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اآالف المر�سى في لوائح انتظار الم�ست�سفيات بجهة الدارالبي�ساء �سطات

ارتفاع حاالت االإ�سابة بكوفيد 19 ال يبعث على الخوف و 95 % من 
الحاالت بدون اأعرا�ض والوقاية الفردية والجماعية م�سوؤولية الجميع
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حجز سالح كالشنيكوف و 66 عيارا ناريا، وبندقية صيد و114 خرطوشة

�سبط حوالى 6 اأطنان من ال�سيرا بمدينة العيون
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اإنت�سار تاريخي للخ�سر في االنتخابات المحلية 
يعيد ر�سم الخريطة ال�سيا�سية في فرن�سا
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)*( عضو مجلس هيئة 
احملامني بالدار البيضاء

عبد الرحمان اليو�سفي المحامون و»القر�سنة المهنية«
واالإ�سالح ال�سيا�سي بالمغرب

محمد إنفي
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اليو�سفي يغادر واالنتقال 
الموؤ�س�ساتي في مفترق الطرق

الحسين بوخرطة

بوؤرة »الرفي�سة« بالفقيه بن �سالح التي 
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وزراء �سابقون تحدثوا في لقاء تكريمي 
للفقيد عبدالرحمان اليو�سفي

حما�ض تواجه خيارات �سعبة لمواجهة خطة ال�سم 
اال�سرائيلية  وف�سائل فل�سطينية ت�سع خطة وطنية للمواجهة

الناقذ م�سطفى النحال: يلزمنا»طريق ثالث« للتعامل 
مع الراأ�سمال الثقافي   الذي نتميز به كمغاربة
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طقس حار بعدد من المناطق إلى يوم األربعاء المقبل

قال:أعترف بخطئي بسبب 
التضليل وأعتذر �ولئك 

الذين أسأت إليهم 

فضح أكاذيب 
البوليساريو من قبل 

أحد داعميها السابقين 
بالشيلي
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طفرة في منظومة التربية والتكوين خالل 
فترة حكومة التناوب رغم صعوبة المرحلة 
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وزراء سابقون تحدثوا  عنه في لقاء تكريمي للفقيد عبد الرحمان اليوسفي.. 
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شتكاها مواطنون 
تحت تأثير الجائحة 

صحيا واقتصاديا
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يرجع إلى عدد اختبارات الكشف اليومية الذي وصل إلى 20 ألف اختبار

 ارتفاع حاالت االإ�صابة بكوفيد 19 ال يبعث على 
اخلوف و 95 % من احلاالت بدون اأعرا�ض والوقاية 

الفردية واجلماعية م�صوؤولية اجلميع
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بعد مساهمتهم في مواجهة الجائحة والتكفل بالمرضى   

حركة املمر�صني وتقنيي ال�صحة تعود لالحتجاج 
انطالقا من يوم االأربعاء

 اآالف املر�صى يف لوائح انتظار امل�صت�صفيات 
بجهة الدارالبي�صاء �صطات

عرو�ض 
باأ�صعار 

�صاروخية 
حتول دون 

ت�صجيع 
ال�صياحة 
الداخلية
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البيان الصادر عن اللقاء الجهوي لجهة درعة 
تافياللت فييوم الجمعة 26 يونيو

اإدري�ض ل�ص�ر ي�و� با���ية التداب� اال�صت�اقية 
التي ا�����ا الدولة � �وا��ة الوبا� �ا في�ا 
اإ�دا� �ص�دو� �وا��ة �دا�يا�� واإ�را�ا� 

رفع احلجر ال�صحي واالإ��ا�ض االقت�صاد�
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ثالثة أسئلة لوالي أمن العيون
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 لو تقربنا من طبيعة 
هذه العملية وامتداداتها 

على الصعيد الدولي؟
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المصالح ا�منية  
با�قاليم الجنوبية 

تمكنت خالل ا�شهر 
الماضية من تفكيك 

مجموعة من الشبكات 
ا�جرامية، كيف 

تقيمون حصيلة هذه 
العمليات؟
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 ما هي أبرز مرتكزات 
استراتيجية المديرية 

العامة ل�من الوطني 
في مجال مكافحة 
الجريمة المنظمة 
والعابرة للحدود 

الوطنية؟
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بو�ر� � الرفي�صة �بالف�ي� ب� �صالح 
التي ا�د��� 21 �الة ��ا� كوفيد1

 عبد المجيد النبسي 
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اإ�صابة 5 ا���ا� و 4 �ر�ص� بف�و�ض كوفيد 19 
��صت�صفى ��د ا�ا��ض ب��جة

حجز سالح كالشنيكوف و 66 عيارا ناريا، وبندقية صيد و114 خرطوشة

�ص�� �وا� 6 ا���ا� �� ال�ص�ا �دي�ة ال�يو�

عند قرب انتهاء عقد تدبير مرفق النقل الحضري بتطوان...

�صركة �فيتالي�ض� ��صت�د� �اف���ا با��ر� ردي�ة وقد�ة
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 يرى محللون أن خيارات حماس في ما يتعلق بخطة إسرائيل لضم أجزاء 
من الضفة الغربية ستكون "صعبة"، لكنها متوازنة وبراغماتية، وبعيدة 

عن أي مواجهة عسكرية جديدة مع الدولة العبرية، رغم إعالن الحركة 
أخيرا  أن مخطط الضم هو "إعالن حرب".
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مشاركة ضعيفة تدق 
ناقوس الخطر 
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موجة خضراء تعيد رسم 
المشهد الساسي
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انتعاش ملحوظ لالشتراكيين 
واليسار عموما
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هل سيتمكن اليسار  من 
استثمار هذه النتائج لصالحه؟
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حقق الخضر نتائج هامة  وغير مسبوقة خالل الدور الثاني من االنتخابات المحلية أول أمس ا�حد، حيث تمكن من 
الفوز بالعديد من المدن الكبيرة والمتوسطة، جعلت منه الفائز ا�كبر خالل هذه االستحقاقات. وساهم الخضر أيضا 
في تشكيل تحالف يساري في العديد المدن، ملحقا هزيمة قاسية بمرشحي الحزب الرئاسي الجمهورية إلى ا�مام، 

ومشكال اختراقا كبيرا في العديد من معاقل اليمين منها من ظلت منيعة عليه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي وقت أثارت نسبة المشاركة الضعيفة قلق الطبقة السياسية الفرنسية، إال أن الخضر نجحوا في حشد أنصارهم 

الذين صوتوا لمرشحيه ولحلفائهم في الحزب االشتراكي واليسار عموما، مما اعتبر مؤشرا على تحول كبير في 
المشهد السياسي سيؤثر بدون شك على االستحقاقات االنتخابية المقبلة وعلى رأسها االنتخابات الرئاسية لسنة 2022 

، معيدا ا�مل إلى اليسار في هزيمة إيمانويل ماكرون، ومن تسوق نفسها كبديل وحيد له، زعيمة اليمين المتطرف 
مارين لوبين، فكيف تمكن الخضر من إحداث هذا الزلزال االنتخابي، وما هي أسباب هذا التحول السريع وهل ستتمكن 

التحالفات التي نسجها من عودة اليسار لتكون له الكلمة الفصل في رسم مستقبل فرنسا؟
n عزيز الساطوري
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بالنسبة لخبير الدراسات اإلسالمية، نصر حامد أبو زيد، ال يصح تفسير القرآن إال في ضوء 
األحداث التي واكبت انتشار اإلسالم في فترة حياة النبي. و هو يؤكد أن اإلسالم  كعقيدة دينية 
يحمل آثار الحقبة التي تأسس فيها و شهدت عمل الفقهاء. ولقد أثار دفاع أبو زيد عن هذه األطروحة 
في كتاباته أن أستقبل منذ عام 1993 بعداء المتشددين دينيًا داخل المؤسسة األكاديمية بالقاهرة. 
و لقد استتبع ذلك العداء حرمانه من الحصول على درجة األستاذية. ثم ما لبث أن امتد ذلك العداء 
خارج أسوار الجامعة، عبر دعوى قضائية للتفريق بينه و بين زوجه، تحت ذريعة إعالنه الردة.

