
ملاذا موروكو ميديا نيوز الورقية ؟
ترددنا كثيرًا قبل الشروع في عمليةتبدو في 
غاية األهمية والصعوبة بل وحتى اإلستحالة،في 
عملية أكثر تعقيدا حتى في لحظة التفكير فيها 
،إنها بالذات والصفات إصدار يتعلق بالنسخة 
الورقية للجريدة اإللكترونية موروكو ميديا نيوز.
هل كان ضروريا القيام بهذه المجازفة أو حتى 
المخاطرة بالجهد والمال وبالوقت حتى من أجل 
إضافة رقم وعنوان إلى الكم الهائل من األرقام 
بين  تقييمها  درجة  تختلف  ،والتي  والعناوين 

الغث والسمين.
وهل كان ضروريا في هذا الزمن اإللكتروني 
السريع من خوض تجربة محفوفة باألشواك مع 

أننا في الزمن الحاضر ال يمكن أن يلغيها 
او يقدم بدائل عنها.

وهل كان يجب أن ندخل المغامرة في 
غياب الدعم المادي و المعنوي ونضمن 

ألنفسنا مساحة وزمنا مهما من أجل 
البقاء واإلستمرار حتى.

فهناك أسئلة عديدة طرحناها وال 
داعي إلعادة طرحها، وتبقى المكابدة 
الشعار األهم حتى في سابق قرارنا 
التي  اإللكترونية  النسخة  بإصدار 

حققنا بها بعضا مما كنا نصبو إليه من حضور 
ومصداقية ووجود بين مختلف المنابر اإلعالمية 

المحلية والجهوية بل  المحترمة ليس فقط 
والوطنية كذلك.

اليوم ونحن نقوم بإصدار العدد األول من 
النسخةالورقية لموروكو ميديا نيوز ،فإن 
أملنا أكبر مما كنا نسطر ونعد ونحلم 
،وهو قد ال يتحقق إال بمساهمة القارئ 
والتوجيه  والتحليل  بالنقد  ودعمه 
بعيدا  التحريري  المسار  لتقويم 
توخي  بل  واإلنحياز،  األنانية  عن 
الموضوعية والحياد وقبول الرأي 
المهنة  أخالقيات  إحترام  شروط  ضمن  األخر 
وبعيدا عن النيل من قيمة وشرف األطراف األخرى.

وبهذا العدد األول سندشن لمرحلة جديدة في 
مسارنا اإلعالمي الجهوي بما يخدم الصحافة 
الجهوية نقدا وتحليال وتوجيها وتعليال وتحقيقا 
للمشهد  إضــافــة  نــقــدم   أن  فــي  كبير  ،وأملنا 
وأصنافه  تلويناته  بمختلف  الوطني  اإلعالمي 
وأجناسه،ومخطئ من يعتقد بأننا سنكون نسخة 
كانت حتى  قفزة  أن يحقق  يريد  لمن  بالكربون 
،بل مخطئ من يعتقد  وقت قريب صعبةالمنال 
بأننا سنكون مفتاحا لمن صدت األبواب ضده 

أو ضاعت منه المفاتيح .
الصحافة  لخدمة  سينصب  وجهدنا  تفكيرنا 

الجهوية،بما يضمن لنا اإلحترام والتقدير.

المصطفى بكباشي
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التجارية  المحالت  تعيش 
الخاصة ألصحاب البازارات، 
الصناعة  منتوجات  بائعي 
أكــاديــر،  بمدينة  التقليدية 
تاما  تجاريا  وشلال   ركــودا 
الحالية  الظروف  خالل  من 
ــد من  ــدي ــع ــرف ال ــع ــي ت ــت ال
اإلجــراءات المعقدة ؛ بسبب 
جائحة »كورونا« والتي طال 
أمدها ، مما يزيد من المعاناة 
الوضعية  ويعقد  والمشاكل 
االجتماعية للعديد منهم الذي 
يرى مصيره مجهوال دون لفت 
نظر المسؤولين عن القطاع .
كل البازارات بدون إستثناء 
بمدينة أكادير مغلقة منذ مدة 
طويلة تزيد عن السنة ؛ بسبب 
هذه الجائحة التي حدت من 
مما  االجانب  السياح  توافد 
التجار ،  هـــؤالء  جــل  جعل 
الــديــون،  عليهم  ــتــراكــم   ت
وسومات الكراء ، هذا ماجعل 

إغالق  إلى  معظمهم  يضطر 
محالتهم والقيام ببيع الخضر 
والفواكه على جنبات الطريق 
بالمدينة  كل ذلك بسبب غياب 
الحركة التجارية، والرحالت 
الجوية التي تأتي بالسياحة 
العالم،   أنــحــاء  جميع  مــن 
المدينة  حول  الــذي  الشيء 
السياحية ألكادير إلى منطقة 
تجار  عــاش  مــهــجــورة،فــقــد 
البازارات منذ بداية الجائحة 
ظروفا صعبة، واستثنائية مما 
فرض على أصحابها اإلغالق 
لمدةطويلة تصل لسنة كاملة.
يـــــرى مــحــمــد بــنــكــود، 
المهنية  الجمعية  رئــيــس 
ــازارات، أن  ــ ــب ــ ــاب ال ــح ألص
لجميع  االجتماعي  الــواقــع 
والديكورات،  التحف  تجار 
والــمــنــتــجــات الــتــقــلــيــديــة، 
الجمود  بسبب  جدا،  صعب 
تعرفه  ــذي  ــ ال ــادي  ــص ــت االق

النوع  هذا  وتجارة  المدينة 
يزيد  مما  المنتوجات،  من 
والظروف  الوضع  تفاقم  من 
أصحاب  من  للعديد  المادية 
المحالت في غياب أي دعم أو 
الوصية  الوزارة  من  التفاتة 
المجالس  أو  القطاع  على 

المنتخبة.
ويضيف، أن معظم التجار 
يقضون وقتهم لوحدهم أمام 
محالتهم طيلة النهار ؛ بسبب 
غياب الزبائن، وموت السياحة 
مما انعكس بشكل سيء جدا 
على  تجار البازارات منذ بداية 
غياب  أن  الجائحة، موضحا 
بشكل  أثر  األجانب  السياح 
التجار،  مدخول  على  كبير 
الذين اضطر بعضهم إلغالق 
من  ومنهم  نهائيا،  محالتهم 
من  للهروب  للبيع  عرضها 
األزمـــة بحثا عــن مالذ  هــذه 
آخر يضمن له عيشه الكريم .
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العدد: األول -أبريل 2021
MOROCCO MEDIA NEWS

 Morocco Media News مؤسسة  أن  رغــم 
فرضت  اإللكتروني   و  الورقي   برافديها  اإلعالمية 
نفسها على الساحة االعالمية الوطنية ، إال أن الواجب  
االعتراف بالمجهودات التي تقوم بها في أداء رسالتها 
الوطنية، خاصة على مستوى الدفاع عن المصالح 
العليا للوطن و ثوابت األمة و مقدساتنا الوطنية، 
يدفعنا الى قول ما يخالجنا و ما يصرح به كل حامل 
لمبدأ قول اليقين في حق هذه المؤسسة، التي تعتبر 
واحدة من المؤسسات اإلعالمية الوطنية ،  المدافعة 
بكل موضوعية عن سمعة اإلعالم الوطني الذي يعمل 
ليل نهار في اطار احترام المبادىء األساسية لمهنة 
الصحافة ، و تقريب القراء االعزاء   بالخبر اليقين 

بكل مسؤولية وطنية راسخة . 
لن نذهب هنا الى قول المديح و المستهلك من 
المصطلحات، و لكننا سنكون دقيقين في التأكيد على 
مؤسسة Morocco Media News،كمؤسسة  أن 
إعالمية مواطنة  تحمل رسائل نبيلة شعرها االساسي 
ممارسة الصحافة بمهنية متينة، و تركيز على مبدأ 
أمام  بالمسؤولية  التحلي  و  والموضوعية  الحياد 
قرائها والرأي العام و أمام المؤسسات الوطنية، مع 
الحرص  على عدم إلحاق األذى و اإلضرار باألشخاص 

و بالمؤسسات.
األساسية  المبادئ  و  الرئيسة  القواعد  وتظهر 
على   ،Morocco Media News مؤسسة لتوجه 
اإلعالمي،  و  الصحافي  لمنتوجها  النوعية  القيمة 
الجيدة  ممارستها  خالل  من  فلسفتها  تنعكس  كما 
لرسالتها االعالمية، و تنزيل مرتكزاتها في مواجهة 
التحديات المهنية في إطار االحترام التام و االلتزام  

باألخالقيات المهنية . 
محمد اشعري

 دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين  بالخارج، السيد ناصر بوريطة، 
تحديد  إلى  الدولي  األمن  مجلس  الداخلة،  بمدينة 
المسؤول عن خرق وقف إطالق النار وعرقلة المسلسل 

السياسي لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وأوضح السيد بوريطة، خالل ندوة 
الشؤون  وزيرة  مع  مشتركة  صحافية 
بالخارج  والسنغاليين  الخارجية 
السيدة عيساتا تال سال، عقب افتتاح 
أنه  بالداخلة،  للسنغال  عامة  قنصلية 
بكل  يحدد،  أن  األمن  لمجلس  "ينبغي 
موضوعية، من يخرق يوميا وقف إطالق 
وقف  عن  خروجه  عن  أعلن  ومن  النار 
إطالق النار. وبالمقابل من هو متشبث 
بوقف إطالق النار )في إشارة للمغرب( 
وأعلن عن ذلك على أعلى مستوى، على 

لسان جاللة الملك".
أن "هذا  على  بوريطة  السيد  وشدد 
الخلط ينبغي أن يتوقف، في ذهن مجلس 
األمن والمجتمع الدولي، بين من يقف مع 
وقف إطالق النار ومن يخرقه، وبين من 
هو مع المسلسل السياسي ومن يناور 

ضده".
الخارجية  ــؤون  ــش ال ــر  وزيـ ــد  وأكـ

والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن 
المغرب ليس ضد تعيين ممثل شخصي لألمين العام 
لألمم المتحدة، موضحا أن المملكة كانت قد صادقت 
على االقتراح األخير في هذا الشأن. وتساءل السيد 
بوريطة، في هذا الصدد، عن الطرف الذي يعرقل مسار 

التعيين.
من  وتحديد  المسؤوليات  تحديد  "يجب  وتابع 
تتسم  ومن  بجدية  يشتغل  ومن  بناء  بدور  يضطلع 
مواقفه بالوضوح ، وبين من يتالعب ويناور ويتناقض 
بين القول والفعل.. من يريد األمم المتحدة ومن يحاول 

أن يقحم منظمات ال ترغب في ذلك في مسار أممي"، 
إذا  تتوقف..  أن  يجب  التناقضات  أن "هذه  معتبرا 
كان الملف لدى األمم المتحدة، فمن يحاول أن يقحم 

االتحاد اإلفريقي في هذا الملف؟".
وأكد أن "هذا وقت الوضوح.. وهذه التناقضات هي 

التي ينبغي على مجلس األمن أن يتوقف عندها في 
ما يتعلق بوقف إطالق النار، والمسلسل السياسي، 
ودعم المينورسو ودعم حصرية ملف األمم المتحدة".
وأضاف "من يريد الجلوس إليجاد حل في إطار 
فليستمر  يرد،  لم  ومن   .. به  مرحبا  الذاتي  الحكم 
والتناقضات"،  المغالطات  هذه  في 
متمسكا  سيبقى  أن "المغرب  مؤكدا 
لتأكيد  الجدي  العمل  مع  بوضوحه 
الواقع  أرض  على  الصحراء  مغربية 
وبالفعل الدبلوماسي وليس باألوهام 

واألكاذيب".
وأشار إلى أنه "إذا تحلى الطرف 
بالجدية،  الجزائر،  وهو  الحقيقي، 
كان  وإذا   .. مستعد  المغرب  فــإن 
فإن  والــمــنــاورة،  اللعب  وقــت  هــذا 
المملكة ستستمر في مسارها لتأكيد 
مغربية الصحراء". وأضاف أن عدد 
القنصليات العامة باألقاليم الجنوبية 
بلغ21 قنصلية، وأن هناك إعالنا عن 
مما  إضافيتين،  قنصليتين  افتتاح 
يؤكد أن "مغربية الصحراء مسلسل 

يمضي قدما وال رجعة فيه".
بوريطة  نــاصــر  السيد  وخــلــص 
حققه،  ما  أن  يعتبر  المغرب  أن  إلى 
بقيادة جاللة الملك محمد السادس، من مكاسب على 
المستويين الميداني والدبلوماسي، "هي مكاسب يجب 
استثمارها من أجل الحل، ولهذا كانت المملكة دائما 
الموجود  الوحيد  اإلطار  في  النزاع  هذا  تسوية  مع 

وهو مبادرة الحكم الذاتي". 

بإصرار وعزم كبيرين، تتطلع نعيمة إكمي، السيدة 
السوسية المنحدرة من قلب مدينة أكادير، من خالل 
تجربتها الغنية في مجال العمل الجمعوي  إلى أن تكون 
قدوة وإشعاعا للمرأة المغربية العازمة على رفع كل 
التحديات التي تواجهها إلبراز مكانتها في المجتمع 
وترجمة أفكارها التي ظلت منقوشة في ذاكرة مدينة 

أكادير .
ولعل إصرار السيدة نعيمة وانخراطها في مجموعة 
من المبادرات الهادفة  جعل منها نموذجا إلمرأة فرضت 
التحدي  رهان  كسب  على  قدرتها  وأثبتت  وجودها 
خاصة  اشتغالها  مجاالت  من  مجموعة  في  والنجاح 
الشق اإلجتماعي و البيئي  بمدينة أكادير  التي شكلت 

لها فضاء مناسبا إلبراز موهبتها وميوالتها.
نعيمة  األعمال   وسيدة  الجمعوية  الفاعلة  مسار 
الشق  في  أكادير  لمدينة  الكثير  أعطت  التي   إكمي  
البيئي  بتعاون مع العديد من الجمعيات األخرى ذات 
نفس اإلختصاص خطت مسارا حافال يشهد به الصغير 
مرورا  و"تلضي"  "الباطوار"  بأحياء  بداية   والكبير  

ب "بتشكات" ووصوال إلى أحياء أكادير الكبير   .
تعد  السيدة نعيمة إكمي نموذج المرأة المناضلة 
والناجحة في العمل الجمعوي إذ تشغل حاليا  منصب 
 " شركة  ومسيرة  األخضر  المحيط  جمعية  رئيسة 
داخل  ناشط   وعضو  ومشرفة   "Madame jardin
جمعية أصدقاء مستشفى الحسن الثاني وممثلة  لعدة 
جمعيات أخرى تعنى بالعمل اإلجتماعي والجمعوي .

بنجاح  واالنساني  االجتماعي  المجال  في  بصمت 
حب  لتكسب  المجتمع   خدمة  في  حياتها  وسخرت 
الجميع  بإدخالها البسمة على بيوت الفقراء والمعوزين،

وأم  زوجة  بإعتبارها  انشغاالتها  من  الرغم  وعلى 
لطفلين ، يبقى العمل الجمعوي ، إحدى السمات البارزة 
في مسارها و التي ندرت جزءا من حياتها لخدمة المرأة 

األكاديرية والمحيط األخضر لمدينة اإلنبعاث.

موروكو ميديا نيوز  
موؤ�ش�شة اإعالمية مواطنة 
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نحن مقبلين على شهر رمضان األبرك تكثر العديد 
من التساؤالت  حول ممارسة النشاطات البدنية 

والرياضة في هذا الشهر الكريم  ولذلك قمنا بإجراء 
حوار صحفي بخصوص هذا الشأن مع الدكتور محمد 

بيزران طبيب جراح واختصاصي في الطب الرياضي 
ورئيس الجمعية الجهوية للطب الرياضي بسوس ماسة  

ورئيس اللجنة الطبية داخل نادي حسنية أكادير.
مرحبا بك دكتور ، بداية كيف ومتى يجب أن نمارس 

الرياضة في هذا الشهر الفضيل  .

الرياضة  الشق األول من سؤالك هو كيف تمارس   
في رمضان؟

أوال يجب أال تزيد المدة الزمنية المخصصة للرياضة 
في رمضان عن 60 دقيقة وتمارس بما اليزيد عن 5 أيام 

أسبوعيا، وتكون على النحو اآلتي:
 -اإلحماء الجيد قبل مزاولة النشاط لمدة 5 دقائق.

لمدة  الجسم  عضالت  لمعظم  إطالة  تمارين  أداء   -
5 دقائق. 

عن  التقل  لمدة  الرئيسي  البدني  النشاط  -ممارسة 
30 إلى 45 دقيقة،

 - بعد ذلك تمارين استشفاء وتبريد لمدة 5 دقائق.

الثاني من سؤالك حول متى يجب ممارسة  الشق   

الرياضة في رمضان؟ 
فيستطيع  اإلفطار   وجبة  قبل  عن  نتحدث  كنا  إذا 
الرياضي أن يمارس الرياضة لمدة ساعة، لينهي تدريبه 
بالكامل قبل موعد اإلفطار بمدة زمنية قصيرة التتجاوز 
الـ 15 دقيقة، وسبب تقصير المدة الزمنية الفاصلة بين 
تعويض  محاولة  هو  واإلفطار  التدريب  إنهاء  لحظة 
الجسم بالسوائل واألمالح المعدنية المفقودة بأسرع 
وقت ممكن وذلك لحماية الجسم من األعراض الصحية 
جو  في  التدريب  نتيجة  لها،  يتعرض  أن  يمكن  التي 
الصيام.  ساعات  بطول  يمتاز  حار  صيفي  رمضاني 
بسيطة  بمدة  اإلفطار  قبل  الرياضة  ممارسة  أن  كما 

من  التخلص  في  الجسم  كفاءة  زيادة  على  تعمل 
السموم الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي، 

وزيادة  الدموية  الدورة  تنشيط  جانب  إلى 
الشعور بالراحة واالسترخاء.

وجبة  بعد  الرياضة   يخص  فيما  أما   
اإلفطار فتمارس بما يعادل 2 ونصف إلى 3 
ساعات، حيث يتم خالل هذه الفترة هضم 
استخالص  ليتم  وراحة  بكفاءة  الطعام 

الطاقة وإعادة شحنها إلى أعضاء الجسم 
الحيوية، واليجوز بتاتا ممارسة أي مجهود 

بدني قبل الوقت المحدد ألن طاقة وجهد 
يكون  بالكامل  الجسم  وتركيز 

منصب على إتمام عملية الهضم، 
ويضيف بعض المتخصصين أن 

الفائدة المرجوه من ممارسة التمارين بعد اإلفطار تتمثل 
في أنها تحفز وتسرع من عمليات الهضم وحرق الطاقة 
المستمدة من الطعام الممول للجسم.  وبعد اإلنتهاء 
تحتوي  وجبة  تناول  يفضل  الرياضية   الحصة  من 
على الكربوهيدرات والبروتين في غضون ساعتين من 
جلسة الرياضة إن كان ذلك ممكنا مثل:  الفواكه وحليب 

شوكالتة قليل الدسم أو المقبالت ..

سؤال ثاني دكتور ماهي أنواع الرياضات المناسبة 
لممارستها  في هذا  الشهر الكريم ؟

  يمكن ممارسة بعض التمارين الخفيفة في أوقات 
الصوم، وذلك للحفاظ على لياقة الجسم البدنية، 
وتمارين  اليوغا،  رياضة  ممارسة  يمكن  إذ 
ال  التمارين  فهذه  والمشي،  الپياليتس، 
تحتاج لمجهود كبير وهي رياضات يمكن  

ممارستها بعد اإلفطار أو قبل اإلفطار .
التمارين  بممارسة  ينصح  ال  كما 
الرياضية الشاقة أو التي تتطلب مجهود 
كبير خالل فترة الصيام، وذلك ألن الجسم 
في وقت الصوم ال يستطيع العمل بكامل 
قوته، كما أن الجسم سيكون في حالة من 
الجفاف ونسبة السكر في أقل مستوياتها، 
مع الحرص على أخذ فترات راحة كافية 
بين التمارين الرياضية في حال 

القيام بممارسة الرياضة،

سؤال آخر دكتور ماذا عن دوريات كرة القدم الرمضانية؟
 يمكن ممارسة كرة القدم، وكرة السلة، وتمارين القوة، 
حتى  كافي،  بوقت  اإلفطار  بعد  ما  أوقات  في  والجري 
الكافية  الطاقة  على  الحصول  من  ويتمكن  الجسم  يهدأ 
تلعب  أن  يفضل  الصعبة   التمارين  هذه  مثل  لممارسة 

هذه الرياضات بعد اإلفطار .
بإمتياز  شعبية  رياضة  القدم  كــرة  أن  جيدا  نعلم 
يفضل  ولذلك  الكريم  الشهر  هذا  في  ممارستها  وتزداد 
الصائم  جسم  على  تأثر  ال  كي  اإلفطار  بعد  ممارستها 
الذي قد يتعرض لإلجتفاف عبر بدله مجهود كبير عند 

ممارسته لهذه  اللعبة .
دكتور  معك  الشيق  الحوار  هذا  نهاية  على  أوشكنا 
محمد بيزران ،كلمة آخيرة بمناسبة هذا الشهر الفضيل ؟
في األخير أشكركم على اإلستضافة و أدعو المغاربة 
إلى إغتنام فرصة شهر رمضان حيث أن  الصيام يساهم  
في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي تتحسن كمية 
المواد الغذائية التي يمتصها الجسم. ويمكن أن يؤدي ذلك 
إلى تحقيق فوائد صحية لكافة أعضاء الجسم. رغم فوائد 
الصيام  العديدة في رمضان بالنسبة للشخص المعافى 
الذي يتمتع بصحة جيدة، إال أنه قد يكون غير مناسب 
لبعض األشخاص الذين يعانون من بعض األمراض، فإذا 
علم الشخص وتيقن أن الصيام يفاقم من مرضه أو يؤخر 
شفاءه يجب عليه عدم الصيام كما أن جل المرضى مطالبين 
بإستشارة الطبيب قبل مباشرة عملية الصيام، كما أتمنى 

لجميع المغاربة رمضان كريم وكل عام وانتم بخير.
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سنة كاملة،  مرت من عمر دخول فيروس اللعين كورونا إلى المغرب ، والزال  ال 
حديث اليوم  يعلوا على صوت اللقاحات المضادة للفيروس التاجي ، وعن حالة 
الطوارئ المرتقبة ، وعن إجراءات احترازية ، لتفادي ارتفاع اإلصابات بفيروس 
كورونا المستجد .نظرا للطقوس التي ترافق الشهر الفضيل  رمضان،  والتي تتسم 

باالزدحام  ال سيما باألسواق والساحات العامة .
مضت سنة و كانت سنة متعبة  ، فقدنا فيها الكثير من األهل و األقرباء واألصدقاء، 
ومازال عندنا مرضى "شفاهم اهلل ...يرعاهم األطباء ، بعد أن أخدهم الفيروس 
إلى مجاهل العناية المركزة ، كما أن هناك أشخاص تشافوا بعد أن نجو من موت 

