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وطنية

إدانتها  الوطنية  السياسية  الهيئات  واص��ل��ت    
لالستقبال الذي خص به الرئيس التونسي قيس 
سعيد، زعيم االنفصاليني في تونس، واصفة إياه 
الصميم  ف��ي  ي��ض��رب  ال���ذي   ” ال��ع��دائ��ي   ” بالفعل 

عالقات الصداقة التاريخية بني املغرب وتونس.
وهكذا، عبر حزب احلركة الشعبية، في بالغ بهذا 
اخلصوص أورده موقعه اإللكتروني، عن استنكاره 
الشديد وإدانته لهذا ” الفعل العدائي ” الصادر عن 
 ” بهذه  أن قيس سعيد  التونسي، مؤكدا  الرئيس 
خصوم  زاوي��ة  في  نفسه  حشر  الشنيعة  املغامرة 
للدفاع  يوما جهذا  تدخر  لم  التي  املغربية  اململكة 
عن مصالح الشعب التونسي وأمنه واستقراره .. 

.“
بهذا   ” يساهم  التونسي  ال��رئ��ي��س  أن  وأض���اف 
الثابثة  وامل��واق��ف  األع���راف  لكل  اخل��ارق  السلوك 
التي ظل رؤساء تونس يجسدونها اجتاه الوحدة 
الترابية للمملكة املغربية في حشر بالده في زمرة 
املغاربية  املنطقة  في  واإلره��اب  اإلنفصال  داعمي 
والتي ستظل فيها اململكة املغربية رقما صعبا في 

كل املعادالت اجليواستراتيجية.. “.
ك��م��ا أك���د ت��ف��اع��ل��ه اإلي��ج��اب��ي م���ع ك���ل اخل��ط��وات 
اململكة،  التي تتخدها  القرارات  الدبلوماسية وكل 
القوى  وكل  السياسية  األح��زاب  مختلف   ” داعيا 
مواقفها  عن  الكشف  إلى  الشقيقة  بتونس  احلية 
من هذا املنزلق اخلطير الذي أدخل فيه قيس سعيد 

بالده”.
من جهته، عبر حزب االحتاد الدستوري، في بالغ 
العامة أورده املوقع اإللكتروني  أمانته  صادر عن 

ل��ل��ح��زب، ع��ن اس��ت��ن��ك��اره ال��ش��دي��د ل��ه��ذه “اخل��ط��وة 
الترابية”،  ووحدته  بالدنا  ضد  املوجهة  العدائية 
قيس  فيه  أدخ��ل  ال��ذي  للتهور   ” أسفه  عن  معبرا 
سعيد تونس الشقيقة عبر قرارات مرجتلة ال تخدم 
مصالح تونس وال مصالح االستقرار والدميقراطية 

في املنطقة ..”.
ك��م��ا أك����د احل����زب ان���خ���راط���ه ال���ت���ام ف���ي ال��رؤي��ة 
في  امللك معاملها  التي يحدد جاللة  االستراتيجية 
كل اخلطابات واملناسبات، مؤيدا جميع اخلطوات 

الدبلوماسية وكل القرارات التي تتخذها اململكة.
العدالة والتنمية، في بالغ  أدان حزب  من جانبه، 
بأشد  باحلزب،  الدولية  العالقات  قسم  عن  ص��در 
 ” عدائيا   ” اعتبره  ال��ذي  التصرف  هذا  العبارات 

اجتاه املغرب.
موقعه  أورده  ال���ذي  ال��ب��الغ  ف��ي  احل����زب،  ول��ف��ت 
تطورا   ” تعتبر  أن هذه اخلطوة  إلى  اإللكتروني، 
للعالقات  جسيمة  وضربة  مسبوق،  وغير  خطيرا 
معاديا  وموقفا  الشقيقني،  البلدين  بني  التاريخية 
وم��ن��ح��ازا ض��د ق��واع��د حسن اجل���وار وال��ش��راك��ة، 
وخ���ي���ارات ال��ب��ن��اء امل��غ��ارب��ي ال���وح���دوي، وي��خ��دم 
عن  م��ع��ب��را   ،”.. والتقسيم  ال��ت��ج��زئ��ة  مخططات 
مساندته ” للخطوات التي أعلنت عنها اململكة في 

مواجهة هذا التطور اخلطير والعدائي “.
أم���ا ح���زب ال��ن��ه��ض��ة ف��ق��د ع��ب��ر، ف���ي ب���الغ ملكتبه 
التصرف   ” لهذا  الشديدة  إدانته  عن  السياسي، 
نعتبره  ال���ذي  اململكة،  جت��اه  واملستفز  ال��ع��دائ��ي 
تطورا خطيرا وغير مسبوق للعالقات الثنائية بني 

البلدين الشقيقني “.

تشكل  املغربية  الصحراء  قضية  أن  احل��زب  وأك��د 
محط إجماع وطني بني كل مكونات الشعب املغربي 
ونقطة تالحم كل القوى الوطنية احلية وراء جاللة 
امللك، معبرا عن جتنده الدائم ملواجهة كل األفعال ” 

اخلبيثة ” التي متس سيادة ووحدة املغرب.
استقبال  اث��ر  على  الدستوري  االحت��اد  ح��زب  عبر 
ال��رئ��ي��س ال��ت��ون��س��ي ل��زع��ي��م ال��ك��ي��ان االن��ف��ص��ال��ي 
استنكاره الشديد لهذه اخلطوة العدائية املوجهة 
ض��د ب��الدن��ا ووح���دت���ه ال��ت��راب��ي��ة ، ح��ي��ث تأسف 
احل���زب اث��ر ب��الغ ألم��ان��ت��ه ال��ع��ام��ة  للتهور ال��ذي 
الشقيقة  ت��ون��س  ال��ت��ون��س��ي،  ال��رئ��ي��س  فيه  أدخ���ل 
وال  تونس  مصالح  تخدم  ال  مرجتلة  ق��رارات  عبر 
مصالح االستقرار والدميقراطية في منطقة املغرب 

العربي.
وأكد حزب االحتاد الدستوري في ذات السياق عن 
انخراطه التام في الرؤية اإلستراتيجية التي يحدد 
الله  نصره  السادس  محمد  امللك  اجلاللة  صاحب 
معاملها في كل اخلطابات، وفي كل املناسبات، إذ 
يؤيد جميع اخلطوات الدبلوماسية وكل القرارات 
التي يتخذها املغرب ويدعم جميع األحزاب والقوى 

احلية قدسية والوحدة الترابية.
كما ذهب في نفس السياق حزب التجمع الوطني 
لالحرار وشدد في بالغ بهذا اخلصوص ، على أن ” 
هذا الفعل العدائي غير املسبوق املوجه ضد بالدنا 
ووحدته الترابية، يؤكد بامللموس مسلسل التهور 
الذي أدخل فيه قيس سعيد لألسف الشقيقة تونس 
عبر اتخاد قرارات مجانية مفرطة في العداء للدول 

الصديقة لن تفيد الشعب التونسي في شيء”.

   وأضاف البالغ ذاته أن ” النظام التونسي، عبر 
العواقب،  محسوبة  وغير  املتهورة  اخلطوة  هذه 
يصطف اليوم مع أعداء اململكة، وداعمي امليوالت 
االنفصالية في املنطقة مما من شأنه أن يزيد من 
هوة اخلالفات اإلقليمية بشكل خطير، ويؤثر على 
إلى حتقيق  التي تتوق شعوبها  املنطقة  استقرار 

االستقرار وتكريس الدميوقراطية “.
   ولفت احلزب إلى أن ” ما أقدم عليه قيس سعيد 
ال ميكن إال أن يؤكد مسلسل التمادي في التصرفات 
كل  وتخطي  للمملكة  العليا  للمصالح  امل��ع��ادي��ة 

أعراف األخوة وحسن اجلوار “.
من جهة اخرى اعتبرت اجلمعية املغربية لرؤساء 
م��ج��ال��س اجل���م���اع���ات أن اإلس��ت��ق��ب��ال ال��رس��م��ي، 
امليليشيا  زعيم  التونسي  الرئيس  به  ال��ذي خص 
 27( الثامنة  )تيكاد(  قمة  إط��ار  ف��ي  اإلنفصالية، 
و28 غشت(، “خطوة غير مسؤولة تسيء للرصيد 
التاريخي للعالقة بني الشعبني الشقيقني املغربي 

والتونسي”.
إنها،  اخلصوص  بهذا  بالغ  في  اجلمعية،  وقالت 
“آمنت منذ تأسيسها بأهمية العمل املشترك على 
املستوى  على  س���واء  احمل��ل��ي،  التدبير  مستوى 
الوطني أو القاري أو الدولي، ملا فيه خير الساكنة، 
املتميزة  العالقات  من مستوى  ذل��ك،  على  أدل  وال 
عن  معربة  بتونس”،  نظيرتها  مع  تربطها  التي 
“املنقلب  ل��ه��ذا  الشديدين  واستنكارها  إدان��ت��ه��ا 
املؤسف، الذي أراد رئيس تونس أن يزج به إرث 

األخوة الصادقة التي جتمع شعبني شقيقني”.

هيئات سياسية: استقبال زعيم االنفصاليني بتونس ..
 فعل "عدائي " يضرب في الصميم عالقات الصداقة التاريخية بني املغرب وتونس

 ، الشريف  القدس  م��ال  بيت  وكالة  وقعت   
عشر  لرعاية  اتفاقيات   ، القدس  في  األح��د 
البيئية  النوادي  مشروع  إط��ار  في  م��دارس 

التابع للوكالة.
تبلغ  التي   ، االتفاقيات  هذه  توقيع  وج��رى 
في  البدء  ويجري  دوالر  أل��ف   400 قيمتها 
 2023 املالية  السنة  م��ن  اعتبارا  تنفيذها 
 ، الشرقاوي  سالم  محمد  السيد  بحضور   ،
املدير املكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس 
والسيد سمير جبريل مدير التربية والتعليم 

في املدينة املقدسة.
أعمال  بعض  في  التدخل  االتفاقيات  وتهم 
والتشجير  ال��س��اح��ات  وتهيئة   ، الصيانة 
فضاءات  وتطوير  املرافق  ج��ودة  وحتسني 
 ، الترفيهية  والفضاءات  واملالعب  الراحة 

واملختبرات.
 ، مرحلتني  على  االتفاقيات  تنفيذ  وسيتم 
احلسن  وه��ي  م���دارس  األول���ى خمس  تهم 
، وعمر  ، واملسيرة  الدين  ، وصالح  الثاني 

بن اخلطاب ، والنهضة اإلسالمية.
وتشمل املرحلة الثانية خمس مدراس أخرى 
 ، القدس  وضياء   ، الشاملة  الفتاة  وه��ي   ،
 ، اجل��دي��د  ، واجل��ي��ل  املسلمات  وال��ش��اب��ات 

وشرفات األساسية.
وب��ن��ف��س امل��ن��اس��ب��ة، مت��ت زي����ارة م��درس��ة ” 
اللوحة  تثبيت  ، حيث مت   ” الثاني  احلسن 
امللك  جاللة  اسم  إلط��الق  املخلدة  التذكارية 
احلسن الثاني ، مببادرة من مديرية التربية 
امللك  لذكرى  تكرميا   ، القدس  في  والتعليم 
البيضاء  لأليادي  تقدير  وعربون   ، الراحل 
 ، ال��س��ادس  محمد  امل��ل��ك  اجل��الل��ة  لصاحب 
رئيس جلنة القدس ، ورعاية جاللته ملشاريع 

وبرامج وكالة بيت مال القدس الشريف.
وتتربع مدرسة احلسن الثاني في قلب حي 
على  القدمية  للبلدة  احمل��اذي   ، اجل��وز  واد 
مقربة من املسجد األقصى املبارك ، ويؤمها 
منتظمني   ، والتلميذات  التالميذ  م��ن   200

من  ال��دراس��ي��ة  املستويات  ف��ي 
امل��س��ت��وى اخل��ام��س 

إلى املستوى 
ال��ت��اس��ع 

بناؤها  مت  دراسيا  فصال   12 على  موزعني 
بالكامل من قبل الوكالة ، باإلضافة إلى قسم 

للحاسوب وآخر ملختبر العلوم.
ف���ي كلمة  ال���ش���رق���اوي  ال��س��ي��د  وأك�����د 
القدس  م��ال  بيت  وكالة  أن   ، باملناسبة 
تعليمات  وف��ق   ، ستستمر   ، ال��ش��ري��ف 
 ، السادس  امللك محمد  صاحب اجلاللة 
رئيس جلنة القدس ، في تأدية واجبها 
املختلفة  ومؤسساتها  القدس  دع��م  في 
مبا فيها قطاع التعليم ، مشددا على أن 
بدورها  االضطالع   ، ستواصل  الوكالة 
ف��ي احل��ف��اظ على ه��وي��ة ال��ق��دس ودع��م 

صمود املقدسيني.
التربية والتعليم  ، عبر مدير  من جهته 
الشكر  ، عن  ، سمير جبريل  القدس  في 
اجل��زي��ل جل��الل��ة امل��ل��ك محمد ال��س��ادس 
ال��ق��دس الشريف  ب��ي��ت م���ال  ، ول��وك��ال��ة 
التعليم  أج��ل  م��ن  املستمر  ال��دع��م  على 
املواقف  إلى  ، مشيرا  القدس  في مدينة 
م��دارس  م��ع  ووقوفها  للوكالة  املشرفة 

القدس في األوقات الصعبة.
شراء  من  الوكالة متكنت  أن  إلى  ولفت 
ال��ق��دس وبناء  ف��ي  امل���دارس  م��ن  العديد 
ننسى  لن  و”   ، الثاني  احلسن  مدرسة 
قطاع  دع��م  في  الشقيق  املغرب  مواقف 

التعليم في القدس”.
ب���دوره ، أش��اد ع��الء أب��و شخيدم مدير 
وكالة  بوقوف   ، الثاني  احلسن  مدرسة 
ب��ي��ت م���ال ال��ق��دس إل���ى ج��ان��ب م���دارس 
احلسن  مدرسة  وبناء  ودعمها  القدس 
في  ال��ع��ل��م  م��ن��ب��ر  تعتبر  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي 
القدس في ظل ما تتعرض إليه املدارس 
مم��ارس��ات  بفعل  وع��راق��ي��ل  مشاكل  م��ن 

االحتالل.
وفي ختام هده الزيارة مت توزيع حقائب 
مدرسية على تالميذ املدرسة ، مبناسبة 
الدخول الدراسي اجلديد ملوسم -2022

.2023

وكالة بيت مال القدس توقع اتفاقيات 
لرعاية 10 مدارس في املدينة املقدسة

املغرب يشارك في املؤمتر الدولي األول حول
 التجديد والتحديث العسكري بتل أبيب

ت��وج��ه اجل���ن���رال دوك�����ور دارم����ي، 
املسلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام  امل��ف��ت��ش 
اجلنوبية،  املنطقة  ق��ائ��د  امللكية، 
بتعليمات ملكية سامية من صاحب 
اجل���الل���ة امل��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس، 
ال���ق���ائ���د األع���ل���ى ورئ���ي���س أرك����ان 
ل��ل��ق��وات املسلحة  ال��ع��ام��ة  احل���رب 
ب��وف��د عسكري  م��رف��وق��ا  امل��ل��ك��ي��ة، 
في  للمشاركة  إسرائيل  إل��ى  ه��ام، 
املؤمتر الدولي األول حول التجديد 

ينعقد  الذي  العسكري،  والتحديث 
2022 في  12 و15 شتنبر  ما بني 
تل أبيب، وفق بالغ للقيادة العامة 

للقوات املسلحة امللكية.
املؤمتر  هذا  في  املشاركة  وتندرج 
الدولي املخصص للعديد من قادة 
اجل��ي��وش ووك����االت ال��ت��ج��دي��د في 
متعدد  إط��ار  ال��دف��اع، ضمن  مجال 
األط������راف ي�����روم ت��ش��ج��ي��ع ت��ب��ادل 
امل��ع��ارف واخل��ب��رات بني اجليوش 

املشاركة. كما تهدف هذه املشاركة، 
يوضح امل��ص��در ذات���ه، إل��ى إرس��اء 
أس����س ت���ع���اون م��ت��ني ف���ي م��ج��ال 
والتجديد  األب��ع��اد  متعدد  ال��دف��اع 

العسكري.
وعلى هامش املؤمتر، يضيف 

البالغ، يرتقب أن جتري محادثات 
ولقاءات بني املفتش العام للقوات 

املسلحة امللكية وقيادة هيئة 
أركان اجليش اإلسرائيلي.

املؤمتر الدولي ملستقبل صناعة التحلية في الرياض
 يرسم خارطة الطريق نحو موارد مائية مبتكرة

تسعى املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة إلى رسم خارطة طريق لتطوير صناعة موارد املياه غير التقليدية حتى 
عام 2050، مبشاركة صانعي السياسات واملبتكرين واملمولني واملسوقني واملشغلني واملقاولني واملطورين وموردي 
التكنولوجيا حول العالم. يأتي ذلك خالل تدشينها مؤمتر مستقبل التحلية الدولي األحد في مدينة الرياض ويستمر 

خالل الفترة من 13-11 سبتمبر 2022 بفندق الهيلتون - غرناطة.
ويشارك  120 متحدثا محليا ومن بلدان عديدة من بينها املغرب في املؤمتر 120متحدثًا محليًا ودوليًا من بينهم 
وزراء للمياه من مختلف دول العالم سيطرح املؤمتر 3 محاور رئيسية: التحكم في سعر حتلية املياه عند 0.32 دوالر 
ليصبح السعر القياسي العاملي لتحلية املياه، وكيفية تقليل انبعاثات الكربون بنسبة %50، وكيفية تنمية اإليرادات 
غير املائية إلى %10 من اإلجمالي. وسيصاحب املؤمتر »قبة مستقبل التحلية« التي ستكشف إمكانية إيجاد املياه 

في الفضاء، واملنظومات حتت البحار وأيًضا املنظومات العائمة.

دع��ا األم���ني ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع 
في إثيوبيا إلى اغتنام الفرصة من 
أجل السالم واتخاذ خطوات إلنهاء 
ال��ع��ن��ف ب��ش��ك��ل ن��ه��ائ��ي واخ��ت��ي��ار 

احلوار.
وح������ث غ����وت����ي����ري����ش، ف�����ي ب���ي���ان 
على  األط���راف  باسمه،  للمتحدث 
التي  العملية  في  بنشاط  املشاركة 
بحسن  األفريقي  االحت��اد  يقودها 

نية ودون تأخير، وتهيئة الظروف 
مجددا  احملادثات،  إلجراء  املواتية 
التأكيد على استعداد األمم املتحدة 
يقودها  التي  السالم  عملية  لدعم 

االحتاد األفريقي.
ورح����ب، ف��ي ه���ذا اإلط����ار، ب��إع��الن 
ح��ك��وم��ة ت��ي��غ��راي اإلق��ل��ي��م��ي��ة عن 
فوري  بوقف  لاللتزام  استعدادها 
ل��ألع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة وحل���ل ال��ن��زاع 

سلميا في شمال إثيوبيا.

وأع��ل��ن م��ت��م��ردو ت��ي��غ��راي، األح���د، 
عملية  في  للمشاركة  استعدادهم 
ال����س����الم حت����ت رع����اي����ة االحت�����اد 

اإلفريقي.
الذي  الوقت  في  ال��ق��رار  ه��ذا  يأتي 
تتضاعف فيه اجلهود الدبلوماسية 
للنزاع،  من أجل إيجاد حل سلمي 
امل��ع��ارك  استئناف  س��اه��م  أن  بعد 
خ���الل ال��ش��ه��ر امل���اض���ي ف���ي خ��رق 

الهدنة القائمة منذ مارس.

إثيوبيا.. األمم املتحدة تدعو أطراف النزاع إلى اغتنام 
الفرصة من أجل السالم
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مغربية شاملة

امل���درس���ي محطة  ال���دخ���ول  ي��ع��ت��ب��ر 
والطلبة  التالميذ  مسار  في  أساسية 
كما  س��واء،  على حد  أمورهم  وأولياء 
إلدارة  بالنسبة  مهمة  جد  محطة  هي 
والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  ول�����وزارة  ال��دول��ة 
والبحث العلمي ، نظرا ملا لهذا الدخول 
املدرسي من شروط املفروض توفرها 
في كل هذه األطراف في مسعى واحد 
ناجح  م��درس��ي  دخ���ول  ه��و حتقيق   ،
ومميز، يفتح شهية التلميذ كما الطالب 
ف��ي اجل��ام��ع��ة ، وأي��ض��ا ي��غ��ري املعلم 
واألستاذ باالجتهاد أكثر اليصال العلم 
واملعرفة إلى طلبته بالقدر وباألسلوب 
ال����ذي مي��ك��ن ال��ط��ل��ب��ة وال��ت��الم��ي��ذ في 
املستويات األولى للتعليم من اكتساب 
معني  من  ويغرف  وامل��ه��ارات،  املعرفة 
ممنهج  إع��داد  في  والتكوين  التربية 
املثلى  بالقيم  مسلح  املستقبل  لرجل 
من  واخلبرة  واملعرفة  بالعلم  ومسلح 

خالل التكوين والتدريب.
إن إعداد أمة قوية متقدمة ومتطورة، 
س��وي،  بشعب  إال  ت��ك��ون  أن  ميكن  ال 
العلوم  عالم متنور، فاِهم لكل مناحي 
ومستلهم  متيقظ  امل��ع��رف��ة،  ودروب 
ل���ل���دروس وال��ع��ب��ر م��ن ال��ت��اري��خ وم��ن 
اخلبرات والكفاءات املتوفرة، متشربا 

لقيم املواطنة احلقة.
األساس  احلجر  هو  يبقى  فالتعليم 
صورة  الكتمال  ال��ض��روري  البناء  في 
ش��ؤون  تدبير  على  ال��س��اه��رة  ال��دول��ة 
ش��ع��ب ت��ت��وخ��ى ال���رف���ع م���ن أس��ل��وب��ه 
املعيشي،  مستواه  وم��ن  العيش  ف��ي 
الدولة  على  كبيرا  رهانا  يبقى  ولذلك 
أن ترفع حتدياته في ظل هذه الثورة 
التقنية التي تفرض اسوبا جديدا في 
احلياة املدرسية واجلامعية من خالل 
تعليم وتدريب تالمذتنا وطلبتنا على 
وتتطور  تتجدد  التي  التقنيات  ه��ذه 

باستمرار.
أعطتنا   »19 »كوفيد  جائحة  وكانت 
مع  التعامل  كيفية  ف��ي  بليغا  درس���ا 
التواصل  صعوبة  ومع  العزل  ح��االت 
ومعلمه  التلميذ  ب��ني  فيما  امل��ب��اش��ر 
وال��ط��ال��ب واس���ت���اذه، ف��ك��ان أن س��ارع 
مبتكرة  أساليب  ابتكار  إل��ى  امل��غ��رب 
مكنت  وج��اذب��ي��ة  منفعة  وذات  مهمة 
امل�����دارس واجل��ام��ع��ات وامل��ع��اه��د من 
حدما  إل��ى  يحفز  مناخ  في  اإلشتغال 

متابعة الدراسة عن بعد.
وال��دخ��ول امل��درس��ي ف��ي ه��ذا العام، 
يأتي في ظرف وقد انسحبت كورونا 
الناس الصعداء  من فضائنا، وتنفس 
ب��ع��د أك���ث���ر م���ن ع���ام���ني م���ن اخل���وف 
الفتاك... الفيروس  ه��ذا  من  وال��رع��ب 
االطمئنان  إل��ى  أكثر  يدفعنا  ما  وه��و 
ناجحا  مدرسيا  دخ��وال  يكون  أن  على 

ومميزا.

املدرسة معني للعلم 
واملعرفة وللتربية 
على روح املواطنة

»أرشيف املغرب« ينظم ندوة معرضا حول العالقات املغربية 
السعودية يومي 14 و15 شتنبر اجلاري

بشراكة  املغرب،  أرشيف  مؤسسة  تنظم 
مع دارة امللك عبد العزيز بالرياض، يومي 
14 و15 شتنبر اجلاري بالرباط، معرضا 
وندوة علمية بعنوان “العالقات املغربية 

السعودية بني األمس واليوم.
وذك��ر ب��الغ ملؤسسة أرش��ي��ف امل��غ��رب أن 
هذه التظاهرة الثقافية تأتي تفعيال لبنود 
مذكرة التعاون املوقعة بني الطرفني تاريخ 
16 شتنبر 2021، وتنزيال ملقررات أشغال 
املشتركة  للجنة  ع��ش��رة  الثالثة  ال���دورة 
في  باملغرب  املنعقدة  املغربية-السعودية 

شهر يونيو من السنة اجلارية.
التظاهرة  أن هذه  ذات��ه  املصدر  وأوض��ح 
ت����روم ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع��ل��ى ال��ع��الق��ات 
إلى  تأسيسها  منذ  السعودية  املغربية 
ح����دود ال���ي���وم، م��ن خ���الل م��ع��رض يقدم 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال���ص���ور وامل��خ��ط��وط��ات 
أنه سيتم  إلى  الفريدة، مشيرا  والوثائق 
تدشينه يوم األربعاء املقبل على الساعة 
اخل��ام��س��ة ب��ع��د ال����زوال ب����رواق أرش��ي��ف 
املغرب، ليظل مفتوحا للعموم إلى غاية 20 
نونبر 2022. وباملوازاة مع ذلك، يضيف 

البالغ، ستعطى انطالقة أشغال ندوة تبرز 
جتمع  التي  التاريخية  العالقات  أهمية 
العربية  واململكة  املغربية  اململكة  ب��ني 
األول  والتي سينظم شطرها  السعودية، 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  برحاب 
اب��ت��داء من  املقبل  األرب��ع��اء  ي��وم  بالرباط 
الساعة التاسعة والنصف صباحا، فيما 
األخوين  بجامعة  الثاني  شطرها  سيقام 
ب��إف��ران في اليوم امل��وال��ي امل��واف��ق ل 15 
شتنبر 2022 على الساعة احلادية عشرة 

صباحا.

