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نافذة

< بقلم: حميد عسالوي
سجلت منظمة الصحة العاملية املغرب، كأول 
مواطنيه،  تلقيح  ف��ي  ي��ش��رع  إف��ري��ق��ي  ب��ل��دي 
الصعيد  على  األولى  البلدان  يعد ضمن  كما 
وفق  لشعوبها  اللقاح  وف��رت  التي  العاملي 
عليها  وق��ف  م��دروس��ة،  حكيمة  إستراتيجية 
جالته  أعطى  حيث  شخصيا،  امللك  جالة 
اخلميس 28 فبراير،االنطاقة الفعلية لعملية 
األولى  اجلرعة  الله،  حفظه  بأخذه  التلقيح  
من اللقاح املضاد ل«كوفيد19«. وهي اللحظة 
التي سجلها املغاربة بافتخار واعتزاز وإكبار 
عبروا عنها في مختلف الوسائط التواصلية 
بالفعل  االع��ام، ألنها  وفي ومختلف وسائل 
لها أكثر من داللة وأكثر من رمزية سمت بروح 
اللحمة الوطنية التي جتمع الشعب بالعرش 
على مر األزمان والعصور، وباألخص في مثل 
هذه الظروف الصحية احلرجة الت يتمر منها 
املغربي  الشعب  وضمنها  جمعاء  االنسانية 

الوفي مللكه ولألسرة العلوية الشريفة.
كوفيد  لقاح  من  جرعة  ألول  جالته  أخ��ذ  إن 
ق���رارات  أخ���رى لسامة  م��رة  تأكيد  ه��ي   19
لصحة  حفظه  على  الشديد  وحرصه  جالته 
رع��اي��اه األوف��ي��اء ال��ت��ي ك��ان��ت وم��ن��ذ البداية 
تدابير  تابع  ال��ذي  جلالته  الشاغل  الشغل 
منذ  جل��ال��ت��ه،  احلكيمة  االس��ت��رت��ي��ج��ة  ه���ذه 
دخول الفيروس التاجي إلى اململكة في ثاني 
مارس من العام املاضي، حيث كانت اململكة 
السباقة إلى االعان عن االحترازات الصحية 
الضرورية للحد من انتشار هذا الوباء الفتاك، 
هذا  صد  في  املغربية  اململكة  فعا  وجنحت 
الوافد الوبائي القاتل ، خصوصا في الثاثة 
أشهر األولى التي طبق خالها املغرب حالة  

الطوارئ االستثنائية بصرامة.
ال��ط��وارئ الصحية  رف��ع حالة  أن��ه، وبعد  إال 
امل��ش��ددة، وج��د ال��ف��ي��روس م��داخ��ل انتعاشه 
حيث   ، املواطنني  أجسام  في  أكثر  ليتوسع 
ال��س��ط��ور، أزي��د  إل��ى ي��وم كتابة ه��ذه  فقدنا  
فيما   ، مغربي  ومواطن  مواطنة   8.287 من 
م��ن احل���االت املصابة  ال��ع��دد االج��م��ال��ي  بلغ 
471.000 حالة  أزيد من  الوبائي  بالفيروس 

شفي منها أزيد من 450.000 حالة .
وإعطاء انطاقة احلملة الوطنية للتلقيح يأتي 
أن يعطل  كاد  الذي  الوباء  للقضاء على هذا 
اليومية،  عيشه  مجاالت  في  اإلن��س��ان  حياة 
حيث تضرر ت املجاالت احليوية من جتارة 
واجتماعي.بعدما  ثقافي  ونشاط  واقتصاد 
واجلوية،  والبحرية  البرية  احل��دود  أغلقت 
ت��ق��اوم  نفسها  ع��ل��ى  ال��ع��ال��م  دول  وان��ع��ك��ف��ت 

شراسة جائحة كورونا.
ويبقى احلرص املتواصل للجهات احلكومية 
امللك  جالة  تعليمات  تنفيذ  على  الساهرة 
املتعلقة  الصحية  االستراتيجية  تنزيل  في 
ب��احل��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ل��ق��ي��ح، إض���اف���ة إل��ى 
هذه  اجن��اح  في  املواطنني  ومشاركة  تعاون 
بالقضاء  الكفيلة  ه��ي  ال��ص��ح��ي��ة،  العملية 
الوطنية  احلياة  وع��ودة  الفيروس  هذا  على 
واالجتماعية واالقتصادية إلى سابق عهدها 

قبل هجوم كوفيد 19 املباغث.
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الرئيس النيجيري يشكر جاللة امللك على دعم اململكة التضامني 
الوطنية بريس- الرباط

عن  »ب���وه���اري«  النيجيري  ال��رئ��ي��س  أع���رب 
ت��ش��ك��رات��ه جل��ال��ة امل��ل��ك ع��ل��ى دع���م اململكة 
ال��ت��ض��ام��ن��ي ف���ي م��ج��ال م��ك��اف��ح��ة اإلره����اب 
مباحثات  خ��ال  وذل��ك  العنيف،  وال��ت��ط��رف 
ه��ات��ف��ي��ة أج���راه���ا ج��ال��ت��ه م���ع م���ع رئ��ي��س 
جمهورية نيجيريا االحتادية، فخامة السيد 

محمد بوهاري.
وفيما يلي باغ للديوان امللكي:

أجرى صاحب اجلالة امللك محمد السادس، 
مع  هاتفية  مباحثات  األح���د،  ال��ل��ه،  ن��ص��ره 
رئيس جمهورية نيجيريا االحتادية، فخامة 

السيد محمد بوهاري.
البلدين  قائدا  نوه  املباحثات،  هذه  وخ��ال 
بالدينامية اإليجابية التي تشهدها العاقات 

الزيارة  منذ  امل��ج��االت،  جميع  في  الثنائية 
امللكية إلى نيجيريا في دجنبر 2016 وزيارة 
يونيو  ف��ي  اململكة  إل��ى  ب��وه��اري  ال��رئ��ي��س 

.2018
والرئيس  الله،  نصره  امللك،  جالة  وأع��رب 
على  املشترك  عزمهما  ع��ن  ب��وه��اري  محمد 
مواصلة املشاريع االستراتيجية بني البلدين 
أق��رب اآلج��ال، وال سيما خط  وإجنازها في 
ال��غ��از ن��ي��ج��ي��ري��ا-امل��غ��رب وإح����داث مصنع 

إلنتاج األسمدة في نيجيريا.
وعبر الرئيس بوهاري عن تشكراته جلالة 
امللك على دعم اململكة التضامني في مجال 
مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف، ال سيما 
مبعهد  النيجيريني  األئمة  تكوين  خال  من 
املرشدين  األئ��م��ة  لتكوين  ال��س��ادس  محمد 

واملرشدات.

وطنية

شارك احلسن الشرفي مدير املديرية اجلهوية 
احلمراء  الساقية  العيون  ببجهة  للثقافة 
بعرض ح��ول ان��خ��راط امل��دي��ري��ة ال��ق��وي في 
تفعيل للمكون الثقافي من النموذج التنموي 
في إطار اتفاقية الشراكة املوقعة بني وزارة 
جهة  ومجلس  والرياضة  والشباب  الثقافة 
املغرب  »ي��وم  تظاهرة  في  الساقية،  العيون 
املغربية  الشبكة  نظمتها  التي  بواشنطن« 
عبر  اجل��اري  18و19يناير  يومي  األمريكية 

عملية التناظر.
م��ن خ��ال ه��ذا العرض  املديرية   وح��اول��ت 
والامادية  املادية  الثقافية  املؤهات  إب��راز 
الغنية واملتنوعة التي تزخر بها جهة العيون 
االستثمار  ف��رص  وك��ذا  احل��م��راء،  الساقية 

مع  الثقافية،  السياحة  مجال  ف��ي  املتاحة 
الثقافية  األن��ش��ط��ة  حصيلة  على  ال��وق��وف 
اجلهوية  املديرية  أجنزتها  التي  والفنية 
بالعيون برسم سنة2020 في ظل الطوارئ 
املستجد  ك���ورون���ا  وب���اء  بسبب  ال��ص��ح��ي��ة 
وااليجابي  الفعلي  واالنخراط  )كوفيد19(، 
والفعاليات  والفنية  الثقافية  للجمعيات 
متنوعة،  ثقافية  برامج  تنفيذ  في  الثقافية 
الثقافية،  قاربت مختلف املجاالت وامليادين 
ال��ث��ق��اف��ي��ة جهويا  ال��س��اح��ة  مم���ا س��ي��غ��ن��ي 
ووطنيا، وقد فتحت البرامج الثقافية للمكون 
الثقافي من النموذج التنموي جلهة العيون 
الثقافيني  الفاعلني  شهية  احلمراء  الساقية 
ال��ذي��ن س��اه��م��وا ك��ل م��ن موقعه ف��ي اجن��از 

بالندوات  األم��ر  تعلق  س��واء  ثقافية  برامج 
أو  والتاريخية  واألدبية  والعلمية  الفكرية 
املهرجانات وامللتقيات أو االمسيات الشعرية 
)خيمة الشعر( واملوسيقية ومعارض الفنون 
التشكيلية إلى غير من التظاهرات الثقافية 
والفنية التي سجلت حضورا قويا ومتميزا 

ألبناء اجلهة.
الثقافة  لقطاع  اجلهوية  املديرية  أن  يذكر 
ب��ال��ع��ي��ون ق���د ن��ظ��م��ت م���ا ي���زي���د ع���ن 110 
والثراء  التنوع  شديد  وفنيا  ثقافيا  نشاطا 
االستثنائية  ال���ظ���روف  رغ���م   ،2020 س��ن��ة 
املستجد  كورونا  وباء  جائحة  أملتها  التي 
الثقافي  التنشيط  بني  وتوزعت  كوفيد19. 
وال���ف���ن���ي وامل���س���رح���ي، وت��ث��م��ني وت��أه��ي��ل 

التراث  جرد  وبرنامج  احلسانية  املوسيقى 
تنظيم  خ��ال  م��ن  امل���ادي،  الغير  احلساني 
التي  والعلمية  الفكرية  الندوات  من  العديد 
الصلة  ذات  القضايا  م��ن  مجموعة  ق��ارب��ت 
شارك  والتي  احلساني،  والتراث  بالثقافة 
احلمراء  الساقية  العيون  جهة  أبناء  فيها 
الثقافية  الساحة  إغناء  في  منهم  مساهمة 

اجلهوية والوطنية،
وقد ترجمت املديرية اجلهوية لقطاع الثقافة 
واملتواصل من  ال��دؤوب  العمل  ذلك  باجلهة 
أخرجتها  التي  اإلص����دارات  ع��ش��رات  خ��ال 
الوثائقي  الرصيد  تعزيز  أجل  من  للوجود 
الثقافة  حول  والوطنية  اجلهوية  للمكتبات 

والفن والتراث احلساني الغني.

الشرفي يستعرض احلصيلة الثقافية ملديرية جهة العيون في يوم املغرب بواشنطن

فاس – الوطنية بريس

أشرف صاحب اجلالة امللك 
الله،  نصره  السادس  محمد 
ال���ي���وم اخل��م��ي��س ب��ال��ق��ص��ر 
إط��اق  على  ب��ف��اس،  امللكي 
احلملة الوطنية للتلقيح ضد 
.وبهذه  كوفيد19-  فيروس 
امللك،  جالة  تلقى  املناسبة، 
األول��ى  اجلرعة  الله،  حفظه 
امل��ض��اد لكوفيد  ال��ل��ق��اح  م��ن 

. 19
امللكية  للتعليمات  وط��ب��ق��ا 
حملة  س��ت��ك��ون  ال��س��ام��ي��ة، 
جلميع  م��ج��ان��ي��ة  ال��ت��ل��ق��ي��ح 
لتحقيق  وذل���ك  امل��واط��ن��ني، 
امل���ن���اع���ة جل��م��ي��ع م��ك��ون��ات 
الشعب املغربي )30 مليون، 
حوالي  تلقيح  يتم  أن  على 
80 ف��ي امل��ائ��ة م��ن السكان(، 
ت��ق��ل��ي��ص ث���م ال��ق��ض��اء على 
ح���االت اإلص��اب��ة وال��وف��ي��ات 
الناجتة عن الوباء، واحتواء 
أف��ق  ف��ي  ال��ف��ي��روس،  تفشي 
ع�������ودة ت���دري���ج���ي���ة حل��ي��اة 

عادية.
وستتم هذه احلملة الوطنية 
ب��ط��ري��ق��ة ت��دري��ج��ي��ة، وع��ل��ى 
أشطر، ويستفيد منها جميع 
املواطنني املغاربة و املقيمني 
 17 أعمارهم  تفوق  الذين   ،

سنة.
اإلم��ام مبا  الله موالنا  حفظ 
حفظ به الذكر احلكيم، وأدام 

الصحة  نعمة  جالته  على 
والعافية وطول العمر، وأقر 
صاحب  العهد  ب��ول��ي  عينه 
موالي  األمير  امللكي  السمو 
احلسن، وشد أزره بصاحب 
موالي  األمير  امللكي  السمو 
رشيد، وبسائر أفراد األسرة 

امللكية الشريفة.
وكان باغ الديوان امللكي قد 
أكد أنه، »بعد توصل اململكة 
امل���غ���رب���ي���ة مب��ج��م��وع��ة م��ن 
املضاد  اللقاح  من  الدفعات 
لكوفيد 19، فإن بادنا تتوفر 
إلط��اق  كافية  كميات  على 
للتلقيح،  الوطنية  احلملة 
في أحسن الظروف. وتنفيذا 
السامية،  امللكية  للتعليمات 
ستكون  التلقيح  حملة  ف��إن 

مجانية جلميع املواطنني.
وستتم هذه احلملة بطريقة 
منها  وسيستفيد  تدريجية، 
امل��غ��ارب��ة  امل��واط��ن��ني  جميع 
باملغرب،  املقيمني  واألجانب 
ما  أعمارهم  ت��ت��راوح  ال��ذي��ن 
بني 17 وأزي��د من 75 سنة. 
ما سيمكن من حتقيق  وهو 
امل��س��ت��وي��ات امل��ن��ش��ودة من 
التحصني اجلماعي وحماية 
املواطنني من هذه اجلائحة.

وكان جالته، أعطى صاحب 
اجلالة امللك محمد السادس، 
حفظه الله، االنطاقة الفعلية 
للتلقيح،  الوطنية  للحملة 

اخلميس 28 يناير 2021”

جاللة الملك يطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد - 19
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وطنية

السيد عبد القادر بن قرينة رئيس 
كتبتم  لقد  الوطني:  البناء  حركة 
ذك��رى  فيها  استحضرمت  ت��دوي��ن��ة 
م���ع���اه���دة إي����ف����ران ب���ني اجل���زائ���ر 
 15 في  عليها  وقع  والتي  واملغرب 
يناير 1969 من اجلانب اجلزائري 
عبد العزيز بوتفليقة ومن اجلانب 
املغربي احمد العراقي، لكنه لألسف 
ملهاجمة  امل��ن��اس��ب��ة  ه���ذه  إخ��ت��رمت 
املغرب مجددا وأتهمتم نظام احلكم 
ف��ي امل��م��ل��ك��ة أن ل��ه أط��م��اع��ا وأن��ه 
املعتدي على ما سميتموه بالشعب 

الصحراوي!
السيد بن قرينة أخاطبكم بصفتي 
جزائري ابن بلدكم ومن عائلة ثورية 
قدمت قافلة من الشهداء في سبيل 
كشخص  أخاطبكم  الوطن،  حترير 
نبش في التاريخ بأنامله وبحث في 
األرشيف وحاور من عاشوا الثورة 
التحريرية، ومن كانوا شهودا على 
والنفيس  بالنفس  املغاربة  وق��وف 
محمد  املجاهد  السلطان  من  ب��دءا 
اخل��ام��س ط��ي��ب ال��ل��ه ث���راه وامل��ل��ك 
مثواه،  الله  أك��رم  الثاني  احلسن 
بكتابته  تفضلتم  ما  اعتبر  فإنني 
هو ظلم واجحاف في حق بلد جار 
أراض��ي��ه  ع��ن  وت��ن��ازل  الكثير  ق���دم 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ص��ال��ح ب��ن��اء ع��اق��ات 

اسسها األخوة وحسن اجلوار.
الكام،  قلت هذا  ملاذا  لكم  سأشرح 
وسأبدأ معكم من نقطة بداية احلملة 
ال��ف��رن��س��ي��ة ع��ل��ى اجل���زائ���ر وال��ت��ي 
أك��د فيها امل��ؤرخ��ون وه��ذا موجود 
التاريخ  في  الباحثني  أرشيف  في 
ب��اجل��ام��ع��ات اجل��زائ��ري��ة، ح��ت��ى ال 
على  كامي  في  مستند  أنني  يقال 

باي  أن  الوطن،  من خارج  ارشيف 
احلملة  أيدوا  تونس وحاكم مصر 
حني  في  اجل��زائ��ر،  على  الفرنسية 
عبد  م��والي  آن��ذاك  املغرب  سلطان 
احلملة  بتلك  ندد  العلوي  الرحمن 
وأعلن دعمه للجزائريني، مما جعل 
البيعة  له  يعلنون  تلمسان  سكان 
في  محفوظة  البيعة  تلك  ووثيقة 

خزائن فاس.
امل��غ��ارب��ة عندما  ت���وال���ى دع���م  ث���م 
أع��ل��ن االم��ي��ر ع��ب��د ال��ق��ادر اجل��ه��اد 
ض���د ال��ف��رن��س��ي��ني ب���إس���م س��ل��ط��ان 

حتى  الدعم  ذل��ك  واستمر  امل��غ��رب، 
ت��وق��ي��ع م���ع���اه���دة ت��اف��ن��ة وال��ت��ي 
أرسلها  ه��داي��ا  األم��ي��ر  فيها  تلقى 
فرنسا  ف��أدرك��ت  امل��غ��رب،  لسلطان 
األمير مير عبر  ان إضعاف شوكة 
مهاجمة املغرب، فكان قصف طنجة 
معركة  ثم   ،1844 سنة  والصويرة 
واد ايسلي قرب وجدة التي إنهزم 
القوات  أمام  املغربي  فيها اجليش 
الفرنسية وانبثق عنها معاهدة اللة 
كانت  أنها  وأك��رر  القاسية،  مغنية 
قاسية ألنها احدثت تغيرا تاريخيا 
احلقد  ل��زرع  وأسست  املنطقة،  في 
وسياسة فرق تسد بني اجلزائريني 
أنتمي  فإنني  ولعلمكم  واملغاربة، 
الى احدى القبائل التي ُذكر إسمها 

في املعاهدة.
سأنتقل بكم اآلن الى أطول مقاومة 
شعبية والتي قادها الشيخ سيدي 
وش��ارك  ث��راه،  الله  طيب  بوعمامة 
فيها جدي احلاج سليمان كبير الى 
الفرنسي  االستعمار  ض��د  جانبه 
وُأعلن فيها اجلهاد بإسم االسام، 
جهاد  نتاج  املقاومة  تلك  تكن  أل��م 
واملغاربة؟  مشترك بني اجلزائريني 
بوعمامة  سيدي  الشيخ  يولد  أل��م 
وافته  املنية  وان  املغربية  بفجيج 
بالعيون سيدي ملوك غرب وجدة؟ 
ثم هل تعلمون ان سيدي بوعمامة 
وان  املغرب،  لسلطان  مبايعا  ك��ان 
الى  امللكية  بالرعاية  مقامه يحظى 

يومنا هذا؟
القرن  بداية  الى  اآلن  بكم  سأعرج 
االستعمار  ب���دأ  ع��ن��دم��ا  ال��ع��ش��ري��ن 
ال��ف��رن��س��ي ف��ي اق��ت��ط��اع األراض����ي 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��م��غ��رب وال���ت���ي لم 

التي  مغنية  الل��ة  معاهدة  تشملها 
قلعة  من  شماال  فقط  محددة  كانت 
عجرود أي السعيدية الى غاية ثتية 
املناطق  باقي  اما  جنوبا  الساسي 
املمتدة نحو الصحراء، فسكانها كان 
لهم ارتباط روحي مع املغرب بحكم 
مبايعة السلطان، وكان لهم ارتباط 
اداري بحكم الظهائر الشريفة التي 
في  وخلفاؤهم  القواد  تعني  كانت 
ت��ل��ك امل��ن��اط��ق وال����ذي ك���ان اخ��ره��م 
ال��ق��اي��د ادري����س ب��ن ال���ك���وري على 
قوات  هزمته  وال��ذي  ت��وات  منطقة 

االس��ت��ع��م��ار ف��ي ع��ني ص��ال��ح سنة 
.1900

آخر األراضي التي سيطرت عليها 
فرنسا كانت تندوف التي اسستها 
واملمتدة  املعروفة  جتكانت  قبيلة 
ب��امل��غ��رب وم��وري��ت��ان��ي��ا م��ن��ذ سبع 
قرون، تندوف التي كان على رأسها 
باشا معني بظهير مخزني، تندوف 
استفتاء  عند  سكانها  رف��ض  التي 
اجل��زائ��ري  الشعب  املصير  تقرير 
مغاربة  أنهم  بحكم  فيه  املشاركة 
األرش��ي��ف  ع��ل��ى  تطلعوا  أن  ول��ك��م 
ال��ف��رن��س��ي وب������دوري س��أن��ش��ر في 
مؤخرا  تسريبها  مت  وثيقة  املقال 

تؤكد ما أكتبه!
بعد إندالع الثورة التحريرية، وقرار 
اخلامس  محمد  الراحل  السلطان 

استقالهم،  لنيل  اجلزائريني  دعم 
حاول االستعمار استمالة السلطان 
التفاوض  مقابل  دعمه  يوقف  كي 
ع���ل���ى إرج��������اع األراض����������ي ال��ت��ي 
محمد  لكن  امل��غ��رب،  م��ن  اقتطعها 
العرض  اخلامس رفض بشدة ذلك 
اإلتفاق  للثورة ومت  دعمه  وواص��ل 
واحلكومة  املغربية  احلكومة  بني 
مسألة  لبحث  اجل��زائ��ري��ة  املؤقتة 
احل����دود ب��ع��د اس��ت��ق��ال اجل��زائ��ر، 
لكن شاءت األقدار ان يلتحق محمد 
اخل���ام���س ب��ال��رف��ي��ق االع���ل���ى قبل 

استقال اجلزائر بسنة!
ب��ع��د االس���ت���ق���ال ح����دث م���ا ح��دث 
ال���رم���ال،  ح����رب  ف���ي   1963 س��ن��ة 
ث��م ج���اءت م��ع��اه��دة إي���ف���ران التي 
وتلتها  ال���ي���وم  اس��ت��ح��ض��رمت��وه��ا 
معاهدة تلمسان والتي توجت بعد 
احل��دود  ترسيم  بإتفاقية  سنتني 
بشكل  امل��غ��رب  فيها  ت��ن��ازل  ال���ذي 
نهائي عن املطالبة باالراضي التي 
ل��ه م��ق��اب��ل استغال  ك��ان��ت ت��اب��ع��ة 
وكان  غار جببات،  ملناجم  مشترك 
ت��ع��ه��د ش��ف��ه��ي آن����ذاك م��ن ال��راح��ل 
ان  الثاني،  احلسن  جت��اه  بومدين 
تدعم اجل��زائ��ر ج��اره��ا امل��غ��رب في 
معركة حترير الصحراء التي كانت 

حتت االحتال االسباني!
اجلزائر  في  احلكم  نظام  يقدر  لم 
قيمة التنازالت التي قدمها املغرب 
م��ق��اب��ل ال���س���ام وح��س��ن اجل����وار، 
وارت����ك����ب ب���وم���دي���ن رح���م���ه ال��ل��ه 
اخلطيئة ونقض العهد الذي اعطاه 
مرتني  على  الثاني  احلسن  للملك 
معاهدة  توقيع  مت  عندما  االول���ى 
ترسيم احلدود سنة 1972 والثانية 
في القمة العربية التي انعقدت في 
مرة  بومدين  تعهد  وهناك  الرباط 
اخرى للحسن الثاني ان يدعمه في 
ملف الصحراء مقابل ان يقنع ملك 
االردن باالعتراف مبنظمة التحرير 
الفلسطينية ممثا شرعيا ووحيدا 
ذلك  له  وك��ان  الفلسطيني  للشعب 
القمة  ت��ل��ك  ف���ي  االردن  واع���ت���رف 

