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التحاد الأوروبي يفتح حدوده اأمام الم�صافرين 
التحاد الإفريقي للريكبي المغاربة واإ�صبانيا ت�صترط المعاملة بالمثل

يجمد اأن�صطة الجامعة ويوقف 
اأن�صطة المنتخبات الوطنية

الحياة تعود اإلى القاعات 
الريا�صية بعد توقف لثالثة اأ�صهر

اأق�صاط تاأمين وفحو�صات تقنية باأثر 
رجعي ما بعد رفع الحجر ال�صحي؟
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في بـيان المجلس الوطني للشعلة

مطالبة الحكومة والبرلمان 
بتسريع إصدار القوانين الخاصة 
بحماية األطفال من االغتصاب 

وتجريمه وحماية الدولة 
لحقوق األطفال الضحايا 
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واردات القمح والشعير كلفت 9.3 مليار درهم في 5 أشهر 

صادرات البالد تراجعت بأزيد من 25 مليار درهم بسبب الحجر الصحي
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انتحار م�شت�شار بجماعة تامدة  

توفي  صباح يوم الثالثاء 30 يونيو 2020  ، بقسم العناية 
«ب.ه  املركزة باملستشفى اإلقليمي للجديدة،  مستشار جماعي  
بالسم  متأثرا   ، أوالد عمران  قيادة  تامدة   الترابية  بالجماعة   »

الذي تناوله  .
 » 66  سنة   »  ، الهالك  فإن   ، املكان  وحسب مصادر من عني 
متزوج و له أبناء ، تناول مساء يوم االثنني املنصرم أحد األقراص 
منه  محاولة  في   » «فنيدة  ب  العموم   لدى  املعروف  السامة  
لالنتحار ، مضيفة بأن» املستشار الجماعي شعر بعد ذلك  بآالم 
شديدة في بطنه ما دفع ببعض ساكنة دوار اوالد علي للتدخل في 
محاولة منها إلنقاذه ، و ملا ازدادت اآلالم تم نقله على وجه السرعة 
املستشفى  إلى    ، امطل  لجماعة  تابعة  إسعاف  بواسطة سيارة 
على  توجيهه  و  عليه  الكشف  تم  حيث  بنور،  بسيدي  االقليمي 
نظرا  العالج  لتلقي  بالجديدة  االقليمي  املستشفى  الى  الفور 
لفظ   أن  الى  املركزة  العناية  بقسم  حالته، حيث وضع  لخطورة 

أنفاسه األخيرة  «.
هذا  وقد فتحت الضابطة القضائية لدرك سيدي بنور بحثا في 
النازلة، بتعليمات من النيابة العامة املختصة، «ملعرفة األسباب 

الحقيقية وراء إقدام الهالك على تناول    القرص السام «. 
 

وقفة احتجاجية  لبع�ض
 اآباء التالميذ

نظم عدد من آباء التالميذ وقفة احتجاجية صباح يوم  االثنني 
اسماعيل  موالي  االعدادية  الثانوية  أمام    ،  2020 يونيو   29
التابعة للمديرية االقليمية بسيدي بنور، وذلك احتجاجا على ما 
غياب املديرة املستمر عن املؤسسة   وعدم مسك  وصفوه  ب « 
غياب التالميذ و حرمانهم من حقهم في االستفادة من دعم تيسير 

.«...
 ، القطاع  عن  املسؤولة   الجهات  من  املحتجون  والتمس 
«التدخل  ملعالجة  املشاكل املطروحة  ـ والتي تؤثر بشكل سلبي  
على سالسة العملية التعليمية ، خاصة في ما يتعلق بالتواصل 

الناجع مع أولياء أمور التالميذ».

                           

  باعة املتال�شيات يطالبون 
بت�شوية و�شعيتهم 

  
بنور،  سيدي  بجوطية   الخردوات   و  املتالشيات   باعة  نفذ 
صباح يوم االثنني 29 يونيو 2020 ، وقفة احتجاجية أمام مقر 
«بإيجاد حل  االقليمية   و  املحلية   السلطات  ، مطالبني  البلدية 
لوضعيتهم بعدما تم إفراغهم من السوق االسبوعي مؤخرا حيث 

كانوا يمارسون حرفهم «.
خالل الوقفة رفع املحتجون شعارات تطالب»بتسوية وضعيتهم 
الهشاشة  بالفقر و  املتسمة  و استحضار أوضاعهم االجتماعية 
«السوق  أن   املحتجني  أحد  أكد  للجريدة  تصريح  في  و   .«...
األسبوعي كان املكان الوحيد الذي يكسبون فيه قوت يومهم ، و 
أنهم يرحبون بكل اإلجراءات التنظيمية، خصوصا في ظل جائحة 
حدا   ناجعة تضع  إلى  حلول  يتطلعون  فهم   ، كورونا   فيروس 

ملعاناتهم وتجعلهم يمارسون أشغالهم  بشكل منتظم«.

أحمد مسيلي

اإلكرتونية  ..لوحات  تارودانت   

لفائدة تالميذ 11 جماعة قروية
« استفاد  340 تلميذا وتلميذة ينحدرون من أوساط اجتماعية 
التعليمية  املؤسسات  من  عدد  في  دراستهم  يتابعون  و   ، هشة 
واملجموعات املدرسية املوزعة على 11 جماعات ترابية في العالم 
هبة،  من   ، مؤخرا   تارودانت،  إلقليم  الجبلية  واملناطق  القروي 
عبارة عن مجموعة من اللوحات اإللكترونية» يقول بالغ للمديرية 

اإلقليمية .
مؤسسة  وفرتها  لوحات    204  » فإن  نفسه  املصدر  ووفق   
محمد السادس لحماية البيئة، استفاد منها تالمذة ينحدرون من 
مجموعات مدرسية تتوزع على الجماعات الترابية ل « أوناين»، 
و»تيكوكة»  املايس»،  إيمي  و»   ، توبقال»  و»  تيفنوت»،  و» 
الطفولة  لرعاية  املتحدة  األمم  منظمة  ممثلية  «وفرت  كما    ،
«يونيسيف»، 140 لوحة  استفاد منها تالمذة ينتمون  لجماعات  
« إيت إيكاس»، و» أيت عبد اهلل» ، و»تامالوكت»، و»تيدسي ن 

سندالن»، و» أركانة» ، و» تاويالت».

عبد الكريم جبراوي

عرفت حصيلة جائحة كورونا كوفيد 19 على مستوى 
، على مدى شهرين من أول إصابة مؤكدة  إقليم الجديدة 
ظهرت   بتاريخ 27 مارس 2020 بتراب جماعة سيدي علي 
تسجيل   ( 21 كلم شمال  الجديدة  حوالي   ) بن حمدوش 
 13 ، شفي منها  بالفيروس  36 حالة إصابة  ما مجموعه 
، كما انحصر  رجل وامرأة )   مصابا  وتوفي شخصان ( 
من  ترابية  جماعات  تسع  مستوى  على  الحاالت  تسجيل 
آزمور  وبلدية   الجديدة  بلدية   وهي   ، جماعة   27 أصل 
والجماعات القروية سيدي علي بن حمدوش وموالي عبد 
اهلل وأوالد حسني ومتوح وأوالد افرج وسيدي إسماعيل 
وسبت سايس ، في حني عرف اإلقليم خالل الشهر الثالث 
عدد  في  مقلقا  ارتفاعا   ( يونيو  و29  ماي   29 بني  ما   )
اإلصابات بسبب بؤرة وحدة إنتاجية بتراب جماعة موالي 

عبد اهلل. 
   

إجراءات تحريك العجلة 
االقتصادية  

االقتصادية  العجلة  لتحريك  العملية  اإلجراءات  ضمن 
القروية   التوجيه باستئناف نشاط األسواق  ، تم  باإلقليم 
 20  ) ، حيث كان سوق سبت أوالد احسني  األسبوعية   
استأنفت  التي  األسواق  أول   الجديدة)  كلم شرق جنوب 
فتح  خالل  من  ماي   30 السبت  يوم  جزئيا  أنشطتها 
السوق لبيع املواشي والدواجن مع الحرص على االلتزام 
املحلية  السلطات  واتخاذ  للوقاية  املطلوبة  بالشروط 
وهو   ، الضرورية  الوقائية  والتدابير  الترتيبات  لجميع 
وشراء  بيع  إمكانية  من  والفالحني  الكسابة  مكن  ما 
حمالت  استمرار  ظل  في  والتبضع   والدواجن  املواشي 
التوعية والتحسيس بضرورة التقيد بمستلزمات التباعد 
سمحت  كما   ، والنظافة   الكمامة  وارتداء  االجتماعي 
السلطات بفتح بعض املحالت التجارية  التي تطل مباشرة 
على الشارع تفاديا للممرات الضيقة وإمكانية عدم وجود 
وتوفر  االجتماعي   التباعد  بتوفر شرط  تسمح  مساحات 
شرط التهوية  إضافة الى تفادي ما يمكن أن يشكله ضيق 

مساحة املتاجر من خطر التقارب .

تصنيف ا�قليم 1 و2
ووزارة  الداخلية  لوزارة  األول  املشترك  البالغ  جعل 
إلى  واألقاليم  العماالت  تصنيف  يتضمن  الذي  الصحة 
 11 ابتداء من   (  2 1 واملنطقة  املنطقة   ) اثنتني  منطقتني 
2 قبل أن يندرج ضمن  يونيو، إقليم الجديدة في املنطقة 
على  بناء  ،وذلك   الثاني  املشترك  البالغ  وفق   1 املنطقة 
خالصات التتبع اليومي لتنزيل املرحلة األولى من ”مخطط 
تخفيف الحجر الصحي“ ابتداء من 24 يونيو 2020 عند 
منتصف الليل ، حيث دبت الحركة بشكل كبير في مختلف 
مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية ، ففتحت املقاهي 
أبوابها للزبناء بمعايير الوقاية واالحتراز ، ونفس الشيء 
بالنسبة للمحالت التجارية من مختلف األصناف ، وتدفق 
تحت  بوزيد  سيدي  وشاطئ  الجديدة  شاطئ  على  الناس 
ذلك  واكبت  التي  املحلية  للسلطات  الشديدة  املراقبة 

بحمالتها التحسيسية والتوجيهية.  

  ا�صابات الجديدة 
في  ملحوظا  ارتفاعا  الثالث  الشهر  اإلقليم خالل  شهد 
ما  تسجيل  تم  حيث   ، كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت 
مجموعه 132 حالة استحوذت فيها بؤرة إحدى الوحدات 
األكبر  العدد  على  األصفر  الجرف  من  بالقرب  الصناعية 
مصابي  مخالطي  على  الباقي  توزع  فيما   ، املصابني  من 
، كما توزعت مناطق إقامة املصابني ما بني  هذه الوحدة 
جماعة موالي عبد اهلل التي كان فيها العدد األكبر منهم 
بحكم سكنهم فيها على مقربة من الوحدة الصناعية التي 
يشتغلون فيها ، ثم مدينة الجديدة وإصابة واحدة بمدينة 
آزمور ملعلم سباحة . كما عرف هذا الشهر إنجاز مجموعة 
تستهدف  التي  تلك  أو  االستباقية  املخبرية  التحاليل  من 
سلبية  مجملها  في  كانت  بالفيروس  املصابني  مخالطي 
بالحي الصناعي   اإلنتاجية  بالوحدات  150 عامال  وهمت 
إسماعيل  سيدي  مصابي  مخالطي  من  و28  بالجديدة 
وأوالد احسني و127 من سائقي سيارات األجرة بصنفيها 
الصغير والكبير و100 مخالط ملصابي الوحدة الصناعية 
 ، 6 منهم بالعدوى  إصابة  تأكدت  الذين  األصفر  بالجرف 
كما همت التحاليل املخبرية االستباقية العبي فريق الدفاع 
من  وعدد  الفريق  وطاقم  القدم  لكرة  الجديدي  الحسني 
موالي  بجماعة  أشخاص  وبضعة  الوطني  األمن  رجال 
عبد اهلل كانوا قد قدموا من مدينة الدار البيضاء، إضافة 

واإلنتاجية  الصناعية  الوحدات  من  مجموعة  عمال  إلى 
بالجديدة والجرف األصفر  ...

بؤرة الوحدة ا�نتاجية  
بتراب  الصناعية  الوحدات  إحدى  كون  من  بالرغم 
جماعة موالي عبد اهلل شكلت بؤرة حقيقية للوباء ، إال أن  
سرعة التدخل ساهمت  في احتواء هذا املستجد  ، حيث 
بالوحدة   للعاملني  أجريت  التي  املخبرية  التحاليل  أكدت 
حالة  منسوب  من  رفع  ما  وهو   ، شخصا   92 إصابة   
الصحية  والسلطات  اإلقليمية  السلطات  لدى  االستنفار 
التي عملت من أجل احتواء البؤرة والحيلولة دون توسع 
قامت بحصر  الذين  املخالطني  دائرة اإلصابة في صفوف 
أعدادهم وإخضاعهم للحجر الصحي واملنزلي ، كما وفرت 
جماعة  بتراب  واجتماعية  سياحية  وحدات  السلطات 
للبرتوكول  بالخضوع  امللزمني  إلقامة  اهلل  عبد  موالي 
فترة  من  لالستفادة  وأيضا  العالج  في  املعتمد  الجديد 
النقاهة تحت املراقبة الطبية بالنسبة للمتعافني ،  إضافة 
نقل   وسائل  توفير  مستوى  على  املبذولة  املجهودات  إلى 
سواء من مقرات  حافالت وسيارات إسعاف )  املصابني ( 
بمدينة  الخامس  محمد  اإلقليمي  املستشفى  إلى  سكنهم 
بابن  امليداني  العسكري  املستشفى  إلى  منه  أو  الجديدة 
تم  التي  املقرات  إلى  األخير  هذا  من  وكذلك   ، سليمان 
العالج  استكمال  عليهم  الذين  أو  للمتعافني  تخصيصها 

وفق البروتوكول الجديد املعتمد  .

استمرار تسجيل حاالت التعافي
خالل ذات الفترة   تم تسجيل 43 حالة تماثل للشفاء 
بالجرف  اإلنتاجية  الوحدة  بؤرة  مصابي  من   25 منها 
بابن  امليداني  العسكري  املستشفى  من  نقلهم  تم  األصفر 
سليمان إلى أحد مراكز االصطياف بتراب  جماعة موالي 
عبد اهلل  الستكمال العالج وامضاء مدة 14 يوما كفترة 
للنقاهة قبل عودتهم الى بيوتهم . وتوزعت أيام اإلعالن عن 
حاالت الشفاء على أيام السبت 30 ماي بتسجيل حالتي 
  ، حاالت   6 شفاء  عن  باإلعالن  يونيو  فاتح  ويوم   ، شفاء 
ويوم3 يونيو بشفاء ثماني حاالت ،  ويوم 4 يونيو باإلعالن 
عن حالتي شفاء ، ويوم 6 يونيو غادرت امرأة املستشفى 
الستكمال العالج في البيت وفق البرتوكول الجديد ، ويوم 
26 يونيو غادر 7 من مصابي الوحدة اإلنتاجية  بالجرف 
األصفر املستشفى العسكري  بابن سليمان وإلحاقهم بأحد 
مراكز االصطياف بتراب جماعة موالي عبد اهلل الستكمال 
27 يونيو  ، ويوم  بها  النقاهة  فترة  العالج وإمضاء مدة 
ذات  مصابي  من  فردا   18 من  مكونة  ثانية  دفعة  غادرت 
الوحدة اإلنتاجية مستشفى ابن سليمان مع إلحاقهم بأحد 
مراكز االصطياف   الستكمال العالج وامضاء مدة 14 يوما 

كفترة للنقاهة قبل عودتهم الى بيوتهم. 

أيام  «صفر حالة « 
ولو بشكل متفرق    لم يعرف اإلقليم خالل 21 يوما  - 
 » أيام  أن  يعني  ما   ، بالفيروس  إصابة  أية  تسجيل    -
بفضل  الثالث  الشهر  أيام  معظم  تخللت   » حالة  صفر 
الصحي،   الحجر  إجراءات  بتنفيذ  والتزامه  املواطن  وعي 
والحمالت  والصحية  اإلقليمية  السلطات  يقظة  وكذا 
التحسيسية التي تواصلت ، باملوازاة مع  حمالت التعقيم 
التي شملت أزقة وشوارع وفضاءات مدن الجديدة وآزمور 
والبئر الجديد واملراكز شبه الحضرية والقروية  ، لدرجة 
أنه كانت تمر أحيانا أربعة أو خمسة أيام دون تسجيل أية 
حالة ، مثل األيام ما بني فاتح و4 يونيو ، واأليام ما بني 

12 و16 يونيو ...
     واعترافا بمجهودات دعم ومساندة الطواقم الطبية 
العسكرية لألطر املدنية ، تم يوم األربعاء 10 يونيو تنظيم 
حلت  التي  العسكرية  الطبية  لألطر  وتكريم  عرفان  حفل 

باالقليم منذ بداية الوباء . 

  بين االستشفاء وإتمام العالج 
والنقاهة 

سليمان  بابن  امليداني  العسكري  املستشفى  شكل 
إقليم  من  املصابون  إليها  ينقل  التي  الرئيسية  الوجهة 
الجديدة ، حيث بمجرد التأكد من اإلصابة ، تعمل السلطات 
اإلقليمية والصحية على اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير 
لنقل املصابني إليه ، ومنه إلى مراكز إتمام العالج ومراكز 
وفق  الضرورية  النقل  وسائل  توفير  عبر   ، النقاهة  فترة 
الوحدات  شكلت  كما   ، الحاالت  مع  التعامل  يقتضيه  ما 
السياحية واالجتماعية بكل من مدينة الجديدة وموالي عبد 
اهلل مراكز لقضاء فترات إتمام العالج بحسب البروتوكول 
الجديد، أو لقضاء فترة النقاهة املحددة في 14 يوما بعد 

التماثل للشفاء، ضمانا للتعافي التام من الوباء ...

 وضعية وباء كورونا في شهره الثالث بإقليم الجديدةبريد سيدي بنور

بوؤرة وحدة اإنتاجية ترفع  اأرقام الإ�شابة وا�شتمرار اليقظة يي�شر التحكم يف الو�شع

المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل (فدش) بوجدة

  ا�شتعداد  لالنخراط يف جهود اإجناح مرحلة ما بعد رفع احلجر ال�شحي
سميرة البوشاوني

على خلفية قرار السلطات العمومية تنزيل مخطط 
التخفيف التدريجي من تدابير الحجر الصحي، و»ما 
يستتبعه من ضرورة استئناف العمل باملحاكم وعودة 
نشاطها تدريجيا إلى سابق عهده»، عقد املكتب املحلي 
الفدرالية  في  العضو  للعدل،  الديمقراطية  للنقابة 
الفرعي  املدير  مع  لقاء  مؤخرا،  للشغل،  الديمقراطية 
على  الوقوف   » خالله   تم  وجدة،  استئنافية  لدى 
جملة من اإلجراءات والتدابير الوقائية املتخذة بهدف 
الحد من خطر انتشار فيروس كوفيد 19 في فضاءات 
املطالب  بعض  «لطرح  مناسبة  شكل  كما  املحاكم»، 
واألوراش  األنشطة  تجميد جل  قرار  ظل  في  املرحلية 
مركزيا على خلفية اجتياح الوباء لبالدنا، بما في ذلك 
قصر  أرشيف  تهيئة  وأشغال  املراكن  تسقيف  ورش 

العدالة بوجدة».
وقد أصدر املكتب النقابي  بيانا ،  توصلت «االتحاد 
ب»ـروح  مستهله  في  أشاد  منه،  بنسخة  االشتراكي» 
وموظفو  أطر  عنها  أبان  التي  العالية  املسؤولية 

من  الذات  نكران  عبر  القضائية،   بالدائرة  املحاكم 
على  الوظيفي  بواجبهم  القيام  على  حرصهم  خالل 
التي  الصحية  املخاطر  من  بالرغم  املطلوب،  الوجه 
بذلها  التي  ب»املجهودات  منوها   املرحلة»،  تخللت 
ويبذلها أطر وموظفو وكذا مستخدمو املديرية الفرعية 

فضاءات  سالمة  على  حفاظا   » وذلك   ، اإلقليمية»  
الفرعي  املدير  «أن  إلى   الفتا  ومرتاديها»،  املحاكم 
أعرب مجددا عن استمرار التزامه بالعمل على التعقيم 
قاعات  االعتقال،  مخادع  الجلسات،  لقاعات  الدوري 
السيارات  الوظيفي، وممرات  النقل  االنتظار، حافالت 

وتهيئة املداخل بالكاميرات الحرارية ومعدات التعقيم، 
ومطهرات األحذية، فضال عن توفير الكمامات الواقية 
وملصقات التشوير الخاصة، وذلك سعيا لتدبير أمثل 

للمخاطر الصحية املرتبطة بالجائحة.»
املحلي  املكتب  «أكد  فقد   ذاته  املصدر  ووفق 
موظفي  أحقية  على   ، للعدل  الديمقراطية  للنقابة 
العطلة  موسم  من  االستفادة  في  القضائية  الدائرة 
الجائحة بحول اهلل، وذلك  انجالء  أفق  الصيفية، في 
بديال  بالفنادق  بتوفير شقق وحجوزات  املطالبة  عبر 
ملركز االصطياف بالسعيدية الذي طالته أشغال إعادة 
التهيئة، وعدم تكرار سيناريو املوسم الفارطé، معربا 
«عن استعداد أطر وموظفي هذه الدائرة لالنخراط في 
املجهودات الرامية إلنجاح مرحلة ما بعد رفع الحجر 
الصحي ، بكل ما تقتضيه من تضافر الجهود وشحذ 
الطوارئ  حالة  تفرزه  قد  ما  كل  تسوية  ألجل  الهمم، 
الصحية..   «، مع حث األطر واملوظفني على» التحلي 
باإلجراءات  التام  االلتزام  خالل  من  الدائمة  باليقظة 
الوباء  تفشي  من  للحد  املتخذة  الوقائية  والتدابير 

بفضاءات وردهات املحاكم».

   برنامج » اإغاثة املا�شية » بالداخلة - 
وادي الذهب

  الر�شيدية .. حملة للتح�شي�ض بخطورة 
ال�شباحة مبياه  ال�شدود  

 فجر مبارك

 تنظم وكالة الحوض املائي كير، 
تحسيسية»  حملة  وغريس   زيز 
سد  بحقينة  الغرق  من  للوقاية 
على  املتواجد  الداخل  الحسن 
وذلك  الرشيدية»،  مدينة  مشارف 
و    2 بني  املتراوحة  الفترة   خالل 
 : شعار  تحت  الجاري،  يوليوز   6
«الوقاية من الغرق بحقينة السدود  

مسؤولية الجميع « .
و»تنظلق الحملة من  أمام سوق 
حيث   الرشيدية  بمركز  الخميس 
الذي  األسبوعي  السوق  ينعقد 
للتبضع  املنطقة  سكان  إليه  يحج 
 - الحملة   هذه  وتأتي    . بكثافة 
لزيز  املائي  الحوض  وكالة  تقول  
للتحسيس    – غريس  و  كير  و 
األشخاص  بعض  إقدام   بخطورة 
في  االستحمام  و  السباحة  على 
حقينة السدود خالل فصل الصيف 
الشيء   ، الحرارة  فيه  تشتد  الذي 

الذي قد  يؤدي الى  تسجيل  حاالت 
بوادي  مؤخرا  وقع  كما   ، غرق   
مياه  ابتلعت  عندما  بزاكورة  درعة 
الوادي ثالثة أشخاص « طفل و أم 

و ابنتها «.
من املقرر  ووفق املصدر ذاته ،» 
التحسيسية  الحملة  تشمل    أن  
جماعتي  قرى  و  دواوير  ساكنة 

املجاورتني لسد   ، الخنك  مدغرة و 
وكذا   ، بالرشيدية  الداخل  الحسن 
جماعات أغبالو انكردوس املجاورة 
لسد تمقيت  بتنجداد ، إضافة الى 
الساكنة  على  مطويات  توزيع 
شاملة  توعوية  بعمليات  والقيام 
التجمعات  و  األسواق  من  بعدد 
السكنية بمختلف مناطق الجهة» .

الجهوية  املديرية  «أطلقت 
وادي   - بالداخلة  للفالحة 
من  الثاني  الشطر  الذهب،   
للتخفيف  االستعجالي  البرنامج 
املاشية  وإغاثة  الجفاف  آثار  من 
2019- سنة  برسم  الجهة  في 
 ، للمديرية  بالغ  يشير    «2020
موضحا « أن ما مجموعه 1500 
الشطر  من  استفادوا  كساب  
الذي   ، البرنامج  هذا  من  األول 
والصيد  الفالحة  وزارة  أطلقته 
البحري والتنمية القروية واملياه 
والغابات، لتوزيع الشعير املدعم 

ونقل االعالف األخرى».
تهم    » نفسه  املصدر  ووفق 
للبرنامج  الرئيسية  املحاور 
الشعير  من  حصة  توزيع 
املاشية  أعالف  واقتناء  املدعم، 
نقل  مصاريف  وتحمل  املدعمة، 
غير  األخرى  األعالف  من  حصة 
عبر  املاشية  وتوريد  املدعمة، 
وصهاريج  صهريجية  شاحنات 

بالستيكية».
  وبخصوص «الشطر الثاني 
االستعجالي  البرنامج  من 
للتخفيف من آثار الجفاف وإغاثة 
توزيع  يهم  االمر  فإن  املاشية، 
املدعم  الشعير  من  ثانية  حصة 
ودعم  للقنطار،  درهم   200 بثمن 
الشمندر  كثفل  أخرى  أعالف 

تتحمل  فيما  املركب،  والعلف 
السوق  ثمن  مع  الفرق  الدولة 
يضيف  النقل»  مصاريف  وكذا 
تحمل   إلى»  الفتا   ، ذاته  املصدر 
نقل  مصاريف  الجهوية  املديرية 
غير  األخرى  األعالف  من  حصة 
املدعمة باملجان إلى جميع مراعي 

الجهة لفائدة الكسابة».

