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وطنية         

أك��د ج��ال��ة امل��ل��ك محمد ال��س��ادس أن��ه ال 
ميكن كسب معركة املناخ في منطقة الساحل 
الذاتية لدولها،  للموارد  املثلى  بالتعبئة  إال 
مشددا على ضرورة احلرص على اقتران ذلك 
بدعم مالي دولي يرقى إلى مستوى تطلعات 

خطة الساحل لاستثمار في املناخ.
وأوضح امللك في الرسالة التي وجهها إلى 
املشاركني في الدورة الثانية ملؤمتر رؤساء 
اخلاصة  املناخ  للجنة  واحلكومات  ال��دول 
أش��غ��ال��ه  اف��ت��ت��ح  ال����ذي  ال��س��اح��ل،  مبنطقة 
اليوم اجلمعة بأديس أبابا، أن هذا املطلب 
التاريخية  “اخلطوة  إلى  يستند  األساسي 
والعشرون  السابعة  القمة  بها  تكللت  التي 
في  املتمثلة   ،)27 )ك���وب  األط����راف  مل��ؤمت��ر 
اخلسائر  ع��ن  للتعويض  ص��ن��دوق  إح���داث 

واألضرار املتفاقمة جراء األزمة املناخية”.
وأض���اف ال��ع��اه��ل امل��غ��رب��ي، ف��ي الرسالة 
التي تاها رئيس احلكومة عزيز أخنوش، 
تقلبات مناخية  أن  إلى  التوقعات تشير  أن 
بالغة الشدة ستشكل تهديدا مباشرا حلياة 
الفئات األكثر  118 مليون إفريقي من  نحو 
تتسع  أن  وي��رت��ق��ب   ،2030 ب��ح��ل��ول  ف��ق��را 

الفقر داخل  دائ��رة 
دول  م���ج���م���وع���ة 
اخلمس  ال��س��اح��ل 
ل��ت��ش��م��ل ب��ح��ل��ول 
أع��������دادا   2050
إض����اف����ي����ة ق����درت 
م��ل��ي��ون   13.5 ب���� 

شخص.
وت������اب������ع ب���أن���ه 
ب��ال��رغ��م م���ن ه��ذه 
املهولة،  احلصيلة 
“ق���ارت���ن���ا  أن  إال 
ل���م ت��ت��وص��ل إل��ى 
 2020 سنة  غ��اي��ة 
 12% ب����������  إال 
م����ن ال���ت���م���وي���ات 
املناخية الدولية”.

الصدد  ه��ذا  ف��ي  ال��س��ادس  وذّك���ر محمد 
عبر  بتعهداته  الوفاء  على  املغرب  بحرص 
اخلاصة  امل��ن��اخ  للجنة  يقدمه  ال��ذي  ال��دع��م 
مبنطقة الساحل، سواء فيما يتعلق بتعزيز 
الدعم  أو  التقنية،  املساعدة  أو  ال��ق��درات، 

امل��ال��ي، م��ن أج��ل إع��داد 
دراس������������ات اجل�������دوى 
ال�����ازم�����ة الس���ت���ك���م���ال 
خ���ط���ت���ه���ا امل���ت���ع���ل���ق���ة 

باالستثمار املناخي.
اململكة  ب���أن  وأردف 
منها  التزاما  املغربية، 
فتئت  ما  املوقف،  بهذا 
التقنية  املساعدة  توفر 
مهام  ألداء  ال��ض��روري��ة 
ال��ل��ج��ن��ة، وه���ي ع��ازم��ة 
عملها،  م��واص��ل��ة  ع��ل��ى 
ب������ن������ف������س احل����������رص 
واإلص���������رار، م���ن أج��ل 
تنفيذ خارطة  استكمال 
إليها  املوكولة  الطريق 

في هذا الشأن.
وب��ع��د أن أش���ار إل���ى ال��ص��ع��اب ال��ت��ي ما 
إلى  ال��رام��ي  اإلف��ري��ق��ي  العمل  تعيق  زال���ت 
أش��اد  املناخية،  األزم���ة  م��واج��ه��ة حت��دي��ات 
امللك ب�”النهج احلكيم الذي ارتضيناه، نحن 
القادة األفارقة، أال وهو نهج العمل اإلقليمي 

القائم على التنسيق والتشاور”.
الذي  املستوى  رفيع  االجتماع  أن  وأب��رز 
على  الثاث  اإلفريقية  املناخ  جل��ان  عقدته 
ملؤمتر  والعشرين  السابعة  ال��دورة  هامش 
الرئيس  من  27(، مببادرة  )ك��وب  األط��راف 
يعد  نغيسو،  ساسو  والرئيس  سال،  ماكي 
التي  التضامنية  امل��ق��ارب��ة  ل��ه��ذه  جتسيدا 
شأن  من  أن  على  مشددا  تعزيزها،  ينبغي 
الهياكل  ب��ني  التنسيق  مبستوى  االرت��ق��اء 
انسجام  “يعزز  أن  الثاث  للجان  اإلداري���ة 
بقدرة  تتمتع  ق��ارة  أجل  من  املشترك  عملنا 
املناخية  ال��ت��غ��ي��رات  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  أك��ب��ر 

والتصدي آلثارها”.
وخلص العاهل املغربي إلى التأكيد على 
أن “االلتزامات التي قطعناها على أنفسنا، 
مب��ن��اس��ب��ة ق��م��ة ال��ع��م��ل اإلف��ري��ق��ي��ة األول���ى 
هامش  على   ،2016 في  مبراكش  املنعقدة 
األط��راف  ملؤمتر  والعشرين  الثانية  القمة 
“طريق  ينير  نبراسا  ستظل   ،”)22 )ك��وب 
في  قارتنا  أجل ضمان صمود  من  جهودنا 
وجه التحديات املناخية، وحتقيق طموحات 

األجيال اإلفريقية املستقبلية”.

جاللة امللك ينبه إلى تقلبات مناخية بالغة الشدة تهدد حياة نحو 118 مليون إفريقي

ي��وم��ي السبت  عقد االحت���اد اإلف��ري��ق��ي، 
واألحد بأديس بابا بإيثوبيا، قمته العادية 
السادسة والثالثني، ضمن سياق يتسم 
باستمرار الصعوبات، التي تلقي بثقلها 
الصحية  امل��س��ت��وي��ات  على  ال��ق��ارة  على 
واالق���ت���ص���ادي���ة وال���غ���ذائ���ي���ة وامل��ن��اخ��ي��ة 

واألمنية.
وتعرف قمة االحتاد اإلفريقي، حضورا 
الشؤون  وزي��ر  في  ممثال،  قويا  مغربيا 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  اخلارجية 
املقيمني باخلارج ناصر بوريطة، للدورة 

24 العادية.
وأبرز وزير الشؤون اخلارجية والتعاون 
ب��اخل��ارج،  املقيمني  وامل��غ��ارب��ة  اإلف��ري��ق��ي 
ال�  العادية  الدورة  ناصر بوريطة، خالل 
42 للمجلس التنفيذي لالحتاد اإلفريقي 
القوي  املغرب  أن  أبابا،  بأديس  املنعقد 

بالتزامه الطوعي واإلرادي إزاء قارته.
وش���دد ب��وري��ط��ة، ف��ي م��داخ��ل��ة ل��ه خ��الل 
دراسة تقرير اللجنة الوزارية لتتبع تنفيذ 
أجندة 2063 صباح اليوم اجلمعة، على 
أن هذه األجندة، باعتبارها مخطط عمل 

اإلفريقي، تشكل خارطة طريق  لالحتاد 
االقتصادي  التكامل  لتحقيق  مناسبة، 
إليها  تطمح  ال��ت��ي  امل��س��ت��دام��ة  والتنمية 

القارة اإلفريقية.
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد، س��ج��ل ال���وزي���ر أن 
“الدروس املستفادة من العقد األول من 
أجندة 2063، الذي كان عقدا للتقارب، 
ال ميكن إال أن تغذي هذا الطموح الذي 
للمخطط  ال��ن��اج��ح  التنفيذ  إل���ى  يدفعنا 
أن  إل��ى  يتطلع  ال���ذي  ال��ث��ان��ي،  العشري 

يكون عشرية تسريع الوتيرة”.

وس��ت��ن��ك��ب ال��ق��م��ة ال��س��ادس��ة وال��ث��الث��ون 
ل���الحت���اد اإلف���ري���ق���ي، ال��ت��ي ت��ن��ظ��م حتت 
منطقة  تنفيذ  مسلسل  “تسريع  شعار 
ال��ت��ب��ادل احل��ر ال��ق��اري��ة االف��ري��ق��ي��ة، على 
حلول  بايجاد  الكفيلة  الوسائل  دراس��ة 
غير  السياق  و”ل��ه��ذا  الصعوبات  لهذه 

املواتي.
املؤسساتي  اإلص���الح  القمة  وستبحث 
بالقارة،  واألم��ن  السلم  وحالة  لالحتاد، 
وم��ن��ح مقعد ل��الحت��اد اإلف��ري��ق��ي داخ��ل 

مجموعة العشرين.

قمة أديس بابا.. بوريطة يبرز مساهمة اململكة في دعم الدول اإلفريقية

امللك حدد  أن جالة  املغربي  الوفد  أبرز 
الهجرة  قضية  ب��ش��أن  اإلفريقية  األج��ن��دة 
مشتركة  إفريقية  رؤي��ة  تطوير  على  وعمل 
للهجرة مع تسليط الضوء على هذه األجندة 
األط��راف،  متعددة  الساحة  على  اإلفريقية 
وفد  وتوقف  م��راك��ش”.  “ميثاق  خ��ال  من 
املتعلقة  اجل��وان��ب  عند  املغربية  اململكة 
بتتبع تنفيذ املقترحات الواردة في األجندة 
املرصد  والسيما  الهجرة،  حول  اإلفريقية 
مقترح  إط��اق  وإع���ادة  للهجرة،  اإلفريقي 
لاحتاد  اخل��اص  املبعوث  منصب  إح��داث 
الرؤية  وتعزيز  بالهجرة،  املكلف  اإلفريقي 
اإلفريقية املشتركة في اإلطار بني- القاري 
األوروبي- اإلفريقي، وتعزيز التفاعات بني 
وميثاق  الهجرة  ح��ول  اإلفريقية  األج��ن��دة 
الرئيسية  اخل���اص���ات  وت���ق���دمي  م���راك���ش 
ملنتدى تخفيض تكاليف التحويات املالية 
اململكة  نظمته  ال��ذي  األف��ارق��ة،  للمغتربني 
امل��غ��رب��ي��ة ب��ش��ك��ل م��ش��ت��رك م���ع ج��م��ه��وري��ة 

الطوغو.
التوقيع  بعد  أن��ه  املغربي  الوفد  وأب��رز 
على اتفاق املقر اخلاص باملرصد اإلفريقي 
اإلفريقي  االحت��اد  بني   2018 سنة  للهجرة 
 18 ف��ي  ب��ال��رب��اط  م��ق��ره  واململكة وت��دش��ني 
يكرس  املرصد  ه��ذا  أصبح   ،2020 دجنبر 
كرائد  السادس  محمد  امللك  جالة  اختيار 

لاحتاد اإلفريقي في موضوع الهجرة.
وأشار إلى أن تعيني رئيسة املرصد في 

2022، يساهم في مرحلة مهمة  أبريل   14
مع  يظل  ال��ذي  التفعيل  وه��و  تفعيله،  م��ن 
ذلك، غير مكتمل في انتظار تسريع عملية 
تعيني العاملني، والتي من شأنها الدفع في 

اجتاه تفعيل املرصد اإلفريقي للهجرة.
ذلك،  ع��اوة على  املغربي،  الوفد  وأش��ار 
إلى أن الوقت قد حان لتجديد التأكيد على 
األجندة،  ضمن  الثاني  األس��اس��ي  املقترح 
واملتعلق بإحداث منصب املبعوث اخلاص 

لاحتاد اإلفريقي املكلف بالهجرة.
نفسها  تفرض  الهجرة  قضية  أن  ومب��ا 
في الشراكة بني االحتاد اإلفريقي واالحتاد 
األوروبي، فقد اعتبر جالة امللك، مبناسبة 
القمة السادسة لاحتاد األوروبي واالحتاد 
“توضيح  في  يتمثل  الرهان  أن  اإلفريقي، 
من  ك��ل  مصالح  ب��ني  والتوفيق  احل��ق��ائ��ق، 
إف��ري��ق��ي��ا وأوروب������ا ف���ي ح���ال ت��ع��ارض��ه��ا، 
وإحال منطق العاقة العضوية بني تنقل 

األشخاص والتنمية”.
وع���ل���ى ه����ذا األس������اس، ي��ض��ي��ف ال��وف��د 
املغربي، فإن اململكة املغربية، التي تترأس 
األورو-إفريقي  احل��وار   2023 سنة  خ��ال 
حول الهجرة والتنمية، املسمى ب� “مسلسل 
الرباط”، لن تدخر جهدا في تنفيذ األجندة 
اإلفريقية للهجرة في إطار حوار معزز بني 

إفريقيا وأوروبا.
بلدا  الذي اعتبر  أن املغرب  الوفد  وأبرز 
رائدا في تنفيذ ميثاق مراكش أهدى إفريقيا 

هذا االعتراف. كما وضعت اململكة إفريقيا 
في صلب أولويات االجتماع الوزاري األول 
العاملي  امليثاق  تنفيذ  في  الرائدة  للبلدان 
للهجرة، الذي انعقد في مراكش بتاريخ 25 

مارس 2022.
كما أن االجتماع بني احلكومي من أجل 
البحث اإلقليمي بشأن تنفيذ ميثاق مراكش، 
الستعراض  األول  ال��دول��ي  امل��ن��ت��دى  وك���ذا 
إضافية  فرصة  شكا  ال��ه��ج��رة،  سياسات 
حول  اإلف��ري��ق��ي��ة  األج��ن��دة  إلب���راز  للمغرب 

الهجرة على الساحة الدولية.
وأض�����اف ال���وف���د امل��غ��رب��ي أن اجل��ال��ي��ة 
اإلفريقي حتظى بأهمية خاصة لدى اململكة 
البلدان  ت��رأس  حيث  وال��ط��وغ��و،  املغربية 
يناير   12 ي��وم  مشترك،  بشكل  الشقيقان 
لتخفيض  األول  املنتدى  ب��ال��رب��اط،   2023
للمغتربني  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��وي��ات  ت��ك��ال��ي��ف 

األفارقة.
الكلفة التي  إل��ى أن ه��ذه  ال��وف��د  وأش���ار 
200 دوالر،  لعملية حتويل  بالنسبة  بلغت 
الصحراء  جنوب  إفريقيا  في  املائة  في   8
 6.4 مقابل   ،2021 من  األول  الربع  خ��ال 
ثاثة  أي  الدولي،  املستوى  على  املائة  في 
أضعاف الهدف رقم 10 من أهداف التنمية 

املستدامة.
الذي  املنتدى،  أن  املغربي  الوفد  وتابع 
للقارة،  ومتثيلية  نشيطة  مشاركة  ع��رف 
ي��ن��درج ف��ي إط��ار أج��ن��دة “عشرية اجل��ذور 

األف���ارق���ة -2021 اإلف��ري��ق��ي��ة وامل��غ��ت��رب��ني 
″2031، واستمرار رئاسة الطوغو الشقيقة 
اإلفريقية  اجل��ذور  ل�”عشرية  العليا  للجنة 
واملغتربني األفارقة”، مضيفا أن هذا املنتدى 
مكن من تثمني اجلالية اإلفريقية باعتبارها 
ح���اف���زا ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وض��ام��ن��ة ل��اس��ت��ق��رار، 
تكاليف  تخفيض  أجل  من  للترافع  وكذلك 

التحويات املالية للمغتربني األفارقة.
الرباط”  “إع��ان  أهمية  تظهر  ثمة  وم��ن 
إل��ى تخفيض  ال��داع��ي  ت��وج املنتدى  ال��ذي 
للمغتربني  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��وي��ات  ت��ك��ال��ي��ف 

األفارقة.
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اقتصادية  ض���رورة  البشرية  التنمية  تعتبر 
احلفاظ  في  تساهم  فهي  وسياسية،  واجتماعية 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة  اإلن��س��ان وتعميق  ح��ق��وق  ع��ل��ى 
البشرية  التنمية  أن  ك��م��ا  اجل��م��اع��ي.  وال��ع��م��ل 
التي يساهم فيها الفرد واملجتمع تراعي حقوق 
األقليات الدينية والعرفية، إضافة إلى املهاجرين 

والاجئني.
ك��ذل��ك ي��س��اه��م ال���ف���رد وامل��ج��ت��م��ع ف���ي تطوير 
مواضيع التنمية االقتصادية واإلدارية والتعليمية 
والثقافية، فاإلنسان هو القاسم املشترك بني كل 
هذه املجاالت إلحداث نهضة وتطور في املجتمع 
املتأثر باجلهود اجلبارة في اإلصاح ودفع عجلة 

التطور .
تقوم  ال��ت��ي  البشرية  التنمية  أن  ننسى  وال 
الفرد  بني  األفكار  وتاقح  الدائم  التواصل  على 
اإلنسان  شخصية  تكوين  على  تعمل  واملجتمع 
والتصدي ألي  التحديات  وتساعده على مواكبة 
في  األف���راد  مساعدة  على  تعمل  كما  صعوبات 
اإلبداع  تنمية  على  القائم  اإليجابي  الفكر  تبني 

والرقي به ليصل إلى مصاف الدول الراقية.
أضف إلى ذلك كسب هذه املهارات على مستوى 
األفراد واملجتمع يساعد في حتقيق التواصل مع 
ال��ف��رد على  م��ق��درة  زي���ادة  اآلخ��ري��ن وتعمل على 

اتخاذ القرارات الصعبة.
إن الدور املنوط بالفرد واملجتمع يرفع املهارات 
املعرفية للفرد واملجتمع وحتسني حسن األداء في 
العمل وإتقان الوظيفة كما تساعد على استبدال 
العادات الضارة بالعادات املفيدة وذلك باحملافظة 
واستغال الوقت خير استغال. فإن متكن الفرد 
الفرديةواجلماعية  ال��ذات  تطوير  من  واملجتمع 
حتقق املطلوب الذي يأمله كل مواطن يسعى إلى 

االستقرار واألمن واألمان.

دور الفرد واملجتمع
 في التنمية البشرية

الوطنية بريس 

والتوقعات  ال���دراس���ات  م��دي��ري��ة  أف���ادت 
جت��اوزت  السياحية  املداخيل  ب��أن  املالية 
األزمة  قبل  ملا  2022 مستواها  خال سنة 
انخفاض  ب��ع��د  امل���ائ���ة،  ف��ي   15،9 بنسبة 

بنسبة 56،4 في املائة قبل سنة.
ف��ي نشرتها حول  امل��دي��ري��ة،  وأوض��ح��ت 
الظرفية برسم شهر فبراير 2023، أن وتيرة 
استمرت  السياحية  امل��داخ��ي��ل  ه���ذه  من��و 
في االرت��ف��اع، من رب��ع آلخ��ر، مقارنة بسنة 
في   56،4 بنسبة  ارتفاعا  لتسجل   ،2019
 30،5 زائد  بعد  األخير،  الربع  خال  املائة 
في املائة خال الربع الثالث، وزائد 1،3 في 
املائة خال الربع الثاني، وانخفاض بنسبة 
38.1 في املائة خال الربع األول من سنة 

.2022
وأض��اف املصدر ذاته أن هذه اإلي��رادات 
ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 166،1 
مقابل   ،2022 س��ن��ة  م��ت��م  ع��ن��د  امل��ائ��ة  ف��ي 

انخفاض بنسبة 5،9 في املائة خال السنة 
املاضية، لتصل إلى 91،3 مليار درهم.

أزيد  2022، مت تسجيل  متم سنة  وعند 
يعادل  ما  وهو  مبيت،  ليلة  مليون   19 من 
75،2 ف���ي امل���ائ���ة م���ن امل��س��ت��وى امل��س��ج��ل 
خال فترة ما قبل اجلائحة )63 في املائة 
في  و101  املقيمني  غير  للسياح  بالنسبة 
مقابل  املقيمني(،  للسياح  بالنسبة  املائة 

36،4 في املائة عند متم سنة 2021.
وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد الوافدين 
وليالي املبيت في املغرب بنسب بلغت على 
متم  عند  املائة  في  و106،7   192 التوالي 

سنة 2022.
أما في ما يتعلق بعدد ليالي املبيت في 
تراجع  فقد  املصنفة،  اإلي����واء  م��ؤس��س��ات 
املائة  في   5،9 ناقص  إلى  ليصل  تدريجيا 
بعد   ،2022 سنة  من  األخير  الربع  برسم 
ناقص 9،8 في املائة خال الربع الثالث من 
سنة 2022، وناقص 29،1 في املائة خال 
الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 62،4 

في املائة خال الربع األول من سنة 2022 
وناقص 58،8 في املائة خال الربع األخير 

من سنة 2021.
 ،2022 ال��رب��ع األخ��ي��ر م��ن سنة  وخ���ال 
»املغرب«  وجهة  إل��ى  الوافدين  ع��دد  ارتفع 
باملستوى  مقارنة  املائة  في   13،9 بنسبة 
بعد  األزم����ة،  قبل  م��ا  ف��ت��رة  خ��ال  املسجل 
ناقص 9،4 في املائة خال الربع الثالث من 
سنة 2022، وبنسبة ناقص 12،5 في املائة 
خال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 
65،4 في املائة خال الربع األول من سنة 
2022 وناقص 67،4 في املائة خال الربع 

األخير من سنة 2021.
وجتدر اإلشارة إلى أن هذا التطور يشمل 
املقيمني  املغاربة  من  الوافدين  عدد  ارتفاع 
وتراجع  املائة  في   39،9 بنسبة  ب��اخل��ارج 
إلى  األجانب  السياح  ع��دد  انخفاض  ح��دة 
األخير  الربع  خ��ال  املائة  في   1،4 ناقص 
من سنة 2022، بعد ناقص 13،4 في املائة 

خال الربع الثالث من سنة 2022.