بياسر عرفات رحمه الله.
ال��س��ي��د ب���ن ق��ري��ن��ة، أدع���وك���م ال��ى 
اإلت�������ص�������ال مب����ص����ال����ح رئ����اس����ة 
لتزويدكم  اجل��زائ��ري��ة  اجلمهورية 
ب��امل��ادة االرش��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي تتضمن 
خ��ط��اب ال��رئ��ي��س ال��راح��ل ه���واري 
ب��وم��دي��ن رح��م��ه ال��ل��ه ف��ي ال��ذك��رى 
 19 ال��ث��وري  للتصحيح  ال��ع��اش��رة 
يونيو 1975، في هذا اخلطاب قال 
بومدين باحلرف الواحد: “بالنسبة 
الغربية  الصحراء  رج��وع  ف��إن  لنا 
مغربية او موريتانية املهم ان ترجع 
أرض عربية اسامية”، وأمتنى ان 
ك��ام��ا حتى  اخل��ط��اب  ن��ص  تنشر 

يقرأه اجلميع.
بعد أيام أوفد بومدين عبد العزيز 
بيان  الرباط واصدر  الى  بوتفليقة 
مشترك من هناك أكدت فيه اجلزائر 
رج��وع  بعد  لكن  للمغرب،  دعمها 
بوتفليقة تغير كل شيء وحدث ما 

حدث!
السيد بن قرينة، أردت استحضار 
ه����ذه احمل���ط���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة كي 
التي  اخلطيئة  جميعا حجم  ن��درك 
ارتكبها نظام احلكم في بلدنا جتاه 
امل��غ��رب ال���ذي ق��دم ت��ن��ازالت كبيرة 
وتصرف بحكمة لكن حكامنا كانوا 
م��ت��ع��ج��رف��ني وم��ت��ن��ك��ري��ن ل��ل��ت��اري��خ 
ول��ل��ت��ض��ح��ي��ات وم����ازال����وا، وإن��ن��ي 
أعتبر ان هذا التصرف مجرد نصب 

وإحتيال وخداع.
من املفروض أن اجلزائر هي الدولة 
ملف  في  للمغرب  الداعمة  األول��ى 
مغربية  اعتبرها  التي  الصحراء 
دعم  وان  واملنطق  التاريخ  بحكم 
هو  اجل���ار  ض��د  انفصالية  ح��رك��ة 
ل��ل��ص��واب وخطيئة  م��ج��ان��ب  ع��م��ل 
مستقبل  حق  وف��ي  حقه  في  كبرى 
اجلزائر واملنطقة املغاربية، وتنفيذ 

يخيفه  ال��ذي  االستعمار  ألج��ن��دات 
أن  يعجبه  وال  وتكاملنا  احت��ادن��ا 

نكون على كلمة واحدة.
يهدد  ال  امل��غ��رب  قرينة،  ب��ن  السيد 
ب��ت��ات��ا ال��س��ي��ادة اجل���زائ���ري���ة ول��م 
بعد  اجل��زائ��ري��ة  األراض����ي  يهاجم 
نظام  بالعكس  للمعاهدة،  توقيعه 
جماعة  احتضن  بلدنا  ف��ي  احلكم 
ان��ف��ص��ال��ي��ة، وت���دخ���ل ج��ي��ش��ن��ا في 
األراض������ي امل��غ��رب��ي��ة ب��ال��ص��ح��راء 
بأمغاال ودعم بوليساريو بالساح 
وال��ع��ت��اد وس��م��ح ل��ه��ا ب���أن تهاجم 
امل���غ���رب ان���ط���اق���ا م���ن األراض�����ي 
اجلزائرية وهذا خرق سافر ملعاهدة 
إيفران خصوصا في مادته الرابعة 
املغرب  لتنازل  وتنكر  واخلامسة، 

وإعترافه باحلدود سنة 1972!
من املعتدي إذن يا السيد بن قرينة؟ 
أليس نظام احلكم في اجلزائر؟ عن 
عنه؟  تتحدثون  مصير  تقرير  أي 
كيف إن توجهكم اإلسامي املؤمن 
ب��وح��دة األم���ة م��ن جهة وم��ن جهة 
أخرى تدافعون عن تقسيم بلد جار 
مسلم؟ ثم ألم تنتبهوا ان كل الدول 
املغرب  تدعم  واالسامية  العربية 
ووحدة اراضيه اال بلدنا اجلزائر؟ 

يعني كلهم على خطأ إال نحن؟؟
يهمه  ال  اجل��زائ��ر  ف��ي  احلكم  نظام 
مخيمات  في  الساكنة  تلك  مصير 
الشعوب  مصير  يهمه  وال  تندوف 
املغاربية التي ملت من بقاء فضاءها 
ب��ارزا  وع��ن��وان��ا  امل��غ��ارب��ي مشلوال 
يهمه  وال  وال��ه��وان  الفقر  لبراثني 
ووح��دة  اجل��زائ��ر  مستقبل  لألسف 
انفصالية  ح��رك��ة  ف��دع��م  أراض���ي���ه 
خارج ح��دودك هو من باب املنطق 
حركات  ظهور  ام��ام  ل��ألب��واب  فتح 

انفصالية داخل حدودك!
ع��ل��ي��ك��م م��راج��ع��ة ال���ت���اري���خ ل��ب��ن��اء 
املستقبل واملغرب ليس عدو وليس 
وكما  ب��ل شقيق  ج���ار  ب��ل��د  م��ج��رد 
نحب اخلير ألنفسنا علينا ان نحبه 

لشقيقنا الذي اخطأنا في حقه!
والسام عليكم
اجلزائر في:30يناير2021

اجلزائري »كبير« في رد قوي على رئيس حركة البناء الوطني اجلزائري

المغرب دّعم كل ثورات الجزائر ونظامنا خائن وغادر
كتب الناشط اجلزائري وليد كبير رسالة مفتوحة إلى عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني 

ردا على ما كتبه حول معاهدة إفران بني املغرب واجلزائر..هذا نصها:
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عبر املجلس األعلى للسلطة القضائية عن رفضه 
احلكم  بخصوص  واملغالطات  املزاعم  لكل  التام 
الصادر عن ابتدائية الرباط الذي قضى مبؤاخذة 
املتهم املعطي منجب، والتي تروم تسييس قضية 
الواجب  باالحترام  وامل��س  العام  باحلق  مرتبطة 

للقضاء.
وأكد املجلس، في باغ توصلت به وكالة املغرب 
اليوم االثنني، حرصه اجلاد على  العربي لألنباء 
القانونية ضمانا  والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ كل 
وصونه  وحيادها،  القضائية  السلطة  الستقال 
امل��ق��ام  ف��ي  تبقى  ال��ت��ي  قضاتها  وه��ي��ب��ة  ل��ك��رام��ة 
أساسية  للمتقاضي وضمانة  وحقا  األول حصنا 

للمحاكمة العادلة.
تداوله من معطيات  ما مت  أن  الباغ على  وش��دد 
ال��ق��ض��ي��ة تعمدت  ب��خ��ص��وص ه���ذه  ت��ع��ل��ي��ق��ات  و 
على  استنادا  احلقيقة  على  القفز  النية  وبسوء 
الطعن  أجل  من  الثابتة،  للوقائع  انتقائية  ق��راءة 
في صحة االجراءات و إيهام الرأي العام الوطني 
العادلة  احملاكمة  ضمانات  توافر  بعدم  والدولي 
في  املعطي منجب وعدم متكينه من حقه  للمتهم 
الدفاع خال آخر جلسة التي انعقدت بتاريخ 20 

يناير 2021 .
وأضاف، في هذا السياق، أن واقع امللف غير ذلك 
متاما، حيث أن املتهم املعطي منجب كان مواظبا 

انطلقت  التي  القضية  هذه  جلسات  على حضور 
حالة  ف��ي  فيها  متابعا  ك��ان  وال��ت��ي   2015 سنة 
سراح مؤقت من أجل جنحة املس باألمن الداخلي 
والنصب، إلى أن قرر ومبحض إرادته عدم حضور 
اعتقاله،  قبل  حتى  األخ��ي��رة،  اخلمس  اجللسات 
على  حاليا  املعروضة  األخ��رى  القضية  ذمة  على 
“جرمية  ارت��ب��اك  ف��ي  لاشتباه  التحقيق  قاضي 

غسل األموال”.
القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  وحرص 

ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن امل��ع��ط��ي منجب  ع��ل��ى 
20 يناير  ي���وم  إل���ى احمل��ك��م��ة  أح��ض��ر 
ليمثل أمام قاضي التحقيق، وبعدما 
الساعة  على  التحقيق  مكتب  غ��ادر 
إرج���اع���ه  ي��ت��م  ل���م  دق��ي��ق��ة  11 و30 
من  حرصا  باحملكمة  وبقي  للسجن 
على  املختصة  القضائية  السلطات 
متكينه من ممارسة حقه في حضور 
اجللسة اخلاصة بقضية سنة 2015 
الثالثة  الساعة  على  انطلقت  التي 

والنصف، إذ رغم أنه معتقل في ملف 
غسل األموال فهو يعتبر في حالة سراح 
بالنسبة لقضية 2015 التي صدر فيها 

احلكم.
املتهم  إب��ق��اء  أن���ه مت  وأض����اف 

التعبير  انتظار  في  احملكمة 
عن رغبته في حضور 

ذل��ك، ال هو و ال دفاعه  أنه لم يطلب  اجللسة، إال 
رغم إعامه بتاريخ اجللسة، بل ورغم حضور أحد 
في  آخر  موكا  كان ميثل  حيث  للجلسة  محاميه 
قضية أخرى. وعند انتهاء اجللسة مت إرجاعه إلى 

السجن.
ومن ثم، يضيف املجلس الذي تنبع ماحظاته من 
حرصه على تكريس قيم االنفتاح والتواصل 
اجل���اد وامل���س���ؤول وت��ن��وي��را ل��ل��رأي 
يكون  وال��دول��ي،  الوطني  العام 
احلضور  عن  ودفاعه  تخلفه 
ب��اجل��ل��س��ة ن����ا" ع���ن ق���رار 
شخصي إرادي للمعني به 
ترويجه  ما مت  على عكس 
تستهدف  م��غ��ال��ط��ات  م��ن 
للحقيقة  تزييفا متعمدا 
من أجل دعم أطروحات 
م��ت��ه��اف��ت��ة م��ف��ت��ق��دة ألي 

أساس واقعي.
وأك������د امل���ج���ل���س األع���ل���ى 
ما  أن  القضائية  للسلطة 
أيضا  يفتقد  ت��روي��ج��ه  مت 
ق���ان���ون���ي  س���ن���د  ألي 
وي�����ع�����ب�����ر 

لدى  معلومة  قانونية  لقواعد  متعمد  جتاهل  عن 
اجلميع، حيث أن قانون املسطرة اجلنائية املغربي 
يعطي احلق ألي متهم يحاكم في حالة سراح، في 
بهذا  احملكمة  تلزمه  وال  اجللسات  حضور  ع��دم 
في  تسجل  وإمن��ا  استدعائه  تعيد  وال  احلضور 
محضر قانوني غيابه رغم إعامه بتاريخ اجللسة 
“مبثابة  قانونا  يوصف  حكما  حقه  في  وتصدر 

حضوري”.
وأوض��ح أن ذلك “ما مت تطبيقه بشكل ع��ادي من 
منجب  املعطي  املتهم  قضية  ف��ي  احملكمة  ط��رف 
التي  اجلنحية  القضايا  من  كغيرها  تبقى  التي 
عدم  حالة سراح  في  فيها  املتابعني  غالب  يفضل 
فيها  األحكام  مواصلة حضور اجللسات وتصدر 

رغم تخلفهم عن آخر جلسة.”
الذي  منجب  املعطي  املتهم  أن  املجلس  أب��رز  كما 
أدين في هذه املرحلة االبتدائية من أجل املنسوب 
ممارسة  في  احل��ق  كغيره،  قانونا،  له  متاح  إليه 
الصادر  االبتدائي  احلكم  في  باالستئناف  الطعن 
ما  وإب���داء  حيثياته  ك��ل  ومناقشة  مواجهته  ف��ي 
يراه مناسبا من أوجه دفاعه وفق الشكل املتطلب 

قانونا.
وخلص املجلس األعلى للسلطة القضائية إلى أنه 
“تبقى تبعا لذلك كل املزاعم التي يتم الترويج لها 
إلظهاره في صورة احملروم من حقه في الدفاع وفي 

احملاكمة العادلة ال أساس له واقعا وقانونا”.

المجلس األعلى للقضاء يعبر عن رفضه لتسييس قضية المعطي منجب

 تصدر توسيع العرض التلفزي واإلذاعي وتقنني 
املضامني السمعية البصرية أعمال الهيأة العليا 
تقدميها  جرى  كما  البصري،  السمعي  لاتصال 
املؤسسة  هذه  أصدرته  الذي  األنشطة  تقرير  في 

برسم سنة 2019.
ل��ات��ص��ال السمعي  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��أة  وأوض���ح���ت 
البصري ، في باغ لها ، أنه في إطار مهمتها في 
مجال إرساء مشهد سمعي بصري تعددي ومتنوع، 
ترخيصني  العليا  الهيأة  منح  التقرير  يعرض 
إلحداث واستغال خدمتني إذاعيتني، األولى تبث 
على “إف إم” والثانية على االنترنيت، وترخيصا 
الستغال خدمة تلفزية عبر الساتل وثاثة أذون 
الطلب.  حسب  بصرية  سمعية  خدمات  بتوزيع 
كما جددت الهيأة العليا اإلذن بتسويق باقة ذات 
الصبيب  ذي  الرقمي  الربط  عبر  مشروط  ول��وج 

.”ADSL“ الامتاثلي
ك��م��ا ت��ط��ل��ب ت��ت��ب��ع ال��ب��رام��ج وت��ق��ن��ني امل��ض��ام��ني 
تعبئة  ذات��ه��ا،  الفترة  خ��ال  البصرية  السمعية 
تتولى  ال��ت��ي  العليا  ال��ه��ي��أة  مل��ج��ه��ودات  ك��ب��ي��رة 
السمعي  االتصال  متعهدي  كل  تقيد  على  السهر 
البصري، العموميني واخلواص، بالتزاماتهم في 

والقيم  اإلنسانية  احلقوق  مبادئ  احترام  مجال 
والتلفزية  اإلذاعية  املضامني  في  الدميوقراطية 

املبثوثة.
هكذا، يوضح املصدر ، ودون املس بحرية التعبير 
للمتعهدين،  التحريرية  للحرية  تام  احترام  وفي 
أص�����در امل��ج��ل��س األع���ل���ى ل���ات���ص���ال ال��س��م��ع��ي 
توازن  بشأن قضايا مختلفة:  قرارا   66 البصري 
ونزاهة اخلبر، صون الكرامة اإلنسانية، احترام 
الطفل  حماية  النمطية،  الصور  ومحاربة  امل��رأة 
العامة  الصحة  على  احلفاظ  الناشئ،  واجلمهور 

والتواصل اإلشهاري، إلخ.
وتابع أن 80 باملائة من هذه القرارات اتخذت بناء 
على شكايات تقدم بها مواطنون، جمعيات مجتمع 
مدني، نقابات، أحزاب سياسية ومؤسسات أخرى 
الصدد،  بهذا  التقرير  وسجل  وخاصة.  عمومية 
انتقال عدد الشكايات املودعة من طرف مواطنني 
إلى   2017 سنة  شكاية   27 م��ن  ف��ردي��ة  بطريقة 
يدل على  2019، مما  700 شكاية سنة  من  أزي��د 
تزايد جلي لتفاعل املواطن مع هيأة تقنني اإلعام 
املتعلق   11.15 رقم  القانون  اعتماد  منذ  السيما 
السمعي  لاتصال  العليا  الهيأة  تنظيم  بإعادة 

البصري سنة 2016 والذي كرس حق األفراد في 
إيداع شكايات لدى هيأة التقنني.

العليا  للهيأة  الدستورية  باملهمة  يتعلق  وفيما 
في مجال تقنني تعددية التعبير عن تيارات الفكر 
البصري، مت خال  السمعي  اإلع��ام  في  وال��رأي 
ملداخات  بيانات  أرب��ع��ة  إص���دار  نفسها  الفترة 
اإلذاع��ي��ة  اخل��دم��ات  ف��ي  العمومية  الشخصيات 
مجموع  ُوجهت  واخلاصة.  العمومية  والتلفزية 
قانونا،  عليه  منصوص  هو  كما  البيانات،  ه��ذه 
ال��ب��رمل��ان  ورئ���اس���ة مجلسي  احل��ك��وم��ة  ل��رئ��ي��س 
واألحزاب السياسية واملنظمات النقابية والغرف 
امل��ه��ن��ي��ة وامل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان 

واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
دعمت  العليا  ال��ه��ي��أة  أن  ذات���ه  امل��ص��در  وس��ج��ل 
متعهدي  مجهودات   2019 سنة  خ��ال  وواك��ب��ت 
االنتشار  مجال  في  البصري  السمعي  االتصال 
بهدف تقوية تغطيتهم املجالية وتكريس إنصاف 
مجالي لفائدة املناطق ذات املؤهات الدميوغرافية 

واالقتصادية احملدودة.
بتحديد  العليا  الهيأة  قامت  اإلط���ار،  ه��ذا  وف��ي 
قامت بتعيني  ت��رددا جديدا، كما   72 وتخصيص 

ت�������رددات مل��ت��ع��ه��دي االت����ص����ال ال��س��م��ع��ي   107
البصري.

من جهة أخرى، شاركت هيأة التقنني في مسلسل 
والبلدان  املغربية  اإلدارة  بني  الدولي  التنسيق 
املجاورة فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي 
للترددات، وفقا للمعايير املعتمدة في هذا السياق. 
إم”  “إف  ت���رددا   49 التنسيق  عملية  همت  وق��د 

و342 ترددا UHF للتلفزة الرقمية األرضية.
وأشار الباغ إلى أنه فضا عن مهامها الرئيسية 
السمعي  للمشهد  امل��ب��اش��ر  بالتقنني  املتعلقة 
البصري الوطني، تفاعلت الهيأة العليا بانتظام، 
ودع��م  بتكريس  ملتزم  مؤسسي  فاعل  بصفتها 
طلبات  مع  اإلنسانية،  للحقوق  احلاملة  املبادئ 
إبداء الرأي التي أحالتها عليها قطاعات وزارية 
وه��ي��ئ��ات أخ����رى ب��خ��ص��وص إع���م���ال س��ي��اس��ات 
وطنية وخطط عمل في مجال احلقوق األساسية 
الطفل  وحقوق  اللغوي  والتنوع  التعبير  كحرية 
وامل���س���اواة ب��ني ال���رج���ال وال��ن��س��اء واحل����ق في 
الصحة والولوجية لفائدة األشخاص في وضعية 

إعاقة والكرامة اإلنسانية، إلخ.

الهاكا تشتغل على توسيع العرض التلفزي واإلذاعي وتقنين المضامين السمعية البصرية

< الرباط –الوطنية بريس

  اخ���ت���ار ص��ح��اف��ي��و وك���ال���ة امل��غ��رب 
التي  الشخصيات  لألنباء  العربي 
مبسارها   2020 سنة  خ��ال  متيزت 
في  املواطنة  مببادراتها  أو  املهني 

مختلف املجاالت.
من  الشخصيات،  ه��ذه  اختيار  ومت 
م��خ��ت��ل��ف امل����ش����ارب، ف���ي اس��ت��ط��اع 
داخ���ل���ي ش�����ارك ف��ي��ه ح���وال���ي 300 
ص��ح��ف��ي ب��ال��وك��ال��ة، ي��ت��وزع��ون بني 
املقر املركزي، وجهات اململكة ال� 12، 

واألقطاب الدولية للوكالة ال 12 .
الكوميدي  الفنان  اختيار  مت  وهكذا 
بشخصية  اشتهر  ال��ذي  الفد،  حسن 
الهزليتني  السلسلتني  ف��ي  “ك��ب��ور” 
“ال���ك���وب���ل” و”ك����ب����ور واحل���ب���ي���ب”، 
“ال��ف��ن��ون  ف��ئ��ة  ف��ي  ال��س��ن��ة  شخصية 

والثقافة”.

وفي مجال “الرياضة”، 
صحافيي  اختيار  وقع 
ال���وك���ال���ة ع���ل���ى ن����ادي 
ن��ه��ض��ة ب����رك����ان ل��ك��رة 
الفريق  فوز  بعد  القدم 
بنسخة 2020 من كأس 
اإلفريقية  الكونفدرالية 
ل�����ك�����رة ال������ق������دم ع��ل��ى 
حساب نادي بيراميدز 
أول  وه�����و  امل����ص����ري، 
للنادي  إفريقي  تتويج 
واخل�����ام�����س ل���ألن���دي���ة 

املغربية.
وعادت شخصية السنة 

في فئة “السياسة واحلكامة” للقوات 
املسلحة امللكية بعد تدخلها السلمي، 
لصاحب  السامية  للتعليمات  تنفيذا 
اجلالة امللك محمد السادس، القائد 
األعلى ورئيس أركان احلرب العامة 

للقوات املسلحة امللكية، لتأمني معبر 
انسيابية  ضمان  أجل  من  الكركرات 

تنقل األشخاص والبضائع.
وض��م��ن ف��ئ��ة “ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي 
وامل������ب������ادرة امل����واط����ن����ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
ح���از ه��ان��س��ي��ورغ هوبر  ال��ب��ش��ري��ة” 

شخصية  ل��ق��ب  ع��ل��ى 
السنة نظير انخراطه 
وت��ف��ان��ي��ه ف���ي رع��اي��ة 
األطفال املتخلى عنهم 
م����ن خ�����ال م���ش���روع 
ب��وي��دار”  دار  “ق��ري��ة 
التي أسسها مبنطقة 
ت���اح���ن���اوت ن���واح���ي 

مراكش.
واخ�����ت�����ي�����رت ه���اج���ر 
م���ص���ان���ف ش��خ��ص��ي��ة 
ال�����س�����ن�����ة ف�������ي ف���ئ���ة 
واملالية”  “االق��ت��ص��اد 
ب���ف���ض���ل ت��ت��وي��ج��ه��ا 
العاملية  ل��ل��ج��ائ��زة  األول����ى  ب��امل��رت��ب��ة 
 ”Global AI Inclusion Award“
في صنف “Women Tech”، التي 
تتوج النساء املتألقات على الصعيد 
التكنولوجيات  م��ج��ال  ف��ي  ال��دول��ي 

العالية.
وح���از ص��ان��ع احمل��ت��وى ع��ل��ى موقع 
“ي����وت����ي����وب” م��ص��ط��ف��ى س��وي��ن��غ��ا 
فئة  ف��ي   2020 سنة  شخصية  لقب 
“وسائل اإلعام واالتصال واإلنترنت 
واشتهر  االج��ت��م��اع��ي��ة”.  والشبكات 
“آج��ي  الرقمية  بسلسلته  سوينغا 
كبيرا،  جن��اح��ا  لقيت  ال��ت��ي  ت��ف��ه��م” 
وال���ت���ي ت�����روم ال��ت��ح��س��ي��س وش���رح 
للمشتركني  الراهنية  ذات  املواضيع 

في قناته.
وتهدف وكالة املغرب العربي لألنباء، 
م���ن خ����ال ه����ذا االس���ت���ط���اع ح��ول 
شخصيات السنة، إلى تسليط الضوء 
ع��ل��ى ال��ط��اق��ات اخل���اق���ة ف���ي شتى 
الفنون  م��ج��االت  سيما  ال  امل��ج��االت، 
وال��ث��ق��اف��ة وال��س��ي��اس��ة واالق��ت��ص��اد 
واملالية والرياضة والعمل االجتماعي 

ومجال اإلعام واالتصال.