 قصر العدالة بوجدة
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حسام الدين نوالي (°)

الحضور والموقف
مستوى  على  ليس  باملدينة،  السردية  األشكال  تلتصق 
مستوى  على  ولكن  فحسب،  لألحدا�  املكاني  السياق 
أن  يجزم  يكاد  اإلبداعي  فالتاريخ  أيضا.  الفني  التشكل 
نضج السرود العربية التراثية ارتبط بعملية التدوين التي 
ارتبط ظهور  فيما  العربي،  امتدت مع نشوء مدن املشرق 
أوربا  في  املدن  وازدهار  الطباعة  بعصر  األوربية  الرواية 
األدب  في  الرواية  اكتشاف  ذلك  بعد  ليتم  آخر،  من جانب 

رة. العربي الحديث مع اكتشاف املدنية الغربية املستعم�
خالل  من  باملدن  تحتفي   املبكرة  النماذج  كانت  وإذا 
فإن  لالرتحال،  موضوعا  أو  لألحدا�  خلفية  اتخاذها 
الصلة الحقيقية بني الرواية واملدينة قد بدأت تنعقد منذ 
سعي هيجل إلى «البحث في الخصائ� النوعية للشكل 
وباملجتمع  البائد  امللحمي  بالشكل  عالقته  في  الروائي 
(ملحمة  الرواية  أن  إلى  ليخل�  الحديث»،  البرجوازي 
الفكرة  هذه  لوكات�  جورج  سيتبنى  ثم  البورجوازية)، 

عها أكثر. ويوس�
ولهذا فإن اقتران االتصال بني املدينة والرواية البد أن 
را، فضال عن  ق بالتدريج الوشائج� بينهما تأثيرا وتأث� يعم�
أن تصاعدهما معا بعد الثورة الصناعية في القرن الثامن 

عشر يمثل مؤشرا أساسيا لهذا االقتران.
وفي األدب  املغربي (والعربي عموما)، ارتبط اكتشاف 
الرواية باكتشاف املدنية األوربية، فضال عن االلتفات في 
ومتفاوت،  متنوع  بحضور  املدينة  إلى  الروائية  املتون 

ل مختلف بني األعمال وبني الفترات الزمنية. وبتمث�
وهو  مغربي،  روائي  عمل  أول�  البعض-  -عند  عد  ي� فما 
يستحضر  عمل  هو  املؤقت،  البن  املراكشية»  «الرحلة 
املدينة منذ العتبة األولى، ويرتبط بها، بل إنه داخل امل� 
موضع  في  فيقول  واملدينة/املكان  الشخصية  بني  ماهي  ي�
ن يكون، أي عن هويته، عبر  حيث السارد يسأله الشيخ� عم�

سؤاله عن املكاني�ن: (مكان االنطالق ومكان الوصول):
«سألني عني فقال:

«� من أين وردت وأي مكان أردت�
كانت  وإن  املراكشية  للمدينة  االستحضار  وهذا 
استحضارا  يظل  فإنه  باملكان،  فيه  تلتبس  الشخصية 
بل  ماتها،  وس� للمدينة  فنيا  أو  مكانيا  ال  تمث� ل  يشك� ال 
والبصرة  بغداد  به  فت  ظ� و� الذي  بالشكل  توظيفها  يتم 
تم�  لو  أنه  حتى  املقامات،  في  وغيرها  وأصفهان  وقزوين 
في  صحراوية  مدينة  بأي  الرواية  داخل  تغيير»مراك�» 
املغرب أو خارجه ال يكاد يتغير في البناء الفني شيء أو 
يختل في تشكيل الشخصيات واألحدا� شيء، رغم سعي 
في  مراك�  طال  الذي  التحول  صورة  لنقل  املؤقت  ابن 

انفتاحها على التحديث. 
الالحقة،  الروائية  األعمال  أن  أفترض  فإني  ولهذا 
(وان�  الصينية  الناقدة  تها  سم� التي  نضجا،  واألكثر 
ع» وأدرجتها ضمن «االتجاه  جين�) روايات «مرحلة التشب�
ى أنضج يظهر في  اإلحالي»،  ستتعامل مع املدينة بمستو�
ل الفني الكامل  ل األولى بداية التشك� رتني، تمث� روايتني مبك�
أواخر  من  نموذجا  األخرى  تمثل  فيما  باملغرب،  للرواية 
فترض أن يكون نموذجا ناضجا  ع»، أي ما ي� «فترة التشب�
لهذه املرحلة، بفعل التراكم وبفعل الزمن معا، إذ الفاصل 
بني الروايتني يمتد ألربع عشرة سنة. وهما: «في الطفولة» 
لعبد الكريم  لعبد املجيد بنجلون (1957)، و»املعلم علي» 

غالب (1971).
«في  رواية  في  لألحدا�  املكاني  السياق  ع  يتوز�
العربية،  واملدينة  الغربية  املدينة  دائرتني:  إلى  الطفولة» 
املضيئة  الحديثة  الطارئة  باألمكنة  األولى  الدائرة  تتأثث 
والقاهرة  ومراك�  فاس  تقديم  تم  أنه  حني  في  واملثيرة، 
باعتبارها تنطوي على تاريخ علمي وفكري، دون االهتمام 
فيهما بالشوارع واملقاهي واملسارح ودور سينما..، كما لو 
أن الرواية تقف في منتصف املسافة بني االمتداد التاريخي 
الناعمة، لدرجة  الغربية  العربي وبني االنبهار بالحضارة 
أن الكاتب  يصرح أن غايته لم تتجاوز املقارنة بني بيئتني 
قبول  بهاجس  فانشغل  متناقضتني»،  تكونا  أن  «تكادان 

املدينتني معا: «مدينة األنا» و»مدينة اآلخر».
آخر  بتقسيم  تشتغل  علي»  «املعلم  رواية  أن  على 

يستضمر االنخراط في الدائرتني عبر مدينتني:
معاديا،  مكانا  وليست  رفضها،  يتم  ال  القديمة:  املدينة 
أنها  إلى  إضافة  كبيرة،  نصية  مساحة  تشغل  ذلك  ورغم 

مكان مغلق.
يتم  ال  ر،و  و� مس� غير  مفتوح،  مكان  الجديدة:  املدينة 
املعمل  إال  فيها  نكاد نعلم  املكانية، فال  توثيق تشكيالتها 
إليه، ومع ذلك فهي ليست مكانا معاديا  املقفرة  والطريق 

أيضا.
قد  علي»  «املعلم  في  الحديثة  املدينة  هذه  كانت  وإذا 
مبعثا  «الحياني»  ل  تحو� في  رأى  من  بني  الناس  قت  فر�

للرثاء والشفقة، وبني من رأى فيه مصدر اعتزاز وافتخار، 
رت  عب� جديدا  بابا  فتحت  الرواية  لخطاب  بالنسبة  فإنها 
إليه الشخصية املحورية –ولو عبر طريق السجن-، وهو 
سياسي  وعي  من  عليه  تنطوي  ما  مع  «النقابة»،  باب 
وحقوقي وديموقراطية، ومع ما ستؤول إليه في ما سكت 
الصحيفة�  «هنري»  طوى  جملة حني  آخر  في  الن�  عنه 

وقال بصوت مسموع:»آن لنا أن نرحل».
أو  قبول  اختيار  توظيف  تم  السابقتني،  الروايتني  في 
رفض املدينة واملدنية رمزيا وبشكل ضمني، بحيث يتوارى 
وفي  األوصاف  (في  وحكائية  لغوية  آليات  خلف  املوقف 
تطور األحدا�، وفي انفتاح وانغالق األمكنة، وفي ألفتها)، 
االتجاه  باكورة  وهي   –1972 والوردة»  «املرأة  في  لكن 
التسعينات  نهاية  في  بعد  ما  في  تقوى  الذي  الحداثي 
أشكال  في  ومغامرا  الكتابة،  في  املورو�  للنمط  مكسرا 
وطرائق سردية مختلفة- يأتي اختيار الشخصية املحورية 
للرحيل من املغرب إلى الغرب تأسيسا على موقف صريح، 
من  أفق  عن  والبحث  نفسه،  تحرير  مفادها  معلنة  وغاية 
الحرية، والعدالة، واإلنسانية، واملساواة، وهي نزعة فردية 
«املعلم  في  نجدها  التي  الجماعية  الروح  لهيمنة  مغايرة 

علي»  و»في الطفولة».
ولذلك فهي تدور حول قطبي (األنا واآلخر)، وما يتول�د 
عال�م منبوذ  عنهما من فضاءين متقابلني متناقضني هما: 
شهي�   مرغوب  وعالم  العربي)،  الوطن  (يمثله  عاد�  م� سيء 
الغربي). وهذا االنتقال بني قطبي  الوطن  (يمثله  وحميمي�
الثنائية، سيول�د داخل الن� عددا من املدن التي اختارها 
ر بها األحدا� واألفعال ويخلق بها فضاءات  الكاتب ليؤط�
البيضاء،  (الدار  للرواية  العام  الفضاء  بناء  خاصة تسند 
طنجة، أمستردام، بروكسيل...)، غير أن اإلقامة الحقيقية 
ختها الرواية هي  التي عرفتها الشخصية املحورية، ورس�
بني  ومتحوال  متنقال  السارد  ظل�  إذ  املرأة»،  في  «اإلقامة 
األمكنة مفعما بالتيه -حقيقة ورمزا- فيما سيظل مقيما في 
الدانماركية التي عرفها في جنوب إسبانيا.  املرأة (سوز) 

وهذا سيفضي لحضور مكاني جديد، املكان/املرأة.
إن جسدنا وجسد اآلخر يغدوان مكانا، واملكان ال يصير 
ذا ألفة إال إذا كان مبعث اطمئنان وراحة. ولذلك قال ابن 
عربي عبارته الشهيرة «املكان إذا لم يؤنث، ال يعول عليه»، 

أي املكان الذي ال يصير «مكانة».
ألنه  أبدا  املغرب  في  اإلقامة  يقبل  ال  السارد  كان  وإذا 
«هنا يشعر بأن إنسانيته مفقودة»، فإنه أيضا يبدو تائها 
في أوربا، من غير مكانة، والهوية ومن دون إنسانيته التي 
له اسما مستعارا، غير  رمز لها باسمه الذي فقده وحمل بد�
الحقيقة  باإلقامة هناك، ألنه في  انطباعا  أنه كان يمنحنا 
«فيها»،  و  «بها»  ويطمئن  «سوز»،  املرأة  في  قيم  ي� كان 
» له، وصار هو يشعر بإنسانيته  نا له، و»مكانة� فصارت سك�

التي فقدها في بلده.
عنى بكثير من االهتمام باملكان النصي،  ثم إن الكاتب ي�
فنقرأ جمال سريعة، متهافتة، مكسرة، قصيرة ومتجاورة، 
ر  تقد� «كم  فيها:  تنعدم  الفاصالت  وتكاد  بنقط،  مفصولة 
جربت  سنة.  ثالثون  ثالثون.  إذن  تعرف.  ال  آه.  عمري� 
الكثير.» ، بل نجد أحيانا فقرات بجمل مفصولة بعرائض:
عند  بعيد-  حد  إلى  تافهة  تكون-  قد  بينهما-  «العالقة 
وهو   ، لي...»  تخرج  في حجمها-  فتاة  رأيت  الكورني�- 
 ،33،36 الصفحات:  في  أخرى  فقرات  في  يتكرر  مظهر 

و57).
ل –فقط- انحيازا لتكسير البناء  إنه اشتغال بصري ال يمث�
ل معادال للمدينة الواقعية بكل  التقليدي وتجاوزه، ، بل يمث�
كها، وانهيار قيمها، حيث التحلل األخالقي  تسارعها، وتفك�
في املقهى واملثلية في املرق� وفي الشاط�، حيث الدعارة 

والجنس واملخدرات في املدينة كلها...
ل  بتمث� د  يتحد� والوردة»  «املرأة  في  املدينة  حضور  إن 
واللغوي  الفني  البناء  في  صهرها  ثم  وعواملها  روحها 
ا، واحتواها  ب املدينة حق� للرواية، كما لو أن الكاتب تشر�
األخير  هذا  ليأتي  الروائي،  القالب  في  ها  صب� ثم�  فكريا، 
وبالتحلل،  والالمرجع،  والالمركزية،  ر،  بالتكس� مفعما 

واالنهيار، وأيضا بالفردانية املطلقة.
 

ا�ثر والتمثل
املعاداة  بني  املدينة  من  الروائيني  مواقف  تتباين 
الغربة  بسبب   - فئة� -عند  املطلق  الرفض  حيث  والقبول، 
التي  العذاب  وألوان  والعذاب  والضغط  فيها،  واالغتراب 
وهندستها  االجتماعية  وإيقاعاتها  سرعتها  فرضتها 
واإلحساس  القهر  يعي�  فيها  الفرد  فصار   ، املعمارية 
عالقاتها  بشبكة  ال  مكب� والضآلة،  والوحدة  بالضياع 
املختلفة� وهذا املوقف  يقابله االنغماس التام في املدينة 
إليه اإلنسان  باعتبار أنها خالصة حضرية، ونتاج سعى 

في مسار ارتقائه.
املدينة  كون  في  تتفق  العربية  املعاجم  كانت  وإذا 
أي أقام به)، فإن «لسان  ن� باملكان»  د� تعني اإلقامة (من «م�
العرب» يمنح إضاءة أخرى بالغة األهمية، فيورد أن املدينة 
 ،« كت� ل� » أي «م� لة» من الفعل «دنت� ع� ف� نة» على وزن «م� ي� د� «م�
أن  املكان. و»بما  املقيم كأنه مملوك من طرف  وهنا يغدو 
اإلقامة واملعاشرة تحتاج إلى سن قوانني تتجاوز قوانني 
الدم والقرابة، فإن املقيم يصبح محكوما (مملوكا) بقانون 
العشيرة»�  من  فرد  هو  الذي  القريب  غير  قه  ويطب� يخلقه 

ومن جهة ثانية فـ «املدينة» تقال لألمة، أي مملوكة.
بمقتضى   ، املكان� يكون  متعارضان،  متقابالن  املعنيان 
مملوكا.  اآلخر  بمقتضى  ويغدو  قيم،  للم� كا  مال� أحدهما، 
الروائي�ني،  ي�  موقف� في  صداها  تجد  الداللة  هذه  ولعل 
فنلمس في املنجزات الروائية نمطني صادرين عن تموقع 
أنها  وباعتبار  مكان،  أنها  (باعتبار  املدينة  إزاء  الروائي 
نسيج من العالقات)� واإلحساس بامتالك املدينة ل�نسان 
إلى  سيفضي  وإنسانيته  حريته  وتضييق  فيه  والتحكم 
املوقف الرافض املعادي، فيما أن اإلحساس بامتالك املدينة 
والتحكم في توجيه منتجاتها نحو راحة الفرد ورفاهيته 

وسعادته سيفضي إلى موقف القبول والرضا.
عدة  الروائية  األعمال  في  املدينة  حضور  ويتخذ 
(أي  املحتوى  هما  كبيرين  عنصرين  من  تتفرع  تمظهرات 
املضمون)، والبناء السردي (أي عالقة املكونات ببعضها 
البعض). فعلى مستوى العنصر األول يمكن رصد حضور 

املدينة من خالل ثال� مكونات سطحية ومكونني عميقني:

العنوان:
تختار بعض الروايات أن تشتغل منذ العنوان بتعيني 
مرجعي يحيل على املدينة باسمها الصريح مثل «القاهرة 
تبوح بأسرارها» لعبد الكريم غالب، و»كازابالنكا» ملحمد 
 Un jour«صوف، و»فاس لو عادت إليه» ألحمد املديني، و
و»حكايات  جلون،  بن  للطاهر   «de silence à Tanger

العامرية» لعبد الرحمان عبيد... وغيرها.
تستأثر  التي  اللغوية  العتبة  يمثل  العنوان  وباعتبار 
دور  تلعب  فإنها  األكبر،  الطباعي  بالحجم  الغالب-  –في 
املتلقي،  انتظار  أفق  وتحفيز  اإليحاء  جانب  إلى  اإلغراء 
لرواية  الفرنسية  الترجمة  في  داللة  ذا  اإلغراء  ويبدو 
أنجزها  والتي  همنجواي،  إلرنست  املتنقلة»  «الوليمة 
 «Paris est une fête» بـ  نها  عنو� إذ  سابورتا»  «مارك 
على  يحيل  بعنوان  الفرنسي  القارئ  استقطاب  ال  فض� م�

ل انتماءه، بدال من العنوان األصلي. مدينة تمث�

المادة الحكائية للرواية :
سبق  التي  املدينة  وقبول  رفض  نماذج  عن  فضال 
التطرق إليها في النماذج الروائية السابقة، فثمة نماذج 
املدينة  لثيمة  حامال  الحكائية  مادتها  من  جعلت  أخرى 

على  داال  الهجرة  من  وجعلت  مختلفة،  أخرى  بصي� 
االختيار.

ملحمد شكري، ترسم الرحيل  فرواية «الخبز الحافي» 
من البادية الفقيرة إلى املدينة طنجة باعتبار أنها فضاء 
بالرحلة  ر  يذك� مسار  في  ولالرتقاء،  الوضع  لتحسني 
املغربي  الريف  «جاهلية  الرواية  تقرن  حيث  النبوية 
ورحلة الهجرة من مكة إلى املدينة للوصول في النهاية 

إلى مدينة طنجة التي تلعب دور املدينة املنورة».
الكريم  لعبد  املتوسط»  «رياح  رواية  تختار  فيما 
والهجرة  باريس،  إلى  القصيبة  من  الهجرة  عباسي 
وعلى  من جهة،  الرحيل  على  تنطوي  األولى  داللتها  في 
تخالف  الرواية  هذه  أن  غير  ثانية.   جهة  من  ل  التحو�
العربي  «ميمون»  البطل  أن  إذ  النبوية)،  (الهجرة  نسق 
مشدود  ل  مكب� جهة  من  فهو  تان:  قو� تتجاذبه  األمازيغي 
إلى بلده بعد  العودة  أنه لم يختر  الغربية، ذلك  للمدينة 
إنه بعد  املهاجرون، بل  األولى والثانية كما يفعل  سنته 
الشغل  في  اندمج  بإيطاليا  زبالة  في  ورميه  اختطافه 
«حتى  وزوجته،  «كارسيا»  املتقاعد  الرجل  حظيرة  في 
بهم  انقطعت  أهال  له  وأن  مختطفا،  كان  أنه  ينسى  كاد 
على  وأوشكوا  انتظار ظهوره،  من شدة  ويئسوا  السبل 
إقامة مأتم وفاته»� وهو من جهة ثانية ال ينصهر داخل 
شكلية  تحوالت  تظل  هناك  وتحوالته  الجديد،  املحيط 
في  ر  يفك� الدوام  على  سيظل  إنه  بل  بأصوله،  تتصل  ال 
في  إنه  «فاظمة».  بطن  في  الجنني  له  يمث� الذي  امتداده 
نهاية املطاف اختيار للمدينة على عال�تها واتصال داخلي 

باألصل البدوي.

المعجم
داخل  عليها  يحيل  وما  املدينة  حضور  إحصاء  م  يقد�
الرواية مؤشرا على محوريتها كمكان. لذا فإني اخترت 
املدينة)  (لفظ  هما  كثيرة-  مؤشرات  بني  –من  مؤشرين 
السنة نفسها  داخل روايتني صدرتا في  املدينة)  و(اسم 
لعبد  الخراب»  «كتيبة  هما  خنيفرة،  مالل  بني  بجهة 
الرحمان  لعبد  العامرية»  و»حكايات  جويطي،  الكريم 

عبيد.
مغايرة،  خصوصية  الخراب»  «كتيبة  لرواية  أن  غير 
ال  وهي أن االنتقال فيها يتم من الخارج إلى الداخل، ممث�
البحث  وماراطون  الدانمارك  من  القادمة  الشجيرة  في 
في  الحياة،  ومنحها  ما  مكان  في  وزرعها  تبيئتها   عن 
طرح سردي ملسألة املدينة واستيراد املدنية. حيث مدار 
السؤال هو «ملاذا تهرب املدينة من حقيقة ما، ثم «ما هي 
روح املدينة في الحقيقة�»، و»هل هذه البنايات القبيحة 

واملزابل والخرائب هي شكل روح املدينة�».
بل إن حتى محاوالت ميمون الحالق من أجل الرحيل 
إلى  الخارج  من  رحيل  العمق  في  هو  الوطن،  خارج 
الداخل: إنها ترحيل لتجربة دونكيشوت العبثية الباعثة 
على السخرية، من خالل األلواح الخشبية التي صنعها 
االرتقاء  لعبثية  استضمار  وأيضا  البحر،  لعبور  ميمون 
أنها  باعتبار  والحلول  األفكار  استيراد  على  املستند 
رحيل غير مقبول لألفكار على مدار الرواية ككل، وهي في 
وتصحيح  وباملدينة  باملكان  لاللتصاق  دعوة  نفسه  اآلن 

أعطابها وتحوالتها.
داخل  املدن  أسماء  أو  (املدينة)  لفظ  تردد  إحصاء  إن 
الرواية يمنحنا إحساسا بهيمنة التفكير فيها، واإلصرار 
على حضورها الطاغي. فعلى مدى 222 صفحة تردد لفظ 
فيها  تردد  الصفحات  بعض  إن  بل  مرة،   110 (املدينة) 
في   ،(108 والصفحة   ،107 (الصفحة  مرات  ست  اللفظ 
بني  توزعت  مدينة   19 بلغت  التي  املدن  أسماء  أن  حني 
أكادير،  البيضاء،  الدار  مراك�،  مالل،  (بني  املغربية 
تادلة،  القصيبة،  الراشيدية،  طنجة،  الرباط،  املحمدية، 
(بيروت،  والعربية  الصويرة)  بنصالح،  الفقيه  أزيالل، 
أمستردام)،  روما،  (كوبنهاغن،  والغربية  مكة)  القاهرة، 
نسبة  مالل»  «بني  فيه  نالت  مرة،   59 حضورها  تكرر 

التردد األكبر ب 20 مرة.
بهذا الشكل هو صدى  فحضور املدينة -لفظا واسما- 
لضخامة السؤال والدهشة التي تنال املالليني من خراب 
املدينة، والدهشة التي نالت مهندسها الغربي حني رأى- 

بألم- املسخ� الذي آلت إليه حدائقها ومنتزهاتها.
في  ما  ما، هشاشة  جفاء  ما،  ألم  «هناك  السارد:  قال 
الحضاري  تاريخنا  طيلة  نعط  لم  لذا  باملكان.  عالقتنا 
واملتصوفة،  الرحالة  من  أكثر  بهم  يعتد  رجاال  الطويل 
عينيا»،  تحققا  منه  أكثر  فكرة  لكليهما  بالنسبة  واملكان 
الشعر  في  كثيرة  إجابات  عن  بحث  السبب  لهذا  وربما 

وأخبار الشعراء لكشف القناع عن املدينة الحقيقية.
 باملقابل فرواية «حكايات العامرية» تتخذ من املدينة/ 
تها عبر سيرة البطل يوسف وتحوالته بني  الهام� قضي�
واملهني.  املعيشي  التحول  تحقيق  بغاية  واملدن  األمكنة 
املدن  تتردد  فيما  مرة،   21 باللفظ  املدينة  فيها  وتحضر 
(بني  هي  مغربية  مدن  على  موزعة  مرة   28 بأسمائها 
مالل، وادزم، الدار البيضاء، سوق السبت، حد البرادية، 

تادلة) ومدن غربية هي (طريفة، الخزيرات، هوليود).
رواية  أيضا  يسكن  املدينة  تحول  هاجس  كان  وإذا 
حيث «الحي� أصبح عامرا والعي�  «حكايات العامرية» 
الخراب»  «كتيبة  أن رواية  البداوة»، غير  فيه ال يحتمل 
بحثت عميقا في الذي يجعل املدنية� قناعا زائفا للمدينة، 
التحول،  وصف  على  العامرية»  «حكايات  ت  أصر� فيما 
من  ألوانا  لشخصياتها  تحمل  وهي  املدينية  وعالمات 
القهر والعذاب والحرمان والضغط، إذ «الكل يلهث وراء 
املرارة  الهاربة،  الزئبقية  أيامه  يراوغ   اللقمة، كل واحد 

خانقة تنغ� وجودهم وتدفع بهم للكدح.».

 التشظي والتكسير
لت املدينة –مقابل البادية- بؤرة لالغتراب وفقدان  شك�
التواصل وعدم التجانس وانفالت العالقات االجتماعية 
لت هذه الصفات داخل  أمام هيمنة النزعة الفردية، وتمث�
واللغة  الحبكة  لحق  وتشظ�  تفكك  شكل  في  الرواية 

والشخصيات واملكان والزمان والراوي...
للنموذج  جيدا  مثاال  أعمى»  «مذكرات  رواية  م  وتقد�

املتشظي على مستوى الحبكة واملكان والزمن، على أن 
األحدا� ال يتم تقديمها متسلسلة، واملقاطع ال يربطها 
رابط واضح، وبالتالي فإن كال منها يشتغل شبه مستقل 

من حيث شخصياته وأمكنته وأزمنته. 
ففي املقطع 15 مثال يقول السارد:

«قال األعمى:
بإمكانك أن تقترن بعصاي دون خوف

مباركة الجالد أثلجت صدري....
أخيرا سأصير اآلمرة الناهية

في مملكة الخوف»
عن  مستقال  يكون  يكاد  سطر  كل  كون  عن  ففضال 
املوالي تكاد  اآلخر، فإن عالقة هذا املقطع ككل باملقطع 
تنعدم أيضا، فيبدوان معا منفصلني عن بعض، كما لو 

أنهما مرتبان اعتباطيا، إذ نقرأ في املقطع 16:
«بإشارة من أنامله كنت أتراق�، أحل�ق كفراشة فوق 
رأس سنديانة، أعادتني نقراته الخفيفة من شرودي في 

صالة اجتاحها الصمت، وكبل جوارحها بكاء
الـ

ك م ن ج
ا ت ...»

ورغم أن هذه املقاطع متشظية متناثرة وربما « مرتبة 
على  لزاما  وسيكون  الصفر،  من  قراءتها  في  اعتباطيا 
صاحبك االنطالق من صفره الخاص، فإن الشخصيات 
الرواية،  طيلة  مألوفة  وانفعالت  بمالمح  ثابتة،  ظل�ت 
طيلة  (من خلف)  نفسه  املوقع  في  فضال عن سارد ظل 
العمل تقريبا. وهي سمة في الكثير من الروايات التي 
تمظهرت فيها املدينة، حيث ينسحب هذا التمظهر على 
بعض املكونات دون أخرى. ولهذا فإن عبد الرحيم العالم 

يجزم أن عالقة الرواية العربية باملدينة ظلت باهتة.

السرعة
تشمل السرعة زمن الحكاية وما يلحقها على مستوى 
استباق  أو   (Analepse) استرجاع  من  الترتيب 
التلخي�  من  املدة  مستوى  على  أو   ،(  Prolepse)
(Sommaire) أو الحذف (Ellipse)- على النحو الذي 
تقنيات  وهي   ،-«Figure3  » في  جنيت  جيرار  نه  بي�
املدينة،  نتاج  هي  بما  عموما  الرواية  على  تنسحب 
وقد  الروايات،  كل  في  نجدها  تقنيات  فهي  وبالتالي 

نجدها أيضا في باقي السرود غير الرواية.
في  املدينة  على حضور  داال�  باعتبارها  السرعة  لكن 
الرواية ترتبط أكثر بما يتم تشغيله من مكونات لخلق 
الفضاء السريع املتوتر واملفعم بالحركة على غرار حركة 

املدينة وقلقها.
أو  السارد  صوت  في  سواء  اللغة،  مستوى  فعلى 
ل السرعة في  أصوات الشخصيات، فإن الرواية قد تشغ�
ترتيب األصوات بصريا على السطر الواحد،  وهو ما 
التي  املدة  –مقابل  القراءة  ملدة  الزمني  الغالف  يقل�� 
الرواية  ل  تشغ� كما  السطر-،  إلى  العودة  تستلزمها 
حذف أحد األصوات فتمنح إحساسا بالكثافة والسرعة 
والضيق الذي هو سمة من سمات املدينة، كما في املقطع 

التالي من «املرأة والوردة»:
«قل لي. هل ال تزال تتخدر� أريد أن أقول هل ال تزال 
الكيف شيء رائع... نعم�  تكمي الكيف� آه يا صديقي ! 
ماذا� ليس صحيحا� أعتقد أن العكس هو الصحيح...»

مستوى  على  الرواية  تول�ده  الذي  اإلحساس  ولعل 
الفضاء  خلق  في  أعمق  يكون  األخيرين  نني  املكو�
الجمل،  ترتيب  في  والسرعة  املتشظية،  اللغة  املديني. 
وغيرها  التائهة  السريعة  املرتبكة  الشخصية  وبناء 
الحقيقي  وحضورها  املدينة  ثل  تم� برز  ي� نات  املكو� من 
في  املضمون،  أي  األول،  العنصر  أن  ذلك  الرواية،  في 
استثماره للمدينة على مستوى العنوان أو نسبة تردد 
االسم أو اللفظ في الن� ليس –في نهاية املطاف غير 
أو  عالمة  للن�  تمنح  ال  قد  نة  معي� مادة  على  اشتغال 

سمة تحيل على املدينة أو على غيرها.
مالل  وبني  والرباط  البيضاء  هي  املدينة  هل  لكن 

وغيرها – داخل الرواية�
االسم  وفي  العنوان  في  املدينة  عن  نتحد�  ال  إننا 
واللفظ وترددهما إال داخل األعمال اإلحصائية لألمكنة 
الن�  الفلك في  دراسة  للمدينة، مثلما اليمكننا  وليس 
الكاتب لحبيبته بالنجمة والبدر  السردي ملجرد وصف 
ملجرد  القصة  في  امليكانيك  عن  البحث  والشمس،أو 
والفرامل... السرعة  ومحول  السيارة  ذكر�  الكاتب  أن 

إذ  التعدو أن تكون املدينة   هنا سوى أحد اختيارات 
واملكونات  لألدوات  عديدة  اختيارات  ضمن  الكاتب 
والزمن  والحد�  الشخصية  تشمل   التي  السردية 
القارئ  إلقناع  تسعى  فقط  تقنية  أنها  باعتبار  وغيرها 

وخلق انطباع بالحقيقة.
 وبالتالي فإن تلقي املدينة داخل العمل اإلبداعي ليس 
نتلقى  ال  مثلما  –تماما  جغرافيا  أو  طوبوغرافيا  تلقيا 
في   مالل  فبني  وجوديا-،  صوتا  بكونه  املتكلم  ضمير 
الرواية ليست بني مالل التي نزورها أو نقطنها،إذ قد 
ي�ضخمها   الكاتب أو يضئ�لها أو يمدها وفق ما يخدم 
اشتغاله في اإلقناع السردي،واملدينة في الرواية ليست 
املدينة الحقيقية وال ينبغي لها،ولو صارت كذلك تماما 
مفهوم  باملكان»الستحال  الصلة  ذات  التفاصيل  بكل 
جغرافيا،وحينئذ  إلى  املكان  مكان،والنقلب  إلى  الحيز 
كبير»)،  معنى  التلقي  لجمالية  وال  للخيال  اليكون 
الوصف،  أو  باالسم  املدينة  ينقلون  ال  الجدد  اب  ت� والك�
اللغة  يزعجون  –كما  ز  الحي� يزعجون  ا  وإنما»اغتدو�
عن  إليه  ويسيئون  وي�ضنونه  نتونه  ع� وي� بونها-  ويعذ�

وعي فني». 
والسرعة  والتيه  والتفتيت  التشظي  يغدو  ولهذا 
ل الكاتب للمدينة في استحضاره  عناصر� تدل� على تمث�
لها داخل العمل، ذلك أن ما تنقله الرواية آنئذ هو فكرة 

عن املدينة، وليس املدينة ذاتها.