املداخيل السياحية تسجل انتعاشا مع نهاية سنة 2022 

للتخطيط،  السامية  املندوبية  أعلنت 
ع��ن إط��اق االس��ت��ع��دادات إلجن��از سابع 
إح��ص��اء ع���ام ل��ل��س��ك��ان وال��س��ك��ن��ى سنة 

.2024
أنه  لها  باغ  في  املندوبية  وأوضحت 
“تطبيقا لتوصيات األمم املتحدة الرامية 
إلى إجراء هذه العملية الوطنية الكبرى 
مرة كل 10 سنوات، أطلقنا االستعدادات 
الازمة إلجناز سابع إحصاء عام للسكان 

والسكنى سنة 2024”.
وأض��اف املصدر ذات��ه، أنه خال سنة 
ع��ل��ى وض��ع  امل��ن��دوب��ي��ة  ع��م��ل��ت   ،2021
اإلج���راءات  وات��خ��اذ  ال��ازم��ة  الترتيبات 
إلجناز  الضرورية  واللوجستية  التقنية 

التي  املقبل،  لإلحصاء  اخلرائطية  األش��غ��ال 
من  األخير  الفصل  خال  فيها  الشروع  سيتم 

سنة 2022.
بأنها  املندوبية،  أف���ادت  اإلط���ار،  ه��ذا  وف��ي 
مؤسسات  مع  تقنية  استشارات  ع��دة  نظمت 

دولية متخصصة في إنتاج البرامج املعلوماتية 
املتعلقة بإجناز مختلف مراحل اإلحصاء بشكل 
التقنية  امل��واص��ف��ات  حتديد  أج��ل  م��ن  مندمج 
اإلحصاء  األنسب إلجناز  املعلوماتية  للبرامج 
املقبل، مشيرة الى أنها قامت، بعد االطاع على 
أهم التجارب الدولية، بوضع مقاربة مندمجة 

التكنولوجيا  وس��ائ��ل  استعمال  تقتضي 
احلديثة لتجميع املعطيات بدل االستمارات 
معلوماتي  نظام  إط��ار  ف��ي  وذل��ك  الورقية 

يدمج كافة مراحل اإلحصاء.
األعمال  إجن��از  املقاربة  ه��ذه  وتتضمن 
اخلرائطية باستخدام نظام التموقع العاملي 
)GPS( واعتماد صور األقمار االصطناعية 
حديثة اإلص����دار وع��ال��ي��ة ال��دق��ة ف��ي إط��ار 
وجتميع  متنقل،  جغرافية  معلومات  نظام 
اللوحات  باستعمال  اإلح��ص��اء  معطيات 

اإللكترونية بدل االستمارات الورقية.
للمندوبية،  وفقا  املقاربة،  هذه  من شأن 
أن متكن من ربط مكونات مختلف الوحدات 
اجل��غ��راف��ي��ة مب��ا ف��ي��ه��ا م��ن��اط��ق اإلح��ص��اء 
املهنية،  واملساكن واحملات  البنايات  ومواقع 
مع املعطيات اإلحصائية املجمعة في مختلف 
م��ن حتسني  اإلح���ص���اء، مم��ا سيمكن  م��راح��ل 
املكاني  التحليل  وإغ���ن���اء  امل��ع��ط��ي��ات  ج���ودة 

ملعطيات اإلحصاء.

مندوبية التخطيط.. إطالق االستعدادات لإلحصاء العام للسكان والسكنى 2024

رغم دسترة اللغة األمازيغية لغة 
العربية  اللغة  جانب  إل��ى  رسمية 
التي  والتدابير   ،2011 سنة  منذ 
اتخذتها الدولة من أجل النهوض 
بها، ما زال مسؤولو املعهد امللكي 
أنها  ي����رون  األم��ازي��غ��ي��ة  للثقافة 
ل��م ت��خ��رج ب��ع��د، بشكل ك��ام��ل، من 
دائرة االنقراض، الذي يتهدد عددا 
العالم،  األم عبر  اللغات  كبيرا من 
وي��ط��ال��ب��ون مب��زي��د م��ن ال��ت��داب��ي��ر 

حلمايتها.
ه���ذا ال��ت��خ��ّوف ع��ّب��ر ع��ن��ه عميد 
األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد 
أح��م��د ب���وك���وس، خ���ال ت��ظ��اه��رة 
أمس  املعهد، مساء  ثقافية نظمها 
الثاثاء، مبناسبة االحتفال باليوم 
هذه  بلغ  ال��ذي  األم،  للغة  العاملي 
والعشرين،  الثالثة  دورت��ه  السنة 
ح��ي��ث ن�����ّوه ب���اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة 
أنه  غير  ب��األم��ازي��غ��ي��ة،  للنهوض 
طالب بتسريع اإلجراءات املتعلقة 
على  الدستور  مقتضيات  بتفعيل 

أرض الواقع.
جميعا  “نعرف  ب��وك��وس:  وق��ال 
ال��ت��داب��ي��ر ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ب��ادن��ا 

نفذتها  التي  والسياسات 
ف�����ي م����ج����ال ال���ن���ه���وض 
باألمازيغية، ولكّن املأمول 
ج��م��ي��ع��ا،  ن��ع��م��ل  أن  ه���و 
مؤسسات ودولة ومجتمعا 
في  يدا  وأن نضع  مدنيا، 
يد، لكي تتبّوأ األمازيغية 
وفقًا  بها  الائقة  املكانة 
مل��ق��ت��ض��ي��ات ال���دس���ت���ور، 

والقوانني التنظيمية”.
وذّك�������ر ع��م��ي��د امل��ع��ه��د 
امللكي للثقافة األمازيغية، 
خ����ال ال���ت���ظ���اه���رة ال��ت��ي 
حضرها سفراء معتمدون 
مكتب  ومدير  املغرب،  في 
اليونسكو بالرباط اخلاص 

التي  باخلطوات  الكبير،  باملغرب 
قطعها مسار النهوض باألمازيغية 

ف�����ي امل����غ����رب، 
الف�������ت�������ا إل������ى 
وض���ع���ي���ة  أن 
األم���ازي���غ���ي���ة، 
ل���غ���ة وث���ق���اف���ة، 
حتسنا  ع��رف��ت 
بفضل  م��ه��م��ا، 

مقتضيات دستور 2011 والقوانني 
التنظيمية.

وأشار بوكوس، خال التظاهرة 

“إسهام  املنظمة حتت شعار 
األمازيغية في التعليم متعدد 
تخليد  أن  إل���ى  ال��ث��ق��اف��ات”، 
األم،  ل��ل��غ��ة  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم 
لتنوع  اإليجابي  األث��ر  يؤكد 
في  العالم  وثقافات  اللغات 
تعبئة اجلميع، أطفاال ونساء 
ورج���اال، م��ن أج��ل أن تصير 
املستدامة  التنمية  أه���داف 
ل������أمم امل����ت����ح����دة “ح��ق��ي��ق��ة 

ملموسة”.
“ت��دري��س  إل����ى أن  ون�����ّوه 
عنصرا  ي��ع��ت��ب��ر  األم  ال��ل��غ��ة 
العائق  توطيد  في  أساسيا 
ب���ني ال��ش��ع��وب، وال��ت��ع��ري��ف 
ملختلف  ال��ث��ق��اف��ي  ب��ال��ت��ن��وع 
أن  إل��ى  ال��ع��ال��م”، مشيرا  ش��ع��وب 
مجموعة  م��ن  ت��ع��ان��ي  األم  ال��ل��غ��ة 

م���ن اإلش����ك����االت، ح��ي��ث إن ع���ددا 
تؤكد  كما  باالنقراض  مهدد  منها 
للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  ذلك 
وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة “ال��ي��ون��س��ك��و”، 
دورا  تلعب  األم  “اللغة  أن  مبرزا 
أساسيا في تشكيل وجدان الطفل، 
من  مجموعة  تلقني  ف��ي  وتساهم 

املعارف والقيم”.
م���ن ج��ه��ت��ه، أك����د م���دي���ر مكتب 
اليونسكو بالرباط اخلاص باملغرب 
للمنظمة  املستمر  “االلتزام  الكبير 
لتعزيز التنوع اللغوي في العالم، 
ال����ذي ن��ع��ت��ب��ره ع��ن��ص��را أس��اس��ي��ا 
امل��س��ت��دام��ة”،  ال��ت��ن��م��ي��ة  لتحقيق 
امللكي  امل��ع��ه��د  ب��ان��خ��راط  م��ن��وه��ا 
للثقافة األمازيغية في تخليد اليوم 

العاملي للغة األم كل سنة.

بوكوس يدعو إلى مجهودات إلخراج اللغة األمازيغية من »دائرة االنقراض«
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ت��وق��ي��ع كتاب   ، ج���رى مب��ك��ن��اس 
وال��ت��زام«  ال��راب��ع..رؤي��ة  الطريق   «
بقصر  امل��ري��زق،  مصطفى  للدكتور 

السعادة مبكناس. 
نظمته  ال�����ذي  ال��ت��وق��ي��ع  ح��ف��ل 
باملغرب-  الثقافية  املقاهي  شبكة 
تنسيقية مكناس،و تكلفت بتنسيقه 
وتنشيطه  الذكورة سميرة جودي، 

عرف قراءة نقدية للعمل من طرف 
ذ. بوسلهام الضعيف. 

الكتاب  لصاحب  لتدوينة  ووفقا 
م��ص��ط��ف��ى م��ري��زي��ق ع��ل��ى ح��ائ��ط��ه 
الطريق  كتاب   ف��إن   بالفايسبوك، 
ال���راب���ع ..رؤي�����ة وال����ت����زام، ط��ري��ق 
املشترك  بالعيش  ي��ؤم��ن   ، املمكن 
الكتب  ت��ق��دي��س  ب���دل  األرض  ع��ل��ى 

واملجلدات وأقوال املشاهير.
ي��ض��ي��ف م��ري��زي��ق »ب���ادن���ا ادن��ا 
إنقاذ مغاربة  إلى  اليوم في حاجة 

» احلاشية السفلى« من االستبعاد 
االج���ت���م���اع���ي وال���ه���ش���اش���ة وم���ن 

الامساواة في التنمية« .
ي��س��ت��ط��رد ف��ي ت��دوي��ن��ت��ه »و ألن 
ال��ط��ري��ق ال���راب���ع ه���و ق���واع���د من 
يعترف  العملي،  واألداء  السلوك 
ب���ص���ي���رورة ال��ت��ج��رب��ة ك��م��ق��ي��اس، 
وي���ط���رح م���ن ج���دي���د ت��ط��ل��ع��ه إل��ى 
من  بأفكاره  يذكر  فإنه  املستقبل، 
جديد في هذه املرحلة املفصلية من 

واقعنا«.

باحثون مبكناس يناقشون اإلصدار اجلديد للدكتور مصطفى مريزيق 

الوطنية بريس/ كريم حدوش 

مت  يوم األحد 26 فبراير مبكناس 
رجل  و  اجلمعوي  الفاعل  ت��ك��رمي   ،
التعليم املتقاعد املصطفى طام طام، 
الذي  املسار  و  باملجهودات  عرفانا 

طبعه طيلة حياته املهنية. 
ط���ام���ط���ام احل��اص��ل  ت���ك���رمي  ومت 
االستحقاق  من  امللكي  الوسام  على 
الوطني من الدرجة األولى، بحضور 
مكناس  مبدينة  الفاعلني  م��ن  ع��دد 

وكذا أقاربه. 
بينات  بايات  احلفل  انطلق  هكذا 
من الذكر احلكيم، كما تناوب بعدها 
احل��ض��ور ك��ل واح���د ب��اس��م��ه  على 

تقدمي نفسه. 
احل��ف��ل ال���ذي ن��ظ��م مب���ب���ادرة  من 
برحيلة  محمد  اجل��م��ع��وي  ال��ف��اع��ل 
بتعاون مع جمعية املديح والسماع، 
احلاضرين  من  لعدد  مناسبة  شكل 
ثناء في حق  من أجل تقدمي كلمات 

احملتفى به. 
و عدد املتدخلون صفات ومحاسن 
األس���ت���اذ امل��ص��ط��ف��ى ط��ام��ط��ام كما 
ال��وراء  إل��ى  بالتاريخ  بعضهم  ع��اد 
م��ن أج���ل ت��ذك��ر ع���دد م��ن احمل��ط��ات 

املعدن  على  شهدت  التي  وامل��واق��ف 
النفيس للرجل.  

على  اش��رف  ال��ذي  احلفل  وشهد 
ت��ق��دمي��ه م��ح��م��د ب��رح��ي��ل��ة، ام��داح��ا 
نبوية قدمتها فرقة السماع و املديح 

برئاسة يوسف اخلنوسي. 
شعرية  قصيدة  إل��ق��اء  كذلك  ومت 
في حق املصطفى طام طام من طرف 
ع���ازف آل���ة ال��ع��ود اب��راه��ي��م زه��ي��ر، 
واخرى من تقدمي الفنان بنصديق. 

اغنية  كذلك  ق��دم  زهير،   ابراهيم 
حتت  باملناسبة  ووط��ن��ي��ة  ملحمية 
عنوان »الله ابارك في عمر سيدي«، 
ك��م��ا س��ل��م��ت ب��امل��ن��اس��ب��ة ش��واه��د 
تقديرية باسم جمعية نور املستقبل 

للكتب للمستعملة. 
ق��دم مصطفى  ل��ه  ه��ذا وف��ي كلمة 
ط����ام ط�����ام، ال��ش��ك��ر وال���ث���ن���اء لكل 
في  بدلوهم  ادل��و  الذين  احلاضرين 
هذه البادرة اإلنسانية، كما عبر عن 
متنياته بحفظ أصدقائه و أقاربه من 
أن  القدير  العلي  دع��ا  كما  س��وء  كل 

يشفيه. 
وختاما مت تسليم عدد من اجلوائز 
للمحتفى به، ورفع أكف الذراعة  لله 
للملك  ال��ع��اج��ل  بالشفاء  وج���ل   ع��ز 
طام  ملصطفى  وكذا  السادس  محمد 

طام. 
اجلدير بالذكر أن الفاعل اجلمعوي 
مصطفى طامطام، مير بوعكة صحية 

جعلته حبيس كرسي متحرك.

إلتفاتة انسانية.. تكرمي الفاعل اجلمعوي مصطفى طام طام مبكناس 

فاعلون يلتئمون لبحث سبل النهوض 
بالسياحة بجهة فاس مكناس 

الوطنية بريس / حميد عسالوي

لتدارس وضعية  تواصلي  اجتماع مبكناس  عقد  مت 
قطاع السياحة مبكناس

السنتيسي رئيس اجلمعية اجلهوية  وحسب محمد 
فقد  مكناس،  فاس  بجهة  السياحية  املصنفة  للمطاعم 
الفاعلني  مختلف  بني  اآلراء  لتبادل  فرصة  اللقاء  شكل 
احمللية  السلطات  الضرورية مبعية  اإلج��راءات  لوضع 

ووزارة السياحة للنهوض بالقطاع في اجلهة.
ال��س��ادس  محمد  امل��ل��ك  دع���م  ب���أن  السنتيسي  وق���ال 
الصحي  فترة احلجر  بها خال  قام  التي  واإلج���راءات 
التركيز  أن  إلى  القطاع، مشيرا  أزمة  مكنت من جتاوز 
اليوم يصب حول كيفية عودة االزده��ار السياحي إلى 

جهة فاس مكناس ككل.
حول  ينصب  أن  يجب  فالتفكير  امل��ت��ح��دث  وح��س��ب 
املتواجدة  امل��دن  مبختلف  السياحي  النهوض  كيفية 
باجلهة ككل، حيث ال ينبغي التركيز على فاس ومكناس 
فقط بل اجلهود يجب أن تطال باقي املدن كصفرو وازو 
الواقعة  املدن  من  وغيرها  وبوملان  وتاونات  واحلاجب 

حتت النفوذ الترابي جلهة فاس مكناس. 
بني  اجلهود  تظافر  ض��رورة  على  السنتيسي  وح��ث 
عن  للدفاع  جبهة  تشكيل  أج��ل  من  املتدخلني  مختلف 
مختلف  في  عنها  والترافع  للجهة  السياحية  املصالح 

احملافل الوطنية وكذا الدولية. 
فندقية  وح��دة  مسير  جعايدي  عمر  اعتبر  جهته  من 
مبدينة افران، بأن االجتماع مر في ظروف جد إيجابية، 
باراءهم، وطرحوا مشاكلهم كما  املتدخلون  أدلى  حيث 
قدموا نظرتهم املستقبلية للدفع بالساحة اجلهوية إلى 

األمام. 
وأبرز املتحدث بأن اجلهة متلك من املناطق السياحية 
من  لعدد  وقبل  وجهة  يجعلها  ما  التاريخية  املثار  و 
املتدخلني  مختلف  جهود  تظافر  ان  يعني  ما  ال���زوار، 

يجعل األمر سها.

الوطنية بريس / كريم حدوش 

اش��رف وزي��ر التجهيز وامل��اء نزار 
تثنية  انطاقة  اعطاء  بركة، مبكناس 

الطريق اإلقليمية رقم 7023. 
مدخل  وت��أه��ي��ل  ت��وس��ي��ع  سيتم  و 
الطريق والدي يربط جماعة ايت والل 

بباقي اجلماعات.
ويهدف املشروع، الذي خصصت له 
إلى حتسني  دره��م،  مليون   29 تكلفة 
اجل��ادب��ي��ة اإلق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��م��ج��االت 
الترابية، وحتسني مستوى اخلدمات 
فضا  ال��ط��ري��ق  مستعملي  امل��ق��دم��ة 
ال��رص��ي��د  الطرقي  ع��ن احل��ف��اظ على 
وضمان سيولة وسامة حركة السير  

وتشجيع اإلستثمارات باجلهة .
وي��أت��ي مت��وي��ل امل��ش��روع ف��ي اط��ار 
اتفاقية شراكة جمعت وزارة التجهيز 
الداخلية وجلس جهة  ووزارة  واملاء 
احلضرية  واجل��م��اع��ة  مكناس  ف��اس 

اإلقليمي  املجلس  عن  فضا  ملكناس 
مبكناس.

اشرف  املشروع  أن  بالذكر  اجلدير 
على إعطاء انطاقته إلى جانب  نزار 
بركة،  عامل عمالة مكناس عبد الغني 

الصبار   ورئيس جهة فاس مكناس 
عن  فضا  األن���ص���اري،  ال��واح��د  عبد 
رئيس جماعة مكناس جواد باحجي 
وعدد من املسؤولني داخل تراب عمالة 

مكناس.

بركة يعطي انطالقة أشغال ثثنية طريق إقليمية مبكناس 
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شكل موضوع »دور مقاوالت النقل الطرقي في 
إجناح اإلستراتيجية املندمجة للسامة الطرقية« 
،محور ندوة علمية نظمت، اليوم اجلمعة،مبكناس 
في سياق االحتفاء باليوم الوطني للسام الطرقية 

الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة.
تنظيمها  على  اش��رف��ت  التي  ال��ن��دوة  وع��رف��ت 
الرابطة الوطنية ملقاوالت النقل الطرقي باملغرب، 
م��ج��م��وع��ة م���ن امل����داخ����ات ت��ن��وع��ت ب��اخ��ت��اف 

تخصصات أصحابها. 
كلية  لعميد  الترحيبة  الكلمة  ج���اءت  ه��ك��ذا 
واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة  القانونية  العلوم 
مبكناس عبد الغني بوعياد، إلبراز األهمية التي 
أكد  حيث  الطرقية،  السامة  موضوع  يكتسيها 
بأن املداخات العلمية من شأنها أن تدفع مبسار 

إصاح املجال والنهوض به.
رئيس  الهيالي  إسماعيل  إستعرض  ب��دوره 
الرابطة الوطنية ملقاوالت النقل الطرقي باملغرب، 
السياق الذي يأتي فيه تنظيم الندوة، كما أكد بأن 
الرابطة تعتبر قطاع النقل الطرقي، حجر الزاوية 
جلميع السياسات مما يستدعي حسبه ضرورة 

النهوض واياءه األهمية التي يستحقها.
وق���دم امي���از اح��م��د امل��دي��ر اجل��ه��وي للوكالة 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��س��ام��ة ال���ط���رق���ي���ة، جل���ه���ة ف���اس 
لتنزيل  ال��ع��م��ل  ب��رن��ام��ج  م��ك��ن��اس،ع��رض��ا ح���ول 
للفترة  الطرقية  للسامة  الوطنية  االستراتيجية 

املمتدة بني 2022 و2026 بجهة فاس مكناس. 
و ارتكز عرض امياز على مجموعة من احملاور 
وتقدمي  بالوكالة  التعريف  خالها  من  استهدف 
اهم محطات التدبير املؤسساتي للسامة الطرقية 

باملغرب، فضا عن تقدميه لعدد من اإلحصائيات 
واألرقام الدالة. 

اشكالية  أن  إل��ى  مداخلته  في  امي��از  وخلص 
حوادث السير التزال تفرض نفسها كون األرقام 
اجلاد  العمل  أن  على  مشددا  ارت��ف��اع،  في  تظل 
واملسؤول واملشترك هو السبيل الوحيد لتجاوز 

هذه االزمة. 
واخ���ت���ارت ال��ق��اض��ي��ة ب��احمل��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة 
الندوة  مبكناس سهام بنمسعود، ملداخلتها في 
عنوان« دور القضاء في حتقيق السامة الطرقية 

واقع وافاق«. 
من  مجموعة  مداخلتها،  ف��ي  س��ه��ام  وق��دم��ت 
وما  القضائي  العمل  تهم  التي  اإلحصائيات 
ي��خ��ص امل��خ��ال��ف��ات وج���ن���ح ال��س��ي��ر ب��احمل��ك��م��ة 

االبتدائية مبكناس. 
في  التسريع  أن  إل��ى  بنمسعود  خلصت  و 
يقلص  أن  شأنه  من  املنظمة،  القوانني  إخ��راج 
التي تسجل في  للمخالفات  املرتفعة  األرقام  من 

الطرقات. 
وج�����اءت ب��اق��ي امل���داخ���ات م��ت��ن��وع��ة بتنوع 
تخصصات ومواقع الذي ألقوها،  حيث حاولت  
ووض��ع  باملغرب  ال��ط��رق  واق��ع  تشخيص  جلها 
االصبع على مكان اخللل  من أجل التقليص من 

حوادث السير باملغرب. 
الوجوه  من  عدد  تكرمي  كذلك  الندوة  وعرفت 
مجاالت  في  بصمتها  تضع  ان  استطاعت  التي 
اشتغالها، حيث استهدفت الرابطة تكريس ثقافة 

اإلعتراف.

ندوة مبكناس تؤكد على تظافر اجلهود لضمان السالمة الطرقية

الوطنية بريس

أف����اد ي��وس��ف ال��س��وح��ي رئيس 
لناشري  املغربية  الفيدرالية  ف��رع 
بأن  مكناس  ف��اس  بجهة  الصحف 
عدد املقاوالت املؤهلة باجلهة يبلغ 

.52
له،  كلمة  خ��ال  السوحي  وذك��ر 
التي نظمتها  الدراسية  الندوة  في 
للصحافيني  امل��س��ت��ق��ل��ة  ال��ن��ق��اب��ة 
 « موضوع  حول  مبكناس  املغاربة 
من أجل مراجعة قوانني الصحافة 
وطني  مجلس  وان��ت��خ��اب  والنشر 
املهنيني«،  جميع  ميثل  للصحافة 
بأن 52 مقاولة تعتبر قائمة بذاتها 
مصرحني  صحفيني  على  وتتوفر 
وحترص  االجتماعي  الضمان  في 

على تأدية الضرائب.
وأضاف السوحي بأن ما يقارب 

130 ص��ح��ف��ي ب��اجل��ه��ة ي��ت��وف��رون 
ع��ل��ى ب��ط��اق��ة ال��ص��ح��ف��ي امل��ه��ن��ي 
ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل��س  مينحها  ال��ت��ي 

للصحافة.
الدراسي،  الندوة  أن  إل��ى  يشار 

التي  االن��ت��ق��ادات  سياق  ف��ي  تأتي 
للصحافة،   الوطني  املجلس  ت��ازم 
و مسودة مشروع القانون املتعلقة 
به والتي سحبت مؤخرا من األمانة 

العامة للحكومة.