وكالة المغرب العربي تختار شخصيات فنية ورياضية واقتصادية للعام 2020
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< الوطنية بريس- ومع

أبرز نخبة من اخلبراء في العلوم السياسية 
وأكادمييون وصحافيون إيطاليون أن القرار 
الكاملة  بالسيادة  يعترف  ال��ذي  األم��ري��ك��ي 
والتامة للمغرب على صحرائه ميثل منعطفا 
هاما ويبشر بآفاق واعدة تهم تعزيز السام 
واالستقرار واالستثمار والتكامل االقتصادي 

في جميع أنحاء املنطقة.
وفي مقاالت نشرت في ملحق املجلة اإليطالية 
فبراير،  لشهر  )فورميكي(   ”  Formiche  ”
اإليجابية  االنعكاسات  اخلبراء  ه��ؤالء  حلل 
للقرار األمريكي باعتباره عما مهما للغاية 
مبرزين  اإلقليمي،  النزاع  تسوية  درب  على 
الذاتي  احلكم  ملبادرة  املتحدة  الواليات  دعم 
للحل  وحيد  كأساس  املغرب  اقترحها  التي 

النهائي لهذا امللف.
كما أبرزوا الدور احملوري للمغرب في عملية 
السام بالشرق األوسط ، والتزامه مبكافحة 
تعزيز  م��ج��ال  ف��ي  اململكة  وري����ادة  اإلره����اب 
احلوار بني األديان ، باإلضافة إلى استئناف 

العاقات مع إسرائيل.
وف������ي ه������ذا ال����س����ي����اق، ك���ت���ب ال��ص��ح��ف��ي 
ال��ن��زاع  ه���ذا  أن  بوكوليني  ماسيميليانو 
األمريكي  القرار  بعد  االنتهاء”  “يوشك على 
والدعم املعبر عنه من قبل الواليات املتحدة 
املغرب  اقترحه  ال��ذي  الذاتي  احلكم  ملخطط 
املصداقية  ذا  ال��وح��ي��د  األس���اس  ب��اع��ت��ب��اره 

والواقعي إلنهاء هذا النزاع اإلقليمي.
معبر  “إغ�����اق  أن  ال��ص��ح��ف��ي  ه����ذا  وك��ت��ب 
ال��ذي قررته  امل��اض��ي،  ف��ي نونبر  ال��ك��رك��رات 
جبهة +البوليساريو+ لوقف احلركة التجارية 
ب��ني امل��غ��رب وم��وري��ت��ان��ي��ا، ك���ان ل��ه مفعول 
املتمركزة  االنفصالية  اجلماعة  على  عكسي 
، مبرزا أن “نهاية ما  في تندوف باجلزائر” 
في  اجلماعة  لهذه  األم��ام  إل��ى  هروبا  اعتبر 
أزمة الصحراء كانت هي زيارة مساعد وزير 
الشرق  بقضايا  املكلف  األمريكي  خارجية 

شينكر،  ديفيد   ، إفريقيا  شمال  و  األوس���ط 
قنصلية  بها  دشنت  التي  والداخلة  للعيون 

أمريكية يوم 10 يناير 2021”.
االستقرار  مناخ  اإليطالي  الصحفي  وأب��رز 
شهدت  التي  للمملكة  اجلنوبية  األقاليم  في 
بلدان  افتتاح نحو عشرين قنصلية ملختلف 
ال��ع��ال��م، مب��ا ف��ي ذل���ك ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ، 
ال��دوالرات  مبليارات  أمريكية  واستثمارات 

متوقعة في املنطقة.
وأشار في املقابل إلى “تنامي اخلطر اإلرهابي” 
في  “البوليساريو”  ميليشيات  متثله  ال��ذي 
منطقة الساحل والصحراء وعاقتها مبهربي 

املخدرات وعصابات اجلرمية املنظمة.
السابق  اإليطالي  البرملاني  جهته،سجل  من 
، خالد شوقي، أن “منطقة الصحراء تكتسي 
للمستثمرين  بالنسبة  كبرى  أهمية  ال��ي��وم 
ال���دول���ي���ني ألن���ه���ا ب���واب���ة ل��ل��دخ��ول ل��ل��ق��ارة 
األفريقية”، مؤكًدا أن املغرب ” يخصص منذ 
زمن طويل موارد هائلة لتنمية املنطقة، كما 
التي  واالس��ت��ث��م��ارات  املشاريع  ذل��ك  تعكس 
تتضمنها خطة -2016 2021 لتنمية أقاليم 

اجلنوب”.
وأض����اف أن االت��ف��اق��ي��ة ال��ث��اث��ي��ة األخ��ي��رة 
وإسرائيل  املتحدة  وال��والي��ات  امل��غ��رب  ب��ني 
واعتراف الواليات املتحدة بالسيادة املغربية 
على الصحراء ، فتحت با شك آفاًقا جديدة 
ولتشجيع  للمنطقة،  االق��ت��ص��ادي  ل��إق��اع 
االستثمارات األجنبية ، ودعم وضع اململكة 
كمحاور ثابت وصديق وحليف استراتيجي 
في قضايا حساسة من قبيل األمن في منطقة 
الساحل ، ووسيط إيجابي في األزمات التي 

تشهدها ليبيا والشرق األوسط.
وفي مقال بعنوان “املغرب منوذج لاعتدال” 
باولو   ، اإليطالي  اجلامعي  األس��ت��اذ  أك��د   ،
برانكا ، من جانبه ، أن املغرب ميثل “منوذجا 
لاعتدال واحترام األقليات” ، مذكرا بالتوقيع 
حول  “إعان مراكش”  2016 على  في يناير 
حقوق األقليات الدينية في العالم اإلسامي، 

وزيارة البابا فرنسيس للمملكة.
أما الصحفية كرمية موال، فقد دعت إيطاليا 
مع  في عاقاتها  أمريكا  أن حتذو حذو  إلى 
امل��م��ل��ك��ة، م��ب��رزة اإلجن�����ازات ال��ك��ب��ي��رة التي 
حققها املغرب ، بفضل “اخليارات املتبصرة 
والدقيقة التي جتعل من اململكة استثناء في 
مجال االستقرار في املنطقة ومن الدول التي 
جنحت في تطوير سوق واقتصاد نشيطني 

وناجحني للغاية “.
واس��ت��ش��ه��دت مب��ش��اري��ع رائ���دة مت إجن��ازه��ا 
إفريقيا  في  ميناء  أكبر  قبيل  من  املغرب  في 
للطاقة  ن��ور”   ” العماقة  واحملطة   ، بطنجة 
امل��وات��ي  وامل��ن��اخ   ، ورزازات  ف��ي  الشمسية 
، مسجلة  اململكة  االقتصادية في  للتنافسية 
على  األساسية  رك��ائ��زه  “ي��رس��ي  امل��غ��رب  أن 

قاعدة جادة ومتينة “.
ومن جهة أخرى، ذكرت الصحفية ب”املوقف 
ل��ل��والي��ات  ال���واض���ح وال����ذي ال ل��ب��س ف��ي��ه ” 
املغربية  ال��ص��ح��راء  قضية  ب��ش��أن  امل��ت��ح��دة 
،مسجلة أن اجلزائر مازالت تستغل وتوظف 
منو  م��ن  استراتيجيا  “ل��ل��ح��د  ال��ن��زاع  ه���ذا 
هو  دائ��م��ا  ال��وق��ت  ولكن  لصاحلها.  امل��غ��رب 
نرى  أن  ميكن  وال��ي��وم   . للحقيقة  احل��ام��ل 
حصيلة سياسة اجلزائر التي متتلك كنزا من 
الغاز حتت أراضيها ، ولكنها اليوم ، بداًل من 
أن تتموقع ضمن القوى العاملية األكثر ثراًء 
، تعتبر ، بشكل مؤلم ، من بني البلدان األكثر 
اقتصادية خطيرة  مشاكل  مع  استقرار  عدم 

.“
في  واخلبير  الصحفي  تطرق   ، جانبهم  من 
ش���ؤون ال��ع��ال��م اإلس��ام��ي ، ك��ارل��و بانيا ، 
بالو  دي  فرانشيسكو   ، والكاتب  والصحفي 
، ووزير اخلارجية اإليطالي األسبق ورئيس 
اللجنة العاملية لدولة القانون ، ماركو بانيا، 
للرهانات اجليوسياسية اجلديدة والتحديات 
املرتبطة بالسام في منطقة الشرق األوسط 
في  للمغرب  الدبلوماسي  ال��دور  مؤكدين   ،
 ، وإفريقيا  املتوسط  األبيض  والبحر  العالم 

في  األوس��ط  الشرق  في  السام  وف��ي عملية 
سياق االتفاق الثاثي بني املغرب والواليات 

املتحدة وإسرائيل.
أبرز   ، املجلة  نشرتها  التي  مساهمته  وفي 
سفير املغرب في إيطاليا ، يوسف با ، من 
عن  املتحدة  ال��والي��ات  “إع���ان  أن   ، جانبه 
وافتتاح   ، دوالر  مليار   5 بقيمة  استثمار 
الصحراء  منطقة  ف��ي  اق��ت��ص��ادي��ة  قنصلية 
نحو  كمنصة  املغرب  موقع  يؤكد  املغربية، 

العمق األفريقي”.
وسجل أن القرار األمريكي القاضي باالعتراف 
له  سيكون  صحرائه  على  امل��غ��رب  بسيادة 
 ، اإلقليمي  املستوى  على  قوي  إيجابي  أثر 
حيث أنه سيسرع املسلسل السياسي لألمم 
املتحدة إليجاد حل سياسي للنزاع اإلقليمي 
املفتعل حول السيادة املغربية على الصحراء 
ال ميكن أن يستند  ، مضيفا أن هذا احلل ” 
سوى على مبادرة احلكم الذاتي املغربية في 

إطار سيادة اململكة ووحدتها الترابية “.
االقتصادي  األثر  إلى  باإلضافة   ” أنه  وأبرز 
للشراكة  األف��ري��ق��ي  البعد  ه��ذا  سيساهم   ،
تعزيز  في  األمريكية  املغربية  االستراتيجية 
الترابط اإلقليمي بني االستقرار واألمن الذي 
التعاون  خ��ال  م��ن  مركزية  مكانة  سيحتل 
الشريكني  البلدين  ب��ني  احل��ال��ي  النموذجي 
في هذا املجال والتزامهما املتبادل في مجال 
أن��واع  وجميع  والتطرف  اإلره���اب  مكافحة 

االجتار غير املشروع”.
وب���خ���ص���وص اس���ت���ئ���ن���اف ال���ع���اق���ات ب��ني 
إن  املغربي  السفير  قال  وإسرائيل،  املغرب 
واحل��وار  السام  أرض  دائما  كانت  اململكة 
أن  األدي��ان، مضيفا  مختلف  بني  والتعايش 
هذا االستئناف سيساعد على تعزيز السام 
واالس���ت���ق���رار ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس���ط 
م��ن خ��ال إع���ادة إط��اق عملية ال��س��ام بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني على أساس حل 
في  السام  إح��ال  في  الدولتني مما يساهم 

دول أخرى في املنطقة.

خبراء إيطاليون : االعتراف األمريكي مبغربية الصحراء.. 

منعطف هام من أجل السالم واالستقرار في المنطقة 
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توجد مشاعر قلق بالغ مؤخرا بسبب األعمال 
التي تدعو إلى الكراهية الدينية وتؤدي بالتالي 
إلى تقويض روح التسامح واحترام التنوع،ال 
غير  األزم��ة  العالم  فيه  يواجه  وق��ت  في  سيما 
فيروس  مرض  جائحة  عن  الناجمة  املسبوقة 
كورونا )كوفيد - 19(،التي تتطلب اتخاذ تدابير 
وجتديد  والتضامن  الوحدة  على  تقوم  عاملية 
األوق��ات  ه��ذه  األط��راف.وف��ي  املتعدد  التعاون 
وقت  أي  من  علينا،أكثر  خاصة،ينبغي  بصفة 
يقدمها  التي  القيمة  باملساهمة  مضى،اإلقرار 
املعتقدات  أو  األدي����ان  جميع  م��ن  األش��خ��اص 
إلى البشرية واملساهمة التي ميكن أن يقدمها 
زي��ادة الوعي بالقيم املشتركة بني  احل��وار في 
جميع البشر وحتسني فهمها.كما أن علينا أن 
الثقافات  مبختلف  التوعية  أهمية  على  نشدد 
ال��ذي  التسامح  تعزيز  ف��ي  التعليم  وأه��م��ي��ة 
واحترامهم  للتنوع  الناس  تقبل  على  ينطوي 
التعليم،وبخاصة  أن  على  كذلك  نشدد  ل��ه،وأن 
مجد  نحو  على  ُتسهم  أن  املدارس،ينبغي  في 
في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز.
املتبادل  واالح��ت��رام  والتعددية  التسامح  وأن 
وتنوع األديان واملعتقدات عوامل تعزز األخوة 
اإلنسانية،وتشجيع األنشطة الرامية إلى تعزيز 
احلوار بني األدي��ان والثقافات من أجل تعزيز 
السام واالستقرار االجتماعي واحترام التنوع 
وتوخي االحترام املتبادل،وتهيئة بيئة مواتية 
لتحقيق السام والتفاهم املتبادل على الصعيد 
العاملي وأيضا على الصعيد اإلقليمي والوطني 

واحمللي. 
علما  العامة  اجلمعية  اإلطار،أحاطت  هذا  في 
بجميع املبادرات الدولية واإلقليمية والوطنية 
الزعماء  اإلقتضاء،وبجهود  واحمللية،حسب 
الدينيني،الرامية إلى تعزيز احلوار بني األديان 
والثقافات،كما أنها أحاطت علما كذلك باللقاء 
البابا فرنسيس واإلمام األكبر  الذي جمع بني 
في   2019 فبراير   4 الطيب،في  أحمد  لألزهر 
املعنونة  الوثيقة  توقيع  عن  ظبي،وأسفر  أبو 
العاملي  السام  أج��ل  من  اإلنس��انية  »األخ��وة 
املجتمع  سيحتفل  املشترك«،وبذلك  والعيش 
2021،ب�«اليوم  عام  من  سنويا،ابتداء  الدولي 
تعزيز  اإلن��س��ان��ي��ة«،ب��ه��دف  ل��ألخ��وة  ال��ع��امل��ي 

التسامح ونبذ العنف والكراهية. 
واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارا 
العاملي  »اليوم  فبراير   4 ي��وم  يعلن  باإلجماع 
كل  قدمتها  مبادرة  اإلنسانية«،ضمن  لألخوة 
من اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين 
العربية  واململكة  العربية  مصر  وجمهورية 
التنفيذي  املجلس  رئيس  السعودية.ووصف 
إلم����ارة أب���و ظ��ب��ي ال��ش��ي��خ ه���زاع ب��ن زاي��د،ف��ي 
املصغر  التدوين  مبوقع  حسابه  على  تغريدة 
العاملي لألخوة اإلنسانية  اليوم  »تويتر«،إقرار 
بأنه ثمرة طيبة من وثيقة األخوة، اإلنسانية.
وأضاف أنه »اليوم نفخر بانتشار قيم الوثيقة 

من اإلمارات إلى العالم«. 
زكي  القرار،النا  اعتماد  قبل  باملناسبة  وألقت 
لدى  اإلم���ارات  لدولة  الدائمة  نسيبة،املندوبة 
العامة  اجلمعية  أم���ام  امل��ت��ح��دة،ب��ي��ان��ا  األمم 
فيه  القرار،قالت  مشروع  لتقدمي  املتحدة  لألمم 
كبيرة  زيادة  العالم  األخيرة،شهد  األعوام  »في 
ف��ي العنف وخ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة ض��د األج��ان��ب 
والتعصب الديني وأشكال أخرى من التمييز.
وملواجهة هذه التهديدات العابرة للحدود،يجب 

علينا دعم املبادرات التي تشجع على التضامن 
وال��وح��دة ب��ني األف���راد،ب���روح تتسم ب��األخ��وة 
اإلنسانية.وعليه،تسعى كل من اإلمارات العربية 
السعودية،ومملكة  العربية  املتحدة،واململكة 
هذه  العربية،عبر  مصر  البحرين،وجمهورية 
املشتركة  بقيمنا  جميعا  امل��ب��ادرة،ل��اح��ت��ف��ال 
والتعاطف  واالنفتاح  اآلخر  تقبل  في  املتمثلة 
وإظ���ه���ار احل���ب جت���اه ج��م��ي��ع ال��ب��ش��ر«.وأك��د 
ال��ع��ام  ال���س���ام،األم���ني  امل��س��ت��ش��ار محمد ع��ب��د 
األمم  »اعتماد  اإلن��س��ان��ي��ة«،أن  »األخ���وة  للجنة 
املتحدة الرابع من فبراير اليوم الدولي لألخوة 
اإلنسانية هو إجناز تاريخي كبير يضاف إلى 
إجنازات جلنة األخوة اإلنسانية،ويعد اعترافا 
التاريخية  اإلنسانية  األخ���وة  بوثيقة  دول��ي��ا 
شيخ  الطيب  أحمد  األكبر  اإلم��ام  وقعها  التي 
األزه�����ر ال��ش��ري��ف وال���ب���اب���ا ف��ران��س��ي��س ب��اب��ا 
الكنيسة الكاثوليكية،في أبوظبي في 4 فبراير 
أول  ق��ال  كما  ك��ان  املاضي«،حينها  ال��ع��ام  م��ن 
قداسه  في  العربي  اخلليج  منطقة  ي��زور  بابا 
العالم  أنظار  محط  زاي��د«  دار  في  زاي��د  »أوالد 
تاريخية جتسد  على حلظة  شاهدا  كان  ال��ذي 
الله ثراه في  رؤية املؤسس الشيخ زايد طيب 
السير  على  أبنائه  ح��رص  التسامح،وتعكس 
العاملي. السام  وتعزيز  النهج  ه��ذا  في  قدما 

اإلنسانية«  »األخ���وة  أن  السام  عبد  وأض��اف 
دولة  »نشكر  العالم،وقال  مسؤولية  أصبحت 
متعددة  دبلوماسيتها  سخرت  التي  اإلم��ارات 
األط���راف م��ن خ��ال بعثة دول��ة اإلم���ارات لدى 
اجلديد  اإلجن���از  ه��ذا  لتحقيق  امل��ت��ح��دة  األمم 

خلدمة اإلنسانية«. 
إزاء  العميق  القلق  عن  األمم��ي  القرار  وُأع��رب 
األع���م���ال ال��ت��ي حت���رض ع��ل��ى ال��ك��راه��ي��ة ضد 
وأن  التسامح،خاصًة  روح  وت��ق��ّوض  األدي���ان 
عن  ناجمة  مسبوقة  غير  أزم��ة  يواجه  العالم 
يسلط  كوفيد19-،كما  فيروس  جائحة  انتشار 

القرار الضوء على احلاجة إلى وجود استجابة 
عاملية للجائحة قائمة على الوحدة والتضامن 
رعاية  في  األطراف،وشاركت  متعدد  والتعاون 
ال��دول األعضاء لدى األمم  34 دولة من  القرار 

املتحدة. 
وينعقد مهرجان »األخوة اإلنسانية« اإلماراتية 
»األخ��وة  شعار  وعامليا،حتت  عربيا  املشهورة 
ال���واق���ع«،وي���أت���ي مبا  ع��ل��ى أرض  اإلن��س��ان��ي��ة 
من  اإلنسانية  لألخوة  أبوظبي  وثيقة  جتسده 
الشيخ  السمو  صاحب  ل��دى  ال��ق��ي��ادة  عبقرية 
أب��و ظبي  ول��ي عهد  آل نهيان  زاي��د  بن  محمد 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة وهو الذي 
قام باجلهد األكبر في سبيل إعداد وإطاق هذه 
الوثيقة التاريخية من أرض اإلمارات الشقيقة 
وفضيلة  فرانسيس  ال��ب��اب��ا  ق��داس��ة  بحضور 
اإلمام األكبر الشيخ أحمد الطيب،اللذان استقا 
ما  سيارة واح��دة وأقاما في بيت واح��د وهو 
حدث ألول مرة في التاريخ على أرض اإلمارات 
من  جنسية   200 م��ن  مقيمني  حتتضن  ال��ت��ي 
مختلف الديانات والثقافات ما يعكس التنوع 

احلضاري والثقافي الذي تتميز به. 
أعلن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان  عضو 
والتعايش  التسامح  وزي���ر  ال����وزراء  مجلس 
تنظيم  املتحدة،عن  العربية  اإلم����ارات  ب��دول��ة 
حتى  للمهرجان  م��ن  األول���ى  ل��ل��دورة  وزارت����ه 
لشخصيات  بارزة  فبراير مبشاركة  من  الثامن 
ينعقد س��ن��وي��ًا  وع��رب��ي��ة،ال��ذي س���وف  ع��امل��ي��ة 
اإلنسانية  لألخوة  العليا  اللجنة  مع  بالتعاون 
يوم 4 فبراير من كل عام وذلك احتفااًل باليوم 
للذكرى  اإلنسانية«،تخليدًا  ل«األخ��وة  العاملي 
ال��ع��ط��رة،ل��ت��وق��ي��ع »وث��ي��ق��ة أب���و ظ��ب��ي ل��ألخ��وة 
جلهود  كبيرًا  إجن���ازًا  تعد  ال��ت��ي  اإلن��س��ان��ي��ة« 
اخلارجية اإلماراتية،وتأكيدًا على دور اإلمارات 
املغفور  ال���دول���ي���ة،وإرث  ال��س��اح��ة  على  امل��ق��در 
في  ساهم  ال��ذي  احلكيم  ونهجه  مؤسسها  له 

والسام  والتعايش  والتسامح  الثقافة  تعزيز 
بني مختلف شعوب العالم.وتقديرا حينها لتلك 
راشد  بن  محمد  الشيخ  الفارقة،أعلن  اللحظة 
ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��دول��ة رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
حاكم دبي،عن إطاق اإلمارات »جائزة األخوة 
عن  يكشف  أن  زايد«،قبل  دار  من   - اإلنسانية 
ق��رار منح اجل��ائ��زة في دورت��ه��ا األول��ى للبابا 
»جلهودهما  تقديرا  األكبر  واإلم���ام  فرنسيس 
العالم«،ولتخليد  في  السام  نشر  في  املباركة 
وثيقة  إلطاق  التاريخي  واحلدث  الزيارة  تلك 
»وثيقة األخوة اإلنسانية«،وقع الشيخ محمد بن 
راشد والشيخ محمد بن زايد والبابا فرنسيس 
وشيخ األزهر على حجر األساس لبناء كنيسة 
القديس فرنسيس ومسجد اإلمام األكبر أحمد 

الطيب في أبو ظبي. 
يتضمن املهرجان عشرات املبادرات،والفعاليات 
ع��ل��ى م���دى خ��م��س��ة أي����ام وال���ت���ي ت��ت��ن��وع بني 
امل��ش��ارك��ات احل��ك��وم��ي��ة اإلم��ارات��ي��ة وال��دول��ي��ة 
والشبابية والرياضية والفكرية والبرامج التي 
تتعلق باملرأة واألسرة واألطفال،وكذلك أصحاب 
املجتمع،ك«املنتدى  فئات  م��ن  الهمم،وغيرهم 
االف���ت���راض���ي ال���ع���امل���ي ل���ألخ���وة اإلن��س��ان��ي��ة« 
مبشاركة نخبة من املفكرين واخلبراء الدوليني 
وم����ن ال��ع��ال��م ال���ع���رب���ي،وان���ط���اق اح��ت��ف��االت 
العاملي  باليوم  حكومية  جهات   41 م��ن  أكثر 
ل«األخ�������وة اإلن���س���ان���ي���ة«،وان���ط���اق »أس���ب���وع 
لكرة  احملترفني  دوري  ف��ي  اإلنسانية  األخ���وة 
اإلنسانية«  »األخ��وة  اإلماراتي،واعتماد  القدم« 
التعليم  ببرامج  األخاقية  التربية  م��ادة  ف��ي 
»وثيقة  لألطفال  ق��راءة  جلسات  مع  اإلم��ارات��ي 
آليات  املدارس،ومنتدى  اإلنسانية« في  األخوة 
العمل  في  اإلنسانية«  »األخ���وة  مبادئ  تعزيز 
التطوعي  »العمل  إط��اق  احلكومي،وفعالية 

جتسيد حي لألخوة اإلنسانية«... 