ال��ي��وم  املنعقد  احل��ك��وم��ة،  مجلس  ص���ادق 
رئيس  أخ��ن��وش،  ع��زي��ز  ب��رئ��اس��ة  اخلميس 
احل���ك���وم���ة، ع��ل��ى م���ش���روع امل���رس���وم رق��م 
ال��ت��س��ري��ع  م��ن��ط��ق��ة  ب���إح���داث   2.22.567
الصناعي لفاس مكناس، قدمه رياض مزور، 

وزير الصناعة والتجارة.
 وأوض�����ح ال���وزي���ر امل��ن��ت��دب ل����دى رئ��ي��س 
البرملان،  م��ع  بالعالقات  املكلف  احلكومة 
احلكومة، مصطفى  باسم  الرسمي  الناطق 
بايتاس، خالل ندوة صحافية عقب اجتماع 

يندرج  املشروع  هذا  أن  احلكومة،  مجلس 
في إطار التنزيل اجلهوي ملخطط التسريع 
جديدة  دينامية  خلق  أج��ل  م��ن  الصناعي 
تروم تطوير االستثمار وخلق فرص شغل 
باجلهة، مضيفا أن هذا املشروع سي جنز 
على وعاء عقاري تصل مساحته اإلجمالية 
على  االت��ف��اق  وأن��ه مت   ، هكتارا   397 إل��ى 
ال��ت��س��ري��ع  مل��ن��ط��ق��ة  األول  ال��ش��ط��ر  إن���ش���اء 
 42 مساحة  على  مكناس  لفاس  الصناعي 

هكتارا  و10 آرات.  

الصناعي  التسريع  أن منطقة  إلى   وأشار 
لفاس مكناس ستخصص أيضا للمقاوالت 
الغذائية  الصناعات  ق��ط��اع  ف��ي  الناشطة 
والصناعات  واجل��ل��د،  النسيج  وصناعات 
وصناعة  الكيميائية،  وش��ب��ه  الكيميائية 
وجتهيزات  الطائرات  ومعدات  السيارات 
ال���ط���اق���ات امل����ت����ج����ددة، وص���ن���اع���ة م����واد 
والكهرباء  وامليكانيك  والتعدين  ال��ب��ن��اء، 
البالستيكية  والصناعات  واإللكترونيك 

واخلدمات املرتبطة بها.

مجلس احلكومة يصادق على مشروع مرسوم
 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس

برئاسة  ال��ص��ني،  ال�����+77  مجموعة  أش����ادت 
الدولية  للوكالة  امل��ت��واص��ل  بالدعم  امل��غ��رب، 
تتطلع،  التي  األع��ض��اء  للدول  ال��ذري��ة  للطاقة 

تخطط أو تعمل بالتكنولوجيات النووية.
وفي كلمة ألقاها السفير املمثل الدائم للمغرب، 
مجلس  انعقاد  مبناسبة  ف��رح��ان،  ال��دي��ن  ع��ز 
ال��ذري��ة،  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  محافظي 
شتنبر،   17 إل��ى   13 م��ن  الفترة  ف��ي  املنعقد 
ال��ب��رام��ج  أن جميع  إل���ى  امل��ج��م��وع��ة  أش����ارت 
امليزانية  م��ن  التشغيلي  اجل��زء  ف��ي  الكبرى، 
استخدام  معدل  حققت   ،2021 لسنة  العادية 
من 97.9 باملائة إلى 100 باملائة، مما يدل على 

ارتفاع استعمال التمويل املمنوح.
كما أوضحت املجموعة أن الوكالة حققت 74 
من أصل 86 مؤشرا مستهدفا، أو 86 باملائة، 
 ،2020-2021 للفترة  البرنامج  مستوى  على 
ف��ي ح��ني أن س��ب��ع��ة أق���ل م��ن ال��ه��دف بقليل 

وخمسة أقل بكثير من املستهدف.
وأشارت إلى أن عدم حتقيق »بعض األهداف، 
التي متت  التحديات  إلى  يعزى  كامل،  بشكل 
مواجهتها أثناء وباء كوفيد19-«، مضيفة أن 
اتخاذ  على  األمانة  »تشجع   77 ال���  مجموعة 
األنشطة  استمرارية  لضمان  إضافية  تدابير 
واملرونة املؤسساتية، وذلك من أجل مواجهة 

حتديات مماثلة في املستقبل«.
م��ن جهة أخ���رى، أع���رب  ف��رح��ان ع��ن ارت��ي��اح 
األمم  مؤمتر  ف��ي  الوكالة  ملشاركة  املجموعة 
املتحدة للمناخ )كوب26-(، والتي ساهمت في 
التمكني من استيعاب دور الطاقة النووية في 

مكافحة التغير املناخي.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ب���رن���ام���ج ال���رئ���ي���س���ي 2 
»تكنولوجيات نووية من أجل التنمية وحماية 
البيئة«، شدد على أن مجموعة ال� 77 مسرورة 
لرؤية الوكالة تواصل دعم الدول األعضاء في 
االستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية في 

اإلنسان،  وصحة  وال��زراع��ة  التغذية  مجاالت 
وامل���ي���اه وال��ب��ي��ئ��ة وإن���ت���اج ال��ن��ظ��ائ��ر املشعة 

وتكنولوجيا اإلشعاع.
املجموعة  أن  املغربي  الدبلوماسي  وأض��اف 
نوهت، أيضا، بالتقدم الالفت الذي مت إحرازه 
ال��ن��ووي��ة  التطبيقات  م��خ��ت��ب��رات  جت��دي��د  ف��ي 
 77 ال�  أن مجموعة  إلى  )ReNuAL(، مشيرا 
بني  املشترك  البرنامج  علما مبساهمة  أخذت 
الدولية  وال��وك��ال��ة  وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة 
في  النووية  التقنيات  بشأن  ال��ذري��ة  للطاقة 
األغذية والزراعة في تطوير ونشر التطبيقات 

النووية لألمن الغذائي.
لدعم  املجموعة  تقدير  ع��ن  ف��رح��ان  عبر  كما 
ال��وك��ال��ة ف��ي م��ك��اف��ح��ة ال��س��رط��ان وأم���راض 
التغذية،  وس���وء  ال��دم��وي��ة  واألوع��ي��ة  القلب 
وكذلك تطبيق التقنيات النووية في مجاالت 

الصناعة والتراث الثقافي والبيئة.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الرئيسي 5 »سياسة 
وتدبير وخدمات إداري��ة«، أكد السيد فرحان 
أن املجموعة أحيطت علما باجلهود املستمرة 
في  والفعالية  النجاعة  لتحسني  امل��ب��ذول��ة 
البرنامج، مشددا على »ضرورة زيادة  تنفيذ 
الشفافية والتواصل مع الدول األعضاء« في 

هذه املجاالت.
ودعا كذلك إلى تخصيص موارد بشرية كافية 
ومتويل كاف للبرنامج الرئيسي 6 املخصص 

»إلدارة التعاون التقني من أجل التنمية«.
يذكر أن املغرب تولى، للمرة األولى في يناير 
 ،77 ال�  ملجموعة  فيينا  فرع  رئاسة  املاضي، 
واملصداقية  الثقة  يعكس  استحقاقا  يعد  ما 
املنظمات  داخ��ل  اململكة  بهما  حتظى  اللتني 

الدولية.

املغرب يرأس مجموعة الـ +77 الصني 
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ر! ال أحد يرغب بالتعثُّ
السلبي  للموقف  نتيجة   – البعض  يظن  ق��د 
الدولي  والبنك  النقد  وصندوق  الديون  جتاه 
وعموم املنظومة املالية والنقدية العاملية – أنَّ 
ترغب  أو حتى جميعها  اجلهات،  هذه  إحدى 
سداد  عن  رًة  ُمتعثِّ الثالث  العالم  دول  برؤية 
ئ باملجمل.  ديونها، أو في وضٍع اقتصاديٍّ سيِّ
فاالقتصاد  ا؛  جزئًيّ خاطئ  التصور  ه��ذا  لكنَّ 
امل���ص���ري -م���ث���اًل- ي�����در  ال���ي���وم دخ�����اًل على 
ديونه  أجانب، عن طريق تسديده  مستثمرين 
اخلارجية وفوائدها الطائلة، ومصلحة هؤالء 
املستثمرين بالطبع ومعهم املؤسسات الدولية 
ديون  بأخذ  املصري  االقتصاد  يستمر  أن  هو 
جديدة، ولكن: أن يستمر أيًضا في القدرة على 
س��داده��ا. قد ترغب ه��ذه األط��راف أو بعضها 
وحتت  »مستقر  لكنه  ُمتردٍّ  اقتصاديٍّ  بوضٍع 
السيطرة«؛ بحيث ال يتعثر االقتصاد وتتخلف 
ف بذلك عجلة االقتصاد  مصر عن السداد، فتتوقَّ

وعجلة انتفاعهم.
قد  ال���ذي  ال��وح��ي��د  السبب  ليس  ه��ذا  أنَّ  كما 
مثل  دول  ر  لتعثُّ ك��اره��ًة  األط���راف  ه��ذه  يجعل 
م��ص��ر وت��ون��س، ب��ل ه��ن��اك أس��ب��اب سياسية 
الشرق  ف��ي  األم���ن  مثل  أي��ًض��ا،  إستراتيجية 
املتعلقة  واملسائل  أفريقيا،  وشمال  األوس��ط 
أوروبا وغيرها  نحو  الالجئني  تدفق  بتسارع 
من األمور؛ فانهيار االقتصاد في هذه البلدان 
سيعني على األقل صداًعا لغيرها في العالم، 

ومعه خسارة املستثمرين أموالهم.

    الرئيس التونسي
وطبًعا فإنه ال أحد داخل تونس يرغب بالتعثر 
أي���ًض���ا؛ ف��ال احل��ك��وم��ة وال ال��ب��ن��وك وال��ن��خ��ب 
التونسيون وال أي شعب في  االقتصادية وال 
العالم يرغب بالوصول إلى مثل هذا املصير؛ 
ولكن هل يعني كون تونس ضمن الدول األكثر 
ا؟ هل يعني  ر محتمل جًدّ احتمااًل للتعثر أنَّ التعثُّ
سيناريو  من  خطوة  بعد  على  تونس  أن  ذلك 

سيريالنكا ولبنان؟ ال، ليس بالضرورة. 
التي  النقطة  ليس هناك طريقة واحدة ملعرفة 
يستمرَّ  أن  ما  القتصاٍد  بعدها ممكًنا  يعود  ال 
اللبناني  فاالقتصاد  الطبيعي؛  وضعه  ضمن 
بديٍن   2019 ع��ام  الهبوط  مسار  ب��دأ  -م��ث��اًل- 
اإلجمالي،  احمللِّي  الناجت  من   180% يقارب 
ولكن االقتصاد التونسي اليوم ال تتجاوز فيه 

هذه النسبة 90%.
ولكن هذه النسبة ليست كل شيء؛ فسيريالنكا 
ا،  متعثرة اليوم وفي أزمٍة اقتصاديٍة خطيرة جًدّ
بل قد تكون حتى جتاوزت الوضع االقتصادي 
الكارثي في لبنان، مع ذلك فإن نسبة دينها إلى 
هو  ما  إلى  ال يصل  اإلجمالي  ناجتها احمللي 
مقارب للنسبة في لبنان أو تونس أو مصر، كل 

ذلك وسيريالنكا دولٌة متعثرة بالفعل.
لذلك فإن هذه النسب تساعدنا في فهم املسألة 
ا على واقع  أكثر، لكنها ال تعطي مؤشًرا نهائًيّ
األمر في أي بلٍد من هذه البلدان، فكون تونس 
التعثر  التي قد تواجه خطر  البلدان  أكثر  من 
التعثر،  ِجهٌة حتًما نحو  ُمتَّ البالد  أن  ال يعني 
وخصوًصا إذا ما ُألِقَي حلكومتها طوق جناة 

من اخلارج.
إذن؛ ف��م��ا ح���ال االق��ت��ص��اد ال��ت��ون��س��ي ال��ي��وم، 
طريقان  هناك  التعثر؟  نحو  متجه  ه��و  وه��ل 
لإلجابة عن هذا السؤال؛ األول: هو النظر في 
حال االقتصاد نفسه: ما مير به من حتديات، 
وم��ا لديه من ق��درات لعبور األزم��ة، وه��ل هي 
موجودة أصاًل؟ والثاني: هو الدعم اخلارجي 
ف��ي ش��ك��ل م��ن��ح م��ال��ي��ة م��ن داع��م��ي احلكومة 
التونسية والرئيس قيس سعيد، أو القروض 

من املؤسسات الدولية. 

معضلة السياسة مقابل االقتصاد
مي��ك��ن ال��ق��ول إنَّ ال��س��ؤال األول ف��ي ت��ون��س – 
وغيرها من الدول العربية- هو سؤال سياسي 
أكثر منه اقتصادي، على األقل في املدى القصير، 
ولطاملا كان بإمكان احلكومات املختلفة املناورة 
لتحقيق مكاسب  ا  الداخل واخل��ارج سياسًيّ في 

اقتصادية.
آخر  مؤشًرا  ف��إن  اللبنانية؛  احلالة  عكس  على 
غير »نسبة الدين للناجت احمللي« هو ما قد يشكل 
اخلطر األكبر على االقتصاد واستدامة الدين في 
يصل  التونسي  املوازنة  عجز  أن  وهو  تونس؛ 
اإلجمالي،  احمللي  ناجتها  من   10% قرابة  إلى 
نفسها  فالنسبة  بالفعل،  ضخمة  نسبة  وه��ي 
املالي  العام  في  فقط   6% قرابة  مثاًل  مصر  في 

2022-2021، وبانخفاٍض عن العام السابق. 
فكما أن املشكلة في سيريالنكا كانت استنزاف 
االحتياطات األجنبية الالزمة للدفع؛ فإن املشكلة 
ا على  ف��ي ت��ون��س ه��ي ف��ي ال��ع��بء الضخم ج���ًدّ
امليزانية احلكومية في مختلف النفقات. لكنَّ هذا 

العبء ليس مسألًة تقنية اقتصادية ميكن حلها 
صلبها؛  في  سياسية  مسألة  هي  بل  بسهولة، 
خصوًصا في ظل اخلطوات السياسية األخيرة.

بصفته  ت��ون��س  ف��ي  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  عمل  لطاملا 
ففي  البالد؛  في  االقتصادية  للمشكالت  مصرًفا 
املجتمع  أم��ام  االقتصادية  التحديات  مواجهة 
التونسي كانت الدولة تؤجل املشكالت عن طريق 
تضخيم القطاع العام برفع التوظيف فيه، ومعه 
زيادة اإلنفاق على برامج الدعم االجتماعي ودعم 

السلع املختلفة.
عمدت بعض الدول العربية إلى فعل ذلك سابًقا؛ 
في  »ال��ري��ع«  لتوزيع  أداًة  الدولة  تصبح  بحيث 
عدم  يضمن  ما  اجتماعيٍّ  عقٍد  ضمن  املجتمع، 
مقابل  للمواطنني،  االقتصادية  احلالة  تدهور 
السياسية،  العملية  في  االنخراط  بعدم  رضاهم 
أو تقدمي الوالء للنظام احلاكم دون الدخول في 

مناكفاٍت معه. 
لكنَّ هذه السياسة أثبتت عدم جناحها خصوًصا 
ت��زال تثبت ذلك في كل  البعيد، وما  امل��دى  على 
م��ك��ان؛ ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن اآلل��ي��ة ال��ت��ي حت��اول 
لرفع  يكفي  م��ا  ع��ل��ى  فيها  احل��ص��ول  األن��ظ��م��ة 
إنفاقها، سواًء كان الريع غير املباشر للنفط عن 
دول  ف��ي  العاملني  مواطنيها  حت��وي��الت  طريق 
موارد  استخراج  عوائد  طريق  عن  أو  اخلليج، 
رات  طبيعية داخل البلد نفسه، أو حتى بيع ُمقدَّ
البالد )اخلصخصة(، والدين وغيره من اآلليات.

ال�����دول ط��اق��ة قطاعها  وب��ع��د اس��ت��ن��زاف ه���ذه 
مع  نفسه،  النمط  على  االستمرار  بسبب  العام 
اخلارج؛  من  لالستدانة  الدولة  حاجة  استمرار 
ت��ب��دأ امل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة ب��اش��ت��راط تخفيض 
أخ��رى، وهو  ش��روٍط  من جملة  العامة،  النفقات 
أيًضا  سياسي  وه��و  للمعادلة،  اآلخ���ر  ال��وج��ه 
أمًرا  البحت  االقتصاد  بحسابات  له  عالقة  وال 
النقد  صندوق  يحاول  ال��ذي  ف  فالتقشُّ منفرًدا؛ 
فرضه في األعمِّ األغلب ُمَناِقض ملنطق االقتصاد 
وأساسياته كما يقول جوزيف ستيجلتز، حائز 

جائزة نوبل في االقتصاد.
ى  تتعدَّ احلالية  التونسي  الرئيس  معضلة  لكنَّ 
ما ميكن أن يواجه أي نظام آخر في حال رغبة 
املساس بقوت املواطنني وتخفيض رواتبهم أو 
عدد املوظفني، أو تخفيض الدعم االجتماعي أو 
بعد،  لم يستقر  التونسي  فالنظام  إلغائه حتى؛ 
ة لشرعيته، قد  وهو ما يزال مير باختباراٍت ُمهمَّ
ها ما تشكله حركة النهضة وغيرها  ال يكون أهمُّ
ب��ل م��ا قد  امل��ع��ارض��ة؛  م��ن األح����زاب السياسية 
لم تعارض قرارات  التي  تشكله بعض األطراف 

مثل  علًنا؛  تؤيدها  ل��م  وإن  التونسي  الرئيس 
االحتاد العام للشغل.

الشرعية السياسية؟ أم قبول شروط الصندوق؟ 
تكمن املعضلة بني السياسة واالقتصاد اليوم في 
تونس، في أن النظام يحتاج إلرضاء املواطنني 
احلالية،  ضائقتهم  من  وإخراجهم  التونسيني 
املال  وه��ذا  امل��ال،  إلى  ذلك يحتاج  ليفعل  ولكنه 
غير  واخل���ارج  ال��داخ��ل،  في  حالًيا  متوافر  غير 
مستعد إلع��ط��اء ت��ون��س ه��ذا امل���ال دون ش��روٍط 

تقشفية ستقلل اإلنفاق احلكومي احلالي. 
ل��ك��ن، وك��م��ا ف��ي ب��ل��داٍن ع��رب��ي��ة أخ����رى، حتتاج 
معارضة املواطنني العادية إلى شكٍل من أشكال 
الة، وبينما تفتقد دول عربية  التنظيم لتصبح فعَّ
أخ���رى مل��ث��ل ه���ذا ال��ش��ك��ل، ي��ق��دم االحت����اد ال��ع��ام 
للجماهير  املشكلة  لهذه  حاًلّ  تونس  في  للشغل 
تنظيم  س��اب��ًق��ا  اس��ت��ط��اع  ف��االحت��اد  التونسية؛ 
احلكومة  إجبار  استطاع  بل  ناجحة،  إضراباٍت 
باألجور  تتعلق  اقتصادية  مطالب  تنفيذ  على 

وحقوق العمال.

نفذ االحتاد التونسي للشغل إضراًبا 
في يونيو 2022

اإلض���راب  س��اب��ًق��ا  التونسي  االحت���اد  نفذ  وق��د 
واالحتاد  املاضي؛  )حزيران(  يونيو  في  بالفعل 

يلوح بإضراٍب عام آخر ممكن، يستطيع مثل هذا 
ملدٍة حتددها  التونسي  االقتصاد  اإلض��راب شلَّ 
قيادة االحتاد العام للشغل، ومثل هذه اإلضرابات 
حتركات  من  غيرها  إل��ى  باإلضافة  والتحركات 
الرئيس  حت��رك��ات  بشرعية  تفتك  ق��د  املعارضة 

التونسي السياسية في الداخل واخلارج.
إال  التونسي  لالقتصاد  حل  هناك  يكن  لم  ف��إذا 
عن طريق اخلارج، كما تقول وكاالت التصنيف 
احلكومة  م��ن  يطلب  اخل���ارج  وك��ان  االئتماني، 
التونسية تقليل النفقات والبدء ببرامج التقشف 
وتقليص برامج الدعم االجتماعي – كما هي عادة 
فعلى احلكومة البدء بذلك. ولكنها  الصندوق – 
مبا  املجتمع  ف��ئ��ات  م��ع  ت��ت��ف��اوض  األرض  على 
بدأت احلكومة  فقد  ه،  التوجُّ يوحي بعكس هذا 

مفاوضات مع االحتاد العام. 
مفاوضات  استئناف  من  بعد شهر  ذلك  يحصل 
ال��ص��ن��دوق م���ع احل��ك��وم��ة ال��ت��ون��س��ي��ة، وه���ذه 
وسط  تسير  فحواها  في  املتناقضة  التحركات 
تناقضهما  ورغ��م  الطريقني،  بنجاعة  استبشار 
العام  فاالحتاد  البعض،  لبعضهما  مهمان  فهما 
وقوفه  ولكن  ش��ك،  بال  التقشف  يرفض  للشغل 
ا،  سياسًيّ اس��ت��ق��راًرا  يعني  احلكومة  ص��ف  ف��ي 
مناخ  بتوفير  ي��رغ��ب  امل��ق��اب��ل  ف��ي  وال��ص��ن��دوق 
ال  ولكنه  االحت���اد،  طريق  عن  املمكن  االستقرار 
-أو  التونسية  احلكومة  مع  ممكًنا  التقدم  يرى 

غيرها- دون تقشف وتقليل للنفقات. 
ف��ل��ي��س ال���س���ؤال ال��وح��ي��د ه���و أي اخل���ي���ارات 
أي  أي��ًض��ا  ب��ل  ال��ت��ون��س��ي؛  ال��رئ��ي��س  سيفضلها 
ميكنه  وكيف  أمامه،  متاحة  ستكون  اخليارات 

التوفيق بني كل هذه املتناقضات؟ 

»مفاتيح« صندوق النقد
يحتاج صندوق النقد إلى جهٍة سياسيٍة بالطبع 
ه يحتاج كذلك  للتفاوض معها في تونس. لكنَّ
أن تتصف هذه اجلهة بحدٍّ أدنى من الشرعية 
ح أنه ليس  السياسية. لكن علينا هنا أن نوضِّ
»الشرعية«  ه��ذه  لقياس  واض��ح  معيار  هناك 
لتوفير  تونس  حتتاج  وباألحرى  وحتديدها. 
استقرار سياسي وحدٍّ أدنى من التوافق على 
اجلهة أو الرئيس الذي يحكم البالد ويفاوض 

اخلارج. 
في  احلكم  أن  فيبدو  الناحية  لهذه  بالنسبة 
لإلبقاء  املطلوب  األدن��ى  ��ر احل��د  وفَّ قد  تونس 
باحلصول  يسمح  مبا  له؛  الدولي  الدعم  على 
يفتح  منه؛  ق��رض  وأخ��ذ  الصندوق  دع��م  على 
من  اخلارجية  القروض  من  غيره  أب��واب  ذلك 
مقرضني جتاريني ينتظرون موقف الصندوق، 
أن  االئتماني ترى  للتصنيف   »Fitch« ووكالة 
النصف  ف��ي  ال��ق��رض  على  ستحصل  ت��ون��س 
بقاء  بسبب  بالفعل  احلالي  العام  من  الثاني 

هذا الدعم.
وامل��ف��ت��اح اآلخ����ر ف���ي أغ��ل��ب ح����االت ق���روض 
ال��ت��ق��ش��ف« وتقليل  ال��ص��ن��دوق ه��و »س��ي��اس��ة 
البالد  يعيد  قد  ما  وه��و  احلكومية،  النفقات 
الصندوق  مطالبة  ح��ال  في  األول  املربع  إل��ى 
فقد  ل��ذل��ك؛  ال��ت��ون��س��ي��ة  احل��ك��وم��ة  وتلبية  ب��ه 
ا من قبل االحتاد العام  يعني ذلك إضراًبا عاًمّ
اندالع احتجاجات مطلبية من  للشغل، ورمبا 
قبل املواطنني أوسع من دعوات االحتاد، وكل 
السياسي  بالنظام  الثقة  انهيار  قد يعني  ذلك 

وانعدام االستقرار من جديد.
ف��ي ح���ال ح��ص��ول ه���ذا ال��س��ي��ن��اري��و ق��د تفقد 
لتأمني  ال��ذي حتتاجه  ال��دول��ي  ال��دع��م  تونس 
املشكالت  بقاء  يعني  ما  اخلارجية،  القروض 
تفاقم  ثم  ومن  عليه؛  هي  ما  على  االقتصادية 
بدورها  س��ت��ؤدي  وال��ت��ي  االقتصادية،  األزم���ة 
إلمكانية تفاقم االحتجاجات وانعدام االستقرار 
إل���ى أن تنكسر  ال��س��ي��اس��ي؛ وه��ك��ذا دوال��ي��ك 
الدوامة بحٍلّ ما أو بانهيار على شكل االنهيار 

اللبناني أو السيريالنكي

تونس أمام مفترق طرق.. 

انفراجة من صندوق النقد أو »تعثُّر« اقتصادي كبير
بعد أكثر من عاٍم على إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيِّد بحلِّ الحكومة وتجميد عمل البرلمان؛ والتي ُعدت »انقالًبا دستوريًّا«، وبعد أكثر من عقٍد 
كامل على اندالع الثورة التونسية؛ والتي كانت األوضاع االقتصادية المتردية في قلب أسباب انفجارها؛ بعد كل ذلك ما زال االقتصاد التونسي يعاني 

من أوضاٍع سيئة، بل هو في وضٍع أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الثورة.
لبنان وسيريالنكا ُتصنَّف تونس اليوم واحدًة من أكثر الدول  ٍة خطرة، فبعد االنهيار االقتصادي في  قد يكون االقتصاد التونسي اليوم على حافَّ
مواجهة لخطر التعثُّر؛ وهي في المرتبة الثالثة بعد السلفادور وغانا، وفق تقديرات وكالة »بلومبرج« األكثر تفاؤاًل من غيرها، فما الذي يعنيه ذلك؟

بقلم- محمد لطفي
- ساسة بوست
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لقد سعى علم اإلعالم العام منذ نشأته الى ملء 
التاريخ  التي تركها  املعرفية  الفجوات  بعض 
وعلم اإلجتماع التقليديان مفتوحة حتى اآلن.