محقق  بأعجوبة .
نعم إنها  سنة كبيسة  ، وإن رحلت غير مأسوف عليها،  فالعالم كله الزال في 
حرب مستمرة ضد كوفيد 19 المستجد . و األخبار األخدة في التسارع تصيب المرء 
باإلجهاد وليس بالدهشة فقط , اصبحنا نصحو كل يوم على أخبار جديدة  ،و الكل 
يطع يده على قلبه قلقا وخوفا من انتشار الموجة الثالثة من الفيروس المتحور .
 والحقيقة التي ال يختلف إثنان علىها ،  أن الخوف من اإلصابة ال زال مسيطر 
على هاجس الناس في العديد من المدن ، نجد تشددا في االجراءات  بغية ضمان 
سالمة المواطنين ،مثل حضر التجوال ال زال قائما  في اوقات معينة ،  لدرجة ان 
البعض ال يستطع العودة الى الحياة الطبيعية رغم رفع الخضر تدريبجا ،  وهناك 
العديد من المواطنين الى اليوم ال يذهبون  إلى الحمام لتسخين عظامهم ,  بعضهم 
فضل انعزل  عن التجمعات  وظل مختبئ ، مختفي ، مختنق ، في حجره المنزلى  
وقد ضاقت  به الدنيا بما رحبت . غال ان عامة الناس،تأقلمت مع الجائحة ،عكس ما 
كانت عند البداية ظهور الفيروس ببالدنا حيث تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة 
بفيروس كورونا في 2 مارس ، بعد أن تم تأكيدها  من طرف مخبر بمعهد باستور 

المغرب )حكومي(، لمواطن مغربي مقيم بالديار اإليطالية". 
في السابق ، كان من أصيب بالعدوى يخشاه الناس ويبتعدون عنه ، بل  وصل 
األمر إلى أن السلطات كانت تغلق الزقاق أو المنطقة بكاملها لمجرد وجود شخص  
مصاب بكورونا . وشيئا فشيئا بدا تعايش مع المرض  وتم التطبع  والتطبيع مع 

الفيروس لكن بالتحفظ .  
وكما يقال رب ضارة نافعة ، فأنا اتفق  مع من يرى أن للجائحة حسنات وفوائد 
منها على سبيل الذكر  العديد من البشر كانوا غافلين عن  ذكر اهلل ، وخالل الوباء 
عرفوا عظمة الخالق  الواحد القهار . وكدلك أثناء الحجر نشطت القراءة سواء في 
الكتب أو عبر االنترنت , وأهم الدروس والعبر التي توصلت إليها البشرية ، هي 
أن الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يراه إال المرضى. و لنا في حديث شريف 
للرسول صلى اهلل عليه وسلم قال" من أصبح منكم آمًنا في سربه، )أي مسكنه ( 

معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا« خير دليل ،
سنطل نستحضر هذه الكارثة ، بألم بليغ وبقلق شديد ، على أساس  أنها سنة 
الرعب والموت .  .أما اآلن أصبح علينا أن نواكب األخبار ونتواءم مع المستجدات. 
بما يتطلبه ذلك من متابعة  وتفاعل وقدرة على إستيعاب األمر واجتناب اإلصابة،  
فالوقاية خير من العالج .ونطلب من األلطاف الربانية أن يرفع عنا هذا الوباء ، 

وأن ينعم علينا بالعافية الباقية للجميع .
على سبيل الختم  : المغرب إجتاز إمتحان أو محنة كورونا الذي بطش بالعديد 
من الناس عبر العالم ، بثقة كبيرة  وعزيمة قوية وسياسة حكيمة تنم عن رؤية 
معمقة ،  وقد شهد بهذا  دول عظمى ومتقدمة تكنولوجيا عبر العالم . وخاصة بعد 
أن إستفاد من حملة التلقيح ، ما يزيد عن خمسة ماليين مواطنا من الجرعة االولى  
وما يربوا عن مليوني من الجرعة الثانية  . من المغاربة وغير المغاربة المقيمين 
بالمغرب . الكل إستفاد  بتلقيح بالمجان وذلك للحد من انتشار الفيروس .وسبب 
نجاح هذه الحملة يعود إلى أن ملك البالد محمد السادس يشرف بنفسه على سير 
قصد  الظروف  يستغلون  الدين  األزمات  تجار  علينا  لخرج  ذلك  ولولى   . العملية 

االغتناء وما أكثرهم في زمننا هذا .
وإلى اللقاء إن بقي في العمر بقاء .

 نقطة نظام

سعيد العبدي

ماذا بعد الذكرى 
الأ�ىل جلائحة كور�نا ؟

الوكالة  رأس  على  التازي  يوسف  السيد  تعيين  منذ 
الرامسا  عرفت  بأكادير،  الخدمات  المتعددة  المستقلة 
دينامية جديدة على العملية التسييرية داخل الوكالة، 
وذلك من أجل تنفيذ و تتبع عدد من البرامج و المشاريع 
تحقيق  من  مكنت  والتي  المسطرة،  واإلستراتيجيات 
االنسجام في النسق والبناء السوسيو-تقني الذي تمثله 
المؤسسة بكل ما تحمل من موارد بشرية ومادية، وأيضا 
خلق شركات جهوية و تأهيل الموارد البشرية و تبسيط 

المساطر والرقمنة.
وفي هذا اإلطار، عرفت الوكالة تدخالت استباقية التي 

قامت بها مصالحها، في عدة مناسبات بمدينة 
أكادير والضواحي حيث تم إصالح عدة نقط  
للشرب  الصالح  للماء  ناقلة  مائية  وأنابيب 
هذه  إنقطاع  في  ذلك  كل  يتسبب  أن  دون  

المادة الحيوية عن الساكنة .
للوكالة  العام  المدير  الــتــازي  يوسف 

بأكادير،  الخدمات  المتعددة  المستقلة 
قادما من مدينة الدار البيضاء، راكم 

خبرة مهمة، و هو خريج المدرسة 
بحيث  للمهندسين،  المحمدية 
تميزت فترة  إشتغاله كمسؤول 
"ليديك"  بشركة  األشــغــال  عن 

ومستخدمين  أطــر  عــدة  بشهادة  واألحسن  باألفضل 
المستجدات  ومهنية  جدية  بكل  واكب  حيث  بالشركة، 
التي تعرفها اإلدارات العمومية وحاول بذلك أن يلعب 
دورا في إعطاء رؤية   مستقبلية  على مستوى اإلدارة 
أو على مستوى المشاريع التي أشرف على إنجازها و 
أهمها محطة معالجة و تطهير السائل و قنوات تصريف 

مياه األمطار.
ومن المعلوم أن المدير الجديد لرامسا  سيضع نصب 
عينيه مجموعة من الرهانات التي تسعى الوكالة إلى 
تحقيقها في إطار السياسة الجديدة التي سطرها صاحب 
جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل من خالل إطالقه 
لمشروع التنمية الحضرية ألكادير 2024/2020 ،

وتجدر اإلشارة إلى أن تعيين المدير العام الجديد 
للوكالة جاء في إطار حركة التعيينات الجديدة 
التي أشرفت عليها وزارة الداخلية لضخ دماء 
جديدة بها لمواصلة العمل بحماس أكبر 
كيف ال  وهو الذي راكم تجربة مهمة من 
خالل اداراته السابقة لوكالة الماء 
والكهرباء للدار البيضاء المعروفة 
من  التي  التجربة  وهــي  بليديك 
شأنها أن تساعده على تدبر أمور 

الوكالة على صعيد الجهة.

التراب  لمراقبة  العامة  المديرية  قدمت   
الوطني بالمملكة المغربية لفائدة مصالح 
االستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية 
)DGSE-DGSI(، بتاريخ فاتح أبريل 2021، 
من  فرنسية  مواطنة  حول  دقيقة  معلومات 
أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ 
مكانا  يستهدف  كان  وشيك  إرهابي  عمل 

للعبادة بفرنسا )كنيسة(.
وبحسب تصريح للناطق الرسمي للمديرية 
العامة لألمن الوطني ومراقبة التراب الوطني 
، فإن السلطات الفرنسية المختصة باشرت 
في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بعد استغالل هذه 
المعلومات االستخباراتية الدقيقة، عمليات 
توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا 

المشروع اإلرهابي.
التي  المعلومات  أن  المصدر  وأضــاف 
التراب  لمراقبة  العامة  المديرية  قدمتها 
الفرنسية  األمــنــيــة  للمصالح  الــوطــنــي 
المختصة، شملت معطيات تشخيصية حول 
هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها 
التعريفية اإللكترونية، فضال عن المشروع 
اإلرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، 

بتنسيق مع عناصر في تنظيم “داعش”.
هذا  في  تم  أنه   ، ذاتــه  المصدر  وسجل 
بوقت  الفرنسية،  السلطات  إخطار  اإلطار، 
كاف، بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في 
المراحل األخيرة لتنفيذ المشروع اإلرهابي 
االنتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، 

فضال عن استهداف المصلين بسيف كبير 
لإلجهاز عليهم والتمثيل بهم.

لمراقبة  العامة  المديرية  وضعت  كما 
التراب الوطني أيضا ، يبرز المصدر ، رهن 
إشارة السلطات الفرنسية المذكورة معلومات 
حول مستوى التطرف الذي بلغته السيدة 
التي كانت تحمل هذا المشروع اإلرهابي ، 
خصوصا سعيها الوشيك لمحاكاة عمليات 
تتضمنها  التي  بالجثث  والتمثيل  القتل 
التي  الرقمية  والــمــحــتــويــات  األشــرطــة 
والتي  اإلرهابي،  تنظيم “داعش”  ينشرها 
كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها 

اإللكترونية.

وأشار الناطق الرسمي للمديرية العامة 
الوطني  التراب  ومراقبة  الوطني  لألمن 
للمصالح  المعلومات  هذه  تقديم  أن  إلى 
انخراط  إطار  في  يندرج  الفرنسية  األمنية 
المملكة المغربية في آليات التعاون الدولي 
لمكافحة التنظيمات اإلرهابية وتحقيق األمن 
واالستقرار الدوليين؛ وكذا في إطار تعزيز 
التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني )DGST( بالمملكة المغربية 
ومصالح االستخبارات الفرنسية، في مجال 
مكافحة الخطر اإلرهابي وتصاعد تهديدات 
التطرف العنيف، الذي يستهدف أمن وسالمة 

مواطني كال البلدين.--

يو�شف التازي: ر�ؤية م�شتقبلية �جتربة مهمة لتدبري قطاع املاء باأكادير

حتييد خماطر عمل اإرهابي ��شيك كان ي�شتهدف كني�شة بفرن�شا بناء على معلومات دقيقة 

قدمتها املديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطني لال�شتخبارات الفرن�شية

الريا�شة يف �شهر رم�شان مع الدكتور: حممد بيزران
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قطعت جهة سوس ماسة خالل هذه السنة خطوة حاسمة يف أفق إستشراف مستقبلها التنموي وذلك منذ  الزيارة امليمونة التي قام بها 
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس يف فبراير 2020 التي أعطت زخما من املشاريع واألوراش التنموية باجلهة يف مختلف املجاالت ،

ومتيزت الزيارة امللكية ألكادير بإعطاء اإلنطالقة لبرنامج التنمية احلضرية ألكادير )2024/2020( وهو البرنامج املهيكل الذي يؤسس 
ملرحلة جديدة يف مسلسل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية مبدينة أكادير وتعزيز دورها كقطب إقتصادي مندمج وكقاطرة للجهة.

تتواصل األشغال والدراسات املتعلقة بمشاريع 
-2020 أكادير  ملدينة  الحضرية  التنمية  برنامج 
املحلية  التنمية  شركة  إلى  تنزيلها  املوكل   ،2024
مهمة  بنسب  تقدمها  تهيئة،  ماسة  سوس  أكادير 
الصادر  الشركة  إدارة  مجلس  رئاسة  بالغ  حسب 

بتاريخ 05 مارس 2021.
تقدم  نسبة  ان  الخاصة  مصادرنا  من  وعلم 
مداخل  تهيئة  من  األول  الشطر  أشغال  إنجاز 
املدينة، املتعلق بَتهيئة املدخل الجنوبي من اتجاه 
األثــاث  و  العمومية  اإلنـــارة  فيه  بما  بنسركاو، 

حني  في  بلغت 75%،  املرور  وإشــارات  الحضري 
شارع  تأهيل  أْشغال  ِنسبة  من   50% استكملت 
من   20% و  كلم،   2,3 طول  على  الخامس  محمد 

أشغال تقوية اإلنارة العمومية بكل املدينة.
بكل  املتعلقة  ــدراســات  ال إتــمــام  ــرى  وج ــذا،  ه
غرب،   – شرق  الطرقي  املحور  تهيئة  مشروع  من 
االنبعاث،  أرضــي  تحت  املــرآب  إنجاز  ومشروع 
املتعلقة  ِبالدراسات  القيام  من  اإلنتهاء  عن  فضال 
وتوسيع  تهيئة    مــشــروع  مــن  األول  بالشطر 

مجموعة من الشوارع الرئيسية باملدينة   

تتواصل األشغال والدراسات املتعلقة بمشاريع 
-2020 أكادير  ملدينة  الحضرية  التنمية  برنامج 
املحلية  التنمية  شركة  إلى  تنزيلها  املوكل   ،2024
مهمة  بنسب  تقدمها  تهيئة،  ماسة  سوس  أكادير 
الصادر  الشركة  إدارة  مجلس  رئاسة  بالغ  حسب 

بتاريخ 05 مارس 2021.
تقدم  نسبة  ان  الخاصة  مصادرنا  من  وعلم 
مداخل  تهيئة  من  األول  الشطر  أشغال  إنجاز 
املدينة، املتعلق بَتهيئة املدخل الجنوبي من اتجاه 
األثــاث  و  العمومية  اإلنـــارة  فيه  بما  بنسركاو، 

حني  في  بلغت 75%،  املرور  وإشــارات  الحضري 
شارع  تأهيل  أْشغال  ِنسبة  من   50% استكملت 
من   20% و  كلم،   2,3 طول  على  الخامس  محمد 

أشغال تقوية اإلنارة العمومية بكل املدينة.
بكل  املتعلقة  ــدراســات  ال إتــمــام  ــرى  وج ــذا،  ه
غرب،   – شرق  الطرقي  املحور  تهيئة  مشروع  من 
االنبعاث،  أرضــي  تحت  املــرآب  إنجاز  ومشروع 
املتعلقة  ِبالدراسات  القيام  من  اإلنتهاء  عن  فضال 
بالشطر األول من مشروع تهيئة وتوسيع مجموعة 

من الشوارع الرئيسية باملدينة   

تقدم اأ�شغال ال�شطر الأ�ل من تهيئة مداخل 
املدينة بلغت 50 باملائة

اإطالق الدرا�شات التقنية �املعمارية التف�شيلية بكل من 
م�شر�ع تاأهيل �ادي الطيور  �تاأهيل املنطقة ال�شياحية

هذه هي ن�شبة تقدم ا�شغال م�شاريع برنامج التنمية 
احل�شرية ملدينة اأكادير 2024-2020

ملف العدد
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أفــادت  الصحي،  املجال  بخصوص 
املديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة 
بناء  أشــغــال  نسبة  أن  مــاســة،  ســوس 
بأكادير،  النفسية  األمــراض  مستشفى 
التي أشرف صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس على إطالقها في فبراير 2020، 

بلغت 85 في املائة.
الذي  وذكر املصدر أن هذا املشروع، 
التنمية  برنامج  تنفيذ  إطار  في  يندرج 
-2020( أكــاديــر  ملــديــنــة  الــحــضــريــة 
2024(، والذي يكلف استثمارات تصل 
االهتمام  يعكس  درهم،  مليون   55 إلى 
امللك لقطاع  الذي يوليه جاللة  الخاص 
ــن خـــالل تطوير  م الــصــحــة، الســيــمــا 
البنيات التحتية االستشفائية، وتعزيز 
الخدمات الصحية األولية وتقريبها من 

املواطنني.
املشروع،  هــذا  أن  املصدر  ــاف  وأض
الرامي إلى تعزيز عرض الطب النفسي 
والتكوين الطبي وشبه الطبي وتحسني 
باختالالت  املصابني  باملرضى  التكفل 
وزارة  استراتيجية  مع  ينسجم  عقلية، 
تقتضي  التي  املجال  هذا  في  الصحة 
متخصصة  جهوية  مستشفيات  خلق 

في الطب النفسي.
ــؤســســة  ــذه امل ــ ــد هـ ــي ــم تــشــي ــتـ ويـ
طاقتها  ستصل  التي  االستشفائية، 
السريرية إلى 120 سريرا، على مساحة 
وتضم  مربع،  متر   25097 إلــى  تصل 

الطب  ــات  ــدم وخ الــنــهــار،  مستشفى 
لألطفال،  النفسي  والــطــب  النفسي، 
ووحــدة  للمسنني،  النفسي  والــطــب 
اإلدمان،  لطب  وأخرى  الشرعي،  للطب 
وآخر  الخارجية،  لالستشارات  وقطبا 
وأطفال(،  )رجال/نساء،  لالستشفاء 

ووحدة للمستعجالت.
عرض  لتدعيم  املشروع  هذا  ويأتي 
بالجهة،  الــنــفــســي  ــطــب  ال عــالجــات 
مصالح  ثالث  على  حاليا  تتوفر  التي 

املراكز  مستوى  على  النفسي،  للطب 
االســتــشــفــائــيــة اإلقــلــيــمــيــة بــإنــزكــان، 
طب  ومــركــز  وتيزنيت،  ــارودانـــت،  وتـ

اإلدمان بأكادير.
تكاملية  ضــمــان  مــن  سيمكن  كــمــا 
الخريطة الصحية على مستوى الجهة، 
الطبية  التحتية  بنياتها  ستتعزز  التي 
أيضا ببناء املركز االستشفائي الجامعي 
الطب  الذي سيكون مستشفى  بأكادير، 

النفسي ألكادير تابعا له.

في هذا السياق، تشرف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على إحداث 
أكبر مسجد باملدينة بحي السالم، بتكلفة إجمالية بلغت 45581878.00 
درهم، وبسعة يرتقب أن تستوعب أزيد من 2000 مصلي و 900 مصلية.

لحافالت  األول  الخط  بإنجاز  املتعلقة  الــدراســات  أيضا  وانطلقت 
املركب  بني  ما  رابطا  كيلومتر،  طول 15,5  على  سيمتد  والذي   ،BHNS
املحيطة  الصناعية  واملناطق  تيكوين،  باشوية  وحي/  ألكادير،  املينائي 

بها، مرورا بالحي اإلداري ملدينة االنبعاث .
وبالنظر إلى مكون تعزيز املرافق االجتماعية األساسية وتحسني إطار 
للقرب  ملعبا   20 إنجاز  أشغال  من  االنتهاء  جرى  فقد  باملدينة،  العيش 
عن  اإلعــالن  ملف  تحضير  يجري  حني  في  املدينة،  أحياء  على  موزعة 
والزرقطوني  باالنبعاث  مغطاة  قاعات  ثالث  بتأهيل  املتعلقة  الصفقات 

والقدس.
وفي سياق ذي صلة، يجري أيضا تحضير ملف اإلعالن عن الصفقات 

املتعلقة بكل من مشروع إنجاز مسبح بشارع املهدي بنعبود بحي الهدى، 
ومشروع بناء 4 مدارس ابتدائية بكل من أحياء آنزا العليا، وبنسركاو، 

والحي املحمدي وفونتي العليا.
من  كل  بمشاريع  املتعلقة  الصفقة  عن  لإلعالن  أيضا  التحضير  ويتم 
بناء وتجهيز مركز للترويض وإعادة التأهيل البدني، ومركز لتشخيص 

َنفُّسي، ومصحة النهار بأكادير.-- داء الّسل وأمراض الجهاز التَّ

اإجناز اأ�شغال بناء م�شت�شفى الأمرا�س النف�شية بلغت 58 يف املائة

برنامج التنمية احل�شرية لأكادير :م�شاريع �شتغري معامل املدينة

اأكادير .. ثورة ثقافية ت�شهدها املدينة

"�شينما �شحراء" معلمة ثقافية كبرية �شتثمر مدينة اأكادير ثقافيا �عمرانيا

أيضا  بإنجازه  املعهود  التراث  وتثمني  الثقافي  اإلنعاش  ملكون  بالنسبة  أما 
لشركة التنمية املحلية أكادير سوس ماسة تهيئة، فقد تقدمت أشغال إعادة تأهيل 
تهيئة  أشغال  تقدمت  حني  في   ،5% بنسبة  ضمنه  املندرجة  الصحراء  سينما 
الخزانة الجماعية الحسن البونعماني، ومكتبة املركب الثقافي خير الدين، ومكتبة 
ضمن  وذلك  بنسبة 40%،  الزيتون  حي  دار  ومكتبة  العليا،  بآنزا  األطفال  روض 
مشروع إحداث وتأهيل شبكة القراءة العمومية، الذي عرف انطالقته شهر نونبر 

.2020
ومن املرتقب اإلعالن ضمن ذات املكون املتعلق باإلنعاش الثقافي وتثمني التراث 
عن الصفقة املتعلقة بتأهيل مسرح الهواء الطلق بشارع محمد الخامس، والشروع 

في طلب العروض املتعلق به في غضون األسابيع القليلة القادمة.