انتشار قيم الوثيقة التاريخية ل » األخوة اإلنسانية« من اإلمارات إلى العالم 

اإلحتفاء باليوم العاملي ل »األخوة اإلنسانية« الذي كانت اإلمارات وراء اعتماده األممي في زمن كورونا 
بارك مسلمي العالم لدولة اإلمارات العربية املتحدة مبادرتها التاريخية التي تستعيد بقوة وثيقة املدينة املنورة،التي أطلق فيها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم اسم »أّمة« على كل سكان املدينة املنورة من كل األديان واألعراق،وضم عهُد الدفاع املشترك اليهوَد،واملسيحيني،واملسلمني،واملشركني. 
ونحن نعيش هذا القرن عصر التواصل األعظم في تاريخ البشر بفضل التقدم التقني،وبفضل انتشار املعرفة ومتازجها وانتمائها إلى البشرية،ولم تعد 
احلضارات القائمة اليوم ملكًا ألمة أو شعب بذاته،فهي نتاج شراكة أممية، ولم تعد اللغات عائقًا أمام التواصل،فالتقدم التقني ذاته جعل الترجمة متاحة 
بسهولة بني كل لغات البشرية،وبات انتقال املعلومات بني الشعوب آنيًا.ومنذ أن ُأطلق على العالم لقب »القرية الصغيرة« انتهت مسافات اجلغرافيا،ودخلنا 
العالم الرقمي،وتبادلت الشعوب عاداتها وتقاليدها وأفكارها وأفراحها وأتراحها.وحْسُبنا اقترابًا واندماجًا درس جائحة كورونا التي وّحدت البشرية في 

املصاب،وتفاعل العالم كله مع هذا الوباء الشامل،كما تتفاعل أسرة واحدة حني يلم بها حدث جلل.
يعيش  اإلنسان  أن  املفجع  لكن  واحملبة،  التسامح  ثقافة  تنشر  خالفاتها،وأن  فوق  البشرية  تسمو  أن  كله  التاريخ  عبر  والفالسفة  احلكماء  حلم  كان  لقد 
صراعًا أبديًا بني اخلير والشر في داخله،والشريرون مييلون إلى إفساد احلياة وإلى سفك الدماء،أما اخليرون فيدعون إلى بناء احلياة وتلبية احتياجات 
اإلنسان،وحتقيق أمنه وكرامته،وإلى إيقاف نزف الدماء،وإلى التسامي فوق كل االختالفات والعيش السمح في املساحة األكبر التي يتفق عليها البشر 

وتتحقق فيها مصاحلهم جميعًا. 

إعداد : عبد الرحيم 
باريج/منير حموتي 
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 شكل اجتماع الدورة الرابعة للمجلس اإلداري 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
ب��ال��رب��اط،   2020 دجنبر   29 ب��ت��اري��خ  املنعقد 
برئاسة رئيس احلكومة سعد الدين العثماني، 
ف��رص��ة ل��ت��ق��دمي إجن������ازات امل��ك��ت��ب ف���ي ه��ات��ه 

املجاالت. 
باخلصوص  اإلداري  املجلس  أش��غ��ال  وهمت 
سنتي  برسم  املكتب  إجن���ازات  حصيلة  تقدمي 
حساباته  ع��ل��ى  وامل��ص��ادق��ة   2020 و   2019
على  امل��ص��ادق��ة   ،2019 سنة  برسم  اخلتامية 
ميزانية التسيير واالستثمار لسنة 2021، تقدمي 
واملصادقة  باملكتب،  اخل��اص  الصفقات  نظام 
املكتب  ط��رف  من  املبرمة  االتفاقيات  أه��م  على 

ومشاريع القرارات املعروضة على أنظاره.
شكل اجتماع املجلس اإلداري للمكتب مناسبة 
لعبد الرحيم احلافظي إللقاء الضوء على التقدم 
مبادئ  تطبيق  فيما يخص  املكتب  عرفه  ال��ذي 
مجال  ف��ي  امللكية  ال��رؤي��ا  وتفعيل  احل��ك��ام��ة، 
الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية والسياسة 
املغرب  متكني  أجل  من  والبيئة  باملاء  املتعلقة 
على  امل��ج��االت  ه��ذه  في  هامة  مكانة  تبوؤ  من 
ف��ي مجال  وك��ذا  وال��دول��ي  ال��ق��اري  الصعيدين 

التعاون مع الدول اإلفريقية املجاورة.
هذا باإلضافة الى مواصلة مجهودات املكتب من 
أجل التحسني املستمر جلودة اخلدمات املقدمة 
للمواطنني واحلفاظ على وضعيته املالية، وذلك 
في إطار حتديث اإلدارة واخلدمة العمومية عن 
طريق حتسني املزيج الطاقي، وترشيد النفقات 
وت��ك��ال��ي��ف االس���ت���غ���ال، وحت��س��ني م���ردودي���ة 
الشبكات ومؤشرات األداء التقني والتجاري...
الفترة -2019 حصيلة هامة لإجنازات خال 

2020
ق���دم ال��س��ي��د ع��ب��د ال��رح��ي��م احل��اف��ظ��ي حصيلة 
الفترة  خ���ال  للمكتب  الرئيسية  اإلجن�����ازات 

.2019-2020
فيما يخص حصيلة االستثمارات، عمل املكتب 
مالي  غ���اف  تعبئة  ع��ل��ى   2019 س��ن��ة  خ���ال 
 4،1 منها  دره���م  مليار   8،4 ق���دره  استثماري 
مليار درهم مخصصة إلجناز مشاريع الكهرباء 
من أجل تلبية حاجيات السكان وتعزيز شبكة 
املناطق  كهربة  وتعميم  الكهرباء  وتوزيع  نقل 

القروية.
والتطهير  للشرب  الصالح  للماء  بالنسبة  أما 
السائل، فقد مت استثمار غاف مالي قدره 4،3 
مليار درهم لتعزيز وتأمني تزويد السكان باملاء 
وكذا  والقروي  احلضري  بالوسطني  الشروب 

تطوير شبكة التطهير السائل. 
ومن املرتقب أن تبلغ ميزانية استثمار املكتب 
لسنة 2020 حوالي 7،1 مليار درهم، خصصت 
 3،6 و  للكهرباء  لقطاع  دره��م  مليار   3،5 منها 
والتطهير  ال��ش��روب  امل��اء  لقطاع  دره��م  مليار 

السائل. 
الطلب  ع��رف  ال��ك��ه��رب��اء،  بقطاع  يتعلق  فيما 
خال  ملحوظا  ت��ط��ورا  ال��ط��اق��ة  على  ال��وط��ن��ي 
العشر السنوات املاضية، حيث سجل ما يفوق 
38 853 جيجاواط ساعة بنهاية عام 2019 أي 
أن  إال  سنويا.   4% ق��دره  متوسط  مبعدل منو 
هذا املعدل سيعرف انخفاضا استثنائيا بسبب 
جائحة فيروس كورونا املستجد إذ من املتوقع 
كما   .2020 سنة  نهاية  ف��ي   %1،4- يبلغ  أن 
 230 بحوالي  القصوى  الطلب  ذروة  ارتفعت 
 3،7٪ زي��ادة  أي مبعدل   ،2019 ميجاواط سنة 
هذه  تراجعت  بينما   ،2018 سنة  م��ع  مقارنة 
الذروة بنسبة 1،5 ٪ خال سنة 2020 مقارنًة 

مبا سجل في 2019. 
الكهربائية  ال��ق��درة  تبلغ  أن  املتوقع  م��ن  كما 
املنشأة حوالي 10 557 ميجاواط متم 2020، 
يقارب  ما  املتجددة  الطاقات  نسبة  فيها  متثل 

.36،8%
وق��د ع��رف امل��زي��ج ال��ط��اق��ي حت��وال عميقا منذ 
اعتماد املغرب االستراتيجية الطاقية اجلديدة 
الطاقات  حصة  لتزايد  نظرا   2009 سنة  ف��ي 
في   %13 )من  الكهربائية  الباقة  في  املتجددة 
2009 إلى 19% في 2019 )، واستقرار حصة 
بعد  اإلنتاج  وسائل  وتعزيز  الطبيعي،  الغاز 
للمحطة احلرارية   6 و   5 الوحدات  إنتاج  بدء 
اجلرف األصفر وكذا احملطات احلرارية جرادة 
بتخفيض  الطاقية  التبعية  وتقليص  وآسفي، 
إل��ى   2009 ف��ي   %19 )م���ن  ال������واردات  ن��س��ب��ة 
نسبة  تقليص  إل��ى  باإلضافة   ،)2019 في   %2
استهاك الفيول )من 14 %في 2009 إلى 2% 

في 2019(. 

فيما يتعلق بنقل وتوزيع الكهرباء، فقد واصل 
تطور  ملواكبة  التحتية  البنيات  تعزيز  املكتب 
 081  27 النقل  بلغ طول خطوط  الطلب، حيث 
يقارب  ما  التوزيع  خطوط  طول  بلغ  فيما  كلم 
تبلغ  أن  وي��ت��وق��ع   .2019 متم  كلم   327  332
خطوط النقل والتوزيع على التوالي، 27 405 

كلم و 344 541 كلم، متم 2020.
الكهرباء  إل��ى  ال��ول��وج  بتعميم  يتعلق  وفيما 
بالعالم القروي، ارتفعت نسبة الكهربة القروية 
متم  عند   99،72% إلى   1998 سنة   %  32 من 
القروية  الكهربة  تبلغ نسبة  أن  2019 ويتوقع 
حوالي %99،78 عند متم 2020، مما يساهم في 
املعيشة وعصرنتها وحتقيق  حتسني مستوى 
مليار   24،4 تبلغ  إجمالية  بقيمة  استثمارات 
درهم، منها 281 مليون درهم برسم سنة 2019 

وحوالي 250 مليون مبتم سنة 2020.
سنة  متيزت  الهيكلية،  املشاريع  وبخصوص 

2020 بأحداث هامة نذكر منها: 
بشراء  املتعلق  العقد  مت��دي��د  على  -التوقيع 
على  املنتجة  الكهربائية  بالطاقة  وال��ت��زوي��د 
مستوى الوحدات من 1 إلى 4 باحملطة احلرارية 

للجرف األصفر،
مليدلت  الريحية  الرحبة  إجن��از  أشغال  -إنهاء 
210 م��ي��غ��اواط وال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ع��ق��ود توفير 
الغاف املالي وكذا انطاق أشغال بناء الرحبة 
والرحبة  م��ي��ج��اواط   300 ل��ب��وج��دور  الريحية 
الريحية لتازة 87 ميغاواط وكذا التوقيع على 
بالصويرة  جبل حلديد  الريحية  الرحبة  عقود 
في  كلها  تندرج  مشاريع  وه��ي  ميغاواط   270
 850 الريحية  للطاقة  املندمج  البرنامج  إط��ار 

ميغاواط،
-إجن����از م��ا ي��ف��وق %50 م��ن أش��غ��ال ال���ورش 
الطاقة  لتنقيل  امل��وم��ن  عبد  مبحطة  املتعلق 

بواسطة الضخ 350 ميغاواط،
لتدبير  م��ع��ل��وم��ات��ي��ا ج��دي��دا  ن��ظ��ام��ا  -ت��ع��م��ي��م 
الزبناء ذوي الدفع املسبق على مستوى جميع 

املديريات اجلهوية للمكتب.
في مجال املاء، قام املكتب مبجهود استثماري 
 7،9 بلغت  استثمارات  إجن��از  ع��ن  أسفر  مهم 
منها   2019-2020 الفترة  خ��ال  دره��م  مليار 
 2019 سنة  استثمارها  مت  دره���م  مليار   4،3
ولقد   .2020 سنة  نهاية  مرتقبة  مليار  و3،6 
م��ن احملافظة  مكن إجن���از ه��ذه االس��ت��ث��م��ارات 
على مستوى اخلدمات و تأمني تزويد كل مدن 
نسبة  رفع  وكذا  للشرب  الصالح  باملاء  اململكة 
التزويد باملاء الشروب بالوسط القروي من 97 
 2019 نهاية سنة   % إل���ى97،4   2018 سنة   %
من  مكن  2020 مما  متم  عند   %  97،8 إل��ى  و 

حتسني ظروف عيش الساكنة القروية. 
للطلب  االستجابة  أجل  ذل��ك، ومن  على  ع��اوة 
املتزايد على املاء الشروب، قام املكتب بتجهيز 
صبيب إضافي خال سنة 2019 يصل إلى 1،9 
متر مكعب في الثانية و في سنة 2020 يصل 
من  مكن  مما  الثانية  في  مكعب  متر   3،2 إل��ى 
مكعب سنويا.  متر  مليار   1،2 يفوق  ما  إنتاج 
ل��س��ي��اق، مي��ث��ل الصبيب امل��ج��ه��ز من  ف��ي ه���ذا 
من الطاقة اإلنتاجية للماء  طرف املكتب 94 % 

الصالح للشرب على الصعيد الوطني.
وقد بلغ طول قنوات انتاج املاء الشروب التي 
13350 كلم وطول قنوات  إلى  املكتب  وضعها 
التوزيع ما يفوق 56000 كلم، في حني بلغ عدد 

زبناء املكتب 2،37 مليون زبون.
املكتب  يستغل  ال��س��ائ��ل،  التطهير  م��ج��ال  ف��ي 
متم  في  العادمة  املياه  لتصفية  محطات   119
تصل  للتصفية  إجمالية  ب��ق��درة   2020 سنة 
الرفع من  بعد  متر مكعب/اليوم   450405 إلى 
قدرة التصفية سنتي 2019 و2020 مبا يناهز 
املكتب  ويسير  ال��ي��وم.  في  مكعب  متر   54921
ومركز  مدينة   142 في  السائل  التطهير  خدمة 

لفائدة 5،8 مليون نسمة.
وقد ساهمت هذه اإلجنازات للمكتب في مجالي 
مواجهة  في  السائل  والتطهير  الشروب  امل��اء 
انتشار جائحة كوفيد19- باململكة نظرا لكون 
االحترازية  واإلجراءات  الشروب  للماء  الولوج 
تعتبر وسيلة مهمة للحماية ضد هذه اجلائحة.

تدابير استثنائية للمكتب ملواجهة 
جائحة كورونا

عن  الناجمة  االستثنائية  الظرفية  سياق  في 
انتشار جائحة كورونا، اتخذ املكتب كمؤسسة 

وثيرة  على  للحفاظ  التدابير  جميع  مسؤولة، 
عمله لتلبية الطلب على الكهرباء واملاء الصالح 
ل��ل��ش��رب ب��اع��ت��ب��اره��م��ا م��ادت��ني ح��ي��وي��ت��ني، مع 
االلتزام بالبروتوكوالت الصحية املفروضة من 

قبل احلكومة والسلطات اإلدارية املعنية. 
وفي هذا الصدد، فقد اتخذ املكتب مجموعة من 

اإلجراءات والتدابير، نذكر منها: 
> إحداث جلنة وطنية للرصد بتنسيق من املكتب 
ومكونة من الفاعلني االستراتيجيني في قطاعي 
الكهرباء واملاء الصالح للشرب. لهذا الغرض، 
مت خلق فريق عمل داخل كل فاعل مؤسساتي 
 Plan( األعمال  استمرارية  خطة  تنفيذ  بهدف 

de Continuité de l’Activité(؛
> وضع تدابير خاصة بتنسيق داخل اللجنة 
استمرارية  ضمان  أج��ل  م��ن  للرصد  الوطنية 
األن���ش���ط���ة ع���ل���ى م���س���ت���وى ج��م��ي��ع امل��ن��ش��آت 
االستراتيجية. يتعلق األمر خصوصا مبنشآت 
اخل��واص  للمنتجني  التابعة  الكهرباء  إنتاج 
على  وال��ت��وزي��ع  للمكتب،  التابعة  تلك  وك��ذل��ك 
الصعيد الوطني، واملراكز احلساسة، ومصالح 
التجارية  والوكاالت  للتوزيع  اجلهوي  التدبير 

للتوزيع.
> تشغيل نظام احلجر الصحي للفرق العاملة 
م��ارس  شهر  منذ  االستراتيجية  األش��غ��ال  ف��ي 
بتدبير  امل��ك��ل��ف��ني  ال��ع��ام��ل��ني  خ��ص��وص��ا   2020
مستوى  على  واملتواجدين  الكهربائي  النظام 
م��ح��ط��ات م��ع��اجل��ة امل���اء ال��ش��روب وذل���ك نظرا 
للتعويض.  القابلة  غير  اخل��اص��ة  لكفاءاتهم 
ويحظى العاملون اخلاضعون للحجر الصحي 
إلج����راءات  وخ��ض��وع��ه��م  منتظم  ط��ب��ي  لتتبع 
صارمة للحماية والوقاية نظرا خلطر اإلصابة 
داخ��ل  تعمل  التي  ال��ف��رق  صفوف  ف��ي  املرتفع 

قاعات املراقبة؛
> اللجوء إلى العمل عن بعد بالنسبة لألنشطة 
واملهن التي تتوافق طبيعتها مع هذا األسلوب، 

مع تعزيز شروط التباعد االجتماعي؛
العمل احل��ض��وري، وض��ع نظام  ف��ي ح��ال��ة   <
مناوبة على مستوى كل وحدة حسب نشاطها 
أقرتها  التي  االحترازية  التدابير  احترام  مع 
ضد  ال��ص��ح��ة  ووزارة  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات 

انتشار الوباء؛
الورقية  ال��وث��ائ��ق  وت��وزي��ع  ت��ب��ادل  تقليص   <
تقتصر  وأن  اإللكتروني  البريد  عبر  وإرسالها 
اإلرساليات الورقية على الوثائق التي تفرض 

النسخ األصلية.
> إعداد دليل صحي لفائدة مستخدمي املكتب 

مت نشره عبر البوبة اإللكترونية للمكتب؛ 
الوقاية  ووسائل  الصحية  التدابير  تعزيز   <
والنظافة خصوصا عبر وضع احملاليل املائية 
إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ال��واق��ي��ة  واألق��ن��ع��ة  الكحولية 
لألماكن ومحطات  املنتظم  والتطهير  التنظيف 

العمل؛
اتخاذ  التجارية، مت  األنشطة  مستوى  على   <
مجموعة من اإلجراءات من أجل تفعيل تدابير 
املواطنني  لفائدة  اخلدمة  لتسهيل  تبسيطية 

خال فترة احلجر الصحي نذكر منها:
> ت��وق��ي��ف، خ����ال ف���ت���رة احل���ج���ر ال��ص��ح��ي، 
الفواتير«  و«توزيع  العدادات«  »قراءة  إجراءات 

و«قطع وإلغاء اشتراكات الكهرباء«.
)ال��ب��واب��ة  ب��ع��د  ع���ن  ل�����ألداء  أدوات  > وض���ع 
والهاتف  البنكية،  التطبيقات  اإلل��ك��ت��رون��ي، 

النقال. إلخ.(.
الفواتير  الس��ت��خ��اص  تسهيات  تطبيق   <
االستخاص  آج��ال  احل���االت،  حسب  وتأخير، 
وتسهيات في األداء للزبناء ذوي العجز املالي، 

إلخ.
والتحسيس، مت وضع  التواصل  في مجال   <
م��خ��ط��ط ت��واص��ل��ي وحت��س��ي��س��ي خ����اص على 
املستوى الداخلي واخلارجي ملواكبة اإلجراءات 
االحترازية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19 
وكذا التدابير التي اتخذها املكتب للسهر على 
ضمان استمرارية خدمة التزويد باملاء الصالح 

للشرب والكهرباء وخدمة التطهير السائل:
وحتسيس  لتعريف  ال��داخ��ل��ي:  ال��ت��واص��ل   <
بالتدابير  املناولة  وشركات  املكتب  مستخدمي 
االح��ت��رازي��ة ال��ت��ي وض��ع��ه��ا امل��ك��ت��ب للحد من 
السلطات  لتوجيهات  تنفيذا  اجلائحة  انتشار 
دل��ي��ل صحي  نشر  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك  املختصة 
ووضع ملصقات في مداخل مباني املكتب على 

الصعيدين املركزي واجلهوي.
> التواصل اخلارجي: من أجل تعريف شركاء 
وزبناء املكتب وعامة املواطنني بالتدابير التي 

اتخذها املكتب بعد رفع احلجر الصحي، وهكذا 
قام املكتب بحملة تواصلية رقمية في شبكات 
عن  االلكترونية  واملواقع  االجتماعي  التواصل 
طريق اعداد وبث كبسوالت والفتات الكترونية 
املكتب  وضعها  ال��ت��ي  ب���اإلج���راءات  للتعريف 
لضمان استمرارية اخلدمة وحماية مستخدميه 
مشاريع  اجن��از  على  املكتب  وبقدرة  جهة،  من 
مهمة ومبتكرة في مجاالت املاء الصالح للشرب 
الصحية  الطوارئ  فترة حالة  والكهرباء خال 

من جهة اخرى.
ع��دد من  اع��داد ونشر  ذل��ك مت  ال��ى  وباإلضافة 
ال��ب��اغ��ات ال��ص��ح��ف��ي��ة ف��ي اجل���رائ���د ال��ورق��ي��ة 
واالل��ك��ت��رون��ي��ة وق����ام امل��ك��ت��ب ب���إجن���از و بث 
التلفزية  القنوات  في  الربورتاجات  من  العديد 
التي  باملجهودات  التعريف  بهدف  االذاعية  و 

يبدلها املكتب للحد من انتشار الفيروس. 
 

خبرات مشهود بها على الصعيدين 
القاري والعاملي 

في مجال الكهرباء:
املشاريع على الصعيد الدولي

واصل املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
بتعزيز  املتعلقة  أنشطته   2020 سنة  للشرب 
الصحراء.  جنوب  إفريقيا  بلدان  مع  التعاون 
وفيما يلي أهم أنشطة املكتب خال هذه السنة 

على الصعيد الدولي:
> العقد االمتيازي مع السنغال

ف��ي إط���ار ع��ق��ود االم��ت��ي��از اخل��اص��ة بالكهربة 
من  تنفيذها  يتم  وال��ت��ي  بالسنغال  ال��ق��روي��ة 
لوي وكوماسيل  طرف شركتي كوماسيل سان 
ل���وغ���ا، ت��س��ت��م��ر أش���غ���ال ت��ط��وي��ر ال��ش��ب��ك��ة من 
اجلهدين املتوسط واملنخفض بهاته املنطقتني 
بلغت   ،2020 للسنغال. مبتم سنة  الشماليتني 
ع��ق��ود االش���ت���راك ل��ك��ل م��ن ال��ش��رك��ت��ني ح��وال��ي 
بالشبكة  الربط  زبناء  لفائدة   8621 و   10621
الكهربائية، وحوالي 1761 و 928 لفائدة زبناء 

الربط باأللواح الشمسية.
> مشروع بناء محطة بريكاما بغامبيا

واصل املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
احملطة  بناء  مشروع  إدارة  عقد  تنفيذ  للشرب 
اجلديدة بريكاما2x10( II ميغاواط / ديزيل ) 
في باجنول. وقد مت اإلعان عن التسليم املؤقت 

للمحطة بتاريخ 24 أكتوبر 2020.
> مشروع تطوير الكهربة القروية مبالي

وامل��اء  للكهرباء  الوطني  املكتب  م��ن  ك��ل  أب��رم 
الصالح للشرب والوكالة املالية لتطوير الطاقة 
عقد   ،2018 سنة  القروية  والكهربة  املنزلية 
وتطوير  تسيير  ف��ي  باملساعدة  يتعلق  خدمة 
بشمال  سيكو  بجهة  القروية  الكهربة  مشروع 
ش��رق ب��ام��اك��و. مت مت��وي��ل امل��ش��روع م��ن طرف 
إنشاء  على  ويشتمل  للتنمية.  اإلسامي  البنك 
ضوئية  الفولطو  الشمسية  للطاقة  محطتني 
ب  تقدر  إجمالية  بقدرة  التخزين  إمكانية  مع 
2.4 ميغاواط، فضا عن إنشاء شبكة التوزيع 
ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا ح���وال���ي 67 ك��ل��م م���ن اخل��ط��وط 
كلم   117 و  املتوسط  اجلهد  ذات  الكهربائية 
من اخلطوط الكهربائية ذات اجلهد املنخفض. 
تقييم  أساسي  بشكل   2020 سنة  شهدت  وقد 
الكهربائية  بالشبكة  العروض اخلاصة  طلبات 

ومحطتي الطاقة الكهروضوئية مع التخزين.