القائل�  آراء  استعرضنا  أن  بعد 
على  احتوى  قد  الكريم  القرآن  بأن� 
ألفا� أعجمية، وآراء املنكرين له، البد 
من عر� آراء املعتدل� الذين وقفوا 
ب�راء  وخرجوا  الخالف،  هذا  على 
الفريق�  آراء  ب�  ووازنوا  توافقية، 
الى  وانتهوا  الصالح،  السلف  من 
أن  بعد  األلفا�  هذه  بعربية  القول 

بتها العرب. عر�
سالم  بن  القاسم  عبيد  أبو  قال 
ذلك  من  «والصواب  223ه�)  (ت: 
تصديق القول�  وهلل أعلم -  عندي - 
فهو  عربية  ها  إن� قال  فمن   … جميعا�
صادق  فهو  عجمية  قال  ومن  صادق 
ه»  «وقد برر أبو عبيد ما ذهب إليه بأن�
فسر هذا لئال يقدم أحد على الفقهاء 
عليهم  ويتوهم  الجهل  الى  فينسبهم 
هم أقدموا على كتاب هلل جل� ثنا�ه  أن�
، وهم كانوا  بغير ما أراده هلل جل� وع ز�
أعلم بالتأويل وأشد� تعظيما� للقرآن». 
الى  ه�)   540 (ت  الجواليقي  ومال 
قول أبي عبيد القاسم بن سالم فذكر 
«إن املعربات أعجمية باعتباراألصل، 
الكلمات  وإن�  الحال،  عتبار  با� عربية 
بوها  األعجمية التي وقعت للعرب فعر�
لوها عن ألفا� العجم  بألسنتهم، وحو�

إلى ألفاظهم أصبحت عربية».
(ت597ه�)  الجوزي  ابن  وذهب 
الى ما ذهب اليه أبو عبيد القاسم بن 

سالم، والجواليقي.
بعد أن عرضت آراء العلماء القدماء 
اتضح  طريقته  حسب  كل  واملحدث� 
لي ان� القرآن الكريم احتو�على ألفا� 
خوف  ال  طبيعي  أمر  وهذا  أعجمية 
النمو  منه بل هو وسيلة من وس ائل 
اللغوي ألن� القرآن الكريم نزل بلس ان 
واس تعمل  نطق  ولس انهم  العرب 
القرآن  نزول  قبل  األعجمية  املفردات 
الكريم وبعده واليزال. وما دام القرآن 

األول�  علوم  على  محتويا  الكريم 
عجب  فال  كافة  وللناس  واآلخرين 
من احتوائه على مفردات أعجمية قد 
تعامل بها العرب مع غيرهم من األمم 
والفكرية،  املادية  أمورهم  لتيس ير 
الصحابة  إليه  ذهب  ما  واألرجح، 
فيه  الكريم  القرآن  أن�  من  والتابع� 
دالالت  تدبرنا  ولو  أعجمية،  مفردات 
التي  املواقع  في  األعجمية  األلفا� 
اس تخدمت فيها لوجدناها قد أضافت 
راقية  وفصاحة  ودقيقة  عميقة  معان 
وأرادوا  العالم  فصح اء  اجتمع  لو 
بمعانيها  أخرى  بألفا�  اس تبدالها 

التي وردت لعجزوا عن ذلك.
اب  الكت� ع  شج� اإلحتواء  هذا 
اس تخدام  على  والش عراء  واألدباء 
اقتضت  كلما  األعجمية  األلفا� 
الحاجة إليها بعفوية ودون جهد ألن 
الس احة اللس انية قد اتسعت واأللفظ 
األعجمية قد ازدادت وأصبح تداولها 

مألوفا الغرابة فيه ألسباب منها:
1- العرب قبل اإلسالم عرفوا شيئا 
وتعمق  الطبيعية  العلوم  معارف  من 
هذا اإلتجاه عند العرب الذين نزحوا 
وأقاموا  العربية  الجزيرة  شبه  عن 
الرافدين  وادي  في  راقية  حضارات 
وعنوا  الشام  وبالد  النيل  ووادي 
الطبيعية  باملعارف  بالغة  عناية 
هذه  أن�  ونجد  والطبية،  والرياضية 
الحضارات قد تفاعلت مع الحضارات 
فيها  وأثرت  والفارسية  اليونانية 
وتأثرت بهما تأترا كبيرا من خالل ما 

تناقال املعارف والعلوم بينهم.
واملناظرات  الديني  الجدل  إن�   -2
يدخلون  املسلمون  العرب  بدأ  التي 
ومع  جهة  من  بعضهم  مع  فيها 
جهة  من  األخرى  الديانات  أصحاب 
إلى  ماسة  بحاجة  جعلتهم  ثانية 
مما  األخرى  األمم  عند  ما  معرفة 

العربية  الثقافة  رفد  في  يفيدهم 
اإلسالمية.

3- اتس اع الدولة اإلسالمية وانشغال 
هيأ  بالفتوحات  املسلم�  العرب 
ل�عاجم الذين دخلوا في دين اإلسالم 
موقعا متميزا في بناء الفكر وتطويره 
تكون  قد  ألسباب  وازدهاره  واتساعه 
أحسابهم  بنقص  لشعورهم  ذاتية 
محاول�  دخالء  بأنهم  وإحساسهم 
يثمر  ما  بغرس  مهابتهم  استكمال 
النفع للبالد من جهة ولرغبتهم في نقل 
علومهم وما تميزت به حضاراتهم من 
السياسية  املستويات،  كافة  في  نضج 
والفكرية  واإلجتماعية  واإلقتصادية 

للتفاخر بها.
4- تشجيع والة أمر املسلم� العلماء 
املعارف  من  الكثير  وترجمة  نقل  على 
والتاريخ  والفلك  والطب  كالكيمياء 
واآلداب والفلسفة واملنطق وغيرها من 
مختلف  إلى  الوفود  وأوفدوا  املعارف 
وجلبها  الكتب  عن  للبحث  البلدان 
العلمية  الحركة  دعم  في  منها  لإلفادة 
توسعت  العمل  وبهذا  والثقافية، 
على  ووقفوا  املعرفة  في  العلماء  آفاق 
إليها  توصل  التي  املعارف  من  الكثير 
العربية  اللغة  أغنت  كما  سبقهم،  من 
باملصطلح العلمي واملعرب من األلفا� 
وبهذا العمل امتزجت الثقافة املترجمة 
بعناصر  ورفدتها  األصلية  بالثقافة 
جديدة كان لها أثرها في تنوع الثقافة 
وعند  وغيرهما.  والعلوم  العامة 
نجده  العباسي  العصر  على  الوقوف 
املوصول  الثقافي  باإلزدهار  تميز  قد 
كالبابلية  القديمة  املدنيات  بمراكز 
والساسانية  والسريانية  واآلشورية 
متنوعة  بيئة  خلق  التمازج  وهذا 
هذه  كل  ووجدت  والثقافات،  اإلصول 
الثقافات مناخا مناسبا للنمو والتطور 

في كافة مناحي الحياة.

نصر حامد أبو زيد:

��� ���ص� القراآن ب��ص�� �يا�ا ��يا

حاوره: ياسيـن تماللينصر حامد أبو زيد

�ا�� المعتدلين فيما 
�ربة  ��� �ن ا�ل�ا� �ع 

في القراآن ال�ر��

صار اآلخر أيضا� هو املسلم الذي ال يقوم بواجباته 
الدينية!

من  تجعل  التي  الدساتير  إذن  تنتقد  هل   �

اإلسالم الديانة الرسمية للدولة� فاملنتهى املنطقي 
بفصل  املطالبة  هو  أليس  النقد  هذا  يبلغه  الذي 

الدين عن الدولة في البلدان اإلسالمية�
n بلى، هذا ما أطالب به بوضوح تام. فالدولة 
تنظم  التي  املؤسسات  من  مجموعة  عن  عبارة 
الحياة االجتماعية. لذا فالدولة الدينية هي مح� 

هراء. وهي أيضا� مصيبة!

� يستخدم اليم� املتطرف بع� آيات القرآن 
املتأصلة  العنيفة  «الطبيعة  ب�  يسميه  ما  إلثبات 
هذا  على  به  ترد  الذي  فما  اإلسالمي».  الدين  في 

االدعاء�
n ثمة اختيار ب� إجابت�. إما أن نذكر- بصورة 
إلى  آيات تدعو  القرآن يتضمن أيضا�  بأن  جدلية- 
الفقهاء  بع�  أن  تجاهل  مع  والسالم،  التسامح 
سميت  التي  اآلية  تجبها  اآليات  تلك  أن  يرون 
سورة  في  الخامسة  اآلية  وهي  «السيف»،  ب�ية 
«التوبة». وإما أن نجيب بأنه يوجد منهج لتفسير 

هو  الفقه  بأن  ر  نذك� وأن  وذاك،  هذا  يفسر  القرآن 
الذي قام بالتأسيس لفكرة الجهاد، في فترة محددة 
ب�  ما  الحدودية  الحروب  فترة  هي  التاريخ،  من 
اإلمبراطورية اإلسالمية واإلمبراطورية البيزنطية.

ينبغي النظر إلى القرآن في مجمله. ويجب عدم 
االقتصار على أجزاء منه دون األخرى، وإنما يجدر 
التاريخ.  ضوء  وفي  كلي،  كيان  بوصفه  تفسيره 
في  يعني  «الجهاد»  مصطلح  بأن  ر  أذك� وعليه، 
املجاالت،  كافة  في  الجهد»  أقصى  بذل  القرآن: 

وليس في مجال محاربة األعداء فحسب.

النازع للحرب ذاك  هل  � تعريف «الجهاد» 

يلقى رواجا� لكون بع� الدول اإلسالمية واقعة 

تحت احتالل قوى أجنبية�

n هذا مؤكد. فلقد أسهمت أوروبا العلمانية 

في خلق دولت� دينيت�، األولى مسلمة، و هي 

إسرائيل.  وهي  يهودية،  والثانية  باكستان، 

ال  العبرية  فالدولة  سياسي.  أمر  االحتالل  لكن 

وإنما  التوراة  باستخدام  الفلسطيني�  تحارب 

باستخدام جيشها وتكنولوجيتها.