الحضرية  التنمية  برنامج  إطار  في 
ــذي  وال  2024/2020 أكــاديــر  ملدينة 
أعطى  قــد  الــســادس  محمد  امللك  كــان 
شرعت  فقد  املاضي  فبراير  انطالقته 
وتنموية  متنوعة  مــشــاريــع  أشــغــال 
والفني  الثقافي  الجانب  في  خاصة 
ماسة  ســوس  بجهة  كــرائــدة  بأكادير 
والتي ترأسها السيد والي جهة سوس 
ماسة، ورئيس الجهة ونوابه والسيدة 
املجلس  رئيس  نائبة  الفتحاوي  نعيمة 
الثقافي  الشأن  في  املفوضة  الجماعي 

وبحضور مجموعة من املسؤولني   
سينما  تأهيل  أشغال  انطالقة  حفل 
لجنة  مــن  أعــضــاء  بحضور  صــحــراء 
وجهت  التي  الصحراء  سينما  عريضة 
معها  وتفاعل  اكادير  جماعة  ملجلس 
قصوى  أهمية  ذو  مــشــروع  إيجابيا 
املعلمة  لهذه  االعتبار  رد  في  تتجلى 

الثقافية التي طال نسيانها.
هــا هــي الــيــوم تــتــأهــل فــي اطــار 
الكادير  الحضرية  التنمية  برنامج 
صاحب  امام  وقع  الذي   2024/  2020
حفظه  السادس  محمد  امللك  الجاللة 
فالسيدة   ،2020 فبراير   4 يــوم  اهلل 
لكل  بالشكر  تتقدم  الفتحاوي  نعيمة 
عملوا  الذين  الشركاء  ولكل  املساهمني 
راودنــا  الــذي  الحلم  هذا  تحقيق  على 

واصبح حقيقة .
املبنى  صحراء،  سينما  اليوم  تنفتح 
آفاق  على  تالبرجت،  بحي  التاريخي 
التجديد  بفضل  ــعــة  رائ مستقبلية 
الوثيق  االرتــبــاط  مــع  يتناسب  ــذي  ال
بأكادير.  املــواطــنــون  لها  يكنه  ــذي  ال
فضاء  تعد  التي  املنشأة،  هذه  تندرج 
لإلشعاع الثقافي ودعامة لتراث املدينة 
اإلنعاش  مشاريع  إطار  في  املعماري، 
أكادير  مدينة  تــراث  وتثمني  الثقافي 

التنمية  برنامج  ضمن  تندرج  والتي 
الحضرية ملدينة أكادير -2020

ــة الــعــامــة  ــوي ــق ــت وعـــــالوة عــلــى ال
سيحظى  املــتــنــوعــة،  واإلصـــالحـــات 
في  بتغييرات  صحراء  سينما  مبنى 
تكسية األرضيات والجدران واأَلْسُقف، 
والعرض،  التقديم  بمعدات  وسيجهز 
فضال عن وسائل اإلضاءة والصوتيات.
أما على املستوى التراثي، فسيحترم 
املشروع هوية السينما من خالل إبراز 

هذا  وَسُيعزز  للبناء.  الهيكلي  املظهر 
املشروع إنجاز مدخل حقيقي للسينما 
وواجهة معمارية مميزة تسمح بولوج 
طبيعية  وتوفيرإضاءة  الشمس  أشعة 
الخشب  إدخــال  عن  فضال  املبنى،  إلى 
هوية  لترسيخ  كعنصر  الزخرفة  في 
هذه السينما وأسلوبها املعماري الذي 
يعود تاريخه إلى فترة إعادة بناء مدينة 

أكادير في ستينيات القرن املاضي.
توجهها  مــن  وبـــدافـــع  ــك،  ــ ذل ــى  إلـ
سيكون  والــتــرفــيــه،  للثقافة  كفضاء 
لسينما صحراء قاعة موحدة، مصممة 
والتظاهرات  املسارح  تصورات  وفق 

الثقافية، وطابق ملقهى ثقافي يستقطب 
ستتم  كــمــا  املنشأة.  هـــذه  مــرتــادي 
في  حولها  املتواجدة  الساحة  تهيئة 
الساحات  تأهيل  إعــادة  مشروع  إطار 

العمومية باملدينة.
سينما  ــي  ف األشـــغـــال  وستنتهي 
حقيقي،  انبعاث  على  املقبلة  صحراء، 
تأهيلها  إعــادة  مشروع  يندرج  والتي 
في إطار مشاريع إعادة تأهيل البنيات 
الــقــديــمــة بــاملــديــنــة وتــحــويــلــهــا إلــى 
برنامج  في  ــواردة  ال للثقافة  فضاءات 
التنمية الحضرية، في الربع الثالث من 

سنة2022
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الربنامج اجلهوي للنهو�س بالت�شغيل بجهة �شو�س ما�شة

في إطار الدراسة المتعلقة بإعداد التصميم الجهوي إلعداد 
التراب الخاص بجهة سوس ماسة، نظمت الجهة سلسلة 
مارس  الى 27  من 23  الممتدة  الفترة  خالل  عمل  ورشات 
2021 تحت رئاسة كل من السيد والي جهة سوس ماسة 

والسيد رئيس مجلس الجهة .
انطلقت المشاورات بورشة عمل أولى، عبر تقنية التناظر 
المرئي، يوم 23 مارس 2021 برئاسة السيد رئيس مجلس 

والي  السيد  بمشاركة  و  ماسة،  سوس  جهة 
السادة  اداوتنان،  أكادير  عمالة  عامل  الجهة 
عمال عمالة و أقاليم الجهة، السادة نائبا رئيس 
مجلس الجهة: المكلف بالشؤون االقتصادية و 
المكلف بإعداد التراب، السيدة المفتشة الجهوية 
للتعمير وإعداد التراب والهندسة المعمارية، 
الجهوية  الوكالة  مدير  السيد  إلى  باإلضافة 
لتنفيذ المشاريع سوس ماسة و ممثلي مكتب 
الدراسات، حيث تم تقديم عرض حول البرنامج 
المعدل للدراسة، و مخرجات المرحلة الثانية" 
ومجاالت  االستراتيجية  االختيارات  تحديد 
المشاريع وبرمجتها"، بما في ذلك التوجهات 

األولية والتوجه االقتصادي وفضاءات المشاريع.
واحتضنت قاعة االجتماعات بعمالة أكادير اداوتنان أشغال 
الورشة الثانية التي تراسها السيد رئيس مجلس الجهة ، إذ 

خصصت لمناقشة محوري “المنظومة الحضرية” و”البيئة” 
من خالل طرح إشكاليات:  الماء، محميات المحيط الحيوي، 
المخاطر الطبيعية، البيئة الحضرية، الطاقة المتجددة.. وذلك 
بمشاركة السيد نائب رئيس مجلس الجهة المكلف بإعداد 
التراب، السادة رئيس لجنة التنمية البيئية و رئيس لجنة 
التنمية االقتصادية و كافة المتدخلين والفاعلين المعنيين.

تواصلت الورشات بورشة ثالثة حول " االقتصاد في نمو 
مطرد : تطوير القطاعات  الواعدة" للتداول في شأن االختيارات 
المستقبلية على مستوى اقتصاد الجهة وخاصة التوجهات 
الكبرى ، القطاعات الواعدة، جاذبية الجهة، مؤهالت التنمية 
التي يمكن تعبئتها ، اإلصالحات التي يجب القيام بها لتسريع 

وثيرة التنمية الجهوية، تكوين الرأسمال البشري.
أما الورشة الرابعة فتمحورت حول " الشبكة الحضرية 

و القروية: مجاالت نامية و متوازنة و محكمة التخطيط" 
للتشاور حول االختيارات التنموية ألكادير الكبير ، حاجيات 
مدن الجهة من حيث البنيات التحتية من أجل خلق توازن 
بينها، دور المدن الوسيطة، المراكز الصاعدة التي 
بجب تأطيرها، الدواوير التي يجب االعتناء بها 
من خالل تدخالت فعالة، إشكالية العقار، العالقات 

الجديدة بين المدن والقرى، التنمية المندمجة.
الورشة  تنظيم  تم  مارس 2021  وبتاريخ 25 
الخامسة كان موضوعها الربط الداخلي والخارجي 
التوجهات  تحديد  بهدف  ماسة  ســوس  لجهة 
االستراتيجية في مجال البنيات التحتية والمشاريع 
المهيكلة كالمطارات والموانيء والطرق السيارة 
مستوى  على  الحاجيات   ، والقروية  والسريعة 
شكل  فيما  الحديثة...  والتكنولوجيات  التنقالت 
تمكين الجهة من بنيات تحتية مهيكلة موضوع 
الورشة السادسة التي نظمت مساء نفس اليوم .

واختتمت سلسلة الورشات بالورشة السابعة يوم 27 
مارس 2021 بقاعة االجتماعات بعمالة اكادير اداوتنان، حيث 
خصصت لمناقشة التراث المادي والالمادي للجهة وسبل 
جعله رافعة للتنمية الترابية من خالل المحافظة عليه وتثمينه 
وتملكه، التوجهات االستراتيجية في هذا المجال واألولويات 

والتدخالت المطلوبة.

توقيع  تم  بأنه  للجريدة  اوبــاري   اهلل  عبد  د  صرح 
بالتشغيل  للنهوض  الجهوي   البرنامج  حول  اتفاقية  
بسوس ماسة ، والتي وقعت بين كل من وزارة التشغيل، 
واإلدماج المهني ،   ووالية جهة سوس ماسة ،والوكالة 
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات من جهة ، ومن جهة 
أخرى جهة سوس ماسة ،وقد وقعت هذه االتفاقية، والتي 
جاءت في إطار عقد البرنامج الموقع بين الدولة ،والجهة 
من أجل تنفيذ المشاريع ذات األولوية ببرنامج التنموي 
الجهوي فهذه االتفاقية تهدف الى وضع برنامج جهوي 
للنظم بالتشغيل لفترة مابين : 2020-2022 بين الدولة 

الممثلة في الوزارة ، والوكالة ، والجهة .
وبخصوص االتفاقية فهي تغطي أربعة محاور وهي 
: تقريب الخدمات ، والبرامج من المستفيدين عن طريق 
التشغيل  دعم  التشغيل،  قابلية  وتحسين   ، الوساطة 
المأجور ، والنهوض بالتشغيل الذاتي . كما تشمل أيضا: 
 ، الشغل  سوق  ورصد   ، للتشغيل  الترابي  التشخيص 
وتقوية قدرات الفاعلين الترابيين في مجال التشغيل .

وأضاف أوباري أن االتفاقية ستساهم 
القطاع  طــريــق  عــن  ــة  ــدول ال فيها 

الحكومي وزارة التشغيل واإلدماج 
الجهوي بثالثمائة مليون درهم ، 
والجهة ستساهم بخمسة عشر 

مليون درهم .
عندما  أنه  أوبــاري  وأبــرز 
ماسة  ســوس  جهة  وضعت 
وضعت  التنموي  برنامجها 
صــــوب عــيــنــيــهــا نــقــطــتــان 

تشجيع  هي:  أســاســيــتــان 
االستثمار، ودعم التشغيل ، ولهذا 

 ، المبادرات  من  مجموعة  خصصت 
ومجموعة من األوراش نذكر منها : تحفيز 

جذب االستثمار ؛ حيث يخصص دعم مالي قيمته 
؛ مائتان وخمسون درهم للمقاوالت الراغبة في اقتناء 
 ، هكتار  واحد  سقف  في  العقار  اقتناء  وفي   ، األرض 

لعمل  أرض  أخذ  في  ترغب  مقاولة  فكل 
الشباب  لتشغيل  صناعية  وحــدات 
ماسة  سوس  جهة  معها  تساهم 
لكل  درهــم  وخمسون  بمئتين 

متر مربع .
بالنسبة للشركات الكبرى 
التي  الــشــركــات  خصوصا 
الــمــنــظــومــات  فــي  تشتغل 
صناعة   : مــثــل  الصناعية 
جهة  لكل  يمكن  الــســيــارات،  
شغل  منصب  كل  عن  تعطي  أن 
؛ عشرة أالف درهم للمستثمر كي 
يقوم هو بدوره في تشغيل الشباب 
. كذلك في البرنامج التنموي وضعنا ما 
بناؤه  تم  وقد   ،" التكنولوجيا  "بحظيرة  يسمى 
هذا  وضع  وقد   ، الطب  كلية  بجانب  والمتواجد  حاليا 
تقوم  كي  االستثمارات  لتشجيع  التنموي  البرنامج 

بتوفير الشغل للشباب، وسيخصص أيضا مائة وعشرون 
مكتبًا للمقاوالت ،باإلضافة لمختلف الخدمات لتشجيع 

االستثمار .
وأيضًا يضم البرنامج التنموي للجهة مدينة االبتكار، 
المتواجدة  الحالي  الوقت  في  انطالقتها  أعلنت  والتي 
بجانب رئاسة جامعة ابن زهر ، وهي مخصصة لتشجيع 
العلمي،  البحث  وكذلك   ، الناشئة  اإلعالمية  المقاوالت 
وقد قامت باحتضان أزيد من ثالثين مقاولة ناشئة في 
مجال اإلعالميات  وتقوم أيضًا بدعم مقاوالت الشباب 
العاملين في قطاع  تربية األحياء البحرية ، وقد تم دعم 
ستة مقاوالت بتخصيص مبلغ عشرون مليون درهم ، 
وتم تخصيص قروض الشرف عبر جمعية مبادرة سوس 
ماسة لفائدة المقاولين الشباب، وكذلك لفائدة أصحاب 
وهناك  كوڤيد19،  جائحة  بسبب  ؛  المتعثرة  المشاريع 
ماسة  سوس  جهة  فيها  تساهم  أيضًا  أخرى  مشاريع 
لتشجيع االستثمار وتوفير الشغل وتيسير الولوج إلى 

الشغل سواء لدى الشباب أو لدى جميع الفئات. 

مما ال شك فيه أن جائحة كرونا كانت لها آثار 
سلبية على واقع التشغيل ليس فقط بجهة 

سوس ماسة بل على المستوى الوطني، 
فطبيعة البنية االقتصادية لجهة سوس 
على  كبير  بشكل  تعتمد  والتي  ماسة 
يتمثل  والـــذي  المعولم  االقــتــصــاد 
والفالحة  السياحي  االقتصاد  فــي 
التحويلية  والصناعات  التصديرية 
هذه  فكل  التصدير،   نحو  الموجهة 

فرص  توفير  على  قدرة  األكثر  األنشطة 
الشغل بالجهة عرفت تراجعا كبيرا وغير 

مسبوق في ظل األجواء المغلقة التي تفرضها 
الجائحة على القطاع، مما أدى إلى تراجع األداء 

فعائدات  حد،  أقصا  إلى  الشغل  فرص  عدد  من  والتقليص 
السياحة تراجعت بـ%67,2 أي بخسارة مالية تقدر بـ4,5 
مليار دهم حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية ، فيما 
تراجعت نسبة الزبناء بـ%78 إلى حدود نونبر 2020، ويبقى 
األمل في تحسن وضعية اإلقتصادي السياحي مرتبط بمدى 
تقدم وضعية التلقيح على المستوى الوطني وفتح األجواء 
الدولية أمام الحركة السياحية، المخرج الوحيد للتخفيف 

من اآلثار السلبية للجائحة على النشاط السياحي. 
قطاع  منها  يمر  التي  الصعبة  الوضعية  رغم  أنه  إال 
خاصة  األزمة،  من  للخروج  آمال  هناك  بالمغرب  التشغيل 

في ظل التساقطات المطرية التي تعد بموسم 
فرص  يوفر  أن  شأنها  من  ما  جيد  فالحي 
شغل مهمة خاصة في المجال القروي، 
والرفع  األعالف  توفير  إلى  باإلضافة 
من نسبة ملء السدود ما من شأنه أن 
يحسن من وضعية الفالحين خاصة 
القطاع  فيها  يشكل  التي  بالجهة 
التنمية  في  مهما  عنصرا  الفالحي 

االقتصادية.
السلبية  اآلثار  من  التخفيف  وقصد 
تم  التشغيل  قطاع  على  كرونا  لجائحة 
التوقيع على اتفاقية بين الدولة وجهة سوس 
ماسة للنهوض بوضعية التشغيل بالجهة، وتضمن 
هذه االتفاقية كل من وزارة التشغيل واإلدماج المهني ووزارة 
الداخلية والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات وجهة 
سوس ماسة، وتعسة هذه االتفاقية إلى تنفيذ برنامج جهوي 
للنهوض بوضعية التشغيل خالل فترة 2020-2022، وذلك 
بالتركيز على مجموعة من لمحاور التي تأخذ بعين االعتبار 
برنامج التنمية الجهوية، قصد إدماج الشباب الباحثين عن 
الشغل من االستفادة من الفرص التي تتوفر عليها الجهة، 
من خالل تقريب الخدمات من المستفيدين  وتحسين قابلية 
التشغيل ودعم التشغيل المأجور ثم النهوض بالتشغيل 

الذاتي.  

  واقع التشغيل بسوس اليوم يعرف مشاكل 
متعددة مرتبطة بتبعات وباء كورونا .ذلك الوباء 
الذي أثر على االقتصاد العالمي وخلف آثارا 

واضحة متمثلة في ارتفاع نسبة البطالة . 
ولعل اعتماد سوس على السياحة بالدرجة 
األولى بموازاة مع الفالحة والصيد البحري 
يعمق هذا المشكل ويزيد من حدة  هشاشة 

واقع التشغيل بالجهة.
لكن ال يمكننا ان ننكر الجهود المبذولة 

سواء لتنزيل مخطط التسريع الصناعي 2014 
. 2020_

او جهود أخرى آخرها  توقيع يوم 15 مارس 2021 ، 
اتفاقية شراكة بين الدولة وجهة سوس ماسة بخصوص 
البرنامج الجهوي للنهوض بالتشغيل برئاسة وزير الشغل 
واالدماج المهني  والسيد والي الجهة والسيد رئيس الجهة، 

والتي تهدف  إلى وضع وتنفيد برنامج جهوي 
للنهوض بالتشغيل للفترة 2020_2022 يمكن  
الباحثين عن الشغل وخصوصا الشباب  من 
االستفادة من فرص الشغل الموجودة  بالجهة 
او باقي الجهات او خارج المغرب. ونحن 
كشركة متخصصة في تنظيم التظاهرات 
اسوء  من  السنة   هذه  تعتبر   الثقافية 
وباء  بسبب  جدا  صعبة  كانت  السنوات 
وجميع  األنشطة  توقفت  حيث   ، كورونا 
التظاهرات وثم تعويضها بوسائل التواصل 
كل  عند  ركــودا  خلف  مما   ، الرقمية  االجتماعي 
زيادة  عدم  احتتمت  كرونا  وطروف   ، المماثلة  الشركات 
واستقبال شباب إضافيين من أجل التدريب أو التوظيف 
ما أثر سلبا على الشباب الحاملين للمشاريع واللذين رغبوا 

في  االندماج في مشروع االنطالقة .

الجهوية  المديرة  امزيل  فاطمة  أعربت  جهتها  ومن 
للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل سابقا أن االتفاقية التي 
تم توقيعها جاءت بشراكة مع جهة سوس ماسة، و وزارة 
التشغيل، والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، 
وهي اتفاقية موضوع إطار كنا من أوائل من قاموا بالعمل 
عليها، فالتي تهتم بالمبادرات الجهوية إلنعاش التشغيل 
الذي تم العمل عليه من خالل إطار الجهات المختصة من 
قبلنا ، الذي يتضمن إنعاش التشغيل ،والتكوين و مواكبة 
الذاتية للجهات، وعلى  المستثمرين من االختصاصات 
إثره تكاتفت جهودنا منذ عام 2017 تمت في خاللها عدة 
إنجازات نذكر منها ؛ عقد شراكة عمل مع الولية السابقة ، 

كما  تم ايضا  تنسيق 21 مبادرة من ضمنها 
، دعم التشغيل في إطار المواكبة الخاصة 

بحاملي المشاريع الباحثين عن فرصة 
وأضافت  المشغلين،  ومواكبة  عمل، 
مبادرات  بعدة   قامت   الوكالة  أن 
المبادرات  دائرة  بها  نستكمل  أخرى 
؛التي تندرج تحت  الرسمية  الوطنية 
الئحة وزارة التشغيل ، وآليات أخرى 

لمواكبة التشغيل في جهة سوس ماسة ، 
مما ساهم في التحاق عدة جهات أخرى من 

ضمنها : جهة الرباط ، وجهة طنجة تطوان ؛ 

لتقديم الدعم الكلي، والجزئي لمبادرة التشغيل 
مع الجهات، ومع الوزارة الوصيَّة؛ فقد كان 
المبادرات  كل  إتمام  في  ؛  دور هام  لها 
مسبًقا،  عليها  العمل  تم  التي  األولى 
أواخر سنة  في  ثمارها  قطفنا  والتي 
2018، فجاءت هذه المبادرة مواكبة 
على  تتضمن  التي  األولــى  للمبادرة 
الخاصة  الدولية  المكملة  اآللــيــات 
تهتم هذه  الشهادات، وأيضًا  لحاملي 
تندرج  التي  الهشة  بالفئات  المبادرة 
تحت الفئات التالية : من النساء ، وذوي 

اإلعاقة ، وحاملي الشواهد العليا الذين يعانون من مشاكل 
تقف عائقا بينهم وبين الولوج لسوق الشغل، ولحل هذه 
المشكلة فقد قمنا بعمل آليات خاصة تدعمهم لتحقيق 
متطلباتهم في إدماجهم لسوق الشغل، وهناك آليات أخرى 
تهتم بتقريب الخدمات لوكالة العمالة الوطنية إلنعاش 
التشغيل من المرتفقين لدينا ، ونطمح بإذن اهلل في تحقيق 
المزيد من المبادرات األخرى المكملة لجميع اآلليات التي 
وضعتها الدولة ؛لتكون داعمًا لمجالس الجهات للحصول 
على جميع الصالحيات الذاتية التي منحت لها من قبل 
القانون الدولي ، والدستور الوطني ، لتساهم في التنمية 

الذاتية للمناطق الهامة بفكر شمولي وتمثيل مجالي .

جهة �شو�س ما�شة تنظم م�شا�رات مو�شعة حول املرحلة 
الثانية ملخطط اإعداد الت�شميم اجلهوي لإعداد الرتاب

د.عبد اهلل اوباري نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة : اجلهة ت�شع برنامج تنموي لت�شجع ال�شتثمار �دعم الت�شغيل

الطيب أدكوي باحث في الجغرافية، البيئة وإعداد التراب
��شعية الت�شغيل بجهة �شو�س ما�شة يف ظل جائحة كور�نا 

فاطمة أضراب:منوذج املقا�لت ال�شابة بجهة �شو�س ما�شة

امزيل فاطمة: خلق اآليات ملواكبة الت�شغيل بجهة �شو�س ما�شة

الربنامج اجلهوي للنهو�س بالت�شغيل بجهة �شو�س ما�شة
في إطار تفعيل مخطط التنمية الجهوية وقعت جهة سوس ماسة اتفاقية إطار تتعلق بالبرنامج الجهوي للنهوض بالتشغيل بجهة سوس ماسة ترأسها 
السيد وزير الشغل واإلدماج المهني محمد امكراز إلى جانب كل من السيد والي جهة سوس ماسة والسيد رئيس الجهة، يومه االثنين 16  مارس 2021 

بمدينة آكادير، والتي تهدف إلى وضع وتنفيذ برنامج جهوي للنهوض بالتشغيل للفترة ما بين 2020-2022 بين الدولة والجهة.



أعدت الحوار حنان كرامي
 

  إن قضية المرأة من وجهة نظر الوعي 
الجمعي لدى النساء تظل في غالب االحيان 

غامضة، وتقبل أكثر من مفهوم وتأويل، 
فالنقاش العمومي حول هذا الموضوع يتسم 

بالتداخل والتضارب والتعصب في اآلراء 
واألفكار والمواقف واالنتماءات والمطالب، 

وحتى في أوجه وأساليب نصرة هذه القضية 
والترافع من أجلها.

إنه بإمكاننا نحن معشر النساء باختالف 
مواقع تدخلنا ودفاعنا ونصرتنا لقضيتنا 

ن رؤئ واضحة ورسائل  األممية، أن نكوِّ
مشتركة وغايات وأهداف دقيقة ومتكاملة. 
إال أنه ال يتأتى الفهم العميق لهذه القضية 

قبل الوعي بماهيتها وأهميتها وتحديد أدوار 
وموقع او مواقع التدخل لتبنيها ونصرتها.

 جريدة موركوميديا أعدت الحوار مع السيدة 
اسية كنماتي باحثة في قضايا المرأة ومدربة 

ومؤطرة في مجال التربية على القيم.
 