السوحي: جهة فاس مكناس تتوفر على 52مقاولة صحفية مؤهلة 

الوطنية بريس /كريم حدوش 

و  والنشر  الصحافة  ق��ان��ون  شكل 
املجلس الوطني للصحافة محور ندوة 
طرف  م��ن  مبكناس  نظمت   دراس��ي��ة 
النقابة املستقلة للصحافيني املغاربة.

ه����ك����ذا ت��������داول امل���ت���دخ���ل���ون م��ن 
مجموع  في  احملاضرين،  الصحفيني 
تكتنف  التي  واإلك��راه��ات  االش��ك��االت 

املدونة القانونية للصحافة باملغرب.
ي���وس���ف ال���س���وح���ي رئ���ي���س ف���رع 
الفيدرالية املغربية لناشري الصحف، 
الكواليس  على  مداخلته  ف��ي  ع��رج 
التي رافقت تشكيل املجلس الوطني 
م��ش��روع  ب���أن  أك���د  ح��ي��ث  للصحافة، 

القانون االخير صيغ في الظام.
وأع��ت��ب��ر ال��س��وح��ي ب���أن م��ش��روع 
الوطني  باملجلس  املتعلق  القانون 
ل��ل��ص��ح��اف��ة ، ك���ان ي��ه��دف إل���ى قلب 

املعادلة الدميوقراطية.
مداخلته،  خ��ال  السوحي  وأش��ار 
ال  للصحافة،  الوطني  املجلس  ب��أن 
يرقى ملؤسسة احلكامة، بل هو تنظيم 
الفيدرالية  بأن  أبرز  كما  فقط،  مهني 
ليست ضده وإمنا رافضة للمنهجية 

التي يسير بها.
وت��وق��ف ال��س��وح��ي، خ��ال الندوة 
أجل  من   « ع��ن��وان،  لها  اختير  التي 
والنشر  الصحافة  ق��وان��ني  مراجعة 
للصحافة  وطني  مجلس  وانتخاب 
عند   )توقف(  املهنيني«،  جميع  ميثل 
مواقف الفيدرالية، التي قدمتها خال 
واملجتمع،  ل��إلع��ام  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 

بالبرملان. 
ومت���ث���ل���ت ح���س���ب امل���ت���ح���دث ف��ي 
تغيير  ملقترحات  الفيدرالية  تأييد 
املنهجية  اح��ت��رام  شريطة  القوانني 

الدميقراطية، و مطلب تأهيل املقاوالت 
الصحافية من طرف املجلس الوطني 
ب��امل��ج��ال  األول  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ب��اع��ت��ب��اره 

املسؤول عن ذلك. 
وحتدث السوحي عن ض��رورة دعم 
املقاوالت الصحفية اجلهوية، كما أبرز 
بأن الفيدرالية مستعدة ملناقشة وضع 
املجلس الوطني للصحافة بعد إجراء 
قوانني  م��راج��ع��ة  قصد  االن��ت��خ��اب��ات، 
ان  مدونة ميكنها  الصحافة وصياغة 
حتصن حقوق وواجبات اإلعاميني. 

من جهته إستعرض فوزي الرحيوي، 
للكونفدرالية  اجلهوي  الفرع  رئيس 
واإلع��ام  الصحف  لناشري  املغربية 
اإلل���ك���ت���رون���ي ب��ج��ه��ة ف����اس م��ك��ن��اس، 
احملطات التاريخية التي ميزت تطور 

الصحافة في العالم. 
وس���ل���ط ال���رح���ي���وي ال���ض���وء على 
العبثية التي يعرفها مجال الصحافة 
ن��ت��ي��ج��ة وج����ود ع���دد م���ن األش��خ��اص 
الذين ال ميلكون دراية وال تكوينا في 

الصحافة. 

واعتبر رحيوي، بانه وجب التمييز 
ب����ني االخ����ت����اف واالن����ت����م����اء، ح��ي��ث 
من  ومي��ك��ن  صحيا  يعتبر  االخ��ت��اف 
امل��واق��ف،  ع��ن  والتعبير  اآلراء  ت��ب��ادل 
في حني أن االنتماء حسبه هو متوقع  
يلزمه  مهني  إط���ار  داخ���ل  الصحفي 

لوحده حسب قناعاته. 
ب���دوره انتقد  ام��ني ق��رب��ال، األم��ني 
للصحفيني  املستقلة  للنقابة  ال��ع��ام 
التي  والكواليس  الطريقة  امل��غ��ارب��ة، 
تصاغ فيها قوانني الصحافة باملغرب، 

املجلس  ق��ان��ون  م��ش��روع  ب��أن  معتبرا 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ص��ح��اف��ة ال����ذي س��ارع��ت 
يخدم  ك��ان  بالبرملان،  لتمريره  جهات 
أجندة فئة ترغب في التحكم في املجال 

الصحفي باملغرب. 
بأن تظافر جهود عدد  قربال،  وأكد 
من اإلطارات املهنية، حال دون مترير 
مخططات  وافشال  القانون،  مشروع 
الفئة الرغبة في السيطرة على املجلس 

الوطني للصحافة.
وجاء على لسان قربال« نحن نطالب 
للصحافة  القانونية  املدونة  بإلغاء 
ككل سواء قانون الصحافة والنشر 
وك��ذا  املهني  الصحفي  ق��ان��ون  او 
للصحافة،  الوطني  املجلس  قانون 
وإع�����ادة ص��ي��اغ��ت��ه��ا وف���ق م��ق��ارب��ة 

تشاركية ومنهجية دميقراطية« . 
املجلس  ،ب���أن  املتحدث  واعتبر 
حق  ل��ه  ل��ي��س  للصحافة  ال��وط��ن��ي 
ال��ت��دخ��ل ف���ي األم�����ور امل���ادي���ة وال 
املهنية الصحافيني، بل يكمن دوره 
ان  شريطة  والتوجيه  املراقبة  في 

يتشكل بعيدا عن الشبهات. 
ه������ذا وت���ف���اع���ل احل����ض����ور م��ع 
امل�����داخ�����ات، ح��ي��ث ت���ن���اوب ع��دد 
أسئلة  ط��رح  على  الصحفيني  م��ن 
واالدالء  م��واق��ف��ه��م  ع��ن  وال��ت��ع��ب��ي��ر 
باراءهم حول ما أثير من مواضيع. 
ي��ش��ار إل��ى أن ال��ن��دوة ال��دراس��ي 
الصحفي  م��ج��ري��ات��ه��ا  س��ي��ر  ال��ت��ي 
للنقابة  مبكناس  اإلقليمي  واألم��ني 
امل��س��ت��ق��ل��ة ل��ل��ص��ح��اف��ي��ني امل��غ��ارب��ة 
مصطفى بوشاقور تأتي في سياق 
ت����ازم املجلس  ال��ت��ي  االن���ت���ق���ادات 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ص��ح��اف��ة،  و م��س��ودة 
والتي  به  املتعلقة  القانون  مشروع 
العامة  األمانة  من  مؤخرا  سحبت 

للحكومة.

أزمة المجلس الوطني للصحافة محور ندوة دراسية بمكناس 

إعالن عن ضياع
 نظير رسم عقاري 

يعلن السيد 
املصطفى احلالمي 

بن حلسن ; 
رقم D9874 عن 

ضياع نظير الرسم 
العقاري 

 رقم العقار عدد 
، K/26976
 في ظروف 

غامضة.
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مت  مبحكمة االستئناف مبكناس ، عقد 
اجللسة الرسمية الفتتاح السنة القضائية 

اجلديدة 2023.
األول  الرئيس  أب��رز  املناسبة،  وبهذه   
االس���ت���ئ���ن���اف مب��ك��ن��اس محمد  حمل��ك��م��ة 
الضاوي، في كلمة له،  انها فرصة للتعرف 
القضائي  االج��ت��ه��اد  توجهات  أه��م  على 
ل���ل���دائ���رة االس��ت��ئ��ن��اف��ي��ة ل���ه���ذه احمل��ك��م��ة 
بكل  للقانون  العادل  التطبيق  وتكريس 
استقال وجترد وايصال احلق ألصحابه 

حصيلة  مستعرضا  املعقول،  األج��ل  في 
عمل محكمة االستئناف اإلدارية ومختلف 

احملاكم التابعة لدائرتها القضائية
واعتبر أن افتتاح السنة القضائية يعد 
التي  امل��ج��ه��ودات  إلب���راز  أيضا  مناسبة 
في  القضائي  اجل��ه��از  م��ك��ون��ات  بذلتها 
للسير  القضائي  الشأن  وتدبير  تصريف 
القضائية،  النجاعة  حتقيق  نحو  قدما 
وط���رح امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��ع��ت��رض السير 
التي  اإلشكاالت  وإب��راز  للمحاكم  العادي 
إطار  في  القضاء  مستوى  على  حلها  مت 
االج���ت���ه���ادات ال��ق��ض��ائ��ي��ة، واس��ت��ع��راض 

ال��ت��ي سيتم اع��ت��م��اده��ا خ��ال  ال��ب��رام��ج 
األهداف  من  مجموعة  لبلوغ  السنة  هذه 
أجل  من  الازمة  التدابير  جميع  واتخاد 

حتقيقها. 
للملك  ال��ع��ام  الوكيل  اعتبر  جهته  م��ن 
لدى محكمة االستئناف مبكناس، بوزيان 
الفهمي، بأن هذه احملطة السنوية مناسبة 
االستئنافيىة  ال��دائ��رة  حصيلة  لعرض 
برنامجها  ل��ب��س��ط  وم��ن��اس��ب��ة  مب��ك��ن��اس 

السنوي املستقبلي. 
وأبرز الفهمي بأن ما ميز سنة 2022، 
هو االستمرار في اعتماد تقنية املناظرة 

عن بعد في احملاكمة، وذلك رغم االكراهات 
التقنية التي متت مواجهتها. 

الصعوبات  رغ��م  ب��أن��ه  املتحدث  وأك���د 
القضايا  م��ن  ع��دد  ف��ي  ال��ب��ث  مت  التقنية 
املعروضة على القضاء واالفراج على عدد 

من املعتقلني. 
اجلدير بالذكر أن اجللسة حضرها على 
وجه اخلصوص عامل عمالة مكناس عبد 
الغني الصبار، ورئيس جهة فاس مكناس 
عبد الواحد األنصاري، فضا عن عدد من 
مختلف  ورؤس��اء  القضائيني،  املسؤولني 

املصالح اخلارجية.

مكناس... افتتاح السنة القضائية اجلديدة مبحكمة االستئناف 

الوطنية بريس /كريم حدوش 

مكناس  جماعة  مجلس  عجلة  ع��ادت 
ل���ل���دوران، ب��ع��د ت��وق��ف��ه��ا ع��ن ذل���ك خ��ال 
التي  التأجيات  بسبب  األخيرة  الفترة 

طالت دورات املجلس. 
العادية  ال����دورة  ان��ع��ق��دت  أش��غ��ال  و 
لشهر فبراير 2023، بعد اكتمال النصاب 

القانوني لذلك. 
ورغ���م ان��ط��اق أش��غ��ال ال����دورة وسط 

أج������واء م��ش��ح��ون��ة ب���ني امل��س��ت��ش��اري��ن 
وال��رئ��ي��س، إال أن األوض����اع ع���ادت إلى 
جادت الصواب مع تقدم أشغال الدورة. 

ال��دورة،  أعمال  وفقا جل��دول  هكذا مت 
نقطة،   25 األولى  عقد جلستني تضمنت 
فيما احتوت اجللسة الثانية على أسئلة 
ك��ت��اب��ي��ة ل��ع��دد م���ن امل��س��ت��ش��اري��ن همت 

مواضيع مختلفة. 
ومع تقدم األشغال ال��دورة التي تعذر 
ع���ن م��دي��ر ش��رك��ة س��ي��ت��ي ب���اص وم��دي��ر 

الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء، 
املجلس  أعضاء  ص��ادق  فيها،  احلضور 

على جل النقاط املدرجة بجدول أعمال. 
تأتي  فبراير  دورة  أن  بالذكر  اجلدير 
لعدم  سابقة  دورات  ث��اث  تأجيل  بعد 

اكتمال النصاب القانوني لها. 
وت��ع��رف ج��م��اع��ة م��ك��ن��اس، ح��ال��ة من 
املشاريع  من  ع��دد  مستوى  على  التعثر 
ال��ذي تعرفها  م��رده حالة الشد واجل��ذب 

مكونات املجلس أغلبية ومعارضة.

عجلة مجلس جماعة مكناس تعود للدوران

الوطنية بريس محمد حارص

يومه  مساء  بتازة،  اإلستئناف  محكمة  نظمت 
األربعاء 22 فبراير اجلاري، حفل تكرمي ملجموعة 
من املوظفني بالدائرة القضائية الستئنافية تازة 

احيلوا على التقاعد.
حملكمة  األول  الرئيس  ال��ت��ك��رمي،  حفل  ت��رأس 
م��ح��م��د ص��ق��ل��ي حسيني،  ب���ت���ازة،  اإلس��ت��ئ��ن��اف 
رئيس  بحضور  أق��وي��ر،  محمد  ال��ع��ام،  والوكيل 
احمل��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة ب��ت��ازة، ووك��ي��ل امل��ل��ك بها، 
األم��ن  ورئ��ي��س  امللكي،  ل��ل��درك  اجل��ه��وي  والقائد 
اجلهوي بتازة، ونقيب هيئة احملامني والهيئات 

القضائية املوازية.

الذكر  من  بينات  بآيات  استهل  التكرمي،  حفل 
ت��ق��دمي مجموعة من  ب��اخل��ت��ام  احل��ك��ي��م، وع���رف 
الهدايا والتذكارات على املكرمني الستة، أبوبكر 
الله  عبد  ال��ع��ام،  الوكيل  نائب  التهامي،  أوالد 
عزوز  اإلستئناف،  مبحكمة  مستشار  لعشوش، 
ل��ع��رج، موظفي  ال��ع��ل��وي ومحمد  ع��ال  ص��ول��و، 
الرحيم طريبق ضابط أمن  كتابة الضبط، وعبد 

ملحق.
وألقى رئيس محكمة اإلستئناف لتازة، محمد 
صقلي حسيني كلمة باملناسبة، وجه فيه الشكر 
وعطاء خال  من جهد  بذلوه  ما  على  للمكرمني 
أربعني سنة  من  ألزيد  امتدت  التي  عملهم  فترة 
من  نوع  إال  ما هو  التكرمي  وان حفل  لبعضهم، 

مكونات  جميع  بني  القائم  التاحم  عن  التعبير 
عن  معربا  ال��ع��دال��ة،  وأس���رة  القضائي  اجل��س��م 
األطياف  هذه  كل  بني  العاقة  تكون  أن  طموحه 
عاقة ود وتكامل وتعاون، هدفها األول هو خدمة 

الصالح العام واملواطن.
وفي كلمة مماثلة، قال الوكيل العام الستئنافية 
تازة، محمد أقوير، أن هذا التكرمي تقليد محمود 
دأب���ت م��ح��اك��م امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى تنظيمه م��ن أج��ل 
في  حياتهم  أف��ن��وا  وموظفني  بقضاة  االحتفاء 
التكرمي  أن هذا  العامة، مضيفا  املصلحة  خدمة 
والتقدير  ال��ع��رف��ان  ع��ن  للتعبير  مناسبة  ه��و 

للخدمات التي أسدوها للعدالة.
أن  باملناسبة،  التدخات  باقي  أجمعت  وق��د 

جتمع  التي  العاقة  جوهر  يبرز  التكرمي  ه��ذا 
حملكمة  القضائية  الدائرة  داخ��ل  العدالة  أس��رة 
واملوظفني  القضاة  خاصة  ب��ت��ازة،  االستئناف 
وب��اق��ي ال��ه��ي��ئ��ات، وأن��ه��ا ع��اق��ة ي��ؤط��ره��ا ال��ود 
مهنية  منظومة  إط���ار  ف��ي  امل��ت��ب��ادل  واالح��ت��رام 

متكاملة.
على  امل��ك��رم��ون  امل��وظ��ف��ون  أك��د  م��ن جانبهم، 
أهمية ترسيخ ثقافة التكرمي واالعتراف، معبرين 
إلى كل من ساهم  امتنانهم  ذاته عن  الوقت  في 
من قريب أو بعيد في تكرميهم. وقد اختتم احلفل 
غ��ادروا  الذين  بهم  احملتفى  على  هدايا  بتوزيع 
طويلة  س��ن��وات  ب��ه  قضوا  ال��ذي  احملكمة  مبنى 

خدمة للمواطنني.

استئنافية تازة: تكرمي مجموعة من القضاة واملوظفني احملالني على التقاعد

الوطنية بريس/ 
حميد عسالوي 

ح������ج������زت ال����س����ل����ط����ات 
مكناس  مب��دي��ن��ة  امل��خ��ت��ص��ة 
طن   56 يقارب  ما   ، مؤخرا 
م��ن ال��ب��ط��اط��س داخ����ل اح��د 

املنازل الواقعة بحي لبريدية 
بجماعة مجاط.

دورا  ال��س��اك��ن��ة  ول��ع��ب��ت 
اس��اس��ي��ا ف���ي ع��م��ل��ي��ة حجز 
وض���ب���ط ال���ك���م���ي���ة، ب��ع��دم��ا 
امللكي  ال��درك  رج��ال  أخبرت 
الى  انتقلت  حيث  بالواقعة، 

عني املكان. 

وب���اش���رت جل��ن��ة م��راق��ب��ة 
األس���ع���ار وت��ت��ب��ع األس����واق 
اإلج���راءات  مكناس  بعمالة 

الضرورية. 
ك��م��ا مت ف��ت��ح حت��ق��ي��ق مع 
املتورط في حجز هذه الكمية 

من أجل ترتيب اجلزاءات. 
يأتي ذلك في إطار احلمات 

املكثفة التي تقوم بها اللجان 
حملاربة  واحمللية  اإلقليمية 
الى  الهادفة  املمارسات  كل 
االحتكار واملضاربة واالدخار 
بقواعد  وال��ت��اع��ب  ال��س��ري 
بصحة  امل����س  أو  ال���س���وق 
وس���ام���ة امل���واط���ن���ني وك���ذا 

املس بقدرتهم الشرائية.

مكناس... حجز 56 طن من البطاطس احملتكرة بجماعة مجاط 
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الوطنية بريس /حميد عسالوي 

عبد  م��ك��ن��اس،  عمالة  ع��ام��ل  ت���رأس 
ال��غ��ن��ي ال��ص��ب��ار، اج��ت��م��اع��ا خصص 
وضع  و  السوق  وضعية  لتشخيص 
اإلجراءات الضرورية للحد من ارتفاع 

األسعار، داخل تراب عمالة مكناس.
وحسب كلمة افتتاحية، فإن الهدف 
من اللقاء تدارس اإلج��راءات الواجب 
اتخاذ ها للحد من املضاربات وتكاثر 

الوسطاء. 

ف��امل��ط��ل��وب ه���و وض���ع خ��ط��ة عمل 
واض��ح��ة حمل��ارب��ة ال��غ��اء واالرت��ف��اع 
املسار  تغيير  و  ب��األس��ع��ار  احل��اص��ل 
التصاعدي الثمان  واملواد األساسية. 
هكذا مت من قبل املسؤولني املشاركني 
على  ال��ض��وء  تسليط  االج��ت��م��اع  ف��ي 
واقع السوق و األسباب التي ادت إلى 

ارتفاع األسعار داخل عمالة مكناس.
واالستماع  التشخيص  بعد  وتقرر 
مل��خ��ت��ل��ف امل����دخ����ات، جت��ن��ي��د جل��ان 
غد  ي���وم  عملها  وم��ب��اش��رة  امل��راق��ب��ة 

األربعاء، فضا عن محاربة الوسطاء، 
العمالة  ملصالح  اجل��ي��د  االن��ت��ش��ار  و 
ل��ت��ك��ون ع��ل��ى اه��ب��ة االش���ت���ع���داد ألي 

جتاوزات.
االج���ت���م���اع  أن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
ح��ض��ره على وج��ه اخل��ص��وص وال��ي 
لوزارة  اجلهوي  واملدير  مكناس  أمن 
الوطني  املكتب  ع��ن  وممثل  الفاحة 
ممثلني  عن  فضا  الصحية،  للسامة 
مبوضوع  املعنية  املصالح  م��ن  ع��دد 

ارتفاع األسعار.

عمالة مكناس تتجند للحد من ارتفاع األسعار 

تعزية مواساة في وفاة والدة 
الفاعلة اجلمعوية بشرى العزيز

ببالغ األسى واحلزن وبقلوب مؤمنة بقضاء 
ملغاربة  الوطنية  الهيئة  تلقت  وق���دره،  الله 
اجلمعوية  الفاعلة  وال���دة  وف��اة  خبر  العالم 
الله ورحمته  بعفو  املشمولة   ، العزيز  بشرى 

الرقص زهرة.
 وبهذه املناسبة، فإن الهيئة وطاقم جريدة 
وأحزانكم  أملكم  يشاطرونكم  بريس  الوطنية 
ب���ه���ذا امل���ص���اب اجل���ل���ل، وي��ت��ق��دم��ون إل��ي��ك��م 
بتعازيهم القلبية احلارة، سائلني الله تعالى 
رحمته  ب��واس��ع  ال��ع��زي��زة  الفقيدة  يتغمد  أن 
بعفوه  عليه  وينعم  جناته،  فسيح  ويسكنها 

ورضوانه.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية ومواسات في وفاة األستاذ امحمد الكرمة
بسم الله الرحمان الرحيم

إنا  قالوا  مصيبة  أصابتهم   إذا  الذين  الصابرين  »وبشر 
لله وإنا إليه راجعون أوالئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 

وأولئك هم املهتدون . صدق الله العظيم »
امحمد  األس��ت��اذ  وف��اة  تلقينا خبر  واألس��ى  احل��زن  ببالغ 
مبكناس  اإلب��ت��دائ��ي��ة  للمحكمة  ال��س��اب��ق  ال��رئ��ي��س  ال��ك��رم��ة 
إث��ر وعكة صحية أمل��ت به ول��إلش��ارة فإن  مل��دة عشر سنوات 
اإلستناف  مبحكمة  أول  رئيسا  مؤخرا  عني  الكرمة  األستاذ 
بوجدة  حيث لم يطول هذا التعيني سوى شهرين فقط وبهذه 
املناسبة األليمة يتقدم طاقم جريدة الوطنية بريس الورقية 
واإللكترونية  بأحر التعازي ألسرة القضاء مبكناس  ووجدة 
وعلى  وأجنالها  كنزة  األس��ت��اذة  املرحوم  زوج��ة  إل��ى  وكذلك 
أن  القدير  العلي  من  راجيا  أخواته  و  جابر  الشاب  رأسهم 
يشمل األستاذ الكرمة امحمد الكرمة بواسع رحمته و مغفرته 

و يسكنه الفردوس األعلى . و إنا لله و إنا إليه راجعون 
<  الوطنية بريس :  سعد الصايغ .