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح يقدم كناش حتمالته لسنة 2020 

يتبع
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الوطنية بريس- مكناس 

أع��ط��ى وال����ي أم����ن م��ك��ن��اس ع��ب��د ال��ص��م��د 
الطرشوني اليوم االثنني حملة التلقيح ضد 
كورونا في صفوف رجال األمن بوالية أمن 
مكناس، حيث من املنتظر أن تستمر احلملة 
ملدة أربعة أيام سيتلقى خالها رجال األمن 

اجلرعة األولى من اللقاح املضاد لكورونا.
املعنية  ال��ف��ئ��ات  ال��ص��ح��ة  وزارة  وح����ددت 
سيتم  كما  األول���ى،   مرحلته  ف��ي  بالتلقيح 
الفئات   تلقيح  وطنية   استراتيجية  وف��ق 

األكثر عرضة لإصابة  للفيروس واملتمثلة 
ف���ي  األط���ر الصحية ورج����ال األم���ن وك��ذا 
فيما  احلملة  تشمل  أن  على  التعليم،  رجال 
من  املجتمعية  والفئات  الشرائح  باقي  بعد 

الشعب املغربي .
السامية، ستكون  امللكية  للتعليمات  وطبقا 
املواطنني،  جلميع  مجانية  التلقيح  حملة 
م��ك��ون��ات  جل��م��ي��ع  امل��ن��اع��ة  لتحقيق  وذل����ك 
يتم  أن  على  مليون،   30( املغربي  الشعب 
ال��س��ك��ان(،  م��ن  امل��ئ��ة  ف��ي   80 ن��ح��و  تلقيح 
اإلصابة  ح��االت  على  القضاء  ثم  وتقليص 

واحتواء  اجلائحة،  عن  الناجمة  والوفيات 
تدريجية  ع��ودة  أف��ق  في  الفيروس،  تفشي 

حلياة عادية.
التي  الطبية،  احلملة  هذه  من  وسيستفيد 
جميع  أشطر،  وعلى  تدريجي  بشكل  ستتم 
تفوق  الذين  واملقيمني،  املغاربة  املواطنني 

أعمارهم 17 سنة
يذكر أن امللك محمد السادس كان قد أعطى 
باملغرب  الوطنية  التلقيح  حملة  انطاقة 
تلقى جالته  ، حيث  املاضي  يوم اخلميس 

اجلرعة األولى من اللقاح بفاس .

والي أمن مكناس يعطي انطالقة حملة التلقيح في صفوف رجال األمن

وإص��اح  واملالية  االقتصاد  وزي��ر  اعتبر 
اإلدارة، محمد بنشعبون، أن إطاق حملة 
نهاية  رؤية  من  املغرب متكن  في  التلقيح 
آف����اق من��و واع����دة بالنسبة  ال��ن��ف��ق، م��ع 

لاقتصاد الوطني خال 2021.
وأوضح السيد بنشعبون، الذي حل ضيفا 
ع��ل��ى ال��ن��س��خ��ة األول����ى م��ن “ص��ب��اح��ي��ات 
للتجارة  العليا  املدرسة  خريجي  جمعية 
لباريس في املغرب”، التي نظمت مؤخرا، 
أن املغرب تلقى 2.5 مليون جرعة حتى اآلن، 
اجلرعات”،  من  املزيد  وصول  املقرر  ومن 
من  “ستتمكن  التلقيح  حملة  أن  م��ؤك��دا 
ال��س��ائ��د ح��ت��ى اآلن، إذا  ال��وض��ع  جت���اوز 

سارت األمور كما هو مخطط لها”.

من جهة أخرى، أشار السيد 
بنشعبون إلى وجود شكوك 
العالم  على  تخيم  أخ���رى 
اجلديدة،  ال��س��االت  مثل 
التي مازال تطورها خال 

األشهر املقبلة مجهوال.
وفي املقابل، أعرب الوزير 
يتمكن  أن  ف���ي  ث��ق��ت��ه  ع���ن 

االق�������ت�������ص�������اد 

خال  بقوة  االنتعاش  من  املغربي 
النصف الثاني من 2021، مشيرا 
بالنسبة  النمو  توقعات  أن  إلى 
ل��ل��م��غ��رب ت���ت���راوح ب���ني أرب��ع��ة 
السنة  خال  املائة  في  وخمسة 

اجلارية.
التوقعات،  ه��ذه  أن  إل��ى  وأش���ار 
الهيئات  من  ع��دد  تتشاركها  التي 
العودة  من  متكن  لن  املتخصصة، 
“لكننا   ،2019 م��س��ت��وى  إل���ى 
سنتمكن من تعويض جزء 

من التأخير املسجل”.
السجل  وب��خ��ص��وص 
االج�������ت�������م�������اع�������ي 

هيكليا  املسؤول إصاحا  اعتبره  املوحد، 
الطبقات  ملواكبة  نظام  إرس��اء  إلى  يهدف 
االجتماعية الهشة دون استهداف مباشر، 
مضيفا أن هذا السجل سيمكن من وضع 
قاعدة بيانات موثوقة تستند إلى معلومات 

واقعية.
وأكد السيد بنشعبون أن النسخة األولى 
م��ن ال��س��ج��ل االج��ت��م��اع��ي امل��وح��د سترى 
“نشر  أن  موضحا   ،2022 بحلول  النور 
هذا السجل يستغرق الوقت، لكن العمل قد 
بدأ فيه”. وأشار إلى أن السجل هو “واحد 
من اإلصاحات التي يجب القيام بها على 
مدى السنوات القادمة للنجاح في إصاح 

نظام املقاصة”.

بنشعبون: إطالق حملة التلقيح تمكن من رؤية نهاية النفق 

الوطنية بريس - الرباط  

نشرت عدد  من  التقارير الصحفية بأن الفضل 
سينوفارم  لقاح  وص��ول  عملية   تيسير  ف��ي 
األول��ى  بالدرجة  يعود  املغرب  إل��ى  الصيني 
 Samsung“ إلى  كبير نواب الرئيس بشركة
biologics”، سمير مشهور  املسؤول املغربي 
صناعة  ف��ي  املتخصصة  ال��ع��امل��ي��ة  ب��ال��ش��رك��ة 
األدوي����ة،  و ال��ذي أش���ارت ع��دد م��ن التقارير 
التنسيق  ف��ي  الكبير   دوره  إل��ى   الصحفية 
من  اللقاح  بجلب  املكلف  املغربي  الفريق  مع 
الشركة الصينية، أكد في مناسبات عديدة أنه 
املغرب  بلده  إعانة  في سبيل  يدخر جهدا  لن 
ع��ل��ى جت���اوز األزم����ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي أحدثها 

فيروس كورونا.
فمن يكون سمير مشهور ؟؟

و  الرباط  في  ولد  سمير مشهور مغربي 
املنصور،  يعقوب  بثانوية  دراسته  تابع 
ح���اص���ل ع���ل���ى  درج�����ة امل��اج��س��ت��ي��ر في 
الفيزياء النووية من جامعة كونكورديا، 
وه��و خ��ري��ج جامعة ه��ارف��ارد وم��درس��ة 

هارفارد كينيدي احلكومية.
ن��واب  كبير  منصب  اآلن  م��ش��ه��ور  يشغل   

 ،”Samsung biologics“ بشركة  الرئيس 
ال���راع���ي ال��ع��امل��ي ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، وق���ب���ل ان��ض��م��ام��ه 
ل���ش���رك���ة “س���ام���س���ون���غ”، 
ت���ق���ل���د س���م���ي���ر ال���ع���دي���د 

م��ن امل��ن��اص��ب اإلداري�����ة ب��ع��دد من 
 GSK Pfizer منها  ال��ش��رك��ات، 
و  ،Johnson&Johnsonو
و  ،Boehringer Ingelheim
كما    .Becton Dickinson
منصب  مشهور  سمير  ت���رأس 
 ،Lonza نائب الرئيس في شركة
السويسري،  الصيدلة  ع��م��اق 
ح��ي��ث ك���ان ال��ق��وة ال��داف��ع��ة وراء 
 American ع��ل��ى  االس��ت��ح��واذ 
Capsugel بأكثر من 5،5 

مايير دوالر.
ي���ع���د س��م��ي��ر 
م�����ش�����ه�����ور 

واحدة  تعد  التي  ح��دود”،  “با  منظمة  مؤسس 
من أكبر املنظمات غير الربحية في العالم التي 
تربط الدوائر الصناعية باجلمعيات غير الهادفة 
للربح من أجل “املساعدة في القضاء على الفقر”، 
و”حتسني الوصول إلى الصحة والتعليم ألفقر 

الناس حول العالم”.
 مت اخ��ت��ي��اره أي��ض��ا ف��ي ن��ه��اي��ة ع���ام 2018، 
في  الصحة  في مجال  قائدا   50 أفضل  كأحد 
 Smart Health care العالم من قبل منظمة

ملساهمته في مجاالت الصحة.
مت اخ��ت��ي��اره أي��ض��ا ف��ي ن��ه��اي��ة ع���ام 2018، 
في  الصحة  في مجال  قائدا   50 أفضل  كأحد 
 Smart Health care العالم من قبل منظمة

ملساهمته في مجاالت الصحة.

Õباللقا qسمير مشهور...كفاءة مغربية }منت للمغرب التوص

املغرب يفقد م×مد املعزوزي املRرŒ ورجq الدولة الكبير
الوطنية بريس- الرباط

وصف الباحث األكادميي محمد لومة 
ال��راح��ل محمد امل��ع��زوزي ب���«امل��ؤرخ 
ورجل الدولة احلاج محمد املعزوزي« 
قائا: إن املغرب قد فقد يوم األحد )31 
يناير2021( رجل دولة كبير، »امتدت 
والسياسية  احل��ك��وم��ي��ة  ن��ش��اط��ات��ه 
التوثيق  مستوى  على  واإلب��داع��ي��ة، 
والكتابة، حلوالي 85 سنة، من عمره 

البالغ 99 عاما«.
بعد قرابة قرن من العيش على هذه 
األرض، يرحل محمد املعزوزي عقب 
ف��ي دوال��ي��ب السلطة،  م��دي��د  م��س��ار 
عن  والدفاع  الباد،  حدود  وتسطير 

جلزء  وال��ت��أري��خ  الترابية،  وحدتها 
من ذاكرتها محاط بضوابط السرية 
وال��ت��ك��ت��م ف��ي م��رح��ل��ت��ي االس��ت��ع��م��ار 

واالستقال.
مراحل  على  شاهدا  املعزوزي  وك��ان 
م��ف��ص��ل��ي��ة م����ن ال���ت���اري���خ امل��غ��رب��ي 
مسؤوليات  تقلده  بفعل  اجل��زائ��ري، 
ح��س��اس��ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا م��س��ؤول��ي��ت��ه 
الباشوية في مدينة وجدة احلدودية 
استقال  ح��دود  إلى   1958 من سنة 

اجلزائر سنة 1962.
الفقيد  أن  املغربي  امل���ؤرخ  ويسجل 
هذه  ح��ول  للمعلومات  “خ��زان��ا  يعد 
وحتى   1958 من  الساخنة  املرحلة 
لم  “لكن،  قائا:  ثم يستدرك   ،1962�

كرجل  موقعه  بسبب  ل��ه،  ميكن  يكن 
دولة، أن يبوح بكل شيء حول هذه 

املرحلة”.
امللك  بها  كلف  التي  املهام  بني  ومن 
املصدر  وفق  الفقيد،  الثاني  احلسن 
في  حتليلية،  دراس����ة  إع����داد  ذات����ه، 
السادس من شهر دجنبر سنة 1972، 
ح����ول رس����م احل�����دود امل��غ��رب��ي��ة مع 
72 مع  اجلوار، عقب اتفاقية يونيو 
اجلزائر، حول مشاكل سبتة ومليلية 

احملتلتني، واجليوب اجلنوبية.
وي��س��ت��ح��ض��ر األك����ادمي����ي م��ؤل��ف��ات 
الفقيد محمد املعزوزي عن الصحراء 
ال��وس��ط��ى وال��ص��ح��راء اجل��ن��وب��ي��ة، 
ومذكراته بوصفه عامل إقليم، “علما 

أنه لم يكتب يوما عامل إقليم مذكراته 
كما كتبها هو”.

ك��م��ا ي��ت��ح��دث ل��وم��ة ع��ن م��ن��ش��ورات 
ال��ف��ق��ي��د م��ن ق��ب��ي��ل “ن��ص��ف ق���رن من 
آخر  إلى  وصوال  الترابية”،  الوحدة 
أعماله الصادرة سنة 2012، بعنوان 
ال��رح��ي��ل”، ويضيف:  قبيل  “ت��أم��ات 
انقاب  ضحايا  جمعية  شكل  “ل��ق��د 
الصخيرات، وبقي فيها حتى األخير 
ك��ت��اب��ي ح��ول  ف���ي  )ì( وس���اع���دن���ي 
انقاب الصخيرات الذي أصدرته في 
من احملاضر،  هائلة  بكمية  طبعتني، 
يكن  لم  ول��واله  الضباط،  واعترافات 
إل���ى محاضر  أن أص���ل  امل��م��ك��ن  م��ن 

وزارة الدفاع، والقضاء العسكري”.
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الوطنية بريس 

ع���ززت ش��رك��ة »س��ي��ت��ي ب���اص« امل��ف��وض لها 
تدبير قطاع النقل احلضاري مبدينة مكناس 
أسطولها بحافات جديدة بلغت 13 حافلة ، 
حيث مت بشكل رسمي اعطاء انطاقة العمل 

بها اليوم األربعاء .
عمالة  عامل  الصبار  الغاني  عبد  وأش���رف 
البلدي عبد  مكناس مرفوقا برئيس املجلس 
عبد  باص  لسيتي  العام  واملدير  بوانو  الله 
األخضر  الضوء  اعطاء  على  مطيع  العالي 

لانطاق العمل باحلافات اجلديدة.

فإن  عليها  اجلريدة  تتوفر  معلومات  ووف��ق 
أس��ط��ول ح��اف��ات »س��ي��ت��ي ب���اص« سيتعزز 
بدفعة ج��دي��دة م��ن احل��اف��ات خ��ال األشهر 
الصورة  محو  الشركة  تعتزم  حيث  املقبلة، 
السلبية التي انتشرت لدى عامة املنكاسيني 

فيما يخص احلالة املهترئة للحافات .

اجلذير بالذكر أن ساكنة مكناس تشتكي من 
احلضري،  النقل  ح��اف��ات  داخ��ل  االك��ت��ظ��اظ 
لها  سبق  بريس«  »الوطنية  جريدة  أن  كما 
أن أخذت تصريحات من مواطنني مكناسيني 
يستغربون لعدم توفر عدد كافي من احلافات 

املخصص لعدد من األحياء .

مكناس...شركة »سيتي باص« تعزز أسطول حافالتها 

المنعطف-وجدة:باريج/حموتي

أش����رف وال����ي ج��ه��ة ال���ش���رق،ورئ���ي���س املجلس 
اجلماعي،على إعطاء االنطاقة الرسمية لتدبير 
احلضرية  اجلماعة  مستوى  على  نظافة  مرفق 
»إس.أو.إس/ ش��رك��ة  إل���ى  ع��ه��د  وج����دة،وال����ذي 
للمجموعة  العام  املدير  الرئيس  SOS«،بحضور 
اإلقتصادي  الفاعل  الفيكيكي  القادر  عبد  سعيد 
وعضو  إفريقيا  امل��ع��روف  امل��غ��رب��ي  اخل��دم��ات��ي 

املجلس اإلداري ملؤسسة »أصدقاء فجيج«.
وقد اطلع الوفد الرسمي على املعدات واآلليات 
الشركة  وفرتها  التي  والبشرية  اللوجيستيكية 
للوفاء بالتزاماتها املتضمنة في االتفاقية املبرمة 
ب��ني اجل��م��اع��ة وال��ش��رك��ة ال��ت��ي ال��ت��زم��ت بجمع 
اجلماعة،من  ت���راب  بجميع  املنزلية  النفايات 
ودراج��ات وحاويات  ورافعات  وآليات  شاحنات 
أرضية وحتت أرضية من أصناف مختلفة،وباقي 
املعدات التي التزمت بها الشركة في عقدها مع 
اجلماعة وجدة،القيام بعمليات الكنس والتنظيف 

اآللي واليدوي لشوارع املدينة.
النظافة  لقطاع  املفوض  التدبير  خدمة  وت��روم 
انتقاء  ب��وج��دة،وال��ت��ي ح��رص��ت اجل��م��اع��ة،ع��ل��ى 
العروض التي تستجيب ملعايير اجلودة املقررة 
في دفتر التحمات اخلاص بتدبير قطاع النظافة 
النظافة  قطاع  تدبير  خ��دم��ات  باملدينة،جتويد 
ورون��ق��ه��ا  جماليتها  ع��ل��ى  ب��امل��دي��ن��ة،واحل��ف��اظ 

املعهودين.
تصريح  الفيكيكي،في  ال��ق��ادر  عبد  سعيد  أك��د 
»ِإْس.ُأو.ِإْس«  شركة  »املنعطف«،بأن  ب��ه  خ��ص 
وض��ع��ت »أس���ط���وال ض��خ��م��ا ي��ض��م ح���وال���ي 70 

شاحنة وحاويات ومعدات لوجيستيكية مختلفة 
م��ن أح���دث اآلل��ي��ات،إض��اف��ة إل���ى ال��ع��م��ل بنظام 
ألول  للبيئة  الصديقة  أرضية  التحت  احلاويات 
ثاثية  الهوائية  وجدة،والدراجات  مبدينة  مرة 
النظافة،مع  عمال  مهام  التي ستسهل  العجات 
ال��رف��ع م��ن ج���ودة خ��دم��ات الكنس ال��ي��دوي،مم��ا 
سيساهم تقدمي الشركة خلدمات جديدة للساكنة 
في  حديثة  وبتكنولوجيات  عالية  مبواصفات 
ميدان النظافة من شأنها أن تعزز مكانة وجدة 

ضمن انظف املدن املغربية«.
وأك������د ب��ن��ف��س امل���ن���اس���ب���ة،ال���ف���اع���ل احل��ق��وق��ي 
»مشكل  هناك  ال��داودي،أن  العزيز  والنقابي،عبد 
ملدينة  الهامشية  األحياء  يقض مضجع  قد  آخر 
وج����دة وال���ت���ي ه���ي خ����ارج م���داره���ا احل��ض��ري 
القادر  عبد  وفياج  مثا  الصابرة  لوجدة،كحي 
أكدال،وحي  حي  عن  بعيد  عزيزي،غير  وجتزئة 
اتفاقية  تشملها  مهمة،ولم  ساكنة  ليبيا...وبها 
تدبير النفايات املنزلية وإلى ذلك تنتظر اتفاقية 
 SOS أخ����رى ب��ني امل��ج��ل��س اإلق��ل��ي��م��ي وش��رك��ة

لتستفيد من خدمات الشركة«.
وبعد  وج��دة  جماعة  وق��ررت  سبق  للتذكير،فقد 
20 س��ن��ة ع��ل��ى تدبير  س��ي��ط��رة دام����ت ح��وال��ي 
املنزلية مبدينة وجدة،من قبل شركات  النفايات 
هذه  للمدينة  اجل��م��اع��ي  املجلس  أج��ن��ب��ي��ة،ق��رر 
امل����رة إع��ط��اء ال��ف��رص��ة ل��ف��اع��ل م��غ��رب��ي لتدبير 
قابلة  سنوات  لسبع  ميتد  لعقد  املقبلة  املرحلة 
فاعلني  ع��دة  بني  شرسة  منافسة  للتجديد،بعد 
في  الصفقة  لترسو  النظافة  مجال  في  دوليني 
 ”SOS NDD«  نهاية املطاف على شركة وطنية

بعد استجابتها للشروط املطلوبة.

شركة وطنية تفوز بصفقة نظافة وجدة بعد منافسة شرسة بني عدة فاعلني دوليني
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المنعطف-ع.باريج/م.حموتي 
  

برئاسة  األول  محمد  ج��ام��ع��ة  مجلس  اف��ت��ت��ح 
د.ياسني زغلول جلسة اجتماعه بقراءة الفاحتة 
إثر  املنية  وافتهم  الذين  األس��ات��ذة  أرواح  على 
ميسالي،محمد  )محمد  كورونا  بوباء  اصابتهم 
اجتماع  وكمال حموتي(.وخصص  أفيال  أمني 
امل��ج��ل��س ل���ت���دارس وم��ن��اق��ش��ة أم����ور ت��دب��ي��ري��ة 
واستشرافية  املاضي  املوسم  طبعت  تسييرية 
للمستقبل مع الدينامية التي تعيشها اجلامعة 
واملنجزات املطردة التي حتققها بفضل تضافر 
واألس��ات��ذة  ال��ق��ي��ادي  اإلداري  فريقيها  ج��ه��ود 
ال��ب��اح��ث��ني إض��اف��ة إل���ى م��ك��ون��ات اجل��ام��ع��ة من 
األع��م��ال  ج���دول  والتقنيني.وتضمن  اإلداري����ني 
والبحث  والبيداغوجي  امل��ال��ي  أقطابه  حسب 

العلمي والتعاون. 
اتخاذها  مت  التي  ال��ق��رارات  أه��م  إجمال  ميكن 
عليها،والتي  امل��ص��ادق��ة  وك���ذا  فيها  وال��ت��داول 
التركيز على أهمية مسايرة  سيتم تفعيلها في 
ال��ط��ف��رة ال��ك��م��ي��ة و ال��ن��وع��ي��ة اإلي��ج��اب��ي��ة التي 
والدينامية  النوعية  والنقلة  اجلامعة  تعرفها 
العليا  املراتب  في  اجلامعة  ترفع  ص��ارت  التي 
مجال  في  ودوليا  وطنيا  اجلامعات  باقي  بني 
باغ  أعلنه  م��ا  خاصة،حسب  العلمي  البحث 
رئ��اس��ة اجل��ام��ع��ة،دع��م امل��ش��اري��ع االب��ت��ك��ار في 
مركز  منها  م��راك��ز  ع��دة  العلمي،وخلق  البحث 
الوحيد  يعد  ال��ذي  »بيوبنك«  »النمذجة«،مركز 

الطبية«  »احملاكاة  املغرب،ومركز  في  نوعه  من 
الطب  كلية  في  القائمة  األبحاث  الذي سيساند 
متقدمة  بطريقة  التداريب  والصيدلة،وأجرأة 
وتقنية عالية،ومركز »األبحاث اإلفريقية« السائر 
في نهج االهتمام مبسايرة الرؤية االستراتيجية 
امل��ول��وي��ة ل��ص��اح��ب اجل���ال���ة ن��ص��ره ال��ل��ه في 
حولها،إضافة  وال��دراس��ات  بإفريقيا  االهتمام 

إلى »أكادميية سيسكو للتكوين التقني«،ومركز 
»التعليم املندمج« و«أكادميية تريدر« في مهارات 

التحليل املالي. 
للتعليم  جامعي  مركز  اعتماد  على  وامل��واف��ق��ة 
العليا  املدرسة  مسالك  على  واملوافقة  املندمج 
للتكنولوجيا بالناظور واملدرسة العليا للتربية 
والتكوين،زيادة على مراكز أخرى تتسم بالتنوع 
والتخصصات،تتسم  امل��ج��االت  ف��ي  وال��ت��م��ي��ز 
واململكة  اجلهة  حاجات  لتلبية  تسعى  بكونها 
والبحث  التكوين  في  وال��ق��درات  الكفاءات  من 

العلمي. 
من  العلمي  بالبحث  ع��دي��دة  ق���رارات  وات��خ��ذت 
شأنها دعمه ومواكبة ديناميته عبر خلق مركز 
دعم النشر العلمي بإصدار أربع مجات علمية 
في تخصصات مختلفة )القانون والبيداغوجيا 
والعلوم  البيئية  والكيمياء  التدريس  وط��رق 
على  التحفيز  بهدف  واالجتماعية(  اإلنسانية 
من  الفاعلني  جميع  إش��راك  العملي،مع  اإلنتاج 
باجلامعة  تربطها  والتي  واملؤسسات  األف��راد 
بالدعم  اجلامعة  رئيس  شراكة،وأشاد  اتفاقات 
الكبير الذي يقدمه مجلس جهة الشرق واملساندة 
الدائمة للجامعة واجلامعيني،وقد مت التأكيد على 
الكفيلة  املقاربات  تفعيل  في  اإلستمرار  يتم  أن 
مع  التشاركية  املقاربة  م��ن  املشاريع  ب��إجن��اح 
السوسيواقتصادي  باحمليط  الفاعلني  مختلف 
التي  النسوية  بالكفاءات  للجامعة،واالستعانة 
بالرفع  العتيدة  األول  محمد  جامعة  بها  تزخر 