 
● ما هو سر اهتمامك وبحثك بخصوص قضايا 

المرأة؟
أحوال  وشغف  بصمت  أراقب  وأنا  طفولتي  منذ   
وقلبي  إهتمامي  تأسر  لم  أنه  أخفيكم  وال  النساء، 
وفكري وبحثي أكثر من المرأة القوية الملهمة، سواء 
اإلنسانية، أو المفكرات  اللواتي أبدعن في أدوارهن 
أو السياسيات او القائدات أو الفنانات المبدعات أو 
تغيير  استطعن  اللواتي  الملهمات  العاشقات  حتى 

مجرى التاريخ.
فالمرأة على مر العصور عرفت بالعظمة وقوة التأثير 
المرأة  عن  هنا  والُحكم...أتحدث  والجمال  والحكمة 

الملهمة صاحبة األثر.
انبهرت  العظيمات،  هؤالء  لتاريخ  قراءاتي  فخالل 
وجمال  وحكمتها،  بلقيس  الملكة  عقل  برجاحة  جدا 
كيليوباترا وقوتها، وعلم فاطمة الفهرية وقوة قرارها 
وتأثيرها، وهبة وحضور زنوبيا ملكة ملكات الشرق 
وعظمتها. وتأثرت كثيرا بمسار االم تيريزا اإلنسانة 
العظمية، مساندة الضعفاء والمتشردين والجائعين 
من األطفال؛ وأعجبت جدا بقوة أثر الزعيمة أنا إلينور 
االنسان  حقوق  على  المدافعة  المساندة  روزفلت 
والمساهمة في إخراج اإلعالن العالمي لحيز الوجود؛ 
وثبات ورجاحة عقل الملكة إليانور أكيتيان ملكة كل 
من فرنسا وإنجلترا المثقفة العالمة، التي أصبح ثالث 

من أبنائها ملوكا.
فأي قوة هاته؟ وأي إصرار هذا؟ وأي إيمان بالذات 
وبالهدف؟ وأي صمود هذا الذي جعل هؤالء النساء 
والمعتقدات  واألديــان  والشرائع  األعــراف  تتحدى 
والعقليات؟؟جعل لهن مسارا مختلفا وإنجازات عظيمة 
وافكارا وقيما يدونها التاريخ بماء الذهب فما أجمل 
المرأة في وجودها وتواجدها، وما أعمق أثرها في 
قيم  خالل  من  تتركه  الذي  الجميل  األثر  ذلك  غيابها، 
في  منحوت  بطولي  ومسار  نسجت  وأفكار  غرست، 

ذاكرة الزمن.
  

●ما هي رؤيتك الفكرية الخاصة لقضية المرأة؟
 إن تملك المرأة لقضيتها فهما واستيعابا وقناعة 
يجعلها أفضل سفيرة لها في كل المواقف والمواقع وفي 
كل األوطان والمجتمعات، مع مثيالتها من النساء ومع 
شقائقها من الرجال، من خالل المؤسسات التشريعية 
التنشئة  مؤسسات  ــذا  وك الحقوقية  والمنظمات 

اإلجتماعية باختالفها وتنوعها. فنصرة هذه القضية 
وموقع  موقفها  وتدرك  تعي  ان  إمرأة  كل  من  تتطلب 
تدخلها...يجب على كل امرأة  أن تضع هذه القضية 
الخاصة  وغاياتها  ورؤيتها  رسالتها  عناصر  ضمن 

لتصل بذلك إلى دعم الرسالة األممية الكبرى. 
)فمتى ابتعدت المرأة عن مسار رسالتها ورؤيتها 

ظلت تائهة ضالة مقصرة في أدوارها(...
 

فلنتفق في بادئ االمر يا عزيزتي أن قضية المرأة 
ليست أبدا حكرا على النساء، وليس المرأة وحدها من 
تمثلها، بل هي قضية أممية يترافع من اجلها النساء 
والرجال سويا، والحكومات والمنظمات والتنظيمات 
والمؤسسات كذلك. وذلك بهدف تحقيق رقي مجتمعي 
في  والمساواة  والعدل  التكافؤ  على  أساسا  ينبني 

الحقوق والواجبات.
   ولنتفق أيضا أن الهيمنة الذكورية ال تعني الرجل 
وحده وال تتمثل من خالله هو فقط، بل هو فكر تبناه 
الرجال والنساء توارثته االجيال عبر التاريخ واألزمنة، 
عنصرية  ممارسات  وفي  ذكورية  عقليات  في  متمثال 

من أشخاص وهيئات ومنظمات وحكومات كذلك.
أو  ضد  ليس  المرأة  أيتها  نضالك 

مع الرجل بل هو قضية يتبناها 
أصــحــاب الــفــكــر الــســامــي 

ــوازن  ــت ــم الــمــســتــنــيــر ال
المتجدد المنصف.

كــذلــك  ــب  ــج ي    
نقف  أن  ســيــدتــي 

أيضا عند مسألة 
الواعي  التمييز 
ــن حــقــوقــك  ــي ب
التي  الــعــامــة 
فيه  تشتركين 
ــع الـــرجـــال  مـ
واألطـــــفـــــال، 
وأقــــــــصــــــــد 

بــهــا الــحــقــوق 
اإلنـــســـانـــيـــة، 

وحــــــــــقــــــــــوق 
. . . طنة ا لمو ا

الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
اإلجتماعية  العدالة 

الصحية  الرعاية  وفــي 
السياسية  المشاركة  وفي 

التي  الحقوق  من  ...وغيرها 
جنسك  بنات  بها  يطالب  فتئ  ما 

الحقوق  وبين  ــرجــال؛  ال مــن  وشقائقك 
خصوصياته  له  ككيان  المرأة  تخص  التي  الخاصة 
المرتبطة  القضايا  تتضمن  وتحدياته،  وإحتياجاته 
بمفاهيم حقوق المرأة كالحق في عدم التعرض للعنف 
العامة،  المناصب  شغل  في  والمناصفة  الجنسي، 

واألجور العادلة...وغيرها.
فالفصل بين هذه المفاهيم والقضايا واألفكار شرط 
تم  ومن  بوعي  السامية  القضية  هذه  لتبني  أساس 
وحرية  وفعالية  بقوة  أجلها   من  والنضال  الترافع 

أيضا...
 عزيزتي وفي إطار الفهم الخاص لقضيتنا يجب أن 
نتفق كذلك على أن حريتك وحريتي وحرية كل امرأة 
أمر مقدس ال يجب ألي كان: أفرادا أو مؤسسات أو 
أعرافا أو أفكار...قيودا ذاتية أو مجتمعية، سياسية أو 
حزبية... ايا كان نوعها او إسمها اوشكلها...المساس 

بها أو تهديدها او الحد منها...
الحرية  أجل  من  تناضل  أن  امــرأة  كل  على  يجب 
اإلجتماعية وحرية اإلعتقاد والحرية السياسية والحرية 
الدينية  السلطة  هيمنة  من  تتخلص  وان  الفكرية... 

وهيمنة الفكر الذكوري...

على  بوعي  حريتها  تعيش  أن  إمرأة  كل  نجت  إذا 
المستوى الفردي...لو بشكل غير كامل في إنتظار أن 

يتحقق ذلك بشكل كلي  وجماعي...
حديثي هنا عن الحرية يقصد به التخلص من كل 
أشكال العبودية إال لخالقك عز وجل...الحرية المبنية 
على مرجعيات وقيم ومبادئ وعلم ووعي ورسالة...
تحددها وتتباناها المرأة؛ حرية عميقة الجذور ممتدة 
الفروع تناسب تكوينها وأدوارها وأفكارها والموقع 

التي اختارتها لنفسها...
البناء  في  الحضاري  الرقي  في  تساهم  حرية 
المجتمعي والتنوير الفكري...حرية تمكن المرأة من 
اتخاذ رأي والتعبير عنه بمسؤولية ، وتتحقق هذه 
الفكر  قوامها  التي  العقلية  الحرية  بتحقق  الحرية 
والتأمل والتدبر، تمكنها كذلك من حرية اإلرادة الختيار 
أسلوب حياة يقود إليه الفكر وتشعر المرأة بمعنى 

وإيجابية دورها في الحياة ...
 

نصرة  في  النساء  وأدوار  مواقع  مختلف  هي  ●ما 
قضيتهن؟

  إن المرأة منذ طفولتها يجب أن تفهم مسؤوليتها 
أن  عليها  القضية...فيجب  هذه  إتجاه 
وقيمة  والتعلم  العلم  قيمة  تقدر 
المساواة في الحقوق وقيمة 
الرأي،... عــن  التعبير 
وغيرها من المكتسبات 
من  نـــاضـــل  الـــتـــي 
تبنى  مــن  أجلها 
ــذه الــقــضــيــة  ــ هـ
ــي األجـــيـــال  ــ ف
السابقة...يجب 
تحملها  أن 
قضيتها- أجل 
تحملها-، ألنها 
إذا حملتها هي 
ستثقل كاهلها 
وســتــتــعــبــهــا 
تقف  قد  وحتما 
ــات أو  ــداي فــي ب
الطريق،  أواســط 
منهكة  تصل  قد  أو 
حملتها  القوى...فإذا 
قضيتها ارتفعت وإرتقت 
ــف شــمــوخ  ــوق ووقـــفـــت م
بوعي  أدوارهـــا  على  وأطلت 
تام وكفاءة عالية بثبات واطمئنان...

فالمرأة تعيش أدوارا متعددة في مسار 
حياتها فهي بنت وأخت ثم زوجة وأم، زميلة ورفيقة 
وصديقة ورئيسة، وغيرها...إنها تتأثر بشكل كبير في 
محيطها الخاص والعام...من خالل مواقفها وتفاعلها 

مع األحداث واألشخاص...
في  المتجلي  واألهم  األكبر  بالدور  عزيزتي  وعيك 
المساهمة في التنشئة المجتمعية بشكل سليم ومتوازن 
ونظرية  الذكوري،  الفكر  مقاومة  في  حتما  سيساهم 

الصراع والتعصب وكذا جنسنة األدوار...
فإيماني وقناعتك عزيزتي بأن الرجل شريك ورفيق 
وقد يكون داعما ومساندا...أمر يقتضي منها أن نعيد 
النظر في أساليب طرحنا ومعالجتنا لقضية المرأة 
بشكل مشوش وغامض ومتعصب في مؤسسة األسرة 
خاصة وفي المجتمع بشكل عام...فكل إمرأة قادرة حتما 
أت تروي أبناءها بمبادئها وأفكارها وقيمها كما ترويهم 
مجيئهم  لحظات  أولى  منذ  وحنانا  وعطفها  بحبها 
صديقتي  يا  تستهيني  ثديها...فال  حليب  عبر  للدنيا 
أبدا بهذا الدور األعظم واألسمى على اإلطالق...ألنه 
يحتاج إلى صبر وحلم كبيرين ووعي متجدد، وفكر 
مستنير...وقدرة على التفسير والتأويل واإلستيعاب...

بيتها  في  قــدوة  تكون  أن  المرأة  تستطيه  حينما 
ومجتمعها الصغير فهي سفيرة لهاته القضية باعتبارها 

نموذجا ناجحا.
 

 ● ماهو دور المرأة من خالل الترافع؟
قوة هذا الدور المحوري الجوهري يتمثل في كونه 
يسهم بقوة في تحديد خارطة طريق كل امرأة باختالف 
دورها وموقعها وزيرة كانت أم قاضية أم ممثلة لمنظمة 
حقوقية أو مؤسسة دستورية أو هيئة تخدم قضايا المرأة، 
كما تتمثل قوة هذه الفئة الرائدة من النساء المترافعات 
المناضالت في كونها نبراسا لكل إمرأة قوية كانت أو 
مستضعفة. فهذا الموقع الرائد يتطلب فكرا إستشرافيا 
الغذ،  مكتسبات  هي  اليوم  مطالب  ألن  وإستراتيجيا 

والنضال اليوم من أجل مطالب نساء األجيال القادمة.
فهاته النخبة من النساء تساهمن من جهة في مأسسة 
ودمقرطة  الحريات  تعزيز  بهدف  الديمقراطي  النضال 
المؤسسات، ومن جهة ثانية تعملن على الرفع من وعي 
النساء وتعبئتهن إلقرار حقوقهن وتحسيس الرأي العام 
بمشروعية مطالبهن، كما يشكل قوة ضغط على الفاعلين 

السياسيين لتحقيق العدل والمساواة.
لذلك فإن المرأة الحرة الواعية هي القادرة على العطاء 
النوعي، متى نضجت )فكرا وعلما وممارسة(، ومتى أرادت 

)حين يتحقق اإليمان العميق بالقضية(.
فحين تعيش المرأة لحظة النضال وتستطعم لحظة 
رغبة  دون  الوطن،  خدمة  بلحظات  وتستنشئ  الترافع 
أو طمع في شغر مناصب سياسية أو حزبية أو اعتالء 
كراسي المسؤولية في الهيئات والتنظيمات والمنظمات 

وجمعيات المجتمع المدني.
حين تكون المرأة حرة يمكن القول حقا أنها تترافع 

وتناضل بحرية وكرامة...
يجب أن تدرك المرأة أن كل ما تناضل من أجله غالبا 
سيستفيد منه بنات األجيال القادمة، وأن تؤمن أن نضالها 
وتحقيقها للمطالب حلقة ضمن سلسلة من المكتسبات 

التي ناضل من أجلها من سبقها.
لذلك ناضلي بحب وعيشي واقعك بحب أكبر.

 
● حديثنا عن دور المرأة من خالل اإلنتاج الفكري؟

الفكرية  واإلنتاجات  والدراسات  المؤلفات  أحدثت   
على  سواء  األثر  محدودة  غير  ثورة  المرأة  قضية  في 
مستوى تعميق إدراك واقع النساء وتحدياتهن وبلورة 
رؤى متجددة لنصرة قضية المرأة أو على مستوى فتح 
قضية  لتدارس  وسياسية  وأكاديمية  عمومية  نقاشات 

المرأة بمختلف أبعادها.
كما كان لها األثر الكبير في تغيير االتجاهات السياسية 
والرفع من الوعي الثقافي واالجتماعي لصالح مكانة المرأة 

وواقعها وأدوارها في المجتمع...
فأهم المؤلفات التي وصلت للعالمية واعتبرت مرجعا، 
خاطبت المرأة ككيان بغض النظر عن مرجعيتها وعرقها 

ودينها وجنسيتها.
فهذه المساهمات الفكرية اعتبرت مصدر إلهام وتنوير 
بالنسبة للعديد من النساء...النساء اللواتي يمتلكن حرية 
فكرية، ولهن من الجرأة وحب االكتشاف ما يدفعن للتحليق 
عاليا بفكرهن وخوض غمار تجربة الغوص في أعماق 
فكر نساء ورجال قدموا رؤى مختلفة، قد تكون مستفزة 
يا  خوضك  للعامة،  بالنسبة  اإلدراك  وصعبة  جريئة  أو 
عزيزتي لهذه التجربة بوعي وبنظرة تأملية ونقدية يجعلك 
تستثمرين هذه األفكار والمواضيع بشكل يناسب قناعاتك 

وأفكارك ورسالتك.
 

● كلمة أخيرة؟
هذه  كل  من  تستفيدي  أن  صديقتي  أدعــوك  وختاما 
الحقوق والمكتسبات وأن ترتقي بعلمك ووعيك وفكرك 
لتتمكني من المساهمة الجادة في بناء حضارة ومجتمع 
تسوده قيم العدالة والمساواة جنبا إلى جنب مع شقيقك 

الرجل.
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الوعي واالدراك لقضية المرأة

تغاز�ت..  تهيئة الكورني�س �شيكلف غالفا ماليا ماليا بقيمة 36 مليون درهم
تهيئة  لمشروع  المالية  الكلفة  تصل 
كورنيش تغازوت ،)حوالي 17 كلم شمال 
مدينة أكادير( استثمارا ماليا بقيمة 36 
مليون درهم، سيتم رصدها في إطار شراكة 

بين عدد من المتدخلين.
ســوس  جــهــة  لمجلس  بـــالغ  وأفــــاد 
ماسة، أن مساهمة المجلس الجهوي في 
تمويل هذا المشروع حددت في مبلغ 10 
ماليين درهم، كما ستساهم وزارة الفالحة 
والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
باثني  البحري  الصيد  قطاع  ـ  والغابات 
عشر مليون درهم، أما وزارة إعداد التراب 
وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني 
المدينة فستساهم بعشرة ماليين درهم، 
الترابية  الجماعة  مساهمة  حددت  بينما 

لتغازوت في مبلغ 4 ماليين درهم.
ويندرج هذا المشروع في إطار انخراط 

في  مــاســة  لــســوس  الجهوي  المجلس 
صعيد،  من  أكثر  على  المبذولة،  الجهود 
إعطاء  اجل  من  الجهوي  المستوى  على 
دفعة نوعية للنشاط السياحي الذي يشكل 
النسيج  عليها  يرتكز  التي  األعمدة  أحد 

االقتصادي لهذه الجهة.
إلى  البالغ  أشار  الخصوص،  وبهذا 
خــالل  صـــادق  الــجــهــوي  المجلس  أن 
دورته العادية لشهر مارس 2021، التي 
انعقدت مؤخرا على اتفاقية شراكة متعلقة 
بتهيئة “نقطة أنشور” بالجماعة الترابية 
ل”تغازوت” من أجل استقبال االستثمارات 
السياحية، والرفع من الطاقة االستيعابية 
لمؤسسات اإليواء السياحي بالجهة عبر 
إحداث 670 سريرا جديدا، وخلق حوالي 
200 منصب شغل مباشر، وعدد مماثل من 

فرص العمل غير المباشرة.
وسيكلف إنجاز هذا المشروع استثمارا 
ماليا بقيمة 56 مليون درهم، يساهم فيه 
المجلس الجهوي بمبلغ 20 مليون درهم، 

والنقل  السياحة  وزارة  ستساهم  بينما 
واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي 
االجتماعي بمبلغ 15 مليون درهم، وجماعة 

س  فيما  درهم،  ماليين  بخمسة  تغازوت 
طرف  من  المتبقية  الحصة  تعبئة  يتم 
شركة التنمية السياحة سوس ماسة لدى 
المستثمرين المستفيدين من المشروع.

الجهوي  المجلس  دعــم  سياق  وفــي 
على  المصادقة  تمت  السياحي،  للقطاع 
وتجديد  بمواكبة  تتعلق  شراكة  اتفاقية 
السياحي  اإليواء  وحدات  تأهيل  وإعادة 
ماسة،  سوس  لجهة  الخلفية  بالمناطق 
حيث يروم المجلس الجهوي من خالل هذه 
المبادرة إحداث آلية لمواكبة مؤسسات 
اإليواء السياحي المتواجدة بهذه المناطق 

لتكون ذات قدرة تنافسية.
لهذه  المرصود  المالي  الغالف  ويبلغ 
االتفاقية 10 ماليين درهم على مدى سنتين 
2021 و 2022، سيتم رصدها عن طريق 

ميزانية المجلس الجهوي.--

ا�شيا كنماتي "متى ابتعدت املراأة عن م�شار ر�شالتها �ر�ؤيتها ظلت تائهة �شالة مق�شرة يف اأد�ارها"
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احلكامة اجليدة  �شعار املجل�س البلدي يف تدبري ال�شاأن الريا�شي باأكادير
كشف الحسن المساري، نائب رئيس المجلس الجماعي ألكادير مفوض في الرياضة وعضو اللجنة الرياضية،

 عن حصيلة عمل مصالح الجماعة في المجال الرياضي ،  وهذه هي أبرز ما جاء فيها.



رياضة
9

العدد: األول -أبريل 2021
MOROCCO MEDIA NEWS



الرياضة
10

العدد: األول -أبريل 2021
MOROCCO MEDIA NEWS

اأ�ملبيك الد�شرية: عني على ال�شعود حتت �شعار " الثالثة ثابتة" 
● أكادير : - محمد شقرون

أوملبيك  نـــادي  كـــون  أحـــد  ــجــادل  ي ال 
التي  الكروية  املدارس  أحد  يعد  الدشيرة، 
ويعتقد  السوسية،   الجهة  بها  تحظى 
اإلدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ ــالح  ــ أف مــحــمــد 
فرق  بــني  فــرق  حــد اإليــمــان، بأنه ال  إلــى 
العاصمة األمازيغية إال باإلمكانيات املادية 
والبشرية واللوجستكية، وعلى أن الحدود 
أن  رغم  مصطنعة،  حواجز  مجرد  بينها 

قطبها الكروي يسن نظاما محترفا.
الذي  التسييري  اإلستقرار  أن  واألكيد 
منذ  الجهادية  الدشيرة  ممثل  به  يحظى 
بالذات  يعود  األوملــبــيــك،  رئــاســة  توليه 
املالية  والتذبيرية  التسييرية  لتجربته 
وأعضاء  مكتبه املديري و انصاره املحبني، 
ذلك أن جميع هذه الخاصيات اجتمعت في 
رأس  على  الفريق  لوضع   واحــدة،  بوتقة 

قمة هرم كرة القدم السوسية.
الدشيري،  النادي  والدة  إلى  وبالعودة 
فقد تم تأسيسه سنة 1958، بعد حصول 
البطولة  وانطالق  اإلستقالل،  على  املغرب 

موسمها  في  القدم  لكرة  املغربية  الوطنية 
نشأته  أن  ذلــك   ،"  1956/1957  " األول 
الساحة  إغناء  هــدف  إلــى  بــالــذات  تعود 
وتوسيع  بالدشيرة،  األمازيغية  الكروية 
ــارســة لــلــشــبــاب الــريــاضــي  ــم قــاعــدة امل
املخلصني  بفضل  ــك  ذل ــل  وك الــســوســي، 
الجهادية،  الدشيرة  مدينة  على  الغيورين 
املوشومة  الوطنية  ملكانتها  اعــتــبــارا 
بالرياضة، لذا فالوعد القديم آل بها إلى أن 

تكون مرصعة بالجهاد وطنيا و رياضيا.