� أنت وجمال البنا و مفكرون آخرون غيركما تبذلون 
بعد  مازلتم  لكن  و  الديني.  الفكر  إلصالح  كبيرا�  جهدا� 

أقلية...
من  جزءا  األصل،  في  أكسفورد،  جامعة  كانت   n

املؤسسة الكنسية. و إنما ينبئنا ذلك بأنه، في أوروبا، 
بدأ التحديث من داخل املؤسسات التقليدية ال غيرها.أما 
بناء مؤسسات، كالجامعات،  يتم من خالل  عندنا، فهو 
تحل  لم  فهنا  التقليدية.  للمؤسسات  مواز�  وجود  ذات 

الحداثة محل التقليد، وإنما هي تتعاي� معه.
تردت  التي  املؤسفة  الحالة  في  أيضا  تكمن  املشكلة 
فوسائل  تعلم.  كما  التعليم  اإلعالم ونظام  فيها وسائل 
اإلعالم، التي تقع تحت سيطرة مموليها، تلعب دورا ال 
فيما  سواء  مدمر،  هو  بل  فحسب،  سلبي  بأنه  يوصف 
يتعلق بالبرامج الترفيهية، أو بتلك املخصصة للمسائل 
اإلفرا�  لكن  التعليم،  لتحديث  محاوالت  وثمة  الفكرية. 
الخ،  والتسويق،  باالتصال،  الخاصة  الكليات  عدد  في 
هو  إنما  التحديث  ذلك  أن  حقيقة  إخفاء  معه  يتعذر 

تحديث للواجهة فحسب.

� إن حركة اإلصالح التي تذكرها في سؤالك، حركة 
تعتمد على أفراد ال على مؤسسات. و هي مع ذلك حركة 

ذات أثر. فما هو أثرها�
من  فما  املصداقية،  من  بشيء  تحظى  هي  بلى،   n

فكرة تخبو تماما عندما يتم رفضها بصورة مؤقتة. فهي 
تمت  فقد  التقليدي�.  الوعي  إلى  حتى  لتصل  تتسرب 
إدانتي بسبب عبارات مقتطعة من سياقاتها، مثل عبارة 
«القرآن نص تاريخي»، على سبيل املثال.فبعد وصول 
الشعب،  مجلس  إلى  (املصري�)  املسلم�  اإلخوان 
املصري�  املسيحي�  وضع  عن  العام  مرشدهم  سئل 
الخطاب  مرددا�  فأجاب  مفترضة،  إسالمية  دولة  داخل 
في  باملساواة  القائل  و  جماعته  عن  املعروف  التقليدي 
الحقوق والواجبات ب� الطرف�، الخ. ثم أردف مفسرا� 
أنه، لتجنب تعري� األقبا� إلى الحرج في حالة الحرب 
كلمة  استخدام  جيدا  ولتلحظوا   - نصرانية  دولة  مع 
العسكرية.  الخدمة  من  إعفا�هم  فسيتم  «نصرانية»-، 
وبما أنهم سيتم إعفا�هم فعليهم دفع تعوي� للدولة! 
ب�  التعوي�  ذلك  تسمية  عن  املرشد  امتنع  وبالطبع، 

«الجزية».
ولقد أدى ذلك التصريح إلى إثارة املشاعر في مصر 
بصورة كبيرة، سواء ب� األقبا� أو ب� املسلم�. فماذا 
ما هي إال «ممارسة  قال شيخ األزهر� قال إن «الجزية» 
ألنه،  املعتاد،  منطقه  يناق�  بذلك  وهو  تاريخية». 
ممارسة  «الجزية  تكون  أن  ال يصح  املنطق،  لذلك  وفقا 
تاريخية»، نظرا لكونها مذكورة في القرآن! وكان بوسعي 
بينه  بالتفريق  أطالب  أن  و  املحاكم  أمام  أهاجمه  أن 
يدل، في رأيي  «تاريخي»  فاستخدام كلمة  زوجه!  وب� 
الشخصي، على أن أفكار اإلصالحي� قد امتدت بأثرها 

إليه.

� في رأيك، يظل الفكر التقليدي و التفسير الحرفي 
للقرآن هما السائدان في العالم اإلسالمي. ملاذا�

أن  تؤكد  فالدولة  صفهما.  في  تقف  األنظمة  ألن   n

ديانتها هي اإلسالم و أن الشريعة هي املصدر الرئيسي 
للتشريع. فكيف بك ال تريد أن يشعر املفكر التقليدي بأنه 
د بفضل كل تلك التصريحات� الحرية مصدر  قوي ومؤي��
جدت الحرية، ستختفي  خطر كبير على األنظمة. فلو و�
مكونات  من  تعد  الحرية  كراهية  أن  كما  األنظمة.  تلك 
منع  مسألة  اإليمان  أن  يرى  الذي  التقليدي،  الفكر  ذلك 

وتحريم، ال مسألة حرية احتكام و اختيار...
لكن هناك من التيارات التقليدية ما يعمد إلى معارضة 

تلك األنظمة...
إن هو إال صراع على السلطة، من أجل السيطرة على 
ألنها  األنظمة  تلك  رف�  يتم  إذ  لتحريرها.  ال  العقول، 
«أنظمة كافرة»، «ال تطبق الشريعة»، الخ. فهي ال تنبعث 

انطالقا من حقوق البشر بل من حقوق اإلله.
يمكن  ال  املصري،  الشعبي  املثل  يقول  ما  وبحسب 
وصفا�  يمثل  ما  هو  واحد.و  حبل  على  اللعب  لقردين 
األنظمة  املتمثل� في  القردين  للصراع ب� هذين  جيدا 
والحركات التقليدية. ويفسر هذا الصراع تحول الدين- 
إلى مسخ كريه.لقد   – كما يتبدى في تجلياته الشعبية 
كان للدين دوما بعدا� روحانيا وأخالقيا غاية في القوة 
والجمال. لكن ها هو يتحول إلى مجموعة من الطقوس، 
وهذا  ل�خر.  شرسة  كراهية  إلى  باألخص،  ويتحول 
اآلخر لم يعد فقط «القبطي» واملغاير في الدين، فاليوم، 

حميد البديري

دراسات قرآنية
التفكير في 
النص القرآني، 
وشرحه وتفسيره 
وحصر معناه، 
ليس انشغاال 
عربيا، فقد دأب 
المستشرقون، 
ومعهم الدارسون 
القرآنيون، على 
محاولة تفكيك 
الخطاب القرآني 
وارتياد علومه 
ومباحثه ولغاته، 
وتحديد نوازله 
ومفاتيح فهمه، 
وذلك في مواجهة 
التيارات الدينية 
التي تحاول 
فرض أساليبها 
بمنطق استغالقي 
واحتكاري وإيماني، 
ال يستقيم اآلن 
مع تعدد المناهج 
وطرق البحث 
العلمية التي تنبني 
على التشخيص 
والتحليل والتدقيق 
والتمحيص 
واستدعاء القرائن 
العلمية المادية 
والتاريخية. 
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دت  سا� الر�يا وضي� العبارة هي التي ول� إن� جدلية ات�
نصو�ًا �وفيًة كثيفة عميقة �امضة في أحسن 
مه  ره وال توه� ه من األسرار ما ال يمكن تصو� األحوال ألن�
فضاًل عن أن تصل إليه العبارة وتحي� به دائرة اإلشارة 
لع�ة سطوته وجالله، وما ينطوي عليه من فوائده 
وكماله وال حد ل�سرار، ال يعرفها إال� من �اقها فهنا� 
غة فال  وفي ما يخرج عن حدود الل� من قضايا المجال الص�
ص أو ماال يوضحه يشكل  قال وما ال يقوله الن� يمكن أن ت�
ة التأويل  بنية إبداعية للممكنات التي تقوم عليها حري�
ألن� نطا� المسكوت عنه يفت� المجال للقار� كي يم� 
ه الفضولي في  ه حس� وفي وينب� الفجوات التي تركها الص�
حر� القار�  الكش� عن الخفي� ألن الشيء الخفي ي�
على الفعل، ويكون هذا الفعل مضبوطًا بما هو �اهر، 
ر ال�اهر بدوره عندما يخرج المعنى الضمني إلى  ويتغي�
ما سد� القار� الثغرات بدأ التوا�ل. الوجود وكل�
في هذه األجواء سنحاول الوقو� على معاناة الصوفي 
مع اللغة التي وجدت نفسها مر�مة –في حضرة العرفان 
– أن تقول أكثر مما تعودت، وأن تجود بأكثر مما تعد، في 
موق� للتهادن مع المعنى الصوفي المتمنع لتتمكن من 
مقاربته وتو�يفه ونقله من مدار االستحالة إلى دائرة 

اإلمكان، ومن كينونته الوجودية إلى تم�هره اللغوي.

