير  جناية 
بإثبات صحة وقائع غير صحيحة، 
رس��م��ي��ة تتضمن  وث��ي��ق��ة  وص��ن��ع 
وقائع غير صحيحة، واستعمالها، 
طبقا ملقتضيات الفصول من 351 
اجلنائي  ال��ق��ان��ون  م��ن   356 إل���ى 
كون  على  تنص  وال��ت��ي  املغربي، 
تزوير األوراق هو تغيير للحقيقة 

فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه 
أن ي��س��ب��ب ض����ررا م��ت��ى وق���ع في 
محرر بإحدى الوسائل املنصوص 
يعاقب  حيث  القانون،  في  عليها 
بالسجن املؤبد كل موظف عمومي 
ق��ي��ام��ه  أث����ن����اء  ارت����ك����ب  ع�����دل  أو 
بوظيفته تزويرا بإحدى الوسائل، 
للفصول  وطبقا  يعاقب،  أن��ه  كما 
املوظفون  امل��ؤب��د  بالسجن  ذات��ه��ا 
ارتكب  من  العدول  أو  العموميون 
ب��س��وء ن��ي��ة أث��ن��اء حت��ري��ره ورق��ة 
صحة  ب��إث��ب��ات  بوظيفته  متعلقة 
صحيحة،  غير  أنها  يعلم  وق��ائ��ع 
وإم����ا ب��إث��ب��ات وق��ائ��ع ع��ل��ى أنها 
أمامه  حدثت  أو  لديه  بها  اعترف 
بالرغم من عدم حصولها، وغيرها 
املرتبطة  اجلنائية  العقوبات  من 

بالتزوير في محرر رسمي.
وأم�����ام خ���ط���ورة امل���وض���وع، فقد 
ال��ع��ام��ة حتقيقا  ال��ن��ي��اب��ة  ف��ت��ح��ت 
ف��ي امل��وض��وع، رف��ض خالله أحد 

ال��ع��دل��ني احل���ض���ور ل��الس��ت��م��اع 
إليه، في حني اعترف اآلخر أنه 
من   ،2001 س��ن��ة  إق����رارا  تلقى 
زه��ران وسجله  محمد    السيد 
عن طريق التزوير مبذكرة احلفظ 
العدل االول باحملكمة االبتدائية 
مع  متناقضا  س��ل��ي��م��ان،   ب��اب��ن 
عقد شراء محمد زهران جلميع 
واج���ب���ات امل��ش��ت��ك��ى ب��ه��ا، تؤكد 
أنها باعت له جميع الواجب من 
األرضية،  القطعة  في  نصيبها 
معترفا أنه لم يقم بتتمة حترير 
واج��ب��ات  أداء  ب��ع��د  إال  اإلق����رار 
التحرير سنة 2011، وقد أسفرت 
التحريات عن وقوع العدلني في 
أخطاء مهنية جسيمة، مما دفع 
الوكيل العام للملك لدى محكمة 
االس��ت��ئ��ن��اف ب���ال���دار ال��ب��ي��ض��اء 
في  تأديبية  متابعة  تقرير  إل��ى 
مقتضيات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  حقهما، 
امل����ادة 47 م��ن ق��ان��ون ال��ع��دال��ة 
آخذهما  أن  بعد   ،16/03 رق��م 
م��ن أج���ل ال��ت��راخ��ي ف��ي حترير 
شهادة استرعائية، وعدم التقيد 
للفصول  التلقي طبقا  بشكليات 
27 من املرسوم الصادر بتطبيق 
أحكام القانون رقم 16/03 و19 
و28  املذكور،  املرسوم  من  و25 
واحل��ك��م   16/03 ال��ق��ان��ون  م��ن 

مناسبة  تأديبية  بعقوبة  عليهما 
لألفعال املرتكبة من قبلهما.

على  زرهان  املواطن  إصرار  وبعد 
إلى  توجه  فقد  للتزوير،  تعرضه 
عبد  محمد  العامة  النيابة  رئيس 
ال��ن��ب��اوي، وف��ج��ر احل��ق��ائ��ق التي 
ق���د ت��أخ��ذ امل��ل��ف ألب���ع���اد م��ث��ي��رة، 
مثير  قضائي  تعامل  إل��ى  مشيرا 
لالستغراب مع امللف، حيث جرى 
ح��ف��ظ امل��ل��ف رغ���م األدل����ة ال��دام��غ��ة 
على التزوير وعلى تورط العدلني 
الوقائع  س��اردا  الشكاية،  موضع 
بإحلاحه  مذكرا  للقضية،  الكاملة 
على  وأيضا  اخلبير  على  الشديد 
النيابة العامة أن اخلبرة يجب أن 
بصمة  وعلى  توقيعه  على  جتري 
احلفظ  مب��ذك��رة  املضمن  أصبعه 
للعدل االول رقم 40، بدال من اخلبرة 
التوقيع  على  إج��راءه��ا  مت  ال��ت��ي 
احلفظ  مبدكرة  املضمن  الصحيح 
تخص  التي   44 رقم  االول  للعدل 
كلها  الصحيح؛وهي  الشراء  رسم 
تفتيش  إج��راء  تقتضي  موجبات 
النازلة،  ومعمق حول  ودقيق  عام 
وإج��راء خبرة تقنية وعلمية على 
ال��ت��وق��ي��ع وب��ص��م��ة األص��ب��ع التي 
وهي  ببناء،  اإلق���رار  رس��م  تخص 
ف��ي صحتها،  امل��ط��ع��ون  ال��وث��ي��ق��ة 
إل��ى  اخل���ب���رة  ت��ع��ه��د  أن  ملتمسا 
والتقنية  العلمية  الشرطة  مختبر 
بالرباط، وإجراء مقارنة بالتوقيع 
والبصمة املضمنة في رسم الشراء 
ال��ص��ح��ي��ح ال�����ذي ي��ق��ر ب����ه، وه��و 
مصادرنا  كشفت  ال��ذي  امل��وض��وع 
اهتماما  أولته  العامة  النيابة  أن 
خاصا، وأحالته على الوكيل العام 
بالدار  االستئناف  مبحكمة  للملك 
بطريقة  فيه  للتحقيق  البيضاء 
إذا  م��ا  لتبيان  وواض��ح��ة  معمقة 
ال،  أم  امللف  في  تالعب  هناك  كان 
في  املسؤوليات  حتديد  وبالتالي 

هذه القضية املثيرة.

وطنية

عدالن في قفص االتهام بتزوير محرر  رسمي لالستيالء على عقار 



< 30/15  شتنبر    2020 
جهوية4 < العدد 57      

أزيد من 8000 مستفيد من برنامZ “امتال„” 
ملؤسسة محمد السادس للنهو÷ باألعمال 

االجتماعية للتربية والتكوين
للتربية  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  السادس  محمد  مؤسسة  أعلنت 
التربية  أطر أسرة  8000 مستفيد من  يناهز  ما  أن  والتكوين، اخلميس، 
السكن،  على  للمساعدة  “امتالك”  برنامج  إطار  في  استفادوا  والتكوين 

ومتكنوا من احلصول على سكن رئيسي.
وأوضح بالغ للمؤسسة أن  هذا البرنامج، الذي أطلق في شتنبر 2019، 
والذي يوفر أربع آليات دعم للتمويل العقاري الكالسيكي أو التشاركي، 
يندرج في إطار املخطط العشري للمؤسسة )2028-2018(، والذي يهدف 

إلى استدامة وتعزيز املزايا االجتماعية للفائدة األطر التربوية وأسرهم.
وحسب البالغ، فإن 79 في املائة من مجموع مستفيدي برنامج “امتالك” 
فضلوا اللجوء إلى آليات التمويل الكالسيكي، وذلك إما من خالل طلب دعم 
سعر الفائدة بنقطتني )2 في املائة( لقروض ال تتعدى قيمتها 300.000 
درهم )3300 ملف(، أو احلصول على الدعم الكلي لسعر الفائدة )0 في 

املائة( على قرض سقفه 150.000 درهم )3000 ملف(.
وأضاف املصدر ذاته، أنه وقع اختيار 21 في املائة من مجموع املستفيدين 
 1700 عتبة  جت��اوزت  والتي  “م��راب��ح��ة”،  التشاركي  التمويل  آلية  على 
قدرها  جزافية  مالية  مساعدة  للمنخرط  املؤسسة  تقدم  حيث  مستفيد، 
40.000 درهم باإلضافة إلى تخفيض من هامش الربح اخلاص بالتمويل 

التشاركي.
السنة  خ��الل  املمنوحة  للتمويالت  اإلجمالية  القيمة  أن  البالغ  وواص��ل 
أزيد من ملياري درهم، ويتوزع املستفيدون على  للبرنامج بلغت  األولى 
احتلت  سطات،   – البيضاء  ال��دار  أن جهة  اململكة، مضيفا  جميع جهات 
الصدارة محققة نسبة 21 في املائة من إجمالي املستفيدين، تليها جهة 
فاس – مكناس بنسبة 16 في املائة، ثم جهة الرباط – سال – القنيطرة في 

املرتبة الثالثة بنسبة 15 في املائة.
دعم  بهدف  “امتالك”  برنامج  أحدثت  املؤسسة  أن  إلى  اإلش��ارة  وجت��در 
بناء  أو  اقتناء  أج��ل  م��ن   ،2028 سنة  أف��ق  ف��ي  جديد  منخرط   100.000
سكنهم الرئيسي، وذلك من خالل عروض وحلول متويلية متنوعة، حرصت 
املؤسسة على تصميمها بشكل يالئم احتياجات أسرة التربية والتكوين.

أع��ل��ن��ت  ال�����وزارة امل��ن��ت��دب��ة ل���دى وزي��ر 
اإلفريقي  والتعاون  اخلارجية  الشؤون 
املكلفة  ب��اخل��ارج،  املقيمني  وامل��غ��ارب��ة 
“طلب  عن  باخلارج  املقيمني  باملغاربة 
ع������روض م���ش���اري���ع” م���وج���ه ل��ف��ائ��دة 
اجلمعيات املغربية باخلارج التي تعنى 
مغربي  أص��ل  من  أو  املغربي  بالشباب 
برسم سنة 2020، وذلك ابتداء من يوم 
11 شتنبر 2020، وفقا ملا جاء في بالغ 

للوزارة.
وت���ن���درج ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ت��ي ت��أت��ي ، 
، في إطار تنفيذ  بحسب املصدر نفسه 
الهادفة  السامية  امللكية  التوجيهات 
ملواكبة  متجددة  سياسة  تكريس  إل��ى 
باخلارج،  املقيمني  املغاربة  انشغاالت 
يحتلها  التي  الهامة  للمكانة  وبالنظر 
في  أس��اس��ي  ك��ش��ري��ك  امل��دن��ي  املجتمع 
هذا املجال وما يتطلب ذلك من ضرورة 
تعبئته  للقيام بدوره في تأطير شباب 
مغاربة العالم، في سياق هذه الوضعية 
كورونا،  بجائحة  املرتبطة  االستثنائية 
ض��م��ن ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج دع���م م��ش��اري��ع 
اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ام��ل��ة ل��ف��ائ��دة امل��غ��ارب��ة 
امل��ق��ي��م��ني ب���اخل���ارج ال����ذي ي��ه��دف إل��ى 
لتقوية  ب��اخل��ارج  امل��دن��ي  املجتمع  دع��م 
مستوى  على  الثقافية  الدبلوماسية 
نسيج  خ��الل  من  املغاربة  إقامة  بلدان 
ج��م��ع��وي م��ت��ج��ان��س وم��ت��م��اس��ك يقوي 
امل��دن��ي  املجتمع  ف��ي  امل��غ��ارب��ة  ح��ض��ور 
والسيما خالل هذه األزمة الصحية التي 
“كوفيد  جائحة  بسبب  العالم  يجتازها 
�19،  وم����ا ق���د ت��ن��ت��ج��ه م���ن ت��داع��ي��ات 
اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة ص��ع��ب��ة على 
في  خاصة  باخلارج  املقيمني   املغاربة 

صفوف الشباب.
للمواكبة  آلية  البرنامج  ه��ذا  ويعتبر   
واملشاريع  لألنشطة  املشترك  والتمويل 
التي يعدها النسيج اجلمعوي املغربي 
ل��ف��ائ��دة امل��غ��ارب��ة امل��ق��ي��م��ني ب���اخل���ارج، 
وأساسا تلك الرامية إلى تقوية روابطهم 

الثقافية،  ببلدهم األصلي وكل مكوناته 
وكذا مساعدتهم وتأهيلهم للتغلب على 
املشاكل والصعاب وحتصينهم بالهوية 
املغربية  املتنوعة  بهدف التشبت  بقيم 
واح��ت��رام  املشترك  والعيش  التسامح 

اآلخر.
  ، ال��ب��الغ  ال��س��ي��اق، يضيف  وف��ي نفس 
الترشيح  إيداع طلبات  انطلقت  عملية 
لفائدة  العاملة  اجلمعيات  ط��رف  م��ن 
املغاربة املقيمني باخلارج  لدى البعثات 
الدبلوماسية واملراكز القنصلية للمملكة 
املمتدة  الفترة  باخلارج، خالل  املغربية 
  11 غ��اي��ة   إل��ى   2020 11 شتنبر   م��ن 
املشاريع  تندرج  أن  على   ،2020 نونبر 
احمل��اور  ضمن  للدعم  القابلة  املقترحة 
امل��غ��ارب��ة  م��ن  ال��ش��ب��اب  ب��دع��م  املتعلقة  
من  ي��ع��ان��ون  ال���ذي  ب��اخل��ارج  املقيمني 
مشاكل في مسارهم  الدراسي، ومواكبة 
بعض  ومواكبة  ؛  العالم  مغاربة  شباب 
كالسجناء  صعبة  وضعية  في  الفئات 
املغربية  بالثقافة  واالرت��ق��اء  والنساء، 
ب��ب��ل��دان االس��ت��ق��ب��ال ل��ف��ائ��دة ال��ش��ب��اب 
بأوضاع  االرتقاء  و  باخلارج،  املغاربة 
من  وخ��اص��ة  ب��اخل��ارج  املغربية  امل���رأة 
بالعيش  واالرت���ق���اء  ال��ص��اع��د،  اجل��ي��ل 
املغربية  ال��ك��ف��اءات  وتعبئة  امل��ش��ت��رك 

الشابة.
ومن أجل تعزيز احلكامة وتقوية تأطير 
املكلفة  املنتدبة  ال���وزارة  ب��ني  الشراكة 
باملغاربة املقيمني باخلارج واجلمعيات 
العاملة لفائدة املغاربة املقيمني باخلارج، 
للتحمالت ألول  دفترا  ال��وزارة  اعتمدت 
مرة، كبديل عن دليل اإلجراءات املعمول 
ب��ه س��اب��ق��ا،  وال�����ذي  ي��وض��ح مختلف 
اجلوانب املرتبطة بتدبير هذه الشراكة، 
الس��ي��م��ا اإلط�����ار امل���رج���ع���ي، وال��ف��ئ��ات 
املستهدفة، والتمويل املشترك للشراكة، 
األط��راف  والتزامات  التنفيذ،  وأشكال 

وكذا منهجية التتبع والتقييم.

إطالق “طلب عرو÷ مشاريع” لفائدة اجلمعيات 
املغربية باخلارÃ التي تعنى بالشباب املغربي في املهجر

< رضوان بنداود _ طنجة

مجهودات كبيرة واسثتناىية انفرد بها » محمد 
مهيدية« والي جهة طنجة تطوان احلسيمة 

املستوى  على  ك��ورون��ا  أزم���ة  ملواجهة 
اجل���ه���وي، و ذل���ك ب��ف��ت��ح ال��ب��اب أم��ام 
انخرطوا  ،الذين  احلية  القوى  جميع 
ال��ت��ع��ب��ئ��ة و  ف��ي  ق��ي��د او ش���رط  دون 
التحسيس من مخاطر وباء كوفيد19 
مع  ان��س��ج��ام��ا  املستجد  )ك���ورون���ا( 
دون  للحيلولة  االحترازية  التدابير 
انتشاره،باالضافة إلى تشكيل جلان 
ع��ل��ى مستوى  ال��ص��ح��ي��ة  ال��ي��ق��ض��ة 
استطاعت  التي  اجلماعات  و  امل��دن 

أن حت��اص��ر ال��ف��ي��روس أي��ن��م��ا ح��ل و 
،ال��ى ان عاد بعقارب احملنة إلى  ارحت��ل 
حاالت قليلة. و من أجل انخراط اجلميع 

في امللحمة الوطنية وراء ملك البالد 
للحد من انتشار الوباء، 

ف����ت����ح م���ه���دي���ة 
مند  و  ال��ب��اب 
األولى  الوهلة 
فعاليات  أم��ام 
املجتمع املدني 
التي  النشيطة 
اظ�����ه�����رت ع��ن 
ع���ل���و ك��ع��ب��ه��ا 

املؤن  توزيع  و  التعقيم  و  التحسيس  و  التوعية  في 
السلطات  مع  بتنسيق  املتضررة  األسر  على  الغدائية 
كما  ببالدنا.  كوفيد19  ظهور  منذ  احمللية 
اك���د م��ه��دي��ة ع��ل��ى جل���ان خ��اص��ة للسلطة 
بتنزيل  املصانع  م��دى  ملراقبة  احمللية 
الصحية  السالمة  إجراءات ومعايير 
والتدابير الالزمة ملكافحة الفيروس 
،وألزم شركات حافالت نقل العمال 
احل��اف��الت  بتعقيم  واملستخدمني 
ب��ش��ك��ل ي���وم���ي. وح���س���ب م��ص��ادر 
محلية أكدت للوطنية بريس ، فإن 
ال��وق��ائ��ي��ة م��ن انتشار  اإلج�����راءات 
املستجد دفعت  “كورونا”  فيروس 
والي جهة طنجة تطوان احلسيمة 
إلى مطالبة رجال السلطة بتكثيف 
مراقبة املالهي و املقاهي واحملالت 
بإحترام  القرب  وأسواق  التجارية 
بالنظر  ال��الزم��ة  الوقائية  التدابير 
إلى إمكانية نقل الفيروس في هذه 

الفضاءات احلساسة.

مهدية ينجح في تطويق انتشار فيروس 
كورونا بجهة طنجة تطوان الحسيمة

< رضوان بنداود - الناظور

بعد ارت��ف��اع احل��االت امل��ؤك��دة بفيروس 
ك��ورون��ا مب��دي��ن��ة ال��ن��اظ��ور وال��ن��واح��ي 
حملة  باملدينة  امل��دن��ي  املجتمع  أط��ل��ق 
واس��ع��ة ال��ن��ط��اق ب��ك��ل م��ن س���وق اوالد 
الكبير وكذلك  ميمون واملركب التجاري 
سوق ازغنغان البلدي ، لتوزيع كمامات 
التجارية  احمل��الت  أصحاب  على  واقية 
وحتسيسهم  عامة  بصفة  وامل��واط��ن��ني 
الصحية،  بالتوصيات  التقيد  بأهمية 

للحد م��ن ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد )كوفيد 19-(. وتندرج هذه 
املبادرة، التي أشرفت عليها جمعية 
والتنمية  ال��ق��رب  خل��دم��ة  معا  نحن 
السلطات  مع  بتنسيق  اإلجتماعية 
مواكبة  إط��ار  في  بالناظور،  احمللية 
املستويني  ع��ل��ى  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
الوطني واحمللي لتطبيق اإلجراءات 
االح�����ت�����رازي�����ة ل���ل���ح���د م�����ن ت��ف��ش��ي 
اجلمعية  قامت  وه��ك��ذا،  ال��ف��ي��روس. 
بتوزيع مجموعة من الكمامات بشكل 
مجاني على ساكنة ، وأطلعتهم على 
مجموعة من النصائح والتوجيهات 
بها قصد  التقيد  عليهم  يتعني  التي 
االس���ت���ع���م���ال ال��س��ل��ي��م ل��ل��ك��م��ام��ات. 
جمعية  رئيسة  أك���دت  وباملناسبة، 

صونية  الصدالنية  ال��دك��ت��ورة  معا،  نحن 
التحسيسية  العملية  ه��ذه  أن   ، العاللي 
ت��س��ع��ى إل���ى رف���ع م��ن��س��وب ال���وع���ي ل��دى 
الساكنة و إزاء خطورة هذا الوباء وإبراز 
أهمية التقيد بالتدابير الوقائية للحد من 
تصريح  في   ، العاللي  وأضافت  انتشاره. 
، أن هذه احلملة واكبتها  للوطنية بريس 
عملية توزيع ازيد من الف كمامة الواقية 
م���ن ال���ن���وع اجل��ي��د ع��ل��ى ال��س��اك��ن��ة ال��ت��ي 
اطلعت على خطوات استعمالها من قبيل 
باملاء والصابون، أو مبطهر  اليدين  غسل 
ثقب  أي  وج��ود  عدم  من  والتأكد  كحولي، 

بالكمامة قبل استعمالها.

جمعية «نحن معا «بالناظور توزع الكمامات 
على المواطنين وتحسسهم بخطر كورونا
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ف��ي جل  املستجد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  تفشي  بعد 
مناطق العالم، كان املغرب سباقا التخاذ مجموعة 
من اإلجراءات والتدابير الصارمة للتصدي لهذه 
اجلائحة انطالقا من توجيهات املؤسسة امللكية 
بهدف  وامل��ؤس��س��ات  الفاعلني  ك��اف��ة  وان��خ��راط 
على  وامل��واط��ن��ني،واحل��ف��اظ  امل��واط��ن��ات  حماية 
االقتصادية  الكلفة  عن  النظر  بغض  حياتهم، 

والتداعيات املرتبطة بها.
ورغ��م هته اجل��ه��ود م���ازال امل��غ��رب ل��م يستطع 
ال��ت��ص��دي ال��ك��ام��ل ل��ه��ات��ه األزم����ة وت��داع��ي��ات��ه��ا 
االجتماعية واالقتصادية التي باتت تتفاقم مع 
تعقيد احلالة الوبائية في معظم جهات اململكة.