(°) قاص وناقد، من أعماله «العقل 
الحكائي: دراسات في القصة القصيرة 
بالمغرب» ومجموعة «الطيف ال يشبه أحدا»..

االشتراكي
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سيطر الرجال 
في العصر الذهبي 

ل�دب اليهودي 
بعد الحرب . إن هذا 

الغياب للنساء 
يثير سؤاًلا آخر غير 

مطروق هو: هل كان 
المؤلفون اليهود 
الذكور يتصرفون 
ظاهرًيا كمدمرين 

للسلطة ا�بوية في 
حين هم كانوا في 

الواقع حراسها؟

�����ا��������ا���������������

 ترجمة: عبده حقي

آدم  يتناول  ا�  يهودي� ا  كاتب� أن يصبح  يريد  «من  كتاب     في 
كيرش هذه األسئلة من خالل استكشاف تقاطع األدب والهوية 
كيرش  كتب  املقاالت  الجديدة من  اإلضمامة  في هذه  اليهودية. 
ا من «من  على وجه التحديد الجزأين اللذين يشكالن املجلد بدء�
ا�» وختاما ب «هل يوجد شيء اسمه  ا يهودي� يريد أن يكون كاتب�
األدب اليهودي�» فيما نشرت املقاالت األخرى في مختلف وسائل 
اإلعالم وتراوحت بني تقييمه لحياة وموت الروائي القاطن في 
(روزا  يهودي»  غير  يهودي   » ودراسة  زويج  ستيفان  فيينا 
املاركسي وكاتب سيرة  الكاتب  لوكسمبورغ وإسحاق دويتشر 
تروتسكي) إلى تحليل حي «ملالئكة توني كوشنر في أمريكا».

وبغض النظر عن املقاالت ذات التيمات اليهودية، فإن كتابات 
خطاطات  خالل  من  الشعر  نحو  بنيوي  بشكل  تنجذب  كيرش 
رايان.  وكاي  ويمان،  كريستيان  هيني،  ألعمال سيموس  كبيرة 
الشعري  اإلبداع  وفي  والسياسة  الشعر  في  أيضا  يتأمل  كما 
في العصر الحديث وبتعبير هايدجر « التحول من شعر العالم 
بالشاعر  الشاعر كمشرع  تم استبدال  حيث  إلى شعر األرض» 

الشاهد.
تصورا  كيرش  تمنح  الواسعة  الفضفاضة  النقطة  هذه 
«من   : عمله  وتختتم  تفتتح  التي  األسئلة  ملعالجة  ضروريا 
و «هل يوجد شيء اسمه األدب  ا�»  ا يهودي� يريد أن يكون كاتب�
الواقع  في  مرتبطان  السؤاالن  هذين  أن  ويوضح  اليهودي�» 
هذا  في  دينامية  األكثر  الصفحات  في   . بينهما  وثيق  بشكل 

املجلد يتم استحضار كافكا وبنيامني:
قراره  ا هو  يهودي� األدب  ما يجعل  أن  إلى  كافكا  تشير حالة 
ذلك  كان  لو  حتى  اليهودية  واملفردات  النصوص  مع  بالتعامل 
بالتقاليد  واسعة  معرفة  ذلك  إنجاز  يتطلب  وال  سلبي،  بشكل 
اليهودية التي ال يمتلكها بنيامني وال كافكا، بل يتطلب غريزة 
للعثور على العناصر في هذا التقليد التي يمكن من توظيفها أو 
حتى إساءة توظيفها  من أجل بث الحقيقة الحديثة. إن األدب 
اليهودي هو ما يقع في كل مرة يحاول فيها الكاتب أن يصنع 

لنفسه موقعا في هذا االصطفاف القديم مع اليهودية .
يشير كيرش بشكل خاص إلى أن مورو� الكتاب اليهود مثل 
كافكا وبنيامني يتردد – بل ويضفي الشرعية - على التصورات 
املعاصرة لليهودية كمسألة ثقافة وشعور وليست كاحتفاء ديني 
. لذا فإن اختيار االنخراط مع اليهود واليهودية هو ما يجعل من 

كيرش كاتبا يهوديا .
في عمل  ا  أيض� أساسية  والكلمات  اليهود  العالقة بني  كانت 
سابق لكيرش املوسوم ب: الشعب والكتب». فقد حقق الوضوح 
ا - من  ببراعة دون تبسيط في مقتطف ومقدمة ثمانية عشر نص�
«التثنية» إلى «شوليم أليشيم»  كنافذة على التاريخ اليهودي. 
لقد أنهى دراسته قبل الهولوكوست وإنشاء دولة إسرائيل. من 
خالل محاذاة هذين املستويني اللذين يصبان في ما هو تاريخي، 

تمكن كيرش من تجنب غائية الكارثة والوالدة من جديد.
إن مساراته ليست ملتئمة بشكل جيد. فبالرغم من كونه ناقدا 
 ، ا  أيض� اإلنتاج  وغزير  االهتمامات  متعدد  كيرش  فإن  صارما 
ويكتب في عديد من الوسائط . يصف عموده األسبوعي بعنوان 
ا شاعر  حيث يقدم استكشافاته للتلمود. كيرش أيض� «تابليت» 
يحب استعمال األشكال الكالسيكية من أجل القبض على انهيار 
الحداثة املختلة املستوحاة من إليوت. يكتب على سبيل املثال 
 - في ديوانه الشعري الصادر عام 2008 املوسوم ب»غزوات» 
املمثلة  إلى صيف  نيويورك  من  وخصوصا  والقوافي  باألمتار 

جني بيركني لعام 1969.
ا أنه ال الشعر وال  ا، يدرك كيرش تمام� ا وشاعر� وبصفته ناقد�
ذلك  ورغم   . املاضي  في  لعباه  الذي  الدور  اليوم  يلعبان  النقد 
وعكس تصريح جوناثان فرانزين الصاخب بأن األدب لم تعد له 
أهمية في الثقافة، فإن كيرش لم يتوان في التأكيد على ضرورة 

األدب.
عن  كيرش  يكشف  الشكل  بهذا  لألدب  دعمه  خالل  ومن 
الحر:  «الخيال  كتاب  مؤلف  تريلينج  ليونيل  مع  ارتباطاته 
الصادر عام  (1950). (باإلضافة  مقاالت عن األدب واملجتمع» 
إلى دراسته املوجزة واملقنعة بعنوان «ملاذا هو الكاتب تريلينج 
مراسالت  كيرش  نشر  وقد   2011 عام  في  ن�شرت  التي  مهم» 
الكاتب.).  يتقاسم كيرش اقتناع تريلينج بأن الثقافة والسياسة 
من  تولد  ا  أيض� الهوية  وأن  أدبي  بدون خيال  فهمهما  يمكن  ال 
في  أخرى  مرة  املزدوجة  القناعة  هذه  وتتجلى  الكتب.  بطون 
البعد السياسي الذي ال  كتاب كيرش الجديد، حيث يؤكد على 

جدال فيه بني اليهود واألدب.
هل أولئك الذين قاطعوا التقليد ال يزالون يعتبرون يهودا � 
أم أنهم ينعتون كيهود بغض النظر عن ميولهم أو تعريفاتهم 

الذاتية�
السؤال  أن  كيف  الكتاب  في  األول  كيرش  آدم  مقال  يوضح 
قد أثار العديد من اإلجابات  ا�»  ا يهودي� «من يريد أن يكون كاتب�
األمريكية  الشخصيات  فعل  ردة  يختبر  إنه   . واملنتقدة  املعيبة 
لكنهم قاوموا هذا  ابا يهودا»  الرفيعة التي اعتبرت كونها «كت�
الوسم بشراسة. من شاول بيلو إلى فيليب رو� جميعهم رفضوا 
ا عن فرض أنفسهم أوال�  امتدادهم في هذه العالمة ولم يكفوا أبد�

وقبل كل شيء ككتاب أمريكيني.
على الرغم من أن أول رواية يهودية أمريكية بعنوان «صعود 
أن  إال   ،1917 عام  إلى  تعود  كاهان  ألبراهام  ليفنسكي»  ديفيد 
العصر الذهبي لألدب األمريكي اليهودي حد� في الخمسينيات 
الحرب  ازدهار ما بعد  تزامن مع  أدب  ، وهو  السبعينيات  إلى 

العاملية الثانية والذي أقصى هذا الجيل من التقليديني. 
توجيه مسار  تم  «لقد  الحرب  بعد  ما  كيرش عن جيل  يقول 
الطموحات الفكرية ألسالفهم من إتقان النصوص اليهودية إلى 

األدب ذي املالمح اإلنجليزية واألمريكية».

يجد   : االغتراب  مع  حميمة  عالقة  اليهودي  لألدب  يكون  قد 
ا. يسلط الضوء  كيرش مثل هذه الحاالت في حقب أخرى أيض�
في  ميمون  سولومون  الفيلسوف  فكرة  على  املثال  سبيل  على 
القرن الثامن عشر، وهو شخصية من التنويريني في برلني الذي 
يتأخر  لم  كيرش  أن  من  الرغم  على  التقليدية.  بيئته  من  تحلل 
املمثلني  أشد  يكونون  قد  الهرطقة  كتاب  أن  إال  الفكرة  عن هذه 
تمتزج   ، املثال  سبيل  على   . قبل  من  رفضوها  التي  للتقاليد 
سينجر  جوشوا  وإسرائيل  باشفيس  إسحاق  األخوين  أعمال 

بشخصيات عدوانية من املالحظني الذين انهاروا.
يعتبرون  يزالون  ال  التقاليد  انتهكوا  الذين  أولئك  هل  لكن 
ا� أم هل تم تصنيفهم على أنهم يهود بغض النظر  أنفسهم يهود�
عن ميولهم أو تعريفاتهم الذاتية� من هو الكاتب الذي يستحق 

تسمية «الكاتب اليهودي»�
ا  عند تقييمه ل�جابات املحتملة، يبدو أن كيرش يتبنى ضمني�
أن  يفترض  والذي  واليهود  السامية  معاداة  في  تحليل سارتر 
ا.  شخصا ما يكون يهوديا عندما يعتبره الناس من حوله يهودي�
هناك  كان  إذا  عما  كيرش  يتساءل  التعريف  هذا  وراء  لكن 
من  املختلفة  األدبي  التعبير  أشكال  يوحد  ما  جوهر  أو  «نوع 
األمر بشكل  الزمن واللغة�  لتوضيح  اليهود عبر حاجزي  قبل 
: هل قصة باللغة األملانية بقلم فرانز كافكا ، ومقالة  أكثر تحديدا�
باللغة اإلنجليزية بقلم سوزان سونتاغ ، ورواية باللغة العبرية 

بقلم عاموس أوز تنتمي جميعها إلى نفس الفئة� «
قد  «كاتب يهودي»  وبسبب ادعاءاته الوجودية، فإن اقتراح 
يثير بعض االنزعاج . ال يمكن أن تكون حتمية هذا التصنيف 
سوى مزعجة ألي كاتب ال يعمل في نوع طائفي ألن املفهوم يبطل 
املوجودة  اإلبداعية  األدبي والحرية  املؤلف وعمله  املسافة بني 

في هذه الثغرة.
وبالتالي ومن أجل اإلجابة عن سؤاله، يضع كيرش مجموعة 
يتابع  هذا  وفي  اليهودي.  األدب  لتعريف  املحتملة  املعايير  من 

بعض جهود أسالفه وأشهرهم سينثيا أوزيك وإيرفين� هاو.
كما  اليهودي  األدب  لتعريف  هاو  معايير  كيرش  يتناول  ال 
فيه  التمعن  اقتراح هاو يستحق  لكن   .» ا  أوزيك حصري� حدده 
والكاتب  اليهودي  األدب  ملفاهيم  أكبر  بشكل  بتعتيم  يقوم  ألنه 

اليهودي.
ملك  «أنديرسون  رواية  عن  الحقيقة  في  الناقد  يقول  ماذا 
أخذ  الذي   WASP مليونير  بالو حول  للكاتب ساوول  املطر» 
جميلة»  كانت  «عندما  رواية  أو  إفريقيا  إلى  األربعينات  أزمة 
لفيليب رو� الرواية املبكرة غير املعروفة التي تدور في الغرب 
األوسط بدون شخصية يهودية واحدة أو أية إشارة إليها � هل 
يمكن أن تكون بعض الكتب «غير يهودية» في حني أنها تنتمي 
وماذا  يهودي�  لكاتب  يهودي  طابع  ذات  يهودية  أعمال  إلى 
نستنتج من غير اليهود الذين يكتبون روائع ذات طابع يهودي 
كتاب متعاطف  إليوت وهو  لجورج  ديروندا  دانييل  كتاب  مثل 
بحيث  وتطلعاتهم السياسية -  ا مع شخصياته اليهودية -  جد�
شكل حركة صهيونية أولية في إنجلترا الفيكتورية� (نسبة إلى 

امللكة فيكتوريا)�
وبحجة أنه موضوع يجعل الخيال مؤهال� لوضع «يهودي» 
كانت  األمريكي  اليهودي  لألدب  املميزة  السمة  أن  هاو  ادعى 
حكاية عن الهجرة من القارة القديمة إلى الواليات املتحدة ، ومن 
خاللها املواجهة بني اآلباء واألوالد ودراما االستيالب. من دون 
األدب  هذا  سيكون  اليهودية،  التجربة  عن  املتميز  الحكي  هذا 
اليهودي مفتقرا للوجود . وتأسف هاو في كتابها «عالم آبائنا» 
على أن استعمال فيليب رو� للسخرية اليهودية في كتبه األولى 
،تحول إلى نقد البتذال الطبقة الوسطى اليهودية التي لم يكن 

لديها في الواقع أي عالقة باليهودية.
الكتاب  موجة  فإن  هاو،  من  مستوحاة  معايير  من  انطالقا 
شتينجارت  غاري  مثل  السوفييتي  االتحاد  من  هاجروا  الذين 
اليهودي  األدب  جعل  في  أسهمت  التي  هي  فابنيار  والرا 

تراكم األصوات  النظر عن  الحياة. ولكن بغض  قيد  يبقى على 
الجديدة،  فإن اقتراح هاو  في تقدير سينثيا أوزيك كان «ينفجر 
ا». ترى أوزيك أن دراما االستيالب لم تكن أبدا عامال محددا  ذاتي�

للعائالت اليهودية.
بالتأكيد إن تنبؤ هاو باالنقراض الطبيعي للخيال اليهودي 
قد فشل. وعلى الرغم من أنه أثار أسئلة أوسع ومثيرة لالهتمام 
حول األدب كمحور للصراع بني األجيال، إال أن األدب اليهودي 
كانت  كيفما  وحفدتهم.  املهاجرين  من  األول  الجيل  خارج  بقي 
مزاياها األدبية الحقيقية يبدو أن فئة جديدة من الكتاب اليهود 
بما في ذلك أمثال جوناثان سافران فوير وناثان إنجالندر كانت 
ا.  تتوق إلى احتضان الهوية األمريكية اليهودية املزعجة سابق�
«الشخصيات  تغمرها  التي  األدبية  أعمالهم  عن  تحدثوا  فقد 
على حد  اليهودي»  التاريخ  2000 سنة من  اليهودية وأصداء 
باإلضافة  دارك».  «فوريست  روايتها  كراوس في  نيكول  تعبير 
مع  األمريكي  اليهودي  لألدب  اإلزهار  هذا  تزامن  فقد  ذلك  إلى 

ظهور مفهوم الهويات املرتبطة بتأكيد الذات.
وبعيدا عن هذه األمثلة، فإن حركة مقاومة أو املطالبة بفكرة 
اليهودي.  الفكر  في  أوسع  أسئلة  إلى  تقود  اليهودي»  «األدب 
ترددت هذه األسئلة على مر القرون - خاصة في العصر الحديث 
على  أم خاصة  عاملية  اليهودية  التجربة  كانت  إذا  ما  ومشكلة 

وجه التحديد.
ا بسبب طبيعته. يتيح  إن كتاب كيرش يمكن أن يكون محبط�
الكتاب للقارئ فرصة إنشاء روابط كان من املمكن استكشافها 

بشكل أكثر ثراء لو تمكن من نسج بعض الخيوط بني املقاالت.
روزا  عن  مقال  في  بدأ  قد  الخيوط  هذه  أحد  يكون  ربما 
لوكسمبورغ، التي حسب كيرش، تشكل «رمز املسار الذي لم يتم 
أملانيا  الفرصة األخيرة لالشتراكية اإلنسانية في  أي   :» تبنيه 
والتي كان من املمكن أن تمنع سقوط البالد في الهاوية النازية. 
دويتشر  إسحاق  مع  بالتوازي  لوكسمبورغ  كيرش  يناق� 
كالهما «يهودي غير يهودي» اشتراكي. وبالتالي كان من املمكن 
دمج هذا املقال في املقالة السابقة في املجلد املخص� لستيفان 
أدبية  عاملية  لحركة  ا  رمز� أصبح  الذي  السياسي  الكاتب  زويج 

جعلته يتجاهل الواقع املشؤوم لفيينا في عصره.
زوي�  بني  تقاربا  هناك  أن  يبدو  ولكن  ذلك  كيرش  يوضح  ال 
ولوكسمبورغ. كان من املثير لالهتمام أن نالحظ كيف كان عمى 
لوكسمبورغ عن حقيقة زمانها شبيها إلى حد ما بزوي�. على 
معاداة  «حتى  أنه  خطأ�  لوكسمبورغ  استنتجت  املثال  سبيل 
السامية الصريحة ... ال يمكن توجيهها حقا ضد اليهود بل فقط 
ضد طبقة البروليتاريا. أجل الطبقة وليس األمة أو الدين إنها 
الحقيقة الوحيدة. « أما بالنسبة إلى زوي� فإن واقعه الحقيقي 
وجمهورية  اإلنسانية  األخوة  تحقيق  في  حلمه  كان  الوحيد 

األدب.
جاكوب  الراحل  اإلسرائيلي  املؤر�  مالحظة  كيرش  يقتبس 
الدولي  الطابع  لي  «يبدو  بقوة  للماركسية  املناهض  تاملون 
بانزعاج  الشعور  عن  تعبيرا�  للكسمبورج  الشامل  الثوري 
اليهودي من كونه غريبا». وباملثل يمكن أن يظهر تفاني زوي� 
غريب  لشخ�  الشعوري  كانزعاج  هابسبورغ  إلمبراطورية 
بواسطة  التعاي�  وثقافة  الفنون  خالل  من  بالتثاقف  يؤمن 
الليبرالية غير السياسية. وقد تبنى اليهود األملان نفس الوهم 
الذي الحظته حنا أرندت في مقالة الذعة عن انتحار زوي� في 

البرازيل عام 1942.
اللوكسمبورغية  املاركسية  األممية  من  كل  ميزت  املقابل  في 
لن  الذين  اليهود»  غير  «اليهود  للزوي�  الثقافية  والعاملية 
الفنون  في  سواء  الرجال،  من  ولكن  اهلل  من  الخالص  يأتيهم 
أو في الجمهورية االشتراكية. كان بإمكان كيرش أن يجعل هذا 
بشكل  املرتبطة  ولكن  املتباينة  أشكالهم  بني  واضحا  االرتباط 

وثيق وحميمي بالعاملية اليهودية.
التي من  الليبرالية هي الجادة الوحيدة  يتشبث كيرش بأن 

خاللها يمكن لليهود العبور إلى االزدهار.
يمكنها  فال  رب  دون  من  تكون  أن  يمكن  اليهودية  كانت  إذا 
أن تكون من دون ن�. في مناقشته لكتاب عاموس أوز «يهود 
والذي شاركته في تأليفه ابنته فانيا أوز-سالزبيرجر  وكلمات» 
، يتأمل كيرش ما تصوره الكاتب اإلسرائيلي الراحل على أنه 
عالقة يهودية محددة بالنصوص وبثها : إنها تجارة متواصلة 
إن   . الحرفي  التفسير  من  وقرون  املكتوبة  الكلمة  مع  ود�وبة 
موقف أوز يكرر مواقف كل من كافكا وبنيامني املشار إليه أعاله 
حيث أن : االنخراط في النصوص اليهودية يصير بأي شكل من 

األشكال هو املفتاح لخلق األدب اليهودي.
النسب  في  مكان  على  الحصول  يكن  لم  طويلة  ملدة  ولكن 

التلمود في  للجميع. فقد أسهمت دراسة  ا  ا متاح� النصي خيار�
تشكيل الهوية اليهودية في الشتات ولكن تم استبعاد النساء 
منها وتم تقييد وصولهن إلى التقاليد األخرى. إذن من أرادت أن 

تصبح كاتبة يهودية � ومن تستطيع تحقيق ذلك �
باستثناء بعض اإلشارات إلى سينثيا أوزيك (ومقال عن كاي 
، فإن فاألصوات النسائية نادرة في  ريان وهي ليست يهودية) 
كتاب كيرش. لقد حان الوقت لتوسيع العرف الدائم الذي يسيطر 
عليه الذكور في العصر الذهبي لألدب اليهودي بعد الحرب ربما 
ليشمل مثال نساء يهوديات مثل غراس بالي أو تيلي أولسن. إن 
هل كان املؤلفون  هذا الغياب يثير سؤاال� آخر غير مطروق هو: 
ا كمدمرين للسلطة األبوية في  اليهود الذكور يتصرفون ظاهري�
حني هم كانوا في الواقع حراسها� أكثر من ذلك ال يوجد تفكير 
في النوع االجتماعي في هذا الكتاب. ما شكل «الذكورية» التي 

اختار هؤالء املؤلفون تصويرها في أمريكا وأوروبا � 
جيلمان  وساندر  بويارين  ودانيال  جوناثان  أعمال  ظهر  ت�
نظر إلى اليهود منذ فترة طويلة على أنهم وديعون  كيف كان ي�
ونسائيون كما لو أنهم ال يتطابقون مع الرموز الذكورية الغربية.
هذا  «في  تسفيتيفا:  من  السابق  االقتباس  إلى  يعيدنا  هذا 
تحول أبيات تسفيتيفا  العالم املسيحي جميع الشعراء يهود.» 
هذا  كان  لو  حتى  ولكن  املطلق.  ل�خر  استعارة  إلى  اليهودي 
ا في الجزء األول من القرن العشرين، فهل ال يزال بإمكان  صحيح�

اليهود أن يحضروا  في دور اآلخر في الوقت الحاضر�
اختباره  الليبرالية»  «مالئكة  في  ذلك  عكس  كيرش  يقترح 
أمريكا.  في  كوشنر  توني  ملالئكة   2018 لعام  برودواي  إلحياء 

هنا يحلل كيرش اليهودية في املسرحية وكذلك مسألة العرق.
اليهودية  الشخصية   - ايرونسون  لويس  بني  الحوار  إن 
ذات  األمريكية  املمرضة  وبليز   - كوشنر  وشبيه  الرئيسية 
األصول األفريقية ذو أهمية خاصة. في تعبيره عن إيمانه بالقيم 
ال  األفارقة  األمريكيني  بأن  بليز  توبيخ  لويس  واجه  األمريكية، 
اتفاق  غرار  وعلى  األمريكي.  الحلم  من  ا  جزء� يكونوا  أن  يمكن 
والعشرين  الحادي  القرن  في  أمريكا  ”في  كيرش:  يقول  ظاهر 
عوا بشكل ما أنهم جزء من ائتالف  لم يعد بإمكان اليهود أن يد�
... هذا يعني أن سياساتهم مبنية على أفكار حول  املقهورين. 
الحقوق واإلنصاف وليس على تجربة العجز والرغبة في إعادة 

توزيع السلطة «.
معينا  احتواء  يرثي  عندما  كوشنر  مع  يتعاطف  كيرش  إن 
 ... حيث من خالله جاء اليهود لالندماج مع األقوياء واآلمنني 
الشرير  وجد  وهكذا  كوشنر.  نظر  في  األصلية  الخطيئة  وهي 
املثالي في «روي كوهن « - الذي ناقشه كل من كوشنر وكيرش 
القارئ  به  كيرش  يذكر  وكما  املكارتية  وراء  اليهودي  الرجل   -

باعتباره معلم دونالد ترامب.
الليبرالية  أن  كيرش  يؤكد  تريلينج،  الكاتب  إلى  وعودة 
تحقيق  خالله  من  لليهود  يمكن  الذي  الوحيد  السبيل  هي 
الهويات  من  أكثر  شيئا  الحقوق  تعني  عندما  «فقط  االزدهار. 
- أي في املجتمع الليبرالي - يكون لألقليات مثل اليهود فرصة 
لالزدهار.» وبالتالي يرى كيرش بشكل واضح أنه يتوجب على 
اليهود األمريكيني أن يكونوا متيقظني ملخاطر األمن واالحترام 
املزيفني والتي خضعت جميعها بالفعل لتدقيق الذع من طرف 

فيليب رو� منذ عقود.
 Why Write  «كان من شأن املشاركة في كتاب «ملاذا نكتب
� املجموعة األخيرة من املقاالت حول رواية رو�  املنشورة في 
خريف عام 2017 قبل وفاته ببضعة أشهر، أن تضيف وجهات 
املجلد ضمن رو�  لكتاب كيرش. في هذا  نظر مثيرة لالهتمام 
فقد   . باليهودية  للجدل  املثيرة  عالقته  حول  النصوص  بعض 
اتهم رو� في كثير من األحيان بتهمة إثارة معاداة السامية من 

خالل عرض ساخر للتهور والشهوة اليهودية.
محاولة  بأنها  توصف  «قد  بورتنوي  شكوى  فإن  رأيه  في 
اإلدراك  بأنفسهم واآلخرين. ومن خالل مسألة  اليهود»  لتخيل 
ا يقول : « في رأيي ليست مهمة  ا مقنع� الذاتي، طرح رو� عرض�
الروائي اليهودي أن يصهر في روحه ضمير عرق غير موجود، 
بل أن يجد اإللهام في وعي تم إنشا�ه والتراجع عنه مائة مرة. «
ربما فقدان الذات هذا وفن التخريب يجسد تجربة «الكاتب 
الواقع يحمل  في  اليهودي»  «الكاتب  فإن  اليهودي»، وبالتالي 

تناقضا لفظيا». هذا ما قاله كاتب يهودي.

 @ العنوان ا�صلي للمقالة هو : 
من هو الكاتب اليهودي؟

تقول سينثيا أوزيك: »من احملتمل أن يكون مصطلح« 
كاتب يهودي« مصطلحا »يحمل تناقضا يف ذاته ». قبل 
82 عاًما يف عام 1924 أعلنت الشاعرة الروسية مارينا 
تسفيتيفا أنه »يف هذا العالم األكثر مسيحية، جميع 
الشعراء هم ذوي أصول يهودية . أنا أوزيك يهودية أيضا 
. لكن تسفيتيفا لم تكن كذلك. ما الذي تكشفه هذه 
التصريحات املتعارضة عن االدعاءات حول األصول 
اليهودية واملؤلفني اليهود واليهودية باعتبارها استعارة ؟ ما 
الذي يجعل من كاتب ما أن يكون يهوديا؟

* كليمونس بولوك
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الملحق الثقافي
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البكاء
 

أحمد بوزفور

(1
، ينهنه في  طفل لم يتعود بعد� املشي�

مهد مهجور في وسط الشارع، كنت أطل 
عليه من فوق السطح.

لم يرني. كنت أطل عليه و أراه.
يبكي، يحسب أن لم يره أحد، وأراه 
يصر� للضوء األصفر في ليل الشارع، 

للبرد و للوحدة، ينشج، يهتز يكاد يذوب، 
ولم يره أحد يحسب، لكني كنت أراه.
من كان يراني و أنا أحسب أن لم 

يرني أحد�
� هل يسمعني أحد�

(2)
بعد قليل ستأتي. ستلمس رأسي 

بيمناها وهي تسألني: كيف أنت اآلن�..
أحسن�..

كال، لم تجئ...تخيلت فقط. بذرتا 
دمعتني اهتزتا تحت أرض عيني. أغمدت 
الدمعتني. أغمضت العينني. وفكرت في 
الحقول وسنابل القمح الصفراء وهي 

تميس تحت ضوء القمر ونسيم الليل...
وضعت� يمناي على رأسي وسألتني: 

كيف أنت اآلن� أحسن�..

(3)
مسحة واحدة فقط.

أن تأخذ امرأة� طرف ثوبها
وتمسح� به عن وجهي هذا العرق

من عيني هذا الندى
مسحة واحدة فقط
 وأصبح مسيحا

(4)

في الدقيقة األولى من عام الفيل، 
وضعت� يدي على قلبي، و تمتمت:» 

يت� الحب  الحب وهم...الحب وهم»، فأ�نس�
فورا، ولم يعد يمأل قلبي إال الوهم.