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

Al Ittihad Al Ichtiraki 12.579فسحة10  1441 08 2020 30

نظرات في التصوف

ب�� ��صا� ا����
و��ا�ض ا�����

صوالح نصيرة

ا� جمهورية التشيك، وهو كات� يعر� على المستوى العالمي من خالل  إيفان كليما، أحد أهم كت�
أعماله الروائية المتمي�ة ومنها �الح� والنفايات� و�قاضي يتم استجوابه� و�أيام البهيجة� 
و�الحميمية المطلقة�. 
أثناء زيارته األخيرة لبريطانيا ضمن جولة شملت الواليات المتحدة وبريطانيا للترويج آلخر أعماله 
الروائية �ال قديسون وال مالئكة� �التي �درت منها طبعتان باللغة االنجلي�ية في كل من لندن 
ونيويور�� أجرت معه مجلة �آرت� وورلد� هذا الحوار الذي دار حول كتابه الجديد وحول توجهاته 

الجديدة وتقييمه ل�وضا� الحالية في جمهورية التشيك. 

ا��ات� ا���ص��ي ا��ا� ����ا� اأنا �صنع تجاربي 
ا��ا�ص� ا��ي ت�ت�� ب�ن��� و�ص� اأوروبا
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��� و��ض ب���� ���� ن��ض�
كثيرًا ما نسمع اسم �وح� البحيرة� في أفالم الكارتون وأفالم الخيال العلمي، ولم نكن ن�ن أن تلك القصص الخيالية 
قد تبدو حقيقية يومًا ما. فهنا� في اسكتلندا.. هذا الخيال يبدو واقعًا يراه الكثير من النا�.

تقع بحيرة �لو� ني�� في اسكتلندا، وعلى الر�م من شهرتها كأكبر مخ�ون للمياه العذبة مقارنًة مع البحيرات العذبة 
االخرى في أوروبا، إال أن �لك لم يكن السب� لوحيد لشهرتها� إ� هنا� سب� آخر، وهو أسطورة وح� البحيرة الذي 
يسمى�نيسي�، حس� تسمية النا� هنا�، والذي يعي� تحت مياه هذه البحيرة..�
جلت لتحركات �ريبة  �حي� أن األمر قد يبدو �ير منطقي.. ولكن في الحقيقة، هنا� الكثير من المشاهدات التي س�
في البحيرة وهو األمر الذي رآه كثيرون من عشرات السنين.

أشهر ا�ساطير والخرافات

يعتقد 
المحقق 
ماكدونالد أن 
نيسي أنثى 
عمالقة ال تزال 
تسبح في 
أعماق مياه 
البحيرة الباردة 
المظلمة

كيف تصبح كاتًبا؟

مريم جمعة



التقيت بالسيد سميث في يوم ماطر بعد 
مجلس  مكاتب  في  املدرسة  من  االنصراف 
الهجرة  قانون  تاريخ  لي  شرح  املواطن�. 
األمريكي. وبعد اقتباس أبيات الزاروس من 
صاحب  (من  سألني:  الحرية  تمثال  قاعدة 
بالنفاية  أمريكا  تغمر  أن  في  املصلحة 
السؤال  على  نفسه  هو  وأجاب  البائسة�) 
متماسك  شعب  مصلحة  بقوله:(إنها  فورا� 
لهم  سالحا�  العرقي  التضامن  يستخدم 
الذين  هم  اليهود  لسواهم.  وليس  وحدهم، 
قانون  لتغيير  املتواصلة  الجهود  يقودون 
األكثرية  ميزان  وقلب  األمريكي  الهجرة 

األوروبية لتصبح أكثرية غير أوروبية).
من  كغيرها   - الزاروس  إن  سميث:  قال 
األنصار  من   - الهجرة  مجال  في  النشطاء 
صهيونية  دولة  خلق  دعموا  الذين  اليهود 
في  ولكنها  فلسط�،  في  حصرا�  يهودية 
في  السكاني)  (التنوع  تدعم  نفسه  الوقت 
أمريكا. وب� كيف أن اليهود ، مثل الزاروس، 
قد غيروا معنى تمثال الحرية. ليس للتمثال 

الكريمة  األحجار  بألوان  امللون  الضخم 
سابق  هو  بل  بالهجرة،  أصلية  عالقة  أية 
إلنشاء مركز الهجرة في جزيرة أليس. جاء 
لذكرى  التمثال هدية من فرنسا إحياء  هذا 
وصول  لتكريم  وليس  األمريكية،  الثورة 

(النفاية البائسة) إلى شواطئ أمريكا.
العنف  بشجبها  الزاروس  إما  اشتهرت 
الكسندر  القيصر  ذبح  بعد  روسيا  لبرامج 
غنية:  هنا  والسخرية   .1881 عام  الثاني 
نخبة  دولة  لخلق  نفسها  كرست  امرأة 
كبيرا�  اهتماما�  تبدي  فلسط�،  في  يهودية 
من  للمنبوذين  ملجأ  إلى  أمريكا  بتحويل 
العالم. كان املحامي درو سميت يملك كتبا� 
عديدة تتعلق بقضية الهجرة، بما فيها كتب 
الصفحات  بع�  فيها  حدد  يهود،  ألفها 
الهامة. فاستعرت هذه الكتب وغصت فيها 

بحماس.
املؤتمر  مثل  اليهودية  املنظمات  مازالت 
اليهودي العاملي يقود الجهود الرامية إلى 
تحرير الهجرة األمريكية، ودحر التشريعات 

األعوام  في  الكونغرس  حاول  لها.  املقيدة 
قانون  سن  مجرد   1952 و1924،   ،1921
في  الحالي  العرقي  الوضع  على  يحافظ 
 � األنكلو  أن  تماما�  املده�  ومن  أمريكا. 
أمريكان الذين كانوا يشكلون أكثرية كبيرة 
الكونغرس  وفي  األمريكي  املجتمع  في 
كذلك لم يحاولوا زيادة نسبتهم املئوية في 
بساطة  بكل  سعوا  بل  األمريكي،  الشعب 
لكل  السكانية  النسب  على  املحافظة  إلى 
اليهود  وكان  حالها.  على  وإبقائها  جماعة 
التشريعية  املعارك  أثناء  حمالت  يقودون 
أي  ومعارضة  الهجرة  لفتح  األولى 
األمة  كون  على  تحافظ  أن  يمكن  تشريعات 
أوروبي.  عرق  من  مسيحية  أمة  األمريكية 
(أدولف  قاد  البرملان  النواب  مجلس  ففي 
سابات) و(صموئيل ديكشتاين) و(إمانويل 
املعركة من أجل هجرة مفتوحة غير  سيلر) 
مقيدة، في ح� قاد املعركة ذاتها في مجلس 
في  وساهم  ليهمان)  (هيربرت  الشيو� 
السنوات األخيرة في هذه املعركة (جاكوب 

جافيتز).
بوضوح  (ليفيت)  النائب  ولخص 
طرحها  مالحظات  في  اليهودي  التور� 
املحافظة  غريزة  تدان  (ال  الكونغرس:  أمام 
يستطيع  أحد  وال  القومية.  أو  العرق  على 
فهم رغبة األمريكي� في أن تظل أمريكا هي 
أمريكا أكثر من رجل من والية الينوي، وهو 
السيد سابات، الذي يقود الهجوم على هذا 
املعيار، أومن السادة القادم� من نيويورك 
شتاين  وجاكوب  ديكشتاين،  السيد  مثل 

وسيلر وبيرملان.
هويتهم  صانوا  تاريخيون  أناس  فهم 
وعرقهم عبر القرون ألنهم يؤمنون بإخالص 
بأنهم شعب مختار يحمل مثال� معينة ال بد 
من املحافظة عليها، ويعلمون علم اليق� أن 
املثل.  تغيير  يعني  العرقية  الهوية  تغيير 
تلك الحقيقة يجب أن تسهل لهم ول�كثرية 

الكالمي  الحوار  في  املعيار  لهذا  املعادية 
نظرنا،  وجهة  مع  والتعاطف  االعتراف 
التي هي في واقع األمر ليست متطرفة جدا� 
أن  هو  نطلبه  ما  إن  بل  العرقي،  كتطرفهم 
يظل املزيج السكاني في أمريكا على ما هو 
وبالكميات التي ال تغير الخصائص العرقية 
للشعب بسرعة أكبر من سرعة احتمال تمثل 

أفكار الحكومة ودمها).
أ.روس)  (إدوارد  االجتماع  عالم  يقتبس 
 1914 عام  صدر  الذي  املؤثر  كتابه  في 
الجديد:  والعالم  القديم  (العالم  بعنوان 
للشعب  والحاضرة  املاضية  الهجرة  مغزى 
األمريكي) قول زعيم الحركة املؤيدة للهجرة 
مكانا�  تعد  أمريكا  بأن  زانغويل)  (إسرائيل 
كتب  ثم  اليهودية.  املصالح  لتحقيق  مثاليا� 
روس بفظاظة عن النفوذ اليهودي: (لذلك فإن 
الهجرة:  سياسة  في  قوية  مصلحة  لليهود 
للسيطرة  اليهود  محاوالت  كانت  ثم  ومن 
املتحدة.  الواليات  في  الهجرة  على سياسة 
بع  س� تشكل  هجرتهم  أن  من  الرغم  وعلى 
النضال  يقودون  فإنهم  الصامتة،  هجرتنا 
في قائمة لجنة الهجرة.. أما الحملة املنظمة 
لتحطيم  واملجالت  الصحف  في  تشن  التي 
الحوار الذي يصب في صالح تقييد الهجرة 
من  تثار  إنما  املواطن�  مخاوف  ولتهدئة 
املال  فقط.  هو  وملصلحته  واحد  عرق  قبل 
العبري وراء عصبة الهجرة الحرة القومية 