الوطنية بريس / كريم حدوش 

شكل موضوع »متاسك األسرة بني األحكام 
محور  القضائية«،  وال��ض��م��ان��ات  القانونية 
ندوة علمية، أقيمت  األربعاء 1 مارس 2023، 

باحملكمة االبتدائية بسيدي قاسم.
مع  التفاعل  سياق  في  تأتي  التي  ال��ن��دوة 
اخلطاب امللكي ل30 يوليوز 2022، الذي دعا 
والتشريعات  اآلل��ي��ات  حتيني  إل��ى  امل��ل��ك  فيه 
وازن���ا  ح��ض��ورا  ش��ه��دت  ب���األس���رة،  املتعلقة 
ل��ل��م��س��ؤول��ني ال��ق��ض��ائ��ي��ني وك������ذا أس���ات���ذة 

جامعيني. 
رئيس احملكمة االبتدائية بسيدي قاسم عبد 
جلريدة  تصريح  في  ق��ال  السباعي  الرحمان 
الندوة يدخل في  بأن تنظيم  الوطنية بريس، 
إطار اعداد أرضية مشتركة من شأنها التمهيد 
لتعديل بعض مقتضيات مدونة األسرة، كون 
متعددة  اف��ك��ار  تتجاذبها  األس����رة  م��وض��وع 
انطاقا من  مرجعيات مختلفة  و االتفاقيات 

الدولية التي صادق عليها املغرب. 
في  محاولة  الندوة هي  بأن  أكد  السباعي، 
بحث االشكاالت التي تثيرها نصوص املدونة  
أفق  ف��ي  املعيقات  ل��ه��ذه  ح��ل��ول  ع��ن  والبحث 

تعديل هذه النصوص القانونية. 
بسيدي  اإلب��ت��دائ��ي��ة  باحملكمة  امل��ل��ك  وك��ي��ل 
ق��اس��م، عبد الرحيم ع��ي��دي، أش��ار ه��و االخ��ر 
الندوة  تنظيم  أن  إلى  باملناسبة  له،  كلمة  في 
على محيطها  انفتاح احملكمة  إطار  في  يأتي 
اخلارجي وكذا تخليدا للذكرى 20 على صدور 
مدونة األسرة، معتبرا بأنها مناسبة لبسط ما 

عرفته املدونة من نضج وحماية للطفل. 
وعبر وكيل امللك عن اماله بأن تساهم الندوة 
في تسليط املزيد من الضوء على دور القضاء 
بالقواعد  واعماال  األس��رة  متاسك  حماية  في 

الفقهية املتأصلة في الفقه املدني.
وبدوره أشار عضو مجلس هيئة احملامني 

بها،  احملامني  هيئة  نقيب  وممثل  القنيطرة 
احمد رامضي، إلى أن الندوة تتزامن مع قرب 
االحتفال باليوم العاملي للمرأة الذي يصادف 
8 م����ارس م���ن ك���ل س��ن��ة وه���و ظ���رف مناسب 
لطرح االشكاالت القانونية التي تعيق متاسك 

األسرة. 
وأضاف رامضي بأن الندوة من شأنها أن 
االشكاالت  املطروح بخصوص  النقاش  تغني 
و املطالبات التي تخص تعديل مدونة األسرة، 
على  األم  ب��والي��ة  املتعلقة  النصوص  خاصة 

األطفال او قضايا اإلرث. 
األس��رة  قضاء  قسم  رئيس  ق��دم  جهته  م��ن 
ط��ارق  ق��اس��م،  بسيدي  االب��ت��دائ��ي��ة  باحملكمة 
طاوسي مجموعة من األرقام املرتبطة بالعمل 

القضائي في عاقته باألسرة. 
القضائية  األحكام  عدد  بأن  وأف��اد طاوسي 
بلغ حوالي 6 آالف حكم قضائي مت البث فيه، 
الزوجية،  العاقة  بإنهاء  تتعلق  منها   1200
س��واء  ال����زواج  بقضايا  تتعلق  م��ل��ف   1600

العادي او املختلط. 
كما أشار إلى أن الزواج املتعلق بالقاصرين 
بثت  التي  امللفات  عدد  في  تراجعا،  عرف  قد 

فيها احملكمة، بحيث لم يتجاوز  سنة 2022 
حوالي 160 ملف في وقت كان يسجل الضعف 

في السنوات الفارطة. 
باألسرة  العاقة  ذات  القضايا  وعن طبيعة 
التي تعرض بشكل كبير على احملامني، أفادت 
القنيطرة  بهيئة  احملامية  الزويهرة،  خديجة 
وامل��م��ارس��ة مبدينة س��ي��دي ق��اس��م، ب��أن األم��ر 
النفقة،  و  والتطليق  الطاق  بقضايا  يتعلق 
م��ش��ي��رة إل���ى أن ج��ل ق��ض��اي��ا األس����رة تعرف 

تشعبا كبيرا. 
أستاذة  السعيدي  حنان  أبرزت  من جهتها 
و  القانونية  العلوم  بكلية  اخل��اص  القانون 
بالقنيطرة،  طفيل  اب��ن  بجامعة  السياسية 
الدور الذي تلعبه اجلامعة في عاقتها باملرفق 

القضائي. 
توفر   اجلامعة  ب��أن  السعيدي  وأوض��ح��ت 
تخريج  على   تعمل  تكوينية،  وشعب  مسالك 
التي  األسماء  من  عددا  أن  كما  قضائية،  أطر 
ك��ان��ت ب���األم���س ط��ل��ب��ة ه���م ال���ي���وم م��س��ؤول��ني 
قضائية  مؤسسات  على  يشرفون  قضائيني 
مهمة ويساهمون في تطبيق العدالة باملغرب. 
اجتماعي  اعراب مساعد  طارق  عبر  بدوره 

ب��احمل��ك��م��ة وامل��ن��ت��ق��ل ح��دي��ث��ا إل����ى احمل��ك��م��ة 
بالتكرمي  اف��ت��خ��اره  ع��ن  مبكناس،  االبتدائية 
اإلبتدائية  من طرف احملكمة  به  ال��ذي حضي 
بسيدي قاسم، مشيرا إلى أنه عمل إلى جانب 
أطر اكفاء باحملكمة وكان لهم فضل كبير في 

تطوير أدائه املهني. 
في تصريح  يتحدث  وهو  اع��راب  يفت  ولم 
صحفي له، أن يبرز الدور الذي يلعبه املساعد 
االج��ت��م��اع��ي ف���ي أن��س��ن��ة ال��ع��م��ل ال��ق��ض��ائ��ي، 
عما  أضافت  حسبه  االجتماعية  فاملساعدة 
انسانيا كبيرا على العمل  الزجري الذي مييز 

املرفق القضائي. 
سير  التي  للندوة  العلمية  اجللسة  وخال 
ك��ل من  ت��ن��اوب  مجرياتها ط���ارق ط��اوس��ي،  
قاسم،  بسيدي  االبتدائية  باحملكمة  القاضي 
عبد امل��ل��ك ص��ب��ري  ون��ائ��ب وك��ي��ل امل��ل��ك لدى 
احميداني،  ياسني  ذاتها،  االبتدائية  احملكمة 
و احملامية بهيئة القنيطرة خديجة الزويهرة 
ابن  بجامعة  األستاذ  اسريفي  بدر  عن  فضا 
القضائي  املنتدب  ال��راي��ش��ي  م���راد  و  طفيل، 
باحملكمة االبتدائية بسيدي قاسم، و نبيل الكط 
والسياسية  القانونية  العلوم  بكلية  األستاذ 
بهيئة  بنزينة محام  النبي  عبد  و  بالقنيطرة، 
القنيطرة، ثم إسماعيلي علوي بلغيت القاضي 
تناوبوا  قاسم،  بسيدي  االبتدائية  باحملكمة 
موضوعات  ف��ي  علمية  م��داخ��ات  إل��ق��اء  على 
مختلفة همت اجلوانب واالشكاالت القانونية 

التي حتيط باألسرة. 
حضرتها  التي  ال��ن��دوة  أن  بالذكر  اجلدير 
سيدي  إقليم  عامل  تقدمها  وازن��ة  شخصيات 
قاسم احلبيب ندير، نظمت من طرف احملكمة 
كلية  م��ع  بشراكة   قاسم  بسيدي  االبتدائية 
العلوم القانونية والسياسية التابعة جلامعة 
ابن طفيل وهيئة احملامني بالقنيطرة وجمعية 
في  وذلك  بالقنيطرة  الشباب  احملامني  احتاد 

إطار البرنامج الثقافي حملكمة سيدي قاسم.

احملكمة االبتدائية بسيدي قاسم »تتلقف« إشارات امللك وتفتح نقاشا قانونيا يهم التماسك األسري 
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والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  دعا 
إل����ى حت��س��ني م��س��ت��وى اخل����دم����ات وال��ق��ن��ص��ل��ي��ة، 
والنهوض بالعمل الثقافي للمغرب باخلارج لفائدة 

مغاربة العالم.
وأكد املجلس، في عرض بشأن الرأي الذي أعده 
الرابط  »متتني  موضوع  في  ذاتية  إحالة  إط��ار  في 
والتحديات«،  الفرص  العالم..  مغاربة  مع  اجليلي 
قدمه رئيسه السيد أحمد رضا الشامي، أمام جلنة 
اخل��ارج��ي��ة وال���دف���اع ال��وط��ن��ي وامل��غ��ارب��ة املقيمني 
باخلارج مبجلس املستشارين، على ضرورة تسريع 
من  ميكن  مبا  القنصلية  اخل��دم��ات  رقمنة  مسلسل 
حت��س��ني االس��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه اخل���دم���ات وت��س��ري��ع 
من  وال��رف��ع  للخدمات  ال��ول��وج  وحتسني  وتيرتها، 
للخدمات  ميثاق  وإرس��اء  الشكاوى،  معاجلة  سرعة 

القنصلية.
ودع�����ا إل����ى إح�����داث ج��ي��ل ج���دي���د م���ن ال��ب��ن��ي��ات 
التدبيرية في مجال النهوض بالعمل الثقافي لفائدة 
مغاربة العالم ببلدان اإلقامة، وفق منط تدبير مرن 
يرتكز على التكنولوجيات الرقمية، واالستثمار في 
تستجيب  جاذبية  وذات  إبداعية  ثقافية  محتويات 
الثقافية  األنساق  وتائم  العالم  مغاربة  النتظارات 
البرامج  تأهيل  عن  فضا  مهم،  الصاعدة  لأجيال 
التكوين  ومسارات  البيداغوجية  املرجعية  واألط��ر 

الديني للمتدخلني املعنيني بالشأن الديني.
مغاربة  لصالح  القضائية  احلماية  وبخصوص 
مواكبة  إل��ى  احلاجة  على  الوثيقة  ش��ددت  املهجر، 
وداخ��ل  الهجرة  قبل  م��ا  مرحلة  ف��ي  النساء  ودع��م 
ب���ل���دان اإلق���ام���ة، ووض����ع ش��ب��ك��ة م���ن امل��س��ت��ش��اري��ن 
املصالح  لدى  االجتماعيني  واملساعدين  القانونيني 
القنصلية رهن إشارة مغاربة العالم، وتطوير خدمة 
لدعم إع��ادة إدم��اج املغاربة الذين ع��ادوا إلى أرض 
غير  والقاصرين  الشرعيني  غير  واملهاجرين  الوطن 
املساطر  رقمنة  تطوير  وك��ذا  بذويهم،  املصحوبني 
وتتبع  ومعاجلتها  الطلبات  وتسجيل  القضائية 

املنازعات.
وعلى مستوى احلماية االجتماعية، أبرز التقرير 
أهمية االنخراط في حوار مع بلدان االستقبال بهدف 
حتيني أو توسيع نطاق االتفاقيات الثنائية املتعلقة 
التي  الشروط  تبسيط  بهدف  االجتماعي  بالضمان 
تعيق استفادة مغاربة العالم من حقوقهم املرتبطة 
بشكل  عودتهم  عند  الصحية  وال��رع��اي��ة  بالتقاعد 
نهائي أو مؤقت إلى املغرب، داعيا في ذات السياق 
إلى العمل بشراكة مع األبناك وشركات التأمني على 
إعداد عرض للتأمني الصحي لفائدة األصول وعرض 

تأمني للتقاعد االختياري.
من جهة أخرى، دعا املجلس إلى العمل في إطار 
إحداث  على  واخل��اص  العام  القطاعني  بني  شراكة 
منصة رقمية للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات 
املغربية املقيمة باخلارج، تشمل املهن اجلديدة وتلك 

الوطني، مؤكدا  التي يصعب شغلها على املستوى 
من  األكادمييني  مشاركة  تيسير  إل��ى  احلاجة  على 
أبحاث  التدريس واإلشراف على  العالم في  مغاربة 

الدكتوراه.
االقتصادي  املجلس  ل��رأي  تقدميه  معرض  وف��ي 
اجليلي  الرابط  متتني  ح��ول  والبيئي  واالجتماعي 
مع مغاربة العالم، أكد الشامي أنه مت إع��داده وفق 
املقاربة التشاركية التي يعمل بها املجلس، الفتا في 
هذا الصدد إلى أنه كانت هناك جلسات إنصات مع 
مواطنة  واستشارة  واخل��ارج،  الداخل  من  الفاعلني 
موجهة إلى مغاربة العالم بسبع لغات هي العربية 
واإلجن��ل��ي��زي��ة واإلس��ب��ان��ي��ة وال��ف��رن��س��ي��ة واألمل��ان��ي��ة 

واإليطالية والهولندية.
وأكد على ضرورة مواكبة مغاربة العالم من خال 
ضمان متتعهم باملواطنة الكاملة وحماية مصاحلهم 
املغرب وفي اخل��ارج وحتسني ج��ودة اخلدمات  في 
املقدمة لهم واملشاركة واإلشراك في بناء االختيارات 

الكبرى للمغرب.
من جهتها، أكدت رئيسة جلنة اخلارجية والدفاع 
ال��وط��ن��ي وامل���غ���ارب���ة امل��ق��ي��م��ني ب���اخل���ارج مبجلس 
الرأي  أهمية  على  التازي،  مية  نائلة  املستشارين، 
الذي قدمه املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
الذي يأتي في إطار تنفيذ التعليمات امللكية السامية 
لتقوية  جديدة  واستراتيجية  رؤية  وضع  بضرورة 

العاقة مع مغاربة العالم.
وشددت على أهمية التوصيات التي قدمها املجلس 
اإلداري��ة  قبيل جتويد اخلدمات  ال��رأي من  ه��ذا  في 
وكذا  املهجر،  مغاربة  لفائدة  والصحية  والقضائية 
وإعادة  اإلقامة  بلدان  في  الثقافية  العروض  تعزيز 
الفئة  لفائدة هذه  الثقافية  االستراتيجية  في  النظر 
في  اللجنة  دور  املغاربة، مؤكدة على  املواطنني  من 

تعزيز التشارك وتقييم السياسات العمومية.
من جانبهم، وبعد أن أشادوا مبخرجات التقرير 
الهجرة  م��ل��ف  م��ق��ارب��ة  طبعت  ال��ت��ي  وب�����«اجل����رأة« 
أع��ض��اء جلنة  دع���ا  ب���اخل���ارج،  املقيمني  وامل��غ��ارب��ة 
اخل��ارج��ي��ة وال���دف���اع ال��وط��ن��ي وامل��غ��ارب��ة املقيمني 
مختلف  تشمل  استراتيجية  ب��ل��ورة  إل��ى  ب��اخل��ارج 
اجلوانب التي تهم تعزيز الروابط بني مغاربة العالم 

وبلدهم األصلي.
تبسيط  شأن  من  أن  الصدد،  هذا  في  واعتبروا، 
املساطر املتعلقة باالستثمار أن يشكل مدخا رئيسيا 
عبر  السيما  باخلارج،  املغربية  الكفاءات  الستثمار 
تيسير التعامات اإلدارية وحتقيق العدالة املجالية، 

مما سيقوي جاذبية سوق االستثمار املغربية.
التي  للتحديات  مقاربتهم  أخرى، ولدى  من جهة 
تشوب هذا امللف، توقف أعضاء اللجنة عند الطابع 
متتني  تتوخى  التي  امل��ب��ادرات  لبعض  »املوسمي« 
في   – الروابط بني اجلالية وبلدهم األصلي، داعني 
امل��ب��ادرات على نحو  إلى تعميم هذه   – هذا اإلط��ار 
من  ويقلل  امللحوظة،  الفوارق اجلهوية  من  »يقلص 

كلفة هدر الزمن التنموي«.

املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يبسط رأيه  حول متتني الرابط اجليلي مع مغاربة العالم

تدشني املقر اجلديد للقنصلية العامة ببلجيكا
الوطنية بريس 

للقنصلية  اجل��دي��د  امل��ق��ر  ت��دش��ني  ج����رى، 
العامة للمغرب بأنفيرس، خال حفل حضره 
املغربية  والشخصيات  امل��س��ؤول��ني  م��ن  ثلة 

والبلجيكية.
ومت بناء هذا املقر اجلديد، الذي سيحتضن 
اخلدمات القنصلية املخصصة ألفراد اجلالية 
على  ال��ف��ام��ان��ي��ة،  باجلهة  املقيمة  املغربية 
مساحة تفوق 2300 متر مربع. وجرى تدشينه 
لزيارة جالة   65 ال�  الذكرى  مبناسبة تخليد 
الغزالن.  حملاميد  اخلامس  محمد  له  املغفور 
يشمل  مفتوح  بفضاء  القنصلية  تزويد  ومت 
على معظم املصالح اإلدارية )احلالة املدنية، 
البطاقة الوطنية، التصديق، جوازات السفر، 
وغيرها(، وكذا بغرفة متعددة األغراض وعدد 
التي تستضيف مختلف  األخرى  املكاتب  من 

اخلدمات القنصلية.
خضراء«،  »قنصلية  البناية  ه��ذه  وتعتبر 

ح���ي���ث مت جت���ه���ي���زه���ا ب����أح����دث ال���وس���ائ���ل 
والسيما  اخل��ض��راء،  للطاقة  التكنولوجية 
أجهزة تكييف الهواء واإلضاءة اإليكولوجية 
التي تعتمد على األلواح الكهروضوئية إلنتاج 
الكهرباء باإلضافة إلى استعادة مياه األمطار 

من أجل استخدامها للمرافق الصحية.
وفي كلمة له باملناسبة، أشاد سفير املغرب 
الكبرى،  لوكسمبورغ  ودوق��ي��ة  بلجيكا  ل��دى 
محمد عامر، بتدشني هذا املبنى الذي سيعمل 
لصالح  القنصلية  اخل��دم��ات  حت��دي��ث  ع��ل��ى 
مشيرا  الفامانية،  باجلهة  املقيمني  املغاربة 
إلى أن هذا اإلجناز يندرج في إطار السياسة 
ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا حت��ت ال��ق��ي��ادة 
امل��س��ت��ن��ي��رة ل��ص��اح��ب اجل��ال��ة امل��ل��ك محمد 
اخلدمات  وجتويد  حتديث  بهدف  ال��س��ادس، 
وتلبية  باخلارج  املقيمني  للمغاربة  املوجهة 

انتظاراتهم.
وأضاف أنه وفقا للتعليمات امللكية السامية 
في هذا املجال، شرعت احلكومة في إصاح 

املقيمني  امل��غ��ارب��ة  ل��ف��ائ��دة  القنصلي  العمل 
باخلارج، بهدف مواكبة التطور الذي يشهده 
العالم واملغرب واالستجابة الحتياجات هذه 

الفئة.
وأكد عامر أن اجلالية املغربية املقيمة في 
هذه  اإلص���اح  م��ن سياسات  تنتظر  اخل���ارج 
أن تكون أقرب إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم، 

سواء في البلدان املضيفة أو في بلدهم األم.
كما أشار إلى أن اجلالية املغربية ببلجيكا، 
بشكل  الفامانية  اجل��ه��ة  وف��ي  ع���ام،  بشكل 
خاص، مندمجة بشكل كامل في البلد املضيف، 
بينما تظل مرتبطة بجذورها وأصولها، مبرزا 
فخر أفراد هاته اجلالية بالتقدم الذي أحرزه 
املغرب في املجاالت االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية والدبلوماسية.
للمغرب  العام  القنصل  أش��ار  جانبه،  من 
إجناز  أن  إل��ى  رزق��ي،  إبراهيم  أنفيرس،  في 
اململكة  هذا املشروع يندرج في إطار اهتمام 
للتعليمات  وفقا  ب��اخل��ارج،  جاليتها  ب��أف��راد 

ال��س��ام��ي��ة ل��ص��اح��ب اجل���ال���ة امل���ل���ك محمد 
ال��س��ادس، وك��ذل��ك ف��ي أع��ق��اب األول��وي��ة التي 
اإلفريقي  والتعاون  اخلارجية  وزارة  أعطتها 
لبناء وجتديد  واملغاربة املقيمني في اخلارج 

مقار العديد من السفارات والقنصليات.
لهذه  اإلي��ك��ول��وج��ي  البعد  على  ش��دد  كما 
تتماشى  والتي  اجل��دي��دة،  القنصلية  البنية 
مع توجهات املغرب لتعزيز الطاقات املتجددة 

واحلفاظ على البيئة.
مت  اجل��دي��د  القنصلية  م��ق��ر  أن  وأض����اف 
املرتفقني،  راح���ة  تضمن  بطريقة  تصميمه 
الذين  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  سيما  وال 
يستفيدون من خدمات مخصصة، مشيرا إلى 
الداخلي  املبنى يحتفي في تصميمه  أن هذا 

بإبداع وثراء الصناعة التقليدية املغربية.
الذي  اجلديد،  املقر  ه��ذا  أن  رزق��ي  واعتبر 
س��ي��دخ��ل اخل��دم��ة األس���ب���وع امل��ق��ب��ل، يجسد 
كما  أفراد جاليته،  من  وقربه  املغرب  حضور 

يعزز روابط هذه الفئة مع بلدها األصلي.
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مشرق  رباني  جو  في  و  بهيج  و  مبارك  بحفل 
إل��ى عبده ما  » فاوحى  ، و حتت شعار  ب��األن��وار 

أوحى ما كذب الفؤاد ما رآى«
أحيت الطريقة الصوفية العلوية املغربية ذكرى 
27 رجب  اإلس��راء و املعراج و ذلك يومه السبت 
ب��زاوي��ة  2023 م  ف��ب��راي��ر   18 امل��واف��ق ل  1444 ه 
الطريقة في رحاب العاصمة اإلسماعيلية مكناس. 
أشرف على إحياء احلفل فضيلة شيخ الطريقة 
احلاج  سيدي  الشريف  باململكة  العام  ممثلها  و 
سعيد ياسني ، كما شارك في إحياء احلفل ممثلي 
الزاوية األم و مريدي الطريقة ومقدميها مبختلف 
املدن املغربية و في مقدمتهم مقدم الزاوية مبدينة 
مكناس الشيخ احلاج املصطفى مفليح و الناطق 
رضوان  سيدي  الشريف  الطريقة  بإسم  الرسمي 

ياسني. 
أجاء  أفاضل  علماء  بحضور  اللقاء  تزين  كما 
و العديد من األش��راف و النقباء و ثلة طيبة من 
حشد  و  السماع  و  املديح  وأه��ل  القراء  الشيوخ 
غفير من املنتسبني إلى الطرق و الزوايا الصوفية 
و  املدني  املجتمع  من  فعاليات  وكذلك   ، املغربية 

كوكبة من رجال الصحافة و اإلعام. 