دوبريه،  ريجيس  حسب  امليدلوجيا  كلمة  في 
في  يعني  ال��ذي  ميديو)وسيط(  اجل��ذر  يوجد 
واالجتماعي  املجموع،التقني  أول��ى  مقاربة 
الرمزية،إنه  والتنقل  النقل  احمل��دد،ل��وس��ائ��ل 
م��ج��وع يسبق وي��زي��د ع��ل��ى دائ����رة ال��وس��ائ��ل 
املعاصرة،امل�����طبوعةواإللكت������رو اإلعالمية 
املكثف)ا للن��������شر  نية،املعتب������رةكوس������ائل 
لص�����حافة،الرادي����و،التلفاز،السي�����نما،اإلعل
الت��زال وحيدة  إع��الم  إنها وسائل  إل���خ..(  ان 
ال�����جانب،تسمى خطأ وسائ���ل« اتصال«)وهي 
feed-(رجت���اع واال  واللقاء  ال��ع��ودة  تفترض 

. back
إن تعريف علم اإلعالم العلمي مبجال املواضيع 
هو  بسيط  لسبب  مأزقا  األول��ى  للوهلة  يبدو 
أشبه  له.فهو  Médium الوجود  الوسيط  أن 
جتريبيا  مستوعبا  يغطي  تشييئي  بتجريد 
معينا.ميكننا أن ندخل فيه املؤسسات)املدرسة( 
واألش�������ي�������اء ال����ت����ق����ن����ي����ة)ال����رادي����و،ش����اش����ة 
ال���ت���ل���ف���زة،أن���ب���وب ال��ت��ح��وي��ل ال��ك��ه��رب��ائ��ي( 
وامل��رت��ك��زات امل���ادي���ة)ال���ورق وال��ق��م��اش،ال��ش��ر 
واألنظمة  املغناطيسية،القرميدي(  الشرائط 
االج��ت��م��اع��ي��ة)ال��ن��ح��و وال���ق���واع���د( وأع��ض��اء 
اجلسد)احلنجرة واحلبال الصوتية( واألشكال 
العامة لالتصال)الشفوية واملكتوبة واملطبوعة 

والسمعية – البصرية واملعلوماتية(.
التساؤل املطروح حسب ريجيس هو«  أن  اال 
تسمح  العناصر  ه��ذه  جميع  إض��اف��ة  إن  ه��ل 
باستخالص مفهوم مترابط للوسيط؟ ظاهريا 
ك��ل ش��يء رس��ال��ة ه��ن��ا،وأن  ال؟ فهذا يعني أن 
إلي  اتصالي)العطريوصل  ت��وج��ه  ش��يء  ك��ل 
املعلومة عن امرأة معينة،والرموز يعلمني عن 

محيطي الخ..(
الكالمي  اإلت��ص��ال  على  اقتصرنا  ول��و  حتى 
وح���ده،ال���رم���زي وغ��ي��ر »امل��ئ��ش��اري« االت��ص��ال 
ال����ذي ي��س��ت��دع��ي ال��ت��رم��ي��ز وف���ك ال��رم��وز،ف��إن 
اللغة  على  يطبق  أن  ميكن  الوسيط  تعبير 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة)امل��س��ت��خ��دم��ة االجن���ل���ي���زي���ة او 
اجلسدي  العضو  على  يطبق  الالتينية(،كما 
لإلرسال والتصور)الصوت الذي ميفصل،اليد 
تتفحص  التي  اإلش��ارات،ال��ع��ني  ترسم  التي 
النص( وكذلك على املرتكز املادي لآلثار)الورق 
لإللتقاط  التقنية  الطريقة  وعلى  الشاشة(  أو 
وإعادة اإلنتاج)الطباع واألجهزة اال لكترونية(: 
يكون  مجاالت.هل  أرب��ع  األق��ل  على  هناك  أي 
حول  الغامض  الكالم  فن  عندئذ  اإلع��الم  علم 

موضوع غامض؟
ل����ع����ل م������ن خ����ص����وص����ي����ات ع����ل����م اإلع�������الم 
العام)امليديولوجيا( باعتباره ميثل مستويات 
معرفية تدرجت فيها علوم اإلعالم من مراحل 
ثالثة  الى  دوبريه  ريجيس  يحددها  تاريخية 

عصور »ميديولوجية«:
1/ عصر اإلنتاج اخلطي)وركيزته املخطوطة(.

2/ عصر اإلنتاج املطبوع)وركيزته الكتاب.
البصري)وركيزته  السمعي  اإلنتاج  3/عصر 
الصورة أي السنيما والتلفزيون والكمبيوتر 

إلخ(
وفي رأي دوبريه أن كل عصر من هذه العصور 
الثالثة قد بقي مرتبطا ماديا بالوسيلة الناقلة 

للمعرفة فيه.
ق���د ط���ال���ب ري��ج��ي��س دوب����ري����ه ب��اس��ت��ق��الل��ي��ة 
امليدلوجية)كعلم مستقل( ولم تكن هذه املطالبة 
كما  امبريالية  أو  مزايدة معرفية  مجرد طرح 
بقول هو نفسه بل جاء هذا الطرح بناء على 
عند  والبناء  الهدم  جلدلية  دوبريه  استيعاب 
يتقدم  ال  ال��ذي  العلم  ان  تؤكد  والتي  نيتشه 

أكثر  أو باألحرى يتم استبداله بعلم  يتجاوز 
قوة واستمرارية.

ف���ت���اري���خ ال���ع���ل���وم ه����و ت����اري����خ ال��ق��ط��ائ��ع 
باشالر،ودوبريه  يقول  كما  اإلبستمولوجية 
لكنها  التواصل متعددة  أن أمناط  يعي جيدا 
زئبقية تستعصي على التقيد مببدإ واحد أو 

تفسير مستعجل.
اإلع��الم  لعلم  ذل��ك أطلب  يقول دوب��ري��ه« وم��ع 
ه��ذا  ف��ي  مستقل.هل  كعلم  ب��ال��وج��ود  احل���ق 
تناقض؟علم اإلجتماع موجود،مع ان املجتمع 
الوجودله.عند أي حد من السلم احليواني يبدأ 
القطعان؟  أو  النمل  أو  النحل  عند  املجتمع- 
عند أي عتبة من الترابط – األسرة أم العائلة 
أم  أم حزب  املؤسسة مجتمع  هل  القبيلة؟  أم 
جمهرة أم اإلنسانية؟ و«مجتمع األمم« هل هو 

أيضا«واقع اجتماعي« .
ل��م ي��ق��دم أي ع��ال��م اج��ت��م��اع إج��اب��ات قاطعة 
ومقبولة بشكل شمولي على هذه األسئلة التي 

تبدو مع ذلك أولية.
اإلع��الم  »ع��ل��م  ف��ي  ك��ان��ت نظرية دوب��ري��ه  لقد 
العام«)امليديولوجيا« تنهض سلفا على زعزعة 
بعض الثوابث في بعض العلوم اإل نسانية) 
كونت  أوكست  مؤسسه  مع  االجتماع(  كعلم 
باعتباره لم يرق كعلم وضعي.واعتبار علماء 
فالسفة  أو  فاشلني  مؤرخني  مجرد  االجتماع 

مكبلني.
لم يكن با ستطاعة علم اإلعالم أن يظهر قبل 
وسائل  ب��أن  الشعور  اكتساب  من  نتمكن  أن 
النقل،كأي شيء آخر في العالم،تخضع لقوانني 
تنبثق بالضرورة من طبيعتها،وهي تعبر عن 

هذه الطبيعة.إال ان هذا التصور 
كان بطيئا في تكونه.لقد اعتقد 
ال��ن��اس ط��وال ق��رون م��ن الزمن 
تكن  ل��م  اإلع��الم��ي��ة  اآلالت  ب���أن 
حت��ك��م��ه��ا ق���وان���ني م��ح��ددة،ب��ل 
كانت تستطيع أن تتخذ جميع 
اخلصائص  وجميع  األش��ك��ال 
إرادة  ت��ق��وم  أن  امل��م��ك��ن��ة،ش��رط 
قوية بشكل كاف لإلهتمام بهذا 
بعض  أن  يعتقد  كان  األمر.لقد 
القرارات  بعض  أو  السياسات 
كانت لها فصيلة حتويل اجلهاز 
للتثقيف  وسيلة  الى  التلفازي 
ال����ع����ام،وص����ورة ال��ف��ي��دي��وال��ى 
وهذا  للعقل،وبالعكس  مفهوم 
الوهم الذي يتملكنا نحوه نوع 
يدوم  سوف  الغريزي  امليل  من 
وق��ت��ا ط��وي��ال ف��ي م��ج��ال وقائع 

النقل.
ال��ت��ي  ع��الم��ي��ة  اال  ال���رؤي���ة  إن 
في  دوب��ري��ه«  ميتلكها«ريجيس 
تشبته وقناعاته ب«امليدلوجيا« 
كعلم بديل لعلوم أخرى ناجتة 

عن تصوره لإلعالمي احلقيقي كونه الشخص 
ل��ت��ج��رب��ت��ه اإلع��الم��ي��ة بثقافة  ي��ؤس��س  ال����ذي 
أكادميية في مجال اإلعالم واالتصال لترسيخ 
وعي متجذر يعي صيرورة التحوالت في مجال 

اال عالم وعلومه.
اإلعالم كما يتصوره ريجيس دوبري  إن علم 

يريد أن يكون بالنسبة للعالم
بالنسبة  البيئة  علم  عليه  االديولوجي،ماهو 
ل��ل��ع��ام االق���ت���ص���ادي.ل���ي���س ع��ل��ي��ه أن ي��ق��رع 
ببساطة  اخلطر.فهويشير  باستمرارنواقيس 
قابلة  طبيعية  ملكية  ل��ي��س  ال��ذك��اء  أن  إل���ى 
وال  وفيرا  ليس  نهاية،وهو  ال  ما  الى  للتوالد 
الى  أيضا  واملاء.ويشير  الهواء  مثل  مجانيا 
أن ه��ذا امل��خ��زون أو ذاك من األف��ك��ارال ميكنه 
وسط  أي  في  ويتوالد  احلياة  يستمرفي  أن 

وباستخدام أي وسيط.
ق��د ت��ك��ون ال��ب��ن��اءات ال��ف��ك��ري��ة م��ث��ل األن����واع 
كرتها  جت��اه  تبعاتها  نتبني  ال  احل��ي��وان��ي��ة: 

اإلعالمية إال بعد أن متوت.
إن علم علم اال عالم العام يتسم بطابع غسقي 
أن��ه يجب أن يحتاط لئال يقع  ال��ى حد م��ا،إال 
ويستخدم  باملاضي  الرومانسي  التعلق  في 
نبرة التحسركما كانت تستخدمها اآللهة عند 

األقدمني.
أدوات  في  لألسلحة،كما  التقني  التطور  ففي 

الفكر،ال يحدث ت��������راجع عن
االختراع،فال عودة للوراء.

إن علم اإلعالم العام ال يستطيع أن يجد وجهه 
النظري إال من خالل جتلياته اإلقليمية.

ال����ذي يقوم  ال����روح اإلع���الم���ي  ف��امل��ق��ارب��ة أو 
بإسناد كل مجال للنشاط الى نظام من النقل 
ما  بقدر  فروع  أو  له تطبيقات  يدعمه،سيكون 
لعلم االجتماع والتاريخ،وهي: الدين والعلوم 
واملؤسسات والثقافات واحلقوق والفن الخ…
والدوران  واالنتشار  النقل  يعني كيف يحدث 
والتمدد والتعدد الخ؟ وعلى أي مرتكز؟ وماذا 
أجه�������زة  الع���������مق  ف��ي  وي��رك��ب  يغيرهذا 

االرسال
واالل��ت��ق��اط؟ وب���أي ت��وج��ه��ات تبنى م��س��ارات 

وشبكات وحتالفات وتاقيات ومنافذ،إخ؟
الترابطات  بدراسته  السياسي  عالم  اال  فعلم 
بني أشكال التنظيم العامة وأدوات ومؤسسات 
لهذا  النبيلة  الكلمة  (وه��ي  الذاكرة)الثقافة 
املخزون،سوف يساهم في احلال في فهم أفضل 
والقانون  ال��رأي  في  اجلديد  االقتصاد  لفكر 
والشرعية الذي أقامه نظام 
الدميقراطية اإلعالمية الذي 
التشكل  الى  طريقه  في  هو 

حتت أعيننا.
كان  كيفما  م��ق��ارب��ة  أي��ة  ان 
العام  ع��الم  اال  لعلم  نوعها 
معرفية  ب��ص��ع��وب��ة  ت��رت��ب��ط 
تثمتل في كون امليدلوجيا ال 
يخضع الى مقاس معني وال 
يحتكم الى مرجعية واحدة 
يتداخل  مرجعيات  عدة  بل 
فيها) السياسي بالتاريخي 
باألنثربولوجي  واللساني 

الثقافي بالتواصلي(.
على  لزاما  يصبح  مت  وم��ن 
موضوع  يحدد  أن  الباحث 
ثقافة  على  ب��ن��اء  اشتغاله 
تأتي  هنا  موسوعاتية،من 
العام  عالم  اال  علم  خطورة 
كمجال متسع الختبار السنن 
لكل  واالجتماعية  الثقافية 
أو  أو عشيرة  أو طبقة  فئة 
فهمه وحتليله  قصد  جتمع 

وتفكيك ميكانيزماته.
يعتمد ريجيس دوبريه في إقامة بناء وصرح 
احلقول  على  العام  ع��الم  اال  امليدلوجيا)علم 

املعرفية التالية:
لم  ال��ق��رن  م��ن  األخ��ي��ر  النصف  ف��ي  أي ناسخ 
يروع من جراء تغير الوسط،ومن ضمنه احلقل 
عنه  ينجم  وما  الفرنسي  البصري   � السمعي 

الذي ال يعدو كونه وجها بني وجوه أخرى؟
ل��ق��د وج���د ري��ج��ي��س دوب����ري ف��ي ع��ل��م اإلع���الم 
إلعادة  مختلفا  وتوجها  جديدا  مسارا  العام 
صياغة األسئلة اجلوهرية واجليدة للمجتمع 
والكون والعالم بصورة أكثر علمية ومنهجية 

وحداثة.
ومن مت ارتبطت مفاهيم عدة في كتابات دوبريه 
للنهوض  مرآه مناسبا  منها  انتقى  اإلعالمية 

بامليدلوجيا باعتبارها تطرح بدائال تواصلية 
ووسائط تقنية أكثر ارتباطا مبجاالت اإلنسان 

وبهواجسه املعرفية واملادية والنفسية.
ومييز ريجيس دوبريه بني نوعني من تاريخ 

العالقات:
� تاريخ عالقة االنسان باإلنسان.

� وتاريخ عالقة االنسان باألشياء.
واعتبر األول هو حدة قابلة لالنعكاس وفضاء 
م��ن ال��ت��ك��رار الق��ب��ل ل��ه والب��ع��د،وال��ث��ان��ي هو 
امتداد تراكمي وفضاء مفتوح من االختراعات 
واالك��ت��ش��اف��ات.ف��ال��ف��ن وال���دي���ن واألس���ط���ورة 
األول،وال��ع��ل��م  املجال  ال��ى  تنتمي  والسياسة 
املجال  الثاني.ففي  ال��ى  ينتميان  والتقنية 
األول نشهد بعض التحوالت وليس تقدما بكل 
معاصرا  انسان  كل  يبقى  الكلمة،حيث  معنى 

ملن سبقه.
باألشياء  عالقتنا  أن  دوبريه  ريجيس  ويؤكد 
اآلخرين  بالناس  الناس،وعالقتنا  يتوسطها 
االع��الم  علم  األشياء.فوظيفة  بواسطة  مت��ر 
،على وجه الدقة هي إقامة العالقة بني العالم 
مايتغير  األس���ط���وري،ب���ني  وال��ع��ال��م  ال��ت��ق��ن��ي 
باستمرار ومايبقى عبر الزمن،ولكن ملزيد من 
ال��ب��دء بتمييز نظامي  ال��وض��وح م��ن األف��ض��ل 

الواقع ومقولتي الزمن.
وف�����ي ال���ت���ق���اب���ل ب����ني ال���ث���ن���ائ���ي���ات،ف���ق���د ك���ان 
بني  ال��ف��روق��ات  ج��ي��دا  يعي  دوب���ري  ريجيس 
ال���ذات  ب��ني  التمييز  ال��ث��ن��ائ��ي��ات،س��واء  ه���ذه 
واحلقيقة  اليقني  بني  التمييز  وامل��وض��وع،أو 

باعتبارهما شكالن للخطاب ولالتصاف.
ف����ي م��ج��ال  إن ت��ع��م��ق ري���ج���ي���س دوب����ري����ه 
الى وجود نظامني  امليديولوجيا جعله يفطن 

للمنطق،فهناك الرسائل وهناك البيانات.
فيقومون  االع��الم  علم  مجال  في  واجلريئون 
احلقيقة. كجال  على  ومفيدة  المعة  ب��غ��ارات 
وهذا مابينه دانييل بونيوBougnoux بشكل 

صارخ.
ل���ق���د ح�������اول ري���ج���ي���س دوب�����ري�����ه اخل�����روج 
ف��ي«امل��ي��دي��ول��وج��ي��ا« مم���ا أس���م���اه أل��ت��وس��ي��ر
ومحاولة  »االديولوجية«  بالدائرة   Alhusser
والفنية  الدينية  االديولوجية  من  التخلص 
وال���س���ي���اس���ي���ة،ل���ت���أص���ي���ل االدي���ول���وج���ي���ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وم��واج��ه��ت��ه��ا ب��االب��س��ت��م��ول��وج��ي��ا 
باعتباره  الالهوت  حلقات  احلقيقية،وجتاوز 

في القرن الرابع عشر كان هو ملك العلوم.
ل��ق��د رآى ري��ج��ي��س دوب��ري��ه ف��ي ك��ت��اب«ن��ظ��ام 
ب«أن  يفترض  ال��ذي  فوكو  مليشال  اخل��ط��اب« 
إنتاج اخلطاب في أي مجتمع جتري مراقبته 
قبل  من  توزيعه  وإع��ادة  ونتظيمه  واختياره 
ع���دد م��ع��ني م��ن اإلج�����راءات ال��ت��ي تلعب دور 
على  عنه،والسيطرة  واملخاطر  السلطات  درء 
احلدث العابر فيه،وإبعاده عن املادية الثقيلة 

واملخيفة«
فاخلطاب باعتباره هو جوهر وصلب العملية 
وهي  اللغة  ميكانيزمات  وتفسير  العلمية 
تعمل،يؤكد عمليا ضروريا االنتقال من خطاب 
ال��ك��م ال���ى خ��ط��اب ال��ك��ي��ف وحت��ري��ك األسئلة 
وتفكيكها بتعبير لغة جاك دريدا،ومن مت ميكن 
مساءلة »امليدلوجيا« باعتبارها العلم الوحيد 
الذي له طرق منطقية وعلمية ميكن أن تؤدي 
الى الى حتليل شامل ومفيد لدى تأثير وسائط 

النقل واالعالم في احلياة املعاصرة.
نظر  كما  »امليديولوجيا«  ماتزال  نقول  أخيرا 
ل��ه��ا ري��ج��ي��س دوب����ري حت��ت��اج ال���ى متحيص 
مقوالته وبحوثه الرصينة وتبني مقارنة بني 
املؤسس  باعتباره  دوب��ري��ه  اليها  ماتوصل 
الفعلي لهذا العلمي بناء على تراكمات معرفية 
سابقة ومرجعيات في شتى العلوم.خصوصا 

علم االعالم العام.

التي ترى في »علم  النظرة  الحديث عن علوم اإلتصال ووسائط المعرفة اإلعالمية،وتجووزت تلك  المتجاوز  لقد أصبح من 
وسائل اإلعالم واإلتصال« أو مايصطلح على ترجمتها بMass – Médiologie مجاال لإلنبهار من خالل أدوات اشتغالها 
اإلعالمي  يعتبر  الذي  الميدولوجيا«   « او  العام«  اإلعالم  علم  باسم«  عرف  جديد  علم  خلق  تم  بل  المتعددة  ووظائفها 

ريجيس دوبريه أحد المنظرين الحقيقيين لهذا العلم إن لم نقل أحد مؤسسيه.

نحو نظرية جديدة في علم اإلعالم العام
بقلم: عبد اللطيف خالد

لقد كانت 
نظرية دوبريه 

في »علم اإلعالم 
العام«)امليديولوجيا« 

تنهض سلفا على زعزعة 
بعض الثوابث في بعض 

العلوم اإل نسانية) كعلم 
االجتماع( مع مؤسسه 
أوكست كونت باعتباره 

لم يرق كعلم وضعي.
واعتبار علماء االجتماع 

مجرد مؤرخني فاشلني 
أو فالسفة 

مكبلني.
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الوطنية بريس

حضاري  مب��وروث  فاس-مكناس  جهة  تزخر 
مادي والمادي غني، متفرد ومتنوع يستدعي 
مواكبة استراتيجية لتثمينه وحتقيق التسويق 
تنظيم  يعتبر  اإلطار،  في هذا  للجهة.  الترابي 
املهرجانات الثقافية والترفيهية، االعتناء بتراث 
اخلصوصيات  ودعم  احمللية  والثقافة  اجلهة 
وعليه  للجهات،  ذات��ي  اختصاصا  اجلهوية، 
وبرامج  مشاريع  دعم  اجلهة  مجلس  يواصل 
واملساهمة  للمهرجانات،  املنظمة  اجلمعيات 
لهاته  والتنظيم  اإلع���داد  مراحل  مختلف  في 
مجالي  توزيع  اعتماد  مع  الكبرى  التظاهرات 
ال��ت��ظ��اه��رات.  م��س��ت��وى تنظيم  ع��ل��ى  م��ت��وازن 
فاس-مكناس  جهة  مجلس  عمل  يتميز  كما 
الوطنية  املعارض  من  في مجموعة  باملشاركة 
وال��دول��ي��ة أب��رزه��ا امل��ع��رض ال��دول��ي للفاحلة 
السامية  الرعاية  ينظم حتت  وال��ذي  مبكناس 
لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس ويعتبر 
التنمية  فضاء دوليا مالئما ومتميزا لتحقيق 
املعرض  هذا  يقدم  حيث  املستدامة  الفالحية 
للعارضني  املخصصة  األروق���ة  م��ن  مجموعة 
من  العديد  تضم  والتي  ال���زوار،  من  ول��آلالف 
آالت  من  ابتكر  ما  وآخ��ر  املختلفة  املنتوجات 
الفالحي  اإلن��ت��اج  تعزيز  شأنها  م��ن  فالحية 
الرئيسية  ال��ق��ط��اع��ات  وت��ط��وي��ر  واحل��ي��وان��ي 
لالقتصاد اجلهوي وخاصة الصناعة الغذائية. 
كما يشكل مناسبة خللق فضاء واعد ميكن أن 
يكون مبثابة إطار لسياسة فالحية ناجعة تقوم 
الفالحي،  بالقطاع  االستثمارات  تشجيع  على 
اإلنتاج  وعوامل  ملؤهالت  العقالنية  والتعبئة 
وذلك ملواجهة حتدي النمو الدميوغرافي الذي 
تفرضها  التي  التحديات  وك��ذا  املغرب  يعرفه 

العوملة.
عماالت  مبختلف  الكبرى  املهرجانات  تنظيم 

وأقاليم اجلهة مصنفة حسب األقطاب:

املهرجانات الكبرى املنظمة
 بعمالة فاس:

• مهرجان فاس للموسيقى العاملية العريقة
مهرجان ينظم حتت الرعاية السامية من طرف 
مؤسسة روح فاس، وبشراكة مع مجلس جهة 
ف��اس-م��ك��ن��اس، ي��ع��رف ه��ذا امل��ه��رج��ان حضور 
جميع أنواع املوسيقى التراثية العاملية. وصل 
هذا امللتقى العاملي إلى الدورة والعشرون سنة 

.2019
• املهرجان الدولي للثقافة األمازيغية

السامية،  ال��رع��اي��ة  حت��ت  ينظم  م��ه��رج��ان  ه��و 
الثقافات  حل��وار  شمال  جنوب  مركز  طرف  من 
والدراسات حول الهجرة، وبشراكة مع مجلس 
ج��ه��ة ف��اس-م��ك��ن��اس، وه���و م��ه��رج��ان يحتفي 
بالتنوع الثقافي األمازيغي للمغرب. بلغ امللتقى 

دورته 14 سنة 2018.
• املهرجان الوطني لفنون الشارع

مهرجان ينظم حتت الرعاية السامية من طرف 

مجلس  مع  وبشراكة  واالتصال  الثقافة  وزارة 
املهرجان  ه��ذا  ي��ع��رف  م��ك��ن��اس،   – ف��اس  جهة 
حضور العديد من الفنون الشبابية التي متيز 
اخلامسة  دورت��ه  إلى  الشارع. وصل  احتفاالت 

سنة 2019.
• مهرجان املوسيقى الصوفية

م��ه��رج��ان ي��ن��ظ��م حت��ت ال��رع��اي��ة ال��س��ام��ي��ة من 
الصوفية،  للثقافة  فاس  مهرجان  طرف جمعية 
أكمل  فاس-مكناس،  وبشراكة مع مجلس جهة 
املهرجان دورته الثانية عشرة سنة 2019، وهو 
مناسبة فريدة على الصعيد الوطني تلتقي فيه 
مختلف  م��ن  الصوفية  الطرائق  أن���واع  جميع 

أنحاء املعمور.
• مهرجان االحتفال برأس السنة األمازيغية

للتنمية  أم��ان  من طرف جمعية  ينظم  مهرجان 
 – ف��اس  جهة  مجلس  مع  وبشراكة  املستدامة 
مكناس، وهو مهرجان يحتفي بالبعد اإلفريقي 
الثالثة  دورت��ه  إل��ى  وص��ل  األمازيغية،  للثقافة 
بالتقومي   2968 ل  امل��واف��ق   2018 سنة  خ��الل 

األمازيغي.
• املهرجان الوطني لفن السماع واملديح

ينظم من طرف جماعة فاس وبشراكة مع مجلس 
مكناس، التظاهرة حتتفي بفنون   – جهة فاس 
السماع واملديح على مستوى اململكة. وهو الفن 
مكناس  كفاس،  اجلهة  م��دن  بعض  مييز  ال��ذي 
وت����ازة، وص���ل امل��ه��رج��ان إل���ى دورت����ه الثانية 

والعشرين سنة 2019.
املهرجانات الكبرى املنظمة مبختلف عماالت   •

وأقاليم جهة فاس-مكناس:

عمالة مكناس
من  ينظم  مهرجان  الدولي:  مكناس  مهرجان   •
طرف جماعة مكناس وبشراكة مع مجلس جهة 

فاس – مكناس
العالم:  وموسيقى  لوليلي  الدولي  املهرجان   •
مهرجان ينظم حتت الرعاية السامية، من طرف 
مجلس  مع  وبشراكة  واالتصال  الثقافة  وزارة 

جهة فاس – مكناس
• مهرجان سيدي عبد الرحمان املجدوب –عمالة 
مكناس: ينظم من طرف جمعية منتدى مكناس 
للثقافة والتنمية وبشراكة مع مجلس جهة فاس 

– مكناس.

إقليم احلاجب
• مهرجان احلاجب: مهرجان ينظم بشراكة بني 
مهرجان  وجمعية  فاس-مكناس  جهة  مجلس 
إقليم  ع��م��ال��ة  م���ع  بتنسيق  احل���اج���ب  م��دي��ن��ة 
احلاجب  ملدينة  اإلقليمي  واملجلس  احل��اج��ب 
مدينة  حتويل  إل��ى  ويهدف  احلاجب  وجماعة 
مؤهالتها  وت��ث��م��ني  س��ي��اح��ي  لقطب  احل��اج��ب 

الطبيعية والتاريخية.
مهرجان البصل: مهرجان لتثمني املنتوجات   •
منظم  ف��اس-م��ك��ن��اس،  جلهة  امل��م��ي��زة  املجالية 
القروية  والتنمية  الفالحة  وزارة  مع  بشراكة 
ومجلس  وال��غ��اب��ات  وامل��ي��اه  البحري  والصيد 

جهة فاس-مكناس.