في هذا السياق برز دور الفاعلني املدنيني الى 
شركاء  باعتبارهم  املنتخبة  الهيئات  ج��ان��ب 
حقيقيني في التنمية اجلهوية واحمللية،خصوصا 
أن فترة ما بعد احلجر الصحي تتطلب تظافر 
التدابير  باحترام  املواطنني  لتوعية  اجل��ه��ود 
احلاالت  عدد  في  املهول  االرتفاع  بعد  الوقائية 
وال��وف��ي��ات.امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب أي��ض��ا 
ومجتمع  شباب  من  الفعاليات  جميع  مساهمة 
مدني وهيئات استشارية في التفكير اجلماعي 
حول سبل إعادة اإلنعاش االقتصادي واملساهمة 
باقتراحات عملية تستجيب لألولويات اجلديدة 
البرامج  إط��ار حتيني  في  األزم��ة  أفرزتها  التي 

اجلهوية للتنمية وبرامج عمل اجلماعات.
لقاءات حول  يأتي تنظيم ثالثة  اإلطار  في هذا 
أدوار املجتمع املدني،الشباب،وهيئات املساواة 
لتسليط  االجتماعي  وال��ن��وع  ال��ف��رص  وتكافؤ 
ال��ض��وء ع��ل��ى دوره����م احمل����وري بجهة ال��ش��رق 
واقع  كورونا،وعلى  أزم��ة  وتدبير  مواجهة  في 
وأفاق ممارستهم ألدوارهم الدستورية في إطار 
األولويات  مع حتديد  التشاركية  الدميوقراطية 
مشاركتهم  تفعيل  وس��ب��ل  واحمل��ل��ي��ة  اجل��ه��وي��ة 
وتدبير  التنمية  عجلة  ف��ي  ك��ش��ري��ك  الفعلية 
بعد  ما  اجلديدة  السياسات  وصناعة  األزم��ات 

أزمة كوفيد19.
وم���ش���روع دع���م وم��واك��ب��ة م��س��ل��س��ل امل��ش��ارك��ة 
جمعية  تطلقه  الشرق،الذي  بجهة  الدميقراطية 
للثقافة والتنمية« بشراكة مع منظمة  »التعاون 
»ح��رك��ة م��ن أج���ل ال��س��الم«،ب��دع��م م��ن االحت���اد 
ال��ل��ق��اءات  م��ن  سلسلة  تنظيم  األورب��ي،س��ي��ت��م 
بآليات  الصلة  ذات  م��واض��ي��ع  ح��ول  الرقمية 
املشاركة الدميقراطية وأدوار الفاعلني احملليني 
التي  اللقاءات  كورونا.وهي  جائحة  تدبير  في 
ستعقد كل يوم أربعاء خالل شهر شتنبر ابتداءا 
من 16 اجلاري،وستعرف مشاركة مجموعة من 
الصعيد  على  ومنتخبني  احلكوميني  الفاعلني 
الترابي للجهة،الى جانب ممثلني عن السلطات 
احمللية وأساتذة جامعيني وممثلني عن املجتمع 
االستشارية  الهيئات  من  أعضاء  امل��دن��ي،وك��ذا 

احملدثة في إطار آليات الدميقراطية التشاركية 
خ��ص��وص��ا ه��ي��ئ��ات امل���س���اواة وت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص 
وال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ش��ر 
الهيئة  البرنامج،وكذا  من  املستهدفة  جماعات 
االستشارية املختصة بدراسة القضايا املتعلقة 
هذا  ال��ش��رق.ف��ي  جهة  مستوى  على  بالشباب 
يوليوز   28 ي��وم  األول  اللقاء  عقد  ال��س��ي��اق،مت 
2020 حول موضوع »دور املجالس الترابية في 
رفع  بعد  ما  أزمة جاحة كورونا،ومرحلة  تدبير 
احلجر الصحي«،والذي عرف مشاركة فاعلة لكل 
من مجلس جهة الشرق وجماعة وجدة وجماعة 
الشرقية وفعاليات مدنية  جرادة ووالية اجلهة 
وأكادميية وهيئات استشارية.بعد النجاح املهم 
خالل  بعد  عن  املنظم  األول  اللقاء  عرفه  ال��ذي 
املجالس  »دور  موضوع  ح��ول  املاضي  يوليوز 

املنتخبة في تدبير ازمة جائحة كورونا«. 
دور  »أي  األول��ى  الندوة  في  واألسئلة احملورية 
تدبير  في  وفعالياته  املدني  املجتمع  ملنظمات 
شتنبر   16 )األرب��ع��اء  ك��ورون��ا؟«  جائحة  ازم���ة 
القانوني-الدستوري  ب��اإلط��ار  2020(:ت��ذك��ي��ر 
تدبير  ف��ي  امل��دن��ي  املجتمع  ب���أدوار  الصلة  ذي 
الشأن احمللي وفي املشاركة الدميقراطية،ماهي 
امل��ج��االت ال��ت��ي ع��رف��ت ان��خ��راط��ا واس��ع��ا على 
م��س��ت��وى اجل��ه��ة ل��ت��دخ��ل ه��ي��ئ��ات وف��ع��ال��ي��ات 
املجتمع املدني؟ وكيف وظفت منظمات املجتمع 
املدني وسائل التواصل والتكنولوجيا الرقمية 
احلديثة في تدبير ازمة كوفيد؟،ما هي التدابير 
املجتمع  عمل  لتسهيل  امل��ت��خ��ذة  واإلج�����راءات 
ب��أدواره في زمن كورونا؟،ما  املدني لالضطالع 
السلطات  بني  التعاون  واكراهات  هي حتديات 
املدني  املجتمع  ومنظمات  واملنتخبني  احمللية 
في ظل ازمة كورونا،ماهي اإلمكانيات القانونية 
لالشتغال،  للجمعيات  املتوفرة  واملؤسساتية 
تأسيس  حل��ق  املنظم  ال��ق��ان��ون  م��راج��ع��ة  منها 
املتعلقة  وامل��راس��ي��م  وال��ق��وان��ني  اجل��م��ع��ي��ات، 
العامة  املنفعة  وص��ف��ة  ال��ع��م��وم��ي  ب��اإلح��س��ان 
قانون  واص����دار  وتوزيعها  التبرعات  وج��م��ع 
العمومي  التشاور  وقانون  التعاقدي،  التطوع 
التشاورية،  واآلل��ي��ات  ل���ألدوار  الخ؟،بالنسبة 
كيف ميكن تفعيل الية تقدمي اآلراء االستشارية 
حول مراجعة ما تبقى من برامج عمل اجلماعة 
ملحقات  وصياغة  اجلهوية  التنمية  وبرنامج 
استهدافا  أكثر  لتكون  الظرفية  تساير  جديدة 
وتنخرط في اجلهد الوطني ملواجهة آثار أزمة 

كورونا؟ 
وف���ي ال��ن��دوة ال��ث��ان��ي��ة »أث����ار ف��ي��روس جائحة 
ك���ورون���ا ع��ل��ى ال��ن��س��اء وال��ف��ئ��ات ال��ه��ش��ة واي 
ظل  في  الفرص  وتكافئ  املساواة  لهيئات  دور 
اجلائحة )األربعاء 23 شتنبر 2020(:نظرة عامة 
حول انعكاسات ازمة كورونا على النساء على 
املستوى الوطني،أية انعكاسات للحجر الصحي 
على الوضعية االقتصادية واالجتماعية للنساء 

على مستوى اجلهة الشرقية؟،ما هي اإلجراءات 
على  اتخاذها  مت  التي  والتدبيرية  القانونية 
اجلائحة  اث���ار  م��ن  للتخفيف  اجل��ه��ة  مستوى 
للهيئات  دور  الهشة؟،أي  والفئات  النساء  على 
على  ال��ف��رص  وتكافئ  للمساواة  االس��ت��ش��اري��ة 
من  التخفيف  ف��ي  املنتخبة  املجالس  مستوى 
الهشة  ال��ن��س��اء وال��ف��ئ��ات  اث���ار اجل��ائ��ح��ة على 
على مستوى اجلهة الشرقية؟،كيف مت التعاون 
م���ا ب���ني ال��ه��ي��ئ��ات وامل��ج��ال��س اجل��م��اع��ي��ة من 
تدبير  ح��ول  االس��ت��ش��اري��ة  اآلراء  ت��ق��دمي  حيث 
الناحية  م��ن  ت��غ��ي��ي��ره  اجل���ائ���ح���ة؟،م���اذا مي��ك��ن 
الهيئات  دور  لتفعيل  واملؤسساتية  القانونية 
في جل مراحل تدبير مختلف أنواع االزمات،ما 
بعني  أخدها  يجب  التي  امللحة  األول��وي��ات  هي 
االعتبار في إطار حتيني برامج عمل اجلماعات 
تلك  خصوصا  للتنمية  اجل��ه��وي  وال��ب��رن��ام��ج 
واالقتصادية  االجتماعية  بالتنمية  املتعلقة 
للشباب والنساء والفئات في وضعية هشاشة؟ 
ازم��ة  مواجهة  ف��ي  »ال��ش��ب��اب  الثالثة  وال��ن��دوة 
)األربعاء  والتحديات  الواقع  كورونا:  جائحة 
30 شتنبر 2020(:ماذا نستنتج من اخلالصات 
للتخطيط  السامية  املندوبية  لتقرير  الرئيسية 
واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  االن��ع��ك��اس��ات  ح��ول 
هو  الشباب؟،ما  على  خاصة  ك��ورون��ا  جلائحة 
الدور الرئيس الذي لعبه الشباب بجهة الشرق 
ف��ي ت��دب��ي��ر اجل��ائ��ح��ة ف��ي م��رح��ل��ة احل��ج��ر وم��ا 
مظاهر  فردية،منظمة(؟،ماهي  )مبادرات  بعدها؟ 
في  احملليني  والفاعلني  الشباب  ب��ني  التعاون 
التي  والتحديات  املعيقات  أهم  هي  اجلهة؟،ما 
هي  اجلائحة؟،ما  تدبير  ف��ي  الشباب  ص��ادف��ت 
كوفيد  ازم��ة  ظل  في  الشباب  املقاولني  وضعية 
وكيف يواجهون االثار االقتصادية واالجتماعية 
للوباء؟،البدائل االقتصادية في ظل ازمة كوفيد: 
لرفع  الرقمية  التكنولوجيا  تسخير  مت  كيف 
ال���ت���ح���دي؟،أي دور مل��ج��ال��س ال��ش��ب��اب وب��اق��ي 
الهيئات الشابة في تدبير اجلائحة؟ )التفاعل مع 
االقتراحية؟(،ماهي  القوة  والسطات؟  املنتخبني 
أهم االحتياجات واألولويات اجلهوية واحمللية 
برزت خالل هاته اجلائحة؟،كيف  التي  للشباب 
إيجابية  منحة  إل��ى  احملنة  ه��ذه  حتويل  ميكن 
لبناء  والسياسي  االق��ت��ص��ادي  ال��وض��ع  ت��خ��دم 
ال��ش��ب��اب هو  ي��ك��ون  للتنمية،  م��س��ت��دام  من���وذج 
السياسية  االولويات  األساسي؟،ماهي  محركه 
بعني  تأخذها  ان  يجب  ال��ذي  الكبرى  الوطنية 
والنموذج  للشباب  املندمجة  السياسة  االعتبار 
على  اسقاطها  ميكن  وكيف  اجل��دي��د  التنموي 

املستوى اجلهوي واحمللي؟. 
وف���ي ه���ذا اإلط����ار أك���د د.م��ح��م��د مل��راب��ط نائب 
يشهد  املغربي  الراهن  أن  الشرق،  جهة  رئيس 
وباء كورونا وهو ما يستوجب تظافر اجلهود 
و  العاملية  األزم��ة  هذه  لتجاوز  القوى  وتوحيد 
باستباق  وذل��ك  خطيرة  سيناريوهات  ت��ف��ادي 

آثار هذا الوباء واحلد من تداعياته على صحة 
كل  تشريك  عبر  ككل  املجتمع  وع��ل��ى  امل��واط��ن 
املدني.وفي  املجتمع  منظمات  خاصة  األط��راف 
منظمات  تشريك  ال��دول��ة  على  ال��راه��ن  ال��وض��ع 
يتمحور  وال��ذي  دوره��ا  ألهمية  املدني  املُجتمع 
أدوار  حول  والوطني  العاملي  السياق  هذا  في 

توعوية حتسيسية وردعية ميدانية ورقابية.
وذكر أنه في كل األزم��ات يكون املواطن مندفع 
الفوري  التحرك  و  املساعدة  يد  تقدمي  ب���إرادة 
في محاولة منه ألن يحقق ذاته ومواطنته.هذا 
إلى  نواياهم  حسن  رغ��م  املواطنني  ُيعرض  ما 
اخلطر وإلى املساهمة في تعكر األوضاع وليس 
حتسنها.في هذا السياق على منظمات املجتمع 
امل���دن���ي امل���ؤط���رة واحل��اض��ن��ة ل��ه��ذه ال��ط��اق��ات 
واألفكار العمل على توجيهها بطريقة تتماشى 
ُسلط  مع  وبالتنسيق  األزم��ة  حل  متطلبات  مع 
واضح.وتعمل  قانوني  إط��ار  ضمن  اإلش���راف 
منظمات املجتمع املدني على حشد هذه الطاقات 
وضخها في أعمال تطوعية ميكن أن تتجلى في 
فاعلني  م��ن  الصعيد اجل��ه��وي  أوج��ه على  ع��دة 
منطقة  كل  في  اجلمعيات  من  مؤطرين  محليني 
اإلشراف،كتوعية  ُسلط  مع  بالتنسيق  يعملون 
امل��واط��ن��ني ح���ول خ��ط��ورة ه���ذا ال��وب��اء وط��رق 
اإلل��ت��زام  ب��ض��رورة  منه،والتحسيس  ال��وق��اي��ة 
مبسافة األمان في املرافق العمومية واخلاصة 
املتطوعني  توزيع  عبر  هذا  اإلكتظاظ،  وجتنب 
أمام هذه املرافق للعمل على تطبيق التوصيات 
حتت  ل��ل��إلع��ان��ات  املتطوعني  املُ��ت��ب��ع��ة،وت��وزي��ع 
احملليني  الفاعلني  اإلشراف،ومتكن  ُسلط  رقابة 
وال��دراي��ة  ال��وب��اء  خصوصيات  من  منطقة  لكل 
على  ل��إلش��اع��ات  للتصدي  وذل���ك  باملستجدات 
الصعيد احمللي وهو ما يساهم في تقليل حالة 
الهلع الالمبرر لدى املواطنني )حتسيس املواطن 
سيطرتها  وحُتكم  كثب  عن  تتابعه  الدولة  بأن 
على الوضع وهو ما ُيعزز اإلستقرار اإلجتماعي 
كركيزة من ركائز إدارة األزمات(،وتقدمي الفاعلني 
احملليني لتقارير يومية إلى ُسلط اإلشراف حول 
هذه  احمللي،وتؤخذ  والوضع  اليومية  األنشطة 
التقارير بعني اإلعتبار وذلك ضمن إستراتيجية 
ال��ى امل��رك��زي،ُت��س��اه��م هذه  تنطلق م��ن احمل��ل��ي 
األخيرة في استجابة أسرع للمشاكل املوجودة 

والوعي بها واستباق مشاكل أخرى ممكنة.
دق��ي��ق و  امل��ع��ل��وم��ات بشكل  إدارة  إل��ى  إض��اف��ة 
جعل منظومة التواصل أثناء األزمات منظومة 
املتطوعني  عبر  مباشر  بشكل  املواطن  ُتخاطب 
احمل��ل��ي��ني وان��ط��الق��ا م��ن ال��س��ي��اق احمل��ل��ي فكل 
وتواصل.وبالنسبة  معلومات  أزم��ة  هي  أزم��ة 
للدور الردعي امليداني،ذكر د.ملرابط،أن منظمات 
املجتمع املدني لها دور هام في التدخل امليداني 
تدعيم مؤسسات  وذل��ك من خ��الل  األزم���ات  في 
الدولة بالرصيد البشري الكافي واملؤهل للتدخل 

في ميادين مختلفة. 

اإلحتاد األوربي والفاعلني احملليني شركاء في تدبير اجلائحة باجلهة الشرقية

< وجدة:عبد الرحيم. ب 
 

د.محمد  ال��ب��روف��ي��س��ور  ترشيح  امل��غ��رب  ق��رر   
ال��زراع��ة  مفوضية  رئ��اس��ة  ملنصب  الصديقي 
والتنمية  االزرق  واالقتصاد  القروية  والتنمية 

املستدامة التابعة لإلحتاد اإلفريقي. 
يأتي ترشيح د.محمد الصديقي لهذا املنصب 
دولة  كمهندس  أكادميية  جتربة  من  ميلكه  ملا 
في الزراعة بحصوله على الدكتوراه في العلوم 
األمريكية. مينيسوتا  جامعة  م��ن  ال��زراع��ي��ة 
وأث��ب��ت جتربته امل��ي��دان��ي��ة ب��ك��ف��اءة ن���ادرة في 
توالها،حيث  التي  الوطنية  املناصب  جميع 
باحث  كأستاذ   1984 ع��ام  املهنية  حياته  ب��دأ 
والبيطرة. ل��ل��زراع��ة  ال��ث��ان��ي  احل��س��ن  مبعهد 
2005،م��دي��را للبحث العلمي ودراس��ات  وع��ام 
نفس  في  2009.ومكلفا  ع��ام  حتى  الدكتوراه 
الوقت مبديرية الشؤون اإلدارية ألكثر من عام 
الدولي،فهو  املستوى  على  )2008-2007.أم���ا 
للمناصب  كبيرتني،نظرا  ودراي��ة  خبرة  ميلك 
املعهد  لدى  2000،خبير  التي توالها منذ عام 
بروما،ومنذ  النباتية  للموارد اجلينية  الدولي 
لألبحاث  الوطنية  الوكالة  ل��دى  خبير   2010
2009،منصب  ع��ام  بباريس.وتقلد  الفرنسية 
للزراعة  ال��ث��ان��ي  احل��س��ن  ملعهد  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
والبيطرة،وكفاءته الوزارية يشهد لها القاصي 

قبل الداني منذ تعيينه كاتبا عاما 
لوزارة الفالحة عام 2013. 

تراكمت لدى د.صديقي جتارب 
املعرفة  من  وغنية  متنوعة 
خ��الل ال��ث��الث��ني ع��ام��ا من 
حياته املهنية،في مفترق 
العلمية  امل��س��ارات  ب��ني 
والبحث  واألك��ادمي��ي��ة 
واالب���ت���ك���ار وال��ت��ن��م��ي��ة 
الفالحية.وبعد أن تقلد 
العديد من املسؤوليات 
ال��رف��ي��ع��ة ف��ي م��ج��االت 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ك��وي��ن 
وال���ب���ح���ث واالب���ت���ك���ار 

وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ف��الح��ي��ة 
وال���ق���روي���ة،واس���ت���ط���اع 

ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ك��ف��اءات��ه 
ف����ي حت��ل��ي��ل ال���س���ي���اس���ات 

ط���ور  أن  وال���ت���ط���وي���ر،ب���ع���د 
خبرة كبيرة في مجال التعاون 

وتيسير  الشبكي  والبحث  الدولي 
الشراكات،ال سيما مع اجلهات املانحة 

كبيرة  خبرة  على  التنمية.ويتوفر  ووك���االت 
على  والشراكات  والتنمية  التعاون  مجال  في 
العديد  ول��دي��ه  وال��دول��ي  الوطني  الصعيدين 

م�����ن امل�����ن�����ش�����ورات ال��ع��ل��م��ي��ة 
مبادرة  والتقنية.وصاحب 
األط��راف  متعددة  املنصة 
ح���ول ال��ن��ظ��م ال��غ��ذائ��ي��ة 
امل�����س�����ت�����دام�����ة ال���ت���ي 
الدولي  املركز  أطلقها 
الزراعية  ل��ل��دراس��ات 
املتوسطية  ال��ع��ل��ي��ا 
مع  بباريز،بتعاون 
)ف��او( واالحت���اد من 
أجل املتوسط،والتي 
ت����ن����درج ف����ي إط����ار 
امل�����ب�����ادرة األمم���ي���ة 
»ش�����ب�����ك�����ة ك����وك����ب 
واح�������د« ف����ي س��ي��اق 
امل��ت��ح��دة  األمم  ق���م���ة 
الغذائية  النظم  بشأن 
ل����ع����ام 2021.وي����ح����ف����ل 
س��ج��ل��ه امل��ه��ن��ي ب��ال��ع��دي��د 
م����ن اخل����ب����رات،وامل����ه����ارات 
ال�������ق�������ي�������ادي�������ة،وال�������ق�������درات 
اإلداري�������������ة،وال�������������ت�������������ج�������������ارب 
ال  العلمية،التي  الدبلوماسية،واملميزات 
عندها. ال��ت��وق��ف  أو  ل��س��رده��ا  امل��ج��ال  يتسع 
وانتمائه  بركان  إقليم  أرض  لتراب  حبا  يكن 

العالية،وحبه  بإنسانيته  عرف  الذي  لها،وهو 
ل��دع��م املشاريع  ل��ل��خ��ي��ر،وك��رس ج��ه��ده وف��ك��ره 

الفالحية والتنموية واالجتماعية. 
ال��دول��ي  للمركز  رئ��ي��ًس��ا   2018 ع���ام  ان��ت��خ��ب 
لتنزيل  املتوسطية  العليا  الزراعية  للدراسات 
التي   2025 املتوسط  ملنطقة  املركز  خطة عمل 
للتنمية  املتحدة  األمم  برنامج  ضمن  ت��ن��درج 
السفير  وسلمه  2030.وسبق  لعام  املستدامة 
ال��ف��رن��س��ي ال��س��اب��ق ب��امل��غ��رب،ج��ون ف��ران��س��وا 
من  ضابط  ميدالية   2015 ع��ام  جيرو،نهاية 

الدرجة الوطنية لالستحقاق الفالحي. 
إن مساره الغني واملتنوع،وخصاله اإلنسانية 
املساهمة  على  الكبيرة  واستقامته،وقدرته 
ف���ي ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل��ت��ع��دد األط�����راف في 
تصميمه  عن  للمنطقة،فضاًل  احلالي  السياق 
والتزامه جتاه املخطط املغربي الكبير »املغرب 
اجلديدة  الفالحية  األخضر«،واالستراتيجية 
»اجليل األخضر 2030-2020« تتضمن حلوال 
ومقاربات وآليات مبتكرة إلفراز جيل جديد من 
ترسيخ  على  ترتكز  الشباب،والتي  املقاولني 
املغرب  مخطط  إط��ار  ف��ي  احملققة  املكتسبات 
مخطط  نتائج  تقييم  ثمرة  األخضر،وتشكل 
املغرب األخضر مع جميع فاعلي القطاع،السيما 

الغرف الفالحية والفيديراليات البيمهنية. 