وف���ي ه���ذه األج����واء ال��روح��ي��ة ال��ع��ط��رة حت��دث 
عظمة  ع��ن  ي��اس��ني  سعيد  احل���اج  س��ي��دي  الشيخ 
اسرارها.   و  بركاتها  عن  كذلك  حت��دث  و  الذكرى 

و سيرا علي نهج الشيوخ و األولياء ذكر الشيخ 
احلاضرين بنعم الله و آالئه و حدثهم عن تعظيم 
شعائر الله و اتباع هذي رسول الله عليه أفضل 

الصاة و أزكى التسليم
فمن كان سينا محمد صلي الله عليه وسلم  هو 
الفكر  ، حاضر  الذكر  كثير  يكون  ان  عليه  إسوته 
،حاله بني صبر و شكر ، لتنكشف له أسرار و آيات 

اإلسراء و املعراج .
بشائر  عن  األج��اء  العلماء  بعض  حت��دث  كما 
اإلسراء و املعراج التي تظهر للعبد كلما زاد قربه 
من الله و حافظ على سيره في معراج السالكني 

إلى الله. 
الشيوخ  تفنن  و أصيلة  بقراءة مغربية قحة  و 
احلكيم  الذكر  من  بينات  آي��ات  ترتيل  في  القراء 
السمو  من  عوالم  في  احلاضرين  ب��أرواح  حلقت 
من احملبة   كؤوسا  قلوبهم  أسقت  و  الطمأنينة  و 
روح��ا  و  بهجة  و  ب��ه��اءا  احل��ف��ل  زاد  و  وال��وج��د 

وريحانا إنشاد املادحني و املسمعني .
كما إغتنم احلاضرين هذه املناسبة و ماحتمله 
من أن��وار و نفحات و أس��رار ربانية ، لرفع أكف 
الضراعة و الدعاء  إلى الله عز وجل و تعالى و 
تبارك ليحفظ أمير املؤمنني وسبط الرسول األمني 
موالنا جالة امللك محمد السادس و ينصره نصرا 
صاحب  عهده  لي  و  في  يحفظه  و  م��ؤزرا  عزيزا 
و  احل��س��ن  م���والي  اجلليل  األم��ي��ر  امللكي  السمو 
يشد أزره بصنوه السعيد املولى الرشيد وبسائر 
آمنا  بلدنا  أن يحعل  و  الشريفة.   امللكية  األس��رة 

مطمئنا سخاءا رخاءا  ، إنه سميع مجيب.

الطريقة الصوفية العلوية حتيي ذكرى اإلسراء و املعراج

الوطنية بريس/ حميد عسالوي 

اش����رف ع��ام��ل ع��م��ال��ة م��ك��ن��اس ع��ب��د الغني 
مفاتيح  خمسة  تسليم  على   ، مؤخرا  الصبار 
ل��س��ي��ارات اإلس��ع��اف وح��اف��ل��ة للنقل امل��درس��ي 

خاصة باألطفال في وضعية اعاقة. 
هكذا استفادت خمسة جماعات من سيارات 
اإلس��ع��اف وه���ي، ع��ني جمعة، ع��ني ك��رم��ة واد 
ال��رم��ان، م��ج��اط، جماعة ع��ني ع��رم��ة،  جماعة 

امل��درس��ي  النقل  حافلة  سلمت  فيما  ش��رق��اوة 
وت��اه��ي��ل  ل��دع��م  احمل��ل��ي��ة  اجل��م��ع��وي��ة  للشبكة 
االشخاص في وضعية اعاقة، حيث سيستفيد 

منها ساكنة جماعة ويسان. 
وحسب تصريح أدلى به عبد الكبير الغريبي 
رئيس مصلحة بقسم العمل االجتماعي بعمالة 
مبلغ  املسلمة  ال��س��ي��ارات  كلفت  فقد  مكناس، 

إجمالي يناهز مليون و900 الف درهم.   
مائة  العملية ممولة   بأن  الكبير صرح  عبد 

ب��امل��ئ��ة م��ن ط���رف امل���ب���ادرة ال��وط��ن��ي��ة للتنمية 
البشرية، كما ابرز بأن  اقتناء سيارات اإلسعاف 
البنيات  في  ت��دارك اخلصاص  إط��ار  في  يأتي 
في  األساسية  االجتماعية  واخلدمات  التحتية 
ما  وخاصة   جتهيز   االق��ل  الترابية  امل��ج��االت 
يتعلق بدعم الولوج للخدمات الصحية والرفع 
من بعض املؤشرات الصحية خاصة ما تعلق 
بخفض الوفيات في صفوف النساء احلوامل. 
و حسب املسؤول ذاته، فإن  هذه السيارات 

تنضاف إلى 17 سيارت إسعاف كانت قد اقنتها 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 

امل��درس��ي  ال��ن��ق��ل  ب���أن حافلة   ك��م��ا أوض����ح 
برنامج  إط��ار  في  األخ��رى  هي  تأتي  املسلمة، 
مواكبة األشخاص في وضعية هشاشة، خاصة 

ما تعلق بدعم التمدرس. 
وأشار املتحدث إلى أن عمالة مكناس تتوفر 
في  األط��ف��ال  لفئة  مخصصة  حافلة   24 على 

وضعية اعاقة.

عامل مكناس يشرف على تسليم خمس سيارات لإلسعاف وحافلة للنقل املدرسي 
محلية
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شركة  م��ن  مستخدم   350 اس��ت��ف��اد 
فبراير   23 بني  ما  احلضري   النقل 
تهم  تكوينية  دورة  م��ن  م��ارس   3 و 
ال��ت��ع��ري��ف ب���امل���م���ارس���ات ال��ف��ض��ل��ى 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع م��س��ت��ع��م��ل��ي ال��ط��ري��ق 
واآلليات املثلى الحترام قانون السير 

واجلوالن.

وأشرف على تسيير أطوار هذه الدورة 
التكوينية أطر أمنية متخصصة من 
والية أمن مكناس، وتشمل مجموعة 
واحملاضرات  التفاعلية  الندوات  من 
ال��ت��ي ت����روم أس��اس��ا امل��س��اه��م��ة في 
وامل��دارك  الوظيفية  ال��ق��درات  تطوير 
من  الفئة  لهذه  واملعرفية  القانونية 

املستخدمني.
التي  التكوينية،  ال��دورة  هذه  وتأتي 

ت���ن���درج ف���ي إط����ار م��واص��ل��ة م��س��ار 
االن���ف���ت���اح امل��ؤس��س��ات��ي ع��ل��ى ك��اف��ة 
واملؤسساتية،  املجتمعية  الفعاليات 
قامت  م��ب��ادرات مماثلة  أع��ق��اب  ف��ي 
الوطني  لأمن  العامة  املديرية  بها 
ف���ي م��ج��م��وع��ة م���ن امل����دن امل��غ��رب��ي��ة، 
الشرطة  لترسيخ مفهوم  سعيا منها 
وإرس��اء  األمني  العمل  في  املواطنة 

مرتكزات اإلنتاج املشترك لأمن.

 City Bus والية أمن مكناس تنظم دورة تكوينية لفائدة مستخدمي شركة

إقليم صفرو: 
بشرى لذوي 
احلقوق من 

اجلماعة الساللية 
آيت عياش 

الوطنية بريس 

ذوي  الئحة  إع��ان  مت  انتظار  ط��ول  بعد 
احلقوق من اجلماعة السالية آيت عياش 
الذين  يعقوب”  “آي��ت  لفخدة  املنتسبني 
شملت عقاراتهم ثلث املساحة اإلجمالية 
الكهربائي  احمل���ول  مل��ش��روع  املخصصة 
املنجز من طرف املكتب الوطني للكهرباء 
الشكاك  بعني  أع��م��ود  املسماة  باملنطقة 
موافقة  بعد  العقار  تفويت  عملية  ومتت 
لفائدة  املنية  الذي وافته  املباشر  نائبهم 
هذا املشروع املهم الذي بدأ في اإلشتغال 
الكافية  الكهربائية  ب��ال��ط��اق��ة  ل��ل��ت��زوي��د 
و  الشكاك  عني  بجماعة  اخلصاص  لسد 
املنطقة الصناعية التي أوشكت األشغال 
فيها على اإلنتهاء وكذا املشاريع املرتقبة 
الئحة  إع���داد  مت  حيث   ، اجلماعة  ب��ذات 
امل��ش��روع  ه��ذا  ع��ائ��دات  م��ن  املستفيدين 
عياش  آلي��ت  النيابية  الهيئة  ط��رف  م��ن 
حتت إشراف القائد اجلديد ورئيس قسم 
عامل  م��ن   بتعليمات  القروية  ال��ش��ؤون 

إقليم صفرو .
لفخدة  املنتسبني  احل��ق��وق  ذوي  وعبر   
م��ن خال  ارتياحهم  ع��ن  يعقوب”  “آي��ت 
التفاعل مع مطلبهم الذي تقدموا به عدة 
الى اجلهات  مرات عبر مراسات عديدة 

املختصة وأخيرا مت إعداد الئحتهم .
واستبشر ذوي احلقوق خيرا وعبروا عن 
شكرهم لكل املسؤولني على رأسهم السيد 
عامل إقليم صفرو وقسم الشؤون القروية 
بعمالة صفرو والسلطة احمللية و جماعة 
بتعويضاتهم  التوصل  متمنيني  النواب، 
املالية في أقرب اآلجال وخاصة ان اغلبهم 

يعيشون وضعية الفقر والهشاشة.

الوطنية بريس 

املدنية  للوقاية  اإلقليمية  القيادة  خلدت 
مبدينة مكناس ، احتفالها باليوم العاملي 
يتزامن مع فاحت  الذي    ، املدنية  للوقاية 
مارس من كل سن، وذلك على غرار باقي 
ال��ق��ي��ادات اجل��ه��وي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة مب��دن 

واقاليم اململكة. 
و يشكل احلفل مناسبة لتحسيس املجتمع 
ب��أه��م��ي��ة دور ال��وق��اي��ة امل��دن��ي��ة وت��دب��ي��ر 
الطوارئ ، والتخفيف من حدة وتداعيات 
الكوارث ، كما شكل مناسبة أيضا إلطاع 
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  مكناس  عمالة  عامل 
مب��ج��م��وع��ة م��ن ال��ش��روح��ات ، وم��ع��دات 
في  املستخدمة  املدنية  الوقاية  وآل��ي��ات 
ح��ال��ة ال���ط���وارئ ، ن��اه��ي��ك ع��ن احل��م��ات 
التحسيسية التي تنظمها أجهزة الوقاية 
املدنية لفائدة تاميذ املؤسسات التعليمية 
، بغية التعريف باألدوار املنوطة بالوقاية 
التي تتوخى حماية األشخاص   ، املدنية 
ج��راء  م��ن  البيئة  وحماية   ، واملمتلكات 
التغيرات املناخية ، من خال مقاربة تروم 
الرفع من مستوى وعي الناشئة ، وتعميم 

ثقافة الوقاية املدنية .
وف���ي ك��ل��م��ة ل���ه ب��امل��ن��اس��ب��ة أب����رز ال��ق��ائ��د 
مكناس   بإقليم  املدنية  للوقاية  االقليمي 
حسن اج��ب��اب��ري،ال��ي��وم االرب��ع��اء ب��أن ” 
املدنية  للوقاية  العاملي  باليوم  االحتفال 
ي��ات��ي ف���ي س��ي��اق ع��امل��ي ي��ت��س��م ب��ت��زاي��د 
التهديدات واملخاطر املترتبة عن التقلبات 

املناخية وما ينتج عنها من كوارث اهمها 
وال��زالزل  الغابات  وحرائق  الفياضانات 
والتي تخلف خسائر جسيمة في االرواح 
كبير  حت��دي  تشكل  وب��ات��ت  واملمتلكات 
الناس،يستوجب   حلياة  حقيقي  وتهديد 
للحد منها اعتماد تدابير وقائية تنصب 
وآليات  منظومات  بتقوية  االهتمام  على 
التعاطي معها وتطوير منظمومة التنبوء 
واإلن�����ذار ف��ض��ا ع��ن ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ال��وع��ي 
التكنولوجيا  اع��ت��م��اد  وك���ذا  ب��امل��خ��اط��ر 
احل���دي���ث���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة اس���اس���ا ب��ت��ق��ن��ي��ات 
املعلومات التي تعتبر حليفا رئيسيا في 
الكشف  وس��ائ��ل  وتوفير  املخاطر  تقييم 

عنها. 
واختارت املنظمة الدولية للحماية املدنية 
:”دور  شعار  السنة  لهذه  املدني  والدفاع 
تكنولوجيا املعلومات في تقييم املخاطر” 
في  التكنولوجيا  لهذه  املهم  للدور  وذل��ك 

التخفيف من تداعيات الكوارث.
وحضر احلفل على وجه اخلصوص  عبد 
الغني الصبار عامل صاحب اجلالة على 
بوفد  مرفوقا  كان  ال��ذي  و  مكناس  عمالة 
القائد  دوبريكاد  اجلنرال  من  هام،مشكل 
مبكناس  ال��ع��س��ك��ري��ة  للحامية  امل��ن��ت��دب 
والسلطات  االم��ن��ي��ة  امل��ص��ال��ح  ورؤس����اء 

احمللية واخلارجية ومنتخبون.

تخليد اليوم العاملي للوقاية املدنية مبكناس 
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البيان،  وعلمه  اإلنسان،  خلق  الذي  لله  احلمد 
تعاقب  م��ا  محمد  نبينا  على  وال��س��ام  وال��ص��اة 
امللوان، وعلى آله وصحبه ومن سار على هداهم 

بإحسان.
والتعليم  التعلم  في  اإلس��ام  رغ��ب  فقد  وبعد، 
ولم يستثن ذكرا وال أنثى، فبني درجة أهل العلم 
ومنزلتهم العالية فقال سبحانه : )) قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين ال يعلمون ((  . وقال أيضا : 
)) يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات ((  . وعلى غرار القرآن ذكرت السنة فضل 
الله  الدين وخيرية حملته، فقال صلى  التفقه في 
في  يفقهه  به خيرا  الله  ي��رد  من   ((  : عليه وسلم 
فريضة  العلم  طلب   ((  : أيضا  وق��ال   ،   )) الدين 
على كل مسلم ((  . وقال أيضا: )) النساء شقائق 
الرجال ((   أي في األحكام. ولذا جند املجتمعات 
اإلسامية في القرون املاضية كانت تعقد جلسات 
دي��ن��ي��ة،  وت��وج��ي��ه��ات  فقهية  وم��ن��اق��ش��ات  علمية 
وكانت املرأة تستوعب علوم الدين من خال هذه 
املباحثات واملناظرات. كما أن العلماء حرصوا من 
خال توجيهاتهم ودعواتهم احلثيثة لنشر العلم 
يقول  امل��رأة.  منه، وخاصة  واالستفادة  األسر  في 
العامة ابن احلاج الكبير في كتابه القيم » املدخل 
» : ) فيحتاج العالم أن يتبتل لتعليم هذه األحكام 
للكبير والصغير والذكر واألنثى ... – ثم استشهد 
النساء شقائق   ((  : عليه وسلم  الله  بقوله صلى 

الرجال ((  .
» اإلفتاء  ال��ذي عنونته ب  امل��وض��وع  ك��ان  ومل��ا 
والرد  القبول  بني  اإلسامي  الغرب  في  النسوي 
و  الفقيهات  للعاملات  األه��م  شقه  في  مخصص   «
أبرز  أن  ال��ض��روري  من  ك��ان  املفتيات،  الشيخات 

أهمية املوضوع من زاويتني:
الزاوية األولى : األهمية العلمية.

والزاوية الثانية : األهمية االجتماعية.
إب��راز  في  ب��األس��اس  تتجلى  العلمية  فالزاوية 
القدرات الذهنية، واملهارات العلمية التي ساهمت 
اإلسامية  الثقافة  تنشيط  في  املسلمة  امل��رأة  بها 
عبر التاريخ، وتأثير ذلك على فحول العلماء الذين 
تربوا على أيدي العاملات، وإظهار الثروة العلمية 
الفقهية  املنظومة  أثرت  نسائية  فتاوى  من خال 
وتقاسمت العطاء الفكري الذي أسهم في تنشيط 

احلركة الفقهية في املجتمعات اإلسامية.
الفتاوى  برهنت  فقد  االجتماعية  الزاوية  وأما 
الذكور،  على  حكرا  ليس  الفقه  أن  على  النسوية 
علم  في  أسهمن  النساء  أن  من  له  ي��روج  ما  وأن 
ليس  الشرعية  ال��ع��ل��وم  م��ن  غ��ي��ره  دون  احل��دي��ث 
أب��رز مجموعة  دع��وى متهافتة. وقد  وأن��ه  بوجيه 
التاويل  محمد  الشيخ  العامة  منهم  العلماء  من 
الفاسي على أن الفقه ليس حكرا على الذكور من 

خال كتابه املاتع » ال ذكورية في الفقه«  .
إلى  الفقهاء والعلماء  النبوة وبيوت  فمن بيت 
مدارس ومساجد بغداد وقرطبة تخرجت مئات من 
دوٌر  لهن  كان  العربيات ممن  والفقيهات  العاملات 
القضاء  مهنة  وممارسة  احلديث  رواي��ة  في  كبير 
يشاركن  بعضهن  كان  كما  الفتاوى،  واستصدار 
عصور  في  تدعى  كانت  ما  واألئمة  العلماء  كبار 
كانت  التي  املطارحة  مبجالس  املزدهرة  اإلس��ام 
أقرب إلى املناظرة، والتي كن يتبادلن فيها مع كبار 
فقهاء األمة وجهات النظر حول املسائل والقضايا 
كانت  التخلف  من  ق��رون  خمسة  ولكن  الشرعية، 
للمرأة في مجال  الرائد  الدور  لتغييب هذا  كافية 
الفقه واإلفتاء، األمر الذي يدعو إلى طرح مجموعة 
م��ن ال��ت��س��اؤالت ح��ول األس��ب��اب ال��ت��ي تقف وراء 
غياب املرأة الفقيهة عن واقع املجتمع في عصرنا، 
الذكورة شرطًا من شروط اإلفتاء  إذا كانت  وعما 

واالجتهاد.

اإلفتاء النسوي في الغرب اإلسالمي 
وآراء العلماء في ذلك

إفتاء  مسألة  ف��ي  الفقهاء  آراء  تضاربت  لقد 
املرأة بني مجيز ومانع، فذهب املجيزون إلى أنه 
من  ح��رج  فا  الفتوى:  مؤهات  فيه  حتققت  من 
قيامه بها، سواء أكان رجًا أم ام��رأة، وقد نص 
الفتوى  آداب  في  النووي  قال  ذلك،  الفقهاء على 
واملفتي واملستفتي:  ) شرط املفتي كونه مكلًفا، 
مسلًما، ثقة، مأموًنا، متنزًها عن أسباب الفسق، 
وخوارم املروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصني 
متيقًظا،  واالستنباط،  التصرف،  صحيح  الفكر، 
... (.و مبعنى  س��واء فيه احل��ر، والعبد، وامل��رأة 
آخ��ر ف��ي أي امل��ج��االت ت��واج��دت امل���رأة وم��ن أي 
البعض  يعتقد  فعًا مثلما  املجاالت اختفت؟ هل 
أن املرأة مؤهلة فقط للعمل بالعلوم النقلية التي 
مثل احلديث وغير  والرواية  تعتمد على احلفظ 
مؤهلة للعمل بالعلوم العقلية التي تتطلب قدرات 
عقلية حتليلية ودراي��ة واسعة؟ كل هذه األسئلة 
بحثنا  خ��ال  من  إجابات  لها  جند  أن  سنحاول 
املجاالت  في  امل��رأة  دور  هذا وسنحاول توضيح 
مقصوًرا  دوره��ا  حًقا  كان  وإن  املختلفة  الدينية 
على علم احلديث أم امتد ليشمل كل فروع العمل 

الديني العام النقلية والعقلية.
��َط��ة في  وع��ل��ى ع��ك��س ال���ص���ورة ال��ع��ام��ة امل��ن��مَّ
احلضارة  ف��ي  اجل���واري  حلياة  األغلبية  أذه���ان 
بأدوار  اآلالف منهن ساهمن  أن  اإلسامية؛ جند 
واحلياة  اإلسامي  املجتمع  حركة  في  إيجابية 
وراء  منهن  كثير  وكان  بل  فيه،  العقلية  الثقافية 
بناة  م��ن  أصبحوا  عظماء  رج��ال  وتربية  نشأة 
الدول املركزية في التاريخ اإلسامي، ولذلك يقول 
اإلمام الذهبي في سير أعام النباء: 7/126 : ) 
ابنا ]جاريتني[  األرَض  َمَلَك  الناس يقولون:  كان 
الداخل  الرحمن  عبد  بذلك  يقصد  بربريتني..(. 
العباسي  واملنصور  172ه������/788م،  ت  األم���وي 
ت 158ه���/775م. كما أن من النساء األندلسيات 
من تعلم على أيديهن بعض علماء األندلس مثل 
اجل��اري��ة »إش���راق ال��س��وي��داء« )ت بعد 443ه���/
ملهارتها  الَعروضية«  ب�«إشراق  املعروفة  1052م( 
عدة  في  برعت  وقد  الشعرية،  العروض  علم  في 
الذي  أستاذها  مستوى  جت��اوزت  حتى  معارف 
علمها إياها. ويقول ابن األّبار إنها كانت أخذت 
عن موالها أبي املطرف )ابن َغْلبون القرطبي ت 
443ه�/1052م( العربية واللغة واآلداب..، وكانت 
قد فاقته في كثير مما أخذته عنه وأحسنت في 
كل ما تناولته، وكان لها علم بالَعروض وأوزان 
الشعر؛ قال ]شيُخ ُق�ّراء زمانه باألندلس[ أبو داود 
سليمان بن جناح املقرئ )ت 496ه���/1102م(: ) 
]كتابْي[  الَعروض وقرأُت عليها  أنا عنها  أخذُت 
‘ال��ن��وادر‘ ألب��ي علي )ال��ق��ال��ي ت 356ه�����/967م( 
و‘الكامل‘ ألبي العباس املبرد )ت 286ه�/899م(، 
حفظًا  هما  تنصُّ ظاهرا  الكتابني  حتفظ  وكانت 

وتتكلم عليهما« شرحا وتفسيرا (.