من إعمال مقاربة النوع. 
امليزانية  تقرير  على  باإلجماع  املصادقة  ومتت 
ال��ت��س��ي��ي��ر  م��ي��زان��ي��ة  وت����وزي����ع   2020 ل��س��ن��ة 
واالستثمار لسنة 2021،في اجتماع ساد أطواره 
والتدخات  ال��ه��ادف  والنقاش  البناء  احل���وار 
الرصينة،أثنى فيه د.ياسني زغلول رئيس اجلامعة 
بها  التي حتلى  واملبادرة  املسؤولية  روح  على 

مببادراتهم  و  اجل��ام��ع��ة  ب��أط��ر  اجل��م��ي��ع،ون��وه 
في مواكبة احلركية  الكبير  وانخراطهم  القيمة 
ُتَعطُلها  تعرفها اجلامعة،التي  التي  والدينامية 
بالناظور،التي  التخصصات  املتعددة  الكلية 
للدراسة  شاملة  مقاطعات  الكلية  ذات  شهدت 
احتجاجية،كان  أش��ك��ال  و  غضب  مسيرات  و 

وعمالة  اإلقليمي  املجلس  مقر  أم���ام  آخ��ره��ا  
من  املضاعفة  معاناتهم  الدريوش،بسبب  إقليم 
النقل اجلامعي،وتعنت إدارة الكلية في حتقيق 

مطالبهم العادلة واملشروعة. 
وش���ه���دت ال��ك��ل��ي��ة امل���ت���ع���ددة ال��ت��خ��ص��ص��ات 
ألكثر  مستمرة  احتجاجية  م��وج��ة  بالناظور 
مجموعة  للواجهة  ظهرت  أسبوعني،بعدما  من 
العلمي  التحصيل  عرقلت  التي  اإلشكاالت  من 

ذات  طلبة  يربط  للطلبة،و  واملتكافئ  السليم 
ك��ورون��ا،ع��ب��ر  بجائحة  امل��ش��اك��ل  ه���ذه  الكلية 
من  مجموعة  على  لإجهاز  كذريعة  اتخاذها 
املكاسب التي بدونها يرى الطاب أن التعليم 
م���ن داخ����ل ال��ك��ل��ي��ة س��ي��ص��ل إل���ى احلضيض 
وسيحرم أغلبهم من مواصلة دراستهم.وباتت 
حتى احلسابات الضيقة داخل الكلية وإدارتها 
الضحية  الطلبة،ليصبحوا  كاهل  على  تصرف 
الوحيدين من صراعات  واملتضررين  الوحيدة 
يفجرون  جعلهم  ال��ش��خ��ص��ي��ة،م��ا  ب��ح��س��اب��ات 
املعنيني واملسؤولني عن  غضبهم في وجه كل 
الشأن العام لطابي مببيتهم الليلي املتواصل 
أماكن  بعدة  خيام  الكلية،ونصب  ع��م��ادة  ف��ي 
وس��ط س��اح��ة ال��ك��ل��ي��ة،واع��ت��ص��ام آخ��ر مرفوق 
إال  رفعه  يتم  ال  أن  الطاب  أص��ر  ليلي  مببيت 

بتحقيق كافة نقاط امللف املطلبي. 
ت��ع��ي��ش ال��ك��ل��ي��ة ف���وق ص��ف��ي��ح س��اخ��ن،إلج��ه��از 
املكتسبات،مما  م��ن  مجموعة  ع��ل��ى  إدارت���ه���ا 
مفتوح  اع��ت��ص��ام  ف��ي  ي��دخ��ل��ون  طلبتها  جعل 
ضحية  يكونوا  لن  أنهم  إلثبات  اإلدارة  داخ��ل 
تصفية حسابات بل سيدافعون عن مكتسباتهم 
وحقوقهم ومطالبهم التي رفعوها للمسؤولني 
من  املتوقفة  املاسترات  اعتماد  املعنيني،كفتح 
الوباء،وتوفير  بحجة  الوصية  ال��وزارة  طرف 
م��ع صبيب  ال��ث��ال��ث  ال��س��ل��ك  لطلبة  ح��واس��ب 
للفوج  النهائية  الائحة  أنترنيت،واإلعان عن 
والتعمير  للعقار  املتخصص  للماستر  السابع 
م��ع ح��ل إش��ك��ال امل��ن��ح��ة،ت��وف��ي��ر أس��ت��اذ مل��ادة 
أب��واب  الفيزياء،وفتح  لطلبة  الترموديناميك 
الكلية،وتوفير  مقصف  اجلامعي،وفتح  احلي 
سيارة اإلسعاف من داخل الكلية،وتزويد املكتبة 
الثالث،وإلغاء  السلك  و  اإلجازة  مبراجع سلك 
بند عدم السماح لطاب السلك الثالث التسجيل 
ملفهم،وفتح  س��ح��ب  ب��ع��د  أخ���رى  م��س��ال��ك  ف��ي 
بالنسبة  املنحة  ليا،وتسوية  الكلية  مكتبة 
اإلج��ازات  اعتمادات  ال��ق��دام��ى،وإع��ادة  للطلبة 
الفلسفة،وفتح  لشعبة  ماستر  املهنية،وفتح 

شعبة علم اإلجتماع.

جامعة محمد األول تتميز بحركية ودينامية ُتَعطُلها 
الكلية المتعددة التخصصات بالناظور 

الطالبة » سهام اوزين » سليلة مدينة طنجة تنال الدكتوراه مبيزة حسن جدا مع التنويه والتوصية بالنشر 
الوطنية بريس : رضوان بنداود

ناقشت يوم الثاثاء  12 يناير 2021 الطالبة سهام اوزين سليلة مدينة طنجة 
أطروحة الدكتوراه  في القانون اخلاص برحاب كلية عبد املالك السعدي بطنجة 
حتت عنوان » حماية املستهلك في البنوك التشاركية عقد املرابحة منوذجا  ».

وذلك حتت اشراف الدكتورة وداد العيدوني ، وبرئاسة الدكتور املعزوز البكاي 
، والدكتور عبد الله اشركي افقير عضوا ، و الدكتور امني اعزان عضوا .

،كما أعرب األستاذة عن سعادتهم البالغة عن املجهودات التي بذلتها الطالبة 
الباحثة وكذا الحتضان كلية عبد املالك السعدي ملناقشة الدكتوراه .

فهنيئا للطالبة الباحثة سهام بهذا التتويج املستحق وحتية تقدير واحترام 
ألعضاء اللجنة العلمية على االعداد واملناقشة. 
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<  بقلم/ د. حسن اجلامعي

احلمد لله ال��ذي ن��زل م��ن ال��ق��رآن ما 
ه���و ش��ف��اء ورح���م���ة ل��ل��م��وم��ن��ني وال 
والصاة  خسارا،  إال  الظاملني  يزيد 
ودوائها،  القلوب  طب  على  والسام 
آله  وعلى  وشفائها،  األب��دان  وعافية 
األط���ه���ار وص��ح��اب��ت��ه األب�����رار، وم��ن 

تبعهم من األخيار.
وب���ع���د، ف����إن اإلن����س����ان م��ب��ت��ل��ى في 
ه���ذه احل���ي���اة ب���األم���راض ال��ب��دن��ي��ة، 
واألم������راض ال��ن��ف��س��ي��ة، واألم�����راض 
الروحية، والله -تعالى- مبنه وكرمه 
مرض  لكل  جعل  وحكمته  وإحسانه 
عن  أخبر  وقد  شفاء،  املؤمن  يصيب 
رواه  فيما  امل��ص��دوق  ال��ص��ادق  ذل��ك 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
النبي -صلى  عن  عنه-  الله  -رض��ي 
الله عليه وسلم- أنه قال:  )) ما أنزل 
الله داء إال أنزل له شفاء ((،  ورواه 
ابن ماجه وأحمد في املسند من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه، وزاد فيه: 
)) علمه من علمه وجهله من جهله((.  
فهذا احلديث، كما قال اإلمام القرطبي 
ألنه  العموم؛  ص��ادق  ال��ل��ه-،  -رحمه 
خبر عن الصادق البشير، عن اخلالق 
َم��ْن  َي��ْع��َل��ُم  َأاَل   ((  : ق��ال  ال��ذي  القدير 
فالداء   )) ِبيُر  اخْلَ الل[ِطيُف  َوُهَو  َخَلَق 
وال�����دواء خ��ل��ق��ه، وال��ش��ف��اء وال��ه��اك 
باملسببات  األس���ب���اب  ورب����ط  ف��ع��ل��ه، 
بحكمته وحكمه، فكل ذلك بقدر الله. 
أب��واب  ال��ش��رع احلنيف  فتح  وب��ذل��ك 
العاج احلسي واملعنوي، فهي ترسم 
كل  شفتي  على  واالطمئنان  البسمة 
البال  وراح��ة  األم��ل  وتبعث  مريض، 
والنفس في قلب كل مبتلى، ومتسح 
م��ص��اب، وتفتح  ك��ل  ع��ن خ��د  الدمعة 
اآلف����اق ل��ك��ل م��ن ي��ع��ان��ي م��ن مشاكل 
جسدية؛  أو  ك��ان��ت  نفسية  صحية، 
نفسه  استشعرت  إذا  امل��ري��ض  ف��إن 
أن لدائه دواء يزيله تعلق قلبه بروح 
اليأس،  الرجاء، وبردت عنده حرارة 
وسعى إلى األخذ باألسباب املوصلة 
فعموم هذا  يريحه ويسعده.  ما  إلى 
احلديث يقتضي أن جميع األمراض 
الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، 
طب  تعلم  على  وترغيب  ح��ث  وف��ي��ه 
األبدان كما يتعلم طب القلوب، وفق 
الضوابط الشرعية، واآلداب املرعية. 
والشكوك   – ال��س��ائ��ل  ي��ت��س��اءل  وق��د 
فيقول:   – نفسه  وتغشى  قلبه  حتف 
لم  وأدواء  أم��راض��ا  واق��ع��ن��ا  ف��ي  إن 
يكتشف الطب احلديث دواءه��ا، ولم 
يسبر العلماء أغوارها. فيقال: ال زال 
األطباء يكتشفون بني احلني واآلخر 
أدوية ألدواء لم تكن معلومة ملن كان 

-عليه  قوله  عليه  ي��دل  وه��ذا  قبلنا، 
الصاة والسام : )) علمه من علمه، 

وجهله من جهله ((
وف����ي ه����ذا أي���ض���ا: إث���ب���ات الت��خ��اذ 
التوكل  ينافي  ال  ذلك  وأن  األسباب، 
على الله، ملن اعتقد أن الكل مبشيئة 

الله، وقدرته، وعلمه، وحكمته.
ال�����دواء ي��ك��ون سببا  وك��م��ا أن ه���ذا 
للشفاء فقد ينقلب داء إذا لم يحسن 
اإلنسان استعماله، كأن يكون الدواء 
املوصوف غير ناجع للمرض والداء، 
التي  الكمية  غير  على  استعمله  أو 
الذي  ذلك  إلى  له، وقد أشار  وصفت 
ال ينطق عن الهوى، ِإْن ُهَو ِإال وحي 
يوحى؛ روى مسلم في صحيحه عن 
جابر رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال:  )) لكل داء 
برأ  ال���داء  دواء  أص��ي��ب  ف���إذا  دواء، 
ب��إذن الله عز وجل ((ق��ال اإلم��ام ابن 
- النبي  علق   ( الله-:  -رحمه  القيم 
على  الشفاء  والسام-  الصاة  عليه 
الشيء  فإنه  ل��ل��داء؛  ال���دواء  مصادفة 
من املخلوقات إال له ضد، وكل داء له 
يعالج بضده، فعلق  ال��دواء  ضد من 
النبي -صلى الله عليه وسلم- البرء 
مبوافقة الداء للدواء، وهذا قدر زائد 
الدواء متى  على مجرد وجوده؛ فإن 
جاوز درجة الداء في الكيفية، أو زاد 
إلى  الكمية على ما ينبغي، نقله  في 
يلق  لم  عنها  قصر  ومتى  آخ��ر،  داء 
مبقاومته وكان العاج قاصرًا، ومتى 
لم يقع املداوي على الدواء أو لم يقع 
الدواء على الداء لم يحصل الشفاء، 
لذلك  صاحلا  ال��زم��ان  يكن  ل��م  ومتى 
الدواء لم ينفع، ومتى كان البدن غير 
قابل له أو القوة عاجزة عن حمله أو 
لم يحصل  تأثيره  ثم مانع مينع من 
ومتى متت  امل��ص��ادف��ة،  لعدم  ال��ب��رء؛ 
 .) الله  ب��إذن  البرء  حصل  املصادفة 

انتهى كامه رحمه الله.
وف���ي ق��ول��ه عليه ال��ص��اة وال��س��ام 
(( بيان أن القلب  الله  ب��إذن  )) برأ   :
متى اتصل برب العاملني خالق الداء 
األم���ور ومصرفها  وم��دب��ر  وال����دواء 
على ما يشاء اطمأن حاله، وعلم أن 
الكل بيد الله وقدرته وعلمه وحكمته، 
فأحسن الظن بربه أن يعافيه، ويدفع 

عنه آالمه، ويبعث في قلبه آماله.
وقد يقع لبعض املرضى أن يتداوى 
ال��داء  ذل��ك  يعتريه  ثم  فيبرأ  داء  من 
بنفس  فيتداوى  به  شبيه  أو  بعينه 
ال����دواء ف��ا ي��ب��رأ! ف��ه��ذا إم��ا للجهل 
بالداء وصفة الدواء، إما منه أو من 
من  يبرأ  أال  أراد  الله  أن  أو  طبيبه، 
فيرفع  فيكون سببا ملوته،  الداء  هذا 
له به الدرجات وميحو عنه السيئات 
بذلك  وع��د  كما  احلسنات  ل��ه  ويكثر 
سبحانه وتعالى، أو بقائه على ذات 

املرض ابتاًء وامتحانا ومتحيصا.
ع��ز وجل  الله  ن��رى عظمة  هنا  وم��ن 
وق���درت���ه ف��ي خ��ل��ق��ه، ف��ق��د ت��ت��وف��ر كل 
األس���ب���اب، ب����دءا ب��ال��ط��ب��ي��ب امل��اه��ر، 

يستطيع  ال  لكن  ال��ن��اج��ع،  وال����دواء 
الطبيب احلذق أن يحول بني املريض 
وبني املوت. وهذا ما أوضحه وبينه 
فيما  بقوله،  وال��س��ام  الصاة  عليه 
رواه أهل الس4 عن أسامة بن شريك 
ق��ال: قالت األع��راب:  الله عنه  رض��ي 
 ((  : الله، أال نتداوى؟ قال  يا رس��ول 
نعم يا عباد الله، تداووا؛ فإن الله لم 
يضع داء إال وضع له شفاء، إال داء 
واح��دا ((ق��ال��وا: يا رس��ول الله، وما 

هو؟ قال : )) الهرم ((.
وجتدر اإلشارة إلى أن حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم : )) ما أنزل الله 
داء إال أنزل له شفاء ((، ال يدخل فيه 
ب��األم��ور احملرمة في شرع  ال��ت��داوي 
الله، ولو كانت دواء في ظاهرها، فلم 
فيما حرم علينا،  الله شفاءنا  يجعل 
املوسيقى،  أو  اخلمر،  أو  كالسحر، 
املرضى  أطباء  من  كثير  يفعله  كما 
النفسيني، أو غير ذلك من احملرمات؛ 
ف��ف��ي ص��ح��ي��ح م��س��ل��م ع��ن ط����ارق بن 
سويد اجلعفي أنه سأل النبي صلى 
فنهاه  اخل��م��ر،  ع��ن  وسلم  عليه  الله 
أصنعها  إمنا   ( فقال:   أن يصنعها، 
ب��دواء،  ليس  إن��ه   ((  : فقال   ) للدواء 

ولكنه داء ((.
وفي صحيح ابن حبان عن أم سلمة 
ابنة  اشتكت  قالت:  عنها  الله  رضي 
لي فنبذت لها في كوز، فدخل النبي 
يغلي،  وه��و  وسلم  عليه  الله  صلى 
إن   ( فقالت:   ،)) ه���ذا؟  م��ا   ((  : ف��ق��ال 
ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا ( فقال 
صلى الله عليه وسلم: )) إن الله لم 
((وأورده  ح��رام  ف��ي  شفاءكم  يجعل 
البخاري في صحيحه معلقا من قول 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : )) 
فيما حرم  لم يجعل شفاءكم  الله  إن 

عليك ((.
ف���ا ي��ج��وز ل��ط��ب��ي��ب أو م��ري��ض أو 
حرمه  ش��ي��ئ��ا  يستعمل  أن  مم���رض 
الله ورسوله عليه الصاة والسام، 
بد   ال  واملهنة  ض���روري،  فالتمريض 
منها، لكن ينبغي أن نبقى متمسكني 
ب��دي��ن��ن��ا، ف��ا ن��غ��ض��ب رب��ن��ا لنشفي 
مريضنا، والشفاء من الله، وإذا زال 
امل���رض ع��ن اجل��س��د ف��ي ه��ذه الدنيا 
باملعصية فاذكر أن لك يومًا تلقى فيه 
، فما ينفع أن تشفى  ال��رب سبحانه 
على  تقدر  ال  مبا  هناك  وتبتلى  هنا 
ودليل  جهنم.  ن��ار  م��ن  عليه  الصبر 
ذلك ما جاء في الصحيحني، عن أبي 
سعيد اخلدري  رضي الله تعالى عنه  
قال : ) إن[ َرْهًطا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل 
اْنَطَلُقوا  وسلم  عليه  الله  صلى  الل[ِه 
ِمْن  ِبَحي<  َفَنَزُلوا  ِفي َسْفَرةÌ َساَفُروَها 
َفَأَبْوا  َفاْسَتَضاُفوُهْم  اْلَعَرِب  َأْحَياِء 
َذِلَك  ُد  َسي= َفُلِدَغ  َق��اَل:  ُفوُهْم،  ُيَضي= َأْن 
، فسعوا َلُه ِبُكل= َشْيءÌ اَل َيْنَفُعُه  ي= احْلَ
، َفَقاَل َبْعُضُهْم: َلْو َأَتْيُتْم َهُؤاَلِء  Ïَشْيء
ِذيَن َنَزُلوا ِبُكْم َلَعل[ َأْن َيُكوَن  ْهَط ال[ الر[
َصاِحَبُكْم،  َيْنَفُع   Ïَش��ْيء َبْعِضِهْم  ِعْنَد 
َدَنا ُلِدَغ فسعْيَنا  َفَقاَل َبْعُضُهْم: ِإن[ َسي=

َفَهْل   ، Ïَش��ْيء َيْنَفُعُه  َفَا   ، Ìَش��ْيء ِبُكل=  َلُه 
ِعْنَد َأَحدÌ ِمْنُكْم َشْيءÏ َيْشِفي َصاِحَبَنا؟ 
ي  َيْعِني ُرْقَيًة، َفَقاَل َرُجلÏ ِمَن اْلَقْوِم: ِإن=
َأْن  َفَأَبْيُتْم  اْسَتَضْفَناُكْم  َوَلِكِن  أَلَْرِقي، 
َعُلوا  ى جَتْ ُفوَنا، َما َأَنا ِبَراقÌ َحت[ ُتَضي=
اِء،  ِلي ُجْعًا، َفَجَعُلوا َلُه َقِطيًعا ِمَن الش[
َفَأَتاُه، َفَقَرَأ َعَلْيِه ِبُأم= اْلِكَتاِب، َوَيْتِفُل، 
 ، Ìا ُأْن��ِش��َط ِم��ْن ِع��َق��ال�� َ ى َب���ِرَئ َك��َأمن[ َحت[
وُه َعَلْيِه،  َفَأْوَفاُهْم ُجْعَلُهُم ال[ِذي َصاحَلُ
َفَقاُلوا: اْقَتِسُموا، َفَقاَل ال[ِذي َرَقى: اَل 
الل[ِه صلى  َرُسوَل  َنْأِتَي  ى  َحت[ َتْفَعُلوا 
َفَغَدْوا  َفَنْسَتْأِمَرُه،  وسلم  عليه  الله 
َعَلى َرُسوِل الل[ِه صلى الله عليه وسلم 
َفَذَكُروا َذِلَك َلُه، َفَقاَل َرُسوُل الل[ِه صلى 
َعِلْمُتْم  َأْيَن  ِمْن   ((  : الله عليه وسلم 
ِلي  َواْض��ِرُب��وا  َأْحَسْنُتْم!  ؟  Ïُرْقَية َها  َأن[

.)) Ìَمَعُكْم ِبَسْهم
جد  مرحلة  يعيش  وب��ل��دن��ا  هنا  م��ن 
تفشي  ب��س��ب��ب  ح��س��اس��ة وح���رج���ة 
مرض العصر، وباء كورونا » كوفيد 
19 »، حيث ابتلى الله به اإلنسانية 
أو  عظمى  دول��ة  يستثن  فلم  جمعاء، 
أو ضعيفا،  قويا  نظاما  صغرى، وال 
الشرعية  األسباب  اتخاذ  لزاما  كان 
التي أمرنا بها الله عز وجل ورسوله 
صلى الله عليه وسلم. فبادر كعادته 
ودي��دي��ن��ه م��ن ق��ل��ده ال��ل��ه أم��ر العباد 
امللك محمد  والباد صاحب اجلالة 
وأسبغ  وأي��ده  الله  نصره  ال��س��ادس 
وهمه  وال��ع��اف��ي��ة،  العفو  ث��وب  عليه 
األول كما جرت العادة سامة شعبه 
ال���وف���ي، وه���و ي����درك ح��دي��ث رس��ول 
الله صلى الله عليه وسلم : )) كلكم 
 .)) رعيته  ع��ن  مسئول  وكلكم  راع 
فاستورد السبب الذي أمر به الشرع 
بذلك  وض���رب   – اللقاح   – احلنيف 
امل��ث��ل وال���ق���دوة احل��س��ن��ة ب��أخ��ذ أول 
جرعة منه، ليطمئن شعبه، ويزيل كل 
الشكوك التي أثيرت من هنا أو هناك. 
الله وس��دد خطاه  هذا نصره  وفعله 
وتضحية  وبصيرة  حكمة  على  ي��دل 
يفتقدها الكثير من القادة اليوم. فمنذ 
املشرفة  ومواقفه  الوباء  أزمة  بداية 
املصطفى  ج��ده  أث��ر  تقتفي  للمغرب 
كان  فحني  وس��ل��م.  عليه  ال��ل��ه  صلى 
إنعاش  العالم  في  القادة  بعض  هم 
سامة  حساب  على  دولهم  اقتصاد 
اجلالة  صاحب  ه��م  ك��ان  شعوبهم، 
– ملك العلماء وعالم امللوك – توفير 
والنفسية  البدنية  والسامة  األم��ن 

واالقتصادية لشعبه الوفي.
من أجل ذلك ينبغي االقتداء بالسدة 
بالله في مساره اإلصاحي،  العالية 
وتدبيره املوفق، والتخلي عن كل ما 
يجتاز  حتى  ال��ت��داوي  عملية  يعرقل 
بلدنا بحول الله هذه األزمة اخلانقة 
التي ابتلي بها العالم بأسره، وال يتم 
واإلحساس  الكامل  بالوعي  إال  ذل��ك 
الذي  الوطن  هذا  اجت��اه  باملسئولية 
ونتجاوز  به  لننهض  الكثير  أعطى 

كل العراقيل الداخلية واخلارجية. 