م� ثقيل ضاغط غامض كالضباب. ه� و�
م� ثقيل�  ه� م� ثقيل خاثر� مالح� كالدمع. و� ه� و�
يضغط...يضغط...يمحوني، وينتصب� 

ما. ه� ح� و� ب� أمام الناس مكاني...أ�ص�

(5)
كانت في املطبخ تحضر العشاء وهي 

تتفرج على مسلسل في التلفزيون، 
بجانبها كان صندوق القمامة يكاد 

يمتلئ من أوراق الكلينيكس التي كانت 
تمسح بها دموعها.

ملاذا كانت تبكي� ألنها كانت تقشر 
البصل� ألنها تذكرت أمها املتوفاة قبل 

شهرين� لتأثرها بأحدا� املسلسل 

التلفزيوني� أو ألن زوجها لم يعد إلى 
البيت منذ أسبوع� ربما فقط ألنها امرأة 

بكاءة، مدمنة بكاء، وإذا لم تبك فاهلل 
يعلم ماذا سيحد� لها.

من فوق القصة كنت� أنا السارد 
أرقبها.

ماذا أفعل لها� ماذا أفعل� لها�
جلست� قربها، و أجهشت بالبكاء. 

. مسحت� دموعي  نظرت� إلي� و ابتسمت�
بكلينيكسها وعلقت ساخرة:

اد� اليوم ! أنتم تستحقون الشفقة. ر� ـ س�

(6)
على املسرح، كانت املمثلة تبكي. 

كنا نعرف نحن املتفرجني أنها تمثل...
وتمثل دور املرأة التي تمثل على زوجها 

دور املرأة املظلومة، تمثل أنها تمثل 
أنها تبكي. لكنها استرسلت في البكاء 
طويال. كان جسمها كله يهتز كالورقة. 

سقطت على األرض، و انخرطت� في بكاء 
هستيري.

املمثل أمامها وقف مدهوشا، ولم 
يعرف ماذا عليه أن يفعل. كان ينظر إلى 
املمثلة و إلينا وإلى الكواليس...واملرأة 

ال تتوقف.
هل تذكرت أحزانها الخاصة ونسيت� 
أنها تمثل� ربما كان املوقف الدرامي 
أكبر منها: تمثل، و تمثل أنها تمثل. 
ت الدموع املصطنعة الدموع�  ربما جر�

الحقيقية. وربما كان قلبها يتفرج على 
جسدها فتأثر بالدور. ربما، لكننا نحن 
املتفرجني، تأثرنا فعال، وانطلقنا فجأة 

في عاصفة من التصفيق الحار.
هل كنا نصفق للحقيقة في الفن� أو 

للفن في الحقيقة�

(7)
عينان فقط، هما كل ما في اللوحة.

عينا امرأة قطعا. من كل عني تسقط 
دمعة، حوض الدمعة مكتنز وعنقها 

دقيق، وفي داخل العينني جنينا دمعتني 
أخريني.

الحضور احتشدوا أمام اللوحة، 
وبعضهم اغرورقت عيونهم. هل البكاء 

� د� ع� م�
اتجهت� إلى الفنانة الواقفة بجانب 
اللوحة وهي تبتسم في خجل وتواضع،

قلت� لها:
ـ اللوحة للبيع�

ـ كال...للعرض فقط.
ـ ملاذا ال تبيعينها�

ـ أنا متعلقة بها. ال أستطيع فراقها.
تأملت� اللوحة و الفنانة معا.

قلت لها:
ـ العينان في اللوحة..عيناك�

ـ نعم ...وعيناك أيضا، وعينا كل 
إنسان.

ـ ملاذا البكاء إذن�
ـ إنه سؤال أكبر مني. ال أستطيع 

اإلجابة عنه.
ـ نعم. وأنا لم أطرحه لتجيبي عنه. 

طرحته للتأمل فقط.
ـ أنا تأملت وأنا أرسم. إنه دورك 

اآلن...فتأمل.

محمد بنطلحة 

         أنا ، فقط ، صانع زجاج .
         أخلق من كل كتلة شبقة ما 

يناسبها 
         من حيز، 
        ومن فراغ .

        أخلق للروتني مراياه ،
        وإطاره .

        وللزمن الضائع 
        ليله ،

        ونهاره .

أنا

 -        في األصل -
        مجرد مهرب للرمال .

        و ها أنا - اليوم - ترجمان .
       يضيع مني كل شيء ، والسيما 

املعنى .
      يضيع تماما حني يتحول الضوء 

إلى امرأة .
        ثم يرق�
      - أمامي -

        بأقدامها .
        هو يفعل كل هذا ،

        بينما أنا أفشل في تحويل أغلى 
أنواع الزجاج

       إلى استعارات 
       من لحم ،

       ودم .
      أفشل تماما .

       غير أنني سرعان ما أعثر على 
معنى كل شيء ،

     حني تتجسدن األشياء كلها ،
      وال سيما حني تشهق بني يدي : 

      بجعة صغيرة ،
      أو ورقة ، 

     أو حتى فنجان .

علي حسين 
الفيلكاوي @

ذلك الصباح
» الكرز� على سعف  ليل� عل�ق «أن�

النخيل
الشر� كان سائق تاكسي

اح العجوز أنثى بكعب� عال� الجر��
، ح� ز� والسرير� قوس� ق�

قوس� قزح لوحة� طفل� أعمى..
اليوم منذ والدته اخترعه جوجل...

ذلك الصباح
حيث غفلت األصابع الكونية

عن ضبط الوقت

***
أنا ال أتذكر

� منذ متى وأنت بعيد�

أحقا لم نلتق�
نا سرير� واحد� ولم يجمع�

بق من على  لم أقطف التني الد�
صدرك�

ولم يسل� شهده على فمي
لكنك أكثر من الحقيقة تعود، 

وكذلك تختفي
وقد عرفت� كيف يتسل�ل الثلج 

بخبث
ويحتل� جهات الحواس..

حني جاء نادل املقهى بفنجاني�ن
وأنا وحدي

منذ متى وأنت� بعيد ومعي�!

***
أتحد� عني
عن النهر.. 

حيث كنت النهر وكان أنا
وال أعرف اآلن من منا

من الذي سال في املجرى
ولم يكتر�� لعاقبة املصب�

***
هذه رقصتي التي ال تراها

ري�� يتطاير 
وعينان� ساهمتان

***
ال تحفر� كوة� في السد�
سيجرفك الطوفان

ولن تجتمع بك يوما.
ال تنب�� ورقة التوت 

ستلدغك أفاعي «ميديا»
دعها تحت حجر الذاكرة.

، ال تنخدع�
خلف األبواب الدفينة يربض 

الجنون
اقبض� أصابعك مثل جفن مطبق 

إلى األبد
واهرب� في الطرق املعاكسة دوما

***تبادلت� جسدي مع قارب صغير
هو فرح بالدماء

مبهور  بالنبضات
وأنا آمن بالخشب الالمع

بالرياح تجوبني في الشوارع
واملوج في الشرايني.. تحت 

الخطوات

@ شاعر وروائي كويتي

��ا�ي� ل�شت �شاعر املراأةشعر

عا�رو� ع�� ال�ش�ا� امل���ةوحيدا اأ��� اليا��شة

صالح لبريني

(1)
لبي ب� ق�  أ�در�

 على مطاردة الغيم
 على عشق الرحيل

 في أر�ض تكنس الليل
 تسهر على رعاية النهار

 تغلق نوافذ الوهم
 وتشرع أفقا تطرزه جبال اليقني

 فأنا مدمن� تيه�
 أروض الخطو في يناعة املسالك
أختلس من خزانة القلب بعض 

 الذكريات
بعض الصور الغابرة في عتمة 

 الذاكرة
 أخبئها في جراب الحيرة

 للقادم من ليل طويل
كي تضيء سماء الظهيرة الفارغة من 

 العصافير
 وتشن� الحرب على أعداء محتملني

 لن أكون حارس السراب
 في قبائل تزرع الخراب في الحياة

 يدججها رصاص الفراغ

 تلتحف موتاها األحياء
وهم ينثرون عمرهم على حاشية 

 النسيان
 وينتظرون هباء اآلتي

 يمألون سالل الرتابة بفاكهة اليأس
 وكثير من مغانم الندم

رها عناكب  ويعودون إلى بيوت� تزن�
 الخريف

د  فأنا الواحد املتعد�
ف في العزلة كما تريد مشيئة  أسر�

رات  القب�
 أرعى الجبال

أطوق السهوب بما ملكت� من 
 خطاطيف الخيال

 أصدح بملء الغروب نشيد األقاصي
 أعاشر صمت األبدية

د غيمة عابرة سمائي وأتوس�
(2)

 ال وقت لي
 األوكار تصب� بيضها على رأسي

 وتخون األشجار
 الدوري ينام على أريكة الغروب

 ويبعث برسائل غرامية لحبل الغسيل
 القمر مريض بزكام الغيوم

 لذا يترك األرض تسبح في الظالم
ي مفاصلها لشمس  السماء تعر�

 الظهيرة
 بينما البحار تلتحف صمت البواخر

 وأنا أعد� ل�تي قهوة األرق
 طريق واحد

 يد� واحدة �الشرفة
 واحد أنا وحيد

 وهذا الجمع ينصب� خيمة الشتات
 وأخرج بمفردي أحمل شارة الهزيمة

 مقلوبة الرجلني

 خاويتني من إرادة الحياة
 خلفي متون ثقيلة األغالل

يه وأمامي صحراء خفيفة الت�
(3)

ر ب�ل الغم�  ق�
سة وي الياب�  كنت� وحيدا� أط�

ني بجعات� املاء  تصحب�
ديم  نوارس بحر منسي� في الس�
ق  ادين التي تطو� أصوات الصي�

 العباب
 بضحكات� تخاتل خوف القادم

ة بنحيب  اج� مت الض� قوافل� الص�
 العاطفة

حشود الحاضر الهارب من مستقبل 
 غامض

 وماض� يسبح� في نعيم الذاكرة
تابة  قهقهات وقت� ضارب� في الر�

هات الغارقات في جالل  صيحات� األ�م�
 االنتظار

زن املدى بنظرات حائرة  يطر�
 ويمألن جرار قلوبهن بعط� العناق
بون األحالم في حقائب  هر� فقراء ي�

 األمل
نون الحياة في صناديق�  أغنياء� يخز�

 األبد
ماء في  ال النظافة يمرغون الس� عم�

 فداحة األرض
بون الغبار على رف� ضلوعهم  ويرت�

 بمحبة زائدة
ويبتسمون في مرايا النهار بوجوه 

 تطفح�
ل األطفال  بجذ�

ر  قب�ل الغم�
ر في سفينة  لم أفك�

اب� يعطسون وجع األرض  وال في رك�

الل من  ب الظ� وال في حيوانات تهر�
 الغابة

ني  ولم تكن� لي نية لخداع الط�
ولضرب الفراغ بما يكفي من لكمات 

 من يدين
 غارقتني في تطويع التحايا

ر فقط  كنت� أفك�
 في شجرة يتيمة في الصحراء
 في مجرى نهر نحيف الخرير
 في صيحة تسكن عقل الجبال
ل يبيت� في غيران العدم  في نم�

 في منحدرات تضج� بجاذبية األعالي
قه رطوبة التأويل  في كتاب تمز�

 الفاسد
في لوحة معل�قة قرب سقف خجول من 

 شمس الصباح
 تصر� في وجهها ريح ماكرة

 في معطف خبير بأنفاس الكائن
 بحيرة القلوب
 وأرق العاطفة

 لكن�
ر د الغم�  بع�

د مثل صورة ناشفة من األلوان  أتبد�
 و العالم ينقلب في رأسي
د من الخيال  األفكار تتجر�

والسفينة تمشي غريبة الوجه في 
 البحر

 فارغة من جلبة األرض
مترعة بمطر يجل�د الصحراء بنخيل 

لج الث�
 ال أحد معي 

 أقف على حطام الفجر
أندب حظ الوقت                                                                                                                                            

ر�اس�  ح� ه� ل� ث�            ون�صيبي أ�ور�
زالت ال�ع�

 أحمد بياض

وننسج الحروف املصلوبة…
على أسوار املدينة
والشوارع الضيقة
تحمل بؤس النشيد

عويل الطرقات
ومجانية اللحظات اللقيطة

تدثر فاكهة الزمن
أبحث عن حروف اسمي

أ�نتظر حني تصحو اللغة 
من اآلفات اليتيمة 

أ�زرع خطواتي
على بنفسجية الليل الهائمة

أتنفس عريي
ألكون

حني يستقل الصدى
على عكازة وهمي

وتنير شعاب املخيلة
ألوان الحضيض

مثنى
ذلك املساء

على أصداف
خاليا سراب حلم

ونبيذ الوعي

يسقي حظنا امليؤوس
حروف أجيرة

تسعى من وراء جالد الكلمات
تئن لتنمحي

وتشق أوردة الصحراء املتعطشة فينا
والكأس يروي معني اللحظات 

بثوب الفراق
لنحتسي ماء البحر

ونترك الباقي للسفينة
وللزوارق 

حني يغمى على الشراع
لتغسلنا ثمالة الحروف

في حوض املوت 
أنا وأنت
عابرون

على الشفاه املمزقة
بطعم الورد

وعلى كبسولة املسارح
في فضاء الدخان

رماد يبحث عن سيرة
يتالشى الليل

في سعال النجوم
ويغمض القمر اآلهات الحزينة

في جوف السماء
لنعانق املدينة في متاهة الرحلة

خطواتنا ضريرة
كرجفة الروح األخيرة

وسواقي الظالم 
تشرب لجة النجوم العذارى

نحمل نشيد الغمامة
كترياق

حني يجف الريق
لنعزف نشيد السكارى

في آخر حانة
نسيها الليل.
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حــوارات فكرية
ه�شام ����� ��شا� ا���ش�� �� ���ا� ��� �ا�� ���ا�� ��� ا���ا�� 

حاوره:  كمال بن يونسهشام جعيط

ه� ا���اآن 
 �����

أثبت التاريخ تداخل العوامل الثقافية والدينية 
والفلسفية والثقافية وعمق تأثيرها في الدول وفي 

مسارات شعوبها ومجتمعاتها.
 مسار اإلصالحات والتغيير يستوجب وقتا، لذلك 
االقتصادية  باملستجدات  االنشغال  يجب  ما  بقدر 
والسياسية والعسكرية السلبية والخطيرة التي تمر 
بها الدول العربية والتي تؤجل تحقيق أهداف رموز 
املاضيني،  القرنني  في  واإلصالح  النهضة  تيارات 
الثورة  أهداف  من  كثير  إنجاز  إلى  التطلع  يجب 
املتوسط  املدى  على  العربية  والثورات  التونسية 

والبعيد.
يوما.  ينتصر  سوف  والتغيير  اإلصالح  مسار 
التجارب  فيه  تتعاقب  كامال  جيال  يحتاج  قد  لكنه 
وتتصارع فيه اإلرادات. في نفس الوقت يجب اإلقرار 
قد تطول  بمرحلة مخاض  يمر  العربي  العالم  بكون 
القصير  املدى  التطورات على  ويصعب توقع مسار 
بحكم تعقد املعطيات وكثرة املتدخلني محليا ودوليا 

في األحدا�.
الدول  في  االنسان  وحقوق  الحريات  أوضاع 
العربية تدعو إلى االنشغال. وهناك مؤشرات لبروز 
استبداد  يعوض  فردي  وحكم  جديدة  دكتاتوريات 

بعض العائالت الحاكمة القديمة. لكن عوامل كثيرة 
ذلك  في  بما  واالنفتاح  التحرر  اتجاه  في  تضغط 
السابق والدول اآلسيوية  الشيوعي  املعكسر  على 
ومثل  والباكستان.  والهند  الصني  مثل  العمالقة 
من  قدر  تحقيق  في  يساهم  سوف  االنفتاح  هذا 
العربية مع أمريكا  الدول  العالقة بني  التوازن في 

وأوروبا.

عنه  املسكوت  أن  الخبراء  كثيرمن  يعتقد   p

تونس  وفي  عموما  العربية  الثورات  تعثر  وراء 
والسياسي  الديني  بني  العالقة  عدم حسم  خاصة 
العلمانيني  بني  الجديدة  القديمة  والصراعات 

واإلسالميني أو بني الحداثيني والسلفيني. 
هشام  واملؤر�  واملفكر  الفيلسوف  ينظر  كيف 
جعيط الذي قضى عمره يحقق املصادر والوثائق 
التي  الثنائية  هذه  والسياسية  والعلمية  الدينية 
وتورط  والفكرية  السياسية  الحياة  تشل  تكاد 
النخب منذ عقود في معارك أيديولوجية وسياسية 

تبدو هامشية بالنسبة للرأي العام والشباب�
n مرة أخرى أ�كد أنه ال يمكن فهم الواقع دون 

بأبعاده  الديني  املجال  ودراسة  التاريخ  قراءة 
قراءة  مع  والسوسيولوجية،  األنتروبولوجية 
التيارات  ظهور  ومالبسات  املعاصر  التاريخ 
الحداثية العلمانية في اوروبا ثم في مستعمراتها 
وتلك  الغربية.  واملاركسية  اليسارية  والتيارات 
التيارات كانت مواقفها مختلفة من الدين والترا�، 
باملدارس  أكثر  تأثروا  بالدنا  في  واملثقفون 
باملدارس  وليس  الفرنسية  العلمانية  الفكرية 

االنغلوسكسونية واالملانية.
العربية  واملاركسية  الحداثية  العلمانية  النخب 
االستعمار  في عهد  الغربي  األوروبي  بالفكر  تأثرت 
تبرز  أن  طبيعيا  وكان  االستقالل.  وإعالن  املباشر 
انطلق مشروعها  إسالمية  أو  عربية  قومية  تيارات 
الوحدة  إلى  الدعوة  مثل  مغايرة  مرجعيات  من 

العربية أو وحدة الدول اإلسالمية.
املستعمر  مع  بالخالف  اإلحساس  أدى  لقد 
فكريا  عنه  للتميز  محاوالت  بروز  إلى  ومصالحه 
إيديولوجية  تيارات  إلى  االنتساب  عبر  وثقافيا 
أو  العروبية  الهويات  إلى  تنتسب  متناقضة 

اإلسالمية أو الحداثية العلمانية.
وثوراتها  املنطقة  ودول  تونس  مصلحة  من  لكن 

عدم التورط في مزيد من  الصراعات األيديولوجية 
التي تضخمت بني العلمانيني واإلسالميني وتيارات 
األولوية  إعطاء  ويجب  والقوميني  اليساريني  من 
االقتصادية  ومشاكلها  التنموية  الشعوب  ملشاغل 
واالجتماعية ومطالب الشباب والعاطلني عن العمل 

والفئات الدنيا.
وقد نجح الشعب التونسي بنخبه وشبابه قبل 8 
أعوام في أن يقدم للعالم نموذجا لالنتقال والتغيير 

السلمي.
والسياسيني  القرار  وصناع  النخب  على  لكن 
بكل  واإلسالميني  والحداثيني  العلمانيني  واملثقفني 
التنمية  مللفات  مستقبال  األولوية  إعطاء  تياراتهم 

االقتصادية واالجتماعية.
سوء  أن  النخب  تدرك  أن  يمكن  نفسه  اآلن  في 
مرحلة  وأن  يتواصالن  قد  والعنف  التفاهم 
الهامشية  والسياسية  األيديولوجية  الصراعات 
عشرين  ملدة  أكثر  تمتد  قد  والنزاعات  والحروب 
عاما أو أكثر، بما يؤثر سلبا في مستقبل خارطة 
االستعمارية  القوى  بني  فيها  والتوازنات  املنطقة 
املنطقة  في  الوطنية  والدولة  والجديدة  القديمة 

العربية.

التأليفي  كتابكم  إصدار  عن  عاما   50 حوالي  بعد   p
الشهير «الشخصية العربية اإلسالمية واملصير العربي» 
وسلسلة  واإلسالم»  «أووربا  كتابكم  عن  عاما   40 وبعد 
مؤلفاتكم عن املستجدات في العاملني العربي واإلسالمي 
بأبعادها الفكرية الثقافية والتاريخية والجيو استراتيجية 
والعربي،  التونسي  محيطه  إلى  ينظر هشام جعيط  كيف 
التونسية  الثورة  من  أعوام   8 لحصيلة  التقييمات  ولتباين 

والثورات العربية�
العربية  الدول  واقع  تقييم  إلى  السياسيون  يميل   n
على  بالتركيز  سياسية  الجيو  واملستجدات  واإلسالمية 
والعسكرية  السياسية  الظرفية  واملعطيات  اآلنية  العوامل 
االهتمام  املفكر  دور  لكن  التقنية،  واملؤشرات  واالقتصادية 
وتأثيرات  والعلمية  والفكرية  التاريخية  باألبعاد  كذلك 

العوامل الدينية والفلسفية.
العالم  في  السياسيني  غالبية  اهتمام  تراجع  ويالحظ 
عموما وفي الدول العربية خاصة بحاجة صناع القرار وكبار 
الخلفيات  استيعاب  إلى  واملجتمع  الدولة  في  املسؤولني 
الدينية والثقافية واالجتماعية للشعوب العربية واإلسالمية 

مثال.
ال يمكن فهم املستجدات واملتغيرات الجيو استراتيجية في 
الدول العربية، وبينها تونس، دون فهم جذور الفكر العربي 
اإلسالمي  العالم  شهدها  التي  التحوالت  وعمق  االسالمي 
ورقة  أوربا  كسبت  عندما  املاضية،  القرون  خالل  وأوروبا 

التحديث والحداثة فكريا وفسلفيا وثقافيا ثم اقتصاديا.
الدولة  فيه  تراجعت  مرحلة  في  الغرب  في  التقدم  حصل 
العثمانيني في اسطنبول وتركيا  بقيادة  الكبرى،  اإلسالمية 
التاريخية  وإيران  القديمة  فارس  بالد  في  والصفويني 
وخراسان وأجزاء من العراق والهند وبالد القوقاز، وكانت 

عاصمتها تبريز وقزوين ثم اصفهان.
وكانت املنطقة العربية في تلك الفترة األقل تقدما وتابعة 
إلحدى الدولتني املسلمتني الكبريني. فيما كانت دولة املغول 
تتراجع حتى سيطر االحتالل البريطاني عليها أواسط القرن 

19 على الهند.
والسياسية  الصناعية  والعلمية  الفكرية  الثورات  وبعد 
والعربية  اإلسالمية  الدول  أغلب  احتالل  وقع  أوروبا  في 
ولخطوات  للتقدم  مواكبة  األقل  العربية  املنطقة  وأصبحت 
الذي برز في أوروبا  الفكري والعلمي والسياسي  التحديث 

في العهدين الحديث واملعاصر.
والنهضة  اإلصالح  رواد  وبرز  التدارك  مشاريع  تعاقبت 
البريطاني  االحتالل  وصول  قبل  عشر،  التاسع  القرن  في 
مستوى  في  خطوات  فتحققت  انتصابه،  وبعد  والفرنسي 
الغرب  في  التقدم  مواكبة  أو  التحديث  اتجاه  في  النخب 
قيادات  وحاولت  اإلسالمية.  العربية  الثقافة  تطوير  مع 
الدولة الوطنية الجديدة بعد الحرب العاملية الثانية وإعالن 

االستقالل قطع خطوات جديدة في اتجاه التحديث.
لكن الخطوات التي قطعت محدودة وبرزت نقائ� كبيرة 
من بينها العجز عن تحقيق الوحدة العربية واإلسالمية وعن 
إنجاح سياسات تنمية وتحديث ناجعة تراعي الخصوصيات 
الثقافية والفكرية والدينية للمجتمعات العربية واإلسالمية، 

وبينها تونس.
القوى  وتناقضات  املصالح  صراعات  تسببت  كما 
االستعمارية القديمة والجديدة في املنطقة العربية وخاصة 
في فلسطني والدول املجاورة لها ثم في دول الخليج العربية 
العالم  أوضاع  تعقيد  في  بثرواتها،  الغنية  واالسالمية 
بحدودها  الوطنية»  «الدولة  واقع  وتكريس  االسالمي 
بعد  الكبرى  والدول  املتحدة  األمم  قبل  من  بها  املعترف 
بشكله  االستعمار  إنهاء  وإعالن  الثانية  العاملية  الحرب 

القديم.
جاءت  والجغراسياسي  التاريخي  السياق  هذا  في   
الثورات العربية. قبل نحو 10 أعوام شارك ماليني العرب 
في االحتجاجات والتحركات املطالبة باإلصالح السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي والكرامة. لكن مثل هذه الثورات 

تمر بصعوبات ألنها تحتاج جيال كامال لتحقق أهدافها.
في  سلبا  تعقدت  األوضاع  فإن  الجميع  يالحظ  وكما 
الدول العربية ونشبت حروب إقليمية ودولية بالوكالة في 

عدد منها. وأصبحت كل السيناريوهات واردة.
موازين  فقط  تحكمه  ال  واإلصالح  التغيير  مسار  لكن   
كثيرة  بل عوامل  الظرفية  واالقتصادية  العسكرية  القوى 
اتجاه  في  لتتطور  كامال  جيال  وربما  أعواما  تحتاج 
تكريس أفكار املصلحني وتيار النهضة والتغيير والثورة.

العربية  والدول  تونس  تشهدها  التي  التطورات   p

واإلسالمية تاريخية، ومحكومة بعوامل جيواستراتيجية 
الثورات  تعثر  بسبب  املتشائمني  تسايرون  فهل  كثيرة، 
خاصة في املشرق العربي وليبيا على املدى القصير، أم 
تشاطرون وجهة نظر املتفائلني بنجاح مسار اإلصالحات 

والتغيير على املدى املتوسط والبعيد�
للسياسيني  خالفا  قوانني  تحكمها  التاريخ  حركة   n
الذين يهتمون بالعوامل الظرفية فإن دور املفكر واملثقف 
والثقافية  والدينية  الفكرية  بالخلفيات  أكثر  االهتمام 
وبالعوامل االنتروبولوجية والهيكلية وأن تكون له نظرة 

بعيدة املدى.