مفتيات الغرب اإلسالمي
 وتفوقهن في ذلك:

الفتوى  الفقه وصناعة  وإذا تطرقنا إلى مجال 
حتديدا؛ فسنجد أنه لم يخُل ُقطر من أقطار اإلسام 
»مّوقعات  العصور من وجود نساء  في عصر من 
في  ناقي  الهجري  القرن  الثالث  ففي  الله«؛  عن 
املؤرخ  تعبير  -حسب  تونس«  »فقيهَتْي  القيروان 
ال��وه��اب  عبد  حسني  التونسية  حسن  للثقافة 
بنت  أس��م��اء  األول���ى:  1968م(-  )ت  الصمادحي 
أسد بن الفرات )توفيت نحو 250ه�(  التي تعلمت 
عظيما،  وقاضيا  إماما  عاملا  وك��ان  أبيها  يد  على 
وشاركت في مجالس املناظرة والسؤال التي كان 
يعقدها، وتفقهت على مذهب أبي حنيفة الذي كان 
املالكي.  املذهب  في  شهرة  رغ��م  به  خبيرا  أبوها 
أما فقيهة  تونس الثانية فهي خديجة بنت اإلمام 
الثاني  املؤسس  270ه����(  نحو  )توفيت  سحنون 
اإلس��ام��ي،  ال��غ��رب  ف��ي  ون��اش��ره  املالكي   للمذهب 
وصفها مترجم رجال الفقه املالكي  القاضي عياض 

-في »ترتيب املدارك« بأنها: )من خيار الناس(.

آراء املؤيدين للفتوى النسوية 
وأدلتهم على ذلك:

ذهب بعض العلماء إلى أن الشرع احلكيم لم 
يحظر تولي املرأة اإلفتاء، استنادًا إلى أن الفقه 
النسائي وجد منذ عهد الرسول صلى الله عليه 
ب��اآلداب  ملتزمة  امل���رأة  تكون  أن  بشرط  وس��ل��م، 
معرفة  م��ن  اإلف��ت��اء  مقومات  ومتتلك  الشرعية، 
واملقاصد  األصولية  وال��ق��واع��د  العربية  باللغة 
عدد  أك��ده  م��ا  وبحسب  ال��واق��ع.  وفقه  الشرعية 
الفقه اإلسامي، عليها أن تكون ملمة  من علماء 
بني  متيز  أن  وتستطيع  الشرعية  األحكام  بأدلة 
ال��ع��ام واخل���اص واحمل��ك��م وامل��ت��ش��اب��ه واملفصل 
وامل��ب��ه��م. ب��ل إن األوج���ب أن ت��ش��ارك ف��ي تنوير 
من  جزء  ألنها  علم  من  الله  حباها  مبا  املجتمع 
الرسول  ق��ول  عليه  وج��ب  ال��ذي  املسلم  املجتمع 
فريضة  العلم  طلب   (( وس��ل��م:  عليه  الله  صلى 
عائشة  وأن   السيدة   ،)) ومسلمة  مسلم  كل  على 
رضي الله عنها كانت تفتي الصحابة  ،  واشتغال 
اإلسامية،   الشريعة  في  مقرر  أمر  بالعلم  امل��رأة 
أما تعيني املرأة في منصب ما  ، فهذا يرجع إلى 
اختاف الزمان واملكان واألشخاص  ، وهي مسألة 
للنساء  مفتية  وتعيني  فقهية ،  وليست  إجرائية 
توافر  يرى مدى  ال��ذي  األم��ر  لولي  ترجع  مسألة 
العاملات الصاحلات لهذا املنصب  وتقبل املجتمع 
مفتية  تعيني  األمر  ولي  أراد  فإن  وفائدته،  لذلك 
للنساء فا بأس . وبالتالي يجوز للمرأة أن تعتلي 
منصب املفتي في أي مكان أو زمان. كما توجد 
ومسلم  البخاري  مثل  احلديث  كتب  أمهات  في 
وف��ت��اوى  ك��أح��ادي��ث  للنساء  وف��ت��اوى  أح��ادي��ث 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وهناك الكثير 
من العاملات بالدين كن يدرسن العلوم ويدرسنها. 
على  الشرع احلكيم  من  يوجد حظر  ال  وبالتالي 
تولي املرأة اإلفتاء. عبر التاريخ وحول ما يتردد 
عن املوانع الشرعية، وأنه ال يوجد مانع شرعي 
في تولي املرأة مهمة اإلفتاء، ألن الفقه النسائي 
وسلم،  عليه  الله  ال��رس��ول صلى  عهد  منذ  وج��د 
موجودات  الفقيهات  أن  أكد  اإلسامي  والتاريخ 
وأولهن  الصحابيات،  م��ن  اب��ت��داء  التاريخ  عبر 
كان  حيث  عنها،  الله  رض��ى  عائشة  املؤمنني  أم 
وم��ن  أسئلتهم،  ف��ي  إل��ي��ه��ا  يلجئون  ال��ص��ح��اب��ة 
في  عليا  شهادات  على  حصلن  من  اآلن  النساء 
العلوم الشرعية والفقه اإلسامي، وكان آلرائهن 
املماثل  واالج��ت��ه��اد  النظر  حيث  م��ن  اع��ت��ب��اره��ا 
الجتهاد العلماء الرجال من فقهاء األمة. وأن الفقه 
في الدين ليس حكرًا على الرجال، واإلسام أجاز 
ومعلمة،  مفتية  تكون  وأن  والتعلم  العلم  للمرأة 
ألنها مكلفة مثل الرجل، كما أجاز اإلسام للمرأة 
الشرعية  ب����اآلداب  ملتزمة  دام���ت  م��ا  تفتي  أن 
ومتتلك مقومات اإلفتاء من معرفة باللغة العربية 
الشرعية  املقاصد  ومعرفة  األصولية  والقواعد 
وفقه الواقع، وهذه األدوات ال بد من أخذها بعني 
حد  على  للمرأة  أو  للرجل  اإلف��ت��اء  في  االعتبار 
سواء، وهناك من الصحابيات وأمهات املؤمنني 
من تصدرن لإلفتاء وشرح أحكام الشريعة، وقد 
كان في زمن الصحابة الكرام، رضوان الله عليهم، 
والتابعني اشتهرن  الصحابة  النسوة من  بعض 
تتصدى  أن  من  مانع  فا  لذلك  الشرعي،  بالعلم 
املرأة لإلفتاء، خصوصًا، في املسائل التي تتعلق 
يجب  حيث  ذكرناها،  التي  وبالشروط  بالنساء 
أن تكون ملمة بأدلة األحكام الشرعية وتستطيع 
العام واخل��اص واحملكم واملتشابه  أن متيز بني 
أن  يجب  أنها  إل��ى  باإلضافة  واملبهم،  واملفصل 

تتصف باخللق احلسن واالستقامة.

اخلامتة: وهي عبارة عن توصيات 
وآفاق مستقبلية في الفتوى.

بني  األم��ي��ة  نسبة  ارت��ف��اع  للنظر  امللفت  م��ن 
النساء في مجتمعنا العربي واإلسامي لدرجة 
َيحدث  فكيف  النساء،  األميني من  ثلثي عدد  أن 
ذلك واملرأة كان لها حضور في املجتمع اإلسامي 
منذ اللحظة األولى لظهور اإلسام، فكاَنْت تتعلَّم 
الطاب  ويقصدها  العلم،  لطلب  وترحل  وُتَعلِّم، 

وُت��ْف��ِت��ي،  ال��ك��ت��ب،  ��ُف  وت��ص��نِّ عنها،  العلم  ألخ��ذ 
حبيسَة  َتُكْن  ولم  ة،  العامَّ األم��ور  في  وُتستشار 
نة، بل  منِزٍل أو حجرة، أو أسيرًة في مهنة معيَّ
كان املجال مفتوًحا أمامها تظله الشريعة الغراء، 

ويرعاه العفاف والطهر.
وام���ت���دَّ ع��ط��اء امل����رأة امل��س��ل��م��ة ب��ع��د اإلمي���ان 
العلمي  امل���ج���ال  إل���ى  وال��ت��ض��ح��ي��ة  وال��ه��ج��رة 
ثة واملفتية،  الفقيهة واحمُلدِّ والتعليمي، فظهرت 
العلم، ويأخذ عنها بعض  َيْقِصُدها طاب  التي 
أس��اط��ني ال��ع��ل��م��اء، وت��ف��ت��ي ف��ي ب��ع��ض األم���ور 
التي تخص عامة املسلمني، وظهر من العاملات 
كبريات  في  العلم  مجالس  تعقد  من  املسلمات 
من  الطاب  لها  ويحُضر  اإلسامية،  املساجد 
الفقيهات  بعض  عن  وُع��رف  املختلفة،  األق��ط��ار 
هن أكَثْرَن من الرحلة في  واحملدثات املسلمات أنَّ
طلب العلم إلى عدد من املراكز العلمية في مصر 
الَقَدم  راسخاِت  َن  ِص��رْ ى  حتَّ واحلجاز،  والشام 
مؤلفات  ابعضهن  وك���ان  وال���رواي���ة،  العلم  ف��ي 
وإسهامات في اإلبداع األدبي. ففي صدر اإلسام 
كانْت أمهات املؤمنني وعدد من كبار الصحابيات 
وكانت  النِّسائية،  ة  العلميَّ احل��رك��ة  اد  روَّ م��ن 
الُفْضليات  املؤمنني  ��ه��ات  أمَّ م��ن  ع��دد  ُح��ُج��رات 
واألدب��ي،  قافي  والثَّ العلمّي  لإلشعاع  م��ن��اراٍت 
عنها  الله  رض��ي   - عائشة  املؤمنني  أم  وت��أت��ي 
الفصيحات  من  فكانت  واملقّدمة،  ال��ّذروة  في   -
وَتروي  واألشعار،  باألنساب  العاملات  البليغات 
بعض اآلثار أنَّ عائشة عندها نصف العلم؛ لذا 
الصحابة عندما تستعصي  فقهاء  كانت مقصد 
ة  ة، خاصَّ ة والفقهيَّ عليهم بعض املسائل العلميَّ
فيما يتعلَّق ِبجوانب حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم، وكانت عائشة حتثُّ سائلها أال يستحيي 
من عرض مسألته، وتقول له : )سل فأنا أمك(، 
وقد أخذ عنها العلم حوالي )299( من الصحابة 
الة  حَّ الرَّ ويحكي  ام��رأة.   )67( منهم  والتابعني، 
»ابن بطوطة« أنه في رحلته زار املسجد األموي 
ذلك  محّدثات  من  ع��دد  من  فيه  وسمع  بدمشق، 
العصر، مثل »زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم«، 
وكانت امرأة ذات قدم راسخ في العلم واحلديث، 
و«عائشة بنت محمد بن املسلم احلرانية« التي 
تتكسب  وكانت  باملسجد،  علم  مجلس  لها  كان 
ع��دًدا من  »اب��ن بطوطة«  باخلياطة، وق��رأ عليها 
الكتب. وكان للنساء دور بارز في تثقيف وتربية 
الفقيه والعالم اجلليل »ابن حزم األندلسي«؛ حيث 
علمنه القرآن الكرمي والقراءة والكتابة والشعر 
وظل في رعايتهن حتى مرحلة البلوغ، ويحكي 
جتربته فيقول: )ربيُت في ِحْجِر النساء، ونشأت 
، ول��م أع���رف غ��ي��ره��نَّ وال جالسُت  ب��ني أي��دي��ه��نَّ
ْمَنِني  جال إال وأنا في حّد الشباب.. وهنَّ علَّ الرِّ
ْبَنِني  ودرَّ األشعار،  من  كثيًرا  ْيَنِني  وروَّ الُقرآن، 
في اخلط (، وكان لهذه التربية والتثقيف أثرها 
دور  يقتصر  ولم  وشخصيته.  ذوق��ه  في  الكبير 
والفقه  العلم  اإلسامي على  املجتمع  في  امل��رأة 
األدب والشعر،  املرأة في مجال  بل برعت  فقط، 
 « اخل��ن��س��اء  مثل  ال��رج��ال،  بعضهن  ف��اق  حتى 
متاضر بنت عمرو بن احلرث بن الشريد السلمية 
»التي تعتبر من أشهر نساء العرب قبل اإلسام 
في  عاشت  ألنها  املخضرمني،  من  وهي  وبعده، 
وقد  اإلس��ام،  وعصر  اجلاهلية  عصرين: عصر 
مع  ووف��دت  اإلسامية،  ال��دع��وة  مجيء  شهدت 
قومها على رسول الله فأسلمت معهم في العام 
جليلة  صحابية  وص��ارت  الهجرة،  من  الثامن 
ذات مكانة وف��ض��ل، وه��ي م��ن أش��ه��ر ش��اع��رات 
أن  وبعد  منها،  أشعر  ام���رأة  تكن  ول��م  ال��ع��رب، 
أسلمت استطاعت بإميانها أن تكون قدوة طيبة 
الية لها، واشتهرت  لنساء عصرها والعصور التَّ
بشعر ال��رث��اء ف��ي اجل��اه��ل��ي��ة واإلس�����ام. وك��ان 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ُيْعِجُبه شعر 
اخلنساء، وُيْنِشُدها بقوِله لها: ))هيه يا خناس 
الرأي وقوة  . وقد عرفت بحرية  ويومي بيده(( 
الشخصية، حيث نشأت في بيت عز وج��اه مع 
والدها وأخويها معاوية وصخر، وأجمع علماء 
قبلها وال بعدها  ام��رأة  تكن  لم  أنه  الشعر على 

أشعر منها.
والذي أميل إليه هو أن للمرأة دورا ال يقل عن 

الرجل باعتبار أنهما شقائق في األحكام.

اإلفتاء النسوي في الغرب اإلسالمي بني القبول والرد
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بدر العمراوي 

في  ال��ف��ع��ال��ة  مساهمتها  إط����ار  ف��ي 
ترسيخ و إغناء احلقل الفني اجلاد 
والرفع من مستوى األغنية املغربية، 
تنظم اجلمعية املغربية للموسيقيني 
كبرى،  فنية  سهرة  بت�ازة،  املهنيني 
يوم السبت 11 مارس 2023 ابتداءا 
من الساعة الثامنة ليا بفندق أكورا، 
إلعطاء نفس جديد لاهتمام باملجال 
الفني واإلبداعي مبدينة تازة، وذلك 

احتفاء بعيد العاملي للمرأة. 
ويضم برنامج السهرة، حسب باغ 
به  توصلت  اجلمعية،  ل��ذى  صحفي 
فنية  فقرات  منه،  بنسخة  جريدتنا 
أجود  إحيائها  في  يشارك  متنوعة 

الفنانني املغاربة : 
- جن���م ال��ش��اش��ة امل��غ��رب��ي��ة واألغ��ن��ي��ة 

الشعبية الشبابية زكرياء الغافولي.
 - الثنائي الكوميدي سعيد ووديع .

 - الفنان صاحب الصوت السجي عز 
الدين الزاهر.

 - الفنان املقتدر عماد الطويهري.
 - الفنان الطروب فادي الشرقاوي.

موسيقية  فرقة  الفنانني  ه��ؤالء  يرافق 
ت��ض��م ن��خ��ب��ة م���ن ال��ع��ازف��ني امل��اه��ري��ن 
برئاسة املايسترو األستاذ قضاء أمني.

مجموعة  تكرمي  سيتم  املناسبة  وبهذه 
امل��ت��م��ي��زات م���ن مختلف  ال��ن��س��اء  م���ن 
مجهوداتهن  على  عربونا  مواقعهن، 
احلافل  املهني  وم��س��اره��ن  املتواصلة 

بتازة

اجلمعية املغربية للموسيقيني املهنيني بتازة تخلد اليوم العاملي للمرأة 

تراثنا هويتنا
التراث هو م��وروث األج��داد و هو ج��زء من 
الهوية املغربية و دليل حضارة غنية و تاريخ 

تليد و أمة عريقة تتميز بتعدد روافدها 
و ع��ن��اص��ر ال���ت���راث األرب���ع���ة ف��ن��ون ال��ق��ول، 
التقاليد  و  ال���ع���ادات  امل��وس��ي��ق��ي��ة،  األمن����اط 
املطبخ و األزياء و غيرها ناهيك عن املواسم 
التي حتضر فيها كل هذه العناصر في مشهد 

جمالي جتد فيه كل الفئات مبتغاها بتعدد الفرجات 
و يعتبر املغرب غني بتراثه احلضاري في شقيه املادي و الامادي 

فأنه دليل  التاريخية  املواقع  املادي حاضرا بقوة في  التراث  فإذا كان 
التاريخي  املشهد  في  يخلد حضوره  أن  استطاع  ال��ذي  السلف  عظمة 
للمغرب مبا خلفه من آثار ما زالت قائمة و لم تبح بكل أسرارها رغم 
األبحاث والدراسات العلمية التي رغم وفرتها لم تف بعد بالغرض و لم 
تشبع نهم املتخصصني رغم تقدم البحث العلمي في املجال التاريخي و 
توفر الوسائل العلمية إال أن كل ذلك لم يتمكن من سبر أغوار تاريخنا ملا 

يتطلبه البحث في هذا التخصص من إمكانات مادية و بشرية 
أما عن التراث الامادي فحدث و ال حرج فعلى امتداد رقعة مغربنا جند 
ثراءا تراثيا على جميع املستويات و في كل األصناف فاختاف اللغات 
و اللكنات و باقي املظاهر احلضارية بني منطقة و أخرى بل بني املناطق 

و القبائل املتجاورة دليل آخر على هذا الثراء 
و  بني سهول  املتوزعة  املغرب  الغنى جغرافية  هذا  أسباب  بني  من  و 
هضاب، جبال و وديان، شواطيء و صحراء لها تأثير في هذا السياق 
و  ع��رب  بني  ما  املغرب  رواف��د ساكنة  تعدد  املعطى  لهذا  أضفنا  إذا  و 
أمازيع مع أفارقة و أندلسيني ثم العنصر العبري و مكونات أخرى كان 
لها حضور بني هذه الفسيفساء التي املتعايش، مكونات أثرت و تأثرت 
في بعضها البعض فاستطاعت أن تكون حلمة واحدة في ظل االحترام 

املتبادل للعادات و التقاليد و األعراف حد التفاعل 
و بهذا يتضح أن تعايش املغاربة و تضامنهم شاهد آخر على تساكنهم 
و تفاعلهم مع كل األطياف و من هنا تتجلى اإلنسية املغربية املتشبثة 
بأصولها و جذورها  املنفتحة على اآلخر مستفيدة من كل ما هو جميل 
لديه و محتضنة لكل ما هو راقي ال يتضارب مع أعرافها و وتقاليدها 

و قناعاتها 
و من هذا املنطلق استطاع األساف أن يخلفوا لنا تراثا قل أن جتد له 

نظيرا في كل بقاع العالم 
قد يقول البعض ان ذلك من املاضي و ال ميكن أن يسهم في تقدم الباد 
لهؤالء نقول أمة با هوية با تاريخ و ال حضارة ال تستحق ان تعيش 
كما أننا نتطلع إلى املستقبل مرتكزين على أسس مثينة قوامها ثوابتنا 
الذود عنها حفاظا هويتنا و افتخارنا مبوروثنا  التي ال نتوانى في  

احلضاري كنبراس نستشرف به املستقبل 
بناءا على كل ما ذكر ندعو املسؤولني إلى املزيد من االهتمام بتراثنا و 
تثمينه بتصنيف كل االلوان التراثية و العمل على تفعيل دور البحث 
العلمي اجلامعي و تشجيعه بتوفير منح خاصة للطلبة الباحثني في 
مجال التراث و دعم املبادرا ت في هذا االجتاه و ال ننسى املشتغلني 
بهذا التراث و احملافظني عليه و هنا ال يد لوزارة الثقافة و أكادميية 
اململكة و مختلف املؤسسات املهتمة بالتراث و ال ننسى دور املجتمع 
املدني و كل الهيئات املعنية أن تقوم بأألدوار املنوطة بها ألننا إن لم 
نتمكن من احلفاظ على موروثنا احلضاري الذي هو ذاكرتنا بل جزء من 
هويتنا فإننا سنفقد ال محالة مستقبلنا و سنلج مستقبا بدون هوية 

بدون روح بدون وجدان و سنجد أنفسنا غرباء تائهني في ليل بيهم 
السابعة  الدورة  املباركة خال  امللكية  الدعوة  و في هذا اإلطار جاءت 
عشر للجنة احلكومية لصون التراث الثقافي غير املادي التابعة ملنظمة 
االمم املتحدة للتربية و العلوم و الثقافة )اليونسكو( املنعقدة بالرباط 
) من 28 نونبر إلى 3 دجنبر 2022( و الذي شاركت فيه 180 دولة من 
الدورة  لهذه  االفتتاحي  التوجيهية خال احلفل  امللكية  الرسالة  خال 
للتراث  وطني  مركز  إح���داث  وج��وب  على  خالها  م��ن  جالته  م��ؤك��دة 
في  التي حتققت  املكتسبات  تثمني  األس��اس  مهمته  الامادي  الثقافي 
هذا املجال، و إنا تتجلى العناية اخلاصة التي ما فتيء جالته يوليها 
للتراث الثقافي املغربي املتنوع و املتعدد الروافد باعتبار الثقافة إبداع 
و مرآة حضارية و هي كذلك غذاء للروح و تنوير للفكر و رابط أساسي 
بني املاضي و احلاضر و صلة وصل بني األجيال كما أن التراث الثقافي 

يعتبر رافعة أساسية و قاطرة من قاطرات التنمية 
يرى  أن  الصبر  بفارغ  ننتظر  أهمية  من  الثقافي  للتراث  ملا  نظرا  و 
هذا املركز النور في القريب العاجل ليساهم بدوره في صون الذاكرة 
بنك  إع��داد  على   العمل  خ��ال  من  اجلماعية   الهوية  على  احلفاظ  و 
هذا  يتطلبه  ما  مع  رقمية  منصات  و  للباحثني  م��اذا  يكون  معلومات 
العمل من عنصر بشري مؤهل بهدف خلق برامج توعوية هدفها تهتم 

بكل الفئات خاصة اجليل الصاعد 
و األهم حاليا العمل على تسجيل عناصر التراث املغربي و و حتصينها 
عامة  لتبقى  مؤسسات  و  دوال  عليها  األغيار  تطاول  و  قرصنتها  من 

مغربية مميزة 
من  ميكننا  م��ا  بكل  نقوم  ان  و  فيه  نفرط  أن  يجب  ال  هويتنا  تراثنا 
الضاربة  ليبقى شاهدا على عمق حضارتنا  احلفاظ عليه و حتصينه 

في التاريخ

بقلم : محمد
 أمني النظيفي 

      إن مرحلة الطفولة من أهم مراحل 
كذلك  و هي   ، الشخصية  و منو  تكوين 
للقيام  الطفل  ت��دري��ب  و  إع���داد  مرحلة 
.وق��د  احل��ي��اة  ف��ي  منه  املطلوب  ب��ال��دور 
صدق من قال  »الطفل أبو الرجل » ، كما 
أن املثل الشعبي املغربي يخبرنا بحكمة 

أن »  الفقوس من الصغر كيعواج » .
فحياة اإلنسان تطلبت فترة أطول للطفولة 
لكن  للمستقبل.   األبناء  إلع��داد و تربية 
غالبا ما تتم التضحية بهذه املرحلة ، و 
يستمر األباء في تربية أطفالهم حياتهم 

كلها .
* ملاذا التربية

ال��ت��رب��ي��ة م��وض��وع ص��ع��ب ألن��ه��ا عاقة 
للحياة و  بني جيلني مختلفني بنظرتهم 
البيئة التي يعيشون فيها باإلضافة إلى 
اختاف التحديات التي تواجه كل جيل. 
فالعديد من العاقات مع األطفال  تكون 
نقل  عملية  ف��ي  خاطئة  مم��ارس��ات  لها 
يكون  قد   ، جيل  إل��ى  جيل  من  املعلومة 
هناك عنف من ط��رف األب��اء أو ح��دة أو 
أس��ل��وب خ��اط��ئ . االب���اء  ال ي��ري��دون ان 
يضروا أبنائهم ، و لكن ال ميلكون سوى 

تلك الطريقة او ذلك األسلوب . 
إخفاق  لكل  الرئيسية  األسباب   من بني 
في التربية ؛ هو كون العديد من الناس 
شخصية  إجتهادات  التربية  يعتبرون 
هناك  ان  كما   . التعلم   ال حتتاج جلهد 
او  التعلم  من  يستحيون  كثر  أشخاص 
التعلم  ي��رب��ط��ون  و  الكبر  ف��ي  التسائل 
ب��ال��ط��ف��ول��ة و ال��ش��ب��اب . م��ع ال��ع��ل��م ان 
وتستغرق  مستمرة  اإلسام  في  التربية 

احلياة كلها » وقل ربي زدني علما « .
* التربية الذكية

وهي  لها  مخطط  و  منظمة  عملية  ه��ي 
بعيدة عن كل عفوية او عشوائية. 