ووراء مطبوعاتها العديدة).
ويفاد)  (نود  الكونغرس  عضو  ب� 
اليهود،  للمهاجرين  الشيوعية  الروابط 
(ال يشعرون  اليهود  الكثيرين من  إن  وقال: 
(لقد  القديمة):  مثلنا  مع  تعاطف  بأي 
جوانبها  في  الفكرية  حياتنا  قيادة  غدت 
القادم�  هؤالء  بأيدي  العديدة  وأطوارها 
مع  أبدا�  يتعاطفون  ال  ممن  األذكياء  الجدد 
يتحرون  الذين  القديمة..  األمريكية  مثلنا 
ثرون  وي� لها  ويروجون  ضعفنا  مواضع 

بفضل اإلساءات التي يقدمونها لنا.
الترفيهي  نظامنا  على  االستيالء  تم  لقد 
برمته من قبل أناس جا�وا هنا على رأس 
أوروبة  ومن  الجنوب  من  الهجرة  موجة 
أفالمنا  حكايات  ينتجون  فهم  الشرقية. 
التي  الكتب  يؤلفون  الذين  وهم  املرعبة، 

نقر�ها، ويحررون صحفنا ومجالتنا).
كان آخر التشريعات الهامة التي أصدرها 
الكونغرس لحماية الوضع القائم في أمريكا 
هو قانون (وولتر ماك كارن) لعام 1952. قاد 
املعارضة في الكونغرس ضد هذا القانون، 
الثالثي اليهودي سيلر وجافيتس وليهمان. 
جميع  املعارضة  في  جانبهم  إلى  واصطف 
إلى  (إضافة  الكبرى  اليهودية  املنظمات 
ذلك  في  بما  األمريكي)  الشيوعي  الحزب 
املؤتمر اليهودي العاملي، واللجنة اليهودية 
التشهير،  مناهضة  وعصبة  األمريكية، 
واملجلس القومي للمرأة اليهودي، وعشرات 
املنظمة  إن  وولتر:  فرانسيس  قال  غيرها. 
القانون  عارضت  التي  الوحيدة  املدنية 
بأكمله هي منظمة املؤتمر اليهودي العاملي. 
وولتر  يبال�  أال  (ينبغي  النائب سيلر:  قال 
بالتأكيد على أن شعبنا ذا العقيدة الواحدة 

هو الذي يعار� هذا التشريع).
(سيمون  اليهودي  القاضي  شهد  عندما 
استماع  جلسة  في  القانون  ضد  ريفكند) 
قانون  تحطيم  بدعم  أنه  أكد  مشتركة، 
الدينية  (الفكرة  مثل  قد  األمريكي  الهجرة 
من  اليهودية  للمجموعة  الكاملة  الدنيوية 

أقصى اليم� إلى أقصى اليسار).
مالحظات  سمعت  عندما  بدني  اقشعر 
املسيسبي،  والية  عن  الكونغرس  عضو 
النقا�:  أثناء  الجريئة  رانكن)  (جون 
عضو  أي  به  يدلي  كهذا  واقعيا�  تعليقا�  إن 
الكونغرس يجلب عليه  منتخب من أعضاء 
تيارا� من الشتائم والتشهير ال يستطيع أحد 

الصمود أمامه.

في  اإلقصاء  ثقافة  عن  كتبت  قد  كنت   �
أن  ترى  األنظمة  أن  وعن  العربية  املجتمعات 
هذه  صارت  هل  اللزوم».  عن  «زائدة  الشعوب 
وب�  السلطات  ب�  تجمع  الشعب  إلى  النظرة 

معارضيها�
عر�  هي  املعارضة  أخطاء  طبعا�.  ال   n
على  وضعهما  يمكن  وال  النظام،  لسياسات 
املستوى ذاته وفي ذات السياق. املعارضة ورثت 
ثقافة فرضها النظام االستبدادي والفاسد خالل 
ومؤسساته  مدارسه  في  قها  وسو� قرن،  نصف 
جميعا�، وبشكل خاص من خالل تحطيمه أي شكل 
من أشكال التواصل أو التعاون أو التضامن ب� 
األفراد، من أجل تحويلهم من ناس بشر إلى آالت 
وأدوات تحركهم آلة قمعه املخابراتية كما تحرك 
البؤس  جو  في  لكن  كراكوز،  مسرح  في  الدمى 

والقنو� واأللم، ال في منا� الهزل والضحك.
املعارضات  وسمت  التي  السلبية  الصفات 
السورية، كما هو الحال بالنسبة لكل املعارضات 
الخارجة من عصور الرعب واإلرهاب، هي صفات 
وقيمه  وثقافته  العبودية  نظام  عن  موروثة 
ر  تغي� مع  ر  تتغي� أن  ويمكن  محكوميه.  وسلوك 
النظام السياسي، لكن العداء للشعوب وتحقيرها 
وتجهيلها ونزع اإلنسانية عنها هو مقوم النظام 
الالزمة  والعقيدة  إنتاجه  وإعادة  عمله  وقاعدة 
والترويع  القتل  في  وإمعانه  وحشيته  لتبرير 
واإلرهاب من دون تسا�ل أو حساب، وهذا هو 

أساس الشر، وهو مما ال يمكن إصالحه.
باإلضافة إلى أنه ما كان من املمكن للمعارضة 
عقود  خالل  القهر  نظام  مواجهة  في  تصمد  أن 
طويلة لو لم تمتلك، إلى جانب ما ورثته من ثقافة 
العبودية، قيما� سامية تدفعها للتضحية والفداء. 
وقد كان كثير من املعارض� الذين قضوا عشرات 
الحرفي  باملعنى  فدائي�  السجون  في  السن� 
للكلمة، وشهداء أحياء، في نظام حكم على شعبه 
بأكمله باإلعدام مع وقف التنفيذ، أكثر مما كانوا 
املتعارف  البسيط  السياسي  باملعنى  معارض� 
ونساوي  ذلك  نتجاهل  أن  لنا  ينبغي  وال  عليه. 
أو  السمات  لتوارد بع�  ب� املجرم والضحية 

األخطاء واالنحرافات.

� لطاملا ناديت بتحقيق الديمقراطية ال العلمانية 
في الدول العربية على أساس أن الديمقراطية هي 
السلطة  اضطهاد  دون  يحول  الذي  املحايد  النظام 
لجماعات دينية. اآلن اختلفت موازين القوى، وصار 
قد  برأيه  ألنها  الديمقراطية  من  يخاف  البع� 
من  كل  يقمعون  الحكم  إلى  دينيا�  متطرف�  توصل 

يخالفهم الرأي. ما الحل�
أن  هو  مكتوب  نص  من  أكثر  في  ذكرته  ما   n

الديمقراطية تتضمن العلمانية، بمعنى حياد الدولة 
تتضمن  ال  العلمانية  لكن  واأليديولوجي،  الديني 
الديمقراطية، وال حياد الدولة، حتما�، ألنها من املمكن 
استبدادية  سلطة  قبل  من  تستخدم  أو  تفر�  أن 
في  للطائفية.  تكن غطاء  لم  لو  وديكتاتورية، حتى 
نظري، لن توصل الديمقراطية متدين� إلى الحكم 
نهم يعني إعادة تأهيل نظام االستبداد  إذا كان تدي�

والعبودية الفكرية والسياسية والدينية.
شهيد،  مليون  نصف  السوري  الشعب  يقدم  لم 
عدا مالي� الجرحى واملشردين والالجئ�، والعنف 
الذي وقع على أطفال ونساء وشيو� مسامل�، مما 
لم يسبق له مثيل في التاريخ، من أجل أن ينتخبوا 
مستبدا� جديدا� يريد أن يفر� عليهم رأيه وخياراته 
معاديا�  أو  متدين  غير  أم  كان  متدينا�  السياسية، 

للدين.
العبودية  إلى نظام  العودة  يفكر في  وأي أحمق 
مما  بأسرع  يستحقه  الذي  الجزاء  يلقى  سوف 
التي  بالتضحيات  السوريون  يفر�  فلن  يعتقد. 
بذلوها من أجل الحرية، ولن يتخلوا عنها ألحد أو 

في سبيل أي فرد.
والعنف  والحرب  النزاع  من  سوريا  تخرج  لن 
واالقتتال ما لم تنجح في بناء نظام جديد يستجيب 
للثورة  دفعتهم  التي  السامية  واألهداف  للتطلعات 
يخشون  والذين  التضحيات.  هذه  بمثل  والقبول 
االعتراف  يرفضون  الذين  أولئك  هم  الديمقراطية 
بحقيقة ثورة الكرامة والحرية وأهدافها ويصرون 
أو  العلوي�  ضد  السنة  ثورة  اعتبارها  على 
اإلسالمي� ضد العلماني� أو الريفي� ضد املدني� 

أو الفقراء ضد األغنياء.
قد يخالط ثورة السوري� قليل من هذا وذاك من 
دون شك، لكن جوهرها والجامع ألطرافها هو النزوع 
الجارف إلى الحرية والجوع إلى الكرامة التي تعني 
أيضا� املساواة في االعتبار والحق واإلنسانية مقابل 
ن ال  سياسات القهر والتمييز واالحتقار واإلذالل. م�
يريد أن يرى ذلك ينكر على السوري� إنسانيتهم، 
ويخفي من دون أن يدري نزعة عنصرية ال تختلف 
عقود  خالل  األسد  نظام  منها  ى  تغذ� التي  تلك  عن 
الشعب  وتدمير  الجماعي  القتل  بسببها  وبرر 

والبالد وتسليمها لالحتالل األجنبي.