خالد السليكي

البنية النحوية
للبناء  وجود  أي  العربي  التاريخ  لنا  يسجل  لم 
وفق  كتب  فالشعر  العربية،  للغة  الواعي  التقعيدي 
تلقائي  بشكل  بحور  على  انتظم  إيقاعي  نظام 
في  وتوظيفها  بها  التخاطب  تم  واللغة  وعفوي، 
نظام  وفق  املراسالت،  وفي  الخطب  وفي  التواصل 
لم يكن على  تركيبي ونحوي وصرفي، لكن كل هذا 
ال  وهذا  الواع،  إطار  في  ذلك  يتم  كان  وإنما  وعي، 
لقاعدة  وجود  هناك  يكن  لم  إذ  استثناء،  أي  يشكل 
تسبق اللغة أو الفن أو الواقعة. فالقاعدة تستنبط 
وتستنتج من معطى ما وبذلك فإن مسألة“السليقة“ 
و الفصاحة“ و ”األمية“ ال معنى لها إذا ما تم النظر 
إلى األمور بعني املوضوعية. كل األمم تكلمت لغة ثم 
قعدت لها، أي استنبطت قواعدها في مرحلة الحقة. 
وهذه من األمور التي ناقشها القدامى أنفسهم، أي 
قبل أن تظهر اللسانيات الحديثة واملعاصرة، والتي 
كان  وإذا  لغة.  أي  عن  األسطوري  الطابع  أسقطت 
”خلق  مسائل  في  وجادلوا  ناقشوا  قد  املتكلمون 
لم  فإن ذلك  إنساني،  ”إبداع“  أم هي نتيجة  اللغة“ 
ما،  إيديولوجية  أو  تصور  وتبرير  لخدمة  إال  يكن 

خصوصا بالنسبة للخطاب السني “األشعري“.
ضرورة  نتيجة  جاء  وللغة،  للعروض  فالتقعيد 
نتيجة  كان  ثم  ومن  القول،  سبق  كما  حضارية، 
لم  التدوين،  وإن  القرآني.  الن�  صناعة“خطاب“ 
فقط،  الشعري،  الفني  ل�ر�  حماية  بالشعر،  يهتم 
النهاية،  في  التي،  اللغوية  القاعدة  لخدمة  وإنما 
يقصد منها فهم الن� املقدس. ولذلك عرف النحو 
عددا كبيرا من االستثناءات، والشواذ، بل إن النحو 
املهيمن، هو نحو واحد في مقابل عدد من االجتهادات 
األخرى التي لها درجة عالية من الرصانة والعمق. 
التي  الركيزة  هي  تزال،  وما  ظلت،  العامل  فنظرية 
إليه  نخل�  أن  نريد  ”والذي  النحو،  عليها  قام 
أي  تركيبية  كانت تحليلية ال  النحو  دراسة  أن  هنا 
باألجزاء  أي  التركيب  بمكونات  تعنى  كانت  أنها 
نفسه.  بالتركيب  عنايتها  من  أكثر  فيه  التحليلية 
أقصد أنهم لم يعطوا عناية كافية للجانب اآلخر من 
دراسة النحو وهو الجانب الذي يشتمل على طائفة 

التركيبية  املعاني  من 
تدل  التي  واملباني 
من  وكان  عليها“. 
نتائج ذلك أنهم جعلوا 
من التحليل هدفا، ولم 
للوصول  وسيلة  يكن 
التركيبية،  البنى  إلى 
القواعد  جعل  مما 
مشدودة إلى سياقاتها 
التي وضعت فيها، أو 
معالم  باألحرى  هي 

في  إال  لها  وجود  ال  موقعية  ظواهر  أو  سياقية 
إليه  يتفطن  لم  ما  وهو  وبسببه،  املنطوق  السياق 
النحاة، من حيث إمكانية وجود تعارض بني النظام 
التحليل  التعارض بني مطالب  أو  السياق  ومطالب 
منهجية،  أخطاء  في  فوقعوا  التركيب،  ومطالب 
انعكست مثال على الزمن النحوي حني درسوا زمن 
األفعال على املستوى الصرفي، وهي في عزلتها عن 
الجملة  تركيب  في  نتائجهم  فاختبروا  التراكيب، 
ماض  املاضي  أن  إلى  وانتهوا  البسيطة  الخبرية 
اصطدموا  وقد  دائما،  استقبال  أو  حال  واملضارع 
بعد ذلك بأساليب اإلنشاء واإلفصاح فنسبوا وظيفة 
الزمن إلى األدوات وإلى الظروف وهي تفيد معجميا 

ال وظيفيا .
والسبب في ذلك كله، يعود إلى املنطق التبريري 
إنهم  أي  اللغة،  علماء  جهود  منه  انطلقت  الذي 
التي  وباللغة  القرآني،  الن�  بسلطة  محكومون 
دون  لهجات  أو  لهجة  إلى  تنتمي  والتي  وظفها، 
أخرى. وطبيعي أن الخطأ املنهجي يبدأ منذ اللحظة 
التي يتم فيها تحديد األهداف، وخصوصا إذا كانت 
النتيجة معدة سلفا، وإن الدارس ال يكون إال في موقع 
املحلل واملبرر للظاهرة، فابتعدت الدراسات النحوية 
عن الواقع اللغوي إلى االفتراض3، وهو األمر الذي 
غير  ولبسا وصعوبة.  غموضا  تزداد  القاعدة  جعل 
إلى  بالتأكيد  يعود  الصعوبة  هذه  من  شيئا  أن 
في  خلطوا  فقد  لقواعدها،  النحويني  عرض  طريقة 
العقلي،  واملنطق  اللغوي  الواقع  بني  القواعد  هذه 
وابتعدوا عن وصف الواقع إلى املماحكات اللفظية، 
وامتألت كتبهم بالجدل والخالفات العقيمة، في حني 
العربية  لنحو  األساسية  القواعد  استخالص  يمكن 
في بضع صفحات إذا ما كانت مصفاة من الحشو 
ت الكثير من املباني  الذي ال طائل من ورائه .لذلك عد�

النحوية في القرآن استثناء، ب�حث له عن قاعدة، بل 
إلى  باالحتكام  نحوية،  أخطاء  اعتباره  يمكن  ما  إن 
القواعد املستنبطة، تم تبريره واالجتهاد في إيجاد 
القرآن  في  ورد  ما  مثال  ذلك  من  لوجوده،  مسوغ 
البراغيث“،  ”أكلوني  بلغة  عرف  ما  على  قياس  من 
ثم  سورة األنبياء،  *وأسر�وا الن�جوى الذين ظلموا* 

وا كثير منهم* سورة املائدة. م� قوله: *ثم عموا وص�
لكن العلماء اعتبروا روايات القرآن كلها فصيحة، 
حتى الشاذ� منها، وإن كان ال يقاس عليه� فابن جني 
يقول“غرضنا أن نرى وجه قوة ما يسمى اآلن شاذا، 
من  آخذا  بجرانه،  الرواية  صحة  في  ضارب  وأنه 
سمت العربية مهلة ميدانه“. (املحتسب البن جني� 

ج1/ص.32)
وجوه  من  وجها  األخطاء،  بعض  اعتبرت  هكذا 
فروع  في  نظيرها  قل  لها جهود  اإلعجاز، وسخرت 
اعتبرت  خبايا  إبراز  يتم  حتى  األخرى،  العلوم 
بعض  عن  الكشف  العلماء  مهام  ومن  أسرارا، 
جوانبها، مادام بلوغ حقيقة املعاني املوجودة أمرا 

ال يستطيعه العقل البشري.
النظر  يتم  أن  هذه،  والحالة  الضروري،  من  كان 
الداللية،  بالبنيات  عالقتها  في  النحوية  البنى  إلى 
ودستورهم،  املسلمني  القرآني شريعة  الن�  مادام 
على  الثقافية،  واملجتمعات  األزمنة  كل  شريعة  بل 
هو  فاإلسالم  ومرجعياتها.  أنواعها  اختالف 
باقي  تمحو  أن  ينبغي  التي  املطلقة“  ”الحقيقة 
بروح  تتشبع  أن  ينبغي  الثقافات  وباقي  الحقائق� 
سبيل  تعترض  التي  املآزق  وكانت  الجديد.  الدين 
العربية/ الفاتحني وسبيل التوسع املبهر للجيوش 

اإلسالمية، تستوجب تقعيد واستحدا� آليات للفهم 
تحقيق  أجل  من  النحوي  املنجز  تستثمر  والتأويل 
لخاصية  وكشفا  إقناعا  وأكثر  اتساعا،  أكثر  فهم 

الن�.

دراسات قرآنية
قال إبراهيم الخطابي ( 
319هـ388-هـ) في «بيان 
إعجاز القرآن» إن الناس انقسموا إلى 
طائفتين إذ زعمت طائفة «أن إعجازه 
إنما هو فيما يتضمنه من ا�خبار عن 
الكوائن في مستقبل الزمان كما 
زعم آخرون أن إعجازه من جهة 
البالغة وهم ا�كثرون من علماء 
أهل النظر، وفي كيفيتها يعرض 
لهم ا�شكال، ويصعب عليهم منه 
االنفصال، ووجدت عاّمة أهل هذه 
المقالة قد جروا في تسليم هذه 
الصفة للقرآن على نوع من التقليد 
وضرب من غلبة الظن دون التحقيق 
له وإحاطة العلم به»..
واضح من كالم الرجل أن ا�عجاز 
القرآني، يأتي من مستوى االشتغال 
الداللي اللغوّي، أي إّنه نّص له معنى، 
وهذا المعنى ال يتحّقق إال انطالقا 
من ا�داة اللغوية الموظفة في 
النص. والحال أن المستويين معا 
يحضران بقوة في النص القرآنّي. 
وقد زادت سلطة المقدس من 
تعميقهما، مما جعل االعتناء 
بهما حاضرا طوال مراحل إنتاج 
الفكر الديني ا�سالمي. غير أّن 
المرحلة ا�ولى من حياة النّص 
القرآنّي، تميزت بهيمنة البحث 
في المستوى اللغوّي، أي بالّنسق 
اللغوّي اّلذي يتأّسس عليه. في حين 
كان االهتمام بالمستوى الداللّي 
وما يحمله من تطّلع إلى الغيب 
والمستقبل حديثا، بعد أن استنفدت 
الدراسات البالغية واللغوية كل 
معينها، وتراجعت بعض الحقائق 
التي اعتبرت مطلقة فيما يخص 
اللغة، أمام التطور المهول 
والمفاجئ للعلوم في سائر نواحي 
الحياة.

(1)

��ا���
هشام جعيط فيلسوف ومفكر ومؤرخ 

تونسي أصدر كتبا علمية وتأليفية 
معمقة ودراسات نوعية عن التاريخ 

والتراث العربي ا�سالمي ترجم أغلبها 
بعدة لغات. كما كتب وحاضر عن 

المستجدات في البلدان العربية وشارك 
بطريقته في النضاالت من أجل ا�صالح 

السياسي والديمقراطية وحقوق االنسان.
من بين أبرز مؤلفاته : «الشخصية العربية 

ا�سالمية والمصير العربي» و»أوروبا 
وا�سالم: صدام الّثقافة والحداثة» 

و»الكوفة: نشأة المدينة العربية 
ا�سالمية» و»الفتنة: جدلية الدين 

والسياسة في ا�سالم المبكر» و»أزمة 
الثقافة ا�سالمية» و»في السيرة النبوية 

1: الوحي والقرآن والنبوة» و»تأسيس 
الغرب ا�سالمي» و»في السيرة النبوية 
2: تاريخية الدعوة المحمدية» و «السيرة 

النبوية 3: مسيرة محمد في المدينة 
وانتصار االسالم» و»في السيرة النبوية.3: 

مسيرة محمد في المدينة وانتصار 
ا�سالم»

�2�
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في  الوقت  عليكم  كيف يمر   -  p

تعتبرون  هل  الصحي�  الحجر  �ل 
فترة  بمثابة  املستجد،  الواقع  هذا 
على  حجرا  أم  محارب،  استراحة 
ومزيد  للتأمل  مناسبة  أم  الحرية� 

من الخيال واإلبداع 
بسبب  الصحي  الحجر  فرض 
حياة  نمط  كورونا  فيروس  انتشار 
استثمار  في   أبدع  جعلني  جديدا 

وقتي بني  املنزل ومرسمي. 
جعلني  الجديد  الواقع  هذا    
التقني  تكويني  تعميق  نحو  أنحو 
من  والتخل�  التشكيل،  مجال  في 
عهد  فاتحة  كان  كما  التبعية،  أسر 
املستجد.  عن  فيها  أبحث  جديد 
الذي  الوحيد  املكان  اللوحة  وتبقى 
فيه  وتختزن  ببطء،  فيه  تتدفق 

التجربتي شخصية .
تركزون  التي  األبعاد  هي  ما   p

عليها في منجزاتكم اإلبداعية�
لوحتي على مستوى  ال تجد في 
امتيازا ألي لون،  اللوني،  االشتغال 
مع  األدوار  يتبادل  الضوء  حتى 
باللون  العتمة. أرفض هنا أن أعبر 
في  اللون  حركة  ألن  الحركة،  عن 
في  سكون  ذاتها  بحد  هي  اللوحة 
الشكل مهما تم إبرازها، لكن غيابها 
وصيفة  بمثابة  هو  أعمالي  في 
لواقع السكون الذي تعيشه ثقافتنا، 

برهانها وذيليتها لثقافة اآلخر...
مع  حواريتي  في  اكتشفت 
الفلسفة و بالخصوص مع صديقي 
كيف   الشيكر،  محمد  د.  الفيلسوف 
يمكن   لألوضاع الراهنة أن تعيننا 
األحوال  منطق  استنباط  على 
هم،  قلق،  رعب،  خوف،  ومنطقها:  
موضوع  وهي  يأس،....،  امل، 

أعمالي الجديدة.
تكريس  نحو  تنحو  أعمالي  
. سيشكل  ممارسة تشكيلية جديدة 
أعمالي   » مركزية   » اللون  فيها 
ميدانا  باعتباره  اللون   .. الفنية 
للبحث ولكن أيضا باعتباره صمام 
أو  الروح  طي  ملفوفة  لرنات  إنذار 
في  تحكم  فيها   . اإلنساني  الخيال 
األصباغ  في  و  التلوينية  الفروقات 
و اإليقاع و السحنات . هي  إشكالية 

«سر الحياة واإلبداع .
توثقون  هل    p

الفن  على  لتداعيات»كورونا» 
وعلى  خاص،  بوجه  التشكيلي 
أم   ، اليوم  أخ�  بوجه  شخصكم 

تنتظرون حتى انقضاء الجائحة�
الجديد  التشكيلي  املشروع  إن 
– يوثق  عليه،  أشتغل  الذي 

هذا  لتداعيات  وبالضرورة- 
التشكيلي  التقطيع  مقاس  الوباء. 
وعلى  األشياء،  على  أفرضه  الذي 
بكتلة  يقاس  األفعال،حاليا، 
باعتماد  عنها،  املعبر  األحاسيس 
وبني  بيني  املرتد  االتصال  هذا 
الذي  بالتجديد  يقاس  كما  اللوحة، 
الطبيعة  اكتشاف  في  أمارسه 
وقوتها التي أجبرتنا على السكون 

واالنكماش في منازلنا . 
العملية اإلبداعية لدي�  إن جوهر 
واألشياء،  األحوال  منطق  يستبطن 
ال يهمني مطبوع الطبيعة وأحوالها 
وتحوالتها، بقدر ما يهمني طابعها 

الطابع، أي منطقها.
p  ما هي تداعيات كورونا على 
سوق  وعلى   التشكيلني  الفنانني 
الفن وما هي مشاكل الفن التشكيلي 

بتلخي��
كورونا،  جائحة  فترة   بينت 
السيما  بال�،  بشكل  الفنان  تضرر 
فنانوها  يتوفر  ال  التي  البلدان  في 
االجتماعية  للحماية  أنظمة  على 
الجائحة  هاته  أتت  املغرب.  مثل 
املأزومة  لتشخي� م�زق الوضعية 
املغربي  التشكيل  إليها  آل  التي 
ومساءلة  بها  معاط� ولبيان  اليوم، 
هذا  أن  وال جرم  املستقبلية.  آفاقها 
املكاشفة  من  وافرا�  قدرا�  يستدعي، 
التجرد  بقيم  والتوسل  النقدية 
للنهوض  واملوضوعية،  والنزاهة 
االهتراء  عوامل  بدأت  فني  بقطاع 
أن  وتوشك  إليه،  تتسلل  واالختباط 
واه الفاعلة، وتربك ديناميته  تشل ق�

الخالقة.
إلى  تحول  متى  الفني  العمل 
منتوج تسويقي ، إال وانضافت إلى 
قيمته الجمالية قيمة تداولية مالية. 
وهذه القيمة األخيرة يحددها سوق 

الفن. لكن سوق الفن في بلدنا� يفتقد 
املؤسسية  الهيكلة  إلى  كليته  في 
وإلى اإلطار القانوني وإلى كثير من 

مالمح العقالنية االقتصادية.
صاالت العرض واملعارض الفنية 
«كورونا»  وباء  أزمة  في  غارقة 
يواجه  قد  النشاط  وأن  خاصة   ،
صعوبة في االستئناف بعد الحجر، 
وتخشى القاعات الفنية أن تتصاعد 
الفنون  ومعارض  اإلفالس  حاالت 
من  ستعاني  والبصرية  التشكيلية 
بشكل  الجائحة  هاته  أزمة  عواقب 
املهنة تنظيم  بينما تحاول   ، عنيف 
سبيل  على   ، معها  للتعامل  نفسها 
عبر  املبيعات  تطوير  مع  املثال 

اإلنترنت.
بعض  اختفاء  من  بالقلق  نشعر 
الهياكل الصغيرة وهم أكثر هشاشة 
ويخشى زيادة انكماش السوق بعد 

األزمة. 
p  اختلف الفنانون التشكيليون  
في مسألة الدعم  املخص� من قبل 
املؤسسة الوطنية للمتاحف (واملقدر 
ب600 مليون سنتيم). وقد أثار هذا 
السخط  من  عارمة  موجة  التدبير 
واالستحسان والرفض، أنتم كفاعل 

من  به  اليستهان  عددا  يمثل  نقابي 
موقفكم  ما   ، التشكيليني  الفنانني 

إزاء هذه املبادرة�
اليمكن  كنقابة  و  بدء،  ذي  بادئ 
إال نثمن  مبادرة املؤسسة الوطنية 
لتقديم  جاءت   التي  للمتاحف 
للفنانني  دعم  من  تقديمه   ما 
املتضررين  املحترفني  التشكيليني  
منها  ،خدمة   19 كوفيد  جائحة  من 

لهذه املهنة النبيلة .
من  عدد  مع  تواصلت  ولقد   
قطاع  على  واملشرفني  الفاعلني 
الفنانني  من  عدد  ومع  التشكيلي، 
  ، واملرموقني  الكبار  التشكيليني 
منهم من استحسن املبادرة  وهناك 
موضوع  أن  على  أجمعت،  فئة 
االقتناء سابق ألوانه وأن  الظروف 
تقتضي  الوطن  يعيشها  التي 
صندوق  إلى  األموال  هذه  تحويل 

كوفيد 19 .
من  مهمة  مالحظة  استخلصت 
لها  ليس  «الفايسبوكي»،  النقاش 
جواب أال وهي، من الفئة املتضررة: 
املحترف�  التشكيلي  الفنان  هل 

املمارس للرسم� أم الهاوي�
 الخطير في األمر، أن الكل يضع 
التشكيلي  الفنان  خانة  في  نفسه 
الحابل  اختلط  هكذا  املحترف، 
التنظيم  لغياب  نظرا  بالنابل 

لهذا  واملهيكل  املنظم   القانوني 
القطاع.

املتاحف  مؤسسة  عن  أدافع  لن 
األول  املسؤول   إن  أقول  حينما 
عن هاته الفئة املتضررة هي وزارة 

الثقافة.
في اعتبارنا ، كان من املستحسن 
من  تتكون  موسعة  لجنة  تكون  أن 
املصالح  في  تضارب  دون  خبراء 
على  غالبيتها  في  تقتصر  كيال    �
املقربني،  التشكيليني  الفنانني 
وذلك  ونحترمهم،   نقدرتهم  والذين 
بإضافة جماعني وأحد مدراء األروقة 
البارزة وناقد، كما كان من األحسن 
املغربية  للنقابة  تمثيلية  إضافة 

للفنانني التشكيليني املحترفني.
فكيف يتم اختيار أعضاء لجنة ال 
يوجد  كما  املعارض،  حتى  يزورون 
بهذا  له  عالقة  ال  من  أعضائها  من 
شاعر وصاحب مقاولة فنية  املجال: 
و فنان��� ،  لذلك تصبح اللجنة التي 
أوكلت لها عملية االنتقاء تطرح أكثر 

من عالمات استفهام. 
يعرض  العالم   في  متحف  أي   
برنامجه  املهتمني  عموم  على 
ومعايير  محاور  ويضع  السنوي  
لالنتقاء  محددة  واضحة  اقتناء 

تكون ذات أولوية. 
كل املتاحف العاملية تعتبر اقتناء 
واجبا   لفنانيها   الفنية   األعمال  
وأن   � إنسانيا�  عمال�  وليس  مقدسا 
خانة  ضمن  يدخل  بمقابل  االقتناء 

الواجب وليس املساعدة .
p كلمة أخيرة: 

حول  أن  اثنان  يختلف  ال 
اليوسفي  الرحمان  املرحوم عبد 
رجل له أياد بيضاء و زيارات خاطفة 
للمعارض واملتاحف تشجيعا للفنان 
التشكيلي، أكان هاويا أم ممارسا أم 
املوقف صنيعا  هذا  وكان  محترفا.. 
ريبيرتواره  إلى  الفنان  يضيفه 

التاريخي، بكل فخر واعتزاز.
لساننا  وحال  الرجل  مات   
حشت�  أو� مت�  إن  الشاعر:  مع  يردد 
واهلل  أنا  إال  الورى  جميع 
آنستني**مسكنك القلب وما ينبغي 

ني. حشت� يقال لساكن القلب أو�

الحكم  سدة  واعتلى  األموي،  امللك  فجر  بزغ 
طغاة بني أمية بمجالدة السيف وقتل العديد من 
الصحابة وأهل السلف، خاصة في عهد يزيد بن 
خطب  في  يوصف  فيما  املأفون،  الخليفة  معاوية 
ومقتل  كربالء  مذبحة  فيه  حدثت  الذي  القدماء، 
الخ.  البيت،  آل  وإهانة  وإيذاء  وتشريد  الحسني، 
ثم في عهد عبد امللك بن مروان، وطاغيته املشهور 
باملنجنيق  الكعبة  قذف  الذي  الثقفي  الحجاج 
الحسن  عاصر  الحرم.  في  املسلمني  دماء  وأراق 
كل هذا االضطراب والتقلب والعنف الدموي، وما 
عصر  طوال  تهدأ  لم  وانقالبات  ثورات  من  حد� 
حتى  الدامي  املشهد  هذا  في  وتورط  األمويني، 
نخاعه، رغم رفضه املعروف لالشتراك في الثورة 
ضد األمويني فعليا أو حتى عبر التحريض العلني 

للمسلمني عليها.
الفكرية  الصراعات  كافة  في  الحسن  وشارك 
والعقيدية التي بزغت من أعماق هذه الصراعات 
بالسلبية  معاصريه  من  جهارا  واتهم  الطاحنة، 
قبل  من  د�  وع� والج�،  والتقية  واملراءاة  والنفاق 
الشهيرة،  املرجئة  فرقة  عن  األول  املعبر  البعض، 
الفاسد  الظالم  الحاكم  علي  الثورة  رفضوا  الذين 
املسلمة،  الجماعة  وفرقة  الفتنة  اتقاء  بغية 
وحده،  هلل  وأمره  ل�خرة،  حسابه  وأرجأوا 
الخانع  واالستسالم  السكوت  أليدلو�ية  فروجوا 
هذا  في  ننسى  أن  ينبغي  وال  األمويني.  لطغيان 
السياق، خالفه الشهير مع واصل بن عطاء حول 
مرتكب الكبيرة، أهو عاصي أم فاسق… الخ، وهو 
أمر يتعلق بالسلطة الفاسدة بالدرجة األولى، كما 

هو معروف عن هذه الفترة.
حول  األخبار  وتعددت  الروايات،  تنوعت 
أمية،  بني  والة  إزاء  واملحيرة  املرتبكة  مواقفه 
مواجهاته  عن  الحكايات  من  العديد  ذكرت  كما 
إن  حتى  الثقفي،  الطاغية  مع  العنيفة  القاسية 
متأرجحة  ملتبسة  بشخصية  يواجهنا  كله  هذا 
بصورة  عليها  الحكم  يصعب  النقائض  بني 
نهائية حاسمة. وال تنفي تناقضات البصري كونه 
متجذر  حضورها  سياسية،  تاريخية  شخصية 
املستويات،  كل  علي  ترا�يدي  مأساوي  واقع  في 
اإلسالم  لدولة  املثالية  األحالم  كافة  فيه  انهارت 
الفتية الراشدة بعد فتنة وحروب مروعة أتت على 

األخضر واليابس.
في  االستغراق  عن  وبعيدا  حال،  أية  على 
لهذه  متعددة  زوايا  ومن  متباينة،  تحليالت 
قديما  الكثير،  الدامية، والتي كتب عنها  األحدا� 
وحديثا، ولم يزل املؤرخون يعاودون النظر فيها، 
كي  النصوص  ويحققون  الوثائق،  ويجمعون 
يعنينا  ما  فإن  لها،  ناجعة  تفسيرات  يقدموا  ما 
الخلفية  رصد  ليس  الخصوص،  وجه  علي  هنا 
التاريخية املعقدة الكامنة وراء تصورات الحسن 
بل  الذكر،  سالف  نصه  في  الدنيا  حول  البصري 
التقاط بعض املفارقات التي يستكن بها هذا الن� 
املخايل بجدارة، والتي لم تكن أبدا جزءا� أساسيا 
الخفية  الحائكة  تكون  قد  أنها  رغم  امل�،  من 
وقد  والجالء�  السطوع  شديد  املحكم،  لنسيجه 
يجدر بنا أن نحذر فخا� الوضوح، وأن نترب� 
هام�  علي  الظاللية  التأويلية  باملساحات  قليال 
امل� املعلن، وثغرات الظلمة في ن� الحسن حول 

ذم الدنيا الوضيعة املهلكة!!

الهوس  هو  وربما  بنقيضه،  يستكن  قد  ن� 
والتحقير،  الكراهية  نصوص  به  تهجس  والولع 

ملاذا، هذا هو السؤال�
هو  الصدد،  هذا  في  يلفتنا  ما  أول  ولعل 
الدنيا  بهذه  عرامته  بل  وقوته،  االنشغال  عمق 
الحضور،  ينفي  ال  إلحاح  إنه  املهلكة،  الوضيعة 
بل يؤكده ويدعمه، ويجلي قوة تغلغله في العمق، 
باملنفر  الولع  حدود  حتى  الوعي  بؤرة  واحتالله 
مخايلة  عن  يكف  ال  الذي  املغوي  الساحر  القبيح 
الذات واستالبها، والسيطرة علي كافة وسائطها 
اإلدراكية. وها هي رابعة العدوية تعي هذه املسألة 
بجالء، فتقول لجماعة من الصالحني كانوا عندها، 
ألرى  ”إني  ويذمونها  الدنيا  يتذاكروا  وأخذوا 
الدنيا بترابيعها في قلوبكم“. فقالوا لها: ومن أين 
توهمت علينا� قالت: إنكم نظرتم إلي أقرب األشياء 
بدوي:  الرحمن  (عبد  فيه“!!  فتكلمتم  قلوبكم،  في 

”شهيدة العشق اإللهي“، ص 126).
الدنيا الخادعة الخاتلة، حية لني مسها وسمها 
يقتل، لكن الئح الترياق يلوح مضمرا في الخطاب، 
يقول:  الزاهد  الواعظ  الكاتب  حال  لسان  وكأن 
خاتلة،  خادعة  هكذا،  تكن  لم  الدنيا  هذه  أن  لو 
والبالء،  بالشدة  يوصل  وال  يدوم،  رخاءها  أن  لو 
املشتهاة  ووعودها  حقيقية،  كانت  آمالها  أن  لو 
رائق،  وصفوها  وبهجة،  فرح  وعيشها  منالة، 
باأللم،  لذتها  تلتبس  وال  تزول،  ال  خالدة  ونعمها 
التقلبات  من  خلت  وقد  باإلحباط،  رغباتها  وال 
آمنا  فضاء  وصارت  املباغتة،  القاسية  العبثية 
يحوطنا بالطمأنينة والدعة، ويمنحنا ترف اليقني 
الدنيا كانت خالية من الشقاء  املريح، لو أن هذه 
ولم  والصراع،  والنصب  والتعب  واملرض  والفقر 
يكن ختامها الضعف والوهن والكهولة والهوان، 
ومذلة الشيخوخة القاسية. بإيجاز مخل، لو أنها 

كانت جنة أرضية يانعة!!
في  واآلسرة  األسيرة  األمنية  فإن  وبالطبع، 
هذا املشهد الذي ال يكف عن تكرار ”لو املستحيل 
أبدا  سبيل  ال  التي  األمنية  تلك  هي  املضمرة“، 
من  والتحرر  املوت،  ملك  ذبح  إنها  بها،  للظفر 
حتمية املصير املؤسي املوجعة ووحشة النهايات 

املتربصة بكل حي.
يقول الحسن:

املوت،  رأسه،  آدم  ابن  طأطأ  ما  ثالثة  ”لوال 
املرض، الفقر… فضح املوت الدنيا، فلم يترك لذي 
ال  فإنك  غدا،  غدا  تقل  ال  آدم  ابن  يا  فرحا…  لب 
تدري متى إلى اهلل تصير، وإذا أصبحت فانتظر 
ذهب  يوم،  ذهب  كلما  أيام،  أنت  إنما  املوت… 
وتدخل  وحدك،  تموت  أنك  آدم،  ابن  يا  بعضك… 
وحدك“  وتحاسب  وحدك،  وتبعث  وحدك،  القبر 

(األصفهاني، حلية األولياء، ج2).
وطأة  مدى  املتناثرة  األقوال  هذه  لنا  تجلي 
ومدى  البصري،  الشيخ  وعي  في  املوت  حضور 
النهاية  وحشة  مواجهة  قسوة  من  ورعبه  فزعه 
مظلم،  قبر  في  غريبا  وحيدا  املؤسية،  املصيرية 
جيفة عفنة تتمرأي له كالكابوس املخيف في مرآة 
بني  متأرجحة  قلقة  فارقت  وروح  الدنيوي،  العدم 
األرض والسماء، هائمة كالشبح ال تستقر، تنتظر 
يوم الحساب العسير، وآخرة ال تعرف أين يكون 
مستقرها فيها أجنة أم نار، فيما سيقول ابن ادهم 

فيما بعد.