التداوي ضرورة شرعية ومنطق عقالني



< 15/1  فبراير    2021 
جهوية12 < العدد 64      

إعداد : عبد الرحيم باريج 
تصوير : منير حموتي 

  
م��رور  مبناسبة  العمران  مجموعة  نظمت  أن  سبق 
ملنتديات  األول��ى  إحداثها احملطة  على  أع��وام  عشرة 
االلتقائية اجلهوية بعاصمة جهة الشرق حتت شعار 
واجلهوية:الشراكة  احلضرية  والتنمية  »اإلس��ك��ان 
عامل للنجاح واالندماج«،أكد فيه بدر كانوني رئيس 
تهدف  ال��ع��م��ران،أن��ه��ا  ملجموعة  اجل��م��اع��ي��ة  اإلدارة 
خال  مت��ت  التي  اإلجن���ازات  حصيلة  على  للوقوف 
عشرة أعوام واستشراف آفاق العمل املشترك اجلاد 
تنبني  ناجعة،تنمية  ترابية  تنمية  أجل  من  والفاعل 
على حتديد جماعي دقيق لألولويات وتنسيق كامل 
بلوغ  باإلمكان  أن��ه  التدخات.مضيفا  مستوى  على 
هذه األهداف اعتبارا للتكامل احلاصل بني أدوار كل 
الفاعلني،مبرزا اخلاصية التي متيز مجموعة العمران 
كونها مؤسسة وطنية ذات هيكلة خاصة متكنها في 
آن واحد من موقع أفقي على املستوى املركزي وذلك 
رئيس  يترأسه  الذي  رقابتها  مجلس  تركيبة  بفضل 
مباشر  اتصال  لها  وزارات  سبعة  ويضم  احلكومة 
مبجال تدخلها.كما تتوفر على امتداد جغرافي واسع 
كل  على  ووكاالتها  الفرعية  شركاتها  تواجد  بفضل 
ذكر  واحمللية.وقد  واإلقليمية  اجلهوية  املستويات 
التي مت توقيعها بني  الشراكة  باتفاقية  بدر كانوني 
املجموعة واجلهة كنموذج للحكامة الترابية في إطار 
النجاعة  حتقيق  إل��ى  ي��روم  ال��ذي  التشاركي  العمل 
للسياسات العمومية  ذات االرتباط الوثيق بالتنمية 
املجالية مبفهومها الشامل.كما نوه  باملكتسبات التي 
في  التفكير  على  شجع  مما  اجلهة  مع  حتقيقها  مت 
تطوير هذا النهج التدبيري الذي يدمج باقي الفاعلني 
من مؤسسات جامعية ومجتمع مدني وقطاع خاص 

تفاعا مع انتظارات املواطنني وخدمة حلاجياتهم. 
بعيوي  النبي  عبد  اجلهة  رئيس  رك��ز  جهته  وم��ن 
العمران  لشركة  اجل��ه��وي  بالفريق  التنويه  بعد 
باجلهة الشرقية،على مفهوم االلتقائية إلقرار أسس 
اعتبر  اجلهة.كما  تعتمدها  التي  اجليدة  احلكامة 
على  املبنية  اجلهوية  لتعزيز  فرصة  امللتقيات  هذه 
النهج التشاركي لدعم القدرة التنافسية للجهة التي 
الرئيس  دع��ا  الباب  ه��ذا  كبيرا.ومن  حتديا  تعتبر 
إلى الدعم القوي ملجموعة العمران ملا اكتسبته من 
جتربة وثقة حتظى بها من طرف باقي الفاعلني.مع 
دعوته للتركيز على الشراكة بني العمران كمؤسسة 
عمومية والقطاع اخلاص في إطار من أجل الرفع من 

وتيرة إجناز املشاريع. 
بينما استعرض املدير العام لشركة العمران باجلهة 
املجموعة  فيها  ساهمت  التي  الشرقية،اإلجنازات 
إط��ار شراكات  اإلش��راف، في  بشكل كبير من خال 
حيث  من  اجلهة  رصيد  تعزيز  فاعلة،على  عمومية 
ذكر  القرب.حيث  العمومية وجتهيزات  املرافق  عدد 
ببداية استغال عدد من هذه املرافق كمسرح مدينة 
األشغال  وإنهاء  بتاوريرت  القطار  ومحطة  وج��دة 
إلى عدد  للقطار بوجدة.باإلضافة  باحملطة اجلديدة 
ذك��ر مبساهمة  ال��ري��اض��ي��ة.ك��م��ا  امل��رك��ب��ات  م��ن  مهم 
احلضري  للتأهيل  كبير  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  ال��ع��م��ران 
اجلديدة  العمومية  الساحات  من  عدد  تهيئة  شمل 
والتاريخية مثل ساحة سيدي عبد الوهاب وساحة 
لا مرمي.وكذا إعادة هيكلة عدد من األحياء وإجناز 
أشغال التوسعة الطرقية وإجناز أشغال تقنية للحد 
مدينة  مستوى  على  خاصة  الفيضانات  تأثير  من 
على  احلاصل  العجز  ت��دارك  مستوى  وجدة.وعلى 
املواطنني  السكني وحتسني ظروف سكن  املستوى 
على  العمران  به  قامت  مبا  التذكير  مت  باجلهة،فقد 
مستوى تهيئة األقطاب احلضرية املندمجة وإطاق 
السكنية  وامل��ش��اري��ع  العقارية  التجزئات  م��ن  ع��دد 
للوزارة  االجتماعية.جهود  الفئات  مختلف  لفائدة 

الوصية واملجموعة وباقي شركائها وطنيا وجهويا 
 )07/2017( أع����وام  ع��ش��رة  خ���ال  ومحليا،مكنت 
املاضية من حتسني ظروف سكن ما يعادل 120 ألف 
أسرة وذلك بفضل برامج معاجلة السكن غير الائق 
6000 وحدة إلعادة اإلسكان  إنتاج  التي مكنت من 
وإع����ان 12 م��دي��ن��ة وم��رك��ز ب����دون ص��ف��ي��ح.وال��ت��ي 
مكنت كذلك من املساهمة في احملافظة على التراث 
احل��ض��ري ال��ت��اري��خ��ي ب��اجل��ه��ة م��ن خ���ال عمليات 
دقيقة لترميم األنسجة العتيقة على مستوى املدينة 

القدمية لوجدة والقصور التاريخية باجلهة. 
التظاهرة،سعت مجموعة  ومن خال تنظيمها لتلك 
العمران وشركائها إلى عدم االقتصار على إيجابية 
ب��رس��م ع��ش��رة أع��وام،ول��ك��ن اإلع���ان عن  حصيلتها 
مبستوى  والرقي  املشترك  العمل  تعزيز  في  نيتها 
حددتها  التي  جديدة  أوراش  خال  من  مساهمتها 
الشرق. جهة  م��ع  أبرمتها  التي  ال��ش��راك��ة  اتفاقية 

ت��راب  ج��اذب��ي��ة  ورف���ع  تأهيل  م��ن  م��ش��اري��ع ستمكن 
 1 ب  يقدر  إجمالي  استثمار  من خال ضخ  اجلهة 
مليار و200 مليون درهم بني عامي 2016 و2021.
عمليات  على  املنطلقة  األول���ى  األش��ط��ر  واشتملت 
للتأهيل تخص 62 مركزا صاعدا وإجناز 150 ملعبا 
قاعات  و10  رياضي  سوسيو  مركبا  و30  رياضيا 
مغطاة وذلك باستثمار إجمالي يقدر ب 500 مليون 

درهم. 
تأسست شركة العمران جهة الشرق في مايو 2007 
بعد اندماج شركات عامة في قطاع اإلسكان، وأخد 
هذا اإلنشاء مكانا في إطار سياسة املجموعة الرامية 
اإلقليمي  النهج  ف��ي  وعملها  تنظيمها  تعزيز  إل��ى 
واإلدارة احمللية في تصميم وتنفيذ البرامج،ولديها 
أك��ث��ر م��ن 80 م��وظ��ف��ا،مب��ع��دل ت��أط��ي��ر ي��ت��ج��اوز 60 
باملائة،وهي شركة تابعة ملجموعة العمران و تتمثل 
بارزة في قطاع اإلسكان   مهمتها في احتال مكانة 
بجهة الشرق.وعملت على تلبية اإلحتياجات في بيئة 
تنافسية واحترام سياسات التخطيط العامة املقررة 
على  التركيز  من  احلكومة.وهكذا،متكنت  قبل  من 
اجلديدة،كيانات  احلضرية  املراكز  من  عدد  تطوير 
متكاملة حيث املوائل )الكثير من األراضي املجهزة 
الفئات( مجاورة  ومجموعات سكنية لصالح جميع 
والصناعية(  التجارية   )احمل��ات  النشاط  لوحدات 

واملرافق االجتماعية والتعليمية والثقافية.كما 
تعمل على تنويع مجاالت تدخلها مع أن اجلغرافيا 
اإلقليمية تخلق تنوعا كبيرا )البحر األبيض املتوسط 
واملناطق الصحراوية واجلبال أو السهول املروية(.
مع هذا النهج،وإضافة على  مهارتها الشاملة،فهي 
لديها دراي��ة  رفيعة املستوى  متخصصة ومنسقة 

اجل���ودة«  ب«ع��ام��ل  مرتبطة  املديرية.فهي  قبل  م��ن 
مهمة  النهائيني:وهي  املستخدمني  إرضاء  أجل  من 
استراتيجية وفروضة على جميع مقدمي اخلدمات 
الشركة. م��ع  جنب  إل��ى  جنبا  املصلحة  وأص��ح��اب 
جتهيزا  مجهزة  تدخلها،فهي  مهام  تعقيد  وتعكس 
جودة  ذات  شراكة  وتقدمي  التنافس  ملواجهة  جيدا 
التي  املؤسسات  وجميع  املنظمات  جلميع  عالية 
تتعامل معها.باإلضافة إلى اإلدارة،واإلجناز،ومعاجلة 
في  جديدة  التزامات  الشركة  التراث،قدمت  عمليات 
في  تدخل  التي  العام  اإلس��ك��ان  برامج  تنفيذ  إط��ار 
في  واحلكومية.وتتمل  امللكية  التوجيهات  إط���ار 
»برنامج »مدن بدون صفيح وبرنامج ترقية املناطق 
التكلفة  منخفضة  للمساكن  وب��رام��ج  احل��ض��ري��ة 
وب���رام���ج ال��س��ك��ن االج��ت��م��اع��ي ب 250 أل���ف دره��م 
للطبقات  اقتصادية وبرنامج اإلسكان  وبرامج فيا 
الوسطى.وبفضل جهود الشركة للمساهمة في طرح 

منتجات ذات جودة معترف بها من قبل اجلميع في 
األسواق.وشاركت،من بني أمور أخرى،بتحديث املدن 
وتعزيز اإلج��رآت على انتاج وحدة سكنية و لعبت 
جهة  في  العقاري  السوق  تنظيم  في  قياديا  دورا 

الشرق. 
زكريا  العام  مديرها  حسب  وجدة  العمران  وشركة 
لزرق »هي اآلن واحدة من كبار مشغلي االسكان إذا 
العقاري  والتطوير  السكن  مجال  في  األول  يكن  لم 
للمجتمعات  األول  الشريك  أن��ه��ا  املنطقة،كما  ف��ي 
في  ستكون  املغرب  تنمية  أن  ت��درك  اإلقليمية.وإذ 
الشركة،بتوجيهات  عملت  السبب  النواحي.ولهذا 
مع  إط��اري  اتفاق  على  املجموعة،بالتوقيع  رئيس 
والدة  االتفاق  هذا  بالشرق.أعطى  اإلقليمي  املجلس 
برنامجا طموحا بعد اجلدول الزمني املتوقع للفترة 
في  احمللية  السلطات  جميع  يغطي   2016/2020
املنطقة مع استثمار شامل  ل1200  مليون درهم«.
وأك���د زك��ري��ا ل���زرق أن »ه���ذا اإلج��راء،م��وق��ف شركة 
تنفيذ  على  عامل  رئيسي  كمشغل  وج��دة  العمران 
لألسر  السكنية  الظروف  وحتسني  العامة  البرامج 
ت��ش��ارك في  ال��دخ��ل املنخفض واحمل��دود.وه��ي  ذات 
تعزيز األرض اإلقليمية والقدرة التنافسية وتفعيل 
االقتصادية  التنمية  وض��م��ان  أخ���رى  اس��ت��ث��م��ارات 

واالجتماعية املتكاملة واملستدامة لإقليم«. 
وتقسيم  التنمية  في  وجدة  العمران  مهمة  وتتمتل 
األراضي لتشجيع السكن االجتماعي،ورفع مستوى 
األحياء الفقيرة واملساكن العشوائية وتطوير إدارة 
املشاريع احلضرية واالجتماعية.يتعلق األمر باملهن 
التي تستخدمها كل يوم باملعرفة واخلبرة والكفاءة 
مفاهيم  خال  من  متتد  املهام  للشركة.هذه  املهنية 

الوحدة والشمولية واملواطنة من أجل إعادة هيكلة 
النسيج  تطوير  الائق،وإعادة  غير  السكن  مناطق 
املمارسات  القدمي.تلك  النسق  وجت��دي��د  احل��ض��ري 
مع  الشركة  لدى  الراسخة  القيم  من  شكلت سلسلة 
شركائها.وإدراكا منها بدورها االجتماعي،فإن شركة 
واحملافظة  البشرية  التنمية  تضع  وج��دة  العمران 

على كرامة اإلنسان في صلب اهتماماتها. 
وقيمها تتجلى في الرغبة بأن تكون في جميع األوقات 
نزيهة وشفافة في عاقاتها التجارية،واالستمرار في 
كسب االعتراف بوحدة وسامة أعمالها من عمائها 
وموظفيها والشركاء املاليني لديها،واالعتراف بنقاط 
في وضع عاقات  أيضا حدودها.والرغبة  و  قوتها 
واحلصول  أعمالها،والتعاطف  قلب  في  الناس  مع 
على الثقة ف��ي ك��ف��اءة األف��راد،وت��وف��ي��ر خ��دم��ات في 
البيئات  وفهم  االجتماعية  الطبقات  جميع  متناول 
العواقب احملتملة ألفعالها  التنظيمية والتفكير في 
بالرغبة  جتلت  ومهنيتها  بيئتنا.وصرامتها  على 
ل��اح��ت��ي��اج��ات احلقيقية  ال��ف��ه��م واالس��ت��ج��اب��ة  ف��ي 
اخل��دم��ات  التنظيمية،لتقدمي  واألوض�����اع  ل��ل��ن��اس 
التي تلبي أعلى معايير اجلودة وتؤدي إلى نتائج 
لألفراد  بالنسبة  القصير،سواء  املدى  ملموسة على 
و خلفياتهم،لتكون على إطاع على أحدث املعارف 
في صناعتها.ومن أهم املنجزاتا التي تعتبر مفخرة 
السادس  محمد  مسرح  وجدة جند  العمران  لشركة 
القرب  م��ت��ف��رج،وم��رك��ب   1200 إلستيعاب  املصمم 

الرياضي واإلجتماعي العرفان بوجدة. 
أطفال  لفائدة  التخييم  دورات  في  الشركة  وتساهم 
من  العمران  مجموعة  تنظمها  التي  الهشة  األحياء 
جميع جهات اململكة.والعملية التي تندرج في إطار 
األنشطة املواطنة التي تستهدف جوهر الغاية التي 
اإلهتمام  في  أجلها،واملتمثلة  من  املجموعة  تعمل 
أساسي  بشكل  يعنى  ال���ذي  االجتماعي  باجلانب 
باألطفال،خاصة أولئك الذين استفادوا من عمليات 
مجموعة العمران على الصعيد اجلهوي،السيما تلك 
الصفيح.حيث  دور  قاطني  إسكان  بإعادة  املتعلقة 
بإرسال  صيفي  موسم  كل  العمران  مجموعة  قامت 
إلي  املغرب  من مختلف جهات  املستفيدين  األطفال 
مخيمات صيفية بالعديد من مراكز االصطياف،على 
هذه  بتنظيم  الشرق(.وعهد  )جهة  السعيدية  غ��رار 
إطار  في  للتخييم  الوطنية  اجلامعة  إلى  املخيمات 
اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة،والتي من شأنها 
متكني األطفال من الولوج إلى العطلة الصيفية،تضم 
والتكوينية.ويقدم  التربوية  ال��ورش��ات  من  العديد 
مخيم السعيدية خدماته التربوية والترفيهية لفائدة 
مئات األطفال الذين يستفيدون من ورشات تكوينية 
تتراوح بني املطالعة واملوسيقى واملسرح،فضا عن 
األلعاب الرياضية والسباحة والرحات االستكشافية.
املستفيدين  األط��ف��ال  إك��س��اب  على  املخيم  وي��راه��ن 
مجموعة من املهارات احلياتية من خال الورشات 
املقترحة. والرياضية  الفنية  واألنشطة  التكوينية 
وأبدى أطفال مستفيدون من هذه املبادرة ابتهاجهم 
باالصطياف على شاطئ السعيدية،معتبرين أن هذه 
وإبراز  جديدة  صداقات  نسج  من  مكنتهم  التجربة 
املوسيقى واملسرح. كما في  الرياضة  في  مواهبهم 
املواطن  التزامها  العمران  مجموعة  ذلك،تؤكد  إلى 
الهادف إلى حتسني الظروف املعيشية ألطفال مئات 
األسر املغربية من خال توفير سكن الئق في بيئة 
معيشية أفضل.وتسعى،باملوازاة مع ذلك،إلى توفير 
ش��روط تفتح ه��ؤالء األط��ف��ال م��ن خ��ال العديد من 
تواصل  العام.كما  ط��ول  على  املتواصلة  األنشطة 
دعم املبادرات الرامية إلي تعزيز اإلدماج اإلجتماعي 
أن  املجموعة،علما  بها  تعمل  التي  األحياء  ألطفال 
إجن���از ال��رح��ات ال��ت��رب��وي��ة املنظمة ل��ف��ائ��دة ه��ؤالء 
هذه  أطلقتها  التي  املبادرات  ضمن  يندرج  األطفال 
في  األطفال  وان��دم��اج  تفتح  تعزيز  بغية  املجموعة 

هذه األحياء

اô¼تمام بالتنمية البشرية في صلب استراتيجية التنمية الترابية للعمران

الحسيمة... تصميم مركب
 جامعي بمواصفات عالمية

 س���ت���ن���ط���ل���ق، خ���ال 
األس���اب���ي���ع امل��ق��ب��ل��ة، 
أشغال إجناز مشروع 
امل����رك����ب اجل���ام���ع���ي 
مب��دي��ن��ة احل��س��ي��م��ة. 
وس���ي���ت���م امل����ش����روع 
تقدر  م��ال��ي��ة  بتكلفة 
 200 م������ن  ب����أك����ث����ر 
وعلى  دره���م،  مليون 
ه��ك��ت��ار   56 م��س��اح��ة 

تصميم  من  واملشروع  مربع.  متر   19000 تبلغ  مبنية  مساحة  منها 
املهندسني املعماريني، عادل عبادي، وهشام خطابي، وجواد خطابي. 
والتسيير  للتجارة  الوطنية  املدرسة  من:  اجلامعي  املركب  ويتكون 
مكتبة  يضم  مشترك  قطب  التخصصات،  املتعددة  الكلية   ،ENCG

جامعية، مركز التكوين املستمر وعدة مرافق أخرى.

< محمد الداودي : مراسلة 

ان التنمية بالناظور لن تتحقق في ظل 
تهريب املشاريع الكبرى إلى مدن كبرى 

أخرى
من  تعاني  »منطقة  ب���  ال��ن��اظ��ور  إقليم   
التهريب  م��ن  ول��ي��س  امل��ش��اري��ع  تهريب 

املعيشي«، 
 ان اجل��ه��ة م��ا زال����ت ت��ع��ي��ش ف��ي كنف 
العزلة رغم املجهودات الضعيفة و قليلة 

التي تبادرها نحو إقليمنا 
امللك  خطاب  مضامني  هنا  ،)أستحضر( 

بوجدة عام2003، 
 أن هذا االخير لم تنفذ أي من مضامينه 
بالتنمية  املتعلق  ال��ش��ق  الس��ي��م��ا  ب��ع��د 

البشرية والتشغيل.
هذه  تصدر  الناظور  أن  تعلمون  وكما 
إل��ى  ال��ب��ط��ال��ة، إض��اف��ة  األخ��ي��رة لنسبة 
للجهة،  اجلنوبية  امل���دن  ف��ي  الهشاشة 

غير  باالقتصاد  تتعلق  اخ��رى  ومشاكل 
املهيكل الذي يغزو أغلب مدن الشرق، في 
عليه  متوافق  تنموي  برنامج  غياب  ظل 
ومجلس  احلكومية  القطاعات  ك��ل  ب��ني 
اجلهة املفروض ان تتمركز في يده زمام 

تنفيذ املشاريع..
أن اجلهوية في شكلها احلالي ال تتجاوز 
مستوى جماعة ترابية ذات مجال اوسع، 
مضمون  تنفيذ  إل��ى  ترقى  ال  وميزانية 
البرنامج اجلهوي للتنمية الذي تتجاوز 

كلفته العشرين مليار درهم.
آفة  ال��ق��ض��اء على  ان  ث��ان��ي��ة،   م��ن جهة 
التهريب  ظ��ل  ف��ي  يتحقق  ل��ن  ال��ب��ط��ال��ة 
املمنهج للمشاريع الصناعية الكبرى إلى 
جهات أخرى، توفر كل شروط االستثمار 
،م��ع��م��ل ص��ون��اص��ي��د من����وذج����ا، ف��رغ��م 
اح��داث  ف��ي  املتمثلة  اجلهة  م��ج��ه��ودات 
القطاع  في  االستثمار  لتحفيز  صندوق 
آليات أخرى تستهدف  الصناعي وخلق 

املقاوالت الصغرى اال انها لم تستقطب 
في  البسيطة  ال���وح���دات  ب��ع��ض  س���وى 
الذي  اإلداري  الفساد  ظاهرة  تفشي  ظل 

يتجلى في بطء املساطر.
أص�����ف ه���ن���ا ج���ه���ة ال����ش����رق ب��امل��ن��ط��ق��ة 
إع��ان  ض���رورة  على  أش��دد  و  املنكوبة، 
بغاف  استثنائي  برنامج  على  ال��دول��ة 
مهمة  ضريبية  وبتحفيزات  مهم  مالي 
األزمة  لتجاوز  هائل  عمومي  واستثمار 
مختلف  أفرزتها  وال��ت��ي  تعيشها  التي 

االحتجاجات االجتماعية.
، و أختم برأي شخصي على املعارضة 
تصلح  ال  أراه��ا  اجلماعية  املجالس  في 
و بالضبط في هذ الوقت الراهن كونها 
معرقلة  احل��ال��ي  شكلها  ف��ي  أص��ب��ح��ت 
على  التشويش  ف��ي  وتساهم  للتنمية، 
املشاريع، وال بد من اشتغال اجلميع على 
امل��ب��ادرات  كل  وتشجيع  املنطقة  تأهيل 

اإليجابية..

الناظور يعاني من تهريب المشاريع التنموية 



< 15/1  فبراير    2021 
ثقافة13 < العدد 64      

إن هذا املقال هو نص وثيق بنصوص أخرى، له 
أكثر من داللة وقراءة، حيث تبدو لنا هذه القصائد 
مختلفة الطرح والبناء. فعناوين نصوص باكورة 
بلمو »صوت التراب« الصادرة سنة 2001، عبارة 
عن مدونة تؤرخ للهامش واملنسي، وتطرح أمكنة 
تختلف  وأزم��ن��ة  الشاعر،  خيال  والدة  مع  ول��دت 
امل��واق��ع وامل��واق��ف، ف«اح��ت��راق«  حسب اختاف 
و«قمر الهبوب« و«حفل تنكري« و«السجن أحيانا«، 
أبيض«،  و«م��س��اء  مشتهاة«،  و«ح���روب  و«م��ط��ر«، 
و«ذات مساء« و«قطرة ضوء«، و«حنني«، و«رحيل« 
»إلى آخر  ثم  و«حفاوة« و«مائدة مثقلة« و«ع��راء« 
واألنني،  بالفرح  مشحونة  عنوانني  كلها  الطني«، 
بالصمت والبياض، وهي أقرب إلى ذاتية الشاعر، 
حيث يحضر »كل شيء يوحي باملساء« كما يقول، 
وحيث القصيدة التي تركت معطفها في املقهى، 
والكتاب املوغل في الغبار، أمينة التي تبحث عن 
شهد الكلمات، الفراشات تنتزه في مروج عينيها، 
النسمة الناهضة من شجر اخليبات. فهذه الكتابة 
هي مخيلة وطاقة تتأسس في التاريخ الشخصي 
ووظائف،  وقفات  من  يؤديه  وم��ا  الفكر  ذل��ك  عن 
وحده  األدب  على  ينسحب  ال  الشعر  س��ؤال  ألن 
الفكر أيضا، فالشاعر بلمو يتقن توزيع  بل على 
إبداعية  لنا هوية  يبني  لكي  والكلمات  احل��روف 
تلتزم بشروط البوح، وذلك يأتي عبر تقنية أخرى 
العالم  يواجه  يجعله  الذي  الفلسفي  البعد  وهي 
أو  والصمت  البياض  بالتباسات  إم��ا  احملاصر 
بتعدد األصوات واألقنعة، هكذا نرى أن العناوين 
املتعددة سواء تعلق األمر ب »وهم« أو »حنني«، أو 
»سفر اخلرير« أو »احتراق« أو »كل شيء، يوحي 
وحدة  النصوص  لهذه  يشكل  فالشاعر  باملساء«، 
يحمل  الذي  الغياب  على  ودال��ة بصرية  مفتوحة 
الكثير من عمق املعاناة والترحال عبر الكلمة، لذا 
يقول: الضوء الضئيل ينسحب من نافذة الشاعر 
ينثر  ال����دروب  آخ��ر  إل��ى  ال��ب��ح��ر/  ل��ق��اء  املتعجل 

بأصابع  حكايته  يأكل  ال��ذي  الصديق  العتبات/ 
يائسة/ يناوش عشبا مهربا. 