و تهدف لرعايات سته :
_ الرعاية النفسية

_ الرعاية اإلجتماعية
_ الرعاية الصحية 

_ الرعاية العلمية
 _ الرعاية الروحية 

 _ الرعاية الوجدانية
إذا أخضعنا أي تربية إلى تفكير مسبق 
فهي تربية ذكية ، ففي هذه التربية يكون 
األباء أصحاب الفعل وليس أصحاب رد 

الفعل.
فالتربية الذكية ليست نقل معلومات بل  
املعلومات  ه��ذه  لنقل  يومي  تفاعل  هي 
ليس  و  باملعلومات  تربية  كذلك  وه��ي   ،

بالتعليمات.
* األبناء

األب��ن��اء ه��م ال��ب��ش��رى : » ي��ا زك��ري��اء إنا 
نبشرك بغام « 1

األبناء هم قرة العني : » ربنا هب لنا من 
أزواجنا و ذريتنا قرة أعني « 2

هم زينة احلياة الدنيا : » املال و البنون 
زينة احلياة الدنيا «3

هم هبة الله : » و وهبنا لداوود سليمان 
4 »

هبة  و  الله  هبة  إنهم  األبناء  هم  ه��ؤالء 
فهم   . تربيتهم  في  فلنجتهد  ثمينة  الله 
رج��ال الغد و هم أمل األم��ة و هم حملة 

املشعل و الرسالة .
* إجمع القمح و احذر النمل

تربية األبناء يجب ان تكون تربية ذكية و 
إيجابية ، لذلك علي املقبلني على الزواج 
و األباء ان يشتغلوا على أن انفسهم أوال 
و ان يجتهدوا في تعلم فنون و مهارات 

التربية ثانيا. 
 « النمل  اح��ذر  و  القمح  إجمع   « فمقولة 
تطلعنا على بعض املبادئ  و القواعد و 

املهارات املتطورة في مجال التربية. 
 : التالية  للكلمات  إختصار  هو  فالقمح 

_ قبول) تقبل  (_ مدح _ حب  . 
و النمل هو إختصار لكل من  :  _ نقد 

_ مقارنة _ لوم .
 # قبول/تقبل 

اتقبل إبني كما هو ، فهو هدية الله ، ال 
، حتى يحصل على معدل  حتي ينجح  
عامل  اإلح��ت��رام  يعني  التقبل   . م��ح��دد 
طفلك علي أنه السيد إبنك ، التقبل كذلك 
الفكرية و العاطفية بني  يلغي املسافات 
األباء و األبناء . احترم قدرات الطفل و 
الفوارق  و  اإلختاف  تقبل  و  إمكانياته 
بني األطفال ، فكل طفل ينبغي ان نعامله 

بأسلوب يتناسب مع شخصيته. 
# مدح

يحركنا  فكلنا   ، املعجزات  يصنع  امل��دح 
املدح ، و أفضل و سيلة لتعزيز  السلوك 
إم��دح��ه على  ، أن مت��دح��ه.   ال��ول��د  عند 
على صفة  إمدحه   ، فشل  إن  و  احملاولة 
فيه و صفة تريدها ان تكون فيه. املربي 
الذكي يقابل ما يصدر عن الطفل باملدح 
كتغدية راجعة فهو يعطي األمل و يشجع 
دائما  و  يرضى  ال  م��ن  هنالك  لأسف   .

يطلب املزيد با تشجيع  .
 # احلب 

» احلب في القلب كالعطر في الزجاجة ، 
ال قيمة له إال عند إنتشاره » .

يقول العالم النفسي أوليڤر جيمز  لكي 
و   ( العاطفي  طفلك  ميزان  ضبط  تعيد 
بعض  قضاء  عليك   ) العاطفي  ميزانك 
الوقت معه ودع له القرار في هذا الوقت 

) يحدد و يقرر ماذا سيفعل(
ال��وق��ت عليك ان تعبر عن  و خ��ال ه��ذا 

تقديرك و حبك لطفلك  .

أبنائهم  األمهات يحبون  األباء و  جميع 
و لكن إظهار احلب هو املطلوب  ، عبر 
لطفلك عن حبك ؛  بنظرة احلب و بسمة 
اخلب و كلمة احلب و ملسة احلب و قبلة 
احل��ب و حضن احل��ب و هدية احل��ب و 

لقمة احلب  .
# النقد 

النقد هو اإلستراتيجية رقم واحد التي 
على  أبنائهم  لتحفيز  األب��اء  يستخدمها 
التغيير لكن النتيجة تكون عكسية ، اكثر 
من هذا فالنقد يدمر العاقات اإلنسانية. 
أو  املنتقد  جتنب  سيحاول  إم��ا  الطفل 
س���وف ي��ع��ان��د و ي��رف��ض ال��ت��ع��اون معه 
الشخص  ه��ذا  ان يجعل  ي��ح��اول  وق��د   ،
يشعر بنفس التعاسة التي جعله يشعر 

بها من خال إنتقاده املستمر له  . 
لنتذكر انه من املستحيل الوصول  إلى 
غاية إيجابية بإستخدام  وسيلة سلبية.  
ول��ل��خ��روج م��ن ه��ذا النمط ال��ه��دام ال بد 
التركيز على  و  اإلنتقاد  التوقف عن  من 
عنها  البحت  و  ب��ل  األط��ف��ال  إيجابيات 

كذلك. .
# املقارنة 

من األساليب اخلاطئة عملية املقارنة ، و 
الثناء على طفل واحد ، خاصة في الذكاء 
و القدرات العقلية و التفوق الدراسي ، 
هذا سيؤدي إلى اإلحباط و يولد الغيرة  

و رمبا العداوة بني األطفال .
لنتذكر ان لكل طفل مواهبه و قدراته و 
أفضل من املقارنة هو  أن نساعد الطفل 

على إكتشاف مناطق متيزه. 
 # اللوم 

 ، امل��دح  نقيض  هو  و  العتاب  هو  اللوم 
فقدان  و  بالنقص  الشعور  يولد  فاللوم 
الثقة و يدمر الطفل من الداخل . خبراء 
دماغنا  أن  يخبروننا  الذاتية  التنمية 
ال��ل��وم و  ال��ن��ق��د و  ، و ان  امل����دح  ي��ح��ب 
املقارنة سيكون لهم اثر سلبي و خطير 
على صحة و سامة الطفل بل هم مبثابة 
معاول لهدم شخصية الطفل و تدميرها.

يعرف  كما   ، نفسه  يعرف  الطفل  يقال 
البصير ثوبه الذي يرتديه ، اي من خال 
وصفنا للثوب ، فالطفل يتعرف على ذاته 
األب��اء  فعلى   . عنه  نقوله   ما  خ��ال  من 
ان يتنبهوا خلطورة هذا األمر ، فاألباء 
م��ص��درة ث��ق��ة ل��أب��ن��اء ، ف��ك��ل األوص���اف 
ال��ق��دح��ي��ة و ك���ل ال���رس���ائ���ل ال��س��ل��ب��ي��ة 
يستقبلها األبناء على أنها حقائق ثابتة.  
إب��ن��ه��م بالفاشل  ي��ص��ف��ون  ف��األب��اء ح��ني 
يساهمون  فإنهم  الضعيف  و  الغبي  و 
فعليا و عمليا في صناعة هذا الفاشل و 
هذا الغبي و هذا الضعيف .  لذا يجب أن 
يحمل خطاب األباء لأبناء كلمات طيبة 

و رسائل إيجابية .

تربية األبناء 
_ إجمع القمح و احذر النمل _ < الوطنية بريس 

محمد احلمدوشي
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إنطالق أشغال بناء 
احملطة السككية 

اجلديدة للقطار بتازة
الوطنية بريس 

السككية  ب��ن��اء احمل��ط��ة  أش��غ��ال  إن��ط��ل��ق��ت 
اجليل  م��ن  ت��ازة  مبدينة  للقطار  اجل��دي��دة 

اجلديد، بعد تأخر دام سنوات.
ومتتد هذه احملطة اجلديدة ، على مساحة 
تقدر ب 26600 متر مربع منها 1607 متر 
مربع كمساحة مغطاة وقد مت حتديد مدة 

األشغال في سنة و نصف.
السككية  احمل��ط��ة  ف��ت��ص��م��ي��م  ول����إلش����ارة 
اجلديدة من إجناز مكتب الهندسة املعمارية 
“Orange Atelier”و صاحب املشروع هو 

املكتب الوطني للسكك احلديدية.
ه���ذا وق���د رص���د امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي للسكك 
احلديدية حوالي 39 مليون درهم ملشروع 

بناء هذه احملطة من اجليل اجلديد
مع حتديد مدة األشغال في 18 شهرا.

“اجليل  القطار  محطة  م��ش��روع  أن  يشار 
اجلديد”، كان قد عرف تأخيرا في إجنازه 
من  ك��ان  حيث  عنها،  يكشف  ل��م  ألس��ب��اب 

املزمع إحداثه مبدينة تازة سنة 2020 .
لتازة،  اجلماعي  املجلس  أعضاء  أن  يذكر 
البيجيدي  ع��ن  مسعودي  ج��م��ال  برئاسة 
سبق و صادقوا على اتفاقية بني اجلماعة 
للسكك  الوطني  واملكتب  لتازة  احلضرية 
ب��ن��اء محطة سككية  م��ن أج��ل  احل��دي��دي��ة، 
مالية  بتكلفة  ت��ازة  مبدينة  للقطار  جديدة 

تبلغ 26 مليون درهم
بناء محطة سككية  االتفاقية،  هذه  وت��روم 
اجليل  م��ن  ت���ازة  مب��دي��ن��ة  للقطار  ج��دي��دة 
اجلديد، وذلك من أجل مواكبة املجهودات 

املبذولة لتأهيل املجال احلضري للمدينة.
كما متت املصادقة، في إطار هذه االتفاقية، 
ع��ل��ى إح�����داث ف��ض��اء ل��ل��خ��دم��ات م��ح��اذي 
بغية  للقطار  اجل��دي��دة  السككية  للمحطة 
تقريب اخلدمات وتوفير الظروف املائمة 
ترحيل  خال  من  وذل��ك  املسافرين،  لراحة 
األول  الصنف  من  األج��رة  محطة سيارات 
وع���دد م��ن احمل���ات ال��ت��ج��اري��ة واألك��ش��اك 
ومحطة للوقود بهدف إجناز هذا الفضاء، 
الذي تزيد تكلفته اإلجمالية عن 6،6 مليون 

درهم.

الوطنية بريس 

الدولي  ستشهد مدينة بني مال معرضها األول 
من  الغذائية  والصناعة  الفاحة  لتكنولوجيا 
وال��ذي   2023 م���ارس  م��ن  ال��ى اخل��ام��س  الثاني 
ومن  مربع،  متر  آالف  ستة  مساحة  على  سيمتد 
وازيد  زائ��ر  ألف   80 يستقبل حوالي  أن  املنتظر 
م��ن 400 ع����ارض، وس��ي��ض��م ه���ذا امل��ع��رض ع��دة 
اقطاب منها قطب املنتجات احمللية وقطب اآلالت 
الزراعية وقطب املنتجات وقطب اللوازم واالدوات 
احلديثة  التكنولوجيا  معدات  وقطب  الفاحية 
وقطب الصناعات الغذائية وقطب تربية املواشي 
وقطب املزودين وقطب للخدمات الفاحية وقطب 

للمنتجات املجالية.
ويعتبر املعرض فرصة لعرض التقنيات احلديثة 
للتعريف بآخر املستجدات على مستوى التقنيات 
والتكنولوجيا  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال��ص��ن��اع��ة  الفاحية 
للتعرف  فرصة  هو  املعرض  هذا  كذلك  احلديثة، 
ع��ل��ى امل���ج���االت احل��دي��ث��ة ل��اس��ت��ث��م��ار وال��ف��رص 
واملساهمة  الفاحية  املنتجات  لترويج  املتوفرة 
ف���ي ت��ط��وي��ره��ا وت��ث��م��ي��ن��ه��ا م���ن اج���ل ت��ص��دي��ره��ا 

االب��ت��ك��ارات  آخ��ر  ل��ع��رض  ف��ض��اءات مجهزة  عبر 
والصناعة  بالفاحة  العاقة  ذات  للتكنولوجيا 
الفاحي  العلمي  البحث  ومستجدات  الغذائية 
ولطرح افكار مشاريع جديدة في قطاعات الفاحة 

والصناعة الغذائية.
أي��ام  ألرب��ع��ة  ال���ذي سيمتد  احل���دث  ه��ذا  أن  كما 
سيستضيف من خالها عدة مؤمترات وورشات 
ع��اق��ة بشعار  ل��ه��ا  م��واض��ي��ع  ع���دة  ح���ول  مهنية 

ال���دورة؛ وسيمكن ه��ذا امل��ع��رض ال��ع��ارض��ون من 
شركات، تعاونيات وجمعيات من تقدمي منتجاتهم 

للزوار من مهنيني ومهتمني.
املنتوجات،  لعرض  للعارضني  مناسبة  امللتقى 
باملجال  اخلاصة  التقنيات  من  جد  وم��ا  السلع، 
مختلف  بني  اخلبرات  لتبادل  ومناسبة  الفاحي 
دعم وحتفيز  أجل  من  القطاع  هذا  في  املتدخلني 
خاصة  باجلهة  واخل��ارج��ي  الداخلي  االستثمار 

والصناعة  الفاحي  املجال  في  عامة  اململكة  و 
والشركاء  األع��م��ال  أص��ح��اب  متكني  و  الغذائية 
األساسيني من التعاون والتنسيق لتكوين سياسة 
مراعية  وقيمة  متكاملة  مرنة،  حديثة،  اقتصادية 
حجم  وزي��ادة  األصيلة،  والتقاليد  والقيم  للبيئة 
الفاحية  التنموية  املشاريع  ف��ي  االستثمارات 

والصناعة الغذائية ، ودعم االستثمار اخلارجي.
 كما أن امللتقى فرصة للمنظمات املهنية لعرض 
التنافسية  ال��ق��درة  وتطوير  احمللية،  منتجاتها 
للمنتوجات احمللية لولوج األسواق، وخلق فضاء 
وك��ذا  والتسويق  ال��ت��روي��ج  التعريف،  للعرض، 
املتدخلني  جميع  بني  اخلبرات  وتبادل  التعارف 

في قطاع الفاحة والصناعة الغذائية.
جديدة  آف���اق  فتح  م��ن  امل��ع��رض  وه��ك��ذا سيمكن 
ودعم  باجلهة  املجالية احمللية  املنتوجات  لقطاع 
املتدخلني  جميع  ط��رف  من  املبذولة  املجهودات 
)الوزارة الوصية واملؤسسات املهنيني، املنظمات 
على  الضوء  لتسليط  اخل��اص(  والقطاع  املهنية 
اجل��ه��ود وامل���ب���ادرات امل��ت��خ��ذة ف��ي إط���ار مخطط 
ال��ق��ط��اع على  ورق��م��ن��ة  لتطوير  االخ��ض��ر  اجل��ي��ل 

املستوى اجلهوي والوطني.

بني مالل حتتضن املعرض  الدولي األول لتكنولوجيا الفالحة والصناعة الغذائية
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والتسيير  للتجارة  الوطنية  املدرسة  احتضنت 
الدراسي  اليوم  فبراير،   23 بفاس يوم اخلميس 
ال����ذي ن��ظ��م��ه ك��رس��ي األل��ك��س��و ل��إلت��ص��ال ح��ول 
وهو  واملجتمع،  واملعرفة  األخاقيات   : موضوع 
ملنظمة  وينتمي  باملدرسة  موطن  بحثي  كرسي 

األلكسو. 
وقد عرف اليوم الدراسي مشاركة خبراء وباحثني 
اإلطاق  الى  بهدف  العربي،  والعالم  املغرب  من 
واملوسوم  للكرسي   البحثي  للمشروع  الرسمي 
والتحوالت  والرقمنة،  االتصال  “تكنولوجيا  ب�: 

املجتمعية”.
بكلمات تشجيعية وداعمة من  اللقاء  افتتح  وقد 
ِقبل كل من د.مصطفى إجاعلي، الرئيس بالنيابة 
جلامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والسيد 
جمال الدين العلوة، األمني العام للجنة الوطنية 
ود.ع��ب��د  ال���رب���اط،  وال��ث��ق��اف��ة،  وال��ع��ل��وم  للتربية 
الرزاق العبادي، مدير املدرسة الوطنية للتجارة 
والتسيير بفاس، ود،سيف الله علواني، مسؤول 
التواصل بكرسي األلكسو لاتصال.. حيث عبرت 
هذه الكلمات االفتتاحية عن أهمية موضوع اللقاء 

وضرورة بذل اجلهود إلجناحه. 
وق��د أل��ق��ى ال��دك��ت��ور ه��ش��ام امل��ك��ي، م��دي��ر كرسي 
األلكسو لإلتصال: األخاقيات واملعرفة واملجتمع 
محاضرة افتتاحية عنونانها “التحول الرقمي في 
واالمكانات  القيمية  الكلفة  العربية:  املجتمعات 
للمشروع  علمية  أرض��ي��ة  ش��ك��ل��ت  ال��ت��ن��م��وي��ة”، 
الرقمي،  التحول  ألهمية  تطرقت  حيث  البحثي، 

به،  ترتبط  التي  اإلشكاالت  في  وفصلت احلديث 
والتدبيرية،  التقنية  الصعوبات  تتجاوز  والتي 
وامل��م��ارس��ات  اجلماعية  القيم  ف��ي  أيضا  لتؤثر 
إلى  املكي  هشام  األس��ت��اذ  دع��ا  ل��ذا  االجتماعية، 
التخصصات  املتعدد  اجلماعي  التفكير  ض��رورة 
فوائد  للمجتمع  يحقق  مبا  الرقمنة،  قضايا  في 
التحول الرقمي ويخفف من التفاوتات بني فئات 
بعض  م��ن  الثقافية  القيم  يحمي  كما  املجتمع 
األضرار الناجمة عن سوء التكيف االجتماعي مع 

تكنولوجيا االتصال.
ك��م��ا ع����رف ال��ل��ق��اء م���داخ���ات م��ن��ه��ج��ي��ة ضمن 
االتصال  تكنولوجيا  بعنوان:  األول���ى  اجللسة 
بحثية  آف��اق  املجتمعية  وال��ت��ح��والت  والرقمنة، 
وإشكاالت منهجية، عرفت مداخلة أولى عنوانها: 
التصورات االجتماعية وإعادة تشكيل العالم في 
العصر الرقمي. قامت بتقدميها دة. أسماء حسني 
ملكاوي، أستاذة علم االجتماع الرقمي، وباحثة في 
مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
جامعة قطر. ومداخلة ثانية عنوانها: عن الوجود 
جدلية  استجواب  اإلنساني:  وجود  والا  املادي 
ال��ص��راع ب��ني ال��ف��ض��اءات امل��ادي��ة وال��ف��ض��اءات 
إلقاء  من  املعاصرة.  العربية  امل��دن  في  الرقمية 
والعمران،  العمارة  أستاذ  ال��رءوف.  عبد  د. علي 
البحوث  وم��س��ت��ش��ار  خليفة.  ب��ن  ح��م��د  ج��ام��ع��ة 
الدوحة،  العمراني،  التخطيط  بهيئة  والتطوير 
ق��ط��ر. وم��داخ��ل��ة ث��ال��ث��ة، ب��ع��ن��وان: ال��رق��م��ي أفقا 
للبحث السوسيوأنثروبولوجي: مداخل منهجية. 
أستاذ  ال��ع��ط��ري،   الرحيم  د.ع��ب��د  بتقدميها  ق��ام 
السوسيولوجيا واألنثروبولوجيا، جامعة محمد 

اخلامس، الرباط
كما عرف اللقاء تقدمي جلستني نقاشيتني ، حول 
في  والتحوالت  والرقمنة  االتصال  تكنولوجيا   ”
والسياسة«،  والتعليم  واملعرفة  الثقافة  مجاالت 
وأي���ض���ا “ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا االت����ص����ال وال��رق��م��ن��ة 
وال��ت��ح��والت ف��ي م��ج��االت ال��ت��س��وي��ق واالش��ه��ار 
واالستهاك والصحافة والقانون”؛ شملتا تقدمي 
العديد من املشاريع البحثية، ومناقشتها من ِقبل 
املشاريع  وهي  احلاضرين،  واخلبراء  الباحثني 

التي ستنجز وتنشر في كتاب جماعي محكم. 
من  البحوث  ومشاريع  ال��ع��روض  تلك  كانت  وق��د 
إعداد وتقدمي أساتذة باحثني في املدرسة الوطنية 
أخرى.  مؤسات  من  وباحثني  والتسيير،  للتجارة 
وهناء  بنجلون،  أحمد  بالباحثني:  األم��ر  ويتعلق 
ال��ل��ه ع��ل��وان��ي، وسليمان  أي���ت ح��ت��ان��ي، وس��ي��ف 
ال��ع��م��ران��ي، وإدري����س ال��ع��م��اري، ورت��ي��ب شجاع، 
ب��رادة،  وعبلة  بنزيان،  وك��رمي  سليماني،  وهاجر 
ويوسف احلسني، وفاطمة الزهراء بن حميدوش.