 ي�و� ال��ل �ي ��دي� ��مل ��ويل ���ا� ال��ق� 
 � ���� �ي ا���� �ل� المت�و� ��� ال��� والت�
اني ��ر�. ��د ���� ��ا  ا�ندل�ي� ا�� �ر�ي� �ال�ر� ال��
ت� �� “��ر� ال��ا�”. ا���ا� �ي ��ا� ن�ري�
 ” ر� م� �� ا �� ل� م� �� �� ا�� �� ا �� ان��� ا�� �ر�ي� م� �وا� ا��� � “ي�
���� ���م��ا �ل� ��ا� ��ويل ال����  ��� م��ل� الت� ل��
��و ي�و� � “والولد ��� ����. �ما ��� ]الوالد[ ي��� �و� 
ن���.”و�دا� ���� ����“���ر ��و�� ��� م� ��ر 
��و�� �ن�ا�. و��ر ��و�� ولد� �ل ���� ولد م� �و 
��� الوالد.” و���ا� ���� مو�و� ال�رما� ال�� ي��� 
�ل.  ت�� و�� �ري� ا���� �و ال�� �ل�� ا�� م� ��� ما���
م� ا�� �ر�ي� ي�د��  �ويل ال�� قد� و� ��� ��� ��ا الت�
� ي�و� ��� ا�ت�ا�  �و� �ي ��ا� ����د �ري� �ي الت�
 la ي� �� ��. وال�� ���� ال��ر�” ����� �ال�� “الت�
و�� و�ي التي  psyché� و�ي ال��� ال��واني� ال�اني م� الر�
� قر�انا� و��� ��ا  ���ر �ي �و�� ال�مل الو�ي� الم�د�
. �و ي��� ال��و�ي� ن��� �ل� ال��ا� �ي ا�ل�ي� ال��
م�ا �ي  � التي قد� �ري� ��� ��� �را�� ا�� �ر�ي� ��م� �ي ال��
ا�  �ري� � ����ا�. ��ي م� ��ق� و�ل�� ال�� ” المت��� “ال���
� �ما ي�تمل �ي ا�� م� �و� �ل�  ل� ل���� المت��� الم�و�
�ل� ول�مرو� م� ال��ل ال��الي� �ل� الواق� � قتل ال��
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نظرات في التصوف

مخايالت الدنيا والآخرة 
�2�

هالة أحمد فؤاد  

ولد مانويل �ا���� مون�ال�ا� �مدي�� �ر��ون� ا���ان�� �ا� ���� � و�و�ي �ي ����. ��ي� 
مت�د� الموا��� �ا�� م�ا�� و�ا�ر و�وا�ي. �ر� ال��� �ي �تر� ��� الدي�تا�و� �ران�و� �ت� 
�ول� م�امرا� ����ي �ا� ل�ال�و�� ����ت� ال�ول����� �ي ���� ��� ��وا�� قت�� ����د��. �ا�ل 
��� �د� �وا�� ���ان�� �ي ا��� ال�ول��ي و�ر�م� ��مال� ال� ���� و��ري� ل�� ������. م� 

��مال� �الو��� ����� �ريم� �ي ال���� المر��ي�� ����� ���ل ��ا�ي� ����.

مانوي� �ا��ي� مون�ال�ا� � ال��� �و 
ال�شيء الوحيد الذي ا����� ��د ال��ا��

مانويل فازكيز مونطالبان 

المنصوري ا�دريسي

عزيز الحالج

ترجمة: عبد السالم بن خدة الشرقاوي

ال���شوري الإدري�شي� ن��� م�ادرة ال�وؤ�ش�ش� الو��ي� ل���اح�
�ر�� �ا��� ��و�ونا�� وم� �و� ���ا� م���� قرا� ��ر الت�و� ��� ال��ان�� الت�������� ما ����� ي���و� ��وا� ��و��� 
وم�تر�ا��� ����� �وا��� و�ر�ا� وي�ت��و� �ال�ال� ا��ترا�ي �روا� �ديل ل�م�ا��� ��ر الم��� �و الت�وير� ���اما �ي 
الت���� ���و�� ال�ا��� .
ا�ت�� ال��انو� الت�����و� �ي �مر �ا�� ال��ل� ا�ن�ان�� الم�رو�� ������ �ل يم�� ا�ت�ا��ا �تر� ان��ا� ��� ال�ا� �ي ال��د 
الدي�ي وال��د الرو�ي� �� �د ��ا� ��� �ري� ال�د� وال���� �� م�ا��� ���� ال��ا� ل���ر وال��ا� وا��دا� و��ا�� �ر��� 
�و�اق�� والت�اما��� والت�ق�� م� الوا�د ال�ديد.. م� ���  م��� ����ر� يو�� ل�وا���� وق���� و�و�ر�� و��ا���� ال�وم��� 
ي���و� ����ا �ما لدي�� م� موا� و��ر� �وا��� ال�� الرقمي.
ول�� �ا� ال��ا� الت����ي  يترق� م�� وق� �ويل ا�ترا�ا ��م�ا ��..ول� يت�� ل�د ا��� ��� �و�ونا �ا�� م� م�انا��� و��ا� 
��ر�ا��. ��م� م� ي��ل ال�� الت����ي ���� الو��د �
ن�او� ال�و� ال��ا� الت����ي الم��و�� و���� ال��ا�� الم�ر��� ل���ان�� الت������� الم�تر��� ا���ي�ي ��د� م�مد. 
م� موال�د ���������� �ي الر�ا� – الم�ر�� و���� �م��� ال��ر الت����ي� ونا�� ال�ا�� ال�ا� ل��م��� الم�ر��� ل���و� 
الت������� و���� ا��ا�يم�� ا�و�و��� ل���و� ��رو��ل� �����ا � �ر� الم�ر� و��و الم��� ا��ا�� ل���� الم�ر�ي 

ل���ا�� وال��و�� و��و الرا��� الدول�� ل��تا� وال��ان�� � �ول�دو � الو�يا� المت�د� ا�مري���.

الفنانون التشكيليون بين جائحة «كورونا» وا�قصاء من الدعم

كيف تصبح كاتًبا؟
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مائتي  من  أكثر  السمك  أن  تعرف  هل   p
مدخل في شبكة الويب �

سوى  ذكرت  الذي  العدد  من  أعرف  ال 
صفحتني االولى أنجزها إيطاليون والثانية 
ذي  شمالي  أمريكي  شخ�  وضع  من  هي 
أصول غاليسية يدعى كوتيرو أعرف بوجود 
كثيرا  أتعمق  لم  لكنني  عنه،  تتحد�  ما 
حديثا  حاسوبي  تجهيز  تم  لقد  البحث  في 
باألنترنيت، كما أنني لست باملتبحر الخبير.

p ملاذا شخ� مثلك له اهتمامات متنوعة 
كتابة الشعر والدراسات التحليلية ومقاالت 

الرأي تحول الى كتابة الرواية البوليسية�
كل االدب الروائي، دون استثناء، ينقسم 
بوليسية.  وروايات  عاطفية  روايات  إلى 
األمر  أن  لك  وسيتضح  عنوان  أي  لي  اذكر 
طابو،  محرم  خرق  عن  بتحقيق  إما  يتعلق 
عاطفية.  بحكاية  وإما  بجريمة،  بجريرة  أو 
بمتخيلها  التقليدية،  البوليسية  الرواية 
الثابت، تنتمي الى روايات النوع والسلسلة، 
لكن  جدا،  وروتيني  متوقع  جانبها  نتيجة 
القرن  من  األربعينات  أو  الثالثينات  بوالر 
إنه  بوليسيا،  يسمى  أن  ينبغي  ال  املاضي 
رواية كغيره من الروايات، التي يحقق فيها 
عن داللة جريمة اجتماعية وتبقى اقتضاءاته 
على الصعيد االدبي هي أيضا جد طموحة 
األخرى  التخييلية  األعمال  في  كمثيالتها 
كرين  غراهام  أو  لوكاري  لي جون  بالنسبة 
لفرجينيا  االدبي  املستوى  نفس  في  هما 
بدعة،  االمر  في  إن  سيقولون  مثال،  وولف 
لكنني مقتنع بعمق ما أقوله ما يهمني، هو 

أن  يمكن  الشخصية،  نفس  من  انطالقا  أنه 
 (saga) ساغة  الى  تقريبا  الرواية  تتحول 

لتطور املجتمع.
«كارلفالهو»  نجاح  ترجع  ما  إلى   p

املتحري الخاص لرواياتك�
واضح  سبب  إلى  الدولي  نجاحه  أسند 
إسبانيا،  تحول  فقط  يعكس  لم  فهو  جديا 
يرمز  كارلفالهو  إجمالية،  أكثر  تحوال  إنما 
الفترة  تلك  الى  الستينيات،  منا�  الى 
الكبرى  االيكولوجية  اآلمال  شهدت  التي 
والحرية  الحمل  منع  وحبوب  والهيبيني 
بيضاء،  ثروات  وقيام  أشكالها  مختلف  في 
أمل نهاية  الى خيبة  ثورات غنائية وأيضا 
القرن العشرين حيث الكل يخاف من فقدان 
عمله واإلصابة بالسيدا(اإليدز). هذا الخوف 
من الحرية الذي استطاع تثبيته في الذهن 
ذات  اآلليات  إلى  يلجأون  الذين  كل  بنجاح 

الطبيعة القمعية، ابتداء بالبابا.
في  مهم  دورا جد  املطبخ  ملاذا يشغل   p

شخصية  تقريبا  اعتباره  حد  إلى  كتبك� 
قائمة الذات�

الكتابة،  ممارسة  باستثناء  ألنه  أوال، 
أتقنه  الذي  الوحيد  الشيء  هو  فالطبخ 
«كارلفالهو»  سلسلة  في  السيما  بعد،  من 
ألنني   – األخرى  الروائية  كتبي  بعكس   –
الروائي.  النابض  هذا  إلى  حاجة  في  كنت 
إلى  حاجة  في  هي  متواترة  شخصية  كل 

عادتني..
لشخصيتك  األخرى  العادة  عن  ماذا   p

حرق  املستهجنة  عادتها  أقصد  الروائية، 

الكتب�
مرة، وتكرارا إنه يحرق  قال «كارلفالهو» 
الكتب ألن األدب لم يسفعه كثيرا في تدبير 
حياته. إن األمر ال يعدو كونه مبالغة، لكنه 

شعائري محتوم من لدن الشخصية.
p أدبيا، ألن يموت «كارلفالهو»�

أصطدم  فأنا  املسألة،  هذه  بخصوص   –
لقد  املصداقية.  مشكل  حقيقي،  بمشكل 
وضعت  حينما  الشرك،  في  نفسي  وضعت 
أنني  ولو  ل»كارلفالهو»،  محددا  سنا 
لكن  بعد.  ما  في  ذلك  عن  النظر  غضضت 
تطورها  يوافق  للشخصية  النفسي  املسار 
تركها  صعوبة  تكمن  وهنا  البيولوجي، 
الذي  الخاص  املحقق  دور  في  باستمرار 
الحركات  (من  بأسره  شعائريا  يتطلب 
ال  إلخ)،  الجسدية،  والقوة  واإلعدادات 
به.  لنفسها  السماح  بصراحة  تستطيع 
بعد  التقاعد  على  أحيله  إما  هذه  والحالة 

طوافه حول العالم برفقة «بيسكوتور».
إلى  قبولها  دفعني  مزحة  أطلقت  لقد 
أمل، يتعلق  التفكير في أنها ربما جديرة بالت�
نمط  من  جاسوسا  منه  أجعل  بأن  األمر 
الجواسيس الذين يمكن أن ننعتهم باملا بعد 
التي  جديدة،  سلطات  خدمة  في  حداثيني، 
الحني  ذلك  إلى  أمثالهم  على  تتوفر  تكن  لم 
جاسوسا  منه  أجعل  أو  مستقلة،  كحكومة 

بلديا.
p كيف تبدع كتبك�

كالسيكية،  تكويم جد  من خالل سيرورة 
  ( Thomas «توماس إليوت»  سبق للشاعر 

البدء  يتم  دقيق:  بشكل  وصفها  أن   Eliot ) 
الواعية  أو  واعية  بطريقة  املواد  بتخزين 
أحيانا، يتم التجميع دون أن نقول في الحال 
أو عمال  رواية  أو  كتابا  املخرج سيكون  إن 
شعريا، لكن يخلق احتياطي مخزن إذا شئنا 
القول. عندما تبل� املواد حجما كافيا، فإنها 
جرافة  يشبه  األمر  إن  مخرج.  عن  تبحث 
يأتي وقت تبحث فيه  جليد تكوم األنقاض: 
عن االضمحالل، وعندئذ ينبجس مجرى ماء. 

أعتقد بأن اإلبداع ينبثق على هذا النحو.
التي  التكيفية  قدرة  تفسر  كيف    p

أو عن  «األرجنتني»  بالكتابة عن  لك  تسمح 
«بانكون»، كما لو أنك عشت هناك�

الذي  التوثيق  نسق  خالل  من  أوال، 
كون  واقعة  خالل  من  ثم  قليل،  قبل  ذكرته 
تشابهها  يتزايد  والعواطف  التفكير  طرق 
نفس  الطريقة،  بنفس  نقتات  فنحن  أكثر. 
أساليب  والوسائطية.  الثقافية  املنتوجات 
عالقاتنا  فأكثر،  أكثر  تتقارب  حياتنا 
الذي  الشيء  متجاورة،  جد  هي  االنتاجية 
وأيضا  لسلوكنا  أحسن  بفهم  لنا  يسمح 

لسلوك اآلخرين.
أن   (ARISTOTE «أرسطو»  على  كان 
أننا،  والحال  يأكل»  ما  هو  «االنسان  يقول 
تقريبا  كلنا  نستهلك  نأكل/  الثقافة  بصدد 
التلفزة  مشاهدة  تختلف  ال  الشيء.  نفس 
في حي هامشي ملدينة برشلونة عن مثيلتها 
ذلك،  إلى  باإلضافة  «بانكوك».  ضاحية  في 
نحن نشاهد نفس البرامج املنتجة على نمط 

واحد في الواليات املتحدة األمريكية.



كان الكاتب والمذيع الفرنسي يان موا أحد 
أفضل المرشحين للفوز بجائزة الغونكور التي 
عن  وذلك  فرنسا  في  أدبية  جائزة  أعلى  تعد 
عام 2019، غير أنه مع نشر روايته المثيرة 
آمال  ألية  نهاية  وضع  »أورليانز«”،  للجدل 

كانت تراوده في الفوز بهذه الجائزة الرفيعة.
البرامج  ومقدم  المؤلف  هذا  وصار 
من  هائلة  لدائرة  بؤرة  الناجح  التلفزيونية 
الجدل داخل الوسط الثقافي الفرنسي، وأطلقت 
التي  موا”،  “قضية  عبارة  الجدل  هذا  على 
تتركز على ماضيه المعادي للسامية والشقاق 

مع أسرته بسبب روايته األخيرة.
بجائزة  الخاصة  التحكيم  لجنة  هذا  ودفع 
القصيرة  القائمة  من  استبعاده  إلى  الغونكور 
هذا  وفي  الجائزة.  بهذه  للفوز  للمرشحين 
أكاديمية  رئيس  بيفو  برنارد  قال  الصدد 
غونكور -وهي مؤسسة أدبية فرنسية تأسست 
القائمة  إنه لو تم إدراج موا في   -1900 عام 
القصيرة للجائزة، لكان ثمة خطر في تعرض 
األكاديمية لالتهام بأنها تروج لمعاداة السامية 

عن طريق مكافأة رجل معاد للسامية.

القائمة  من  موا  استبعاد  تم  فقد  هنا  ومن 
القصيرة للجائزة الرفيعة، على الرغم من أن 
روايته »أورليانز« نالت استحسانا من النقاد، 
وأضاف بيفو »غير أن هذا الكتاب أثار موجة 
أحد  يكون  أن  األكاديمية  تود  وال  الجدل  من 

الكتب التي رشحتها محل جدل«.
عن  عبارة  الحقيقة  في  موا«  و«قضية 
ملحمة من فصلين، ويدور الفصل األول منها 
حول سلسلة من الرسوم والنصوص المعادية 
من  يبلغ  الذي  المؤلف،  أبدعها  التي  للسامية 

العمر اآلن 51 عاما، وذلك قبل 30 عاما.
عنها  كشفت  التي  الرسوم  هذه  أحد  وفي 
مؤخرا صحيفة »إكسبريس« الفرنسية، ظهر 
يده  في  يمسك  وهو  المرحلين  اليهود  أحد 
شعار  الرسم  تحت  ومكتوب  مشروب  علبة 
تتغلب على  يقول »كوكا كريمة: تستطيع أن 
معاديا  يعد  باأللفاظ  لعب  وهو  اليهودي«، 
تستطيع  ال  كوال:  للسامية على شعار »كوكا 

أن تتغلب على اإلحساس«.
مرات  عدد  في  قياسيا  رقما  موا  وسجل 
االعتذار التي قدمها عن قيامه بهذه الرسوم، 

يافعا  شابا  ذلك  وقت  كان  إنه  قائال  واعتذر 
باالشمئزاز  يشعر  إنه  يقول  واليوم  وساذجا، 
حيال ما قام به عندما كان يبلغ من العمر 21 
تافهة  فنية  أعماال  أنتج  بأنه  واعترف  عاما، 
معاديا  ليس  أنه  مؤكدا  لها،  قيمة  ال  وسيئة 

للسامية.
ومع ذلك فإن »قضية موا« ال تزال تحدث 
انقساما داخل المشهد الثقافي الفرنسي، وبينما 
نأت أكاديمية غونكور بنفسها عن هذا الكاتب، 
الفيلسوف  شخص  في  له  حليفا  موا  وجد 

بيرنارد هنري ليفي الذي يعد راعيا لموا.
آالن  اليهودي  والمفكر  الكاتب  أعرب  كما 
سابق  وقت  في  تلقى  –الذي  فينكلكراوت 
إهانات معادية للسامية على هامش احتجاجات 
باريس– عن مساندته  الصفراء في  السترات 
إنه  الفرنسية  »كاوزير«  لمجلة  وقال  لموا، 
لن يدين موا الرتكابه أخطاء عندما كان شابا 

يافعا.
غير أن مصداقية اعتذار موا عن أخطائه 

القديمة أصبحت محل شك، فعلى سبيل المثال 
نشرت صحيفة »لوموند« مقاال يصف أعماله 
بعيدا  ليس  ماض  »في  وقعت  بأنها  الطائشة 

جدا«.
بول  المقال  كاتب  عن  الصحيفة  ونقلت 
بحزب  سابق  عضو  وهو  بالنرو،  إيريك 
»التجمع الوطني« اليميني المتطرف- الجبهة 
صلة  على  كان  إنه  قوله  سابقا-،  الوطنية 
مقربا  باالنروا  2013، وكان  بموا حتى عام 
الذي  فاوريسون  روبرت  األكاديمي  من 
اليهودية  المذبحة  وقوع  ينكر  بأنه  اشتهر 

»الهولوكوست«، وتوفي عام .2018
موا«  »قضية  من  الثاني  الفصل  ويبدأ 
عشت،   21 في  »أورليانز«  رواية  بنشر 
ويتناول الكتاب طفولة موا التي يصفها بأنها 
 270 في  يقع  الذي  الكتاب،  وخالل  كابوس، 
صفحة، يحكي المؤلف قصة تعرضه لإلساءة 

واالمتهان من جانب أبويه.
بكابل  ضربه  أباه  أن  كيف  ويصف 

كهرباء، وكيف أن أمه كانت تصفه بـ »األبله 
الصغير«، وكيف أنه كان يتم وضع وجهه في 

مقعد مرحاض مليء بالغائط.
هذه  من  أي  حدوث  نفت  أسرته  أن  غير 
الذي  والده،  ونفى  موا،  ذكرها  التي  الوقائع 
في  ابنه  إدعاءات  كتابا،   15 نفسه  هو  نشر 
سود«  دي  »ريبابليك  صحيفة  مع  مقابلة 
يتعين  كان  أبا  باعتباره  إنه  وقال  اإلقليمية، 
الحدود،  يتجاوز  أال  أحيانا  ابنه  يعلّم  أن  عليه 
مثلما حدث ذات مرة عندما حاول موا عندما 
ألكس من  يدفع شقيقه األصغر  أن  كان طفال 
أن  إلى  األب  وأشار  األول،  بالطابق  نافذة 

القصص التي يرويها موا هي محض خيال.
بأربعة  يصغره  الذي  ألكس،  اتهمه  كما 
صحيفة  نشرتها  رسالة  ففي  بالنفاق؛  أعوام، 
بأنه  أخاه  ألكس  وصف  باريزيان«  »لو 
متشكك في الناس وميكيافيلي النزعة ومصاب 
أي  لفعل  استعداد  وعلى  العصاب،  بمرض 

شيء لتحقيق النجاح األدبي.
ويضيف ألكس أن أخاه موا مهووس بالفوز 
بجائزة الغونكور، وهو طموح يبدو اآلن أنه 

يفوق قدرته.

لم  أمر  هذا  و  أنثى،  بجسد  الحياة  إلى  جئت 
يشكل لي أي مشكلة ، لم أتوقف يوما حتى أفكر 
في ما الذي يعنيه ذلك، استلمت هذا الجسد من يد 
الصدفة والقدر و انتهى األمر. أتذكر أنني  خالل  
طفولتي وحتى السنوات األولى من مراهقتي لم 
يخذلني هذا الجسد أبدا و أنا أتسلق بواسطته 
األشجار وأركض أسبح  وأمارس رياضات كثيرة، 
أعي� بفخر و انطالق داخل جسد قوي حر خفيف 
ومحلق دون حواجز أو حدود. جسد يقفز  ويركب  
الدراجة و يسابق بها الريح بكفاءة. جسد  أعتمد 
لكنني  والغناء.  الرق�  وقت  يأتي  حني  عليه  
السنوات ونضج  تقدمت بي  كلما   أنني  انتبهت 
إلى  أسحبه   أن  علي  مفروضا  سيصير  جسدي 
الداخل ، داخل غرفة، داخل جلباب داخل حجاب، 
ال يهم كيف، األهم هو أن يتوارى  هذا الجسد كلما 
طلب منه ذلك، ألنه وبكل هذه األمكانيات الهائلة 
ا على  التي بحوزته هو مجرد فتنة.   لقد صار لزام�
جسدي أن يتحمل قسطه من اللوم  و التقريع  إذا 
استمرار  في  يساهم  عليه  و  القوانني.  خالف  ما 
تقاليد  فرضت علينا كنساء حتى نكون حارسات 
لها دون نقاش أو سؤال.  كلما كبرنا  إال و صارت 
أجسادنا متاحة لتأويالت مختلفة. شعرت حينها  
أن جسدي يسرق مني، و ينفلت من قبضة يدي و 
كأنه لم يكن يوما لي و كأنه لم يركض و لم يرق� 
و لم يسابق الريح. و سأدرك ربما متأخرة أنه قد 
تم التحايل علي أحيانا باللني  ومرات كثيرة تحت 
يد العنف الثقيلة حتى يتخلى جسدي عن تجريب 
وبكل  تم   لقد  لي،  يتيحها  التي  اإلمكانيات  تلك 
سطوة  تحت  و  والرمزية   الفعلية  القوة  وسائل 
األعراف  والعقيدة  إجبار جسدي على التخلي عن 
خفته وانطالقه وإجباره على التنحي عن املشهد 
منطقية.  وغير  األعراف  تلك  جائرة  كانت  مهما 
في  والعقيدة  االتقاليد  ماكينة  نجحت   أن  وبعد 
لزاما  ،سيكون  الجسد  هذا  على  القبضة  إحكام 
ليحاكي  وجميال  ا   ناعم� يصير  أن  كذلك  عليه 
الصورة التي تقترحها اإلعالنات لنموذج الجسد 
في األلفية الثالثة. النموذج  الذي تقترحه العوملة 
ا،  ، جسد موحد التقاسيم ، ال يقبل أن يكون متعدد�

و  التقليدية  الشاشات  على  ينتشر  أنثى  جسد 
الذكية.   أتأمل هذا الكم الهائل من األدوار التي 
وإال   رحمة،  دون  تحمله  األنثوي  الجسد  على 
كل  أن   وأرى  االنتقاد  وحتى  ل�قصاء  تعرض 
بتاتا، أن تخوض  ذلك ليس عادال� و غير منطقي 
املرأة حروبا حتى تستعيد سلطتها على جسدها 
نوع  من  سجن  السجن،  في  أخرى  مرة  ليسقط 
ا أن يسبح ضد  آخر.  فيكون على هذا الجسد أيض�
التجاعيد  حتى  أال تغزوه  يكبر،   أال  العمر  تيار 
ال يتعرض للهجوم عليه ، من طرف  الجميع، من 
األنثى نفسها.  جسد املرأة اليوم معرض للهجوم 
و التهجم عليه  في كل  مناسبة، حتى يجبر على 
آلة اإلعالم  التي صنعت من طرف  القوالب  طاعة 
ا على االختفاء مرة  الشرسة،  و إال سيكون مجبر�
، سواء تحقق ذلك بواسطة مشرط طبيب  أخرى 
لكل  و  ثقافة  فلكل   ، حجاب  خلف  أو  التجميل  
يختفي  املرأة   جسد  لجعل  خاصة   طرق  نظام 
أن  عليها  بشاعة  التجاعيد   ، ودون جدال  قسريا 
أن يتبخر في  الزائد مزعج عليه  الوزن   ، تختفي 
املال  أن تنفق  املرأة  الشعر املجعد على   ، الهواء 
ا  الذي تربحه من عملها املضني حتى يصير ناعم�
ا للنظر إليه. إن أهم  ، وحتى يصير جسدها مناسب�
معركة على املرأة أن تخوضها اليوم هي استعادة 
تريد  متى  تخفيه  لها،  ا  ملك� ، جعله حقا  جسدها 
يكتر�  ال  بالفعل  حر  جسد  بارادتها،  تظهره  و 
الشركات  طرف  من  مصنوعة  مثالية  لصورة 
بنفسه  حدوده  يصنع  جسد  للقارات،   العابرة 
وقد  بارادته جسد خفيف فخور  يظهر  و  يختفي 
لم  رسائل  من  عبر حقب  مما حمل  أخير  تخل� 

يكتبها.
جسدي  أن  كثيرة  صراعات  بعد  أدرك  اليوم   
كل  من   أهم  إنه  بل  غشاء،  ليس  و  قوقعة  ليس 
نقاط ضعفه  وأعرف  أعرفه جيدا  كيان  إنه   ، ذلك 
ومواطن قوته أفكر من خالله وأفهمه جيدا وهو 

بدوره يساعدني  على فهم نفسي.

كاتبة من  المغرب.

Glade Whitney

هناك رقابة ذاتية 
قاسية تمنعي 
من الكتابة بحرية 
تامة. كل ما احرص 
عليه، هو أن أكون 
صادقة حين أقرر 
كتابة شيء ما
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������ � �ر� ��� �� �� ����� �� ���� 
و���� ����� و����ر�. �� ��د �� �� ���ر ��ا 
ا����� �� ا���� وا��جدا� وا����� �د� ���ر�� 
و������ و��� ���� ا������� ��� ا�����ا �دو�� 
ا��������.

و��� ا������ ا�����ا� �� ���ا� ����ر�� 
و����� و������� و����� �� ����� 
ا�����را�� �� ��ر�� و�� ���� ����� � ������ 
ا�� ����ا� ������� ��� ��� ����ر �� ��� 
�������� او �������. ���ا� �� و���� ������ 
��� ا���� وا��جدا�� �د��� ا����� وا������ 
وا������ ���� ���� ا���ر وا����� و����ر 
..����

روائية،  كاتبة،  كاديمية، 
ومخرجة جزائرية. معظم أعمالها 
واملصاعب  امل�عضالت  تناق� 
عتبر أشهر  التي تواجه النساء. ت�
أشهر  ومن  الجزائر  روائيات 
تم  أفريقيا.  شمال  في  الروائيات 
في  عضو   2005 سنة  انتخابها 
وهي  الفرنسية،  اللغة  أكاديمية 
تخت�  فرنسية  م�سسة  أعلى 
�يث  الفرنسية،  اللغة  بترا� 
العالم  من  شخصية  أول  تعتبر 
املنصب.  لهذا  تصل  العربي 
الجزائر  بني  متنقلة  عاشت 
بتدريس  لفترة  وقامت  وفرنسا، 
واملعاصر  الحديث  املغرب  تاريخ 
من  الرباط.  في  اآلداب  بكلية 

مواقفه:
ضد�  أكتب  املوت،  ضد�  أكتب   -
النسيان، أكتب على أمل أن أترك 
الرمال  في  نقشا�   ، ظال� ما،  أثرا� 
يطير،  الذي  الرماد  في  كة،  املتحر�

وفي الصحراء التي تصعد..
مثل  العربية،  اللغة  تمتلك   -
دقيقة.  فوارق  الفرنسية،  اللغة 
املمكن  من  للغاية.  ثرية  لغة  إنها 
أن تتصرف مع اللغة العربية كما 
للغتني  الفرنسية.  مع  تتصرف 

طبيعة متميزة..
- ال أعتقد بالفقد التام للغة. من 
أقل  فقرا�،  أكثر  تصبح  أن  املمكن 
تتالشى  أن  املمكن  ومن  تباينا�. 
بها  الكالم  عن  الناس  توقف  إذا 

تماما�. التالشي محزن دوما�..
- كانت القراءة والكتابة باللغة 
الخمسينات  خالل  الفرنسية 
الجزائريات  النساء  وسيلة 

للتحرر ونهل العلم واملعرفة.. 
أكتب مثل كثير من الكاتبات   -
ضد  متأججة  بروح  الجزائريات 

الرجعية وعداوة املرأة..
- كل شخ� له عالقة شخصية 

مع اللغات..