الصديقي يترشح لرئاسة مفوضية الزراعة والتنمية القروية واإلقتصاد األزرق والتنمية املستدامة التابعة لإلحتاد اإلفريقي 
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عند اإلمتحان 
يعز املرء أو يهان

هناك من حملت به أمه في زمن احلجر 
الصحي وهناك من ولد بالتزامن مع 
إن��ت��ش��ار اجل��ائ��ح��ة  وه��ن��اك ماليني 
املغرب  داخ��ل  املغاربة  األط��ف��ال  م��ن 
وخارج املغرب الذين إحجتزوا قشرا 
داخ����ل ال��ب��ي��وت ط��ي��ل��ة م���دة احلجر 
الصحي  لكن اليوم هو يوم اخلروج 
وكأن اإلنسان كان وسط قفص مغلق 
إج����راءات  تخفيف  إط���ار  ف��ي  عليه 
كورونا  جيل  يستطيع  فهل  احلجر 
بعدما  الطبيعية  للحياة  ال��ع��ودة 
؟  اإلحتجاز  أشهر من  تالثة  يناهز  
وهل تستطيع بعض األسر املغربية 
ب��ش��ك��ل طبيعي  إس��ت��ئ��ن��اف احل��ي��اة 
بعد تالثة أشهر من البطالة وتراكم 
ف��وات��ي��ر امل�����اء وال���ك���ه���رب���اء وح��ت��ى 
السن  كبار  يستطيع  وهل  الهاتف؟ 
أشهر  تالثة  بعد  املشي  إلى  العودة 
م��ن امل����رض ؟ إن���ه إم��ت��ح��ان عسير  
قدرتها  م��دى  يؤكد  بكاملها   لدولة 
على الوقوف إلي جانب الشعب بل 
أن الواقع أمر أن يعطينا نظرة عن 
املستقبل عبر هذا اجليل الذي الزلنا 
فوق  برفعه  مطالبني  املغاربة  نحن 
أكتافنا في إنتظار األحسن واألسوأ 
حسب الظروف واملتغيرات الوطنية 

والدولية 

< سعد الصايغ

باعة الورود أمام مصير 
يكتفيه الغموض 

الوهاب  الراحل محمد عبد  الفنان  أغنية  " عنوان  "ي��اورد من يشتريك 
ال��ورود  بيع  س��وق  يعرفه  ال��ذي  ال��رك��ود  حالة  على  كلماتها  وتنطبق 
في  كورونا  جائحة  جرفته  ال��ذي  اإلستثنائي  الظرف  بسبب  مبكناس 
باملدينة اجلديدة وورد  وأزهار  املركزي  بالسوق  ال��ورود  بيع  محالت 
مختلفة األشكال واأللوان هممت بعانية تؤتت واجهة املكان لكن ضعف 
اإلقبال على إقتنائها بلغت إنتباهك وأنت متر بجانبها عاملون بتلك 
احملالت البسمة تعلو محياهم ،يقول احلاج حميد صاحب أكبر محل 
بيع الورود ونيابة عن باقي زمالئه في احلرفة املوجودين بباب السوق 
املركزي نحن نواجه ظروف صعبة الركود حيت أصبح اإلقبال ضعيف 
جدا على احلافالت واألعراس واملناسبات التي عادة ما كانت تساهم 
في رواج السوق ويضيف كذلك احلاج حميد ممعنا بنبرة متثاقلة إلي 
أصابع يده وقد أثرت عليها أشواك الورود لكن زمن إنتظار زبون قد 
يأتي وال يأتي بات طويال ومرهقا فالورود إذا لم يتم بيعها في وقت 
نواجه  مايجعلنا  وهو  كليا  للتلف  ستتعرض  يومني  اليتعدى  قياسي 
بأن  يقولون  احلرفة  هذه  أصحاب  وحسب  كاهلنا  يتقل  إضافيا  عبئا 
وتيط  وأك��ادي��ر  م��الل  وبني  مراكش  من  يتم جلبها  املعروضة  ال��ورود 
أمليل وقلعة مكونة والذي يتم تسويقه في السوق الوطنية ألنه يباع 
مباشرة للمختبرات الطبية إلستعماله في املستحضرات الصحية أما 
اآلن الوضع أصبح مختلف باملرة اجلائحة فعلت فينا ما تشاء وإتركون 

نصارع الزمن فقط من أجل البقاء الله يرحم بها الوالدين

< الوطنية بريس

مكناس  م��دي��ن��ة  ب���أن  نكتشف  أن  ح��ق��ا  ال���ص���ادم  م��ن 
اإلسالمية  العربية  وحضارتها  الثقافية  بحمولتها 
وموقعها اجلغرافي باململكة  وكثافتها السكانية التي 
وصلت  إلى  517  ألف نسمة وفق آخر اإلحصاءات، 
 2020 من سنة  األسطر  هذه  كتابة  ح��دود  إلى  تتوفر 
على مقبرتني  فقط ال تزال طاقهما االستيعابية تسمح 

العاصمة  س��ك��ان  م��ن  املسلمني  أم���وات  ب��دف��ن 
اإلسماعلية.

ال��ص��ع��ب  م����ن  ك�����ان  إن   و  ح��ق��ي��ق��ة 
امل��ع��ط��ي��ات  أن  إال  اس��ت��س��اغ��ت��ه��ا  

املتوفرة تؤكدها،  فكيف ذلك؟؟
حصلت  التي  املعلومات  تشير 
عليها اجلريدة  أن  جل املقابر 
ال��ت��ي خ��ص��ص��ت ل��دف��ن أم���وات 
املسلمني مبدينة مكناس تعاني 

اك��ت��ظ��اظ��ا  ك��ب��ي��را، وه���ي حسب 
معطيات اجلريدة املقابر املتواجد 

بأحياء سيدي بابا، السالم ، برميا، 
الزرهونية ، البرج، باب جديد، الزيتون، 

حيث يلجأ س��ك��ان  األح��ي��اء امل��ذك��ورة لنقل 
أمواتهم إلى املقبرة املتواجدة بحي سيدي بوزكري أو 

تلك املجاورة للمدينة اجلديدة »حمرية«.
الذكر  السالفة  األحياء  سكان  يجده  ال��ذي  اخليار  إن 
التي  األم���وات مبقبرة احل��ي  دف��ن أح��د  أرادوا  إن هم 
يقطنون بها هو إعادة حفر إحدى القبور القدمية التي 
التسطيح،  إلى مستوى  الطبيعية  العوامل  عادت بها 
التي  العظام  أخرى وجمع  مرة  القبر  نبش  يتم  حيث 
كله  وه��ذا  حفرة صغيرة،  في  لتحفظ  انتشالها  ميكن 
الذين  املسلمني  إخوته  بني  مليت   مكان  إيجاد  بهدف 

وافتهم املنية قبله !!.
ولألسف  لكن  ال��ش��يء  بعض  غريبا  األم���ر  ي��ك��ون  ق��د 
احل��ق��ائ��ق وامل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي ت��ت��وف��ر عليها اجل��ري��دة 
تزكي ما سبق ذكره، وهو ما يطرح عددا من عالمات 
االستفهام على الطريقة التي يتم بها تدبير املساحات 
املخصصة  للمقابر  من طرف املسؤولني على الشأن 

احمللي باملدينة .
تقع  ال��ت��ي  امل��س��ؤول��ي��ات  ب��ني  م��ن  إذن مسؤولية  ه��ي 
بالعاصمة  ال���ق���رار  أص��ح��اب  ع��ات��ق  ع��ل��ى 
مجلس  في   واملتمثلني  اإلسماعلية، 
امل��دي��ن��ة وامل���ن���دوب���ي���ة اجل��ه��وي��ة 
ل������وزارة  األوق�����اف وال��ش��ؤون 
وصية  باعتبارها  اإلسالمية 
الديني  احلقل  تدبير  على  
و  اإلس��م��اع��ل��ي��ة  بالعاصمة 

باجلهة ككل.
ت��رت��ف��ع أص������وات ع����دد من 
بسياسة  مطالبة  احلناجر 
كما  ك��رام��ت��ه،  للميت  تضمن 
مت��ت��ع��ض أص�����وات أخ����رى من 
خ��س��ارة امل��الي��ي��ر م��ن ال��دراه��م في 
ت��ن��ظ��ي��م امل��ه��رج��ان��ات و احل���ف���الت في 
وقت يتم فيه إغفال شراء أراضي وتخصيصها 
لتشييد مقابر يدفن فيها أموات املسلمني، فاألمر حسب 
احلناجر املمتعضة  يقتضي رد ذلك اإلعتبار الذي لم 
يتمتع به املواطن في حياته  على األقل حينما ينقضي 

أجله.
شخصيا  لها  نرتاح  حقيقة  بتأكيد  هذا  مقالنا  نختم 
بحقوقه  يتمتع  ل��م  امل���واط���ن  ك���ان  »إذا  أن���ه  م��ف��اده��ا 
الله عز  األساسية في حياته فعدالة السماء ومحكمة 

وجل ستنصفه ال محالة ...« .

اكتظاظ املقابر مبكناس...كرامة موتانا على احملك !!! 

واقعة عدنان..
 فراغ قانوني أم انهيار قيمي؟؟ 

< الوطنية بريس 

االع����ت����داء  واق����ع����ة  إن 
راح  ال���ت���ي  اجل���ن���س���ي 
في عمر  ضحيتها طفل 
11 سنة مبدينة  طنجة 
ال ي��ج��ب أن مت��ر م��رور 
ال�����ك�����رام، ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ل���ي���س���ت م���ع���زول���ة ع��ن 
مجتمع،  وع����ن  س��ي��اق 
املعتدي   ال��ش��اب  يعتبر 

نتاجا له.
ل���ن���ع���د إل������ى ال���واق���ع���ة 

ولنستشف الدروس.
في 07 من شتنبر احلالي 
أط���ل���ق ن�����داء ب��اخ��ت��ف��اء 
طفل في احلادية عشرة 
م��ن ع��م��ره ان��ت��ش��ر على 
نطاق واسع في وسائل 
االجتماعي،  ال��ت��واص��ل 

أمه  طلب  ليلبي  منزله  من  خ��رج  املتداولة   ال��رواي��ات  وحسب  الطفل 
بإحضار الدواء ألبيه الذي كان طريح الفراش، ليختفي أثره بعد ذلك 

وتبدأ صوره باالنتشار على صفحات مواقع التواصل االجتماعي.
تداول عدد من النشطاء الفايسبوكيون بعد ذلك صورة التقطتها كمرات 
املراقبة بالشارع، تظهر الطفل عدنان وهو متوجه رفقة أحد األشخاص 
إلى مكان مجهول عرف فيما بعد أنه بيته، فالشخص استدرج الطفل 
إلى املنزل الذي يقطن به، ليعتدي عليه جنسيا ويقوم بعد ذلك بقتله ثم 

دفنه في حديقة ال تبعد عن منزل  والديه كثيرا.
هكذا إذن تبني بعد 6 أيام من االختفاء أن عدنان راح  ضحية للوحشية 
والهمجية اجلنسية وهو الذي لم يكن ذنبه سوى أن ذهب إلى الصيدلية 

ليجلب الدواء طاعة لوالديه.
مبجرد إعالن خبر العثور على الطفل ميتا وصدور بالغ للمديرية العامة 
لألمن الوطني، تؤكد فيه أن املشتبه  فيه األول موضوع حتت تدبير 
احلراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جتريه السلطات املختصة،  
ارتفعت مطالب  هنا وهناك بتشديد أقصى العقوبات في حق اجلاني 
بل إن عددا من النشطاء الفايسبوكيون طالبوا بتطبيق عقوبة اإلعدام 

في مثل هذه األفعال اإلجرامية اخلالية من اإلنسانية.
من هنا فواقعة عدنان رحمة الله عليه تستدعي وقفة تأمل ومراجعة 
متبصرة ملنظومتنا القانونية، حيث  أن املشرع املغربي مطالب بإعادة 
النظر في عدد من النصوص  القانونية  واألحكام التي تصدرها من 
أجل مالئمتها مع واقعنا الذي يزداد تعقيدا بفعل عوامل عديدة ، وكذلك 
أصحاب السيوف والسكاكني يجب تشديد أقصى العقوبات وسنكون 

مخطئني إن لم نصنف  الثورة التكنولوجيا في مقدمتها.
هذه الثورة التي غيرت معادالت عاملنا فكان من نتائجها: شذوذ جنسي، 
زواج مثليني، زنا محارم، اغتصاب األطفال  وغيرها من الظواهر التي 
باتت تستدعى مأل الفراغ  أو لنقل النواقص القانونية  التي  حتدث 

هوة زجرية لردع مثل هذه املمارسات .
املنظومة  على  اقتصرنا  إن  الغافلني  ع��داد  في  سنصنف  هنا  ونحن 
القانونية، حيث الصواب أن نسائل كذلك منظومة مجتمعنا وتنشئة 
مغتصب  أم��ث��ال  تنتج  دام���ت  م��ا  احمل��ك  على  أصبحت  ال��ت��ي  شبابنا 

عدنان.
فهنا تظهر بشكل جلي األدوار التي تلعبها مؤسسات األسرة واملدرسة 
واملسجد ودور الشباب وغيرها من املؤسسات ذات الطابع االجتماعي 
القيم والسلوك واألخ��الق ما  أف��راد ميلكون من  التي تسهم  في بناء 
العمر  من  عشرة  احلادية  في  طفل  اغتصاب  في  التفكير  عن  يبعدهم 

وبالتالي تركيز طاقاتهم على تطوير ذواتهم وخدمة وطنهم .

مكناس
إعالن عن ضياع

ف��ي ظ���روف غ��ام��ض��ة ض���اع م��ن السيدة 
ف���ط���ي���م���ة ت�������ي�������زاوي رس��������م ع����ق����اري 
ع������������دد05/105257 ال��ك��ائ��ن مب��ك��ن��اس 
املنزه بوفكران املرجو ممن عثر عليه أن 
يتصل بالرقم التالي 06.28.33.85.27
إن الله ال يضيع أجر من أحسن عمال .



< 30/15  شتنبر    2020 
اقتصاد7 < العدد 57      

 أعلنت طوطال املغرب ، نهاية األسبوع ، عن افتتاح 
محور  على  املوجودة  أطالنتيس،  اجلديدة  احملطة 
 ، العرائش  قرب  طنجة،   – الرباط  السيار  الطريق 
“موبيليتي”  مفهوم  تعتمد  محطة  أول  تعد  والتي 

على مستوى اململكة .
أن محطة   ، لها  ب��الغ  ، في  املغرب  وذك��رت طوطال 
أطالنتيس شيدت على مساحة ثالثة آالف متر مربع، 
بكلفة استثمارية تبلغ 20 مليون درهم ، مشيرة إلى 
طوطال  لشبكة   338 رقم  احملطة  تعد  أطلنتيس  أن 
املغرب، واحملطة العاشرة لطوطال املغرب على شبكة 

الطريق السيار، مع إحداث 40 منصب شغل .
متعدد  متنوعا  ع��رض��ا  أطالنتيس  محطة  وت��ق��دم 
اخلدمات للسيارات وركابها، تشمل ثالث مجموعات 
للتزويد بالوقود من اجليل اجلديد طوطال أدفانسد 
 TotalAdvanced et Total – وطوطال إكسيليوم
الصيانة  ح���وض  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة   ،  Excellium
 Total Quartz  – سيرفيس  أوتو  كوارتز  طوطال 

.AutoService
وف���ي ن��ف��س ال��س��ي��اق، ف���إن أط��الن��ت��ي��س ه��ي محطة 
م��س��ؤول��ة ب��ي��ئ��ي��ا ، ح��ي��ث ت��ش��م��ل 60 م���ن األل����واح 
الشمسية املثبتة على مساحة 320 متر مربع، والتي 
 ( الطاقة  من  احملطة  حاجيات  من  باملائة   30 توفر 
لتصبح احملطة ال 50 ضمن شبكة محطات طوطال 

املغرب املستعملة للطاقة الشمسية(.
كما تتوفر احملطة على 3 خزانات وقود ذات غشاء 

وفق  التسربات  استشعار  بأجهزة  م��زودة  م��زدوج 
لتدوير  آل��ي��ة  على  ع���الوة  التكنولوجيا؛  أح���دث 

املياه والزيوت املستعملة في حوض الصيانة 
الكهربائية  ال��س��ي��ارات  لشحن  قابس  ث��م  ؛ 

17 ضمن شبكة  )تعد أطالنتيس احملطة 
محطات طوطال املغرب املجهزة بشاحن 

للسيارات الكهربائية(.
من جانب  واعتمدت احملطة اجلديدة، 
“موبيليتي”،  اجل��دي��د  امل��ف��ه��وم  آخ���ر، 
الذي أدخلته مجموعة طوطال وشرعت 
ف���ي ت��ع��م��ي��م��ه ت��دري��ج��ي��ا ع��ل��ى جميع 

وبفضل  العالم..  عبر  شبكتها  محطات 
هذا املفهوم اجلديد املنفتح على كل ما هو 

نقال وجوال ، تتوخى املجموعة االستجابة 
للتوجهات اجلديدة للسوق وللحاجيات املعبر 

عنها من طرف الزبناء.
وانطالقا من خارج احملطة، وعلى املمر، حتى داخل 
فيه  أعطيت  عالم  وس��ط  ال��زب��ن��اء  يستقبل  املتجر، 
األسبقية لسالسة احلركة واجلوالن، سواء بغرض 
في صندوق  أو  احل��رة  اخلدمة  بشأن  ش��راء سريع 
أو من أجل استراحة حقيقية داخل فضاء   ، األداء 

االستراحة املضياف.
ومن أجل االستجابة لكل التطلعات اجلديدة للزبناء 
من حيث الرفاهية والراحة و”األكل اجليد”، تتوفر 
احملطة على منتجات جديدة وخدمات مختلفة مقترحة 

ف��ي 

ال���������زواي���������ا 
و”موبيليتي”و”مقهى   ” “ال��ط��اق��ة  املتخصصة، 

بوجنور”.
امل��ت��ن��وع حمل��ط��ة اجل��ي��ل اجل��دي��د  ال��ع��رض  ويكتمل 
من  متنوعة  باقة  يقدم  ال��ذي  ب��وجن��ور”  متجر  ب” 
؛  األطفال  بلعب  خ��اص  واس��ع  فضاء  مع  املنتجات 
يعد  ال��ذي   Burger King  – كينج  بورغر  ومطعم 
األول من نوعه في شبكة طوطال املغرب؛ إضافة إلى 

.Corner Starbucks  – زاوية ستاربوكس
جديد  مفهوم  وهو  الضيافة”،  “دار  لذلك  وتنضاف 
للمطعم املغربي األصيل ، يجمع بني كرم الضيافة 
حيث  التقليدية،  الصناعة  وم��ه��ارة  واحل��ف��اوة 
تشكل “دار الضيافة” فضاء جديدا لفن املطاعم 

املغربية .
يقترح هذا املفهوم على الزبناء الئحة كاملة 
خدمة  مع  الرفيعة،  املغربية  الوجبات  من 
املائدة، في جو مضياف مزين بقطع ديكور 

من صنع حرفيني مغاربة.
وفي انسجام تام مع تطلعات األسر املغربية، 
فريدة  مطبخية  جت��رب��ة  الضيافة  دار  متنح 
وغير مسبوقة في احملطات، “كأنك في بيتك”، 

في إطار استثنائي .
للجميع، تواصل  وأخيرا ومن أجل توفير احلماية 
طوطال املغرب، في جميع مواقعها، تنفيذ التدابير 
من  للحد  الضرورية  الوقائية  واإلج��رءات  الصحية 

انتشار جائحة كوفيد19-.
وجتدر اإلشارة إلى أن طوطال املغرب ، املتواجدة في 
السوق املغربية منذ أزيد من 90 عاما، تعتبر فاعال 
رئيسيا في سوق املنتجات البترولية بكل مكوناته .. 
شبكة احملطات، الزبناء الصناعيني، مواد التشحيم، 

الطيران، غاز البترول املسال ، واللوجستيك. 
< ومع

ندوة رقمية حول مستقبل 
البحث العلمي واالبتكار 

باملغرب في سياق “كوفيد 
املقبل اجلمعة  19” يوم 

< الرباط – الوطنية بريس

تنظم اجلمعية املغربية لتحسني جودة التعليم 
)أماكن(، يوم اجلمعة املقبل، ندوة رقمية حول 
في  باملغرب  واالبتكار  العلمي  البحث  مستقبل 
وعلى ضوء تفعيل القانون  سياق “كوفيد 19” 

اإلطار للتعليم.

< الرباط – الوطنية بريس

أك������دت ال���ش���رك���ة ال��ف��رن��س��ي��ة 
امل��ص��م��م  أن  “ه����اف����ي����الن����د” 
املغربي هشام حللو وقع على 
لفائدة  “م��وروك��و”  مجموعة 
واملصنع  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة 

للخزف “هافيالند”.
و ارتبط املصمم بإطالق هذه 
بعنوان  األخ���ي���رة  امل��ج��م��وع��ة 
من خ��الل توقيعه  “م��وروك��و” 
على “مجموعة أكواب زخرفية 
برائحة  شمعة  على  حت��ت��وي 

أزهار البرتقال”.
وأض���اف���ت »ه��اف��ي��الن��د« أن��ه��ا 
“رح���ل���ة ح��س��ي��ة ت��ن��ق��ل��ن��ا إل��ى 
أجمل وديان املغرب”، مضيفة 
القطع  من  املجموعة  ه��ذه  أن 
الزخرفية تكشف “قلبا يدعونا 

الكتشاف أجمل أسراره”.
وت��اب��ع��ت ن��ف��س ال��ش��رك��ة، أن��ه 
“م�����ن خ�����الل ه�����ذا امل���ش���روع 
حللو  هشام  يهدينا  ورم���وزه، 
الغنية  املغربية  للثقافة  عشقه 
وبفن  التقليدية  ب��ال��ص��ن��اع��ة 

الضيافة”.