إقليم إفران
إف��ران الدولي: مهرجان ينظم حتت  مهرجان   •
إفران  إقليم  عمالة  طرف  من  السامية  الرعاية 

وبشراكة مع مجلس جهة فاس – مكناس.
ينظم  مهرجان  ألحيدوس:  الوطني  املهرجان   •
حتت الرعاية السامية من طرف وزارة الثقافة 
واالت���ص���ال وب��ش��راك��ة م��ع مجلس ج��ه��ة ف��اس 

– مكناس.
• مهرجان فاس-مكناس أخام إنشادن: مهرجان 
مكناس   – ف��اس  جهة  مجلس  ط��رف  م��ن  ينظم 

بشراكة مع جمعية ثامياث لفنون األطلس.

إقليم صفرو
• مهرجان فزاز للتراث األمازيغي: مهرجان ينظم 

مكناس بشراكة  من طرف مجلس جهة فاس – 
مع جمعية أسوريف للثقافة الشعبية.

الشكاك:  بعني  وف��رس  ف��ن  ال��دول��ي  املهرجان   •
 – ف��اس  ط��رف مجلس جهة  ينظم من  مهرجان 
مكناس بشراكة مع جمعية صدى عني الشكاك.

• م��ه��رج��ان ح��ب امل��ل��وك: ينظم حت��ت ال��رع��اي��ة 
السامية، من طرف جماعة صفرو وعمالة اإلقليم 

وبشراكة مع مجلس جهة فاس – مكناس.
• مهرجان التفاح إميوزار كندر: مهرجان لتثمني 
املنتوجات املجالية املميزة جلهة فاس-مكناس، 
والتنمية  ال��ف��الح��ة  وزارة  م��ع  ب��ش��راك��ة  منظم 
والغابات  وامل��ي��اه  البحري  والصيد  ال��ق��روي��ة 

ومجلس جهة فاس-مكناس.

إقليم بوملان
طرف  من  ينظم  ملرموشة:  الوطني  املهرجان   •
جمعية جميعا من أجل تنمية مرموشة بشراكة 

مع مجلس جهة فاس-مكناس.
مهرجان ملتقى أدرار: ينظم من طرف عمالة   •
إقليم بوملان وجمعية أدرار بشراكة مع مجلس 

جهة فاس – مكناس.
• مهرجان ميسور: ينظم من طرف عمالة إقليم 
للمحافظة  ب��وط��ي��ب  س��ي��دي  وج��م��ع��ي��ة  ب��ومل��ان 
ع��ل��ى ال��ت��راث ب��ش��راك��ة م��ع مجلس ج��ه��ة ف��اس 

– مكناس.
إقليم تاونات

عمالة  من طرف  ينظم  اجلبال:  قمم  مهرجان   •
والتنمية  للثقافة  تاونات وجمعية سفير  إقليم 

بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس.
اجلبلية:  العيطة  لفنون  الوطني  املهرجان   •
وزارة  ط��رف  من  السامية  الرعاية  حتت  ينظم 
جهة  مجلس  مع  وبشراكة  واالت��ص��ال  الثقافة 

فاس – مكناس.
لتثمني  م��ه��رج��ان  للتني:  ال��وط��ن��ي  امل��ه��رج��ان   •
املنتوجات املجالية املميزة جلهة فاس-مكناس، 
والتنمية  ال��ف��الح��ة  وزارة  م��ع  ب��ش��راك��ة  منظم 
والغابات  وامل��ي��اه  البحري  والصيد  ال��ق��روي��ة 

ومجلس جهة فاس-مكناس.
 

إقليم تازة
حتت  ينظم  الطفل:  ملسرح  الدولي  املهرجان   •
الثقافة  وزارة  ط���رف  م��ن  ال��س��ام��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
ف��اس- م��ع مجلس جهة  واالت��ص��ال وب��ش��راك��ة 

مكناس.
مهرجان تازة للشباب: نظمت ال��دورة األولى   •
جهة  مجلس  ط��رف  من   2017 سنة  خ��الل  منه 
النسيج  منسقية  مع  بشراكة  مكناس   – ف��اس 

اجلمعوي بتازة.
• امل��ه��رج��ان ال��وط��ن��ي ل��ل��وز: م��ه��رج��ان لتثمني 
املنتوجات املجالية املميزة جلهة فاس-مكناس، 
والتنمية  ال��ف��الح��ة  وزارة  م��ع  ب��ش��راك��ة  منظم 
والغابات  وامل��ي��اه  البحري  والصيد  ال��ق��روي��ة 

ومجلس جهة فاس-مكناس

جهة فاس -مكناس في معارض تعكس تنوع التراث املادي والالمادي للجهة

فعالياتها  تتواصل  التي  التظاهرة،  هذه  وتعرف 
360 فنانا  18 شتنبر اجل��اري، مشاركة  إلى غاية 
وراقصا ميثلون العديد من املدن املغربية، وعددا 

من البلدان األجنبية.
خالل  التظاهرة  أضحت  فقد  املنظمني،  وبحسب 
السنوات األخيرة موعدا سنويا للشباب الشغوفني 
والرقص  احلضرية  والفنون  هوب  الهيب  بثقافة 

احلضري.

وأضاف املصدر ذاته أن املهرجان، املنظم بشراكة 
مل��ك��ن��اس، يشكل فضاء  اجل��م��اع��ة احل��ض��ري��ة  م��ع 
إضافة  االجتماعي،  والعمل  واملسابقات  للتكوين 

إلى كونه واجهة للنهوض بالفنون احلضرية.
أيضا  ت��روم  التظاهرة  أن  إل��ى  املنظمون  وأش���ار 
تشجيع املواهب والنهوض بروح اإلبداع وتعزيز 

التبادل الثقافي بني الشباب املغاربة واألجانب.
ويضم برنامج التظاهرة دورات تكوينية، وورشات 

الهيب هوب حتت  تدريبية، ومسابقات في رقص 
رعاية اجلامعة امللكية املغربية للرياضات الوثيرة 
وال��رش��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة وال��ه��ي��ب ه���وب واألس��ال��ي��ب 

املماثلة.
اخلبراء  م��ن  ع��دد  بحضور  التظاهرة  تتميز  كما 
بلجيكا  البرتغال  من  القادمني  واألجانب  املغاربة 
املشاركني  لتأطير  والشيلي  وفرنسا  وإسبانيا 

واإلشراف على املسابقات.

دول��ي��ة ف��ي ال��رق��ص احل��ض��ري احل���ر، يسهر على 
املغاربة  اخل��ب��راء  م��ن  ع��دد  السنة  ه��ذه  تأطيرها 
واألجانب القادمني من البرتغال وفرنسا وإسبانيا 

وبلجيكا والشيلي.
الشارع،  ع��روض  أيضا  يشمل  التظاهرة  برنامج 
عدد  إجن���از  إل��ى  إض��اف��ة  فنية،  س��ه��رات  وتنظيم 
أجانب،  مغاربة  فنانني  قبل  من  اجل��داري��ات،  من 

مبختلف أحياء املدينة.

مكناس على إيقاع الدورة 17 من املهرجان الدولي للفنون احلضرية
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مكناس.. دخول مدرسي على وقع الغالء 
< الوطنية بريس

انطلقت، الدراسة الفعلية مبختلف 
األس�������الك ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مب��دي��ري��ة 
كباقي  م��ك��ن��اس  بعمالة  التعليم 
»من  شعار:  حتت  اململكة   مناطق 

أجل مدرسة ذات جودة للجميع«.
كلفة  ارتفاع  العائالت   ُتعاني  و   
العودة إلى املدرسة، في ظل ارتفاع 
باملقارنة  املدرسية  اللوازم  أسعار 
م��ع أس��ع��ار ال��ع��ام امل��اض��ي، األم��ر 
ال���ذي ي��زي��د األع��ب��اء ع��ل��ى العديد 

منها.
مختلفة  م��ج��م��وع��ات  واش���ت���ك���ت 
اآلب���اء واألم��ه��ات، عبر مواقع  م��ن 

التواصل االجتماعي، من قائمة اللوازم املدرسية التي ترهق ميزانية 
األسر املغربية وتثقل احملافظ الدراسية للتالميذ.

بتوفير  يتعلق  اجتماعيا  رهانا  األس��ر   من  عريضة  شريحة  وتواجه 
الكتب واللوازم املدرسية ألبنائها، اعتبارا لقدرتها الشرائية املتضررة 
من تبعات موجة غالء األسعار بالعالم بسبب تداعيات احلرب الروسية-
األوكراني وكانت احلكومة قد اكدت  عدم وجود أي زيادة في أسعار 

الكتب املدرسية حفاظا على القدرة الشرائية لألسر.
كما أوضحت  أن الكتب املدرسية ستكون متوفرة، مشيرة إلى أنه سيتم 
األسعار،  غ��الء  موجة  من  للتخفيف  الناشرين،  لدعم  آلية  تخصيص 

املتمثلة أساسا في ارتفاع كلفة الطباعة وندرة مادة الورق.
للموسم  مكناس  فاس  التربوي جلهة  العرض  أن  إلى  اإلش��ارة  جتدر 
وعمليات  ج��دي��دة،  تعليمية  مؤسسة   15 ب���  تعزز  اجل��دي��د،  ال��دراس��ي 
مقعد جديد،   4200 على  للحصول  دراسية  142 حجرة  همت  توسعة 
كما مت افتتاح أربع داخليات جديدة ستوفر 600 سرير لدعم التعليم 

بالعالم القروي.

مكناس.. الداخليات تفتح أبوابها في وجه التلميذات والتالميذ
ال��دراس��ي اجلديد،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ 
اإلم���ام  التأهيلية  ال��ث��ان��وي��ة  ش��ه��دت 
الغزالي مبكناس توافد عدد كبير من 
التلميذات و التالميذ، فباإلضافة إلى 
عشرات  التحقت  باألقسام،  االلتحاق 
ال��ف��ت��ي��ات ال���ق���اط���ن���ات ب��اجل��م��اع��ات 
ال���ق���روي���ة امل����ج����اورة ب��داخ��ل��ي��ة ه��ذه 
لكل  سبق  فقد  التعليمية.   املؤسسة 
من خديجة وصوفيا وأسماء وإميان 
وستلتحق  الداخلية،  بهذه  االلتحاق 
بهن تلميذات أخريات مبجرد االنتهاء 
وستستفيد  التسجيل.  إج��راءات  من 
توجد  ال  ال��ل��وات��ي   ، الفتيات  ه���ؤالء 
مدارس ثانوية في أماكن إقامتهن، من 
املواكبة  و  واملطعمة  اإلي��واء  خدمات 

طيلة العام الدراسي الذي بدأ للتو.
االستقبال  بنيات  تأهيل  يستغرق 
مسؤولي  وبحسب  أشهر.  عدة  هاته 
والتعليم  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة 
عقد  ف��ق��د مت  وال����ري����اض����ة،  األول������ي 
اج��ت��م��اع م���ع امل���س���ؤول���ني امل��ع��ن��ي��ني 
ومدراء املؤسسات ملناقشة اإلجراءات 
والعمل الذي يتعني القيام به من أجل 
للتلميذات  املناسبة  الظروف  توفير 

والتالميذ املستفيدين.
فرصة  الصيفية  ال��ع��ط��ل��ة  وش��ك��ل��ت   

إلعادة تأهيل هذه البنيات.  
وعبرت التلميذة خديجة رحو ، والتي 
التحقت لتوها بهذه املدرسة الداخلية 
ق��ادم��ة م��ن جماعة احل��اج ق���دور، عن 

س��ع��ادت��ه��ا ب��اك��ت��ش��اف امل���ك���ان ال���ذي 
ستقضي فيه السنة األولى بالثانوية، 
ح��ارا،  ترحيبا   لقيت  أن��ه��ا  مضيفة 
كما أنها تأقلمت »بسرعة« مع فتيات 
أخريات ينحدرن من مناطق مجاورة 

أخرى ».
وت��اب��ع��ت ، »ب��اإلض��اف��ة إل��ى اإلي���واء، 
أنشطة مدرسية موازية،  نستفيد من 
من  التخلص  ع��ل��ى  ي��س��اع��دن��ا  وه���ذا 
روتني الدراسة ويحفزنا على االجتهاد 
و حتقيق أفضل النتائج ».  وتشاطر 
التلميذة صوفيا دتيوي ، القادمة من 
صديقتها  رأي   ، الدخيسة  جماعة 
عن  أع��رب��ت  حيث  خديجة،  اجل��دي��دة 
سرورها بااللتحاق بداخلية الثانوية 
من  حيث  الغزالي،  اإلم��ام  التأهيلية 
شأن جودة خدمات اإليواء واملطعمة، 
فضال عن اجلو احلميمي بالداخلية، 
سيساعدها على النجاح في مسارها 

الدراسي.  
وبينما التلميذات يدرسن في الفصل 
تعد  امل��درس��ي��ة،  باألنشطة  يقمن  أو 
مبطبخ  ال��ي��وم  طبق  نعيمة  الشيف 
يتم  أنه  الشيف  الداخلية. وأوضحت 
 ، أسبوع  كل  الوجبات  قائمة  حتديد 
حريصون  باملطبخ  العاملني  أن  كما 
ع��ل��ى امل��س��اه��م��ة ف���ي جن����اح ه���ؤالء 
وطأة  من  عنهم  والتخفيف  التالميذ 
البعد عن منازل أسرهم.  تعد هؤالء 
من  املستفيدين  ب��ني  م��ن  التلميذات 

األقسام الداخلية على مستوى عمالة 
 5000 ع��دده��م  يبلغ  وال���ذي  مكناس 
تلميذ، 60 في املائة منهم إناث. ووفقا 
للسيدة وفاء شاكر، املديرة اإلقليمية 
للتربية الوطنية مبكناس ، فإن عمالة 
مكناس تتوفر على عشر داخليات حيز 
اخلدمة، إضافة إلى مدرسة جماعاتية 

تتوفر على داخلية. 
 M24 �وقالت وفاء شاكر في تصريح ل
لوكالة  ال��ت��اب��ع��ة  االخ��ب��اري��ة  ،ال��ق��ن��اة 
املغرب العربي لألنباء، أنه باإلضافة 
ألف   20 يستفيد  اإلي��واء،  إلى خدمة 
تراب  مجموع  على  يتوزعون  تلميذ 
مضيفة  املطعمة،  خدمة  من  العمالة، 
العالم  الداخليات تستقبل تالميذ  أن 
القروي الذين ال توجد ثانوية تأهيلية 

بالقرب من مكان سكناهم.
ت��ن��ج��ز امل��دي��ري��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل����وزارة 
األول��ي  والتعليم  الوطنية  التربية 
مهما  برنامجا  مبكناس  وال��ري��اض��ة 
ع��ل��ى مستوى  ال��داخ��ل��ي��ات  ل��ت��أه��ي��ل 
إجن��ازه  ت��ق��دم  نسبة  بلغت  العمالة، 

حتى اآلن 80 في املائة.
  وبعدما أبرزت أهمية هذه البنيات 
العالم  تالميذ  الستقبال  املخصصة 
التعلم،  ج���ودة  ف��ي حتسني  ال��ق��روي 
ذكرت املسؤولة اإلقليمية أن »أزيد من 
90 في املائة من الفتيات املستفيدات 
م����ن ه�����ذه ال���ب���ن���ي���ات ي��ن��ج��ح��ن ف��ي 

مسارهن.  

برنامج مهم لتأهيل الداخليات على مستوى عمالة مكناس
التربية  ل�����وزارة  اإلق��ل��ي��م��ي��ة  امل��دي��ري��ة  ت��ن��ج��ز 
والرياضة مبكناس  األولي  والتعليم  الوطنية 
برنامجا مهما لتأهيل الداخليات على مستوى 
اآلن  إجن��ازه حتى  تقدم  نسبة  بلغت  العمالة، 

80 في املائة.
الوطنية  للتربية  اإلقليمية  امل��دي��رة  وأك���دت 
مبناسبة  تصريح  في  شاكر،  وف��اء  مبكناس، 
أنه   ،2023-2022 ال��دراس��ي  املوسم  انطالق 
االشتغال  مكناس  عمالة  صعيد  على  يجري 
بلغ مستوى  الداخليات،  لتأهيل  برنامج  على 

تقدم إجنازه 80 في املائة.
وبعدما أبرزت أهمية هذه البنيات املخصصة 

حتسني  في  القروي  العالم  تالميذ  الستقبال 
أن  اإلقليمية  املسؤولة  ذك��رت  التعلم،  ج��ودة 
»أزيد من 90 في املائة من الفتيات املستفيدات 
من هذه البنيات ينجحن في مسارهن الدراسي 

بتفوق«.
 6 تضم  مكناس  عمالة  ف��إن  ش��اك��ر،  وح��س��ب 
داخ��ل��ي��ات حيز اخل��دم��ة، إض��اف��ة إل��ى مدرسة 
عدد  ويناهز  داخلية.  على  تتوفر  جماعاتية 
املستفيدين من هذه البنيات 5000 تلميذ، 60 

في املائة منهم إناث.
وأشارت املسؤولة إلى أنه باإلضافة إلى خدمة 
اإليواء، يستفيد 20 ألف تلميذ يتوزعون على 

املطعمة،  خدمة  م��ن  العمالة،  ت��راب  مجموع 
العالم  تالميذ  تستقبل  الداخليات  أن  مضيفة 
القروي الذين ال توجد ثانوية تأهيلية بالقرب 

من مكان سكناهم. 
وذكرت أن هذه املؤسسات ال توفر فقط خدمات 
املستفيدين، وإمنا  للتالميذ  اإليواء واملطعمة 
وتشجيع  لدعم  ال��دراس��ي  الدعم  أيضا  تتيح 
منخرطة  التربوية  األط��ر  أن  مضيفة  التعلم، 

بدورها في هذه العملية.
ف��ي سياق  ت��ن��درح  اجل��ه��ود  ه��ذه  أن  وتابعت 
من  للتالميذ  املقدمة  اخلدمات  جودة  حتسني 
وتعزيز جهود محاربة  اجل��ودة،  مدرسة  أجل 

الهدر املدرسي بعمالة مكناس.
التربوي على مستوى جهة  العرض  أن  يذكر 
ف��اس مكناس ت��ع��زز خ��الل ال��دخ��ول امل��درس��ي 
تعليمية  مؤسسة   15 بافتتاح   2023-2022
األكادميية  بها  أف��ادت  معطيات  وفق  جديدة، 
اجل��ه��وي��ة ل��ل��ت��رب��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن جل��ه��ة ف��اس 

مكناس.
ك��م��ا ت��ع��زز ال��ع��رض ال��ت��رب��وي ع��ل��ى مستوى 
اجلهة بتعبئة 4200 مقعد جديد، أي ما يناهز 
142 حجرة دراسية جديدة. كما ست فتتح 4 
داخليات جديدة، ما سيساهم في توفير 600 

سرير لدعم التعليم بالعالم القروي.

فاس  وأقاليم جهة  عمالتي  مستوى  على  مت 
مكناس، تنصيب رجال سلطة جدد في إطار 
احلركة االنتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية 
في صفوف هيئة رجال السلطة، من أجل ضخ 

دماء جديدة في سلك اإلدارة الترابية.
فاس  ج��رى مبقر عمالة  ال��ص��دد،  ه��ذا  وف��ي 
عبد  للعمالة  اجلديد  العام  الكاتب  تنصيب 
ال��س��الم ف��ري��ن��دو، وذل���ك خ���الل ح��ف��ل أش��رف 
عليه عامل إقليم صفرو عمر توميي بنجلون، 
املصالح  وممثلي  السلطة  ونساء  بحضور 
واملنتخبني  ال��المم��رك��زة  وامل��ص��ال��ح  األمنية 

وفعاليات املجتمع املدني. 
وشملت احلركة اإلنتقالية التي نظمتها وزارة 
الداخلية مؤخرا، 36 رجل سلطة جديد على 

مستوى عمالة فاس. 
وفي كلمة باملناسبة، قال عامل إقليم صفرو 
إطار  في  تندرج  االنتقالية  احلركة  ه��ذه  إن 
والدينامية  ال��س��ن��وي��ة  االع��ت��ي��ادي��ة  احل��رك��ة 
تهدف  الداخلية،  وزارة  ط��رف  من  املعتمدة 
ملهامهم  السلطة  رج��ال  ممارسة  تنشيط  إلى 
إغناء  م��ن  لتمكينهم  واملتقاطعة،  املختلفة 
اململكة،  ربوع  عبر مختلف  املهنية  جتربتهم 
وتعني كذلك من التدرج في مختلف مناصب 

املسؤولية الترابية. 
وأضاف عمر توميي بنجلون، أن رمزية حفل 
التنصيب يعطي االنطالقة لتحمل املسؤولية 
لهذه املجموعة من مسؤولي اإلدارة الترابية 
والذي يأتي مباشرة بعد اخلطابني الساميني 

عبد  مبناسبة  ال��س��ادس  محمد  امللك  جلاللة 
العرش وذكرى 20 غشت املجيدة. 

إلى  لإلشارة  فرصة  يشكل  احلفل  أن  وتابع 
ترتكز  التي  وامليدانية  التطبيقية  األع��م��ال 
للميدان  االستراتيجية  األولوية  إعطاء  على 
االجتماعي، ودعم وتأهيل القطاع االقتصادي 
في إطار مقاربة شمولية، تهدف إلى حتقيق 
امل��غ��رب  م��ن��دم��ج��ة وم��س��ت��دام��ة مت��ك��ن  تنمية 
م��ن االن��خ��راط ف��ي رك��ب اق��ت��ص��ادي��ات ال��دول 
وذك��ر  ال��ت��راب��ي.  امل��س��ؤول  بحسب  الصاعدة 
اجل��دد،  السلطة  رج���ال  ص��ف��رو  إقليم  ع��ام��ل 
باإلطار العام الذي يجب أن يؤطر عمل اإلدارة 
الترابية ويرسم توجهات عملها وأهدافها من 
خالل جتديد النموذج التنموي الوطني حتى 
املتزايدة  احلاجيات  تلبية  على  ق��ادرا  يكون 
للمواطنني وكذا احلد من الفوارق االجتماعية 

والتفاوتات املجالية. 
تنصيب   ، مكناس  عمالة  مستوى  على  ومت 
عدد من رجال السلطة اجلدد في حفل أشرف 

عليه الكاتب العام للعمالة محمد بركة. 
وقال الكاتب العام للعمالة، في كلمة باملناسبة، 
إن رجال السلطة اجلدد أو القدامى مدعوون 
على  املفتوحة  األوراش  ومواكبة  تنزيل  إلى 
ورش��ي  م��ق��دم��ت��ه��ا  ف��ي  ال��واج��ه��ات  مختلف 
الوطنية  وامل���ب���ادرة  االج��ت��م��اع��ي��ة  احل��م��اي��ة 

للتنمية البشرية. 
وبإقليم صفرو، جرى تنصيب عدد من رجال 
شملتهم  رت��ب��ه��م  مبختلف  اجل���دد  ال��س��ل��ط��ة 

احلركة االنتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية 
جديد  نفس  إعطاء  سياق  في  تندرج  والتي 
لإلدارة الترابية وبعث روح املبادرة والعمل 

التشاركي بني اإلدارة الترابية ومحيطها. 
وإلتحق بإقليم صفرو نخبة من رجال السلطة 
اإلقليمية  الترابية  اإلدارة  مسؤولية  لتحمل 
لعمالة  اجل��دي��د  ال��ع��ام  الكاتب  رأس��ه��م  على 

اإلقليم السيد محمد احلسيني. 
كما مت بنفس اليوم، مبقر عمالة إقليم تازة، 
ال��ذي��ن مت  ال��س��ل��ط��ة اجل����دد  تنصيب رج����ال 
التعيينات  وقد همت هذه  باإلقليم،  تعيينهم 

35 رجل سلطة. 
تازة،  إقليم  عامل  أبرز  باملناسبة،  كلمة  وفي 
االنتقالية  احلركة  ه��ذه  أن  املعزة،  مصطفى 
تروم إضفاء دينامية جديدة على عمل اإلدارة 
الترابية من أجل مسايرة التطورات واألوراش 
مختلف  في  اململكة  تعرفها  التي  التنموية 
امل��ج��االت حت��ت ال��ق��ي��ادة ال��رش��ي��دة لصاحب 
اجل��الل��ة امل��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس، وت��رس��ي��خ 
الداخلية  وزارة  باشرتها  التي  اإلصالحات 
خ��الل ال��س��ن��وات األخ��ي��رة م��ن أج��ل حتديث 

اإلدارة الترابية وتقريبها من املواطن. 
تاونات، حفل  بإقليم  اليوم  نفس  في  وجرى 
تنصيب 26 رجل سلطة من بينهم الكاتب العام 

للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية. 
ودعا عامل إقليم تاونات سيدي صالح داحا 
اجل��دد  السلطة  رج���ال  باملناسبة،  كلمة  ف��ي 
املواطنني،  مصالح  رع��اي��ة  على  السهر  إل��ى 

اجلدي  واالن��خ��راط  القرب  سياسة  وترسيخ 
التواصل  م��ن  ج��و  ف��ي  التنمية  مسلسل  ف��ي 
املنتخبني  م��ع  ال��ت��ام  والتنسيق  وال��ت��ع��اون 
ورؤس�����اء امل��ص��ال��ح اخل��ارج��ي��ة، وف��ع��ال��ي��ات 
املجتمع املدني، والعمل على حسن استقبال 
املواطنني وتقدمي اخلدمات اإلدارية لهم بشكل 

جيد، واإلنصات إلى تظلماتهم وشكاويهم. 
إفران  إقليم  عامل  اخلميس  يوم  أش��رف  كما 
عبد احلميد املزيد على حفل تنصيب عدد من 
رجال السلطة اجلدد في مقدمتهم الكاتب العام 

اجلديد لعمالة اإلقليم بوشعيب الصقلي. 
وذكر عامل إقليم إفران، في كلمة باملناسبة، 
ل���وزارة  االن��ت��ق��ال��ي��ة  للحركة  ال��ع��ام  ب��اإلط��ار 
ودع��ا   ،2022 غشت   15 ب��ت��اري��خ  ال��داخ��ل��ي��ة 
القريب  التواجد  إل��ى  اجل��دد  السلطة  رج��ال 
م���ن امل���واط���ن���ني واالس���ت���م���اع حل��اج��ي��ات��ه��م 
للتحديات  ح��ل��ول  وإي���ج���اد  وان��ت��ظ��ارات��ه��م، 

املطروحة. 
للتعليمات  وتنفيذا  أن��ه،  إلى  اإلش��ارة  جتدر 
ال��س��ام��ي��ة ل��ص��اح��ب اجل���الل���ة امل��ل��ك محمد 
أكبر  فعالية  حتقيق  إل��ى  الداعية  ال��س��ادس، 
بهيئة رجال  البشرية  للموارد  أمثل  وترشيد 
الكفاءة  معايير  تكريس  خ��الل  م��ن  السلطة 
املسؤولية،  مناصب  تولي  في  واالستحقاق 
قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية 
في صفوف رجال السلطة همت 1819 منهم، 
43 في املائة من مجموع أفراد هذه  ميثلون 

الهيئة العاملني باإلدارة الترابية

تنصيب رجال سلطة جدد بعمالتي وأقاليم جهة فاس مكناس
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يقع على رأس أسماء رجال السلطة 
ال���واف���دي���ن ع��ل��ى م��دي��ن��ة م��ك��ن��اس 
التي  االنتقالية  احلركة  اط��ار  في 
سعيد  الداخلية،  وزارة  شهدتها 
لقسم  رئيسا  ع��ني  ال���ذي  بشيشي 
الشؤون  الداخلية بعمالة مكناس.