نشأة  على  سنة   63 مــرت  لقد 
تــدرج  ــذي  ال الــدشــيــرة،  أوملبيك 
البطوالت  أقــســام  جميع  على 
أقسام  من  صعودا  الوطنية، 
التقنني  إلــى  الــهــواة  مظاليم 
على  تعاقب  بعدما  اإلحترافي، 
الرؤساء،  من  العديد  تسييره 

ــوا ابــــواب  ــح ــت الـــذيـــن ف
الـــنـــادي لــكــل أطــفــال 

وشــبــاب الــدشــيــرة 

الكروية  قــدراتــهــم  لتطوير  ونواحيها، 
ولتربيتهم على املواطنة، و لتعزيز التنمية 
وذلــك  األمــازيــغــيــة،  بالجهة  الــريــاضــيــة 
بالنسبة للجنسني ذكورا وإناثا. ولألمانة 
اإلعالمية فأوملبيك الدشيرة لكرة القدم يعد 
النادي الوحيد جهويا، الذي يعزز الثقافة 
الثنائية : " دراسة ورياضة "، آخدا بعني 
في   .. السليم  العقل   "  : مبدأ  االعتبار 

الجسم السليم".
اإلحصائية  ــام  ــ األرق إلــى  وبــالــعــودة 
للقسم  اإلحترافية  البطولة  في  ملشاركاته 
الوطني الثاني، فأوملبيك الدشيرة أضحى 
قاب قوسني من الصعود إلى القسم األعلى، 
                ،"2019/2020  " املاضي  املوسم  خالل 
املحمدية  شباب  الثنائي  شــراســة  لكن 
صعوده،  بتأجيل  أبت  الفاسي  واملغرب 
ــحــرب الــثــالثــيــة الــــدروس التي  بــعــد ال
آخر  إلى  التنافسي  بالتشويق  خاضوها 
فقد  الرياضي  الواقع  وبطبيعة  محطة. 
حافظ األوملبيك على خصائصه املتمحورة 
في تحقيق هدف أنصاره ومحبيه، ذلك أن 
لهذا  الثاني  الوطني  القسم  قاطرة 
نصفها  مرحلة  أنهت  املوسم، 
مشتركة  ثالثية  بقيادة  األول 
رصيد  بمجموع  و  ــعــاد،  األب
27 نقطة، حل ترتيبها بامتياز 
التالي:  الشكل  على  األرقـــام 
بطل  ــرة  ــدشــي ال أوملــبــيــك   "
خريبكة  أوملبيك   / الخريف 
املغربي  سطاد   / الوصيف 

الحليف ".
ــز الــــربــــان  ــيـ ــمـ ــتـ ويـ
الدشيري  على منافسيه 
أوملـــبـــيـــك خــريــبــكــة 
املغربي  وسطاد 
ــه  ــ ــامـ ــ ــأرقـ ــ بـ
ذلك  التقنية، 
حصيلته  أن 
إيـــجـــابـــيـــة، 
ــه  ــ ــالل ــ ــت ــ ــاح ــ ب
الــفــوز  ــدد  عـ ــي  ف االول  الــصــف 

بثمانية انتصارات، و قلة تعادالته بثالثة 
ــرات، مــع أربــعــة انــهــزامــات فــقــط، كما  مـ
هدفا   24 ب  ــوى  األق هجومه  خط  يعتبر 
متبوعا بأوملبيك خريبكة ب 23 هدفا، فيما 
لكن  هدفا،   16 الدشيرة  مرمى  استقبلت 
قوته الهجومية الضاربة تكمن في القيادة 
الثالثية لرؤوس الحربة املرعبني، و املتكون 
ابريكل"،    / جوصالين   / الديب   "  : من 
الخطوط  قاهرو  الكبار،  طينة  من  هدافني 
حصيلتهم  أن  ــك  ذل بامتياز،  الدفاعية 
اهداف  أربعة  بتوقيعهم  جيدة،  التهديفية 
لإلنقضاض  والساعني  منهم،  واحــد  لكل 
الرتــداء  هدفني  بفارق  األول  الصف  على 
الحذاء الذهبي الذي يتنافس عليهكل من: 
 " شمالل   /  " خريبكة  أوملبيك   " أمعنان 
اإلتحاد التوركي " / الفطواكي " شباب بن 

جرير / الثنائي صماكي و ياجيد " اإلتحاد 
الزموري الخميسات " ب 6 أهداف. 

أوملبيك  ــنــادي  ل اســتــفــادة  أجــمــل  إن 
هذا  بطولة  خــالل  القدم  لكرة  الدشيرة 
البشرية  التركبة  على  حفاظه  هو  املوسم 
املتجانسة املراكز، و هذا ما جعل اإلنسجام 
حاصال على أغلب مراحل مشوار البطولة 
النفسية  الثقة  اكتسبوا  بعدما  الوطنية، 
ــة، فــي ظــل تــوالــي املــبــاريــات  ــضــروري ال
الوطنية،  بالبطولة  الخاصة  املسترسلة 
مع  الــدؤوب  العمل  استمرار  إلى  إضافة 
كرة  قيدوم  الجناني،  الكريم  عبد  املــدرب 
القدم الوطنية، الذي شرب من رحيق فنها 
الرجاوي بأهدافه الخرافية، التي ال زالت 
نسيان  دون  تستذكرها،  النسور  ذاكــرة 
إسماعيل  املنتذب  للرئيس  الدؤوب  العمل 
الزيتوني، العضو السابق باللجنة الطبية 
القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  للجامعة 
نادي  بدخول  الحداثي  النهج  إلى  إضافة 
اإلستشهار،  عالم  إلى  الدشيرة  أوملبيك 
إليمان  بترولية،  شركة  مع  عقدا  بتوقيعه 
الرياضة،  في  اإلستثمار  بأهمية  مديرها 

هذه  كــل  القدم.  كــرة  الخصوص  وعلى 
املعطيات ساهمت في أن يقود الدشيريني 
للقسم  اإلحترافية  البطولة  آوائل  كوكبة 

الثاني، على أمل الصعود املنتظر.
الدشيرة  أوملبيك  فنادي   ..! والخالصة 
الجهادية،  للدشيرة  األول  املمثل  هــو 
والثالث  السوسية،  القدم  لكرة  والثاني 
فعاليات  كل  فان  لذا  الوطنية.  لنظيرتها 
الصرح  بهذا  باإلهتمام  معنية  األمازيغ 
الرياضي ودعمه، حتى يحافظ على توازنه،  
ألول  بالصعود  الطالئعية  أدواره  ويحقق 
مرة في تاريخه الكروي إلى حظيرة القسم 
املمتاز بالبطولة الوطنية اإلحترافية، وهو 
األوملبيك  طرف  من  املقدمة  الغالية  الهدية 

لساكنة الدشيرة الجهادية.

 لئحة املكتب امل�شري لنادي اأ�ملبيك الد�شرية لكرة القدم 

للمو�شم الريا�شي : 2021/2020 :

● الرئيس: - محمد أفالح 
إســمــاعــيــل   - األول:  ــائــب  ــن ال  ●

الزيتوني
إبــراهــيــم   - الثاني:  ــنــائــب  ال  ●

الدهموس
● النائب الثالث: - البشير مصدق
● الكاتب العام : - محمد امريبط

نائبه : - أحمد أوزيك

● أمني املال: - عبد املجيد حابوس
نائبه : - الحسني تيعيشت

● املستشار 1 : - مصطفى رفيق
● املستشار 2 : - الحسني أرديش

● املستشار 3 : - الحسن بيقنضارن
● املستشار 4 : - مصدق البشير 

إسماعيل   -  : الرسمي  الناطق   ●
الزيتوني

بكل حزم  �عزم جمال اأبو املغار يخطف الأنظار
بصفوف  كالعب  مــشــواره  أنهى  بعدما 
في  صفوفها  التحق  التي  أكــاديــر  حسنية 
من  قادما  املاضي  القرن  تسعينيات  نهاية 
بلقبني  معها  وتــوج  الخيام،  شباب  فريق  
و   2001/2002 موسمي  الوطنية  للبطولة 
2002/2003، اختار جمال أبواملغار أن يظل 
ومؤطرا  مدربا  ويشتغل  الكرة  بعالم  لصيقا 
في الفئات الصغرى للحسنية. وقبل اعتزاله 
مبكرة  سن  في  الكرة  وراء  الركض  النهائي 
جراء معاناته من تبعات إصابة على مستوى 
امللعب  عشب  فــوق  بــارد  مساء  ذات  الركبة 
مباراة  في  بالثلوج،   املكسو  إلفــران  البلدي 
نازل فيها فريق الغزالة املغرب الفاسي، خاض 
أبواملغار تجربة قصيرة بمدينة البوغاز حيث 
ترك هناك بصمته وهو يهز شباك الخصوم 
طنحة.  اتحاد  رفقة  مرشان  ملعب  ملعب  في 
يأت  لم  الكروي  التأطير  أبواملغار  اختيار 
الكثير من جهابذة  فراغ، فهو ممن تعلم  من 
التدريب على املستوى الوطني الذين جاورهم 
كيف  التذكير  فيكفي  بالحسنية،  خــاصــة 
احتضنه  عبدالهادي السكتيوي وهو القادم 

من دروب حي الخيام وملعب سيدين بلخير 
وآمن بقدراته التهديفية وجعل نجمه يسطع 
في سماء الكرة السوسية وأحد هدافي فريق 
استفاد  املنوال  نفس  وعلى  األول،  املدينة 
أبواملغار من تجربة املدرب فاخر مع الحسنية 
الالعبني  من  مجايليه  بقية  كما  عنه  وأخــذ 

الشيئ الكثير من املعارف في مجال التدريب 
وتشرب مختلف خطط اللعب، كما كان ملرور 
أوروبــا  من  خاصة  األجانب  املدربني  بعض 
املعرفي  الزاد  مراكمة  في  مهم  دور  الشرقية 
الكروي ألبي املغار الذي شارك في عدة دورات 
التدريب،  عالم  في  مداركه  لصقل  تدريبية 
أشرف  حيث  الفريق  بمدرسة  بدايته  لتكون 
أن  قبل  الصغيرة  العمرية  الفآت  تأطير  على 
توكل له مهمة تدريب الفرق الصغرى املشاركة 
الجهوية.  املحلية  املنافسات  مختلف  في 
التدريب  مجال  في  نجاحاته  باكورة  ولعل 
باإلضافة إلى مساهمته في بروز جيل جديد 
في  املشعل  سيستلمون  الذين  الالعبني  من 
األمل  لفريق  قيادته  هو  القريب،  املستقبل 
هذا املوسم خلفا لحمو محال امللتحق بطاقم 
لسلسلة  الكبار، وتحقيقه   بفريق  رضا حكم 
انتصارات جعلت مجموعته تحتل الصفوف 
أصل  من  13نقطة  حصده  خالل  من  األولــى 
يأكد  مما  الفريق،  أجراها  مباريات  خمس 
) أزرو نتمازيرت  القائلة  لنا نظرية األمازيغ 

اسايبنو يان(.
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قرية القيم �الرتبية �الإيكولوجيا

اي عامل هاذا .. � اين نحن من العامل ؟؟

بقلم ذ.الفنان عمر أيت سعيد

القرية  لفضل  املدينة  تتنكر  أن  يعقل  هل 
السهول  تتنكر  أن  الطبيعي  من  هل  عليها؟ 
من  تعطيها   التي  والعيون  للجبال  والوديان 
الجبل  أبناء  كلنا  ؟  حساب  دون  مائها  معني 
وتالل  هضاب  فوق  قوايا  بكل  أصيح  هكذا 
الترابية  بالجماعة  الواقعة  تــمــروت  قرية 

ألورير بمدينة أكادير .
املسار  وعبر  الزمن  من  عابرة  لحظة  في 
كمدرس  أشتغل  أن  األقدار  شاءت  التدريسي 
القرى  ككل  ليست  قرية  تمروت.  قرية  فــي 
حللت  ورونقها  الطبيعة  بجمال  هلل  حباها 
بني أحضانها مدة سنتني كاملتني من العطاء 

واالجتهاد وكم هم 
طــيــبــون أنــاســهــا 
ونساء.  ــاال  ــ رجـ
ــعــون  كــم هــم رائ
قرية  أطفالها. 
بقناعة  انتصرت 
للقيم  أبــنــائــهــا 
للقيم  اإلنسانية، 
والقيم  العاملية 
وقيم  الــديــنــيــة 
حافظوا  تمزغا. 
ــة  ــاف ــق ــى ث ــلـ عـ
فحولوا  اآلبــاء 
 '' ''لجماعة 

الى جمعية تسهر على تنظيم وتسيير  
البيئة  على  حافظو    . القرية  شؤون  وتدبير 

وأحبو األركان حبا جما .
أن  وتــأزرهــم  تعاونهم  بفضل  استطاعوا 
تنويرية  مؤسسات  ثالث  بناء  في  يساهموا 

في القرية : املسجد، املدرسة، الجمعية.
تجعل  أمـــور  ــدة  ع فــي  تلتقي  مــؤســســات 
وتنتصر  وغاية  هدفا  تفكيره  وبناء  اإلنسان 
للبشر بدل الحجر.  فكم من مبادرة بدأت من 

لجمعية  ا
في  ايــجــابــا  معها  الــتــفــاعــل  ليتم 

 . املدرسة  في  نجاحها  تقييم  ويتم  املسجد 
حينما  جميال  يوما  الحصر  سبيل  على  أتذكر 
قررت الجمعية القيام بحملة نظافة في القرية 
اآلبــاء  فنزل  ذلــك  إنجاز  في  طفقت  وبالفعل 
يتبعهم االبناء والشباب عبر الهضبة ينظفون 
وعلى  والحقول.  والجداول  والفجاج  املمرات 

صعد  املسجد  يوجد  حيت  الهضبة  قدم 
الناس  مخاطبا  املتنور  الشاب  اإلمــام 
ــمــان  ونــاصــحــا لــهــم عــن ضــــرورة اإلي
بالقضية البيئية وجعل النظافة من صلب 
في  األطفال  التقيت  الزوال  وبعد  اإليمان 
القسم فجعلت النظافة موضوعا لإلنشاء 
موضوع  فــي  املؤسسات  تلتقي  وهــكــذا 
متاال  فقط  هذا  يضل  وهادف.  واعد  واحد 
هذا  في  يهمني   وما  الكثيرة  األمثلة  من 
ــرز حــب الــنــاس فــي هذه  املــقــال هــو أن أب
القرية ملنطق الكون أال وهو العطاء، حبهم 
هلل جعلهم يحبون التقاسم وزرع فيهم حبهم 

لألخر املعطاء . 
يفعلون ما بوسعهم لينقدوا هذه القرية من 
الزحف اإلسمنتي الذي غطى القرى املجاورة، 
حاولوا إحياء الطقوس القديمة حاولوا إنقاد 
كل  تبتلع  أن  تحاول  فالعوملة  إنقاذه  يمكن  ما 

شيء عبر ترويج سلعها الرخيصة من إسمنت 
من  معنى  دون  املسميات  وكــثــرة  ــراخ  وصـ
األشياء . كل هذا وجد من سكان تمروت مناعة 
األركان  من  يجعلون  فهم   . طبيعيا  وحاجزا 
لم  والصدق  والتحمل  الصبر  تعلم  مدرسة 
تكن يوما ما ناكرة لجميل السماء فهي دائمة 

العطاء دون حساب .
مسجد القرية مؤسسة بذاتها، إمام مجتهد 
حفظ  تنشد  وأطفال  لبراعم  وقائد  ومواظب 
الحفظ  يبدؤون  الشمس  شروق  قبيل  القرآن 
فطورهم  يتناولون  ســاعــة  وبــعــد  باملسجد 
ليلتحقوا باملدرسة وكلهم طاقة وحيوية وهنا 
يلتقون بأساتذة وأستاذات مبدعون يحاولون 
قدر اإلمكان زرع نبتة التحصيل والعلم فيهم.

يتعاونون  وفقيها  واساتذة  سكانا  الجميع 
وجعل  املجتمع  قلب  في  لؤلؤة  املدرسة  لجعل 
مضياف  مدرسة  املدرسة،  قلب  في  املجتمع 
والنمط  والبساطة  للطبيعة  مدرسة  يريدونها 
املحبة  الرباني  والنسق  العطاء  الكوني، 
والتقاسم والتبادل ، مدرسة للجمال والعطاء 
جسرا  يشكل  أستاذة  أستاذ  كل  والنجاح. 
يشكل  أستاذ  كل  األجيال،  عبره  تمر  معطاء 
ويبقى  يمضي  والجهل  األمية  لقتل  صرخة 
ملستها  لها  مربية  كــل  ــق،  األفـ فــي  الــصــدى 
السحرية وكل مربية لها عطاؤها وسخاؤها . 
التي  قريتكم  حــب  لكم  دام  األخــيــر  ــي  وف
لنا  بالنسبة  وهــي  كــذلــك  قريتنا  نعتبرها 
تكون  ان  نريدها  اإليكولوجيا،  الــقــرى  أم 
للناس  طبيعيا  ومتنفسا  قاطبة  ألوريــر  أمال 
لؤلؤة   نريدها   . البيئية  بالقضية  املؤمنني 
نريدها  وال  بماضينا  تربطنا  ومــرأة  ونافذة 
املزيفة  الــحــضــارة  هــذه  مــوجــة  تــركــب  قــريــة 
يد  في  يدا  املضمون.  دون  بالشكل  واملهتمة 
بكل  الجبل  تنصف  عمومية  سياسة  نريد  إذن 
تقوي  و  املدينة  القرية  تقوي  لكي  تفاصيله 

املدينة القرية .

النموذج  حــول  ــؤاال  سـ ادرجـــت  و  سبق 
االقتصادي للمغرب في عالم ما بعد كورونا ، 
و كنت اود من خالل طرح هذا السؤال تسليط 
الضوء على الفرصة االسثنائية اللتي تجعل 
من  ستستفيد  اللتي  الــدول  الئحة  في  بلدنا 
بعد  ما  للعالم  الجديدة  االقتصادية  الخريطة 

كورونا .
قد  انها  كورونا  ازمــة  خاصيات  اكبر  إن 
وضعت دوال كثيرة مما كان يعتبر من طالئع 
الدول املتقدمة ببساطة امام وجهها في املرآة، 
قيمة   ، للقيمة  بسيطا  مفهوما  واسترجعت 
االستهالك  قيمة   ، االنــتــاج  قيمة   ، االشــيــاء 

وقيمة املال .
ما  هي  القيمة  أن  اثنان  يختلف  ال  طبعا  و 
يصنع القوة ، في حني أن االقتصاد العاملي الى 
حدود اآلن كان يعيش في حالة استقرار مزيف 
واستمرت  مزيفة  قيمة  الــدول  لبعض  اعطت 
الندالع  تفاديا  االساس  هذا  على  التعامل  في 
الراكدة  املياه  لتحريك  تفاديا  او  عاملية  ازمة 
 .. مزيف  باستقرار  تفتك  ان  شأنها  من  اللتي 
إذ كانت حالة الرعب تصيب االسواق العاملية 
ملجرد انخفامعامل بيع السيارات في الواليات 
املتحدة ، او ملجرد اصابة مدير البنك املركزي 

االمريكي بنزلة برد ..
هكذا عاش العالم في ظل تداول اقتصادي 

قرية تمروت

كورونا 

اسماء عاللي

مبني على تضخم مديونية الدول املتقدمة .
ان الصناعة االنتاجية لغالبية الدول الغربية 
تحولت تدريجيا نحو دول آسيا خالل الثالتني 
سنة املاضية، مستغلة فقر دول آسيا و كثافتها 
السكانية ملمارسة استغالل لليد العاملة ، بل و 
الفقيرة  آسيا  دول  على  العبودية  ممارسة  في 

آنذاك .. 
بمنطق  تقبلت  اللتي  الفقيرة  آسيا  دول 
الفقر وقانون القوة استقبال التصنيع الغربي 
بأبخس االثمان، و فتحت ابوابها امام املصانع 
 .. منتجة  دوال  تدريجيا  اصبحت  الغربية، 
نامية  دول  الى  آسيا  دول  تحولت  وتدريجيا 
تتوفر بدورها على يد عاملة بإمكانها استهالك 
دول  الى  تدريجيا  تحولت  ثم   .. االنتاج  بعض 
داخلية  اســواق  على  بدورها  تتوفر  متقدمة 
موقع  الى  تدريجيا  تحولت  ثم   .. استهالكية 
الريادة االنتاجية و اصبحت قادرة على تحقيق 

استقالل اقتصادي تدريجي من الغرب .. 
ببساطة ، ببعد ان كان الغرب ينتج و يصنع، 
و العالم الفقير يستهلك و يستدين من الغرب ..
اصبح الشرق ينتج و يصنع للغرب، والغرب 

يستهلك و يستدين .. 
ثم اصبح الشرق ينتج و يصنع ... و يستهلك 

ايضا : اصبح الشرق اقتصادا مستقال !
 ، اغلبها  في  غربية   , األمــوال  رؤوس  لكن  و 
ال زالت مرتبطة بشكل كبير بالغرب ، فبورصة 
لرؤوس  تدوير  عجلة  زالتا  ال  لندن  و  نيويورك 
األمــوال ، و ال زال الــدوالر االمريكي هو عملة 
التداول الرئيسية للمعامالت الدولية ، بالرغم 
العملة  و  االورو  مثل  بديلة  عمالت  تواجد  من 

الصينية .. 
سنة  العشرين  ــالل  خ الــعــالــم  ظــل  وهــكــذا 
املاضية يعيش في خلل ، و يخاف من اي حدث 
الفقاعة  يفجر  و  املستور  يفضح  ان  شأنه  من 
الدولي  االســتــقــرار  يهدد  أو  املزيفة  املالية 

املزيف.. 
الى ان ظهر فيروس كورونا ..

فوضع الجميع امام حقيقته، وامام  انتاجيته، 
وضع  ببساطة   ... االقتصادي  استقالله  وامام 

كورونا الدول امام قيمتها الحقيقية ...
الــخــريــطــة  عـــن  ــســاءل  ــت ن ان  هــنــا  ــنــا  ل و 
انفجار  ببداية   .. الجديدة  العاملية  االقتصادية 
مواقع  وظهور   .. مزيفة  لقوات  املزيفة  الفقاعة 
قوى جديدية في العالم .. و اعادة توزيع ألمرين 

رئيسني : 
 ، جهة  من  العالم  ريادة  حول  القوى  ميزان 
وميزان قوى حول محور تداول رؤوس االموال 

العاملية من جهة اخرى .. 
السياسيني  املحللني  من  العديد  سمعنا  قد 
الصني  بني  املباشرة  املواجهة  عن  يتحدثون 
من  باكبر  االمــر  يتعلق  ربما  و   .. وامــريــكــا 
مواجهة بني دولتني ، بل مواجهة بني عاملني أو 
كما اسميها معسكرين : املعسكر الشرقي و كل 
االنتاجية  بقوتها  فلكه  في  تجري  اللتي  الدول 
الغربي  واملعسكر   ، التقنية  و  واالقتصادية 

بقوته العسكرية و املالية ..
املواجهة  اشكال  من  شكل  اي  نتخيل  وال 
سيتخذها النظام العاملي الجديد إذ ان الغرب 
استعراض  الى  سيقترب  العسكرية  بعقليته 
عضالته العسكرية بينما الشرق سيسعى الى 

بسط سيطرته االقتصادية و التجارية .. 
لكن شيئا رئيسيا سيكون ال محالة موضوع 
وهو  املعسكرين:  بــني  املــبــاشــرة  املــواجــهــة 

السيطرة على املوارد الطبيعية .
بعد ان سردنا التحوالت االقتصادية العاملية.. 
لنا اآلن ان نتساءل : اين نحن من كل هذا ؟ وهل 
لنا ان نخاف على بلدنا ؟ و هل لنا على العكس 

ان نجد في التحوالت تموقعا جديدا ؟؟
معرفة  اقتصادنا  نعرف  ان  لنا  بد  ال  لذلك 
جيدة، و نعرف مكامن القوة و مكامن الضعف.. 