وم���ن خ���الل ه���ذه امل��ج��م��وع��ة، 
ال���ت���ي ي��ت��م ت��ق��دمي��ه��ا ح��ال��ي��ا 
التصميم  أس��ب��وع  إط���ار  ف��ي 
قبل  م���ن   2020 ب���اري���س  ف���ي 
)Maison et Objets(، جتعل 
“مدينة  م��ن  ه��اف��ي��الن��د(  )دار 
مراكش مصدر إلهام لها، حيث 

رئيسيا  فاعال  اخلزف  يصبح 
مستوى  على  العيش  ف��ن  ف��ي 

العالم”.
واش��ت��ه��ر م��ه��ن��دس ال��دي��ك��ور 
ال���داخ���ل���ي وال���ف���ن���ان ب��ط��رازه 
اخلطوط،  على  وعمله  الفريد 
املبتكرة،  الفنية  وباختياراته 

كدبلوماسي  الثاقبة  ورؤي��ت��ه 
م����وه����وب أط���ل���ق ع��ل��ي��ه ل��ق��ب 
ب���ات ه��ش��ام  إذ   .“ “ال��س��ف��ي��ر 
التصميم  ل���واء  يحمل  حل��ل��و 
ال����وط����ن����ي امل����غ����رب����ي ع��ال��ي��ا 
باعتباره واحدا من أبرز رواد 
والعربي  اإلفريقي  التصميم 

وعلى املستوى الدولي.
وحظي املصمم املغربي بشرف 
دعوته من قبل ، مارفا غريفني، 
 ،”Salone Satellite“ مؤسسة
ليكون أمينا ملعرض إفريقيا-
أم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة، م��ع��رض 
الناشئ،  التصميم/التصميم 
 Salone“ ي���ن���ظ���م���ه  ال�������ذي 
Satellite” جنبا إلى جنب مع 
الشهيرين،  كامبانا  األخ��وي��ن 
امل��ش��رف��ني ع��ل��ى ف���رع أم��ري��ك��ا 

الالتينية.
“ه��اف��ي��الن��د”  دار  وت��أس��س��ت 
سنة 1842 في مدينة  ليموج، 
العالم،  عبر  اخل��زف  عاصمة 
على يدي ديفيد هافيالند، وهو 
الترف على  لفن  م��رادف  اس��م 
احلاضر  الفرنسية  الطريقة 

بقوة حتى اليوم.

هشام حللو يوقع على أحدث مجموعة “موروكو” ملصنع اخلزف الفرنسي “هافيالند”

 الدرهم في حتسن مقابل األورو بـ 0,67 
في املائة ما بني 3 و9 شتنبر اجلاري

املؤشرات األسبوعية لبنك املغرب
 في خمس نقاط أساسية

امل���ؤش���رات األس��ب��وع��ي��ة ل��ب��ن��ك امل��غ��رب 
إلى   3 م��ن  امل��م��ت��دة  بالفترة  اخل��اص��ة 
ن��ق��اط  خ��م��س  ف���ي   2020 ش��ت��ن��ب��ر   9

أساسية:
–  سعر صرف الدرهم حتسنت قيمته 
األورو،  م��ق��اب��ل  امل��ائ��ة  ف��ي   0،67 ب��� 
مقابل  املائة  في   0،21 ب�  وتراجعت 

الدوالر.
– األصول االحتياطية الرسمية بلغت 

يوم 4 شتنبر اجلاري 296،9 مليار درهم بزيادة نسبتها 0،3 في 
املائة من أسبوع آلخر، و25،5 في املائة على أساس سنوي.

– احلجم اإلجمالي لتدخالت بنك املغرب بلغ 106،2 مليار درهم، منها 24،5 
مليار درهم على شكل تسبيقات ملدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، 
مليار  و33،9  ال��ش��راء،  إلع��ادة  معامالت  شكل  على  دره��م  مليار  و41،8 
والصغيرة  جدا  الصغيرة  املقاوالت  دعم متويل  برنامج  إطار  في  درهم 

واملتوسطة، و5،9 مليار درهم املقدمة في شكل مبادلة للصرف.
على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4،7   –
في  املائة  في   1،5 نسبة  عند  البنكي  املعدل  استقر  فيما  دره��م،  مليار 

املتوسط.
– بخصوص نشاط البورصة، سجل مؤشر “مازي” انخفاضا نسبته 0،7 

في املائة، ليبلغ بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام 16،1 في املائة،

طوطال املغرب تعلن عن افتتاح أطالنتيس, أول محطة تعتمد مفهوم “موبيليتي” باململكة

ب��أن سعر صرف  امل��غ��رب  بنك  أف���اد 
في   0،67 ب�  قيمته  الدرهم حتسنت 
ب�  وت��راج��ع��ت  األورو،  مقابل  امل��ائ��ة 
0،21 في املائة مقابل الدوالر، خالل 
الفترة ما بني 3 و9 شتنبر اجلاري.

مذكرته  في  املركزي،  البنك  وأوضح 
لم  أنه  األسبوعية،  املؤشرات  حول 
ي��ت��م خ���الل ه���ذه ال��ف��ت��رة إج����راء أي��ة 
الصرف،  س��وق  في  مناقصة  عملية 
االحتياطية  األص��ول  أن  إلى  مشيرا 
شتنبر   4 ي����وم  ب��ل��غ��ت  ال��رس��م��ي��ة 
بزيادة  دره��م  مليار   296،9 اجل��اري 
أسبوع  من  املائة  في   0،3 نسبتها 
أساس  على  املائة  في  آلخر، و25،5 

سنوي.
املركزي  البنك  أن  املذكرة  وأضافت 
9 شتنبر اجل��اري،  إلى   3 ضخ، من 
ش��ك��ل  ع���ل���ى  دره������م  م���ل���ي���ار   24،5
بناء على  أيام  تسبيقات ملدة سبعة 
ط��ل��ب ع�����روض. وب��اح��ت��س��اب مبلغ 

41،8 مليار درهم على شكل معامالت 
درهم  مليار  و33،9  الشراء،  إلع��ادة 
ف����ي إط������ار ب���رن���ام���ج دع�����م مت��وي��ل 
والصغيرة  جدا  الصغيرة  املقاوالت 
درهم  مليار   5،9 واملتوسطة، ومبلغ 
للصرف،  مبادلة  شكل  ف��ي  املقدمة 
فإن احلجم اإلجمالي للتدخالت بلغ 

106،2 مليار درهم.
البنكية،  ب��ال��س��وق  يتعلق  م��ا  وف��ي 
سجل املصدر ذاته، أن متوسط حجم 
التداول اليومي بلغ 4،7 مليار درهم، 
نسبة  عند  البنكي  امل��ع��دل  واستقر 
املائة في املتوسط، مضيفا  1،5 في 
أنه ضخ مبلغ 24،3 مليار درهم على 
خالل  أي���ام   7 مل��دة  تسبيقات  شكل 
طلب العروض ليوم 9 شتنبر )تاريخ 

االستحقاق 10 شتنبر(.
وب���خ���ص���وص ن���ش���اط ال���ب���ورص���ة، 
إل����ى أن م��ؤش��ر  امل����ذك����رة  أش������ارت 
“مازي” سجل انخفاضا نسبته 0،7 

ليبلغ  الفترة،  نفس  خالل  املائة  في 
بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام 
هذا  أن  موضحة  امل��ائ��ة،  ف��ي   16،1
التطور يعكس، باألساس، انخفاض 
ل�”البناء ومواد  املؤشرات القطاعية 
ب��ن��س��ب��ة 0،9 ف���ي امل���ائ���ة ،  ال��ب��ن��اء” 
و”االتصاالت” بنسبة 0،8 في املائة. 
وف���ي امل��ق��اب��ل، ارت��ف��ع��ت م��ؤش��رات 
ب�  و”املوزعني”  “التأمينات”  قطاعي 
على  املائة  في  و0،3  املائة  في   0،9

التوالي.
ب��ن��ك امل���غ���رب أن احل��ج��م  وس���ج���ل 
 263،5 ب��ل��غ  ل��ل��م��ب��ادالت  اإلج��م��ال��ي 
مليون   445،6 مقابل  دره��م  مليون 
درهم قبل أسبوع، فيما استقر املبلغ 
املنجزة  للمبادالت  املتوسط  اليومي 
عند  لألسهم  امل��رك��زي��ة  ال��س��وق  ف��ي 
42،4 مليون درهم مقابل 66 مليون 

درهم.
< ومع
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 øøpفما السر وراء ذل

     مبا أننا نتحدث عن القادة والشخصيات ذات الكفاءة 
في تسيير مؤسسات الدولة، فيمكننا أن نكون مطمئنني 
مكناس   عمالة  عامل  الصبار  الغاني  عبد  ب��أن  ون��ق��ول 
تنطبق عليه مقولة » الرجل املناسب  في املكان املناسب« 
،حينما قرر جاللة امللك محمد السادس تعينه على رأس 
من  م��ارس  شهر  مكناس  اإلسماعلية  العاصمة   عمالة 
التي دأب جاللته  إط��ار احلركية  2016 وذل��ك في  سنة  
على إحداثها بني رجال السلطة بهدف إطفاء دماء جديدة 

على كل والية وعمالة وكذا إقليم.
قبل  املهني   م��س��اره  ف��ي  ال��رج��ل كسب خبرة طويلة     
تسلمه زمام أمور عمالة مكناس، نظرا  للمناصب املختلفة 
التي تقلدها داخل سلم اإلدارات الترابية للمملكة، فبعد 
تخرجه من املعهد امللكي لإلدارة الترابية بالقنيطرة سنة 
1979، عني مباشرة وهو ال��ذي حصل على اإلج��ازة في 
علوم السياسية،  قائدا لديوان عامل إقليم وادي الذهب، 
الترابية  اإلدارات  مناصب  سلم  ف��ي  ذل��ك  بعد  ليتدرج 
بوزارة الداخلية حيث متت ترقيته إلى مهام رئيس دائرة 
سنة 1984 ثم كاتب عام إلقليم وادي الذهب سنة 1986 

وإقليم العيون سنة 1994.
مراكمته   ع��ن  فضال  العمل  ف��ي  وجديته  الصبار  حنكة 
خلبرة طويلة في مجال التسيير وتدبير اإلدارات الترابية 
أشرف  عامل، حيث  منصب  إلى  بترقيته  عجلة  للمملكة 
على تسيير كل من عمالة إقليم السمارة سنة 1998 ثم 
2009 و  ت��ازة سنة  ثم عمالة   2002 عمالة ج��رادة سنة 

عمالة شيشاوة سنة 2012  .

عبد الغاني الصبار .. 
خبير اإلدارة الترابية 
يقود مكناس بثقة 
نحو تنمية حقيقية 

æ الوطنية بريس- مكناس

−ل ب−هة  فاس مكناس عامة وبعمالة مكناس على وجه ا(صو’ فيما  Ôي سcنان حول التقدم امللموس الŁال يختلف إ    
يخh شقها التسييري، وذلp طبعا مقارنة بعقود مضت، فالواقع يفر÷ نفسه والعدمية ال ميكنها بشكل من األشكال 

أن تصب في مصلحة التحسن والتطور واملضي إلى األمام.
وحتى ال نرسم �ورة وردية على واقعنا الcي ال ميكننا إخفاء النواقh التي تشوبه فمن الواجب القول بQن اإلخفاقات 
واالنتقادات  التي رافقت مRسسات الدولة  بغi النEر عن  التقدم الcي أحر“ته مقارنة بفترة من فترات مغربنا احلبيب، 
غير مرتبطة  حقيقة  باملRسسات في حc ذاتها، بقدر ماهي مرتبطة باألشخا’ التي تسير هcه املRسسات، ذلp أن 

الكفاءة  و االلتزام واملسRولية تعتبر موا�فات  مطلوبة وبشكل إستع−الي في ربابنة املRسسات وقادتها.
    ميكننا احلسم بQن عمالة مكناس  تعتبر من املRسسات التي لعب احلk إلى جانبها، بخصو’ الكفاءات والرجاالت التي 

تناوبت على تسيرها، فهي تعتبر /وذجا م−سدا لسلطة الدولة  وهيبتها. 
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ومنذ سنة 2016 و الصبار يقود عمالة مكناس، بعد 
الثقة التي حظي بها من طرف جاللة امللك حيث ميكن 
الذي  التغيير  يلمس  أن  باملدينة  العام  الشأن  ملتتبع 
طرأ على عدد من امللفات التي وجدها الصبار فوق 

مكتبه .
الكبيرة املبذولة من  هنا وجب اإلق��رار  باملجهودات 
من  عدد  لتدبير  بامتياز  الترابية  اإلدارة  رجل  طرف 
األثرية  املعالم  وصيانة  بتأهيل  املرتبطة   األزم��ات 
احلضري   بالنقل  املتعلقة  وتلك  القدمية   للمدينة 
و  تسيير  إلى  باإلضافة  النموذجية  االس��واق  وبناء 
تدبير مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  دون 
إغفال  األولويات  املرتبطة بتعزيز البنيات التحتية 

واملرافق االجتماعية .
مكانها  ت���راوح  أخ���رى   ملفات  ت��زال  ال  وباملقابل     

بذلتها  ال��ت��ي  امل��ج��ه��ودات  رغ���م 
السلطات احمللية إلنهائها، نذكر 
ملفات  امل��ث��ال   سبيل  على  هنا 
يشوبه  وم��ا  املتجولون  الباعة 
م���ن ع���وائ���ق، اإلك����راه����ات ال��ت��ي 
تالزم ترحيل الثكنات العسكرية  
واحمل���ط���ة ال��ط��رق��ي��ة وال���س���وق 
األس��ب��وع��ي  إل��ى خ���ارج املدينة 
وذل���ك س��ي��را على نهج ع��دد من 
تأهيل  ،  فضال عن  اململكة  مدن 

محطتي القطار مبكناس.
ف��ال��ظ��رف  امل��ن��اس��ب��ة ش���رط  وألن 
العالم  يعيشه  الذي  االستثنائي 
كافة  بسبب تفشي وباء كورونا، 
حنكة  على  للتعرف  فرصة  شكل 
وقدرة رجال السلطة على تدبير 
األزم����ات، حيت أن��ه وم��ن��ذ ق��رار 
سلطة  وض��ع  املغربية  احلكومة 
املستوى  على  اجل��ائ��ح��ة  تدبير 
والعمال،  ال��والة  يد  في  الترابي 
ال��ق��رارات  م��ن  ص��درت مجموعة 

اجلريئة من طرف عدد منهم.
ال���ص���ب���ار ب������دوره وب���ن���اء على 
خ����الص����ات اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة اض��ط��ر إل���ى إص���دار 
قرارات تهم عمالة مكناس وذلك 
الوبائية  حالتها  إل��ى  اس��ت��ن��ادا 
امل��ق��ل��ق��ة ح��ي��ث ع��م��د إل���ى إع��ط��اء 
املنصور  ح��ي��ي  ت��ط��وي��ق  أوام����ر 
وك��ام��ي��ل��ي��ا  وإغ������الق احمل���الت 
ال��ت��ج��اري��ة وامل��ط��اع��م  ال��واق��ع��ة 
مكناس  لعمالة  الترابي  بالنفوذ 
ع��ن��د ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة فضال 
ع��ن ت��ش��دي��د امل��راق��ب��ة مب��داخ��ي��ل 
العمالة وفرض ارتداء الكمامات 
وم��ع��اق��ب��ة ك��ل امل��ق��اه��ي ال��ت��ي ال 
بقرار  الوقائية  التدابير  حتترم 

اإلغالق.

إن املسؤولية التي يحملها الصبار على عاتقه، كعامل 
لعمالة مكناس،  تفرض عليه  طبقا للظهير الشريف 
الصادر سنة 1977 متثيل احلكومة في املجال الترابي 
وبحكم  فالرجل  يبدو  وكما  نفوذه،  حتت  يقع  ال��ذي 
يبصم  أن  استطاع  كبيرة  خلبرة  ومراكمته  تكوينه 
العاصمة  عمالة  رأس  على  مميز  مهني  مسار  على 
اإلسماعلية، ولعل تدبيره للجائحة في املجال الترابي 

التابع لسلطته خير دليل على ذلك .
وطبعا فالصبار لم يشتغل لوحده سواء منذ إلتحاقه 
أو خالل تدبير أزمة كورونا، فلوال تظافر جهود رجال 
األمن والقوات املساعدة والدرك امللكي والوقاية املدنية  
والباشوات والقياد بل وحتى تعاون املواطنني، لكان 

األمر مختلفا فالتحية كل التحية حلماة الوطن ...

ثمانية أسئلة للطالب إدريس ديداح بعد 
حصوله على الدكتوراه مبيزة مشرف جدا

<  أجرى الحوار: حميد عسالوي

متكن   بالسهلة  ليست  دراسية  وجتربة  كبير  جهد  بعد 
الطالب الباحث ادريس ديداح من احلصول على شهادة 
الدكتوراه في القانون العام مبيزة مشرف جدا حيث كان 
موضوع رسالته » اجلهوية املتقدمة والسياسة الترابية 
باملغرب ». جريدة الوطنية بريس هنئت األستاذ ديداح 
باملناسبة اجراء حوار  و اختارت  الدراسي   على تفوقه 

معه لتقاسم جتربته مع قرائنا .
 

ش��ه��ادة  ع��ل��ى  ح��ص��ول��ك  تهنئتك مبناسبة  م��ن  الب���د  ب��داي��ة   >
الدكتوراه .هل لك أن تصف لنا إحساسك وشعورك بعد وصولك 

إلى مبتغاك األكادميي؟
> الشعور بنيل الدكتوراه يبقى فريدا من نوعه وله طعم خاص 

ألن هذه الشهادة تعتبر أعلى درجة أكادميية.
مسارك  من جتربة  بعض  قرائنا  مع  تتقاسم  أن  هل ميكنك   >

العلمي الذي توجته باحلصول على الدكتورة؟ 
احملطات  عبر  ت��درج��ت  فمراحله  العلمي  مل��س��اري  بالنسبة   <

التالية:
• الدراسة االبتدائية مبدرسة البحتري بحي سيدي بابا

• الدراسة اإلعدادية بثانوية عبدالرحمان بن زيدان بسيدي بابا 
وإعدادية الرياض بحي الرياض

• الدراسة الثانوية بثانوية عبدالرحمان بن زيدان بسيدي بابا
• الدراسة اجلامعية

• كلية العلوم مبكناس
• دبلوم املدرسة الوطنية لإلدارة العمومية بالرباط

األندلس  مبعهد  األوربية  اجلهوية  املؤسسات  تدبير  شهادة   •
الدولي بإشبيلية بإسبانيا

• ماستر في القانون العام تخصص املنازعات القانونية بكلية 
مبكناس

• ثم دكتوراه في القانون العام.
<  ماذا عن الصعوبة التي واجهتها

> تبقى الصعوبة الوحيدة التي واجهتها في إجناز هذا العمل 
هي صعوبة التوفيق بني املسؤوليات واملهام املهنية وااللتزامات 

العائلية والبحث األكادميي والعلمي.
< ماهي األسباب والدوافع التي دفعتك لإلشتغال على موضوع 

اجلهوية املتقدمة
> تبقى أهمية املوضوع وأهميته بالنسبة للدولة املغربية سواء 
سياسة  وف��ق  للمملكة  الترابية  امل��ج��االت  تدبير  مستوى  على 
ترابية تضمن االلتقائية واالنسجام في تنزيل التنمية الترابية 
اجليدة وكذلك اعتماد اجلهوية كمدخل لتعزيز املقترح املغربي 
بشأن منح األقاليم اجلنوبية للمملكة حكما ذاتيا حتت السيادة 
الدوافع التي جعلتني أخوض جتربة البحث  املغربية من أهم 

في هذا املوضوع.
في  بها  التي خرجت  اخل��الص��ات  ع��ام  بشكل  لنا  قدمت  هل   >

بحثك
> أهم اخلالصات تتجلى في ضرورة دعم الدولة لهذه التجربة 
وذلك بضرورة توفير الدعم املالي الكافي للجهات ومواكبتها في 

تنزيل هذا الورش االستراتيجي
< بعد نيلك لشهادة الدكتورة  ماهي تطلعاتك املستقبلية  ؟

> التطلعات املستقبلية تتمثل في االستمرار في البحث العلمي 
في شقه املتعلق بالتنمية اجلهوية وتوفيقه بشكل منسجم مع 
موضوع  مع  بعيد  حد  إلى  تتقاطع  التي  اإلداري��ة  مسؤولياتي 

األطروحة.
<  من وحي جتربتك ، مباذا تنصح طلبت العلم؟

> تبقى اإلرادة واإلصرار والطموح ثالث أسلحة تشكل مفتاح 
النجاح بالنسبة لطلبة العلم.