مواليد  م��ن  ه��و  بشيشي   سعيد   
حاصل  بها،  ايت  باشتوكة   1975
على دبلوم الدراسات العليا املعمقة 

في التواصل.
خريج املعهد امللكي لالدارة الترابية 
منصب  السابق  في  فوج45،شغل 
قائد رئيس امللحقة االدارية االولى 
قائد  باقليم بوجدور س��ن��ة2007،  
امللحقة االدارية  الثانية ثم الرابعة 
و   2012 سنتي  تارودانت  مبدينة 
2013، ثم قائد امللحقة االدارية  ب 
رئيس    .2015 سنة  برحيل  اوالد 
ال��داخ��ل��ي��ة بعمالة  ال��ش��ؤون  ق��س��م 

خريبكة2016.
ال��رج��ل اط���ار راك���م جت��رب��ة كبيرة 
في التدبير اإلداري بكل من عمالة 
االولى  والدائرتني  بوجدور،  إقليم 
وال��راب��ع��ة ب��ت��ارودان��ت وم��ن شان 

تعيينه بعمالة مكناس 
ض���خ دم����اء ج���دي���دة ف���ي ش��راي��ني 
اإلدارة الترابية  مبا ينفع الصالح 
العام للمواطنني وتشجيع التنمية 
احمل��ل��ي��ة واحل����ف����اظ ع��ل��ى األم���ن 

واالستقرار .
سعيد بشيشي تنطبق عليه مقولة 
»خ��ي��ر  خ��ل��ف خل��ي��ر س��ل��ف« ،ذل��ك 
قسم  رئ��ي��س  مب��ن��ص��ب  تعينه  ان 
هو  ال��داخ��ل��ي��ة مبكناس  ال��ش��ؤون 
ت��رك��ه مصطفى  ل���ف���راغ  ت��ع��وي��ض 
املنصب  لشغل  املنتقل  الشبلي 

ذاته بعمالة اكادير.  
 ومبا ان بشيشي سيواصل العمل 
املهني واجلاد الذي بدأه سلفه،فان 
س��اك��ن��ة ال��ع��اص��م��ة االس��م��اع��ل��ي��ة 
ستكون هي املستفيدة االكبر من 
ه��ذه االط���ر ال��ت��ي ال ت��دخ��ر جهدا 

للمساهمة في نهضة الوطن .

سعيد بشيشي.. كفاءة مهنية تترأس قسم الشؤون الداخلية بعمالة مكناس

ع��ق��د م��ك��ت��ب م��ج��ل��س جهة 
فاس-مكناس، أمس اإلثنني، 
اج���ت���م���اع���ا ب���رئ���اس���ة ع��ب��د 
ال��واح��د األن��ص��اري رئيس 
أعضاء  وبحضور  املجلس، 

املكتب.
االجتماع  وقد خصص هذا 
ل����إلع����داد جل������دول أع���م���ال 
الدورة العادية لشهر أكتوبر 
2022، الذي تضمن مشروع 
ميزانية اجلهة برسم السنة 
ب��اإلض��اف��ة   ،2023 امل��ال��ي��ة 
مشاريع  م��ن  مجموعة  إل��ى 

اتفاقيات الشراكة.
كما تدارس املكتب مستوى 
تقدم اإلعداد لبرنامج التنمية 
 ،2022/2027 اجل��ه��وي��ة 
لتنظيم  ال��ت��ح��ض��ي��ر  وك����ذا 
للمعرض  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����دورة 
اجل�������ه�������وي ل����الق����ت����ص����اد 
االج��ت��م��اع��ي وال��ت��ض��ام��ن��ي 

لألسواق  الثانية  وال���دورة 
املتنقلة.

م����ن ج���ه���ة أخ��������رى، اط��ل��ع 
امل��ش��ارك��ون ف��ي ه��ذا اللقاء 
ع���ل���ى م���س���ت���ج���دات إع�����داد 
اجلهوي  املديري  التصميم 
وتشكيل  املستمر،  للتكوين 
الهيئات االستشارية الثالث 

باجلهة.
وب����خ����ص����وص ال����ت����ع����اون 
ال������دول������ي، أط����ل����ع ال��س��ي��د 
املكتب  أع��ض��اء  األن��ص��اري 
ع���ل���ى أه������م امل���س���ت���ج���دات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ه���ذا امل���ج���ال، 
مبجموعة  األم����ر  وي��ت��ع��ل��ق 
عقدها  املقررة  اللقاءات  من 
خ����الل األس���اب���ي���ع امل��ق��ب��ل��ة، 
س�������واء ع���ل���ى امل��س��ت��وي��ني 
والتي  الدولي،  أو  الوطني 
س��ت��ك��ون اجل���ه���ة ح��اض��رة 

ضمن فعالياتها.

مكتب مجلس جهة فاس – مكناس يتدارس أشغال دورة أكتوبر املقبل
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راكمتم  أنكم  فيه  ش��ك  ال  مم��ا   >
جت���رب���ة ل��ي��س��ت ب��ال��س��ه��ل��ة داخ���ل 
أروقة مندوبية الشؤون اإلسالمية 
مب��ك��ن��اس، ن���ود ب���داي���ة أن ت��ع��رف 
على  بريس  الوطنية  ج��ري��دة  ق��راء 
ه���ذا امل���س���ار وت��ق��رب��ه��م أك��ث��ر من 

شخصكم ؟؟
> ع���ب���د ال�����وه�����اب ال���ص���دي���ق���ي م��ن 
انتقلت   ، ال��ري��ص��ان��ي  مدينة  م��وال��ي��د 
إل����ى م��دي��ن��ة م���ك���ن���اس، ك��ن��ت ام��ام��ا 
املركب  مسجد  خطيب  واآلن  وخطيبا 
األوق��اف  مبندوبية  واإلداري  الثقافي 
والشؤون اإلسالمية مبكناس، و مهتم 
الشباب،  قضايا  و  النبوية  بالسير 
اإلداري������ة ملؤسسة  ال���وح���دة  وع��ض��و 
باألعمال  للنهوض  ال��س��ادس  محمد 
االجتماعية للقيمني الدينيني و مرشد 
ت��اب��ع مل��ن��دوب��ي��ة األوق�����اف وال��ش��ؤون 

اإلسالمية مبكناس.
العتيق  التعليم  خ��ري��ج��ي   م��ن  أن���ا   
وم��واد  العتيق  التعليم  نعلم  ونحن 
التعليم العتيق وطلبة التعليم العتيق 
جيدا   حفظا  ال��ق��رآن  يحفظون  بأنهم 
وهم يرتقون في مدارج العلم سالكني 
، سواء فيما يتعلق  العلم  طريق أهل 
بحفظ املثن أو أمهات الكتب إلى غير 
العلم  طلبة  فيه  يتخصص  مم��ا  ذل��ك 
ال��ش��رع��ي ال��ذي��ن ي���أخ���ذون ال��ع��ل��م عن 
الشيوخ، بعد ذلك تخرجت من جامعة 
امل��ش��وار  وتتبعت  اسماعيل   امل��ول��ى 
تابعا  مرشدا  أن ص��رت  إل��ى  العلمي  
ملندوبية األوقاف والشؤون اإلسالمية 
اإلداري��ة  بالوحدة  ثم عضوا  مبكناس 
للنهوض  ال��س��ادس  محمد  مل��ؤس��س��ة 
للقيميني  االج��ت��م��اع��ي��ة  ب���األع���م���ال 
الدينيني، كما أقوم بأعمال أخرى منها 
ال����دروس واحمل���اض���رات س���واء داخ��ل 
مؤطرا  كنت  كذلك  وخ��ارج��ه،  امل��غ��رب 
وال��دراس��ات  لألبحاث  س���راج   مبركز 
إلى غير  النبوية  السيرة  وخاصة في 
ذلك من األم��ور التي يقوم بها كل من 
املجال  ف��إن  الله عز وج��ل،  إل��ى  يدعو 
بهذه  ليقوم  نهار  ليل  أمامه،  مفتوح 
املهام املنوطة به خدمة لكتاب الله عز 
وجل ولسنة رسول الله عليه الصالة 
والسالم ومساهمة في أمن هذا البلد 

وغيرة على شباب هذا البلد.
< ماهي األدوار التي تضطلع بها 
مؤسسة محمد السادس للنهوض 
للقيمني  االج��ت��م��اع��ي��ة  ب���األع���م���ال 
ال��دي��ن��ني وم���اه���ي األه�����داف ال��ت��ي 

أحدثت من أجلها؟؟
للنهوض  السادس  > مؤسسة محمد 
باألعمال االجتماعية للقيمني الدينيني 
الله،  امللك نصره  تبقى مفخرة جلالل 
الذي أمر بإنشاء هذه املؤسسة خدمة  
خلدام بيوت الله عز وجل من القيمني 
الدينيني، ونحن نعلم بأن القيم الديني 
كان يقوم مبمارسة مهامه في املسجد 
تعويض  وال  ص��ح��ي��ة  تغطية  ب����دون 
من  لالستفادة  بطاقة  وال  العجز  عن 

ستيام،  شركة  وال  القطار  تخفيضات 
وال حساب  بريدي،  وبالتالي فاإلمام 
لم يكن يستفيد من أي شيء، بل فقط  
ي��ق��وم مب��م��ارس��ة م��ه��ام��ه ف��ي املسجد 
الشهر  آخر  في  األج��ر  ذلك  ويتقاضى 
امللك محمد  لكن جالل  األم��ر،  وانتهى 
السادس ردا لهذا اإلمام اإلعتبار و من 
يستحقها،  التي  القيمة  اعطائه  أجل 
أنشأ هذه املؤسسة، في شهر  رمضان 
من سنة 2010 وبالضبط  خالل  ليلة 
القدر، مما يدل حرص جاللته على أن 
في  ال��ق��در  ه��ذا  املؤسسة  ه��ذه  يعطي 
ليلة القدر، والله سبحان وتعالى جرى 
السادس،  محمد  امللك  يد  على  اخلير 
لفائدة  الكبير  اخلير  بهذا  يقوم  لكي 
األئمة واملؤذنني ، ألنها مؤسسة تعنى 
بالقيمني الدينيني ، سواء كان اماما أو 
خطيبا أو مؤذنا أو منظفا أوحارسا.. 
ه���ذه امل��ؤس��س��ة ج����اءت ل��ت��ق��دم إع��ان��ة 
آداء  ع��ن  للعاجزين  بالنسبة  للعجز 
لكبر  إما  األسباب  من  لسبب  مهامهم 
السن أوح��ادث طارئ جعل هذا القيم 

الديني ال يستطيع أن يؤدي مهامه.
 ك���ذل���ك ج�����اءت ل��ي��س��ت��ف��ي��د ال��ق��ي��م��ون 
الدينيون من إعانة للزواج سواء كان 
ذكرا أو أنثى ، ألنه من املمكن أن تكون 
املرأة منظفة أو واعظة فهي تدخل في 
مهام القيمني الدينيني، وكذلك اخلطيب 
ت��زوج   امل��ن��ظ��ف إذا  امل����ؤذن و  اإلم����ام 
من  زواج��ه  مساهمة  في   2500 لديه 
الديني  القيم  املؤسسة، كذلك يستفيد 
مولود،  ازدي���اد  عند   1000 منحة  من 
القيم الديني كذلك بإمكانه أن يستفيد 
من احلج  بناء على اختيارات وضوابط 
ت��ض��ع��ه��ا امل���ؤس���س���ة، ه���ن���اك ح��س��اب 
بريدي مجاني  متنحه مؤسسة محمد 
واعاناته  بأجرته  للتوصل  السادس  

بشكل مباشر ، في املاضي كان القيم 
املندوبية  إلى  بالتنقل  مطالبا  الديني 
كان  كما  أجل استالم مستحقاته،  من 
تطول  قد  لفترة  ينتظر  أن  عليه  يجب 
أما  اإلعانات،  بتلك  التوصل  أجل  من 
اآلن فالوضع بات مغايرا ...هناك كذلك 
خدمات تتعلق بأبناء القيمني الدينيني  
أو  ابن  التمدرس ألن أي  سواء منحة 
ابنة تبدأ في املستوى اإلبتدائي األول 
أو جنح للمستوى اإلعدادي األول أو 
املستوى  أو  األول   الثانوي  مستوى 
تلك  متنح  فاملؤسسة  األول  اجلامعي 
املساهمة املتعلقة بشراء الكتب و كذا 
فهي  لالبتدائي  بالنسبة  التسجيل  
تصل إل��ى 700 دره��م، اإلع���دادي800 
درهم، الثانوي و اجلامعي  تصل إلى 

1000درهم.
التفوق،فاملؤسسة  منحة  كذلك  هناك   
كل سنة تختار  100 متفوق من أبناء 
 1000 لهم  ومتنح  الدينيني،  القيمني 
مل��دة خمسة سنوات،  ك��ل شهر  دره��م 
مم��ا ي���دل ع��ل��ى أن ه���ذه امل��ؤس��س��ة لم 
ولكن  الديني  القيم  خلدمة  فقط  تأتي 
ج���اءت ل��ت��رف��ع م��ن ش���أن أس���رة القيم 
قيمته  الديني  للقيم  ومتنح  الديني 
مبتابعة  يتعلق  م��ا  أو  املجتمع  ف��ي 
أبنائه، كذلك األبناء ذوي االحتياجات 
مساهمة  متنحهم  املؤسسة  اخلاصة 
العلمي،  مسارهم  تتبع  وك��ذا  خاصة 
كذلك القيم الديني إن كان له ابن يتابع 
م��زم��ن فهناك  ف��ي م��رض  ع��الج معنب 
غير  ال��دواء  كان  إذا  استثنائية  اعانة 
كافي بالنسبة للتغطية الصحية فهي 
تتكفل مبا تبقى ، كذلك املؤسسة تعنى 
يتوفرون  ال  الذين  الدينيني  بالقيمني 
على التغطية الصحية كاملنظفني مثال  
ب��اس��ت��رج��اع  ل��ه��م  تتكلف  ف��امل��ؤس��س��ة 

األم����وال ال��ت��ي ص��رف��وه��ا خ���الل فترة  
العالج.    

الصحية  ال��ع��ن��اي��ة  ع���ن  م����اذا   >
اخلاصة بالقيمني الدينيني خاصة 

األئمة واخلطباء؟؟
 > ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة ال��ص��ح��ي��ة، 
للقيمني الدينيني مقارنة مع  املوظفني 
يتعلق  فيما  أفضل  فهم  العموميني 
باسترجاع األموال، التي أنفقها القيم 
ال��دي��ن��ي م��ن أج���ل  ال��ع��الج، بالنسبة  
للقيم الديني حينما يكون لديه مرض 
الوالدة  على  مشرفة  زوجته  تكون  أو 
أو يريد عالج أبنائه  كلهم يستفيدون 
من التغطية الصحية. ليس هناك أي 
إشكال فيما يتعلق باسترجاع  األموال 
في العالجات، بل إن املؤسسة ذهبت 
أبعد من ذلك، فمن لديهم أمراض مزمنة 
كمن يستفيد من حصص تصفية الدم 
) الدياليز(، فاملؤسسة تتكلف بتنقلهم 
م���ن امل���ن���زل إل����ى امل��س��ت��ش��ف��ى حسب 
الشهر،   ف��ي  يجريها  التي  احلصص 
حالة  ف��ي  ك��ذل��ك  ال��دي��ن��ي  للقيم  ميكن 
أحد  أو  لزوجته  أو  له  مفاجئ  مرض 
باإلسعاف   يتصل  أن  ميكنه  أب��ن��ائ��ه 
لنقله إلى مستشفى، يكون من اقتراحه 
أو خ��اص، كما ميكنه  س��واء عمومي 
أن يتصل بالطبيب إلسعافه في منزله، 
فاملؤسسة وزعت عليهم أرقام هواتف 
لهذا الغرض فالقيم الديني ال يواجه 
أي مشكل في هذا السياق سواء له أو 

لزوجته وابنائه.
تتكلف  اإلداري���ة  اجلهة  ماهي   >

بتأمينهم ؟؟ 
> بالنسبة للجهة اإلداري��ة املسؤولة 
يتعلق  فاألمر  الصحية،  التغطية  عن 
سابقا(.  sanlam saham  ( بشركة 
ال��ص��ن��ادي��ق،  ب��أح��د  يتعلق  ال  ف��األم��ر 

فاسترجاع األموال خاصة في عمليات 
يدل  مم��ا    ،100% يكون  قد  جراحية 
على اإلهتمام الذي يوليه امللك محمد 
كي  الفئة،  لهذه  الله  نصره  السادس 
عناية خاصة  الدينيني  للقيمني  تكون 
فيما يتعلق باألمراض، فاإلنسان يكون 
حلظة  ف��ي  أك��ث��ر  للمساعدة  محتاجا 
ضعفه ومرضه، فيما سبق إذا مرض 
يقومون  أبناؤه فاحملسنني  أو  الفقيه 
بجمع اعانة ملعاجلته، أما اآلن الوضع 
الفقيه في والدة زوجته اآلن  مغاير،  

ميكنه أن يذهب إلى مصحة خاصة.
عناية  أك��ث��ر  ت��ك��ون  فخدماتها  ل��ذل��ك 
ب���ش���ري���ح���ة ال���ق���ي���م���ني ال���دي���ن���ي���ني، 
ف��االس��ت��رج��اع ي��ك��ون ف��ي م��دة قصير، 
اإلن��خ��راط  ف��ي  مشكل  أي  هناك  ليس 
ملفه  ي��ق��دم  الديني  القيم  أن  حيث   ،
اإلسالمية   الشؤون  األوق��اف  ملندوبية 
ال��ت��ي ت��ت��ك��ل��ف ب��إرس��ال��ه إل���ى ش��رك��ة 
القيم  فيستفيد  سابقا(  سانالم)سهام 
الديني من خدمات التأمني حتى ولو 
متأخرا،  اإلن��خ��راط   ببطاقة  ت��وص��ل 
بالنسبة  كبيرة جدا  فهناك تسهيالت 
حسن  عند  يكونوا  لكي   الفئة  لهذه 
محمد  امللك  ج��الل  املؤمنني  أمير  ظن 

السادس.

 < كلمة أخيرة 
> أق���ول ل��ل��م��س��ؤول��ني ع��ل��ى ج��ري��دة 
مدير  رأسهم  وعلى  بريس  الوطنية 
ن��ش��ره��ا حميد ع��س��الوي، ب���أن ه��ذه 
ال��ش��ري��ح��ة ال��ت��ي ت��س��اه��م ف��ي األم��ن 
الروحي  للبالد، تقول للجريدة شكرا 
على اهتمامكم بهذه الفئة، وهذا ما 
عهدناه  على طاقم هذه اجلريدة، ألنه 
هناك من يرى بأن هذه الفئة ال تقوم 
املسجد(،  في  يصلي  )فقط  دور  بأي 
بينما احلقيقة عكس ذلك ، فاإلنسان 
بيوت  على  فالقائمني  وروح،  جسم 
الله يؤمنون جانبنا الروحي ونحن 
ن��ع��رف  ب��أن ال��ف��راغ ال��ذي يكون في 
شعوذة  عنه  تنتج  الروحي  اجلانب 
النفس  ف��ي  الثقة  وف��ق��دان  وانتحار 
يعود  حينما  لكن  نفسية  ومشاكل 
انطالقا  وج��ل  عز  الله  إل��ى  اإلنسان 
الذين  الدينيني  القيمني  ه��اؤالء  من 
امل��واط��ن..  طمأنينة  ف��ي  يساهمون 
ن��ق��ول ل��ك��ل امل��ؤس��س��ات وال��ه��ي��ئ��ات 
الشريحة، شكرا  بهذه  تعتني   التي 
لكم ألنكم تساهمون  وتسيرون على 
خطى أمير املؤمنني ،كما نشكر جريدة 
التي  االلتفاتة  على  بريس  الوطنية 
تخص بها فئة القيمني الدينيني في 
كل مناسبة سانحة، بل إن مجموعة 
داخ��ل اجلريدة  يكتبون  ال��ذي��ن  م��ن  
هم أناس من القيمني الدينيني، مما 
أن��ه��ا)اجل��ري��دة( مرتبطة  ع��ل��ى  ي���دل 
بتاريخها وتراثها كما أنها مرتبطة 
تنمي  مؤسسة  باعتباره  باملسجد 
اإلنسان على خدمة  وطنه والصالح 

العام.

عبد الوهاب الصديقي، عضو الوحدة اإلدارية ملؤسسة محمد السادس
 للنهوض باألعمال اإلجتماعية للقيمني الدينيني مبكناس:

 مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال اإلجتماعية تظل  مفخرة ألمير املؤمنني، 
  هي رغبة ملكية للرفع من قيمة القيمني الدينيني 

أكد عبد الوهاب الصديقي خطيب مسجد المركب الثقافي واإلداري بمندوبية األوقاف والشؤون اإلسالمية بمكناس، ، و مهتم بالسير النبوية و قضايا 
الشباب، وعضو الوحدة اإلدارية لمؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للقيمين الدينيين و مرشد تابع لمندوبية األوقاف والشؤون 
،الذي أمر  الملك نصره اهلل  الدينيين تبقى مفخرة لجالل  للقيمين  باألعمال االجتماعية  للنهوض  بأن  مؤسسة محمد السادس  اإلسالمية بمكناس، 

بإنشائها خدمة لخدام بيوت اهلل عز وجل من القيمين الدينيين.
كما أوضح عبد الوهاب الصديقي بأن أمير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس ابتغى من تأسيس المؤسسة الرفع من قيمة هذه الفئة من خدام 

بيوت اهلل واعادة اإلعتبار لهم وألسرهم اعتبارا للدور الكبير الذي يطلعون به كساهرين على األمن الروحي للمواطنين خدمة للصالح العام.
في  هذا الحوار ُيطلع عبد الوهاب الصديقي قراء جريدة الوطنية بريس على سياق وأدوار وكذا أهداف تأسيس مؤسسة محمد السادس للنهوض 

باألعمال اإلجتماعية  للقيمين الدينيين كما يعرف قبل ذلك قراء الجريدة بشخصه.

حوار من إعداد:
كريم حدوش
حميد عسالوي
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اختتمت اجلمعة ب”مركز كان يا مكان غدا” احملطة 
“ارتقاء”،  الكوريغرافي  الفني  العرض  من  األول��ى 
املسرحي  الفن  ما بني  مزيج  فني  ال��ذي هو عرض 

وفنون السيرك والرقص التعبيري.
الفرنسي  املعهد  قدمه  الذي  الفني،  العمل  ويهدف 
املعهد  بدعم  مكان  يا  كان  مركز  مع  بشراكة  بفاس 
الشباب  م��ن  ع��دد  متكني  إل��ى  ب��امل��غ��رب،  الفرنسي 
املوهوب من التعبير عن إبداعاتهم الفنية واالنفتاح 
على جتارب اآلخرين وتكريس قيم العيش املشترك 

والتعايش.
العلمية على مدى ساعة  املدينة  واستمتع جمهور 
زينتها  ومسرحية،  كورغرافية  بعروض  الزمن  من 
احلركات االستعراضية لفنون السيرك أديت بخفة 
قدم  الذي  الفني  العرض  كبيرة.  ورشاقة ودينامية 
بداية  مكناس  ث��م  ال��رب��اط  مبدينة  جتربة  أول  ف��ي 
املغرب  من  شباب  الفني  طاقمه  في  يضم  الشهر، 
الفنية والكوريغرافية  إدارته  وفرنسا، أشرف على 
الفنان الكوريغراف مراد مرزوقي. في كلمة تقدميية، 
قالت القنصلة العامة لفرنسا بفاس واملكلفة باملعهد 
يعتبر  الفني  العرض  إن  دان،  فيرونيك  الفرنسي، 
بعد  الفرنسي  للمعهد  الثقافي  للموسم  انطالقة 

العطلة الصيفية، لتشير إلى أن املعهد يقدم حاليا 
يتواصل  افريقيا  حول  املتحركة  للرسوم  معرضا 
إلى غاية 27 شتنبر من الشهر. وفي تصريح لوكالة 
 ،M24 اإلخبارية  ولقناتها  لألنباء  العربي  املغرب 
قال مساعد مشرف العرض كريستوف جلون)مراد 
يجمع  مشروع  عن  عبارة  “ارت��ق��اء”  إن  م��رزوق��ي(، 
واملسرح،  والسيرك  الرقص  فنية:  ألوان  ثالثة  بني 
قارتني  إل��ى  ينتميان  بلدين  من  كيانني  يضم  كما 
العرض  أن  جلون،  كريستوف  وأضاف  مختلفتني. 
يجمع ف��ن��ان��ني مي��ارس��ون ال��ف��ك��اه��ة وال��س��ي��رك من 
سنة  للعرض  اإلع���داد  ب��دأ  حيث  وفرنسا،  امل��غ��رب 
الوطنية  امل��درس��ة  م��ن  طالبا   12 بإلتقاء   ،2019
بليون)فرنسا(  املسرحية  والتقنيات  للفنون  العليا 
بسال،  للسيرك  مدرسة شمسي  من  متدرب   12 مع 
لكن التحضيرات واإلعدادات األولية للعرض اللفني 
كوفيد- فيروس  انتشار  نتيجة  اضطراريا  توقفت 
مبدرسة  املاضية  السنة  امل��ش��روع  ليتواصل   ،19
السيرك شمسي. وأشار مساعد مشرف العرض، إلى 
أن “ارتقاء”مشروع يضع في مساره تقاطعا ما بني 
سخي  عرض  أنه  كما  والرقص،  واملسرح  السيرك 

وغني وممتع ومليء بالدينامية واحليوية.