ليس هذا الكتاب  �الصحوة� النفوذ اليهود� في الواليات المتحدة 
األمريكية� مجرد سيرة ذاتية ساحرة لشخص مثير للجدل جدًا، بل هو 
كتاب يتجرأ على مواجهة أكثر القضايا تحديًا في العصر الحديث بأمانة فائقة.

ين بن�م  ليس كتاب ديفيد ديو� �الصحوة� لضعا� القلوب، أو ألول�� المعتد�
معتقداتهم، بل ألول�� الذين ال يخشون من أن تحف�هم الحقائق واألفكار التي 
ربما تضع المعتقدات الراسخة مو�ع تسا�ل. إنه كتاب ثور� ت�ور� ربما �يه� 
الحضارة من األعماق� كما يقول �ليد ويتني �Glade Whitney� العالم البار� في 
علم الوراثة السلوكي. يكر� ديفيد ديو� مع�م كتابه لوجهة ن�ره في األعراق 
وتضميناتها المجتمعية والت�ورية، ولكنه حكاية مثيرة لرجل عر� بو�فه 

�ورة كاريكاتورية رسمتها له وسائل ا�عال� المعادية.

كان من الممكن 
للمعارضة أن تصمد 
في مواجهة نظام 
القهر خالل عقود 
طويلة لو لم تمتلك، 
إلى جانب ما ورثته 
من ثقافة العبودية، 
قيمًا سامية تدفعها 
للتضحية والفداء
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يرى المفكر السور� برهان �ليون، رئيس المجلس الو�ني السور� 
ر من  غي� السابق، أن تغير أيديولوجية قيادة الثورة في سوريا لم ي�
�بيعة الثورة والدوافع التي دفع� الشع� إلى االنتفا� على الن�ا� 
وتقديم أع�م التضحيات.

وقال �ليون إن التن�يمات ا�سالمية مثل داع� �ادرت الثورة وكفا� 
وتضحيات الشع�، وأ�بح� من حلفا� ن�ا� األسد في قهر الشع� 

وإذالله وشل إرادته.

مع برهان غليون
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لعلنا في لح�ة قاسية من التحول العني� 
لل�من، ال نرى منه إال ما نحياه من أيا� 
وليال ثقيلة ومتغيرة. فال نجد إال من يبصر هذا 
التحول في القيم والوجدان واألفكار لدى مفكرين 
وأدبا�، وبع� كبار الفاعلين ممن امتلكوا حدوسا 
استثنائية.

وهذه الحلقات اختيارات من أقوال لمفكرين 
وفالسفة وسياسيين وأدبا� من مختل� 
التعبيرات، من عصرنا ومن عصور سابقة ، ينتمون 
الى تيارات مختلفة، كان لهم تأثير من خالل 
كتاباتهم او أفعالهم. أقوال هي و�ايا مفتوحة 
على العقل والوجدان، هدفها االنسان والمجتمع 
والحياة، تتخذ �يغة الخبر والخ�اب وتنتصر 

ل�مل..

في  عرف  روسي،  وشاعر  كاتب 
االتحاد  عن  املؤثرة  بروايته  الغرب 
لكن  جيفاغو»،  «الدكتور  السوفيتي 
مرموق.  كشاعر  بالده  في  يشتهر 
الشقيقة»  «حياتي  مجموعته  تعد 
التي  الشعرية  املجموعات  أهم  من 
كتبت بالروسية في القرن العشرين. 

من أقواله:
صحتك تتأثر إذا اضررت، يوما   -
بعد يوم، أن تقول عكس ما تحس، أن 
تنحني أمام ما تكره، أن تفرح بما ال 
يجلب إال التعاسة. فجهازنا العصبي 
هو جزء من جسدنا، وروحنا توجد 
في مكان ما داخلنا، وال يمكن التعدي 

عليها باستمرار دون عقاب.
محطما�..  شيئا  نفسي  في  إن   -

مكسور.. شيء  حياتي  كل  في  بل 
مبكرة  سن  في  الحياة  اكتشفت  لقد 
أن  علي  مقدرا�  ينبغي..كان  مما  أكثر 
أكتشفها، وكان مقدرا� علي أن أراها 

من أسوأ نواحيها.
د  تحش� أشكال  من  شكل�  كل   -
من  للمحروم�  ملجأ  هو  القطيع 

املوهبة.
في  منطقيا  وال  عبثيا  شيء  ال   -

هذه الحياة، أكثر من الحياة ذاتها.
- أكثر القلوب صحة وعافية تكون 

عادة لدى من ال قلوب لهم.
- أكثر األفكار إشراقا غالبا ما تولد 

في أكثر العصور ظالما.
لكي  ال  ليعي�،  اإلنسان  ولد   -

يستعد للعي�.

55 وصايا مفتوحة على العقل والوجدان

عاطف محمد

����������������������ال�������������ال����������������������
كتب لها وقع

����������������

برهان غليون

 حاوره: رضا غنيم

(4/2)

(2/2)

غالف الكتاب
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  حل المسهمة

��� ��م�ال���ة الم����ة
ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل ال���ة الم����ة

abousalma10@gmail.com���ا�� ��� ��م�

 ������
���ة

 ������
�����ة

 ������
صعبة

�� ������ �����ة�� ������ ���ة

�� ������ صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

���ا�  ال��� 
���  ���ي� 
الدار البيضاء 

الفجر......................4و33
الظهر...................13و39
العصر...................17و19
املغرب...................20و49
العشاء.................22و21
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االشتراكي
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حفيظة الفارسي

يعتمد 
النحال في 

أعماله النقدية 
منهجا مفتوحا، يتم 
فيه تطعيم المنهج 

بخطابات مستمدة من 
العلوم ا�نسانية ا�خرى 

كالفلسفة والتاريخ 
وعلم االجتماع ، وعلى 

التأويل أن يكون 
متعدد ا�بعاد 

والمسارات
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��ال� الو���� ��وان ���� 
لل�صا�ر� م�� ���ال�صالم لعرج

       �صعي� �و�لي� � 
�تا�ات لل�ا�صر وامل�صتق�� 

عبده حقي

اللة ميمونة

قصة قصيرة

خصص برنامج مدارات الذي يعده الزميل عبد ا�له التهاني 
حلقته ليوم السبت 17 يونيو الجاري، للتوقف عند تجربة الباحث 

والناقد والمترجم  المغربي مصطفى النحال .
اللقاء الذي خصص للتجربة النقدية للناقد مصطفى النحال التي 

زاوج فيها بين النقد ا�دبي والدراسات ا�دبية والترجمة، توقف 
أيضا عند واحد من  القضايا التي تندرج ضمن المدار الذي شكل 

أحد اهتمامات النحال، على امتداد مساره النقدي، وهو المتعلق 
بالمتخيل والعجائبي كما ورد في نصوص التراث العربي، با�ضافة 

إلى اهتماماته بالكتابة السردية.

مصطفى لفطيمي

 الناقذ مصطفى النحال: ضيف «مدارات» 

�ل�م�ا��ر�� �ال�� للتعام� م� الراأ�صما� ال�قا�  
ال�� نتمي� �� �م�ا��ة 

ال��� م� ال��مات اال�صت�صراقية اأ�صاءت للقراآن
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عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم
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شهيد صحافة 
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هيئة التحرير
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- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 
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الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10
- قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 
4رقم 2 تطوان

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب 

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11 الفاكس: 0539.94.31.07

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 

مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع املوحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55

Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة املكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب - 

قطاع الكهرباء
مديرية النقل جهة 

الشمال -طنجة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوحة
TN1109869 رقم

TN2109716و
جلسة علنية

النقل  مديرية  تعلن 
للمكتب  طنجة   - بالشمال 
واملاء   للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
بإقامة  الكائنة  الكهرباء، 
األول،  الطابق  النصر، 
5، ركن زنقة موالي  الرقم 
عبد العزيز وشارع زلواغة 
طنجة، عن طلب العروض 

املتعلق ب:
تحليل   :TN1109869
بمديرية  املحوالت  زيت 

النقل بالشمال - طنجة.
اقتناء   :TN2109716
لكابل  املضاعفة  الكتالت 
و570  366مم2   املليك 

مم2.
يتعني  التي  املستندات 
اإلدالء  املتنافسني  على 
بها مقررة في الفصل 10 

من نظام االستشارة.
فيما يتعلق بطلب العروض 
هذه   TN2109716 رقم 
مخصصة  االستشارة 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
واملتوسطة كما هي معرفة 
للقانون  األولى  املادة  في 
بميثاق  املتعلق   00-53

الصغرى  املقاوالت 
واملتوسطة.