< كلمة أخيرة 
> أشكر منبركم اإلعالمي على هذه االلتفاتة الكرمية التي أعتز 
هو  همها  ومهنية  محترفة  إعالمية  هيأة  من  وال��ص��ادرة  بها  

العمل الصحفي الرصني.
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تطورات  وتغييرات متسارعة تعرفها الظروف 
ال��ع��امل��ي��ة، حت����والت ع��ل��ى ج��م��ي��ع االص��ع��دة 
وجتويد  املواطنني  بعقلية  واملستويات،بدءا 
اخلدمات العمومية املقدمة ملرتفقي االدارات 
املجالس  العموميةوكذا  والشبه  العمومية 
الوسائل  باستعمال  وال��ت��راب��ي��ة،  اجل��ه��وي��ة 
حاجيات  مع  االدارة  تقريب  بهدف  الرقمنة، 
الفعالية واجلودة  معها،من حيث  املتعاملني 
والشفافية،عبر وسائط التكنولوجية اجلديدة، 
وضمان  تعاونها االفقي بني مختلف الهيئات 
ال���وزاري���ة واالداري������ة ف��ي م��ج��ال  امل��ش��اري��ع 
املعامالت  وتسهيل  وتبسيط  واخل���دم���ات، 
االدارية واجنازها في اسرع االوقات، تطور 
سياسيا  ال��دول��ة،  مفهوم  م��الزم  بشكل  معها 
مبررات  تعد  لم  واداريا،بحيث  واقتصاديا 
التاريخية،وال  الناحية  من  قائمة،ال  املركزية 

من الناحية السياسية والتنظيمية.
ف���ي حتقيق  ال����دول����ة  ف��ش��ل��ت  ف����اداري����ا      
اهدافها، وسياسيا لم تعد الدولة مبفهومها 
املركزي،قادرة على ارساء قواعد دميوقراطية، 
في  واشراكهم  املواطنني  من  القرب  تقتضي 

تسيير وتدبير شؤونهم العامة واحمللية.
    وتعد اجلهوية املندمجة املستدامة،من ابرز 
السمات التي متيز االنظمة السياسيةواالدارة  
امل���ع���اص���رة،ب���ش���ك���ل ج����د م���ت���ط���ور ل��ن��ظ��ام 
الالمركزية،ووسيلة مثلى الشراك الساكنة في 
تدبير شؤونهم من خالل مؤسسات منتخبة 
واسعة   بصالحيات  جهوياومحليا،حتظى 
وامكانيات بشرية ومادية هامة،دون املساس 

بسيادة وكيان الدولة.
الدول،ومن     ومن هذا املنطلق،اجتهت جل 
االدارة  دع��ائ��م  ارس����اء  امل��غ��رب،ن��ح��و  بينها 
الترابية،ونهج  التنمية  احمللية،وتكريس 
اساليب االدارة احلديث، املتمثل اساسا في 
الالتركيز االداري،الى جانب الالمركزية،ليكون 
ج��وه��ري  ت��غ��ي��ي��ر  ب���اح���داث  تفعيلها،كفيال 
ال��دول��ة،وف��ي  ه��ي��اك��ل  تنظيم  وت��دري��ج��ي،ف��ي 
عالقات املركز باجلماعات الترابية، ولم تأت 
الصاعدة  ال��دول  من  ف��راغ  من  االهمية  ه��ذه 
مثل املغرب،بل نتيجة حتمية تطورات وطنية 
معينة،   وم��ع��ط��ي��ات  ظ����روف  دول��ي��ة،أم��ل��ت��ه��ا 
مبادرة  ترابية  وح���دات  اح���داث  استوجبت 

ون��ش��ي��ط��ة، وف��ع��ال��ة وس���اه���رة ع��ل��ى تسيير 
ومساهمةفي  احمللي  ال��ع��ام  ال��ش��أن  وتدبير 
املستدامة، وينص  املندمجة  التنمية  حتقيق 
التنظيم  ان  دس��ت��ور2011،  من   136 الفصل 
اجلهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير 
احل���ر و ع��ل��ى ال��ت��ع��اون وال��ت��ض��ام��ن،وي��ؤم��ن 
مشاركة الساكنة املعنيني في تدبير شؤونهم 
املندمجة  التنمية  والرفع من مساهمتهم في 
نفس  من  الفصل137  ينص  املستدامة،كما 
الدستور،على أن اجلهات واجلماعات الترابية 
العامة  السياسة  تفعيل  في  تساهم  االخ��رى 
الترابية،من  السياسات  اع��داد  للدولة،وفي 

خالل ممثليها في مجلس املستشارين.
    وهو ما يجعل من احلكامة احمللية مجموعة 
من االدوات التدبيرية التي تسعى الى ترشيد 
بهدف  وال��ب��ش��ري،  وامل��ال��ي  االداري  ال��ن��ظ��ام 
التركيز  خ��الل  م��ن  النتائج  أق��ص��ى  حتقيق 
التواصلية   االمكانيات  استثمارمختلف  على 
عمومية  خدمات  توفير  أج��ل  من  التدبيرية 
والشبه  العمومية  االدارات  ملرتفقي  جيدة، 
واملجالس  احمللية  واجل��م��اع��ات  العمومية 
ورش  على  االنكباب  مع  الترابية،باملوازاة 
التنظيم  لتفعيل  الالزمة  الكبرى  االصالحات 
ال��ت��راب��ي اجل��دي��د،ف��ي اط����ار ح��ك��ام��ة جيدة 
اولويات  صلب  في  البشرية  التنمية  تضع 

اهتماماتها.
املستدامة،تعتبر  املندمجة  ان اجلهوية       
بعدا من ابعاد التدبير العمومي، ورهان من 
من خاللهما  تسعى  الالمتركز،حيث  رهانات 
ال���دول���ة،جت���وي���د احل��ك��ام��ة وخ���ل���ق أق��ط��اب 
للتنمية احمللية،تخفيفا للعبء عن السلطات 
مبنح  ال���ق���رب،  الدارة  امل��رك��زي��ة،وت��ك��ري��س 
واالختصاصات  الصالحيات  من  مجموعة 
املنتخبني  احمل��ل��ي��ني  للمسؤولني  وامل�����وارد 
القطاعات املتعلقة  العديد من  واملعنيني، في 
بالتنمية،وخاصة املتعلقة باملجال االقتصادي 
وجود جهات  يتطلب  واالجتماعي،االمرالذي 
ذات مجالس وأجهزة متثيلية حقيقية  قوية 
كفئة  نخب  رأس��ه��ا  على  امل��واط��ن��ني،  الرادة 
وم���ؤط���رة،ق���ادرة ع��ل��ى ح��س��ن ت��دب��ي��ر ش��ؤون 

اجلهات،املشرفة عليها،واالستجابة لتطلعات 
وليست  التنموية،  وحاجياتهم  امل��واط��ن��ني 
أوضاعها  جت��وي��د  همها  ص��وري��ة،  مجالس 
مصلحة  تهمها  واحل��زب��ي��ة،وال  االجتماعية 

الوطن واملواطنني.
املستدامة  املندمجة  اجلهوية  وت��ن��درج       
كألية  املغربية  العمومية  السياسة  اطار  في 
مستوى  احمللية،على  الدميوقراطية  لتفعيل 
الوطني من خالل ترك احلرية في االختيارات 
االق��ت��ص��ادي��ة  االجتماعية  ال��ب��رام��ج  ووض��ع 
وال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��س��ك��ان احمل��ل��ي��ني،ح��س��ب كل 
ومواردهم  قدراتهم  حسب  يديرونها،  جهة 
مع  والتكامل  التضامن  من  اطار  الذاتية،في 

باقي جهات اململكة االثنى عشر.
   وبصراحة وموضوعية، فقد أبانت التجربة 
بسبب  محدوديتها،  على  املغربية،  اجلهوية 
املتسم  للجهات،  املؤسساتي  البناء  طبيعة 
النجاعة،وتداخل  وع��دم  الفاعلية   بضعف 
االخ��ت��ص��اص��ات ب��ني اجل���ه���ات  وال���وح���دات 
الالمركزية االخرى، واشكاالت أخرى مرتبطة 
الالئحة،  على  املعتمد  االنتخابي  بالنظام 
اجل��ه��وي��ة،وث��ق��ل  املنتخبة  ال��ن��خ��ب  وض��ع��ف 
واخل��ص��اص  وتشعبها  االداري����ة  ال��وص��اي��ة 
وامل��ال��ي��ة  ال��ب��ش��ري��ة  االم��ك��ان��ي��ات  ف��ي  الكبير 
مواكبة  وع��دم  الترابي  والتقسيم  احمل��دودة 

سياسة عدم التركيز االداري واجلهوي.
التنمية  ب��ع��م��ل��ي��ة  ال��ن��ه��وض  أج���ل  وم���ن     
امل��س��ت��دام��ة،ف��ان االم���ر يتطلب من  اجل��ه��وي��ة 
التواصل  واليات  املناهج  جتديد  املنتخبني 
اجلهوي  بالتدبير  واالنتقال  املواطنني،  مع 
تدبير  ال���ى  منغلق  ب��ي��روق��راط��ي  ت��دب��ي��ر  م��ن 
دميوقراطي تشاركي دينامي،مع كل الكفاءات 
واخل���واص  العموميني  وال��ف��اع��ل��ني  احمللية 
والباحثني،  واجلامعات  املهنية  واجلمعيات 
لتتمكن اجلهات من النهوض بدورها كفاعل 
املستجدات  ي��واك��ب  واجتماعي،  اقتصادي 
وال���ت���ط���ورات االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

والسياسية.
ت����ك����ون احل����ك����ام����ة احمل��ل��ي��ة       وح����ت����ى 
ال��واق��ع،ف��ان  ارض  على  واجلهوية،مجسدة 

ذل����ك ي��ب��ق��ى ره��ي��ن��ا مب����دى وع����ي  ال��ن��خ��ب 
امل��ن��ت��خ��ب��ة، ب��ح��ج��م امل���س���ؤول���ي���ة امل��ل��ق��اة 
املندمجة  التنمية  كاهلهم،لتحقيق  على 
املستدامة، الستجابة لطموحات وانتظارات 
حاجياتهم،والتواصل  وتلبية  املواطنني، 
معهم، السترجاع ثقتهم في العمل السياسي 
لهذه  التخطيط  املنتخبة،مع  وامل��ؤس��س��ات 
وبرمجة  اململكة،  جهات  حسب  احلاجيات، 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا، ب��اع��ت��م��اد ال��ش��ف��اف��ي��ة وال��ن��زاه��ة 
وال��ت��دب��ي��ر ال��ن��اج��ع وال���ع���ق���الن���ي، ت��ف��ادي��ا، 
ل��ت��داخ��ل االخ��ت��ص��اص��ات م��ع ب��اق��ي مكونات 
التنمية  والتركيز على مهام  االدارة احمللية، 
واع��داد  واالقتصادية،والتعمير  االجتماعية 
املناطق  واح��داث  والتجهيز  الوطني  التراب 
الصناعية،وتأهيل املنشأت التعليميةومراكز 
التكوين املهني واحداث مركز للتكوين املعرفي 
لتأطير النخب، ملسايرة املستجدات الداخلية 
وال��ت��ق��دم  ال��رف��اه��ي��ة  لتحقيق  واخل���ارج���ي���ة، 
واالزده��ارجل��م��ي��ع امل��غ��ارب��ة، الن اجل��ه��وي��ة 
منح  الدولة  من  تتطلب  املستدامة،  املندمجة 
املزيد من احلرية واالستقالل االداري  واملالي، 
البشرية،والتخفيف  املالية  مواردها  وتعزيز 
من حدة الوصاية الرقابة، وتعويضها بنظام 
املواكبة االدارية البعدية،وتفعيل قانون ربط 
امل��س��ؤول��ي��ة ب��احمل��اس��ب��ة، ف��ي اط���ار ال��ت��وازن 
للحد  والقرى،  املدن  منطلقات  بني  والتكامل 
من الهجرة نحو املدن ، فضال على التشبت 
مب��ق��دس��ات ث��واب��ت االم����ة امل��غ��رب��ي��ة،ل��ت��اك��ي��د 
بتنوع  الغني  املغربي،  التمييز  دميوقراطية 
روافده الفكرية والثقافية واملجالية املنصهرة 

في هوية وطنية موحدة.
   وتبقى املسؤولية املشتركة الجناح اجلهوية 
املندمجة املستدامة،ملقاة على عاتق االحزاب 
االط��ر  أكفأ  ترشيح  عليها  السياسية،التي 
وأح��س��ن��ه��م ت��ك��وي��ن��ا وت��أط��ي��را،ل��ت��ب��ره��ن عن 
ال  الصادق،بالفعل  الوطني  انتمائها  صدقية 
بالشعارات البراقة ،كما على املواطنني حسن 
اختيار املرشحني الذين مينحونهم اصواتهم 
لتمثيلهم في املؤسسات املنتخبة، ألن ال يعقل 
بناء مؤسسات دستورية منتخبة،بنخب أمية 
يتقنون  معرفية،وال  شهادات  على  تتوفر  ال 
، تؤهلهم  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن��ص��ات  ال��ت��ع��ام��ل م��ع 
ال��وط��ن��ي أو  ال��ع��ام  ال��ش��أن  لتسيير وت��دب��ي��ر 

احمللي.

االصالح يبدأ بالمواطن..!

ٌنعتت سنة 2020 بأنها سنة الكوارث بامتياز و 
سنة سوء احلظ بكل املقاييس بكونها لعنة أصابت 
انتشرت عامليا  أوبئة  و  ك��وارث  و  بأسره  العالم 
كبار  بشهادة  اجلذرية  التغييرات  سنة  بكونها 
أف��ادت ورقة بحثية  الباحثني، بحيث  و  اخلبراء 
منشورة في مركز املستقبل لألبحاث والدراسات 
املتقدمة حتت عنوان »، املعنونة ب�«احلالة احمليرة 
لسلسلة الصدمات املتتالية في سنة 2020« إننا 
»اعتدنا خالل العقود املاضية إطالق تعبيرات عن 
نقاط حتّول أو مراحل فاصلة، أو أعوام حاسمة، 
مع إجهاد أنفسنا في إثبات أنها كذلك، استنادًا 
إلى تطورات حادة ذات طابع إستراتيجي جرت 
خاللها، وأدت إلى حتوالت كبرى متعددة األبعاد 
عام  السوفييتي  االحت��اد  كانهيار  امل��دى،  طويلة 
غزو  أو   ،2001 سبتمبر   11 وأح����داث   ،  1991
 ،2011 ع��ام  العربية  وال��ث��ورات   ،2003 ال��ع��راق 
عام  أت��ى  أن  إل��ى  فعليًا،  كذلك  منها  كثير  وك��ان 
2020، لتصل تأثيرات ما جرى فيه إلى كل بيت 

تقريبًا حول العالم«.
إن ج��ائ��ح��ة ان��ت��ش��ار ف���ي���روس ك���ورون���ا س��اه��م 
العال�م،  ش�كل  ف��ي  عميق��ة  حت��والت  وق��وع  ف��ي 
و  القطاعات  على مختلف  أثرت  نوعية  تطورات 
خلفت آثار ملحوظة على العالقات االجتماعية و 
مختلف  من  اجلماعات  و  لألفراد  السيكولوجية 
الطبقات،  و  اجلنسيات  و  الديانات  و  الثقافات 
األوب��ئ��ة شكل محطة  »ك��ورون��ا« كغيره من  وب��اء 
أو  العاملي��ة،  احل�روب  مث�ل  التاري�خ،  ف�ي  فارق�ة 
االقتصادية  االنهيارات  أو  الش��املة،  الث��ورات 
العاملي  الوباء  يعتبر  و  الطبيعي��ة؛  الك��وارث  أو 
من بني األوبئة التي خلقت س��يناريوهات مخيف��ة 
بحيث  القاتل  بالوباء  وصم  و  العال��م،  ل�«نهاي��ة 
انتشاره عامليا  بداية  األرواح منذ  خطف ماليني 
و عادى الكثيرين و عدواه تنتشر بشكل مخيف 

و خطير بث الرعب في نفوس البشرية جمعاء و 
زعزع العالقات القائمة و انتشرت ثقافة التباعد 
االجتماعي التي متكنت من بناء هوة اجتماعية 

بني األسر و األزواج و األخوات و اجليران.... 
ب��أي مجتمع  رئيسني  قطاعني  واق��ع  ع��رى  وب��اء 

كيفما كان .....
متكنت جائحة كورونا من تعرية واقع مهترئ و 
مجتمع  ب��أي  رئيسني  بقطاعني  اختالالت  كشف 
بل  النامية  باملجتمعات  خ��اص��ة  و  ك��ان  كيفما 
متكن من االنتصار على املجتمعات املتقدمة ذات 
اإلمكانيات البشرية و اآللية و اخلدماتية بقطاع 
التعليم  قطاع  و  اخلصوص  وج��ه  على  الصحة 

الذي هو ركيزة تقدم و استمرار أي مجتمع....
جاء الوباء ليعطينا منحة للتغيير اإليجابي على 
العالئقي  اجلانب  في  س��واء  املستويات  جميع 
أو اجل��ان��ب ال��ت��وع��وي ب���امل���وازاة م��ع اجل��ان��ب 
االقتصادي، و القليل منا من عرف قيمة اجلائحة 
التي ضربت العالم باعتبارها صفعة قوية إلعادة 
ترتيب األوراق من جديد و ليس فقط على املستوى 
الشخصي بل على املستوى العاملي وحتسني أداء 
العديد من املؤسسات و الدول، وباء معدي شكل 
أغلب  في  واالختراع  واالكتشاف  لإلبداع  فرصة 
كفاءاته  املغرب  عرف  األزم��ة  وبسبب  القطاعات، 
الوطنية، وأدرك قيمة االكتفاء الذاتي، و االستناد 
الرئيسي  ه��و احمل���رك  ال��ب��ش��ري  ال��رأس��م��ال  على 
للرأسمال االقتصادي و تقدم الدول ، و انكشفت 
الصناعة  رأس��ه��ا  على  ع��دة  ن��واق��ص مب��ج��االت 
والفالحة واخلدمات والثقافة والفكر وغيرها من 
املجاالت، و اخللل الضارب في حضارة و لبنة أي 
دولة أال و هو قطاع التعليم في املغرب، نظرًا لكون 
الظرفية احلالية الذي مت إصدار بالغ بخصوص 
مآل الدراسة ووضع اخليارين احمليرين أحدهما 
مر من اآلخ��ر، بحيث يبقى اإلشكال احملير مدى 

اإلشارة  جتدر  باملغرب،  بعد  عن  التعليم  جناعة 
في هذا السياق إلى أنه و منذ سنة 2000 عرفت 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��رب��وي��ة ب��امل��غ��رب حت����ّوالت ج��دي��رة 
باالهتمام، متثلت في بداية تطبيق امليثاق الوطني 
للتربية والتكوين، وبداية عشرية إصالح التعليم 
امليثاق  ذل��ك  ك��ان   .)2010  2000-( امل��غ��رب  ف��ي 
طموحًا وُمعبرًا عن إرادة ملكية قوية في التغيير 
وزارة  أصدرت  حيث  املغربي..  بالتعليم  والرقي 
مسبوقة؛  غير  جديدة  ق��رارات  الوطنية  التربية 
كإحداث األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين، 
ال��وزارة، والزيادة  التكوين املستمر ألطر  وإقرار 
في األجور، وتغيير املقررات واملناهج الدراسية.. 
وغيرها من القرارات الرامية إلى تطبيق أهداف 

امليثاق الوطني للتربية والتكوين.
االستعجالية  املخططات  ك��ل  م��ن  ال��رغ��م  على  و 
عرف  التعليمي  املستوى  أن  إال  التعليم  بشأن 
تراجعا كبيرا و تدهورا كبيرا بشهادة الكثيرين و 
سخطا عارما من لدن األساتذة و أولياء التالمذة 

متسائلني عن اخللل الكائن و مسؤولية من؟ 
املتعاقدين  األس��ات��ذة  مجهود  علينا  يخفى  ال  و 
سواء باملناطق النائية والصعبة أو باملدن الكبرى  
حيث اشتغلوا غالبيتهم رغم كل اإلكراهات بجهد 
و حب ، من خالل خلقهم فضاءات جذابة ومحببة 
اجل���دران  ورمم���وا  فأصلحوا  وال��زائ��ر،  للتلميذ 
اخلاص  مالهم  من  والساحات  األقسام  ��ن��وا  وزيَّ
وعلى حساب معيشة عائالتهم وبجهد فردي ينم 
عن منسوب عال من الوطنية، وهناك من األساتذة 
إلى  عاملية  تربوية  جت���ارب  نقلوا  م��ن  امل��غ��ارب��ة 
مدارسهم، فحولوا فصولهم الدراسية إلى أوراش 
لإلبداع والتعليم الفعال و في وظل أزمة جائحة 
و  القيادي  ال��دور  األساتذة  لهؤالء  كان  كورونا، 
البارز في محاولة إجناح التعليم عن بعد بكون 
امل��دارس تعيش  أن املدرسة املغربية كغيرها من 

الفترات  في  خاصة  و  كبيرة  و  كثيرة  حتديات 
األخيرة و مع ظهور التكنولوجيا و االنقطاع عن 
الدراسة و قلة الرغبة في التعلم لدى التالمذة و 

حتججهم بضبابية املستقبل باملغرب.... 
القطاعات  أح��د  إال  املغرب  في  التعليم  يكن  ول��م 
ال��ك��ب��رى ال��ت��ي ع��رى ال��وب��اء واق��ع��ه��ا امل���ر، أظهر 
تكاثف  و  تعاون  من  بد  ال  و  مشتركة  مسؤولية 
اجلهود بني مؤسسة التعليم و مؤسسة األسرة 
في  التلميذ  رغبة  و  التعليم  وزارة  جانب  إل��ى 
ال  قطاع  يوجد  جانبه  إل��ى  العلمي،   التحصيل 
بحيث  أعاله  إليه  املشار  القطاع  عن  أهمية  يقل 
أن قطاع الصحة كما كنا نعلم أنه يعاني األمرين 
في  نقص  و  من جهة  الطبية  األدوات  في  نقص 
تصاعد  م��ع  و  أخ����رى...  جهة  م��ن  العاملة  ال��ي��د 
احلاالت املؤكدة و اشتداد الضغط على اجلنود 
العلن  ف��ي  و  ف��ي اخل��ف��اء  ت��ص��ارع  ال��ت��ي  الطبية 
زي��ادة  و  العمل  ظ���روف  صعوبة  م��ن  تقاسي  و 
األم���ور تخرج  ب��دأت  راح��ة  العمل دون  س��اع��ات 
التلميذ  مبثابة  املغرب  كان  بعدما  السيطرة  عن 
مارس  شهر  في  الفيروس  مواجهة  في  املجتهد 
بالبلد... و حصل على  ال��ط��وارئ  ف��رض حالة  و 
تقييم إيجابي من لدن الدول العظمى و إذا به و 
بسبب نقص املؤهالت الطبية و سوء التواصل 
مع ال��وزارات و املواطنني و غياب ثقافة التأقلم 
جانب  إلى  املغربي  الشعب  لدى  معني  واق��ع  مع 
املسؤولية  ح��س  غ��ي��اب  و  ال��ت��ه��اون  و  التماطل 
لدى بعض الفئات املجتمعية و إذا بنا كنا نعلم 
متام العلم عيوبنا في اجلانب الصحي و أيضا 
النقص الواضح في الزاوية التعليمية التربوية 
نظرا لتدني املستوى التعليمي و األخالقي لدى 
غالبية شباب اجليل الصاعد و حتول ملموس في 

سلوكياته و قناعاته....  