»ارتقاء«.. عرض فني كوريغرافي يختتم 
جولته بالعاصمة العلمية للمملكة

كاتانا« جديد
نصر مكري وأوز  يشيطان

  

أطلق امللحن و املطرب املغربي نصر مكري فيديو كليب مع مغني الراب من اجليل 
اجلديد أوز يشيطان، بعناون »كاتانا« وهي ترمز للسيف الياباني للساموراي.

دائًما  أنه سيبقى  مكري  الفنان نصر  يؤكد من خالله  األغنية  عنوان هذه  انتقاء 
محارًبا في عالم اإلبداع.

في هذه األغنية، اختار نصر التعاون مع مغني الراب الشاب أوز يشيطان لتجديد 
دماء عمله الفني.

من خالل هذه التجربة، يخلق الفنان نصر مكري حواًرا بني األجيال، بينما يتطرق 
إلى نوع موسيقي آخر، كما فعل كثيًرا في مسيرته الفنية.

»كاتانا« من كلمات وأحلان نصر مكري، بينما تولى أوز يشيطان كتابة جزء الراب 
اخلاص به.

 

االق��ت��ص��ادي��ة،  بالعاصمة  األح���د  م��س��اء  ج���رى،   
تكرمي الفنان عمر السيد أيقونة الغيوان، خالل 
احلفل اخلتامي للدورة اخلامسة ملهرجان الدار 
البيضاء للمسرح األمازيغي بحضور شخصيات 
تنتمي إل���ى ع��وال��م ال��ف��ن وامل��س��رح وال��ري��اض��ة 

واإلعالم والبحث في الظاهرة الغيوانية.
واستهل حفل التكرمي لهذه الدورة املنظمة 

ال��س��ام��ي��ة لصاحب  ال��رع��اي��ة  حت��ت 
السادس،  محمد  امللك  اجلاللة 

يحمل  غ��ن��ائ��ي  فيلم  ب��ع��رض 
اسم »مسيرة إنسان ومسار 
فنان« للمخرج خالد بدري 
يوثق ويؤرخ ملسار عمر 
باحلي  امل��ول��ود  السيد 
احمل���م���دي ومل��س��ي��رت��ه 
ال��ف��ن��ي��ة ال���ت���ي مت��ت��د 
ل��ع��ق��ود م���ن ال��ع��ط��اء 
ومتثيال  غ��ن��اء  الفني 
س������واء ع���ل���ى خ��ش��ب��ة 
املسرح أو السينما أو 

التلفزيون.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، عبر 

ارتياحه  السيد عن  عمر 
لهذه االلتفاتة من املنظمني، 

من  التكرمي  هذا  أن  معتبرا 
كبيرة  شحنة  إع��ط��ائ��ه  ش��أن��ه 

ودف���ع���ة ق���وي���ة، ك��م��ا ي��ش��ك��ل ردا 
لالعتبار للفنانني وللمثقفني.

وم���ن ج��ان��ب��ه، اع��ت��ب��ر ح��س��ن ال���راي���س ال��ك��ات��ب 
امل��س��رح��ي، أن امل��ه��رج��ان ك���ان اخ��ت��ت��ام��ه مسكا 
أسدى  ال��ذي  الرجل  السيد  عمر  ال��رائ��د  بتكرمي 
طيلة خمسني  كبيرة  خدمات  عموما  الفن  لعالم 

سنة من نكران الذات والتضحية.
وأضاف أن عمر السيد كان له الفضل أيضا في 
لم شمل مجموعة ناس الغيوان طوال هذه املدة 
من احملطات  العديد  في  بالهني  ليس  أم��ر  وه��و 
من مسار هذه املجموعة الغنائية إال أنه ظل هو 
ال  التي  املجموعة  لهذه  الفقري  والعمود  السند 
منذ  اجلماهيري  االهتمام  بنفس  تستأثر  ت��زال 

بزوغها.
الدورة  مدير  بنمسعود  محمد  قال  جانبه،  ومن 
عرفت  النسخة  هذه  إن  املهرجان،  من  اخلامسة 
الفنانة  منها  الفنية  الوجوه  من  العديد  تكرمي 
املسرح  ف��ي  اإلب��داع��ي  ملسارها  ب��وش��ان  فاطمة 

باألمازيغية  والسينما  والتلفزيون  والفيديو 
والعربية املغربية، وفي اختتام هذه الدورة يكرم 
أعطى  ال��ذي  السيد  عمر  الفنان  طينة  من  فنان 

الكثير للفن املغربي.
وأضاف أن احملتفى به متعدد املواهب فإلى جانب 
مجموعة  له  واس��ع  نطاق  على  املعروفة  أعماله 
إلى  باإلضافة  باألمازيغية  األلبومات  من 

مشاركته في أفالم باألمازيغية.
وأشار إلى أن هذا التكرمي يندرج 
التي  االعتراف  ثقافة  إط��ار  في 
دأب املهرجان على القيام به 
اجتاه هؤالء املبدعني الذين 
والنفيس  بالغالي  ضحوا 
م��ن أج��ل إدخ���ال البهجة 

والسرور على املجتمع.
جت������در اإلش����������ارة إل���ى 
اخل��ام��س��ة  ال������دورة  أن 
البيضاء  الدار  ملهرجان 
ل��ل��م��س��رح األم���ازي���غ���ي 
ال������ذي ن���ظ���م م����ا ب����ني 7 
اجل����اري،  ش��ت��ن��ب��ر  و11 
حت����ت ش���ع���ار »ال��ث��ق��اف��ة 
األم�����ازي�����غ�����ي�����ة، أص����ال����ة 
وجت��دي��د«، ع��رف تقدمي عدد 
على  املسرحية  ال��ع��روض  من 
اجلديدة  م��دن  م��س��ارح  خشبات 

وسطات والدار البيضاء.
ندوتني  تنظيم  ال��دورة  هذه  كما شهدت 
ح��ول »م��س��أل��ة اللغة ف��ي امل��س��رح األم��ازي��غ��ي«، 
و«سؤال التنظيم املسرحي االحترافي«، وورشات 
و«التراث  باألمازيغية«،  املسرحية  »الكتابة  تهم 
األمازيغية«،  و«احلكاية  األم��ازي��غ��ي«،  ال��الم��ادي 
تيفيناغ«،   / األم��ازي��غ��ي  ب��احل��رف  و«ال��ك��ت��اب��ة 
فضال عن معرض متنقل للكتاب األمازيغي يهم 

إصدارات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
للمسرح  ال��ب��ي��ض��اء  ال�����دار  م��ه��رج��ان  أن  ي��ذك��ر 
املمثل  الفنية  إدارت��ه  في  الذي يضم  األمازيغي، 
فضاء  ينظمه  ب��وي��ش��و،  وخ��ال��د  داداس  ع��زي��ز 
مع  وتنسيق  وتعاون  بشراكة  لإلبداع  تافوكت 
للثقافة  امللكي  املعهد  ال��ش��رك��اء:  م��ن  مجموعة 
والتواصل،  والثقافة  الشباب  وزارة  األمازيغية، 
ال��دار البيضاء - سطات، ومجلس  ووالي��ة جهة 
مدينة  ومجلس  سطات،   - البيضاء  ال��دار  جهة 

الدار البيضاء.

مهرجان الدار البيضاء للمسرح األمازيغي 
يكرم الفنان عمر السيد أيقونة الغيوان

نفحات نبوية
نزول الوحئ السم ) زينب( اسمها لتزين االرض والسماء

< بقلم /سراخلتم احمد احلاج علي

وضعت السيدة فاطمة الزهراءعليها سالم الله مولودة جميلة يتألأل النور من وجهها 
وضعتها كالقمر ليلة التمام فلم تصرخ الطفلة مثل باقى األطفال عند الوالدة ألن الصرخه تعنى ضرب 
الشيطان لهذا املولود، أما أهل البيت فالله تعالى طهرهم من رجس الشيطان قال تعالى ) إمنا يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ( وكان ذلك فى ال 5 من شعبان سنة 5 هجريه 
( فقالت السيدة الزهراء أخرجوها ألبيها االمام علي رضي الله عنه فحملها اإلمام على كرم الله وجهه 
وأذن فى أذنها اليمنى وأقام الصالة فى أذنها األخرى، ثم قالت له السيدة فاطمة : اختر لها إسمًا .. 
فقال اإلمام على : ) ما كنت ألسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وكان احلبيب صلى الله عليه 
وسلم في سفر له ، فلّما جاء وسأله ماذا نسميها ؟ قال : ) ما كنت ألسبق رّبي تعالى ( ، فهبط جبريل 
عليه السالم ُيقرأ السالم من الله اجلليل وقال له : ) سّم هذه املولودة : زينب ، فقد اختار الله لها هذا 

االسم (
* دخلت السيدة زينب رضوان الله عليها بنت االمام على كرم الله وجهه على حضرة النبى صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم وهو ُيجلس االمام احلسن واالمام احلسني على حجره الشريف ويالطفهما 

ويقبلهما ،
فجاءت اليه تقول : وأين مكانى يا جدى ؟

فتبسم حضرة النبى صلى الله عليه وسلم وهو مستغرق فى حاله
فقالت السيدة زينب رضوان الله عليها مرة اخرى :

 وأين مكانى يا جدى؟
فتبسم حضرة املختار ولم يرد. 

فقالت السيدة زينب بنبرة تكاد أن تخرج بدمعة :
وأين مكانى يا جدى؟

فاخذ احلبيب بحاله مع جبريل عليه السالم الذى أتاه يقول :يا رسول الله.. ان السالم يقرئك السالم 
ويقول لك :

ان الله يحب زينب 
فخلع صلوات ربى وتسليماته عليه عمامته الشريفة ، وأشار الى كرميته وقال لها : مكانك هنا فوق 

رأسي يا زينب..

عمي بسيسو في جولة جديدة ملسرحيته 
»الوطن والء وانتماء« بدءا من مكناس

بسيسو  بعمي  الشهير  املغربي  الفنان  أنتج 
بعنوان  الوطنية  أغنيته  خ��الد(  )عبداللطيف 
داخل  املغربية  للطفولة  وانتماء«  »الوطن والء 
إف��ت��خ��ارا مبسقط  و  تعبيرا  وخ��ارج��ه  ال��وط��ن 

رأسه، درب بوشنتوف الدارالبيضاء .
تعبيرية  رس��ال��ة  وان��ت��م��اء«ه��ي  والء  ال��وط��ن 
مسرحية غنائية موجهة لالطفال واألسرة في 
ال��ذوق  ترسيخ  هو  هدفها  امل��غ��رب،  أنحاء  كل 
الفني و املواطنة والقيم وتربية األجيال على 
ترعانا  التي  االم  هو  الوطن  الن  الوطن،  حب 
الوطنيةوالدفاع  بالهوية  والتشبت  ونرعاها 
الترابية للمملكة الشريفة بالوفاء  عن الوحدة 

والتضحية.
الوطن والء وانتماء« هي رسالة إنتماء ووالء 
نصره  السادس  محمد  امللك  اجلاللة  لصاحب 
ال��ل��ه وأي����ده حت��ت ش��ع��ار واح��د)ال��ل��ه ال��وط��ن 
الوطنية  الغنائية  املسرحية  كماتقدم  امل��ل��ك( 
ل��دى االط��ف��ال  ق��ال��ب غنائي وحل��ن محبب  ف��ي 

بكلمات تعبيرية وطنية نبيلة من كلمات وأحلان وغناء الفنان عبد اللطيف خالد مبشاركة االطفال والفرقة 
الصوتية )صابرين. واخلادم نورة وطه وابراء ونيل الرابحي العزف والتوزيع الفنان عبد الصمد الرابحي 
الكتاب واالدباء املغاربة من بينهم)  العالي املعايشي وبعض  الفنان السينمائي بونعناعة عبد  مشاركة 

األديب محمد مهداوي. واألديب محمد ابن مليح والفنان والباحث ذ. محمد دوناسي.
العام اجل��اري، حيث  أكتوبر من  اواخر شهر  انطالقا من  فنية  الوطنية بجولة  املسرحية  وستقوم هذه 
ستقوم بزيارة كل من مدن ، مكناس. اخلميسات. سطات. اجلديدة. خربكة. بني مالل. مراكش.. اكادير 

اجتاها الى اجلنوب املغربي.
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احل��م��د ل��ل��ه ال���ذي خ��ل��ق اخل��ل��ق لغاية 
أيهم  ليبلوهم  كبرى،  وحكمة  عظمى، 
ليعلم  الفنت  بينهم  وق��در  عمال،  أحسن 
ق��درا، والصالة  األعلى  أو  الدعي منهم 
وال��س��الم األمت���ان األك��م��الن على سيد 
ال�����ورى ال��ن��ب��ي امل��ص��ط��ف��ى وال���رس���ول 
وفى  ومن  وصحبه  آله  وعلى  املجتبى 

واقتفى.
املواضيع  من  الفتنة  فموضوع  وبعد، 
التي يجب مدارستها واستخراج العبرة 
الناجعة  احل��ل��ول  م��ن  واإلف�����ادة  منها 
والتغافل عن  التغاضي  أما  ملعاجلتها، 
ج��د خطير وشر  أم��ر  فهو  م��دارس��ت��ه��ا 
الذي  مستطير. وانطالقا من املوضوع 
الفتنة   «  : عنوان  حتت  أتناوله  سوف 
 « عاجلها  وكيف  منها  الشرع  وموقف 
أق��ول ب��أن اإلس��الم ح��رص كل احلرص 
م���ن خ����الل ن��ص��وص ال��وح��ي��ني ق��رآن��ا 
وسنة على تنبيه املسلم إلى الفنت وذكر 
عالماتها ومقدماتها وأزمانها وأماكنها 
وأن���اس���ي���ه���ا ب���أوص���اف���ه���م وأح���وال���ه���ا 
بينة مما  على  املسلم  ليكون  وأهدافها 
مبا  يغتر  وال  بشرها  يفاجأ  ف��ال  ي��ث��ار 
أحدد  س��وف  وعليه  الفتانون.  يروجه 

خطوط املداخلة في النقط التالية:
مقدمة تعريفية ملصطلح الفتنة ومراتب 

الناس أمامها
الفتنة  الشرع من  األول: موقف  احملور 

وما يجب على املسلم اجتاهها
احملور الثاني: كيف عالج الشرع الفتنة 

؟ وبعض التوصيات
مقدمة تعريفية ملصطلح الفتنة ومراتب 

الناس أمامها
واصطالحا:  لغة  الفتنة  تعريف  أوال: 
تعددت تعاريف علماء اللغة حول كلمة 
فتنة وإن كانت املعاني متقاربة حسب 
فاجلوهري  فيه.  ج��اءت  ال��ذي  السياق 
الفتنة   (  : بقوله  عرفها  الصحاح  ف��ي 
االمتحان واالختبار، تقول فتنت الذهب 
ثم  ج��ودت��ه،  لتنظر  ال��ن��ار  أدخ��ل��ت��ه  إذا 
الذين  إن   ((  : تعالى  بقوله  استشهد 
وإل��ى   .)) وامل��وم��ن��ات  امل��وم��ن��ني  فتنوا 
ه���ذا ال��ت��ع��ري��ف ذه���ب اب���ن م��ن��ظ��ور في 
في  الفائق  ف��ي  والزمخشري  اللسان، 
األصفهاني  وال��راغ��ب  احل��دي��ث،  غريب 
في مفردات القرآن. وأما اخلليل أحمد 
الفراهيدي فعرفها بقوله : ) الفنت، بفتح 
الفاء وإسكان التاء اإلحراق ومنه قوله 
يفتنون  النار  على  هم  يوم   ((  : تعالى 
(( أي يحرقون. ويسمى الصائغ الفتان 
ليميز  بالنار  الذهب والفضة  ألنه يفنت 
ابن األعرابي  ال��رديء من اجليد. وأم��ا 
الفتنة   (  : بقوله  املعجم  ف��ي  فعرفها 
االختبار واحملنة واملال واألوالد والكفر 
واإلح��راق  اآلراء  في  الناس  واختالف 
كإعجاب  أخ��رى  معان  ولها   .) بالنار 
ربنا   ((  : تعالى  لقوله  بكفرهم  الكفار 
أي   .)) الظاملني  للقوم  فتنة  جتعلنا  ال 
ويظنوا  فيعجبوا  علينا  تظهرهم  ال 
أنهم خير منا. وأيضا حتمل على الوله 
الرجل  ف��نت   : فتقول  والعشق  واحل��ب 

ب��امل��رأة واف��ت��نت. وف��ي االص��ط��الح قال 
الراغب األصفهاني في مفردات القرآن : 
) والفتنة من األفعال التي تكون من الله 
واملصيبة  كالبلية  العبد،  وم��ن  تعالى 
األفعال  ذلك من  والعذاب وغير  والقتل 
على  فيكون  الله  من  كان  فما  الكريهة، 
وج���ه احل��ك��م��ة، وم���ا ك���ان م��ن اإلن��س��ان 
بالطيش والسفه  الله فيكون  أمر  بغير 
واجلهل. وقد ذم الله عز وجل اإلنسان 
 : تعالى  كقوله  الفتنة  بأنواع  اجلهول 
 : وقوله   ،)) القتل  من  أكبر  والفتنة   ((
 ((  : ((، وقوله أيضا  )) بأييكم املفتون 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
الله إليك ((. وقد تستعمل أيضا في الشر 
واخلير معا كقوله تعالى : )) ونبلوكم 
الكالم  وجماع   .)) فتنة  واخلير  بالشر 
ف��ي ال��ت��ع��ري��ف ال��ل��غ��وي واالص��ط��الح��ي 
لها مقاصد  الفتنة  أن  والعالقة بينهما 
تظهر املؤمن الصادق من الدعي، وتنبئ 
عن سوء الطوية وتخرج خفايا القلوب 
أحسب  أل��م   ((  : تعالى  ق��ال  ودغ��ل��ه��ا، 
آمنا وهم  أن يقولوا  أن يتركوا  الناس 
قبلهم  من  الذين  فاتنا  ولقد  يفتنون  ال 
وليعلمن  صدقوا  الذين  الله  فليعلمن 
الكاذبني ((. وأيضا قال : )) ما كان الله 
حتى  عليه  أنتم  ما  على  املومنني  ليذر 
مييز اخلبيث من الطيب ((، أي بالفتنة 

واالختبار واالبتالء.
الفتنة:  أم����ام  ال��ن��اس  م��رات��ب  ث��ان��ي��ا: 
الفتنة  أم���ام  س��واس��ي��ة  ليسوا  ال��ن��اس 
معادن  فهم  الستقبالها،  واستعدادهم 
اجتاهها، فمنهم من يفنت نفسه بنفسه، 
ومنهم من يفنت غيره، وقبل احلديث عن 
هذا الصنف يجدر الكالم عما يختبر الله 
به عباده من الفنت حيث ينقسمون إلى 
قسمني، قسم يدعي اإلميان بلسانه لكنه 
عند االختبار يظهر معدنه األصلي فال 
يستطيع صبرا على احملن، قال تعالى : 
)) ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا 
أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب 
الله ((، أي تصده عن اإلميان والثبات 
على احلق، ويجلي هذا املعنى قوله عز 
وجل : )) ومن الناس من يعبد الله على 
وإن  به  اطمأن  أصابه خير  ف��إن  ح��رف 
خسر  وجهه  على  انقلب  فتنة  أصابته 
ال��دن��ي��ا واآلخ����رة، وذل���ك ه��و اخل��س��ران 
املبني ((. بخالف املؤمن فأمره كله خير 
له  خيرا  فكان  شكر  س��راء  أصابته  إن 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. 
فتنة  فهو  الفتنة  من  الثاني  النوع  أما 
الناس بعضهم بعضا، وهذا هو مربط 
سنة  جرت  فقد  موضوعنا،  في  الفرس 
بعضهم  الناس  يفنت  أن  الكونية  الله 
ببعض، وهذا النوع ينقسم إلى قسمني: 
قسم من قبيل االختبار والبالء كافتتان 
امل��س��ل��م ب��ال��ك��اف��ر، وال��ع��ك��س، وال��غ��ن��ي 
بالقوي  والضعيف  والعكس،  بالفقير 
األرض  ف��ي  يسعى  وق��س��م  وال��ع��ك��س. 
النائمة  بالفتنة  ال��ن��اس  فيفنت  ف��س��ادا 
فيثير بذلك التفرقة واإلفساد في األرض 
القسم  وه��ذا  واالستقرار.  األم��ن  وع��دم 
هو مناط حديثنا في هذه املداخلة من 

خالل احملور األول.
الفتنة  الشرع من  األول: موقف  احملور 

وما يجب على املسلم اجتاهها ؟
أنعم  التي  النعم  أعظم  األمن من  نعمة 
أهله  يعيش  فبلد  عباده،  على  بها  الله 
ال  واالض��ط��راب  الفنت  وإشاعة  التفرقة 

ولذا  واالس��ت��ق��رار،  بالسعادة  ينعمون 
الله  امنت  كيف  الكرمي  القرآن  في  جند 
النعمة  ب��ه��ذه  أه��ل مكة  ع��ز وج��ل على 
تعالى  قال  قريش،  سورة  في  العظيمة 
: )) إليالف قريش إيالفهم رحلة الشتاء 
والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ((، 
ائتالفهم واجتماعهم  فقوله إليالف أي 
في بلدهم آمنني زي��ادة على ما حباهم 
م���ن ه��ي��ب��ة وم��ك��ان��ة ف���ي ق��ل��وب س��ائ��ر 
ينظمون  أنهم  بحيث  العربية  القبائل 
رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف 
غامنني  س��امل��ني  فيرجعون  ال��ش��ام  إل��ى 
إلى بلد الله احلرام. لكنهم بعد عتوهم 
وتكذيبهم وجحودهم الرسالة احملمدية 
أذاقهم الله لباس اجلوع واخلوف كما 
الله مثال قرية  )) وض��رب   : قال تعالى 
رغدا  رزقها  يأتيها  آمنة مطمئنة  كانت 
من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها 
الله لباس اجل��وع واخل��وف مبا كانوا 
يصنعون ((. وذلك ملا كفروا بأعظم نعمة 
وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم 
فدعا عليهم بسبع سنوات قاسية كسبع 
يوسف فأصابتهم سنة شدة حتى أكلوا 
مع  الشرع  تعامل  ثم  من  البعير.  وب��ر 
وقوعها،  قبل  وقائي  أوال مبنهج  الفنت 
فحذر منها قال تعالى : )) واتقوا فتنة 
خاصة  منكم  ظلموا  ال��ذي��ن  تصينب  ال 
واعلموا أن الله شديد العقاب ((. يقول 
ابن كثير في تفسير هذه اآلية: ) يحذر 
أي  فتنة  امل��ؤم��ن��ني  ع��ب��اده  تعالى  ال��ل��ه 
اختبارا ومحنة يعم بها املسيء وغيره 
من  وال  املعاصي  أه��ل  بها  يخص  وال 
وكذلك   ) اجلميع  تعم  بل  الذنب  باشر 
حذر منها رسولنا صلى الله عليه وسلم 
كحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : )) والذي نفسي بيده ليأتني على 
الناس زمان ال يدري القاتل في أي شيء 
قتل وال يدري املقتول على أي شيء قتل 
أن  املسلم  على  وج��ب  ه��ذا  وع��ل��ى   .))
يحتاط ألمره فيبتعد ما أمكنه عن دائرة 
وال  بأهلها،  ويختلط  يقربها  وال  الفنت 
تطلع  فمن  لها،  يتطلع  أي  يستشرفها 
لها تطلعت له وأقبلت عليه، وإذا أقبلت 
جاءت في صورة شابة فتية فدمرت كل 
أدب��رت  إذا  حتى  ال��دم��اء  وسفكت  بناء 
مبا  فالعالم  ش��م��ط��اء.  ع��ج��وزا  أدب���رت 
ونتائجها،  قدومها  يرى  نور  من  أوتي 
وأما اجلاهل فال يعرف حقيقتها حتى 
إذا ولت ندم على ما فرط في حق أهله 

وحق وطنه.
احملور الثاني: كيف عالج الشرع الفتنة 

؟ وبعض التوصيات:
من  عليه  هي  ما  على  الفتنة  كانت  ملا 
إشاعة العذاب وعدم األمن ونشر الذعر 
وم��ا تسببه م��ن إراق���ة ال��دم��اء وإه��الك 
وانتشار  واخل��اص��ة  العامة  املمتلكات 
ال��س��ل��ب وال��ن��ه��ب ف��ي املجتمع  أع��م��ال 
فتعمي أصحابها عن احلق مبا يتلقونه 
من الشبهات والباطل فينهكون املسلمني 
اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وأنه من 
دنا منها أخذته ومن حام حول حماها 
عليه  ال��ل��ه  صلى  النبي  فطن  أوق��ع��ت��ه، 
فوضع  املدينة  إلى  هاجر  عندما  وسلم 
املهاجرين  ب��ني  واإلخ���اء  احملبة  أس��س 
واألنصار، كما أبرم عقد مهادنة وسلم 
مع اليهود وباقي األجناس غير املسلمة، 

على  احلنيف  ديننا  عمل  فقد  ثم  وم��ن 
ناجعة  حلوال  ووض��ع  الفتنة  اح��ت��واء 
إلطفاء نارها، ومن أهم هذه اإلجراءات 

وهي في نفس الوقت توصيات:
ال��ك��ب��رى  ال��ن��وائ��ب  ف��ي  ال���رج���وع  أوال: 
والنوازل العظمى التي تشغل األمة إلى 
وه��ؤالء  وال��رأي واحلكمة،  الشأن  أه��ل 
ه���م ال��ع��ل��م��اء ف���ي ك���ل االخ��ت��ص��اص��ات 
م��ع اس��ت��ش��ارة أه��ل االخ��ت��ص��اص فيما 
يحسنون، ولذا نعى القرآن الكرمي على 
العام  الشأن  في  اخلائضني  املتهورين 
دون رجوع إلى أهله فقال سبحانه : )) 
أو اخلوف  األم��ن  أم��ر من  وإذا جاءهم 
ال��رس��ول  إل���ى  ب���ه ول���و ردوه  أذاع�����وا 
الذين  لعلمه  منهم  األم���ر  أول���ي  وإل���ى 

يستنبطونه منهم ... ((.
على  وتعويدهم  ال��ن��اس  تربية  ثانيا: 
أخ���ذ ف��ت��اوي��ه��م ال��دي��ن��ي��ة م���ن ال��ع��ل��م��اء 
املؤهلني ال من شذاذ اآلفاق احملسوبني 
على  فتح  ملا  الباب  فهذا  العلماء،  على 
مصراعيه وجترأ على الفتوى والقضايا 
الكبرى التي تقرر مصير األمة  حدثاء 
الفتنة  ان��دالع  النتيجة  كانت  األس��ن��ان 

التي تدمر وال تعمر.
العليا  ال��ق��ي��ادة  ح��ول  االل��ت��ف��اف  ثالثا: 
ومتتني الروابط واملواثيق بني الراعي 
والطاعة  والسمع  احملبة  على  والرعية 
إذ ال ط��اع��ة ملخلوق في  امل��ع��روف،  ف��ي 
ل��ه حلديث  وال��دع��اء  اخل��ال��ق،  معصية 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج 
الله  ق��ال رس��ول  ق��ال  مسلم عن حذيفة 
صلى الله عليه وسلم : )) خيار أئمتكم 
م��ن حت��ب��ون��ه��م وي��ح��ب��ون��ه��م وت��ص��ل��ون 
أئمتكم  وش��رار  عليكم  ويصلون  عليهم 
من تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم 
ويلعنونكم، قيل أفال ننابذهم بالسيف ؟ 
قال ال ما أقاموا فيكم الصالة، وإذا رأيتم 
شيئا تكرهونه من والتكم فاكرهوا عمله 

وال تنزعوا يدا من طاعة ((.
رابعا: ترشيد اإلدارات العمومية وإعادة 
عملية  وتسهيل  ب��ه��ا،  امل��واط��ن��ني  ث��ق��ة 
ف��اإلدارات  لطالبيها،  اخلدمات  وص��ول 
وتلبية  املواطن  أساسا خلدمة  أسست 
حاجياته دون عراقيل أو محاباة وهذا 
واملتمثل  الفساد  إال مبحاربة  يتأتى  ال 

باألساس في الرشوة.
خامسا: العمل على تطهير املجتمع من 
بإعادة  وذلك  والرذائل،  االنحراف  أهل 
في  يعيثون  ال��ذي��ن  املنحرفني  تأهيل 
األرض فسادا وفق خطة علمية تربوية 
محكمة ال شرقية وال غربية، بل نابعة من 

خصوصيات بلدننا وديننا احلنيف.
املنحرفة  األفكار  لتوافد  نظرا  سادسا: 
سواء الدينية أو الالدينية لزم العلماء 
املعنية  امل��ؤس��س��ات  امل��ن��ض��وي��ن حت��ت 
الله  قيضهم  ال��ذي��ن  ال��دي��ن��ي  ب��ال��ش��أن 
لنفي حتريف الغالني وانتحال املبطلني 
وت���أوي���ل اجل��اه��ل��ني ع��ن ال��دي��ن بتتبع 
وتصحيح  الهدامة  األفكار  هذه  منابت 

املفاهيم.
تدريبية  علمية  حقائب  إع��داد  سابعا: 
لتطوير  امل��ج��االت  ك��ل  ف��ي  تخصصية 
والنهوض  باملهارات  واالرت��ق��اء  ال��ذات 
حققنا  قد  بذلك  نكون  حتى  باملجتمع 
إنسانيته  في  الكامل  اإلنسان  من��وذج 
بها يخدم  التي  قدرات عظيمة  صاحب 

وطنه ويسعى إلى استقراره وأمنه.