تبدو لنا هذه املقاطع كتمهيد، تكشف عن الشرارة 
ال��والدة، فهي تغادر العالم بعد  التي حتدث عند 
ألن  ب��ال��ق��ول،  حافلة  وح��ي��اة  الكتابة  م��ع  معاناة 
الفلسفية  الكتابة  التي يؤجج  العاطفة هو  حجم 
قادر  الزاوية  هذه  من  فالشاعر  بوضوح،  الدالة 
التي  العالم  ومعاناة  معاناته  من  االنطاق  على 

مت��أل ش��ع��ره وجت��ع��ل��ن��ا نتسلل 
إل�����ى ع����وامل����ه، مم����ا ي��ش��ج��ع��ن��ا 
ع��ل��ى االس���ت���م���رار ف���ي م��ع��رف��ة 
ه��ذا ال��ص��م��ود ال��ش��اع��ري عند 
اآلخ��ري��ن.  بالشعراء  املقارنة 
ال��دي��وان ميتح من  ه��ذا  لعل 
تاريخ  ومن  والفكر  الفلسفة 
الشعر واللغة، لتكون الذات 
ال��ش��اع��رة ع��ب��ارة ع��ن مطية 
ومعاناة  التكثيف  تعتمد 
الرغم  على  ه��ذا  اإلن��س��ان، 
ق��ص��ائ��ده  ب��ع��ض  أن  م���ن 
تصور  إعطاء  في  تستمر 
كمدخل من أجل اكتشاف 
اخل���ط���اب امل��ه��ي��م��ن، إن��ه 
وامل��رآة  الطبيعة  خطاب 
وال���ذات وال��ك��ون، حيث 
مت��ض��ي ه���ذه األن��س��اق 
ل��ت��ك��ش��ف ع���ن ج��وان��ب 
كثيرة، تبدو فيها الذات 

مثاليا،  من��وذج��ا  املبدعة 
املستحيل،  إل��ى  اخل��ي��ال  وت��رف��ع  ل��ألن��ني  تصغي 
هي  ال��دي��وان  ه��ذا  ف��ي  الكتابة  تكن  ل��م  بالطبع 
مهادنة بل هي حياة غير موازية تظل حتلم بأن 
تكون غيرها اخلارج عن املواضعات االجتماعية 
خال  من  الشاعر.  لهموم  اليومية  والترتيبات 

هذه املقارنة يتضح جليا أن الشاعر عانق التمرد 
أمامنا  ترتسم  ثنائية مضادة  يبني  لكي  العذري 

في هذا الديوان. 
دقت  كلما  طحونة/  كبغل  العقارب  ت��دور  يقول: 
يستقبلنا  امل�����وت/  وح����دة  ت��ي��ق��ن��ت/  ال��س��اع��ة/ 
بحفاوة. هكذا يظل الشاعر يبني احلروف بلون 
احليرة  عنه  يخلع  باأللغام،  مثقل  وبجرح  آدمي 
لكي ي��دق ب��اب ال��ب��راءة، أم��ا اإلش���ارات الكتابية 
أثناء  ال��ش��اع��ر  ج��ن��ازة  يشيع  إب���داع  ك��ل  فتمدح 
األشياء  تصير  هكذا  املغيب. 
تترك  ال  سجا  وال��ك��ل��م��ات 
الريح  حتى  م��وت��ا،  للقلب 
تقتحم غرفة الشاعر فليس 
ل��ل��وط��ن م���ن أخ���م���اص لكي 
ينوب عن املعتوه ولكي يزيل 
أنياب اإلعانات، حتى الطني 
ال ي��ف��ه��م ت���دارك���ه ال��ف��ض��ول، 
فيها  ول��د  التي  األرض  حتى 
ب��دع��وات  مترجا  عنها  رح��ل 
ال��ق��ص��ائ��د،  ف���ي  إال  ت��ظ��ه��ر  ال 
العالم  يغير  أن  بوسعه  وليس 
باخلفافيش،  مقيدة  املعرفة  ألن 
ينهض  أن  الشاعر  يستطيع  ال 
لكي يعبر عن هذا األمل املغيب، 
مرتبطة  اإلي��ق��اع��ي��ة  ف��خ��ط��وات��ه 
بدروب متناهية، رغم أن األصابع 
مم��ت��دة ن��ح��و رق��ص��ة ال��غ��د، هكذا 
ك��ان االح��ت��راق من كل جهة، حيث 
يقول: على شط القصيدة احترقت/ 
تسلقت  ورم���ادا  شهبا/  تساقطت 
سقف الذكرى/ فما أقبلت الرياح إال الشتهائي/
ولم يبقى إال دموع تكلست/ وآثار أقدام/ وطأت 

صحراء القلب/واختفت. 
انطاقا من هذا اخلطاب احلفري الذي يتمحور 

كيف  نستشف  يجعلنا  امل��ب��دع��ة،  ال����ذات  ح���ول 
عبر  كاستراتيجية  تتوزع  الشعرية  املعرفة  أن 
ورغبة  وض���رورة  وكتنظيم  اإلب��داع��ي،  التاريخ 
حيث جتعل الذات ترغب في بناء خطاب يرفض 
أن يكون للمعنى وصفا واحدا، على غرار فلسفات 

الذات كما يرى سارتر. 
البلومي يتداخل ويتكامل  ألن اخلطاب الشعري 
العاماتية والتخييلية  النصوص  إطار هذه  في 
ال���ق���راءة النقدية  ت��ب��ن��ي ه���ذه  مم��ا ال مي��ن��ع م��ن 
املضاعفة كأداة إجرائية ال غير، بل تبدو لنا قراءة 
مأساوية.  بترميمات  تنتهي  وعاشقة  معرفية 
فشعر بلمو يكتسي طابعا دراميا حيث يجعلنا 
املفكر والفيلسوف والشاعر،  إلى صمت  نستمع 
كقراءة ضدية  تستقرئ القراءة املغايرة التي تنم 
جعله  ما  وه��ذا  والتفكيك،  التفكير  في  عمق  عن 
أيضا يرسم لنصوصه مؤشرات دالية تنص على 
تصنيف  دون  الفكر  ه��ذا  لها  يخضع  ت��أوي��ات 
م��وح��د. ف��اخل��ط��اب ع��ن��ده ه��و مم��ارس��ة وأش��ك��ال 
حتاول أن تعيد التاريخ وكتابته دون وقوف عند 
الفجوات والثقوب النصية التي تربطها بالذات 
واستخاص  املقال  هذا  من  الغاية  ألن  املبدعة، 
الشعرية،  واالن��زي��اح��ات  وال��ع��دوالت  ال��ف��ج��وات 
منه  ال��ت��خ��ل��ص  ينبغي  ظ���ال  االخ���ت���اف  ل��ك��ون 
الثبات  بدل  والتحول  االتصال  بدل  واالنفصال 

من أجل إصابة التكون النصي الشعري. 
ب��أن  ال��ق��ول  إل���ى  بلمو  محمد  ن��ص��وص  ت��ذه��ب 
الشعري  اخل��ط��اب  يحتويها  التي  التناقضات 
ل��ي��س��ت م��ن ج��ن��س واح����د ل��ه��ذا ف��ه��ي مت��ي��ز بني 
ال��ت��ن��اق��ض��ات امل��ش��ت��ق��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��ري ت��ش��̂ك��ِل��َي��ة 
خطابية واحدة دون أن متس نظامها املعياري، 
وتناقضات ذاتية ليست عبارة عن أحداث بل هي 
ولنا  الشعرية.  املمارسة  داخل  إيحابية  عناصر 

عودة للموضوع
 < الدكتور الغزيوي أبو علي

جدلية الفكر والوا�ع في ديوان »صوت التراب« ;مد بلمو

حلقة الفكر املغربي املكتب 
التنفيذي بفاس تطلo جائزة 

م×مد السرžيني للشعر العربي
 

الفكر  حلقة  تنظم 
امل��غ��رب��ي ب��ش��راك��ة 
م�������ع امل�����دي�����ري�����ة 
للثقافة  اجل��ه��وي��ة 
ف���������اس م���ك���ن���اس 
ج����ائ����زة ال��ش��اع��ر 
السرغيني  محمد 
ل��ل��ش��ع��ر امل��غ��رب��ي 

دورة 2021
شروط املشاركة:

- أن يكون املشارك 
من جنسية مغربية 
ج��ن��س��ي��ة  م����ن  أو 
في  مقيما  ع��رب��ي��ة 

املغرب.
ت�����ك�����ون  ان   -
ال��������ن��������ص��������وص 
باللغة  امل��ش��ارك��ة 
العربية الفصحى.

او  ف���ردي  ف��ي عمل  ال��دي��وان منشورة  ن��ص��وص  ت��ك��ون  أال   -
جماعي سابق.

- ان تكون املشاركة بديوان شعري.
- أال تتجاوز قصائد الديوان عن 10 نصوص.

-أن ترفق باملشاركة نسخة من السيرة الذاتية.  
او  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  باملشاركة نسخة  ترفق  -أن 

شهادة اإلقامة أو جواز السفر.
 - ترسل املشاركات بصيغة وورد word عبر البريد االلكتروني 

حللقة الفكر املغربي قبل 25 فبراير 2021.
cpm.fes.2015@gmail.com

جوائز املسابقة
اجل��ائ��زة  األول���ى 10 آالف دره��م ، ودرع احللقة وشهادة   •

تقديرية.
اجلائزة الثانية : طبع الديوان املشارك في اجلائزة ودرع   •

احللقة وشهادة تقديرية.
• يتم االعان عن النتائج في حفل ينظم ضمن فعاليات املنتدى 
العربي الثامن)21-19 مارس 2021( مبناسبة اليوم العاملي 

للشعر 21 مارس 2021 بدار الثقافة بفاس.

صدر للشاعرة رجاء قباش، عن مطبعة وراقة 
بال .فاس، برسم سنة )2020(، عمل إبداعي 
ج��دي��د، وسمته ب«من���ارق« قصة ح��ي��اة، وهو 
العمل الثالث بعد إصدارها لديوانني شعريني. 
وقد فضلت الشاعرة، هذه املرة، أن تركب جنس 

القصة بدل الشعر.
حيث قدم لهذا العمل اإلباعي السردي، الباحث 
في  يقول  الذي  كناوي  عمرو  الدكتور  والناقد 

تقدمي الكتاب: 
أن يكتب اإلنسان نصوصا  إبداعية متعددة، 
ت��ق��دمي��ا واح�����دا لعمل  ي��ض��ع  م���ن أن  أه����ون 
إبداعيبعينه.ومع ذلك ،فان نعمة لذاذة القراءة 
تبقى حاضرة على الدوام في كثير من األعمال 
للشاعرة  بالنسبة  احل��ال  ه��و  ،كما  الشعرية 
من  الباقية  قيباش،والبقية  رج��اء  املوهوبة 

مثياتها الشواعر.
ف���ي نظم  ال��ش��اع��رة م��خ��ل��ص��ة  واحل��ق��ي��ق��ة أن 
لها،  ص��در  فيه.  مبدعة  مهووسةبه،  الشعر، 
ك��م��ا ن��ع��ل��م، دي���وان���ان ش��ع��ري��ان«ص��رخ��ة قلب 
م����ح����ت����ض����ر«)∂±∞≥(،و«ن����ب����ض..م����ن غ��ي��اه��ب 
مفاجئا  ك����ان  ال����ذي  ال���ص���م���ت«)∏±∞≥(.ل���ك���ن 
،م��ؤخ��را،  الشاعرة  تسلمني  ل���ي،أن  بالنسبة 
عما سرديا موسوما ب«منارق«،بغرض وضع 
تقدمي بشأنه.وهو العمل الذي شرفت بقراءته 
غير مسبوق،ال  نقديا  نفسي فضوال  في  فأثار 
بشعرية لغته وحسب؛بل مبا تعج به محكياته 
من أطوار حياتية غاية في احلسرة واألسى. 
وبإمكانهذا الفضول النقدي أن يكون شبيها، 

كثيرين من  نقاد  لدى  ما،مبا سيثيره  إلى حد 
بعدي،بأن يدفعهم إلى التساؤل واملساءلة عن 
ماهية هذا العمل اإلبداعي وطبيعة جنسه:أهو 
نص شعري،أم سيرة ذاتية ،أم رواية سيرية،أم 
أن األمر يتعلق بعمل ينتظر حتديد جنسه بعد 

قراءته ومتحيصه ؟!
العمل  ه��ذا  إجن��از  تفكرفي  الكاتبة،وهي  إن 
السردي،البد أن تكون قد اهتدت إلى مدى أهمية 
اجلنس السردي لدى رائداته من مثيات فدوى 
األصعب«)≤ππ±(،وليلى  »الرحلة  في  طوقان 
أب���و زي���د ف���ي«رج���وع إل���ى ال��ط��ف��ول��ة«)∞∞∞≥(، 
العثمان في »احملاكمة« )¥∞∞≥(،ون��وال  وليلى 

ال��س��ع��داوي ف����ي«أوراق����ي.. ح���ي���ات���ي«)∑±∞≥( 
وغيرهن من الكاتبات الرائدات ممن وجدن في 
م��اذا  لعرض همومهن وبسط  السردي  الفن 
أحزانهن،ألنه ولد أصا »من رحم األحزان« كما 

تقول الكاتبة نفسها في )ص∏( من »منارق« 
 إن احلديث عن محكيات »منارق«،بشخوصها 
وم��ف��ارق��ات��ه��ا، وت��ش��اب��ك أح��داث��ه��ا امل��م��ت��دة في 
ال��زم��ان وامل��ك��ان ،ط��ي��ل��ة خ��م��س ع��ش��رة فصا 
)ب����دءا م��ن ح��ك��اي��ة »م���ا ق��ب��ل احل��ك��ي«وان��ت��ه��اء 
ب«خ��ل��ي��ط م��ن ال���دم وامل��ط��ر«،إمن��ا ه��و حديث 
كبير  قدر  الكتابة،على  في  نسائية  عن جتربة 
في  تصدع  من  عرفته  الوجودي،ملا  القلق  من 
ثناياوقائعها ومسار أحداثها،وكل عرى حماية 
األسرة، دومنا تفكير في إبعاد أفرادها عن أي 
ما  وكل  املكتسبات  ،لتضيع   محتمل  انفجار 
تعيد  الذاكرة اجلماعية من أصول  في  ترسخ 

للمرأة اعتبارها وكرامتها .
وميكن القول في النهاية ،إن عمل »منارق«لرجاء 
ب��ض��رورة  راس��خ��ة  قناعة  ع��ن  ص���ادر  قيباش 
،وات��خ��اذ مواقف  امل���رأة  ف��ك��رة تنميط  جت���اوز 
الطابوهات  كل  بتحطيم  نسائية جريئة،كفيلة 

املمعنة في إقصائها  وتهميشها  .
ال��ق��ض��وي،وه��ذا البناء  ب��ه��ذا التبني           
الفني،تكون الكاتبة رجاء قيباش،عبر باكورتها 
رت على بداية واعدة في مجال  »منارق«، قد أش[

الفن السردي .
< د. عمرو كناوي

/ار‚ ≈صدار �صصي جديد للشاعرة رجاء �باش

بطوني �طان ينتهي من تصوير »نسيني وžاب« مع امل�رÃ عبد الرحمن عيسى
»نسيني  اجلديدة  أغنيته  كليب  فيديو  تصوير  من  قطان  طوني  الشاب  النجم  انتهى 
وغاب« وذلك بادارة املخرج األردني عبد الرحمن عيسى، حيث مت التصوير في فندق 
موفينبيك بالعاصمة األردنية عمان، ومن املتوقع صدور األغنية خال االسابيع القليلة 

القادمة.
ومن  محمد  ابراهيم  املصري  الشاعر  كلمات  ومن  املصرية  باللهجة  األغنية  أن  يذكر 
احلان وتوزيع طوني قطان نفسه، وسيتم طرحها عبر قناة طوني قطان على اليوتيوب 

وتطبيقات املوسيقى األخرى.
ومن جهة أخرى كان قطان قد أحيا مؤخرًا حفًا اوناين عبر تطبيق اليفات، ويعتبر 
هذا احلفل األول لطوني منذ بداية جائحة كورونا، والتي ادت الى اج��راءات مشددة 
قامت بها احلكومات كحظر التجمعات، والتباعد اإلجتماعي واغاق املطارات وغيرها 

من القيود.
كما يستعد طوني قطان قريبًا لتصوير اغنية جديدة بعنوان »بنت بادي« من كلمات 

واحلان وتوزيع وائل الشرقاوي، والتي قام بانتاجها تلفزيون فلسطيني.
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حقق فريق شباب املسيرة لكرة القدم فوزا مستحقا وذلك يومه 
امتازت  البلدي مبريرت،املقابلة  بامللعب   30/1/2021 السبت 
بالندية واملنافسة الشريفة بني الفريقني على إعتبار أن فريق 
حني  في  الترتيب  سبورة  يتصدر  املغربية  الصحراء  عاصمة 
فريق شباب مريرت يحتل املرتبة احلادية عشرة وأي تعثر قد 
يعصف به إلى مؤخرة الترتيب وعلى هذا األساس قام الفريق 
املضيف بفرض أسلوبه مشكا ضغطا قويا على الفريق الضيف 
ومنذ البداية،ليتمكن من إفتتاح احلصة بهدف جميل إثر عملية 
فردية قام بها االعب املتألق عبدالغفور كوحيل في الدقيقة 27 
النصف  في  األول.لكن  الشوط  بها  إنتهى  التي  احلصة  وهي 
ردة  ينتظر  اجلميع  كان  الذي  الوقت  وفي  املقابلة  من  الثاني 
فعل الزوار يضيف شباب مريرت الهدف الثاني بواسطة االعب 
سيكون  الفوز  أن  اجلميع  أعتقد  حينما  برسيول.لكن  سفيان 
املسيرة  شباب  فريق  األشهبي.استطاع  امل��درب  كتيبة  حليف 
أن يقلب الطاولة على خصمه مسجا ثاث أهداف في ظرف 
وجيز،إذ قام املدرب حسن الساخي بتغيرات مهمة ونبيهة كان 
الاعب  أستطاع  حيث   ، النتبجة  تغيير  في  الكبير  األث��ر  لها 
االعب  سيجل  األول،بعدها  الهدف  تسجيل  من  فرجي  كمون 
التهديف  حصة  ليختم  الثاني  الهدف  عصام  الصادر  البديل 
االعب الزرزوري احمد ،وبالتالي سيحقق فريق شباب املسيرة 
الفوز خارج قواعده ليبقى دائمًا في الصدارة مبا مجموعه 16 

نقطقة.
> الصحفي: عبداللطيف شيكي.
< املصور الصحفي: عبداللطيف ازريكي.

شباب المسيرة يفوز على شباب مريرت بعقر داره.

القدم،  لكرة  املغربي  املنتخب  حسم 
كأس  نهائي  نصف  دور  إل��ى  تأهله 
تغلبه  بعد  لاعبني احملليني  إفريقيا 
لواحد  بثاثية  األح��د،  اليوم  مساء 
امللقب  زامبيا،  منتخب  حساب  على 
ب�”الرصاصات النحاسية” في مباراة 

ربع النهائي.
افتتاح  ف��ي  رحيمي،  سفيان  وجن��ح 
بعد  امل��غ��رب��ي  للمنتخب  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
دقيقتني من اللعب، فيما ضيع نفس 
الاعب فرصة تعزيز النتيجة بهدف 

ثان في حدود الدقيقة السابعة.
ومت��ك��ن محمد ب��ام��ع��م��ر، م��ن إح���راز 
ذل��ك،  م��ن  دقيقة  بعد  الثاني  ال��ه��دف 
حيث كانت ثمان دقائق كافية ألبناء 
امل�����درب احل���س���ني ع��م��وت��ة، إلح����راز 

الهدفني.
وازدادت متاعب املنتخب الزامبي بعد 
شيلونغوشي،  زك��ري��اء  الاعب  ط��رد 
في حدود الدقيقة 22 إثر تدخل قوي 
على عبد اإلله احلافيظي، ليحكم بعد 
على  قبضتهم  األخير  هذا  رفاق  ذلك 
إحراز  ذلك  أثمر  إذ  اللعب،  مجريات 
ال��ه��دف ال��ث��ال��ث م��ن رك��ل��ة ج���زاء في 
حدود الدقيقة 39، عن طريق العميد 

أيوب الكعبي.
وخاضت العناصر الوطنية مجريات 
ب��ارت��ي��اح كبير بعد  ال��ث��ان��ي  ال��ش��وط 

ثاثية اجلولة األولى.
خوض  جبران،  يحيى  رف��اق  وفضل 
املواجهة  من  الثاني  النصف  دقائق 
االحتكاكات  وت��ف��ادي  مجهود  ب��أق��ل 
الغلة  زي��ادة  البحث عن  البدنية، مع 
التهديفية من خال بعض املناورات 

الهجومية.
ومتكن املنتخب الزامبي من تقليص 
النهاية،  دقائق من   10 قبل  النتيجة 
فيري،  م��وزي��س  ال��اع��ب  استغل  إذ 
ه��ف��وة دف��اع��ي��ة ف��ادح��ة م��ن امل��داف��ع 
شباك  ليهز  النمساوي،  عمر  األمي��ن 

أنس الزنيتي.
هذا  بعد  البطولة”  “أس��ود  ويضرب 
النهائي  نصف  ف��ي  م��وع��دا  ال��ت��أه��ل 
مع املنتخب الكاميروني املستضيف 

للمسابقة.

»منتخب األسود« يدك شباك »الرصاصات النحاسية« ويبلغ نصف نهائي »الشان«
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األخيرة
»التواصq.كوم«  تنظم دورة تكوينية إلعالميي 

مكناس وتكرم خبراء وباحثني 

الوطنية بريس- مكناس 

تنظم »التواصل.
كوم«دورة تكوينية 

في« تقنيات التحرير 
الصحفي« وفي 

»األسس العلمية 
و املعرفية لûعالم 
ووسائط االتصال« 

يRطرها خبراء 
»أكادميية املستقبل 
لالعالم والتواصل« 

 ،©AMICOM®
املدربني اإلعالمي/ 

عبد السالم العزوزي 
، والباحY/ د. حسن 

صابر. وذلك يومي 
اجلمعة/ السبت 

13-12فبراير2021. 
مبقر žرفة الصناعة 

التقليدية مبدينة 
مكناس.

و ستكرم هذÁ الدورة 
الثانية التي تRطرها 

 ،©AMICOM®
مبدينة مكناس، 

خبراء في الصحافة 
واإلعالم وباحثني 

أكادمييني مميزين، 
راكموا خبرة كبيرة 
في مجال الصحافة 

 Yواإلعالم والبح
األكادميي.

في« تقنيات التحرير 

عبد السالم العزوزي 

 .
مبقر žرفة الصناعة 

و ستكرم هذÁ الدورة 
الثانية التي تRطرها 