سنة 2020 فأل شؤم على البشرية جمعاء....
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 احلمد لله القائل في محكم تنزيله : )) ال 
يكلف الله نفسا إال وسعها ((، والصالة 
والسالم على نبيه ومصطفاه القائل : 
)) رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ((، وعلى آله وصحبه 

ومن تبع هداهم إلى يوم الدين.
لعباده  وجل  عز  الله  شرع  فقد  وبعد، 
ب��ع��ب��ادات رضيها  ش��رائ��ع وت��ع��ب��ده��م 
منهم، ووعدهم بالثواب العظيم واألجر 
ال��ك��رمي. وم��ن ه��ذه ال��ع��ب��ادات أضحية 
ع��ي��د األض���ح���ى، ف��ج��ع��ل��ه��ا س��ن��ة على 
وشرط  اجلمهور،  عند  ال��راج��ح  القول 
مستحبات  ل��ه��ا  وس����ن  ش���روط���ا  ل��ه��ا 
ما  سنيتها  ودل��ي��ل  ال��ف��ق��ه��اء.  بينها 
أم سلمة  رواه مسلم في صحيحه عن 
الله  الله عنها قالت: قال رسول  رضي 
دخلت  إذا   ((  : وسلم  عليه  الله  صلى 
وأراد   – احلجة  ذي  من  أي   – العشر 
أحدكم أن يضحي فال ميس من شعره 
وبشره شيئا ((. فدل قوله عليه الصالة 
استحباب  على   )) وأراد   (( وال��س��الم 
ذلك ال على الوجوب، فتعليق األضحية 
الوجوب.  عدم  على  دليل  اإلرادة  على 
وقد اشترط الفقهاء لألضحية شروطا 

منها:
ق��ادرا  ب��أن يكون صاحبها  القدرة   –  1

على ثمنها.
2 – أن تكون من بهيمة األنعام.
3 – أن تكون خالية من العيوب.

4 – أن تكون في الوقت احملدد شرعا.
ه���ذه ب��اخ��ت��ص��ار ش��دي��د ب��ع��ض أح��ك��ام 
أضحية العيد مهدت بها لهذا املوضوع 
ألدل����ف إل����ى ص��ل��ب��ه. ورمب����ا ي��ت��س��اءل 

يا   «  : املقال  عنوان  عالقة  ما  البعض 
ليتها ما زنت فتصدقت » بذبيحة عيد 

األضحى ؟ واجلواب هو كالتالي:
ل��ق��د راع��ن��ي وح���ز ف��ي نفسي م��ا وق��ع 
ليلة ع��ي��د األض��ح��ى، ي���وم ع��رف��ة، ي��وم 
شخوص احلجاج ووقوفهم في صعيد 
واحد امتثاال ألمر الله، حيث ينزل رب 
السماوات واألرض نزوال يليق بجالله 
وعظيم سلطانه، فيغفر ملن في األرض 
وينجيهم من عذاب أليم، آملني ما وقع 
املاشية من سرقات  أس��واق  في بعض 
ما شاهدت من  نفسي  في  ونهب وحز 
الله عز  وحشية وهمجية وج��رأة على 
وج���ل. ف��ت��س��اءل��ت ع��ن األس���ب���اب التي 
دفعت هؤالء الهمج الذين لم يرجوا لله 
وقارا، وال لهذه األيام املباركة ؟ فقلبت 
األمور ثم طرحت مجموعة من األسباب 

واملصوغات ملناقشة هؤالء. 
السبب األول: الفقر وقلة اليد، فأقول ما 
كان الفقر سببا القتحام حمى احلرام، 
وقد عاش السلف الصالح فاقة أكبر من 
بوضعيتهم  يوما  تذرعوا  وما  فاقتنا، 
عز  الله  حرمات  لينتهكوا  االجتماعية 
وج��ل. وه��ا هو رس��ول الله صلى الله 
شبع  ما  بعثته  منذ  ال��ذي  وسلم  عليه 
الشهور  عليه  كانت متر  بل  قط،  بطنه 
ال توقد في داره نار، وكان يعيش على 
األسودين، التمر واملاء. وكذلك سار على 
نهجه أصحابه رضوان الله عليهم، فقد 
علما  وعلموا  احل��الل  باللقمة  اكتفوا 
حلمه  ينبت  ال��ذي  اجلسم  ب��أن  يقينيا 
من ح��رام ال يطهره إال نار جهنم، كما 
جاء في احلديث : )) كل جسم نبت من 

سحت فالنار أولى به ((. 
السبب الثاني: التقرب إلى الله بشعيرة 
األضحية، وأقول إن الله طيب ال يقبل 
إال ط��ي��ب��ا، ول���ه���ذا ع��ن��ون��ت امل��وض��وع 
فتصدقت  زنت  ما  ليتها  يا   « بالقولة: 
» وه���ذا م��ث��ل ي��ض��رب ل��ك��ل م��ن يتقرب 
إل��ى الله عز وج��ل مبا ح��رم، فصاحب 
املعمل ال يؤدي أجور مستخدميه ويشد 
حج،  أو  عمرة  ألداء  مكة  إل��ى  ال��رح��ال 

فيما  يتاجر  وبائع اخلمور واملخدرات 
الشباب والشابات ويقوم  يفسد عقول 
يتعامل  ال��ذي  وامل��راب��ي  مسجد،  ببناء 
بالباطل،  الناس  أم��وال  ويأكل  بالربا 
ثم  وامل��س��اك��ني،  ال��ف��ق��راء  على  يتصدق 
يقول : يا رب يارب، فأنى يستجاب له 
. لقد صح عن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما أنهما كانا ال يضحيان مخافة أن 
يعتقد الناس أنها واجبة. فكيف بهؤالء 
احل��ث��ال��ة م��ن امل��ج��ت��م��ع أه���ل احل��راب��ة 
السنة  طيلة  كافح  رج��ل  على  يعتدون 
مبناسبة  وإعدادها  ماشيته  تربية  في 
عيد األضحى، فينهبون ماله ويعتدون 

على مجهوده ؟ 
الله  األضحى شرعها  عيد  أضحية  إن 

حلكم جليلة وعظيمة منها:
بامتثال  تعالى  الله  إل��ى  التقرب   –  1
أوامره، ومنها إراقة الدم، ولذا كان ذبح 

األضحية أفضل من التصدق بثمنها.
التربية على العبودية التي تعني   – 2
له  واالنقياد  بالتوحيد  لله  االستسالم 

بالطاعة والتبرؤ من الشرك وأهله.
3 – إعالن التوحيد وذكر اسم الله عز 
وجل عند ذبحها، قال تعالى : )) لن ينال 
يناله  ولكن  دم��اؤه��ا  وال  حلومها  الله 
)) إمنا   : ((، وقال أيضا  التقوى منكم 

يتقبل الله من املتقني ((.
4 – إطعام الفقراء واحملتاجني بالصدقة 
عليهم، فهل لهؤالء اللصوص املعتدين 
أجر الصدقة وثواب املعروف إن قاموا 

بذلك ؟
والعيال،  النفس  على  التوسعة   –  5
وأتساءل كيف يستسيغ هؤالء املعتدون 
ي��رون  وه��م  نفوسهم  وتطيب  الظلمة 
بهيمة  م��ن  يأكلون  وأب��ن��اءه��م  آب��اءه��م 
 : القائل  الله  ص��دق  ؟  مغتصبة  أنعام 
تعمى  ولكن  األبصار  تعمى  ال  إنها   ((

القلوب في الصدور ((.
إن ما وقع في يوم عرفة من اعتداء على 
أموال الغير يعتبر وصمة عار في جبني 
املغاربة الذين اشتهروا بالكرم واجلود 
وإغ���اث���ة امل��ل��ه��وف، ون��ص��رة امل��ظ��ل��وم. 

وأع��داء  صغيرة،  قرية  أصبح  فالعالم 
ويتلهفون  باملغرب  يتربصون  الوطن 
فالواجب  وإج����رام.  نقيصة  ك��ل  لنشر 
بيد  تضرب  أن  املعنية  السلطات  على 
املعتدين  ه��ؤالء  أي��دي  على  حديد  م��ن 
املغرب  بالشعب  أحلقوا  الذين  اآلثمني 
األب����ي ه���ذه ال��ن��ق��ي��ص��ة. وخ��اص��ة تلك 
باحلروب  تذكرنا  التي  املؤملة  املشاهد 
األه��ل��ي��ة ال��ت��ي جت��ت��اح ب��ع��ض ال���دول 
القوي  فيأكل  الغاب،  لقانون  فتخضع 
الضعيف. وإن سكتت اجلهات املعنية 
يوم  يأتي  أن  غ��رو  فال  املنكر  ه��ذا  عن 
هؤالء  مثل  يعترض  أن  ببعيد،  وليس 
الغوغاء طرق الناس اآلمنني فينهبون 

أموالهم ويعتدون على أعراضهم. 
والعجب العجاب أن يقوم أشخاص ال 
ضمير لهم يعلقون فشلهم على شماعة 
والتقصير  بالظلم  فيتهمونها  الدولة 
امل��ج��رم��ني، فلهؤالء  وي��ب��ررون ج��رائ��م 
أقول : » كما تكونوا يولى عليكم »، فهذا 
اإلمام علي رضي الله عنه وأرضاه جاءه 
بعض الغوغاء الذين يحبون أن تشيع 
واحتجوا  املؤمنني  صفوف  في  الفتنة 
بقولهم كيف ال يكون زمنك وعهد واليتك 
: لقد هيأ  كزمن أبي بكر وعمر ؟ فقال 
ما  رج��اال صدقوا  وعمر  بكر  ألبي  الله 
عاهدوا الله عليه، فنصرهم ومكن لهم. 
قلوبكم،  الله  أزاغ  زغتم  فلما  أنتم  أما 
مسعود،  ب��ن  الله  عبد  مبثل  فائتوني 

وابن عمر وابن عباس.
األزم��ة  إل��ى  السبب  أرج���ع  م��ن  ومنهم 
االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها 
ك��ورون��ا،  وب���اء  تفشي  بسبب  امل��غ��رب 
ل��م يصب بلدا غير  ال��وب��اء  وك��أن ه��ذا 
بخيوط  يتمسكون  فهؤالء  املغرب،  بلد 
وليعلموا  العنكبوت.  أوهن من خيوط 
أن الله عز وجل أجرى سننا ال تتبدل، 
منها أنه ال يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم. فاللهم ال تؤاخذنا بذنوبنا 
وال بذنوب غيرنا وال مبا فعله السفهاء 
منا، وإنا نبرأ مما فعله هؤالء األوغاد 

السفلة. إنك سميع مجيب.

يا ليتها ما زنت فتصدقت

ال��ع��دد التاسع وال��ث��الŁ��ون م��ن م−لة  ���در 
الثالثة  السنة  العشرون  امل−لد  مقاربات، 
�فحة  م��ائ��ت��ي  ح��وال��ي  ف��ي   ،2020 ع��ش��ر 
م��ن ال��ق��ط��ع ال��ك��ب��ي��ر، و“ي���ن غ��الف��ه بلوحة 
وقد  الرحبي.  أنور  الكبير  السوري  للفنان 
خصh ملفا للدراسات التاريخية، من أهم 
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احلسني  عبدالله  محمد  أحمد  واالس��ت��اذ 

)جامعة سيدي محمد بن عبد الله(
•  االعتقاد في الّسحر بني الّديني والشعبي؛ 
قراءة في بعض التمثالت لألستاذة أمينة 
زوجي ود. عدنان اجلزولي)جامعة محمد 

اخلامس، املغرب (
•  اإلسالم في اجلزائر: التأويل، اخلطاب 
في  سوسيولوجية  ق���راءة  وامل��م��ارس��ة: 
ب���ن���دول ال���ت���أرج���ح وال���ت���ع���دد ل��ل��دك��ت��ور 
أمني  اجلامعي  املركز  الهادي)  بووشمة 

العقال احلاج موسى أق أخموك(
•  دور العامل اجلغرافي في سياسة املغرب 
الثابت   : الصحراء  جنوب  إفريقيا  جت��اه 

واملتغير 
سيدي  جامعة  السعيدي)  سناء  لألستاذة 

محمد بن عبد الله(، فاس
•  احلول والسنة: محاولة للتأصيل الشرعي 
ولد  الله  عبد  محمد  ول��د  يعقوب  لألستاذ 

ابيه)جامعة محمد اخلامس، الرباط(
أنواعه،  املالية:  املعامالت  في  القبض    •

وأح��ك��ام��ه 
محمد  د.  ل��ل��دك��ت��ور 

محمود الناجي بالل)جامعة العيون للعلوم 
اإلسالمية(

التطوعي  والعمل  اجل��زائ��ري  الشباب    •
:«دراس���ة  وال��ه��وي��ة  االجتماعية  امل��ك��ان��ة   :
)جامعة  قابو  أمينة  لألستاذين   « ميدانية 
العلوم  كرايس)كلية  و. اجلياللي  معسكر( 

االجتماعية جامعة وهران(.

م−لة مقاربات في عدد جديد 

دراسات تاري�ية حول سؤال األوبئة واالصالح املالي 
والتاريa املوريتاني واإلسالم في اجلزائر..
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خص الكاتب العام لقطاع الثقافة بوزارة 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة رئيس 
والطرب  للتراث  العيون  منار  جمعية 
احل��س��ان��ي ال��ف��ن��ان س��ع��ي��د ال���ش���رادي 
باستقبال من أجل إطالعه على األعمال 
الفنية التي تقوم بها اجلمعية للتعريف 
باملوروث الثقافي احلساني والدفاع عن 
الوحدة الترابية للمملكة وعن نسيجها 
الثقافي الزاخر واملتنوع واحلي. وخالل 
مديرية  مدير  حضره  ال��ذي  اللقاء  ه��ذا 
التعاون،  بالقطاع ورئيس قسم  الفنون 
أث��ن��ى ال��ك��ات��ب ال��ع��ام ع��ل��ى امل��ج��ه��ودات 
باألقاليم  املدني  املجتمع  به  يقوم  التي 
عمل  أن  واع��ت��ب��ر  للمملكة،  اجل��ن��وب��ي��ة 
الفني  املجال  في  متيز  املدني  النسيج 
األعمال  من  العديد  ب��إخ��راج  والثقافي 
حيز  إلى  واملسرحية  املوسيقية  الفنية 
ن��دوات  إل��ى تنظيم  ال��وج��ود  باإلضافة 
األث��ر  لها  ك��ان  ومهرجانات  وملتقيات 

والفني  الثقافي  التنشيط  ف��ي  الكبير 
باجلهات اجلنوبية الثالث.

من جهته توجه الفنان سعيد الشرادي 
والشباب  الثقافة  وزي��ر  للسيد  بالشكر 
لقطاع  العام  الكاتب  والرياضة والسيد 
الثقافة الذين قدموا كل الدعم واملساندة 
بها  قامت  التي  والفعاليات  لألنشطة 
والطرب  للتراث  العيون  منار  جمعية 
احلساني خاصة من خالل دعم اجلوالت 
ساكنة  ل��ف��ائ��دة  نظمتها  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة 
بجهة  واحلضرية  القروية  اجلماعات 
امتداد  على  احلمراء  الساقية  العيون 

السنوات الستة املاضية. 
وقدم الشرادي حملة عامة حول مشروع 
اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي ال����ذي ي��ه��م إجن���از 
أغنيتني مصورتني على طريقة »الفيديو 
كليب« تندرج في إطار مبادرات اجلمعية 
للمملكة  الترابية  ال��وح��دة  ع��ن  للدفاع 
التنموية  ب��ال��ن��ه��ض��ة  ف��ن��ي��ا  ل��ل��ت��ع��ري��ف 

بالصحراء  واالجتماعية  االقتصادية 
هذا  أن  على  ال��ش��رادي  وأك��د  املغربية. 
القريب  النور في  الذي سيرى  املشروع 
وس��ي��ت��م ب��ث��ه ع��ل��ى ش���اش���ات ال��ق��ن��وات 
ال��وط��ن��ي��ة ي��ش��م��ل أغ��ن��ي��ت��ني وط��ن��ي��ت��ني 
اخلامسة  بالذكرى  االحتفال  مبناسبة 

واألربعني للمسيرة اخلضراء.
وقد سبق جلمعية منار العيون للتراث 
من  أزيد  أجنزت  أن  احلساني  والطرب 
بثها  م��ص��ورة مت  أغ��ن��ي��ة  ع��ش��ر  خمسة 
على شاشة قناة العيون وقناة املغربية 
وع��ب��ر م���واق���ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 
من  الضوء  تسليط  في  منها  مساهمة 
خالل املوسيقى والصورة على التطور 
حتقق  ال��ذي  واالجتماعي  االق��ت��ص��ادي 
واالنخراط  للمملكة  اجلنوبية  باألقاليم 
ال���ف���ع���ال مل���ك���ون���ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي 
وامل���ؤس���س���ات ال��ع��م��وم��ي��ة وال��س��ل��ط��ات 

احمللية واحلكومية.

رئيس جمعية منار العيون يبسط  حصيلة عملها للكاتب العام للثقافة
قدم مشروع أغنيتين )كليب( تبرزان التقدم الهائل لألقاليم الجنوبية للمملكة

أب������رز  م�����اه�����ي   >
جت����ل����ي����ات ج���ائ���ح���ة 
كورونا على صناعة 
ال��ن��ش��ر ف���ي ال��وط��ن 

العربي
> صناعة النشر كانت تعاني من 
عدة أزمات ومشاكل قبل جائحة 
األمية  انتشار  أب��رزه��ا  ك��ورون��ا، 
الفكرية  امللكية  حقوق  وانتهاك 
وال��ق��رص��ن��ة وال��ت��زوي��ر وت��راج��ع 

عادات القراءة لدى املتعلمني.
ل��ألس��ف ال����ق����راءة ل��ي��س��ت ع���ادة 
أص��ي��ل��ة ل���دى ال���ق���ارئ ال��ع��رب��ي، 
وح��ت��ى ب��ع��ض امل��ت��خ��ص��ص��ني ال 
ال��ق��راءة األح��ادي��ة أو  يقرأون إال 

املتخصصة حسب توجهاتهم.
أزم��ة ك��ورون��ا ج��اءت لتعمق من 
ه���ذه األزم����ة وأت���ت ع��ل��ى البقية 
الباقية من صناعة النشر الهشة 
وف��ي ظل اجلائحة  اليوم  أص��ال. 
اضطرت نحو 24 باملائة من دور 
النشر لإلغالق التام، وأوقفت 76 
جزئيا،  أو  كليا  نشاطها  باملائة 
كما أن إنتاج دور النشر العاملة 
باملائة   75 و   50 بني  ما  تراجع 
بنحو  مبيعاتها  حجم  وت��راج��ع 

75 باملائة.
م��ع كامل األس��ف أزم��ة ك��ورون��ا، 
ضعيفة  “صناعة  أمامها  وجدت 
واملواجهة  الصمود  على  تقو  لم 
أجل  م��ن  ت��ق��اوم  وب��ال��ك��اد حاليا 
ل��ق��د أت���ت ع��ل��ى البقية  ال��ب��ق��اء”، 
ألنها  الصناعة  ه��ذه  من  الباقية 
حتدث  تغيرات  ب��أي  تتأثر  هشة 

حولها.
 

وص����ل  ك����ي����ف   >  
ق���ط���اع ال��ن��ش��ر إل��ى 
ه���������ذه ال����وض����ع����ي����ة 
ب��ع��د ف���ت���رة ازده�����ار 
من  لعقود  استمرت 

الزمن؟ 
> هناك تراكمات كثيرة جعلتنا 
ال���ي���وم ن��ع��ي��ش ه���ذه ال��وض��ع��ي��ة 
امل��ؤس��ف��ة. ق��ط��اع ال��ن��ش��ر ازده���ر 
ف���ع���ال ف����ي ع���ق���ود ال��س��ت��ي��ن��ي��ات 
كذلك  واس��ت��م��ر  وال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات 
ح��ت��ى م��ت��م ال��ق��رن امل��اض��ي. ثمة 
مشاكل ذاتية وأخرى موضوعية. 
بالقرصنة  تتعلق  مشاكل  هناك 
وال��ت��زوي��ر ، وارت���ف���اع ال��رس��وم 
اجل���م���رك���ي���ة ع���ل���ى م��س��ت��ل��زم��ات 
الكتاب في العالم العربي علما أن 
العالم العربي ليس منتجا لهذه 
املستلزمات، وهناك كذلك ارتفاع 
وع��دم وجود  االع��الن��ات  تكاليف 

خطوط منتظمة للشحن.
وخالل السنوات املاضية حدث ما 
الذي  “الربيع العربي”  يعرف ب 
كان له كذلك دور كبير في تراجع 
اإلق���ب���ال ع��ل��ى ال��ك��ت��اب وت��راج��ع 
عدد الكتب التي تنتج في العالم 
ال���ع���رب���ي، ح��ي��ث اض���ط���رت ع��دد 
ألعمال  ل��الجت��اه  النشر  دور  م��ن 
الذي  النشر  وأنشطة أخرى غير 
احل��روب  نتيجة  مجديا  يعد  ل��م 
والهيمنة والتفتيت الذي مير به 

العالم العربي.
عقب “الربيع العربي” فقد الناشر 
أسواقا مهمة مثل السوق الليبية 
واليمنية  والسورية  والعراقية 

في  دخلنا  وبالتالي  والتونسية 
من  نتخبط  زل��ن��ا  م��ا  مظلم  نفق 

أجل اخلروج منه.
خ����ص����ص����ت   >  
العربية  احل��ك��وم��ات 
دع�������م�������ا إلن�����ع�����اش 
احمللية  االقتصادات 
في ظل اجلائحة. ما 
نصيب قطاع النشر 

من هذا الدعم؟
ب���ادر احت���اد ال��ن��اش��ري��ن ال��ع��رب 
تفشي  عن  الناجت  اإلغ��الق  عقب 
ال��ف��ي��روس، إل���ى م��خ��اط��ب��ة ق��ادة 
أجل  من  للتدخل  العربية  ال��دول 
ال��ق��ط��اع ، خصوصا  إن��ق��اذ ه��ذا 

مبالغ  رص���دت  احل��ك��وم��ات  وأن 
شرايني  مختلف  إلن��ع��اش  مهمة 
االق���ت���ص���اد ال���ت���ي ت���ض���ررت من 
اجلائحة، وكان مقترحنا أن تقوم 
وزارتي الثقافة والتربية الوطنية 
كتب  ب��اق��ت��ن��اء  ال����دول  مبختلف 
املكتبات  لفائدة  الناشرين  م��ن 
ودور  واجل���ام���ع���ي���ة  امل���درس���ي���ة 
واملكتبات  واخل���زان���ات  الثقافة 

العامة واملعاهد.
ل��ألس��ف ه���ذه اخل���ط���وة ل���م تلق 
في  ق��ل��ي��ل��ة  دول  ف���ي  إال  ص����دى 
م��ق��دم��ت��ه��ا امل���غ���رب ال�����ذي ق��دم��ا 
وخصص  للناشرين  مهما  دعما 
من  كتب  وشراء  القتناء  ميزانية 

منهم.
تدرك  أن  احلكومات  على  يتعني 
أن ال تنمية اقتصادية واجتماعية 
بدون وعي ثقافي وفكري. يتعني 
عليها أيضا بلورة وإعداد برامج 
القراءة  وتشجيع  لتحفيز  قومية 
وب���رام���ج س��ري��ع��ة ل��ل��ق��ض��اء على 
األم���ي���ة. ل��ألس��ف ال��ث��ق��اف��ة على 
مستوى الوطن العربي ليس لها 
االهتمام الكافي لدى املسؤولني، 
الثقافية  املظاهر  بعد  فباستثناء 
، ال اهتمام يذكر بأساس الثقافة 

وهو الكتاب.
التي كانت  الكتب  حتى معارض 
لم  ل��ل��ن��اش��ري��ن،  حقيقا  متنفسا 
بشكلها  إق��ام��ت��ه��ا  مم��ك��ن��ا  ي��ع��د 
يتم   . صحية  ل���دواع  التقليدي 
التفكير حاليا في تنظيم معارض 
دعم  دون  م��ن  لكن   ، اف��ت��راض��ي��ة 
نتيجة.  إل���ى  ن��ص��ل  ل���ن  ال���دول���ة 
معارض الكتاب تشكل 55 باملائة 
من اإليرادات السنوية ملعظم دور 
الناشر  وحرمان  العربية  النشر 
من هذه املعارض أمر كارثي بكل 

املقاييس.