الفتنة وموقف الشرع منها وكيف عالجها؟
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 ،2022 1 شتنبر  جرى صباح يوم اخلميس 
مب��ق��ر ع��م��ال��ة إق��ل��ي��م ت�����ازة، ت��ن��ص��ي��ب رج���ال 
باإلقليم  تعيينهم  مت  ال��ذي��ن  اجل��دد  السلطة 
لرجال  األخيرة  االنتقالية  احلركة  إط��ار  في 
وقد  الداخلية.  وزارة  نظمتها  التي  السلطة 
همت هذه التعيينات 35 رجل سلطة جدد من 
بينهم باري خالد الذي مت تعيينه رئيس قسم 
الشؤون الداخلية للعمالة خلفا ليونس بقيس 
الذي انتقل بنفس الصفة لعمالة الفداء درب 
السلطان، وباشوات كل تازة واكنول وتاهلة 
واكنول  ت��ازة  دوائ���ر،  ورؤس���اء  امليل،  وواد 
وتاهلة وتايناست وواد امليل باإلضافة إلى 

25 قائدة وقائد. 
إقليم  عامل  أوض��ح  باملناسبة،  كلمة  وف��ي    
ت���رأس حفل  ال���ذي  امل��ع��زة،  ت����ازة، مصطفى 
التي  االنتقالية  احلركة  ه��ذه  أن  التنصيب، 
أجل  م��ن  الداخلية  وزارة  مصالح  تنظمها 
للموارد  أمثل  وترشيد  أكبر  فعالية  حتقيق 
البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خالل 
مناصب  تولي  ف��ي  الكفاءة  معايير  تكريس 

املسؤولية. 

إضفاء  ت���روم  االنتقالية  احل��رك��ة  أن  وأب���رز 
دينامية جديدة على عمل اإلدارة الترابية من 
التنموية  واألوراش  التطورات  أجل مسايرة 
املجاالت  مختلف  ف��ي  اململكة  تعرفها  التي 
حتت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، 
ال��ت��ي باشرتها  ت��رس��ي��خ اإلص���الح���ات  وك���ذا 
من  األخيرة  السنوات  الداخلية خالل  وزارة 
من  وتقريبها  الترابية  اإلدارة  حتديث  أجل 

املواطن. 
  وأض���اف، أن ه��ذا األم��ر ال ميكن أن يتأتى 
إال م��ن خ���الل اع��ت��م��اد م��ق��ارب��ة ق��ائ��م��ة على 
املشاريع  ملختلف  وامليداني  اليومي  التتبع 
لدى  أهمية قصوى  تكتسي  التي  واملبادرات 
تسهيل  ف��ي مجملها  ت���روم  وال��ت��ي  امل��واط��ن 
التي  االجتماعية  اخل��دم��ات  لكافة  ول��وج��ه 

تضمن كرامته. 
الذي  األم��ر  وهو  الترابي،  املسؤول  وتابع    
ال مي��ك��ن أن ي��ت��أت��ى ب���أي ح���ال م��ن األح���وال 
التنسيق  عالقات  ونسج  ال��ذات  نكران  دون 
ومختلف  احمللية  السلطات  ب��ني  والتكامل 
املصالح املمثلة محليا في إطار عملها اليومي 
الذي ينبغي أن يكون شعاره األساسي خدمة 

املواطن. 

  وفي هذا الصدد، دعا عامل اإلقليم، رؤساء 
واملنتخبني  واخل��ارج��ي��ة  األم��ن��ي��ة  امل��ص��ال��ح 
وفعاليات املجتمع املدني إلى مؤازرة السادة 
على  ومساعدتهم  عملهم  في  السلطة  رج��ال 

االضطالع باملهام املسندة إليهم. 
بأن  اإلقليم،  ذكر عامل  آخ��ر،    وعلى صعيد 
متصاعدا  تنمويا  مسارا  يعرف  ت��ازة  إقليم 
وأوراشا مفتوحة وواعدة، مبرزا أهمية هذه 
امل��ش��اري��ع ال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى حتسني ظ��روف 
عيش املواطنني باإلقليم، وتوفير ما تفتضيه 
إطار  في  وذل��ك  ش��روط،  من  الكرمية  احلياة 
من  املتدخلني  مختلف  بني  تشاركية  مقاربة 
مجالس منتخبة، قطاعات حكومية وفعاليات 

املجتمع املدني. 
املعزة، جميع رجال  السيد مصطفى    ودعا 
في  موقعه  م��ن  ك��ل  االن��خ��راط  إل��ى  السلطة 
املسار التنموي الذي يعرفه هذا اإلقليم وتتبع 
املواطنني  ملشاكل  اإلنصات  وك��ذا  املشاريع، 
والعمل على حلها باعتماد مقاربة استباقية 
املواطن ومن مشاكله،  من  القرب  على  قائمة 
وحتفيز املبادرات اجلادة والهادفة، والتعبئة 
التي تعرفها  الغابوية  من مواجهة احلرائق 

غابات تازة من حني آلخر. 

   مذكرا باملفهوم اجلديد للسلطة الذي حدده 
 12 ليوم  التاريخي  خطابه  في  امللك  جاللة 
أكتوبر 1999، وموضحا أن التفعيل امليداني 
عن  التواصل  يقتضي  اجلديد  املفهوم  لهذا 
قرب مع املواطنني عن طريق املالمسة امليدانية 
لتظلماتهم  واإلنصات  وحاجياتهم  ملشاكلهم 
بغية  وفعالية  بدقة  دراستها  على  والعمل 
املناسبة  والواقعية  العملية  احللول  إيجاد 

لها. 
  واعتبر أن جتسيد املفهوم اجلديد للسلطة، 
العمومية  امل��ص��ال��ح  رع��اي��ة  ك��ذل��ك  يقتضي 
للشؤون  اجل��ي��دة  احلكامة  أساليب  وتبني 
احمل��ل��ي��ة وال��س��ه��ر ع��ل��ى ح��م��اي��ة احل���ري���ات 
القرب  سياسة  وتفعيل  واجلماعية  الفردية 
القائمة على خدمة املواطنني وحتسني جودة 

اخلدمات املقدمة لهم. 
ح��ض��ر ح��ف��ل ال��ت��ن��ص��ي��ب، ع��ل��ى اخل��ص��وص، 
محكمة  ورئ��ي��س  العسكرية،  احلامية  ق��ائ��د 
العامة  النيابة  ومم��ث��ل  ب��ت��ازة،  اإلستئناف 
تازة،  لعمالة  العام  ذاتها، والكاتب  باحملكمة 
إلى جانب رجال السلطة ومسؤولي املصالح 
األم���ن���ي���ة وامل��ن��ت��خ��ب��ني ورؤس�������اء امل��ص��ال��ح 

اخلارجية.

تنصيب رجال السلطة اجلدد بتازة 

< محمد حارص.

امل��درس��ي، يكثر  ال��دخ��ول  قليلة قبيل  أي��ام 
إق��ب��ال األس���ر مب��دي��ن��ة ت���ازة ع��ل��ى اقتناء 
ال���ل���وازم ال��دراس��ي��ة وال��ك��ت��ب وامل���ق���ررات 

الدراسية ألبنائها. 
واألدوات  ال��ك��ت��ب  ب��ي��ع  م��ح��الت  وت��ع��رف 
قبل بعض  م��ن  عليها  ت��واف��دا  امل��درس��ي��ة، 
األولياء، لتجهيز أبنائهم للدخول املدرسي، 
فمجموعة من األسر مبدينة تازة حترص 
املدرسي،  للدخول  أبنائها  حتضير  على 
بعض  اقتناء  عليهم  يفرض  ال��ذي  األم��ر 
نفسيا  لألبناء  تهييئ  املدرسية،  األدوات 

للدخول املدرسي. 
فأمام هذا االقبال، دخلت عملية تسويق 
قبل  من  املدرسية  واملستلزمات  الكتب 

امل��ك��ت��ب��ات م��رح��ل��ة م��ه��م��ة، على 
م��س��ت��وى م��دي��ن��ة ت�����ازة، حيث 

من  املكتبات  أص��ح��اب  كثف 
الكتب  ه��ذه  اق��ت��ن��اء  عمليات 
واألدوات  وامل���س���ت���ل���زم���ات 

املدرسية. 
تبني  باملدينة،  ج��ول��ة  خ��الل  م��ن 

وف��رت،  باملدينة  املكتبات  ج��ل  أن 
كما دأبت على ذلك في السنوات املاضية، 
ال��ك��ت��ب وامل��س��ت��ل��زم��ات ال���دراس���ي���ة ال��ت��ي 
ودفاتر  محفظات  من  التالميذ  يحتاجها 
وأدوات مدرسية وكراسات وأقالم وأغلفة، 
وفيرة  بكميات  املستلزمات،  من  وغيرها 
لتلبية انتظارات وتطلعات األسر وأولياء 

األمور. 
الكتبيني  يقابله  اآلب��اء،  طرف  من  اإلقبال 
ب���زي���ادة س���اع���ات ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت��ب��دأ من 
الساعة التاسعة صباحا إلى وقت متأخر 
حلاجيات  االستجابة  أجل  من  الليل،  من 
الزبناء. وفي هذا الصدد، يؤكد عبد الباري 
علوشي، وهو كتبي بوسط مدينة تازة، أن 
بدأ  املدرسية  اللوازم  اقتناء  على  اإلقبال 
غالبية  ع��ودة  بعد  كبيرا  ارتفاعا  يسجل 
األسر من العطلة الصيفية، في انتظار أن 
يبلغ أوجه بعيد الدخول املدرسي اإلثنني 

املقبل. 
متوفرة  امل��درس��ي��ة  ال���ل���وازم  أن  وأض����اف 
املقررات  بعض  باستثناء  الكافي  بالقدر 
ال��ت��ي م��ا زال���ت قيد ال��ط��ب��اع��ة، م��ؤك��دا أن 
األثمنة ورغم الزيادة هذا املوسم إال أنها 

تتناسب مع اجلودة وتستجيب حلاجيات 
حسب  كل  االجتماعية،  الشرائح  مختلف 

إمكانياته املالية. 
عبد الباري، يضيف انه يعمل هذه السنة 
واألدوات  الدراسية  املقررات  توفير  على 
املدرسية باجلملة ونصف اجلملة تخفيفا 
يتكلفون  ال��ذي��ن  الكتبيني  بعض  ألع��ب��اء 
ع��ن��اء ال��س��ف��ر وال��ت��أخ��ر ال���ذي ق��د يحصل 
باجلملة،  اقتنائها  ألج��ل  بعيدة  م��دن  إل��ى 
الكتب  على  ع��الوة  تضم،  مكتبته  أن  كما 
واملستلزمات واملقررات الدراسية، العديد 
العلمية  والكتب  وال��رواي��ات  املؤلفات  من 
وامل������������ج������������الت 
ال���ث���ق���اف���ي���ة 

واالق����ت����ص����ادي����ة 
العلمية. 

األباء وأولياء األمور، ومن خالل اطالعهم 
على قائمة املستلزمات املدرسية واألثمنة 
املعروضة، تزداد شكواهم بخصوص هذه 
صفوف  في  خصوصا  واألسعار،  القائمة 
باملدارس  أبناؤهم  يتمدرس  الذين  اآلب��اء 
ضبط  برأيهم  يتم  ال  حيث  اخلصوصية، 
هذا القطاع وإخضاعه لعدد من املقاييس 

التي من الضروري أن تؤطره. 
األمهات  »لوبنا–م« من بني  لنا  أكدت  وقد 
كثرة  بسبب  استياءهن  يخفني  ال  الالئي 
سنة،  كل  تقتنيها  التي  املدرسية  األدوات 
حيث تؤكد أن أبناءها ال يحتاجون كل تلك 
عند  فارغة  غالبيتها  تبقى  التي  الدفاتر 
نهاية السنة الدراسية » مع متم كل موسم 
ارتفاعا  عرفت  األس��ع��ار  أن  كما  دراس���ي، 
م��ه��وال م��ق��ارن��ة م���ع امل���واس���م ال��دراس��ي��ة 

السابقة. 

وح����ول ال����زي����ادة ب��أس��ع��ار امل��س��ت��ل��زم��ات 
ارتفاع  ظل  ففي   « لوبنا  قالت  الدراسية، 
األساسية  امل��واد  ط��ال جل  ال��ذي  األسعار 
مبا فيها األدوات املدرسية، ما علينا سوى 
تكييف ميزانيتنا حسب ذلك، فبالنسبة لي 
الدخول  ان  خصوصا  اخليار،  لدي  ليس 
العطلة  ب��ع��د  م��ب��اش��رة  ي��أت��ي  امل���درس���ي 
األب���اء،  ج��ي��وب  تستنزف  ال��ت��ي  الصيفية 
باإلضافة إلى ضرورة كسوة األبناء وشراء 
األدوات املدرسية لهم، فاألدوات املدرسية 
وحدها عادة ما تكلف الكثير، ألن أسعارها 
يجعل  ما  وه��و  ارتفاعا،  تعرف  أصبحت 
واملستلزمات  الكسوة  بني  االختيار  خيار 

املدرسية يطرح نفسه بشدة«. 
املكتبات  تفضل  األس��ر  بعض  كانت  وإذا 
وفضاءات العرض املوجودة باملدينة، فإن 
أسرا أخرى تقصد املركز التجاري مرجان 
باملدينة والذي ينتهز قرب انطالق املوسم 
تنافسية وإغراء  الدراسي القتراح أسعار 
ودهم  لكسب  مهمة  بتخفيضات  الزبناء 
وجعلهم يقبلون بكثافة على منتجاتها. 

م��ق��اب��ل ه���ذا االق���ب���ال امل��ك��ث��ف على 
الكتب  س��وق  يسجل  املكتبات، 
وك��س��ادا،  ت��راج��ع��ا  املستعملة 
تغيير  م��ن  األب���اء  لتوجس  نظرا 
املقررات الدراسية، وأن اقتنائها 
من  يزيد  قد  املدرسي،  الدخول  قبل 
متاعب األباء إذا ما قررت ال��وزارة تغيير 
هذه املقررات، وغن كان شراء املستعمل هو 

احلل الوحيد ملواجهة الزيادة باألسعار. 
من  املدرسي  الدخول  يحمله  ما  كل  فرغم 
وتثقل  اآلب����اء  مضجع  ت��ق��ض  م��ص��اري��ف 
ي��ت��وان��ون ع��ن اقتناء  ف��إن��ه��م ال  ك��اه��ل��ه��م، 
اللوازم املدرسية كلها، ويؤكدون في املقابل 
أن املهم ليس حجم احلقيبة املدرسية وما 
حتتويه من أدوات، وإمنا نوعية املعارف 
واملهارات التي سيكتسبها أبناؤهم طيلة 

السنة. 
ال��ك��ت��ب  ت���س���وي���ق  ع��م��ل��ي��ة  أن  واألك����ي����د 
وامل��س��ت��ل��زم��ات امل��درس��ي��ة وت��ق��ري��ب��ه��ا من 
معقولة  وبأثمان  بوفرة  واألس��ر  التالميذ 
يشكل محطة مهمة في العملية التعليمية، 
ويساهم بجالء في توفير الشروط السليمة 
والضرورية النطالق املوسم الدراسي في 

أحسن الظروف.

تازة: إقبال كبير القتناء الكتب واألدوات املدرسية 
قبيل بداية املوسم الدراسي اجلديد 

السنوي  امل��وع��د   ،«  2022 م��وروك��و  »دي��ف��وك��س  يستعد 
عالم  في  ال��ق��رار  صحاب  وا  واملقاولني  املطورين،  لكبار 
أكادير خالل  رحاله مبدينة  ليحط  احلديثة،  التكنولوجيا 

الفترة املمتدة ما بني 4 و 6 أكتوبر املقبل.
ومت التأكيد خالل ندوة صحفية نظمت، االثنني، في إطار 
التحضير لتنظيم فعاليات »ديفوكس موروكو 2022« بجهة 
مشاركة  ستعرف  التظاهرة  ه��ذه  أن  على  م��اس��ة،  س��وس 
املعلومات  تكنولوجيا  ف��ي  وال��ف��اع��ل��ني  امل��ق��اوالت  كبر  ا 

واالتصاالت.
وستعرف هذه التظاهرة، التي ستنظم حتت الرعاية السامية 
لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس، مشاركة العديد من 
اخلبراء واملهتمني مبجال الرقمنة في إطار جلسات وندوات 

وباحثني وورشات عمل يؤطرها  ف����������ي خ��ب��راء 
عالم التكنولوجيا.
وب���امل���ن���اس���ب���ة، 

ق����ال رئ��ي��س 

م���ج���ل���س ج����ه����ة س����وس 
إل���������ى ماسة، كرمي أشنكلي، »بالنظر 

ف���������������إن أهمية الرقمنة في مختلف املجاالت، 
للنهوض  الرقمنة  االعتماد على مجال  عازمة على  اجلهة 
مبختلف اخلدمات والقطاعات االقتصادية«، مشيرا إلى أن 

جهة سوس- ماسة ستكون مركزا للرقمنة.
أن  لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في  وأض��اف، 
تظاهرة »ديفوكس املغرب« هي مناسبة يلتئم خاللها عدد 
الشركات  كبار  سيما  وال  الرقمنة،  مجال  في  اخلبراء  من 

التي ستقدم خبرتها في هذا املجال.
وذكر أن هذه التظاهرة ستكون فرصة للشباب واملهتمني 
في  املختصني  سيقدمها  التي  اخل��ب��رات  م��ن  لالستفادة 
هذا املجال، خاصة وأن عالم االقتصاد واملقاولة أصبحا 

مرتبطني باملجال الرقمي والتكنلوجيا احلديثة.
ويعد ملتقى »ديفوكس موروكو« منصة فريدة للتبادل حول 

املوضوعات التي تشكل ا خبار العالم الرقمي.
للتكوين  كأرضية  م��وروك��و«،  »ديفوكس  ملتقى  ويسلط 
عملية  تثمني  أج��ل  من  اخلبراء  بني  والتبادل  واللقاءات 
وكشف  للمطورين  احلاسم  ال��دور  على  الضوء  التشبيك، 

النقاب عن التحديات الرئيسية للثورة الرقمية.

أكادير تستقبل كبار املقاولني 
في عالم التكنولوجيا احلديثة

 أيام 4-5-6 أكتوبر املقبل
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أكادير تستضيف الدورة الـ 
ورغ«  ن  »إسني  ملهرجان   13

الدولي للفيلم األمازيغي 
الوطنية بريس

ورغ«  ن  »إس��ن��ي  مهرجان  جمعية  أعلنت 
الدولي للفيلم األمازيغي عن تنظيم الدورة 
ال�13 ملهرجان »إسني ن ورغ« الدولي للفيلم 
شتنبر   29 بني  ما  الفترة  في  األمازيغي 
و03 أكتوبر 2022، بسينما صحراء بحي 
تالبرجت العتيق، احتفاء بأكادير عاصمة 

للثقافة األمازيغية.
دورة  ستعرف  للمنظمني،  ب��الغ  وحسب   
املعهد  م��ع  بشراكة  املنظمة،  السنة  ه��ذه 
امللكي للثقافة األمازيغية واملجلس البلدي 
ومبساهمة  ماسة  س��وس  وجهة  ألك��ادي��ر 
مشاركة  املغربي،  السينمائي  املركز  من 
وال��وث��ائ��ق��ي  التخيلي  ب��ني  م��ا  فيلما   36

بنوعيهما القصير والطويل.
 كما ستشهد دورة 2022، يضيف املصدر، 
م��س��اب��ق��ت��ني األول�����ى ف���ي إط����ار اجل��ائ��زة 
الفيلم  صنف  األمازيغية  للثقافة  الوطنية 
امللكي  2021 والتي مينحها املعهد  لسنة 
مجاالت  في  للمبدعني  األمازيغية  للثقافة 
احتفاء  واألدب  واإلع���الم  وال��ف��ن  الثقافة 
بذكرى خطاب أجدير التاريخي، واملسابقة 

الثانية لنيل جوائز »إسني ن ورغ«.

الوطنية بريس

بعد تألقه في العديد من املهرجانات العاملية وحصوله 
على جوائز ، فيلم جرادة ماحلة للمخرج إدريس الروخ 
ابتداءا  الفرنسية  املدن  باملدن  السينيمائية  بالقاعات 
ال��ت��وزي��ع  م��ع ش��رك��ة  2022،ب���ت���ع���اون  16 شتنبر  م��ن 

السينمائي فرايداي اونرينمانت.
واستطاع الفيلم تسجيل حضوره القوي مباشرة بعد 
عودة احلياة لدور السينما، حيث حاز على جائزة أفضل 
فيلم مبهرجان تورنتو بكندا، فضال عن مشاركته في 
مهرجان مونتريال لألفالم املستقلة، ومهرجان دوربان 
السينمائي الدولي في جنوب إفريقيا، ومهرجان بافالو 
و  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  الدولي  السينمائي 
الرباط لسينما املؤلف  مهرجان امستردام و مهرجان 
في  مشاركته  ايضا  و  بنيحيريا،  ابوجا  مهرجان  و 
على  حصوله  ال��ى  اضافة  باسبانيا  مدريد  مهرجان 
لسينما  اإلسكندرية  مبهرجان  اخ��راج  احسن  جائزة 

البحر االبيض املتوسط .
الوطني  باملهرحان  ماحلة  ج���رادة  فيلم  سيشارك  و 
للفيلم بطنجة خالل فترة 16 إلى 24 شتنبر املقبل،   و 

من املنتظر توزيع الفيلم في 23 دولة عربية.
عرض  ف��ان  ال���روخ  ادري���س  للمخرج  تصريح  ووف���ق 

املغربية  السينمائية  بالقاعات  ماحلة  ج��رادة  املغربي  الفيلم 
يعتبر »مبتابة شرف كبير النه اجلسر الذي سيلتقي من خالله 
الطوارئ  املغربي،  خاصة و بعد جائحة كورونا و  باجلمهور 
هذا  و  للسينما  اشتقت  األخ��ي��رت��ني  السنتني  خ��الل  الصحية 
الغياب أحيا بداخلي نوستاحليا اللحظات الرائعة التي متنحنا 
من  الفيلم سأمتكن  هذا  من خالل  السينمائية،   القاعات  اياها 

مشاركة اجلمهور املغربي فرحةة مولودي االول«.
125 دقيقة يحكي قصة  ان فيلم ج��رادة ماحلة مدته  الى  يشار 
رانيا شابة جتد نفسها في قلب مؤامرة، وقد »متت برمجتها« 
والتالعب بها من قبل أعضاء منظمة غامضة ، لتخدم في جتربة 
قام بها هؤالء األشخاص لغرض محدد للغاية. بعد جتريدها من 
ذكرياتها ، قررت رانيا البحث عن حياتها احلقيقية املفقودة في 
مؤامرة حلكم العالم من خالل تكييف شخصيات رفيعة املستوى. 