التقديري  الثمن  يحدد 
إلنجاز األشغال في :

 :TN1109869
(مع  239.760,00درهم 

احتساب الرسوم).
 :TN2109716

(مع  495.594,00درهم 
احتساب الرسوم).

الضمانة  مبلغ  يحدد 
املؤقتة لكل طلب العروض 

في:
TN1109869:  الضمانة 

املؤقتة غير مطلوب.
TN2109716:  الضمانة 

املؤقتة غير مطلوب.
هذا  على  االطالع  يمكن 
شبكة  على  القانون 
بالعنوان  االنترنت 

اإللكتروني التالي:
ww.one.ma

بوابة  عبر  وكذلك 
الصفقات العمومية:

www.marchespu-
blics.gov.ma

ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان  االستشارة 
الوطني  املكتب  التالي: 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
الكهرباء  قطاع   - للشرب 
جهة  النقل  مديرية 
الشمال - طنجة، مصلحة 
النصر  املشتريات.إقامة 
الطابق  الزالقة  شارع 

األول طنجة.
الهاتف:

(212)05.39.32.38.87
(212)05.39.32.22.74

(212)05.39.32.39.45
الفاكس:

(212)05.39.32.54.00
االستشارة  ملف  يسلم 

مجانا.
إرسال  حالة  في 
من  االستشارة  ملف 
أحد  إلى  املكتب  طرف 
بواسطة  املتعاهدين، 
طلب  على  بناء  البريد، 
وعلى  املتعاهد  كتابي 
غير  املكتب  فإن  نفقته، 
مشكل  أي  عن  مسؤول 
التوصل  بعدم  مرتبط 

بامللف.
العروض  تحضير  يجب 
دفتر  ملقتضيات  طبقا 
التحمالت مللف االستشارة 

و:
مقابل  العروض  تودع   -
النقل  مديرية  إلى  وصل 
طنجة،   - الشمال  جهة 
مصلحة املشتريات وإدارة 
املخزن قبل تاريخ وساعة 
عقد الجلسة العلنية لفتح 

األظرفة.
طريق  عن  ترسل  أو   -
مع  املضمون  البريد 
إلى  بالتوصل  إشعار 
للكهرباء  الوطني  املكتب 
 - للشرب  الصالح  املاء 

قطاع الكهرباء.
جهة  النقل  مديرية 
مصلحة  -طنجة،  الشمال 
النصر  إقامة  املشتريات. 
الطابق  الزالقة  شارع 
تاريخ  قبل  طنجة  األول 
الجلسة  عقد  وساعة 

العلنية لفتح األظرفة.

رئيس  إلى  تسلم  أو   -
بداية  عند  التحكيم  لجنة 
لفتح  العلنية  الجلسة 

األظرفة. 
العلنية  الجلسة  ستعقد 

لفتح األظرفة :.
يوم    :TN1109869
يوليوز   22 األربعاء 

.2020
يوم   :TN2109716
يوليوز   22 األربعاء 

.2020
الحادية  الساعة  على 
بمقر  صبــــاحا  عشرة 

العنوان املذكور أعاله.
ع.س.ن/1858/ا.د
*************

اململكة املغربية
مصحة الضمان 
االجتماعي وجدة

إعـــالن عن طـلب عــروض 
مـفـتـوح

رقــم: 2020/06 
(جـلـســـة عـمـومـيـة)

 24 الجمعة  يـوم  في 
على    2020 يوليوز 
العاشرة صباحا،  الساعة 
عمومية  بـجلسة  سيتم 
إلدارة  االجتماعات  بقاعة 
الصندوق  مصحة  
للضمان  الوطني 
وجــدة،  االجتماعي 
الشهداء  بشارع  الكـائن 
األظرفة  فتح  وجــدة، 
خدمات  بتقديم  الـمتعلـقة 
مصحة   مصاعد  صيانة 
االجتماعي  الضمـان 

بوجدة في حصة واحدة.
طلب  ملف  سحب  يـمكن 

مصحة  بكتابة  العروض 
الوطني  الصندوق 
االجتماعي،  للضمان 
الشهداء  بشارع  الكـائن 

وجدة.
تحميله  كذلك  ويمكن 
اإللكتروني  العنوان  من 
الصفقات  لبوابة 

العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
مـحدد  الـمؤقت  الضمان 
3000.00درهم   في: 
جميع  درهم  آالف  (ثالثة 

الضرائب مشمولة)
للصيانة  املقدرة  التكلفة 
تقديمها  الواجب 
املبنى  مالك  قبل  من 
كالتالي:  مفصلة 
(أربعة  24.000.00درهم 
درهم جميع  ألف  عشرون 

الضرائب مشمولة).
مرتقبة  املواقع  زيارة 
 2020/07/11 في 
العاشرة  الساعة  على 
الضمان  بمصحة  صباحا 
بوجدة  االجتماعي 
الشهداء   بشارع  الكـائنة 

60000 وجدة.
من  كل  يكون  أن  يـجب 
مـلفات  وتـقديم  مـحتوى 
مطـابـقني  الـمتـنافـسني 
 ،27 الـمواد  لـمقتضيات 
الـمرسوم  من  و31   29
شروط  بتحديد  الداخلي 
صفقات  إبرام  وأشكال 
الصندوق  وطلبيات 
للضمان  الوطني 
في  الصادر  االجتماعي 

09 نوفمبر 2016.
ويـمكـن للـمتـنافسني:

أظرفتهم،  إيداع  إما   -
باملكتب  وصل،  مقابل 

املذكور أعاله.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  الـمضمون  البريد 
الـمكتب  إلى  باالستالم 

الـمذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  لجنة  لرئـيس 
بداية  عند  العروض 
فتح  وقبل  الجلسة 

األظرفة.
االثباتية  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
تلك الـمقررة في الـمادة 8 

من  دفتر االستشارة.
ع.س.ن/1874/ا.د
*************

اململكة املغربية
مصحة الضمان 
االجتماعي وجدة

إعـــالن عــــن طـــلب 
عروض مـفـتوح
رقــم: 2020/07

(جـلـســـة عـمــومـيـة)
 24 الجمعة  يـوم  في 
يوليوز 2020 على الساعة 
صباحا،  عشرة  الحادية 
عمومية  بـجلسة  سيتم 
إلدارة  االجتماعات  بقاعة 
مصحة  الصندوق الوطني 
االجتماعي  للضمان 
بشارع  الكـائن  وجــدة، 
فتح  وجــدة،  الشهداء 
بطلب  الـمتعلـقة  األظرفة 
عروض أثمان املستهلكات 
مصـحـة  لفائدة  الطبية 
االجتماعي  الضمـان 
من  حصص   4 في  وجدة 

أجل عقد صفقة إطار.
طلب  ملف  سحب  يـمكن 
مصحة  بكتابة  العروض 
الوطني  الصندوق 
االجتماعي،  للضمان 
الشهداء  بشارع  الكـائن 

وجدة.
تحميله  كذلك  ويمكن 
اإللكتروني  العنوان  من 
الصفقات  لبوابة 

العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
مـحدد  الـمؤقت  الضمان 

كالتالي:
500.00درهم   :1 الحصة 
جميع  درهم  (خمسمائة 

الضرائب مشمولة).
600.00درهم   :2 الحصة 
جميع  درهم  (ستمائة 

الضرائب مشمولة).
400.00درهم   :3 الحصة 
جميع  درهم  (أربعمائة 

الضرائب مشمولة).
من  معفى   :4 الحصة 

الضمان املؤقت
مقدرة  تكلفة  أقصى 
قبل  من  تقديمها  الواجب 
كما  محددة  املبنى  مالك 

يلي:
 :1 الحصة 
28.356.00درهم (ثمانية 
وثالثمائة  ألف  وعشرون 
درهم  وخمسون  وستة 
جميع الضرائب مشمولة)

 :2 الحصة 
(اثنان  42.939.60درهم 
وتسعمائة  ألف  وأربعون 
درهم  وثالثون  وتسعة 
جميع  سنتيم  و60 

الضرائب مشمولة)
 :3 الحصة 
هم  ر 2د 0 . 6 7 0 . 0 0
وستمائة  ألف  (عشرون 
جميع  درهم  وسبعون 

الضرائب مشمولة)
الحصة 4: 2520.00درهم 
وخمسمائة  (ألفني 
جميع  درهم  وعشرون 

الضرائب مشمولة)
من  كل  يكون  أن  يـجب 
مـلفات  وتـقديم  مـحتوى 
مطـابـقني  الـمتـنافـسني 
 ،27 الـمواد  لـمقتضيات 
الـمرسوم  من  و31   29
شروط  بتحديد  الداخلي 
صفقات  إبرام  وأشكال 
الصندوق  وطلبيات 
للضمان  الوطني 
في  الصادر  االجتماعي 