ثالت  بني  جيدا  نميز  ان  كذلك  لنا  بد  وال 
مراحل اساسية : 

- مرحلة ما قبل االزمة ، و هي اللتي عرفناها 
جميعا الى حدود 2019 

- مرحلة االزمة ، و اللتي ستظهر فور انتهاء 
ازمة كورونا الصحية و الدخول في ازمة كورونا 
االقتصادية ، و هي غالبا ستستمر خالل اواخر 
2020 ، الى حني حدوث تسلسل احداث املرحلة 

التحولية نحو نظام عاملي جديد.. 
في  ستفضي  اللتي  النهائية  املرحلة  ثم   -
نهاية املطاف الى عودة االستقرار بعد الوصول 

الى خريطة العالم الجديد .. 
ستقتضي  مرحلة  كــل  مــع  التعامل  ان  إذ 
مواقف محددة لبلدنا ، و تحديدا دقيقا ملصالح 
املغرب على كل املستويات ، سواء على املستوى 

االقتصادي أو األمني .
إن كانت املرحلة املقبلة قد تستدعي التعامل 
اتخاذ  الى  تضطر  وربما  الحذر،  من  بالكثير 
بعض القرارات الجريئة و ربما اتخاذ قرارات 
اقتصادية قد تبدو صادمة و قد تشكل قطيعة 
مع كل ما تعودنا عليه من قبل ، لكننا كمواطنني 
نواجه  قد  اننا  جيدا  نعي  و  نتفهم  ان  يجب 
قد  ربما  الظرفية  أن  و  استثنائية،  اوضاعا 
بعض  عن  التنازل  و  للتضحيات  ظرفية  تكون 
الكماليات و تفاقم ازمة التشغيل ،حينها تكون 
قطاعات  نحو  االنتقال  و  السواعد  لشد  ظرفية 
انتاجية ذات استهالك داخلي .. و علينا كشعب 
تجاه  مسؤولياتنا  لتحمل  مستعدين  نكون  ان 

الوطن في السراء و الضراء .. 
 ، هلل  الــحــمــد  و  مستقل  شــبــه  بــلــد  نــحــن 
شعبنا  و  املعتدل  طقسنا  و  الطبيعية  مواردنا 
 .. التحديات  رفــع  على  قــادر  القوي  و  الذكي 
ما  الضمير  و  الحكمة  على  تتوفر  وقياداتنا 
يجعلنا نصطف حولها و حول الوطن بكل ثقة 

واستشعار للوطنية و املسؤولية
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اأكادير.. افتتاح املركب الإداري لهيئة املحامني لدى حماكم 
ال�شتئناف باأكادير �كلميم �العيون

لهيئة  اإلداري  املركب  افتتاح  بأكادير،  تم 
املحامني لدى محاكم االستئناف بأكادير وكلميم 
لتطلعات  يستجيب  عصري  كفضاء  والعيون، 
هيئة املحامني، وكذا لالرتقاء باملؤسسة هيكليا 

ولوجستيكيا.
ويضم هذا املركب، الذي حضر حفل افتتاحه 
وشخصيات  القادر،  بنعبد  محمد  العدل،  وزير 
إلى  تصل  مساحة  على  وحقوقية،  قضائية 
بأحدث  مجهزة  للندوات  قاعة  مربع،  متر   1377
يخول  مرئي  ربــط  مــع  الصوتية  التجهيزات 
متابعة الندوات عن بعد بقنوات تلفزية أو ببقية 

مرافق املركب اإلداري.
من  بناية  عن  عبارة  وهو  املركب،  يضم  كما 
بأحدث  مجهزة  لالجتماعات  قاعة  طوابق،  أربع 
مخصصة  إدارية  ومكاتب  الصوتية  التجهيزات 
ملصالح الهيئة ومرافق صحية وتجهيزات تتعلق 
بالخدمات  تختص  إدارية  ومكاتب  بالولوجيات 
تصفية  كمكاتب  املحامني،  هيئة  تقدمها  التي 
القضائية  واملساعدة  األتعاب  ونزاعات  الودائع 
عن  فضال  واملالية،  والتقاعد  الصحي  والتأمني 

مكاتب النقيب واألمني والكاتب.
وفي كلمة باملناسبة، قال نقيب هيئة املحامني 
لدى محاكم االستئناف بأكادير وكلميم والعيون، 
هي  اإلدارية  املعلمة  "هذه  إن  خليل،  الدين  نور 
تقدمها  التي  والخدمات  باملهام  تليق  مفخرة 
مكونات  ولكل  واملرتفقني  للمتقاضني  الهيئة 

منظومة العدالة واملنتسبني إليها".
وأضاف السيد خليل أن "املحامي، باعتباره 
ينتمي إلى منظومة العدالة، ال يعد مهنيا عاديا، 
املرتفق  عن  بالنيابة  املشرع  كلفه  مرتفق  هو  بل 
وخدمة العدالة"، مشيرا إلى أن "املحامي ساهم، 
الوطني  الكفاح  في  املجتمع،  فئات  باقي  مثل 
ودولة  االستقالل  مغرب  وبناء  املستعمر  ضد 

املؤسسات".
وجرى التوقيع، بمناسبة افتتاح هذا املركب، 

لدى  املحامني  هيئة  بني  شراكة  اتفاقية  على 
والعيون  وكلميم  بأكادير  االستئناف  محاكم 
بجهات  االنــســان  لحقوق  الجهوية  واللجان 
 - والعيون  نون،  واد   - وكلميم  ماسة،   - سوس 
الذهب،  وادي   - والداخلة  الحمراء،  الساقية 
لحقوق  الــوطــنــي  املــجــلــس  رئــيــســة  بــحــضــور 
على  تتعلق،  بوعياش،  آمنة  السيد  اإلنــســان، 
الخصوص، بتقوية قدرات املحامني بالهيئة في 

مجال حقوق اإلنسان.

إطاللة على المستجدات القانونيةرموز العدالة
م�شادر اإخت�شا�شات الق�شاء الد�شتوري

املجيد  عبد  املرحوم  عرف 
وأخالقه  بطيبوبته  غميجة 
ــة وحــبــه الــجــامــح  ــي ــعــال ال
تخرج  وقد  والعدالة  للقضاء 
من   1983 ســنــة  املـــرحـــوم 
املعهد العالي للقضاء، وعني 
للملك  وكــيــال   1998 ســنــة 
بفاس،  التجارية  باملحكمة 
رئيسًا  عــني   1999 وســنــة 
وسنة  العدل،  وزيــر  لديوان 
ــدراســات  ــل ل مــديــر   2001
لوزارة  والتحديث  والتعاون 
بمهمة  تكليفه  وتــم  الــعــدل، 
العدل  ــر  وزي ديـــوان  رئــاســة 
تعيينه  ليتم   ،2010 سنة 
لــوزارة  عاما  كاتبًا   2011
تم  وبعدها  والحريات  العدل 
للمعهد  عامًا  مديرًا  تعيينه 
سنة  منذ  للقضاء  الــعــالــي 
املنية  وافته  أن  إلــى   2013
 6 بتاريخ  سنة   62 سن  عن 

دجنبر 2018.
غميجة  املــرحــوم  وعـــرف 
مجال  ــي  ف للكتابة  بحبه 
الـــقـــانـــون والـــــدراســـــات 
على  حصل  وقــد  القضائية 
وسام  بينها  من  أوسمة  عّدة 
الــعــرش ووســـام مــن درجــة 
اإلستحقاق  ووســـام  ــارس  ف
الــوطــنــي مــن درجـــة ضابط 
إيموندو  سان  ووســام  كبير 

دي بيافورت اإلسباني.

الدستور:
يحرص القضاء الدستوري املغربي عبر املحطات 
األساسية التي مر منها )الغرفة الدستورية، املجلس 
قرارته  من  قرار  أي  يخلو  ال  أّن  على   )... الدستوري 
الدستور  فصول  إلــى  ديباجته  فــي  ــارة  اإلشـ دون 
املوضوعات  في  للبت  إختصاصه  منها  يستمد  التي 

املعروضة عليه.

القوانين التنظيمية
من   20 ــادة  ــ امل إن   ....
املتعلق  التنظيمي  القانون 
اللجان  تسيير  بــطــريــقــة 
الحقائق  لتقصي  النيابية 
املجلس  إلى  أسندت  عندما 
الـــدســـتـــوري إخــتــصــاصــا 
لجان  بتسيير  مساس  لــه 
وكل  ــذي  ال حقائق  تقصي 
طريقته  تحديد  الدستور 
 ... تنظيمي  ــون  ــان ق إلـــى 
تكون بذلك خولت للقوانني 
تسند  أن  الــتــنــظــيــمــيــة 
الــدســتــوري  املجلس  إلــى 
يرجع  فيما  إختصاصات 
إلى املوضوعات التي تدخل 
لها  حدده  الذي  املجال  في 

الدستور. 
اإلختصاص الضمني

... تقديم سبعة عشر عضوا بمجلس املستشارين 
القانوني  اإلنــتــداب  مــدة  إنتهاء  قبل  إستقاالتهم 
إنتخابات  إجــراء  وعشية  أجله  من  إنتخبوا  الذي 

القيم  مع  يتنافى  سلوكا   ... ويعد  النواب،  مجلس 
املؤسسات  تعزيز  إلى  الرامية  الدستورية  واملبادئ 
من  النيل  شأنه  من  السلوك  وهــذا   ... الدستورية 
فيها  املواطنني  ثقة  املؤسسات ومن  مصداقية هذه 
وتوهني صورتها لدى الرأي العام الوطني ... وبناء 
فإّن  إليها،  املشار  الكبرى  الدستورية  املبادئ  على 

بموجب  الدستوري،  للمجلس  املخولة  الصالحية 
بمجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  من   53 املادة 
مستشار  مقعد  بشغور  بالتصريح  املستشارين، 
برملاني على إثر تقديمه إلستقالته، تنطوي ضمنيا 

على إمكان رفض التصريح بهذا الشغور.

العدالة  لمنظومة  العام  التشخيص   -1
بالمغرب:

تزايد عدد القضايا الرائجة أمام املحاكم. 
 تأخر البث في معظم القضايا داخل أجل 

معقول يرضي طرفي الخصومة. 
نسبة مهمة من األحكام تبقى غير منفذة.
صعوبات التنفيذ ضد اإلدارات العمومية 

وشركات التأمني.
صعوبات وإشكاالت التبليغ.

عجز كبير بخصوص التنفيذ الزجري.
 3749( القضاة  ــدد  ع فــي  الخصاص 
 100.000 لكل  قاضي   12 بمعدل  قاضي 

نسمة(
عدم مالئمة توزيع العنصر البشري.

الخصاص في التكوين.
 130( اإلعالميات  أطــر  في  الخصاص 

مهندس فقط تابع للوزارة( 
مع  املــحــاكــم  تــواصــل  فــي  الخصاص 

املتقاضني.
نقص بنية اإلستقبال الحديثة.

إنعدام املساعدة القانونية. 
الوسائل  ممارسة  على  اإلقبال  ضعف 
البديلة لحل النزاعات )الوساطة والتحكيم(.
للنظام  املحاكم  من  العديد  تفعيل  عدم 

املعلوماتي الخاص بها.
املحاكم  مــن  مجموعة  تــوظــيــف  عدم 
الخدمات  لتقديم  اإللكترونية  ملواقعها 

القضائية عن بعد.
 إزدواجية عمل كتابة الضبط بني العمل 
يعرقل  مما  بالحاسوب  والعمل  الــيــدوي 

تسريع اإلجراءات.
 تزايد أعداد املنتسبني للمهن القضائية 
بالشكل  أنظمتهم  غالبية  تطوير  وعـــدم 

املناسب واملواكب للتحديث.

2- تطلعات مرتفقي العدالة 
 عدالة مستقلة.

 عدالة نزيهة.
 عدالة حديثة.
 عدالة فعالة.

العدالة  إلــى  املواطنني  ولــوج  تسهيل   
والقانون والرفع منشفافية وجودة الخدمات 

القضائية وضمان سرعة اإلجراءات.
 تأهيل منظومة العدالة وتحديثها خدمة 

للمواطن ومتطلبات التنمية.
القضائية  اإلدارة  هـــدف  تــحــقــيــق   

اإللكترونية الشاملة.

الحديثة  التكنولوجيا  إستعمال  3-فوائد 
لتدبير اإلدارة القضائية.

اليدوي  العمل  إزدواجية  من  التخلص   
والعمل على الحاسوب لتسريع اإلجراءات.

 اإلنتقال التدريجي من الدعامة الورقية 
إلى الدعامة اإللكترونية.

 تسريع إجراءات البث.
وتسريع  العدلي  السجل  مسك  ضبط   

وتقريب إجراءاته.
عن  التجاري  السجل  إجــراءات  تسريع   

طريق معالجتها عن بعد. 
السجل  وبــيــانــات  معطيات  تجميع   

التجاري في قاعدة بيانات مركزية.
 تسريع اإلجراءات في امليدان الجنائي.

ظاهرة  حــول  بيانات  قــاعــدة  توفير    
الجريمة.

  املساهمة في تحسني مناخ اإلستثمار.
 دعم التفتيش القضائي.

 ضبط وشفافية مهام اإلدارة املركزية.
لإلدارة  وموحدة  جديدة  بوابة  إحداث   
اململكة  مــحــاكــم  جميع  تــخــص  ــة  ــزي ــرك امل

MAHAKIM.MA.
اإللكتروني  والتواصل  اإلتصال  ضمان   

بني مختلف املحاكم.
املــذكــرات  إيـــداع  مــن  املحامني  تمكني   

واملقاالت عبر الخط اإللكتروني.
من  القضائية  املهن  أصحاب  تمكني    
املحاكم  بجميع  القضائية  اإلجــراءات  تتبع 

عن بعد.
 ضمان إستمرار الخدمات املعلومياتية.

الولوج  وتسهيل  التحديث  مقترحات   -4
للعدالة:

 تحديث وتقوية البنية التحتية للمحاكم. 
كآلية  باملحاكم  اإلستقبال  دور  تفعيل 
الحق  وضمان  القضائية  الخدمات  لتحسني 

في املعلومة.
لقياس  الـــجـــودة  مـــؤشـــرات  إعتماد 

الخدمات القضائية.
اإلدارة  بني  اإلجرائي  اإلنصاف  ضمان 
وعموم املتقاضني إعماال ملبدأ املساوات أمام 

القضاء.
الخاصة  والشروح  الدالئل  ونشر  إعداد 

بالقوانني الجديدة.
القضائي  للعمل  اإللــكــتــرونــي  النشر 

ملحكمة النقض على مواقع متاحة للعموم.
لتمكني  وتدبيرية  تدابيرتشريعية  وضع 
بعض الفئات الخاصة )األطفال – النساء – 

املهاجرين( من الولوج للعدالة.
املعلوماتي  النظام  بتعميم  اإلسراع 
لS@لتطوير  القضايا  ــإدارة  ــ ب الــخــاص 

الخدمات القضائية.
بدل  املعلومياتية  السجالت  إعتماد 

السجالت الورقية باملحاكم.
التدبير املعلوماتي ألرشيف ومحفوظات 

املحاكم.
التكنولوجية  التحتية  البنية  تطوير 

لإلدارة القضائية. 
السجل  لطلب  اإللــكــتــرونــي  الشباك 

العدلي.
اإلدارة اإللكترونية للدعوى العمومية.

 السجل التجاري اإللكتروني.
موقع محاكم.

ملفي عبر الهاتف.

الباحة القانونية

الرياضية  العقود  مجال  في  الوساطة  نظام  يعتبر 
الرياضية  بالعقود  املرتبطة  املنازعات  لحل  بديلة  كوسيلة 
بديلة  التوافقية  لحلول  وإبتكار  تفاهم  إلى  الوصول  بغاية 

عن املواجهة القضائية.
املحترف  الجهد  هو  الرياضية  الوساطة  نظام  ويعتبر 
نفس  له  ثالث  طرف  بإعتباره  الوسيط  طرف  من  املبذول 
بالحياد  واملتمتع  الرياضي  النزاع  أطــراف  بني  املسافة 
وفهمه قواعد اللعبة وقدرته على إستنباط إرادة املتعاقدين 
ــه  وإدارت النزاع  تكييف  له  يخول  بما  اإلطــار  والقانون 

ومساعدة الطرفني على إقتراح الحلول.
قبله،فإّن كال  أو حتى  الوساطة  نظام  وفي حالة فشل 
الطرفني يحق له اللجوء إلى التحكيم الرياضي بغاية حسم 

موضوع الّنزاع.
وتستند الوساطة في منازعات القضائية على مجموعة 

من اإلجراءات منها:
إتفاق الوساطة املضمن بالعقد الرياضي.

تقديم أحد طرفي النزاع طلب تفعيل الوساطة.
إختيار الوسيط.

تحديد نقاط النزاع وآليات التشاور بني الطرفني.
تقديم مقترحات الحلول التبادلية بني الطرفني.

مبدأ  من  إنطالقًا  الحل  إختيار  التفاوض بخصوص 
حسن النية.

اإلتفاق على الحل. 
التوقيع على اتفاق التصالح املنهي للنزاع.

نــاقــش الــطــالــب الــبــاحــث يــوســف جنان 
القانون  في  الدكتوراه  شهادة  نيل  أطروحة 
بالبطالن  الطعن  "آثار  عنوان  تحت  الخاص 
القانون  ضــوء  على  التحكيمي  الحكم  فــي 
املغربي واملقارن" بجامعة الحسن األول كلية 
واإلجتماعية  واإلقتصادية  القانونية  العلوم 
بــســطــات، وقــد ركــز الــطــالــب الــبــاحــث على 
العديد من اإلشكاليات التي تعترض املتهمني 
األكاديمي  املستوى   على  ســواء  بالتحكيم 
تقديم  بغاية  وذالك  العلمي  املستوى  على  أم 
وتقديم  التصدي  ومــحــاولــة  عليه  مناقشة 

والعمل  املقارنة  القوانني  ضوء  على  الحلول 
وضع  إلى  الوصول  بغاية  املغربي  القضائي 
ــط واضــحــة لــلــمــســاعــدة عــلــى إزالـــة  ضــواب
املعززة  القانونية  األجوبة  وتقديم  اإللتباس 

بالعمل القضائي.
إلى  أطروحته  الباحث  الطالب  قسم  وقد 
على  السابقة  الطعن  آثــار  عالج  األول  بابني 
حكم البطالن والثاني تناول فيه آثار الالحقة 
للمنهجية  تام  إحترام  في  البطالن  حكم  على 
املبحثني  والفصلني  البابني  بــني  املــتــوازنــة 

واملطلبني والفقرات.

القانـون �الريا�شـة

القانون �اجلامعة

الرأي القانوني

ذ. مصطفى يخلف 

حتديث 
منظومة العدالة
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املخرج عبدالعزيز اأ�ال�شايح يف �شيافةاأ�شئلة �شريعة للفنان اأحمد اأماينو
جمعية اإي�شوراف للفن ال�شابع

5
حاوره: عبد اهلل أناروز

بها  يقوم  أشــيــاء   5 أذكــر   :
أماينو خالل احلجر الصحي ؟ 

اللعني  ــروس  ــي ــف ال أن  ــك  ش ال 
كورونا كانت تداعيات على احلياة 
العامة حيت فرض إعادة النظر يف 
بني  ومــن  للحياة...  العام  النمط 
يف  بها  أقوم  التي  اخلمس  األشياء 

ظل فترة احلجر الصحي
ملسيرة  ــذاتــي  ال النقد    : أوال 
مجموعة اماينو من خالل مشاهدة 
السهرات  فيديوهات  من  مجموعة 
جمع   : ثــانــيــا   . ــات  ــان ــرج ــه وامل
وترتيب جميع األلبومات الغنائية 
. ثالثا :  مساعدة العائلة في تدبير 
امور البيت رابعا :  تتبع مجموعة 
 . الــهــادفــة  الثقافية  املــواقــع  مــن 
جديدة  سياسة  إعـــداد   : خامسا 
بعد  ما  فترة  ملواكبة  للمجموعة 
كورونا بالتنسيق مع مدير األعمال 

وباقي أفراد املجموعة

دعمتك  أســمــاء   5 أذكـــر   :
إلى  لتصل  وساهمت  بداياتك  يف 

صورة أماينو احلالية؟
دعمتني  التي  الخمس  األشياء 
الحفالت   : هي  الفنية  حياتي  في 
العمل  فــي  االنــخــراط  ـ  املدرسية 
املوسيقى  املــعــهــد  ـ  الــجــمــعــوي 
التجارب  فناني  مع  االحتكاك  ـ  

السابقة ـ النقد الذاتي .
 : ما هي 5 ألبومات أو أغاني 
بشكل  فيك  ــرت  وأث لها  استمعت 

كبير ؟
خمس البومات سمعتها وأثرت 
في حسي الفني: مجموعة ازنزارن 
ـ مجموعة أودادن ـ املرحوم امبارك 
أيسار ـ  مجموعة كناوة ديفيزيون 

ـ الفنان جورج وسوف.

أمور تشغل  : ما هي خمسة 
بال الفنان أماينو؟

ــي تــشــغــل بــالــي  ــت ــاء ال ــيـ األشـ
بمستوى  الـــرقـــي  هي:  كــفــنــان 
ــاء  األغــنــيــة األمــازيــغــيــة ـ  إرضـ
عن  ينسلخ  ال  لكي  الشباب  ذوق 
على  الحفاظ  ـ  األمازيغية  هويته 
االلتزام  ـ   الجمهور  واحترام  ثقة 
تضمن  جــديــدة  أعــمــال  ــإصــدار  ب
جودة الشكل واملضمون ـ  التعاون 
الفني  الجسم  مكونات  جميع  مع 

قدر املستطاع.

 : أمنيات تتمنى حتقيقها؟
ـ تكافؤ فرص الشغل في جميع 
ثقافة  ترسيخ  ـ  الفنية  امللتقيات 
اإلعتراف والتشجيع ـ عدم خوض 
الــحــيــاة  فــي  الطفيليني  بــعــض 
الخاصة للفنانني ـ االجتهاد الفني 
شكال ومضمونا في إطار املنافسة 

وتجويد اإلنتاج الفني .

للفن  إيـــســـوراف  جمعية  اســتــضــافــت 
عبدالعزيز  األمــازيــغــي  املــخــرج  الــســابــع 
الفنية  لقاءاتها  سلسلة  ضمن  أوالسايح 
خالل  وذلــك  الجمعية،  هــذه  تنظمها  التي 
شهر يناير 2021، كبادرة من هذه الجمعية 
األنشطة  تنظيم  فــي  بريادتها  املــعــروفــة 

الفنية املرتبطة بالسينما على 
ماسة  ســوس  جهة  مستوى 
والذائع صيتها وطنيا كذلك.
ــذا الــلــقــاء  ــابــع هـ ــد ت وقـ
البث  تقنية  عبر  بث  الــذي 
واحتراما  تنفيذا  املباشر 
ــراءات االحــتــرازيــة  لـــالجـ
ضد فيروس كورونا، وقد 
املسرحي  بتنشيطه  قــام 
حكوس  رشيد  الشاب: 
إيسوراف  جمعية  عضو 

للفن السابع.
مناقشة  عرف  اللقاء 
القضايا  من  مجموعة 
اهتمام  صلب  تعتبر 
ــغــي  ــازي ــان األم ــن ــف ال
ويـــجـــد املــتــتــبــعــون 
عبدالعزيز  املــخــرج 
أوالــــســــايــــح فــي 
طــلــيــعــة املــدافــعــني 

األمازيغي  الفنان  أزمة  مثل  عنها، 
سبق  ــد  وق الصحي،  الحجر  فــتــرة  خــالل 
للفنان عبدالعزيز أوالسايح أن قاد مبادرات 
الفنانني  ودعــم  الحاجة  رفع  منها  الهدف 
أسئلة  وكـــذا  منهم،  املــعــوزيــن  خصوصا 
تراجع  بعد  األمازيغي  الفن  مصير  حــول 
اإلنتاج  ــادة  وري الفيديو،  بفيلم  يسمى  ما 

التلفزي الذي اليلبي رغبات الكم الهائل من 
ماسة،  سوس  بجهة  املتواجدين  الفنانني 
وكذا  والتجربة  املسار  حول  كثيرة  وأسئلة 
لألفالم  السينمائي  اإلخــراج  وضعية  حول 
عبدالعزيز  املخرج  يعتبر  والذي  األمازيغي 
والتي  الــبــارزة  اسمائه  وأحــد  رواده  أحــد 
التي  األعمال  من  به  اليستهان  عددا  راكمت 
سوق  فــي  بــاهــرا  نجاحا  لقيت 
السينما األمازيغية.
ــال  ــصـ ــي اتـ ــ ــ وف
املناني  عبداهلل  مع 
ــة  ــعــي رئــــيــــس جــم
إيـــــســـــوراف لــلــفــن 
ــد لــنــا :  ــع، أكـ ــســاب ال
يكن  لم  اللقاء  هذا  أن 
نظمته  الـــذي  الوحيد 
الــجــمــعــيــة مــنــذ فــتــرة 
ــصــحــي، بل  الــحــجــر ال
تكوينية  دورات  سبقته 
ــال املـــونـــتـــاج  ــجـ ــي مـ ــ ف
وتالميذ  باألطفال  خاصة 
تنظيمها  تــم  املــؤســســات 
ــة  ــذا ورشـ ــ ــن بـــعـــد، وكـ عـ
استغالل  بكيفية  خــاصــة 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
باإلضافة  للفنانني،  موجهة 
إلى لقاءات مع فنانني آخرين 

عبر الواتساب.
اشتغال جمعية إيسوراف يمكن اعتباره 
الجمعية  لهذه  تأسيسنا  منذ  مسؤولية 
واستضافتنا للمخرج عبدالعزيز أوالسايح 
الجيدة  ــودة  ــع ال نــحــو  ــدفــع  ال إال  هــو  مــا 

لألنشطة الثقافية والفنية إلى امليدان.