نظام جيد التصميم للمراقبة واحلكم والسيطرة.
الفيلم من بطولة

  - باطما  -  خنساء  بناصر  ال��زه��راء  فاطمة     - الرميقي  منى 
عدنان موحجة -  عبد الرحيم املنياري- ادريس الروخ - محمد 

الورادي
محمود بلحسن - نادية العلمي - كرمي بوملال - محمد بن علي

الفيلم من اخراج  : ادريس الروخ
تأليف : ادريس الروخ -  عدنان موحجة

انتاج : شركة فولكس بوكس

فيلم جرادة ماحلة للمخرج ادريس الروخ بصاالت العرض الفرنسية

قام وفد مهم من رجال األعمال 
اإلسبان، االثنني، بزيارة مشاريع 
م��ن��ج��زة وأخ����رى ق��ي��د اإلجن���از 
استكشاف  ب��ه��دف  ب��ال��داخ��ل��ة، 
الفرص االستثمارية والتجارية 

التي توفرها هذه اجلهة.
الفاعلون  عبر  املناسبة،  وبهذه 
االقتصاديون ورؤساء املقاوالت 
بفرص  »إعجابهم«  اإلسبان عن 
االس��ت��ث��م��ار وج�����ودة ال��ب��ن��ي��ات 
التحتية التي تزخر بها الداخلة، 
معربني عن استعدادهم لدراسة 
في  االس��ت��ث��م��ار  ف���رص  وتقييم 

مختلف القطاعات اإلنتاجية.
اإلسباني  الوفد  أعضاء  وأبدى 

الداخلة  بجهة  الكبير  اهتمامهم 
في  املساهمة  في  ورغبتهم  الذهب  وادي   -
خالل  م��ن  احمل��ل��ي��ة،  االق��ت��ص��ادي��ة  الدينامية 

اغتنام مختلف الفرص االستثمارية.
ومكنت هذه الزيارة، التي تأتي بعد »منتدى 
عقد  ال���ذي  إس��ب��ان��ي��ا«،   - امل��غ��رب  االستثمار 
ف���ي ي��ون��ي��و امل���اض���ي ب��ال��داخ��ل��ة، ال��ف��اع��ل��ني 
من  اإلسبان  املقاوالت  االقتصاديني ورؤساء 
مناقشة فرص االستثمار واألعمال في مختلف 
القطاعات اإلنتاجية باجلهة، مثل الصناعات 
الغذائية، والصناعة، واللوجستيك، والصيد 

البحري والطاقات املتجددة.
وأجرى الوفد اإلسباني، الذي تقوده السيدة 
ماريا تاتو، وهي سيدة أعمال على رأس أزيد 
من 30 مقاولة وفندق، لقاءات مع والي جهة 

وادي  إقليم  عامل  الذهب  وادي   - الداخلة 
الذهب ملني بنعمر، ورئيس وأعضاء املجلس 
لالستثمار  اجلهوي  املركز  ومدير  اجلهوي، 

منير هواري.
وادي   - الداخلة  جهة  مجلس  رئيس  وق��ال 
لقناة  تصريح  ف��ي  ينجا،  اخل��ط��اط  ال��ذه��ب، 
املغرب  لوكالة  التابعة  اإلخ��ب��اري��ة   )M24(
فرصة  شكل  اللقاء  هذا  إن  لألنباء،  العربي 
وف��رص  االقتصادية  امل��ؤه��الت  الستعراض 
االس��ت��ث��م��ار ال��ت��ي ت��وف��ره��ا اجل��ه��ة، وإب���راز 
وبوابة  التجاري  للتبادل  كمنصة  موقعها 

لولوج السوق اإلفريقية.
وأكد السيد ينجا أن أعضاء الوفد اإلسباني 
عبروا، خالل هذا اللقاء، عن إعجابهم بفرص 
بجهة  التحتية  البنيات  وج��ودة  االستثمار 

الداخلة - وادي الذهب، مؤكدين 
رغبتهم في االستثمار في عدد 
من القطاعات، السيما الفالحة 

والصحة والصيد البحري.
السيدة  رت  ع��ب  جانبها،  م��ن 
ت��ل��ي��س��ا رام�������وس ف��ي��غ��ي��روا، 
»إعجابها«  ع��ن  أع��م��ال،  س��ي��دة 
بفرص االستثمار التي تتيحها 
أهمية  على  م��ؤك��دة  ال��داخ��ل��ة، 
التعاون االقتصادي بني املغرب 

وإسبانيا.
إلى  فيغيروا  السيدة  وأش��ارت 
الوفد  مكنت  ال��زي��ارة  ه��ذه  أن 
اإلسباني من االطالع عن قرب 
ع��ل��ى امل���ؤه���الت االس��ت��ث��م��اري��ة 
التي توفرها اجلهة واستكشاف 
أسواق جديدة، معربة عن استعداد املقاوالت 
التي  املغربية،  نظيراتها  ملواكبة  اإلسبانية 

بإمكانها كذلك تقدمي قيمة مضافة.
م���ن ج��ان��ب��ه، أب����رز رج����ل األع����م����ال، ميكيل 
أي��س��ت��ران، أهمية ه��ذا ال��ل��ق��اء االق��ت��ص��ادي، 
استمرارا  تأتي  الزيارة  هذه  أن  إلى  مشيرا 
ل�«منتدى االستثمار املغرب - إسبانيا«، الذي 
بني  التجارية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  إل��ى  يهدف 

البلدين.
قام  اإلسباني  الوفد  أن  إل��ى  اإلش���ارة  جت��در 
الصناعية  والوحدة  الداخلة،  مليناء  بزيارة 
املخصصة لتحويل املنتجات السمكية، ومركز 
التقليدية،  الصناعة  ومركب  النفايات،  فرز 

وورش بناء مصحة متعددة التخصصات.

رجال مال وأعمال إسبانيني يستكشفون فرص االستثمار بالداخلة

> الوطنية بريس حميد عسالوي 

السنوات  وكباقي  اجلديد،  الدراسي  املوسم  بحلول 
الفارطة تتجدد األسئلة  القدمية اجلديدة، أال يستحق 
حي سيدي بابا ربطه بحافالت النقل احلضري؟، ملاذا 

مت سحب احلافلتني رقم 15 و6 منه؟
أن  بريس  الوطنية  لصحيف  سبق  وأخ���رى  أسئلة 
ف��رض  م��ا  وه���و  اج��اب��ة،  أي  أن جت��د  دون  طرحتها 
إعادة كتابة مقال تذكيري عن هذا املشكل الذي عمر 
تنفع  الذكرى  فإن  فذكر  تعالى   لقوله  امتثاال  طويال 

املؤمنني..
حقيقة ف��ق��د حت���ول م��وض��وع ال��ن��ق��ل احل��ض��ري إل��ى 
مع  مكناس  مبدينة  السياسية  للمزايدات  موضوع 
بعض  تستغل  حيث   ، انتخابي  موعد  أي  اق��ت��راب 
احلضري  النقل  خدمات  غياب  السياسية  األط��راف 
ب��اب��ا، وال���ذي يعد م��ن األح��ي��اء اآلهلة  بحي س��ي��دي 
بالسكان، لكسب نقاط سياسية قد تغني رصيدها في 
أن ساكنة حي سيدي  واحل��ال  اإلنتخابية.  احملطات 

بابا في غنى عن كل هذه املزايدات.

 
الغريب في األمر أن  موضوع تهميش حي سيدي بابا 
النقل احلضري ظل دائما حاضرا وملدة  من خدمات 
16سنة، دون أن حترك هذه األط��راف الساكن، األمر 
الذي قوبل باستغراب واستياء الكثير من املواطنني 

مبدينة مكناس.

سيتي  شركة  فيها  جتد  التي  األح��ي��ان  من  كثير  في 
أم��ام ضغط  عليه  موقف ال حتسد  في  نفسها  ب��اص 
عدم  تبرر  اإلجتماعي،  التواصل  ووسائل  الساكنة 
بابا  سيدي  بحي  احلضري  للنقل  خلطوط  احداثها 
يعرقل سير  أن  من شأنه  مهيكل  غير  بتواجد سوق 

احلافالت.

سوق  توفير  إلى  مكناس  جماعة  سارعت  هذا  ألجل 
منوذجي يحتضن الباعة املتجولني ويوفر لهم مكانا 
الشركة  ظلت  ه��ذا  ك��ل  رغ��م  أن��ه  غير  للبيع،  مناسبا 
املفوض لها تدبير النقل احلضري مبكناس تتماطل 
ف��ي اح����داث خ��ط ي��رب��ط س��ي��دي ب��اب��ا ب��ب��اق��ي أح��ي��اء 
الشارع  إلى  الباعة  عاد  حتى  اإلسماعلية  العاصمة 
توفير  مطالب  بذلك  معها  وع��ادت  منه..  أنقلو  ال��ذي 

حافالت للنقل إلى نقطة الصفر.  
م��ن طرف  خ��اص��ة  لعناية  يحتاج  ب��اب��ا  س��ي��دي  ح��ي 
عن  بعيدا  ب��امل��دي��ن��ة،  احمل��ل��ي  ال��ش��أن  على  القائمني 
املنطق اإلنتخابي الذي يحول احلي إلى ورقة رابحة 
تلعبها األطراف السياسية كلما اقتربت االستحقاقات 

االنتخابية
 كما أن شركة سيتي باص  املفوض لها تدبير قطاع 
إلى  بدورها  مدعوة  مكناس  مبدينة  احلضري  النقل 
من  بعدد  احلافالت  توفير  معايير  في  النظر  إع��ادة 
بشكل  بابا  سيدي  وح��ي  ع��ام  بشكل  املدينة  أح��ي��اء 
خاص وذلك بعيدا عن منطق الربح املادي، حيث األمر 

يستدعي تغليبا ملصلحة املواطن املكناسي عامة .

حتى ال ننسى.. حي سيدي بابا مبكناس ال يزال يفتقر حلافالت النقل احلضري



< من 15  الى 30 شتنبر    2022

رياضة14 < العدد 88      

الوطنية بريس

السوبر  ك��أس  مسابقة  في  له  لقب  أول  بركان  نهضة  فريق  أح��رز   
االفريقي لكرة القدم ) نسخة 2022 ( عقب فوزه على الوداد الرياضي 
بهدفني دون في املباراة التي جمعت بينهما مساء امس السبت على 

أرضية ملعب املجمع الرياضي األمير موالي عبد الله في الرباط .
وقع الهدف األول لفريق نهضة بركان املهاجم الشرقي البحري في 
الدقيقة ) 32(، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء حولها 

الى هدف متوسط امليدان سفيان املودن في الدقيقة 71 . 
و يعد هذا ثالث لقبه يحرزه فريق نهضة بركان خالل موسم 2022 
بعد احرازه كأس الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم ، وتتويجه بكأس 

العرش على حساب نفس اخلصم الوداد الرياضي .
و مت اختيار حارس مرمى فريق نهضة بركان حمزة احلمياني، افضل 
عنصر في املباراة ،نظير األداء اجليد الذي وقع عليه ، حيث شكل 

سدا منيعا امام اخلط الهجومي لفريق الوداد الرياضي .

الوطنية بريس

 كشف الناخب الوطني وليد الركراكي ،اليوم 
القدم  ل��ك��رة  ال��س��ادس  اإلث��ن��ني مب��رك��ب محمد 
الذين وجهت  الالعبني  أسماء  عن  باملعمورة، 
ل��ل��م��ب��ارات��ني ال��ودي��ت��ني اللتني  ل��ه��م ال���دع���وة 
منتخبي  أمام  الوطنية  النخبة  ستخوضهما 
برشلونة،  مبدينة  شتنبر   23 ي��وم  الشيلي 
والباراغواي يوم 27 شتنبر  بإشبيلية، والتي 

متيزت بعودة حكيم زياش ويونس بلهندة.
وف���ي م��اي��ل��ي الئ��ح��ة ال31 الع��ب��ا ال���ذي���ن مت 

استدعاؤهم:
)اشبيلية  بونو  ياسني   .. امل��رم��ى  ح��راس��ة   -
اإلسباني( ومنير الكجوي )الوحدة السعودي( 
ال��ري��اض��ي( ورض��ا  )ال��رج��اء  الزنيتي  وأن���س 

التكناوتي )الوداد الرياضي(.
)بريست  داري  أش���رف  ال���دف���اع..  خ��ط   --   
)فيرينكفاروسي  م��اي��ي  وس��ام��ي  ال��ف��رن��س��ي( 
ال��ه��ن��غ��اري( وج����واد ال��ي��ام��ي��ق )ب��ل��د ال��ول��ي��د 

التركي(  )بشكتاش  سايس  وغامن  اإلسباني( 
وأش��رف حكيمي  القطري(  )قطر  بانون  وب��در 

م���زراوي  ونصير  الفرنسي(  جيرمان  )س���ان 
)نهضة  امل��وس��اوي  وحمزة  ميونيخ(  )ب��اي��رن 

بركان( ويحيى عطية الله )الوداد البيضاوي(.  
-

 وسط امليدان .. يونس بلهندة )أضنة دميير 
)فيورونتينا  امرابط  وسفيان  التركي(  سبور 
الرياضي(  )ال��وداد  جبران  ويحيى  االيطالي( 
وعبد احلميد صابيري )سامبدوريا االيطالي( 
وإلياس شاعر )كوينز بارك رينجرز اإلجنليزي( 
وسليم  مارسيليا(  )أومل��ب��ي��ك  ح��اري��ث  وأم���ني 
أمالح )ستندار دو لييج البلجيكي( وعز الدين 

أوناحي )اجنيه الفرنسي(. 
)تشلسي  زي����اش  ح��ك��ي��م  ال��ه��ج��وم..  خ��ط   --
االجن����ل����ي����زي( م��ن��ي��ر احل��������دادي )خ��ي��ت��اف��ي 
االسباني( وسفيان رحيمي )العني اإلماراتي( 
وعبد الصمد الزلزولي )أوساسونا االسباني( 
وزكرياء أبو خالل )تولوز الفرنسي( وسفيان 
بوفال )أجنيه الفرنسي( وأيوب الكعبي )هاتاي 
)فيرينكفاروسي  مايي  وري��ان  التركي(  سبور 
ال��ه��ن��غ��اري( ي��وس��ف ال��ن��ص��ي��ري )اش��ب��ي��ل��ي��ة 

اإلسباني( ووليد شديرة )باري االيطالي(.

هذه الئحة اسود االطلس لوديتي الشيلي والباراغواي

ثنائية في مرمى الوداد تتوج نهضة بركان بكأس السوبر االفريقي 

ال��رك��راك��ي،  ول��ي��د  الوطني  الناخب  أع��ل��ن 
املعنيني  الالعبني  الئحة  االث��ن��ني،  ال��ي��وم 
“قطر  العالم  ك��أس  لنهائيات  بالتحضير 
″2022، ويتعلق األمر مبن سيشاركون في 

“معسكر إسبانيا”.
وعرفت الالئحة عودة الالعب حكيم زياش، 
إضافة إلى نصير مزراوي، من أجل تعزيز 
اللقائني  خ��الل  األطلس”  “أس��ود  صفوف 
شيلي  منتخب  ض��د  املبرمجني  ال��ودي��ني 

ومنتخب باراغواي.
ووج���ه ال��رك��راك��ي ال��دع��وة إل���ى احل���راس 
احملمدي  ال��ك��ج��وي  ومنير  ب��ون��و  ي��اس��ني 
التكناوتي،  رضا  ومحمد  الزنيتي  وأنس 

إلى جانب أشرف حكيمي وحمزة املوساوي 
ويحيى عطية الله ونصير مزراوي.

وبدر  سايس  غامن  الالئحة  تضمنت  كما 
بانون وسامي مايي وأشرف داري وجواد 
الياميق، إضافة إلى عبد احلميد صابري 
وي��ح��ي��ى ج��ب��ران وأم���ني ح���ارث وي��ون��س 
بلهندة وعز الدين أوناحي وإلياس شاعر 

وسفيان أمرابط وسليم أمالح.
ال��رك��راك��ي  اخ��ت��ار  الهجومي  ال��ش��ق  وف��ي 
ووليد  ال��زل��زول��ي  الصمد  عبد  ال��الع��ب��ني 
ش��دي��رة وري����ان م��اي��ي وم��ن��ي��ر احل����دادي 
رحيمي  وس��ف��ي��ان  ال��ن��ص��ي��ري  وي���وس���ف 

وأيوب الكعبي وزكرياء أبو خالل.

الركراكي يعيد 
زياش ومزراوي 

إلى املنتخب

مدافع  حكيمي،  أش��رف  املغربي  الدولي  ق��ال 
األرجنتيني  زميله  إن  جيرمان،  باريس سان 
هذا  كبير  بشكل  مرتاحا  بات  ميسي  ليونيل 

املوسم، ما يساهم في انتصارات فريقه.
أن  وأب��رز حكيمي، في تصريحات صحافية، 
نظام اللعب اجلديد ل�”الفريق الباريسي” مينح 
ميسي صالحيات كبيرة، وهو هذا املوسم في 
مستوى متطور، والدليل هو عدد التمريرات 
احلاسمة التي منحها لتسجيل األهداف، كما 

ساهم في العديد من االنتصارات.
وأكد النجم املغربي أنه يكون سعيدا عندما 
ع��دم  ف��ي  أي مشكل  ي��ج��د  ف��ري��ق��ه، وال  ي��ف��وز 
سان  ب��اري��س  انتصار  أن  م��ب��رزا  التسجيل، 

جيرمان هو األهم في الفترة احلالية.
وأضاف حكيمي: “صحيح أن مباراة بريست 
شهدت انتصارا صغيرا بهدف واحد، لكننا 
دوري  ضمن  يوفنتوس  م��ب��اراة  ف��ي  قدمنا 
في  ساهم  ما  كبيرا،  مجهودا  أورب��ا  أبطال 
تراجع مستوانا البدني شيئا ما، ورغم ذلك 

فالنقاط الثالث هي األهم”.
رك��ائ��ز  م��ن  ي��ع��د  أن حكيمي  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
باريس سان جيرمان هذا املوسم، حيث لعب 
ودوري  الفرنسي  ال����دوري  ف��ي  م��ب��اري��ات   8
الفرنسية، وسجل  األب��ط��ال  وك��أس  األب��ط��ال 
هدفني، كما كان حاسما في إحراز إصابتني 

اثنتني.

حكيمي: صالحيات ميسي 
كبيرة بنادي باريس
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األخيرة16

ع��ن��دم��ا ب�����دأت م��ه��ن��ة ال��ص��ح��اف��ة تشق 
طريقها بني املجتمعات كنافذة ُتطل منها 
الشأن  ف��ي  يحدث  م��ا  ك��ل  على  اجلماهير 
ال��ع��ام م��ن ح���وادث وأخ��ب��ار، وه��ى تتقلب 
ب��ني ن���ار ال��ت��ج��دي��د وال��ت��ج��ري��ب وال��ث��ورة 
من  كل  ِسمة  اإلب���داع  فكان  التقليد،  على 
أو  عبقرية  بالطها بصمة  أروق��ة  في  ترك 
منوالها طالئع  على  ناجحة نسج  جتربة 
األدب��اء  فكان  األدب،  وناشئة  الصحفيني 
وأصحاب الرأي لهم السبق األول في رسم 
مالمح الصحافة في مصر باعتبارهم رواد 
يكن  ول��م  ومعرفة،  بيان  وأصحاب  الفكر 
للشهادات األكادميية أى قيمة ُتذكر بجوار 
معرفية  ثقافة  م��ن  الفئة  تلك  َتكتنز  م��ا 
الغريزة  أثقلتها  علمية  بأصالة  ممزوجة 
من  ِسمة  كانت  وتلك  املوهبة،  وعززتها 
ب���دأت الصحافة  ل��ذل��ك  ِس��م��ات ع��ص��ره��م، 
أدبية في قوالب رأى قبل أن تتحول بعد 
فنون  من  وغيرها  إل��ى صحافة خبر  ذل��ك 
والتقارير  كالتحقيقات  األخرى  الصحافة 

واحلوارات.
لقياس  األول  املعيار  هو  األصل  يظل  لكن 
والثقافة  الفكر  رواد  بني  والفرق  املواهب 
وحاملى الشهادات، في أيهما يترك بصمة 
حقيقية وإضافة مهنية بعيدا عن التقليدية 
النمطية التى تشبه املياه الراكدة، ال تتحرك 

فيصيبها العطب وفشل الصالحية.
لذلك فإنى أميل أكثر إلى أصحاب املواهب 
ال��ص��ح��ف��ي��ة واألق������الم ال��ن��اب��ض��ة ب��احل��س 
العام،  ال���رأي  على  التأثير  ف��ي  واملوهبة 
فليس دور الصحفي أن ُيثير الرأي العام 
بل دوره أن يصنع رأيا عاما لفكرة أو مذهب 
أو اجتاه، وذلك بحاجة إلى قدرات فطرية 
مركوزة في النفس وقارة في الوجدان ولها 
بها  ُيولد  القريحة،  في  الكامنة  ج��ذوره��ا 
في ممارسة  يكتسبها  أكثر مما  الصحفي 
الكاتب  ذكرها  حكاية  أذكر  ولعلي  العمل، 
الصحفي الكبير الراحل سليمان احلكيم، أن 
األستاذ الصحفي محمد التابعي اصطحب 

أحد الشبان من عاملي األسانسير وأسند 
ما  علي  اعتمادا  األخبار  جلب  مهام  اليه 
يتلقاه من أقسام الشرطة، ومن ثم إعدادها 
في  اخلبرة  ذوي  بعض  مبساعدة  للنشر 
قسم احلوادث، ومبرور الوقت أصبح هذا 
الصبي عامل األسانسير من أشهر محرري 

احلوادث في أشهر الصحف في مصر.
ما  وس��رع��ان  اإلب���داع  ب��ذرة  بداخله  كانت 
أن  مجرد  وجناحا،  متّيزا  وأثمرت  كبرت 
وتوفير  الرعاية  بسقاء  أح��ده��م  تعهدها 
ورواد  األدب  ك��ت��اب  م��ن  وكثير  ال��ف��رص��ة، 
ال��ف��ك��ر واحل����راك ال��ث��ق��اف��ي ك��ان��وا مبثابة 
من  األول  النصف  ف��ي  الصحافة  أع��م��دة 
والعقاب  الرافعي  أمثال  العشرين،  القرن 
وزك��ي مبارك وامل��ازن��ي وم��ن بعدهم كامل 
القدوس ويوسف  عبد  وإحسان  الشناوي 
إدريس، كل هؤالء كانوا مواهب مبدعة لم 
بإبداعهم  بل  بشهاداتهم  الناس  يعرفهم 
وإنتاجهم  وال��ل��غ��وي،  ال��ف��ك��ري  وث��راءه��م 
ال��غ��زي��ر ل��ألع��م��ال ال��درام��ي��ة وال���دواوي���ن 
الشعرية ما انعكس على أدائهم الصحفي 
وأضفى له أصالة ومتيزا، وهذا ما كانوا 
ذهبوا  ظهورهم،  بداية  في  عليه  يتكئون 
حاملني مواهبهم ال شهاداتهم، للبحث عن 
الصحف  أعمدة  في  عنها  للتعبير  فرصة 
احلانية  األي��دي  تلقفتهم  حتى  واملجالت، 
وق��ص��ص جناح  مبدعة  أس��اط��ي��ر  ف��ص��اوا 

مرموقة.
بني  للجدل  موضوعا  ك��ان  املقالة  عنوان 
ال��ك��ات��ب��ني ال��ص��ح��ف��ي��ني م��ح��م��د ال��ت��اب��ع��ي 
أن  ي��ري  التابعي  ك��ان   ، أم��ني  ومصطفي 
الفطرية  املوهبة  أن  أي  يولد،  الصحفي 
الزمة وضرورية له ليشق طريقه في بالط 
صاحبة اجلاللة، بينما كان مصطفي أمني 
يري أن التجربة واملمارسة أهم للصحفي 
وجهة  التابعي  يؤكد  ولكي  املوهبة  م��ن 
باألسانسير  يعمل  كان  بشاب  جاء  نظره 
احلوادث  بقسم  وأحلقه  اليوم  أخبار  في 
تدريبه  صحفيوها  ليتولي  اجل��ري��دة  في 

ع��ل��ي امل��ه��ن��ة وم���ا ه��ي إال س��ن��وات قليلة 
أملع  من  “عبدالعاطي حامد”  حتي أصبح 
م��ح��رري ق��س��م احل�����وادث ف��ي م��ص��ر قبل 
ليصبح  التحقيقات  قسم  إل��ي  ينتقل  أن 
االستقصائي  التحقيق  رواد  من  واح��دا 
في الصحافة املصرية حني قام بالتنكر في 
صورة متسول ليدخل عالم التسول كاشفا 
أس��راره،  وتنكر كذلك في صورة ممرض 
ليكشف  احل��ك��وم��ي��ة  املستشفيات  ب��أح��د 
يبدع  وظل  األماكن،  بتلك  العمل  سلبيات 
في الصحافة حتى لقى مصرعه في حادث 
سيارة وأصيبت زوجته مذيعة التليفزيون 
ب��إص��اب��ات بليغة،  “ف��اط��م��ة ال��ك��س��اب��ان��ي” 
فصحفي بال موهبة مثل مطرب بال حنجرة 

وصحفي بال خبرة مثل عازف بال آلة.
فال تدع أي شيء يقف أمام حلمك إن كنت 
بالظهور،  جديرة  موهبة  نفسك  في  ت��رى 
فالثقافة ليست مرادفا للتعليم، وليس كل 
من تراهم في املجال الصحفي يستحقون 
ه���ذا ال��ل��ق��ب ف��ق��د ت��ب��دل��ت امل��ع��اي��ي��ر وت��ق��دم 
بل هو مجرد  فكر،  وال  له  عقل  من  للعمل 
مؤدي تقليدي ال يعرف لإلبداع طريقا وال 
فلجأوا  اخل��واء  أعياهم  مسلكا،  لالبتكار 
إلى االحتيال والتلفيق واألبواب اخللفية، 
يفقه أى ش��يء في  ول��م  ومنهم من تخرج 
املجال، حتى بعد أن تدرب للتأهيل للعمل 

فشل حتى في صياغة جملة مفيدة.
ومنهم من رفعتهم احملسوبية، فأنا أعرف 
أحد األشخاص عضوا في نقابة الصحفيني 
ال يعرف كيف تكتب سبحان الله بالسني 
أم بالصاد، لكنه دخل تزكية من أحد أقاربة 
النافذين بعد توصيات ومحايالت، وهناك 
من صنعته اجلماعة السياسية ليكون بوقا 
ألفكارها وقدموه على أنه شيخ الصحافة 
وأسطورة اإلعالم، وهو ال يتعدى كونه قلم 
في أيديهم، يكتبون به ما يريدون، مقابل 
وتقاضى  الوظيفية  مكانته  على  احلفاظ 
راتبه، وتصدره املشهد السياسي كمحلل 

وناشط.

ال تدع أي شيء يقف أمام 
حلمك إن كنت ترى في 
نفسك موهبة جديرة 

بالظهور، فالثقافة ليست 
مرادفا للتعليم، وليس 

كل من تراهم في املجال 
الصحفي يستحقون هذا 

اللقب فقد تبدلت املعايير 
وتقدم للعمل من عقل 

له وال فكر، بل هو مجرد 
مؤدي تقليدي ال يعرف 

لإلبداع طريقا وال لالبتكار 
مسلكا

 هل يولد الصحفي أم يصنع
والثقافة وحاملى  الفكر  رواد  بين  والفرق  المواهب  لقياس  األول  المعيار  لكن يظل األصل هو 
الشهادات، في أيهما يترك بصمة حقيقية وإضافة مهنية بعيدا عن التقليدية النمطية التى تشبه 

المياه الراكدة، ال تتحرك فيصيبها العطب وفشل الصالحية.
بقلم: على الصاوي