09 نوفمبر 2016.
ويـمكـن للـمتـنافسني:

أظرفتهم،  إيداع  إما   -
باملكتب  وصل،  مقابل 

املذكور أعاله.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  الـمضمون  البريد 
الـمكتب  إلى  باالستالم 

الـمذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  لجنة  لرئـيس 
بداية  عند  العروض 
فتح  وقبل  الجلسة 

األظرفة.
العينات  إيداع  يجب 
التقنية   والوثائق 
طلب  في  املفروضة 
أظرفة  في  العروض 
العمل  يوم  في  مغلقة 
والساعة  للتاريخ  السابق 
األظرفة،  لفتح  املحددين 
بكتابة مصحة  الصندوق 
للضمان  الوطني 
الكـائن  االجتماعي، 
وجدة  الشهداء  بشارع 
(يوم 2020/07/23  آخر 

أجل اإليداع). 
االثباتية  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
الـمادة   في  الـمقررة  تلك 

8  من  دفتر االستشارة.
ع.س.ن/1875/ا.د

ع.س.ن /1926/ إدع.س.ن /1927/ إد
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اململكـة املغربيــة
وزارة التربية الوطنية 

والتكوين املهني
والتعليم العالي والبحث 

العلمي
األكاديمية الجهوية 

للتربية والتكوين لجهة 
فاس مكناس

املديرية اإلقليمية إفران
إعالن عن طلبات عروض 

مفتوحة 
في يوم 23 يوليوز 2020 
الساعة  من  انطالقا 
سيتم  صباحا،  العاشرة 
اإلقليمية  املديرية  بمقر 
الجهوية  لألكاديمية 
فاس- والتكوين  للتربية 
حي  بإفران،  مكناس 
 217 ص.ب  الرياض 
األظرفة  فتح  إفران، 
عروض  بطلبات  املتعلقة 

االثمان املفتوحة التالية:
رقم  العروض  طلب   -
املتعلق   :2020/42
الوجبات  بتهيئ 
تالمذة  لفائدة  الجماعية 
املؤسسات  داخليات 
التابعة   التعليمبة 
اإلقليمية  للمديرية 
الجهوية  لألكاديمية 
جهة   - للتربية والتكوين 
بإفران،  مكناس   - فاس 
الكلفة  مبلغ  وحدد 
لصاحب  التقديرية 
مع  بالدرهم  املشروع 
في  الرسوم  احتساب 
1.403.136,00درهم 
(مليون واربع مئة وثالثة 
الف ومئة وستة وثالثون 
سنتيما)  و00  درهما 
املؤق�  الضمان  ومبلغ 
14.000,00درهم   في  

(أربعة عشر الف درهم).
يمكن سحب ملف طلبات 
عروض االثمان بمصلحة 
الشؤون اإلدارية واملالية 
والتجهيز  والبناءات 
باملديرية  واملمتلكات 
املديرية  اإلقليمية 
لألكاديمية  اإلقليمية 
للتربية  الجهوية 
فاس-مكناس  والتكوين 

بإفران.
تحميله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
وإيداع  وتقديم  محتوى 
يجب  املتنافسني  ملفات 
ومقتضيات  تتطابق  أن 
و31  و29   27 املواد 
رقم  املرسوم  من 

في  الصادر   2.12.349
 1434 األولى  جمادى   8
(20مارس2013) املتعلق 

بالصفقات العمومية.
يمكن للمتنافسني

- إما إرسال أظرفتهم عن 
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  بإفادة 
مكتب الصفقات باملديرية 
لألكاديمية  اإلقليمية 
للتربية  الجهوية 
فاس-مكناس  والتكوين 

بإفران.
مقابل  إيداعها,  إما   -
وصل باملصلحة املذكورة.

الكترونيا  ايداعها  اما   -
الصفقات  بوابة  على 

العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   -
االستشارة  لجنة  لرئيس 
بداية  عند  املعمارية 
فتح  وقبل  الجلسة 

األظرفة.
املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
تلك املقررة في املادة 07 

من نظام االستشارة.
كل  تكون  أن  يجب 
أصلية  املقدمة  الوثائق 
عليها  مصادق  نسخا  أو 
من  أقل  في  األصل  طبق 

ثالثة أشهر.
ع.س.ن/1929/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة الرباط سال 
القنيطرة 

اقليم القنيطرة 
دائرة سوق اربعاء 

الغرب  
قيادة قرية بنعودة 

الجماعة الترابية بني 
مالك

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2020/01
جلسة عمومية 

 2020/07/27 يوم  في 
العاشرة   الساعة  على 
صباحا  سيتم في مكتب 
الترابية  الجماعة  رئيس 
األظرفة  فتح  مالك،  بني 
عروض  بطلب  املتعلقة 
أثمان مفتوح  ألجل: بناء 
الروابط الطرقية والطرق 
بجماعة  املشتركة  

الترابية بني مالك. 
يمكن سحب ملف طلب   -
باملصلحة  العروض 
التقنية لجماعة بني مالك 
تحميله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blic.gov.ma
مبلغ  حدد   -
في  املؤق�  الضمان 
هم   ر 3د 5 0 . 0 0 0 . 0 0
وخمسون   مائة  (ثال� 

ألف درهم)
األعمال  تقدير  كلفة   -
محددة من طرف صاحب 
مبلغ  في  املشروع 
درهم   10.866.512.40
وثمان   ماليني  (عشرة  
مائة وستة  وستون الف 
عشر  واثنا  مئة  وخمس 

درهما و40  سنتيما).
من  كل  يكون  أن  يجب   -
وإيداع  وتقديم   محتوى 
املتنافسني  ملفات 
مطابقني ملقتضيات املواد 
27 و29 و31 من املرسوم 
الصادر   2.12.349 رقم 
األولى  جمادى   8 في 
(20مارس2013)   1434
بالصفقات  املتعلق 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إرسال أظرفتهم عن 
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  بإفادة 
بمقر  الضبط  مكتب 
بني  الترابية  الجماعة 

مالك .
- إما إيداعها مقابل وصل 
إليه  املشار  املكتب  إلى 

أعاله.
عن  إرسالها  إما     -

االلكتروني  البريد  طريق 
الصفقات  بوابة  إلى 

العمومية.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  جلسة   لرئيس 
بداية  عند  العروض 
فتح  وقبل  الجلسة 

األظرفة.
ميدانية  زيارة  وستنظم 
على   2020/07/16 يوم 
العاشرة صباحا  الساعة 
مكان املوعد محدد  بمقر 
الجماعة. وتحث الجماعة 
املتنافسني على املشاركة 

في هذه الزيارة.
املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من   7 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/1930/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف بتازة
املديرية الفرعية 

اإلقليمية
إعــالن عــن طــلــب 
عــروض مــفــتــوح

SDR//2020/07 :رقم
TAZA

في يوم 23 يوليوز 2020 
العاشرة  الساعة  على 
صباحا سيتم في املـديرية 

لـدى  اإلقليـمية  الفـرعية 
االستـئـنـاف  محكـمة 
بطريق  الكائنة  بتازة 
األظرفة  فتح  وجدة   
العروض  بطلب  املتعلقة 
أثمان  بعروض  املفتوح 
الشاملة  الصيانة  ألجل: 
املصاعد  وإصالح 
االستئناف  بمحكمة 
بتازة واملحكمة االبتدائية 

بتازة - عمالة تازة.
ملف  سحب  يمكن 
بمكتب  العروض  طلب 
العمومية  الصفقات 
الفرعية  باملديرية 
محكمة  لدى  اإلقليمية 

االستئناف بتازة. 
تحميله  كذلك  ويمكن 
بوابة  مــن  إلكترونيًا 
من  العمومية  الصفقات 
اإللكــتروني  العـنوان 

الـتالي:
www.marchespu-

blics.gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد   
5.000,00درهم  املؤق� 

(خمسة آالف درهم).
األعمال  تقدير  كلفة 
محددة من طرف صاحب 
مبلغ:  في  املشروع 
هم  ر 1د 5 1 . 9 2 0 . 0 0
وخمسون  (مائة وواحد 
ألف وتسعمائة وعشرون 

درهم).

من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  تقديم  و  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
 -  27 املواد  ملقتضيات 
29 و31 من املرسوم رقم 
في  الصادر   2.12.349
 1434 األولى  جمادى   8
(20مارس2013) املتعلق 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافســيــن: 

ملفاتهم  إيداع  إما   -
بوابة  عبر  إليكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
إرسالها عن طريق  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور.
أظرفتهم،  إيداع  إما   -
بمكتب  وصل،  مقابل 
اإلقليمي  الفرعي  املدير 
االستئناف  محكمة  لدى 

بتازة؛ 
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  مكتب  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
فتح  وقبل  الجلسة 

االظرفة. 
املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
 8 املادة  في  املقررة  تلك 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1931/ا.د

ع.س.ن /1933/ إدع.س.ن /097/ إت

ع.س.ن /1928/ إد

ع.س.ن /1934/ إد
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إلنقاذ هذه الرياضة 

من الوضعية التي 
أصبحت عليها
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