ــدرو لــتــعــلــيــم الــلــغــات  ــ بــمــركــز أنـ
ن  أديــنــان  جمعية  نظمت  بــتــراســت، 
 21 ــوم  ي ــن،  ــف وال للموسيقى  ؤورغ 
األول  الفني  نشاطها    ،2021 فبراير 
فني  لقاء  وهو  الصحي،  الحجر  بعد 
 : شعار  تحت  الكدالي  عمر  الفنان  مع 
الشبابية"،  األمازيغية  األغنية  "آفاق 
وهو موضوع استأثر باهتمام العديد 
خصوصا  واملتتبعني،  الباحثني  من 
في ظل زيادة موجة األغنية الشبابية، 
مورد  على  الفنية  الساحة  توفر  دون 
أو دعم أو مؤطر لهذه املوجة، من هنا 
بدأ اللقاء الفني من خالل أسئلة أجاب 
بعفويته  الكدالي  عمر  الفنان  عليها 
امليدان  خبر  مــن  وبــدرايــة  املعهودة 
علما  سنوات،  منذ  املوسيقي  الفني 
تجارب  راكم  الكدالي  عمر  الفنان  أن 
من  ملجموعة  إصــداره  أثمرت  كثيرة 
صيتها  ذاع  واألغـــانـــي  ــبــومــات  األل
حدود  مخترقة  إفريقيا،  شمال  عبر 
اإلنتاجات  أغلب  طبعت  التي  املحلية 
املوسيقية األمازيغية. كما كان اللقاء 
الفنان  تجربة  على  لالطالع  فرصة 

ومساره الفنيني.
واالجـــراءات  للتدابير  واحــتــرامــا 
فقد  كورونا،  فيروس  ضد  االحترازية 
اعـــتـــمـــدت 

هــذا،  الــفــنــي  لــقــاءهــا  فــي  الجمعية 
خالل  مــن  بعد  عــن  املــواكــبــة  تجربة 
الرسمية  الصفحة  عبر  مباشر  إطالق 
ما  وهــو  الفايسبوك،  على  للجمعية 
حصد العديد من املتابعة واملواكبة 
هذه  ملثل  شغفها  عن  عبرت  كلها 
للحضور  تعطشها  وعن  اللقاءات، 
مع  للقاء  املــكــان  عــني  إلــى  الفعلي 

الفنان.
سلمى   : الشابة  سيرته  اللقاء 
حيث  بالغة،  باحترافية  بــوكــردي 
بر  إلى  باللقاء  الوصول  في  نجحت 
األوفر  املعلومات  إيصال  وهو  األمن 
إلى  باالضافة  املتلقي،  إلــى  واملهمة 
ــي طــرح  االنــســيــابــيــة والــتــلــقــائــيــة ف

األسئلة .
ؤورغ  ن  أدينان  جمعية  أن  ومعلوم 
استأنفت  جمعية  والفن،  للموسيقى 
املوسيقي  املجال  في  الفعلي  نشاطها 
عديدة  ــاءات  ــق ول عـــروض  خــالل  مــن 
املشهد  بتوقف  توقفت  لكنها  نظمتها، 
ظــروف  بسبب  والــفــنــي  الــجــمــعــوي 

الحجر الصحي.

الفنانة  البقاء  دار  ــى  إل غـــادرت 
الشابة سعيدة القبال عن عمر يناهر 
ينفع  لم  عضال  مرض  بعد  سنة   29
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 2021 فــبــرايــر 
جثمانها  ووري 
ملول.  بـــأيـــت 
املرحوم  وتعد 
عضوة بجمعية 
إيــــــســــــوراف 
السابع،  للفن 
وشـــــــاركـــــــت 
ــال  ــ ــم ــ ــي أع ــ ــ ف
ســيــنــمــائــيــة 
منها  الطويلة 
ــرة  ــيـ ــصـ ــقـ والـ
طموحها  وكــان 
أن تلعب أدوارا 
لكن  رئــيــســيــة 

القدر لم يمهلها حتى تحقيق ذلك.
الــفــنــانــة الــفــقــيــدة كــانــت دائــمــة 
الفنية  املــلــتــقــيــات  فــي  ــحــضــور  ال
بالعمل  وشغوفة  طموحة  ومواكبة 

وقد  الفني،  واالشتغال  السينمائي 
في  بالغة  صدمة  وفاتها  خبر  خلف 
الفني  الوسط  من  معارفها  نفوس 

وخارجه.

سعيدة  ألســرة  الــحــارة  تعازينا 
القبال الصغيرة ولجمعية إيسوراف 
وإنا  معارفها  ولعموم  السابع،  للفن 

هلل وإنا إليه راجعون

للتصوير  الوطني  باملتحف  افُتتح،   -
يخلد  ــذي  ال "مــســافــات"،  معرض  بالرباط، 
تقلصت  الــتــي  اإلنسانية  حــيــاة  لحظات 
بسبب األزمة الصحية الناجمة عن فيروس 

كورونا.
تعاون  ثمرة  يعد  الذي  املعرض،  ويخلد 
واملؤسسة  باملغرب،  الفرنسي  املعهد  بني 
الوطنية للمتاحف، ووكالة األنباء الفرنسية 
)فرانس برس( بشراكة مع شركة )ريضال(، 
أصبح  عــاملــي  مجتمع  حــيــاة  مــن  دوانـــب 
بشكل  العمل  على  وقادرا  وآمنا  افتراضيا 

مستمر في عالم شل الوباء أوصاله.
مجتمع  على  الضوء  املعرض  ويسلط 
الجسدي،  التباعد  قيود  وقع  تحت  يعيش 
أماكن  وإغــالق  الصحية،  األقنعة  ــداء  وارت

العبادة.
هيلني  باملغرب،  فرنسا  سفيرة  وأعربت 
العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في  لوغال، 
هذا  يتيحه  بما  سعادتها  عــن  لــألنــبــاء، 
فوتوغرافية،  لصور  عــرض  مــن  التعاون 
سواء داخل متحف التصوير الفوتوغرافي 
تداعيات  من  جوانب  يتناول  خارجه،  أو 

الوباء في جميع أنحاء العالم.

افتتاح  أن  ــال  ــوغ ل الــســيــدة  وأبــــرزت 
معارض في اململكة، في ظل األزمة الوبائية، 
إلى  الجمهور  داعية  قّيمة"،  "فرصة  يعد 

االستمتاع بهذه املعارض.
املؤسسة  رئــيــس  جــهــتــه، وصـــف  مــن   
قطبي،  مهدي  السيد  للمتاحف  الوطنية 
وقال  باالستثنائي.  املعرض  هــذا  افتتاح 
افتتاح  دواعي سروري  من  أن  دائما  "أؤكد 
ــل، ألن املــعــرض أمل  مــعــرض، ونــشــر األمـ

وجمال".
مماثل،  تصريح  في  قطبي،  السيد  وأكد 
ــل األمـــل والــفــرح  ــث رســائ عــلــى أهــمــيــة ب
معرض  يحملها  رســائــل  وهــي  والــحــيــاة، 
يمتد  والــذي  هذا،  الفوتوغرافي  التصوير 
إلى غاية 30 يونيو القادم، في التزام صارم 

بالقواعد الصحية.
  من جهتها، أشارت مديرة مكتب وكالة 
بونس،  صوفي  بالرباط،  الفرنسية  األنباء 
هذا  "مصدر  هي  الفرنسية  الوكالة  أن  إلى 
مواقع  ثالثة  يغطي  الذي  الضخم،  املعرض 
صــورة،   200 من  أكثر  ويعرض  بالرباط، 
فرانس  لوكالة  تظاهرة  أكبر  منه  يجعل  ما 

برس، وهو معرض نادر للغاية".

من  أن  على  بــونــس  الــســيــدة  وشـــددت 
أن  الفرنسية  األنباء  وكالة  ســرور  دواعــي 
للمتاحف  الوطنية  املؤسسة  تستضيفها 
على مستوى متحف التصوير الفوتوغرافي 
من  قّيم  لوجستي  بدعم  صــورهــا،  لعرض 

التعاون مع شبكة املعهد الفرنسي باملغرب.
وأوضحت أن هذا الحدث الثقافي يروم، 
وكالة  عمل  على  الجمهور  إطالع  جهة،  من 
نظرة  أهمية  إبراز  أخرى  جهة  ومن  أنباء، 
أرشيف  بمثابة  ُتعتبر  الــتــي  الصحفي، 

للتاريخ في وقت كان يتعذر فيه الخروج.
الوطني  املتحف  أمني  أشار  جانبه،  من 
أن معرض  إلى  الرحوي،  للتصوير، سفيان 
الفرنسي  املعهد  من  كال  "مسافات"يجمع 
للمتاحف،  الوطنية  واملؤسسة  باملغرب، 
ثالثة  يف  وينظم  الفرنسية،  األنباء  ووكالة 
املتحف  وهــي  بالعاصمة،  ثقافية  مواقع 
وحديقة  الفوتوغرافي،  للتصوير  الوطني 
الفرنسي  واملــعــهــد  النباتية،  الــتــجــارب 

بالرباط.
املغرب،  في  الفرنسي  املعهد  مديرة  أما 
كليليا شيفرييه كواليكو، فلفتت إلى أن هذا 
املعرض الضخم يضم 200 صورة التقطتها 
عدسات مصوري وكالة فرانس برس خالل 
فترة الوباء في مختلف ربوع العالم، بما في 
ذلك عشرون صورة من املغرب، تعكس قدرة 
اإلنسانية على الصمود في وجه هذه األزمة 

الصحية.
من جانبه، قال مدير التواصل والتسويق 
إنه  الــشــاونــي،  فـــؤاد  )ريـــضـــال(،  بشركة 
هذا  فــي  شريكا  الشركة  لكون  "مــســرور" 
الحدث الثقافي الذي يهدف إلى تعزيز ودعم 

مقاربة املسؤولية االجتماعية للشركة.

افتتاح معر�س »م�شافات« باملتحف الوطني للت�شوير الفوتوغرايف

جمعية أدينان ن ؤورغ للموسيقى والفن تستضيف الفنان الشاب عمر الكداليتعزية في وفاة الفنانة الشابة سعيدة القبال
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 حممد باريز : حكاية فنان �شاب اأعاده البحث على اأخيه املختفي اإىل الغناء

حول اأغنيته اجلديدة »�شكيز�فرين«

رشيد أسالل في حوار مع جريدة »موروكو ميديا نيوز«

ثقافة وفنون
14

حاوره: عبد اهلل أناروز
رشيد  الكبير  بالفنان  نرحب  بداية   •
نيوز،  ميديا  موروكو  جريدة  لدى  أسالل 
من  الــبــاب  ــذا  ه وفتح  بلقائك  وســعــداء 
احلوار الشيق معك، حدثنا عن أغنيتك 

سكيزوفرين .
الجريدة  طاقم  كذلك  أشكر  البداية  في 
لدى  بكم  وأرحــب  االستضافة،  هذه  على 
أغنية  وبخصوص  أسالل.  رشيد  الفنان 
غياب  بعد  جاءت  فاألغنية  سكيزوفرين. 
ــادي  أي فيه  ساهمت  طــويــل  إضــطــراري 
عابثة باملجال الفني تقصي و تهمش من 
تشاء و ترشح من تشاء، ثم أزمت الحالة 
الوبائية لكورونا األوضاع أكثر. واألغنية 
ضمنتها  لذلك  كبير  مجهود  ثمرة  كانت 
العديد من الرسائل كلها موجهة للمتلقي. 
وكلها تعالج ظاهرة االنسالخ عن الهوية 
و التنكر للغة من طرف ذويها وأهلها. كما 
تضمنت رسائل حول الوضع االجتماعي 
عن  صورة  تجسد  فهي  وكذلك  للمواطنز 
الوضع الفني و أحواله خصوصا في ظل 
ما نشهده من هجمات على الفن و الفنان 
الجميلة  للحياة  كارهة  عقول  طرف  من 
املستوى  هذا  لتصل  األغنية  تكن  ولم   .
الطاقم  أن  لــوال  والجمالية،  الــرقــي  مــن 
فنية  أسماء  يتضمن  عليها  اشتغل  الذي 
فقد  والفني  التقني  الجانب  ففي  كبيرة، 
حملت األغنية بصمة الفنان املبدع "أحمد 
أماينو" الذي أبدع بشكل كبير في تلحني 
األغنية كما وضع لها توزيعا منسجما مع 
طبيعة املوضوع، أما في جانب التصوير، 
أن  لي  سبق  عمل  فريق  مع  اشتغلت  فقد 
وأبان  كثيرة  مناسبات  في  معه  اشتغلت 
فتصوير  العمل،  فــي  كبيرة  جدية  عــن 
عمر  الشاب  الفنان  طرف  من  كان  الكليب 
الوسيم كما قام بتوضيبه بمشاركة تقنيني 
الصوت  بأخذ  تكلف  حني  في  محترفني. 
الشاب  التقني  لألغنية  امليكساج  ووضع 

رضوان على اهلل.

ظهورك  رصــدنــا  األغنية  كليب  •يف 
أعمالك  يف  ظهرت  ما  كثيرا  بشخصية 
تــشــتــرك مع  ــا  ــه أن لــنــقــل  أو  األخـــــرى، 
شخصيات أخرى يف خصوصيات عديدة، 
هل األمر مقصود من الفنان رشيد أسالل 

أم ماذا ؟
من  لــه  والبـــد  رســائــل،  حــامــل  الفنان 
عليه،  يشتغل  كمسار  يتخذه  موضوع 
التي  االخــتــالالت  رصــد  هــي  وقضيتي 
يعيشها املجتمع، والتعبير عن تناقضاته 
بشكل ساخر، لهذا جل الشخصيات التي 
املوضوع  ألن  متقاربة  تكون  بها  أشتغل 
كيفما كان نوعه، هوياتي أو اجتماعي أو 
سياسي إال وهو مرتبط بشخصية املواطن 

الذي يعيش بيننا ونتعايش معه. 
شخصية الكليب تتماشى مع موضوع 
سكيزوفرينية  من  يسخر  الــذي  األغنية 
املواضيع  مــن  الــعــديــد  تــجــاه  املجتمع 
والعادات واملمارسات والسلوكات، خاصة 
منها ما يتعلق باملظهر الخارجي لإلنسان 
في  ومذهبا  للتفكير  مــرآة  أصبح  ــذي  ال
لم  مثال  السيارة  أن  نجد  حيث  الحياة. 
في  دورها  يتحدد   ، فقط  نقل  وسيلة  تعد 
نقل األشخاص. وإنما تحولت إلى صورة 
وأصبحت  ملالكها  االجتماعي  للمستوى 
وبني  بينه  العالقات  طبيعة  في  تتحكم 
العنق  ربــطــة  أصبحت  كما  اآلخرين. 
يرتديها،  ملن  املعرفي  املستوى  تعبرعن 
لباس  تزين  إضافة  مجرد  أنها  حني  في 
الرسمية.  بعض  عليه  وتضفي  الشخص 
التي  والــرقــصــات  املشاهد  فكل  وهــكــذا 
جاءت في الكليب باإلضافة إلى انسجامها 
عن  تعبير  كذلك  فهي  واللحن  الكلمة  مع 
املواضيع وترجمة للرسائل التي تحملها 

األغنية. 

فنية  شخصية  أسالل  رشيد  الفنان   •
معروفة بإثارة النقاش واجلدل هل األمر 

راجع لشخصية رشيد؟
ومهمته  الفن  رسالة  بعمق  إيماني   

جعالني أتشبث بأداء مسؤوليتي تجاهه 
مجبر  فأنا  وبالتالي  الصحيح.  بالشكل 
على التعبير على األحداث و الوقائع التي 
أعيشها ويعيشها املجتمع بطريقتي حتى 
ال أكون خائنا لضميري و جمهوري. وهو 
لثقته  واحترام  تقدير  أكبر  لي  بالنسبة 
أزيغ  لن  الذي  منهجي  في  وضعها  التي 
ذلك  أن  اليقني  علم  أعلم  أنني  رغم  عنه، 
سيخلق لي متاعب مع كارهي االختالف؛ 
ربما البعض يأول كالمي و يوجهه حسب 
هواه وهذه مشكلته وليست مشكلتي، لكن 
هناك أشخاص آخرين تصلهم فكرتي ألن 
مستواهم الفكري واملعرفي راقي.. الغباء 
أصبح  منا  البعض  دواخــل  تضمره  وما 
من  والبـــد  مشترك  مشكل  الحقيقة  فــي 
تظافر الجهود ملحاربته. وبيننا أشخاص 
النجاح  ضــد  والــكــره  الحقد  يتنفسون 
واالستمرارية والرقي. أنا فقط أقول كالمي 
و  معرفة  من  أوتيت  بما  رأيي  عن  وأعبر 

حب للجمال و احتراما ملهنتي ومهمتي. 

ومسؤوليتك  مهمتك  عن  •باحلديث 
شاو،  مان  الــوان  خالل  من  حتملتها  التي 

فحدثنا عن هذا األخير ما وضعيته ؟
ــان شو  ــ ــرة الـــــوان م ــفــت مــســي ــوق ت
ــت مــحــلــه املــيــوعــة  ــة وحــل ــغــي ــاألمــازي ب
فهمه  تم  فقد  والتبخيس.  والعشوائية 
الكثير  اعتبره  حيث  البداية،  منذ  خطأ 
هب  من  فأصبح  فردي  مادي  دخل  فرصة 
ما  ويــمــرر  امليكروفون  يحتضن  دب  و 
املشخص،  لشخص  تبخيس  من  له  طاب 
واألخطر  بأكملها.  أمة  ثقافة  خالله  ومن 
أصبح  و  انـــدثـــروا  النكتة  صــنــاع  أن 
الساحة  يملؤون  واملدبلجون  املترجمون 
بأقل املستحقات وهذا طبيعي ألن الصانع 

أغلى من املقلد. 

شاو  مــان  الـــوان  أن  الــقــول  ميكن  •هل 
كل  تــراجــع  بحكم  يحتضر  األمــازيــغــي 
عبر  حتى  ــال  ــم األع وغــيــاب  ــاء  ــم األس

يخلقه  الــذي  االستثناء  إال  اليوتوب 
حضورك القوي؟

 من حقي أن أفتخر بأني الزلت متشبثا 
بمبدأ الكرامة، وال يمكنني أن أجعل نفسي 
بعسل  مغمسة  دراهــم  لجني  أضحوكة 
وخلق  التواجد  على  أصــر  لهذا  الذل. 
االختالف، فما دمت أبدع فأنا موجود وال 
الوان  بخصوص  املتابعة؛  أعداد  تهمني 
مان شاو ، ليس هناك تراجع و إنما هناك 
الذي  الجمهور  وعــي  مستوى  في  تقدم 
أصبح منفتحا على العالم و لم يعد يتقبل 
األمازيغي،  اإلبــداع  تطور  مسيرة  توقف 

في  غرقه  محاولة  يستنكر  كما 
في  وتواجدي  الحفرة.  نفس 

امليدان إنما منحه لنا العالم 
الــويــب،  أو  ــراضــي  ــت االف
لضخ  مني  محاولة  وهو 
دماء جديدة في شرايني 
التي  الوطيدة  العالقة 
بالغيورين  تجمعني 
عـــلـــى األمـــازيـــغـــيـــة 
واملدافعني على كرامة 

اإلنسان عموما.

بني  الـــفـــرق  •ما 
وباقي  أسالل  رشيد 

الفكاهيني؟
الــفــرق فــي اإلســم 

فقط و التوقيع 

للوان  ميكن  •هل 
ينتعش  أن  شاو  مان 
ــود  ــع مــســتــقــبــال وي

ألضوائه ؟
أتمنى  الحقيقة  في 

بيد  الحل  أن  وأجد  ذلك 
منه  أطلب  الــذي  الجمهور 

الحكم  في  العاطفة  يزيل  أن 
على األعمال و يطالب باالبداع 

ثم االبداع.