58 وصايا مفتوحة على العقل والوجدان

عاطف محمد

»اأ�رليان�� ل� �ا� ��ا 
كتب لها وقع

اآ�شيا جبار

سلوى ياسين

إعداد: فاطمة الزهراء 
الرغيوي

غالف الكتاب

(3)  الجسد المشتهى

حقيقة الج�شد 
الأنيقة

أعاد الكاتب 
الفرنسي يان موا 
إلى ا�ذهان مسألة 
أخالقية ا�بداع، من 
خالل روايته ا�خيرة 
التي أثارت جدال 
واسعا وصل إلى حد 
تلقيب هذا الجدل 
بـ»قضية موا»، نظرا 
إلى ما يذكره فيها 
من وقائع حول 
أسرته، التي كذبت 
ذلك كليا، ودفعته 
إلى االعتذار



الكلمات  المسهمة12
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

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

أوقات  الصالة 
حسب  توقيت 
الدار البيضاء 

الفجر......................4و35
الظهر...................13و40
العصر...................17و19
املغرب...................20و49
العشاء.................22و20
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - 
التوزيع - االشتراكات - االشهار
33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14

الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5زنقة الجندي توفيق
عبد القادر - الدار البيضاءالهاتف: 0522.62.15.02

- قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 
الثالث الدار البيضاء 

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
وزارة الداخليــة
عمالة إقليم تازة
دائرة وقيادة 

تالناست
جماعة الكوزات

إعالن عن استشارة 
معمارية   

رقم: 
2020/01/ج.ت.ك

في يوم 2020/07/27 
الحادية  الساعة  على 
سيتم  صباحا  عشر 
االجتماعات  بقاعة 
الكوزات،  بجماعة 
فتح أظرفة املهندسني 
املتعلقة  املعماريني 
باالستشارة املعمارية 
ألجل بناء سكن بمركز 

الجماعة.
ملف  سحب  يمكن 
املعمارية  االستشارة 
املصالح  مديرية  من 
بجماعة  الجماعية 

الكوزات.
نقله  كذالك  ويمكن 
بوابة  من  الكترونيا 

من  الدولة  صفقات 
اإللكتروني  العنوان 

التالي:
www.mar-

chéspublics.gov.
   ma

امليزانية  تحدد 
املتوقعة  اإلجمالية 
املتعلقة  لألشغال 
من  خالية  باملشروع 
مبلغ:  في  الضرائب 
ألف  وثمانون  مائتان 
(280.000٫00درهم)

كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم  محتوى  من 
املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات  مطابقني 
و101   100 املواد 
املرسوم  من  و102 
 2.12.349 رقم 
 8 في  الصادر 
جمادى األولى 1434 
 (2 0 1 3 س ر 2ما 0 )
بالصفقات  املتعلق 

العمومية.
للمهندسني  ويمكن 

املعماريني:

أظرفتهم  إيداع  إما   -
بمكتب  وصل  مقابل 

الضبط.
عن  إرسالها  إما   -
طريق البريد املضمون 
إلى  باالستالم  بإفادة 

املكتب املذكور.
تسليمها  إما   -
مباشرة لرئيس لجنة 
املعمارية  االستشارة 
الجلسة  بداية  عند 

وقبل فتح االظرفة.
- إما إرسالها بطريقة 

إلكترونية.
املثبتة  الوثائق  إن 
بها  اإلدالء  الواجب 
في  املقررة  تلك  هي 
نظام  من   5 املادة 
االستشارة املعمارية.
ع.س.ن/1969/ا.د
 *************

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف 
التجارية بفاس

املحكمة التجارية 
بوجدة

إعالن عن بيع عقار 
ملف إنذار عقاري 
بمثابة حجز عقاري

رقم: 2016/14
لفائدة: البنك 
الشعبي لوجدة

نائبه األستاذ سمير 
بنعمر املحامي بهيئة 

وجدة 
ضد: نصيرة شنوف

عنوانها: طريق 
سيدي سلطان تجزئة 

السعيدي وقادة 
الزنقة S12 رقم 72 

وجدة
مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط  كتابة 
التجارية  باملحكمة 
أنه  للعموم  بوجدة 
بتاريخ 2020/08/05 
الحادية  الساعة  على 
بقاعة  صباحا  عشر 
بهذه  الجلسات 
بيع  سيقع  املحكمة، 
ألكبر  العلني  باملزاد 
ميسور  مزايد  وآخر 
املسمى  للعقار 

ذي  خليفة3-"  "بالد 
عدد  العقاري  الرسم 
الكائن   86179/02
السعيدي  بتجزئة 
وقادة الزنقة S12 رقم 
مساحته  وجدة،   72

134 متر مربع.
بناية  عن  عبارة  وهو 
واحدة،  واجهة  ذات 
تتكون من قبو سفلي 
وطابق علوي، بناؤها 
وصفات  متوسط 
ال  والرفاهية  الزينة 

بأس بها.
وقد حدد ثمن انطالق 
العقار  لبيع  املزايدة 
من  أعاله  املذكور 
طرف الخبير في مبلغ 

880.000,00 درهم.
عليه  الراسي  ويؤدي 
مع  حاال  الثمن  املزاد 
لفائدة   3% زيادة 

خزينة الدولة.
يشترط ضمان األداء 

املعلومات  من  للمزيد 
دفتر  على  االطالع  أو 
والتحمالت  الشروط 
عروض،  تقديم  أو 

املرجو االتصال بقسم 
بمصلحة  التنفيذ 
لدى  الضبط  كتابة 
التجارية  املحكمة 
يوجد  حيث  بوجدة 
إشارة  رهن  امللف 

العموم.
ع.س.ن/1970/ا.د
*************

اململكة املغربية
املكتب الوطني 
للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية النقل للجهة 
لشرقية

إعالن عن طلب 
العروض مفتوح

TO3109111:رقم
جلسة علنية

النقل  مديرية  تعلن 
زاوية  لشرقية  للجهة 
الوكيلي  حسن  زنقة 
وجدة  والزهراء 
الوطني  للمكتب 
واملاء  للكهرباء 
للشرب  الصالح 
عن  الكهرباء  -قطاع 

طلب العروض املتعلق 
باقتناء شاحنة رافعة 
صالحة  للمناولة 
األرضيات  لجميع 
النقل  مصالح  لفائدة 

بالراشيدية.   
التي  املستندات 
يتعني على املتنافسني 
في  مقررة  بها  اإلدالء 
نظام  من   10 الفصل 

االستشارة. 
يحدد الثمن التقديري 
في   األشغال  إلنجاز 
1.584.000,00درهم 

(م.ا.ر)
الضمانة  مبلغ  يحدد 
في:  املؤقتة 

20.000٫00درهم.
سحب  يمكن 
االستشارة  ملفات 
التالي:  بالعنوان 
الصفقات  مكتب 
التموين  بمديرية 
للمكتب  والصفقات 
للكهرباء  الوطني 
املاء الصالح للشرب-
 ،65 الكهرباء  قطاع 
بن  عثمان  زنقة 

الدار   2000 عفان 
صندوق  البيضاء 
الدار   13498 البريد 

البيضاء - املغرب.
الهاتف:

(212)05.22.66.81.86
الفاكس:

(212)05.22.43.31.15
على  االطالع  يمكن 
على  القانون  هذا 
االنترنت  شبكة 
اإللكتروني  بالعنوان 

التالي:
www.one.ma

بوابة  عبر  وكذلك 
الصفقات العمومية:

www.
marchespublics.

gov.ma
يسلم ملف االستشارة 

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

بامللف.
تحضير  يجب 
طبقا  العروض 
دفتر  ملقتضيات 
مللف  التحمالت 

االستشارة و :
العروض  تودع   -
إلى  وصل  مقابل 
ملديرية  الضبط  مكتب 
والصفقات  التموين 
زنقة   ،65 ب  الكائن 
الدار  بن عفان  عثمان 
تاريخ  قبل  البيضاء  
الجلسة  عقد  وساعة 
العلنية لفتح األظرفة 

أو ترسل عن طريق   -
مع  املضمون  البريد 
إلى  بالتوصل  إشعار 
ملديرية  الضبط  مكتب 
والصفقات  التموين 
زنقة   ،65 ب  الكائن 
الدار  بن عفان  عثمان 
تاريخ  قبل  البيضاء  
الجلسة  عقد  وساعة 
العلنية لفتح األظرفة 

أو تسلم إلى رئيس   -
عند  التحكيم  لجنة 
بداية الجلسة العلنية 

لفتح األظرفة. 
الجلسة  ستعقد 
األظرفة  لفتح  العلنية 
 10 الخميس  بتاريخ 
على   2020 شتنبر 
التاسعة  الساعة 
مديرية  بمقر  صباحا 
والصفقات  التموين 
زنقة   ،65 ب  الكائن 
الدار  بن عفان  عثمان 

البيضاء. 
ع.س.ن/1971/ا.د

ع.س.ن /1967/ إد

ع.س.ن /100/ إتع.س.ن /101/ إت
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اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة
عمالـة إقليـــم 

خنيفــــرة
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح
رقم: 

2020/03/ص.ت.ق
يوليوز   28 يوم  في 
الساعة  على   2020
صباحا،  عشر  الحادية 
سيتم في مكاتب السيد 
خنيفرة  إقليم  عامل 
املتعلقة  األظرفة  فتح 
بطلب العروض املفتوح 
ألجل:  أثمان  بعروض 
مركز  بناء  أشغال 
الزيار  بدوار  صحي 
 - أكلموس  بجماعة 

إقليم خنيفرة.
طلب  ملف  يمكن سحب 
بمصلحة  العروض 
بالكتابة  الصفقات 
إقليم  لعمالة  العامة 
كذلك  ويمكن  خنيفرة 
بوابة  من  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

 blics.gov.ma
التصميم  اقتناء  ثمن 
خمسني  في  محدد 

درهما (50,00 درهم)
محدد  املؤقت  الضمان 

ألف  عشر  اثنتا  في 
 12.000,00) درهم 

درهم).
األعمال  تقدير  كلفة 
طرف  من  محددة 
املشروع  صاحب 
سبعمائة  مبلغ  في 
ألفا  وثمانني  وثالثة 
وثمانمائة وتسعة عشر 
 783.819,00 درهم (
احتساب  مع  درهم) 

جميع الرسوم
من  كل  يكون  أن  يجب 
محتوى وتقديم وإيداع 
املتنافسني  ملفات 
مطابقة ملقتضيات املواد 
 149 ،148 ،31 ،29 ،27
رقم  املرسوم  من  و150 
349-12-2 الصادر في 
8 جمادى األولى 1434 
 (2 0 1 3 س ر 2ما 0 )
بالصفقات  املتعلق 
ومرسوم  العمومية، 
رقم  االقتصاد  وزير 
في  الصادر   20-14
 1435 القعدة  ذو   08
 (2014 (04شتنبر 
املتعلق برقمنة إجراءات 
الصفقات  تفويت 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم  إيداع  إما   -
بمصلحة  وصل  مقابل 

الصفقات 

- إما إرسالها عن طريق 
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

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

األظرفة. 
- إما إرسالها إلكترونيا 
الصفقات  بوابة  عبر 

العمومية. 
املثبتة  الوثائق  إن 
بها  اإلدالء  الواجب 
في  املقررة  تلك  هي 
نظام  من   09 رقم  البند 

االستشارة.
ع.س.ن/1973/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري
املكتب الجهوي 

لالستثمار الفالحي 
لدكالة

إعالن عن طلب عروض  
مفتوح

رقم: 2020/17
خاص باملقاوالت 

الصغرى واملتوسطة
 2020/07/28 في 
الساعة  على 
سيتم  العاشرة صباحا 
االجتماعات  قاعة  في 

الجهوي  باملكتب 
الفالحي  لالستثمار 
 16 ب  الكائن  لدكالة 
السادس   محمد  شارع 
األظرف  فتح  بالجديدة 
املتعلقة بطلب العروض 
أو  بالنقصان  املفتوح 
صيانة  ألجل:  الزيادة 
املعــدات  واصالح 

املعلوماتيـة.
ملف  سحب  يمكن 
بمكتب  العروض  طلب 
باملكتب  الصفقات 
لالستثمار  الجهوي 
الكائن  لدكالة  الفالحي 
محمد  16شارع  ب  
 - الجديدة  السادس، 
من  تحميله  أو  املغرب، 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespu-

blics.gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد 
في:  املؤقت 
هم  ر 5د . 0 0 0 , 0 0

(خمسة أالف درهم).
األعمال  تقدير  كلفة 
طرف  من  محددة 
في  املشروع  صاحب 
ب:  يقدر  سنوي  مبلغ 
هم  ر 1د 6 9 . 2 0 0 . 0 0
وستون  وتسعة  (مائة 
مع  درهم  ومئتان)  ألف 
احتساب الضريبة على 

القيمة املضافة مع:
األدنى:  الحد  مبلغ   *
هم  ر 9د 0 . 0 0 0 . 0 0
درهما  ألف)  (تسعون 
الضريبة  احتساب  مع 

على القيمة املضافة.
األقصى:  الحد  مبلغ   *
هم  ر 1د 8 0 . 0 0 0 . 0 0
ألف)  وثمانون  (مائة 
احتساب  مع  درهما 
القيمة  على  الضريبة 

املضافة.
من  كل  يكون  أن  يجب 
محتوى وتقديم وإيداع 
املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات  مطابق 
للمواد 27 و29 و31 من 
للمكتب  الصفقات  نظام 
لالستثمار  الجهوي 
الفالحي لدكالة الصادر 
 2014/03/11 بتاريخ 
بتاريخ   1 رقم  وتعديله 

.2015/09/19
ويمكن للمتنافسني: 

- إما إرسال أظرفتهم عن 
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة  مشفوعة 
املكتب  إلى  االستسالم 
لالستثمار  الجهوي 
الكائن  لدكالة  الفالحي 
محمد  16شارع  ب  
 - الجديدة  السادس، 

املغرب.
مقابل  إيداعها،  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 
باملكتب  الخاص 
لالستثمار  الجهوي 
لدكالة،   الفالحي 
محمد  16شارع 
الجديدة-  السادس  

املغرب.
- إما إيداعها إلكترونيا 

ببوابة صفقات الدولة:
www.marchespu-

blics.gov.ma
لرئيس  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة 
عند بداية الجلسة وقبل 

فتح األظرفة.
املثبتة  الوثائق  إن 
الواجب اإلدالء بها هي 
تلك املقررة في املادة 12 

من قانون االستشارة.
ع.س.ن/1974/ا.د

ع.س.ن /1972/ إدع.س.ن /1897/ إد

ع.س.ن /1977/ إد

ع.س.ن /1968/ إد

ع.س.ن /1976/ إد

ع.س.ن /1983/ إد
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اململكة املغربية 
وزارة الفالحة والصيد 

البحري
 والتنمية القروية 
واملياه والغابات
املكتب الجهوي 

لالستثمار الفالحي 
لدكالة

إعالن عن طلب عروض  
مفتوح

رقم: 2020/18
خاص باملقاوالت 

الصغرى واملتوسطة
2020/07/28 على  في 
عشرة  الحادية  الساعة 
صباحا سيتم في قاعة 
باملكتب  االجتماعات 
لالستثمار  الجهوي 
الكائن  لدكالة  الفالحي 
محمد  شارع   16 ب 
بالجديدة  السادس  
املتعلقة  األظرف  فتح 
العروض  بطلب 
أو  بالنقصان  املفتوح 
صيانة  ألجل:  الزيادة 
املعلوماتي  البرنامج 
 SAGE X3 املندمج

ENTREPRISE
ملف  سحب  يمكن 
بمكتب  العروض  طلب 
باملكتب  الصفقات 
لالستثمار  الجهوي 
الكائن  لدكالة  الفالحي 
محمد  16شارع  ب  
 - الجديدة  السادس، 
من  تحميله  أو  املغرب، 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespu-

blics.gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد 
في  املؤقت 
هم  ر 5د . 0 0 0 , 0 0

(خمسة آالف درهم).
األعمال  تقدير  كلفة 
طرف  من  محددة 
في  املشروع  صاحب 
ب:  يقدر  سنوي  مبلغ 
هم  ر 1د 2 9 . 6 0 0 , 0 0
(مائة وتسعة وعشرون 
درهم)  وستمائة  ألف 
الضريبة  احتساب  مع 

املضافة  القيمة  على 
مع:

األدنى:   الحد  مبلغ   *
(سبعون   70.000,00
مع  درهما  ألف) 
احتساب الضريبة على 

القيمة املضافة.
األقصى:   الحد  مبلغ   *
(مائة   140.000.00
درهما  ألف)  وأربعون 
الضريبة  احتساب  مع 

على القيمة املضافة.
من  كل  يكون  أن  يجب 
محتوى وتقديم وإيداع 
املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات  مطابق 
للمواد 27 و29 و31 من 
نظام الصفقات للمكتب 
لالستثمار  الجهوي 
الفالحي لدكالة الصادر 
 2014/03/11 بتاريخ 
بتاريخ   1 رقم  وتعديله 

.2015/09/19
ويمكن للمتنافسني: 

أظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد  طريق  عن 
مشفوعة  املضمون 
االستسالم  بإفادة 
الجهوي  املكتب  إلى 
الفالحي  لالستثمار 
 16 ب  الكائن  لدكالة 
السادس،  محمد  شارع 

الجديدة - املغرب.
مقابل  إيداعها،  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 
باملكتب  الخاص 
لالستثمار  الجهوي 
لدكالة،   الفالحي 
محمد  16شارع 
الجديدة-  السادس  

املغرب،
- إما إيداعها إلكترونيا 
ببوابة صفقات الدولة:
www.marchespu-

blics.gov.ma
لرئيس  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة 
الجلسة  بداية  عند 

وقبل فتح األظرفة.
املثبتة  الوثائق  إن 
الواجب اإلدالء بها هي 

تلك املقررة في املادة 12 
من قانون االستشارة.

ع.س.ن/1975/ا.د
*************
العمران - الرباط - 
سال - القنيطرة 

إعالن عن طلب عروض 
اثمان مفتوح

رقم:
  SS-TRA/2020/67 

جلسة عمومية
بناء مركب هيدروليكي 

(محطة الضخ 
وخزانات)  بسيدي 

يحيى اقليم بالقنيطرة
 27 اإلثنني  يوم  في 
الساعة   2020 يوليوز 
الحادية عشرة صباحا 
مكاتب  في  ستتم 
 - الرباط   - العمران 
سال - القنيطرة الكائنة 
زنقة    ،31 باملجموعة 
 ،17 قطاع  النرجس، 
الرباط   - الرياض  حي 
االجتماعات  (قاعة 
السفلي)  بالطابق 
عمومية  جلسة  في 
األظرفة  فتح  عملية 
مركب  ببناء  املتعلقة 
(محطة  هيدروليكي 
وخزانات)   الضخ 
اقليم  يحيى  بسيدي 

بالقنيطرة
عروض  ملفات  تسحب 
مكتب  من  األثمنة 
بالطابق  الصفقات 
الثاني لعمران - الرباط 
القنيطرة،   - سال   -
الكائنة باملجموعة 31،  
قطاع  النرجس،  زنقة 
 - الرياض  حي   ،17

الرباط.
من  التحميل  يمكن  كما 

البوابات االلكترونية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
www.alomrane.و

gov.ma
الضمان  مبلغ 
في  حدد  املؤقت 

305.000,00درهم 

التقديرية  الكلفة 
محددة  لألشغال 
صاحب  طرف  من 
مبلغ:  في  املشروع 
20.109.114,14 درهم 

مع احتساب الرسوم.
والصنف  املؤهالت 
املطلوبني  األدنى 
وزارة  تصنيف  حسب 
الوطني  التراب  اعداد 
واالسكان  والتعمير 
هما  املدينة  وسياسة 

كالتالي:
قطاع: 8

املؤهالت: 10-8
الصنف األدنى: 4

للمتنافسني  بالنسبة 
باملغرب  مقيمني  الغير 
بملفات  االدالء  يجب 
لنظام  طبقا  تقنية 

االستشارة.
وتحضير  مضمون 
ملفات  وايداع 
أن  يجب  املتنافسني 
للمادة   طبقا   يكون 
للنظام  و31  و29   27
بمجموعة  الخاص 
(نونبر  العمران  

.(2015
ويمكن للمتنافسني:

اظرفتهم  ارسال  إما   -
البريد  طريق  عن 
بإفادة  املضمون  
مكتب  الى  باالستالم 
املذكور  الصفقات، 

أعاله.
مقابل  وضعها  أو   -
وصل بمكتب الصفقات 

املذكور أعاله.
مباشرة  تسليمها  أو   -
عند  اللجنة  لرئيس 
وقبل  الجلسة  بداية 

فتح األظرفة.
الوثائق املثبتة الواجب 
تلك  هي  بها  االدالء 
املقررة في املادة  04من 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/1980/ا.د
*************
العمران - الرباط - 
سال - القنيطرة 

إعالن عن طلب عروض 
اثمان مفتوح

OR/2020/68 :رقم
جلسة عمومية

اقتناء لوازم املكتب 
والكمبيوتر

 27 اإلثنني  يوم  في 
الساعة   2020 يوليوز 
زواال  عشرة  الثانية 
مكاتب  في  ستتم 
 - الرباط   - العمران 
سال - القنيطرة الكائنة 
زنقة    ،31 باملجموعة 
 ،17 قطاع  النرجس، 
الرباط   - الرياض  حي 
االجتماعات  (قاعة 
في  السفلي)   بالطابق 
عملية  عمومية  جلسة 
املتعلقة  األظرفة  فتح 
املكتب  لوازم  باقتناء 

والكمبيوتر.
عروض  ملفات  تسحب 
مكتب  من  األثمنة 
بالطابق  الصفقات 
الثاني لعمران - الرباط 
القنيطرة،   - سال   -
الكائنة باملجموعة 31،  
قطاع  النرجس،  زنقة 
 - الرياض  حي   ،17

الرباط.
من  التحميل  يمكن  كما 

البوابات االلكترونية :
www.marchespu-

blics.gov.ma
www.alomrane.و

gov.ma
الضمان  مبلغ 
في  حدد  املؤقت 

305.000,00درهم 
التقديرية  الكلفة 
محددة  لألشغال 
صاحب  طرف  من 
مبلغ  في  املشروع 
20.109.114,14 درهم 

مع احتساب الرسوم.
للمتنافسني  بالنسبة 
باملغرب  مقيمني  الغير 
بملفات  االدالء  يجب 
لنظام  طبقا  تقنية 

االستشارة.
وتحضير  مضمون 

ملفات  وايداع 
أن  يجب  املتنافسني 
للمادة   طبقا   يكون 
للنظام  و31  و29   27
بمجموعة  الخاص 
(نونبر  العمران  

.(2015
ويمكن للمتنافسني:

اظرفتهم  ارسال  إما   -
البريد  طريق  عن 
بإفادة  املضمون  
مكتب  الى  باالستالم 
املذكور  الصفقات، 

أعاله.
مقابل  وضعها  أو   -
وصل بمكتب الصفقات 

املذكور أعاله.
مباشرة  تسليمها  أو   -
عند  اللجنة  لرئيس 
وقبل  الجلسة  بداية 

فتح األظرفة.
التي  العينات 
طلب  ملف  يستوجبها 

العروض.
التى  العينات  إن 
طلب  ملف  يستوجبها 
العروض يجب وضعها 
الصفقات  بمكتب 
لشركة  الثاني  بالطابق 
الرباط   - العمران 
الكائنة  القنيطرة، 
زنقة    ،31 باملجموعة 
 ،17 قطاع  النرجس، 
يوم  قبل  الرياض  حي 
يوليوز   24 الجمعة 
الساعة  على   2019

الثانية بعد الزوال.
الوثائق املثبتة الواجب 
تلك  هي  بها  االدالء 
املقررة في املادة  04من 

نظام االستشارة .
ع.س.ن/1981/ا.د
*************
العمران - الرباط - 
سال - القنيطرة 

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح بعروض أثمان

رقم:
K-TRA/2020/69

 جلسة عمومية
اشغال تهيئة الساحة 

الكبرى بتجزئة لو 
فالون بالقنيطرة
(حديقة لو فالون)

يوليوز     27 يوم  في  
الساعة  على    2020
الزوال،  بعد  الثانية 
مكاتب  في  ستتم 
 - الرباط   - العمران 
سال - القنيطرة الكائنة 
زنقة    ،31 باملجموعة 
 ،17 قطاع  النرجس، 
الرباط   - الرياض  حي 
االجتماعات  (قاعة 
في  السفلي)   بالطابق 
عملية  عمومية  جلسة 
املتعلقة  األظرفة  فتح 
الساحة  باشغال تهيئة 
لو  بتجزئة  الكبرى 

فالون بالقنيطرة.
عروض  ملفات  تسحب 
مكتب  من  األثمنة 
بالطابق  الصفقات 
الثاني لعمران - الرباط 
القنيطرة،   - سال   -
الكائنة باملجموعة 31،  
قطاع  النرجس،  زنقة 

17، حي الرياض.
www.alomrane.

gov.ma
الضمان  مبلغ 
في    حدد  املؤقت 

400.000,00درهم 
التقديرية  الكلفة   
محددة  لألشغال 
صاحب  طرف  من 
مبلغ:  في  املشروع 
26.194.383,60 درهم 

مع احتساب الرسوم .
والصنف  املؤهالت 
املطلوبني  األدنى 
وزارة  تصنيف  حسب 
الوطني  التراب  اعداد 
واالسكان  والتعمير 
هما  املدينة  وسياسة 

كالتالي:
* قطاع: 2

املؤهالت: 2-2
الصنف األدنى: 2

* قطاع: 2
املؤهالت: 3-2

الصنف األدنى: 3

* قطاع:3
املؤهالت: 3-1

الصنف األدنى: 2

* قطاع: 4
املؤهالت: 4-2

الصنف األدنى: 2

* قطاع: 7
املؤهالت:7-1

الصنف األدنى: 4

* قطاع: 9
املؤهالت:9-1

الصنف األدنى: 2
للمتنافسني  بالنسبة 
باملغرب  مقيمني  الغير 
بملفات  االدالء  يجب 
لنظام  طبقا  تقنية 

االستشارة.

وتحضير  مضمون 
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يخوض فريق الدفاع الحسني الجديدي أربع مباريات 
مدينة  في  يوليوز  من  الخامس  يوم  من  ابتداء  وديــة، 
االحترافي،  الدوري  لمنافسات  التحضير  من  الجديدة، 
الذي ستعود عجلته للدوران، ابتداء من يوم 24 يوليوز 
الجاري. ويواجه الدفاع الجديدي كال من يوسفية برشيد 
ومولودية وجدة والشباب السالمي إضافة ألولمبيك أسفي 
خالل المرحلة التي ستسبق استئناف منافسات الدوري.
ويراهن الفريق الدكالي على تحقيق انطالقة مثالية 
الدوري، واحتالل مرتبة تمكنه من خوض  في مسابقة 
غمار التنافس في إحدى المسابقات القارية أو العربية.
ويمتلك الدفاع الجديدي مباراة مؤجلة أمام النهضة 
البركانية، في انتظار الحسم في مستقبل مباراته أمام 

الرجاء الرياضي.

أبلغت إدارة الزمالك المصري العبيها المغربيين أشرف 
ساسي  فرجاني  والتونسي  أوناجم  ومحمد  بنشرقي 
بضرورة العودة إلى القاهرة خالل األيام القليلة المقبلة.
ــــادي  إدارة ن إن  مصرية  صحفية  تــقــاريــر  وقــالــت 
الزمالك ترغب في عودة الثالثي ساسي وبنشرقي وأوناجم 
في أقرب وقت من أجل االنتظام بتدريبات الفريق، تمهيدا 

الستكمال بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.
وأشارت التقارير إلى أن فرجاني ساسي ومحمد أوناجم 
وأشرف بنشرقي سوف يعودون إلى القاهرة خالل األيام 

القليلة المقبلة بعد فتح الخطوط الجوية المصرية.
المصري  الفريق  إدارة  أعلنت  متصل،  سياق  وفي 
عن  مستحقاتهم  من   %  50 عن  تنازلوا  الالعبين  أن 
الحالية،  الــظــروف  بسبب  الماضية  األشهر  األربــعــة 
نفسها. الــمــدة  عــن  مستحقاتهم  بقية  تسلمهم   مــع 
كما قرر الفريق خوض معسكر تدريبي مغلق لمدة 10 
الطاقم  يختارها  أوروبية  أو  عربية  دولة  أي  في  أيام، 
استعدادا  كارتيرون،  باتريس  المدرب  بقيادة  التقني، 
لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، 
مع استئجار طائرة خاصة تنقل الفريق إلى البلد التي 

سيحتضن ما تبقى من هذه المسابقة.