رئيس احتاد الناشرين العرب محمد رشاد، في حديث لوكالة املغرب العربي لألنباء 

أزمة كورونا عمقت من أزمة صناعة النشر الهشة أصال
يستعرض رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، في حديث مع وكالة المغرب العربي لألنباء واقع حركة النشر 
في الوطن العربي في ظل جائحة كورونا، والمشاكل التي كان يعاني منها القطاع قبل الجائحة، ويرسم مالمح 

مستقبل هذا القطاع في ظل غياب الدعم وضعف اإلمكانيات.
< الوطنية بريس- الرباط
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< الوطنية بريس

امل��س��اف��رون مبجرد  ي��ص��ادف��ه  م��ا  أول  إن 
مبدينة  ال��ق��ط��ار  محطتي  إل���ى  وص��ول��ه��م 
التي  العارمة  الفوضى  تلك  هي  مكناس 
يخلقها سائقوا سيارات األجرة الصغيرة، 
م��ظ��اه��ر وأش���ك���ال مختلفة   ت��ت��خ��ذ  وه���ي 
املهددة  العوامل  خانة  في  جلها   ينصب 
رحاله  يحط   عندما  املسافر  وأمن  لراحة 
إلى   التنقل  يود  و  اإلسماعلية  بالعاصمة 

وجهة ما.
تتوفر مدينة مكناس عموما على محطتني 
للقطار متمثلتني في محطة مكناس وهي 
ما يعرف عند العامة »احملطة لكبيرة«  و 
محطة األمير عبد القادر  التي يتم تداولها 
األخيرة  هذه  الصغيرة«،  احملطة   « باسم 
سيارات  فوضى  م��ن  كبير  بشكل  تعاني 
األجرة من الصنف الصغير بحكم  موقعها 
وال���ظ���روف احمل��ي��ط ب��ه��ا م��ق��ارن��ة مبحطة 
ت��ع��رف ه��ي األخ���رى نفس  ال��ت��ي  مكناس 

املشاكل لكن بدرجة أقل .
ولتقريب  أكثر  الفكرة  لتوضيح  ب��أس  ال 
أن  ال��ك��رمي  قارئنا  م��ن  ه��ذا  رس��ال��ة مقالنا 
نعطي مثاال مفترضا لزيد القادم من مدينة 
يود  و  القطار  مثن  على  البيضاء  ال���دار 
إلبراز  مكناس،   مبدينة  الرحال  يحط  أن 
ال��ع��وائ��ق ال��ت��ي مي��ك��ن أن ي��ج��ده��ا أم��ام��ه 
خاصة وأنه مجبر بعد خروجه من احملطة 
على التنقل بسيارة أجرة صغيرة  للنزول 

بأحد الفنادق .
سأل زيد أحد األشخاص املجاورين له داخل 
القطار عن الفنادق التي ميكن النزول بها 
دون أن تتطلب مصاريف بالغة، فقدمت له 
نصيحة بالنزول في محطة القطار األمير  
مكان  إل��ى  االق��رب  باعتبارها  ال��ق��ادر  عبد 
تواجد الفنادق باملدينة اجلديدة »حمرية« 
وف���ي ح��ال��ة وج���د األث��م��ن��ة ب��اه��ظ��ة فعليه 
القدمي صوب ساحة  إلى املدينة  بالتوجه 

أثمانا  تعرض  فنادق  توجد  حيث  لهدمي 
في املتناول .

فعل  وبها  لزيد  النصيحة   ُقدمت  هكذا  
....

وخروجه  احملطة  من  زي��د  ن��زول  مبجرد  
سائقي  من  كبير  بعدد  تفاجئ  بابها  من 
سيارات األجرة الصغيرة يتهافتون عليه 

وكأنه فريسة ينبغي الفوز بها. 
سئل زيد: إلى أين ؟

أجاب: إلى أحد الفنادق؟
سئل مرة أخرى: هل أتيت منفردا ؟

أجاب: نعم ؟
التهافت  حدة  أن  إجابته  مبجرد  »فأحس 

عليه زادت أضعافا مضاعفة«...
لنوقف قصة زيد هنا ولن نستجلي املغزى 

منها ..
الزبون  على  األج���رة  س��ي��ارات  تهافت  إن 
منافسة  ب��ق��ان��ون  م��ؤط��را  غالبا  ي��ك��ون  ال 
ال��ت��ي تعرفها  ال��ف��وض��ى  ش��ري��ف��ة، ح��ي��ث 

محطة  وخاصة  مبكناس  القطار  محطتي 
األمير  عبد القادر  راجعة بالدرجة األولى 
إلى نوايا ومنطق الربح الذي يسيطر على 
سائقي سيارات األجرة ونحن هنا ال نعمم 
على  ينطبق  ول��ألس��ف   األم��ر  لكن  طبعا، 

الغالبية العظمى منهم .
ي���ت���س���ارع س���ائ���ق���وا س����ي����ارات األج�����رة 
القطار  محطة  ب��واب��ة  على  امل��ت��واج��دون 
موالي عبد الله باالنقضاض على زبنائهم  
فتتناسل األسئلة تلو االخرى وكلها تطرح 

مبنطق ربحي محظ.
قريب  املكان  هل  منها  املغزى  ؟؟  أين  إلى 
فذاك  قريبة  الوجهة  كانت  ف��إذا  بعيد  أم 
عامل مساعد من أجل احلصول على  املال 
املسافة  ك��ان��ت  إن  أم��ا  ممكن  جهد  ب��أق��ل 
التنقل  املسافر  يود  التي  والنقطة  بعيدة 
إليها تتطلب السياقة ملدة طويلة،  فحوار 
إلى  في حينه   ينتهي  زبونه  مع  السائق 
الزبون من سبب انتهاء  حٍد قد يستغرب 

املفاوضات قبل بدايتها ..
سائقو سيارات األجرة الذين ال ميكن بأي 
هذه  عليهم  نعمم  أن  األش��ك��ال  م��ن  شكل 
فقط  يكتفون  ال  الالأخالقية  امل��م��ارس��ات 
بسؤال املكان بل  إن حمل الزبون يعتمد 
في خانة  كلها  أخ��رى تصب  معايير  على 
حيث  ممكن  مجهود  بأقل  السريع  الربح 
الزبناء  وع��دد  األمتعة   ثقل  كذلك  ي��راع��ا 
وهل يشكلون أجرة واحدة أم أن كل واحد 
عن  فضال  به،  اخلاصة  أجرته  له  سيدفع 
طبعا  هذا  العداد،  احتساب  في  التحايل 
التي  النفسية  ال��راح��ة  تلك  إغ��ف��ال   دون 
حوار  في  دخوله  مبجرد  املسافر  يفقدها 

مع أحد السائقني اجلشعني.
تخلقها  التي  العارمة  الفوضى  وتبقى  
سيارات األجرة أمام محطة القطار األمير 
عبد القادر نقطة س��وداء  تتطلب  تدخال 
عاجال من طرف أعلى سلطة منظمة للقطاع 
واملتمثلة في وزارة التجهيز والنقل، حيث 
التي  املمارسات   األمر يستدعى توقيف  

توضع فيها كرامة املواطنني على احملك.
وإذ نرى هنا  بأن وزارة التجهيز والنقل 
هي املعني األول  بصد هذه الظاهرة فإن 
هذا ال يعني أن املسؤولية تقع على عاتقها 
استحضار  يتطلب  األم��ر  إن  ب��ل  وح��ده��ا 
املسؤوليات  فيها  تتوزع  شمولية  مقاربة 
املعنية،  واجل��ه��ات  القطاعات  جميع  بني 
من أمن وطني وجماعة محلية  بل وحتى 
باالنتظام   مطالبني  أنفسهم  السائقون  
داخ����ل ال��ه��ي��ئ��ات امل��ه��ن��ي��ة امل���ؤط���رة لهم 
املخالفني  السائقني  على  عقوبات  وفرض 
للضوابط املهنية والتي نقترح من بينها 

سحب رخصة الثقة من املتهاونني.
هذا طبعا إن أردنا لزيد وأمثاله أن يحطوا 
ال��ق��ادر وهم  األم��ي��ر عبد  ال��رح��ال مبحطة 
ودون  نفسية   وطمأنينة  براحة  ينعمون 

أن يصابوا بفيروس سيارات األجرة...

< الوطنية بريس

في  تنمية وتطور  عائق  يزال يشكل  ال  النقل  أن مشكل  يبدو 
واملناطق  القروية   بنظيرتها  فقط  وليس  احلضرية  املناطق 
وسط  بابا   سيدي  حي  امل��غ��رب،  من  مختلفة  برقع  املعزولة 
العاصمة اإلسماعلية مكناس ال ميكن استثنائه في هذا الصدد، 
حيث  يعد واحدا من األحياء التي حتتوي كثافة سكانية مهمة 

وسائل  فمعظلة  ذل��ك  رغ��م  لكن 
النقل ال تزال لصيقة به.

تعود خيوط احلكاية إلى قرابة 
16 س��ن��ة، ح��ي��ن��م��ا ك���ان خطني 
حل����اف����الت ال���ن���ق���ل احل���ض���ري 
بعدد  بابا  سيدي  حي  يربطان 
مبختلف  واحملطات  النقط  من 
م��ن��اط��ق امل��دي��ن��ة،  ح��ي��ث اخل��ط 
امل��ت��ح��دث��ني  أح����د  ي��ق��ول  األول 
من  بريس«  »الوطنية  لصحيفة 
ح��اف��ل��ة ال��ن��ق��ل احل��ض��ري التي 
ك��ان��ت حتمل رق��م 6 ي��رب��ط بني 
حي سيدي بابا ولهدمي في حني 
اخلط الثاني الذي كانت تقطعه 
حافلة حتمل رقم 15 يصل بني 
احلي املذكور ومستشفى محمد 

اخلامس .
وأمام غياب حافالت النقل احلضري املؤدية إلى حي سيدي 
إلى  تلجأ  الساكنة  غالبية  ب��أن  ذات���ه  امل��ت��ح��دث  ي��ق��ول  ب��اب��ا، 
اإلستعانة بسيارات األجرة الكبيرة رغم ثمنها املكلف مقارنة 

بحافالت النقل احلضري من أجل قضاء مآربها.
تلك املآرب التي تختلف حسب املتحدث من فئة ألخرى ومن 
شخص آلخر، حيث يضطر التالميذ والطلبة الذين يتابعون 

كبيرة  أج��رة  سيارة  أخ��ذ  إل��ى  والكليات  ب��امل��دارس  دراستهم 
مكرهني رغم ثمنها الذي يثقل كاهلهم بشكل يومي، في حني 
يجد باقي املواطنون أنفسهم ملزمني بالركوب في سيارة أجرى 
كبيرة أو صغيرة قصد التبضع أو قضاء أغراض إدارية أو 

الذهاب إلى املستشفى أوغيرها من املشاغيل اليومية.
متحدث اجلريدة عزا  ظاهرة الهدر املدرسي التي تفرز شبابا  
لوسائل  بابا  سيدي  حي  افتقار  إلى  منحرف  و  مثقف   غير 
ال��ن��ق��ل ب��ث��م��ن م��ن��اس��ب، 
له  بالنسبة  األم��ر  حيث 
في  كبير  وبشكل  ساهم 
انتاج بؤر إجرامية وفئة 
ه��ش��ة ت��ف��ت��ق��ر ل��ل��ت��أط��ي��ر 
الفئة  وال��ت��وع��ي��ة، وه��ي 
ذات��ه��ا ال��ت��ي ت��ه��دد أم��ن 

وراحة الساكنة.
حي  فإن  لذلك  واعتبارا 
س���ي���دي ب���اب���ا ي��ح��ت��اج 
لعناية خاصة من طرف 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال��ش��أن 
بعيدا  باملدينة،  احمللي 
اإلنتخابي  امل��ن��ط��ق  ع��ن 
ال���ذي ي��ح��ول احل��ي إلى 
تلعبها  راب���ح���ة  ورق�����ة 

األطراف السياسية كلما اقتربت االستحقاقات االنتخابية .
النقل  قطاع  تدبير  لها  املفوض  ب��اص   أن شركة سيتي  كما 
احلضري مبدينة مكناس مدعوة بدورها إلى إعادة النظر في 
عام  بشكل  املدينة  أحياء  من  بعدد  احلافالت  توفير  معايير 
وحي سيدي بابا بشكل خاص وذلك بعيدا عن منطق الربح 
املادي، حيث األمر يستدعي تغليبا ملصلحة املواطن املكناسي 

عامة .

أزمة النقل الحضري  بحي سيدي بابا...إلى متى؟؟

سيارات األجرة الصغيرة أمام محطتي القطار بمكناس... فيروس من نوع آخر

جمعيات تطلق 
حملة حتت شعار 

" كمامة + متر واحد, 
يساوي احلياة "

> الدار البيضاء – الوطنية بريس 

 ، امل��دن��ي  للمجتمع  م��ن��ظ��م��ات  أط��ل��ق��ت   
شعار  حتت  حتسيسية  حملة   ، السبت 
” كمامة ،زائد متر واحد ،يساوي احلياة 
” ، تندرج في إطار دعم جهود السلطات 
فيروس  جائحة  على  للقضاء  العمومية 

كورونا املستجد) كوفيد19- ( .
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احلكم التيازي يراسل لقجع ويرفض »ظلم اإليقاف«

رياضة14

ق���ّرر ال��دول��ي امل��غ��رب��ي س��ف��ي��ان أم��راب��ط، 
ال���الع���ب اجل���دي���د ل���ن���ادي ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا 
 34 الرقم  ارت���داء  ال��ق��دم،  لكرة  اإليطالي 
تكرميا لصديقه عبد احلق نوري، الالعب 

السابق ألياكس أمستردام الهولندي.
وكان املوهوب املغربي لنادي أياكس قد 
 ،2017 يوليوز   8 يوم  غيبوبة  في  دخل 
عندما انهار العب خط الوسط البالغ من 
العمر حينها 20 عاًما على هامش مباراة 
إعدادية أمام فريق فيردر برمين األملاني، 
الدماغ  خاليا  في  تلف  من  إثرها  عانى 

وتغيرت بعدها حياته إلى األبد.
اإلع����الم، حتدث  ل��وس��ائ��ل  تقدميه  أث��ن��اء 
الرقم  اختياره  أمرابط عن سبب  سفيان 
34 قائال: »اخترت الرقم 34 من أجل عبد 
ي��زال على قيد احلياة؛  ن��وري، ال  احل��ق 
الرقم  يريد..  كما  العيش  ميكنه  ال  لكنه 
من أجله، وأريد االحتفاظ به ألطول مدة 

ممكنة، حتى نهاية مشواري الكروي«.
وبخصوص املركز الذي سيلعب فيه مع 
ناديه اجلديد، أوضح أمرابط قائال: »أنا 
املدرب،  أي مركز يطلبه  للعب في  جاهز 
وي��ع��ت��ق��د أن��ن��ي س��أق��دم ف��ي��ه اإلض���اف���ة.. 
بإمكاني اللعب كوسط ميدان دفاعي، كما 
واألهم  متقدم،  مركز  في  اللعب  ميكنني 

بالنسبة لي هو أن أقدم مستوى جيدا«.
وقارن الالعب املغربي بني دوره السابق 
منتظر  هو  ما  وب��ني  فيرونا  هيالس  في 
منه مع الفيوال، قائال: »في فيرونا، كنت 

ألعب بعيدا عن الثلث األخير، حيث من 
الصعب تسجيل األهداف؛ ولكن األهم كان 
هو حتقيق املجموعة للفوز.. صحيح، كل 
الالعبني يريدون التسجيل؛ لكن بالنسبة 

لي ليست أولوية«.
فيورنتينا  ن���ادي  اخ��ت��ي��اره  سبب  وع��ن 
ب��ال��رغ��م م���ن ال���ع���روض ال��ك��ث��ي��رة ال��ت��ي 
قائال:  أمرابط  سفيان  أورد  بها،  توصل 
»لقد تشرفت بشدة أن فيورنتينا أرادني 
ك��ث��ي��ًرا.. ل��ق��د حت��دث��ت إل���ى 5 أن��دي��ة في 
أقوى  فيورنتينا  يكن  لم  رمب��ا  إيطاليا، 

ال��ذي منحني  لكنه هو  ال��ورق؛  ناد على 
اخترت  فقد  املشاعر،  أعظم  الفور  على 
املشروع واألهداف املناسبني لي، سنقوم 
جدا  سعيد  أنا  مجتمعني،  رائعة  بأمور 

بوجودي هنا، وهذا شرف كبير لي«.
فيورنتينا  لنادي  الالعب اجلديد  وأنهى 
»ال  بالقول:  حديثه  القدم  لكرة  اإليطالي 
أستطيع االنتظار لتسجيل الهدف األول 
أمام جماهيرنا ومن أجلهم أن يدعموننا 
للعب  االنتظار  أستطيع  وال  امللعب  في 

أمام األنصار«

أندية تطالب بإنقاذ اجلامعة التفاتة إنسانية من أمرابط اجتاه عبد احلق نوري
امللكية املغربية للشطرجن

للجامعة  املديري  املكتب  وأعضاء  وعصب  أندية  وّجهت 
الفردوس،  عثمان  إل��ى  رسالة  للشطرجن  املغربية  امللكية 
وزير الثقافة والشباب والرياضة، من أجل إنقاذ »جامعة 

الشطرجن« وفرض تطبيق القانون.
وقال املوقعون على املراسلة إن املبادرة تأتي بعد أن مت 
»تهميش جميع املراسالت السابقة دون أن تصل أو حتى 
تلقى ردا كافيا من قبل اجلهات املعنية«، وطالبوا بتدخل 
القانون  وتطبيق  الرياضي  القطاع  على  الوصي  الوزير 

وإنقاذ ما ميكن إنقاذه لهذا املرفق العمومي واحليوي.
وكان 33 ناديا وعصبة من املمارسني لرياضة الشطرجن من 
ب�«تعيني  اململكة وقّعوا على عريضة تطالب  مختلف مدن 
امللكية  اجلامعة  إدارة  تولي  مهمة  بها  تناط  مؤقتة  جلنة 
املغربية للشطرجن، أسوة باإلجراءات التي جرى اتخاذها 
نفس  عرفت  أخ��رى  رياضات  مع  احلالي  الوزير  عهد  في 

االختالالت«.

عثمان زعيتر يهزم األمريكي 
وورثي بالضربة القاضية

رياضة  في  العاملي  املغربي  البطل  زعيتر،  عثمان  متكن 
اليوم األحد، من حسم نزاله مع األمريكي  »القتال احلر«، 
األولى  اجلولة  في  وذلك  القاضية،  بالضربة  وورثي  كاما 

من املواجهة.
وقد متكن زعيتر من اإلطاحة بخصمه األمريكي بعد دقيقة 
مدينة  احتضنتها  التي  املواجهة  انطالق  من  ثانية  و33 
اللكمات  من  سلسلة  بعد  وذل��ك  األمريكية،  فيغاس  الس 

املتتالية.
بعد  املغربي  بالعلم  احلر  القتال  بطل  كالعادة،  والتحف، 
قلب  م��ن  بالتتويج  سعادته  ع��ن  معربا  املستحق،  ف��وزه 

أمريكا، ليواصل الريادة في الوزن اخلفيف.