حاوره: عبد اهلل أناروز
أن  الفنية  السوق  يف  الفنانون  ظهور  طريقة  •تكاد 
تكون متشابهة، لكن ظروف ظهورك مختلفة متاما عن 
على  حتدثنا  أن  لك  هل   ، نوعها  من  وفريدة  اآلخرين 

هذا التفرد والتميز ؟
هذه  على  نيوز  ميديا  موروكو  جريدة  أشكر  أوال 
شاب  كمغني  لي  بالنسبة  تعني  والتي  االستضافة، 
فشكرا  الكثير،  الشيء  املختفي  أخيه  عن  وكباحث 
مرتبطة  فعودتي  بسؤالكم  وعالقة  أخرى.  مــرة  لكم 
بالديار  حاليا  مختفي  باريز  أحمد  وأخي  أحمد،  بأخي 
خيط  أي  على  نتوفر  وال  الــثــورة،  بداية  منذ  الليبية 
مارس  ليبيا  نحو  مغادرته  قبل  وهــو  إليه،  يرشدنا 
خصوصا  الطامطام  آلة  على  النقر  خالل  من  املوسيقى 
انشقاق  بعد  ثم  بداياتها،  منذ  إسدواس  مجموعة  مع 
أحمد  أخي  انتقل  تايوغت،  مجموعة  وظهور  املجموعة 
عرف  وقد  املسار،  معها  ليكمل  الجديدة  املجموعة  إلى 
غاية  إلى  تازنزارت،  لفن  الكبير  وعشقه  بهدوئه  أخي 
2013 حني غادر إلى الديار الليبية للعمل فيها، ثم أعلن 

اختفاؤه سنة 2014 إلى اآلن .
وربطا ملسيرتي بمسيرة أخي، فسبق لي أن مارست 
املوسيقى وخصوصا فن الراب منذ سنة 2006، حيث 
أسست فرقة "تيموكراو" "timouCrew" رفقة الفنان 
الفرقة  هذه  خالل  من  اشتغلنا  وقد  كرزيف،  إسماعيل 
واألمازيغية،  الــدارجــة  بني  مزيج  عن  عبارة  بكلمات 
والــوطــن،  الحرية،  منها  كثيرة  مواضيع  وتناولنا 
والكرامة.. وفي سنة 2012 سافرت نحو تركيا ومكثت 
بها إلى غاية 2018، خالل تواجدي بتركيا كنت مواكبا 
هذا  وليس  بأدائه  معجبا  وكنت  أحمد،  أخي  لتجربة 
باريز"  "علي  والدي  أن  الجميع  علم  إذا  علينا  بغريب 
"إحبينب"  مجموعة  مؤسسي  من  عمره  في  اهلل  أطال 

بمنطقة تيموالي خالل فترة السبعينيات. 
موطني  إلى  العودة  إلى  اضطررت   2018 سنة  في 
األمرين  عانت  التي  والدتي  لرغبة  احتراما  األصلي 
صادمة  عودتي  كانت  حقيقة  أحمد،  أخي  اختفاء  من 
كانت  ولكن  خلفي،  شيء  كل  تركت  وأنني  خصوصا 
التضامن  في  العائلة  جانب  إلى  املساهمة  في  رغبتي 
والتآزر وكذلك البحث عن أخي أحمد أكبر من كل شيء .

•ملاذا اخترت سلك طريق املوسيقى 
كوسيلة للبحث عن أخيك أحمد 

؟
في  عديدة  طرق  اعتمدنا 

أخي  عــن  بحثنا  ســيــاق 
االتــصــال  منها  أحــمــد، 
والهيئات  بالسفارات 
نظمنا  الديبلوماسية، 
حـــمـــالت مــــن خـــالل 
ــا  ــاشــدن إعـــالنـــات ون
في  يناصرنا  أن  الكل 
تجربة  كانت  محنتنا، 
منا  استنفذت  مــريــرة 

املال والجهد.
الغناء  تجربة  عــن  ــا  أم

أخــي  أتــذكــر  مـــرة  كــل  فكنت 
جانبه  معه  ــر  ــذك وأت إال  أحــمــد 

لهذا  الالمحدود  عشقه  أتذكر  الفني، 
ساندني  كيف  وأتــذكــر  اإلبــداعــي،  الجنس 

منذ أن مارست الراب، وكيف كنت أواكب مسيرته وهو 
يقرع الطامطام بني املجموعات أعاله، لذا يمكن اعتبار 
املوسيقى رابطة أخرى تجمعني بأخي أحمد إلى جانب 
هذه  إلى  الحياة  إعــادة  فقررت  واألخــوة،  الــدم  رابطة 
أن  ال  ولم  عنه،  بحثي  عملية  في  واستثمارها  الرابطة 
فأكيد  كبيرة،  وطنية  بقضية  للتحسيس  وسيلة  تكون 
أنه ليس أخي الوحيد الذي اختفى بليبيا لكن سيكون 

هناك شباب آخرين من أبناء هذا الوطن .

•حدثنا عن هذا العمل ؟
حديثة  أخي  على  أغنية  إصدار  فكرة  تكن  لم   : أوال 
بل كانت نتاج تفكير وتحضير دام قرابة سنة، أي منذ 
إصدارها  بني  مترددا  وكنت  التركية،  بالديار  تواجدي 
عن  يعبر  بما  تزنزارت  أغنية  أو  راب  أغنية  شكل  في 
وأخي،  أنا  إليه  اتجهنا  الذي  املوسيقى  لنمطي  الوفاء 
ولكن وبعد تفكير وقراءة للمشهد املوسيقى خصوصا 
الشباب،  لدن  من  العصري  أو  الفيزيون  موجة  صعود 
قررت أن أواكب املوجة وأصدره بالشكل الذي صدر به.
وألحان  أشتوك،  امحند  الشاعر:  كلمات  من  األغنية 
الفنان عبداللطيف الخطابي، وتم إخراج فيديو الكليب 

الخاص به من طرف املخرج الشاب: 
عبداهلل أحرحاو، األغنية تحمل 
أو   "gwma" "كما"  إســم 
تكون  أن  وقــبــل  "أخي" 
تحمل  فهي  فنيا،  عمال 
ــة  ــي ــســان أبــــعــــادا إن
كبيرة.  واجتماعية 
بعد  ذات  أغنية  فهي 
إلى  يهدف  سياسي 
الهيئات  تحسيس 
واملــــــؤســــــســــــات 
الــوطــنــيــة بــمــعــانــاة 
تعيش  ــتــي  ال ــر  األســ
خارج  االختفاء  حــاالت 

الحدود ألفراد عائلتها.
 والبعد الثاني : توعوي 
في  األخ  بقيمة  وتحسيسي 
املكمل  ــاره  ــب ــت واع الـــفـــرد،  حــيــاة 
كان  إن  الثاني  واألب  وامللهم  واملساهم 

يكبرك سنا، والسند إن كان صغيرا.
أما البعد الثالث : فهو بعد فني يعيد إحياء أواصر 
األخوة الفنية بيني وبني أخي أحمد، وبني أخي أحمد 

وبني كل الفنانون الذين عايشوا واشتغلوا 
الشخصية  هذه  بعد  أو  قرب  عن  وعرفوا 

الفنية العصامية الهادئة .

هل   ،"gwma" ــمــا"  "ك أغــنــيــة  •بعد 
للفنان محمد باريز أعمال أخرى ؟

كنت   ،gwma كما ألغنية  إصداري  بعد 
إلى  عودتي  ألن  هدفه،  استوفى  كمن 
تكن  ولم  فقط  استثنائية  كانت  الفن 
أو  قوسني  قاب  وكنت  حاسما  قرارا 
أدنى من االعتزال، لكن تدخل العائلة 
وإصرار بعض اإلخوة الفنانني شاء 
وأستمر  قــراري  في  النظر  أعيد  أن 
اعتبرتها  وقد  األغاني،  إصدار  في 
إرسالها  أعيد  آهــات  مجرد  كلها 
وأتمنى أن يصل صداها إلى أخي، 
وقد أنتجت فيما بعد أغاني مثل : 

توكا tugga ، واللي تيريغ walli ttirigh ، وار المان 
war laman وهو كوفر ألغنية الرايس الكبير املرحوم 
الفنان  مع  مشترك  كوفر  إلى  باإلضافة  بلعيد،  الحاج 
للفنان  أغنية  وهي   ،  lwjh ttani الكدالي  عمر  الرائع 
األمازيغية  إلى  كلماتها  بترجمة  وقمنا  املجرد،  سعد 

وكذلك أغاني أخرى ......

:  gwma كيف تفاعل اجلمهور مع أغنية كما•
قبل  من  كبيرا  ترحيبا  لقيت  إصدارها  بعد  األغنية 
مواقع  على  كثيرة  مشاركات  عرفت  وقــد  الجمهور، 
من  مهمة  نسبة  حققت  وكذلك  االجتماعي  التواصل 
من  اليمنع  هــذا  ولكن  اليوتيوب،  على  املــشــاهــدات 
تم  مما  أكثر  تحقيق  إلى  أطمح  كنت  بأنني  أقــول  أن 
تحقيقه، لكن مشكل تفاعل الجمهور مع األغاني الهادفة 
للمجموعات  بالنسبة  الفهم  على  وعصيا  مؤرقا  اليزال 
الفني  الوسط  إلى  عاد  بمن  فكيف  الكبار،  والفنانون 
بعد غياب سنوات. الجمهور األمازيغي جمهور عريض 
عاداته  من  وهي  ال  كيف  جدا،  كبير  للموسيقى  وحبه 
وثقافته املنحدرة من تاريخ عريق، ولكن نطمح إلى أن 
الستمرار  تشجيعا  املوسيقية  املكونات  كل  مع  يتفاعل 
هذه التجارب املوسيقية خصوصا الشابة ألنها حاملة 

للغة األمازيغية وأغلبها يتضمن قيم ورسائل نبيلة. 

باريز باملجال  للفنان محمد  •هل من أهداف أخرى 
الفني :

وحلم  طموح  تحقيق  هو  واألوحــد  الوحيد  هدفي 
أيت  لعائلة  الفنية  املسيرة  بإتمام  قبله  وأبــي  أخي 
باريز، وإيصالها إلى املكانة التي تستحقها تكريما 

ملجهودات أبي في املجال ولكفاح أخي كذلك.

•كلمة أخيرة :
كلمتي األخيرة هي تعبير عن شكري 
خصوصا  املــوقــرة،  لجريدتكم  الكبير 
وأنها بمثابة تضامن وتآزر من لدنكم، 
كما أدعو جميع الفنانون إلى التضامن 
معنا في هذه املحنة واعتبارها قضية 
ظروف  في  فنان  اختفاء  تخص  ألنها 
غامضة واختفاء أخ وإبن لنا جميعا.

خ المختفي االٔ

الفنان محمد باريز
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الفنان ال�شاب ابراهيم خوخ ي�شدر جديد جمموعته 
تيفا�ين ن �شو�س اأ�شكييد ني�شان 

يرضي  جديد  عن  البحث  في  لنهجها  احتراما 
في  التصاعدي  نسقها  مع  وتماشيا  الجمهور، 
وسيرا  سوس،  شباب  بأحاسيس  الجمالي  األداء 
الشبابية  األمازيغية  باملوسيقى  الرقي  خطى  على 
بسوس، صدر ملجموعة تيفاوين ن سوس املوسيقية 
برئاسة الفنان الشاب ابراهيم خوخ، ألبوما غنائيا 
يحمل عنوانا مثيرا للغاية وهو "أشكييد نيشان"، 
وهو من إنتاج جمعية تيفاوين ن سوس للموسيقى 

والتراث بالجرف، بدعم من 
واالتصال  الثقافة  وزارة 
الثقافة(،  والرياضة )قطاع 
الجمعية  بــه  حظيت  وقــد 
ــعــروض  خـــالل طــلــبــات ال
 ،2020 لسنة  االستثنائية 
ــذا املــشــروع  ــم يــكــن هـ ولـ
ثقة  لينال  الكبير  الفني 
بــالــوزارة  االختيار  لجنة 
الذي  الفني  املستوى  لوال 
املجموعة،  عليه  اشتغلت 
شجية  ــحــان  ــأل ب ــزا  مــمــي
موزونة  وكلمات  ورنــانــة 
تــنــســجــم مــــع طــبــيــعــة 
الراقي  واألداء  املوسيقى 

للفنان ابراهيم خوخ.
ــذي صــدر  ــ ــوم الـ ــ ــب ــ األل
خالل األيام املاضية يحمل 
من  أخــرى  عناوين  كــذلــك 
"جامي  "مرحبا"،   : قبيل 
العار"،  "ها  فلغ"،  أكــن 

"ورائعته "أشكييد نيشان" . وفي اتصال مع الفنان 
ابراهيم خوخ حول هذا العمل، صرح لنا بما يلي :

االختيار،  لجنة  بثقة  حظينا  أننا  جدا  "سعداء 
املشاريع  آالف  بني  من  الدعم  على  حصلنا  وأننا 
لسنة  االستثنائية   الــعــروض  لطلبات  املقدمة 
أن  على  يدل  فإنما  شيء  على  دل  إن  وهذا   ،2020
أسلوبنا  وأن  الصحيح،  الطريق  تسلك  مسيرتنا 
الغنائي والفني مقنع جدا، حقيقة رغم هزالة الدعم 
أخرى،  مشاريع  مع  بالقياس  علينا  حصلنا  الذي 

الذي  عملنا  إلخراج  لنا  بالنسبة  فرصة  تبقى  لكن 
من  تكن  ولــم  الصحي،  الحجر  طيلة  لــه  خططنا 
الدعم.  هذا  سوى  للجمهور  لتقديمه  أخرى  طريقة 
كما أنه كان فرصة رائعة إلخراجنا من ركود الحجر 
استثمرنا  لذلك  مباشرة،  العمل  نحو  الصحي 
هذا  لنخرج  الفني  وعنفواننا  الشبابي،  حماسنا 
الجمهور،  طرف  من  كبيرا  ترحيبا  لقي  الذي  العمل 
قوة  من  أوتينا  ما  بكل  العمل  حماس  من  وزادنــا 

ورغبة وإبداع".
تأسيسها  تم  التي  سوس  ن  تيفاوين  مجموعة 
ومشاركات  كثيرة  فنية  إصدارات  لها   ،1998 سنة 
في مهرجانات ولقاءات فنية عديدة، كما أنها حازت 
األمازيغية  األغنية  صنف  الوطنية  الجائزة  على 
حوادث  من  للوقاية  الوطنية  اللجنة  نظمتها  التي 
العديد  في  شاركت  أنها  كما   ،2016 سنة  السير 
تنظمها  التي  واالجتماعية  اإلنسانية  املبادرات  من 

اإلطارات الجمعوية والشبابية باملنطقة.

أصدرها  التي  أغنيته  من خالل  كعادته  تألقه  على  أنير  لحسن  الفنان  بصم 
قبل أيام قليلة بعنوان "أناروز" أو "األمل"، األغنية التي لقيت متابعة ومواكبة 
كبيرة فور نشرها من طرف الفنان على قناته. قصة األغنية تم استلهامها من 
واقعة حقيقية تتحدث حول فتاة لها إقامة مزدوجة خارج الديار تقع في حب 
شاب من داخل الوطن لكنه اليفكر في مغادرته أبدا، تتقوى العالقة بني الطرفني 
العاطفية  الروابط  تتقوى  والعائالت،  األهل  بني  الزيارات  تبادل  حدود  وتصل 
بني الشاب والفتاة وتستشرف نهاية تعيسة مرتبطة بعدم رغبة كل منهما في 

التخلي عن مكان إقامته. 
وقد اكتملت عناصر الجمال في أغنية الفنان لحسن أنير من خالل اختياره 
ويالطف  الــوجــدان  يخاطب  متميز  غنائي  وأســلــوب  رنــانــة  جميلة  لكلمات 
األحاسيس، أسلوب زاده رقة اللمسة اإلخراجية للمخرج الشاب رشيد أعنتري 
أماكن  عليها  أضفت  وتعابير  إلى صور  األحاسيس  ترجمة  في  دفته  من خالل 
التصوير وأجواء البرودة والثلج دفئا خالصا يجعلك تعيش القصة كأنها واقعا 

حيا أمامك.

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمتني 
دورتها  برسم  فروعها  من  لفرعني  القصيرتني 
الخامسة عشرة، منهما فرع "الفنون والدراسات 

النقدية " الذي تضمن كتابني ملؤلفني مغربيني.
القائمة  أن  بــيــان  فــي  الــجــائــزة  وأوضــحــت 
النقدية"  والــدراســات  "الفنون  لفرع  القصيرة 
الفكر  حــوار  األمثولة،  "خطاب  كتاب  تضنمت 
للباحث  معرفية"  تداولية  مقاربة  والسلطة 
كنوز  "دار  عن  الصادر  جبار،  سعيد  املغربي 
وكتاب   ،2019 في  والتوزيع"  للنشر  املعرفة 
النص  أنطولوجيا  مــن  التأويل:  "أخالقيات 
محمد  املغربي  للباحث  الفهم"  أنطولوجيا  إلى 
عام 2019  للنشر"  الفاصلة  "دار  عن  الحيرش، 
الفنون  في  التحديث  "مسار  كتاب  جانب  إلى   ،
للباحث  اللوحة"  إلى  األرسومة  من  التشكيلية 

التونسي خليل قويعة.
وبناء  "التنمية  لفرع  القصيرة  القائمة  أما 
سبعة  بــو  "الغوص  مؤلف  فتشمل  الدولة"، 
ثاني،  بن  محمد  أحمد  اإلماراتي  للكاتب  أرزاق" 

يستفيد  مــاذا  الديموقراطية:  إلــى  و"االنتقال 
املصري  للباحث  اآلخرين؟"  تجارب  من  العرب 
بني  ــعــالء  االســت هالل،و"تراث  ــن  ــدي ال عــلــي 
سعيد  لألكاديمي  الديني"  واملجال  الفولكلور 
خالل  الفرع  هذا  واستقبل  مصر.  من  املصري 
فرع  تلقى  فيما  مشاركة،   262 الحالية  الــدورة 

"الفنون والدراسات النقدية" 199 ترشيحا.
تتضمن  املذكورين  الفرعني  الى  وباإلضافة 
 " "الترجمة  وهي  أخرى  فروع  سبعة  الجائزة 
و"الثقافة العربية في اللغات األخرى" و" النشر 
والناشئة"  الطفل  و"أدب   " الثقافية  والتقنيات 
و "اآلداب" و"املؤلف الشاب" و"شخصية العام 

الثقافية".
بلقب "شخصية  الفائز  أن  الى  االشارة  تجدر 
بقيمة  مالي  مبلغ  على  يحصل  الثقافية"  العام 
مليون درهم اماراتي )حوالي 270 ألف دوالر( ، 
في حني ينال الفائزون في الفروع األخرى جائزة 
ألف  )حوالي 204  درهم  ألف  بقيمة 750  مالية 

دوالر(.

نظمت املديرية الجهوية للثقافة بتزنيت 
أمارير  :ملتقى  عنوان  تحت  األول  ملتقاها 
في  تزنيت"  بمدينة  األمــازيــغــي  للشعر 
دورته األولى، وذلك يومي 20 و21 مارس 
2021 احتفاءا باليوم العاملي، والهدف من 

كما  امللتقى  ــذا  ه نظيم 
املديرية  لسان  على  جاء 
الجهوية للثقافة بتزنيت 
امللتقى  يكون  "أن   : هو 
لتثمني  ثــقــافــيــا  عــرفــا 
أحـــد مــظــاهــر الــتــراث 
الــثــقــافــي الـــالمـــادي، 
ومناسبة للقاء سنوي  
املــغــاربــة  للمبدعني 
ــداع  ــ فــي مــجــال االب
باألمازيغية  الشعري 
ــالم  ــ ــم أعـ ــ ــري ــ ــك ــ وت
األمازيغي،  الشعر 
كما يتوخى امللتقى 

جوانب  إلى  االنتباه  إثارة 
عليها  ينطوي  وفكرية  فنية  وتجليات 
الشعر األمازيغي ولم تنل بعد ما تستحقه 

من اإلبراز واإلشاعة".
والتي  بفقراته  غنيا  امللتقى  كان  وقد 
إداريتني  وحنكة  بعناية  لها  التحضير  تم 
تزنيت  ملدينة  الجهوي  املــنــدوب  للسيد 
طاقم  مــع   ، الــزمــاطــي  محمود  الدكتور: 

ضمن  تنظيم  تم  بحيث  املديرية، 
امللتقى  هذا  فعاليات 

 :
تــدريــبــيــة  دورة 
املنشطني  ــدة  ــائ ــف ل
الــتــربــويــيــني حــول 
التربوية  األنشودة 
ــة مــن  ــ ــي ــ ــغ ــ ــازي ــ األم
ذ.   : مــن  كــل  تأطير 
ــاج و  ــغـ رشــيــد أوبـ
سعيد.  ايــت  عمر  ذ. 
بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
شعريتني  أمسيتني 
الشعر  رواد  أحياها 

محمد  وهم:  األمـــازيـــغـــي 
عبداهلل  ـ  ــال  أروه خديجة  ـ  ــرار  واك
ـ  ألحيان  عياد  ـ  بوترفاس  حياة  ـ  املناني 

حنان كاحمو ـ علي شوهاد ونزهة أباكريم، 
تكريم  للشعر  األولــى  األمسية  عرفت  وقد 

الشاعر فوزي بوبكر.
نظري  جانب  من  امللتقى  هذا  يخل  ولم 
عنوان:  تحت  فكرية  ندوة  تنظيم  في  تمثل 
"الشعر األمازيغي ـ قراءات وتجليات" من 
محمد  الدكاترة:  تأطير 
ـ  ألحيان  عياد  ـ  أفقير 
ــزاوي  ــزي ال عبداملطلب 
 : الدكتور  تسيير  ومــن 

ابراهيم أدادا.
للشعر  أمارير  ملتقى 
نجاحا  عــرف  األمــازيــغــي 
التنظيم  حيث  من  كبيرا 
على  ــحــرص  وال ــال  ــب واإلق
احترام التدابير االحترازية 
ــا وهــي  لــلــحــد مـــن كـــورونـ
املديرية  تفت  لــم  إجـــراءات 
بمدينة  للثقافة  الجهوية 
احتراما  لتطبيقها  تيزنيت 
في  الوطنية  لالستراتيجية 

مجال الصحة والحد من فيروس كورونا.

وفاة  يف  مؤخرا  املغربية  السينما  رزئت 
السينمائية،  الفنية  األعمدة  من  واحــد 
صاحب  إسماعيل  محمد  املرحوم  الفنان 
وذلك  )وبعد...(،  و  أمهات(  )وداعــا  روائــع 
بعد  اجلــاري   2021 مارس   20 السبت  يوم 
إبن  املخرج  ويعد   . املــرض  مع  مرير  صــراع 
بني  من   ،1951 سنة  املــزداد  تطوان  مدينة 
جتربتها  طـــرزت  الــتــي  الفنية  األســمــاء 
الفني  السينمائي  املــشــهــد  يف  الــغــنــيــة 
ألفالم  كثيرة  عناوين  وخلفت  املغربي، 
و"وبعد..."   )1997( "أوشتام"   : مثل  رائدة 
و"وداعــا   )2004( ولهيه"  و"هنا   )2002(
 )2009( البالد"  و"أوالد   )2007( أمهات" 
يف  احلب  ــورا..  م و"ال   )2015( و"إحــبــاط" 

املجال  أبدع يف  زمن احلرب" )2020(، كما 
التلفزيوني بأعمال : "أمواج البر" )2001( 
ال؟"  ــالش  و"ع  )2003( القلدة"  ــالل  و"ع
هذا   .)2010( العاكر"  و"الزمان   )2005(
األول  قصيرين  فيلمني  ــى  إل بــاإلضــافــة 
 )2013(  "9 "شقة  بعنوان  روائي  سينمائي 
اجلزيرة  قناة  لفائدة  تلفزيوني  والثاني 

لألطفال بعنوان "الهدية" )2008.
بالتلفزة  املرحوم  الفنان  التحق  وقــد 
املغربية وأجنز لفائدتها ربورتاجات وأفالم 
كما  إشهارية،  ووصالت  ومنوعات  وثائقية 
السيناريو  وكتابة  واالخراج  اإلنتاج  مارس 
أفالمه  خالل  من  مشاركته  إلى  باإلضافة 

يف مهرجانات وطنية ودولية .

الفنان املتاألق حل�شن اأنري ي�شدر اأغنيته 
اجلديدة اأنار�ز

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب... مغربيان �شمن القائمة 

الق�شرية لفرع "الفنون �الدرا�شات النقدية"

املديرية اجلهوية لوزارة الثقافة مبدينة تيزنيت تنظم ملتقى 
اأمارير الأ�ل لل�شعر الأمازيغي
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