امل��ك��ي مدير  ل��ه��ش��ام  بكلمة  ال��ل��ق��اء  اخ��ت��ت��م  وق���د 
املشروع  تفاصيل  فيها  شرح  البحثي،  الكرسي 
وأعلن  س��ن��وات،  أرب��ع  على  ال��ذي ميتد  البحثي 
انطاق املرحلة األولى التي تتمثل في االستكتاب 
مختلف  رصد  إلى  يهدف  محكم،  جماعي  ملؤلف 
العربي  والعالم  املغرب  يعرفها  التي  التحوالت 
وذلك  والرقمنة،  االتصال  تكنولوجيا  من  بتأثير 
في مجاالت مختلفة تشمل: االقتصاد والتسويق 
والصحافة واملالية والسياسية والتعليم والقيم 
كون  ع��ن  وعبر  وغ��ي��ره��ا...  والثقافة  املجتمعية 

املشروع مفتوحا جلميع الباحثني.

فاس.. إطالق املشروع البحثي لكرسي األلكسو حتت موضوع 
املجتمعية” والتحوالت  والرقمنة،  االتصال  “تكنولوجيا 

الوطنية بريس 

تبنيه  عن  مكناس  ف��اس-  جهة  مجلس  أعلن 
لتازة  البلدي  املسبح  تهيئة  إع���ادة  مل��ش��روع 
بغاف مالي يبلغ 8 مليون و409 ألف درهم، 
وتبلغ مدة إجنازه 12 شهرا، وهو ما يعني أن 
املشروع سيكون جاهزا مع نهاية عام 2023 .

لهذا  مكناس  ف��اس-  جهة  مجلس  تبني  ق��رار 
امل��ش��روع خلف ارت��ي��اح��ا واس��ع��ا ف��ي صفوف 
املتنفس  يظل  أن��ه  علما  ت���ازة  مدينة  ساكنة 

ال��وح��ي��د مل��ع��ظ��م ال��س��اك��ن��ة مب���ا أن���ه املسبح 
مسابح  وج��ود  جانب  الى  الوحيد،  العمومي 
خاصة تفرض تسعيرة تفوق القدرة الشرائية 

لشرائح واسعة من ساكنة مدينة تازة .
مربعا،  مترا   2000 امل��ش��روع  مساحة  وتبلغ 
ويهدف هذا املشروع باألساس إلى خلق فضاء 
عددا  سيضم  بحيث  املدينة  لساكنة  ترفيهي 
املابس،  كمستودعات  األساسية  املرافق  من 
مقهى،  وال��ص��غ��ار،  للكبار  الترفيه  ف��ض��اءات 

وموقف للسيارات.

وحسب مصادر محلية فقد مت اعتماد تصاميم 
حديثة في تهيئة املسبح، وتسهر على تنفيذه 

وكالة تنفيذ املشاريع بجهة فاس مكناس.
تشيده  يعود  لتازة  البلدي  املسبح  أن  يذكر 
إلى عام 1952، وقد لعب عدة وظائف ترفيهية 
وسياحية وثقافية لفائدة عموم الشباب التازي 
ع���اوة على ال����زوار م��ن امل��غ��ارب��ة واألج��ان��ب، 
رياضية  ذاك��رة  مبثابة  يعد  كما  انشائه،  منذ 
ساهمت في بروز عدد من السباحني األبطال 

على املستوى الوطني والدولي.

مشروع إلعادة تأهيل املسبح البلدي لتازة ب8.4 مليون درهم
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النجاح  املكناسي للكرة احلديدية  يخلق احلدث الرياضي بالعاصمة اإلسماعيلية 

الوطنية بريس 

مكناس  مبدينة  الشباب  غابة  استعادت 
و  أندية  أعضاء  إلستقبال  وتزينت  شبابها 
مختلف  من  القادمني  احلديدية   الكرة  فرق 

املدن املغربية .
السنوي  ال��دوري  فعاليات  انطلقت  هكذا 

ل��ل��ك��رة احل���دي���دي���ة م���ن ال��س��اع��ة ال��ت��اس��ع��ة 
والنصف يوم األحد 11/02/2023  مباعب 
نادي النجاح الرياضي الكائنة بغابة الشباب 

مبكناس.  
فباإلضافة إلى املشاركة الوازنة و املتميزة 
للعديد من األندية الوطنية العريقة و املتألقة 
، و التي تعد باملنافسة القوية و كذلك باملتعة 

و الفرجة. 
شارك  كذلك في حفل افتتاح هذا الدوري 
و  احمللية  السلطات  عن  ممثلني  الرياضي 
املدني  املجتمع  م��ن  وف��ع��ال��ي��ات  املنتخبة  
الرياضة  ه��ذه  ع��ش��اق  م��ن  غفير  جمهور  و 
الشباب  فئة  و  النسوي  العنصر  ك��ان  كما 

حاضرين بقوة .

بهذا الدوري استطاع نادي النجاح للكرة 
احلديدية ان يخلق احلدث الرياضي مبكناس 
م��ن ج��ه��ة، ك��م��ا سيساهم ف��ي إش��ع��اع ه��ذة 
وسيقرب  اإلسماعيلية  باحلاضرة  الرياضة 
هذه  تقنيات  و  فنون  من  الغفير  اجلمهور 
مرتبة  امل��غ��رب  فيها  يحتل  ال��ت��ي  ال��ري��اض��ة 

متقدمة و مشرفة على الصعيد العاملي .

رسالة رياضية
النادي املكناسي واملدرب 

بقلم سعد الصايغ حكم سابق

مصير  ت��رك  إط��اق��ا  املنطق  م��ن  ليس 
ف��ري��ق ع���ري���ق  م���ن ح��ج��م ال���ك���ودمي بني 
أيادي الاعبني كي يقرروا مصير املدرب 
يدربهم  ال���ذي  ال��ش��خ��ص  ي��خ��ت��اروا  وأن 
وح��ت��ى ف���ي ع���دم جت����اوب ال��اع��ب��ني مع 
من  فليس  أوش��ا  مدربهم حسن  أسلوب 
صاحيتهم املطالبة بإقالته فدور الاعب 
ويضع  جاهزا  يكون  وأن  يتمرن  أن  هو 
نفسه حتت تصرف املدرب والنادي وليس 
فهذا  إقالته  أو  تزكيته  أو  املدرب  اختيار 
السلوك النقابي غير مقبول في الكرة التي 
نريد ، بغض النظر عن أعراف  فريق مثل 
يكون  أن  يفترض  الذي  املكناسي  النادي 
منوذجيا واحترافيا رغم أنه ميارس في 
قسم الهواة الذي يبدو أنها تركت أثرها 
السيء في سلوك فريق عريق  سبق وأن 
أيام  فاز بكأس العرش  وبالبطولة كذلك 
الزمان اجلميل للنادي املكناسي فالاعب 
الذي يطالب اليوم بإقالة املدرب سيطلب 
غدا أو في يوم من األيام تنحية الرئيس 
لهذا ، ماحدث الميكن أن يخرج عن أنظار 
إذا  النظر عما  التسيب  والهواية بغض 
كان املدرب أوشا يصلح لتدريب النادي 

أم ال يصلح لهذا .

 تعادل فريق النادي املكناسي لكرة 
القنيطري  النادي  نظيره  ام��ام  القدم 
يومه  عشية  شبكة،  ك��ل  داخ��ل  بهدف 
الشرفي  بامللعب   26/2/2023 األح��د 

مبكناس. 
بني  متكافئة  ك��ان��ت  املقابلة  ب��داي��ة 
الفريقني حتى حدود الدقيقة التاسعة 
إذ مت��ك��ن ال���اع���ب امل��خ��ض��رم م��ه��دي 
بلعروسي من توقيع الهدف األول إثر 
ضربة رأسية مركزة لم تترك أي حظ 
بادرت  سعد.بعدها  خلوفي  للحارس 
الهجوم  إل��ى  ال��زائ��ر  الفريق  عناصر 
ب��غ��ي��ة ت��ع��دي��ل ال��ن��ت��ي��ج��ة ل��ك��ن ب��راع��ة 
احلارس إسماعيل قاموم حالت دون 

ذلك حتى نهاية اجلولة األولى.
في الشوط الثاني عادت املقابلة إلى 
التكافؤ من جديد فرصة هنا وأخرى 
سيتمكن   30 الدقيقة  في  ،لكن  هناك 
النادي القنيطري من تعديل النتيجة 
إثر هدف سجله محمد أمني حمودي 
السيطرة  ع��ادت  بعدها  م��رم��اه.  ض��د 
تعزيز  أج���ل  م��ن  القنيطري  للفريق 
النتيجة بهدف ثاني لكن دون جدوى 
االيجابي  بالتعادل  امل��ب��اراة  لتنتهي 
املقابلة  ال��ذه��اب.  نتيجة  نفس  وه��ي 

قدر  غفير  جماهيري  ح��ض��ور  ع��رف��ت 
4الف  منها  متفرج  أل��ف   15 بحوالي 

من محبي الكاك.
اعتبرت  املباراة  أن  بالذكر  اجلدير 
الوطني  ال��دوري  من   18 اجلولة  قمة 
هواة حيث جمعت بني صاحب املرتبة 
للمرتبة  واحمل��ت��ل  ال���ك���ودمي  ال��ث��ال��ث��ة 

الرابعة الكاك.

يشار إلى أن املقابلة مرت في ظروف 
جيدة نظرا للترتيبات األمنية املشددة 
والتنظيم اجليد ،باالضافة إلى التزام 
ووع����ي ك���ل م���ن ف��ي��ص��ل ح��ال��ة ب��وي��ز 

القنيطري وريدمان املكناسي .

تحرير :شيكي عبد اللطيف 
تصوير:الصوفي الفاتحي

النادي املكناسي يكتفي بالتعادل أمام جمهوره
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األخيرة16

كما أن الدكتور عبد 
اهلل بوصوف ال يتوقف 

عن الكتابة والقراءة 
واإلنتاج الفكري 

والعلمي، بحيث ينشر 
عددا مهما من 

المقاالت والحوارات 
في الصحف المغربية 

والعربية والدولية 
بشكل دوري بحكم 

ثقافته الواسعة 
وتكوينه المتعدد 

التخصصات، إذ صدرت 
له مجموعة من 

المؤلفات، نذكر منها: 
»ملكية مواطنة في 

أرض اإلسالم
 » )بالفرنسية(،

وقد جاء الكتاب في حدود 122 صفحة من 
القطع املتوسط، متنوعا على 11 عنوان، مركزا 
فيه على تفكيك فضيحة »قطر غيت« وحيثيات 
حبك  وكيف مت  املعقدة،  ومابساته  املوضوع 
لها  خطط  التي  املغرب  ضد  امل��ؤام��رة  خيوط 
غير  التغطية  تفاصيل  محلا  شديد،  بإحكام 
اإلع��ام  من  احل��دث  بها  التي حظي  املسبوقة 
اليميني املتطرف، وكيف مت توجيه الرأي العام 
املغرب والنيل  األوروب��ي نحو تشويه ص��ورة 

من مؤسساته القضائية ومقررات قضائية.
ويأتي هذا الكتاب في سياق زمني وإعامي 
املغرب  تدين  التي  التسريبات  بكثرة  محتدم 
من  اخل��ارج  في  صورته  تشويه  على  وتعمل 
خال ما يدعى فضيحة »قطر غيت« التي كانت 

قطر  دول��ة  على  للتهجم  البداية  في  موجهة 
بعد جناح تنظيمها لكأس العالم لكرة القدم 
سمعة  م��ن  لنيل  احلملة  ه��ذه  توجيه  ومت 
املغرب بعدما تدخلت قطر في إخماد احلملة 
خصوصا بعد مفاوضتها بإعادة النظر في 

األمن الطاقي العاملي.
إذا  ب��وص��وف  الدكتور  أن  بالذكر  جدير 
املغربية  بأنه محامي اجلالية  كان يوصف 
بحق  فهو  الكتاب  ه��ذا  في  فإنه  ب��اخل��ارج، 
محامي املغرب بامتياز، نظرا لعلو كعبه في 
تفكيك هذه املؤامرة، التي مت حبكها بإتقان 
خال  من  احليوية  ومصاحله  املغرب  ضد 
ومحاولة  األوروب����ي،  ال��ع��ام  ال���رأي  تأليب 
محاكمة أوضاع الصحافة وحقوق اإلنسان 
باملغرب، والنيل من مقررات قضائية بغية 
وما  باملغرب  الدميقراطي  املسلسل  عرقلة 

املستوى  على  األخير من جناحات  حققه هذا 
بعد  خصوصا  االق��ت��ص��ادي  أو  الدبلوماسي 
سنه لسياسة تنويع الشركاء االقتصاديني وأال 

يبقى رهينة في يد الشركاء التقليديني.
ويشير الدكتور بوصوف في مقدمة الكتاب 
النيل من  أن ثمة جهود مضنية من أجل  إلى 
ب  يسميه  م��ا  اس��ت��خ��دام  عبر  امل��غ��رب  سمعة 
»م��اك��ي��ن��ة ال��وح��ل اإلع���ام���ي« وم���ا ت��ن��ش��ره من 
مغالطات والتحايل على احلقائق ومن تقارير 
»م��خ��دوم��ة« م��ن أج��ل ض��رب ال��وح��دة الترابية 
ل��ل��م��غ��رب، وزع���زع���ة اس���ت���ق���راره االج��ت��م��اع��ي 
والتشهير برجاالته باخلارج، أو شراء والءات 
وأصوات بعض املنظمات »املشبوهة« ألشخاص 

شغلهم الشاغل هو سب وشتم املغرب.
كما يوضح املفكر املغربي عبد الله بوصوف 
ف��ي م��وض��ع آخ���ر أن ه���ذه األح����داث مرتبطة 
قضائية  دع���اوى  ب��رف��ع  ب���دءا  عجيبا  ت��راب��ط��ا 
ب��ال��ت��ح��دي��د قضية  أو  امل���غ���رب  م��ص��ال��ح  ض���د 
»بيغاسوس« أو قضية »قطر غيت« وأنها هذه 
االستقصائية  الصحافة  يسمى  ما  عبر  متت 
لها،  أساسا  الزائفة  األخبار  من  تتخذ  والتي 
من خال مجموعة من املنابر املعروفة بعدائها 
للمغرب مثل الئحة »احملميني اجلدد« املنتمني 
ومجموعة       Forbiden stories لصحافة 
Mediapart   و  El mondo و El Pais  و 
وغيرها،   Le Figaro و  البلجيكية   Le Soir

باإلضافة إلى الائحة اجلديدة مبناسبة »قطر 
اإلعامية  املجموعة  تضمنت  وال��ت��ي  غ��ي��ت«، 
 GEDI اإليطالية أي  Agnelli التابعة لعائلة

… Gruppo Editoriale S.P.A
وقبل التفصيل في ذكر محاور الكتاب، فقد 
متت اإلحاطة مبلف »قطرغيت » من خال مقاالت 
تفكيكية، ساهمت في ترتيبها وفي مضمونها 

التحقيقات  ط��ب��ي��ع��ة 
اإلع���ام���ي���ة ال��ت��ي 

أكثر  في  تفوقت 
من مناسبة على 

ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

وثيرة  إخراجها  في  أسهمت  كما  القضائية، 
وقوة التسريبات التي سيطرت على مجريات 
»قضية قطرغيت« إلى يوم إعان توقيع اتفاق 
بعدم  Panzeriوال���ت���ع���ه���د  األول   امل��ت��ه��م  م��ع 
باستثناء  القضية،  تخص  معلومات  تسريب 
قاضي  مكتب  باغات  أي  الرسمية  الباغات 
التحكم  من  املزيد  البلجيكي مبعنى  التحقيق 

والتوجيه.
وق���د ع��م��ل امل��ؤل��ف ع��ل��ى ال��رص��د واإلح��اط��ة 
نقطة،  أو  11 عنوان  في   « » قطرغيت  بقضية 
تفاصيل  لبعض  ومنتقدة،  وفاضحة  شارحة 
خريفي  توقيت  لها  ُأْخ��ت��ي��ر  ساخنة  م��ؤام��رة 
بارد من أجل إفساد فرحة املغاربة مبنتخبهم 
من  والشعبي  امللكي  وباستقبالهم  الوطني 
جهة، ومن جهة أخرى من أجل تشويه صورة 
املغرب باخلارج والضغط عليه من بغية دفعه 
ومالية  وسياسية  اقتصادية  تنازالت  لتقدمي 
الشكل  على  ج���اءت  وق��د  وجيوستراتيجية. 

التالي:
� املغرب وماكينة الوحل اإلعامي والسياسي 

األوروبي
اللوبيات  مطرقة  ب��ني  األوروب���ي  البرملان   �

وسؤال األخاقيات
� إمبراطورية Agnelli اإليطالية، املقامر في 

 Algerigate«   لعبة »اجلزائرغيت
ال��ت��ي تخفي غ��اب��ة… ال��ش��ج��رة  ب��روك��س��ي��ل   �

… Belgegate
ال��ت��ي تخفي غ��اب��ة… ال��ش��ج��رة  ب��روك��س��ي��ل   �

Belgegate.. االعتراف سيد األدلة…
� رقعة الزيت... ومتازمة » بانزيري » …

� رقعة الزيت... اجلزائر وزعزعة ثقة املشرعني 
األوروبيني…

� ع����م����اء ب���أس���م���اء م���س���ت���ع���ارة وإع������ام 
امل��خ��اب��رات  مستنقع  ف��ي  األوروب�����ي..  اليمني 

اجلزائرية…
� ال��ق��اض��ي ال��ه��ي��ت��ش��ك��وك��ي ووزي�����ر ال��ع��دل 

البلجيكيني وطواحني الهواء في بروكسيل…
الهجوم…الدولة  حتت  األوروب���ي  البرملان   �

املغربية حتت الهجوم…
ال��ب��رمل��ان األوروب����ي، معايير م��زدوج��ة في   �
حقوق اإلنسان بني ستراسبورغ وبروكسيل...
وجدير بالذكر أن الدكتور عبد الله بوصوف، 
اجلالية  ملجلس  ال��ع��ام  األم��ني  منصب  يشغل 
مغربي  وم��ؤرخ  مفكر  وهو  باخلارج،  املغربية 
م��خ��ت��ص ف��ي ت��اري��خ احل���ض���ارات واألدي�����ان، 

على ت���������������وج  بحصوله  العلمي  مساره 
جامعة  في  الدكتوراة  شهادة 
س����ت����راس����ب����ورغ ف��ي 
ق��س��م ال��ت��اري��خ ح��ول 
موضوع العاقات في 
منطقة البحر األبيض 
امل��ت��وس��ط ف���ي ال��ق��رن 
الثالث عشر سنة 1991، 
عمل خبيرا لدى املفوضية 
روح  برنامج  األوروب��ي��ة ضمن 
 ،)1997-2003( من أجل أوروبا 
الفرنسي  باملجلس  التكوين  جلنة  وت���رأس 
 2005 سنة  انتخب  حتى  اإلسامية  للديانة 
نائبا لرئيس املجلس، باإلضافة لشغله منصب 
الفضل  له  وكان  ستراسبورغ،  جمعية  رئيس 
الكبير،  ستراسبورغ  مسجد  بناء  في  الكبير 
بالنسبة  كبرى  دينية  معلمة  أول  يعد  حيث 

للمسلمني في فرنسا خاصة وأوروبا عامة.
كما أن الدكتور عبد الله بوصوف ال يتوقف 
عن الكتابة والقراءة واإلنتاج الفكري والعلمي، 
بحيث ينشر عددا مهما من املقاالت واحلوارات 
ف��ي ال��ص��ح��ف امل��غ��رب��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة 
وتكوينه  الواسعة  ثقافته  بحكم  دوري  بشكل 
مجموعة  له  صدرت  إذ  التخصصات،  املتعدد 
في  مواطنة  »ملكية  منها:  نذكر  املؤلفات،  من 
أرض اإلسام » )بالفرنسية(، »إمارة نكور في 
ساحل الريف«، »اإلسام واملشترك اإلنساني«، 
إلى  األصغر  اجلهاد  من  املغربية  »الصحراء 
الوالدة  مخاض   305 »الغرفة  األكبر«،  اجلهاد 
الثانية«، »إشارات مرورية وتشوير على طريق 
السياسة«، »الصحراء املغربية: من ميلك احلق 
امل����رآة: مرافعة  م��واج��ه��ة  »ف��ي  ال��ق��وة«،  ميلك 
ل��ص��ورة امل��غ��رب«  م��ن أج���ل س��ي��اس��ة عمومية 
)ب��ال��ل��غ��ة ال��ف��رن��س��ي��ة(،« مت��غ��رب��ي��ت: م��ح��ددات 
الهوية وممكنات القوة الناعمة«، باملوازاة مع 
اجلماعية  الكتب  في  األبحاث  من  عددا  نشره 

واملجات املتخصصة.

قراءة في كتاب مؤامرة منتصف دجنبر
 لمؤلفه الدكتور عبد اهلل بوصوف

صدر حديثا كتاب جديد للمفكر المغربي الدكتور عبد اهلل بوصوف يحمل عنوان: »مؤامرة منتصف دجنبر« ينشغل 
على  بناء  بتفكيك فضيحة »قطرغيت«  المغرب  عن  الدفاع  في  الفكري  إطار مشروعه  في  بوصوف  الدكتور  فيه 
منهجية علمية دقيقة، يحاول من خاللها رصد خطوات هذه المؤامرة البئيسة معتمدا في ذلك على الوقوف على 
الزخم الكبير الذي صنعته هذه الواقعة، وكيف تحولت من حملة ومهاجمة على دولة قطر إلى التهجم على المغرب 

والمس باستقاللية مؤسساته القضائية وأجهزته األمنية.
ياسين حكان/ كاتب وباحث مغربي