 

غادر اإلطار الوطني مراد فالح فريق شباب بنجرير، 
بعدما رفض الالعبون العودة إلى التداريب، بسبب عدم 

توصلهم مستحقاتهم المادية مند شهر فبراير.
ورغم المساعي التي قام بها المدرب فالح إلقناع العبيه 
بالعدول عن قرارهم والعودة إلى التداريب، وانتظار حل 
لمشاكلهم المادية، فإن جل الالعبين أصروا على توصلهم 
بكل مستحقاتهم في ذمة المكتب المسير، والتي تتجلى 
في الرواتب الشهرية ومنح المقابالت ثم منح التوقيع .
لشباب  المسير  المكتب  فإن  وحسب مصادر مطلعة 
بنجرير ال يتوفر اآلن على السيولة المادية لتمكين الالعبين 
من مستحقاتهم. ورغم وعود الرئيس وأعضاء المكتب 
المسير والتزامهم أمام الالعبين بتأدية كل ما في ذمتهم، 
إال أن موقف الالعبين لم يتغير، كما أن المكتب المسير 
لم يقم بأي التفاتة نحو العبيه وأطره منذ إعالن حالة 

الطوارئ الصحية، األمر الذي فجر غضب الالعبين. 
الفريق صعوبة كبيرة في  وأمام هذا الوضه سيجد 
إتمام ما تبقى من الموسم، خاصة بعد استقالة المدرب 
مراد فالح وإصرار العديد من الالعبين على رفض العودة 

للممارسة ضمن شباب بنجرير.

خالد الطويل

قررت لجنة االستئناف باالتحاد اإلفريقي للريكبي إيقاف الجامعة 
المغربية للركبي، وتعليق جميع أنشطتها، مؤكدة بذلك قرار اللجنة 
التأديبية لالتحاد القاري، مع توقيف الرئيس السابق، الطاهر بوجوالة 
العام االنتخابي، الذي عقد  لخمس سنوات، مشددة على أن الجمع 
يوم سابع مارس، وعرف انتخاب رئيس جديد، هو إدريس بوجوالة، 

يعد الغبا بقوة القانون.
الجديد، وباإلضافة إلى توقيف الطاهر بوجوالة، شقيق  الــرئــيــس 

 ونائبه الثاني، قررت اللجنة االستئناف أيضا حل المكتب الجامعي الجديد.
وأكدت لجنة االستئناف في قرارها على أن جامعة الريكبي لم تبد أي 
تعاون مع مسؤولي الريكبي اإلفريقي، حيث تواجد ممثل عنه بمدينة 
أن  كما  مغلقة،  األبواب  كافة  فيها  وجد  أيام،  لثالثة  البيضاء  الدار 

الوثائق التي تضمنها ملف االستئناف المغربي مكتوبة باللغة العربية.
وأكدت لجنة االستئناف، التي عقدت اجتماعها ببوتسوانا يوم 24 
يونيو الماضي، من أجل البث في االستئناف الذي رفعه رئيس الجامعة 
إدريس بوجوالة، المنتخب خلفا لشقيقه الطاهر بوجوالة، مباشرة بعد 
توصل الجامعة والوزارة الوصية واللجنة الوطنية األولمبية بقرار 

اللجنة التأديبية، الصادر يوم 01 مارس الماضي.
وسيكون لهذا القرار أثر سلبي على المنتخبات الوطنية للريكبي 
بجميع فئاتها، حيث سيتم حرمانها من المشاركة في جميع المنافسات 
القارية والعالمية في صنفي للريكبي 15 والريكبي السباعي لموسم 
أي  ممارسة  من  للجامعة  السابق  الرئيس  عن حرمان  واحد، فضال 

نشاط مرتبط برياضة الريكبي لمدة خمس سنوات.
وسيحرم قرار اإليقاف الجامعة من كل دعم مالي مقدم من االتحادين 
للجامعة  القانونية  الوضعية  تسوية  حين  إلى  والدولي  اإلفريقي 

واستعادة الشرعية.
أربعة نقط  المغربي تضمن  الطعن  فإن  قرار االستئناف،  وحسب 

أبرزها، دواعي تأجيل الجمع العام العادي االنتخابي، الذي كان مقررا 
يوم 30 نونبر 2019، وطلب المصادقة على قرارات الجمع العام العادي، 
الذي عقد بوجدة يوم 07 مارس 2020، وتبرير إغالق مكاتب الجامعة 
في وجه األعضاء، وعدم استقبال ستيف نيل مبعو� االتحادين الدولي 
واإلفريقي للمغرب، حيث أكدت الجامعة في دفوعاتها بأن زيارة المبعو� 

اإلفريقي كانت يوم 11 يناير، الذي يصادف يوم عطلة بالمغرب.
وشددت وثيقة القرار اإلفريقي على ضرورة استقالة الطاهر بوجوالة، 
الرئيس السابق للجامعة، والنائب الثاني لشقيقه إدريس بوجوالة، 
ورئيس المولودية الوجدية للريكبي، وعضو اللجنة الوطنية األولمبية 
المغربية وعضو االتحاد العربي للريكبي، من جميع المناصب التي لها 
عالقة بهذه الرياضة، مشددة على أن هذا القرار مشمول بأثر فوري.

 كما اعتبر قرار االتحاد اإلفريقي انتخاب الرئيس الحالي للجامعة 
غير شرعي، وبالتالي فهو ال يملك أي صالحية للتصرف في شؤون 
الجامعة، أن الجمع العام المنعقد يوم 07 مارس بوجدة غير قانوني.

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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الركبي املغريب يؤدي رضيبة أخطاء مسرييه

القاعات  فــي  تدريجيا  تــدب  الحركة  ــدأت  ب
الرياضية في مختلف جهات المملكة، بعد تخفيف 
إجراءات الحجر الصحي عن األنشطة الرياضية، 
والتي كانت السلطات المختصة قد قررت توقفها 
االحترازية  التدابير  ضمن  الماضي  مارس  في 

لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتم اإلعالن يوم 21 يونيو في بالغ مشترك 
الصناعة  ووزارة  والصحة  الداخلية  لوزارتي 
بناء  والرقمي،  األخضر  واالقتصاد  والتجارة 
على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية، 
والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من «مخطط 
تخفيف الحجر الصحي»، عن السماح بإعادة فتح 

القاعات الرياضية ابتداء من 24 يونيو.
وفور اإلعالن عن السماح للقاعات الرياضية 
باستقبال الممارسين، اتخذت األندية والجمعيات 
التي تستغل هذه الفضاءات لممارسة أنشطتها 
من  آمنة  عودة  لتحقيق  وإجــراءات  تدابير  عدة 
بينها، على الخصوص، توزيع المنخرطين على 
أفواج صغيرة، مع الحرص على تعقيم القاعات 
والتجهيزات الرياضية بصفة مستمرة وبعد كل 

حصة واحترام التباعد االجتماعي.
وكانت لفترة الحجر الصحي آثار سلبية على 
الرياضيين، خاصة بالنسبة لممارسي رياضات 
فنون الحرب ومنها رياضة الكيك بوكسين�، حيث 
تتسبب مع مرور الوقت في تراجع سرعة رد الفعل 
سواء في مواقف الهجوم أو الدفاع وفقدان نسبة 

من الكتلة العضلية، ناهيك عن اضطراب في السلوكيات الغذائية، واختالل 
في الحمية المسطرة لهم من قبل طبيب التغذية المتابع لهم في فترة 

الحجر الصحي..
وعبر البطل السابق ومدرب رياضة الكيك بوكسين� بالنادي الملكي 
بالرباط، نور الدين فنكاس، عن سعادته بالعودة إلى ممارسة مهنته في 
تدريب األبطال، بعد الفترة العصيبة التي مر منها الممارسون، والتي 

تجاوزت الثالثة أشهر بعد فرض الحجر الصحي.

وقال فنكاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، إن األطر 
التقنية عملت أثناء فترة الحجر الصحي على متابعة الرياضيين الذين 
للتخفيف  أوزانهم باستمرار عن بعد  تداريبهم ومراقبة  يشرفون على 

من اآلثار السلبية الجسمانية والنفسية التي تسببت فيها الجائحة.
حفا�  في  يكمن  كان  األول  وهاجسهم  المدربين  مهمة  أن  وأضاف 
الرياضيين على لياقتهم البدنية العالية ومواصلة تداريبهم بمنازلهم 
بصفة مستمرة ومنتظمة والبقاء على استعداد كامل للعودة في أي لحظة 

للتباري في مختلف المسابقات.
وقال إن التداريب بالمنزل كانت تعتمد على التلقين عن بعد عبر وسائل 

التواصل المرئي وفق برامج كان يحددها المدرب 
وتتضمن حركات للياقة البدنية وأخرى تقنية يتم 
اإلشراف عليها من خالل بعث الرياضيين شرائط 
عما  المالحظات  مع تسجيل  إعادتها  قبل  فيديو 

يجب تقويمه من أخطاء في التنفيذ.
على  بناء  فنكاس،  يضيف  النادي،  عمل  كما 
للكيك  المغربية  الملكية  الجامعة  توصيات 
المرافقة  يهم  برنامج  تسطير  على  بوكسين�، 
تنظيم محاضرات  للممارسين من خالل  الذهنية 
جماعية عبر تقنية االتصال المرئي بمشاركة الجميع 
لتحفيزهم على تجاوز الصعوبات التي فرضتها 

الظرفية الصحية.
وأشار إلى أن النادي حرص على أن تكون عودة 
منخرطيه إلى ممارسة نشاطهم الرياضي تدريجية، 
حيث خصصت األيام األولى للتداريب في الهواء 
الطلق وتضمنت الجري واالسترخاء ثم أداء تمارين، 
خاصة بضبط نبضات القلب والتنفس، قبل االنتقال 
إلى مرحلة موالية همت تطويع العضالت تفاديا 

ل�صابات.
وأوضح اإلطار الوطني، أن النادي الملكي الذي 
يشمل أيضا فروعا أخرى لرياضات الفول كونتاكت 
والمواي طاي والتايكواندو، حرص على أن تكون 
العودة وفق معايير تحترم اإلجراءات االحترازية 
التي حددتها السلطات المعنية للحفا� على صحة 

المنخرطين والمدربين على حد سواء.
والتجهيزات  القاعة  بتعقيم  األمر  ويتعلق 
أدنى حد  إلى  الممارسين  عدد  وتقلي�  بانتظام  الرياضية  والمعدات 
والحفا� على مسافة آمنة بين المتمرنين وعدم  ممكن (50 في المائة) 

استخدام الحمامات الخاصة بالقاعة وعدم تبادل معدات التدريب.
كما ألزمت إدارة النادي الرياضيين بتطبيق التدابير الوقائية المتعارف 
عليها كالخضوع لقياس درجة حرارة الجسم عند مدخل النادي وتعقيم 
األحذية واأليدي والتباعد الجسدي وعدم االحتكاك تجنبا للعدوى بفيروس 

كورونا.

القاعات الرياضية باملغرب تستعيد حيويتها

أوضح اإلطار الوطني، 
أن النادي الملكي الذي 

أيضا فروعا يشمل 
أخرى لرياضات الفول 

كونتاكت والمواي طاي 
والتايكواندو، حرص على 

أن تكون العودة وفق 
معايير تحترم اإلجراءات 

االحترازية التي حددتها 
السلطات المعنية 
للحفاظ على صحة 

المنخرطين والمدربين 
على حد سواء.

 
مراكش: محمد فالل 

حددت ادارة الكوكب المراكشي يوم 28 من الشهر الجاري موعدا لعقد الجمع 
العام العادي واالستثنائي، حسب بالغ توصلت الجريدة بنسخة منه.

ولم يتضمن البالغ جدول األعمال وكذا الئحة المنخرطين، حيث أشار إلى  أنه 
سيتم الحقا الكشف عن جدول األعمال وكذا عدد منخرطي النادي.

ويتطلع مناصرو الكوكب ألن يكون هذا الجمع نقطة تحول نحو إقالع حقيقي 
للفريق المراكشي من خالل تجاوز كل الكبوات والعودة إلى المسار الصحيح، بعد سنة 

من الهزات والنكسات، التي جعلت الفريق يقبع في مرتبة غير آمنة وتهدده بالنزول.
ويطالب الجمهور المراكشي برئيس جديد، قادر على جمع شمل كل مكونات 

الفريق والبصم على نتائج مرضية، مع رد االعتبار لفارس النخيل الجريح .
وفي سياق متصل خضع العبو الكوكب المراكشي والطاقمين التقني واإلداري 
والمستخدمين وسائق الحافلة والمندوب الجامعي، الذي سيالزم الفريق في التداريب 
وأثناء المباريات إلى التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كوفيد 19، تحث إشراف 
مندوبية وزارة الصحة بمراك�، في أفق االستعدادات للعودة إلى التداريب بعد 

الرفع التدريجي للحجز الصحي، تأهبا الستئناف البطولة الوطنية.

وعلمت الجريدة أن ميمون مختاري، مدرب الفريق، غاب عن الفحوصات الطبية 
لكونه الزال عالقا بالديار البلجيكية، فضال عن عضوين من المكتب المسير وثالثة 

العبين.
وجدير بالذكر أن الخضوع للتحاليل المخبرية فرضته جامعة كرة القدم على 

جميع األندية الوطنية، وفق البروتوكول الصحي.
المخبرية سيدخل  التحاليل  الكشف عن نتائج  انتظار  وفي سياق آخر، وفي 
الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق المصنفة، قبل عودة البطولة بعد توقف 

دام لمدة أربعة أشهر .
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زادت ثروات المليارديرات األمريكيين %20، أو 584 مليار دوالر منذ 
ا لمعهد الدراسات السياسية بواشنطن. تفشي الوباء، وفق�

18 مارس،  أنه بين  المعهد  التي نشرها  البيانات الجديدة  و أشارت 
الثروة  ازدادت  يونيو،  و17   ا،  تقريب� اإلغالق  عمليات  فرض  بدء  تاريخ 
اإلجمالية لـ640 ملياردير في الواليات المتحدة من 2.94 تريليون دوالر 

إلى 3.53 تريليون دوالر.
سجل أكبر 5 مليارديرات في الواليات المتحدة، جيف بيزوس و بيل 
غيتس و مارك زوكربيرج و وارين بافيت و والري إليسون، زيادة %26 أو 

101.7 مليار دوالر في إجمالي ثرواتهم.
ارتفعت ثروة مؤسس أمازون، بيزوس، و مؤسس فيسبوك، زوكربيرج، 

بإجمالي 76 مليار دوالر أو 13%.
زاد ثروة مؤسس شركة نيكوال موتور، تريفور ميلتون، %526.4 خالل 
بعدما  المليارديرات،  نادي  تمكن من دخول  و  الماضية،  الثالثة  األشهر 
ا لها، بـ1.3 مليار دوالر في 12  يمت شركته، التي تتخذ من فينيكس مقر� ق�

ا لتقديرات فوربس. يونيو/حزيران، وفق�
في نفس الفترة، تقدم 45.5 مليون أمريكي بطلبات إعانة بطالة، نتيجة 
االنهيار االقتصادي وإصابة نحو 2.1 مليون أمريكي بفيروس كوفيد19-.
ا لوزارة الخزانة األمريكية، ارتفع الدين العام في الواليات المتحدة  وفق�

بنحو 2.5 تريليون دوالر، من بداية العام إلى مايو/أيار 2020.
العدالة الضريبية  مواطنون من أجل   » التنفيذي لجماعة  المدير  قال 
«، فرانك كليمنتي إن « الزيادة الكبيرة في هذه الثروات، دليل على وجود 

خلل ما في نظامنا االقتصادي «.
و أضاف كليمنتي أن « الزيادة في ثروات المليارديرات، تبل� ضعفي ما 
دفعته الحكومة الفيدرالية في شيكات المرة واحدة ألكثر من 150 مليون 
أمريكي.. إذا كنا تعملنا أي شيء من هذا الوباء، فهو أن مجتمعنا يخلو 

من المساواة، وأننا يجب أن نعمل على التغيير الجذري «.
اختفى أكثر من 6.5 تريليون دوالر من ثروات األسر، خالل األشهر الثالثة 

ا لمجلس االحتياط الفيدرالي. األولى من عام 2020، وفق�
و قال رئيس المجلس، جيروم باول، للصحفيين يوم 10 يونيو: « هذه 
أكبر صدمة اقتصادية في الواليات المتحدة و في العالم. لقد انتقلنا من 
ا الماضية إلى أعلى مستوى منذ  أدنى مستوى للبطالة خالل الـ50 عام�

ا، و حد� هذا في خالل شهرين فقط «. 90 عام�
و أعلن المكتب الوطني ل�بحا� االقتصادية في أوائل يونيو، أن الواليات 
ا في فبراير، مسجلة بذلك نهاية فترة  المتحدة دخلت فترة الركود رسمي�
ا منذ يونيو 2009. ويتوقع معظم  النمو القياسية التي دامت 128 شهر�

الخبراء أن يستغرق انتعاش سوق العمل سنوات.
في قائمة فوربس 2020 ألصحاب المليارديرات، تتصدر الواليات المتحدة 
القائمة بـ614 ملياردير، و هو رقم قياسي و أكبر من عدد العام الماضي 
بسبعة مليارديرات، و لكن ثروتهم اإلجمالية انخفضت من 3.1 تريليون 

دوالر العام الماضي إلى 2.9 تريليون دوالر هذا العام.
ا لبح� أجرته شركة األبحا� Wealth-X ، تعتبر أمريكا الشمالية  وفق�

أكبر سوق لجني الثروات في العالم خالل العقد الماضي.

Al Ittihad Al Ichtiraki
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والعربي  المغربي،  الجمهور  سيكون 
موعد  على  المقبل،  السبت  يــوم  عموما، 
غير  افتراضي)  (تفاعلي  بعد  عــن  فني 
الفنانين،  من  مجموعة  بمشاركة  مسبوق، 
لربط  والــخــبــراء،  الثقافيين،  والفاعلين 
الحياة،  أفق عودة  في  بالحاضر،  الماضي 
التاريخية. الفنا  جامع  لساحة  جديد،   من 
المنظم  الغد،  مراك�  لمنتدى  بال�  وذكر 
الفني  الــلــقــاء  ــذا  ه أن  الــتــظــاهــرة،  لــهــذه 
المقرر  مباشر»،  الفنا  «جامع  التفاعلي 
والنصف  الــرابــعــة  الــســاعــة  مــن  ــداء  ــت اب
 facebook Marrakech) الرابط  على 
demain)، سيشهد مشاركة حاليقية وفنانين 
الالمادي.  الثرا�  في  معاصرين، وباحثين 
وساهم في إعداد مواد الحلقات، أثناء فترة 
الحجر الصحي 27 فنانا، بشكل تضامني، 
كما  والتقنية،  الفنية  الفرقة  إلى  باإلضافة 
أعمال  خالل  من  حاليقيا  فنانا   24 شارك 
 الــمــخــرج األلــمــانــي طــومــاس الدنــبــرغــر.
االفتراضي،  الفني  الحد�  هذا  وسينشط 
وعربية  وطنية  إعالم  وسائل  عبرت  الذي 
وخبراء  باحثون  متابعته،  على  ودولــيــة 
الشفهية.  والفنون  الــالمــادي  الترا�  في 
أعمال  تقديم  أيضا،  البرنامج،  ويتضمن 
في  متميزة  ومشاريع  معاصرين  فنانين 
ومهتمين  للساحة،  الالمادي  الترا�  مجال 
كنوز  الفنا وماتحتضنه من  بساحة جامع 
بشرية حية والتي أعلنتها منظمة اليونسكو 

سنة 2001 تراثا ثقافيا الماديا.

في ظل جائحة فيروس 
ــجــد  ــمــســت ـــــا ال ـــــورون ك
الفنان  بدأ  «كوفيد19-»، 
جافري  ساشا  البريطاني 
العمل على لوحة عنوانها 
«رحلة إنسانية» في دبي، 
وهو يهدف من خاللها إلى 
تحطيم الرقم القياسي ألكبر 
لوحة فردية مرسومة على 
قماش من قبل فنان واحد 

من أجل أهداف خيرية.

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

مغاربة  لمخرجين  أعــمــال  خمسة  حصلت 
دورة  عن  لألفالم،  الدوحة  مؤسسة  منح  على 
لصناع  مشروعا   39 بين  مــن   ،2020 ربيع 
والثانية  األولـــى  تجاربهم  يخوضون  أفــالم 
العالم. مــن  مختلفة  بــقــاع  مــن  اإلخــــراج   فــي 
األمر  أن  لها،  بيان  في  المؤسسة،  وأوضحت 
اثنين  أعمال  تندرج  مخرجات  بثال�  يتعلق 
وهما  الطويلة�  الوثائقية  األفالم  فئة  في  منهن 
مرحلة  عــن  إنـــادري  دليلة  المخرجة  مــن  كــل 
والد  جينيت،  «جين  لعملها  اإلنــتــاج  بعد  ما 
مغربي-فرنسي- مشترك  األزهار»،(إنتاج 

الغراني عن مرحلة  والمخرجة رشيدة  قطري)، 
اإلنتاج لفيلمها «في دار والدي» (إنتاج مشترك 
مغربي-بلجيكي-قطري)، بينما تم توجيه الدعم 
لمرحلة اإلنتاج لفيلم «خيال الفراشات» (إنتاج 
األفالم  فئة  من  مغربي-فرنسي-قطري)  مشترك 
 الوثائقية القصيرة للمخرجة صوفية الخياري.

وتم تخصي� نفس المنحة لتمويل مرحلة ما بعد 
اإلنتاج لكل من فيلم «والدي ليس ميتا»، (انتاج 
مغربي-قطري) من فئة األفالم الروائية الطويلة 
للمخرج عادل الفاضلي، وفيلم «كالب الصيد» من 
إنتاج (مغربي-فرنسي-بلجيكي-قطري) ضمن فئة 
 األفالم التجريبية الطويلة للمخرج كمال األزرق.

وأشار المصدر ذاته الى أنه من بين 39 مشروعا 
مشروعا   18 يوجد  الـــدورة  هــذه  بدعم  حظي 
ــدور  ال عــن  بــوضــوح  اللثام  تميط  لمخرجات 
المحوري للنساء في صناعة األفالم، في وقت تم 
فيه توجيه الدعم ألول مرة لمشاركات من أربع 
 دول هي كولومبيا وهايتي وبنغالدي� وتنزانيا.

وأضاف البيان أنه تم وألول مرة اختيار مشروع 

سينمائي افتراضي لالستفادة من منحة المؤسسة، 
للمخرج  األعظم»  «االنتظار  فيلم  في  ممثال 
الفلسطيني رزان الصالح، الذي يصور على نحو 
 افتراضي العودة الى فلسطين واستعادة األرض.

كما شملت األفالم المستفيدة من المنح أصناف 
القصيرة  التجريبية  واألفالم  القصيرة  األفالم 
الويب. ومسلسالت  التلفزيونية   والمسلسالت 

يشار الى أن مؤسسة الدوحة لألفالم توفر منح 
دعم لمراحل اإلنتاج وما بعد اإلنتاج والتطوير 
لتجارب اإلخراج للمواهب الصاعدة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ولما بعد اإلنتاج 
الذين  الدوليين  السينمائيين  للمخرجين  فقط 
يخوضون تجاربهم األولى أو الثانية في إطار 

مشاريع سينمائية طويلة.

البوستر  لمجرد،  سعد  المغربي  الفنان  طرح 
التشويقي ألغنيته الجديدة «عدي الكالم»، على 
و  الصور  تبادل  موقع  عبر  الشخصي،  حسابه 

الفيديوهات « إنستغرام» .
أغنية « عدي الكالم « من المقرر طرحها باللهجة 
المصرية يوم 5 يوليو، على طريقة الفيديو الكليب، 
عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير 

« يوتيوب»  .
و علق لمجرد، على البوستر التشويقي قائال: 
 18 الساعة  5 يوليوز  الكالم يوم  اغنية عدي   »

بتوقيت المغرب « .
ا لدى  و القى البوستر التشويقي، تفاعال� كبير�
جمهور المطرب المغربي و العربي من مختلف 
الكليب  يحصد  أن  المتوقع  من  حسث  االقطار، 
رفع  موقع  على  علية  جد  متابعات  على  الجديد 
الفييوهات العالمي « اليوتوب «..، مثلما حصلت 
أغلب كليباته الغنائية السابقة ، التي موقعتة في 
قائمة أكثر الفنانين العرب على مواقع التواصل 

االجتماعي.. 

2021

أن الدورة  جمعية أنموكار ن جاز «  أعلنت « 
القادمة للمهرجان الدولي لموسيقى الجار بأكادير 
، المعروف باسم « أنموكار ن جاز « ستنظم في 
الفترة الممتدة ما بين 19 و 30 أكتوبر 2021. 
و أعلنت الجمعية، التي تنظم هذا المهرجان في 
بالغ لها، أنها اضطرت إللغاء تنظيم دورة 2020 
ل» أنموكار ن جاز « التي كان مقررا لها في الفترة 
24 أكتوبر من السنة الجارية، و  20 و  ما بين 
ذلك بفعل الظروف الصحية الناجمة عن جائحة 

كورونا، و تداعياتها على الحركة االقتصادية.
و أوضحت الجمعية أنها عملت على التحضير 
لدورة 2020 للمهرجان منذ شهر دجنبر الماضي، 
أن يحضر في دورة  إلى  المنظمون  حيث سعى 
السنة الجارية ثلة من فناني الجاز من ذوي الصيت 
العالمي ، و ذلك بالشكل الذي يجعل هذا الملتقى 
الموسيقي الدولي ألكادير، مهرجانا متميزا في 

المشهد الثقافي والفني .
الجاز،  موسيقى  محبي  جميع  البالغ  دعا  و 
سواء في المغرب أو في الخارج، إلى االستمرار 
في تحمسهم و وفائهم لمهرجان « أنموكار ن جاز 
« ، على اعتبار أنه أضحى حدثا بارزا في الحياة 

الثقافية والفنية المغربية .

 هيثم مفيد
دعت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز األوسكار، 819 

ا لالنضمام إلى المنظمة في عام 2020. ا تنفيذي� ا ومدير� فنان�
وبذلك تواصل األكاديمية عملها على تنويع صفوفها. إذا وافق جميع المدعوين 
البال� عددهم 819 على دعواتهم (التي سترفع مجموع عضويتها إلى 9412)، فإن 
العرقية،  المجتمعات  %45 من األعضاء الجدد سيكونون من النساء و%36 من 

ويمثل فناني المكياج الدوليين نسبة %49 من 68 دولة.
ووفق ما جاء عبر الموقع الرسمي لألكاديمية، ضم فرع التمثيل نخبة متميزة 
من األعضاء الجدد، بما في ذلك: يالتزا أباريسيو بطلة فيلم «Roma»، أوكوافينا 
«The Farewell»، زازي بيتز «Joker»، آنا دي أرامس «Knives Out»، كاثيلين 
 Portrait of a» آديل هانيل ،«Harriet» سينثيا إريفو ،«Booksmart» ديفر
 ،«Parasite» جان� هي جين وجو يو جيونج ولي جون� أون ،«Lady on Fire
أودو كير «The Painted Bird»، فلورنس بو «Little Women»، جون ديفيد 
واشنطن «BlacKkKlansman»، أوليفيا وايلد «Meadowland»، كونستانس 

.«Crazy Rich Asians» وو
وكان من بين األعضاء الجدد لفرع اإلخراح: علي عباسي «Border»، أري أستر 
 ،«The Lighthouse» روبرت إيجرز ،«Atlantics» ماتي ديوب ،«Midsommar»
ألما هاريل «Honey Boy»، جان كوماسا «Corpus Christi»، أليخاندرو الندز 
 Dawn of the Planet of» مات ريفز ،«Les Misérables» الدج لي ،«Monos»
the Apes»، لولو وانج «The Farewell». باإلضافة إلى المخرجة الفلسطينية 

مي المصري «3000 ليلة».
وشملت العضويات الجدد عددا من صناع السينما العربية، بما في ذلك المخرجة 
تاب.  الفلسطينية نجوي نجار «المر والرمان» و»بين السما واألرض» عن فرع الك�
أما فرع الوثائقي ضم المخرجين الجزائريين مالك بن إسماعيل وسالم إبراهيمي، 

العراقية  –البريطانية-  المغربية  والمخرجة   الصافي،  علي  المغربي  والمخرج 
تاال حديد.

كما تم توجيه الدعوة للمنتج التونسي طارق بن عمار بفرع المدراء التنفيذيين، 
والملحن اللبناني خالد مزنر - زوج المخرجة نادين لبكي - بفرع الموسيقي. وضم 
فرع األفالم القصيرة والتحريك كل من: المخرجة اللبنانية مونيا عقل، والتونسية 
مريم جبير مخرجة فيلم «إخوان»، والسعودي أحمد صالح مخرج فيلم «عيني».
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