ال��ذي  ع��ن صمته  التيازي  هشام  خ��رج   
مدى  إيقافه  ق��رار  بعد  أشهر  منذ  نهجه 
املركزية  اللجنة  اتخذته  ال���ذي  احل��ي��اة 
شهر  من  األخير  األس��ب��وع  في  للتحكيم 
فوزي  طالب مبقابلة  إذ  املاضي،  دجنبر 
رئيس  إل��ى  موجهة  مراسلة  ف��ي  لقجع، 
ال��ق��دم،  ل��ك��رة  املغربية  امللكية  اجلامعة 
»هسبورت«  توصلت  السبت،  أمس  أول 

بنسخة منها.
تصريح خص  في  التيازي،  هشام  وأكد 
لقاء مع فوزي  أنه طلب  به »هسبورت«، 
الذي  الظلم  بحجم  إخباره  قصد  لقجع 
بات يتعرض له من طرف أجهزة التحكيم 

داخل اجلامعة، واملماطلة املمنهجة رغم 
قرار  رفض  الذي  االستئناف  حكم جلنة 
اإلي���ق���اف م���دى احل���ي���اة، وان��ت��ه��اء م��دة 
ثان من طرف  في حكم  املقررة  التوقيف 
28 يونيو  اللجنة املركزية للتحكيم منذ 

املاضي.
وكشف هشام التيازي أن أجهزة التحكيم 
داخل اجلامعة تعمل جاهدة قصد إقباره 
وعرقلة عودته لقيادة املباريات، إذ حرمته 
من إجراء االختبار البدني اجلماعي مع 
حكام النخبة في يوليوز املاضي، قبل أن 
طلب  بعد  غشت  شهر  في  ذل��ك  تستدرك 
منه، غير أنه رغم تفوقه في االختبار لم 

تسند له أي مباراة إلى اآلن.
وق���ال احل��ك��م ال���دول���ي امل���ذك���ور إن ظلم 
أجهزة التحكيم باجلامعة لم يتوقف عند 
هذا احلد، بل مت حرمانه كذلك من تسلم 
 ،2020 لسنة  الدولية  والشارة  البطاقة 
مراقب  تقرير  من  متكينه  رف��ض  مت  كما 
مباراة أوملبيك خريبكة ويوسفية برشيد 
التي تسببت له في هذا اإليقاف، كما هو 

معتاد في كل املباريات.
املركزية  اللجنة  أن  ال��ت��ي��ازي  وأوض���ح 
ه��ف��وت��ه��ا،  ح��ج��م  ج��ي��دا  ت��ع��ي  للتحكيم 
املوسم  نهاية  إلى  الوقت  ربح  وحت��اول 
موعد  ب��ح��ل��ول  قضيته  ط��ي  ي��ت��م  ح��ت��ى 

اللجنة  أعضاء  أح��د  أن  مبرزا  اعتزاله، 
أخبره في اجتماع رسمي مبقر اجلامعة 
باستحالة االعتراف باخلطأ املرتكب في 

قضيته.
آم��ال��ه على  ك��ل  ال��ت��ي��ازي  ويعلق ه��ش��ام 
فوزي لقجع من أجل إنصافه »بعد الظلم 
املركزية  اللجنة  من  طاله  الذي  واحليف 
ضد  التصعيد  فكرة  رافضا  للتحكيم«، 

األخيرة خارج أسوار اجلامعة.
التابعة  االستئناف  جلنة  أن  إل��ى  يشار 
التيازي  توقيف  حكم  رفضت  للجامعة 
وطالبت  وموضوعا،  شكال  احلياة  مدى 
النظر  بإعادة  للتحكيم  املركزية  اللجنة 

في القضية، فيما قررت األخيرة في حكم 
لستة  املذكور  الدولي  احلكم  إيقاف  ثان 
2020، غير  28 يونيو  أشهر انتهت في 
أنه رغم انتهاء مدة اإليقاف مازال بعيدا 

عن املالعب.

لكرة  اإلفريقية  للكونفدرالية  التنفيذي  املكتب  قرر   
القدم »كاف«، تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي 

كأسي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا
ملباريات  أك��ت��وب��ر  16 و17  ي��وم��ي  »ال��ك��اف«  وح���دد 
ذهاب نصف نهائي دوري األبطال، ويومي 23 و24 

للعودة، على أن يقام النهائي يوم 6 نونبر.
وجاءت هذه القرارات بعد اجتماع للمكتب التنفيذي 
ومت  »الفيديو«،  تقنية  عبر  اخلميس،  اليوم  بالكاف 
االستقرار على أن تكون مباراتا ذهاب نصف نهائي 
و27   26 من  ب��دال  أكتوبر،  و17   16 يومي  األبطال 
شتنبر، على أن تكون مباراتا العودة يومي 23 و24 

أكتوبر، بداًل من 2 و3 أكتوبر.

أما املباراة النهائية، فستقام يوم 6 نونبر، بدال 
الكونفدرالية،  كأس  أكتوبر.وبخصوص   16 من 
فسيجرى الدور نصف النهائي من مباراة واحدة 
امل��ب��اراة  تقام  أن  على  أكتوبر،  و20   19 يومي 
ويحتضن  نفسه  الشهر  م��ن   27 ي��وم  النهائية 

املغرب املباريات الثالثة في كأس »الكاف«.
الرياضي سيالقي  الوداد  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
األهلي املصري، ويواجه الرجاء الرياضي فريق 
الزمالك املصري في نفس الدور من دوري أبطال 
إفريقيا، فيما يواجه نهضة بركان فريق حسنية 
أكادير ويالقي بيراميدز فريق حورويا كوناكري 

بكأس الكونفدرالية اإلفريقية.

»كاف« يؤجل نصفي نهائي ونهائي »دوري األبطال«

ال��وداد  كرمي ضمير  أعماله  ووكيل  الكعبي  أي��وب  منح   
ال��ري��اض��ي أول���وي���ة ال��ت��ف��اوض حل��س��م ص��ف��ق��ة امل��ه��اج��م 
امل��غ��رب��ي، ال��ع��ائ��د م��ن جت��رب��ة اح��ت��راف��ي��ة ب��ن��ادي هيبي 

فورتشني الصيني.
وعلمت »هسبورت« أن سعيد الناصيري، رئيس الوداد، 
لبدء  موعدا  األح��د،  غدا  برمجا،  الكعبي  الالعب  ووكيل 

املفاوضات الرسمية بينهما حلسم عودته إلى الوداد.
كما علمت »هسبورت« أن الكعبي ووكيل أعماله حصرا 
األندية التي من املمكن أن ينتقل إليها في ثالثة أندية، 
عقد  الكعبي  يوقع  أن  يرتقب  ال��وداد، حيث  رأسها  على 
رئيس  توصل  حال  في  »األحمر«  الفريق  إلى  انضمامه 
العقد  الفريق وكرمي ضمير إلى اتفاق نهائي حول مدة 
خ��روج  وم��وع��د  طريقة  تخص  التي  التفاصيل  وبعض 

الالعب من النادي مستقبال.
ال��وداد  وضع  أنه  الكعبي  من  قريبة  مصادر  وأوضحت 
بداية  إليها  االنتقال  في  يرغب  التي  األندية  رأس  على 
بقميص  التألق  معاودة  أجل  من  القادم  »امليركاتو«  من 

الفريق، مثلما فعل في جتربته القصيرة السابقة 
م��ع ال�����وداد م��ن ج��ه��ة، وج����ذب أن��ظ��ار ال��ن��اخ��ب 
املنتخب األول من  إلى  العودة  الوطني من أجل 
جهة ثانية، ثم االنتقال في املستقبل القريب إلى 

أحد األندية الكبيرة في أوروبا أو آسيا.
وأكدت املصادر ذاتها أنه إلى حدود اللحظة لم 
إلى  مشيرة  الرياضي،  ال��وداد  مع  الكعبي  يوّقع 
األم��ور  ستحسم  التي  ه��ي  الغد  م��ف��اوض��ات  أن 
بالعودة إلى الوداد أو تغيير الوجهة لفتح باب 
وحتفظت  اآلخ��ري��ن.  الفريقني  م��ع  امل��ف��اوض��ات 
مصادر »هسبورت« عن كشف هذين الفريقني في 

الوقت احلالي.
وك���ان ن��ادي��ا األه��ل��ي وب��ي��رام��ي��دز امل��ص��ري��ان قد 
خالل  املغربي  ال��الع��ب  بضم  اهتمامهما  أب��دي��ا 
»امليركاتو« املقبل، إلى جانب أندية أخرى بقطر 
املتحدة  والواليات  والصني  والسعودية  وتركيا 

األمريكية.

صفقة انتقال الكعبي إلى الوداد تدخل منعرجا حاسما
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شكرا  صاحب  اجلاللة 
 < بقلم : عبد المنعم شوقي 

 أكد صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره الله، اليوم 
اخلميس أيها األحبة الكرام أن املغرب لم يكسب بعد املعركة 
ضد وباء فيروس كورونا املستجد. هكذا قال جاللته في 
اخلطاب السامي الذي وجهه إلى الشعب املغربي مبناسبة 
لم  “إننا  امللك والشعب:  لثورة  السابعة والستني  الذكرى 
نكسب بعُد املعركة ضد هذا الوباء، رغم اجلهود املبذولة”، 
مؤكدا: “انها فترة صعبة وغير مسبوقة بالنسبة للجميع”. 
ثناياه  بني  يحمل  األص��دق��اء  أيها  اليوم  خطاب  ك��ان  لقد 
تشخيصا للواقع الذي نعيشه مع اجلائحة التي اجتاحت 
إليه مرات عديدة  بالدنا.. و هو خطاب جدير باالستماع 
الوفي.  شعبه  على سالمة  جاللته  حرص  من  تضمنه  ملا 
“تاريخ  أن  إل��ى  السياق  ذات  في  الله  نصره  أش��ار  قد  و 
املغرب حافل بهذه املواقف و األحداث اخلالدة، التي تشهد 
مواجهة  في  الشعب،  و  العرش  بني  القوي  التالحم  على 
املبادئ، ونفس االلتزام  القيم و  “نفس  الصعاب”، و هي 
اليوم،  املغاربة  عنها  أب��ان  التي  اجلماعية،  التعبئة  و 

 .”19 كوفيد  وباء  األولى من مواجهة  املرحلة  في  خاصة 
وفي هذا الصدد، أشار جاللة امللك إلى ادعاء البعض بأن 
البعض اآلخر بأن رفع  الوباء غير موجود، واعتقاد  هذا 
تعامل  إلى جانب  امل��رض..  انتهاء  احلجر الصحي يعني 
والتراخي  التهاون  من  بنوع  الوضع  مع  الناس  من  عدد 
هذا  أن  على  التأكيد  جاللته  جدد  أن  وبعد  املقبول.  غير 
املرض موجود، نبه إلى أن بعض املرضى ال تظهر عليهم 
األعراض إال بعد 10 أيام أو أكثر، فضال عن كون العديد 
م��ن امل��ص��اب��ني ه��م دون أع����راض، مم��ا ي��ض��اع��ف، يضيف 
االحتياط  ويتطلب  ال��ع��دوى،  انتشار  خطر  م��ن  جاللته، 
نسبة  أن  السامي،  في خطابه  امللك،  والح��ظ جاللة  أكثر. 
كبيرة من الناس ال يحترمون التدابير الصحية الوقائية 
، التي اتخذتها السلطات العمومية، كاستعمال الكمامات، 
النظافة  وسائل  واستعمال  االجتماعي،  التباعد  واحترام 
والتعقيم، معتبرا أن األمر يتعلق بسلوك غير وطني وال 
أوال،  تقتضي  الوطنية  أن  على  جاللته  مشددا  تضامني، 
امللك  اآلخرين. وأبرز جاللة  احلرص على صحة وسالمة 
متكنت  التي  ال��دول��ة،  جهود  ضد  يسير  السلوك  ه��ذا  أن 
واحلمد لله، من دعم العديد من األسر التي فقدت مصدر 
الدعم ال ميكن  “هذا  رزقها، معتبرا، في الوقت نفسه، أن 
أن يدوم إلى ما ال نهاية، ألن الدولة أعطت أكثر مما لديها 
الكرام.. إن كل تخاذل  من وسائل وإمكانات. أيها األحبة 
يعيدنا  أن  شأنه  من  االحترازية  اإلج���راءات  هذه  في  منا 
إلى حجر صحي ثان و صارم.. و هو األمر الذي ال محالة 
سُيفاقم من الفقر و البطالة حتى نصل إلى مرحلة تدمير 
اقتصاد بلدنا بأيدينا.. إنها تدابير وقائية قد تبدو بسيطة 
للغاية، و لكنها في منتهى األهمية ملواجهة هذا الوباء.. 
إنها مجرد كمامة بدرهم واحد، و معقم رخيص الثمن، و 
لليدين.. فلماذا ال نحرص على  مسافة لألمان، و تنظيف 
سالمتنا و سالمة غيرنا؟؟ ملاذا نلقي بأنفسنا و ببلدنا إلى 
التهلكة؟؟.. شكرا صاحب اجلاللة.. فقد قلتم و أصبتم.. و 

الدور اآلن علينا نحن..

حاورها : رضوان بنداود 

البروفيسورة  ه��ي  م��ن   >
حنان بنحليمة؟ 

> شرف لي ان أكون أول إمرأة مغربية 
م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ج���راح���ة ال���وج���ه و 
الفكني، وفي جراحة التقومي ما يسمى 
Chirurgie Maxillo-( بالفرنسية 
Faciale et Réparatrice( . أعد كذلك 
أول إمرأة عضوة في اجلمعية املغربية 
التقومي  ج��راح��ة  و  ال��وج��ه  جل��راح��ة 
امتحان  اجتزت  لقد   .  2009 في سنة 

أستاذة مبرزة في سنة 2005 . 
< أي����ن ك���ان���ت خ��ط��وات��ك 
ال���ب���روف���ي���س���ورة األول�����ى؟ 
احلي، املدرسة، األسرة؟ 

> من مواليد الرباط، عشت مع أسرتي 
 . ال��ري��اض  ب��ح��ي  ث��م  القبيبات  ب��ح��ي 
ثم  نزهة  لال  األم��ي��رة  بثانوية  درس��ت 

بكلية الطب و الصيدلة
ت��ع��ري��ف قصير  < مم��ك��ن 
ال��ب��روف��ي��س��ورة ح��ن��ان عن 
 ، الفكني  ال��وج��ه،  ج��راح��ة 

وجراحة التقومي؟ 
> جراحة الوجه و الفكني، و جراحة 
ال��ت��ق��ومي ه��و ت��خ��ص��ص ط��ب��ي حديث 
ال��ع��ه��د ب��امل��غ��رب. ي��ض��م دراس����ات جد 
للوجه  املكونة  األعضاء  متعمقة حول 
، ل��ت��ج��وي��ف ال��ف��م ، ل��ع��ظ��ام ال��ف��ك��ني ، 
و  أللعابية  للغدد   ، الصدغي  للمفصل 
ال���رأس ، س��واء على املستوى  ل��ف��روة 
 Lambeaux،( التقوميي   ، امل��رض��ي 

greffes d<os… ( والتجميلي . 
< كيف مت أختيارك لهذا 

التخصص؟ 
> كانت صدفة حلديث دار بني زمالئي 
اط���ب���اء داخ���ل���ي���ني. ومب����ا ان����ي أح��ب 
اجلامعي  باملستشفى  التحقت  التميز 
كان  حيث   1989 سنة  لإلختصاصات 
هناك جناح يترأسه األستاذ السالوي 

صالح الدين. 
ممكن  ال��ب��روف��ي��س��ورة   >
حت����دث����ني ع�����ن ال���ت���ك���وي���ن 
وال����ت����دري����ب األك����ادمي����ي 

اخلاص بك؟ 

 > ت��دري��ب��ي م��ر ع��ل��ى ث���الث م��راح��ل. 
البداية كانت مع استاذي صالح الدين 
السالوي ملدة سنتني، ثم بقسم جراحة 
التقومي  ، وج��راح��ة  وال��ف��ك��ني  ال��وج��ه 
وال��ت��ج��م��ي��ل ب��امل��س��ت��ش��ف��ى ال��ع��س��ك��ري 
4 سنوا ت. من  مل��دة  اخل��ام��س  محمد 
بعدها سافرت لفرنسا مبدينة باريس 
 Saint-louis ، Pitié مستشفى   (
أتفضل   . وبدجون   )...  Salpétrière
باخلصوص  و  اجلزيل  بالشكر  إليهم 
الدعم  على  بوشعيب  ج��دال  لألستاذ 

الكبير الذي قدمه لي . 
البروفيسورة  <  مسارك 
ه�������ل ك���������ان س�����ه�����ل ف���ي 

مسيرتك؟ 
> املسار كان طويل، صعب للغاية وجد 
متعب بسبب ظلم بعض املعارضني و 

احلاقدين. 
ت���خ���ت���ل���ف  مب��������������اذا   >
ال��ب��روف��ي��س��ورة ح��ن��ان عن 
ب����اق����ي ج����راح����ي ال���وج���ه 
ج����راح����ي  و  وال�����ف�����ك�����ني، 

التقومي ؟ 
 > اني رائدة اساسية فى ترسيخ هذا 
التخصص ببالدنا وفتح املجال للعديد 
الكثير من  ط���ورت  ل��ق��د  األط���ب���اء.  م��ن 
العمليات اجلراحية و استعمال املواد 
في  سباقة  كذلك  احلديثة.  والتقنيات 
أجناز بعض العمليات بنجاح كبير. و 
فى سنة 2002 اصدرت أول كتاب بهذه 

الشعبة على الصعيد الوطني . 
< ه����ل ه���ن���اك ف�����رق ب��ني 
الفكني«  و  الوجه  »جراحة 
وتخصص »االذن ، االنف 

و أحلنجرة«؟ 
ان  ل��زم��الئ��ي  م��ودت��ي  و  م��ع محبتي   
الفرق كبير. انه يعالج طبيا و جراحيا 
أمراض األذن ، األنف، اجليوب األنفية 
الدرقية  الغدة   ، ، احلنجرة  البلعوم   ،

و الرقبة. 
 < ماهو مفهوم التجميل 
م����ن امل���ن���ظ���ور ال��ع��ل��م��ي و 

الطبي ؟ 
القرن  ف��ي  مهما  ت��ط��ورا  ت  شهد   <  
 ، العامليتني  احلربني  بعد   ، العشرين 

م��ن خ��الل معاجلة م��ا اس��م��وه »اف��واه 
اجل��ن��ود امل��ك��س��ورة » . ال��إلق��ب��ال كبير 
و  للهوية  اساسي  عنصر  الوجه  الن 
 . املهنيه  االجتماعية وحتى  للعالقات 
اجلمالي  اجلانب  حتسني  هو  الهدف 
و  ،متناغمة  متوازنة  بنتيجة  للوجه 
معبرة فيكون له تأثير نفسي اجابي. 

التجميل  < هل جراحات 
آمنة في املغرب ؟ 

> أكيد هى آمنة إذا اكتملت الشروط 
امللف  دراس����ة  بينها  م��ن  أألس��اس��ي��ة 
الصحيح،  التشخيص  بعناية،  الطبى 
جراح و طبيب تخدير ذو خبرة جيدة، 
م��ص��ح��ة مب��ع��اي��ي��ر ال��س��الم��ة ال��دول��ي��ة 
واملراقبة اجليدة. طبعا توجد احلاالت 
للمريض  تبليغها  التى يجب  احلرجة 

وعائلته بكل وضوح . 
التطورات  <  ماهي اخر 
في مجال جراحة التجميل 
الفكني  و جراحة الوجه و 

؟ 
به  اش��ي��د  م��ت��واص��ل  و  تطورغني   <  
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الكبيرة  امل��ج��ه��ودات 
ك��ل م��ن االط��ب��اء وغ��ي��ره��م ل��ي��ك��ون في 
م��س��ت��وى ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة . أن���ه عم 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��االت منها اجل��راح��ة 
جتميل  تقنيات   ، للفكني  التقوميية 
 ، والرقبة  الوجه  شد  ،تقنيات  االن��ف 
االنسجة  جتديد  طب   ، الشعر  زراع��ة 
 ، الشيخوخة  ضد  اجلذعية  واخلاليا 

 ... ) lipofiling( ملء بالدهون
ن�����ود م���ع���رف���ة ش��ع��ور   >
ال����ب����روف����ي����س����ورة ح���ن���ان 
ب��ن��ح��ل��ي��م��ة ع��ن��دم��ا جت��ري 
تغير  وج��ه  ج��راح��ة  عملية 
كليًا  مريض  حياة  مسار 

بعد جناحها؟ 
> هذا واجب عملي تكتمل فيه سعادتي 
أوال و طمأنينة الضمير للعيش بدون 
مواكبة  من  والتمكن  أو ضغوط  توتر 

التقدم الطبي والعلمي. 

تبدع  ال���ذي جعلك  م��ا   >
فيه؟ 

> حبي ملهنتي، العمل اجلاد و الدؤوب 
 ، امل��رض��ى  م��ع  للتزاماتي  احترامي   ،
كلها  الصبر.  و   ، النجاح  في  الرغبة 
ص��ف��ات ارث��ه��ا ب��اخل��ص��وص م��ن أب��ي، 
يشجعني  كان  ال��ذي  عليه،  الله  رحمة 

و يفتخر بي .
الرسالة  أو  النصيحة   >
لكل  توجيهها  تودين  التي 

إمرأة مغربية؟ 
> بالنسبة لى املرأة املغربية هى قوية، 
الولوج  ان مننحها حقوقها فى  يجب 
عن  تبرهن  حتى  عليا  مناصب  لشغل 
أن  هي  شابة  لكل  نصيحتي  قدراتها. 
تشرف بلدها قبل كل شى ء وأن حتقق 
أصبح  ان  حلمى  ك��ان  لقد  أح��الم��ه��ا. 
طبيبة وعمري 3 سنوات و نصف فقط 
األب��اء جد مهم فى منو ذكاء  .أن دور 
وتوجيه أطفالهم حسب ميول هؤالء. 

ل���ق���راء  < ك��ل��م��ة أخ����ي����رة 
جريدة الوطنية بريس ؟ 

اجلزيل  بالشكر  أتقدم  اخلتام  في   <
وللصحفي  ب��ري��س،  الوطنية  جل��ري��دة 
ال��ق��دي��ر رض����وان ب��ن��داود ال���ذي أت��اح 
ه��ذا  ع��ن  للتعريف  ال��ف��رص��ة  ه���ذه  ل��ي 
التخصص الطبي الذي ال زال مجهوال 
عند الكثير من املواطنني .لألسف هناك 
كثيرا ما يكون خلط بني اإلختصاصات 
عواقب  و  طبية  أخ��ط��اء  عنها  ينجم 
اإلستفسار  امل��ري��ض  فعلى   ، وخيمة 

جيدا أوال. 

البروفيسورة حنان بنحليمة في حوار لصحيفة »الوطنية بريس«

جراحة التقويم تخصص طبي حديث العهد بالمغرب 


